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قواعد الن�سر فـي املجلة

ن�سانية. داب والعلوم الإ تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآ  .1  

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

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

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

وىل من البحث: اأن تت�سمن ال�سفحة الأ  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

لكرتوين، ❂	الربيد الإ 		

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

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

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

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

لكرتوين،  ❂	الربيد الإ 		

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

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

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

كل �سفحة جديدة.

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

اأو املقال، ورقم  تي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب  حالت على النحو الآ توثق الإ  .9  

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

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

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س        

 ا�ستـهالل       

11 �شعد م�شلوح  نحو �شناعة معرفية ثقيلة 

متـــون  

التخييل املخاتل، من فقر الثيمة اإىل جتريب �شعرية ال�شرد الغرائبي، درا�شة بع�ض

15 حممد م�شطفى �شليم  مظاهر احلداثة يف الرواية العربية املعا�شرة ــ 

39 ح�شني مليطات   العالماتية، وتكوين البناء ال�شردي يف رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناين َجّبور الدويهي ـ 

51 عبد القادر فيدوح   خري«  ـ  متثالت الكولونيالية اجلديدة يف رواية »2084 حكاية العربي الأ

69 ي�شرى التمراوي  ا�شرتاتيجّيات العتبار يف ال�شرية الذاتّية »كتاب العتبار« لبن منقذ اأمنوذجا ـ 

 قراءة  

83 حبيب بوزوادة  إ�شكالية املعنى يف �شوء النظرية ال�ّشياقية ـ  ا

97 عبد الكرمي حممد ح�شني  دبي ـ املعنى واآلية الفعل ـ  قراءة الن�ض الأ

115 اأحمد بوزيان  �شعرية امل�شطلح ال�شويف من بنية التاآلف اإىل بنية الت�شاد ـ 

دللت  

135 م�شطفى غلفان  �شول.  درو�ض يف الل�شانيات العامة لدو �شو�شري )ن�شرة 1916( قراءة نقدية يف �شوء امل�شادر الأ

157 �شامل عبد الرب ال�شلفي  �شلوبيَّة التداوليَّة( ـ  خرية يف الن�ضِّ احِلَجاجّي واأنواُعها )درا�شة يف �شوء الأ ْرُجومة، خ�شائ�ض العبارة الأ ُ الأ

175 حممد بلبول  بع�ض توّجهات البحث التطبيقي يف الل�شانيات التوليديةـ 





استهالل أنسـاق
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ربع،  تقـــف الثقافة العربية اليوم يف معرتك الرياح الأ

�سر مـــن ما�سيهـــا ال�سارب  ت�سدهـــا جواذب �سديـــدة الأ

يف اأعـــراق الزمـــن، وجتتاحهـــا عوا�سف املتغـــرات التي 

ت�سطرب بها عوامل احلداثة وما بعد احلداثة؛ فكان َقـَدرًا 

علـــى كل م�ستغل بالعلـــم م�سغول بالهمِّ املعـــريف اأن يجهد 

للجواب على �ســـوؤالت تتناو�سه مـــن كل �سوب؛ ين�سرف 

بل  بع�سها اإىل حترير النتمـــاء والهوية، وبع�سها اإىل ال�سُّ

املعينة على جتاوز فجـــوة معرفية تت�سع اأبعادها يومًا بعد 

يـــوم، وبع�س ثالث اإىل معاجلة ما األـمَّ باملنظومة الرتبوية 

والتعليميـــة يف اأقطـــار العرب من قوادح العلـــل. فال َغْرَو 

اأن جنـــد من بيننـــا كل َلُفوٍت م�ستوفـــز باحث عن املحجة 

الهادية اإىل �سواء ال�سراط. 

دٍق من هذه  مـــر باحثًا عن ُمـــرج �سِ وحـــني ُتقلِّب الأ

املتاهـــة التي َيحار بها الدليل ل تكاد جتد حاّل يرجتى اإل 

يف ابتنـــاء النه�سة الفكرية على دعامتـــني هما: الن�سقية 

والبينيـــة. وعنـــدي اأنهما اجلناحـــان اللـــذان يحلق بهما 

ـــيِّ املرامي، وا�ست�ســـراف اآفاق  طائـــر العلم لرتيـــاد ق�سِ

نيا والُعدوة الُق�سوى.  التجاوز بني الُعدوة الدُّ

�َسِقّيُة؛ فهـــي الو�سم املائـــز للتفكر العلمي،  فاأمـــا النَّ

الذي يخرج بالروؤية من �سيق الت�سعث اإىل �سعة الت�ساق، 

بعا�س  ومن ال�سكون اإىل احلركة والفاعلية، ومن َتَفلُّت الأ

اإىل ائتـــالف الكل، ومـــن الع�سوائيـــة اإىل اإدراك العالئق 

والقوانني احلاكمة على الظواهر. اإنها اأ�سبه �سيء بتغير 

ْوز والك�سف، واإنتاج  الِقْبلة البحثية على نحو قادر على الرَّ

املعرفة، والعمل يف املعطيات بالنقد اأو النق�س، وبالتعديل 

اأو العدول. 

واأمـــا البينيـــة؛ فر�ســـٌد واٍع للظاهـــرة يف تعالقها مع 

غرهـــا من الظواهر. اإنها – كما قلُت ذات مقام- حترر 

مـــن ُكبـــول املعاجلة املهنيـــة املحدودة اإىل اآفـــاق املعارف 

املتداخلـــة على جهة الت�سافر والتـــاآزر، وهي الوعد احلق 

تـــي ل حمالـــة اإذا اأُريد لفقـــه الظواهـــر اأن يقوم على  املاأ

اأ�سولـــه. علـــى اأن الولوج اإىل تعالـــق الخت�سا�س ل يعني 

بحـــال اإهـــدار الخت�سا�ـــس، بل يعنـــي مزيدًا مـــن تعقل 

حاطة مبوجبات فقاهتها وانفهام ما يتعلق  الظواهر، والإ

بها ويداخلها موؤثرًا فيها ومتاأثرا بها. 

والعالقـــة اجلامعة بني الن�سقية والبينية ثابتة بيقني؛ 

اإذ اإن البينيـــة ل يتحقق اإتاوؤها اإل اإذا نه�ست على اأ�سا�س 

من ا�ست�سحاب الن�سقية، واعتمادها منظورًا تاأ�سي�سيًا يف 

تلقي املعرفة واإنتاجها. 

لذلـــك كله كانـــت ِحَفاَيـُتـنا مب�ســـروع “اأن�ساق”، تلك 

الدوريـــة الفتيـــة التي ُولدت يف كنـــف جامعة قطر، ورعى 

م�سرتها حقَّ الرعاية نفر ممن اأخل�سوا حياتهم خلدمة 

العلم. ولعل الذي اأ�سعده احلظ مبتابعة �سوابق اإ�سداراتها، 

وما �سمته من درا�سات جادة عميقة واجد فيها ما تطمئن 

بـــه النف�س اإىل غٍد بحثي ر�ســـني، واإىل مطلع فجر �سادق 

ُح بـاإ�سفاره �سوابك امل�سالك، ومنبهمات الدروب. ولي�س  َت�سِ

داب والعلوم، وع�سبة  اأجـــدر من جامعـــة قطر، وكليـــة الآ

اخلـــر القائمني عليها بالنهو�س اإىل هـــذه الغاية النبيلة 

مة اإىل �سناعة معرفيـــة ثقيلة؛ بها ُت�ْسَتدَرُك  اأخـــذًا بيد الأ

الفوائـــت، وُت�سَتْيقُظ رواقُد الهمم، اأماًل يف �سياغة �سورة 

مطمئنـــة مل�ستقبل علمي واعـــد حتتل به الثقافـــة العربية 

ن�ساين املعا�سر.     مكانها يف ال�سياق الإ

حنو صناعة معرفية ثقيلة 
د. �شعد عبد العزيز م�شلوح – م�شر  





متون أنساق
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التخييل املخاتل 
من فقر الثيمة إلى جتريب شعرية السرد الغرائبي

دراسة بعض مظاهر احلداثة في الرواية العربية املعاصرة

د.حممد م�شطفى �شليم

داب والعلوم- ق�شم اللغة العربية جامعة قطر- كلية الآ

m_mostafa@qu.edu.qa

ملخ�س 

»ت�ستهـــدف هـــذه الدرا�سة الوقوف على ما تتمتع به الرواية العربيـــة املعا�سرة من مظهر حداثي جتريبي يتعلق ببنيتها 

ا اأكرث قرًبا من املخيلة العربية وموروثها ال�سارب عمًقا يف احلكي، األ وهو  ال�سردية، وحتديًدا ما يكاد ُي�سكل م�ساًرا جتديديًّ

م�سار »التخييل املخاتل« وما ينطوي عليه ذلك من غرائبية بائنة، حيث بدا اأن التكاء على الثيمة وحدها، اأو المتياح من 

املدينـــة العربية بو�سفها ف�ساًء مكانيًّا للحدث، مل يعـــد �سمًتا غالًبا على التجريب الفني يف مدونة ال�سرد العربي املعا�سر. 

مكنة، واحلوارات،  حـــداث، والأ عمـــال الروائية العربية اإىل اإحداث التغريب عرب تخييل الأ ويف املقابـــل بـــدا جنوح بع�س الأ

ورفـــع م�ستـــوى التكثيف والتوتر يف اللغة، وهو جعل مهمة الدرا�سة هي ر�سد هـــذه املظاهر التخييلية املخاتلة على اأنها اأداٌة 

مـــن اأدوات التجريـــب الروائي املعا�سر، اأو ممار�سة جتريبية ت�ستند يف ح�سورهـــا ال�سردي اإىل موروث غر �سائع احل�سور 

ـــا؛ وذلك من خالل التطبيق التحليلـــي على روايتني، هما:  علـــى م�ستـــوى الواقع املعي�س، وعلـــى م�ستوى الواقعة الفنية اأي�سً

روايـــة )366( للروائي ال�سوداين اأمر تاج ال�سر 2013، ورواية )الـــروح الثامنة( للروائية امل�سرية نرمني ُي�سر 2014، 

ومتتبعني يف ذلك �سبيال ميزج بع�س مفاهيم الدر�س الثقايف وال�سيميائي لتبيان التخييل ال�سردي.

الكلمات املفاتيح :

الرواية، ال�سرد، الغرائبي، التخييل، الثيمة، التجريب، ال�سعرية، 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

�سباح تعرت�س بيننا وبني  )اإن الق�ســـة تقـــدم لنا العامل، ولكنها تقدُم لنا- بق�ساء حمتوم- عاملًا خاطًئـــا... وكم من الأ

�سباح اأو اأن نتبعها. اإذ اإننا نعلم جيًدا اأن  خريـــن؛ بيننا وبني اأنف�سنا! واإنه لي�ستحيل علينا اأن ن�سمي الأ العـــامل؛ بيننا وبني الآ

يف ما ينقلونه اإلينا اأ�سياء كاذبة لي�ست اأخطاء وح�سب(  

)2016  - مي�شال بوتور )1926 
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مفتتح:

ن�ساُن ل يتخيل، اأو لي�س يف حاجة اإىل تخّيِل،  مادام الإ

اأي اأمر ُيح�سه اإح�سا�ًسا واقعيًّا مبا�سًرا، فاإنه لن يتخيل اإل 

مـــا مل يقع حتت طائلة اإح�سا�ســـه احلقيقي، حتى اإذا كان 

دراك  كرب لـــه يف هذا هو احل�س الفعلـــي والإ املحر�ـــس الأ

احلقيقي ملعطيات الواقع املعي�س، وخا�سة اإذا تعر�س اإىل 

اإحبـــاط ناجم عن عـــدم ا�ستطاعته اإ�سبـــاع رغباته؛ مما 

ي�سهـــم يف عدم حتّقق وجـــوده يف احلياة ب�ســـكل متوازن. 

وهو يف هذا التوّجه �ســـوب اخليال ُيحقق ممار�سة مُيكن 

ـــا باأنها من الفعل  اأن ُيقطـــع فيهـــا فل�سفيًّا وجماليًّا ونف�سيًّ

مر  رادي والن�ســـاط العقلي الـــذي �سُيف�سي يف نهاية الأ الإ

اإىل منتـــج تخييلـــي ذي �ســـكل ووظيفـــة يحددهمـــا �سياق 

�سافـــة اإىل التكويـــن الذاتـــي  املمار�ســـة واملعاي�ســـة، بالإ

ل. واخلربة اخلا�سة للُمتخيِّ

دبي، يبدو التحرر مـــن قيود احلقائق  ويف احلقـــل الأ

الثابتـــة، مبـــا تنطـــوي عليه من معـــاين جوهريـــة مطلقة 

يف واقعيتهـــا، غايـــًة ُكربى تك�ســـف عنها اأفعـــاٌل اإبداعيٌة 

متعـــددة، ما كان لهـــا اأن تتمّثل وجوًدا مائًزا اإل عرب ملكة 

ل اأداًة عابرًة  )اخليـــال(، تلك املّلكة التي تعد يف يد املتخيِّ

للم�سافـــة بني ما هو معتاد وواقعي وحقيقة، وما هو جديد 

حمطٌم لكل اعتيـــادي يف احلياة، وحمّوٌر الواقعي املح�س 

واحلقيقـــة القاطعـــة اإىل واقع بالغي وحقيقيـــة بالغية، 

وت�سهُم جتليات هذا العبور الناجز يف حتديد ما ي�سطلح 

ر  عليه بعملية التخييل، التي تت�سُح معّيتها اأكرث عرب تب�سّ

بداعيـــة ذاتها، حـــني تبداأ بـــاإدراك املعطيات  العمليـــة الإ

ـــا وفنيًّا، ثم تنتهي  املاألوفـــة والعاديـــة، ومتثّلها متثاًل ذاتيًّ

باإعـــادة اإنتاجها وت�سكيلهـــا يف متكّون ذهني ذي معطيات 

وعالقـــات متغايـــرة يف ح�سورهـــا وجوهرهـــا ُتَتلّم�ُس يف 

املُتخّيل املـــادي اجلديد. وعند اإدراك فحوى هذه العملية 

ل ي�ستطيـــع متتّبُعها اإق�ســـاء دور العقـــل الفاعل ق�سديًة 

حـــرى املرهونة بوعي فني مكثف،  مرهونـــًة بخيال، اأو بالأ

نتاج. تفر�سه مرحلة الإ

 ركيزة مهمـــة يف اإدراك عملية 
�1(

اإن اعتمـــاد العقـــل

هميـــة بالن�سبـــة اإىل اأيـــة مقاربة  التخييـــل اأمـــٌر بالـــغ الأ

نقديـــة تتق�سد تف�ســـر املتخيَّل يف مدونـــة اأدبية اأو يف اأي 

بداعيـــة، وخا�سة عند  �ســـكال الثقافيـــة والإ �ســـكل من الأ

�سبـــط حركيته، وحتديد منطـــق تفاعله مع العامل املادي 

ّكـــده جيلبر دوران  مـــر الذي اأ دراكيـــة، األأ واملعطيـــات الإ

)1921 - 2012( يف ربط الهالة التخييلية باأية ممار�سة 

ن كل عقالنية  عقالنية يف متلف العلـــوم والنظريات؛ لأ

وكل نظام منطقي- على حد تعبره- يحمالن يف ذاتهما 

خـــذ يف احل�سبان بـــاأن توّجه  اأوهامهمـــا اخلا�ســـة، مع الأ

البحث عن وظيفة املتخيل يف ال�سياق املدعوم بكونه ن�سًقا 

ـــا يجعل من ال�سعوبة مبـــكان اأن تتقل�س الوظيفة  اإيحائيًّ

ن هناك  يف تقـــدمي احلقيقة امل�سبوطة اأحادية القطب؛ لأ

انفتاًحـــا مـــا علـــى التعـــدد الـــدليل، بناًء علـــى اختالف 

م�ستويـــات القـــراءة، وتغايـــر اأزمنتها، وتعـــدد منهجيات 

.
�2(

التاأويل املوظفة يف عملية املقاربة ذاتها

)�1 لي�س املق�سود بالعقل- يف هذا البحث- العقل املح�س الذي يرتهن فعله بالنظام 

)الق�سدية(  نحو  التوجه  هو  وروده  من  املق�سود  واإمنا  احلياة،  يف  املنطقي 

ن�سطة  اإرادية  ممار�سة  تقدميه  اأو  دبي،  الأ التخييل  ممار�سة  يف  املُتخيِّل  لدى 

دبي وعنا�سره ووظائفه، وامل�سطلح بورده يف  يف التعامل مع مكونات العمل الأ

هذا البحث بهذه املعية، فاإنه يعد قريًبا مما تبناه ابن عربي من توفيقية قائمة 

على اخليال بني ت�سارع احل�سي مع العقلي يف الرتاث الفكري لدى الفال�سفة 

وعّدوا  العقل،  ل�سلطان  منهم،  ف�سيل  لدى  اخليال،  خ�سع  عندما  امل�سلمني، 

يف  ُيخطئ  ل  الذي  احلقيقي  واملعيار  اليقينية،  للمعرفة  املثلى  الو�سيلة  العقل 

بالعقل، من حيث  يعتد  اإذ مل  ابن عربي  رف�سه  ما  وهو  �سياء،  الأ على  احلكم 

اعتماده على القوة املفكرة، وتتجلى اأهميته يف اأنه ُعد حمطة توفيقية لل�سراع 

�سالمي، بني مناهج املعرفة املختلفة واملت�سارعة  القائم على م�ستوى الفكر الإ

على  املعتمد  احل�سي  الفقهاء  منهج  خا�سة  واملعريف  الديني  الفكر  اإطار  يف 

ظاهر الن�س 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�سيًطا وجوديًّا ومعرفيًّا بني اهلل والعامل، فاأخذ من العقل واحل�س 

مًعا. ميكنك الرجوع اإىل ما اأورده ن�سر حامد اأبوزيد: فل�سفة التاأويل، درا�سة 

والن�سر،  للطباعة  التنوير  دار  عربي،  ابن  الدين  عند حميي  القراآن  تاأويل  يف 

املتخيل يف  بنية  مويفن:  امل�سطفى  وكذلك:   ،49 1983، �س-46  بروت، 

األف ليلة وليلة، دار احلوار، الالذقية، 2005، �س 127-126.

كتاب  �سمن  نا�سي(  الإ املنظور  يف  واملتخيل  بـ)اخليال  اخلا�س  الف�سل  راجع   �2(

مطبعة  دري�سي،  الإ ليو�سف  احلديثني(  والنقد  الفل�سفة  يف  واملتخيل  )اخليال 

 ،145 �س  اإىل   129 �س  من   ،2005 البي�ساء،  الدار  اجلديدة،  النجاح 

البنية الق�سدية لل�سورة وخ�سائ�سها( يف  بـ )طبيعة  وكذلك املحور اخلا�س 

الكتاب ذاته من �س72 اإىل �س82.
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جرائي، يجعل من املنا�سب  اإن التخييل بهذا البعد الإ

اأن تلتفـــت منهجيـــات التاأويـــل اإىل جملـــة مـــن املعطيات 

الفنيـــة والواقعيـــة مًعـــا، يف تداخلهـــا حيًنـــا وا�ستقاللية 

بداعي،  بع�سهـــا حيًنا اآخر، من اأجـــل مقاربة امل�سهـــد الإ

من هذه الزاوية، وعرب مدونة الرواية العربية املعا�سرة، 

ن مرحلة واقعية �سديـــدة التمزق �سيا�سيًّا  التي تواجـــه الآ

ا واإن�سانيًّا، من �ساأنها اأن تكون بيئة  واقت�ساديًّا واجتماعيًّ

بـــداع املتجدد. غـــر اأن احلال علـــى م�ستوى  خ�سبـــة لالإ

املنتـــج النوعي تبدو فيه مظاهر متعددة، قد تدفع باإعادة 

النظـــر يف العالقـــة بـــني الروايـــة الفنيـــة والواقـــع، تلك 

ـــا حديًثا بالن�سبة اإىل  ا اإن�سانيًّ الروايـــة التي تعد اإرًثا عامليًّ

دبي من براثن  الروائيني العرب، منذ انتـــزاع وجودها الأ

امللحمة عـــرب )دون كي�ســـوت: -1605 -1615( على يد 

دي ثربانت�س )1547 -1616( لتكون بدياًل عن امللحمة 

)هيجـــل: 1771 -1831( اأو تبقى ملحمة بال اآلهة تليق 

بالربجوازية وعاملهـــا )جورج لوكات�س: 1885- �1971 

ثم ت�سبح تعبًرا حيًّا عن الثقافة ال�سعبية والوعي اجلمعي 

يف املجتمع احلديث )باختـــني: -1895 1975، وبندكت 

اأندر�ســـن -1936 2015 ... وغرهمـــا(. وميكن اإجمال 

هذه املظاهر املتعلقة بامل�سهد الروائي العربي املعا�سر يف 

�ستة مظاهر، هي:

والواقعيــة  ال�سمــر  تربئــة  ثنائيــة   : اأولاً

الت�سويرية اأمام جمتمع نافذ ووعي تراتبي:

دب والثقافـــة والفن مروًرا  لي�ـــس م�ستغرًبا اأن مير الأ

ملتب�ًســـا جًدا اأمـــام اللحظات الفارقـــة يف تاريخ ال�سعوب 

مم، تلـــك التي ُيفتقر فيهـــا اإىل ال�ستغراق الدقيق يف  والأ

تاأمل بواعثها وماآلتها؛ فما بني الرغبة يف تربئة ال�سمر 

والتـــورط ال�سديد يف الواقعية الت�سويريـــة ال�سريعة، يلُج 

ـــا، يف منطقة  بـــداع، ورمبا يقـــف املبدع اأي�سً كثـــر من الإ

�سديـــدة احلرة، قد تنال من معيارّيـــة الفن وم�ستوياته، 

وذلـــك حني تواجـــه املجتمعـــاُت اأزماٍت كـــربى، ومراحل 

انتقاليـــة ع�ســـرة يف م�سرتها �سمـــن منظومة جمتمعية 

عامليـــة، يرتفع فيهـــا �سقـــف التداعيـــات يف الوقت الذي 

تنخف�ـــس فيـــه املعاجلـــات الفنيـــة، مثلما هـــي احلال مع 

بداع حيال حدٍث مف�سلّي وُملغز، بات  التعاطي املرتبك لالإ

ُيعرُف بالربيع العربي غر املكتمل، وما واكبه من كتابات 

يقاظ فعل  بوقية تناولت حدًثا مل يكن نا�سًجا مبا يكفي لإ

ـــا مكّثًفا لدى كثٍر  بـــداع نف�ســـه، واإن اأيقظ حراًكا بعديًّ الإ

من الفئات املُّت�سلـــة بالثقافة والفّن والتوا�سل، تلك التي 

مل تقّدم غالبيُتها م�ساركة حقيقية يف هذا احلدث، لكنها 

ت�سابقت من اأجل اإثبات اإ�سهاٍم اأو اإدانة.

و�سّكل هذا املثول، يف اأ�ْسر احلالة الدرامية تلك، واقًعا 

ماأ�ساوًيـــا ظاهًرا للمجتمع، عربت عنـــه حالة ال�ستباه يف 

دخول حركة املجتمع �سمن التحولت الُكربى لبنية الوعي 

العربي على م�ستوى خطابات متعددة يف هيكلها الثنائي، 

مة،  ومتنوعـــة يف منطلقاتها املعرفية، ومنهـــا: الدولة والأ

الوطـــن والقومية، اليمني والي�ســـار، احلرية وال�ستبداد، 

املدنية والدينية... اإىل اآخر هذا الر�سيد اللفظي املقد�س 

�سمـــن معجـــم تنويـــري، منف�ســـم عـــن الفعـــل ومت�سل 

ب�سخب الكالم يف و�سائط �سجالية كثرة، جعلته خطاًبا 

ولويـــات املرحلة؛  ـــا متعاليًّا علـــى الواقع وم�ساًدا لأ ُنخبويًّ

لـــذا، مل ي�سمد حراكـــه طوياًل اأمام دعـــاوى البحث عن 

ن�سان العادي  دنى من تطلعات الإ اأفق حر، يحقق احلد الأ

اأو املثقف. 

وكان مـــن املفرت�س اأن يقدم الوقـــوع يف اأ�سر مثل هذه 

احلالة الدرامية مادًة خ�سبة جلن�س الرواية، التي تعد اأكرث 

�ســـكال الفنية املتعددة،  دبية انفتاًحـــا على الأ جنا�ـــس الأ الأ

ا قدرًة على ا�ستيعـــاب التغرات الجتماعية  واأكرثهـــا اأي�سً

الكـــربى، ومتثُّل مظاهرها متثـــاًل ا�ست�سرافيًّا يجرتح اأفاًقا 

م�ستقبلية بناء على ما ا�سُتقرئ من معطيات املجتمع. ولكن 

مـــر مل يكـــن كذلك؛ اإذ تبـــدو الق�سايـــا املجتمعية ويبدو  الأ

احلراك املحر�س لهـــا يف زاوية ت�سكل وثيقة اإدانة حل�ساد 

الرواية العربية اإبان هذه املرحلة املهمة. وما ي�ستبطنه ذلك 

النتـــاج من اأ�سئلة فنية وواقعيـــة تواكب التغرات املجتمعية 
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دب،  العربيـــة على نحو اأكرث جراأة، واأكـــرث وعيًّا بحقيقة الأ

ووظيفته، ومو�سعه يف امل�سهد العاملي.

دبي، الذي هو جــــزء من بنية الثقافة  فعلــــى امل�ستوى الأ

والفــــن، ميكن اأن يالَحظ �سيء من هذا حني يكا�سف م�سهٌد 

دب العربي مكا�سفة جتريبية على م�ستوى الثيمة  روائٌي يف الأ

عمال الروائية التي  يقاع ال�سردي للمحكي يف الأ والبنية والإ

خــــرة؛ اإذ ل يبدو غريًبا اأن  �ســــدرت يف ال�سنــــوات الع�سر الأ

تقــــف هــــذه املكا�سفة على القليل مــــن الن�سو�س الفارقة يف 

التجريــــب الواعــــي ب�ُسلطة الفــــن واأثره العميــــق يف اإحداث 

ا على  التجريب، كما ل يبدو م�ستغرًبا اأن تقف املكا�سفة اأي�سً

مر الــــذي ي�سّكل قلًقا  ن�سو�ــــس قليلة اأحدثــــت جدًل فنيًّا. الأ

اإبداعيًّا، واأ�سئلة معرفيــــة فنية وواقعية حول م�ستقبل جن�ٍس 

ق�سى لعراقة احلكي بالن�سبة اإىل  فــــق الأ اأدبي هو مبثابة الأ

اأّمة عربية حّكاءة بطبعها، وخا�سة عندما األقتها ال�سياقات 

الداخلية واخلارجية يف اأزمات حادة على اأكرث من �سعيد.

وي�ستقطب املجال التجريبـــي يف ت�سكيل الرواية اأكرب 

�سئلة التي حتـــاول ا�ستبانـــة التخم بني  قدر مـــن تلـــك الأ

ممار�ســـة التجريـــب واإجنـــاز الّنـــوع؛ ولهذا، حـــني يكون 

فحـــوى املكا�سفة التـــي ت�ستهدفها هـــذه الدرا�سة من�سغاًل 

مـــكان التذكر باأنه- يف  بالفـــن اأو منحـــاًزا اإليه، فاإنه بالإ

اإطـــار ال�سردية العربية-  مل يكن متنها الروائي يف اأقرب 

مراحلـــه الزمنية ح�سوًرا، ببعيـــٍد عما يعرتي وعي املبدع 

مـــن اإ�سكاليـــات تتعلـــق- يف غالبيتهـــا- مبعمـــار الكتابة 

الروائية ذاتها، وما يت�سل به من حتديات جتريبية. تلك 

�سكاليات التي تتفاقـــم و�سعياُتها اأمام معاناة الروائي  الإ

من تقّل�س حاد يف وهج الرمزيات ملجتمعات مدنية تبّدلت 

طبوغرافّياُتها وثقافاتها؛ فلم تعد كما كانت عليه قبل اأن 

ميتد اإليهـــا معول التغير على م�ستـــوى النظام العمراين 

وم�ستوى البنية الجتماعية. 

قـــرار باأّن مظاهـــر هذا التغير  ولعلـــه من املعقول الإ

كانـــت حُمّر�سًة املجتمعات العربيـــة على اأن تدخل دخوًل 

ـــا جمتمَع )مـــا بعد املدينـــة(؛ جمتمع  مرتبـــًكا ومتناق�سً

)املولـــز( واإفرازاتـــه القيميـــة املج�ّســـدة لعـــامل مـــا بعد 

احلداثة؛ فتعاطـــت تلك املجتمعات- بعنف- مع مظاهره 

ا�ستهالكًيـــا، بالقـــدر الـــذي حاربـــت فيه- بالتـــوازي مع 

اجلانب ال�ستهالكي- اآثاره ولفظت اإرثه قيميًّا.

وعلـــى نحٍو اأكـــرث مفارقـــًة واأ�ســـّد ارتبـــاًكا يف الواقع 

املعي�ـــس، تعّمقت لدى الفرد هّوة التناق�س، ومبقدار مثر 

للغرابـــة، بني الوعـــي واملمار�سة؛ اإذ يعتنـــق احلياة بوعي 

جمتمعـــي تراتبي؛ يتاأكد فيه البدء بالفرد، الذي هو جزء 

�سرة، تلـــك التي ُتعـــد مكوًنا من مكونـــات العائلة  مـــن الأ

مـــة. وعلى النقي�س  واملجتمـــع، ثم الدولـــة، و�سوًل اإىل الأ

 
�1(

من ذلك تتجلى املمار�سة اليومية؛ فيحيا جمتمًعا نافًذا

للتما�ســـك  الداعمـــة  الرتاتبيـــة  مرتًقـــا  اأي  مبا�ســـًرا؛ 

املجتمعي الراأ�سي الذي يتطلب اأ�سا�ًسا �سابًقا لكل فعل. 

فقي النافذ  وبطبيعة احلــــال، يتطلب هذا املجتمــــع الأ

اأ�سكاًل متلفة من فهم التاريخ، واأمناط ال�سرد، وطرائق 

جديــــدة يف تقــــدمي املتون ال�سردية ملجتمــــع ذي طابع يعزز 

عراق، وُيكثف  الحتفاء بال�سطح على ح�ســــاب اجلذور والأ

ح�سا�س احلاد بكل ما هو ذاتي فردي، ويلفظ ال�سرديات  الإ

ن كل فرد  الكربى التي تدور حول الرمز اأو املثال ال�سابق؛ لأ

رمــــٌز يف ذاته؛ واأنه مل يعد من املنا�سب له اأن يعتد اعتداًدا 

�سول و�سخو�سه العظيمة التي ل تن�سجم  ــــا بزمن الأ حقيقيًّ

مع القدرة على جت�سيدها يف واقع م�ساد لكل تراتبية.

وغـــر خاٍف اأن ظـــالًل كثيفة لهذا الوعـــي املرتبك تبدو 

وا�سحـــًة يف اأفق احلياة العربية على اأنها الوجه امل�سّوه لعامل 

مـــا بعد احلداثـــة، البادي يف مو�سع مـــاأزوم، عرّب عنه تواتر 

خالقية، التي مل تعد ُتطرح باإحلاح،  �سئلة الأ قدٍر كبٍر من الأ

اأو بالقدر نف�سه، يف املجتمعات الغربية ذاتها، والتي ل تت�سح 

فيهـــا ب�ســـكل كبر مالمح التـــاأزم اأو اللتبا�س بـــني الرتاتبي 

نية، ولعل مـــن اأبرز تلك  والّنافـــذ يف احليـــاة املعا�ســـرة والآ

)�1 ترتبط فكرة املجتمع النافذ باملناخ العلماين، اأو النظام العلماين، الذي يحيد كثًرا 

ت�سارلز  راجع  الذات.  حل�ساب  املجتمع  وقيم  املعا�سرة،  حل�ساب  �سالة  الأ قيم  من 

العربي  املركز  النبهان،  احلارث  ترجمة  احلديثة،  الجتماعية  املتخيالت  تايلر: 

وىل، 2015، �س 179: 199. بحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، الدوحة، الطبعة الأ لالأ
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�سئلـــة ما يقـــوم منها حول الدعوات املتكـــررة التي تخ�ّس  الأ

خالقي للتكنولوجيا، و�سراعات القيم يف  اأعـــراف النظام الأ

ا من اأفكار ذات ات�سال  عامل الرقمنـــة، وما يتعلق بهذا اأي�سً

لة واأخالقيات احلا�سوب ... اإلخ. مبا�سر باأخالقيات الآ

وعلى الرغم من اأن هذا الواقع امل�ساد للرتاتبية قد يكون 

�سبًبـــا يف فتح اأفٍق مت�سٍع، يرفع كال�سيكيات البنى احلكائية، 

بـــل الروائيـــة، اإىل م�ستوى عاٍل مـــن التجريب، فـــاإن الواقع 

الفني، روائيًّا، مل ميار�س اللعب التجريبي على نحو ي�ستوعب 

فيه هذا احلـــراك الهادر يف تبدلت املجتمع، بل بات موؤكًدا 

احلاجة اإىل املزيد مـــن املمار�سات واملكا�سفات التي تتعامل 

مـــع عنا�سر الطبيعة على ات�ساع روافدهـــا وت�سعبها، مبا لها 

من تاأثر بائن يف التجربة الروائية وممار�ساتها التجريبية. 

وهو ما يتيح ر�سد بع�س املظاهر التي تقرب �سورة التجريب 

من حـــد املمار�سة املعا�سرة يف الكتابـــات الروائية اجلديدة 

وربطها بامل�سهد احلايل يف الكتابات الروائية العربية.

ا: هاج�س املثالية وفقر الثيمة: ثانياً

مع اإ�سفاء �سيء من املبالغة يف اإبراز هذا القلق اخلا�س 

باأ�سئلــــة الروايــــة يف عالقتها بالواقع، ثم اآفــــاق م�ستقبلها 

لدى الناقد واملبدع، يبدو املجتمع العربي؛ مو�سوُع الرواية 

الفنية، وكاأنه مكّبٌل ب�سبح مثالية عتيقة، اأو اأ�سباح مثاليات 

فراد والذوات اإىل احلد الذي  متنوعة ومتنا�سلة بتنا�سل الأ

ن�سان عن ذاته تارة، وعن واقعه  ُت�سهم به يف انف�ســــال الإ

فكار  تــــارات اأخر، حتت مزاعم القدرة علــــى جعل هذه الأ

القيمية ذات قــــوة وجودية م�ستقلة يف التاريخ؛ اأي التاريخ 

ال�سخ�سي والوجود الذاتــــي؛ اإذ املجال ل يعرتف- بقوة- 

باعتنــــاق الق�سايــــا الكربى علــــى النحو الــــذي ي�سعى اإىل 

ن�ساين،  اجلــــذور، اأو ي�ستدعي النماذج العليا يف التاريخ الإ

وهــــو ما يبدو جليًّا يف قلــــة الكتابات التي ت�سعى اإىل ارتياد 

مناطــــق يف املنت ال�سردي تطرح جمتمعات بديلة وم�سادة 

ا من الكتابة ال�سردية واقعة  للواقع احلايل؛ مما يدع بع�سً

يف دائــــرة تعّزز التو�سيــــف بتثبيت اللحظــــة الراهنة على 

مم�ستــــوى الواقــــع، ول تعك�ــــسُ ا�ستجابة فنّيــــة عالية لهذا 

القلــــق بتقدمي بنى جتريبية فيها مــــن اجلّدة الوا�سحة ما 

يجيب عن بع�س اأ�سئلة الرواية على م�ستوى الفن.

ونظرة �سريعة اإىل الثيمة Theme  - بو�سفها عن�سًرا 

مهًمــــا يف الرواية يعنى ال�ستعارة مــــن الواقع؛ اأي ا�ستعارة 

مو�سوعة اأو حدث اأو فكرة ت�سلح مادة لت�سكيل عامل روائي 

م�ستقل عن الواقــــع وم�سابه له يف اآن- جتعل اأمر احل�ساد 

الفعلــــي للرواية يف حاجــــة اإىل مراجعة دقيقة بالن�سبة اإىل 

الكتــــاب اأنف�سهــــم، وكــــي يلتم�س هــــذا الــــراأي البتعاد عن 

الوقوع حتت �سقف التعميم وعدم الدقة، فاإن نحديد الثيمة 

بو�سفهــــا )ال�ستعــــارة( من الواقــــع لت�سكيل مــــنت تخييلي 

روائــــي، حتيل بالعمليــــة كلها اإىل فعــــل )الق�سدية( الذي 

اأ�سر اإليــــه �سابًقا، وهذا �سياق �سابــــط ينطوي على جملة 

من املحــــددات لفعل ال�ستعارة من الواقــــع، اأولها اأن تكون 

ال�ستعارة مــــن الواقع ا�ستعــــارة بالغية تتق�ســــد التحوير 

�سافــــة والتبدل لتبتعد املو�سوعة عــــن الواقع بقدٍر، ثم  والإ

تعود اإليه من فرط التخييــــل لت�سابهه يف بقدٍر اآخر، وياأتي 

نرثوبولوجية  املحــــدد الثاين ممثاًل يف ا�ستثمــــار الثقافة الأ

�سافة، ثــــم يتمثل املحدد  ملــــا يعني على فعــــل التحويــــر والإ

الثالث يف ما ميتلكه الكاتب من قناعات ذاتية وفنية حتول 

املو�سوعة الواقعية امل�ستعارة اإىل واقعة فنية. وبالنظر اإىل 

عمــــال الروائية ل تتفطن  هــــذا الت�سور فاإن كثًرا مــــن الأ

كثــــًرا اإىل اإحــــداث التمايــــز يف ثيمــــات كثــــرة م�ستهلكة، 

.
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تدور- مثاًل- حول احلب اأو حق املراأة، اأو دور املثقف

)حلة  منها  كثرة  روايات  راجع  املراآة،  حق  ومنها:  املذكورة،  الثيمات  حول   �1(

 �2014 بروت،  العربي،  النت�سار  )موؤ�س�سة  املحيميد  لنورة  القم�سان( 

وغرها،  املراأة  ظلم  حول  اإعالميا  امل�ستهلك  وال�سراخ  العالية  النربة  حيث 

حمد طو�سون )دار  وحول املثقف ودوره يف جمتمع ممزق، راجع )رقة القتل( لأ

الن�سيم، القاهرة، 2015( حيث تعرية الواقع الثقايف و�سلطة املثقف املاأزوم 

.... اإلخ. وثمة ن�سو�س روائية كثرة، جتنح اإىل الواقع، وتعي�س تفا�سيله، وتعمل 

هو  مثلما  م�سوقة،  درامية  اأبعاد  مع  ليتفق  رمبا  وتخييله،  اإنتاجه  اإعادة  على 

خرة( لرامي الطويل )دار ال�ساقي، بروت،  احلا�سل يف رواية )رق�سة الظل الأ

العامل( جلنان  وات�ساعه )�سوارع  بتفا�سيله  الواقع  اإنتاج  عادة  اأو لإ  ،)2013
جا�سم جالوي )دار ريا�س الري�س للكتب والن�سر، بروت، 2013( وغرهما، 

مما ل ينتفي معه حتليها بزخم التفا�سيل من جهة، والقدرة على التخييل، لكنه 

التخييل الذي ل يتمتع بقدر من الغريب، وك�سر ماألوفية الواقع ب�سكل عميق. وهو 

�سئلة التي تتكئ عليها الدرا�سة حول امل�سهد الروائي يف ظل ما قد  ما يوؤكد الأ

يبدو فقًرا يف التجريب املتعلق بالثيمة والبنية.
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وكان مـــن املنتظـــر، مـــن واقع هـــذه احلـــال، اأن ُيعّد 

فقـــر الثيمـــات الروائية ذريعًة ُكربى للروائـــي؛ كي ينفتَح 

بال هـــوادة علـــى اللعـــب يف ال�ســـكل بطرائقـــه اخلا�سة، 

وممار�ساتـــه الفرديـــة التي يكـــون اخليال الفـــردي فيها 

فانتازيـــا خا�ســـة بـــه، وتتعـــدد مظاهُرها بتعـــدد الرواة، 

وقدراتهـــم علـــى ممار�سة اللعـــب يف ال�ســـكل، والغريب، 

والتجريـــب. يف الوقت الـــذي يكون فيه الحتفـــاء ب�سوؤال 

ن�ســـان وخطاباتـــه اأمًرا ل يقبـــُل املُغايـــرة اأو التغريب،  الإ

حتى اإذا كان قائًما على بنية الختالف عما هو �سائد، اأو 

مر يف جممله اأمام ا�ستغال  ن الأ التناق�ـــس يف ما ُيطرح؛ لأ

نقدي للقارئ الناقد، اأو املتلقي احلر.

ا، اأن ي�سكل  وكان منتظًرا، من واقع هـــذه احلال اأي�سً

الرافـــد التكنولوجي، اأو الثورة املذهلة يف عامل الت�سال، 

ـــا خ�سًبا لدى الكتاب، مبـــا يدفع بتقنيات  جمـــاًل جتريبيًّ

ال�ســـرد نحو اأفـــق نوعـــي ُيدخل الروايـــة العربيـــة ف�ساء 

التوا�ســـل الرقمي بجـــدارة، وعلى النحـــو الذي ي�سهم يف 

تقدمي ثيمات مبتكرة، مثلمـــا هي احلال مع عوامل اأخرى 

اأحدثت بهذا الو�سيط الرقمي هزة عنيفة، وقدمت ثيمات 

متنوعة يف الكتابات ال�سردية، التي تو�ّسلت بالهايربتك�ست 

وامليديا وف�ساء التوا�ســـل الفرتا�سي )التويرت مثاًل( يف 

تقدمي اأبعاٍد جتريبية حُمكمة على م�ستوى البنية.

طار: ا: كال�سيكات افرتا�سية والتجريب يف الإ ثالثاً

يف مــــا يتعلــــق بتتبع م�ســــار املنت ال�ســــردي عرب مراحل 

التطــــور املختلفــــة يف بنــــى املجتمعات التي يقــــف يف القلب 

ن  منهــــا مواجهة العربــــي للمجتمــــع الرقمي، ميكــــن الّتيقُّ

مــــن اأن الروايــــة العربية تنقلــــت، باإرثها الكبــــر ال�سارب 

يف املا�ســــي حكًيا و�سرًدا، تنقاًل غر حــــر وهي تنفتح على 

ف�ســــاء غر منقطع مــــن التطور احل�ساري املــــادّي، الذي 

يهــــدم اأدوات احليــــاة املاألوفــــة لي�سارع ببنــــاء غرها مما 

تقت�سيــــه متطلبــــات اللحظــــة الراهنة مــــن اأدوات تن�سجم 

مــــع طبيعتها، ومــــن النغما�س يف ف�ســــاء التكنولوجيا بكل 

ل متحّفــــٌظ اأو انفتاٌح  مر الــــذي بدا وكاأنه تنقُّ معطياتــــه. الأ

حمــــدوٌد علــــى التجارب النوعيــــة ال�سردية التــــي ُي�سهم يف 

ت�سكيلها التطور التكنولوجي اإ�سهاًما فّنيًّا ي�ستوجُب املتابعة 

بالر�سد والّتحليل، ول�سيما عند ربطه بتجارب واجتاهات 

ومذاهب متعددة ومتنوعة على م�ستوى هذا الفن.

ولعل الفتنة ب�سعرية اللغة ومظاهرها يف ال�سرد كانت 

رجـــح يف اإثقـــال كاهـــل املحـــاولت التجريبية  ال�سبـــب الأ

كرث معا�سرة؛ اإذ مل تتخل�س التجارب الروائية العربية  الأ

وىل، التـــي تو�سلت بالهايربميديا، من اإرث فني حمدد  الأ

يف  كال�سيكيـــات الق�س، وهو ما حدث مع حممد �سناجلة 

و   ،2002 الواحـــد  )ظـــالل  روايتيـــه  يف   )...1968-(

�ســـات 2005 ( ومع جتليات واقع امليديـــا يف رواية اأحمد 

العايـــدي)-1974...) (اأن تكـــون عبا�ـــس العبد 2005) 

، فمنـــذ ما يقـــرتب من عقد زمنـــّي كامٍل؛ 
وغرهمـــا )�1

ميكننا، بعـــده، فّك روابط الهايربتك�ست وال�ّسات وتنحية 

ذلك من ن�سو�س �سناجلة؛ لنقف على منت روائي متاأ�سر 

داء ال�سردي الرتاتبـــي يف التعبر عن  �سر( بـــالأ )مـــن الأ

مو�سوع روائي هو وليُد ع�سِر الّتوا�سل الجتماعي.

واإىل جانب ذلك، ُعـــّدت املمار�ساُت الروائيُة العربيُة 

عرب التويرت ممار�ساٍت تقليديًة جًدا، يلجاأ اإليها الروائيون 

مـــن الُكّتاب علـــى اأنها �سبيٌل حلفظ متـــون ق�سرة ميكن 

جمعهـــا، يف ما بعـــد، واإعـــادة ترتيبها وفق مـــا ي�ستدعيه 

طـــار العام حلكايـــٍة اأو مو�ســـوٍع ُيَتدخـــُل فيه باحلذف  الإ

�سافـــة؛ لُيقّدم علـــى اأنه ن�ّس روائـــّي، ولكن لو حدث  والإ

ا- على  مكن الوقوف- اأي�سً نرتنت لأ تخّل�س من ف�ساء الإ

طار،  طـــار، واحلكاية الإ مـــنت حكائي يحتفي باملو�سوع الإ

طـــار، وهـــو ما حـــدث مـــع روايـــة )اإ�سربي�سو  والبنيـــة الإ

2012( لعبـــداهلل النعيمـــي مع ما �سابهـــا من خلل بنائي 
اأفقـــد العمـــل منطقيته واإقناعـــه وجاذبيتـــه اإذا ما قورن 

مر نف�سه  بالتغريـــدات اإبان كتابتها عرب التويـــرت. ولعل الأ

)�1 ثمة درا�سة نقدية تناولت )�سرُد الهايربِميديا واليوتوبيات اجلديدة... جتليات 

�سناجلة  حممد  جتربة  من  اتخذت  والهوية(  اللغة  يف  احلداثة  ومابعد  العوملة 

ن�سانية  داب والعلوم الإ واأحمد العايدي مادة تطبيقية. انظر راجع: جملة كلية الآ

)ف�سلية حمكمة(- جامعة باتنة- اجلزائر، العدد الرابع، نوفمرب 2010م.
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مـــع جتربة حممد الق�س )-1977...( يف )موعد مع اهلل 

2013( وغرهما كثر.

مر متلف متام الختالف يف توظيف امليديا  لكن الأ

والتكنولوجيـــا اخلا�ســـة بف�ساءات التوا�ســـل الجتماعي 

يف الغـــرب، اإذ تبـــدو هناك روايـــات قائمـــة ببنيتها على 

مـــا يتيحه التويرت، على �سبيل املثـــال، من اإمكانيات ذات 

اقت�ســـاد عارم يف اللفظ، واإيقاع متالهث يف الطرق على 

مو�ســـوع معني، بل يتيح اأكرث من هذا، األ وهو العمل على 

تقدمي روايات نوعية، لي�س لها نظر يف الكتابات العربية، 

التـــي ل ميكن معها - مثاًل– اأن ُتعد رواية )يف كل اأ�سبوع 

براهيم عبد املجيد)-1946...(،  يوم جمعـــة 2009( لإ

اأو )عني الهـــر2006( ل�سهال العجيلي )-1976...(، اأو 

براهيـــم ن�سر اهلل  قبلهمـــا )�سرفة الهذيـــان 2005 ( لإ

(-1954...) و)اأرتي�ســـت 2006( لهاديـــا �سعيد ...وغر 
ذلك- ل ُتعد روايات افرتا�سية اأو رقمية باملعنى املتداول 

ثـــرات من واقع  ن، حتـــت ذريعـــة اأن بهـــا روا�سب اأو تاأ الآ

نرتنـــت اأو ف�ســـاءات التوا�ســـل الفرتا�ســـي، تلك التي  الإ

مييـــل اأو الر�سائل اأو  تدفـــُع الروائي نحو توظيف تقنية الإ

ال�ســـات يف اإدارة مو�ســـوع الروايـــة اأو تو�سيـــف �سخ�سية 

معينة يف داخلها.

واإذا كان الو�سع بهذه الكيفية فاإن هناك اأفًقا متلًفا 

علـــى م�ستوى املمار�سة الروائية الرقمية ذاتها يف الغرب، 

وخا�ســـة من خـــالل ف�ســـاء التوا�ســـل الجتماعـــي، فما 

قـــام به هيو هـــاوي يف موقع اأمـــازون بداية من جمموعته 

 
( wool 2011)، اأو الفتـــاة جنيفر اإيقن(-1962...))�1
�ســـود 2012( اأمر يف  التـــي كتبـــت رواية )ال�سنـــدوق الأ

غايـــة البتكار؛ ومن ثم املغايرة عـــن البنى الروائية التي 

 Twitter Fiction( حتت عنوان  Katy Waldman كتبته  ما  راجع   �1(

�Done Right وبرابط:
http://www.slate.com/blogs/browbeat/201229/11//

writer_elliott_holt_wins_us_over_with_her_

twitter_fiction.html
ا ورقة عمل )الرواية يف و�سائط التوا�سل... تويرت منوذًجا( حلجي  وراجع اأي�سً

وجماليات  حتولت  العربية،  للرواية  ال�ساد�س  الدويل  القاهرة  ملتقى  جابر، 

ال�سكل الروائي، مار�س 2015، والدرا�سة حتت الن�سر يف كتاب امللتقى.

ُتطـــرح عربًيا علـــى اأنها روايات نوعيـــة يف التجريب، واإن 

مر ل يعدو عن كونه مالمح متوا�سعة يف التجريب  كان الأ

دبي. من  داخـــل النوع الروائي املحدد �سلًفا يف اجلن�س الأ

خـــالل ا�ستثمار بع�ـــس مظاهر التكنولوجيـــا فح�سب، ول 

عالقة له بارتياد نوع روائي م�ستقل.

فكمـــا كانت لل�ساعة الثامنـــة اأهمية بالغة لدى القراء 

مـــن جمهور جنيفـــر اإيقن ل�سغفهم بتتبـــع ال�سرد الروائي 

املكتنـــز حرًفـــا مـــن دون اإ�ســـراف يف الكتنـــاز ال�سعـــري 

والت�سويـــري، مثلمـــا هـــي احلـــال يف الكتابـــات العربية 

ـــا اأهمية  املرتبطـــة بالف�ســـاء التوا�سلـــي، كانـــت لها اأي�سً

م�ساعفة لـــدى ح�ساب نيويوركر علـــى تويرت الذي التفت 

اإىل اللعـــب على اإيقاع اللهفـــة لدى قارئ �سغوف باجلديد 

، اأو الرواية املائة 
�2(

ربعون حرًفـــا الذي حتملـــه املائة والأ

ربعون حرًفا – اإذا جازت الت�سمية. ولعل ما يف جتربة  والأ

 ما ي�ستوجب 
�3(

اإليـــوت هول الروائيـــة امل�سماة )الدليـــل(

ن القـــارئ التويرتي يقف اأمـــام رواية تويرتية  التنويـــه؛ لأ

مكتوبة ح�سب تقنيـــة مبتكرة جًدا، تلعب فيها اإليوت هول 

دور الـــراوي العليم، حني ُت�ستهـــل الرواية بتغريدة تتناول 

حدًثا هـــو )مقتل ال�سيدة مراندا براون(، ولهذا احلدث 

�سلة مبا�سرة ب�سخ�سيات اأخرى ورد ذكر لها باأداء مبا�سر 

وغـــر مبا�ســـر يف التغريدة، و�سيكون لهـــا دور يف الرواية 

حداث وتراكمها ب�سكل تقاطعي. وهنا  على م�ستوى منو الأ

يتوارى يف خـــداع فني الراوي العليم ليتيـــح مهمة ال�سرد 

حـــداث ويدفعها عرب  اإىل ال�ســـرد امل�سارك الذي يقدم الأ

مر الذي ي�ستدعي فتح ح�سابات  اأ�سوات روائية متنوعة. الأ

�سخ�سيـــة يف تويـــرت باأ�سماء ال�سخ�سيـــات التي وردت يف 

وىل ولهـــا عالقة مبقتل )مرانـــدا براون(؛  التغريـــدة الأ

وهي �سخ�سيات متنوعة؛ رئي�سة مثل ال�سرطّي و�سديقتها 

وغـــره، وهام�سية مثـــل �سهود العيان، ويقـــدم من خالل 

ح�سورهـــا يف م�سهـــد الَق�ّس مزًجـــا بني هيمنـــة الراوي 

)�2 طراأت الزيادة على اأحرف التغريدة يف تويرت، بعد النتهاء من ن�سر الروايات 

امل�سار اإليها.

 Twitter( عنوان  حتت   )Katy Waldman( للكاتبة  ال�سابق  املراجع   �3(

Fiction Done Right( و)الرواية يف و�سائط التوا�سل ... تويرت منوذًجا(.
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العليـــم من جانب، ثـــم اإيهاًما با�ستقالليـــة ال�سخ�سيات 

خـــرى التي تروي اأحداًثا تك�سف مـــوت هذه ال�سيدة يف  الأ

الوقت الذي تبدو فيه ُدمى يحركها الراوي العليم، وتظل 

الرواية علـــى هذا النحو الرثي املتنقل يف اإدارة بنيِته بني 

احل�سابات ال�سخ�سية يف تويـــرت، ويتابع القارئ بلهفٍة ما 

ربعون حرًفا من دفعـــة متقدمة للحدث  حتمله املائـــة والأ

مـــع كل �ســـوت روائي؛ اإذ تتعـــزز لديه؛ اأي لـــدى القارئ، 

خا�سية الف�سول مبا يرفع م�ستوى اإيقاع اللهفة والت�سويق 

مام. اإىل الأ

ــا: �سعريــة اللغــة بــن التوتــر الدليل  رابعاً

والقارئ النمط:

ي�ستطيـــع متابع امل�سهد الروائي اأن ير�سد قدًرا كبًرا 

بداعية املوغلة يف مظاهر ال�سعرية، بناء  مـــن الكتابات الإ

على ما هو باٍد من ممار�سة فنية ترى اللجوء اإىل النزياح 

ال�ســـارم، والكتنـــاز الرمزي، والتكثيـــف الت�سويري ... 

وغرهـــا، مظهـــًرا مـــن مظاهـــر التجريـــب والتجديد يف 

املـــنت الروائي نف�ســـه. واإن ُعـــّدت هذه املمار�ســـة جتريًبا 

د بالكلية على  علـــى م�ستوى اللغة ال�سردية، فاإنها ل تتع�سّ

مـــر- يف جانب منه- قد  ن الأ م�ستـــوى البنيـــة الروائية؛ لأ

يوّلد تنافًرا دلليًّا، من �ساأنه اأن ُيف�سي اإىل اإحداث غمو�س 

ي  مكثف؛ فيعمل على تبديد طاقات النموذج التوا�سلي لأ

خطـــاب �سردي، ف�ســـاًل على اأنه يقلل مـــن حّيز احت�ساب 

هذه املمار�سة الكتابية جتريًبا �سردًيا نوعيًّا، اأو جماوًزا- 

طـــار، والرتاتب  حيـــان- حـــّد احلكايـــة، والإ يف بع�ـــس الأ

 الروائـــي، يف هـــذه احلالـــة من 
�1(

ن الن�ـــس احلدثـــي؛ لأ

الغمو�ـــس الرتاكمي، ُيحال اإىل جملة مـــن التوقعات غر 

املن�سبطـــة بـــني القـــارئ والن�ـــس، وهو ما قد يـــوؤدي اإىل 

ملمحني متكاملني يف الرواية، هما:

ول: يرتبـــط باأفـــق التلقـــي ومنط القـــارئ، وقد  - الأ

عـــربت عنه ماريا كورتـــي (1915-2002) بـــاأن الرواية 

التجارب  ن مثل هذه  ال�سياق مق�سود؛ لأ ا�ستعمال م�سطلح )الن�س( يف هذا   �1(

تفتقر اإىل مقاربات نوعية م�ستمرة.

بهذا الو�ســـع تبدو متجهًة اإىل )منط معني من اجلمهور، 

نـــك يف النهاية اأمام منط  بـــل اأحياًنا اإىل طبقة معينة( لأ

معني من ال�ّسبك الذي يتوّخاه القارئ، والطُرق التي يقراأ 

بها التتابعات. 

- الثـــاين: يبدو مرتبًطـــا بنمط الروايـــة وت�سنيفها 

النوعـــي، وقد عـــرب عنه جوناثان كلـــر (-1944....) عام 

1975 موؤكًدا اأننا اأمام كتابة مت�سي بالن�سو�س الروائية، 
يف كثـــر مـــن جتلياتهـــا، اإىل طبيعـــة تقـــرتب مما ميكن 

ت�سميته رواية الالنوع، اأو اأدب الالنوع، انطالًقا من جملة 

، والتي 
�2(

التوقعـــات التـــي يفرت�سها الروائي مع القـــارئ

لي�س مـــن بينها ما ُير�سد يف امل�سهـــد الروائي من انت�سار 

م�سطلحات مثل: )ن�سو�س( و)كتابة( على اأغلفة بع�س 

نها خر دليـــل على ذلك  عمـــال ال�سرديـــة العربيـــة؛ لأ الأ

البتعاد عن الت�سنيف، مع اأن املتون- يف بع�سها- حتتوي 

مو�سوًعا روائيًّا ذا اإطار حكائي عام.

ا: حقيقة الرواية اإيهاٌم باحلقيقة: خام�ساً

الروايـــة  بوتـــور(-1926...)  ربـــط مي�ســـال  عندمـــا 

ا من اأ�سكالهـــا، وجعلها يف  بالق�ســـة وعّدها �ســـكاًل خا�سً

 مل يكـــن يق�سد بذلك 
�3(

ن ذاتـــه متربهـــا احلقيقي الآ

اإل اأن يجعـــل الرواية اجلديـــدة، يف تنوعها، مقوًما رئي�ًسا 

يف اإدراك احلقيقـــة، وتنوعاتها من خـــالل الطرائق التي 

ميكن اأن تظهر لنا احلقيقُة فيها، ولي�س من خالل التثبت 

من وجودها بالفعل؛ اأي وجود احلقيقة يف اخلارج وجوًدا 

ـــا. وهنا فاإنـــه يعّول على احلقيقـــة الروائية بو�سفها  عينيًّ

مفهوًما عربت عنه طرائق فنية متعددة، يدخل من بينها 

حـــداث من الواقـــع واملعقول  التخييـــل بق�ســـد تقريب الأ

�سا�س مبنية على مو�سوع قد يكون  واملنطق، مع اأنها يف الأ

متلًقا، اأو من حم�س اخليال.

)�2 راجع مقال رالف كوهني، وما ذكره عن ماريا كورتي و�سياغتها لعالقة التوقعات 

بجمهور معني، معززة املدخل التوا�سلي، حتت عنوان )هل توجد اأنواع ما بعد 

الرواية  )الق�سة  تودروف  تزفيتان  لكتاب  دومة  خري  ترجمة  يف  حداثية؟( 

دبية(، دار �سرقيات، القاهرة، 1997. نواع الأ املوؤلف: درا�سة يف نظرية الأ

)�3 مي�سال بوتور: بحوث يف الرواية اجلديدة، ترجمة: فريد اأنطونيو�س، من�سورات 

عويدات، بروت، ط3، 1986، �س5، 7.
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مرتبًطـــا  الروايـــة  يف  باحلقيقـــة  الوعـــي  كان  واإذا 

باملو�ســـوع الروائـــي، فاإن هـــذا ل يعني اإهمـــال الطرائق 

التـــي ُيتناول بها املو�ســـوع لغة واأ�سلوًبا وتقنيـــة وبناء؛ اأي 

ينبغـــي للروائي يف هذه احلال مراعاة ال�سكل الذي ميكن 

اأن ُتـــرى فيه احلقيقـــة، حتى واإن كان مـــن روافده اإ�سباغ 

الوهـــم باحلقيقة على مو�ســـوع الرواية نف�سه، الذي هو- 

�سا�ـــس- مبحث غر حقيقي، وتلك ممار�سة �سردية  يف الأ

تبدو يف حيـــز القراءة الناقدة وال�ستغال التاأويلي خداًعا 

فنًيـــا م�سروًعـــا، يناأى متاًما عن التثبـــت اليقيني بحقيقة 

ثر، اأو تلـــك ال�سخ�سية  هـــذا الفعل ال�ســـردي، اأو ذاك الأ

املقحمـــة، اأو ذلـــك احل�ســـد مـــن التفا�سيـــل والف�ساءات 

ي حـــدث روائي، ما دام هنـــاك منت من�سجم  الداعمـــة لأ

دوات ال�سردية مع معقولية  يتوحـــد فيه الرمز وال�سكل والأ

الواقـــع الذي يقرتب منه مو�سوع الرواية يف اأثناء التعبر 

عنه، اأو يف اأثناء املعاجلة ال�سردية للمو�سوع واحلكاية.

ــا: املخاتلــة بتخييــل الواقعــة ولي�ــس  �ساد�ساً

باإعادة اإنتاجها:

)كيف ميكن اأن تكون الرواية روايًة اإن مل تكن غريبة؟( 

مبقدار ما ترددت به هذه املقولة، التي اأطلقها خوان مّيا�س 

(-1946...) يف مظـــان التاأويـــل ال�سردي ي�ستطيع املتلقي 
اأن يتعرف مدى قدرة الراوي على توظيف اخليال بو�سفه 

ا يف اإحـــداث الغريب لـــكل مرِوّي،  ـــا ُمهمًّ عن�ســـًرا �سرديًّ

وي�ستطيـــع اأن يتجنَب كونهـــا؛ اأي املقولة، ت�ساوؤًل؛ ليقرتب 

بهـــذا التجنب مـــن حدود التخييـــل املخاتل للحـــوادث اأو 

املواقـــف املتخيلـــة؛ كي ُت�سبـــح �سيًئا ُي�سبـــه الواقع ولكنه 

لي�ـــس هو؛ ومن هنا، ميكن النظر اإىل الروايات التي ُتعيد 

اإنتـــاج الواقع يف حيز الواقع الت�سويري، على اأنها روايات 

نها تفتقر اإىل اإعمال املعاجلات الفنية  دها�س؛ لأ بائ�سة الإ

املُف�سيـــة اإىل تغريب املـــادة الواقعية )مو�ســـوع الرواية( 

بالقـــدر الـــذي يجعلهـــا قريبـــًة مـــن الواقع، وهـــي لي�ست 

منه، ولعـــل من هذه املمار�سات ما يكـــون قريًبا من تعمد 

خذ من الواقع ثم اإعمال احلدود املمكنة  الختالقات، والأ

مـــر عقًدا �سرديًّا متجدًدا  مـــن التغريب فيه، ولو تطلب الأ

يهام باأن هـــذا املو�ســـوع الروائي  مـــع القـــارئ لتاأكيـــد الإ

ن  ا، ولكنـــه- يف الآ املجتث مـــن الواقع لي�ـــس واقًعا حم�سً

نف�سه- ُي�سبـــه بالواقع، ويقبل التف�سرات املتباينة بتباين 

الُقـــّراء �سمـــن قوانني الواقـــع وُنُظمه، وهو مـــا يتحدد بـ 

)الغريب( الذي ت�ستهدفـــه الدرا�سة بو�سفه عن�سًرا من 

عنا�سر التخييل الروائي واملخاتلة ال�سردية.

ُتـــُل يف دائرة  ويف هـــذا فتـــُح بـــاٍب للغريب، الـــذي مَيْ

الندرة، ويّتكئ عليـــه الروائي يف �سرد روايته الفنية، وهو 

 اأو 
�1(

على علم ب�سرورة عـــدم النف�سام عن نظم الواقع

طاحة بهـــا، لكن عليـــه فقط اأن يعمـــد اإىل ك�سر  عـــدم الإ

ماألوفيـــة احلدث الواقعـــي، اأو ت�سوي�س ال�سفـــرة املتوجهة 

اإىل ثبوتيته اأو حتققه يقيًنا، من خالل ممار�سات متعددة 

للمخاتلـــة والتخييـــل بـــاأدوات �سردية، يقف منهـــا انفتاح 

اأحـــداث الرواية العربية على ال�ّسجـــل ال�سعبي والعنا�سر 

نرثوبولوجيـــة موقًفا كبـــًرا لهذا  ال�سفاهيـــة والرمـــوز الأ

التخييل املخاتل، اأو اخلبث الفني بالكذب.

 (Let’s lie) ولهـــذا، على �سبيل املثال، ت�سبح عبارة

ميني  لنكـــذب اأو دعنا نكذب، التـــي اأطلقها اأحد الرواة الأ

يف اأيرلنـــدا متحدًثا عن احلكايـــة ال�سعبية؛ بق�سد اإمتاع 

اجلمهور، -ت�سبح اأداة �سردية وعقًدا �سرديًّا �سمنيًّا بني 

الـــراوي والقارئ؛ لك�ســـر ماألوفية الواقعـــة احلياتية التي 

ا، ما  �ستكـــون باحليل الفنيـــة �سبيهًة بالواقع، ولعـــل، اأي�سً

 a renowned) افتخر به راو رو�سي اآخر باأنه كذاب مبدع

liar)؛ اإذ ميتلـــك القـــدرة علـــى اأن ميـــالأ ثـــالث حقائـــب 
 هو ما ميكن اأخذه على اأنه مبتكر املتعة من 

�2(

كاذيب بالأ

جهة، ثم اأنـــه قادر على الختالق الواقعي للمرويات التي 

ترتبـــط بجمهـــور، اأو تتعلق بقراء �سريطـــة اأن يظل رباط 

)�1  ثمة خلٌط كبٌر لدى الدار�سني العرب عند املثول التطبيقي ملا يتعلق بالغريب 

ا�سطالًحا،  الع�سرين  يتجاوز  ما  اآخر  اإىل   ... والعجيب   والعجائبي  والعجيب 

معه  ت�سيع  الذي  احلد  اإىل  وال�سطالح  املفهوم  بني  �سديًد  ا�سطراًبا  تعك�س 

ول )-23 �71  ما�سدق املفهوم نف�سه. راجع ما كتبه لوؤي خليل يف الف�سل الأ

134( �سمن كتابه )العجائبي وال�سرد العجائبي:  والف�سل الثالث )-111 

النظرية بني التلقي والن�س( الدار العربية للعلوم نا�سرون، بروت، 1914م.

 Richard M. Dorson; Folklore and folklife، P.:   �2(

.60
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املتعة املحددة بلهفـــة التوقعات م�ستمًرا بينه وبني املروي 

لهـــم، ل املروي عليهم؛ اإذ املروي عليـــه �سخ�سية متعينة 

ومتحققـــة يف منت العمـــل الروائي ذاته، التـــي قد تكون- 

يف �سياق احلكـــي ال�سعبي- مبثابة اجلمهـــور، اأما املروي 

لـــه فهو ا�ستغال نقـــدي بحت، اأثارته بقـــوة اآليات القراءة 

والتاأويل يف املجال ال�سردي.

وبناء على ذلك، ميكن ر�ســـد بع�س مظاهر التخييل 

املخاتـــل يف روايات عربية معا�ســـرة، تو�ّسلت باللغة تارة، 

وباحل�سور امل�سطنع تـــارة اأخرى، وبغر ذلك من احليل 

الفنيـــة التي مار�ست بها مظاهر جتريبية لي�س مبقدورها 

اأن تنحـــت نوًعا اأدبيًّا ناجـــًزا، اأو ُت�سّكله عرب تقنيات فنية 

جنا�ـــس اأو للنـــوع. كما لي�ـــس مـــن طاقاتها اأن  عابـــرة لالأ

تبتكـــر ف�ساء فارًقـــا يف الكتابة الروائية، بقـــدر ما تتمثل 

قدرتها يف جتديد طاقات ال�سرد يف مالمح جتريبية تعزز 

مـــوروث احلكي، علـــى م�ستوى الفن، وتخـــرتق �سراعات 

زمنـــة )ما�ســـي/ حا�سر(  الثنائيـــات الكال�سيكيـــة يف الأ

والقيم )اأ�سالة/ معا�ســـرة( على م�ستوى اخلطاب. وكل 

ذلـــك عرب اأدوات �سردية ت�سمح ب�سيء من الغريب، ميكن 

تية:  ر�سده على م�ستوى العنا�سر الآ

� الوقائــــع احلياتية: تلك التي يعاينها الروائي، وياأبى لها 
املــــرور اإىل حيــــز الفن اإل من خالل وعــــي �سديد بقدرة 

املخاتلة/ املرواغة يف التخييل؛ لذا فاإن اقتحام الروائي 

املتواليــــة اليومية بوقائعهــــا، وحتويلهــــا اإىل واقعة فنية 

اأداٌء يفي باأدبية الرواية من جهة، ويوؤكد التما�س طريق 

دبية من جهة اأخرى. التغريب امل�سهم يف تكّون هذه الأ

مكنة وتغايرها بو�سفها ارحتالت تك�سر ما هو  � تبّدل الأ
ماألوف ب�سيء مـــن التخييل الذي قد ي�سمح بالتغريب، 

لية امل�ساحبة  لفة مب�ساد الآ اأو نزع املاألوفية، اأو ك�سر الأ

لتلقـــي العمل التقليـــدي Defamilirzation) )، وما 

لذلـــك من اأثـــر ممتد ي�ســـل اإىل الطـــرف الن�سط يف 

عمليـــة التوا�سل، وهـــو القارئ احلقيقـــي الذي يواجه 

ا مت�سبًعا بطاقـــة حكائية، تنقله اإىل عامل امل�سرود  ن�سًّ

وف�سائه غر املاألوف.

� ر�ســـد تقنيـــات �سردية اأخـــرى، منها الوقـــوف على ما 
يعرف بالنظـــام التخييلـــي )Imaginary Order)؛ 

عراب عن اغرتاب الذات/ القائم علـــى الفنتازيا؛ لالإ

نـــا مـــن جهة، ثـــم مقاومـــة ال�سعور بالغيـــاب وعدم  الأ

الوجود من جهة اأخرى.

يهـــام باحلقيقة والواقع  � التخييـــل املراوغ عن طريق الإ
احلقيقي، باإ�سافة اأحداث �سبه واقعية لتقريب اخليال 

يف �سكل من اأ�سكال احل�سور امل�سطنع.

� اللجـــوء اإىل مظهر النزياح ال�سادم الذي يخلق توتًرا 
ا، من زاوية �سعريـــة ال�سرد، مبا يجعل  دلليـــا وغمو�سً

الروايـــة جتنح اإىل التوجه �ســـوب قارئ معني، اأو منط 

معني من القراء.

�سافة اإىل  ولي�س بخـــاٍف اأن العنا�سر ال�سابقـــة– بالإ

ملمحي )�سعرية اللغة بني التوتر الدليل والقارئ النمط( 

و )حقيقـــة الرواية اإيهـــاٌم باحلقيقـــة( متحققة يف متون 

�سرديـــة عربيـــة توظـــف اأدوات �سردية متعـــددة يف بوتقة 

املخاتلة اأو املراوغة الفنية، التي جتعُل الرواية متًنا يوهم 

باحلقيقـــة من خـــالل ت�سكيلها الفني، وهـــو ما تعمل على 

تاأكيـــده هذه الدرا�سة عرب التطبيـــق على ن�سني روائيني، 

مر تاج ال�سر(-1960 هما روايـــة ) 2013-336( لأ

...)، و)الروح الثامنة  2014( لرنمني ُي�سر.

� � �
يهام باحلقيقة:  تخييل الواقعة وق�شدية الإ

�1(

)366(

ل ين�سكـــر التوقـــع اإل قليـــاًل اإذا ما توجهـــت الذائقة 

النقدية �سوب مـــنت �سردي قادم من ف�ساء جغرايف ثري 

الدللـــة؛ ف�ســـاء قائـــم على الختـــالف الثقـــايف والتنوع 

نرثوبولوجـــي نظـــًرا لت�ســـاع طبوغرافيتـــه، فتتقاطـــع  الأ

فيه روافـــد موؤثرة عربيـــة واإ�سالميـــة واأفريقية مبا تعمل 

علـــى ت�سكيل وجـــدان اإن�ســـاين خا�س، عرب عنـــه الكتاب 

اأوىل  طبعة  بروت،  نا�سرون،  للعلوم  العربية  الدار   ،366 ال�سر:  تاج  اأمر   �1(

.2014 ثانية  وطبعة   2013
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ال�سرديـــة  جتاربهـــم  يف  متلًفـــا  تعبـــًرا  ال�سودانيـــون 

املتنوعـــة، التي تكاد ت�سرتك يف ال�ستفادة الفنية من هذا 

الر�سيد املتنـــوع للثقافة ال�سعبية، حتـــت ظالل مت�سابكة 

من التغريب والغريـــب والعجيب عند المتياح من الواقع 

ما يقدم ثيمات مميزة. ويقف اأمر تاج ال�سرد قيمة فنية 

معززة، وبقوة، لهـــذا الطابع الذي داأبت املدونة ال�سردية 

ال�سودانيـــة على اإظهاره، وخا�ســـة مع روايته (366) التي 

يعمد فيها اإىل تخييل الواقعة م�ستعماًل حيلة الق�سدية يف 

تية: يهام باحلقية والواقع، وذلك عرب املظاهر الآ الإ

- التما�ض الوثوقية بالغياب اأوىل درجات التغريب املخاتل:

يفتح عنوان رواية (366)- يف ذاته- اأفًقا ُيجدد التاأويل 

لدى املتلقي؛ لكونه بنية تكاد تكون منغلقة على �سفرة ي�سن 

بها كاتُبهــــا اأمر تاج ال�سر؛ لي�سبح جمــــال تقييدها بتاأويل 

اأحــــادي الدللة اأمًرا غــــر وارد متاًمــــا؛ اإذ ل يدرك املتلقي 

الق�سديــــة الكامنة وراء هذا العدد؛ فتارًة يعود بها اإىل اأيام 

ال�سنة التي اأحب فيها املرحوُم العا�سُق »اأ�سماء« وتارًة اأخرى 

 على حد تعبــــر املرحوم 
�1(

يحددهــــا بال�سنــــة )الالهثــــة(

املتيــــم. واأيًّا ما كان مق�سود التاأويل يف احلالتني فاإن ترقيم 

العنوان يقرتب من املتوالية اليومية الكبي�سة لعام موؤمل؛ مما 

يحيل بالدللة على اأفٍق زمني له ح�سوره املكثف يف عالقات 

قائمــــة على الع�سق والهــــوى، ويف مدينٍة �سودانية مل مينحها 

حداث،  الكاتــــب ا�سًما وهي التي ُتعد ف�ســــاًء طبوغرافيًّا لالأ

ثم تــــرك للقارئ �سوارعهــــا و�سخو�سها وبيوتهــــا تتقاطع يف 

ف�ساء زمني، هو جمهول �سمن جمهولت كثرة يف الرواية، 

ل ميكــــن عّدها مظهًرا حداثيًّا يدخــــل �سمن عالقة الرواية 

ن الف�ساء الجتماعي للمو�سوع الروائي  احلديثة باملدينة؛ لأ

اأبعد ما يكون عن الطابع احلداثي.

ولهـــذا، لي�س هنـــاك مقت�سى فني يدفـــع باملتلقي اإىل 

الوقوع يف مرحلة )املابني بني( اإذا رام الّتثبت من حقيقة 

الوقائع امل�سرودة يف الرواية، وذلك بفعل املراوغة الفنية 

التـــي بذرهـــا اأمر تـــاج ال�ســـر، ول�سيمـــا يف اأوىل عتباته 

)�1  الرواية، �س9.

ال�سرديـــة بعد العنوان، األ وهـــي )عتبة ال�ستهالل( التي 

يهـــام بواقعية الروايـــة وحقيقـــة مو�سوعها، يف  تعّمـــق الإ

يهام مـــع نهاية الرواية،  الوقـــت الذي يرتاجع فيه هذا الإ

فال تبدو واقعية بالقدر الكامل، واإن ت�سابهت معه يف بع�س 

التفا�سيـــل، فحني تكـــون عتبة ال�ستهـــالل املق�سود على 

هذا النحو:

و1979،  »تـــدور اأحـــداث الرواية بـــني عامـــي 1978 

وقـــد ُبنيـــت علـــى وقائع حقيقيـــة، حيث عـــرُت ذات يوم 

علـــى حزمـــة مـــن الر�شائل مكتوبـــة بحرب اأخ�شـــر اأنيق، 

ومعنونـــة بر�شائل املرحوم اإىل اأ�شمـــاء، وكانت م�شحونة 

ب�شـــدة كمـــا اأذكـــر. �شاعـــت تلـــك الر�شائـــل، لكـــن بقيـــت 

�2(

اأ�شداوؤها ترن يف الذاكرة؛ لياأتي هذا الن�ض«

قامة عقد   يجـــد القارئ نف�ســـه مع حماولة مدبـــرة لإ

�سردي داٍل من اأمر تاج ال�سر؛ بينه وبني القارئ؛ لالتفاق 

على اأنهما اأمام واقـــع وحقيقة. غر اأن ال�ستغال النقدي 

ن  قرار بعبثية الّتيقُّ يف جانـــب املروي له ُيف�ســـي اإىل اأن الإ

مـــن هذا الواقع وتلك احلقيقة اأمٌر حُتّتمه �سرورة ال�سرد 

وفنيات اخلطاب، وهو ما يعد اإن�ساًفا للكاتب الذي يجيد 

تع�سيـــد ممار�ســـة اللعب بالتخييل؛ من اأجـــل اإتقان حيلٍة 

�سردية يدخل بها يف حّيز العقد ال�سردي املخاتل.

وعندمـــا يـــروم التحليل مظاهـــر املخاتلـــة واملراوغة 

يف هـــذا ال�ستهـــالل، يطالع تعمد الكاتب اإيـــراد عبارات 

مت�سمحـــة بالواقـــع، ومتار�س حيل ال�ستـــدراج ال�سائع يف 

التوثيـــق اأو التما�ـــس امل�سداقيـــة لـــدى القـــارئ، ومنها: 

)وقائع حقيقية- عرثت- كما اأذكر- ذات يوم- املرحوم( 

ويف الوقـــت نف�سه ي�ستـــدرج قارئه اإىل ميـــزاٍن من التوتر 

املوحي بـــني ال�سدق والكـــذب، احلقيقـــة واخليال، حني 

يقـــول )و�ساعت تلك الر�سائل( لي�سمح لنف�سه ب�سيء من 

احل�ســـور امل�سطنـــع (Artificial Authority) الـــذي 

يطـــل به على القارئ، ويعلن �سخو�ســـه العيني )اأمر تاج 

ال�سر( وح�سوره الذاتي على امتداد العمل، وفق تعبر وين 

)�2  الرواية، �س5.
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ل مبوجب هذا التفاق  ؛ ليتح�سّ
بوث (-1921 2005))�1

�سهام يف ات�ساع رقعة  ال�سردي املرُْبم ابتداًء على اأحقية الإ

املعني به يف الرواية، ثم تزويد الن�س باحلقائق، التي قد 

ل تكون حقائق، وهي بالفعل كذلك.

يهام بهـــذه املواجهة املبا�سرة بني املوؤلف/  غر اأن الإ

الـــراوي والقارئ/ املروي لـــه، ينك�سر تغريبيًّا؛ ب�سبٍب من 

ن  حـــداث، واإن كان تيقُّ خفـــوت التعليـــق املبا�سر علـــى الأ

القـــارئ ل ينتهـــي مـــن اأنه، على طـــول الروايـــة، مرتقب 

مفاجاأة احل�سور ال�سريح مـــن املوؤلف، ومتوقع مفاجاأته 

نه كما  لـــه باأ�سياء من عندياتـــه ل اأ�سا�س لها بالواقـــع؛ لأ

ذكر )�ساعت تلـــك الر�سائل، لكن بقيـــت اأ�سداوؤها ترن 

يف الذاكـــرة؛ لياأتي هذا الن�س( لكنـــه يك�سر توقعه، ويف 

�سافـــة التي اأبرم على  الوقت نف�ســـه ل ي�سرح بطبيعة الإ

اأ�سا�سهـــا عقده ال�سردي مع القـــارئ؛ ليقدم له هذا الذي 

فـــه باأنه )الّن�س(. غر اأنـــه، يف الوقت نف�سه، ُيهّرب  و�سّ

�سافة عندما يختم عتبة ال�ستهالل  اإليه كونه فاعاًل يف الإ

بقوله )لياأتي هذا الن�س( فمدلول كلمة )الن�س( اإعالن 

�سريـــح باأن القـــارئ اأمام ن�ـــس، وللن�ـــس منطقه الفني 

قل من  الـــذي ي�سمح باخليال ويقت�سي احل�ســـور، على الأ

ا  اأجل تنظيم الوحـــدات ال�سردية التي ُتكتب بو�سفها ن�سًّ

روائيًّا. وهنا يكمـــن التخييل املخاتل يف جتليات احل�سور 

والغياب مًعا اأمام القارئ.

ومن زاوية تو�سيحية اأخـــرى، يتاأكد بها اإ�سرار اأمر 

يهام بالواقـــع، ثم ك�ســـر املاألوفية فيه  تـــاج ال�سر علـــى الإ

ـــا، عندما ي�ستمـــر يف التواري، اإذا مـــا كانت الّنظرة  اأي�سً

ُموؤّطرة ب�سياق العالقة بني الراوي واملروي له، يف ظل هذا 

ال�ستهـــالل املوؤذن باحل�ســـور امل�سطنع؛ اإذ تبدو العالقة 

عالقـــة طردية، تتمثـــل يف اأنه كلما ا�ستـــد ح�سور املروي 

له )الطرف الثالـــث يف عملية التوا�سل ال�سردي( وزادت 

العناية به من قبل الراوي، زاد م�ستوى احل�سور امل�سطنع 

)�1 راجع الف�سل ال�سابع من كتاب )بالغة الفن الق�س�سي( لوين بوث، ترجمة: 

اأحمد خليل عروات، وعلى بن اأحمد الغامدي، جامعة امللك بن �سعود، ال�سعودية، 

ط1، 1994م، �س 197: 244.

للراوي ذاتـــه. فا�ستح�سار املروي له داٌل على اأن  الراوي 

�سديد الوعـــي بنف�ســـه، ويت�سح ذلك اأكـــرث فيما ميار�سه 

الـــراوي من �سعي لتقدمي معلومات كافية، كي يكت�سب بها 

م�سداقية للمـــروي والوثوق به لدى املروي له )القارئ(؛ 

 ،(Clues) سارات� فيعمد اإىل احلوا�ســـي والتذييالت والإ

بـــل ي�سعى اإىل تقـــدمي الن�ـــس الوثيقة، يف مقـــام �سردي 

كتابي جلمهور القراء واملـــروي لهم، وهو مقام م�ستوحى 

ن  مـــن مقام القـــدرة على التخييـــل الذي يبـــدو غريًبا؛ لأ

القارئ يجـــد نف�سه اأمام ح�سوٍر م�سطنع ُيقّدم بالغياب، 

ومـــع عقد �سردي قائٍم على الكـــذب باحلقيقة الناق�سة، 

ا على ك�سر الوثوقية التي اأوهمنا بالتما�سها يف  وقائٍم اأي�سً

�سافات �سادرة من اأديب وروائي. ن الإ البداية؛ لأ

غـــر اأن الدخول يف اأجواء الروايـــة ُينبيء عن ما هو 

خـــالف لهذا من قبـــل املوؤلف، فـــال هو بالـــذي يعلق، ول 

هـــو بالذي يكتـــب هام�ًسا، وكان من املمكـــن للرواية بهذه 

ال�سعـــرة/ العتبـــة ال�ستهاللية اأن تتيح لـــه ذلك، وحتت 

م�سروعية فنية لها ما يدعمها، فهو واإن كان- يف البداية- 

يلتم�ـــس الوثوقيـــة ملا �سيكتب عـــن طريق اإ�سفـــاء الطابع 

الدرامـــي للق�ســـة، بحيث يحـــدد بعد املدخـــل ال�سعاري، 

وعلـــى نحو درامـــي، ف�ســـاءات الرواية: الزمـــان واملكان 

واملنـــاخ، مـــن دون اأن ي�سكل عبًئـــا على الطابـــع ال�سردي 

للروايـــة الفنية، فاإذ به ل يتعمـــد احل�سور، اإل مبقدار ما 

ي�ستطيـــع القـــارئ اأن يواجهه من حقائـــق، واحلقائق قد 

�ساعت وفقـــدت، على حد تعبره، وهو وحده من اأكملها؛ 

يام التي اأوردها  اإذ ل ي�ستطيـــع القارئ الوثوق من عدد الأ

ا لي�س يف مقدوره  اأمر تاج ال�سر واأ�سافهـــا بنف�سه، واأي�سً

جابـــة عـــن الت�ســـاوؤل: من املرحـــوم يف هذا  اأن يحـــدد الإ

اليوم الذي قراأه، ومن اأمر تاج ال�سر؟ واإن كانت الرواية 

يت�سيدها �سوت واحد وراٍو واحد، هو الراوي املرحوم.

واإىل جانب ذلك، تتاأ�س�س يف املادة املروية حالة فنية 

 Self–Conscious) تعرف باأنهـــا وعي ال�سرد بنف�ســـه

Narration) تلـــك التـــي تعـــد قرينـــة للـــراوي الواعـــي 
بنف�سه كذلك، اأو حتكمهما عالقـــة جدلية تت�سم بالتاأثر 
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خر، ول�سيما  ثـــر، اإذ يكاد يكون كل منهما وجهـــا لالآ والتاأ

ثـــر بو�سعيتـــه  يف جتاوبهمـــا مـــع املـــروي لـــه، حيـــث التاأ

امل�ستح�ســـرة يف ف�ســـاء الن�ـــس. وهنـــا، ميكـــن، يف ظـــل 

هـــذه احليلة املخاتلـــة، تو�سيف احل�ســـور امل�سطنع باأنه 

ح�ســـور مت�سفر بني املرحوم واأمر تاج ال�سر، ومرّد ذلك 

هـــو ما ميكـــن قوله بال�ســـرتاك املبطن يف فعـــل الرواية؛ 

اأي ي�ســـدق على الثنني كونهما الـــراوي مًعا، ولكن عدم 

التحديـــد بينهما له ما له من تغريب، يـــوؤدي اإىل التوثيق 

اإذا ا�ستح�ســـرت الـــراوي/ املرحوم، وي�ســـكك يف احلجة 

ال�سرديـــة والوثوقيـــة اإذا رمت الراوي/ اأمـــر تاج ال�سر. 

مـــر موكـــول اإىل القـــارئ الّن�ســـط، واإىل ف�ساء نقدي  فالأ

تاأويلـــي حم�س، وهو ما اأ�سار اإليـــه جوناثان كولر على اأنه 

مـــر مب�سكلة الوثوقية اأو  وعي ال�ســـرد بنف�سه، اإذ خ�س الأ

�سارات التي تدور  احلجة  ال�سردية، وذلك عندما تكرث الإ

حول ميول الراوي اخلا�سة، وتزداد وترة ال�سك يف تاأويل 

هذه امليول اإذا ا�سرتك الراوي والكاتب نف�سه يف تقدميها، 

اأو غم�ـــس على التلقي حتديد اأيهما �ساحب هذا التدخل؛ 

ن  فكثًرا ما يرد ذلك لدى »املرحوم« يف اأيامه ور�سائله؛ لأ

هنـــاك ما يدلل علـــى اأن ال�سارد الراوي ي�ســـارك الكاتب 

يف الروايـــة والكتابة والقيم نف�سها؛ مما ي�سكك يف تاأويله 

حداث، ويثبتهـــا يف اآن، وهذا ما ا�سطلح على ت�سميته  لالأ

، وكاأن احلال اأن هناك 
�1(

�Unreliable ما ل يوثق به(

تعمَد الزعم بوثوقية حجة معينة لي�سلم ب�سحتها القراء، 

ا ك�سر هذا التعمد بنق�ـــس اكتمال الر�سائل  وهنـــاك اأي�سً

التي خ�س بها »املرحوم« حبيبته »اأ�سماء«.

- ال�شرد بني ح�شور الراوي وغيابه:

عندمـــا ا�ستح�سن جرار جينيت (-1930...) ما قام 

به اأفالطون عنـــد ترجمة امللحمـــة الهومرية اإىل حكاية 

خال�ســـة، وخا�ســـة عندمـــا اعتمد علـــى مبداأ هـــام، هو 

�ســـارات الظرفية،  خبار النافلة والإ التكثيف، فحـــذف الأ

نها مبعث التوهـــم يف اأن املعرو�س  الزمانيـــة واملكانية، لأ

دبية، ترجمة: م�سطفي بيومي، املجل�س  )�1 جوناثان كولر: مدخل اإىل النظرية الأ

على للثقافة، القاهرة، 2003، �س122. الأ

واقـــع، ولي�س �سرًدا تخييليًّا؛ ممـــا يجعلها و�سيًطا ممتاًزا 

،  فهي توحي بالتقليد ال�سارم، وبهذا 
�2(

للوهم املرجعـــي

كان اأفالطون ممن يوؤكد اإبعادها حتى ل ُيتوهم باأن الن�س 

دبي حماكاة مراآوية تقليدية للواقع.  الأ

ولعـــل هـــذا ما قـــام به اأمر تـــاج ال�سر كـــي ل يقع يف 

�سرك تقـــدمي حكاية خال�ســـة، فك�سر التطـــور التاريخي 

ا  حداث، ومل يلتزم بتنظيم تتابعي لها، واأي�سً ل�سرورة الأ

�سارات  و�ســـاف والإ مل تغـــب عنه الوظيفـــة املحاكاتية لالأ

املرتبطة بواقع خا�س عا�سه »املرحوم«و »اأ�سماء« و«اأخوه« 

... اإلخ. ومن اجلدير بالتنويه اأن ُيحّدد املق�سود بالغياب 

ب�سخ�سيـــة الكاتب، ويتعلق احل�سور بالـــراوي »املرحوم« 

واإن �ساركـــه الكاتـــب، اأو اأوهمنا م�ساركتـــه لتقريب املادة 

من حيز الواقع.

�ســـارات هـــي التي تربز  وهـــذه الوظيفـــة املتعلقة بالإ

التغـــر الوا�سح، ف�سال علـــى اأن هذا ل يقلل اأبًدا من دور  

حداث، حيـــث اإن حكاية احلدث بني  الـــراوي يف تقدمي الأ

املحـــاكاة والتخييل تعتمـــد يف اأ�سا�سها على اأن فن الق�س 

هـــو قوُل اأكرث ما ميكُن باأقّل ما ميكن، وما كان ذلك ليتم 

لـــول ح�سور فعلّي للـــراوي من دون التظاهـــر باأن ال�سارد 

لي�ـــس هو من يق�س، فهذه ـ كما عرب عنها جينيت، ُتعرف 

، التي يجب عليه اأن يتخل�س 
�3(

بال�سفافية الكاذبة لل�سارد

ن غياب ال�سارد املخرب  منها اإزاء تقدميه ل�سرد تخييلي، لأ

يتيح للخرب ال�ســـردي اأن يهيمن على املكتوب يف م�سهدية 

مت�سمـــة بحكاية متطـــورة وتف�سيـــالت متعـــددة تنا�سب 

ال�ســـرد التاريخي، بينما يحمل ح�ســـور الراوي ت�سريًحا 

فتغيـــب  حـــداث؛  الأ اإدارة  املتحكـــم يف  ال�ســـارد  بوجـــود 

التفا�سيـــل، ويحظى التخييل بعنايـــة تقود يف النهاية اإىل 

دبية، ويتحقق املقام ال�سردي  ال�سرد املعا�سر اأو الق�سة الأ

للن�سر  مريت  دار  اإمام،  ال�سيد  ترجمة:  ال�سرديات،  قامو�س  برن�س:  جرالد   �2(

 ،165  ،164  ،112 �س111،  2003م،  ط1،  القاهرة،  واملعلومات، 

وعمر  زدي  الأ اجلليل  عبد  ترجمة:  احلكاية،  خطاب  جينيت:  جرار  وكذلك: 

على للثقافة، القاهرة، 1997، �س180،  حلمي وحممد معت�سم، املجل�س الأ

)بت�سرف(.  181
)�3 جرار جينيت: خطاب احلكاية، �س181، 182 )بت�سرف(.
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للق�ســـة، اأو  ال�سردية بالن�سبة للن�ـــس، ولكننا نفاجاأ باأن 

الراوي وال�سارد هو »املرحوم« والكاتب مًعا، مما يعني اأن 

فعـــل الرواية (366) فعل ق�ســـدي، قد يكون فيه اأن مادة 

الروايـــة كلهـــا كانت يف حـــوزة املوؤلف، ومن ثـــم جلاأ اإىل 

خفاء ليت�سنى له تقدمي ن�س  اإخفـــاء ما يريد، اأو ادعاء الإ

روائي متكامل حمقًقا اأمرين،هما:

- جتنـــب الوقـــوع يف دائـــرة ال�سرد التاريخـــي جلملة من 

الر�سائل املوؤرخة تدريجيًّا، اأو املتتابعة حدثيًّا.

عـــالن عـــن نف�سه يف ح�ســـور غر معلـــن؛ لكي تعرب  - الإ

حرفية ال�سرد عن نف�سها يف مقام فني له مقت�ساه.

بناء علــــى ذلك، فاإن جعــــَل الغياب ممثــــاًل يف )اأمر 

تــــاج ال�سر( نف�سه اأمر مق�ســــود؛ لكونه م�سهًما يف اإحداث 

التغريــــب، ف�ســــاًل علــــى اأن تغييــــب الراوي مــــن ال�سعوبة 

مبــــكان؛ نظًرا ملــــا اآلت اإليه فنيات الق�ــــس احلديث، حيث 

التجريب والتطوير بالبعد عن كال�سيكيات الق�س والقرب 

من حداثة ال�سرد الذي تنخرط معه البنية الق�س�سية يف 

حبــــكات مت�سمة- يف كثــــر منها- باخللو مــــن ا�ستمرارية 

�سببيــــة، اأو عالقات �سروريــــة حمتملة، بني اأحداثها؛ مما 

يجعلنــــا- اإذا حتدد الغيــــاب يف الرواي امل�ســــارك والعليم 

مًعا )املرحــــوم(- بعيدين عن اأمناط التحديث يف البنية، 

حداث،  والقرب من احلكي ذي املنطق املتدرج واملتنامي لالأ

ا – بالتفا�سيل مع وجود الراوي.  واملحتفي– اأي�سً

هنـــا ي�سبح الـــراوي )املرحـــوم( املدفـــوع باإ�سافات 

كـــرب يف التعبر عـــن التفا�سيل،  املوؤلف، هـــو الو�سيط الأ

وعن ال�سخ�سيات التي مل تاأت اإل يف اإهاب املحكي عنها، 

امل�ســـرود لها علـــى ل�سان املرحوم، مبـــا يف ذلك �سخ�سية 

»اأ�سمـــاء« التي جت�ســـدت متلّفًظـــا بها على ل�ســـان عا�سق 

ا  يلّفهـــا بلغة غناية ذاتيـــة، فلم تكن »اأ�سمـــاء« فعاًل روائيًّ

مام. وبهذا  يناظر يف حدث يتكّون مبا يدفع ال�سرد اإىل الأ

ي�سبح ال�سرد القائم على تقنية الر�سائل �سرًدا للحالة، ل 

ن الراوي احلا�سر ي�سيطر على البث ال�سردي  للحـــدث؛ لأ

منـــه اإىل املع�سوقة التي يخ�سها بال�سمر )اأنِت(، واإذ به 

يديـــر الر�سائل لتنتظـــر كل �سخ�سية ذكًرا لها يف ر�سالة؛ 

ا، اأو تفك مبهًما يف حدٍث ما.  لتك�سف غمو�سً

اإن تخييـــل احلادثة وحكيها اإعالن �سريح عن ح�سور 

الـــراوي غر املتطفل؛ ذلك الـــراوي الذي يدير منظمات 

املبنـــى احلكائي، بـــكل ما ي�ستحدثه مـــن م�سارات تنتهك 

منطقيـــة التـــدرج للحادثـــة الواقعيـــة، وحتيـــل تقليديتها 

املعهـــودة اإىل خطـــاب لـــه فنياتـــه، و�سماته التـــي تتحدد 

بالقدرة على التجاوز من قبل املبدع الواعي بدور الراوي، 

وتتحدد كذلك باملكونات النوعية لهذا اخلطاب، من دون 

اأن تك�سف عن، اأو توؤكد �سرورة وجود، احل�سور امل�سطنع 

خبار على فعل  للـــراوي، بالقدر الذي حتظر فيه �سيادة الإ

ال�سرد.

- التغريب باإيقاع املوروث ورهافة انروبولوجيا اللغة:

اإن �ســـدور الر�سائل عن عا�سق مل مينـــح نف�سه ا�سًما 

اإل كونـــه »املرحـــوم« يعنـــي �سدورهـــا عن ذهنيـــة مكبلة 

بالت�سوي�ـــس، والع�سق القاتل؛ ولهذا جـــاء البناء ال�سردي 

ـــا وموزًعـــا علـــى ع�سريـــن ر�سالة، حملـــت وقائع ل  دائريًّ

تخ�سع للرتتيب املنطقـــي، واأحداثها غارقة يف التفا�سيل 

نرثوبولوجيـــة الثقافية ملجتمـــع ذي طابع خا�س. وعلى  الإ

الرغـــم من كثافة التفا�سيل فاإنها ل ُت�سعر القارئ برتهل 

البنـــاء ال�ســـردي. فعلى حني اأنـــه يبدو ماطًبـــا حبيبته 

ا يخاطب القـــارئ �سمًنا؛ متنقاًل من  »اأ�سمـــاء« فاإنه اأي�سً

حال اإىل حال، ومن مقام اإىل مقام بحًثا عن لذة لن تاأتي، 

ويجد القارئ نف�سه على طول الرواية ُماطًبا �سمنيًّا.

»اإن ال�سوق ُيخمده اللقاء« بهذا املبداأ ال�سويف الواعي 

ب�ســـرورة املنع لتكتمل اللذة، يبـــدو حجب »اأ�سماء«- على 

امل�ستوى ال�سردي- فعاًل فنيًّا موازًيا للقاء الذي اإن حتقق 

ا ُمدّبًرا من  اأف�سى اإىل املوت، وهنا تبدو الر�سالة فعاًل قبليًّ

كاتب، يعلم فيه اأن متـــام اللقاء باأ�سماء هو نهاية الكتابة 

ال�سردية، ومتامها؛ لذا ظل اللقاء يف طي العدم؛ ليتمكن 

الـــراوي من كتابـــة الر�سائل، التي مل يكـــن هناك من ُبد 

يقافها اإل بالنتحار؛ لي�سبح بعدها الراوي مرحوًما. لإ
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اإن الر�سائـــل التي ُكتبـــت عن حياة اأ�ستـــاذ الكيمياء، 

مل تقدمـــه اإل بدايـــة من لقائـــه باأ�سماء، ولي�ـــس مع كونه 

نه حمكوم  طفاًل فذاك واقع جمّهل على القارئ متاًما، ولأ

يام  بالبحث عن اللذة املفقودة، نراه يقرر اإطفاء �سعلة الأ

ا يف الر�سالة رقم )20( ليتوج  الـــــ366 بابتالع 60 قر�سً

نف�سه بتوقيع )املرحوم( التي وردت يف اأول ر�سالة؛ وهنا، 

تت�ســـم البنية ال�سرديـــة، يف اإطارها العـــام، باأنها دائرية 

حتقـــق �سمتني فنيتـــني؛ اأولهما تتمثـــل يف حتقيق فكرة ما 

بعد حداثية مفادهـــا اأن الو�سول اإىل ال�سعادة عن طريق 

ال�ســـر عك�س الجتـــاه مغامرة قد تف�ســـي اإىل العدم وقد 

كان، وثانيهمـــا تتمثل يف ما تعك�ســـه من وعي بتقدمي بنية 

�ســـد الطابـــع التاريخـــي المتـــدادي يف التفا�سيـــل التي 

قبـــاط وحي امل�ساكن  حياء؛ حي الأ تنتقـــل بالقارئ بني الأ

وغرهمـــا، من دون اإح�سا�س بوتـــرة ت�ساعدية للحدث؛ 

مما يعلن عن خربة فنية جمالية ل ميكن اإهمالها.

فـــاإىل جانب دفء اللغة ال�سرديـــة، نرى الكاتب يتكئ 

علـــى الـــرتاث الروحي يف الع�ســـق والولـــه واملقامات التي 

غنيـــة ال�سعبية واملثل  ت�سعل القلب والـــروح؛ فينهل من الأ

واللمحة اخلرافية، وكل ذلك يف اأداءات لغوية تعرب عنها 

ن�سانية اخلاطفة لدى  الكلمة واجلملة والتقاط اللمحة الإ

خ »بخاري«  ب والأ م والأ ال�سخ�سيـــات الروائيـــة، مثـــل الأ

�سيل اإىل حزب راديكايل هو حزب البعث  ذي النتماء الأ

ال�سرتاكي، وذلك عرب خطاب روائي يعك�س حالة ثقافية 

�سديـــدة الرهافـــة يف جمتمع له رحيق خا�ـــس، يربز بقوة 

من خالل تقاطعه مع ركائز اأربع، هي: 

- متزقـــات داخليـــة، وحـــالت اهـــرتاء يف التقـــارب بني 

التفاوتـــات الطبقية، والف�ســـاد ال�سيا�سي، وعرب �سلوك 

يوّحده البوؤ�س وقلة احليلة.

- طغيـــان الغـــرتاب النف�ســـي الداخلـــي لل�سخ�سيات يف 

جمتمـــع بائ�س ُيف�سي اإىل غربٍة دائمة، وهجرة للعقول 

والكفايـــات اإىل بـــالد اخلليج للعمـــل وامتالك احلياة 

ال�سحية.

مل  - البحث عن الذات القلب التي تتحقق يف الت�سبث بالأ

اإىل حد بعيد.

- وعلى م�ستوى اأكرث ات�ساًعا يبدو اإنعا�س الذكرة العذرية 

اأمـــًرا ت�ستدعيـــه تناق�ســـات القيـــم، وتفلـــت التقاليد 

�سيلة يف املجتمعات التقليدية. الأ

 فمكونات اخلطاب ترتكز علـــى البوؤ�س، والغرتاب، 

مـــل، ثم املا�سي املاأفـــون، يف ت�سافر تلعـــب فيه اللغة  والأ

دوًرا كبًرا من اأجل نرث الغرابة فيه باقتدار.

تواجهك لغة �ساعرية، روحية، مبعثها احلالة القائمة، 

ومبعثها املكان كذلك؛ اإذ تتوتر رقًة حني يكون مو�سوعها 

ن�سان  القلـــب؛ ففيهـــا مـــن الرهافـــة ما فيهـــا؛ رهافـــة الإ

ا واملتطلع اإىل ال�سمال الرباق، وفيها  اجلنوبي املنطفئ همًّ

مـــن اإدها�س ال�سدمة ما يجعلهـــا ماألوفة وغر ماألوفة يف 

اآن، وهذا هو �ساأن اأمر تاج ال�سر واإحكامه ال�سيطرة على 

لغة تتمكن من تغريب املعقـــول، وتعقيل الغريب؛ فالنا�س 

يف مدينـــة »املرحـــوم« يربون اأملهـــم وي�سمنونـــه لي�سبح 

، وي�سف »اأ�سماء« يف اأول لقائه بها باأنها املتهورة 
�1(

بغـــاًل

يف ال�سحر والعطـــر وال�سعر وال�سحر. كاأنها )خرجت من 

اأمنيـــة املُغني، ومـــن فو�سى عازيف الطبـــل والغيثار، ومن 

كل �سحكـــة �سحكتهـــا امـــراأة، اأو زغـــرودة اأطلقتها اأم اأو 

نـــك املنا�سبة الكـــربى التي تاأنقـــت حل�سورها.  خالـــة، كاأ

حقيقـــة ل اأعرف كيف اأ�سفك، فلـــم اأ�سف من قبل �سوى 

حلقـــة البنزيـــن ... كاأن ثوبـــك اأ�ســـود بنقو�ـــس حمـــراء، 

لعلهـــا كانت م�ساريع اأزهار �ستنبـــت، لكن امل�سمم األغاها 

بحنكـــة ل�ستحالة اأن تنبت اأزهار اأخرى على ج�سد زهرة 

  تقـــف اللغة كقب�سة من �ســـوء حاٍن ي�سلطها على 
�2(

�...

حياء لتلملم بع�س �ستاته فيهم،  مكنـــة والأ �سخا�س والأ الأ

عـــرب 366 يوًما م�ستعاًل فيها بفعل هـــذا اللقاء الطارئ 

مـــع »اأ�سماء«، اإذا جاز اأن ُيعد لقـــاء؛ اإذ بعده، ظل يناجي 

فيهـــا �سوقه وهيامـــه، مـــن دون اأن يتحقق اللقـــاء، وكاأن 

حرى  قراره منذ البداية اأن يكون قتيل �سحرها فيه، اأو بالأ

)�1 الرواية، �س17.

)�2 الرواية، �س17.
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يكـــون »املرحوم« حا�سًدا اللـــذة التي ل تتوقف على وجود 

�سماء و«اأ�سماء« لن تعود. املحبوب؛ فظل يحكي لأ

وهنا، يتحول املرحوم اإىل مـــا ي�سبه الراوي ال�سعبي، 

مر  ن نف�ســـه الراوي ال�ســـردي اإذا مـــا تعلق الأ وهـــو يف الآ

باإ�سافـــات الن�س، ولكن لي�س ثمة فـــوارق كبرة بينهما؛ 

ول  الـــراوي ال�سعبـــي والـــراوي ال�ســـردي، حيث يعمـــد الأ

لقاء؛  اإىل رفـــع مهـــارات الروايـــة بلغة تقرتب من حـــد الإ

حاديث الذاتيـــة واحلوارت  فتتكرر كثـــًرا النـــداءات والأ

التـــي يفتحها علـــى الورق مـــع »اأ�سماء«، تقـــرتب من حد 

ال�سفاهية التي ت�سدر من اأنا »املرحوم« )يا اأ�سماء، اأنا .. 

اأنا(   مبا ُيحدث املتعـــة والت�سويق؛ لي�سرف عن و�سعيته 

وعن ن�سه املروي معيـــار احلقيقة، اأو يخفف من �سطوته 

اأمام مـــا ا�ستقّر يف الذاكرة اجلمعية مـــن اإميان بقدراته 

متـــاع، اأما  الراوي ال�سردي  وحيلـــه على الختالق بغية الإ

نه ب�سدد تخييل  مر ل يكون على هذه الو�سعية؛ لأ فـــاإن الأ

تـــام، ي�سبح فيه املـــروي بنية قائمة علـــى جماوزة حدود 

حداث، حتى  الواقـــع والف�ساء الذي ميكن اأن ترتد اإليه الأ

ل يقـــع القارئ؛ احلقيقي واملثايل- وهـــو ب�سدد التحرك 

نحـــو غاية الرواية- يف �سرك بناء الوهم؛ وهم الت�سديق 

دنى للن�س الواقعي.  دراك الأ وال�ست�سالم حلدود الإ

� � �
 تخييل الوقائـــع والهروب من 

�1(

)الـــروح الثامنـــة(

مكنة: ح�شار الأ

ل خـــالف علـــى اأن الرحلـــة يف، اأو اإىل، املكان هي يف 

�سا�ـــس حالة اغرتاب، تنبع مـــن الذات التي قد توّطنت  الأ

علـــى األ تبحث عن �ســـيء خارج نف�سها؛ لـــذا يظل املكان 

 ومبـــداأً اأ�سا�سيًّا يحكم روؤيتنا للعامل 
�2(

)ركيزة اإن�سانية(

اأوىل  طبعة  القاهرة،  للكتاب،  العربية  الدار  الثامنة،  الروح  ُي�سر:  نرمني   �1(

دمية  لل�سورية  الثامنة(  )الروح  رواية  �سدور   2013 عام  و�سهد   ،.2014
داوودي، التي جت�سد �سروخ الروح العا�سقة.

بطر�س  حترير  من  احلديث(  العربي  دب  الأ يف  املكان  )�سعرية  كتاب  مدخل  راجع   �2(

على للثقافة، القاهرة، 2014، �س-11 21. احلالق وترجمة اآخرين، املجل�س الأ

ن�ســـان علـــى حد �ســـواء، من خـــالل عالقات  وروؤيتنـــا لالإ

�سياء والنتقال واحلدود،  متمثلة يف ال�سلوك واحلركة والأ

وهذه كلها مما تت�سكل به احلياة، وتبدو احلياة التي تقوم 

على املكان مبثابة احلقيقة القوية، التي ي�سعب جتاهلها؛ 

لذا تلقـــى العناية مـــن املرحتل بالدرجة التـــي ُيحقق بها 

توازًنا وتعـــادًل له يف احلياة،وهو ما برز يف رواية )الروح 

تية: الثامنة( من خالل املظاهر الآ

- التكثيف الذاتي والتغريب بال�شتهالل:

خبار  منذا العنوان وثمة مثول اأمام حدٍّ قاطع بكثافة الإ

عما هو غريب؛ لكونه تتمَة جملة خربية؛ ت�سّرح باأن هذه 

قرار  هـــي )الروح الثامنة( تلك التي يتعنّي على القراء الإ

خرين وتوؤثر فيهـــم، وهذا ما يجعل القارئ  باأنهـــا تلهم الآ

ـــا، منذ البداية، موؤهاًل للدخول يف عامل يتداخل فيه  اأي�سً

اجل�سد مع الـــروح، وتتحاور عوامل �ستى من اأجل الوقوف 

علـــى حقيقٍة ما، اأو ك�سف �ســـرت ما، يف عامل قد يكون بعد 

احليـــاة وقبل املوت، فالعنوان ل يت�سمن زماًنا حمدًدا ول 

ي�سر اإىل مـــكان طبوغرايف معهود؛ فهـــو دال على فوقية 

ن�سان يف بحثه عن نف�سه  تتجاوز الزمان واملكان؛ لت�سل الإ

�سئلة الكربى يف احليـــاة اإىل حالة من  وعـــن اهلل وعـــن الأ

الر�ســـا، التي ت�سعى اإليها الذات عـــرب طرائقها اخلا�سة 

خرين ومع نف�سها. التي ت�سنعها مواقفها الذاتية مع الآ

وثمة ق�سدية بائنة يف تعمد ح�سور الذات، والحتفاء 

بكثافـــة جتلياتها، عـــرب م�سهدين؛ يعلـــن اأولهما عن ذات 

تواجه العامل برغبة �سادّيٍة، وميثل ثانيهما �سموًدا خرافيًّا 

اأو غريًبا للـــذات امل�ستهدفة يف هذا الواقع املرفو�س. ويف 

امل�سهديـــن، يبدو املـــكان قا�سًما م�ســـرتًكا لُتج�سد الذات 

ن�سان ما بعـــد احلداثـــة، وهو ما  خطاًبـــا �سبـــه �سريـــح لإ

يت�ســـح يف عتبـــة املقدمة التي يـــربُز فيهـــا امل�سهدان من 

خالل قولها:

»كـــم اأ�شعـــر بالقـــوة تتدفـــق من بـــني اأ�شابعي وانـــا اأدفع 

ن يفعل ما اأريد، واأحدد ل�شخ�ض اآخر ماذا يقول؟  ا لأ �شخ�شً
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وكيـــف يتحـــرك؟ وكيف يـــاأكل؟ ومـــن يع�شـــق؟ واأ�شتطيع اأن 

اأقـــرر لـــه حالته املزاجيـــة باأن يكـــون �شعيـــًدا اأو م�شطرًبا..

اأو باإمـــكاين حتـــى اأن اأجعلـــه ينتحر.. ب�شغطـــات قليلة على 

حروف الكيبورد اأ�شنع له قدره.

    وقـــد كانـــت القطـــة حتـــاول النجـــاة من مـــوت قريب، 

إثر  ومواوؤهـــا يفتـــت جـــدار معدتـــي هلًعـــا، كانـــت تتلوى اأملًـــا ا

حـــادث �شري، حني �شكنت متاًما عـــن احلركة و�شاعت رائحة 

املـــوت يف اأنفـــي، ثم ما لبثـــت اأن انت�شبت واقفـــة جمدًدا مما 

ت�شبـــب يف ازدياد هلعـــي، بداأت ت�شلح من هيئتها وتهتز بقوة 

لتنف�ض عن �شعرها اأتربة الر�شيف وتلعق حوافرها، وكاأنها 

مل متـــت منـــذ قليل، يبدو اأن اأرواحهـــا ال�شبعة مل تنفد كلها 

�1(

بعد.. ويف قول اآخر ت�شعة..« 

ففـــي هـــذه املقدمـــة املوجهـــة نحـــو اإ�سفاء جـــوٍّ من 

التغريب، نعاين هذين امل�سهدين، وهما:

الواقعـــي  بـــني  الق�ســـدي  التداخـــل  تعزيـــز   : اأوًل 

والفرتا�ســـي من اأجل تغريـــب عامل الـــراوي اأو الروائية 

نرمني ي�سر، حني تتو�سل بـــاأدوات التكنولوجيا )الكيبورد 

وغـــره( الداعمة خللق عـــامل افرتا�سي كي تقتحم واقًعا 

حقيقيًّا �سّد حتّقق الذات، فاإذا بها ُتعلي من ن�سوة الهيمنة 

غريق حني  وال�سيطرة؛ لتمنح نف�سها طاقـــة ت�سبه اآلهة الإ

تتحكـــم يف م�سار �سخ�سيات عاملها الفرتا�سي، الذي هو 

بديل اأن�ســـب لعاملها الواقعي، فُتحـــرك �سخو�سه، وترتب 

اأحوالهم املزاجية على هواها، وت�سعد اإىل اأعلى درجات 

الن�سوة يف التلويح ب�سادية تتحقق بها الذات اأمام كل م�ساٍد 

لها، عندما توؤكد اإمكانية الق�ساء على حياتهم. يف الوقت 

حداث  الـــذي يلقى فيه القارئ واقًعا من ال�سخ�سيات والأ

التي تتحرك بواقعية تامة، وهنا يكمُن الغريب.

ثانًيـــا : اأ�سطـــرة الواقـــع اأو تعّمـــد تقريبـــه مـــن حـــد 

�سطـــورة بتهيئة القارئ عرب املثل ال�سعبي )َزّي القطْط  الأ

ب�سبـــْع اأرواْح( اإبراًزا حلالة ال�سمـــود، التي ل تعتمد على 

)�1 الرواية، �س5،6.

رواح، واإمنا ملا فيه من  كون القط ممتلًكا هذا العدد من الأ

هوال، واإذا  خ�سائ�ـــس طبيعية متكنه من النجاة اأمام الأ

رواح ال�سبع واملراأة، التي حتفظ  مـــا ُربط بني القط ذي الأ

لها املخيلة ال�سعبية اأنها ت�ستبطن روح �سبع قطط، فاملكان 

داري بفعل  الغريب هو ذلك الف�ســـاء القابل لالنتهاك الإ

الكيبورد والعامل الفرتا�ســـي، اأو الذي يخ�سع لالنتهاك 

�سطورة واخلرافة. فاأن تده�س قطة  داري عـــرب الأ غر الإ

اأو ت�سنـــع عاملًا روائًيا اأو واقًعا افرتا�سًيا فاأنت يف النهاية 

حمكـــوم بنظم واقعية لها ما يربرها. وهنا فانت تقف يف 

حد الغريب. 

مام والثيمة امل�شادة : - الرتداد اإىل الأ

منـــذ بدايـــة الرواية وحتـــى نهايتهـــا، مل ينك�سر هذا 

يهام بالتغريب والف�سائـــي امل�ساد لكل ما هو اعتيادي  الإ

يف احليـــاة، فعلـــى علـــى مـــدار اأجزائهـــا ثمـــة ارحتـــال 

زمنـــة وعرب الثقافـــات الروحية  مكنة والأ متكرر عـــرب الأ

نرثوبولوجية ال�سخيـــة يف مدلولتها، واأتاحت الراوية  والإ

لنف�سهـــا اأن تقوم على اأ�سوات روائيـــة تتنقل بالقارئ من 

مكان اإىل اآخر، ومن ثقافة اإىل اأخرى، ومن �سخ�سية اإىل 

�سخ�سية اأخرى؛ لتك�سر ما قد يبدو ماألوًفا يف احلياة؛ اإذ 

ت�ستعر من واقـــع النا�س فكرة اللقـــاءات العابرة بينهم، 

وهـــي يف الغالب لقـــاءات معر�ســـة يف جانب كبـــر منها 

مد املحـــدود يف ال�سمر  اإىل الن�سيـــان، اأو البقـــاء ذي الأ

ال�سخ�ســـي، لكن الكاتبة/ الراوية جتعـــل من هذا اللقاء 

القدري مـــا ي�سبه اللعنة املقد�ســـة- اإذا جازت الت�سمية- 

فتقـــدم ثيمـــة اأو مو�سوعة مغايرة متاًما عمـــا كانت عليه 

ال�ستعارة مـــن الواقع، حني تقود ال�سخ�سية التي تلتقيها 

اإىل ما ي�سبه النتكا�سة- بالقيا�س اإىل تاريخها ال�سخ�سي 

ثـــر احلا�سل من  وم�سرتهـــا- فينالهـــا- مـــن عمـــق التاأ

مام وتغير  ال�سخ�سيـــة- التبدل ال�سديد بالرتداد اإىل الأ

ـــا مل يكن اأبًدا  امل�ســـار امل�ستقبلي؛ فت�ستعيـــد منًطا اإيجابيًّ

وارًدا يف اأفقها، وقد حدث هذا بالتقابل؛ اأي منها وفيها.
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ففـــي اأفغان�ستان كان هناك »�سميع اهلل فرزان« مدير 

جنبية،  فـــرع ال�سركة الكبـــرة يف )كابل( يلتقي هـــذه الأ

فتتبدل حياتها اإىل مناخ عرفاين مفعم بالروحانية، وهي 

ذاتهـــا تلتقـــي »اإيثان مايلـــز« مرا�سل �سبكـــة اأخبار عاملية 

فتتبـــدل حياته متاًما من فو�سى ج�سدية اإىل بحث معريف 

عن القيـــم. ويف احلالني، ثمة مكان هـــو اأفغان�ستان وثمة 

لغة هي لغة عرفانية روحية باذخة املجاز والدرامية.

وىل للكاتبة بعد  وعلـــى الرغـــم مـــن اأنهـــا الروايـــة الأ

جمموعة مـــن الق�س�س الق�ســـرة، فاإنها تقـــدم- بهذا 

املنحـــى- خربة فنيـــة جمالية جيـــدة على م�ستـــوى اللغة 

ال�سرديـــة وكثافة الدللـــة بالبتعاد عن حـــدود املبا�سرة، 

ومغايرة البنية الروائية التقليدية املتدرجة تاريخيًّا وك�سر 

منطق التتابع احلدثي، ثم التخل�س اجليد من الوقوع يف 

�َســـَرك الكتابـــة الذاتية املتمثلة يف علـــّو ال�سوت، و�سراخ 

نـــا، والتعايل بتقـــدمي منطق احلكمة الكليـــة والق�سايا  الأ

الكـــربى، وخا�سة عندما تتبدى مالمح اخلطاب الروائي 

الـــذي يتمثـــل يف تقـــدمي حـــراك ثقـــايف م�سبـــع باملعرفة 

مكنة متلفة، ملتقطة فيهـــا الثقافة الروحية  العميقـــة لأ

جلوهـــر �سعوبهـــا؛ ففـــي اأفغان�ستان حيث عـــامل »فرزات« 

ال�سخ�سيـــة ال�سوفية احلاملة جـــًدا، التي تقر ب�سحر هذه 

جنبية امللتحقة بفـــرع ال�سركة يف )كابل(، لكن ت�سبعه  الأ

بثقافة روحية وطقو�س اإميانية جعله يقف بها عند منطقة 

 
�1(

ثم املحبب( ا القرب من ج�سدها مبثابة )الإ و�سطى، عادًّ

علـــى م�ستوى التخيل النفرادي. ثـــم تقدم هذه الفتاة يف 

خطابهـــا مـــع �سخ�سية اأخـــرى انك�سار املاديـــة اجل�سدية 

متاًما، وخا�سة عندما ق�ست �ساعات قليلة يف )اإجنلرتا( 

روًحـــا هائمة، ولي�س ج�سًدا طيًعـــا خليالت هذا املرا�سل؛ 

فاأحدثـــت يف �سخ�سيتـــه حتـــوًل جذريًّا، وهـــو القادم من 

مريكي »مايكل« فيها،  )كابل( بعد تغطية حـــدث مقتل الأ

فيتحـــول من افتنانـــه بج�سدها اإىل �سغـــف بروحانياتها، 

)�1 )( الرواية، �س27.

مر  وكذلك مـــع ال�سيني »ت�سوجن« الذي فقـــد زوجته، والأ

ن�ســـان والـــروح  كذلـــك يف منغوليـــا، بحًثـــا عـــن اهلل والإ

واحليـــاة، فت�ستقر بها احلال يف م�ســـر مكت�سفة اأنها من 

اأ�سل م�سري فتهب اإلهاًمـــا حلبيبها ليكتب فيلمه املوؤجل 

مـــن �سنني، ومتوت بني يديـــه؛ لتقدم الروايـــة يف النهاية 

خطاًبـــا ذا ملمـــح دينـــي �سيا�ســـي ثقايف روحـــي مت�سابك 

ن�سان يف واقـــع طغى عليه  الـــروؤى، بحًثـــا عن خال�ـــس لالإ

رهاب واملادة واجل�سد. الإ

وهناك ملمح فني اآخر، يت�سح يف اأن الرواية تقوم على 

خم�ســـة اأ�سوات روائية، وكل �ســـوت تلتقيه البطلة يتحول 

اإىل الـــرواي؛ في�ســـرد ذاتـــه وتفاعالته مـــع ال�سخ�سيات 

خـــرى، ومـــع كل �ســـوت روائي نلم�ـــس بنايـــات �سردية  الأ

م�ستقلـــة على م�ستوى الـــراوي لكنها مت�سابكـــة جًدا على 

م�ستـــوى احلدث، ومع كل �سوت نعايـــن بعرثة منهجية له 

)تفتيت( عن طريقة ترقيم البنيات اجلزئية تارة، وتارة 

اأخرى عن طريق العنونة اجلانبية. وكل بنية جزئية ت�سلم 

خرى يف تتابع �ســـردي من�سجم، يحيل الراوية  نف�سهـــا لالأ

اإىل لوحـــات ق�س�سيـــة مبذاقات �سرديـــة متلفة و�سيقة 

على م�ستوى الفن.

مكنة والت�شرنق ال�شاعري حول الذات: - ح�شار الأ

تعك�س رواية )الروح الثامنة( طابًعا ذاتيًّا ل�سخ�سية 

ُتعد من اإفرازات عامل مـــا بعد احلداثة، التي ا�سطدمت 

ماديتهـــا واآنيتها بروحانيـــة ذات اأخرى تكتنز يف ف�سائها 

العرفاين احلا�سر روحانيـــات املا�سي و�سحره لتمده اإىل 

كـــرث اإ�سراًقا يف العامل  مـــا وراء احلا�سر، حيث احلياة الأ

خـــر، واإذ بهـــذه ال�سخ�سية ما بعـــد احلداثية تغرق يف  الآ

�سدمـــة داخليـــة عنيفة، بعـــد اأن م�ستهـــا روحانية عميقة 

ثـــر؛ فقادتهـــا اإىل البحـــث عن ذات اأخـــرى متحققة  التاأ

ج�سًدا وروًحا، ولي�ست متحققة ج�سًدا فقط؛ فعندما ي�ستد 

زمنـــة ذات الظالل املرعبة  مكنـــة اخلانقة والأ ح�سار الأ

على الذات، وت�سعر بـــاأن هناك ح�ساًرا اآخر من الت�سويه 
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الـــذي يلفهـــا يف قهـــر، فال منا�ـــس اأمامها مـــن الت�سرنق 

حول الـــذات ابتعاًدا باأهدافها احلقيقيـــة التي ت�سمرها؛ 

نها متتلك الرغبة  فتجرت ماأ�ساتها يف درامـــا النك�سار؛ لأ

وتفتقـــد كثًرا اإىل القـــدرة، واإذ بها تغـــدو �سبًحا يف واقع 

قا�ـــس، فتعلـــو م�ستويات ال�سعريـــة واللغة املكثفـــة �سجًنا؛ 

لتفك حالة احل�سار وين�ســـط التخييل فت�ستنطق الوجود 

املـــادي احليـــواين واجلمـــادي، ويتحول الواقـــع اإىل عامل 

بديل ت�سرتد فيه ال�سخ�سية قدرتها على الفعل، والوجود، 

والتحقق احلر.

وقـــد لعبـــت اللغـــة يف الروايـــة دوًرا كبـــًرا يف تقدمي 

ف�ساء روحـــاين خالب؛ فعلى م�ستوى تدرج البنية، وتنقل 

 مـــكان اإىل مكان يت�سح 
�1(

البطلة مـــن عنوان اإىل عنوان

مر، موؤكـــدة نرمني ي�سر بهذا ملمًحا تعززه اإحدى  هذا الأ

موجـــات احلداثة اجلديدة حني تربط بـــني املكان واللغة 

عـــرب جتليـــات احلداثـــة يف ال�ســـرد؛ اإذ تـــرى )اأن اللغـــة 

املكانية، يف �ســـوء احلداثة اجلديـــدة، تتوجه باهتمامها 

 ففي 
�2(

ـــا( الكبـــر �سوب كل ما هـــو روحاين ولي�س ماديًّ

)اأفغان�ستـــان( حيـــث اللقـــاء مـــع »اإ�سماعيـــل فـــرازات« 

مريكـــي »مايـــكل« يلم�س القـــارئ تقدمي لغـــة �سوفية  والأ

�سديـــدة التحليق بالـــروح، وخا�سة اللقـــاءات التي كانت 

جتمعها باإ�سماعيل، حيث تعلو م�ستويات التكثيف الدليل 

للغـــة م�ستمدة مـــن ت�سويرات مولنا جـــالل الدين وهذا 

رث ال�سويف الكبر، وحتـــى يف اأجواء املعابد ال�سينية  الإ

مـــع »ت�سوجن«، وكذلـــك يف دهاليز )القاهـــرة( التاريخية 

وعبقهـــا القـــدمي، حيـــث تعلو جمـــازات اللغـــة ال�سردية، 

وحتلـــق بت�سويرات متعددة التاأويل، فت�سفي على الواقع، 

الذي يبدو يف تفا�سيله اأنه ماألوف وواقعي وعادي، اإيهاما 

تية )بداية الروح ق�سة-38 احلياة كروية ول تدور  )�1 راجع العنونة اجلانبية الآ

حولنا -77 اإثم حمبب�27.

 Graham Greene �Mystery and the Space  �2(

 Between(; Place and Space in Modern Fiction،

 Wesley A. Kort �Editor(، Universty Press of
.Florida، 2004، P89

بعـــدم ماألوفيته وك�سره، ولعل قراءة احلوارات التي كانت 

جتمعها مـــع »اإ�سماعيل« اأو »اإيثان مايلـــز« تعطينا حتليًقا 

�سعار ال�سوفية يف  ـــا اأ�سعلته روحانية الت�سوف والأ هالميًّ

الغزل الغـــارق يف الريا�سات الروحية لبدٍن م�ستهدف يف 

تطويـــع ماديته وج�سده، كاأن ي�سلي اإ�سماعيل ال�سالة مع 

 وفتنة ج�سدها وعقلها.
�3(

امراأة غريبة اأ�َسرته بح�سنها

مكنة  ف�ســـاًل على ذلـــك، يبدو اأن مناو�ســـة ح�سار الأ

زمنـــة للذات قد تاأخذ منحى عبثيًّا، يبدو فيه التخييل  والأ

مـــن ذلك النوع ال�سريـــايل، اأو الفانتـــازي، وعلى اأ�سعدة 

مكنـــة  كثـــرة تنعك�ـــس علـــى احلـــدث وال�سخ�سيـــات والأ

زمنـــة واللغـــة كذلك، فمثـــاًل تعرتي القـــارئ ما ي�سبه  والأ

ال�سدمـــة مـــن الروايـــة حـــني تنتهـــي مبوتهـــا يف م�سقط 

راأ�سها، وبـــني يدي حبيبها، بعد رحلـــة طويلة من البحث 

ن�سان والراحة بال جدوى اأو ماآل، بل البحث  عـــن اهلل والإ

ن�سان يف احلياة بعيًدا عن دهاليز  عن اللذة احلقيقية لالإ

ّرمة. ال�سيا�سة، وتوظيف الدين يف ف�ساءات جُمَ

فــ)الـــروح الثامنـــة( وهـــي روح احليـــاد التـــام حني 

ترتـــاد اآفاًقـــا انحيازية تامـــة مل تقرتف اأي حيـــاد، وهي 

نثـــى م�ستهاة تختطف  يف ارتيادهـــا متثل وم�سة روحية لأ

الـــذات من ت�ساحلها ال�ساكن اإىل حالة اأخرى قد تف�سي 

اإىل تدمرهـــا. فمن اأفغان�ستان الـــروح اإىل بوذية ال�سني 

ورهبنـــة امل�سيحية يف منغوليا ثم اإحلـــاد بريطانيا و�سوًل 

اإىل م�ســـر �سد التع�سب و�سد الهويـــة املنغلقة، وهي يف 

مريكي  كل اأفق ت�سكل اإدانة مزدوجة، لطالبان يف قتلهم الأ

»مايـــكل« ولـ«مايـــكل« الذي التم�ـــس حياًة وفـــق اأدواته يف 

جمتمع ل ي�ستوعبه، وغر موؤهل ل�ستيعابه.

متنـــح الرواية األَق البحث يف الـــروح العليا، ومتاهات 

البـــدن املغمو�ـــس يف واقع مـــادي فعَل اإحـــداث الالجدوى 

يف وعـــي القارئ، حيـــث مل يكن انتهاء البحـــث على هذا 

النحو تتمًة موفقًة ُتثر ت�ساوؤلت، اإذا بدت الرواية- بفعل 

)�3 الرواية، �س35 و36.
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النهاية- وكاأن ترحالها من مكان اإىل اآخر حيلٌة ت�ستعر�س 

ثقافات غريبة، و�سلوكيات غر ماألوفة يف طبائع ال�سعب، 

ثـــم تك�سر هذا بالوقوف على حد اإدانة �سيا�سات ومظاهر 

اجتماعية تقرتب من كتابات الرحالت. وهو ما �سمح لها 

بـــاأن توظف تقنية الهام�س؛ لتطـــل نرمني ي�سر بح�سورها 

امل�سطنـــع يف الرواية لتف�سر مدلول وجبة �سعبية يف مكان 

هـــو من �سميم الواقع احلايل، لكنهـــا تبدو م�سدوهة اإليه 

وكاأنه مكان قادم من وراء التاريخ. وتو�سف الكلمة لديها 

فغانيـــة )اأينده كوي(  عـــامل قارئـــة الطالع يف الثقافـــة الأ

 يف 
�1(

وقـــوم الهزارة من ال�سيعـــة الدالني على الرقم األف

تنقلها من مكان اإىل مكان.غر اأن احل�سور امل�سطنع من 

الكاتبـــة، يف اإطار هذا التـــداول ال�سعبي للرموز الثقافية، 

مل يكـــن موفًقـــا يف بع�ـــس امل�ساهـــد، ول�سيما تلـــك التي 

فغانية،  �سلطت فيها الراوية ال�سوء على مالب�س املراأة الأ

اإذ كان احل�ســـور مبا�سًرا، وفًجا قلل من عدم املثول اأمام 

يهام بحقيقة املروي قوًيا. احلقيقة، اأو كان الإ

- ال�شحر الت�شاكلي يف الثقافة واملوروث:

اإىل جانب �سيادة هذا النمـــط من املمار�سة الثقافية 

يف موروثات �سعبية متنوعة تت�سل، يف غالبيتها، باأو�ساط 

دنـــى من النا�ـــس، يتاأكـــد للقارئ اأنهـــا تعد من  الـــراق الأ

الظـــالل التي تقرتب مما ي�سميه جيم�س فريزر (-1854 

1941) ال�سحر الت�ساكلي، اأو �سحر املحاكاة، التي حتاول 
حد،  هـــذه الفتاة تقليدهـــا، واإن مل تلحق بهـــا اأي �سرر لأ

وهذا النوع اأطلـــق عليه اإدوارد تايلـــور (-1832 1917) 

ا�ســـم ال�سحر الرمـــزي symbolic magic)) بناًء على 

العالقـــة القائمة بـــني ال�سبيهني من اأجـــل اإحداث رمزية 

ا  جنبية و�سًمـــا فتثر ت�ســـاوؤًل رمزيًّ معينـــة، كاأن تعلـــق الأ

لـــدى »اإ�سماعيـــل« باأنها رمبا تكـــون مـــن »الهزاريني«، اأو 

تتعمـــد �سراء حجـــر )اجل�سمت( وهو اأمـــر �سعبي حممل 

برمزيـــات ت�سهم يف تغريب املوقـــف اأو احلادثة، ول�سيما 

)�1 الرواية، �س17، 18، 23.

اإذا اخرتقتها الرمزيات ال�سعبية، مثلما حتاكي �سخ�سية 

روائيـــة يف عمل ما الرجل عنـــد الزولو الذي مي�سغ قطعًة 

مـــن اخل�سب لكي يلني بهـــذا الفعل الرمـــزي قلب الرجل 

الـــذي يريـــد اأن ي�سرتي منه بع�س املا�سيـــة، اأو قلب املراأة 

التـــي يريد الزواج منها، هذه كلها اأمثلة �سريحة وا�سحة 

.
�2(

لل�سحر الرمزي

�ســـوات يف الروايـــة،  كان هو�ـــس ال�سخ�سيـــات، اأو الأ

ب�سحـــر املحاكاة بني الثقافـــات ملمًحا من مالمح اإ�سفاء 

التغريـــب يف ال�سرد، بالن�سبة اإىل هـــذه الرواية، لكنها مل 

تكن مق�سودة لذاتها، كـــي ل يقع العمل يف اأتون التكلف؛ 

مـــر اأمر �سرد ولي�س اأمر عر�س حمتوى حماكى؛ اإذ  ن الأ لأ

ثارة اإ�سكاليـــة ال�سرد يف مقابل العر�س اأو املحاكاة  كان لإ

املح�ســـة مـــن قبـــل ال�سرديـــني وغرهـــم مغـــزى جديـــر 

باللتفات اإليه، وهو النت�سار للراوي، �سواء اأكان املرا�سل 

نك اأمام رغبة  اأو مديـــر الفتاة يف )كابول( اأو غرهما، لأ

بـــداع و�سنعة التخييل  عارمـــة يف تدعيم جانب حرفية الإ

دبـــي للمادة الواقعيـــة املروية على اختـــالف اأماكنها،  الأ

يهام الكاذب باأن  الراوي �سخ�س اآخر.  بحيث ُي�سقط الإ

اأن )الـــروح  وبهـــذا الوعـــي ميكننـــا الوقـــوف علـــى 

الثامنـــة( ن�س �سبه تـــداويل مبا يحت�سد فيـــه من و�سيط 

ننا ل منتلك املعرفة الكاملة  ثقايف م�سمر ومعلن يف اآن؛ لأ

بهـــذا الواقع كي نتمكـــن من الحتكام اإليهـــا عند احلكم 

علـــى الن�س املرتبط باأمكنة متنوعـــة، فكان النعتاق من 

مكنـــة بالتنقل امل�ستمـــر ف�ســـاء متحديًّا لعدم  ح�ســـار الأ

القـــدرة على التثبت مـــن واقعية احلدث ذاتـــه، واإن كان 

احلدث ال�سيا�سي حا�سًرا بقوة، لكن تداعياته جعلت منه 

رافـــًدا وو�سيًطا يربط املرا�سل )الـــذي اأتي لتغطية حدث 

مريكي على يد طالبـــان( بالفتاة يف �سياق اآخر؛  مقتـــل الأ

ية  لنكت�ســـف اأنه ي�ستهدف ج�سدها ببوهيمية فّجة تروق لأ

)�2 راجع: جيم�س فريزر: الغ�سن الذهبي، ترجمة: اأحمد اأبو زيد، الهيئة امل�سرية 

دار  تايلور،  زيد:  اأبو  اأحمد  و  �س109،  1971م،  القاهرة،  للكتاب،  العامة 

املعارف، القاهرة، 1957م، �س207.
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امـــراأة اإل هي، وكاأن احلدث ال�سيا�ســـي مل يكن مو�سوًعا 

للروايـــة بقدر مـــا كان املو�ســـوع احلقيقي هـــو الذات يف 

حراكها مـــع غرها، من اأجل حتقـــق يف الزمان واملكان، 

يحاء والتكثيف والرمز. عرب و�سيط لغوي يت�سم بالإ

حـــداث، ذات الت�سال  وميكـــن الوقـــوف علـــى اأن الأ

دين يف املجتمعـــات التـــي طافـــت بها  العميـــق بالـــراق الأ

نرمني ي�سر و�ساقتهـــا يف ارتباط موثوق ب�سخ�سياتها، مل 

حداث  حيان، قادرة على تخلي�س هذه الأ تكن يف بع�س الأ

مـــن �سياقاتها املجتمعية؛ كـــي حُتدث قدًرا مـــن املخاتلة 

العميقـــة، فكابل و�سنغهاي ومونرتيـــال وغرها ف�ساءات 

اأمكنـــة لهـــا �سياقـــات ظلت حا�ســـرة يف ما هـــو مغلق من 

اأمكنة؛ الطائـــرة واملحكمة وغرها، واإىل جانب احلر�س 

حـــداث مثلما حدث يف  علـــى توثيق التاريـــخ احلقيقي لالأ

مريكـــي وغرهمـــا، تخلت  م�سهـــدي؛ املحاكمـــة وقتـــل الأ

الكاتبـــة عن التمثل باملوروث الثقـــايف ال�سعبي، وانغم�ست 

يف فعل �سحفي ينقل اأخباًرا، فكّبلت احلادثة باإرث واقعي 

يهـــام والتخييـــل يف بع�ـــس املواقف،  يقلـــل من حـــدود الإ

ولي�ـــس يف كلها. وهنـــا ياأتي املروي له، الـــذي يفك �سفرة 

هذا املكبل، ول يلتفت اإىل ثبوتيته، حتى مينح نف�سه متعة 

حداث. التخيل بعيًدا عن التماثل الظاهري للحقائق والأ

� � �
خمتتم:

مل يكـــن ر�ســـد هـــذه املظاهـــر التجريبيـــة من خالل 

ا على ما املظاهـــر ال�ستة التي ا�ستهلت  ـــني روائيني ردًّ ن�سّ

بها الدرا�سة، واإمنا هي من باب تاأكيد اأن املدونة الروائية 

العربيـــة ت�ستبطـــن القـــدرة علـــى تو�سيـــع اأفـــق التجريب 

النوعـــي، الذي يعزز اإرًثا كبـــًرا يف دائرة ال�سرد واحلكي 

وال�سفاهية ... اإلخ. اإن ر�سد هذه املظاهر التجريبية على 

م�ستوى التخييل يقوم على اإحـــداث ت�سابكات وتداخالت 

بداعية ذاتها، وهي ت�سابكات متعلقة  تفر�سهـــا العملية الإ

دبيـــة يف العمـــل الروائي،  ببع�ـــس مكونـــات ال�سعريـــة الأ

ول�سيمـــا ما حتمله من تقاطعات حتتـــوي الثيمة بو�سفها 

يهـــام باحلقيقـــة الروائية ل  ممار�ســـة عقلّيـــة ترت�سي الإ

الت�سريـــح باحلقائـــق وا�ستعارتهـــا من احليـــاة، وتربط 

املكان بو�سفه عن�سًرا ثقافيًّا فاعاًل مع اللغة املكانية التي 

جتنـــح �سوب الروح ل املادة، وت�ستدعي الكاتب يف ح�سور 

م�سطنع يع�سد الغياب اأمـــام احل�سور احلقيقي، وُيخّيل 

الوقائع على نحو مربك وماتل، وت�ستهدف هذه املظاهر، 

ـــا، التفريق بني الراوي ال�سردي والذات الروائية؛ اإذ  اأي�سً

ُيقَبـــل من الـــذات يف الرواية، ويف الفن عامـــة، اأن تن�سلخ 

منهـــا ذات )اآخر( ومتار�س عليها فعل التخييل واملراوغة 

والكذب الفني عرب منتوج تخييلي اأدبي، يتغاير عما نادى 

به جاك دريدا (1930-2004) عندما �سرح باأن م�سمار 

احلـــوار الذاتي ُيبنى على حقيقـــٍة ذات منطق خا�س، األ 

؛ م�ستنكًرا اأن 
�1(

وهـــي )ا�ستحالـــة الكذب علـــى الـــذات(

ن�سان اأن يقول لذاتـــه وعن ق�سد اأ�سياء  يكون باإمـــكان الإ

متلفـــة عن تلك التـــي يفكر فيها فعـــاًل، واأن يفعل ذلك 

ذى بها، واأنه ل ميكن الكذب  ق�سد خداعها، واإحلـــاق الأ

على الذات من دون اعتبارها مبثابة اآخر م�ستقل، وهو ما 

تقـــوم عليه الرواية التخييلية يف كل مكوناتها وتفا�سيلها، 

حني تنا�ســـب الذات نف�سها، يف �سياق انق�سامها، �سراًعا 

خـــر( من خالل  نـــا( والذات )الآ بـــاأن هنـــاك الذات )الأ

التخييل املخاتل واملراوغة باحليل الفنية.

قائمة امل�سادر واملراجع:

اأوًل: امل�شادر
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العالماتية، وتكوين البناء السردي 
في رواية »مطر حزيران« للروائي اللبناني َجّبور الدوهيي

ح�شني مليطات

إ�شبانيا وتونوما يف مدريد-ا جامعة الأ

Molitat_2008@hotmail.com

ُملخ�س : 

دراك،  ُتدر�س نظرية »العالمة« وفق منهجني رئي�سني، هما: املنهج البر�سي، الذي يرى اأن العالمة اإ�سارات تقوم على الإ

ومنهج �سو�سوري، جعل من العالمة »اإ�سارات لغوية« تقوم على مفهومي »الدال واملدلول« فقط، وكان لكال املنهجني دور يف 

دبية املختلفة، واإن كان الثاين اأكرث انت�سارا يف النقد العربـــي املعا�سر. ومتثل هذه الدرا�سة النموذج  درا�ســـة الن�سو�ـــس الأ

مريكي ت�سارلز بر�س يف موؤلفاته املختلفة، متخذا الباحث من رواية  التطبيقي للقواعد النظرية، التي و�سعها الفيل�سوف الأ

عمال الروائية املهمة التي تنتمي اإىل  نها ت�سنف من الأ »مطر حزيران« للروائي اللبناين جّبور الدويهي مثاًل على ذلك ؛ لأ

الن�سو�س العالماتية، والتي ي�سكل كل جزء فيها عالمة دللية ت�سر اإىل الواقع املعا�سر الذي يعي�سه 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

Molitat_2008@hotmail.com
Abstract :
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 :

علـــم العالمات مـــن امل�سطلحات النقديـــة املهمة يف 

دبيـــة املختلفـــة، وقد َمُثـــَل ح�سوره  حتليـــل الن�سو�ـــس الأ

يف املناهـــج النقدية املعا�ســـرة مب�سمـــى »ال�سيميائية« اأو 

»ال�سيميوطيقـــا«، التـــي اأ�ســـار اإليهـــا ابن منظـــور بقوله: 

، ويعد 
�1(

مة وال�سيماء وال�سيمياء: العالمة« ومة وال�سِّ »ال�سَّ

مريكي )ت�سارلز �ساندر�س بر�س( املوؤ�س�س  الفيل�سوف الأ

احلقيقـــي لهذا العلم، الـــذي خ�س�سه لتحليـــل نظرياته 

املنطقيـــة يف درا�سة العلوم احلياتية املختلفة، وتقوم روؤية 

دراكية، التي  بر�ـــس على اأن العالمة مـــن الدرا�ســـات الإ

�سياء، يقـــول: »العالمة  تقوم علـــى التمثيـــل الذهنـــي لالأ

د مـــن خالل هذا  ، لُيقعِّ
�2(

هي متثيـــل مع تف�سر ذهنـــي«

املفهـــوم القواعد املنهجية الرئي�سية لعلم العالمات، التي 

تاأ�س�ست على م�سطلح »ال�سميوز« اأو ما ُيعرف بــ»�سرورة 

الدللـــة«، »التي ت�ستخـــدم من اأجل نقـــل معلومات، ومن 

�سارة اإىل �سيء ما يعرفه �سخ�س  اأجل قول �سيء ما، اأو الإ

خر يف هذه املعرفة ؛ لتكون بذلك  مـــا يريد اأن ُي�ساطره الآ

جـــزءا من )�ســـرورة توا�سلية( من نـــوع: مر�سل-قناة- 

، وتق�ســـم ال�سرورة الدللية للعالمة اإىل 
�3(

مر�سل اإليه«،

 ،
�4(

ثالثة عنا�سر اأ�سا�سية، هي » الدال واملدلول واملرجع«

دراك الكلي للم�سمون وال�سكل  وهي عنا�سر تقوم على الإ

داخـــل البناء الن�ســـي، على خالف نظريـــة دي �سو�سر، 

التي كانت »العالمة« فيها عبارة عن اإ�سارة لغوية، ُتعرف 

 ،
�5(

باأنها :»كيـــان �سايكولوجي له جانبـــان، دال ومدلول«

والفـــرق بني املنهجـــني، يت�سح يف »املرجـــع« الذي يوظفه 

�سافة  بر�ـــس كعن�سر و�سيط بني الـــدال، واملدلـــول، بالإ

ابن منظور. ل�سان العرب.م12.�س312. مادة )�سوم(  �1(

Peirce، Charles Sanders. Semiótica. P262  �2(

اإيكو، اأمربتو. العالمة »حتليل املفهوم وتاريخه«. �س46  �3(

املرجع ال�سابق. �س53  �4(

دي �سو�سر، فردينان. علم اللغة العام. �س85  �5(

اإىل اأنـــه ميثل نقطة املركز لتاأويـــل اجلوانب املختلفة من 

الن�س، كما اأنه ميكن اأن يكون »ماديًا اأو جمردًا، واقعيًا اأو 

متخياًل، وميكن اأن يوجد، واأن يكون قد وجد، اأو اأن يكون 

ن�ساين  قابـــاًل للوجود يف امل�ستقبل، وكل ما ميكن للعقل الإ

 .
�6(

اأن يت�سوره، فاإنه ي�ستطيع اأن يكون املرجع للعالمة«

اأما »الدال« فاإنه يحيل اإىل حالت مهمة لدرا�سة الن�س 

دبي، تتمثل تلك احلالت فيما يلي : الأ

وىل، تتكـــون من ثالثة اأنواع من العالمات:  - » احلالة الأ

نوعية، مفردة، معيارية.

الرمـــوز  يقونـــات،  الأ مـــن:  تتكـــون  الثانيـــة،  احلالـــة   -

 .
�7(

�سارات« والإ

وتعـــد احلالة الثانية من اأكرث احلالت �سهرة ودرا�سة 

يف النقـــد املعا�سر، وقـــد خ�س�س لهـــا الدار�سون جمال 

وا�سعا يف درا�ساتهم، اأثناء حتليالتهم ال�سارحة لنظريات 

يطايل اأمربتو اإيكـــو، يف كتابه  بر�ـــس، ل�سيما الناقـــد الإ

»العالمـــة«، والناقـــد املغربي �سعيـــد بنكـــراد يف موؤلفاته 

�سافة اإىل الناقد املغربي عبد اهلل  ودرا�ساته املختلفة، بالإ

برميي، الذي خ�س�س الكثر من اأبحاثه لتف�سر نظريات 

ال�سيميائيـــة املختلفة، واأنا اأرى اأن كلتا احلالتني، من اأهم 

ن بنية  دبي؛ لأ احلالت يف درا�ســـة »العالمة« يف الن�س الأ

الن�ـــس ال�ســـردي وال�سعري، تقـــوم على اأيقونـــات ورموز 

واإ�ســـارات دلليـــة متلفة، يجـــد فيها الدار�ـــس الف�ساء 

�سافة  الرحب لتاأويلها وحتليلها وفـــق روؤى خا�سة به، بالإ

اإىل ت�سمنهـــا للعالمـــات النوعيـــة والفرديـــة واملعيارية، 

دبي  التـــي ي�ســـكل كل جزء منها دللة معينـــة يف الن�س الأ

املُختار، وبناء على ذلك �ستقوم هذه الدرا�سة على حتليل 

البنيـــة العالماتيـــة يف روايـــة »مطر حزيـــران« من خالل 

هاتني احلالتني. 

زوي�ست، ااآرت فان. التاأويل والعالماتية. �س46  �6(

بنكراد، �سعيد. ال�سيميائيات والتاأويل.�س107  �7(
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�ســـارات التعبرية اإىل  ٌيق�ســـد بالعالمـــة النوعية، الإ

حا�سي�ـــس احلا�سرة داخل البنـــاء الن�سي،  امل�ساعـــر والأ

لـــوان البـــارزة  �سافـــة اإىل الأ كال�ســـراخ وال�سكـــوت، بالإ

يقاعـــات املو�سيقية املغايرة  واملميـــزة داخل لوحة ما، والإ

عن غرهـــا يف ذهن ال�سامـــع، وي�ستمـــد الدار�س دللتها 

من خـــالل تاأويلها وفق روؤية فرويديـــة، بدرا�سة اجلوانب 

النف�سية فيها، اأما العالمة املفردة، فهي اأكرث خ�سو�سية 

وىل، واأكرث التزاما بعن�سري الزمان واملكان منها،  من الأ

، وهي عبـــارة عن بنية 
�1(

فهمـــا »ال�سياقـــان املولدان لها«

تركيبيـــة من العالمـــات النوعية املختلفـــة، يقول بر�س: 

»العالمـــة املفردة هـــي �سيء اأو حـــدث ي�ستغل كعالمة، ل 

ميكـــن اأن يكـــون كذلك اإل من خالل نوعياتـــه، بحيث اإنه 

حـــرى جمموعـــة مـــن العالمات  ي�ستدعـــي نوعيـــة اأو بالأ

، ويق�سد بالعالمة املعيارية، » القانون الذي 
�2(

النوعيـــة«

ن�سان،  �ســـل نتاج الإ ي�ستغل كعالمـــة، وهذا القانون يف الأ

، ونالحظ من 
�3(

ل تت�ســـكل اإل بح�سور العالمة املفـــردة«

نواع من العالمات، عبارة عن  خالل ما تقدم اأن هـــذه الأ

خر يف ت�سكيل  بنيـــة واحدة، يعتمد كل واحـــد منها على الآ

املعنى الدليل داخل ال�سياق. 

هـــم يف درا�ســـة البنية  اأمـــا احلالـــة الثانيـــة، فهي الأ

يديولوجية فيها، وهي املركزية  بعاد الأ الن�سية، وحتليل الأ

التي اعتمد عليها رولن بارت يف درا�سته لعنا�سر العالمة، 

يقونة، هي  ، فالأ
�4(

معتربها من »مبادئ مناق�سة العالمة«

�سياء التي متثلها وتنقلها  فكار من الأ التي تعمل على نقل الأ

بب�ساطـــة، وذلك عرب ال�ســـور الفوتوغرافية والر�سومات 

�ســـارة اأو الإمياءة –بتعبـــر هو�سرل - البيانيـــة، اأمـــا الإ

، فهـــي عر�ـــس �سيء على اأ�سيـــاء اأخرى، ي�سبـــب ارتباطا 

�سارة، هي التي  ماديـــًا )físicamente( معها، هـــذه الإ

املرجع ال�سابق. �س113  �1(

)�2 املرجع ال�سابق.�س113

ينظر: املرجع ال�سابق.�س115  �3(

Barthes، Roland. Elementos de semiología. P39  �4(

ت�ســـر اإىل الطريق الذي يتعني علينـــا اإتباعه، اأو ال�سمر 

الن�سبي، الذي يو�سع مبا�سرة بعد ا�سم ال�سيء الذي ُيراد 

به دللتـــه )اأنت، هو، هـــي ..(، اأو التعجب الندائي، مثل 

قولنا: »مرحبا!«، الذي يوظف جلذب النتباه، اأما الرمز، 

اأو »العالمات العامة« التـــي من خالل ا�ستخدامها تخرج 

مرتبطـــة مـــع معانيها. وهـــذا يظهر يف معظـــم الكلمات، 

 .
�5(

واجلمل، واخلطابات والكتب

رولن بارت، ومفهوم »العالمة« يف الفكر البنيوي: 

اإنَّ املفهوم البر�ســـي للعالمة، ر�سخ التحليل البنيوي 

دبيـــة املختلفة، ولعل رائـــد املنهج البنيوي،  للن�سو�ـــس الأ

ثـــره بروؤية بر�س يف كتاب »عنا�سر  رولن بارت، اأظهر تاأ

ال�سيموطيقـــا«  elementos de semiología، الـــذي 

دراكي  اهتـــم فيه بتحليـــل دللت العالمة وفق املعنـــى الإ

لهـــا، ويرى اأن العالمات بحاجـــة اإىل عالقة بني طرفني، 

ي�ستـــدل مـــن خاللهما على عالقـــة العالمـــة بغرها من 

لفاظ، وي�سرب بارت مثال على ذلك، بكلمتي »احل�سور  الأ

والغيـــاب«، ويرى اأن هذيـــن الطرفني، ميكـــن درا�ستهما 

مـــن خـــالل: »التمثيـــل النف�ســـي لواحـــد مـــن الطرفني، 

واملحـــاكاة بينهما، والت�سال بـــني كال الطرفني )املر�سل 

وامل�ستقبل(، كما يتزامن الطرفان مع بع�سهما يف الزمن 

خر،  نف�ســـه بال�سبط، اأو العك�س، بحيث ي�سبق اأحدهما الآ

العالقـــة ال�سمنية اأو غـــر ال�سمنية بينهمـــا، هي عالقة 

، وهذه روؤية مهمة يف 
�6(

وجودية مع تلك التي ي�ستخدمها«

درا�سة التكوين الـــدليل للعالمة داخل البناء الن�سي يف 

الرواية، على �سبيل املثال، حيث ميكن لنا اأن ندر�س البعد 

ال�سيميائـــي يف عبارة ما، من خالل اإظهار البعد النف�سي 

والجتماعي فيها، وبيـــان عالقتها بالبناء ال�سردي العام 

يف الرواية. 

 Peirce، Charles Sandres. Obras filosófica  �5(

reunida. Tomo II، p54ُينظر:  
 Barthes، Roland. Elementos de semiología. ينظر   �6(

:P39
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ويـــرى بـــارت اأن »العالمـــة« مركـــب م�سطلحـــي من 

»الدال واملدلـــول«؛ فالدال يتكون مـــن »م�ستوى تعبري«، 

واملدلـــول يتكون من »م�ستوى ت�سميني« اأو »املحتوى«، وكل 

م�ستـــوى من هذين امل�ستويني، وفق روؤية هم�سيلف، يتكون 

من طبقتـــني، همـــا: »ال�ســـكل واملاهية«؛ ويعـــرف ال�سكل 

�سيـــاء بب�ساطـــة ومتا�سك  نـــه: »الو�ســـف ال�سمـــويل لالأ باأ

وفـــق )معاير معرفية( عن طريق اللغة، بدون اأن يلتم�س 

، واملاهيـــة اأو املادة، هي: 
�1(

اأي افرتا�ـــس ملا وراء اللغـــة«

»جمموعـــة مـــن الظواهـــر، التـــي ل ميكن و�سفهـــا بدون 

، وتتواجد الطبقتان 
�2(

اللجـــوء اإىل مقدمات غر لغويـــة«

يف امل�ستـــوى التعبري والت�سميني )املحتوى(، لنفهم من 

خالل ذلك ما يلي: 

اإن مـــادة التعبـــر، على �سبيـــل املثال، مـــادة �سوتية،   .1
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املاهيـــة »املـــادة« اأو ح�سور اإ�ســـارة �سيميائية »عالمة 

�3(

دللية«

اإنَّ هـــذه النقاط، ت�سر اإىل املعنـــى ال�سمويل للعالمة 

يف فكر رولن بارت، الذي مل يقت�سره على املعنى اللغوي، 

بل تو�سع اإىل املعنى الت�سميني، الذي يدر�س العالمة وفق 

روؤى متلفـــة، تت�سمن الدرا�ســـات املعرفية املتعددة؛ من 

اأجل اإظهار دللتها يف ال�سياق الن�سي، ودورها يف ت�سكيل 

Barthes، Roland. Elementos de semiología. P42  �1(

)�2 املرجع ال�سابق.�س43

ينظر: املرجع ال�سابق. �س43  �3(

املعنـــى اجلمايل فيـــه، وتاأتي هـــذه الدرا�ســـة لال�ستعانة 

ظهـــار اأهمية البعد ال�سيميائي يف ال�سرد  بهذا اجلانب؛ لإ

الروائي، الـــذي ل ينح�سر يف حتليل املعنى اللغوي داخل 

امل�سهـــد احلـــواري يف الن�س، واإمنا يقـــوم على اإدراك كل 

ن كل ما يقدمه الروائي  اجلزئيات الدللية يف الرواية، لأ

املتميـــز هـــي عالمات، حتتـــاج اإىل حتليـــل منطقي لفهم 

املعنى املق�سود يف ن�سه، لت�سهم بذلك العالمة يف تكوين 

البناء ال�سردي يف العمل الروائي املكتوب. 

رواية »مطر حزيران« 

كتب الروائي اللبناين جّبـــور الدويهي روايته الرابعة 

»مطـــر حزيـــران« عـــام 2006م، بعـــد اأعمالـــه: اعتدال 

اخلريف 1995م، رّيا النهر 1998م، عني وردة 2002، 

خرى، التي حظيت  ليتبعها بعدد من الن�سو�س الروائية الأ

دب العربي املعا�ســـر، ونالت �سهرة  مبكانـــة مهمـــة يف الأ

كبرة بني القـــراء، وهي: رواية �سريـــد املنازل 2010م، 

مريكان 2012م، و�سدر له عام 2016م، رواية  وحـــي الأ

عمال ب�سمة  ُطبـــع يف بـــروت، لي�سكل من خالل هـــذه الأ

مهمة يف الكتابة ال�سرديـــة العربية املعا�سرة، التي ناق�س 

مـــن خاللهـــا ق�سايـــا املجتمع اللبنـــاين خا�ســـة والعربي 

عامـــة، وتعد رواية »مطر حزيران« واحـــدة من الروايات 

التـــي حظيت مبكانـــة مهمـــة يف �سفحات النقـــد العربي 

والعاملـــي، ل�سيمـــا اأنهـــا ترجمـــت اإىل عدد مـــن اللغات : 

�سبانية، وبناء عليه  ملانيـــة والإ الفرن�سيـــة والإجنليزية والأ

كادمييـــة يف عدد من  كان لهـــا ح�سورهـــا يف امل�ساريـــع الأ

نها ن�س اأمنوذجـــي لدرا�سة حال  اجلامعـــات الغربيـــة؛ لأ

املجتمعـــات العربيـــة يف منت�ســـف القـــرن الع�سرين حتى 

يومنا هذا. 

حتاكـــي رواية »مطر حزيران« حدثًا تاريخًا موؤملًا وقع 

يف قريـــة زغرتا، الواقعة �سمال لبنان، عندما ن�سب عنف 

داخل كني�سة القرية، وراح �سحيته مئات القتلى وعدد كبر 

مـــن اجلرحى، ب�سبب خالف بني عائلتـــني داخل القرية، 
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حـــداث يف روايته مب�سميات  اأعاد جبـــور الدويهي هذه الأ

�سلي الذي  متلفة، ومـــكان متخيل مغاير عن املـــكان الأ

وقعت فيه احلادثة، علمًا، اأن قرية زغرتا هي القرية التي 

ينحدر منها جبور الدويهي نف�سه، واأن عائلته كانت طرفًا 

يف ال�سراع الذي ن�سب يف القرية اآنذاك، وهذا �سيكون له 

حداث املتخيلة يف الرواية، وبناء  دور اأكرب يف مالم�سة الأ

عليه ي�سهل على القارئ التعاي�س مع اأحداثها وكاأنه واحد 

من �سخ�سياتها، املكان الروائي املتخيل هو بلدة برقة يف 

منطقة برج الهوا، والعائلتان املت�سارعتان هما: عائلة اآل 

�سمعاين، واآل الرامي. 

تتكـــون الروايـــة مـــن 351 �سفحـــة موزعـــة على 23 

خر يف  ف�ســـاًل مرقمـــًا، كل ف�ســـل فيهـــا مغايـــر عـــن الآ

اإذ اأوكل الكاتـــب اإىل عـــدد مـــن  مو�سوعاتـــه و�ســـارده، 

ال�سارديـــن التعبر عن احلدث املركزي يف الرواية، وكان 

معظمهـــم من ال�سارديـــن كليي املعرفـــة والغر م�ساركني 

حداث من اخللف،  يف اأحداثهـــا، فكاأنهم كانوا يتابعون الأ

مبعنى، كانوا اأكرث معرفة وعلمًا من ال�سخ�سيات الفعلية 

داخـــل الن�س الروائي، وفق تعبر تودوروف، معرّبين عن 

احلدث املق�سود، من خالل: اأوًل عر�س ق�س�س متخيلة، 

لبع�ـــس ال�سخ�سيات ال�ساهدة على ذلـــك احلدث، ثانيًا، 

ال�سرتجـــاع ال�سردي، والتعاي�س مع احلدث نف�سه، و�سرد 

اأحـــداث مقتـــل بع�ـــس ال�سخ�سيـــات مـــن كال العائلتني، 

ليكون الزمن الروائي بذلـــك، زمنا ممزوجا بني املا�سي 

واحلا�ســـر، وعليه فاإن طبيعـــة ال�ســـرد يف الرواية، تقوم 

�ســـوات«، حيـــث كل �سخ�سية لهـــا راأيها،  على »تعـــدد الأ

وموقفهـــا ممـــا حدث يف ذلـــك التاريخ، وهـــذا قريب من 

�سلوب الذي اتبعته الروائيـــة البيالرو�سية )�سفتيتالنا  الأ

 يف روايتهـــا "�ســـالة ت�سرنوبل"، التي 
�1(

األيك�سييفيت�ـــس(

�ســـوات للتعبر عـــن اأكرث  اتبعـــت فيهـــا اأ�سلوب تعـــدد الأ

باأ�سلوبها  عرفت  2015م،  عام  داب  لالآ نوبل  جائزة  على  حائزة  روائية   �1(

التجديدي يف الكتابة الروائية، ومتيزت باأطروحتها الواقعية، التي تدافع فيها 

ن�سان يف العي�س. عن حقوق الإ

الكـــوارث اأملا بعد منت�سف القرن الع�سرين، اإل اأن الفرق 

بني العملني، اأن روايـــة �سفتيتالنا، كانت تقوم على �سارد 

م�ستمـــع، غائب مل يظهر �سراحـــة اإل يف مقدمة الرواية، 

وهو اأ�سلوب "ال�سرد ال�سحفـــي"، اأما يف رواية الدويهي، 

فهناك عـــدد من ال�ساردين الغـــر م�ساركني يف احلدث، 

ولكنهـــم �ساهدين عليه؛ مبعنى، اأن طبيعة �سردهم يوهم 

القارئ اأنهم من اأهل القرية، واأنهم يختلفون عن بع�سهم 

يف املرحلـــة العمرية، وذلك وفـــق ال�سخ�سية املركزية يف 

الروايـــة، �سخ�سية اإيليـــا الكفوري، الذي ولـــد بعد مقتل 

اأبيـــه يف جمـــزرة الكني�ســـة، ويريـــد اأن يعرف كيـــف ُقتل 

والده، فاأراد ال�ستماع اإىل ال�سهود الذين مازالوا يذكرون 

احلادثة،  ليكون بذلك، ال�سخ�سية املولدة لبع�س اأحداث 

�سافـــة اإىل �سخ�سيـــة اأمه كاملـــة، وهي من  الروايـــة، بالإ

ال�سخ�سيـــات املهمة يف الرواية اأي�ســـًا، التي متثل اجلزء 

املهم من البناء الرمزي فيها، كما �سرنى. 

العالمة يف رواية »مطر حزيران« 

اإنَّ املكون الن�سي يف رواية »مطر حزيران« جعلها من 

الن�سو�ـــس ال�سردية العالماتيـــة؛ اأي: التي ي�سكل كل قول 

فيهـــا عالمة دللية، ُيراد منها معنى ما، فاملكون الن�سي 

هنا هو احلادثة التي وقعت داخل الكني�سة، وما نتج عنها 

مـــن اأحداث متخيلة بعـــد ذلك، كلهـــا اأ�سهمت يف تركيب 

بنيـــة عالماتيـــة مهمة داخل احلـــدث الروائـــي امل�سرود، 

عدا عن الرتكيب الزمني املتقطع، والت�سمينات ال�سردية 

املختلفة، وال�سخ�سيات الرئي�سة والثانوية، كل هذه �سكلت 

�سافة اإىل  جـــزءا مهما من املعنى الدليل يف الرواية، بالإ

العنوان الرئي�س الذي ي�ســـكل لوحده عالمة رمزية مهمة 

يف تكويـــن البناء ال�ســـردي داخل الرواية، فمـــا دللة كل 

ذلـــك؟ ومـــا عالقة مطـــر حزيـــران باحلـــدث املق�سود؟ 

ومـــاذا تعني الن�سو�س الت�سمينية احلا�سرة يف الرواية؟ 

حداث داخـــل الن�س، كل هذه  ومـــا هو انعكا�سهـــا على الأ

جابة عنها.  �سئلة �ستحاول هذه الدرا�سة الإ الأ
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املكون العالماتي يف عنوان الرواية:

اإنَّ  الناظـــر اإىل عنـــوان الروايـــة، املو�ســـوم بــ»مطـــر 

حزيـــران«، ولوحة الغالف اخلا�سة بطبعـــة دار ال�ساقي، 

املكونة من �سورة طفل �سغر رافعا يده، والبنية ال�سردية 

للروايـــة، يجـــد اختالفا كبـــرا بينهمـــا، واإن كان القارئ 

لوهلـــة مـــا �سربـــط فقط بني لوحـــة الغـــالف و�سخ�سية 

اإيليـــا الكفوري، عندما كان طفال �سغرا يلعب يف حارات 

وىل  قريته، التي ا�ستعر�سها ال�سارد العليم يف الف�سول الأ

من الرواية، ولكن رمبا �سي�سعب عليه الربط بني العنوان 

الرئي�ـــس »مطر حزيـــران«، وحادثة جمـــزرة كني�سة برج 

الهـــوا، ل�سيما واأن لفظة مطر مل تـــرد اإل يف مو�سعني اأو 

ثالثـــة فقط من الرواية، اإل اأن العنوان وحده يحمل دللة 

مهمة يف تكوين البنية ال�سردية فيها. 

ول مكون مادي، ي�سر  يتكـــون العنوان من مكونني، الأ

اإىل املطـــر، والثاين مكون زمني ي�سر اإىل �سهر حزيران، 

الـــذي يعد اأوائل �سهور ف�سل ال�سيف، وبالتايل يندر فيه 

مطار، ل�سيمـــا يف املنطقة التـــي تكونت فيها  ت�ساقـــط الأ

اأحداث الرواية، وبالتايل فاإن العنوان ينتمي اإىل العناوين 

�سئلة يف ذهن القارئ، مبعنى ملاذا  اجلاذبة، واملثـــرة لالأ

اختار الكاتب املطر يف �سهر ي�سح فيه ت�ساقطه، ليعرب عن 

جمزرة موؤملة كهذه؟ اإن العنـــوان مبكونيه يت�سمن عالمة 

رمزية اإىل احلدث الروائي امل�سرود وذلك من خالل لفظة 

املطـــر، التـــي ورد ذكرهـــا يف ثالثة موا�سع مـــن الرواية، 

ول: عندما عـــاد اإيليا اإىل بيت اأمه بعد ق�سائه اأ�سبوعا  الأ

يف املدينـــة للدرا�سة، وبداأ يعـــزف واملطر ينهمر، وهذا ل 

عالقة لـــه باحلدث، والثاين: عندمـــا حتدثت �ساردة من 

حد   عـــن رحلتهـــا مع عائلتهـــا يف يوم الأ
�1(

اآل ال�سمعـــاين

مـــن �سهر حزيـــران، اليوم الذي وقعت فيـــه احلادثة عام 

1957م، تقـــول: »يـــوم م�سم�س وحار، ل اأعـــرف من اأين 
، والثالث وهو 

�2(

جاء املطر لي�سقـــط يف �ساعة احلادثـــة«

)�1 اإحدى العائالت التي خا�ست �سراعًا مع عائلة اأخرى يف داخل الكني�سة

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س77  �2(

هـــم، عندما و�سف ال�ســـارد مقالة م�سمنـــة ل�سحفية  الأ

لبنانية ا�سمها األني حلود، تتحدث فيها عن اأحداث كني�سة 

بـــرج الهوا، يقـــول يف مقالتها: »ل يخلو �سطـــر من مقالة 

األني حلود مـــن ال�سنعة ال�سعرية ول تخلـــو رواية حلادثة 

بـــرج الهوا من املطـــر، واإن كانـــت ال�سحافية املخ�سرمة 

اللعـــوب يف جملة »ماغزين« الناطقـــة بالفرن�سية راأت يف 

زخة املطر حتذيـــرا وا�ستباقا ملا حدث، كادت تن�سبه اإىل 

اأحد اآلهة امليتولوجيا اليونانية، فاإن بع�س ال�سهود يوؤكدون 

اأن الزخـــة انهمـــرت بعد انطـــالق الر�سا�ـــس مبا�سرة ل 

، ولعل هذا حتليل فكري ي�سر اإىل املعنى الدليل 
�3(

قبله«

للمطر، الـــذي كان له قدا�سته يف الفكر اليوناين القدمي، 

ولذلـــك بـــداأ النا�س يف قرية برج الهـــوا يفكرون اأن املطر 

جـــاء بعد اإطـــالق الر�سا�س كو�سيلة للخال�ـــس والتفريق 

بني املتقاتلني، ومنهم من راأى اأن �سقوطه يف هذا ال�سهر، 

الذي يكون فيه املطر نادرا، غ�سب من الرب، وهذا يتفق 

مـــع املعنى الـــذي و�سعه ابـــن منظور يف معجمـــه، يقول: 

ُطُرهْم مطرًا واأمطرتهم: اأ�سابتهم  »وَمطَرتُهم ال�سماء مَتْ

باملطر، وهو اأقبحها، ومطرت ال�سماء واأمطرها اهلل وقد 

ُمِطْرنا، ونا�س يقولون: مطرت ال�سماء واأمطرت، مبعنى، 

، ليكون بذلك تعبرا 
�4(

واأمطرهـــم اهلل مطرًا اأو عذابـــًا«

كرب،  عـــن »لعنة حزيران«، تلك اللعنـــة املنبئة بالكارثة الأ

هليـــة اللبنانية، التي وقعت بعد ت�سعة  واملمثلة باحلرب الأ

ع�ســـر عاما من زمن وقوع هذه املجـــزرة، وعليه ميكن اأن 

يكـــون املق�سود باملطر هنـــا »العن�سر النتقامي، الذي ل 

ميـــوت، ويجعل الكائن الذي قدره املاء، كائنا دائخا، فهو 

، وكاأن املطر �سيل 
�5(

ميـــوت كل حلظة، ومن دون توقـــف«

مـــن النتقامات، اأحلقت باملجتمعات التي ل تدرك اأهمية 

�سيـــاء، ليوؤدي نتيجـــة �سراعها مع  التفكـــر املنطقـــي بالأ

بع�سهـــا اإىل خلق اأزمة فكريـــة عميقة، توؤدي اإىل تفككها، 

ولعل هذا ما حدث يف لبنان بعد عام 1957م. 

املرجع ال�سابق. �س105  �3(

ابن منظور. ل�سان العرب. م5، �س178. مادة )مطر(  �4(

حالم »درا�سة عن اخليال واملادة«. �س20 با�سالر، غا�ستون. املاء والأ  �5(
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وخال�سة مـــا تقدم، فـــاإن عنوان الروايـــة عبارة عن 

عالمـــة رمزية، تت�سمن املعنى احلقيقي للمطر الذي وقع 

فعليـــًا زمن وقوع املجزرة يف حزيـــران من عام 1957م، 

�ســـارة اإىل بع�ـــس القتبا�سات الدلليـــة على ذلك من  بالإ

�سافة اإىل املعنى الرمـــزي، الذي ي�سر اإىل  الروايـــة، بالإ

معنـــى »النتقام« والعـــذاب، لق�سوة العنـــف الذي ح�سل 

بـــني العائلتـــني، وراح �سحيتـــه عـــدد كبر مـــن ال�سحايا 

واجلرحى، عدا عن الطرد والتهجر لبع�س ال�سخ�سيات 

الفاعلة لتلك املجزرة. 

العالماتية يف البناء ال�سردي يف الرواية:

تت�ســـم روايـــة »مطـــر حزيـــران« بالكثافـــة الرمزية، 

واملعـــاين الدلليـــة، التي ت�ســـر اإىل احلـــدث الرئي�س يف 

الروايـــة، وتتمثل تلـــك املعـــاين بال�سخ�سيـــات الروائية، 

وامل�ساهد احلوارية املتعددة، والقتبا�سات الن�سية، وكان 

لـــكل واحد منهـــا دللته اخلا�سة، التـــي تعرب عن جمزرة 

بـــرج الهوا، وبالتـــايل ميكن لنا اأن نق�ســـم تلك العالمات 

اإىل ما يلي: 

عالمة بو�سفها  ال�سخ�سيات   .1

اإنَّ ال�سخ�سيـــة العالماتية يف الرواية، هي التي يوكل 

اإليهـــا »املوؤلـــف احلقيقـــي« اأو »ال�سمنـــي«  تف�ســـر معامل 

بعاد الدللية فيـــه، وقد ا�ستعان جّبور  الن�ـــس، واإظهار الأ

الدويهـــي يف روايتـــه بعدد مـــن ال�سخ�سيـــات، التي متثل 

عالمـــة دللية على اأحـــداث الرواية املختلفـــة، ولعل اأهم 

تلك ال�سخ�سيات: 

- اإيليا الكفوري:

هو ابـــن كاملة، املراأة التي فقـــدت زوجها يف اأحداث 

العنف العائلية يف قرية برج الهوا، ولد بعد ت�سعة اأ�سهر من 

وقوع احلادثة، اأرادته اأمه طفال مغايرا عن غره من اأولد 

حارة »الع�سابات« كما اأطلقت عليها، فبعثته اإىل املدينة، 

ليدر�ـــس هناك، لياأتي اإىل القريـــة نهاية كل اأ�سبوع فقط، 

وبعد اأن اأ�سبح �سابًا، �سافـــر اإىل اأمريكا، ليلتحق باإحدى 

ن�سانية،  جامعتهـــا هنـــاك، ليدر�س الفل�سفـــة والعلـــوم الإ

وتبـــداأ بعد ذلك، م�ساألة »اإنكار الهوية«؛ متبنّيًا بذلك راأي 

اأمه، التي حثته على ن�سيان كل ما يتعلق بقريته، فقام بكل 

�سلية، باأنه ابن لوالدين  الو�سائـــل بتغير مالمح هويته الأ

ب، وعمل على تغير ا�سمه، و�سوره  لبنانيني، واأنه يتيم الأ

عرب النرتنت، حتـــى ل يتعرف عليه اأحد من اأهل قريته، 

اإل اأن عودتـــه اإىل القريـــة مـــرة اأخـــرى، و�سعيـــه احلثيث 

للبحـــث عن اأ�سباب وكيفية مقتل والده، مبقابلة َمْن �سهد 

اأحـــداث املجـــزرة، جعلته �سخ�ســـًا مرجعيـــًا، يتحول من 

النكرة اإىل املعرفة، فت�سبح �سخ�سيته ذات دللة رمزية 

مهمة يف تكوين البناء ال�سردي يف الرواية، وذلك باإظهار 

�سخ�سيات جديدة واأحداث مهمة و�سيقة تدر�س احلادثة 

التاريخية التي تتحدث عنها.

ن اإيليـــا كل ما �سمعه من اأحـــداث تتعلق باملجزرة،  دوَّ

واحتفـــظ بالدفرت لنف�ســـه، وقبل �سفره تركـــه ملًقى على 

الطاولة، وهي »اإ�سارة« مهمة اإىل بداية العودة اإىل »اإنكار 

ـــر حقيبته وي�سع  كل �سيء ح�سرته له اأمه  الهوية«، ُيح�سِّ

فيها، ويعود اإىل اأمريكا، اإل اأنه يف كل حمطة من حمطات 

العودة يرتك غر�سًا من اأغرا�س والدته على املقعد الذي 

بد هويته  يجل�س عليه، وكاأنه بذلك يريد اأن ين�سى واإىل الأ

�سليـــة، فامل�ساهـــد احلواريـــة بينه وبني فتـــاة اأمريكية  الأ

ا�سمها �سوزان، التي التقى بها داخل الطائرة، توثق ذلك 

الن�سيان، عندما ق�س عليهـــا ق�سة قريته، قالت له، بعد 

اأن توقف: 

»ملـــاذا توقفـــت عـــن الـــكالم؟ كنـــت �سعيـــدة جـــدًا 

م  ب والأ باأخبارك..�سحيح اأين ل اأهتم كثرا لق�س�س الأ

والبـــن، لكن من زمان طويل مل يـــرو يل اأحد حكاية واأنا 

اأتاأرجـــح بني النوم واليقظة. فرد عليهـــا اإيليا قائاًل: اإنها 

�1(

لي�ست حكاية...«

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س345  �1(
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نكار ال�سكلي، مل يخف التاأثر العاطفي واحل�سرة   فالإ

الداخليـــة التي كان يعي�سها اإيليـــا، لتك�سف طريقة روايته 

�سارات  للحادثـــة اأنه وعائلته جزء اأ�سا�س فيها، لتكون »الإ

اللغويـــة« �سبيال يف معرفة اأنـــه املق�سود يف تلك احلكاية، 

ولية التي  وبذلك تختـــم الرواية، على خالف التوقعات الأ

ي�سعهـــا القارئ بعد متابعة اأحداثها، ولعل جّبور الدويهي 

حتـــدث عـــن ذلك يف اأكـــرث من لقـــاء تلفزيوين معـــه، اأن 

نهاية »مطر حزيران«، كانـــت خارج غر املتوقع يف ذهن 

القراء. 

م كاملة: - الأ

تنتمي �سخ�سية كاملة، وفق معيار فيليب هامون، اإىل 

»ال�سخ�سيـــات املرجعية«، التي »ت�ستغـــل اأ�سا�سًا ب�سفتها 

يديولوجيا  اإر�ســـاء مرجعيًا يحيـــل على الن�س الكبـــر لالأ

، فهي عالمـــة مهمة  داخل 
�1(

والكلي�سيهـــات اأو الثقافـــة«

ال�سيـــاق الروائـــي، وكان ح�سورهـــا يف الروايـــة ت�سويرًا 

، ففي 
�2(

واقعيـــًا للمجتمع القروي اللبناين والعربي يف اآن

الف�سل ال�ساد�س، على �سبيل املثال، ت�سرد كاملة حكايتها 

لبنهـــا اإيليـــا بعد عودته من اأمريـــكا، تتحدث عن حالها، 

موقف اأهـــل القرية منها، فهي املراأة املرملة، التي فقدت 

زوجهـــا يف عّز �سبابهـــا، والتي علمت بخـــرب حملها باإيليا 

بعد مقتل زوجها يو�ســـف، ما جعل �سرتها على كل ل�سان 

يف القريـــة، تقول: »ا�ساأل كل اأهل البلدة، كلهم يعرفونني 

ويعرفـــون ق�ستـــي. يخربونـــك عني قـــدر ما ت�ســـاء واإذا 

تعمقـــت معهـــم ف�سيوؤلفون لك عنـــي ق�س�سا ل تخطر يف 

بـــال اأحد. ج�سمـــي لّبي�س، يـــا ابني، الق�س�ـــس تلبق يل. 

خبار واأنا منهم«1، وهي �سورة  هنالـــك اأنا�س تليق بهم الأ

حّيـــة، مازالـــت قائمة يف املجتمعـــات القرويـــة يف الكثر 

مـــن البلـــدان العربية، فاملراأة املرملة، متثـــل �سورة موؤملة 

هامون، فيليب. �سميولوجية ال�سخ�سيات الروائية. �س36  �1(

)�2  فالعادات والتقاليد يف دول �سرق املتو�سط مت�سابهة كثرا، والقارئ لرواية »مطر 

حزيران« يلم�س هذا الت�سابه، ل�سيما يف ظاهرة  »اخلالفات العائلية« التي كانت 

ومازالت ت�سبب ف�سائع اأخالفية و�سلوكية مدمرة داخل تلك املجتمعات. 

يف املجتمع العربي، فهـــي املراأة الفاقدة لل�سلطة الذاتية، 

حيث ميتلك والدها اأو اأخوها حق الت�سرف يف اختيارها، 

جبـــاري بقراراتها، وهي ال�ســـورة امل�سابهة  والتحكـــم الإ

للمراأة املطلقة كذلك.

»ال�ســـرد  جمتمعهـــا  لت�سويـــر  كاملـــة  توظـــف  كمـــا 

ال�سرتجاعي«؛ لت�سوير حالها عندما كانت فتاة �سغرة، 

كراه- اأن ترتك  وجاء والدها اإىل املدر�سة طالبا منها-بالإ

املدر�سة، فحملت حقيبتهـــا وعادت معه اإىل البيت، وقال 

لهـــا بنربة حـــادة: »كفى، من هنا و�ساعـــدا ي�سبح العلم 

 ،
�3(

م�ســـرًا للبنات، غدا ت�ساعدين اأمـــك يف �سغل البيت«

وهو قـــول عالماتي مفـــرد، خ�س�سته ال�ســـاردة يف زمن 

بوي، الـــذي كان �سائدا يف  معـــني، لتف�ســـر حال الفكـــر الأ

املجتمـــع اآنـــذاك، وهـــذا يتطابـــق مـــع املفهـــوم البر�سي 

للعالمـــة املفردة، التـــي تت�سم بخ�سو�سيتهـــا للتعبر عن 

احلدث املق�سود. 

- �سخ�سية حم�سن

ينتمــــي حم�سن اإىل ال�سخ�سيــــات الثانوية يف الرواية، 

حيث كان ح�ســــوره فيها مقت�سرًا علــــى الف�سل اخلام�س 

�سارية اإىل معنى  ع�سر منها، ميثل ال�سخ�سية الدللية والإ

حداث  »العنــــف املقد�س«، وهو املعنى الفل�سفــــي املطابق لأ

الروايــــة، ويق�سد بالعنــــف املقد�س، ال�ســــراع الذي يدور 

بــــني اأخويــــن اأو عائلتني، يربطهما عالقة الــــدم والقرابة. 

واملجتمعات القروية يف العامل العربي- يف معظمها- تقوم 

على ذلك الرتابط الوطيد فيما بينها، ورغم ذلك جند اأن 

اأبناء العمومة، على �سبيل املثال، يتقاتلون فيما بينهم، اإىل 

حد القتل الدموي الذي ينتج عنه تفكك العائلة وتدمرها، 

واهتم بدرا�سة هــــذا املفهوم، الفيل�سوف الفرن�سي )رينيه 

جرار( يف كتابه »العنف املقد�س«، الذي راأى اأن »م�سل�سل 

العنــــف ي�ســــّكل، يف اأي جمتمــــع كان تهديــــدًا ل يرتبط من 

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س87  �3(
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حيث مبداأه، ب�سغط اأي ثقافة مهيمنة اأو اأي �سكل اآخر من 

.
�1(

نه مبداأ داخلي« ال�سغوط اخلارجية؛ لأ

وظهرت اأكرث مالمح العنــــف املقد�س يف هذه الرواية، 

اأثنــــاء قيام ال�ســــارد العليم ب�سرد احليــــاة اليومية ملح�سن، 

الــــذي كان م�ساركا فاعــــاًل يف اأحداث العنــــف التي ن�سبت 

يف قرية برج الهوا بعد جمزرة الكني�سة، فقام بتخ�سي�س 

مــــكان خا�س به، يطل من خاللــــه على اجلهة املقابلة التي 

خرى، ليجعل مــــن املكان قدا�سة  يقطنهــــا اأبناء العائلــــة الأ

خرين، ليبــــداأ بعد ذلك  املمار�ســــة الفعليــــة للعنف �ســــد الآ

، التي تتمثل باإم�ساك 
�2(

مبا »ي�سبــــه الطقو�س التح�سرية«

بندقيته، ورفعها وتفح�سها بدقة، وت�سويبها نحو ال�سماء، 

قبــــل اأن ي�ستقــــر يف اجللو�س مكانــــه، وت�سويب �سالحه يف 

خرى، عدا عن  اجلهة التــــي يتمركز فيها اأبناء العائلــــة الأ

�سلوكياتــــه وراء املرتا�س، التي ي�ستفز مــــن خاللها اأعداءه 

خرى، ليكــــون  حم�ســــن، ال�سخ�سية  مــــن اأبناء العائلــــة الأ

املمثلة لكب�س الفداء، الذي ي�سكل قتله مكانة مهمة يف نظر 

نه »ما مــــن جماعة تقــــع فري�سة العنف  خــــر؛ لأ الطــــرف الآ

اأو تــــرزح حتت وطاأة كارثة تعجز عــــن مداواتها اإل وترمي 

بنف�سها طوعا يف مطــــاردة ع�سواء »لكب�س الفداء«، باحثة، 

ب�ســــورة غريزية، عن عالج فــــوري وعنيف للعنف الذي ل 

ُيطاق. ذلك اأن الب�سر يهــــوون اإقناع اأنف�سهم باأن م�سوؤولية 

 .
�3(

�سرورهم تقع على �سخ�س واحد ي�سهل التخل�س منه«

وقـــد كانت ن�ســـاء العائلتـــني املت�سارعتـــني، الطرف 

و�سح يف توطيد معنى »العنف املقد�س«، يقول ال�سارد:  الأ

»وكانت ن�ساوؤهم اأكرث ت�سددًا من الرجال يف طلب رّد 

بنائها:  ال�ساع �ساعني، وا�ستهرت منهن تلك التي قالت لأ

خـــذ بثاأر اأخيه حرم من مراث اأبيه(، اأو  )من تلكاأ يف الأ

تلـــك التـــي �سقط زوجهـــا بر�سا�س اجلنـــود فرمت فوقه 

�سر�سفـــًا اأبي�س، وهي تنادي اأبناء عمـــه اأن ل يلتفتوا اإليه 

�4(

ويكملوا النزال«

جرار، رينيه. العنف املقد�س. �س102  �1(

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س220  �2(

جرار، رينيه. العنف املقد�س. �س144  �3(

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س126  �4(

وهـــذا ميثل مركزيـــة العنـــف املقد�ـــس احلا�سرة يف 

الكثـــر من العقليـــات العربية، ولعل املطلـــع على اأحداث 

العنف هذه، يجد اأن الكثر منها ن�ساأ نتيجة »احلث« الذي 

خـــذ بالثاأر،  تفر�ســـه الن�ســـاء على  اأبنائهـــا واأقاربها، لالأ

حتى لـــو كان القاتل اأخاها، فيكون م�سر القاتل وعائلته 

خ العـــدو اأو قتله يعني  ن » عدم طرد الأ الطـــرد والقتل؛ لأ

. وبالتايل فاإن 
�5(

ت�سليـــم الذات نف�سهـــا للطرد اأو املـــوت«

القتبا�س ال�سابق، هـــو عالمة مفردة، خ�س�ست لتف�سر 

دور الن�ســـاء يف ت�سكيـــل مظاهـــر العنـــف املقد�ـــس داخل 

�ســـارات على  املجتمعـــات العربيـــة، وهذه واحـــدة من الإ

املعنى ال�سمويل لرواية »مطر حزيران«، واملتمثل بت�سوير 

الواقـــع املعي�سي يف الكثر من القرى والبلدات العربية يف 

متلف دول العامل العربي. 

وعندمـــا خرجـــت كاملة مـــن بيتها، علمـــت اأن اأفراد 

عائلـــة زوجها قتلوا �سعيد الرامـــي، فاأخربت اأمها: »قتلوا 

�سعيد الرامي.. مل تتاأ�سف اأمها كثرا.. ماذا �سيح�سل يا 

، وهذه ظاهرة اأخرى، 
�6(

اأمي؟... القتيل باثنني يـــا اأمي«

مـــن ظواهر »العنف املقد�س«، زيادة عدد القتلى والدماء 

تزكـــي النفو�س، وتهـــدئ م�ساعر النتقام، وفـــق اآرائهم، 

وهي فكرة �سائدة يف الكثر من املجتمعات العربية.

العالمة ونوعية  الن�سية،  القتبا�سات   .2

ت�ســــكل القتبا�ســــات الن�سية يف روايــــة »مطر حزيران« 

جــــزءا مهما من البنــــاء الن�سي فيها، وتق�ســــم القتبا�سات 

ول، القتبا�سات ال�سارحة؛ وهي القتبا�سات  اإىل ق�سمني: الأ

التي وظفهــــا الكاتب ل�سرح بع�س املفــــردات داخل ال�سياق، 

وهــــذه املفــــردات، ت�ســــكل دورا مهمــــا يف تف�ســــر احلــــدث 

الروائي امل�سرود، والثاين، القتبا�سات التكميلية، وهي التي 

ُت�ستخدم كاأدلة اإ�سافية على احلدث املق�سود، ومثال ذلك، 

اقتبا�ــــس مقالت �سحفيــــة متخيلــــة، اأو اآراء كتاب ومثقفني 

يف احلادثــــة امل�ســــرودة يف الروايــــة، وميكــــن اأن ن�سف كال 

النوعني من القتبا�ســــات، �سمن »العالمات النوعية«، التي 

جرار، رينيه. العنف املقد�س. �س134  �5(

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س241   �6(
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، وهي 
�1(

ق�سد بها بر�س »العالمات املف�سولة عن �سياقها«

يف الظاهــــر مف�سولــــة عن ال�سياق العــــام للحدث من خالل 

حيان،  كتاباتهــــا بحروف غامقة وكبرة اأو مائلة يف بع�س الأ

وكاأنها اأيقونات حتمل يف طياتها معاين متلفة. 

ول مـــن القتبا�سات، ما ورد  مثلة على النوع الأ ومـــن الأ

طفال اإىل  ول مـــن الروايـــة، عندما عـــاد الأ يف الف�ســـل الأ

البلـــدة، وبينهم عدد من الطلبة »الُغـــُرب«، فيخرج ال�سارد 

�سلـــي اإىل �ســـرد اقتبا�سي  مـــن اإطار احلـــدث ال�ســـردي الأ

مت�سمـــن، ملعنى كلمة »غريـــب« يف الثقافـــة اللبنانية، وهو 

و�سط،  املعنـــى نف�سه يف ثقافـــة معظم القرى يف ال�ســـرق الأ

وجاء القتبا�ـــس التف�سري ملعنى هـــذه الكلمة بخط مغاير 

�سلي الذي كتبت به اأحداث الف�سل امل�سرود،  عن اخلط الأ

ليمّيـــز القـــارئ ب�سكل وا�ســـح اأن هذا القتبا�ـــس مف�سول، 

ول من  حـــداث الف�سل الأ يف الظاهـــر، عن ال�سياق العام لأ

الروايـــة، وي�سرح القتبا�ـــس املعنى الـــدليل لكلمة غريب، 

وموقـــف املجتمعات القرويـــة من املراأة الغريبـــة، والنظرة 

الدونية التي يتطلع من خاللها اأهل البلدة اإليها، وميكن اأن 

جند الفكرة نف�سها يف الكثر من قرى فل�سطني، على �سبيل 

نها �ستكون  املثال، فاملراأة الغريبة، »ل ين�سح بها عموما؛ لأ

بال�ســـرورة متطلبة ترهق الـــزوج الـــذي ل تتحّمله اإل بنت 

البلـــد. ول تبداأ الغربة من علـــى بعد كيلومرتات، بل جمرد 

متار، تبداأ الغربة من اأول قرية  اخلروج من البلدة مئات الأ

ن هذا املفهوم اأفكارا  ، ويكوِّ
�2(

تختلـــط ب�ساتينها بب�ساتيننا«

�سردية جديدة يف الرواية، ولذلك جند اأن بع�س ال�ساردين 

حداث. يف�سرون هذا امل�سطلح اأثناء عر�س الأ

يف الف�ســـل اخلام�ـــس، علـــى �سبيـــل املثـــال، تتحدث 

ال�ســـاردة، التـــي هـــي ابنـــة حميـــد ال�سمعاين، عـــن اأمها 

مـــي كونها غريبة،  »الغريبـــة«، تقـــول: »ل يغفـــر اأقاربنا لأ

ل ي�ساحمونهـــا علـــى لهجتهـــا ول علـــى طبخهـــا ول على 

اإ�سرارها على اأحمر ال�سفـــاه وعلى اأناقتها. متزوجة فما 

حاجتها اإىل اأحمر ال�سفاه؟ ول ي�ساحمونها اأي�سا اإغالقها 

)�1 بنكراد، �سعيد. ال�سيميائيات والتاأويل.�س111

الدويهي، َجّبور. مطر حزيران. �س15  �2(

، وكان اأبناء اآل 
�3(

بـــاب البيت، كاأنها تغلقه يف وجوههـــم«

ال�سمعـــاين، يعوزون اأ�سباب �سلوكيـــات حميد الغريبة اإىل 

زواجـــه من امـــراأة غريبة مـــن قرية »املزرعـــة«، فعندما 

ح�سلـــت املجـــزرة، اأرادوا اأن ينقلوا اجلثـــث، فطلبوا من 

ن �سلوكياته  حميد اأن يقلهم ب�سيارته، فخافوا اأن يرتدد لأ

خرين،  غريبـــة، ومتلفة عن �سلوكيات اأفـــراد العائلة الآ

يقـــول ال�ســـارد: »�سحيح اأنه مـــن عائلتنا لكنـــه يت�سرف 

 ،
�4(

كالغريب، زوجته غريبة، من املزرعة«

خــــرى علــــى القتبا�ســــات ال�سارحة يف  مثلة الأ ومــــن الأ

الرواية، �ســــرح مفهوم »خط التما�س«، بعــــد عر�س اأحداث 

ول تابع لعائلة اآل ال�سمعاين،  تق�سيم البلدة اإىل ق�سمــــني، الأ

والثــــاين لعائلة اآل الرامي، واأي جتاوز لهذا اخلط يوؤدي اإىل 

القتل، وي�سرد ال�سارد العليم، حياة �سخ�سية �سميح الفران، 

الــــذي بقي داخــــل خــــط التما�س اخلا�ــــس بــــاآل ال�سمعاين، 

بحكــــم عمله خّبازا هناك، مــــا اأدى اإىل مقتله داخل حمله، 

يقــــول ال�ســــارد: »بقــــي �سميــــح يف اجلانب اخلطــــاأ من خط 

، وبعد ذلك وبخط متلف عن اخلط املاألوف، 
�5(

التما�ــــس«

يف�ســــر معنى »خــــط التما�ــــس«، يقول: »مل يكــــن ي�سّمى خط 

التما�ــــس بعد. اإنها ت�سمية ف�سيحة لحقة اأطلقتها ال�سحف 

البروتية على خــــط ال�ستباكات الذي ق�ســــم العا�سمة بعد 

عقديــــن مــــن الزمن نــــزول من التــــالل املطلة علــــى املدينة 

، وهو التق�سيم 
�6(

مــــرورًا بطريق ال�سام وو�سول اإىل املرفــــاأ«

هليــــة اللبنانية عام 1975م،  الــــذي حدث نتيجة احلرب الأ

وهــــي عالمة مهمــــة على اأن ما حــــدث يف قرية بــــرج الهوا، 

منــــوذج م�سغر، وحدث ا�ستباقي ملــــا �سيحدث يف لبنان بعد 

عقدين من الزمن، يقول غ�سان تويني، يف �سحيفة »النهار« 

اللبنانية بعد وقــــوع جمزرة زغرتا اأو برج الهوا: »اإن اجلثث 

امللقاة يف كني�سة مزيارة  لن ترفع قبل اأن يت�ساعف عددها، 

جرام وبواعثه  اإذا مل تدفنهــــا الدولة وتدفن معهــــا اأ�سول الإ

والقــــوى املحركة له، واإن مل تفعل ذلك، حكمت على نف�سها، 

  
�7(

ن ت�سبح كل قرية يف لبنان مزيارة اأخرى« ومهدت لأ

املرجع ال�سابق. �س71  �3(

املرجع ال�سابق. �س138  �4(

املرجع ال�سابق. �س256  �5(

)�6   املرجع ال�سابق. �س256

)�7  فرجنية، �سمر. رواية »مطر حزيران« جلبور الدويهي: ر�سالة يف العنف من 

زغرتا اإىل كل لبنان. �سفاف ال�سرق املتو�سط. 28 اأيار )مايو( 2008م.
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مثلة علـــى الق�سم الثـــاين املتعلـــق بالقتبا�سات  ومـــن الأ

التكميليـــة، احلديث عـــن مقال ال�سحفيـــة األني حلود، وهي 

�سخ�سيـــة متخيلة، مثـــل ح�سورها يف الروايـــة عالمة مهمة 

للحديث عن العنوان الرئي�س وتبويب بع�س امل�ساهد ال�سردية 

يف الف�ســـول القادمة مـــن الرواية، من خـــالل احلديث عن 

دور امل�سوريـــن يف توثيـــق جمـــزرة الكني�ســـة، و�سياأتي بع�س 

ال�سارديـــن للحديـــث عن حال بع�س امل�سوريـــن الذين كانوا 

�سدفة يف القرية، لتوثق عد�سات كامراتهم جزءا قليال من 

�سافـــة اإىل اأن هذا القتبا�ـــس ت�سوير �سمويل  املجـــزرة، بالإ

ملوقف ال�سحفيني مما جرى يف برج الهوا، وبالتايل فاإن هذا 

حداث الرواية.  النوع من القتبا�سات جاء كجزء تكميلي لأ

خرى على هذا النوع من القتبا�سات، ما  مثلة الأ ومــــن الأ

ورد يف الف�سل الرابع ع�سر، الذي كان حتليالت �سردية لبع�س 

خبار ال�سحفية التي ُكتبت بعد املجزرة، فاخلرب ال�سحفي  الأ

ول، ي�سر اإىل مقتل امل�سور جرج�س طانيو�س العندري بعد  الأ

عــــام من وقوع احلادثة، ورمبا كان �سبب مقتله بهدف اإخفاء 

كل ال�ســــور التي التقطها داخل الكني�ســــة اأثناء املجزرة، اأما 

اخلرب الثاين، فيتمثل يف رفع امراأة ق�سية على زوجها �سفيق 

نه يخونها مع غرها مــــن الن�ساء، وهي اإ�سارة  ال�سمعــــاين، لأ

اإىل التفــــكك الجتماعي، واخلرب الثالــــث، الدعوة على رجل 

ب�سلــــب حقوق ملكية الكني�سة، وهي �سورة �سلبية اأخرى داخل 

املجتمعات، والقائمة علــــى انتهاك حرمات البيوت املقد�سة، 

وكاأن الكاتــــب يريــــد اأن يظهــــر حــــال املجتمع بعــــد �سلوكياته 

حداث الرواية،  الدموية املدمرة، وهذه القتبا�سات تكميلية لأ

وكاأنها النتيجة الطبيعية ملا حدث داخل ذلك املجتمع امل�سغر، 

الــــذي �ستكون اأحداثــــه ال�سورة املطابقة ملــــا �سيحدث يف كل 

لبنــــان، لياأخذ م�سل�سل العنــــف املقد�س ف�ساء اأكــــرب واأو�سع، 

ن  عالميــــة والثقافية والدينية، لأ وتعــــم الفو�سى الفكرية والإ

العنف ل يولد اإل النك�سار واأزمة العقول. 
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ملخ�س البحث:

خر( حول ماآل العـــرب الذي كان �سببه النحـــدار اإىل النحالل يف ظل  تـــدور فكـــرة رواية )2084 حكايـــة العربي الأ

نظمـــة العربية ال�سموليـــة، اأي بني اإرادة  زمـــات وال�سراعـــات الدوليـــة، خا�سة تلك التي جتري بـــني القوى العظمى والأ الأ

ال�سلطة ورغبة ال�ست�سالم، والطاعة، وقد مثل الطرف الثاين ال�سخ�سية الرئي�سة يف الرواية )اآدم( التي اأريد لها اأن تكون 

ـــرة«، ي�سهل و�سعها يف الزمان واملكان املحددين، وهي  عاملـــا فيزيائيـــا نوويا، وم�ْسرفا على م�سروع »�سنع قنبلة نوويَّة م�سغَّ

فكرة م�ستوحاة من اخليال، حتاكي جمريات اأحداث العامل العربي اليوم. وقد اختار الكاتب قلعة )اآرابيا(، يف اإ�سارة اإىل 

الدول العربية، يف حني اختار م�سمى )اأمروبا( وهي كلمة مركبة من اأمركا واأوروبا.

ثر البالغ يف تفتيت العرب وت�ستيتهم اإىل  لقـــد كان للحـــروب العبثية بني العرب والغرب، اأو فيما بني العرب اأنف�سهم، الأ

لفية الثالثـــة، بفعل التمزقات الطائفية والعرقية، حتى بات اأف�سل العربي  �سظايـــا. ومل يعد لهم اأي دور يف بناء ح�سارة الأ

يو�سم بـ : »العربي اجليد هو العربي امليت«.

رهاب، وحتديد العدو؛ لتحقيق الهدف على  زمات الوجودية، بعد �سناعة الإ وتطرح الرواية اأ�سئلة اأنطولوجية يف ظل الأ

الطريقـــة امليكيافيليـــة Niccolò Machiavelli بو�سفها نظرية تعك�س »الغاية تـــربر الو�سيلة«؛ اأي ا�ستخدام العنف من 

اأجل اإثبات القوة لل�سيطرة على ال�سعوب، وهو ما تتبناه دول )اأمروبا( بح�سب تعبر الرواية يف ا�سرتاتيجياتها ال�سيا�سية، 

ب على اإجناز فعل املوت ب�سباق حممـــوم، ويقوم باحلرب يف )اأرابيا( بالوكالة يف  التـــي مل جتـــد غر �سخ�سية )اآدم( املَُدرَّ

�سورة خيالية لها من القرائن الدالة ما تعك�س الواقع.

الكلمات املفاتيح:

خر، الواقع، ال�سرد، اآدم، ليتل بروز، اأرابيا، اأمروبا  العربي، الأ

ول ـ بعنوان اآخر. )�1 نظرا اإىل اأن الدرا�سة طويلة، فقد ق�سمت اإىل جزئني، تت�سمن هذه الدرا�سة اجلزء الثاين، يف حني �سي�سدر اجلزء الأ
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The representations of new colonialism
In the novel of The Last Arab

Dr. Abdelkader Fidouh
Qatar University

Abdelkader.f@qu.edu.qa
Abstract :
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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نطولوجية/ فعل الكون �سوؤال الأ

خر( بوؤرة  ت�ســـكل اأحداث روايـــة )حكاية العربـــي الأ

جديدة يف منظـــور ال�سرديات ال�سيا�سيـــة، وجت�سد معنى 

النفتـــاح علـــى الروؤية الفكرية ملا بعـــد احلداثة، بو�سفها 

انفتاًحـــا على عوامل ممكنـــة، ملتب�سة، ت�سعى اإىل تقوي�س 

م�ســـار ال�سرديات الكربى، وحتولها اإىل م�ساءلة خالفية، 

حّط،  ت�ستمـــد طروحاتهـــا مـــن ا�سطرابـــات الوجـــود الأ

رداأ، يف تاأدية الواقع اإىل التيه، وهو ما خلق وعًيا جديدا  والأ

غـــر قابل للفهم، على نحو ما عـــربت عنه جميع اأ�سوات 

خر( التـــي ا�ستطاعت  �سخ�سيـــات )حكايـــة العربـــي الأ

اأن توحـــد مواقفهـــا الفكرية نحـــو الت�سليـــل، على الرغم 

من اختـــالف هوية ال�سخ�سية الرئي�ســـة )اآدم( مع باقي 

خرى املتحكمة يف دواليب ال�سرد  اأ�سوات ال�سخ�سيات الأ

مبجرياتـــه ال�سيا�سيـــة؛ بدافـــع التاأثر يف اأنظمـــة الوعي 

احل�ساري الذي بات مرهونا بالع�سف وال�ستبداد؛ لفر�س 

وجهـــة النظر الواحدة من قبل الـــراوي املطلق العليم مبا 

ينبغي اأن يكـــون عليه الواقع املبهم يف ظل النظام العاملي 

خر، وتخريب مقوماته،  اجلديد، ومن زاوية نظر هدم الآ

ن�سانية يف  وت�سفيـــه مبادئه، وتغيـــر طبيعة العالقـــات الإ

اجتاه �سياق )التابع(.

ويف هـــذه احلـــال، كان علـــى الرواية اجلديـــدة ذات 

الطابـــع ال�سيا�ســـي اأن تطور مو�سوعاتهـــا، وتخلق اأ�سكال 

جديدة، قادرة على التعامل مع تلك التغرات مبا يجعلها 

عمـــال الروائيـــة الفنية، ورمبـــا حتى مبا  منعك�ســـة يف الأ

حوال وجدت  ثـــًرا، ويف اأح�سن الأ يجعلهـــا اأكرث فرادة وتاأ

الروايـــة ال�سيا�سيـــة اإمكانيات عدة لبلـــوغ ال�سكل الروائي 

الـــذي ميكن من خاللـــه للغة والهيـــاكل الروائيـــة انتزاع 

احلقيقـــة واجلمال من براثن فو�ســـى العامل احلديث... 

وقـــد �ساهمت الروايـــة احلديثة يف �سناعـــة و�سيلة ميكن 

�سئلة املنا�سبة، ونعني بذلك: م�ساءلة  من خاللها طرح الأ

، وبخا�سة اأفكار 
�1(

ات التي جاءت بهـــا احلداثـــة التغـــرُّ

)�1 ينظر، جي�سي ماتز، تطور الرواية احلديثة، ترجمة، لطفية الدليمي، دار املدى، 

2106، �س159. 

الكولونيالية اجلديدة التي حتاول اأن تدح�س بناء املوروث 

الثقـــايف، واإدخال الواقع يف ا�ست�سكال ح�ساري، ويف �سوء 

ثر ال�سيا�سي للكتابة،  ذلك فاإنـــه لبد من »لزوم اقتفاء الأ

عـــرب قـــراءة ثقافية تعيد النقـــد اإىل العـــامل، فالن�س هو 

حادثـــة ثقافية ل بدَّ من ربطها مبظاهر احلياة ال�سيا�سية 

 .
�2(

والثقافية«

واإذا كانــــت الكولونياليــــة ت�ستعر�س قواهــــا الع�سكرية 

واحل�ساريــــة ل�ستغالل الهويــــة الوطنيــــة امل�ستعَمرة، فاإن 

مــــا بعد الكولونيالية وظفت طاقتهــــا الثقافية واحل�سارية 

ملمار�سة التفكيك، والهــــدم، وتقوي�س الثقافة املحلية بكل 

ما متلكه من اآليات ماديــــة، ومعنوية، وثقافية، و�سيا�سية؛ 

خــــر )الغربي(، وجعله  بدافــــع اإحلاق الــــذات الوطنية بالآ

تابعا مبفهوم �سبيفاك )Spivak, Gayatri(يف �سوؤالها 

ال�ستنــــكاري: )هــــل ي�ستطيع التابع اأن يتكلــــم؟(. اإذا كان 

مــــر كذلك مع الكولونيالية، فــــاإن الكولونيالية اجلديدة  الأ

جتاوزت مرحلتي ال�ستغالل والتبعية اإىل تاأ�سي�س منهجية 

ماتة،  بــــادة، والإ الهــــدم، والدمــــار، والهول، والفــــزع، والإ

والجتثاث، والفتــــك، وكل ما يحــــوزه البط�س، واخلراب، 

والتهجر الق�سري، كما ا�ستبدلــــت الكولونيالية اجلديدة 

ب العظمة الغربية بالعتزاز بالهوية املحلية، وجعلت  مركَّ

الــــذات الوطنيــــة تقاتــــل نف�سها بنف�سهــــا، وتــــاأكل بع�سها 

ْوِرها ال�سديد ب�سفك الدماء، ومتزق م�سرها باإرادتها  ل�سَ

الهوجــــاء، �سواء عــــرب التطهر العرقي، اأو عــــرب النعرات 

الدينيــــة، اأو عرب اخلالفات الهام�سيــــة، وجعلها متناحرة 

فيما بينها، وبذلك حتولت املواجهة يف مفهوم الكولونيالية 

خر اإىل م�سارعة الذات  نا مع الآ اجلديدة من اختالف الأ

مــــع ذاتهــــا، وتفتيتها، بكل مــــا تو�سلت اإليــــه الهمجية من 

اأ�ساليب وح�سية، وبحجج واهية، على نحو ما جاء يف حوار 

بني املار�ســــال ومالرمي:  » اليوم يف اأرابيــــا.. يتقاتلون... 

ي�سحبــــون ال�سيــــوف وال�سكاكني على بع�سهــــم البع�س ... 

)�2 اإدوارد �سعيد، العامل والن�س والناقد، ترجمة عبد الكرمي حمفوظ، من�سورات 

احتاد الكتاب العرب، دم�سق، 2000م، �س8، 9. 
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، ولنا 
�1(

وميحون اآثارهــــم منت�سرين كانــــوا اأو منهزمني«

حداث وامل�ساهــــد الدموية التــــي و�سفتها  يف ذلــــك مــــن الأ

الروايــــة، ومازالــــت منت�ســــرة يف اأوطاننــــا، مــــا تق�سعر له 

بدان من هول ما يقع، بعد اأن  الفرائ�س، وت�سطك منه الأ

ن�سان من اإن�سانيته، واأعيد اإىل بهيميته. ُجرد الإ

يبـــدو اأن منطق احلقيقة �سار يتجه مـــع الكولونيالية 

اجلديـــدة نحـــو النهيـــار بتلويـــن النهـــج املعيـــاري الذي 

مار�ـــس وظيفته منـــذ اأمد بعيـــد؛ اإذ ل جـــدوى من معنى 

حقيقـــي يف نظـــر الكولونيالية اجلديـــدة؛ باإدخال العامل 

ن�سان.  يف حقـــل التجـــارب، وتغييب اليقـــني من عقـــل الإ

ومـــع تداخل املفاهيـــم، وت�سارب امل�سالـــح مل يعد للوعي 

اجلديـــد اإمكانية قابليـــة ال�سرديات الكـــربى التي �سادت 

ع�ســـوًرا، كما مل يعد لثقافة املركز اأي دور فاعل، بعد اأن 

ن�ساين عن القيم، وحلِّ الذات  اأ�سهمت يف اإزاحة الوعي الإ

�سا�س هو الك�سف عن  وتفكيكها، ومن ثم اأ�سبح امل�سعى الأ

ال�سذوذ الذي متار�سه الذات يف تدمر ذاتها بذاتها. ويف 

�سوء ذلك فاإن اإعادة ر�سم النهج املعياري للهويات اأ�سبح 

خرق الذي اأ�سار اإليه �سامويل  يتلون يف اجتـــاه الت�ستت الأ

هنتنغتـــون Samuel Huntington يف كتابـــه )�سدام 

احل�سارات واإعادة �سنع النظـــام العاملي اجلديد( الذي 

بداأ ياأخذ �سكلني: »على امل�ستوى املحلي اأو ال�سغر، حتدث 

�سراعـــات خطوط التق�سيم بـــني دول اجلوار املنتمية اإىل 

ح�ســـارات متلفة، وبني جماعات تنتمـــي اإىل ح�سارات 

متلفة داخل دولة مـــا، وبني جماعات حتاول اإقامة دول 

جديدة على اأنقا�س الدول القدمية، كما حدث يف الحتاد 

ال�سوفياتـــي ال�سابـــق، ويوغ�سالفيـــا ال�سابقـــة. �سراعات 

 
�2(

خطوط التق�سيم متف�سية، خا�سة بني امل�سلمني«

خر، موفم للن�سر، اجلزائر 2015  عرج، 2084 حكاية العربي الأ )�1 وا�سيني الأ

�س 15.

اجلديد،  العاملي  النظام  �سنع  واإعادة  احل�سارات  �سدام  هنتنغتون،  �سامويل   �2(

ترجمة طلعت ال�سايب، ط2، �س336.

خـــر اأ�سلـــوب  يتخـــذ الكاتـــب يف حكايـــة العربـــي الأ

الّتحذيـــر يف الالمقـــول يف الن�س؛ لتنبيـــه املتلقي اإىل ما 

يحاك حوله من د�سائ�س، واأ�سلوب املغامرة يف الالحدود، 

واأ�سلـــوب الال جدوى من الو�سول اإىل معنى حقيقي، وهو 

اأ�سلوب يدعو اإىل احلـــرة فيما يقع من جمريات اأحداث 

ن�سان اإىل طرح ال�سوؤال  ع�سية على الفهم، باتت تدفع الإ

عـــن العلـــل التي اأ�سبحـــت تتحكم يف الوجـــود مبعزل عن 

حداث من ه�ستريا  التف�سر العقلي، نظر ما تفر�سه الأ

الدمـــار وتفتيت الواقع باحلـــروب العبثيـــة، وت�ستيته اإىل 

اإثنيـــات، » يف اأرابيـــا، اأي�ســـا، حـــروب طاحنـــة مزقتهـــا 

وقتلتها، بداأت بتمزق حمـــدود، اإثني، اأو قبلي، اأو عرقي، 

اأو لغوي، قبل اأن يتحول اإىل حرب عبثية بال نهاية. داخل 

هيـــكل اأرابيا، هناك اأرابيات، �سيعة و�سنية، دروز واأرمن، 

واأكـــراد واأمازيغ، مل يعرتف لهم بـــاأي حق، الباقي يقفون 

�3(

على اأر�س ه�سة«

ومهمـــا حاول املرء اأن ي�ستو�ســـح تعالت واقع احلال، 

يجد نف�سه متجاوًزا، اإدراًكا، وتخياًل، نظر ما يجري من 

اأحداث تخطت الواقـــع اإىل ما فوق الواقع، وجتاوزته اإىل 

كون اآخر ملغز، خلق نوعا من »الوعي املثبط بالو�سع« على 

حد تعبر فريدريك جيم�سون Fredric Jameson؛ اإذ 

كل وعـــي يخلـــق يف ذاته �سراعـــات حادة مـــن املفاهيم، 

ت�ســـكل يف ذاتهـــا اأكوانـــا خياليـــة، غـــر قارة علـــى حال، 

نطولوجيـــة  وب�ســـكل متناق�ـــس. واإذا كانـــت القاعـــدة الأ

ontology حتاول اأن تر�سي نظرياتها على توكيد الوعي 
الذي ينظـــم الواقع، فاإن الكولونيالية اجلديدة تنظر اإىل 

 Jean الواقـــع مبا فوق الواقع، بح�سب تعبر جان بودريار

Baudrillard الـــذي انتقـــد الغرب يف معظـــم كتاباته، 
 Power Inferno( قـــوة اجلحيـــم كتابـــه  خا�ســـة يف 

  The Spirit of Terrorism رهـــاب �2002 وروح الإ
مر ب�سراع احل�سارات، بل  كما جاء يف قوله: »ل يتعلق الأ

خر، �س 148. عرج، حكاية العربي الأ )�3 وا�سيني الأ
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مبواجهـــة اأنرثبولوجيَّة بني ثقافـــة عامليَّة متماثلة، وكّل ما 

يحتفظ يف اأّي جمال ب�سيء من التمايز يحول دون تذويبه 

ـــة تغدو كلُّ  يف تلـــك الثقافـــة. ووفًقا لتلـــك الثقافة العامليَّ

�ســـكال املختلفة للخ�سو�سيَّة مبثابـــة هرطقات، متاًما  الأ

�سوليـــة الدينيـــة. اإنَّ ر�سالة الغرب  كمـــا هو احلـــال يف الأ

تتمثـــل يف اإخ�ســـاع الثقافـــات املتعـــددة لقانـــون املعادلة 

القهـــري بكافة الو�سائل املمكنة. اإنَّ مثل هذا النظام يرى 

ا... فالعامل احلر  يف كّل �سكل ع�سي عليه اإرهاًبا مفرت�سً

ـــل ... اأن يقـــف بلـــد ما يف مواجهتـــه، مهما كانت  ل يتحمَّ

ـــة التي ي�ستنـــد اإليها، فمن غـــر امل�سموح  خلفيتـــه الدينيَّ

�1(

ة« العرتا�س على احلداثة يف نزعتها الكونيَّ

خر«  خـــر يف »حكاية العربي الأ تر�ســـم �سخ�سيات الآ

عادة تكوين العامل من خالل هدم املرجعية  روؤية خا�سة لإ

املعيارية، وهي بذلك حتمل يف ت�ساعيف م�سامني اأفكارها 

مقومات الفتنة وال�ســـالل، وما فتئت هذه املقومات تنتج 

�سناعـــة العنـــف باأ�سكالـــه، الظاهر منهـــا والباطن، وقد 

اأ�سهمـــت فيهـــا �ســـورة ال�سمر العربـــي الواهـــي ـ ب�سكل 

مبا�ســـر ـ عن طريق �سخ�سيات وكيلـــة �سيكوباتية، رهنت 

خر، وا�ستبدلت �سناعة املوت، بن�سارة احلياة،  نف�سها لالآ

ونعيمهـــا، علـــى نحو مـــا تر�سمه �سورة الوعـــي الذاتي يف 

�سخ�سيـــة )اآدم(، التي اأظهرها الكاتب ب�سفات متعفرة 

خر؛ بتمزيق �سرفهـــا، وتدمر كيانها  يف وحل خطيئـــة الآ

احل�ســـاري، وب�ســـكل علني، وهـــو ما جت�ســـده الكثر من 

موؤ�س�سات هذا ال�سمـــر، املزدرية مبكوناتها، ومببادئها، 

وبذلـــك اأ�سبـــح ت�سظـــي الوعـــي اأحـــد مـــربرات تفتيـــت 

الكينونة، اإزاء النزعة العدمية، وا�سطراب الوجود، اأمام 

خلفيـــة التبا�ـــس الكون املذهـــل، ويف �سوء ذلـــك اأ�سهمت 

 Jean Baudrillard، J. The Spirit of Terrorism    �1(

 and Requiem for the Twin Towers. Trans. C.

 .Turner �London: Verso. 2002( p 91
ة  العامليَّ واحلرب  رهاب  الإ عن  اأحمد،  م�سطفى  الدين  بدر  اأي�سا،  وينظر   

رهاب جلان بودريار، الرابط، الرابعة: قراءة يف كتاب روح الإ

http://www.mominoun.com
 

�سخ�سية )اآدم( يف ر�ســـم �سورة مقيتة يف �سرد الرواية، 

و�ســـط اأحداث مليئـــة ب�سخب العنـــف والنك�سار القيمي 

خـــر ي�سفه باأ�سد  واحل�ســـاري والنف�سي، وهو ما جعل الآ

عالمـــات الو�سم، وبكل ال�سفـــات الو�سيعة، التي عربت 

عنهـــا اإحـــدى �سخ�سيـــات النمـــوذج الغربـــي يف الرواية 

رابيني القادمني من بعيد، م�ساكني  بقولها: »...هـــوؤلء الآ

حقيقـــة، تاأكلهم ال�سحاري والـــربد واملجاعات، انظري، 

عظامهـــم تكاد تنك�سر وتخرج من حتـــت اجللد من �سدة 

اجلـــوع والتعب واخلوف، تكاد خرقهـــم التي متزقت على 

جلودهـــم اأن تنتفي نهائيا، وتك�سف عـــن بقايا اأج�سادهم 

املتهالكـــة، يتقاتلون علـــى ل �سيء، لكنـــي م�ستغرب كيف 

ل ياأكلـــون حلـــم بع�سم البع�س ويف�سلـــون املوت والتحول 

 ويف هـــذا التو�سيف من �سخ�سية 
�2(

اإىل غبـــار للمقابر«.

)الكولونيـــل �سامويل( �ســـورة ل ميكـــن اأن يعقلها امروؤ، 

ن�سان  بو�سفهـــا ت�سويهـــا علنًيـــا جائـــًرا يف حق كينونـــة الإ

قل مـــن ناحية ثقافـــة احتواء  العربـــي احلديثة، علـــى الأ

�سياء يف مقوماتهـــا املادية، ناهيك عن الكثر  تراكيب الأ

برز يف متثيالت  ن�سانية؛ ولعـــل الأ مـــن القيم واملبـــادئ الإ

خر املتغطر�س �سانعا حمرتفا  �سرد الرواية هو ما جعل الآ

رهابيـــة بخطـــة ممنهجة لفعـــل الدمار، يف  للفر�سيـــة الإ

�ســـورة العـــدو املت�ســـور كما يطلقـــه عليه )بيـــار كوني�سا 

Pierre Conesa  بطرحه هذا الت�ساوؤل: » ملاذا العدو؟ 
ما الدور الجتماعي وال�سيا�سي الذي يوؤديه يف املجتمعات 

املعا�ســـرة؟ هل يجب على الهوية اأن تبنى بال�سرورة �سد 

خر«؟ يعترب كارل �سميت اأن هذه هي وظيفة ال�سيا�سي  »الآ

خـــر، ال�سر، التهديد، ول ميكن  بذاتهـــا، فالعدو اإًذا هو الآ

ف�سلـــه عـــن احليـــاة، كاملر�ـــس، ... وهو يقـــدم خدمات 

كثـــرة، ويعمـــل مهدئـــا، خ�سو�سا عـــرب امل�سوؤوليـــة التي 

ميثلها)احلقيقـــة اأو املتخيلة( يف قلقنا اجلماعي، وميكن 

وا�ســـر اجلمعية، وميكن اأن  ل�سناعة العـــدو اأن تر�سخ الأ

خر، �س 69،70 )�2   حكاية العربي الأ
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تكون مرجـــا بالن�سبة اإىل �سلطة تواجـــه م�ساعب على 

 ويف هذا ما ي�ســـر اإىل اأن العدو 
�1(

ال�سعيـــد الداخلـــي«.

نـــع يف ثقافـــة قبيلة اأرابيا بالوكالـــة، ودرب على اإجناز  �سُ

فعـــل املوت ب�سبـــاق حمموم، وهو مـــا يطلق عليـــه بالعدو 

احلميـــم، اأو العدو ال�سمر الواهي، رغبة يف التقرب اإىل 

خر باطنيا؛ اإذ  دار اخللـــد، ظاهريا، وللتغـــّرب يف ذات الآ

»كل �سيء يراهن على املوت، لي�س فقط من خالل هجمة 

املـــوت مبا�سرة ـ يف الزمن الواقعي علـــى ال�سا�سات ـ التي 

 Simulacres تق�سي ب�سربة واحـــدة على �سيمولكرات

العنف واملوت التي تتدفق اإلينا يوميا بجرعات جتان�سية، 

اإمنـــا عرب غزوة مـــوت اأكرث واقعية، رمزيـــة وقربانية، اأي 

خر. ويف نظام   ل�ستقـــواء الآ
�2(

احلـــدث املطلق والعبثـــي«

الكولونيالية اجلديدة كمـــا يف نظام فكر ما بعد احلداثة 

خر بالتبعية، ويف  قوى، وب�سرورة اإلزام الآ يكون البقاء لالأ

�سوء ذلك تغدو املهمة حمكمة التدبر من القوة الناعمة، 

ق�ساء، من اأجل  وبفعـــل الطرق املبتكرة ل�سبل املحـــو، والإ

اإعـــادة خلق تراتبية جديدة لنظام الكون، ومن منظور اأن 

ن�ســـان احلديث تكمن يف خلق ذاكرة جديدة بوعي  قوة الإ

جديد تفر�سه اإرادة القوة بح�سب تعبر نيت�سه؛ اإذ »اأرفع 

ر ذلك تت�سلل  القيم تقـــوم بتدمر نف�سها«، ويف حال تعـــذُّ

القـــوة الناعمـــة امل�سيافة مـــن دون ا�ستئـــذان؛ لتقوم مبا 

يلـــزم من ت�سٍظ ممنهج، وف�سم الذات عن بع�س ذواتها، 

وتقزمي ذاكرتهـــا، وا�ستحالة خلق وعـــي متجان�س يف ظل 

الوقع احلالك، وامل�ستقبل القامت.

اإن فعـــل النهيـــار بالـــدللت القامتـــة هو مـــا ي�سلكه 

خر  ال�سرد مـــع جميع ال�سخ�سيات يف حكايـــة العربي الأ

التي تعد وثيقة دالة على الن�سق املهيمن من فعل اخلراب 

جرامـــي ال�سنيع يف حق  الـــذي متار�سه الذات بعملهـــا الإ

الهوية وامل�سر.

عجان،  نبيل  ترجمة  مرتاح،  ب�سمر  تقتل  كيف  اأو  العدو،  �سنع  كوني�سا،  بيار   �1(

بحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، قطر، ط1،2015، �س 16. املركز العربي لالأ

)�2 جان بودريار، واإدغار موران، عنف العامل، ترجمة عزيز توما، دار احلوار للن�سر 

والتوزيع، �سوريا، 2005، �س64.

�س -  وقـــد يكت�سف املتلقـــي يف الرواية اأن العنـــف امللبَّ

�سالميـــة يف �سخ�سيـــة  باملقا�ـــس - للثقافـــة العربيـــة الإ

رهاب الفردي يف م�سميات دالَّة  )اآدم(، جتاوز حـــدود الإ

رهاب يف �سيغته  ل�سخ�سيات بعينها اإىل اإل�ساق التهمة بالإ

الثقافيـــة باملوؤ�س�ســـات، وبع�ـــس الدول؛ لكي تكـــون ثقافة 

العنف هذه �ساهًدا على تكري�ـــس الفعل الوح�سي، و�َساَمة 

ثقافية متوالية يف جبني ذويها، ورغبة يف تاأ�سيل الظاهرة 

يف وعي املجتمعـــات القادمة، وتاأثرها ال�سلبي على حياة 

احل�سارات القادمة، وهو مـــا ر�سمه ال�سرد الفجائعي يف 

�سخ�سية )اآدم( الذي وقع فري�سة يف مالب الن�سور، يف 

اإ�ســـارة اإىل ح�سارة الكولونياليـــة اجلديدة؛ اإذ » بدا كاأنه 

ميـــت، اأو ميـــوت. ل قوة فيـــه، اقرتبت منه ذئـــاب براري 

ال�سمـــال، كانت تظهـــر اأنيابها احلادة مـــن �سدة اجلوع، 

كاأنها كلها اتفقت عليـــه، اأحاطت به وهي ت�ستعد للهجمة 

 
�3(

القوية التي ت�سل حركته ، وحتوله اإىل طعم �سائغ«

اإدارة التوح�س/ من يدبر؟ ومن يدير؟

ا�ستطاعـــت الكولونياليـــة اجلديـــدة بـــكل مـــا متلـــك 

من ثقـــل منهجـــي اأن ت�ستويل على جمـــال الوعي الثقايف 

وال�سيا�ســـي ـ علـــى وجـــه التحديـــد ـ واإذا كان ذلك هو ما 

ول  توؤكـــده هوية الرباديغـــم اجلديد، فمن بـــاب املقام الأ

احلر�س على تعزيز مكانتها بت�سدير ثقافة القوة الذكية 

الناعمـــة، وتعميمها على الهويات املحليـــة لحتوائها، ثم 

حماولة تفكيكهـــا، وا�ستبدال الرباديغـــم الناعم بالهوية 

التليدة، واملمزقة؛ اعتقادا منها اأنها مل تعد تقدم البدائل 

احل�سارية للجيل اجلديد، الواعد، الذي �سار ينظر اإليها 

بو�سفها متثل العجز املجه�ـــس مل�سرة ح�سارية جديدة، 

ومـــن ثـــمَّ ا�ستحالـــت اإىل ا�ستيعـــاب كل الـــروؤى الثقافية 

املتنوعة.

خر، �س 457. )�3 حكاية العربي الأ



57
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

ولعـــل ال�سبيل الوحيد يف نظـــر الكولونيالية اجلديدة 

هـــو حت�ســـني القـــوة الذكيـــة الناعمـــة، وت�سديـــد الرادع 

منـــي الذي ل يقبل اأية ت�سوية مع اأيٍّ كان، وحيثما كان.  الأ

وللو�ســـول اإىل هـــذا املرام ينبغي تفكيـــك مكونات الهوية 

الوطنية بالتحايل الثقايف، وماتلة الراأي باملداهنة، ولي�س 

بال�ســـالح، ومبنظومـــة اإعالمية متتلـــك احرتافية، عالية 

اجلـــودة، يف الت�سليـــل بتوظيـــف تكنولوجيـــا املعلوماتية، 

وا�ستعمال لعبة خـــداع الب�سر، كما جاء يف قول املار�سال 

حداث مفتعلة:  ليتـــل بروز يف نقل بع�س ال�ســـور املزيفة لأ

»ههههـــه هـــل هـــي الغبـــاوة الكبـــرة، اأم الـــذكاء املطلق 

للتكنولوجيا. على اأي لو كنت مكان اآدم امل�سكني ل�سدقت 

كل هـــذا الهـــراء ؛ فهو مـــن الدقة بحيـــث ل يرتك جمال 

؛ اإذ تقدم مثل هذه التقنية معلومات مقِنعة 
�1(

لل�سك اأبدا«

ب�سرعـــة الربق، ودقة العر�ـــس يف الت�سويه حتى ُيتاأكد من 

�سحتها من دون اأدنى �سك. ولي�س من �سبيل اإىل ذلك اإل 

نهما  بتكري�ـــس مرايا العنف، واختالق العنـــف امل�ساد ؛ لأ

ي�سكالن املنهج الوحيد الذي تزداد معه قناعة الذات اأنها 

خـــر، بو�سفه املنقذ من الهالك، واحلامي  بحاجة اإىل الآ

من بال�سرطي العاملي، ويف  �سا�س حل�سانة ا�ستتباب الأ الأ

حال ا�ستع�ساء تروي�س اخل�سم ينبغي تدمره، كما جاء 

يف قـــول ليتل بروز: »اإن العـــدو اإذا اأردت اأن تدمره اإما اأن 

وىل، البدائية فيها متعة  متحوه، اأو ترجعه اإىل بدائيته الأ

اأن ترى البدائي يقتـــل اأخاه على لقمة خبز، اأو ال�ستيالء 

علـــى اأر�ـــس ل تنجب اإل الرمـــال والرمـــاد، اأو يقاتله من 

. هي ذي القوة الناعمة التي باتت 
�2(

اأجـــل م�سلحة ميتة«

مم امل�ست�سعفة، والهويات التليدة،  ت�سيطر على م�سر الأ

�ســـواء بفعل مظنـــة »نظرية املوؤامـــرة«، اأم بفعـــل »قابلية 

ال�ستعمـــار« يف منظـــور مالك بن نبي، وهمـــا النظريتان 

اللتان خلقتا �سخ�سيات مهزومـــة ـ منذ نعومة اأظافرها. 

يف تكوينهـــا، الـــذي جعل منهـــا طيورا خ�سبيـــة غر قابلة 

)�1 امل�سدر نف�سه، 254.

)�2 امل�سدر نف�سه، 439

للتحليـــق، حتى اأ�سبحـــت اأج�ساما يغلب عليهـــا الرعونة، 

والطي�ـــس، وموجهة �سد كينونتهـــا، وقيمها الذاتية ب�سكل 

حمكم، ومدبر لها، من دون اإدراك ما يلفها من �سالل.

وبال �ســـك اأن هناك تناظًرا لهـــذا الفتك بني ال�سبب 

وامل�سبب، بني الفعـــل ورد الفعل، لثقافة العنف، وكالهما 

اأ�سبح يوؤدي بح�سب مقولة هراقلي�س )العي�س ميًتا واملوت 

ـــا(، بخا�ســـة عندما ل يتمكن نظام مـــا حل م�سكالت  حًيّ

ي�سادفها، فلي�س عليه اإل اأن ميوت، اأو -وهذا ما يح�سل- 

 
�3(

اأن يخلق ميًتا.

ويف ال�سرد الذي تطرحه ال�سخ�سيات، تبدو ال�سورة 

ن�ســـان العربـــي/ معنيـــة بالزمـــان واملـــكان وم�ســـر الإ

�سالمـــي، ور�سمهـــا بـــاأدق التفا�سيل، �ســـواء من حيث  الإ

الوقائـــع التاريخيـــة، اأو مـــن حيـــث الـــروؤى املخطـــط لها 

باإحـــكام؛ لتج�سيد فعـــل الهدم، والدمـــار، واإراقة الدماء 

بكل ال�سبل املتاحة. وقد جعلـــت هذه ال�سخ�سيات دورها 

�سا�ـــس قائمـــا على رعايـــة �سخ�سيـــة )اآدم(، توجيها،  الأ

جـــرام املدبـــر لـــه، كما جاء  وحمايـــة، وتنفيـــذا لفعـــل الإ

علـــى ل�سان اإحـــدى ال�سخ�سيات )�ستيفين�ســـن( بو�سفها 

عامـــاًل م�ساعـــًدا ـ بح�ســـب مفهـــوم الربنامـــج ال�ســـردي 

لوظيفـــة )اآدم(: »هنـــا ينتهـــي طريقنا امل�ســـرتك يا اآدم، 

ق�سى. حمايتـــك.. وو�سعك حتت  مهمتنا هـــذا مداها الأ

 .
�4(

ت�ســـرف اجلهات املعنية التـــي توا�سل معـــك العمل«

وعلـــى الرغم من تنوع مهام ال�سخ�سيات احلري�سة على 

د، بني ما هو  رعايـــة )اآدم(، فاإنها تتفق على معنـــى موحَّ

مابراتـــي، ولوجي�ستـــي، و�سيا�سي، وع�سكـــري، وثقايف، 

رغبـــة يف �سناعـــة ثقافـــة جديدة لــــ )اآرابيـــا( يف م�سمى 

�سخ�سيـــة )اآدم(، وما ميكن اأن ت�سبغـــه هذه الثقافة من 

معنـــى م�ســـرتك بني ثقافـــات ال�سعـــوب من ر�ســـم �سورة 

لرمـــاد الواقع بفعل الدمار الذي تقوم به الهوية الوطنية، 

با�سم الدين. 

)�3 ينظر، جان بودريان، عنف العامل، �س 69، 87 

خر، �س 105 )�4 حكاية العربي الأ



58
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ومن هنا يتبدى بو�سوح �سراع احل�سارات، ويظل هذا 

خـــر لتاأكيد املفارقة الغرية،  نا والآ ال�سراع قائًما بني الأ

�سواء مبا تكون به الذات الوطنية يف جوهر مبادئها، اأو مبا 

 Spivak, هـــي عليه يف �سورة )التابع( مبفهوم �سبيفاك

خر، وتعميق الوعي  Gayatri؛ لتحقيـــق جوهر مبادئ الآ
 ،René Descartes املتعـــايل فيـــه، مبفهـــوم ديـــكارت

ويف �سوء ذلـــك فاإن �سورة )اآدم ( ل تطرح نف�سها واعية 

بذاتهـــا، ول هي واعيـــة مببادئها، نتيجـــة الواقع املهرتئ 

الـــذي تربت فيه، واإمنـــا ُتفَر�س عليها املبـــادرات بتدبر 

خـــر بتقدمي حلول ل�سراعات  حمكم؛ لتنتهي يف وجود الآ

حمتدمـــة، خدمـــة لن�ســـق ثقافة الدمـــار، وهـــي ال�سورة 

املخطط لها يف واقع ت�سلله مفاهيم جوفاء من م�سامينها 

اجلوهرية، كالدميقراطية، والعدالة، واحلرية، وامل�ساواة، 

ن�سان،  واملنظمات احلقوقية، واملواثيق الدولية حلقوق الإ

ن�سانية  والوكالت امل�ساعدة، واملفو�سيات، والرابطات الإ

 �Lidrafic( مثل الرابطـــة الفرتا�سية يف �سرد الرواية

التي ر�سمتها مل�ساعـــدة )اآدم( جماًزا، وو�سفها بالإجناز 

العظيم يف حق اآرابيا، على حد قوله: » جيد اأن توجد هذه 

الرابطة. �سكان اآرابيا مل يكن لهم حتى حظ يف جتميعهم 

وحمايتهـــم مثل الهنود احلمر. يتاآكلـــون يف عزلة الرمل، 

وياأكل بع�سهم بع�ســـا، واملنت�سر ميوت عط�سا وجوعا يف 

 ،
�1(

اأر�س امت�ست من كل �سيء، ومل تعد تنجب اإل املوت«

ولـــول هذه الرابطة ما كان ملن تبقى ـ من �سكان اآرابيا اأن 

يكون له وجود)!..(.

واإذا كانـــت م�ساءلـــة )اآدم( واردة مـــن منظـــور ن�سق 

ال�سمـــر اجلمعـــي الثقـــايف؛ ملـــا ُو�ســـع فيـــه، وُخ�س�س 

مناط ف�سيلة )اآدم(  نطولوجي لأ فـــق الأ لوظيفته، فاإن الأ

ت�ستدعـــي م�ساءلة الواقع الذي دفـــع بهذه ال�سخ�سية اإىل 

ر يف مثل هذا الو�سع الذي من �ساأنه اأن يهدم كينونة  التعفُّ

ن ال�سوابط التـــي يكون بها املرء  الـــذات يف م�سرهـــا؛ لأ

خر، 52،53. حكاية العربي الأ  �1(

خـــرـ  على هذا النحوـ   منتميـــا لهويتـــه تنفي الرتباط بالآ

اإل يف حـــدود ما متليه املثاقفـــة، وامل�سالح املتبادلة، ومن 

ثـــم فاإن الذات الواعية ل متلـــك قيمتها اإل من ف�سيلتها، 

وبتفاعلهـــا مع مبادئهـــا، ومقوماتهـــا احل�سارية، و�سمن 

خر امل�ستبد،  اآفاق معياريـــة ل ت�سمح بالرمتاء يف كنف الآ

وهي و�سعية لها من امل�سئولية ما ميكن اأن ُتخ�سع املتمرد 

خالقية، �سمن حدود اأنظمة املعيار ال�سابط  للم�ساءلة الأ

ن الذات ل تدرك ذاتها اإل يف اإطار  لالنتماء احل�ساري؛ لأ

�سروط مقومات ال�سمر اجلمعي الذي مينحه العرتاف 

مبعنـــى )القيمة(، وهو »ما يعني اأن الـ »اأنا« ل تقدم فيها 

العـــرتاف من مواردهـــا اخلا�سة. يف الواقـــع يبدو اأن الـ 

»اأنا« تكون خا�سعة للقاعدة يف اللحظة التي تقدم بها مثل 

هـــذه املنحة، بحيث ت�سبح الـ »اأنـــا« و�سيلة لفاعلية ذاتية 

تبا�سرهـــا القاعـــدة ؛ لهذا يبدو اأن القاعـــدة ت�ستخدم الـ 

»اأنا« علـــى نحو ثابت بالدرجة نف�سهـــا التي حتاول بها الـ 

، وما عـــدا ذلك ت�سبح 
�2(

»اأنـــا » اأن ت�ستخـــدم القاعـــدة«

الـــذات طريدة �سائغـــة، ول ت�ستطيـــع اأن تنجو من وظيفة 

خـــر، واملتماثـــل مع وعيه  )التابـــع( املن�سهـــر يف ذات الآ

الثقايف، واملرتهن باملطالب امل�سبوهة يف حقه. 

خر   ويف هذه احلـــال تكون الذات معرتفـــا بها من الآ

ًة، وهي معادلة حتكمها امل�سلحة  ظاهريا، مقيتة منه َطِويَّ

 Friedrich من طـــرف واحد، �سبـــق اأن حددها هيجـــل

خـــر«، كمـــا متلكـــت  Hegel  يف »متلـــك الـــذات مـــن الآ
الكولونياليـــة اجلديـــدة امل�سمى يف �سخ�ـــس )اآدم( الذي 

يـــراد له اأن يكون يف م�ستنقع املكر املتالعب به، ويف اأيدي 

الظالميـــة: »اأنت مل تعد ملكا لنف�ســـك يا اآدم، كل من يف 

. فمـــا كان منه ـ ذات 
�3(

مكانتـــك هو لي�ـــس ملكا لنف�ســـه«

مرة ـ اإل اأن حاول اأن يكفر عن ذنبه بتربئته مما يحدث، 

واإ�سعارنا باأنه كان �سحية كل اجلهات، بخا�سة حني وجد 

)�2 جوديث بتلر، الذات ت�سف نف�سها، ترجمة فالح رحيم، التنوير للطباعة والن�سر 

والتوزيع، 2014، �س70.

خر، �س 147 )�3 حكاية العربي الأ
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نف�سه على حافة عـــامل اآرابيا الذي مات كليًّا، ومل يبق اإل 

عالماتـــه القليلة، ومتزقاتـــه، وحروبه، وعـــامل غربي يف 

عـــز انهياراته ب�سبب اأزماتـــه البنيويـــة، واإ�سالم فقد كل 

ن�سانية منذ اأن ا�ستلمه التنظيم؟ كيف ميكنني  مربراته الإ

اأن اأكـــون و�سط هذه احلواف. حينها رد عليه �ستيفينت�س: 

»لي�س هذا هو املهم. يف النهاية نحن نحتاجك ول نريدك 

  .
�1(

اأن ت�سقط«

وعـــرب املتواليـــات ال�سردية جنـــد العوامـــل امل�ساعدة 

وافـــرة لتمكني اآدم من اأداء مهمته علـــى الوجه املطلوب، 

�سمن عالقات حتكمها م�سلحة من كل اجلهات املتعاملة 

معه، ميكن حتديد اأهمها يف هذه العالقات ؛ فهي اإما: 

� عالقـــة رغبـــة يف الهدم )�ســـورة ال�ســـرد اللوجي�ستي، 
حداث( موزعة يف كل مفا�سل الأ

 Lidrafic عالقة رغبـــة يف امل�ساعدة امل�سللة )رابطة �
ن�سان، �ـــس52، وموا�سع اأخرى  للدفـــاع عن حقـــوق الإ

عديدة(

يقاع به يف مكائد )من �سخ�سيات  � عالقة امل�ساعدة؛ لالإ
حداث( مابراتية، موزع يف كل مفا�سل الأ

� عالقة تيهان مب�ساعدة لوجي�ستية متخفية )اأزاريا اليد 
خر/ ن�سبة اإىل اإ�سرائيل، موزع  اخلفيـــة التي حترك الآ

حداث(  يف كل مفا�سل الأ

� عالقـــة �سراع بني العامـــل امل�ساعد والعامـــل املعاك�س 
)يف �سخ�سيـــة الكوربو. اإرهابي معروف خريج اأمريكا 

�س �24 

� عالقـــة عدمية اجلدوى )من القلعة التي مل تعد اآمنة، 
كما يف �سحراء التتار �س273، �343

 ،306 �ـــس  رهـــاب،  الإ )مـــن  الت�سفيـــة  عالقـــة   �
346،347،348، ويف موا�سع عديدة(

)�1   ينظر، نف�سه، �س 102

�سيوية على اآدم، رمز  � عالقة اإ�سفاق )من احل�سارة الآ
�سالمية( احل�سارة العربية الإ

� عالقـــة مع �ساللـــة الذئـــاب )يف �سورة الرمـــاد امليت 
احلي، �س �383 

� عالقـــة ف�ساميـــة بجذرها احليـــواين )يف و�سف ذاته 
املنهـــارة: »يِفَ �سيء ي�سبـــه الذئب، ميكننـــي اأن اأكتفي 

بالال مكان«، �س �149

� عالقـــة القفر )اأنـــا نف�سي ل اأعرف اأيـــة وجهة اأ�سلك، 
�362

� عالقة اخلوف من املوت ) لول تدخل و�سائلنا يف الوقت 
املنا�سب لنتهى احلديث عنك اليوم، �س �271

ولي�ـــس يف هذه العالقـــات ما يعار�س م�ســـرة اآدم اإل 

عالقـــة اخلوف، ما يعني اأن معظـــم هذه العالقات تفتقر 

اإىل ال�ســـراع ال�ســـردي بـــني العامـــل امل�ساعـــد والعامـــل 

املعار�ـــس، يف مقابل تعزيـــز الرغبة بـــني »العامل الذات 

والعامـــل املو�سوع« يف �سورة التحفيـــز؛ اأي حتفيز )اآدم( 

على اإجناز املهمة التي اأوكلت اإليه، ولعل يف انتفاء �سروط 

العامـــل املعار�س يف العملية ال�سردية ما ي�سر اإىل افتقاد 

الـــذات اأعـــز ما متلك مـــن مواقـــف ومبـــادرات �سديدة، 

�سافة اإىل افتقادها مرجعية القيمة املعيارية، ومعناه  بالإ

خر الذي مل يجد من ي�ساده،  يف الوقت ذاته ارتهانها بالآ

ما جعل اإعاقته اأمًرا م�ستحيال يف ظل اخلنوع التام للذات 

�سنـــة، على حد قول اآدم: »ل اأعـــرف اأية وجهة اأ�سلك؟  الآ

اأر�س اأمي واأبي واأجدادي مل تعد موجودة، وانق�سمت اإىل 

�سمـــال وجنوب، وال�سمال اإىل خم�ـــس دول، واجلنوب اإىل 

ربعـــة، قبائل وجمموعات غريبة  اأربعـــة، ويف اخلم�سة والأ

 يف 
�2(

تتقاتـــل علـــى الـــرتاب، واملعـــدن، ووجهة الريـــاح.«

اإ�ســـارة اإىل �سياع بو�سلـــة الجتاه الـــذي ي�سلكه من دون 

�سند، اأو رعاية اآمنة.

خر، �س 362،363. )�2  حكاية العربي الأ
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

عـــة، يف مثـــل هـــذه  لعـــل هـــذه الهتـــزازات املت�سدِّ

العالقـــات، هـــي يف الواقـــع �سليلة ال�سرديـــات الكربى يف 

الثقافة العربية، منـــذ اأمد بعيد، ولكنها ـ على الرغم من 

ذلـــك ـ مل تكن بهذا امل�ستوى مـــن الو�ساعة، التي ابتعدت 

�سالحيون من  عـــن فكرة التنوير؛ لتحقيق ما نـــادى به الإ

مـــال، كنا نظن اأنها اأكيدة املنال، بدًءا من الوحدة اإىل  الآ

البناء والت�سييد. واإذا كانت الذات الوطنية حاملة بتحقيق 

ذلـــك، واأنهـــا دائمـــا ت�سعى اإىل اأطـــوار الت�سكيـــل لتمكني 

الهوية من الثبات للمواجهة، والتحفيز على فعل الإجناز، 

فاإنهـــا مع اجليـــل اجلديـــد اأ�سبحت مرتهنـــة بالف�سل يف 

ـــدة باإدارة  اإدارة املطلـــوب للو�ســـول اإىل املبتغـــى، وم�سفَّ

خر  نـــا، اإنه الآ خـــر الذي يقبـــع داخل الأ خـــر، »هذا الآ الآ

الذي ي�ستطيع املرء معرفتـــه، فقط من املكان الذي تقف 

نا )الذات( كاأنها مت�سمنة يف النظرة  نا. وهذه الأ فيـــه الأ

خر، وهـــي الفكرة التي تدمـــر احلدود بني  املفرت�ســـة لالآ

الداخل واخلـــارج، بني املندرج داخـــل احلدود، واخلارج 

. ومن وجوه ذلـــك الرتهان، املهـــان، �سخ�سية 
�1(

عنهـــا«

ط يف وحـــدة الذات و�سحوتها قبل التفريط  اآدم الذي فرَّ

يف الذاكرة اجلمعية، واإنكارها. 

واإذا كان الوعـــي يحدده قطبـــان اأ�سا�سيان هما وعي 

الـــذات ووعي الوجود، فاإن اآدم مل يدركهما، ومل يعِقلهما، 

ومل يتح�ســـن بهمـــا؛ للو�سول اإىل الهـــدف املن�سود، ومن 

املفرت�ـــس اأن الـــذات عندمـــا ت�ســـل اإىل هـــذا احلد من 

ذعان، على  خر ت�سقط ـ حتما ـ يف التذلل والإ الرتهان بالآ

خر لوظيفة التابع، من منظور اأنه  النحـــو الذي خططه الآ

�سخ�سيـــة مهمة ل ميكن التفريط فيها، على نحو ما قاله 

ننا راأينا اأنك  : »حافظنا عليـــك؛ لأ ِعيِّ خر يف حقـــه الدَّ الآ

تتعلم ب�سرعة، واأنك �سخ�سية كبرة، ومهمة يف م�سروعنا 

ن�ســـاين الكبـــر... نحـــن اليـــوم مـــن ي�سنـــع التاريـــخ  الإ

)�1 اأنطوين كينج، واآخرون، الثقافة العوملة والنظام العاملي، ترجمة، �سهرت العامل، 

على للثقافة، القاهرة، 2001، �س79 واآخرون، املجل�س الأ

اجلديـــد... ما معنى اليوم األفـــاظ رنانة كحقوق، عدالة، 

مواطـــن، حرية، حق، نبل، وفاء، �سخـــاء، حقد... جمرد 

قوى يـــا عزيزي... من لي�س معنا  خـــردة. العامل اليوم لالأ

لي�س عدونـــا فقط، يجب اأن ميحى. اإن�سانيون اإىل اأق�سى 

طة،  احلدود، لكننا نحارب العواطـــف الفارغة، فهي مورِّ

. اإن هـــذا يجعلنا 
�2(

قوانينـــا يف قلعـــة اأمروبـــا �سارمـــة«

خر ل يقبل املوقف املعادي للقرار امللِزم من  واعـــني اأن الآ

القوى العظمى، التي تنبع اأفكارها من حب التملك، وفر�س 

ن اأيـــة اإمكانية للتباين والرغبة يف الختالف،  الت�سلط؛ لأ

مثل؛  ل ينبغـــي اأن تكـــون اإل باإرادته، بو�سفـــه النموذج الأ

لذا ي�ســـرتط على الذات الوطنية، وعلـــى اأفكار الهام�س، 

اأن تتماهـــى يف م�سروع النظـــام العاملي اجلديد، »يف هذا 

قوى، هـــو من يحـــدد �سالحية  العـــامل الـــذي يحكمـــه الأ

ال�ســـيء من عدمها، ما دورنا نحن؟ �ستقول يل اإن العاملي 

 .
�3(

مرباطوري« كان دائما هكذا، يحكمه دوما املنطق الإ

واإذا �سحـــت هذه القـــراءة لر�سم املنظومـــة العاملية 

فـــاإن  ال�ســـكل،  بهـــذا  الكولونيـــايل اجلديـــد  مبفهومهـــا 

مثل لهاـ  كمـــا يف نظر نيت�سه   اإرادة القـــوة متثـــل احلـــل الأ

قـــدر على اأن تكون  Friedrich Nietzsche ـ واأنهـــا الأ
يدولوجية  ري- بح�ســـب �سيـــاق الإ -فقـــط، مع العـــرق الآ

النازيـــة التي تقـــوم على اأف�سلية العقـــل اجلرماين، ومن 

  Ernest Renan َقبـــُل ما �ســـرح به الفيل�ســـوف رينـــان

من خالل تر�سخ النزعـــة العن�سرية التي تنادي بتف�سيل 

ري على اجلن�س ال�سامي، بو�سفه ـ يف نظرهم  اجلن�ـــس الآ

ـ جيـــل بنـــاء الف�سل. واحلال اأننا قد نعطـــي تعّلة ملثل هذه 

لفية  خـــرة من بدايـــة الأ املواقـــف، بخا�ســـة يف املـــدة الأ

الثالثـــة التي تخلينـــا فيها عن اأي م�ســـرع ميكن اأن يحقق 

هويتنـــا، اأو اأهدافنـــا، اأو روؤيتنـــا للوجـــود، وهو مـــا اأثبتته 

نظمـــة ال�سعبويـــة، بح�ســـب مفهـــوم )تيـــم هوويـــن(،  الأ

خر، �س 202، 203. )�2   حكاية العربي الأ

)�3   امل�سدر نف�سه، �س 345
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و)اإدوارد �سيلـــز(، بعد اأن حتولت اإىل اأنظمة ا�ستبدادية، 

رعنـــاء يف تخطيطها، خرقـــاء يف روؤيتهـــا ال�سرتاتيجية، 

بارعـــة يف اإف�سادهـــا املكا�ســـب، بخا�ســـة الدكتاتوريـــات 

العربية التـــي »نفذت ما كان عليهـــا تنفيذه ويوم �سدقت 

وىل.  اأن لها دولـــة، ويف اأول هزة اأعيـــدت اإىل بدائيتها الأ

نحـــن يف عامل �سديد الغرابة، عندما قام العرب بثورتهم 

كبقيـــة ال�سعـــوب قتلـــوا اأنف�سهـــم اأول، ثـــم اأكلـــوا روؤو�س 

بلدانهم، وبعدهـــا خلقوا فراًغا ظنوه هـــو الدميقراطية، 

ويوم ا�ستيقظوا وجدوا اأنف�سهم، جمموعات يقتلها العط�س 

وال�سحاري والثعابني، كالعمران الذي �سيد على الرمال، 

خر  . وهذا يجعل الآ
�1(

ويف ثانيـــة واحدة انهار كل �ســـيء«

علـــى وعـــي تام باأن الـــذات ل تنتهي اإىل ق�ســـد تبغيه، اأو 

روؤيـــة تراها، واأنها ل تقبل مبـــا دون )الع�سا واجلزرة(، 

نذار، والوعيد، والبط�س، واجلربوت،  الع�سا يف �سورة الإ

والتخويف؛ واجلزرة يف �سورة العطية الغثَّة؛ ملن هو حمل 

كلة  الطاعـــة والنقياد. ولي�س غريبا اأن تربط اجلزرة بالأ

رانب؛ لتذللهـــا وان�سياعها حتى بات ي�سرب  املف�سلة لالأ

بها املثل يف اجلنب، ويف حوار اآدم مع �سخ�سية )مايجر( 

مـــا يو�سح �سورة هذه التبعيـــة املذعنة: »انظر يا مايجر، 

اأنتـــم ع�سكـــر، ولكـــم خياراتكـــم وح�ساباتكـــم. طبعـــا ل 

ميكننـــي اإل تقديرها. وجودكم يف هذه القلعة له ما يربره 

بـــكل تاأكيد. ولكـــم موؤ�س�سة حتميكم مـــن كل التجاوزات، 

�سف. جمرد اإلكرتون �سيع م�ساره،  اأنا لي�س لـــدي هذا لالأ

�سلم، ويعود باجتاهه. لهذا  وعليه اأن يبحث عن طريقه الأ

ل ت�ستغرب اإذا قلت لـــك: لقد كنت �سعيًدا بالعمل معكم، 

لكـــن كل حلمي اأن اأخرج من هـــذا املكان الذي اعترب فيه 

، وكونه �سيفا يف قلعته 
�2(

غي�ست)Guest؛ اأي �سيـــف(«

خر، حتـــى وهو يف  وامـــر الآ )اآرابيـــا( يعنـــي ان�سياعـــه لأ

حط ملن  كراهاته، وهي ال�ســـورة الأ موطنـــه، وامتثالـــه لإ

يدير ما تدبره اإدارة التوح�س. لعبة امَلْحق الفتَّاكة

)�1   امل�سدر نف�سه، 343.

)�2   امل�سدر نف�سه، �س 295.

ذعـــان بفعـــل  بعـــد اأن عزونـــا امتثـــال )اآدم( اإىل الإ

ا يف حق هويته؛ فـــاإن اختياره  ال�ست�ســـالم والهوان، ُعتـــوًّ

لفة متادت  هذا ال�سبيـــل يجعلنا نوؤكد اأن �سخ�سيتـــه ال�سَّ

خر اإىل َحـــدِّ التيه امل�سفوع بالنزق  يف �ســـورة الرتهان بالآ

لة يف  ف با�ستحكام كالآ والرعونة، خا�سة بعد اأن بات ُيوظَّ

خر  اأثناء ا�ستخدام �سبل التحكم فيها، نظر ما يقدمه الآ

قدام،  جـــواء وتوفر الو�سائـــل، وتعزيـــز الإ من تهيئـــة الأ

ة، حتى  ومتويـــه املواقف، ونفخ العزميـــة، والت�سليل بالهمَّ

خر، ولعبَة ُمطاردة، يحركه  اأ�سبح َحْبال مفتـــوًل يف يد الآ

كيفما �ســـاء، واأنَّى �ساء، طاملا اأحاطت به هذه املوا�سفات 

مر اإىل  ال�سالة، واملخاِتلة بكل و�سائل الغواية؛ اإذ بلغ به الأ

اأق�سى حدود اخلطيئة بال�سروع يف حماولة ارتكاب اأفظع 

اجلرائـــم املثرة حَلْنق هويتـــه، وما قد ي�سيب الواقع من 

ـــر له من ت�سميم  بريـــاء، من خالل ما ُدبِّ اأذى يف حـــق الأ

عمـــال �سنيعة، وبخطط حمكمـــة التنفيذ، يف  باملقا�س؛ لأ

�ســـوء ما ُقّدم له من منزلة، راأى فيها اأنه جدير بها، واأن 

ما ناله من حظوة خليقة مب�ستواه التكويني الذي تلقاه يف 

خر، التي بعثت فيه �سورة اخَلُيالء، بو�سفه  موؤ�س�ســـات الآ

عامِلا نووًيا، مرت�سًيـــا بهذه الزلفى، وهو يعي  يف �سريرته 

اأنـــه يتطاول علـــى ذاته مبا لي�ـــس فيه من كرامـــة، وعزة 

نف�س.

همية مبكان اأن �سخ�سية من هذا النوع ل  واأن مـــن الأ

مالءاته،  خر، وتخ�سع لإ عة يف يد الآ ميكن اإل اأن تكون طيِّ

واأْن لي�س باإمكان اأيـــة حماية ذاتية اأن َتعِدله عن مواقفه، 

اأو تـــرّده اإىل �سواء ال�سبيـــل، اأو اأن حتاول اإقناعه بالتخلي 

عن مواقفه الهدامة. ولعل �سورة )اآدم( يف ظل التو�سيف 

خر«  الذي قدمتـــه الروؤية ال�سردية لـ »حكايـــة العربي الأ

جت�ســـد �ســـورة الواقع العربـــي املعتل مبـــا يتعر�س له من 

ماطـــر، هو طـــرف اأ�سا�س فيهـــا، وهي اأي�ســـا ال�سورة 

 ، ِنيِّ خر، بو�سفه امل�سلل لهذا الواقع ال�سَّ املظللة لوجود الآ

ع اندثاره.  املتوقَّ
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وحتى يكـــون الو�سع علـــى هذه احلـــال، ا�ستثمر هذا 

خـــر �سخ�سيات من هذا النوع ـ ومـــا اأكرثها على هرم  الآ

نظمـــة ال�سعبوية - علة وجه التحديد، وقد اأف�سى ذلك  الأ

اإىل تعزيز عطية )التابع( الغثَّة، رغبة يف متكني احلماية 

خـــر يف املكان  القـــادرة علـــى الدفـــاع عـــن مكت�سبـــات الآ

املنا�ســـب، و�سمانـــا ل�ستقرار وجوده مـــن خالل توظيف 

نها متتاز  الذات املحلية كقوة �سلبة، تو�سع يف الواجهة؛ لأ

وامر  ن ذاته لتنفيذ الأ بال�ســـدة والق�ساوة، ومطيعـــة يف الآ

حني يطلـــب منها، على نحو ما دار مـــن حوار بني )اآدم( 

ه اخلفي لفعل املوؤامرات لكل  و�سخ�سيـــة )�سميث(، املوجِّ

مـــا يقـــع يف )اآرابيا(، حـــني و�سف اآدم علـــى اأنه الباحث 

، و�ساحـــب م�سروع �سنع قنبلـــة جيب فتاكة  النـــووي الفذُّ

يف الزمـــان املحـــدد، واملكان املعني واملح�ســـور، فقال له: 

طلبتك لغر�س وا�سح يا اآد. اإذا اأردت اأن توا�سل جهودك 

هنـــا، فاملخرب حتت ت�سرفك، فقد مت نقـــل كل ما نحتاج 

اإليـــه يف عملنا هنا املخربي؛ لتطوير جهود قنبلة اجليب، 

  
�1(

ولك اأن تبقى بطبيعة احلال يف مكانك حمميا«.

خـــر« علـــى  اإن ا�ستغـــال �ســـرد »حكايـــة العربـــي الأ

�سخ�سيـــة )اآدم( بهـــذا امل�ستـــوى مـــن مكونـــات التخلـــي 

ن�سانية  عن واجـــب ال�سمر، يجعلنـــا نقر باأن قيمتهـــا الإ

عرا�ـــس عـــن الـــدور الثقـــايف، والنكفـــاف  حمكومـــة بالإ

عن القيـــم احل�سارية، كما ميكن النظـــر اإليها على اأنها 

�سخ�سيـــة منوذجية لف�ســـاد املوؤ�س�ســـة يف الواقع العربي، 

اَمـــَة للمرجعية الواهية، والو�سمَة  ومـــن ثم فهي متثل ال�سَّ

�سيلة، كما يحيل هذا النوع من ال�سخ�سيات اإىل  للقيم الأ

ك�سف ما كان حمجوبا يف الكثر من املواقف، باتت ماألوفة 

يف عـــوامل حمـــددة، �سمـــن ن�سو�ـــس الثقافـــة ومنتجات 

التاريـــخ )ال�سخ�ســـي واجلماعي(، اعتقـــادا منا اأن مثل 

هـــذه ال�سخ�سية تعي�س الذاكرة بو�سفها جزًءا من زمنية 

قابلة للتحديد والف�سل والعـــزل، كما هي كل �سخ�سيات 

التاريخ، اأو �سخ�سيات الواقع الجتماعية ال�سالة، ولهذا 

خر، �س 144. )�1   حكاية العربي الأ

ال�سبـــب �سيكـــون مطلوًبـــا من القـــارئ يف حـــالت التلقي 

ال�ستعانة بكل املعارف اخلا�سة بهذه الكائنات التي تعي�س 

 �سائنة، 
�2(

يف الذاكرة يف �سكل اأحكام، اأو ماآ�ٍس، اأو مواقف

قد ل ت�ستحق من ال�سمر احلي اإل ال�ستنكار.

، اأ�سبح يعي�س  خر املتمثل يف الغرب، حني جتربَّ اإن الآ

»�سيـــادة م�ســـروع الالعقـــل« على حـــد تعبر فوكـــو، على 

خالف مـــا عا�سته الـــذات املتمثلـــة يف �ســـورة احل�سارة 

خر،  �سالمية حـــني توا�سعت �سلميا فك�سبت الآ العربية الإ

ـــا قائًما على  وهـــو فـــرق رحيب، يعك�ـــس �سراًعـــا ح�سارًيّ

يديولوجيتني متلفتني، ومن �ساأن  التبايـــن بني ثقافتني لإ

هذا التبايـــن اأن يدفعنا اإىل الت�ساوؤل عن مربرات تفكيك 

فـــكار الكولونيالية  »الـــذات العقالنيـــة« يف ظل تـــوايل الأ

�ســـرة، واملدمـــرة، با�ستالب وعينـــا، وتفكيك عالقاتنا  الآ

املرتابطـــة اإىل احلـــد الذي ل ميكن للعقـــل اأن يقبله، بعد 

اأن اكتنهـــت عمق اإرادتنـــا، وَفَطـــرت �سمائرنا، وف�سخت 

مفا�ســـل وحدتنـــا، ثقافيـــا واأنطولوجيا، وبعـــد اأن اأغفلنا 

ا�ستثمـــار العقل التوا�سلي، بو�سفـــه اأحد عنا�سر مكونات 

خر، الذي غلب عليه طابع العقل  التقارب باحلوار مـــع الآ

داتي املبني على بث فكرة التفتيت وال�سهوة التدمرية،  الأ

مر الذي اأو�سله اإىل  ن�سانية؛ الأ مـــن دون مراعاة القيم الإ

النت�ســـاء بانت�سار فكرة العقـــل املدمر، من خالل الرغبة 

يف اإعـــادة ت�سكيـــل واقع جديد، بعـــد هدمـــه اإىل اأجزاء، 

وي�ستحيـــل متا�سكـــه مبرجعيتـــه الثقافيـــة، واأن ذلـــك لن 

يتحقـــق اإل بفعل اخلـــراب ال�سامل للمكونـــات احل�سارية 

لفية الثالثة،  املتما�سكة، على النحو الذي نراه مع بداية الأ

وبخا�سة مـــع الدمار املمنهج، بدًءا من غـــزو العراق اإىل 

مـــا يقع اليوم يف �سوريا »واحلبل على اجلرار«، مع كل من 

ت�سامخ على الكولونيالية اجلديدة، التي جتاوز منظورها 

رهـــاب غريزة حب التملـــك بال�سيطرة اإىل  فعـــل عنف الإ

غريزة حـــب التدمر باملحو امتثاًل لفر�ـــس ال�سلطة بكل 

رهاب  مـــر ال�ســـروع يف الإ ال�سبـــل، حتـــى لو ا�ستوجـــب الأ

�سعيد  ترجمة،  الروائية،  ال�سخ�سيات  �سيميولوجية  هامون،  قيليب  ينظر،     �2(

بنكراد، دار احلوار، ط1، 2013، �س14، مقدمة املرتجم.
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ى من اخل�سم، اأو كما  بالتفوي�س؛ لمتـــالك اإرادة ما تَبقَّ

قال ماك�س فيرب Max Weber يف اأثناء تعر�سه لتمكني 

اإرادة ال�سلطة، حينها يكون احلظ اأوفر من خالل »فر�س 

خريـــن لهـــا« اأو بح�ســـب تعبر  اإرادتـــي رغـــم مقاومـــة الآ

كالوزيفت�ـــس Clausewitz باأن »فعل العنف يهدف اإىل 

�1(

اإجبار اخل�سم على فعل ما اأريد«

تروي الرواية يف �سردها امل�ستفي�س �سراع الكولونيالية 

�سالميــــة، بو�سفهــــا  اجلديــــدة مــــع احل�ســــارة العربيــــة الإ

ح�ســــارة متهالكــــة ينبغي ال�ستيــــالء علــــى خراتها، غر 

اأن هــــذا ال�ســــراع مل يعد كما كان عليه الو�ســــع م�ست�ساًغا 

يف منهجيــــات ال�ستعمــــار التقليدي، من خــــالل ا�ستعمال 

خر، بل ذهب مع  العنــــف باملواجهة املبا�سرة بني الذات والآ

الكولونيالية اجلديدة اإىل اأبعد مما ميكن اأن يقبله ال�سمر 

الواعــــي بعــــد ا�ستغــــالل ال�سمــــر الواهي، وهو مــــا يتبدى 

خــــر« يف تف�سيالت  وا�سًحــــا يف �ســــرد »حكايــــة العربي الأ

مفا�ســــل العنف الدقيقــــة، با�ستبدال عنف الــــذات للذات 

خر، وبــــني هذا وذاك  خر للــــذات، اأو الــــذات لالآ بعنــــف الآ

يكــــون اخلا�سر هو حتطيم الــــذات الوطنية ماديا ومعنويا، 

نــــه اأن يبعد اخلطــــر عــــن دول الكولونيالية  وهــــذا مــــن �ساأ

اجلديــــدة، وت�سويقه اإىل الــــدول امل�ست�سعفة، بخا�سة ذات 

التوجــــه الَعَقدي التي ميكــــن و�سفها بـ )كيــــد الغرب(، اأو 

بح�سب مقولة مارك�س Karl Marx: )اأفيون ال�سعوب(

 لـــذا ينبغي ـ يف نظر الكولونياليـــة اجلديدة ـ زعزعة 

�سلطـــة الذات الوطنيـــة، ومتزيـــق مفا�سلهـــا داخليًّا من 

اأجـــل فقـــد ال�سلطـــة هيبتهـــا، وخلـــق ارجتاجـــات اأمنية، 

وا�سطرابـــات اجتماعية، حتى ي�سبـــح كيد الذات لذاتها 

موؤثًرا ومغرًيا لالنتقـــام، حينئذ يتحول العنف من و�سيلة 

ملحاربة ال�سلطة بعدم الوفاء للمطالب ال�سرعية، اإىل غاية 

لت�سجيـــع هدم ال�سلطة مبقوماتهـــا احل�سارية، ولن يكون 

ذلك حمقًقـــا اإل بالتدبر لفعل التفتيـــت الداخلي للذات 

)�1   حنا اأرندت، يف العنف، ترجمة، اإبراهيم العري�س، دار ال�ساقي، ط1، 1992، 

�س 32.

مـــن ذاتها، علـــى الرغم ممـــا يتوافر لديهـــا من خرات 

الغ�سارة والن�سارة، والنعيـــم والرفاهية، على اأرا�سيها، 

نظمـــة ال�سعبويـــة؛ لـــذا ت�ستحـــق ا�ستغاللها  يف جميـــع الأ

رهـــاب الفتاكة، كما يف و�سف �سخ�سية )ليتل  بو�سائل الإ

بروز(: »هناك اأمم ل متلك قابلية ال�ستمرار يف الزمن، 

فتق�ســـي على نف�سهـــا بنف�سها.. مـــاذا كان ينق�س �سكان 

اآرابيا؟ الرخاء، والنفط، والذهب، واليورانيوم، وخرات 

ر�ـــس من حديد، وفو�سفات، وذهـــب، و�سواحل بعر�س  الأ

 .
�2(

ال�سمـــاء، فراحـــوا يخو�سون كل احلـــروب اخلا�سرة«

هي ذي قلعـــة )اآرابيا( وفق تو�سيف الواقع الذي ر�سدته 

الرواية بعمق ه�سا�سة بيت العنكبوت، كما يف قوله تعاىل: 

ْوِلَياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت  َخُذوا ِمن ُدوِن اللَّـِه اأَ ِذيَن اتَّ ﴿َمَثُل الَّ
ْوَهـــَن اْلُبُيوِت َلَبْيـــُت اْلَعنَكُبوِت َلْو َكاُنوا  نَّ اأَ َخـــَذْت َبْيًتا َواإِ اتَّ

 وكمـــا اأن عائلـــة العنكبـــوت تـــاأكل بع�سها 
َيْعَلُمـــوَن﴾)�3

بع�ســـا يف اأثناء فتل اأنثى العنكبـــوت خيوطها، فاإن �سعف 

قلعـــة )اآرابيـــا( ل يقل هوًنـــا من هذه ال�ســـورة من حيث 

ن�ساين،  تفكيك الرتابط الجتماعي، ومتزيق التعا�سد الإ

خـــوي، دفًعـــا لواجـــب احلماية من  وت�ستيـــت التكاتـــف الأ

خـــر، ولكن هيهـــات بني مطلب احل�سانـــة وال�ستجابة  الآ

للخنوع بامل�ستَذل، ويف حوار )امليجر توين( مع )اآدم( ما 

يفي بر�سد �سورة الواقـــع العربي، وهما على منت طائرة 

للرحيـــل من مـــكان ما يف عمـــق �سحراء قلعـــة )اآرابيا(، 

رهاب: » انظر يا اآدم، ماذا ترى حتت؟  هرًبا من خطر الإ

.. تلك قبائل متعـــدد تتجه نحو نقطة املاء. ت�سمي نف�سها 

؛ اأي احتاد قبائل اآرابيـــا، �ستتقاتل وتفني 
�4(

با�سم لوطـــا

بع�سها البع�س، كلما وقعت املعارك. لول حرا�سة وحداتنا 

فنـــت بع�سهـــا البع�ـــس... ها هـــم اليوم حتـــى التمر ل  لأ

يجدونـــه، قطرة ماء يقطعون ب�سببهـــا كل ماطر الدنيا 

�5(

لكي يح�سلوا على ما ي�سربونه«

خر، �س 92،93. )�2   حكاية العربي الأ

)�3    العنكبوت 41.

UTA، Union des Tribus Arabe   �4(

خر، �س 452. )�5   حكاية العربي الأ
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ومتى ما هانـــت هيبة الهويـــة، ازداد التهتك، ومالت 

الذات عن جادة ال�سواب، وعمَّ اخل�سوع واخلنوع، ومتى 

مـــا كان ذلـــك كذلك خارت الـــذات، ووقعـــت يف مالب 

خـــر، يفعل بها مـــا ي�ســـاء، وكيفما �ساء؛ ملـــا لديها من  الآ

قابلية اخل�سوع بفعل الوهن الذي اأ�سابها، بح�سب اأفكار 

خر �سالتـــه يف الت�سلل اإىل  مالـــك بن نبي، لذلـــك يجد الآ

الذات اخلئونة، وهو ما يبدو لنا جليا مع �سخ�سية )اآدم(، 

ال�سمر اجلمعي لل�سخ�سية العربية الواهية، التي ميكن 

النظر اإليهـــا على اأنها �سخ�سية معتَّمـــة، منحت هيبتها، 

خر غر املتطابق مع معاير منجزات هوية  ومقدرتها لالآ

الذات اجلمعية؛ ونتيجة لذلك باتت ت�سهم يف َبْطِر الهوية 

بالمتثال للُمُحـــول، كما ت�سرده هـــذه ال�سورة، حني كان 

اآدم ي�ستمـــع اإىل )�سميث(، الذي اأده�سه فيما اأعطاه من 

معلومـــات مفيـــدة ل�سنع القنبلـــة ذات املفعـــول املوؤثر يف 

زمنة املنا�سبة، حماية له، كما اأُقِنع  مكنة املحدودة، والأ الأ

خر، فكان رده بعد الت�سجيع املتظاهر، والتعظيم  به من الآ

 : من قْدره الدعيِّ

- اأقدرك كثـــرا يا �سميث، واأثق فيـــك ب�سكل اأعمى، 

لهـــذا و�سعتني اأمـــام اإ�ســـكال كبر، اأ�سكـــرك بحب على 

وفائـــك.. وعلـــى اأنـــك اأخرجتنـــي مـــن عزلـــة العدميـــة، 

والتقوقـــع داخـــل الذاكـــرة، �سحيـــح اأننـــا ل نعيـــد خلـــق 

العامل، لكننا نغره، ويغرنا وفق معايره، والع�سر الذي 

نعي�ســـه... كيف ميكن اأن ن�ستغـــل يف ظل الكراهية؟ انظر 

اإىل ال�سعـــار البائ�س عنـــد مدخل القلعـــة: العربي اجليد 

. واآدم يف مثل هـــذه ال�سورة يحاول 
�1(

هـــو العربي امليت«

ثبات  ة اإمكانية لإ اأن يثبت وجوده بـــكل بجدارة، غر اأن اأيَّ

وجود الذات خـــارج نطاق ال�سرديات الكـــربى لها، يكون 

ماآلها الف�ســـل بامل�ساهمة يف املكون احل�ســـاري بالتماثل، 

خـــَر �سفات »النمطية ال�سلبية«  وحينذاك متنح الذاُت الآ

خر مـــن اإمالءات اإلزامية،  التـــي تتماهى مع ما يطلبه الآ

)�1    امل�سدر نف�سه، �س146.

حينـــذاك يتحول ان�سهار الذات مع ذاتها اإىل ان�سهارها 

خر، وبهذا املعنـــى اأي�سا تتحول مـــن اإمكانية اأداء  مـــع الآ

خالقي اإىل المتثال لواجب التابع لال�ستبداد  الواجـــب الأ

مبفهوم »�سبيفاك Spivak«، ومن اللتزام ب�سون الهوية 

خر، وال�سهر على  اإىل النْكث لها، وال�ستجابـــة ملطالب الآ

رعاية م�ساحله.   

اجلديـــدة  الكولونياليـــة  تنظـــر  اأن  الطبيعـــي  ومـــن 

اإىل م�ساحلهـــا مع مـــن يخدمها، واأن تنظـــر اإىل كل من 

يخالفهـــا الراأي وامل�سلحة على اأنه عـــدو ينبغي حماربته 

بكل ما يوؤتى من حـــذر، لي�س اأقله من ال�سعي اإىل توظيف 

الـــذات املحلية بو�سفهـــا ذاتا طيعة، وغـــر مكلفة؛ لقلب 

املوازين، مبا يتنا�سب مـــع ما متيل اإليه »الرواية احلديثة 

يف قلـــب العالقة بني ما هـــو )عادي(، وما هـــو ) مت�سام 

رهاب،  ل من اأجل ممار�ســـة الإ ، ُي�ســـكَّ
�2(

وفوق العـــادّي(

)وانت�ســـاره( يف امليـــدان مـــن خالل نظـــام جتهيز �سامل 

مـــن تقـــدمي دولـــة عظمـــى حلمايتهـــا، ومن ثـــم توجيهه 

 ،
�3(

مـــن اأجل القيـــام بهجمات اأهـــداف �سغـــرة وناعمة

ول�سمان ذلك لبد من حمايـــة لوجي�ستية واأمنية �سديدة 

احل�سا�سيـــة، ومتكاملـــة الدقة، حتى تـــوؤدي الذات دورها 

علـــى الوجه املتوخـــى باختالل بوؤرة عاملهـــا اخلا�س، اأول 

ذلل،  واأخـــرا، وهـــو ما ي�ســـر اإىل منطق ال�ستعبـــاد والإ

�سهام يف تدمر النتمـــاء للمكان واملكانة،  ناهيـــك عن الإ

بعد اأن انخـــرط )اآدم( يف عامل مظلم، ي�سعى اإىل تدمر 

ر  الب�سرية، ِقيَد بـــه اإىل عامل اخلراب حيث الهالك، وُغرِّ

حداث العامليـــة، بخا�سة  بـــه َحْيًفا بو�سعـــه يف واجهـــة الأ

العلميـــة منها التي اأظهرته على اأنـــه مر�سح جلائزة نوبل 

للفيزياء، نظـــر اإجنازاته العظيمة يف املجال النووي، يف 

خر باإخال�س،  دللـــة تت�سمن الرفع من قدر من يخدم الآ

اإنه الباحث النووي الكبـــر )اآدم( الذي ي�ستحق بجدارة 

)�2   ينظر، جي�سي ماتز، تطور الرواية احلديثة، �س126.

رهاب، ترجمة، منذر حممود �سالح حممد،  )�3   ينظر، نعموم ت�سوم�سكي، ثقافة الإ

العبيكان للن�سر، �س58.
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الفوز بهذه اجلائـــزة بعد �سنعه قنبلة اجليب. وحني فكر 

ـــا يف اإمكانيـــة الرتاجـــع عن الفكـــرة، اأر�سدتـــه العني  مليًّ

ال�ساهـــرة علـــى حمايتـــه اإىل اخلو�ـــس يف امل�سمـــار، فما 

كان منـــه اإل اأن ناجـــى نف�ســـه: »لكن قنبلـــة بهذا احلجم 

 .
�1(

ال�سغـــر ل اأحد ي�ستطيع اأن يتخيل نتائجها الوخيمة«

خر حتى  غـــر اأن الفكرة اأخذت ت�سجيًعا وافًرا من قبل الآ

ن�سان التي ورد  من املنظمات الدولية الراعيـــة حلقوق الإ

ذكرهـــا يف الرواية يف اأ�سماء بعينهـــا مب�سميات دالة على 

يقاع به، كما يف ا�سم )اأمايا(  الَعمايـــة، والتواري خلف الإ

قدام يف خو�ـــس امل�سمار على اأن ياأخذ  التـــي ن�سحته بالإ

احليطة واحلذر مما يقوم به، فرد عليها باأنه �سارف على 

»النتهاء من قنبلة اجليب التي لن ت�ستعمل اإل يف احلدود 

ال�سيقـــة، تفادًيـــا ل�ستعمـــال القنابل الكبـــرة ...و�سعنا 

عليهـــا �سوابـــط و�سغوًطا، وهذا كله يجعـــل منها �سالًحا 

 .
�2(

ا اأكرث منه �سالًحا نوويًّا« ردعًيّ

ويف �ســـوء ذلـــك، هل هناك مـــن ا�ستعبـــاد اأكرث مما 

و�ســـع فيـــه اآدم نف�ســـه؛ واإذ ذاك حني تفقـــد ال�سخ�سيةـ  

من هذا النـــوع ـ ا�ستقاللية مواقفهـــا ال�سيادية، ُت�ستعَبد، 

ِعيِّ  خـــر، الدَّ وتفر�ـــس عليهـــا �ســـوءات الت�سلـــط مـــن الآ

للمثالية، وبتب�سر منوذج ت�سدير ثقافة العدل، وامل�ساواة، 

واحلرية، وغرها من امل�سطلحات اجلوفاء التي مل جتلب 

للـــذات غر التبعية بالولء لـــه، �سواء اأكان ذلك رعًبا، اأم 

خر،  طوًعا، خدمة لظاهرة جنـــون العظمة التي تالزم الآ

»حيـــث تظهـــر الدميقراطيـــة على اأنهـــا تتنا�ســـب متاما 

مـــع م�ساحله، فعليـــه اأن يروج لها، اأمـــا عندما تتعار�س 

الدميوقراطيـــة مع م�سالح اأخرى مهمـــة، فيجب التقليل 

. وحني تفقد الذات 
�3(

من اأهميتها اأو جتاهلهـــا بالكامل«

ية مع  جوهـــر اإرادتها بهذا ال�سكل تفقـــد معها جوهر الندِّ

قل اأن  خـــر، اأو اإمكانية اأن تكـــون نظًرا له، اأو علـــى الأ الآ

خر، �س 164 )�1   حكاية العربي الأ

)�2   امل�سدر نف�سه، �س 248

رهاب، )التقدمي(، �س13. )�3  ينظر، ت�سوم�سكي، تقافة الإ

ن قـــدرة الذات هذه حـــني تنظر اإىل  تكـــون �سبيهـــا به؛« لأ

نـــا( دون الكف عن كونها )اأنا( هي  نف�سها كمو�سوع )الأ

التي تتيح لها ال�سطالع بوجودها الذاتي واملو�سوعي يف 

الوقت نف�سه، واأن تعالج م�سكلتها ال�سخ�سية، مو�سوعيا، 

كمـــا لو كانت م�سكلـــة مر�سية، وهذا مـــا مينحها القدرة 

 
�4(

على البقاء يف العامل.«

لقد كان تفـــرد �سخ�سية )اآدم( ماثـــال يف ال�ستئثار 

املوجـــه مبـــا ل ميكـــن التمل�س منـــه اإلزاما، حـــني ُو�سعـ  

خر، ولعـــل ما زاد  اإكراًهـــا اأو طوًعـــا ـ خدمـــة مل�سالـــح الآ

مـــن هذا التفرد عنـــوة هو غياب ما يطلـــق عليه )العامل 

املعار�ـــس( بح�ســـب مفهـــوم النمـــوذج العاملـــي يف بنيته 

العميقة لل�ســـرد، واإذا كان الروائي قد تعمد هذا التغييب 

الق�ســـري للعامل املعار�س، فذلك يعني مدى ميل الرواية 

احلديثـــة اإىل ا�ستبعاده عمدا، نظرا اإىل اأنه مل يعد ي�سكل 

الـــدور الفاعل يف مع�سلـــة احلياة اليومية، بعـــد اأن اأزيح 

خر، ويف �سوء ذلك  دوار املتعلقة مبواجهة الآ عـــن كافة الأ

غابت احلقيقـــة التي ارتهنت ب�سكـــوك الغفران، و�سراء 

الذمم، ومبـــواراة الراأي امل�ساد، ومن ثـــمَّ كانت العوامل 

الفاعلة يف الرواية تتمثل يف: 

- العامل الذات : وهو �سخ�سية )اآدم(، الذي يقوم بعمل 

ذعان للح�ســـول على مرغوبـــه. )ا�ستنزاف الذات  الإ

باتباع الوجاهة، وجنـــون العظمة، نظر مكا�سب ه�سة 

يف �سور عطية اجلزرة امل�سونة بالع�سا اخلفية(

- العامـــل املو�سوع : املاثل يف تدمـــر الن�سق الذي ي�سعى 

�سهام يف اخلراب،  خـــر، وُت�سَتغل فيه الذات لالإ اإليه الآ

والتفكيك، واإعـــادة ترتيب الواقع عـــن طريق التنا�س 

. �parataxis اخلارجي )الباراتاك�سي�س

- العامـــل امل�ساعد : وهو الذي يـــوؤازر الذات يف مهمتها/ 

وقد كان ح�سور املوؤ�س�سات الفاعلة خلدمة الكولونيالية 

)�4   ينظر، اإدغار موران، النهج، اإن�سانية الب�سرية، الهوية الب�سرية، ترجمة، هناء 

�سبحي، هيئة اأبو ظبي للثقافة والرتاث، كلمة، 2009، �س 96،97.
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اجلديـــدة وافـــًرا، وحتـــت م�سميـــات كثـــرة مبـــا فيها 

ن�سانيـــة الدوليـــة التـــي تتظاهـــر بتقدمي  املنظمـــات الإ

العون للذات يف ت�سجيعها مل�سروع )املو�سوع، وهو �سنع 

قنبلة اجليب الفتاكة(.

خالقي هناك م�سببات  ووثًبا على واجب ال�سمـــر الأ

�سيكولوجيـــة ان�ســـوت حتت طائلتـــه، بو�سفهـــا نوًعا من 

التداعي ال�سيزوفريني يف اأفـــكار ال�سخ�سيات )من هذا 

النـــوع( التي تـــرى العامل مـــن خاللها ب�ســـورة مت�سظية 

رادة، ومثل هذه الروؤية املت�سظية ت�سف، اأف�سل  بانعدام الإ

و�سال/ التفكيك الذي جاء مع  و�سف، ثقافـــة متقطعة الأ

الفو�ســـى واحلرب احلديثـــة املدمرتني للعقـــل احلديث، 

وهذا ما ينعك�ـــس يف الرواية احلديثة التي اأنتجها الكتاب 

الذين ابتغوا مـــن وراء هذا تزويد القـــارئ برهاٍن �سكلّي 

.
�1(

مرعب على الكيفية التي انفرط بها عقد العامل

عنـــد هـــذا الو�ســـع، ميكن اعتبـــار عالقـــة �سخ�سية 

خـــرى على اأنها عالقة م�سوبة  )اآدم( مع ال�سخ�سيات الأ

بوظيفة واحدة، هي وظيفة الدمار، وكاأنها جميعها جاءت 

ملـــوؤازرة هذا امل�سعـــى الوظيفي، ولرعايـــة املهمة الطلوبة 

من اآدم املجرتئ علـــى هويته، واملتجا�سر على هذا الفعل 

ال�سنيـــع يف غيـــاب ال�سند املعار�ـــس، اأو املنبـــه، للحيلولة 

قل اإعاقته من هذه املهمة  دون حتقيق اجلـــرم، اأو على الأ

املعـــّد لها باإحكام. و�سمن هذا املنظـــور العالئقي جاءت 

خر« �سالعة بالتوح�س  اأدوار �سخ�سيات »حكاية العربي الأ

لتحقيق الق�سد، ومتحالفة فيما بينها للم�ساركة يف هدف 

واحـــد هو الهالك، ول �سيء غـــره؛ وبتمثيلها القادر على 

حداث بدقة متناهية؛ للقيام مب�ساعدة  تفعيل عنا�ســـر الأ

جـــرام يف حميطه؛ لذلك فاإن  )اآدم( علـــى اإجناز فعل الإ

�سا�ـــس من�سوية  العالقـــة بني هـــذه ال�سخ�سيـــات هي بالأ

رهـــاب جماًزا مر�سال،  حتت �سيـــاق جمابهة ما �سمي بالإ

ة، يف غياب  وممار�ســـة فعل التدمر واخلـــراب حقيقًة ُمرَّ

)�1   ينظر، جي�سي ماتز، تطور الرواية احلديثة، �س 119،121.

رهاب املغيـــب عمًدا،  الفعـــل املعار�ـــس، اإل مـــن �سبـــح الإ

حتـــى اأ�سبح الكل على الذات، والـــذات مع الكل، ومن ثم 

حتـــددت املهمة بناء علـــى خا�سية جمابهـــة هوية الذات 

مـــن الذات نف�سها بفعل التدبر والقيادة ال�سديدة، وعلى 

الرغـــم من ذلـــك مل ي�سفع لــــ )اآدم( اأن كان مر�سًيا عنه 

خر الذي تربى يف ح�سنه، وتلقى ثقافته، ونال  من قبل الآ

مريكية، وهو ما  منه هويته بعد ح�سوله على اجلن�سية الأ

نه هذا احلوار مع املاري�سال: »ل اأدري يا ماري�سال ملاذا  يبيِّ

، وي�ستد املوقف، 
�2(

مل يدخـــل يف دماغكـــم اأين اأمريكـــي«

مر بني  ويحتد ال�ســـرد املكثف يف اآخر الروايـــة؛ لي�سل الأ

ال�سخ�سيـــة الفاعلـــة يف العملية ال�سرديـــة؛ للت�ساور فيما 

رهاب اقتحـــام القلعَة التي  ينبغـــي فعله، بعد حماولـــة الإ

ت�سم اجلميع مبـــن فيهم )اآدم(، حينـــذاك ُتبدي اإحدى 

ال�سخ�سيـــات الفاعلـــة بالبـــوح لل�سخ�سيـــة اللوجي�ستية، 

الرئي�ســـة )ليتل بـــروز( بو�سفه القائم علـــى »لعبة املحق 

الفتاكة« يف قولها: 

- نحـــن يف عملية ترحيل واخلطاأ غـــر مقبول يا �سيدي، 

مر اإىل �سيء اآخر اأكرث ذكاء. ملاذا ل ن�سرب  يحتـــاج الأ

 املكلـــف باختطاف العلماء 
�3(

املعلومـــة ملجموعة �سادو

النووين العرب، ل اأحد يحا�سبهم، ول يهم اإذا اعرتف 

القاتل بعد �سبعني �سنة، يكون الزمن قد تغر. 

- املهم اأن يتم كل �سيء خارج القلعة، زمن اأ�سود مي�سي ب�سكل 

عك�ســــي، عربي يعلمنــــا ما يجب فعله ومــــا ل يجب فعله؟ 

.
�4(

�ساأنتحر قبل اأن اأرى عربيا يحميني، اأو ياأمرين«

َوْفَق ذلـــك، هل بات )اآدم( يف �ســـرد »حكاية العربي 

خر« اإحالـــة اإىل اأنطولوجيا واقع قلعـــة )اآرابيا( بهذه  الأ

املهانـــة والبتـــذال؟ وهـــل بات ميثـــل �سمرهـــا اجلمعي 

فعال؟ وهل جتـــرد ما تبقى من �ساللة ف�سيلة )اآدم( من 

خر، �س 375. )�2   حكاية العربي الأ

)Shadow     �3   تعني الظل ـ كما ورد ذكرها يف الرواية ـ وهي فرقة مت تدريبها 

بعناية دقيقة؛ لالغتيالت وت�سفية العلماء، بداأت بت�سفية اأبرز العقول العاملة 

ينظر  املتقدمة،  والبحوث  والخت�سا�سات  والفيزياء  الكيمياوية  الهند�سة  يف 

الرواية، �س 144، و 347

)�4   امل�سدر نف�سه، 438.
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قيمهـــا اإىل احلد الذي و�سفته الروايـــة؟ وفوق ذلك، هل 

ميكـــن اأن ن�سوغ خيانة )اآدم( على نحـــو كلي لل�سخ�سية 

العربية، حاليا، بهذا احلد من الو�ساعة؟ واإذا كان ذلك 

كذلـــك، مع من تتماثل �سخ�سيـــة )اآدم(؟ هل مع العربي 

الكلي )العهد( اأو مع العربي، املتفرد، )ال�سفقة(؟

لعـــل املتلقي يـــدرك اأن �سخ�سيـــة )اآدم( تتطابق مع 

منظومة املوؤ�س�سة املتحكـــم فيها بجهاز التحكم عن بعد، 

�سعة حتت احلمراء، كما يف  التي تعمل حتـــت املراقبة بالأ

املوؤ�س�ســـات النافذة لقلعة )اآرابيـــا( ذات الطابع القيادي 

امل�ستبد بالفكـــر ال�سيا�سي، واملحمـــي يف �سورتي: ) الكل 

خر يف  ، ولي�س الـــكل هنا اإل الآ
�1(

للواحـــد، والواحد للكل«

�ســـورة الكولونيالية اجلديـــدة، والواحد يف �سورة املتفرد 

بال�ستبداد، واخلنوع.

اإن يف كينونـــة اأنطولوجيـــا موؤ�س�ســـات )اآرابيا( تبدو 

خر على  َحّق بـــه الآ �سخ�سيـــة )اآدم( الواحـــد املتعدد، الأ

ح�ســـاب ذاته يف �سمرهـــا اجلمعي، وهـــي ال�سورة التي 

ر�سمهـــا ال�ســـرد لــــ )اآدم( املَُعـــدُّ �سلفا باملقا�ـــس ل�سالح 

خر، املاثل يف �سرد �سخ�سية »العربي اجليد الوحيد هو  الآ

، اأما خارج هذه الكينونة مبنظور الذات 
�2(

العربي امليت«

ل�سمرهـــا املرجعي، فاإن »العربـــي الن�سيُب، اجُلموُع، هو 

العربـــي احلي«؛ وما بـــني املوت واحليـــاة، يت�سارع رهان 

الت�ساد يف املبادئ، ويحتد اخلـــالف امللتب�س، بني الذات 

خر  وذاتها، وبتو�سيح املالزمة نف�سها ي�ستد الت�ساد مع الآ

ب�ســـكل جوهري، نظر اخلالفات الثقافية املفتعلة، �سكاًل 

وم�سموًنـــا، ومـــا بـــني ا�ستغـــالل العربي الوحيـــد امليت/

الواهـــن، وا�ستثمار العربي الن�سيـــب، اجلموع/ املخل�س، 

يكمن ال�سراع بني جتزئة الذات ـ يف ذاتها ـ قبل ال�سراع 

خر، يجب  ن اأية مطالبة ملواجهة الآ خـــر؛ لأ بني الذات والآ

على الذات اأن تت�سالح مع ذاتها؛ لكي تتحمل م�سئولياتها 

)�1   امل�سدر نف�سه، �س 310، و 449.

)�2   امل�سدر نف�سه، �س 48، 107، 146، 160، 240، 271، 302،448، 

ويف موا�سع عديدة من الرواية.

نطولوجيـــة واحل�سارية، ومـــا مل يتحقق ذلك لن يكون  الأ

للذات اأي دور ح�ساري، وهي احلالة التي تعي�سها الهويات 

خر  القوميـــة يف كل اأنحـــاء العـــامل يف مواجهـــة عنـــف الآ

بالقتحام ثقافيا، واملت�سلط بعطية »اجلزرة«؛ تبعيا، وهو 

ال�ساغـــل نف�سه الذي »واجهته النظريات ما بعد البنيوية، 

ومـــا بعد احلداثيـــة، يف اإعادة تعريف مفهـــوم امل�سئولية؛ 

قرار  اإذ هي ترى اأن حتمـــل امل�سئولية عن اأفعالنا يعني الإ

بهـــذه احلدود التي تقيد فهـــم الذات، وهي حدود ل متثل 

ن�سانيـــة جمعاء،  ماأزقـــا للذات وحدهـــا، بل للجماعـــة الإ

فهـــي اإذن دالة على اإن�سانيتهـــا. ترت�سب عتمتنا يف خ�سم 

خرين، وترتكنا مك�سوفـــني اأمام تاأثرهم  العالقة مـــع الآ

خالقـــي بالرغـــم مـــن اأن جهودهـــم معنا يف  وعنفهـــم الأ

م�سهد املخاطبة هو ما مينـــح الذات العرتاف، وبالتايل 

 
�3(

الوعي بذاتها.

وبـــني منطـــق هويـــة الـــذات يف احلر�س علـــى تعزيز 

خـــر يف احلر�س  نطولوجـــي، ومنطق هوية الآ الوجـــود الأ

علـــى ال�ستغالل مبفهومـــه الكولونيـــايل، �ساعت حقيقة 

العرتاف املتبادل، انطالًقا من اخلالفات الثقافية، التي 

خر، اأن تكون متباينة ق�سرا. وتبدو عملية  يراد لها، من الآ

�ســـرد الرواية دقيقة الو�سف بال�سموليةـ  يف الال مقول يف 

الن�ـــسـ  رغبة يف تو�سيح �سبيل الو�سع العربي مبحمولته 

الدلليـــة املرتبطة بواقـــع منظومة مطالـــب الكولونيالية 

اجلديدة، التـــي باتت حتمل م�سروعـــا ثقافيا تن�سوي يف 

م�سامينـــه كل امل�ساريـــع ذات امل�سالـــح النفعية. ومن ثم 

خر يف الذات من م�سالح نفي�سة،  فاإن ما ح�ســـل عليه الآ

خر ـ يف �سيء ـ غر امل�سالح  مل حت�سل عليه الذات من الآ

الغثة، وتوايل امللفوظات الت�سويفية، والوعود املخاتلة.

خـــر يف الـــذات ماثلـــة  واإذا كانـــت رحلـــة ح�ســـور الآ

ق اإىل  يف احلالـــة التفكيكيـــة، بو�سفهـــا خ�سي�سة، ُت�ســـوَّ

خر  الهويـــات القوميـــة، فـــاإن رحلـــة ح�سور الـــذات يف الآ

)�3   جوديث بتلر، الذات ت�سف نف�سها، مقدمة املرتجم، �س 11.
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مغيبة ق�سًرا، اإل ما ظهـــر منها عرب احلاويات القيا�سية، 

وهـــي احلالة التي باتت الذات تعي�سها با�ستمرار، وتتمدد 

بالتنوع، �سواء عرب التخويف ب�سلطة الع�سا، اأو بالرتغيب 

بعطيـــة اجلزرة، ويف ذلك ما ي�سر اإىل املفارقة املت�سادة 

بني امل�سروعـــني، م�سروع تاأكيد الإجناز يف مقابل م�سروع 

حماولة فهم ما يجري قبل التخطيط ال�سرتاتيجي.   

ومما ل �سك فيه اأن اأي باحث لقراءة »حكاية العربي 

خـــر« لن يجـــد اأف�سل مـــن الفر�سيات التـــي عر�سها  الأ

علينـــا ال�سرد الروائي بطرائقـــه الفنية املائزة، ولن يلقى 

اأدق و�ســـف للخنوع الذي ُو�سمت بـــه �سخ�سية )اآدم( يف 

رمزيتهـــا الدالة علـــى مهانة ال�سخو�ـــس املائلة عن جادة 

ال�سواب يف هويتنا الثقافية، وواقعنا العربي املوبوء. 
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استراتيجّيات االعتبار في السيرة الذاتّية
»كتاب االعتبار« البن منقذ أمنوذجا

د/  ي�شرى التمراوي

جامعة �شو�شة، تون�ض
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امللّخ�س :

دب العربّي القـــدمي من خالل كتاب    يهـــدف هـــذا املقال اإىل درا�ســـة مق�سد العتبـــار يف اأدب ال�سرة الذاتّيـــة يف الأ

�سامة بن منقذ. وقد اأقمناه على حمورْين كبرْين: العتبار لأ

ّول اإىل النظر يف مق�سد العتبار من وجهة نظر الكاتب من جهة كونه املعنّي املبا�سر بهذا املق�سد.  ين�سرف املحور الأ

و�سنتتّبـــع متلـــف ال�سرتاتيجّيات الناه�سة به انطالقا من املـــاّدة احلكائّية التي اختارها الكاتـــب، واختياراته الفنّية يف 

بنائها. 

 ويّت�ســـل املحـــور الثاين مبق�سد العتبـــار املوّجه اإىل القارئ من جهة كونـــه معنّيا من الدرجة الثانيـــة بهذا املق�سد. 

و�سنبحـــث يف ال�سرتاتيجّيـــات التي اأجراها ابن منقذ حلمل القارئ علـــى العتبار مّما ورد يف الكتاب. و�سن�ستمّد من اأبرز 

دوات املنهجّية لتحقيق اأهدافنا. دبّي احلديث بع�س الأ مقولت النقد الأ

 الكلمات املفاتيح :

ر، التاأّثر، املحاكاة، القتناع العتبار، ا�سرتاتيجّية، ال�ستح�سار، التب�سّ
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Contemplation strategies in Biography
Ibn munqidh book of Contemplation as an example

Dr, Tamraoui Yossra
University: Sousse, Tunisia

Tamraoui.yossra@yahoo.com
Abstract :
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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املقّدمة 

 
�1(

»كتـــاب العتبـــار« الذاتّيـــة يف  ال�ســـرة  تنـــدرج   

لبـــن منقـــذ �سمـــن مـــا ُي�سطلـــح عليـــه بــــ»اأدب الذات« 

 مع 
�2(

)Littérature intime(. وهي تتقاطع اأجنا�سّيا

اأنواع اأخرى جماورة لها. منها ما ينزع اإىل الوقع املرجعّي 

، ومنهـــا ما ينـــزع اإىل التخييل 
�3(

كاملذّكـــرات والر�سائـــل

.
�5(

�Auto-fiction( 
�4(

كتخييل الذات

 ولئن داأب الغربّيون على اعتبار ال�سرة الذاتّية �سكال 

، وجعلوا 
�6(

من اأ�سكال التعبر اخلا�ـــسّ بالثقافة الغربّية

دبّي  »اعرتافات« رو�ســـو بداية التاأ�سي�س لهـــذا اجلن�س الأ

اجلديـــد، فاإّن اأدبنا العربّي القدمي ل يخلو من هذا اللون 

. ولكّنـــه يظّل يف حاجة ملّحـــة اإىل البحث 
�7(

مـــن الكتابة

والدرا�ســـة، مـــن اأجل الوقوف علـــى خ�سائ�سهـــا الفنّية 

واأبعادها الدللّية، لتتي�ّسر بعد ذلك عملّية جتني�سها.

للن�سر،  املّتحدة  الدار  حتي،  فيليب  حرره  العتبار،  كتاب  منقذ،  بن  اأ�سامة    �1(

بروت، 1981.

الذاتّية  ال�سرة  وهي  الذات.  اأدب  يف  دبّية  الأ جنا�س  الأ لوجون  فيليب  �سبط    �2(

وال�سورة  ال�سرذاتّية  والق�سيدة  ال�سخ�سّية  والرواية  وال�سرة  واملذّكرات 

ال�سخ�سّية.

Philippe Lejeune، Le pacte autobiographique، 

Coll. Poétique، Seuil، Paris، 1975، p. 14.

)�3  ُينظر للتو�ّسع حول املذّكرات والر�سائل املقالت الواردة يف:

L›autobiographique hors l›autobiographie، 

Elseneur No 22، Presses Universitaires de Can، 

2008.  

)�4  عّرف فان�سان كولونا التخييل الذاتّي قائال: التخييل الذاتّي عمل اأدبّي يختلق 

بوا�سطته موؤّلف ّما لنف�سه �سخ�سّية ووجودا ويظّل حمافظا يف الوقت نف�سه على 

هوّيته احلقيقّية )ا�سمه الواقعّي(.

م�سرتك،  ن�سر  القا�سي،  اإ�سراف حمّمد  ال�سردّيات،  موؤّلفني، معجم  جمموعة 

ط 1، 2010، �س 7.

حدود  جتاوزت  متمّردة  ذاتّية  �سرة  الذاتّي  التخييل  �سطاح  اهلل  عبد  يعترب    �5(

نوعها من دون اأن تتعاقد مع القارئ على اأّنها كذلك اأو على اأّنها جن�س ما حمّدد 

يتّم تعييه بدّقة.

عبد اهلل �سطاح، ت�سريد الذات بني الرواية وال�سرة الروائّية.. املرجع واملتخّيل، 

عامل الفكر، العدد 171، مار�س 2017، �س 9. 

 Georges May، L’autobiographie،  PUF، 2ème   �6(

  .édition، Paris، 1984، p. 18
ابن  رحلة  منقذ،  بن  �سامة  لأ العتبار«  »كتاب  جانب  اإىل  باخل�سو�س  نذكر    �7(

خلدون غربا و�سرقا واملنقذ من ال�سالل للغزايل. 

  واإذا كانـــت الـــذات هـــي قطـــب املـــدار يف ال�ســـرة 

الذاتّيـــة، فـــاإّن مقا�سدها جتري اإىل العتبـــار. فال�سرة 

الذاتّية يف ظاهرها ق�ّس واإخبار يف باطنها نظر واعتبار. 

فكاتب ال�سرة الذاتّيـــة ينقل جتارب عا�سها يف ما م�سى 

مـــن حياتـــه. والقـــارئ ل يعدم مـــن تلك التجـــارب عظة 

ي�ستملحها وعربة يفيدها. 

 ولي�ـــس اأمـــر العتبار موكـــول اإىل القـــارئ، واإمّنا هو 

�سناعـــة ياأخذ كاتـــب ال�سرة الذاتّيـــة باأ�سبابهـــا. فينّوع 

ا�سرتاتيجّياتـــه اخلطابّيـــة ويغـــّر تقنّياتـــه الفنّية حلمل 

فادة والعتبار. فلم العتبار؟ وفيم تتجّلى  القارئ على الإ

ال�سرتاتيجّيات الناه�سة به؟ وما التقنّيات املحّققة له؟ 

�سئلة على »كتاب  جابة عن هـــذه الأ   و�سنعتمـــد يف الإ

�سامـــة بـــن منقـــذ. ولختيارنا هـــذا �سببان:  العتبـــار« لأ

يّت�ســـل اأّولهما بكون »كتاب العتبـــار« نوعا �سردّيا حادثا 

دب العربّي القدمي، وله من ال�سمات  يف فّن الق�ـــسّ يف الأ

واخل�سائ�ـــس ما يخـــّول اإدراجه �سمن ال�ســـرة الذاتّية. 

ويتمّثـــل ال�سبب الثاين يف كون هـــذا الكتاب قائم يف ذاته 

على العتبار. وكّل ما ورد فيه انت�سار لعنوانه »العتبار«. 

 وقد ل ي�ستقيم اأمر النظر يف ا�سرتاتيجّيات العتبار 

الـــواردة يف كتاب اأ�سامة بـــن منقذ »كتاب العتبار« ما مل 

ننظر يف م�سروعّية انتمائـــه اإىل جن�س ال�سرة الذاتّية ملا 

دبّي من �سوابط توّجه عملّية تفكيك  يف حتديد اجلن�س الأ

دبّيـــة وتاأويلها. فما منزلة »كتـــاب العتبار« من  ثـــار الأ الآ

ال�سرة الذاتّية؟

التجني�س وم�ساألة  العتبار«  »كتاب   I

�سهد التنظر لكتابة الذات خ�سو�سا ال�سرة الذاتّية 

 Philippe( ويعـــّد فيليب لوجـــون .
�8(

تطـــّورا م�ستمـــّرا

Lejeune( اأبـــرز الباحثـــني يف جمال ال�ســـرة الذاتّية. 

)�8  عر�ست جليلة الطريطر اأهّم النظرّيات ال�سرذاتّية.

دب العربّي احلديث )بحث يف  جليلة الطريطر، مقّومات ال�سرة الذاتّية يف الأ

املرجعّيات(، مركز الن�سر اجلامعّي وموؤ�ّس�سة �سعيدان للن�سر، تون�س، 2004، 

�س �س 138-119.
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ة ارجتاعّية نرثّيـــة، يروي فيها  وقـــد عّرفها قائـــال:  »ق�سّ

�سخ�س حقيقّي وجوده اخلا�ّس، مرّكزا حديثه على حياته 

 .
�1(

الفردّية وخ�سو�سا تاريخ �سخ�سّيته«

لقـــد و�ســـع فيليـــب لوجون مـــن خالل هـــذا التعريف 

�سروطا اأربعة لل�سرة الذاتّية: 

ّول: يحّدد هذا ال�سرط �سكل الكالم. فيجب  - ال�ســـرط الأ

ة نرثّية. اأن تكون ال�سرة الذاتية ق�سّ

- ال�سرط الثاين: يتعّلق ال�ســـرط الثاين مبو�سوع ال�سرة 

الذاتّية. وهو حياة الفرد وتاريخ �سخ�سّيته.

- ال�ســـرط الثالـــث: ي�ســـرتط فيليب لوجـــون التطابق بني 

الكاتب والراوي. 

- ال�ســـرط الرابع: يق�سي هذا ال�ســـرط بوجوب التطابق 

بـــني الـــراوي وال�سخ�سّيـــة الرئي�سة يف ال�ســـرة، اأو ما 

ُيعـــرف بامليثاق ال�سرذاتـــّي. ويق�ســـي كذلك بوجوب 

التزام الراوي باملنظور الرجتاعّي. 

 ول ميكـــن اأن ندرج اأّي اأثر اأدبّي �سمن جن�س ال�سرة 

الذاتّية ما مل تتوّفر فيه هذه ال�سروط، خ�سو�سا التطابق 

بـــني الكاتـــب والراوي مـــن جهـــة، والتطابق بـــني الراوي 

  .
�2(

وال�سخ�سّية من جهة اأخرى

  تبدو هذه ال�ســـروط على درجة كربى من ال�سرامة 

. ومتـــى نظرنا من 
�3(

جعلتهـــا عر�ســـة للنقـــد با�ستمـــرار

 Philippe Lejeune، Le pacte autobiographique،   �1(

 .Coll. Poétique، Seuil، Paris، 1975، p. 14
 Philippe Lejeune، Le pacte autobiographique،   �2(

 .op. cit. p. 15
)�3  اعرت�س  جور ماي على �سروط فيليب لوجون قائال: »لعّله يح�سن بنا اأن ن�ستعي�س 

عن مفهوم التعريف الذي فيه �سيء من الت�سّلب املفرط والتجّمد املفرط اأو قل 

غراء. فما  من اجلزم املفرط مبفهوم اأكرث مرونة، هو مفهوم النزعة وحتى الإ

خر«. نخ�سره من دّقة يف هذا اجلانب نغنمه �سّحة يف اجلانب الآ

بيت  القا�سي،  وحمّمد  �سولة  اهلل  عبد  ترجمة  الذاتّية،  ال�سرة  ماي،  جورج 

احلكمة، 1992، �س 220.

وكتب �سرج دوبروف�سكي )Serge Doubrovsky( روايته »Fils« رّدا 

على بع�س �سروط فيليب لوجون. واأثبت اأّنه ميكن اأن يتطابق البطل والروائّي يف 

ال�سم، ومع ذلك يظّل الن�ّس تخييلّيا.

جمموعة موؤّلفني، معجم ال�سردّيات، �س �س 79-78.

خاللهـــا اإىل كتاب العتبار وجدناه من جهة �سكل الكالم 

ـــة نرثّية التزم فيهـــا �ساحبها باملنظـــور الرجتاعّي.  ق�سّ

وتعّلق م�سمونها بحياة اأ�سامة بن منقذ. غر اأّن املوؤّلف مل 

ين�سرف كّلّيا اإىل تاريخه ال�سخ�سّي، واإمّنا ان�سرف اإىل 

تاريخ جمتمعـــه، فنقل اأحيانا جتـــارب كان جمّرد �ساهد 

عليهـــا. ولئن ح�ســـل التطابق التاّم بـــني الكاتب والراوي 

فـــاإّن التطابق بني الـــراوي وال�سخ�سّيـــة الرئي�سة مل يكن 

خبار التي  تاّمـــا. فلم يكن الراوي �سخ�سّيـــة رئي�سة يف الأ

كان جمّرد �ساهد على اأحداثها.

  وميكـــن ا�ستنـــادا اإىل هذه ال�ســـروط اأن ندرج كتاب 

العتبـــار �سمـــن  جن�س ال�ســـرة الذاتّية. فقـــد ا�ستجاب 

لل�سروط التي و�سعهـــا فيليب لوجون مبا يف ذلك ال�سرط 

الثـــاين. فنحن نقـــّدر اأّن اأ�سامة بن منقذ قـــد نقل حياته 

وتاريخـــه ال�سخ�سّي مـــن خالل تاريخ جمتمعـــه ل�سببنْي: 

يّت�ســـل اأّولهمـــا بكـــون  اأ�سامـــة بن منقـــذ اآخـــذ باأ�سباب 

لهّيـــة بالوحدانّية والتفّرد. وتقّدم  ثقافة تخ�ّس الذات الإ

. ويتمّثل 
�5(

 على مفهـــوم الفردانّيـــة
�4(

مفهـــوم اجلماعة

ال�سبـــب الثاين يف اأّن اأ�سامة بـــن منقذ قد جعل من تاريخ 

اجلماعة التي عا�س معها مرقاة لتاأديب ذاته وحملها على 

. ومن هـــذا امل�ستوى بالـــذات اكت�سب مفهوم 
�6(

العتبـــار

دب العربّي من ال�سرة الذاتّية كخلّو  )�4  يقول حمّمد القا�سي: والراجح اأّن خلّو الأ

نظره الغربّي عائد اإىل ما اآمن به النا�س يف الع�سور القدمية من اأّن احلديث 

ن�سان ل قيمة له مبا هو فرد م�سو�س واإمّنا قيمته  عن النف�س معيب، واأّن الإ

فيما يتلّب�سه من قيم اجلماعة.

ّيام« بحث يف التبئر، �سمن مائوّية  حمّمد القا�سي، الظاهر والباطن يف كتاب »الأ

1990، املجمع  27 و28 جانفي  طه ح�سني وقائع ندوة بيت احلكمة بقرطاج 

داب والفنون بيت احلكمة، تون�س، 1993، �س 208.  التون�سّي للعلوم والآ

الذاتّية  ال�سرة  يف  ح�سورها  قّلة  اأو  الذات  اإق�ساء  اأّن  �سّمود  حّمادي  يرى    �5(

اأن  خر منه  اإّل ما يريد الآ اأّن الناثر العربّي القدمي ل يقول  الكال�سيكّية �سببه 

يقول. فهو �سوت غره مقطوع عن نف�سه �ساهد على القيم ال�سائدة مبّلغ اإّياها 

للنا�س.

 Hammadi Sammoud، Prose arabe"، in Encyclopédia
.Universalis، T 2، 1985، p.p. 435- 436

حداث امل�سرودة غر مق�سودة لذاتها بل حّم�ست  )�6  تقول جليلة الطريطر: »اإّن الأ

فاآل  فيها  املتحّكم  الباطن  اأو  اخلفّي  املعنى  اإدراك  اإىل  التعّط�س  على  للدللة 

مر اإىل انقالب املوازين اإذ رجحت كّفة الذاتّي على املو�سوعّي«.  الأ

ال�سرذاتّية  الكتابة  يف  منوذجا  منقذ  بن  �سامة  لأ العتبار  الطريطر،  جليلة 

العربّية القدمية، حولّيات اجلامعة التون�سّية، ع 37، 1995، �س 282. 
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العتبـــار قيمة كـــربى. فمن املعترِب؟ ومـــا املعترَب به؟ وما 

ال�سرتاتيجّيات الناه�سة مبق�سد العتبار؟ 

املبا�سر العتبار   II

 وردت املــــاّدة احلكائّيــــة يف كتــــاب العتبــــار يف �سكل 

اأخبــــار. وقــــد اّتخــــذت بنية اخلــــرب ثالث �ســــور من جهة 

وىل يف البنيــــة املجــــّردة القائمة على  مكّوناتــــه: تتمّثــــل الأ

خبار التي اقت�ســــر فيها الكاتب  ال�ســــرد. فقد تواتــــرت الأ

، وتّت�سل البنية الثانية بت�سدير اخلرب 
�1(

على نقل الوقائع

بتمهيــــد �سّمنه موقفا اأو حكمــــا، واأّما البنية الثانية فتقوم 

؛ فقد عمد الكاتب اإىل 
�2(

علــــى اجلمع بني ال�سرد والتعليق

ختــــم اأخبــــار عــــّدة بتعليق اأفاده مــــن الوقائع التــــي نقلها. 

. وقد 
�3(

واأحيانا ترد هذه املكّونات الثالثة يف اخلرب الواحد

مّثل كّل مكّون من هذه املكّونات �سربا من ال�سرتاتيجّيات 

. فما 
�4(

التــــي وّظفها الكاتــــب يف حتقيق مق�ســــد العتبار

ال�سرتاتيجّيات التي نه�ست بالعتبار املبا�سر؟

ح�سار  الإ ا�سرتاتيجّية   /1

  نقل الكاتـــب يف الق�سم الرئي�س من كّل خرب الوقائع 

والتجـــارب التي عا�سهـــا اأو كان �ساهدا عليهـــا اأو حتّملها 

عـــن بع�س الرواة.  وقد حر�س على تنظيمها يف م�ستوينْي 

تنظيمـــا غر�سّيا: يتمّثل اأّولهمـــا يف تنظيمها داخل اأبواب 

ّول للحروب  ثالثـــة، لكّل باب غر�سه، فقـــد اأفرد الباب الأ

�سفـــار، و�سّجل فيه اأحداث احلـــروب، و�سّور م�ساهد  والأ

املعـــارك، وتنّقالته بـــني البلـــدان. وما مّيز هـــذا الق�سم 

)�1  ن�سر على �سبيل الذكر ل احل�سر اإىل خرب اإفرجنّية جترح م�سلما. 

 اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 165.

)�2  ُينظر على �سبيل املثال  خرب ي�سلم بعد ُقطع �سريان قلبه.

اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 45. 

)�3  ن�سر على �سبيل املثال اإىل خرب عجائب ال�سالمة يف اآمد. 

 امل�سدر نف�سه، �س �س 108-107. 

ال�سرذاتّي  وللن�ّس  ال�سردّي،  خطابها  الذاتّية  لل�سرة  الباري:  حمّمد  يقول    �4(

ة. اإن�سائّيته اخلا�سّ

دب العربّي احلديث،   حمّمد الباردي، عندما تتكّلم الذات ال�سرة الذاتّية يف الأ

ن�سر م�سرتك، ط 1، تون�س 2008، �س 162. 

حـــداث امل�ستح�ســـرة وردت ح�ســـب ذاكـــرة  اأّن الأ ّول  الأ

اأ�سامة؛ فقد افتتح كتابه باحلديث عن معركة »قّن�سرين« 

وحما�ســـرة الّروم ل�سيزر، فقال: »ثـــّم اإّن ملك الّروم عاد 

فخرج اإىل البالد يف �سنة اثنني وثالثني وخم�سمائة واّتفق 

فرجن - خذلهم اهلل- واأجمعـــوا على ق�سد �سيزر  هـــو والإ

. فذاكرته بداأت ت�ستغل من مرحلة 
�5(

ومنازلتها« )�س �2

متقّدمة من عمره، فروى تنّقالته من »�سيزر« نحو دم�سق 

التي اأقام فيها ثماين �سنني. وجاء حديث اأ�سامة مقت�سبا، 

فاقت�ســـر على ذكر مّدة اإقامته وما متّيزت به تلك الفرتة 

التـــي �ساهد فيها عّدة حروب، وحظـــي بالّتقدير والّرفعة 

دون ذكـــر تفا�سيـــل يف ذلك، فقال: »و�سهـــدت فيها عّدة 

قطاع  حـــروب واأجزل يل �ساحبها رحمـــه اهلل العطّية والإ

كرام« )�س �3. ومّيزين بالتقريب والإ

 ثـــّم رحـــل مـــّرة اأخـــرى اإىل م�ســـر، وقـــّدر لـــه اأن ي�سهد 

احلـــروب يف عهد الّدولة الفاطمّيـــة، وخا�س فيها العديد من 

املعـــارك والغارات اآنذاك، ليعود اإىل دم�سق �سنة ت�سع واأربعني 

وخم�سمائـــة من مهّمة ر�سمّية. وهنـــاك �سهد اأ�سامة بن منقذ 

فرجن. وقاتل يف العديد من املعارك. حروب امل�سلمني �سّد الإ

�ـــس الباب الثاين لنقل بع�ـــس النكت والنوادر   وخ�سّ

التـــي ح�سرتـــه وهـــو ي�ستح�ســـر اأحـــداث حياتـــه، فذكر 

مـــا �سمعه من نـــوادر من رواة ثقـــة. وقد ق�ّسمـــه �ساحبه 

ّول باحلديـــث عن اأخبار  ق�سمـــني اثنني: افتتـــح الق�سم الأ

خبار حول  احلـــني، واأورد يف الق�سم الّثـــاين بع�س الأ ال�سّ

اأ�ساليب التداوي. 

واأنـــواع  يـــد  ال�سّ عـــن  الثالـــث  البـــاب   وحتـــّدث يف 

يد التي ح�سرها يف �سيزر  احليوانات، فذكر رحالت ال�سّ

قائـــال: »واأنـــا ذاكر ف�سال فيهـــا ح�سرتـــه و�ساهدته من 

يـــد والقن�س واجلوارح فمن ذلك ما ح�سرته ب�سيزر  ال�سّ

يف �سدر العمر« )�س �139.

)�5  �سنحيل على امل�سدر طّي املنت.
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مراء اأتابك زنكي و�سهاب الّدين   وكان يرافق ملك الأ

حممـــود بن تـــاج امللوك يف دم�سق، وامللك نـــور الّدين اأبي 

املظّفر حممود بن اأتابك زنكي، وذكر العديد من البلدان 

يد مثل م�ســـر و�سورّية، ومل  التـــي كان ميار�س فيهـــا ال�سّ

يكـــن هذا الف�ســـل مبعزل عـــن اأخبار اأخـــرى، ذكر فيها 

اأنواع اجلوارح وطباع والد اأ�سامة واأ�سحابه.

خبار داخل الباب  ويتمّثل امل�ستوى الثاين يف تنظيم الأ

خبار قطبا دللّيا  الواحـــد؛ فاأوجد بني كّل جمموعة من الأ

 .
�1(

ينتظمها، كالقتال والرحلة و�سيد الوحو�س

 يبـــدو من خالل مـــا ورد يف كتاب العتبـــار اأّن حياة 

اأ�سامـــة بـــن منقذ قـــد اّتخـــذت ثالثـــة م�ســـارات كربى: 

ّول اإىل احلروب  ان�ســـرف اأ�سامـــة بن منقذ يف امل�ســـار الأ

والقتـــال، وتوّجه يف امل�سار الثـــاين اإىل ال�سيد والقن�س، 

ّمـــا امل�ســـار الثالـــث فيتمّثـــل يف ال�سفر والرتحـــال، ومل  واأ

ّخـــرة من عمره.  ين�ســـرف اإىل الكتابـــة اإّل يف مرحلة متاأ

وال�سوؤال مل كتب اأ�سامة بن منقذ كتاب العتبار؟

�سامة بن منقذ اأن    اإّن تدويـــن الوقائع املا�سّية يتيح لأ

يعي�سها ثانّية، ولكن بـــني التجربتنْي وجوه اختالف عّدة، 

وىل يف الواقع املعي�س عن  فقـــد عا�ـــس اأ�سامة التجربـــة الأ

طريق املمار�ســـة، وكان حمكوما بت�سل�سل الوقائع الزمنّي 

وترابطهـــا العلـــّي، وكان من�سغـــال باإثبـــات ذاتـــه وفر�س 

وجـــوده. واأّما التجربة الثانية فقد عا�سها يف الذاكرة عن 

، واأخ�سعها لعملّية انتقاء، 
�2(

طريق ال�ستح�سار والكتابة

  .
�3(

وكان من�سرفا اإىل فهمها والتاأّمل فيها

كونه  حيث  من  وظيفّيا  الذاتّية  ال�ّسرة  يف  احلدث  اأّن  املبخوت  �سكري  يرى    �1(

حداث الاّلحقة التي تنتج عنه. مرتبطا ب�سل�سلة من الأ

تون�س،  للن�سر،  اجلنوب  دار  تي،  الآ �سرة  الغائب  �سرة  املبخوت،  �سكري 

.61 �س   ،1992
ال�سرد مبراجعة  اأو حا�سر  )�2  ا�سطلحت جليلة الطريطر على عملية ال�ستح�سار 

املا�سي الفردي اأو ا�سرتاتيجّيات التبعيد. وراأت اأّن اخلربات املرت�ّسبة وال�ساغطة 

بكّل ثقلها على زمن الكتابة متّثل تبعيدا �سرورّيا لتكييف الروؤية ال�سردّية.

دب العربّي احلديث )بحث يف  جليلة الطريطر، مقّومات ال�سرة الذاتّية يف الأ

املرجعّيات(، �س 513. 

فكار، واإمّنا هي ميالد لها. )�3  يقول جورج قو�سدورف: اإّن الكتابة لي�ست ن�سخا لالأ

 Georges Gusdorf، Auto-Bio-Graphie Lignes de
 .vie 2، Editions Odile Jacob، Paris. 1991، p. 94

 وقــــد اأّدت عملّية ا�ستح�سار الوقائــــع املا�سية وتدوينها 

اإىل ثــــالث نتائج: تتّمثل اأولها يف اإح�سار التجارب ال�سابقة 

مامّية من وعي اأ�سامــــة بن منقذ، وتكثيفها.  يف الواجهــــة الأ

ويتيــــح له مفهوم احل�سور )Notion de présence(  اأن 

يتمّثلها ذهنّيا، فيعمل فيها عقله، ويبحث عن املنطق املتحّكم 

فيها؛ في�سهــــل عليه اقتنا�س العربة وا�ست�سفاء احلكمة من 

كّل جتربة خا�سها وحادثة عا�سها وواقعة �سمعها. 

 وتتمّثــــل النتيجــــة الثانيــــة يف الحتماء مــــن العجز؛ فقد 

بلــــغ اأ�سامــــة بن منقذ مــــن العمر عتّيــــا، وا�ستعــــل راأ�سه �سيبا 

، وكان لهذا النقالب مــــن القّوة اإىل 
�4(

ووهــــن  العظــــم منــــه

ال�سعــــف اأثــــار �سلبّية وخيمــــة يف نف�سّية ابن منقــــذ؛ ففّر عن 

طريــــق ال�ستح�سار من واقع يعي�سه اآنّيا اإىل واقع عا�سه قبلّيا 

لي�ستمّد منه العون يف التخفيف من اأزمته النف�سّية، وقد �سّور 

زمة قائال: »ومل اأدري اأّن داء الكرب عاّم يعدي كّل من  هذه الأ

ّيام  اأغفله احلمام، فلّما توّقلت ذروة الت�سعني، واأبالين مّر الأ

وال�سنني، �سرت كجواد العالف، ل اجلواد املتالف، ول�سقت 

ر�س، ودخــــل من الكرب بع�ســــي يف بع�سي،  مــــن ال�سعــــف بالأ

حّتى اأنكرت نف�سي، وحت�ّسرت على اأم�سي« )�س �207.

 واأّما النتيجة الثالثة فوثيقة ال�سلة بالنتيجة ال�سابقة، 

وتتمّثـــل يف اإعطـــاء حياته معنى، فقد انعـــزل الكاتب عن 

 ،
�5(

النا�ـــس، واأقام يف ح�ســـن كيفا من اأعمال ديـــار بكر

ّن  ت نف�ســـه فراغا لأ واأ�سبـــح عاجزا عـــن الفعل، فامتـــالأ

طالـــة جتلب املاللة« )�ـــس 242(، فارتّد اإىل ذاكرته  »الإ

ي�ستح�سر منها م�سرته يف القتـــال والرتفيه، لي�سحبهما 

 جديدا 
�6(

علـــى واقعه الراهـــن، فتكت�ســـب حياته معنـــى

ت ُبَلْهنية العي�س  )�4  يقول اأ�سامة بن منقذ م�ستطردا: �سعفت القّوة ووهت، وتق�سّ

نام، واإىل اخلمول يوؤول الظالم. وانتهت. ونك�سني التعمر بني الأ

اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 212.

)�5  اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 213 )الهام�س �97. 

ن؟... ل�ست رجال مهّما اإىل  )�6  يقول حمّمد الباردي يف �سرته الذاتّية: »من اأنا الآ

الدرجة التي يكتب فيها النا�س املهّمون ق�س�س حياتهم،. ولكّني اأريد اأن اأعطي 

حلياتي معنى«.

اأو �سرة مدينة �سرة ذاتّية روائّية، الكتاب  حمّمد الباردي، تقرير اإىل عزيز 

الثاين، �سحى للن�سر والتوزيع، 2012، قاب�س، 2012، �س 315.
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بوجهيـــه اجلاّد والهازل. ولئن مّثل مكّون ال�سرد يف اأخبار 

اأ�سامة بـــن منقذ ا�سرتاتيجّية اإح�ســـار فما وظيفة مكّون 

التعليق يف م�سار العتبار؟

ر  التب�سّ ا�سرتاتيجّية   /2

 لقد عمد اأ�سامة يف مواطن عّدة من كتابه اإىل تذييل 

اخلـــرب بتعليق. وقـــد �سّمن تلـــك التعاليـــق جمموعة من 

احلقائق و�سل اإليها بعد اأن عا�س التجربة ذهنّيا. وميكن 

ت�سنيف تلـــك احلقائق ثالثـــة اأ�سناف: يتمّثـــل ال�سنف 

ّول يف احلقائـــق القيمّية، وميكن ا�ست�سفاء اأبرزها من  الأ

مثلة التالية: خالل الأ

ّيام التي  ّول: »وكان ذلك اليوم من اأ�ســـّد الأ املثـــال الأ

مـــّرت بي، ملا جرى فيه من البغي القبيح الذي ُينكره اهلل 

تعاىل وجميع اخللق« )�س �27.  

املثـــال الثاين: »وكّل اأمر ل يح�ســـره العقل يظهر فيه 

اخلطاأ والزلل« )�س �110.

املثال الثالث: »فهذا ح�سره العقل يف مو�سع تزول فيه 

ن�سان اأحوج اإىل  العقـــول، واأولئك ما ح�سرهم العقل؛ فالإ

العقل من كّل ما �سواه، وهو حممود عند العاقل واجلاهل« 

)�س �112.

املثـــال الرابـــع: »فهـــذه اآثار اجلهـــل وعواقبـــه« )�س 

.�111

  اإّن مــــدار هذه احلقائق علــــى الظلم والعلم واجلهل. 

 
�1(

وقد و�سل الكاتب بعد اإعمال عقله يف ما نقله من وقائع

اإىل اأّن الظلــــم مرتعه وخيم، وهو مّمــــا اأنكره اهلل واخللق 

ن�سان  اأجمعني، وو�سل كذلك اإىل اأّن حتكيم العقل يع�سم الإ

من الوقوع يف اخلطاأ، واأّما اجلهل فمهلك اأ�سحابه.

واأفعالها،  ذاتنا  ن�سميه  ملا  روؤية  الذاتّية نطرح  ال�سرة  برنر: يف  يقول جروم    �1(

وتاأّمالتها واأفكارها ومكانها يف العامل.

درا�سات  والهوّية  ال�سرد  �سمن  العامل،  و�سناعة  الذات  �سناعة  برنر،  جروم 

يف ال�سرة الذاتّية والذات الثقافّية، ترجمة عبد املق�سود عبد الكرمي، املركز 

القومي| للرتجمة، ط 1، القاهرة، 2015، �س 47. 

 ويّت�ســـل ال�سنـــف الثـــاين مـــن احلقائـــق باحلقائق 

 رغم 
�2(

ّخـــر املوت الوجودّيـــة، حتديدا املوت؛ فالوعي بتاأ

ح�سور اأ�سبابه حمل الكاتب على البحث يف حقيقة املوت، 

ن�سان يف الوجـــود، وقد تواترت التعليقات  ونهاية رحلة الإ

املوؤّكدة لهذه احلقيقة، ونقت�سر على اإيراد مناذج منها: 

ّول: »فهـــذه نكبـــات تزعزع اجلبـــال وتفني  املثـــال الأ

مـــوال، واهلل �سبحانـــه يعّو�ـــس برحمتـــه ويختم بلطفه  الأ

ومغفرته، وتلك وقعات كبار �ساهدتها م�سافة اإىل نكبات 

جال« )�س �45. �سلمت فيها النف�س لتوقيت الآ

املثال الثـــاين: »ف�سبحان من اإذا قـــّدر ال�سالمة اأنقذ 

�سد، فذلك حّق ل مثل« )�س �108. ن�سان من لهاة الأ الإ

جل،  �سيـــاء يقتل اإذا فرغ الأ املثـــال الثالث: »فاأي�سر الأ

والفاأل موكل باملنطق« )�س �135.

املثـــال الرابـــع: »فتعـــاىل اهلل القادر على مـــا ي�ساء ل 

قدام )�س �90. جل الإحجام، ول يقّدمه الإ يوؤّخر الأ

 حلقيقة املوت يف هذه ال�سواهد وجهان: يتمّثل اأّولهما 

يف انف�سال املوت عن اأ�سبابه وعلله؛ فقد ذكر الكاتب اأّنه 

واجه ماطر جّمة يف ما م�سى من عمره، وعّززها بذكر 

مبخاطر ال�سباع، وتعـــّد كّل تلك املخاطر من لوازم املوت 

واأ�سبابـــه املبا�سرة، ولكّن املوت ميّر قـــرب الكاتب وغره 

مّمن يواجهها ول ي�سيبهم.

ّمـــا الوجـــه الثـــاين مـــن حقيقـــة املـــوت فيّتمثل يف   واأ

جـــل؛ فاملوت لن ي�سيـــب اأّي كائن حّي  ات�ســـال املوت بالأ

�سباب والعلل، ولكّنه ي�سيب كّل كائن  مهما اأحاطت به الأ

ن�سان بحلول  جل، فاملـــوت قدر يحـــّل بالإ متـــى انق�سى الأ

جـــل. وو�ســـل الكاتـــب بعـــد اإدراك حقيقـــة املـــوت اإىل  الأ

عـــربة مفادها اأّن اجلنب والتقاع�س والتوّقي من املوت لن 

)�2   يقول اأ�سامة بن م�ستطردا )الطويل(: 

جال حّتى كاأّنني      دريئة �سفر بالفالة ح�سر تنا�ستنَي الآ

اأ�سامة بن منقذ، كتاب العتبار، �س 212. 
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قدام وركوب املخاطر  ُتنجي من املوت، واأّن ال�سجاعة والإ

لـــن تعّجل باملـــوت. وقد اأجمل هذه العـــربة يف قوله: »فال 

يظـــّن ظاّن اأّن املوت يقّدمه ركوب اخلطر ول يوؤّخره �سّدة 

هوال  احلـــذر؛ ففي بقائّي اأو�سح معترب. فكم لقيت من الأ

خطـــار ولقيت الفر�ســـان وقتلت  وتقّحمـــت املخـــاوف والأ

�ســـود و�سربت بال�سيـــوف وطعنت بالرمـــاح، وُجرحت  الأ

جل يف ح�سن ح�سني-  بال�سهـــام واجلروح –واأنا مـــن الأ

اإىل اأن بلغت متام الت�سعني«. )�س �211. 

ّمـــا ال�سنف الثالـــث من احلقائق فحقائـــق دينّية،  واأ

مثلـــة التالية  ومدارهـــا علـــى الق�ساء والقـــدر. ون�سوق الأ

لبيان هذه احلقيقة:

�سد  ّول: »فعجبا من ذلك اجلّبار الذي قتل الأ املثال الأ

�سبع؛ ف�سبحـــان اهلل القادر النافذ  وقتلتـــه عقرب مثل الإ

امل�سيئة يف اخللق« )�س �140.

املثـــال الثاين: قلت �سبحان اهلل من نفذت م�سيئته يف 

خلقه ُيحيي ومييت وهو حّي ل ميوت بيده اخلر وهو على 

كّل �سيء قدير )�س �54.

املثـــال الثالـــث: ف�سبيـــل الرجـــل املحـــارب يتفّقـــد عّدة 

�سياء واأقّلها يـــوؤذي ويهلك، كّل ذلك  ح�سانه، فـــاإّن اأي�سر الأ

ق�سية )�س �185. قدار والأ مقرون مبا يجري )كذا( به الأ

مثلة يف    يتجّلـــى ق�ساء اهلل وقدره من خـــالل هذه الأ

�سباب ليتحّقق بهـــا ق�ساوؤه وقدره،  املوت؛ فاهلل يهّيـــئ الأ

وقد عجز عقـــل الكاتب عن ا�ستيعاب املفارقة بني الرجل 

�سد  �سد، ولكـــن تقتله العقـــرب، رغم ما بـــني الأ يقتـــل الأ

والعقـــرب من تفاوت يف البنية اجل�سمّيـــة، وو�سل اإىل اأّن 

الق�ســـاء والقـــدر هما التف�ســـر املنطقّي لهـــذه املفارقة، 

وقـــد حمله ب�سره بهذه احلقيقة علـــى العتبار  والت�سليم 

بامل�سيئة اللهّية.  

 وهكـــذا اعترب املوؤّلف مّما م�سى يف حياته، وقد حّقق 

ح�ســـار التي  عمـــل العتبـــار عـــن طريـــق ا�سرتاتيجّية الإ

ر التي متّثلت يف  متّثلـــت يف ال�سرد، وا�سرتاتيجّيـــة التب�سّ

، ول �سّك يف اأّن القارئ �سيعترب مّما اعترب منه 
�1(

التعليق

املوؤّلـــف. فمـــا ال�سرتاتّيجّيات التي وّظفهـــا املوؤّلف حلمل 

القارئ على العتبار؟

املبا�سر غر  العتبار   III

 اإّن القارئ وهو يقراأ  »كتاب العتبار« ل يعدم موعظة 

اأو عربة، بل اإّن اأ�سامة بن منقذ توّجه اإىل القارئ يف بع�س 

املوا�ســـع حامال اإّياه على موقف دون اآخر وداعيا اإّياه اإىل 

العتبار؛ فهو يقول: »فال يظّن ظاّن اأّن املوت يقّدمه ركوب 

اخلطر ول يوؤّخره �سّدة احلذر، ففي بقائّي اأو�سح معترب« 

)�س 211(، واألّح اأ�سامة بن منقذ على دعوة القارئ اإىل 

ح لل�سجاع  العتبار قائـــال: »فاإّنني راأيت... معتـــربا يو�سّ

العاقـــل واجلبان اجلاهل اأّن العمـــر موؤّقت مقّدر ل يتقّدم 

اأجلـــه ول يتاأّخر« )�س 211(.. ويقول فيليب حتي: »رمى 

املوؤّلف من وراء كتابه اإىل تعليم اأمثولة اأدبّية، لذلك �سّماه 

كتاب العتبار، واأورد مـــواّد ُيرجى منها اأن يعترب القارئ 

  .
�2(

مبا حّل بغره ي�ستفيد لنف�سه«

خبـــار الـــواردة يف كتـــاب اأ�سامة   واإذا نظرنـــا اإىل الأ

بـــن منقذ »كتـــاب العتبار« من زاوية القـــارئ وقفنا على 

�ســـروب اأخـــرى متلفة مـــن العتبـــار، ومّثـــل كّل مكّون 

مـــن مكّونات اخلرب ا�سرتاتيجّيـــة جديدة تنه�س مبق�سد 

العتبار، فما تلك ال�سرتاتيجّيات؟

التمثيل  ا�سرتاتيجّية   /1

  لقد �سّدر الكاتب عّدة اأخبار مبكّون متهيدّي، وت�سّمن 

حكام املطلقة، ثّم اأورد ق�سم ال�سرد  كّل مكــــّون حكما من الأ

)�1  تقول جليلة الطريطر: »اأق�سى ما ميكن اأن يطمع فيه من تعّقل حياته )اأ�سامة 

امل�سّرفة  وجوه احلكمة  اإدراك  بعجزه عن  والت�سليم  العرتاف  هو  منقذ(  بن 

اأو  اأن تنطوي عليه كّل حلظة متّر به من خر  طوار حياته والتنّبوؤ مبا ميكن  لأ

�سّر، من �سعادة اأو اأمل. 

ال�سرذاتّية  الكتابة  يف  منوذجا  منقذ  بن  �سامة  لأ العتبار  الطريطر،  جليلة 

العربّية القدمية، �س 284. 

)�2  فيليب حتي، مقّدمة املحّرر، �سمن كتاب العتبار، �س »ك«. 
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حكام  لي�ستدّل على �سواب ذلك احلكم. وقد تنّوعت تلك الأ

واختلفت م�سامينها، ونذكر منها النماذج التالية:  

ن�سان يخو�س  ّول: »ومن عجائب القلوب اأّن الإ املثال الأ

خطار ول يرتاع من ذلك، ويخاف ما  الغمـــرات ويركب الأ

ل يخاف منه ال�سبيان ول الن�سوان« )�س �182.

املثال الثاين:  »الن�سر يف احلرب من اهلل تبارك وتعاىل 

ل برتتيب وتدبر ول بكرثة نفر ول ن�سر« )�س �190.

املثـــال الثالث: »ومـــن النا�س من يقاتـــل للوفاء« )�س 

.�123

املثال الرابع: »اإذا انق�ست املّدة مل تنفع ال�سجاعة ول 

ال�سّدة« )�س �117.

املثـــال اخلام�س: »ويف ح�سن ال�سيا�ســـة ربح كثر من 

عمارة البالد« )�س �114. 

ّول حكما مفاده املفارقة بني ال�سجاعة   ت�سّمن املثال الأ

ن�ســـان؛ فهو ي�سجـــع يف مواجهة عظائم  واخلـــوف عند الإ

�سياء، ويجـــنب يف مواجهة ال�سغائر، وقد قّدر  مـــور والأ الأ

الكاتـــب اأّن القارئ قد يع�ســـر عليه ا�ستيعاب هذا احلكم؛ 

فجـــاء باملكّون ال�ســـردّي، ونقل خرب عّمـــه واأحد الغلمان، 

فالعـــّم »من اأ�سجع اأهله، له املواقـــف امل�سهورة والطعنات 

املذكـــورة، وهو اإذا راأى الفاأرة تغّرت �سورة وجهه وحلقه 

كالزمع من نظرها وقام من املو�سع الذي يراها فيه« )�س 

ّمـــا الغالم فكان �سجاعـــا مقداما، ولكّنه يفزع  182(، واأ
من احلّية حّتى يفقد �سوابه.    

   وقام املثال الثاين على حكم مطلق مفاده اأّن الن�سر 

يف احلـــرب ل يكـــون بالتخطيط املحكم اأو العـــّدة والعتاد 

واإمّنا هـــو مب�سيئة اهلل، ثّم �ساق خـــرب انت�سار اأبيه وعّمه 

فرجن يف �سيزر.  وبع�س املماليك على جي�س الإ

 وت�سّمـــن املثال الثالث حكما مفـــاده القتال من اأجل 

الوفاء، وهـــو لي�س حكما مطلقا ميكن اعتباره قيمة كونّية 

واإمّنـــا هو حكم جزئّي يخ�ّس �سنفا معّينا من النا�س، ثّم 

اأورد الكاتـــب خرب الكردي الذي قاتل قتال �سديدا مع عّم 

الكاتب واأبيه اإقرارا منه بجميل لهما عليه.

جـــل، وهو حكم  ّمـــا املثـــال الرابع فمـــداره على الأ  واأ

مطلـــق ي�ستمـــّد قّوته من ا�ستنـــاده اإىل احلقائق التي جاء 

�سالم، وقد نقـــل املوؤّلف خرب موت اأحـــد اأ�سحابه  بهـــا الإ

يف �ساحـــة القتـــال رغم �سجاعتـــه و�سغر �سّنـــه، وت�سّمن 

املثـــال اخلام�س حكما مفاده ازدهار العمران متى اأح�سن 

احلاكم �سيا�سة النا�س، وا�ستدّل الكاتب على هذا احلكم 

مبا كان من ح�سن تدبـــر ح�سام الدولة بن دملاج �ساحب 

بدلي�س يف حماية قلعته من التخريب.   

خبار  حـــكام الواردة يف �ســـدارة بع�س الأ  اإّن هـــذه الأ

تّت�سم ب�سمتـــنْي: تتّمثل اأولهما يف نزوعهـــا اإىل التجريد، 

وقد جاء الق�سم ال�ســـردّي اإثرها مبا�سرة مبنزلة التمثيل 

احلكائـــّي ليخّفف ما بها من جتريد، وي�سهل على القارئ 

حكام  ا�ستيعابهـــا، وتّت�سل ال�سمـــة الثانية بنزوع هـــذه الأ

طـــالق؛ فهي مبنزلة املبادئ الكربى التي ميكن اأن  اإىل الإ

، وميّثل الت�سليم بها وجها من وجوه 
�1(

ي�سّلم كّل اإن�سان بها

العتبـــار الذي اأفاده القـــارئ من التجـــارب التي عا�سها 

، واإذا �ســـّكل ق�سم ال�ســـرد ا�سرتاتيجّية متثيل 
�2(

الكاتـــب

تي�ّسر على القارئ العتبار من �سرة اأ�سامة بن منقذ فما 

ال�سرتاتيجّية التي مّثلها ق�سم التعليق؟ 

اأخبار اجلاحظ حكايات �سردّية تقوم بتمثيل م�سمون  اأّن  )�1  يرى حمّمد م�سبال 

خلقّي اأو حكمة م�سرتكة اأو معنى عقدّي اأو فكرة فل�سفّية اأو علمّية، فاإذا كانت 

اأغرا�سا  الوا�سح تخدم  فاإّنها من  ت�سرد حكاية  الّظاهرة  ال�ّسطحّية  بنيتها  يف 

بالغّية.

حمّمد م�سبال، البالغة وال�سرد، جدل الت�سوير واحلجاج يف اأخبار اجلاحظ، 

داب، جامعة عبد امللك ال�سعدي، تطوان، 2010، �س 49. من�سورات كّلّية الآ

)�2  يقول �سعيد جبار متحّدثا عن كتاب العتبار: »واإذا كانت هذه املادة ال�سردّية 

املتلّقي  للقارئ  وموعظة  عربة  لتقدمي  تاأتي  املوؤّلف  يقّدمها  التي  التاريخّية 

ف�سي�سبح مق�سدها التوا�سلّي تعليمّيا توجيهّيا، تعمل على التاأثر فيه من اأجل 

حفزه على العتقاد يف جمموعة من املبادئ ومتّثلها يف حياته و�سلوكاته«.

يف  الدللّية  ن�ساق  الأ بع�س  يف  بحث  التخييلّية  اإىل  ال�سردّية  من  جبار،  �سعيد 

مان، ط 1، الرباط، 2013، �س 99. ال�سرد العربّي، دار الأ
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التوجيه   ا�سرتاتيجّية   /2

 عمد الكاتب يف عّدة مواطن من كتابه اإىل ختم اخلرب 

بتعليق، وكّنا راأينا يف العن�سر ال�سابق من عملنا اأّن التعليق 

ـــر بالن�سبة اإىل الكاتب، ولكّن هذا  مّثل ا�سرتاتيجّية تب�سّ

املكـــّون ينه�س ب�سرب متلف مـــن ال�سرتاتيجّيات متى 

ح ذلك اعتمادا على  نظرنـــا اإليه من زاوية القارئ، ونو�سّ

النماذج التالية: 

ّول: »والرجال اإذا قـــّووا نفو�سهم على �سيء  املثـــال الأ

فعلوه« )�س �102.  

املثال الثـــاين: »ف�سبحان القائل »وع�ســـى اأن تكرهوا 

�سيئا وهو خر لكم« )�س �77.

املثال الثالـــث: »قلت ف�سبحان من نفـــذت م�سيئته يف 

خلقـــه يحيـــي ومييت، وهو حّي ل ميـــوت، بيده اخلر وهو 

على كّل �سيء قدير« )�س �45.

املثال الرابـــع: »«وكّل اأمر ل يح�سره العقل يظهر فيه 

اخلطاأ والزلل« )�س �110.

ّول نتيجـــة مفادهـــا اأّن ال�سجاعة    ت�سّمـــن املثـــال الأ

�سرار تـــوؤّدي وجوبا اإىل الإجناز، وقد و�سل  والعزمية والإ

اإليهـــا الكاتب بعد اأن نقل خـــرب ابن املرّجى الذي ا�ستوىل 

مبفرده على ح�سن، وت�سّمن املثال الثاين نتيجة مدارها 

ّنه يجهل  ن�سان بق�ساء اهلل وقدره لأ علـــى وجوب ت�سليم الإ

موا�سع اخلر واملنفعة، وتفيـــد النتيجة الواردة يف املثال 

الثالث اأّن كّل �ســـيء حمكوم مب�سيئة اهلل، ل �سّيما احلياة 

خر فمفادها  واملـــوت. واأّما النتيجة الواردة يف املثـــال الأ

مـــور للتوّقي من الوقوع يف  وجوب اإعمـــال العقل يف كّل الأ

اخلطاإ. 

 وتتحّقق ا�سرتاتيجّيـــة التوجيه كذلك من خالل تلك 

خبار من  حـــكام التـــي كان الكاتب يقـــّوم بها بع�ـــس الأ الأ

حني اإىل اآخر، فهو يقول: »وكان من طريف ما جرى ذلك 

اليـــوم« )�س 27(. ويقول كذلك: »ومن عجائب ال�سالمة 

اإذا جـــرى بها القـــدر و�سبقت بها امل�سيئـــة« )�س 107(، 

ويقـــول يف مو�ســـع اآخر: »و�ساهـــدت من نخـــوات الن�ساء 

حيان  عجبـــا« )�ـــس 163(، بل يعمد الكاتـــب يف بع�س الأ

خبار مثل قوله يف بداية  اإىل احلكـــم على جمموعة من الأ

فرجن وامل�سلمني: »و�ساأورد من  احلديث عن املعارك مع الإ

عجائب مـــا �ساهدته ومار�سته يف احلـــروب ما يح�سرين 

ذكره« )�س �46. 

اإّن هـــذه النتائـــج الـــواردة يف ق�ســـم التعليـــق يف اآخر 

خبار متّثـــل �سربا من  حكام التـــي تقّوم الأ خبـــار اأو الأ الأ

احلقائـــق التـــي ا�ستخل�سهـــا الكاتب من التجـــارب التي 

عا�سهـــا يف ما تقّدم مـــن عمره، وملّا كانـــت هذه احلقائق 

نتائج مبا�سرة للتجارب التي مّر بها الكاتب فاإّنها �ستحوز 

قدرا كبـــرا من ال�سدق، و�ست�سغط علـــى ذهن القارئ، 

فتوّجهـــه اإىل الت�سليـــم بهـــا والعمل مبقت�ساهـــا من جهة 

كونها حقائـــق مطلقة وغر قابلـــة للت�سكيك يف جدواها، 

واإذا كانـــت اأق�سام اخلرب قد مّثلت ا�سرتاتيجّيات متلفة 

�ساهمـــت يف حتقيق مق�سد العتبـــار، فما ال�سرتاتيجّية 

التي مّثلها الكتاب بكّل اأبوابه.

املحاكاة  ا�سرتاتيجّية   /3

  لقـــد نقـــل اأ�سامـــة بن منقـــذ يف كتابـــه مـــا اأ�سعفته 

الذاكرة با�ستح�ســـاره من التجارب التي عا�سها والوقائع 

التي ح�سرها �ســـواء اأكان فاعال فيهـــا اأم �ساهدا عليها، 

ونقل كذلك مواقفه وردود اأفعاله يف ال�سياقات التي وجد 

نف�ســـه فيها، فبنا �سورة لذاته قوامها ال�سجاعة والبطولة 

واحلكمة واملروءة. 

 والقارئ وهو يقراأ �سرة اأ�سامة بن منقذ يتي�ّسر عليه 

الو�ســـول اإىل تلـــك ال�سورة التـــي بناها الكاتـــب لنف�سه، 
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ثـــر، ويقوده تاأّثره ذلـــك اإىل املحاكاة،  ّثـــر بها اأمّيا تاأ فيتاأ

فيعمل على اّتباع الكاتب يف بع�س املواقف متى وجد نف�سه 

يف �سياق ي�سبه ال�سياق الذي نقله الكاتب، ويقّلده يف بع�س 

لوان من ال�سلوك يف متلف وجوه احلياة. الأ

 اإّن هذه املحاكاة متّثل ا�سرتاتيجّية من ا�سرتاتيجّيات 

العتبـــار؛ فيجـــد القارئ نف�ســـه قد اعترب مـــن �سخ�سّية 

اأ�سامة بن منقذ يف حروبـــه واأ�سفاره و�سيده ولهوه، وغّر 

موقفـــه من عديـــد الق�سايا بناء على مـــا اأفاده من �سرة 

اأ�سامة بن منقذ. 

 لقـــد نه�س مق�سد العتبار غـــر املبا�سر على ثالث 

ا�سرتاتيجّيـــات: التمثيل والتوجيه واملحـــاكاة، وهي كفيلة 

بـــاأن تو�سل القـــارئ اإىل متلـــف �سروب العتبـــار التي 

اأوردها املوؤّلف يف كتابه؛ فيفيد  منها ما من �ساأنه اأن يغّر 

مواقفه اأو يعّدل �سلوكه ويوّجه حياته وجهة ّما. 

اخلامتة

�سامة بن   يّت�ســـح مّمـــا تقّدم اأّن »كتـــاب العتبـــار« لأ

منقذ دليل قاطع على ح�سور اأدب الذات يف  اأدبنا العربّي 

القدمي، ولئن مل ي�ستجب هذا الكتاب كّلّيا ملعاير التجني�س 

احلديثـــة فاإّنه يعـــّد اأقرب اإىل جن�س ال�ســـرة الذاتّية من 

خرى ل �سّيما املذّكرات.   جنا�س الأ الأ

 وقد قام الكتاب على �سربنْي متداخلنْي من العتبار: 

جل،  اعتبار موّجه اإىل الكاتب نف�سه بعد اأن اأرهقه تاأخر الأ

ر؛ فكّثف  ح�ســـار والتب�سّ وتاأ�ّس�ـــس علـــى ا�سرتاتيجّيتْي الإ

ح�ســـار املا�سي يف ذهنـــه. وو�سل  الكاتـــب عـــن طريق الإ

ر ما مّر به من التجـــارب اإىل ا�ست�سفاء  عـــن طريق تب�سّ

املوعظة وا�ستخال�س العربة.

 واأّما ال�سرب الثاين من العتبار فموّجه اإىل القارئ، 

وقـــد نه�ست به ثـــالث ا�سرتاتيجّيـــات متلفة باختالف 

خبار املروّيـــة: التمثيل والتوجيه  املكّونات البنيوّيـــة يف الأ

واملحـــاكاة. ومّكنـــت هـــذه ال�سرتاتيجّيـــات القـــارئ من 

النفـــاذ اإىل مقا�سد الكاتب، والوقوف على ما اأراد له من 

وجوه العتبار.
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ملخ�س البحث :

كرث اأهمية يف الـــكالم الب�سري، فهو الهدف املق�سود من اأّي نظـــام لغوّي، اأّما امل�ستويات  يعتـــرب املعنـــى من الق�سايا الأ

خرى )ال�سوتية وال�سرفية والرتكيبية( فهي حاملة للمعنى، وو�سيلة اأ�سا�سية من و�سائل التبليغ، ونظرًا لطبيعة  الل�سانية الأ

املعنـــى التي متتاز بالغمو�س والتغّر والتبّدل، كانـــت احلاجة ما�ّسة لدرا�سة هذا املكّون املهّم من مكّونات الل�سان الب�سرّي؛ 

ليـــات املعرفية التي �سمحـــت باحلفر يف املعنى  فظهـــر ب�سبـــب ذلك علـــم الّدللة، الذي ناق�س ق�سايـــا املعنى ب�سبكة من الآ

والو�سول اإىل نتائج اأكرث دّقة ومو�سوعية.

ونظـــرًا حليويـــة )املعنى(، جتاذبته حقـــول معرفية اأخرى، كال�سيميائيـــة والتداولية وغرهما، غـــر اأّن هذه املجالت 

لة للك�سف عـــن الّدللت اخلفية يف اخلطاب الب�ســـرّي، حتى واإن كان  املعرفيـــة اّتفقـــت على اعتبار ال�سيـــاق الو�سيلة املف�سّ

احلديـــث عنه حتت اأ�سماء اأخرى، كاملقام، واملوقف، والقرينـــة، واملوؤ�ّسر.. لكّنها جميعًا ت�سر اإىل اأهمّية ظروف التخاطب 

يف �سياغة اخلطاب، وفهم معانيه وك�سف دللته.

و�ساأحـــاول يف ورقتـــي اأن اأ�سّلـــط ال�سوء على ال�سياق �سمن ثالثـــة مقاربات؛ املقاربة الرتاثية، التـــي ت�ستلهم من جهود 

اللغويني العرب، وعلماء اأ�سول الفقه، ومقاربة علماء الل�سانيات )نظرية فرث ال�سياقية(، واملقاربة التداولية التي اأعطت 

اأهمية اأكرب لق�سايا ال�سياق �سمن بنية اخلطاب واآلية ا�ستك�سافه.

الكلمات املفاتيح :

املعنى، الّدللة، 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
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Abstract :
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 )Meaning( جوهر عملية التخاطب، 

فهـــو احلقيقة التي يهدف املتكّلمون اإىل اإبالغها، ويهدف 

املخاَطبـــون ل�ستيعابها وفهمها، ومـــع ذلك فاإّن الهتمام 

بـــه مل يكن كبـــرًا يف الّدرا�ســـات اللغويـــة القدمية، فقد 

ولوية للبنية ال�سكلية للخطاب اللغوي على ح�ساب  ظّلت الأ

بنيتـــه الّدللية، ف�سهـــدت احل�سارات القدميـــة اهتمامًا 

باجلوانـــب ال�سوتيـــة للكلمـــة، وب�سيغهـــا ال�سرفيـــة، اأو 

باجلوانب الرتكيبية للكالم، اأّما احلديث عن املعنى فقد 

تـــي بالتبعية يف الخت�سا�ســـات املختلفة، كتف�سر  كان ياأ

ن�سو�س الّدين، اأو الفل�سفة ونحوهما.

غـــر اأّن العـــامل اللغـــوي الفرن�ســـي مي�ســـال بريـــال 

لالهتمـــام  دعـــوة  1883م  �سنـــة  اأطلـــق   )M.Bréal(
باجلوانـــب الّدللية للخطـــاب اللغوي، واأعلـــن من خالل 

كتابـــه )Essai de Sémantique( عـــن تاأ�سي�س علم 

الّدللة )Semantic(، بغر�س البحث يف ماهية املعنى، 

واآليـــات ت�سّكله، وطرق حتّوله، قائـــال: »اإّن الدرا�سة التي 

ندعـــو اإليها القارئ هـــي من نوٍع حديـــث للغاية بحيث مل 

ت�ســـّم بعد، نعم لقد اهتّم معظـــم الل�سانيني بج�سم و�سكل 

الكلمات، وما انتبهوا قـــّط اإىل القوانني التي تنتظم تغر 

املعاين، وانتقاء العبارات اجلديـــدة والوقوف على تاريخ 

ميالدهـــا ووفاتها، ومبـــا اأن هذه الّدرا�ســـة ت�ستحق ا�سمًا 

 �Semantic( خا�ســـًا بهـــا، فاإّننا نطلـــق عليهـــا ا�ســـم

، وبرغـــم اأهمية ما دعا اإليه 
�1(

للدللـــة على علم املعاين«

بريـــال اإّل انه مل يلق ال�سدى والرتحيـــب املطلوبني، فقد 

ّخـــر ذيوع اأفكاره اإىل �سنـــة 1923م عندما اأ�سدر عاملا  تاأ

اللغـــة الإجنليزيني )اأوجدن وريت�ســـاردز( كتابهما معنى 

.�The Meaning of Meaning( املعنى

 Le Roy Maurice: les grands courants de la   �1(

علم  منقور:  اجلليل  نقال عن عبد    linguistique modern p46
الّدللة اأ�سوله ومباحثه �س20

 De( دو�سو�ســـر  فردينانـــد  حما�ســـرات  وبذيـــوع 

Saussure( يف القرن الع�سرين جرى اإعادة ترتيب علوم 
اللغة، فتّمت �سياغة قواعد املعرفة اللغوية حتت م�سطلح 

الل�سانيـــات )Linguistic(، واأ�سبـــح علـــم الّدللـــة هو 

�سافة  امل�ستوى الرابع من م�ستويات هذا العلم الوليد، بالإ

اإىل امل�ستـــوى ال�سوتـــي، وامل�ستـــوى ال�ســـريف، وامل�ستـــوى 

الرتكيبي.

هل املعنى م�سكلة؟

يعتـــرب املعنى مـــن املفاهيم الزئبقيـــة، فهو غر قابل 

للتكميـــم، ول ميكـــن القب�س عليه، ول قيا�ســـه، اأو تثبيته، 

اإّنه �سريع التفّلت، فما يزال الّنا�س متلفني يف م�ستويات 

اإدراكـــه، وطرق الو�ســـول اإليه، واآليـــات اإنتاجه، ومن هنا 

تـــي حيويـــة هـــذا املفهـــوم، فمن هـــذه الديناميـــة توّلد  تاأ

فكار،  الختـــالف، ومـــن الختـــالف انبثقـــت الـــروؤى والأ

وت�سّكلت الفل�سفات والعلوم.

لقـــد فّكك حممـــد مفتاح مفهـــوم املعنى، وحـــاول اأن 

يح�ســـي م�ستوياته، انطالقًا من معطيـــات ال�سيميائيات 

�سول، فوجد بـــاأّن املعنى  م�ستعينـــًا باجتهادات علمـــاء الأ

ر�سية، لـــكّل طبقة ميزات  طبقات، كطبقـــات الق�سرة الأ

وخ�سائ�ـــس حمـــّددة، وهـــذه امل�ستويات تقـــع بني قطبني 

اأ�سا�سيني وهمـــا منتهى الو�سوح ومنتهى الغمو�س، وعليه 

حتـــّدث عـــن اإمكانيـــة ت�سنيـــف الّن�سو�س تبعـــًا لدرجة 

قربهـــا اأو بعدها عن هذيـــن القطبني، فقال: »يخطئ من 

ـــم بـــاأّن اللغـــة �سّفافة، وكذلـــك يخطئ مـــن يعترب اأّن  ي�سلِّ

خذ باأحد  اللغـــة َعَمـــاء واأّن اخلطاب حجاب، وجتّنبـــًا لالأ

الّطرفني دون �سواه، فاإّننا نقرتح درجات للّدليل من حيث 

. وتبعًا لهـــذا التوجيه حتّدث مفتاح عن 
�2(

طبيعـــة معناه«

الّدرجـــات التالية من الّن�سو�س، وهـــي: الّن�س الوا�سح، 

الّن�ـــس البنّي، الّن�ـــس الظاهر، الّن�ـــس املحتمل، الّن�س 

.
�3(

املمكن، الّن�س العمّي

)�2  حممد مفتاح: املفاهيم معامل �س147.

)�3  انظر �سرح هذه امل�سطلحات يف املرجع ال�سابق �س-147 148
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اأّما يف الثقافة العربية القدمية فاإّن العالقة بني اللفظ 

واملعنى كانت دائمـــًا اإ�سكالية، ح�سرها علماء املنطق يف 

خ�سرّي يف منظومة  خم�س عالقات، كما نّبه على ذلك الأ

:
�1(

ال�سّلم املرونق

ْلفـــــــاِظ ِلْلَمعـــــانـــــــي َوِن�ْسَبـــــُة الأَ

ْق�َســـــاٍم بـــال ُنْقـ�ســــاِن َخْم�َســـــُة اأَ

َتـــواُطـــــوؤٌ َت�َسـاُكــــــــٌك َتَخـــــاُلــــــُف

َوال�ْسِتـــــراُك َعْك�ُســـــُه الّتــــَراُدُف

فاملفـــردة قـــد تـــدّل علـــى معناهـــا ب�ســـورة مبا�سرة 

ن�سان« على  ت�سمـــل كّل اأفراده، وهي التواطوؤ، كدللـــة »الإ

فراد يف  زيد وعمـــرو وبكر، اأو تدّل على معنـــى يتفاوت الأ

الت�ساف به، كدللة »ال�سوء« التي تتفاوت بني )ال�سم�س، 

والقمر، وال�ّسراج(، وهو الت�ساكك، اأّما ال�سرتاك فاحتاد 

اللفـــظ واختـــالف املعنـــى، كدللـــة »العـــني« علـــى العني 

البا�ســـرة، وعني املـــاء، وغرهمـــا. والـــرّتادف هو دللة 

اللفظني علـــى املعنى الواحد، ويـــراد بالتخالف اختالف 

لفاظ لختالف املعاين، وهو اأكرث مفردات اللغة. الأ

كمـــا حتّدث املناطقة عـــن دللت املطابقة والت�سمن 

�سكال ال�سابطة لعالقة اللفظ مع  واللتزام، باعتبارها الأ

ّن الكلمة قد تدّل على متام املعنى )املطابقة(، اأو  معناه، لأ

علـــى بع�سه )الت�سّمن(، اأو على معنى م�ساحٍب له عقاًل 

.
�2(

اأو عرفًا كّدللة احلاجب على العني )اللتزام( 

ويح�ســـر اللغويـــون العالقات الّناظمة بـــني الكلمات 

ومعانيهـــا �سمـــن ثالثة اأطر، وهي التبايـــن، وال�سرتاك، 

والـــرتادف، قـــال اأحمد متار عمـــر: »األفـــاظ اللغة من 

حيث دللتها ثالثة اأنواع:

اأ-املتباين: وهو اأكـــرث اللغة، وذلك اأن يدّل اللفظ الواحد 

على معنى واحد.

خ�سري: �سرح ال�سّلم �س67. )�1  الأ

)�2  حبيب بوزوادة: علم الّدللة، التاأ�سيل والتف�سيل �س84.

ب-امل�ســـرتك اللفظي: وهـــو اأن يدّل اللفـــظ الواحد على 

اأكرث من معنى.

ج-املـــرتادف: وهـــو اأن يـــدّل اأكرث مـــن لفظ علـــى معنى 

.
�3(

واحد«

ّمـــا علمـــاء اأ�سول الفقـــه فقد امتـــازت نظرتهم اإىل  اأ

املعنـــى بالكثر مـــن احليوية والّدقة، فهـــم يتحّدثون عن 

قطبـــني اأ�سا�سيـــني وهمـــا )املحكـــم واملت�سابـــه( اللـــذان 

ميثـــالن منتهى البيان، ومنتهى الغمو�س، قال ال�ّسيوطي: 

»املحكم ل تتوقف معرفته على البيان، واملت�سابه ل يرجى 

، وبني هذين القطبني هناك م�ستويات اأخرى من 
�4(

بيانه«

املعاين متدّرجة يف درجة و�سوحها وبيانها، قال ال�سريف 

التلم�ساين: »اعلم اأّن اللفـــظ اإّما اأن يحتمل معنيني، اأو ل 

يحتمـــل اإّل معنى واحدًا، فاإن مل يحتمل بالو�سع اإّل معنى 

واحدا فهو )الّن�ـــس(، واإن احتمل معنيني؛ فاإّما اأن يكون 

راجحـــا يف اأحد املعنيني، اأو ل يكـــون راجحا، فاإن مل يكن 

راجحـــًا يف اأحد املعنيني فهو )املجمل(، وهو غر املت�سح 

الّدللـــة. واإن كان راجحًا يف اأحـــد املعنيني؛ فاإّما اأن يكون 

رجحانه من جهة اللفظ، اأو من جهة دليل منف�سل، فاإذا 

كان من جهـــة اللفظ فهو )الّظاهـــر(، واإن كان من جهة 

دليل منف�سل فهو )املوؤّول(، فخرج من هذا اأّن اللفظ اإّما 

.
�5(

، واإّما جممٌل، واإّما ظاهٌر، واإّما موؤّول« ن�سٌّ

�ســـكايل يقـــع الت�ســـارب يف  طـــار الإ و�سمـــن هـــذا الإ

املعاين، والتباين يف الّدللت للمفردة الواحدة، وللخطاب 

الواحد، وهو ما دفع امل�ستغلني بعلم الّدللة وق�سايا املعنى 

اإىل البحث عن ال�سبل الكفيلة باإزاحة الغمو�س، والو�سول 

اإىل املعـــاين احلقيقيـــة للخطـــاب اللغوّي، فظهـــرت تبعًا 

لة، مثل النظرية  لذلـــك العديد من النظريـــات ذات ال�سّ

�ساريـــة، والّنظريـــة الت�سّوريـــة، والنظريـــة ال�سلوكية،  الإ

)�3  علم الّدللة �س145.

تقان يف علوم القراآن �س300. )�4  ال�سيوطي: الإ

)�5  ال�سريف التلم�ساين: مفتاح الو�سول �س47.
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ونظريـــة احلقول الّدللية، والنظريـــة التوليدية، وغرها 

مـــن الّنظريـــات، التي قّدمـــت الكثـــر للتحليـــل اللغوي، 

واأّمـــدت الّدار�سني بالعديد مـــن املنهاجيات التي �سمحت 

بالقـــرتاب العلمي من ق�سايا املعنـــى، وحاولت اأن تبحث 

يف اآليات ت�سّكل املعنى، و�سبل الو�سول اإليه.

غـــر اأّن النظريـــة التـــي اأثبتـــت كفاءتهـــا يف تف�ســـر 

ّنها  الّدللت وتو�سيـــح املعاين هي النظريـــة ال�سياقية. لأ

جعلـــت هّمها هـــو ك�ســـف املعنـــى، والتعّرف عليـــه �سمن 

ال�ستعمالت اللغوية املختلفة. وهو ما �سنحاول ا�ستعرا�سه 

لحقًا يف هذه الّدرا�سة.

مفهوم ال�ّسياق:

بل وغرهـــا، ي�سوقها  جـــاء يف ل�سان العـــرب: �ساق الإ

بل ت�ساوقـــًا: تتابعت،  �سوقـــًا.. وقد ان�ساقـــت وت�ساوقت الإ

ـــداق واملهر �سياقـــًا واأ�ساقـــه، واإن كان  و�ســـاق اإليهـــا ال�سّ

بُل،  ـــداق عند العرب الإ ّن اأ�سل ال�سّ دراهـــم اأو دنانر، لأ

وهـــي التي ُت�ســـاق، فا�ستعمل ذلـــك يف الّدرهـــم والّدينار 

وغرهما..

ومعظـــم املعاجـــم العربيـــة حت�سر دللـــة ال�ّسياق يف 

الّتتابـــع دون انقطاع، قال اجلوهـــرّي: »يقال ولدت فالنة 

ثالثـــة بنني على �ساق واحدة، اأي بع�سهم على اإثر بع�س، 

لي�ست بينهم جارية..«

 �Context( اأّما يف ال�سطـــالح فتتاأّلف كلمة �سياق

من ال�سابقـــة )Con( وتعني امل�ساركة، و)Text( وتعني 

الّن�ـــس، وعليه فكلمـــة )Context( هي )مـــع الّن�س(، 

اأو )م�ساحبـــات الّن�ـــس(، ويف هـــذا امل�سطلح اعرتاف 

بوجـــود حقيقتني، وهمـــا الّن�س بو�سفـــه منظومة لغوية، 

وم�ساحبـــات للن�ـــس بو�سفهـــا العنا�ســـر املحيطة بهذه 

 :�S.Ullmann( املنظومة اللغويـــة، قال �ستيفان اأوملان

»اإّن ال�سيـــاق علـــى هـــذا التف�ســـر ينبغـــي اأن ي�سمـــل –ل 

الكلمات واجلمل احلقيقيـــة ال�ّسابقة والالحقة فح�سب- 

بـــل والقطعة كّلها والكتاب كّله، كما ينبغي اأن ي�سمل بوجه 

مـــن الوجوه كّل ما يّت�سل بالكلمة من ظروف ومالب�سات. 

والعنا�ســـر اللغوية املتعّلقة باملقام الذي تنطق فيه الكلمة 

.
�1(

خرى اأهميتها البالغة يف هذا ال�ساأن« لها هي الأ

اإّن ال�سيـــاق هو »املحيط اللغوي الذي تقع فيه الوحدة 

اللغويـــة، �سواء اأكانت كلمة اأو جملة يف اإطار من العنا�سر 

. فال�سيـــاق هـــو ن�ـــسٌّ اآخـــر 
�2(

اللغويـــة اأو غـــر اللغويـــة«

م�ساحـــب للّن�س الظاهـــر للقّراء، وهـــو عن�سر مهّم يف 

توجيه الـــّدللت، واكت�ساف املعاين، التي تتمّيز باحلركة 

والتفّلت والتغّر امل�ستمر.

واأّي دعوة لالكتفاء بالّدللة املعجمية وحدها، مبعزل 

عـــن موقعها داخل اخلطاب، اأو عن ظـــروف اإنتاجها هي 

دعـــوة غر علميـــة، ومالفـــة لطبيعة الـــكالم الب�سرّي. 

راء ين�سون  يقول �ستيفان اأوملان »اإّن الذين ينادون بهذه الآ

�سا�سي بـــني الكالم واللغة، وهـــذا الفرق يتمّثل  الفـــرق الأ

يف اأّن ال�ّسياقـــات اإمّنـــا تكون يف املواقـــف الفعلية للكالم، 

وغنـــّي عن البيان حينئذ اأّن معـــاين الكلمات املخزونة يف 

اأذهـــان املتكّلمني وال�ّسامعني ل حتظـــى بالّدقة والتحديد 

اإّل حـــني ت�سّمهـــا الرتاكيـــب احلقيقـــة املنطوقـــة.. ولكن 

عـــدم و�سوح الفرق بني الكالم واللغـــة قد عاق كثرًا من 

العلماء عن منح الكلمات املفردة ن�سيبها من ال�ستقالل 

. فال جمال لكت�ساف املعاين احلقيقية 
�3(

الذي ت�ستحقه«

للكلمات خارج دائرة ال�ستعمال.

ال�ّسياق يف الرتاث العربي:

لقـــد انتبه الّدار�سون العرب يف وقت مبّكر اإىل اأهمّية 

ال�ّسياق يف توجيه الّدللت واكت�ساف املعاين، فنجد الكثر 

مـــن العلماء ل ُيْقِدُم على تفكيك مفهوٍم من املفاهيم قبل 

)�1  �ستيفن اأوملان: دور الكلمة يف اللغة ترجمة كمال ِب�ْسر �س57.

املكرمة،  مكة  القرى،  اأم  جامعة  ال�سياق،  دللة  الطلحي:  ردة  بن  اهلل  ردة    �2(

�س51. ط1  1424هـ، 
)�3  �ستيفن اأوملان: دور الكلمة يف اللغة ترجمة كمال ِب�ْسر �س57.
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اأن يتنـــاول بالّتحليـــل �ســـروط اإنتاجه، وظـــروف اإن�سائه. 

وميكننـــا اأن نلم�س ذلك بو�سوح يف بيئتني رئي�سيتني؛ بيئة 

�سول، وبيئة علماء اللغة. علماء الأ

�سولين: الأ بيئة   -  1

اإّن تعامل علماء اأ�ســـول الفقه مع اخلطاب ال�ّسرعي، 

اأك�سبهـــم وعيـــًا كبـــرًا بخطـــورة املعنـــى واأهميتـــه، فهم 

حكام  يعتـــربون اأنف�سهـــم يتحّملـــون م�سوؤولية �سياغـــة الأ

وتبليغها للّنا�س انطالقًا من القراآن وال�ّسنة وباقي م�سادر 

الت�سريع، حتى اأطلق عليهم ابن القيم لقب )املوّقعني عن 

، ولذلك متّيـــزت نظرتهم اإىل اخلطاب 
�1(

رّب العاملـــني( 

ال�ّسرعـــي بالكثر من الّدقة والتحـــّري، والنظر املتوا�سل 

والعميـــق يف �سياقاتـــه املختلفـــة، واعتـــربوا ذلـــك �سرطًا 

حكام، يقول ابـــن القيم: »ال�ّسياق  اأ�سا�سيـــًا ل�ستنبـــاط الأ

ير�ســـد اإىل تبيني املجمل، وتعيـــني املحتمل، والقطع بعدم 

احتمال غر املـــراد، وتخ�سي�س العـــام، وتقييد املطلق، 

وتنـــّوع الّدللة، وهذا من اأعظم القرائن الّدالة على مراد 

املتكّلـــم، فمن اأهمله غلط يف نظـــره، وغالط يف مناظرته 

  ْنـــَت الَعِزْيُز الَكِرمْيُ َك اأَ نَّ إِ فانظـــر اإىل قوله تعـــاىل ُذْق ا

 كيـــف جنـــد �سياقـــه يدّل علـــى اأّنه 
�2(

)الّدخـــان:�214 

.
�3(

الذليل احلقر«

فتف�ســـر اخلطـــاب الّدينـــي ي�ستلزم مـــن وجهة نظر 

�سهام  �سوليني ا�ستح�سار كافة القرائن التي ميكنها الإ الأ

يف توجيه املعنـــى، وذلك انطالقًا من قاعدة اأّن اخلطاب 

-قراآنًا اأو حديثًا- ظنيُّ الّدللة غالبًا، فنحن اأمام نوعني 

من اخلطـــاب؛ خطاب احتمايل، وخطـــاب غر احتمايل 

)ن�س( مثلما قال الغزايل: »اإن كان ن�سًا ل َيحتِمل؛ َكَفى 

�سويل ال�ّسهر )اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني(. )�1  وذلك يف كتابه الأ

ثيم  ية: اإّن �سجرة الّزقوم طعام الأ بلي�س، و�سياق الآ ية موّجه لإ )�2  اخلطاب يف الآ

ثم  اجلحيم  �سواء  اإىل  فاعتلوه  خذوه  احلميم  كغلي  البطون  يف  تغلي  كاملهل 

الكرمي )الدخان:  العزيز  اأنت  اإنك  راأ�سه من عذاب احلميم ذق  �سبوا فوق 

.�214
)�3  ابن القيم: بدائع الفوائد )�222/4.

معرفـــُة اللغِة، واإن تطرق اإليه الحتمال؛ فال ُيعرف املراُد 

ل  ، وقد ف�سّ
�4(

منه حقيقًة اإل بان�سمام قرينٍة اإىل اللفظ«

�سول يف ذكـــر ال�ّسياقات التي تتحّكم يف دللت  علماء الأ

اخلطـــاب حتـــت م�سطلـــح )القرائـــن املرّجحـــة(، وهي 

.
�5(

عندهم »اإّما لفظية، واإّما �سياقية، واإّما خارجية«

اأّول-القرينة اللفظية: 

وهـــي التي ترّجـــح املعنـــى املحتمل من داخـــل البنية 

�سوليـــون لذلك بلفظة  �ســـكال، وميّثل الأ اللغويـــة حملِّ الإ

َن  بَّ�سْ )قرء( الـــواردة يف قولـــه تعـــاىل َوامْلَُطلََّقـــاُت َيرَتَ

نُف�ِسِهـــنَّ َثاَلَثـــَة ُقـــُرْوٍء )البقـــرة: 228( ، فهي لفظة  ِباأَ

حتتمل يف اللغة معنى احلي�س والطهر، لّكن اختالف جن�س 

العدد عن املعدود قرينٌة لفظية ترّجح املعنى الثاين، يقول 

طهار مذّكرٌة؛ فيجب ذكر الّتاء  ال�سريف الّتلم�ســـاين: »الأ

يف العـــدد امل�ساف اإليها، فيقـــال: ثالثة اأطهار، واحلي�س 

موؤّنثـــة؛ فيجـــب حذف التـــاء من العـــدد امل�ســـاف اإليها، 

 َثاَلَثَة ُقُرَوٍء :فيقال: ثالُث ِحَي�س، ولـّما قال اهلل تعاىل

.
�6(

طهاَر« بالّتاء، علمنا اأّنه اأراد الأ

ا-القرينة ال�ّسياقية: ثانياً

تنق�سم القرينة ال�ّسياقية اإىل ن�سية وحالية، يريدون 

بالقرينـــة الّن�سيـــة عالقـــة الن�ـــس بالوحـــدات الّن�سية 

القريبـــة منـــه، حيـــث تخ�ســـع دللـــة الّن�ـــس للتوجيهات 

، مثالـــه قوله تعاىل: 
�7(

الّدلليـــة للمرّكبات املجـــاورة لها

ِبيُّ  َراَد النَّ ْن اأَ ِبـــيِّ اإِ ن َوَهَبـــْت َنْف�َسَها ِللنَّ ِمَنـــًة اإِ وؤْ ًة مُّ َواْمـــَراأَ
حزاب:50( ، يـــدّل على جواز عقد  اأَن َي�ْسَتنِكَحَهـــا )الأ

ا  الّنـــكاح بلفظ الهبـــة، لكنه تعبر يحتمـــل اأن يكون خا�سًّ

ّمته، فجاء متام  بالنبي �، كما يحتمل اأن يكون عاما لأ

ية مرّجحـــا خل�سو�سية ذلك بالنبـــي �: َخاِل�سًة  الآ

�سول �س185 )�4  الغزايل: امل�ست�سفى من علم الأ

�سول �س56. )�5  ال�سريف الّتلم�ساين: مفتاح الو�سول اإىل بناء الفروع على الأ

)�6  املرجع نف�سه �س56.

دب �س7. )�7  د.عبد الكرمي بكري: ف�سول يف اللغة والأ
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حزاب:�50.  )الأ ِمِننْيَ َلَك ِمْن ُدْوِن املُوؤْ

اأّما القرينـــة احلالية فراد بها املرّجحات امل�ساحبة 

ّن »اأمر الّدللة ل يحمله اخلطاب كن�سق لغوّي،  للخطاب، لأ

نتاجية التي يحـــّول عربها  واإمّنـــا مـــرّده اإىل الطبيعـــة الإ

 ،
�1(

القارئ خطاب الّن�س اإىل خطاب ذي مقا�سد دللية«

ىَل َما ُكنُتم ِبِه  ِبنَي انَطِلُقـــوا اإِ ْلُمَكذِّ ومثالـــه: َوْيٌل يْوَمِئـــٍذ لِّ

ىَل ِظلٍّ ِذي َثاَلِث �ُسَعٍب َل َظِليٍل َوَل ُيْغِني  ُبوَن انَطِلُقوا اإِ ُتَكذِّ

ِمَن اللََّهِب )املر�سالت:29--30-28-31(، فاملق�سود 

من الظّل يف هذا ال�ّسياق هو لهب جهّنم، وجرى ا�ستعمال 

كلمـــة ظل على �سبيل التهّكـــم، فاخلطاب يف النهاية وليد 

تفاعالت �سخ�سية واجتماعية واأدبية معّقدة، ومن واجب 

.
�2(

القارئ اأن يعترب كّل ذلك يف احل�سبان

ا-القرينة اخلارجية:  ثالثاً

هـــي اأداة ترجيح معنى من املعـــاين غر املت�سّمنة يف 

�سكال، ولكنهـــا ت�ستفاد من خطابات  اخلطاب مو�ســـع الإ

�سوليون باأّنها »موافقـــُة اأحِد املعنيني  اأخرى، وعّرفهـــا الأ

.
�3(

لدليٍل منف�سٍل، من ن�س، اأو قيا�س، اأو عمل

َذا َطلَّْقُتُم  مثال الن�س: تف�سر الِعّدة يف قوله تعاىل: اإِ

َة )الّطالق:1(،  وا اْلِعدَّ ِتِهنَّ َواأَْح�سُ �َساء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ النِّ

َة  حناف اعتربوا الِعدَّ فهي تعني الّطهر واحلي�س، لكّن الأ

ثـــالث حي�سات بقرينة ن�سية خارجية، وهي قوله تعاىل: 

ِن اْرَتْبُتْم  إِ �َساِئُكـــْم ا ِئـــي َيِئ�ْســـَن ِمـــَن امْلَِحي�ِس ِمـــن نِّ َوالالَّ
َن )الّطالق:4(،  ِئي مَلْ َيِح�سْ ُتُهنَّ َثاَلَثُة اأَ�ْسُهٍر َوالالَّ َفِعدَّ

فجعـــل عدة املـــراأة التي ل حتي�س ثالثـــة اأ�سهر، بدل عن 

�سل يف ح�ساب  احلي�ـــس، مّما دّل على اأن احلي�ـــس هو الأ

ية ال�سابقة. العدة ولي�س الّطهر، فف�ّسرت الآ

مثـــال القيا�س: تف�سر املالكية ملعنـــى الِعّدة الوارد يف 

جامعة  قراءات،  جملة  اخلطاب،  ومق�سدية  التاأويل  منقور:  اجلليل  د.عبد   �1(

ول �س49. مع�سكر العدد الأ

دب �س9-8. )�2  د.عبد الكرمي بكري: ف�سول يف اللغة والأ

�سول �س57. )�3  ال�سريف التلم�ساين: مفتاح الو�سول اإىل بناء الفروع على الأ

ية ال�سابقـــة انطالقا من القيا�س، فاعتـــربوا اأّن الِعّدة  الآ

لـّما كان ماأموًرا بها كانت عبادة، وبالقيا�س على ال�سالة 

وال�سيام والّطواف –وهي عبادات كّلها- ل يجوز التعبد 

باحلي�س، ولذا وجب حمل املعنى على الّطهر.

ْيُتُمـــويِن  َراأَ َكَمـــا  ــوا  لُـّ �: »�سَ مثـــال العمـــل: قولـــه 

، يف بيـــان �سفة ال�سالة، وقولـــه �: »ُخُذوا 
�4(

ـــي« لِّ اأُ�سَ

، يف بيان �سفة احلـــج، وهذه اأح�سن 
�5(

ـــي َمَنا�ِسَكُكـــْم« َعنِّ

فة،  ّن »البيـــان بالفعل اأدلُّ علـــى ال�سّ اأنـــواع القرائـــن، لأ

واأوقـــُع يف الفهم من ال�سفة بالقـــول، مِلَا يف امل�ساهدة من 

 .
�6(

خبار« املزيد عن الأ

�سوليـــون نظـــروا اإىل اخلطـــاب ال�ّسرعي بو�سفه  فالأ

بنيـــة ن�سيـــة متكاملـــة، ل يعتـــربون اجلملة هـــي الوحدة 

�سا�سيـــة املهيمنـــة فيه، ولكنهـــم يتحّدثون عـــن الّن�س  الأ

ب�سورة اأكـــرث حداثة، يرتبط اأوله باآخـــره، ويف�ّسر بع�سه 

بع�ســـا، اإّنهم يقرتبون كثرا ممـــا ي�سّميه املعا�سرون علم 

الن�ـــس )Science du texte(، ومـــن َثـــمَّ فـــاإّن فهـــم 

اخلطاب يكون حمتاجـــا اإىل اإدراك مكّوناته كافة، ولي�س 

بالقت�ســـار على نظـــرة جمتـــزاأة تكتفي مبحـــلِّ ال�ساهد 

بعيـــدا عن ال�سياقـــات الداخلية واخلارجيـــة. لذلك يغدو 

مـــن ال�سروري ال�ستعانة على فهم الن�س بكافة املكّونات 

التـــي ت�سّكل بيئة اخلطاب، ومنها تف�ســـر الن�ّس بالن�س 

نف�ســـه، مثلمـــا نلم�س ذلك عنـــد املف�سريـــن الذين جعلوا 

.
�7(

تف�سر القراآن بالقراآن اأ�سل التفا�سر

اللغوين: بيئة   -  2

لقد �سّكل ال�ّسياق حجر الّزاوية يف الّدرا�سات اللغوية 

العربية، فحظي هذا املّكون باأهمية بالغة لدى املعجميني 

)�4  اأخرجه البخاري وم�سلم

)�5  اأخرجه م�سلم

)�6  ابن قدامة: رو�سة الناظر وُجنة املُناظر �س185.

ْنَعْمَت َعَلْيِهْم)الفاحتة:  َراَط الِذْيَن اأَ نعام قوله تعاىل:�سِ )�7  فيف�سرون –مثال- الإ

ْن َحَمْلَنا  ِة اآَدَم َومِمَّ يَّ نَي ِمن ُذرِّ ِبيِّ َن النَّ  َعَلْيِهم مِّ
ُ ّ
ْنَعَم اهلل ِذيَن اأَ ْوَلِئَك الَّ اأُ 7(، بقوله: 

ْن َهَدْيَنا َواْجَتَبْيَنا )مرمي: �58. �ْسَراِئيَل َومِمَّ ْبَراِهيَم َواإِ إِ ِة ا يَّ َمَع ُنوٍح َوِمن ُذرِّ
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والنحـــاة والبالغيـــني وغرهـــم، الذيـــن كانـــوا مدركني 

هميـــة ظروف اإن�ســـاء اخلطاب يف فهـــم اخلطاب، ويف  لأ

ت�سكيلـــه اأي�ســـًا. وقـــد ظّل البالغيـــون يـــرّددون عبارتهم 

ال�سهرة )لكّل مقام مقـــال(، اإدراكًا منهم بدور العوامل 

غر اللغوية يف بلورة خطاب لغوي قادر على الو�سول اإىل 

املتلقني بالي�سر املطلوب والّدقة املرغوبة، حتى اخت�سروا 

مفهوم البالغة يف كلمة )املقام(، وقال قائلهم »البالغة 

.
�1(

هي مطابقة الكالم الف�سيح ملا يقت�سيه احلال«

ووعيًا مـــن اجلاحظ �سيـــخ البالغة العربيـــة باأهمية 

الّتناغم بـــني اخلطاب اللغـــوي و�سياقـــه الجتماعي دعا 

يف عبارتـــه ال�ّسهـــرة اإىل ت�سكيـــل خطـــاب لغـــوّي يراعي 

اأحـــوال املخاطبـــني وقدراتهـــم ومنزلتهـــم الجتماعيـــة، 

فقـــال: »جمـــاع البالغة التما�ـــس ح�سن املوقـــع، واملعرفة 

ّمة، ول  ّمة بكالم الأ ب�ساعـــات القول، واأن ل ُيكلَّـــم �سّيد الأ

مر علـــى اإفهام كّل قوٍم  امللـــوك بكالم ال�ّسوقـــة، ومدار الأ

 ،
�2(

مبقدار طاقتهم، واحلمل عليهم على اأقدار منازلهم«

فالبالغـــة هي القدرة على حترير املعنى من عقال البنية 

ال�سكلية للغة، ب�سياغة خطاب توا�سلّي، اإفهامي، وهذا ما 

ل ميكن حتقيقه بعيدًا عن مراعاة �سياق التخاطب، الذي 

يح�سره اجلاحظ يف اأحوال املخاطبني ومقاماتهم.

نظرية ال�ّسياق:

يف خ�ســـم املحـــاولت العلمية املتالحقـــة ل�ستك�ساف 

 Contextuel( ال�سياقيـــة  النظريـــة  ظهـــرت  املعنـــى 

Theory( بو�سفهـــا اإحـــدى املحـــاولت اجلـــاّدة للبحث 
يف معنى املعنى، واآليـــات حتّوله، وكان زعيم هذا الجتاه 

العـــامل الربيطاين فـــرث )Firth( الـــذي اعترب املعنى 

»جمموعـــة مرّكبة من العالئـــق ال�ّسياقية، وعلى الّدرا�سة 

اأن  والّدلليـــة  واملعجميـــة،  والرتكيبيـــة،  الفونولوجيـــة، 

تعالج مكّونات هذه املجموعـــة يف اإطار �سياقها املنا�سب، 

)�1  اأحمد الها�سمي:جواهر البالغة �س27.

)�2  اجلاحظ: البيان والتبيني )�81/1.

فالّدرا�ســـة الّدللية ح�ســـب مفهومه ينبغي لهـــا اأن تربط 

امللفوظـــات الل�سانيـــة ب�سياقهـــا املوقفـــي الـــذي تنتج فيه 

، فاملفـــردة الواحدة قـــد حتمل عـــددًا هائاًل 
�3(

بالفعـــل«

مـــن املدلولت بح�ســـب ال�ّسياقات التي تنتمـــي اإليها هذه 

املفـــردة، وعليه يظّل ال�ّسياق هو الوحيـــد الكفيل بتحديد 

املدلـــول املراد، يقـــول اأحمد ح�ســـاين: »التف�سر الّدليل 

يف ظـــل الّنظريـــة ال�ّسياقيـــة ينبنـــي مبدئيًا علـــى ح�سر 

ال�ّسياقـــات املختلفـــة التـــي يظهـــر فيهـــا عـــادة العن�سر 

الل�ساين بو�سفه مدخاًل معجميـــًا غر ثابت، يتغر بتغر 

املواقف، وال�ّسياقات املختلفة التي يرد فيها، �سواء اأكانت 

.
�4(

هذه ال�ّسياقات ل�سانية اأم غر ل�سانية«

لقـــد �سّرح فرث باأّن املعنـــى ل ينك�سف اإّل من خالل 

ّن ال�ّسياق وحـــده هو الذي  ، لأ
�5(

ت�سييـــق الوحدة اللغويـــة

يحـــّرر املفردات مـــن اأغاللهـــا املعجمية، وي�سيـــف اإليها 

مفاهيـــم جديدة ت�سمح بتحديد دقيـــٍق لدللتها. و�سمن 

طار �سّنف رواد هذه الّنظرية ال�سياقات واملواقف  هذا الإ

التي ت�سارك يف اإنتاج املعنى كما ياأتي: 

:)Linguistic Context( اللغوي ال�سياق   -  1

طار  ّنه كّل مـــا يتعّلـــق بالإ يعـــّرف ال�سيـــاق اللغـــوّي باأ

الّداخلـــّي للغـــة، ومـــا يحتويـــه مـــن قرائـــن ت�ساعـــد على 

ك�ســـف دللـــة الوحـــدة اللغويـــة الوظيفية، �سمـــن البناء 

مر يتطّلب العـــودة اإىل نظم اللغة  العام للّن�ـــس، وهذا الأ

رفية، والرتكيبية، واملعجمّية، والّدللّية،  ال�سوتية، وال�سّ

، نحو قوله تعاىل: 
�6(

للوقوف على ذات الكلمـــة وماهيتها

ْمـــُر اهلِل فال َت�ْستْعِجُلوه )الّنمـــل:01(، فالّدللة  َتى اأَ اأَ
َتـــى حتيل على الـما�ســـي، اأما دللته  الزمنيـــة للفعل اأَ

ية فتنفتح على ال�ستقبال. داخل �سياق الآ

)�3  اأحمد ح�ساين: مباحث يف الل�سانيات �س154.

)�4  املرجع نف�سه �س154.

)�5  اأحمد متار عمر: علم الّدللة �س68.

)�6  عبد القادر عبد اجلليل: علم الل�سانيات احلديثة �س542.
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وميّثل اأحمد متار عمر لل�ّسياق اللغوّي بلفظة )يد( 

التي تتغّر معانيها تبعًا لال�ستعمالت التي َتِرُد فيها:

اأ-هم )يٌد( على من �سواهم: اإذا كان اأمرهم واحدًا.

ب-)َيُد( الفاأ�س: مقب�سها

ج-)َيُد( الّدهر: مّد زمانه.

د-)َيُد( الّريح: �سلطانها.

هـ-)َيُد( الّطائر: جناحه.

و-بايعته )َيًدا( بيد: اأي نقدًا.

ز-ثوٌب ق�سر )الَيِد(: اإذا كان يق�سر اأن يلتحف به.

ح-فالٌن طويُل )الَيِد(: اإذا كان �سمحًا.

ط-�سقط يف )َيِدِه(: ندم.

ي-حتـــى يعطـــوا اجلزية عن )َيـــٍد(: عـــن ذلٍّ واعرتاف 

للم�سلمني بعلّو اأيديهم.

ك-اإّن بني )َيَدّي( ال�ّساعة اأهواًل: اأي قّدامها.

.
�1(

ل-)َيُد( الّرجل: جماعة اأن�ساره وقومه

فاملالحـــظ اأّن املدخـــل املعجمـــي املتمّثـــل يف مفـــردة 

)يـــد( تختلـــف دلليـــًا تبعًا ملو�ســـع تواجدهـــا يف ال�سياق 

مر ينطبق على معظم املداخل املعجمّية  اللغـــوّي، وهذا الأ

التي ت�ســـّكل الر�سيد املعجمّي العربّي، ولهذا نقول دائمًا: 

اأعطني الّن�س الذي وجدت فيه الكلمة، اأُعِطك معناها.

:)Emotional Context( العاطفي  ال�سياق   -  2

هـــو املحّدد لدرجة القـــوة وال�سعف يف النفعال، مّما 

يقت�سي تاأكيدًا اأو مبالغًة اأو اعتداًل، فقد ت�سرتك وحدتان 

لغويتـــان يف اأ�سل املعنى املعجمّي، لكـــّن ال�ّسياق العاطفّي 

يوؤّثـــر على اأ�سلهما الّدليل، وي�سيـــف اإليه درجة انفعالية 

معّينة، مثل كلمتي )يكـــره( و)يبغ�س(، فاإّن يف البغ�ساء 

ق�ســـاوًة وقّوًة عاطفّيـــة ل جندها يف الكراهّيـــة، ومثله يف 

)�1  اأحمد متار عمر: علم الّدللة �س70.

اللغة الإجنليزية كلمتا )love( و)like( فاإّن كالًّ منهما 

خرى، رغم ا�سرتاكهما  حتمل قيمًا انفعالية تختلف عن الأ

يف اأ�سل املعنى وهو )احلب(.

:)Situational Context( املوقف  �سياق   -  3

نتاج الفعلّي  طار اخلارجّي الذي يحيط بالإ ونعني به الإ

، فظـــروف اإنتـــاج الكالم 
�2(

للـــكالم يف املجتمـــع اللغـــوي

ت�سهم ب�ســـكل مبا�سر يف حتديد املعنى املق�سود، وميكننا 

التمثيـــل لذلـــك بكلمـــة )عملية( التـــي ميكـــن تف�سرها 

بح�سب املوقف الجتماعي الذي تطلق فيه، فتعني العملية 

يف �سيـــاق موقف تعليمي اإجراء عمليـــة ح�سابية من جمع 

اأو طـــرح اأو �سرب، ويف ال�ّسيـــاق الطّبي يق�سد بها عملية 

جراحية ملري�س معنّي، اأّما القيام بعملية يف �سياق املوقف 

الع�سكرّي فيعني تنفيذ خّطة ع�سكرّية ما.

:)Cultural Context( الثقايف  ال�ّسياق   -  4

وميّثـــل القيـــم الثقافيـــة والجتماعيـــة التـــي حتيـــط 

بالكلمـــة، التي تاأخـــذ �سمنه دللتها املحـــّددة لها، حيث 

يختلـــف املفهوم الذهنـــي للمفردات باختـــالف املرجعية 

الثقافيـــة التي ينتمـــي اإليهـــا املتكّلم، فُيطَلـــُق على زوجة 

الّرجـــل مثال َحَرُمه وعقيلُتُه وقرينُتُه وامراأُتُه.. وخلف كّل 

�سماء مرجعّية ثقافية تـــدّل على مكانة  ا�ســـٍم من هـــذه الأ

م�ستخدم اللغة، ومثال ذلك اأي�سًا كلمة )جذر( التي تعني 

يف الّريا�سيـــات معنى غر الذي تعنيه يف جمال الزارعة، 

وتعني يف جمال الّدرا�سات اللغوية معنى ثالث يختلف عن 

املعنيـــني ال�ّسابقني، واحرتام هـــذه املحّددات �سرورّي يف 

عملّية التوا�سل.

واأّيد جـــون لينز )J.Lyons( جهـــود فرث فاعترب 

ال�ّسياق م�ســـوؤول عن حتديد معاين الوحـــدات الكالمية، 

، متحّدثًا 
�3(

قائاًل »معنى الوحدة الكالمية يتجاوز ما ُيقال«

يف درا�سته عن ناحيتني اأ�سا�سيتني ت�سّكالن ال�ّسياق، وهما 

)�2  اأحمد ح�ساين: مباحث يف الل�سانيات �س158.

)�3  جون لينز: اللغة واملعنى وال�سياق، ترجمة عبا�س �سادق الوهاب �س222.
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، و�سرب لذك 
�1(

»الّناحية الكالمية والّناحية الالكالمّية«

لزام(  مر )الإ مثـــاًل بجملة »اجل�س« التي قد تـــدّل على الأ

ذن باجللو�س، تبعًا ملكانـــة ال�سخ�س واأهليته  اأو جمـــّرد الإ

حيان  وامر، »حيـــث ميكن التنّبـــوؤ يف اأغلب الأ �ســـدار الأ لإ

عن ظهور وحدة كالمية ذات قّوة ل كالمية معّينة، وذلك 

عـــن طريق املوقف املحّدد اجتماعيـــًا الذي تعترب الوحدة 

.
�2(

الكالمية جزًءا منه«

ويعتقد لينز اأّن الغمو�س ي�سفي حيوية على الن�سو�س 

ل  ّن الرّتّدد يف تف�ســـر الوحدات الكالمية ُيحمِّ دبيـــة، لأ الأ

القـــارئ م�سوؤولية عظمى، »حيث يتوّقـــع اأن َيْحِمَل القارئ 

يف ذهنـــه تف�سريـــن اأو اأكـــرث يف وقت واحد، وهـــو اإّما اأن 

يـــرتّدد بني هذه الّتف�ســـرات اأو يجمع بينهـــا بطريقة ما؛ 

، فعندما نقـــراأ ل�سعراء 
�3(

ـــا« ن تف�سرًا مرّكبـــًا غنيًّ ليكـــوِّ

الت�ســـّوف اأمثال رابعـــة العدوّيـــة اأو العفيـــف التلم�ساين 

ْكر وغرهـــا من معاين  ق�سائـــد يف احلـــب والع�ســـق وال�سُّ

العربـــدة �سنجد اأنف�سنا جمربين بقـــوة ال�ّسياق اإىل تاأويل 

تلـــك املعاين، والعدول عنها اإىل معـــاٍن اأخرى كحّب اهلل، 

والقـــرب منه، والفناء فيه، وغرهـــا من القيم التي تقوم 

وفية. عليها الّتجربة ال�سّ

ويعترب ف�سل اللغات عن �سياقاتها الثقافية من اأعظم 

العوائق التي تواجه املتعّلمني، خ�سو�سًا يف جمال اللغات 

جنبّيـــة، فلـــكّل لغـــة خ�سو�سية ثقافية متنـــع الرتجمة  الأ

احلرفّيـــة، وتدعو اإىل الرّتجمـــة ال�ّسياقيـــة، َفَقْوُلَنا فالٌن 

)ي�ســـرب( الّدخـــان مثال ل ميكـــن اأن نرتجمهـــا اإىل لغة 

اأخرى ب�سكٍل حريفٍّ مـــا مل نحرتم ال�ّسياق، وكذلك ال�ّساأن 

 �Peanuts( وهـــي )بالّن�سبـــة لكلمة )الفـــول ال�سوداين

لكـــّن  بالفرن�سيـــة،   )cacahuètes(و بالإجنليزيـــة، 

ترجمتها احلرفية اإىل اأي لغة اأجنبية اأخرى �سيف�سد دللة 

 �Pomme de terre( الكلمة، وكذلك الكلمة الفرن�سية

)�1  املرجع نف�سه �س222.

)�2  املرجع نف�سه �س227.

)�3  املرجع نف�سه �س224.

وهـــي )البطاطا(، فاإن مل يتم و�سع ال�ّسياق الثقايف الذي 

ن�ســـاأت فيه اللفظة يف احل�سبان وجدنا اأنف�سنا اأمام دللة 

م�سّوهـــة م�ستوحـــاة من الرتجمـــة احلرفيـــة للكلمة وهي 

.
�4(

ر�س(  )تّفاح الأ

اإّن تعامـــل النظرّية ال�ّسياقية مع املعنى بو�سفه �سبكة 

عالئقية مرتبطة بجملة من الظـــروف وال�ّسياقات مّكننا 

مـــن الو�ســـول اإىل مقاربة علمية ل�سانيـــة لق�سايا املعنى، 

فقـــد ا�ستطاع البحـــث ال�ّسياقي اأن يحـــّدد بدّقة احلمولة 

الّدللية للكلمات داخـــل �سبكة التخاطب بتفعيل منظومة 

ال�ّسياقات املحيطة بها، يقـــول اأوملان: »اإّن نظرّية ال�ّسياق 

�سا�س يف علم املعنى،  قت بحكمة- متثل حجر الأ –اإذا ُطبِّ
وقد قادت بالفعل اإىل احل�سول على جمموعة من النتائج 

الباهـــرة يف هـــذا ال�ســـاأن. اإّنها مثال قـــد اأحدثت ثورة يف 

دبي، ومّكنت الّدرا�سة التاريخية للمعنى  طرق الّتحليل الأ

من ال�ستناد اإىل اأ�س�س حديثة اأكرث ثباتًا، كما اأّنها قّدمت 

.
�5(

لنا و�سائل فنّية حديثة لتحديد معايّن الكلمات«

لقـــد اأعـــادت الّنظرّيـــة ال�ّسياقيـــة العتبـــار للّدللـــة 

�سمـــن اإطارهـــا الطبيعي، وهو ظـــروف الّتكّلـــم و�سروط 

اإنتاج الكالم، فاأعادت الـــّروح ملفاهيم غّيبتها النظريات 

ال�ّسابقـــة، ومل حتـــظ اإّل بفر�ســـة هام�سيـــة يف الّتحليـــل 

خرى، فجرى احلديث عن املقام،  الدليل يف النظريات الأ

وال�ّسياق، واملوقف، وطريقة احلديث، وزمن التكّلم، وهي 

مفاهيـــم اإجرائية تلقفّتها التداوليـــة فيما بعد، وتاأ�س�ست 

على �سوئها نظرية متكاملـــة ا�ستفادت من اإرث النظرّية 

ال�سياقية، والبالغة القدمية.

وظيفة ال�ّسياق يف الفكر التداويل احلديث:

متّثل التداولية )Pragmatics( مرحلة متطّورة من 

مراحـــل الّدر�س اللغـــوّي، فـــاإذا كان الل�سانيات تقف على 

اأعتاب البنيـــة اللغوية ل تتجاوزها، فـــاإّن مهمة التداولّية 

)�4  حبيب بوزوادة: علم الّدللة التاأ�سيل والتف�سيل �س115.

)�5  �ستيفن اأوملان: دور الكلمة يف اللغة �س61.
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بعاد احلقيقية لتلك البنية  اأن تتجاوز ذلـــك اإىل حتليل الأ

بعـــاد النف�سيـــة والجتماعية  اللغويـــة املغلقـــة، ببحـــث الأ

والثقافيـــة لكّل مـــن املتكّلم واملخاَطـــب واجلماعة اللغوية 

التي يجرّي �سمنهـــا التوا�سل، يقول منذر عّيا�سي: »واأّما 

الل�سانيـــات التداولية فرتى اأّن الّدللـــة ن�سق من املعاين، 

، اإّنها نظرية 
�1(

يحتكـــم اإىل �سيـــاق التعبـــر ويرتبط بـــه«

تعنى بدرا�سة اللغة يف عالقتها مب�ستعمليها، حيث تتحّول 

الكلمات اإىل اأفعـــال، واملعاين اإىل وظائف وا�ستخدامات. 

فالتـــداويّل ل يفهم من عبـــارة )هل لديك قلم؟( معناها 

احلـــريّف، ولكّنه يف�ّسرها تف�ســـرًا وظيفيًا اإجنازيًا، مبنيًا 

على تف�سر �سياقّي، م�ستوحى من مقام التلّفظ، وظروفه 

الزمكانيـــة، وعليـــه فاملعنـــى التـــداويل ههنـــا هـــو طلـــب 

ا�ستعارة القلم، »اإّن مدلول الق�سد جزء من دللة الّن�س، 

ولي�س جزءا من دللة الكلمة، ولذا فاإّن اأّي ن�سٍّ يخلو من 

الق�سد ل يرقى اإىل مرتبة اخلطاب، وبالّتايل ل يقوى اأن 

يحافظ على ان�سجامـــه الّداخلّي، اأو على منطقه الذاتّي، 

.
�2(

ي�سايل« و�سيفقد يف النتيجة توّجهه الإ

ويعتـــرب املكـــّون التـــداويّل اأحـــد املكّونـــات الرئي�ســـة 

ّيـــة لغـــة كمـــا ن�ـــسّ علـــى ذلـــك الفيل�سوف  حاطـــة باأ لالإ

مريكـــي �سارل موري�ـــس )C.Morris( الذي مّيز بني  الأ

:
�3(

جمالت ثالثة يف درا�سة اأي لغة

املجـــال الرتكيبـــي: الـــذي يعنـــى بعالقـــة العالمـــات 

الل�سانية فيما بينها.

�سياء. املجال الدليل: ويبحث يف عالقة املعاين بالأ

املجـــال الّتـــداويل: ويهتـــم بالعالقـــات القائمـــة بـــني 

العالمـــات الل�سانيـــة وم�ستعمليهـــا وا�ستعمالهـــا واآثارها، 

يف اإطـــار ال�سبكة اّل�سياقية مبفهومهـــا ال�سامل، )ال�سياق 

الثقايف والنف�سي والجتماعي..(.

)�1  منذر عيا�سي: الل�سانيات والّدللة �س88.

)�2  املرجع نف�سه �س80.

د.حممد  ترجمة  اخلطاب  لتحليل  املفاتيح  امل�سطلحات  مانقونو:  دومينيك    �3(

يحياتن �س92

فاملعنـــى مـــن وجهة نظـــٍر تداوليـــٍة يتجـــاوز املت�سّور 

الذهنـــي الـــذي تقـــّرره املعاجـــم اللغويـــة، اإّنـــه اجلانـــب 

املفهومـــي الـــذي تتوا�ســـع عليـــه اجلماعـــة اللغويـــة، يف 

منـــي بني املتكّلمـــني واملخاطبني، على  اإطـــار اتفاقها ال�سّ

اأ�سا�ـــسٍ مـــن العقد اللغـــوي، بق�سد حتقيـــق الّتفاهم بني 

عنا�ســـر التخاطب. ولهذا ي�سبح مـــن ال�سرورّي مراعاة 

ال�سروط الواجـــب توّفرها يف عملّية الّتخاطب، وهي التي 

  �D.Maingueneau( اأطلق عليها دومينيـــك مانقونو

مقّومـــات ال�ّسيـــاق، وذكر منها امل�ساركـــني )كّتاب، باعة، 

تالميـــذ..(، واملكان، والزمان، والغايـــة، ونوع اخلطاب، 

والقناة، واللهجة امل�ستعملة، والقواعد التي حتكم الّتداول 

، فقولنا ل�سخ�سٍ مًا 
�4(

على الكالم يف �سلب جماعة معّينة

ل مـــع ال�ّسالمة( تعني الرتحيب واملجاملة، كما قد  )تف�سّ

هانـــة.. ول ميكن حتديد دللتها بو�سوح  تعني الّطرد والإ

تـــاٍم اإل بو�ســـع الوحدة اللغويـــة �سمن �سياقهـــا التداويّل 

اخلا�ّس بها.

ـــح تاأثر مقّومات ال�ّسياق التي  مثلة التي تو�سّ ومن الأ

ذكرها مانقونو قول �ساعر الثورة اجلزائرية مفدي زكريا 

)1912م- 1976م( جلنود الحتالل الفرن�سي:

زوروا هناك –مّكّرمني- خطوطها

وت�سّلـقـــــوا متف�ّسـحـــــــني جبــالهـــــا

وتوّزعـــــــوا ب�سهولـهــــا و�سعــــابهـــــا

وتفّيـــــــوؤوا متنّعــمــــــني ظـــاللــهــــــا

فدعـــوة ال�ّساعـــر الّثائر جلنـــود الحتـــالل بال�ّسياحة 

يف اأر�ـــس اجلزائر، والتمّتـــع بجمال طبيعتها، ل ميكن اأن 

يكون مق�سودًا، لوجود موانع �سياقية ترف�س هذه املعاين 

املرّحبة، فالعـــداوة امل�ستحكمة بـــني اجلزائريني واملحتّل 

يجابيـــة التي حتملها هذه  الفرن�ســـي تلغي كّل الّدللت الإ

الّدعـــوة وحتّيلهـــا اإىل معـــاٍن مفعمة بالحتقـــان والتوّتر، 

)�4  املرجع نف�سه �س26-25.
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الل �سعرًا،  فيغدو التفّيوؤ احرتاقـــًا، والتمّتع معاناة، والظِّ

 .
�1(

والتكرمي مقاومة

فال�ّسياق ميّثل ركنًا ركينًا يف حتديد الغايات التداولية 

مـــن عمليـــة التخاطـــب، »فالفعـــل الكالمّي ل يعـــرّب عنه 

بوا�سطـــة اجلملة فقط، ولكـــن يعرّب عنـــه يف �سياق معنّي 

، وعليه 
�2(

وفـــق املعادلـــة التاليـــة: قول+�سياق=ر�سالـــة«

ملام بقواعد اللغـــة وحدها غر كاٍف ل�ستك�ساِف  يعترب الإ

ـــِل اإىل غاياِتِه التوا�سلّية. اإّننا بحاجة اإىل  املعنى، والتو�سّ

معرفة اأخرى تع�سد املعرفة اللغوية، معرفة تقّدم الفائدة 

املرجّوة لتحليل �سروط الّتخاطب، و�سياقاته املختلفة. 

وقـــد اأّدى الفرز بني اجلملة والكالم اإىل فرٍز اآخر على 

م�ستوى اآليات البحث والقراءة؛ فالّتداولية تتعامل مع معنى 

. فعلى 
�3(

الكالم، بينما يتعامل علم الدللة مع معنى اجلملة

�سبيل املثـــال؛ عندما يقول امل�سوؤول للموّظف الذي جاء اإىل 

عملـــه متاأخرًا )احلمد هلل على ال�سالمـــة(، فاإّنه ل يق�سد 

اأبـــدًا تهنئته اأو جماملته كما توحي بذلك اجلملة يف دللتها 

�سا�سية، ولكنه يريد التوبيخ والتقريع كما ي�سر اإىل ذلك  الأ

�سياق احلال، وهنا تنتقل جملة )احلمد هلل على ال�سالمة( 

من كونها قوًل اإىل كونها ر�سالة بتدّخل من ال�ّسياق.

والّنظرّية التداولّية تنظر اإىل اللغة من جهة الوظيفة ل من 

�سا�سية  جهة املاهّية، اإّنها تعترب اللغــــة نظامًا توا�سلّيا غايته الأ

هي اإحداث حتّوٍل ما لدى املخاطبني، بغ�ّس النظر عّما اإذا كان 

التحــــّول علــــى م�ستوى الفعــــل اأو على م�ستــــوى القناعة. وهو ما 

األّح عليه جــــورج مولينيه )G.Molinié(، عندما ربط املعنى 

فعال الكالميــــة، وراأى باأّن دللتها اإّما حتقيقية اأو  بتاأثرات الأ

تاأثرية، يقول »يكون حتقيقيًا كّل اإنتاج كالمّي يهدف اإىل اإن�ساء 

ا كّل اإنتاج كالمّي يحّقق فعليًّا - موقف اجتماعّي، ويكون تاأثريًّ

.
�4(

وبعملّية اإنتاج الكالم ذاته- تغيرًا يف الواقع غر اللغوّي«

دب �س9-8. )�1  عبد الكرمي بكرّي: ف�سول يف اللغة والأ

)�2  عبد ال�سالم ع�سر: عندما نتوا�سل نغّر �س101.

)�3  �سالح الدين ح�سنني: الدللة والنحو �س192.

�سلوبّية ترجمة ب�سام بركة �س156. )�4  جورج مولينيه: الأ

اخلامتة :

توؤّكد هـــذه الّدرا�سة على اأهمّيـــة املعنى، بو�سفه روح 

اللغـــة، فهو احلقيقة الثاوية يف كّل نظام لغوّي، اإّنه اجلزء 

كرث ح�سا�سية يف اإ�سرتاتيجية التوا�سل الب�سرّي، ولهذا  الأ

ال�سبـــب يعـــّد اإدراك املعـــاين، وتف�سرهـــا، حتدّيـــًا لغويًا 

و�سيميولوجيـــًا، يتطّلب ال�ستفادة من كّل اأدوات التحليل، 

واآليات التاأويل.

اإّننا ل ن�ستطيع اأن منار�س النتقائية املنهاجية يف �سبيل 

البحــــث عن املعنى، فنحن مطالبون بتوظيف كّل اإمكاناتنا 

القرائيــــة للو�ســــول اإليه، ل نفــــّرق بني املعنى الــــذي اأراده 

املتكّلــــم حينما تلّفظ به اأول مرة، وبني املعنى املمكن الذي 

تــــرّبره ال�سرتاتيجيــــات القرائية احلديثــــة. ولهذا ال�سبب 

تغــــدو كّل الو�سائل التي تقــــّرب القارئ من املعنى م�سروعًة 

و�ساحلــــة، ل يهــــّم اإذا كانــــت ت�ستفيــــد من الل�سانيــــات، اأو 

ال�سيميائيات، اأو التداوليات اأو غرها من املناهج، ل فرق 

بينهــــا اإّل بالقدر الذي يجعلنا قريبني من املعنى، بناًء على 

القرائن وال�ّسياقات التي تع�سد هذا املوقف اأو ذاك.

وباحلديـــث عـــن ال�ّسيـــاق؛ فاإّننـــا نكـــون قـــد فتحنـــا 

نافـــذة قادرة علـــى الإطاللة على املعنـــى عن قرب، ذلك 

اأّن ال�ّسيـــاق مثلمـــا توؤّكـــده النظريـــات الل�سانيـــة القدمية 

واحلديثة على حدٍّ �سواء هو الطريق اإىل املعنى، وال�سبيل 

ال�ّسهـــل الـــذي ي�سمـــح بالتعـــّرف علـــى البنيـــة املفهومية 

للخطاب �سمن دائرة ال�ستعمـــال، التي تعّد اأقوى اأدوات 

الّتف�سر والتاأويل.

ولهـــذا ال�سبب نعتقد اأّن ال�سياق هـــو مفتاح اللغة، اإّنه 

�سلطـــة لغويـــة اأحيانًا، و�سلطـــة فوق لغويـــة اأحيانًا كثرة، 

وذلـــك حل�ســـوره الّدائم علـــى م�ستوى اخلطـــاب، وعلى 

م�ستـــوى ظـــروف التخاطب اأي�ســـًا، وهو مـــا يفر�س على 

القـــارئ �سرورة العـــودة اإليه، كقوة قـــادرة بكفاءة عالية 

علـــى تف�سر اأي نظام لغوّي، مهمـــا كانت طبيعته؛ دينية، 

اأو تاريخية، اأو اأدبية، اأو غرها.
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اإّن ال�سيـــاق مينحنـــا املوؤ�ســـرات التـــي ت�سمـــح بتوجيـــه 

القراءة، و�سبط املفاهيم، ومن َثمَّ مينحنا الو�سائل العلمية 

الكفيلـــة بالو�ســـول اإىل قراءة �سليمة وممنهجـــة واأقرب اإىل 

املو�سوعيـــة، ولهذا ال�ّسبب ظلَّ ال�سيـــاُق باعتباره اآليَة قراءٍة 

وحتليـــٍل حا�ســـرًا يف كّل املنهاجيـــات التي بحثـــت يف ق�سايا 

الّدللـــة، فهو ركٌن ركني يف املوروث العربي، عند البالغيني، 

�سوليني، واملف�سرين، واملعجميني، وغرهم، كما احتّل يف  والأ

ا، خ�سو�سًا يف نظرية )فرث(  الل�سانيات الغربية موقعًا مهمًّ

ال�سياقية، اأّما بالن�سبة للنظرية التداولية، فاإّن ال�ّسياق اّتخذ 

ا ب�سبب طبيعة النظرّية نف�سها، التي تتحّدد  فيها موقعًا مهمًّ

مهّمتهـــا يف درا�سة اللغـــة �سمن بيئة الّتخاطـــب، هذه البيئة 

التي تتحّكم يف طبيعة اخلطاب من حيث ت�سكيله ووظيفته.
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قراءة الّنّص األدبّي – املعىن وآلّية الفعل
اأ.د . عبد الكرمي ح�شني

ق�شم الّلغة العربّية، جامعة دم�شق

Alnaked.alarabi@yahoo.com

ملخ�ّس البحث: 

كان البحـــث عن معنـــى القراءة يف املعاجم العربّية بدايـــة الوقوف على تفكر العرب مبـــادة )ق.ر.اأ(، فكانت املعاين 

متعّددة جعلت الباحث يجّرد املادة من �سياقها، وي�سعها يف �سياق ينا�سب م�ساألة القراءة واملتعة احلا�سلة منها، كالّتفاعل 

فكار، ثّم احلمل الّطويل اأو الق�سر، وتكوين اجلنني اجلديد بدخول ما تقراأ يف رحم  نثى بتالقح الأ الع�سوّي بني الّذكر والأ

الّذاكرة والعقل الباطن ثّم تبا�سر الولدة بن�ّس جديد على متون الّن�سو�س القدمية. 

ووجـــد الباحث اأّن العرب ا�ستّقوا معاين القراءة من �سفاتها واآلية بنائها الكلّية، ومل تكن الفكرة حا�سرة قبل البحث، 

وكانت الّده�سة حا�سرة يف �سياغته. 

الكلمات املفاتيح :

القراءة- املعنى- معاين القراءة- اآلية الفعل- ال�سياق
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Reading literary Text: Meaning and Verb Mechanism

Prof: Abd alkareem Hussain
Damascus Uninercity Arabic literature department-Syira

Alnaked.alarabi@yahoo.com
Abstract :
 The search for meaning of reading in Arabic Dictionaries was the starting point for 

Arab thinking of word material(read/Qraa /  Thus there were multiple meanings which (قراأ
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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ثّمـــة ت�ســـاوؤلت جتـــول يف العقـــل الباطـــن تبحث عن 

اأجوبة لها، تظهر حينًا وتختفي اأحيانًا بيد اأّنها تبقى على 

الـــّدوام، ت�سيح يف الّنف�ـــس – اإذا كان خجوًل �ساحبها- 

هاتفًة: 

مـــا معنـــى القـــراءة؟ ومـــا اأ�سبابهـــا؟ ومـــا اأنواعها؟ 

وكيف تتـــّم القراءة؟ وما اآلية فعلها؟ ومـــا مو�سوعها؟ اأو 

ماذا نقراأ؟ وما طرائقهـــا؟ وفوق ذلك ما جدواها؟ ولكّل 

ت�ســـاوؤل منها رتبـــة يف الوعي والّتجربـــة، تزيد – بارتفاع 

قـــدرة القـــارئ على الوعي بهـــا – و�سوحًا، وتغـــور بعيدًا 

و�ستكون  لغمو�سها.  – حّتى ت�سبح وهمًا؛  انتفت  – اإذا 
املعاجلة م�سغولـــة بق�سيتني، هما: معنـــى القراءة – لغة 

وا�سطالحًا-وحتليل فعل القراءة نف�سها، يف �سوء معانيها 

الّلغوّيـــة ذلـــك اأّن العرب كانـــوا ي�سّمون القـــراءة باأجزاء 

مـــن فعل القراءة نف�سها، وقد رتبـــت الفعل كما اأت�سّوره، 

والّت�سميات للعرب، وتو�سيح املعنى لعلماء الّلغة، وترتيبها 

مر.  لفهم الأ

ولريب يف اأّن هذه املحاولـــة تركن اإىل معرفة نظرّية 

متوا�سعة، وجتارب يف القـــراءة تنوف على اأربعني عامًا. 

وهـــذا ل يحمي قويل مـــن اخلطاأ اأو الغلـــط اأو املقاربة اأو 

ّن ذلك منبعث من عوامـــل �سّتى – جمموعة  �سابـــة؛ لأ الإ

اأو متفرقـــة- منهـــا مـــا يت�سل بطبيعـــة املـــادة املقروءة، 

ومنها ما يتعلـــق باملنهج املّتبع، ومنها يكمن باأجواء املناخ 

احل�ســـارّي، ومنهـــا ما يرتـــد اإىل القارئ نف�ســـه: )روؤيته 

ثـــر العقلـــّي والنفعايل  الكونّيـــة، وعقليتـــه، وقابليتـــه للتاأ

واجلمـــايل، وبدنـــه، وما يعر�س لـــه من عوار�ـــس ت�سهم 

يف انحـــراف القـــراءة بهـــذا املقـــدار اأو ذاك، ...، ورمّبا 

�ســـارة اإىل اأّن  ا�ستقامتهـــا.( لعـــّل من الواجـــب العلمي الإ

الّطريقـــة العلمية يف البحث، تقـــوم على فر�س اأّن العرب 

ينطلقـــون - يف اأدائهـــم الّلغـــوّي- مـــن �سعورهـــم بف�ساء 

الّدللـــة املعنوّيـــة املنبثقـــة من معرفـــة ح�سّيـــة اأو جتربة 

ممزوجة بذائقة جمالّية تغرتف من جبّلة الفطرة، وغبار 

الّدربة. رمّبا فات عـــرب اجلاهلّية اأن ي�سوغوا معارفهم 

ّنهم اأّمة رواية �سفوّية، ل يعتّد  التـــي اكت�سبوها يف كتاب؛ لأ

�ساطر  ّنها مليئـــة بالأٍ حف؛ لأ اأهلهـــا مبن ياأخذ عـــن ال�سّ

التـــي تاأنفهـــا عقولهـــم، ول تاأن�س اإليهـــا اأنف�سهـــم، ولعّل 

�سالمّية قد تدّرجت بالعقل العربي عندما مل  الّر�سالـــة الإ

حف من  تر�ـــس العلم اإذا كان �ساحبـــه قد اأخذه عن ال�سّ

غر عر�سه على عامل معروف باأخذه عن العلماء الّثقات 

ثبات، و�سّمّي ذلك العر�س قراءة.  الأ

وا�ســـح اأّن العرب يف جيـــل الّر�سول – �سلى اهلل عليه 

وعلـــى اآله و�سّلـــم- حيثما ُذكـــر- كانوا يتعّلمـــون القراءة 

والكتابـــة من اأ�سرى امل�سركـــني، وبع�سهم كان يكتب، وقد 

كتبوا القراآن وبع�س احلديث، ويف اأثناء ذلك كان بع�سهم 

يلحن يف �سبط اأواخر املعربات، فيقول الفاروق – ر�سي 

.
�1(

اهلل عنه-: )اأر�سدوا اأخاكم فقد �سّل.( 

 .
�2(

وكان الّر�ســـول يبنّي لهم موا�سع الوقـــف والبتداء

وهـــذا يوؤكد اأّن الّر�سول قد تنّبه على قواعد الّلغة، والقراءة 

يف مرحلـــة مبكـــرة، مل تكن احلاجة يومئـــٍذ كحاجة العرب 

اإليها بعد اأن خالطهم العجم، ومل تكن حاجة العرب كحاجة 

العجم، وهم – حلاجتهم- زاد �سعيهم يف ا�ستنباط قوانني 

الّلغـــة، وعلوم القراءة ابتغاء فهم القـــراآن، ومن هنا دّونت 

علـــوم القراآن يف الكتب، ول�سّك يف اأّنه مل يخرتعها اأحد بل 

ّول.  وجدوها يف لغة العرب، ومراث اجليل الأ

على  �سريفًا،  حديثًا  لي�س  �سّل،  فقد  اأخاكم  اأر�سدوا  امل�سهور:  القول  اأّن  يبدو   �1(

ّن وا�سعه ل ميكن  دب، بيد اأّن الحتجاج به يبقى قائمًا؛ لأ �سهرته عند اأهل الأ

اأن يكذب  الع�سر املذكور، فال ميكن  الّذهن من معرفة ما يف  اأن يكون خايل 

يف اأمر ي�سرع الّنا�س اإىل اإنكاره، فقد اأراد اأن يبني اأمرًا يعّد من طبيعة الع�سر 

ومادته. ويع�سد معنى القول املاأثور ما روي اأّنه: » مرَّ عمر بن اخلطاب - ر�سي 

للّن�سال كالمًا ل  فاإّن  البيوت،  انت�سئوا عن  فقال  يتنا�سلون،   
ٍ
بقوم اهلل عنه - 

ي�سلح اأن ي�سمعه الّن�ساء، قال: ورمى اأحدهم واأخطاأ، فقال له عمر: اأخطاأت، 

اأ�سّد  كالمك  يف  خلطاأُك  واهلل  فقال:  متعّلمني.  نحن  املوؤمنني!  اأمر  يا  فقال: 

وتعّلموا  الّدين،  يف  وتفقهوا  القراآن،  احفظوا  ن�سالك.  يف  خطاأِك  من  عليَّ 

للوزير  البكري،  الّلغوّي.  الف�ساد  األ�سنتكم  يقي  الذي  العلم  وتعّلموا  اأي  الّلحن« 

لئ يف �سرح اأمايل القايل، بتحقيق: اأ. عبد العزيز امليمني   اأبي عبيد، �سمط الالآ

1936م:  1354هـ-  والن�سر،  القاهرة، مطبعة جلنة الرتجمة  الراجكوتي، 

18  /1
بتحقيق:  القراآن،  علوم  يف  تقان  الإ الرحمن،  عبد  الدين  جالل  ال�سيوطي،   �2(

اإبراهيم ، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1387هـ1967-م: 1/ 230
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قامـــت هذه املحاولة علـــى اأ�سا�س اأّن املعـــاين الّلغوّية 

التـــي تقّدمها معاجـــم العربّية وقوامي�سهـــا مل تكن �سربًا 

مر اإ�سارة  مـــن الرّتادف دائمًا، ولو �سّح ذلك لـــكان يف الأ

فة  اإىل �سّحـــة ما ادعاه كارل بروكلمان مـــن اأّن هذه ال�سّ

 وهذا اأمر مدفوع من جهات، 
�1(

تدّل على الهذر والّتبذير

منهـــا ما نعـــّده اأ�سا�سًا بدهيًا لهـــذا البحـــث، األ وهو: اإّن 

العرب ت�سّمي ال�ّسيء ببع�سه اأو ب�سفة من �سفاته. 

مّما يعني اأّن الّنظرة اإىل املعنى الّلغوّي وال�سطالحّي 

�ستكون م�سدودة اإىل م�سّلمة، تقول: اإّن املعاين هي اأجزاء 

امل�سّمى اأو هي بع�س �سفاته. 

بهذه امل�سّلمات ميكـــن تناو�س البحث، وال�ّسر به اإىل 

نتائجـــه التـــي تنبعث منـــه، ومل تكن جاهـــزة، ول �سابقة 

يف الّذهـــن اأو الّنف�ـــس، والبدايـــة تطلـــب املعنـــى الّلغـــوّي 

وال�سطالحـــّي، ومت�سي القـــراءة اإىل الّربـــط بينه وبني 

اآلية فعل القراءة، على نحو يجعله نابتًا من درا�سة املعنى 

الّلغوّي. 

� املعنى الّلغوّي وال�سطالحّي: 

ال�ّســـوؤال عـــن معنى القـــراءة يف العربّيـــة – قد يكون 

ُيعّرف، ورمّبا  الذي ل  املعروف  ال�ّسوؤال عن  – من قبيل 
راأى بع�س املتلقـــني يف اإثارته ومروره باخلاطر �سربًا من 

لـــزام ال�ّسكلي مّما ل يقّدم �سيئـــًا للبحث اأو يوؤخر، وقد  الإ

يـــرى بع�س اأن�سار املحاكاة للغـــرب اأّن يف هذا �سورة من 

�ســـور الّتدلي�س على القارئ العربـــّي بغية اإثبات اأ�سالة اأو 

هويـــة لعلم م�ستـــورد، لي�س لنا فيه ناقـــة ول بعر، وهو ما 

ي�سّميه بع�سهم تطويع الرّتاث لفعل احل�سارة امل�ستوردة. 

لعـــّل بع�ـــس كهنـــة الّتغريب مـــن الّنقلـــة واملرتجمني 

ون اأناملهم غيظًا و�سخطًا على حماولة فتح املعاجم  يع�سّ

العربّيـــة القدمية للبحث عن معنى القراءة، يف زمن غزو 

الف�ساء وثورة املعلومات.

اأ. عبد احلليم النجار،  دب العربي، ترجمة:  )�1 انظر: بروكلمان، كارل، تاريخ الأ

 /1 1959م:  املعارف، ط4،  دار  القاهرة-  املعارف مب�سر،  دار  القاهرة- 
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– يف وهـــج هـــذه  القـــراءة   فال�ّســـوؤال عـــن معنـــى 

العوار�س- يبعث يف الّنف�ـــس �سوقًا اإىل البحث عن اإجابة 

توؤن�سها – اإذا مل ت�سفها – ويف �سياق البحث عناء م�سفوع 

بلّذة الك�سف عن املجهول، وك�سر رتابة املاألوف. 

ّن �سورتها  لعّلـــك لن تفـــرح بالفكـــرة اأو املو�ســـوع؛ لأ

العاّمة مبذولة بف�سل املرتجمني واأدعياء الّتنوير. 

ولعّلـــك لن تعبـــاأ بزّم ال�ّسفـــاه لقوٍم يزعمـــون اأّن هذه 

الفكرة مدفوعة عند امل�ست�سرق الفالين، وقريب من تلك 

حمظّية عند امل�ست�سرق العالين. وذلك ل�سببني: 

ّنـــك و�سلـــت اإىل مـــا و�سلـــت اإليـــه بغـــر  اأحدهمـــا اأ

طرائقهم، وانطلقت من روؤية غر روؤاهم. 

دبي وفل�سفته  وثانيهمـــا اأّنك تدرك اأّن علـــم الّن�س الأ

وق�سايـــاه كّلهـــا قابعة جذورهـــا وفروعهـــا يف كتب علوم 

�سالمّي، ول ت�سار  القراآن، وبع�ـــس كتب اأ�سول الفقـــه الإ

ّخـــر بع�س  احلقيقـــة العلمّيـــة بجهـــل اجلاهلني بهـــا اأو تاأ

الباحثني يف اإدراكها، كما اأّنها ل ت�سار بكرثة من اأدركوها 

اأو قّلتهم. 

ّن بحثك عن املعنـــى الّلغوّي  ولعّلـــك تزداد م�ســـّرة؛ لأ

وال�سطالحـــّي لن ياأتي مفـــردة �سّمـــاء، غر�سها الوفاء 

ب�ســـورة املنهج العلمّي وكفى، بل تعّدتـــه اإىل الك�سف عن 

�سبـــق العرب اإىل علـــم الّن�س مكتوبـــًا اأو ملفوظًا، وميكن 

اإي�ساح ذلك با�ستعرا�س معـــاين مادة )قراأ( يف املعاجم 

:
�2(

العربّية، وقد جاءت – ع�سوائيًا- كما ياأتي

1. العلــــــــم. 2. الفقــــــــه. 3. الّتن�ّســــك. 4. الوقــــت. 
5. الّطـــرق. 6. الّلفظ جمموعًا. 7. القـــراآن. 8. الّتالوة. 
قران.  9. اجلمـــع. 10. دنو احلاجـــة. 11. العلو علـــى الأ
12. الّتطهـــر. 13. احلي�س. 14. احلمل. 15. الّدرا�سة. 
16. الولدة. 17. الغياب. 18. الق�سد. 19. احل�سور. 

زهري ، اأبو من�سور، حممد بن اأحمد، تهذيب اللغة، بتحقيق: اأ. عبد ال�سالم  )�2 الأ

هارون، الدار امل�سرية  للتاأليف والرتجمة، 1384هـ- 1964م: 9/ 271 

)قراأ( وانظر: ل�سان العرب، والقامو�س املحيط، وتاج العرو�س)قراأ(.
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وبالّنظـــر اإىل هذه املعـــاين يف �سوء ما تقـــّدم من اأّن 

العـــرب اإمّنـــا كانت ت�سّمـــي ال�ّسيء ببع�ســـه اأو ب�سفة من 

�سفاتـــه، مّما يعني اأّن هذه املعـــاين اإمّنا هي بع�س عملية 

القـــراءة اأو �سفاتهـــا. وبال�ستفادة من جتـــارب القراءة، 

ميكن ترتيب تلك املعاين فيما ياأتي: 

1. الوقـــت. 2. دنـــو احلاجة. 3. الق�ســـد. 4. الّلفظ 
جمموعًا )القراءة تالوة(. 5. العلم بالّن�س )احل�سور(. 

6. العلـــم بالّن�ـــس )الغيـــاب(. 7. الفقـــه. 8. الّطريقة.         
الّتطهـــر.           .11 اجلمـــع.  اأو  الّربـــط   .10 الّدرا�ســـة.   .9
12. الّتن�ّســـك. 13. الوحـــم. 14. احلمـــل. 15. الولدة. 

قران.  16. العلو على الأ

اإذا اأ�سفنـــا اإىل ذلك اأّن القراءة يف الّتوا�سع: هي فّن 

 فاإّنه ميكن القول: اإّن 
�1(

تلقـــي الّن�س املكتوب اأو امللفـــوظ

العـــرب اأدركوا عملية القـــراءة فو�سموها ببع�س اأجزائها 

ي�ســـاح هـــذه احلقيقة ميكـــن النتقال اإىل  و�سفاتهـــا، ولإ

درا�ســـة عمليـــة القـــراءة، واأطوارهـــا يف �سوء مـــا تقّدم، 

وذلك بتتبع العنا�سر املذكـــورة اآنفًا واإبراز �سلتها بعملية 

القراءة فيما ياأتي: 

 : الوقت    -  1

ما عالقة الوقـــت بالقراءة؟ األي�س الوقت وعاًء عاّمًا، 

ل �ساأن لـــه بعملية القراءة؟ فِلَم ت�سّمـــون اإىل القراءة ما 

لي�س منها ول فيها؟

هـــذه ت�ساوؤلت متما�سكـــة ب�سورتهـــا الّذهنّية، لكّنها 

متهالكة عند عناق الواقع؛ ذلك اأّن القراءة ت�ستبك بالوقت 

يف �سرعتها )حركتهـــا( وا�ستغراقهـــا )تاأّملها(. والوقت 

يحيط بهـــا ويدخل فيها من جهات ميكـــن اأن ن�سرب لها 

)�1 ما عدت اأدري اأين قراأت التعريف املذكور يف املنت، ومن اأراد العودة اإىل تعريف 

�سارة اإىل قول بع�سهم:« ن�ستطيع اأن ن�سف القراءة باأنها فعالية  اآخر ميكن الإ

والتكفر  الغذامي، د. عبد اهلل، اخلطيئة  اأدبية ولي�ست جمرد مظهر ثقايف«  

ال�سباح،  �سعاد  دار  الكويت،  وتطبيق،  نظرية  الت�سريحية  اإىل  البنيوية  من 

كان  اإذا  اأدبية  فعالية  تكون  القراءة  اأن  التنبيه على  1993م:84،مع وجوب 
دبية لدى قارئه... القارئ اأديبًا يقراأ يف ن�س اأدبي يحر�س الفعالية الأ

مثاًل تقاطع الّدائرة واملثلث على اأن يكون املثلث داًل على 

الوقت، والّدائرة دالة على القراءة، فتكون نقاط الّتقاطع 

�سا�سية ثالثًا، هي:  الأ

اأ. اختيار الوقت املنا�سب: 

ُيالحـــظ اأّن القراآن الكرمي قـــّرر قاعدة مثلى لختيار 

وقـــات للقـــراءة، وذلـــك بح�ـــسِّ املوؤمنني على  اأف�ســـل الأ

اختيـــار الفجر وقتًا للقـــراءة؛ بقوله: )وقـــراآَن الفجر اإّن 

�2(

قراآن الفجر كان م�سهودًا(.

فقـــراءة الفجـــر مباركـــة حل�ســـور املالئكـــة وزيـــادة 

وىل معنوية وروحّية يتذّوقها اأهل الّتجارب  ال�ستيعاب، الأ

الّروحّيـــة العالية ثمرة للقـــراءة، والّثانية ح�ّسّية )مادّية( 

تعود اإىل اأّن قوى ال�ستقبال يف البدن قد َفّرغت –بالّنوم- 

كثـــرًا مّما �سغلها، و�ســـارت يف اأعلى درجات ا�ستعدادها 

للّتلقي. ومن هنا جاءت الّثمرة املادية للقراءة. 

فاختيار هذا الوقت يعّزز فعل القراءة، وهو وقت فراغ 

البـــال والبدن، اأّي ما اأ�سار اإليه ب�سر بن املعتمر )210-� 

بقولـــه: )خـــذ من نف�ســـك �ساعـــة ن�ساطك وفـــراغ بالك، 

واإجابتهـــا اإّياك، فـــاإّن قليل تلـــك ال�ّساعة اأكـــرم جوهرًا، 

�3(

�سماع.(. واأ�سرف ح�سبًا، واأح�سن يف الأ

مـــن الوا�سح اأّن ابن املعتمـــر ي�سر اإىل الفجر، فلي�س 

ثّمـــة وقت تقع عليه هذه املوا�سفات، كما تقع على الفجر. 

واإذا �ســـحَّ هذا فاإّن القيا�س �سحيـــح يف �سورته الّذهنّية، 

مغلوط يف حقيقتـــه الواقعية، اأو بكالم بع�س املعا�سرين: 

اإّنـــه متما�ســـك يف �سكله غـــر متما�ســـك يف الواقع؛ ذلك 

يـــة اأ�سارت اإىل اختيـــار زمن القراءة، ومل ت�سر اإىل  ّن الآ لأ

بداع متلف �سرطه فقد  بداع؛ ذلك اأّن الإ اختيار زمن الإ

يقوى عند فراغ البال، وقد يقوى عند ا�ستغاله وا�ستعاله، 

ولي�ـــس هذا مـــن �ساأن القراءة؛ فهو يقـــوى بال�ّسر اأو بلفظ 

�سراء: 17/ 78 )�2 �سورة الإ

)�3 اجلاحظ، عمرو بن بحر بن حمبوب الكناين، البيان والتبيني، بتحقيق: اأ. عبد 

ال�سالم هارون، بروت، دار الفكر، ط4، 1367هـ1948-م: 1/ 135
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�1(

�سمعّي )216 هـ(: » فاإذا اأدخلته يف باب اخلر لن.«  الأ

اأو بل�ســـان ابن قتيبة )-276هــــ(:  » ولل�ّسعر اأوقات ي�سرع 

فيهـــا اأتيه، وي�سمح فيها اأبيه، منهـــا اأّول الّليل عند تغ�ّسى 

الكـــرى ومنها �سدر الّنهار قبـــل الغذاء، ومنها يوم �سرب 

�2(

الّدواء، ومنها اخللوة يف احلب�س...«.

وهـــي اأوقات نعا�ـــس وجوع ومر�ـــس وقهـــر بال�ّسجن، 

ينبغـــي اأن تكـــون – وفـــق كالم ب�سر- بعيـــدة من ح�ساب 

املبـــدع، ولي�س لهذا اخللل من �سبب �سوى اأن ب�سرًا ينطلق 

�سمعي وابن قتيبة من  مـــن روؤية ذهنية عقلّية، وينبعث الأ

بداع، وقد  روؤية عملية علمّية. فثّمة زمن للقراءة واآخر لالإ

يتطابقان وقد يختلفان. 

ب. وقت ا�ستغراق الّن�س بالقراءة: 

ويـــراد به الّزمـــن املقطوع يف اأثناء قـــراءة الّن�س قّل 

ن�سان بب�سره  اأو كـــرث؛ فالقراءة اإمّنا هي وقـــت يق�سيه الإ

وعقلـــه ب�سحبة مـــادة مقروءة، ت�ستبـــك بالّزمان اأ�سداء 

املـــكان، و�سو�ســـاء احلياة نف�سهـــا؛ ولذلـــك كان اختيار 

ّن اأجهـــزة الّتلقـــي �ستكون يف  وقـــات؛ لأ الفجـــر اأن�ســـب الأ

اأح�سن طاقتها ا�ستعدادًا، والّطبيعة يف بدء حركة احلياة 

رورة.  فيها، ولي�ست يف اأعلى درجات ال�ستعداد بال�سّ

فالقـــراءة وقـــت م�ستبـــك باحليـــاة نف�سهـــا للقـــارئ 

وملجتمعه. 

ج. الّزمن املقروء: 

وهـــو الّزمن القابع يف ثنايا الّن�س املقروء، وقد يكون 

ما�سيًا، او حا�ســـرًا مو�سوًل باملا�سي اأو بامل�ستقبل قيا�سًا 

بوقت اإبداع الّن�س املو�سول باملا�سي املتطّلع مل�ستقبل. 

لريـــب اأّن موقـــف القـــارئ مـــن الّزمن جمـــردًا يعّد 

حمايـــدًا، غـــر اأّن املـــادة املقـــروءة به ت�سهـــم يف حتديد 

�ساكر،  حممد  اأحمد  اأ.  بتحقيق:  املو�سح،  اهلل،  عبيد  بن  حممد  املرزباين،   �1(

القاهرة، دار الفكر العربي، 1385هـ- 1965م: 7

اأحمد  اأ.  بتحقيق:  وال�سعراء،  ال�سعر  قتيبة،  بن  بن م�سلم  الدينوري، عبد اهلل   �2(

حممد �ساكر، القاهرة، دار املعارف مب�سر، 1966م: 1/ 81

املوقف  منه؛ مّما ي�سع القارئ مبو�سع املوؤيد اأو املعار�س 

اأو املحايـــد، في�سيف القارئ زمن القـــراءة اإىل حياته – 

اإذا ا�ستغرقـــه مبحّبة – ويحـــذف وقت القراءة اخلارجي 

من حياتـــه- اإذا كان كارهًا زمن املقـــروء – ويلوذ مبتعة 

املعرفـــة العقلية- اإذا انك�سف له الّزمـــن املقروء عن اأمر 

جديد كان يجهله. 

فالّزمن الّداخلي هو الّزمن املكت�سب املعطي للقراءة 

بهجتها، واإذا اأ�سفناه اإىل ما تقّدم اأمكننا القول: 

اإّن الّزمن يعّد قاعدة القراءة وارتفاعها: 

ّمـــا القاعـــدة فقائمة علـــى اختيار الوقـــت املنا�سب  اأ

والّزمن امل�ستغرق لنق�ساء قراءة الّن�س. 

واأّما الرتفاع اأو )العمق( فهو الّزمن الّداخلّي للّن�س، 

اأو زمن الغياب فيه القائم على الّذكاء والفطنة. 

والق�سد:  احلاجة  دنو   3  .2

فالقراءة عبث اإذا مل ي�سعر املرء باأّنها حاجة م�سطر 

اإليهـــا؛ لدنيـــا ي�سيبها، وهـــي احلاجة، اأو لتـــوق روحّي اأو 

متعـــة جمالّيـــة، ل يجد فـــكاكًا منها، ول حيـــدة عنها، ول 

راحة بغرها. 

هذه حـــال ل تكون لغـــر اإن�سان يرى القـــراءة عبادة 

يتقـــّرب بهـــا اإىل اهلل – عّز وجـــّل- لقوله: {اقـــراأ با�سم 

 فيها ي�ستطيع 
�3(

ن�سان من علق} رّبك الذي خلق، خلق الإ

كوان؛  ن�ســـان، واأ�سرار نظام بناء الأ اإدراك اأطوار خلق الإ

مّما يدعو اإىل زيادة الطمئنان اإىل خالق احلياة وباعثها 

ن�سان واحليوان والّنبات وفيما ل نعلم.  يف الإ

فالقـــراءة و�سيلة ل يتّم الطمئنان بغرها، وما ل يتّم 

الواجب اإّل بها فهي واجب. 

وجعلت ال�ّسنـــة الّنبوية املباركة طلـــب العلم فري�سة، 

ـــل بالقراءة، ولي�س واجبًا، علمًا اأّن  وثمة جزء منه يتح�سّ

)�3 �سورة العلق: 96/ 2
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رورة، ولي�س باملعنى ال�ّسرعّي،  الواجب عندي مبعنى ال�سّ

وهـــذا باعث من اأقوى بواعـــث القراءة على الإطالق عند 

اأ�سحاب العقائد. 

واأرق القـــراءة عنـــد هـــوؤلء نابـــع مـــن احلر�س على 

حرا�سة الإميان وبلوغ رتبة اليقني؛ مّما يجعل القراءة هّمًا 

م�ستمرًا مدى احلياة نف�سها، ومت�سي جزءًا ل ينفّك منها 

�ساحبهـــا حّتى ي�ستـــاق اإليها، فاإذا فـــارق روؤيته الإميانية 

فـــارق قراءته �سعوره بالّر�سى وال�ّسعادة؛ مّما يجعله على 

مفرتق الّطرق. 

اإّمـــا اأن ُيطّلق القراءة، فرتّد اإىل البداية التي انطلق 

ّنها فقدت ر�سالتها يف احلماية اأو الو�سول به اإىل  منها؛ لأ

�ساطـــئ اليقني، وهذا وا�سح يف قـــول يو�سف بن اأ�سباط، 

وقد حمل كتبه اإىل غار يف جبل فعوتب على ذلك، فاأجاب: 

ّول ثّم كاد ي�سّلنـــا يف الّثاين فهجرناه  )دّلنـــا العلـــم يف الأ

. والعلم يف كالمه مبعنى الكتاب؛ 
�1(

لوجه من و�سلناه.( 

اأي: الّن�س املقروء، فهذا الّرجل و�سل اإىل القراءة لتكون 

دليـــاًل على اهلل، فلّما �سعر اأّنهـــا �ستقوده اإىل غر ق�سده 

طّلقهـــا ليبقي على حـــالوة الإميان التي مـــن اأجلها قراأ، 

واقتنى الكتب، فاإذا ترك رمّبا اأعر�س نهائيًا عنها. 

واإّما اأن تقوده اإىل بناء موقف عقدّي جديد، في�ستمّر 

رق والقلـــق؛ حلماية املوقف  يف لهيـــب القـــراءة مبتعـــة الأ

اجلديد وا�ستمراره. 

فدافـــع الّروؤية الكونّية من اأ�ســـّد الّدوافع اإىل القراءة 

ّن �ساحبهـــا متحّرر من  واأكرثهـــا اإغـــراء بال�ستمـــرار؛ لأ

ن�سان  الق�ســـد املـــادّي الّنفعـــّي املوؤقـــت، وهو مرافـــق لالإ

مـــادام حّيًا، فاإذا طلبها للمـــال اأو الوظيفة فاأمر عار�س، 

والقراءة مرتبطة بدافعها، تدوم بدوامه، وتزول بزواله. 

ومعرفـــة احلاجة والق�سد يدخـــل فيها توجيه معرفة 

بـــداع الّن�س، والك�ســـف عن اجلانب  املنا�سبـــة الّداعية لإ

1400هـ- ط3،  الفكر،  دار  بروت،  دباء،  الأ معجم  ياقوت،  احلموي،   �1(

 22  /15 1980م: 

اخلا�ـــسّ مّمـــا يجعله متفـــرّدًا عّما �ســـواه، والوقوف على 

توجيه معانيه يف �سرطها من غر اإطالق، فاإن كان الّلفظ 

عاّمًا قام الّدليل باملنا�سبة على تخ�سي�سه، فاإّنه مبو�سع 

�2(

جماع. ال�ّسبب ل يجوز اإخراجه بالجتهاد والإ

مّمـــا �سبـــق ميكـــن القـــول: احلاجـــة موؤقتـــة دنيوّية، 

خـــر يف ت�ســـّور املوؤمن  والق�ســـد معّلـــق بف�ســـاء اليوم الآ

للحياة. 

من هنا ميكن احلكم على القراءة املرتبطة باحلاجة 

الّدنيوّية باأّنها زائلة بزوال دافعها، وقراءة الق�سد دائمة 

بـــدوام دافعهـــا. فق�سد القراءة يحـــّدد عمرها، ويك�سف 

الّلثام عن ر�سالتها. 

تالوة(:  )القراءة  جمموعااً  الّلفظ   5  .4

اإذا كان الوقـــت ودنـــو احلاجة يوؤلفان اإطـــار القراءة 

ورة من جهة وخارجًا  طار جزءًا من ال�سّ عندمـــا يكون الإ

عنها من وجهة اأخرى- فاإّن القراءة القا�سدة اإمّنا تتناول 

الّن�ـــسّ كّله؛ لتكون اآثاره يف الّتطهـــر تاّمة يف حال القبول 

ال�ّسريع اأو البطيء، وكذلك حال الّدفع )الّرد(. 

ل�ســـّك اأّن احلديـــث عـــن القـــراءة، ي�سمـــر الّت�سليم 

مبعرفـــة قواعـــد الّر�سم و�سيئًا من فل�سفـــة ترتيب الكتابة 

ور�سومهـــا، والقـــدرة علـــى فـــّك املعـــاين املبا�ســـرة وغر 

املبا�ســـرة، املحمولة يف ثنايـــا الّن�س. وي�ستحـــّب للقراءة 

ّنـــه – يف  دبـــي؛ لأ الق�سدّيـــة كـــرثة القـــراءة للّن�ـــسّ الأ

حوال- حـــرون )غر مطـــواع( ومـــراوغ فالبّد  اأغلـــب الأ

مـــن كرثة القراءة، لعّلـــه ينفتح لقارئـــه كّل مّرة من جهة 

�ســـوى �سابقتها؛ لعّل هـــذا ما دعا القراآن حلـــّث املوؤمنني 

علـــى تالوته اآناء الّليـــل واأطراف الّنهـــار، وانفتاح الّن�ّس 

القـــراآيّن يف كّل مـــّرة دفع العلماء والعاّمـــة اإىل القول: اإّن 

ّنهم يف كّل مّرة يعودون  هذا القراآن ل تنق�سي عجائبه؛ لأ

)�2 الزرك�سي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القراآن، بتحقيق: 

حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1276هـ1957-م: 

22  /1
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فيها اإليـــه ينفتح عليهم باب جديد مل يولج من قبل، مّما 

يبعث فيهـــم الّده�سة امل�ستمّرة، ويجعله كتابًا ل يبلى على 

جيال  كرثة العودة اإليـــه. وكذلك كّل ن�ّس خالد يده�س الأ

بقدرته على العطاء اجلمايّل والفكرّي واحل�سارّي، بغر 

توقـــٍف اأو انقطاع، فـــكاأّن هذه الّن�سو�ـــس اخلالدة متلك 

قـــدرة علـــى احليـــاة لي�ست يف كثـــر مـــن الّن�سو�س التي 

�ســـادت ثم بادت، وملثل هذه القراءة لبّد من علم بالّن�ّس 

املقروء. 

)الغياب(:  بالّن�ّس  العلم   7  .6

تعـــّدد القـــراءة من غـــر علـــم بالّن�ّس لن يقـــود اإىل 

ّن العلم بالّن�ّس ُي�سهّل الّطريق اإىل ف�سائه  فوائـــد جّمة؛ لأ

واأعماقه البعيـــدة، وذلك ل يتاأتى اإّل ملن ياأخذ يف ح�سابه 

مبـــدع الّن�ّس ومادته، ول يعبـــاأ ب�سيحات املنهزمني اأمام 

الغـــرب، اأولئـــك هم القائلـــون مبوت املوؤّلـــف، ول ع�سمة 

لـــرولن بـــارت اأو �ســـواه – اإن كان املرتجمـــون قد فهموا 

ق�ســـده- فاملوؤلـــف عندمـــا مل ميت، مـــازال حّيـــًا، ونحن 

اأبناء اأولئك العلماء الذين ف�سلوا بني احلكم على عقائد 

لة بني املبدع  ّن ال�سّ ال�ّسعـــراء واحلكم على اأ�سعارهـــم؛ لأ

عمال التي  بداعّية، ول الأ واإبداعه ل تنقطع من اأعماله الإ

ة والّرواية وامل�سرحية ...  ت�سّمى مو�سوعّية كالق�سّ

أ. العلـــم باملبدع: تنبع املماحكـــة الّلفظّية من الدعاء 
بـــاأّن الّن�ّس �سيء واملبدع �سيء اآخـــر، وهما متلفان من 

جهة الطبيعة املادية لكّل منهما. فالّن�ّس كائن لغوّي فّنّي، 

واملبدع كائن ب�سرّي يتاألف مـــن الّلحم والّدم والعظام... 

اإلخ. 

كان لهـــذا الدعاء غوغاء متنـــع العقل – وهي تّدعيه 

– وت�سجن العلم – وهي تزعم اأّنها ت�ساويه بل هي العلم 
نف�ســـه- اأما وقد زالت تلك الغ�ساوة عن العقول فالبّد من 

مراجعة تقوم على العلم والبحث ول ت�ست�سلم لل�ّسعارات، 

فـــكار- واإن  ول تنـــام علـــى اأقوال الغربيـــني بزعم هذه الأ

كانـــت �سطحّية �ساذجة- اإمّنـــا كانت �سّر تقـــّدم الغرب، 

وهـــي الّتميمـــة ال�ّسافيـــة الكافيـــة اإذا مزجـــت بف�سالت 

خـــرى، لتكـــون مقبولة لـــدى اأن�ســـار املحاكاة  الغـــرب الأ

ودعاة الّتغريب. 

واحلـــّق اأوىل بالّتباع فقـــد قامت نظرية الف�سل على 

ّن للّن�ّس  م�ساركـــة لفظّية ل تثبـــت على الّنظر العملـــّي؛ لأ

دبـــي روؤية املبـــدع وعقله وجتربته الفرديـــة واختياراته  الأ

الّلغوّيـــة ومـــا يتبـــع ذلك مـــن خياراتـــه الفّنيـــة املمزوجة 

بانفعالته اخلفية. 

�سياء، فماذا يبقى  دبّي من هذه الأ اإذا جّردنا الّن�ّس الأ

منه؟ وهل للّن�ّس وجود بغرها؟ ولعّل الّت�ساوؤل يبقى قائاًل: 

ما موقع القارئ من حياة مبدع الّن�ّس اإذا كان الّن�ّس نف�سه 

بني يديه؟ هذا الّت�ساوؤل يبــــدو �سحيحًا وم�سروعًا، لكن يف 

حيز القراءة التي ي�سحُّ اأن يقال فيها: اإّنها قراءة �سحف، 

ومو�سوع احلديث هنا حم�ســــور بالقراءة العلمّية الّناقدة 

التي ت�سيف اإىل ذلك م�ســوؤولّية ح�سارّية ل تريد اأن يفوتها 

احلّق بل كلمته، ولو كّنا متخلفني يف جوانب اأخرى.

ول نريـــد للغربـيـيـن اأن يدركــوا مقدار جـهــلنا برتاثنا، 

اإىل وقـــت اإعـــالن بع�سهم عن �سطو الّل�سو�ـــس مّنا ومنهم 

�سـالمّي، فعلم القـــراءة علم عربّي  علـــى تراثنا العربـــّي الإ

اإ�سـالمـــّي �ســــــاء من �ســـــاء، واأبى مـــن اأبـــى، ول نريد من 

املن�سفـــني اإّل الطالع على كتب علوم القراآن واأقربها ّمني 

مــــام بدر الّدين  مو�سعـــًا: )الربهان يف علوم القـــراآن، لالإ

�ستـــاذ حمّمد اأبو الف�سـل  الّزرك�ســـي )794هـ( بتحقيق: الأ

تقان يف علوم القراآن،  اإبـراهــيم، القاهرة -دار الرّتاث، والإ

للحـــافظ جــالل الّدين عبـــد الّرحمن ال�ّسيوطي، بتحقيق: 

�ستاذ حمّمـــد اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة - مكتبة دار  الأ

الـــرّتاث.( ف�سيجـــدون اأّن الغربيــني لـم يزيـــدوا على عمل 

ّنه �سياأخذ علوم احلديث  ال�ّسيوطي يف املزهر حيث �سّرح باأ

جـــانـــب اأخــذوا   والأ
�1(

مـــكان على الّلغـــة ويطّبقهـــا قدر الإ

بتحقيق:  واأنواعها،  اللغة  يف  املزهر  الرحمن،  عبد  الدين  جالل  ل�سيوطي،   �1(

حممد  وعلي  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  وحممد  املوىل،  جاد  اأحمد  �ساتذة:  الأ

البجاوي، ط3، القاهرة، مكتبة-دار الرتاث، )د.ت(: 1/ 1
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دبّي ب�سيء  علـــوم الّن�ّس القراآيّن وطّبقوهــا علـــى الّن�ّس الأ

غالط، اأو اخللـــط الّنابع من الختالف  خطاء اأو الأ مـــن الأ

يف الّروؤية والّلغة وطريقة الّتطبيق وطبيعة الّن�ّس.

جـابة عن الّت�ساوؤل القائــــل: ما فـائدة حياة املبدع  والإ

للقارئ؟ تكمن يف روؤيته وعقله واأحواله كّلها اإذا كانت ذات 

اأثــــر يف اإبداعه، واإّل فــــال معنى ل�سرد املعلومــــات عنه، اأو 

عن ع�سره، اأو عن قومه. فاإذا ُعرف املبدع ُعرف زمــانه، 

واإذا عرف زمنه كان ذلك دلياًل على اأمـور، منــهـا:

، فـال يـجوز اإلقاء  -  حتديـــد الف�ساء الّدليّل للّن�ـــسّ

لفـــاظ على دللتهـــا ال�ّسـابقة، وهذا  الّدللـــة الاّلحقة لالأ

هــواء من  ما يفعلـــه كهنـــة امل�سـت�سـرقــــني، واأ�سحـــاب الأ

اأن�ســـار امللل والنحـــل القدميـــة وبع�س جّتـــار ال�ّسعارات 

املعا�ســـرة بدعوى تطويع الّتاريخ وتاأ�سيل الفكرة الغريّبة 

بدعـــوى وجود الّنظر يف تراثنا بغ�ـــسّ الّنظر عن موقف 

ّمــــــة منها، قدميـــًا وحديثـــــًا، من ذلك  اأكرثّيـــة اأبنـــاء الأ

اأّن مـــرجليـــوث يف كتابه: اأ�ســول ال�ّسعـــر اجلاهلّي، وجد 

اد، عند  الة، وكعبـــة الق�سّ األفاظـــًا، مثل: الّدعـــاء، وال�سّ

بع�س �سعراء اجلاهلّية، فذهب اإىل اأّن ال�ّساعر اجلاهــلّي 

لفاظ  ، ل ميكن - عقاًل - اأن يعـــرف هذه الأ �ساعـــر وثنيٌّ

 فاأعـــاد هذا القول 
�1(

التـــي تعّد م�سطلحـــات اإ�ســـالمــّية

الدكتـــور طـــه ح�ســـني يف كتابيـــه: حما�ســـرات يف ال�ّسعر 

.
�2(

دب اجلاهــلّي اجلاهلّي، ويف الأ

ّب لوي�ـــس �ســـيخو  وكانـــت الّدعوى الو�سطـــى دعوة الأ

ّن  ؛ لأ
�3(

لفـــاظ ن�سرانية الي�سوعـــي التـــي راأت اأّن هــذه الأ

اأ�سول ال�سعر العربي، ترجمة: د.يحيى اجلبوري، بروت، موؤ�س�سة  )�1 مرجليوث، 

الر�سالة، ط1، 1398هـ- 1978م: 72 وما بعدها.

للماليني،  العلم  دار  بروت،  العربي،  دب  الأ تاريخ  من  د.طه،  ح�سني،  انظر:   �2(

)د.ت(: 1/ 79 وما بعدها.

�سارة اإىل اأي �سفحة من كتاب  )�3 اآثرت اأن اأنقل راأيًا للناقد مارون عبود يغنـي عن الإ

بقوله::  علي،  كرد  اأ. حممد  اأثبته  ما  وذلك  �سالم،  الإ قبل  الن�سرانية  �سعراء 

))قال الناقد مارون عبود: �سمعنا بكتابه �سعراء الن�سرانية، فا�ستقدمناه فاإذا 

كل من �سعراء جاهليني قد خرجوا من حتت �سن قلمه ن�سارى. كان التعميد 

باملاء.. فاإذا به �سار باحلرب(( علي، حممد كرد، املعا�سرون، بتحقيق: حممد 

امل�سري، بروت، دار �سادر، ط1، 1413هـ1993-م: 319

�سالمّية،  الّن�سرانّية اأ�سبق يف حياة العرب من الّر�سالة الإ

ر يف اجلاهــلية،  ومعلـــوم للجميع اأّن بع�س العرب قد تن�سّ

ولب�ـــس امل�ســوح، واأ�ساف اإىل ذلـــك اأّن العرب ت�سّمي عبد 

اهلل، وقـــد ورد باأ�ســعار اأبناء القبائل و�سواهم من العرب 

األفـــاظ �سريحة الّدللـــة على الّن�سرانّيـــة، مثل: امل�سيح، 

ر �سعراء الوثنّية،  ليب، وهي األفاظ ن�سرانّية، فَن�سَّ وال�سّ

وجعلهم اإ�سافة اإىل �سعـــراء الّن�سرانية اأ�سالة، فاختلط 

مر. الأ

ّب لوي�ـــس �سيخـــو فقـــد اأبطـــل العاّلّمـــة اأ. د  ّمـــا الأ اأ

عبـــد احلفيـــظ ال�ّسطلـــي اآراءه، يف بحثـــه القّيـــم القائم 

لت، حياته  علـــى الّدرا�ســـة والّتوثيـــق: اأمــّية بن اأبـــي ال�سّ

.
�4(

و�سعره

ّمـــا الّرّد العـــام عندي فقائم علـــى اأ�سا�س البدهية  واأ

�ســـالم مل يخرتع لغة جديـــدة للعرب،  التـــي تقـــول: اإّن الإ

فاألفاظهم هي هي، غـــر اأّن الّدللة تبّدلت وفق الّتوا�سع 

الة لفظ عربـــّي قدمي ومعناه  �سالمّي اجلديـــد، فال�سّ الإ

الّدعاء ي�ســــتوي يف الو�سع الّلغوي الّدعاء هلل اأو لغره.

ـــاد معلـــوم اأّن العـــرب مـــن اأّيام  ولفـــظ كعبـــة الق�سّ

اإبراهـــيم - �سّلى اهلل عليه وعلى اآله و�سّلم- جعلوا البيت 

�ســـارة اإىل حملة الفيل،  اد، ول نريد الإ احلرام كعبة للق�سّ

مر م�سهور ومعلوم للجميع.  فالأ

ّنـه عند �سعراء  ليـــب؛ لأ ومثـــل ذلك يقال يف لفظ ال�سّ

البة )فعيل �سيغة مبـالغة( ولي�س كما  امل�سركـــني من ال�سّ

ُيظـــن، وكذلك لفظ امل�سيح، معناه عنـــد ال�ّساعر امل�سرك 

ديق  ة، اأو العـــرق، اأو ال�سّ اأو الوثنـــي )القطعة مـــن الف�سّ

بالعربانية، اأو املنديل اخل�سن، اأو ال�ّسيف، اأو الّرجل كثر 

. تنزه عي�سى بن مرمي -عليه ال�سالم-عن مثل 
�5(

اجلماع

املطبعة  دم�سق،  ال�سلت،  اأبي  بن  اأمية  احلفيظ،  عبد  د.  ال�سطلي،  انظر:   �4(

التعاونية، 1974م الدرا�سة كلها مهمة.

)�5 الزبيدي، ال�سيد حممد مرت�سى احل�سيني، تاج العرو�س من جواهر القامو�س 

1415هـ- الكويت،  حكومة  مطبعة  هارون،  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق   ،7
)م�سح(  -133  118  /7 م:   1994
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و�ساف. فــمعرفـة املبـــدع تقود اإىل معرفـة زمنه،  هـــذه الأ

ومعرفـــة الّزمن تـــوؤدي اإىل تقييـــد الف�ساء الـــّدليّل لكّل 

لفـــظ بـما ينا�سبه مـــن معاٍن، من غر الوقـــوع يف تزييف 

احلقيقة.

- معرفـــة زمـــن املبـــدع تعـــني الّناقـــد علـــى حتديـــد 

ال�ّسابقـــة الفنية فُيعــرف املبدع من املقّلد اأو ال�ّسارق، من 

خــطـل  ذلـــك اأّن اأبا عمرو بـــن العالء، قال: ) لو اأدرك الأ

مـــن اجلاهلية يـومـــًا واحـدًا ما قــّدمــــت علـيـه جاهليًا ول 

 وكان معجبًا باأ�سعاره، فاأعلن هـذا احلكم 
�1(

اإ�سالميـــًا(.

الّنقـــدي املنطوي على ب�سرة نقديـّـــة تخفى دللتها على 

كثـــر من الّدار�سني القدامـــى واملعا�سرين. كيف ل يكون 

هذا و�ساحبهـــا اأبو عمرو الذي كان يـــرى اأّن نقاد ال�ّسعر 

�2(

حمر يف زمنه. اأعّز من الكربيت الأ

خطل على علّوه ل تتحقق له �سفة  ومـــراده اأّن �سعر الأ

ال�ّسابقة الفنّية التي حازها اأمثاله من اجلاهليني فلو كان 

معهـــم لتحّقق �سرط ال�ستواء يف الّزمن غر اأّنهم �سبقوه 

فوقع �سعره مظّنة ال�ّسرقة اأو الّتقليد. اأي ل ميكن الّت�سوية 

زمنة، ثّمة  بـــني الّن�سو�س يف بـــاب الّنقد اإذا اختلفـــت الأ

ناقـــد عربـــّي واحــــــد �سبقنـــي اإىل هـــذا الّتاأويـــل، وهذه 

�3(

مدي. القناعة، ذلكم هو الآ

واإذا األغينـــا حياة املوؤلف من الّدر�س العلمي ا�ســـــتوى 

ادق والكاذب،  يف قـــراءة الّن�ّس الّتاريخي ما يقولـــه ال�سّ

و�ساعـــت جهود علماء اجلـــرح والّتعديل و�سارت القراءة 

للّن�ّس الّتاريخي -على تناق�س اأخبارها -م�ستوية الّدليل، 

فن�ســـل اإىل وجوب ت�سديقها كّلها اأو تكذيبها كّلها، وهذا 

ال�سج�ستاين  حامت  اأبي  �سوؤالت  �سمعي،  الأ قريب  بن  امللك  عبد  الباهلي،   �1(

الدينية،  الثقافة  مكتبة  القاهرة،  ال�سعراء،  فحولة  عليه  ورده  �سمعي  لالأ

44 1414هـ1994-م: 
�سقر،  اأحمد  ال�سيد  بتحقيق:  القراآن،  اإعجاز  الطيب،  بن  حممد  الباقالين،   �2(

القاهرة، دار املعارف مب�سر، ط5، 1981م: 203

البحرتي،  متام  اأبي  �سعر  بني  املوازنة  ب�سر،  بن  احل�سن  القا�سم  اأبو  مدي،  الآ  �3(

1380هـ-  مب�سر،  املعارف  دار  القاهرة،  �سقر،  اأحمد  ال�سيد  بتحقيق: 

23  /1 1961م: 

مطلـــب �سعوبّي ي�سل بنا اإىل تدمـــر ال�ّسخ�سّية العربّية. 

ومـــن ح�ســن احلّظ اأّن بع�س تابعي دعـــاة الّتغريب با�سم 

الّتحديـــث اأخـــربين اأّن بع�ـــس الغربـيــــني عـــاد عن ذلك 

موؤخـــرًا. فحياة الـمبدع واملوؤلف ُمهّمة للقارئ الـمتذّوق اأو 

الباحث املنقب.

: اإذا كان القـــارئ قـــادرًا علـــى  ب -العلـــم بالّن�ـــسّ

اكت�ســـاف روؤيـــة املبـــدع وعقله و�سمـــت نف�سه عنـــد اإبداع 

الّن�ـــسّ فهـــو - مـــن غر �ســـٍكّ - قادر علـــى قواعد تالوة 

الّن�ـــسّ العربّي؛ ليحقق للـمـ�ستمع متعة الّتلقي - اإن كانت 

القراءة جمهـــورًة –ولنف�سه زيادة الفائدة العلمّية ليكون 

ا�ستغراقه يف الّن�ـــسّ املقروء )غيابه( نافعًا، وقائمًا على 

وتي  احلقيقة، ويلزمه لذلك علم الّتجويد ذلك العلم ال�سّ

املهمل يف اأق�سام الّلغة العربّية، وقد اأعان على ذلك بع�س 

دعياء باأّنه علم خا�ّس بالقراآن ل ي�سّر اجلهل به. الأ

وتي نابع مـــن طبيعة الّنطق  علمًا اأّن هـــذا العلم ال�سّ

العربـــّي ي�ستـــوي يف ذلك اأن يكـــون جزءًا مـــن الّتنزيل اأو 

غـــره من كالم العـــرب، اإمّنا هو جزٌء مـــن ل�سان العرب 

يقاع،  وت وحتقيقـــًا للمعـــاين بالإ نحتـــاج اإليـــه زينـــًة لل�سّ

ولهذه القراءة ال�ّسفوّية هيئات متلفة، منها:

 اأ-الّتحقيق. 

ب- والـحـدر.

 ج- والّتدوير. 

ّمـــا الّتحقيـــق، فهـــو » اإعـطــــاء كّل حـــرف حّقه من:  اأ

اإ�سباع املّد، وحتقيـــق الهمزة، واإمتام احلركات، واعتماد 

ظهار، والّت�سديدات، وبيان احلروف وتفكيكها، واإخراج  الإ

�4(

بع�سها من بع�س بال�ّسكت والرّتتيل...«

ّمـــا احلـــدر، فهـــو: » بفتـــح احلـــاء و�سكـــون الّدال  واأ

املهملتـــني -وهــــو اإدراج القـــراءة، و�سرعتهـــا، وتخفيفها 

بتحقيق:  القراآن،  علوم  يف  تقان  الإ الرحمن،  عبد  الدين  جالل  ال�سيوطي،   �4(

اإبراهيم ، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1387هـ1967-م: 1/ 280
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دغام  بالق�ســـر، والّت�سكـــني، والختال�ـــس، والبـــدل، والإ

    
�1(

الكبر، وتخفيف الهمز، ونحو ذلك...«

ّمـــا الّتدويـــر، فهـــو:« الّتو�ســـط بـــني املقـامـــني من  واأ

�2(

الّتحقيق والـَحْدر...«

ويـــرى العلماء اأّن لكّل واحدة من هذه الهيئات وظيفة 

بل مو�سعـــًا منا�سبًا، وذلك اأّنهم جعلـــوا طريقة الّتحقيق 

للّريا�ســـة والّتعليـــم والّتمريـــن، وجعلـــوا الرّتتيـــل للّتدّبر 

 مــّمـا يعنـــي اأّنهم اأدركوا عالقة 
�3(

والّتفّكـــر وال�ستنباط.

الّطريقـــة بفهم املادة املقروءة، وحـــال القارئ اأو غر�سه 

مّما يقراأ.

ومـــن اأهّم �سروط العلم معرفة علم الوقف والبتداء، 

اأو الو�سل والف�سل، ويرى علماوؤنا اأّنه فّن جليل، به يعرف 

حابة - ر�سي  كيفّيـــة اأداء القـــراءة » وهو علم تلّقـــاه ال�سّ

اهلل عنهم-عـــن �ساحب الّر�سالـــة- �سّلى اهلل عليه وعلى 

.
�4(

اآله و�سلم

وثّمـــة �سروط اأُخـــــر ل ينبغي لهـــا اأن تغيب عن ذهن 

دبّي الذي ينتمي اإليه  القارئ، منها مراعاة طبيعة الفّن الأ

الّن�ـــسّ املقروء، ولغته، ومعانيه القريبـــة والبعيدة، وتّيار 

ور واجلمال، وطريقـــة بناء الّن�س، مّما  النفعـــال، وال�سّ

يدخل يف فقه الّن�ّس، وحتقيق الغيبة الّثانية يف الّن�ّس.

: الفقه   .8

ه يعّد مقّدمـــة اأوىل لفقه الّن�ّس،  العلم باملبـــدع ون�سّ

والفقـــه - لغة -الفهـــم، والّتفقيه: الّتفهيـــم، والفهم عند 

القـــّراء م�ستويات ترتبط باأ�سحابهـــا، فلكّل قارئ حـــدود 

فهـــم ترتبـــط مبوهبتـــه )قدرتـــه الفطرّية علـــى الفهم( 

)�1 امل�سدر ال�سابق: 1/ 281

)�2 امل�سدر ال�سابق 

)�3 امل�سدر ال�سابق

)�4 الزرك�سي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القراآن، بتحقيق: 

حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، القاهرة، مكتبة دار الرتاث، 1276هـ1957-م: 

339  /1

ودربتـــه يف القراءة ومعرفته طرائـــق الّلغة ومدى الّذائقة 

اجلمالّية وخرباتهـــا، ومقدار ا�ســت�سـعاره تيار النفعالت 

مثل - بغر ح�سـن  يف الّن�ّس، ول يتّم ذلك - على الوجه الأ

الّتقديـــر للمنا�سبـــة والّدوافـــع واأحــــوال املبـــدع وح�سبان 

�سـفافية الّن�ّس عّما جتود به الّنف�س، وطاقته العقلية التي 

ت�ستنـــد اإىل ال�ستعداد الفطرّي من جهة، والّروؤية الكونّية 

حياء من جهة اأخرى. واحلياة بني الأ

ولفقٍه مغـــرق يف املثاليـــة نفرت�س تعادًل بـــني الّن�ّس 

والقـــارئ يف الّروؤية، والعقلية، واخلـــربة الّلغوّية، والّدربة 

الـجـمالّيـــة، وال�سـتـجابـة النفعـاليـــة. فاإن حتّقق ذلك - 

وهـــو اأمر بعيـــد - فال خالف بني املبـــدع والقارئ، اأو بني 

ه،  الّن�ـــسّ والقارئ، وهذا ما ل يكون اإّل بـــني املبدع ون�سّ

ورّبـمــــا وقـــع ذلـــك م�سادفة. علـــى اأّن امل�سهـــور اأن يكون 

القارئ: 

اإّما دون الّن�ّس يف فقــه لغته واإدراك اأبعاده ومراميه يف 

فقه اأبعاده النفعالّية والـجـمالّية واملنهجّية، واملعرفّية... 

فاأحكامه ت�سّور عجزه.

واإّمــــا اأن يكون فوقــه يف ذلـك كـّله؛ فيكون ر�ساه �سببا 

لرتفاع الن�س اإىل قامة را�سية عن الن�س ومبدعه. 

ول فـــاإن وقوعـــه دون الن�ـــس يـحثـه  اأمـــــا الفريـــق الأ

علـــى تعظيمـــه - اإن كان مـــــدركًا عجـزه عــــن مـجـاراته؛ 

مـمــــا يجعله منده�سًا مبهورًا بتفوقـــه وتفوق مبدعه، واإن 

كـان ل يـــدرك اأبعاد الن�س واأعـمـاقـــــه فاإنـــه يتعجب من 

انغالقـــــــــه، اأو يقي�س ذلـــك مبا لديه فيخمـــن اأنــــه دونه 

فيعطـــي الن�س توجيهًا - يظنـــهـ  يقينًا، ويقوم مبحاكمته 

�ســا�س، وي�سرع بالـهدم والنتقا�س. على هذا الأ

ّمـــا الفريـــق الّثـــاين فاإّنه حماط بخطـــر اآخر - اإذا  واأ

كان ل يـــدرك مقدار تفّوقه يف تلك املجالت على الّن�ّس، 

فرفعـــه عن مو�سعه احلقيقـــي، وذلـك بتنبيه املبدع على 

ه مل تكن يف وعيه ول اإدراكه، بل هي اأ�سداء  اأ�سياء يف ن�سّ
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وظائـــف لغوّية �سابقـــة على اإبــداع الّن�ـــسّ املقروء، كانت 

ورة الّلفظّية،  وَرْت زنادهـــا ال�سّ مزونـــة عند القارئ، فاأَ

عنـــد فقيه الّلغة، ومثاله ظاهــــــر يف عالقـــة املتنبي بابن 

جّنـــي وابـــن خالويه؛ فقـــد كـــان منهـــج ابن جّنـــي اإلقاء 

الّظالل ال�ّسابقة على الّلفـــظ والّتلويح به على وظائفه يف 

احلياة العملّية لتكون كثافتـــه ال�ّسعرّية عالية جـّدًا، وهذا 

يف�ّسر لنا قول املتنبي ل�سائليه: اذهــبـوا اإىل ابن جّني فاإّنه 

 .
�1(

اأدرى ب�سعري مّني

ومل يكن مذهـــب ابن خالويه الّنقـــدّي كذلك، ف�سار 

لدينـــا موقفـــان: اأحدهما يقـــول على املتنّبي مـــا مل يقله؛ 

فيعلي من �سعـــره، وثانيهما ي�سّد �سعـــر املتنبي اإىل نظمه 

حــيـاء،  نف�سه، واإىل نظـــم �سابقيه، واإىل واقع الـحـياة والأ

وجــاء اآخرون تو�ّسطوا بني الفريقني. 

والفقـــه فوق ذلـك ا�ستنباط قوانني الّن�ّس التي حتّدد 

فّنـــه من جهة، وتبنّي ما تفّرد به من جهة اأخرى. ول ريب 

�ســراع يف  يف اأّن الّطريقـــة ت�سهم يف اإعـانة الفطنة على الإ

الو�سول اإليهـــا، اإ�سافة اإلــى الّطريقـــة املركوزة يف تراب 

نظرية تقوم علـــى قواعد الفقه واأ�سولـــه لذلك ارت�ساها 

�ساحبه بوعـــي منه، اأو بغر وعي. وعظمـــة الفقيه تكمن 

يف قدرته على ربط الّن�ّس بروؤية مبدعه، وعقله، ومذهبه 

الفّني ليحفـــظ للّن�ّس فرادته الّن�سبّية. وتكمن براعته يف 

ربـــط عنا�سر املادة املقروءة على نحـــٍو يك�سف الّلثام عن 

وحدتها.

 : الّطريقة   -  9

لبـــّد لفقه الّن�ّس من طريقة تّتكـــئ على علم القارئ 

، وتـاأن�ـــس اإىل فطنتـــه، وروؤيتـــه، ول يغيـــب عنها  بالّن�ـــسّ

طريقة بناء الّن�ّس املقروء. ولعّل القارئ ي�ستمّد - اأحيانًا- 

طريقته اإّما من الّن�ّس )فّنه، وانفعاله، واأفكاره، و�سوره( 

عبد  الربقوقي،  معناها  اأورد  وقد  املدر�سني،  األ�سنة  على  متواترة  عبارة  هذه   �1(

1407هـ-  العربي،  الكتاب  دار   - بروت  املتنبي،  ديوان  �سرح  الرحمن، 

 9/ 1986م:1 

واإّمـــا من منهج الّن�ّس املقروء، ورمّبا كان له طريقة تنبع 

من نظرته الّنقدّية اإىل فّن الّن�ّس اأو مادته.

ول�ســـّك يف اأّن الّر�سى عن الّن�ّس يف روؤيته، اأو مادته 

كّلهـــا اأو بع�سهـــا، �سيجعل القارئ متمّتعـــًا را�سيًا اإىل حّد 

، فـــاإذا كان ثــّمة خالف، فـــاإّن القارئ  بعيد عـــن الّن�ـــسّ

عادة بنـــاء الّن�ّس بطريقـــة اأخــرى، يرى  ير�ســـح نف�سه لإ

اأّنها هـــي املثلى للو�سول به اإىل غايته اأو بيت الق�سيد، اأو 

مربط الفر�س، كما يقال.

، وت�سّح هنا  وللقـــّراء مناهج �ستـــى يف تناول الّن�ـــسّ

قولـــة املت�سّوفة: طرائق احلّق بعـــدد اأنفا�س اخللق، ولكلٍّ 

�سرعـــة ومنهاج، غر اأّن تلك الّطرائـــق- واإن ر�سي عنها 

ّنها ل تاأخذ مبناهج العلم اإّل  اأ�سحابهـــا- ل تعّد علمّية، لأ

ب�سرب من الّتمويه على احلّق والعقل، فلن يكون علمًا ما 

ياأتينا به الّدراوي�س، مبنهج حّدثني قلبي عن رّبي.

خرى، ليكون  بع�س القّراء يفيدون من مناهج العلوم الأ

فقـــه الّن�ّس خارجًا -اإىل حـــّد ما- من اأ�ســـر الع�سوائّية، 

ومن�سبطًا يف طريقة تنـــاول املادة املقروءة، ليحّقق متعة 

املغايرة، اأو لّذة املوافقة، فيتخذ لنف�سه مركبًا من املناهج 

خرى كاملنهج الّتحليلّي، اأو الرّتكيبّي،  الّذائعة يف العلوم الأ

اأو الّتوليدّي، اأو الفّني، اأو الفل�سفّي، اأو الّتكاملّي.

مّمـــا �سبق ميكن القول: اإّن الّطريقـــة ينبغي اأن تكون 

من جن�س املـــادة املقروءة، فاملنهج الفل�سفّي ينا�سب روؤية 

الّن�ـــسّ وفكرته، واملنهج الفّني ينا�ســـب �سوره الفّنية وما 

يعلـــق بها من انفعال )القيم ال�ّسعورّية( واملنهج الّتحليلّي 

والرّتكيبـــّي نافعان يف تناول اأّي جانـــب من جهات الّن�ّس 

ّنهما عاّمان وعقليـــان، واملنهج الّتكاملّي جامع  املقروء؛ لأ

لكّل منهج توجبه طبيعة الّن�ّس نف�سه.

واحلـــّق اأّن فقـــه الّن�ّس ل يكتمل بغـــر طريقة ل�سربه 

وفهمـــه، واأّن الّطريقـــة ل تظهر قيمتهـــا اإّل يف الّدرا�سة، 

والفقه والّطريقة والّدرا�سة من لـــوازم الّدار�س والّناقد، 
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مّمـــا يجعل الوهـــم ي�سري اإىل كثر مـــن الّدار�سني باأّنهم 

ـــورة، وغياب احلدود الفا�سلة عندهم  نّقاد لكتمال ال�سّ

بني القارئ الّدار�س والقارئ الّناقد.

ومنهـــم من يخدع مبو�سوع بحثـه، فـــاإن كان املو�سوع 

نقديًا �سار اأخونا ناقدًا، وهو ل يدري اأّن ما قّدمه ل يتعّدى 

الّدرا�سة ب�سيء. ولعّل جالء ذلك يف الفقرة الّتالية.

واجلمع:  الّدرا�سة   11  .10

�ســـارة اإىل اأّن الّدرا�سة والّنقـــد يلتقيان يف  �سلفـــت الإ

ورة، من حيث اإن كاّلً منهما يفتقر اإىل فقه وطريقة،  ال�سّ

ويركـــن كّل منهما اإىل درا�سة قائمـــة على البحث، وجمع 

الّن�ّس املقـــروء اإىل الّر�سيد املدخر؛ ليعرف اجلديد من 

�سيل مـــن الّدخيل،  بــــداع من الّتقليـــد، والأ القـــدمي، والإ

وال�ّسابق من الاّلحـق.

فالقـــراءة الّدار�سة تقوم على دربـــة القارئ، ودرايته 

ال�ّسخ�سّية باأمثال هـــذا الّن�ّس، فيحمله على فّنه؛ ليتبنّي 

�سيلة التي حت�سب للّن�ّس على نظائره،  نقاط الفرتاق الأ

واأترابـــه يف �سربـــه، وح�ســـاب مقدار ما وافق بـــه �سابقيه 

من معاٍن اأو �ســـور اأو بناء لغوّي اأو انفعايّل، ما كان قائما 

علـــى احلـــذو اأو النهـــدام اأو الغ�ســـب، ومـــا كان جتويدًا 

ّول عـــن بلوغ الّرتبـــة التي بلغها  ـــَر �ساحبه الأ مــــــر َق�سَّ لأ

ّول ف�سل الّتقّدم يف الّتناول،  الـمتبع اجلـديد، فيح�سب لالأ

ح�ســان بزيادة املعنى اأو اإجادة  جادة والإ وللّثاين ف�سل الإ

نعة.  الطريقة اأو حت�سني ال�سّ

فـــاإذا مّت للكاتب ذلك يكون قد رّد كّل جزء من الّن�ّس 

املقـــروء اإىل مو�سعـــه من قامو�سه املعـــريّف، وانك�سفت له 

جوانب الّتفرد يف الّن�ّس مّما يعود اإىل تكوين املبدع، فاإذا 

كانت املعرفة بالّن�ّس م�ساوية معرفة املبدع كانت املقاربة 

علمّية �سارمة.

 واإذا كانت املعرفة دونها ح�سب القارئ للّن�ّس ما لي�س 

لـــه بحّق، وجاء الّدار�سون من بعد للّطعن يف هذه القراءة 

القائمة على ا�ستقراء ناق�ـــس، فال يفرح املبدعون باآراء 

القا�سريـــن - واإن كربت اأ�سماوؤهم العلمّيـــة اأو الوظيفّية 

ّن مـــا دّلـ�سوه، اأو حتا�سوه جهاًل اأو عمدًا لن يغفره لهم  -لأ

اأهل العلم من املعا�سرين مّمن ميّدون اأرجلهم ول يـمّدون 

اأيديهم، كما اأّنه لن تخفى حقيقته على اأبنائنا القادمني، 

وعلـــى مذهـب العقاد: يف الّنهاية- يا مولنا - ل ي�سّح اإّل 

�1(

حيح. ال�سّ

كاأّن القـــارئ عندما يربط املادة املقروءة ب�سابقاتها، 

اإنـّمـا يقّدم �سفيعًا لنف�سه ومتلقيه حلمل هذه املادة و�سّمها 

اإىل اأخواتهـــا- مّما يك�سف له عن ميزان الّربح باجلديد، 

وتعزيز موقع الّر�سيد القدمي، ورّد الف�سل اإىل ذويه.

عرا�س عن بع�س وا�ستهاء  ورمّبا كان دخولها دعوة لالإ

بع�س، مـّما يدعو لدرا�سة ظــواهـر الّتطهر والّتن�سك مّما 

يجـــوز لنا اأن ن�سّميه الوحم، ومـــا يليه حمل تعقبه الولدة 

قران، وبه يختم املقال. مـمـزوجة بالفخر على الأ

الّتطهر:  .12

يف اأثـناء فقــــه الّن�ّس يقوم القارئ بعر�س روؤيته على 

، ومنهجه الفّني  روؤيـــة الّن�ّس، وعقلـــه على عقلّية الّن�ـــسّ

، وانفعاله  ، وفكرته على فكرة الّن�ـــسّ علـــى منهج الّن�ـــسّ

علـــى انفعال الّن�ّس... الخ وبهـــذا العر�س يتطهر القارئ 

مـــن اأغالطه اإذا كان الّن�ّس قويًا �سلطانـــه، موؤثرًا بيانه، 

واإّل فـــاإّن القـــارئ مدفوع لرّد �سطوة الّن�ـــسّ عن روؤيته اأو 

عقلـــه اأو منهجـــه اأو مذهبه الفّنـــي اأو منابـــع انفعاله، اأو 

م�سّلماتـــه التي ل تقبل اجلـــدل اأو الربهان... الخ. وذلك 

بقراع كّل �سيء بجن�سه يف الّن�ّس.

بهـــذا الّدفـــع يتطهـــر القـــارئ مّما حلقه مـــن قراءة 

، اإذا كان ما لديـــه اأقوى مّما يف الّن�ـــسّ املقروء،  الّن�ـــسّ

ثـــر الّن�ّس املقروء  ويتطهـــر من اأوهامـــه اإذا كانت قّوة تاأ

)�1 عبارة �سهرت عن العقاد، لعلي قراأتها يف كتاب: يف �سالون العقاد كانت لنا اأيام، 

ديب: اأني�س من�سور. لكن مما ل ريب فيه اأين �سمعتها عن اأ�ستاذنا العالمة:  لالأ

�سرت، بجامعة دم�سق، �سنة 1978-1979م اأ. د. عبد الكرمي الأ
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عاليـــة ومقنعة له، ومـــن الّنادر اأن يحظـــى القارئ بن�ّس 

ل يدفـــع بـــه اإىل الّتطهر)مـــن الّن�ّس املقـــروء اأو مّما هو 

قائم يف تكوين القارئ مـــن اأوليات...(. واإن كان القارئ 

يظّن ذلك مـــن بنات اأفكاره، و�سيـــب اإبـداعه، ب�سرط اأن 

ـــا ت�ساأله بعد ع�سرين �سنة:  يكـــون القارئ متابعًا لي�س ل�سّ

ما ر�ســـاك عن كتابك الفـــالين؟ فيجيبـــك بارتياح تام: 

الّر�ســـى كّله واحلمد هلل، ومثله لديه ركام من ال�ّسرقات، 

ل يـــدرك اأن الّتطهـــر الـم�ســتمـــر يجعل كالمه هـــراء، اأو 

زبـــدًا رابيًا، يبت�سم منه اأهل العلم واحلّق.   

والوحم: الّتن�سـك   14  .13

طوار، بل هي متداخل بع�سها  ل انف�ســـال بني هذه الأ

ببع�ـــس، كما ذكر مـــن قبل، فلي�س هناك حـــّد فا�سل بني 

ّنها  القـــراءة بالّتطهـــر والقـــراءة بالّتن�ســـك اأو الوحـــم لأ

تخت�ســـر املـراحـــل، ورمّبـــا يكـــون مفيـــدًا الّتذكـــر بـــاأّن 

ال�ّساعة يف القراءة تختلف عن ال�ّساعة التي يعي�سها الّنا�س 

واأوقـــات احلمـــل والوحـــم والـــولدة والّن�ســـك تختلف يف 

طولها وطبيعتها املجردة، كما تختلف من قارئ اإىل اآخر، 

وتختلف عند القارئ الواحد من وقت اإىل اآخر، ورمّبا من 

مادة مقروءة اإىل اأخرى.

ففـــي الوقت الذي يعر�ـــس فيه القارئ عـــن �سيء يف 

، تتـــوق نف�ســـه اإىل اأمر اآخـــر لرّد عنـــه �سيئًا من  الّن�ـــسّ

�سطـــوة الّن�ّس اأو اأمرًا جديدًا ينفعه، بعد مكابدة القراءة 

اأطوارها، واإعرا�سه عن بع�ـــس الّن�ّس ي�سّمى ن�سكًا )قّوة 

خر ي�سّمى وحمًا )قّوة  دفع الّن�ّس(، واإقباله على بع�سه الآ

اجلذب يف الّن�ّس(.

ومثـــل ذلـــك اإعرا�سه عـــن الّن�ّس املقـــروء اإىل غره 

ابتغاء تعزيـــز قبوله مبعا�سدة غره، اإذا كان من جن�سه، 

ي�سّمـــى وحمًا، كما ي�سّمى طلب مـــادة مقروءة اأخرى بغية 

دفع طغيان الّن�ّس على كيان قارئه - ن�سكًا.

 ويف وهمـــي اأّن الّن�ـــسّ احلـــّي ع�سّي علـــى الّتطهر، 

غالـــب علـــى الن�ســـك، والن�ســـك نف�ســـه داخـــل يف عملية 

الوحـــم، كحال املراأة التي تكره اإن�سانًا اآخر، فياأتي ولدها 

حـامـــاًل بع�س �سفاتـــه، فكاأّنها، وهي تبغ�ســـه تدفع حبه 

عـــن اأعـماقها، فاأخرجت القدرة مـــا ا�ستكن يف اجلوانح، 

وعجزت طاقـــات الّتطهر والوحم والّتن�سك عن اإخراجه، 

مـّمـــا يجعل القارئ موؤهاًل حلمل جديـــد يريد له اأن يحّل 

حمل الّن�ّس املقروء، فماذا عن احلمل والولدة؟ 

والولدة: الـحـمل   16  .15

قد ل تطـــول مّدة الوحــــم باإعرا�سهـــا واإقبالها، وقد 

تطول، وهي مرتبطة باأحوال القارئ نف�سه وفق مطاوعته 

للّن�ـــسّ اأو معاندته اأو مقاومتـــه، وذلك اأمر منوط بقابلية 

مم - يف طـــور النتقال  القـــارئ للعـــدوى، اأو مناعته. والأ

ّنها ماأخوذة  ّميـــة اإىل الّتعّلم - تقبل كّل مقـــروء؛ لأ مـــن الأ

ببهجة القراءة من غـــر اإعـمال العقل لقبول ما يعّد حّقًا 

ّمية اإىل  ودفع ما يعّد باطاًل، ذلـــك اأّن انتقال املرء من الأ

الّتعّلـــم يعطيـــه مزية علـــى غره مّمن ل يزالـــون يف طور 

ّمية، وي�سعى القارئ اإىل حتقيق مزية اأخرى بنفوره من  الأ

اأحوال جمتمعه احل�سارية التي يراها اآية تخّلف، من غر 

الّنظـــر اإىل ما كان اإرثـــــًا ح�ساريًا تفتقـــر اإليه احل�سارة 

املعا�سرة.

املهم لديه اأّن املـــادة املقروءة حمفوفة بع�سمة العلم 

وحقيقتـــه، ول حاجـــة عنـــده اإىل اختبار املـــادة املقروءة 

بغم�سها يف الواقع، والغفلة عـــن ن�سبية الواقع، واختالف 

وزن املادة املقروءة باختـــالف اجلاذبية والوزن الّنوعي، 

ول ناأبه لوحدة الكتلة اأو �سورتها.

على اأّي حال قد يكون احلمل مديدًا اأو خفيًا ل تعرف 

حقيقتـــه اإّل يف �سورة املولود - كمـــا اأ�سرنا من قبل- وقد 

يكون �سريعًا ياأتي على هيئة الّرد. 

والـــّرد - واإن كان نفيـــًا �سارخًا اأو هادئـــًا للّن�ّس -ل 

ثار قد  ميكـــن اأن يخلو متامًا من اآثـــار الّن�ّس املقروء. فالآ



111
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

تكـــون عميقة ل يدركها اإل ناقد حمّقق، وقد تكون ظاهرة 

يدركها القارئ العادي، وفوق ذلك فاإّن الّن�ّس املولود اإمّنا 

هو �سوت اآخر يحمل يف اأمواجه اأ�سداء الّن�ّس املقروء.

لكـــّن الّن�ـــسّ )احلمل( قد يكون ذخـــرة حممولة يف 

ن�سان، جـــاءت بلذة عابـــرة للقراءة،  العقـــل الباطـــن لالإ

غادرها �ساحبها لهيًا عنها، ثم تظهر يف اإبداعه ال�ّسفوي 

اأو املكتوب، ظانـــًا اأّنها واحدة من اإبداعاته التي مل ي�سبق 

اإليهـــا، فـــاإذا ذّكرنـــاه باملادة املقـــروءة، فاإّمـــا اأن يعرتف 

باحلـــّق - اإن كان من�سفًا ومل يكن نا�سيًا- واإّما اأن يزعم 

اأّنه مل ي�سمـــع بالّن�ّس املذكور ول ب�ساحبه، واإّما اأن يكون 

ذلك مـــن باب توارد اخلواطـــر. وهو ما �سّمـــاه القدماء: 

وقـــع احلافر على احلافـــر، ويدعوه بع�ـــس الّل�سو�س من 

املعا�سرين: باب الّت�سرب غر ال�ّسعورّي.

وثّمة حمل للمبدع يف اختمار الّتجربة املح�ّسة وحتولها 

يف الّنف�ـــس اإىل كمـــون ي�ستمر مـــّدة اختمار قبـــل تبا�سر 

ولدة الق�سيـــدة، واملهّم احلمل بالقراءة هنا ل بالّتجربة 

والختمار فذاك حمل املبدع يف قراءة احلياة، وهذا حمل 

بداع ن�ّس جديد. القارئ من قراءة الّن�ّس لإ

مّمـــا �سبق يتبـــني اأّن مرحلة احلمل قد تبـــداأ من اأول 

لقاء بالّن�ّس املقروء.

قران: الأ على  العلو   .17

بولدة الّن�ّس اجلـديـــد تطمئن نف�س القارئ، وتطهر 

من اأطوار احلمـــل املختلفة، على ع�سرهـــا حينًا وي�سرها 

اأحيانـــًا، فلي�س ي�سرًا علـــى القارئ اأن يلغـــي روؤيته لرى 

بب�سرة غره، ول يكون هّينــًا اأن يرتك املرء عقله ليدرك 

مور بعقل غره، ولي�س �سهاًل اأن يتذّوق احلياة اجلمالية  الأ

يف الّن�ّس بحوا�س غره ؛فيلغي حوا�سه اخلم�س، ويطم�س 

انفعاله ليعي�س بانفعال �سواه...فهذه القدرة على الغياب 

يف دنيـــا الّن�ّس واأعماقه وف�سائه تعّد جزءًا من ت�سحيات 

القارئ الذي ميتلك موهبة الّناقد ونظريته باأ�سولها، وما 

يلزمهـــا من زاد الّثقافة والّدربة والفطنة الّلّماحـــة، بهذه 

القدرة علـــى جوز الذات يحّق للقارئ اأن ي�سعر بعلوه على 

نف�سه، وعلى اأقرانه اأي�سًا.

ويـــزداد امتالًء بالعلـــو اإذا علم اأن مـــا كان من عمله 

مل يكـــن �سرابـــًا، ول رمـــادًا تـــذروه الرياح فيكـــون خرًا 

علـــى غـــره و�سخطًا عليـــه، وهذا لي�ـــس عجبـــًا، اإذا كان 

يحـــل بناء جديدًا نافعًا حمـــل البناء املهدم، اأو كان يقدم 

)مــــدمـاكـًا( جديدًا، اأو لبنة مباركة على بناء عريق، فهو 

�ســافـة، يوؤدي اإىل علوٍّ من غر  فرح بـالعطاء، و�ســرور بالإ

ا�ستكبار.

والقـــراءة هي فن تلقـــي الن�س املكتـــوب اأو امل�سموع، 

ذلك الفن الذي يختلف من قارئ اإىل اآخر، ومن ن�س اإىل 

اآخر.

مــمـــا تقدم جند اأن علـــم القراءة -ح�ّســـًا ومـمار�سًة 

ونظريـــًة- علـــم عربـــي، واآيـــة ذلـــك اأن معـــاين القراءة 

عنـــد العـــرب �سملـــت الـحديث عـــن ظروفهـــا و�سيئًا من 

خ�سائ�سهـــا، انطالقـــــًا من اأوليـــات علم اللغـــة العربي 

القائلـــة: اإن العرب ت�سمي ال�سيء ببع�ســـه، اأو ب�سفة من 

�سفاته، وبذلك ميكن اأن نرجع اجلهل بهذه احلقيقة اإىل 

الرك�س وراء الغرب من غر مراجعة علمية لرتاثنا تقوم 

علـــى فكرة التوا�سل، ونف�س الغبار عن احلقائق الكربى، 

من غر جربية �سابقة علـــى البحث، تريد تطويع الرتاث 

خلدمة فكر م�ستـــورد، اأو تهدم احلقائق خلدمـــة اأهداف 

�سعوبية ماكرة.

وىل من البحث قـــد خلخلت  بهـــذا تكـــون اخلطـــوة الأ

الغبار عن الفهم العربي للقراءة، و�سبق العرب اإىل احل�س 

مبعانيها و�سوغ النظرية باأهـدافها ومبانيها.

غـــره، ولي�س �سهـــاًل اأن يتذوق احليـــاة اجلـمالية يف 

الن�ـــس بحوا�س غـــره؛ فيلغي حوا�ســـه اخلم�س، ويطم�س 

انفعاله ليعي�س بانفعال �سواه...فهذه القدرة على الغياب 
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يف دنيـــا الن�س واأعماقه وف�سائه تعد جزءًا من ت�سحيات 

القارئ الذي ميتلك موهبة الناقد ونظريته باأ�سولها، وما 

يلزمهـــا من زاد الثقافة والدربة والفطنة اللّماحـــة، بهذه 

القـــدرة على جوز الذات يحق للقارئ اأن ي�سعر بعلوه على 

نف�سه، وعلى اأقرانه اأي�سًا.

ويـــزداد امتالًء بالعلـــو اإذا علم اأن مـــا كان من عمله 

مل يكن �سرابًا، ول رمـــادًا تذروه الّرياح فيكون خرًا على 

غـــره و�سخطًا عليه، وهذا لي�س عجبًا، اإذا كان يحّل بناء 

جديدًا نافعًا حمّل البناء املهّدم، اأو كان يقّدم )مدماكـًا( 

جديدًا، اأو لبنة مباركة على بناء عريق، فهو فرح بـالعطاء، 

�سافـة، يوؤدي اإىل علوٍّ من غر ا�ستكبار. و�سرور بالإ

والقـــراءة هي فّن تلقـــي الّن�ّس املكتـــوب اأو امل�سموع. 

ذلـــك الفن الذي يختلـــف من قارئ اإىل اآخـــر، ومن ن�ّس 

اإىل اآخر. 

مّمــــا تقّدم جنــــد اأّن علم القــــراءة - ح�ّســــًا وممار�سًة 

ونظريــــًة- علم عربــــّي، واآية ذلك اأّن معــــاين القراءة عند 

العرب �سملت احلديث عن ظروفها و�سيئًا من خ�سائ�سها، 

انطالقــًا من اأّوليات علــــم الّلغة العربي القائلة: اإّن العرب 

ت�سّمي ال�ّسيء ببع�ســــه، اأو ب�سفة من �سفاته وبذلك ميكن 

اأن نرجــــع اجلهــــل بهذه احلقيقة اإىل الّرك�ــــس وراء الغرب 

من غــــر مراجعة علمية لرتاثنا تقوم على فكرة الّتوا�سل، 

ونف�س الغبار عن احلقائق الكربى، من غر جربّية �سابقة 

على البحــــث، تريد تطويع الرّتاث خلدمة فكر م�ستورد، اأو 

تهدم احلقائق خلدمة اأهداف �سعوبّية ماكرة.

وىل من البحث قـــد خلخلت  بهـــذا تكـــون اخلطـــوة الأ

الغبـــار عـــن الفهـــم العربي للقـــراءة، و�سبـــق العرب اإىل 

احل�ـــسّ مبعانيها و�ســـوغ الّنظرّيـــة باأهـدافهـــا ومبانيها، 

واأّن القـــراءة جتربة درا�سّية اأو نقدّيـــة كتجربة املبدع يف 

دبّي، وهذه جتربة  حياتـــه التـــي اأّدت اإىل اإبداع الّن�ـــسّ الأ

ًا جديدًا يف  دبـــّي فاأنتجت ن�سّ اأخـــرى بنيت على الّن�ّس الأ

الّدرا�سة اأو الّنقد. 
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 ملخ�س :

�سكالية ال�سطالحيـــة ال�سوفية، مبعزل عن فهـــم اجلهاز املفاهيمي للت�ســـوف، اأو وعي بنية نظامه  ل ميكـــن فهـــم الإ

املعريف، الذي يتحدد مبجموعة من الت�سورات، بدونها ي�ستحيل التوا�سل مع هذا اخلطاب، كما اأنه وبدون وعي خ�سو�سية 

هـــذا اخلطـــاب وبنيته املفارقة، فاإن احلديث عنه ُيعدُّ �سربا من الفذلكة الكاّلمية، وترفا فكريا، و ف�سلة من القول التي ل 

تنتظم على ن�سق دليل.

ولعل العالقة بني الكّلمة يف اللغة، وما ت�سر اإليه يف املتعنّي املح�سو�س، مرتبطة مبا تر�ّسب يف الوعي اجلمعي من دللة، 

فتحـــدد هوّية املوجـــودات املح�سو�سة من خالل الدوال التي ت�سر اإليها، و بذلك �ستظـــل اإ�سكالية امل�سطلح تفر�س نف�سها، 

خا�سة يف عالقة اللغة باملعاين املجردة اأو اللطائف؛ اإذ تت�سع الهوة بني الدال واملدلول ما يجعل املت�سوف يخاتل اللغة، بل 

ّن معاين  يظـــل دوما يف مراوغتها ومغالبتها، وتظل معها عمليـــة الك�سف جمرد مقاربة ل�ستهلك اللطائف ول ت�ستنفذها؛ لأ

اللطائف ل ي�سبطها حّد، ول يح�سرها لفظ . 

ولذلك ترتا�سل املتناق�سات وتتزامل املت�سادات وتتوحد املتنافرات، على غر ما هو معهود يف اخلطاب املعياري، وهذه 

املتناق�سات تفر�س على ال�سويف اإعادة بناء اللغة من جديد، وفق مما يفر�سه العرفان. وبنية نظامه املفارق. في�سقط من 

�سكايل فان  اعتبـــاره، مـــا ي�سمى بالت�ساد اللغوي، بل يحيل–اأحيانا- ذلك التناق�س اإىل ترادف ومربر. وعلى هذا الوعي الإ

اللغـــة ال�سوفية حتيل اإىل ذاتهـــا، و تبني عاملها اخلا�س، من خالل ما حتيل اإليه من معان لي�س لها معادل مو�سوعي، مما 

ما ي�سفي عليها �سمة املفارقة ال�سعرية، وهو ما حتاول هذه الدرا�سة مقاربته.

الكلمات املفاتيح :

ال�سعرية . الت�سوف . بنية . امل�سطلح . التاآلف . املفارقة . الختالف .املتناق�سات
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The Poetics of Mystical Term from the Harmonious Structure to the 
Antagonistic One
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Abstract :
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.

Key words :
The poetic .The Mystical. Structure. Term. Harmony. The paradox the difference. Contradictions
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 املقال :

اإن اأول مـــا ي�ســـدم متلقـــي اخلطاب ال�ســـويف، ذلك 

التماهي بني املتناق�سات، والتوحيد بني املتنافرات، وتلك 

�سياء، حيث  الفجـــوة الهائلـة التي تقوم بني اللغة وعامل الأ

مل يعد امل�سطلح ال�سويف يحيل اإىل اأية مرجعية خارجية، 

وهو ما ترف�سه الذائقة اجلماعية، وميجه العقل واملنطق، 

وتاأباه الفطرة وال�سليقة التي تكر�ست على منط اأحادي.

وهكـــذا يفقد املعنى يف اخلطـــاب ال�سويف مركزيته، 

ويبقـــى جمرد احتمـــال �سمـــن احتمـــالت يفر�سها منت 

دي )الثنائية  الن�س نف�سه، املبني على فكرة التقابل ال�سّ

ال�سديـــة( التي ت�ســـكّل املدونـــة ال�سوفيـــة، والتي يند�س 

�سمن بنيتها ح�ســـور ال�سيء و�سده، حيث تدثر اخلطاب 

بهالة من الغمو�س، ي�سف اأحيانا، وي�ستغلق اأحيانا اأخرى، 

فرتافـــق اللغـــة ذلك التوتر الـــذي يعي�سه ال�ســـويف قب�سا 

وب�سطـــا، اأثناء املحو وال�سكـــر والغيبة، اأو اأثناء الرتقي يف 

احلال واملقام، وذوقا والتنقل بينهما ك�سفا وم�ساهدة.

هكـــذا كان حـــال ال�ســـويف مع اللغـــة، اإذ بهـــا يقارب 

خر، ول حميد  عواملـــه الذوقية، وبها يقيم توا�سله مـــع الآ

لـــه عنها؛ مما يحتم عليه مراوغة اللغة بالنزياح بها عن 

معـــان اأخر، حتى تكون �ساحلة لقول مـــا ل يقال، ولذلك 

فال�سويف يتاأرجح بني ما يقال وبني ما ل يقال.

فـــاإن اخلطاب ال�سويف من هذا املنظور ل يتاأ�س�س اإّل 

داخل م�سطلحـــه الذي به تتحدد هويته املفارقة، وبذلك 

فاإن القـــراءة الظاهرية احلرفية ل تقـــول �سيئا، فالن�س 

بالن�سبـــة لها اإما هرطقة علـــى امل�ستوي الفني واجلمايل، 

واإمـــا مـــروق عـــن الدين عـــن امل�ستـــوى العقيـــدي، واإمنا 

القراءة التاأويلية هي التي متنح الن�س ال�سويف فاعليته، 

باعتباره انزياحا عن املتعارف واملعهود، وبذلك يكون قد 

مار�س حقـــه ال�سعري متخل�سا مـــن ركام ما علق باللغة، 

بفعـــل ال�ستعمـــال والتكـــرار والبتذال والجـــرتار، حتى 

اأ�سبحت اللغة ل تقول �سيئا اأكرث مما تقوله لغة القامو�س 

يل  يف جمودهـــا، وحمدوديتهـــا ومعياريتهـــا وارتباطها الآ

بني الدال واملدلول.

لقـــد فر�س اخلطاب ال�سويف جـــدل بني املتناق�سات 

واأقـــام ت�ساحلـــا بـــني املتنافـــرات، لي�س من بـــاب العبث 

ن ال�سويف يعر�س عن  اللغوي اأو الرتف الكاّلمي، واإمنا لأ

الظاهـــر، وينزع اإىل بناء ت�سور اآخر ي�ستند اإىل الباطن، 

كموؤ�ســـر على بنية نظام معـــريف، يقّر مبا وراء ال�سكّل اإىل 

اجلوهـــر، حيث تتبدى احلقيقية على غر ما هي عليه يف 

�سكاّلنيتها.

ومما يالحـــظ اأن �سمة التقابل بـــني املتناق�سات هي 

ال�ّسمـــة الطاغية يف مـــنت اخلطاب ال�ســـويف، وهي اللغة 

التـــي يتاأرجح فيها الك�سف بني البـــوح وال�سمت، حيث ل 

�سراقية(  ميكن القب�س على تلك اللحظات اخلاطفة )الإ

اإّل بلغـــة املتناق�سات، حيث ت�ســـكّل اخللفية التي ي�سرتفد 

منها ال�سويف خ�سو�سيتـــه يف التكاء على معجم يقارب 

مـــا هـــو متناق�س: ال�سحـــو وال�سكـــر، التحلـــي والتخلي، 

اخللوة واجللوة والقب�س والب�سط، الفرق واجلمع، الوجد 

والفقد...الخ.

هـــذه املتناق�سات تفر�ـــس على ال�سويف اإعـــادة بناء 

اللغـــة مـــن جديد، وفـــق ممـــا يفر�ســـه العرفـــان. وبنية 

نظامه املفارق. في�سقط مـــن اعتباره، ما ي�سمى بالت�ساد 

اللغوي، بـــل يحيل –اأحيانا- ذلـــك التناق�س اإىل ترادف 

ومـــربر ذلك اأن »كّل العبـــارات واقعة عليها من جهة غر 

م�ستوفية ملعناها من وجـــوه كثرة. فهي ل تدرك مبفهوم 

ن ال�سيء اإمنا يفهم مبا  عبارة؛ ول تفهم مبعلوم اإ�سارة، لأ

ينا�سبه فيطابقه، اأو مبا ينافيه في�سادده، ولي�س لذاته يف 

الوجود منا�سب ول مطابق، ول مناف، ول م�ساد، فارتفع 

من حيث ال�سطـــالح اإًذا معناه يف الكاّلم، وانتفى بذلك 

نام، املتكّلـــم يف ذات اهلل �سامت، واملتحرك  اأن يـــدرك لأ
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فهام،  �ساكـــن، والناظر باهت، عّز اأن تدركـــه العقول والأ

�1(

فكار« وجّل اأن جتول فيه الفهوم والأ

لهيـــة لي�س اإليه مـــن �سبيل،  اإن البحـــث يف الـــذات الإ

نه ل ي�ستوعـــب اأكرث مما هو مول  فالعقـــل فيـــه حائر، لأ

خر(،  ول والآ نه ل يقول مببـــداأ التعار�س بـــني: )الأ لـــه؛ لأ

)الظاهـــر والباطن(. اإذ لي�س هلل �سبيـــه ول مثيل؛ ولهذا 

تعاىل اهلل عـــن ال�سبه واملثلية، ولي�س لذاته معادل مادي، 

 حتى ل 
�2(

ولهـــذا قال تعاىل عن ذاته (لي�ـــس كمثله �سيء

تر�ســـم يف ذهـــن املوؤمن �ســـورة اهلل مـــع اأن لذاته معادل 

لغويا.

وهو ما كّر�س احلرة كمفهوم معريف يف بنية اخلطاب 

ال�ســـويف. اإذ اإن احلـــرة يف ذاتهـــا هـــي نوع مـــن اإدراك 

،ولهـــذا يقول تعاىل يف حديـــث قد�سي:«كنت كنزا مفيا 

ل اأعـــرف فاأحببت اأن اأُْعرف فخلقـــت خلقا فعّرفتهم بي 

�3(

فعرفوين«

لقـــد نبتـــت املعرفـــة ال�سوفيـــة علـــى املحبـــة، والتي 

تقت�ســـي التعلـــق والفنـــاء، ول يحـــدث ذلك كّلـــه اإّل على 

م�ستـــوى املجاهـــدة القلبيـــة، التـــي توؤ�س�ـــس ملفهـــوم اآخر 

للوجـــود باعتباره خيال، ول يتحقق ذلـــك اإّل بفعل الروؤيا 

لفة، يعزف عن  حيث تتماهى املتناق�سات يف نظام من الأ

داة الوحيدة املمكنة للجمع  الظاهر »بـــل اإن الروؤيا هي الأ

بني احلقائـــق بو�سفها اأداة )التخييـــل( الذي تقوم عليه 

بنية الوجود من اأعـــاله اإىل اأدناه، واإذا كانت احلرة هي 

ال�سفـــة املعرفيـــة التـــي تعك�ـــس احلقيقية-حقيقة العامل 

وائل- واخر والأ ن�سان الكامل يف معرفة الأ )�1 عبد الكرمي بن اإبراهيم اجليلي: الإ

الكتب  الرحمن �سالح حممد عوي�سة-دار  اأبو عبد  حقق ن�سو�سه وعلق عليه 

العلمية-لبنان-ط1-1418هـ1997-م- �س: 26.

ية:11. )�2 �سورة ال�سورى- الآ

)�3 اإ�سماعيل بن حممد العلجوين: ك�سف اخلفاء ومزيل اللتبا�س عما ا�ستهر على 

حلب  الفنون-  مطبعة  فالب�س-  اأحمد  تعليق  النا�س-  ال�سنة  على  حاديث  الأ

ال�سائل  �سفاء   – خلدون  ابن  وينظر  ج:-1�س:-11  –�سوريا-د.ط-د.ت- 
لتهذيب امل�سائل-�س: -51ول يخلو كتاب لبن عربي ول ل�سويف كان من هذا 

ثر. الأ

الذي ميكـــن اأن تنظر اإليه فرتاه )خلقا(، وميكن اأن تراه 

.
�4(

يف نف�س الوقت حقا«

فاملعرفة – ها هنا- قائمة على املمكن وامل�ستحيل يف 

ن ذاتـــه، يف اجلدل القائم بـــني احلق/اخللق، العبد/ الآ

الـــرب، وهنا تكمن احلرة بالن�سبـــة للعقل، ولهذا تعزف 

املعرفـــة ال�سوفيـــة عـــن الفعل، فاحلـــرة اإذن هـــي بوؤرة 

املعرفـــة وهـــي »يف ال�سطـــالح ال�سويف حجـــاب يحجب 

العارفـــني عن التاأمـــل والتفكـــر عندما َتـــِرد بديهة على 

.
�5(

قلوبهم عند تاأملهم ح�سورهم وتفكرهم«

وعنـــد حتليـــل مفهـــوم احلـــرة مـــن حيـــث الدللـــة 

ال�سوفيـــة، فاإنهـــا تعني عجـــز ال�سويف عّمـــا يب�سره من 

نهـــا ل تقـــر علـــى ثبـــات، اإذ هي من  حـــوال؛ لأ مراتـــب الأ

الطـــوارئ عنـــد املكا�سفات بنور اجلـــالل. فاحلرة بهذا 

ب�سار عيانا، واإمكان  املفهوم اإمنا تكون عند العجز عن الإ

ذلـــك قلبا ل عقال، فامتنع الب�سر وحتقق القلب والذوق، 

ولهذا كان اأهل احلرة هم اأهل الك�سف احلق، باختالف 

�سور التجليات التي ترد على ال�سويف.

ولعـــل ذلك مـــا كان يق�سده ابن عربـــي بقوله »فرجال 

احلرة هم الذين نظروا يف هذه الدلئل فا�ستق�سوها غاية 

ال�ستق�ساء اإىل اأن اأداهم ذلك النظر اإىل العجز واحلرة 

فيـــه من نبـــي اأو �سديق قـــال �سلى اهلل عليه و�ســـل: »اللهم 

زدين حترا. فاإنه كّلما زاده احلق علما به-زاده ذلك العلم 

حرة، ول�سيما اأهل الك�سف، لختالف ال�سور عليهم عند 

 اإّل اأن �سوؤال ملحا يفر�س نف�سه عن كيفية كون 
�6(

ال�سهـــود«

احلرة قد تتقاطع واملعرفة اليقينية؟ فثمة تناق�س ومفارقة 

بني معنى احلرة ومعنى املعرفة واليقني.

للكتاب-  العامة  امل�سرية  ابن عربي-الهيئة  تكّلم  اأبو زيد- هكذا  )�4 ن�سر حامد 

م�سر-د.ط-2002- �س: 154.

القاهرة-ط.1- مدبويل-  ال�سوفية-مكتبة  املو�سوعة  اخلفي:  املنعم  عبد  د.   �5(

.728 �س:  1424هـ/2003م- 
املالكية وامللكية-  �سرار  الأ الفتوحات املكية يف معرفة  الدين بن عربي:  )�6 حميي 

عبد  حممد  له  �سالمي-قدم  الإ الرتاث  اإحياء  بدار  التحقيق  مكتب  اإعداد 

لبنان-د.ط-د.ت-ج:-4�س:  بروت-  الرتاث  اإحياء  املرع�سلي-دار  الرحمن 

.217-216
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جابــــة عــــن ذلـــك ل ميكــــن ف�سلهـا عـــن بنية  اإن الإ

النظـــام املعريف ال�سويف، اإذ التناق�ـــس يبدو ظاهريا اأما 

فيما وراء ذلـــك فال تناق�س بني احلرة واملعرفة ،اإّل من 

منظور خارجي منطقي معزول عـــن بنية النظام املعريف 

ال�ســـويف، واإمنا يف ذلـــك األفة وان�سجام، وهـــو ما يف�سره 

قـــول اأبـــي بكـــر ال�سديـــق ر�ســـي اهلل عنـــه » العجز عن 

 وهـــو عند ال�سويف ي�سمى مقام 
�1(

دراك اإدراك« درك الإ

احلـــرة، وبالتايل فال معرفة بدون حرة. فالذي ل يحار 

هو الذي ل معرفة له باحلقائق.

فكّلما ترقـــى ال�سويف يف معراجـــه الروحي، ازدادت 

ك�سوفاته وم�ساهداته وجتلياته. فينتقل من حال اإىل اآخر، 

ومن مقـــام اإىل مقام وبالتـــايل، من معرفـــة اإىل اأخرى، 

فيزداد علمـــا، ويزداد حرة مما �سبق اأن عرفه، فتتواىل 

عليه املعارف وتنثـــال عليه اللطائف انثيال، وهكذا تتغر 

املعرفـــة بتغر احلال واملقام« فيتخيل �ساحب الطريق يف 

مر واأنه لي�س وراء  اأول جتـــّل له، اأنه بلغ املق�سود. وحاز الأ

ذلـــك �سيء يطلب �ســـوى دوام ذلك، فيقوم لـــه جتّل اآخر 

ول، واملتجلي واحـــد ل ي�سك  بحكـــم اآخر مـــا هو ذلـــك الأ

فيه ثم تتـــواىل عليه التجليات، باختـــالف اأحكامها فيه، 

 
�2(

مر ما له نهاية توقف عندها.« فيعلـــم عند ذلك، اأن الأ

والعـــارف مـــع كّل جتـــل تـــزداد حرته فيما عـــرف وفيما 

يعـــرف، لذلك يقول الر�ســـول �سلى اهلل عليـــه و�سلم:« اأو 

قـــول من يقول يف هذا املقـــام )مقام احلرة( زدين فيك 

.
�3(

حترا«. طلب لتوايل التجليات عليه«

فاملعرفـــة باعتبارهـــا معرفـــة لدنيـــة حت�ســـل بكـــون 

التجليـــات املتوالية ل تقّر على قـــرار. فهي تزداد بازدياد 

التجليـــات، ولهذا يقرر نظـــام املعرفة ال�سوفية، من باب 

املغايرة للبنيـــة املوؤ�س�سية- اإن »اأَعرف النا�س باهلل تعاىل 

،كما يرى ذو النـــون امل�سري، 
��4((

اأ�سدهـــم حتـــرا فيه«

)�1 حميي الدين بن عربي:كتاب اجلالل واجلمال-�سمن ر�سائل ابن العربي– مطبعة جمعية 

دائرة املعارف العثمانية–حيدر اآباد الدكن– ط.1-1361هـ- ج:1 – �س: 7.

)�2 حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-4�س:222.

)�3 امل�سدر نف�سه-�س:223.

اأبو القا�سم عبد الكرمي بن هوزان الق�سري: الر�سالة الق�سرية-و�سع حوا�سيه   �4(

بروت-لبنان-ط1-1418هـ/ العلمية-  الكتب  املن�سور-دار  خليل 

.344 �س:  1998م- 

واملعرفة �سمن هذا املفهوم كما يقول :�سهل بن عبد اهلل: 

.
��5((

غايتها �سيئان: الده�س واحلرة«

ومن هذا املنظور فاإن املعرفة عند ال�سويف، ل ت�ستند 

اإىل معرفـــة مطلقة ونهائية، واإن تدثـــرت باليقني اإّل اأنها 

معرفـــة تظل دائرتها يف الت�ســـكّل والكتمال، عرب الرتقي 

حـــوال، اإىل مـــا ل نهاية؛ ولهـــذا تظل  بـــني املقامـــات والأ

املعرفـــة مرتبطة باحلرة، فكّلما عـــرف ال�سويف احتار، 

فهي كمن ينظر اإىل ال�سم�س يحّدق ويدقق، اإذ كّلما اأمعّن 

النظر ازداد عماء وجهال.

ولهـــذا فال�ســـويف حني يعرب عن هـــذه احلرة ل يجد 

منا�سا من اتخاذ مقابل لغوي لها، وهو التعار�س والت�ساد 

الـــذي ي�ســـكّل بنية اخلطـــاب ال�سويف. حيـــث مياهي بني 

�سياء، ويقيم جدل بـــني هّوياتها. وهو ما يبدو تعار�سا  الأ

على م�ستوى ال�سكّل والظاهر. والظاهر عند ال�سوفية لغ 

لعتبار له، يف حني هذا التعار�س، مبا هو تاآلف فيما وراء 

ذلك، يعد راأ�س املعرفة وبه يتم اقتنا�س اللطائف.

ومعياريتهـــا  اللغـــة  توا�ســـع  يك�ّســـر  ال�ســـويف  اإن 

وا�سطالحهـــا، ذلـــك اأن اللغوي جعل للكّلمـــة مرادفا، يف 

حـــني اإن ال�سويف -من باب املغايـــرة والختالف- اختلق 

قواعـــد واأعرافا جديـــدة، فجعل ال�ســـد م�ساويا ومرادفا 

ن ذاتـــه، و يف مثـــل ذلك يقـــول اجليلي ذوقا  لل�ســـد يف الآ

و حال: 

جهل هو العلم، حـــرب هـــو ال�سلــــم

عـدل هــو الظلـــم مـــــدت قوا�سمـــــه

يبكيني ويطربني، ي�سحو وي�سكرنـي

ينجــــو ويغــرقنــــي اأبغــــي اأحكامـــــه  

�ســدان قـــد اجتمعـــا فيــه وامتنعــــا

  
�6(

عـني اإذا تبعاهـــا مـــن مالطمــــه

)�5 امل�سدر نف�سه- �س: 344.

وائل  واخر و الأ ن�سان الكامل يف معرفة الأ اإبراهيم اجليلي: الإ )�6 عبد الكرمي بن 

– �س:28 
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نالحظ حدوث �سدمة من خالل الفجوة التي اأحدثها 

اجليلـــي يف منظومـــة البنية اللغوية، علـــى م�ستوى املحور 

�ستبـــدايل )الختيـــار( – فعندما يقـــول )جهل هو: (  الإ

ننتظـــر اأن تكـــون الكّلمة املف�سرة من جن�ـــس اجلهل اأو ما 

يقت�سيـــه مـــن مرادفاتها التـــي تعودنا علـــى اأن نتعاطاها 

لغويا يف القامو�س، اأي ما يتجان�س مع معناها من الكّلمات 

املر�سوفـــة، لكن اجليلـــي يفاجئنا –كعـــادة املت�سوفة – 

ويحدث �سرخا يف منظومتنا الفكرية واملعرفية والذوقية، 

ويّخيـــب اأفق انتظارنا كون الكّلمة امل�سروحة اأكرث غمو�سا 

ممـــا كان منتظرا من �سرحها، بحيـــث يتحول ال�سد اإىل 

مر تعقيدا بحيـــث تغيب كّل مرجعية  مرادف، فيـــزداد الأ

نحتكم اإليهـــا يف كون اجلهل مرادفا للعلـــم، وهكذا يبني 

اجليلي منظومته اللغوية املفارقة للمعهود في�سر:

بعدما كـان اجلهـل  العلم. = العلم  - اجلهل 

             

بعدما كانت احلرب  لل�سلـم. = ال�سلم  - احلرب 

             

بعدمـا كـان العدل    للظلم. = الظلم  - العدل 

             

هكـــذا يحدث ال�ســـرخ يف بنيـــة نظام اللغـــة، بالتايل 

حتـــدث املفارقـــة بـــني العقـــل ما يرتتـــب عنه، بـــني العلة 

واملعلـــول، وال�سبب وامل�سبـــب. فاإذا هـــذه املفارقة حتدث 

خلخلة يف نظام املعرفة، ومن ثّم نظام التلقي فتكون هذه 

التـ�سكيلة يف املفارقة:

)اخلطاب العادي( . يحزنني  املنتظر  يبكني 

)اخلطاب ال�سويف( . يفرحني  احلا�سل  يبكني 

)اخلطاب العادي( . ي�سحيني  املنتظر  ي�سحو 

)اخلطاب ال�سويف( . ي�سكرين  احلا�سل  ي�سحو  

وهكـــذا فـــاإن نظـــام الت�ســـاد ي�ســـكّل مـــنت الت�ســـور 

ال�ســـويف، واإذا النقي�ـــس يتولد من النقي�ـــس، ولكن يبدو 

ظاهريا نقي�ســـا، واإمنا هو يف حقيقة اأمره األفة وان�سجام 

علـــى م�ستوى الباطـــن، ف�ســـار ياأتلف ال�ســـيء ونقي�سه، 

بعدما كان ياأتلف ال�سيء ومثيله. ولذا فاإنه ل ميكن قراءة 

الباطن بالظاهر، ول القلـــب بالعقل، ويف ذلك يقول ابن 

عطـــاء اهلل ال�سكنـــدري يف حديثـــه عن ال�سكـــر وال�سحو 

والعالقة اجلدليـــة بينهما، » عبد �سرب فـــازداد �سحوا، 

 اأي كّلما �سرب العبد من املحبة 
�1(

وغاب فازداد ح�سورا«

ازدادت الروؤيـــا انفتاحا وح�سورا مع اهلل، وبالتايل ازداد 

معاينة و�سهودا، حيث يتعطل العقل وي�سحو القلب، وكّلما 

غـــاب عن اخللق، ح�سر باحلـــق، وكّلما غاب عن الظاهر 

ازداد ح�ســـورا يف الباطن، بالتـــايل يكون من »�سرب من 

خمـــرة احلقيقية فازداد �سحوا مباء ال�سريعة، ومن غاب 

، وميكن قراءة ذلك 
�2(

عن اخللق فازداد ح�سورا باحلق«

املفارقة بني العرفان والربهان وفق اخلطاطة التالية:

الذوق )الت�سوف( العرفان  العقل )املعيار( الربهان

�سراب      �سحو      �سراب      غياب

غياب      ح�سور      �سحو      ح�سور 

فتظهـــر املفارقة بني منطق العقل والـــذوق، فما يراه 

الربهـــان خاطئا يـــراه العرفـــان �سادقـــا، ول يكون ذلك 

متحققا اإّل ملن ذاق فعرف، ورمبا يكون هذا »حال خا�سة 

اخلا�سة، الذيـــن حازوا رتب الكمالية؛ وهـــم قوم �سربوا 

 
�3(

غيار كوؤو�س التوحيـــد فازداد �سحوهم وغابـــوا عن الأ

)�1 اأبو العبا�س اأحمد بن حممد: احلكم العطائية- حتقيق ودرا�سة رم�سان حممد 

العلمية- بروت- ط:1-1424هـ/2003م- الكتب  دار  البدري-  بن عبد 

�س: 231.

)�2 امل�سدر نف�سه- �س: 241.

واأ�سلها يف  تعاىل  اهلل  �سوى  ما  وهو  ال�ّسوي،  به  يق�سد  �سويف  غيار: م�سطلح  الأ  �3(

نها بدل من  هل القتيل، واأ�سلها من املغايرة، لأ اللغة مفردة: الِغَر، وهي الّدية لأ

القتل، ينظر: حممد بن علي اأبو الف�سل جمال الدين بن منظور: ل�سان العرب-دار 

�سادر- بروت- لبنان1414-هـ1994-م-مادة:غ.ي.ر.- ج.-5�س:45.
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حوال ومتكنوا يف مقامات  فازداد ح�سورهم، وقد ملكوا الأ

الرجـــال. فلـــم يغلبهم حمو عن طـــي؛ ومل يحجبهم �سيء 

.
�1(

عن �سيء«

اإن املت�سوفـــة يغـــّرون املفاهيـــم املتعـــارف عليهـــا، 

فيعك�ســـون املعهـــود العقلي بوا�سطـــة الروؤيـــا القلبية التي 

حتيـــل التناق�س اإىل األفـــة، واملت�ســـاد اإىل متجان�س، وكّل 

ذلـــك حا�سل بفعل »�ســـراب املحبة« الـــذي يفعل فعله يف 

ال�ســـويف، فتغيـــب حوا�سه املاديـــة، وت�سحو اآلـــة القلب، 

فيكـــون ال�سراب داعيا اإىل ال�سحو، بعدما كان داعيا اإىل 

املحـــو، وبذلك تتـــم املكا�سفة وامل�ساهـــدة، فيكون الغياب 

غيار وال�سوى داعيـــا اإىل احل�سور مع  عن املح�سو�ـــس والأ

لهية. احل�سرة الإ

هـــذه املتناق�ســـات هـــي التـــي ت�سنـــع نظـــام املعرفة 

ال�ســـويف، بـــل ت�ســـكّل خلفيتـــه الفكريـــة ومتنـــه الن�سي 

الـــذي قد يبـــدو ظاهريا جمرد ترف فكـــري، ولعب لغوي 

ل طائـــل منـــه. قد يكون ذلـــك �سحيحا مـــن وجهة نظرة 

معينـــة، حني يوجهها املنطق والعقـــل، ولكن يتهاوى ذلك 

الزعم اإذا نظرنا اإىل اخلطـــاب ال�سويف باعتباره نظاما 

»ي�ستخـــدم ملفوظـــات وعبارات هي كنايـــة عن توظيفات 

مر يتعلق  جمازيـــة وتراكمات دلليـــة. خا�ســـة اإذا كان الأ

باأ�سياء معنوية اأي مبعنى املعنى، عندها ميكن القـول باأن 

كّل معنـــى هـو انتهـــاك ملعنى اآخـــر، وكّل تعريف هو تاأويل 

.
�2(

للخطاب، يحيل اإىل تاأويل اآخر«

اإن عـــزل اخلطـــاب ال�سويف عـــن بنيته تقتـــل الن�س 

وحتيله اإىل جمـــرد كاّلم، ي�ستبعد �ســـروط املعنى، ولهذا 

فـــاإن �سرط قـــراءة اخلطـــاب ال�سويف ل تكـــون اإّل �سمن 

�ســـرط اإنتاجـــه، و�سمن نظـــام بنيته املعرفيـــة؛ ولذا فاإن 

)�1 اأبو عبد اهلل بن اإبراهيم بن عياد النفري الرندي: غيث املواهب العلية يف �سرح 

ال�سريف-  بن  ود.حممود  حممود  احلليم  د.عبد  حتقيق  العطائية-  احلكم 

مطبعة ال�سعادة- م�سر- ط:-1 1395هـ- 1970م-ج:-2�س:209.

بروت  دبية-  الأ الكنوز  دار  وحماور-  حوارات  واحلدث-  الفكر  حرب:  علي   �2(

لبنان-ط.1--1997�س:61.

�سقاطيـــة تتعامل مع املعنى يف املدونة  القراءة ال�سلبية الإ

ال�سوفيـــة علـــى اأنـــه جاهـــز »اأو بو�سفه جوهـــرا مكنونا 

اأو �ســـّرا دفينـــا، وهذا الت�ســـور ي�سدر عن روؤيـــة للمعنى 

قوامهـــا اأن املعنى قائم بذاتـــه، متزامن مع نف�سه م�ستقل 

عـــن �سروط اإنتاجـــه، قابع يف مكان مـــا بانتظار من ياأتي 

.
��3((

ليك�سف النقاب عنه«

وتاأ�سي�ســـا على ذلـــك فاإن الن�س ال�ســـويف له �سروط 

اأنتجتـــه �سمن بنيته املعرفيـــة والفكرية واجلمالية، حيث 

ي�سيـــع يف مدونته ذلك التقابل ال�سدي، مما يوؤدي به اإىل 

ترا�سل احلوا�ـــس، وبالتايل يفقد املعنى مركزيته، وبذلك 

يظل املعنى هالميا ل يت�سكّل اإّل من خالل املتلقي، وهو ما 

يجعله اأهل الذوق والعرفان بح�سب احلال التي يكون عليها 

املريـــد؛ ولذا فاإن القراءة ل تتم من اخلارج بقوانني ثابتة 

معياريـــة، واإمنـــا تكون من خالل ما يقـــف عليه ال�سويف، 

حتى يكـــون التفاعل مع الن�س وما يحدث فيه املتلقي من 

تراكـــم وتراكـــب، بحيث يبـــدو ح�سور املتناق�ســـات اأمرا 

طبيعيا، بل و�سروريا يف منت الن�س.

اإن ذلك �سي�ستدعي قراءة م�سو�سة، تق�سي العقل، 

وتنفتح على القلب الذي ي�ستوعب املتناق�سات واملتنافرات 

علـــى خـــالف العقل الـــذي ل يقول بذلـــك، ول يوؤمـــن اإّل 

بالثبـــات واأحادية ال�سكّل ويرف�س مبـــداأ التناق�س، ولهذا 

نهم  يرف�ســـه املت�سوفة رف�ســـا فيما ل يجـــب اأن يكون. لأ

يـــرون اأن العـــامل اأظهر ما يكون فيـــه التناق�س، اإّل اأنه يف 

ن ذاته يدل على الوحدة، فالعامل كثر لكنه يف الواحد  الآ

ولهـــذا فاإن هذه املتناق�ســـات واإن تغايرت فهي واحد، بل 

يجمع املت�سوفـــة على ذلك تلميحـــا اأو ت�سريحا، وهو ما 

يعرّب عنه الفكر ال�سويف بـ« وحدة الوجود« ذلك اأن وحدة 

�سا�سي للفل�سفـــة ال�سوفية، لقد  الطبيعـــة هي املنطـــق الأ

عداد، ومبا  اأخـــذت ال�سوفية عن الفيثاغوريـــة قد�سية الأ

)�3 علي حرب: املمنوع واملمتنع- نقد الذات املفكرة- املركز الثقايف العربي- الدار 

البي�ساء- املغرب-بروت- لبنان- ط:2--2000�س:151.
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عداد لذا فـــاإن العدد واحد  اأن العـــدد »واحد« هـــو اأول الأ

هـــو العـــدد املقد�س الـــذي ي�سر اإىل اهلل الـــذي هو واحد 

ل يتجـــزاأ ول يتعدد، فيكون الواحـــد بح�سب راأيهم هو كّل 

.
�1(

�سيء وكّل �سيء هو واحد«

فهـــذه املتعار�سات لي�ـــس لها من وجـــود اإّل يف ظاهر 

ال�ســـكّل، واإمنا يف باطنها فهي متماهيـــة ترجع يف اأ�سلها 

اإىل الواحد، ولهذا ل يوؤخذ اخلطاب ال�سويف على ظاهره 

واإمنـــا يقـــراأ �سمن �ســـروط اإنتاجه، و�سمـــن بنية نظامه 

املعـــريف املفـــارق ويف ذلك يقول احلالج معـــربا عن هذه 

احلقيقة الباطنية مماهيا بني املتناق�سات:

اقتلـــونـــي يا ثقـــــاتـــــي        اإن فــي قتلــي حيــــاتـــي

وممـــاتـــي وحيــــــاتــــي        وحيـاتـي فـي ممــــــاتـي

�2(

اأنــا عنــدي حمـو ذاتـي        مـن اأجّل املكرومات

لقد حّول احلالج املفاهيم وقلبها وغرها، على عك�س 

مـــا كانت عليه بالتايل تغرت دللتها اإىل نقي�س ما كانت 

عليه ف�سارت:

         احلياة = املوت ، املوت = احليـاة

بعدما كانت : احلياة  املوت ، واملوت  احلياة

قـــد يبدو هذا تناق�سا من منظـــور العقل. ولكن ذلك 

لي�ـــس اإل علـــى امل�ستـــوى اللغـــوي ال�سطالحـــي فح�سب، 

اأو علـــى م�ستـــوى احليـــاة املعي�سة، يف حـــني اإن املوت عند 

ال�ســـويف لي�ـــس موتـــا باملفهـــوم التقليـــدي بل هـــو حياة، 

حيث ينتقل من الدنيـــا اإىل عامل احلياة احلقيقية. حيث 

لهية، وبذلك حّتن الـــروح اإىل اأ�سلها، ولهذا  احل�ســـرة الإ

كان احلـــالج ي�ستعجـــل املوت ويلّح عليه ويعـــذر من يقتله 

.
�3(

وهو القائل »اقتلوين توؤجروا واأ�سرتيح«

والن�سر  للدرا�سات  نينوى  اإىل احلقيقة-  و�سبيلها  ال�سوفية  زهرة:  على  اأحمد   �1(

والتوزيع- دم�سق- �سوريا-ط:-1 2004م- �س:287.

عليها حممد  وعلق  ديوان احلالج-و�سع حوا�سيه  بن من�سور احلالج:  )�2 ح�سني 

حممد با�سل عيود ال�سود-دار الكتب العلمية-بروت لبنان- ط2-1423هـ/

.125 2002م-�س: 
)�3 اأخبار احلالج: �سمن ديوان احلالج- �س: 57.

اإن املوقـــف ال�ســـويف املبني على الـــذوق جعل التحول 

الـــدليل يف ا�ستمرار ل يقـــر على قرار، بـــل هو يف حتّول 

مـــا دام التجلي يف حتـــول، و�سيكون القب�ـــس على الدللة 

القـــارة مـــن ال�سعوبـــة مبـــكان و« يف خ�ســـم خ�سو�سية 

الدللـــة التعبرية للم�سطلح ال�ســـويف، التي تختلف بني 

حال ومقام وبني مقام واآخر، بني جتربة واأخرى، على اأن 

تلـــك امل�سطلحات ذاتها قابلة للتغر والتطور ح�سب حال 

املت�سوف وعمقه الوجداين واملعريف، وتختلف دللته بني 

 وهو ما مل ي�ستوعبه 
��4((

بيئة واأخرى، وبني زمن عن اآخر«

الفقهـــاء والعقليـــون والظاهريون نتيجـــة اختالف نظام 

املعرفـــة الذي يحكم الت�سوف، ويحكـــم غره، فال�سويف 

ي�ســـدر عـــن ثنائية متقابلـــة كال�سحو وال�سكـــر والوحدة 

والكرث والغيـــاب، واحل�سور والفرق و اجلمع...الخ. يقول 

احلالج :

راأيـــــت ربـــــي بعـــــني قلبـــــي

�5(

فقلـُت: من اأنَت؟ قال اأنَت

ويقول ابن الفار�س : 

فقد رفعَت تاء املخاطب بيننا ويف

رفعهــا عــن فــرقــة الفــرق رفعتــي

فــاإن لــم يجـــّوز روؤية اثنني واحــدا

�6(

ِحَجاَك ولــم يثـبت لبعــد تثّبـــت

ويف املعنى ذاته يقول احلالج :

بينــــي وبينــــك اآنــــّي يزاحمــــنــي

�7(

فارفع بحقك اأنـــّي مـــن البـــني

)�4 �سمر ال�سعيدي: احل�سني بن من�سور احلالج- حياته، �سعره ونرثه-دار عالء 

الدين-دم�سق، �سوريا-د.ط-1996- �س: -90 91.

)�5 اأخبار احلالج: �سمن ديوان احلالج -�س: 123.

كرم  الفار�س-�سرح  ابن  ديوان  الفار�س:  بن  احل�سني  بن  عمر  حف�س  اأبو   �6(

لبنان-د.ط1404-هـ/ بروت  والن�سر-  للطباعة  بروت  الب�ستاين-دار 

1983م-�س:77.
)�7 احل�سني بن من�سور احلالج: ديوان احلالج- �س: 160.
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يالحظ ح�سور ال�سمرين اأنا/اأنت املتكّلم واملخاطب 

مما ي�سكّل النف�سال فتكون:

العقل. مو�سوعيـا  نت  نا  الأ 1 -  الأ

القلب. وجدانيـا  نت  نا = الأ 2 -  الأ

نيـــة« باعتبارها  وهكـــذا يلـــح املت�سوفة على رفـــع »الأ

نت«  نـــا« مقابل »الأ تقـــف حاجزا اأما الوحدة فح�سور »الأ

نا«  دليل الكرثة وانف�سال، وهو ما ي�سعر ال�سويف بثقل »الأ

باعتبارهـــا عقبـــة دون حتقيـــق التماهي والوحـــدة ولهذا 

ت�سر:

توّحد. اأنا = اأنا  اأنا= اأنت  

نيـــة وت�سر  ول تتحقـــق هـــذه اجلدليـــة اإّل برفـــع الأ

نـــت« اإىل »اأنا« ولهذا  نت« ثـــم تتحول »الأ متماهيـــة يف »الأ

حينمـــا يخاطب ال�سويف ربه يقول يـــا »اأنا« بحيث مل يعد 

يرى ربه اإّل به، حيث تتحقق الوحدة املطلقة، ومل يعد ثمة 

اإّل اهلل، وميكن ا�ستبداله بال�سمر »اأنا« يف كّل من الفرق 

والحتاد واجلمع. ولهذا يقول احلالج:

اأنـــا مــن اأهــوى ومــن اأهـــوى اأنـــا

نحـــــــــــن روحــــان حللنــــــا بدنـــــا

فــاإذا اأب�ســــرتنــــي اأب�ســـــرتــــــــه

�1(

واإذا اأبـ�ســــــرتـــــه اأبــ�ســرتنـــا

اإن ال�ســـويف غـــر معنّي بنظـــام اللغـــة ول بقواعدها 

ال�سرفيـــة، فهو معنّي بلحظة امل�ساهـــد والك�سف، ولذلك 

وجدناه يك�ّسر نظام البنية ال�سرفية فيكون ال�سمر »اأنا« 

هـــو نف�سه »هو« اأو »اأنت« فيكون عندئذ }اأنا =هو=اأنت{ 

بـــل يتحول الكّل اإىل �سمر واحد دال على هوية ال�سويف، 

واأن نطق ال�سويف بذلك فاإمنا ينطق غلبة وقهرا يف غياب 

العقل. بل ل ينطق بذلك اإل ب�سرط غياب العقل واملعقول، 

)�1 امل�سدر نف�سه - �س: 158.

و اإّل ملـــا �سحت هذه امل�ساواة بني هـــذه ال�سمائر املختلفة 

الدالـــة علـــى ذوات متغايـــرة، فيكون اأنـــا    للمتكّلم، 

اأنـــت     للمخاطب، هـــو    للغائب. ولكن يف نظام 

نا«  اخلطاب ال�سويف تتحول هذه الفروق اإىل توحد يف »الأ

وهـــو ما ل يجـــوز يف اللغـــة، واملنطـــق، فيخـــرج ال�سويف 

بذلـــك عن العادة املعهـــودة، ومل يعرف ال�سعر العربي ول 

املنظومة الفكريـــة اأو العرفية هذا النوع من التماهي بني 

هذه ال�سمائر. حيث اجتمع ما ل ميكن اجلمع بينها، فاإما 

اأن يكـــون: اأنا اأو يكون: اأنت اأو يكـــون هو م�ستحيل مبنطق 

العقل اأن جتتمع هذه ال�سمائر يف واحد.

 اإل اأن ذلـــك الت�ســـور ل يكـــون ممكنـــا اإّل من خالل 

مـــا يفر�سه نظـــام املعرفة ال�سوفية من حيـــث تتلب�س اأنا 

ال�سويف باحلال التي تكون عليها لغته، فت�ستحيل مقاربته 

باللغـــة اىل معادل للحال التي ينطق بها، فتكون لغته غر 

متجان�سة، حمدثة فجوة معرفية بينها وبني ما مت التعارف 

عليـــه، فيتاأ�س�س –وفق ذلك- جماليـــة مفارقة تند�س يف 

بنية اخلطـــاب ال�سويف حيـــث التكثيف والتوتـــر اللغوي. 

ولهذا فال�سويف حني ينطق مبثل هذا ال�سطح يكون غائبا 

عن ذاتـــه، وي�سعر-بعدهـــا- بغنب اللغة، وثقـــل ما يقول، 

ممـــا ل يقبله عقل ول �سرع، ولهذا كانا احلالج يردد » يا 

 
�2(

رباب يا من ل تاأخذه �سنة ول نوم لهة، ويا رب الأ اإله الآ

رّد اإىل نف�ســـي لئال يفتنت بي عبادك مـــا هو اأنا واأنا هو ل 

.
�3(

فرق بني اأنّيتي وهويتك اإّل احلدث والقدم«

ففي اخلطاب ال�سويف ل وجود للم�سار اإليه يف اخلارج، 

حتـــى واإن وجد فهو على �سبيـــل الفرتا�س، ليكون معادل 

لغويا ل وجود له، فوجوده من معني الذاكرة فقط، يتو�سل 

قامة توا�سل ممكن مع املتلقي، لذلك يكون  بها ال�سويف لإ

طـــر املتعارف عليها.  الك�سف عـــن تلك املفارقة �سمن الأ

واملواءمـــة بني ما هو موجود فعلي من املح�سو�س، وبني ما 

ل وجود له اإّل يف الذات، وحيث ل وجود له مو�سوعيا.

ية: 255. ُخُذُه �ِسَنٌة َوَل َنْوم ) �سورة البقرة- الآ )�2 اإ�سارة اإىل قوله تعاىل:(َل َتاأْ

)�3 اأخبار احلالج: �سمن ديوان احلالج- �س: 41.
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وهذا مـــا ل ت�ستطيع القراءة الظاهرية ا�ستيعابه، ول 

اللغة املعيارية حمله، وما ل يقدر ال�سويف القول فيه اأكرث 

ممـــا قال. ولهذا كثرا ما يلـــوذ ال�سويف بال�سمت، حيث 

يكـــون حلظتها ال�سمـــت اأبلغ مـــن كّل كاّلم. ولهذا ا�ستق 

ال�سوفيـــة من الـــكاّلم نظاما للكاّلم، مغايـــرا للمتعارف 

عليـــه، فتوا�سعوا علـــى م�سطلحات خا�ســـة بهم جعلوها 

مطيـــة للتوا�ســـل، من حيث هـــي اأداة ا�ســـرتاك بينهم ل 

توؤديهـــا العبـــارة، واإمنـــا يوؤديهـــا الك�سف والـــذوق، ذلك 

اأن » بـــني العلم واملعلـــوم بحور ل ُيـــدَرُك قْعُرَها، فاإن �سّر 

التعلق بينهما مع تباين احلقائق بحر ع�سر مركبه، بل ل 

 
�1(

�سارة، ولكن يدركه الك�سف« تركبه العبارة اأ�سال ول الإ

بالذوق والتجلي م�ساهدة اأو مكا�سفة .

ومن هذا املنظور عزف ال�سوفية عن الظاهر وال�سكّل 

والعقـــل، وكّل ما لـــه �سلة بعامل »ال�ّسوي« حيـــث اأيقنوا اأن 

املعرفـــة تنبع من الداخل ل من اخلارج، وكّل ما يف الكون 

ن�سان موجود يف الكون،  ن�سان، وكّل ما يف الإ موجود يف الإ

ولهـــذا فاإن ال�سويف ل يجعل من اللغة وحدها م�سطلحا، 

بل اإن العامل اأو الوجود �سار كتابا مفتوحا، وهو عبارة عن 

 بحيث تتطابق 
�2(

لغـــة، ولهذا فهو يتوافق وحروف الهجاء

»هذه احلروف ح�سب مارجها مراتب الوجود التي تبداأ 

مـــن العر�س وتنتهـــي اإىل مرتبـــة امللك، ومـــا يوازيها من 

 وبذلك تكت�سب اللغة طابعها الرمزي 
�3(

لهية« �سماء الإ الأ

ويقيـــم ابن عربـــي بينها وبـــني الوجود اأوا�ســـر و�سالت، 

وتكون من تلك احلروف مراتب الوجود كّلها انطالقا من 

لفظ اجلاللة فيقطعـــه اإىل حروف منف�سلة لي�سكّل منها 

�4(

العامل

)�1 حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-1 �س: 107.

)�2 امل�سدر نف�سه-�س: 250-249.

)�3 حميي الدين بن عربي: كتاب اجلاللة- �سمن كتاب ر�سائل ابن العربي- مطبعة 

العربي-  الرتاث  دار  الدكن-  اأباد  حيدر  العثمانية-  املعارف  دائرة  جمعية 

بروت- لبنان- ط:-1 1361هـ- ج:-1 �س: 3-2.

)�4 امل�سدر نف�سه-�س: 3.

فالن�ـــس ال�سويف- مـــن خالل لغتـــه وم�سطلحه- ل 

يقـــول احلقيقة واإمنا يقرتب منهـــا فيقاربها. ولهذا يظل 

املعنى ممكنـــا ومفتوحا على قـــراءات وتاأويالت. وهو ما 

جعل اخلطاب ال�سويف طفرة نوعية مفارقة لكّل الن�سو�س 

العربيـــة يف مفهومهـــا للكتابـــة، وبنيـــة نظامهـــا املعـــريف 

ثـــم اجلمـــايل، من خـــالل ابتكاراتـــه التعبريـــة الكثرة 

واملتجـــددة، وهو مـــا يعطي الن�س مرونـــة هائلة ومتنوعة 

ل تخ�ســـع للثابـــت والقيا�ـــس اللغـــوي )املعجـــم(، واإمنـــا 

تخ�ســـع لبنية نظام مياهي املعـــاين ويرا�سل بني الدللت 

املختلفـــة، فالن�س ال�سويف- بهذا املنظور- يف تغر دائم 

يتميـــز ب�سياقات متنوعـــة ومرنة، مما هيـــاأ لنف�سه اإن�ساء 

لغته اخلا�ســـة. و�سكّل منظومته اللغويـــة بدللت متغرة 

خا�سة، مرجعيتها الذوق فاأك�سبتها �سمة التحول الدليل 

من الثابـــت اإىل املتغر، فيت�سكّل الن�س ال�سويف من غر 

مركزيـــة املعنى،  وبذلـــك اند�س يف بنيـــة نظامه التحول 

الدليل.

فاملعـــاين ال�سوفيـــة لي�س لها ما يقابلهـــا عند املتلقي 

مـــا مل يكن واقعـــا يف مـــدار الروؤيا ال�سوفيـــة، فاملعنى ل 

يكون جاهزا مكتمال، واإمنا يخ�سع للذوق ودرجة العارف 

ور�ســـوخ قدمه، وما تهياأ له مـــن ا�ستعداد روحاين بالذكر 

وراد وت�سابيـــح و�سلوات...اإلـــخ. فتكـــون اللغـــة نتيجة  والأ

ما�ـــس ع�ســـر ل تولد مـــن ترا�ســـف قبلـــي، اأو اختيار 

ن ال�سويف يتلقى املعـــاين، يف �سكّل ذوق  معجمـــي قـــار، لأ

جمـــرد ل متعني له، فيحـــاول حلظتئذ اإيجاد معادل لغوي 

جديـــد للذوق اجلديد، واحلال التي ل تتكرر اأبدا. فيكون 

ال�ســـويف يف �سراع دائب مع اللغـــة، للبحث عن الدللت 

اجلديدة.

فلغة ال�ســـويف ل تخ�سع للثبات، واإمنـــا هي يف ت�سكّل 

متغر، ولهذا فهي ترتبـــط بالتاأويل املتغر امل�ستمر، مما 

جعل اخلطاب ال�سويف قابال للقراءات املختلفة واملتغرة 

واملتناق�ســـة. فلي�س تق�سيم املت�سوفـــة لدرجة املعرفة من 
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باب العبث والفتعـــال، واإمنا هو ناجت عن جتربة ومعاينة 

وذوق. فهنـــاك املريد وال�سالك والعـــارف والوا�سل. وهي 

درجـــات تقت�سيهـــا املعرفـــة، وتقت�ســـي معهـــا التمكن يف 

املعاين واقتنا�سهـــا باللغة.)تكوين الن�ـــس( ال�سويف يف 

اإطـــار مـــا مت التعارف عليه، ومع ذلـــك تنفلت املعاين من 

اإي�سار اللغة فيكون ال�سطح، اأو التلفظ مبا ل يقبله العقل، 

فتكـــون لغته غر مفهومة، وغام�ســـة ع�سية عن التاأويل. 

وقـــد يعجـــز ال�ســـويف متاما عـــن نقـــل لطائفـــه واأذواقه 

واأحواله باللغة، فيلوذ بال�سمت احرتاقا.

 ومع ذلك فاإن ال�سويف قد ي�ستعي�س عن اللغة املعهودة 

بعالمـــات اأخـــرى غـــر لغويـــة. فيت�ســـكّل منهـــا مذخوره 

الفكـــري واملعـــريف والفل�سفي. تكون مبثابـــة م�سطلحات 

يـــرثي بهـــا دللته، جاعـــال من الكـــون كّله لغـــة، بل �سار 

 بيد اأن معرفة بنية 
�1(

الكون كتابا م�سطورا يف ورق من�سور

اخلطـــاب ال�سويف تعفينا من حماولـــة التعريف بخطورة 

خطر من ذلك تاأويله مبا يقت�سي الفهم  لغة الت�سوف والأ

جراء باملرونة التي تناأى به  العادي، اللهم اإل اإذا ات�سم الإ

من اأن يكون تعريفا ثابتا حمددا يف اجتاه واحد.

اإن وعـــي ذلك الت�سور يف بعـــده العرفاين يو�سل اإىل 

الفهـــم الذي يـــرى الت�سوف روؤيـــا ذاتية جمازفـــة، تقراأ 

الكـــون والـــذات باعتبارهما لغة، حيث تكـــون قادرة على 

ثـــر اجلمـــايل، واجلـــدارة الفنيـــة، من خالل  اإحـــداث الأ

التمويـــه على املتلقي. ما مل يكـــن ميتلك �سفرة اخلطاب، 

�سلوبيـــة، والتي تكون هي  اأو �سرط معرفـــة خ�سائ�سه الأ

خـــرى �سرط فهمه، والتي �ستولد قراءة اأخرى مفارقته  الأ

ثر اجلمايل، تنتح اإمكانية التاأويل �سمن نظام  مولـــدة لالأ

بنيته.

لقـــد األّح املت�سوفـــة على اأن لهم ت�ســـورا خا�سا للغة 

ن�سان. باعتبار اأن كّل ذلك روؤيا ذاتية، وهو ما  والعامل والإ

يجعل الغمو�س �سمة الرتكيب ال�سويف. وبذلك يكّون هوة 

)�1 حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-3 �س 441.

بـــني امل�سطلح مـــن حيث هو دال وما ي�ســـر اإليه مدلوله، 

لي�ســـكّل دللت الغيبة، ال�سكر، الفنـــاء ومهيمنات املدونة 

ال�سوفيـــة وبـــوؤرة الن�س. لتكـــون ملمحا دلليـــا بارزا يف 

الن�ـــس تف�سح عن حدود الروؤيا الذاتيـــة وتتجاوز املجاز 

مبفهومه العـــريف، وتغدو عن�سرا فاعـــال يف توليد املعنى 

الذي ل يتحدد مبوؤ�سر، ول يتاأطر بحدود بل �سيظل غائما 

.
�2(

متال�سيا: »كحجر املقالع لي�س له اجتاه حمدد«

 ومرد ذلك اإىل اأن اخلطاب ال�سويف يغرف من معني 

الروؤيا، وبذلـــك �ستكون- واحلالة هـــذه- مبهمة غام�سة 

مـــا مل يجد ال�سويف لها معـــادل مو�سوعيا، لغويا، اأو على 

قـــل يتكئ على ر�سيد معريف يف وعي املتلقي، اأو يتقاطع  الأ

مـــع منظومتـــه املعرفيـــة. ف�سيظل اخلطـــاب- حلظتئذ- 

م�سفـــرا معتمـــا تغيب فيه دللته، مما ينجـــّر عنها اإرباك 

املتلقي، فتولد فيه تلك ال�سدمة املولدة للغرابة والده�سة 

والنخطـــاف، حيث تفاجئه بعدمـــا كان اخلطاب العادي 

يداهنه ويتماهى معه.

وتظهـــر طاقة امل�سطلـــح ال�سويف يف اإظهـــار ال�سيء 

املبهـــم، حيث يظـــل جمهول الهوية، ل ا�ســـم له ول ر�سم، 

فتكـــون طاقة اللغـــة هاهنا)امل�سطلـــح( حماولة مقاربته 

وحما�سرتـــه، والتعـــرف عليـــه، ولـــذا يظهـــر )امل�سّمى( 

باأ�سمـــاء متلفـــة، ويف احيـــان اخـــرى متناق�ســـة، وهي 

مـــن حال املت�سوف وذوقه، وتظهـــر جمالية هذا القن�س 

الـــدليل يف اأن امل�سطلح ل يقول احلـــال، واإمنا تظل فيه 

هوام�ـــس ل تقال. بحيث ترتكز املقاربـــة يف الت�سمية على 

ظاللـــه، وما مل ُيَقل فيه تبقى امكانيـــة القول فيه ممكنة 

ل ي�ستهلكهـــا القول ول ت�ستنفذهـــا الت�سمية، وعلى الرغم 

ممـــا قاله ال�ســـويف تبقى فيه جوانـــب خافتة منبهمة من 

خالل الرتكيز على الظـــل دون املركز، حيث تغيب معامله 

وحدوده.

)�2 جالل الدين الرومي: مثنوي-ترجمة و�سرح ودرا�سة الدكتور حممد عبد ال�سالم 

الكفايف- املكتبة الع�سرية �سيدا بروت-ط1--1966ج-1 �س:928.
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وبذلك تكون الرغبة اأكرث ملعرفة اخلافت فيه، واملظلم، 

بعــــاد وتفا�سيلهــــا كاملــــة، واإّل انتهى اإىل  حيــــث ل تنقل الأ

ارتباط اآيل، وتهاوى كّل نظام اخلطاب ال�سويف، وا�ستحال 

اإىل ن�س معياري ت�ستهلكه القراءة املعيارية احلرفية.

ف�سعرية امل�سطلح ال�سويف تنبني على اإقامة التقابل 

الدليل والتنافر بني املتناق�سات، وهو ما يحيله اإىل األفة 

اأخرى متجان�سة، �سرط جتاوز الظاهر اإىل الروؤيا.

يخلــــق اخلطــــاب ال�ســــويف م�سطلحاته اخلا�ســــة التي 

تدور يف حقل نظامه وبنية معرفته، التي يت�سكّل منها نظامه 

اللغــــوي، والــــذي ي�ستحيل بدونه قــــراءة ال�سعرية ال�سوفية، 

مما يتيح للمتلقي اإنتاج دللة الن�س الغائبة/ املغيبة، وبهذا 

يقــــوم املتلقي بقراءة الغياب، الذي يند�ــــس يف ثناياه التوتر 

الــــدليل، فتكــــون احتمالية املعنى وتعــــدده وحتوله من متلق 

اإىل اآخــــر، وهنا مينح امل�سطلح ال�سويف اللغة بنية مل ي�سبق 

اأن األفها الرتكيب، فيك�سبها طابعا اإنزياحيا متجددا، وتظل 

معــــه الدللة بكــــرا، متوتــــرة مفارقة للنول اللغــــوي املعهود، 

حيــــث يكت�سي امل�سطلح �سعريته من دللة التقرير اإىل دللة 

التحول والتفجر، حتى تتكيف مع مقت�سى احلال اجلديدة، 

فيمنحهــــا ذلــــك نفحــــة، اإيحائية، و�سمــــة �سعريــــة جديدة، 

للتعبر عن العامل الالمرئي بلغة مغايرة.

لقد منـــح امل�سطلح ال�سويف اخلطاب اإمكانيات جديدة 

باعتبـــاره رحما تتولـــد فيه الـــدللت املتناق�ســـة، ول ميكن 

ّمـــا ما كان من  قراءتـــه معـــزول عن احلالة التـــي اأفرزته. واأ

�ساأن القوامي�س التي ت�سرح امل�سطلح ال�سويف ،فهي ل ت�سكّل 

�سيئا اأكرث من اإحالة عمليه كم�ساعد للقراءة، حيث يت�ساعد 

امل�سطلح يف بناء الن�س ال�سويف وفق نظامه اخلا�س، بعيدا 

دلة والربهنـــة. فاأعاد للغة وهجهـــا واعتبارها  عـــن نظام الأ

ال�سعـــري، وخلع عليها امل�سحـــة الفنية. وبذلـــك ي�سوغ فيها 

ال�سويف املعاين واللطائف، و�سمنها جتربته العرفانية.

اإن ال�ســـويف حينمـــا اأبـــدع تلـــك اللغـــة و�ســـاغ تلـــك 

امل�سطلحات، مل يكن معنيا بالت�سكيل اجلمايل، والبحث 

عن اخل�سو�سية ال�سعرية، اأو النطالق من نظرية قبلية يف 

الفـــن واجلمال، واإمنا كان هاج�سه، التعبر عن مواجيده 

واأحوالـــه، ومقاماته، وتاأرجحه بـــني حالتني متناق�ستني: 

كالقب�س والب�ســـط، واملحو، وال�سحـــو، والفرق واجلمع، 

واجللوة واخللوة، واجلمـــال واجلالل، والوجد والفقد...

اإلـــخ. وهـــي ثنائيات متقابلـــة متناق�سة ل ميكـــن القب�س 

لفاظ ال�سوفية.  عليها اإل مبا مّت ال�سطـــالح عليه من الأ

حيـــث تظل حتتفـــظ مبخزونهـــا الروحي، ممـــا ي�ستدعي 

مفارقـــة مبطنة بحمولة �سعرية متوترة، تبلغ درجة عالية 

من التكثيف والرتكيز والختزال الدليل.

والفـــرق اإذن يف اللغـــة ال�سوفيـــة واللغـــة املعيارية ل 

يكمـــن يف ا�ستبـــدال لفظ معـــروف باآخر غام�ـــس، واإمنا 

يكمـــن الفرق اجلوهري يف اأن الت�سوف مواجهة للحقيقة 

الباطنية اخلفية يف العامل والذات معا، بحيث ل ي�ستهلكها 

امل�سطلح ول ي�ستنفذها، ول يدعي ال�سوفية ذلك، واإمنا 

يجعلون منها حالة مـــن الغمو�س الذي تتطلبه اللطائف. 

�سارة. ولذا ل تكون اللغة اإل بالغمو�س والإ

ولهــــذا ي�ســــدم امل�سطلــــح ال�ســــويف الثابــــت والقانون 

العــــريف واملعيــــار. وحيث ي�سعى اخلطاب ال�ســــويف اإىل بناء 

ت�سور جديد للغة وفق بنية نظامه املعريف، ل يقول ذلك ول 

ينطق به، واإمنا ي�سكت عنه ويند�س يف ت�سوره العام.فتتاأ�س�س 

دللت جديدة يو�سحها هذا ال�سكّل على �سبيل املثال:

املعنى ال�سويف املعنى املعجمي  امل�سطلح 

هو العلم .  �سد العلم   
�1(

اجلهل

هو ال�سلم �سد ال�سلم    
�2(

احلرب

بديهية ترد على قلوب العارفني عدم القطع يف ال�سيء   
�3(

حيـرة

لهية. العلم بالذات الإ �سد النور   
�4(

ظلمة

وائل- واخر والأ ن�سان الكامل يف معرفة الأ )�1 عبد الكرمي بن اإبراهيم اجليلي: الإ

�س:27.  

)�2 امل�سدر نف�سه- �س:27.    

)�3 ينظر: عبد املنعم احلفني: املو�سوعة ال�سوفية-�س:728.

)�4 املرجع نف�سه-�س: 860.
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فاللغـــة املعيارية حتيل اإىل ما هـــو خارجها. اأما اللغة 

ال�سوفية فاإنها حتيل اإىل ذاتها، تبني عاملها اخلا�س، من 

خـــالل ما حتيل اإليه من معان لي�س لها معادل مو�سوعي. 

�سداد، ل تبوح ول ت�سرح،  تفـــارق املنطق فتجتمع فيها الأ

ول ت�ســـرح ول تو�ســـح، تتدثـــر بالغمو�ـــس وحتتـــاج اإىل 

اإعادة قـــراءة بالتاأويل، قراءة تك�ســـف م�ستويات الدللة. 

وتعددها باحتمالت �سمـــن بنية النظام املعريف ال�سويف 

و�سياقه العرفاين الذي تتحرك فيه اللغة وتنتقل منه اإىل 

اخلطاب، فتت�سكّل عالئقه الداخلية التي تتحكم يف م�سار 

اخلطاب.

ويف �سوء هذا الوعي ا�ستغل املت�سوفة كّل طاقة اللغة، 

وما مـــن �ساأنه اأن يكـــون اأداة تو�سيل. فلـــم يكتفوا باللغة 

�سارة اإليه- بل ا�ستغلوا العالمات غر  وحدها-كما متت الإ

اللغوية، بـــل حتى احلروف ذاتها جاعلـــني منها طاقات، 

لي�ست لها يف نظام املعرفة العادي، اإذ احلرف يف العرف 

ل قيمـــة لـــه بذاته، معزول عـــن الرتكيب، بينمـــا هو عند 

املت�سوفـــة قيمته يف ذاته ولذته، من حيث هو رمز لعوامل 

مم،  خفيـــة، فقد عّد ابن عربي احلـــروف اأمما كباقي الأ

مم ماطبون  يقـــول يف ذلك: »اإن احلـــروف اأمة مـــن الأ

مكّلفون، وفيهم ر�سل من جن�سهم، ولهم اأ�سماء من حيث 

      .
��1((

هم، ل يعرف هذا اإل اأهل الك�سف من طريقتنا«

لقد اأح�س ابن عربي اأن اللغة قد ا�ستهلكها ال�ستعمال 

فـــاأراد �سحنها من جديد، باإعادة خلق توا�سل اآخر �سمن 

ن�سان واللغة،  �ســـروط بنية الت�ســـوف وروؤيته للوجـــود والإ

لهـــام والك�سف.. وبذلـــك فابن  انطالقـــا مـــن مفهـــوم الإ

عربي مار�س انزياحا على النزياح. بتاأ�سي�س ذوق جديد. 

باكت�ســـاب معـــان جديدة مل تاألفها اللغـــة فيما �سبق، دون 

اأن تن�سبـــط العالقة بني الـــدال واملدلـــول، وبذلك كانت 

العالقة بينهما عالقة حتـــول ترتهن اىل مفهوم الفجوة، 

فتتبدل العالقة بتبدل ال�ستعمال، حيث تتال�سى الدللة-

)�1  حميي الدين بن عربي: الفتوحات املكية- ج:-1 �س:101.

مثـــل حجر املقالع- دون اأن يرت�سخ املعنى الدال يف معنى 

حمدد.

وتـــرى �سعاد احلكيم اأن اللغة ال�سوفية، ظلت حبي�سة 

النربة التعليمية اإىل اأن جاء ابن عربي مرجا اإياها من 

 تتجاوب 
��2((

هذه احلدود اإىل »روؤية كونية �ساملة وغنية«

والتجربة الداخلية. بلغة العلو وتعزف عن معاير البالغة 

املعيارية، وتوؤ�س�س لنمط جديد من الكتابة.

�ستظل لغة احلـــال تفتقد اإىل القرائن التي حتيل اإىل 

ال�ســـيء الغائب، و�سيظل هذا الغائب كذلك، ما مل ميتلك 

املتلقـــي �سفـــرة امل�سطلـــح، وحتـــى القوامي�ـــس ال�سوفية 

ل تفيدنـــا �سيئا يف فهـــم تلك ال�سطالحـــات. ما مل يكن 

قل �ساحب قلب ل �ساحب  املتلقي �ساحب ذوق، اأو على الأ

عقـــل، فيتمكن من معرفة بنية ال�سياق املعريف الذي يدور 

يف فلكه اخلطاب.

�ســـّرح املت�سوفة باإجماع، يف غر ما مو�سع اأن العقل 

حوال  قا�ســـر يف اإدراك احلقائق الذوقيـــة واللطائف والأ

واملقامات على تعددها وتداخلها وترا�سلها، وعدم ثبوتها 

على معيـــار قار ثابت، يف حني األح النقـــد العربي القدمي 

علـــى نفـــي واإق�ساء كّل مـــا ي�ســـكّل بنية النظـــام املعريف 

ال�ســـويف، من منظور املعيار والبيـــان والتبيني، والو�سوح 

قي�ســـة وح�ســـور العقل، ولهـــذا كان ت�سادم  واملنطـــق والأ

خر،  نظامني معرفيني ي�ستدعي ح�سور اأحدهما تغييب الآ

ومـــن ثمة فاإن اخلطاب ال�ســـويف ينفلت من اإ�سار املعرة 

والعيـــار، والّنمذجة، كما اأجمـــع املت�سوفة على اللحظات 

الذوقيـــة، التـــي تقف دونهـــا ف�ساحـــة العبـــارة اأو تلميح 

�سارة ولهـــذا كان ال�سطالح �ســـرورة اقت�ساها �سياق  الإ

اخلطـــاب، ونظامـــه الداخلـــي واجنـــر عن ذلـــك ت�سور 

جمـــايل للغة، مل يكن مطلوبا لذاتـــه اأو متولدا عن ت�سور 

قبلي، اأو من نظرية يف اللغة اأو اجلمال.

)�2 د. �سعاد احلكيم: ابن عربي ومولد لغة جديدة-املوؤ�س�سة اجلامعية للدار�سات 

لبنان-ط1-1411هـ/ والن�سر-بروت  للطباعة  والتوزيع-رندة  والن�سر 

�س:42. 1991م- 
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�سارة  لقـــد تاأرجح اخلطاب ال�سويف بـــني العبارة والإ

بحثـــا عـــن خ�سو�سيـــة اللغـــة التـــي تقب�ـــس علـــى املعنى 

البكـــر، خ�سو�ســـا واأن املت�سوفـــة عانوا مـــن عنت اللغة، 

وا�ستع�سائهـــا رغم متر�سهـــم بها، لي�س عجـــزا منهم اأو 

حـــوال- واإمنـــا لطبيعة  �سنـــا علـــى معارفهـــم- يف كّل الأ

غمو�ـــس التجربة ذاتها، فتفقد ما يعك�سهـــا باللغة، اأو ما 

�سارة، نظرا لبعد هذه املفاهيم وغورها اأول،  يقاربهـــا بالإ

وا�ستع�ســـاء اللغة من حيث هـــي اأداة توا�سل �سمن ما مت 

التعـــارف عليه ثانيـــا، وعلى الرغم من خـــروج اخلطاب 

ال�سويف عـــن بنية النظـــام الر�سمـــي )املوؤ�س�سي( ذوقا، 

وروؤيـــا، واأ�سلوبا، اإل اأنه كان يدور �سمن نظام اللغة ذاته، 

بداعية، وقدرتها على متثل احلالت الدقيقة.  وطاقتـــه الإ

وحلظتئـــذ ي�سطح ال�ســـويف فيخرج عن الّنظـــام واملعيار 

املتعارف عليه.

�ســـكال يظهر يف حماكمة اخلطاب ال�سويف.  اإل اأن الإ

طر  مبـــا لي�س مـــن طبيعتـــه، وذلك باإ�سقـــاط معايـــر الأ

املعرفيـــة الر�سمية عقيديا وفنيـــا على بنية نظام يفارقه، 

بل يرف�سه ويق�سيه. فكان حماكمة خطاب بخطاب اآخر، 

اأي جعـــل اخلطاب الر�سمي حجة على اخلطاب ال�سويف، 

يف حـــني اأن اأي خطـــاب ل يجـــوز اأن يكـــون حجـــة علـــى 

اخلطـــاب من حيث هو اآخر يغايـــره، ول مياهيه، ويفارقه 

ول ي�ساكّلـــه، وذلـــك مـــا اأعطـــى اخلطاب ال�ســـويف �سمة 

الغمو�ـــس يف مقابـــل الو�سوح، وتال�ســـى املعنى يف مقابل 

متركـــزه، وانحراف لغته بدل ارتبـــاط الدال اآليا مبدلوله 

وذلك ما اكت�سبه �سمة ال�سعرية من خالل اإحداث فجوة/ 

م�سافـــة توتـــر بني ما هـــو كائن من اخلطـــاب وما كر�سته 

الذائقة النمطية من اخلطاب الر�سمي.

وبذلـــك يتحـــول الـــدال يف امل�سطلـــح ال�ســـويف اإىل 

جمـــرد موؤ�سر على ما هـــو مو�سوعـــي، اأو �ساهد تاريخي 

جمـــرد مـــن حمولتـــه القامو�سية، مبـــا يقت�ســـي والبحث 

عن مدلولـــه املغيب �سمن بنيتـــه التاأويلية التي يفرت�سها 

ال�سياق ال�ســـويف، وبذلك تتحول اللغة يف الن�س ال�سويف 

اإىل جمرد مولـــد للدللت ولي�ست قارة على دللة معينة، 

اأو افرتا�سيـــة مقحمة، اأي بحثا عـــن الرتجيح والحتمال 

املبنـــي علـــى �سوابق ل يفر�سها ال�سيـــاق ال�سويف ول بنية 

نظامـــه املعريف، اخلـــروج من املعنى النهائـــي الثابت. بل 

يظل امل�سطلح ال�سويف ميد اخلطاب باملعنى املتعدد من 

مـــداد والت�ســـاع والتكثيف والرتكيـــز والختزال مبا ل  الإ

ت�سعـــه املجلدات الطـــوال » وقد قيـــل اإن اأحدهم جاء اإىل 

ابـــن الفار�س ي�ستاأذنه يف �ســـرح ق�سيدته »نظم ال�سلوك 

لـــه عن مقدار ال�سرح فقال: اإنه �سيقع يف جملدين.  » ف�ساأ

ف�سحـــك ال�ساعر و قال: لو اأردت لكتبت جملدين تف�سرا 

.
�1(

لكّل بيت فيها«

قـــد تغيب مرجعيـــة امل�سطلـــح ال�ســـويف وتنفلت من 

اإي�ســـار الدللت ال�سوفيـــة وتعتا�س عـــن التاأويل، بحيث 

تعيـــد �سياغـــة الدللت وفـــق منظور باطنـــي ذاتي. ولذا 

ي�ستعـــني ال�سويف مبـــا تواطاأ عليه ال�سوفيـــة »من الرموز 

رقام و احلـــروف ت�ستبك كّلها  لـــوان و الأ �ســـارات و الأ و الإ

يف غايـــة من ال�سور اجلذبية، اأعماقهـــا توحي باأكرث من 

 ل 
��2((

مظهـــر، وملعانيها اأوجه توحي باأ�سياء ل حدود لها«

تدخـــل �سمن الفهم العـــادي، اأو معزولة عن بنية نظامها 

ال�سويف و �سياقها العرفاين.

ل يوجـــد املعنـــى ال�ســـويف اإل داخل بنيتـــه اخلا�سة، 

بوا�سطـــة القراءة ثم تاأويله �سمـــن �سروطه، وخ�سو�سية 

الن�س ال�سويف الـــذي يتاأرجح بني ال�سياق املعريف العام، 

وخ�سو�سيـــة التجربـــة الذاتيـــة، وهكـــذا تتمكـــن الكتابة 

ال�سوفية-مبـــا هـــي كتابـــة- مـــن اأن تع�ســـف باحلـــدود 

دبيـــة. فتاأتلـــف املت�سادات.  جنا�ـــس الأ الفا�سلـــة بـــني الأ

وتتعاي�س وتتماهى وترتا�سل مما يجعل اخلطاب ال�سويف 

يف مواجهة مع اللغة ومع ال�سلطات املعنوية واملادية.

لو�سي: احلب والت�سوف عند العرب –�سركة املطبوعات للتوزيع  )�1 د عادل كامل الأ

والن�سر –بروت –لبنان-ط:1--1999�س:84

)�2 املرجع نف�سه-�س:19 
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

فامل�سطلح ال�سويف من حيث هو لغة داخل اللغة يحقق 

الرغبـــة يف الك�سف عـــن امل�سمر واخلفـــي، والالمعقول، 

بالت�ســـرف يف طـــرق الـــكاّلم العتياديـــة، حيـــث ُتنتزع 

لفاظ من �سياقاتها وحمولتهـــا الدللية املرتبطة بها.  الأ

ثم �سحنها بدللت تظل احتمالية مبعان روحية مت�سامية 

لت�ســـكّل �سياقات جديدة جتري جمرى ال�سعرية يف حركة 

وحتول. فامل�سطلـــح يحقق لل�سويف اإمكانية الت�سرف يف 

اللغة باللغة، ولذا نراه »با�ستعماله للكاّلم ا�ستعمال جديدا 

مده�ســـا يوقظنا من �سبات احلياة اليومية، وينت�سلها من 

الرتابـــة التـــي نغرق فيها. فهـــو ي�سدنا بكّلماتـــه اإىل عامل 

.
�1(

�سري عجيب، عامل من ال�سحر والفتنة«

فال�ســـويف ل يكتب مـــن خالل النظريـــة، بل يتمل�س 

مـــن الذاكرة الذوقية، ليوؤ�س�ـــس ذائقته اخلا�سة، لت�سبح 

الكتابـــة ال�سوفيـــة متماهية مـــع الكتابـــة ال�سعرية �سواء 

اأكتـــب ال�ســـويف �سعرا اأم نـــرثا وما تنطوي عليـــه الكتابة 

قامـــة ترا�سل بني  نظمة املعهـــودة، لإ مـــن فتنة حتطـــم الأ

املمكـــن وامل�ستحيل، بني املحتمل والالمتوقع، بني املحدث 

واملطلـــق. وبذلـــك يخرتق ال�ســـويف مفهـــوم رتابة الزمن 

فيظهر ما يبدو فو�سى موؤتلفا، فيتال�سى ما ي�سمى مبركز 

املعنى اأو يكاد.

فامل�سطلـــح ال�سويف مـــن خالل خلخلـــة العالقة بني 

الـــدال واملدلول، يعيد بنـــاء ت�ســـور دليل جديد مفارق، 

فيوهم املتلقـــي اأن ثمة بعرثة اأو اعتباطية اأو ت�سظيا، مما 

يـــراوغ القـــراءة املعتادة التـــي تكتفي مبا يعلنـــه الن�س اأو 

يقولـــه، وتعزف عمـــا ي�سمـــره وي�سكت عنه. فيبـــدو كاأنه 

اأقفـــال مطل�سمة ت�ســـي بت�سابـــك دليل يتو�ســـح بالغرابة 

والغمو�س. 

اإن نظـــام الفحوة بني الدال واملدلول ما يرتك هام�سا 

مكانيـــة القراءة والتاأويل من خالل ما ميليه الذوق على  لإ

ذواق »تختلف تفا�سرهـــا باختالف  املتـــاأول، وبذلـــك الأ

)�1  -علي حرب: املمنوع واملمتنع- نقد الذات املفكرة - �س: 147.  

بحيث ل ي�ســـكّل ذلك نظرية 
�2(

الباعـــث علـــى املجاهدة«

اأو قاعدة مطردة »ولي�ـــس الربهان والدليل بنافع يف هذه 

 
�3(

الطريـــق، ردا اأو قبـــول اإذ هي من قبيـــل الوجدانيات«

التي ت�سعف اأو تتقوى بح�سب ال�ستعداد النف�سي من جهة 

وبح�سب درجة ال�سويف ومقامه من جهة ثانية.

ل الذوق ال�ســـويف يف مفهومه لعملية التاأويل  لقـــد اأ�سّ

املبنيـــة علـــى فاعلية التحـــول الـــدليل، التـــي ترجع اإىل 

عوامـــل كثرة كاملفاجاأة والنخطـــاف والن�سوة، واخلرق، 

واخللخلـــة والنزياح عـــن الدللة التوا�سعيـــة، وتغر اأفق 

النتظار باخلروج عن املاألوف واملعهود يف اأبعاده الدللية 

املعيارية. 

اإن الـــذوق ل يتقيـــد بالقواعد ال�سارمـــة ول باملعاير 

احلـــادة، باعتبـــار اأنـــه »لي�ـــس ثمـــة معيـــار واحـــد يقبله 

 ولذلـــك �سيظل الذوق فار�ســـا نف�سه كطرف 
�4(

اجلميع«

يف املعادلة النقدية مهما ا�ستدت �سرامة املعاير النقدية 

دب  دقـــة وجتريدا، ولذلـــك �سيظل »حظ الذائقـــة من الأ

والفـــن هو اأكرب بكثر من حـــظ الذهن، ومن حظ املعيار 

 وهو ما يكر�سه خطاب الت�سوف.
�5(

الرا�سخ«

ومـــع اأن امل�سطلح ال�سويف –كما يزعـــم القامو�س- 

يرتبـــط مبدلول قار ثابـــت، اإل اأن التعاطـــي معه ل يحيل 

اإّل على ت�ستـــت دليل، وت�سظي معنوي، يختلف باختالف 

الباعـــث كمـــا يرى ابـــن خلـــدون ولذلك ل تكـــون الدللة 

ال�سوفية بالفرتا�سات الدلليـــة التي يفرت�سها الذهن، 

واإمنـــا من خالل مـــا يفر�سه الذوق اخلا�ـــس، املند�س يف 

بنيـــة نظام اخلطاب ال�سويف. ولهـــذا فامل�سطلح يكت�سب 

ب  )�2 عبد الرحمن بن خلدون: �سفاء ال�سائل لتهذيب امل�سائل-ن�سره وعلق عليه الأ

الكاثوليكية-بروت-د.ط-د.ت-  الي�سوعي-املطبعة  خليفة  عبده  اأغناطيو�س 

�س: 43.

اللبناين-بروت-د.ط- الكتاب  دار   – املقدمة  خلدون:  بن  الرحمن  عبد   �3(

.868 �س:   1981-

)�4 يو�سف �سامي اليو�سف: القيمة واملعيار- م�ساهمة يف نظرية ال�سعر- دار كنفاين 

للدرا�سات والن�سر والتوزيع- دم�سق –�سوريا- ط:1--2000�س: 48.

)�5 املرجع نف�سه- �س: 49.
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

�سعريتـــه مـــن خـــالل الهام�س الغيابـــي، فيحيلـــه اإىل لغة 

اأخرى اأعلى، حيث يحيـــل اإىل مالفة القامو�س، فينتقل 

ول املرتبـــط به اآليـــا اإىل مدلـــول غائب،  مـــن املدلـــول الأ

فيحمـــل القارئ على اإعادة بنـــاء الن�س وفق بنية النظام 

حادية. ال�سويف الذي ل يقول بالدللة الأ

اإن مـــا يفر�سه امل�سطلح ال�سويف مـــن هوة بني اللغة 

والوجود من خالل امل�سافة الخرتاقية، التي تك�سر وترة 

الدللة النمطيـــة بالروؤيا التي تنـزاح بالدللة عن العرف 

املعهـــود باعتبارها قفزة خـــارج املفاهيـــم، وبذلك يكون 

الغمو�س ي�سعى اإىل اإخفاء املعاين وتغييبها، وهو ما يدفع 

اإىل رف�ـــس القـــراءة الظاهرية والتي ل تكـــون اإّل بقراءة 

مفارقة، متنـــح امل�سطلح اإمكانية التو�سع الدليل. بحيث 

هواء واإمنا هناك  ل يكون التاأويـــل اعتباطيا اأو يخ�سع لالأ

�سروط –م�سكوت عنها- وفقها يقراأ معرّب الروؤيا بح�سب 

املقام »مما تقت�سيه القرائن التي تعني من هذه القوانني 

 فيكون مثال البحر يف الروؤيا دال 
�1(

مبـــا هو األيق بالروؤيا«

 اأما 
�2(

مر فادح اإما علـــى ال�سلطان، اأو الغيظ، اأو الهـــم لأ

، واأما 
�3(

البحـــر عند النفري فهو الريا�سات واملجاهدات

 فيكون 
�4(

عنـــد ال�سبلي فهو احلـــال التي لي�س لهـــا نهاية.

الدال واحدا واملدلول متغرا:

                                  مدلول )1(         �سلطان 

البحر  )دال(   مدلول )2(           الغيظ

                         مدلول )3(            الهم

                                 مدلول )4(         الريا�سات واملجاهدات

                                 مدلول )5(         احلال التي لي�س لها نهاية

)�1 عبد الرحمن بن خلدون: املقدمة- �س: 887.

)�2 امل�سدر نف�سه -�س: 887

الدين  نور  عليه  وعلق  – ترجمه  �سالم  الإ ال�سوفية يف  نيكّل�سون:  اآلن  راينولد   �3(

�سريبة – مكتبة اخلاجني- القاهرة – ط:2 – 1422هـ 2002م – �س: 

.79
)�4  د. عبد املنعم حفني: املو�سوعة ال�سوفية – �س: 665.

ومع اأن مـــا بني البحر )الروؤيـــا( واملدلولت املحتملة 

من فجـــوة، اإل اأن ال�سياق هو الـــذي فر�س هذه الدللت 

الذاتية، التي تناأى عن العقل والتوا�سع، فلي�س بني الدال 

)البحـــر( واملدلـــولت املتداولـــة يف �سيـــاق كل جتربة اأية 

عالقة اأو جتان�س، بل هناك فجوة �سحيقة، ف�سال عن اأنه 

لي�ـــس بني دللت التاأويل اأدنى �سلـــة، ولهذا فالنزياح يف 

امل�سطلـــح ال�سويف غر وارد يف اخلطاب العام الر�سمي، 

وهـــو ما اأحدث �سرخا بني البـــاث ال�سويف واملتلقي )غر 

ال�سويف(.

اإن خـــروج امل�سطلـــح ال�سويف عن املعنـــى القامو�سي 

القائـــم على التوا�ســـع يعطيه �سمة النزيـــاح، مما يوؤهله 

اإىل الدخـــول فيمـــا ي�سمـــى بالغيـــاب، اأي غيـــاب الدللة 

املتوقعـــة اأو املفرت�سة، وهو ما يعطيه �سمـــة ال�سعرية من 

خالل امل�سافة الخرتاقية اأو الهوة التي بينه كدال واملعنى 

اجلديـــد غر املتوقـــع كمدلول، حيث تك�ســـر هذه العالقة 

نـــه اأن يتيح  اجلديـــدة النمطيـــة والرتابة وهو مـــا من �ساأ

للقارئ اأن يعيـــد بناء اإنتاج دللة جديدة، فال�سويف يقيم 

عالقات بني اأ�سياء لي�ست بينها عالقة اأ�سال.

اإن بنيــــة امل�سطلح ال�سويف من خــــالل ما تقدم تنبني 

علــــى مفارقــــة لغوية ممــــا متنحه تلــــك املفارقــــة: فجوة/ 

م�سافــــة توتر، فينحــــرف امل�سطلح عن املعنــــى القامو�سي 

املتوا�ســــع عليــــه ذلك »اأن ا�ستخــــدام الكّلمــــات باأو�ساعها 

القامو�سيــــة املتجمدة ل ينتج ال�سعرية، بل ينتجها اخلروج 

 
��5((

بالكّلمات عن طبيعتها الرا�سخــــة اإىل طبيعة جديدة«

فال�ســــويف اإذن واإن اتخذ اللغة و�سيلة، وامل�سطلحات تكئة 

ليقــــارب بذلك ما يعتا�س على املقاربة، اإل اأنه يعتمد اللغة 

مبــــا هي ا�سطــــالح وتوا�ســــع وبذلك فهو »ميار�ــــس فاعلية 

جماعية وميتاح من الــــروح اجلماعية مبجرد اأن ي�ستخدم 

لغة ا�سطالحية معروفــــة ومدركة. لكنه يف الوقت نف�سه ل 

العربية-بروت-ط1- بحاث  الأ موؤ�س�سة   – ال�سعرية  يف  ديب:  اأبو  كمال   �5(

.38 �س:   1987-
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ي�ستخــــدم هذه اللغة مبا هــــي ا�سطالح معروف مدرك، بل 

يدخلها يف بنى جديدة تكت�سب فيها دورا، وفاعلية ودللت 

 وذلك ما يجعل اخلطاب ال�سويف يتو�سح بنوع 
�1(

جديــــدة«

مــــن الغمو�س، ويكون اأكــــرث ا�ستجابة للقــــراءات املختلفة، 

والتاأويالت املتغايرة، وهو ما مينحه جدارته ال�سعرية. 

قائمة امل�سادر واملراجع 

� اأبو العبا�س اأحمد بن حممد: احلكم العطائية- حتقيق 
ودرا�ســـة رم�سان حممد بن عبد البـــدرى- دار الكتب 

العلمية- بروت- ط:1-1424هـ/2003م.

� اأبو القا�سم عبد الكـــرمي بن هوزان الق�سري: الر�سالة 
الق�سرية-و�ســـع حوا�سيـــه خليل املن�ســـور-دار الكتب 

العلمية- بروت-لبنان-ط1-1418هـ/1998م

� اأبـــو حف�س عمر بن احل�سني بـــن الفار�س: ديوان ابن 
الفار�س-�سرح كـــرم الب�ستاين-دار بـــروت للطباعة 

والن�سر- بروت لبنان-د.ط1404-هـ/1983م

� اأبـــو عبد اهلل بـــن اإبراهيم بن عياد النفـــري الرندي: 
غيث املواهب العلية يف �سرح احلكم العطائية- حتقيق 

عبد احلليم حممـــود ود.حممود بن ال�سريف- مطبعة 

ال�سعادة- م�سر- ط:-1 1395هـ- 1970م

� اأحمـــد على زهـــرة: ال�سوفيـــة و�سبيلها اإىل احلقيقـــة- نينوى 
للدرا�سات و الن�سر والتوزيع- دم�سق- �سوريا-ط:-1 2004م

� اإ�سماعيـــل بن حممد العلجـــوين: ك�سف اخلفاء ومزيل 
حاديـــث علـــى ال�سنة  اللتبا�ـــس عمـــا ا�ستهـــر علـــى الأ

النا�ـــس- تعليق اأحمد فالب�س- مطبعـــة الفنون- حلب 

–�سوريا-د.ط-د.ت- 

� جـــالل الدين الرومـــي: مثنوي-ترجمة و�سرح ودرا�سة 
الدكتور حممد عبد ال�سالم الكفايف- املكتبة الع�سرية 

�سيدا بروت-ط1--1966ج1.

)�1 املرجع نف�سه – �س: 39-38.

� ح�ســـني بـــن من�ســـور احلـــالج: ديـــوان احلالج-و�سع 
حوا�سيه وعلق عليها حممد حممد با�سل عيود ال�سود-

دار الكتـــب العلمية-بـــروت لبنـــان- ط2-1423هـ/

2002م

�سالم – ترجمه  � راينولد اآلن نيكّل�سون: ال�سوفية يف الإ
وعلـــق عليه نـــور الديـــن �سريبة – مكتبـــة اخلاجني- 

القاهرة – ط:2 – 1422هـ 2002م 

� �سعاد احلكيم: ابن عربي ومولد لغة جديدة-املوؤ�س�سة 
اجلامعية للدار�سات والن�ســـر والتوزيع-رندة للطباعة 

والن�سر-بروت لبنان-ط1-1411هـ/1991م

� �سمر ال�سعيدي: احل�سني بن من�سور احلالج- حياته، �سعره 
ونرثه-دار عالء الدين-دم�سق، �سوريا-د.ط1996-

لو�سي: احلب و الت�سوف عند العرب – � عادل كامل الأ
�سركة املطبوعات للتوزيـــع والن�سر –بروت –لبنان-

ط:1999-1

� عبـــد الرحمـــن بـــن خلـــدون: املقدمـــة – دار الكتـــاب 
اللبناين-بروت-د.ط1981-

� عبـــد الرحمـــن بـــن خلـــدون: �سفـــاء ال�سائـــل لتهذيب 
ب اأغناطيو�ـــس عبـــده  امل�سائل-ن�ســـره وعلـــق عليـــه الأ

خليفة الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بروت-د.ط-

� عبـــد الرحمـــن بـــن خلـــدون: �سفـــاء ال�سائـــل لتهذيب 
ب اأغناطيو�س عبده خليفة  امل�سائل-ن�سره وعلق عليه الأ

الي�سوعي-املطبعة الكاثوليكية-بروت-د.ط-د.ت

ن�سان الكامل يف  � عبـــد الكرمي بن اإبراهيم اجليلـــي: الإ
وائل-حقق ن�سو�ســـه وعلق عليه  واخـــر والأ معرفـــة الأ

اأبـــو عبد الرحمن �ســـالح حممد عوي�ســـة-دار الكتب 

العلمية-لبنان-ط1-1418هـ1997-م

ال�سوفية-مكتبـــة  املو�سوعـــة  اخلفـــي:  املنعـــم  عبـــد   �
مدبويل- القاهرة-ط.1-1424هـ/2003م
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� علـــي حرب: الفكـــر واحلدث- حـــوارات وحماور- دار 
دبية- بروت لبنان-ط.1997-1 الكنوز الأ

� علـــي حـــرب: املمنوع واملمتنـــع- نقد الـــذات املفكرة- 
املركـــز الثقـــايف العربي- الـــدار البي�ســـاء- املغرب-

بروت- لبنان- ط:2000-2

بحـــاث  � كمـــال اأبـــو ديـــب: يف ال�سعريـــة – موؤ�س�ســـة الأ
العربية-بروت-ط1987-1

� حميـــي الدين بن عربـــي: الفتوحات املكيـــة يف معرفة 
�سرار املالكيـــة وامللكية- اإعداد مكتب التحقيق بدار  الأ

�سالمي-قدم له حممد عبد الرحمن  اإحياء الرتاث الإ

املرع�سلـــي-دار اإحياء الرتاث بـــروت- لبنان-د.ط-

د.ت-ج:4

� حميـــي الدين بن عربي: كتـــاب اجلاللة- �سمن كتاب 
ر�سائل ابـــن العربي- مطبعـــة جمعية دائـــرة املعارف 

العثمانية- حيـــدر اأباد الدكن- دار الـــرتاث العربي- 

بروت- لبنان- ط:-1 1361هـ- ج:

� ن�ســـر حامد اأبـــو زيد- هكذا تكّلم ابـــن عربي-الهيئة 
امل�سرية العامة للكتاب- م�سر-د.ط2002-

� يو�ســـف �سامـــي اليو�ســـف: القيمة واملعيـــار- م�ساهمة 
يف نظريـــة ال�سعـــر- دار كنفـــاين للدرا�ســـات والن�ســـر 

والتوزيع- دم�سق –�سوريا- ط:1--2000�س: 48.



دالالت أنساق





135
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

دروس في اللسانيات العامة لدو سوسير )نشرة 1916(
قراءة نقدية في ضوء املصادر األصول

د. م�شطفى غلفان

ن�شانية الدار البي�شاء عني ال�شق داب والعلوم الإ كلية الآ

جامعة احل�شن الثاين

اقـــرتن كتاب درو�ـــس يف الل�سانيات العامـــةLe cours de linguistique générale  ال�ســـادر �سنة 1916 با�سم 

 Albert وزميلـــه �سي�سهايCharles Bally باإ�ســـراف وعنايـــة �ســـارل بـــايل Ferdinand de Saussure دو �سو�ســـر

Sechehaye) وهـــو ما ن�سميه ن�سرة بايل(. وبقدر ما كانـــت ن�سرة بايل حا�سمة يف تلقي ت�سورات �سو�سر والتعريف بها 
على نطاق وا�سع، بقدر ما كانت م�سدر �سوء فهم وجدل ب�ساأن بع�س من مفاهيمها، ذلك اأنَّ تلقي »درو�س« اإيجابيًا مل يكن 

لَيـْحجب اللتبا�س والرتباك الذي لم�س جوانب اأ�سا�سية وحا�ِسـمة من الت�سورات الواردة فيه، ول�سيما الق�سايا واملفاهيم 

مثـــل: مو�سوع الل�سانيـــات، وثنائية ل�سان/كالم، والعالمة والـــدال والـمدلول، والعتباطية، والقيمـــة، والدللة، والـمعنى، 

وال�ســـورة، وتـمييز الل�سانيات التعاقبية عن الل�سانيات التزامنية. واأ�سارت بع�س الدرا�سات النقدية اإىل ما ت�سمنته بع�س 

فقرات درو�س من التبا�س ب�سبب �سوء ال�سياغة. ون�س درو�س؛ ُم�ْسِكل ل مب�سامينه وت�سوراته وح�سب؛ واإمنا اأي�سًا بطبيعته 

الفريدة كن�س وهي طبيعة تطرح اأ�سئلة مت�سُّ عالقة املوؤلِّف بعمله: 

وظلـــت ن�ســـرة 1916 بالرغم من كل املالحظـــات النقدية، الوثيقـــة الوحيدة التي حتيل على ت�ســـورات �سو�سر. لكن 

-Robert Godel 1902فق مع اأعمال روبرت غودل مالمـــح منعطـــف جديد يف التعامل مع ن�سرة بايل، بداأت تلوح يف الأ

1984  حـــني �ســـرع �سنـــة 1954 يف ن�سر ن�سو�س جديدة من�سوبـــة اإىل �سو�سر واإىل الطلبة الذيـــن ا�ستمعوا مبا�سرة  اإىل 
درو�سه وهو العمل الذي طوره املحقق رودولف اإنغلر ما بني 1968 و1974 يف طبعته النقدية الهائلة لن�سرة بايل. وبف�سل 

را�سات الفيلولوجية التي قامت بتحليل ن�سِّ درو�س حتلياًل فيلولوجيًا دقيقًا و�ساماًل يف �سوء مقارنته مب�سادره  �سرامة الدِّ

�سا�س التي قام عليها اإعداد ن�س  �ســـول. ويتج�سد تدخـــل النا�سرين يف جوانب من الـمناولت الفيلولوجية والـمنهجية الأ الأ

�سلي لـمو�سوعات الدرو�س وتعديل  درو�س واإخراجه، اأبرزها: عدم جتان�س الـمادة الـمعتمدة يف درو�س، وتغير الرتتيب الأ

الـمنظومـــة الـم�سطلحية، واأخـــرًا اإهمال النا�سرين حلركية ت�ســـورات �سو�سر وحتولتها اللحظيـــة، ف�ساًل عن تاأويلهما 

اخلا�س لت�سورات �سو�سر.

مثلة امللمو�سة التي ك�سف عنها املحققون اجلـــدد لن�س درو�س يف الل�سانيات  و�سنحـــاول يف هـــذا املقال تقدمي بع�ـــس الأ

العامة من خالل تبيان الختاللت الفيلولوجية التي وقع فيها النا�سران �سارل بايل وزميله �سي�سهاي.

الكلمات املفاتيح :

درو�س يف الل�سانيات العامة- الل�سانيات العامة- �سو�سر- ن�سرة بايل- تلقي �سو�سر- 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 Sechehaye- 

Saussure’s thought
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 le cours اقرتن كتاب درو�ـــس يف الل�سانيات العامة

�سو�ســـر.  دو  با�ســـم   de linguistique générale
واأ�سل الكتاب �سل�سلة من املحا�سرات التي األقاها �سو�سر 

بجامعـــة جنيف على عـــدد قليل من الطلبـــة خالل ثالثة 

موا�ســـم جامعية ما بـــني 1907 و1911. اأي اأنَّ الدرو�س 

كانـــت تلقى مـــرة كل �سنتني. وبعـــد وفاته �سنـــة 1913، 

 Charlesقـــام زميـــاله باجلامعـــة ذاتها؛ �ســـارل بـــايِل

  Sechehaye  Albertسي�سهـــاي� واألـــربت   Bally
 Albertبن�سرها �سنـــة 1916 مب�ساعدة األربت ريدلنجر

Riedlinger. وبقدر ما كانت ن�سرة بايل وزميله حا�سمة 
يف تلقي ت�سورات �سو�سر و�سيوعها عامليًا، بقدر ما كانت 

م�سدر �سوء فهم وجدل يف تلقي ت�سورات �سو�سر، ذلك 

اأنَّ تلقـــي درو�ـــس اإيجابيًا مل يكن ليحجـــب عن الدار�سني 

الغمو�س واأحيانا التناق�ـــس اللذين طال جوانب اأ�سا�سية 

وحا�ِسـمة من الت�سورات الواردة يف الكتاب. 

�سول الأ امل�سادر    -  1

ظلـــت ن�ســـرة بايل وزميلـــه اإىل وقت قريـــب وحتديدًا 

اإىل منت�ســـف القـــرن الع�سريـــن الوثيقـــة الوحيـــدة التي 

حتيـــل على ل�سانيات �سو�سر. ويبدو اأن �سلطة �سارل بايل 

الـمعرفية وعالقته ال�سخ�سيـــة ب�سو�سر ومكانته العلمية 

وروبية وعالقاته بكبار ل�سانيي  و�ساط اجلامعيـــة الأ يف الأ

مـــت اإىل حد كبـــر يف ر�سم م�ســـار الكتاب  احلقبـــة، حَتكَّ

املن�ســـوب اإىل �سو�ســـر قبـــل ن�ْســـره وبعده. لقـــد ا�ستطاع 

بـــايل اأن ُيبعد الكتاب عـــن اأي مقاربة نقدية َتروم حتقيق 

فقراِتـــه، وتبحـــث يف تدقيـــق طبيعـــة عالقتـــه ِبـم�سادره 

املخطوطـــة. ومل يقم بـــايل باأدنى جهد مـــن اأجل تو�سيح 

ن�ســـرة 1916 لدرو�ـــس �سو�ســـر يف الل�سانيـــات، وينـــر 

ـــا ا�ستعـــداد لن�سر تلك  مـــا غم�س فيهـــا،« فلـــم ُيْبديا اأميَّ

الـمخطوطات. وهكذا منعـــا فعليًا اأيَّ تقييم نْقدي للن�س 

ق »)هاري�س،2016/2003، �س.�64. الـُمـحقَّ

لكن مالمح منعطف جديد يف التعامل مع ن�سرة بايل 

فق مع  اأو علـــى ال�سح ت�سورات �سو�سر، بداأت تلوح يف الأ

  Robert Godel �1984-1902( اأعمال روبرت غودل

حـــني �سرع �سنة 1954 يف ن�ســـر ن�سو�س جديدة من�سوبة 

اإىل �سو�سر واإىل بع�ـــس طلبته واأبرزها، اأم�ساج ن�سو�س 

 Godel,( 1894-1890 ق�ســـرة كتبها �سو�سر ما بني

مـــة درو�ـــس �سو�سر العـــام الثاين 1908- 1954( ومقدِّ
 Saussure,( 1909 نقاًل عن دفاتر اأحد طلبة �سو�سر

 �1957

 Rudolf( )2003-1930( وتابـــع رودلـــف اأنغلـــر

Engler, 1967-1974( مـــا بـــداأه اأ�ستـــاذه غـــودل يف 
اإطـــار م�سروع يروم فح�ساأ فيلولوجيًا �سامال لن�سرة بايل 

من خـــالل مقابلتها ِبامل�سادر املخطوطـــة التي اعتمدها 

بـــايل وزميلـــه �سي�سهـــاي يف اإ�ســـدار كتـــاب �سو�سر �سنة 

1916. وتت�سمـــن طبعة اأنغلر بني دفتيها ُمْعطيات ن�سية 
ذات قيمة تاريخية مرتبطة مبا�سرة مبحا�سرات �سو�سر 

مرتبة كالتايل:

 Fragments  اأ - ن�سرة بايل وزميله، جمزاأة اإىل مقاطع 

مة من 1 اإىل 3281. مرقَّ

ب - ملحوظات الطلبة، 

ج - ن�سو�ـــس كتبهـــا �سو�ســـر كملحوظـــات حت�سريـــة 

للدرو�س، 

د - ن�سو�ـــس اأخرى يف اللغـــة كتبها �سو�سر وتعود اإىل ما 

قبل اإلقاء الدرو�س. 

وجاءت طبعة اأنغلـــر يف �سفحتني متقابلتني م�سطورة 

اإىل �ستـــة اأعمـــدة، ُيعيـــُد اأولها ن�سِّ ن�سرة بـــايل  وتعر�س 

ابعـــة فقـــرات امل�ســـادر  عمـــدة الثَّانيـــة والثَّالثـــة والرَّ الأ

م العمودان  املخطوطة التي اعتمدها النا�سران، بينما ُيقدِّ

ان  اخلام�ـــس وال�ساد�س فقـــرات ن�سية كانـــت جمهولة اإبَّ

�سدور طبعة 1916. 

ويف �سيـــاق مـــا اأ�سبـــح يعـــرف بالعـــودة اإىل �سو�سر 

�سو�ســـر  الع�سريـــن؛ عرفـــت درو�ـــس  القـــرن  نهايـــة  يف 
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�سدور ن�ســـرات جديـــدة اأبرزها طبعة اأي�ســـوك كومات�سو

 Saussure 1993 et 1996) ( Eisuck Komatsu
الـــذي ن�ســـر حما�ســـرات �سو�ســـر يف الل�سانيـــات العامة 

يف ثالثـــة موؤلفات مرتبـــة ح�سب الت�سل�ســـل الزمني الذي 

األقيـــت فيه وفق مـــا دون يف دفاتر ثالثة مـــن اأبرز طلبته 

وهم: األربت ريدلنجـــر Albert Reidlinger)م�ساعد 

 Charles بـــايل و�سي�سهاي يف ن�سرتهما(، و�ســـارل باتوا

 .Emile Constantinق�سطنطـــني واإميـــل   Patois
واأعاد دانيـــال كامبارارا Gambarara وميجيا كويخانو

Quijano  Mejia  )ن�ســـر درو�ـــس العـــام الثالـــث وفق 
كرا�سات ق�سطنطني واإىل جانبها ملحوظات �سو�سر حول 

 . �Constantin, 2005(هذه الدرو�س

وبف�سل املقاربـــة الفيلولوجية التـــي اتبعها املحققون 

 : ول�سيما اأنغلر مَتَّ

- حتديـــد هويـــة م�ســـادر فقـــرات ن�ســـرة بـــايل 1916، 

بتحديـــد اأ�سمـــاء اأ�سحابهـــا، و�سفحتهـــا ح�سب دفاتر 

مني �سمن املقررات الثَّالثة،  الطلبة، وفق ت�سل�سلها الزَّ

ول اأو العام الثاين اأم  اأي انتماوؤهـــا اإىل درو�س العام الأ

الثالث.

�ســـارة اإىل التَّطابق اللَّفظي بني ن�سرة بايل وامل�سادر  - الإ

مثلة كثـــرة يتعرف عليها يف  �ســـول املخطوطة. والأَ الأ

عمدة باإ�سارة اأنغلر اإليها بالبند الغليظ. الأ

- ب�ْسط املقاطع التي كان يتعنيَّ على بايل وزميله الرجوع 

خراج طبعة 1916.  اإليها لإ

�ســـارة اإىل الفقـــرات الواردة يف ن�ســـرة بايل التي مل  - الإ

يتمكن اأنغلر من التَّعرف على م�سادرها اأو توثيقها. 

Godel , 1959( ول   ( غـــودل  ل  ك  ي�ســـكِّ ومل 

النا�سريـــن  مو�سوعيـــة  )Engler, 1967-1974( يف 

واأمانتهما العلمية اإزاء تعاليم �سو�سر،  لكنهما يف الوقت 

ذاتـــه ر�سما خريطة مف�سلة حتدد تدخل بايل و�سي�سهاي 

يف ِبنـــاء ن�سيـــج اأق�ســـام درو�ـــس وُف�سولـــه وفقراته جمله 

واأحيانـــًا كلماته. واأتـــاح التتبع التوثيقـــي ر�سد م�ستويات 

التَّكثيـــف والخت�ســـار اأو الزيادة واحلـــذف التي اأجراها 

�سول.  ا�سران مقارنة مب�سادرها الأ النَّ

ويتج�ســـد تدخل بـــايل وزميلـــه من خـــالل جملة من 

الـق�سايـــا الفيلولوجيـــة والـمنهجيـــة الـمتعلقـــة باإعـــداد 

الكتاب من اأهمها:

- عـــدم جتان�ـــس الـمـــادة الـمعتمـــدة يف ن�ـــس درو�س يف 

الل�سانيات العامة؛ 

�سلي لـمو�سوعات الدرو�س، - تغير الرتتيب الأ

- تاأويـــالت النا�سريـــن اخلا�ســـة لت�ســـورات �سو�ســـر.

.Louis- Jean Calvet,1974, p. 17

- تعديل الـمنظومة الـم�سطلحية. 

- اإهمـــال النا�سريـــن ل�سرورة ت�ســـورات �سو�سر خالل 

فرتة اإلقاء الدرو�س.

درو�س مادة  جتان�س  عدم   -  2

ح  لكي ي�ستقيـــم التعبر عن ت�ســـورات �سو�سر، �سحَّ

نا  �سلية، وح�سَّ النا�سران املادة املقتب�سة من الن�سو�س الأ

اأ�سلوبهـــا، واأعادا �سياغتهـــا، م�سيفني-دون الإعالن عن 

ذلك -كلمات وجماًل وتعبـــرات من �سنعهما، كما حذفا 

مـــا اعترباه زائـــدًا. وميكـــن اإجمال تدخـــل النا�سرين يف 

�سلي  عدم جتان�س الـمادة الـمعتمـــدة، وتغير الرتتيب الأ

للـمو�سوعـــات، وتعديـــل بع�ـــس الـم�سطلحـــات، واإهمال 

حركيـــة تفكـــر �سو�ســـر، ف�ساًل عـــن تاأويلهمـــا اخلا�س 

لت�سوراته.

يقــــوم تكوين ن�ــــس درو�ــــس يف الل�سانيــــات العامة الذي 

ن�ســــره بــــايل وزميلــــه علــــى اأ�سا�س امل�ســــادر التــــي ت�سمنت 

نـها طلبتــــه اأثناء فــــرتة اإلقاء  مــــادة الـُمالحظــــات التــــي دوَّ

الـمحا�ســــرات)...(، ول�سيمــــا درو�ــــس العام الثالــــث. اأما 
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غــــودل فاعتمد مــــا اأ�سبح متاحــــًا يف مكتبــــة جامعة جنيف 

العموميــــة من م�سادر جديــــدة. فقد تلقــــت اإدارة اجلامعة 

مــــن اأ�سرة �سو�سر �سنــــة 1955 ر�سيدًا مــــن الـمخطوطات 

اجلديــــدة؛ وت�سلَّمــــت اجلامعــــة اأي�ســــًا من ال�سيــــدة بايل يف 

ال�سنــــة نف�سها َمـخطوطــــات ووثائق تتعلــــق بدرو�س �سو�سر 

كانــــت يف حوزة زوجهــــا. )Godel, 1959, p. 10(. غر 

اأننا حني نقــــارن م�سادر ن�سرة بــــايل بـامل�سادر املخطوطة 

التــــي اأوردهــــا غــــودل و)19741967Engler-, (، تبــــدو 

طبعــــة 1916 مبتــــورة جدًا، فهي مل تْعتِمــــد حتى الـم�سادر 

التي اأ�سار اإليها النا�سران ذاتهما، واإمنا اْكتفت بجزء ي�سر 

منهــــا يتمثل يف دفاتــــر ثالثة طلبة هــــم: فران�سي�س جوزيف 

Francis Joseph  وهيلــــني Hélène de Bourdet دو 
 CLG/ De( بوردي )�ست�سبح ال�سيدة �سي�سهاي فيما بعد

Mauro, p. note 12(  ( ودفاتــــر جــــورج دوكالييه على 
وجــــه اخل�سو�ــــس )Gambarara, 2005, p. 30(. اأما 

اخلــــرق ال�سافر لثبوتيــــة و�سدقية العمــــل الفيلولوجي الذي 

قام بــــه النا�ســــران فيتجلــــى يف اإ�سافتهما مــــواد من خارج 

مقــــررات درو�س �سو�سر يف الل�سانيات العامة،ـ حني اقتب�سا 

فقــــرات من َمطوطة بعنوان: ملحوظات من اأجل كتاب يف 

الل�سانيات العامة كتبها �سو�سر ما بني 1893 و1894، حني 

كان يفكر يف اإ�سدار موؤلف يف الل�سانيات العامة. والكالم يف 

ن�س درو�س يف الل�سانيات العامة عن الفونولوجيا والـمقطع 

نــــات بــــايل الـمختزلة  يرجــــع اجلــــزء الكبــــر منــــه اإىل ُمدوَّ

sténogrammes للـُمحا�سرات التي األقاها �سو�سر حول 
CLG/( 1897 الـمقطــــع باجلامعة ال�سيفية ِبجنيف �سنة

De Mauro, p. 63(. وتظهــــر مقاطع ن�سرة بايل وزميله 
 CLG/ Engler, 1. p.( عــــن الفونولوجيا يف طبعة اأنغلر

ــــة جــــدًا اأو ل مقابــــل لها   et pp. 107 100-108(. ُمففَّ
يف ملحوظــــات الطلبــــة. )Engler، �س 125-126 و129 

و135-137 و�146-139. 
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 �Rousseau, 2006( اأخـــرى  درا�ســـات  وك�سفـــت 

اإقحـــام النا�سرين جزءًا مـــن الدرو�س التـــي األقاها �سو�سر 

حـــول الل�سان القوطـــي ما بـــني1881 و1890 بباري�س حني 

وروبية القدمية باملدر�سة  ا�ستقدم لتدري�س اللغات الهندية الأ

التطبيقيـــة للدرا�ســـات العليـــا.. واإذا حترينـــا الدقـــة، فاإن 

.121-CLG/ De Mauro, pp. 120( ( :اخلطاطة

تعود اإىل هذه الفـــرتة اأي ما بني 1881 و1890، ول 

 CLG/ Engler,( وجـــود لها �سمن ملحوظات الطلبـــة

 .�2, p. 187

 CLG/ De Mauro, p. 449, )وي�ســـر دو مـــورو

Note 157( بـــدوره اإىل اأنَّ فقـــرات حمددة حول حتول 

 la mutabilité du signe (CLG/ De العالمـــة 

Mauro, p. 109( ل وجـــود لهـــا �سمن درو�س �سو�سر 

يف الل�سانيات العامة واإمنا هي موجودة اأ�ساًل يف الـمقالة 

مركي  بـــني العـــامل الأ التـــي كتبهـــا �سو�ســـر مبنا�سبـــة تاأ

ن يف  ويليـــام ويتني �سنة 1894. مُيكن الطـــالع عليها الآ

)Saussure 2002, p. 209 et sv((. كمـــا اأدمـــج 

النا�ســـران مـــواد اأخرى ل عالقة لهـــا بدرو�س �سو�سر يف 

الل�سانيـــات مثل الدرو�ـــس التي األقاها �سنـــة 1911 حول 

غريقـــي والالتيني املدونة يف دفاتر  ا�ستقاق الل�سانيني الإ

 .�CLG/ De Mauro, pp. 238 -259( بروت�ـــس

وتعـــد درو�س ال�ستقاق اآخر درو�س األقاها �سو�سر قْبل اأْن 

ف عن التَّدري�س ِب�َسبب مر�سه. يتوقَّ

املو�سوعات: ترتيب  تغير   -  3

 يت�ســـح مـــن دفاتـــر الطلبـــة التـــي ن�سرهـــا كومات�سو 

بـــايل  ا�سريـــن  النَّ )Saussure, 1993et 1996(اأن 

عـــوام الثالثـــة �سمن  و�سي�سهـــاي اأذابـــا مـــواد درو�س الأ

غم من عـــدم جَتاُن�سهـــا واختالف  ف�ســـول جديـــدة بالرَّ

عر�سها زمنيًا، عاِمَدين اإىل تْنظيمها وْفق تْرتيب ُينا�ِسب 

هت  وافـــع التـــي وجَّ روؤيتهمـــا اخلا�ســـة دون اكـــرتاث بالدَّ

بط  �سو�ســـر يف َت�سْل�ُسل مو�سوعاته، وجعلته يْعمل على الرَّ

فكار الذي رمبا  بْينها، ومن ثمة فاإن «الت�سل�سل الفاعل لالأ

كان وا�سحًا للتالميذ الذين ح�سروا حما�سرات �سو�سر 

)...( قـــد �ساع يف خ�سم عملية اإعـــادة الرتتيب الكربى 

التي فر�سها املحققون)يق�سد بايل وزميليه( لحقًا على 

مدونات املحا�ســـرات » )هاري�ـــس، 2016/2003، �س. 

62(. ويبدو اأن النا�سرين مل َيحرتما اأمرين اثنني: 

اأ -  الت�سل�سل الزمني للمو�سوعات 

ب -  ال�سياق الـمعريف الذي وردت فيه.

واإذا كان معروفًا اأن النا�سرين ا�ستندا يف تكوين درو�س 

يف الل�سانيـــات العامـــة اإىل مـــادة درو�ـــس العـــام الثالث، 

فاإنهما مل يحرتما الت�سميم الإجمايل التي اتبعه �سو�سر 

م - ح�سب كرا�سات الطلبة - مقرر العام  فيهـــا، حيث ق�سَّ

ل�سن،  الثالث اإىل جزاأين مرتابطـــني يتناول اأولها تنوع الأ

بينما يتناول الثاين ـِمفهوم الل�سان. اأما الـنا�سران فعك�سا 

الرتتيب وا�سعني ـمفهوم الل�ســـان يف الـمقدمة والف�سول 

 CLG/ De( وىل مـــن درو�ـــس يف الل�سانيات العامـــة الأ

Mauro, pp. 23-43( ، بينمـــا و�سعـــا كل مـــا يتعلـــق 

 CLG/ De Mauro,( ل�سن يف ِنهايـــة الكتاب بتنوع الأ

ـــل ل ُيثـــر انتباه القـــارئ ب�َساأْن م�سائَل  p. 261( يف ف�سْ

مات اأ�سا�سية ملا �سيتحدث عنه لحقًا.  �ستاذ ُمقدِّ ها الأ عدَّ

ل�سن من بداية الكتاب رغم  ومل يكن اإبعاد ق�سايا تنوع الأ

اإحلـــاح �سو�سر -ح�ســـب ملحوظات الطلبـــة دائمًا -على 

ل�سن، �سوى  العالقـــة القوية بـــني مفهوم الل�سان وتنـــوع الأ

ر مو�سوع الل�سانيات يف الل�سان  تاأكيدهما الـمق�سود ح�سْ

بال�سيغـــة الـ�سهـــرة التي اأثبتاهـــا يف ِنهايـــة درو�س « اإن 
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مو�ســـوع الل�سانيات الوحيد واحلقيقي هو اللِّ�سان يف ذاته 

.)« )CLG/ De Mauro, p. 317ومن اأْجل ذاِته

اأمـــا الـِمثال الثَّاين على الختـــالل الـناجم عن تغير 

ترتيـــب مو�سوعـــات الدرو�ـــس فيتعلـــق مِبفهـــوم القيمـــة 

Valeur. فقـــد حتـــدث عنـــه �سو�ســـر يف درو�ـــس العام 
الثـــاين اأثنـــاء حديثـــه عن الل�ســـان كن�سق مـــن القيم، ثم 

تناولـــه جمددًا يف درو�ـــس العام الثالث مبينـــًا اأهميته يف 

ن�ســـاق ال�سيميولوجية  الك�سف عـــن الطبيعة النوعيـــة لالأ

 .( Saussure 1996 )ويف مقدمتهـــا الل�سان الب�ســـري

فمفهـــوم القيمة كاأ�سا�س للتنظيم اخلاليف بني الوحدات، 

  Identité des unitésاأو مـــا اأ�سماه مطابقة الوحـــدات

ن مفهـــوم القيمة نتيجة  يقـــود اإىل اعتباطيـــة العالمة، لأ

لتمييـــز الل�ســـان عن الـــكالم باعتبار القيمة مـــن الل�سان 

تِلف، فقد  مـــر ُمْ ولي�ـــس الكالم. اأمـــا يف ن�سرة بايل فالأ

فحة 38(،  جـــاء الكالم عن ثنائيـــة ل�ســـان/ كالم )ال�سَّ

قبـــل احلديث عن مطابقة الوحدات اللغوية )�س 249(، 

بينمـــا ورد يف �ـــس 150 كلُّ مـــا يتعلـــق مِبفهـــوم القيمة. 

�سلـــي، يتعـــنيَّ البدء يف ن�ســـرة بايل  تيـــب الأ ولتبـــاع الرتَّ

بالبـــاب الثامن مـــن الق�سم الثالـــث وعنوانـــه: الوحدات 

والـمطابقـــات واحلقائق التعاقبية، ثمَّ العودة اإىل البابني 

الثالـــث والرابع من الق�سم الثاين: الـمطابقات واحلقائق 

ول من الق�سم  والقيم والقيمة اللغوية، ومنه اإىل الباب الأ

ول، وعنوانـــه طبيعة العالمة اللغوية، و�سوًل اإىل الباب  الأ

 Calvet( )الثالـــث من الـمقدمـــة )مو�سوع الل�سانيـــات

.�1974, p. 20

 4 - اإ�سافات النا�سرين. 

املو�سوعـــات  ترتيـــب  بتغيـــر  الـنا�ســـران  يكتـــف  مل 

وت�سل�سلهـــا؛ بل اإنَّهما اأ�سافا العديد من الفقرات واجلمل 

�سافات يف اأنَّها توجه  والكلمـــات. وتْكُمن خطورة هـــذه الإ

�ستاذ يف اجتاه قـــد ل يكون بال�سرورة  تاأويـــل ت�سورات الأ

مـــا ق�سده �ساحبها، اإذ كان بع�ـــس اإ�سافاتهما حا�سمًا ل 

ا الل�سانيات  يف ر�ســـم معامل ل�سانيات �سو�ســـر فقط، واإمنَّ

احلديثـــة برمتها بتوجيـــه م�سارها النظـــري والـمنهجي. 

م غـــودل)Godel, 1957. pp. 115-129( عينة  وقدَّ

من الفقرات امل�سافة ومنها:

درو�ض

مو�شوع 

الفقرة

ن�ض الفقرة امل�شافة

�سفحة:

ف 24 /ع 28

طفال لغة الأ

مـــن:« كـــاأن نــبــداأ على 

بدرا�سة  املــثــال  �سبيل 

اإىل:  ــــال  طــــف الأ لــغــة 

احللقة املفرغة ».

م ف38/ع 41 تعلم اللغة الأ

اإمنا نتعلم لغتنا  اإننا  من « 

من  يح�سى  »اإىل«  م  الأ

التجارب ». 

العالمةف 99/ع 111

ــــمــــون هــــذه  )مــــ�ــــس

الــ�ــســفــحــة مــ�ــســاف 

خـــرة  الأ اجلــمــلــة  اإل 

وخــطــاطــتــان مــن بني 

الثالث،  اخلطاطات 

مع تغير ر�سمهما. 

�سافات يف الف�سل الـمتعلق باعتباطية  ا كان عدد الإ ولـمَّ

يتها Linéarité مرتفعًا، فاإن غودل العالمة وِبـَخطِّ

 و�ســـع لها ملحقًا قابـــل فيه فقرات درو�س مبا ورد يف 

.�129-Godel, 1957 pp. 122( دفاتر الطلبة

- ف150-151 /ع167-168 التعليـــق على الـمثال 

الـمعروف »�سيداتي« باأكمله من و�سع النا�سرين.

ومـــن ال�سهل على قارئ طبعة اأنغلر الوقوف على هذه 

عمـــدة الـمقابلة لن�س  �سافـــات ح�سب ما تت�سمنـــه الأ الإ

مثلة  درو�س من فراغات قد تكرب اأو ت�سغر. )ملزيد من الأ

انظر: غلفان 2016اأ( 

لكـــن اأهـــم اإ�سافة تتمثل يف العبـــارة ال�سهرة التـــي ختم ِبها 

النا�ســـران درو�ـــس:« اإن مو�سوع الل�سانيـــات الوحيد واحلقيقي هو 

الل�سان يف ذاته ولذاته)CLG/ De Mauro, p. 317( »، وهي 
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 Godel, 1959.( عهما كن اجلْزم باأنها من و�سْ العبـــارة التي مُيْ

�سول لدرو�س يف الل�سانيات اأو  p. 181( ، اإذ لْي�ـــس يف الـم�ساِدر الأ
�ستاذ عربَّ عن ِبهذه ال�سيغة اأو  يف غرهـــا ما ي�ْسمح بالَقْول باأنَّ الأ

ُد بوكيه اأنَّ اجُلْملة كانت  باأخرىRastier, 2009, p. 5( ). وُيوؤكِّ

رائجـــة ل عند فرانز بوب فقط، واإمنـــا، �سنة 1883 عند موؤلفني 

معا�سرين ل�سو�سر يف ال�سيغة قريبة جدًا:«  اإن الل�سانيات تدر�س 

. ��
�1(Bouquet, 1997, p. 266«ل�سن يف ذاِتها ولذاِتها الأ

ابقــــة خامِتًة توجيَه قارئ  ا�ِسران من اجلملة ال�سَّ ــــى النَّ وتوخَّ

درو�ــــس َنحــــو تر�سيــــخ ت�ســــور ُمفــــاده اأنَّ �سو�سر اهتــــم بالل�سان 

املجرد واأهمــــل درا�سة مظاهر الن�ساط اللغــــوي الفعلي الـمتمثل 

جماليــــة للجملة الـمنحولَة لها  يف الــــكالم. ول �سكَّ اأنَّ الفكرة الإ

د �سداها يف ملحوظات الطلبة.  ما يْدعمها عند �سو�سر؛ اإْذ َيرَتدَّ

فقد كتــــب الطالب ق�سطنطــــني:« مُيكننا اأن نقــــول باأننا باختيار 

 CLG/ Engler, 1, p. 52,( الل�سان كمركــــز ونقطة انطالق

IIIC274.321( ». وكتب الطالب جوزيف: « حني نعترب الل�سان 
 forme Plate سيئــــًا اأوليًا، فنحن ننطلق منه كاأف�ســــل اأر�سية�

 CLG/Engler, 1, p.( «خــــرى للو�ســــول اإىل عنا�سر اللغة الأ

J153. 321 .52(. لكن ال�سياق الَّذي ُو�سعت فيه اجلملة جعل 
ل�سانيات �سو�سر تاأخــــذ اجتاهًا اآخر مل يخطر بذهن من ُن�ِسبت 

اإليه، اإذ كان �ساحب الدرو�س يفكر من خالل اإحلاحه على اأهمية 

�س�س النظرية التي جَتعل الل�سانيات  مفهوم الل�ســــان يف اإْعداد الأ

 �Calvet, 1974, p. 23( علمًا بـالل�سان جَماًل له ا�ستقالليته

. وقد اأ�سار اأماكر)p. 23 ,1975( اإىل اأنه ل ينبغي تاأويل العبارة 

خــــذ الـمو�سوع الـمق�سود  رية، واأْن ل يوؤْ ال�سابقة علــــى اأنَّها َح�سْ

منهــــا-اأي الل�سان-على اأنه »ال�سيء« الوحيد �سمن اأ�سياء اأخرى 

اِهــــرة اللُّغوية التــــي يَتعــــنيَّ اأْن َتْدُر�سهــــا الل�سانيات؛ َبل  مــــن الظَّ

ــــد للُكْتلة الـُمتناِفَرة  م وُموحِّ خَذ العبــــارة كمبداإ مـَنظِّ َيجــــب اأْن ُتوؤْ

ُة اللِّ�سانيات. ويتبني من  ل ِمنها مــــادَّ مــــن الـمْعطيات الَّتي تَت�ســــكَّ

ملحوظــــة دونَّها �سو�سر نف�ُسه وهو يهيــــئ درو�س العام الثاين اأن 

 Dictionnaire des sciences اجلماعي  بالـموؤلف  مر  الأ ويتعلق    �1(

لـمجموعة   .anthropologiques، Paris، Douin، 1883
 Bertillion، Courdereau، بينهم:  من  الـموؤلفني  من 

وىل  الأ املحا�سرة  يف  هوفالك  ذكر  وجاء   .  .Hovelacque et alii
بجامعة جنيف �سنة 1891، باعتباره اأحد اأتباع الت�سور الطبيعي يف درا�سة 

 .�Saussure، 2002، p. 154( .اللغة

الرجــــل كان واعيــــًا بوجود ل�سانيات الــــكالم اإىل جانب ل�سانيات 

ن النقط التي كان عليه اأن يتحدث عنها يف  الل�سان. وبعــــد اأن دوَّ

مو�ســــوع الزدواجية ومن بينها تـمييــــز الل�سان عن الكالم، خَتم 

وىل م�ساألة ل�سانيتني » )يق�سد  ملحوظاتــــه قائاًل: هنا للمــــرة الأ

 Ici pour la première ل�سانيــــات الل�سان ول�سانيات الــــكالم

 fois question de deux linguistiques). (Saussure,
-20002, p. 299. (Notes pour le cours II 1908
�ســــول، �سعــــي النا�سرين اإىل  1909(.. وتْك�ِســــف الـم�ســــادر الأ
اإْبعاد كل ما يتعلق بالن�ساط اللغوي عند الفرد الـمتكلم من دائرة 

اهتمــــام الل�سانيات. جــــاء يف درو�س » اإن ن�ســــاط الفرد الـمتكلم 

َيجــــب اأن ُيدر�ــــس �سمن جَمموعة من الـمجــــالت التي لي�ست لها 

اأي مكانــــة يف الل�سانيــــات اإل يف نطــــاق مــــا له عالقــــة بالل�سان » 

))CLG/ De Mauro, p. 37 ول تت�سمن ملحوظات الطلبة 

ــــا ُيـبني اأنَّ ا�ْسِتْح�ساَرها من  ِعبــــارة » ن�ساط الفْرد الـُمتكلِّم«، ِمـمَّ

قبــــل النا�سرين كان للْفِت الْنِتـباه اإىل اإْبعاد �سو�سر ُكل ما مَي�س 

َدْور الفــــْرد الـمتكلم من حْقل الل�سانيــــات. فقد كتب ق�سطنطني: 

»ويبقــــى مع ذلك اأن َنهتم )بدرا�ســــة( الفرد، اإذ من البديهي اأن 

واِهر العامة،  فراد هي بالفعل التــــي َتْخُلق الظَّ م�ساركــــة جميع الأ

ومــــن ثمــــة يتعــــنيَّ اأن نلقي نظرة علــــى ا�ستغال اللغــــة عند الفرد 

الـمتكلم. ول يندرج تنفيذ الفرد للنتاج الجتماعي يف الـمو�سوع 

الــــذي �سبق اأن حددنــــاه. و�سيكون علينا يف هــــذا الف�سل الثالث 

 mécanismeوالية الفردية اأن نبني اخلباياle dessous   والإ

individuel   التــــي �سيكــــون لها يف النهايــــة بطريقة اأو باأخرى 
اآثار على النتاج العام، ولكن ل َيجب خلطها يف درا�سة النتاج يف 

. �CLG/ Engler, 1, p. 66. IIIC III( »حد ذاته

�سول اأن �سو�ســــر كان بعيدًا عن  ويتَّ�ســــح من امل�ســــادر الأ

ق�سائية للكالم التي األ�سقها به النا�سران. فقد كتب  النظرة الإ

خ�س ت�سم  يف اإحــــدى ق�سا�ساته: »اإن الل�سانيــــات وا�سعة وبالأ

ق�سمني: ق�ْســــم اأقرب اإىل الل�ســــان الـم�ستــــودع ال�سلبي والق�سم 

خــــر اأقــــرب اإىل الــــكالم القوة احليــــة والـم�ســــدر احلقيقي  الآ

خر من  للظواهر التــــي �سنالحظها لحقًا تقريبــــًا يف الق�سم الآ

اللغــــة«. )Saussure, 2002, p. 273( ويلــــح �سو�ســــر يف 

اإحــــدى الـمخطوطات املن�ســــورة موؤخرًا علــــى اأهمية الكالم يف 

الن�ســــاط اللغوي عند الفرد الـمتكلــــم » مل ُيخلق الل�سان اإل من 
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اأجــــل اخلطاب. فمــــا الذي يف�سل اخلطاب عــــن الل�سان، اأو ما 

الذي ي�سمح لنا اأن نقول يف حلظة معينة اإن الل�سان يدخل حيز 

 .�Saussure, 2002, p. 277( .« الفعــــل بو�سفه خطابــــًا؟

ر مو�سوع الل�سانيات ال�سو�سرية يف الل�سان  كن اعتبار ح�سْ ومُيْ

مبثابــــة فر�سة �سانحة للنا�سرين لتاأكيد اأهمية ل�سانيات الكالم 

التــــي كانا يدافعان عْنها، كل بطريقته اخلا�سة، �سواء يف اإطار 

نظريــــة القول Enonciation عند بــــايل اأو يف اإطار ل�سانيات 

  Linguistique de la parole organiséeالكالم املنظم

ا�سران يف اأعمالهما  عند �سي�سهاي )غلفان 2014(. وحر�س النَّ

العلميــــة اخلا�سة بهما على �سياغــــة مغايرة ملو�سوع الل�سانيات 

ا عنه يف ن�ــــس درو�س ب�ساأن مفهوم  ل تقــــف عنــــد حدود ما عربَّ

الل�سان املثايل واملجرد عند �سو�سر كمو�سوع وحيد لل�سانيات.

هكـــذا اإذن ي�سبح ن�س درو�ـــس يف الل�سانيات العامة 

د م�ســـر الل�سانيات احلديثة  م�سدر انـــزلق حا�سم حدَّ

مدة غر ق�سرة. لكن ما مرد هذا اللب�س؟ يجيب اأريفيه« 

اإنـــه مفهوم الكالم الذي اأ�سيء فهمـــه من قبل النا�سرين 

»)اأريفيه، 2009، �ـــس. 74 هام�س رقم 20(. ويبدو اأن 

ـــدًا يف درو�س �سو�سر بني دللتني  النا�سرين مل يـُميزا جيِّ

متلفتني للـــكالم: الكالم مبعنى فعل الت�سويت والكالم 

كممار�سة للملكة اللغوية وذلك عندما يقابل الل�سان اللغة 

حيث ي�سبح فعل الت�سويت جزءًا مكونًا من الل�سان. وقد 

ا�ســـران مفهوم الكالم كملكة لغويـــة حيث اأبعده  ْبَعـــد النَّ اأَ

�سوات. )اأريڤيه،  �سو�ســـر باعتباره ُمـجرد فعل اإ�سدار الأ

2009، �س. �161-160.

واأبعاده  دللته  احلذف:   -  5

 Engler, p. لنالحـــظ يف ال�سورة التالية مـــن اأنغلر

ول ي�ســـارًا( مقابل  78(( فقـــر ن�سرة بـــايل )العمـــود الأ
عمدة، مما يج�سد بامللو�س  ملحوظـــات الطلبة يف باقي الأ

ما حذفه النا�سران من كالم �سو�سر.
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حالية 160(  فاإنهمـــا اأ�سفيـــا ال�سرعيـــة على الدللـــة الإ
Sémantique référentielle  القائمـــة على التعيني 
Désignation؛ ولي�ـــس القيمة، بْينما نعرف اأنَّ �سو�سر 
 Rastier, 2015,(»حـــايل يرف�س �سراحـــة التَّ�سور الإ

p. 27( ، بينمـــا تك�ســـف دفاتـــر الطلبـــة اأن �سو�سر » مل 
ـــاه الن�س الـمن�ســـور يف عام  لـــه اإيَّ يقـــل اأ�سيـــاء كثرة يقوِّ

 mouton 1916. اإن ما قاله �سو�سر بب�ساطة اأن كلمتي
الفرن�سيـــة وsheep الإجنليزيـــة ل مُيكـــن اأن تكون لهما 

القيمـــة نف�سهـــا، واأنَّ التْوكيد غر امل�ســـّوغ –مع ذلك-اأن 

لهاتـــني الكلمتـــني دللة واحـــدة هو من و�ســـع الـمحققني 

والكتفـــاء يف   .)78 �ـــس.   ،2016/2003 »)هاري�ـــس، 

ن�ســـرة بـــايل بفقرتـــني يف مو�ســـوع القيمة يوحـــي بتاأويل 

�سو�ســـر لهـــذا الـمفهوم كبديـــل لنظريـــة الـموا�سعة كما 

ن العلة الوحيدة  كانـــت تت�سور يف القرن التا�ســـع ع�سر، لأ

لوجود القيمة هي ال�ستعمال والـموافقة العامة، غر اأننا 

   usageل جنـــد يف ملحوظـــات الطلبـــة كلمتي ا�ستعمـــال

وموافقـــةconsentement  اللتني تْدعمان هذه الوجهة 

�سول نبتعد عن فهم  يف التاأويل. ول جتعلنـــا الـم�سادر الأ

مبداإ القيمة بربطه بـالـموا�سعةconvention   وح�سب، 

ا�سرْين الـمغلوط  بـــل اإنَّها تعك�ـــس يف الوقت ذاته فْهـــم النَّ

 Meijia Quijano,( .لـمفهـــوم القيمة عنـــد �سو�ســـر

�2005

ومن التعديالت التي قادت اإىل موقف مغاير لـموقف 

�سو�سر الـتغير الـــذي اأدخله النا�سران على ر�سم مدارة 

الكالمcircuit de la parole  الوارد يف طبعة 1916. 

  .F. de Saussure, CLG./De Mauro, p. 27
ل�سنية العامة، �س، �31 )درو�س يف الأ

اأ                                                                 ب

لكـــن اأبرز ما حذفـــه النا�سران ُمقدمـــَة درو�س العام 

الثـــاين التي تت�سمـــن اخلطوط العامة لـم�ســـروع �سو�سر 

حـــول ال�سيميولوجيـــا. واملقدمـــة« تـــُدلُّ علـــى مزيـــد من 

اجلـــراأة النظرية وتفاجـــئ القارئ بالطريقـــة ال�سجاعة 

وال�سريعـــة و�سبـــه الـمثـــرة التي عوجلـــت ِبهـــا الـم�سائل 

هـــا مُتثِّل اأي�ســـًا اأولَّ تقـــدمي ُمتما�سك  �سا�سيـــة. كمـــا اأنَّ الأ

�ُس جوهَر فكـــره يف معاجلة  لـل�سانيـــات ال�سو�سريـــة ُيلخِّ

  p. 35( » ال�سيميولوجيـــا1959،  منظـــور  مـــن  اللغـــة 

�Godel، واأبـــرز �سو�ســـر يف املقدمـــة اأهميـــة الل�ســـان 
ن�ساق ال�سيميولوجية،  الب�ســـري ومكانته املتميزة �سمن الأ

�ســـكالت اجلوهرية: لـماذا  جابة عن بع�س الإ ُمـحـــاوًل الإ

يجـــب النظر اإىل الل�سان مـــن زاوية ال�سمات امل�سرتكة مع 

اأن�ســـاق �سيميولوجية اأخرى؟ لـماذا يعتـــرب الل�سان منواًل 

Patron لـل�سيميولوجيـــا؟ لـماذا يظل الل�سان من منظور 
 Bouquet, 1997,( ال�سيميولوجيـــا مو�سوعًا فريـــدًا؟

 .�p. 191

فمـــا هـــو يا تـــرى �سبـــب هذا احلـــذف: هل هـــو وعي 

النا�سريـــن بـــاأنَّ الـمقدمـــة تختلف جذريًا عـــن ت�سورات 

خـــرى؟ اأم اإن َثمة تناق�سًا  عوام الأ �سو�ســـر يف درو�ـــس الأ

بني الدرو�س، وما تت�سمنه املقدمة؟ 

يبـــدو اأن النا�سرين مل يدركا طبيعة الفجوة احلا�سلة 

بـــني ما عر�ســـه �سو�ســـر يف حُما�سرات اأخـــرى وما جاء 

مـــة التـــي ت�سكل جوهر ت�سوراتـــه، وعنها انبثقت  يف املُقدِّ

مفاهيم اأخرى مثل؛ اعتباطية العالمة واخلطية والقيمة 

نيـــة واجتماعية الل�سان، اأي كل ما يجعل الل�سان نظام  والآ

توا�سل اجتماعي بامتياز.

اأخرى  تعديالت   -  6

مثلـــة التـــي توؤ�ســـر علـــى تدخـــل النا�سريـــن  ومـــن الأ

يف تكويـــن درو�ـــس قولهمـــا:« لئـــن كان للكلمـــة الفرن�سية 

 sheep الدللة نف�سها التي للكلمة الإجنليزية mouton
 CLG/ De Mauro, p.( فاإنـــه لي�س لهما نف�س القيمة
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Rastier,2009 et 2012,p.10. من ن�سرة بايل لي�س 
�سول. اأما اللغة  لها اأي م�سدر معروف �سمن الـم�سادر الأ

الفيزيولوجية التي كتبت ِبها الفقرة فهي اأبعد ما تكون عن 

ا يف�سح انتحـــال الـنا�سرْين الـمك�سوف  لغة �سو�ســـر؛ مِمَّ

.François Rastier,2009 et 2012,p.10

رباك الذي اأدخلته �سياغة النا�سرْين  ومن مظاهر الإ

ل�سن من  ما نقراأه يف درو�ـــس:« ويوؤيد ذلك ما يوجد يف الأ

ل�ســـن نف�سه.  �سياء بـــل واختالف الأ فـــوارق يف ت�سميـــة الأ

فالـمدلول »بقرة« دالُّه بقرة )الباء والفتحة والقاف الخ( 

 »Ochs»بـــوف( يف الفرن�سيـــة و(»boeufيف العربيـــة و

F. de Saussure, CLG/ ».لـمانيـــة )اأوك�ـــس( يف الأ

De Mauro, p. 100 ويفهم من هذا الكالم اأن هناك 
مدلوًل واحدًا هو« bœuf« يتحقق بطرق متنوعة ح�سب 

مـــر بالن�سبـــة اإىل �سو�ســـر اأن هناك  ل�ســـن؛ بينمـــا الأ الأ

 Ochs» 1993» « ومدلول bœuf »مدلولني: مدلول »ثور

Gabriel Bergounioux. ومل يكـــن جلوء النا�سرْين 
 F.de »خر اإىل عبـــارة »ي�ستدعي وجـــود اأحدهما وجود الآ

Saussure, CLG/De Mauro, p. 99.) درو�س يف 
ـها  نَّ ل�سنيـــة العامة ،�س 111( ل لزمـــًا ول �سروريًا، لأ الأ

ال والـمدلول لهما وجـــود قبلي وم�ستقل؛  تفرت�ـــس اأنَّ الـــدَّ

اأي اأنـــه مُيكن اأن ينظـــر اإىل الدال ك�سعيد Plan م�ستقل 

عـــن الـمدلول والعك�س؛ واأن العتباطيـــة تطال كل �سعيد 

منهما على حدة. واملعلوم اأن ما هو اعتباطي عند �سو�سر 

هو الرابط القائم بني �سعيدي الدال والـمدلول. وا�ستعان 

النا�سران بر�سم تو�سيحي لالحتاد بني الدال والـمدلول:

) خطاطة �3 

در موثق  م يف درو�س م�سْ  ولنمـــوذج التوا�سل الـُمقـــدَّ

�سمن َمطوطات الدرو�س. 

F. de Saussure, CLG./ Engler,1, p. 37. 
D174169. S.2.5195. IIIC266.

له، اإذ ل ُتْظِهر ر�سوم الطلبة يف  ا�سرْين عدَّ ، لكـــن النَّ

ذن والدماغ..  كرا�ساتهم اأي رابط بني الأ

ويظهـــر الفـــرد يف ر�ســـم �سو�ســـر يف حالـــة �َسمـــاع 

Audition اأي اأنـــه فرد �سامـــعAuditeur  ولي�س فردًا 
متكلمـــًاً Locuteur  وهـــي طريقـــة اأخـــرى يقـــول مـــن 

هم الراِبط بـــني الدال والـمدلول  خاللهـــا �سو�سر اأن ال�سَّ

ل مُيكنـــه اأن ينطلق اإل من الدال نحو الـمدلول اأي اأن ثمة 

طريقـــة واحدة ولي�س طريقتان كمـــا يعرب عن ذلك ر�سم 

بايل و�سي�سهـــاي ذي ال�سهمـــني يف الجتاهني كما �سرنى 

 Gabriel Bergounioux, 1993, pp.(.لحقـــا

361-377. ( والختيار القائـــم على اأن ي�سبق الـمدلوُل 
ا هو تاأويل من النا�سرين  الدالَّ لي�س موقف �سو�سر، واإمنَّ

وتعبـــر عـــن ت�سورهـمـــا اخلا�ـــس الـــذي يوؤكـــد اأ�سبقية 

 Ibidem. (الـمفاهيـــم واأولويتها �سمن حقائـــق الل�سان

ا�ِسران دعوة  ـــد الر�سم الذي و�سعـــه النَّ p. 377( وُيجـ�سِّ
�سريحة اإىل النغما�س يف نظرية نف�سانية تبالغ يف تقدير 

دور الفكـــر واأهميتـــه، فْكر قائـــم بذاته وم�ستقـــل عن اأي 

�ســـيء اآخر، وهو اأي�سًا فْكر جاهز وموجود يف دماغ الفرد 

�سوات للتعبر عن نف�سه  الـمتكلم، ينتظر من مَيده بـالأ

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

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

لكـــن املهم بالن�سبـــة اإىل الر�سم ال�سابـــق؛ اأنَّ الفقرة 

 François  28 ال�سفحـــة  ثلثـــي  ـــل  ومُتثِّ تلتـــه  التـــي 
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 F.de Saussure, CLG/De Mauro, p.
ل�سنية العامة �س، 111 99.)درو�س يف الأ

 signifié على من الر�سم للمدلول مُيثل يف اجلزء الأ

�سفـــل للـــدال Signifiant بينمـــا ُيحـــدد ال�ســـكُل  ويف الأ

الدائـــري العالمة. اأما ال�سهمـــان في�سران اإىل اأن وجهي 

العالمـــة اأي الـــدال والـمدلـــول غـــر قابلـــني لالنف�سال 

indissolubles. والتعبر عن الدال بر�سم ال�سيء الذي 
يحيـــل عليـــه اأي »ال�سجـــرة« يف اخلطاطـــة 3، اإقحام من 

النا�سرين لل�سيء الـموجود يف العامل اخلارجي لي�س له ما 

يـــربره. وبذلك تعود خطاطة النا�سرين لت�سقط يف ت�سور 

لفاظ الذي رف�سه �سو�سر يف درو�س  الل�ســـان كثبت من الأ

 René Amacker, 1974 p. 86 سفحتـــني قبل ذلك�

�سول اأن اخلطاطة 3  (. ويت�سح بالعودة اإىل الـم�سادر الأ

مرفقة ب�سهمني يربطان بني الدال والـمدلول وي�سران يف 

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

D 186. CLG/De Mauro, p. 99 .150،) درو�س 
ل�سنيـــة العامة ، �ـــس 110(   لي�س لها ما يقابلها يف  يف الأ

 F.de Saussure, CLG/Engler, 2 كرا�سات الطلبة

..p.150. D1861107
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ويف موا�سع اأخرى من دفاتر الطلبة جند اأن اخلطاطة 

م�سحوبة ب�سهم واحد فقط ينطلق من الدال اإىل الـمدلول 

كما هو مبني يف ال�سفحة التالية من طبعة اأنغلر.

F.de Saussure, CLG/Engler, 2. p. 258. 
D270. S.2.40. IIIC392 

 F. de Saussure, C/LG/Deواعتـــرب دو مـــورو

Mauro, p. 441, note n° 132. اأن هـــذه الفقـــرة 
ُتـج�ســـد مثـــاًل �سارخـــًا لـمـــا اآل اإليـــه تدخـــل النا�سرْيـــن 

يف �سياغـــة درو�ـــس يف الل�سانيـــات العامة مـــن �سوء فهم 

وحتريف اأبرز واأ�سهر مفهوم يف ل�سانيات �سو�سر األ وهو 

مفهوم العالمة اللغوية. وموازنة مِبا هو وارد يف ملحوظات 

�سياء التالية: الطلبة يف دفاترهم اأ�ساف النا�سران الأ

أ -  اخلطاطة رقم 3 التي تت�سمن ر�سم ال�سجرة؛

ب -  اإ�سافة �سهمني ذي اجتاهني اإىل خطاطات درو�س،

 ces deux éléments sontعبـــارة اإ�سافـــة   - ج 

 intimement unis et s’appellent l’un
l’autre   اأي )»وهذان العن�سران ملتحمان التحامًا 

خر( التي  �سديدًا وي�ستدعي وجود اأحدهما وجود الآ

ترتجم دللة ال�سهمني الـمرافقني للخطاطة.

 F. de Saussure, CLG/ De Mauro, p.
ل�سنية العامة، �س، �111     99)درو�س يف الأ

 F. de Saussure, CLG/De Mauro, p.
.441, note n° 132

 arbor سارة اإىل� د- ا�ستعمال لفظ )mot/كلمة( لالإ

ويرتتـــب على اإ�سافـــات النا�سرْين ال�سابقـــة اأن ن�س 

درو�ـــس يوحي باأن �سو�سر يذهب اإىل اأن الدال هو اجلزء 

ال�سوتي واأن الـمدلول هو �سورة ال�سيء واأن وجود اأحدهما 

خر؛ وهو ما يقول به اأي�سًا اأولئك الذين  ي�ستدعي وجود الآ
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لفاظ التي تقابـــل اأ�سياء اأو  يـــرون اأن الل�سان ثبت مـــن الأ

�سافـــات جتعـــل القـــارئ ينزلق اإىل  ت�ســـورات. فهـــذه الإ

 F. de Saussure, .ت�سور نقي�س متامًا لت�سور �سو�سر

 CLG/De Mauro, p. 441, note n° 132

 André Pettrof, p.اآخـــرون دار�ســـون  ويذهـــب 

59اإىل القـــول باأن �سياغة النا�سرين لـمفهوم العتباطية 
تت�سمـــن غمو�ســـًا ملحوظـــًا يحمل بـــني ثنايـــاه نوعًا من 

التناق�س.

الـم�سطلحات  تعديل   -  7

جـــاءت م�سطلحـــات درو�س يف �ســـورة نهائية، بينما 

�ستـــاذ كان حـــذرًا  �ســـول اأنَّ الأ يت�ســـح مـــن امل�ســـادر الأ

ومرتددًا؛ يف ح�سم بع�ـــس ال�سعوبات ال�سطالحية التي 

واجهته نهائيًا. لقد كان �سو�سر قبل اإلقاء الدرو�س واعيًا 

بالتبا�ـــس لفـــظ عالمـــة Signe يف الفرن�سيـــة الذي يدل 

اإما علـــى ال�ســـوت والدللـــةSignification  معًا، )اأي 

الوحـــدة اللغوية بكاملهـــا(، واإما على اجلانـــب ال�سوتي 

�ســـارة ال�سوتية  فقط، وهـــي بهذا الـمعنـــى اأقرب اإىل الإ

اأو الـــدال )Saussure 2002. p. 21( . ولتجاوز هذه 

ال�سعوبات، اقرتح �سو�ســـر م�سطلح )Sème =�سمة( 

 �Signe . �Saussure, 2002, p. 105بدًل من كلمة

، كمـــا ا�ستعمـــل �سو�ســـر يف ال�سيـــاق ذاتـــه م�سطلحات 

مثـــل؛Sôme  اأو Aposôme للدللـــة على ما تعربِّ عنه 

 anti sômeو   Contre sômeو ال�سمعيـــة  ال�ســـورة 

 p. 114 et الت�ســـور.،  عـــن  عو�ســـًا   parasômeاأو

suivantes)  (Saussure, 2002

ولزمـــه هذا الـــرتدد ال�سطالحـــي اإىل نهاية درو�س 

العام الثالث حيث جنده يقر باأنه حتى با�ستعمال م�سطلح 

العالمة لن نح�سل على اللفـــظ الذي َنْحتاج اإليه للدللة 

على الـمجمـــوع، اأي الدال والـمدلول دللـــًة ل لب�س فيها. 

واأيـــًا كان اللفـــظ الذي �سيتـــم اختياره �ســـواء كان عالمة 

Signe اأو حد Termeاأو كلمةMot ، �سينزلق دون �سك 

للدللة على جـــزء معني فقط، ولن يكون يف ماأْمن من اأْن 

 CLG/ Engler, 2, p.( يُدلَّ علـــى هذا اجلزء وحـــده

 .�151, D211. IIIC310

لكـــن ن�سرة بـــايل تْخلو من اأيـــة اإ�ســـارات اإىل معاناة 

�سو�ســـر ال�سطالحية وقلقـــه اإزاءها. ويف هـــذا ال�سياق 

ن�سر اإىل اخللـــط وال�سطراب اللذين �ساحبا ا�ستخدام 

النا�سرْين مل�سطلحـــات عالمة ودال ومدلول، اإذ مل يقف 

مر عنـــد ا�ستعمالهما م�سطلحـــات عالمة ودال  بهمـــا الأ

ول الـمتعلق بطبيعة العالمة اللغوية  ومدلول يف الف�سل الأ

مـــا ذلـــك  CLG/ De Mauro, p. 99(.( ، واإمنـــا عمَّ
على ن�س درو�س برمته دون مراعاة �سواء لتحفظ �سو�سر 

وحر�سه يف اختيار امل�سطلح املنا�سب اأو لل�سياق الـزماين 

والـمعريف الذي جاءت فيه ثنائية دال/ مدلول يف امل�سادر 

 signifiant ســـول. فالـــزوج الـم�سطلحـــي ال�سهـــر� الأ

/ دال وsignifié/ مدلـــول مل يقرتحـــه �سو�ســـر اإل يف 

نهاية درو�س العام الثالـــث )ح�سة 19 مايو1911( بعد 

اأن اأ�ســـار يف )ح�ســـة 2 مايـــو 1911( اإىل ال�سعوبـــات 

الـم�ستغـــل  علـــى  نف�سهـــا  تفر�ـــس  التـــي  الـا�سطالحيـــة 

بالل�سانيـــات معرتفـــًا اأنـــه مل يتو�ســـل اإىل م�سطلحـــات 

مالئمـــة للتعبـــر عن مفهـــوم العالمـــة ومكوناتهـــا: » اإن 

الق�سية التي مل نتمكن مـــن حلِّها واحل�سم فيها تتمثل يف 

التفـــاق على النقطة التالية: هـــل ن�سمي الكل عالمة؛ اأي 

التَّوليـــف بني الـمفهوم وال�سورة ال�سمعية، اأم اإن ال�سورة 

ال�سمعية نف�سهـــا مُيكن ت�سميتها اأي�ســـًا بعالمة. َيِجب اأن 

 TCLG/Komatsu,(»تِلفتـــني ر على كلمتـــني ُمْ نتوفَّ

p. 75(   وب�سفـــة عامة »مل جتد اأي من هذه البتكارات 
مـــن الـم�سطلحـــات التجريبية طريقهـــا اإىل ن�سرة بايل« 

)هاري�س، 2016/2003، �س. �316. 

 p. ,1975( واأماكـــر ) .p ,1959( ويعيـــب غـــودل

157( علـــى النا�سريـــن اإهمالهمـــا البعـــد ال�سطالحي 
لفـــاظ ككلمـــة حـــد terme التـــي ا�ستعملهـــا  لبع�ـــس الأ
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�سو�ســـر ا�ستعمـــاًل دقيقـــًا فاأ�سنـــد لهـــا يف �سياقات عدة 

دللـــة متميـــزة خا�سة حني تـــرد اإىل جانب لفـــظ القيمة 

valeur. واحلـــد بالـمعنـــى الـمنطقـــي هو اأحـــد عنا�سر 
القيمـــة  بـــني  proposition. ويكـــون رابطـــًا  الق�سيـــة 

�سق والقيَمة مكونات  �سقsystème .  فاحلـــدُّ والنَّ والنَّ

ُمرتاِبطة بـْينها، وبتعبـــر �سو�سر »حيث توَجد قيَّم تكون 

 a des termes, il y a des valeursـــة حـــدود َثمَّ

 «   là ou il y . « (CLG/ Engler, 2, p. 257,
   �.D269.1853, S2.40.1853.IIIC391.1853
لبة: » يجب )...( اأن نُعدَّ الكلمات  وجاء يف دفاِتر اأحد الطَّ

ننا  ـحـــدوَد ن�سق. واإذا قلنا حدودًا بدًل مـــن الكلمات، فالأ

نت�ســـور عالقاتـــه مع حـــدود اأخـــرى، اأي فكـــرة الرتابط 

بحـــدود اأخـــرى)CLG/ Engler, 2, p. 251(». لكن 

النا�سرْين مل يعمال على اإبراز القيمة ال�سطالحية للفظ 

»حـــد« بالرغم مـــن اأهميتـــه ودوره يف ل�سانيـــات �سو�سر

((Depecker, 2010, p. 69

الغائبة   التحولت   -  8

عرفـــت تاأمالت �سو�ســـر خالل فرتة اإلقـــاء الدرو�س 

التي امتدت خم�س �سنوات تغيرات هامًة �سواء يف ت�سور 

الق�سايـــا اأو يف طريقة تقدمِيهـــا اأو ال�ستدلل عليها. ومل 

يكـــن �سو�سر مَيتلك اأجوبة جاهزة اأو حلوًل ِنهائية يواجه 

ِبها ُعمق الـمع�سالت اللغوية على العك�س مما يوحي به ن�س 

درو�ـــس، �سوى ما كان من �سياغـــات متنوعة لت�ساوؤلت ل 

تتوقـــف تظل يف الغالب بال اأجوبة حمددة. وكانت درو�سه 

تختلـــف من عـــام اإىل اآخر مما يج�ســـد بامللمو�س حركية 

م �سو�ســـر يف العام  تفكـــر متحـــول با�ستمـــرار. لقد قـــدَّ

�سوات  ول ق�سايـــا كانت متداولة يف ع�ســـره كتطور الأ الأ

وال�سيـــغ والقيا�س، لكنه تناولها من زاوية نقدية ليك�سف 

عـــن حـــدود الـمقاربـــة التاريخيـــة وق�سورهـــا النظـــري 

نتيجـــة لغيـــاب البعد التعميمـــي الذي يجـــب اأن يقود اإىل 

تاأ�سي�س ل�سانيات عامة. اأمـــا درو�س العام الثاين فتنطلق 

ول مـــرة يف الدرا�سات اللغوية  مـــن مبداإ ت�ســـوري يربز لأ

اأهميـــة الـمنظـــور ال�سيميولوجي الذي َيجـــب اأن ُتعالج يف 

�سوئه اأن�ساق العالمات ومنهـــا الل�سان كموؤ�س�سة اإن�سانية 

وتاريخيـــة واجتماعية وثقافية. وعمـــل �سو�سر يف درو�س 

العام الثالث على تبيان الـمنظور الن�سقي والقيمي لل�سان 

كن�ســـق مـــن القيم لـــه قوانني ا�ستغـــال خا�سة بـــه ونظام 

 Gambarara, 2005,( انتقـــال وتطور ي�ساير طبيعتـــه

p. 32(. ويف هـــذا ال�سياق ندرك مثاًل التغير الذي طال 
تعريـــف الل�سانيات، اإذ اتبع �سو�ســـر طريقتني ُمتلفتني 

د يف  وىل باخلارجية والثانيـــة بالداخلية، فحدَّ وا�سفـــًا الأ

ول الل�سانيات بال�سلب م�ستخل�سًا مظاهر  درو�س العام الأ

التعار�ـــس بينها وبني علـــوم اأخرى كالنحـــو والفيلولوجيا 

وعلـــم  النف�ـــس  وعلـــم  ثنولوجيـــا  والإ نرتوبولوجيـــا  والأ

الجتمـــاع. وكان الهـــدف مـــن التعريف اخلارجـــي اإبراز 

ما لي�ـــس ل�سانيات والرتكيز على مو�ســـوع الـمعارف التي 

 CLG/Engler, 1, p. 19. IR.11. cf ت�ســـرتك معها

aussi PCLG/Komatsu, p. 1( ). اأمـــا يف درو�ـــس 
العـــام الثاين فاعترب اأن الطريقـــة اخلارجية اأو التحليلية 

نها مل تو�سل يومًا اإىل �سيء مفيد، مقرتحًا  غر جمدية لأ

النطالق من طبيعة الل�سان الداخلية ك�ِسمة نوعية مُميزة 

ل�سن  لتحديـــد الل�سانيات، ذلك اأن ال�سعـــي اإىل درا�سة الأ

والل�ســـان واللغة من جميع اجلوانب ويف جميع الجتاهات 

يقـــود اإىل نتيجة عك�سية مَتامًا قـــد تكون الق�ساء النهائي 

عي  على الل�سانيات نف�سها. فالعلوم املجاورة ميكنها اأن تدَّ

اأحقيتهـــا يف درا�ســـة هذا اجلزء اأو ذاك مـــن الل�سانيات. 

مر، فـــاإن الل�سانيـــات �ست�سبح دون  واإذا ح�ســـل هـــذا الأ

عطـــاء  ولإ  .)CLG/ Engler, 1, p. 30( مو�ســـوع 

الل�سانيـــات الـمكانة الالئقة ِبها، َيجب النظر اإىل الل�سان 

يف جانبـــه املركـــزي الـُمتمثل يف اأنَّه  ن�ســـق من العالمات 

�سح »ن�ســـق من القيم وهو  الـمعربة عـــن اأفكار اأو على الأ

مـــا َيجعل الل�سانيات تندرج يف اإطـــار ال�سيميولوجيا كعلم 

يدر�س العالمات )DCLG/ Komatsu, p. 7( . واأيًا 
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كانـــت الطبيعـــة النوعية لل�سان �سمن اأن�ســـاق العالمات، 

فعندمـــا نت�سوره ن�سقًا من القيم نكـــون قد ثبتنا مكانته. 

)DCLG/ Komatsu, p. 118(. وي�ســـر �سو�ســـر 

اإىل العالقـــات التي يجب اأن تقيمهـــا الل�سانيات مع بع�س 

العلـــوم يف �سيـــاق تفاعـــل بينهـــا يف�ســـي بال�ســـرورة اإىل 

جرائية يف  دوات الإ تبـــادل الـمعلومـــات والـمعطيـــات والأ

اإطـــار وا�سح للمجال الذي ي�ستغل بـــه كل علم على حدة. 

)DCLG/ Komatsu. p. 7( ومـــن ثمـــة يتعـــني على 

ف  الل�سانيـــات اأن ُتـحدد مو�سوعها وت�سبط جَمالها وُتـعرِّ

 CLG/ Engler, 1, p. 20, D4,( نف�َسهـــا بنف�سهـــا

 �.J2109, IIIC8

مثلة وغرها، تْعِك�ـــس الـم�سادر  ومـــن خالل هـــذه الأ

�سول حركية فكر �سو�ســـر وت�ساوؤلته املتجددة. »تقراأ  الأ

يف ال�سفحـــة اليمنـــى مـــن دفاتـــر الطلبة ق�سيـــة، وتقراأ 

يف الي�ســـرى نقي�سهـــا؛ لي�س َثمة اأي تركيـــب«. اإنَّها عظمة 

 Fehr, 2000, p.( .سو�ســـر على حد تعبـــر ياكب�ســـن�

 .�81

د �سو�سر يف اآخر درو�س العـــام الثالث )ح�سة  وجـــدَّ

ن ُمْعلنًا  مايـــو 1911(ت�ســـوره العام الذي اتَّبعه حتـــى الآ

�سكالت  ـــل جديد لال�ستدلل الـُمتعلق باأحد الإ ْف�سُ عن مَتَ

اجلوهريـــة يف ل�سانياته متحوًل من تعامله مع الل�سان من 

الب�سيط باعتباره ن�سقًا من العالمة اإىل ما هو مركب فيه 

باعتبـــاره »ن�سقًا من القيم«، ومنبهًا اإىل اأن الطريقة التي 

احية  ول مل تكن �ساِئبة من النَّ اتبعهـــا يف درو�س العـــام الأ

  termeالت�سوريـــة، اإذ »ل ينبغي اأن نبداأ بالكلمة اأو احلد

ن ذلك يعني اأننـــا نت�سور اأن احلدود لن�ستنتـــج الن�سق، لأ

termes  لهـــا قيمـــة مطلقة م�سبقًا، واأنـــه للح�سول على 
الن�سق يكفي اأن نقوم بر�سها وبنائها الواحد فوق الواحد. 

�سق ومن  َيِجـــب النطالق علـــى العك�س من ذلك، مـــن النَّ

خر يتحلـــل اإىل حدود، وهو  الـــُكل الـمرتاِبط. اإن هذا الأ

هل اأْن ن�ستخل�سها.  ما ل يعني-كما قد يبدو- اأنَّه من ال�سَّ

وحـــني ننطلق من الـــكل، اأي من ن�سق القيـــم لن�ستخل�س 

ـــد الكلمات بو�سفها �سل�سلة  ُمتلف القيم« ميكننا اأن جَنِ

( )TCLG/Komatsu, p. 134 .من احلدود

وبهـــذا يكون �سو�ســـر قد غرَّ وجهة نظـــره ومنظوره 

العام ليعود جُمددًا اإىل التَّ�سور الـذي �سبق اأن اأعلن عنه 

يف درو�س العـــام الثاين والقائم على مبداإ »تعقيد الل�سان

complexité de la langue  كن�ســـق مـــن العالقـــات 
د. فالن�سق  )القيم( لي�سل اإىل مفهوم العالمة ككيان ُمعقَّ

يقـــود اإىل اللفظ الـــذي يقود بـــدوره اإىل القيمة. وتكت�سي 

همية  هذه الروؤية اجلديدة لل�ســـان اأهمية نظرية بالغة الأ

نظـــرًا مِلا حَتمله من حتـــول نظري هام. فهـــي ُتَعدُّ مِبثابة 

ول  قطيعـــة اإب�ستمولوجية بـــني م�سامني درو�س العـــام الأ

ودرو�ـــس العامـــني التاليني ول�سيما درو�ـــس العام الثالث. 

نحـــن اأمام مقاربتـــني ُمتلفتـــني: مقاربـــة �سيميولوجية 

وىل بالل�سان كن�سق �سيميولوجي،  ومقاربة ل�سانية. تهتم الأ

بينمـــا تبحـــث الثانيـــة يف الل�ســـان ل كحـــدث اأو �سرورة

ـــا مـــن خـــالل الطبيعة الـُمركبـــة للعالمة  procès   واإمنَّ
خرى.   �سواء كـــدال ومدلول اأو يف عالقتهـــا بالعالمات الأ

 �Amacker, 1975, p. 156(

لكن النا�سرين جتاهال هذه احلركية، فبدءا بتعريف 

الل�سان على اأ�سا�س اأنـــه ن�سق من العالمات ذات وجهني: 

دال ومدلول، ليخل�سا بعد ذلك اإىل اأن »اللِّ�سان ن�سٌق من 

القيَّم«، اأي اأنَّ ُمنطلقهما َيختلف عن منطلق �سو�سر القائم 

ديد الطبيعة الـمعقدة للن�سق اأوًل، ثم الـمرور اإىل  على حَتْ

حَتديد العالمة وتعقيداتها ثانيًا. ومل تاأخذ طبعة 1916 

�ستاذ يف نهاية درو�س العام الثالث  بعني العتبار اإحلاح الأ

علـــى اأن »الل�سان ن�َسق مـــن الِقيم«، ومن ثم مْل ي�سعا هذا 

طار النظري والـمْنهجي الالئق به ان�سجامًا  التحول يف الإ

 Petroff,(.مـــع جممـــل ت�ســـورات �سو�ســـر يف درو�ســـه

p. 36 ,2007( وكان لتجاهـــل مثـــل هـــذه التحولت اأثر 
بالـــغ يف عدم اإدراك النا�سريـــن لتعامل �سو�سر مع بع�س 
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الق�سايـــا. فقـــد اأدرج �سو�سر القيا�س �سمـــن الل�سانيات 

التعاقبيـــة تـــارة والل�سانيـــات التزامنية تـــارة اأخرى. وملا 

كان الل�ســـان ن�سقًا من العالمـــات فاإن ظهور �سيغ جديدة 

نتيجـــة للقيا�س الذي يغر العالقات القائمة بني الكلمات 

ا يقود اإىل تغر الن�سق اللغوي برمته، لي�سبح القيا�س  مِمّ

عامـــاًل حا�سمـــًا يف التحـــول transformation اللغوي 

مما يجعلـــه يف �سلب مباحث الل�سانيـــات التعاقبية. غر 

اأن و�ســـع مفردات جديدة على منـــوال اأخرى موجودة يف 

الن�سق يعنـــي اإدخال قيم جديدة انطالقـــًا من اأن الكلمة 

الواحدة تتحدد يف اإطار عالقاتهـــا ال�سياقية والرتابطية 

ن القيـــم التـــي ا�ستخدمـــت لتوليـــد كلمـــات  بغرهـــا. ولأ

جديـــدة هي القيـــم نف�سها ال�سائـــدة يف اآنيـــة معينة فاإن 

القيا�ـــس ي�سبح مو�ســـوع الل�سانيـــات ال�سانكرونيـــة. اأما 

النا�ســـران فاإنهما مل يلتفتا لهذه التحـــولت، فاأبقيا على 

الت�ســـور الذي يحـــدد الل�سان يف اأنه ن�ســـق من العالمات 

وهـــو ت�سور مت جتاوزه يف نهاية الدرو�س )ل�سالح الل�سان 

كن�ســـق من القيم(، وهذا ما يف�ســـر احتفاظهما بظاهرة 

مثلة  القيا�ـــس �سمـــن الل�سانيـــات الـدياكرونيـــة. ومـــن الأ

البارزة مِلا يوحي به فكر �سو�سر من ثبات و�سكونية يف ن�س 

درو�س تْقديـم النا�سرين لتَّمييز الل�سانيات التزامنية عن 

الل�سانيات التعاقبية، وهو تقدمي كانت له اآثار �سلبية على 

تلقي ت�سورات �سو�ســـر وحتديدًا ما جنم عنه من ف�سل 

�سارم بني التزامن والتعاقب. ي�ستند تْقدمي درو�س اأ�سا�سًا 

ول )1907( وفيهـــا ميـــز �سو�سر  اإىل درو�ـــس العـــام الأ

درا�سة الل�سان الـمنظور التزامني عن الـمنظور التعاقبي 

فـــراد الـمتكلمني لي�س لهم من الناحية  م�سرًا اإىل« اأنَّ الأ

 .PCLG/Komatsu, p. 71 »العملية اأيُّ وعي بالتاريخ

دًا م�سمون  وعـــاد �سز�ســـر يف العام الثالـــث ليوؤكد جُمـــدِّ

ول  الفْكـــرة التي �سبق له اأن عـــربَّ عْنها يف درو�س العام الأ

قائـــاًل: »عندما نتمو�سع من وجهة نظـــر الَفْرد الـُمتكلم، 

فاإنَّ �سل�سلـــَة الوقائع يف الـزمان �سيء ل وجود له. فالفرد 

مر بالن�سبة اإىل الل�ساين  يكون اأمام حالةEtat  وكذلك الأ

الذي َيجـــب اأن يقوم مِب�سح كل ما هو تعاقبي لكل ما اأنتح 

حالـــة يف الـزمان«. ولكي يفهم الل�ساين نف�سه تلك احلالة 

ى وْجهة  ل مُيكنـــه اأن يِلج وْعي اأفراد الـمتكلمني اإلَّ اإذا تبنَّ

 TCLG/Komatsu, النظـــر التي تتجاهـــل البدايـــات

p. 107 وعـــرب �سو�ســـر عن الفكـــرة نف�سهـــا: » بالن�سبة 
لفاظ  للكتلـــة الـمتكلمة فاإن الـمنظور الـــذي تظهر فيه الأ

هو الواقع ولي�س �سبحًا اأو ظاًل، ومن جهة ثانية يجب على 

الباحث الل�ساين اإن هو اأراد اأن يفهم حالة ل�سان اأن ي�سع 

نف�سه يف هذا الـمنظـــور )التزامني( واأن يرتك الـمنظور 

الدياكروين والتاريخـــي الذي �سيكون بالن�سبة اإليه عائقًا 

�سول  ومانعًا Ibidem, p .125. ويت�سح من الـم�سادر الأ

اأن ال�سياغـــة النهائية لق�سايـــا الل�سانيات التعاقبية عند 

TCLG/ (،1911 سو�ســـر مل تِتم اإل قبيل ِنهاية �سنـــة�

مونها  Komatsu, p 2 10. ( وهي �سياغة َتْختلف يف َم�سْ
ول )1907(. فقد  ـــا �سبق عر�سه يف درو�س العـــام الأ عمَّ

اأ�ســـار �سو�سر يف درو�ـــس العام الثالـــث اإىل اأنَّ التَّحولت 

ـــة )الل�سانيات التعاقبية( ل تْنح�سر يف اجلانب  التَّاريِخيَّ

ا  بداع القيا�سي، واإمنَّ ال�سوتـــي للوحدات اللغويـــة اأو يف الإ

ته؛ �سواء فيما َيخ�س العالقة  �سق اللغـــوي ِبرمَّ ر يف النَّ ُتوؤثِّ

ـــم( اأو تطور العالقة بني  بـــني الوحـــدات اللغوية )اأي القيَّ

وجهي العالمة الواحدة اأي الدال والـمدلول. ومُيكن لهذه 

الـتغـــرات النحويـــة والدللية اأن تقـــع دون تدخل الـتغر 

عـــم نتيجة ل�سرورة  ال�سوتـــي الذي يكـــون يف الغالب الأ

تاريخية. ويبـــدو اأنَّ الـُمعادلة التي ا�ستخل�سها النا�سران 

مـــن كالم �سو�سر باأن ما هو تعاقبي يرتبط مِبا هو تغير 

�ســـوات ول مَي�س يف �سيء ما هو َنحوي دليل معادلة  يف الأ

همية  �ســـارة اإىل الأ غـــر �سليمة. لقد اأغفـــل النا�سران الإ

التي اأولها �سو�سر للدرا�ســـة التعاقبية ودورها البالغ يف 

ول )1907(. وبعد اأن  درا�سة اللغة منذ درو�ـــس العام الأ

اًل جذريًا، األح يف  ـــل بينهما ف�سْ فرق بني منظورين وَف�سَ

نَّه« من  را�ســـة التعاقبية لأ القـــول على �ســـرورة الَبْدء بالدِّ

ْف�ســـل اأْن تْبداأ درا�سة الل�سان بالِوْجهة التَّاريخية، لي�س  الأ
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هـــا اأهم مـــن الـمنظور ال�سكـــوين الـــذي تتعار�س معه  نَّ لأ

PCLG/(. نَّ الل�ســـان ينفلت من اأيدينـــا وح�ســـب، بل لأ

.�Komatsu, p. 27

واأيـــًا كان الف�سل اجلذري بني الـمنظورين الذي عربَّ 

 F. de Saussure,ول عنه �سو�ســـر يف درو�س العـــام الأ

PCLG/Komatsu, p. 107. فـــاإنَّ ملحوظات الطلبة 
�ستـــاذ على اأنَّ  تك�ســـف بو�سوح عـــن اإحلاح قوي لـــدى الأ

ل اإليها يف الـمنظور التزامني  احلقيقة التي مُيكن اأن نتو�سَّ

خـــرى الـُمتو�سل اإليهـــا يف الـمنظور  ل ُتلغـــي احلقيقـــة الأ

التعاقبي والعك�س �سحيح 

F. de Saussure, TCLG/Komatsu, p. 121.

ويبدو اأن النا�سريـــن فِهما كالم �سو�سر ال�سابق على 

اأنه اإ�سارة قوية اإىل اأهمية الـمنظور التزامني واأ�سبقيته يف 

درا�سة اللغة معتربين كالمـــه يف �سياق معريف هيمن فيه 

التحليل التاريخي ت�سورًا مغايـــرًا ومتميزًا. وباإعطائهما 

ولوية لل�سانيـــات التزامنية، قاما بتنـزيل كالم �سو�سر  الأ

ب�سكل يتوافق مع ان�سغالهما بالتجديد النظري للدرا�سات 

التزامنية والدعوة الـُملحة اإليها. 

درو�س �سكونية   -  9

علـــى الرغـــم مـــن التحـــولت الـمْعرفية؛ فـــاإنَّ ن�سرة 

م اإىل قارئها ت�سورات �سو�سر كنظرية ل�سانية  بايل تقـــدِّ

جاهـــزة ومتجان�ســـة وُمْكَتِملة ال�سياغـــة، بينما نعرف اأنَّ 

الرجـــل كان يعي�ـــس َما�ســـًا َنظريـــًا وَمْنهجيًا مـــن اأبرز 

موؤ�سراته عبـــارات الرتدد والتكرار التـــي طبعت اأ�سلوبه. 

وتوؤ�سر اأ�سئلة �سو�سر الـمتغرة با�ْستمرار وتاأرجح مواقفه 

مور  وتـــردده الَقِلق على �سلوك عـــامل باِحث عن حقيقة الأ

ة. اإنَّه  ر َي�ْسعى اإىل تثبيـــت اأْجوبة ِنهاِئيَّ د ُمَنظِّ ولي�س جُمـــرَّ

ْرُجـــح وَتنـــوع يج�سدان ل فقط حركيـــة التَّدرج النَّظري  َتاأ

التي كان يـْجتازها �سو�سر متحوًل من �سرورة تاأملية اإىل 

اأْخـــرى؛ واإمنا يربز اأ�سا�سًا انعـــدام اأية حقيقة اأوىل ُمتَّفق 

كن باطمئنان الْنطالق مْنها يف الل�سانيات. يقول  عليها مُيْ

دة  �سو�ســـر:« يْنبغي اأْن َنَتبنى نقطة انطـــالق ثابتة وحُمدَّ

مل فر�سياتنا ب�ســـكل مالئم. لكن ما َن�ْسعى  م جُمْ كـــي ُنقدِّ

اإىل تثبيتـــه اأنَّه من اخلطـــاإ اأْن َنْقبـــل يف الل�سانيات حدثًا 

ددًا يف ذاتـــه. َثمة يف الواقع غيَّاب  Fait واحـــدًا يكون حُمَ
ـــة ُنْقطة اْنِطالق. واإذا رِغـــب القارئ يف متابعة  يِّ حتمي لأ

فكرنـــا بعناية يف اأق�سام هـــذا الـموؤلف؛ فنْحـــن ُمْقَتِنعون 

ريَقة اأنَّه كان  ْن ُنعربِّ بهذه الطَّ ـــه �سيْعرف، اإذا جاز لنا اأَ نَّ اأ

مـــن الـم�ستحيل علينـــا اأن نتبع ترتيبًا دقيقـــًا جدًا. وَنحن 

ن�ست�سمح القاِرئ يف اأْن نْعر�س على اأنظاره الفكرَة نف�سها 

نَّه ل توجد حقيقًة  ثالث اأو اأربع مـــرات وب�سيغ ُمتلفة لأ

ـــة نقطة انطـــالق نقيم عليهـــا ال�ستدلل تكـــون اأو�سح  يَّ اأ

 .�Saussure, 2002, p. 198(  .
�1(

« َغْرهـــا  مـــن 

اك الكبر  ـــكَّ اإن �سو�ســـر ُيج�ســـد -ح�ســـب ياكب�سن-ال�سَّ

le grand douteur الـــذي يـــرى دائمـــًا يف الـم�سائـــل 
 �Fehr, 2000, p. 81( .الـمدرو�سة جانبني

وتتكـــرر اأمـــام قـــارئ دفاتر الطلبـــة ديناميـــة فكرية 

ل تتوقـــف. لقد حتـــدث �سو�سر ب�ساأْن طبيعـــة الل�سان يف 

قل ل َي�سران  درو�ســـه عن ت�سورين ُمتلفـــني، اأو على الأ

اه واحد هما: الل�ســـان كموؤ�س�سة ل مُيكن مقارنتها  يف اجتِّ

بـــاأي موؤ�س�سة اجتماعية اأخرى؛ ومن جهـــة ثانية: الل�سان 

كن�سق مُيكن درا�سته يف اإطار اأن�ساق �سيميولوجية اأخرى، 

اأي اإنـــه مَيلـــك �ِسمات م�سرتكة مـــع اأن�ســـاق �سيميولوجية 

�ْسباب  �سا�س، ن�ستطيـــع اأن ندرك الأ اأخـــرى. وعلى هذا الأ

مة ال�سيميولوجية  التي حَذت ِبالنا�سرين اإىل اإهمال املُقدِّ

التي حتدثنا عنها �سابقًا. فهما مل ي�ْسَتوِعبا جيدًا موقفني 

نا  متباينـــني اإزاء الل�سان وخ�سائ�ســـه النوعية، ومل يتمكَّ

مـــن التَّوفيق بْينهما. ولْي�س مْعنى هذا اأنَّهما كانا َيْجهالن 

طبيعة تفكر اأُ�ْستاذِهما وزميلهما؛ وهما اللذان اأ�سارا يف 

ت�سديـــر ن�سرتهمـــا اإىل »اإنَّ دي �سو�سر يْنَتمي اإىل اأولئك 

)�1 انظر حتقيق هذا الـمقطع والتعليق عليه يف عالقته بن�س 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.



153
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

. فقد تطورت اأفكاُره يف  جـــال الَّذين ل يِقفون عْند حدِّ الرِّ

جميع الجتاهات من غر اأن ُتناِق�س نْف�َسها نتيجة لذلك 

» )دي �سو�سر، 1985/1916، �س. �6.

لكن قارئ درو�س ل يجد اأي �سدى لرتدد �سو�سر و�سكه 

يف الو�ســــول اإىل حلول نهائية للت�ساوؤلت التي طرحها، ومل 

اب�سة  نح تاأمالته تلك ال�سورة النَّ ت�ستطع ن�سرة بايل اأن مَتْ

باحَليِويــــة التي كانت تْبحث لنْف�ِسها عــــن اإطار نظري َيلُف 

اأ�ْستاَتها وَيْجمع بني الـُمتقاِرب والـُمتباِعد منها. فالنا�سران 

يقدمان �سو�سر يف درو�س ك�ساِحــــب فْكر ُمْكتِمل وِنهائي، 

�سو�سر الواثق يف نف�سه وال�سارم يف التعبر عن مفاهيمه 

وت�سوراتــــه. وهو ما جعل �سيــــاق تْفكره �ساِكنــــًا جامدًا ل 

َيـْعــــرف اأي توثُّر فكري اأو َقـَلق َمْعِريف. نحن يف درو�س اأمام 

فكــــر وا�ســــح و�سفــــاف، تظهر فيــــه الت�ســــورات واملفاهيم 

اأقرب ما تكون اإىل الَبداَهة ويف متناول القارئ دون اإعمال 

للفكــــر. لكن ما يظهر مبتــــذًل يف ت�سورات �سو�سر ويعتقد 

قــــارئ درو�س اأنه يعرفه جيدًا لي�س اإل مظهرًا خادعًا غالبًا 

ِعن النظر يف مفاهيم �سو�سر  ما ي�سلل القارئ. فما اإْن ومُنْ

�سئلة ويقوم  منفردة اأو يف عالقتها بغرها؛ حتى تتنا�سل الأ

الغمو�ــــسُ والتناق�س حائلــــني دون اإدراك حقيقة اأبعادها. 

وتكفي العودة لتتبع مفاهيم مثل اللغة والل�سان والعالمة يف 

�سكالت وت�سعبها. )غلفان  كتابات �سو�سر لنلم�س عمق الإ

2016اأ وب(. وكان ياكب�ســــن على �ســــواب حني اأ�سار اإىل 
اأنَّ التَّْعديــــل اجلْوهري يف درو�ــــس يتَجلَّى يف الـمنحى العام 

الذي اتُِّبعــــه النا�ســــران يف تْغير اأُ�ْسلــــوب �سو�سر، فحيث 

ا�ِسران نقطَة  ع النَّ خر عالمــــة ا�ْسِتْفهام، َو�سَ و�سع هذا الأ

 .�Fehr, 2000, p. 81( .ِنهاية

اخلية التـــي لزمت تاأمالت  اإن اإْهمـــال الِديناِميـــة الدَّ

ران اأنَّ  �سو�ســـر َيـْعني بب�ساطـــة اأنَّ النا�سرين كانـــا َيَت�سوَّ

�ستـــاذ كان يْنَطلُق من نظرية لغوية جاهزة مل يبق على  الأ

ا�سرْين َعْر�س فْكر  عاتقهما �سوى تقدميها. كان هَدف النَّ

م جلمهـــور القراء  ْن ُيقدَّ ل�ســـاين تـــام Achevé قاِبـــل لأ

دة ون�سقية.  دَّ بيها بكيفية حُمَ والـُمْهتمني باللِّ�سانيات وحُمِ

وبـــدًل من الَعَمل على َتْقدمي ِفْكر �سو�سر يف حتولته عـرْب 

ا�ِسران املحا�سرات اإىل موؤلف  ل النَّ �سنوات التدري�س، حوَّ

ط  ـــط وُمب�سِّ عـــام ذي طابـــع تربوي، يظهـــر كتقدمي ُمب�سَّ

اخت�ســـر ل�سانياتـــه يف ثنائيات معزولـــة وم�ستقلة. ويبدو 

ز من مْنظـــور تربوي يتوخى تقدمي عر�س  اأنَّ درو�ـــس اأُجْنِ

ن�سقـــي ومتما�سك لل�سانيـــات �سو�سر يف �ســـورة ثنائيات 

دة ووا�سحـــة. لقد كان منظـــور النا�سرْيـــن يف اأدق  حُمـــدَّ

ـــه اإىل اأْكرب عَدد من  غبة يف التوجُّ ـــرًا بالرَّ ثِّ تفا�سيلـــه ُمتاأ

اء )Mounin, 1972, p. 60(. مـــا كان يتعـــني  الُقـــرَّ

م�ساك  عليهما ح�سب غـــودل )p. 131 ,1959( لي�س الإ

ا ب�سرورته وتردده  بال�سورة النهائية لفكر �سو�سر، واإمنَّ

وتنوعه، ل�سيما واأن بع�س ال�سعوبات التي اعرت�ست درو�س 

والنتقادات التـــي وجهت اإىل ل�سانياته مل تكن غائبة عن 

ذهن �ساحبها.

فيلولوجي ا�ستخفاف   -  10

مل َيْحـر�ـــس النا�سران على الدقة الـمطلوبة والتَّحري 

نة يف امل�سادر  الالزمني يف اإخـــراج الدرو�س كما هي ُمدوَّ

 �Godel, 1959(ســـول. وبعـــد اأن فح�ـــس غـــودل� الأ

ـــع الظـــروف العامـــة الـمحيطة  م�ســـادر النا�سريـــن وتتبَّ

بعملهمـــا، انتهي اإىل «اأن ثالث �سنوات )...( كانت كافية 

عـــداد الكتاب وحَتريـــره وطبعه وت�سحيحه؛  للنا�سرين لإ

وهـــو ما ي�سهـــد على نوع مـــن العجلة علمًا بـــاأنَّ بايل كان 

من�سغـــاًل منـــذ اأ�سد�س اخلريـــف 1913-1914 بدرو�سه 

كاأ�ستاذ كر�سي خلفًا ل�سو�سر .) p. 96( » واعترب البع�س 

اأنـــه »اإذا كان عزل الن�س عن ال�سيـــاق يعني حتمًا تزوير 

قو �سو�سر ُتَهمًا عظيمة يف هذا  ا ُيواِجه حُمقِّ الن�س، فرمبَّ

ر )الدرو�س(  نَّ اإخفاء ُجْزء َجْوهِري من الـُمقرَّ الـمجال، لأ

) يق�ســـد الـمقدمـــة ال�سيميولوجية ( ل مُيكـــن اأْن َيْرقى 

اإىل م�ستـــوى مُمار�ســـات التَّحقيق الـمعهـــودة« )هاري�س، 

2016/2003، �ـــس. 51(. وو�ســـف دار�س اآخر اإخراج 
 Rastier,(ن�س درو�س باأنه يج�سد ا�ستخفافًا فيلولوجيًا

. �2009 , 2012 et, 2015
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-خامتة 

عادة قـــراءة ن�س درو�س يف  مـــن النتائج املبا�ســـرة لإ

�سول نذكر ما يلي: �سوء امل�سادر الأ

اأ-ظهور جَمموعة من التاأويالت اجلديدة تخ�س مفاهيم 

�سو�سر وت�سوراته. 

ب-تو�سيـــح اجلوانب الغام�ســـة يف الت�سورات واملفاهيم 

الواردة يف ن�س درو�س.

ج -اإعادة النظر يف تاأويل الثنائيات ال�سهرة،

د –تقـــدمي ل�سانيـــات �سو�سر كمنظومـــة نظرية متكاملة 

ن ُينظر اإليها يف �سياق الإجنازات التي حققتها  قابلة لأ

الل�سانيات يف مرحلة ما بعد البنيوية بعد بروز النحو 

التوليدي وحتليل اخلطاب والتداولية. 

م حتولت  هـ-حُماوَلـــة اإْدماج ت�سورات �سو�ســـر يف ِخ�سَ

الل�سانيات وانفتاحها على فل�سفة اللغة العادية وق�سايا 

التاأويـــل بكل اأبعـــاده وجوانبـــه اللغويـــة والجتماعية 

نرثوبولوجية. والنف�سية والأ

وكان للمقاربة الفيلولوجيـــة التي د�سنها غودل و�سار 

عليها اأنغلر ودو مورو واآخرون نتائج مبا�سرة اأبرزها: 

اأ - العودة اإىل �سو�سر ون�سو�سه ب�سكل لفت للنظر؛

ب - اإغنـــاء م�سامني ن�سِّ درو�ـــس يف الل�سانيات بالعديد 

من الن�سو�س الـُمكملة له. 

حكام والـمواقـــف اإزاء ل�سانيات  ج - خلخلـــة كثر مـــن الأ

�سو�سر.

وبالرغـــم مما كتـــب عن ن�ســـرة بايل، فـــاإن الـمرء ل 

مُيكنـــه اإل اأن يبدي اإعجابه ال�سديـــد بالرباعة التي جَنح 

ِبها النا�سران يف »حَتويل مادة متنافرة ومفككة وغام�سة 

اإىل حـــد ما اإىل نـــرث �َسِل�س ووا�سح لفت للنظـــر اأحيانًا » 

)هاري�س، 2016/2003، �س. 65(. لقد ا�ستطاعا تقدمي 

اأْف�سل ن�ّس متكامل لل�سانيات �سو�سر، اإذ يعدُّ ن�س درو�س 

جل يف �سياق  ُد َفْهـــم النا�سرْين لَت�سوُّرات الرَّ تاأوياًل ُيَج�سِّ

معريف حمـــدد، اأي-ح�سب تعبـــر اأنغلر-�سو�سر 1916 

ـــات الَفرْتة الواِقعة بني 1916 و 1957  الـُمنا�ِسب ِلِل�سانيَّ

)Engler، 2003, p. 18(ومن جهة ثانية، مل يعد من 

املقبـــول بعد ظهور اأعمال غودل واأنغلر ودو مورو وغرهم 

اأن ُتْن�ســـب اإىل �سو�سر اأي عبارة مـــن درو�س دون التَّثبت 

 Petroff,( من اأنَّها لي�ست بب�ساطة من حَترير النا�سرين

2007( . ويت�ســـح اأنَّ الطبعة ال�سائعة مل تعْد ل كافية ول 
مالئمة لَفْهم ت�سورات �سو�سر وحتديد دقائق الـمفاهيم 

نتها. لقد اأ�سبحت ل�سانيـــات �سو�سر يف �سوء  التـــي ت�سمَّ

�ســـول قابلة لتلقـــي ُمغاِير يت�ســـكل يف �سورة  امل�ســـادر الأ

تختلـــف عن ال�سورة النمطية التي ر�ْسمتها له ن�سرة بايل 

وزميله زهاء ما يزيد عن ن�سف قرن. 
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اأُلْرُجومة
خصائص العبارة األخيرة في النصِّ احِلَجاجّي وأنواُعها

ة( ة التداوليَّ )دراسة في ضوء األسلوبيَّ

د. �شامل عبد الرب ال�شلفي

جامعة عدن – اليمن

s_assalafi@hotmail.com

�س : ملخَّ

ـهـــا ُتْفحم املخاَطب. وتتَّ�سم هذه العبارة  نَّ ة بعبارٍة ُتْنهي احلوار ب�سكل مفاجئ؛ لأ تنتهـــي كثـــر من الن�سو�س احِلَجاجيَّ

ت علينا باأن  مبجموعـــة من اخل�سائ�س الفريدة التي تعود اإىل اأ�سلوبها واإىل �سياقها التداويلِّ مًعا، وهذه اخل�سائ�س األـحَّ

ـــة وال�سيميائيَّة. وي�سعى هذا  غات اللغويَّ ْرُجومة« ا�ستنـــاًدا اإىل جمموعة من امل�سوِّ نقـــرتح لهذه العبـــارة ا�سًما جديًدا هو »الأُ

ز خ�سائ�سها، والثاين  ل ُيرْبِ وَّ �س هذه العبـــارة، من خالل مبحثني اأ�سا�سيَّنْي، هما �سلب هذا البحـــث: الأ البحـــُث اإىل تفحُّ

ـجـــاه حديث يتقاطع فيه  �سلوبيَّة يف اجّتاههـــا التداويّل، وهو اتِّ ة الأ ير�ســـد اأنواعهـــا. و�سيكـــون ذلك بال�ستنـــاد اإىل املنهجيَّ

ة التداوليَّة. وكان املنت الذي ا�ستغـــل عليه البحُث جمموعًة من  �سلوبيَّ �سلوبـــيُّ والتداويلُّ يف منطقة ُتعـــرف بالأ املنهجـــان الأ

لفاظ  ـــة، وكان معياُر اختيارها م�ستنًدا اإىل جمموعة من الأ ة الق�سرة التي وردت يف كتب امل�سادر العربيَّ خبـــار الرتاثيَّ الأ

فعال؛ من قبيل: فاأفحمه، فُبِهت، ف�ُسقط يف يده، فلم يحر  قوال وابتداء الأ خبار، وتدلُّ على انتهاء الأ التي ُتـختم بها هذه الأ

ـما اأُلقم حجًرا. نَّ جواًبا، كاأ

كلمات مفتاحيَّة :

اأرجومة، اأُْمهودة، ِحَجاج، اأ�سلوبيَّة، تداوليَّة



158
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

’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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: املقّدمة   .1

َلَفـــَت انتباَهنـــا، ونحـــن نقـــراأ يف كتب الـــرتاث، تلك 

خبار  العبـــارة التي ُيـْختم بها حـــواٌر ق�سٌر يف خرٍب من الأ

اأو حكايـــة من احلكايـــات، فيعقبها فعٌل يـــدلُّ على انتهاء 

احلوار يف �سورة مفاجئة، كما يدلُّ على ردِّ فعٍل �سلبيٍّ من 

خر يف احلوار يتمثَّل يف عدم القدرة على الردِّ  الطرف الآ

وموا�سلة احلوار. 

، والن�سُّ  هـــذا اخلرب هـــو عبارة عن ن�ـــسٍّ ِحَجاجـــيٍّ

احِلَجاجـــيُّ هـــو ن�ـــسٌّ حواريٌّ يقـــوم على اإلقـــاء احلجج. 

خرة التي ُيختم بها الن�سُّ احِلَجاجي وُتْنهي  ـــة الأ واحلجَّ

ـــة ب�ســـورة مباغتـــة؛ اقرتحنـــا ت�سميتها  احلـــوار واملحاجَّ

ْرجومة«،  »الأُ هـــو  ـــى جديد  ة - مب�سمَّ عـــدَّ غـــات  – مل�سوِّ
وهـــي مو�سوع بحثنـــا هذا. وهـــي غر ما ُعـــرف يف كتب 

تي  جوبة امل�سكتة كما هو مبـــنيَّ يف املبحث الآ الـــرتاث بالأ

)امل�سطلح(.

رجومة من  وهـــذا البحث هـــو حماولة يف تو�سيـــف الأ

خالل حتديد خ�سائ�سها ور�ســـد اأنواعها - وهذان هما 

�سلوبيِّ  ة التحليل الأ �سلـــب البحث - بال�ستناد اإىل منهجيَّ

يف اجّتاهـــه التداويّل، وهـــي منهجيَّة جديـــدة ظهرت يف 

الثمانينيَّات، وت�ستند اإىل مقولت م�سرتكة يتقاطع عندها 

�سلوبيُّ  منهجان متباعـــدان اإب�ستيمولوجيًّا، هما املنهج الأ

واملنهج التداويّل.

وكان املـــنت الذي ا�ستغـــل عليه البحـــُث جمموعًة من 

ـــة )اأخبار وحكايـــات حواريَّة( ماأخوذة  الن�سو�س النرثيَّ

مـــن كتـــب الـــرتاث العربـــّي، متَّ اختياُرهـــا ا�ستنـــاًدا اإىل 

رجومة« وتدلُّ على انقطاع الكالم بعدها؛  عباراٍت تلي »الأ

مـــن قبيـــل: فاأفحمـــه، فُبِهـــت، ف�ُسقط يف يـــده، فلم يحر 

ـمـــا اأُلقم حجًرا. ونحن مدينـــون - يف البحث  نَّ جواًبـــا، كاأ

�سدار 3.58 من  رجومة - لالإ عن العبـــارات التي تلي الأ

�سدار الثالث من املو�سوعة  برنامج املكتبة ال�ساملـــة، والإ

ال�سعريَّة.

وبحدود قراءاتي، مل اأقف على عمٍل بحثيٍّ يتناول هذه 

ـــة؛ لذا اأ�ساأل  ة التداوليَّ �سلوبيَّ العبـــارة على وفق منهـــج الأ

اهلل اأن ينفـــع بهذا البحث كاتَبه وقارئيه، واآخر دعوانا اأِن 

احلمُد هلل ربِّ العاملني.

امل�سطلح:  .2

نَّ اأ�ســـل الرجم  ْجـــم؛ لأ رجومـــة مـــن الرَّ ا�ستققنـــا الأ

عت دللتـــه لتتجاوز رمي  ، ثم تو�سَّ
�1(

»الرمي باحلجـــارة«

احلجـــارة )وهو فعل غـــر قويّل( اإىل رمـــي اللفظ )وهو 

 
�2(

فعـــل قـــويّل( من حيـــث اإنَّ »الرجـــم: ال�ســـبُّ وال�ستم«

 و«ل�ساٌن ِمْرَجٌم؛ اإذا 
�3(

و«الرجم: القول بالظنِّ واحَلْد�س«

ًغا لنا ل�ستعمال الرجم يف  ؛ فكان هذا م�سوِّ
�4(

اًل« كان قـــوَّ

 . ة وهي فعل قويلٌّ احلجَّ

ة على اخل�سم ب�سورة  هذا، وقد ارتبـــط اإلقاء احلجَّ

ة. ول  الرمي باحلجارة، ونحن ن�سمع من يقول: رماه بحجَّ

يغيب عن الَفِطِن التجان�ـــسُ ال�سوتيُّ والكتابيُّ بني كلمتي 

ا جيء  »حجـــرة« و«حجة«، فـــكاأنَّ اأ�سلهمـــا واحـــد، وكاأمنَّ

حداث الختالف. بحرف »الراء« لإ

 ، ْمَي عامٌّ نَّ الرَّ لنا الرجم على الرمي ههنا لأ وقـــد ف�سَّ

فت من دللته، يف حني اأنَّ دللة الرجم  وهذه العمومية خفَّ

�سكات والإهالك، فالرجم  اأقـــوى، من جهة اأنَّه ي�ستتبع الإ

قلِّ  . ولدينا مثال واحد - يف الأ
�5(

يف ل�سان العرب »القتل«

املحاور اخل�سم  �سبًبا يف هالك  رجومة  الأ – كانت فيه 
ية  )انظـــر اخلرب املذكـــور يف هذا البحـــث، �سمن اخلا�سِّ

رقم »4. 5.«: الإجنازيَّة(. 

واخرتنا �سيغــــة »اأُفعولة« للدللة علــــى العبارة املعيَّنة 

التــــي ُيفعل بها فعل الرجم القــــويّل، من حيث اإنَّ »اأفعولة« 

ة ر ج م(. د بن مكرم: ل�سان العرب، ج12، �س227 )مادَّ )�1 ابن منظور، حممَّ

ة ر ج م(. )�2 املرجع نف�سه، �س227 )مادَّ

ة ر ج م(. )�3 املرجع نف�سه، �س227 )مادَّ

ة ر ج م(. )�4 املرجع نف�سه، �س229 )مادَّ

ة ر ج م(. )�5 املرجع نف�سه، �س226 )مادَّ
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�1(

م�سوغة للدللة على »ال�سيء املعنيَّ الذي ُيفعل به الفعل«

�سا�سيَّة  مع �سيء من املبالغة، ونحن نرى اأنَّ من املعاين الأ

نَّ الفعل احلادث  ل�سيغــــة »اأفعولة« املبالغة من املفعــــول؛ لأ

ات كثرة  فيهــــا اأكــــرب مــــن و�سعــــه املعتــــاد، اأو يحدث مــــرَّ

ة املفِحمة اأو القول الف�سل اأ�سبه بحجرة  رة، واحلجَّ متكــــرِّ

�سخمة ُيرجم بها اخل�سم، فتهوي عليه، فُت�ْسكته اأو ُتْهلكه، 

ُته الإجنازيَّة.  فهي رجم قويلٌّ مبالغ فيه من حيث قوَّ

ة »الرجم« و�سيغة  ومن جانب اآخر، كان اختيارنا مادَّ

»اأفعولـــة« – مًعا - ا�ستغالًل للتجان�س ال�سوتيِّ بني اللفظ 

مـــا باجليـــم  – ول �سيَّ  »urjūmah’ العربـــيِّ »اأرجومـــة 

عجميِّ  ـــة ’urgūmah - واللفـــظ الأ ـــة اأو القاهريَّ العدنيَّ

املقابل argument. ول ي�ستند هذا التجان�س اإىل ركيزة 

ـــة اأ�سٌل، يف حني  ـــة؛ اإذ »امليم« يف الكلمة العربيَّ اإمتولوجيَّ

.ment عجميَّة جزء من الالحقة اأنَّها يف الكلمة الأ

رجومة  هـــذا، ويجب التنويـــه اإىل اأنَّ هناك فرًقا بني الأ

جوبة امل�سكتة«، فهذه  ومـــا ُعرف يف كتب الرتاث با�ســـم »الأ

مثلة  خـــرة مفهوم اأقرب اإىل املفهوم البالغـــّي، وجلُّ الأ الأ

فحام اأو ما  ـــن األفاًظا تدلُّ علـــى الإ الـــواردة حتتـــه ل تت�سمَّ

 
��2((

جوبة ا�ستح�سنها يعادلـــه، وظاهٌر اأنَّ َمْن ذكر هـــذه الأ

ر اأنَّها ُم�ْسِكتة من دون اأن يكـــون هناك ما ي�سر اإىل  وت�ســـوَّ

فـــني يف هـــذا الباب نظـــروا اإىل  �ســـكات؛ مبعنـــى اأنَّ املوؤلِّ الإ

جوبـــة امل�سكتة و�سلخوها  ـــة والبالغيَّة يف الأ القيمـــة الرتبويَّ

جوبة امل�سكتة،  لـــت الأ ، وبهذا حتوَّ
�3(

عن �سياقهـــا التداويّل

جوبة  منذ اأن األَّف فيها ابن اأبي عون )ت 322هـ( كتابه )الأ

بنية يف العربيَّة، �س62. )�1 ال�سامرائي، فا�سل �سالح: معاين الأ

ب�سيهيِّ  الإ - عند  – مثاًل  امل�سكتة جندها  جوبة  بالأ ال�ستح�سان  اقرتان  فكرة   �2(

امل�سكتة  جوبة  »الأ لـ  »امل�ستطرف«  كتابه  من  الثامن  الباب  �س  خ�سَّ الذي 

د  ب�سيهّي، حممَّ وامل�ستح�سنة ور�سقات الل�سان وما جرى جمرى ذلك«. ينظر: الإ

بن اأحمد: امل�ستطرف يف كلِّ فنٍّ م�ستظرف، ج1، �س196.

ة والبالغيَّة  ث عن القيمة الرتبويَّ )�3 فنحن جند - مثاًل - الدكتورة منرة فاعور تتحدَّ

وكرمت  مق�سدها  ونبل  غر�سها  �سرف  ما  اإذا  »فهي  قائلة:  امل�سكتة،  جوبة  لالأ

ق القلوب وتدفع النا�س اإىل املثل العليا، اعتماًدا على ما  ب الطباع وترقِّ غايتها؛ تهذِّ

د: »بالغة  يندرج فيها من �سريف اخل�سال اأو كرمي العادات« )فاعور، منرة حممَّ

�سلوب احلكيم منوذًجا«، �س122(، وهي بذلك تتجاهل  – الأ امل�سكتة  جوبة  الأ

جوبة امل�سكتة التي لي�س لها عالقة بالرتبية ول بالبالغة،  مثلة من الأ ع�سرات الأ

ة التداوليَّة. �سلوبيَّ والتي ل ميكن فهم فاعليتها اإل بالنظر اإليها من زاوية الأ

امل�سكتة(، اإىل مناذج متعالية خارج الزمان واملكان، بعد اأن 

.
�4(

ق غايته التعليميَّة ف فيها مبا يحقِّ اخت�سرها وت�سرَّ

، يتعامل مع  رجومة فهو مفهوم تداويلٌّ ا مفهـــوم الأ اأمَّ

ة  ل فيه، بكلِّ مالب�ساته املقاميَّ امللفوظ يف �سياقه الذي ت�سكَّ

بة عليه يف واقع متداوِليِه. ثار املرتتِّ وما يتَّ�سل به من الآ

املنهج:  .3

 Charles ـــًة مـــع »�سارل بـــايل ـــة لغويَّ �سلوبيَّ بـــداأت الأ

رت ف�ســـارت اأدبيَّة على يد »ليو �سبيتزر  Bally»، ثـــمَّ تطوَّ
ـــة – مـــع »رومـــان  Leo Spitzer«، ثـــمَّ ابتلعتهـــا البنيويَّ
ريفاتـــر  و«مي�سيـــل   »Roman Jakobson جاكب�ســـون 

Michael Riffaterre« - فيما ابتلعت من مناهَج وعلوٍم 
ُمر معهـــا لول اأنَّها  ، وكادت َت�سْ فطبعتهـــا بطاَبعها ال�سكلـــيِّ

ية طريف  مات البقاء باعرتافها باأهمِّ حملت يف اأح�سائها مقوِّ

�سلوب.  ر�سال )املر�ِسل واملر�َسل اإليه( يف وجود الأ الإ

ة  �سلوبيَّ ومن طـــريف التِّ�سال هذيـــن، متَّ انت�ســـال الأ

من و�سعهـــا ال�سعب، وذلك بربطها باأحـــد اأهمِّ املناهج 

املعا�ســـرة يف الدر�ـــس الل�ســـايّن، وهـــو املنهـــج التـــداويّل 

ز على الـــكالم يف ال�ستعمال  pragmatics، الـــذي يركِّ
دب  ، وهو منهـــج حاول الو�سول اإىل الأ

�5(

واأثره يف الواقع

ي�ســـاح �سروط )التعـــاون( بني املوؤلف والقـــارئ، الذي  لإ

بدونـــه لـــن يوجد ن�ـــسٌّ على النحـــو املرجتـــى، فنحن اإذ 

ن�ســـرتي كتاًبا ل ناأخذ كتاًبا فقط ولكننا ناأخذ معه املوؤلِّف 

 .
�6(

لنم�سي به معنا اإىل املنزل

ـــة  التداوليَّ الل�سانيـــات  بـــني  الرتبـــاط  هـــذا  ومـــن 

�سلوبيِّ هو  اه جديـــد يف الدر�ـــس الأ ـــة ظهـــر اجتِّ �سلوبيَّ والأ

 ،
�7(

ة التداوليَّة �سلوبيَّ ـــاه التداويّل، اأو ما يعـــرف بالأ الجتِّ

�سلوبيِّ  وهـــي عبارة عن منطقـــة تداخل بني املنهجـــني الأ

ـهـــا اأ�سلوبيَّة م�ســـاٌف اإليها  نَّ ف باأ والتـــداويّل، ولهذا تعـــرَّ

جوبة امل�سكتة، �س59، 60. د: الأ )�4  ينظر: ابن اأبي عون، اإبراهيم بن حممَّ

.Black، Elizabeth: Pragmatic stylistics، p. 2 :�5 ينظر(

 Mey، Jacob: Literary pragmatics، p. 789 and :�6 ينظر(

.796
ام بركة، �س158. �سلوبيَّة، ترجمة: ب�سَّ )�7 ينظر: مولينيه، جورج: الأ



161
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

. وكان فان دايك قد راأى اأنَّ كال املنهجني 
�1(

ٌن تداويّل مكوِّ

يرتبطان ارتباًطا وثيًقـــا، على الرغم من الفرق املنهجيِّ 

 .
�2(

بني مو�سوعيهما

ـــة من خالل نقاط  ة التداوليَّ �سلوبيَّ د منهـــج الأ ويتحدَّ

ـــل يف: ا�ستخدامهما  ال�ســـرتاك بني املنهجـــني، التي تتمثَّ

عنا�ســـر البالغـــة، وارتباطهما بالنحو وعلـــم الرتاكيب، 

د من  ؛ كمـــا يتحـــدَّ
�3(

وا�ستخدامهمـــا عنا�ســـر التوا�ســـل

ة اإىل حقل  خالل ا�ستقطاب املبـــادئ والنظريَّات التداوليَّ

�سلوبّي، ومن اأ�سهـــر هذه املبادئ والنظريَّات:  التحليل الأ

ة اأفعال  ـــة املالءمة، نظريَّ مبـــداأ التعاون، الت�سمني، نظريَّ

ة  ثـــر، نظريَّ ـــة التاأ الـــكالم، ال�ستلزام احلـــوارّي، نظريَّ

ـــة احِلَجـــاج؛ وهـــي مفاهيـــم ومبـــادئ  التهذيـــب، نظريَّ

ة املختلفـــة، بل منها ما  ونظريـــات تناولتهـــا كتب التداوليَّ

فعال الكالميَّة  ة الأ اأُفردت له كتٌب م�ستقلَّة، ول �سيَّما نظريَّ

ة احِلَجاج. ونظريَّ

ة التداوليَّة على درا�سة جميع الظروف  �سلوبيَّ ر الأ وتتوفَّ

– توؤازرها  للغة  – التي ت�سمح  ة  اللغويَّ ـــة وغر  – اللغويَّ
دة مـــن ال�سيـــاق – باإنتاج ن�ـــسٍّ قادر على  عنا�ســـر حمدَّ

، وهي 
�4(

ـــي دة يف املتلقِّ ـــة حمـــدَّ اإحـــداث تغيـــرات داخليَّ

، علـــى تنـــاول ق�سايا مـــن قبيل:  ـــز، ب�ســـكل اأ�سا�ســـيٍّ تركِّ

دبـــّي، وال�سياق،  دبيِّ وغـــر الأ التمييـــز بني اخلطـــاب الأ

ـــة deictic expressions التـــي  والتعبـــرات التاأ�سريَّ

�سارة  حتيل على ال�سيـــاق اخلارجيِّ كال�سمائر واأ�سماء الإ

ة واملكانيَّة يف الظروف  ف بـــاأل والتاأ�سرات الزمانيَّ واملعرَّ

ة  ، ف�ساًل عن الق�سايا التي اأ�ساعتها التداوليَّ
�5(

فعـــال والأ

 Hickey، Leo: »Stylistics، pragmatics and ينظر:   �1(

.pragmastylistics«، p. 578
)�2 ينظر: فان دايك، تون اأ.: علم الن�سِّ مدخل متداخل الخت�سا�سات، ترجمة: 

�سعيد بحري، �س176.

�سلوبيَّة يف �سعر  ة للبنى الأ بعاد التداوليَّ د: الأ )�3 ينظر: الوجيه، �سالح ح�سن حممَّ

عبد العزيز املقالح، �س23-20.

 Hickey: »Stylistics، pragmatics and pragmastylistics«، �4(

 .p. 578
ليزابيث بالك،  ول من كتاب Pragmatic stylistics لإ )�5 ينظر الف�سل الأ

من  الثاين  الف�سل  اإىل  العودة  التاأ�سريَّة ميكن  التعبرات  وحول  �س16-2. 

كتاب: يول، جورج: التداوليَّة، ترجمة: ق�سي العّتابي، �س37-27.

ها، حتَّى  التـــي �سنحـــاول هنا اأن نلـــمَّ اإملامة �سريعـــة باأهمِّ

ل نحتـــاج اإىل التف�سيل فيهـــا يف اأثناء تنـــاول مو�سوعنا 

�سارة اإليها فقط. رجومة« اإذ �سنكتفي بالإ �سا�سيِّ »الأ الأ

:Speech act theory الكالم  اأفعال  ة  نظريَّ  .1  .3

ة تن�ـــسُّ علـــى اأنَّ قيمة الـــكالم لي�س فيما  هـــي نظريَّ

مه من معلومات اأو فيما يعربِّ عنه من اأفكار، بل فيما  يقدِّ

ينجـــزه من اأفعـــال. وينبغي األ يحيل هـــذا امل�سطلح على 

طة، »بل علـــى جمموع املوقف  ــم ب�سورته املب�سَّ فعل التكلُـّ

نه من �سياق الكالم )املوقف الذي  ، مبا يت�سمَّ التِّ�ســـايلِّ

يحـــدث فيه الـــكالم، وامل�ساركـــون، واأّي تفاعـــل لفظّي اأو 

ة التي ميكـــن اأن ت�سهم يف  ج�ســـدّي( ومـــن ال�سمات اللغويَّ

.
�6(

معنى التفاعل«

وقد ميَّز جون اأو�ستني John Austin – وهو �ساحب 

ة – بني ثالثة اأنواع من الفعل الكالمي، هي:  هذه النظريَّ

فعـــل القـــول locutionary act وهو قـــول �سيء ما من 

لفاظ يف �ســـورة جملة مفيـــدة، والفعل  خـــالل اإطـــالق الأ

الإجنـــازّي illocutionary act وهو القيام بفعل �سمن 

 perlocutionary act قول �سيء مـــا، والفعل التاأثرّي

.
�7(

وهو الفعل الناجت عن القول واملرتتِّب عليه

فعـــال الكالميـــة ب�ســـورة مبدئيَّة  ـــم اأو�ستـــني الأ وق�سَّ

ـــات verdictives تتمثَّل يف احلكم كالتربئة  اإىل: ُحكميَّ

هـــا، واإنفاذيَّات  دانـــة والتقـــومي والت�سنيف وما لفَّ لفَّ والإ

ـــات exercitives تق�ســـي مبتابعة اأعمال مثل  اأو تنفيذيَّ

هام وما �سابهها، ووعديَّات  الطـــرد والعزل والت�سمية والتِّ

ف بطريقة  commissives ُتلزم املتكلِّم بالقيام بت�سرُّ
ما مثل الوعد واملوافقة والتعاقد وما اإىل ذلك، و�سلوكيَّات 

خرين كالعتذار  behabitives تعربِّ عن التفاعل مع الآ
وال�سكـــر والتهنئـــة والرتحيب وما يف حكمهـــا، وتبيينيَّات 

ـــات expositives تخت�ـــسُّ بالعر�س كالتاأكيد  اأو عر�سيَّ

 .Black: Pragmatic stylistics. p. 17 �6(

بني  الكالميَّة  فعال  الأ ة  نظريَّ ها�سم:  د  �سيِّ طالب  الطبطبائي،  مثاًل:   - ينظر   �7(

جامعة  مطبوعات  الكويت:  العرب،  والبالغيِّني  املعا�سرين  اللغة  فال�سفة 

الكويت، 1994م، �س8–9.
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 .
�1(

ة وما اإليها والنفي والو�سف واملحاجَّ

ق ت�سنيف  ثـــم جاء جون �ســـرل John searle ليدقِّ

اأو  ـــات  تقريريَّ تـــي:  الآ النحـــو  ـــة علـــى  الكالميَّ فعـــال  الأ

اإخباريَّات assertives الهدف منها تطويع املتكلِّم حيث 

الكلمـــات تتطابق مع العـــامل وحيث احلالـــة النف�سيَّة عي 

ـــات commissives الهدف  اليقـــني باملحتـــوى، ووعديَّ

ـــم ملتزًما باإجناز عمـــل وحيث يجب اأن  منهـــا جعل املتكلِّ

ة الواجبة هي  يطابق العامُل الكلماِت وحيث احلالة النف�سيَّ

ـــات directives الهدف  ـــة، واأمريَّات اأو طلبيَّ �سدق النيَّ

منهـــا جعل املخاطب يقـــوم باأمر ما، اإذ يجـــب اأن يطابق 

العـــامُل الكلمـــاِت و تكون احلالـــة النف�سيَّة رغبـــة/ اإرادة، 

واإيقاعيَّات اأو ت�سريحيَّات declarations الهدف منها 

اإحـــداث واقعة حيث التوافق بني العامل والكلمات مبا�سر، 

ـــات expressives الهـــدف منها  ـــات اأو اإف�ساحيَّ وبوحيَّ

ة نيَّة  ة ب�ســـرط اأن يكـــون ثمَّ التعبـــر عـــن احلالـــة النف�سيَّ

.
�2(

�سادقة وحيث ل توجد مطابقة بني العامل والكلمات

:Co-operative principle التعاون  مبداأ   .2  .3

اقـــرتح بـــول غراي�ـــس Paul Grice هـــذا امل�سطلـــح 

ى غراي�س  للدللـــة على الظروف املثلى للمحادثـــة. وقد �سمَّ

اأربعـــة �سروط اأو مبادئ اأو م�سلَّمـــات maxims تقف وراء 

 maxim of كل اتِّ�ســـال لفظـــيٍّ ناجح، هـــي: مبداأ الكـــم

ن الكالم القـــدر الالزم وح�سب  quantity وهـــو اأن يت�سمَّ
مـــن املعلومات، ومبداأ الكيـــف maxim of quality وهو 

�سارات التي ل اأ�سا�س  اأن يكون الكالم �سادًقا وبريًئا من الإ

لهـــا، ومبداأ ال�سلـــة maxim of relation وهو اأن يكون 

 maxim of الـــكالم يف �سلب املو�ســـوع، ومبداأ الطريقـــة

املعا�سرين  اللغة  فال�سفة  بني  الكالميَّة  فعال  الأ ة  نظريَّ الطبطبائي:  ينظر:   �1(

من  التداوليَّة  فيليب:  بالن�سيه،  ا:  اأي�سً وينظر  �س10.  العرب،  والبالغيِّني 

اأو�ستني اإىل غوفمان، ترجمة: �سابر احلبا�سة، �س62.

املعا�سرين  اللغة  فال�سفة  بني  الكالميَّة  فعال  الأ ة  نظريَّ الطبطبائي:  ينظر:   �2(

من  التداوليَّة  بالن�سيه:  ا:  اأي�سً وينظر  �س30–32.  العرب،  والبالغيِّني 

اأو�ستني اإىل غوفمان، �س66.

manner وهو اأن يكون الكالم وا�سًحا ل لب�س فيه ول غمو�س 
. واأيُّ خرق لإحدى هذه امل�سلَّمات 

�3(

ول اإ�سهـــاب ول اإطناب

.
�4(

يف�سي اإىل ح�سول ظاهرة ال�ستلزام احلوارّي

:Conversational implicature احلوارّي  ال�ستلزام   .3  .3

يقـــوم ال�ستلزام احلواريُّ على فكرة اأنَّ هناك معاين 

ل ميكـــن حتديدها اإل من خالل �سياق احلوار اأو املحادثة 

ة احلرفيَّة  الـــذي ُوجدت فيه. ومن غر النتقـــال من القوَّ

لُّ طرفا التِّ�سال طريقهما  ـــة �سي�سِ ة ال�ستلزاميَّ اإىل القوَّ

اإىل الفهم.

وقـــد اقرتح غراي�ـــس تنميًطا للعبـــارات اللغويَّة، على 

ـــة للعبـــارة اإىل معـــان  اأ�سا�ســـه تنق�ســـم احلمولـــة الدلليَّ

ـــة. فاملعاين ال�سريحة هي املدلول  �سريحة ومعان �سمنيَّ

 ، عليها ب�سيغة اجلملة ذاتهـــا، وت�سمل: املحتوى الق�سويَّ

ة الإجنازيَّة احلرفيَّة. واملعاين ال�سمنيَّة هي املعاين  والقوَّ

التي ل تدلُّ عليها �سيغة اجلملة بال�سرورة، ولكنَّ لل�سياق 

دخـــاًل يف حتديدهـــا والتوجيـــه اإليهـــا، وت�سمـــل: معـــاين 

عرفيَّة، ومعاين حواريَّة. واملعاين احلواريَّة هي التي تتولَّد 

طبًقـــا للمقامـــات التي ُتْنَجـــز فيها اجلملة؛ مثـــل الدللة 

.
�5(

ال�ستلزاميَّة

:Relevance theory املالءمة  ة  نظريَّ  .4  .3

ــــة، اأر�سى معاملهــــا الل�ساين  ــــة تداوليَّة معرفيَّ هــــي نظريَّ

الربيطــــاينُّ ديــــردر ول�ســــن D. Wilson والفرن�ســــيُّ دان 

�سرببــــر D. Sperber، وهي تهتمُّ بال�سياق الذي ينبغي اأن 

ــــف ال�سياق من زمرة من  لَّ يكون امللفــــوُظ متالئًما معه. ويتاأ

قوال  ة من ثالثة م�سادر هي: تاأويل الأ الفرتا�سات امل�ستمدَّ

.
�6(

امل�سبقة، واملحيط الفيزيائّي، وذاكرة النظام املركزّي

املعجم  من  �س102  احلديثة،  دبيَّة 
الأ امل�سطلحات  د:  حممَّ عناين،  ينظر:   �3(

.�speech act theory :ة )مادَّ

)�4 ينظر: �سحراوي، م�سعود: التداوليَّة عند العلماء العرب، �س34.

)�5 ينظر: املرجع نف�سه، �س34.

)�6 ينظر: املرجع نف�سه، �س39-38.
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

ة املالءمـــة: »كلَّما قلَّ اجلهد  ومن اأهم مبـــادئ نظريَّ

املعريفُّ املبذول يف معاجلة امللفوظ ازدادت درجة مالءمة 

هذا امللفوظ، وكلما ا�ستدعى التعامل مع ملفوظ ما جهًدا 

.
�1(

كبًرا كانت مالءمته �سعيفة«

:Argumentation theory احِلَجاج  ة  نظريَّ  .5  .3

ة،  ـــات التداوليَّ ـــة احِلَجاج من اأهم النظريَّ ُتَعـــدُّ نظريَّ

وهـــي تنفرد بحقلها املنهجيِّ لكرثة العتناء بها والتاأليف 

فيهـــا منذ �سنـــة 1973م عندما �سقَّ لهـــا »اأزفالد ديكرو 

ـــة بهـــا يف الدر�ـــس  Ozwald Ducrot« طريًقـــا خا�سَّ
مها  ة التي قدَّ فعال الكالميَّ ة الأ الل�ســـايّن، مفيًدا من نظريَّ

جون اأو�ستني وجون �سرل، فقد »قام ديكرو بتطوير اأفكار 

طـــار، اإ�سافة  اأو�ستـــني باخل�سو�س، واقـــرتح، يف هذا الإ

.
�2(

فعلني لغويَّنْي، هما فعل القت�ساء وفعل احِلَجاج«

مـــة علـــى الوظيفة  ـــة للغـــة مقدَّ فالوظيفـــة احِلَجاجيَّ

ـــا ل يكون اإل  ـــة، »فالزعم بو�ســـف احلقيقة رمبَّ خباريَّ الإ

ة – مبمار�ســـة �سغط على  قناًعـــا لزعـــٍم - اأكـــرث جوهريَّ

ة احِلَجاج من فكرة  . ومن هنا تنطلق نظريَّ
�3(

خر« اآراء الآ

ة بق�سد التاأثر، وهي حتاول اأن تبنيِّ اأنَّ  نـــا نتكلَّم عامَّ »اأنَّ

ة؛  ـــة، وظيفًة ِحَجاجيَّ اللغـــة َتـْحمل، ب�سفة ذاتيَّة وجوهريَّ

قوال نف�سها،  ٌر لها يف بنيـــة الأ اأي اأنَّ هـــذه الوظيفـــة موؤ�سَّ

ة  ة وال�سرفيَّة واملعجميَّ ويف املعنى، وكلِّ الظواهر ال�سوتيَّ

.
�4(

ة« ة والدلليَّ والرتكيبيَّ

واحِلَجاج ن�ساط قـــويلٌّ ينتمي اإىل جمال التداوليَّات، 

ويتعلَّق ببحث مزدوج عن احلقيقة: بحٍث ذي طابع عقلّي، 

يٌّ عـــن توليٍف بني  ، وهو »حا�ســـل ن�سِّ
�5(

ثـــرّي وبحـــث تاأ

.
�6(

نات متلفة تتعلَّق مبقاٍم ذي هدف اإقناعّي« مكوِّ

)�1 املرجع نف�سه، �س40.

)�2 العزاوي، اأبو بكر: اللغة واحِلَجاج، �س15.

ة والتلفُّظ والتداوليَّة، �س246. �سلوبيَّ )�3 احلبا�سة، �سابر: ل�سانيَّات اخلطاب الأ

)�4 املرجع نف�سه، �س8.

اأحمد  ترجمة:  �سلوب،  والأ ة  النظريَّ بني  احِلَجاج  باتريك:  �سارودو،  ينظر:   �5(

وال�ستدلل  »احِلَجاج  حبيب:  اأعراب،  وكذا:  �س15-14.  الوردين، 

احِلَجاجّي«، �س102.

�سلوب، �س16. ة والأ )�6  �سارودو: احِلَجاج بني النظريَّ

ـــز بالرتاتب، من حيث  ويـــرى دوكـــرو اأنَّ احُلجج تتميَّ

ة وال�سعف، وهـــو ما اأف�ســـى به اإىل ابتـــداع مفهوم  القـــوَّ

 .
�7(

ة للُحجج« ال�سلَّم احِلَجاجـــّي الذي »هو عالقة تراتيبيَّ

ة، ل من جهة  ة تتَّ�ســـم بالقوَّ رجومة حجَّ ونحـــن نرى اأنَّ الأ

حمتواهـــا اأو اإحالتها اخلارجيَّة، بل من جهة خ�سائ�سها 

الذاتيَّة وموقعها يف �سل�سلة الكالم.

ًة لي�س اأمًرا  ودرا�سة الن�ـــسِّ احِلَجاجيِّ درا�سًة اأ�سلوبيَّ

مـــا مـــع اإمياننـــا بـــاأنَّ الن�ـــسَّ احِلَجاجيَّ  جديـــًدا، ول �سيَّ

ا اإل مبهارات  ـــم لغويًّ ـــة ل َتظهر ول تتج�سَّ ـــة خطابيَّ »فعاليَّ

. ولكنَّ اجلديد يف بحثنا هـــذا اأنَّ الرتكيز 
��8((

ـــة« اأ�سلوبيَّ

د من احُلجج، يتَّ�سم بخ�سائ�س  فيه ين�سبُّ على نوع حمدَّ

اأ�سمينـــاه  اأنـــواع احلجـــج، وهـــو مـــا  ـــة  ـــزه مـــن بقيَّ متيِّ

رجومة«. »الأ

ة  ـخذنا طريًقا خا�سَّ ـــا اتَّ رجومة، فاإنَّ وب�سبـــب متيُّز الأ

ف بهـــا ويك�ســـف عـــن خ�سائ�سها  لدرا�ستهـــا، مبـــا يعـــرِّ

واأنواعهـــا، ُمِفيديـــن مـــن كلِّ مـــا ورثنـــاه مـــن اأدواٍت يف 

�سلوبيِّ ثم ما ا�ستجدَّ علينا من اأدوات التحليل  التحليل الأ

التداويّل، وذلك يف بوتقة م�سرتكة ت�سمُّ يف اأثنائها خليط 

ة التداوليَّة. �سلوبيَّ املنهجني، وهو الأ

رجومة: لالأ – تداوليَّة  �سلوب  الأ 4. اخل�سائ�س 

 التي 
�9(

رجومة مبجموعة مـــن اخل�سائ�س تنمـــاز الأ

ة  �سلوبيَّة وحدهـــا، اأو اإىل التداوليَّ ل ميكـــن ن�سبتها اإىل الأ

ب  وحدهـــا، بـــل اإىل كلتيهما مًعـــا، ولذلـــك ا�ستعملنا مركَّ

)�7 العزاوي: اللغة واحِلَجاج، �س20.

)�8 اأعراب: »احِلَجاج وال�ستدلل احِلَجاجّي«، �س108.

جوبة امل�سكتة يف درا�ستها  )�9 ذكرت الدكتورة منرة فاعور خم�س �سمات بالغيَّة لالأ

يجاز يف التعبر، ح�سن  �سابة يف القول، الإ ، الإ ال�سالفة، وهي: ال�سرعة يف الردِّ

امل�سكتة«، �س116  جوبة  الأ واإ�سكاته )ينظر: »بالغة  اإفحام اخل�سم  البيان، 

يكتنفه  بع�سها   – الدار�سة  ذكرت  كما   – ة  بالغيَّ �سمات  وهي  بعدها(،  وما 

امل�سكت  ة باجلواب  ولي�ست �سمة خا�سَّ بالعموم  يتَّ�سم  خر  الآ وبع�سه  الغمو�س، 

كلِّ  يف  لي�ست  فهي  الردِّ  يف  ال�سرعة  ا  واأمَّ البيان.  وح�سن  يجاز  والإ �سابة  كالإ

عبد  اجلوزي،  ابن  )ينظر:  منها  ن�سيب  للحمقى  اإذ  البلغاء،  �سمة  حوال  الأ

�سوب يف  لني، �س35(، ولهذا كان الأ اأخبار احلمقى واملغفَّ الرحمن بن علّي: 

رجومة، فاإنَّ  التعبر عن هذه ال�سمة ما اأ�سميناه »املباغتة« �سمن خ�سائ�س الأ

يف  )ال�سرعة  بخالف  هدف،  نحو  ك  وتتحرَّ ق�سد  عن  تنتج  اإيجابيَّة  املباغتة 

ه. ( فاإنَّها اأ�سبه ب�ساروخ غر موجَّ الردِّ
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ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

ة  �سلوبيَّ �سلوب – تداوليَّة( للدللة على الن�سبة اإىل )الأ )الأ

رومة.  التداوليَّة( بو�سفه منهًجا واحًدا، واإن كان ثنائيَّ الأ

واأهمُّ هذه اخل�سائ�س:

لغويَّة:  غر  لغويَّة/   .1  .4

ة، اأو »حتمل ب�سفٍة  اإذا كانت اللغة ذات طبيعة ِحَجاجيَّ

؛ فاإنَّ احِلَجاج – يف 
�1(

ة« ذاتيَّة وجوهريَّة وظيفــــة ِحَجاجيَّ

ة ذات  رجومة ُحجَّ ، وعليه فاإنَّ الأ
�2(

املقابل - »ن�ساط قويّل«

ة، مــــن حيث اإنَّها قائمٌة باللغة اأ�سواًتا وتركيًبا  طبيعة لغويَّ

رجومة هــــي اللغُة يف  ودللــــًة. واللغــــُة التي تنتمــــي اإليها الأ

ال�ستعمال، فهي كالم وتلفُّظ وخطاب يف �سياق حّي.

رجومة متثِّل احلالة الق�سوى للرغبة يف الكالم؛  اإنَّ الأ

نَّ حاجة املتكلِّم اإليهـــا يف مقام احلوار واجلدل �سديدة  لأ

هـــا الرغبة القاتلة؛ من حيـــث اإنَّ اإجناز هذه  ـــة، لكنَّ وملحَّ

ـــظ تقتل الـــكالم اإذ ُتوِقُفه. وبهذا  الرغبـــة يف �سياق التلفُّ

نة من عنا�سر اللغة - تعمل  رجومة - مع كونها مكوَّ فاإنَّ الأ

ا.  �سدَّ اللغة؛ اإذ توقف جمرى الكالم وت�سع له حدًّ

اإنَّ الكالم احِلَجاجيَّ العتياديَّ ُيْنِتج كالًما، من حيث 

خرى تولِّد ثالثة، وهكذا؛  ة اأخرى، والأ ة تولِّد حجَّ اإنَّ احلجَّ

ة  ة التي ل حجَّ نَّها احلجَّ رجومة فاإنَّها ُتنتج اأفعاًل؛ لأ ا الأ اأمَّ

فعال املنجزة على اأر�س الواقع؛  بعدهـــا، وما بعدها اإل الأ

يًة اأخرى من خ�سائ�سها. ُة خا�سِّ ولذلك متثِّل الإجنازيَّ

ية  رجومـــة ذات خا�سِّ ومن هنـــا ميكـــن القـــول اإنَّ الأ

ـــة من اجلهة  ة مـــن جهة، وغر لغويَّ مزدوجـــة؛ فهي لغويَّ

ف يف اآخـــر الن�ـــسِّ مينحهـــا  خـــرى، وموقعهـــا املتطـــرِّ الأ

ية، ويهبهـــا قيمتها »فهي تنتمـــي اإىل طبيعة  هـــذه اخلا�سِّ

ّي، وتنتمـــي يف الوقت نف�سه  لغويَّة، وهذا هـــو واقعها املادِّ

اإىل طبيعـــة احلـــدث غر اللغـــويِّ بقدر مـــا ي�سبح الفعل 

ية  . وكلُّ هذا يعطيها اأهمِّ
�3(

اللغويُّ نف�ُسه حدًثا يف العامل«

)�1 العزاوي: اللغة واحِلَجاج، �س14.

�سلوب، �س16. ة والأ )�2 �سارودو: احِلَجاج بني النظريَّ

�سلوبيَّة، �س106. )�3 مولينيه: الأ

منوذج  ة التداوليَّة، كمـــا اأنها متثِّل الأ �سلوبيَّ ـــة يف الأ خا�سَّ

�سلوبيِّ  كرث و�سوًحـــا لزدواج اللغويِّ بغر اللغـــوّي، والأ الأ

بالتداويّل.

ـــة جمموعة التقنيات  ية العامَّ ويدخـــل يف هذه اخلا�سِّ

مثلة قيد الدر�س؛  ا منها يف الأ ة التي ر�سدنا بع�سً �سلوبيَّ الأ

كالنـــداء، وال�ستفهام، وال�ستق�ســـاء، والعك�س الرتكيبيِّ 

والـــدليّل، والتعري�ـــس، وما اإىل ذلك مـــن تقنيات �سيمرُّ 

مثلة التي �سنوردها يف باقي البحث. ها يف الأ علينا بع�سُ

احلواريَّة:   .2  .4

َقلُّه قــــوٌل وَردٌّ عليه،  رجومــــة يف ن�سق حوارّي، اأَ تــــي الأ تاأ

رجومة خــــارج هذا الن�سق. ومــــن هنا كانت  ول ت�ســــوَُّر لالأ

رجومــــة مفتقرًة اإىل غرها من الكالم، به يقوم معناها  الأ

ر  ن رابًطا لغويًّا يت�سدَّ ق تداولهــــا؛ لذا لزم اأن تت�سمَّ ويتحقَّ

رجومــــة غالًبــــا؛ كاأدوات: ال�ستئنــــاف )الفــــاء، الواو(،  الأ

�سارة )هذا(، واجلواب )نعم، ل(.  �سراب )بل(، والإ والإ

وخا�سية احلواريَّة هي خا�سيـــة اأ�سا�سيَّة يتجلى فيها 

، فاحلوار هو 
�4(

ة البعد التداويلُّ للخطاب احِلَجاجي عامَّ

اأهمُّ اأ�ســـكال التفاعل اللفظيِّ »وهو املجال الطبيعيُّ الذي 

ي - يف  ية توؤدِّ . وهذه اخلا�سِّ
�5(

يقـــع فيه احِلَجاج بامتياز«

رجومـــَة اأ�سلوٌب  ر الأ حيـــان - اإىل اأن يت�ســـدَّ كثـــر من الأ

، ول �سيَّما النداء وال�ستفهام. اإن�سائيٌّ طلبيٌّ

ووا�ســـح من النمـــاذج املدرو�سة يف هـــذا البحث، اأنَّ 

قوال ال�سابقة يف  رجومة ل تتَّ�سح اإل بربطها بالأ دللـــة الأ

احلوار، ومن ثمَّ فاإنَّ مبداأ )ال�ستلزام احلوارّي( اأ�سا�سيٌّ 

رجومة وفهمها. يف التعامل مع الأ

ف:  التطرُّ  .3  .4

رجومـــة يف اآخر الـــكالم واآخر احلـــوار؛ اإذ ل  تقـــع الأ

كالم بعدهـــا. وهي اإذا كانت �سديـــدة التِّ�سال مبا قبلها 

)�4 ينظر: اأعراب، »احِلَجاج وال�ستدلل احِلَجاجّي«، �س103.

)�5 العزاوي، اأبو بكر: اخلطاب واحِلَجاج، �س53.
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مـــن الكالم حلاجتهـــا اإىل احلوار وانبنائهـــا عليه؛ فاإنَّها 

ـــا بعدها منـــه، فـــال يعقبها كالم،  �سديـــدة النقطـــاع عمَّ

واإن �ســـادف اأن اأعقبهـــا كالم فاإنَّه يكـــون مف�سوًل عنها 

بلحظات من ال�سكوت والوجوم، اأو يكون من قبيل الو�سف 

فعال التي تنجزها. لالأ

رجومـــة يف املنت�سف، ما بني  ية تقع الأ وبهـــذه اخلا�سِّ

الـــكالم من جهة، واحلدث النا�ســـئ عن الكالم يف اأر�س 

خـــرى؛ ومن ثمَّ كانت هـــي ال�سيغَة  الواقـــع من اجلهة الأ

�سلوبـــيِّ يف اجتاهه التداويّل.  ة للدر�س الأ كـــرَث منوذجيَّ الأ

ة اأو�ستني  ـــة الفعل الكالمـــيِّ يف نظريَّ واإذا ا�ستعرنـــا ثالثيَّ

 
�1(

ة فعل الكالم، ولزم فعـــل الكالم« »فعـــل الكالم، وقـــوَّ

رجومة؛ �ستظهر لدينا هذه الثالثيَّة: لالأ

الكالم )لغوّي(.  1-

رجومة )لغويَّة/ غر لغويَّة(. الأ  2-

احلدث )غر لغوّي(.  3-

رجومة اأ�سبه بالربزخ الذي تختلط  فعلى هذا تكون الأ

ة ل جندها  فيه خ�سائ�س الكالم واحلدث يف حالة خا�سَّ

يف كثر من التعبرات اللغويَّة.

املباغتة:   .4  .4

رجومـــُة الـــكالَم يف �ســـورة مباغتـــة وغر  ُتوِقـــُف الأ

تلقائيَّة؛ مبعنـــى اأنَّ عجلة الكالم تكـــون دائرًة، والطرُف 

ـــئ ملوا�سلة الـــكالم، ولكنَّ العجلـــة تعرت�سها  خر متهيِّ الآ

حجرة كبرة ُتوقـــف دورانها، ولي�ست هذه احلجرة �سوى 

رجومة، واإل  يـــة اأ�سا�سيَّة يف الأ رجومة. فاملباغتة خا�سِّ الأ

كانت من جملة الكالم املعتاد الذي ل بدَّ له من نهاية. 

ا ُعرف يف النقد  رجومـــة عمَّ ز الأ ية متيِّ وهـــذه اخلا�سِّ

 واأ�سرابهما من 
�2(

العربـــيِّ القدمي بالختتـــام والنتهـــاء

�سياء بالكالم(،  ة )كيف ننجز الأ ة اأفعال الكالم العامَّ )( اأو�ستني، جون: نظريَّ  �1(

ترجمة: عبد القادر قينيني، �س123.

)( مطلوب، اأحمد: معجم النقد العربيِّ القدمي، ج1، �س108، 239.  �2(

د لل�سامعني  التقنيات التي ُتنهي الـــكالم يف �سال�سة ومُتهِّ

قًة بذلك مبداأ  بـــاأنَّ احلوار يف طريقه اإىل النتهـــاء، حمقِّ

رجومة ب�سكل �سارخ.  التعاون الذي تخرقه الأ

ة تتطلَّب  رجومـــة جملـــًة ا�ستفهاميَّ هذا، ومـــع كون الأ

رجومـــة -  جواًبـــا ومـــن ثـــمَّ ا�ستمـــراًرا للحـــوار؛ فـــاإنَّ الأ

جابة عن  ل الإ مبباغتتها ال�سديـــدة - توقف احلوار، وتوؤجِّ

ا ل ياأتي اأبًدا. اإل  ال�سوؤال اإىل زمن تاٍل يطول ويق�سر ورمبَّ

دت من دللة ال�ستفهام  اأنَّ بع�ـــس هذه ال�ستفهامات جترَّ

دها ال�سياق. اإىل دللت اأخرى يحدِّ

رجومة اآتية ب�سورة  ـــة لالأ ة احِلَجاجيَّ والواقـــع اأنَّ القوَّ

يـــة: املباغتة، ل مـــن امل�سمون  ـــة مـــن هذه اخلا�سِّ اأ�سا�سيَّ

العقليِّ اأو املحتوى املعريفِّ الذي ت�ستمل عليه، ففعاليتها – 

اإذن - تكمـــن يف قطعها املفاجئ لت�سل�سل الكالم، وهو ما 

رجومة  ني، ومن هنا فالأ ي/ املتلقِّ ُيْحِدُث �سدمًة لدى املتلقِّ

ة بامتياز.  ظاهرة تداوليَّ

جنازيَّة:  الإ  .5  .4

ـــة، ولـــو كان اإيقاُف  ة اإجنازيَّ رجومـــة قـــوَّ ـــن الأ تت�سمَّ

خـــر الإجنـــاَز الوحيَد لها  الـــكالم اأو اإ�ســـكاُت الطرف الآ

ها تتجاوز ذلك اإىل اإجناِز اأكرث من فعل، قد  لكفاهـــا، لكنَّ

ها تدمريًّا. من ذلك هذا اخلرب:  يكون بع�سُ

»كان الوزيـــر عبيـــد اهلل بن �سليمـــان اأر�سل اإىل ثعلب 

ليختلـــف اإىل ولده القا�ســـم؛ فاأبى، واعتـــذر بال�سيخوخة 

ْنِفْذ اإيلَّ من ترت�سيه من اأ�سحابك؛  وال�سعـــف؛ فقال له: اأَ

فاأنفـــذ اإليه هـــاروَن ال�سريـــر؛ فا�ستح�سر الوزيـــُر عبيُد 

اج، وجمع بينه وبني هارون؛ ف�ساأله  اهلل اأبا اإ�سحـــاق الزجَّ

اج: كيف تقـــول: �سربُت زيًدا �سرًبا؟ فقال: �سربُت  الزجَّ

زيًدا �سرًبا. فقال: كيف تكني عن زيد وال�سرب؟ فاأفحمه؛ 

ومل يجب، وحار يف يده، وانقطع انقطاًعا قبيًحا؛ ف�سرفه 

الوزيـــر، واختـــار الزّجاَج لتاأديب ولده؛ فـــكان ذلك �سبب 

.
�3(

منيَّة هارون«

دباء، ج6، �س2762.  )�3 احلموّي، ياقوت بن عبد اهلل: معجم الأ
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تيـــة: »وما كان  وعقـــب هذا اخلـــرب توجد العبـــارة الآ

ن يذهب عليه هذا؛ فاإنَّ جواب امل�ساألة: �سربُته  هارون ممَّ

ة التي اأقيمت  د اأنَّ فاعليَّة احلجَّ اه«. وهذا التعقيـــب يوؤكِّ اإيَّ

ا اأتت  على هارون احلائك يف �ســـورة ال�سوؤال املذكور، اإمنَّ

مـــن �سياقها التداويّل، ل مـــن ال�سياق العقلـــيِّ اأو املعريفِّ 

جـــاب عنـــه؛ مبعنى اأنَّ �سياق التـــداول مل يكن - يف  واإل لأ

اًل له ليجيب عن  زمانـــه ومكانه - منا�سًبا لهارون ول موؤهِّ

ة اأو اجتماعيَّة. ة اأو �سحيَّ ا لظروف نف�سيَّ ال�سوؤال؛ رمبَّ

فعال التي  ومالحظ يف هذا الن�سِّ العدد الكبر من الأ

رجومة »كيف تكني عن زيد وال�سرب؟« على  اأجنزتهـــا الأ

ة من  اأر�س الواقع، وهي اأفعال متالحقة ومرتاتبة يف القوَّ

فحام، عدم  ة: الإ على وتنتهي بنهاية ماأ�ساويَّ دنى اإىل الأ الأ

جابة، احلرة، النقطاع، فقدان الوظيفة، املوت. الإ

رجومة: الأ اأنواع   .5

يَّة املختارة يف هذا البحث،  ر�سدنا يف النماذج الن�سِّ

رجومـــة الداخليَّة  رجومـــة، همـــا الأ نوعـــني من اأنـــواع الأ

رجومة اخلارجيَّة. والأ

الداخليَّة:  رجومة  الأ  .1  .5

رجومة النا�سئة من احلـــوار نف�سه، ولي�س لها  هـــي الأ

ارتباط بال�سياق اخلارجّي؛ اإل من حيث اأثُرها التداويّل. 

رجومـــة نا�سئة عـــن ا�ستغال  وقـــد ظهـــر لنـــا اأنَّ هـــذه الأ

حمـــوري الختيـــار والتوزيـــع يف الن�ـــسِّ نف�ســـه، ا�ستناًدا 

اإىل معيـــار ال�سياق الريفاتـــرّي، ل اإىل معاير خارجيَّة، 

ـــا بح�سب مفهوم  رجومة بذلك م�سلـــًكا اأ�سلوبيًّ فتكـــون الأ

 .
�1(

ريفاتر

ة وليدة القول ال�سابق  رجومة الداخليَّ وغالًبا ما تكون الأ

قوال،  مبا�سرة يف احلوار، اإذا عددنا احلوار �سل�سلة من الأ

رجومة الداخليَّة  مثلة على اأنَّ الأ واإن كانت هنــــاك بع�س الأ

رجومة مبا�ســــرة. ونعدُّ هذا  كانــــت وليدة قول ل ي�سبــــق الأ

�سلوبّي، �س150. اهات البحث الأ د: اجتِّ اد، �سكري حممَّ )�1 عيَّ

رجومة الداخليَّة، مهاًدا  القول ال�سابق يف احلوار واملولِّد لالأ

رجومة«. ْمهودة« ِوَزان »الأ يها »الأُ لها، ولذلك ن�سمِّ

ة:  رجومة الداخليَّ وعلى هذا، ظهر لدينا منطان من الأ

منط ا�ستبدايّل، واآخر توزيعّي. 

.1  .1  .5

رجومة الداخليَّة، على  يقوم النمط ال�ستبدايلُّ من الأ

رجومة، باأخرى وردت يف  ا�ستبدال كلمة - اأو اأكرث - يف الأ

مهودة. وقد األفينا العالقة بني الكلمتني قائمًة يف اأغلب  الأ

ا على الت�ساد اأو على ال�ستقاق.  مثلة اإمَّ الأ

وهذا ال�ستبدال يقوم على مبداأ الختيار، وهذا املبداأ 

ري   من جهـــة، ولدى منظِّ
�2(

�سلوب ري الأ مهّم لـــدى منظِّ

خرى، فعندهم اأن »اختيار املتكلِّم  احِلَجـــاج من اجلهة الأ

م  األفاَظـــه للتعبر عن اأفكاره قلَّما يكـــون اختياًرا ل تتحكَّ

.
�3(

ة« فيه غايات ِحَجاجيَّ

.1  .1  .1  .5

ة  يَّ ـــة الت�سادِّ ـــة ال�ستبداليَّ رجومـــة الداخليَّ تتَّ�ســـم الأ

ة  هـــا ل ُتـْحـــدث تغيـــًرا يف البنيـــة التوزيعيَّ نَّ - عـــادة - باأ

ها.  مهودة، ويقت�سر التغير على ال�ستبدال بكلمة �سدِّ لالأ

ـــة التغير فاإنَّ اأثـــره التداويلَّ  وعلـــى الرغم مـــن حمدوديَّ

ا. ومن اأمثلة ذلك: وفعَله الإجنازيَّ كبٌر جدًّ

»مرَّ ه�ساُم بُن عبد امللك ببع�س اأهل الُكْلفة والف�سول، 

الة ي�سحبها يف الرتاب، فقـــال له املتكلِّف:  وعليه حلَّـــة ذيَّ

ك من ذلك؟  يـــا هذا؛ اإنَّك اأف�سدت ثوبـــك. قال: وما ي�سرُّ

قـــال: ليتك األقيتـــه يف النار. قال: ومـــا ينفعك من ذلك؟ 

.
�4(

فحام« فاأفحمه غاية الإ

ة  رجومـــة »وما ينفعك من ذلك؟« هـــي نتاج عمليَّ فالأ

ا�ستبدال يف مفردة واحدة، حيث ا�سُتبدلت كلمة »ينفعك« 

مهودة، وهو ا�ستبدال  ك« يف الأ رجومـــة بكلمة »ي�سرُّ يف الأ

اهاتها، �س26. �سلوبيَّة مفاهيمها واجتِّ )�2  ربابعة، مو�سى �سامح: الأ

ة احِلَجاج، �س79. )�3 �سولة، عبد اهلل: يف نظريَّ

)�4 اجلاحظ، عمرو بن بحر: ر�سائل اجلاحظ، ج1، �س164.
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قائم على الت�ساّد، والت�سادُّ م�سلك اأ�سلوبّي. وهنا نالحظ 

ـــة ذاُت بعـــد ِحَجاجـــي  اأنَّ »�سيغـــة التوجيـــه ال�ستفهاميَّ

.
�2(

ا حتمله من نربة �ساخرة ، ف�ساًل عمَّ
�1(

مهّم«

.2  .1  .1  .5

ة  ـــة ال�ستقاقيَّ ـــة ال�ستبداليَّ رجومـــة الداخليَّ واأمـــا الأ

ة  ـــدث تغيًرا كبـــًرا يف البنيـــة التوزيعيَّ نَّها حُتْ فتتَّ�ســـم باأ

للكالم نا�سًئا من تغرُّ �سيغة الكلمة. ومن اأمثلتها:

»التقـــى يف بع�س بالد الهند رجـــالن، فقال اأحدهما 

خـــر وكان غريًبا: ما اأقدمك بالدنا؟ قال: جئت اأطلب  لالآ

ْم اأنَّك قد  علـــم الَوْهم. قال له ال�سائـــل وكان اأحكم: فتوهَّ

.
�3(

اأ�سبته وان�سرْف. فاأُفحم«

مهودة  خرة مـــن الأ فقـــد ا�ستثمر احلكيـــم الكلمة الأ

ْم«، وبنى  وهـــي »الوهم«، وا�ستقَّ منها فعاًل طلبيًّا هو »توهَّ

ة بتقنية  رنـــا يف البالغة العربيَّ عليـــه اأرجومته، وهذا يذكِّ

طراف« التي حتكم بنـــاء الن�س وجتعل بع�سه  »ت�سابـــه الأ

خرة يف  ـــا علـــى بع�س، من خـــالل تكرار الكلمـــة الأ مبنيًّ

جملة، يف اأول اجلملة التالية.

.2  .1  .5

ة،  ة التوزيعيَّ رجومة الداخليَّ واأما النمط الثاين، وهو الأ

فقائم على اإعـــادة توزيع كالم �سابق يف احلوار، من دون 

مور التي  تغير يف مفرداته، واإعادة ترتيب الكلمات من الأ

. ومن اأمثلة هذا النمط:
�4(

ة التداوليَّة �سلوبيَّ ُتعنى بها الأ

ـــام اإذا كلَّمه اإن�سان اأجابـــه قبل انق�ساء  »كان اأبـــو متَّ

نَّه قد علم ما يقول فاأعدَّ جوابه. فقال له رجل:  كالمه، كاأ

ام ومِلَ ل تقول من ال�سعر ما ُيْعَرف؟ فقال: واأنت  يـــا اأبا متَّ

.
�5(

مِلَ ل تعرف من ال�سعر ما ُيقال؟ فاأفحمه«

جلاج«،  احلقيقة  يف  هو  ما  ك�سف  يف  احِلَجاج  »اآليَّات  احل�سني:  ها�سم،  بنو   �1(

�س56.

)�2 ينظر: املرجع نف�سه، �س56.

د: الب�سائر والذخائر، ج7، ط1، �س71. )�3 التوحيدي، عليُّ بن حممَّ

 Hickey: »Stylistics، pragmatics and ينظر:   �4(

 .pragmastylistics«، p. 579
ام، �س72. د بن يحيى: اأخبار اأبي َتـمَّ )�5 ال�سويل، حممَّ

مهودة،  ام غر اأْن َعَك�َس ترتيب اأفعال الأ فلم يزد اأبو متَّ

فجعل »تعرف« مكان »تقول«، و«ُيقال« مكان »ُيعرف«؛ لكنَّ 

ـــع اأحدث اأثـــًرا قويًّا يف  هـــذا التوزيـــع املباغـــت غر املتوقَّ

املحاور بحيث مل يقَو على موا�سلة احلوار.

رجومة الداخليَّة  مثلة ال�سابقـــة اأنَّ الأ ووا�سح مـــن الأ

ق اأثرهـــا التداويلَّ من الكالم نف�سه، اأكرث من مرجع  حتقِّ

رجومـــة اآتيٌة مـــن انبهار  ـــة الأ الـــكالم، مبعنـــى اأنَّ فاعليَّ

ف  اخل�سم ب�سيغتها ومن ثمَّ بقدرة �ساحبها على الت�سرُّ

ا من دون اإمعان فكر  ـــز زمنيٍّ حمدود جدًّ يف القول يف حيِّ

اأو تكلُّف عبارة. 

ة ُتظهر اأنَّ �ساحب  رجومة الداخليَّ وكثر من اأمثلة الأ

مهودة(  رجومة يتَّكئ علـــى كالم اخل�سم )�ساحب الأ الأ

يف اإنتاج اأرجومته، وهو مـــا يزيد انبهار اخل�سم و�سعوره 

رجومة اإىل اأبعد مدى. ة الأ بالغيظ، ويقّوي تداوليَّ

اخلارجيَّة:  رجومة  الأ  .2  .5

وهـــي منطـــان: اأرجومـــة نا�سئة مـــن ن�ـــسٍّ خارجّي، 

واأخرى نا�سئة من �سياق خارجّي.

.1  .2  .5

رجومـــة النا�سئـــة مـــن ن�ـــسٍّ خارجـــيٍّ تعتمـــد على  فالأ

ة �سابقة يف  يَّ ال�ست�سهـــاد بن�سو�ـــس اآتية من منظومـــات ن�سِّ

�س  الوجود على الن�سِّ احلواريِّ القائم، واأبرزها الن�سُّ املقدَّ

رجومة  ـــق هـــذا النمـــط مـــن الأ كالقـــراآن واحلديـــث. ويحقِّ

تية من  ـــة الآ ة احلجَّ ـــة فعَله التـــداويلَّ من خالل قوَّ اخلارجيَّ

ا - مباغتة املحاور بالرّد،  قدا�سة الن�ّس، ومن خالل – اأي�سً

�سة. هذا، وَيُعدُّ )�سارودو(  والتعري�س بجهله الن�سو�َس املقدَّ

 .
�6(

ال�ست�سهاد اأ�سلوًبا قوليًّا من اأ�ساليب الإجناز احِلَجاجّي

ومن اأمثلة ذلك:

»اأُتي املن�سور برجل �ُسعي به اإليه، فخاطبه املن�سور، 

َوُيَتَكلَُّم  ته، فقـــال له املن�ســـور: اأ فاأخذ الرجـــل ياأتي بحجَّ

�سلوب، �س94. ة والأ )�6 ينظر: �سارودو، احِلَجاج بني النظريَّ



168
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

َلـــَدّي؟ فقـــال: يا اأمر املوؤمنـــني؛ اإنَّ اهلل عـــزَّ وجلَّ يقول: 

اِدُل َعـــن َنْف�ِسها}، اأفنجادل اهلل  ِتي ُكلُّ َنْف�ٍس جُتَ {َيـــْوَم َتاأْ

جـــداًل ول نكلِّمـــك كالًمـــا. فاأُفحم املن�ســـور من كالمه، 

.
�1(

واأمر له بجائزة، وعفا عنه«

ا: ومن ذلك اأي�سً

ا قال: ح�ســـرت جمل�ًسا فيه  ـــد بن زكريَّ ثنا حممَّ »حدَّ

د بـــن عائ�سة التَّميمّي، وفيه جعفر بن  عبيد اهلل بن حممَّ

القا�سم الها�سمـــّي، فقال لبن عائ�سة: ههنا اآية نزلت يف 

ا. قـــال: وما هي؟ قـــال: قوله تعاىل  بنـــي ها�سم خ�سو�سً

ـــُه َلِذْكـــٌر َلـــَك َوِلَقْوِمـــَك{. فقال ابن عائ�ســـة: قوُمه  }َواإنَّ

ا. قال:  ُقَرْي�ـــس، وهي لنا معكم. قـــال: بل هي لنا خ�سو�سً

{. َقاَل: َف�سكت  قُّ َب ِبِه َقْوُمَك َوُهـــَو احْلَ فُخـــْذ معها }َوَكذَّ

.
�2(

َجْعَفر، َفلم يجد َجَواًبا«

.2  .2  .5

رجومة النا�سئـــة من �سياق  والنمط الثـــاين، وهـــو الأ

ع على وفـــق ال�سياق، فهناك اأرجومة نا�سئة  خارجّي، يتنوَّ

مـــن �سياق احلال، واأخرى من �سيـــاق تاريخّي، وثالثة من 

ق هذا  �سيـــاق عقلّي، ورابعة مـــن �سياق اجتماعـــّي. ويحقِّ

ة اأثَره التداويلَّ من خالل  رجومـــة اخلارجيَّ النمط من الأ

مرجـــع الكالم اأكرث من الـــكالم نف�ســـه، واإن كان الكالم 

ـــة التي تزيد من  �سلوبيَّ ن بع�ـــس التقنيات الأ نف�ســـه يت�سمَّ

ته.  تداوليَّ

.1  .2  .2  .5

رجومة النا�سئة من �سياق احلال: فمثال الأ

»قـــال خالـــد بن �سفـــوان لبالل بـــن اأبي بـــردة الذي 

ـــًدا يف جمل�س يو�سف بن عمـــر الثقفي عامل  اأُح�ســـر مقيَّ

ه�ســـام: احلمـــد هلل الـــذي اأذلَّ �سلطاَنك، وهـــدَّ اأركانك، 

واأزال جمالك، وغرَّ حالك، فواهلل كنت �سديد احلجاب، 

د بن ح�سني: الك�سكول، ج3، �س1577. )�1 العاملي، حممَّ

ذكياء، �س118. )�2 ابن اجلوزي، عبد الرحمن بن علّي: الأ

ـــا بال�سريـــف ُمظهـــًرا للمع�سية. فقـــال بالل: يا  م�ستخفًّ

مـــر عليك مقبل  خالـــد؛ اإمنا ا�ستطلـــَت عليَّ بثـــالث: الأ

ـــي معر�س، واأنت طليق واأنا عاٍن، واأنت يف وطنك واأنا  وعنِّ

.
�3(

غريب. فاأفحمه«

رجومـــة يف اأنَّها  ـــة يف هـــذه الأ ة التداوليَّ تكمـــن القـــوَّ

تهـــا اأ�سلوب عر�س  ت�ستثمـــر واقع احلـــال، وزاد من تداوليَّ

واقـــع احلال عن طريـــق ا�ستخـــدام تقنيتـــني اأ�سلوبيَّتني: 

وىل تقنيـــة املقارنـــة، وهـــي اأ�سلوب قويلٌّ مـــن اأ�ساليب  الأ

؛ والثانية تقنية ال�ستق�ساء، وبهما 
�4(

الإجناز احِلَجاجّي

اأجنز املتكلُِّم فعاًل على اأر�س الواقع باأْن اأفحم خ�سمه من 

خرى ا�ستعطـــف احلاكَم واحل�سوَر  جهة، ومـــن اجلهة الأ

ب�سورة غر مبا�سرة من دون اأن يقلِّل من قدر نف�سه.

ا هذا اخلرب: ومن ذلك اأي�سً

ة باملدينة، فا�ستاق اإليها،  »خرج كثرِّ اإىل م�سر؛ وعزَّ

ه نحو املدينة؛ مل يعلم  فقام اإىل بغلة له، فاأ�سرجها، وتوجَّ

بـــه اأحـــد، فبينا هو ي�ســـر يف التيه مبكان يقـــال له فيفاء 

خـــرمي؛ اإذا هـــو بِبِعٍر قد اأقبلـــت من ناحيـــة املدينة، يف 

اأوائلهـــا حمامل فيها ن�سوة، وكثـــرِّ متلثِّم بعمامة له، ويف 

ا نظرت اإليه عرفتـــه، واأنكرها، فقالت  ة، فلمَّ الن�سوة عـــزَّ

ا دنا  لقائد قطارهـــا: اإذا دنا منك الراكـــب فاحب�س. فلمَّ

كثـــرِّ حب�س القائـــُد القطاَر؛ فابتدرته عـــّزة، فقالت: من 

 . الرجـــل؟ قـــال: من النا�س. قالـــت: اأق�سمت. قـــال: كثرِّ

ة واأنا  قالـــت: فاأين تريد يف هذه املفـــازة؟ قال: ذكرُت عزَّ

مب�ســـر فلـــم اأ�سرب اأن خرجـــُت نحوها علـــى احلال التي 

ة لقيْتـــك فاأمرْتك بالبكاء اأكنت  ترين. قالـــت: فلو اأنَّ عزَّ

ة اللثام عن وجهها، وقالت:  تبكي؟ قال: نعم. فنزعت عزَّ

اأنا عّزة، فاإن كنت �سادًقا فافعْل ما قلت. فاأُفحم. فقالت 

للقائـــد: ُقـــْد قطارك؛ فقـــاده، وبقي كثـــرِّ مكانه ل يحر 

ا فقدها �سالت دموُعه، واأن�ساأ  ول ينطق حتَّى تـــوارت، فلمَّ

)�3 ال�سفدي، خليل بن اأيبك: نكت الهميان، �س148.

�سلوب، �س88. ة والأ )�4 ينظر: �سارودو، احِلَجاج بني النظريَّ
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يقول :

ــــنْي ثــــمَّ تركننـــي ــنَْيَ مـــا ق�سَّ وق�سّ

ُد بـَفْيــفـــــا ُخـَرْيـــٍم قائـًمــــــا اأتـلــــــــدَّ

ــى قلــُت َل�ْســــَن بوارًحـــا ــرن حَتّ تاأطَّ

ِديـُف امل�سـرَهــُد وُذْبَن كما ذاب ال�سَّ

اأقـــــول ملــــاء العــــني: اأمعـــْن، لعلَّــــه

ملا ل يرى مـن غائـب الوجــد ي�سهــُد

ــت مبائهـــا نَّ َر ِمْثــَل العــــنِي �سَ فلـم اأَ

عليَّ ول مثلــي علـــى الدمـــع َيْح�سـُد

وبــني الرتاقــــى واللهــــاة حــــــــرارٌة

�1(

َجى ما اإْن تبوح فترُبُد« مكان ال�سَّ

رجومة عليه،  ة �سياق احلال، وبنت الأ لقد ا�ستغلت عزَّ

، وهو ما  رجومة فعلهـــا الإجنازيَّ والتـــداويلَّ قـــت الأ فحقَّ

ا فاأفحمه، واأثَّر فيه اأثًرا بعد اأثر، حيث جمدت  ً باغت كثرِّ

اأع�ســـاوؤه فلـــم يقَو على احلركـــة، ومل ي�سعفـــه ل�سانه، ول 

�سالـــت عينه. وبعد انق�ساء مقـــام التداول املبا�سر �سالت 

رجومة  ة فعل الأ عينـــه ونطق ل�سانه! وهذه يك�سف عن قـــوَّ

وجتاوزه حدود الزمان واملكان.

.2  .2  .2  .5

رجومة النا�سئة من �سياق تاريخّي: ومن اأمثلة الأ

»دخـــل )َعِديُّ بن حامت( على معاوية وعنده عبد اهلل 

بـــن الزبر، فقال ابن الزبر: يـــا اأمر املوؤمنني ِهْجُه فاإنَّ 

ا اأنا فـــال، ولكْن دونك اإن  عنـــده جواًبا. فقـــال معاوية: اأمَّ

�سئـــت. فقال له ابن الزبـــر: اأيَّ يوم ُفقئت عيُنك يا عدّي 

)وكانـــت ُفقئت يوم اجلمل(. َقال: يف اليوم الذي ُقتل فيه 

 .
�2(

يا. فاأفحمه« ِرْبَت على قفاك ُمَولِّ اأبوك ُمْدِبًرا و�سُ

)�1 ابن قتيبة، عبد اهلل بن م�سلم: ال�سعر وال�سعراء، ج1، �س512-511.

مثال، ج2، �س225. وما بني املعقوفني  د: جممع الأ اأحمد بن حممَّ )�2 امليداين، 

زيادة اإي�ساحيَّة من عندنا.

مهودة ا�ستثمار التاريخ ل�ساحلها،  ففي حني اأرادت الأ

�سارة  ت على الإ رجومة اأكرث ا�ستثماًرا له، فقد ردَّ كانت الأ

مهـــودة باإ�سارتـــني، ثم اإنهـــا قلبت الذمَّ  ـــة يف الأ التاريخيَّ

رجومة على هروب اخل�سم  زت الأ بالفقء فخًرا، بـــاأْن ركَّ

ًيا« يف مقابل ثبـــات املتكلِّم، فالعني ُفقئت يف  »مدبـــًرا، مولِّ

حال اإقبال ل اإدبار، وهذا حملُّ فخر.

رجومة النا�سئة من �سياق عقلّي: ومن اأمثلة الأ

 : ْعبيِّ بكالم، فقال ال�سعبيُّ »تكلَّـــم �سابٌّ يوًما عند ال�سَّ

: اأكلَّ العلـــِم �سمْعَت؟ قال:  مـــا �سمعنا بهذا! فقـــال ال�سابُّ

ل. قـــال: ف�َسْطَره؟ قال: نعم. قال: فاجعل هذا يف ال�سطر 

.
�3(

الذي مل ت�سمْعه. فاأُفحم ال�سعبّي«

رجومة هي نتاج التفكـــر العقليِّ واملنطقّي،  فهـــذه الأ

وفيها ا�ستدرج ال�سابُّ ال�سعبيَّ يف احلوار حتى اأو�سله اإىل 

هذه النتيجـــة احِلَجاجيَّة املفحمة مع كونهـــا تبدو للوهلة 

وىل مـــن البدهيـــات، لكـــن ينبغـــي علينـــا األ نقلِّل من  الأ

�ســـاأن البدائه واحلقائق، فهي اأ�ساليب دلليَّة من اأ�ساليب 

.
�4(

الإجناز احِلَجاجّي

رجومة ما  ولكـــنَّ احلقائق والبدهيَّات قد جتـــد يف الأ

لها من حقيقة مطلقة اإىل  يحدُّ من عمومها و�سمولها ويحوِّ

حقيقـــة ن�سبيَّة، وذلك عن طريق ال�سيـــاق العقليِّ امل�ستند 

اإىل مقولت ال�سرع. من ذلك هذا اخلرب:

»قـــال خالـــد لبالل بن اأبـــي بردة يف كالم جـــرى: اإنَّ 

َمْن �سبقَتـــُه فقد ُفتَّه، واإنَّ من �سبقك فقد فاتك. فقال له 

بالل: فاإنَّك قد �سبقك اأجُلك اأفتفوُته؟ وقد �سبقك رزُقك 

.
�5(

اأفيفوُتك؟ فاأفحم خالد«

.4  .2  .2  .5

رجومـــة النا�سئة مـــن �سيـــاق اجتماعي؛ فاإن  واأمـــا الأ

ة للمحاور، اأو التعر�س  خالقيَّ الغالب عليها م�سُّ اجلوانب الأ

للفوارق الطبقيَّة. من ذلك هذا اخلرب:

د بن مو�سى بن عي�سى: حياة احليوان الكربى، ج1، �س205. ِمري، حممَّ )�3 الدَّ

�سلوب، �س75. ة والأ )�4 ينظر: �سارودو، احِلَجاج بني النظريَّ

)�5 التوحيدي: الب�سائر والذخائر، �س177.
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( ابـــَن حزم قال لـــه الباجّي: اأنا  »ملا ناظـــر )الباجيُّ

نَّك طلبته واأنت ُمَعاٌن  ة يف طلـــب العلم؛ لأ اأعظم منك همَّ

عليه ت�سهر مب�ســـكاة الذهب، وطلبُته واأنـــا اأ�سهر بقنديِل 

بائـــِت ال�سوق. فقال ابن حزم: هـــذا الكالم عليك ل لك؛ 

ا طلبَت العلم واأنت يف تلك احلال رجاَء تبديلها  ـــك اإمنَّ نَّ لأ

مبثل حـــايل، واأنـــا طلبُته يف حني مـــا تعلُمه ومـــا ذكرَته، 

خرة.  فلـــم اأرُج بـــه اإّل علـــوَّ القدر العلمـــيِّ يف الدنيـــا والآ

.
�1(

فاأفحمه«

حالـــة علـــى الو�سع  ووا�ســـح مـــن هـــذا املثـــال اأنَّ الإ

ة؛ اإذ  رجومة التداوليَّ ـــة الأ الجتماعـــي كان �سبًبا يف فاعليَّ

مهودة ترمي اإليه من انتقا�س  رجومة ما كانت الأ قلبت الأ

رجومة عن  مكانة ابن حزم العلميَّة، وذلك باأن ك�سفت الأ

مهودة. احلقد الطبقيِّ املاثل يف الأ

النتائج:  .6

خرة  رجومة م�سطلح اقرتحناه لو�سف العبارة الأ الأ

يف احلوار احِلَجاجّي، وهي تتَّ�سم مبجموعة من اخل�سائ�س 

تي:  �سلوب – تداوليَّة، التي تتمثَّل يف الآ الأ

ها  ة لكنَّ ـــة لغويَّ ة، مـــن جهة اأنَّها حجَّ ـــة/ غر لغويَّ 1. لغويَّ
تعمل �سدَّ اللغة باإيقاف الكالم.

ـــة، من حيث اإنَّها ل تكت�سب ح�سورها ودللتها  2. احلواريَّ
اإل يف ن�سق حوارّي.

طة بني  ف، وهو اأنَّها تقع يف اآخـــر الكالم متو�سِّ 3. التطـــرُّ
الكالم واحلدث.

رجومة،  ة الأ ية تك�ســـف عن قـــوَّ 4. املباغتـــة، وهـــي خا�سِّ
ط له. فها مطَّ َم اأنَّ تطرُّ وتدفع توهُّ

رجومة هي  ـــة، فاحِلَجـــاج فعـــل كالمـــّي، والأ 5. الإجنازيَّ
عنف للِحَجاج، وترتتَّب عليها اأفعال منجزة  التجلِّي الأ

على اأر�س الواقع.

د: نفح الطيب، ج2، �س77. ري، اأحمد بن حممَّ )�1 املقَّ

رجومة نوعان رئي�سان:  ولالأ

ة التي ت�ستند اإىل بنية الكالم نف�سه،  رجومة الداخليَّ 1. الأ

ومن ثمَّ فهي منطان: ا�ستبداليَّة قائمة على ا�ستبدال 

ها اأو اأخَتها  ـــا اأن تكون �سدَّ كلمة باأخرى يف الن�سِّ اإمَّ

يف ال�ستقاق، واأخرى توزيعيَّة قائمة على اإعادة ترتيب 

رجومة الداخليَّة  الـــكالم املوجود. ومن اأجل �سبط الأ

مهودة( ليدلَّ  و�سعنا م�سطلًحـــا موازًيا لها هـــو )الأ

ا عليها اأو  رجومة ردًّ علـــى العبارة التي تنطلق منها الأ

متا�سًيا معها.

ة التـــي ت�ستند  رجومـــة اخلارجيَّ 2. والنـــوع الثـــاين هو الأ

اإىل عن�سر من خـــارج الن�س، وهي منطان: اأرجومة 

نا�سئة مـــن ن�سٍّ خارجـــيٍّ تعتمد علـــى ال�ست�سهاد اأو 

ة �سابقة  يَّ ال�ستدلل بن�سو�س اآتية من منظومات ن�سِّ

ذوات قوة ِحَجاجيَّة، واأخرى نا�سئة من �سياق خارجيٍّ 

ع بتنوُّع ال�سياق، فهناك اأرجومة نا�سئة من �سياق  يتنوَّ

احلـــال، واأخرى من �سياق تاريخـــّي، وثالثة من �سياق 

ق هذا  عقلـــّي، ورابعـــة مـــن �سيـــاق اجتماعـــّي. ويحقِّ

ة اأثـــَره التداويلَّ من  رجومـــة اخلارجيَّ النمـــط من الأ

خـــالل مرجع الكالم اأكرث من الكالم نف�سه، واإن كان 

ة التي  �سلوبيَّ ن بع�س التقنيات الأ الكالم نف�ســـه يت�سمَّ

ته. تزيد من تداوليَّ

خر، جند منا�سًبـــا اأن يو�سي البحث بدرا�سة  ويف الأ

خرة مـــن الن�سو�س النرثيَّة  اأ�سمـــل، تتناول العبارات الأ

ية  وال�سعريَّة وحتى يف لغة اخلطاب اليومّي، ملا لها من اأهمِّ

، فيكون اأقرب اإىل  ي من الن�سِّ اه املتلقِّ اإذ هي اآخر ما يتلقَّ

ثُّر وال�ستجابة. احلفظ والتمثُّل والتاأ
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واملراجع: امل�سادر  ثبت   .7

امل�شادر:  .1  .7

د بن اأحمد  ب�سيهـــّي، �سهـــاب الدين اأبو الفتـــح حممَّ 1. الإ
بـــن من�ســـور )ت852هــــ(: امل�ستطـــرف يف كلِّ فـــنٍّ 

م�ستظـــرف، عنـــي بتحقيقـــه: اإبراهيـــم �سالح، ج1، 

ط1، بروت: دار �سادر، 1999م.

ـــد بـــن اأحمـــد  2. ابـــن اأبـــي عـــون، اإبراهيـــم بـــن حممَّ
جوبـــة امل�سكتـــة، درا�ســـة وحتقيق:  )ت322هــــ(: الأ

مـــي اأحمد يو�ســـف، ط1، القاهرة: عـــني للدرا�سات 

ة، 1996م. ن�سانيَّة والجتماعيَّ والبحوث الإ

3. ابـــن اجلـــوزي، اأبو الفرج عبـــد الرحمن بـــن علّي بن 
لـــني،  ـــد )ت597هــــ(: اأخبـــار احلمقـــى واملغفَّ حممَّ

مـــر مهنا، ط1، بـــروت: دار الفكر  �سرحـــه: عبد الأ

اللبنايّن، 1990.

4. ابـــن اجلـــوزي، اأبو الفرج عبـــد الرحمن بـــن علّي بن 
ذكياء، حتقيـــق: عادل عبد  ـــد )ت597هــــ(: الأ حممَّ

ة  ة العامَّ ا�س، القاهـــرة: الهيئة امل�سريَّ املنعم اأبو العبَّ

للكتاب، 2003م.

5. ابن ر�سيق، اأبو علـــّي احل�سن القروايّن )ت463هـ(: 
العمـــدة يف حما�ســـن ال�سعـــر واآدابه ونقـــده، حتقيق: 

د حميي الدين عبد احلميد، ج1، ط5، بروت:  حممَّ

دار اجليل، 1981م.

ينورّي  ـــد عبد اهلل بن م�سلـــم الدِّ 6. ابـــن قتيبة، اأبو حممَّ
د  )ت276هـ(: ال�سعر وال�سعراء، حتقيق: اأحمد حممَّ

�ساكر، ج1، القاهرة: دار املعارف، 1982م.

ـــد بن مكـــرم بن علّي  7. ابـــن منظـــور، اأبـــو الف�سل حممَّ
فريقـــّي )ت711هــــ(: ل�سان العـــرب، ج12، ط3،  الإ

بروت: دار �سادر، 1414ه.

د  �سفهـــايّن، اأبو الفـــرج عليُّ بن احل�ســـني بن حممَّ 8. الأ

ا�ـــس  غـــاين، حتقيـــق: اإح�ســـان عبَّ )ت356هــــ(: الأ

ا�س، ج4، ط3، بروت:  واإبراهيم ال�سعافـــني وبكر عبَّ

دار �سادر، 2008م.

ا�س )ت  د بن العبَّ 9. التوحيـــدي، اأبو حيَّان عليُّ بـــن حممَّ
نحو 400هــــ(: الب�سائـــر والذخائر، حتقيـــق: وداد 

القا�سي، ج7، ط1، بروت: دار �سادر، 1988م.

10. اجلاحـــظ، اأبـــو عثمان عمـــرو بن بحر بـــن حمبوب 
)ت255هـ(: ر�سائل اجلاحظ، حتقيق: عبد ال�سالم 

ـــد هـــارون، ج1، القاهـــرة: مكتبـــة اخلاجني،  حممَّ

1964م.

11. احلموّي، اأبو عبـــد اهلل �سهاب الدين ياقوت بن عبد 
دبـــاء )اإر�ساد  اهلل الرومـــّي )ت626هـ(: معجم الأ

ديب(، حتقيق: اإح�سان عّبا�س،  ريب اإىل معرفة الأ الأ

�سالمي، 1993م. ج6، ط1، بروت: دار الغرب الإ

د بن مو�سى بن  ِمري، اأبو البقاء كمال الدين حممَّ 12. الدَّ
عي�سى بن علّي )ت808هـ(: حياة احليوان الكربى، 

ة، 1424ه. ج1، ط2، بروت: دار الكتب العلميَّ

13. ال�سفدي، �سالح الدين خليل بن اأيبك )ت764هـ(: 
نكـــت الهميان يف نكـــت العميان، وقـــف على طبعه: 

ـــة،  اأحمـــد زكـــي بـــك، القاهـــرة: املطبعـــة اجلماليَّ

1911م.

ـــد بن يحيى بـــن عبد اهلل  14. ال�ســـويل، اأبـــو بكـــر حممَّ
ام، حتقيق: خليل حممود  )ت335هـ(: اأخبار اأبي َتـمَّ

�سالم الهندي،  ام ونظر الإ د عبده عزَّ ع�ساكر وحممَّ

فاق اجلديدة، 1983م. ط3، بروت: دار الآ

ـــد بن ح�ســـني بن عبد  15. العاملـــي، بهـــاء الديـــن حممَّ
د  ال�سمـــد )ت1030هـ(: الك�سكـــول، حتقيق: ال�سيِّ

د ال�سيِّد ح�سني املعلم، ج3، ط1، اإيران: املكتبة  حممَّ

ة، 1427ه. احليدريَّ
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د بـــن اأحمد  ا�ـــس اأحمـــد بن حممَّ ـــري، اأبـــو العبَّ 16. املقَّ
التلم�ســـاين )ت1041هـ(: نفـــح الطيب من غ�سن 

ندل�ـــس الرطيـــب وذكـــر وزيرها ل�ســـان الدين بن  الأ

ا�س، ج2، بروت: دار  اخلطيـــب، حتقيق: اإح�سان عبَّ

�سادر، 1968م.

ـــد بن اأحمـــد الني�سابوري  17. امليـــداين، اأحمـــد بن حممَّ
د حميي  مثال، حتقيق: حممَّ )ت518هـ(: جممع الأ

الدين عبد احلميد، ج2، بروت: دار املعرفة.

واملرتجمة: العربيَّة  املراجع   .2  .7

1. اأعـــراب، حبيـــب: »احِلَجاج وال�ستـــدلل احِلَجاجّي«، 
جملَّـــة عامل الفكر، املجل�س الوطنـــيُّ للثقافة والفنون 

ل،  وَّ داب بالكويـــت: املجلَّـــد الثالثـــون، العـــدد الأ والآ

يوليو - �سبتمرب 2001م.

ة )كيف  ـــة اأفعال الـــكالم العامَّ 2. اأو�ستـــني، جـــون: نظريَّ
�سياء بالكالم(، ترجمة: عبد القادر قينيني،  ننجز الأ

الدار البي�ساء: اأفريقيا ال�سرق، 1991م.

3. بالن�سيه، فيليـــب: التداوليَّة من اأو�ستني اإىل غوفمان، 
ترجمة: �سابر احلبا�سة، الالذقيَّة: دار احلوار للن�سر 

والتوزيع، 2007م.

4. بنـــو ها�سم، احل�سني: »اآليَّات احِلَجاج يف ك�سف ما هو 
يف احلقيقة جلاج )حتليل بالغيٌّ للمبحث الثالث من 

د العمري »دائرة احلوار ومزالق  كتاب الدكتـــور حممَّ

العنف«(«، جملَّة عامل الفكر، املجل�س الوطنيُّ للثقافة 

ربعون، العدد  داب بالكويـــت: املجلَّـــد الأ والفنـــون والآ

الثاين، اأكتوبر - دي�سمرب 2011م.

ـــة  �سلوبيَّ الأ ـــات اخلطـــاب  ل�سانيَّ �سابـــر:  احلبا�ســـة،   .5
ـــة: دار احلـــوار  ـــة، ط1، الالذقيَّ ـــظ والتداوليَّ والتلفُّ

للن�سر والتوزيع، 2010م.

اهاتها،  �سلوبيَّة مفاهيمها واجتِّ 6. ربابعة، مو�سى �سامح: الأ
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بعض توّجهات البحث التطبيقي
في اللسانيات التوليدية

د/ حممد بلبول

معهد الدوحة للدرا�شات العليا
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ملخ�س :

     تطمـــح هـــذه امل�ساهمة اإىل تبيان بع�س مظاهر البحث التطبيقـــي الذي توّجهه اهتمامات الل�سانيات التوليدية، وهو 

 �applied linguistic( اأما الل�سانيات التطبيقة .)linguistic applied( بحث ي�سدق عليه و�سف الل�سانيات املُطّبقة

فتتحـــّدد مُبخرجاتها التقنية وال�سناعية �ساأنها �ساأن الفيزياء والكيميـــاء التطبيقيتني. بال�ستناد اإىل هذا التمييز، ت�سعى 

و�ساط العلمية حاليا، اإىل تو�سيح كيفيات ر�سم فْر�سية  الدرا�ســـة، مـــن خالل ا�ستعرا�س النقا�س العلمي الذي يهيمن يف الأ

�سا�ـــس الفطـــري للمعرفة اللغوية«  خريطةا لبحـــَث التجريبي الذي ير�سد مظاهر النحويـــة بدرا�سته امليدانية حلالت  »الأ

حيائي  مو�سومـــة )marked(؛ من ذلك، مثـــال، اأبحاث بيِكرتون D. Bickerton يف اإطار فر�سيته امل�سّماة: الربنامج الأ

جيال  )bioprogram( التـــي تبلورت يف �سياق  الدرا�سة امليدانية-التجريبيـــة مل�سار حَتوُّل الّرطانات )pidgin( عرب الأ

�سارة امل�ستعملة  بحاث امليدانية يف فهم بنية لغة الإ اإىل لغات مزيج )creole( ذات بنية نحوية غنية. وقد �ساعدت هذه الأ

ّم-الُبكم من خالل درا�سة حالة نيكارغوا وقدمت براهني جتريبية لفائدة اأطروحة الفطرية. وغر�سنا، من  مـــن قبـــل ال�سّ

هذا، حتقيق غايتني، اأولهما حتديد حمتوى معقول ملا ا�سطلحنا على ت�سميته بالل�سانيات املُطّبقة. اأّما الغاية الثانية، وهي 

عمال الل�سانيات املطّبقة -التي تبّنت اإّما  التي ُيحّققها الق�سم الثاين من هذه املقالة، فتتوخى عر�س مناق�سة ت�سوم�سكي لأ

ُمقاربـــة ُع�سويـــة للملكة اللغوية واإما مقاربة اإيثولوجية )ethology(- يف اأفق دعوته اإىل اأهمية توحيد الل�سانيات والعلوم 

حياء.  املعرفية بالعلوم الع�سبية وعلم الأ

الكلمات املفاتيح :

حيائي، الرطانة،  اللغة املزيج، النزعة التطورية، التوحيد، الل�سانيات   الفر�سية الفطرية، الع�سو الذهني، الربنامج الأ

�سلوب الغاليلي. التطبيقة، الل�سانيات املُطّبقة.، الأ



176
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

Some Aspects of The  Applied Linguistics Research
In Generative Linguistics

Dr, mohammed.balboul
Doha Institute for Graduate Studies

mohammed.balboul@dohainstitute.edu.qa
Abstract :
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 (I-
language). 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

ي�ستدعــــي ربُط البحث التطبيقي بالل�سانيات احلديَث 

عــــن الل�سانيات التطبيقية التي يجمــــع الدار�سون على اأنه 

توجد �سعوبة يف حتديد مو�سوعها، اأو ما ُيطِلق عليه بع�سهم 

»مركــــز جاذبيتهــــا«. ذلــــك اأن كثــــرا مــــن امل�ستغلني بهذا 

�ــــس ل يتفقون حول املو�سوعات امل�سمولة بعنايته،  التخ�سّ

خ�سو�سا حني مل َيعــــد حم�سورا يف الل�سانيات الرتبوية/

التعليميــــة. من وجهة نظرنا، ُيف�ّسر هذا بتحّول الل�سانيات 

�سات وجتارب نظرية  التطبيقية اإىل اإطار لتفاعــــل تخ�سّ

واأمربيقيــــة، ل يقف اهتمامها عنــــد م�سكالت ا�ستعمالت 

اللغــــة يف التجربــــة  العامــــة واخلا�سة، بــــل يتجاوزها نحو 

حيائيــــة والع�سبية. وترّتب  اآفاق البحــــث يف الل�سانيات الأ

�س�س القدمية التى جعلت الل�سانيات  عن هذا اأْن تداعت الأ

التطبيقيــــة اإّمــــا �سدى ملا حققته الل�سانيــــات املنكفئة على 

املنهج واإجــــراءات الو�ســــف يف جمال الدرا�ســــة الل�سانية 

مثــــل »�سناعة املعجم« واإّما ممار�سة تقنية حلل مع�سالت 

عملية مثل ا�سطرابات النطق. 

انطالقـــا مـــن هـــذه املالحظـــة �سنحـــاول اأن نقـــّدم 

حيائية وعلم  قـــراءة لنماذج مـــن اأبحـــاث الل�سانيـــات الأ

الل�سانيـــات  يف  ندرجهـــا   )ethology( يثولوجيـــا  الإ

خرة يجـــب، يف نظرنا،  املطّبقـــة ل التطبيقيـــة؛ فهذه الأ

اأن حتـــّدد مُبخرجاتهـــا التقنيـــة وال�سناعيـــة �ساأنه �ساأن 

الفيزياء والكيمياء التطبيقيتـــني. اأما الل�سانيات املطّبقة 

فنتاج توجيه النظريات الل�سانية ال�سورية للبحث العلمي 

التجريبي الذي ي�سعى لتاأكيد اأو دح�س مناذج افرتا�سية-

ا�ستنباطية باأدلة مبا�سرة. 

ي�ستند مـــا �سنقدمه يف هـــذه املقالة اإىل هـــذا املعنى 

خـــر، وغايتنـــا يف ذلك، ِتبيـــان كيف توّجـــه فر�سيات  الأ

نظريـــة م�سو�سة، حـــول اخل�سائ�ـــس اجلوهرية للغة 

الب�سريـــة، البحَث امليداين الـــذي ير�سد مظاهر النحوية 

يف الن�ســـاط التوا�سلي من خـــالل درا�سة حالت مو�سومة 

 D. ؛ مـــن ذلـــك، مثال، اأبحـــاث بيِكرتون )markded(

Bickerton التـــي اهتمت بتتَبع م�ســـار حَتوُّل الّرطانات 
جيـــال اإىل لغـــات نحويـــة. واأبحـــاث  )pidgin( عـــرب الأ

انبثاق  جـــودي كيجـــلJudy Kegl �1(a واآخرين، حول 

ّم- �ســـارة امل�ستعملـــة مـــن قبـــل ال�سّ النحويـــة يف لغـــة الإ

الُبكـــم يف نيكارغوا. وغر�سنـــا، من هذا، حتقيق غايتني، 

اأولهما تقـــدمي �سورة وفية عن احلالـــة الراهنة مل�ساغل 

الل�سانيـــات املطّبقـــة كمـــا متار�ـــس يف حقـــل الل�سانيـــات 

املعرفيـــة. اأّما الغايـــة الثانية، وهي التـــي ُيحّققها الق�سم 

الثاين مـــن هذه املقالة، فتتوخى عر�س تقييم ت�سوم�سكي 

بحاث يف اأفـــق دعوتـــه اإىل اأهمية  ـــرب مـــن الأ لهـــذا ال�سّ

توحيد الل�سانيات والعلوم املعرفية بالعلوم الع�سبية وعلم 

حيـــاء، وتعد مهمـــة التوحيد �سرطـــا �سروريا لرت�سيخ  الأ

َقـــدم الل�سانيات يف ميدان العلـــوم ال�سلبة. اإذ بدون هذا 

النتماء  �سيبقى الغمو�س �سائدا، وهو غمو�س ينجم عنه 

ق معرفة  تهافت الر�سيد العلمي حول اللغة. اإذ بدون حتقُّ

علميـــة باخل�سائ�س اجلوهرية للغـــات الب�سرية ، �سيظل 

الف�سل بني النظـــري والتجريبي والتطبيقي غر وا�سح، 

مقارنـــة مبا اأُجنـــز يف الفيزيـــاء، مثال، التي يقـــوم فيها 

التق�سيـــم اإىل فيزيـــاء نظرية وفيزيـــاء جتريبية وفيزياء 

تطبيقية على اأ�س�س وا�سحة.

التطبيقية ونتائجها  لبِكرتون  مربيقية  الأ طروحة  الأ  .1

�pidgin(  1. 1. �سرورة انبثاق النحوية من خالل الرطانات

و�ساط العلمية بنظريته  ُيْعرف ديرك ِبكرتـــون يف الأ

 �bioprogram( »حيائـــي املو�سومـــة ب »الربنامـــج الأ

وهـــي فر�سية �ساغها على اأ�سا�ـــس مالحظات بخ�سو�س 

النتقال من الرطانـــات )pidgin( اإىل اللغات الهجينة 

)creole(. لقـــد اأتـــاح لـــه ُمقامه يف كّل مـــن ال�سورينام 

)الغيانا الهولنديـــة �سابقا( وجزر الهاواي، ر�سَد احلالة 

مربيقيـــة التي ُتـــربز كيفية ن�سوء اللغـــة وبروزها كبنية  الأ

)�1   انظر التفا�سيل يف:

Steven Pinker، Language Instinct; (New 
Work، HarperPerennial، 1994) ، p. 36
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مكتملة نحويا. ترتبط هـــذه الظاهرة بحقبتني من تاريخ 

طل�ســـي والعبودية  العـــامَل احلديـــث: جتارة العبيـــد يف الأ

بو�سفها و�سيلة اإنتاج يف جنوب املحيط الهادي. 

 لقد تنّبه اأرباب مزارع القطن والتبغ والقهوة وق�سب 

ال�سكـــر اإىل خطورة التوا�ســـل اللغوي بـــني العبيد ب�سبب 

احتمال اأن ُي�سهم ّذلك يف بروز حركة الحتجاج وما يتوّلد 

عنها من حتفيز على الع�سيان والتاآمر على م�ساحلهم؛ 

فحَر�ســـوا على اأن تكون جمموعات العبيد والعمال ُمكَونة 

ل�سن لتتحقق غاية تقلي�س التوا�سل  من اأفراد متلفي الأ

ل اأن  فيما بينهم اإىل حدود ُدنيا. بع�س اأرباب املزارع َف�سّ

يكون العبيـــد اأو العمال متجان�سني اإثنيا، لكنهم ا�سطروا 

يف نهاية املطاف اإىل قبول الختالط العرقي والّل�سني يف 

�سخا�س  جمموعات العمل. وعلى الرغم من ذلك، فاإن الأ

الذين ل ميلكون لغة م�سرتكة م�سطرون، بحكم اإكراهات 

الواقـــع، اإىل التوا�ســـل )مثـــل حالـــة العبيـــد يف مـــزارع 

القطن(. وُيعّد هذا حافزا لهم لبتكار »رطانة« ُتعرف يف 

 .»pidgin« اأدبيات الل�سانيات الجتماعية مب�سَمى

ي�ســـرد بيِكرتـــون معطيات كثـــرة تبني كيـــف تتحول 

الرطانـــة مـــع اأفـــراد اجليـــل الثـــاين اإىل لغـــة نحوية عن 

 one tim, go,(لفاظ مثــــل طريـــق اإفـــراغ كثر مـــن الأ

stay, came(  مـــن دللتهـــا املعجميـــة وحتويلهـــا اإىل 
اأو  )نحويـــة(  وظيفيـــة  دللـــة  ذات  م�ساعـــدة  عنا�ســـر 

ا�ستعمالهـــا كاأدوات اأو عالمـــات اإعـــراب اأو مو�ســـولت. 

ينجز متكلمـــو اجليل الثاين هذه النقلـــة بكل عفوية ومن 

دي مبني على معرفة نحوية ُم�سّبقة. من  غـــر تدخل ق�سْ

حما�سن امل�سادفات اأْن وجد بيِكرتون العديد من العمال 

املهاجريـــن، الذيـــن توا�سلـــوا بلغـــٍة »بدجـــني« يف مزارع 

بدايـــة القـــرن املا�سي بهـــواي، ما زالوا علـــى قيد احلياة 

يف �سبعينيات القـــرن املا�سي، فاأتاح له هذا ا�ستجواَبهم. 

لقـــد تزوج هوؤلء العمال ن�ســـاًء يتكلمن لغات متلفة عن 

لغاتهم، فـــكان اأْن مّت التوا�سل برطانة فقرة نحويا. لكّن 

اأطفال اجليل الثاين املنحدر من هذه الزيجات مل يتكلموا 

الرطانة )البيدجني( كما كان متوقعا بح�سب ت�سور بيئي 

لالكت�ساب، بل طّوروا لغة هجينة هي املعروفة بالإجنليزية 

الهواِوية )ن�سبة اإىل هواي(. وُي�ستخل�س من هذه الوقائع 

اأّن اللغـــات الهجينـــة )creole( هـــي لغـــات اأ�سيلة على 

درجـــة عالية من التنظيم النحوي، فعباراتها تراعي رتبة 

نات الرتكيبية، ولها وا�سمات نحوية م�سبوطة  نحوية للمكِوّ

ومعياريـــة كما هو حال اللغات الكربى. اإّن خ�سائ�س من 

هـــذا القبيل، مل تكن متوافـــرة يف رطانات املهاجرين ومل 

ُتقرت�س من لغات امل�ستعمريـــن اإل كاأ�سوات اأما توظيفها 

طفال ال�سغار الذين مل يتاأثروا  النحوي فُمنَتج اأذهان الأ

برطانات اأبائهم.

ُتبدي اللغات الهجينة املنبثقة عن الرطانات املتناثرة 

ثني واللغـــوي، متاثالت مثرة  عرب مناطـــق الختالط الإ

للده�سة ل ميكن تف�سرها اإل بافرتا�س اأنها تعك�س النحو 

الكلـــي يف �سورتـــه اخلال�سة اأكرث من غرهـــا من اللغات 

املحوريةالتي حظيت بتطور تاريخي ُمعترب مثل الإجنليزية 

ملانيةعلى �سبيل املثال ل احل�سر.  والفرن�سية والعربية والأ

طفال الذين ن�ساأوا يف بيئـــة ت�سودها الرطانة  ذلـــك اأّن الأ

وجدوا اأنف�سهم، بحكم الفقـــر النحوي لرطانات اأبائهم، 

ُمبدعـــني لنحويـــة ل تتيحها جتربتهـــم اخلارجية، بف�سل 

تفعيلهـــم الال�سعـــوري لل�سيغ الكلية للتمثيـــالت النحوية 

لبناء عبـــارات مفيـــدة. ويفرت�س بيكرتون، علـــى اأ�سا�س 

مقارنة دقيقة بني بيانـــات الرطانات وبيانات ل�سانية من 

اأداء اأطفـــال اجليـــل الثـــاين اأّن اللغات الهجينـــة بالرغم 

مـــن التباعد اجلغـــرايف بينهـــا، ت�ســـرتك يف اأ�سل نحوي 

طفال حني  خطـــاء« التي يرتكبهـــا الأ واحد يظهـــُر يف »الأ

يتعلمون اللغات التي لها تاريخ مثل الإجنليزية والفرن�سية 

والعربيـــة. فاأخطاوؤنا يف الف�سحـــى مٌتثل على نحو عفوي 

جمـــال نحوية يف لغات هجينة عديدة كمـــا يف نحو قولنا: 

» يذهبـــون الرجاُل«. و�سبيه بهذا يظهر يف اأخطاء الطفل 

الإجنليـــزي حـــني ي�ستفهم من غر تاأخـــر الفاعل وتقيم 

الرابطة is«  عليه.



179
ول  ❁  فرباير  2018م املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الأ

 Why he is crying ?
بدل 

Why is he crying ?

لقد �سعى بيِكرتون من خالل جُمَمل جتربته امليدانية 

)التطبيقيـــة( امل�ستنرة مبكت�سبـــات الل�سانيات املعرفية 

اإىل �ســـوغ فر�سية جتريبية حول امللكـــة اللغوية وانبثاقها 

: اأولها، مالحظاته 
�1(

على اأ�سا�س ثالثة مرتكزات منهجية

اخلا�ســـة التـــي ا�ستقاهـــا مـــن معاينته ل�ســـرورة تهجني 

الرطانات )creolisation(، اأي ر�سد ال�سبط النحوي 

للرطانات يف �سيـــاق حتّولها اإىل لغات. ثانيها، ال�ستفادة 

مربيقية للنحو التوليدي، وثالثها الو�سع  من املكت�سبات الأ

حيائي والع�سبي  الراهن للمعارف بخ�سو�ـــس التطور الأ

للنوع الب�سري. لن اأعر�س تفا�سيل ت�سّور بكرتون للنقلة 

مـــن »اللغـــة الطـــراز« )protolanguage( اإىل اللغـــة 

احلديثة لبعدها الن�سبي عـــن مو�سوعنا. اأ�سر فقط اإىل 

نرثوبولوجي(،-التي  اأّن بروز اللغات احلديثة )باملعنى الأ

ن�ساق التوا�سلية غـــر النحوية، بخا�سيتني  تتمّيز عـــن الأ

 predicate( احلمليـــة  البنيـــة  وهمـــا  حا�سمتـــني، 

 -)recursivity( الَتكراريـــة  وعالقـــة   )structure
لي�س وليد طفرة، بح�ســـب بكرتون، بل هو ح�سيلة تطور 

�2(

اأحيائي امتد ملاليني ال�سنني.

)�1  اأنظر التفا�سيل يف  مقالة: 

Derek Bickerton، »The language bioprogram 
hypothesis«، Behavioral Brain Sciences، 7،  

(Cambridge University Press، 1984�.

)�2   يرى بيكرتون اأن النتقال من اللغة الطراز اإىل اللغة احلديثة قد مّر بخم�س 

وهي  احلديث،  ن�سان  بالإ مرتبط  مرتبطة  خرة  الأ هذه  ظهور  واأن  مراحل: 

خرة: مرحلة ظهور ال�سمائر ووا�سمات الزمن،  املرحلة الرابعة، تليها املرحلة الأ

والروابط التي تنتمي لل�سرف النحوي للغات. اإن هذة الوا�سمات فر�ست جهدا 

معرفيا مهّما على املتكلم لكنها يف املقابل �سهلت التعّرف على العالقات من قبل 

املتخاطبني، وح�سب بركنتون فاإّن القدرة على بناء العالقات العائدية وربط 

رث  الإ يف  اأُدجِمت  واجلن�س  الزمن  وا�سمات  ونْحونة  عليه  حتيل  مبا  ال�سمائر 

ن�سان من التفاعل على  ن�سان تدريجيا ومن ح�سناتها اأنها مكّنت الإ حيائي لالإ الأ

 .hominids نحو يفوق القدرات التفاعلية لدى اأ�سالفه

انظر مزيدا من التفا�سيل يف:

 Derek Bickerton، Language and Species، 

(Chicago، University of Chicago Press. 1990�. 

trad. fr. La langue d’Adam. �Paris، Dunod، 

2010(. 

حيائي« من توجيه   لقـــد مّكنت فر�سية »الربنامـــج الأ

الهتمام اإىل درا�سة عمليـــات تهجني الرطانات بو�سفها 

عمليـــات تنبـــئ عن ترابـــط بني انبثـــاق النحويـــة ووجود 

ميكانيزمات كلية اأحيائية خا�ســـة بامللكة اللغوية، ف�سال 

عـــن كونها لفتت اأنظـــار املخت�سني الباحثـــني اإىل اأهمية 

ظاهـــرة حتـــّول الرطانـــات اإىل لغة نحويـــة يف جمال لغة 

�سارة، فكان اأن اأ�سبح  هذا ال�سرب من اللغات مو�سوعا  الإ

طفال يف  ُي�سهـــم يف فهم عمليـــات النْحَونة التي ي�ســـرع الأ

القيـــام بها على نحو تلقائي متى كانت جتربتهم الل�سانية 

دنى مـــن املعطيات النحوية  تتـــّم يف بيئة ل تقّدم احلّد الأ

التـــي من �ساأنها اأن حتّفز على ا�ستقاق نحو مالئم. وفيما 

يلي بع�س التو�سيحات بهذا اخل�سو�س.

�سارة : من الرطانة اإىل النحونة 1. 1. 2. لغة الإ

 انطالقـــا مـــن الدرا�ســـات التـــي اأجنـــزت يف اإطـــار 

�سارة  حيائي« ُتعـــّد لغة الإ فر�سية بيكرتـــون »الربنامج الأ

نظامـــا نحويـــا ،ُيقـــدم دليـــال اإ�سافيـــا لفائـــدة انبثـــاق 

النحويـــة من غـــر تدخـــل املحيـــط، وتزكـــي امل�سداقيَة 

حيائية . فخالفـــا ملعتقدات �سائعة،  َالعلميـــة للفر�سية الأ

ل اإليه  �سارة متثيال اإميائيـــا ول ابتكارا َتو�سّ لي�ســـت لغة الإ

 �encoding( املرّبـــون، ف�سال عن اأّنها لي�ســـت ت�سفرا

�سارة توجد حيثما وجد  ِللغـــة الو�سط الجتماعي. فلغة الإ

ر لغتها  ـــم البكم ُتطـــوِّ م-الُبكـــم. وكل ع�ســـرة لل�سّ ال�سُّ

مناط النحوية  �سارية اخلا�سة والتامة التي َت�ستعمل الأ الإ

امل�ستعملـــة يف اللغات املنطوقة. يوؤكـــد هذا، اأّن لغة اإ�سارة 

مريكيني متلفة عـــن نظرتها الرائجة  ـــم البكم الأ ال�سّ

بربيطانيـــا، لكنهمـــا معا ت�ستنـــدان اإىل اأن�ســـاق التطابق 

واجلن�س التي ت�سبه ما هو موجود يف نافاجو )اإحدى لغات 

الهنود احلمر الذين يقيمون يف اجلنوب الغربي للوليات 

فريقية املمتدة  املتحدة( والبانتو )جمموعة من اللغات الإ

من الكامـــرون اإىل جزر الَقمر ومن ال�سودان اإىل جنوب 

اإفريقيا(.
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انكـــب جمموعـــة مـــن علمـــاء الل�سانيـــات النف�سيـــة 

اأمثـــال Judy Kegl واآخرون على تتبـــع كيفية تكوُّن لغة 

�سارة النحوية انطالقا مـــن لغة اإ�سارة يف و�سع رطانة  الإ

)بيدجـــني(. وهياأت ظروف اإ�ســـالح تربوي اأقدمت عليه 

�سارية  ر�سية لتتبع �سرورة حتّول الرطانة الإ نيكارغوا الأ

م البكـــم يف ا�ستقالل  اإىل لغـــة اإ�ســـارة نحويـــة لـــدى ال�سّ

�سالحي  عـــن تدخل املحيـــط. لقد كان هذا الربنامـــج الإ

م-البكـــم يف النظـــام  طفـــال ال�سّ يرمـــي اإىل اإدمـــاج الأ

طفـــال )يف ال�سنـــة العا�سرة(  التعليمـــي وذلـــك بتلقني الأ

القـــراءة والكالم مبحاكاة حركـــة ال�سفاه؛ لكـــّن النتائج 

كانـــت كارثية. ففي اأوقـــات ال�سرتاحة يف باحة املدر�سة، 

طفال يف حافالت النقـــل املدر�سي اأو يف  واأثنـــاء جتّمـــع الأ

طفـــال، امل�سرفون على �سّن  لقاءاتهـــم اخلا�سة، ابتكر الأ

املراهقة، لغة اإ�سارية خا�سة بهم، متلفة عما تعّلموه يف 

الف�سل، على اأ�سا�س احلركات والإمياءات التقريبية التي 

�سرية وداخل ف�سول الدرا�سة.  ي�ستعملونها يف اأو�ساطهم الأ

لقـــد لحظ الدار�سون اأن هذا النظام امل�ستحدث من قبل 

التالميـــذ مبوازاة ما تعلموه يف الف�ســـول، ُثّبت يف ظرف 

وجيز ،واأ�سبح ُي�سار اإليه بالرمز الختزايل )LSN(  اأي 

�سارية �سائعة  �سارة للنيكارغـــوا. اإّن هذه اللغـــة الإ لغـــة الإ

م-البكم ال�سبـــاب الذين تـــرتاوح اأعمارهم ما  بـــني ال�سّ

بـــني ال�سبع ع�سرة �سنة واخلم�س والع�سرين �سنة، وهم يف 

الغالـــب اأ�سخا�س منحدرون من واِلديـــن ي�ستعملون اللغة 

املحكيـــة بال�سوت ول يعانون من �سمم. ويتبنّي للفاح�س 

�سارة هـــذه -التـــي انبثقت خـــارج النظام  لبنيـــة لغـــة الإ

التعليمـــي املُعّد �سلفا حلل مع�سلة هـــوؤلء الذين ل َيقوون 

علـــى ال�سمع ومن ثـــّم على الكالم-اأّنها رطانـــٌة ، اأي اأنها 

جمردة من اأية خ�سائ�س نحوية، ول تتمّيز بغنى اأ�سلوبي 

غرا�س بالغية. يتمثل يف ا�ستعمال التقدمي والتاأخر لأ

م-البكم مـــن نيكاراغوا،الذين ُولدوا  طفـــال ال�سّ الأ

يف بداية القـــرن الواحد والع�سريـــن وتعر�سوا لهذه اللغة 

وهـــم يف حدود ال�سنـــة الرابعـــة من عمرهـــم، مل يعيدوا 

اإنتاجهـــا كرطانة )البدجني( كمـــا اأخذوهامن نظرائهم 

من اجليل ال�سابق، بل ا�ستعملوا لغة اإ�سارية ُمهيكلة نحويا 

واأكرث ثراء اأ�سلوبيا، مقارنة بتلك التي و�سعها اأ�سالفهم. 

زواج الذين يتوا�سلون  الو�ســـع نف�سه حدث مع اأطفـــال الأ

مـــر اأن اأطفـــال اجليل  بالبيدجـــني ال�سوتـــي. جممـــل الأ

الثاين، �سواء تعر�سوا لرطانـــة �سفوية اأم اإ�سارية، فاإّنهم 

يطّورونهـــا اإىل لغـــة �سوتية اأو اإ�سارية متتـــاز بغنى نحوي 

ومتنح اإمكانات تعبرية جيدة. 

م يف اأح�سان والدين يتحدثان  طفال ال�سّ اإذا ن�ســـاأ الأ

�سارة، فاإّنهم يتعّلمونها بالطريقة نف�سها التي يتعّلم  لغة الإ

طفال  طفال العاديون لغة اأبائهم. بيد اأن غالبية الأ بها الأ

م هم من واِلدين �سِوّيني يتكلمون لغة �سوتية ل ت�سل  ال�سّ

مداركهـــم. وهم عالوة على هـــذا، يعي�سون معزولني عن 

عاقة نف�سهـــا، وغالبا ما  نظرائهـــم الذين يعانون مـــن الإ

يوّجهـــون لتعّلم القراءة على ال�سفـــاه. لكنهم حني يبلغون 

�سّن الر�سد فاإنهـــم مييلون للبحث عن جمعيات تتيح لهم 

لقـــاءات عـــرب اأن�سطـــة ترفيهيـــة وثقافيـــة، في�سرعون يف 

�سارة التـــي ي�سبح اكت�سابهـــا �سعبا مثل  اكت�ســـاب لغة الإ

�سعوبـــة اكت�ساب لغـــة اأجنبية بالن�سبـــة لل�سخ�س العادي 

بحكم تعر�سهم املتاأخر ملعطياتها. اإن ال�سخ�س امل�ساب 

باإعاقـــة ال�سمم اخِللقي غالبا ما يكت�سب لغة اإ�سارية بعد 

اأن يتجاوز مرحلة الطفولة املبكرة )وهذه هي القاعدة(، 

ويرتتـــب عن هذا الت�سال املتاأخـــر اأن تكون معرفته بلغة 

�ســـارة متوا�سعـــة، ويعّد وهـــذا دليال علـــى اأن اكت�ساب  الإ

اللغة يجب اأن يتـــاح يف مرحلة مبكرة ب�سرف النظر عن 

كونها لغـــة تربط املعنـــى بال�سوت اأو تربطـــه باحلركات 

�سارية. الإ

1. 1. 3 حالة �سيمون

 لقد بينت درا�سات اأجنزت على حالة فرد اأطلق عليه 

، وهو طفل يعاين من �سمـــم عميق، ُوِلد 
�1(

ا�سم �سيمـــون

�سارة على ِكـــربٍ ، فعاَنيا  مني تعّلما لغـــة الإ من اأبويـــن اأ�سّ

مـــن اآفـــات الكت�ســـاب املتاأخر للغـــة. ما لحظـــه العلماء 

)Steven Pinker، Language Instinct 38  �1-36 �س.
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�سارية اأنهما يعجـــزان عن بناء  الذيـــن در�سوا لغتهمـــا الإ

متتاليـــات اإ�سارية فيها تقدمي ملركب ا�سمي، ال�سيء الذي 

يف�ّسر نـــدرة ا�ستعمالهما لرتاكيب التقـــدمي يف التوا�سل؛ 

مر يختلـــط عليهما ما  ويف حالـــة ا�ستعمالهمـــا له فـــاإّن الأ

يجعـــل ِعبارَتهما غر حُمكمة البنـــاء. فواِلد �سيمون يجد 

�سارة جملة من قبيل: » �سديقي،  �سعوبة يف اأْن يقـــول بالإ

م«. اإّنه ينتـــج �سل�سلة من  كان يعتقـــد اأن ابني الثـــاين اأ�سَ

�ســـارات تقبل اأن ترتجم يف لغـــة ال�سوت اإىل �سيء من  الإ

قبيـــل: »  �سديقـــي كان يعتقـــد، ابني الثـــاين، كان يعتقد 

ـــم« وبالرغم مـــن اأن �سيمون مل يتعر�ـــس اإل اإىل  اأنـــه اأ�سّ

املعطيات الركيكة والفقرة نحويا لوالديه، فاإّنه ا�ستطاع 

اأن ي�ســـوغ لغـــة اإ�سارية تتفـــوق على لغة والديـــه من جهة 

�سلوبية والنحوية، من ذلـــك مثال اأنه ي�ستعمل  الهيكلـــة الأ

فعال على نحو �سحيـــح وينّوع رتب  عالمـــات ت�سريـــف الأ

�ســـارات الوظيفية بجانب  الكلمـــات ب�سال�ســـة ويقحـــم الإ

�ســـارات املحيلة )املعجمية( علـــى نحو مت�سق. تدح�س  الإ

باء  هـــذه التجربة الفكـــرة الفولكلورية التي تزعـــم اأن الأ

ُيعّلمـــون اأبناءهم اللغة. واقع احلال اأنهم يخُلقون ،بكيفية 

ل�سعوريـــة، ظـــروَف ا�ستنبـــاط توافقات البنيـــة النحوية 

القبلية مع البيانـــات  اللغوية ال�سادرة عن املحيط، وهي 

بيانات ناق�سة. وعلى الرغم من ذلك، فاإن الطفل ي�سوغ 

نحـــوا طبيعيا تاما من غر حاجـــة اإىل م�ساعدة منهجية 

وكثيفة �ســـادرة من املحيـــط. وتتطابق نتائـــج الباحثتني 

مع نتائج بيِكرتـــون امل�ستخل�سة من درا�سة لغة املزارعني 

اللذيـــن ا�ستغلوا كعبيد يف مـــزارع القطن منف�سيلني عن 

ّم م�ستعي�سني عنها برطانات كانت  اأوطانهم ولغاتهـــم الأ

اأ�سا�س بروز لغات نحوية لدى اأبنائهم. 

التطبيقي البحث  خلفية  يف  الفطرية  الفر�سية   .2

لقـــد �سبـــق اأن اأملحنـــا يف م�ستهل هذه املقالـــة اإىل اأّن 

م�سمـــون الل�سانيات التطبيقية حتـــّدده يف نهاية املطاف 

برامـــج البحث النظـــري، فالربنامج النظـــري لل�سانيات 

بحاث التطبيقية يف جمال  التوليدية وّجه ب�سكل حا�سم الأ

�ســـارة، ف�سال  ظهـــور اللغات الهجينـــة واكت�ســـاب لغة الإ

عـــن م�ساهمته احلا�سمة يف توجيـــه البحث يف الل�سانيات 

حيائـــي« �سيغـــة من  حيائيـــة التـــي يعـــّد »الربنامـــج الأ الأ

�سيغها. ي�ســـّرح ت�سوم�سكي اأن هذا ال�سرب من الن�ساط 

البحثـــي تابـــع ت�سوريـــا ومنهجيـــا للبحث النظـــري حول 

د موقفه  ماهية املعرفة النحوية وبنيتهـــا الداخلية؛ ويجدِّ

هـــذا يف اأحدث كتاباته بالقول اإّن تقدم البحث التطبيقي 

)امليـــداين( املتعّلق بق�سايـــا اكت�ساب اللغـــة وا�ستعمالها 

ووظيفتها يف املجتمع، واأ�سلها وتطّورها، وتنّوع اخل�سائ�س 

واليـــات الداخليـــة التـــي ت�ســـكل  ل�ســـن والإ امل�سرتكـــة لالأ

اللغـــة كنظام، لـــن يحقق النتائـــج املرجّوة مـــا مل منتلك 

 ومن هـــذا املنطلق 
�1(

ت�ســـورا ولو �سمنيا عـــن طبيعتها.

 �bioprogram( يحائـــي َي�ُســـوغ اأن نقابـــل الربنامج الأ

دنـــى لت�سوم�سكـــي من جهة اأّن  بالربنامـــج الأ
�2(

لبيِكرتون

ول ذو طبيعـــة علمية اأمربيقية، اأّما الثاين، فذو طبيعة  الأ

علميـــة منطقيـــة �سوريـــة. وهما معـــا ي�ســـرتكان يف تبني 

طروحتـــني املركزيتني لل�سانيات املعرفية وندرجهما يف  الأ

كل من )اأ( و)ب(. 

)اأ( اللغة ملكة فطرية 

)ب( اللغة ع�سو ذهني 

مّما يح�ُسن ذكره يف هذا ال�سياق اأن فر�سية »الربنامج 

حيائي« متثل �سيغة من �سيغ الداروينية اجلديدة التي  الأ

تتبنـــى الفكـــرة القائلـــة اإّن امللكـــة اللغوية ح�سيلـــُة تطور 

اأحيائي وع�سبي للنوع الب�سري: وُينكر ت�سوم�سكي يف كثر 

من كتاباتـــه. اأن يكون تطور البنية الذهنية الفطرية للغة 

خر  مرتبـــط بالنتقاء الطبيعـــي وي�ست�سهـــد يف موؤلفه الأ

 �Ian Tattersal( مبوقـــف اإيـــان َتِطر�ســـال )2016(

الـــذي يذهـــب اإىل اأّن درا�ســـة ال�ســـرورة التطوريـــة لـــن 

 Noam Chomsky، What Kind of Creatures Are  �1(

 We?، )New York، Clumbia University Press،

�2016
 Derek Bickerton، The language bioprogram  .2  �2(

�س.   hypothesis 173
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وىل التي حددت ال�سورة  ت�سعف يف اكت�ساف املوؤ�سرات الأ

ن�سان اللغوي، فالوقائع تبنّي بو�سوح  ن�سان، الإ احلالية لالإ

 �homosapien( ن�ســـان احلاليـــة اأن ت�ســـّكل �سورة الإ

حـــدث فجائـــي )abrupt and sudden( ُيرّجـــح اأنـــه 

حتّقـــق يف  فرتة زمنية ق�ســـرة حم�سورة يف خم�س مائة 

األـــف �سنة. بطبيعة احلال هنالـــك انتقادات لهذا املوقف 

دبيـــات املخت�سة، نذكـــر منها،  جندهـــا مب�سوطـــة يف الأ

 
�1(

مثـــال، موقف �ستيفن بينكر يف كتابه »الغريزة اللغوية«

الذي يتعر�س للم�ساألة بتف�سيل يف الف�سل احلادي ع�سر 

وينتقد ت�سومك�سي اآخذا عليه خلطه بني التطور والنتقاء.

وت�سّرِعه يف رف�س اأن يكون انبثاق اللغة لدى النوع الب�سري 

طروحة  نتيجة النتقاء. ويعرّب بيكرتون عن موقف ُموال لالأ

التطوريـــة يف عمله فيكتب: »ُكّتاب عديدون، حتى من بني 

حيائية  هـــوؤلء الذين يقبلون عن طيـــب خاطر الطبيعة الأ

 Lenneberg؛Chomsky 1979( مللكة اللغة الب�سرية

Marantz 1983 ،1967( ينظرون اإىل الطرح بو�سفه 
مـــر ببع�سهم اإىل اأنهـــم يعّدون  �سابقـــا لوقتـــه، وي�سل الأ

البحـــث عن ا�ستعادة اأ�سول اللغة �سيئا غر جمٍد )انظر: 

اأنـــه  كيـــد  والأ  .)Harnad, Stiklis & Lancaster
اإذا كانـــت هذه امللكـــة ذات اأ�س�س اأحيائيـــة )بيولوجية(، 

فيتعـــنّي اأن تكون قد تطّورت �سمن امل�سار العادي للتطور، 

ويجـــب، بالتبعية، اأن متلك تاريخـــا حقيقيا )ورمبا قابال 

�2(

ن نتعقب اآثاره(.« لأ

جممل النقا�س العلمي الذي ي�ستاأثر باهتمام املجموعة 

العلميـــة املنخرطـــة يف براديكـــم الطرح املعـــريف ملقاربة 

اللغـــة، يتمحور حـــول العن�سرين امل�ســـار اإليهما اأعاله يف 

حيائـــي والت�سميم  )اأ( و)ب( يف عالقتهمـــا بالتطـــور الأ

مثـــل للملكة الذي يتعني اأن يكون من�سجما مع افرتا�س  الأ

اأنهـــا فطريـــة. لكن مـــا املق�ســـود بال�سبـــط بالفطرية؟ 

يحتمل هذا ال�سوؤال جوابني: جـــواب �سالب ُيعّرف املقولة 

)Steven Pinker، Language Instinct  �1. �س 358

 Derek Bickerton، The Language biogram   �2(

.187  186- hypothesis�س. 

مبـــا لي�س منهـــا فنقول: اإّن معنـــى اأن تكـــون اللغة فطرية 

ُي�ستفـــاد مـــن اأّنها غُر ُمكت�سبـــة. وي�سعنا هـــذا التعريف 

باإزاء ثنائية: فطري/ مكت�ســـب. لكن التدقيق يف حمتوى 

دللـــة »فطري« �سيقـــود حتما اإىل التمييـــز بني خا�سيتني 

لّلفـــظ: خا�سيـــة ا�ستنتاجيـــة )inferential( واأخـــرى 

جتريبية: بالن�سبـــة للخا�سية ال�ستنتاجية ال�سورية، فاإّن 

جان كلود ميلـــرن )1989( ُيحّددها علـــى النحو التايل: 

»)اأ( اإذا ُعّدت اخلا�سية �س فطريًة يف جمموعة �س، فاإّن 

كّل اأفـــراد املجموعة �ـــس ميِلكون اخلا�سية �ـــس. )الكلّية 

امل�ستحيـــل،  مـــن  كان  اإذا  )ب(  ؛   ))universality(

�سمـــن �سروط حمّددة، اإن�ساء �ســـرورة اكت�ساب معقولة، 

فاإّن اخلا�سية �س، ُتعّد فطرية«.

طروحة القائلة بفطريــــة اللغة ل  مــــن البديهــــي اأّن الأ

ميكــــن اأن اأن يكون لهــــا م�سمون مبا�ســــر اإل اإذا اأُ�سند لها 

زة )موِجبة(  يِّ ن يتوافق مع معاير مُمَ معنى حمددا قابال لأ

طروحة التي تّدعي  طروحة املقابلة، اأي الأ تف�سلها عن الأ

اأن اللغــــة مكت�سبــــة مــــن التجربــــة. ل يكفــــي اأن نحيل على 

اأن�ســــاق فل�سفيــــة، حيث تقوم الفطرية بــــدور مركزي، كما 

هــــو احلال بالن�سبة للفل�سفة الديكارتية التي ا�ستنتجت اأّن 

مبادئ العقــــل م�سرتكة وم�ستقلة عــــن التجربة ول ميكن، 

ْوىل اأن نتّوجه نحو الِعلم  بالتبعيــــة، اإل اأن تكون فطرية. الأَ

احلديث لرنى كيف يحاول ربط » املعرفة الفطرية« باأ�سا�س 

مادي جتريبي)substrate physical(، اأي كيف ُي�سند 

لها معنى موِجبــــا ب�سعيه اإىل تعريفهــــا بالبنيات الع�سوية 

حيائية-الع�سبية القائمة يف الدماغ. مبعنى اآخر، كيف  الأ

دلة ال�ستنتاجيــــة )غر املبا�سرة(  ميكن اأن نقطع مــــع الأ

باأدلة مبا�سرة بخ�سو�س فطرية اللملكة اللغوية؟

ن�ستنتج من تو�سيحات ت�سوم�سكي;وحوا�سيه امل�ساحبة 

دلـــة ال�ستنتاجيـــة،   اأن جمـــاوزة الأ
�3(

دنـــى للربنامـــج الأ

)�3   انظر، من اأجل مزيد من التفا�سيل، يف كتابي ت�سوم�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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لفائـــدة فر�سية الفطريـــة، بتقدمي اأدلـــة مبا�سرة موِجبة 

)positif(، اأمـــٌر مرهون بتوحيد العلـــوم املعرفية، ومن 

حيـــاء وبالعلـــوم الع�سبية،  �سمنهـــا الل�سانيـــات، بعلم الأ

وميّيـــز،اأول، بـــني اإطارين رئي�َســـني، يتفّرع عـــن ثانيهما 

موقفان فرعيان لهما �سلـــة بعالقة الذهن -بو�سفة بنية 

من امللكات املعرفية، منها ملكة اللغة- بالدماغ.

ّول اأن يكون للغـــة وللملكات الذهنية  طـــار الأ 1. ُينكر الإ
العليا اأ�سا�س اأحيائي. 

منـــذ  الفكريـــة  و�ســـاط  الأ يف  طـــار  الإ هـــذا  هيمـــن 

ع�سرينيات القرن املا�ســـي، م�ستندا اإىل فكرتني: واحدة 

خرى �سيكولوجية: اأنرتبولوجية والأ

حيائيـــة  الأ بطبيعتـــه  حمكومـــا  احليـــوان  كان  اإذا   �
حمـــّدد  الب�ســـري  ال�سلـــوك  فـــاإن  )البيولوجيـــة(، 

بالثقافة،التي ل تعدو اأن تكون ن�سقا من الرموز والقيم 

امل�ستقلـــة عنـــه. ومبـــا اأن الثقافـــات ل تخ�ســـع للقيود 

ن تتنوع على نحـــو ع�سوائي  حيائيـــة، فاإنها قابلـــة لأ الأ

وغر حمدود.

ع جمردين) من املعارف القبلية( با�ستثناء  � يولد الُر�سّ
بع�ـــس رّدات الفعـــل وا�ستعدادات للتعّلـــم. ويعّد التعّلم 

�ســـرورة متعّددة الوظائف وغـــر متخ�س�سة، ويتعَلم 

طفال ثقافتهـــم بوا�سطة الَتلقـــني املدعم بالتحفيز  الأ

دوار.  بوا�سطة املكافاأة والزجر، وعن طريق مناذج لالأ

حياء دورا يف  طار الثـــاين اإىل اأّن لعلم الأ 2. يذهـــب الإ
فهم املظاهـــر الذهنية للعامل عـــرب جتلياتها املتمثلة 

يف اللغة والن�ساط الفكري.

وين�سوي حتته موقفان كما �سبق واأن اأ�سرنا:

�  التوحيـــد )unification(، مبعنى: خلق اإطار علمي 
لتوحيـــد العلـــوم املعرفية/الل�سانية والعلـــوم الع�سبية 

ن بحكم احلالة العلمية  حيائية، لي�س يف املتناَول الآ والأ

الراهنة.

� حلظـــة التوحيـــد املن�ســـودة التـــي عرفتهـــا الفيزيـــاء 
حيـــاء، مازالت بعيدة بحكم اأّننا ل  والكيمياء و علم الأ

ع�ساء  منلـــك ما يكفي من املعلومات عـــن بيولوجية الأ

املعرفية ول نقِدر، يف الظرف الراهن، على الربط بني 

حياء. اأق�سام علم الأ

خذ باملوقـــف الثاين ا�ستنادا  مييـــل ت�سوم�سكي اإىل الأ

:
�1(

طروحات ثالث اإىل فح�سه النقدي لأ

وىل تقــــول اإن املو�سوعــــات الذهنيــــة وكل  طروحــــة الأ 1. الأ
منتجات الذهــــن ب�سفة عامة، خ�سائ�ــــس منبثقة من 

الدماغ، مبعنى اأّن الظواهر الذهنية ظواهر طبيعية ُكّليا 

وناجمة عن الن�ساط الع�سبي-الفيزيولوجي للدماغ.

يثولوجيـــا ) وي�سميهـــا  طروحـــة الثانيـــة ثمثلهـــا الإ 2. الأ
طروحـــة املنهجيـــة( من خالل عمل مـــارك هاوزر  الأ

)Mark Hauser( حـــول تطـــور التوا�ســـل. فهـــذا 

 
�2(

ربعة لتينربجن بعاد املنهجيـــة الأ خـــر يتبنى الأ الأ

)Tinbergen( لدرا�سة التوا�سل يف عامل احليوان، 

مبا يف ذلك التوا�سل الب�سري بوا�سطة اللغة. وهي:

ليات ال�سيكولوجيــــة والفيزيولوجية التي تثبِّت  � البحث عــــن الآ
�mechanistic perspective( .يل اأداة اللغة: البعد الآ

�  فرز العوامل الوراثية ) اجلينية( والبيئية التي ميكن تناولها 
يف امل�ستويــــات ال�سيكولوجيــــة والفيزيولوجيــــة: ُبْعــــد النمّو 

.�perspective ontogenic( البيولوجي للكائن

� اكت�ساف التكّيفات الناجمة عن هذه ال�سمة وتاأثراتها 
يف البقـــاء على قيد احلياة والتوالـــد: الُبعد الوظيفي. 

�functional perspective(

 On Nature and كتابه  من  الثاين  الف�سل  خا�س  ب�سفة  ينظر    �1(

91-61 �س.   Language
 �ornothologue( �2 نيقول�س تينربجن عامل اأحياء وخبر يف الَطْريات(

 .1973 �سنة  والفيزيولوجيا  الطب  نوبل  جائزة  على  حا�سل  اإيرلندي، 

وال�سلوك   )1951( الغريزة  درا�سة  كتابه  منها  نذكر  عديدة  موؤلفات  له 

جديد  اأمل  املتوّحدون:  طفال  الأ وكتاب   )1953( احليوان  لدى  الجتماعي 

لل�سفاء)1983( تاأليف م�سرتك مع زوجته. تويف �سنة 1988.
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� اإماطــــة احلجاب عن »التاريخ التطــــّوري للنوع« على نحو 
ُيتيح  تقييم بنية هذه ال�سمة يف �سوء اخل�سائ�س املوروثة: 

. �Phylogenitic perspective(ُبعد تطور النوع

لالكت�ساب  القالبي  الت�سور  الثالثة ميثلها  طروحة  الأ  .3
طروحــــة اجلوهريــــة(. وتقوم على فكــــرة ٌمفادها  )لأ

�سة يف معاجلة  ن من اأع�ســــاء ُمتخ�سّ اأّن الدمــــاغ ُمكوَّ

املعلومــــات ويف َحّل اأمناَط خا�سة من امل�ساكل. وتوؤدي 

�سة وظائفهــــا ب�سال�سة كبرة ما مل  القوالــــب املتَخ�سِّ

ع�ساء  تتعر�ــــس ل�سغوط خارجية مانعــــة. ويعّد منّو الأ

�ســــة وتطورها )ما ُي�سّمى بالكت�ساب( نتيجًة  املتخ�سّ

م فيها داخليا وتاأثرات البيئة  لكلٍّ من العمليات املُتحكَّ

يغ.  اخلارجية امل�سوؤولة عن انطالق النمّو وتثبيته يف �سِ

ماغ. نات الدِّ ومتثل اللغة ُمكّونا/ع�سوا من ُمكوِّ

وىل  طروحة الأ باخت�ســـار �سديد ميكـــن القـــول اإن الأ

و�ساط العلمية وُعقـــدت عليها اآمال كبرة،  مقبولـــة يف الأ

مـــن منطلق اأنهـــا اأوحـــت بقدرتها على جُمـــاوزة الثنائية 

الديكارتيـــة التي تق�ّسم ظواهر العامل اإىل نوعني: ظواهر 

اجل�ســـد )املـــادة( وظواهر النف�ـــس )الذهـــن(. غر اأّن 

ت�سوم�سكـــي ل ينظر اإليهـــا وْفق ما يزُعـــم ُمتبّنوها، فهي 

بالن�سبـــة اإليه غر جديدة بحكم اأنهـــا �سيغت بو�سوح يف 

القرن الثامـــن ع�سر، واأثارت حينئذ جـــدل وا�سعا ب�سبب 

تعار�سهـــا مـــع املعتقـــدات الدينيـــة للع�ســـر. لقـــد اأ�سار 

هيـــوم يف منت�ســـف القرن الثامن ع�سر اإىل مـــا ُيفيد باأّن 

الفكـــر حركة متوّترة حتـــُدث يف الدماغ، وطّور الكيميائي 

Joseph Priestley (1732- 1804( الفكـــرة نف�سها 
ح�سا�ـــس اأو الت�ســـّور  وخَل�ـــس اإىل اأّن القـــدرات علـــى الإ

والتفكـــر خ�سائ�ُس ن�سق مـــادي منّظم، وهذا مطابق ملا 

يقوله اليـــوم باحث م�سهود له باملكانـــة العلمية املرموقة، 

 Mountcastle Vernon مثـــل  الع�سبيـــة  العلـــوم  يف 

. �2015-(1918

طروحة اأنها ما زالـــت تفتقر اإىل اإطار  ماأزق هـــذه الأ

اإب�ستمولوجـــي يتيـــح جُمـــاوزة الو�ســـع امل�ستمـــر من زمن 

Priestley اإىل وقتنـــا الراهـــن. فبالرغـــم مـــن قدمهـــا 
الن�سبـــي واإجمـــاع العلمـــاء، يف ع�سرنـــا الراهـــن، علـــى 

خر قادرا علـــى اأن ي�سوغ  معقوليتهـــا، »مل يكـــن هـــذا الأ

ا�ستدلل علميا ُيبـــنّي لنا كيف تنبثق املو�سوعات الذهنية 

من الدماغ ول نحن ن�ستطيع ذلك بعَد ما ُينيف على مائتي 

�سنـــة« وين�سح ت�سوم�سكـــي )م.ن(، لتطوير هذا الطرح، 

�سا�س  ب�سرورة ا�ستخال�س العرب مـــن انت�سار اأطروحة الأ

الع�سبـــي للملكات املعرفيـــة من بدايـــات العلم احلديث 

وال�ستفـــادة كذلـــك من تاريخ تكـــّون علـــوم الطبيعة من 

القـــرن الثامن ع�سر اإىل القـــرن الع�سرين، اأي اإىل حلظة 

حياء. ذلـــك اأّن ثمة  توحيـــد الفيزياء والكيميـــاء وعلم الأ

متاثالت مثرة بني النقا�سات احلالية حول عالقة الذهن 

بالدمـــاغ )عالقـــة الفكـــرة باجل�ســـد( والنقا�ســـات حول 

الـــذرات واجُلزيئـــات والبنيات والتفاعـــالت الكيميائية، 

وهـــي نقا�ســـات كانت حية بوجـــه خا�س طيلـــة فرتة غر 

ق�ســـرة من القرن الع�سرين. وميكـــن توظيفها حاليا يف 

�سبيل تطوير فهمنا للعالقة املفرت�سة بني الدماغ والذهن 

من منطلق العلم املعا�سر، الذي تخلى عن وهم العتقاد 

بـــاأن العامَل وا�سٌح وجّلي »فبالن�سبة لعلوم الطبيعة، بع�س 

ري  خر َب�سَ مظاهر العامَل ِذهنية )mental( وبع�سها الآ

اأو كميائـــي اأو ع�ســـوّي، اأو مـــن �سنـــف اآخـــر. فال حتتاج 

ن تكـــون جامدة وممّيـــزة، كما اأنهـــا ل تكون  املقـــولت لأ

موافقة للح�س العامي.

طروحة املنهجية -التي متثل لها املقاربة  بخ�سو�س الأ

ربعة ال�سالفة الذكر،   �س�س الأ يثولوجية القائمة على الأ االإ

د تطّور  يفح�س ت�سوم�سكي درا�سة مارك هوزر التي تر�سُ

التوا�سل لدى الكائنات احلية، مرّكزا على اللغة الب�سرية 

ربعة للعامل  بعاد الأ بغر�س اإثبات اأن درا�ستها، يف �سوء الأ

نيقول�ـــس تينربجن، ُي�سِهم يف فهمهـــا على نحو جّيد ويف 

نظمة التوا�سلية لدى احليوانات واحل�سرات، مثل  فهم الأ

ن�سان  لغة النحل التي تعّد يف راأي املخت�سني �سبية بلغة الإ

من جهـــة اأن عباراتها ل حمدودة ف�سال عن قدرتها على 
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حالـــة عن ُبعـــد، اأي تو�سيل املعلومـــة ب�سدد �سيء غر  الإ

موجـــود يف املجال احل�سي للمتلقـــي. وينّبه ت�سوم�سكي يف 

ن الكتاب،  البدايـــة اإىل اأّن عنوان موؤّلف هـــوزر ُم�سّلل، لأ

عك�س منطوق عنوانه ل يدر�س تطّور التوا�سل من الناحية 

البيولوجيـــة، بل يركـــز على درا�سة التوا�ســـل من منظور 

نواع. مقارن عند العديد من الف�سائل والأ

و�ساف  بالرغـــم مـــن قيمـــة الوقائـــع املعرو�ســـة والأ

التف�سيلية املهمة واملثـــرة للف�سول، فاإّن الكتاب ل يرقي 

–يف نظر ت�سوم�سكي- اإىل اأن يكون كتابة لتاريخ تطّوري، 
�ســـكالت املطروحة علـــى ب�ساط  اإنـــه �سياغـــة جّيـــدة لالإ

البحث، واملتعلقـــة اأ�سا�سا ب�سلـــة املعرفة/اللغة باجل�سد 

من منظـــور فيزيولوجي تطّوري اأحيائـــي وظيفي ل غر. 

يعرّب ت�سوم�سكي عن هذا احلكم بقوله: »لقد تعّلمنا اأ�سياء 

نواع اخلا�سة )احل�سرات، الطيور، الِقردة،  كثرة عن الأ

اإلـــخ( على م�ستـــوى و�سفي خال�س؛ لكـــن ل �سيء من كّل 

هذا يتيح ا�ستخال�س تعميمات؛ ب�سبب اأّن مقاربة امل�ساألة 

ال�سائكة املتعلقة بربـــط ت�سكل اللغة/التوا�سل بال�سرورة 

النتقائيـــة التكيُِّفيـــة للنوع ظلـــت، لدى هـــوزر، اإّما َمبنية 

علـــى �سوء تقديـــر لالختالفات بني اللغـــة الب�سرية واللغة 

دقية غر موؤّكدة  لدى احليوان واإّمـــا حمكومة باإ�سفاء �سِ

فكار ال�سائعة حـــول املو�سوع. من ذلـــك مثال اأّن  علـــى الأ

هوزر، �ساأنه �ساأن باحثني ُكرث، ل يقّدر الختالف البنيوي 

والوظيفي اجلوهري حّق قدره. بني كيفية ا�ستعمال الب�سر 

�سارات  مثلـــة النادرة لالإ حالة وبني الأ للكلمـــات لغر�س الإ

خرى، ومن �سمنها بع�س القردة،  نواع الأ حالية لدى الأ الإ

حالة  حالة عـــن بعد اأو الإ وهـــو اختالف يتجاوز م�ساألة الإ

امل�ستقلـــة عـــن املقـــام التخاطبـــي. ويف مقابل هـــذا يبالغ 

 .
�1(

الباحـــث يف تقييم �سيوع مـــا مت ِتبيانه يف هذا املجال«

فا�ستنادا اإىل بع�س التاأّمالت احلذرة لداروين ي�ستخل�س 

همية، عن تطور اللغة  هوزر اأّننا نعرف �سيئني، يف غاية الأ

.Noam Chomsky، On Nature and Language 1، �س   �1(
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ّننـــا ن�ستطيع فهم بنيـــة ووظيفة اللغة  الب�سريـــة: اأّولهمـــا اأ

الب�سريـــة علـــى اأ�سا�س مبـــداأ النتقاء الطبيعـــي. ثانيهما 

برز بني �سيغ التوا�ســـل الب�سري والتوا�سل  اأّن الرابـــط الأ

غـــر الب�سري يتمّثل يف القـــدرة على التعبر عن احلالت 

النفعالية. وي�ستخل�س اأّن التف�سر الدارويني هو التف�سر 

والية الوحيدة  ّن النتقاء الطبيعي ُيعّد الإ الوحيد املمكن لأ

القـــادرة على تف�ســـر اخلا�سيات البنيويـــة املعقدة ل�ِسَمة 

مثـــل اللغة. ينتف�ـــس ت�سوم�سكي �سد هـــذا الكالم بالقول 

اإن التاأمـــالت احلـــذرة والت�سريحـــات الواثقـــة ل تثبـــت 

�سيئا،با�ستثنـــاء اأننا اأمـــام م�سروع قد يكـــون واعدا، واأّن 

مـــا جنحت درا�سة هـــوزر يف اإثباته ل يخـــرج عن املعتقد 

ال�سائد الـــذي يزُعم اأّن النتقـــاء الطبيعي عامل مركزي 

يف التطّور. يخل�س ت�سوم�سكـــي، يف نهاية املطاف اإىل اأّن 

يثولوجية تبقى م�سروعة ومعقولة  املقاربة املنهجيـــة اأو الإ

لكن طريقـــة تطبيقها تطرح اأكرث من �سوؤال. فت�سوم�سكي 

يثولوجـــي املعـــروف  يـــرى اأن ال�ستمـــرار علـــى الّنهـــج الإ

بنقده للنزعـــة ال�سلوكية يف علم النف�ـــس،ل يتيح جماوزة 

نقطـــة انطالق هـــذا الجتاه التي تعـــود اإىل خم�سني �سنة 

خلـــت. ما ميكن القيام بـــه، يف نظر ت�سوم�سكـــي، »يتمّثل 

يف درا�ســـة املكّون املُحّدد ِوراثيـــا للدماغ امل�سوؤول عن بنية 

وا�ستعمـــال اللغة وعن احلالت التـــي يبلغها هذا املكّون) 

اللغـــات اخلا�سة(، كما اأّننا ميكـــن اأن ندر�س ال�سرورات 

املف�سيـــة اإىل تغيـــرات يف احلالـــة املعرفيـــة )اكت�ســـاب 

واليات  مـــكان اأي�سا اأن نـــروَم اكت�ســـاف الإ اللغـــة(. وبالإ

)امليكانيزمـــات( واملبادئ ال�سيكولوجيـــة والفيزيولوجية 

بحاث –التي  مـــع ال�سعـــي اإىل توحيدهما. ُت�سكل هـــذه الأ

ولـــني  تثـــر ق�سايـــا اعتياديـــة يف العلـــوم- الُبْعديـــن الأ

واليات  يثولوجيـــة، ونعني بهمـــا: درا�ســـة الإ للمقاربـــة الإ

النمـــّو  ودرا�ســـة   )mechanistic perspective(

 .�perspective ontogenic( للكائـــن  البيولوجـــي 

وحـــني نلتفت اإىل البعد الوظيفـــي، اأي البعد الثالث، فاإّن 

درا�سة ا�ستعمال اللغة من طرف �سخ�س بلغ حالة معرفية 
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معّينة ي�سيح ممكنا؛ بالرغم من اأّن القيد على التاأثر يف 

البقاء والتنا�سل �سعيف جّدا مّما يُحّد من اآمال بلوغ فهم 

جّيـــد للغة. اأما الُبعد الرابع املتعّلق بتطّور النوع، فاإنه ُيعّد 

يف اأح�ســـن احلالت اأُْفقا بعيدا ويبدو اأّن الدرا�سة املقارنة 

للتوا�ســـل –مثل تلك التي قام بها مـــارك هوزر- ل تعمل 

 )م.ن، �س. �84-83.
�1(

على تطويره.«

اجلوهريـــة/ طروحـــة  الأ م�سمـــون  يف  ن  الآ للنظـــر 

القالبية وكيف تنظر لعالقة اللغة بالدماغ، وهي اأطروحة 

مُتّثـــل اخللفية امليتانظرية لنظريـــة ت�سوم�سكي اللغوية يف 

 Strong( دنويـــة القّوية �سيغتهـــا املو�سومة بالنظرية الأ

طروحة على  Minimalist Theory(. تقـــوم هـــذه الأ
نتائـــج اأبحاث تفيد بـــاأّن اكت�ساب اللغة َيتـــّم غريزيا على 

�س يف الدماغ ي�سّمى » ع�سو اللغة«.  اأ�سا�ـــس ع�سو متخ�سّ

ويرتتـــب عن هـــذا اأن امللـــكات اخلا�سة للذهـــن )امللكات 

�ســـة يف معاجلة  املعرفيـــة( موّزعة علـــى اأع�ساء متخ�سّ

املعلومـــات املوافقـــة لهـــا. يعـــرف هـــذا املوقـــف باملوقف 

حياء،  القالبـــي الـــذي ُيعترب املوقـــَف املعياري يف علـــم الأ

ي )ن�سبة اإىل احلا�سة( يوؤدي  ذلك اأّن »تخيُّل ع�ســـو حا�سِّ

ح�سا�س يف  وظيفـــة عامـــة، وي�ستطيـــع حـــّل م�ســـكالت الإ

�سة مثـــل العني اأو  حـــال ف�سل اأع�ســـاء احلوا�ـــس املتخ�سّ

ّور  �ســـة، �سيء غر مت�سَ ذن اأو اأع�ســـاء اأخرى متخ�سّ الأ

 adaptative( س التكيُّفـــي� حيـــاء: فالتخ�سّ يف علم الأ

specialization( عـــاّم وبديهـــي يف كل م�ستـــوى مـــن 
م�ستويات التحليل وبالن�سبة لكل اأنواع الوظائف اإىل درجة 

األ اأحـــد يفكر يف التذكر بـــه )م.ن، �س. 86(. ين�سحب 

رث  هـــذا على اللغة، اإذ من ال�سعب اإنكار اأّن جزءا من الإ

�س،  حيائـــي للب�ســـر عبـــارٌة عن »ع�ســـو لّلغـــة« متخ�سّ الأ

ُنطلق عليـــه امللكَة اللغوية. اإّن من مهاّم النظرية الل�سانية 

التوليديـــة اأن حُتـــّدد م�سموَنـــه ال�ســـورّي واجلوهـــرّي، 

اأي هند�ستـــه الداخليـــة وطبيعـــة العمليات التـــي ينجزها 

)�1   املرجع ال�سابق، �س. 84-83

وىل )primitive( مو�سوع املعاجلة. والعنا�سر الأ

  يـــربز املوقف اجلوهري لت�سوم�سكي من خالل 

مناداته بالرتكيز على درا�سة اخل�سائ�س اجلوهرية للغة 

-املتولدة عن مبداأ النجاعة احلا�سوبية للنظام النحوي- 

طروحة املنهجية  وىل لالأ بعاد املنهجية الثالثة الأ �سمن الأ

يثولوجيـــة( بو�سفها حتـــّدد اإطارا علميـــا يكفل ربط  )الإ

حيائية والع�سبية  الدرا�سة الل�سانية النظرية بالعلـــوم الأ

وعلم ال�سلوك احليواين؛ ويرى األ حاجة تدعو اإىل ح�سر 

درا�ســـة ال�ستعمـــال اللغـــوي يف تبعاتـــه التكّيفيـــة: البقاء 

والتنا�ســـل ف�سال عن ت�سكيكه يف �سالمة نتائج الدرا�سات 

التـــي اعتنت بالتكـــّون التطوري للع�سو الذهنـــي امل�سوؤول 

عن اللغـــة. وي�ستند يف دعـــواه اإىل اأّن فر�سيات الربنامج 

دنـــى تتوافق مـــع ما لدينا من معطيـــات )ولو ناق�سة(  الأ

حـــول انبثاق اللغـــة الذي يبدو اأنه واقعـــة ُفجائية وحديثة 

ن�سبيا باملقيا�س الزمني للتطور. 

: خامتة   .3

بحاث ذات املنحى  �سعينا يف هذه املقالة اإىل اعتبار الأ

طروحة فطرية املعرفة  التجريبيي/الختباري، واملتبنية لأ

اللغويـــة، اأبحاثـــا تطبيقية، وذلك علـــى اأ�سا�س اأنها كانت 

دلة املبا�سرة واملوِجبـــة، امل�ستخل�سة  معنية باكت�ســـاف الأ

مـــن تطبيقـــات جتريبية، ُتربهـــن على �سالحيـــة نظرية 

�سوريـــة افرتا�سية-ا�ستنباطيـــة مثل نظريـــة ت�سوم�سكي 

حول اخل�سائ�ـــس اجلوهرية للغة الطبيعية. ومن املعلوم 

�سلـــوب العلمـــي الغاليلـــي الذي  اأّن تبنـــي ت�سوم�سكـــي لالأ

يت�ســـّور اأّن املنهج العلمي ال�سليم هـــو ذالك املنهج الذي 

�سبقيـــة للعقل علـــى التجربة، ويعلي مـــن �ساأن  يعطـــي الأ

مربيقي  النماذج املثاليـــة )الريا�سية( وا�سعـــا الواقع الأ

خـــارج �سلطـــة الربهان بحكـــم اأّن هـــذا الواقـــع املبا�سر 

غام�ـــس وُم�سّلـــل، جعله ي�سّكك يف قيمـــة نتائج املقاربات 

حيائية التطورية التي تبقى يف نظره ذات  يثولوجية والأ الإ

قيمـــة منهجية ل ترقى اإىل جمـــاوزة التعميمات الو�سفية 
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نحو املبادئ التف�سرية العميقة. اأما الل�سانيات التطبيقية 

باملعنى الكال�سيكي فلن تكون �سوى رجع �سدى حلقبة ما 

قبل ميالد النظريـــة التوليدية التحويليـــة التي ا�ستعملت 

�سئلة حول اللغـــة  يف عالقتها  اللغـــة الريا�سية ل�ســـْوغ الأ

حيائي  امل�سرتك بني الب�سر.  رث الأ بالذهن والإ

لكن هذا النقا�س الذي اأملته طبيعة مو�سوع املقالة ل 

يقدم حال ملع�سلة مكانة الل�سانيات التطبيقية يف خريطة 

البحـــث الل�ساين رمبـــا ب�سبب اللتبا�س املـــالزم مل�سطلح 

ل�سانيـــات الذي يحيل على اأ�سيـــاء كثرة وغر متجان�سة، 

بخـــالف العلوم ال�سلبة مثـــل الفيزيـــاء اأو الكيمياء التي 

جمـــاع املوؤ�س�ســـي حـــول م�سمونها اأن  متكنـــت، بف�سل الإ

ت�ســـع حـــدودا فا�سلة بني ما هـــو نظري وماهـــو جتريبي 

�سا�س ل يحتاج احلديث عن  وماهـــو تطبيقي. على هذا الأ

فيزياء جتريبية وفيزياء تطبيقية �سرحا ول جدال. ويبدو 

اأّن دعـــوة ت�سوم�سكي اإىل توحيد العلـــوم املعرفية والعلوم 

مـــور اإىل ن�سابها بربط  حيائية قد يعيد الأ الع�سبيـــة والأ

الل�سانيـــات التطبيقيـــة بالتقنيـــة وال�سناعة بـــدل ربطها 

مبناهـــج تعليـــم اللغـــات و�سناعـــة املعاجم، وهـــذه اأمنية 

بداأنا نرى عالمات حتققهـــا يف الواقع بف�سل الإجنازات 

ال�سناعيـــة التـــي تقدم حلـــول عملية مل�ســـكالت التوا�سل 

اللغوي بني ذوي احلتياجات اخلا�سة.

نذكر من باب التاأييد لهذا، ابتكار قفاز اإلكرتوين يحّول 

�ســــارة التي ي�ستخدمهــــا ال�سّم-البكم اإىل ن�سو�س  لغة الإ

مكتوبة تظهر على �سا�ســــات الهواتف املحمولة والكمبيوتر 

وهو ابتكار ل يحتاج )على نحو مبا�سر( اإىل نظرية ل�سانية 

حــــول بنية اللغة الداخلية بقدر ما يحتاج اإىل بنية ريا�سية 

�سارية اإىل عالمة  خوارزميــــة متكن من حتويل العالمــــة الإ

مكتوبة من دون تبني افرتا�سات دقيقة حول طبيعة النظام 

النحوي الذي يوّلد البنيات النحوية وي�سقطها يف وجاهات 

)interfaces( تتيــــح قراءاتها، اأي تاأويلها، وهذه لعمري 

مثلــــة التي تبــــني اأن و�سائج القرابة بــــني الل�سانيات  من الأ

الداخليــــة )باملعنى التوليدي( وبــــني الل�سانيات التطبيقية 

لي�ســــت ب�سيطــــة، مبعنى اأنهــــا لي�ست جمــــرد عالقة حتويل 

اآيل مُتّكــــن من نقل النظرية اإىل جمال التقنية/ال�سناعة. 

فاملرجح اأن العلوم التطبيقة لها منطقها اخلا�س وقراءتها 

رث النظــــري، ومقيدة بقيود متلفة عن تلك  اخلا�سة لالإ

فكار والنظريات العلمية.  التي يخ�سع لها ابتكار الأ
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