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استهالل أنسـاق

حنو صناعة معرفية ثقيلة
د� .سعد عبد العزيز م�صلوح – م�صر

تق���ف الثقافة العربية اليوم يف معرتك الرياح الأ ربع،
ت�شده���ا جواذب �شدي���دة الأ �سر م���ن ما�ضيه���ا ال�ضارب
يف أ�ع���راق الزم���ن ،وجتتاحه���ا عوا�صف املتغ�ي�رات التي
ت�ضطرب بها عوامل احلداثة وما بعد احلداثة؛ فكان قَـدَ ر ًا
عل���ى كل م�شتغل بالعل���م م�شغول بالهمِّ املع���ريف �أن يجهد
للجواب على �س����ؤاالت تتناو�شه م���ن كل �صوب؛ ين�صرف
بع�ضها � إىل حترير االنتم���اء والهوية ،وبع�ضها � إىل ال�سُّ بل
املعينة على جتاوز فج���وة معرفية تت�سع �أبعادها يوم ًا بعد
ي���وم ،وبع�ض ثالث � إىل معاجلة ما أ�لـمَّ باملنظومة الرتبوية
والتعليمي���ة يف �أقط���ار العرب من قوادح العل���ل .فال غَ ْر َو
ُوت م�ستوف���ز باحث عن املحجة
�أن جن���د من بينن���ا كل َلف ٍ
الهادية � إىل �سواء ال�صراط.
خُ���رج ِ�صدقٍ من هذه
وح�ي�ن تُقلِّب الأ م���ر باحث ًا عن م
املتاه���ة التي يَحار بها الدليل ال تكاد جتد ح ّال يرجتى � إال
يف ابتن���اء النه�ضة الفكرية على دعامت�ي�ن هما :الن�سقية
والبيني���ة .وعن���دي �أنهما اجلناح���ان الل���ذان يحلق بهما
ق�ص���يِّ املرامي ،وا�ست�ش���راف �آفاق
طائ���ر العلم الرتي���اد ِ
التجاوز بني العُدوة الدُّنيا والعُدوة القُ�صوى.
ف أ�م���ا النَّ�سَ ِق ّيةُ؛ فه���ي الو�سم املائ���ز للتفكري العلمي،
الذي يخرج بالر�ؤية من �ضيق الت�شعث � إىل �سعة االت�ساق،
ومن ال�سكون � إىل احلركة والفاعلية ،ومن َت َفلُّت الأ بعا�ض
� إىل ائت�ل�اف الكل ،وم���ن الع�شوائي���ة � إىل � إدراك العالئق
والقوانني احلاكمة على الظواهر � .إنها �أ�شبه �شيء بتغيري
ال ِقبْلة البحثية على نحو قادر على ال َّروْز والك�شف ،و� إنتاج
املعرفة ،والعمل يف املعطيات بالنقد �أو النق�ض ،وبالتعديل
�أو العدول.

و أ�م���ا البيني���ة؛ فر�ص��� ٌد واعٍ للظاه���رة يف تعالقها مع
غريه���ا من الظواهر � .إنها – كما قلتُ ذات مقام -حترر
م���ن ُكب���ول املعاجلة املهني���ة املحدودة � إىل �آف���اق املعارف
املتداخل���ة على جهة الت�ضافر والت����آزر ،وهي الوعد احلق
امل أ�ت���ي ال حمال���ة � إذا أ�ُريد لفق���ه الظواه���ر �أن يقوم على
�أ�صول���ه .عل���ى �أن الولوج � إىل تعال���ق االخت�صا�ص ال يعني
بح���ال �إه���دار االخت�صا����ص ،بل يعن���ي مزيد ًا م���ن تعقل
الظواهر ،والإحاطة مبوجبات فقاهتها وانفهام ما يتعلق
بها ويداخلها م�ؤثر ًا فيها ومت�أثرا بها.
والعالق���ة اجلامعة بني الن�سقية والبينية ثابتة بيقني؛
� إذ � إن البيني���ة ال يتحقق � إتا�ؤها � إال � إذا نه�ضت على �أ�سا�س
من ا�ست�صحاب الن�سقية ،واعتمادها منظور ًا ت�أ�سي�سي ًا يف
تلقي املعرفة و� إنتاجها.
لذل���ك كله كان���ت حِ فَايَـتُـنا مب�ش���روع “�أن�ساق” ،تلك
الدوري���ة الفتي���ة التي وُلدت يف كن���ف جامعة قطر ،ورعى
م�سريتها حقَّ الرعاية نفر ممن �أخل�صوا حياتهم خلدمة
العلم .ولعل الذي �أ�سعده احلظ مبتابعة �سوابق � إ�صداراتها،
وما �صمته من درا�سات جادة عميقة واجد فيها ما تطمئن
ب���ه النف�س � إىل غدٍ بحثي ر�ص�ي�ن ،و� إىل مطلع فجر �صادق
ت َِ�ضحُ بـ� إ�سفاره �شوابك امل�سالك ،ومنبهمات الدروب .ولي�س
أ�ج���در من جامع���ة قطر ،وكلي���ة الآداب والعلوم ،وع�صبة
اخل�ي�ر القائمني عليها بالنهو�ض � إىل ه���ذه الغاية النبيلة
أ�خ���ذ ًا بيد الأ مة � إىل �صناعة معرفي���ة ثقيلة؛ بها تُ�سْ تَدرَكُ
ْقظ رواق ُد الهمم� ،أم ًال يف �صياغة �صورة
الفوائ���ت ،وتُ�س َتي ُ
مطمئن���ة مل�ستقبل علمي واع���د حتتل به الثقاف���ة العربية
مكانها يف ال�سياق الإن�ساين املعا�صر.
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متون أنساق

التخييل املخاتل

من فقر الثيمة إلى جتريب شعرية السرد الغرائبي
دراسة بعض مظاهر احلداثة في الرواية العربية املعاصرة

د.حممد م�صطفى �سليم

جامعة قطر -كلية الآ داب والعلوم -ق�سم اللغة العربية
m_mostafa@qu.edu.qa

ملخ�ص
«ت�سته���دف ه���ذه الدرا�سة الوقوف على ما تتمتع به الرواية العربي���ة املعا�صرة من مظهر حداثي جتريبي يتعلق ببنيتها
ال�سردية ،وحتديدً ا ما يكاد يُ�شكل م�سارًا جتديديًّا �أكرث قربًا من املخيلة العربية وموروثها ال�ضارب عمقًا يف احلكي� ،أال وهو
م�سار «التخييل املخاتل» وما ينطوي عليه ذلك من غرائبية بائنة ،حيث بدا �أن االتكاء على الثيمة وحدها� ،أو االمتياح من
املدين���ة العربية بو�صفها ف�ضا ًء مكانيًّا للحدث ،مل يع���د �سمتًا غالبًا على التجريب الفني يف مدونة ال�سرد العربي املعا�صر.
ويف املقاب���ل ب���دا جنوح بع�ض الأ عم���ال الروائية العربية � إىل � إحداث التغريب عرب تخييل الأ ح���داث ،والأ مكنة ،واحلوارات،
ورف���ع م�ست���وى التكثيف والتوتر يف اللغة ،وهو جعل مهمة الدرا�سة هي ر�صد ه���ذه املظاهر التخييلية املخاتلة على �أنها �أدا ٌة
م���ن �أدوات التجري���ب الروائي املعا�صر� ،أو ممار�سة جتريبية ت�ستند يف ح�ضوره���ا ال�سردي � إىل موروث غري �شائع احل�ضور
أي�ض���ا؛ وذلك من خالل التطبيق التحليل���ي على روايتني ،هما:
عل���ى م�ست���وى الواقع املعي�ش ،وعل���ى م�ستوى الواقعة الفنية � ً
رواي���ة ( )366للروائي ال�سوداين �أمري تاج ال�سر  ،2013ورواية (ال���روح الثامنة) للروائية امل�صرية نريمني يُ�سر ،2014
ومتتبعني يف ذلك �سبيال ميزج بع�ض مفاهيم الدر�س الثقايف وال�سيميائي لتبيان التخييل ال�سردي.
الكلمات املفاتيح :
الرواية ،ال�سرد ،الغرائبي ،التخييل ،الثيمة ،التجريب ،ال�شعرية ،العتبات»
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Deceiving Imaginary

From the humble of themes to experiencing the poetics of marvelous narration
A study in some aspects of modernity in the modern Arabic novel

Mohamed Mostafa Selim Abdel-Latif
Qatar university

m_mostafa@qu.edu.qa

Abstract :

This study aims at exploring the modern experimental appearance of its narrative
structure. It analyzes in particular the innovations that are related to the Arab imaginary
and its narration repertoire: i.e. the deceiving imaginary and its marvelousness. It is
clear that the reliance on themes or Arab cities as a space do not dominate the artistic
experimentalism of the Arab contemporary narrative. In contrast, the Arab fiction tends
to make de-familiarization by the imagined events, places and dialogues along with
increasing the level of condensation and irritation of language. The goal of this study is
to investigate these features as tools of contemporary fiction experimentalism through
studying two novels: (1) “366” by Amir taj al-Ser (2013) and the “Eightieth Spirit” by
Nermin Yousr (2014). The study blends between concepts derived from cultural studies
and semiotics to tackle the narrative imaginary.

Keywords :
Novel, Narrative, marvelous, imaginary, theme, experimentalism, poetics, foregrounding

 وكم من الأ �شباح تعرت�ض بيننا وبني... عاملًا خاطئً���ا- بق�ضاء حمتوم- ولكنها تقدمُ لنا،(� إن الق�ص���ة تق���دم لنا العامل
 � إذ � إننا نعلم جيدً ا �أن.الع���امل؛ بيننا وبني الآخري���ن؛ بيننا وبني �أنف�سنا! و� إنه لي�ستحيل علينا �أن ن�سمي الأ �شباح �أو �أن نتبعها
)يف ما ينقلونه � إلينا �أ�شياء كاذبة لي�ست �أخطاء وح�سب
)2016 - 1926( مي�شال بوتور
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مفتتح:
مادام الإن�سانُ ال يتخيل� ،أو لي�س يف حاجة � إىل تخيّلِ ،
�أي �أمر يُح�سه � إح�سا�سً ا واقعيًّا مبا�شرًا ،ف�إنه لن يتخيل � إال
م���ا مل يقع حتت طائلة � إح�سا�س���ه احلقيقي ،حتى � إذا كان
املحر����ض الأ كرب ل���ه يف هذا هو احل�س الفعل���ي والإدراك
احلقيقي ملعطيات الواقع املعي�ش ،وخا�صة � إذا تعر�ض � إىل
� إحب���اط ناجم عن ع���دم ا�ستطاعته � إ�شب���اع رغباته؛ مما
ي�سه���م يف عدم حتقّق وج���وده يف احلياة ب�ش���كل متوازن.
وهو يف هذا التوجّ ه �ص���وب اخليال يُحقق ممار�سة يمُ كن
�أن يُقط���ع فيه���ا فل�سفيًّا وجماليًّا ونف�سيًّ���ا ب�أنها من الفعل
الإرادي والن�ش���اط العقلي ال���ذي �سيُف�ضي يف نهاية الأ مر
� إىل منت���ج تخييل���ي ذي �ش���كل ووظيف���ة يحددهم���ا �سياق
املمار�س���ة واملعاي�ش���ة ،بالإ�ضاف���ة � إىل التكوي���ن الذات���ي
واخلربة اخلا�صة للمُتخيِّل.
ويف احلق���ل الأ دبي ،يبدو التحرر م���ن قيود احلقائق
الثابت���ة ،مب���ا تنط���وي عليه من مع���اين جوهري���ة مطلقة
يف واقعيته���ا ،غاي��� ًة كُربى تك�ش���ف عنها �أفع���ا ٌل � إبداعي ٌة
متع���ددة ،ما كان له���ا �أن تتمثّل وجودًا مائزًا � إال عرب ملكة
(اخلي���ال) ،تلك امللّكة التي تعد يف يد املتخيِّل �أدا ًة عابر ًة
للم�ساف���ة بني ما هو معتاد وواقعي وحقيقة ،وما هو جديد
حمط ٌم لكل اعتي���ادي يف احلياة ،وحم ّو ٌر الواقعي املح�ض
واحلقيق���ة القاطع���ة � إىل واقع بالغي وحقيقي���ة بالغية،
وت�سهمُ جتليات هذا العبور الناجز يف حتديد ما ي�صطلح
تب�صر
عليه بعملية التخييل ،التي تت�ضحُ معيّتها �أكرث عرب ّ
العملي���ة الإبداعي���ة ذاتها ،ح�ي�ن تبد أ� ب����إدراك املعطيات
امل�ألوف���ة والعادي���ة ،ومتثلّها متث ًال ذاتيًّ���ا وفنيًّا ،ثم تنتهي
ب�إع���ادة � إنتاجها وت�شكيله���ا يف متكوّن ذهني ذي معطيات
وعالق���ات متغاي���رة يف ح�ضوره���ا وجوهره���ا ُتتَلم ُّ�س يف
املُتخيّل امل���ادي اجلديد .وعند � إدراك فحوى هذه العملية
ال ي�ستطي���ع متت ّبعُها � إق�ص���اء دور العق���ل الفاعل ق�صدي ًة
مرهون��� ًة بخيال� ،أو بالأ ح���رى املرهونة بوعي فني مكثف،
تفر�ضه مرحلة الإنتاج.

� إن اعتم���اد العق���ل ركيزة مهم���ة يف � إدراك عملية
التخيي���ل أ�م��� ٌر بال���غ الأ همي���ة بالن�سب���ة � إىل أ�ي���ة مقاربة
نقدي���ة تتق�صد تف�س�ي�ر املتخيَّل يف مدون���ة �أدبية �أو يف �أي
�ش���كل من الأ �ش���كال الثقافي���ة والإبداعي���ة ،وخا�صة عند
�ضب���ط حركيته ،وحتديد منط���ق تفاعله مع العامل املادي
واملعطي���ات الإدراكي���ة� ،ألأ م���ر الذي أ�كّ���ده جيلبري دوران
( )2012 - 1921يف ربط الهالة التخييلية ب�أية ممار�سة
عقالنية يف خمتلف العل���وم والنظريات؛ لأ ن كل عقالنية
وكل نظام منطقي -على حد تعبريه -يحمالن يف ذاتهما
�أوهامهم���ا اخلا�ص���ة ،مع الأ خ���ذ يف احل�سبان ب����أن توجّ ه
البحث عن وظيفة املتخيل يف ال�سياق املدعوم بكونه ن�سقًا
� إيحائيًّ���ا يجعل من ال�صعوبة مب���كان �أن تتقل�ص الوظيفة
يف تق���دمي احلقيقة امل�ضبوطة �أحادية القطب؛ لأ ن هناك
انفتاحً ���ا م���ا عل���ى التع���دد ال���داليل ،بنا ًء عل���ى اختالف
م�ستوي���ات الق���راءة ،وتغاي���ر �أزمنتها ،وتع���دد منهجيات
الت�أويل املوظفة يف عملية املقاربة ذاتها.
 لي�س املق�صود بالعقل -يف هذا البحث -العقل املح�ض الذي يرتهن فعله بالنظام
املنطقي يف احلياة ،و�إمنا املق�صود من وروده هو التوجه نحو (الق�صدية)
لدى املُتخ ِّيل يف ممار�سة التخييل أالدبي ،أ�و تقدميه ممار�سة �إرادية ن�شطة
يف التعامل مع مكونات العمل أالدبي وعنا�صره ووظائفه ،وامل�صطلح بورده يف
هذا البحث بهذه املعية ،ف�إنه يعد قري ًبا مما تبناه ابن عربي من توفيقية قائمة
على اخليال بني ت�صارع احل�سي مع العقلي يف الرتاث الفكري لدى الفال�سفة
امل�سلمني ،عندما خ�ضع اخليال ،لدى ف�صيل منهم ،ل�سلطان العقل ،وعدّوا
العقل الو�سيلة املثلى للمعرفة اليقينية ،واملعيار احلقيقي الذي ال ُيخطئ يف
احلكم على أال�شياء ،وهو ما رف�ضه ابن عربي �إذ مل يعتد بالعقل ،من حيث
اعتماده على القوة املفكرة ،وتتجلى أ�هميته يف أ�نه عُ د حمطة توفيقية لل�صراع
القائم على م�ستوى الفكر ا إل�سالمي ،بني مناهج املعرفة املختلفة واملت�صارعة
يف �إطار الفكر الديني واملعريف خا�صة منهج الفقهاء احل�سي املعتمد على
ظاهر الن�ص ومنهج املتكلمني والفال�سفة املبني على العقل ،من هنا جاء طرح
ابن عربي التوفيقي املعتمد على اخليال كقوة و�سيطة بني احل�س والعقل ،من
حيث كونه ً
و�سيطا وجود ًّيا ومعرف ًّيا بني اهلل والعامل ،ف أ�خذ من العقل واحل�س
أ
أ
أ
م ًعا .ميكنك الرجوع �إىل ما �ورده ن�صر حامد �بوزيد :فل�سفة الت�ويل ،درا�سة
يف ت أ�ويل القر�آن عند حميي الدين ابن عربي ،دار التنوير للطباعة والن�شر،
بريوت� ،1983 ،ص ،49 46-وكذلك :امل�صطفى مويفن :بنية املتخيل يف
أ�لف ليلة وليلة ،دار احلوار ،الالذقية� ،2005 ،ص .127-126
 راجع الف�صل اخلا�ص بـ(اخليال واملتخيل يف املنظور ا إلنا�سي) �ضمن كتاب
(اخليال واملتخيل يف الفل�سفة والنقد احلديثني) ليو�سف ا إلدري�سي ،مطبعة
النجاح اجلديدة ،الدار البي�ضاء ،2005 ،من �ص � 129إىل �ص ،145
وكذلك املحور اخلا�ص بـ (طبيعة البنية الق�صدية لل�صورة وخ�صائ�صها) يف
الكتاب ذاته من �ص� 72إىل �ص.82
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� إن التخييل بهذا البعد الإجرائي ،يجعل من املنا�سب
�أن تلتف���ت منهجي���ات الت�أوي���ل � إىل جمل���ة م���ن املعطيات
الفني���ة والواقعي���ة معً���ا ،يف تداخله���ا حينً���ا وا�ستقاللية
بع�ضه���ا حينًا �آخر ،من أ�ج���ل مقاربة امل�شه���د الإبداعي،
من هذه الزاوية ،وعرب مدونة الرواية العربية املعا�صرة،
التي تواج���ه الآن مرحلة واقعية �شدي���دة التمزق �سيا�سيًّا
واقت�صاديًّا واجتماعيًّا و� إن�سانيًّا ،من �ش�أنها �أن تكون بيئة
خ�صب���ة للإ ب���داع املتجدد .غ�ي�ر �أن احلال عل���ى م�ستوى
املنت���ج النوعي تبدو فيه مظاهر متعددة ،قد تدفع ب�إعادة
النظ���ر يف العالق���ة ب�ي�ن الرواي���ة الفني���ة والواق���ع ،تلك
الرواي���ة التي تعد � إرثًا عامليًّا � إن�سانيًّ���ا حديثًا بالن�سبة � إىل
الروائيني العرب ،منذ انت���زاع وجودها الأ دبي من براثن
امللحمة ع�ب�ر (دون كي�ش���وت )1615- 1605- :على يد
دي ثريبانت�س ( )1616- 1547لتكون بدي ًال عن امللحمة
(هيج���ل� )1831- 1771 :أو تبقى ملحمة بال �آلهة تليق
بالربجوازية وعامله���ا (جورج لوكات�ش)1971 -1885 :
ثم ت�صبح تعبريًا حيًّا عن الثقافة ال�شعبية والوعي اجلمعي
يف املجتمع احلديث (باخت�ي�ن ،1975 1895- :وبندكت
�أندر�س���ن  ... 2015 1936-وغريهم���ا) .وميكن � إجمال
هذه املظاهر املتعلقة بامل�شهد الروائي العربي املعا�صر يف
�ستة مظاهر ،هي:
أول :ثنائي��ة تربئ��ة ال�ضم�ير والواقعي��ة
� اً
الت�صويرية �أمام جمتمع نافذ ووعي تراتبي:
لي����س م�ستغربًا �أن مير الأ دب والثقاف���ة والفن مرورًا
ملتب�سً ���ا جدً ا أ�م���ام اللحظات الفارق���ة يف تاريخ ال�شعوب
والأ مم ،تل���ك التي يُفتقر فيه���ا � إىل اال�ستغراق الدقيق يف
ت�أمل بواعثها وم�آالتها؛ فما بني الرغبة يف تربئة ال�ضمري
والت���ورط ال�شديد يف الواقعية الت�صويري���ة ال�سريعة ،يلجُ
أي�ض���ا ،يف منطقة
كث�ي�ر من ا إلب���داع ،ورمبا يق���ف املبدع � ً
�شدي���دة احلرية ،قد تنال من معياريّ���ة الفن وم�ستوياته،
أزمات ك�ب�رى ،ومراحل
وذل���ك حني تواج���ه املجتمع���اتُ � ٍ
انتقالي���ة ع�س�ي�رة يف م�سريتها �ضم���ن منظومة جمتمعية
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عاملي���ة ،يرتفع فيه���ا �سق���ف التداعي���ات يف الوقت الذي
تنخف����ض في���ه املعاجل���ات الفني���ة ،مثلما ه���ي احلال مع
حدث مف�صليّ ومُلغز ،بات
التعاطي املرتبك للإ بداع حيال ٍ
ُعرف بالربيع العربي غري املكتمل ،وما واكبه من كتابات
ي ُ
بوقية تناولت حدثًا مل يكن نا�ضجً ا مبا يكفي لإيقاظ فعل
ا إلب���داع نف�س���ه ،و� إن �أيقظ حراكًا بعديًّ���ا مك ّثفًا لدى كث ٍري
من الفئات املُتّ�صل���ة بالثقافة والفنّ والتوا�صل ،تلك التي
مل تقدّم غالبيتُها م�شاركة حقيقية يف هذا احلدث ،لكنها
ت�سابقت من �أجل � إثبات � إ�سهامٍ �أو � إدانة.
و�شكّل هذا املثول ،يف �أ�سْ ر احلالة الدرامية تلك ،واقعًا
م�أ�ساويً���ا ظاهرًا للمجتمع ،عربت عن���ه حالة اال�شتباه يف
دخول حركة املجتمع �ضمن التحوالت الكُربى لبنية الوعي
العربي على م�ستوى خطابات متعددة يف هيكلها الثنائي،
ومتنوع���ة يف منطلقاتها املعرفية ،ومنه���ا :الدولة والأ مة،
الوط���ن والقومية ،اليمني والي�س���ار ،احلرية واال�ستبداد،
املدنية والدينية � ...إىل �آخر هذا الر�صيد اللفظي املقد�س
�ضم���ن معج���م تنوي���ري ،منف�ص���م ع���ن الفع���ل ومت�صل
ب�صخب الكالم يف و�سائط �سجالية كثرية ،جعلته خطابًا
نُخبويًّ���ا متعاليًّا عل���ى الواقع وم�ضادًا لأ ولوي���ات املرحلة؛
ل���ذا ،مل ي�صمد حراك���ه طوي ًال �أمام دع���اوى البحث عن
�أفق حر ،يحقق احلد الأ دنى من تطلعات الإن�سان العادي
�أو املثقف.
وكان م���ن املفرت�ض �أن يقدم الوق���وع يف �أ�سر مثل هذه
احلالة الدرامية ماد ًة خ�صبة جلن�س الرواية ،التي تعد �أكرث
الأ جنا����س الأ دبية انفتاحً ���ا على الأ �ش���كال الفنية املتعددة،
أي�ضا قدر ًة على ا�ستيع���اب التغريات االجتماعية
و�أكرثه���ا � ً
الك�ب�رى ،ومتثُّل مظاهرها متث�ل�اً ا�ست�شرافيًّا يجرتح �أفاقًا
م�ستقبلية بناء على ما ا�ستُقرئ من معطيات املجتمع .ولكن
الأ م���ر مل يك���ن كذلك؛ � إذ تب���دو الق�ضاي���ا املجتمعية ويبدو
احلراك املحر�ض له���ا يف زاوية ت�شكل وثيقة � إدانة حل�صاد
الرواية العربية � إبان هذه املرحلة املهمة .وما ي�ستبطنه ذلك
النت���اج من �أ�سئلة فنية وواقعي���ة تواكب التغريات املجتمعية
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العربي���ة على نحو �أكرث جر�أة ،و�أك�ث�ر وعيًّا بحقيقة الأ دب،
ووظيفته ،ومو�ضعه يف امل�شهد العاملي.
فعل����ى امل�ستوى الأ دبي ،الذي هو ج����زء من بنية الثقافة
والف����ن ،ميكن �أن يالحَ ظ �شيء من هذا حني يكا�شف م�شه ٌد
روائ ٌي يف الأ دب العربي مكا�شفة جتريبية على م�ستوى الثيمة
والبنية والإيقاع ال�سردي للمحكي يف الأ عمال الروائية التي
�ص����درت يف ال�سن����وات الع�شر الأ خ��ي�رة؛ � إذ ال يبدو غريبًا �أن
تق����ف ه����ذه املكا�شفة على القليل م����ن الن�صو�ص الفارقة يف
التجري����ب الواع����ي ب�سُ لطة الف����ن و�أثره العمي����ق يف � إحداث
أي�ضا على
التجريب ،كما ال يبدو م�ستغربًا �أن تقف املكا�شفة � ً
ن�صو�����ص قليلة �أحدث����ت جد ًال فنيًّا .الأ مر ال����ذي ي�شكّل قلقًا
جن�س
� إبداعيًّا ،و�أ�سئلة معرفي����ة فنية وواقعية حول م�ستقبل ٍ
�أدبي هو مبثابة الأ ف����ق الأ ق�صى لعراقة احلكي بالن�سبة � إىل
أ�مّة عربية حكّاءة بطبعها ،وخا�صة عندما �ألقتها ال�سياقات
الداخلية واخلارجية يف �أزمات حادة على �أكرث من �صعيد.
وي�ستقطب املجال التجريب���ي يف ت�شكيل الرواية �أكرب
قدر م���ن تل���ك الأ �سئلة التي حت���اول ا�ستبان���ة التخم بني
ممار�س���ة التجري���ب و�إجن���از النّ���وع؛ ولهذا ،ح�ي�ن يكون
فح���وى املكا�شفة الت���ي ت�ستهدفها ه���ذه الدرا�سة من�شغلاً
بالف���ن �أو منح���ازًا � إليه ،ف�إنه با إلم���كان التذكري ب�أنه -يف
�إط���ار ال�سردية العربية -مل يكن متنها الروائي يف �أقرب
مراحل���ه الزمنية ح�ضورًا ،ببعي���دٍ عما يعرتي وعي املبدع
م���ن � إ�شكالي���ات تتعل���ق -يف غالبيته���ا -مبعم���ار الكتابة
الروائية ذاتها ،وما يت�صل به من حتديات جتريبية .تلك
الإ�شكاليات التي تتفاق���م و�ضعياتُها �أمام معاناة الروائي
من تقلّ�ص حاد يف وهج الرمزيات ملجتمعات مدنية تبدّلت
طبوغرافيّاتُها وثقافاتها؛ فلم تعد كما كانت عليه قبل �أن
ميتد � إليه���ا معول التغيري على م�ست���وى النظام العمراين
وم�ستوى البنية االجتماعية.
ولعل���ه من املعقول ا إلق���رار ب�أنّ مظاه���ر هذا التغيري
دخول
كان���ت محُ رّ�ض ًة املجتمعات العربي���ة على �أن تدخل اً
ومتناق�ض���ا جمتم َع (م���ا بعد املدين���ة)؛ جمتمع
ً
مرتب���كًا

(املول���ز) و� إفرازات���ه القيمي���ة املج�سّ ���دة لع���امل م���ا بعد
احلداثة؛ فتعاط���ت تلك املجتمعات -بعنف -مع مظاهره
ا�ستهالكيً���ا ،بالق���در ال���ذي حارب���ت فيه -بالت���وازي مع
اجلانب اال�ستهالكي� -آثاره ولفظت � إرثه قيميًّا.
وعل���ى نح ٍو �أك�ث�ر مفارق��� ًة و�أ�ش��� ّد ارتب���اكًا يف الواقع
املعي����ش ،تعمّقت لدى الفرد هوّة التناق�ض ،ومبقدار مثري
للغراب���ة ،بني الوع���ي واملمار�سة؛ � إذ يعتن���ق احلياة بوعي
جمتمع���ي تراتبي؛ يت�أكد فيه البدء بالفرد ،الذي هو جزء
م���ن الأ �سرة ،تل���ك التي ُتع���د مكونًا من مكون���ات العائلة
واملجتم���ع ،ثم الدول���ة ،و�صو ًال � إىل الأ م���ة .وعلى النقي�ض

من ذلك تتجلى املمار�سة اليومية؛ فيحيا جمتمعًا نافذً ا
مبا�ش���رًا؛ �أي خمرتقً���ا الرتاتبي���ة الداعم���ة للتما�س���ك
املجتمعي الر�أ�سي الذي يتطلب �أ�سا�سً ا �سابقًا لكل فعل.
وبطبيعة احل����ال ،يتطلب هذا املجتم����ع الأ فقي النافذ
�أ�شكا ًال خمتلفة من فهم التاريخ ،و�أمناط ال�سرد ،وطرائق
جدي����دة يف تق����دمي املتون ال�سردية ملجتم����ع ذي طابع يعزز
االحتفاء بال�سطح على ح�س����اب اجلذور والأ عراق ،ويُكثف
الإح�سا�س احلاد بكل ما هو ذاتي فردي ،ويلفظ ال�سرديات
الكربى التي تدور حول الرمز �أو املثال ال�سابق؛ لأ ن كل فرد
رم���� ٌز يف ذاته؛ و�أنه مل يعد من املنا�سب له �أن يعتد اعتدادًا
حقيق ًّي����ا بزمن الأ �صول و�شخو�صه العظيمة التي ال تن�سجم
مع القدرة على جت�سيدها يف واقع م�ضاد لكل تراتبية.
�ل�اال كثيفة لهذا الوع���ي املرتبك تبدو
خاف �أن ظ ً
وغ�ي�ر ٍ
وا�ضح��� ًة يف �أفق احلياة العربية على �أنها الوجه امل�شوّه لعامل
م���ا بعد احلداث���ة ،البادي يف مو�ضع م����أزوم ،عبرّ عنه تواتر
قد ٍر كب ٍري من الأ �سئلة الأ خالقية ،التي مل تعد تُطرح ب�إحلاح،
�أو بالقدر نف�سه ،يف املجتمعات الغربية ذاتها ،والتي ال تت�ضح
فيه���ا ب�ش���كل كبري مالمح الت����أزم �أو االلتبا�س ب�ي�ن الرتاتبي
والنّاف���ذ يف احلي���اة املعا�ص���رة والآنية ،ولعل م���ن �أبرز تلك
 ترتبط فكرة املجتمع النافذ باملناخ العلماين ،أ�و النظام العلماين ،الذي يحيد كث ًريا
من قيم أال�صالة حل�ساب املعا�صرة ،وقيم املجتمع حل�ساب الذات .راجع ت�شارلز
تايلر :املتخيالت االجتماعية احلديثة ،ترجمة احلارث النبهان ،املركز العربي
أ
للبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،الدوحة ،الطبعة أالوىل� ،2015 ،ص .199 :179
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تخ�ص
الأ �سئل���ة ما يق���وم منها حول الدعوات املتك���ررة التي ّ
أ�ع���راف النظام الأ خالقي للتكنولوجيا ،و�صراعات القيم يف
أي�ضا من �أفكار ذات ات�صال
عامل الرقمن���ة ،وما يتعلق بهذا � ً
مبا�شر ب�أخالقيات الآلة و�أخالقيات احلا�سوب  � ...إلخ.
وعلى الرغم من �أن هذا الواقع امل�ضاد للرتاتبية قد يكون
�سببً���ا يف فتح �أفقٍ مت�سعٍ ،يرفع كال�سيكيات البنى احلكائية،
ب���ل الروائي���ة � ،إىل م�ستوى عالٍ م���ن التجريب ،ف����إن الواقع
الفني ،روائيًّا ،مل ميار�س اللعب التجريبي على نحو ي�ستوعب
فيه هذا احل���راك الهادر يف تبدالت املجتمع ،بل بات م�ؤكدًا
احلاجة � إىل املزيد م���ن املمار�سات واملكا�شفات التي تتعامل
م���ع عنا�صر الطبيعة على ات�ساع روافده���ا وت�شعبها ،مبا لها
من ت�أثري بائن يف التجربة الروائية وممار�ساتها التجريبية.
وهو ما يتيح ر�صد بع�ض املظاهر التي تقرب �صورة التجريب
من ح���د املمار�سة املعا�صرة يف الكتاب���ات الروائية اجلديدة
وربطها بامل�شهد احلايل يف الكتابات الروائية العربية.
ثانيًا :هاج�س املثالية وفقر الثيمة:
مع � إ�ضفاء �شيء من املبالغة يف � إبراز هذا القلق اخلا�ص
ب�أ�سئل����ة الرواي����ة يف عالقتها بالواقع ،ثم �آف����اق م�ستقبلها
لدى الناقد واملبدع ،يبدو املجتمع العربي؛ مو�ضو ُع الرواية
الفنية ،وك�أنه مك ّب ٌل ب�شبح مثالية عتيقة� ،أو �أ�شباح مثاليات
متنوعة ومتنا�سلة بتنا�سل الأ فراد والذوات � إىل احلد الذي
تُ�سهم به يف انف�ص����ال الإن�سان عن ذاته تارة ،وعن واقعه
ت����ارات �أخر ،حتت مزاعم القدرة عل����ى جعل هذه الأ فكار
القيمية ذات ق����وة وجودية م�ستقلة يف التاريخ؛ �أي التاريخ
ال�شخ�صي والوجود الذات����ي؛ � إذ املجال ال يعرتف -بقوة-
باعتن����اق الق�ضاي����ا الكربى عل����ى النحو ال����ذي ي�سعى � إىل
اجل����ذور� ،أو ي�ستدعي النماذج العليا يف التاريخ الإن�ساين،
وه����و ما يبدو جليًّا يف قل����ة الكتابات التي ت�سعى � إىل ارتياد
مناط����ق يف املنت ال�سردي تطرح جمتمعات بديلة وم�ضادة
بع�ضا من الكتابة ال�سردية واقعة
للواقع احلايل؛ مما يدع ً
يف دائ����رة تعزّز التو�صي����ف بتثبيت اللحظ����ة الراهنة على
مم�ست����وى الواق����ع ،وال تعك� ُ����س ا�ستجابة فن ّي����ة عالية لهذا
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القل����ق بتقدمي بنى جتريبية فيها م����ن اجلدّة الوا�ضحة ما
يجيب عن بع�ض �أ�سئلة الرواية على م�ستوى الفن.
ونظرة �سريعة � إىل الثيمة  - Themeبو�صفها عن�صرًا
مهمً����ا يف الرواية يعنى اال�ستعارة م����ن الواقع؛ �أي ا�ستعارة
مو�ضوعة �أو حدث �أو فكرة ت�صلح مادة لت�شكيل عامل روائي
م�ستقل عن الواق����ع وم�شابه له يف �آن -جتعل �أمر احل�صاد
الفعل����ي للرواية يف حاج����ة � إىل مراجعة دقيقة بالن�سبة � إىل
الكت����اب �أنف�سه����م ،وك����ي يلتم�س ه����ذا ال����ر�أي االبتعاد عن
الوقوع حتت �سقف التعميم وعدم الدقة ،ف�إن نحديد الثيمة
بو�صفه����ا (اال�ستع����ارة) من الواق����ع لت�شكيل م��ت�ن تخييلي
روائ����ي ،حتيل بالعملي����ة كلها � إىل فع����ل (الق�صدية) الذي
�أ�شري � إلي����ه �سابقًا ،وهذا �سياق �ضاب����ط ينطوي على جملة
من املح����ددات لفعل اال�ستعارة من الواق����ع� ،أولها �أن تكون
اال�ستعارة م����ن الواقع ا�ستع����ارة بالغية تتق�ص����د التحوير
والإ�ضاف����ة والتبدل لتبتعد املو�ضوعة ع����ن الواقع بقدرٍ ،ثم
تعود � إليه من فرط التخيي����ل لت�شابهه يف بقد ٍر �آخر ،وي�أتي
املح����دد الثاين ممث ًال يف ا�ستثم����ار الثقافة الأ نرثوبولوجية
مل����ا يعني على فع����ل التحوي����ر والإ�ضافة ،ث����م يتمثل املحدد
الثالث يف ما ميتلكه الكاتب من قناعات ذاتية وفنية حتول
املو�ضوعة الواقعية امل�ستعارة � إىل واقعة فنية .وبالنظر � إىل
ه����ذا الت�صور ف�إن كثريًا م����ن الأ عم����ال الروائية ال تتفطن
كث��ي�رًا � إىل �إح����داث التماي����ز يف ثيم����ات كث��ي�رة م�ستهلكة،
تدور -مثالً -حول احلب �أو حق املر�أة� ،أو دور املثقف.
 حول الثيمات املذكورة ،ومنها :حق املر�آة ،راجع روايات كثرية منها (حلة
القم�صان) لنورة املحيميد (م ؤ��س�سة االنت�شار العربي ،بريوت)2014 ،
حيث النربة العالية وال�صراخ امل�ستهلك �إعالميا حول ظلم املر أ�ة وغريها،
وحول املثقف ودوره يف جمتمع ممزق ،راجع (رقة القتل) ألحمد طو�سون (دار
الن�سيم ،القاهرة )2015 ،حيث تعرية الواقع الثقايف و�سلطة املثقف امل أ�زوم
� ....إلخ .وثمة ن�صو�ص روائية كثرية ،جتنح �إىل الواقع ،وتعي�ش تفا�صيله ،وتعمل
على �إعادة �إنتاجه وتخييله ،رمبا ليتفق مع أ�بعاد درامية م�شوقة ،مثلما هو
احلا�صل يف رواية (رق�صة الظل أالخرية) لرامي الطويل (دار ال�ساقي ،بريوت،
 ،)2013أ�و إلعادة �إنتاج الواقع بتفا�صيله وات�ساعه (�شوارع العامل) جلنان
جا�سم جالوي (دار ريا�ض الري�س للكتب والن�شر ،بريوت )2013 ،وغريهما،
مما ال ينتفي معه حتليها بزخم التفا�صيل من جهة ،والقدرة على التخييل ،لكنه
التخييل الذي ال يتمتع بقدر من الغريب ،وك�سر م أ�لوفية الواقع ب�شكل عميق .وهو
ما ي ؤ�كد أال�سئلة التي تتكئ عليها الدرا�سة حول امل�شهد الروائي يف ظل ما قد
يبدو فق ًرا يف التجريب املتعلق بالثيمة والبنية.
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وكان م���ن املنتظ���ر ،م���ن واقع ه���ذه احل���ال� ،أن يُع ّد
فق���ر الثيم���ات الروائية ذريع ًة كُربى للروائ���ي؛ كي ينفتحَ
بال ه���وادة عل���ى اللع���ب يف ال�ش���كل بطرائق���ه اخلا�صة،
وممار�سات���ه الفردي���ة التي يك���ون اخليال الف���ردي فيها
فانتازي���ا خا�ص���ة ب���ه ،وتتع���دد مظاهرُها بتع���دد الرواة،
وقدراته���م عل���ى ممار�سة اللع���ب يف ال�ش���كل ،والغريب،
والتجري���ب .يف الوقت ال���ذي يكون فيه االحتف���اء ب�س�ؤال
الإن�س���ان وخطابات���ه �أمرًا ال يقب���لُ املُغاي���رة �أو التغريب،
حتى � إذا كان قائمًا على بنية االختالف عما هو �سائد� ،أو
التناق����ض يف ما يُطرح؛ لأ ن الأ مر يف جممله �أمام ا�شتغال
نقدي للقارئ الناقد� ،أو املتلقي احلر.
أي�ضا� ،أن ي�شكل
وكان منتظرًا ،من واقع ه���ذه احلال � ً
الراف���د التكنولوجي� ،أو الثورة املذهلة يف عامل االت�صال،
جم���ا ًال جتريبيًّ���ا خ�صبًا لدى الكتاب ،مب���ا يدفع بتقنيات
ال�س���رد نحو أ�ف���ق نوع���ي يُدخل الرواي���ة العربي���ة ف�ضاء
التوا�ص���ل الرقمي بج���دارة ،وعلى النح���و الذي ي�سهم يف
تقدمي ثيمات مبتكرة ،مثلم���ا هي احلال مع عوامل �أخرى
�أحدثت بهذا الو�سيط الرقمي هزة عنيفة ،وقدمت ثيمات
متنوعة يف الكتابات ال�سردية ،التي تو�سّ لت بالهايربتك�ست
وامليديا وف�ضاء التوا�ص���ل االفرتا�ضي (التويرت مثالً) يف
تقدمي �أبعادٍ جتريبية محُ كمة على م�ستوى البنية.
ثالثًا :كال�سيكات افرتا�ضية والتجريب يف الإ طار:
يف م����ا يتعل����ق بتتبع م�س����ار املنت ال�س����ردي عرب مراحل
التط����ور املختلف����ة يف بن����ى املجتمعات التي يق����ف يف القلب
منه����ا مواجهة العرب����ي للمجتم����ع الرقمي ،ميك����ن التّيقُّن
م����ن �أن الرواي����ة العربية تنقل����ت ،ب�إرثها الكب��ي�ر ال�ضارب
يف املا�ض����ي حكيًا و�سردًا ،تنق ًال غري ح����ر وهي تنفتح على
ف�ض����اء غري منقطع م����ن التطور احل�ضاري امل����اديّ  ،الذي
يه����دم �أدوات احلي����اة امل�ألوف����ة لي�سارع ببن����اء غريها مما
تقت�ضي����ه متطلب����ات اللحظ����ة الراهنة م����ن �أدوات تن�سجم
م����ع طبيعتها ،وم����ن االنغما�س يف ف�ض����اء التكنولوجيا بكل
معطيات����ه .الأ مر ال����ذي بدا وك�أنه تنقُّل متحفّ����ظٌ �أو انفتا ٌح

حم����دو ٌد عل����ى التجارب النوعي����ة ال�سردية الت����ي يُ�سهم يف
ت�شكيلها التطور التكنولوجي � إ�سهامًا ف ّنيًّا ي�ستوجبُ املتابعة
بالر�صد والتّحليل ،وال�سيما عند ربطه بتجارب واجتاهات
ومذاهب متعددة ومتنوعة على م�ستوى هذا الفن.
ولعل الفتنة ب�شعرية اللغة ومظاهرها يف ال�سرد كانت
ال�سب���ب الأ رج���ح يف � إثق���ال كاه���ل املح���اوالت التجريبية
الأ كرث معا�صرة؛ � إذ مل تتخل�ص التجارب الروائية العربية
الأ وىل ،الت���ي تو�سلت بالهايربميديا ،من � إرث فني حمدد
يف كال�سيكي���ات الق�ص ،وهو ما حدث مع حممد �سناجلة
( )...1968-يف روايتي���ه (ظ�ل�ال الواح���د  ،2002و
�ش���ات  ) 2005ومع جتليات واقع امليدي���ا يف رواية �أحمد
العاي���دي(�( )...1974-أن تك���ون عبا����س العبد )2005
وغريهم���ا  ،فمن���ذ ما يق�ت�رب من عقد زمن���يّ كاملٍ ؛
ميكننا ،بع���ده ،فكّ روابط الهايربتك�ست وال�شّ ات وتنحية
ذلك من ن�صو�ص �سناجلة؛ لنقف على منت روائي مت�أ�سر
(م���ن الأ �سر) ب���الأ داء ال�سردي الرتاتب���ي يف التعبري عن
مو�ضوع روائي هو ولي ُد ع�صرِ التّوا�صل االجتماعي.
و� إىل جانب ذلك ،عُ ���دّت املمار�ساتُ الروائي ُة العربي ُة
ممار�سات تقليدي ًة جدً ا ،يلج أ� � إليها الروائيون
ٍ
عرب التويرت
م���ن ال ُكتّاب عل���ى �أنها �سبي ٌل حلفظ مت���ون ق�صرية ميكن
جمعه���ا ،يف ما بع���د ،و�إع���ادة ترتيبها وفق م���ا ي�ستدعيه
ا إلط���ار العام حلكاي��� ٍة �أو مو�ض���وعٍ ُيتَدخ���لُ فيه باحلذف
ن�ص روائ���يّ  ،ولكن لو حدث
والإ�ضاف���ة؛ ليُقدّم عل���ى �أنه ّ
أي�ضا -على
تخلّ�ص من ف�ضاء الإنرتنت لأ مكن الوقوفً � -
م�ت�ن حكائي يحتفي باملو�ضوع ا إلط���ار ،واحلكاية الإطار،
والبني���ة ا إلط���ار ،وه���و ما ح���دث م���ع رواي���ة (� إ�سربي�سو
 )2012لعب���داهلل النعيم���ي مع ما �شابه���ا من خلل بنائي
�أفق���د العم���ل منطقيته و� إقناع���ه وجاذبيت���ه � إذا ما قورن
بالتغري���دات � إبان كتابتها عرب التوي�ت�ر .ولعل الأ مر نف�سه
 ثمة درا�سة نقدية تناولت (�سر ُد الهايربمِ يديا واليوتوبيات اجلديدة ...جتليات
العوملة ومابعد احلداثة يف اللغة والهوية) اتخذت من جتربة حممد �سناجلة
و أ�حمد العايدي مادة تطبيقية .انظر راجع :جملة كلية ا آلداب والعلوم ا إلن�سانية
(ف�صلية حمكمة) -جامعة باتنة -اجلزائر ،العدد الرابع ،نوفمرب 2010م.
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م���ع جتربة حممد الق�س ( )...1977-يف (موعد مع اهلل
 )2013وغريهما كثري.
لكن الأ مر خمتلف متام االختالف يف توظيف امليديا
والتكنولوجي���ا اخلا�ص���ة بف�ضاءات التوا�ص���ل االجتماعي
يف الغ���رب � ،إذ تب���دو هناك رواي���ات قائم���ة ببنيتها على
م���ا يتيحه التويرت ،على �سبيل املث���ال ،من � إمكانيات ذات
اقت�ص���اد عارم يف اللفظ ،و� إيقاع متالهث يف الطرق على
مو�ض���وع معني ،بل يتيح �أكرث من هذا� ،أال وهو العمل على
تقدمي روايات نوعية ،لي�س لها نظري يف الكتابات العربية،
الت���ي ال ميكن معها  -مثالً– �أن تُعد رواية (يف كل �أ�سبوع
يوم جمع���ة  )2009لإبراهيم عبد املجيد(،)...1946-
�أو (عني اله���ر )2006ل�شهال العجيلي (� ،)...1976-أو
قبلهم���ا (�شرفة الهذي���ان  ) 2005لإبراهي���م ن�صر اهلل
( )...1954-و(�أرتي�س���ت  )2006لهادي���ا �سعيد ...وغري
ذلك -ال تُعد روايات افرتا�ضية �أو رقمية باملعنى املتداول
الآن ،حت���ت ذريع���ة �أن به���ا روا�سب �أو ت أ�ث�ي�رات من واقع
الإنرتن���ت �أو ف�ض���اءات التوا�ص���ل االفرتا�ض���ي ،تلك التي
تدف��� ُع الروائي نحو توظيف تقنية الإميي���ل �أو الر�سائل �أو
ال�ش���ات يف � إدارة مو�ض���وع الرواي���ة �أو تو�صي���ف �شخ�صية
معينة يف داخلها.
و� إذا كان الو�ضع بهذه الكيفية ف�إن هناك �أفقًا خمتلفًا
عل���ى م�ستوى املمار�سة الروائية الرقمية ذاتها يف الغرب،
وخا�ص���ة من خ�ل�ال ف�ض���اء التوا�ص���ل االجتماع���ي ،فما
ق���ام به هيو ه���اوي يف موقع أ�م���ازون بداية من جمموعته

( � ،)wool 2011أو الفت���اة جنيفر � إيقن()...1962-
الت���ي كتب���ت رواية (ال�صن���دوق الأ �س���ود � )2012أمر يف
غاي���ة االبتكار؛ ومن ثم املغايرة ع���ن البنى الروائية التي
 راجع ما كتبته  Katy Waldmanحتت عنوان (Twitter Fiction
 )Done Rightوبرابط:
http://www.slate.com/blogs/browbeat/201229/11//
_writer_elliott_holt_wins_us_over_with_her
twitter_fiction.html

وراجع أ� ً
منوذجا) حلجي
ي�ضا ورقة عمل (الرواية يف و�سائط التوا�صل ...تويرت
ً
جابر ،ملتقى القاهرة الدويل ال�ساد�س للرواية العربية ،حتوالت وجماليات
ال�شكل الروائي ،مار�س  ،2015والدرا�سة حتت الن�شر يف كتاب امللتقى.
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ُتط���رح عربيًا عل���ى �أنها روايات نوعي���ة يف التجريب ،و� إن
كان الأ مر ال يعدو عن كونه مالمح متوا�ضعة يف التجريب
داخ���ل النوع الروائي املحدد �سلفًا يف اجلن�س الأ دبي .من
خ�ل�ال ا�ستثمار بع����ض مظاهر التكنولوجي���ا فح�سب ،وال
عالقة له بارتياد نوع روائي م�ستقل.
فكم���ا كانت لل�ساعة الثامن���ة �أهمية بالغة لدى القراء
م���ن جمهور جنيف���ر � إيقن ل�شغفهم بتتب���ع ال�سرد الروائي
املكتن���ز حرفً���ا م���ن دون � إ�س���راف يف االكتن���از ال�شع���ري
والت�صوي���ري ،مثلم���ا ه���ي احل���ال يف الكتاب���ات العربية
أي�ض���ا �أهمية
املرتبط���ة بالف�ض���اء التوا�صل���ي ،كان���ت لها � ً
م�ضاعفة ل���دى ح�ساب نيويوركر عل���ى تويرت الذي التفت
� إىل اللع���ب على � إيقاع اللهف���ة لدى قارئ �شغوف باجلديد
الذي حتمل���ه املائة والأ ربعون حرفً���ا� ،أو الرواية املائة
والأ ربعون حرفًا – � إذا جازت الت�سمية .ولعل ما يف جتربة
� إلي���وت هول الروائي���ة امل�سماة (الدلي���ل) ما ي�ستوجب
التنوي���ه؛ لأ ن الق���ارئ التويرتي يقف أ�م���ام رواية تويرتية
مكتوبة ح�سب تقني���ة مبتكرة جدً ا ،تلعب فيها � إليوت هول
دور ال���راوي العليم ،حني تُ�سته���ل الرواية بتغريدة تتناول
حدثًا ه���و (مقتل ال�سيدة مرياندا براون) ،ولهذا احلدث
�صلة مبا�شرة ب�شخ�صيات �أخرى ورد ذكر لها ب�أداء مبا�شر
وغ�ي�ر مبا�ش���ر يف التغريدة ،و�سيكون له���ا دور يف الرواية
على م�ستوى منو الأ حداث وتراكمها ب�شكل تقاطعي .وهنا
يتوارى يف خ���داع فني الراوي العليم ليتي���ح مهمة ال�سرد
� إىل ال�س���رد امل�شارك الذي يقدم الأ ح���داث ويدفعها عرب
�أ�صوات روائية متنوعة .الأ مر الذي ي�ستدعي فتح ح�سابات
�شخ�صي���ة يف توي�ت�ر ب�أ�سماء ال�شخ�صي���ات التي وردت يف
التغري���دة الأ وىل وله���ا عالقة مبقتل (مريان���دا براون)؛
وهي �شخ�صيات متنوعة؛ رئي�سة مثل ال�شرطيّ و�صديقتها
وغ�ي�ره ،وهام�شية مث���ل �شهود العيان ،ويق���دم من خالل
َ�ص مزجً ���ا بني هيمن���ة الراوي
ح�ضوره���ا يف م�شه���د الق ّ
 طر أ�ت الزيادة على أ�حرف التغريدة يف تويرت ،بعد االنتهاء من ن�شر الروايات
امل�شار �إليها.
 املراجع ال�سابق للكاتبة ( )Katy Waldmanحتت عنوان (Twitter
 )Fiction Done Rightو(الرواية يف و�سائط التوا�صل  ...تويرت منوذجً ا).
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العلي���م من جانب ،ث���م � إيهامً ا با�ستقاللي���ة ال�شخ�صيات
الأ خ���رى التي تروي �أحداثًا تك�شف م���وت هذه ال�سيدة يف
الوقت الذي تبدو فيه دُمى يحركها الراوي العليم ،وتظل
الرواية عل���ى هذا النحو الرثي املتنقل يف � إدارة بنيتِه بني
احل�سابات ال�شخ�صية يف توي�ت�ر ،ويتابع القارئ بلهف ٍة ما
حتمله املائ���ة والأ ربعون حرفًا من دفع���ة متقدمة للحدث
م���ع كل �ص���وت روائي؛ � إذ تتع���زز لديه؛ �أي ل���دى القارئ،
خا�صية الف�ضول مبا يرفع م�ستوى � إيقاع اللهفة والت�شويق
� إىل الأ مام.
رابعً��ا� :شعري��ة اللغ��ة ب�ين التوت��ر الداليل
والقارئ النمط:
ي�ستطي���ع متابع امل�شهد الروائي �أن ير�صد قدرًا كبريًا
م���ن الكتابات الإبداعية املوغلة يف مظاهر ال�شعرية ،بناء
على ما هو بادٍ من ممار�سة فنية ترى اللجوء � إىل االنزياح
ال�ص���ارم ،واالكتن���از الرمزي ،والتكثي���ف الت�صويري ...
وغريه���ا ،مظه���رًا م���ن مظاه���ر التجري���ب والتجديد يف
امل�ت�ن الروائي نف�س���ه .و� إن عُ ���دّت هذه املمار�س���ة جتريبًا
تتع�ضد بالكلية على
عل���ى م�ستوى اللغة ال�سردية ،ف�إنها ال ّ
م�ست���وى البني���ة الروائية؛ لأ ن الأ م���ر -يف جانب منه -قد
يولّد تنافرًا دالليًّا ،من �ش�أنه �أن يُف�ضي � إىل � إحداث غمو�ض
مكثف؛ فيعمل على تبديد طاقات النموذج التوا�صلي لأ ي
خط���اب �سردي ،ف�ض�ل�اً على �أنه يقلل م���ن حيّز احت�ساب
هذه املمار�سة الكتابية جتريبًا �سرديًا نوعيًّا� ،أو جماوزًا-
يف بع����ض الأ حي���ان -ح��� ّد احلكاي���ة ،وا إلط���ار ،والرتاتب
احلدث���ي؛ لأ ن الن����ص الروائ���ي ،يف ه���ذه احلال���ة من
الغمو����ض الرتاكمي ،يُحال � إىل جملة م���ن التوقعات غري
املن�ضبط���ة ب�ي�ن الق���ارئ والن����ص ،وهو ما قد ي����ؤدي � إىل
ملمحني متكاملني يف الرواية ،هما:
 الأ ول :يرتب���ط ب أ�ف���ق التلق���ي ومنط الق���ارئ ،وقدع�ب�رت عنه ماريا كورت���ي ( )2002-1915ب����أن الرواية
 ا�ستعمال م�صطلح (الن�ص) يف هذا ال�سياق مق�صود؛ ألن مثل هذه التجارب
تفتقر �إىل مقاربات نوعية م�ستمرة.

بهذا الو�ض���ع تبدو متجه ًة � إىل (منط معني من اجلمهور،
ب���ل �أحيانًا � إىل طبقة معينة) لأ ن���ك يف النهاية �أمام منط
معني من ال�سّ بك الذي يتوخّ اه القارئ ،والطرُق التي يقر أ�
بها التتابعات.
 الث���اين :يبدو مرتبطً ���ا بنمط الرواي���ة وت�صنيفهاالنوع���ي ،وقد ع�ب�ر عنه جوناثان كل���ر ( )....1944-عام
 1975م�ؤكدً ا �أننا �أمام كتابة مت�ضي بالن�صو�ص الروائية،
يف كث�ي�ر م���ن جتلياته���ا � ،إىل طبيع���ة تق�ت�رب مما ميكن
ت�سميته رواية الالنوع� ،أو �أدب الالنوع ،انطالقًا من جملة
التوقع���ات الت���ي يفرت�ضها الروائي مع الق���ارئ ،والتي
لي�س م���ن بينها ما يُر�صد يف امل�شه���د الروائي من انت�شار
م�صطلحات مثل( :ن�صو�ص) و(كتابة) على �أغلفة بع�ض
الأ عم���ال ال�سردي���ة العربي���ة؛ لأ نها خري دلي���ل على ذلك
االبتعاد عن الت�صنيف ،مع �أن املتون -يف بع�ضها -حتتوي
مو�ضوعً ا روائيًّا ذا � إطار حكائي عام.
خام�سً ا :حقيقة الرواية �إيهامٌ باحلقيقة:
عندم���ا رب���ط مي�ش���ال بوت���ور( )...1926-الرواي���ة
خا�صا من �أ�شكاله���ا ،وجعلها يف
بالق�ص���ة وعدّها �ش���ك ًال ً

الآن ذات���ه خمتربه���ا احلقيقي مل يك���ن يق�صد بذلك
� إال �أن يجع���ل الرواية اجلدي���دة ،يف تنوعها ،مقومً ا رئي�سً ا
يف � إدراك احلقيق���ة ،وتنوعاتها من خ�ل�ال الطرائق التي
ميكن �أن تظهر لنا احلقيق ُة فيها ،ولي�س من خالل التثبت
من وجودها بالفعل؛ �أي وجود احلقيقة يف اخلارج وجودًا
عينيًّ���ا .وهنا ف�إن���ه يعوّل على احلقيق���ة الروائية بو�صفها
مفهومً ا عربت عنه طرائق فنية متعددة ،يدخل من بينها
التخيي���ل بق�ص���د تقريب الأ ح���داث من الواق���ع واملعقول
واملنطق ،مع �أنها يف الأ �سا�س مبنية على مو�ضوع قد يكون
خمتلقًا� ،أو من حم�ض اخليال.
 راجع مقال رالف كوهني ،وما ذكره عن ماريا كورتي و�صياغتها لعالقة التوقعات
بجمهور معني ،معززة املدخل التوا�صلي ،حتت عنوان (هل توجد أ�نواع ما بعد
حداثية؟) يف ترجمة خريي دومة لكتاب تزفيتان تودروف (الق�صة الرواية
امل ؤ�لف :درا�سة يف نظرية أالنواع أالدبية) ،دار �شرقيات ،القاهرة.1997 ،
 مي�شال بوتور :بحوث يف الرواية اجلديدة ،ترجمة :فريد أ�نطونيو�س ،من�شورات
عويدات ،بريوت ،ط� ،1986 ،3ص.7 ،5
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و� إذا كان الوع���ي باحلقيق���ة يف الرواي���ة مرتبطً ���ا
باملو�ض���وع الروائ���ي ،ف�إن ه���ذا ال يعني � إهم���ال الطرائق
الت���ي يُتناول بها املو�ض���وع لغة و�أ�سلوبًا وتقني���ة وبناء؛ �أي
ينبغ���ي للروائي يف هذه احلال مراعاة ال�شكل الذي ميكن
�أن تُ���رى فيه احلقيق���ة ،حتى و� إن كان م���ن روافده � إ�سباغ
الوه���م باحلقيقة على مو�ض���وع الرواية نف�سه ،الذي هو-
يف الأ �سا����س -مبحث غري حقيقي ،وتلك ممار�سة �سردية
تبدو يف حي���ز القراءة الناقدة واال�شتغال الت�أويلي خداعً ا
فنيً���ا م�شروعً ���ا ،ين�أى متامً ا عن التثب���ت اليقيني بحقيقة
ه���ذا الفعل ال�س���ردي� ،أو ذاك الأ ثر� ،أو تل���ك ال�شخ�صية
املقحم���ة� ،أو ذل���ك احل�ش���د م���ن التفا�صي���ل والف�ضاءات
الداعم���ة لأ ي ح���دث روائي ،ما دام هن���اك منت من�سجم
يتوح���د فيه الرمز وال�شكل والأ دوات ال�سردية مع معقولية
الواق���ع الذي يقرتب منه مو�ضوع الرواية يف �أثناء التعبري
عنه� ،أو يف �أثناء املعاجلة ال�سردية للمو�ضوع واحلكاية.
�ساد�سً��ا :املخاتل��ة بتخيي��ل الواقع��ة ولي���س
ب�إعادة �إنتاجها:
(كيف ميكن �أن تكون الرواية رواي ًة � إن مل تكن غريبة؟)
مبقدار ما ترددت به هذه املقولة ،التي �أطلقها خوان ميّا�س
( )...1946-يف مظ���ان الت�أوي���ل ال�سردي ي�ستطيع املتلقي
�أن يتعرف مدى قدرة الراوي على توظيف اخليال بو�صفه
عن�ص���رًا �سرديًّ���ا مُهمًّا يف �إح���داث الغريب ل���كل مروِيّ ،
وي�ستطي���ع �أن يتجنبَ كونه���ا؛ �أي املقولة ،ت�سا ؤ�الً؛ ليقرتب
به���ذا التجنب م���ن حدود التخيي���ل املخاتل للح���وادث �أو
املواق���ف املتخيل���ة؛ كي تُ�صب���ح �شيئًا يُ�شب���ه الواقع ولكنه
لي����س هو؛ ومن هنا ،ميكن النظر � إىل الروايات التي تُعيد
� إنت���اج الواقع يف حيز الواقع الت�صويري ،على �أنها روايات
بائ�سة الإدها�ش؛ لأ نها تفتقر � إىل � إعمال املعاجلات الفنية
املُف�ضي���ة � إىل تغريب امل���ادة الواقعية (مو�ض���وع الرواية)
بالق���در ال���ذي يجعله���ا قريب��� ًة م���ن الواقع ،وه���ي لي�ست
منه ،ولع���ل من هذه املمار�سات ما يك���ون قريبًا من تعمد
االختالقات ،والأ خذ من الواقع ثم � إعمال احلدود املمكنة
م���ن التغريب فيه ،ولو تطلب الأ م���ر عقدً ا �سرديًّا متجددًا
24

م���ع الق���ارئ لت�أكي���د الإيهام ب�أن ه���ذا املو�ض���وع الروائي
حم�ضا ،ولكن���ه -يف الآن
املجتث م���ن الواقع لي����س واقعًا ً
نف�سه -يُ�شب���ه بالواقع ،ويقبل التف�سريات املتباينة بتباين
القُ���رّاء �ضم���ن قوانني الواق���ع ونُظُ مه ،وهو م���ا يتحدد بـ
(الغريب) الذي ت�ستهدف���ه الدرا�سة بو�صفه عن�صرًا من
عنا�صر التخييل الروائي واملخاتلة ال�سردية.
���اب للغريب ،ال���ذي يمَ ْ تُ���لُ يف دائرة
ويف ه���ذا فت���حُ ب ٍ
الندرة ،ويتّكئ علي���ه الروائي يف �سرد روايته الفنية ،وهو
على علم ب�ضرورة ع���دم االنف�صام عن نظم الواقع �أو
ع���دم الإطاحة به���ا ،لكن علي���ه فقط �أن يعم���د � إىل ك�سر
م�ألوفي���ة احلدث الواقع���ي� ،أو ت�شوي�ش ال�شف���رة املتوجهة
� إىل ثبوتيته �أو حتققه يقينًا ،من خالل ممار�سات متعددة
للمخاتل���ة والتخيي���ل ب����أدوات �سردية ،يقف منه���ا انفتاح
أ�ح���داث الرواية العربية على ال�سّ ج���ل ال�شعبي والعنا�صر
�ي�را لهذا
ال�شفاهي���ة والرم���وز الأ نرثوبولوجي���ة موقفًا كب ً
التخييل املخاتل� ،أو اخلبث الفني بالكذب.
وله���ذا ،على �سبيل املثال ،ت�صبح عبارة ()Let’s lie

لنك���ذب �أو دعنا نكذب ،الت���ي �أطلقها �أحد الرواة الأ ميني
يف �أيرلن���دا متحدثًا عن احلكاي���ة ال�شعبية؛ بق�صد � إمتاع
اجلمهور- ،ت�صبح �أداة �سردية وعقدً ا �سرديًّا �ضمنيًّا بني
ال���راوي والقارئ؛ لك�س���ر م�ألوفية الواقع���ة احلياتية التي
أي�ضا ،ما
�ستك���ون باحليل الفني���ة �شبيه ًة بالواقع ،ولع���لً � ،
افتخر به راو رو�سي �آخر ب�أنه كذاب مبدع (a renowned
)liar؛ � إذ ميتل���ك الق���درة عل���ى �أن مي�ل��أ ث�ل�اث حقائ���ب
بالأ كاذيب هو ما ميكن �أخذه على �أنه مبتكر املتعة من
جهة ،ثم أ�ن���ه قادر على االختالق الواقعي للمرويات التي
ترتب���ط بجمه���ور� ،أو تتعلق بقراء �شريط���ة �أن يظل رباط
 ثمة ٌ
ري لدى الدار�سني العرب عند املثول التطبيقي ملا يتعلق بالغريب
خلط كب ٌ
آ
ا�صطالحا،
والعجيب والعجائبي والعجيب � ...إىل �خر ما يتجاوز الع�شرين
ً
تعك�س ا�ضطرا ًبا �شديدً بني املفهوم واال�صطالح �إىل احلد الذي ت�ضيع معه
ما�صدق املفهوم نف�سه .راجع ما كتبه ل ؤ�ي خليل يف الف�صل أالول ()71 23-
والف�صل الثالث (� )134 111-ضمن كتابه (العجائبي وال�سرد العجائبي:
النظرية بني التلقي والن�ص) الدار العربية للعلوم نا�شرون ،بريوت1914 ،م.
 Richard M. Dorson; Folklore and folklife, P.:
.60
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املتعة املحددة بلهف���ة التوقعات م�ستمرًا بينه وبني املروي
له���م ،ال املروي عليهم؛ � إذ املروي علي���ه �شخ�صية متعينة
ومتحقق���ة يف منت العم���ل الروائي ذاته ،الت���ي قد تكون-
يف �سياق احلك���ي ال�شعبي -مبثابة اجلمه���ور� ،أما املروي
ل���ه فهو ا�شتغال نق���دي بحت� ،أثارته بق���وة �آليات القراءة
والت�أويل يف املجال ال�سردي.
وبناء على ذلك ،ميكن ر�ص���د بع�ض مظاهر التخييل
املخات���ل يف روايات عربية معا�ص���رة ،تو�سّ لت باللغة تارة،
وباحل�ضور امل�صطنع ت���ارة �أخرى ،وبغري ذلك من احليل
الفني���ة التي مار�ست بها مظاهر جتريبية لي�س مبقدورها
�أن تنح���ت نوعً ا �أدبيًّا ناج���زًا� ،أو تُ�شكّله عرب تقنيات فنية
عاب���رة للأ جنا����س �أو للن���وع .كما لي����س م���ن طاقاتها �أن
تبتك���ر ف�ضاء فارقً���ا يف الكتابة الروائية ،بق���در ما تتمثل
قدرتها يف جتديد طاقات ال�سرد يف مالمح جتريبية تعزز
م���وروث احلكي ،عل���ى م�ستوى الفن ،وتخ�ت�رق �صراعات
الثنائي���ات الكال�سيكي���ة يف الأ زمن���ة (ما�ض���ي /حا�ضر)
والقيم (�أ�صالة /معا�ص���رة) على م�ستوى اخلطاب .وكل
ذل���ك عرب �أدوات �سردية ت�سمح ب�شيء من الغريب ،ميكن
ر�صده على م�ستوى العنا�صر الآتية:
 الوقائ����ع احلياتية :تلك التي يعاينها الروائي ،وي�أبى لها
امل����رور � إىل حي����ز الفن � إال من خالل وع����ي �شديد بقدرة
املخاتلة /املرواغة يف التخييل؛ لذا ف�إن اقتحام الروائي
املتوالي����ة اليومية بوقائعه����ا ،وحتويله����ا � إىل واقعة فنية
�أدا ٌء يفي ب�أدبية الرواية من جهة ،وي�ؤكد التما�س طريق
التغريب امل�سهم يف تكوّن هذه الأ دبية من جهة �أخرى.
 تبدّل الأ مكنة وتغايرها بو�صفها ارحتاالت تك�سر ما هو
م�ألوف ب�شيء م���ن التخييل الذي قد ي�سمح بالتغريب،
�أو نزع امل�ألوفية� ،أو ك�سر الأ لفة مب�ضاد الآلية امل�صاحبة
لتلق���ي العمل التقلي���دي  ،) )Defamilirzationوما
لذل���ك من أ�ث���ر ممتد ي�ص���ل � إىل الط���رف الن�شط يف
عملي���ة التوا�صل ،وه���و القارئ احلقيق���ي الذي يواجه
ن�صا مت�شبعًا بطاق���ة حكائية ،تنقله � إىل عامل امل�سرود
ًّ
وف�ضائه غري امل�ألوف.

 ر�ص���د تقني���ات �سردية أ�خ���رى ،منها الوق���وف على ما
يعرف بالنظ���ام التخييل���ي ()Imaginary Order؛
القائم عل���ى الفنتازيا؛ للإ عراب عن اغرتاب الذات/
الأ ن���ا م���ن جهة ،ث���م مقاوم���ة ال�شعور بالغي���اب وعدم
الوجود من جهة �أخرى.
 التخيي���ل املراوغ عن طريق الإيه���ام باحلقيقة والواقع
احلقيقي ،ب�إ�ضافة �أحداث �شبه واقعية لتقريب اخليال
يف �شكل من �أ�شكال احل�ضور امل�صطنع.
 اللج���وء � إىل مظهر االنزياح ال�صادم الذي يخلق توترًا
وغمو�ضا ،من زاوية �شعري���ة ال�سرد ،مبا يجعل
ً
داللي���ا
الرواي���ة جتنح � إىل التوجه �ص���وب قارئ معني� ،أو منط
معني من القراء.
���اف �أن العنا�صر ال�سابق���ة– بالإ�ضافة � إىل
ولي�س بخ ٍ
ملمحي (�شعرية اللغة بني التوتر الداليل والقارئ النمط)
و (حقيق���ة الرواية � إيه���ا ٌم باحلقيق���ة) متحققة يف متون
�سردي���ة عربي���ة توظ���ف �أدوات �سردية متع���ددة يف بوتقة
املخاتلة �أو املراوغة الفنية ،التي جتعلُ الرواية متنًا يوهم
باحلقيق���ة من خ�ل�ال ت�شكيلها الفني ،وه���و ما تعمل على
ت�أكي���ده هذه الدرا�سة عرب التطبي���ق على ن�صني روائيني،
هما رواي���ة (  )336-2013لأ مري تاج ال�سر(1960-
 ،)...و(الروح الثامنة  )2014لرنمني يُ�سر.

( )366تخييل الواقعة وق�صدية الإيهام باحلقيقة:
ال ين�سك���ر التوق���ع � إال قلي�ل�اً � إذا ما توجه���ت الذائقة
النقدية �صوب م�ت�ن �سردي قادم من ف�ضاء جغرايف ثري
الدالل���ة؛ ف�ض���اء قائ���م على االخت�ل�اف الثق���ايف والتنوع
الأ نرثوبولوج���ي نظ���رًا الت�س���اع طبوغرافيت���ه ،فتتقاط���ع
فيه رواف���د م�ؤثرة عربي���ة و� إ�سالمي���ة و�أفريقية مبا تعمل
عل���ى ت�شكيل وج���دان � إن�س���اين خا�ص ،عرب عن���ه الكتاب
 أ�مري تاج ال�سر ،366 :الدار العربية للعلوم نا�شرون ،بريوت ،طبعة أ�وىل
 2013وطبعة ثانية .2014
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�ي�را خمتلفً���ا يف جتاربه���م ال�سردي���ة
ال�سوداني���ون تعب ً
املتنوع���ة ،التي تكاد ت�شرتك يف اال�ستفادة الفنية من هذا
الر�صيد املتن���وع للثقافة ال�شعبية ،حت���ت ظالل مت�شابكة
من التغريب والغري���ب والعجيب عند االمتياح من الواقع
ما يقدم ثيمات مميزة .ويقف �أمري تاج ال�سرد قيمة فنية
معززة ،وبقوة ،له���ذا الطابع الذي د�أبت املدونة ال�سردية
ال�سوداني���ة على � إظهاره ،وخا�ص���ة مع روايته ( )366التي
يعمد فيها � إىل تخييل الواقعة م�ستعم ًال حيلة الق�صدية يف
الإيهام باحلقية والواقع ،وذلك عرب املظاهر الآتية:
 التما�س الوثوقية بالغياب �أوىل درجات التغريب املخاتل:يفتح عنوان رواية ( -)366يف ذاته� -أفقًا يُجدد الت�أويل
لدى املتلقي؛ لكونه بنية تكاد تكون منغلقة على �شفرة ي�ضن
بها كات ُبه����ا �أمري تاج ال�سر؛ لي�صبح جم����ال تقييدها بت�أويل
أ�ح����ادي الداللة �أمرًا غ��ي�ر وارد متامً����ا؛ � إذ ال يدرك املتلقي
الق�صدي����ة الكامنة وراء هذا العدد؛ فتار ًة يعود بها � إىل �أيام
ال�سنة التي �أحب فيها املرحو ُم العا�شقُ «�أ�سماء» وتار ًة �أخرى
يحدده����ا بال�سن����ة (الالهث����ة) على حد تعب��ي�ر املرحوم
املتي����م .و أ�يًّا ما كان مق�صود الت�أويل يف احلالتني ف�إن ترقيم
العنوان يقرتب من املتوالية اليومية الكبي�سة لعام م�ؤمل؛ مما
يحيل بالداللة على �أفقٍ زمني له ح�ضوره املكثف يف عالقات
قائم����ة على الع�شق واله����وى ،ويف مدين ٍة �سودانية مل مينحها
الكات����ب ا�سمًا وهي التي تُعد ف�ض����ا ًء طبوغرافيًّا للأ حداث،
ثم ت����رك للقارئ �شوارعه����ا و�شخو�صها وبيوته����ا تتقاطع يف
ف�ضاء زمني ،هو جمهول �ضمن جمهوالت كثرية يف الرواية،
ال ميك����ن عدّها مظهرًا حداثيًّا يدخ����ل �ضمن عالقة الرواية
احلديثة باملدينة؛ لأ ن الف�ضاء االجتماعي للمو�ضوع الروائي
�أبعد ما يكون عن الطابع احلداثي.

ال�سردي���ة بعد العنوان� ،أال وه���ي (عتبة اال�ستهالل) التي
تعمّ���ق الإيه���ام بواقعية الرواي���ة وحقيق���ة مو�ضوعها ،يف
الوق���ت الذي يرتاجع فيه هذا الإيهام م���ع نهاية الرواية،
فال تبدو واقعية بالقدر الكامل ،و� إن ت�شابهت معه يف بع�ض
التفا�صي���ل ،فحني تك���ون عتبة اال�سته�ل�ال املق�صود على
هذا النحو:
«ت���دور أ�ح���داث الرواية ب�ي�ن عام���ي  1978و،1979
وق���د بُني���ت عل���ى وقائع حقيقي���ة ،حيث ع�ث�رتُ ذات يوم
عل���ى حزم���ة م���ن الر�سائل مكتوب���ة بحرب �أخ�ض���ر �أنيق،
ومعنون���ة بر�سائل املرحوم � إىل �أ�سم���اء ،وكانت م�شحونة
ب�ش���دة كم���ا �أذك���ر� .ضاع���ت تل���ك الر�سائ���ل ،لك���ن بقي���ت

�أ�صدا�ؤها ترن يف الذاكرة؛ لي�أتي هذا الن�ص»
يج���د القارئ نف�س���ه مع حماولة مدب���رة لإقامة عقد
�سردي دالٍ من �أمري تاج ال�سر؛ بينه وبني القارئ؛ لالتفاق
على �أنهما �أمام واق���ع وحقيقة .غري �أن اال�شتغال النقدي
يف جان���ب املروي له يُف�ض���ي � إىل �أن الإقرار بعبثية التّيقُّن
م���ن هذا الواقع وتلك احلقيقة �أم ٌر تحُ تّمه �ضرورة ال�سرد
وفنيات اخلطاب ،وهو ما يعد � إن�صافًا للكاتب الذي يجيد
تع�ضي���د ممار�س���ة اللعب بالتخييل؛ من أ�ج���ل � إتقان حيل ٍة
�سردية يدخل بها يف حيّز العقد ال�سردي املخاتل.

وله���ذا ،لي�س هن���اك مقت�ضى فني يدف���ع باملتلقي � إىل
الوقوع يف مرحلة (املابني بني) � إذا رام التّثبت من حقيقة
الوقائع امل�سرودة يف الرواية ،وذلك بفعل املراوغة الفنية
الت���ي بذره���ا �أمري ت���اج ال�س���ر ،وال�سيم���ا يف �أوىل عتباته

وعندم���ا ي���روم التحليل مظاه���ر املخاتل���ة واملراوغة
يف ه���ذا اال�سته�ل�ال ،يطالع تعمد الكاتب �إي���راد عبارات
مت�سمح���ة بالواق���ع ،ومتار�س حيل اال�ست���دراج ال�شائع يف
التوثي���ق �أو التما����س امل�صداقي���ة ل���دى الق���ارئ ،ومنها:
(وقائع حقيقية -عرثت -كما �أذكر -ذات يوم -املرحوم)
ويف الوق���ت نف�سه ي�ست���درج قارئه � إىل مي���زانٍ من التوتر
املوحي ب�ي�ن ال�صدق والك���ذب ،احلقيق���ة واخليال ،حني
يق���ول (و�ضاعت تلك الر�سائل) لي�سمح لنف�سه ب�شيء من
احل�ض���ور امل�صطن���ع ( )Artificial Authorityال���ذي
يط���ل به على القارئ ،ويعلن �شخو�ص���ه العيني (�أمري تاج
ال�سر) وح�ضوره الذاتي على امتداد العمل ،وفق تعبري وين

 الرواية� ،ص.9

 الرواية� ،ص.5
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ليتح�صل مبوجب هذا االتفاق
ّ
بوث ()2005 1921-؛
ال�سردي املُبرْ م ابتدا ًء على �أحقية الإ�سهام يف ات�ساع رقعة
املعني به يف الرواية ،ثم تزويد الن�ص باحلقائق ،التي قد
ال تكون حقائق ،وهي بالفعل كذلك.
غري �أن الإيهام به���ذه املواجهة املبا�شرة بني امل�ؤلف/
ب�سبب من
ال���راوي والقارئ /املروي ل���ه ،ينك�سر تغريبيًّا؛ ٍ
خف���وت التعلي���ق املبا�شر عل���ى الأ ح���داث ،و� إن كان تيقُّن
الق���ارئ ال ينته���ي م���ن �أنه ،على ط���ول الرواي���ة ،مرتقب
مفاج�أة احل�ضور ال�صريح م���ن امل�ؤلف ،ومتوقع مفاج�أته
ل���ه ب�أ�شياء من عنديات���ه ال �أ�سا�س لها بالواق���ع؛ لأ نه كما
ذكر (�ضاعت تل���ك الر�سائل ،لكن بقي���ت �أ�صدا�ؤها ترن
يف الذاك���رة؛ لي�أتي هذا الن�ص) لكن���ه يك�سر توقعه ،ويف
الوقت نف�س���ه ال ي�صرح بطبيعة الإ�ضاف���ة التي �أبرم على
�أ�سا�سه���ا عقده ال�سردي مع الق���ارئ؛ ليقدم له هذا الذي
و�صف���ه ب�أنه (النّ�ص) .غري أ�ن���ه ،يف الوقت نف�سه ،يُهرّب
ّ
� إليه كونه فاع ًال يف الإ�ضافة عندما يختم عتبة اال�ستهالل
بقوله (لي�أتي هذا الن�ص) فمدلول كلمة (الن�ص) � إعالن
�صري���ح ب�أن الق���ارئ �أمام ن����ص ،وللن����ص منطقه الفني
ال���ذي ي�سمح باخليال ويقت�ضي احل�ض���ور ،على الأ قل من
ن�صا
�أجل تنظيم الوح���دات ال�سردية التي تُكتب بو�صفها ًّ
روائيًّا .وهنا يكم���ن التخييل املخاتل يف جتليات احل�ضور
والغياب معًا �أمام القارئ.
ومن زاوية تو�ضيحية أ�خ���رى ،يت�أكد بها � إ�صرار �أمري
ت���اج ال�سر عل���ى الإيهام بالواق���ع ،ثم ك�س���ر امل�ألوفية فيه
أي�ض���ا ،عندما ي�ستم���ر يف التواري � ،إذا م���ا كانت النّظرة
� ً
ُم�ؤطّ رة ب�سياق العالقة بني الراوي واملروي له ،يف ظل هذا
اال�سته�ل�ال امل�ؤذن باحل�ض���ور امل�صطنع؛ � إذ تبدو العالقة
عالق���ة طردية ،تتمث���ل يف �أنه كلما ا�شت���د ح�ضور املروي
له (الطرف الثال���ث يف عملية التوا�صل ال�سردي) وزادت
العناية به من قبل الراوي ،زاد م�ستوى احل�ضور امل�صطنع
 راجع الف�صل ال�سابع من كتاب (بالغة الفن الق�ص�صي) لوين بوث ،ترجمة:
أ�حمد خليل عروات ،وعلى بن أ�حمد الغامدي ،جامعة امللك بن �سعود ،ال�سعودية،
ط1994 ،1م� ،ص .244 :197

للراوي ذات���ه .فا�ستح�ضار املروي له دا ٌل على �أن الراوي
�شديد الوع���ي بنف�س���ه ،ويت�ضح ذلك �أك�ث�ر فيما ميار�سه
ال���راوي من �سعي لتقدمي معلومات كافية ،كي يكت�سب بها
م�صداقية للم���روي والوثوق به لدى املروي له (القارئ)؛
فيعمد � إىل احلوا�ش���ي والتذييالت والإ�شارات (،)Clues
ب���ل ي�سعى � إىل تق���دمي الن����ص الوثيقة ،يف مق���ام �سردي
كتابي جلمهور القراء وامل���روي لهم ،وهو مقام م�ستوحى
م���ن مقام الق���درة على التخيي���ل الذي يب���دو غريبًا؛ لأ ن
القارئ يج���د نف�سه �أمام ح�ضو ٍر م�صطنع يُقدّم بالغياب،
وم���ع عقد �سردي قائمٍ على الك���ذب باحلقيقة الناق�صة،
أي�ضا على ك�سر الوثوقية التي �أوهمنا بالتما�سها يف
وقائمٍ � ً
البداية؛ لأ ن الإ�ضافات �صادرة من �أديب وروائي.
غ�ي�ر �أن الدخول يف �أجواء الرواي���ة يُنبيء عن ما هو
خ�ل�اف لهذا من قب���ل امل�ؤلف ،ف�ل�ا هو بال���ذي يعلق ،وال
ه���و بالذي يكت���ب هام�شً ا ،وكان من املمك���ن للرواية بهذه
ال�شع�ي�رة /العتب���ة اال�ستهاللية �أن تتيح ل���ه ذلك ،وحتت
م�شروعية فنية لها ما يدعمها ،فهو و� إن كان -يف البداية-
يلتم����س الوثوقي���ة ملا �سيكتب ع���ن طريق � إ�ضف���اء الطابع
الدرام���ي للق�ص���ة ،بحيث يح���دد بعد املدخ���ل ال�شعاري،
وعل���ى نحو درام���ي ،ف�ض���اءات الرواية :الزم���ان واملكان
واملن���اخ ،م���ن دون �أن ي�شكل عبئً���ا على الطاب���ع ال�سردي
للرواي���ة الفنية ،ف� إذ به ال يتعم���د احل�ضور � ،إال مبقدار ما
ي�ستطي���ع الق���ارئ �أن يواجهه من حقائ���ق ،واحلقائق قد
�ضاعت وفق���دت ،على حد تعبريه ،وهو وحده من �أكملها؛
� إذ ال ي�ستطي���ع القارئ الوثوق من عدد الأ يام التي �أوردها
أي�ضا لي�س يف مقدوره
�أمري تاج ال�سر و�أ�ضافه���ا بنف�سه ،و� ً
�أن يح���دد الإجاب���ة ع���ن الت�س���ا�ؤل :من املرح���وم يف هذا
اليوم الذي قر�أه ،ومن �أمري تاج ال�سر؟ و� إن كانت الرواية
يت�سيدها �صوت واحد ورا ٍو واحد ،هو الراوي املرحوم.
و� إىل جانب ذلك ،تت�أ�س�س يف املادة املروية حالة فنية
تعرف ب�أنه���ا وعي ال�سرد بنف�س���ه (Self–Conscious
 )Narrationتل���ك الت���ي تع���د قرين���ة لل���راوي الواع���ي
بنف�سه كذلك� ،أو حتكمهما عالق���ة جدلية تت�سم بالت�أثري
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والت أ�ث���ر � ،إذ يكاد يكون كل منهما وجه���ا للآ خر ،وال�سيما
يف جتاوبهم���ا م���ع امل���روي ل���ه ،حي���ث الت أ�ث���ر بو�ضعيت���ه
امل�ستح�ض���رة يف ف�ض���اء الن����ص .وهن���ا ،ميك���ن ،يف ظ���ل
ه���ذه احليلة املخاتل���ة ،تو�صيف احل�ض���ور امل�صطنع ب�أنه
ح�ض���ور مت�ضفر بني املرحوم و�أمري تاج ال�سر ،ومر ّد ذلك
ه���و ما ميك���ن قوله باال�ش�ت�راك املبطن يف فع���ل الرواية؛
�أي ي�ص���دق على االثنني كونهما ال���راوي معًا ،ولكن عدم
التحدي���د بينهما له ما له من تغريب ،ي����ؤدي � إىل التوثيق
� إذا ا�ستح�ض���رت ال���راوي /املرحوم ،وي�ش���كك يف احلجة
ال�سردي���ة والوثوقي���ة � إذا رمت الراوي /أ�م�ي�ر تاج ال�سر.
فالأ م���ر موك���ول � إىل الق���ارئ النّ�ش���ط ،و� إىل ف�ضاء نقدي
ت�أويل���ي حم�ض ،وهو ما �أ�شار � إلي���ه جوناثان كولر على �أنه
وعي ال�س���رد بنف�سه � ،إذ خ�ص الأ م���ر مب�شكلة الوثوقية �أو
احلجة ال�سردية ،وذلك عندما تكرث الإ�شارات التي تدور
حول ميول الراوي اخلا�صة ،وتزداد وترية ال�شك يف ت�أويل
هذه امليول � إذا ا�شرتك الراوي والكاتب نف�سه يف تقدميها،
�أو غم����ض على التلقي حتديد �أيهما �صاحب هذا التدخل؛
فكثريًا ما يرد ذلك لدى «املرحوم» يف �أيامه ور�سائله؛ لأ ن
هن���اك ما يدلل عل���ى �أن ال�سارد الراوي ي�ش���ارك الكاتب
يف الرواي���ة والكتابة والقيم نف�سها؛ مما ي�شكك يف ت�أويله
للأ حداث ،ويثبته���ا يف �آن ،وهذا ما ا�صطلح على ت�سميته
(ما ال يوثق به  ،)Unreliableوك�أن احلال �أن هناك
تعمدَ الزعم بوثوقية حجة معينة لي�سلم ب�صحتها القراء،
أي�ضا ك�سر هذا التعمد بنق����ض اكتمال الر�سائل
وهن���اك � ً
التي خ�ص بها «املرحوم» حبيبته «�أ�سماء».
 ال�سرد بني ح�ضور الراوي وغيابه:عندم���ا ا�ستح�سن جريار جينيت ( )...1930-ما قام
به �أفالطون عن���د ترجمة امللحم���ة الهومريية � إىل حكاية
خال�ص���ة ،وخا�ص���ة عندم���ا اعتمد عل���ى مبد أ� ه���ام ،هو
التكثيف ،فح���ذف الأ خبار النافلة والإ�ش���ارات الظرفية،
الزماني���ة واملكانية ،لأ نها مبعث التوه���م يف �أن املعرو�ض
 جوناثان كولر :مدخل �إىل النظرية أالدبية ،ترجمة :م�صطفي بيومي ،املجل�س
أالعلى للثقافة ،القاهرة� ،2003 ،ص.122
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واق���ع ،ولي�س �سردًا تخييليًّا؛ مم���ا يجعلها و�سيطً ا ممتازًا
للوهم املرجع���ي ،فهي توحي بالتقليد ال�صارم ،وبهذا
كان �أفالطون ممن ي�ؤكد � إبعادها حتى ال يُتوهم ب�أن الن�ص
الأ دبي حماكاة مر�آوية تقليدية للواقع.
ولع���ل ه���ذا ما ق���ام به �أمري ت���اج ال�سر ك���ي ال يقع يف
�شرك تق���دمي حكاية خال�ص���ة ،فك�سر التط���ور التاريخي
أي�ضا
ل�سريورة الأ حداث ،ومل يلتزم بتنظيم تتابعي لها ،و� ً
مل تغ���ب عنه الوظيف���ة املحاكاتية للأ و�ص���اف والإ�شارات
املرتبطة بواقع خا�ص عا�شه «املرحوم»و «�أ�سماء» و»�أخوه»
 � ...إلخ .ومن اجلدير بالتنويه �أن يُحدّد املق�صود بالغياب
ب�شخ�صي���ة الكاتب ،ويتعلق احل�ضور بال���راوي «املرحوم»
و� إن �شارك���ه الكات���ب� ،أو �أوهمنا م�شاركت���ه لتقريب املادة
من حيز الواقع.
وه���ذه الوظيف���ة املتعلقة بالإ�ش���ارات ه���ي التي تربز
التغ�ي�ر الوا�ضح ،ف�ضال عل���ى �أن هذا ال يقلل �أبدً ا من دور
ال���راوي يف تقدمي الأ حداث ،حي���ث � إن حكاية احلدث بني
املح���اكاة والتخييل تعتم���د يف �أ�سا�سها على �أن فن الق�ص
ه���و قولُ �أكرث ما ميكنُ ب�أق ّل ما ميكن ،وما كان ذلك ليتم
ل���وال ح�ضور فعليّ لل���راوي من دون التظاه���ر ب�أن ال�سارد
لي����س هو من يق�ص ،فهذه ـ كما عرب عنها جينيت ،تُعرف
بال�شفافية الكاذبة لل�سارد ،التي يجب عليه �أن يتخل�ص
منها � إزاء تقدميه ل�سرد تخييلي ،لأ ن غياب ال�سارد املخرب
يتيح للخرب ال�س���ردي �أن يهيمن على املكتوب يف م�شهدية
مت�سم���ة بحكاية متط���ورة وتف�صي�ل�ات متع���ددة تنا�سب
ال�س���رد التاريخي ،بينما يحمل ح�ض���ور الراوي ت�صريحً ا
بوج���ود ال�س���ارد املتحك���م يف � إدارة الأ ح���داث؛ فتغي���ب
التفا�صي���ل ،ويحظى التخييل بعناي���ة تقود يف النهاية � إىل
ال�سرد املعا�صر �أو الق�صة الأ دبية ،ويتحقق املقام ال�سردي
 جريالد برن�س :قامو�س ال�سرديات ،ترجمة :ال�سيد �إمام ،دار مرييت للن�شر
واملعلومات ،القاهرة ،ط2003 ،1م� ،ص،165 ،164 ،112 ،111
وكذلك :جريار جينيت :خطاب احلكاية ،ترجمة :عبد اجلليل أالزدي وعمر
حلمي وحممد معت�صم ،املجل�س أالعلى للثقافة ،القاهرة� ،1997 ،ص،180
( 181بت�صرف).
 جريار جينيت :خطاب احلكاية� ،ص( 182 ،181بت�صرف).
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للق�ص���ة� ،أو ال�سردية بالن�سبة للن����ص ،ولكننا نفاج أ� ب�أن
الراوي وال�سارد هو «املرحوم» والكاتب معًا ،مما يعني �أن
فع���ل الرواية ( )366فعل ق�ص���دي ،قد يكون فيه �أن مادة
الرواي���ة كله���ا كانت يف ح���وزة امل�ؤلف ،ومن ث���م جل أ� � إىل
� إخف���اء ما يريد� ،أو ادعاء الإخفاء ليت�سنى له تقدمي ن�ص
روائي متكامل حمققًا �أمرين،هما:
 جتن���ب الوق���وع يف دائ���رة ال�سرد التاريخ���ي جلملة منالر�سائل امل�ؤرخة تدريجيًّا� ،أو املتتابعة حدثيًّا.
 الإع�ل�ان ع���ن نف�سه يف ح�ض���ور غري معل���ن؛ لكي تعربحرفية ال�سرد عن نف�سها يف مقام فني له مقت�ضاه.
��ل�ا يف (�أمري
بناء عل����ى ذلك ،ف� إن جع����لَ الغياب ممث ً
ت����اج ال�سر) نف�سه �أمر مق�ص����ود؛ لكونه م�سهمًا يف � إحداث
ض��ل�ا عل����ى �أن تغيي����ب الراوي م����ن ال�صعوبة
التغري����ب ،ف� ً
مب����كان؛ نظرًا مل����ا �آلت � إليه فنيات الق�����ص احلديث ،حيث
التجريب والتطوير بالبعد عن كال�سيكيات الق�ص والقرب
من حداثة ال�سرد الذي تنخرط معه البنية الق�ص�صية يف
حب����كات مت�سمة -يف كث��ي�ر منها -باخللو م����ن ا�ستمرارية
�سببي����ة� ،أو عالقات �ضروري����ة حمتملة ،بني �أحداثها؛ مما
يجعلن����ا � -إذا حتدد الغي����اب يف الرواي امل�ش����ارك والعليم
معًا (املرح����وم) -بعيدين عن �أمناط التحديث يف البنية،
والقرب من احلكي ذي املنطق املتدرج واملتنامي للأ حداث،
أي�ضا – بالتفا�صيل مع وجود الراوي.
واملحتفي– � ً
هن���ا ي�صبح ال���راوي (املرح���وم) املدف���وع ب�إ�ضافات
امل�ؤلف ،ه���و الو�سيط الأ ك�ب�ر يف التعبري ع���ن التفا�صيل،
وعن ال�شخ�صيات التي مل ت�أت � إال يف � إهاب املحكي عنها،
امل�س���رود لها عل���ى ل�سان املرحوم ،مب���ا يف ذلك �شخ�صية
«�أ�سم���اء» التي جت�س���دت متلفّظً ���ا بها على ل�س���ان عا�شق
يل ّفه���ا بلغة غناية ذاتي���ة ،فلم تكن «�أ�سم���اء» فع ًال روائيًّا
يناظر يف حدث يتكوّن مبا يدفع ال�سرد � إىل الأ مام .وبهذا
ي�صبح ال�سرد القائم على تقنية الر�سائل �سردًا للحالة ،ال
للح���دث؛ لأ ن الراوي احلا�ضر ي�سيطر على البث ال�سردي

من���ه � إىل املع�شوقة التي يخ�صها بال�ضمري (�أنتِ ) ،و� إذ به
يدي���ر الر�سائل لتنتظ���ر كل �شخ�صية ذكرًا لها يف ر�سالة؛
حدث ما.
غمو�ضا� ،أو تفك مبهمًا يف ٍ
ً
لتك�شف
� إن تخيي���ل احلادثة وحكيها � إعالن �صريح عن ح�ضور
ال���راوي غري املتطفل؛ ذلك ال���راوي الذي يدير منظمات
املبن���ى احلكائي ،ب���كل ما ي�ستحدثه م���ن م�سارات تنتهك
منطقي���ة الت���درج للحادث���ة الواقعي���ة ،وحتي���ل تقليديتها
املعه���ودة � إىل خط���اب ل���ه فنيات���ه ،و�سماته الت���ي تتحدد
بالقدرة على التجاوز من قبل املبدع الواعي بدور الراوي،
وتتحدد كذلك باملكونات النوعية لهذا اخلطاب ،من دون
�أن تك�شف عن� ،أو ت�ؤكد �ضرورة وجود ،احل�ضور امل�صطنع
لل���راوي ،بالقدر الذي حتظر فيه �سيادة الإخبار على فعل
ال�سرد.
 التغريب ب� إيقاع املوروث ورهافة انرثوبولوجيا اللغة:� إن �ص���دور الر�سائل عن عا�شق مل مين���ح نف�سه ا�سمًا
� إال كون���ه «املرح���وم» يعن���ي �صدوره���ا عن ذهني���ة مكبلة
بالت�شوي����ش ،والع�شق القاتل؛ ولهذا ج���اء البناء ال�سردي
دائريًّ���ا وموزعً ���ا عل���ى ع�شري���ن ر�سالة ،حمل���ت وقائع ال
تخ�ضع للرتتيب املنطق���ي ،و�أحداثها غارقة يف التفا�صيل
الإنرثوبولوجي���ة الثقافية ملجتم���ع ذي طابع خا�ص .وعلى
الرغ���م من كثافة التفا�صيل ف�إنها ال تُ�شعر القارئ برتهل
البن���اء ال�س���ردي .فعلى حني أ�ن���ه يبدو خماطبً���ا حبيبته
أي�ضا يخاطب الق���ارئ �ضمنًا؛ متنق ًال من
«�أ�سم���اء» ف�إنه � ً
حال � إىل حال ،ومن مقام � إىل مقام بحثًا عن لذة لن ت�أتي،
ويجد القارئ نف�سه على طول الرواية خُماطبًا �ضمنيًّا.
«� إن ال�شوق يُخمده اللقاء» بهذا املبد أ� ال�صويف الواعي
ب�ض���رورة املنع لتكتمل اللذة ،يب���دو حجب «�أ�سماء» -على
امل�ستوى ال�سردي -فع ًال فنيًّا موازيًا للقاء الذي � إن حتقق
�أف�ضى � إىل املوت ،وهنا تبدو الر�سالة فع ًال قبليًّا مُد ّبرًا من
كاتب ،يعلم فيه �أن مت���ام اللقاء ب�أ�سماء هو نهاية الكتابة
ال�سردية ،ومتامها؛ لذا ظل اللقاء يف طي العدم؛ ليتمكن
ال���راوي من كتاب���ة الر�سائل ،التي مل يك���ن هناك من بُد
لإيقافها � إال باالنتحار؛ لي�صبح بعدها الراوي مرحومً ا.
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� إن الر�سائ���ل التي كُتب���ت عن حياة �أ�ست���اذ الكيمياء،
مل تقدم���ه � إال بداي���ة من لقائ���ه ب�أ�سماء ،ولي����س مع كونه
طف ًال فذاك واقع جمهّل على القارئ متامً ا ،ولأ نه حمكوم
بالبحث عن اللذة املفقودة ،نراه يقرر � إطفاء �شعلة الأ يام
قر�صا يف الر�سالة رقم ( )20ليتوج
الـ���ـ 366بابتالع ً 60
نف�سه بتوقيع (املرحوم) التي وردت يف �أول ر�سالة؛ وهنا،
تت�س���م البنية ال�سردي���ة ،يف � إطارها الع���ام ،ب�أنها دائرية
حتق���ق �سمتني فنيت�ي�ن؛ �أولهما تتمث���ل يف حتقيق فكرة ما
بعد حداثية مفاده���ا �أن الو�صول � إىل ال�سعادة عن طريق
ال�س�ي�ر عك�س االجت���اه مغامرة قد تف�ض���ي � إىل العدم وقد
كان ،وثانيهم���ا تتمثل يف ما تعك�س���ه من وعي بتقدمي بنية
�ض���د الطاب���ع التاريخ���ي االمت���دادي يف التفا�صي���ل التي
تنتق���ل بالقارئ بني الأ حياء؛ حي الأ قب���اط وحي امل�ساكن
وغريهم���ا ،من دون � إح�سا�س بوت�ي�رة ت�صاعدية للحدث؛
مما يعلن عن خربة فنية جمالية ال ميكن � إهمالها.
ف���� إىل جانب دفء اللغة ال�سردي���ة ،نرى الكاتب يتكئ
عل���ى ال�ت�راث الروحي يف الع�ش���ق والول���ه واملقامات التي
ت�شعل القلب وال���روح؛ فينهل من الأ غني���ة ال�شعبية واملثل
واللمحة اخلرافية ،وكل ذلك يف �أداءات لغوية تعرب عنها
الكلمة واجلملة والتقاط اللمحة الإن�سانية اخلاطفة لدى
ال�شخ�صي���ات الروائي���ة ،مث���ل الأ م والأ ب والأ خ «بخاري»
ذي االنتماء الأ �صيل � إىل حزب راديكايل هو حزب البعث
اال�شرتاكي ،وذلك عرب خطاب روائي يعك�س حالة ثقافية
�شدي���دة الرهاف���ة يف جمتمع له رحيق خا����ص ،يربز بقوة
من خالل تقاطعه مع ركائز �أربع ،هي:
 متزق���ات داخلي���ة ،وح���االت اه�ت�راء يف التق���ارب بنيالتفاوت���ات الطبقية ،والف�س���اد ال�سيا�سي ،وعرب �سلوك
يوحّ ده الب�ؤ�س وقلة احليلة.
 طغي���ان االغ�ت�راب النف�س���ي الداخل���ي لل�شخ�صيات يفجمتم���ع بائ�س يُف�ضي � إىل غرب ٍة دائمة ،وهجرة للعقول
والكفاي���ات � إىل ب�ل�اد اخلليج للعم���ل وامتالك احلياة
ال�صحية.
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 البحث عن الذات القلب التي تتحقق يف الت�شبث بالأ مل� إىل حد بعيد.
 وعلى م�ستوى �أكرث ات�ساعً ا يبدو � إنعا�ش الذكرة العذريةأ�م���رًا ت�ستدعي���ه تناق�ض���ات القي���م ،وتفل���ت التقاليد
الأ �صيلة يف املجتمعات التقليدية.
فمكونات اخلطاب ترتكز عل���ى الب�ؤ�س ،واالغرتاب،
والأ م���ل ،ثم املا�ضي امل أ�ف���ون ،يف ت�ضافر تلع���ب فيه اللغة
دورًا كبريًا من �أجل نرث الغرابة فيه باقتدار.
تواجهك لغة �شاعرية ،روحية ،مبعثها احلالة القائمة،
ومبعثها املكان كذلك؛ � إذ تتوتر رق ًة حني يكون مو�ضوعها
القل���ب؛ ففيه���ا م���ن الرهاف���ة ما فيه���ا؛ رهاف���ة الإن�سان
اجلنوبي املنطفئ همًّا واملتطلع � إىل ال�شمال الرباق ،وفيها
م���ن � إدها�ش ال�صدمة ما يجعله���ا م�ألوفة وغري م�ألوفة يف
�آن ،وهذا هو �ش�أن �أمري تاج ال�سر و� إحكامه ال�سيطرة على
لغة تتمكن من تغريب املعق���ول ،وتعقيل الغريب؛ فالنا�س
يف مدين���ة «املرح���وم» يربون �أمله���م وي�سمنون���ه لي�صبح
بغ�ل�اً  ،وي�صف «�أ�سماء» يف �أول لقائه بها ب�أنها املتهورة
يف ال�سحر والعط���ر وال�شعر وال�سحر .ك�أنها (خرجت من
�أمني���ة املُغني ،وم���ن فو�ضى عازيف الطب���ل والغيثار ،ومن
كل �ضحك���ة �ضحكته���ا ام���ر�أة� ،أو زغ���رودة �أطلقتها �أم �أو
خال���ة ،ك أ�ن���ك املنا�سبة الك�ب�رى التي ت�أنق���ت حل�ضورها.
حقيق���ة ال �أعرف كيف �أ�صفك ،فل���م �أ�صف من قبل �سوى
حلق���ة البنزي���ن  ...ك�أن ثوب���ك �أ�س���ود بنقو����ش حم���راء،
لعله���ا كانت م�شاريع �أزهار �ستنب���ت ،لكن امل�صمم �ألغاها
بحنك���ة ال�ستحالة �أن تنبت �أزهار �أخرى على ج�سد زهرة
 )...تق���ف اللغة كقب�ضة من �ض���وء حانٍ ي�سلطها على
الأ �شخا�ص والأ مكن���ة والأ حياء لتلملم بع�ض �شتاته فيهم،
ع�ب�ر  366يومً ا م�شتع ًال فيها بفعل ه���ذا اللقاء الطارئ
م���ع «�أ�سماء» � ،إذا جاز �أن يُعد لق���اء؛ � إذ بعده ،ظل يناجي
فيه���ا �شوقه وهيام���ه ،م���ن دون �أن يتحقق اللق���اء ،وك�أن
قراره منذ البداية �أن يكون قتيل �سحرها فيه� ،أو بالأ حرى
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يك���ون «املرحوم» حا�صدً ا الل���ذة التي ال تتوقف على وجود
املحبوب؛ فظل يحكي لأ �سماء و»�أ�سماء» لن تعود.
وهنا ،يتحول املرحوم � إىل م���ا ي�شبه الراوي ال�شعبي،
وه���و يف الآن نف�س���ه الراوي ال�س���ردي � إذا م���ا تعلق الأ مر
ب� إ�ضاف���ات الن�ص ،ولكن لي�س ثمة ف���وارق كبرية بينهما؛
ال���راوي ال�شعب���ي وال���راوي ال�س���ردي ،حيث يعم���د الأ ول
� إىل رف���ع مه���ارات الرواي���ة بلغة تقرتب من ح���د الإلقاء؛
�ي�را الن���داءات والأ حاديث الذاتي���ة واحلوارت
فتتكرر كث ً
الت���ي يفتحها عل���ى الورق م���ع «�أ�سماء» ،تق�ت�رب من حد
ال�شفاهية التي ت�صدر من �أنا «املرحوم» (يا �أ�سماء� ،أنا ..
�أنا) مبا يُحدث املتع���ة والت�شويق؛ لي�صرف عن و�ضعيته
وعن ن�صه املروي معي���ار احلقيقة� ،أو يخفف من �سطوته
�أمام م���ا ا�ستق ّر يف الذاكرة اجلمعية م���ن � إميان بقدراته
وحيل���ه على االختالق بغية الإمت���اع� ،أما الراوي ال�سردي
ف���� إن الأ مر ال يكون على هذه الو�ضعية؛ لأ نه ب�صدد تخييل
ت���ام ،ي�صبح فيه امل���روي بنية قائمة عل���ى جماوزة حدود
الواق���ع والف�ضاء الذي ميكن �أن ترتد � إليه الأ حداث ،حتى
ال يق���ع القارئ؛ احلقيقي واملثايل -وه���و ب�صدد التحرك
نح���و غاية الرواية -يف �شرك بناء الوهم؛ وهم الت�صديق
واال�ست�سالم حلدود الإدراك الأ دنى للن�ص الواقعي.

(ال���روح الثامن���ة) تخييل الوقائ���ع والهروب من
ح�صار الأ مكنة:
ال خ�ل�اف عل���ى �أن الرحل���ة يف� ،أو � إىل ،املكان هي يف
الأ �سا����س حالة اغرتاب ،تنبع م���ن الذات التي قد توطّ نت
عل���ى �أال تبحث عن �ش���يء خارج نف�سها؛ ل���ذا يظل املكان
(ركيزة � إن�سانية) ومب���د ًأ� �أ�سا�سيًّا يحكم ر�ؤيتنا للعامل
 نريمني ُي�سر :الروح الثامنة ،الدار العربية للكتاب ،القاهرة ،طبعة أ�وىل
 ،.2014و�شهد عام � 2013صدور رواية (الروح الثامنة) لل�سورية دمية
داوودي ،التي جت�سد �شروخ الروح العا�شقة.
 راجع مدخل كتاب (�شعرية املكان يف أالدب العربي احلديث) من حترير بطر�س
احلالق وترجمة �آخرين ،املجل�س أالعلى للثقافة ،القاهرة� ،2014 ،ص.21 11-

ور�ؤيتن���ا للإ ن�س���ان عل���ى حد �س���واء ،من خ�ل�ال عالقات
متمثلة يف ال�سلوك واحلركة والأ �شياء واالنتقال واحلدود،
وهذه كلها مما تت�شكل به احلياة ،وتبدو احلياة التي تقوم
على املكان مبثابة احلقيقة القوية ،التي ي�صعب جتاهلها؛
لذا تلق���ى العناية م���ن املرحتل بالدرجة الت���ي يُحقق بها
توازنًا وتع���اد ًال له يف احلياة،وهو ما برز يف رواية (الروح
الثامنة) من خالل املظاهر الآتية:
 التكثيف الذاتي والتغريب باال�ستهالل:منذا العنوان وثمة مثول �أمام حدٍّ قاطع بكثافة الإخبار
عما هو غريب؛ لكونه تتم َة جملة خربية؛ ت�صرّح ب�أن هذه
ه���ي (الروح الثامنة) تلك التي يتعينّ على القراء الإقرار
ب�أنه���ا تلهم الآخرين وت�ؤثر فيه���م ،وهذا ما يجعل القارئ
أي�ض���ا ،منذ البداية ،م�ؤه ًال للدخول يف عامل يتداخل فيه
� ً
اجل�سد مع ال���روح ،وتتحاور عوامل �شتى من �أجل الوقوف
عل���ى حقيق ٍة ما� ،أو ك�شف �س�ت�ر ما ،يف عامل قد يكون بعد
احلي���اة وقبل املوت ،فالعنوان ال يت�ضمن زمانًا حمددًا وال
ي�شري � إىل م���كان طبوغرايف معهود؛ فه���و دال على فوقية
تتجاوز الزمان واملكان؛ لت�صل الإن�سان يف بحثه عن نف�سه
وع���ن اهلل وع���ن الأ �سئلة الكربى يف احلي���اة � إىل حالة من
الر�ض���ا ،التي ت�سعى � إليها الذات ع�ب�ر طرائقها اخلا�صة
التي ت�صنعها مواقفها الذاتية مع الآخرين ومع نف�سها.
وثمة ق�صدية بائنة يف تعمد ح�ضور الذات ،واالحتفاء
بكثاف���ة جتلياتها ،ع�ب�ر م�شهدين؛ يعل���ن �أولهما عن ذات
تواجه العامل برغبة �ساد ّيةٍ ،وميثل ثانيهما �صمودًا خرافيًّا
�أو غريبًا لل���ذات امل�ستهدفة يف هذا الواقع املرفو�ض .ويف
امل�شهدي���ن ،يبدو امل���كان قا�سمًا م�ش�ت�ركًا لتُج�سد الذات
خطابً���ا �شب���ه �صري���ح لإن�سان ما بع���د احلداث���ة ،وهو ما
يت�ض���ح يف عتب���ة املقدمة التي ي�ب�ر ُز فيه���ا امل�شهدان من
خالل قولها:
«ك���م �أ�شع���ر بالق���وة تتدف���ق من ب�ي�ن �أ�صابعي وان���ا �أدفع
�شخ�صا لأ ن يفعل ما �أريد ،و�أحدد ل�شخ�ص �آخر ماذا يقول؟
ً
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وكي���ف يتح���رك؟ وكيف ي����أكل؟ وم���ن يع�ش���ق؟ و�أ�ستطيع �أن
أ�ق���رر ل���ه حاالته املزاجي���ة ب�أن يك���ون �سعي���دًا �أو م�ضطربًا..
�أو ب�إم���كاين حت���ى �أن �أجعل���ه ينتحر ..ب�ضغط���ات قليلة على
حروف الكيبورد �أ�صنع له قدره.
وق���د كان���ت القط���ة حت���اول النج���اة من م���وت قريب،
وموا ؤ�ه���ا يفت���ت ج���دار معدت���ي هلعً���ا ،كان���ت تتلوى أ�ملً���ا � إثر
ح���ادث �سري ،حني �سكنت متامًا ع���ن احلركة و�شاعت رائحة
امل���وت يف �أنف���ي ،ثم ما لبث���ت �أن انت�صبت واقف���ة جمددًا مما
ت�سب���ب يف ازدياد هلع���ي ،بد�أت ت�صلح من هيئتها وتهتز بقوة
لتنف�ض عن �شعرها �أتربة الر�صيف وتلعق حوافرها ،وك�أنها
مل مت���ت من���ذ قليل ،يبدو �أن �أرواحه���ا ال�سبعة مل تنفد كلها

بعد ..ويف قول �آخر ت�سعة»..

فف���ي ه���ذه املقدم���ة املوجه���ة نح���و � إ�ضفاء ج��� ٍّو من
التغريب ،نعاين هذين امل�شهدين ،وهما:
�أو ًال  :تعزي���ز التداخ���ل الق�ص���دي ب�ي�ن الواقع���ي
واالفرتا�ض���ي من �أجل تغري���ب عامل ال���راوي �أو الروائية
نرمني ي�سر ،حني تتو�سل ب����أدوات التكنولوجيا (الكيبورد
وغ�ي�ره) الداعمة خللق ع���امل افرتا�ضي كي تقتحم واقعًا
حقيقيًّا �ض ّد حتقّق الذات ،ف� إذا بها تُعلي من ن�شوة الهيمنة
وال�سيطرة؛ لتمنح نف�سها طاق���ة ت�شبه �آلهة الإغريق حني
تتحك���م يف م�سار �شخ�صيات عاملها االفرتا�ضي ،الذي هو
بديل �أن�س���ب لعاملها الواقعي ،ف ُتح���رك �شخو�صه ،وترتب
�أحوالهم املزاجية على هواها ،وت�صعد � إىل �أعلى درجات
الن�شوة يف التلويح ب�سادية تتحقق بها الذات �أمام كل م�ضادٍ
لها ،عندما ت�ؤكد � إمكانية الق�ضاء على حياتهم .يف الوقت
ال���ذي يلقى فيه القارئ واقعًا من ال�شخ�صيات والأ حداث
التي تتحرك بواقعية تامة ،وهنا يكمنُ الغريب.
ثان ًي���ا � :أ�سط���رة الواق���ع �أو تعمّ���د تقريب���ه م���ن ح���د
القطط
ْ
الأ �سط���ورة بتهيئة القارئ عرب املثل ال�شعبي (زَيّ
ب�سب��� ْع �أرواحْ ) � إبرازًا حلالة ال�صم���ود ،التي ال تعتمد على

كون القط ممتلكًا هذا العدد من الأ رواح ،و� إمنا ملا فيه من
خ�صائ����ص طبيعية متكنه من النجاة �أمام الأ هوال ،و� إذا
م���ا رُبط بني القط ذي الأ رواح ال�سبع واملر�أة ،التي حتفظ
لها املخيلة ال�شعبية �أنها ت�ستبطن روح �سبع قطط ،فاملكان
الغريب هو ذلك الف�ض���اء القابل لالنتهاك الإداري بفعل
الكيبورد والعامل االفرتا�ض���ي� ،أو الذي يخ�ضع لالنتهاك
غري الإداري ع�ب�ر الأ �سطورة واخلرافة .ف�أن تده�س قطة
�أو ت�صن���ع عاملًا روائيًا �أو واقعًا افرتا�ضيًا ف�أنت يف النهاية
حمك���وم بنظم واقعية لها ما يربرها .وهنا فانت تقف يف
حد الغريب.
 االرتداد � إىل الأ مام والثيمة امل�ضادة :من���ذ بداي���ة الرواية وحت���ى نهايته���ا ،مل ينك�سر هذا
الإيهام بالتغريب والف�ضائ���ي امل�ضاد لكل ما هو اعتيادي
يف احلي���اة ،فعل���ى عل���ى م���دار �أجزائه���ا ثم���ة ارحت���ال
متكرر ع�ب�ر الأ مكنة والأ زمن���ة وعرب الثقاف���ات الروحية
والإنرثوبولوجية ال�سخي���ة يف مدلوالتها ،و�أتاحت الراوية
لنف�سه���ا �أن تقوم على �أ�صوات روائي���ة تتنقل بالقارئ من
مكان � إىل �آخر ،ومن ثقافة � إىل �أخرى ،ومن �شخ�صية � إىل
�شخ�صية �أخرى؛ لتك�سر ما قد يبدو م�ألوفًا يف احلياة؛ � إذ
ت�ستعري من واق���ع النا�س فكرة اللق���اءات العابرة بينهم،
وه���ي يف الغالب لق���اءات معر�ض���ة يف جانب كب�ي�ر منها
� إىل الن�سي���ان� ،أو البق���اء ذي الأ مد املح���دود يف ال�ضمري
ال�شخ�ص���ي ،لكن الكاتبة /الراوية جتع���ل من هذا اللقاء
القدري م���ا ي�شبه اللعنة املقد�س���ة � -إذا جازت الت�سمية-
فتق���دم ثيم���ة �أو مو�ضوعة مغايرة متامً ا عم���ا كانت عليه
اال�ستعارة م���ن الواقع ،حني تقود ال�شخ�صية التي تلتقيها
� إىل ما ي�شبه االنتكا�سة -بالقيا�س � إىل تاريخها ال�شخ�صي
وم�سريته���ا -فيناله���ا -م���ن عم���ق الت أ�ث�ي�ر احلا�صل من
ال�شخ�صي���ة -التبدل ال�شديد باالرتداد � إىل الأ مام وتغيري
امل�س���ار امل�ستقبلي؛ فت�ستعي���د منطً ا � إيجابيًّ���ا مل يكن �أبدً ا
واردًا يف �أفقها ،وقد حدث هذا بالتقابل؛ �أي منها وفيها.
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فف���ي �أفغان�ستان كان هناك «�سميع اهلل فرزان» مدير
ف���رع ال�شركة الكب�ي�رة يف (كابل) يلتقي ه���ذه الأ جنبية،
فتتبدل حياتها � إىل مناخ عرفاين مفعم بالروحانية ،وهي
ذاته���ا تلتق���ي «� إيثان مايل���ز» مرا�سل �شبك���ة �أخبار عاملية
فتتب���دل حياته متامً ا من فو�ضى ج�سدية � إىل بحث معريف
عن القي���م .ويف احلالني ،ثمة مكان ه���و �أفغان�ستان وثمة
لغة هي لغة عرفانية روحية باذخة املجاز والدرامية.
وعل���ى الرغ���م م���ن �أنه���ا الرواي���ة الأ وىل للكاتبة بعد
جمموعة م���ن الق�ص�ص الق�ص�ي�رة ،ف� إنها تق���دم -بهذا
املنح���ى -خربة فني���ة جمالية جي���دة على م�ست���وى اللغة
ال�سردي���ة وكثافة الدالل���ة باالبتعاد عن ح���دود املبا�شرة،
ومغايرة البنية الروائية التقليدية املتدرجة تاريخيًّا وك�سر
منطق التتابع احلدثي ،ثم التخل�ص اجليد من الوقوع يف
�شَ ���رَك الكتاب���ة الذاتية املتمثلة يف عل��� ّو ال�صوت ،و�صراخ
الأ ن���ا ،والتعايل بتق���دمي منطق احلكمة الكلي���ة والق�ضايا
الك�ب�رى ،وخا�صة عندما تتبدى مالمح اخلطاب الروائي
ال���ذي يتمث���ل يف تق���دمي ح���راك ثق���ايف م�شب���ع باملعرفة
العميق���ة لأ مكنة خمتلفة ،ملتقطة فيه���ا الثقافة الروحية
جلوه���ر �شعوبه���ا؛ فف���ي �أفغان�ستان حيث ع���امل «فرزات»
ال�شخ�صي���ة ال�صوفية احلاملة ج���دً ا ،التي تقر ب�سحر هذه
الأ جنبية امللتحقة بف���رع ال�شركة يف (كابل) ،لكن ت�شبعه
بثقافة روحية وطقو�س � إميانية جعله يقف بها عند منطقة

و�سطى ،عادًّا القرب من ج�سدها مبثابة (الإثم املحبب)
عل���ى م�ستوى التخيل االنفرادي .ث���م تقدم هذه الفتاة يف
خطابه���ا م���ع �شخ�صية أ�خ���رى انك�سار املادي���ة اجل�سدية
متامً ا ،وخا�صة عندما ق�ضت �ساعات قليلة يف (� إجنلرتا)
روحً ���ا هائمة ،ولي�س ج�سدً ا طيعً���ا خلياالت هذا املرا�سل؛
ف�أحدث���ت يف �شخ�صيت���ه حت���و ًال جذريًّا ،وه���و القادم من
(كابل) بعد تغطية ح���دث مقتل الأ مريكي «مايكل» فيها،
فيتح���ول من افتنان���ه بج�سدها � إىل �شغ���ف بروحانياتها،
 () الرواية� ،ص.27

وكذلك م���ع ال�صيني «ت�شوجن» الذي فق���د زوجته ،والأ مر
كذل���ك يف منغولي���ا ،بحثً���ا ع���ن اهلل والإن�س���ان وال���روح
واحلي���اة ،فت�ستقر بها احلال يف م�ص���ر مكت�شفة �أنها من
�أ�صل م�صري فتهب � إلهامً ���ا حلبيبها ليكتب فيلمه امل�ؤجل
م���ن �سنني ،ومتوت بني يدي���ه؛ لتقدم الرواي���ة يف النهاية
خطابً���ا ذا ملم���ح دين���ي �سيا�س���ي ثقايف روح���ي مت�شابك
ال���ر�ؤى ،بحثً���ا عن خال����ص للإ ن�سان يف واق���ع طغى عليه
الإرهاب واملادة واجل�سد.
وهناك ملمح فني �آخر ،يت�ضح يف �أن الرواية تقوم على
خم�س���ة �أ�صوات روائية ،وكل �ص���وت تلتقيه البطلة يتحول
� إىل ال���رواي؛ في�س���رد ذات���ه وتفاعالته م���ع ال�شخ�صيات
الأ خ���رى ،وم���ع كل �ص���وت روائي نلم����س بناي���ات �سردية
م�ستقل���ة على م�ستوى ال���راوي لكنها مت�شابك���ة جدً ا على
م�ست���وى احلدث ،ومع كل �صوت نعاي���ن بعرثة منهجية له
(تفتيت) عن طريقة ترقيم البنيات اجلزئية تارة ،وتارة
�أخرى عن طريق العنونة اجلانبية .وكل بنية جزئية ت�سلم
نف�سه���ا للأ خرى يف تتابع �س���ردي من�سجم ،يحيل الراوية
� إىل لوح���ات ق�ص�صي���ة مبذاقات �سردي���ة خمتلفة و�شيقة
على م�ستوى الفن.
 ح�صار الأ مكنة والت�شرنق ال�شاعري حول الذات:تعك�س رواية (الروح الثامنة) طابعًا ذاتيًّا ل�شخ�صية
تُعد من � إفرازات عامل م���ا بعد احلداثة ،التي ا�صطدمت
ماديته���ا و�آنيتها بروحاني���ة ذات �أخرى تكتنز يف ف�ضائها
العرفاين احلا�ضر روحاني���ات املا�ضي و�سحره لتمده � إىل
م���ا وراء احلا�ضر ،حيث احلياة الأ ك�ث�ر � إ�شراقًا يف العامل
ا آلخ���ر ،و� إذ به���ذه ال�شخ�صية ما بع���د احلداثية تغرق يف
�صدم���ة داخلي���ة عنيفة ،بع���د �أن م�سته���ا روحانية عميقة
الت أ�ث�ي�ر؛ فقادته���ا � إىل البح���ث عن ذات أ�خ���رى متحققة
ج�سدً ا وروحً ا ،ولي�ست متحققة ج�سدً ا فقط؛ فعندما ي�شتد
ح�صار الأ مكن���ة اخلانقة والأ زمن���ة ذات الظالل املرعبة
على الذات ،وت�شعر ب����أن هناك ح�صارًا �آخر من الت�شويه
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ال���ذي يلفه���ا يف قه���ر ،فال منا����ص �أمامها م���ن الت�شرنق
حول ال���ذات ابتعادًا ب�أهدافها احلقيقي���ة التي ت�ضمرها؛
فتجرت م�أ�ساتها يف درام���ا االنك�سار؛ لأ نها متتلك الرغبة
وتفتق���د كثريًا � إىل الق���درة ،و� إذ بها تغ���دو �شبحً ا يف واقع
قا����س ،فتعل���و م�ستويات ال�شعري���ة واللغة املكثف���ة �شجنًا؛
لتفك حالة احل�صار وين�ش���ط التخييل فت�ستنطق الوجود
امل���ادي احلي���واين واجلم���ادي ،ويتحول الواق���ع � إىل عامل
بديل ت�سرتد فيه ال�شخ�صية قدرتها على الفعل ،والوجود،
والتحقق احلر.
�ي�را يف تقدمي
وق���د لعب���ت اللغ���ة يف الرواي���ة دورًا كب ً
ف�ضاء روح���اين خالب؛ فعلى م�ستوى تدرج البنية ،وتنقل
البطلة م���ن عنوان � إىل عنوان م���كان � إىل مكان يت�ضح
هذا الأ مر ،م ؤ�ك���دة نرمني ي�سر بهذا ملمحً ا تعززه � إحدى
موج���ات احلداثة اجلديدة حني تربط ب�ي�ن املكان واللغة
ع�ب�ر جتلي���ات احلداث���ة يف ال�س���رد؛ � إذ ت���رى (�أن اللغ���ة
املكانية ،يف �ض���وء احلداثة اجلدي���دة ،تتوجه باهتمامها
الكب�ي�ر �صوب كل ما ه���و روحاين ولي�س ماديًّ���ا) ففي
(�أفغان�ست���ان) حي���ث اللق���اء م���ع «� إ�سماعي���ل ف���رازات»
والأ مريك���ي «ماي���كل» يلم�س الق���ارئ تقدمي لغ���ة �صوفية
�شدي���دة التحليق بال���روح ،وخا�صة اللق���اءات التي كانت
جتمعها ب�إ�سماعيل ،حيث تعلو م�ستويات التكثيف الداليل
للغ���ة م�ستمدة م���ن ت�صويرات موالنا ج�ل�ال الدين وهذا
الإرث ال�صويف الكبري ،وحت���ى يف �أجواء املعابد ال�صينية
م���ع «ت�شوجن» ،وكذل���ك يف دهاليز (القاه���رة) التاريخية
وعبقه���ا الق���دمي ،حي���ث تعلو جم���ازات اللغ���ة ال�سردية،
وحتل���ق بت�صويرات متعددة الت�أويل ،فت�ضفي على الواقع،
الذي يبدو يف تفا�صيله �أنه م�ألوف وواقعي وعادي � ،إيهاما
 راجع العنونة اجلانبية ا آلتية (بداية الروح ق�صة 38-احلياة كروية وال تدور
حولنا � 77-إثم حمبب.)27
 Graham Greene (Mystery and the Space
Between); Place and Space in Modern Fiction,
Wesley A. Kort (Editor), Universty Press of
.Florida, 2004, P89
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بع���دم م�ألوفيته وك�سره ،ولعل قراءة احلوارات التي كانت
جتمعها م���ع «� إ�سماعيل» �أو «� إيثان مايل���ز» تعطينا حتليقًا
هالميًّ���ا �أ�شعلته روحانية الت�صوف والأ �شعار ال�صوفية يف
الغزل الغ���ارق يف الريا�ضات الروحية لبدنٍ م�ستهدف يف
تطوي���ع ماديته وج�سده ،ك�أن ي�صلي � إ�سماعيل ال�صالة مع
امر�أة غريبة �أ�سَ رته بح�سنها وفتنة ج�سدها وعقلها.
ف�ض�ل�اً على ذل���ك ،يبدو �أن مناو�ش���ة ح�صار الأ مكنة
والأ زمن���ة للذات قد ت�أخذ منحى عبثيًّا ،يبدو فيه التخييل
م���ن ذلك النوع ال�سري���ايل� ،أو الفانت���ازي ،وعلى �أ�صعدة
كث�ي�رة تنعك����س عل���ى احل���دث وال�شخ�صي���ات والأ مكن���ة
والأ زمن���ة واللغ���ة كذلك ،فمث�ل�اً تعرتي الق���ارئ ما ي�شبه
ال�صدم���ة م���ن الرواي���ة ح�ي�ن تنته���ي مبوته���ا يف م�سقط
ر�أ�سها ،وب�ي�ن يدي حبيبها ،بعد رحل���ة طويلة من البحث
ع���ن اهلل والإن�سان والراحة بال جدوى �أو م�آل ،بل البحث
عن اللذة احلقيقية للإ ن�سان يف احلياة بعيدً ا عن دهاليز
ال�سيا�سة ،وتوظيف الدين يف ف�ضاءات مجُ َ رّمة.
فــ(ال���روح الثامن���ة) وه���ي روح احلي���اد الت���ام حني
ترت���اد �آفاقً���ا انحيازية تام���ة مل تقرتف �أي حي���اد ،وهي
يف ارتياده���ا متثل وم�ضة روحية لأ نث���ى م�شتهاة تختطف
ال���ذات من ت�صاحلها ال�ساكن � إىل حالة �أخرى قد تف�ضي
� إىل تدمريه���ا .فمن �أفغان�ستان ال���روح � إىل بوذية ال�صني
و�صول
ورهبن���ة امل�سيحية يف منغوليا ثم �إحل���اد بريطانيا اً
� إىل م�ص���ر �ضد التع�صب و�ضد الهوي���ة املنغلقة ،وهي يف
كل �أفق ت�شكل � إدانة مزدوجة ،لطالبان يف قتلهم الأ مريكي
«ماي���كل» ولـ»ماي���كل» الذي التم����س حيا ًة وف���ق �أدواته يف
جمتمع ال ي�ستوعبه ،وغري م�ؤهل ال�ستيعابه.
متن���ح الرواية �ألقَ البحث يف ال���روح العليا ،ومتاهات
الب���دن املغمو����س يف واقع م���ادي فعلَ �إح���داث الالجدوى
يف وع���ي القارئ ،حي���ث مل يكن انتهاء البح���ث على هذا
النحو تتم ًة موفق ًة تُثري ت�سا�ؤالت � ،إذا بدت الرواية -بفعل
 الرواية� ،ص 35و.36
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النهاية -وك�أن ترحالها من مكان � إىل �آخر حيل ٌة ت�ستعر�ض
ثقافات غريبة ،و�سلوكيات غري م�ألوفة يف طبائع ال�شعب،
ث���م تك�سر هذا بالوقوف على حد � إدانة �سيا�سات ومظاهر
اجتماعية تقرتب من كتابات الرحالت .وهو ما �سمح لها
ب����أن توظف تقنية الهام�ش؛ لتط���ل نرمني ي�سر بح�ضورها
امل�صطن���ع يف الرواية لتف�سر مدلول وجبة �شعبية يف مكان
ه���و من �صميم الواقع احلايل ،لكنه���ا تبدو م�شدوهة � إليه
وك�أنه مكان قادم من وراء التاريخ .وتو�صف الكلمة لديها
ع���امل قارئ���ة الطالع يف الثقاف���ة الأ فغاني���ة (�أينده كوي)
وق���وم الهزارة من ال�شيع���ة الدالني على الرقم �ألف يف
تنقلها من مكان � إىل مكان.غري �أن احل�ضور امل�صطنع من
الكاتب���ة ،يف � إطار هذا الت���داول ال�شعبي للرموز الثقافية،
مل يك���ن موفقً���ا يف بع����ض امل�شاه���د ،وال�سيما تل���ك التي
�سلطت فيها الراوية ال�ضوء على مالب�س املر�أة الأ فغانية،
� إذ كان احل�ض���ور مبا�شرًا ،وفجً ا قلل من عدم املثول �أمام
احلقيقة� ،أو كان الإيهام بحقيقة املروي قويًا.
 ال�سحر الت�شاكلي يف الثقافة واملوروث:� إىل جانب �سيادة هذا النم���ط من املمار�سة الثقافية
يف موروثات �شعبية متنوعة تت�صل ،يف غالبيتها ،ب�أو�ساط
ال���راق الأ دن���ى من النا����س ،يت أ�ك���د للقارئ �أنه���ا تعد من
الظ�ل�ال التي تقرتب مما ي�سميه جيم�س فريزر (1854-
 )1941ال�سحر الت�شاكلي� ،أو �سحر املحاكاة ،التي حتاول
ه���ذه الفتاة تقليده���ا ،و� إن مل تلحق به���ا �أي �ضرر لأ حد،
وهذا النوع �أطل���ق عليه � إدوارد تايل���ور ()1917 1832-
ا�س���م ال�سحر الرم���زي  ))symbolic magicبنا ًء على
العالق���ة القائمة ب�ي�ن ال�شبيهني من أ�ج���ل � إحداث رمزية
معين���ة ،ك�أن تعل���ق الأ جنبية و�شمً���ا فتثري ت�س���ا� اًؤل رمزيًّا
ل���دى «� إ�سماعي���ل» ب�أنها رمبا تك���ون م���ن «الهزاريني»� ،أو
تتعم���د �شراء حج���ر (اجل�شمت) وهو أ�م���ر �شعبي حممل
برمزي���ات ت�سهم يف تغريب املوق���ف �أو احلادثة ،وال�سيما
 الرواية� ،ص.23 ،18 ،17

� إذا اخرتقتها الرمزيات ال�شعبية ،مثلما حتاكي �شخ�صية
روائي���ة يف عمل ما الرجل عن���د الزولو الذي مي�ضغ قطع ًة
م���ن اخل�شب لكي يلني به���ذا الفعل الرم���زي قلب الرجل
ال���ذي يري���د �أن ي�شرتي منه بع�ض املا�شي���ة� ،أو قلب املر�أة
الت���ي يريد الزواج منها ،هذه كلها �أمثلة �صريحة وا�ضحة
لل�سحر الرمزي.
كان هو����س ال�شخ�صي���ات� ،أو الأ �ص���وات يف الرواي���ة،
ب�سح���ر املحاكاة بني الثقاف���ات ملمحً ا من مالمح � إ�ضفاء
التغري���ب يف ال�سرد ،بالن�سبة � إىل ه���ذه الرواية ،لكنها مل
تكن مق�صودة لذاتها ،ك���ي ال يقع العمل يف �أتون التكلف؛
لأ ن الأ م���ر �أمر �سرد ولي�س �أمر عر�ض حمتوى حماكى؛ � إذ
كان لإثارة � إ�شكالي���ة ال�سرد يف مقابل العر�ض �أو املحاكاة
املح�ض���ة م���ن قب���ل ال�سردي�ي�ن وغريه���م مغ���زى جدي���ر
بااللتفات � إليه ،وهو االنت�صار للراوي� ،سواء �أكان املرا�سل
�أو مدي���ر الفتاة يف (كابول) �أو غريهما ،لأ نك �أمام رغبة
عارم���ة يف تدعيم جانب حرفية ا إلب���داع و�صنعة التخييل
الأ دب���ي للمادة الواقعي���ة املروية على اخت�ل�اف �أماكنها،
بحيث يُ�سقط الإيهام الكاذب ب�أن الراوي �شخ�ص �آخر.
وبه���ذا الوع���ي ميكنن���ا الوق���وف عل���ى �أن (ال���روح
الثامن���ة) ن�ص �شبه ت���داويل مبا يحت�شد في���ه من و�سيط
ثقايف م�ضمر ومعلن يف �آن؛ لأ ننا ال منتلك املعرفة الكاملة
به���ذا الواقع كي نتمك���ن من االحتكام � إليه���ا عند احلكم
عل���ى الن�ص املرتبط ب�أمكنة متنوع���ة ،فكان االنعتاق من
ح�ص���ار الأ مكن���ة بالتنقل امل�ستم���ر ف�ض���اء متحديًّا لعدم
الق���درة على التثبت م���ن واقعية احلدث ذات���ه ،و� إن كان
احلدث ال�سيا�سي حا�ضرًا بقوة ،لكن تداعياته جعلت منه
راف���دً ا وو�سيطً ا يربط املرا�سل (ال���ذي �أتي لتغطية حدث
مقت���ل الأ مريكي على يد طالب���ان) بالفتاة يف �سياق �آخر؛
لنكت�ش���ف �أنه ي�ستهدف ج�سدها ببوهيمية فجّ ة تروق لأ ية
 راجع :جيم�س فريزر :الغ�صن الذهبي ،ترجمة :أ�حمد أ�بو زيد ،الهيئة امل�صرية
العامة للكتاب ،القاهرة1971 ،م� ،ص ،109و أ�حمد أ�بو زيد :تايلور ،دار
املعارف ،القاهرة1957 ،م� ،ص.207
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ام���ر�أة � إال هي ،وك�أن احلدث ال�سيا�س���ي مل يكن مو�ضوعً ا
للرواي���ة بقدر م���ا كان املو�ض���وع احلقيقي ه���و الذات يف
حراكها م���ع غريها ،من �أجل حتق���ق يف الزمان واملكان،
عرب و�سيط لغوي يت�سم بالإيحاء والتكثيف والرمز.
وميك���ن الوق���وف عل���ى �أن الأ ح���داث ،ذات االت�صال
العمي���ق بال���راق الأ دين يف املجتمع���ات الت���ي طاف���ت بها
نرمني ي�سر و�ساقته���ا يف ارتباط موثوق ب�شخ�صياتها ،مل
تكن يف بع�ض الأ حيان ،قادرة على تخلي�ص هذه الأ حداث
م���ن �سياقاتها املجتمعية؛ ك���ي تحُ دث قدرًا م���ن املخاتلة
العميق���ة ،فكابل و�شنغهاي ومونرتي���ال وغريها ف�ضاءات
�أمكن���ة له���ا �سياق���ات ظلت حا�ض���رة يف ما ه���و مغلق من
�أمكنة؛ الطائ���رة واملحكمة وغريها ،و� إىل جانب احلر�ص
عل���ى توثيق التاري���خ احلقيقي للأ ح���داث مثلما حدث يف
م�شه���دي؛ املحاكم���ة وقت���ل الأ مريك���ي وغريهم���ا ،تخلت
الكاتب���ة عن التمثل باملوروث الثق���ايف ال�شعبي ،وانغم�ست
يف فعل �صحفي ينقل �أخبارًا ،فكبّلت احلادثة ب�إرث واقعي
يقل���ل من ح���دود الإيه���ام والتخيي���ل يف بع����ض املواقف،
ولي����س يف كلها .وهن���ا ي�أتي املروي له ،ال���ذي يفك �شفرة
هذا املكبل ،وال يلتفت � إىل ثبوتيته ،حتى مينح نف�سه متعة
التخيل بعيدً ا عن التماثل الظاهري للحقائق والأ حداث.

خمتتم:
مل يك���ن ر�ص���د ه���ذه املظاه���ر التجريبي���ة من خالل
ن�ص�ي�ن روائيني ردًّا على ما املظاه���ر ال�ستة التي ا�ستهلت
ّ
بها الدرا�سة ،و� إمنا هي من باب ت�أكيد �أن املدونة الروائية
العربي���ة ت�ستبط���ن الق���درة عل���ى تو�سي���ع أ�ف���ق التجريب
�ي�را يف دائرة ال�سرد واحلكي
النوع���ي ،الذي يعزز � إرثًا كب ً
وال�شفاهية  � ...إلخ � .إن ر�صد هذه املظاهر التجريبية على
م�ستوى التخييل يقوم على �إح���داث ت�شابكات وتداخالت
تفر�ضه���ا العملية الإبداعية ذاتها ،وهي ت�شابكات متعلقة
ببع����ض مكون���ات ال�شعري���ة الأ دبي���ة يف العم���ل الروائي،
36

وال�سيم���ا ما حتمله من تقاطعات حتت���وي الثيمة بو�صفها
ممار�س���ة عقليّ���ة ترت�ضي الإيه���ام باحلقيق���ة الروائية ال
الت�صري���ح باحلقائ���ق وا�ستعارته���ا من احلي���اة ،وتربط
املكان بو�صفه عن�صرًا ثقافيًّا فاع ًال مع اللغة املكانية التي
جتن���ح �صوب الروح ال املادة ،وت�ستدعي الكاتب يف ح�ضور
م�صطنع يع�ضد الغياب أ�م���ام احل�ضور احلقيقي ،ويُخيّل
الوقائع على نحو مربك وخماتل ،وت�ستهدف هذه املظاهر،
أي�ض���ا ،التفريق بني الراوي ال�سردي والذات الروائية؛ � إذ
� ً
يُقبَ���ل من ال���ذات يف الرواية ،ويف الفن عام���ة� ،أن تن�سلخ
منه���ا ذات (�آخر) ومتار�س عليها فعل التخييل واملراوغة
والكذب الفني عرب منتوج تخييلي �أدبي ،يتغاير عما نادى
به جاك دريدا ( )2004-1930عندما �صرح ب�أن م�ضمار
احل���وار الذاتي يُبنى على حقيق��� ٍة ذات منطق خا�ص� ،أال
وه���ي (ا�ستحال���ة الكذب عل���ى ال���ذات)؛ م�ستنكرًا �أن
يكون ب�إم���كان الإن�سان �أن يقول لذات���ه وعن ق�صد �أ�شياء
خمتلف���ة عن تلك الت���ي يفكر فيها فع�ل�اً  ،و�أن يفعل ذلك
ق�صد خداعها ،و�إحل���اق الأ ذى بها ،و�أنه ال ميكن الكذب
على الذات من دون اعتبارها مبثابة �آخر م�ستقل ،وهو ما
تق���وم عليه الرواية التخييلية يف كل مكوناتها وتفا�صيلها،
حني تنا�ص���ب الذات نف�سها ،يف �سياق انق�سامها� ،صراعً ا
ب����أن هن���اك الذات (الأ ن���ا) والذات (ا آلخ���ر) من خالل
التخييل املخاتل واملراوغة باحليل الفنية.
قائمة امل�صادر واملراجع:
أ�و ًال :امل�صادر
( )1م�صادر رئي�سة :

 � إبراهي���م عبد املجيد :يف كل �أ�سب���وع يوم جمعة ،الدار
امل�صرية اللبنانية للن�شر ،القاهرة.2009 ،
	� إبراهيم ن�ص���ر اهلل� :شرفة الهذيان ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت.2005 ،
 جاك دريدا :تاريخ الكذب ،ترجمة :ر�شيد بازي ،املركز الثقايف العربي ،الدار
البي�ضاء� ،2016 ،ص.7

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

	�أحم���د العاي���دي� :أن تك���ون عبا�س العب���د ،دار مرييت
للن�شر ،القاهرة( 2003 ،ط.)2005 ،2
	�أحم���د طو�سون :رق���ة القت���ل ،دار الن�سي���م ،القاهرة،
.2015
 أ	�م�ي�ر تاج ال�سر ،366 :الدار العربية للعلوم نا�شرون،
بريوت ،طبعة �أوىل  2013وطبعة ثانية .2014
 جنان جا�سم جالوي� :شوارع العامل ،دار ريا�ض الري�س
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http://www.arab-ewriters.com/chat)،
.2005

 حمم���د �سناجل���ة :ظ�ل�ال الواح���د ،امل�ؤ�س�س���ة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت.2002 ،
( )2م�صادر فرعية :

 ن���ورة املحيمي���د :حل���ة القم�ص���ان ،م�ؤ�س�س���ة االنت�شار
العربي ،بريوت.2014 ،
 نريم�ي�ن يُ�سر :ال���روح الثامنة ،ال���دار العربية للكتاب،
القاهرة ،طبعة �أوىل .2014
 هاديا �سعيد� :أرتي�ست ،دار ال�ساقي ،بريوت.2006 ،
ثانيًا :املراجع (عربية ومرتجمة و�أجنبية)
	�أحمد �أبو زيد :تايلور ،دار املعارف ،القاهرة.1957 ،

 ت�شارلز تايلر :املتخيالت االجتماعية احلديثة ،ترجمة
احل���ارث النبهان ،املرك���ز العربي للأ بح���اث ودرا�سة
ال�سيا�سات ،الدوحة ،الطبعة الأ وىل.2015 ،
 ج���اك دري���دا :تاري���خ الك���ذب ،ترجمة :ر�شي���د بازي،
املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء.2016 ،
 جوناث���ان كولر :مدخل � إىل النظري���ة الأ دبية ،ترجمة:
م�صطفي بيوم���ي ،املجل�س الأ على للثقاف���ة ،القاهرة،
.2003
 ج�ي�رار جينيت :خطاب احلكاية ،ترجمة :عبد اجلليل
الأ زدي وعمر حلم���ي وحممد معت�صم ،املجل�س الأ على
للثقافة ،القاهرة1997 ،
 جريال���د برن�س :قامو����س ال�سرديات ،ترجم���ة :ال�سيد
�إم���ام ،دار مرييت للن�شر واملعلوم���ات ،القاهرة ،ط،1
.2003
 جيم����س فري���زر :الغ�ص���ن الذهب���ي ،ترجم���ة� :أحم���د
أ�ب���و زي���د ،الهيئة امل�صري���ة العامة للكت���اب ،القاهرة،
.1971
 حج���ي جاب���ر :الرواي���ة يف و�سائط التوا�ص���ل ...تويرت
منوذجً ���ا� ،ضم���ن كتاب (حت���والت وجمالي���ات ال�شكل
الروائ���ي) ملتق���ى القاهرة ال���دويل ال�ساد����س للرواية
العربية ،مار�س .2015
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كت���اب تزفيتان ت���ودروف( :الق�ص���ة الرواي���ة امل�ؤلف:
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 ل�ؤي خليل :العجائب���ي وال�سرد العجائبي :النظرية بني
التلقي والن�ص ،الدار العربية للعلوم نا�شرون ،بريوت،
1914م.
 جمموع���ة م�ؤلف�ي�ن� :شعري���ة امل���كان يف الأ دب العربي
احلدي���ث ،حترير بطر����س احلالق وترجم���ة �آخرين،
املجل�س الأ على للثقافة ،القاهرة.2014 ،

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

37

 امل�صطفى مويفن :بنية املتخيل يف �ألف ليلة وليلة ،دار
احلوار ،الالذقية.2005 ،
 مي�ش���ال بوتور :بح���وث يف الرواية اجلدي���دة ،ترجمة:
فري���د �أنطونيو�س ،من�شورات عوي���دات ،بريوت ،ط،3
.1986
 ن�ص���ر حامد �أبوزيد :فل�سفة الت�أوي���ل ،درا�سة يف ت�أويل
الق���ر�آن عن���د حمي���ي الدين اب���ن عرب���ي ،دار التنوير
للطباعة والن�شر ،بريوت.1983 ،
 وين بوث :بالغة الفن الق�ص�صي ،ترجمة� :أحمد خليل
ع���روات ،وعلى بن �أحم���د الغامدي ،جامع���ة امللك بن
�سعود ،ال�سعودية ،ط1994 ،1م.
 يو�سف الإدري�سي :اخليال واملتخيل يف الفل�سفة والنقد

38

احلديثني ،مطبعة النجاح اجلدي���دة ،الدار البي�ضاء،
.2005
 Graham Greene (Mystery and the Space
Between); Place and Space in Modern
Fiction, Wesley A. Kort (Editor),
.University Press of Florida, 2004
Katy Waldman : (Twitter Fiction Done
Right):
http://www.slate.com/blogs/
writer_elliott_/29/11/browbeat/2012
_holt_wins_us_over_with_her_twitter
.fiction.html
 Richard M. Dorson; Folklore and folklife,
(Selection), University of Chicago Press,
.1972

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

العالماتية ،وتكوين البناء السردي

في رواية «مطر حزيران» للروائي اللبناني جَ بّور الدوهيي
ح�سني مليطات

جامعة الأ وتونوما يف مدريد �-إ�سبانيا
Molitat_2008@hotmail.com

مُلخ�ص :
تُدر�س نظرية «العالمة» وفق منهجني رئي�سني ،هما :املنهج البري�سي ،الذي يرى �أن العالمة � إ�شارات تقوم على الإدراك،
ومنهج �سو�سوري ،جعل من العالمة «� إ�شارات لغوية» تقوم على مفهومي «الدال واملدلول» فقط ،وكان لكال املنهجني دور يف
درا�س���ة الن�صو����ص الأ دبية املختلفة ،و� إن كان الثاين �أكرث انت�شارا يف النقد العرب���ي املعا�صر .ومتثل هذه الدرا�سة النموذج
التطبيقي للقواعد النظرية ،التي و�ضعها الفيل�سوف الأ مريكي ت�شارلز بري�س يف م�ؤلفاته املختلفة ،متخذا الباحث من رواية
«مطر حزيران» للروائي اللبناين جبّور الدويهي مثا ًال على ذلك ؛ لأ نها ت�صنف من الأ عمال الروائية املهمة التي تنتمي � إىل
الن�صو�ص العالماتية ،والتي ي�شكل كل جزء فيها عالمة داللية ت�شري � إىل الواقع املعا�صر الذي يعي�شه الكاتب.
الكلمات املفاتيح :
العالمة ،البنيوية ،التكوين ال�سردي ،املطر ،العنف املقد�س ،املجتمع
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Semiotic, and the composition of the narrative

construction in the novel «Matar Haziran» by the Lebanese novelist Jabbour Douaihy

Hosni Mlitat

La Universidad Autónoma de Madrid -Spain

Abstract :

Molitat_2008@hotmail.com

The «sign» theory is taught according to two main approaches: first, the Peirce approach,
which sees that the sign is signals based on perception, second, the Saussure approach,
this approach makes from the sign « a linguistic references» based on the concepts of «the
signifier and the signified» only. Both of them had a role in the study of different literary
texts, although the latter is more prevalent in the contemporary Arab criticism. This study
represents the applied model of theoretical rules created by the American philosopher
Charles Peirce in his various works, the researcher takes the novel (Matar Haziran) by
the Lebanese novelist Jabbour Douaihy as an example, because it was classified as one of
the important narrative works which belong to the semiotic texts, each part of it formed
a semantic sign refers to the contemporary reality which the writer lives .

Key words :

The sign, structuralism narrative formation, rain, sacred violence, society
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متهيد :
عل���م العالمات م���ن امل�صطلحات النقدي���ة املهمة يف
حتلي���ل الن�صو����ص الأ دبي���ة املختلف���ة ،وقد مَ ثُ���لَ ح�ضوره
يف املناه���ج النقدية املعا�ص���رة مب�سم���ى «ال�سيميائية» �أو
«ال�سيميوطيق���ا» ،الت���ي �أ�ش���ار � إليه���ا ابن منظ���ور بقوله:
«ال�سَّ ومة وال�سِّ مة وال�سيماء وال�سيمياء :العالمة» ،ويعد
الفيل�سوف الأ مريكي (ت�شارلز �ساندر�س بري�س) امل�ؤ�س�س
احلقيق���ي لهذا العلم ،ال���ذي خ�ص�صه لتحلي���ل نظرياته
املنطقي���ة يف درا�سة العلوم احلياتية املختلفة ،وتقوم ر�ؤية
بري����س على �أن العالمة م���ن الدرا�س���ات الإدراكية ،التي
تقوم عل���ى التمثي���ل الذهن���ي للأ �شياء ،يق���ول« :العالمة
هي متثي���ل مع تف�سري ذهن���ي» ،ليُقعِّد م���ن خالل هذا
املفه���وم القواعد املنهجية الرئي�سية لعلم العالمات ،التي
ت�أ�س�ست على م�صطلح «ال�سميوز» �أو ما يُعرف بــ«�سريورة
الدالل���ة»« ،التي ت�ستخ���دم من �أجل نق���ل معلومات ،ومن
�أجل قول �شيء ما� ،أو الإ�شارة � إىل �شيء ما يعرفه �شخ�ص
م���ا يريد �أن يُ�شاطره الآخر يف هذه املعرفة ؛ لتكون بذلك
ج���زءا من (�س�ي�رورة توا�صلية) من ن���وع :مر�سل-قناة-
مر�سل � إليه» ،،وتق�س���م ال�سريورة الداللية للعالمة � إىل
ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ،هي « الدال واملدلول واملرجع»،
وهي عنا�صر تقوم على الإدراك الكلي للم�ضمون وال�شكل
داخ���ل البناء الن�ص���ي ،على خالف نظري���ة دي �سو�سري،
التي كانت «العالمة» فيها عبارة عن � إ�شارة لغوية ،تُعرف
ب�أنها «:كي���ان �سايكولوجي له جانب���ان ،دال ومدلول»،
والف���رق بني املنهج�ي�ن ،يت�ضح يف «املرج���ع» الذي يوظفه
بري����س كعن�صر و�سيط بني ال���دال ،واملدل���ول ،بالإ�ضافة
 ابن منظور .ل�سان العرب.م�.12ص .312مادة (�سوم)
 Peirce, Charles Sanders. Semiótica. P262
	�إيكو ،أ�مربتو .العالمة «حتليل املفهوم وتاريخه»� .ص46
 املرجع ال�سابق� .ص53
 دي �سو�سري ،فردينان .علم اللغة العام� .ص85

� إىل أ�ن���ه ميثل نقطة املركز لت�أوي���ل اجلوانب املختلفة من
الن�ص ،كما �أنه ميكن �أن يكون «مادي ًا �أو جمرداً ،واقعي ًا �أو
متخيالً ،وميكن �أن يوجد ،و�أن يكون قد وجد� ،أو �أن يكون
قاب�ل�اً للوجود يف امل�ستقبل ،وكل ما ميكن للعقل الإن�ساين
�أن يت�صوره ،ف�إنه ي�ستطيع �أن يكون املرجع للعالمة».
�أما «الدال» ف�إنه يحيل � إىل حاالت مهمة لدرا�سة الن�ص
الأ دبي ،تتمثل تلك احلاالت فيما يلي :
 « احلالة الأ وىل ،تتك���ون من ثالثة �أنواع من العالمات:نوعية ،مفردة ،معيارية.
 احلال���ة الثاني���ة ،تتك���ون م���ن :الأ يقون���ات ،الرم���وزوالإ�شارات».
وتع���د احلالة الثانية من �أكرث احلاالت �شهرة ودرا�سة
يف النق���د املعا�صر ،وق���د خ�ص�ص له���ا الدار�سون جماال
وا�سعا يف درا�ساتهم� ،أثناء حتليالتهم ال�شارحة لنظريات
بري����س ،ال�سيما الناق���د الإيطايل �أمربتو � إيك���و ،يف كتابه
«العالم���ة» ،والناق���د املغربي �سعي���د بنك���راد يف م�ؤلفاته
ودرا�ساته املختلفة ،بالإ�ضافة � إىل الناقد املغربي عبد اهلل
برميي ،الذي خ�ص�ص الكثري من �أبحاثه لتف�سري نظريات
ال�سيميائي���ة املختلفة ،و�أنا �أرى �أن كلتا احلالتني ،من �أهم
احلاالت يف درا�س���ة «العالمة» يف الن�ص الأ دبي؛ لأ ن بنية
الن����ص ال�س���ردي وال�شعري ،تق���وم على �أيقون���ات ورموز
و� إ�ش���ارات داللي���ة خمتلفة ،يج���د فيها الدار����س الف�ضاء
الرحب لت�أويلها وحتليلها وف���ق ر�ؤى خا�صة به ،بالإ�ضافة
� إىل ت�ضمنه���ا للعالم���ات النوعي���ة والفردي���ة واملعيارية،
الت���ي ي�ش���كل كل جزء منها داللة معين���ة يف الن�ص الأ دبي
املُختار ،وبناء على ذلك �ستقوم هذه الدرا�سة على حتليل
البني���ة العالماتي���ة يف رواي���ة «مطر حزي���ران» من خالل
هاتني احلالتني.
 زوي�ست ،ا�آرت فان .الت أ�ويل والعالماتية� .ص46
 بنكراد� ،سعيد .ال�سيميائيات والت أ�ويل�.ص107
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يٌق�ص���د بالعالم���ة النوعية ،الإ�ش���ارات التعبريية � إىل
امل�شاع���ر والأ حا�سي����س احلا�ضرة داخل البن���اء الن�صي،
كال�ص���راخ وال�سك���وت ،بالإ�ضاف���ة � إىل الأ ل���وان الب���ارزة
واملمي���زة داخل لوحة ما ،والإيقاع���ات املو�سيقية املغايرة
عن غريه���ا يف ذهن ال�سام���ع ،وي�ستم���د الدار�س داللتها
من خ�ل�ال ت�أويلها وفق ر�ؤية فرويدي���ة ،بدرا�سة اجلوانب
النف�سية فيها� ،أما العالمة املفردة ،فهي �أكرث خ�صو�صية
من الأ وىل ،و�أكرث التزاما بعن�صري الزمان واملكان منها،
فهم���ا «ال�سياق���ان املولدان لها» ،وهي عب���ارة عن بنية
تركيبي���ة من العالم���ات النوعية املختلف���ة ،يقول بري�س:
«العالم���ة املفردة ه���ي �شيء �أو ح���دث ي�شتغل كعالمة ،ال
ميك���ن �أن يك���ون كذلك � إال من خالل نوعيات���ه ،بحيث � إنه
ي�ستدع���ي نوعي���ة �أو بالأ ح���رى جمموع���ة م���ن العالمات
النوعي���ة» ،ويق�صد بالعالمة املعيارية « ،القانون الذي
ي�شتغل كعالم���ة ،وهذا القانون يف الأ �ص���ل نتاج الإن�سان،
ال تت�ش���كل � إال بح�ضور العالمة املف���ردة» ،ونالحظ من
خالل ما تقدم �أن ه���ذه الأ نواع من العالمات ،عبارة عن
بني���ة واحدة ،يعتمد كل واح���د منها على الآخر يف ت�شكيل
املعنى الداليل داخل ال�سياق.
أ�م���ا احلال���ة الثاني���ة ،فهي الأ ه���م يف درا�س���ة البنية
الن�صية ،وحتليل الأ بعاد الأ يديولوجية فيها ،وهي املركزية
التي اعتمد عليها روالن بارت يف درا�سته لعنا�صر العالمة،
معتربها من «مبادئ مناق�شة العالمة» ،فالأ يقونة ،هي
التي تعمل على نقل الأ فكار من الأ �شياء التي متثلها وتنقلها
بب�ساط���ة ،وذلك عرب ال�ص���ور الفوتوغرافية والر�سومات
البياني���ة ،أ�م���ا الإ�ش���ارة �أو الإمياءة –بتعب�ي�ر هو�سرل -
 ،فه���ي عر����ض �شيء على �أ�شي���اء �أخرى ،ي�سب���ب ارتباطا
مادي��� ًا ( )físicamenteمعها ،ه���ذه الإ�شارة ،هي التي
 املرجع ال�سابق� .ص113
 املرجع ال�سابق�.ص113
 ينظر :املرجع ال�سابق�.ص115
 Barthes, Roland. Elementos de semiología. P39

42

ت�ش�ي�ر � إىل الطريق الذي يتعني علين���ا � إتباعه� ،أو ال�ضمري
الن�سبي ،الذي يو�ضع مبا�شرة بعد ا�سم ال�شيء الذي يُراد
به داللت���ه (�أنت ،هو ،ه���ي � ،)..أو التعجب الندائي ،مثل
قولنا« :مرحبا!» ،الذي يوظف جلذب االنتباه� ،أما الرمز،
�أو «العالمات العامة» الت���ي من خالل ا�ستخدامها تخرج
مرتبط���ة م���ع معانيها .وه���ذا يظهر يف معظ���م الكلمات،
واجلمل ،واخلطابات والكتب.
روالن بارت ،ومفهوم «العالمة» يف الفكر البنيوي:
� إنَّ املفهوم البري�س���ي للعالمة ،ر�سخ التحليل البنيوي
للن�صو����ص الأ دبي���ة املختلفة ،ولعل رائ���د املنهج البنيوي،
روالن بارت� ،أظهر ت أ�ث���ره بر�ؤية بري�س يف كتاب «عنا�صر
ال�سيموطيق���ا»  ،elementos de semiologíaال���ذي
اهت���م فيه بتحلي���ل دالالت العالمة وفق املعن���ى الإدراكي
له���ا ،ويرى �أن العالمات بحاج���ة � إىل عالقة بني طرفني،
ي�ست���دل م���ن خاللهما على عالق���ة العالم���ة بغريها من
الأ لفاظ ،وي�ضرب بارت مثاال على ذلك ،بكلمتي «احل�ضور
والغي���اب» ،ويرى �أن هذي���ن الطرفني ،ميك���ن درا�ستهما
م���ن خ�ل�ال« :التمثي���ل النف�س���ي لواح���د م���ن الطرفني،
واملح���اكاة بينهما ،واالت�صال ب�ي�ن كال الطرفني (املر�سل
وامل�ستقبل) ،كما يتزامن الطرفان مع بع�ضهما يف الزمن
نف�س���ه بال�ضبط� ،أو العك�س ،بحيث ي�سبق �أحدهما الآخر،
العالق���ة ال�ضمنية �أو غ�ي�ر ال�ضمنية بينهم���ا ،هي عالقة
وجودية مع تلك التي ي�ستخدمها» ،وهذه ر�ؤية مهمة يف
درا�سة التكوين ال���داليل للعالمة داخل البناء الن�صي يف
الرواية ،على �سبيل املثال ،حيث ميكن لنا �أن ندر�س البعد
ال�سيميائ���ي يف عبارة ما ،من خالل � إظهار البعد النف�سي
واالجتماعي فيها ،وبي���ان عالقتها بالبناء ال�سردي العام
يف الرواية.
 Peirce, Charles Sandres. Obras filosófica
ُ reunida. Tomo II, p54ينظر:
 ينظر Barthes, Roland. Elementos de semiología.
:P39
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وي���رى ب���ارت �أن «العالم���ة» مرك���ب م�صطلح���ي من
«الدال واملدل���ول»؛ فالدال يتكون م���ن «م�ستوى تعبريي»،
واملدل���ول يتكون من «م�ستوى ت�ضميني» �أو «املحتوى» ،وكل
م�ست���وى من هذين امل�ستويني ،وفق ر�ؤية هم�سيلف ،يتكون
من طبقت�ي�ن ،هم���ا« :ال�ش���كل واملاهية»؛ ويع���رف ال�شكل
ب أ�ن���ه« :الو�ص���ف ال�شم���ويل للأ �شي���اء بب�ساط���ة ومتا�سك
وف���ق (معايري معرفية) عن طريق اللغة ،بدون �أن يلتم�س
�أي افرتا����ض ملا وراء اللغ���ة» ،واملاهي���ة �أو املادة ،هي:
«جمموع���ة م���ن الظواه���ر ،الت���ي ال ميكن و�صفه���ا بدون
اللج���وء � إىل مقدمات غري لغوي���ة» ،وتتواجد الطبقتان
يف امل�ست���وى التعبريي والت�ضميني (املحتوى) ،لنفهم من
خالل ذلك ما يلي:
 �	.1إن م���ادة التعب�ي�ر ،على �سبي���ل املثال ،م���ادة �صوتية،
تو�ضيحي���ة ،غ�ي�ر وظيفي���ة ،ويهت���م بدرا�سته���ا عل���م
الأ �صوات.
.2

�ش���كل تعب�ي�ري ،يت�ضم���ن مالم���ح منوذجي���ة ونحوية
(ت�ش�ي�ر � إىل نف����س ال�ش���كل ميكن���ه امت�ل�اك مادتني
خمتلفتني ،الأ وىل �صوتية ،والثانية خطية).

.3

م���ادة ت�ضمينية ،تتكون على �سبيل املثال ،من مظاهر
عاطفية� ،أيديولوجية� ،أو بب�ساطة �أي معنى ايجابي.

.4

�شكل مت�ضمن ،هو تنظي���م ر�سمي للمعاين من خالل
املاهي���ة «امل���ادة» �أو ح�ضور � إ�ش���ارة �سيميائية «عالمة

داللية»

� إنَّ ه���ذه النقاط ،ت�شري � إىل املعن���ى ال�شمويل للعالمة
يف فكر روالن بارت ،الذي مل يقت�صره على املعنى اللغوي،
بل تو�سع � إىل املعنى الت�ضميني ،الذي يدر�س العالمة وفق
ر�ؤى خمتلف���ة ،تت�ضمن الدرا�س���ات املعرفية املتعددة؛ من
�أجل � إظهار داللتها يف ال�سياق الن�صي ،ودورها يف ت�شكيل
 Barthes, Roland. Elementos de semiología. P42
 املرجع ال�سابق�.ص43
 ينظر :املرجع ال�سابق� .ص43

املعن���ى اجلمايل في���ه ،وت�أتي ه���ذه الدرا�س���ة لال�ستعانة
بهذا اجلانب؛ لإظه���ار �أهمية البعد ال�سيميائي يف ال�سرد
الروائي ،ال���ذي ال ينح�صر يف حتليل املعنى اللغوي داخل
امل�شه���د احل���واري يف الن�ص ،و� إمنا يق���وم على � إدراك كل
اجلزئيات الداللية يف الرواية ،لأ ن كل ما يقدمه الروائي
املتمي���ز ه���ي عالمات ،حتت���اج � إىل حتلي���ل منطقي لفهم
املعنى املق�صود يف ن�صه ،لت�سهم بذلك العالمة يف تكوين
البناء ال�سردي يف العمل الروائي املكتوب.
رواية «مطر حزيران»
كتب الروائي اللبناين جبّ���ور الدويهي روايته الرابعة
«مط���ر حزي���ران» ع���ام 2006م ،بع���د �أعمال���ه :اعتدال
اخلريف 1995م ،ريّا النهر 1998م ،عني وردة ،2002
ليتبعها بعدد من الن�صو�ص الروائية الأ خرى ،التي حظيت
مبكان���ة مهم���ة يف الأ دب العربي املعا�ص���ر ،ونالت �شهرة
كبرية بني الق���راء ،وهي :رواية �شري���د املنازل 2010م،
وح���ي الأ مريكان 2012م ،و�صدر له عام 2016م ،رواية
طُ ب���ع يف ب�ي�روت ،لي�شكل من خالل ه���ذه الأ عمال ب�صمة
مهمة يف الكتابة ال�سردي���ة العربية املعا�صرة ،التي ناق�ش
م���ن خالله���ا ق�ضاي���ا املجتمع اللبن���اين خا�ص���ة والعربي
عام���ة ،وتعد رواية «مطر حزيران» واح���دة من الروايات
الت���ي حظيت مبكان���ة مهم���ة يف �صفحات النق���د العربي
والعامل���ي ،ال�سيم���ا �أنه���ا ترجم���ت � إىل عدد م���ن اللغات :
الفرن�سي���ة والإجنليزية والأ ملاني���ة والإ�سبانية ،وبناء عليه
كان له���ا ح�ضوره���ا يف امل�شاري���ع الأ كادميي���ة يف عدد من
اجلامع���ات الغربي���ة؛ لأ نها ن�ص �أمنوذج���ي لدرا�سة حال
املجتمع���ات العربي���ة يف منت�ص���ف الق���رن الع�شرين حتى
يومنا هذا.
حتاك���ي رواية «مطر حزيران» حدث ًا تاريخ ًا م�ؤمل ًا وقع
يف قري���ة زغرتا ،الواقعة �شمال لبنان ،عندما ن�شب عنف
داخل كني�سة القرية ،وراح �ضحيته مئات القتلى وعدد كبري
م���ن اجلرحى ،ب�سبب خالف بني عائلت�ي�ن داخل القرية،
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�أعاد جب���ور الدويهي هذه الأ ح���داث يف روايته مب�سميات
خمتلفة ،وم���كان متخيل مغاير عن امل���كان الأ �صلي الذي
وقعت فيه احلادثة ،علماً� ،أن قرية زغرتا هي القرية التي
ينحدر منها جبور الدويهي نف�سه ،و�أن عائلته كانت طرف ًا
يف ال�صراع الذي ن�شب يف القرية �آنذاك ،وهذا �سيكون له
دور �أكرب يف مالم�سة الأ حداث املتخيلة يف الرواية ،وبناء
عليه ي�سهل على القارئ التعاي�ش مع �أحداثها وك�أنه واحد
من �شخ�صياتها ،املكان الروائي املتخيل هو بلدة برقة يف
منطقة برج الهوا ،والعائلتان املت�صارعتان هما :عائلة �آل
�سمعاين ،و�آل الرامي.
تتك���ون الرواي���ة م���ن � 351صفح���ة موزع���ة على 23

ف�ص�ل�اً مرقم���اً ،كل ف�ص���ل فيه���ا مغاي���ر ع���ن الآخر يف
مو�ضوعات���ه و�س���ارده � ،إذ �أوكل الكات���ب � إىل ع���دد م���ن
ال�ساردي���ن التعبري عن احلدث املركزي يف الرواية ،وكان
معظمه���م من ال�ساردي���ن كليي املعرف���ة والغري م�شاركني
يف �أحداثه���ا ،فك�أنهم كانوا يتابعون الأ حداث من اخللف،
مبعنى ،كانوا �أكرث معرفة وعلم ًا من ال�شخ�صيات الفعلية
داخ���ل الن�ص الروائي ،وفق تعبري تودوروف ،معبرّ ين عن
احلدث املق�صود ،من خالل� :أو ًال عر�ض ق�ص�ص متخيلة،
لبع����ض ال�شخ�صيات ال�شاهدة على ذل���ك احلدث ،ثانياً،
اال�سرتج���اع ال�سردي ،والتعاي�ش مع احلدث نف�سه ،و�سرد
أ�ح���داث مقت���ل بع����ض ال�شخ�صي���ات م���ن كال العائلتني،
ليكون الزمن الروائي بذل���ك ،زمنا ممزوجا بني املا�ضي
واحلا�ض���ر ،وعليه ف�إن طبيع���ة ال�س���رد يف الرواية ،تقوم
على «تع���دد الأ �ص���وات» ،حي���ث كل �شخ�صية له���ا ر�أيها،
وموقفه���ا مم���ا حدث يف ذل���ك التاريخ ،وه���ذا قريب من
الأ �سلوب الذي اتبعته الروائي���ة البيالرو�سية (�سفتيتالنا
�أليك�سييفيت����ش) يف روايته���ا "�ص�ل�اة ت�شرنوبل" ،التي
اتبع���ت فيه���ا �أ�سلوب تع���دد الأ �ص���وات للتعبري ع���ن �أكرث
 روائية حائزة على جائزة نوبل آ
للداب عام 2015م ،عرفت ب أ��سلوبها
أ
التجديدي يف الكتابة الروائية ،ومتيزت ب�طروحتها الواقعية ،التي تدافع فيها
عن حقوق ا إلن�سان يف العي�ش.
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الك���وارث �أملا بعد منت�صف القرن الع�شرين � ،إال �أن الفرق
بني العملني� ،أن رواي���ة �سفتيتالنا ،كانت تقوم على �سارد
م�ستم���ع ،غائب مل يظهر �صراح���ة � إال يف مقدمة الرواية،
وهو �أ�سلوب "ال�سرد ال�صحف���ي"� ،أما يف رواية الدويهي،
فهناك ع���دد من ال�ساردين الغ�ي�ر م�شاركني يف احلدث،
ولكنه���م �شاهدين عليه؛ مبعنى� ،أن طبيعة �سردهم يوهم
القارئ �أنهم من �أهل القرية ،و�أنهم يختلفون عن بع�ضهم
يف املرحل���ة العمرية ،وذلك وف���ق ال�شخ�صية املركزية يف
الرواي���ة� ،شخ�صية � إيلي���ا الكفوري ،الذي ول���د بعد مقتل
�أبي���ه يف جم���زرة الكني�س���ة ،ويري���د �أن يعرف كي���ف قُتل
والده ،ف�أراد اال�ستماع � إىل ال�شهود الذين مازالوا يذكرون
احلادثة ،ليكون بذلك ،ال�شخ�صية املولدة لبع�ض �أحداث
الرواي���ة ،بالإ�ضاف���ة � إىل �شخ�صي���ة �أمه كامل���ة ،وهي من
ال�شخ�صي���ات املهمة يف الرواية �أي�ض���اً ،التي متثل اجلزء
املهم من البناء الرمزي فيها ،كما �سرنى.
العالمة يف رواية «مطر حزيران»
� إنَّ املكون الن�صي يف رواية «مطر حزيران» جعلها من
الن�صو����ص ال�سردية العالماتي���ة؛ �أي :التي ي�شكل كل قول
فيه���ا عالمة داللية ،يُراد منها معنى ما ،فاملكون الن�صي
هنا هو احلادثة التي وقعت داخل الكني�سة ،وما نتج عنها
م���ن �أحداث متخيلة بع���د ذلك ،كله���ا �أ�سهمت يف تركيب
بني���ة عالماتي���ة مهمة داخل احل���دث الروائ���ي امل�سرود،
عدا عن الرتكيب الزمني املتقطع ،والت�ضمينات ال�سردية
املختلفة ،وال�شخ�صيات الرئي�سة والثانوية ،كل هذه �شكلت
ج���زءا مهما من املعنى الداليل يف الرواية ،بالإ�ضافة � إىل
العنوان الرئي�س الذي ي�ش���كل لوحده عالمة رمزية مهمة
يف تكوي���ن البناء ال�س���ردي داخل الرواية ،فم���ا داللة كل
ذل���ك؟ وم���ا عالقة مط���ر حزي���ران باحل���دث املق�صود؟
وم���اذا تعني الن�صو�ص الت�ضمينية احلا�ضرة يف الرواية؟
وم���ا هو انعكا�سه���ا على الأ حداث داخ���ل الن�ص ،كل هذه
الأ �سئلة �ستحاول هذه الدرا�سة الإجابة عنها.
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املكون العالماتي يف عنوان الرواية:
� إنَّ الناظ���ر � إىل عن���وان الرواي���ة ،املو�س���وم بــ«مط���ر
حزي���ران» ،ولوحة الغالف اخلا�صة بطبع���ة دار ال�ساقي،
املكونة من �صورة طفل �صغري رافعا يده ،والبنية ال�سردية
للرواي���ة ،يج���د اختالفا كب�ي�را بينهم���ا ،و� إن كان القارئ
لوهل���ة م���ا �سريب���ط فقط بني لوح���ة الغ�ل�اف و�شخ�صية
� إيلي���ا الكفوري ،عندما كان طفال �صغريا يلعب يف حارات
قريته ،التي ا�ستعر�ضها ال�سارد العليم يف الف�صول الأ وىل
من الرواية ،ولكن رمبا �سي�صعب عليه الربط بني العنوان
الرئي����س «مطر حزي���ران» ،وحادثة جم���زرة كني�سة برج
اله���وا ،ال�سيما و�أن لفظة مطر مل ت���رد � إال يف مو�ضعني �أو
ثالث���ة فقط من الرواية � ،إال �أن العنوان وحده يحمل داللة
مهمة يف تكوين البنية ال�سردية فيها.
يتك���ون العنوان من مكونني ،الأ ول مكون مادي ،ي�شري
� إىل املط���ر ،والثاين مكون زمني ي�شري � إىل �شهر حزيران،
ال���ذي يعد �أوائل �شهور ف�صل ال�صيف ،وبالتايل يندر فيه
ت�ساق���ط الأ مطار ،ال�سيم���ا يف املنطقة الت���ي تكونت فيها
�أحداث الرواية ،وبالتايل ف�إن العنوان ينتمي � إىل العناوين
اجلاذبة ،واملث�ي�رة للأ �سئلة يف ذهن القارئ ،مبعنى ملاذا
اختار الكاتب املطر يف �شهر ي�شح فيه ت�ساقطه ،ليعرب عن
جمزرة م�ؤملة كهذه؟ � إن العن���وان مبكونيه يت�ضمن عالمة
رمزية � إىل احلدث الروائي امل�سرود وذلك من خالل لفظة
املط���ر ،الت���ي ورد ذكره���ا يف ثالثة موا�ضع م���ن الرواية،
الأ ول :عندما ع���اد � إيليا � إىل بيت �أمه بعد ق�ضائه �أ�سبوعا
يف املدين���ة للدرا�سة ،وبد أ� يع���زف واملطر ينهمر ،وهذا ال
عالقة ل���ه باحلدث ،والثاين :عندم���ا حتدثت �ساردة من
�آل ال�سمع���اين ع���ن رحلته���ا مع عائلته���ا يف يوم الأ حد
م���ن �شهر حزي���ران ،اليوم الذي وقعت في���ه احلادثة عام
1957م ،تق���ول« :ي���وم م�شم�س وحار ،ال أ�ع���رف من �أين
جاء املطر لي�سق���ط يف �ساعة احلادث���ة» ،والثالث وهو
 �إحدى العائالت التي خا�ضت �صراع ًا مع عائلة أ�خرى يف داخل الكني�سة
 الدويهيَ ،ج ّبور .مطر حزيران� .ص77

الأ ه���م ،عندما و�صف ال�س���ارد مقالة م�ضمن���ة ل�صحفية
لبنانية ا�سمها �ألني حلود ،تتحدث فيها عن �أحداث كني�سة
ب���رج الهوا ،يق���ول يف مقالتها« :ال يخلو �سط���ر من مقالة
�ألني حلود م���ن ال�صنعة ال�شعرية وال تخل���و رواية حلادثة
ب���رج الهوا من املط���ر ،و� إن كان���ت ال�صحافية املخ�ضرمة
اللع���وب يف جملة «ماغزين» الناطق���ة بالفرن�سية ر�أت يف
زخة املطر حتذي���را وا�ستباقا ملا حدث ،كادت تن�سبه � إىل
�أحد �آلهة امليتولوجيا اليونانية ،ف� إن بع�ض ال�شهود ي�ؤكدون
�أن الزخ���ة انهم���رت بعد انط�ل�اق الر�صا����ص مبا�شرة ال
قبله» ،ولعل هذا حتليل فكري ي�شري � إىل املعنى الداليل
للمطر ،ال���ذي كان له قدا�سته يف الفكر اليوناين القدمي،
ولذل���ك ب���د أ� النا�س يف قرية برج اله���وا يفكرون �أن املطر
ج���اء بعد � إط�ل�اق الر�صا�ص كو�سيلة للخال����ص والتفريق
بني املتقاتلني ،ومنهم من ر�أى �أن �سقوطه يف هذا ال�شهر،
الذي يكون فيه املطر نادرا ،غ�ضب من الرب ،وهذا يتفق
م���ع املعنى ال���ذي و�ضعه اب���ن منظور يف معجم���ه ،يقول:
«ومَ طرَتهُم ال�سماء تمَ ْطُ رُهمْ مطر ًا و�أمطرتهم� :أ�صابتهم
باملطر ،وهو �أقبحها ،ومطرت ال�سماء و�أمطرها اهلل وقد
مُطِ رْنا ،ونا�س يقولون :مطرت ال�سماء و�أمطرت ،مبعنى،
و�أمطره���م اهلل مطر ًا �أو عذاب���اً» ،ليكون بذلك تعبريا
ع���ن «لعنة حزيران» ،تلك اللعن���ة املنبئة بالكارثة الأ كرب،
واملمثلة باحلرب الأ هلي���ة اللبنانية ،التي وقعت بعد ت�سعة
ع�ش���ر عاما من زمن وقوع هذه املج���زرة ،وعليه ميكن �أن
يك���ون املق�صود باملطر هن���ا «العن�صر االنتقامي ،الذي ال
مي���وت ،ويجعل الكائن الذي قدره املاء ،كائنا دائخا ،فهو
مي���وت كل حلظة ،ومن دون توق���ف» ،وك�أن املطر �سيل
م���ن االنتقامات� ،أحلقت باملجتمعات التي ال تدرك �أهمية
التفك�ي�ر املنطق���ي بالأ �شي���اء ،لي�ؤدي نتيج���ة �صراعها مع
بع�ضه���ا � إىل خلق �أزمة فكري���ة عميقة ،ت�ؤدي � إىل تفككها،
ولعل هذا ما حدث يف لبنان بعد عام 1957م.
 املرجع ال�سابق� .ص105
 ابن منظور .ل�سان العرب .م� ،5ص .178مادة (مطر)
 با�شالر ،غا�ستون .املاء أ
والحالم «درا�سة عن اخليال واملادة»� .ص20

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

45

وخال�صة م���ا تقدم ،ف���� إن عنوان الرواي���ة عبارة عن
عالم���ة رمزية ،تت�ضمن املعنى احلقيقي للمطر الذي وقع
فعلي��� ًا زمن وقوع املجزرة يف حزي���ران من عام 1957م،
بالإ�ش���ارة � إىل بع����ض االقتبا�سات الداللي���ة على ذلك من
الرواي���ة ،بالإ�ضافة � إىل املعنى الرم���زي ،الذي ي�شري � إىل
معن���ى «االنتقام» والع���ذاب ،لق�سوة العن���ف الذي ح�صل
ب�ي�ن العائلت�ي�ن ،وراح �ضحيت���ه ع���دد كبري م���ن ال�ضحايا
واجلرحى ،عدا عن الطرد والتهجري لبع�ض ال�شخ�صيات
الفاعلة لتلك املجزرة.
العالماتية يف البناء ال�سردي يف الرواية:
تت�س���م رواي���ة «مط���ر حزي���ران» بالكثاف���ة الرمزية،
واملع���اين الداللي���ة ،التي ت�ش�ي�ر � إىل احل���دث الرئي�س يف
الرواي���ة ،وتتمثل تل���ك املع���اين بال�شخ�صي���ات الروائية،
وامل�شاهد احلوارية املتعددة ،واالقتبا�سات الن�صية ،وكان
ل���كل واحد منه���ا داللته اخلا�صة ،الت���ي تعرب عن جمزرة
ب���رج الهوا ،وبالت���ايل ميكن لنا �أن نق�س���م تلك العالمات
� إىل ما يلي:
 .1ال�شخ�صيات بو�صفها عالمة
� إنَّ ال�شخ�صي���ة العالماتية يف الرواية ،هي التي يوكل
� إليه���ا «امل ؤ�ل���ف احلقيق���ي» �أو «ال�ضمن���ي» تف�س�ي�ر معامل
الن����ص ،و� إظهار الأ بعاد الداللية في���ه ،وقد ا�ستعان جبّور
الدويه���ي يف روايت���ه بعدد م���ن ال�شخ�صي���ات ،التي متثل
عالم���ة داللية على أ�ح���داث الرواية املختلف���ة ،ولعل �أهم
تلك ال�شخ�صيات:
 �إيليا الكفوري:هو اب���ن كاملة ،املر�أة التي فق���دت زوجها يف �أحداث
العنف العائلية يف قرية برج الهوا ،ولد بعد ت�سعة �أ�شهر من
وقوع احلادثة� ،أرادته �أمه طفال مغايرا عن غريه من �أوالد
حارة «الع�صابات» كما �أطلقت عليها ،فبعثته � إىل املدينة،
ليدر����س هناك ،لي�أتي � إىل القري���ة نهاية كل �أ�سبوع فقط،
وبعد �أن �أ�صبح �شاباً� ،ساف���ر � إىل �أمريكا ،ليلتحق ب�إحدى
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جامعته���ا هن���اك ،ليدر�س الفل�سف���ة والعل���وم الإن�سانية،
وتب���د أ� بعد ذلك ،م�س�ألة «� إنكار الهوية»؛ متبن ّي ًا بذلك ر�أي
�أمه ،التي حثته على ن�سيان كل ما يتعلق بقريته ،فقام بكل
الو�سائ���ل بتغيري مالمح هويته الأ �صلية ،ب�أنه ابن لوالدين
لبنانيني ،و�أنه يتيم الأ ب ،وعمل على تغيري ا�سمه ،و�صوره
عرب االنرتنت ،حت���ى ال يتعرف عليه �أحد من �أهل قريته،
� إال �أن عودت���ه � إىل القري���ة م���رة أ�خ���رى ،و�سعي���ه احلثيث
للبح���ث عن �أ�سباب وكيفية مقتل والده ،مبقابلة مَ نْ �شهد
أ�ح���داث املج���زرة ،جعلته �شخ�ص��� ًا مرجعي���اً ،يتحول من
النكرة � إىل املعرفة ،فت�صبح �شخ�صيته ذات داللة رمزية
مهمة يف تكوين البناء ال�سردي يف الرواية ،وذلك ب�إظهار
�شخ�صيات جديدة و�أحداث مهمة و�شيقة تدر�س احلادثة
التاريخية التي تتحدث عنها.
دوَّن � إيلي���ا كل ما �سمعه من أ�ح���داث تتعلق باملجزرة،
واحتف���ظ بالدفرت لنف�س���ه ،وقبل �سفره ترك���ه ملقًى على
الطاولة ،وهي «� إ�شارة» مهمة � إىل بداية العودة � إىل «� إنكار
ُح�ض���ر حقيبته وي�ضع كل �شيء ح�ضرته له �أمه
الهوية» ،ي ِّ
فيها ،ويعود � إىل �أمريكا � ،إال �أنه يف كل حمطة من حمطات
العودة يرتك غر�ض ًا من �أغرا�ض والدته على املقعد الذي
يجل�س عليه ،وك�أنه بذلك يريد �أن ين�سى و� إىل الأ بد هويته
الأ �صلي���ة ،فامل�شاه���د احلواري���ة بينه وبني فت���اة �أمريكية
ا�سمها �سوزان ،التي التقى بها داخل الطائرة ،توثق ذلك
الن�سيان ،عندما ق�ص عليه���ا ق�صة قريته ،قالت له ،بعد
�أن توقف:
«مل���اذا توقف���ت ع���ن ال���كالم؟ كن���ت �سعي���دة ج���د ًا
ب�أخبارك�..صحيح �أين ال �أهتم كثريا لق�ص�ص الأ ب والأ م
واالب���ن ،لكن من زمان طويل مل ي���رو يل �أحد حكاية و�أنا
�أت�أرج���ح بني النوم واليقظة .فرد عليه���ا � إيليا قائالً � :إنها

لي�ست حكاية»...
 الدويهيَ ،ج ّبور .مطر حزيران� .ص345

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

فالإنكار ال�شكلي ،مل يخف الت�أثر العاطفي واحل�سرة
الداخلي���ة التي كان يعي�شها � إيلي���ا ،لتك�شف طريقة روايته
للحادث���ة �أنه وعائلته جزء �أ�سا�س فيها ،لتكون «الإ�شارات
اللغوي���ة» �سبيال يف معرفة أ�ن���ه املق�صود يف تلك احلكاية،
وبذلك تخت���م الرواية ،على خالف التوقعات الأ ولية التي
ي�ضعه���ا القارئ بعد متابعة �أحداثها ،ولعل جبّور الدويهي
حت���دث ع���ن ذلك يف �أك�ث�ر من لق���اء تلفزيوين مع���ه� ،أن
نهاية «مطر حزيران» ،كان���ت خارج غري املتوقع يف ذهن
القراء.
 الأ م كاملة:تنتمي �شخ�صية كاملة ،وفق معيار فيليب هامون � ،إىل
«ال�شخ�صي���ات املرجعية» ،التي «ت�شتغ���ل �أ�سا�س ًا ب�صفتها
� إر�س���اء مرجعي ًا يحي���ل على الن�ص الكب�ي�ر للأ يديولوجيا
والكلي�شيه���ات �أو الثقاف���ة» ،فهي عالم���ة مهمة داخل
ال�سي���اق الروائ���ي ،وكان ح�ضوره���ا يف الرواي���ة ت�صوير ًا
واقعي��� ًا للمجتمع القروي اللبناين والعربي يف �آن ،ففي
الف�صل ال�ساد�س ،على �سبيل املثال ،ت�سرد كاملة حكايتها
البنه���ا � إيلي���ا بعد عودته من �أمري���كا ،تتحدث عن حالها،
موقف أ�ه���ل القرية منها ،فهي املر�أة املرملة ،التي فقدت
زوجه���ا يف ع ّز �شبابه���ا ،والتي علمت بخ�ب�ر حملها ب�إيليا
بعد مقتل زوجها يو�س���ف ،ما جعل �سريتها على كل ل�سان
يف القري���ة ،تقول« :ا�س�أل كل �أهل البلدة ،كلهم يعرفونني
ويعرف���ون ق�صت���ي .يخربون���ك عني ق���در ما ت�ش���اء و� إذا
تعمق���ت معه���م ف�سي�ؤلفون لك عن���ي ق�ص�صا ال تخطر يف
ب���ال �أحد .ج�سم���ي لبّي�س ،ي���ا ابني ،الق�ص����ص تلبق يل.
هنال���ك �أنا�س تليق بهم الأ خبار و�أنا منهم» ،1وهي �صورة
حيّ���ة ،مازال���ت قائمة يف املجتمع���ات القروي���ة يف الكثري
م���ن البل���دان العربية ،فاملر�أة املرملة ،متث���ل �صورة م�ؤملة
 هامون ،فيليب� .سميولوجية ال�شخ�صيات الروائية� .ص36
 فالعادات والتقاليد يف دول �شرق املتو�سط مت�شابهة كثريا ،والقارئ لرواية «مطر
حزيران» يلم�س هذا الت�شابه ،ال�سيما يف ظاهرة «اخلالفات العائلية» التي كانت
ومازالت ت�سبب ف�ضائع أ�خالفية و�سلوكية مدمرة داخل تلك املجتمعات.

يف املجتمع العربي ،فه���ي املر�أة الفاقدة لل�سلطة الذاتية،
حيث ميتلك والدها �أو �أخوها حق الت�صرف يف اختيارها،
والتحك���م الإجب���اري بقراراتها ،وهي ال�ص���ورة امل�شابهة
للمر�أة املطلقة كذلك.
كم���ا توظ���ف كامل���ة لت�صوي���ر جمتمعه���ا «ال�س���رد
اال�سرتجاعي»؛ لت�صوير حالها عندما كانت فتاة �صغرية،
وجاء والدها � إىل املدر�سة طالبا منها-بالإكراه� -أن ترتك
املدر�سة ،فحملت حقيبته���ا وعادت معه � إىل البيت ،وقال
له���ا بنربة ح���ادة« :كفى ،من هنا و�صاع���دا ي�صبح العلم
م�ض���ر ًا للبنات ،غدا ت�ساعدين أ�م���ك يف �شغل البيت»،
وهو ق���ول عالماتي مف���رد ،خ�ص�صته ال�س���اردة يف زمن
مع�ي�ن ،لتف�س���ر حال الفك���ر الأ بوي ،ال���ذي كان �سائدا يف
املجتم���ع �آن���ذاك ،وه���ذا يتطاب���ق م���ع املفه���وم البري�سي
للعالم���ة املفردة ،الت���ي تت�سم بخ�صو�صيته���ا للتعبري عن
احلدث املق�صود.
 �شخ�صية حم�سنينتم����ي حم�سن � إىل ال�شخ�صي����ات الثانوية يف الرواية،
حيث كان ح�ض����وره فيها مقت�صر ًا عل����ى الف�صل اخلام�س
ع�شر منها ،ميثل ال�شخ�صية الداللية والإ�شارية � إىل معنى
«العن����ف املقد�س» ،وهو املعنى الفل�سف����ي املطابق لأ حداث
الرواي����ة ،ويق�صد بالعن����ف املقد�س ،ال�ص����راع الذي يدور
ب��ي�ن �أخوي����ن �أو عائلتني ،يربطهما عالقة ال����دم والقرابة.
واملجتمعات القروية يف العامل العربي -يف معظمها -تقوم
على ذلك الرتابط الوطيد فيما بينها ،ورغم ذلك جند �أن
�أبناء العمومة ،على �سبيل املثال ،يتقاتلون فيما بينهم � ،إىل
حد القتل الدموي الذي ينتج عنه تفكك العائلة وتدمريها،
واهتم بدرا�سة ه����ذا املفهوم ،الفيل�سوف الفرن�سي (رينيه
جريار) يف كتابه «العنف املقد�س» ،الذي ر�أى �أن «م�سل�سل
العن����ف ي�ش����كّل ،يف �أي جمتم����ع كان تهدي����د ًا ال يرتبط من
 الدويهيَ ،ج ّبور .مطر حزيران� .ص87
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حيث مبد�أه ،ب�ضغط �أي ثقافة مهيمنة �أو �أي �شكل �آخر من
ال�ضغوط اخلارجية؛ لأ نه مبد أ� داخلي».
وظهرت �أكرث مالمح العن����ف املقد�س يف هذه الرواية،
�أثن����اء قيام ال�س����ارد العليم ب�سرد احلي����اة اليومية ملح�سن،
��ل�ا يف �أحداث العن����ف التي ن�شبت
ال����ذي كان م�شاركا فاع ً
يف قرية برج الهوا بعد جمزرة الكني�سة ،فقام بتخ�صي�ص
م����كان خا�ص به ،يطل من خالل����ه على اجلهة املقابلة التي
يقطنه����ا �أبناء العائل����ة الأ خرى ،ليجعل م����ن املكان قدا�سة
املمار�س����ة الفعلي����ة للعنف �ض����د الآخرين ،ليب����د أ� بعد ذلك
مبا «ي�شب����ه الطقو�س التح�ضريية» ،التي تتمثل ب�إم�ساك
بندقيته ،ورفعها وتفح�صها بدقة ،وت�صويبها نحو ال�سماء،
قب����ل �أن ي�ستق����ر يف اجللو�س مكان����ه ،وت�صويب �سالحه يف
اجلهة الت����ي يتمركز فيها �أبناء العائل����ة الأ خرى ،عدا عن
�سلوكيات����ه وراء املرتا�س ،التي ي�ستفز م����ن خاللها �أعداءه
م����ن �أبناء العائل����ة الأ خرى ،ليك����ون حم�س����ن ،ال�شخ�صية
املمثلة لكب�ش الفداء ،الذي ي�شكل قتله مكانة مهمة يف نظر
الط����رف ا آلخ����ر؛ لأ نه «ما م����ن جماعة تق����ع فري�سة العنف
�أو ت����رزح حتت وط�أة كارثة تعجز ع����ن مداواتها � إال وترمي
بنف�سها طوعا يف مط����اردة ع�شواء «لكب�ش الفداء» ،باحثة،
ب�ص����ورة غريزية ،عن عالج ف����وري وعنيف للعنف الذي ال
يُطاق .ذلك �أن الب�شر يه����وون � إقناع �أنف�سهم ب�أن م�س�ؤولية
�شرورهم تقع على �شخ�ص واحد ي�سهل التخل�ص منه».
وق���د كانت ن�س���اء العائلت�ي�ن املت�صارعت�ي�ن ،الطرف
الأ و�ضح يف توطيد معنى «العنف املقد�س» ،يقول ال�سارد:
«وكانت ن�سا�ؤهم �أكرث ت�شدد ًا من الرجال يف طلب ر ّد
ال�صاع �صاعني ،وا�شتهرت منهن تلك التي قالت لأ بنائها:
(من تلك أ� يف الأ خ���ذ بث�أر �أخيه حرم من مرياث �أبيه)� ،أو
تل���ك الت���ي �سقط زوجه���ا بر�صا�ص اجلن���ود فرمت فوقه
�شر�شف��� ًا �أبي�ض ،وهي تنادي �أبناء عم���ه �أن ال يلتفتوا � إليه

ويكملوا النزال»
 جريار ،رينيه .العنف املقد�س� .ص102
 الدويهيَ ،ج ّبور .مطر حزيران� .ص220
 جريار ،رينيه .العنف املقد�س� .ص144
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وه���ذا ميثل مركزي���ة العن���ف املقد����س احلا�ضرة يف
الكث�ي�ر من العقلي���ات العربية ،ولعل املطل���ع على �أحداث
العنف هذه ،يجد �أن الكثري منها ن� أش� نتيجة «احلث» الذي
تفر�ض���ه الن�س���اء على �أبنائه���ا و�أقاربها ،للأ خ���ذ بالث�أر،
حتى ل���و كان القاتل �أخاها ،فيكون م�صري القاتل وعائلته
الط���رد والقتل؛ لأ ن « عدم طرد الأ خ الع���دو �أو قتله يعني
ت�سلي���م الذات نف�سه���ا للطرد �أو امل���وت» .وبالتايل ف� إن
االقتبا�س ال�سابق ،ه���و عالمة مفردة ،خ�ص�صت لتف�سري
دور الن�س���اء يف ت�شكي���ل مظاه���ر العن���ف املقد����س داخل
املجتمع���ات العربي���ة ،وهذه واح���دة من الإ�ش���ارات على
املعنى ال�شمويل لرواية «مطر حزيران» ،واملتمثل بت�صوير
الواق���ع املعي�شي يف الكثري من القرى والبلدات العربية يف
خمتلف دول العامل العربي.
وعندم���ا خرج���ت كاملة م���ن بيتها ،علم���ت �أن �أفراد
عائل���ة زوجها قتلوا �سعيد الرام���ي ،ف�أخربت �أمها« :قتلوا
�سعيد الرامي ..مل تت�أ�سف �أمها كثريا ..ماذا �سيح�صل يا
�أمي؟ ...القتيل باثنني ي���ا �أمي» ،وهذه ظاهرة �أخرى،
م���ن ظواهر «العنف املقد�س» ،زيادة عدد القتلى والدماء
تزك���ي النفو�س ،وته���دئ م�شاعر االنتقام ،وف���ق �آرائهم،
وهي فكرة �سائدة يف الكثري من املجتمعات العربية.
 .2االقتبا�سات الن�صية ،ونوعية العالمة
ت�ش����كل االقتبا�س����ات الن�صية يف رواي����ة «مطر حزيران»
ج����زءا مهما من البن����اء الن�صي فيها ،وتق�س����م االقتبا�سات
� إىل ق�سمني :الأ ول ،االقتبا�سات ال�شارحة؛ وهي االقتبا�سات
التي وظفه����ا الكاتب ل�شرح بع�ض املف����ردات داخل ال�سياق،
وه����ذه املف����ردات ،ت�ش����كل دورا مهم����ا يف تف�س��ي�ر احل����دث
الروائي امل�سرود ،والثاين ،االقتبا�سات التكميلية ،وهي التي
تُ�ستخدم ك�أدلة � إ�ضافية على احلدث املق�صود ،ومثال ذلك،
اقتبا�����س مقاالت �صحفي����ة متخيل����ة� ،أو �آراء كتاب ومثقفني
يف احلادث����ة امل�س����رودة يف الرواي����ة ،وميك����ن �أن ن�صف كال
النوعني من االقتبا�س����ات� ،ضمن «العالمات النوعية» ،التي
 جريار ،رينيه .العنف املقد�س� .ص134
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ق�صد بها بري�س «العالمات املف�صولة عن �سياقها» ،وهي
يف الظاه����ر مف�صول����ة عن ال�سياق الع����ام للحدث من خالل
كتاباته����ا بحروف غامقة وكبرية �أو مائلة يف بع�ض الأ حيان،
وك�أنها �أيقونات حتمل يف طياتها معاين خمتلفة.
وم���ن الأ مثلة على النوع الأ ول م���ن االقتبا�سات ،ما ورد
يف الف�ص���ل الأ ول م���ن الرواي���ة ،عندما ع���اد الأ طفال � إىل
البل���دة ،وبينهم عدد من الطلبة «الغُ���رُب» ،فيخرج ال�سارد
م���ن � إطار احل���دث ال�س���ردي الأ �صل���ي � إىل �س���رد اقتبا�سي
مت�ضم���ن ،ملعنى كلمة «غري���ب» يف الثقاف���ة اللبنانية ،وهو
املعن���ى نف�سه يف ثقاف���ة معظم القرى يف ال�ش���رق الأ و�سط،
وجاء االقتبا����س التف�سريي ملعنى ه���ذه الكلمة بخط مغاير
عن اخلط الأ �صلي الذي كتبت به �أحداث الف�صل امل�سرود،
ليميّ���ز الق���ارئ ب�شكل وا�ض���ح �أن هذا االقتبا����س مف�صول،
يف الظاه���ر ،عن ال�سياق العام لأ ح���داث الف�صل الأ ول من
الرواي���ة ،وي�شرح االقتبا����س املعنى ال���داليل لكلمة غريب،
وموق���ف املجتمعات القروي���ة من املر�أة الغريب���ة ،والنظرة
الدونية التي يتطلع من خاللها �أهل البلدة � إليها ،وميكن �أن
جند الفكرة نف�سها يف الكثري من قرى فل�سطني ،على �سبيل
املثال ،فاملر�أة الغريبة« ،ال ين�صح بها عموما؛ لأ نها �ستكون
بال�ض���رورة متطلبة ترهق ال���زوج ال���ذي ال تتحمّله � إال بنت
البل���د .وال تبد أ� الغربة من عل���ى بعد كيلومرتات ،بل جمرد
اخلروج من البلدة مئات الأ متار ،تبد أ� الغربة من �أول قرية
تختل���ط ب�ساتينها بب�ساتيننا» ،ويكوِّن هذا املفهوم �أفكارا
�سردية جديدة يف الرواية ،ولذلك جند �أن بع�ض ال�ساردين
يف�سرون هذا امل�صطلح �أثناء عر�ض الأ حداث.
يف الف�ص���ل اخلام����س ،عل���ى �سبي���ل املث���ال ،تتحدث
ال�س���اردة ،الت���ي ه���ي ابن���ة حمي���د ال�سمعاين ،ع���ن �أمها
«الغريب���ة» ،تق���ول« :ال يغف���ر �أقاربنا لأ م���ي كونها غريبة،
ال ي�ساحمونه���ا عل���ى لهجته���ا وال عل���ى طبخه���ا وال على
� إ�صرارها على �أحمر ال�شف���اه وعلى �أناقتها .متزوجة فما
حاجتها � إىل �أحمر ال�شفاه؟ وال ي�ساحمونها �أي�ضا � إغالقها
 بنكراد� ،سعيد .ال�سيميائيات والت أ�ويل�.ص111
 الدويهيَ ،ج ّبور .مطر حزيران� .ص15

ب���اب البيت ،ك�أنها تغلقه يف وجوهه���م» ،وكان �أبناء �آل
ال�سمع���اين ،يعوزون �أ�سباب �سلوكي���ات حميد الغريبة � إىل
زواج���ه من ام���ر�أة غريبة م���ن قرية «املزرع���ة» ،فعندما
ح�صل���ت املج���زرة� ،أرادوا �أن ينقلوا اجلث���ث ،فطلبوا من
حميد �أن يقلهم ب�سيارته ،فخافوا �أن يرتدد لأ ن �سلوكياته
غريب���ة ،وخمتلفة عن �سلوكيات أ�ف���راد العائلة الآخرين،
يق���ول ال�س���ارد�« :صحيح �أنه م���ن عائلتنا لكن���ه يت�صرف
كالغريب ،زوجته غريبة ،من املزرعة»،
وم����ن الأ مثلة الأ خ����رى عل����ى االقتبا�س����ات ال�شارحة يف
الرواية� ،ش����رح مفهوم «خط التما�س» ،بع����د عر�ض �أحداث
تق�سيم البلدة � إىل ق�سم��ي�ن ،الأ ول تابع لعائلة �آل ال�سمعاين،
والث����اين لعائلة �آل الرامي ،و�أي جتاوز لهذا اخلط ي�ؤدي � إىل
القتل ،وي�سرد ال�سارد العليم ،حياة �شخ�صية �سميح الفران،
ال����ذي بقي داخ����ل خ����ط التما�س اخلا�����ص ب�����آل ال�سمعاين،
بحك����م عمله خبّازا هناك ،م����ا �أدى � إىل مقتله داخل حمله،
يق����ول ال�س����ارد« :بق����ي �سمي����ح يف اجلانب اخلط أ����� من خط
التما�����س» ،وبعد ذلك وبخط خمتلف عن اخلط امل�ألوف،
يف�س����ر معنى «خ����ط التما�����س» ،يقول« :مل يك����ن ي�سمّى خط
التما�����س بعد � .إنها ت�سمية ف�صيحة الحقة �أطلقتها ال�صحف
البريوتية على خ����ط اال�شتباكات الذي ق�س����م العا�صمة بعد
عقدي����ن م����ن الزمن ن����زوال من الت��ل�ال املطلة عل����ى املدينة
م����رور ًا بطريق ال�شام وو�صوال � إىل املرف�����أ» ،وهو التق�سيم
ال����ذي حدث نتيجة احلرب الأ هلي����ة اللبنانية عام 1975م،
وه����ي عالمة مهم����ة على �أن ما ح����دث يف قرية ب����رج الهوا،
من����وذج م�صغر ،وحدث ا�ستباقي مل����ا �سيحدث يف لبنان بعد
عقدين من الزمن ،يقول غ�سان تويني ،يف �صحيفة «النهار»
اللبنانية بعد وق����وع جمزرة زغرتا �أو برج الهوا �« :إن اجلثث
امللقاة يف كني�سة مزيارة لن ترفع قبل �أن يت�ضاعف عددها،
� إذا مل تدفنه����ا الدولة وتدفن معه����ا �أ�صول الإجرام وبواعثه
والق����وى املحركة له ،و� إن مل تفعل ذلك ،حكمت على نف�سها،

ومهدت لأ ن ت�صبح كل قرية يف لبنان مزيارة �أخرى»
 املرجع ال�سابق� .ص71
 املرجع ال�سابق� .ص138
 املرجع ال�سابق� .ص256
 املرجع ال�سابق� .ص256
 فرجنية� ،سمري .رواية «مطر حزيران» جلبور الدويهي :ر�سالة يف العنف من
زغرتا �إىل كل لبنان� .شفاف ال�شرق املتو�سط 28 .أ�يار (مايو) 2008م.
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وم���ن الأ مثلة عل���ى الق�سم الث���اين املتعل���ق باالقتبا�سات
التكميلي���ة ،احلديث ع���ن مقال ال�صحفي���ة �ألني حلود ،وهي
�شخ�صي���ة متخيلة ،مث���ل ح�ضورها يف الرواي���ة عالمة مهمة
للحديث عن العنوان الرئي�س وتبويب بع�ض امل�شاهد ال�سردية
يف الف�ص���ول القادمة م���ن الرواية ،من خ�ل�ال احلديث عن
دور امل�صوري���ن يف توثي���ق جم���زرة الكني�س���ة ،و�سي�أتي بع�ض
ال�ساردي���ن للحدي���ث عن حال بع�ض امل�صوري���ن الذين كانوا
�صدفة يف القرية ،لتوثق عد�سات كامرياتهم جزءا قليال من
املج���زرة ،بالإ�ضاف���ة � إىل �أن هذا االقتبا����س ت�صوير �شمويل
ملوقف ال�صحفيني مما جرى يف برج الهوا ،وبالتايل ف�إن هذا
النوع من االقتبا�سات جاء كجزء تكميلي لأ حداث الرواية.
وم����ن الأ مثلة الأ خرى على هذا النوع من االقتبا�سات ،ما
ورد يف الف�صل الرابع ع�شر ،الذي كان حتليالت �سردية لبع�ض
الأ خبار ال�صحفية التي كُتبت بعد املجزرة ،فاخلرب ال�صحفي
الأ ول ،ي�شري � إىل مقتل امل�صور جرج�س طانيو�س العندري بعد
ع����ام من وقوع احلادثة ،ورمبا كان �سبب مقتله بهدف � إخفاء
كل ال�ص����ور التي التقطها داخل الكني�س����ة �أثناء املجزرة� ،أما
اخلرب الثاين ،فيتمثل يف رفع امر�أة ق�ضية على زوجها �شفيق
ال�سمع����اين ،لأ نه يخونها مع غريها م����ن الن�ساء ،وهي � إ�شارة
� إىل التف����كك االجتماعي ،واخلرب الثال����ث ،الدعوة على رجل
ب�سل����ب حقوق ملكية الكني�سة ،وهي �صورة �سلبية �أخرى داخل
املجتمعات ،والقائمة عل����ى انتهاك حرمات البيوت املقد�سة،
وك�أن الكات����ب يري����د �أن يظه����ر ح����ال املجتمع بع����د �سلوكياته
الدموية املدمرة ،وهذه االقتبا�سات تكميلية لأ حداث الرواية،
وك�أنها النتيجة الطبيعية ملا حدث داخل ذلك املجتمع امل�صغر،
ال����ذي �ستكون �أحداث����ه ال�صورة املطابقة مل����ا �سيحدث يف كل
لبن����ان ،لي�أخذ م�سل�سل العن����ف املقد�س ف�ضاء �أك��ب�ر و�أو�سع،
وتع����م الفو�ضى الفكرية والإعالمي����ة والثقافية والدينية ،لأ ن
العنف ال يولد � إال االنك�سار و�أزمة العقول.
امل�صادر واملراجع:
أ�و ًال :امل�صادر

	�أمربتو � إيك���و ،العالمة «حتليل املفهوم وتاريخه» ،ط،2
املركز الثقايف العربي ،املغرب2010 ،م.
 رينيه جريار ،العنف املقد����س ،ت� :سمرية ر�شا ،ط،1
املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت2009 ،م.
 �سعيد بنك���راد ،ال�سيميائي���ات والت�أوي���ل ،ط ،1املركز
الثقايف العربي ،املغرب2005 ،م.
 غا�ست���ون با�شالر ،املاء والأ ح�ل�ام «درا�سة عن اخليال
وامل���ادة» ،ط ،1املنطم���ة العربي���ة للرتجم���ة ،بريوت،
2007م.
 فردينا دي �سو�سري ،علم اللغة العام ،ت :بوئيل يو�سف
عزي ،ط ،1دار �آفاق عربية ،بغداد1984 ،م.
 فيليب هام���ون� ،سميولوجي���ة ال�شخ�صي���ات الروائية،
ت� :سعي���د بنكراد ،ط ،1دار احل���وار للن�شر والتوزيع،
�سوريا2013 ،م.
 جمموعة من امل�ؤلفني ،العالماتية وعلم الن�ص ،ترجمة
و� إعداد :منذر عيا�ش���ي ،ط ،1املركز الثقايف العربي،
املغرب2004 ،م.
ثالثاً :املراجع أالجنبية :

 Charles Sandres Peirce, Semiótica, Taurus
Comunicación, Madrid, 1987

 Charles Sandres Peirce, Obras filosófica

reunida, Tomo II, Fondo de cultura
económica, Mexico, 2012.

 Roland Barhes, Elementos de semiología,
Gráficos

segunda edición, Talleres
Montaña, Madrid, 1971.

رابعاً :املقاالت :

 ابن منظور ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،بريوت ،د.ت

 جَ بّ���ور الدويه���ي ،مط���ر حزي���ران ،ط ،4دار ال�ساقي،
بريوت2012 ،م.
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ثانياً :املراجع العربية واملرتجمة:

 �سمري فرجنية ،رواية «مطر حزيران» جلبور الدويهي:
ر�سال���ة يف العن���ف من زغرت���ا � إىل كل لبن���ان� ،شفاف
ال�شرق املتو�سط ،الأ ربعاء 28 ،مايو 2008م.
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متثالت الكولونيالية اجلديدة

في رواية « 2084حكاية العربي األخير»



د /عبد القادر فيدوح ـ جامعة قطر
Abdelkader.f@qu.edu.qa

ملخ�ص البحث:
ت���دور فك���رة رواية ( 2084حكاي���ة العربي الأ خري) حول م�آل الع���رب الذي كان �سببه االنح���دار � إىل االنحالل يف ظل
الأ زم���ات وال�صراع���ات الدولي���ة ،خا�صة تلك التي جتري ب�ي�ن القوى العظمى والأ نظم���ة العربية ال�شمولي���ة� ،أي بني � إرادة
ال�سلطة ورغبة اال�ست�سالم ،والطاعة ،وقد مثل الطرف الثاين ال�شخ�صية الرئي�سة يف الرواية (�آدم) التي �أريد لها �أن تكون
عامل���ا فيزيائي���ا نوويا ،وم�شْ رفا على م�شروع «�صنع قنبلة نوويَّة م�صغَّ���رة» ،ي�سهل و�ضعها يف الزمان واملكان املحددين ،وهي
فكرة م�ستوحاة من اخليال ،حتاكي جمريات �أحداث العامل العربي اليوم .وقد اختار الكاتب قلعة (�آرابيا) ،يف � إ�شارة � إىل
الدول العربية ،يف حني اختار م�سمى (�أمريوبا) وهي كلمة مركبة من �أمريكا و�أوروبا.
لق���د كان للح���روب العبثية بني العرب والغرب� ،أو فيما بني العرب �أنف�سهم ،الأ ثر البالغ يف تفتيت العرب وت�شتيتهم � إىل
�شظاي���ا .ومل يعد لهم �أي دور يف بناء ح�ضارة الأ لفية الثالث���ة ،بفعل التمزقات الطائفية والعرقية ،حتى بات �أف�ضل العربي
يو�صم بـ « :العربي اجليد هو العربي امليت».
وتطرح الرواية �أ�سئلة �أنطولوجية يف ظل الأ زمات الوجودية ،بعد �صناعة الإرهاب ،وحتديد العدو؛ لتحقيق الهدف على
الطريق���ة امليكيافيلي���ة  Niccolò Machiavelliبو�صفها نظرية تعك�س «الغاية ت�ب�رر الو�سيلة»؛ �أي ا�ستخدام العنف من
�أجل � إثبات القوة لل�سيطرة على ال�شعوب ،وهو ما تتبناه دول (�أمريوبا) بح�سب تعبري الرواية يف ا�سرتاتيجياتها ال�سيا�سية،
الت���ي مل جت���د غري �شخ�صية (�آدم) املُدَ رَّب على � إجناز فعل املوت ب�سباق حمم���وم ،ويقوم باحلرب يف (�أرابيا) بالوكالة يف
�صورة خيالية لها من القرائن الدالة ما تعك�س الواقع.
الكلمات املفاتيح:
العربي ،الأ خري ،الواقع ،ال�سرد� ،آدم ،ليتل بروز� ،أرابيا� ،أمريوبا
 نظرا �إىل أ�ن الدرا�سة طويلة ،فقد ق�سمت �إىل جزئني ،تت�ضمن هذه الدرا�سة اجلزء الثاين ،يف حني �سي�صدر اجلزء أالول ـ بعنوان �آخر.
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The representations of new colonialism
In the novel of The Last Arab

Dr. Abdelkader Fidouh
Qatar University

Abstract :

Abdelkader.f@qu.edu.qa

The novel (2084 The Last Arab) revolves around the fate of the Arabs, which was
caused by the decline to decay in light of international crises and conflicts, especially
those that are taking place between the great powers and the totalitarian Arab regimes, i.e.
between the will of the authority and the desire to surrender and obedience. In the novel,
Adam, created by the West, was a nuclear physicist, overseeing the project of «making a
mini-nuclear bomb», easy to place in a specific time and place. This is an idea inspired by
imagination, simulating the events of the Arab world today. The writer chose to name the
castle (Arabia), in reference to the Arab countries, while he chose the name (Ameropa), a
word compound from America and Europe.
The Arab-Western futile wars, or among the Arabs themselves, have had a profound
effect on the fragmentation of Arabs, which have no role in building the civilization of the
third millennium due to sectarian and ethnic ruptures. Even the best Arab was described
as «the good Arab is the dead Arab.»
The novel raises Ontology questions in the context of existential crises, after creating
terrorism, and the identification of the enemy; to achieve the goal on the Machiavelli
method; whose theory of «the end justifies the means», meaning the use of violence to
prove the power to control people. This is adopted by Ameropa countries in their political
strategies, according to the novel, who found in (Adam) the right person to accomplish
the act of death in a frantic race, and the war in Arabia acting in a fictional form of
evidence that reflects the reality.

Keyword :
Arab, last, reality, narrative, Adam, Little Broz, Arabia, Ameropa
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�س�ؤال الأ نطولوجية /فعل الكون
ت�ش���كل �أحداث رواي���ة (حكاية العرب���ي الأ خري) ب�ؤرة
جديدة يف منظ���ور ال�سرديات ال�سيا�سي���ة ،وجت�سد معنى
االنفت���اح عل���ى الر�ؤية الفكرية ملا بع���د احلداثة ،بو�صفها
انفتاحً ���ا على عوامل ممكن���ة ،ملتب�سة ،ت�سعى � إىل تقوي�ض
م�س���ار ال�سرديات الكربى ،وحتولها � إىل م�ساءلة خالفية،
حط،
ت�ستم���د طروحاته���ا م���ن ا�ضطراب���ات الوج���ود الأ ّ
والأ رد�أ ،يف ت�أدية الواقع � إىل التيه ،وهو ما خلق وعيًا جديدا
غ�ي�ر قابل للفهم ،على نحو ما ع�ب�رت عنه جميع �أ�صوات
�شخ�صي���ات (حكاي���ة العرب���ي الأ خري) الت���ي ا�ستطاعت
�أن توح���د مواقفه���ا الفكرية نح���و الت�ضلي���ل ،على الرغم
من اخت�ل�اف هوية ال�شخ�صية الرئي�س���ة (�آدم) مع باقي
�أ�صوات ال�شخ�صيات الأ خرى املتحكمة يف دواليب ال�سرد
مبجريات���ه ال�سيا�سي���ة؛ بداف���ع الت�أثري يف �أنظم���ة الوعي
احل�ضاري الذي بات مرهونا بالع�سف واال�ستبداد؛ لفر�ض
وجه���ة النظر الواحدة من قبل ال���راوي املطلق العليم مبا
ينبغي �أن يك���ون عليه الواقع املبهم يف ظل النظام العاملي
اجلديد ،ومن زاوية نظر هدم الآخر ،وتخريب مقوماته،
وت�سفي���ه مبادئه ،وتغي�ي�ر طبيعة العالق���ات الإن�سانية يف
اجتاه �سياق (التابع).
ويف ه���ذه احل���ال ،كان عل���ى الرواية اجلدي���دة ذات
الطاب���ع ال�سيا�س���ي �أن تطور مو�ضوعاته���ا ،وتخلق �أ�شكاال
جديدة ،قادرة على التعامل مع تلك التغريات مبا يجعلها
منعك�س���ة يف الأ عم���ال الروائي���ة الفنية ،ورمب���ا حتى مبا
�ي�را ،ويف �أح�سن الأ حوال وجدت
يجعله���ا �أكرث فرادة وت أ�ث ً
الرواي���ة ال�سيا�سي���ة � إمكانيات عدة لبل���وغ ال�شكل الروائي
ال���ذي ميكن من خالل���ه للغة والهي���اكل الروائي���ة انتزاع
احلقيق���ة واجلمال من براثن فو�ض���ى العامل احلديث...
وق���د �ساهمت الرواي���ة احلديثة يف �صناع���ة و�سيلة ميكن
من خاللها طرح الأ �سئلة املنا�سبة ،ونعني بذلك :م�ساءلة
التغ�ُّي�رُّ ات التي جاءت به���ا احلداث���ة ،وبخا�صة �أفكار
 ينظر ،جي�سي ماتز ،تطور الرواية احلديثة ،ترجمة ،لطفية الدليمي ،دار املدى،
� ،2106ص.159

الكولونيالية اجلديدة التي حتاول �أن تدح�ض بناء املوروث
الثق���ايف ،و� إدخال الواقع يف ا�ست�شكال ح�ضاري ،ويف �ضوء
ذلك ف�إن���ه البد من «لزوم اقتفاء الأ ثر ال�سيا�سي للكتابة،
ع�ب�ر ق���راءة ثقافية تعيد النق���د � إىل الع���امل ،فالن�ص هو
حادث���ة ثقافية ال ب َّد من ربطها مبظاهر احلياة ال�سيا�سية
والثقافية».
و� إذا كان����ت الكولونيالي����ة ت�ستعر�ض قواه����ا الع�سكرية
واحل�ضاري����ة ال�ستغالل الهوي����ة الوطني����ة امل�ستعمَرة ،ف�إن
م����ا بعد الكولونيالية وظفت طاقته����ا الثقافية واحل�ضارية
ملمار�سة التفكيك ،واله����دم ،وتقوي�ض الثقافة املحلية بكل
ما متلكه من �آليات مادي����ة ،ومعنوية ،وثقافية ،و�سيا�سية؛
بداف����ع � إحلاق ال����ذات الوطنية با آلخ����ر (الغربي) ،وجعله
تابعا مبفهوم �سبيفاك ()Spivak, Gayatriيف �س�ؤالها
اال�ستن����كاري( :ه����ل ي�ستطيع التابع �أن يتكل����م؟) � .إذا كان
الأ م����ر كذلك مع الكولونيالية ،ف����� إن الكولونيالية اجلديدة
جتاوزت مرحلتي اال�ستغالل والتبعية � إىل ت�أ�سي�س منهجية
اله����دم ،والدم����ار ،والهول ،والف����زع ،وا إلب����ادة ،والإماتة،
واالجتثاث ،والفت����ك ،وكل ما يح����وزه البط�ش ،واخلراب،
والتهجري الق�سري ،كما ا�ستبدل����ت الكولونيالية اجلديدة
مركَّب العظمة الغربية باالعتزاز بالهوية املحلية ،وجعلت
ال����ذات الوطني����ة تقات����ل نف�سها بنف�سه����ا ،وت�����أكل بع�ضها
ل�ض ْورِها ال�شديد ب�سفك الدماء ،ومتزق م�صريها ب�إرادتها
َ
الهوج����اء� ،سواء ع��ب�ر التطهري العرقي� ،أو ع��ب�ر النعرات
الديني����ة� ،أو عرب اخلالفات الهام�شي����ة ،وجعلها متناحرة
فيما بينها ،وبذلك حتولت املواجهة يف مفهوم الكولونيالية
اجلديدة من اختالف الأ نا مع الآخر � إىل م�صارعة الذات
م����ع ذاته����ا ،وتفتيتها ،بكل م����ا تو�صلت � إلي����ه الهمجية من
�أ�ساليب وح�شية ،وبحجج واهية ،على نحو ما جاء يف حوار
بني املار�ش����ال ومالرمي « :اليوم يف �أرابي����ا ..يتقاتلون...
ي�سحب����ون ال�سي����وف وال�سكاكني على بع�ضه����م البع�ض ...
 �إدوارد �سعيد ،العامل والن�ص والناقد ،ترجمة عبد الكرمي حمفوظ ،من�شورات
احتاد الكتاب العرب ،دم�شق2000 ،م� ،ص.9 ،8
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وميحون �آثاره����م منت�صرين كان����وا �أو منهزمني» ،ولنا
يف ذل����ك م����ن الأ حداث وامل�شاه����د الدموية الت����ي و�صفتها
الرواي����ة ،ومازال����ت منت�ش����رة يف �أوطانن����ا ،م����ا تق�شعر له
الفرائ�ص ،وت�صطك منه الأ بدان من هول ما يقع ،بعد �أن
جُ رد الإن�سان من � إن�سانيته ،و�أعيد � إىل بهيميته.
يب���دو �أن منطق احلقيقة �صار يتجه م���ع الكولونيالية
اجلدي���دة نح���و االنهي���ار بتلوي���ن النه���ج املعي���اري الذي
مار����س وظيفته من���ذ �أمد بعي���د؛ � إذ ال ج���دوى من معنى
حقيق���ي يف نظ���ر الكولونيالية اجلدي���دة؛ ب�إدخال العامل
يف حق���ل التج���ارب ،وتغييب اليق�ي�ن من عق���ل الإن�سان.
وم���ع تداخل املفاهي���م ،وت�ضارب امل�صال���ح مل يعد للوعي
اجلدي���د � إمكانية قابلي���ة ال�سرديات الك�ب�رى التي �سادت
ع�ص���ورًا ،كما مل يعد لثقافة املركز �أي دور فاعل ،بعد �أن
�أ�سهمت يف � إزاحة الوعي الإن�ساين عن القيم ،وحلِّ الذات
وتفكيكها ،ومن ثم �أ�صبح امل�سعى الأ �سا�س هو الك�شف عن
ال�شذوذ الذي متار�سه الذات يف تدمري ذاتها بذاتها .ويف
�ضوء ذلك ف�إن � إعادة ر�سم النهج املعياري للهويات �أ�صبح
يتلون يف اجت���اه الت�شتت الأ خرق الذي �أ�شار � إليه �صامويل
هنتنغت���ون  Samuel Huntingtonيف كتاب���ه (�صدام
احل�ضارات و� إعادة �صنع النظ���ام العاملي اجلديد) الذي
بد أ� ي�أخذ �شكلني« :على امل�ستوى املحلي �أو ال�صغري ،حتدث
�صراع���ات خطوط التق�سيم ب�ي�ن دول اجلوار املنتمية � إىل
ح�ض���ارات خمتلفة ،وبني جماعات تنتم���ي � إىل ح�ضارات
خمتلفة داخل دولة م���ا ،وبني جماعات حتاول � إقامة دول
جديدة على �أنقا�ض الدول القدمية ،كما حدث يف االحتاد
ال�سوفيات���ي ال�ساب���ق ،ويوغ�سالفي���ا ال�سابق���ة� .صراعات

خطوط التق�سيم متف�شية ،خا�صة بني امل�سلمني»
 وا�سيني أالعرج 2084 ،حكاية العربي أالخري ،موفم للن�شر ،اجلزائر 2015
�ص .15
 �صامويل هنتنغتون� ،صدام احل�ضارات و�إعادة �صنع النظام العاملي اجلديد،
ترجمة طلعت ال�شايب ،ط� ،2ص.336
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يتخ���ذ الكات���ب يف حكاي���ة العرب���ي الأ خ�ي�ر �أ�سل���وب
التّحذي���ر يف الالمق���ول يف الن�ص؛ لتنبي���ه املتلقي � إىل ما
يحاك حوله من د�سائ�س ،و�أ�سلوب املغامرة يف الالحدود،
و�أ�سل���وب الال جدوى من الو�صول � إىل معنى حقيقي ،وهو
�أ�سلوب يدعو � إىل احل�ي�رة فيما يقع من جمريات �أحداث
ع�صية على الفهم ،باتت تدفع الإن�سان � إىل طرح ال�س�ؤال
ع���ن العل���ل التي �أ�صبح���ت تتحكم يف الوج���ود مبعزل عن
التف�سري العقلي ،نظري ما تفر�ضه الأ حداث من ه�سترييا
الدم���ار وتفتيت الواقع باحل���روب العبثي���ة ،وت�شتيته � إىل
� إثني���ات « ،يف �أرابي���ا� ،أي�ض���ا ،ح���روب طاحن���ة مزقته���ا
وقتلتها ،بد�أت بتمزق حم���دود � ،إثني� ،أو قبلي� ،أو عرقي،
�أو لغوي ،قبل �أن يتحول � إىل حرب عبثية بال نهاية .داخل
هي���كل �أرابيا ،هناك �أرابيات� ،شيعة و�سنية ،دروز و�أرمن،
و أ�ك���راد و�أمازيغ ،مل يعرتف لهم ب����أي حق ،الباقي يقفون

على �أر�ض ه�شة»
ومهم���ا حاول املرء �أن ي�ستو�ض���ح تعالت واقع احلال،
يجد نف�سه متجاوزًا � ،إدراكًا ،وتخيلاً  ،نظري ما يجري من
�أحداث تخطت الواق���ع � إىل ما فوق الواقع ،وجتاوزته � إىل
كون �آخر ملغز ،خلق نوعا من «الوعي املثبط بالو�ضع» على
حد تعبري فريدريك جيم�سون Fredric Jameson؛ � إذ
كل وع���ي يخل���ق يف ذاته �صراع���ات حادة م���ن املفاهيم،
ت�ش���كل يف ذاته���ا �أكوان���ا خيالي���ة ،غ�ي�ر قارة عل���ى حال،
وب�ش���كل متناق����ض .و� إذا كان���ت القاع���دة الأ نطولوجي���ة
 ontologyحتاول �أن تر�سي نظرياتها على توكيد الوعي
الذي ينظ���م الواقع ،ف� إن الكولونيالية اجلديدة تنظر � إىل
الواق���ع مبا فوق الواقع ،بح�سب تعبري جان بودريار Jean
 Baudrillardال���ذي انتق���د الغرب يف معظ���م كتاباته،
خا�ص���ة يف كتاب���ه ق���وة اجلحي���م (Power Inferno
 (2002وروح الإره���اب The Spirit of Terrorism
كما جاء يف قوله« :ال يتعلق الأ مر ب�صراع احل�ضارات ،بل
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مبواجه���ة �أنرثبولوجيَّة بني ثقاف���ة عامليَّة متماثلة ،وك ّل ما
يحتفظ يف �أيّ جمال ب�شيء من التمايز يحول دون تذويبه
يف تل���ك الثقاف���ة .ووفقًا لتل���ك الثقافة العامليَّ���ة تغدو ك ُّل
الأ �ش���كال املختلفة للخ�صو�صيَّة مبثاب���ة هرطقات ،متامً ا
كم���ا هو احل���ال يف الأ �صولي���ة الديني���ة � .إنَّ ر�سالة الغرب
تتمث���ل يف � إخ�ض���اع الثقاف���ات املتع���ددة لقان���ون املعادلة
القه���ري بكافة الو�سائل املمكنة � .إنَّ مثل هذا النظام يرى
مفرت�ضا ...فالعامل احلر
ً
يف ك ّل �شكل ع�صي عليه � إرهابًا
ال يتحمَّ���ل � ...أن يق���ف بل���د ما يف مواجهت���ه ،مهما كانت
خلفيت���ه الدينيَّ���ة التي ي�ستن���د � إليها ،فمن غ�ي�ر امل�سموح

االعرتا�ض على احلداثة يف نزعتها الكونيَّة»
تر�س���م �شخ�صيات ا آلخ���ر يف «حكاية العربي الأ خري»
ر�ؤية خا�صة لإعادة تكوين العامل من خالل هدم املرجعية
املعيارية ،وهي بذلك حتمل يف ت�ضاعيف م�ضامني �أفكارها
مقومات الفتنة وال�ض�ل�ال ،وما فتئت هذه املقومات تنتج
�صناع���ة العن���ف ب�أ�شكال���ه ،الظاهر منه���ا والباطن ،وقد
�أ�سهم���ت فيه���ا �ص���ورة ال�ضمري العرب���ي الواه���ي ـ ب�شكل
مبا�ش���ر ـ عن طريق �شخ�صيات وكيل���ة �سيكوباتية ،رهنت
نف�سها للآ خر ،وا�ستبدلت �شناعة املوت ،بن�ضارة احلياة،
ونعيمه���ا ،عل���ى نحو م���ا تر�سمه �صورة الوع���ي الذاتي يف
�شخ�صي���ة (�آدم) ،التي �أظهرها الكاتب ب�صفات متعفرة
يف وحل خطيئ���ة الآخر؛ بتمزيق �شرفه���ا ،وتدمري كيانها
احل�ض���اري ،وب�ش���كل علني ،وه���و ما جت�س���ده الكثري من
م�ؤ�س�سات هذا ال�ضم�ي�ر ،املزدرية مبكوناتها ،ومببادئها،
وبذل���ك �أ�صب���ح ت�شظ���ي الوع���ي أ�ح���د م�ب�ررات تفتي���ت
الكينونة � ،إزاء النزعة العدمية ،وا�ضطراب الوجود� ،أمام
خلفي���ة التبا����س الكون املذه���ل ،ويف �ضوء ذل���ك �أ�سهمت
 Jean Baudrillard, J. The Spirit of Terrorism
and Requiem for the Twin Towers. Trans. C.
.Turner (London: Verso. 2002) p 91
وينظر أ�ي�ضا ،بدر الدين م�صطفى أ�حمد ،عن ا إلرهاب واحلرب العامل َّية
الرابعة :قراءة يف كتاب روح ا إلرهاب جلان بودريار ،الرابط،
http://www.mominoun.com

�شخ�صية (�آدم) يف ر�س���م �صورة مقيتة يف �سرد الرواية،
و�س���ط �أحداث مليئ���ة ب�صخب العن���ف واالنك�سار القيمي
واحل�ض���اري والنف�سي ،وهو ما جعل ا آلخ���ر ي�صفه ب�أ�شد
عالم���ات الو�صم ،وبكل ال�صف���ات الو�ضيعة ،التي عربت
عنه���ا �إح���دى �شخ�صي���ات النم���وذج الغرب���ي يف الرواية
بقولها...« :ه����ؤالء الآرابيني القادمني من بعيد ،م�ساكني
حقيق���ة ،ت�أكلهم ال�صحاري وال�ب�رد واملجاعات ،انظري،
عظامه���م تكاد تنك�سر وتخرج من حت���ت اجللد من �شدة
اجل���وع والتعب واخلوف ،تكاد خرقه���م التي متزقت على
جلوده���م �أن تنتفي نهائيا ،وتك�شف ع���ن بقايا �أج�سادهم
املتهالك���ة ،يتقاتلون عل���ى ال �شيء ،لكن���ي م�ستغرب كيف
ال ي�أكل���ون حل���م بع�ضم البع�ض ويف�ضل���ون املوت والتحول
� إىل غب���ار للمقابر» .ويف ه���ذا التو�صيف من �شخ�صية
(الكولوني���ل �صامويل) �ص���ورة ال ميك���ن �أن يعقلها امر�ؤ،
بو�صفه���ا ت�شويه���ا علنيً���ا جائ���رًا يف حق كينون���ة الإن�سان
العرب���ي احلديثة ،عل���ى الأ قل م���ن ناحية ثقاف���ة احتواء
تراكيب الأ �شياء يف مقوماته���ا املادية ،ناهيك عن الكثري
م���ن القيم واملب���ادئ الإن�سانية؛ ولع���ل الأ برز يف متثيالت
�سرد الرواية هو ما جعل الآخر املتغطر�س �صانعا حمرتفا
للفر�ضي���ة الإرهابي���ة بخط���ة ممنهجة لفع���ل الدمار ،يف
�ص���ورة الع���دو املت�ص���ور كما يطلق���ه عليه (بي���ار كوني�سا
 Pierre Conesaبطرحه هذا الت�سا�ؤل « :ملاذا العدو؟
ما الدور االجتماعي وال�سيا�سي الذي ي�ؤديه يف املجتمعات
املعا�ص���رة؟ هل يجب على الهوية �أن تبنى بال�ضرورة �ضد
«الآخر»؟ يعترب كارل �شميت �أن هذه هي وظيفة ال�سيا�سي
بذاته���ا ،فالعدو � إذً ا هو ا آلخ���ر ،ال�شر ،التهديد ،وال ميكن
ف�صل���ه ع���ن احلي���اة ،كاملر����ض ... ،وهو يق���دم خدمات
كث�ي�رة ،ويعم���ل مهدئ���ا ،خ�صو�صا ع�ب�ر امل�س�ؤولي���ة التي
ميثلها(احلقيق���ة �أو املتخيلة) يف قلقنا اجلماعي ،وميكن
ل�صناعة الع���دو �أن تر�سخ الأ وا�ص���ر اجلمعية ،وميكن �أن
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تكون خمرج���ا بالن�سبة � إىل �سلطة تواج���ه م�صاعب على
ال�صعي���د الداخل���ي» .ويف هذا ما ي�ش�ي�ر � إىل �أن العدو
ُ�صن���ع يف ثقاف���ة قبيلة �أرابيا بالوكال���ة ،ودرب على � إجناز
فع���ل املوت ب�سب���اق حمموم ،وهو م���ا يطلق علي���ه بالعدو
احلمي���م� ،أو العدو ال�ضمري الواهي ،رغبة يف التقرب � إىل
دار اخلل���د ،ظاهريا ،وللتغ���رّب يف ذات الآخر باطنيا؛ � إذ
«كل �شيء يراهن على املوت ،لي�س فقط من خالل هجمة
امل���وت مبا�شرة ـ يف الزمن الواقعي عل���ى ال�شا�شات ـ التي
تق�ضي ب�ضربة واح���دة على �سيموالكرات Simulacres
العنف واملوت التي تتدفق � إلينا يوميا بجرعات جتان�سية،
�إمن���ا عرب غزوة م���وت �أكرث واقعية ،رمزي���ة وقربانية� ،أي
احل���دث املطلق والعبث���ي» ال�ستق���واء الآخر .ويف نظام
الكولونيالية اجلديدة كم���ا يف نظام فكر ما بعد احلداثة
يكون البقاء للأ قوى ،وب�ضرورة � إلزام الآخر بالتبعية ،ويف
�ضوء ذلك تغدو املهمة حمكمة التدبر من القوة الناعمة،
وبفع���ل الطرق املبتكرة ل�سبل املح���و ،والإق�صاء ،من �أجل
�إع���ادة خلق تراتبية جديدة لنظام الكون ،ومن منظور �أن
قوة الإن�س���ان احلديث تكمن يف خلق ذاكرة جديدة بوعي
جديد تفر�ضه � إرادة القوة بح�سب تعبري نيت�شه؛ � إذ «�أرفع
القيم تق���وم بتدمري نف�سها» ،ويف حال تع���ذُّر ذلك تت�سلل
الق���وة الناعم���ة امل�ضيافة م���ن دون ا�ستئ���ذان؛ لتقوم مبا
ت�شظ ممنهج ،وف�صم الذات عن بع�ض ذواتها،
يل���زم من ٍ
وتقزمي ذاكرته���ا ،وا�ستحالة خلق وع���ي متجان�س يف ظل
الوقع احلالك ،وامل�ستقبل القامت.
� إن فع���ل االنهي���ار بال���دالالت القامت���ة هو م���ا ي�سلكه
ال�سرد م���ع جميع ال�شخ�صيات يف حكاي���ة العربي الأ خري
التي تعد وثيقة دالة على الن�سق املهيمن من فعل اخلراب
ال���ذي متار�سه الذات بعمله���ا الإجرام���ي ال�شنيع يف حق
الهوية وامل�صري.
 بيار كوني�سا� ،صنع العدو ،أ�و كيف تقتل ب�ضمري مرتاح ،ترجمة نبيل عجان،
املركز العربي أ
للبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات ،قطر ،ط� ،1،2015ص .16
 جان بودريار ،و�إدغار موران ،عنف العامل ،ترجمة عزيز توما ،دار احلوار للن�شر
والتوزيع� ،سوريا� ،2005 ،ص.64
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وق���د يكت�شف املتلق���ي يف الرواية �أن العن���ف امللبَّ�س -
باملقا����س  -للثقاف���ة العربي���ة الإ�سالمي���ة يف �شخ�صي���ة
(�آدم) ،جتاوز ح���دود الإرهاب الفردي يف م�سميات دالَّة
ل�شخ�صيات بعينها � إىل � إل�صاق التهمة بالإرهاب يف �صيغته
الثقافي���ة بامل�ؤ�س�س���ات ،وبع����ض الدول؛ لكي تك���ون ثقافة
العنف هذه �شاهدً ا على تكري����س الفعل الوح�شي ،و�شَ امَ ة
ثقافية متوالية يف جبني ذويها ،ورغبة يف ت�أ�صيل الظاهرة
يف وعي املجتمع���ات القادمة ،وت�أثريها ال�سلبي على حياة
احل�ضارات القادمة ،وهو م���ا ر�سمه ال�سرد الفجائعي يف
�شخ�صية (�آدم) الذي وقع فري�سة يف خمالب الن�سور ،يف
� إ�ش���ارة � إىل ح�ضارة الكولونيالي���ة اجلديدة؛ � إذ « بدا ك�أنه
مي���ت� ،أو مي���وت .ال قوة في���ه ،اقرتبت منه ذئ���اب براري
ال�شم���ال ،كانت تظه���ر �أنيابها احلادة م���ن �شدة اجلوع،
ك�أنها كلها اتفقت علي���ه� ،أحاطت به وهي ت�ستعد للهجمة

القوية التي ت�شل حركته  ،وحتوله � إىل طعم �سائغ»
�إدارة التوح�ش /من يدبر؟ ومن يدير؟
ا�ستطاع���ت الكولونيالي���ة اجلدي���دة ب���كل م���ا متل���ك
من ثق���ل منهج���ي �أن ت�ستويل على جم���ال الوعي الثقايف
وال�سيا�س���ي ـ عل���ى وج���ه التحدي���د ـ و� إذا كان ذلك هو ما
ت ؤ�ك���ده هوية الرباديغ���م اجلديد ،فمن ب���اب املقام الأ ول
احلر�ص على تعزيز مكانتها بت�صدير ثقافة القوة الذكية
الناعم���ة ،وتعميمها على الهويات املحلي���ة الحتوائها ،ثم
حماولة تفكيكه���ا ،وا�ستبدال الرباديغ���م الناعم بالهوية
التليدة ،واملمزقة؛ اعتقادا منها �أنها مل تعد تقدم البدائل
احل�ضارية للجيل اجلديد ،الواعد ،الذي �صار ينظر � إليها
بو�صفها متثل العجز املجه����ض مل�سرية ح�ضارية جديدة،
وم���ن ث���مَّ ا�ستحال���ت � إىل ا�ستيع���اب كل ال���ر�ؤى الثقافية
املتنوعة.
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للتحلي���ق ،حتى �أ�صبح���ت �أج�ساما يغلب عليه���ا الرعونة،
والطي����ش ،وموجهة �ضد كينونته���ا ،وقيمها الذاتية ب�شكل
حمكم ،ومدبر لها ،من دون � إدراك ما يلفها من �ضالل.

ولع���ل ال�سبيل الوحيد يف نظ���ر الكولونيالية اجلديدة
ه���و حت�ص�ي�ن الق���وة الذكي���ة الناعم���ة ،وت�سدي���د الرادع
الأ من���ي الذي ال يقبل �أية ت�سوية مع �أيٍّ كان ،وحيثما كان.
وللو�ص���ول � إىل ه���ذا املرام ينبغي تفكي���ك مكونات الهوية
الوطنية بالتحايل الثقايف ،وخماتلة الر�أي باملداهنة ،ولي�س
بال�س�ل�اح ،ومبنظوم���ة � إعالمية متتل���ك احرتافية ،عالية
اجل���ودة ،يف الت�ضلي���ل بتوظي���ف تكنولوجي���ا املعلوماتية،
وا�ستعمال لعبة خ���داع الب�صر ،كما جاء يف قول املار�شال
ليت���ل بروز يف نقل بع�ض ال�ص���ور املزيفة لأ حداث مفتعلة:
«هههه���ه ه���ل ه���ي الغب���اوة الكب�ي�رة� ،أم ال���ذكاء املطلق
للتكنولوجيا .على �أي لو كنت مكان �آدم امل�سكني ل�صدقت
كل ه���ذا اله���راء ؛ فهو م���ن الدقة بحي���ث ال يرتك جماال
لل�شك �أبدا»؛ � إذ تقدم مثل هذه التقنية معلومات مقنِعة
ب�سرع���ة الربق ،ودقة العر����ض يف الت�شويه حتى يُت�أكد من
�صحتها من دون �أدنى �شك .ولي�س من �سبيل � إىل ذلك � إال
بتكري����س مرايا العنف ،واختالق العن���ف امل�ضاد ؛ لأ نهما
ي�شكالن املنهج الوحيد الذي تزداد معه قناعة الذات �أنها
بحاجة � إىل ا آلخ���ر ،بو�صفه املنقذ من الهالك ،واحلامي
الأ �سا�س حل�صانة ا�ستتباب الأ من بال�شرطي العاملي ،ويف
حال ا�ستع�صاء تروي�ض اخل�صم ينبغي تدمريه ،كما جاء
يف ق���ول ليتل بروز �« :إن الع���دو � إذا �أردت �أن تدمره � إما �أن
متحوه� ،أو ترجعه � إىل بدائيته الأ وىل ،البدائية فيها متعة
�أن ترى البدائي يقت���ل �أخاه على لقمة خبز� ،أو اال�ستيالء
عل���ى �أر����ض ال تنجب � إال الرم���ال والرم���اد� ،أو يقاتله من
أ�ج���ل م�صلحة ميتة» .هي ذي القوة الناعمة التي باتت
ت�سيطر على م�صري الأ مم امل�ست�ضعفة ،والهويات التليدة،
�س���واء بفعل مظن���ة «نظرية امل�ؤام���رة»� ،أم بفع���ل «قابلية
اال�ستعم���ار» يف منظ���ور مالك بن نبي ،وهم���ا النظريتان
اللتان خلقتا �شخ�صيات مهزوم���ة ـ منذ نعومة �أظافرها.
يف تكوينه���ا ،ال���ذي جعل منه���ا طيورا خ�شبي���ة غري قابلة

ويف ال�سرد الذي تطرحه ال�شخ�صيات ،تبدو ال�صورة
معني���ة بالزم���ان وامل���كان وم�ص�ي�ر الإن�س���ان العرب���ي/
الإ�سالم���ي ،ور�سمه���ا ب����أدق التفا�صيل� ،س���واء من حيث
الوقائ���ع التاريخي���ة� ،أو م���ن حي���ث ال���ر�ؤى املخط���ط لها
ب�إح���كام؛ لتج�سيد فع���ل الهدم ،والدم���ار ،و� إراقة الدماء
بكل ال�سبل املتاحة .وقد جعل���ت هذه ال�شخ�صيات دورها
الأ �سا����س قائم���ا على رعاي���ة �شخ�صي���ة (�آدم) ،توجيها،
وحماي���ة ،وتنفي���ذا لفع���ل ا إلج���رام املدب���ر ل���ه ،كما جاء
عل���ى ل�سان �إح���دى ال�شخ�صيات (�ستيفين�س���ن) بو�صفها
عام�ًل�اً م�ساع���دً ا ـ بح�س���ب مفه���وم الربنام���ج ال�س���ردي
لوظيف���ة (�آدم)« :هن���ا ينته���ي طريقنا امل�ش�ت�رك يا �آدم،
مهمتنا ه���ذا مداها الأ ق�صى .حمايت���ك ..وو�ضعك حتت
ت�ص���رف اجلهات املعنية الت���ي توا�صل مع���ك العمل».
وعل���ى الرغم من تنوع مهام ال�شخ�صيات احلري�صة على
رعاي���ة (�آدم) ،ف�إنها تتفق على معن���ى موحَّ د ،بني ما هو
خمابرات���ي ،ولوجي�ست���ي ،و�سيا�سي ،وع�سك���ري ،وثقايف،
رغب���ة يف �صناع���ة ثقاف���ة جديدة ل���ـ (�آرابي���ا) يف م�سمى
�شخ�صي���ة (�آدم) ،وما ميكن �أن ت�سبغ���ه هذه الثقافة من
معن���ى م�ش�ت�رك بني ثقاف���ات ال�شع���وب من ر�س���م �صورة
لرم���اد الواقع بفعل الدمار الذي تقوم به الهوية الوطنية،
با�سم الدين.

 امل�صدر نف�سه.254 ،
 امل�صدر نف�سه439 ،

 ينظر ،جان بودريان ،عنف العامل� ،ص 87 ،69
 حكاية العربي أالخري� ،ص 105

وبال �ش���ك �أن هناك تناظرًا له���ذا الفتك بني ال�سبب
وامل�سبب ،بني الفع���ل ورد الفعل ،لثقافة العنف ،وكالهما
�أ�صبح ي�ؤدي بح�سب مقولة هراقلي�س (العي�ش ميتًا واملوت
ح ًيّ���ا) ،بخا�ص���ة عندما ال يتمكن نظام م���ا حل م�شكالت
ي�صادفها ،فلي�س عليه � إال �أن ميوت� ،أو -وهذا ما يح�صل-

�أن يخلق ميتًا.
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ومن هنا يتبدى بو�ضوح �صراع احل�ضارات ،ويظل هذا
ال�صراع قائمًا بني الأ نا وا آلخ���ر لت�أكيد املفارقة الغريية،
�سواء مبا تكون به الذات الوطنية يف جوهر مبادئها� ،أو مبا
ه���ي عليه يف �صورة (التابع) مبفهوم �سبيفاك Spivak,
Gayatri؛ لتحقي���ق جوهر مبادئ الآخر ،وتعميق الوعي
املتع���ايل في���ه ،مبفه���وم دي���كارت ،René Descartes
ويف �ضوء ذل���ك ف�إن �صورة (�آدم ) ال تطرح نف�سها واعية
بذاته���ا ،وال هي واعي���ة مببادئها ،نتيج���ة الواقع املهرتئ
ال���ذي تربت فيه ،و�إمن���ا تُفرَ�ض عليها املب���ادرات بتدبري
حمكم؛ لتنتهي يف وجود ا آلخ���ر بتقدمي حلول ل�صراعات
حمتدم���ة ،خدم���ة لن�س���ق ثقافة الدم���ار ،وه���ي ال�صورة
املخطط لها يف واقع ت�ضلله مفاهيم جوفاء من م�ضامينها
اجلوهرية ،كالدميقراطية ،والعدالة ،واحلرية ،وامل�ساواة،
واملنظمات احلقوقية ،واملواثيق الدولية حلقوق الإن�سان،
والوكاالت امل�ساعدة ،واملفو�ضيات ،والرابطات الإن�سانية
مثل الرابط���ة االفرتا�ضية يف �سرد الرواية ()Lidrafic
التي ر�سمتها مل�ساع���دة (�آدم) جمازًا ،وو�صفها بالإجناز
العظيم يف حق �آرابيا ،على حد قوله « :جيد �أن توجد هذه
الرابطة� .سكان �آرابيا مل يكن لهم حتى حظ يف جتميعهم
وحمايته���م مثل الهنود احلمر .يت�آكل���ون يف عزلة الرمل،
وي�أكل بع�ضهم بع�ض���ا ،واملنت�صر ميوت عط�شا وجوعا يف
�أر�ض امت�صت من كل �شيء ،ومل تعد تنجب � إال املوت»،
ول���وال هذه الرابطة ما كان ملن تبقى ـ من �سكان �آرابيا �أن
يكون له وجود(!.)..
و� إذا كان���ت م�ساءل���ة (�آدم) واردة م���ن منظ���ور ن�سق
ال�ضم�ي�ر اجلمع���ي الثق���ايف؛ مل���ا وُ�ض���ع في���ه ،وخُ �ص�ص
لوظيفته ،ف� إن الأ ف���ق الأ نطولوجي لأ مناط ف�صيلة (�آدم)
ت�ستدع���ي م�ساءلة الواقع الذي دف���ع بهذه ال�شخ�صية � إىل
التعفُّر يف مثل هذا الو�ضع الذي من �ش�أنه �أن يهدم كينونة
ال���ذات يف م�صريه���ا؛ لأ ن ال�ضوابط الت���ي يكون بها املرء
 حكاية العربي أالخري.52،53 ،
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منتمي���ا لهويت���ه تنفي االرتباط با آلخ���ر ـ على هذا النحو ـ
� إال يف ح���دود ما متليه املثاقف���ة ،وامل�صالح املتبادلة ،ومن
ث���م ف� إن الذات الواعية ال متل���ك قيمتها � إال من ف�صيلتها،
وبتفاعله���ا مع مبادئه���ا ،ومقوماته���ا احل�ضارية ،و�ضمن
�آفاق معياري���ة ال ت�سمح باالرمتاء يف كنف الآخر امل�ستبد،
وهي و�ضعية لها من امل�سئولية ما ميكن �أن تُخ�ضع املتمرد
للم�ساءلة الأ خالقية� ،ضمن حدود �أنظمة املعيار ال�ضابط
لالنتماء احل�ضاري؛ لأ ن الذات ال تدرك ذاتها � إال يف � إطار
�شروط مقومات ال�ضمري اجلمعي الذي مينحه االعرتاف
مبعن���ى (القيمة) ،وهو «ما يعني �أن الـ «�أنا» ال تقدم فيها
االع�ت�راف من موارده���ا اخلا�صة .يف الواق���ع يبدو �أن الـ
«�أنا» تكون خا�ضعة للقاعدة يف اللحظة التي تقدم بها مثل
ه���ذه املنحة ،بحيث ت�صبح الـ « أ�ن���ا» و�سيلة لفاعلية ذاتية
تبا�شره���ا القاع���دة ؛ لهذا يبدو �أن القاع���دة ت�ستخدم الـ
«�أنا» عل���ى نحو ثابت بالدرجة نف�سه���ا التي حتاول بها الـ
« أ�ن���ا « �أن ت�ستخ���دم القاع���دة» ،وما ع���دا ذلك ت�صبح
ال���ذات طريدة �سائغ���ة ،وال ت�ستطي���ع �أن تنجو من وظيفة
(التاب���ع) املن�صه���ر يف ذات ا آلخ���ر ،واملتماث���ل مع وعيه
الثقايف ،واملرتهن باملطالب امل�شبوهة يف حقه.
ويف هذه احل���ال تكون الذات معرتف���ا بها من الآخر
ظاهريا ،مقيتة منه طَ ِو َّيةً ،وهي معادلة حتكمها امل�صلحة
من ط���رف واحد� ،سب���ق �أن حددها هيج���ل Friedrich
 Hegelيف «متل���ك ال���ذات م���ن ا آلخ���ر» ،كم���ا متلك���ت
الكولونيالي���ة اجلدي���دة امل�سمى يف �شخ����ص (�آدم) الذي
ي���راد له �أن يكون يف م�ستنقع املكر املتالعب به ،ويف �أيدي
الظالمي���ة�« :أنت مل تعد ملكا لنف�س���ك يا �آدم ،كل من يف
مكانت���ك هو لي����س ملكا لنف�س���ه» .فم���ا كان منه ـ ذات
مرة ـ � إال �أن حاول �أن يكفر عن ذنبه بتربئته مما يحدث،
و� إ�شعارنا ب�أنه كان �ضحية كل اجلهات ،بخا�صة حني وجد
 جوديث بتلر ،الذات ت�صف نف�سها ،ترجمة فالح رحيم ،التنوير للطباعة والن�شر
والتوزيع� ،2014 ،ص.70
 حكاية العربي أالخري� ،ص 147
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نف�سه على حافة ع���امل �آرابيا الذي مات كليًّا ،ومل يبق � إال
عالمات���ه القليلة ،ومتزقات���ه ،وحروبه ،وع���امل غربي يف
ع���ز انهياراته ب�سبب �أزمات���ه البنيوي���ة ،و� إ�سالم فقد كل
مربراته الإن�سانية منذ �أن ا�ستلمه التنظيم؟ كيف ميكنني
�أن أ�ك���ون و�سط هذه احلواف .حينها رد عليه �ستيفينت�س:
«لي�س هذا هو املهم .يف النهاية نحن نحتاجك وال نريدك
�أن ت�سقط».
وع�ب�ر املتوالي���ات ال�سردية جن���د العوام���ل امل�ساعدة
واف���رة لتمكني �آدم من �أداء مهمته عل���ى الوجه املطلوب،
�ضمن عالقات حتكمها م�صلحة من كل اجلهات املتعاملة
معه ،ميكن حتديد �أهمها يف هذه العالقات ؛ فهي � إما:
 عالق���ة رغب���ة يف الهدم (�ص���ورة ال�س���رد اللوجي�ستي،
موزعة يف كل مفا�صل الأ حداث)
 عالقة رغب���ة يف امل�ساعدة امل�ضللة (رابطة Lidrafic

للدف���اع عن حق���وق الإن�سان���� ،ص ،52وموا�ضع �أخرى
عديدة)

 عالقة امل�ساعدة؛ للإ يقاع به يف مكائد (من �شخ�صيات
خمابراتية ،موزع يف كل مفا�صل الأ حداث)
 عالقة تيهان مب�ساعدة لوجي�ستية متخفية (�أزاريا اليد
اخلفي���ة التي حترك الآخر /ن�سبة � إىل � إ�سرائيل ،موزع
يف كل مفا�صل الأ حداث)
 عالق���ة �صراع بني العام���ل امل�ساعد والعام���ل املعاك�س
(يف �شخ�صي���ة الكوربو � .إرهابي معروف خريج �أمريكا
�ص )24
 عالق���ة عدمية اجلدوى (من القلعة التي مل تعد �آمنة،
كما يف �صحراء التتار �ص)343 ،273
 عالق���ة الت�صفي���ة (م���ن الإره���اب���� ،ص ،306
 ،346،347،348ويف موا�ضع عديدة)
 ينظر ،نف�سه� ،ص 102

 عالقة � إ�شفاق (من احل�ضارة الآ�سيوية على �آدم ،رمز
احل�ضارة العربية الإ�سالمية)
 عالق���ة مع �سالل���ة الذئ���اب (يف �صورة الرم���اد امليت
احلي� ،ص )383
 عالق���ة ف�صامي���ة بجذرها احلي���واين (يف و�صف ذاته
املنه���ارة« :فيِ َ �شيء ي�شب���ه الذئب ،ميكنن���ي �أن �أكتفي
بالال مكان»� ،ص )149
 عالق���ة القفر ( أ�ن���ا نف�سي ال �أعرف أ�ي���ة وجهة �أ�سلك،
)362
 عالقة اخلوف من املوت ( لوال تدخل و�سائلنا يف الوقت
املنا�سب النتهى احلديث عنك اليوم� ،ص )271
ولي����س يف هذه العالق���ات ما يعار�ض م�س�ي�رة �آدم � إال
عالق���ة اخلوف ،ما يعني �أن معظ���م هذه العالقات تفتقر
� إىل ال�ص���راع ال�س���ردي ب�ي�ن العام���ل امل�ساع���د والعام���ل
املعار����ض ،يف مقابل تعزي���ز الرغبة ب�ي�ن «العامل الذات
والعام���ل املو�ضوع» يف �صورة التحفي���ز؛ �أي حتفيز (�آدم)
على � إجناز املهمة التي �أوكلت � إليه ،ولعل يف انتفاء �شروط
العام���ل املعار�ض يف العملية ال�سردية ما ي�شري � إىل افتقاد
ال���ذات أ�ع���ز ما متلك م���ن مواق���ف ومب���ادرات �سديدة،
بالإ�ضافة � إىل افتقادها مرجعية القيمة املعيارية ،ومعناه
يف الوقت ذاته ارتهانها بالآخر الذي مل يجد من ي�ضاده،
ما جعل � إعاقته �أمرًا م�ستحيال يف ظل اخلنوع التام للذات
الآ�سن���ة ،على حد قول �آدم« :ال أ�ع���رف �أية وجهة �أ�سلك؟
�أر�ض �أمي و�أبي و�أجدادي مل تعد موجودة ،وانق�سمت � إىل
�شم���ال وجنوب ،وال�شمال � إىل خم����س دول ،واجلنوب � إىل
�أربع���ة ،ويف اخلم�سة والأ ربع���ة ،قبائل وجمموعات غريبة
تتقات���ل عل���ى ال�ت�راب ،واملع���دن ،ووجهة الري���اح ».يف
� إ�ش���ارة � إىل �ضياع بو�صل���ة االجتاه ال���ذي ي�سلكه من دون
�سند� ،أو رعاية �آمنة.
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لع���ل ه���ذه االهت���زازات املت�صدِّ ع���ة ،يف مث���ل ه���ذه
العالق���ات ،ه���ي يف الواق���ع �سليلة ال�سردي���ات الكربى يف
الثقافة العربية ،من���ذ �أمد بعيد ،ولكنها ـ على الرغم من
ذل���ك ـ مل تكن بهذا امل�ستوى م���ن الو�ضاعة ،التي ابتعدت
ع���ن فكرة التنوير؛ لتحقيق ما ن���ادى به الإ�صالحيون من
ا آلم���ال ،كنا نظن �أنها �أكيدة املنال ،بدءًا من الوحدة � إىل
البناء والت�شييد .و� إذا كانت الذات الوطنية حاملة بتحقيق
ذل���ك ،و�أنه���ا دائم���ا ت�سعى � إىل أ�ط���وار الت�شكي���ل لتمكني
الهوية من الثبات للمواجهة ،والتحفيز على فعل الإجناز،
ف�إنه���ا مع اجلي���ل اجلدي���د �أ�صبحت مرتهن���ة بالف�شل يف
� إدارة املطل���وب للو�ص���ول � إىل املبتغ���ى ،وم�صفَّ���دة ب�إدارة
ا آلخ���ر« ،هذا ا آلخ���ر الذي يقب���ع داخل الأ ن���ا � ،إنه الآخر
الذي ي�ستطيع املرء معرفت���ه ،فقط من املكان الذي تقف
في���ه الأ نا .وهذه الأ نا (الذات) ك�أنها مت�ضمنة يف النظرة
املفرت�س���ة للآ خر ،وه���ي الفكرة التي تدم���ر احلدود بني
الداخل واخل���ارج ،بني املندرج داخ���ل احلدود ،واخلارج
عنه���ا» .ومن وجوه ذل���ك االرتهان ،امله���ان� ،شخ�صية
�آدم الذي فرَّط يف وح���دة الذات و�صحوتها قبل التفريط
يف الذاكرة اجلمعية ،و� إنكارها.
و� إذا كان الوع���ي يحدده قطب���ان �أ�سا�سيان هما وعي
ال���ذات ووعي الوجود ،ف� إن �آدم مل يدركهما ،ومل يعقِلهما،
ومل يتح�ص���ن بهم���ا؛ للو�صول � إىل اله���دف املن�شود ،ومن
املفرت����ض �أن ال���ذات عندم���ا ت�ص���ل � إىل ه���ذا احلد من
االرتهان بالآخر ت�سقط ـ حتما ـ يف التذلل والإذعان ،على
النح���و الذي خططه الآخر لوظيفة التابع ،من منظور �أنه
�شخ�صي���ة مهمة ال ميكن التفريط فيها ،على نحو ما قاله
الآخر يف حق���ه الدَّعِ يِّ « :حافظنا علي���ك؛ لأ ننا ر�أينا �أنك
تتعلم ب�سرعة ،و�أنك �شخ�صية كبرية ،ومهمة يف م�شروعنا
الإن�س���اين الكب�ي�ر ...نح���ن الي���وم م���ن ي�صن���ع التاري���خ
 أ�نطوين كينج ،و�آخرون ،الثقافة العوملة والنظام العاملي ،ترجمة� ،شهرت العامل،
و�آخرون ،املجل�س أالعلى للثقافة ،القاهرة� ،2001 ،ص79

60

اجلدي���د ...ما معنى اليوم �ألف���اظ رنانة كحقوق ،عدالة،
مواط���ن ،حرية ،حق ،نبل ،وفاء� ،سخ���اء ،حقد ...جمرد
خ���ردة .العامل اليوم للأ قوى ي���ا عزيزي ...من لي�س معنا
لي�س عدون���ا فقط ،يجب �أن ميحى � .إن�سانيون � إىل �أق�صى
احلدود ،لكننا نحارب العواط���ف الفارغة ،فهي مورِّطة،
قوانين���ا يف قلع���ة �أمريوب���ا �صارم���ة» � .إن ه���ذا يجعلنا
واع�ي�ن �أن الآخر ال يقبل املوقف املعادي للقرار امللزِ م من
القوى العظمى ،التي تنبع �أفكارها من حب التملك ،وفر�ض
الت�سلط؛ لأ ن أ�ي���ة � إمكانية للتباين والرغبة يف االختالف،
ال ينبغ���ي �أن تك���ون � إال ب� إرادته ،بو�صف���ه النموذج الأ مثل؛
لذا ي�ش�ت�رط على الذات الوطنية ،وعل���ى �أفكار الهام�ش،
�أن تتماه���ى يف م�شروع النظ���ام العاملي اجلديد« ،يف هذا
الع���امل ال���ذي يحكم���ه الأ قوى ،ه���و من يح���دد �صالحية
ال�ش���يء من عدمها ،ما دورنا نحن؟ �ستقول يل � إن العاملي
كان دائما هكذا ،يحكمه دوما املنطق الإمرباطوري».
و� إذا �صح���ت هذه الق���راءة لر�سم املنظوم���ة العاملية
مبفهومه���ا الكولوني���ايل اجلدي���د به���ذا ال�ش���كل ،ف���� إن
� إرادة الق���وة متث���ل احل���ل الأ مثل لها ـ كم���ا يف نظر نيت�شه
 Friedrich Nietzscheـ و�أنه���ا الأ ق���در على �أن تكون
فق���ط ،مع الع���رق الآري -بح�س���ب �سي���اق الإيدولوجيةالنازي���ة التي تق���وم على �أف�ضلية العق���ل اجلرماين ،ومن
َقب���لُ ما �ص���رح به الفيل�س���وف رين���ان Ernest Renan
من خالل تر�سخ النزع���ة العن�صرية التي تنادي بتف�ضيل
اجلن����س الآري على اجلن�س ال�سامي ،بو�صفه ـ يف نظرهم
ـ جي���ل بن���اء الف�شل .واحلال �أننا قد نعط���ي تعلّة ملثل هذه
املواق���ف ،بخا�ص���ة يف امل���دة الأ خ�ي�رة من بداي���ة الأ لفية
الثالث���ة التي تخلين���ا فيها عن �أي م�ش���رع ميكن �أن يحقق
هويتن���ا� ،أو �أهدافن���ا� ،أو ر�ؤيتن���ا للوج���ود ،وهو م���ا �أثبتته
الأ نظم���ة ال�شعبوي���ة ،بح�س���ب مفه���وم (تي���م هووي���ن)،
 حكاية العربي أالخري� ،ص .203 ،202
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و(� إدوارد �شيل���ز) ،بعد �أن حتولت � إىل �أنظمة ا�ستبدادية،
رعن���اء يف تخطيطها ،خرق���اء يف ر�ؤيته���ا اال�سرتاتيجية،
بارع���ة يف � إف�ساده���ا املكا�س���ب ،بخا�ص���ة الدكتاتوري���ات
العربية الت���ي «نفذت ما كان عليه���ا تنفيذه ويوم �صدقت
�أن لها دول���ة ،ويف �أول هزة �أعي���دت � إىل بدائيتها الأ وىل.
نح���ن يف عامل �شديد الغرابة ،عندما قام العرب بثورتهم
كبقي���ة ال�شع���وب قتل���وا �أنف�سه���م �أوال ،ث���م �أكل���وا ر�ؤو�س
بلدانهم ،وبعده���ا خلقوا فراغً ا ظنوه ه���و الدميقراطية،
ويوم ا�ستيقظوا وجدوا �أنف�سهم ،جمموعات يقتلها العط�ش
وال�صحاري والثعابني ،كالعمران الذي �شيد على الرمال،
ويف ثاني���ة واحدة انهار كل �ش���يء» .وهذا يجعل الآخر
عل���ى وع���ي تام ب�أن ال���ذات ال تنتهي � إىل ق�ص���د تبغيه� ،أو
ر ؤ�ي���ة تراها ،و�أنها ال تقبل مب���ا دون (الع�صا واجلزرة)،
الع�صا يف �صورة الإنذار ،والوعيد ،والبط�ش ،واجلربوت،
والتخويف؛ واجلزرة يف �صورة العطية الغثَّة؛ ملن هو حمل
الطاع���ة واالنقياد .ولي�س غريبا �أن تربط اجلزرة بالأ كلة
املف�ضلة للأ رانب؛ لتذلله���ا وان�صياعها حتى بات ي�ضرب
بها املثل يف اجلنب ،ويف حوار �آدم مع �شخ�صية (مايجر)
م���ا يو�ضح �صورة هذه التبعي���ة املذعنة« :انظر يا مايجر،
�أنت���م ع�سك���ر ،ولك���م خياراتك���م وح�ساباتك���م .طبع���ا ال
ميكنن���ي � إال تقديرها .وجودكم يف هذه القلعة له ما يربره
ب���كل ت�أكيد .ولك���م م�ؤ�س�سة حتميكم م���ن كل التجاوزات،
�أنا لي�س ل���دي هذا للأ �سف .جمرد � إلكرتون �ضيع م�ساره،
وعليه �أن يبحث عن طريقه الأ �سلم ،ويعود باجتاهه .لهذا
ال ت�ستغرب � إذا قلت ل���ك :لقد كنت �سعيدً ا بالعمل معكم،
لك���ن كل حلمي �أن �أخرج من ه���ذا املكان الذي اعترب فيه
غي�ست(Guest؛ �أي �ضي���ف)» ،وكونه �ضيفا يف قلعته
(�آرابي���ا) يعن���ي ان�صياع���ه لأ وام���ر الآخر ،حت���ى وهو يف
موطن���ه ،وامتثال���ه لإكراهاته ،وهي ال�ص���ورة الأ حط ملن
يدير ما تدبره � إدارة التوح�ش .لعبة املَحْ ق الفتَّاكة
 امل�صدر نف�سه.343 ،
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بع���د �أن عزون���ا امتث���ال (�آدم) � إىل الإذع���ان بفع���ل
اال�ست�س�ل�ام والهوان ،عُ ت���وًّا يف حق هويته؛ ف����إن اختياره
ال�صلفة متادت
هذا ال�سبي���ل يجعلنا ن�ؤكد �أن �شخ�صيت���ه َّ
يف �ص���ورة االرتهان بالآخر � إىل حَ ���دِّ التيه امل�شفوع بالنزق
والرعونة ،خا�صة بعد �أن بات يُوظَّ ف با�ستحكام كالآلة يف
�أثناء ا�ستخدام �سبل التحكم فيها ،نظري ما يقدمه الآخر
من تهيئ���ة الأ ج���واء وتوفري الو�سائ���ل ،وتعزي���ز الإقدام،
ومتوي���ه املواقف ،ونفخ العزمي���ة ،والت�ضليل بالهمَّة ،حتى
�أ�صبح حَ بْال مفت���و ًال يف يد الآخر ،ولعب َة مُطاردة ،يحركه
كيفما �ش���اء ،و أ�نَّى �شاء ،طاملا �أحاطت به هذه املوا�صفات
ال�ضالة ،واملخاتِلة بكل و�سائل الغواية؛ � إذ بلغ به الأ مر � إىل
�أق�صى حدود اخلطيئة بال�شروع يف حماولة ارتكاب �أفظع
اجلرائ���م املثرية حلَ نْق هويت���ه ،وما قد ي�صيب الواقع من
�أذى يف ح���ق الأ بري���اء ،من خالل ما ُدبِّ���ر له من ت�صميم
باملقا�س؛ لأ عم���ال �شنيعة ،وبخطط حمكم���ة التنفيذ ،يف
�ض���وء ما ُقدّم له من منزلة ،ر�أى فيها �أنه جدير بها ،و�أن
ما ناله من حظوة خليقة مب�ستواه التكويني الذي تلقاه يف
خليُالء ،بو�صفه
م�ؤ�س�س���ات الآخر ،التي بعثت فيه �صورة ا َ
عالمِ ا نوويًا ،مرت�ضيً���ا بهذه الزلفى ،وهو يعي يف �سريرته
أ�ن���ه يتطاول عل���ى ذاته مبا لي����س فيه من كرام���ة ،وعزة
نف�س.
و�أن م���ن الأ همية مبكان �أن �شخ�صية من هذا النوع ال
ميكن � إال �أن تكون طيِّعة يف يد الآخر ،وتخ�ضع لإمالءاته،
و�أنْ لي�س ب�إمكان أ�ي���ة حماية ذاتية �أن تَعدِ له عن مواقفه،
�أو ت���ردّه � إىل �سواء ال�سبي���ل� ،أو �أن حتاول � إقناعه بالتخلي
عن مواقفه الهدامة .ولعل �صورة (�آدم) يف ظل التو�صيف
الذي قدمت���ه الر�ؤية ال�سردية لـ «حكاي���ة العربي الأ خري»
جت�س���د �ص���ورة الواقع العرب���ي املعتل مب���ا يتعر�ض له من
خماط���ر ،هو ط���رف �أ�سا�س فيه���ا ،وهي �أي�ض���ا ال�صورة
ال�ضنِيِّ ،
املظللة لوجود الآخر ،بو�صفه امل�ضلل لهذا الواقع َّ
املتوقَّع اندثاره.
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وحتى يك���ون الو�ضع عل���ى هذه احل���ال ،ا�ستثمر هذا
ا آلخ���ر �شخ�صيات من هذا النوع ـ وم���ا �أكرثها على هرم
الأ نظم���ة ال�شعبوية  -علة وجه التحديد ،وقد �أف�ضى ذلك
� إىل تعزيز عطية (التابع) الغثَّة ،رغبة يف متكني احلماية
الق���ادرة عل���ى الدف���اع ع���ن مكت�سب���ات ا آلخ���ر يف املكان
املنا�س���ب ،و�ضمان���ا ال�ستقرار وجوده م���ن خالل توظيف
الذات املحلية كقوة �صلبة ،تو�ضع يف الواجهة؛ لأ نها متتاز
بال�ش���دة والق�ساوة ،ومطيع���ة يف الآن ذاته لتنفيذ الأ وامر
حني يطل���ب منها ،على نحو ما دار م���ن حوار بني (�آدم)
و�شخ�صي���ة (�سميث) ،املوجِّ ه اخلفي لفعل امل�ؤامرات لكل
م���ا يق���ع يف (�آرابيا) ،ح�ي�ن و�صف �آدم عل���ى �أنه الباحث
الن���ووي الفذُّ ،و�صاح���ب م�شروع �صنع قنبل���ة جيب فتاكة
يف الزم���ان املح���دد ،واملكان املعني واملح�ص���ور ،فقال له:
طلبتك لغر�ض وا�ضح يا �آد � .إذا �أردت �أن توا�صل جهودك
هن���ا ،فاملخرب حتت ت�صرفك ،فقد مت نق���ل كل ما نحتاج
� إلي���ه يف عملنا هنا املخربي؛ لتطوير جهود قنبلة اجليب،

ولك �أن تبقى بطبيعة احلال يف مكانك حمميا».
� إن ا�شتغ���ال �س���رد «حكاي���ة العرب���ي الأ خ�ي�ر» عل���ى
�شخ�صي���ة (�آدم) به���ذا امل�ست���وى م���ن مكون���ات التخل���ي
عن واج���ب ال�ضمري ،يجعلن���ا نقر ب�أن قيمته���ا الإن�سانية
حمكوم���ة بالإعرا����ض ع���ن ال���دور الثق���ايف ،واالنكف���اف
عن القي���م احل�ضارية ،كما ميكن النظ���ر � إليها على �أنها
�شخ�صي���ة منوذجية لف�س���اد امل�ؤ�س�س���ة يف الواقع العربي،
وم���ن ثم فهي متثل ال�شَّ امَ ��� َة للمرجعية الواهية ،والو�صم َة
للقيم الأ �صيلة ،كما يحيل هذا النوع من ال�شخ�صيات � إىل
ك�شف ما كان حمجوبا يف الكثري من املواقف ،باتت م�ألوفة
يف ع���وامل حم���ددة� ،ضم���ن ن�صو����ص الثقاف���ة ومنتجات
التاري���خ (ال�شخ�ص���ي واجلماعي) ،اعتق���ادا منا �أن مثل
ه���ذه ال�شخ�صية تعي�ش الذاكرة بو�صفها جزءًا من زمنية
قابلة للتحديد والف�صل والع���زل ،كما هي كل �شخ�صيات
التاريخ� ،أو �شخ�صيات الواقع االجتماعية ال�ضالة ،ولهذا
 حكاية العربي أالخري� ،ص .144
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ال�سب���ب �سيك���ون مطلوبً���ا من الق���ارئ يف ح���االت التلقي
اال�ستعانة بكل املعارف اخلا�صة بهذه الكائنات التي تعي�ش
يف الذاكرة يف �شكل �أحكام� ،أو م� ٍآ�س� ،أو مواقف �شائنة،
قد ال ت�ستحق من ال�ضمري احلي � إال اال�ستنكار.
� إن الآخر املتمثل يف الغرب ،حني جتبرَّ � ،أ�صبح يعي�ش
«�سي���ادة م�ش���روع الالعق���ل» على ح���د تعبري فوك���و ،على
خالف م���ا عا�شته ال���ذات املتمثل���ة يف �ص���ورة احل�ضارة
العربية الإ�سالمية ح�ي�ن توا�ضعت �سلميا فك�سبت الآخر،
وه���و ف���رق رحيب ،يعك����س �صراعً ���ا ح�ضار ًيّ���ا قائمًا على
التباي���ن بني ثقافتني لإيديولوجيتني خمتلفتني ،ومن �ش�أن
هذا التباي���ن �أن يدفعنا � إىل الت�سا�ؤل عن مربرات تفكيك
«ال���ذات العقالني���ة» يف ظل ت���وايل الأ ف���كار الكولونيالية
الآ�س���رة ،واملدم���رة ،با�ستالب وعين���ا ،وتفكيك عالقاتنا
املرتابط���ة � إىل احل���د الذي ال ميكن للعق���ل �أن يقبله ،بعد
�أن اكتنه���ت عمق � إرادتن���ا ،وفَطَ ���رت �ضمائرنا ،وف�سخت
مفا�ص���ل وحدتن���ا ،ثقافي���ا و�أنطولوجيا ،وبع���د �أن �أغفلنا
ا�ستثم���ار العقل التوا�صلي ،بو�صف���ه �أحد عنا�صر مكونات
التقارب باحلوار م���ع الآخر ،الذي غلب عليه طابع العقل
الأ داتي املبني على بث فكرة التفتيت وال�شهوة التدمريية،
م���ن دون مراعاة القيم الإن�سانية؛ الأ مر الذي �أو�صله � إىل
االنت�ش���اء بانت�شار فكرة العق���ل املدمر ،من خالل الرغبة
يف �إع���ادة ت�شكي���ل واقع جديد ،بع���د هدم���ه � إىل �أجزاء،
وي�ستحي���ل متا�سك���ه مبرجعيت���ه الثقافي���ة ،و�أن ذل���ك لن
يتحق���ق � إال بفعل اخل���راب ال�شامل للمكون���ات احل�ضارية
املتما�سكة ،على النحو الذي نراه مع بداية الأ لفية الثالثة،
وبخا�صة م���ع الدمار املمنهج ،بدءًا من غ���زو العراق � إىل
م���ا يقع اليوم يف �سوريا «واحلبل على اجلرار» ،مع كل من
ت�شامخ على الكولونيالية اجلديدة ،التي جتاوز منظورها
فع���ل عنف الإره���اب غريزة حب التمل���ك بال�سيطرة � إىل
امتثال لفر����ض ال�سلطة بكل
غريزة ح���ب التدمري باملحو اً
ال�سب���ل ،حت���ى لو ا�ستوج���ب الأ م���ر ال�ش���روع يف الإرهاب
 ينظر ،قيليب هامون� ،سيميولوجية ال�شخ�صيات الروائية ،ترجمة� ،سعيد
بنكراد ،دار احلوار ،ط� ،2013 ،1ص ،14مقدمة املرتجم.
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بالتفوي�ض؛ المت�ل�اك � إرادة ما ت َبقَّى من اخل�صم� ،أو كما
قال ماك�س فيرب  Max Weberيف �أثناء تعر�ضه لتمكني
� إرادة ال�سلطة ،حينها يكون احلظ �أوفر من خالل «فر�ض
� إرادت���ي رغ���م مقاوم���ة الآخري���ن له���ا» �أو بح�س���ب تعبري
كالوزيفت����ش  Clausewitzب�أن «فعل العنف يهدف � إىل

� إجبار اخل�صم على فعل ما �أريد»
تروي الرواية يف �سردها امل�ستفي�ض �صراع الكولونيالية
اجلدي����دة م����ع احل�ض����ارة العربي����ة الإ�سالمي����ة ،بو�صفه����ا
ح�ض����ارة متهالك����ة ينبغي اال�ستي��ل�اء عل����ى خرياتها ،غري
�أن ه����ذا ال�ص����راع مل يعد كما كان عليه الو�ض����ع م�ست�ساغً ا
يف منهجي����ات اال�ستعم����ار التقليدي ،من خ��ل�ال ا�ستعمال
العن����ف باملواجهة املبا�شرة بني الذات والآخر ،بل ذهب مع
الكولونيالية اجلديدة � إىل �أبعد مما ميكن �أن يقبله ال�ضمري
الواع����ي بع����د ا�ستغ��ل�ال ال�ضم��ي�ر الواهي ،وهو م����ا يتبدى
وا�ضحً ����ا يف �س����رد «حكاي����ة العربي الأ خ��ي�ر» يف تف�صيالت
مفا�ص����ل العنف الدقيق����ة ،با�ستبدال عنف ال����ذات للذات
بعن����ف الآخر لل����ذات� ،أو ال����ذات للآ خر ،وب��ي�ن هذا وذاك
يك����ون اخلا�سر هو حتطيم ال����ذات الوطنية ماديا ومعنويا،
وه����ذا م����ن � أش�ن����ه �أن يبعد اخلط����ر ع����ن دول الكولونيالية
اجلدي����دة ،وت�سويقه � إىل ال����دول امل�ست�ضعفة ،بخا�صة ذات
التوج����ه ال َعقَدي التي ميك����ن و�صفها بـ (كي����د الغرب)� ،أو
بح�سب مقولة مارك�س �( :Karl Marxأفيون ال�شعوب)
ل���ذا ينبغي ـ يف نظر الكولونيالي���ة اجلديدة ـ زعزعة
�سلط���ة الذات الوطني���ة ،ومتزي���ق مفا�صله���ا داخل ًّيا من
أ�ج���ل فق���د ال�سلط���ة هيبته���ا ،وخل���ق ارجتاج���ات أ�منية،
وا�ضطراب���ات اجتماعية ،حتى ي�صب���ح كيد الذات لذاتها
م ؤ�ث ًرا ومغر ًيا لالنتق���ام ،حينئذ يتحول العنف من و�سيلة
ملحاربة ال�سلطة بعدم الوفاء للمطالب ال�شرعية� ،إىل غاية
لت�شجي���ع هدم ال�سلطة مبقوماته���ا احل�ضارية ،ولن يكون
ذلك حمق ًق���ا �إال بالتدبري لفعل التفتي���ت الداخلي للذات
 حنا أ�رندت ،يف العنف ،ترجمة� ،إبراهيم العري�س ،دار ال�ساقي ،ط،1992 ،1
�ص .32

م���ن ذاتها ،عل���ى الرغم مم���ا يتوافر لديه���ا من خريات
الغ�ضارة والن�ضارة ،والنعي���م والرفاهية ،على أ�را�ضيها،
يف جمي���ع أالنظم���ة ال�شعبوي���ة؛ ل���ذا ت�ستح���ق ا�ستغاللها
بو�سائل ا إلره���اب الفتاكة ،كما يف و�صف �شخ�صية (ليتل
بروز)« :هناك أ�مم ال متلك قابلية اال�ستمرار يف الزمن،
فتق�ض���ي على نف�سه���ا بنف�سها ..م���اذا كان ينق�ص �سكان
�آرابيا؟ الرخاء ،والنفط ،والذهب ،واليورانيوم ،وخريات
أالر����ض من حديد ،وفو�سفات ،وذه���ب ،و�سواحل بعر�ض
ال�سم���اء ،فراح���وا يخو�ضون كل احل���روب اخلا�سرة».
هي ذي قلع���ة (�آرابيا) وفق تو�صيف الواقع الذي ر�صدته
الرواية بعمق ه�شا�شة بيت العنكبوت ،كما يف قوله تعاىل:
وت
﴿م َث ُل ا َّل ِذينَ ات ََّخ ُذوا ِمن د ِ
ُون ال َّلـ ِه َأ� ْو ِل َيا َء َك َم َث ِل ا ْل َعن َك ُب ِ
َ
ات ََّخ َ
وت َل ْو َكا ُنوا
وت َل َب ْي���تُ ا ْل َعن َك ُب ِ
���ذ ْت َب ْيتًا َو�إِنَّ َأ� ْوهَ ���نَ ا ْل ُب ُي ِ
َي ْع َل ُم���ونَ ﴾ وكم���ا أ�ن عائل���ة العنكب���وت ت أ����كل بع�ضها
بع�ض���ا يف أ�ثناء فتل أ�نثى العنكب���وت خيوطها ،ف�إن �ضعف
قلع���ة (�آرابي���ا) ال يقل هو ًن���ا من هذه ال�ص���ورة من حيث
تفكيك الرتابط االجتماعي ،ومتزيق التعا�ضد ا إلن�ساين،
وت�شتي���ت التكات���ف أالخ���وي ،دف ًع���ا لواج���ب احلماية من
ا آلخ���ر ،ولكن هيه���ات بني مطلب احل�صان���ة واال�ستجابة
َ
بامل�ستذل ،ويف حوار (امليجر توين) مع (�آدم) ما
للخنوع
يفي بر�صد �صورة الواق���ع العربي ،وهما على منت طائرة
للرحي���ل من م���كان ما يف عم���ق �صحراء قلع���ة (�آرابيا)،
هر ًبا من خطر ا إلرهاب « :انظر يا �آدم ،ماذا ترى حتت؟
 ..تلك قبائل متع���دد تتجه نحو نقطة املاء .ت�سمي نف�سها
با�سم لوط���ا؛ أ�ي احتاد قبائل �آرابي���ا� ،ستتقاتل وتفني
بع�ضها البع�ض ،كلما وقعت املعارك .لوال حرا�سة وحداتنا
ألفن���ت بع�ضه���ا البع����ض ...ها ه���م اليوم حت���ى التمر ال
يجدون���ه ،قطرة ماء يقطعون ب�سببه���ا كل خماطر الدنيا

لكي يح�صلوا على ما ي�شربونه»
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ومتى ما هان���ت هيبة الهوي���ة ،ازداد التهتك ،ومالت
الذات عن جادة ال�صواب ،وعمَّ اخل�ضوع واخلنوع ،ومتى
م���ا كان ذل���ك كذلك خارت ال���ذات ،ووقع���ت يف خمالب
ا آلخ���ر ،يفعل بها م���ا ي�ش���اء ،وكيفما �شاء؛ مل���ا لديها من
قابلية اخل�ضوع بفعل الوهن الذي �أ�صابها ،بح�سب �أفكار
مال���ك بن نبي ،لذل���ك يجد الآخر �ضالت���ه يف الت�سلل � إىل
الذات اخلئونة ،وهو ما يبدو لنا جليا مع �شخ�صية (�آدم)،
ال�ضمري اجلمعي لل�شخ�صية العربية الواهية ،التي ميكن
النظر � إليه���ا على �أنها �شخ�صية مع َّتم���ة ،منحت هيبتها،
ومقدرتها للآ خر غري املتطابق مع معايري منجزات هوية
الذات اجلمعية؛ ونتيجة لذلك باتت ت�سهم يف بَطْ رِ الهوية
باالمتثال للمُحُ ���ول ،كما ت�سرده ه���ذه ال�صورة ،حني كان
�آدم ي�ستم���ع � إىل (�سميث) ،الذي �أده�شه فيما �أعطاه من
معلوم���ات مفي���دة ل�صنع القنبل���ة ذات املفع���ول امل�ؤثر يف
الأ مكنة املحدودة ،والأ زمنة املنا�سبة ،حماية له ،كما أ�ُقنِع
به من الآخر ،فكان رده بعد الت�شجيع املتظاهر ،والتعظيم
من قدْ ره الدعيِّ :
 �أقدرك كث�ي�را يا �سميث ،و�أثق في���ك ب�شكل �أعمى،له���ذا و�ضعتني أ�م���ام � إ�ش���كال كبري� ،أ�شك���رك بحب على
وفائ���ك ..وعل���ى أ�ن���ك �أخرجتن���ي م���ن عزل���ة العدمي���ة،
والتقوق���ع داخ���ل الذاك���رة� ،صحي���ح �أنن���ا ال نعي���د خل���ق
العامل ،لكننا نغريه ،ويغرينا وفق معايريه ،والع�صر الذي
نعي�ش���ه ...كيف ميكن �أن ن�شتغ���ل يف ظل الكراهية؟ انظر
� إىل ال�شع���ار البائ�س عن���د مدخل القلع���ة :العربي اجليد
ه���و العربي امليت» .و�آدم يف مثل ه���ذه ال�صورة يحاول
�أن يثبت وجوده ب���كل بجدارة ،غري �أن أ�يَّة � إمكانية لإثبات
وجود الذات خ���ارج نطاق ال�سرديات الك�ب�رى لها ،يكون
م�آلها الف�ش���ل بامل�ساهمة يف املكون احل�ض���اري بالتماثل،
وحينذاك متنح الذاتُ ا آلخ��� َر �صفات «النمطية ال�سلبية»
الت���ي تتماهى مع ما يطلبه الآخر م���ن � إمالءات � إلزامية،
 امل�صدر نف�سه� ،ص.146
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حين���ذاك يتحول ان�صهار الذات مع ذاتها � إىل ان�صهارها
م���ع الآخر ،وبهذا املعن���ى �أي�ضا تتحول م���ن � إمكانية �أداء
الواج���ب الأ خالقي � إىل االمتثال لواجب التابع لال�ستبداد
مبفهوم «�سبيفاك  ،»Spivakومن االلتزام ب�صون الهوية
� إىل النكْث لها ،واال�ستجاب���ة ملطالب الآخر ،وال�سهر على
رعاية م�صاحله.
وم���ن الطبيع���ي �أن تنظ���ر الكولونيالي���ة اجلدي���دة
� إىل م�صاحله���ا مع م���ن يخدمها ،و�أن تنظ���ر � إىل كل من
يخالفه���ا الر�أي وامل�صلحة على �أنه ع���دو ينبغي حماربته
بكل ما ي�ؤتى من ح���ذر ،لي�س �أقله من ال�سعي � إىل توظيف
ال���ذات املحلية بو�صفه���ا ذاتا طيعة ،وغ�ي�ر مكلفة؛ لقلب
املوازين ،مبا يتنا�سب م���ع ما متيل � إليه «الرواية احلديثة
يف قل���ب العالقة بني ما ه���و (عادي) ،وما ه���و ( مت�سام
وفوق الع���اديّ ) ،يُ�ش���كَّل من �أجل ممار�س���ة الإرهاب،
(وانت�ش���اره) يف املي���دان م���ن خالل نظ���ام جتهيز �شامل
م���ن تق���دمي دول���ة عظم���ى حلمايته���ا ،ومن ث���م توجيهه
م���ن �أجل القي���ام بهجمات أ�ه���داف �صغ�ي�رة وناعمة،
ول�ضمان ذلك البد من حماي���ة لوجي�ستية و�أمنية �شديدة
احل�سا�سي���ة ،ومتكامل���ة الدقة ،حتى ت����ؤدي الذات دورها
عل���ى الوجه املتوخ���ى باختالل ب�ؤرة عامله���ا اخلا�ص� ،أوال
و أ�خ�ي�را ،وه���و ما ي�ش�ي�ر � إىل منطق اال�ستعب���اد والإذالل،
ناهي���ك عن الإ�سهام يف تدمري االنتم���اء للمكان واملكانة،
بعد �أن انخ���رط (�آدم) يف عامل مظلم ،ي�سعى � إىل تدمري
الب�شرية ،قِيدَ ب���ه � إىل عامل اخلراب حيث الهالك ،وغُ رِّر
ب���ه حَ ْيفًا بو�ضع���ه يف واجه���ة الأ حداث العاملي���ة ،بخا�صة
العلمي���ة منها التي �أظهرته على أ�ن���ه مر�شح جلائزة نوبل
للفيزياء ،نظ�ي�ر � إجنازاته العظيمة يف املجال النووي ،يف
دالل���ة تت�ضمن الرفع من قدر من يخدم الآخر ب� إخال�ص،
� إنه الباحث النووي الكب�ي�ر (�آدم) الذي ي�ستحق بجدارة
 ينظر ،جي�سي ماتز ،تطور الرواية احلديثة� ،ص.126
 ينظر ،نعموم ت�شوم�سكي ،ثقافة ا إلرهاب ،ترجمة ،منذر حممود �صالح حممد،
العبيكان للن�شر� ،ص.58
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الفوز بهذه اجلائ���زة بعد �صنعه قنبلة اجليب .وحني فكر
مليًّ���ا يف � إمكاني���ة الرتاج���ع عن الفك���رة� ،أر�شدت���ه العني
ال�ساه���رة عل���ى حمايت���ه � إىل اخلو����ض يف امل�ضم���ار ،فما
كان من���ه � إال �أن ناج���ى نف�س���ه« :لكن قنبل���ة بهذا احلجم
ال�صغ�ي�ر ال �أحد ي�ستطيع �أن يتخيل نتائجها الوخيمة».
غ�ي�ر �أن الفكرة �أخذت ت�شجيعًا وافرًا من قبل الآخر حتى
من املنظمات الدولية الراعي���ة حلقوق الإن�سان التي ورد
ذكره���ا يف الرواية يف �أ�سماء بعينه���ا مب�سميات دالة على
العَماي���ة ،والتواري خلف الإيقاع به ،كما يف ا�سم (�أمايا)
الت���ي ن�صحته بالإقدام يف خو����ض امل�ضمار على �أن ي�أخذ
احليطة واحلذر مما يقوم به ،فرد عليها ب�أنه �شارف على
«االنتهاء من قنبلة اجليب التي لن ت�ستعمل � إال يف احلدود
ال�ضيق���ة ،تفاديً���ا ال�ستعم���ال القنابل الكب�ي�رة ...و�ضعنا
عليه���ا �ضواب���ط و�ضغوطً ا ،وهذا كله يجع���ل منها �سالحً ا
ردع ًيّا �أكرث منه �سالحً ا نوويًّا».
ويف �ض���وء ذل���ك ،هل هناك م���ن ا�ستعب���اد �أكرث مما
و�ض���ع في���ه �آدم نف�س���ه؛ و� إذ ذاك حني تفق���د ال�شخ�صية ـ
من هذا الن���وع ـ ا�ستقاللية مواقفه���ا ال�سيادية ،تُ�ستعبَد،
وتفر����ض عليه���ا �س���وءات الت�سل���ط م���ن ا آلخ���ر ،الدَّعِ يِّ
للمثالية ،وبتب�شري منوذج ت�صدير ثقافة العدل ،وامل�ساواة،
واحلرية ،وغريها من امل�صطلحات اجلوفاء التي مل جتلب
لل���ذات غري التبعية بالوالء ل���ه� ،سواء �أكان ذلك رعبًا� ،أم
طوعً ا ،خدمة لظاهرة جن���ون العظمة التي تالزم الآخر،
«حي���ث تظه���ر الدميقراطي���ة على �أنه���ا تتنا�س���ب متاما
م���ع م�صاحله ،فعلي���ه �أن يروج لها ،أ�م���ا عندما تتعار�ض
الدميوقراطي���ة مع م�صالح �أخرى مهم���ة ،فيجب التقليل
من �أهميتها �أو جتاهله���ا بالكامل» .وحني تفقد الذات
جوه���ر � إرادتها بهذا ال�شكل تفق���د معها جوهر الندِّ ية مع
ا آلخ���ر� ،أو � إمكانية �أن تك���ون نظريًا له� ،أو عل���ى الأ قل �أن
 حكاية العربي أالخري� ،ص 164
 امل�صدر نف�سه� ،ص 248
 ينظر ،ت�شوم�سكي ،تقافة ا إلرهاب( ،التقدمي)� ،ص.13

تك���ون �شبيه���ا به؛» لأ ن ق���درة الذات هذه ح�ي�ن تنظر � إىل
نف�سها كمو�ضوع (الأ ن���ا) دون الكف عن كونها (�أنا) هي
التي تتيح لها اال�ضطالع بوجودها الذاتي واملو�ضوعي يف
الوقت نف�سه ،و�أن تعالج م�شكلتها ال�شخ�صية ،مو�ضوعيا،
كم���ا لو كانت م�شكل���ة مر�ضية ،وهذا م���ا مينحها القدرة

على البقاء يف العامل».
لقد كان تف���رد �شخ�صية (�آدم) ماث�ل�ا يف اال�ستئثار
املوج���ه مب���ا ال ميك���ن التمل�ص من���ه � إلزاما ،ح�ي�ن وُ�ضع ـ
� إكراهً ���ا �أو طوعً ���ا ـ خدم���ة مل�صال���ح الآخر ،ولع���ل ما زاد
م���ن هذا التفرد عن���وة هو غياب ما يطل���ق عليه (العامل
املعار����ض) بح�س���ب مفه���وم النم���وذج العامل���ي يف بنيته
العميقة لل�س���رد ،و� إذا كان الروائي قد تعمد هذا التغييب
الق�س���ري للعامل املعار�ض ،فذلك يعني مدى ميل الرواية
احلديث���ة � إىل ا�ستبعاده عمدا ،نظرا � إىل �أنه مل يعد ي�شكل
ال���دور الفاعل يف مع�ضل���ة احلياة اليومية ،بع���د �أن �أزيح
ع���ن كافة الأ دوار املتعلقة مبواجهة الآخر ،ويف �ضوء ذلك
غابت احلقيق���ة التي ارتهنت ب�صك���وك الغفران ،و�شراء
الذمم ،ومب���واراة الر�أي امل�ضاد ،ومن ث���مَّ كانت العوامل
الفاعلة يف الرواية تتمثل يف:
 العامل الذات  :وهو �شخ�صية (�آدم) ،الذي يقوم بعملالإذعان للح�ص���ول على مرغوب���ه( .ا�ستنزاف الذات
باتباع الوجاهة ،وجن���ون العظمة ،نظري مكا�سب ه�شة
يف �صور عطية اجلزرة امل�صونة بالع�صا اخلفية)
 العام���ل املو�ضوع  :املاثل يف تدم�ي�ر الن�سق الذي ي�سعى� إليه ا آلخ���ر ،وتُ�ستَغل فيه الذات للإ �سهام يف اخلراب،
والتفكيك ،و�إع���ادة ترتيب الواقع ع���ن طريق التنا�ص
اخلارجي (الباراتاك�سي�س . )parataxis
 العام���ل امل�ساعد  :وهو الذي ي����ؤازر الذات يف مهمتها/وقد كان ح�ضور امل�ؤ�س�سات الفاعلة خلدمة الكولونيالية
 ينظر� ،إدغار موران ،النهج� ،إن�سانية الب�شرية ،الهوية الب�شرية ،ترجمة ،هناء
�صبحي ،هيئة أ�بو ظبي للثقافة والرتاث ،كلمة� ،2009 ،ص .96،97
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اجلدي���دة واف���رًا ،وحت���ت م�سمي���ات كث�ي�رة مب���ا فيها
املنظم���ات الإن�ساني���ة الدولي���ة الت���ي تتظاه���ر بتقدمي
العون للذات يف ت�شجيعها مل�شروع (املو�ضوع ،وهو �صنع
قنبلة اجليب الفتاكة).
ووثبًا على واجب ال�ضم�ي�ر الأ خالقي هناك م�سببات
�سيكولوجي���ة ان�ض���وت حتت طائلت���ه ،بو�صفه���ا نوعً ا من
التداعي ال�شيزوفريني يف أ�ف���كار ال�شخ�صيات (من هذا
الن���وع) التي ت���رى العامل م���ن خاللها ب�ص���ورة مت�شظية
بانعدام الإرادة ،ومثل هذه الر�ؤية املت�شظية ت�صف� ،أف�ضل
و�صف ،ثقاف���ة متقطعة الأ و�صال /التفكيك الذي جاء مع
الفو�ض���ى واحلرب احلديث���ة املدمرتني للعق���ل احلديث،
وهذا ما ينعك����س يف الرواية احلديثة التي �أنتجها الكتاب
الذين ابتغوا م���ن وراء هذا تزويد الق���ارئ برهانٍ �شكليّ
مرعب على الكيفية التي انفرط بها عقد العامل.
عن���د ه���ذا الو�ض���ع ،ميكن اعتب���ار عالق���ة �شخ�صية
(�آدم) مع ال�شخ�صيات الأ خ���رى على �أنها عالقة م�شوبة
بوظيفة واحدة ،هي وظيفة الدمار ،وك�أنها جميعها جاءت
مل����ؤازرة هذا امل�سع���ى الوظيفي ،ولرعاي���ة املهمة الطلوبة
من �آدم املجرتئ عل���ى هويته ،واملتجا�سر على هذا الفعل
ال�شني���ع يف غي���اب ال�سند املعار����ض� ،أو املنب���ه ،للحيلولة
دون حتقيق اجل���رم� ،أو على الأ قل � إعاقته من هذه املهمة
املع��� ّد لها ب� إحكام .و�ضمن هذا املنظ���ور العالئقي جاءت
�أدوار �شخ�صيات «حكاية العربي الأ خري» �ضالعة بالتوح�ش
لتحقيق الق�صد ،ومتحالفة فيما بينها للم�شاركة يف هدف
واح���د هو الهالك ،وال �شيء غ�ي�ره؛ وبتمثيلها القادر على
تفعيل عنا�ص���ر الأ حداث بدقة متناهية؛ للقيام مب�ساعدة
(�آدم) عل���ى � إجناز فعل ا إلج���رام يف حميطه؛ لذلك ف�إن
العالق���ة بني ه���ذه ال�شخ�صي���ات هي بالأ �سا����س من�ضوية
حتت �سي���اق جمابهة ما �سمي بالإره���اب جمازًا مر�سال،
وممار�س���ة فعل التدمري واخل���راب حقيق ًة ُمرَّة ،يف غياب
 ينظر ،جي�سي ماتز ،تطور الرواية احلديثة� ،ص .119،121
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الفع���ل املعار����ض � ،إال م���ن �شب���ح الإرهاب املغي���ب عمدً ا،
حت���ى �أ�صبح الكل على الذات ،وال���ذات مع الكل ،ومن ثم
حت���ددت املهمة بناء عل���ى خا�صية جمابه���ة هوية الذات
م���ن الذات نف�سها بفعل التدبري والقيادة ال�سديدة ،وعلى
الرغ���م من ذل���ك مل ي�شفع ل���ـ (�آدم) �أن كان مر�ضيًا عنه
من قبل الآخر الذي تربى يف ح�ضنه ،وتلقى ثقافته ،ونال
منه هويته بعد ح�صوله على اجلن�سية الأ مريكية ،وهو ما
يبيِّنه هذا احلوار مع املاري�شال« :ال �أدري يا ماري�شال ملاذا
مل يدخ���ل يف دماغك���م �أين �أمريك���ي» ،وي�شتد املوقف،
ويحتد ال�س���رد املكثف يف �آخر الرواي���ة؛ لي�صل الأ مر بني
ال�شخ�صي���ة الفاعل���ة يف العملية ال�سردي���ة؛ للت�شاور فيما
ينبغ���ي فعله ،بعد حماول���ة الإرهاب اقتح���ام القلع َة التي
ت�ضم اجلميع مب���ن فيهم (�آدم) ،حين���ذاك تُبدي � إحدى
ال�شخ�صي���ات الفاعل���ة بالب���وح لل�شخ�صي���ة اللوجي�ستية،
الرئي�س���ة (ليتل ب���روز) بو�صفه القائم عل���ى «لعبة املحق
الفتاكة» يف قولها:
 نح���ن يف عملية ترحيل واخلط أ� غ�ي�ر مقبول يا �سيدي،يحت���اج الأ مر � إىل �شيء �آخر �أكرث ذكاء .ملاذا ال ن�سرب
املعلوم���ة ملجموعة �شادو املكل���ف باختطاف العلماء
النووين العرب ،ال �أحد يحا�سبهم ،وال يهم � إذا اعرتف
القاتل بعد �سبعني �سنة ،يكون الزمن قد تغري.
 املهم �أن يتم كل �شيء خارج القلعة ،زمن �أ�سود مي�شي ب�شكلعك�س����ي ،عربي يعلمن����ا ما يجب فعله وم����ا ال يجب فعله؟
�س�أنتحر قبل �أن �أرى عربيا يحميني� ،أو ي�أمرين».
َوفْقَ ذل���ك ،هل بات (�آدم) يف �س���رد «حكاية العربي
الأ خري» � إحال���ة � إىل �أنطولوجيا واقع قلع���ة (�آرابيا) بهذه
املهان���ة واالبت���ذال؟ وه���ل بات ميث���ل �ضمريه���ا اجلمعي
فعال؟ وهل جت���رد ما تبقى من �ساللة ف�صيلة (�آدم) من
 حكاية العربي أالخري� ،ص .375
  Shadowتعني الظل ـ كما ورد ذكرها يف الرواية ـ وهي فرقة مت تدريبها
بعناية دقيقة؛ لالغتياالت وت�صفية العلماء ،بد أ�ت بت�صفية أ�برز العقول العاملة
يف الهند�سة الكيمياوية والفيزياء واالخت�صا�صات والبحوث املتقدمة ،ينظر
الرواية� ،ص  ،144و 347
 امل�صدر نف�سه.438 ،
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قيمه���ا � إىل احلد الذي و�صفته الرواي���ة؟ وفوق ذلك ،هل
ميك���ن �أن ن�صوغ خيانة (�آدم) على نح���و كلي لل�شخ�صية
العربية ،حاليا ،بهذا احلد من الو�ضاعة؟ و� إذا كان ذلك
كذل���ك ،مع من تتماثل �شخ�صي���ة (�آدم)؟ هل مع العربي
الكلي (العهد) �أو مع العربي ،املتفرد( ،ال�صفقة)؟
لع���ل املتلقي ي���درك �أن �شخ�صي���ة (�آدم) تتطابق مع
منظومة امل�ؤ�س�سة املتحك���م فيها بجهاز التحكم عن بعد،
التي تعمل حت���ت املراقبة بالأ �شعة حتت احلمراء ،كما يف
امل�ؤ�س�س���ات النافذة لقلعة (�آرابي���ا) ذات الطابع القيادي
امل�ستبد بالفك���ر ال�سيا�سي ،واملحم���ي يف �صورتي ( :الكل
للواح���د ،والواحد للكل» ،ولي�س ال���كل هنا � إال الآخر يف
�ص���ورة الكولونيالية اجلدي���دة ،والواحد يف �صورة املتفرد
باال�ستبداد ،واخلنوع.
� إن يف كينون���ة �أنطولوجي���ا م�ؤ�س�س���ات (�آرابيا) تبدو
�شخ�صي���ة (�آدم) الواح���د املتعدد ،الأ حَ قّ ب���ه الآخر على
ح�س���اب ذاته يف �ضمريه���ا اجلمعي ،وه���ي ال�صورة التي
ر�سمه���ا ال�س���رد ل���ـ (�آدم) املُعَ��� ُّد �سلفا باملقا����س ل�صالح
الآخر ،املاثل يف �سرد �شخ�صية «العربي اجليد الوحيد هو
العربي امليت»� ،أما خارج هذه الكينونة مبنظور الذات
ل�ضمريه���ا املرجعي ،ف� إن «العرب���ي الن�سيبُ  ،اجلُموعُ ،هو
العرب���ي احلي»؛ وما ب�ي�ن املوت واحلي���اة ،يت�صارع رهان
الت�ضاد يف املبادئ ،ويحتد اخل�ل�اف امللتب�س ،بني الذات
وذاتها ،وبتو�ضيح املالزمة نف�سها ي�شتد الت�ضاد مع الآخر
ب�ش���كل جوهري ،نظري اخلالفات الثقافية املفتعلة� ،شكلاً
وم�ضمونً���ا ،وم���ا ب�ي�ن ا�ستغ�ل�ال العربي الوحي���د امليت/
الواه���ن ،وا�ستثمار العربي الن�سي���ب ،اجلموع /املخل�ص،
يكمن ال�صراع بني جتزئة الذات ـ يف ذاتها ـ قبل ال�صراع
بني الذات وا آلخ���ر؛ لأ ن �أية مطالبة ملواجهة الآخر ،يجب
على الذات �أن تت�صالح مع ذاتها؛ لكي تتحمل م�سئولياتها
 امل�صدر نف�سه� ،ص  ،310و .449
 امل�صدر نف�سه� ،ص ،302،448 ،271 ،240 ،160 ،146 ،107 ،48
ويف موا�ضع عديدة من الرواية.

الأ نطولوجي���ة واحل�ضارية ،وم���ا مل يتحقق ذلك لن يكون
للذات �أي دور ح�ضاري ،وهي احلالة التي تعي�شها الهويات
القومي���ة يف كل �أنح���اء الع���امل يف مواجه���ة عن���ف الآخر
باالقتحام ثقافيا ،واملت�سلط بعطية «اجلزرة»؛ تبعيا ،وهو
ال�شاغ���ل نف�سه الذي «واجهته النظريات ما بعد البنيوية،
وم���ا بعد احلداثي���ة ،يف � إعادة تعريف مفه���وم امل�سئولية؛
� إذ هي ترى �أن حتم���ل امل�سئولية عن �أفعالنا يعني الإقرار
به���ذه احلدود التي تقيد فه���م الذات ،وهي حدود ال متثل
م�أزق���ا للذات وحده���ا ،بل للجماع���ة الإن�ساني���ة جمعاء،
فه���ي � إذن دالة على � إن�سانيته���ا .ترت�سب عتمتنا يف خ�ضم
العالقة م���ع الآخرين ،وترتكنا مك�شوف�ي�ن �أمام ت�أثريهم
وعنفه���م الأ خالق���ي بالرغ���م م���ن �أن جهوده���م معنا يف
م�شهد املخاطبة هو ما مين���ح الذات االعرتاف ،وبالتايل

الوعي بذاتها.
وب�ي�ن منط���ق هوي���ة ال���ذات يف احلر�ص عل���ى تعزيز
الوج���ود الأ نطولوج���ي ،ومنطق هوية ا آلخ���ر يف احلر�ص
عل���ى اال�ستغالل مبفهوم���ه الكولوني���ايل� ،ضاعت حقيقة
االعرتاف املتبادل ،انطالقًا من اخلالفات الثقافية ،التي
يراد لها ،من الآخر� ،أن تكون متباينة ق�سرا .وتبدو عملية
�س���رد الرواية دقيقة الو�صف بال�شمولية ـ يف الال مقول يف
الن����ص ـ رغبة يف تو�ضيح �سبيل الو�ضع العربي مبحموالته
الداللي���ة املرتبطة بواق���ع منظومة مطال���ب الكولونيالية
اجلديدة ،الت���ي باتت حتمل م�شروع���ا ثقافيا تن�ضوي يف
م�ضامين���ه كل امل�شاري���ع ذات امل�صال���ح النفعية .ومن ثم
ف� إن ما ح�ص���ل عليه الآخر يف الذات من م�صالح نفي�سة،
مل حت�صل عليه الذات من الآخر ـ يف �شيء ـ غري امل�صالح
الغثة ،وتوايل امللفوظات الت�سويفية ،والوعود املخاتلة.
و� إذا كان���ت رحل���ة ح�ض���ور ا آلخ���ر يف ال���ذات ماثل���ة
يف احلال���ة التفكيكي���ة ،بو�صفه���ا خ�صي�صة ،تُ�س���وَّق � إىل
الهوي���ات القومي���ة ،ف���� إن رحل���ة ح�ضور ال���ذات يف الآخر
 جوديث بتلر ،الذات ت�صف نف�سها ،مقدمة املرتجم� ،ص .11
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مغيبة ق�سرًا � ،إال ما ظه���ر منها عرب احلاويات القيا�سية،
وه���ي احلالة التي باتت الذات تعي�شها با�ستمرار ،وتتمدد
بالتنوع� ،سواء عرب التخويف ب�سلطة الع�صا� ،أو بالرتغيب
بعطي���ة اجلزرة ،ويف ذلك ما ي�شري � إىل املفارقة املت�ضادة
بني امل�شروع�ي�ن ،م�شروع ت�أكيد الإجناز يف مقابل م�شروع
حماولة فهم ما يجري قبل التخطيط اال�سرتاتيجي.
ومما ال �شك فيه �أن �أي باحث لقراءة «حكاية العربي
الأ خ�ي�ر» لن يج���د �أف�ضل م���ن الفر�ضيات الت���ي عر�ضها
علين���ا ال�سرد الروائي بطرائق���ه الفنية املائزة ،ولن يلقى
�أدق و�ص���ف للخنوع الذي وُ�صمت ب���ه �شخ�صية (�آدم) يف
رمزيته���ا الدالة عل���ى مهانة ال�شخو����ص املائلة عن جادة
ال�صواب يف هويتنا الثقافية ،وواقعنا العربي املوبوء.
قائمة امل�صادر واملراجع

.7

جودي���ث بتل���ر ،الذات ت�ص���ف نف�سه���ا ،ترجمة فالح
رحيم ،التنوير للطباعة والن�شر والتوزيع.2014 ،

.8

جي�س���ي ماتز ،تطور الرواية احلديثة ،ترجمة ،لطفية
الدليمي ،دار املدى.2106 ،

.9

حنا �أرن���دت ،يف العنف ،ترجم���ة � ،إبراهيم العري�س،
دار ال�ساقي ،ط.1992 ،1

� .10صامويل هنتنغتون� ،صدام احل�ضارات و� إعادة �صنع
النظ���ام العاملي اجلدي���د ،ترجمة طلع���ت ال�شايب،
مكتب �سطور للن�شر ،ط.1999 ،2
 .11قيليب هام���ون� ،سيميولوجية ال�شخ�صيات الروائية،
ترجمة� ،سعيد بنكراد ،دار احلوار ،ط.2013 ،1

امل�صدر :
.1

.6

جان بودري���ار ،و� إدغار موران ،عن���ف العامل ،ترجمة
عزي���ز توم���ا،دار احل���وار للن�ش���ر والتوزي���ع� ،سوريا،
.2005

وا�سيني الأ عرج 2084 ،حكاية العربي الأ خري ،موفم
للن�شر ،اجلزائر .2015

 .12نعموم ت�شوم�سكي ،ثقافة الإرهاب ،ترجمة ،منذر
حممود �صالح حممد ،العبيكان للن�شر.

املراجع :

13. Jean Baudrillard, J. The Spirit of

 �	.2إدغ���ار م���وران ،النه���ج � ،إن�ساني���ة الب�شري���ة ،الهوية
الب�شري���ة ،ترجم���ة ،هن���اء �صبح���ي ،هيئة أ�ب���و ظبي
للثقافة والرتاث ،كلمة.2009 ،

Towers. Trans. C. Turner (London:

 �	.3إدوارد �سعي���د ،العامل والن�ص والناق���د ،ترجمة عبد
الكرمي حمف���وظ ،من�شورات احتاد الكت���اب العربي،
دم�شق2000 ،م.
�	.4أنط���وين كين���ج ،و�آخ���رون ،الثقافة العومل���ة والنظام
العامل���ي ،ترجمة� ،شه���رت العامل ،و�آخ���رون ،املجل�س
الأ على للثقافة ،القاهرة.2001 ،
.5

Terrorism and Requiem for the Twin
)Verso. 2002

املواقع ا إللكرتونية :

 .14بدر الدين م�صطفى �أحمد ،عن الإرهاب واحلرب العامليَّة
الرابعة :ق���راءة يف كتاب روح الإره���اب جلان بودريار،
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مرت���اح ،ترجمة نبيل عجان ،املركز العربي للأ بحاث
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استراتيجيّات االعتبار في السيرة الذاتيّة
«كتاب االعتبار» البن منقذ أمنوذجا
د /ي�سرى التمراوي
جامعة �سو�سة ،تون�س

Tamraoui.yossra@yahoo.com

امللخّ �ص :
يه���دف ه���ذا املقال � إىل درا�س���ة مق�صد االعتب���ار يف �أدب ال�سرية الذاتيّ���ة يف الأ دب العربيّ الق���دمي من خالل كتاب
االعتبار لأ �سامة بن منقذ .وقد �أقمناه على حموريْن كبرييْن:
ين�صرف املحور الأ وّل � إىل النظر يف مق�صد االعتبار من وجهة نظر الكاتب من جهة كونه املعنيّ املبا�شر بهذا املق�صد.
و�سنتتبّ���ع خمتل���ف اال�سرتاتيجيّات الناه�ضة به انطالقا من امل���ادّة احلكائيّة التي اختارها الكات���ب ،واختياراته الفنيّة يف
بنائها.
ويتّ�ص���ل املح���ور الثاين مبق�صد االعتب���ار املوجّ ه � إىل القارئ من جهة كون���ه معنيّا من الدرجة الثاني���ة بهذا املق�صد.
و�سنبح���ث يف اال�سرتاتيجيّ���ات التي �أجراها ابن منقذ حلمل القارئ عل���ى االعتبار ممّ ا ورد يف الكتاب .و�سن�ستم ّد من �أبرز
مقوالت النقد الأ دبيّ احلديث بع�ض الأ دوات املنهجيّة لتحقيق �أهدافنا.
الكلمات املفاتيح :
التب�صر ،الت أ�ثّر ،املحاكاة ،االقتناع
االعتبار ،ا�سرتاتيجيّة ،اال�ستح�ضارّ ،
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Contemplation strategies in Biography

Ibn munqidh book of Contemplation as an example

Dr, Tamraoui Yossra

University: Sousse, Tunisia

Abstract :

Tamraoui.yossra@yahoo.com

literary biography in ancient literature through Usama ibn munqidh’s book of
Contemplation. We devided it into two major sections:
The first section deals with the purpose of contemplation from the writer’s point of
view as he is directly concerned. We are going to follow its various strategies starting
from the writer’s narratology choices and his literary styles
The second section deals with the purpose of Contemplation directed to the reader as
he is concerned with it on second place. We are going to explore the strategies carried out
by ibn munqidh to lead the reader to contemplation from the book. We are going to use
some tools to achieve our goals from the major works of modern literary criticism.

Key words :
Contemplation / strategy / conjuring / foresight / conviction / affectedness / Simulation
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املقدّ مة
تن���درج ال�س�ي�رة الذاتيّ���ة يف «كت���اب االعتب���ار»
الب���ن منق���ذ �ضم���ن م���ا يُ�صطل���ح علي���ه ب���ـ«�أدب الذات»
( .)Littérature intimeوهي تتقاطع �أجنا�سيّا مع
�أنواع �أخرى جماورة لها .منها ما ينزع � إىل الوقع املرجعيّ
كاملذكّ���رات والر�سائ���ل ،ومنه���ا ما ين���زع � إىل التخييل
كتخييل الذات (.)Auto-fiction



ولئن د�أب الغربيّون على اعتبار ال�سرية الذاتيّة �شكال
اخلا����ص بالثقافة الغربيّة ،وجعلوا
ّ
من �أ�شكال التعبري
«اعرتافات» رو�س���و بداية الت�أ�سي�س له���ذا اجلن�س الأ دبيّ
اجلدي���د ،ف� إنّ �أدبنا العربيّ القدمي ال يخلو من هذا اللون
م���ن الكتابة .ولكنّ���ه يظ ّل يف حاجة ملحّ ���ة � إىل البحث
والدرا�س���ة ،م���ن �أجل الوقوف عل���ى خ�صائ�صه���ا الفنيّة
و�أبعادها الدالليّة ،لتتي�سّ ر بعد ذلك عمليّة جتني�سها.
 أ��سامة بن منقذ ،كتاب االعتبار ،حرره فيليب حتي ،الدار املتّحدة للن�شر،
بريوت.1981 ،
 �ضبط فيليب لوجون أالجنا�س أالدب ّية يف أ�دب الذات .وهي ال�سرية الذات ّية
واملذ ّكرات وال�سرية والرواية ال�شخ�ص ّية والق�صيدة ال�سريذات ّية وال�صورة
ال�شخ�ص ّية.
Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique,
Coll. Poétique, Seuil, Paris, 1975, p. 14.
للتو�سع حول املذ ّكرات والر�سائل املقاالت الواردة يف:
 ُينظر ّ
L›autobiographique hors l›autobiographie,
Elseneur No 22, Presses Universitaires de Can,
2008.
دبي يختلق
الذاتي قائال :التخييل
 ع ّرف فان�سان كولونا التخييل
الذاتي عمل أ� ّ
ّ
ّ
بوا�سطته م ؤ� ّلف ّما لنف�سه �شخ�ص ّية ووجودا ويظ ّل حمافظا يف الوقت نف�سه على
الواقعي).
هو ّيته احلقيق ّية (ا�سمه
ّ
جمموعة م ؤ� ّلفني ،معجم ال�سرد ّيات� ،إ�شراف حم ّمد القا�ضي ،ن�شر م�شرتك،
ط � ،2010 ،1ص .7
الذاتي �سرية ذات ّية متم ّردة جتاوزت حدود
 يعترب عبد اهلل �شطاح التخييل
ّ
نوعها من دون أ�ن تتعاقد مع القارئ على أ� ّنها كذلك أ�و على أ� ّنها جن�س ما حمدّد
يتم تعييه بد ّقة.
ّ
عبد اهلل �شطاح ،ت�سريد الذات بني الرواية وال�سرية الروائ ّية ..املرجع واملتخ ّيل،
عامل الفكر ،العدد  ،171مار�س � ،2017ص .9
 Georges May, L’autobiographie, PUF, 2ème
.édition, Paris, 1984, p. 18
 نذكر باخل�صو�ص �إىل جانب «كتاب االعتبار» أل�سامة بن منقذ ،رحلة ابن
خلدون غربا و�شرقا واملنقذ من ال�ضالل للغزايل.

و� إذا كان���ت ال���ذات ه���ي قط���ب امل���دار يف ال�س�ي�رة
الذاتيّ���ة ،ف���� إنّ مقا�صدها جتري � إىل االعتب���ار .فال�سرية
ق�ص و� إخبار يف باطنها نظر واعتبار.
الذاتيّة يف ظاهرها ّ
فكاتب ال�سرية الذاتيّ���ة ينقل جتارب عا�شها يف ما م�ضى
م���ن حيات���ه .والق���ارئ ال يعدم م���ن تلك التج���ارب عظة
ي�ستملحها وعربة يفيدها.
ولي����س أ�م���ر االعتبار موك���وال � إىل الق���ارئ ،و�إنمّ ا هو
�صناع���ة ي�أخذ كات���ب ال�سرية الذاتيّ���ة ب�أ�سبابه���ا .فينوّع
ا�سرتاتيجيّات���ه اخلطابيّ���ة ويغ�ّي�رّ تقنيّات���ه الفنيّة حلمل
القارئ على الإفادة واالعتبار .فلم االعتبار؟ وفيم تتجلّى
اال�سرتاتيجيّات الناه�ضة به؟ وما التقنيّات املحقّقة له؟
و�سنعتم���د يف الإجابة عن ه���ذه الأ �سئلة على «كتاب
االعتب���ار» لأ �سام���ة ب���ن منق���ذ .والختيارنا ه���ذا �سببان:
يتّ�ص���ل أ�وّلهما بكون «كتاب االعتب���ار» نوعا �سرديّا حادثا
الق����ص يف الأ دب العربيّ القدمي ،وله من ال�سمات
ّ
يف فنّ
واخل�صائ����ص ما يخ���وّل � إدراجه �ضمن ال�س�ي�رة الذاتيّة.
ويتمثّ���ل ال�سبب الثاين يف كون ه���ذا الكتاب قائم يف ذاته
على االعتبار .وك ّل ما ورد فيه انت�شار لعنوانه «االعتبار».
وقد ال ي�ستقيم �أمر النظر يف ا�سرتاتيجيّات االعتبار
ال���واردة يف كتاب �أ�سامة ب���ن منقذ «كتاب االعتبار» ما مل
ننظر يف م�شروعيّة انتمائ���ه � إىل جن�س ال�سرية الذاتيّة ملا
يف حتديد اجلن�س الأ دبيّ من �ضوابط توجّ ه عمليّة تفكيك
ا آلث���ار الأ دبيّ���ة وت�أويلها .فما منزلة «كت���اب االعتبار» من
ال�سرية الذاتيّة؟
« Iكتاب االعتبار» وم�س�ألة التجني�س
�شهد التنظري لكتابة الذات خ�صو�صا ال�سرية الذاتيّة
تط���وّرا م�ستم���رّا .ويع��� ّد فيليب لوج���ون (Philippe
 )Lejeuneأ�ب���رز الباحث�ي�ن يف جمال ال�س�ي�رة الذاتيّة.
هم النظر ّيات ال�سريذات ّية.
 عر�ضت جليلة الطريطر أ� ّ
أ
العربي احلديث (بحث يف
جليلة الطريطر ،مق ّومات ال�سرية الذات ّية يف الدب
ّ
اجلامعي وم ؤ� ّ�س�سة �سعيدان للن�شر ،تون�س،2004 ،
املرجع ّيات) ،مركز الن�شر
ّ
�ص �ص .138-119

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

71

«ق�صة ارجتاعيّة نرثيّ���ة ،يروي فيها
وق���د عرّفها قائ�ل�اّ :
اخلا�ص ،مركّزا حديثه على حياته
ّ
�شخ�ص حقيقيّ وجوده

الفرديّة وخ�صو�صا تاريخ �شخ�صيّته» .
لق���د و�ض���ع فيلي���ب لوجون م���ن خالل ه���ذا التعريف
�شروطا �أربعة لل�سرية الذاتيّة:
 ال�ش���رط الأ وّل :يحدّد هذا ال�شرط �شكل الكالم .فيجبق�صة نرثيّة.
�أن تكون ال�سرية الذاتية ّ
 ال�شرط الثاين :يتعلّق ال�ش���رط الثاين مبو�ضوع ال�سريةالذاتيّة .وهو حياة الفرد وتاريخ �شخ�صيّته.
 ال�ش���رط الثال���ث :ي�ش�ت�رط فيليب لوج���ون التطابق بنيالكاتب والراوي.
 ال�ش���رط الرابع :يق�ضي هذا ال�ش���رط بوجوب التطابقب�ي�ن ال���راوي وال�شخ�صيّ���ة الرئي�سة يف ال�س�ي�رة� ،أو ما
ُيع���رف بامليثاق ال�سريذات���يّ  .ويق�ض���ي كذلك بوجوب
التزام الراوي باملنظور االرجتاعيّ .
وال ميك���ن �أن ندرج �أيّ �أثر �أدبيّ �ضمن جن�س ال�سرية
الذاتيّة ما مل تتوفّر فيه هذه ال�شروط ،خ�صو�صا التطابق
ب�ي�ن الكات���ب والراوي م���ن جه���ة ،والتطابق ب�ي�ن الراوي
وال�شخ�صيّة من جهة �أخرى.
تبدو هذه ال�ش���روط على درجة كربى من ال�صرامة
جعلته���ا عر�ض���ة للنق���د با�ستم���رار .ومت���ى نظرنا من
 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique,
.Coll. Poétique, Seuil, Paris, 1975, p. 14
 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique,
.op. cit. p. 15
 اعرت�ض جور ماي على �شروط فيليب لوجون قائال« :لع ّله يح�سن بنا أ�ن ن�ستعي�ض
عن مفهوم التعريف الذي فيه �شيء من الت�ص ّلب املفرط والتج ّمد املفرط أ�و قل
من اجلزم املفرط مبفهوم أ�كرث مرونة ،هو مفهوم النزعة وحتى ا إلغراء .فما
�صحة يف اجلانب ا آلخر».
نخ�سره من د ّقة يف هذا اجلانب نغنمه ّ
جورج ماي ،ال�سرية الذات ّية ،ترجمة عبد اهلل �صولة وحم ّمد القا�ضي ،بيت
احلكمة� ،1992 ،ص .220
وكتب �سريج دوبروف�سكي ( )Serge Doubrovskyروايته « »Filsردّا
والروائي يف
على بع�ض �شروط فيليب لوجون .و أ�ثبت أ� ّنه ميكن أ�ن يتطابق البطل
ّ
الن�ص تخييل ّيا.
اال�سم ،ومع ذلك يظ ّل ّ
جمموعة م ؤ� ّلفني ،معجم ال�سرد ّيات� ،ص �ص .79-78
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خالله���ا � إىل كتاب االعتبار وجدناه من جهة �شكل الكالم
ق�ص���ة نرثيّة التزم فيه���ا �صاحبها باملنظ���ور االرجتاعيّ .
ّ
وتعلّق م�ضمونها بحياة �أ�سامة بن منقذ .غري �أنّ امل ؤ�لّف مل
ين�صرف ك ّليّا � إىل تاريخه ال�شخ�صيّ  ،و�إنمّ ا ان�صرف � إىل
تاريخ جمتمع���ه ،فنقل �أحيانا جت���ارب كان جمرّد �شاهد
عليه���ا .ولئن ح�ص���ل التطابق التا ّم ب�ي�ن الكاتب والراوي
ف����إنّ التطابق بني ال���راوي وال�شخ�صيّ���ة الرئي�سة مل يكن
تامّ���ا .فلم يكن الراوي �شخ�صيّ���ة رئي�سة يف الأ خبار التي
كان جمرّد �شاهد على �أحداثها.
وميك���ن ا�ستن���ادا � إىل هذه ال�ش���روط �أن ندرج كتاب
االعتب���ار �ضم���ن جن�س ال�س�ي�رة الذاتيّة .فق���د ا�ستجاب
لل�شروط التي و�ضعه���ا فيليب لوجون مبا يف ذلك ال�شرط
الث���اين .فنحن نق���دّر �أنّ �أ�سامة بن منقذ ق���د نقل حياته
وتاريخ���ه ال�شخ�صيّ م���ن خالل تاريخ جمتمع���ه ل�سببينْ :
يتّ�ص���ل أ�وّلهم���ا بك���ون �أ�سام���ة بن منق���ذ �آخ���ذ ب�أ�سباب
تخ�ص الذات الإلهيّ���ة بالوحدانيّة والتفرّد .وتقدّم
ثقافة ّ


مفه���وم اجلماعة على مفه���وم الفردانيّ���ة  .ويتمثّل
ال�سب���ب الثاين يف �أنّ �أ�سامة ب���ن منقذ قد جعل من تاريخ
اجلماعة التي عا�ش معها مرقاة لت�أديب ذاته وحملها على
االعتب���ار .ومن ه���ذا امل�ستوى بال���ذات اكت�سب مفهوم
العربي من ال�سرية الذات ّية كخل ّو
 يقول حم ّمد القا�ضي :والراجح أ�نّ خل ّو أالدب
ّ
الغربي عائد �إىل ما �آمن به النا�س يف الع�صور القدمية من أ�نّ احلديث
نظريه
ّ
عن النف�س معيب ،و أ�نّ ا إلن�سان ال قيمة له مبا هو فرد خم�صو�ص و�إنمّ ا قيمته
فيما يتل ّب�سه من قيم اجلماعة.
حم ّمد القا�ضي ،الظاهر والباطن يف كتاب أ
«ال ّيام» بحث يف التبئري� ،ضمن مائو ّية
طه ح�سني وقائع ندوة بيت احلكمة بقرطاج  27و 28جانفي  ،1990املجمع
التون�سي للعلوم وا آلداب والفنون بيت احلكمة ،تون�س� ،1993 ،ص .208
ّ
 يرى ح ّمادي �ص ّمود أ�نّ �إق�صاء الذات أ�و ق ّلة ح�ضورها يف ال�سرية الذات ّية
العربي القدمي ال يقول � إ ّال ما يريد ا آلخر منه أ�ن
الكال�سيك ّية �سببه أ�نّ الناثر
ّ
يقول .فهو �صوت غريه مقطوع عن نف�سه �شاهد على القيم ال�سائدة مب ّلغ � إ ّياها
للنا�س.
Hammadi Sammoud, Prose arabe , in Encyclopédia
.Universalis, T 2, 1985, p.p. 435- 436
حم�ضت
 تقول جليلة الطريطر�« :إنّ أالحداث امل�سرودة غري مق�صودة لذاتها بل ّ
للداللة على ّ
اخلفي أ�و الباطن املتح ّكم فيها ف آ�ل
التعط�ش �إىل �إدراك املعنى
ّ
املو�ضوعي».
الذاتي على
أالمر �إىل انقالب املوازين �إذ رجحت كفّة
ّ
ّ
جليلة الطريطر ،االعتبار أل�سامة بن منقذ منوذجا يف الكتابة ال�سريذات ّية
العرب ّية القدمية ،حول ّيات اجلامعة التون�س ّية ،ع � ،1995 ،37ص .282
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االعتب���ار قيمة ك�ب�رى .فمن املعتبرِ ؟ وم���ا املعتبرَ به؟ وما
اال�سرتاتيجيّات الناه�ضة مبق�صد االعتبار؟
 IIاالعتبار املبا�شر
وردت امل����ادّة احلكائ ّي����ة يف كت����اب االعتب����ار يف �شكل
�أخب����ار .وق����د ا ّتخ����ذت بنية اخل��ب�ر ثالث �ص����ور من جهة
مكوّنات����ه :تتم ّث����ل الأ وىل يف البني����ة املج����رّدة القائمة على
ال�س����رد .فقد توات����رت الأ خبار التي اقت�ص����ر فيها الكاتب
على نقل الوقائع ،وتتّ�صل البنية الثانية بت�صدير اخلرب
بتمهي����د �ضمّنه موقفا �أو حكم����ا ،و أ�مّا البنية الثانية فتقوم
عل����ى اجلمع بني ال�سرد والتعليق؛ فقد عمد الكاتب � إىل
خت����م �أخب����ار ع����دّة بتعليق �أفاده م����ن الوقائع الت����ي نقلها.
و�أحيانا ترد هذه املكوّنات الثالثة يف اخلرب الواحد .وقد
مثّل ك ّل مكوّن من هذه املكوّنات �ضربا من اال�سرتاتيجيّات
الت����ي وظّ فها الكات����ب يف حتقيق مق�ص����د االعتبار .فما
اال�سرتاتيجيّات التي نه�ضت باالعتبار املبا�شر؟
 /1ا�سرتاتيجيّة الإ ح�ضار
نقل الكات���ب يف الق�سم الرئي�س من ك ّل خرب الوقائع
والتج���ارب التي عا�شه���ا �أو كان �شاهدا عليه���ا �أو حتمّلها
ع���ن بع�ض الرواة .وقد حر�ص على تنظيمها يف م�ستويينْ
تنظيم���ا غر�ضيّا :يتمثّل أ�وّلهم���ا يف تنظيمها داخل �أبواب
ثالث���ة ،لك ّل باب غر�ضه ،فق���د �أفرد الباب الأ وّل للحروب
والأ �سف���ار ،و�سجّ ل فيه �أحداث احل���روب ،و�صوّر م�شاهد
املع���ارك ،وتنقّالته ب�ي�ن البل���دان .وما ميّز ه���ذا الق�سم
 ن�شري على �سبيل الذكر ال احل�صر �إىل خرب �إفرجن ّية جترح م�سلما.
أ��سامة بن منقذ ،كتاب االعتبار� ،ص .165
 ُينظر على �سبيل املثال خرب ي�سلم بعد ُقطع �شريان قلبه.
أ��سامة بن منقذ ،كتاب االعتبار� ،ص .45
 ن�شري على �سبيل املثال �إىل خرب عجائب ال�سالمة يف �آمد.
امل�صدر نف�سه� ،ص �ص .108-107
ال�سريذاتي
وللن�ص
 يقول حم ّمد الباري :لل�سرية الذات ّية خطابها ال�سرديّ ،
ّ
ّ
اخلا�صة.
�إن�شائ ّيته
ّ
العربي احلديث،
حم ّمد الباردي ،عندما تتك ّلم الذات ال�سرية الذات ّية يف أالدب
ّ
ن�شر م�شرتك ،ط  ،1تون�س � ،2008ص .162

الأ وّل �أنّ الأ ح���داث امل�ستح�ض���رة وردت ح�س���ب ذاك���رة
�أ�سامة؛ فقد افتتح كتابه باحلديث عن معركة «قنّ�سرين»
وحما�ص���رة الرّوم ل�شيزر ،فقال« :ث���مّ � إنّ ملك الرّوم عاد
فخرج � إىل البالد يف �سنة اثنني وثالثني وخم�سمائة واتّفق
ه���و والإفرجن  -خذلهم اهلل -و�أجمع���وا على ق�صد �شيزر
ومنازلتها» (�ص  .)2فذاكرته بد�أت ت�شتغل من مرحلة
متقدّمة من عمره ،فروى تنقّالته من «�شيزر» نحو دم�شق
التي �أقام فيها ثماين �سنني .وجاء حديث �أ�سامة مقت�ضبا،
فاقت�ص���ر على ذكر مدّة � إقامته وما متيّزت به تلك الفرتة
الت���ي �شاهد فيها عدّة حروب ،وحظ���ي بالتّقدير والرّفعة
دون ذك���ر تفا�صي���ل يف ذلك ،فقال« :و�شه���دت فيها عدّة
ح���روب و�أجزل يل �صاحبها رحم���ه اهلل العطيّة والإقطاع
وميّزين بالتقريب والإكرام» (�ص .)3
ث���مّ رح���ل م���رّة أ�خ���رى � إىل م�ص���ر ،وق���دّر ل���ه �أن ي�شهد
احل���روب يف عهد الدّولة الفاطميّ���ة ،وخا�ض فيها العديد من
املع���ارك والغارات �آنذاك ،ليعود � إىل دم�شق �سنة ت�سع و�أربعني
وخم�سمائ���ة من مهمّة ر�سميّة .وهن���اك �شهد �أ�سامة بن منقذ
حروب امل�سلمني �ض ّد الإفرجن .وقاتل يف العديد من املعارك.
وخ�ص����ص الباب الثاين لنقل بع����ض النكت والنوادر
ّ
الت���ي ح�ضرت���ه وه���و ي�ستح�ض���ر أ�ح���داث حيات���ه ،فذكر
م���ا �سمعه من ن���وادر من رواة ثق���ة .وقد ق�سّ م���ه �صاحبه
ق�سم�ي�ن اثنني :افتت���ح الق�سم الأ وّل باحلدي���ث عن �أخبار
ال�صاحل�ي�ن ،و�أورد يف الق�سم الثّ���اين بع�ض الأ خبار حول
ّ
�أ�ساليب التداوي.
ال�صي���د و أ�ن���واع
وحت���دّث يف الب���اب الثال���ث ع���ن ّ
ال�صيد التي ح�ضرها يف �شيزر
احليوانات ،فذكر رحالت ّ
قائ�ل�ا« :و أ�ن���ا ذاكر ف�صال فيه���ا ح�ضرت���ه و�شاهدته من
ال�صي���د والقن�ص واجلوارح فمن ذلك ما ح�ضرته ب�شيزر
ّ
يف �صدر العمر» (�ص .)139
طي املنت.
 �سنحيل على امل�صدر ّ
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وكان يرافق ملك الأ مراء �أتابك زنكي و�شهاب الدّين
حمم���ود بن ت���اج امللوك يف دم�شق ،وامللك ن���ور الدّين �أبي
املظفّر حممود بن �أتابك زنكي ،وذكر العديد من البلدان
ال�صيد مثل م�ص���ر و�سوريّة ،ومل
الت���ي كان ميار�س فيه���ا ّ
يك���ن هذا الف�ص���ل مبعزل ع���ن �أخبار أ�خ���رى ،ذكر فيها
�أنواع اجلوارح وطباع والد �أ�سامة و�أ�صحابه.
ويتمثّل امل�ستوى الثاين يف تنظيم الأ خبار داخل الباب
الواح���د؛ ف�أوجد بني ك ّل جمموعة من الأ خبار قطبا دالليّا
ينتظمها ،كالقتال والرحلة و�صيد الوحو�ش.
يب���دو من خالل م���ا ورد يف كتاب االعتب���ار �أنّ حياة
�أ�سام���ة ب���ن منقذ ق���د ا ّتخ���ذت ثالث���ة م�س���ارات كربى:
ان�ص���رف �أ�سام���ة بن منقذ يف امل�س���ار الأ وّل � إىل احلروب
والقت���ال ،وتوجّ ه يف امل�سار الث���اين � إىل ال�صيد والقن�ص،
و أ�مّ���ا امل�س���ار الثال���ث فيتمثّ���ل يف ال�سفر والرتح���ال ،ومل
ين�ص���رف � إىل الكتاب���ة � اّإل يف مرحلة مت�أخّ ���رة من عمره.
وال�س�ؤال مل كتب �أ�سامة بن منقذ كتاب االعتبار؟
� إنّ تدوي���ن الوقائع املا�ضيّة يتيح لأ �سامة بن منقذ �أن
يعي�شها ثانيّة ،ولكن ب�ي�ن التجربتينْ وجوه اختالف عدّة،
فق���د عا����ش �أ�سامة التجرب���ة الأ وىل يف الواقع املعي�ش عن
طريق املمار�س���ة ،وكان حمكوما بت�سل�سل الوقائع الزمنيّ
وترابطه���ا العل���يّ  ،وكان من�شغ�ل�ا ب�إثب���ات ذات���ه وفر�ض
وج���وده .و أ�مّا التجربة الثانية فقد عا�شها يف الذاكرة عن
طريق اال�ستح�ضار والكتابة ،و�أخ�ضعها لعمليّة انتقاء،
وكان من�صرفا � إىل فهمها والت أ�مّل فيها.
ال�سرية الذات ّية وظيف ّيا من حيث كونه
 يرى �شكري املبخوت أ�نّ احلدث يف ّ
مرتبطا ب�سل�سلة من أالحداث ال ّالحقة التي تنتج عنه.
�شكري املبخوت� ،سرية الغائب �سرية ا آلتي ،دار اجلنوب للن�شر ،تون�س،
� ،1992ص .61
 ا�صطلحت جليلة الطريطر على عملية اال�ستح�ضار أ�و حا�ضر ال�سرد مبراجعة
املرت�سبة وال�ضاغطة
املا�ضي الفردي أ�و ا�سرتاتيج ّيات التبعيد .ور أ�ت أ�نّ اخلربات ّ
بك ّل ثقلها على زمن الكتابة مت ّثل تبعيدا �ضرور ّيا لتكييف الر ؤ�ية ال�سرد ّية.
العربي احلديث (بحث يف
جليلة الطريطر ،مق ّومات ال�سرية الذات ّية يف أالدب
ّ
املرجع ّيات)� ،ص .513
 يقول جورج قو�سدورف� :إنّ الكتابة لي�ست ن�سخا أ
للفكار ،و�إنمّ ا هي ميالد لها.
Georges Gusdorf, Auto-Bio-Graphie Lignes de
.vie 2, Editions Odile Jacob, Paris. 1991, p. 94
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وق����د أ�دّت عمليّة ا�ستح�ضار الوقائ����ع املا�ضية وتدوينها
� إىل ث��ل�اث نتائج :تتمّثل �أوالها يف � إح�ضار التجارب ال�سابقة
يف الواجه����ة الأ ماميّة من وعي �أ�سام����ة بن منقذ ،وتكثيفها.
ويتي����ح له مفهوم احل�ضور (� )Notion de présenceأن
يتمثّلها ذهنيّا ،فيعمل فيها عقله ،ويبحث عن املنطق املتحكّم
فيها؛ في�سه����ل عليه اقتنا�ص العربة وا�ست�صفاء احلكمة من
ك ّل جتربة خا�ضها وحادثة عا�شها وواقعة �سمعها.
وتتم ّث����ل النتيج����ة الثاني����ة يف االحتماء م����ن العجز؛ فقد
بل����غ �أ�سام����ة بن منقذ م����ن العمر عت ّي����ا ،وا�شتع����ل ر�أ�سه �شيبا
ووه����ن العظ����م من����ه ،وكان لهذا االنقالب م����ن القوّة � إىل
ال�ضع����ف أ�ث����ار �سلبيّة وخيم����ة يف نف�سيّة ابن منق����ذ؛ فف ّر عن
طري����ق اال�ستح�ضار من واقع يعي�شه �آنيّا � إىل واقع عا�شه قبليّا
لي�ستم ّد منه العون يف التخفيف من �أزمته النف�سيّة ،وقد �صوّر
هذه الأ زمة قائال« :ومل �أدري �أنّ داء الكرب عا ّم يعدي ك ّل من
�أغفله احلمام ،فلمّا توقّلت ذروة الت�سعني ،و�أبالين م ّر الأ يّام
وال�سنني� ،صرت كجواد العالف ،ال اجلواد املتالف ،ول�صقت
م����ن ال�ضع����ف بالأ ر�ض ،ودخ����ل من الكرب بع�ض����ي يف بع�ضي،
حتّى �أنكرت نف�سي ،وحت�سّ رت على �أم�سي» (�ص .)207
و أ�مّا النتيجة الثالثة فوثيقة ال�صلة بالنتيجة ال�سابقة,
وتتمثّ���ل يف � إعط���اء حياته معنى ،فقد انع���زل الكاتب عن
النا����س ،و�أقام يف ح�ص���ن كيفا من �أعمال دي���ار بكر،
و�أ�صب���ح عاجزا ع���ن الفعل ،فامت�ل��أ ت نف�س���ه فراغا لأ نّ
«الإطال���ة جتلب املاللة» (����ص  ،)242فارت ّد � إىل ذاكرته
ي�ستح�ضر منها م�سريته يف القت���ال والرتفيه ،لي�سحبهما
عل���ى واقعه الراه���ن ،فتكت�س���ب حياته معن���ى جديدا
 يقول أ��سامة بن منقذ م�ستطردا� :ضعفت الق ّوة ووهتّ ،
وتق�ضت ُب َل ْهنية العي�ش
وانتهت .ونك�سني التعمري بني أالنام ،و�إىل اخلمول ي ؤ�ول الظالم.
أ��سامة بن منقذ ،كتاب االعتبار� ،ص .212
 أ��سامة بن منقذ ،كتاب االعتبار� ،ص ( 213الهام�ش .)97
 يقول حم ّمد الباردي يف �سريته الذات ّية« :من أ�نا ا آلن؟ ...ل�ست رجال مه ّما �إىل
الدرجة التي يكتب فيها النا�س امله ّمون ق�ص�ص حياتهم .،ولك ّني أ�ريد أ�ن أ�عطي
حلياتي معنى».
حم ّمد الباردي ،تقرير �إىل عزيز أ�و �سرية مدينة �سرية ذات ّية روائ ّية ،الكتاب
الثاين� ،ضحى للن�شر والتوزيع ،2012 ،قاب�س� ،2012 ،ص .315
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بوجهي���ه اجلا ّد والهازل .ولئن مثّل مكوّن ال�سرد يف �أخبار
�أ�سامة ب���ن منقذ ا�سرتاتيجيّة � إح�ض���ار فما وظيفة مكوّن
التعليق يف م�سار االعتبار؟
التب�صر
ّ
 /2ا�سرتاتيجيّة
لقد عمد �أ�سامة يف مواطن عدّة من كتابه � إىل تذييل
اخل�ب�ر بتعليق .وق���د �ضمّن تل���ك التعالي���ق جمموعة من
احلقائق و�صل � إليها بعد �أن عا�ش التجربة ذهنيّا .وميكن
ت�صنيف تل���ك احلقائق ثالث���ة �أ�صناف :يتمثّ���ل ال�صنف
الأ وّل يف احلقائ���ق القيميّة ،وميكن ا�ست�صفاء �أبرزها من
خالل الأ مثلة التالية:

ويتّ�ص���ل ال�صن���ف الث���اين م���ن احلقائ���ق باحلقائق
الوجوديّ���ة ،حتديدا املوت؛ فالوعي بت�أخّ ���ر املوت رغم
ح�ضور �أ�سبابه حمل الكاتب على البحث يف حقيقة املوت،
ونهاية رحلة الإن�سان يف الوج���ود ،وقد تواترت التعليقات
امل ؤ�كّدة لهذه احلقيقة ،ونقت�صر على � إيراد مناذج منها:
املث���ال الأ وّل« :فه���ذه نكب���ات تزعزع اجلب���ال وتفني
الأ م���وال ،واهلل �سبحان���ه يعوّ����ض برحمت���ه ويختم بلطفه
ومغفرته ،وتلك وقعات كبار �شاهدتها م�ضافة � إىل نكبات
�سلمت فيها النف�س لتوقيت الآجال» (�ص .)45
املثال الث���اين« :ف�سبحان من � إذا ق���دّر ال�سالمة �أنقذ
الإن�سان من لهاة الأ �سد ،فذلك حقّ ال مثل» (�ص .)108

املث���ال الأ وّل« :وكان ذلك اليوم من �أ�ش��� ّد الأ يّام التي
م���رّت بي ،ملا جرى فيه من البغي القبيح الذي يُنكره اهلل
تعاىل وجميع اخللق» (�ص .)27

املث���ال الثالث« :ف�أي�سر الأ �شي���اء يقتل � إذا فرغ الأ جل،
والف�أل موكل باملنطق» (�ص .)135

املث���ال الثاين« :وك ّل �أمر ال يح�ض���ره العقل يظهر فيه
اخلط أ� والزلل» (�ص .)110

املث���ال الراب���ع« :فتع���اىل اهلل القادر على م���ا ي�شاء ال
ي�ؤخّ ر الأ جل الإحجام ،وال يقدّمه الإقدام (�ص .)90

املثال الثالث« :فهذا ح�ضره العقل يف مو�ضع تزول فيه
العق���ول ،و�أولئك ما ح�ضرهم العقل؛ فالإن�سان �أحوج � إىل
العقل من ك ّل ما �سواه ،وهو حممود عند العاقل واجلاهل»
(�ص .)112

حلقيقة املوت يف هذه ال�شواهد وجهان :يتمثّل أ�وّلهما
يف انف�صال املوت عن �أ�سبابه وعلله؛ فقد ذكر الكاتب أ�نّه
واجه خماطر جمّة يف ما م�ضى من عمره ،وعزّزها بذكر
مبخاطر ال�سباع ،وتع��� ّد ك ّل تلك املخاطر من لوازم املوت
و�أ�سباب���ه املبا�شرة ،ولكنّ املوت مي ّر ق���رب الكاتب وغريه
ممّ ن يواجهها وال ي�صيبهم.

املث���ال الراب���ع« :فه���ذه �آثار اجله���ل وعواقب���ه» (�ص
.)111
� إنّ م����دار هذه احلقائق عل����ى الظلم والعلم واجلهل.
وقد و�صل الكاتب بعد � إعمال عقله يف ما نقله من وقائع
� إىل �أنّ الظل����م مرتعه وخيم ،وهو ممّ����ا �أنكره اهلل واخللق
�أجمعني ،وو�صل كذلك � إىل �أنّ حتكيم العقل يع�صم الإن�سان
من الوقوع يف اخلط�أ ،و أ�مّا اجلهل فمهلك �أ�صحابه.



 يقول جريوم برنر :يف ال�سرية الذات ّية نطرح ر ؤ�ية ملا ن�سميه ذاتنا و أ�فعالها،
وت أ� ّمالتها و أ�فكارها ومكانها يف العامل.
جريوم برنر� ،صناعة الذات و�صناعة العامل� ،ضمن ال�سرد والهو ّية درا�سات
يف ال�سرية الذات ّية والذات الثقاف ّية ،ترجمة عبد املق�صود عبد الكرمي ،املركز
القومي| للرتجمة ،ط  ،1القاهرة� ،2015 ،ص .47

و أ�مّ���ا الوج���ه الث���اين م���ن حقيق���ة امل���وت فيتّمثل يف
ات�ص���ال املوت بالأ ج���ل؛ فاملوت لن ي�صي���ب �أيّ كائن حيّ
مهما �أحاطت به الأ �سباب والعلل ،ولكنّه ي�صيب ك ّل كائن
مت���ى انق�ضى الأ جل ،فامل���وت قدر يح��� ّل بالإن�سان بحلول
الأ ج���ل .وو�ص���ل الكات���ب بع���د � إدراك حقيق���ة امل���وت � إىل
ع�ب�رة مفادها �أنّ اجلنب والتقاع�س والتوقّي من املوت لن
 يقول أ��سامة بن م�ستطردا (الطويل):
تنا�ستني ا آلجال حتّى ك أ� ّنني دريئة �سفر بالفالة ح�سري
َ
أ��سامة بن منقذ ،كتاب االعتبار� ،ص .212
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تُنجي من املوت ،و�أنّ ال�شجاعة والإقدام وركوب املخاطر
ل���ن تعجّ ل بامل���وت .وقد �أجمل هذه الع�ب�رة يف قوله« :فال
يظ���نّ ظانّ �أنّ املوت يقدّمه ركوب اخلطر وال ي�ؤخّ ره �شدّة
احل���ذر؛ ففي بقائيّ �أو�ضح معترب .فكم لقيت من الأ هوال
وتقحّ م���ت املخ���اوف والأ خط���ار والقيت الفر�س���ان وقتلت
الأ �س���ود و�ضربت بال�سي���وف وطعنت بالرم���اح ،وجُ رحت
بال�سه���ام واجلروح –و�أنا م���ن الأ جل يف ح�صن ح�صني-
� إىل �أن بلغت متام الت�سعني»�( .ص .)211
و أ�مّ���ا ال�صنف الثال���ث من احلقائق فحقائ���ق دينيّة،
ومداره���ا عل���ى الق�ضاء والق���در .ون�سوق الأ مثل���ة التالية
لبيان هذه احلقيقة:
املثال الأ وّل« :فعجبا من ذلك اجلبّار الذي قتل الأ �سد
وقتلت���ه عقرب مثل الإ�صبع؛ ف�سبح���ان اهلل القادر النافذ
امل�شيئة يف اخللق» (�ص .)140
املث���ال الثاين :قلت �سبحان اهلل من نفذت م�شيئته يف
خلقه يُحيي ومييت وهو حيّ ال ميوت بيده اخلري وهو على
ك ّل �شيء قدير (�ص .)54
املث���ال الثال���ث :ف�سبي���ل الرج���ل املح���ارب يتفقّ���د عدّة
ح�صانه ،ف����إنّ �أي�سر الأ �شياء و�أقلّها ي����ؤذي ويهلك ،ك ّل ذلك
مقرون مبا يجري (كذا) به الأ قدار والأ ق�ضية (�ص .)185
يتج ّل���ى ق�ضاء اهلل وقدره من خ�ل�ال هذه الأ مثلة يف
املوت؛ فاهلل يهيّ���ئ الأ �سباب ليتحقّق به���ا ق�ضا�ؤه وقدره،
وقد عجز عق���ل الكاتب عن ا�ستيعاب املفارقة بني الرجل
يقت���ل الأ �سد ،ولك���ن تقتله العق���رب ،رغم ما ب�ي�ن الأ �سد
والعق���رب من تفاوت يف البنية اجل�سميّ���ة ،وو�صل � إىل �أنّ
الق�ض���اء والق���در هما التف�س�ي�ر املنطقيّ له���ذه املفارقة،
وق���د حمله ب�صره بهذه احلقيقة عل���ى االعتبار والت�سليم
بامل�شيئة االلهيّة.
وهك���ذا اعترب امل ؤ�لّف ممّ ا م�ضى يف حياته ،وقد حقّق
عم���ل االعتب���ار ع���ن طري���ق ا�سرتاتيجيّة الإح�ض���ار التي
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التب�صر التي متثّلت يف
مت ّثل���ت يف ال�سرد ،وا�سرتاتيجيّ���ة ّ
التعليق ،وال �شكّ يف �أنّ القارئ �سيعترب ممّ ا اعترب منه
امل ؤ�لّ���ف .فم���ا اال�سرتاتيّجيّات التي وظّ فه���ا امل ؤ�لّف حلمل
القارئ على االعتبار؟
 IIIاالعتبار غري املبا�شر
� إنّ القارئ وهو يقر أ� «كتاب االعتبار» ال يعدم موعظة
�أو عربة ،بل � إنّ �أ�سامة بن منقذ توجّ ه � إىل القارئ يف بع�ض
املوا�ض���ع حامال �إيّاه على موقف دون �آخر وداعيا �إيّاه � إىل
االعتبار؛ فهو يقول« :فال يظنّ ظانّ �أنّ املوت يقدّمه ركوب
اخلطر وال ي�ؤخّ ره �شدّة احلذر ،ففي بقائيّ �أو�ضح معترب»
(�ص  ،)211و�ألحّ �أ�سامة بن منقذ على دعوة القارئ � إىل
يو�ضح لل�شجاع
االعتبار قائ�ل�ا« :ف�إنّني ر�أيت ...معت�ب�را ّ
العاق���ل واجلبان اجلاهل �أنّ العم���ر م ؤ�قّت مقدّر ال يتقدّم
�أجل���ه وال يت�أخّ ر» (�ص  ..)211ويقول فيليب حتي« :رمى
امل ؤ�لّف من وراء كتابه � إىل تعليم �أمثولة �أدبيّة ،لذلك �سمّاه
كتاب االعتبار ،و�أورد م���وا ّد يُرجى منها �أن يعترب القارئ
مبا ح ّل بغريه ي�ستفيد لنف�سه».
و� إذا نظرن���ا � إىل الأ خب���ار ال���واردة يف كت���اب �أ�سامة
ب���ن منقذ «كت���اب االعتبار» من زاوية الق���ارئ وقفنا على
�ض���روب أ�خ���رى خمتلفة م���ن االعتب���ار ،ومثّ���ل ك ّل مكوّن
م���ن مكوّنات اخلرب ا�سرتاتيجيّ���ة جديدة تنه�ض مبق�صد
االعتبار ،فما تلك اال�سرتاتيجيّات؟
 /1ا�سرتاتيجيّة التمثيل
لقد �صدّر الكاتب عدّة �أخبار مبكوّن متهيديّ  ،وت�ضمّن
ك ّل مك����وّن حكما من الأ حكام املطلقة ،ثمّ �أورد ق�سم ال�سرد
 تقول جليلة الطريطر « :أ�ق�صى ما ميكن أ�ن يطمع فيه من تعقّل حياته ( أ��سامة
بن منقذ) هو االعرتاف والت�سليم بعجزه عن �إدراك وجوه احلكمة امل�ص ّرفة
ألطوار حياته والتن ّب ؤ� مبا ميكن أ�ن تنطوي عليه ك ّل حلظة مت ّر به من خري أ�و
�ش ّر ،من �سعادة أ�و أ�مل.
جليلة الطريطر ،االعتبار أل�سامة بن منقذ منوذجا يف الكتابة ال�سريذات ّية
العرب ّية القدمية� ،ص .284
 فيليب حتي ،مقدّمة املح ّرر� ،ضمن كتاب االعتبار� ،ص «ك».
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لي�ستدلّ على �صواب ذلك احلكم .وقد تنوّعت تلك الأ حكام
واختلفت م�ضامينها ،ونذكر منها النماذج التالية:
املثال الأ وّل« :ومن عجائب القلوب �أنّ الإن�سان يخو�ض
الغم���رات ويركب الأ خطار وال يرتاع من ذلك ،ويخاف ما
ال يخاف منه ال�صبيان وال الن�سوان» (�ص .)182
املثال الثاين« :الن�صر يف احلرب من اهلل تبارك وتعاىل
ال برتتيب وتدبري وال بكرثة نفري وال ن�صري» (�ص .)190
املث���ال الثالث« :وم���ن النا�س من يقات���ل للوفاء» (�ص
.)123
املثال الرابع �« :إذا انق�ضت املدّة مل تنفع ال�شجاعة وال
ال�شدّة» (�ص .)117
املث���ال اخلام�س« :ويف ح�سن ال�سيا�س���ة ربح كثري من
عمارة البالد» (�ص .)114
ت�ضمّن املثال الأ وّل حكما مفاده املفارقة بني ال�شجاعة
واخل���وف عند الإن�س���ان؛ فهو ي�شج���ع يف مواجهة عظائم
الأ م���ور والأ �شياء ،ويج�ب�ن يف مواجهة ال�صغائر ،وقد قدّر
الكات���ب �أنّ القارئ قد يع�س���ر عليه ا�ستيعاب هذا احلكم؛
فج���اء باملكوّن ال�س���رديّ  ،ونقل خرب عمّ���ه و�أحد الغلمان،
فالع���مّ «من �أ�شجع �أهله ،له املواق���ف امل�شهورة والطعنات
املذك���ورة ،وهو � إذا ر�أى الف�أرة تغيرّ ت �صورة وجهه وحلقه
كالزمع من نظرها وقام من املو�ضع الذي يراها فيه» (�ص
 ،)182و أ�مّ���ا الغالم فكان �شجاع���ا مقداما ،ولكنّه يفزع
من احليّة حتّى يفقد �صوابه.
وقام املثال الثاين على حكم مطلق مفاده �أنّ الن�صر
يف احل���رب ال يك���ون بالتخطيط املحكم �أو الع���دّة والعتاد
و�إنمّ ا ه���و مب�شيئة اهلل ،ثمّ �ساق خ�ب�ر انت�صار �أبيه وعمّه
وبع�ض املماليك على جي�ش الإفرجن يف �شيزر.
وت�ضمّ���ن املثال الثالث حكما مف���اده القتال من �أجل
الوفاء ،وه���و لي�س حكما مطلقا ميكن اعتباره قيمة كونيّة

يخ�ص �صنفا معيّنا من النا�س ،ثمّ
و� إنمّ���ا هو حكم جزئيّ ّ
�أورد الكات���ب خرب الكردي الذي قاتل قتاال �شديدا مع عمّ
الكاتب و�أبيه � إقرارا منه بجميل لهما عليه.
و أ�مّ���ا املث���ال الرابع فم���داره على الأ ج���ل ،وهو حكم
مطل���ق ي�ستم��� ّد قوّته من ا�ستن���اده � إىل احلقائق التي جاء
به���ا الإ�سالم ،وقد نق���ل امل ؤ�لّف خرب موت أ�ح���د �أ�صحابه
يف �ساح���ة القت���ال رغم �شجاعت���ه و�صغر �سنّ���ه ،وت�ضمّن
املث���ال اخلام�س حكما مفاده ازدهار العمران متى �أح�سن
احلاكم �سيا�سة النا�س ،وا�ستدلّ الكاتب على هذا احلكم
مبا كان من ح�سن تدب�ي�ر ح�سام الدولة بن دملاج �صاحب
بدلي�س يف حماية قلعته من التخريب.
� إنّ ه���ذه الأ ح���كام الواردة يف �ص���دارة بع�ض الأ خبار
تتّ�سم ب�سمت�ْي:نْ  :تتمّثل �أوالهما يف نزوعه���ا � إىل التجريد،
وقد جاء الق�سم ال�س���رديّ � إثرها مبا�شرة مبنزلة التمثيل
احلكائ���يّ ليخفّف ما بها من جتريد ،وي�سهل على القارئ
ا�ستيعابه���ا ،وتتّ�صل ال�سم���ة الثانية بنزوع ه���ذه الأ حكام
� إىل الإط�ل�اق؛ فهي مبنزلة املبادئ الكربى التي ميكن �أن
ي�سلّم ك ّل � إن�سان بها ،وميثّل الت�سليم بها وجها من وجوه
االعتب���ار الذي �أفاده الق���ارئ من التج���ارب التي عا�شها
الكات���ب ،و� إذا �ش���كّل ق�سم ال�س���رد ا�سرتاتيجيّة متثيل
تي�سّ ر على القارئ االعتبار من �سرية �أ�سامة بن منقذ فما
اال�سرتاتيجيّة التي مثّلها ق�سم التعليق؟
 يرى حم ّمد م�شبال أ�نّ أ�خبار اجلاحظ حكايات �سرد ّية تقوم بتمثيل م�ضمون
خلقي أ�و حكمة م�شرتكة أ�و معنى عقديّ أ�و فكرة فل�سف ّية أ�و علم ّية ،ف�إذا كانت
ّ
ال�سطح ّية ّ
الظاهرة ت�سرد حكاية ف� إ ّنها من الوا�ضح تخدم أ�غرا�ضا
يف بنيتها ّ
بالغ ّية.
حم ّمد م�شبال ،البالغة وال�سرد ،جدل الت�صوير واحلجاج يف أ�خبار اجلاحظ،
من�شورات ك ّل ّية ا آلداب ،جامعة عبد امللك ال�سعدي ،تطوان� ،2010 ،ص .49
 يقول �سعيد جبار متحدّثا عن كتاب االعتبار« :و�إذا كانت هذه املادة ال�سرد ّية
التاريخ ّية التي يقدّمها امل ؤ� ّلف ت أ�تي لتقدمي عربة وموعظة للقارئ املتلقّي
التوا�صلي تعليم ّيا توجيه ّيا ،تعمل على الت أ�ثري فيه من أ�جل
ف�سي�صبح مق�صدها
ّ
ّ
حفزه على االعتقاد يف جمموعة من املبادئ ومتثلها يف حياته و�سلوكاته».
�سعيد جبار ،من ال�سرد ّية �إىل التخييل ّية بحث يف بع�ض أالن�ساق الدالل ّية يف
العربي ،دار أالمان ،ط  ،1الرباط� ،2013 ،ص .99
ال�سرد
ّ
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 /2ا�سرتاتيجيّة التوجيه
عمد الكاتب يف عدّة مواطن من كتابه � إىل ختم اخلرب
بتعليق ،وكنّا ر�أينا يف العن�صر ال�سابق من عملنا �أنّ التعليق
تب�ص���ر بالن�سبة � إىل الكاتب ،ولكنّ هذا
مثّل ا�سرتاتيجيّة ّ
املك���وّن ينه�ض ب�ضرب خمتلف م���ن اال�سرتاتيجيّات متى
ونو�ضح ذلك اعتمادا على
نظرن���ا � إليه من زاوية القارئّ ،
النماذج التالية:
املث���ال الأ وّل« :والرجال � إذا ق���وّوا نفو�سهم على �شيء
فعلوه» (�ص .)102
املثال الث���اين« :ف�سبحان القائل «وع�س���ى �أن تكرهوا
�شيئا وهو خري لكم» (�ص .)77
املثال الثال���ث« :قلت ف�سبحان من نف���ذت م�شيئته يف
خلق���ه يحي���ي ومييت ،وهو حيّ ال مي���وت ،بيده اخلري وهو
على ك ّل �شيء قدير» (�ص .)45
املثال الراب���ع»« :وك ّل �أمر ال يح�ضره العقل يظهر فيه
اخلط أ� والزلل» (�ص .)110

حني � إىل �آخر ،فهو يقول« :وكان من طريف ما جرى ذلك
الي���وم» (�ص  .)27ويقول كذلك« :ومن عجائب ال�سالمة
� إذا ج���رى بها الق���در و�سبقت بها امل�شيئ���ة» (�ص ،)107
ويق���ول يف مو�ض���ع �آخر« :و�شاه���دت من نخ���وات الن�ساء
عجب���ا» (����ص  ،)163بل يعمد الكات���ب يف بع�ض الأ حيان
� إىل احلك���م على جمموعة من الأ خبار مثل قوله يف بداية
احلديث عن املعارك مع الإفرجن وامل�سلمني« :و�س�أورد من
عجائب م���ا �شاهدته ومار�سته يف احل���روب ما يح�ضرين
ذكره» (�ص .)46
� إنّ ه���ذه النتائ���ج ال���واردة يف ق�س���م التعلي���ق يف �آخر
الأ خب���ار �أو الأ حكام الت���ي تقوّم الأ خبار متثّ���ل �ضربا من
احلقائ���ق الت���ي ا�ستخل�صه���ا الكاتب من التج���ارب التي
عا�شه���ا يف ما تقدّم م���ن عمره ،وملّا كان���ت هذه احلقائق
نتائج مبا�شرة للتجارب التي م ّر بها الكاتب ف�إنّها �ستحوز
قدرا كب�ي�را من ال�صدق ،و�ست�ضغط عل���ى ذهن القارئ،
فتوجّ ه���ه � إىل الت�سلي���م به���ا والعمل مبقت�ضاه���ا من جهة
كونها حقائ���ق مطلقة وغري قابل���ة للت�شكيك يف جدواها،
و� إذا كان���ت �أق�سام اخلرب قد مثّلت ا�سرتاتيجيّات خمتلفة
�ساهم���ت يف حتقيق مق�صد االعتب���ار ،فما اال�سرتاتيجيّة
التي مثّلها الكتاب بك ّل �أبوابه.

ت�ضمّ���ن املث���ال الأ وّل نتيج���ة مفاده���ا �أنّ ال�شجاعة
����دّي وجوبا � إىل الإجناز ،وقد و�صل
والعزمية والإ�صرار ت ؤ
� إليه���ا الكاتب بعد �أن نقل خ�ب�ر ابن املرجّ ى الذي ا�ستوىل
مبفرده على ح�صن ،وت�ضمّن املثال الثاين نتيجة مدارها
عل���ى وجوب ت�سليم الإن�سان بق�ضاء اهلل وقدره لأ نّه يجهل
موا�ضع اخلري واملنفعة ،وتفي���د النتيجة الواردة يف املثال
الثالث �أنّ ك ّل �ش���يء حمكوم مب�شيئة اهلل ،ال �سيّما احلياة
وامل���وت .و أ�مّا النتيجة الواردة يف املث���ال الأ خري فمفادها
وجوب � إعم���ال العقل يف ك ّل الأ م���ور للتوقّي من الوقوع يف
اخلط�إ.

لق���د نق���ل �أ�سام���ة بن منق���ذ يف كتاب���ه م���ا �أ�سعفته
الذاكرة با�ستح�ض���اره من التجارب التي عا�شها والوقائع
التي ح�ضرها �س���واء �أكان فاعال فيه���ا �أم �شاهدا عليها،
ونقل كذلك مواقفه وردود �أفعاله يف ال�سياقات التي وجد
نف�س���ه فيها ،فبنا �صورة لذاته قوامها ال�شجاعة والبطولة
واحلكمة واملروءة.

وتتحقّق ا�سرتاتيجيّ���ة التوجيه كذلك من خالل تلك
الأ ح���كام الت���ي كان الكاتب يق���وّم بها بع����ض الأ خبار من

والقارئ وهو يقر أ� �سرية �أ�سامة بن منقذ يتي�سّ ر عليه
الو�ص���ول � إىل تل���ك ال�صورة الت���ي بناها الكات���ب لنف�سه،
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فيت أ�ثّ���ر بها أ�يمّ ا ت أ�ث���ر ،ويقوده ت أ�ثّره ذل���ك � إىل املحاكاة،
فيعمل على اتّباع الكاتب يف بع�ض املواقف متى وجد نف�سه
يف �سياق ي�شبه ال�سياق الذي نقله الكاتب ،ويقلّده يف بع�ض
الأ لوان من ال�سلوك يف خمتلف وجوه احلياة.
� إنّ هذه املحاكاة متثّل ا�سرتاتيجيّة من ا�سرتاتيجيّات
االعتب���ار؛ فيج���د القارئ نف�س���ه قد اعترب م���ن �شخ�صيّة
�أ�سامة بن منقذ يف حروب���ه و�أ�سفاره و�صيده ولهوه ،وغيرّ
موقف���ه من عدي���د الق�ضايا بناء على م���ا �أفاده من �سرية
�أ�سامة بن منقذ.
لق���د نه�ض مق�صد االعتبار غ�ي�ر املبا�شر على ثالث
ا�سرتاتيجيّ���ات :التمثيل والتوجيه واملح���اكاة ،وهي كفيلة
ب����أن تو�صل الق���ارئ � إىل خمتل���ف �ضروب االعتب���ار التي
�أوردها امل ؤ�لّف يف كتابه؛ فيفيد منها ما من �ش�أنه �أن يغيرّ
مواقفه �أو يعدّل �سلوكه ويوجّ ه حياته وجهة مّا.
اخلامتة
يتّ�ض���ح ممّ ���ا تقدّم �أنّ «كت���اب االعتب���ار» لأ �سامة بن
منقذ دليل قاطع على ح�ضور �أدب الذات يف �أدبنا العربيّ
القدمي ،ولئن مل ي�ستجب هذا الكتاب ك ّليّا ملعايري التجني�س
احلديث���ة ف�إنّه يع��� ّد �أقرب � إىل جن�س ال�س�ي�رة الذاتيّة من
الأ جنا�س الأ خرى ال �سيّما املذكّرات.
وقد قام الكتاب على �ضربينْ متداخلينْ من االعتبار:
اعتبار موجّ ه � إىل الكاتب نف�سه بعد �أن �أرهقه ت�أخر الأ جل،
والتب�صر؛ فكثّف
ّ
وت�أ�سّ ����س عل���ى ا�سرتاتيجيّتيْ الإح�ض���ار
الكات���ب ع���ن طريق الإح�ض���ار املا�ضي يف ذهن���ه .وو�صل
تب�صر ما م ّر به من التج���ارب � إىل ا�ست�صفاء
ع���ن طريق ّ
املوعظة وا�ستخال�ص العربة.
و أ�مّا ال�ضرب الثاين من االعتبار فموجّ ه � إىل القارئ،

وق���د نه�ضت به ث�ل�اث ا�سرتاتيجيّ���ات خمتلفة باختالف
املكوّنات البنيويّ���ة يف الأ خبار املرويّ���ة :التمثيل والتوجيه
واملح���اكاة .وم ّكن���ت ه���ذه اال�سرتاتيجيّ���ات الق���ارئ من
النف���اذ � إىل مقا�صد الكاتب ،والوقوف على ما �أراد له من
وجوه االعتبار.
امل�صدر واملراجع
 Iامل�صدر:
ب���ن منق���ذ (�أ�سامة) ،كت���اب االعتبار ،ح���رره فيليب
حتي ،الدار املتّحدة للن�شر ،بريوت.1981 ،
 IIاملراجع:
 /1املراجع العرب ّية
 االعتب���ار لأ �سام���ة ب���ن منق���ذ منوذج���ا يف الكتاب���ة
ال�سريذاتيّ���ة العربيّ���ة القدمي���ة ،حوليّ���ات اجلامع���ة
التون�سيّة ،ع .1995 ،37
 الباردي (حممّد) ،عندما تتكلّم الذات ال�سرية الذاتيّة
يف الأ دب العربيّ احلديث ،ن�شر م�شرتك ،ط  ،1تون�س
.2008
 برنر (جريوم)� ،صناعة الذات و�صناعة العامل� ،ضمن
ال�س���رد والهويّة درا�س���ات يف ال�س�ي�رة الذاتيّة والذات
الثقافيّ���ة ،ترجم���ة عبد املق�صود عب���د الكرمي ،املركز
القومي للرتجمة ،ط  ،1القاهرة.2015 ،
 تقري���ر � إىل عزيز �أو �سرية مدين���ة �سرية ذاتيّة روائيّة،
الكتاب الثاين� ،ضحى للن�شر والتوزيع ،2012 ،قاب�س،
.2012
 جب���ار (�سعيد) ،من ال�سرديّ���ة � إىل التخييليّة بحث يف
بع����ض الأ ن�ساق الدالليّة يف ال�سرد العربيّ  ،دار الأ مان،
ط  ،1الرباط.2013 ،
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 �شطاح (عبد اهلل) ،ت�سريد الذات بني الرواية وال�سرية
الروائيّة ..املراجع واملتخيّل ،عامل الفكر ،العدد ،171
مار�س .2017
 القا�ضي (حممّد) ،الظاهر والباطن يف كتاب «الأ يّام»
بحث يف التبئري� ،ضم���ن مائويّة طه ح�سني وقائع ندوة
بيت احلكمة بقرطاج  27و 28جانفي  ،1990املجمع
التون�س���يّ للعلوم والآداب والفنون بيت احلكمة ،تون�س،
.1993
 املبخ���وت (�شكري)� ،س�ي�رة الغائب �س�ي�رة الآتي ،دار
اجلنوب للن�شر ،تون�س.1992 ،
 جمموع���ة م ؤ�لّفني ،معجم ال�سرديّ���ات � ،إ�شراف حممّد
القا�ضي ،ن�شر م�شرتك ،ط .2010 ،1
 م�شب���ال (حممّ���د) ،البالغة وال�سرد ،ج���دل الت�صوير
واحلج���اج يف �أخبار اجلاحظ ،من�شورات ك ّليّة الآداب،
جامعة عبد امللك ال�سعدي ،تطوان.2010 ،
 مق ّوم���ات ال�س�ي�رة الذاتيّ���ة يف الأ دب العربيّ احلديث
(بح���ث يف املرجعيّ���ات) ،مرك���ز الن�ش���ر اجلامع���يّ
وم�ؤ�سّ �سة �سعيدان للن�شر ،تون�س.2004 ،
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إشكالية املعىن في ضوء النظرية السّ ياقية
د.حبيب بوزوادة

جامعة مع�سكر  -اجلزائر
habibbouzouada@gmail.com

ملخ�ص البحث :
يعت�ب�ر املعن���ى من الق�ضايا الأ كرث �أهمية يف ال���كالم الب�شري ،فهو الهدف املق�صود من �أيّ نظ���ام لغويّ  ،أ�مّا امل�ستويات
الل�سانية الأ خرى (ال�صوتية وال�صرفية والرتكيبية) فهي حاملة للمعنى ،وو�سيلة �أ�سا�سية من و�سائل التبليغ ،ونظر ًا لطبيعة
املعن���ى التي متتاز بالغمو�ض والتغيرّ والتبدّل ،كان���ت احلاجة ما�سّ ة لدرا�سة هذا املكوّن املهمّ من مكوّنات الل�سان الب�شريّ ؛
فظه���ر ب�سب���ب ذلك عل���م الدّاللة ،الذي ناق�ش ق�ضاي���ا املعنى ب�شبكة من الآلي���ات املعرفية التي �سمح���ت باحلفر يف املعنى
والو�صول � إىل نتائج �أكرث دقّة ومو�ضوعية.
ونظ���ر ًا حليوي���ة (املعنى) ،جتاذبته حق���ول معرفية �أخرى ،كال�سيميائي���ة والتداولية وغريهما ،غ�ي�ر �أنّ هذه املجاالت
املف�ضلة للك�شف ع���ن الدّالالت اخلفية يف اخلطاب الب�ش���ريّ  ،حتى و� إن كان
املعرفي���ة اتّفق���ت على اعتبار ال�سي���اق الو�سيلة ّ
احلدي���ث عنه حتت �أ�سماء �أخرى ،كاملقام ،واملوقف ،والقرين���ة ،وامل�ؤ�شّ ر ..لكنّها جميع ًا ت�شري � إىل �أهميّة ظروف التخاطب
يف �صياغة اخلطاب ،وفهم معانيه وك�شف دالالته.
و�س أ�ح���اول يف ورقت���ي �أن �أ�س ّل���ط ال�ضوء على ال�سياق �ضمن ثالث���ة مقاربات؛ املقاربة الرتاثية ،الت���ي ت�ستلهم من جهود
اللغويني العرب ،وعلماء �أ�صول الفقه ،ومقاربة علماء الل�سانيات (نظرية فريث ال�سياقية) ،واملقاربة التداولية التي �أعطت
�أهمية �أكرب لق�ضايا ال�سياق �ضمن بنية اخلطاب و�آلية ا�ستك�شافه.
الكلمات املفاتيح :
املعنى ،الدّاللة ،الل�سانيات ،ال�سياق ،النظرية ال�سياقية ،التداولية
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The question of meaning within the contextual theory
Dr.Habib Bouzouada

Mascara University-Alegria

Abstract :

habibbouzouada@gmail.com

Meaning is a main issue in human speech. It is the intended purpose of any linguistic
system; meanwhile the other linguistic levels (phonetic, morphological and syntactic
ones) are bearings of meaning, and a basic means of communication. Because of the
ambiguous and changing nature of meaning, there was a strong need to study this
important component of the human tongue, and that have leaded to the emergence of
Semantics, which has discussed the issues of meaning with a set of cognitive mechanisms
that allowed searching in meaning and reach more accurate and objective results.
Because of the vitality of the (meaning), it has been attracted by other disciplines ,
such as semiotics, pragmatics etc… . However, these cognitive fields have agreed on
considering the context as the best means to discover the connotations in the human
discourse, even if it is named differently as situation, position, proof, index ect .. But they
all indicate the importance of the conditions of communication in the framing a speech ,
and understanding of the its meaning and significance.
In this paper is an attempt to highlight the context within three approaches: the traditional
one which inspired the efforts of the old Arab linguists, and scholars of Islamic Principles
of jurisprudence. Then the linguistic approach especially the Firth approach, and finally
the pragmatic approach which interested strongly in the context issues in framing and
analyzing discourse .

Key words :

Meaning- significance - Linguistics- Context- Contextual Theory- Pragmatics
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متهيد:
يعترب املعنى ( )Meaningجوهر عملية التخاطب،
فه���و احلقيقة التي يهدف املتكلّمون � إىل � إبالغها ،ويهدف
املخاطَ ب���ون ال�ستيعابها وفهمها ،وم���ع ذلك ف� إنّ االهتمام
ب���ه مل يكن كب�ي�ر ًا يف الدّرا�س���ات اللغوي���ة القدمية ،فقد
ظلّت الأ ولوية للبنية ال�شكلية للخطاب اللغوي على ح�ساب
بنيت���ه الدّاللية ،ف�شه���دت احل�ضارات القدمي���ة اهتمام ًا
باجلوان���ب ال�صوتي���ة للكلم���ة ،وب�صيغه���ا ال�صرفي���ة� ،أو
باجلوانب الرتكيبية للكالم ،أ�مّا احلديث عن املعنى فقد
كان ي أ�ت���ي بالتبعية يف االخت�صا�ص���ات املختلفة ،كتف�سري
ن�صو�ص الدّين� ،أو الفل�سفة ونحوهما.
غ�ي�ر �أنّ الع���امل اللغ���وي الفرن�س���ي مي�ش���ال بري���ال
(� )M.Bréalأطل���ق �سن���ة 1883م دع���وة لالهتم���ام
باجلوان���ب الدّاللية للخط���اب اللغوي ،و�أعل���ن من خالل
كتاب���ه ( )Essai de Sémantiqueع���ن ت�أ�سي�س علم
الدّاللة ( ،)Semanticبغر�ض البحث يف ماهية املعنى،
و�آلي���ات ت�شكّله ،وطرق حتوّله ،قائ�ل�ا �« :إنّ الدرا�سة التي
ندع���و � إليها القارئ ه���ي من نوعٍ حدي���ث للغاية بحيث مل
ت�س���مّ بعد ،نعم لقد اهتمّ معظ���م الل�سانيني بج�سم و�شكل
���ط � إىل القوانني التي تنتظم تغري
الكلمات ،وما انتبهوا ق ّ
املعاين ،وانتقاء العبارات اجلدي���دة والوقوف على تاريخ
ميالده���ا ووفاتها ،ومب���ا �أن هذه الدّرا�س���ة ت�ستحق ا�سم ًا
خا�ص��� ًا به���ا ،ف�إنّنا نطل���ق عليه���ا ا�س���م ()Semantic
للدالل���ة على علم املعاين» ،وبرغ���م �أهمية ما دعا � إليه
بري���ال � إ ّال انه مل يلق ال�صدى والرتحي���ب املطلوبني ،فقد
ت�أخّ ���ر ذيوع �أفكاره � إىل �سن���ة 1923م عندما �أ�صدر عاملا
اللغ���ة الإجنليزيني (�أوجدن وريت�ش���اردز) كتابهما معنى
املعنى (.)The Meaning of Meaning
 Le Roy Maurice: les grands courants de la
 linguistique modern p46نقال عن عبد اجلليل منقور :علم
الدّاللة أ��صوله ومباحثه �ص20

وبذي���وع حما�ض���رات فردينان���د دو�سو�س�ي�ر
 )Saussureيف القرن الع�شرين جرى � إعادة ترتيب علوم
اللغة ،فتمّت �صياغة قواعد املعرفة اللغوية حتت م�صطلح
الل�ساني���ات ( ،)Linguisticو�أ�صب���ح عل���م الدّالل���ة هو
امل�ستوى الرابع من م�ستويات هذا العلم الوليد ،بالإ�ضافة
� إىل امل�ست���وى ال�صوت���ي ،وامل�ست���وى ال�ص���ريف ،وامل�ست���وى
الرتكيبي.
هل املعنى م�شكلة؟
يعت�ب�ر املعنى م���ن املفاهيم الزئبقي���ة ،فهو غري قابل
للتكمي���م ،وال ميك���ن القب�ض عليه ،وال قيا�س���ه� ،أو تثبيته،
�إنّه �سريع التفلّت ،فما يزال النّا�س خمتلفني يف م�ستويات
� إدراك���ه ،وطرق الو�ص���ول � إليه ،و�آلي���ات � إنتاجه ،ومن هنا
ت أ�ت���ي حيوي���ة ه���ذا املفه���وم ،فمن ه���ذه الدينامي���ة تولّد
االخت�ل�اف ،وم���ن االخت�ل�اف انبثق���ت ال���ر�ؤى والأ فكار،
وت�شكّلت الفل�سفات والعلوم.
لق���د فكّك حمم���د مفتاح مفه���وم املعنى ،وح���اول �أن
يح�ص���ي م�ستوياته ،انطالق ًا من معطي���ات ال�سيميائيات
م�ستعين��� ًا باجتهادات علم���اء الأ �صول ،فوجد ب����أنّ املعنى
طبقات ،كطبق���ات الق�شرة الأ ر�ضية ،ل���ك ّل طبقة ميزات
وخ�صائ����ص حم���دّدة ،وه���ذه امل�ستويات تق���ع بني قطبني
�أ�سا�سيني وهم���ا منتهى الو�ضوح ومنتهى الغمو�ض ،وعليه
حت���دّث ع���ن � إمكاني���ة ت�صني���ف النّ�صو�ص تبع��� ًا لدرجة
قربه���ا �أو بعدها عن هذي���ن القطبني ،فقال« :يخطئ من
ي�سلِّ���م ب����أنّ اللغ���ة �شفّافة ،وكذل���ك يخطئ م���ن يعترب �أنّ
اللغ���ة عَ مَ���اء و�أنّ اخلطاب حجاب ،وجت ّنب��� ًا للأ خذ ب�أحد
الطّ رفني دون �سواه ،ف�إنّنا نقرتح درجات للدّليل من حيث
طبيع���ة معناه» .وتبع ًا له���ذا التوجيه حتدّث مفتاح عن
الدّرج���ات التالية من النّ�صو�ص ،وه���ي :النّ�ص الوا�ضح،
النّ����ص البينّ  ،النّ����ص الظاهر ،النّ����ص املحتمل ،النّ�ص
املمكن ،النّ�ص العميّ .
 حممد مفتاح :املفاهيم معامل �ص.147
 انظر �شرح هذه امل�صطلحات يف املرجع ال�سابق �ص148 147-
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أ�مّا يف الثقافة العربية القدمية ف� إنّ العالقة بني اللفظ
واملعنى كانت دائم��� ًا � إ�شكالية ،ح�صرها علماء املنطق يف
خم�س عالقات ،كما نبّه على ذلك الأ خ�ضريّ يف منظومة
ال�سلّم املرونق:
ـاظ ِل ْل َمع ـ ــان ـ ـ ــي
َونِ�سْ َبـ ـ ـ ُة َأال ْلف ـ ـ ـ ِ
خَ مْ�سَ ـ ـ ـ ُة َأ�قْ�سَ ـ ــامٍ ب ــال ُنقْـ�صـ ــانِ
َت ــواطُ ـ ـ ـ ٌؤ� تَ�شَ ـا ُكـ ـ ـ ــكٌ تَخَ ـ ــا ُلـ ـ ـ ُـف
وَاال�شْ ِت ـ ــراكُ عَ كْ�سُ ـ ـ ـ ُه ال ّت ـ ـَراد ُُف
فاملف���ردة ق���د ت���دلّ عل���ى معناه���ا ب�ص���ورة مبا�شرة
ت�شم���ل ك ّل �أفراده ،وهي التواط�ؤ ،كدالل���ة «الإن�سان» على
زيد وعم���رو وبكر� ،أو تدلّ على معن���ى يتفاوت الأ فراد يف
االت�صاف به ،كداللة «ال�ضوء» التي تتفاوت بني (ال�شم�س،
والقمر ،وال�سّ راج) ،وهو الت�شاكك ،أ�مّا اال�شرتاك فاحتاد
اللف���ظ واخت�ل�اف املعن���ى ،كدالل���ة «الع�ي�ن» عل���ى العني
البا�ص���رة ،وعني امل���اء ،وغريهم���ا .وال�ّت�رّ ادف هو داللة
اللفظني عل���ى املعنى الواحد ،وي���راد بالتخالف اختالف
الأ لفاظ الختالف املعاين ،وهو �أكرث مفردات اللغة.
كم���ا حتدّث املناطقة ع���ن دالالت املطابقة والت�ضمن
وااللتزام ،باعتبارها الأ �شكال ال�ضابطة لعالقة اللفظ مع
معناه ،لأ نّ الكلمة قد تدلّ على متام املعنى (املطابقة)� ،أو
م�صاحب له عق ًال
ٍ
عل���ى بع�ضه (الت�ضمّن)� ،أو على معنى
�أو عرف ًا كدّاللة احلاجب على العني (االلتزام) .
ويح�ص���ر اللغوي���ون العالقات النّاظمة ب�ي�ن الكلمات
ومعانيه���ا �ضم���ن ثالثة �أطر ،وهي التباي���ن ،واال�شرتاك،
وال�ت�رادف ،ق���ال �أحمد خمتار عم���ر�« :ألف���اظ اللغة من
حيث دالالتها ثالثة �أنواع:
�أ-املتباين :وهو �أك�ث�ر اللغة ،وذلك �أن يدلّ اللفظ الواحد
على معنى واحد.
 أالخ�ضري� :شرح ال�س ّلم �ص.67
 حبيب بوزوادة :علم الدّاللة ،الت أ��صيل والتف�صيل �ص.84
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ب-امل�ش�ت�رك اللفظي :وه���و �أن يدلّ اللف���ظ الواحد على
�أكرث من معنى.
ج-امل�ت�رادف :وه���و �أن ي���دلّ �أكرث م���ن لفظ عل���ى معنى
واحد».
أ�مّ���ا علم���اء �أ�صول الفق���ه فقد امت���ازت نظرتهم � إىل
املعن���ى بالكثري م���ن احليوية والدّقة ،فه���م يتحدّثون عن
قطب�ي�ن �أ�سا�سي�ي�ن وهم���ا (املحك���م واملت�شاب���ه) الل���ذان
ميث�ل�ان منتهى البيان ،ومنتهى الغمو�ض ،قال ال�سّ يوطي:
«املحكم ال تتوقف معرفته على البيان ،واملت�شابه ال يرجى
بيانه» ،وبني هذين القطبني هناك م�ستويات �أخرى من
املعاين متدرّجة يف درجة و�ضوحها وبيانها ،قال ال�شريف
التلم�ساين« :اعلم �أنّ اللف���ظ �إمّا �أن يحتمل معنيني� ،أو ال
يحتم���ل � إ ّال معنى واحداً ،ف�إن مل يحتمل بالو�ضع � إ ّال معنى
واحدا فهو (النّ����ص) ،و� إن احتمل معنيني؛ ف�إمّا �أن يكون
راجح���ا يف �أحد املعنيني� ،أو ال يك���ون راجحا ،ف� إن مل يكن
راجح��� ًا يف �أحد املعنيني فهو (املجمل) ،وهو غري املت�ضح
الدّالل���ة .و� إن كان راجح ًا يف أ�ح���د املعنيني؛ ف�إمّا �أن يكون
رجحانه من جهة اللفظ� ،أو من جهة دليل منف�صل ،ف� إذا
كان من جه���ة اللفظ فهو (الظّ اه���ر) ،و� إن كان من جهة
دليل منف�صل فهو (امل ؤ�وّل) ،فخرج من هذا �أنّ اللفظ �إمّا
ن�ص ،و�إمّا جمملٌ ،و�إمّا ظاهرٌ ،و�إمّا م ؤ�وّل».
ٌّ
و�ضم���ن ه���ذا ا إلط���ار الإ�ش���كايل يق���ع الت�ض���ارب يف
املعاين ،والتباين يف الدّالالت للمفردة الواحدة ،وللخطاب
الواحد ،وهو ما دفع امل�شتغلني بعلم الدّاللة وق�ضايا املعنى
� إىل البحث عن ال�سبل الكفيلة ب� إزاحة الغمو�ض ،والو�صول
� إىل املع���اين احلقيقي���ة للخط���اب اللغويّ  ،فظه���رت تبع ًا
ال�صلة ،مثل النظرية
لذل���ك العديد من النظري���ات ذات ّ
الإ�شاري���ة ،والنّظري���ة الت�صوّري���ة ،والنظري���ة ال�سلوكية،
 علم الدّاللة �ص.145
 ال�سيوطي :ا إلتقان يف علوم القر�آن �ص.300
 ال�شريف التلم�ساين :مفتاح الو�صول �ص.47
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ونظري���ة احلقول الدّاللية ،والنظري���ة التوليدية ،وغريها
م���ن النّظري���ات ،التي ق ّدم���ت الكث�ي�ر للتحلي���ل اللغوي،
و أ�مّ���دت الدّار�سني بالعديد م���ن املنهاجيات التي �سمحت
باالق�ت�راب العلمي من ق�ضايا املعن���ى ،وحاولت �أن تبحث
يف �آليات ت�شكّل املعنى ،و�سبل الو�صول � إليه.
غ�ي�ر �أنّ النظري���ة الت���ي �أثبت���ت كفاءته���ا يف تف�س�ي�ر
الدّالالت وتو�ضي���ح املعاين هي النظري���ة ال�سياقية .لأ نّها
جعل���ت همّها ه���و ك�ش���ف املعن���ى ،والتعرّف علي���ه �ضمن
اال�ستعماالت اللغوية املختلفة .وهو ما �سنحاول ا�ستعرا�ضه
الحق ًا يف هذه الدّرا�سة.
مفهوم ال�سّ ياق:
ج���اء يف ل�سان الع���رب� :ساق الإبل وغريه���ا ،ي�سوقها
�سوق���اً ..وقد ان�ساق���ت وت�ساوقت الإبل ت�ساوق���اً :تتابعت،
ال�ص���داق واملهر �سياق��� ًا و�أ�ساق���ه ،و� إن كان
و�س���اق � إليه���ا ّ
ال�ص���داق عند العرب الإبلُ،
دراه���م �أو دنانري ،لأ نّ �أ�صل ّ
وه���ي التي تُ�س���اق ،فا�ستعمل ذل���ك يف الدّره���م والدّينار
وغريهما..
ومعظ���م املعاج���م العربي���ة حت�صر دالل���ة ال�سّ ياق يف
التّتاب���ع دون انقطاع ،قال اجلوه���ريّ « :يقال ولدت فالنة
ثالث���ة بنني على �ساق واحدة� ،أي بع�ضهم على � إثر بع�ض،
لي�ست بينهم جارية»..
أ�مّا يف اال�صط�ل�اح فتت أ�لّف كلمة �سياق ()Context
من ال�سابق���ة ( )Conوتعني امل�شاركة ،و( )Textوتعني
النّ����ص ،وعليه فكلم���ة ( )Contextهي (م���ع النّ�ص)،
�أو (م�صاحب���ات النّ����ص) ،ويف ه���ذا امل�صطلح اعرتاف
بوج���ود حقيقتني ،وهم���ا النّ�ص بو�صف���ه منظومة لغوية،
وم�صاحب���ات للن����ص بو�صفه���ا العنا�ص���ر املحيطة بهذه
املنظومة اللغوي���ة ،قال �ستيفان �أوملان (:)S.Ullmann
«� إنّ ال�سي���اق عل���ى ه���ذا التف�س�ي�ر ينبغ���ي �أن ي�شم���ل –ال
الكلمات واجلمل احلقيقي���ة ال�سّ ابقة والالحقة فح�سب-

ب���ل والقطعة كلّها والكتاب كلّه ،كما ينبغي �أن ي�شمل بوجه
م���ن الوجوه ك ّل ما يتّ�صل بالكلمة من ظروف ومالب�سات.
والعنا�ص���ر اللغوية املتعلّقة باملقام الذي تنطق فيه الكلمة
لها هي الأ خرى �أهميتها البالغة يف هذا ال�ش�أن».
� إنّ ال�سي���اق هو «املحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة
اللغوي���ة� ،سواء �أكانت كلمة �أو جملة يف � إطار من العنا�صر
ن����ص �آخ���ر
اللغوي���ة �أو غ�ي�ر اللغوي���ة» .فال�سي���اق ه���و ٌّ
م�صاح���ب للنّ�ص الظاه���ر للقرّاء ،وه���و عن�صر مهمّ يف
توجيه ال���دّالالت ،واكت�شاف املعاين ،التي تتميّز باحلركة
والتفلّت والتغيرّ امل�ستمر.
و�أيّ دعوة لالكتفاء بالدّاللة املعجمية وحدها ،مبعزل
ع���ن موقعها داخل اخلطاب� ،أو عن ظ���روف � إنتاجها هي
دع���وة غري علمي���ة ،وخمالف���ة لطبيعة ال���كالم الب�شريّ .
يقول �ستيفان �أوملان «� إنّ الذين ينادون بهذه الآراء ين�سون
الف���رق الأ �سا�سي ب�ي�ن الكالم واللغة ،وه���ذا الفرق يتمثّل
يف �أنّ ال�سّ ياق���ات � إنمّ���ا تكون يف املواق���ف الفعلية للكالم،
وغن���يّ عن البيان حينئذ �أنّ مع���اين الكلمات املخزونة يف
�أذه���ان املتكلّمني وال�سّ امعني ال حتظ���ى بالدّقة والتحديد
� إ ّال ح�ي�ن ت�ض ّمه���ا الرتاكي���ب احلقيق���ة املنطوق���ة ..ولكن
ع���دم و�ضوح الفرق بني الكالم واللغ���ة قد عاق كثري ًا من
العلماء عن منح الكلمات املفردة ن�صيبها من اال�ستقالل
الذي ت�ستحقه» .فال جمال الكت�شاف املعاين احلقيقية
للكلمات خارج دائرة اال�ستعمال.
ال�سّ ياق يف الرتاث العربي:
لق���د انتبه الدّار�سون العرب يف وقت مبكّر � إىل �أهميّة
ال�سّ ياق يف توجيه الدّالالت واكت�شاف املعاين ،فنجد الكثري
م���ن العلماء ال ُيقْدِ مُ على تفكيك مفهومٍ من املفاهيم قبل
 �ستيفن أ�وملان :دور الكلمة يف اللغة ترجمة كمال ِب ْ�شر �ص.57
 ردة اهلل بن ردة الطلحي :داللة ال�سياق ،جامعة أ�م القرى ،مكة املكرمة،
1424هـ ،ط� 1ص.51
 �ستيفن أ�وملان :دور الكلمة يف اللغة ترجمة كمال ِب ْ�شر �ص.57
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�أن يتن���اول بالتّحلي���ل �ش���روط � إنتاجه ،وظ���روف � إن�شائه.
وميكنن���ا �أن نلم�س ذلك بو�ضوح يف بيئتني رئي�سيتني؛ بيئة
علماء الأ �صول ،وبيئة علماء اللغة.
 - 1بيئة الأ �صوليني:
� إنّ تعامل علماء �أ�ص���ول الفقه مع اخلطاب ال�شّ رعي،
�أك�سبه���م وعي��� ًا كب�ي�ر ًا بخط���ورة املعن���ى و�أهميت���ه ،فهم
يعت�ب�رون �أنف�سه���م يتح ّمل���ون م�س�ؤولية �صياغ���ة الأ حكام
وتبليغها للنّا�س انطالق ًا من القر�آن وال�سّ نة وباقي م�صادر
الت�شريع ،حتى �أطلق عليهم ابن القيم لقب (املوقّعني عن
ربّ العامل�ي�ن)  ،ولذلك متيّ���زت نظرتهم � إىل اخلطاب
ال�شّ رع���ي بالكثري من الدّقة والتح���رّي ،والنظر املتوا�صل
والعمي���ق يف �سياقات���ه املختلف���ة ،واعت�ب�روا ذل���ك �شرط ًا
�أ�سا�سي��� ًا ال�ستنب���اط الأ حكام ،يقول اب���ن القيم« :ال�سّ ياق
ير�ش���د � إىل تبيني املجمل ،وتعي�ي�ن املحتمل ،والقطع بعدم
احتمال غري امل���راد ،وتخ�صي�ص الع���ام ،وتقييد املطلق،
وتن���وّع الدّاللة ،وهذا من �أعظم القرائن الدّالة على مراد
املتك ّل���م ،فمن �أهمله غلط يف نظ���ره ،وغالط يف مناظرته
فانظ���ر � إىل قوله تع���اىل ذُ قْ ِ� إن ََّك َأ�نْ���تَ العَزِ ْي ُز الكَرِ يمْ ُ
(ال ّدخ���ان  )214:كي���ف جن���د �سياق���ه يدلّ عل���ى أ�نّه
الذليل احلقري».
فتف�س�ي�ر اخلط���اب الدّين���ي ي�ستلزم م���ن وجهة نظر
الأ �صوليني ا�ستح�ضار كافة القرائن التي ميكنها الإ�سهام
يف توجيه املعن���ى ،وذلك انطالق ًا من قاعدة �أنّ اخلطاب
قر�آن ًا �أو حديثاً -ظنيُّ الدّاللة غالباً ،فنحن �أمام نوعنيمن اخلط���اب؛ خطاب احتمايل ،وخط���اب غري احتمايل
(ن�ص) مثلما قال الغزايل �« :إن كان ن�ص ًا ال يَحتمِ ل؛ َكفَى
 وذلك يف كتابه أال�صويل ّ
رب العاملني).
ال�شهري (�إعالم املو ّقعني عن ّ
أ
آ
موجه إلبلي�س ،و�سياق الية� :إنّ �شجرة الزّقوم طعام الثيم
 اخلطاب يف ا آلية ّ
كاملهل تغلي يف البطون كغلي احلميم خذوه فاعتلوه �إىل �سواء اجلحيم ثم
�صبوا فوق ر أ��سه من عذاب احلميم ذق �إنك أ�نت العزيز الكرمي( الدخان:
.)214
 ابن القيم :بدائع الفوائد (.)222/4
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معرف��� ُة اللغةِ ،و� إن تطرق � إليه االحتمال؛ فال يُعرف املرا ُد
ف�صل
منه حقيق ًة � إال بان�ضمام قرين ٍة � إىل اللفظ» ،وقد ّ
علماء الأ �صول يف ذك���ر ال�سّ ياقات التي تتحكّم يف دالالت
اخلط���اب حت���ت م�صطل���ح (القرائ���ن املرجّ ح���ة) ،وهي
عندهم «�إمّا لفظية ،و�إمّا �سياقية ،و�إمّا خارجية».
أ�وّال-القرينة اللفظية:
وه���ي التي ترجّ ���ح املعن���ى املحتمل من داخ���ل البنية
اللغوي���ة حملِّ الإ�ش���كال ،وميثّل الأ �صولي���ون لذلك بلفظة
(قرء) ال���واردة يف قول���ه تع���اىل َ والمْ ُطَ َّلقَ���اتُ يَترَ َ ب َّْ�صنَ
ِب أ�َنفُ�سِ هِ ���نَّ َث َالثَ��� َة قُ��� ُروْءٍ ( البق���رة ، )228 :فهي لفظة
حتتمل يف اللغة معنى احلي�ض والطهر ،لكّن اختالف جن�س
العدد عن املعدود قرين ٌة لفظية ترجّ ح املعنى الثاين ،يقول
ال�شريف التّلم�س���اين« :الأ طهار مذكّرةٌ؛ فيجب ذكر التّاء
يف الع���دد امل�ضاف � إليها ،فيق���ال :ثالثة �أطهار ،واحلي�ض
م ؤ� ّنث���ة؛ فيج���ب حذف الت���اء من الع���دد امل�ض���اف � إليها،
فيقال :ثالثُ حِ يَ�ض ،ولـمّا قال اهلل تعاىلَ  :ث َال َث َة ُق ُروَءٍ 
بالتّاء ،علمنا أ�نّه �أراد الأ طهارَ».
ثانيًا-القرينة ال�سّ ياقية:
تنق�سم القرينة ال�سّ ياقية � إىل ن�صية وحالية ،يريدون
بالقرين���ة النّ�صي���ة عالق���ة الن����ص بالوح���دات النّ�صية
القريب���ة من���ه ،حي���ث تخ�ض���ع دالل���ة النّ����ص للتوجيهات
الدّاللي���ة للمركّبات املج���اورة لها ،مثال���ه قوله تعاىل:
وَامْ ��� َر َأ� ًة ُّم ؤ�ْمِ نَ��� ًة �إِن وَهَ بَ���تْ َنفْ�سَ هَا لِل َّنبِ���يِّ �إِنْ َأ�رَا َد ال َّنبِيُّ
أ�َن يَ�سْ تَنكِ حَ هَ���ا( الأ حزاب ، )50:ي���دلّ على جواز عقد
خا�صا
النّ���كاح بلفظ الهب���ة ،لكنه تعبري يحتم���ل �أن يكون ًّ
بالنبي  ،كما يحتمل �أن يكون عاما لأ مّته ،فجاء متام
الآية مرجّ ح���ا خل�صو�صية ذلك بالنب���ي  :خَ الِ�ص ًة





الغزايل :امل�ست�صفى من علم أال�صول �ص185
أ
ال�شريف التّلم�ساين :مفتاح الو�صول �إىل بناء الفروع على ال�صول �ص.56
املرجع نف�سه �ص.56
د.عبد الكرمي بكري :ف�صول يف اللغة أ
والدب �ص.7
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ل ََك مِ نْ ُدوْنِ املُ ؤ�ْمِ نِينْ َ( الأ حزاب.)50:
أ�مّا القرين���ة احلالية فرياد بها املرجّ حات امل�صاحبة
للخطاب ،لأ نّ «�أمر الدّاللة ال يحمله اخلطاب كن�سق لغويّ ،
و� إنمّ���ا م���ردّه � إىل الطبيع���ة الإنتاجية التي يح���وّل عربها
القارئ خطاب النّ�ص � إىل خطاب ذي مقا�صد داللية»،
ومثال���هَ  :و ْي ٌل يوْمَ ئِ���ذٍ ِّل ْل ُمكَذِّ ِب َني انطَ ِلقُ���وا �إِلىَ مَ ا كُنتُم ِب ِه
ُتكَذِّ بُونَ انطَ ِلقُوا �إِلىَ ظِ لٍّ ذِ ي ثَلاَ ِث �شُ ع ٍَب اَل ظَ لِيلٍ و اََل ُي ْغنِي
مِ نَ ال َّلهَبِ ( املر�سالت ،)31-28-30--29:فاملق�صود
من الظ ّل يف هذا ال�سّ ياق هو لهب جهنّم ،وجرى ا�ستعمال
كلم���ة ظل على �سبيل التهكّ���م ،فاخلطاب يف النهاية وليد
تفاعالت �شخ�صية واجتماعية و�أدبية معقّدة ،ومن واجب
القارئ �أن يعترب ك ّل ذلك يف احل�سبان.
ثالثًا-القرينة اخلارجية:
ه���ي �أداة ترجيح معنى من املع���اين غري املت�ضمّنة يف
اخلطاب مو�ض���ع الإ�شكال ،ولكنه���ا ت�ستفاد من خطابات
�أخرى ،وعرّفه���ا الأ �صوليون ب أ�نّها «موافق��� ُة �أحدِ املعنيني
لدليلٍ منف�صلٍ  ،من ن�ص� ،أو قيا�س� ،أو عمل.
مثال الن�ص :تف�سري ال ِعدّة يف قوله تعاىل� :إِذَ ا طَ َّل ْقتُمُ
النِّ�سَ اء فَطَ ِّلقُوهُ نَّ ِل ِع َّدتِهِ نَّ َو أ�َحْ ُ�صوا ا ْل ِع َّدةَ( الطّ الق،)1:
فهي تعني الطّ هر واحلي�ض ،لكنّ الأ حناف اعتربوا ال ِع َّد َة
ث�ل�اث حي�ضات بقرينة ن�صية خارجية ،وهي قوله تعاىل:
ي�ض مِ ���ن نِّ�سَ ا ِئكُ���مْ �إِنِ ا ْر َت ْبتُمْ
وَاللاَّ ئِ���ي َيئِ�سْ ���نَ مِ ���نَ المْ َحِ ِ
َف ِع َّد ُتهُنَّ ثَلاَ َث ُة أ�َ�شْ هُرٍ وَاللاَّ ئِي لمَ ْ يَحِ ْ�ضنَ ( الطّ الق،)4:
فجع���ل عدة امل���ر�أة التي ال حتي�ض ثالث���ة �أ�شهر ،بدال عن
احلي����ض ،ممّ ا دلّ على �أن احلي����ض هو الأ �صل يف ح�ساب
العدة ولي�س الطّ هر ،فف�سّ رت الآية ال�سابقة.
مث���ال القيا�س :تف�سري املالكية ملعن���ى ال ِعدّة الوارد يف
 د.عبد اجلليل منقور :الت أ�ويل ومق�صدية اخلطاب ،جملة قراءات ،جامعة
مع�سكر العدد أالول �ص.49
أ
 د.عبد الكرمي بكري :ف�صول يف اللغة والدب �ص.9-8
 ال�شريف التلم�ساين :مفتاح الو�صول �إىل بناء الفروع على أال�صول �ص.57

الآية ال�سابق���ة انطالقا من القيا�س ،فاعت�ب�روا �أنّ ال ِعدّة
لـمّا كان م�أمورًا بها كانت عبادة ،وبالقيا�س على ال�صالة
وال�صيام والطّ واف –وهي عبادات كلّها -ال يجوز التعبد
باحلي�ض ،ولذا وجب حمل املعنى على الطّ هر.
«�صلُّ���وا َكمَ���ا َر َأ� ْي ُتمُ���ونيِ
مث���ال العم���ل :قول���ه َ :
أ� َُ�صلِّ���ي» ،يف بي���ان �صفة ال�صالة ،وقول���ه « :خُ ذُ وا
عَ نِّ���ي مَ نَا�سِ َككُ���مْ » ،يف بيان �صفة احل���ج ،وهذه �أح�سن
ال�صفة،
أ�ن���واع القرائ���ن ،لأ نّ «البي���ان بالفعل �أد ُّل عل���ى ّ
و�أوق��� ُع يف الفهم من ال�صفة بالق���ول ،لمِ َا يف امل�شاهدة من
املزيد عن الأ خبار».
فالأ �صولي���ون نظ���روا � إىل اخلط���اب ال�شّ رعي بو�صفه
بني���ة ن�صي���ة متكامل���ة ،ال يعت�ب�رون اجلملة ه���ي الوحدة
الأ �سا�سي���ة املهيمن���ة فيه ،ولكنه���م يتحدّثون ع���ن النّ�ص
ب�صورة �أك�ث�ر حداثة ،يرتبط �أوله ب آ�خ���ره ،ويف�سّ ر بع�ضه
بع�ض���ا� ،إنّهم يقرتبون كثريا مم���ا ي�سمّيه املعا�صرون علم
الن����ص ( ،)Science du texteوم���ن ثَ���مَّ ف���� إنّ فه���م
اخلطاب يكون حمتاج���ا � إىل � إدراك مكوّناته كافة ،ولي�س
باالقت�ص���ار على نظ���رة جمت���ز�أة تكتفي مبح���لِّ ال�شاهد
بعي���دا عن ال�سياق���ات الداخلية واخلارجي���ة .لذلك يغدو
م���ن ال�ضروري اال�ستعانة على فهم الن�ص بكافة املكوّنات
الن�ص بالن�ص
الت���ي ت�شكّل بيئة اخلطاب ،ومنها تف�س�ي�ر ّ
نف�س���ه ،مثلم���ا نلم�س ذلك عن���د املف�سري���ن الذين جعلوا
تف�سري القر�آن بالقر�آن �أ�صل التفا�سري.
 - 2بيئة اللغويني:
لقد �شكّل ال�سّ ياق حجر الزّاوية يف الدّرا�سات اللغوية
العربية ،فحظي هذا املكّون ب�أهمية بالغة لدى املعجميني
 أ�خرجه البخاري وم�سلم
 أ�خرجه م�سلم
ُ
وجنة املناظر �ص.185
 ابن قدامة :رو�ضة الناظر ُ
تعاىل�:ص َر َ
اط الذِ ْينَ َأ� ْن َع ْمتَ عَ َل ْيه ِْم(الفاحتة:
 فيف�سرون –مثال -ا إلنعام قوله
ِ
 ،)7بقوله  :أُ� ْو َل ِئ َك ا َّلذِ ينَ َأ� ْن َع َم اللهّ ُ عَ َل ْيهِم مِّ نَ ال َّن ِب ِّي َني ِمن ُذ ِّر َّي ِة �آد ََم وَممِ َّ نْ َح َم ْل َنا
َم َع ُن ٍوح َو ِمن ُذ ِّر َّي ِة ِ� إ ْب َر ِاه َيم َو ِ� إ ْ�س َرا ِئ َيل وَممِ َّ نْ هَ دَ ْي َنا َو ْاج َت َب ْي َنا( مرمي.)58 :
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والنح���اة والبالغي�ي�ن وغريه���م ،الذي���ن كان���وا مدركني
لأ همي���ة ظروف � إن�ش���اء اخلطاب يف فه���م اخلطاب ،ويف
ت�شكيل���ه �أي�ض���اً .وق���د ظ ّل البالغي���ون ي���ردّدون عبارتهم
ال�شهرية (لك ّل مقام مق���ال) � ،إدراك ًا منهم بدور العوامل
غري اللغوية يف بلورة خطاب لغوي قادر على الو�صول � إىل
املتلقني بالي�سر املطلوب والدّقة املرغوبة ،حتى اخت�صروا
مفهوم البالغة يف كلمة (املقام) ،وقال قائلهم «البالغة
هي مطابقة الكالم الف�صيح ملا يقت�ضيه احلال».
ووعي ًا م���ن اجلاحظ �شي���خ البالغة العربي���ة ب�أهمية
التّناغم ب�ي�ن اخلطاب اللغ���وي و�سياق���ه االجتماعي دعا
يف عبارت���ه ال�شّ ه�ي�رة � إىل ت�شكي���ل خط���اب لغ���ويّ يراعي
أ�ح���وال املخاطب�ي�ن وقدراته���م ومنزلته���م االجتماعي���ة،
فق���ال« :جم���اع البالغة التما����س ح�سن املوق���ع ،واملعرفة
ب�ساع���ات القول ،و�أن ال يُكلَّ���م �سيّد الأ مّة بكالم الأ مّة ،وال
املل���وك بكالم ال�سّ وق���ة ،ومدار الأ مر عل���ى � إفهام ك ّل قومٍ
مبقدار طاقتهم ،واحلمل عليهم على �أقدار منازلهم»،
فالبالغ���ة هي القدرة على حترير املعنى من عقال البنية
ال�شكلية للغة ،ب�صياغة خطاب توا�صليّ  � ،إفهامي ،وهذا ما
ال ميكن حتقيقه بعيد ًا عن مراعاة �سياق التخاطب ،الذي
يح�صره اجلاحظ يف �أحوال املخاطبني ومقاماتهم.
نظرية ال�سّ ياق:
يف خ�ض���م املح���اوالت العلمية املتالحق���ة ال�ستك�شاف
املعن���ى ظه���رت النظري���ة ال�سياقي���ة (Contextuel
 )Theoryبو�صفه���ا �إح���دى املح���اوالت اجل���ادّة للبحث
يف معنى املعنى ،و�آلي���ات حتوّله ،وكان زعيم هذا االجتاه
الع���امل الربيطاين ف�ي�رث ( )Firthال���ذي اعترب املعنى
«جمموع���ة مركّبة من العالئ���ق ال�سّ ياقية ،وعلى الدّرا�سة
الفونولوجي���ة ،والرتكيبي���ة ،واملعجمي���ة ،والدّاللي���ة �أن
تعالج مكوّنات هذه املجموع���ة يف � إطار �سياقها املنا�سب،
 أ�حمد الها�شمي:جواهر البالغة �ص.27
 اجلاحظ :البيان والتبيني (.)81/1
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فالدّرا�س���ة الدّاللية ح�س���ب مفهومه ينبغي له���ا �أن تربط
امللفوظ���ات الل�ساني���ة ب�سياقه���ا املوقف���ي ال���ذي تنتج فيه
بالفع���ل» ،فاملف���ردة الواحدة ق���د حتمل ع���دد ًا هائ ًال
م���ن املدلوالت بح�س���ب ال�سّ ياقات التي تنتم���ي � إليها هذه
املف���ردة ،وعليه يظ ّل ال�سّ ياق هو الوحي���د الكفيل بتحديد
املدل���ول املراد ،يق���ول �أحمد ح�س���اين« :التف�سري الدّاليل
يف ظ���ل النّظري���ة ال�سّ ياقي���ة ينبن���ي مبدئي ًا عل���ى ح�صر
ال�سّ ياق���ات املختلف���ة الت���ي يظه���ر فيه���ا ع���ادة العن�صر
الل�ساين بو�صفه مدخ ًال معجمي��� ًا غري ثابت ،يتغري بتغري
املواقف ،وال�سّ ياقات املختلفة التي يرد فيها� ،سواء �أكانت
هذه ال�سّ ياقات ل�سانية �أم غري ل�سانية».
لق���د �صرّح فريث ب�أنّ املعن���ى ال ينك�شف � إ ّال من خالل
ت�سيي���ق الوحدة اللغوي���ة ،لأ نّ ال�سّ ياق وح���ده هو الذي
يح���رّر املفردات م���ن �أغالله���ا املعجمية ،وي�ضي���ف � إليها
مفاهي���م جديدة ت�سمح بتحديد دقي���قٍ لدالالتها .و�ضمن
هذا الإطار �صنّف رواد هذه النّظرية ال�سياقات واملواقف
التي ت�شارك يف � إنتاج املعنى كما ي�أتي:
 - 1ال�سياق اللغوي (:)Linguistic Context
يع���رّف ال�سي���اق اللغ���ويّ ب أ�نّه ك ّل م���ا يتع ّل���ق بالإطار
الدّاخل���يّ للغ���ة ،وم���ا يحتوي���ه م���ن قرائ���ن ت�ساع���د على
ك�ش���ف دالل���ة الوح���دة اللغوي���ة الوظيفية� ،ضم���ن البناء
العام للنّ����ص ،وهذا الأ مر يتطلّب الع���ودة � إىل نظم اللغة
وال�صرفية ،والرتكيبية ،واملعجميّة ،والدّالليّة،
ال�صوتيةّ ،

للوقوف على ذات الكلم���ة وماهيتها  ،نحو قوله تعاىل:
هلل فال تَ�سْ تعْجِ لُوه( ال ّنم���ل ،)01:فالدّاللة
َ أ�تَى أ�َمْ ��� ُر ا ِ
الزمني���ة للفعل َ أ�تَ���ى حتيل على الـما�ض���ي� ،أما داللته
داخل �سياق الآية فتنفتح على اال�ستقبال.





أ�حمد ح�ساين :مباحث يف الل�سانيات �ص.154
املرجع نف�سه �ص.154
أ�حمد خمتار عمر :علم الدّاللة �ص.68
عبد القادر عبد اجلليل :علم الل�سانيات احلديثة �ص.542
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وميثّل �أحمد خمتار عمر لل�سّ ياق اللغويّ بلفظة (يد)
التي تتغيرّ معانيها تبع ًا لال�ستعماالت التي تَرِ ُد فيها:

اللغة الإجنليزية كلمتا ( )loveو( )likeف� إنّ ك ًّال منهما
حتمل قيم ًا انفعالية تختلف عن الأ خرى ،رغم ا�شرتاكهما
يف �أ�صل املعنى وهو (احلب).
� - 3سياق املوقف (:)Situational Context

جَ (-يدُ) الدّهر :م ّد زمانه.

ونعني به الإطار اخلارجيّ الذي يحيط بالإنتاج الفعليّ
لل���كالم يف املجتم���ع اللغ���وي ،فظ���روف � إنت���اج الكالم
ت�سهم ب�ش���كل مبا�شر يف حتديد املعنى املق�صود ،وميكننا
التمثي���ل لذل���ك بكلم���ة (عملية) الت���ي ميك���ن تف�سريها
بح�سب املوقف االجتماعي الذي تطلق فيه ،فتعني العملية
يف �سي���اق موقف تعليمي � إجراء عملي���ة ح�سابية من جمع
�أو ط���رح �أو �ضرب ،ويف ال�سّ ي���اق الطبّي يق�صد بها عملية
جراحية ملري�ض معينّ  ،أ�مّا القيام بعملية يف �سياق املوقف
الع�سكريّ فيعني تنفيذ خطّ ة ع�سكريّة ما.
 - 4ال�سّ ياق الثقايف (:)Cultural Context

�أ-هم (يدٌ) على من �سواهم � :إذا كان �أمرهم واحداً.
بَ (-يدُ) الف�أ�س :مقب�ضها
دَ (-يدُ) الرّيح� :سلطانها.
هـَ (-يدُ) الطّ ائر :جناحه.
و-بايعته (يَدً ا) بيد� :أي نقداً.
ز-ثوبٌ ق�صري (اليَدِ ) � :إذا كان يق�صر �أن يلتحف به.
ح-فال ٌن طويلُ (اليَدِ ) � :إذا كان �سمحاً.
ط�-سقط يف (يَدِ هِ) :ندم.
ي-حت���ى يعط���وا اجلزية عن (يَ���دٍ ) :ع���ن ذلٍّ واعرتاف
للم�سلمني بعل ّو �أيديهم.
ك �-إنّ بني (يَدَ يّ ) ال�سّ اعة �أهواالً� :أي قدّامها.
لَ (-يدُ) الرّجل :جماعة �أن�صاره وقومه.
فاملالح���ظ �أنّ املدخ���ل املعجم���ي املتمثّ���ل يف مف���ردة
(ي���د) تختل���ف داللي��� ًا تبع ًا ملو�ض���ع تواجده���ا يف ال�سياق
اللغ���ويّ  ،وهذا الأ مر ينطبق على معظم املداخل املعجميّة
التي ت�ش���كّل الر�صيد املعجميّ العربيّ  ،ولهذا نقول دائماً:
�أعطني النّ�ص الذي وجدت فيه الكلمة ،أ�ُعطِ ك معناها.
 - 2ال�سياق العاطفي (:)Emotional Context
ه���و املحدّد لدرجة الق���وة وال�ضعف يف االنفعال ،ممّ ا
يقت�ضي ت�أكيد ًا �أو مبالغ ًة �أو اعتداالً ،فقد ت�شرتك وحدتان
لغويت���ان يف �أ�صل املعنى املعجميّ  ،لك���نّ ال�سّ ياق العاطفيّ
ي ؤ�ثّ���ر على �أ�صلهما الدّاليل ،وي�ضي���ف � إليه درجة انفعالية
معيّنة ،مثل كلمتي (يك���ره) و(يبغ�ض) ،ف� إنّ يف البغ�ضاء
ق�س���او ًة وق ّو ًة عاطفيّ���ة ال جندها يف الكراهيّ���ة ،ومثله يف
 أ�حمد خمتار عمر :علم الدّاللة �ص.70

وميثّ���ل القي���م الثقافي���ة واالجتماعي���ة الت���ي حتي���ط
بالكلم���ة ،التي ت أ�خ���ذ �ضمنه دالالتها املح���دّدة لها ،حيث
يختل���ف املفهوم الذهن���ي للمفردات باخت�ل�اف املرجعية
الثقافي���ة التي ينتم���ي � إليه���ا املتكلّم ،فيُطلَ���قُ على زوجة
ال ّرج���ل مثال حَ َرمُه وعقيل ُت ُه وقرين ُت ُه وامر أ� ُتهُ ..وخلف ك ّل
ا�س���مٍ من ه���ذه الأ �سماء مرجعيّة ثقافية ت���دلّ على مكانة
م�ستخدم اللغة ،ومثال ذلك �أي�ض ًا كلمة (جذر) التي تعني
يف الرّيا�ضي���ات معنى غري الذي تعنيه يف جمال الزارعة،
وتعني يف جمال الدّرا�سات اللغوية معنى ثالث يختلف عن
املعني�ي�ن ال�سّ ابقني ،واحرتام ه���ذه املحدّدات �ضروريّ يف
عمليّة التوا�صل.
و أ�يّد ج���ون الينز ( )J.Lyonsجه���ود فريث فاعترب
ال�سّ ياق م�س����ؤوال عن حتديد معاين الوح���دات الكالمية،
قائ ًال «معنى الوحدة الكالمية يتجاوز ما يُقال» ،متحدّث ًا
يف درا�سته عن ناحيتني �أ�سا�سيتني ت�شكّالن ال�سّ ياق ،وهما
 أ�حمد ح�ساين :مباحث يف الل�سانيات �ص.158
 جون الينز :اللغة واملعنى وال�سياق ،ترجمة عبا�س �صادق الوهاب �ص.222
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«النّاحية الكالمية والنّاحية الالكالميّة» ،و�ضرب لذك
مث���ا ًال بجملة «اجل�س» التي قد ت���دلّ على الأ مر (الإلزام)
�أو جم���رّد الإذن باجللو�س ،تبع ًا ملكان���ة ال�شخ�ص و�أهليته
���� يف �أغلب الأ حيان
لإ�ص���دار الأ وامر« ،حي���ث ميكن التن ّب ؤ
عن ظهور وحدة كالمية ذات قوّة ال كالمية معيّنة ،وذلك
ع���ن طريق املوقف املحدّد اجتماعي��� ًا الذي تعترب الوحدة
الكالمية جزءًا منه».
ويعتقد الينز �أنّ الغمو�ض ي�ضفي حيوية على الن�صو�ص
الأ دبي���ة ،لأ نّ الترّ دّد يف تف�س�ي�ر الوحدات الكالمية يُحمِّل
الق���ارئ م�س�ؤولية عظمى« ،حيث يتوقّ���ع �أن يَحْ مِ لَ القارئ
يف ذهن���ه تف�سريي���ن �أو �أك�ث�ر يف وقت واحد ،وه���و �إمّا �أن
ي�ت�ردّد بني هذه التّف�س�ي�رات �أو يجمع بينه���ا بطريقة ما؛
ليك���وِّن تف�سري ًا مر ّكب��� ًا غنيًّ���ا» ،فعندما نق���ر أ� ل�شعراء
الت�ص���وّف �أمثال رابع���ة العدويّ���ة �أو العفي���ف التلم�ساين
ق�صائ���د يف احل���ب والع�ش���ق وال�سُّ كْر وغريه���ا من معاين
العرب���دة �سنجد �أنف�سنا جمربين بق���وة ال�سّ ياق � إىل ت�أويل
تل���ك املعاين ،والعدول عنها � إىل مع���انٍ �أخرى كحبّ اهلل،
والق���رب منه ،والفناء فيه ،وغريه���ا من القيم التي تقوم
ال�صوفية.
عليها التّجربة ّ
ويعترب ف�صل اللغات عن �سياقاتها الثقافية من �أعظم
العوائق التي تواجه املتعلّمني ،خ�صو�ص ًا يف جمال اللغات
الأ جنبيّ���ة ،فل���ك ّل لغ���ة خ�صو�صية ثقافية متن���ع الرتجمة
احلرفيّ���ة ،وتدعو � إىل الترّ جم���ة ال�سّ ياقي���ةَ ،ف َق ْو ُلنَا فال ٌن
(ي�ش���رب) ال ّدخ���ان مثال ال ميك���ن �أن نرتجمه���ا � إىل لغة
�أخرى ب�شكلٍ حر ٍّيف م���ا مل نحرتم ال�سّ ياق ،وكذلك ال�شّ �أن
بالنّ�سب���ة لكلمة (الف���ول ال�سوداين) وه���ي ()Peanuts
بالإجنليزي���ة ،و( )cacahuètesبالفرن�سي���ة ،لك���نّ
ترجمتها احلرفية � إىل �أي لغة �أجنبية �أخرى �سيف�سد داللة
الكلمة ،وكذلك الكلمة الفرن�سية ()Pomme de terre
 املرجع نف�سه �ص.222
 املرجع نف�سه �ص.227
 املرجع نف�سه �ص.224
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وه���ي (البطاطا) ،ف� إن مل يتم و�ضع ال�سّ ياق الثقايف الذي
ن�ش����أت فيه اللفظة يف احل�سبان وجدنا �أنف�سنا �أمام داللة
م�ش ّوه���ة م�ستوح���اة من الرتجم���ة احلرفي���ة للكلمة وهي
(تفّاح الأ ر�ض) .
� إنّ تعام���ل النظريّة ال�سّ ياقية مع املعنى بو�صفه �شبكة
عالئقية مرتبطة بجملة من الظ���روف وال�سّ ياقات مكّننا
م���ن الو�ص���ول � إىل مقاربة علمية ل�ساني���ة لق�ضايا املعنى،
فق���د ا�ستطاع البح���ث ال�سّ ياقي �أن يح���دّد بدقّة احلمولة
الدّاللية للكلمات داخ���ل �شبكة التخاطب بتفعيل منظومة
ال�سّ ياقات املحيطة بها ،يق���ول �أوملان �« :إنّ نظريّة ال�سّ ياق
–� إذا طُ بِّقت بحكمة -متثل حجر الأ �سا�س يف علم املعنى،
وقد قادت بالفعل � إىل احل�صول على جمموعة من النتائج
الباه���رة يف ه���ذا ال�ش����أن� .إنّها مثال ق���د �أحدثت ثورة يف
طرق التّحليل الأ دبي ،ومكّنت الدّرا�سة التاريخية للمعنى
من اال�ستناد � إىل �أ�س�س حديثة �أكرث ثباتاً ،كما أ�نّها قدّمت
ين الكلمات».
لنا و�سائل فنيّة حديثة لتحديد معا ّ
لق���د أ�ع���ادت النّظريّ���ة ال�سّ ياقي���ة االعتب���ار للدّالل���ة
�ضم���ن � إطاره���ا الطبيعي ،وهو ظ���روف التّك ّل���م و�شروط
� إنتاج الكالم ،ف�أعادت ال���رّوح ملفاهيم غيّبتها النظريات
ال�سّ ابق���ة ،ومل حت���ظ � إ ّال بفر�ص���ة هام�شي���ة يف التّحلي���ل
الداليل يف النظريات الأ خرى ،فجرى احلديث عن املقام،
وال�سّ ياق ،واملوقف ،وطريقة احلديث ،وزمن التكلّم ،وهي
مفاهي���م � إجرائية تلقفتّها التداولي���ة فيما بعد ،وت�أ�س�ست
على �ضوئها نظرية متكامل���ة ا�ستفادت من � إرث النظريّة
ال�سياقية ،والبالغة القدمية.
وظيفة ال�سّ ياق يف الفكر التداويل احلديث:
متثّل التداولية ( )Pragmaticsمرحلة متطوّرة من
مراح���ل الدّر�س اللغ���ويّ  ،ف���� إذا كان الل�سانيات تقف على
�أعتاب البني���ة اللغوية ال تتجاوزها ،ف���� إنّ مهمة التداوليّة
 حبيب بوزوادة :علم الدّاللة الت أ��صيل والتف�صيل �ص.115
 �ستيفن أ�وملان :دور الكلمة يف اللغة �ص.61
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�أن تتجاوز ذل���ك � إىل حتليل الأ بعاد احلقيقية لتلك البنية
اللغوي���ة املغلق���ة ،ببح���ث الأ بع���اد النف�سي���ة واالجتماعية
والثقافي���ة لك ّل م���ن املتكلّم واملخاطَ ���ب واجلماعة اللغوية
التي يجريّ �ضمنه���ا التوا�صل ،يقول منذر عيّا�شي« :و أ�مّا
الل�ساني���ات التداولية فرتى �أنّ الدّالل���ة ن�سق من املعاين،
يحتك���م � إىل �سي���اق التعب�ي�ر ويرتبط ب���ه»� ،إنّها نظرية
تعنى بدرا�سة اللغة يف عالقتها مب�ستعمليها ،حيث تتحوّل
الكلمات � إىل �أفع���ال ،واملعاين � إىل وظائف وا�ستخدامات.
يل ال يفهم من عب���ارة (هل لديك قلم؟) معناها
فالت���داو ّ
احل���ريفّ ،ولكنّه يف�سّ رها تف�س�ي�ر ًا وظيفي ًا � إجنازياً ،مبني ًا
على تف�سري �سياقيّ  ،م�ستوحى من مقام التلفّظ ،وظروفه
الزمكاني���ة ،وعلي���ه فاملعن���ى الت���داويل ههن���ا ه���و طل���ب
ا�ستعارة القلم �« ،إنّ مدلول الق�صد جزء من داللة النّ�ص،
ن�ص يخلو من
ولي�س جزءا من داللة الكلمة ،ولذا ف� إنّ �أيّ ٍّ
الق�صد ال يرقى � إىل مرتبة اخلطاب ،وبالتّايل ال يقوى �أن
يحافظ على ان�سجام���ه الدّاخليّ � ،أو على منطقه الذاتيّ ،
و�سيفقد يف النتيجة توجّ هه الإي�صايل».
يل أ�ح���د املك ّون���ات الرئي�س���ة
ويعت�ب�ر املك���وّن الت���داو ّ
ن����ص عل���ى ذل���ك الفيل�سوف
للإ حاط���ة ب أ�يّ���ة لغ���ة كم���ا ّ
الأ مريك���ي �شارل موري����س ( )C.Morrisالذي ميّز بني
جماالت ثالثة يف درا�سة �أي لغة:
املج���ال الرتكيب���ي :ال���ذي يعن���ى بعالق���ة العالم���ات
الل�سانية فيما بينها.

فاملعن���ى م���ن وجهة نظ���رٍ تداولي��� ٍة يتج���اوز املت�صوّر
الذهن���ي ال���ذي تق���رّره املعاج���م اللغوي���ة� ،إنّ���ه اجلان���ب
املفهوم���ي ال���ذي تتوا�ض���ع علي���ه اجلماع���ة اللغوي���ة ،يف
ال�ضمن���ي بني املتكلّم�ي�ن واملخاطبني ،على
�إط���ار اتفاقها ّ
�أ�سا� ٍ���س م���ن العقد اللغ���وي ،بق�صد حتقي���ق التّفاهم بني
عنا�ص���ر التخاطب .ولهذا ي�صبح م���ن ال�ضروريّ مراعاة
ال�شروط الواج���ب توفّرها يف عمليّة التّخاطب ،وهي التي
�أطلق عليها دوميني���ك مانقونو ()D.Maingueneau
مق ّوم���ات ال�سّ ي���اق ،وذكر منها امل�شارك�ي�ن (كتّاب ،باعة،
تالمي���ذ ،)..واملكان ،والزمان ،والغاي���ة ،ونوع اخلطاب،
والقناة ،واللهجة امل�ستعملة ،والقواعد التي حتكم التّداول
ل�شخ�ص م ًا
ٍ
على الكالم يف �صلب جماعة معيّنة ،فقولنا
(تف�ضل م���ع ال�سّ المة) تعني الرتحيب واملجاملة ،كما قد
ّ
تعني الطّ رد والإهان���ة ..وال ميكن حتديد داللتها بو�ضوح
يل
ت���امٍ � إال بو�ض���ع الوحدة اللغوي���ة �ضمن �سياقه���ا التداو ّ
اخلا�ص بها.
ّ
تو�ض���ح ت�أثري مقوّمات ال�سّ ياق التي
ومن الأ مثلة التي ّ
ذكرها مانقونو قول �شاعر الثورة اجلزائرية مفدي زكريا
(1912م1976 -م) جلنود االحتالل الفرن�سي:
زوروا هناك –م ّكرّمني -خطوطها
وت�س ّلـق ـ ــوا متف�سّ ـح ـ ـ ــني جبــاله ـ ــا
وتو ّزع ـ ـ ــوا ب�سهولـهـ ــا و�شعـ ــابه ـ ــا
وتف ّيـ ـ ـ ـ�ؤوا متن ّع ـمـ ـ ــني ظ ــالل ـهـ ـ ــا

املجال الداليل :ويبحث يف عالقة املعاين بالأ �شياء.
املج���ال ال ّت���داويل :ويهت���م بالعالق���ات القائم���ة ب�ي�ن
العالم���ات الل�ساني���ة وم�ستعمليه���ا وا�ستعماله���ا و�آثارها،
يف �إط���ار ال�شبكة الّ�سياقية مبفهومه���ا ال�شامل( ،ال�سياق
الثقايف والنف�سي واالجتماعي.)..
 منذر عيا�شي :الل�سانيات والدّاللة �ص.88
 املرجع نف�سه �ص.80
 دومينيك مانقونو :امل�صطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ترجمة د.حممد
يحياتن �ص92

فدع���وة ال�شّ اع���ر الثّائر جلن���ود االحت�ل�ال بال�سّ ياحة
يف �أر����ض اجلزائر ،والتمتّ���ع بجمال طبيعتها ،ال ميكن �أن
يكون مق�صوداً ،لوجود موانع �سياقية ترف�ض هذه املعاين
املرحّ بة ،فالع���داوة امل�ستحكمة ب�ي�ن اجلزائريني واملحت ّل
الفرن�س���ي تلغي ك ّل الدّالالت الإيجابي���ة التي حتملها هذه
ال ّدع���وة وحتيّله���ا � إىل مع���انٍ مفعمة باالحتق���ان والتوتّر،
 املرجع نف�سه �ص.26-25
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فيغدو التف ّي ؤ� احرتاق���اً ،والتمتّع معاناة ،والظِّ الل �سعرياً،
والتكرمي مقاومة.
فال�سّ ياق ميثّل ركن ًا ركين ًا يف حتديد الغايات التداولية
م���ن عملي���ة التخاط���ب« ،فالفع���ل الكالميّ ال يع�ّب�رّ عنه
بوا�سط���ة اجلملة فقط ،ولك���ن يعبرّ عن���ه يف �سياق معينّ
وف���ق املعادل���ة التالي���ة :قول�+سياق=ر�سال���ة» ،وعليه
ال�ستك�شاف
ِ
كاف
يعترب الإملام بقواعد اللغ���ة وحدها غري ٍ
والتو�ص���لِ � إىل غايا ِت ِه التوا�صليّة� .إنّنا بحاجة � إىل
ّ
املعنى،
معرفة �أخرى تع�ضد املعرفة اللغوية ،معرفة تقدّم الفائدة
املرجوّة لتحليل �شروط التّخاطب ،و�سياقاته املختلفة.
وق���د أ�دّى الفرز بني اجلملة والكالم � إىل فر ٍز �آخر على
م�ستوى �آليات البحث والقراءة؛ فالتّداولية تتعامل مع معنى
الكالم ،بينما يتعامل علم الداللة مع معنى اجلملة .فعلى
�سبيل املث���ال؛ عندما يقول امل�س�ؤول للموظّ ف الذي جاء � إىل
عمل���ه مت�أخر ًا (احلمد هلل على ال�سالم���ة) ،ف�إنّه ال يق�صد
أ�ب���د ًا تهنئته �أو جماملته كما توحي بذلك اجلملة يف داللتها
الأ �سا�سية ،ولكنه يريد التوبيخ والتقريع كما ي�شري � إىل ذلك
�سياق احلال ،وهنا تنتقل جملة (احلمد هلل على ال�سالمة)
من كونها قو ًال � إىل كونها ر�سالة بتدخّ ل من ال�سّ ياق.
والنّظريّة التداوليّة تنظر � إىل اللغة من جهة الوظيفة ال من
جهة املاهيّة� ،إنّها تعترب اللغ����ة نظام ًا توا�صليّا غايته الأ �سا�سية
بغ�ض النظر عمّا � إذا كان
هي � إحداث حتوّلٍ ما لدى املخاطبنيّ ،
التح����وّل عل����ى م�ستوى الفع����ل �أو على م�ست����وى القناعة .وهو ما
�ألحّ عليه ج����ورج مولينيه ( ،)G.Moliniéعندما ربط املعنى
بت�أثريات الأ فعال الكالمي����ة ،ور�أى ب�أنّ دالالتها �إمّا حتقيقية �أو
ت�أثريية ،يقول «يكون حتقيقي ًا ك ّل � إنتاج كالميّ يهدف � إىل � إن�شاء
موقف اجتماعيّ  ،ويكون ت�أثرييًّا ك ّل � إنتاج كالميّ يحقّق فعليًّا -
وبعمليّة � إنتاج الكالم ذاته -تغيري ًا يف الواقع غري اللغويّ ».





عبد الكرمي بكريّ  :ف�صول يف اللغة أ
والدب �ص.9-8
عبد ال�سالم ع�شري :عندما نتوا�صل نغيرّ �ص.101
�صالح الدين ح�سنني :الداللة والنحو �ص.192
جورج مولينيه :أال�سلوب ّية ترجمة ب�سام بركة �ص.156
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اخلامتة :
ت ؤ�كّد ه���ذه الدّرا�سة على �أهميّ���ة املعنى ،بو�صفه روح
اللغ���ة ،فهو احلقيقة الثاوية يف ك ّل نظام لغويّ � ،إنّه اجلزء
الأ كرث ح�سا�سية يف � إ�سرتاتيجية التوا�صل الب�شريّ  ،ولهذا
ال�سب���ب يع��� ّد � إدراك املع���اين ،وتف�سريه���ا ،حتديّ��� ًا لغوي ًا
و�سيميولوجي���اً ،يتطلّب اال�ستفادة من ك ّل �أدوات التحليل،
و�آليات الت�أويل.
�إنّنا ال ن�ستطيع �أن منار�س االنتقائية املنهاجية يف �سبيل
البح����ث عن املعنى ،فنحن مطالبون بتوظيف ك ّل � إمكاناتنا
القرائي����ة للو�ص����ول � إليه ،ال نف����رّق بني املعنى ال����ذي �أراده
املتك ّل����م حينما تلفّظ به �أول مرة ،وبني املعنى املمكن الذي
ت��ب�رّره اال�سرتاتيجي����ات القرائية احلديث����ة .ولهذا ال�سبب
تغ����دو ك ّل الو�سائل التي تق����رّب القارئ من املعنى م�شروع ًة
و�صاحل����ة ،ال يه����مّ � إذا كان����ت ت�ستفي����د من الل�ساني����ات� ،أو
ال�سيميائيات� ،أو التداوليات �أو غريها من املناهج ،ال فرق
بينه����ا � إ ّال بالقدر الذي يجعلنا قريبني من املعنى ،بنا ًء على
القرائن وال�سّ ياقات التي تع�ضد هذا املوقف �أو ذاك.
وباحلدي���ث ع���ن ال�سّ ي���اق؛ ف� إ ّنن���ا نك���ون ق���د فتحن���ا
ناف���ذة قادرة عل���ى الإطاللة على املعن���ى عن قرب ،ذلك
�أنّ ال�سّ ي���اق مثلم���ا ت ؤ�كّ���ده النظري���ات الل�ساني���ة القدمية
واحلديثة على حدٍّ �سواء هو الطريق � إىل املعنى ،وال�سبيل
ال�سّ ه���ل ال���ذي ي�سم���ح بالتع���رّف عل���ى البني���ة املفهومية
للخطاب �ضمن دائرة اال�ستعم���ال ،التي تع ّد �أقوى �أدوات
التّف�سري والت�أويل.
وله���ذا ال�سبب نعتقد �أنّ ال�سياق ه���و مفتاح اللغة� ،إنّه
�سلط���ة لغوي���ة �أحياناً ،و�سلط���ة فوق لغوي���ة �أحيان ًا كثرية،
وذل���ك حل�ض���وره الدّائم عل���ى م�ستوى اخلط���اب ،وعلى
م�ست���وى ظ���روف التخاطب �أي�ض���اً ،وهو م���ا يفر�ض على
الق���ارئ �ضرورة الع���ودة � إليه ،كقوة ق���ادرة بكفاءة عالية
عل���ى تف�سري �أي نظام لغويّ  ،مهم���ا كانت طبيعته؛ دينية،
�أو تاريخية� ،أو �أدبية� ،أو غريها.
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� إنّ ال�سي���اق مينحن���ا امل�ؤ�ش���رات الت���ي ت�سم���ح بتوجي���ه
القراءة ،و�ضبط املفاهيم ،ومن ثَمَّ مينحنا الو�سائل العلمية
الكفيل���ة بالو�ص���ول � إىل قراءة �سليمة وممنهج���ة و�أقرب � إىل
املو�ضوعي���ة ،ولهذا ال�سّ بب ظ َّل ال�سي���اقُ باعتباره �آلي َة قراء ٍة
وحتلي���لٍ حا�ض���ر ًا يف ك ّل املنهاجي���ات التي بحث���ت يف ق�ضايا
الدّالل���ة ،فهو ركنٌ ركني يف املوروث العربي ،عند البالغيني،
والأ �صوليني ،واملف�سرين ،واملعجميني ،وغريهم ،كما احت ّل يف
الل�سانيات الغربية موقع ًا مهمًّا ،خ�صو�ص ًا يف نظرية (فريث)
ال�سياقية ،أ�مّا بالن�سبة للنظرية التداولية ،ف� إنّ ال�سّ ياق اتّخذ
فيها موقع ًا مهمًّا ب�سبب طبيعة النظريّة نف�سها ،التي تتحدّد
مهمّته���ا يف درا�سة اللغ���ة �ضمن بيئة التّخاط���ب ،هذه البيئة
التي تتحكّم يف طبيعة اخلطاب من حيث ت�شكيله ووظيفته.
قائمة امل�صادر واملراجع :
 الأ خ�ض���ري (عب���د الرّحم���ن)� ،شرح ال�س ّل���م ،حتقيق
عم���ر ف���اروق الطّ باع ،مكتب���ة املعارف ،ب�ي�روت ،ط،1
1430هـ2009 -م.
 �أومل���ان (�ستيفن) :دور الكلم���ة يف اللغة ،ترجمة كمال
بِ�شْ ر ،مكتبة ال�شباب ،القاهرة ،دت.
 بك���ري (عبد الكرمي) ،ف�صول يف اللغة والأ دب ،ديوان
املطبوعات اجلامعيّة ،اجلزائر ،دت.
 بوزوادة (حبيب) ،عل���م الدّاللة ،الت�أ�صيل والتف�صيل،
دار الر�شاد ،اجلزائر.2008 ،
 التّلم�ساين (ال�شريف) ،مفتاح الو�صول � إىل بناء الفروع
على الأ �صول ،م�ؤ�س�سة الرّ�سالة نا�شرون ،بريوت ،ط،1
1429هـ2008 -م.
 ح�س���اين (�أحم���د) :مباح���ث يف الل�ساني���ات ،دي���وان
املطبوعات اجلامعيّة ،اجلزائر1999 ،م.
 ح�سن�ي�ن (�ص�ل�اح الدي���ن) ،الدالل���ة والنح���و ،مكتبة
الآداب ،القاهرة ،ط ،1دت.
 ال�سّ يوط���ي (جالل الدّين) :الإتق���ان يف علوم القر�آن،
مكتبة م�صر ،دت.

 عبد اجللي���ل (عبد القادر) ،علم الل�سانيات احلديثة،
دار �صفاء ،عمّان ،الأ ردن ،ط1422 ،1هـ2002 -م.
 ع�ش�ي�ر (عبد ال�س�ل�ام) عندما نتوا�صل نغ�ّي رّ مقاربة
تداوليّة معرفيّ���ة لآليات التوا�صل واحلج���اج � ،إفريقيا
ال�شرق ،املغرب ،ط2012 ،2م.
 عم���ر (�أحم���د خمت���ار) ،عل���م الدّاللة ،ع���امل الكتب،
القاهرة ،ط1998 ،5م.
 عيا�ش���ي (منذر) ،الل�ساني���ات والدّاللة ،مركز الإمناء
احل�ضاريّ � ،سورية ،ط2007 ،2م.
 اب���ن قدام���ة :رو�ض���ة الناظر وجُ ن���ة الـمُناظ���ر ،الدّار
ال�سلفيّة ،اجلزائر ،ط1991 ،1م.
 ابن القيم (�شم�س الدّين) بدائع الفوائد ،حتقيق �أحمد
عبد ال�سالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت1994 ،م.
 الينز (جون) ،اللغة واملعنى وال�سّ ياق ،ترجمة عبا�س �صادق
الوهاب ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد1987 ،م.
 مانقون���و (دوميني���ك) :امل�صطلح���ات املفاتيح لتحليل
اخلط���اب ترجم���ة د.حمم���د يحيات���ن ،من�ش���ورات
االختالف ،اجلزائر ،ط2005 ،1م.
 مفت���اح (حمم���د) ،املفاهي���م مع���امل ،املرك���ز الثقايف
العربي ،بريوت /الدار البي�ضاء ،ط1999 ،1م.
 منقور (عبد اجلليل) ،علم الداللة �أ�صوله ومباحثه يف الرتاث
العربي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر2010 ،م.
 منق���ور (عبد اجلليل) ،الت�أوي���ل ومق�صدية اخلطاب،
جملة قراءات ،جامعة مع�سكر العدد الأ ول2008 ،م.
 موليني���ه (ج���ورج) ،الأ �سلوبي���ة ،ترجمة ب�س���ام بركة،
امل�ؤ�س�س���ة اجلامعيّ���ة للدّرا�س���ات والن�ش���ر والتوزي���ع،
بريوت ،ط1427 ،2هـ2006 -م.
 الها�شمي (�أحمد) ،جواهر البالغة ،دار ابن اجلوزي،
القاهرة1431 ،هـ2010 -م.
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ّص األدبيّ – املعىن وآليّة الفعل
قراءة الن ّ
�أ.د  .عبد الكرمي ح�سني

ق�سم اللّغة العربيّة ،جامعة دم�شق
Alnaked.alarabi@yahoo.com

ملخ�ص البحث:
ّ
كان البح���ث عن معن���ى القراءة يف املعاجم العربيّة بداي���ة الوقوف على تفكري العرب مب���ادة (ق.ر�.أ) ،فكانت املعاين
متعدّدة جعلت الباحث يجرّد املادة من �سياقها ،وي�ضعها يف �سياق ينا�سب م�س�ألة القراءة واملتعة احلا�صلة منها ،كالتّفاعل
الع�ضويّ بني الذّكر والأ نثى بتالقح الأ فكار ،ثمّ احلمل الطّ ويل �أو الق�صري ،وتكوين اجلنني اجلديد بدخول ما تقر أ� يف رحم
بن�ص جديد على متون النّ�صو�ص القدمية.
الذّاكرة والعقل الباطن ثمّ تبا�شري الوالدة ّ
ووج���د الباحث �أنّ العرب ا�شتقّوا معاين القراءة من �صفاتها و�آلية بنائها الكليّة ،ومل تكن الفكرة حا�ضرة قبل البحث،
وكانت الدّه�شة حا�ضرة يف �صياغته.
الكلمات املفاتيح :
القراءة -املعنى -معاين القراءة� -آلية الفعل -ال�سياق
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Reading literary Text: Meaning and Verb Mechanism
Prof: Abd alkareem Hussain

Damascus Uninercity Arabic literature department-Syira

Abstract :

Alnaked.alarabi@yahoo.com

The search for meaning of reading in Arabic Dictionaries was the starting point for
Arab thinking of word material(read/Qraa / )قر�أThus there were multiple meanings which
made the researcher abstracts the material from the context then placed it in a context suited
the issue of reading and its pleasure. That was the same as the organic interaction between
male and female across ideas fertilization, then long or short pregnancy ,with formation
of a new embryo by entre what you read in the womb of memory and subconscious mind
, after that the birth of a new text starts basing on ancient texts. The researcher found
that Arabs derived the meaning of reading from its qualities and mechanism of the total
construction, the idea was not present before the research while the astonishment was
during formulation.

Key words :

Reading- Meaning- literary text- Meaning - verb mechanism- Context
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ثمّ���ة ت�س���ا�ؤالت جت���ول يف العق���ل الباط���ن تبحث عن
�أجوبة لها ،تظهر حين ًا وتختفي �أحيان ًا بيد أ�نّها تبقى على
ال���دّوام ،ت�صيح يف النّف����س – � إذا كان خجو ًال �صاحبها-
هاتفةً:
م���ا معن���ى الق���راءة؟ وم���ا �أ�سبابه���ا؟ وم���ا �أنواعها؟
وكيف تت���مّ القراءة؟ وما �آلية فعلها؟ وم���ا مو�ضوعها؟ �أو
ماذا نقر�أ؟ وما طرائقه���ا؟ وفوق ذلك ما جدواها؟ ولك ّل
ت�س���ا�ؤل منها رتب���ة يف الوعي والتّجرب���ة ،تزيد – بارتفاع
ق���درة الق���ارئ على الوعي به���ا – و�ضوحاً ،وتغ���ور بعيد ًا
– � إذا انتفت – حتّى ت�صبح وهماً؛ لغمو�ضها .و�ستكون
املعاجلة م�شغول���ة بق�ضيتني ،هما :معن���ى القراءة – لغة
وا�صطالحاً-وحتليل فعل القراءة نف�سها ،يف �ضوء معانيها
اللّغويّ���ة ذل���ك �أنّ العرب كان���وا ي�سمّون الق���راءة ب�أجزاء
م���ن فعل القراءة نف�سها ،وقد رتب���ت الفعل كما �أت�صوّره،
والتّ�سميات للعرب ،وتو�ضيح املعنى لعلماء اللّغة ،وترتيبها
لفهم الأ مر.
والريب يف �أنّ هذه املحاول���ة تركن � إىل معرفة نظريّة
متوا�ضعة ،وجتارب يف الق���راءة تنوف على �أربعني عاماً.
وه���ذا ال يحمي قويل م���ن اخلط أ� �أو الغل���ط �أو املقاربة �أو
الإ�صاب���ة؛ لأ نّ ذلك منبعث من عوام���ل �شتّى – جمموعة
�أو متفرق���ة -منه���ا م���ا يت�صل بطبيع���ة امل���ادة املقروءة،
ومنها ما يتعل���ق باملنهج املتّبع ،ومنها يكمن ب�أجواء املناخ
احل�ض���اريّ  ،ومنه���ا ما يرت���د � إىل القارئ نف�س���ه( :ر�ؤيته
الكونيّ���ة ،وعقليت���ه ،وقابليت���ه للت أ�ث���ر العقل���يّ واالنفعايل
واجلم���ايل ،وبدن���ه ،وما يعر�ض ل���ه من عوار����ض ت�سهم
يف انح���راف الق���راءة به���ذا املق���دار �أو ذاك ،... ،وربمّ ا
ا�ستقامته���ا ).لع��� ّل من الواج���ب العلمي الإ�ش���ارة � إىل �أنّ
الطّ ريق���ة العلمية يف البحث ،تق���وم على فر�ض �أنّ العرب
ينطلق���ون  -يف �أدائه���م ال ّلغ���ويّ  -م���ن �شعوره���م بف�ضاء
الدّالل���ة املعنويّ���ة املنبثق���ة من معرف���ة ح�سيّ���ة �أو جتربة
ممزوجة بذائقة جماليّة تغرتف من جبلّة الفطرة ،وغبار
الدّربة .ربمّ ا فات ع���رب اجلاهليّة �أن ي�صوغوا معارفهم

الت���ي اكت�سبوها يف كتاب؛ لأ نّهم أ�مّة رواية �شفويّة ،ال يعت ّد
بال�ساطري
ال�صحف؛ لأ نّها مليئ���ة ٍ أ
�أهله���ا مبن ي�أخذ ع���ن ّ
الت���ي ت�أنفه���ا عقوله���م ،وال ت�أن�س � إليه���ا �أنف�سه���م ،ولع ّل
الرّ�سال���ة الإ�سالميّة قد تدرّجت بالعقل العربي عندما مل
ال�صحف من
تر����ض العلم � إذا كان �صاحب���ه قد �أخذه عن ّ
غري عر�ضه على عامل معروف ب�أخذه عن العلماء الثّقات
الأ ثبات ،و�سمّيّ ذلك العر�ض قراءة.
وا�ض���ح �أنّ العرب يف جي���ل الرّ�سول – �صلى اهلل عليه
وعل���ى �آله و�سلّ���م -حيثما ذُ ك���ر -كانوا يتع ّلم���ون القراءة
والكتاب���ة من �أ�سرى امل�شرك�ي�ن ،وبع�ضهم كان يكتب ،وقد
كتبوا القر�آن وبع�ض احلديث ،ويف �أثناء ذلك كان بع�ضهم
يلحن يف �ضبط �أواخر املعربات ،فيقول الفاروق – ر�ضي
اهلل عنه�( :-أر�شدوا �أخاكم فقد �ضلّ. ).
وكان الرّ�س���ول يبينّ لهم موا�ضع الوق���ف واالبتداء.
وه���ذا ي�ؤكد �أنّ الرّ�سول قد تنبّه على قواعد اللّغة ،والقراءة
يف مرحل���ة مبك���رة ،مل تكن احلاجة يومئ���ذٍ كحاجة العرب
� إليها بعد �أن خالطهم العجم ،ومل تكن حاجة العرب كحاجة
العجم ،وهم – حلاجتهم -زاد �سعيهم يف ا�ستنباط قوانني
ال ّلغ���ة ،وعلوم القراءة ابتغاء فهم الق���ر�آن ،ومن هنا دوّنت
عل���وم القر�آن يف الكتب ،وال�شكّ يف أ�نّه مل يخرتعها �أحد بل
وجدوها يف لغة العرب ،ومرياث اجليل الأ وّل.
 يبدو أ�نّ القول امل�شهور :أ�ر�شدوا أ�خاكم فقد �ض ّل ،لي�س حديث ًا �شريف ًا ،على
�شهرته عند أ�هل أالدب ،بيد أ�نّ االحتجاج به يبقى قائم ًا؛ ألنّ وا�ضعه ال ميكن
أ�ن يكون خايل ال ّذهن من معرفة ما يف الع�صر املذكور ،فال ميكن أ�ن يكذب
يف أ�مر ي�سرع ال ّنا�س �إىل �إنكاره ،فقد أ�راد أ�ن يبني أ�مر ًا يع ّد من طبيعة الع�صر
ومادته .ويع�ضد معنى القول امل أ�ثور ما روي أ� ّنه « :م َّر عمر بن اخلطاب  -ر�ضي
بقوم يتنا�ضلون ،فقال انت�سئوا عن البيوت ،ف�إنّ لل ّن�ضال كالم ًا ال
اهلل عنه ٍ -
ي�صلح أ�ن ي�سمعه ال ّن�ساء ،قال :ورمى أ�حدهم و أ�خط أ� ،فقال له عمر :أ�خط أ�ت،
فقال :يا أ�مري امل ؤ�منني! نحن متع ّلمني .فقال :واهلل خلط أُ�ك يف كالمك أ��ش ّد
علي من خط أ�ِك يف ن�ضالك .احفظوا القر�آن ،وتفقهوا يف الدّين ،وتع ّلموا
َّ
ال ّلحن» أ�ي وتع ّلموا العلم الذي يقي أ�ل�سنتكم الف�ساد ال ّلغويّ  .البكري ،للوزير
أ�بي عبيد� ،سمط آ
الللئ يف �شرح أ�مايل القايل ،بتحقيق :أ� .عبد العزيز امليمني
الراجكوتي ،القاهرة ،مطبعة جلنة الرتجمة والن�شر1354 ،هـ1936 -م:
18 /1
 ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،ا إلتقان يف علوم القر�آن ،بتحقيق:
�إبراهيم  ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث1387 ،هـ-1967م230 /1 :
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قام���ت هذه املحاولة عل���ى �أ�سا�س �أنّ املع���اين اللّغويّة
الت���ي تقدّمها معاج���م العربيّة وقوامي�سه���ا مل تكن �ضرب ًا
م���ن الترّ ادف دائماً ،ولو �صحّ ذلك ل���كان يف الأ مر � إ�شارة
ال�صفة
� إىل �صحّ ���ة ما ادعاه كارل بروكلمان م���ن �أنّ هذه ّ
تدلّ على الهذر والتّبذير وهذا �أمر مدفوع من جهات،
منه���ا ما نع���دّه �أ�سا�س ًا بدهي ًا له���ذا البح���ث� ،أال وهو � :إنّ
العرب ت�سمّي ال�شّ يء ببع�ضه �أو ب�صفة من �صفاته.
ممّ ا يعني �أنّ النّظرة � إىل املعنى اللّغويّ واال�صطالحيّ
�ستكون م�شدودة � إىل م�سلّمة ،تقول � :إنّ املعاين هي �أجزاء
امل�سمّى �أو هي بع�ض �صفاته.
بهذه امل�سلّمات ميك���ن تناو�ش البحث ،وال�سّ ري به � إىل
نتائج���ه الت���ي تنبعث من���ه ،ومل تكن جاه���زة ،وال �سابقة
يف ال ّذه���ن �أو النّف����س ،والبداي���ة تطل���ب املعن���ى ال ّلغ���ويّ
واال�صطالح���يّ  ،ومت�ضي الق���راءة � إىل ال ّرب���ط بينه وبني
�آلية فعل القراءة ،على نحو يجعله نابت ًا من درا�سة املعنى
اللّغويّ .
 املعنى اللّغويّ واال�صطالحيّ :
ال�سّ ����ؤال ع���ن معنى الق���راءة يف العربيّ���ة – قد يكون
– من قبيل ال�سّ �ؤال عن املعروف الذي ال يُعرّف ،وربمّ ا
ر�أى بع�ض املتلق�ي�ن يف � إثارته ومروره باخلاطر �ضرب ًا من
ا إلل���زام ال�شّ كلي ممّ ا ال يقدّم �شيئ��� ًا للبحث �أو ي�ؤخر ،وقد
ي���رى بع�ض �أن�صار املحاكاة للغ���رب �أنّ يف هذا �صورة من
�ص���ور التّدلي�س على القارئ العرب���يّ بغية � إثبات �أ�صالة �أو
هوي���ة لعلم م�ست���ورد ،لي�س لنا فيه ناق���ة وال بعري ،وهو ما
ي�سمّيه بع�ضهم تطويع الترّ اث لفعل احل�ضارة امل�ستوردة.
لع��� ّل بع����ض كهن���ة التّغريب م���ن النّقل���ة واملرتجمني
يع�ضون �أناملهم غيظ ًا و�سخط ًا على حماولة فتح املعاجم
ّ
العربيّ���ة القدمية للبحث عن معنى القراءة ،يف زمن غزو
الف�ضاء وثورة املعلومات.
 انظر :بروكلمان ،كارل ،تاريخ أالدب العربي ،ترجمة :أ� .عبد احلليم النجار،
القاهرة -دار املعارف مب�صر ،القاهرة -دار املعارف ،ط1959 ،4م/1 :
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فال�سّ ����ؤال ع���ن معن���ى الق���راءة – يف وه���ج ه���ذه
العوار�ض -يبعث يف النّف����س �شوق ًا � إىل البحث عن � إجابة
ت�ؤن�سها – � إذا مل ت�شفها – ويف �سياق البحث عناء م�شفوع
بلذّة الك�شف عن املجهول ،وك�سر رتابة امل�ألوف.
لع ّل���ك لن تف���رح بالفك���رة �أو املو�ض���وع؛ لأ نّ �صورتها
العامّة مبذولة بف�ضل املرتجمني و�أدعياء التّنوير.
ولع ّل���ك لن تعب أ���� بز ّم ال�شّ ف���اه لقومٍ يزعم���ون �أنّ هذه
الفكرة مدفوعة عند امل�ست�شرق الفالين ،وقريب من تلك
حمظيّة عند امل�ست�شرق العالين .وذلك ل�سببني:
�أحدهم���ا أ�نّ���ك و�صل���ت � إىل م���ا و�صل���ت � إلي���ه بغ�ي�ر
طرائقهم ،وانطلقت من ر�ؤية غري ر�ؤاهم.
وثانيهم���ا أ�نّك تدرك �أنّ عل���م النّ�ص الأ دبي وفل�سفته
وق�ضاي���اه ك ّله���ا قابعة جذوره���ا وفروعه���ا يف كتب علوم
القر�آن ،وبع����ض كتب �أ�صول الفق���ه الإ�سالميّ  ،وال ت�ضار
احلقيق���ة العلميّ���ة بجه���ل اجلاهلني به���ا �أو ت�أخّ ���ر بع�ض
الباحثني يف � إدراكها ،كما أ�نّها ال ت�ضار بكرثة من �أدركوها
�أو قلّتهم.
ولعلّ���ك تزداد م�س���رّة؛ لأ نّ بحثك عن املعن���ى اللّغويّ
واال�صطالح���يّ لن ي�أتي مف���ردة �صمّ���اء ،غر�ضها الوفاء
ب�ص���ورة املنهج العلميّ وكفى ،بل تع ّدت���ه � إىل الك�شف عن
�سب���ق العرب � إىل عل���م النّ�ص مكتوب��� ًا �أو ملفوظاً ،وميكن
� إي�ضاح ذلك با�ستعرا�ض مع���اين مادة (قر�أ) يف املعاجم
العربيّة ،وقد جاءت – ع�شوائياً -كما ي�أتي:
 .1العلـ ـ ـ���م .2 .الفقـ ـ ـ���ه .3 .التّن�سّ ـ ــك .4 .الوقـ ــت.
 .5الطّ ���رق .6 .اللّفظ جمموعاً .7 .الق���ر�آن .8 .التّالوة.
 .9اجلم���ع .10 .دنو احلاج���ة .11 .العلو عل���ى الأ قران.
 .12التّطه���ر .13 .احلي�ض .14 .احلمل .15 .الدّرا�سة.
 .16الوالدة .17 .الغياب .18 .الق�صد .19 .احل�ضور.
 أالزهري  ،أ�بو من�صور ،حممد بن أ�حمد ،تهذيب اللغة ،بتحقيق :أ� .عبد ال�سالم
هارون ،الدار امل�صرية للت أ�ليف والرتجمة1384 ،هـ1964 -م271 /9 :
(قر أ�) وانظر :ل�سان العرب ،والقامو�س املحيط ،وتاج العرو�س(قر أ�).
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وبال ّنظ���ر � إىل هذه املع���اين يف �ضوء ما تق���دّم من �أنّ
الع���رب � إنمّ���ا كانت ت�سمّ���ي ال�شّ يء ببع�ض���ه �أو ب�صفة من
�صفات���ه ،ممّ ا يعني �أنّ هذه املع���اين �إنمّ ا هي بع�ض عملية
الق���راءة �أو �صفاته���ا .وباال�ستفادة من جت���ارب القراءة،
ميكن ترتيب تلك املعاين فيما ي�أتي:
 .1الوق���ت .2 .دن���و احلاجة .3 .الق�ص���د .4 .اللّفظ
جمموع ًا (القراءة تالوة) .5 .العلم بالنّ�ص (احل�ضور).
 .6العل���م بالنّ����ص (الغي���اب) .7 .الفق���ه .8 .الطّ ريقة.
 .9الدّرا�س���ة .10 .ال ّرب���ط �أو اجلم���ع .11 .التّطه���ر.
 .12التّن�سّ ���ك .13 .الوح���م .14 .احلم���ل .15 .الوالدة.
 .16العلو على الأ قران.
� إذا �أ�ضفن���ا � إىل ذلك �أنّ القراءة يف التّوا�ضع :هي فنّ
تلق���ي النّ�ص املكتوب �أو امللف���وظ ف�إنّه ميكن القول � :إنّ
الع���رب �أدركوا عملية الق���راءة فو�سموها ببع�ض �أجزائها
و�صفاته���ا ،ولإي�ض���اح ه���ذه احلقيقة ميك���ن االنتقال � إىل
درا�س���ة عملي���ة الق���راءة ،و�أطواره���ا يف �ضوء م���ا تقدّم،
وذلك بتتبع العنا�صر املذك���ورة �آنف ًا و� إبراز �صلتها بعملية
القراءة فيما ي�أتي:
 - 1الوقت :
ما عالقة الوق���ت بالقراءة؟ �ألي�س الوقت وعا ًء عا ّماً،
ال �ش�أن ل���ه بعملية القراءة؟ فلِمَ ت�ضمّ���ون � إىل القراءة ما
لي�س منها وال فيها؟
ه���ذه ت�سا�ؤالت متما�سك���ة ب�صورته���ا الذّهنيّة ،لكنّها
متهالكة عند عناق الواقع؛ ذلك �أنّ القراءة ت�شتبك بالوقت
يف �سرعتها (حركته���ا) وا�ستغراقه���ا (ت أ�مّلها) .والوقت
يحيط به���ا ويدخل فيها من جهات ميك���ن �أن ن�ضرب لها
 ما عدت أ�دري أ�ين قر أ�ت التعريف املذكور يف املنت ،ومن أ�راد العودة �إىل تعريف
�آخر ميكن ا إل�شارة �إىل قول بع�ضهم »:ن�ستطيع أ�ن ن�صف القراءة ب أ�نها فعالية
أ�دبية ولي�ست جمرد مظهر ثقايف» الغذامي ،د .عبد اهلل ،اخلطيئة والتكفري
من البنيوية �إىل الت�شريحية نظرية وتطبيق ،الكويت ،دار �سعاد ال�صباح،
1993م،84:مع وجوب التنبيه على أ�ن القراءة تكون فعالية أ�دبية �إذا كان
القارئ أ�ديب ًا يقر أ� يف ن�ص أ�دبي يحر�ض الفعالية أالدبية لدى قارئه...

مث ًال تقاطع الدّائرة واملثلث على �أن يكون املثلث دا ًال على
الوقت ،والدّائرة دالة على القراءة ،فتكون نقاط التّقاطع
الأ �سا�سية ثالثاً ،هي:
�أ .اختيار الوقت املنا�سب:
يُالح���ظ �أنّ القر�آن الكرمي ق���رّر قاعدة مثلى الختيار
بح����ض امل�ؤمنني على
�أف�ض���ل الأ وق���ات للق���راءة ،وذل���ك ِّ
اختي���ار الفجر وقت ًا للق���راءة؛ بقوله( :وق���ر�آنَ الفجر � إنّ

قر�آن الفجر كان م�شهوداً).
فق���راءة الفج���ر مبارك���ة حل�ض���ور املالئك���ة وزي���ادة
اال�ستيعاب ،الأ وىل معنوية وروحيّة يتذوّقها �أهل التّجارب
الرّوحيّ���ة العالية ثمرة للق���راءة ،والثّانية ح�سّ يّة (ماديّة)
تعود � إىل �أنّ قوى اال�ستقبال يف البدن قد َفرّغت –بالنّوم-
كث�ي�ر ًا ممّ ا �شغلها ،و�ص���ارت يف �أعلى درجات ا�ستعدادها
للتّلقي .ومن هنا جاءت الثّمرة املادية للقراءة.
فاختيار هذا الوقت يعزّز فعل القراءة ،وهو وقت فراغ
الب���ال والبدن� ،أيّ ما �أ�شار � إليه ب�شر بن املعتمر ()-210
بقول���ه( :خ���ذ من نف�س���ك �ساع���ة ن�شاطك وف���راغ بالك،
و� إجابته���ا �إيّاك ،ف���� إنّ قليل تل���ك ال�سّ اعة أ�ك���رم جوهراً،

و�أ�شرف ح�سباً ،و�أح�سن يف الأ �سماع.).
م���ن الوا�ضح �أنّ ابن املعتم���ر ي�شري � إىل الفجر ،فلي�س
ثمّ���ة وقت تقع عليه هذه املوا�صفات ،كما تقع على الفجر.
و� إذا �ص���حَّ هذا ف� إنّ القيا�س �صحي���ح يف �صورته الذّهنيّة،
مغلوط يف حقيقت���ه الواقعية� ،أو بكالم بع�ض املعا�صرين:
�إنّ���ه متما�س���ك يف �شكله غ�ي�ر متما�س���ك يف الواقع؛ ذلك
لأ نّ ا آلي���ة �أ�شارت � إىل اختي���ار زمن القراءة ،ومل ت�شر � إىل
اختيار زمن الإبداع؛ ذلك �أنّ الإبداع خمتلف �شرطه فقد
يقوى عند فراغ البال ،وقد يقوى عند ا�شتغاله وا�شتعاله،
ولي����س هذا م���ن �ش�أن القراءة؛ فهو يق���وى بال�شّ ر �أو بلفظ
 �سورة ا إل�سراء78 /17 :
 اجلاحظ ،عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين ،البيان والتبيني ،بتحقيق :أ� .عبد
ال�سالم هارون ،بريوت ،دار الفكر ،ط1367 ،4هـ-1948م135 /1 :
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الأ �صمعيّ ( 216هـ) « :ف�إذا �أدخلته يف باب اخلري الن».
�أو بل�س���ان ابن قتيبة (276-ه���ـ) « :ولل�شّ عر �أوقات ي�سرع
فيه���ا �أتيه ،وي�سمح فيها �أبيه ،منه���ا أ�وّل اللّيل عند تغ�شّ ى
الك���رى ومنها �صدر النّهار قب���ل الغذاء ،ومنها يوم �شرب

الدّواء ،ومنها اخللوة يف احلب�س.»...



وه���ي �أوقات نعا����س وجوع ومر����ض وقه���ر بال�سّ جن،
ينبغ���ي �أن تك���ون – وف���ق كالم ب�شر -بعي���دة من ح�ساب
املب���دع ،ولي�س لهذا اخللل من �سبب �سوى �أن ب�شر ًا ينطلق
م���ن ر�ؤية ذهنية عقليّة ،وينبعث الأ �صمعي وابن قتيبة من
ر�ؤية عملية علميّة .فثمّة زمن للقراءة و�آخر للإ بداع ،وقد
يتطابقان وقد يختلفان.
ب .وقت ا�ستغراق النّ�ص بالقراءة:
وي���راد به ال ّزم���ن املقطوع يف �أثناء ق���راءة النّ�ص ق ّل
�أو ك�ث�ر؛ فالقراءة �إنمّ ا هي وق���ت يق�ضيه الإن�سان بب�صره
وعقل���ه ب�صحبة م���ادة مقروءة ،ت�شتب���ك بالزّمان �أ�صداء
امل���كان ،و�ضو�ض���اء احلياة نف�سه���ا؛ ولذل���ك كان اختيار
الفج���ر �أن�س���ب الأ وق���ات؛ لأ نّ �أجه���زة التّلق���ي �ستكون يف
�أح�سن طاقتها ا�ستعداداً ،والطّ بيعة يف بدء حركة احلياة
بال�ضرورة.
فيها ،ولي�ست يف �أعلى درجات اال�ستعداد ّ
فالق���راءة وق���ت م�شتب���ك باحلي���اة نف�سه���ا للق���ارئ
وملجتمعه.
ج .الزّ من املقروء:
وه���و الزّمن القابع يف ثنايا النّ�ص املقروء ،وقد يكون
ما�ضياً ،او حا�ض���ر ًا مو�صو ًال باملا�ضي �أو بامل�ستقبل قيا�س ًا
بوقت � إبداع النّ�ص املو�صول باملا�ضي املتطلّع مل�ستقبل.
الري���ب �أنّ موق���ف الق���ارئ م���ن الزّمن جم���رد ًا يع ّد
حماي���داً ،غ�ي�ر �أنّ امل���ادة املق���روءة به ت�سه���م يف حتديد
 املرزباين ،حممد بن عبيد اهلل ،املو�شح ،بتحقيق :أ� .أ�حمد حممد �شاكر،
القاهرة ،دار الفكر العربي1385 ،هـ1965 -م7 :
 الدينوري ،عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة ،ال�شعر وال�شعراء ،بتحقيق :أ� .أ�حمد
حممد �شاكر ،القاهرة ،دار املعارف مب�صر1966 ،م81 /1 :
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املوقف منه؛ ممّ ا ي�ضع القارئ مبو�ضع امل�ؤيد �أو املعار�ض
�أو املحاي���د ،في�ضيف القارئ زمن الق���راءة � إىل حياته –
� إذا ا�ستغرق���ه مبحبّة – ويح���ذف وقت القراءة اخلارجي
من حيات���ه � -إذا كان كاره ًا زمن املق���روء – ويلوذ مبتعة
املعرف���ة العقلية � -إذا انك�شف له ال ّزم���ن املقروء عن �أمر
جديد كان يجهله.
فالزّمن الدّاخلي هو الزّمن املكت�سب املعطي للقراءة
بهجتها ،و� إذا �أ�ضفناه � إىل ما تقدّم �أمكننا القول:
� إنّ الزّمن يع ّد قاعدة القراءة وارتفاعها:
أ�مّ���ا القاع���دة فقائمة عل���ى اختيار الوق���ت املنا�سب
والزّمن امل�ستغرق النق�ضاء قراءة النّ�ص.
و أ�مّا االرتفاع �أو (العمق) فهو الزّمن الدّاخليّ للنّ�ص،
�أو زمن الغياب فيه القائم على الذّكاء والفطنة.
 3 .2دنو احلاجة والق�صد:
فالقراءة عبث � إذا مل ي�شعر املرء ب أ�نّها حاجة م�ضطر
� إليه���ا؛ لدني���ا ي�صيبها ،وه���ي احلاجة� ،أو لت���وق روحيّ �أو
متع���ة جماليّ���ة ،ال يجد ف���كاك ًا منها ،وال حي���دة عنها ،وال
راحة بغريها.
هذه ح���ال ال تكون لغ�ي�ر � إن�سان يرى الق���راءة عبادة
يتق���رّب به���ا � إىل اهلل – ع ّز وج���لّ -لقوله} :اق���ر أ� با�سم
ربّك الذي خلق ،خلق الإن�سان من علق{ فيها ي�ستطيع
� إدراك �أطوار خلق الإن�س���ان ،و�أ�سرار نظام بناء الأ كوان؛
ممّ ا يدعو � إىل زيادة االطمئنان � إىل خالق احلياة وباعثها
يف الإن�سان واحليوان والنّبات وفيما ال نعلم.
فالق���راءة و�سيلة ال يتمّ االطمئنان بغريها ،وما ال يتمّ
الواجب � اّإل بها فهي واجب.
وجعلت ال�سّ ن���ة النّبوية املباركة طل���ب العلم فري�ضة،
يتح�ص���ل بالقراءة ،ولي�س واجباً ،علم ًا �أنّ
وثمة جزء منه ّ
 �سورة العلق2 /96 :
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ال�ضرورة ،ولي�س باملعنى ال�شّ رعيّ ،
الواجب عندي مبعنى ّ
وه���ذا باعث من �أقوى بواع���ث القراءة على الإطالق عند
�أ�صحاب العقائد.
و�أرق الق���راءة عن���د ه����ؤالء ناب���ع م���ن احلر�ص على
حرا�سة الإميان وبلوغ رتبة اليقني؛ ممّ ا يجعل القراءة ه ّم ًا
م�ستمر ًا مدى احلياة نف�سها ،ومت�سي جزء ًا ال ينفكّ منها
�صاحبه���ا حتّى ي�شت���اق � إليها ،ف�إذا ف���ارق ر�ؤيته الإميانية
ف���ارق قراءته �شعوره بالرّ�ضى وال�سّ عادة؛ ممّ ا يجعله على
مفرتق الطّ رق.
�إمّ���ا �أن يُطلّق القراءة ،فريت ّد � إىل البداية التي انطلق
منها؛ لأ نّها فقدت ر�سالتها يف احلماية �أو الو�صول به � إىل
�شاط���ئ اليقني ،وهذا وا�ضح يف ق���ول يو�سف بن �أ�سباط،
وقد حمل كتبه � إىل غار يف جبل فعوتب على ذلك ،ف�أجاب:
(د ّلن���ا العل���م يف الأ وّل ثمّ كاد ي�ض ّلن���ا يف الثّاين فهجرناه
لوجه من و�صلناه . ).والعلم يف كالمه مبعنى الكتاب؛
�أي :النّ�ص املقروء ،فهذا الرّجل و�صل � إىل القراءة لتكون
دلي�ل�اً على اهلل ،فلمّا �شعر أ� ّنه���ا �ستقوده � إىل غري ق�صده
طلّقه���ا ليبقي على ح�ل�اوة الإميان التي م���ن �أجلها قر�أ،
واقتنى الكتب ،ف�إذا ترك ربمّ ا �أعر�ض نهائي ًا عنها.
و�إمّا �أن تقوده � إىل بناء موقف عقديّ جديد ،في�ستم ّر
يف لهي���ب الق���راءة مبتع���ة الأ رق والقل���ق؛ حلماية املوقف
اجلديد وا�ستمراره.
فداف���ع ال ّر�ؤية الكونيّة من �أ�ش��� ّد الدّوافع � إىل القراءة
و�أكرثه���ا �إغ���راء باال�ستم���رار؛ لأ نّ �صاحبه���ا متحرّر من
الق�ص���د امل���اديّ النّفع���يّ امل ؤ�ق���ت ،وهو مراف���ق للإ ن�سان
م���ادام ح ّياً ،ف� إذا طلبها للم���ال �أو الوظيفة ف�أمر عار�ض،
والقراءة مرتبطة بدافعها ،تدوم بدوامه ،وتزول بزواله.
ومعرف���ة احلاجة والق�صد يدخ���ل فيها توجيه معرفة
املنا�سب���ة الدّاعية إلب���داع النّ�ص ،والك�ش���ف عن اجلانب
 احلموي ،ياقوت ،معجم أالدباء ،بريوت ،دار الفكر ،ط1400 ،3هـ-
1980م22 /15 :

اخلا����ص ممّ ���ا يجعله متف���ر ّد ًا عمّا �س���واه ،والوقوف على
ّ
توجيه معانيه يف �شرطها من غري � إطالق ،ف�إن كان اللّفظ
عا ّم ًا قام الدّليل باملنا�سبة على تخ�صي�صه ،ف�إنّه مبو�ضع

ال�سّ بب ال يجوز � إخراجه باالجتهاد والإجماع.
ممّ ���ا �سب���ق ميك���ن الق���ول :احلاج���ة م�ؤقت���ة دنيويّة،
والق�ص���د معلّ���ق بف�ض���اء اليوم ا آلخ���ر يف ت�ص���وّر امل�ؤمن
للحياة.
من هنا ميكن احلكم على القراءة املرتبطة باحلاجة
الدّنيويّة ب أ�نّها زائلة بزوال دافعها ،وقراءة الق�صد دائمة
ب���دوام دافعه���ا .فق�صد القراءة يح���دّد عمرها ،ويك�شف
اللّثام عن ر�سالتها.
 5 .4اللّفظ جمموع ًا (القراءة تالوة):
� إذا كان الوق���ت ودن���و احلاجة ي�ؤلفان �إط���ار القراءة
ال�صورة من جهة وخارج ًا
عندم���ا يكون الإطار جزء ًا من ّ
عنها من وجهة �أخرى -ف� إنّ القراءة القا�صدة �إنمّ ا تتناول
ّ����ص كلّه؛ لتكون �آثاره يف التّطه���ر تامّة يف حال القبول
الن ّ
ال�سّ ريع �أو البطيء ،وكذلك حال الدّفع (الرّد).
ال�ش���كّ �أنّ احلدي���ث ع���ن الق���راءة ،ي�ضم���ر التّ�سليم
مبعرف���ة قواع���د الرّ�سم و�شيئ ًا من فل�سف���ة ترتيب الكتابة
ور�سومه���ا ،والق���درة عل���ى ف���كّ املع���اين املبا�ش���رة وغري
املبا�ش���رة ،املحمولة يف ثناي���ا النّ�ص .وي�ستح���بّ للقراءة
ّ����ص الأ دب���ي؛ لأ نّ���ه – يف
الق�صديّ���ة ك�ث�رة الق���راءة للن ّ
�أغل���ب الأ حوال -ح���رون (غري مط���واع) وم���راوغ فالب ّد
م���ن كرثة القراءة ،لعلّ���ه ينفتح لقارئ���ه ك ّل مرّة من جهة
�س���وى �سابقتها؛ لع ّل ه���ذا ما دعا القر�آن حل���ثّ امل�ؤمنني
ّ�ص
عل���ى تالوته �آناء ال ّلي���ل و�أطراف ال ّنه���ار ،وانفتاح الن ّ
ين يف ك ّل م���رّة دفع العلماء والعامّ���ة � إىل القول � :إنّ
الق���ر�آ ّ
هذا القر�آن ال تنق�ضي عجائبه؛ لأ نّهم يف ك ّل مرّة يعودون
 الزرك�شي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،الربهان يف علوم القر�آن ،بتحقيق:
حممد أ�بو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث1276 ،هـ-1957م:
22 /1
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فيها � إلي���ه ينفتح عليهم باب جديد مل يولج من قبل ،ممّ ا
يبعث فيه���م الدّه�شة امل�ستمرّة ،ويجعله كتاب ًا ال يبلى على
ن�ص خالد يده�ش الأ جيال
كرثة العودة � إلي���ه .وكذلك ك ّل ّ
يل والفكريّ واحل�ضاريّ  ،بغري
بقدرته على العطاء اجلما ّ
���ف �أو انقطاع ،ف���ك�أنّ هذه النّ�صو����ص اخلالدة متلك
توق ٍ
ق���درة عل���ى احلي���اة لي�ست يف كث�ي�ر م���ن النّ�صو�ص التي
ّ�ص
�س���ادت ثم بادت ،وملثل هذه القراءة الب ّد من علم بالن ّ
املقروء.
ّ�ص (الغياب):
 7 .6العلم بالن ّ
ّ�ص لن يق���ود � إىل
تع���دّد الق���راءة من غ�ي�ر عل���م بالن ّ
ّ�ص يُ�سه ّل الطّ ريق � إىل ف�ضائه
فوائ���د جمّة؛ لأ نّ العلم بالن ّ
و�أعماقه البعي���دة ،وذلك ال يت�أتى � اّإل ملن ي�أخذ يف ح�سابه
ّ�ص ومادته ،وال يعب أ���� ب�صيحات املنهزمني �أمام
مب���دع الن ّ
الغ���رب� ،أولئ���ك هم القائل���ون مبوت امل ؤ�لّ���ف ،وال ع�صمة
ل���روالن ب���ارت �أو �س���واه – � إن كان املرتجم���ون قد فهموا
ق�ص���ده -فامل ؤ�ل���ف عندم���ا مل ميت ،م���ازال حيّ���اً ،ونحن
�أبناء �أولئك العلماء الذين ف�صلوا بني احلكم على عقائد
ال�صلة بني املبدع
ال�شّ ع���راء واحلكم على �أ�شعاره���م؛ لأ نّ ّ
و� إبداعه ال تنقطع من �أعماله الإبداعيّة ،وال الأ عمال التي
كالق�صة والرّواية وامل�سرحية ...
ّ
ت�سمّى مو�ضوعيّة
أ .العل���م باملبدع :تنبع املماحك���ة اللّفظيّة من االدعاء
ّ�ص �شيء واملبدع �شيء �آخ���ر ،وهما خمتلفان من
ب����أنّ الن ّ
ّ�ص كائن لغويّ فنّيّ ،
جهة الطبيعة املادية لك ّل منهما .فالن ّ
واملبدع كائن ب�شريّ يت�ألف م���ن اللّحم والدّم والعظام...
� إلخ.
كان له���ذا االدعاء غوغاء متن���ع العقل – وهي تدّعيه
– وت�سجن العلم – وهي تزعم أ�نّها ت�ساويه بل هي العلم
نف�س���ه� -أما وقد زالت تلك الغ�شاوة عن العقول فالب ّد من
مراجعة تقوم على العلم والبحث وال ت�ست�سلم لل�شّ عارات،
وال تن���ام عل���ى �أقوال الغربي�ي�ن بزعم هذه الأ ف���كار -و� إن
كان���ت �سطحيّة �ساذجة � -إنمّ���ا كانت �س ّر تق���دّم الغرب،
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وه���ي التّميم���ة ال�شّ افي���ة الكافي���ة � إذا مزج���ت بف�ضالت
الغ���رب الأ خ���رى ،لتك���ون مقبولة ل���دى �أن�ص���ار املحاكاة
ودعاة التّغريب.
واحل���قّ �أوىل باالتّباع فق���د قامت نظرية الف�صل على
ّ�ص
م�شارك���ة لفظيّة ال تثب���ت على النّظر العمل���يّ ؛ لأ نّ للن ّ
الأ دب���ي ر�ؤية املب���دع وعقله وجتربته الفردي���ة واختياراته
اللّغويّ���ة وم���ا يتب���ع ذلك م���ن خيارات���ه الف ّني���ة املمزوجة
بانفعاالته اخلفية.
ّ�ص الأ دبيّ من هذه الأ �شياء ،فماذا يبقى
� إذا جرّدنا الن ّ
ّ�ص وجود بغريها؟ ولع ّل التّ�سا�ؤل يبقى قائالً:
منه؟ وهل للن ّ
ّ�ص نف�سه
ّ�ص � إذا كان الن ّ
ما موقع القارئ من حياة مبدع الن ّ
بني يديه؟ هذا التّ�سا�ؤل يب����دو �صحيح ًا وم�شروعاً ،لكن يف
حيز القراءة التي ي�ص ُّح �أن يقال فيها� :إنّها قراءة �صحف،
ومو�ضوع احلديث هنا حم�ص����ور بالقراءة العلميّة النّاقدة
التي ت�ضيف � إىل ذلك م�س ـ�ؤوليّة ح�ضاريّة ال تريد �أن يفوتها
احلقّ بل كلمته ،ولو كنّا متخلفني يف جوانب �أخرى.
وال نري���د للغربـيـيـن �أن يدركــوا مقدار جـهــلنا برتاثنا،
� إىل وق���ت � إع�ل�ان بع�ضهم عن �سطو اللّ�صو����ص منّا ومنهم
عل���ى تراثنا العرب���يّ الإ�سـالميّ  ،فعلم الق���راءة علم عربيّ
� إ�سـالم���يّ �شـ ـ���اء من �ش ـ���اء ،و�أبى م���ن أ�ب���ى ،وال نريد من
املن�صف�ي�ن � إلاّ االطالع على كتب علوم القر�آن و�أقربها مّني
مو�ضع���اً( :الربهان يف علوم الق���ر�آن ،للإ مـ ــام بدر الدّين
الزّرك�ش���ي (794هـ) بتحقيق :الأ �ست���اذ حممّد �أبو الف�ضـل
�إبـراهــيم ،القاهرة -دار الترّ اث ،والإتقان يف علوم القر�آن،
للح ــافظ جــالل الدّين عب���د الرّحمن ال�سّ يوطي ،بتحقيق:
الأ �ستاذ حممّ���د �أبو الف�ضل � إبراهيم ،القاهرة  -مكتبة دار
ال�ت�رّ اث ).ف�سيج���دون �أنّ الغربيــني لـم يزي���دوا على عمل
ال�سّ يوطي يف املزهر حيث �صرّح ب أ�نّه �سي�أخذ علوم احلديث
ويطبّقه���ا قدر ا إلم���كان على ال ّلغ���ة والأ ج ــان���ب أ�خــذوا
 ل�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،املزهر يف اللغة و أ�نواعها ،بتحقيق:
أال�ساتذة :أ�حمد جاد املوىل ،وحممد أ�بو الف�ضل �إبراهيم ،وعلي حممد
البجاوي ،ط ،3القاهرة ،مكتبة-دار الرتاث( ،د.ت)1 /1 :
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ّ�ص الأ دبيّ ب�شيء
ين وطبّقوهــا عل���ى الن ّ
ّ�ص القر�آ ّ
عل���وم الن ّ
م���ن الأ خطاء �أو الأ غالط� ،أو اخلل���ط النّابع من االختالف
ّ�ص.
يف ال ّر�ؤية واللّغة وطريقة التّطبيق وطبيعة الن ّ

النّ�صرانيّة �أ�سبق يف حياة العرب من الرّ�سالة الإ�سالميّة،
تن�صر يف اجلاهــلية،
ومعل���وم للجميع �أنّ بع�ض العرب قد ّ
ولب����س امل�ســوح ،و�أ�ضاف � إىل ذل���ك �أنّ العرب ت�سمّي عبد
اهلل ،وق���د ورد ب�أ�شــعار �أبناء القبائل و�سواهم من العرب
�ألف���اظ �صريحة الدّالل���ة على النّ�صرانيّ���ة ،مثل :امل�سيح،
وال�صليب ،وهي �ألفاظ ن�صرانيّة ،فن ََّ�صر �شعراء الوثنيّة،
ّ
وجعلهم � إ�ضافة � إىل �شع���راء النّ�صرانية �أ�صالة ،فاختلط
الأ مر.

ّ����ص ،فـال يـجوز � إلقاء
يل للن ّ
 حتدي���د الف�ضاء الدّال ّالدّالل���ة اللاّ حقة للأ لف���اظ على داللته���ا ال�سّ ـابقة ،وهذا
ما يفعل���ه كهن���ة امل�سـت�شـرقـ�ي�ن ،و�أ�صح���اب الأ هــواء من
�أن�ص���ار امللل والنح���ل القدمي���ة وبع�ض جتّ���ار ال�شّ عارات
املعا�ص���رة بدعوى تطويع التّاريخ وت�أ�صيل الفكرة الغريبّة
بغ����ض النّظر عن موقف
بدع���وى وجود النّظري يف تراثنا ّ
�أكرثيّ���ة �أبن���اء الأ ّمـ ـ���ة منها ،قدمي��� ًا وحديث ـ���اً ،من ذلك
�أنّ م ــرجلي���وث يف كتابه� :أ�صــول ال�شّ ع���ر اجلاهليّ  ،وجد
الق�صاد ،عند
وال�صالة ،وكعب���ة ّ
�ألفاظ���اً ،مثل :ال ّدع���اءّ ،
بع�ض �شعراء اجلاهليّة ،فذهب � إىل �أنّ ال�شّ اعر اجلاهــليّ
�شاع���ر وثنيٌّ  ،ال ميكن  -عق ًال � -أن يع���رف هذه الأ لفاظ
الت���ي تع ّد م�صطلح���ات � إ�س ــالم ـيّة ف أ�ع���اد هذا القول
الدكت���ور ط���ه ح�س�ي�ن يف كتابي���ه :حما�ض���رات يف ال�شّ عر
اجلاهليّ  ،ويف الأ دب اجلاهــليّ .

أ�مّ���ا الأ بّ لوي����س �شيخ���و فق���د �أبط���ل العلاّ مّ���ة �أ .د
عب���د احلفي���ظ ال�سّ طل���ي �آراءه ،يف بحث���ه القيّ���م القائم
ال�صلت ،حياته
عل���ى الدّرا�س���ة والتّوثي���ق :أ�م ـيّة بن أ�ب���ي ّ
و�شعره.

وا إلجـابة عن التّ�سا�ؤل القائ����ل :ما فـائدة حياة املبدع
للقارئ؟ تكمن يف ر�ؤيته وعقله و�أحواله كلّها � إذا كانت ذات
أ�ث����ر يف � إبداعه ،و� اّإل ف��ل�ا معنى ل�سرد املعلوم����ات عنه� ،أو
عن ع�صره� ،أو عن قومه .ف�إذا عُ رف املبدع عُ رف زمــانه،
و� إذا عرف زمنه كان ذلك دلي ًال على أ�مـور ،من ـهـا:

وكان���ت الدّعوى الو�سط���ى دعوة الأ بّ لوي����س �ش ــيخو
الي�سوع���ي الت���ي ر�أت �أنّ هــذه الأ لف���اظ ن�صرانية؛ لأ نّ
 مرجليوث ،أ��صول ال�شعر العربي ،ترجمة :د.يحيى اجلبوري ،بريوت ،م ؤ��س�سة
الر�سالة ،ط1398 ،1هـ1978 -م 72 :وما بعدها.
 انظر :ح�سني ،د.طه ،من تاريخ أالدب العربي ،بريوت ،دار العلم للماليني،
(د.ت) 79 /1 :وما بعدها.
 �آثرت أ�ن أ�نقل ر أ�ي ًا للناقد مارون عبود يغنـي عن ا إل�شارة �إىل أ�ي �صفحة من كتاب
�شعراء الن�صرانية قبل ا إل�سالم ،وذلك ما أ�ثبته أ� .حممد كرد علي ،بقوله::
((قال الناقد مارون عبود� :سمعنا بكتابه �شعراء الن�صرانية ،فا�ستقدمناه ف�إذا
كل من �شعراء جاهليني قد خرجوا من حتت �سن قلمه ن�صارى .كان التعميد
باملاء ..ف�إذا به �صار باحلرب)) علي ،حممد كرد ،املعا�صرون ،بتحقيق :حممد
امل�صري ،بريوت ،دار �صادر ،ط1413 ،1هـ-1993م319 :

و أ�مّ���ا ال ّر ّد الع���ام عندي فقائم عل���ى �أ�سا�س البدهية
الت���ي تق���ول � :إنّ الإ�س�ل�ام مل يخرتع لغة جدي���دة للعرب،
ف�ألفاظهم هي هي ،غ�ي�ر �أنّ الدّاللة تبدّلت وفق التّوا�ضع
فال�صالة لفظ عرب���يّ قدمي ومعناه
الإ�سالميّ اجلدي���دّ ،
الدّعاء ي�سـ ــتوي يف الو�ضع اللّغوي الدّعاء هلل �أو لغريه.
الق�ص���اد معل���وم �أنّ الع���رب م���ن أ�يّام
ولف���ظ كعب���ة ّ
� إبراه ــيم � -صلّى اهلل عليه وعلى �آله و�سلّم -جعلوا البيت
للق�صاد ،وال نريد الإ�ش ــارة � إىل حملة الفيل،
احلرام كعبة ّ
فالأ مر م�شهور ومعلوم للجميع.
ال�صلي���ب؛ لأ نّـه عند �شعراء
ومث���ل ذلك يقال يف لفظ ّ
ال�صالبة (فعيل �صيغة مبـالغة) ولي�س كما
امل�شرك�ي�ن من ّ
ُيظ���ن ،وكذلك لفظ امل�سيح ،معناه عن���د ال�شّ اعر امل�شرك
ال�صديق
الف�ضة� ،أو الع���رق� ،أو ّ
�أو الوثن���ي (القطعة م���ن ّ
بالعربانية� ،أو املنديل اخل�شن� ،أو ال�سّ يف� ،أو الرّجل كثري
اجلماع .تنزه عي�سى بن مرمي -عليه ال�سالم-عن مثل
 انظر :ال�سطلي ،د .عبد احلفيظ ،أ�مية بن أ�بي ال�صلت ،دم�شق ،املطبعة
التعاونية1974 ،م الدرا�سة كلها مهمة.
 الزبيدي ،ال�سيد حممد مرت�ضى احل�سيني ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س
 ،7حتقيق عبد ال�سالم حممد هارون ،مطبعة حكومة الكويت1415 ،هـ-
 1994م( -133 118 /7 :م�سح)
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ه���ذه الأ و�صاف .فــمعرفـة املب���دع تقود � إىل معرفـة زمنه،
يل لك ّل
ومعرف���ة الزّمن ت����ؤدي � إىل تقيي���د الف�ضاء ال���دّال ّ
لف���ظ بـما ينا�سبه م���ن معانٍ  ،من غري الوق���وع يف تزييف
احلقيقة.
 معرف���ة زم���ن املب���دع تع�ي�ن النّاق���د عل���ى حتدي���دال�سّ ابق���ة الفنية ف ُيعــرف املبدع من املقلّد �أو ال�سّ ارق ،من
ذل���ك �أنّ �أبا عمرو ب ــن العالء ،قال ( :لو �أدرك الأ خ ـطـل
م���ن اجلاهلية يـوم��� ًا واحـد ًا ما ق ـ ّدمـ���ت علـيـه جاهلي ًا وال
� إ�سالمي���اً) .وكان معجب ًا ب�أ�شعاره ،ف�أعلن هـذا احلكم
ال ّنق���دي املنطوي على ب�صرية نقديـّ���ة تخفى داللتها على
كث�ي�ر من الدّار�سني القدام���ى واملعا�صرين .كيف ال يكون
هذا و�صاحبه���ا �أبو عمرو الذي كان ي���رى �أنّ نقاد ال�شّ عر

�أع ّز من الكربيت الأ حمر يف زمنه.
وم���راده �أنّ �شعر الأ خطل على علوّه ال تتحقق له �صفة
ال�سّ ابقة الفنيّة التي حازها �أمثاله من اجلاهليني فلو كان
معه���م لتحقّق �شرط اال�ستواء يف الزّمن غري أ�نّهم �سبقوه
فوقع �شعره مظنّة ال�سّ رقة �أو التّقليد� .أي ال ميكن التّ�سوية
ب�ي�ن النّ�صو�ص يف ب���اب النّقد � إذا اختلف���ت الأ زمنة ،ثمّة
ناق���د عرب���يّ واحـ ـ���د �سبقن���ي � إىل ه���ذا ال ّت�أوي���ل ،وهذه

القناعة ،ذلكم هو الآمدي.
و� إذا �ألغين���ا حياة امل�ؤلف من الدّر�س العلمي ا�س ـ ــتوى
ال�صادق والكاذب،
ّ�ص التّاريخي ما يقول���ه ّ
يف ق���راءة الن ّ
و�ضاع���ت جهود علماء اجل���رح والتّعديل و�صارت القراءة
ّ�ص التّاريخي -على تناق�ض �أخبارها -م�ستوية الدّليل،
للن ّ
فن�ص���ل � إىل وجوب ت�صديقها كلّها �أو تكذيبها كلّها ،وهذا
 الباهلي ،عبد امللك بن قريب أال�صمعي� ،س ؤ�االت أ�بي حامت ال�سج�ستاين
أ
لل�صمعي ورده عليه فحولة ال�شعراء ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية،
1414هـ-1994م44 :
 الباقالين ،حممد بن الطيب� ،إعجاز القر�آن ،بتحقيق :ال�سيد أ�حمد �صقر،
القاهرة ،دار املعارف مب�صر ،ط1981 ،5م203 :
 ا آلمدي ،أ�بو القا�سم احل�سن بن ب�شر ،املوازنة بني �شعر أ�بي متام البحرتي،
بتحقيق :ال�سيد أ�حمد �صقر ،القاهرة ،دار املعارف مب�صر1380 ،هـ-
1961م23 /1 :
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مطل���ب �شعوبيّ ي�صل بنا � إىل تدم�ي�ر ال�شّ خ�صيّة العربيّة.
احلظ �أنّ بع�ض تابعي دع���اة التّغريب با�سم
وم���ن ح�ســن ّ
التّحدي���ث �أخ�ب�رين �أنّ بع����ض الغربـيـ�ي�ن ع���اد عن ذلك
م ؤ�خ���راً .فحياة الـمبدع وامل�ؤلف مُهمّة للقارئ الـمتذوّق �أو
الباحث املنقب.
ّ����ص � :إذا كان الق���ارئ ق���ادر ًا عل���ى
ب -العل���م بالن ّ
اكت�ش���اف ر ؤ�ي���ة املب���دع وعقله و�سم���ت نف�سه عن���د � إبداع
�ش���ك  -قادر عل���ى قواعد تالوة
ّ����ص فه���و  -م���ن غري ٍ ّ
الن ّ
ّ����ص العربيّ ؛ ليحقق للـمـ�ستمع متعة التّلقي  � -إن كانت
الن ّ
القراءة جمه���ور ًة –ولنف�سه زيادة الفائدة العلميّة ليكون
ّ����ص املقروء (غيابه) نافعاً ،وقائم ًا على
ا�ستغراقه يف الن ّ
ال�صوتي
احلقيقة ،ويلزمه لذلك علم التّجويد ذلك العلم ّ
املهمل يف �أق�سام اللّغة العربيّة ،وقد �أعان على ذلك بع�ض
خا�ص بالقر�آن ال ي�ض ّر اجلهل به.
الأ دعياء ب أ�نّه علم ّ
ال�صوتي نابع م���ن طبيعة النّطق
علم ًا �أنّ ه���ذا العلم ّ
العرب���يّ ي�ست���وي يف ذلك �أن يك���ون جزء ًا م���ن التّنزيل �أو
غ�ي�ره من كالم الع���رب� ،إنمّ ا هو جز ٌء م���ن ل�سان العرب
لل�صوت وحتقيق��� ًا للمع���اين بالإيقاع،
نحت���اج � إلي���ه زين��� ًة ّ
ولهذه القراءة ال�شّ فويّة هيئات خمتلفة ،منها:
�أ-التّحقيق.
ب -والـحـدر.
ج -والتّدوير.
أ�مّ���ا التّحقي���ق ،فه���و « �إعـطـ���اء ك ّل ح���رف حقّه من:
� إ�شباع املدّ ،وحتقي���ق الهمزة ،و� إمتام احلركات ،واعتماد
الإظهار ،والتّ�شديدات ،وبيان احلروف وتفكيكها ،و� إخراج

بع�ضها من بع�ض بال�سّ كت والترّ تيل»...
و أ�مّ���ا احل���در ،فه���و « :بفت���ح احل���اء و�سك���ون الدّال
املهملت�ي�ن -وهـ���و � إدراج الق���راءة ،و�سرعته���ا ،وتخفيفها
 ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن ،ا إلتقان يف علوم القر�آن ،بتحقيق:
�إبراهيم  ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث1387 ،هـ-1967م280 /1 :
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بالق�ص���ر ،والتّ�سك�ي�ن ،واالختال����س ،والب���دل ،والإدغام

الكبري ،وتخفيف الهمز ،ونحو ذلك»...
و أ�مّ���ا التّدوي���ر ،فه���و »:التّو�س���ط ب�ي�ن املقـام�ي�ن من

التّحقيق والـحَ دْ ر»...
وي���رى العلماء �أنّ لك ّل واحدة من هذه الهيئات وظيفة
بل مو�ضع��� ًا منا�سباً ،وذلك أ�نّهم جعل���وا طريقة التّحقيق
للرّيا�ض���ة والتّعلي���م والتّمري���ن ،وجعل���وا الترّ تي���ل للتّدبّر
والتّفكّ���ر واال�ستنباط .م ـمّـا يعن���ي أ�نّهم �أدركوا عالقة
الطّ ريق���ة بفهم املادة املقروءة ،وح���ال القارئ �أو غر�ضه
ممّ ا يقر�أ.
وم���ن �أهمّ �شروط العلم معرفة علم الوقف واالبتداء،
�أو الو�صل والف�صل ،ويرى علما�ؤنا أ�نّه فنّ جليل ،به يعرف
ال�صحابة  -ر�ضي
كيفيّ���ة �أداء الق���راءة « وهو علم تلقّ���اه ّ
اهلل عنهم-ع���ن �صاحب الرّ�سال���ة� -صلّى اهلل عليه وعلى
�آله و�سلم.
وثمّ���ة �شروط أُ�خ ـ���ر ال ينبغي له���ا �أن تغيب عن ذهن
القارئ ،منها مراعاة طبيعة الفنّ الأ دبيّ الذي ينتمي � إليه
ّ����ص املقروء ،ولغته ،ومعانيه القريب���ة والبعيدة ،وتيّار
الن ّ
وال�صور واجلمال ،وطريق���ة بناء النّ�ص ،ممّ ا
االنفع���الّ ،
ّ�ص.
ّ�ص ،وحتقيق الغيبة الثّانية يف الن ّ
يدخل يف فقه الن ّ
 .8الفقه :
ّ�ص،
ون�صه يع ّد مق ّدم���ة �أوىل لفقه الن ّ
العلم باملب���دع ّ
والفق���ه  -لغة -الفه���م ،والتّفقيه :التّفهي���م ،والفهم عند
الق���رّاء م�ستويات ترتبط ب�أ�صحابه���ا ،فلك ّل قارئ ح ــدود
فه���م ترتب���ط مبوهبت���ه (قدرت���ه الفطريّة عل���ى الفهم)
 امل�صدر ال�سابق281 /1 :
 امل�صدر ال�سابق
 امل�صدر ال�سابق
 الزرك�شي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،الربهان يف علوم القر�آن ،بتحقيق:
حممد أ�بو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،مكتبة دار الرتاث1276 ،هـ-1957م:
339 /1

ودربت���ه يف القراءة ومعرفته طرائ���ق اللّغة ومدى الذّائقة
اجلماليّة وخرباته���ا ،ومقدار ا�ســت�شـعاره تيار االنفعاالت
ّ�ص ،وال يتمّ ذلك  -على الوجه الأ مثل  -بغري ح�سـن
يف الن ّ
التّقدي���ر للمنا�سب���ة والدّواف���ع و أ�حـ���وال املب���دع وح�سبان
ّ�ص عمّا جتود به النّف�س ،وطاقته العقلية التي
�شـفافية الن ّ
ت�ستن���د � إىل اال�ستعداد الفطريّ من جهة ،وال ّر�ؤية الكونيّة
واحلياة بني الأ حياء من جهة �أخرى.
ّ�ص
ولفقهٍ مغ���رق يف املثالي���ة نفرت�ض تعاد ًال ب�ي�ن الن ّ
والق���ارئ يف ال ّر�ؤية ،والعقلية ،واخل�ب�رة اللّغويّة ،والدّربة
الـجـماليّ���ة ،واال�سـتـجابـة االنفعـالي���ة .ف�إن حتقّق ذلك -
وه���و �أمر بعي���د  -فال خالف بني املب���دع والقارئ� ،أو بني
ون�صه،
ّ����ص والقارئ ،وهذا ما ال يكون � اّإل ب�ي�ن املبدع ّ
الن ّ
وربّـمـ���ا وق���ع ذل���ك م�صادفة .عل���ى �أنّ امل�شه���ور �أن يكون
القارئ:
ّ�ص يف فقــه لغته و� إدراك �أبعاده ومراميه يف
�إمّا دون الن ّ
فقه �أبعاده االنفعاليّة والـجـماليّة واملنهجيّة ،واملعرفيّة...
ف�أحكامه ت�صوّر عجزه.
و� إ ّمـ ــا �أن يكون فوقــه يف ذلـك كـلّه؛ فيكون ر�ضاه �سببا
الرتفاع الن�ص � إىل قامة را�ضية عن الن�ص ومبدعه.
أ�م ـ���ا الفري���ق الأ ول ف���� إن وقوع���ه دون الن����ص يـحثـه
عل���ى تعظيم���ه  � -إن كان م ـ���درك ًا عجـزه عـ���ن مـجـاراته؛
مـمـ���ا يجعله منده�ش ًا مبهور ًا بتفوق���ه وتفوق مبدعه ،و� إن
كـان ال ي���درك �أبعاد الن�ص و أ�عـمـاق ـ���ه ف�إن ــه يتعجب من
انغالق ـ ـ ـ���ه� ،أو يقي�س ذل���ك مبا لديه فيخم���ن أ�نـ ــه دونه
فيعط���ي الن�ص توجيه ًا  -يظن���ه ـ يقيناً ،ويقوم مبحاكمته
على هذا الأ �ســا�س ،وي�شرع بالـهدم واالنتقا�ص.
و أ�مّ���ا الفري���ق الثّ���اين ف�إنّه حماط بخط���ر �آخر  � -إذا
ّ�ص،
كان ال ي���درك مقدار تفوّقه يف تلك املجاالت على الن ّ
فريفع���ه عن مو�ضعه احلقيق���ي ،وذلـك بتنبيه املبدع على
ن�صه مل تكن يف وعيه وال � إدراكه ،بل هي �أ�صداء
�أ�شياء يف ّ
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ّ����ص املقروء ،كانت
وظائ���ف لغويّة �سابق���ة على �إبــداع الن ّ
ال�صورة اللّفظيّة،
خمزون���ة عند القارئ ،ف أ�َورَتْ زناده���ا ّ
عن���د فقيه اللّغة ،ومثاله ظاهـ ـ���ر يف عالق ــة املتنبي بابن
جنّ���ي واب���ن خالويه؛ فق���د ك ــان منه���ج ابن جنّ���ي � إلقاء
الظّ الل ال�سّ ابقة على ال ّلف���ظ والتّلويح به على وظائفه يف
احلياة العمليّة لتكون كثافت���ه ال�شّ عريّة عالية جـ ّداً ،وهذا
يف�سّ ر لنا قول املتنبي ل�سائليه :اذه ـبـوا � إىل ابن جنّي ف�إنّه
�أدرى ب�شعري منّي.
ومل يكن مذه���ب ابن خالويه ال ّنق���ديّ كذلك ،ف�صار
لدين���ا موقف���ان� :أحدهما يق���ول على املتنبّي م���ا مل يقله؛
فيعلي من �شع���ره ،وثانيهما ي�ش ّد �شع���ر املتنبي � إىل نظمه
نف�سه ،و� إىل نظ���م �سابقيه ،و� إىل واقع الـحـياة والأ ح ـيـاء،
وجــاء �آخرون تو�سّ طوا بني الفريقني.
ّ�ص التي حتدّد
والفق���ه فوق ذلـك ا�ستنباط قوانني الن ّ
فنّ���ه من جهة ،وتبينّ ما تفرّد به من جهة �أخرى .وال ريب
يف �أنّ الطّ ريق���ة ت�سهم يف �إعـانة الفطنة على الإ�ســراع يف
الو�صول � إليه���ا � ،إ�ضافة �إلــى الطّ ريق���ة املركوزة يف تراب
نظرية تقوم عل���ى قواعد الفقه و�أ�صول���ه لذلك ارت�ضاها
�صاحبه بوع���ي منه� ،أو بغري وعي .وعظم���ة الفقيه تكمن
ّ�ص بر�ؤية مبدعه ،وعقله ،ومذهبه
يف قدرته على ربط الن ّ
ّ�ص فرادته النّ�سبيّة .وتكمن براعته يف
الفنّي ليحف���ظ للن ّ
رب���ط عنا�صر املادة املقروءة على نح��� ٍو يك�شف اللّثام عن
وحدتها.
 - 9الطّ ريقة :
ّ�ص من طريقة ت ّتك���ئ على علم القارئ
الب��� ّد لفقه الن ّ
ّ����ص ،وتـ�أن����س � إىل فطنت���ه ،ور�ؤيت���ه ،وال يغي���ب عنها
بالن ّ
ّ�ص املقروء .ولع ّل القارئ ي�ستم ّد � -أحياناً-
طريقة بناء الن ّ
ّ�ص (فنّه ،وانفعاله ،و�أفكاره ،و�صوره)
طريقته �إمّا من الن ّ
 هذه عبارة متواترة على أ�ل�سنة املدر�سني ،وقد أ�ورد معناها الربقوقي ،عبد
الرحمن� ،شرح ديوان املتنبي ،بريوت  -دار الكتاب العربي1407 ،هـ-
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ّ�ص املقروء ،وربمّ ا كان له طريقة تنبع
و�إمّ���ا من منهج الن ّ
ّ�ص �أو مادته.
من نظرته النّقديّة � إىل فنّ الن ّ
ّ�ص يف ر�ؤيته� ،أو مادته
وال�ش���كّ يف �أنّ الرّ�ضى عن الن ّ
ك ّله���ا �أو بع�ضه���ا� ،سيجعل القارئ متم ّتع��� ًا را�ضي ًا � إىل ح ّد
ّ����ص ،ف���� إذا كان ث ـمّة خالف ،ف����إنّ القارئ
بعيد ع���ن الن ّ
ّ�ص بطريق���ة أ�خــرى ،يرى
ير�ش���ح نف�سه لإعادة بن���اء الن ّ
أ�نّها ه���ي املثلى للو�صول به � إىل غايته �أو بيت الق�صيد� ،أو
مربط الفر�س ،كما يقال.
ّ����ص ،وت�صحّ هنا
وللق���رّاء مناهج �شت���ى يف تناول الن ّ
قول���ة املت�صوّفة :طرائق احلقّ بع���دد �أنفا�س اخللق ،ولكلٍّ
�شرع���ة ومنهاج ،غري �أنّ تلك الطّ رائ���ق -و� إن ر�ضي عنها
�أ�صحابه���ا -ال تع ّد علميّة ،لأ نّها ال ت�أخذ مبناهج العلم � اّإل
ب�ضرب من التّمويه على احلقّ والعقل ،فلن يكون علم ًا ما
ي�أتينا به الدّراوي�ش ،مبنهج حدّثني قلبي عن ربّي.
بع�ض القرّاء يفيدون من مناهج العلوم الأ خرى ،ليكون
ّ�ص خارج ًا  �-إىل ح��� ّد ما -من �أ�س���ر الع�شوائيّة،
فق���ه الن ّ
ومن�ضبط ًا يف طريقة تن���اول املادة املقروءة ،ليحقّق متعة
املغايرة� ،أو لذّة املوافقة ،فيتخذ لنف�سه مركب ًا من املناهج
الذّائعة يف العلوم الأ خرى كاملنهج التّحليليّ � ،أو الترّ كيبيّ ،
�أو التّوليديّ � ،أو الفنّي� ،أو الفل�سفيّ � ،أو التّكامليّ .
ممّ ���ا �سبق ميكن القول � :إنّ الطّ ريق���ة ينبغي �أن تكون
من جن�س امل���ادة املقروءة ،فاملنهج الفل�سفيّ ينا�سب ر�ؤية
ّ����ص وفكرته ،واملنهج الفنّي ينا�س���ب �صوره الفنّية وما
الن ّ
يعل���ق بها من انفعال (القيم ال�شّ عوريّة) واملنهج التّحليليّ
ّ�ص
والترّ كيب���يّ نافعان يف تناول �أيّ جان���ب من جهات الن ّ
املقروء؛ لأ نّهما عامّان وعقلي���ان ،واملنهج التّكامليّ جامع
ّ�ص نف�سه.
لك ّل منهج توجبه طبيعة الن ّ
ّ�ص ال يكتمل بغ�ي�ر طريقة ل�سربه
واحل���قّ �أنّ فق���ه الن ّ
وفهم���ه ،و�أنّ الطّ ريق���ة ال تظهر قيمته���ا � اّإل يف الدّرا�سة،
والفقه والطّ ريقة والدّرا�سة من ل���وازم الدّار�س والنّاقد،
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ممّ ���ا يجعل الوه���م ي�سري � إىل كثري م���ن الدّار�سني ب أ�نّهم
ال�ص���ورة ،وغياب احلدود الفا�صلة عندهم
نقّاد الكتمال ّ
بني القارئ الدّار�س والقارئ النّاقد.
ومنه���م من يخدع مبو�ضوع بحثـه ،ف����إن كان املو�ضوع
نقدي ًا �صار �أخونا ناقداً ،وهو ال يدري �أنّ ما قدّمه ال يتعدّى
الدّرا�سة ب�شيء .ولع ّل جالء ذلك يف الفقرة التّالية.
 11 .10الدّ را�سة واجلمع:
�سلف���ت الإ�ش���ارة � إىل �أنّ الدّرا�سة وال ّنق���د يلتقيان يف
ال�صورة ،من حيث � إن كلاّ ً منهما يفتقر � إىل فقه وطريقة،
ّ
ويرك���ن ك ّل منهما � إىل درا�سة قائم���ة على البحث ،وجمع
ّ�ص املق���روء � إىل الرّ�صيد املدخر؛ ليعرف اجلديد من
الن ّ
الق���دمي ،وا إلبـ���داع من التّقلي���د ،والأ �صيل م���ن الدّخيل،
وال�سّ ابق من اللاّ حـق.
فالق���راءة الدّار�سة تقوم على درب���ة القارئ ،ودرايته
ّ�ص ،فيحمله على فنّه؛ ليتبينّ
ال�شّ خ�صيّة ب�أمثال ه���ذا الن ّ
ّ�ص على نظائره،
نقاط االفرتاق الأ �صيلة التي حت�سب للن ّ
و�أتراب���ه يف �سرب���ه ،وح�س���اب مقدار ما وافق ب���ه �سابقيه
من معانٍ �أو �ص���ور �أو بناء لغويّ �أو انفعايلّ ،ما كان قائما
عل���ى احل���ذو �أو االنه���دام �أو الغ�ص���ب ،وم���ا كان جتويد ًا
لأ مـ ـ���ر ق ََّ�ص��� َر �صاحبه الأ وّل ع���ن بلوغ الرّتب���ة التي بلغها
الـمتبع اجلـديد ،فيح�سب للأ وّل ف�ضل التّقدّم يف التّناول،
وللثّاين ف�ضل الإجادة والإح�ســان بزيادة املعنى �أو � إجادة
ال�صنعة.
الطريقة �أو حت�سني ّ
ّ�ص
ف���� إذا ّمت للكاتب ذلك يكون قد ر ّد ك ّل جزء من الن ّ
املق���روء � إىل مو�ضع���ه من قامو�سه املع���ريفّ ،وانك�شفت له
ّ�ص ممّ ا يعود � إىل تكوين املبدع ،ف�إذا
جوانب التّفرد يف الن ّ
ّ�ص م�ساوية معرفة املبدع كانت املقاربة
كانت املعرفة بالن ّ
علميّة �صارمة.
ّ�ص ما لي�س
و� إذا كانت املعرفة دونها ح�سب القارئ للن ّ
ل���ه بحقّ  ،وجاء الدّار�سون من بعد للطّ عن يف هذه القراءة

القائمة على ا�ستقراء ناق����ص ،فال يفرح املبدعون ب�آراء
القا�صري���ن  -و� إن كربت �أ�سما�ؤهم العلميّ���ة �أو الوظيفيّة
لأ نّ م���ا دلّـ�سوه� ،أو حتا�شوه جه ًال �أو عمد ًا لن يغفره لهم�أهل العلم من املعا�صرين ممّ ن ميدّون �أرجلهم وال يـمدّون
�أيديهم ،كما أ�نّه لن تخفى حقيقته على �أبنائنا القادمني،
وعل���ى مذهـب العقاد :يف النّهاية -يا موالنا  -ال ي�صحّ � اّإل

ال�صحيح.
ّ
ك�أنّ الق���ارئ عندما يربط املادة املقروءة ب�سابقاتها،
�إنـّمـا يقدّم �شفيع ًا لنف�سه ومتلقيه حلمل هذه املادة و�ضمّها
� إىل �أخواته���ا -ممّ ا يك�شف له عن ميزان الرّبح باجلديد،
وتعزيز موقع الرّ�صيد القدمي ،ور ّد الف�ضل � إىل ذويه.
ورمبّا كان دخولها دعوة للإ عرا�ض عن بع�ض وا�شتهاء
بع�ض ،مـمّا يدعو لدرا�سة ظــواهـر التّطهر والتّن�سك ممّ ا
يج���وز لنا �أن ن�سمّيه الوحم ،وم���ا يليه حمل تعقبه الوالدة
مـمـزوجة بالفخر على الأ قران ،وبه يختم املقال.
 .12التّطهر:
ّ�ص يقوم القارئ بعر�ض ر�ؤيته على
يف أ�ثـناء فقـ���ه الن ّ
ّ����ص ،ومنهجه الفنّي
ّ�ص ،وعقل���ه على عقليّة الن ّ
ر ؤ�ي���ة الن ّ
ّ����ص ،وانفعاله
ّ����ص ،وفكرته على فكرة الن ّ
عل���ى منهج الن ّ
ّ�ص ...الخ وبه���ذا العر�ض يتطهر القارئ
عل���ى انفعال الن ّ
ّ�ص قوي ًا �سلطان���ه ،م�ؤثر ًا بيانه،
م���ن �أغالطه � إذا كان الن ّ
ّ����ص عن ر�ؤيته �أو
و� اّإل ف���� إنّ الق���ارئ مدفوع لر ّد �سطوة الن ّ
عقل���ه �أو منهج���ه �أو مذهبه الفنّ���ي �أو مناب���ع انفعاله� ،أو
م�سلّمات���ه التي ال تقبل اجل���دل �أو الربهان ...الخ .وذلك
ّ�ص.
بقراع ك ّل �شيء بجن�سه يف الن ّ
به���ذا ال ّدف���ع يتطه���ر الق���ارئ ممّ ا حلقه م���ن قراءة
ّ����ص املقروء،
ّ����ص � ،إذا كان ما لدي���ه �أقوى ممّ ا يف الن ّ
الن ّ
ّ�ص املقروء
ويتطه���ر من �أوهام���ه � إذا كانت قوّة ت أ�ث�ي�ر الن ّ
 عبارة �شهرت عن العقاد ،لعلي قر أ�تها يف كتاب :يف �صالون العقاد كانت لنا أ�يام،
أ
للديب :أ�ني�س من�صور .لكن مما ال ريب فيه أ�ين �سمعتها عن أ��ستاذنا العالمة:
أ
أ� .د .عبد الكرمي ال�شرت ،بجامعة دم�شق� ،سنة 1979-1978م
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بن�ص
عالي���ة ومقنعة له ،وم���ن النّادر �أن يحظ���ى القارئ ّ
ّ�ص املق���روء �أو ممّ ا هو
ال يدف���ع ب���ه � إىل التّطهر(م���ن الن ّ
قائم يف تكوين القارئ م���ن �أوليات .)...و� إن كان القارئ
يظنّ ذلك م���ن بنات �أفكاره ،و�سي���ب �إبـداعه ،ب�شرط �أن
ل�ص���ا ت�س�أله بعد ع�شرين �سنة:
يك���ون القارئ متابع ًا لي�س ّ
ما ر�ض���اك عن كتابك الف�ل�اين؟ فيجيب���ك بارتياح تام:
الرّ�ض���ى كلّه واحلمد هلل ،ومثله لديه ركام من ال�سّ رقات،
ال ي���درك �أن التّطه���ر الـم�ســتم���ر يجعل كالمه ه���راء� ،أو
زب ــد ًا رابياً ،يبت�سم منه �أهل العلم واحلقّ .
 14 .13التّن�سـك والوحم:
ال انف�ص���ال بني هذه الأ طوار ،بل هي متداخل بع�ضها
ببع����ض ،كما ذكر م���ن قبل ،فلي�س هناك ح��� ّد فا�صل بني
الق���راءة بالتّطه���ر والق���راءة بالتّن�س���ك �أو الوح���م لأ نّها
تخت�ص���ر املـراح���ل ،وربمّ���ا يك���ون مفي���د ًا التّذك�ي�ر ب����أنّ
ال�سّ اعة يف القراءة تختلف عن ال�سّ اعة التي يعي�شها النّا�س
و�أوق���ات احلم���ل والوح���م وال���والدة والنّ�س���ك تختلف يف
طولها وطبيعتها املجردة ،كما تختلف من قارئ � إىل �آخر،
وتختلف عند القارئ الواحد من وقت � إىل �آخر ،وربمّ ا من
مادة مقروءة � إىل �أخرى.
فف���ي الوقت الذي يعر����ض فيه القارئ ع���ن �شيء يف
ّ����ص ،تت���وق نف�س���ه � إىل �أمر �آخ���ر لري ّد عن���ه �شيئ ًا من
الن ّ
ّ�ص �أو �أمر ًا جديد ًا ينفعه ،بعد مكابدة القراءة
�سط���وة الن ّ
ّ�ص ي�سمّى ن�سك ًا (قوّة
�أطوارها ،و� إعرا�ضه عن بع����ض الن ّ
ّ�ص) ،و� إقباله على بع�ضه الآخر ي�سمّى وحم ًا (قوّة
دفع الن ّ
ّ�ص).
اجلذب يف الن ّ
ّ�ص املق���روء � إىل غريه
ومث���ل ذل���ك � إعرا�ضه ع���ن الن ّ
ابتغاء تعزي���ز قبوله مبعا�ضدة غريه � ،إذا كان من جن�سه،
ي�سمّ���ى وحماً ،كما ي�سمّى طلب م���ادة مقروءة �أخرى بغية
ّ�ص على كيان قارئه  -ن�سكاً.
دفع طغيان الن ّ
ّ����ص احل���يّ ع�صيّ عل���ى التّطهر،
ويف وهم���ي �أنّ الن ّ
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غال���ب عل���ى الن�س���ك ،والن�س���ك نف�س���ه داخ���ل يف عملية
الوح���م ،كحال املر�أة التي تكره � إن�سان ًا �آخر ،في�أتي ولدها
حـام�ل�اً بع�ض �صفات���ه ،فك أ�نّها ،وهي تبغ�ض���ه تدفع حبه
ع���ن أ�عـماقها ،ف�أخرجت القدرة م���ا ا�ستكن يف اجلوانح،
وعجزت طاق���ات التّطهر والوحم والتّن�سك عن � إخراجه،
مـمّ���ا يجعل القارئ م�ؤه ًال حلمل جدي���د يريد له �أن يح ّل
ّ�ص املقروء ،فماذا عن احلمل والوالدة؟
حمل الن ّ
 16 .15الـحـمل والوالدة:
قد ال تط���ول مدّة الوحـ���م ب� إعرا�ضه���ا و� إقبالها ،وقد
تطول ،وهي مرتبطة ب�أحوال القارئ نف�سه وفق مطاوعته
ّ����ص �أو معاندته �أو مقاومت���ه ،وذلك �أمر منوط بقابلية
للن ّ
الق���ارئ للع���دوى� ،أو مناعته .والأ مم  -يف ط���ور االنتقال
م���ن الأ ّمي���ة � إىل التّعلّم  -تقبل ك ّل مق���روء؛ لأ نّها م�أخوذة
ببهجة القراءة من غ�ي�ر �إعـمال العقل لقبول ما يع ّد ح ّق ًا
ودفع ما يع ّد باطالً ،ذل���ك �أنّ انتقال املرء من الأ مّية � إىل
التّعلّ���م يعطي���ه مزية عل���ى غريه ممّ ن ال يزال���ون يف طور
الأ مّية ،وي�سعى القارئ � إىل حتقيق مزية �أخرى بنفوره من
�أحوال جمتمعه احل�ضارية التي يراها �آية تخلّف ،من غري
ال ّنظ���ر � إىل ما كان � إرث ـ��� ًا ح�ضاري ًا تفتق���ر � إليه احل�ضارة
املعا�صرة.
املهم لديه �أنّ امل���ادة املقروءة حمفوفة بع�صمة العلم
وحقيقت���ه ،وال حاج���ة عن���ده � إىل اختبار امل���ادة املقروءة
بغم�سها يف الواقع ،والغفلة ع���ن ن�سبية الواقع ،واختالف
وزن املادة املقروءة باخت�ل�اف اجلاذبية والوزن النّوعي،
وال ن�أبه لوحدة الكتلة �أو �صورتها.
على �أيّ حال قد يكون احلمل مديد ًا �أو خفي ًا ال تعرف
حقيقت���ه � اّإل يف �صورة املولود  -كم���ا �أ�شرنا من قبل -وقد
يكون �سريع ًا ي�أتي على هيئة الرّد.
ّ�ص -ال
وال���رّد  -و� إن كان نفي��� ًا �صارخ ًا �أو هادئ��� ًا للن ّ
ّ�ص املقروء .فالآثار قد
ميك���ن �أن يخلو متام ًا من �آث���ار الن ّ
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تك���ون عميقة ال يدركها � إال ناقد حمقّق ،وقد تكون ظاهرة
ّ�ص املولود �إنمّ ا
يدركها القارئ العادي ،وفوق ذلك ف� إنّ الن ّ
ّ�ص املقروء.
هو �صوت �آخر يحمل يف �أمواجه �أ�صداء الن ّ

يلزمه���ا من زاد الثّقافة والدّربة والفطنة ال ّلمّاح ــة ،بهذه
القدرة عل���ى جوز الذات يحقّ للقارئ �أن ي�شعر بعلوه على
نف�سه ،وعلى �أقرانه �أي�ضاً.

ّ����ص (احلمل) قد يكون ذخ�ي�رة حممولة يف
لك���نّ الن ّ
العق���ل الباط���ن للإ ن�سان ،ج���اءت بلذة عاب���رة للقراءة،
غادرها �صاحبها الهي ًا عنها ،ثم تظهر يف � إبداعه ال�شّ فوي
�أو املكتوب ،ظان��� ًا أ�نّها واحدة من � إبداعاته التي مل ي�سبق
� إليه���ا ،ف����إذا ذكّرن���اه باملادة املق���روءة ،ف�إمّ���ا �أن يعرتف
باحل���قّ  � -إن كان من�صف ًا ومل يكن نا�سياً -و�إمّا �أن يزعم
ّ�ص املذكور وال ب�صاحبه ،و�إمّا �أن يكون
أ�نّه مل ي�سم���ع بالن ّ
ذلك م���ن باب توارد اخلواط���ر .وهو ما �سمّ���اه القدماء:
وق���ع احلافر على احلاف���ر ،ويدعوه بع����ض اللّ�صو�ص من
املعا�صرين :باب التّ�سرب غري ال�شّ عوريّ .

وي���زداد امتال ًء بالعل���و � إذا علم �أن م���ا كان من عمله
مل يك���ن �سراب���اً ،وال رم���اد ًا ت���ذروه الرياح فيك���ون خري ًا
عل���ى غ�ي�ره و�سخط ًا علي���ه ،وهذا لي����س عجب���اً � ،إذا كان
يح���ل بناء جديد ًا نافع ًا حم���ل البناء املهدم� ،أو كان يقدم
(مـ ــدمـاكـاً) جديداً� ،أو لبنة مباركة على بناء عريق ،فهو
فرح بـالعطاء ،و�ســرور بالإ�ضــافـة ،ي�ؤدي � إىل عل ٍّو من غري
ا�ستكبار.

وثمّة حمل للمبدع يف اختمار التّجربة املح�سّ ة وحتولها
يف النّف����س � إىل كم���ون ي�ستمر م���دّة اختمار قب���ل تبا�شري
والدة الق�صي���دة ،واملهمّ احلمل بالقراءة هنا ال بالتّجربة
واالختمار فذاك حمل املبدع يف قراءة احلياة ،وهذا حمل
ن�ص جديد.
ّ�ص لإبداع ّ
القارئ من قراءة الن ّ
ممّ ���ا �سبق يتب�ي�ن �أنّ مرحلة احلمل قد تب���د أ� من �أول
ّ�ص املقروء.
لقاء بالن ّ
 .17العلو على الأ قران:
ّ�ص اجلـدي���د تطمئن نف�س القارئ ،وتطهر
بوالدة الن ّ
من �أطوار احلم���ل املختلفة ،على ع�سره���ا حين ًا وي�سرها
�أحيان���اً ،فلي�س ي�سري ًا عل���ى القارئ �أن يلغ���ي ر�ؤيته لريى
بب�صرية غريه ،وال يكون ه ّين ـ ًا �أن يرتك املرء عقله ليدرك
الأ مور بعقل غريه ،ولي�س �سه ًال �أن يتذوّق احلياة اجلمالية
ّ�ص بحوا�س غريه ؛فيلغي حوا�سه اخلم�س ،ويطم�س
يف الن ّ
انفعاله ليعي�ش بانفعال �سواه...فهذه القدرة على الغياب
ّ�ص و�أعماقه وف�ضائه تع ّد جزء ًا من ت�ضحيات
يف دني���ا الن ّ
القارئ الذي ميتلك موهبة النّاقد ونظريته ب�أ�صولها ،وما

والق���راءة هي فن تلق���ي الن�ص املكت���وب �أو امل�سموع،
ذلك الفن الذي يختلف من قارئ � إىل �آخر ،ومن ن�ص � إىل
�آخر.
م ـم���ا تقدم جند �أن عل���م القراءة -ح�سّ ��� ًا ومـمار�س ًة
ونظري���ةً -عل���م عرب���ي ،و�آي���ة ذل���ك �أن مع���اين القراءة
عن���د الع���رب �شمل���ت الـحديث ع���ن ظروفه���ا و�شيئ ًا من
خ�صائ�صه���ا ،انطالق ـ��� ًا من �أولي���ات علم اللغ���ة العربي
القائل���ة � :إن العرب ت�سمي ال�شيء ببع�ض���ه� ،أو ب�صفة من
�صفاته ،وبذلك ميكن �أن نرجع اجلهل بهذه احلقيقة � إىل
الرك�ض وراء الغرب من غري مراجعة علمية لرتاثنا تقوم
عل���ى فكرة التوا�صل ،ونف�ض الغبار عن احلقائق الكربى،
من غري جربية �سابقة عل���ى البحث ،تريد تطويع الرتاث
خلدمة فكر م�ست���ورد� ،أو تهدم احلقائق خلدم ــة �أهداف
�شعوبية ماكرة.
به���ذا تك���ون اخلط���وة الأ وىل من البحث ق���د خلخلت
الغبار عن الفهم العربي للقراءة ،و�سبق العرب � إىل احل�س
مبعانيها و�صوغ النظرية ب أ�هـدافها ومبانيها.
غ�ي�ره ،ولي�س �سه�ل�اً �أن يتذوق احلي���اة اجلـمالية يف
الن����ص بحوا�س غ�ي�ره؛ فيلغي حوا�س���ه اخلم�س ،ويطم�س
انفعاله ليعي�ش بانفعال �سواه...فهذه القدرة على الغياب
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يف دني���ا الن�ص و�أعماقه وف�ضائه تعد جزء ًا من ت�ضحيات
القارئ الذي ميتلك موهبة الناقد ونظريته ب�أ�صولها ،وما
يلزمه���ا من زاد الثقافة والدربة والفطنة اللمّاح ــة ،بهذه
الق���درة على جوز الذات يحق للقارئ �أن ي�شعر بعلوه على
نف�سه ،وعلى �أقرانه �أي�ضاً.
وي���زداد امتال ًء بالعل���و � إذا علم �أن م���ا كان من عمله
مل يكن �سراباً ،وال رم���اد ًا تذروه الرّياح فيكون خري ًا على
غ�ي�ره و�سخط ًا عليه ،وهذا لي�س عجباً � ،إذا كان يح ّل بناء
جديد ًا نافع ًا حم ّل البناء املهدّم� ،أو كان يقدّم (مدماكـاً)
جديداً� ،أو لبنة مباركة على بناء عريق ،فهو فرح بـالعطاء،
و�سرور بالإ�ضافـة ،ي�ؤدي � إىل عل ٍّو من غري ا�ستكبار.
ّ�ص املكت���وب �أو امل�سموع.
والق���راءة هي فنّ تلق���ي الن ّ
ن�ص
ذل���ك الفن الذي يختل���ف من قارئ � إىل �آخ���ر ،ومن ّ
� إىل �آخر.
ممّ ����ا تقدّم جن����د �أنّ علم الق����راءة  -ح�سّ ���� ًا وممار�س ًة
ونظري����ةً -علم عرب����يّ  ،و�آية ذلك �أنّ مع����اين القراءة عند
العرب �شملت احلديث عن ظروفها و�شيئ ًا من خ�صائ�صها،
انطالق ـ ًا من أ�وّليات عل����م اللّغة العربي القائلة � :إنّ العرب
ت�سمّي ال�شّ يء ببع�ض����ه� ،أو ب�صفة من �صفاته وبذلك ميكن
�أن نرج����ع اجله����ل بهذه احلقيقة � إىل الرّك�����ض وراء الغرب
من غ��ي�ر مراجعة علمية لرتاثنا تقوم على فكرة التّوا�صل،
ونف�ض الغبار عن احلقائق الكربى ،من غري جربيّة �سابقة
على البح����ث ،تريد تطويع الترّ اث خلدمة فكر م�ستورد� ،أو
تهدم احلقائق خلدمة �أهداف �شعوبيّة ماكرة.
به���ذا تك���ون اخلط���وة الأ وىل من البحث ق���د خلخلت
الغب���ار ع���ن الفه���م العربي للق���راءة ،و�سب���ق العرب � إىل
احل� ّ���س مبعانيها و�ص���وغ النّظريّ���ة ب أ�هـدافه���ا ومبانيها،
و�أنّ الق���راءة جتربة درا�سيّة �أو نقديّ���ة كتجربة املبدع يف
ّ����ص الأ دبيّ  ،وهذه جتربة
حيات���ه الت���ي أ�دّت � إىل � إبداع الن ّ
ن�ص ًا جديد ًا يف
ّ�ص الأ دب���يّ ف�أنتجت ّ
أ�خ���رى بنيت على الن ّ
الدّرا�سة �أو النّقد.
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قائمة امل�صادر واملراجع :
 .1الآمدي� ،أبو القا�سم احل�سن بن ب�شر ،املوازنة بني �شعر
�أبي مت���ام البحرتي ،بتحقي���ق :ال�سي���د �أحمد �صقر،
القاهرة ،دار املعارف مب�صر1380 ،هـ1961 -م
 .2الأ زه���ري  ،أ�ب���و من�ص���ور ،حمم���د بن �أحم���د ،تهذيب
اللغة ،بتحقيق� :أ .عبد ال�سالم هارون ،الدار امل�صرية
للت�أليف والرتجمة1384 ،هـ1964 -م
 .3الأ �صبهاين� ،أبو الفرج ،علي بن احل�سني( ،م�صور عن
طبع���ة دار الكتب1383 ،ه���ـ-1963م) بريوت ،دار
� إحياء الرتاث العربي (د.ت)
 .4الباقالين ،حممد بن الطيب � ،إعجاز القر�آن ،بتحقيق:
ال�سيد �أحم���د �صقر ،القاه���رة ،دار املعارف مب�صر،
ط1981 ،5م
 .5الباهل���ي ،عب���د امللك بن قري���ب الأ �صمع���ي� ،س�ؤاالت
�أبي ح���امت ال�سج�ستاين للأ �صمع���ي ورده عليه فحولة
ال�شعراء ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية1414 ،هـ-
1994م
 .6الربقوقي ،عبد الرحمن� ،شرح ديوان املتنبي ،بريوت،
دار الكتاب العربي1407 ،هـ1986 -م
 .7بروكلم���ان ،كارل ،تاري���خ الأ دب العرب���ي ،ترجم���ة� :أ.
عبد احلليم النج���ار ،القاهرة -دار املعارف مب�صر،
القاهرة -دار املعارف ،ط1959 ،4م
 .8البكري ،للوزير �أبي عبيد� ،سمط اللآ لئ يف �شرح �أمايل
القايل ،بتحقيق� :أ .عبد العزيز امليمني الراجكوتي،
القاه���رة ،مطبعة جلنة الرتجمة والن�شر1354 ،هـ-
1936م
 .9اجلاحظ ،عم���رو بن بحر بن حمبوب الكناين ،البيان
والتبيني ،بتحقيق� :أ.عبد ال�سالم هارون ،بريوت ،دار
الفكر ،ط1367 ،4هـ-1948م

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

 .10ح�سني ،د.طه ،من تاريخ الأ دب العربي ،بريوت ،دار
العلم للماليني( ،د.ت)
 .11احلم���وي ،ياق���وت ،معجم الأ دب���اء (ع�شرون جزءا)
بريوت ،دار الفكر ،،ط1400 ،3،هـ-1980م
 .12الدين���وري ،عب���د اهلل ب���ن م�سل���م بن قتيب���ة ،ال�شعر
وال�شعراء ،بتحقيق� :أ�.أحمد حممد �شاكر ،القاهرة،
دار املعارف مب�صر1966 ،م
 .13الزبي���دي ،ال�سي���د حمم���د مرت�ض���ى احل�سيني ،تاج
العرو����س م���ن جواه���ر القامو����س  ،7حتقي���ق عبد
ال�س�ل�ام حممد ه���ارون ،مطبع���ة حكوم���ة الكويت،
1415هـ -1994م
 .14الزرك�شي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،الربهان يف
عل���وم القر�آن ،بتحقيق :حممد �أبو الف�ضل � إبراهيم،
القاهرة ،مكتبة دار الرتاث1276 ،هـ-1957م
 .15ال�سيوط���ي ،جالل الدين عبد الرحم���ن ،الإتقان يف
عل���وم القر�آن ،بتحقيق � :إبراهي���م  ،القاهرة ،مكتبة
دار الرتاث1387 ،هـ-1967م

 .16ال�سيوط���ي ،ج�ل�ال الدين عبد الرحم���ن ،املزهر يف
اللغ���ة و�أنواعه���ا ،بتحقي���ق :الأ �سات���ذة� :أحم���د جاد
املوىل ،وحمم���د �أبو الف�ضل � إبراهي���م ،وعلي حممد
البج���اوي ،ط ،3القاه���رة ،مكتب���ة-دار ال�ت�راث،
(د.ت)
 .17عل���ي ،حمم���د ك���رد ،املعا�ص���رون ،بتحقي���ق :حممد
امل�ص���ري ،ب�ي�روت ،دار �ص���ادر ،ط1413 ،2ه���ـ-
1993م
 .18الغذامي ،د.عبد اهلل ،اخلطيئة والتكفري من البنيوية
� إىل الت�شريحي���ة نظرية وتطبيق ،الكويت ،دار �سعاد
ال�صباح1993 ،م
 .19مرجلي���وث� ،أ�ص���ول ال�شع���ر العرب���ي ،ترجم���ة :د.
يحي���ى اجلبوري ،ب�ي�روت ،م�ؤ�س�س���ة الر�سالة ،ط،1
1398هـ-1978م
 .20املرزب���اين ،حممد بن عبي���د اهلل ،املو�شح ،بتحقيق:
�أ�.أحمد حمم���د �شاكر ،القاهرة ،دار الفكر العربي،
1385هـ1965 -م
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شعرية املصطلح الصوفي

من بنية التآلف إلى بنية التضاد
اال�ستاذ الدكتور �أحمد بوزيان

جامعة عبد الرحمن بن خلدون – تيارت
bouziane14000@gmail.com

ملخ�ص :
ال ميك���ن فه���م الإ�شكالية اال�صطالحي���ة ال�صوفية ،مبعزل عن فه���م اجلهاز املفاهيمي للت�ص���وف� ،أو وعي بنية نظامه
املعريف ،الذي يتحدد مبجموعة من الت�صورات ،بدونها ي�ستحيل التوا�صل مع هذا اخلطاب ،كما �أنه وبدون وعي خ�صو�صية
ه���ذا اخلط���اب وبنيته املفارقة ،ف� إن احلديث عنه يُع ُّد �ضربا من الفذلكة الكلاّ مية ،وترفا فكريا ،و ف�ضلة من القول التي ال
تنتظم على ن�سق داليل.
ولعل العالقة بني الكلّمة يف اللغة ،وما ت�شري � إليه يف املتعينّ املح�سو�س ،مرتبطة مبا تر�سّ ب يف الوعي اجلمعي من داللة،
فتح���دد هويّة املوج���ودات املح�سو�سة من خالل الدوال التي ت�شري � إليها ،و بذلك �ستظ���ل � إ�شكالية امل�صطلح تفر�ض نف�سها،
خا�صة يف عالقة اللغة باملعاين املجردة �أو اللطائف؛ � إذ تت�سع الهوة بني الدال واملدلول ما يجعل املت�صوف يخاتل اللغة ،بل
يظ���ل دوما يف مراوغتها ومغالبتها ،وتظل معها عملي���ة الك�شف جمرد مقاربة ال�ستهلك اللطائف وال ت�ستنفذها؛ لأ نّ معاين
اللطائف ال ي�ضبطها حدّ ،وال يح�صرها لفظ .
ولذلك ترتا�سل املتناق�ضات وتتزامل املت�ضادات وتتوحد املتنافرات ،على غري ما هو معهود يف اخلطاب املعياري ،وهذه
املتناق�ضات تفر�ض على ال�صويف � إعادة بناء اللغة من جديد ،وفق مما يفر�ضه العرفان .وبنية نظامه املفارق .في�سقط من
اعتب���اره ،م���ا ي�سمى بالت�ضاد اللغوي ،بل يحيل–�أحيانا -ذلك التناق�ض � إىل ترادف ومربر .وعلى هذا الوعي الإ�شكايل فان
اللغ���ة ال�صوفية حتيل � إىل ذاته���ا ،و تبني عاملها اخلا�ص ،من خالل ما حتيل � إليه من معان لي�س لها معادل مو�ضوعي ،مما
ما ي�ضفي عليها �سمة املفارقة ال�شعرية ،وهو ما حتاول هذه الدرا�سة مقاربته.
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The problematic/issue of the mystic idiomatic cannot be understood apart/aloof from
understanding the conceptual device of mysticism or its system awareness of the cognitive
structure, which is determined by a set of perceptions without which it is impossible to
communicate with this discourse. Without the awareness of the specificity of this discourse
and structure of the paradox, the talk about it is a form of a verbal premise, an intellectual
luxury and an abundance of utterances that are not arranged on the semantic format.
And that the relationship between the word in the language and what it refers to in the
targeted tangibles, associated with what is deposited in the collective consciousness of the
significance, identifying tangible assets through the signifiers to which they refer. Thus, the
problematic will continue to impose itself especially the relationship of the language and
abstract or the subtleties meanings. This is in general meanings where the gap is widening
between the signifier and the signified that makes the mystic misleading/deceiving into
the language, but he always remains in his evasiveness and transcendence. And within it
remains the detection process as a mere approach to the subtleties consumption without
depleting them because the subtleties meanings are not controlled by a boundary, nor
locked by an utterance/term.
Therefore, the contradictions correspondent, the antonyms associate and the dissonances
unite; an unusual matter to what is typical in the normative discourse. These contradictions
impose on the mystic to rebuild a new language according to what recognition imposes
and its paradoxical system structure, thus falling from his consideration the so-called
linguistic contradistinction. Yet, the latter sometimes refers to synonymy and unjustified.
On this problematic awareness, the mystical language refers to itself, and builds its
own/private world through what meanings it conveys for which there are no objective
equivalents, thereby conferring upon/imparting to it the poetic paradox feature which this
article tries to approach.
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املقال :
� إن �أول م���ا ي�ص���دم متلق���ي اخلطاب ال�ص���ويف ،ذلك
التماهي بني املتناق�ضات ،والتوحيد بني املتنافرات ،وتلك
الفج���وة الهائلـة التي تقوم بني اللغة وعامل الأ �شياء ،حيث
مل يعد امل�صطلح ال�صويف يحيل � إىل �أية مرجعية خارجية،
وهو ما ترف�ضه الذائقة اجلماعية ،وميجه العقل واملنطق،
وت�أباه الفطرة وال�سليقة التي تكر�ست على منط �أحادي.
وهك���ذا يفقد املعنى يف اخلط���اب ال�صويف مركزيته،
ويبق���ى جمرد احتم���ال �ضم���ن احتم���االت يفر�ضها منت
ال�ضدي (الثنائية
الن�ص نف�سه ،املبني على فكرة التقابل ّ
ال�ضدي���ة) التي ت�ش���ك ّل املدون���ة ال�صوفي���ة ،والتي يند�س
�ضمن بنيتها ح�ض���ور ال�شيء و�ضده ،حيث تدثر اخلطاب
بهالة من الغمو�ض ،ي�شف �أحيانا ،وي�ستغلق �أحيانا �أخرى،
فرتاف���ق اللغ���ة ذلك التوتر ال���ذي يعي�شه ال�ص���ويف قب�ضا
وب�سط���ا� ،أثناء املحو وال�سك���ر والغيبة� ،أو �أثناء الرتقي يف
احلال واملقام ،وذوقا والتنقل بينهما ك�شفا وم�شاهدة.
هك���ذا كان ح���ال ال�ص���ويف مع اللغ���ة � ،إذ به���ا يقارب
عوامل���ه الذوقية ،وبها يقيم توا�صله م���ع الآخر ،وال حميد
ل���ه عنها؛ مما يحتم عليه مراوغة اللغة باالنزياح بها عن
مع���ان �أخر ،حتى تكون �صاحلة لقول م���ا ال يقال ،ولذلك
فال�صويف يت�أرجح بني ما يقال وبني ما ال يقال.
ف����إن اخلطاب ال�صويف من هذا املنظور ال يت�أ�س�س � إ ّال
داخل م�صطلح���ه الذي به تتحدد هويته املفارقة ،وبذلك
ف�إن الق���راءة الظاهرية احلرفية ال تق���ول �شيئا ،فالن�ص
بالن�سب���ة لها � إما هرطقة عل���ى امل�ستوي الفني واجلمايل،
و�إم���ا م���روق ع���ن الدين ع���ن امل�ست���وى العقي���دي ،و� إمنا
القراءة الت�أويلية هي التي متنح الن�ص ال�صويف فاعليته،
باعتباره انزياحا عن املتعارف واملعهود ،وبذلك يكون قد
مار�س حق���ه ال�شعري متخل�صا م���ن ركام ما علق باللغة،
بفع���ل اال�ستعم���ال والتك���رار واالبتذال واالج�ت�رار ،حتى

�أ�صبحت اللغة ال تقول �شيئا �أكرث مما تقوله لغة القامو�س
يف جموده���ا ،وحمدوديته���ا ومعياريته���ا وارتباطها الآيل
بني الدال واملدلول.
لق���د فر�ض اخلطاب ال�صويف ج���دال بني املتناق�ضات
و أ�ق���ام ت�صاحل���ا ب�ي�ن املتناف���رات ،لي�س من ب���اب العبث
اللغوي �أو الرتف الكلاّ مي ،و� إمنا لأ ن ال�صويف يعر�ض عن
الظاه���ر ،وينزع � إىل بناء ت�صور �آخر ي�ستند � إىل الباطن،
كم�ؤ�ش���ر على بنية نظام مع���ريف ،يق ّر مبا وراء ال�شك ّل � إىل
اجلوه���ر ،حيث تتبدى احلقيقية على غري ما هي عليه يف
�شكلاّ نيتها.
ومما يالح���ظ �أن �سمة التقابل ب�ي�ن املتناق�ضات هي
ال�سّ م���ة الطاغية يف م�ت�ن اخلطاب ال�ص���ويف ،وهي اللغة
الت���ي يت�أرجح فيها الك�شف بني الب���وح وال�صمت ،حيث ال
ميكن القب�ض على تلك اللحظات اخلاطفة (الإ�شراقية)
� إ ّال بلغ���ة املتناق�ضات ،حيث ت�ش���ك ّل اخللفية التي ي�سرتفد
منها ال�صويف خ�صو�صيت���ه يف االتكاء على معجم يقارب
م���ا ه���و متناق�ض :ال�صح���و وال�سك���ر ،التحل���ي والتخلي،
اخللوة واجللوة والقب�ض والب�سط ،الفرق واجلمع ،الوجد
والفقد...الخ.
ه���ذه املتناق�ضات تفر����ض على ال�صويف �إع���ادة بناء
اللغ���ة م���ن جديد ،وف���ق مم���ا يفر�ض���ه العرف���ان .وبنية
نظامه املفارق .في�سقط م���ن اعتباره ،ما ي�سمى بالت�ضاد
اللغوي ،ب���ل يحيل –�أحيانا -ذل���ك التناق�ض � إىل ترادف
وم�ب�رر ذلك �أن «ك ّل العب���ارات واقعة عليها من جهة غري
م�ستوفية ملعناها من وج���وه كثرية .فهي ال تدرك مبفهوم
عبارة؛ وال تفهم مبعلوم � إ�شارة ،لأ ن ال�شيء � إمنا يفهم مبا
ينا�سبه فيطابقه� ،أو مبا ينافيه في�ضادده ،ولي�س لذاته يف
الوجود منا�سب وال مطابق ،وال مناف ،وال م�ضاد ،فارتفع
من حيث اال�صط�ل�اح � إذً ا معناه يف الكلاّ م ،وانتفى بذلك
�أن ي���درك لأ نام ،املتك ّل���م يف ذات اهلل �صامت ،واملتحرك
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�ساك���ن ،والناظر باهت ،ع ّز �أن تدرك���ه العقول والأ فهام،

وج ّل �أن جتول فيه الفهوم والأ فكار»

الذي ميك���ن �أن تنظر � إليه فرتاه (خلقا) ،وميكن �أن تراه
يف نف�س الوقت حقا».

� إن البح���ث يف ال���ذات الإلهي���ة لي�س � إليه م���ن �سبيل،
فالعق���ل في���ه حائر ،لأ نه ال ي�ستوع���ب �أكرث مما هو خمول
ل���ه؛ لأ نه ال يقول مبب���د أ� التعار�ض ب�ي�ن( :الأ ول والآخر)،
(الظاه���ر والباطن) � .إذ لي�س هلل �شبي���ه وال مثيل؛ ولهذا
تعاىل اهلل ع���ن ال�شبه واملثلية ،ولي�س لذاته معادل مادي،
وله���ذا قال تعاىل عن ذاته )لي����س كمثله �شيء حتى ال
تر�س���م يف ذه���ن امل�ؤمن �ص���ورة اهلل م���ع �أن لذاته معادال
لغويا.

فاملعرفة – ها هنا -قائمة على املمكن وامل�ستحيل يف
الآن ذات���ه ،يف اجلدل القائم ب�ي�ن احلق/اخللق ،العبد/
ال���رب ،وهنا تكمن احلرية بالن�سب���ة للعقل ،ولهذا تعزف
املعرف���ة ال�صوفي���ة ع���ن الفعل ،فاحل�ي�رة � إذن ه���ي ب�ؤرة
املعرف���ة وه���ي «يف اال�صط�ل�اح ال�صويف حج���اب يحجب
العارف�ي�ن عن الت أ�م���ل والتفك�ي�ر عندما تَ���رِ د بديهة على
قلوبهم عند ت�أملهم ح�ضورهم وتفكريهم».

وهو ما كرّ�س احلرية كمفهوم معريف يف بنية اخلطاب
ال�ص���ويف � .إذ � إن احل�ي�رة يف ذاته���ا ه���ي نوع م���ن � إدراك
،وله���ذا يقول تعاىل يف حدي���ث قد�سي»:كنت كنزا خمفيا
ال أ�ع���رف ف�أحببت �أن أ�ُعْ رف فخلق���ت خلقا فعرّفتهم بي

فعرفوين»
لق���د نبت���ت املعرف���ة ال�صوفي���ة عل���ى املحب���ة ،والتي
تقت�ض���ي التعل���ق والفن���اء ،وال يح���دث ذلك ك ّل���ه � إ ّال على
م�ست���وى املجاه���دة القلبي���ة ،الت���ي ت�ؤ�س����س ملفه���وم �آخر
للوج���ود باعتباره خياال ،وال يتحقق ذل���ك � إ ّال بفعل الر�ؤيا
حيث تتماهى املتناق�ضات يف نظام من الأ لفة ،يعزف عن
الظاهر «ب���ل � إن الر�ؤيا هي الأ داة الوحيدة املمكنة للجمع
بني احلقائ���ق بو�صفها �أداة (التخيي���ل) الذي تقوم عليه
بنية الوجود من �أع�ل�اه � إىل �أدناه ،و� إذا كانت احلرية هي
ال�صف���ة املعرفي���ة الت���ي تعك����س احلقيقية-حقيقة العامل
 عبد الكرمي بن �إبراهيم اجليلي :ا إلن�سان الكامل يف معرفة أالواخر أ
والوائل-
حقق ن�صو�صه وعلق عليه أ�بو عبد الرحمن �صالح حممد عوي�ضة-دار الكتب
العلمية-لبنان-ط1418-1هـ-1997م� -ص.26 :
 �سورة ال�شورى -ا آلية.11:
 �إ�سماعيل بن حممد العلجوين :ك�شف اخلفاء ومزيل االلتبا�س عما ا�شتهر على
أالحاديث على ال�سنة النا�س -تعليق أ�حمد فالب�س -مطبعة الفنون -حلب
–�سوريا-د.ط-د.ت -ج�1-:ص 11-:وينظر ابن خلدون – �شفاء ال�سائل
لتهذيب امل�سائل�-ص51- :وال يخلو كتاب البن عربي وال ل�صويف كان من هذا
أالثر.
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وعن���د حتلي���ل مفه���وم احل�ي�رة م���ن حي���ث الدالل���ة
ال�صوفي���ة ،ف� إنه���ا تعني عج���ز ال�صويف عمّ���ا يب�صره من
مرات���ب الأ ح���وال؛ لأ نه���ا ال تق���ر عل���ى ثب���ات � ،إذ هي من
الط���وارئ عن���د املكا�شفات بنور اجل�ل�ال .فاحلرية بهذا
املفهوم � إمنا تكون عند العجز عن الإب�صار عيانا ،و� إمكان
ذل���ك قلبا ال عقال ،فامتنع الب�صر وحتقق القلب والذوق،
ولهذا كان �أهل احلرية هم �أهل الك�شف احلق ،باختالف
�صور التجليات التي ترد على ال�صويف.
ولع���ل ذلك م���ا كان يق�صده ابن عرب���ي بقوله «فرجال
احلرية هم الذين نظروا يف هذه الدالئل فا�ستق�صوها غاية
اال�ستق�صاء � إىل �أن �أداهم ذلك النظر � إىل العجز واحلرية
في���ه من نب���ي �أو �صديق ق���ال �صلى اهلل عليه و�س���ل« :اللهم
زدين حتريا .ف�إنه كلّما زاده احلق علما به-زاده ذلك العلم
حرية ،وال�سيما �أهل الك�شف ،الختالف ال�صور عليهم عند
ال�شه���ود» � إ ّال �أن �س�ؤاال ملحا يفر�ض نف�سه عن كيفية كون
احلرية قد تتقاطع واملعرفة اليقينية؟ فثمة تناق�ض ومفارقة
بني معنى احلرية ومعنى املعرفة واليقني.
 ن�صر حامد أ�بو زيد -هكذا تك ّلم ابن عربي-الهيئة امل�صرية العامة للكتاب-
م�صر-د.ط� -2002-ص.154 :
 د .عبد املنعم اخلفي :املو�سوعة ال�صوفية-مكتبة مدبويل -القاهرة-ط-1.
1424هـ2003/م� -ص.728 :
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية يف معرفة أال�سرار املالكية وامللكية-
�إعداد مكتب التحقيق بدار �إحياء الرتاث ا إل�سالمي-قدم له حممد عبد
الرحمن املرع�شلي-دار �إحياء الرتاث بريوت -لبنان-د.ط-د.ت-ج�4-:ص:
.217-216
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� إن الإجابـ���ة عـ���ن ذل���ك ال ميكـ���ن ف�صلهـا ع���ن بنية
النظ���ام املعريف ال�صويف � ،إذ التناق����ض يبدو ظاهريا �أما
فيما وراء ذل���ك فال تناق�ض بني احلرية واملعرفة  �،إ ّال من
منظور خارجي منطقي معزول ع���ن بنية النظام املعريف
ال�ص���ويف ،و� إمنا يف ذل���ك �ألفة وان�سجام ،وه���و ما يف�سره
ق���ول أ�ب���ي بك���ر ال�صدي���ق ر�ض���ي اهلل عن���ه « العجز عن
درك الإدراك � إدراك» وه���و عند ال�صويف ي�سمى مقام
احل�ي�رة ،وبالتايل فال معرفة بدون حرية .فالذي ال يحار
هو الذي ال معرفة له باحلقائق.
فكلّما ترق���ى ال�صويف يف معراج���ه الروحي ،ازدادت
ك�شوفاته وم�شاهداته وجتلياته .فينتقل من حال � إىل �آخر،
ومن مق���ام � إىل مقام وبالت���ايل ،من معرف���ة � إىل �أخرى،
فيزداد علم���ا ،ويزداد حرية مما �سبق �أن عرفه ،فتتواىل
عليه املعارف وتنث���ال عليه اللطائف انثياال ،وهكذا تتغري
املعرف���ة بتغري احلال واملقام» فيتخيل �صاحب الطريق يف
�أول جت��� ّل له� ،أنه بلغ املق�صود .وحاز الأ مر و�أنه لي�س وراء
ذل���ك �شيء يطلب �س���وى دوام ذلك ،فيقوم ل���ه جت ّل �آخر
بحك���م �آخر م���ا هو ذل���ك الأ ول ،واملتجلي واح���د ال ي�شك
فيه ثم تت���واىل عليه التجليات ،باخت�ل�اف �أحكامها فيه،

فيعل���م عند ذلك� ،أن الأ مر ما له نهاية توقف عندها».
والع���ارف م���ع ك ّل جت���ل ت���زداد حريته فيما ع���رف وفيما
يع���رف ،لذلك يقول الر�س���ول �صلى اهلل علي���ه و�سلم� »:أو
ق���ول من يقول يف هذا املق���ام (مقام احلرية) زدين فيك
حتريا» .طلب لتوايل التجليات عليه».
فاملعرف���ة باعتباره���ا معرف���ة لدني���ة حت�ص���ل بك���ون
التجلي���ات املتوالية ال تق ّر على ق���رار .فهي تزداد بازدياد
التجلي���ات ،ولهذا يقرر نظ���ام املعرفة ال�صوفية ،من باب
املغايرة للبني���ة امل�ؤ�س�سية � -إن « أ�َعرف النا�س باهلل تعاىل
�أ�شده���م حت�ي�را فيه»()،كما يرى ذو الن���ون امل�صري،
 حميي الدين بن عربي:كتاب اجلالل واجلمال�-ضمن ر�سائل ابن العربي– مطبعة جمعية
دائرة املعارف العثمانية–حيدر �آباد الدكن– ط1361-1.هـ -ج� – 1:ص.7 :
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج�4-:ص.222:
 امل�صدر نف�سه�-ص.223:
 أ�بو القا�سم عبد الكرمي بن هوزان الق�شري :الر�سالة الق�شرية-و�ضع حوا�شيه
خليل املن�صور-دار الكتب العلمية -بريوت-لبنان-ط1418-1هـ/
1998م� -ص.344 :

واملعرفة �ضمن هذا املفهوم كما يقول �:سهل بن عبد اهلل:
غايتها �شيئان :الده�ش واحلرية»().
ومن هذا املنظور ف�إن املعرفة عند ال�صويف ،ال ت�ستند
� إىل معرف���ة مطلقة ونهائية ،و� إن تدث���رت باليقني � إ ّال �أنها
معرف���ة تظل دائرتها يف الت�ش���ك ّل واالكتمال ،عرب الرتقي
ب�ي�ن املقام���ات والأ ح���وال � ،إىل م���ا ال نهاية؛ وله���ذا تظل
املعرف���ة مرتبطة باحلرية ،فكلّما ع���رف ال�صويف احتار،
فهي كمن ينظر � إىل ال�شم�س يحدّق ويدقق � ،إذ كلّما �أمعنّ
النظر ازداد عماء وجهال.
وله���ذا فال�ص���ويف حني يعرب عن ه���ذه احلرية ال يجد
منا�صا من اتخاذ مقابل لغوي لها ،وهو التعار�ض والت�ضاد
ال���ذي ي�ش���ك ّل بنية اخلط���اب ال�صويف .حي���ث مياهي بني
الأ �شياء ،ويقيم جدال ب�ي�ن هوّياتها .وهو ما يبدو تعار�ضا
على م�ستوى ال�شك ّل والظاهر .والظاهر عند ال�صوفية الغ
العتبار له ،يف حني هذا التعار�ض ،مبا هو ت�آلف فيما وراء
ذلك ،يعد ر�أ�س املعرفة وبه يتم اقتنا�ص اللطائف.
� إن ال�ص���ويف يك�سّ ���ر توا�ض���ع اللغ���ة ومعياريته���ا
وا�صطالحه���ا ،ذل���ك �أن اللغوي جعل للك ّلم���ة مرادفا ،يف
ح�ي�ن � إن ال�صويف -من باب املغاي���رة واالختالف -اختلق
قواع���د و�أعرافا جدي���دة ،فجعل ال�ض���د م�ساويا ومرادفا
لل�ض���د يف الآن ذات���ه ،و يف مث���ل ذلك يق���ول اجليلي ذوقا
و حاال:
جهل هو العلم ،ح ــرب ه ــو ال�سلـ ــم
عـدل هــو الظل ــم م ـ ــدت قوا�صم ـ ــه
يبكيني ويطربني ،ي�صحو وي�سكرنـي
ينجـ ــو ويغــرقنـ ــي �أبغـ ــي �أحكام ـ ــه
�ضــدان ق ــد اجتمع ــا فيــه وامتنعـ ــا
عـني � إذا تبعاه ــا م ــن مالطمـ ــه



 امل�صدر نف�سه� -ص.344 :
 عبد الكرمي بن �إبراهيم اجليلي :ا إلن�سان الكامل يف معرفة أالواخر و أالوائل
– �ص28:
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نالحظ حدوث �صدمة من خالل الفجوة التي �أحدثها
اجليل���ي يف منظوم���ة البنية اللغوية ،عل���ى م�ستوى املحور
الإ�ستب���دايل (االختي���ار) – فعندما يق���ول (جهل هو) :
ننتظ���ر �أن تك���ون الكلّمة املف�سرة من جن����س اجلهل �أو ما
يقت�ضي���ه م���ن مرادفاتها الت���ي تعودنا عل���ى �أن نتعاطاها
لغويا يف القامو�س� ،أي ما يتجان�س مع معناها من الكلّمات
املر�صوف���ة ،لكن اجليل���ي يفاجئنا –كع���ادة املت�صوفة –
ويحدث �شرخا يف منظومتنا الفكرية واملعرفية والذوقية،
ويخّ ي���ب �أفق انتظارنا كون الكلّمة امل�شروحة �أكرث غمو�ضا
مم���ا كان منتظرا من �شرحها ،بحي���ث يتحول ال�ضد � إىل
مرادف ،في���زداد الأ مر تعقيدا بحي���ث تغيب ك ّل مرجعية
نحتكم � إليه���ا يف كون اجلهل مرادفا للعل���م ،وهكذا يبني
اجليلي منظومته اللغوية املفارقة للمعهود في�صري:
 -اجلهل = العلم

بعدما كـان اجلهـل العلم.

 -احلرب = ال�سلم

بعدما كانت احلرب

 -العدل = الظلم

بعدمـا كـان العدل

لل�سلـم.
للظلم.

هك���ذا يحدث ال�ش���رخ يف بني���ة نظام اللغ���ة ،بالتايل
حت���دث املفارق���ة ب�ي�ن العق���ل ما يرتت���ب عنه ،ب�ي�ن العلة
واملعل���ول ،وال�سبب وامل�سب���ب .ف�إذا ه���ذه املفارقة حتدث
خلخلة يف نظام املعرفة ،ومن ثمّ نظام التلقي فتكون هذه
التـ�شكيلة يف املفارقة:
يبكني

املنتظر

يبكني

احلا�صل يفرحني

ي�صحو املنتظر

يحزنني (اخلطاب العادي) .

ي�صحيني (اخلطاب العادي) .

ي�صحو احلا�صل ي�سكرين
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(اخلطاب ال�صويف) .

(اخلطاب ال�صويف) .

وهك���ذا ف����إن نظ���ام الت�ض���اد ي�ش���ك ّل م�ت�ن الت�ص���ور
ال�ص���ويف ،و� إذا النقي����ض يتولد من النقي����ض ،ولكن يبدو
ظاهريا نقي�ض���ا ،و� إمنا هو يف حقيقة �أمره �ألفة وان�سجام
عل���ى م�ستوى الباط���ن ،ف�ص���ار ي�أتلف ال�ش���يء ونقي�ضه،
بعدما كان ي�أتلف ال�شيء ومثيله .ولذا ف�إنه ال ميكن قراءة
الباطن بالظاهر ،وال القل���ب بالعقل ،ويف ذلك يقول ابن
عط���اء اهلل ال�سكن���دري يف حديث���ه عن ال�سك���ر وال�صحو
والعالقة اجلدلي���ة بينهما « ،عبد �شرب ف���ازداد �صحوا،
وغاب فازداد ح�ضورا» �أي كلّما �شرب العبد من املحبة
ازدادت الر ؤ�ي���ا انفتاحا وح�ضورا مع اهلل ،وبالتايل ازداد
معاينة و�شهودا ،حيث يتعطل العقل وي�صحو القلب ،وكلّما
غ���اب عن اخللق ،ح�ضر باحل���ق ،وكلّما غاب عن الظاهر
ازداد ح�ض���ورا يف الباطن ،بالت���ايل يكون من «�شرب من
خم���رة احلقيقية فازداد �صحوا مباء ال�شريعة ،ومن غاب
عن اخللق فازداد ح�ضورا باحلق» ،وميكن قراءة ذلك
املفارقة بني العرفان والربهان وفق اخلطاطة التالية:
الذوق (الت�صوف) العرفان

العقل (املعيار) الربهان

�شراب �صحو �شراب غياب
غياب ح�ضور �صحو ح�ضور
فتظه���ر املفارقة بني منطق العقل وال���ذوق ،فما يراه
الربه���ان خاطئا ي���راه العرف���ان �صادق���ا ،وال يكون ذلك
متحققا � إ ّال ملن ذاق فعرف ،ورمبا يكون هذا «حال خا�صة
اخلا�صة ،الذي���ن حازوا رتب الكمالية؛ وه���م قوم �شربوا

ك�ؤو�س التوحي���د فازداد �صحوهم وغاب���وا عن الأ غيار
 أ�بو العبا�س أ�حمد بن حممد :احلكم العطائية -حتقيق ودرا�سة رم�ضان حممد
بن عبد البدري -دار الكتب العلمية -بريوت -ط1424-1:هـ2003/م-
�ص.231 :
 امل�صدر نف�سه� -ص.241 :
ال�سوي ،وهو ما �سوى اهلل تعاىل و أ��صلها يف
 أالغيار :م�صطلح �صويف يق�صد به ّ
أ
أ
اللغة مفردة :الغِيرَ  ،وهي الدّية ألهل القتيل ،و��صلها من املغايرة ،لنها بدل من
القتل ،ينظر :حممد بن علي أ�بو الف�ضل جمال الدين بن منظور :ل�سان العرب-دار
�صادر -بريوت -لبنان-1414هـ-1994م-مادة:غ.ي.ر -.ج�5-.ص.45:
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فازداد ح�ضورهم ،وقد ملكوا الأ حوال ومتكنوا يف مقامات
الرج���ال .فل���م يغلبهم حمو عن ط���ي؛ ومل يحجبهم �شيء
عن �شيء».
�ّي�رون املفاهي���م املتع���ارف عليه���ا،
� إن املت�صوف���ة يغ رّ
فيعك�س���ون املعه���ود العقلي بوا�سط���ة الر ؤ�ي���ا القلبية التي
حتي���ل التناق�ض � إىل �ألف���ة ،واملت�ض���اد � إىل متجان�س ،وك ّل
ذل���ك حا�صل بفعل «�ش���راب املحبة» ال���ذي يفعل فعله يف
ال�ص���ويف ،فتغي���ب حوا�سه املادي���ة ،وت�صحو �آل���ة القلب،
فيك���ون ال�شراب داعيا � إىل ال�صحو ،بعدما كان داعيا � إىل
املح���و ،وبذلك تت���م املكا�شفة وامل�شاه���دة ،فيكون الغياب
عن املح�سو����س والأ غيار وال�سوى داعي���ا � إىل احل�ضور مع
احل�ضرة الإلهية.
ه���ذه املتناق�ض���ات ه���ي الت���ي ت�صن���ع نظ���ام املعرفة
ال�ص���ويف ،ب���ل ت�ش���ك ّل خلفيت���ه الفكري���ة ومتن���ه الن�صي
ال���ذي قد يب���دو ظاهريا جمرد ترف فك���ري ،ولعب لغوي
ال طائ���ل من���ه .قد يكون ذل���ك �صحيحا م���ن وجهة نظرة
معين���ة ،حني يوجهها املنطق والعق���ل ،ولكن يتهاوى ذلك
الزعم � إذا نظرنا � إىل اخلط���اب ال�صويف باعتباره نظاما
«ي�ستخ���دم ملفوظ���ات وعبارات هي كناي���ة عن توظيفات
جمازي���ة وتراكمات داللي���ة .خا�ص���ة � إذا كان الأ مر يتعلق
ب�أ�شياء معنوية �أي مبعنى املعنى ،عندها ميكن القـول ب�أن
ك ّل معن���ى هـو انته���اك ملعنى �آخ���ر ،وك ّل تعريف هو ت�أويل
للخطاب ،يحيل � إىل ت�أويل �آخر».
� إن ع���زل اخلط���اب ال�صويف ع���ن بنيته تقت���ل الن�ص
وحتيله � إىل جم���رد كلاّ م ،ي�ستبعد �ش���روط املعنى ،ولهذا
ف����إن �شرط ق���راءة اخلط���اب ال�صويف ال تك���ون � إ ّال �ضمن
�ش���رط � إنتاج���ه ،و�ضمن نظ���ام بنيته املعرفي���ة؛ ولذا ف�إن
 أ�بو عبد اهلل بن �إبراهيم بن عياد النفري الرندي :غيث املواهب العلية يف �شرح
احلكم العطائية -حتقيق د.عبد احلليم حممود ود.حممود بن ال�شريف-
مطبعة ال�سعادة -م�صر -ط1395 1-:هـ1970 -م-ج�2-:ص.209:
 علي حرب :الفكر واحلدث -حوارات وحماور -دار الكنوز أالدبية -بريوت
لبنان-ط�1997--1.ص.61:

القراءة ال�سلبية الإ�سقاطي���ة تتعامل مع املعنى يف املدونة
ال�صوفي���ة عل���ى أ�ن���ه جاه���ز «�أو بو�صفه جوه���را مكنونا
�أو �س���رّا دفين���ا ،وهذا الت�ص���ور ي�صدر عن ر ؤ�ي���ة للمعنى
قوامه���ا �أن املعنى قائم بذات���ه ،متزامن مع نف�سه م�ستقل
ع���ن �شروط � إنتاج���ه ،قابع يف مكان م���ا بانتظار من ي�أتي
ليك�شف النقاب عنه»().
وت�أ�سي�س���ا على ذل���ك ف� إن الن�ص ال�ص���ويف له �شروط
�أنتجت���ه �ضمن بنيته املعرفي���ة والفكرية واجلمالية ،حيث
ي�شي���ع يف مدونته ذلك التقابل ال�ضدي ،مما ي�ؤدي به � إىل
ترا�سل احلوا����س ،وبالتايل يفقد املعنى مركزيته ،وبذلك
يظل املعنى هالميا ال يت�شك ّل � إ ّال من خالل املتلقي ،وهو ما
يجعله �أهل الذوق والعرفان بح�سب احلال التي يكون عليها
املري���د؛ ولذا ف�إن القراءة ال تتم من اخلارج بقوانني ثابتة
معياري���ة ،و�إمن���ا تكون من خالل ما يق���ف عليه ال�صويف،
حتى يك���ون التفاعل مع الن�ص وما يحدث فيه املتلقي من
تراك���م وتراك���ب ،بحيث يب���دو ح�ضور املتناق�ض���ات �أمرا
طبيعيا ،بل و�ضروريا يف منت الن�ص.
� إن ذلك �سي�ستدعي قراءة خم�صو�صة ،تق�صي العقل،
وتنفتح على القلب الذي ي�ستوعب املتناق�ضات واملتنافرات
عل���ى خ�ل�اف العقل ال���ذي ال يقول بذل���ك ،وال ي ؤ�م���ن � إ ّال
بالثب���ات و�أحادية ال�شك ّل ويرف�ض مب���د أ� التناق�ض ،ولهذا
يرف�ض���ه املت�صوفة رف�ض���ا فيما ال يج���ب �أن يكون .لأ نهم
ي���رون �أن الع���امل �أظهر ما يكون في���ه التناق�ض � ،إ ّال �أنه يف
الآن ذاته يدل على الوحدة ،فالعامل كثري لكنه يف الواحد
وله���ذا ف� إن هذه املتناق�ض���ات و� إن تغايرت فهي واحد ،بل
يجمع املت�صوف���ة على ذلك تلميح���ا �أو ت�صريحا ،وهو ما
يعبرّ عنه الفكر ال�صويف بـ» وحدة الوجود» ذلك �أن وحدة
الطبيع���ة هي املنط���ق الأ �سا�سي للفل�سف���ة ال�صوفية ،لقد
أ�خ���ذت ال�صوفية عن الفيثاغوري���ة قد�سية الأ عداد ،ومبا
 علي حرب :املمنوع واملمتنع -نقد الذات املفكرة -املركز الثقايف العربي -الدار
البي�ضاء -املغرب-بريوت -لبنان -ط�2000--2:ص.151:
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�أن الع���دد «واحد» ه���و �أول الأ عداد لذا ف���� إن العدد واحد
ه���و الع���دد املقد�س ال���ذي ي�شري � إىل اهلل ال���ذي هو واحد
ال يتج���ز أ� وال يتعدد ،فيكون الواح���د بح�سب ر�أيهم هو ك ّل
�شيء وك ّل �شيء هو واحد».
فه���ذه املتعار�ضات لي����س لها من وج���ود � إ ّال يف ظاهر
ال�ش���كلّ ،و� إمنا يف باطنها فهي متماهي���ة ترجع يف �أ�صلها
� إىل الواحد ،ولهذا ال ي�ؤخذ اخلطاب ال�صويف على ظاهره
و�إمن���ا يق���ر أ� �ضمن �ش���روط � إنتاجه ،و�ضم���ن بنية نظامه
املع���ريف املف���ارق ويف ذلك يقول احلالج مع�ب�را عن هذه
احلقيقة الباطنية مماهيا بني املتناق�ضات:
اقتل ــون ــي يا ثق ـ ــات ـ ــي

� إن فــي قتلــي حيـ ــات ــي

ومم ــات ــي وحيـ ـ ــاتـ ــي

وحيـاتـي فـي ممـ ـ ــاتـي

أ�نــا عنــدي حمـو ذاتـي

مـن �أج ّل املكرومات



لقد حوّل احلالج املفاهيم وقلبها وغريها ،على عك�س
م���ا كانت عليه بالتايل تغريت داللتها � إىل نقي�ض ما كانت
عليه ف�صارت:
احلياة = املوت  ،املوت = احليـاة
بعدما كانت  :احلياة املوت  ،واملوت احلياة
ق���د يبدو هذا تناق�ضا من منظ���ور العقل .ولكن ذلك
لي����س � إال عل���ى امل�ست���وى اللغ���وي اال�صطالح���ي فح�سب،
�أو عل���ى م�ست���وى احلي���اة املعي�شة ،يف ح�ي�ن � إن املوت عند
ال�ص���ويف لي����س موت���ا باملفه���وم التقلي���دي بل ه���و حياة،
حيث ينتقل من الدني���ا � إىل عامل احلياة احلقيقية .حيث
احل�ض���رة الإلهية ،وبذلك حتّن ال���روح � إىل �أ�صلها ،ولهذا
كان احل�ل�اج ي�ستعج���ل املوت ويلحّ عليه ويع���ذر من يقتله
وهو القائل «اقتلوين ت�ؤجروا و�أ�سرتيح».
 أ�حمد على زهرة :ال�صوفية و�سبيلها �إىل احلقيقة -نينوى للدرا�سات والن�شر
والتوزيع -دم�شق� -سوريا-ط2004 1-:م� -ص.287:
 ح�سني بن من�صور احلالج :ديوان احلالج-و�ضع حوا�شيه وعلق عليها حممد
حممد با�سل عيود ال�سود-دار الكتب العلمية-بريوت لبنان -ط1423-2هـ/
2002م�-ص.125 :
 أ�خبار احلالج� :ضمن ديوان احلالج� -ص.57 :
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� إن املوق���ف ال�ص���ويف املبني على ال���ذوق جعل التحول
ال���داليل يف ا�ستمرار ال يق���ر على قرار ،ب���ل هو يف حتوّل
م���ا دام التجلي يف حت���ول ،و�سيكون القب����ض على الداللة
الق���ارة م���ن ال�صعوب���ة مب���كان و» يف خ�ض���م خ�صو�صية
الدالل���ة التعبريية للم�صطلح ال�ص���ويف ،التي تختلف بني
حال ومقام وبني مقام و�آخر ،بني جتربة و�أخرى ،على �أن
تل���ك امل�صطلحات ذاتها قابلة للتغري والتطور ح�سب حال
املت�صوف وعمقه الوجداين واملعريف ،وتختلف داللته بني
بيئة و�أخرى ،وبني زمن عن �آخر»() وهو ما مل ي�ستوعبه
الفقه���اء والعقلي���ون والظاهريون نتيج���ة اختالف نظام
املعرف���ة الذي يحكم الت�صوف ،ويحك���م غريه ،فال�صويف
ي�ص���در ع���ن ثنائية متقابل���ة كال�صحو وال�سك���ر والوحدة
والكرث والغي���اب ،واحل�ضور والفرق و اجلمع...الخ .يقول
احلالج :
ر أ�ي ـ ــت رب ـ ــي بع ـ ــني قلب ـ ــي
فقلـتُ  :من �أنتَ ؟ قال �أنتَ



ويقول ابن الفار�ض :
فقد رفعتَ تاء املخاطب بيننا ويف
رفعهــا عــن فــرقــة الفــرق رفعتــي
ف ـ�إن لــم يجـ ـوّز ر�ؤية اثنني واحــدا
اك ولــم يثـبت لبعــد تث ّب ــت
حِ جَ َ



ويف املعنى ذاته يقول احلالج :
بينـ ــي وبينـ ــك �آنـ ــيّ يزاحم ـ ـنــي
فارفع بحقك أ�ن ــيّ م ــن الب ــني



 �سمري ال�سعيدي :احل�سني بن من�صور احلالج -حياته� ،شعره ونرثه-دار عالء
الدين-دم�شق� ،سوريا-د.ط� -1996-ص.91 90- :
 أ�خبار احلالج� :ضمن ديوان احلالج �-ص.123 :
 أ�بو حف�ص عمر بن احل�سني بن الفار�ض :ديوان ابن الفار�ض�-شرح كرم
الب�ستاين-دار بريوت للطباعة والن�شر -بريوت لبنان-د.ط-1404هـ/
1983م�-ص.77:
 احل�سني بن من�صور احلالج :ديوان احلالج� -ص.160 :
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يالحظ ح�ضور ال�ضمريين �أنا�/أنت املتكلّم واملخاطب
مما ي�شك ّل االنف�صال فتكون:
-1

الأ نا

-2

الأ نا = الأ نت

الأ نت

مو�ضوعيـا

العقل.

وجدانيـا

القلب.

وهك���ذا يل���ح املت�صوفة على رف���ع «الأ ني���ة» باعتبارها
تق���ف حاجزا �أما الوحدة فح�ضور «الأ ن���ا» مقابل «الأ نت»
دليل الكرثة وانف�صال ،وهو ما ي�شعر ال�صويف بثقل «الأ نا»
باعتباره���ا عقب���ة دون حتقي���ق التماهي والوح���دة ولهذا
ت�صري:
توحّ د.

�أنا= �أنت	�أنا = �أنا

وال تتحق���ق ه���ذه اجلدلي���ة � إ ّال برف���ع الأ ني���ة وت�صري
متماهي���ة يف «الأ نت» ث���م تتحول «الأ ن���ت» � إىل «�أنا» ولهذا
حينم���ا يخاطب ال�صويف ربه يقول ي���ا «�أنا» بحيث مل يعد
يرى ربه � إ ّال به ،حيث تتحقق الوحدة املطلقة ،ومل يعد ثمة
� إ ّال اهلل ،وميكن ا�ستبداله بال�ضمري «�أنا» يف ك ّل من الفرق
واالحتاد واجلمع .ولهذا يقول احلالج:
أ�ن ــا مــن أ�هــوى ومــن أ�ه ــوى أ�ن ــا
نح ـ ـ ـ ـ ــن روحـ ــان حللنـ ـ ــا بدن ـ ــا
ف ـ�إذا �أب�صـ ــرتنـ ــي �أب�ص ـ ــرتـ ـ ـ ــه
و� إذا أ�بـ�صـ ـ ــرت ـ ــه أ�بــ�صــرتن ــا



و � إ ّال مل���ا �صحت هذه امل�ساواة بني ه���ذه ال�ضمائر املختلفة
للمتكلّم،
الدال���ة عل���ى ذوات متغاي���رة ،فيكون أ�ن���ا
للغائب .ولكن يف نظام
للمخاطب ،ه���و
أ�ن���ت
اخلطاب ال�صويف تتحول هذه الفروق � إىل توحد يف «الأ نا»
وه���و ما ال يج���وز يف اللغ���ة ،واملنط���ق ،فيخ���رج ال�صويف
بذل���ك عن العادة املعه���ودة ،ومل يعرف ال�شعر العربي وال
املنظومة الفكري���ة �أو العرفية هذا النوع من التماهي بني
هذه ال�ضمائر .حيث اجتمع ما ال ميكن اجلمع بينها ،ف� إما
�أن يك���ون� :أنا �أو يكون� :أنت �أو يك���ون هو م�ستحيل مبنطق
العقل �أن جتتمع هذه ال�ضمائر يف واحد.
� إال �أن ذل���ك الت�ص���ور ال يك���ون ممكن���ا � إ ّال من خالل
م���ا يفر�ضه نظ���ام املعرفة ال�صوفية من حي���ث تتلب�س �أنا
ال�صويف باحلال التي تكون عليها لغته ،فت�ستحيل مقاربته
باللغ���ة اىل معادل للحال التي ينطق بها ،فتكون لغته غري
متجان�سة ،حمدثة فجوة معرفية بينها وبني ما مت التعارف
علي���ه ،فيت�أ�س�س –وفق ذلك -جمالي���ة مفارقة تند�س يف
بنية اخلط���اب ال�صويف حي���ث التكثيف والتوت���ر اللغوي.
ولهذا فال�صويف حني ينطق مبثل هذا ال�شطح يكون غائبا
عن ذات���ه ،وي�شعر-بعده���ا -بغنب اللغة ،وثق���ل ما يقول،
مم���ا ال يقبله عقل وال �شرع ،ولهذا كانا احلالج يردد « يا

� إله الآلهة ،ويا رب الأ رباب يا من ال ت�أخذه �سنة وال نوم
ر ّد � إىل نف�س���ي لئال يفتنت بي عبادك م���ا هو �أنا و�أنا هو ال
فرق بني �أنيّتي وهويتك � إ ّال احلدث والقدم».

� إن ال�ص���ويف غ�ي�ر معنيّ بنظ���ام اللغ���ة وال بقواعدها
ال�صرفي���ة ،فهو معنيّ بلحظة امل�شاه���د والك�شف ،ولذلك
وجدناه يك�سّ ر نظام البنية ال�صرفية فيكون ال�ضمري «�أنا»
ه���و نف�سه «هو» �أو «�أنت» فيكون عندئذ {�أنا =هو=�أنت}
ب���ل يتحول الك ّل � إىل �ضمري واحد داال على هوية ال�صويف،
و�أن نطق ال�صويف بذلك ف� إمنا ينطق غلبة وقهرا يف غياب
العقل .بل ال ينطق بذلك � إال ب�شرط غياب العقل واملعقول،

ففي اخلطاب ال�صويف ال وجود للم�شار � إليه يف اخلارج،
حت���ى و� إن وجد فهو على �سبي���ل االفرتا�ض ،ليكون معادال
لغويا ال وجود له ،فوجوده من معني الذاكرة فقط ،يتو�سل
بها ال�صويف لإقامة توا�صل ممكن مع املتلقي ،لذلك يكون
الك�شف ع���ن تلك املفارقة �ضمن الأ ط���ر املتعارف عليها.
واملواءم���ة بني ما هو موجود فعلي من املح�سو�س ،وبني ما
ال وجود له � إ ّال يف الذات ،وحيث ال وجود له مو�ضوعيا.

 امل�صدر نف�سه � -ص.158 :

 �إ�شارة �إىل قوله تعاىلَ ):ال َت ْأ� ُخ ُذ ُه �سِ َن ٌة َو َال َن ْوم ( �سورة البقرة -ا آلية.255 :
 أ�خبار احلالج� :ضمن ديوان احلالج� -ص.41 :
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وهذا م���ا ال ت�ستطيع القراءة الظاهرية ا�ستيعابه ،وال
اللغة املعيارية حمله ،وما ال يقدر ال�صويف القول فيه �أكرث
مم���ا قال .ولهذا كثريا ما يل���وذ ال�صويف بال�صمت ،حيث
يك���ون حلظتها ال�صم���ت �أبلغ م���ن ك ّل كلاّ م .ولهذا ا�شتق
ال�صوفي���ة من ال���كلاّ م نظاما للكلاّ م ،مغاي���را للمتعارف
علي���ه ،فتوا�ضعوا عل���ى م�صطلحات خا�ص���ة بهم جعلوها
مطي���ة للتوا�ص���ل ،من حيث ه���ي �أداة ا�ش�ت�راك بينهم ال
ت�ؤديه���ا العب���ارة ،و�إمن���ا ي�ؤديه���ا الك�شف وال���ذوق ،ذلك
�أن « ب�ي�ن العلم واملعل���وم بحور ال يُ���درَكُ ق ْعرُهَ ا ،ف� إن �س ّر
التعلق بينهما مع تباين احلقائق بحر ع�سري مركبه ،بل ال

تركبه العبارة �أ�صال وال الإ�شارة ،ولكن يدركه الك�شف»
بالذوق والتجلي م�شاهدة �أو مكا�شفة .
ومن هذا املنظور عزف ال�صوفية عن الظاهر وال�شك ّل
والعق���ل ،وك ّل ما ل���ه �صلة بعامل «ال�سّ وي» حي���ث �أيقنوا �أن
املعرف���ة تنبع من الداخل ال من اخلارج ،وك ّل ما يف الكون
موجود يف الإن�سان ،وك ّل ما يف الإن�سان موجود يف الكون،
وله���ذا ف� إن ال�صويف ال يجعل من اللغة وحدها م�صطلحا،
بل � إن العامل �أو الوجود �صار كتابا مفتوحا ،وهو عبارة عن
لغ���ة ،ولهذا فهو يتوافق وحروف الهجاء بحيث تتطابق
«هذه احلروف ح�سب خمارجها مراتب الوجود التي تبد أ�
م���ن العر�ش وتنته���ي � إىل مرتب���ة امللك ،وم���ا يوازيها من
الأ �سماء الإلهية» وبذلك تكت�سب اللغة طابعها الرمزي
ويقي���م ابن عرب���ي بينها وب�ي�ن الوجود �أوا�ص���ر و�صالت،
وتكون من تلك احلروف مراتب الوجود كلّها انطالقا من
لفظ اجلاللة فيقطع���ه � إىل حروف منف�صلة لي�شك ّل منها

العامل
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج� 1-:ص.107 :
 امل�صدر نف�سه�-ص.250-249 :
 حميي الدين بن عربي :كتاب اجلاللة� -ضمن كتاب ر�سائل ابن العربي -مطبعة
جمعية دائرة املعارف العثمانية -حيدر أ�باد الدكن -دار الرتاث العربي-
بريوت -لبنان -ط1361 1-:هـ -ج� 1-:ص.3-2 :
 امل�صدر نف�سه�-ص.3 :
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فالن����ص ال�صويف -م���ن خالل لغت���ه وم�صطلحه -ال
يق���ول احلقيقة و� إمنا يقرتب منه���ا فيقاربها .ولهذا يظل
املعنى ممكن���ا ومفتوحا على ق���راءات وت�أويالت .وهو ما
جعل اخلطاب ال�صويف طفرة نوعية مفارقة لك ّل الن�صو�ص
العربي���ة يف مفهومه���ا للكتاب���ة ،وبني���ة نظامه���ا املع���ريف
ث���م اجلم���ايل ،من خ�ل�ال ابتكارات���ه التعبريي���ة الكثرية
واملتج���ددة ،وهو م���ا يعطي الن�ص مرون���ة هائلة ومتنوعة
ال تخ�ض���ع للثاب���ت والقيا����س اللغ���وي (املعج���م) ،و�إمن���ا
تخ�ض���ع لبنية نظام مياهي املع���اين ويرا�سل بني الدالالت
املختلف���ة ،فالن�ص ال�صويف -بهذا املنظور -يف تغري دائم
يتمي���ز ب�سياقات متنوع���ة ومرنة ،مما هي أ���� لنف�سه � إن�شاء
لغته اخلا�ص���ة .و�شك ّل منظومته اللغوي���ة بدالالت متغرية
خا�صة ،مرجعيتها الذوق ف�أك�سبتها �سمة التحول الداليل
من الثاب���ت � إىل املتغري ،فيت�شك ّل الن�ص ال�صويف من غري
مركزي���ة املعنى ،وبذل���ك اند�س يف بني���ة نظامه التحول
الداليل.
فاملع���اين ال�صوفي���ة لي�س لها ما يقابله���ا عند املتلقي
م���ا مل يكن واقع���ا يف م���دار الر�ؤيا ال�صوفي���ة ،فاملعنى ال
يكون جاهزا مكتمال ،و� إمنا يخ�ضع للذوق ودرجة العارف
ور�س���وخ قدمه ،وما تهي أ� له م���ن ا�ستعداد روحاين بالذكر
والأ وراد وت�سابي���ح و�صلوات�...إل���خ .فتك���ون اللغ���ة نتيجة
خما����ض ع�س�ي�ر ال تولد م���ن ترا�ص���ف قبل���ي� ،أو اختيار
معجم���ي ق���ار ،لأ ن ال�صويف يتلقى املع���اين ،يف �شك ّل ذوق
جم���رد ال متعني له ،فيح���اول حلظتئذ � إيجاد معادل لغوي
جدي���د للذوق اجلديد ،واحلال التي ال تتكرر �أبدا .فيكون
ال�ص���ويف يف �صراع دائب مع اللغ���ة ،للبحث عن الدالالت
اجلديدة.
فلغة ال�ص���ويف ال تخ�ضع للثبات ،و�إمن���ا هي يف ت�شك ّل
متغري ،ولهذا فهي ترتب���ط بالت�أويل املتغري امل�ستمر ،مما
جعل اخلطاب ال�صويف قابال للقراءات املختلفة واملتغرية
واملتناق�ض���ة .فلي�س تق�سيم املت�صوف���ة لدرجة املعرفة من
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باب العبث واالفتع���ال ،و� إمنا هو ناجت عن جتربة ومعاينة
وذوق .فهن���اك املريد وال�سالك والع���ارف والوا�صل .وهي
درج���ات تقت�ضيه���ا املعرف���ة ،وتقت�ض���ي معه���ا التمكن يف
املعاين واقتنا�صه���ا باللغة(.تكوين الن����ص) ال�صويف يف
�إط���ار م���ا مت التعارف عليه ،ومع ذل���ك تنفلت املعاين من
� إي�سار اللغة فيكون ال�شطح� ،أو التلفظ مبا ال يقبله العقل،
فتك���ون لغته غري مفهومة ،وغام�ض���ة ع�صية عن الت�أويل.
وق���د يعج���ز ال�ص���ويف متاما ع���ن نق���ل لطائف���ه و�أذواقه
و�أحواله باللغة ،فيلوذ بال�صمت احرتاقا.
ومع ذلك ف� إن ال�صويف قد ي�ستعي�ض عن اللغة املعهودة
بعالم���ات أ�خ���رى غ�ي�ر لغوي���ة .فيت�ش���ك ّل منه���ا مذخوره
الفك���ري واملع���ريف والفل�سفي .تكون مبثاب���ة م�صطلحات
ي�ث�ري به���ا داللته ،جاع�ل�ا من الك���ون كلّه لغ���ة ،بل �صار
الكون كتابا م�سطورا يف ورق من�شور بيد �أن معرفة بنية
اخلط���اب ال�صويف تعفينا من حماول���ة التعريف بخطورة
لغة الت�صوف والأ خطر من ذلك ت�أويله مبا يقت�ضي الفهم
العادي ،اللهم � إال � إذا ات�سم الإجراء باملرونة التي تن�أى به
من �أن يكون تعريفا ثابتا حمددا يف اجتاه واحد.
� إن وع���ي ذلك الت�صور يف بع���ده العرفاين يو�صل � إىل
الفه���م الذي ي���رى الت�صوف ر ؤ�ي���ا ذاتية جمازف���ة ،تقر أ�
الك���ون وال���ذات باعتبارهما لغة ،حيث تك���ون قادرة على
�إح���داث الأ ث���ر اجلم���ايل ،واجل���دارة الفني���ة ،من خالل
التموي���ه على املتلقي .ما مل يك���ن ميتلك �شفرة اخلطاب،
�أو �شرط معرف���ة خ�صائ�صه الأ �سلوبي���ة ،والتي تكون هي
الأ خ���رى �شرط فهمه ،والتي �ستولد قراءة �أخرى مفارقته
مول���دة للأ ثر اجلمايل ،تنتح � إمكانية الت�أويل �ضمن نظام
بنيته.
لق���د �ألحّ املت�صوف���ة على �أن لهم ت�ص���ورا خا�صا للغة
والعامل والإن�سان .باعتبار �أن ك ّل ذلك ر�ؤيا ذاتية ،وهو ما
يجعل الغمو�ض �سمة الرتكيب ال�صويف .وبذلك يكوّن هوة
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج� 3-:ص .441

ب�ي�ن امل�صطلح م���ن حيث هو دال وما ي�ش�ي�ر � إليه مدلوله،
لي�ش���ك ّل دالالت الغيبة ،ال�سكر ،الفن���اء ومهيمنات املدونة
ال�صوفي���ة وب����ؤرة الن�ص .لتك���ون ملمحا داللي���ا بارزا يف
الن����ص تف�صح عن حدود الر�ؤيا الذاتي���ة وتتجاوز املجاز
مبفهومه الع���ريف ،وتغدو عن�صرا فاع�ل�ا يف توليد املعنى
الذي ال يتحدد مب�ؤ�شر ،وال يت�أطر بحدود بل �سيظل غائما
متال�شيا« :كحجر املقالع لي�س له اجتاه حمدد».
ومرد ذلك � إىل �أن اخلطاب ال�صويف يغرف من معني
الر�ؤيا ،وبذل���ك �ستكون -واحلالة ه���ذه -مبهمة غام�ضة
م���ا مل يجد ال�صويف لها مع���ادال مو�ضوعيا ،لغويا� ،أو على
الأ ق���ل يتكئ على ر�صيد معريف يف وعي املتلقي� ،أو يتقاطع
م���ع منظومت���ه املعرفي���ة .ف�سيظل اخلط���اب -حلظتئذ-
م�شف���را معتم���ا تغيب فيه داللته ،مما ينج��� ّر عنها � إرباك
املتلقي ،فتولد فيه تلك ال�صدمة املولدة للغرابة والده�شة
واالنخط���اف ،حيث تفاجئه بعدم���ا كان اخلطاب العادي
يداهنه ويتماهى معه.
وتظه���ر طاقة امل�صطل���ح ال�صويف يف � إظه���ار ال�شيء
املبه���م ،حيث يظ���ل جمهول الهوية ،ال ا�س���م له وال ر�سم،
فتك���ون طاقة اللغ���ة هاهنا(امل�صطل���ح) حماولة مقاربته
وحما�صرت���ه ،والتع���رف علي���ه ،ول���ذا يظه���ر (امل�سمّى)
ب�أ�سم���اء خمتلف���ة ،ويف احي���ان اخ���رى متناق�ض���ة ،وهي
م���ن حال املت�صوف وذوقه ،وتظه���ر جمالية هذا القن�ص
ال���داليل يف �أن امل�صطلح ال يقول احل���ال ،و� إمنا تظل فيه
هوام����ش ال تقال .بحيث ترتكز املقارب���ة يف الت�سمية على
ظالل���ه ،وما مل ُيقَل فيه تبقى امكاني���ة القول فيه ممكنة
ال ي�ستهلكه���ا القول وال ت�ستنفذه���ا الت�سمية ،وعلى الرغم
مم���ا قاله ال�ص���ويف تبقى فيه جوان���ب خافتة منبهمة من
خالل الرتكيز على الظ���ل دون املركز ،حيث تغيب معامله
وحدوده.
 جالل الدين الرومي :مثنوي-ترجمة و�شرح ودرا�سة الدكتور حممد عبد ال�سالم
الكفايف -املكتبة الع�صرية �صيدا بريوت-ط1966--1ج� 1-ص.928:
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وبذلك تكون الرغبة �أكرث ملعرفة اخلافت فيه ،واملظلم،
حي����ث ال تنقل الأ بع����اد وتفا�صيله����ا كامل����ة ،و� إ ّال انتهى � إىل
ارتباط �آيل ،وتهاوى ك ّل نظام اخلطاب ال�صويف ،وا�ستحال
� إىل ن�ص معياري ت�ستهلكه القراءة املعيارية احلرفية.
ف�شعرية امل�صطلح ال�صويف تنبني على � إقامة التقابل
الداليل والتنافر بني املتناق�ضات ،وهو ما يحيله � إىل �ألفة
�أخرى متجان�سة� ،شرط جتاوز الظاهر � إىل الر�ؤيا.
يخل����ق اخلط����اب ال�ص����ويف م�صطلحاته اخلا�ص����ة التي
تدور يف حقل نظامه وبنية معرفته ،التي يت�شك ّل منها نظامه
اللغ����وي ،وال����ذي ي�ستحيل بدونه ق����راءة ال�شعرية ال�صوفية،
مما يتيح للمتلقي � إنتاج داللة الن�ص الغائبة /املغيبة ،وبهذا
يق����وم املتلقي بقراءة الغياب ،الذي يند�����س يف ثناياه التوتر
ال����داليل ،فتك����ون احتمالية املعنى وتع����دده وحتوله من متلق
� إىل آ�خ����ر ،وهنا مينح امل�صطلح ال�صويف اللغة بنية مل ي�سبق
�أن �ألفها الرتكيب ،فيك�سبها طابعا � إنزياحيا متجددا ،وتظل
مع����ه الداللة بك����را ،متوت����رة مفارقة للنول اللغ����وي املعهود،
حي����ث يكت�سي امل�صطلح �شعريته من داللة التقرير � إىل داللة
التحول والتفجري ،حتى تتكيف مع مقت�ضى احلال اجلديدة،
فيمنحه����ا ذل����ك نفح����ة � ،إيحائية ،و�سم����ة �شعري����ة جديدة،
للتعبري عن العامل الالمرئي بلغة مغايرة.
لقد من���ح امل�صطلح ال�صويف اخلطاب � إمكانيات جديدة
باعتب���اره رحما تتول���د فيه ال���دالالت املتناق�ض���ة ،وال ميكن
قراءت���ه مع���زوال عن احلالة الت���ي �أفرزته .و أ�مّ���ا ما كان من
�ش�أن القوامي�س التي ت�شرح امل�صطلح ال�صويف ،فهي ال ت�شك ّل
�شيئا �أكرث من � إحالة عمليه كم�ساعد للقراءة ،حيث يت�صاعد
امل�صطلح يف بناء الن�ص ال�صويف وفق نظامه اخلا�ص ،بعيدا
ع���ن نظام الأ دلة والربهن���ة .ف�أعاد للغة وهجه���ا واعتبارها
ال�شع���ري ،وخلع عليها امل�سح���ة الفنية .وبذل���ك ي�صوغ فيها
ال�صويف املعاين واللطائف ،و�ضمنها جتربته العرفانية.
� إن ال�ص���ويف حينم���ا أ�ب���دع تل���ك اللغ���ة و�ص���اغ تل���ك
امل�صطلحات ،مل يكن معنيا بالت�شكيل اجلمايل ،والبحث
عن اخل�صو�صية ال�شعرية� ،أو االنطالق من نظرية قبلية يف
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الف���ن واجلمال ،و� إمنا كان هاج�سه ،التعبري عن مواجيده
و�أحوال���ه ،ومقاماته ،وت�أرجحه ب�ي�ن حالتني متناق�ضتني:
كالقب�ض والب�س���ط ،واملحو ،وال�صح���و ،والفرق واجلمع،
واجللوة واخللوة ،واجلم���ال واجلالل ،والوجد والفقد...
�إل���خ .وه���ي ثنائيات متقابل���ة متناق�ضة ال ميك���ن القب�ض
عليها � إال مبا ّمت اال�صط�ل�اح عليه من الأ لفاظ ال�صوفية.
حي���ث تظل حتتف���ظ مبخزونه���ا الروحي ،مم���ا ي�ستدعي
مفارق���ة مبطنة بحمولة �شعرية متوترة ،تبلغ درجة عالية
من التكثيف والرتكيز واالختزال الداليل.
والف���رق � إذن يف اللغ���ة ال�صوفي���ة واللغ���ة املعيارية ال
يكم���ن يف ا�ستب���دال لفظ مع���روف ب�آخر غام����ض ،و� إمنا
يكم���ن الفرق اجلوهري يف �أن الت�صوف مواجهة للحقيقة
الباطنية اخلفية يف العامل والذات معا ،بحيث ال ي�ستهلكها
امل�صطلح وال ي�ستنفذها ،وال يدعي ال�صوفية ذلك ،و� إمنا
يجعلون منها حالة م���ن الغمو�ض الذي تتطلبه اللطائف.
ولذا ال تكون اللغة � إال بالغمو�ض والإ�شارة.
وله����ذا ي�ص����دم امل�صطل����ح ال�ص����ويف الثاب����ت والقانون
الع����ريف واملعي����ار .وحيث ي�سعى اخلطاب ال�ص����ويف � إىل بناء
ت�صور جديد للغة وفق بنية نظامه املعريف ،ال يقول ذلك وال
ينطق به ،و� إمنا ي�سكت عنه ويند�س يف ت�صوره العام.فتت�أ�س�س
دالالت جديدة يو�ضحها هذا ال�شك ّل على �سبيل املثال:
امل�صطلح املعنى املعجمي

املعنى ال�صويف



�ضد العلم

هو العلم .



�ضد ال�سلم

هو ال�سلم



عدم القطع يف ال�شيء

بديهية ترد على قلوب العارفني



�ضد النور

العلم بالذات الإلهية.

اجلهل

احلرب
حيـرة

ظلمة

 عبد الكرمي بن �إبراهيم اجليلي :ا إلن�سان الكامل يف معرفة أالواخر أ
والوائل-
�ص.27:
 امل�صدر نف�سه� -ص.27:
 ينظر :عبد املنعم احلفني :املو�سوعة ال�صوفية�-ص.728:
 املرجع نف�سه�-ص.860 :
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فاللغ���ة املعيارية حتيل � إىل ما ه���و خارجها� .أما اللغة
ال�صوفية ف� إنها حتيل � إىل ذاتها ،تبني عاملها اخلا�ص ،من
خ�ل�ال ما حتيل � إليه من معان لي�س لها معادل مو�ضوعي.
تف���ارق املنطق فتجتمع فيها الأ �ضداد ،ال تبوح وال ت�صرح،
وال ت�ش���رح وال تو�ض���ح ،تتدث���ر بالغمو����ض وحتت���اج � إىل
� إعادة ق���راءة بالت�أويل ،قراءة تك�ش���ف م�ستويات الداللة.
وتعددها باحتماالت �ضم���ن بنية النظام املعريف ال�صويف
و�سياقه العرفاين الذي تتحرك فيه اللغة وتنتقل منه � إىل
اخلطاب ،فتت�شك ّل عالئقه الداخلية التي تتحكم يف م�سار
اخلطاب.
ويف �ضوء هذا الوعي ا�ستغل املت�صوفة ك ّل طاقة اللغة،
وما م���ن �ش�أنه �أن يك���ون �أداة تو�صيل .فل���م يكتفوا باللغة
وحدها-كما متت الإ�شارة � إليه -بل ا�ستغلوا العالمات غري
اللغوية ،ب���ل حتى احلروف ذاتها جاعل�ي�ن منها طاقات،
لي�ست لها يف نظام املعرفة العادي � ،إذ احلرف يف العرف
ال قيم���ة ل���ه بذاته ،معزوال ع���ن الرتكيب ،بينم���ا هو عند
املت�صوف���ة قيمته يف ذاته ولذته ،من حيث هو رمز لعوامل
خفي���ة ،فقد ع ّد ابن عربي احل���روف �أمما كباقي الأ مم،
يق���ول يف ذلك �« :إن احل���روف �أمة م���ن الأ مم خماطبون
مكلّفون ،وفيهم ر�سل من جن�سهم ،ولهم �أ�سماء من حيث
هم ،ال يعرف هذا � إال �أهل الك�شف من طريقتنا»().
لقد �أح�س ابن عربي �أن اللغة قد ا�ستهلكها اال�ستعمال
ف����أراد �شحنها من جديد ،ب� إعادة خلق توا�صل �آخر �ضمن
�ش���روط بنية الت�ص���وف ور�ؤيته للوج���ود والإن�سان واللغة،
انطالق���ا م���ن مفه���وم الإله���ام والك�شف ..وبذل���ك فابن
عربي مار�س انزياحا على االنزياح .بت�أ�سي�س ذوق جديد.
باكت�س���اب مع���ان جديدة مل ت�ألفها اللغ���ة فيما �سبق ،دون
�أن تن�ضب���ط العالقة بني ال���دال واملدل���ول ،وبذلك كانت
العالقة بينهما عالقة حت���ول ترتهن اىل مفهوم الفجوة،
فتتبدل العالقة بتبدل اال�ستعمال ،حيث تتال�شى الداللة-
 حميي الدين بن عربي :الفتوحات املكية -ج� 1-:ص.101:

مث���ل حجر املقالع -دون �أن يرت�سخ املعنى الدال يف معنى
حمدد.
وت���رى �سعاد احلكيم �أن اللغة ال�صوفية ،ظلت حبي�سة
النربة التعليمية � إىل �أن جاء ابن عربي خمرجا � إياها من
هذه احلدود � إىل «ر�ؤية كونية �شاملة وغنية»() تتجاوب
والتجربة الداخلية .بلغة العلو وتعزف عن معايري البالغة
املعيارية ،وت�ؤ�س�س لنمط جديد من الكتابة.
�ستظل لغة احل���ال تفتقد � إىل القرائن التي حتيل � إىل
ال�ش���يء الغائب ،و�سيظل هذا الغائب كذلك ،ما مل ميتلك
املتلق���ي �شف���رة امل�صطل���ح ،وحت���ى القوامي����س ال�صوفية
ال تفيدن���ا �شيئا يف فه���م تلك اال�صطالح���ات .ما مل يكن
املتلقي �صاحب ذوق� ،أو على الأ قل �صاحب قلب ال �صاحب
عق���ل ،فيتمكن من معرفة بنية ال�سياق املعريف الذي يدور
يف فلكه اخلطاب.
�ص���رّح املت�صوفة ب� إجماع ،يف غري ما مو�ضع �أن العقل
قا�ص���ر يف � إدراك احلقائق الذوقي���ة واللطائف والأ حوال
واملقامات على تعددها وتداخلها وترا�سلها ،وعدم ثبوتها
على معي���ار قار ثابت ،يف حني �ألح النق���د العربي القدمي
عل���ى نف���ي و� إق�صاء ك ّل م���ا ي�ش���ك ّل بنية النظ���ام املعريف
ال�ص���ويف ،من منظور املعيار والبي���ان والتبيني ،والو�ضوح
واملنط���ق والأ قي�س���ة وح�ض���ور العقل ،وله���ذا كان ت�صادم
نظامني معرفيني ي�ستدعي ح�ضور �أحدهما تغييب الآخر،
وم���ن ثمة ف� إن اخلطاب ال�ص���ويف ينفلت من � إ�سار املعرية
والعي���ار ،والنّمذجة ،كما �أجم���ع املت�صوفة على اللحظات
الذوقي���ة ،الت���ي تقف دونه���ا ف�صاح���ة العب���ارة �أو تلميح
الإ�شارة وله���ذا كان اال�صطالح �ض���رورة اقت�ضاها �سياق
اخلط���اب ،ونظام���ه الداخل���ي واجن���ر عن ذل���ك ت�صور
جم���ايل للغة ،مل يكن مطلوبا لذات���ه �أو متولدا عن ت�صور
قبلي� ،أو من نظرية يف اللغة �أو اجلمال.
 د� .سعاد احلكيم :ابن عربي ومولد لغة جديدة-امل ؤ��س�سة اجلامعية للدار�سات
والن�شر والتوزيع-رندة للطباعة والن�شر-بريوت لبنان-ط1411-1هـ/
1991م� -ص.42:
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لق���د ت�أرجح اخلطاب ال�صويف ب�ي�ن العبارة والإ�شارة
بحث���ا ع���ن خ�صو�صي���ة اللغ���ة الت���ي تقب����ض عل���ى املعنى
البك���ر ،خ�صو�ص���ا و�أن املت�صوف���ة عانوا م���ن عنت اللغة،
وا�ستع�صائه���ا رغم متر�سه���م بها ،لي�س عج���زا منهم �أو
�ضن���ا عل���ى معارفه���م -يف ك ّل الأ ح���وال -و�إمن���ا لطبيعة
غمو����ض التجربة ذاتها ،فتفقد ما يعك�سه���ا باللغة� ،أو ما
يقاربه���ا بالإ�شارة ،نظرا لبعد هذه املفاهيم وغورها �أوال،
وا�ستع�ص���اء اللغة من حيث ه���ي �أداة توا�صل �ضمن ما مت
التع���ارف عليه ثاني���ا ،وعلى الرغم من خ���روج اخلطاب
ال�صويف ع���ن بنية النظ���ام الر�سم���ي (امل�ؤ�س�سي) ذوقا،
ور ؤ�ي���ا ،و�أ�سلوبا � ،إال �أنه كان يدور �ضمن نظام اللغة ذاته،
وطاقت���ه الإبداعية ،وقدرتها على متثل احلاالت الدقيقة.
وحلظتئ���ذ ي�شطح ال�ص���ويف فيخرج عن ال ّنظ���ام واملعيار
املتعارف عليه.
� إال �أن الإ�ش���كال يظهر يف حماكمة اخلطاب ال�صويف.
مب���ا لي�س م���ن طبيعت���ه ،وذلك ب�إ�سق���اط معاي�ي�ر الأ طر
املعرفي���ة الر�سمية عقيديا وفني���ا على بنية نظام يفارقه،
بل يرف�ضه ويق�صيه .فكان حماكمة خطاب بخطاب �آخر،
�أي جع���ل اخلطاب الر�سمي حجة على اخلطاب ال�صويف،
يف ح�ي�ن �أن �أي خط���اب ال يج���وز �أن يك���ون حج���ة عل���ى
اخلط���اب من حيث هو �آخر يغاي���ره ،وال مياهيه ،ويفارقه
وال ي�شاكلّ���ه ،وذل���ك م���ا �أعط���ى اخلطاب ال�ص���ويف �سمة
الغمو����ض يف مقاب���ل الو�ضوح ،وتال�ش���ى املعنى يف مقابل
مترك���زه ،وانحراف لغته بدل ارتب���اط الدال �آليا مبدلوله
وذلك ما اكت�سبه �سمة ال�شعرية من خالل � إحداث فجوة/
م�ساف���ة توت���ر بني ما ه���و كائن من اخلط���اب وما كر�سته
الذائقة النمطية من اخلطاب الر�سمي.
وبذل���ك يتح���ول ال���دال يف امل�صطل���ح ال�ص���ويف � إىل
جم���رد م�ؤ�شر على ما ه���و مو�ضوع���ي� ،أو �شاهد تاريخي
جم���رد م���ن حمولت���ه القامو�سية ،مب���ا يقت�ض���ي والبحث
عن مدلول���ه املغيب �ضمن بنيت���ه الت�أويلية التي يفرت�ضها
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ال�سياق ال�ص���ويف ،وبذلك تتحول اللغة يف الن�ص ال�صويف
� إىل جمرد مول���د للدالالت ولي�ست قارة على داللة معينة،
�أو افرتا�ضي���ة مقحمة� ،أي بحثا ع���ن الرتجيح واالحتمال
املبن���ي عل���ى �سوابق ال يفر�ضها ال�سي���اق ال�صويف وال بنية
نظام���ه املعريف ،اخل���روج من املعنى النهائ���ي الثابت .بل
يظل امل�صطلح ال�صويف ميد اخلطاب باملعنى املتعدد من
ا إلم���داد واالت�س���اع والتكثيف والرتكي���ز واالختزال مبا ال
ت�سع���ه املجلدات الط���وال « وقد قي���ل � إن �أحدهم جاء � إىل
اب���ن الفار�ض ي�ست�أذنه يف �ش���رح ق�صيدته «نظم ال�سلوك
« ف�س أ�ل���ه عن مقدار ال�شرح فقال � :إنه �سيقع يف جملدين.
ف�ضح���ك ال�شاعر و قال :لو �أردت لكتبت جملدين تف�سريا
لك ّل بيت فيها».
ق���د تغيب مرجعي���ة امل�صطل���ح ال�ص���ويف وتنفلت من
� إي�س���ار الدالالت ال�صوفي���ة وتعتا�ص ع���ن الت�أويل ،بحيث
تعي���د �صياغ���ة الدالالت وف���ق منظور باطن���ي ذاتي .ولذا
ي�ستع�ي�ن ال�صويف مب���ا تواط أ� عليه ال�صوفي���ة «من الرموز
و الإ�ش���ارات و الأ ل���وان و الأ رقام و احل���روف ت�شتبك كلّها
يف غاي���ة من ال�صور اجلذبية� ،أعماقه���ا توحي ب�أكرث من
مظه���ر ،وملعانيها �أوجه توحي ب�أ�شياء ال حدود لها»() ال
تدخ���ل �ضمن الفهم الع���ادي� ،أو معزولة عن بنية نظامها
ال�صويف و �سياقها العرفاين.
ال يوج���د املعن���ى ال�ص���ويف � إال داخل بنيت���ه اخلا�صة،
بوا�سط���ة القراءة ثم ت�أويله �ضم���ن �شروطه ،وخ�صو�صية
الن�ص ال�صويف ال���ذي يت�أرجح بني ال�سياق املعريف العام،
وخ�صو�صي���ة التجرب���ة الذاتي���ة ،وهك���ذا تتمك���ن الكتابة
ال�صوفية-مب���ا ه���ي كتاب���ة -م���ن �أن تع�ص���ف باحل���دود
الفا�صل���ة ب�ي�ن الأ جنا����س الأ دبي���ة .فت�أتل���ف املت�ضادات.
وتتعاي�ش وتتماهى وترتا�سل مما يجعل اخلطاب ال�صويف
يف مواجهة مع اللغة ومع ال�سلطات املعنوية واملادية.
 د عادل كامل أاللو�سي :احلب والت�صوف عند العرب –�شركة املطبوعات للتوزيع
والن�شر –بريوت –لبنان-ط�1999--1:ص84:
 املرجع نف�سه�-ص19:

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

فامل�صطلح ال�صويف من حيث هو لغة داخل اللغة يحقق
الرغب���ة يف الك�شف ع���ن امل�ضمر واخلف���ي ،والالمعقول،
بالت�ص���رف يف ط���رق ال���كلاّ م االعتيادي���ة ،حي���ث تُنتزع
الأ لفاظ من �سياقاتها وحموالته���ا الداللية املرتبطة بها.
ثم �شحنها بدالالت تظل احتمالية مبعان روحية مت�سامية
لت�ش���ك ّل �سياقات جديدة جتري جمرى ال�شعرية يف حركة
وحتول .فامل�صطل���ح يحقق لل�صويف � إمكانية الت�صرف يف
اللغة باللغة ،ولذا نراه «با�ستعماله للكلاّ م ا�ستعماال جديدا
مده�ش���ا يوقظنا من �سبات احلياة اليومية ،وينت�شلها من
الرتاب���ة الت���ي نغرق فيها .فه���و ي�شدنا بكلّمات���ه � إىل عامل
�سري عجيب ،عامل من ال�سحر والفتنة».
فال�ص���ويف ال يكتب م���ن خالل النظري���ة ،بل يتمل�ص
م���ن الذاكرة الذوقية ،لي�ؤ�س����س ذائقته اخلا�صة ،لت�صبح
الكتاب���ة ال�صوفي���ة متماهية م���ع الكتاب���ة ال�شعرية �سواء
�أكت���ب ال�ص���ويف �شعرا �أم ن�ث�را وما تنطوي علي���ه الكتابة
م���ن فتنة حتط���م الأ نظمة املعه���ودة ،لإقام���ة ترا�سل بني
املمك���ن وامل�ستحيل ،بني املحتمل والالمتوقع ،بني املحدث
واملطل���ق .وبذل���ك يخرتق ال�ص���ويف مفه���وم رتابة الزمن
فيظهر ما يبدو فو�ضى م�ؤتلفا ،فيتال�شى ما ي�سمى مبركز
املعنى �أو يكاد.
فامل�صطل���ح ال�صويف م���ن خالل خلخل���ة العالقة بني
ال���دال واملدلول ،يعيد بن���اء ت�ص���ور داليل جديد مفارق،
فيوهم املتلق���ي �أن ثمة بعرثة �أو اعتباطية �أو ت�شظيا ،مما
ي���راوغ الق���راءة املعتادة الت���ي تكتفي مبا يعلن���ه الن�ص �أو
يقول���ه ،وتعزف عم���ا ي�ضم���ره وي�سكت عنه .فيب���دو ك�أنه
�أقف���ال مطل�سمة ت�ش���ي بت�شاب���ك داليل يتو�ش���ح بالغرابة
والغمو�ض.
� إن نظ���ام الفحوة بني الدال واملدلول ما يرتك هام�شا
لإمكاني���ة القراءة والت�أويل من خالل ما ميليه الذوق على
املت����أول ،وبذل���ك الأ ذواق «تختلف تفا�سريه���ا باختالف
 -علي حرب :املمنوع واملمتنع -نقد الذات املفكرة � -ص.147 :

الباع���ث عل���ى املجاهدة»بحيث ال ي�ش���ك ّل ذلك نظرية
�أو قاعدة مطردة «ولي����س الربهان والدليل بنافع يف هذه

الطري���ق ،ردا �أو قب���وال � إذ هي من قبي���ل الوجدانيات»
التي ت�ضعف �أو تتقوى بح�سب اال�ستعداد النف�سي من جهة
وبح�سب درجة ال�صويف ومقامه من جهة ثانية.
لق���د � ّأ�صل الذوق ال�ص���ويف يف مفهومه لعملية الت�أويل
املبني���ة عل���ى فاعلية التح���ول ال���داليل ،الت���ي ترجع � إىل
عوام���ل كثرية كاملفاج�أة واالنخط���اف والن�شوة ،واخلرق،
واخللخل���ة واالنزياح ع���ن الداللة التوا�ضعي���ة ،وتغري �أفق
االنتظار باخلروج عن امل�ألوف واملعهود يف �أبعاده الداللية
املعيارية.
� إن ال���ذوق ال يتقي���د بالقواعد ال�صارم���ة وال باملعايري
احل���ادة ،باعتب���ار أ�ن���ه «لي����س ثم���ة معي���ار واح���د يقبله
اجلميع» ولذل���ك �سيظل الذوق فار�ض���ا نف�سه كطرف
يف املعادلة النقدية مهما ا�شتدت �صرامة املعايري النقدية
دق���ة وجتريدا ،ولذل���ك �سيظل «حظ الذائق���ة من الأ دب
والف���ن هو �أكرب بكثري من ح���ظ الذهن ،ومن حظ املعيار
الرا�سخ» وهو ما يكر�سه خطاب الت�صوف.
وم���ع �أن امل�صطلح ال�صويف –كما يزع���م القامو�س-
يرتب���ط مبدلول قار ثاب���ت � ،إال �أن التعاط���ي معه ال يحيل
� إ ّال على ت�شت���ت داليل ،وت�شظي معنوي ،يختلف باختالف
الباع���ث كم���ا يرى اب���ن خل���دون ولذلك ال تك���ون الداللة
ال�صوفية باالفرتا�ضات الداللي���ة التي يفرت�ضها الذهن،
و�إمن���ا من خالل م���ا يفر�ضه الذوق اخلا����ص ،املند�س يف
بني���ة نظام اخلطاب ال�صويف .وله���ذا فامل�صطلح يكت�سب
 عبد الرحمن بن خلدون� :شفاء ال�سائل لتهذيب امل�سائل-ن�شره وعلق عليه أالب
أ�غناطيو�س عبده خليفة الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بريوت-د.ط-د.ت-
�ص.43 :
 عبد الرحمن بن خلدون :املقدمة – دار الكتاب اللبناين-بريوت-د.ط-
� 1981ص.868 : يو�سف �سامي اليو�سف :القيمة واملعيار -م�ساهمة يف نظرية ال�شعر -دار كنفاين
للدرا�سات والن�شر والتوزيع -دم�شق –�سوريا -ط�2000--1:ص.48 :
 املرجع نف�سه� -ص.49 :
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�شعريت���ه م���ن خ�ل�ال الهام�ش الغياب���ي ،فيحيل���ه � إىل لغة
�أخرى �أعلى ،حيث يحي���ل � إىل خمالفة القامو�س ،فينتقل
م���ن املدل���ول الأ ول املرتب���ط به �آلي���ا � إىل مدل���ول غائب،
فيحم���ل القارئ على � إعادة بن���اء الن�ص وفق بنية النظام
ال�صويف الذي ال يقول بالداللة الأ حادية.
� إن م���ا يفر�ضه امل�صطلح ال�صويف م���ن هوة بني اللغة
والوجود من خالل امل�سافة االخرتاقية ،التي تك�سر وترية
الداللة النمطي���ة بالر�ؤيا التي تنـزاح بالداللة عن العرف
املعه���ود باعتبارها قفزة خ���ارج املفاهي���م ،وبذلك يكون
الغمو�ض ي�سعى � إىل � إخفاء املعاين وتغييبها ،وهو ما يدفع
� إىل رف����ض الق���راءة الظاهرية والتي ال تك���ون � إ ّال بقراءة
مفارقة ،متن���ح امل�صطلح � إمكانية التو�سع الداليل .بحيث
ال يكون الت�أوي���ل اعتباطيا �أو يخ�ضع للأ هواء و� إمنا هناك
�شروط –م�سكوت عنها -وفقها يقر أ� معبرّ الر�ؤيا بح�سب
املقام «مما تقت�ضيه القرائن التي تعني من هذه القوانني
مب���ا هو �أليق بالر�ؤيا» فيكون مثال البحر يف الر�ؤيا داال
� إما عل���ى ال�سلطان� ،أو الغيظ� ،أو اله���م لأ مر فادح �أما
البح���ر عند النفري فهو الريا�ضات واملجاهدات ،و�أما
عن���د ال�شبلي فهو احل���ال التي لي�س له���ا نهاية .فيكون
الدال واحدا واملدلول متغريا:
مدلول ()1

�سلطان

البحر (دال) مدلول ()2

الغيظ

مدلول ()3

الهم

مدلول ()4

الريا�ضات واملجاهدات

مدلول ()5

احلال التي لي�س لها نهاية

 عبد الرحمن بن خلدون :املقدمة� -ص.887 :
 امل�صدر نف�سه �-ص887 :
 راينولد �آلن نيك ّل�سون :ال�صوفية يف ا إل�سالم – ترجمه وعلق عليه نور الدين
�شريبة – مكتبة اخلاجني -القاهرة – ط1422 – 2:هـ 2002م – �ص:
.79
 د .عبد املنعم حفني :املو�سوعة ال�صوفية – �ص.665 :
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ومع �أن م���ا بني البحر (الر ؤ�ي���ا) واملدلوالت املحتملة
من فج���وة � ،إال �أن ال�سياق هو ال���ذي فر�ض هذه الدالالت
الذاتية ،التي تن�أى عن العقل والتوا�ضع ،فلي�س بني الدال
(البح���ر) واملدل���والت املتداول���ة يف �سي���اق كل جتربة �أية
عالقة �أو جتان�س ،بل هناك فجوة �سحيقة ،ف�ضال عن �أنه
لي����س بني دالالت الت�أويل �أدنى �صل���ة ،ولهذا فاالنزياح يف
امل�صطل���ح ال�صويف غري وارد يف اخلطاب العام الر�سمي،
وه���و ما �أحدث �شرخا بني الب���اث ال�صويف واملتلقي (غري
ال�صويف).
� إن خ���روج امل�صطل���ح ال�صويف عن املعن���ى القامو�سي
القائ���م على التوا�ض���ع يعطيه �سمة االنزي���اح ،مما ي�ؤهله
� إىل الدخ���ول فيم���ا ي�سم���ى بالغي���اب� ،أي غي���اب الداللة
املتوقع���ة �أو املفرت�ضة ،وهو ما يعطيه �سم���ة ال�شعرية من
خالل امل�سافة االخرتاقية �أو الهوة التي بينه كدال واملعنى
اجلدي���د غري املتوق���ع كمدلول ،حيث تك�س���ر هذه العالقة
اجلدي���دة النمطي���ة والرتابة وهو م���ا من � أش�ن���ه �أن يتيح
للقارئ �أن يعي���د بناء � إنتاج داللة جديدة ،فال�صويف يقيم
عالقات بني �أ�شياء لي�ست بينها عالقة �أ�صال.
� إن بني����ة امل�صطلح ال�صويف من خ��ل�ال ما تقدم تنبني
عل����ى مفارق����ة لغوية مم����ا متنحه تل����ك املفارق����ة :فجوة/
م�ساف����ة توتر ،فينح����رف امل�صطلح عن املعن����ى القامو�سي
املتوا�ض����ع علي����ه ذلك «�أن ا�ستخ����دام الك ّلم����ات ب�أو�ضاعها
القامو�سي����ة املتجمدة ال ينتج ال�شعرية ،بل ينتجها اخلروج
()
بالكلّمات عن طبيعتها الرا�سخ����ة � إىل طبيعة جديدة»
فال�ص����ويف � إذن و� إن اتخذ اللغة و�سيلة ،وامل�صطلحات تكئة
ليق����ارب بذلك ما يعتا�ص على املقاربة � ،إال �أنه يعتمد اللغة
مب����ا هي ا�صط��ل�اح وتوا�ض����ع وبذلك فهو «ميار�����س فاعلية
جماعية وميتاح من ال����روح اجلماعية مبجرد �أن ي�ستخدم
لغة ا�صطالحية معروف����ة ومدركة .لكنه يف الوقت نف�سه ال
 كمال أ�بو ديب :يف ال�شعرية – م ؤ��س�سة أالبحاث العربية-بريوت-ط-1
� 1987-ص.38 :
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ي�ستخ����دم هذه اللغة مبا ه����ي ا�صطالح معروف مدرك ،بل
يدخلها يف بنى جديدة تكت�سب فيها دورا ،وفاعلية ودالالت
جدي����دة» وذلك ما يجعل اخلطاب ال�صويف يتو�شح بنوع
م����ن الغمو�ض ،ويكون �أك��ث�ر ا�ستجابة للق����راءات املختلفة،
والت�أويالت املتغايرة ،وهو ما مينحه جدارته ال�شعرية.
قائمة امل�صادر واملراجع
 �أبو العبا�س �أحمد بن حممد :احلكم العطائية -حتقيق
ودرا�س���ة رم�ضان حممد بن عبد الب���درى -دار الكتب
العلمية -بريوت -ط1424-1:هـ2003/م.

 ح�س�ي�ن ب���ن من�ص���ور احل�ل�اج :دي���وان احلالج-و�ضع
حوا�شيه وعلق عليها حممد حممد با�سل عيود ال�سود-
دار الكت���ب العلمية-ب�ي�روت لبن���ان -ط1423-2هـ/
2002م
 راينولد �آلن نيكلّ�سون :ال�صوفية يف الإ�سالم – ترجمه
وعل���ق عليه ن���ور الدي���ن �شريبة – مكتب���ة اخلاجني-
القاهرة – ط1422 – 2:هـ 2002م
 �سعاد احلكيم :ابن عربي ومولد لغة جديدة-امل�ؤ�س�سة
اجلامعية للدار�سات والن�ش���ر والتوزيع-رندة للطباعة
والن�شر-بريوت لبنان-ط1411-1هـ1991/م

 �أبو القا�سم عبد الك���رمي بن هوزان الق�شري :الر�سالة
الق�شرية-و�ض���ع حوا�شي���ه خليل املن�ص���ور-دار الكتب
العلمية -بريوت-لبنان-ط1418-1هـ1998/م

 �سمري ال�سعيدي :احل�سني بن من�صور احلالج -حياته� ،شعره
ونرثه-دار عالء الدين-دم�شق� ،سوريا-د.ط-1996

 أ�ب���و حف�ص عمر بن احل�سني ب���ن الفار�ض :ديوان ابن
الفار�ض�-شرح ك���رم الب�ستاين-دار ب�ي�روت للطباعة
والن�شر -بريوت لبنان-د.ط-1404هـ1983/م

 عادل كامل الأ لو�سي :احلب و الت�صوف عند العرب –
�شركة املطبوعات للتوزي���ع والن�شر –بريوت –لبنان-
ط1999-1:

 أ�ب���و عبد اهلل ب���ن � إبراهيم بن عياد النف���ري الرندي:
غيث املواهب العلية يف �شرح احلكم العطائية -حتقيق
عبد احلليم حمم���ود ود.حممود بن ال�شريف -مطبعة
ال�سعادة -م�صر -ط1395 1-:هـ1970 -م

 عب���د الرحم���ن ب���ن خل���دون :املقدم���ة – دار الكت���اب
اللبناين-بريوت-د.ط-1981

 �أحم���د على زه���رة :ال�صوفي���ة و�سبيلها � إىل احلقيق���ة -نينوى
للدرا�سات و الن�شر والتوزيع -دم�شق� -سوريا-ط2004 1-:م
 � إ�سماعي���ل بن حممد العلج���وين :ك�شف اخلفاء ومزيل
االلتبا����س عم���ا ا�شته���ر عل���ى الأ حادي���ث عل���ى ال�سنة
النا����س -تعليق �أحمد فالب�س -مطبع���ة الفنون -حلب
–�سوريا-د.ط-د.ت-
 ج�ل�ال الدين الروم���ي :مثنوي-ترجمة و�شرح ودرا�سة
الدكتور حممد عبد ال�سالم الكفايف -املكتبة الع�صرية
�صيدا بريوت-ط1966--1ج.1
 املرجع نف�سه – �ص.39-38 :

 عب���د الرحم���ن ب���ن خل���دون� :شف���اء ال�سائ���ل لتهذيب
امل�سائل-ن�ش���ره وعل���ق علي���ه الأ ب �أغناطيو����س عب���ده
خليفة الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بريوت-د.ط-
 عب���د الرحم���ن ب���ن خل���دون� :شف���اء ال�سائ���ل لتهذيب
امل�سائل-ن�شره وعلق عليه الأ ب �أغناطيو�س عبده خليفة
الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بريوت-د.ط-د.ت
 عب���د الكرمي بن � إبراهيم اجليل���ي :الإن�سان الكامل يف
معرف���ة الأ واخ���ر والأ وائل-حقق ن�صو�ص���ه وعلق عليه
أ�ب���و عبد الرحمن �ص�ل�اح حممد عوي�ض���ة-دار الكتب
العلمية-لبنان-ط1418-1هـ-1997م
 عب���د املنع���م اخلف���ي :املو�سوع���ة ال�صوفية-مكتب���ة
مدبويل -القاهرة-ط1424-1.هـ2003/م
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 عل���ي حرب :الفك���ر واحلدث -ح���وارات وحماور -دار
الكنوز الأ دبية -بريوت لبنان-ط1997-1.
 عل���ي ح���رب :املمنوع واملمتن���ع -نقد ال���ذات املفكرة-
املرك���ز الثق���ايف العربي -ال���دار البي�ض���اء -املغرب-
بريوت -لبنان -ط2000-2:
 كم���ال أ�ب���و دي���ب :يف ال�شعري���ة – م�ؤ�س�س���ة الأ بح���اث
العربية-بريوت-ط1987-1
 حمي���ي الدين بن عرب���ي :الفتوحات املكي���ة يف معرفة
الأ �سرار املالكي���ة وامللكية � -إعداد مكتب التحقيق بدار
� إحياء الرتاث الإ�سالمي-قدم له حممد عبد الرحمن
املرع�شل���ي-دار � إحياء الرتاث ب�ي�روت -لبنان-د.ط-
د.ت-ج4:
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 حمي���ي الدين بن عربي :كت���اب اجلاللة� -ضمن كتاب
ر�سائل اب���ن العربي -مطبع���ة جمعية دائ���رة املعارف
العثمانية -حي���در �أباد الدكن -دار ال�ت�راث العربي-
بريوت -لبنان -ط1361 1-:هـ -ج:
 ن�ص���ر حامد أ�ب���و زيد -هكذا تكلّم اب���ن عربي-الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب -م�صر-د.ط-2002
 يو�س���ف �سام���ي اليو�س���ف :القيمة واملعي���ار -م�ساهمة
يف نظري���ة ال�شع���ر -دار كنف���اين للدرا�س���ات والن�ش���ر
والتوزيع -دم�شق –�سوريا -ط�2000--1:ص.48 :
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دالالت أنساق

دروس في اللسانيات العامة لدو سوسير (نشرة )1916
قراءة نقدية في ضوء املصادر األصول
د .م�صطفى غلفان

كلية الآ داب والعلوم الإن�سانية الدار البي�ضاء عني ال�شق
جامعة احل�سن الثاين

اق�ت�رن كتاب درو����س يف الل�سانيات العام���ة Le cours de linguistique généraleال�ص���ادر �سنة  1916با�سم
دو �سو�س�ي�ر  Ferdinand de Saussureب� إ�ش���راف وعناي���ة �ش���ارل ب���ايل Charles Ballyوزميل���ه �سي�شهاي Albert
 (Sechehayeوه���و ما ن�سميه ن�شرة بايل) .وبقدر ما كان���ت ن�شرة بايل حا�سمة يف تلقي ت�صورات �سو�سري والتعريف بها
على نطاق وا�سع ،بقدر ما كانت م�صدر �سوء فهم وجدل ب�ش�أن بع�ض من مفاهيمها ،ذلك �أنَّ تلقي «درو�س» � إيجابي ًا مل يكن
ليَـحْ جب االلتبا�س واالرتباك الذي الم�س جوانب �أ�سا�سية وحا�سِ ـمة من الت�صورات الواردة فيه ،وال�سيما الق�ضايا واملفاهيم
مث���ل :مو�ضوع الل�ساني���ات ،وثنائية ل�سان/كالم ،والعالمة وال���دال والـمدلول ،واالعتباطية ،والقيم���ة ،والداللة ،والـمعنى،
وال�ص���ورة ،وتـمييز الل�سانيات التعاقبية عن الل�سانيات التزامنية .و�أ�شارت بع�ض الدرا�سات النقدية � إىل ما ت�ضمنته بع�ض
فقرات درو�س من التبا�س ب�سبب �سوء ال�صياغة .ون�ص درو�س؛ مُ�شْ كِ ل ال مب�ضامينه وت�صوراته وح�سب؛ و� إمنا �أي�ض ًا بطبيعته
مت�س عالقة امل ؤ�لِّف بعمله:
الفريدة كن�ص وهي طبيعة تطرح �أ�سئلة ُّ
وظل���ت ن�ش���رة  1916بالرغم من كل املالحظ���ات النقدية ،الوثيق���ة الوحيدة التي حتيل على ت�ص���ورات �سو�سري .لكن
مالم���ح منعط���ف جديد يف التعامل مع ن�شرة بايل ،بد�أت تلوح يف الأ فق مع �أعمال روبرت غودل-Robert Godel 1902
 1984ح�ي�ن �ش���رع �سن���ة  1954يف ن�شر ن�صو�ص جديدة من�سوب���ة � إىل �سو�سري و� إىل الطلبة الذي���ن ا�ستمعوا مبا�شرة � إىل
درو�سه وهو العمل الذي طوره املحقق رودولف � إنغلر ما بني  1968و 1974يف طبعته النقدية الهائلة لن�شرة بايل .وبف�ضل
ن�ص درو�س حتلي ًال فيلولوجي ًا دقيق ًا و�شام ًال يف �ضوء مقارنته مب�صادره
�صرامة الدِّ را�سات الفيلولوجية التي قامت بتحليل ِّ
الأ �ص���ول .ويتج�سد تدخ���ل النا�شرين يف جوانب من الـمناوالت الفيلولوجية والـمنهجية الأ �سا�س التي قام عليها � إعداد ن�ص
درو�س و� إخراجه� ،أبرزها :عدم جتان�س الـمادة الـمعتمدة يف درو�س ،وتغيري الرتتيب الأ �صلي لـمو�ضوعات الدرو�س وتعديل
الـمنظوم���ة الـم�صطلحية ،و أ�خ�ي�ر ًا � إهمال النا�شرين حلركية ت�ص���ورات �سو�سري وحتوالتها اللحظي���ة ،ف�ض ًال عن ت�أويلهما
اخلا�ص لت�صورات �سو�سري.
و�سنح���اول يف ه���ذا املقال تقدمي بع����ض الأ مثلة امللمو�سة التي ك�شف عنها املحققون اجل���دد لن�ص درو�س يف الل�سانيات
العامة من خالل تبيان االختالالت الفيلولوجية التي وقع فيها النا�شران �شارل بايل وزميله �سي�شهاي.
الكلمات املفاتيح :
درو�س يف الل�سانيات العامة -الل�سانيات العامة� -سو�سري -ن�شرة بايل -تلقي �سو�سري -الفيلولوجيا
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Critical studies of «Course in General Linguistics «by F. de Saussure
Mostafa GHELFANE
Casablanca-Maroc

Abstract :

Course in General Linguistics by Saussure, edited by Charles Bally and Albert
Sechehaye 1916 became the basis for the structural approach shedding light on Saussure’s
thought .This edition was a source of misunderstanding for many of the issues in the book
such as issues of the subject of linguistics, language and speech, signifie and emained,
emainedness, referent, shape and concept, synchronic and diachronic linguistics. Some
critical studies pointed out that some sections of the book are confusing because of the
poor wording. The book is problematics also of it’s attribution to the author.
The 1916 edition emained the only document that explained the authers concepts
despite number of critical observations .when Godel published a new edition in 1954 a
new feactures was looming.
This work was developed by Rudolph Engler between 19681974- using philological
studies that revealed misrepresentation of the content of the book some inconsistencies,
termes and misunderstanding of the original concepts.
This article attempts to provide some plain examples adopted by the new editors of
Course in General Linguistics and the mistake made by Bally and Sechehaye.

Key words :

Course in General Linguistics- Saussure-Charles Bally and Albert SechehayeSaussure’s thought
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اقرتن كتاب درو����س يف الل�سانيات العامة le cours
 de linguistique généraleبا�س���م دو �سو�س�ي�ر.
و�أ�صل الكتاب �سل�سلة من املحا�ضرات التي �ألقاها �سو�سري
بجامع���ة جنيف على ع���دد قليل من الطلب���ة خالل ثالثة
موا�س���م جامعية ما ب�ي�ن  1907و� .1911أي �أنَّ الدرو�س
كان���ت تلقى م���رة كل �سنتني .وبع���د وفاته �سن���ة ،1913
ق���ام زمي�ل�اه باجلامع���ة ذاتها؛ �ش���ارل ب���ايلِ Charles
 Ballyو�أل�ب�رت �سي�شه���ايSechehaye Albert
بن�شرها �سن���ة  1916مب�ساعدة �ألربت ريدلنجرAlbert
 .Riedlingerوبقدر ما كانت ن�شرة بايل وزميله حا�سمة
يف تلقي ت�صورات �سو�سري و�شيوعها عاملياً ،بقدر ما كانت
م�صدر �سوء فهم وجدل يف تلقي ت�صورات �سو�سري ،ذلك
�أنَّ تلق���ي درو����س � إيجابي ًا مل يكن ليحج���ب عن الدار�سني
الغمو�ض و�أحيانا التناق����ض اللذين طاال جوانب �أ�سا�سية
وحا�سِ ـمة من الت�صورات الواردة يف الكتاب.
 - 1امل�صادر الأ �صول

�أعمال روبرت غودل (Robert Godel )1984-1902

ح�ي�ن �شرع �سنة  1954يف ن�ش���ر ن�صو�ص جديدة من�سوبة
� إىل �سو�سري و� إىل بع����ض طلبته و�أبرزها� ،أم�شاج ن�صو�ص
ق�ص�ي�رة كتبها �سو�سري ما بني Godel,( 1894-1890
 )1954ومقدِّ م���ة درو����س �سو�سري الع���ام الثاين -1908
ال عن دفاتر �أحد طلبة �سو�سري (Saussure,
 1909نق ً
)1957
وتاب���ع رودل���ف �أنغل���ر (Rudolf( )2003-1930

 )1974-Engler, 1967م���ا ب���د�أه �أ�ست���اذه غ���ودل يف
�إط���ار م�شروع يروم فح� أص� فيلولوجي ًا �شامال لن�شرة بايل
من خ�ل�ال مقابلتها بِامل�صادر املخطوط���ة التي اعتمدها
ب���ايل وزميل���ه �سي�شه���اي يف � إ�ص���دار كت���اب �سو�سري �سنة
 .1916وتت�ضم���ن طبعة �أنغلر بني دفتيها ُمعْطيات ن�صية
ذات قيمة تاريخية مرتبطة مبا�شرة مبحا�ضرات �سو�سري
مرتبة كالتايل:

أ�  -ن�شرة بايل وزميله ،جمز�أة � إىل مقاطع Fragments

ظل���ت ن�ش���رة بايل وزميل���ه � إىل وقت قري���ب وحتديد ًا
� إىل منت�ص���ف الق���رن الع�شري���ن الوثيق���ة الوحي���دة التي
حتي���ل على ل�سانيات �سو�سري .ويبدو �أن �سلطة �شارل بايل
الـمعرفية وعالقته ال�شخ�صي���ة ب�سو�سري ومكانته العلمية
يف الأ و�ساط اجلامعي���ة الأ وروبية وعالقاته بكبار ل�سانيي
احلقب���ة ،تحَ َّكم���ت � إىل حد كب�ي�ر يف ر�سم م�س���ار الكتاب
املن�س���وب � إىل �سو�س�ي�ر قب���ل ن�شْ ���ره وبعده .لق���د ا�ستطاع
ب���ايل �أن يُبعد الكتاب ع���ن �أي مقاربة نقدية تَروم حتقيق
فقراتِ���ه ،وتبح���ث يف تدقي���ق طبيع���ة عالقت���ه بِـم�صادره
املخطوط���ة .ومل يقم ب���ايل ب�أدنى جهد م���ن �أجل تو�ضيح
ن�ش���رة  1916لدرو����س �سو�س�ي�ر يف الل�ساني���ات ،وين�ي�ر
م���ا غم�ض فيه���ا »،فل���م ُيبْديا �أيمَّ���ا ا�ستع���داد لن�شر تلك
الـمخطوطات .وهكذا منع���ا فعلي ًا �أيَّ تقييم نقْدي للن�ص
الـمُـحقَّق «(هاري�س� ،2016/2003،ص.)64.

وجاءت طبعة �أنغل���ر يف �صفحتني متقابلتني م�شطورة
ن�ص ن�شرة ب���ايل وتعر�ض
� إىل �ست���ة �أعم���دة ،يُعي��� ُد �أولها ِّ
الأ عم���دة الثَّاني���ة والثَّالث���ة والرَّابع���ة فق���رات امل�ص���ادر
املخطوطة التي اعتمدها النا�شران ،بينما يُقدِّ م العمودان
اخلام����س وال�ساد�س فق���رات ن�صية كان���ت جمهولة �إبَّان
�صدور طبعة .1916

لكن مالمح منعطف جديد يف التعامل مع ن�شرة بايل
�أو عل���ى ال�صح ت�صورات �سو�سري ،بد�أت تلوح يف الأ فق مع

ويف �سي���اق م���ا �أ�صب���ح يع���رف بالع���ودة � إىل �سو�سري
يف نهاي���ة الق���رن الع�شري���ن؛ عرف���ت درو����س �سو�س�ي�ر

مرقَّمة من  � 1إىل .3281

ب  -ملحوظات الطلبة،
ج  -ن�صو����ص كتبه���ا �سو�س�ي�ر كملحوظ���ات حت�ضريي���ة
للدرو�س،
د  -ن�صو����ص �أخرى يف اللغ���ة كتبها �سو�سري وتعود � إىل ما
قبل � إلقاء الدرو�س.
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�صدور ن�ش���رات جدي���دة �أبرزها طبعة �أي�س���وك كومات�سو

Saussure 1993 et 1996) ( Eisuck Komatsu

ال���ذي ن�ش���ر حما�ض���رات �سو�س�ي�ر يف الل�ساني���ات العامة
يف ثالث���ة م�ؤلفات مرتب���ة ح�سب الت�سل�س���ل الزمني الذي
�ألقي���ت فيه وفق م���ا دون يف دفاتر ثالثة م���ن �أبرز طلبته
وهم� :ألربت ريدلنج���ر (Albert Reidlingerم�ساعد
ب���ايل و�سي�شهاي يف ن�شرتهما) ،و�ش���ارل باتوا Charles
 Patoisو� إمي���ل ق�سطنط�ي�ن.Emile Constantin
و�أعاد داني���ال كامبارارا  Gambararaوميجيا كويخانو
( Quijano Mejiaن�ش���ر درو����س الع���ام الثال���ث وفق
كرا�سات ق�سطنطني و� إىل جانبها ملحوظات �سو�سري حول
هذه الدرو�س(. )Constantin, 2005
وبف�ضل املقارب���ة الفيلولوجية الت���ي اتبعها املحققون
وال�سيما �أنغلر تمَ َّ:
 حتدي���د هوي���ة م�ص���ادر فق���رات ن�ش���رة ب���ايل ،1916بتحدي���د �أ�سم���اء �أ�صحابه���ا ،و�صفحته���ا ح�سب دفاتر
الطلبة ،وفق ت�سل�سلها الزَّمني �ضمن املقررات الثَّالثة،
�أي انتما ؤ�ه���ا � إىل درو�س العام الأ ول �أو العام الثاين �أم
الثالث.
 الإ�ش���ارة � إىل التَّطابق اللَّفظي بني ن�شرة بايل وامل�صادروالمثلة كث�ي�رة يتعرف عليها يف
الأ �ص���ول املخطوطةَ .أ
الأ عمدة ب�إ�شارة �أنغلر � إليها بالبند الغليظ.
 ب�سْ ط املقاطع التي كان يتعينَّ على بايل وزميله الرجوع� إليها لإخراج طبعة .1916
 الإ�ش���ارة � إىل الفق���رات الواردة يف ن�ش���رة بايل التي مليتمكن �أنغلر من التَّعرف على م�صادرها �أو توثيقها.
ومل ي�ش���كِّك ال غ���ودل (  )Godel , 1959وال
( )1974-Engler, 1967يف مو�ضوعي���ة النا�شري���ن
و�أمانتهما العلمية � إزاء تعاليم �سو�سري ،لكنهما يف الوقت
ذات���ه ر�سما خريطة مف�صلة حتدد تدخل بايل و�سي�شهاي
138

يف ِبن���اء ن�سي���ج �أق�س���ام درو����س وفُ�صول���ه وفقراته جمله
و�أحيان��� ًا كلماته .و أ�ت���اح التتبع التوثيق���ي ر�صد م�ستويات
التَّكثي���ف واالخت�ص���ار �أو الزيادة واحل���ذف التي �أجراها
النَّا�شران مقارنة مب�صادرها الأ �صول.
ويتج�س���د تدخل ب���ايل وزميل���ه من خ�ل�ال جملة من
الـق�ضاي���ا الفيلولوجي���ة والـمنهجي���ة الـمتعلق���ة ب�إع���داد
الكتاب من �أهمها:
 ع���دم جتان����س الـم���ادة الـمعتم���دة يف ن����ص درو�س يفالل�سانيات العامة؛
 تغيري الرتتيب الأ �صلي لـمو�ضوعات الدرو�س، ت�أوي�ل�ات النا�شري���ن اخلا�ص���ة لت�ص���ورات �سو�س�ي�ر..Louis- Jean Calvet,1974, p. 17
 تعديل الـمنظومة الـم�صطلحية. � إهم���ال النا�شري���ن ل�صريورة ت�ص���ورات �سو�سري خاللفرتة � إلقاء الدرو�س.
 - 2عدم جتان�س مادة درو�س
لكي ي�ستقي���م التعبري عن ت�ص���ورات �سو�سري� ،صحَّ ح
النا�شران املادة املقتب�سة من الن�صو�ص الأ �صلية ،وح�سَّ نا
�أ�سلوبه���ا ،و�أعادا �صياغته���ا ،م�ضيفني-دون الإعالن عن
ذلك -كلمات وجم ًال وتعب�ي�رات من �صنعهما ،كما حذفا
م���ا اعترباه زائ���داً .وميك���ن � إجمال تدخ���ل النا�شرين يف
عدم جتان�س الـمادة الـمعتم���دة ،وتغيري الرتتيب الأ �صلي
للـمو�ضوع���ات ،وتعدي���ل بع����ض الـم�صطلح���ات ،و� إهمال
حركي���ة تفك�ي�ر �سو�س�ي�ر ،ف�ض ًال ع���ن ت�أويلهم���ا اخلا�ص
لت�صوراته.
يق����وم تكوين ن�����ص درو�����س يف الل�ساني����ات العامة الذي
ن�ش����ره ب����ايل وزميل����ه عل����ى �أ�سا�س امل�ص����ادر الت����ي ت�ضمنت
م����ادة الـمُالحظ����ات الت����ي د َّونـها طلبت����ه �أثناء ف��ت�رة � إلقاء
الـمحا�ض����رات( ،)...وال�سيم����ا درو�����س العام الثال����ث� .أما
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غ����ودل فاعتمد م����ا �أ�صبح متاح���� ًا يف مكتب����ة جامعة جنيف
العمومي����ة من م�صادر جدي����دة .فقد تلق����ت � إدارة اجلامعة
م����ن �أ�سرة �سو�سري �سن����ة  1955ر�صيد ًا م����ن الـمخطوطات
اجلدي����دة؛ وت�س َّلم����ت اجلامع����ة �أي�ض���� ًا من ال�سي����دة بايل يف
ال�سن����ة نف�سها مَـخطوط����ات ووثائق تتعل����ق بدرو�س �سو�سري
كان����ت يف حوزة زوجه����ا .)Godel, 1959, p. 10( .غري
�أننا حني نق����ارن م�صادر ن�شرة ب����ايل بـامل�صادر املخطوطة
الت����ي �أورده����ا غ����ودل و( ،) ,-19741967Englerتب����دو
طبع����ة  1916مبت����ورة جداً ،فهي مل تعْتمِ ����د حتى الـم�صادر
التي �أ�شار � إليها النا�شران ذاتهما ،و� إمنا اكْتفت بجزء ي�سري
منه����ا يتمثل يف دفات����ر ثالثة طلبة ه����م :فران�سي�س جوزيف
 Francis Josephوهيل��ي�ن  Hélène de Bourdetدو
بوردي (�ست�صبح ال�سيدة �سي�شهاي فيما بعد (CLG/ De
 ) )Mauro, p. note 12ودفات����ر ج����ورج دوكالييه على
وج����ه اخل�صو�����ص (� .)Gambarara, 2005, p. 30أما

اخل����رق ال�سافر لثبوتي����ة و�صدقية العم����ل الفيلولوجي الذي
قام ب����ه النا�ش����ران فيتجل����ى يف � إ�ضافتهما م����واد من خارج
مق����ررات درو�س �سو�سري يف الل�سانيات العامة،ـ حني اقتب�سا
فق����رات من خَمطوطة بعنوان :ملحوظات من �أجل كتاب يف
الل�سانيات العامة كتبها �سو�سري ما بني  1893و ،1894حني
كان يفكر يف � إ�صدار م�ؤلف يف الل�سانيات العامة .والكالم يف
ن�ص درو�س يف الل�سانيات العامة عن الفونولوجيا والـمقطع
يرج����ع اجل����زء الكب��ي�ر من����ه � إىل مُد َّون����ات ب����ايل الـمختزلة
 sténogrammesللـمُحا�ضرات التي �ألقاها �سو�سري حول
الـمقط����ع باجلامعة ال�صيفية بِجنيف �سنة CLG/( 1897
 .)De Mauro, p. 63وتظه����ر مقاطع ن�شرة بايل وزميله
ع����ن الفونولوجيا يف طبعة �أنغلر (CLG/ Engler, 1. p.
 .)108-100 et pp. 107خُمففَّ����ة ج����د ًا �أو ال مقاب����ل لها
يف ملحوظ����ات الطلب����ة� ،Engler( .ص  126-125و129
و 137-135و.)146-139
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وك�شف���ت درا�س���ات أ�خ���رى ()Rousseau, 2006
� إقح���ام النا�شرين جزء ًا م���ن الدرو�س الت���ي �ألقاها �سو�سري
ح���ول الل�سان القوط���ي ما ب�ي�ن 1881و 1890بباري�س حني
ا�ستقدم لتدري�س اللغات الهندية الأ وروبية القدمية باملدر�سة
التطبيقي���ة للدرا�س���ات العلي���ا ..و� إذا حترين���ا الدق���ة ،ف�إن
اخلطاطة.121-CLG/ De Mauro, pp. 120( ( :

تعود � إىل هذه الف�ت�رة �أي ما بني  1881و ،1890وال
وج���ود لها �ضمن ملحوظات الطلب���ة (CLG/ Engler,
.)2, p. 187
وي�ش�ي�ر دو م���ورو) CLG/ De Mauro, p. 449,

 )Note 157ب���دوره � إىل �أنَّ فق���رات حمددة حول حتول
العالم���ة la mutabilité du signe (CLG/ De
 )Mauro, p. 109ال وج���ود له���ا �ضمن درو�س �سو�سري
يف الل�سانيات العامة و� إمنا هي موجودة �أ�ص ًال يف الـمقالة
الت���ي كتبه���ا �سو�س�ي�ر مبنا�سب���ة ت�أب�ي�ن الع���امل الأ مريكي
ويلي���ام ويتني �سنة  .1894يمُ كن االط�ل�اع عليها الآن يف
( .))Saussure 2002, p. 209 et svكم���ا �أدم���ج
النا�ش���ران م���واد �أخرى ال عالقة له���ا بدرو�س �سو�سري يف
الل�ساني���ات مثل الدرو����س التي �ألقاها �سن���ة  1911حول
ا�شتقاق الل�سانيني الإغريق���ي والالتيني املدونة يف دفاتر
بروت����ش (.)CLG/ De Mauro, pp. 238 -259
وتع���د درو�س اال�شتقاق �آخر درو�س �ألقاها �سو�سري قبْل �أنْ
يتوقَّف عن التَّدري�س بِ�سَ بب مر�ضه.
 - 3تغيري ترتيب املو�ضوعات:
يت�ض���ح م���ن دفات���ر الطلب���ة الت���ي ن�شره���ا كومات�سو
(�)Saussure, 1993et 1996أن النَّا�شري���ن ب���ايل
140

و�سي�شه���اي �أذاب���ا م���واد درو�س الأ ع���وام الثالث���ة �ضمن
ف�ص���ول جدي���دة بالرَّغم من ع���دم تجَ انُ�سه���ا واختالف
عر�ضها زمنياً ،عامِ دَ ين � إىل تنْظيمها وفْق ترْتيب يُنا�سِ ب
ر�ؤيتهم���ا اخلا�ص���ة دون اك�ت�راث بالدَّواف���ع الت���ي وجَّ هت
�سو�س�ي�ر يف تَ�سلْ�سُ ل مو�ضوعاته ،وجعلته يعْمل على الرَّبط
بيْنها ،ومن ثمة ف�إن »الت�سل�سل الفاعل للأ فكار الذي رمبا
كان وا�ضح ًا للتالميذ الذين ح�ضروا حما�ضرات �سو�سري
( )...ق���د �ضاع يف خ�ضم عملية �إع���ادة الرتتيب الكربى
التي فر�ضها املحققون(يق�صد بايل وزميليه) الحق ًا على
مدونات املحا�ض���رات « (هاري����س� ،2016/2003 ،ص.
 .)62ويبدو �أن النا�شرين مل يَحرتما �أمرين اثنني:
أ�  -الت�سل�سل الزمني للمو�ضوعات
ب  -ال�سياق الـمعريف الذي وردت فيه.
و� إذا كان معروف ًا �أن النا�شرين ا�ستندا يف تكوين درو�س
يف الل�ساني���ات العام���ة � إىل م���ادة درو����س الع���ام الثالث،
ف� إنهما مل يحرتما الت�صميم الإجمايل التي اتبعه �سو�سري
فيه���ا ،حيث ق�سَّ م  -ح�سب كرا�سات الطلبة  -مقرر العام
الثالث � إىل جز�أين مرتابط�ي�ن يتناول �أولها تنوع الأ ل�سن،
بينما يتناول الثاين ـِمفهوم الل�سان� .أما الـنا�شران فعك�سا
الرتتيب وا�ضعني ـمفهوم الل�س���ان يف الـمقدمة والف�صول
الأ وىل م���ن درو����س يف الل�سانيات العام���ة (CLG/ De
 ، )43-Mauro, pp. 23بينم���ا و�ضع���ا كل م���ا يتعل���ق
بتنوع الأ ل�سن يف نِهاي���ة الكتاب (CLG/ De Mauro,
ف�ص���ل ال ُيث�ي�ر انتباه الق���ارئ ب�شَ أ�ْن م�سائلَ
 )p. 261يف ْ
عدَّها الأ �ستاذ مُقدِّ مات �أ�سا�سية ملا �سيتحدث عنه الحقاً.
ومل يكن � إبعاد ق�ضايا تنوع الأ ل�سن من بداية الكتاب رغم
�إحل���اح �سو�سري -ح�س���ب ملحوظات الطلب���ة دائم ًا -على
العالق���ة القوية ب�ي�ن مفهوم الل�سان وتن���وع الأ ل�سن� ،سوى
ح�صر مو�ضوع الل�سانيات يف الل�سان
ت�أكيدهما الـمق�صود ْ
بال�صيغ���ة الـ�شه�ي�رة التي �أثبتاه���ا يف نِهاي���ة درو�س » � إن
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مو�ض���وع الل�سانيات الوحيد واحلقيقي هو اللِّ�سان يف ذاته
ومن �أجْ ل ذاتِه.)« )CLG/ De Mauro, p. 317
أ�م���ا الـمِ ثال الثَّاين على االخت�ل�ال الـناجم عن تغيري
ترتي���ب مو�ضوع���ات الدرو����س فيتعل���ق بمِ فه���وم القيم���ة
 .Valeurفق���د حت���دث عن���ه �سو�س�ي�ر يف درو����س العام
الث���اين �أثن���اء حديث���ه عن الل�س���ان كن�سق م���ن القيم ،ثم
تناول���ه جمدد ًا يف درو����س العام الثالث مبين��� ًا �أهميته يف
الك�شف ع���ن الطبيعة النوعي���ة للأ ن�س���اق ال�سيميولوجية
ويف مقدمته���ا الل�سان الب�ش���ري) .( Saussure 1996
فمفه���وم القيمة ك�أ�سا�س للتنظيم اخلاليف بني الوحدات،
�أو م���ا �أ�سماه مطابقة الوح���داتIdentité des unités
يق���ود � إىل اعتباطي���ة العالمة ،لأ ن مفه���وم القيمة نتيجة
لتميي���ز الل�س���ان عن ال���كالم باعتبار القيمة م���ن الل�سان
متلِف ،فقد
ولي����س الكالم .أ�م���ا يف ن�شرة بايل فالأ م���ر خُ ْ
(ال�صفحة ،)38
ج���اء الكالم عن ثنائي���ة ل�س���ان /كالم َّ
قب���ل احلديث عن مطابقة الوحدات اللغوية (�ص ،)249
بينم���ا ورد يف ����ص  150ك ُّل م���ا يتعل���ق بمِ فه���وم القيمة.
والتب���اع الترَّ تي���ب الأ �صل���ي ،يتع�َّي� ننَّ البدء يف ن�ش���رة بايل
بالب���اب الثامن م���ن الق�سم الثال���ث وعنوان���ه :الوحدات
والـمطابق���ات واحلقائق التعاقبية ،ثمَّ العودة � إىل البابني
الثال���ث والرابع من الق�سم الثاين :الـمطابقات واحلقائق
والقيم والقيمة اللغوية ،ومنه � إىل الباب الأ ول من الق�سم
الأ ول ،وعنوان���ه طبيعة العالمة اللغوية ،و�صو ًال � إىل الباب
الثال���ث من الـمقدم���ة (مو�ضوع الل�ساني���ات) (Calvet
.)1974, p. 20
� - 4إ�ضافات النا�شرين.
مل يكت���ف الـنا�ش���ران بتغي�ي�ر ترتي���ب املو�ضوع���ات
وت�سل�سله���ا؛ بل �إنَّهما �أ�ضافا العديد من الفقرات واجلمل
والكلم���ات .وت ْكمُن خطورة ه���ذه الإ�ضافات يف أ�نَّها توجه
ت�أوي���ل ت�صورات الأ �ستاذ يف اجتاه ق���د ال يكون بال�ضرورة
م���ا ق�صده �صاحبها � ،إذ كان بع����ض � إ�ضافاتهما حا�سم ًا ال

يف ر�س���م معامل ل�سانيات �سو�س�ي�ر فقط ،و�إنمَّ ا الل�سانيات
احلديث���ة برمتها بتوجي���ه م�سارها النظ���ري والـمنهجي.
وقدَّم غ���ودل( )129-Godel, 1957. pp. 115عينة
من الفقرات امل�ضافة ومنها:
مو�ضوع
الفقرة

درو�س

ن�ص الفقرة امل�ضافة

�صفحة:
ف / 24ع 28

م���ن »:ك����أن ن��ب��د أ� على
�سبيل امل��ث��ال بدرا�سة
لغة الأ طفال
ل��غ��ة الأ ط����ف����ال � إىل:
احللقة املفرغة «.

ف/38ع 41

من » �إننا �إمنا نتعلم لغتنا
تعلم اللغة الأ م الأم «�إىل» يح�صى من
التجارب «.

ف /99ع 111

(م���������ض����م����ون ه����ذه
ال�����ص��ف��ح��ة م�����ض��اف
� إال اجل��م��ل��ة الأ خ�ي�رة
وخ��ط��اط��ت��ان م��ن بني
اخلطاطات الثالث،
مع تغيري ر�سمهما.

العالمة

ولـمَّا كان عدد الإ�ضافات يف الف�صل الـمتعلق باعتباطية
العالمة وبِـخَ طِّ يتها  Linéaritéمرتفعاً ،ف�إن غودل
و�ض���ع لها ملحق ًا قاب���ل فيه فقرات درو�س مبا ورد يف
دفاتر الطلبة (.)129-Godel, 1957 pp. 122
 ف/ 151-150ع 168-167التعلي���ق على الـمثالالـمعروف «�سيداتي» ب�أكمله من و�ضع النا�شرين.
وم���ن ال�سهل على قارئ طبعة �أنغلر الوقوف على هذه
الإ�ضاف���ات ح�سب ما تت�ضمن���ه الأ عم���دة الـمقابلة لن�ص
درو�س من فراغات قد تكرب �أو ت�صغر( .ملزيد من الأ مثلة
انظر :غلفان �2016أ)
لك���ن أ�ه���م �إ�ضافة تتمثل يف العب���ارة ال�شهرية الت���ي ختم بِها
النا�ش���ران درو����س� »:إن مو�ضوع الل�ساني���ات الوحيد واحلقيقي هو
الل�سان يف ذاته ولذاته( ،« )CLG/ De Mauro, p. 317وهي
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و�ضعهما (Godel, 1959.
ْكن اجلزْم ب�أنها من ْ

العب���ارة التي يمُ
� ، )p. 181إذ ل ْي����س يف الـم�صادِر الأ �صول لدرو�س يف الل�سانيات �أو
يف غريه���ا ما ي�سْ مح بال َقوْل ب�أنَّ الأ �ستاذ عبرَّ عن بِهذه ال�صيغة �أو
جلمْلة كانت
ب�أخرى .( )Rastier, 2009, p. 5و ُي ؤ� ِّك ُد بوكيه �أنَّ ا ُ
رائج���ة ال عند فرانز بوب فقط ،و�إمن���ا� ،سنة  1883عند م�ؤلفني
معا�صرين ل�سو�سري يف ال�صيغة قريبة جداً � »:إن الل�سانيات تدر�س
الأ ل�سن يف ذاتِها ولذاتِها«. ))Bouquet, 1997, p. 266

وتوخَّ ����ى النَّا�شِ ران من اجلملة ال�سَّ ابق����ة خاتمِ ًة توجي َه قارئ
درو�����س َنح����و تر�سي����خ ت�ص����ور ُمف����اده �أنَّ �سو�سري اهت����م بالل�سان
املجرد و�أهم����ل درا�سة مظاهر الن�شاط اللغ����وي الفعلي الـمتمثل
يف ال����كالم .وال �شكَّ �أنَّ الفكرة الإجمالي����ة للجملة الـمنحول َة لها
ما يدْعمها عند �سو�سري؛ � إ ْذ َيترَ دَّد �صداها يف ملحوظات الطلبة.
فقد كت����ب الطالب ق�سطنط��ي�ن »:يمُ كننا �أن نق����ول ب�أننا باختيار
الل�سان كمرك����ز ونقطة انطالق (CLG/ Engler, 1, p. 52,
 .« )IIIC274.321وكتب الطالب جوزيف » :حني نعترب الل�سان
�شيئ���� ًا �أولياً ،فنحن ننطلق منه ك�أف�ض����ل �أر�ضية forme Plate
للو�ص����ول � إىل عنا�صر اللغة الأ خ����رى« (CLG/Engler, 1, p.
 .)52. J153. 321لكن ال�سياق الَّذي وُ�ضعت فيه اجلملة جعل
ل�سانيات �سو�سري ت أ�خ����ذ اجتاه ًا �آخر مل يخطر بذهن من نُ�سِ بت
� إليه � ،إذ كان �صاحب الدرو�س يفكر من خالل � إحلاحه على �أهمية
مفهوم الل�س����ان يف � إعْ داد الأ �س�س النظرية التي تجَ عل الل�سانيات
علم ًا بـالل�سان مجَ ا ًال له ا�ستقالليته ()Calvet, 1974, p. 23
 .وقد �أ�شار �أماكر( � )p. 23 ,1975إىل �أنه ال ينبغي ت�أويل العبارة
ال�سابقة عل����ى أ�نَّها حَ ْ�صرية ،و�أنْ ال ي ْ ؤ�خ����ذ الـمو�ضوع الـمق�صود
منه����ا�-أي الل�سان-على �أنه «ال�شيء» الوحيد �ضمن �أ�شياء �أخرى
م����ن الظَّ اهِ ����رة اللُّغوية الت����ي ي َتع��َّي�نَّ �أنْ َت ْدرُ�سه����ا الل�سانيات؛ بَل
َيج����ب �أنْ ُت ؤ�ْخ َذ العب����ارة كمبد� إ مـنَظِّ م ومُوحِّ ����د لل ُكتْلة الـمُتنا ِفرَة
م����ن الـمعْطيات الَّتي ت َت�ش����كَّل مِ نها م����ا َّد ُة اللِّ�سانيات .ويتبني من
ملحوظ����ة دونَّها �سو�سري نف�سُ ه وهو يهي����ئ درو�س العام الثاين �أن
 ويتعلق أالمر بالـم ؤ�لف اجلماعي Dictionnaire des sciences
 .anthropologiques, Paris, Douin, 1883لـمجموعة
من الـم ؤ�لفني من بينهمBertillion, Courdereau, :
 . .Hovelacque et aliiوجاء ذكر هوفالك يف املحا�ضرة أالوىل
بجامعة جنيف �سنة  ،1891باعتباره أ�حد أ�تباع الت�صور الطبيعي يف درا�سة
اللغة.)Saussure, 2002, p. 154( .
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الرج����ل كان واعي���� ًا بوجود ل�سانيات ال����كالم � إىل جانب ل�سانيات
الل�سان .وبع����د �أن دوَّن النقط التي كان عليه �أن يتحدث عنها يف
مو�ض����وع االزدواجية ومن بينها تـميي����ز الل�سان عن الكالم ،ختَم
ملحوظات����ه قائالً :هنا للم����رة الأ وىل م�س�ألة ل�سانيتني « (يق�صد
ل�ساني����ات الل�سان ول�سانيات ال����كالم Ici pour la première
fois question de deux linguistiques). (Saussure,
-20002, p. 299. (Notes pour le cours II 1908
 ..)1909وتكْ�شِ ����ف الـم�ص����ادر الأ �ص����ول� ،سع����ي النا�شرين � إىل

�إبْعاد كل ما يتعلق بالن�شاط اللغوي عند الفرد الـمتكلم من دائرة
اهتم����ام الل�سانيات .ج����اء يف درو�س « � إن ن�ش����اط الفرد الـمتكلم
َيج����ب �أن يُدر�����س �ضمن مجَ موعة من الـمج����االت التي لي�ست لها
�أي مكان����ة يف الل�ساني����ات � إال يف نط����اق م����ا له عالق����ة بالل�سان «
(( CLG/ De Mauro, p. 37وال تت�ضمن ملحوظات الطلبة
عِ ب����ارة « ن�شاط الفرْد الـمُتكلِّم» ،مِ ـمَّ����ا يُـبني �أنَّ ا�سْ تِحْ �ضارَها من
قب����ل النا�شرين كان للفْتِ اال ْنتِـباه � إىل �إبْعاد �سو�سري كُل ما يمَ �س
َدوْر الف����رْد الـمتكلم من حقْل الل�ساني����ات .فقد كتب ق�سطنطني:
«ويبق����ى مع ذلك �أن نَهتم (بدرا�س����ة) الفرد � ،إذ من البديهي �أن
م�شارك����ة جميع الأ فراد هي بالفعل الت����ي تَخْ لُق الظَّ واهِ ر العامة،
وم����ن ثم����ة يتع��َّي�نَّ �أن نلقي نظرة عل����ى ا�شتغال اللغ����ة عند الفرد
الـمتكلم .وال يندرج تنفيذ الفرد للنتاج االجتماعي يف الـمو�ضوع
ال����ذي �سبق �أن حددن����اه .و�سيكون علينا يف ه����ذا الف�صل الثالث
�أن نبني اخلبايا le dessousوالإوالية الفرديةmécanisme
 individuelالت����ي �سيك����ون لها يف النهاي����ة بطريقة �أو ب�أخرى
�آثار على النتاج العام ،ولكن ال يَجب خلطها يف درا�سة النتاج يف
حد ذاته» (. )CLG/ Engler, 1, p. 66. IIIC III

وي َّت�ض����ح من امل�ص����ادر الأ �صول �أن �سو�س��ي�ر كان بعيد ًا عن
النظرة الإق�صائية للكالم التي �أل�صقها به النا�شران .فقد كتب
يف �إح����دى ق�صا�صاته �« :إن الل�ساني����ات وا�سعة وبالأ خ�ص ت�ضم
ق�سمني :ق�سْ ����م �أقرب � إىل الل�س����ان الـم�ست����ودع ال�سلبي والق�سم
ا آلخ����ر أ�ق����رب � إىل ال����كالم القوة احلي����ة والـم�ص����در احلقيقي
للظواهر الت����ي �سنالحظها الحق ًا تقريب���� ًا يف الق�سم الآخر من
اللغ����ة» )Saussure, 2002, p. 273( .ويل����ح �سو�س��ي�ر يف
�إح����دى الـمخطوطات املن�ش����ورة م�ؤخر ًا عل����ى �أهمية الكالم يف
الن�ش����اط اللغوي عند الفرد الـمتكل����م « مل يُخلق الل�سان � إال من
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أ�ج����ل اخلطاب .فم����ا الذي يف�صل اخلطاب ع����ن الل�سان� ،أو ما
الذي ي�سمح لنا �أن نقول يف حلظة معينة � إن الل�سان يدخل حيز
الفع����ل بو�صفه خطاب����اً؟ «.)Saussure, 2002, p. 277( .
ح�صر مو�ضوع الل�سانيات ال�سو�سريية يف الل�سان
ويمُ ْكن اعتبار ْ
مبثاب����ة فر�صة �سانحة للنا�شرين لت�أكيد �أهمية ل�سانيات الكالم
الت����ي كانا يدافعان عنْها ،كل بطريقته اخلا�صة� ،سواء يف � إطار
نظري����ة القول  Enonciationعند ب����ايل �أو يف � إطار ل�سانيات
الكالم املنظمLinguistique de la parole organisée
عند �سي�شهاي (غلفان  .)2014وحر�ص النَّا�شران يف �أعمالهما
العلمي����ة اخلا�صة بهما على �صياغ����ة مغايرة ملو�ضوع الل�سانيات
ال تق����ف عن����د حدود ما عبرَّ ا عنه يف ن�����ص درو�س ب�ش�أن مفهوم
الل�سان املثايل واملجرد عند �سو�سري كمو�ضوع وحيد لل�سانيات.
هك���ذا � إذن ي�صبح ن�ص درو����س يف الل�سانيات العامة
م�صدر ان���زالق حا�سم حدَّد م�ص�ي�ر الل�سانيات احلديثة
مدة غري ق�صرية .لكن ما مرد هذا اللب�س؟ يجيب �أريفيه»

�إن���ه مفهوم الكالم الذي �أ�سيء فهم���ه من قبل النا�شرين
«(�أريفيه���� ،2009 ،ص 74 .هام�ش رقم  .)20ويبدو �أن
النا�شرين مل يـُميزا جيِّ���د ًا يف درو�س �سو�سري بني داللتني
خمتلفتني لل���كالم :الكالم مبعنى فعل الت�صويت والكالم
كممار�سة للملكة اللغوية وذلك عندما يقابل الل�سان اللغة
حيث ي�صبح فعل الت�صويت جزء ًا مكون ًا من الل�سان .وقد
َأ� ْبعَ���د النَّا�ش���ران مفهوم الكالم كملكة لغوي���ة حيث �أبعده
�سو�س�ي�ر باعتباره مُـجرد فعل � إ�صدار الأ �صوات�( .أريڤيه،
� ،2009ص.)161-160 .
 - 5احلذف :دالالته و�أبعاده
لنالح���ظ يف ال�صورة التالية م���ن �أنغلر Engler, p.

 ))78فق���ر ن�شرة ب���ايل (العم���ود الأ ول ي�س���اراً) مقابل
ملحوظ���ات الطلبة يف باقي الأ عمدة ،مما يج�سد بامللو�س
ما حذفه النا�شران من كالم �سو�سري.
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لك���ن �أبرز ما حذف���ه النا�شران مُقدم��� َة درو�س العام
الث���اين التي تت�ضم���ن اخلطوط العامة لـم�ش���روع �سو�سري
ح���ول ال�سيميولوجي���ا .واملقدم���ة» ت��� ُد ُّل عل���ى مزي���د من
اجل���ر�أة النظرية وتفاج���ئ القارئ بالطريق���ة ال�شجاعة
وال�سريع���ة و�شب���ه الـمث�ي�رة التي عوجل���ت ِبه���ا الـم�سائل
الأ �سا�سي���ة .كم���ا أ� َّنه���ا تمُ ثِّل �أي�ض��� ًا �أولَّ تق���دمي مُتما�سك
�ص جوه َر فك���ره يف معاجلة
لـل�ساني���ات ال�سو�سريي���ة يُلخِّ ُ
اللغ���ة م���ن منظ���ور ال�سيميولوجي���اp. 35) « ,1959
 ,(Godelو أ�ب���رز �سو�س�ي�ر يف املقدم���ة �أهمي���ة الل�س���ان
الب�ش���ري ومكانته املتميزة �ضمن الأ ن�ساق ال�سيميولوجية،
مُـح���او ًال الإجابة عن بع�ض الإ�ش���كاالت اجلوهرية :لـماذا
يج���ب النظر � إىل الل�سان م���ن زاوية ال�سمات امل�شرتكة مع
�أن�س���اق �سيميولوجية �أخرى؟ لـماذا يعت�ب�ر الل�سان منوا ًال
 Patronلـل�سيميولوجي���ا؟ لـماذا يظل الل�سان من منظور
ال�سيميولوجي���ا مو�ضوع ًا فري���داً؟ (Bouquet, 1997,
.)p. 191
فم���ا ه���و يا ت���رى �سب���ب هذا احل���ذف :هل ه���و وعي
النا�شري���ن ب����أنَّ الـمقدم���ة تختلف جذري ًا ع���ن ت�صورات
�سو�س�ي�ر يف درو����س الأ عوام الأ خ���رى؟ �أم � إن ثَمة تناق�ض ًا
بني الدرو�س ،وما تت�ضمنه املقدمة؟
يب���دو �أن النا�شرين مل يدركا طبيعة الفجوة احلا�صلة
ب�ي�ن ما عر�ض���ه �سو�س�ي�ر يف محُ ا�ضرات أ�خ���رى وما جاء
يف املُقدِّ م���ة الت���ي ت�شكل جوهر ت�صورات���ه ،وعنها انبثقت
مفاهيم �أخرى مثل؛ اعتباطية العالمة واخلطية والقيمة
والآني���ة واجتماعية الل�سان� ،أي كل ما يجعل الل�سان نظام
توا�صل اجتماعي بامتياز.
 - 6تعديالت �أخرى
وم���ن الأ مثل���ة الت���ي ت�ؤ�ش���ر عل���ى تدخ���ل النا�شري���ن
يف تكوي���ن درو����س قولهم���ا »:لئ���ن كان للكلم���ة الفرن�سية
 moutonالداللة نف�سها التي للكلمة الإجنليزية sheep
ف�إن���ه لي�س لهما نف�س القيمة (CLG/ De Mauro, p.
144

 )160ف�إنهم���ا �أ�ضفي���ا ال�شرعي���ة على الدالل���ة الإحالية
 Sémantique référentielleالقائم���ة على التعيني
Désignation؛ ولي����س القيمة ،بيْنما نعرف �أنَّ �سو�سري
يرف�ض �صراح���ة التَّ�صور ا إلح���ايل»(Rastier, 2015,
 ، )p. 27بينم���ا تك�ش���ف دفات���ر الطلب���ة �أن �سو�سري « مل
يق���ل �أ�شي���اء كثرية يق ِّول���ه �إيَّ���اه الن�ص الـمن�ش���ور يف عام
 � .1916إن ما قاله �سو�سري بب�ساطة �أن كلمتي mouton
الفرن�سي���ة و sheepالإجنليزي���ة ال يمُ ك���ن �أن تكون لهما
القيم���ة نف�سه���ا ،و�أنَّ التوْكيد غري امل�س���وّغ –مع ذلك�-أن
لهات�ي�ن الكلمت�ي�ن داللة واح���دة هو من و�ض���ع الـمحققني
«(هاري����س���� ،2016/2003 ،ص .)78 .واالكتف���اء يف
ن�ش���رة ب���ايل بفقرت�ي�ن يف مو�ض���وع القيمة يوح���ي بت�أويل
�سو�س�ي�ر له���ذا الـمفهوم كبدي���ل لنظري���ة الـموا�ضعة كما
كان���ت تت�صور يف القرن التا�س���ع ع�شر ،لأ ن العلة الوحيدة
لوجود القيمة هي اال�ستعمال والـموافقة العامة ،غري �أننا
ال جن���د يف ملحوظ���ات الطلب���ة كلمتي ا�ستعم���الusage
وموافق���ة consentementاللتني تدْ عمان هذه الوجهة
يف الت�أويل .وال جتعلن���ا الـم�صادر الأ �صول نبتعد عن فهم
مبد� إ القيمة بربطه بـالـموا�ضعة conventionوح�سب،
ب���ل �إنَّها تعك����س يف الوقت ذاته فهْ���م النَّا�شريْن الـمغلوط
لـمفه���وم القيمة عن���د �سو�س�ي�رMeijia Quijano,( .
)2005
ومن التعديالت التي قادت � إىل موقف مغاير لـموقف
�سو�سري الـتغيري ال���ذي �أدخله النا�شران على ر�سم مدارة
الكالم circuit de la paroleالوارد يف طبعة .1916

.F. de Saussure, CLG./De Mauro, p. 27

(درو�س يف الأ ل�سنية العامة� ،ص)31 ،

أ�
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ب

م�صدر موثق
ولنم���وذج التوا�صل الـ ُمق���دَّم يف درو�س ْ
�ضمن خَمطوطات الدرو�س.
F. de Saussure, CLG./ Engler,1, p. 37.

D174169. S.2.5195. IIIC266.

 ،لك���ن النَّا�شريْن عدَّاله � ،إذ ال تُظْ هِ ر ر�سوم الطلبة يف
كرا�ساتهم �أي رابط بني الأ ذن والدماغ..

ويظه���ر الف���رد يف ر�س���م �سو�س�ي�ر يف حال���ة �سَ م���اع
� Auditionأي أ�ن���ه فرد �سام���ع Auditeurولي�س فرد ًا
متكلم��� ًا ً Locuteurوه���ي طريق���ة أ�خ���رى يق���ول م���ن
خالله���ا �سو�سري �أن ال�سَّ هم الرابِط ب�ي�ن الدال والـمدلول
ال يمُ كن���ه �أن ينطلق � إال من الدال نحو الـمدلول �أي �أن ثمة
طريق���ة واحدة ولي�س طريقتان كم���ا يعرب عن ذلك ر�سم
بايل و�سي�شه���اي ذي ال�سهم�ي�ن يف االجتاهني كما �سرنى
الحق���اGabriel Bergounioux, 1993, pp.(.
 ) .377-361واالختيار القائ���م على �أن ي�سبق الـمدلولُ
الدالَّ لي�س موقف �سو�سري ،و�إنمَّ ا هو ت�أويل من النا�شرين
وتعب�ي�ر ع���ن ت�صورهـم���ا اخلا����ص ال���ذي ي ؤ�ك���د �أ�سبقية
الـمفاهي���م و�أولويتها �ضمن حقائ���ق الل�سان( Ibidem.
 )p. 377و ُيجـ�سِّ ���د الر�سم الذي و�ضع���ه النَّا�شِ ران دعوة
�صريحة � إىل االنغما�س يف نظرية نف�سانية تبالغ يف تقدير
دور الفك���ر و�أهميت���ه ،فكْر قائ���م بذاته وم�ستق���ل عن �أي
�ش���يء �آخر ،وهو �أي�ض ًا فكْر جاهز وموجود يف دماغ الفرد
الـمتكلم ،ينتظر من يمَ ده بـالأ �صوات للتعبري عن نف�سه

 .Rastier,2009 et 2012,p.10من ن�شرة بايل لي�س
لها �أي م�صدر معروف �ضمن الـم�صادر الأ �صول� .أما اللغة
الفيزيولوجية التي كتبت بِها الفقرة فهي �أبعد ما تكون عن
لغة �سو�س�ي�ر؛ ممِ َّ ا يف�ضح انتح���ال الـنا�شريْن الـمك�شوف
.François Rastier,2009 et 2012,p.10
ومن مظاهر الإرباك الذي �أدخلته �صياغة النا�شريْن
ما نقر�أه يف درو����س »:وي�ؤيد ذلك ما يوجد يف الأ ل�سن من
ف���وارق يف ت�سمي���ة الأ �شياء ب���ل واختالف الأ ل�س���ن نف�سه.
فالـمدلول «بقرة» دالُّه بقرة (الباء والفتحة والقاف الخ)
يف العربي���ة و(»boeufب���وف) يف الفرن�سي���ة و»»Ochs
(�أوك����س) يف الأ لـماني���ةF. de Saussure, CLG/ ».
 De Mauro, p. 100ويفهم من هذا الكالم �أن هناك
مدلو ًال واحد ًا هو»  »bœufيتحقق بطرق متنوعة ح�سب
الأ ل�س���ن؛ بينم���ا الأ م���ر بالن�سب���ة � إىل �سو�س�ي�ر �أن هناك
مدلولني :مدلول «ثور»  bœufومدلول « »Ochs» 1993
 .Gabriel Bergouniouxومل يك���ن جلوء النا�شريْن
� إىل عب���ارة «ي�ستدعي وج���ود �أحدهما وجود الآخر» F.de
 (.Saussure, CLG/De Mauro, p. 99درو�س يف
الأ ل�سني���ة العامة �،ص  )111ال الزم��� ًا وال �ضرورياً ،لأ نَّـها
تفرت����ض �أنَّ ال���دَّال والـمدلول لهما وج���ود قبلي وم�ستقل؛
�أي أ�ن���ه يمُ كن �أن ينظ���ر � إىل الدال ك�صعيد  Planم�ستقل
ع���ن الـمدلول والعك�س؛ و�أن االعتباطي���ة تطال كل �صعيد
منهما على حدة .واملعلوم �أن ما هو اعتباطي عند �سو�سري
هو الرابط القائم بني �صعيدي الدال والـمدلول .وا�ستعان
النا�شران بر�سم تو�ضيحي لالحتاد بني الدال والـمدلول:

F. de Saussure, CLG./De Mauro, p.

 ( ,28درو�س يف الأ ل�سنية العامة� ،ص..)32 ،

لك���ن املهم بالن�سب���ة � إىل الر�سم ال�ساب���ق؛ �أنَّ الفقرة
الت���ي تلت���ه وتمُ ثِّ���ل ثلث���ي ال�صفح���ة François 28
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( خطاطة )3
145

F.de Saussure, CLG/De Mauro, p.

(.99درو�س يف الأ ل�سنية العامة �ص111 ،

ثل يف اجلزء الأ على من الر�سم للمدلول signifié

يمُ
ويف الأ �سف���ل لل���دال  Signifiantبينم���ا ُيح���دد ال�ش���كلُ
الدائ���ري العالمة� .أما ال�سهم���ان في�شريان � إىل �أن وجهي
العالم���ة �أي ال���دال والـمدل���ول غ�ي�ر قابل�ي�ن لالنف�صال
 .indissolublesوالتعبري عن الدال بر�سم ال�شيء الذي
يحي���ل علي���ه �أي «ال�شج���رة» يف اخلطاط���ة  � ،3إقحام من
النا�شرين لل�شيء الـموجود يف العامل اخلارجي لي�س له ما
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ي�ب�رره .وبذلك تعود خطاطة النا�شرين لت�سقط يف ت�صور
الل�س���ان كثبت من الأ لفاظ الذي رف�ضه �سو�سري يف درو�س
�صفحت�ي�ن قبل ذلك René Amacker, 1974 p. 86
) .ويت�ضح بالعودة � إىل الـم�صادر الأ �صول �أن اخلطاطة 3
مرفقة ب�سهمني يربطان بني الدال والـمدلول وي�سريان يف
االجتاهني F. de Saussure, CLG/Engler, 2, p.
 (,150. D 186. CLG/De Mauro, p. 99درو�س
يف الأ ل�سني���ة العامة ���� ،ص  )110لي�س لها ما يقابلها يف
كرا�سات الطلبة F.de Saussure, CLG/Engler, 2
..p.150. D1861107
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ويف موا�ضع �أخرى من دفاتر الطلبة جند �أن اخلطاطة
م�صحوبة ب�سهم واحد فقط ينطلق من الدال � إىل الـمدلول
كما هو مبني يف ال�صفحة التالية من طبعة �أنغلر.

واعت�ب�ر دو م���وروF. de Saussure, C/LG/De

� .Mauro, p. 441, note n° 132أن ه���ذه الفق���رة
تُـج�س���د مث���ا ًال �صارخ��� ًا لـم���ا �آل � إلي���ه تدخ���ل النا�شريْ���ن
يف �صياغ���ة درو����س يف الل�ساني���ات العامة م���ن �سوء فهم
وحتريف �أبرز و�أ�شهر مفهوم يف ل�سانيات �سو�سري �أال وهو
مفهوم العالمة اللغوية .وموازنة بمِ ا هو وارد يف ملحوظات
الطلبة يف دفاترهم �أ�ضاف النا�شران الأ �شياء التالية:
أ-

اخلطاطة رقم  3التي تت�ضمن ر�سم ال�شجرة؛

ب  � -إ�ضافة �سهمني ذي اجتاهني � إىل خطاطات درو�س،
ج  � -إ�ضاف���ة

عب���ارةces deux éléments sont

intimement unis et s’appellent l’un

� l’autreأي («وهذان العن�صران ملتحمان التحام ًا

F.de Saussure, CLG/Engler, 2. p. 258.

D270. S.2.40. IIIC392

�شديد ًا وي�ستدعي وجود �أحدهما وجود الآخر) التي
ترتجم داللة ال�سهمني الـمرافقني للخطاطة.
F. de Saussure, CLG/ De Mauro, p.

(99درو�س يف الأ ل�سنية العامة� ،ص)111 ،

F. de Saussure, CLG/De Mauro, p.

.441, note n° 132

د -ا�ستعمال لفظ (/motكلمة) للإ �شارة � إىل arbor

ويرتت���ب على � إ�ضاف���ات النا�شريْن ال�سابق���ة �أن ن�ص
درو����س يوحي ب�أن �سو�سري يذهب � إىل �أن الدال هو اجلزء
ال�صوتي و�أن الـمدلول هو �صورة ال�شيء و�أن وجود �أحدهما
ي�ستدعي وجود الآخر؛ وهو ما يقول به �أي�ض ًا �أولئك الذين
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ي���رون �أن الل�سان ثبت م���ن الأ لفاظ التي تقاب���ل �أ�شياء �أو
ت�ص���ورات .فه���ذه الإ�ضاف���ات جتع���ل الق���ارئ ينزلق � إىل
ت�صور نقي�ض متام ًا لت�صور �سو�سريF. de Saussure, .

CLG/De Mauro, p. 441, note n° 132

�آخ���رونAndré Pettrof, p.

ويذه���ب دار�س���ون
 �59إىل الق���ول ب�أن �صياغة النا�شرين لـمفهوم االعتباطية
تت�ضم���ن غمو�ض��� ًا ملحوظ��� ًا يحمل ب�ي�ن ثناي���اه نوع ًا من
التناق�ض.
 - 7تعديل الـم�صطلحات

ج���اءت م�صطلح���ات درو�س يف �ص���ورة نهائية ،بينما
يت�ض���ح م���ن امل�ص���ادر الأ �ص���ول �أنَّ الأ �ست���اذ كان ح���ذر ًا
ومرتدداً؛ يف ح�سم بع����ض ال�صعوبات اال�صطالحية التي
واجهته نهائياً .لقد كان �سو�سري قبل � إلقاء الدرو�س واعي ًا
بالتبا����س لف���ظ عالم���ة  Signeيف الفرن�سي���ة الذي يدل
� إما عل���ى ال�ص���وت والدالل���ة Significationمعاً�( ،أي
الوح���دة اللغوية بكامله���ا) ،و� إما على اجلان���ب ال�صوتي
فقط ،وه���ي بهذا الـمعن���ى �أقرب � إىل الإ�ش���ارة ال�صوتية
�أو ال���دال ( . )Saussure 2002. p. 21ولتجاوز هذه
ال�صعوبات ،اقرتح �سو�س�ي�ر م�صطلح (�= Sèmeسمة)
بد ًال من كلمة)Signe . (Saussure, 2002, p. 105
 ،كم���ا ا�ستعم���ل �سو�س�ي�ر يف ال�سي���اق ذات���ه م�صطلحات
مث���ل؛� Sômeأو  Aposômeللدالل���ة على ما تعبرِّ عنه
ال�ص���ورة ال�سمعي���ة و Contre sômeوanti sôme
�أو parasômeعو�ض��� ًا ع���ن الت�ص���ورp. 114 et ,.
suivantes) (Saussure, 2002

والزم���ه هذا ال�ت�ردد اال�صطالح���ي � إىل نهاية درو�س
العام الثالث حيث جنده يقر ب�أنه حتى با�ستعمال م�صطلح
العالمة لن نح�صل على اللف���ظ الذي نَحْ تاج � إليه للداللة
على الـمجم���وع� ،أي الدال والـمدلول دالل��� ًة ال لب�س فيها.
و أ�ي��� ًا كان اللف���ظ الذي �سيت���م اختياره �س���واء كان عالمة
� Signeأو حد �Termeأو كلمة� ، Motسينزلق دون �شك
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للداللة على ج���زء معني فقط ،ولن يكون يف م أ�ْمن من �أنْ
يدُلَّ عل���ى هذا اجلزء وح���ده (CLG/ Engler, 2, p.
.)151, D211. IIIC310
لك���ن ن�شرة ب���ايل تخْ لو من أ�ي���ة � إ�ش���ارات � إىل معاناة
�سو�س�ي�ر اال�صطالحية وقلق���ه � إزاءها .ويف ه���ذا ال�سياق
ن�شري � إىل اخلل���ط واال�ضطراب اللذين �صاحبا ا�ستخدام
النا�شريْن مل�صطلح���ات عالمة ودال ومدلول � ،إذ مل يقف
بهم���ا الأ مر عن���د ا�ستعمالهما م�صطلح���ات عالمة ودال
ومدلول يف الف�صل الأ ول الـمتعلق بطبيعة العالمة اللغوية
 ، ).)CLG/ De Mauro, p. 99و�إمن���ا ع َّمم���ا ذل���ك
على ن�ص درو�س برمته دون مراعاة �سواء لتحفظ �سو�سري
وحر�صه يف اختيار امل�صطلح املنا�سب �أو لل�سياق الـزماين
والـمعريف الذي جاءت فيه ثنائية دال /مدلول يف امل�صادر
الأ �ص���ول .فال���زوج الـم�صطلح���ي ال�شه�ي�ر signifiant
 /دال و /signifiéمدل���ول مل يقرتح���ه �سو�س�ي�ر � إال يف
نهاية درو�س العام الثال���ث (ح�صة  19مايو )1911بعد
�أن �أ�ش���ار يف (ح�ص���ة  2ماي���و  � )1911إىل ال�صعوب���ات
الـا�صطالحي���ة الت���ي تفر����ض نف�سه���ا عل���ى الـم�شتغ���ل
بالل�ساني���ات معرتف��� ًا أ�ن���ه مل يتو�ص���ل � إىل م�صطلح���ات
مالئم���ة للتعب�ي�ر عن مفه���وم العالم���ة ومكوناته���ا � « :إن
الق�ضية التي مل نتمكن م���ن حلِّها واحل�سم فيها تتمثل يف
االتف���اق على النقطة التالية :ه���ل ن�سمي الكل عالمة؛ �أي
التَّولي���ف بني الـمفهوم وال�صورة ال�سمعية� ،أم � إن ال�صورة
ال�سمعية نف�سه���ا يمُ كن ت�سميتها �أي�ض��� ًا بعالمة .يَجِ ب �أن
متلِفت�ي�ن»(TCLG/Komatsu,
نتوفَّر على كلمت�ي�ن خُ ْ
 )p. 75وب�صف���ة عامة «مل جتد �أي من هذه االبتكارات
م���ن الـم�صطلح���ات التجريبية طريقه���ا � إىل ن�شرة بايل»
(هاري�س� ،2016/2003 ،ص.)316 .
ويعي���ب غ���ودل ( ) .p ,1959و�أماك���ر (p. ,1975

 )157عل���ى النا�شري���ن � إهمالهم���ا البع���د اال�صطالحي
لبع����ض الأ لف���اظ ككلم���ة ح���د  termeالت���ي ا�ستعمله���ا
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�سو�س�ي�ر ا�ستعم���ا ًال دقيق��� ًا ف�أ�سن���د له���ا يف �سياقات عدة
دالل���ة متمي���زة خا�صة حني ت���رد � إىل جانب لف���ظ القيمة
 .valeurواحل���د بالـمعن���ى الـمنطق���ي هو أ�ح���د عنا�صر
الق�ضي���ة  .propositionويك���ون رابط��� ًا ب�ي�ن القيم���ة
والنَّ�سق . systèmeفاحل��� ُّد والنَّ�سق والقيمَة مكونات
مُرتابِطة بـيْنها ،وبتعب�ي�ر �سو�سري «حيث توجَ د قيَّم تكون
َثمَّ���ة ح���دودa des termes, il y a des valeurs
« là ou il y . « (CLG/ Engler, 2, p. 257,

).D269.1853, S2.40.1853.IIIC391.1853
وجاء يف دفاتِر �أحد الطَّ لبة « :يجب (� )...أن ن ُع َّد الكلمات
ـح���دو َد ن�سق .و� إذا قلنا حدود ًا بد ًال م���ن الكلمات ،فلأ ننا
نت�ص���ور عالقات���ه مع ح���دود أ�خ���رى� ،أي فك���رة الرتابط
بح���دود أ�خ���رى( .«)CLG/ Engler, 2, p. 251لكن
النا�شريْن مل يعمال على � إبراز القيمة اال�صطالحية للفظ
«ح���د» بالرغم م���ن �أهميت���ه ودوره يف ل�ساني���ات �سو�سري
))Depecker, 2010, p. 69

 - 8التحوالت الغائبة
عرف���ت ت�أمالت �سو�س�ي�ر خالل فرتة � إلق���اء الدرو�س
التي امتدت خم�س �سنوات تغيريات هام ًة �سواء يف ت�صور
الق�ضاي���ا �أو يف طريقة تقديمِ ه���ا �أو اال�ستدالل عليها .ومل
يك���ن �سو�سري يمَ تلك �أجوبة جاهزة �أو حلو ًال نِهائية يواجه
بِها عُ مق الـمع�ضالت اللغوية على العك�س مما يوحي به ن�ص
درو����س� ،سوى ما كان من �صياغ���ات متنوعة لت�سا�ؤالت ال
تتوق���ف تظل يف الغالب بال �أجوبة حمددة .وكانت درو�سه
تختل���ف من ع���ام � إىل �آخر مما يج�س���د بامللمو�س حركية
تفك�ي�ر متح���ول با�ستم���رار .لقد ق���دَّم �سو�س�ي�ر يف العام
الأ ول ق�ضاي���ا كانت متداولة يف ع�ص���ره كتطور الأ �صوات
وال�صي���غ والقيا�س ،لكنه تناولها من زاوية نقدية ليك�شف
ع���ن ح���دود الـمقارب���ة التاريخي���ة وق�صوره���ا النظ���ري
نتيج���ة لغي���اب البعد التعميم���ي الذي يج���ب �أن يقود � إىل
ت�أ�سي�س ل�سانيات عامة .أ�م���ا درو�س العام الثاين فتنطلق

م���ن مبد� إ ت�ص���وري يربز لأ ول م���رة يف الدرا�سات اللغوية
�أهمي���ة الـمنظ���ور ال�سيميولوجي الذي َيج���ب �أن تُعالج يف
�ضوئه �أن�ساق العالمات ومنه���ا الل�سان كم�ؤ�س�سة � إن�سانية
وتاريخي���ة واجتماعية وثقافية .وعم���ل �سو�سري يف درو�س
العام الثالث على تبيان الـمنظور الن�سقي والقيمي لل�سان
كن�س���ق م���ن القيم ل���ه قوانني ا�شتغ���ال خا�صة ب���ه ونظام
انتق���ال وتطور ي�ساير طبيعت���ه (Gambarara, 2005,
 .)p. 32ويف ه���ذا ال�سياق ندرك مث ًال التغيري الذي طال
تعري���ف الل�سانيات � ،إذ اتبع �سو�س�ي�ر طريقتني خُمتلفتني
وا�صف��� ًا الأ وىل باخلارجية والثاني���ة بالداخلية ،فحدَّد يف
درو�س العام الأ ول الل�سانيات بال�سلب م�ستخل�ص ًا مظاهر
التعار����ض بينها وبني عل���وم �أخرى كالنح���و والفيلولوجيا
والأ نرتوبولوجي���ا والإثنولوجي���ا وعل���م النف����س وعل���م
االجتم���اع .وكان اله���دف م���ن التعريف اخلارج���ي � إبراز
ما لي����س ل�سانيات والرتكيز على مو�ض���وع الـمعارف التي
ت�ش�ت�رك معها CLG/Engler, 1, p. 19. IR.11. cf
 .( )aussi PCLG/Komatsu, p. 1أ�م���ا يف درو����س
الع���ام الثاين فاعترب �أن الطريق���ة اخلارجية �أو التحليلية
غري جمدية لأ نها مل تو�صل يوم ًا � إىل �شيء مفيد ،مقرتح ًا
االنطالق من طبيعة الل�سان الداخلية ك�سِ مة نوعية ممُ يزة
لتحدي���د الل�سانيات ،ذلك �أن ال�سع���ي � إىل درا�سة الأ ل�سن
والل�س���ان واللغة من جميع اجلوانب ويف جميع االجتاهات
يق���ود � إىل نتيجة عك�سية تمَ ام ًا ق���د تكون الق�ضاء النهائي
على الل�سانيات نف�سها .فالعلوم املجاورة ميكنها �أن تدَّعي
�أحقيته���ا يف درا�س���ة هذا اجلزء �أو ذاك م���ن الل�سانيات.
و� إذا ح�ص���ل ه���ذا الأ مر ،ف���� إن الل�ساني���ات �ست�صبح دون
مو�ض���وع ( .)CLG/ Engler, 1, p. 30ولإعط���اء
الل�ساني���ات الـمكانة الالئقة بِها ،يَجب النظر � إىل الل�سان
يف جانب���ه املرك���زي الـمُتمثل يف أ�نَّه ن�س���ق من العالمات
الـمعربة ع���ن �أفكار �أو على الأ �صح «ن�س���ق من القيم وهو
م���ا يَجعل الل�سانيات تندرج يف �إط���ار ال�سيميولوجيا كعلم
يدر�س العالمات ( . )DCLG/ Komatsu, p. 7و�أي ًا
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كان���ت الطبيع���ة النوعية لل�سان �ضمن �أن�س���اق العالمات،
فعندم���ا نت�صوره ن�سق ًا من القيم نك���ون قد ثبتنا مكانته.
( .)DCLG/ Komatsu, p. 118وي�ش�ي�ر �سو�س�ي�ر
� إىل العالق���ات التي يجب �أن تقيمه���ا الل�سانيات مع بع�ض
العل���وم يف �سي���اق تفاع���ل بينه���ا يف�ض���ي بال�ض���رورة � إىل
تب���ادل الـمعلوم���ات والـمعطي���ات والأ دوات الإجرائية يف
�إط���ار وا�ضح للمجال الذي ي�شتغل ب���ه كل علم على حدة.
( )DCLG/ Komatsu. p. 7وم���ن ثم���ة يتع�ي�ن على
الل�ساني���ات �أن تُـحدد مو�ضوعها وت�ضبط مجَ الها وتُـعرِّف
نف�سَ ه���ا بنف�سه���ا (CLG/ Engler, 1, p. 20, D4,
).J2109, IIIC8
وم���ن خالل ه���ذه الأ مثلة وغريها ،تعْكِ ����س الـم�صادر
الأ �صول حركية فكر �سو�س�ي�ر وت�سا�ؤالته املتجددة« .تقر أ�
يف ال�صفح���ة اليمن���ى م���ن دفات���ر الطلبة ق�ضي���ة ،وتقر أ�
يف الي�س���رى نقي�ضه���ا؛ لي�س ثَمة �أي تركي���ب»� .إنَّها عظمة
�سو�س�ي�ر على حد تعب�ي�ر ياكب�س���نFehr, 2000, p.( .
.)81
وج���دَّد �سو�سري يف �آخر درو�س الع���ام الثالث (ح�صة
ماي���و )1911ت�ص���وره العام الذي اتَّبعه حت���ى الآن ُمعْلن ًا
عن تمَ َ ف ُْ�ص���ل جديد لال�ستدالل الـمُتعلق ب�أحد الإ�شكاالت
اجلوهري���ة يف ل�سانياته متحو ًال من تعامله مع الل�سان من
الب�سيط باعتباره ن�سق ًا من العالمة � إىل ما هو مركب فيه
باعتب���اره «ن�سق ًا من القيم» ،ومنبه ًا � إىل �أن الطريقة التي
اتبعه���ا يف درو�س الع���ام الأ ول مل تكن �صائِبة من النَّاحية
الت�صوري���ة � ،إذ «ال ينبغي �أن نبد أ� بالكلمة �أو احلدterme
لن�ستنت���ج الن�سق ،لأ ن ذلك يعني �أنن���ا نت�صور �أن احلدود
 termesله���ا قيم���ة مطلقة م�سبقاً ،و أ�ن���ه للح�صول على
الن�سق يكفي �أن نقوم بر�صها وبنائها الواحد فوق الواحد.
يَجِ ���ب االنطالق عل���ى العك�س من ذلك ،م���ن النَّ�سق ومن
ال���كُل الـمرتابِط � .إن هذا الأ خري يتحل���ل � إىل حدود ،وهو
ما ال يعني-كما قد يبدو -أ�نَّه من ال�سَّ هل �أنْ ن�ستخل�صها.
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وح�ي�ن ننطلق من ال���كل� ،أي من ن�سق القي���م لن�ستخل�ص
خُمتلف القيم» ميكننا �أن نجَ ِ ���د الكلمات بو�صفها �سل�سلة
من احلدود( )TCLG/Komatsu, p. 134 .
وبه���ذا يكون �سو�س�ي�ر قد غيرَّ وجهة نظ���ره ومنظوره
العام ليعود مجُ دد ًا � إىل التَّ�صور الـذي �سبق �أن �أعلن عنه
يف درو�س الع���ام الثاين والقائم على مبد� إ «تعقيد الل�سان
 complexité de la langueكن�س���ق م���ن العالق���ات
(القيم) لي�صل � إىل مفهوم العالمة ككيان مُعقَّد .فالن�سق
يق���ود � إىل اللفظ ال���ذي يقود ب���دوره � إىل القيمة .وتكت�سي
هذه الر�ؤية اجلديدة لل�س���ان �أهمية نظرية بالغة الأ همية
نظ���ر ًا لمِ ا تحَ مله من حت���ول نظري هام .فه���ي ُت َع ُّد بمِ ثابة
قطيع���ة � إب�ستمولوجية ب�ي�ن م�ضامني درو�س الع���ام الأ ول
ودرو����س العام�ي�ن التاليني وال�سيما درو����س العام الثالث.
نح���ن �أمام مقاربت�ي�ن خُمتلفت�ي�ن :مقارب���ة �سيميولوجية
ومقاربة ل�سانية .تهتم الأ وىل بالل�سان كن�سق �سيميولوجي،
بينم���ا تبح���ث الثاني���ة يف الل�س���ان ال كح���دث �أو �صريورة
 procèsو�إنمَّ���ا م���ن خ�ل�ال الطبيعة الـمُركب���ة للعالمة
�سواء ك���دال ومدلول �أو يف عالقته���ا بالعالمات الأ خرى.
()Amacker, 1975, p. 156
لكن النا�شرين جتاهال هذه احلركية ،فبدءا بتعريف
الل�سان على �أ�سا�س أ�ن���ه ن�سق من العالمات ذات وجهني:
دال ومدلول ،ليخل�صا بعد ذلك � إىل �أن «اللِّ�سان ن�س ٌق من
القيَّم»� ،أي �أنَّ مُنطلقهما يَختلف عن منطلق �سو�سري القائم
على تحَ ْديد الطبيعة الـمعقدة للن�سق �أوالً ،ثم الـمرور � إىل
تحَ ديد العالمة وتعقيداتها ثانياً .ومل ت�أخذ طبعة 1916
بعني االعتبار � إحلاح الأ �ستاذ يف نهاية درو�س العام الثالث
عل���ى �أن «الل�سان ن�سَ ق م���ن القِيم» ،ومن ثم ْمل ي�ضعا هذا
التحول يف الإطار النظري والـمنْهجي الالئق به ان�سجام ًا
م���ع جمم���ل ت�ص���ورات �سو�س�ي�ر يف درو�س���هPetroff,(.
 )2007, p. 36وكان لتجاه���ل مث���ل ه���ذه التحوالت �أثر
بال���غ يف عدم � إدراك النا�شري���ن لتعامل �سو�سري مع بع�ض
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الق�ضاي���ا .فق���د �أدرج �سو�سري القيا�س �ضم���ن الل�سانيات
التعاقبي���ة ت���ارة والل�ساني���ات التزامنية ت���ارة �أخرى .وملا
كان الل�س���ان ن�سق ًا من العالم���ات ف�إن ظهور �صيغ جديدة
نتيج���ة للقيا�س الذي يغري العالقات القائمة بني الكلمات
ِمّما يقود � إىل تغري الن�سق اللغوي برمته ،لي�صبح القيا�س
عام�ل�اً حا�سم��� ًا يف التح���ول  transformationاللغوي
مما يجعل���ه يف �صلب مباحث الل�ساني���ات التعاقبية .غري
�أن و�ض���ع مفردات جديدة على من���وال �أخرى موجودة يف
الن�سق يعن���ي � إدخال قيم جديدة انطالق��� ًا من �أن الكلمة
الواحدة تتحدد يف � إطار عالقاته���ا ال�سياقية والرتابطية
بغريه���ا .ولأ ن القي���م الت���ي ا�ستخدم���ت لتولي���د كلم���ات
جدي���دة هي القي���م نف�سها ال�سائ���دة يف �آني���ة معينة ف�إن
القيا����س ي�صبح مو�ض���وع الل�ساني���ات ال�سانكروني���ة� .أما
النا�ش���ران ف� إنهما مل يلتفتا لهذه التح���والت ،ف�أبقيا على
الت�ص���ور الذي يح���دد الل�سان يف �أنه ن�س���ق من العالمات
وه���و ت�صور مت جتاوزه يف نهاية الدرو�س (ل�صالح الل�سان
كن�س���ق من القيم) ،وهذا ما يف�س���ر احتفاظهما بظاهرة
القيا����س �ضم���ن الل�ساني���ات الـدياكروني���ة .وم���ن الأ مثلة
البارزة لمِ ا يوحي به فكر �سو�سري من ثبات و�سكونية يف ن�ص
درو�س تقْديـم النا�شرين لتَّمييز الل�سانيات التزامنية عن
الل�سانيات التعاقبية ،وهو تقدمي كانت له �آثار �سلبية على
تلقي ت�صورات �سو�س�ي�ر وحتديد ًا ما جنم عنه من ف�صل
�صارم بني التزامن والتعاقب .ي�ستند تقْدمي درو�س �أ�سا�س ًا
� إىل درو����س الع���ام الأ ول ( )1907وفيه���ا مي���ز �سو�سري
درا�سة الل�سان الـمنظور التزامني عن الـمنظور التعاقبي
م�شري ًا � إىل» �أنَّ الأ ف���راد الـمتكلمني لي�س لهم من الناحية
العملية �أيُّ وعي بالتاريخ» .PCLG/Komatsu, p. 71
وع���اد �سز�س�ي�ر يف العام الثال���ث لي�ؤكد مجُ���دِّ د ًا م�ضمون
الفكْ���رة التي �سبق له �أن ع�َّب� ررَّ عنْها يف درو�س العام الأ ول
قائ�ل�اً « :عندما نتمو�ضع من وجهة نظ���ر ال َفرْد الـمُتكلم،
ف� إنَّ �سل�سل��� َة الوقائع يف الـزمان �شيء ال وجود له .فالفرد
يكون �أمام حالة Etatوكذلك الأ مر بالن�سبة � إىل الل�ساين

الذي َيج���ب �أن يقوم بمِ �سح كل ما هو تعاقبي لكل ما �أنتح
حال���ة يف الـزمان» .ولكي يفهم الل�ساين نف�سه تلك احلالة
ال يمُ كن���ه �أن يلِج وعْ ي �أفراد الـمتكلمني � إ َّال � إذا تبنَّى وجْ هة
النظ���ر التي تتجاه���ل البداي���ات TCLG/Komatsu,
 p. 107وع�ب�ر �سو�س�ي�ر عن الفك���رة نف�سه���ا « :بالن�سبة
للكتل���ة الـمتكلمة ف� إن الـمنظور ال���ذي تظهر فيه الأ لفاظ
هو الواقع ولي�س �شبح ًا �أو ظالً ،ومن جهة ثانية يجب على
الباحث الل�ساين � إن هو �أراد �أن يفهم حالة ل�سان �أن ي�ضع
نف�سه يف هذا الـمنظ���ور (التزامني) و�أن يرتك الـمنظور
الدياكروين والتاريخ���ي الذي �سيكون بالن�سبة � إليه عائق ًا
ومانع ًا  .Ibidem, p .125ويت�ضح من الـم�صادر الأ �صول
�أن ال�صياغ���ة النهائية لق�ضاي���ا الل�سانيات التعاقبية عند
�سو�س�ي�ر مل تتِم � إال قبيل نِهاية �سن���ة TCLG/ (،1911
 ) .Komatsu, p 2 10وهي �صياغة تَخْ تلف يف مَ ْ�ضمونها
عمَّ���ا �سبق عر�ضه يف درو�س الع���ام الأ ول ( .)1907فقد
�أ�ش���ار �سو�سري يف درو����س العام الثال���ث � إىل �أنَّ التَّحوالت
التَّاريخِ يَّ���ة (الل�سانيات التعاقبية) ال تنْح�صر يف اجلانب
ال�صوت���ي للوحدات اللغوي���ة �أو يف الإبداع القيا�سي ،و�إنمَّ ا
ُت ؤ�ثِّر يف النَّ�سق اللغ���وي بِرمَّته؛ �سواء فيما يَخ�ص العالقة
ب�ي�ن الوح���دات اللغوية (�أي القيَّ���م) �أو تطور العالقة بني
وجهي العالمة الواحدة �أي الدال والـمدلول .ويمُ كن لهذه
الـتغ�ي�رات النحوي���ة والداللية �أن تق���ع دون تدخل الـتغري
ال�صوت���ي الذي يك���ون يف الغالب الأ ع���م نتيجة ل�صريورة
تاريخية .ويب���دو �أنَّ الـمُعادلة التي ا�ستخل�صها النا�شران
م���ن كالم �سو�سري ب�أن ما هو تعاقبي يرتبط بمِ ا هو تغيري
يف الأ �ص���وات وال يمَ �س يف �شيء ما هو نَحوي داليل معادلة
غ�ي�ر �سليمة .لقد �أغف���ل النا�شران الإ�ش���ارة � إىل الأ همية
التي �أوالها �سو�سري للدرا�س���ة التعاقبية ودورها البالغ يف
درا�سة اللغة منذ درو����س العام الأ ول ( .)1907وبعد �أن
ف�ص ًال جذرياً� ،ألح يف
فرق بني منظورين وف ََ�ص���ل بينهما ْ
الق���ول على �ض���رورة البَدْ ء بالدِّ را�س���ة التعاقبية لأ نَّه» من
الأ فْ�ض���ل �أنْ تبْد أ� درا�سة الل�سان بالوِجْ هة التَّاريخية ،لي�س
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لأ َّنه���ا �أهم م���ن الـمنظور ال�سك���وين ال���ذي تتعار�ض معه
وح�س���ب ،بل لأ نَّ الل�س���ان ينفلت من �أيدين���ا PCLG/(.
.)Komatsu, p. 27
و أ�ي��� ًا كان الف�صل اجلذري بني الـمنظورين الذي عبرَّ
عنه �سو�س�ي�ر يف درو�س الع���ام الأ ولF. de Saussure,
 .PCLG/Komatsu, p. 107ف����إنَّ ملحوظات الطلبة
تك�ش���ف بو�ضوح ع���ن � إحلاح قوي ل���دى الأ �ست���اذ على �أنَّ
نتو�صل � إليها يف الـمنظور التزامني
احلقيقة التي يمُ كن �أن َّ
ال تُلغ���ي احلقيق���ة الأ خ���رى الـمُتو�صل � إليه���ا يف الـمنظور
التعاقبي والعك�س �صحيح
F. de Saussure, TCLG/Komatsu, p. 121.

ويبدو �أن النا�شري���ن فهِ ما كالم �سو�سري ال�سابق على
�أنه � إ�شارة قوية � إىل �أهمية الـمنظور التزامني و�أ�سبقيته يف
درا�سة اللغة معتربين كالم���ه يف �سياق معريف هيمن فيه
التحليل التاريخي ت�صور ًا مغاي���ر ًا ومتميزاً .وب�إعطائهما
الأ ولوية لل�ساني���ات التزامنية ،قاما بتنـزيل كالم �سو�سري
ب�شكل يتوافق مع ان�شغالهما بالتجديد النظري للدرا�سات
التزامنية والدعوة الـمُلحة � إليها.
� - 9سكونية درو�س
عل���ى الرغ���م م���ن التح���والت الـمعْرفية؛ ف���� إنَّ ن�شرة
بايل تق���دِّ م � إىل قارئها ت�صورات �سو�سري كنظرية ل�سانية
جاه���زة ومتجان�س���ة و ُم ْكتَمِ لة ال�صياغ���ة ،بينما نعرف �أنَّ
الرج���ل كان يعي����ش خَما�ض��� ًا نَظري��� ًا ومَ نْهجي ًا م���ن �أبرز
م�ؤ�شراته عب���ارات الرتدد والتكرار الت���ي طبعت �أ�سلوبه.
وت�ؤ�شر �أ�سئلة �سو�سري الـمتغرية با�سْ تمرار وت�أرجح مواقفه
وت���ردده ال َقلِق على �سلوك ع���امل باحِ ث عن حقيقة الأ مور
ولي�س مجُ���رَّد ُمنَظِّ ر يَ�سْ عى � إىل تثبي���ت �أجْ وبة نِها ِئيَّة� .إنَّه
َت أ�رْجُ ���ح و َتن���وع يج�سدان ال فقط حركي���ة التَّدرج النَّظري
التي كان يـجْ تازها �سو�سري متحو ًال من �صريورة ت�أملية � إىل
�أخْ ���رى؛ و� إمنا يربز �أ�سا�س ًا انع���دام �أية حقيقة �أوىل ُمتَّفق
عليها يمُ ْكن باطمئنان االنْطالق منْها يف الل�سانيات .يقول
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�سو�س�ي�ر »:ينْبغي �أنْ َنتَبنى نقطة انط�ل�اق ثابتة ومحُ دَّدة
ك���ي نُقدِّ م مجُ ْ مل فر�ضياتنا ب�ش���كل مالئم .لكن ما نَ�سْ عى
� إىل تثبيت���ه أ�نَّه من اخلط���� إ �أنْ َن ْقب���ل يف الل�سانيات حدث ًا
 Faitواح���د ًا يكون محُ َ دد ًا يف ذات���ه .ثَمة يف الواقع غيَّاب
حتمي لأ يِّ���ة ُنقْطة انْطِ الق .و� إذا رغِ ���ب القارئ يف متابعة
فكرن���ا بعناية يف �أق�سام ه���ذا الـم�ؤلف؛ فنحْ ���ن ُم ْق َتنِعون
أ�نَّ���ه �سيعْرف � ،إذا جاز لنا أ�َنْ ُنعبرِّ بهذه الطَّ ريقَة أ�نَّه كان
م���ن الـم�ستحيل علين���ا �أن نتبع ترتيب ًا دقيق��� ًا جداً .ونَحن
ن�ست�سمح القارِئ يف �أنْ نعْر�ض على �أنظاره الفكر َة نف�سها
ثالث �أو �أربع م���رات وب�صيغ خُمتلفة لأ نَّه ال توجد حقيق ًة
أ�يَّ���ة نقطة انط�ل�اق نقيم عليه���ا اال�ستدالل تك���ون �أو�ضح
م���ن غَ يرْ ه���ا «.)Saussure, 2002, p. 198( .
� إن �سو�س�ي�ر يُج�س���د -ح�س���ب ياكب�سن-ال�شَّ ���كَّاك الكبري
 le grand douteurال���ذي ي���رى دائم��� ًا يف الـم�سائ���ل
الـمدرو�سة جانبني)Fehr, 2000, p. 81( .
وتتك���رر أ�م���ام ق���ارئ دفاتر الطلب���ة دينامي���ة فكرية
ال تتوق���ف .لقد حت���دث �سو�سري ب� أش�ْن طبيع���ة الل�سان يف
درو�س���ه عن ت�صورين خُمتلف�ي�ن� ،أو على الأ قل ال يَ�سريان
يف اتجِّ اه واحد هما :الل�س���ان كم�ؤ�س�سة ال يمُ كن مقارنتها
ب����أي م�ؤ�س�سة اجتماعية �أخرى؛ ومن جه���ة ثانية :الل�سان
كن�سق يمُ كن درا�سته يف � إطار �أن�ساق �سيميولوجية �أخرى،
�أي �إن���ه يمَ ل���ك �سِ مات م�شرتكة م���ع �أن�س���اق �سيميولوجية
أ�خ���رى .وعلى هذا الأ �سا�س ،ن�ستطي���ع �أن ندرك الأ �سْ باب
التي حذَ ت بِالنا�شرين � إىل � إهمال املُقدِّ مة ال�سيميولوجية
التي حتدثنا عنها �سابقاً .فهما مل ي�سْ تَوعِ با جيد ًا موقفني
متباين�ي�ن � إزاء الل�سان وخ�صائ�ص���ه النوعية ،ومل يتمكَّنا
م���ن التَّوفيق بيْنهما .وليْ�س معْنى هذا أ�نَّهما كانا يَجْ هالن
طبيعة تفكري أ�ُ�سْ تاذهِ ما وزميلهما؛ وهما اللذان �أ�شارا يف
ت�صدي���ر ن�شرتهم���ا � إىل «� إنَّ دي �سو�سري ي ْنتَمي � إىل �أولئك
 انظر حتقيق هذا الـمقطع والتعليق عليه يف عالقته بن�ص الدرو�س يف:
Saussure (2003- 2005) Notes pour un livre
sur la linguistique générale, Présentation et
édition par Kazuhiro Matsuzawa, in Bouquet
(2003). p. 319.
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ال ِّرج���ال الَّذين ال يقِفون عنْد حدِّ  .فقد تطورت �أفكارُه يف
جميع االجتاهات من غري �أن تُناقِ�ض نفْ�سَ ها نتيجة لذلك
« (دي �سو�سري� ،1985/1916 ،ص.)6 .
لكن قارئ درو�س ال يجد �أي �صدى لرتدد �سو�سري و�شكه
يف الو�ص����ول � إىل حلول نهائية للت�سا�ؤالت التي طرحها ،ومل
ت�ستطع ن�شرة بايل �أن تمَ ْنح ت�أمالته تلك ال�صورة النَّاب�ضة
َلف
باحلَي ِوي����ة التي كانت تبْحث لنفْ�سِ ها ع����ن � إطار نظري ي ُ
�أ�شْ تاتَها ويَجْ مع بني الـمُتقارِب والـمُتباعِ د منها .فالنا�شران
يقدمان �سو�سري يف درو�س ك�صاحِ ����ب فكْر ُمكْتمِ ل ونِهائي،
�سو�سري الواثق يف نف�سه وال�صارم يف التعبري عن مفاهيمه
وت�صورات����ه .وهو ما جعل �سي����اق تفْكريه �ساكِ ن���� ًا جامد ًا ال
يَـعْ����رف �أي توثُّر فكري �أو قَـلَق مَ عْرِ يف .نحن يف درو�س �أمام
فك����ر وا�ض����ح و�شف����اف ،تظهر في����ه الت�ص����ورات واملفاهيم
�أقرب ما تكون � إىل البَداهَ ة ويف متناول القارئ دون � إعمال
للفك����ر .لكن ما يظهر مبت����ذ ًال يف ت�صورات �سو�سري ويعتقد
ق����ارئ درو�س �أنه يعرفه جيد ًا لي�س � إال مظهر ًا خادع ًا غالب ًا
ما ي�ضلل القارئ .فما � إنْ ونمُ ْ عِن النظر يف مفاهيم �سو�سري
منفردة �أو يف عالقتها بغريها؛ حتى تتنا�سل الأ �سئلة ويقوم
الغمو�����ض والتناق�ض حائل��ي�ن دون � إدراك حقيقة �أبعادها.
ُ
وتكفي العودة لتتبع مفاهيم مثل اللغة والل�سان والعالمة يف
كتابات �سو�سري لنلم�س عمق الإ�شكاالت وت�شعبها( .غلفان
 2016أ� وب) .وكان ياكب�س����ن على �ص����واب حني �أ�شار � إىل
�أنَّ ال َّتعْدي����ل اجلوْهري يف درو�����س يتجَ لَّى يف الـمنحى العام
الذي ا ُّت ِبع����ه النا�ش����ران يف تغْيري أ�ُ�سْ ل����وب �سو�سري ،فحيث
و�ضع هذا الأ خري عالم����ة ا�سْ ِتفْهام ،و ََ�ضع النَّا�شِ ران نقط َة
نِهاية.)Fehr, 2000, p. 81( .
� إن � إهْ م���ال الدِ ينامِ ي���ة الدَّاخلية الت���ي الزمت ت�أمالت
�سو�س�ي�ر يَـعْني بب�ساط���ة �أنَّ النا�شرين كان���ا َيتَ�صوَّران �أنَّ
الأ �ست���اذ كان ينْطَ لقُ من نظرية لغوية جاهزة مل يبق على
عاتقهما �سوى تقدميها .كان هدَ ف النَّا�شريْن عَ رْ�ض فكْر
ل�س���اين ت���ام  Achevéقابِ���ل لأ نْ يُقدَّم جلمه���ور القراء
والـ ُمهْتمني باللِّ�سانيات ومحُ ِ بيها بكيفية محُ َ دَّدة ون�سقية.

وب���د ًال من ال َعمَل على َتقْدمي ِفكْر �سو�سري يف حتوالته عـبرْ
�سنوات التدري�س ،حوَّل النَّا�شِ ران املحا�ضرات � إىل م�ؤلف
ع���ام ذي طاب���ع تربوي ،يظه���ر كتقدمي مُب�سَّ ���ط ومُب�سِّ ط
اخت�ص���ر ل�سانيات���ه يف ثنائيات معزول���ة وم�ستقلة .ويبدو
�أنَّ درو����س أ�ُنجْ ِ ز من م ْنظ���ور تربوي يتوخى تقدمي عر�ض
ن�سق���ي ومتما�سك لل�ساني���ات �سو�سري يف �ص���ورة ثنائيات
محُ���دَّدة ووا�ضح���ة .لقد كان منظ���ور النا�شريْ���ن يف �أدق
تفا�صيل���ه مُت أ�ثِّ���ر ًا بالرَّغبة يف التوجُّ ���ه � إىل أ�كْرب عدَ د من
القُ���رَّاء ( .)Mounin, 1972, p. 60م���ا كان يتع�ي�ن
عليهما ح�سب غ���ودل ( )p. 131 ,1959لي�س الإم�ساك
بال�صورة النهائية لفكر �سو�سري ،و�إنمَّ ا ب�صريورته وتردده
وتنوعه ،ال�سيما و�أن بع�ض ال�صعوبات التي اعرت�ضت درو�س
واالنتقادات الت���ي وجهت � إىل ل�سانياته مل تكن غائبة عن
ذهن �صاحبها.
 - 10ا�ستخفاف فيلولوجي
مل يَحْ ـر����ص النا�شران على الدقة الـمطلوبة والتَّحري
الالزمني يف �إخ���راج الدرو�س كما هي مُدوَّنة يف امل�صادر
الأ �ص���ول .وبع���د �أن فح����ص غ���ودل()Godel, 1959
م�ص���ادر النا�شري���ن وتتبَّ���ع الظ���روف العام���ة الـمحيطة
بعملهم���ا ،انتهي � إىل »�أن ثالث �سنوات ( )...كانت كافية
للنا�شرين إلع���داد الكتاب وتحَ ري���ره وطبعه وت�صحيحه؛
وه���و ما ي�شه���د على نوع م���ن العجلة علم ًا ب����أنَّ بايل كان
من�شغ�ل�اً من���ذ �أ�سد�س اخلري���ف  1914-1913بدرو�سه
ك�أ�ستاذ كر�سي خلف ًا ل�سو�سري  « )p. 96 (.واعترب البع�ض
أ�ن���ه «� إذا كان عزل الن�ص عن ال�سي���اق يعني حتم ًا تزوير
الن�ص ،فربمَّ ا يُواجِ ه محُ قِّقو �سو�سري ُتهَم ًا عظيمة يف هذا
الـمجال ،لأ نَّ � إخفاء جُ زْ ء جَ وْهرِ ي من الـمُقرَّر (الدرو�س)
( يق�ص���د الـمقدم���ة ال�سيميولوجية ) ال يمُ ك���ن �أنْ َيرْقى
� إىل م�ست���وى ممُ ار�س���ات التَّحقيق الـمعه���ودة» (هاري�س،
���� ،2016/2003ص .)51 .وو�ص���ف دار�س �آخر � إخراج
ن�ص درو�س ب�أنه يج�سد ا�ستخفاف ًا فيلولوجياً(Rastier,
. )2009 , 2012 et, 2015
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خامتةم���ن النتائج املبا�ش���رة لإعادة ق���راءة ن�ص درو�س يف
�ضوء امل�صادر الأ �صول نذكر ما يلي:
�أ-ظهور مجَ موعة من الت�أويالت اجلديدة تخ�ص مفاهيم
�سو�سري وت�صوراته.
ب-تو�ضي���ح اجلوانب الغام�ض���ة يف الت�صورات واملفاهيم
الواردة يف ن�ص درو�س.
ج  �-إعادة النظر يف ت�أويل الثنائيات ال�شهرية،
د –تق���دمي ل�ساني���ات �سو�سري كمنظوم���ة نظرية متكاملة
قابلة لأ ن يُنظر � إليها يف �سياق الإجنازات التي حققتها
الل�سانيات يف مرحلة ما بعد البنيوية بعد بروز النحو
التوليدي وحتليل اخلطاب والتداولية.
هـ-محُ اولَ���ة �إدْماج ت�صورات �سو�س�ي�ر يف خِ َ�ضم حتوالت
الل�سانيات وانفتاحها على فل�سفة اللغة العادية وق�ضايا
الت�أوي���ل بكل �أبع���اده وجوانب���ه اللغوي���ة واالجتماعية
والنف�سية والأ نرثوبولوجية.
وكان للمقاربة الفيلولوجي���ة التي د�شنها غودل و�سار
عليها �أنغلر ودو مورو و�آخرون نتائج مبا�شرة �أبرزها:
أ�  -العودة � إىل �سو�سري ون�صو�صه ب�شكل الفت للنظر؛
ن�ص درو����س يف الل�سانيات بالعديد
ب  � -إغن���اء م�ضامني ِّ
من الن�صو�ص الـمُكملة له.
ج  -خلخل���ة كثري م���ن الأ حكام والـمواق���ف � إزاء ل�سانيات
�سو�سري.
وبالرغ���م مما كت���ب عن ن�ش���رة بايل ،ف����إن الـمرء ال
يمُ كن���ه � إال �أن يبدي � إعجابه ال�شدي���د بالرباعة التي نجَ ح
بِها النا�شران يف «تحَ ويل مادة متنافرة ومفككة وغام�ضة
� إىل ح���د ما � إىل ن�ث�ر �سَ لِ�س ووا�ضح الفت للنظ���ر �أحيان ًا «
(هاري�س� ،2016/2003 ،ص .)65 .لقد ا�ستطاعا تقدمي
ن�ص متكامل لل�سانيات �سو�سري � ،إذ يع ُّد ن�ص درو�س
أ�فْ�ضل ّ
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ت�أوي ًال يُجَ �سِّ ُد َفهْ���م النا�شريْن لتَ�صوُّرات الرَّجل يف �سياق
معريف حم���دد� ،أي-ح�سب تعب�ي�ر �أنغلر�-سو�سري 1916
الـمُنا�سِ ب ِللِ�سانيَّ���ات الفَترْ ة الواقِعة بني  1916و 1957
()Engler, 2003, p. 18ومن جهة ثانية ،مل يعد من
املقب���ول بعد ظهور �أعمال غودل و�أنغلر ودو مورو وغريهم
�أن ُتنْ�س���ب � إىل �سو�سري �أي عبارة م���ن درو�س دون التَّثبت
من أ�نَّها لي�ست بب�ساطة من تحَ رير النا�شرين (Petroff,
 . )2007ويت�ض���ح �أنَّ الطبعة ال�شائعة مل تعدْ ال كافية وال
مالئمة ل َفهْم ت�صورات �سو�سري وحتديد دقائق الـمفاهيم
الت���ي ت�ضمَّنتها .لقد �أ�صبحت ل�ساني���ات �سو�سري يف �ضوء
امل�ص���ادر الأ �ص���ول قابلة لتلق���ي مُغايِر يت�ش���كل يف �صورة
تختل���ف عن ال�صورة النمطية التي ر�سْ متها له ن�شرة بايل
وزميله زهاء ما يزيد عن ن�صف قرن.
قائمة املراجع
�أريفيه مي�شال ( )2009البح���ث عن �سو�سري ،بريوت،دار الكت���اب اجلدي���د املتحدة( ،ترجم���ة حممود خري
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املتحدة.
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ا ُألرْجُ ومة
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النص احلِ جَ ّ
ِّ
خصائص العبارة األخيرة في
(دراسة في ضوء األسلوبيَّ ة التداوليَّ ة)
د� .سامل عبد الرب ال�سلفي
جامعة عدن – اليمن
s_assalafi@hotmail.com

ملخَّ �ص :
تنته���ي كث�ي�ر من الن�صو�ص احلِ جَ اجيَّة بعبار ٍة ُتنْهي احلوار ب�شكل مفاجئ؛ لأ نَّـه���ا ُتفْحم املخاطَ ب .وتتَّ�سم هذه العبارة
يل معًا ،وهذه اخل�صائ�ص أ�لـحَّ ت علينا ب�أن
مبجموع���ة من اخل�صائ�ص الفريدة التي تعود � إىل �أ�سلوبها و� إىل �سياقها التداو ِّ
«الرْجُ ومة» ا�ستن���ادًا � إىل جمموعة من امل�سوِّغات اللغويَّ���ة وال�سيميائيَّة .وي�سعى هذا
نق�ت�رح لهذه العب���ارة ا�سمًا جديدً ا هو أُ
البح���ثُ � إىل تفحُّ �ص هذه العب���ارة ،من خالل مبحثني �أ�سا�سيَّينْ  ،هما �صلب هذا البح���ث :الأ وَّل يُبرْ ِز خ�صائ�صها ،والثاين
ير�ص���د �أنواعه���ا .و�سيك���ون ذلك باال�ستن���اد � إىل املنهجيَّة الأ �سلوبيَّة يف اتجّ اهه���ا التداويلّ ،وهو اتِّـج���اه حديث يتقاطع فيه
يل يف منطقة ُتع���رف بالأ �سلوبيَّة التداوليَّة .وكان املنت الذي ا�شتغ���ل عليه البحثُ جمموع ًة من
املنهج���ان الأ �سلوب���يُّ والتداو ُّ
الأ خب���ار الرتاثيَّة الق�صرية التي وردت يف كتب امل�صادر العربيَّ���ة ،وكان معيا ُر اختيارها م�ستندً ا � إىل جمموعة من الأ لفاظ
التي تُـختم بها هذه الأ خبار ،وتد ُّل على انتهاء الأ قوال وابتداء الأ فعال؛ من قبيل :ف�أفحمه ،فبُهِ ت ،ف�سُ قط يف يده ،فلم يحر
جوابًا ،ك أ�نَّـما أ�ُلقم حجرًا.
كلمات مفتاحيَّة :
�أرجومة ،أ�ُمْ هودة ،حِ جَ اج� ،أ�سلوبيَّة ،تداوليَّة
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’Urjūmah

Characteristics and Types of Final Phrase in Argumentative Text
(A Study from Pragmastylistics Analysis perspective)

Salem Abdulrab Alsalafi
Aden University - Yemen
s_assalafi@hotmail.com

Abstract :

Many argumentative texts conclude with a phrase that confound receiver by suddenly and
surprisingly ending the argumentation. This phrase has many unique characteristics. Based
on a set of linguistic and semiotic justifications, I here coin the term «’urjūmah» to describe
this phrase. The research aims to investigate this phrase by showing its characteristics and
identifying its types. To fulfill this aim, the study utilizes a pragmastylistics method which
is a new method that is basically stylistics but with a pragmatic component added to it.
The data selected for investigation is some short inherited tales mentioned in some Arab
source books. The selection is based on a set of words and phrases that sealed the tales to
indicate an end of utterances and a beginning of acts.

Key words :
’urjūmah, ’umhūdah, argumentation, stylistics, pragmatics
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 .1املقدّ مة :
َلفَ���تَ انتباهَ ن���ا ،ونح���ن نق���ر أ� يف كتب ال�ت�راث ،تلك
صري يف خ ٍرب من الأ خبار
العب���ارة التي يُـخْ تم بها ح���وا ٌر ق� ٌ
�أو حكاي���ة من احلكاي���ات ،فيعقبها فع ٌل ي���د ُّل على انتهاء
احلوار يف �صورة مفاجئة ،كما يد ُّل على ر ِّد فعلٍ �سلبيٍّ من
الطرف الآخر يف احلوار يتمثَّل يف عدم القدرة على الر ِّد
وموا�صلة احلوار.
والن�ص
ُّ
ن����ص حِ جَ اج���يٍّ ،
ه���ذا اخلرب ه���و عبارة عن ٍّ
ن����ص حواريٌّ يق���وم على � إلق���اء احلجج.
احلِ جَ اج���يُّ ه���و ٌّ
الن�ص احلِ جَ اجي و ُتنْهي
واحلجَّ ���ة الأ خرية التي يُختم بها ُّ
احل���وار واملحاجَّ ���ة ب�ص���ورة مباغت���ة؛ اقرتحن���ا ت�سميتها
«الرْجومة»،
– مل�س ِّوغ���ات ع���دَّة  -مب�سمَّ���ى جديد ه���و أُ
وه���ي مو�ضوع بحثن���ا هذا .وه���ي غري ما عُ ���رف يف كتب
ال�ت�راث بالأ جوبة امل�سكتة كما هو مب�َّي� ننَّ يف املبحث الآتي
(امل�صطلح).
وه���ذا البحث ه���و حماولة يف تو�صي���ف الأ رجومة من
خالل حتديد خ�صائ�صها ور�ص���د �أنواعها  -وهذان هما
�صل���ب البحث  -باال�ستناد � إىل منهجيَّة التحليل الأ �سلوبيِّ
يف اتجّ اه���ه التداويلّ ،وه���ي منهجيَّة جدي���دة ظهرت يف
الثمانينيَّات ،وت�ستند � إىل مقوالت م�شرتكة يتقاطع عندها
منهجان متباع���دان � إب�ستيمولوجيًّا ،هما املنهج الأ �سلوبيُّ
واملنهج التداويلّ.
وكان امل�ت�ن الذي ا�شتغ���ل عليه البح���ثُ جمموع ًة من
الن�صو�ص النرثيَّ���ة (�أخبار وحكاي���ات حواريَّة) م�أخوذة
م���ن كت���ب ال�ت�راث العرب���يّ َّ ،مت اختيا ُره���ا ا�ستن���ادًا � إىل
عبارات تلي «الأ رجومة» وتد ُّل على انقطاع الكالم بعدها؛
ٍ
م���ن قبي���ل :ف�أفحم���ه ،فبُهِ ���ت ،ف�سُ قط يف ي���ده ،فلم يحر
جوابً���ا ،ك أ�نَّـم���ا أ�ُلقم حجرًا .ونحن مدين���ون  -يف البحث
عن العب���ارات التي تلي الأ رجومة  -للإ �صدار  3.58من
برنامج املكتبة ال�شامل���ة ،والإ�صدار الثالث من املو�سوعة
ال�شعريَّة.

وبحدود قراءاتي ،مل �أقف على عملٍ بحثيٍّ يتناول هذه
العب���ارة على وفق منه���ج الأ �سلوبيَّة التداوليَّ���ة؛ لذا �أ�س�أل
اهلل �أن ينف���ع بهذا البحث كاتبَه وقارئيه ،و�آخر دعوانا �أنِ
احلم ُد هلل ربِّ العاملني.
 .2امل�صطلح:
ا�شتققن���ا الأ رجوم���ة م���ن الرَّجْ ���م؛ لأ نَّ �أ�ص���ل الرجم
«الرمي باحلج���ارة» ،ثم تو�سَّ عت داللت���ه لتتجاوز رمي
احلج���ارة (وهو فعل غ�ي�ر قويلّ) � إىل رم���ي اللفظ (وهو

فع���ل ق���ويلّ) من حي���ث � إنَّ «الرج���م :ال�س���بُّ وال�شتم»
و»الرجم :القول بالظنِّ واحلَ دْ �س» و»ل�سا ٌن مِ رْجَ مٌ؛ � إذا
كان ق���وَّاالً»؛ فكان هذا م�سوِّغً ا لنا ال�ستعمال الرجم يف
احلجَّ ة وهي فعل قويلٌّ.
هذا ،وقد ارتب���ط � إلقاء احلجَّ ة على اخل�صم ب�صورة
الرمي باحلجارة ،ونحن ن�سمع من يقول :رماه بحجَّ ة .وال
يغيب عن الفَطِ نِ التجان� ُ���س ال�صوتيُّ والكتابيُّ بني كلمتي
«حج���رة» و»حجة» ،ف���ك�أنَّ �أ�صلهم���ا واح���د ،وك أ�نمَّ ا جيء
بحرف «الراء» لإحداث االختالف.
ف�ضلنا الرجم على الرمي ههنا لأ نَّ الرَّمْ يَ عامٌّ،
وق���د َّ
وهذه العمومية خفَّفت من داللته ،يف حني �أنَّ داللة الرجم
أ�ق���وى ،من جهة أ�نَّه ي�ستتبع الإ�سكات والإهالك ،فالرجم
يف ل�سان العرب «القتل» .ولدينا مثال واحد  -يف الأ قلِّ
– كانت فيه الأ رجومة �سببًا يف هالك املحاور اخل�صم
اخلا�صية
ِّ
(انظ���ر اخلرب املذك���ور يف هذا البح���ث� ،ضمن
رقم « :».5 .4الإجنازيَّة).
واخرتنا �صيغ����ة « أ�ُفعولة» للداللة عل����ى العبارة املعيَّنة
الت����ي يُفعل بها فعل الرجم الق����ويلّ ،من حيث � إنَّ «�أفعولة»
 ابن منظور ،حم َّمد بن مكرم :ل�سان العرب ،ج� ،12ص( 227مادَّة ر ج م).
 املرجع نف�سه� ،ص( 227مادَّة ر ج م).
 املرجع نف�سه� ،ص( 227مادَّة ر ج م).
 املرجع نف�سه� ،ص( 229مادَّة ر ج م).
 املرجع نف�سه� ،ص( 226مادَّة ر ج م).
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م�صوغة للداللة على «ال�شيء املعينَّ الذي يُفعل به الفعل»
مع �شيء من املبالغة ،ونحن نرى �أنَّ من املعاين الأ �سا�سيَّة
ل�صيغ����ة «�أفعولة» املبالغة من املفع����ول؛ لأ نَّ الفعل احلادث
فيه����ا �أك��ب�ر م����ن و�ضع����ه املعت����اد� ،أو يحدث م����رَّات كثرية
متك����رِّرة ،واحلجَّ ة املفحِ مة �أو القول الف�صل �أ�شبه بحجرة
�ضخمة يُرجم بها اخل�صم ،فتهوي عليه ،فتُ�سْ كته �أو ُتهْلكه،
يل مبالغ فيه من حيث ق َّوتُه الإجنازيَّة.
فهي رجم قو ٌّ



ومن جانب �آخر ،كان اختيارنا مادَّة «الرجم» و�صيغة
«�أفعول���ة» – معًا  -ا�ستغال ًال للتجان�س ال�صوتيِّ بني اللفظ
العرب���يِّ «�أرجوم���ة ’ – »urjūmahوال �س َّيم���ا باجلي���م
العدنيَّ���ة �أو القاهريَّ���ة ’ - urgūmahواللف���ظ الأ عجميِّ
املقابل  .argumentوال ي�ستند هذا التجان�س � إىل ركيزة
� إمتولوجيَّ���ة؛ � إذ «امليم» يف الكلمة العربيَّ���ة �أ�صلٌ ،يف حني
أ�نَّها يف الكلمة الأ عجميَّة جزء من الالحقة .ment
ه���ذا ،ويجب التنوي���ه � إىل �أنَّ هناك فرقًا بني الأ رجومة
وم���ا عُ رف يف كتب الرتاث با�س���م «الأ جوبة امل�سكتة» ،فهذه
الأ خ�ي�رة مفهوم �أقرب � إىل املفهوم البالغ���يّ  ،وج ُّل الأ مثلة
ال���واردة حتت���ه ال تت�ضمَّ���ن �ألفاظً ا تد ُّل عل���ى الإفحام �أو ما
()
يعادل���ه ،وظاه ٌر �أنَّ مَ نْ ذكر ه���ذه الأ جوبة ا�ستح�سنها
وت�ص���وَّر أ�نَّها مُ�سْ كِتة من دون �أن يك���ون هناك ما ي�شري � إىل
الإ�س���كات؛ مبعن���ى �أنَّ امل ؤ�لِّف�ي�ن يف ه���ذا الباب نظ���روا � إىل
القيم���ة الرتبويَّ���ة والبالغيَّة يف الأ جوب���ة امل�سكتة و�سلخوها
يل ،وبهذا حت َّول���ت الأ جوبة امل�سكتة،
عن �سياقه���ا التداو ّ
منذ �أن أ�لَّف فيها ابن �أبي عون (ت 322هـ) كتابه (الأ جوبة
 ال�سامرائي ،فا�ضل �صالح :معاين أالبنية يف العرب َّية� ،ص.62
 فكرة اقرتان اال�ستح�سان أ
ب�شيهي
بالجوبة امل�سكتة جندها – مث ًال  -عند ا إل ِّ
أ
خ�ص�ص الباب الثامن من كتابه «امل�ستطرف» لـ «الجوبة امل�سكتة
الذي َّ
ب�شيهي ،حم َّمد
وامل�ستح�سنة ور�شقات الل�سان وما جرى جمرى ذلك» .ينظر :ا إل
ّ
بن أ�حمد :امل�ستطرف يف ِّ
كل فنٍّ م�ستظرف ،ج� ،1ص.196
 فنحن جند  -مث ًال  -الدكتورة منرية فاعور تتحدَّث عن القيمة الرتبو َّية والبالغ َّية
أ
للجوبة امل�سكتة ،قائلة« :فهي �إذا ما �شرف غر�ضها ونبل مق�صدها وكرمت
ِّ
ِّ
غايتها؛ تهذب الطباع وترقق القلوب وتدفع النا�س �إىل املثل العليا ،اعتمادًا على ما
يندرج فيها من �شريف اخل�صال أ�و كرمي العادات» (فاعور ،منرية حم َّمد« :بالغة
منوذجا»� ،ص ،)122وهي بذلك تتجاهل
أالجوبة امل�سكتة – أال�سلوب احلكيم
ً
ع�شرات أالمثلة من أالجوبة امل�سكتة التي لي�س لها عالقة بالرتبية وال بالبالغة،
والتي ال ميكن فهم فاعليتها �إال بالنظر �إليها من زاوية أال�سلوب َّية التداول َّية.

160

امل�سكتة) � ،إىل مناذج متعالية خارج الزمان واملكان ،بعد �أن
اخت�صرها وت�صرَّف فيها مبا يحقِّق غايته التعليميَّة.
أ�مَّا مفه���وم الأ رجومة فهو مفهوم تداويلٌّ ،يتعامل مع
امللفوظ يف �سياقه الذي ت�شكَّل فيه ،بكلِّ مالب�ساته املقاميَّة
وما يتَّ�صل به من الآثار املرتتِّبة عليه يف واقع متداولِيهِ.
 .3املنهج:
ب���د�أت الأ �سلوبيَّ���ة لغويَّ��� ًة م���ع «�شارل ب���ايل Charles
 ،»Ballyث���مَّ تطوَّرت ف�ص���ارت �أدبيَّة على يد «ليو �شبيتزر
 ،»Leo Spitzerث���مَّ ابتلعته���ا البنيويَّ���ة – م���ع «روم���ان

جاكب�س���ون  »Roman Jakobsonو»مي�شي���ل ريفات�ي�ر
 - »Michael Riffaterreفيما ابتلعت من مناهجَ وعلومٍ
فطبعته���ا بطابَعها ال�شكل���يِّ  ،وكادت ت َْ�ضمُر معه���ا لوال أ�نَّها
حملت يف �أح�شائها مقوِّمات البقاء باعرتافها ب�أهمِّية طريف
الإر�سال (املر�سِ ل واملر�سَ ل � إليه) يف وجود الأ �سلوب.
ومن ط���ريف االتِّ�صال هذي���نَّ ،مت انت�ش���ال الأ �سلوبيَّة
من و�ضعه���ا ال�صعب ،وذلك بربطها ب أ�ح���د �أهمِّ املناهج
يل
املعا�ص���رة يف الدر����س الل�س���اينّ ،وه���و املنه���ج الت���داو ّ
 ،pragmaticsال���ذي يركِّز على ال���كالم يف اال�ستعمال
و�أثره يف الواقع ،وهو منه���ج حاول الو�صول � إىل الأ دب
لإي�ض���اح �شروط (التع���اون) بني امل�ؤلف والق���ارئ ،الذي
ن����ص على النح���و املرجت���ى ،فنحن � إذ
بدون���ه ل���ن يوجد ٌّ
ن�ش�ت�ري كتابًا ال ن�أخذ كتابًا فقط ولكننا ن�أخذ معه امل ؤ�لِّف
لنم�ضي به معنا � إىل املنزل.
وم���ن ه���ذا االرتب���اط ب�ي�ن الل�ساني���ات التداوليَّ���ة
والأ �سلوبيَّ���ة ظه���ر اتجِّ اه جدي���د يف الدر����س الأ �سلوبيِّ هو
االتجِّ���اه التداويلّ� ،أو ما يع���رف بالأ �سلوبيَّة التداوليَّة،
وه���ي عبارة عن منطق���ة تداخل بني املنهج�ي�ن الأ �سلوبيِّ
م�ض���اف � إليها
ٌ
والت���داويلّ ،ولهذا تع���رَّف ب أ�نَّـه���ا �أ�سلوبيَّة
 ينظر :ابن أ�بي عون� ،إبراهيم بن حم َّمد :أالجوبة امل�سكتة� ،ص.60 ،59
 ينظر.Black, Elizabeth: Pragmatic stylistics, p. 2 :
 ينظرMey, Jacob: Literary pragmatics, p. 789 and :
.796
ب�سام بركة� ،ص.158
 ينظر :مولينيه ،جورج :أال�سلوب َّية ،ترجمةَّ :
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يل .وكان فان دايك قد ر�أى �أنَّ كال املنهجني
مك ِّو ٌن تداو ّ
يرتبطان ارتباطً ا وثيقً���ا ،على الرغم من الفرق املنهجيِّ
بني مو�ضوعيهما.
ويتحدَّد منه���ج الأ �سلوبيَّة التداوليَّ���ة من خالل نقاط
اال�ش�ت�راك بني املنهج�ي�ن ،التي تتمثَّ���ل يف :ا�ستخدامهما
عنا�ص���ر البالغ���ة ،وارتباطهما بالنحو وعل���م الرتاكيب،
وا�ستخدامهم���ا عنا�ص���ر التوا�ص���ل؛ كم���ا يتح���دَّد من
خالل ا�ستقطاب املب���ادئ والنظريَّات التداوليَّة � إىل حقل
التحليل الأ �سلوبيّ  ،ومن �أ�شه���ر هذه املبادئ والنظريَّات:
مب���د أ� التعاون ،الت�ضمني ،نظريَّ���ة املالءمة ،نظريَّة �أفعال
ال���كالم ،اال�ستلزام احل���واريّ  ،نظريَّ���ة الت أ�ث�ي�ر ،نظريَّة
التهذي���ب ،نظريَّ���ة احلِ جَ ���اج؛ وه���ي مفاهي���م ومب���ادئ
ونظري���ات تناولته���ا كتب التداوليَّة املختلف���ة ،بل منها ما
أ�ُفردت له كتبٌ م�ستقلَّة ،وال �سيَّما نظريَّة الأ فعال الكالميَّة
ونظريَّة احلِ جَ اج.
وتتوفَّر الأ �سلوبيَّة التداوليَّة على درا�سة جميع الظروف
– اللغويَّ���ة وغري اللغويَّة – التي ت�سمح للغة – ت�ؤازرها
ن����ص قادر على
عنا�ص���ر حمدَّدة م���ن ال�سي���اق – ب�إنتاج ٍّ

�إح���داث تغي�ي�رات داخليَّ���ة حم���دَّدة يف املتلقِّ���ي  ،وهي
تركِّ���ز ،ب�ش���كل �أ�سا�س���يٍّ  ،عل���ى تن���اول ق�ضايا م���ن قبيل:
التميي���ز بني اخلط���اب الأ دبيِّ وغ�ي�ر الأ دب���يّ  ،وال�سياق،
والتعب�ي�رات الت�أ�شرييَّ���ة  deictic expressionsالت���ي
حتيل على ال�سي���اق اخلارجيِّ كال�ضمائر و�أ�سماء الإ�شارة
واملعرَّف ب����أل والت�أ�شريات الزمانيَّة واملكانيَّة يف الظروف
والأ فع���ال ،ف�ض ًال عن الق�ضايا التي �أ�شاعتها التداوليَّة
 ينظرHickey, Leo: «Stylistics, pragmatics and :
.pragmastylistics», p. 578
الن�ص مدخل متداخل االخت�صا�صات ،ترجمة:
 ينظر :فان دايك ،تون أ� :.علم ِّ
�سعيد بحريي� ،ص.176
 ينظر :الوجيه� ،صالح ح�سن حم َّمد :أالبعاد التداول َّية للبنى أال�سلوب َّية يف �شعر
عبد العزيز املقالح� ،ص.23-20
Hickey: «Stylistics, pragmatics and pragmastylistics»,
.p. 578
 ينظر الف�صل أالول من كتاب  Pragmatic stylisticsإلليزابيث بالك،
�ص .16-2وحول التعبريات الت أ��شري َّية ميكن العودة �إىل الف�صل الثاين من
كتاب :يول ،جورج :التداول َّية ،ترجمة :ق�صي العتّابي� ،ص.37-27

الت���ي �سنح���اول هنا �أن نل���مَّ � إملامة �سريع���ة ب�أهمِّها ،حتَّى
ال نحت���اج � إىل التف�صيل فيه���ا يف �أثناء تن���اول مو�ضوعنا
الأ �سا�سيِّ «الأ رجومة» � إذ �سنكتفي بالإ�شارة � إليها فقط.
 .1 .3نظريَّة �أفعال الكالم :Speech act theory
تن����ص عل���ى �أنَّ قيمة ال���كالم لي�س فيما
ه���ي نظريَّة ُّ
يقدِّ مه من معلومات �أو فيما يعبرِّ عنه من �أفكار ،بل فيما
ينج���زه من �أفع���ال .وينبغي �أال يحيل ه���ذا امل�صطلح على
فعل التكلُّ���م ب�صورته املب�سَّ طة« ،بل عل���ى جمموع املوقف
االتِّ�ص���ايلِّ ،مبا يت�ضمَّنه من �سياق الكالم (املوقف الذي
يح���دث فيه ال���كالم ،وامل�شارك���ون ،و�أيّ تفاع���ل لفظيّ �أو
ج�س���ديّ ) وم���ن ال�سمات اللغويَّة التي ميك���ن �أن ت�سهم يف
معنى التفاعل».
وقد ميَّز جون �أو�ستني  – John Austinوهو �صاحب
هذه النظريَّة – بني ثالثة �أنواع من الفعل الكالمي ،هي:
فع���ل الق���ول  locutionary actوهو ق���ول �شيء ما من
خ�ل�ال � إط�ل�اق الأ لفاظ يف �ص���ورة جملة مفي���دة ،والفعل
ا إلجن���ازيّ  illocutionary actوهو القيام بفعل �ضمن
قول �شيء م���ا ،والفعل الت�أثرييّ perlocutionary act
وهو الفعل الناجت عن القول واملرتتِّب عليه.
وق�سَّ ���م �أو�ست�ي�ن الأ فع���ال الكالمي���ة ب�ص���ورة مبدئيَّة
� إىل :حُ كميَّ���ات  verdictivesتتمثَّل يف احلكم كالتربئة
لف ل َّفه���ا ،و� إنفاذيَّات
والإدان���ة والتق���ومي والت�صنيف وما َّ
�أو تنفيذيَّ���ات  exercitivesتق�ض���ي مبتابعة �أعمال مثل
الط���رد والعزل والت�سمية واالتِّهام وما �شابهها ،ووعديَّات
 commissivesتُلزم املتكلِّم بالقيام بت�صرُّف بطريقة
ما مثل الوعد واملوافقة والتعاقد وما � إىل ذلك ،و�سلوكيَّات
 behabitivesتعبرِّ عن التفاعل مع الآخرين كاالعتذار
وال�شك���ر والتهنئ���ة والرتحيب وما يف حكمه���ا ،وتبيينيَّات
تخت����ص بالعر�ض كالت�أكيد
ُّ
�أو عر�ضيَّ���ات expositives
 .Black: Pragmatic stylistics. p. 17
 ينظر  -مث ًال :الطبطبائي ،طالب �س ِّيد ها�شم :نظر َّية أالفعال الكالم َّية بني
فال�سفة اللغة املعا�صرين والبالغ ِّيني العرب ،الكويت :مطبوعات جامعة
الكويت1994 ،م� ،ص.9–8
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والنفي والو�صف واملحاجَّ ة وما � إليها.
ث���م جاء جون �س�ي�رل  John searleليدقِّق ت�صنيف
الأ فع���ال الكالميَّ���ة عل���ى النح���و ا آلت���ي :تقريريَّ���ات �أو
� إخباريَّات  assertivesالهدف منها تطويع املتكلِّم حيث
الكلم���ات تتطابق مع الع���امل وحيث احلال���ة النف�سيَّة عي
اليق�ي�ن باملحت���وى ،ووعديَّ���ات  commissivesالهدف
منه���ا جعل املتكلِّ���م ملتزمً ا ب� إجناز عم���ل وحيث يجب �أن
يطابق العا ُمل الكلماتِ وحيث احلالة النف�سيَّة الواجبة هي
�صدق النيَّ���ة ،و�أمريَّات �أو طلبيَّ���ات  directivesالهدف
منه���ا جعل املخاطب يق���وم ب�أمر ما � ،إذ يج���ب �أن يطابق
الع���ا ُمل الكلم���اتِ و تكون احلال���ة النف�سيَّة رغب���ة � /إرادة،
و� إيقاعيَّات �أو ت�صريحيَّات  declarationsالهدف منها
�إح���داث واقعة حيث التوافق بني العامل والكلمات مبا�شر،
وبوحيَّ���ات �أو � إف�صاحيَّ���ات  expressivesاله���دف منها
التعب�ي�ر ع���ن احلال���ة النف�سيَّة ب�ش���رط �أن يك���ون ثمَّة نيَّة
�صادقة وحيث ال توجد مطابقة بني العامل والكلمات.
 .2 .3مبد أ� التعاون :Co-operative principle
اق�ت�رح ب���ول غراي����س  Paul Griceه���ذا امل�صطل���ح
للدالل���ة على الظروف املثلى للمحادث���ة .وقد �سمَّى غراي�س
�أربع���ة �شروط �أو مبادئ �أو م�س َّلم���ات  maximsتقف وراء
كل اتِّ�ص���ال لفظ���يٍّ ناجح ،ه���ي :مبد أ� الك���م maxim of
 quantityوه���و �أن يت�ضمَّن الكالم الق���در الالزم وح�سب
م���ن املعلومات ،ومبد أ� الكي���ف  maxim of qualityوهو
�أن يكون الكالم �صادقًا وبريئًا من الإ�شارات التي ال �أ�سا�س
له���ا ،ومبد أ� ال�صل���ة  maxim of relationوهو �أن يكون
ال���كالم يف �صلب املو�ض���وع ،ومبد أ� الطريق���ة maxim of
 ينظر :الطبطبائي :نظر َّية أالفعال الكالم َّية بني فال�سفة اللغة املعا�صرين
والبالغ ِّيني العرب� ،ص .10وينظر أ� ً
ي�ضا :بالن�شيه ،فيليب :التداول َّية من
أ�و�ستني �إىل غوفمان ،ترجمة� :صابر احلبا�شة� ،ص.62
 ينظر :الطبطبائي :نظر َّية أالفعال الكالم َّية بني فال�سفة اللغة املعا�صرين
والبالغ ِّيني العرب� ،ص .32–30وينظر أ� ً
ي�ضا :بالن�شيه :التداول َّية من
أ�و�ستني �إىل غوفمان� ،ص.66
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 mannerوهو �أن يكون الكالم وا�ضحً ا ال لب�س فيه وال غمو�ض
وال � إ�سه���اب وال � إطناب .و�أيُّ خرق لإحدى هذه امل�سلَّمات
يف�ضي � إىل ح�صول ظاهرة اال�ستلزام احلواريّ .
 .3 .3اال�ستلزام احلواريّ :Conversational implicature
يق���وم اال�ستلزام احلواريُّ على فكرة �أنَّ هناك معاين
ال ميك���ن حتديدها � إال من خالل �سياق احلوار �أو املحادثة
ال���ذي وُجدت فيه .ومن غري االنتق���ال من القوَّة احلرفيَّة
�سي�ض ُّل طرفا االتِّ�صال طريقهما
� إىل القوَّة اال�ستلزاميَّ���ة ِ
� إىل الفهم.
وق���د اقرتح غراي����س تنميطً ا للعب���ارات اللغويَّة ،على
�أ�سا�س���ه تنق�س���م احلمول���ة الدالليَّ���ة للعب���ارة � إىل مع���ان
�صريحة ومعان �ضمنيَّ���ة .فاملعاين ال�صريحة هي املدلول
عليها ب�صيغة اجلملة ذاته���ا ،وت�شمل :املحتوى الق�ضويَّ ،
والقوَّة الإجنازيَّة احلرفيَّة .واملعاين ال�ضمنيَّة هي املعاين
التي ال تد ُّل عليها �صيغة اجلملة بال�ضرورة ،ولكنَّ لل�سياق
دخ�ل�اً يف حتديده���ا والتوجي���ه � إليه���ا ،وت�شم���ل :مع���اين
عرفيَّة ،ومعاين حواريَّة .واملعاين احلواريَّة هي التي تتولَّد
طبقً���ا للمقام���ات التي ُتنْجَ ���ز فيها اجلملة؛ مث���ل الداللة
اال�ستلزاميَّة.
 .4 .3نظريَّة املالءمة :Relevance theory
ه����ي نظريَّ����ة تداوليَّة معرفيَّ����ة� ،أر�سى معامله����ا الل�ساين
ين دي����ردر ول�س����ن  D. Wilsonوالفرن�س���� ُّي دان
الربيط����ا ُّ
�سربب����ر  ،D. Sperberوهي تهت ُّم بال�سياق الذي ينبغي �أن
يكون امللف����وظُ متالئمًا معه .ويت أ� َّل����ف ال�سياق من زمرة من
االفرتا�ضات امل�ستمدَّة من ثالثة م�صادر هي :ت�أويل الأ قوال
امل�سبقة ،واملحيط الفيزيائيّ  ،وذاكرة النظام املركزيّ .
 ينظر :عناين ،حم َّمد :امل�صطلحات أالدب َّية احلديثة� ،ص 102من املعجم
(مادَّة.)speech act theory :
 ينظر� :صحراوي ،م�سعود :التداول َّية عند العلماء العرب� ،ص.34
 ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.34
 ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.39-38
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ومن �أهم مب���ادئ نظريَّة املالءم���ة« :كلَّما قلَّ اجلهد
يف املبذول يف معاجلة امللفوظ ازدادت درجة مالءمة
املعر ُّ
هذا امللفوظ ،وكلما ا�ستدعى التعامل مع ملفوظ ما جهدً ا
كبريًا كانت مالءمته �ضعيفة».
 .5 .3نظريَّة احلِجَ اج :Argumentation theory
ُتعَ��� ُّد نظريَّ���ة احلِ جَ اج من �أهم النظريَّ���ات التداوليَّة،
وه���ي تنفرد بحقلها املنهجيِّ لكرثة االعتناء بها والت�أليف
فيه���ا منذ �سن���ة 1973م عندما �شقَّ له���ا «�أزفالد ديكرو
خا�ص���ة به���ا يف الدر����س
 »Ozwald Ducrotطريقً���ا َّ
الل�س���اينّ ،مفيدً ا من نظريَّة الأ فعال الكالميَّة التي قدَّمها
جون �أو�ستني وجون �سريل ،فقد «قام ديكرو بتطوير �أفكار
�أو�ست�ي�ن باخل�صو�ص ،واق�ت�رح ،يف هذا ا إلط���ار � ،إ�ضافة
فعلني لغويَّينْ  ،هما فعل االقت�ضاء وفعل احلِ جَ اج».
فالوظيف���ة احلِ جَ اجيَّ���ة للغ���ة مق َّدم���ة عل���ى الوظيفة
الإخباريَّ���ة« ،فالزعم بو�ص���ف احلقيقة ربمَّ���ا ال يكون � إال
قناعً ���ا لزع���مٍ � -أك�ث�ر جوهريَّة – مبمار�س���ة �ضغط على
�آراء الآخر» .ومن هنا تنطلق نظريَّة احلِ جَ اج من فكرة
« أ� َّنن���ا نتكلَّم عامَّة بق�صد الت�أثري ،وهي حتاول �أن تبينِّ �أنَّ
اللغ���ة تَـحْ مل ،ب�صفة ذاتيَّة وجوهريَّ���ة ،وظيف ًة حِ جَ اجيَّة؛
�أي �أنَّ ه���ذه الوظيف���ة م�ؤ�شَّ ٌر لها يف بني���ة الأ قوال نف�سها،
ويف املعنى ،وكلِّ الظواهر ال�صوتيَّة وال�صرفيَّة واملعجميَّة
والرتكيبيَّة والدالليَّة».
يل ينتمي � إىل جمال التداوليَّات،
واحلِ جَ اج ن�شاط ق���و ٌّ
بحث ذي طابع عقليّ ،
ويتعلَّق ببحث مزدوج عن احلقيقةٍ :
توليف بني
ن�صيٌّ ع���ن ٍ
وبح���ث ت أ�ث�ي�ريّ  ،وهو «حا�ص���ل ِّ
مكوِّنات خمتلفة تتعلَّق مبقامٍ ذي هدف � إقناعيّ ».
 املرجع نف�سه� ،ص.40
 العزاوي ،أ�بو بكر :اللغة واحلِ َجاج� ،ص.15
 احلبا�شة� ،صابر :ل�سان َّيات اخلطاب أال�سلوب َّية والتلفُّظ والتداول َّية� ،ص.246
 املرجع نف�سه� ،ص.8
 ينظر� :شارودو ،باتريك :احلِ َجاج بني النظر َّية أ
وال�سلوب ،ترجمة :أ�حمد
الوردين� ،ص .15-14وكذا :أ�عراب ،حبيب« :احلِ َجاج واال�ستدالل
اجي»� ،ص.102
احلِ َج ّ
 �شارودو :احلِ َجاج بني النظر َّية أ
وال�سلوب� ،ص.16

وي���رى دوك���رو �أنَّ احلُجج تتميَّ���ز بالرتاتب ،من حيث
الق���وَّة وال�ضعف ،وه���و ما �أف�ض���ى به � إىل ابت���داع مفهوم
ال�سلَّم احلِ جَ اج���يّ الذي «هو عالقة تراتيبيَّة للحُ جج».
ونح���ن نرى �أنَّ الأ رجومة حجَّ ة تتَّ�س���م بالقوَّة ،ال من جهة
حمتواه���ا �أو � إحالتها اخلارجيَّة ،بل من جهة خ�صائ�صها
الذاتيَّة وموقعها يف �سل�سلة الكالم.
الن����ص احلِ جَ اجيِّ درا�س ًة �أ�سلوب َّي ًة لي�س �أمرًا
ودرا�سة ِّ
الن����ص احلِ جَ اجيَّ
َّ
جدي���دً ا ،وال �س َّيم���ا م���ع � إميانن���ا ب����أنَّ
«فعاليَّ���ة خطابيَّ���ة ال تَظهر وال تتج�سَّ ���م لغويًّا � إال مبهارات
�أ�سلوبيَّ���ة»() .ولكنَّ اجلديد يف بحثنا ه���ذا �أنَّ الرتكيز
فيه ين�صبُّ على نوع حمدَّد من احلُجج ،يتَّ�سم بخ�صائ�ص
متيِّ���زه م���ن بقيَّ���ة أ�ن���واع احلج���ج ،وه���و م���ا �أ�سمين���اه
«الأ رجومة».
خا�صة
وب�سب���ب متيُّز الأ رجومة ،ف�إنَّ���ا اتَّـخذنا طريقًا َّ
لدرا�سته���ا ،مب���ا يع���رِّف به���ا ويك�ش���ف ع���ن خ�صائ�صها
أدوات يف
و�أنواعه���اُ ،مفِيدي���ن م���ن كلِّ م���ا ورثن���اه م���ن � ٍ
التحليل الأ �سلوبيِّ ثم ما ا�ستج َّد علينا من �أدوات التحليل
التداويلّ ،وذلك يف بوتقة م�شرتكة ت�ض ُّم يف �أثنائها خليط
املنهجني ،وهو الأ �سلوبيَّة التداوليَّة.
 .4اخل�صائ�ص الأ �سلوب – تداوليَّة للأ رجومة:
تنم���از الأ رجومة مبجموعة م���ن اخل�صائ�ص التي
ال ميك���ن ن�سبتها � إىل الأ �سلوبيَّة وحده���ا� ،أو � إىل التداوليَّة
وحده���ا ،ب���ل � إىل كلتيهما معً���ا ،ولذل���ك ا�ستعملنا مركَّب
 العزاوي :اللغة واحلِ َجاج� ،ص.20
اجي»� ،ص.108
 أ�عراب« :احلِ َجاج واال�ستدالل احلِ َج ّ
 ذكرت الدكتورة منرية فاعور خم�س �سمات بالغ َّية أ
للجوبة امل�سكتة يف درا�ستها
ال�سالفة ،وهي :ال�سرعة يف الردِّ ،ا إل�صابة يف القول ،ا إليجاز يف التعبري ،ح�سن
البيان� ،إفحام اخل�صم و�إ�سكاته (ينظر« :بالغة أالجوبة امل�سكتة»� ،ص116
وما بعدها) ،وهي �سمات بالغ َّية – كما ذكرت الدار�سة – بع�ضها يكتنفه
خا�صة باجلواب امل�سكت
الغمو�ض ،وبع�ضه ا آلخر يتَّ�سم بالعموم ولي�ست �سمة َّ
كا إل�صابة وا إليجاز وح�سن البيان .و أ� َّما ال�سرعة يف الر ِّد فهي لي�ست يف كلِّ
أالحوال �سمة البلغاء� ،إذ للحمقى ن�صيب منها (ينظر :ابن اجلوزي ،عبد
علي :أ�خبار احلمقى واملغفَّلني� ،ص ،)35ولهذا كان أال�صوب يف
الرحمن بن ّ
التعبري عن هذه ال�سمة ما أ��سميناه «املباغتة» �ضمن خ�صائ�ص أالرجومة ،ف�إنَّ
املباغتة �إيجاب َّية تنتج عن ق�صد وتتح َّرك نحو هدف ،بخالف (ال�سرعة يف
موجه.
الردِّ) ف�إ َّنها أ��شبه ب�صاروخ غري َّ
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(الأ �سلوب – تداوليَّة) للداللة على الن�سبة � إىل (الأ �سلوبيَّة
التداوليَّة) بو�صفه منهجً ا واحدً ا ،و� إن كان ثنائيَّ الأ رومة.
و�أه ُّم هذه اخل�صائ�ص:
 .1 .4لغويَّة /غري لغويَّة:
� إذا كانت اللغة ذات طبيعة حِ جَ اجيَّة� ،أو «حتمل ب�صف ٍة
ذاتيَّة وجوهريَّة وظيف����ة حِ جَ اجيَّة»؛ ف� إنَّ احلِ جَ اج – يف
املقابل « -ن�شاط قويلّ» ،وعليه ف� إنَّ الأ رجومة حُ جَّ ة ذات
طبيعة لغويَّة ،م����ن حيث �إنَّها قائم ٌة باللغة �أ�صواتًا وتركيبًا
ودالل����ةً .واللغ���� ُة التي تنتم����ي � إليها الأ رجومة ه����ي اللغ ُة يف
اال�ستعمال ،فهي كالم وتلفُّظ وخطاب يف �سياق حيّ .
� إنَّ الأ رجومة متثِّل احلالة الق�صوى للرغبة يف الكالم؛
لأ نَّ حاجة املتكلِّم � إليه���ا يف مقام احلوار واجلدل �شديدة
وملحَّ ���ة ،لك َّنه���ا الرغبة القاتلة؛ من حي���ث � إنَّ � إجناز هذه
الرغب���ة يف �سياق التلفُّ���ظ تقتل ال���كالم � إذ تُو ِقفُه .وبهذا
ف� إنَّ الأ رجومة  -مع كونها مكوَّنة من عنا�صر اللغة  -تعمل
�ض َّد اللغة؛ � إذ توقف جمرى الكالم وت�ضع له حدًّا.
� إنَّ الكالم احلِ جَ اجيَّ االعتياديَّ ُي ْنتِج كالمً ا ،من حيث
� إنَّ احلجَّ ة تولِّد حجَّ ة �أخرى ،والأ خرى تولِّد ثالثة ،وهكذا؛
أ�مَّا الأ رجومة ف�إنَّها تُنتج �أفعاالً؛ لأ نَّها احلجَّ ة التي ال حجَّ ة
بعده���ا ،وما بعدها � إال الأ فعال املنجزة على �أر�ض الواقع؛
خا�صي ًة �أخرى من خ�صائ�صها.
ولذلك متثِّل الإجناز َّي ُة ِّ
خا�صية
ومن هن���ا ميك���ن الق���ول � إنَّ الأ رجوم���ة ذات ِّ
مزدوج���ة؛ فهي لغويَّة م���ن جهة ،وغري لغويَّ���ة من اجلهة
الن����ص مينحه���ا
الأ خ���رى ،وموقعه���ا املتط���رِّف يف �آخ���ر ِّ
اخلا�صية ،ويهبه���ا قيمتها «فهي تنتم���ي � إىل طبيعة
ِّ
ه���ذه
لغويَّة ،وهذا ه���و واقعها املادِّيّ  ،وتنتم���ي يف الوقت نف�سه
� إىل طبيع���ة احل���دث غري اللغ���ويِّ بقدر م���ا ي�صبح الفعل
اللغويُّ نف�سُ ه حدثًا يف العامل» .وك ُّل هذا يعطيها �أهمِّية
 العزاوي :اللغة واحلِ َجاج� ،ص.14
 �شارودو :احلِ َجاج بني النظر َّية أ
وال�سلوب� ،ص.16
 مولينيه :أال�سلوب َّية� ،ص.106
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خا�ص���ة يف الأ �سلوبيَّة التداوليَّة ،كم���ا �أنها متثِّل الأ منوذج
َّ
الأ كرث و�ضوحً ���ا الزدواج اللغويِّ بغري اللغ���ويّ  ،والأ �سلوبيِّ
بالتداويلّ.
اخلا�صية العامَّ���ة جمموعة التقنيات
ِّ
ويدخ���ل يف هذه
بع�ضا منها يف الأ مثلة قيد الدر�س؛
الأ �سلوبيَّة التي ر�صدنا ً
كالن���داء ،واال�ستفهام ،واال�ستق�ص���اء ،والعك�س الرتكيبيِّ
وال���داليلّ ،والتعري����ض ،وما � إىل ذلك م���ن تقنيات �سيم ُّر
بع�ضها يف الأ مثلة التي �سنوردها يف باقي البحث.
علينا ُ
 .2 .4احلواريَّة:
ت أ�ت����ي الأ رجوم����ة يف ن�سق حواريّ َ ،أ� َقلُّه ق����و ٌل و َر ٌّد عليه،
وال ت�ص���� ُّو َر للأ رجومة خ����ارج هذا الن�سق .وم����ن هنا كانت
الأ رجوم����ة مفتقر ًة � إىل غريها من الكالم ،به يقوم معناها
ويتحقَّق تداوله����ا؛ لذا لزم �أن تت�ضمَّن رابطً ا لغويًّا يت�صدَّر
الأ رجوم����ة غالبً����ا؛ ك�أدوات :اال�ستئن����اف (الف����اء ،الواو)،
والإ�ضراب (بل) ،والإ�شارة (هذا) ،واجلواب (نعم ،ال).
وخا�صية احلواريَّة هي خا�صي���ة �أ�سا�سيَّة يتجلى فيها
يل للخطاب احلِ جَ اجي عامَّة ،فاحلوار هو
البعد التداو ُّ
�أه ُّم �أ�ش���كال التفاعل اللفظيِّ «وهو املجال الطبيعيُّ الذي
اخلا�صية ت ؤ�دِّي  -يف
ِّ
يق���ع فيه احلِ جَ اج بامتياز» .وهذه
كث�ي�ر من الأ حي���ان  � -إىل �أن يت�ص���دَّر الأ رجوم��� َة �أ�سلوبٌ
� إن�شائيٌّ طلبيٌّ  ،وال �سيَّما النداء واال�ستفهام.
ووا�ض���ح من النم���اذج املدرو�سة يف ه���ذا البحث� ،أنَّ
دالل���ة الأ رجومة ال تتَّ�ضح � إال بربطها بالأ قوال ال�سابقة يف
احلوار ،ومن ثمَّ ف� إنَّ مبد أ� (اال�ستلزام احلواريّ ) �أ�سا�سيٌّ
يف التعامل مع الأ رجومة وفهمها.
 .3 .4التطرُّ ف:
تق���ع الأ رجوم���ة يف �آخر ال���كالم و�آخر احل���وار؛ � إذ ال
كالم بعده���ا .وهي � إذا كانت �شدي���دة االتِّ�صال مبا قبلها
اجي»� ،ص.103
 ينظر :أ�عراب« ،احلِ َجاج واال�ستدالل احلِ َج ّ
 العزاوي ،أ�بو بكر :اخلطاب واحلِ َجاج� ،ص.53
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م���ن الكالم حلاجته���ا � إىل احلوار وانبنائه���ا عليه؛ ف�إنَّها
�شدي���دة االنقط���اع عمَّ���ا بعدها من���ه ،ف�ل�ا يعقبها كالم،
و� إن �ص���ادف �أن �أعقبه���ا كالم ف�إنَّه يك���ون مف�صو ًال عنها
بلحظات من ال�سكوت والوجوم� ،أو يكون من قبيل الو�صف
للأ فعال التي تنجزها.
اخلا�صية تقع الأ رجوم���ة يف املنت�صف ،ما بني
ِّ
وبه���ذه
ال���كالم من جهة ،واحلدث النا�ش���ئ عن الكالم يف �أر�ض
الواق���ع من اجلهة الأ خ���رى؛ ومن ثمَّ كانت ه���ي ال�صيغ َة
الأ ك�ث�رَ منوذجيَّة للدر�س الأ �سلوب���يِّ يف اجتاهه التداويلّ.
و� إذا ا�ستعرن���ا ثالثيَّ���ة الفعل الكالم���يِّ يف نظريَّة �أو�ستني

«فع���ل الكالم ،وق���وَّة فعل الكالم ،والزم فع���ل الكالم»
للأ رجومة؛ �ستظهر لدينا هذه الثالثيَّة:
1-

الكالم (لغويّ ).

2-

الأ رجومة (لغويَّة /غري لغويَّة).

3-

احلدث (غري لغويّ ).

التقنيات التي تُنهي ال���كالم يف �سال�سة وتمُ هِّد لل�سامعني
ب����أنَّ احلوار يف طريقه � إىل االنته���اء ،حمقِّق ًة بذلك مبد أ�
التعاون الذي تخرقه الأ رجومة ب�شكل �صارخ.
هذا ،وم���ع كون الأ رجوم���ة جمل��� ًة ا�ستفهاميَّة تتطلَّب
جوابً���ا وم���ن ث���مَّ ا�ستم���رارًا للح���وار؛ ف���� إنَّ الأ رجوم���ة -
مبباغتتها ال�شدي���دة  -توقف احلوار ،وت�ؤجِّ ل الإجابة عن
ال�س�ؤال � إىل زمن تالٍ يطول ويق�صر وربمَّ ا ال ي�أتي �أبدً ا � .إال
�أنَّ بع����ض هذه اال�ستفهامات جترَّدت من داللة اال�ستفهام
� إىل دالالت �أخرى يحدِّ دها ال�سياق.
والواق���ع �أنَّ القوَّة احلِ جَ اجيَّ���ة للأ رجومة �آتية ب�صورة
اخلا�صي���ة :املباغتة ،ال م���ن امل�ضمون
ِّ
�أ�سا�سيَّ���ة م���ن هذه
العقليِّ �أو املحتوى املعر ِّيف الذي ت�شتمل عليه ،ففعاليتها –
� إذن  -تكم���ن يف قطعها املفاجئ لت�سل�سل الكالم ،وهو ما
يُحْ دِ ثُ �صدم ًة لدى املتلقِّي /املتلقِّني ،ومن هنا فالأ رجومة
ظاهرة تداوليَّة بامتياز.
 .5 .4الإ جنازيَّة:

فعلى هذا تكون الأ رجومة �أ�شبه بالربزخ الذي تختلط
خا�صة ال جندها
فيه خ�صائ�ص الكالم واحلدث يف حالة َّ
يف كثري من التعبريات اللغويَّة.
 .4 .4املباغتة:

إيقاف
تت�ضمَّ���ن الأ رجوم���ة ق���وَّة � إجنازيَّ���ة ،ول���و كان � ُ
ال���كالم �أو � إ�س���كاتُ الطرف ا آلخ���ر ا إلجن���ا َز الوحيدَ لها
لكفاه���ا ،لكنَّها تتجاوز ذلك � إىل � إجنا ِز �أكرث من فعل ،قد
بع�ضها تدمرييًّا .من ذلك هذا اخلرب:
يكون ُ

ِ���ف الأ رجوم��� ُة ال���كالمَ يف �ص���ورة مباغت���ة وغري
تُوق ُ
والطرف
ُ
تلقائيَّة؛ مبعن���ى �أنَّ عجلة الكالم تك���ون دائرةً،
الآخر متهيِّ���ئ ملوا�صلة ال���كالم ،ولكنَّ العجل���ة تعرت�ضها
حجرة كبرية تُوق���ف دورانها ،ولي�ست هذه احلجرة �سوى
خا�صي���ة �أ�سا�سيَّة يف الأ رجومة ،و� إال
الأ رجومة .فاملباغتة ِّ
كانت من جملة الكالم املعتاد الذي ال ب َّد له من نهاية.

«كان الوزي���ر عبي���د اهلل بن �سليم���ان �أر�سل � إىل ثعلب
ليختل���ف � إىل ولده القا�س���م؛ ف�أبى ،واعت���ذر بال�شيخوخة
يل من ترت�ضيه من �أ�صحابك؛
وال�ضع���ف؛ فقال لهَ :أ� ْنفِذْ � إ َّ
ف�أنف���ذ � إليه ه���ارونَ ال�ضري���ر؛ فا�ستح�ضر الوزي��� ُر عبي ُد
اهلل �أبا � إ�سح���اق الزجَّ اج ،وجمع بينه وبني هارون؛ ف�س�أله
الزجَّ اج :كيف تق���ول� :ضربتُ زيدً ا �ضربًا؟ فقال� :ضربتُ
زيدً ا �ضربًا .فقال :كيف تكني عن زيد وال�ضرب؟ ف�أفحمه؛
ومل يجب ،وحار يف يده ،وانقطع انقطاعً ا قبيحً ا؛ ف�صرفه
الوزي���ر ،واخت���ار الزجّ اجَ لت�أديب ولده؛ ف���كان ذلك �سبب
منيَّة هارون».

اخلا�صية متيِّز الأ رجوم���ة عمَّا عُ رف يف النقد
ِّ
وه���ذه
العرب���يِّ القدمي باالختت���ام واالنته���اء و�أ�ضرابهما من
 () أ�و�ستني ،جون :نظر َّية أ�فعال الكالم العا َّمة (كيف ننجز أال�شياء بالكالم)،
ترجمة :عبد القادر قينيني� ،ص.123
العربي القدمي ،ج� ،1ص.239 ،108
 () مطلوب ،أ�حمد :معجم النقد
ِّ

 احلمويّ  ،ياقوت بن عبد اهلل :معجم أالدباء ،ج� ،6ص.2762
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وعق���ب هذا اخل�ب�ر توجد العب���ارة الآتي���ة« :وما كان
هارون ممَّ ن يذهب عليه هذا؛ ف� إنَّ جواب امل�س�ألة� :ضربتُه
�إيَّاه» .وهذا التعقي���ب ي ؤ�كِّد �أنَّ فاعليَّة احلجَّ ة التي �أقيمت
على هارون احلائك يف �ص���ورة ال�س�ؤال املذكور� ،إنمَّ ا �أتت
م���ن �سياقها التداويلّ ،ال م���ن ال�سياق العقل���يِّ �أو املعر ِّيف
و� إال لأ ج���اب عن���ه؛ مبعنى �أنَّ �سياق الت���داول مل يكن  -يف
زمان���ه ومكانه  -منا�سبًا لهارون وال م�ؤهِّ ًال له ليجيب عن
ال�س�ؤال؛ ربمَّ ا لظروف نف�سيَّة �أو �صحيَّة �أو اجتماعيَّة.
الن�ص العدد الكبري من الأ فعال التي
ومالحظ يف هذا ِّ
�أجنزته���ا الأ رجومة «كيف تكني عن زيد وال�ضرب؟» على
�أر�ض الواقع ،وهي �أفعال متالحقة ومرتاتبة يف القوَّة من
الأ دنى � إىل الأ على وتنتهي بنهاية م�أ�ساويَّة :الإفحام ،عدم
الإجابة ،احلرية ،االنقطاع ،فقدان الوظيفة ،املوت.
� .5أنواع الأ رجومة:
الن�صيَّة املختارة يف هذا البحث،
ر�صدنا يف النماذج ِّ
نوع�ي�ن من أ�ن���واع الأ رجوم���ة ،هم���ا الأ رجوم���ة الداخليَّة
والأ رجومة اخلارجيَّة.
 .1 .5الأ رجومة الداخليَّة:
ه���ي الأ رجومة النا�شئة من احل���وار نف�سه ،ولي�س لها
ارتباط بال�سياق اخلارجيّ ؛ � إال من حيث �أثرُها التداويلّ.
وق���د ظه���ر لن���ا �أنَّ ه���ذه الأ رجوم���ة نا�شئة ع���ن ا�شتغال
الن����ص نف�س���ه ،ا�ستنادًا
حم���وري االختي���ار والتوزي���ع يف ِّ
� إىل معي���ار ال�سياق الريفات�ي�ريّ  ،ال � إىل معايري خارجيَّة،
فتك���ون الأ رجومة بذلك م�سل���كًا �أ�سلوبيًّ���ا بح�سب مفهوم
ريفاتري.
وغالبًا ما تكون الأ رجومة الداخليَّة وليدة القول ال�سابق
مبا�شرة يف احلوار � ،إذا عددنا احلوار �سل�سلة من الأ قوال،
و� إن كانت هن����اك بع�ض الأ مثلة على �أنَّ الأ رجومة الداخليَّة
كان����ت وليدة قول ال ي�سب����ق الأ رجومة مبا�ش����رة .ونع ُّد هذا
�سلوبي� ،ص.150
 ع َّياد� ،شكري حم َّمد :اتجِّ اهات البحث أال ّ
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القول ال�سابق يف احلوار واملولِّد للأ رجومة الداخليَّة ،مهادًا
«المْهودة» ِوزَان «الأ رجومة».
لها ،ولذلك ن�سمِّيها أُ
وعلى هذا ،ظهر لدينا منطان من الأ رجومة الداخليَّة:
منط ا�ستبدايلّ ،و�آخر توزيعيّ .
.1 .1 .5
يل من الأ رجومة الداخليَّة ،على
يقوم النمط اال�ستبدا ُّ
ا�ستبدال كلمة � -أو �أكرث  -يف الأ رجومة ،ب�أخرى وردت يف
الأ مهودة .وقد �ألفينا العالقة بني الكلمتني قائم ًة يف �أغلب
الأ مثلة �إمَّا على الت�ضاد �أو على اال�شتقاق.
وهذا اال�ستبدال يقوم على مبد أ� االختيار ،وهذا املبد أ�
مهمّ ل���دى منظِّ ري الأ �سلوب من جه���ة ،ولدى منظِّ ري
احلِ جَ ���اج من اجلهة الأ خرى ،فعندهم �أن «اختيار املتكلِّم
�ألفاظَ ���ه للتعبري عن �أفكاره قلَّما يك���ون اختيارًا ال تتحكَّم
فيه غايات حِ جَ اجيَّة».
.1 .1 .1 .5
تتَّ�س���م الأ رجوم���ة الداخليَّ���ة اال�ستبداليَّ���ة الت�ضا ِّديَّة
�ي�را يف البني���ة التوزيعيَّة
 ع���ادة  -ب أ� َّنه���ا ال تُـحْ ���دث تغي ًللأ مهودة ،ويقت�صر التغيري على اال�ستبدال بكلمة �ضدِّ ها.
يل
وعل���ى الرغم م���ن حمدوديَّ���ة التغيري ف� إنَّ أ�ث���ره التداو َّ
ري جدًّا .ومن �أمثلة ذلك:
وفعلَه الإجنازيَّ كب ٌ
«م َّر ه�شامُ بنُ عبد امللك ببع�ض �أهل ال ُكلْفة والف�ضول،
وعليه حلَّ���ة ذيَّالة ي�سحبها يف الرتاب ،فق���ال له املتكلِّف:
ي���ا هذا؛ �إنَّك �أف�سدت ثوب���ك .قال :وما ي�ضرُّك من ذلك؟
ق���ال :ليتك �ألقيت���ه يف النار .قال :وم���ا ينفعك من ذلك؟
ف�أفحمه غاية الإفحام».
فالأ رجوم���ة «وما ينفعك من ذلك؟» ه���ي نتاج عمليَّة
ا�ستبدال يف مفردة واحدة ،حيث ا�ستُبدلت كلمة «ينفعك»
يف الأ رجوم���ة بكلمة «ي�ضرُّك» يف الأ مهودة ،وهو ا�ستبدال
 ربابعة ،مو�سى �سامح :أال�سلوب َّية مفاهيمها واتجِّ اهاتها� ،ص.26
 �صولة ،عبد اهلل :يف نظر َّية احلِ َجاج� ،ص.79
 اجلاحظ ،عمرو بن بحر :ر�سائل اجلاحظ ،ج� ،1ص.164
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قائم على الت�ضادّ ،والت�ضا ُّد م�سلك �أ�سلوبيّ  .وهنا نالحظ
�أنَّ «�صيغ���ة التوجي���ه اال�ستفهاميَّ���ة ذاتُ بع���د حِ جَ اج���ي
مهمّ » ،ف�ض ًال عمَّا حتمله من نربة �ساخرة.
.2 .1 .1 .5

فلم يزد �أبو متَّام غري �أنْ عَ ك ََ�س ترتيب �أفعال الأ مهودة،
فجعل «تعرف» مكان «تقول» ،و»يُقال» مكان «يُعرف»؛ لكنَّ
ه���ذا التوزي���ع املباغ���ت غري املتوقَّ���ع �أحدث أ�ث���رًا قويًّا يف
املحاور بحيث مل يق َو على موا�صلة احلوار.

و أ�م���ا الأ رجوم���ة الداخليَّ���ة اال�ستبداليَّ���ة اال�شتقاقيَّة
�ي�را يف البني���ة التوزيعيَّة
فتتَّ�س���م ب أ�نَّها تحُ ْ���دث تغيريًا كب ً
للكالم نا�شئًا من تغيرُّ �صيغة الكلمة .ومن �أمثلتها:

ووا�ضح م���ن الأ مثلة ال�سابق���ة �أنَّ الأ رجومة الداخليَّة
يل من الكالم نف�سه� ،أكرث من مرجع
حتقِّق �أثره���ا التداو َّ
ال���كالم ،مبعن���ى �أنَّ فاعليَّ���ة الأ رجوم���ة �آتي ٌة م���ن انبهار
اخل�صم ب�صيغتها ومن ثمَّ بقدرة �صاحبها على الت�صرُّف
يف القول يف حيِّ���ز زمنيٍّ حمدود جدًّا من دون � إمعان فكر
�أو تكلُّف عبارة.

«التق���ى يف بع�ض بالد الهند رج�ل�ان ،فقال �أحدهما
للآ خ���ر وكان غريبًا :ما �أقدمك بالدنا؟ قال :جئت �أطلب
عل���م الوَهْ م .قال له ال�سائ���ل وكان �أحكم :فتوهَّ مْ أ�نَّك قد
وان�صرف .ف أ�ُفحم».
ْ
�أ�صبته
فق���د ا�ستثمر احلكي���م الكلمة الأ خرية م���ن الأ مهودة
وه���ي «الوهم» ،وا�شتقَّ منها فع ًال طلبيًّا هو «توهَّ مْ » ،وبنى
علي���ه �أرجومته ،وهذا يذكِّرن���ا يف البالغة العربيَّة بتقنية
«ت�شاب���ه الأ طراف» التي حتكم بن���اء الن�ص وجتعل بع�ضه
مبنيًّ���ا عل���ى بع�ض ،من خ�ل�ال تكرار الكلم���ة الأ خرية يف
جملة ،يف �أول اجلملة التالية.
.2 .1 .5
و�أما النمط الثاين ،وهو الأ رجومة الداخليَّة التوزيعيَّة،
فقائم على �إع���ادة توزيع كالم �سابق يف احلوار ،من دون
تغيري يف مفرداته ،و� إعادة ترتيب الكلمات من الأ مور التي
تُعنى بها الأ �سلوبيَّة التداوليَّة .ومن �أمثلة هذا النمط:
«كان أ�ب���و متَّ���ام � إذا كلَّمه � إن�سان �أجاب���ه قبل انق�ضاء
كالمه ،ك أ�نَّه قد علم ما يقول ف�أع َّد جوابه .فقال له رجل:
ي���ا �أبا متَّام ولمِ َ ال تقول من ال�شعر ما ُي ْعرَف؟ فقال :و�أنت
لمِ َ ال تعرف من ال�شعر ما يُقال؟ ف�أفحمه».
 بنو ها�شم ،احل�سني�« :آل َّيات احلِ َجاج يف ك�شف ما هو يف احلقيقة جلاج»،
�ص.56
 ينظر :املرجع نف�سه� ،ص.56
علي بن حم َّمد :الب�صائر والذخائر ،ج ،7ط� ،1ص.71
 التوحيديُّ ،
 ينظرHickey: «Stylistics, pragmatics and :
.pragmastylistics», p. 579
 ال�صويل ،حم َّمد بن يحيى :أ�خبار أ�بي تَـ َّمام� ،ص.72

وكثري من �أمثلة الأ رجومة الداخليَّة تُظهر �أنَّ �صاحب
الأ رجومة يتَّكئ عل���ى كالم اخل�صم (�صاحب الأ مهودة)
يف � إنتاج �أرجومته ،وهو م���ا يزيد انبهار اخل�صم و�شعوره
بالغيظ ،ويقوّي تداوليَّة الأ رجومة � إىل �أبعد مدى.
 .2 .5الأ رجومة اخلارجيَّة:
ن����ص خارجيّ ،
وه���ي منط���ان� :أرجوم���ة نا�شئة م���ن ٍّ
و�أخرى نا�شئة من �سياق خارجيّ .
.1 .2 .5
ن����ص خارج���يٍّ تعتم���د على
فالأ رجوم���ة النا�شئ���ة م���ن ٍّ
ن�صيَّة �سابقة يف
اال�ست�شه���اد بن�صو����ص �آتية من منظوم���ات ِّ
الن�ص املقدَّ�س
الن�ص احلواريِّ القائم ،و�أبرزها ُّ
الوجود على ِّ
كالق���ر�آن واحلدي���ث .ويحقِّ���ق ه���ذا النم���ط م���ن الأ رجومة
يل من خالل قوَّة احلجَّ ���ة الآتية من
اخلارجيَّ���ة فعلَه الت���داو َّ
أي�ضا  -مباغتة املحاور بالردّ،
الن�ص ،ومن خالل – � ً
قدا�سة ّ
الن�صو�ص املقدَّ�سة .هذا ،و َي ُع ُّد (�شارودو)
َ
والتعري�ض بجهله

اال�ست�شهاد �أ�سلوبًا قوليًّا من �أ�ساليب الإجناز احلِ جَ اجيّ .
ومن �أمثلة ذلك:
« أ�ُتي املن�صور برجل �سُ عي به � إليه ،فخاطبه املن�صور،
ف�أخذ الرج���ل ي�أتي بحجَّ ته ،فق���ال له املن�ص���ور :أ� َو ُي َت َكلَّمُ
 ينظر� :شارودو ،احلِ َجاج بني النظر َّية أ
وال�سلوب� ،ص.94
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لَ���دَ يّ ؟ فق���ال :يا �أمري امل�ؤمن�ي�ن؛ � إنَّ اهلل ع��� َّز وجلَّ يقول:
}يَ���وْمَ َت ْأ�تِي ُك ُّل َنف ٍْ�س تجُ َادِلُ عَ ���ن َنفْ�سِ ها{� ،أفنجادل اهلل
ج���دا ًال وال نك ِّلم���ك كالمً ���ا .ف أ�ُفحم املن�ص���ور من كالمه،
و�أمر له بجائزة ،وعفا عنه».
أي�ضا:
ومن ذلك � ً
«حدَّثنا حممَّ���د بن زكريَّا قال :ح�ض���رت جمل�سً ا فيه
عبيد اهلل بن حممَّد ب���ن عائ�شة التَّميميّ  ،وفيه جعفر بن
القا�سم الها�شم���يّ  ،فقال البن عائ�شة :ههنا �آية نزلت يف
خ�صو�صا .ق���ال :وما هي؟ ق���ال :قوله تعاىل
ً
بن���ي ها�شم
���ك} .فقال ابن عائ�ش���ة :قومُه
َ���ك َو ِل َقوْمِ َ
{ َو�إنَّ��� ُه لَذِ كْ��� ٌر ل َ
خ�صو�صا .قال:
ً
ُق َريْ����ش ،وهي لنا معكم .ق���ال :بل هي لنا
فخُ ���ذْ معها { َوكَذَّ بَ ِب ِه َق ْوم َُك وَهُ ��� َو الحْ َ قُّ} .قَالَ  :فَ�سكت
جَ ْعفَر ،فَلم يجد جَ وَابًا».
.2 .2 .5
والنمط الث���اين ،وه���و الأ رجومة النا�شئ���ة من �سياق
خارجيّ  ،يتنوَّع على وف���ق ال�سياق ،فهناك �أرجومة نا�شئة
م���ن �سياق احلال ،و�أخرى من �سي���اق تاريخيّ  ،وثالثة من
�سي���اق عقليّ  ،ورابعة م���ن �سياق اجتماع���يّ  .ويحقِّق هذا
يل من خالل
النمط من الأ رجوم���ة اخلارجيَّة �أثرَه التداو َّ
مرج���ع الكالم �أكرث من ال���كالم نف�س���ه ،و� إن كان الكالم
نف�س���ه يت�ضمَّن بع����ض التقنيات الأ �سلوبيَّ���ة التي تزيد من
تداوليَّته.
.1 .2 .2 .5
فمثال الأ رجومة النا�شئة من �سياق احلال:
«ق���ال خال���د بن �صف���وان لبالل ب���ن �أبي ب���ردة الذي
أ�ُح�ض���ر مقيَّ���دً ا يف جمل�س يو�سف بن عم���ر الثقفي عامل
ه�ش���ام :احلم���د هلل ال���ذي �أذلَّ �سلطانَك ،وه��� َّد �أركانك،
و�أزال جمالك ،وغيرَّ حالك ،فواهلل كنت �شديد احلجاب،
 العاملي ،حم َّمد بن ح�سني :الك�شكول ،ج� ،3ص.1577
علي :أالذكياء� ،ص.118
 ابن اجلوزي ،عبد الرحمن بن ّ
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م�ستخفًّ���ا بال�شري���ف مُظه���رًا للمع�صية .فق���ال بالل :يا
خال���د؛ � إمنا ا�ستطل���تَ عليَّ بث�ل�اث :الأ م�ي�ر عليك مقبل
وعنِّ���ي معر�ض ،و�أنت طليق و�أنا عانٍ  ،و�أنت يف وطنك و�أنا
غريب .ف�أفحمه».
تكم���ن الق���وَّة التداوليَّ���ة يف ه���ذه الأ رجوم���ة يف أ�نَّها
ت�ستثم���ر واقع احل���ال ،وزاد من تداوليَّته���ا �أ�سلوب عر�ض
واق���ع احلال عن طري���ق ا�ستخ���دام تقنيت�ي�ن �أ�سلوبيَّتني:
يل م���ن �أ�ساليب
الأ وىل تقني���ة املقارن���ة ،وه���ي �أ�سلوب قو ٌّ
الإجناز احلِ جَ اجيّ ؛ والثانية تقنية اال�ستق�صاء ،وبهما
�أجنز املتكلِّمُ فع ًال على �أر�ض الواقع ب�أنْ �أفحم خ�صمه من
جهة ،وم���ن اجلهة الأ خرى ا�ستعط���ف احلاكمَ واحل�ضو َر
ب�صورة غري مبا�شرة من دون �أن يقلِّل من قدر نف�سه.
أي�ضا هذا اخلرب:
ومن ذلك � ً
«خرج كثيرِّ � إىل م�صر؛ وعزَّة باملدينة ،فا�شتاق � إليها،
فقام � إىل بغلة له ،ف�أ�سرجها ،وتوجَّ ه نحو املدينة؛ مل يعلم
ب���ه أ�ح���د ،فبينا هو ي�س�ي�ر يف التيه مبكان يق���ال له فيفاء
خ���رمي؛ � إذا ه���و ب ِب ِع ٍري قد �أقبل���ت من ناحي���ة املدينة ،يف
�أوائله���ا حمامل فيها ن�سوة ،وكث�ِّيرِرِّ متلثِّم بعمامة له ،ويف
الن�سوة ع���زَّة ،فلمَّا نظرت � إليه عرفت���ه ،و�أنكرها ،فقالت
لقائد قطاره���ا � :إذا دنا منك الراك���ب فاحب�س .فلمَّا دنا
كث�ِّي�رِّ حب�س القائ��� ُد القطارَ؛ فابتدرته ع���زّة ،فقالت :من
الرج���ل؟ ق���ال :من النا�س .قال���ت� :أق�سمت .ق���ال :كثيرِّ .
قال���ت :ف�أين تريد يف هذه املف���ازة؟ قال :ذكرتُ عزَّة و�أنا
مب�ص���ر فل���م �أ�صرب �أن خرج���تُ نحوها عل���ى احلال التي
ترين .قال���ت :فلو �أنَّ عزَّة لقيتْ���ك ف�أمرتْك بالبكاء �أكنت
تبكي؟ قال :نعم .فنزعت عزَّة اللثام عن وجهها ،وقالت:
�أنا عزّة ،ف�إن كنت �صادقًا فافعلْ ما قلت .ف أ�ُفحم .فقالت
للقائ���د :قُ���دْ قطارك؛ فق���اده ،وبقي كث�ِّي�رِّ مكانه ال يحري
وال ينطق حتَّى ت���وارت ،فلمَّا فقدها �سالت دموعُ ه ،و�أن� أش�
 ال�صفدي ،خليل بن أ�يبك :نكت الهميان� ،ص.148
 ينظر� :شارودو ،احلِ َجاج بني النظر َّية أ
وال�سلوب� ،ص.88

املجــلد الثاين ❁ العــدد الأ ول ❁ فرباير 2018م

يقول :
ق�ض ـ ـينْ ثـ ــمَّ تركنن ــي
وق�ض ـَينْ َ م ــا َّ
ّ
بـ َف ْي ـف ـ ــا خُ ـ َر ْي ــمٍ قائـ ًمـ ـ ــا أ�تـل ـ ـ ـ ـ َّد ُد
ت�أطَّ ــرن ح َّتــى قلــتُ لَ�سْ ـ ــنَ بوارحً ــا
وذُ بْنَ كما ذاب ال�سَّ دِ ي ُـف امل�سـرهَ ـ ُد
أ�ق ـ ــول ملـ ــاء العـ ــني� :أمع ــنْ  ،لع َّلـ ــه
ملا ال يرى مـن غائـب الوجــد ي�شه ـ ُد
فلـم َأ� َر مِ ْثــلَ الع ـ ـ ِني َ�ض َّنــت مبائه ــا
عليَّ وال مثلــي عل ــى الدم ــع يَحْ �سـ ُد
وبــني الرتاقـ ــى واللهـ ــاة حـ ـ ـ ــرار ٌة
مكان ال�شَّ جَ ى ما � إنْ تبوح فت ُربدُ»



لقد ا�ستغلت عزَّة �سياق احلال ،وبنت الأ رجومة عليه،
فح َّقق���ت الأ رجومة فعله���ا الإجنازيَّ والت���داويلَّ ،وهو ما
باغت كثيرِّ ًا ف�أفحمه ،و أ�ثَّر فيه �أثرًا بعد �أثر ،حيث جمدت
�أع�ض���ا�ؤه فل���م يق َو على احلرك���ة ،ومل ي�سعف���ه ل�سانه ،وال
�سال���ت عينه .وبعد انق�ضاء مق���ام التداول املبا�شر �سالت
عين���ه ونطق ل�سانه! وهذه يك�شف عن ق���وَّة فعل الأ رجومة
وجتاوزه حدود الزمان واملكان.
.2 .2 .2 .5
ومن �أمثلة الأ رجومة النا�شئة من �سياق تاريخيّ :

ففي حني �أرادت الأ مهودة ا�ستثمار التاريخ ل�صاحلها،
كانت الأ رجومة �أكرث ا�ستثمارًا له ،فقد ردَّت على الإ�شارة
التاريخيَّ���ة يف الأ مه���ودة ب�إ�شارت�ي�ن ،ثم � إنه���ا قلبت الذمَّ
بالفقء فخرًا ،ب����أنْ ركَّزت الأ رجومة على هروب اخل�صم
«مدب���رًا ،مو ِّليًا» يف مقابل ثب���ات املتكلِّم ،فالعني فُقئت يف
حال � إقبال ال � إدبار ،وهذا حم ُّل فخر.
ومن �أمثلة الأ رجومة النا�شئة من �سياق عقليّ :
«تكلَّ���م �شابٌّ يومً ا عند ال�شَّ عْبيِّ بكالم ،فقال ال�شعبيُّ :
م���ا �سمعنا بهذا! فق���ال ال�شابُّ � :أكلَّ العل���مِ �سمعْتَ ؟ قال:
ال .ق���ال :ف�شَ طْ رَه؟ قال :نعم .قال :فاجعل هذا يف ال�شطر
الذي مل ت�سمعْه .ف أ�ُفحم ال�شعبيّ ».
فه���ذه الأ رجومة هي نتاج التفك�ي�ر العقليِّ واملنطقيّ ،
وفيها ا�ستدرج ال�شابُّ ال�شعبيَّ يف احلوار حتى �أو�صله � إىل
هذه النتيج���ة احلِ جَ اجيَّة املفحمة مع كونه���ا تبدو للوهلة
الأ وىل م���ن البدهي���ات ،لك���ن ينبغ���ي علين���ا �أال نقلِّل من
�ش����أن البدائه واحلقائق ،فهي �أ�ساليب دالليَّة من �أ�ساليب
الإجناز احلِ جَ اجيّ .
ولك���نَّ احلقائق والبدهيَّات قد جت���د يف الأ رجومة ما
يح ُّد من عمومها و�شمولها ويحوِّلها من حقيقة مطلقة � إىل
حقيق���ة ن�سبيَّة ،وذلك عن طريق ال�سي���اق العقليِّ امل�ستند
� إىل مقوالت ال�شرع .من ذلك هذا اخلرب:
«ق���ال خال���د لبالل بن أ�ب���ي بردة يف كالم ج���رى � :إنَّ
مَ نْ �سبقتَ��� ُه فقد ُفتَّه ،و� إنَّ من �سبقك فقد فاتك .فقال له
بالل :ف�إنَّك قد �سبقك �أجلُك �أفتفوتُه؟ وقد �سبقك رزقُك
�أفيفوتُك؟ ف�أفحم خالد».
.4 .2 .2 .5

«دخ���ل (عَ دِ يُّ بن حامت) على معاوية وعنده عبد اهلل
ب���ن الزبري ،فقال ابن الزبري :ي���ا �أمري امل�ؤمنني هِ جْ ُه ف� إنَّ
عن���ده جوابًا .فق���ال معاوية :أ�مَّا �أنا ف�ل�ا ،ولكنْ دونك � إن
�شئ���ت .فقال له ابن الزب�ي�ر� :أيَّ يوم فُقئت عينُك يا عديّ
(وكان���ت فُقئت يوم اجلمل) .قَال :يف اليوم الذي قُتل فيه
و�ضرِ بْتَ على قفاك ُم َولِّيا .ف�أفحمه».
�أبوك مُدْ ِبرًا ُ

و أ�م���ا الأ رجوم���ة النا�شئة م���ن �سي���اق اجتماعي؛ ف� إن
م�س اجلوانب الأ خالقيَّة للمحاور� ،أو التعر�ض
الغالب عليها ُّ
للفوارق الطبقيَّة .من ذلك هذا اخلرب:

 ابن قتيبة ،عبد اهلل بن م�سلم :ال�شعر وال�شعراء ،ج� ،1ص.512-511
 امليداين ،أ�حمد بن حم َّمد :جممع أالمثال ،ج� ،2ص .225وما بني املعقوفني
زيادة �إي�ضاح َّية من عندنا.

 الدَّمِ ريي ،حم َّمد بن مو�سى بن عي�سى :حياة احليوان الكربى ،ج� ،1ص.205
 ينظر� :شارودو ،احلِ َجاج بني النظر َّية أ
وال�سلوب� ،ص.75
 التوحيدي :الب�صائر والذخائر� ،ص.177
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«ملا ناظ���ر (الباجيُّ ) اب���نَ حزم قال ل���ه الباجيّ � :أنا
�أعظم منك همَّة يف طل���ب العلم؛ لأ نَّك طلبته و�أنت ُمعَا ٌن
عليه ت�سهر مب�ش���كاة الذهب ،وطلبتُه و أ�ن���ا �أ�سهر بقنديلِ
بائ���تِ ال�سوق .فقال ابن حزم :ه���ذا الكالم عليك ال لك؛
لأ نَّ���ك �إنمَّ ا طلبتَ العلم و�أنت يف تلك احلال رجا َء تبديلها
مبثل ح���ايل ،و أ�ن���ا طلبتُه يف حني م���ا تعلمُه وم���ا ذكرتَه،
فل���م �أرجُ ب���ه � إ ّال عل��� َّو القدر العلم���يِّ يف الدني���ا والآخرة.
ف�أفحمه».
ووا�ض���ح م���ن ه���ذا املث���ال �أنَّ الإحال���ة عل���ى الو�ضع
االجتماع���ي كان �سببًا يف فاعليَّ���ة الأ رجومة التداوليَّة؛ � إذ
قلبت الأ رجومة ما كانت الأ مهودة ترمي � إليه من انتقا�ص
مكانة ابن حزم العلميَّة ،وذلك ب�أن ك�شفت الأ رجومة عن
احلقد الطبقيِّ املاثل يف الأ مهودة.
 .6النتائج:
الأ رجومة م�صطلح اقرتحناه لو�صف العبارة الأ خرية
يف احلوار احلِ جَ اجيّ  ،وهي تتَّ�سم مبجموعة من اخل�صائ�ص
الأ �سلوب – تداوليَّة ،التي تتمثَّل يف الآتي:
 .1لغويَّ���ة /غري لغويَّة ،م���ن جهة أ�نَّها حجَّ ���ة لغويَّة لكنَّها
تعمل �ض َّد اللغة ب�إيقاف الكالم.
 .2احلواريَّ���ة ،من حيث �إنَّها ال تكت�سب ح�ضورها وداللتها
� إال يف ن�سق حواريّ .
 .3التط���رُّف ،وهو أ�نَّها تقع يف �آخ���ر الكالم متو�سِّ طة بني
الكالم واحلدث.
خا�صية تك�ش���ف عن ق���وَّة الأ رجومة،
 .4املباغت���ة ،وه���ي ِّ
وتدفع توهُّمَ �أنَّ تطرُّفها خمطَّ ط له.
 .5الإجنازيَّ���ة ،فاحلِ جَ ���اج فع���ل كالم���يّ  ،والأ رجومة هي
التجلِّي الأ عنف للحِ جَ اج ،وترتتَّب عليها �أفعال منجزة
على �أر�ض الواقع.

وللأ رجومة نوعان رئي�سان:
 .1الأ رجومة الداخليَّة التي ت�ستند � إىل بنية الكالم نف�سه،
ومن ثمَّ فهي منطان :ا�ستبداليَّة قائمة على ا�ستبدال
الن�ص �إمَّ���ا �أن تكون �ضدَّها �أو �أختَها
كلمة ب�أخرى يف ِّ
يف اال�شتقاق ،و�أخرى توزيعيَّة قائمة على � إعادة ترتيب
ال���كالم املوجود .ومن �أجل �ضبط الأ رجومة الداخليَّة
و�ضعنا م�صطلحً ���ا موازيًا لها ه���و (الأ مهودة) ليدلَّ
عل���ى العبارة التي تنطلق منها الأ رجومة ردًّا عليها �أو
متا�شيًا معها.
 .2والن���وع الث���اين هو الأ رجوم���ة اخلارجيَّة الت���ي ت�ستند
� إىل عن�صر من خ���ارج الن�ص ،وهي منطان� :أرجومة
ن�ص خارج���يٍّ تعتمد عل���ى اال�ست�شهاد �أو
نا�شئة م���ن ٍّ
ن�صيَّة �سابقة
اال�ستدالل بن�صو�ص �آتية من منظومات ِّ
ذوات قوة حِ جَ اجيَّة ،و�أخرى نا�شئة من �سياق خارجيٍّ
يتنوَّع بتنوُّع ال�سياق ،فهناك �أرجومة نا�شئة من �سياق
احل���ال ،و�أخرى من �سياق تاريخ���يّ  ،وثالثة من �سياق
عقل���يّ  ،ورابع���ة م���ن �سي���اق اجتماع���يّ  .ويحقِّق هذا
يل من
النم���ط من الأ رجوم���ة اخلارجيَّة أ�ث���رَه التداو َّ
خ�ل�ال مرجع الكالم �أكرث من الكالم نف�سه ،و� إن كان
الكالم نف�س���ه يت�ضمَّن بع�ض التقنيات الأ �سلوبيَّة التي
تزيد من تداوليَّته.
ويف الأ خري ،جند منا�سبً���ا �أن يو�صي البحث بدرا�سة
�أ�شم���ل ،تتناول العبارات الأ خرية م���ن الن�صو�ص النرثيَّة
وال�شعريَّة وحتى يف لغة اخلطاب اليوميّ  ،ملا لها من �أهمِّية
الن�ص ،فيكون �أقرب � إىل
� إذ هي �آخر ما يتلقَّاه املتلقِّي من ِّ
احلفظ والتمثُّل والت أ�ثُّر واال�ستجابة.

 املقَّري ،أ�حمد بن حم َّمد :نفح الطيب ،ج� ،2ص.77
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 .7ثبت امل�صادر واملراجع:
 .1 .7امل�صادر:

 .1الإب�شيه���يّ � ،شه���اب الدين �أبو الفت���ح حممَّد بن �أحمد
ب���ن من�ص���ور (ت852ه���ـ) :امل�ستط���رف يف كلِّ ف���نٍّ
م�ستظ���رف ،عن���ي بتحقيق���ه � :إبراهي���م �صالح ،ج،1
ط ،1بريوت :دار �صادر1999 ،م.
 .2اب���ن أ�ب���ي ع���ون � ،إبراهي���م ب���ن حممَّ���د ب���ن �أحم���د
(ت322ه���ـ) :الأ جوب���ة امل�سكت���ة ،درا�س���ة وحتقيق:
م���ي �أحمد يو�س���ف ،ط ،1القاهرة :ع�ي�ن للدرا�سات
والبحوث الإن�سانيَّة واالجتماعيَّة1996 ،م.
 .3اب���ن اجل���وزي� ،أبو الفرج عب���د الرحمن ب���ن عليّ بن
حممَّ���د (ت597ه���ـ)� :أخب���ار احلمق���ى واملغفَّل�ي�ن،
�شرح���ه :عبد الأ م�ي�ر مهنا ،ط ،1ب�ي�روت :دار الفكر
اللبناينّ.1990 ،
 .4اب���ن اجل���وزي� ،أبو الفرج عب���د الرحمن ب���ن عليّ بن
حممَّ���د (ت597ه���ـ) :الأ ذكياء ،حتقي���ق :عادل عبد
املنعم �أبو العبَّا�س ،القاه���رة :الهيئة امل�صريَّة العامَّة
للكتاب2003 ،م.
ين (ت463هـ):
 .5ابن ر�شيق� ،أبو عل���يّ احل�سن القريوا ّ
العم���دة يف حما�س���ن ال�شع���ر و�آدابه ونق���ده ،حتقيق:
حممَّد حميي الدين عبد احلميد ،ج ،1ط ،5بريوت:
دار اجليل1981 ،م.
 .6اب���ن قتيبة� ،أبو حممَّ���د عبد اهلل بن م�سل���م الدِّ ينوريّ
(ت276هـ) :ال�شعر وال�شعراء ،حتقيق� :أحمد حممَّد
�شاكر ،ج ،1القاهرة :دار املعارف1982 ،م.
 .7اب���ن منظ���ور ،أ�ب���و الف�ضل حممَّ���د بن مك���رم بن عليّ
الإفريق���يّ (ت711ه���ـ) :ل�سان الع���رب ،ج ،12ط،3
بريوت :دار �صادر1414 ،ه.
 .8الأ �صفه���اينّ� ،أبو الف���رج عليُّ بن احل�س�ي�ن بن حممَّد

(ت356ه���ـ) :الأ غ���اين ،حتقي���ق � :إح�س���ان عبَّا����س
و� إبراهيم ال�سعاف�ي�ن وبكر عبَّا�س ،ج ،4ط ،3بريوت:
دار �صادر2008 ،م.
 .9التوحي���دي� ،أبو حيَّان عليُّ ب���ن حممَّد بن العبَّا�س (ت
نحو 400ه���ـ) :الب�صائ���ر والذخائر ،حتقي���ق :وداد
القا�ضي ،ج ،7ط ،1بريوت :دار �صادر1988 ،م.
 .10اجلاح���ظ ،أ�ب���و عثمان عم���رو بن بحر ب���ن حمبوب
(ت255هـ) :ر�سائل اجلاحظ ،حتقيق :عبد ال�سالم
حممَّ���د ه���ارون ،ج ،1القاه���رة :مكتب���ة اخلاجني،
1964م.
 .11احلمويّ � ،أبو عب���د اهلل �شهاب الدين ياقوت بن عبد
اهلل الروم���يّ (ت626هـ) :معجم الأ دب���اء (� إر�شاد
الأ ريب � إىل معرفة الأ ديب) ،حتقيق � :إح�سان عبّا�س،
ج ،6ط ،1بريوت :دار الغرب الإ�سالمي1993 ،م.
 .12الدَّمِ ريي� ،أبو البقاء كمال الدين حممَّد بن مو�سى بن
عي�سى بن عليّ (ت808هـ) :حياة احليوان الكربى،
ج ،1ط ،2بريوت :دار الكتب العلميَّة1424 ،ه.
 .13ال�صفدي� ،صالح الدين خليل بن �أيبك (ت764هـ):
نك���ت الهميان يف نك���ت العميان ،وق���ف على طبعه:
�أحم���د زك���ي ب���ك ،القاه���رة :املطبع���ة اجلماليَّ���ة،
1911م.
 .14ال�ص���ويل ،أ�ب���و بك���ر حممَّ���د بن يحيى ب���ن عبد اهلل
(ت335هـ)� :أخبار �أبي تَـمَّام ،حتقيق :خليل حممود
ع�ساكر وحممَّد عبده عزَّام ونظري الإ�سالم الهندي،
ط ،3بريوت :دار الآفاق اجلديدة1983 ،م.
 .15العامل���ي ،به���اء الدي���ن حممَّ���د بن ح�س�ي�ن بن عبد
ال�صم���د (ت1030هـ) :الك�شك���ول ،حتقيق :ال�سيِّد
حممَّد ال�سيِّد ح�سني املعلم ،ج ،3ط � ،1إيران :املكتبة
احليدريَّة1427 ،ه.
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 .16املقَّ���ري ،أ�ب���و العبَّا����س �أحم���د بن حممَّد ب���ن �أحمد
التلم�س���اين (ت1041هـ) :نف���ح الطيب من غ�صن
الأ ندل����س الرطي���ب وذك���ر وزيرها ل�س���ان الدين بن
اخلطي���ب ،حتقيق � :إح�سان عبَّا�س ،ج ،2بريوت :دار
�صادر1968 ،م.
 .17املي���داين� ،أحم���د بن حممَّ���د بن �أحم���د الني�سابوري
(ت518هـ) :جممع الأ مثال ،حتقيق :حممَّد حميي
الدين عبد احلميد ،ج ،2بريوت :دار املعرفة.
 .2 .7املراجع العرب َّية واملرتجمة:

 .1أ�ع���راب ،حبي���ب« :احلِ جَ اج واال�ست���دالل احلِ جَ اجيّ »،
جملَّ���ة عامل الفكر ،املجل�س الوطن���يُّ للثقافة والفنون
والآداب بالكوي���ت :املجلَّ���د الثالث���ون ،الع���دد الأ وَّل،
يوليو � -سبتمرب 2001م.
� .2أو�ست�ي�ن ،ج���ون :نظريَّ���ة �أفعال ال���كالم العامَّة (كيف
ننجز الأ �شياء بالكالم) ،ترجمة :عبد القادر قينيني،
الدار البي�ضاء� :أفريقيا ال�شرق1991 ،م.
 .3بالن�شيه ،فيلي���ب :التداوليَّة من �أو�ستني � إىل غوفمان،
ترجمة� :صابر احلبا�شة ،الالذقيَّة :دار احلوار للن�شر
والتوزيع2007 ،م.
 .4بن���و ها�شم ،احل�سني�« :آليَّات احلِ جَ اج يف ك�شف ما هو
يف احلقيقة جلاج (حتليل بالغيٌّ للمبحث الثالث من
كتاب الدكت���ور حممَّد العمري «دائرة احلوار ومزالق
العنف»)» ،جملَّة عامل الفكر ،املجل�س الوطنيُّ للثقافة
والفن���ون والآداب بالكوي���ت :املجلَّ���د الأ ربعون ،العدد
الثاين� ،أكتوبر  -دي�سمرب 2011م.
 .5احلبا�ش���ة� ،صاب���ر :ل�سانيَّ���ات اخلط���اب الأ �سلوبيَّ���ة
والتلفُّ���ظ والتداوليَّ���ة ،ط ،1الالذقيَّ���ة :دار احل���وار
للن�شر والتوزيع2010 ،م.
 .6ربابعة ،مو�سى �سامح :الأ �سلوبيَّة مفاهيمها واتجِّ اهاتها،
الأ ردنّ  :دار الكندي2003 ،م.
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 .7ال�سامرائ���ي ،فا�ضل �صالح :معاين الأ بنية يف العربيَّة،
ط ،2عمَّان :دار عمَّار للن�شر والتوزيع2007 ،م.
� .8ش���ارودو ،باتري���ك :احلِ جَ اج بني النظريَّ���ة والأ �سلوب
(ع���ن كتاب «نح���و املعن���ى واملبنى) ،ترجم���ة� :أحمد
ال���وردين ،ط ،1بريوت :دار الكتاب اجلديد املتَّحدة،
2009م.
� .9صح���راوي ،م�سع���ود :التداوليَّ���ة عند العلم���اء العرب
(درا�س���ة تداوليَّ���ة لظاه���رة الأ فع���ال الكالميَّ���ة يف
الرتاث الل�سانيِّ العربيّ ) ،ط ،1بريوت :دار الطليعة،
2005م.
� .10صول���ة ،عب���د اهلل :يف نظريَّ���ة احلِ جَ ���اج (درا�س���ات
وتطبيق���ات) ،ط ،1تون����س :م�سكيلي���اين للن�ش���ر،
2011م.
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بعض توجّ هات البحث التطبيقي
في اللسانيات التوليدية
د /حممد بلبول

معهد الدوحة للدرا�سات العليا

mohammed.balboul@dohainstitute.edu.qa

ملخ�ص :
تطم���ح ه���ذه امل�ساهمة � إىل تبيان بع�ض مظاهر البحث التطبيق���ي الذي توجّ هه اهتمامات الل�سانيات التوليدية ،وهو
بحث ي�صدق عليه و�صف الل�سانيات املُطبّقة (� .)linguistic appliedأما الل�سانيات التطبيقة ()applied linguistic
فتتح���دّد مبُخرجاتها التقنية وال�صناعية �ش�أنها �ش�أن الفيزياء والكيمي���اء التطبيقيتني .باال�ستناد � إىل هذا التمييز ،ت�سعى
الدرا�س���ة ،م���ن خالل ا�ستعرا�ض النقا�ش العلمي الذي يهيمن يف الأ و�ساط العلمية حاليا � ،إىل تو�ضيح كيفيات ر�سم فرْ�ضية
«الأ �سا����س الفط���ري للمعرفة اللغوية» خريطةا لبح���ثَ التجريبي الذي ير�صد مظاهر النحوي���ة بدرا�سته امليدانية حلاالت
مو�سوم���ة ()marked؛ من ذلك ،مث�ل�ا� ،أبحاث بيكِ رتون  D. Bickertonيف � إطار فر�ضيته امل�سمّاة :الربنامج الأ حيائي
( )bioprogramالت���ي تبلورت يف �سياق الدرا�سة امليدانية-التجريبي���ة مل�سار تحَ وُّل الرّطانات ( )pidginعرب الأ جيال
� إىل لغات مزيج ( )creoleذات بنية نحوية غنية .وقد �ساعدت هذه الأ بحاث امليدانية يف فهم بنية لغة الإ�شارة امل�ستعملة
ال�صمّ -البُكم من خالل درا�سة حالة نيكارغوا وقدمت براهني جتريبية لفائدة �أطروحة الفطرية .وغر�ضنا ،من
م���ن قب���ل ّ
هذا ،حتقيق غايتني� ،أوالهما حتديد حمتوى معقول ملا ا�صطلحنا على ت�سميته بالل�سانيات املُطبّقة .أ�مّا الغاية الثانية ،وهي
التي يُحقّقها الق�سم الثاين من هذه املقالة ،فتتوخى عر�ض مناق�شة ت�شوم�سكي لأ عمال الل�سانيات املطبّقة -التي تبنّت �إمّا
مُقارب���ة عُ �ضوي���ة للملكة اللغوية و� إما مقاربة � إيثولوجية ( -)ethologyيف �أفق دعوته � إىل �أهمية توحيد الل�سانيات والعلوم
املعرفية بالعلوم الع�صبية وعلم الأ حياء.
الكلمات املفاتيح :
الفر�ضية الفطرية ،الع�ضو الذهني ،الربنامج الأ حيائي ،الرطانة ،اللغة املزيج ،النزعة التطورية ،التوحيد ،الل�سانيات
التطبيقة ،الل�سانيات املُطبّقة ،.الأ �سلوب الغاليلي.
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Some Aspects of The Applied Linguistics Research
In Generative Linguistics

Dr, mohammed.balboul

Doha Institute for Graduate Studies

Abstract :

mohammed.balboul@dohainstitute.edu.qa

The present contribution aims at delimiting the scope of a field of inquiry known under
the label of «applied linguistics», confining it to the realm of technical practices. Drawing
on this fact, we have presented the findings of the empirical research that adheres to
hypotheses of cognitive linguistics without accepting its speculative side imbued with
inferential arguments. The objective is to substantiate innateness hypothesis building
on positive non-inferential arguments. Such an objective is what a linguistic purview
turned toward field and empiricism attempts to realize, without dismissing the theoretical
heritage of generative linguistics.
We take this linguistics to be the representative of the new applied linguistics that
pays little attention to speculations relating to the internal design of language (Ilanguage). Building on the conducted scientific works, which were either premised on D.
Bickerton’s bio-program hypothesis or adopted the four perspectives of the ethological
approach, we tried to highlight the salient features of an applicative linguistics that falls
within cognitive sciences, adopting an experimentally established approach that aims at
unfolding the positive arguments in order to validate the two theses: the innate nature of
language faculty and universal grammar as a mental organ.
N. Chomky criticizes some aspects of those works, notably their position in favor of
New Darwinism, stipulating that language is an adaptive feature of natural selection;
he equally criticizes their simplistic comparatism that studies human language and
animals’ codes of communication without taking into account the property of creativity
unique to human language. Chomsky argues in favor of unifying cognitive sciences with
neurosciences and biology. The hope of being able to inform solid propositions about the
inextricable links existing between language, the mind and the brain is a distant horizon
dependent on the said unification according to Chomsky.

Keywords :

Inneism ; Cognitive linguistics; Ethology; Bioprogram; Inferential; Positive arguments;
Pidgin; Creole; Ontogenesis; phylogenesis
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متهيد
ربط البحث التطبيقي بالل�سانيات احلديثَ
ي�ستدع����ي ُ
ع����ن الل�سانيات التطبيقية التي يجم����ع الدار�سون على �أنه
توجد �صعوبة يف حتديد مو�ضوعها� ،أو ما يُطلِق عليه بع�ضهم
«مرك����ز جاذبيته����ا» .ذل����ك �أن كث��ي�را م����ن امل�شتغلني بهذا
التخ�ص�����ص ال يتفقون حول املو�ضوعات امل�شمولة بعنايته،
ّ
خ�صو�صا حني مل َيع����د حم�صورا يف الل�سانيات الرتبوية/
التعليمي����ة .من وجهة نظرنا ،يُف�سّ ر هذا بتحوّل الل�سانيات
تخ�ص�صات وجتارب نظرية
التطبيقية � إىل � إطار لتفاع����ل ّ
و�أمربيقي����ة ،ال يقف اهتمامها عن����د م�شكالت ا�ستعماالت
اللغ����ة يف التجرب����ة العام����ة واخلا�صة ،ب����ل يتجاوزها نحو
�آفاق البح����ث يف الل�سانيات الأ حيائي����ة والع�صبية .وترتّب
عن هذا �أنْ تداعت الأ �س�س القدمية التى جعلت الل�سانيات
التطبيقي����ة �إمّ����ا �صدى ملا حققته الل�ساني����ات املنكفئة على
املنهج و�إج����راءات الو�ص����ف يف جمال الدرا�س����ة الل�سانية
مث����ل «�صناعة املعجم» و�إمّا ممار�سة تقنية حلل مع�ضالت
عملية مثل ا�ضطرابات النطق.
انطالق���ا م���ن ه���ذه املالحظ���ة �سنح���اول �أن نق���دّم
ق���راءة لنماذج م���ن �أبح���اث الل�ساني���ات الأ حيائية وعلم
الإيثولوجي���ا ( )ethologyندرجه���ا يف الل�ساني���ات
املط ّبق���ة ال التطبيقي���ة؛ فهذه الأ خرية يج���ب ،يف نظرنا،
�أن حت���دّد مبُخرجاته���ا التقني���ة وال�صناعي���ة �ش�أنه �ش�أن
الفيزياء والكيمياء التطبيقيت�ي�ن� .أما الل�سانيات املطبّقة
فنتاج توجيه النظريات الل�سانية ال�صورية للبحث العلمي
التجريبي الذي ي�سعى لت�أكيد �أو دح�ض مناذج افرتا�ضية-
ا�ستنباطية ب�أدلة مبا�شرة.
ي�ستند م���ا �سنقدمه يف ه���ذه املقالة � إىل ه���ذا املعنى
الأ خ�ي�ر ،وغايتن���ا يف ذلك ،تِبي���ان كيف توجّ ���ه فر�ضيات
نظري���ة خم�صو�صة ،ح���ول اخل�صائ����ص اجلوهرية للغة
الب�شري���ة ،البحثَ امليداين ال���ذي ير�صد مظاهر النحوية
يف الن�ش���اط التوا�صلي من خ�ل�ال درا�سة حاالت مو�سومة

( )markded؛ م���ن ذل���ك ،مثال� ،أبح���اث بيكِ رتون D.
 Bickertonالت���ي اهتمت بتتبَع م�س���ار تحَ وُّل الرّطانات
( )pidginع�ب�ر الأ جي���ال � إىل لغ���ات نحوي���ة .و�أبح���اث
ج���ودي كيج���ل Judy Kegl aو�آخرين ،حول انبثاق

ال�صمّ -
النحوي���ة يف لغ���ة الإ�ش���ارة امل�ستعمل���ة م���ن قب���ل ّ
ال ُبك���م يف نيكارغوا .وغر�ضن���ا ،من هذا ،حتقيق غايتني،
�أوالهما تق���دمي �صورة وفية عن احلال���ة الراهنة مل�شاغل
الل�ساني���ات املط ّبق���ة كم���ا متار����س يف حق���ل الل�ساني���ات
املعرفي���ة .أ�مّا الغاي���ة الثانية ،وهي الت���ي يُحقّقها الق�سم
الثاين م���ن هذه املقالة ،فتتوخى عر�ض تقييم ت�شوم�سكي
ال�ض���رب م���ن الأ بحاث يف أ�ف���ق دعوت���ه � إىل �أهمية
له���ذا ّ
توحيد الل�سانيات والعلوم املعرفية بالعلوم الع�صبية وعلم
الأ حي���اء ،وتعد مهم���ة التوحيد �شرط���ا �ضروريا لرت�سيخ
قَ���دم الل�سانيات يف ميدان العل���وم ال�صلبة � .إذ بدون هذا
االنتماء �سيبقى الغمو�ض �سائدا ،وهو غمو�ض ينجم عنه
تهافت الر�صيد العلمي حول اللغة � .إذ بدون حتقُّق معرفة
علمي���ة باخل�صائ�ص اجلوهرية للغ���ات الب�شرية � ،سيظل
الف�صل بني النظ���ري والتجريبي والتطبيقي غري وا�ضح،
مقارن���ة مبا أُ�جن���ز يف الفيزي���اء ،مثال ،التي يق���وم فيها
التق�سي���م � إىل فيزي���اء نظرية وفيزي���اء جتريبية وفيزياء
تطبيقية على �أ�س�س وا�ضحة.
 .1الأ طروحة الأ مربيقية لبكِريتون ونتائجها التطبيقية
� .1 .1سريورة انبثاق النحوية من خالل الرطانات ()pidgin
ُيعْرف ديرك بِكريت���ون يف الأ و�ساط العلمية بنظريته
املو�سوم���ة ب «الربنام���ج الأ حيائ���ي» ()bioprogram
وه���ي فر�ضية �صاغها على �أ�سا����س مالحظات بخ�صو�ص
االنتقال من الرطان���ات ( � )pidginإىل اللغات الهجينة
( .)creoleلق���د أ�ت���اح ل���ه مُقامه يف ك ّل م���ن ال�سورينام
(الغيانا الهولندي���ة �سابقا) وجزر الهاواي ،ر�صدَ احلالة
الأ مربيقي���ة التي تُ�ب�رز كيفية ن�شوء اللغ���ة وبروزها كبنية
 انظر التفا�صيل يف:
Steven Pinker, Language Instinct; )New
Work, HarperPerennial, 1994( , p. 36
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مكتملة نحويا .ترتبط ه���ذه الظاهرة بحقبتني من تاريخ
الع���المَ احلدي���ث :جتارة العبي���د يف الأ طل�س���ي والعبودية
بو�صفها و�سيلة � إنتاج يف جنوب املحيط الهادي.
لقد تنبّه �أرباب مزارع القطن والتبغ والقهوة وق�صب
ال�سك���ر � إىل خطورة التوا�ص���ل اللغوي ب�ي�ن العبيد ب�سبب
احتمال �أن يُ�سهم ّذلك يف بروز حركة االحتجاج وما يتولّد
عنها من حتفيز على الع�صيان والت�آمر على م�صاحلهم؛
فحرَ�ص���وا على �أن تكون جمموعات العبيد والعمال مُكوَنة
من �أفراد خمتلفي الأ ل�سن لتتحقق غاية تقلي�ص التوا�صل
فيما بينهم � إىل حدود دُنيا .بع�ض �أرباب املزارع ف َّ�ضل �أن
يكون العبي���د �أو العمال متجان�سني � إثنيا ،لكنهم ا�ضطروا
يف نهاية املطاف � إىل قبول االختالط العرقي واللّ�سني يف
جمموعات العمل .وعلى الرغم من ذلك ،ف� إن الأ �شخا�ص
الذين ال ميلكون لغة م�شرتكة م�ضطرون ،بحكم � إكراهات
الواق���ع � ،إىل التوا�ص���ل (مث���ل حال���ة العبي���د يف م���زارع
القطن) .ويُع ّد هذا حافزا لهم البتكار «رطانة» تُعرف يف
�أدبيات الل�سانيات االجتماعية مب�سمَى «.»pidgin
ي�س���رد بيكِ رت���ون معطيات كث�ي�رة تبني كي���ف تتحول
الرطان���ة م���ع أ�ف���راد اجلي���ل الث���اين � إىل لغ���ة نحوية عن
طري���ق �إف���راغ كثري م���ن الأ لفاظ مثـ���ل(one tim, go,
 )stay, cameم���ن داللته���ا املعجمي���ة وحتويله���ا � إىل
عنا�ص���ر م�ساع���دة ذات دالل���ة وظيفي���ة (نحوي���ة) �أو
ا�ستعماله���ا ك�أدوات �أو عالم���ات �إع���راب �أو مو�ص���والت.
ينجز متكلم���و اجليل الثاين هذه النقل���ة بكل عفوية ومن
ق�صدي مبني على معرفة نحوية مُ�سبّقة .من
غ�ي�ر تدخل ْ
حما�سن امل�صادفات �أنْ وجد بيكِ رتون العديد من العمال
املهاجري���ن ،الذي���ن توا�صل���وا بلغ��� ٍة «بدج�ي�ن» يف مزارع
بداي���ة الق���رن املا�ضي به���واي ،ما زالوا عل���ى قيد احلياة
يف �سبعينيات الق���رن املا�ضي ،ف�أتاح له هذا ا�ستجوابَهم.
لق���د تزوج ه�ؤالء العمال ن�س���ا ًء يتكلمن لغات خمتلفة عن
لغاتهم ،ف���كان �أنْ ّمت التوا�صل برطانة فقرية نحويا .لكنّ
�أطفال اجليل الثاين املنحدر من هذه الزيجات مل يتكلموا
178

الرطانة (البيدجني) كما كان متوقعا بح�سب ت�صور بيئي
لالكت�ساب ،بل طوّروا لغة هجينة هي املعروفة بالإجنليزية
الهواوِية (ن�سبة � إىل هواي) .ويُ�ستخل�ص من هذه الوقائع
�أنّ اللغ���ات الهجين���ة ( )creoleه���ي لغ���ات �أ�صيلة على
درج���ة عالية من التنظيم النحوي ،فعباراتها تراعي رتبة
نحوية للمك ِوّنات الرتكيبية ،ولها وا�سمات نحوية م�ضبوطة
ومعياري���ة كما هو حال اللغات الكربى � .إنّ خ�صائ�ص من
ه���ذا القبيل ،مل تكن متواف���رة يف رطانات املهاجرين ومل
تُقرت�ض من لغات امل�ستعمري���ن � إال ك�أ�صوات �أما توظيفها
النحوي فمُنتَج �أذهان الأ طفال ال�صغار الذين مل يت�أثروا
برطانات �أبائهم.
تُبدي اللغات الهجينة املنبثقة عن الرطانات املتناثرة
عرب مناط���ق االختالط الإثني واللغ���وي ،متاثالت مثرية
للده�شة ال ميكن تف�سريها � إال بافرتا�ض �أنها تعك�س النحو
الكل���ي يف �صورت���ه اخلال�صة �أكرث من غريه���ا من اللغات
املحوريةالتي حظيت بتطور تاريخي مُعترب مثل الإجنليزية
والفرن�سية والعربية والأ ملانيةعلى �سبيل املثال ال احل�صر.
ذل���ك �أنّ الأ طفال الذين ن�ش�أوا يف بيئ���ة ت�سودها الرطانة
وجدوا �أنف�سهم ،بحكم الفق���ر النحوي لرطانات �أبائهم،
مُبدع�ي�ن لنحوي���ة ال تتيحها جتربته���م اخلارجية ،بف�ضل
تفعيله���م الال�شع���وري لل�صيغ الكلية للتمثي�ل�ات النحوية
لبناء عب���ارات مفي���دة .ويفرت�ض بيكرتون ،عل���ى �أ�سا�س
مقارنة دقيقة بني بيان���ات الرطانات وبيانات ل�سانية من
�أداء �أطف���ال اجلي���ل الث���اين �أنّ اللغات الهجين���ة بالرغم
م���ن التباعد اجلغ���رايف بينه���ا ،ت�ش�ت�رك يف �أ�صل نحوي
واحد يظه��� ُر يف «الأ خط���اء» التي يرتكبه���ا الأ طفال حني
يتعلمون اللغات التي لها تاريخ مثل الإجنليزية والفرن�سية
والعربي���ة .ف�أخطا�ؤنا يف الف�صح���ى تمٌ ثل على نحو عفوي
جم�ل�ا نحوية يف لغات هجينة عديدة كم���ا يف نحو قولنا:
« يذهب���ون الرجالُ » .و�شبيه بهذا يظهر يف �أخطاء الطفل
الإجنلي���زي ح�ي�ن ي�ستفهم من غري ت أ�خ�ي�ر الفاعل وتقيم
الرابطة  »isعليه.
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بدل
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لقد �سعى بيكِ رتون من خالل مجُ مَل جتربته امليدانية
(التطبيقي���ة) امل�ستنرية مبكت�سب���ات الل�سانيات املعرفية
� إىل �ص���وغ فر�ضية جتريبية حول امللك���ة اللغوية وانبثاقها
على �أ�سا�س ثالثة مرتكزات منهجية� :أولها ،مالحظاته
اخلا�ص���ة الت���ي ا�ستقاه���ا م���ن معاينته ل�س�ي�رورة تهجني
الرطانات (� ،)creolisationأي ر�صد ال�ضبط النحوي
للرطانات يف �سي���اق حتوّلها � إىل لغات .ثانيها ،اال�ستفادة
من املكت�سبات الأ مربيقية للنحو التوليدي ،وثالثها الو�ضع
الراهن للمعارف بخ�صو����ص التطور الأ حيائي والع�صبي
للنوع الب�شري .لن �أعر�ض تفا�صيل ت�صوّر بكريتون للنقلة
م���ن «اللغ���ة الط���راز» ( � )protolanguageإىل اللغ���ة
احلديثة لبعدها الن�سبي ع���ن مو�ضوعنا� .أ�شري فقط � إىل
�أنّ بروز اللغات احلديثة (باملعنى الأ نرثوبولوجي)-،التي
تتميّز ع���ن الأ ن�ساق التوا�صلية غ�ي�ر النحوية ،بخا�صيتني
حا�سمت�ي�ن ،وهم���ا البني���ة احلملي���ة (predicate
 )structureوعالق���ة التَكراري���ة (-)recursivity
لي�س وليد طفرة ،بح�س���ب بكريتون ،بل هو ح�صيلة تطور

�أحيائي امتد ملاليني ال�سنني.
 أ�نظر التفا�صيل يف مقالة:
Derek Bickerton, «The language bioprogram
hypothesis», Behavioral Brain Sciences, 7,
)Cambridge University Press, 1984(.
 يرى بيكرتون أ�ن االنتقال من اللغة الطراز �إىل اللغة احلديثة قد م ّر بخم�س
مراحل :و أ�ن ظهور هذه أالخرية مرتبطة مرتبط با إلن�سان احلديث ،وهي
املرحلة الرابعة ،تليها املرحلة أالخرية :مرحلة ظهور ال�ضمائر ووا�سمات الزمن،
والروابط التي تنتمي لل�صرف النحوي للغات� .إن هذة الوا�سمات فر�ضت جهدا
معرفيا مه ّما على املتكلم لكنها يف املقابل �سهلت التع ّرف على العالقات من قبل
املتخاطبني ،وح�سب بريكنتون ف�إنّ القدرة على بناء العالقات العائدية وربط
ونحونة وا�سمات الزمن واجلن�س أُ�دمجِ ت يف ا إلرث
ال�ضمائر مبا حتيل عليه ْ
للن�سان تدريجيا ومن ح�سناتها أ�نها مك ّنت ا إلن�سان من التفاعل على
أالحيائي إ
نحو يفوق القدرات التفاعلية لدى أ��سالفه .hominids
انظر مزيدا من التفا�صيل يف:
Derek Bickerton, Language and Species,
)Chicago, University of Chicago Press. 1990(.
trad. fr. La langue d’Adam. (Paris, Dunod,
2010).

لق���د مكّنت فر�ضية «الربنام���ج الأ حيائي» من توجيه
االهتمام � إىل درا�سة عملي���ات تهجني الرطانات بو�صفها
عملي���ات تنب���ئ عن تراب���ط بني انبث���اق النحوي���ة ووجود
ميكانيزمات كلية �أحيائية خا�ص���ة بامللكة اللغوية ،ف�ضال
ع���ن كونها لفتت �أنظ���ار املخت�صني الباحث�ي�ن � إىل �أهمية
ظاه���رة حت���وّل الرطان���ات � إىل لغة نحوي���ة يف جمال لغة
الإ�شارة ،فكان �أن �أ�صبح هذا ال�ضرب من اللغات مو�ضوعا
يُ�سه���م يف فهم عملي���ات النحْ وَنة التي ي�ش���رع الأ طفال يف
القي���ام بها على نحو تلقائي متى كانت جتربتهم الل�سانية
تت���مّ يف بيئة ال تقدّم احل ّد الأ دنى م���ن املعطيات النحوية
الت���ي من �ش�أنها �أن حتفّز على ا�شتقاق نحو مالئم .وفيما
يلي بع�ض التو�ضيحات بهذا اخل�صو�ص.
 .2 .1 .1لغة الإ�شارة  :من الرطانة � إىل النحونة
انطالق���ا م���ن الدرا�س���ات الت���ي أ�جن���زت يف �إط���ار
فر�ضية بيكرت���ون «الربنامج الأ حيائي» ُتع��� ّد لغة الإ�شارة
نظام���ا نحوي���ا ُ ،يق���دم دلي�ل�ا � إ�ضافي���ا لفائ���دة انبث���اق
النحوي���ة من غ�ي�ر تدخ���ل املحي���ط ،وتزك���ي امل�صداقي َة
َالعلمي���ة للفر�ضية الأ حيائية  .فخالف���ا ملعتقدات �شائعة،
َو�صل � إليه
لي�س���ت لغة الإ�شارة متثيال � إميائي���ا وال ابتكارا ت ّ
املربّ���ون ،ف�ضال عن أ�نّها لي�س���ت ت�شفريا ()encoding
لِلغ���ة الو�سط االجتماعي .فلغة الإ�شارة توجد حيثما وجد
لل�ص���م البكم ُتط���وِّر لغتها
ال�صم-ال ُبك���م .وكل ع�ش�ي�رة ّ
ُّ
الإ�شارية اخلا�صة والتامة التي تَ�ستعمل الأ مناط النحوية
امل�ستعمل���ة يف اللغات املنطوقة .ي ؤ�ك���د هذا� ،أنّ لغة � إ�شارة
ال�ص���م البكم الأ مريكيني خمتلفة ع���ن نظريتها الرائجة
ّ
بربيطاني���ا ،لكنهم���ا معا ت�ستن���دان � إىل �أن�س���اق التطابق
واجلن�س التي ت�شبه ما هو موجود يف نافاجو (� إحدى لغات
الهنود احلمر الذين يقيمون يف اجلنوب الغربي للواليات
املتحدة) والبانتو (جمموعة من اللغات الإفريقية املمتدة
من الكام�ي�رون � إىل جزر القَمر ومن ال�سودان � إىل جنوب
� إفريقيا).
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انك���ب جمموع���ة م���ن علم���اء الل�ساني���ات النف�سي���ة
�أمث���ال  Judy Keglو�آخرون على تتب���ع كيفية تكوُّن لغة
الإ�شارة النحوية انطالقا م���ن لغة � إ�شارة يف و�ضع رطانة
(بيدج�ي�ن) .وهي�أت ظروف � إ�ص�ل�اح تربوي �أقدمت عليه
نيكارغوا الأ ر�ضية لتتبع �سريورة حتوّل الرطانة الإ�شارية
ال�صم البك���م يف ا�ستقالل
� إىل لغ���ة � إ�ش���ارة نحوي���ة ل���دى ّ
ع���ن تدخل املحي���ط .لقد كان هذا الربنام���ج الإ�صالحي
ال�صم-البك���م يف النظ���ام
يرم���ي � إىل � إدم���اج الأ طف���ال ّ
التعليم���ي وذل���ك بتلقني الأ طف���ال (يف ال�سن���ة العا�شرة)
الق���راءة والكالم مبحاكاة حرك���ة ال�شفاه؛ لك���نّ النتائج
كان���ت كارثية .ففي �أوق���ات اال�سرتاحة يف باحة املدر�سة،
و�أثن���اء جتمّ���ع الأ طفال يف حافالت النق���ل املدر�سي �أو يف
لقاءاته���م اخلا�صة ،ابتكر الأ طف���ال ،امل�شرفون على �سنّ
املراهقة ،لغة � إ�شارية خا�صة بهم ،خمتلفة عما تعلّموه يف
الف�صل ،على �أ�سا�س احلركات والإمياءات التقريبية التي
ي�ستعملونها يف �أو�ساطهم الأ �سرية وداخل ف�صول الدرا�سة.
لق���د الحظ الدار�سون �أن هذا النظام امل�ستحدث من قبل
التالمي���ذ مبوازاة ما تعلموه يف الف�ص���ولُ ،ثبّت يف ظرف
وجيز ،و�أ�صبح يُ�شار � إليه بالرمز االختزايل (� )LSNأي
لغ���ة الإ�شارة للنيكارغ���وا � .إنّ هذه اللغ���ة الإ�شارية �شائعة
ال�صم-البكم ال�شب���اب الذين ت�ت�راوح �أعمارهم ما
ب�ي�ن ّ
ب�ي�ن ال�سبع ع�شرة �سنة واخلم�س والع�شرين �سنة ،وهم يف
الغال���ب �أ�شخا�ص منحدرون من والِدي���ن ي�ستعملون اللغة
املحكي���ة بال�صوت وال يعانون من �صمم .ويتبينّ للفاح�ص
لبني���ة لغ���ة الإ�شارة ه���ذه -الت���ي انبثقت خ���ارج النظام
التعليم���ي املُع ّد �سلفا حلل مع�ضلة ه����ؤالء الذين ال يَقوون
عل���ى ال�سمع ومن ث���مّ على الكالم -أ�نّها رطان��� ٌة � ،أي �أنها
جمردة من �أية خ�صائ�ص نحوية ،وال تتميّز بغنى �أ�سلوبي
يتمثل يف ا�ستعمال التقدمي والت�أخري لأ غرا�ض بالغية.
ال�صم-البكم م���ن نيكاراغوا،الذين وُلدوا
الأ طف���ال ّ
يف بداية الق���رن الواحد والع�شري���ن وتعر�ضوا لهذه اللغة
وه���م يف حدود ال�سن���ة الرابع���ة من عمره���م ،مل يعيدوا
� إنتاجه���ا كرطانة (البدجني) كم���ا �أخذوهامن نظرائهم
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من اجليل ال�سابق ،بل ا�ستعملوا لغة � إ�شارية مُهيكلة نحويا
و�أكرث ثراء �أ�سلوبيا ،مقارنة بتلك التي و�ضعها �أ�سالفهم.
الو�ض���ع نف�سه حدث مع �أطف���ال الأ زواج الذين يتوا�صلون
بالبيدج�ي�ن ال�صوت���ي .جمم���ل الأ م���ر �أن �أطف���ال اجليل
الثاين� ،سواء تعر�ضوا لرطان���ة �شفوية �أم � إ�شارية ،ف�إنّهم
يطوّرونه���ا � إىل لغ���ة �صوتية �أو � إ�شارية متت���از بغنى نحوي
ومتنح � إمكانات تعبريية جيدة.
ال�صم يف �أح�ضان والدين يتحدثان
ش���� الأ طفال ّ
� إذا ن� أ
لغة الإ�شارة ،ف�إنّهم يتعلّمونها بالطريقة نف�سها التي يتعلّم
بها الأ طفال العاديون لغة �أبائهم .بيد �أن غالبية الأ طفال
ال�صم هم من والِدين �س ِويّني يتكلمون لغة �صوتية ال ت�صل
ّ
مداركه���م .وهم عالوة على ه���ذا ،يعي�شون معزولني عن
نظرائه���م الذين يعانون م���ن الإعاقة نف�سه���ا ،وغالبا ما
يوجّ ه���ون لتعلّم القراءة على ال�شف���اه .لكنهم حني يبلغون
�سنّ الر�شد ف� إنه���م مييلون للبحث عن جمعيات تتيح لهم
لق���اءات ع�ب�ر �أن�شط���ة ترفيهي���ة وثقافي���ة ،في�شرعون يف
اكت�س���اب لغة الإ�شارة الت���ي ي�صبح اكت�سابه���ا �صعبا مثل
�صعوب���ة اكت�ساب لغ���ة �أجنبية بالن�سب���ة لل�شخ�ص العادي
بحكم تعر�ضهم املت�أخر ملعطياتها � .إن ال�شخ�ص امل�صاب
ب� إعاق���ة ال�صمم اخلِ لقي غالبا ما يكت�سب لغة � إ�شارية بعد
�أن يتجاوز مرحلة الطفولة املبكرة (وهذه هي القاعدة)،
ويرتت���ب عن هذا االت�صال املت أ�خ���ر �أن تكون معرفته بلغة
الإ�ش���ارة متوا�ضع���ة ،ويع ّد وه���ذا دليال عل���ى �أن اكت�ساب
اللغة يجب �أن يت���اح يف مرحلة مبكرة ب�صرف النظر عن
كونها لغ���ة تربط املعن���ى بال�صوت �أو تربط���ه باحلركات
الإ�شارية.
 3 .1 .1حالة �سيمون
لقد بينت درا�سات �أجنزت على حالة فرد �أطلق عليه
ا�سم �سيم���ون ،وهو طفل يعاين من �صم���م عميقُ ،ولِد
من �أبوي���ن � ّأ�صمني تعلّما لغ���ة الإ�شارة على كِ �ب�ر ٍ ،فعانَيا
م���ن �آف���ات االكت�س���اب املت�أخر للغ���ة .ما الحظ���ه العلماء
 � 36-Steven Pinker, Language Instinct 38ص.
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الذي���ن در�سوا لغتهم���ا الإ�شارية �أنهما يعج���زان عن بناء
متتالي���ات � إ�شارية فيها تقدمي ملركب ا�سمي ،ال�شيء الذي
يف�سّ ر ن���درة ا�ستعمالهما لرتاكيب التق���دمي يف التوا�صل؛
ويف حال���ة ا�ستعمالهم���ا له ف���� إنّ الأ مر يختل���ط عليهما ما
يجع���ل عِ بارتَهما غري محُ كمة البن���اء .فوالِد �سيمون يجد
�صعوبة يف �أنْ يق���ول بالإ�شارة جملة من قبيل� « :صديقي،
كان يعتق���د �أن ابني الث���اين � َأ�صم»� .إنّه ينت���ج �سل�سلة من
الإ�ش���ارات تقبل �أن ترتجم يف لغ���ة ال�صوت � إىل �شيء من
قبي���ل� « :صديق���ي كان يعتق���د ،ابني الث���اين ،كان يعتقد
أ�ن���ه � ّأ�ص���م» وبالرغم م���ن �أن �سيمون مل يتعر����ض � إال � إىل
املعطيات الركيكة والفقرية نحويا لوالديه ،ف�إنّه ا�ستطاع
�أن ي�ص���وغ لغ���ة � إ�شارية تتف���وق على لغة والدي���ه من جهة
الهيكل���ة الأ �سلوبية والنحوية ،من ذل���ك مثال �أنه ي�ستعمل
عالم���ات ت�صري���ف الأ فعال على نحو �صحي���ح وينوّع رتب
الكلم���ات ب�سال�س���ة ويقح���م الإ�ش���ارات الوظيفية بجانب
الإ�ش���ارات املحيلة (املعجمية) عل���ى نحو مت�سق .تدح�ض
ه���ذه التجربة الفك���رة الفولكلورية التي تزع���م �أن الأ باء
يُع ّلم���ون �أبناءهم اللغة .واقع احلال �أنهم يخلُقون ،بكيفية
���روف ا�ستنب���اط توافقات البني���ة النحوية
ال�شعوري���ة ،ظ َ
القبلية مع البيان���ات اللغوية ال�صادرة عن املحيط ،وهي
بيانات ناق�صة .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن الطفل ي�صوغ
نح���وا طبيعيا تاما من غري حاج���ة � إىل م�ساعدة منهجية
وكثيفة �ص���ادرة من املحي���ط .وتتطابق نتائ���ج الباحثتني
مع نتائج بيكِ رت���ون امل�ستخل�صة من درا�سة لغة املزارعني
اللذي���ن ا�شتغلوا كعبيد يف م���زارع القطن منف�صيلني عن
�أوطانهم ولغاته���م الأ ّم م�ستعي�ضني عنها برطانات كانت
�أ�سا�س بروز لغات نحوية لدى �أبنائهم.
 .2الفر�ضية الفطرية يف خلفية البحث التطبيقي
لق���د �سب���ق �أن �أملحن���ا يف م�ستهل هذه املقال���ة � إىل �أنّ
م�ضم���ون الل�سانيات التطبيقية حت���دّده يف نهاية املطاف
برام���ج البحث النظ���ري ،فالربنامج النظ���ري لل�سانيات
التوليدية وجّ ه ب�شكل حا�سم الأ بحاث التطبيقية يف جمال
ظه���ور اللغات الهجين���ة واكت�س���اب لغة الإ�ش���ارة ،ف�ضال

ع���ن م�ساهمته احلا�سمة يف توجي���ه البحث يف الل�سانيات
الأ حيائي���ة الت���ي يع��� ّد «الربنام���ج الأ حيائ���ي» �صيغ���ة من
�صيغها .ي�ص���رّح ت�شوم�سكي �أن هذا ال�ضرب من الن�شاط
البحث���ي تاب���ع ت�صوري���ا ومنهجي���ا للبحث النظ���ري حول
ماهية املعرفة النحوية وبنيته���ا الداخلية؛ ويجدِّ د موقفه
ه���ذا يف �أحدث كتاباته بالقول � إنّ تقدم البحث التطبيقي
(املي���داين) املتعلّق بق�ضاي���ا اكت�ساب اللغ���ة وا�ستعمالها
ووظيفتها يف املجتمع ،و�أ�صلها وتطوّرها ،وتنوّع اخل�صائ�ص
امل�شرتك���ة للأ ل�س���ن والإوالي���ات الداخلي���ة الت���ي ت�ش���كل
اللغ���ة كنظام ،ل���ن يحقق النتائ���ج املرجوّة م���ا مل منتلك
ت�ص���ورا ولو �ضمنيا ع���ن طبيعتها .ومن ه���ذا املنطلق
يَ�سُ ���وغ �أن نقاب���ل الربنامج الأ يحائ���ي ()bioprogram
لبيكِ رتونبالربنام���ج الأ دن���ى لت�شوم�سك���ي من جهة �أنّ
الأ ول ذو طبيع���ة علمية �أمربيقية ،أ�مّا الثاين ،فذو طبيعة
علمي���ة منطقي���ة �صوري���ة .وهما مع���ا ي�ش�ت�ركان يف تبني
الأ طروحت�ي�ن املركزيتني لل�سانيات املعرفية وندرجهما يف
كل من (�أ) و(ب).
(�أ) اللغة ملكة فطرية
(ب) اللغة ع�ضو ذهني
ممّ ا يح�سُ ن ذكره يف هذا ال�سياق �أن فر�ضية «الربنامج
الأ حيائي» متثل �صيغة من �صيغ الداروينية اجلديدة التي
تتبن���ى الفك���رة القائل���ة � إنّ امللك���ة اللغوية ح�صيل��� ُة تطور
�أحيائي وع�صبي للنوع الب�شري :ويُنكر ت�شوم�سكي يف كثري
من كتابات���ه� .أن يكون تطور البنية الذهنية الفطرية للغة
مرتب���ط باالنتقاء الطبيع���ي وي�ست�شه���د يف م�ؤلفه الأ خري
( )2016مبوق���ف �إي���ان تَطِ ر�ش���ال ()Ian Tattersal
ال���ذي يذه���ب � إىل �أنّ درا�س���ة ال�س�ي�رورة التطوري���ة ل���ن
 Noam Chomsky, What Kind of Creatures Are
We?, (New York, Clumbia University Press,
)2016
 Derek Bickerton, The language bioprogram .2
� hypothesis 173ص.
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ت�سعف يف اكت�شاف امل�ؤ�شرات الأ وىل التي حددت ال�صورة
احلالية للإ ن�سان ،الإن�سان اللغوي ،فالوقائع تبينّ بو�ضوح
�أن ت�ش���كّل �صورة الإن�س���ان احلالي���ة ()homosapien
ح���دث فجائ���ي ( )abrupt and suddenيُرجّ ���ح أ�ن���ه
حتقّ���ق يف فرتة زمنية ق�ص�ي�رة حم�صورة يف خم�س مائة
أ�ل���ف �سنة .بطبيعة احلال هنال���ك انتقادات لهذا املوقف
جنده���ا مب�سوط���ة يف الأ دبي���ات املخت�صة ،نذك���ر منها،

مث�ل�ا ،موقف �ستيفن بينكر يف كتابه «الغريزة اللغوية»
الذي يتعر�ض للم�س�ألة بتف�صيل يف الف�صل احلادي ع�شر
وينتقد ت�شومك�سي �آخذا عليه خلطه بني التطور واالنتقاء.
وت�سرّعِ ه يف رف�ض �أن يكون انبثاق اللغة لدى النوع الب�شري
نتيجة االنتقاء .ويعبرّ بيكرتون عن موقف مُوال للأ طروحة
التطوري���ة يف عمله فيكتبُ « :كتّاب عديدون ،حتى من بني
ه����ؤالء الذين يقبلون عن طي���ب خاطر الطبيعة الأ حيائية
مللكة اللغة الب�شرية (Chomsky 1979؛Lenneberg
 )1967، Marantz 1983ينظرون � إىل الطرح بو�صفه
�سابق���ا لوقت���ه ،وي�صل الأ م���ر ببع�ضهم � إىل �أنه���م يعدّون
البح���ث عن ا�ستعادة �أ�صول اللغة �شيئا غري جمدٍ (انظر:
 .)Harnad, Stiklis & Lancasterوالأ كي���د أ�ن���ه
� إذا كان���ت هذه امللك���ة ذات �أ�س�س �أحيائي���ة (بيولوجية)،
فيتع�ّي�نّ �أن تكون قد تطوّرت �ضمن امل�سار العادي للتطور،
ويج���ب ،بالتبعية� ،أن متلك تاريخ���ا حقيقيا (ورمبا قابال

لأ ن نتعقب �آثاره)».
جممل النقا�ش العلمي الذي ي�ست�أثر باهتمام املجموعة
العلمي���ة املنخرط���ة يف براديك���م الطرح املع���ريف ملقاربة
اللغ���ة ،يتمحور ح���ول العن�صرين امل�ش���ار � إليهما �أعاله يف
(�أ) و(ب) يف عالقتهم���ا بالتط���ور الأ حيائ���ي والت�صميم
الأ مث���ل للملكة الذي يتعني �أن يكون من�سجما مع افرتا�ض
�أنه���ا فطري���ة .لكن م���ا املق�ص���ود بال�ضب���ط بالفطرية؟
يحتمل هذا ال�س�ؤال جوابني :ج���واب �سالب يُعرّف املقولة
 � .Steven Pinker, Language Instinctص 358
 Derek Bickerton, The Language biogram
�hypothesisص.187 186- .
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مب���ا لي�س منه���ا فنقول � :إنّ معن���ى �أن تك���ون اللغة فطرية
يُ�ستف���اد م���ن أ�نّها غ ُري مُكت�سب���ة .وي�ضعنا ه���ذا التعريف
ب�إزاء ثنائية :فطري /مكت�س���ب .لكن التدقيق يف حمتوى
دالل���ة «فطري» �سيق���ود حتما � إىل التميي���ز بني خا�صيتني
ل ّلف���ظ :خا�صي���ة ا�ستنتاجي���ة ( )inferentialو أ�خ���رى
جتريبية :بالن�سب���ة للخا�صية اال�ستنتاجية ال�صورية ،ف� إنّ
جان كلود ميل�ن�ر ( )1989يُحدّدها عل���ى النحو التايل:
«(�أ) � إذا عُ دّت اخلا�صية �س فطري ًة يف جمموعة �ص ،ف� إنّ
ك ّل أ�ف���راد املجموعة ����ص ميلِكون اخلا�صية ����س( .الكليّة
( ))universality؛ (ب) � إذا كان م���ن امل�ستحي���ل،
�ضم���ن �شروط حمدّدة � ،إن�شاء �س�ي�رورة اكت�ساب معقولة،
ف� إنّ اخلا�صية �س ،تُع ّد فطرية».
م����ن البديه����ي �أنّ الأ طروحة القائلة بفطري����ة اللغة ال
ميك����ن �أن �أن يكون له����ا م�ضمون مبا�ش����ر � إال � إذا أ�ُ�سند لها
معنى حمددا قابال لأ ن يتوافق مع معايري ممُ َ يِّزة (موجِ بة)
تف�صلها عن الأ طروحة املقابلة� ،أي الأ طروحة التي تدّعي
�أن اللغ����ة مكت�سب����ة م����ن التجرب����ة .ال يكف����ي �أن نحيل على
�أن�س����اق فل�سفي����ة ،حيث تقوم الفطرية ب����دور مركزي ،كما
ه����و احلال بالن�سبة للفل�سفة الديكارتية التي ا�ستنتجت �أنّ
مبادئ العق����ل م�شرتكة وم�ستقلة ع����ن التجربة وال ميكن،
بالتبعي����ة � ،إال �أن تكون فطريةَ .أالوْىل �أن نتوّجه نحو العِلم
احلديث لرنى كيف يحاول ربط « املعرفة الفطرية» ب�أ�سا�س
مادي جتريبي(� ،)substrate physicalأي كيف يُ�سند
لها معنى موجِ ب����ا ب�سعيه � إىل تعريفه����ا بالبنيات الع�ضوية
الأ حيائية-الع�صبية القائمة يف الدماغ .مبعنى �آخر ،كيف
ميكن �أن نقطع م����ع الأ دلة اال�ستنتاجي����ة (غري املبا�شرة)
ب�أدلة مبا�شرة بخ�صو�ص فطرية اللملكة اللغوية؟
ن�ستنتج من تو�ضيحات ت�شوم�سكي;وحوا�شيه امل�صاحبة
للربنام���ج الأ دن���ى �أن جم���اوزة الأ دل���ة اال�ستنتاجي���ة،
 انظر ،من أ�جل مزيد من التفا�صيل ،يف كتابي ت�شوم�سكي:
Noam Chomsky, On Nature and Language,
(Cambridge, Cambridge University Press,
2002). & What Kind of Creatures Are We?.
(New York, Clumbia University Press, 2016).
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لفائ���دة فر�ضية الفطري���ة ،بتقدمي �أدل���ة مبا�شرة موجِ بة
( ،)positifأ�م��� ٌر مرهون بتوحيد العل���وم املعرفية ،ومن
�ضمنه���ا الل�ساني���ات ،بعلم الأ حي���اء وبالعل���وم الع�صبية،
ومييّ���ز�،أوال ،ب�ي�ن � إطارين رئي�سَ �ي�ن ،يتفرّع ع���ن ثانيهما
موقفان فرعيان لهما �صل���ة بعالقة الذهن -بو�صفة بنية
من امللكات املعرفية ،منها ملكة اللغة -بالدماغ.
 .1يُنكر ا إلط���ار الأ وّل �أن يكون للغ���ة وللملكات الذهنية
العليا �أ�سا�س �أحيائي.
هيم���ن ه���ذا ا إلط���ار يف الأ و�س���اط الفكري���ة من���ذ
ع�شرينيات القرن املا�ض���ي ،م�ستندا � إىل فكرتني :واحدة
�أنرتبولوجية والأ خرى �سيكولوجية:

 حلظ���ة التوحي���د املن�ش���ودة الت���ي عرفته���ا الفيزي���اء
والكيمياء و علم الأ حي���اء ،مازالت بعيدة بحكم أ�نّنا ال
منل���ك ما يكفي من املعلومات ع���ن بيولوجية الأ ع�ضاء
املعرفية وال نقدِ ر ،يف الظرف الراهن ،على الربط بني
�أق�سام علم الأ حياء.
ميي���ل ت�شوم�سكي � إىل الأ خذ باملوق���ف الثاين ا�ستنادا
� إىل فح�صه النقدي لأ طروحات ثالث:
 .1الأ طروح����ة الأ وىل تق����ول � إن املو�ضوع����ات الذهني����ة وكل
منتجات الذه����ن ب�صفة عامة ،خ�صائ�����ص منبثقة من
الدماغ ،مبعنى �أنّ الظواهر الذهنية ظواهر طبيعية ُكلّيا
وناجمة عن الن�شاط الع�صبي-الفيزيولوجي للدماغ.

 � إذا كان احلي���وان حمكوم���ا بطبيعت���ه الأ حيائي���ة
(البيولوجي���ة) ،ف����إن ال�سل���وك الب�ش���ري حم���دّد
بالثقافة،التي ال تعدو �أن تكون ن�سقا من الرموز والقيم
امل�ستقل���ة عن���ه .ومب���ا �أن الثقاف���ات ال تخ�ض���ع للقيود
الأ حيائي���ة ،ف�إنها قابل���ة لأ ن تتنوع على نح���و ع�شوائي
وغري حمدود.

 .2الأ طروح���ة الثاني���ة ثمثله���ا الإيثولوجي���ا ( وي�سميه���ا
الأ طروح���ة املنهجي���ة) من خالل عمل م���ارك هاوزر
( )Mark Hauserح���ول تط���ور التوا�ص���ل .فه���ذا

الأ خ�ي�ر يتبنى الأ بعاد املنهجي���ة الأ ربعة لتينربجن
( )Tinbergenلدرا�سة التوا�صل يف عامل احليوان،
مبا يف ذلك التوا�صل الب�شري بوا�سطة اللغة .وهي:

 يولد الر ُّ�ضع جمردين( من املعارف القبلية) با�ستثناء
بع����ض ردّات الفع���ل وا�ستعدادات للتع ّل���م .ويع ّد التعلّم
�س�ي�رورة متعدّدة الوظائف وغ�ي�ر متخ�ص�صة ،ويتعلَم
الأ طفال ثقافته���م بوا�سطة التَلق�ي�ن املدعم بالتحفيز
بوا�سطة املكاف�أة والزجر ،وعن طريق مناذج للأ دوار.

 البحث ع����ن الآليات ال�سيكولوجي����ة والفيزيولوجية التي تثبِّت
�أداة اللغة :البعد الآيل)mechanistic perspective( .

 .2يذه���ب الإطار الث���اين � إىل �أنّ لعلم الأ حياء دورا يف
فهم املظاه���ر الذهنية للعامل ع�ب�ر جتلياتها املتمثلة
يف اللغة والن�شاط الفكري.
وين�ضوي حتته موقفان كما �سبق و�أن �أ�شرنا:
 التوحي���د ( ،)unificationمبعنى :خلق � إطار علمي
لتوحي���د العل���وم املعرفية/الل�سانية والعل���وم الع�صبية
والأ حيائية ،لي�س يف املتناوَل الآن بحكم احلالة العلمية
الراهنة.

 فرز العوامل الوراثية ( اجلينية) والبيئية التي ميكن تناولها
يف امل�ستوي����ات ال�سيكولوجي����ة والفيزيولوجي����ةُ :بعْ����د النم ّو
البيولوجي للكائن (.)perspective ontogenic
 اكت�شاف التكيّفات الناجمة عن هذه ال�سمة وت�أثرياتها
يف البق���اء على قيد احلياة والتوال���د :البُعد الوظيفي.
()functional perspective
 ينظر ب�صفة خا�ص الف�صل الثاين من كتابه On Nature and
� Languageص91-61 .
 نيقوال�س تينربجن عامل أ�حياء وخبري يف َ
الطيرْ يات ()ornothologue
�إيرالندي ،حا�صل على جائزة نوبل الطب والفيزيولوجيا �سنة .1973
له م ؤ�لفات عديدة نذكر منها كتابه درا�سة الغريزة ( )1951وال�سلوك
املتوحدون :أ�مل جديد
االجتماعي لدى احليوان ( )1953وكتاب أالطفال ّ
لل�شفاء( )1983ت أ�ليف م�شرتك مع زوجته .تويف �سنة .1988
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 � إماط����ة احلجاب عن «التاريخ التط����وّري للنوع» على نحو
يُتيح تقييم بنية هذه ال�سمة يف �ضوء اخل�صائ�ص املوروثة:
بُعد تطور النوع(. )Phylogenitic perspective
 .3الأ طروحة الثالثة ميثلها الت�صور القالبي لالكت�ساب
(لأ طروح����ة اجلوهري����ة) .وتقوم على فك����رة مٌفادها
ُتخ�ص�صة يف معاجلة
�أنّ الدم����اغ مُكوَّن من �أع�ض����اء م ّ
أمناط خا�صة من امل�شاكل .وت�ؤدي
املعلوم����ات ويف حَ ّل � َ
القوال����ب املتخَ ِّ�ص�صة وظائفه����ا ب�سال�سة كبرية ما مل
تتعر�����ض ل�ضغوط خارجية مانع����ة .ويع ّد من ّو الأ ع�ضاء
املتخ�ص�ص����ة وتطورها (ما يُ�سمّى باالكت�ساب) نتيج ًة
ّ
لكلٍّ من العمليات املُتحكَّم فيها داخليا وت�أثريات البيئة
اخلارجية امل�س�ؤولة عن انطالق النم ّو وتثبيته يف ِ�صيغ.
ومتثل اللغة مُكوّنا/ع�ضوا من مُكوِّنات الدِّ ماغ.
باخت�ص���ار �شديد ميك���ن الق���ول � إن الأ طروحة الأ وىل
مقبول���ة يف الأ و�ساط العلمية وعُ ق���دت عليها �آمال كبرية،
م���ن منطلق �أنه���ا �أوح���ت بقدرتها على مجُ���اوزة الثنائية
الديكارتي���ة التي تق�سّ م ظواهر العامل � إىل نوعني :ظواهر
اجل�س���د (امل���ادة) وظواهر النف����س (الذه���ن) .غري �أنّ
ت�شوم�سك���ي ال ينظر � إليه���ا وفْق ما يزعُ ���م مُتبنّوها ،فهي
بالن�سب���ة � إليه غري جديدة بحكم �أنه���ا �صيغت بو�ضوح يف
القرن الثام���ن ع�شر ،و�أثارت حينئذ ج���دال وا�سعا ب�سبب
تعار�ضه���ا م���ع املعتق���دات الديني���ة للع�ص���ر .لق���د �أ�شار
هي���وم يف منت�ص���ف القرن الثامن ع�شر � إىل م���ا يُفيد ب�أنّ
الفك���ر حركة متوتّرة حت���دُث يف الدماغ ،وطوّر الكيميائي
 )Joseph Priestley (1732- 1804الفك���رة نف�سها
وخلَ����ص � إىل �أنّ الق���درات عل���ى الإح�سا����س �أو الت�ص���وّر
خ�صائ�ص ن�سق م���ادي منظّ م ،وهذا مطابق ملا
ُ
والتفك�ي�ر
يقوله الي���وم باحث م�شهود له باملكان���ة العلمية املرموقة،
يف العل���وم الع�صبي���ة مث���ل Mountcastle Vernon
. )2015-(1918
م�أزق ه���ذه الأ طروحة �أنها ما زال���ت تفتقر � إىل � إطار
� إب�ستمولوج���ي يتي���ح مجُ���اوزة الو�ض���ع امل�ستم���ر من زمن
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 � Priestleyإىل وقتن���ا الراه���ن .فبالرغ���م م���ن قدمه���ا
الن�سب���ي و� إجم���اع العلم���اء ،يف ع�صرن���ا الراه���ن ،عل���ى
معقوليته���ا« ،مل يك���ن ه���ذا الأ خري قادرا عل���ى �أن ي�صوغ
ا�ستدالال علميا ُيب�ّي�ننّ لنا كيف تنبثق املو�ضوعات الذهنية
من الدماغ وال نحن ن�ستطيع ذلك بعدَ ما يُنيف على مائتي
�سن���ة» وين�صح ت�شوم�سك���ي (م.ن) ،لتطوير هذا الطرح،
ب�ضرورة ا�ستخال�ص العرب م���ن انت�شار �أطروحة الأ �سا�س
الع�صب���ي للملكات املعرفي���ة من بداي���ات العلم احلديث
واال�ستف���ادة كذل���ك من تاريخ تك���وّن عل���وم الطبيعة من
الق���رن الثامن ع�شر � إىل الق���رن الع�شرين� ،أي � إىل حلظة
توحي���د الفيزياء والكيمي���اء وعلم الأ حياء .ذل���ك �أنّ ثمة
متاثالت مثرية بني النقا�شات احلالية حول عالقة الذهن
بالدم���اغ (عالق���ة الفك���رة باجل�س���د) والنقا�ش���ات حول
ال���ذرات واجلُزيئ���ات والبنيات والتفاع�ل�ات الكيميائية،
وه���ي نقا�ش���ات كانت حية بوج���ه خا�ص طيل���ة فرتة غري
ق�ص�ي�رة من القرن الع�شرين .وميك���ن توظيفها حاليا يف
�سبيل تطوير فهمنا للعالقة املفرت�ضة بني الدماغ والذهن
من منطلق العلم املعا�صر ،الذي تخلى عن وهم االعتقاد
ب����أن العالمَ وا�ض ٌح وجلّي «فبالن�سبة لعلوم الطبيعة ،بع�ض
مظاهر العالمَ ذِ هنية ( )mentalوبع�ضها الآخر ب ََ�صري
�أو كميائ���ي �أو ع�ض���ويّ � ،أو م���ن �صن���ف �آخ���ر .فال حتتاج
املق���والت لأ ن تك���ون جامدة ومميّ���زة ،كما �أنه���ا ال تكون
موافقة للح�س العامي.
بخ�صو�ص الأ طروحة املنهجية -التي متثل لها املقاربة
االإيثولوجية القائمة على الأ �س�س الأ ربعة ال�سالفة الذكر،
تر�صد تطوّر
يفح�ص ت�شوم�سكي درا�سة مارك هوزر التي ُ
التوا�صل لدى الكائنات احلية ،مركّزا على اللغة الب�شرية
بغر�ض � إثبات �أن درا�ستها ،يف �ضوء الأ بعاد الأ ربعة للعامل
نيقوال����س تينربجن ،يُ�سهِ م يف فهمه���ا على نحو جيّد ويف
فهم الأ نظمة التوا�صلية لدى احليوانات واحل�شرات ،مثل
لغة النحل التي تع ّد يف ر�أي املخت�صني �شبية بلغة الإن�سان
من جه���ة �أن عباراتها ال حمدودة ف�ضال عن قدرتها على
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الإحال���ة عن ُبع���د� ،أي تو�صيل املعلوم���ة ب�صدد �شيء غري
موج���ود يف املجال احل�سي للمتلق���ي .وينبّه ت�شوم�سكي يف
البداي���ة � إىل �أنّ عنوان م ؤ�لّف ه���وزر مُ�ضلّل ،لأ ن الكتاب،
عك�س منطوق عنوانه ال يدر�س تطوّر التوا�صل من الناحية
البيولوجي���ة ،بل يرك���ز على درا�سة التوا�ص���ل من منظور
مقارن عند العديد من الف�صائل والأ نواع.
بالرغ���م م���ن قيم���ة الوقائ���ع املعرو�ض���ة والأ و�صاف
التف�صيلية املهمة واملث�ي�رة للف�ضول ،ف� إنّ الكتاب ال يرقي
–يف نظر ت�شوم�سكي � -إىل �أن يكون كتابة لتاريخ تطوّري،
�إن���ه �صياغ���ة جيّ���دة للإ �ش���كاالت املطروحة عل���ى ب�ساط
البحث ،واملتعلق���ة �أ�سا�سا ب�صل���ة املعرفة/اللغة باجل�سد
من منظ���ور فيزيولوجي تطوّري �أحيائ���ي وظيفي ال غري.
يعبرّ ت�شوم�سكي عن هذا احلكم بقوله« :لقد تعلّمنا �أ�شياء
كثرية عن الأ نواع اخلا�صة (احل�شرات ،الطيور ،القِردة،
�إل���خ) على م�ست���وى و�صفي خال�ص؛ لك���ن ال �شيء من ك ّل
هذا يتيح ا�ستخال�ص تعميمات؛ ب�سبب �أنّ مقاربة امل�س�ألة
ال�شائكة املتعلقة برب���ط ت�شكل اللغة/التوا�صل بال�سريورة
االنتقائي���ة التك ُّي ِفي���ة للنوع ظل���ت ،لدى ه���وزر� ،إمّا مَ بنية
عل���ى �سوء تقدي���ر لالختالفات بني اللغ���ة الب�شرية واللغة
لدى احليوان و�إمّ���ا حمكومة ب� إ�ضفاء ِ�صدقية غري م ؤ�كّدة
عل���ى الأ فكار ال�شائعة ح���ول املو�ضوع .من ذل���ك مثال �أنّ
هوزر� ،ش�أنه �ش�أن باحثني كُرث ،ال يقدّر االختالف البنيوي
والوظيفي اجلوهري حقّ قدره .بني كيفية ا�ستعمال الب�شر
للكلم���ات لغر�ض الإحالة وبني الأ مثل���ة النادرة للإ �شارات
الإحالية لدى الأ نواع الأ خرى ،ومن �ضمنها بع�ض القردة،
وه���و اختالف يتجاوز م�س�ألة الإحالة ع���ن بعد �أو الإحالة
امل�ستقل���ة ع���ن املق���ام التخاطب���ي .ويف مقابل ه���ذا يبالغ
الباح���ث يف تقييم �شيوع م���ا مت تِبيانه يف هذا املجال».
فا�ستنادا � إىل بع�ض الت أ�مّالت احلذرة لداروين ي�ستخل�ص
هوزر أ�نّنا نعرف �شيئني ،يف غاية الأ همية ،عن تطور اللغة
 � ,Noam Chomsky, On Nature and Language 1.ص
82

الب�شري���ة :أ�وّلهم���ا أ� ّنن���ا ن�ستطيع فهم بني���ة ووظيفة اللغة
الب�شري���ة عل���ى �أ�سا�س مب���د أ� االنتقاء الطبيع���ي .ثانيهما
�أنّ الراب���ط الأ برز بني �صيغ التوا�ص���ل الب�شري والتوا�صل
غ�ي�ر الب�شري يتمثّل يف الق���درة على التعبري عن احلاالت
االنفعالية .وي�ستخل�ص �أنّ التف�سري الدارويني هو التف�سري
الوحيد املمكن لأ نّ االنتقاء الطبيعي يُع ّد الإوالية الوحيدة
الق���ادرة على تف�س�ي�ر اخلا�صيات البنيوي���ة املعقدة ل�سِ مَة
مث���ل اللغة .ينتف����ض ت�شوم�سكي �ضد ه���ذا الكالم بالقول
� إن الت�أم�ل�ات احل���ذرة والت�صريح���ات الواثق���ة ال تثب���ت
�شيئا،با�ستثن���اء �أننا أ�م���ام م�شروع قد يك���ون واعدا ،و�أنّ
م���ا جنحت درا�سة ه���وزر يف � إثباته ال يخ���رج عن املعتقد
ال�سائد ال���ذي يزعُ م �أنّ االنتق���اء الطبيعي عامل مركزي
يف التطوّر .يخل�ص ت�شوم�سك���ي ،يف نهاية املطاف � إىل �أنّ
املقاربة املنهجي���ة �أو الإيثولوجية تبقى م�شروعة ومعقولة
لكن طريق���ة تطبيقها تطرح �أكرث من �س�ؤال .فت�شوم�سكي
ي���رى �أن اال�ستم���رار عل���ى ال ّنه���ج الإيثولوج���ي املع���روف
بنقده للنزع���ة ال�سلوكية يف علم النف����س،ال يتيح جماوزة
نقط���ة انطالق ه���ذا االجتاه التي تع���ود � إىل خم�سني �سنة
خل���ت .ما ميكن القيام ب���ه ،يف نظر ت�شوم�سك���ي« ،يتمثّل
يف درا�س���ة املكوّن املُحدّد وِراثي���ا للدماغ امل�س�ؤول عن بنية
وا�ستعم���ال اللغة وعن احلاالت الت���ي يبلغها هذا املكوّن(
اللغ���ات اخلا�صة) ،كما أ�نّنا ميك���ن �أن ندر�س ال�سريورات
املف�ضي���ة � إىل تغي�ي�رات يف احلال���ة املعرفي���ة (اكت�س���اب
اللغ���ة) .وبا إلم���كان �أي�ضا �أن ن���رومَ اكت�ش���اف الإواليات
(امليكانيزم���ات) واملبادئ ال�سيكولوجي���ة والفيزيولوجية
م���ع ال�سع���ي � إىل توحيدهما .تُ�شكل ه���ذه الأ بحاث –التي
تث�ي�ر ق�ضاي���ا اعتيادي���ة يف العل���وم -ال ُبعْدي���ن الأ ول�ي�ن
للمقارب���ة الإيثولوجي���ة ،ونعني بهم���ا :درا�س���ة الإواليات
( )mechanistic perspectiveودرا�س���ة النم��� ّو
البيولوج���ي للكائ���ن (.)perspective ontogenic
وح�ي�ن نلتفت � إىل البعد الوظيف���ي� ،أي البعد الثالث ،ف� إنّ
درا�سة ا�ستعمال اللغة من طرف �شخ�ص بلغ حالة معرفية
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معيّنة ي�صيح ممكنا؛ بالرغم من �أنّ القيد على الت�أثري يف
البقاء والتنا�سل �ضعيف جدّا ممّ ا يحُ ّد من �آمال بلوغ فهم
جيّ���د للغة� .أما البُعد الرابع املتعلّق بتطوّر النوع ،ف�إنه يُع ّد
يف �أح�س���ن احلاالت أُ�فْقا بعيدا ويبدو �أنّ الدرا�سة املقارنة
للتوا�ص���ل –مثل تلك التي قام بها م���ارك هوزر -ال تعمل
على تطويره( ».م.ن� ،ص.)84-83 .
للنظ���ر الآن يف م�ضم���ون الأ طروح���ة اجلوهري���ة/
القالبية وكيف تنظر لعالقة اللغة بالدماغ ،وهي �أطروحة
تمُ ثّ���ل اخللفية امليتانظرية لنظري���ة ت�شوم�سكي اللغوية يف
�صيغته���ا املو�سومة بالنظرية الأ دنوي���ة القوّية (Strong
 .)Minimalist Theoryتق���وم ه���ذه الأ طروحة على
نتائ���ج �أبحاث تفيد ب����أنّ اكت�ساب اللغة َيت���مّ غريزيا على
متخ�ص�ص يف الدماغ ي�سمّى « ع�ضو اللغة».
ّ
�أ�سا����س ع�ضو
ويرتت���ب عن ه���ذا �أن املل���كات اخلا�صة للذه���ن (امللكات
متخ�ص�ص���ة يف معاجلة
ّ
املعرفي���ة) موزّعة عل���ى �أع�ضاء
املعلوم���ات املوافق���ة له���ا .يع���رف ه���ذا املوق���ف باملوقف
���ف املعياري يف عل���م الأ حياء،
القالب���ي ال���ذي يُعترب املوق َ
ذلك �أنّ «تخيُّل ع�ض���و حا�سِّ ي (ن�سبة � إىل احلا�سة) ي�ؤدي
وظيف���ة عام���ة ،وي�ستطي���ع ح��� ّل م�ش���كالت الإح�سا�س يف
املتخ�ص�صة مث���ل العني �أو
ّ
ح���ال ف�شل �أع�ض���اء احلوا����س
مت�صوّر
متخ�ص�ص���ة� ،شيء غري َ
ّ
الأ ذن �أو �أع�ض���اء �أخرى
فالتخ�ص�ص التك ُّيف���ي (adaptative
ّ
يف علم الأ حي���اء:
 )specializationع���ا ّم وبديه���ي يف كل م�ست���وى م���ن
م�ستويات التحليل وبالن�سبة لكل �أنواع الوظائف � إىل درجة
�أال أ�ح���د يفكر يف التذكري ب���ه (م.ن� ،ص .)86 .ين�سحب
ه���ذا على اللغة � ،إذ من ال�صعب � إنكار �أنّ جزءا من الإرث
متخ�ص�ص،
ّ
الأ حيائ���ي للب�ش���ر عب���ار ٌة عن «ع�ض���و ل ّلغ���ة»
نُطلق علي���ه امللك َة اللغوية � .إنّ من مها ّم النظرية الل�سانية
التوليدي���ة �أن تحُ���دّد م�ضمونَ���ه ال�ص���وريّ واجلوه���ريّ ،
�أي هند�ست���ه الداخلي���ة وطبيع���ة العمليات الت���ي ينجزها
 املرجع ال�سابق� ،ص84-83 .
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والعنا�صر الأ وىل ( )primitiveمو�ضوع املعاجلة.
ي�ب�رز املوقف اجلوهري لت�شوم�سكي من خالل
مناداته بالرتكيز على درا�سة اخل�صائ�ص اجلوهرية للغة
املتولدة عن مبد أ� النجاعة احلا�سوبية للنظام النحوي-�ضمن الأ بعاد املنهجية الثالثة الأ وىل للأ طروحة املنهجية
(الإيثولوجي���ة) بو�صفها حت���دّد � إطارا علمي���ا يكفل ربط
الدرا�سة الل�سانية النظرية بالعل���وم الأ حيائية والع�صبية
وعلم ال�سلوك احليواين؛ ويرى �أال حاجة تدعو � إىل ح�صر
درا�س���ة اال�ستعم���ال اللغ���وي يف تبعات���ه التكيّفي���ة :البقاء
والتنا�س���ل ف�ضال عن ت�شكيكه يف �سالمة نتائج الدرا�سات
الت���ي اعتنت بالتك���وّن التطوري للع�ضو الذهن���ي امل�س�ؤول
عن اللغ���ة .وي�ستند يف دع���واه � إىل �أنّ فر�ضيات الربنامج
الأ دن���ى تتوافق م���ع ما لدينا من معطي���ات (ولو ناق�صة)
ح���ول انبثاق اللغ���ة الذي يبدو �أنه واقع���ة فُجائية وحديثة
ن�سبيا باملقيا�س الزمني للتطور.
 .3خامتة :
�سعينا يف هذه املقالة � إىل اعتبار الأ بحاث ذات املنحى
التجريبيي/االختباري ،واملتبنية لأ طروحة فطرية املعرفة
اللغوي���ة� ،أبحاث���ا تطبيقية ،وذلك عل���ى �أ�سا�س �أنها كانت
معنية باكت�ش���اف الأ دلة املبا�شرة واملوجِ ب���ة ،امل�ستخل�صة
م���ن تطبيق���ات جتريبية ،تُربه���ن على �صالحي���ة نظرية
�صوري���ة افرتا�ضية-ا�ستنباطي���ة مثل نظري���ة ت�شوم�سكي
حول اخل�صائ����ص اجلوهرية للغة الطبيعية .ومن املعلوم
�أنّ تبن���ي ت�شوم�سك���ي للأ �سل���وب العلم���ي الغاليل���ي الذي
يت�ص���وّر �أنّ املنهج العلمي ال�سليم ه���و ذالك املنهج الذي
يعط���ي الأ �سبقي���ة للعقل عل���ى التجربة ،ويعلي م���ن �ش�أن
النماذج املثالي���ة (الريا�ضية) وا�ضع���ا الواقع الأ مربيقي
خ���ارج �سلط���ة الربهان بحك���م �أنّ ه���ذا الواق���ع املبا�شر
غام����ض ومُ�ض ّل���ل ،جعله ي�شكّك يف قيم���ة نتائج املقاربات
الإيثولوجية والأ حيائية التطورية التي تبقى يف نظره ذات
قيم���ة منهجية ال ترقى � إىل جم���اوزة التعميمات الو�صفية
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نحو املبادئ التف�سريية العميقة� .أما الل�سانيات التطبيقية
باملعنى الكال�سيكي فلن تكون �سوى رجع �صدى حلقبة ما
قبل ميالد النظري���ة التوليدية التحويلي���ة التي ا�ستعملت
اللغ���ة الريا�ضية ل�ص���وْغ الأ �سئلة حول اللغ���ة يف عالقتها
بالذهن والإرث الأ حيائي امل�شرتك بني الب�شر.
لكن هذا النقا�ش الذي �أملته طبيعة مو�ضوع املقالة ال
يقدم حال ملع�ضلة مكانة الل�سانيات التطبيقية يف خريطة
البح���ث الل�ساين رمب���ا ب�سبب االلتبا�س امل�ل�ازم مل�صطلح
ل�ساني���ات الذي يحيل على �أ�شي���اء كثرية وغري متجان�سة،
بخ�ل�اف العلوم ال�صلبة مث���ل الفيزي���اء �أو الكيمياء التي
متكن���ت ،بف�ضل الإجم���اع امل�ؤ�س�س���ي ح���ول م�ضمونها �أن
ت�ض���ع ح���دودا فا�صلة بني ما ه���و نظري وماه���و جتريبي
وماه���و تطبيقي .على هذا الأ �سا�س ال يحتاج احلديث عن
فيزياء جتريبية وفيزياء تطبيقية �شرحا وال جداال .ويبدو
�أنّ دع���وة ت�شوم�سكي � إىل توحيد العل���وم املعرفية والعلوم
الع�صبي���ة والأ حيائية قد يعيد الأ م���ور � إىل ن�صابها بربط
الل�ساني���ات التطبيقي���ة بالتقني���ة وال�صناعة ب���دل ربطها
مبناه���ج تعلي���م اللغ���ات و�صناع���ة املعاجم ،وه���ذه �أمنية
بد�أنا نرى عالمات حتققه���ا يف الواقع بف�ضل الإجنازات
ال�صناعي���ة الت���ي تقدم حل���وال عملية مل�ش���كالت التوا�صل
اللغوي بني ذوي احلتياجات اخلا�صة.
نذكر من باب الت�أييد لهذا ،ابتكار قفاز � إلكرتوين يحوّل
لغة ا إل�ش����ارة التي ي�ستخدمه����ا ال�صمّ -البكم � إىل ن�صو�ص
مكتوبة تظهر على �شا�ش����ات الهواتف املحمولة والكمبيوتر
وهو ابتكار ال يحتاج (على نحو مبا�شر) � إىل نظرية ل�سانية
ح����ول بنية اللغة الداخلية بقدر ما يحتاج � إىل بنية ريا�ضية
خوارزمي����ة متكن من حتويل العالم����ة الإ�شارية � إىل عالمة
مكتوبة من دون تبني افرتا�ضات دقيقة حول طبيعة النظام
النحوي الذي يولّد البنيات النحوية وي�سقطها يف وجاهات
( )interfacesتتي����ح قراءاتها� ،أي ت�أويلها ،وهذه لعمري
من الأ مثل����ة التي تب��ي�ن �أن و�شائج القرابة ب��ي�ن الل�سانيات
الداخلي����ة (باملعنى التوليدي) وب��ي�ن الل�سانيات التطبيقية
لي�س����ت ب�سيط����ة ،مبعنى �أنه����ا لي�ست جم����رد عالقة حتويل

�آيل تمُ كّ����ن من نقل النظرية � إىل جمال التقنية/ال�صناعة.
فاملرجح �أن العلوم التطبيقة لها منطقها اخلا�ص وقراءتها
اخلا�صة للإ رث النظ����ري ،ومقيدة بقيود خمتلفة عن تلك
التي يخ�ضع لها ابتكار الأ فكار والنظريات العلمية.
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