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قواعد الن�سر فـي املجلة

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

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

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

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

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

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

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

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

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

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

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

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

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

كل �سفحة جديدة.

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

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

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

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

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

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 



استهالل أنسـاق
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كلمة افتتاحية
الدكتور / عبد العزيز بن عبد اهلل بن تركي ال�شبيعي

رئي�س جمل�س اأمناء املنظمة العاملية للنهو�س باللغة العربية

العمـــل العلمـــي املتقن يحقـــق نتائـــج متميزة، 

واجلهـــد املخل�ـــس الـــذي يبـــذل يف �سبيـــل حتقيق 

تطلعـــات اجلامعـــة واآمالهـــا واإجنازاتهـــا واآثارها 

ن، مهمـــا تعاقبت الأزمنـــة وال�سنون،  املمتـــدة مثمَّ

وهكـــذا انطلقت جهود كلية الآداب والعلوم برعاية 

ومباركة الدكتور را�سد الكواري عميد كلية الآداب 

والعلـــوم بجامعة قطر، وجهـــود الفا�سلة الدكتورة 

مـــرمي النعيمـــي رئي�س ق�ســـم اللغة العربيـــة لبناء 

جملـــة )اأن�ســـاق(، واإ�سادتها، واإ�سدارهـــا، ليكون 

العـــدد الأول مـــن هـــذه املجلة اإحدى ثمـــرات هذه 

اجلهود املباركة.

وناأمـــل اأن تكـــون املجلـــة -وهـــي جملـــة علمية 

حمكمـــة- مبثابة اإ�سراقة معرفيـــة ومبادرة فكرية 

يانعـــة جلامعـــة قطر، هـــذه اجلامعة التـــي تبحث 

دائمًا يف م�سريتها العلمية عن الأ�سالة والتجديد. 

وممـــا ل �سك فيـــه اأن خلف هذا الإ�ســـدار جهوًدا 

حثيثة وخمل�ســـة لكل من �ساهـــم يف تزويد املجلة 

بالراأي والبحث وامل�ساركة بالكتابة يف مو�سوعاتها 

املتنوعة، وهي جهود ت�ستحق ال�سكر والتقدير.

اإن جامعة قطر اليوم بحاجة �سديدة اإىل تركيز 

جهودها يف جمالت البحث بكل اأبعاده وم�ساراته؛ 

كي تبقى اجلامعـــة رائدة متوهجة نامية متجددة، 

وجامعـــة قطـــر متلك هذه املقدرة مبـــا حتتويه من 

خـــربات علمائهـــا واأ�ساتذتهـــا وباحثيهـــا يف جميع 

جمالت الفكر الإن�ساين والعلمي.

ناأمـــل اأن يكـــون طمـــوح جامعتنـــا متطلعـــا اإىل 

الأ�سمى دائما، وهي تعمل يف حميط عاملها العربي 

والإ�سالمي؛ لكي حتقق ر�سالتها الأوىل يف احلفاظ 

على الهوية، والنهو�س امل�ستمر بكل ما من �ساأنه اأن 

يعلي مـــن قيمة اللغة العربيـــة، ويوؤ�سل يف النفو�س 

اأهمية ح�سورها ون�سرها تعليما وبحًثا.

اإن جملة )اأن�ساق( التي ت�سدر اليوم يف عددها 

الأول ت�سب يف هـــذا الطموح الكبري نف�سه، والذي 

يعرب عن عزمية واإدارة كل القائمني عليها.

واأهنـــئ اأخـــي العزيز الدكتور ح�ســـن بن را�سد 

الدرهـــم رئي�ـــس جامعة قطـــر على هـــذا الإ�سدار 

اجلديـــد ملجلة )اأن�ساق(، واأمتنى من اهلل �سبحانه 

وتعـــاىل اأن يبارك يف جهود املخل�سني من علمائها 

وباحثيها.

فهو وحده املوفق ومنه ن�ستمد العون





متون أنساق
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املقاربة اإلدراكية للرمزية الصوتية:
شعرية االشتقاق في جتربة الشاعر أمل دنقل

اأ.د. حمي الدين حم�سب

 جامعة املنيا. م�صر

muhassebe@hotmail.com

04/12/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

28/ 04/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

حتاول	هذه	املقالة	ا�ستك�ساف	بع�س	االأ�س�س	االإدراكية	واالأبعاد	الداللية	التي	تك�سف	عنها	هند�سُة	التمثيل	

اللغـــوي	ال�سوتي،	ومدى	اإ�سهامها	يف	متثيل	عامل	التجربـــة	واإدراك	الوجود	والواقع	يف	بع�س	مناذج	من	�سعر	

ز	الآفاق	هذا	الت�سور	ومقوالتـــه	يف	الفكر	االإن�ساين	بدءًا	من	 اأمـــل	دنقـــل.	ويف	االإطار	النظري	ثمـــة	اإيجاز	مركَّ

الفل�سفـــة	الرواقيـــة،	و�سواًل	اإىل	مـــا	ي�سمى	-يف	اأدبيات	املعرفـــة	احلديثة-	بـ)الرمزيـــة	ال�سوتية	يف	املقاربة	

االإدراكيـــة(	حيث	يقوم	اأحـــد	اأ�س�س	املعاجلة	على	اأن	»بعـــ�س	املالمح	ال�سوتيميـــة	)=	الفونولوجية(	ترتبط	

مبـــا�سرة	ببعـــ�س	املتغريات	الداللية	واالإدراكية	cognitive.	وعلى	�سوء	هـــذا	االأ�سا�س	املعريف	فاإننا	نعالج	ما	

طِلقت	يف	و�سف	هذه	
ُ
ن�سميـــه	بـ)�سعريـــة	اال�ستقاق(	عند	اأمل	دنقـــل	يف	حماولة	ملقاربة	بع�س	املقوالت	التـــي	اأ

ال�سعريـــة،	وكذلك	للو�سول	اإىل	العلـــة	الكامنة	وراء	�سيوع	هذا	الوقع	االإدراكي	الذي	اأحدثته	�سعرية	اأمل	دنقل	

لدى	�سعراء	ونقاد	كبار.

الكلمات املفاتيح:

االأ�س�س	االإدراكية-	االأبعاد	الداللية-	هند�سُة	التمثيل	اللغوي	ال�سوتي-	الرمزية	ال�سوتية	يف	املقاربة	

االإدراكية-	�سعرية	اأمل	دنقل.

mailto:muhassebe@hotmail.com
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The cognitive approach to sound symbolism: 
The etymological poetics in Amal Dunkul's experience

Mohie Eldine Muhasseb
Minia University. Egypt

muhassebe@hotmail.com

Abstract:
The relationship between the sound of a word and its meaning, or what we may 

call (sound-meaning mappings), has long been proposed to be critically important for 
language evolution, or for its epistemological status. This article tries to investigate the 
cognitive dimensions and semantic features which are evoked by the perceived qualities 
of the linguistic sounds in their concentrations at varying frequencies or modulations. In 
Cognitive linguistics, sound symbolism is dealt with according to the perspective that 
some phonological features are correlated dirictly with some semantic and cognitive 
variables. Some of poetic texts of the Egyptian poet (Amal Dunqul),  and  some of his 
critical writings, are put in the light of  this  investigation. In our discussion of what 
we have called his (etymological poetics) we have mentioned to sound symbolism roots 
in ancient philosophy, and we have examined its significance and effects in the cognitive 
reactions of some prominent literary figures  in their approaches to Dunqul`s poetry.

Keywords:
Sound-meaning mappings- language evolution- Semantic features- linguistic sounds- 

Sound symbolism- Phonological features- Cognitive linguistics- literary figures

mailto:muhassebe@hotmail.com
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الرمزي��ة ال�صوتي��ة: نظ��رة تاريخي��ة 

وم�صتجدات نظرية:

ق�سيـــة	عالقـــة	اللغـــة	بالعـــامل	مـــن	الق�سايـــا	

املحوريـــة	يف	الفكر	االإن�ساين.	وكثـــريًا	ما	كان	لكل	

اأ�سطـــورة	اأو	فكرة	اأو	راأي	حول	هـــذه	الق�سية	اأبعاٌد	

اإب�ستمولوجية	تت�سل	بالروؤيات	الثقافية	للعامل	لدى	

مبدعي	هذه	االأ�ساطري	اأو	االأفكار	اأو	االآراء.

ولقد	كان	املـــ�سار	اال�ستقاقي	من	بني	امل�سارات	

الكـــرى	التي	�سلكتها	هـــذه	الق�سية	حيث	ا�ستحوذ	

هـــذا	امل�ساُر	علـــى	كثري	من	التوجهـــات	والفل�سفات	

طـــوال	التاريـــخ	االإنـــ�ساين.	ولعل	هـــذا	اال�ستحواذ	

ن: يك�سف	عنه	بو�سوح	اأمران	داالاّ

االأمـــر	االأول	هـــو	ذلـــك	الكتاب	الكبـــري	)427 

يف	 �سفحـــة	 	450 الفرن�سيـــة،	 باللغـــة	 �سفحـــة	

جـــريار	 و�سعـــه	 الـــذي	 االإجنليزيـــة(	 الرتجمـــة	

بعنـــوان	 	)Gérard Genette 1930( جينيـــت	

	)Mimologiques: voyage en Cratylie(

وقد	ُن�سر	عـــام	1976م،	وترجمْته	تايي�س	مورجـان	

1995م	 عـــام	 االإجنليزيـــة	 اإىل	 	Taeth Morgan

قدمـــت	 ولقـــد	 	.
)((
)Mimologics( بعنـــوان	

مارجريت	ماجنـــو�س	Magaret Magnus	عر�سًا	

.
)((
م�سهبًا	لف�سول	الكتاب

واالأمـــر	الثـــاين	هـــو	كـــرة	القوائـــم	املرجعيـــة	

املتعـــددة	التي	تـــ�سم	الـــدرا�سات	املتعلقة	مبو�سوع	

(University of Nebraska Press)	يف	 	)((
http://www.trismegistos.com	:على	العر�س	هذا	انظر	 	)((

.	ولعل	مـــا	ت�سمنته	القائمة	
)((
الرمزيـــة	ال�سوتيـــة

املرجعيـــة	الكبرية	املتعـــددة	اللغات	التـــي	و�سعتها	

مارجريـــت	ماجنـــو�س	حول	مـــا	يتعلق	مبـــا	ت�سميه	

))(	وذلك	مثل:
االإدراكـــي	 التزامـــن	 Sean A Day	)1993م(:	مراجـــع	 اأ.	دي	 قائمـــة	�سني	

Synesthesia bibliography.	على	ال�سبكة:

(http://home.comcast.net/~sean.day/syn-bibliography. htm)

 Iconicity in Language and واالأدب	 اللغـــة	 يف	 االأيقنـــة	 جملـــة	 قائمـــة	

Literature	)1997	حتى	الوقت	احلا�سر(:	

 .Iconicity in language: Bibliography اللغـــة	 يف	 االأيقنـــة	 راجـــع	

على	ال�سبكة:	

(http://esdev.uzh.ch/en/iconicity/index.php?subaction=showf

ull&id=1197027659&archive=&start_from=&ucat=2&)

قائمة	معهد	الل�سانيات	يف	جامعة	جراز	)النم�سا(	)2500	عنوان(:

 Institute of Linguistics, University of Graz

مراجع	التكرار	Bibliography of reduplication.	على	ال�سبكة:	

(http://reduplication.uni-graz.at/).

قائمة	مارجريت	ماجنو�س	M. Magnus	)2001-1997م(:

 .Bibliography of phonosemantics ال�سوتيـــة	 الدالليـــات	 مراجـــع	

على	ال�سبكة:

(http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/

Bibliography.html)

قائمة	جون	اأوهاال	 John J. Ohala	)1983م(:	مراجع	الرمزية	ال�سوتية:

Bibliography on Sound Symbolism

خمطوطة	يف:

Phonology Laboratory, University of California, Berkeley

 Voeltz, Friedrich		هاتـــز	كيليان-	& كري�ستا	فويلتـــز	ك.	فريدريك	قائمـــة

K. Erhard, and Christa Kilian-Hatz	)2001م(:	مراجـــع	البحـــث	يف	

االإيديوفون	Bibliography of ideophone research	يف:

Friedrich K. Erhard Voeltz and Christa Kilian-Hatz, eds., 

Ideophones, pp407-423. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins.

 Wynecoop, Shelly, and Golan	ليفني	جوالن	&	واين�سكوب	�سيللي	قائمة

Levin	)1996م(:

مراجع	البحث	يف	ظاهرتي	التزامن	االإدراكي	واالإدراك	ال�سوتي.	على	ال�سبكة:

(http:/ /www.flong.com/texts/l ists/ l ist_synesthesia_

bibliography/)

http://www.trismegistos.com/
http://home.comcast.net/~sean.day/syn-bibliography
http://esdev.uzh.ch/en/iconicity/index.php?subaction=showf
http://reduplication.uni-graz.at/
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/
http://www.flong.com/texts/lists/list_synesthesia_
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	،)
)((phonosemantics ال�سوتيـــة	 )الدالليـــات	

	،
)((
حيـــث	و�سلت	هذه	القائمة	اإىل	)990(	مرجعًا

اأقول:	لعـــل	ذلك	يعطي	عالمـــة	وا�سحة	على	مدى	

احليز	املعريف	الذي	باتت	حتتله	ق�سية	العالقة	بني	

ال�سكل	اللغوي	والداللـــة.	بيد	اأنه	ال	بد	من	االإ�سارة	

اإىل	اأن	هذا	احليز	يبدو	�سئياًل	نحياًل	يف	درا�ساتنا	

	فيها	 العربيـــة	احلديثـــة	اإىل	الدرجـــة	التـــي	ال	ُيعتداّ

لعُت	عليها	-	ب�سوى	درا�سة	توفيق	العلوي	
-	فيما	اطاّ

،	ودرا�سة	
)((
»الرمزية	ال�سوتية:	احلد	والتجـــاوز«

ثمـــة	اإ�سارة	م�سطلحيـــة	مهمـــة	تقول	فيهـــا	مارجريت	ماجنـــو�س:	»يعرف	هذا	 	)((
الحقـــل	فـــي	فرنـــ�سا	بم�سطلـــح	"mimologique"،	وُيعـــَرف	لـــدى	الباحثين	
-""phonetic symbo sound symbolism	اأو	  الناطقيـــن	باالإنجليزية	بــــ:

 Wescott,	وي�سكـــوت	روجـــر	تقـــ�سد:[ Wescott	وي�سكـــوت	ويتحـــدث	.ism
  Sound and	كتاب	�ساحب	االأمريكي،	واالأنثروبولوجـــي	الل�سانـــي	Roger W
 Sense: Linguistic Essays on Phonosemic Subjects, (1980),
دار�سو	 اأمـــا	 	."phonosemics" عـــن	 	Jupiter Press, Lake Bluff] 
	،"linguistic iconism"اللغوية	االأيقنة	عـــن	اأكثر	بعموم	فيتحدثون	التركيب
ويتحـــدث	دار�سو	اللغات	االأفريقية	عـــن "ideophones" 	دون	االإ�سارة	اإلى	اأي	

مـــن	الم�سطلحات	اتـــي	اأ�سرنا	اإليها	اأعـــاله	والتي	ترتبط	بالمجـــال	ككل.	وفي	

-"ph ]تقـــ�سد	ر�سالتهـــا[	�سوف	اأ�سير	اإلـــى	المجـــال	بم�سطلح	  هـــذا	الن�س

 Stanislav	فورونين	�ستانـــ�سالف	ا�ستعمال	ذلك	في	متبعـــة	nosemantics"،
 Voronin,	:منها	الدرا�سات		من	عدد	الق�سية	في	له	 	رو�سياّ Voronin ]ل�سانياّ
 Stanislav V. (1982), Fundamentals of Phonosemantics. (in
	)Russian: Osnovy fonosemantiki - monograph), Leningrad.

على	اأنه	مجـــال	فرعي	من	االأيقنة	اللغوية	–االأيقنة	ال�سوتية	في	مقابل	االأيقنة	
التركيبية.	وكما	اأ�سار	ياكوبـــ�سون	فاإن	م�سطلح	)الرمزية	ال�سوتية(	يتعلق	في	

الحقيقـــة	بم�سطلح	ت�سارلز	بيـــر�س	C.S. Peirce 	)االأيقونـــة	"icon"(	اأكثر	
مما	يتعلق	بم�سطلـــح	)الرمز	"symbol"(.	وهذا	ما	جعلني	اأجد	اأن	م�سطلح	
)الرمزيـــة	ال�سوتية(	م�سطلح	مربك«.	انظـــر	الحا�سية	رقم	)1(	من	حوا�سي	
ر�سالتهـــا		Gods of the Word: Archetypes in the Consonants	علـــى	

موقعها	على	ال�سبكة:

ttp://www.trismegistos.com/MagicalLetterPag
وفـــي	هذا	ال�سياق	الم�سطلحي	يجدر	القول	اإن	روبين	األلوت	يذهب	اإلى	تف�سيل	

م�سطلح	)التعبيرية	الطبيعية	"natural expressiveness"(	على	م�سطلح	
)الرمزية	ال�سوتية(	ب�سبب	الفو�سى	التي	تحيط	بم�سطلح	)الرمز(:	انظر:

Robin Allott. 1995: Sound Symbolism. In Language in the 
Würm Glaciation. ed. by Udo L.Figge, 15-38. Bochum: 
Brockmeyer.] 

http://www.percepp.com/soundsmb.htm على	الموقع:	

	انظر	هذه	القائمة	على	موقع	مارجريت	ماجنو�س	على	ال�سبكة: 	)((
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/

	توفيق	العلوي	»الرمزية	ال�سوتية:	احلد	والتجاوز«. 	)((

ح�سنـــي	عبـــد	اجلليـــل	يـــو�سف	»التمثيـــل	ال�سوتي	

.
)((
للمعاين«

وكمـــا	ذكرنـــا	يف	البدايـــة	فـــاإن	هـــذه	النزعـــة	

اال�ستقاقيـــة	امتدت	من	اإطارها	اللغـــوي	اإىل	اإطار	

النظرية	املعرفية	)االب�ستمولوجية(:

هرياقليطـــو�س	 كان	 اليونـــاين	 الفكـــر	 ففـــي	

)القرن	الـــ�ساد�س	قبل	امليالد(	يـــرى	اأن	الكلمـات	

هـــي	»االأدوات	االأ�سيلـــة	واحلقيقيـــة	للمعرفة	التي	

.	ولقد	دارت	حماورة	
)((
تعر	عن	جوهر	االأ�سيـــاء«

)قراطيلو�س(	الأفالطون	)429	-	347	ق.م(	على	

بحـــث	وجهتـــي	النظر	حـــول	العالقة	بـــني	االألفاظ	

واملدلوالت:	الوجهـــة	القائلة	ب�سرورة	وجود	عالقة	

.	اأما	
)((
طبيعية،	والوجهة	القائلة	باعتباطية	العالقة

الرواقيون	-وهم	اأ�سحاب	املبداأ	القائل:	»ال	�سيءيف	

-	فقد	كانوا	
)((
الذهـــن	مامل	يكـــن	قبل	يف	احلـــ�س«

يرون	اأن	اللغة	-فى	االأ�سل-	»�سيء	طبيعي	يكمن	يف	

الكلمات	االأوىل	protea phonai	التى	اأطلقت	على	

.	وهذه	
)((
االأ�سيـــاء	ال�سحيحة	بطريقة	�سحيحـــة«

  phusei	الطبيعيـــة	الكلمات	هـــي	االأوىل	الكلمـــات

»اأي	التـــي	تتطابق	والطبيعة،	والتـــي	تخرنا	ب�سيء	

.	ومعنى	
)9(
عـــن	جوهر	االأ�سياء	املدلول	عليهـــا	بها«

ذلـــك	اأن	النظريـــة	الرواقية	كانت	تـــرى	اللغة	ذات	

	ح�سني	عبد	اجلليل	يو�سف،	التمثيل	ال�سوتي	للمعاين.	 	)((
	انظر:	د.	عبد	الفتاح	العقيلي،	حماورة	كراتيلو�س:	جدلية	االأ�سماء	واالأ�سياء. 	)((

املرجع	نف�سه. 	)((
	انظر:	د.	حمي	الدين	حم�سب،	علم	الداللة	عند	العرب،	�س26.  	)((

املرجع	نف�سه،	�س26. 	)((
املرجع	نف�سه،	ال�سفحة	نف�سها. 	)9(

ttp://www.trismegistos.com/MagicalLetterPag
http://www.percepp.com/soundsmb.htm
http://www.trismegistos.com/MagicalLetterPage/
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قيمـــة	معرفية	يف	اأ�سا�سها،	حيث	ميكن	من	خاللها	

فهم	طبيعـــة	االأ�سياء	وجوهرها.	وكان	الطريق	اإىل	

 .
)((
ذلك	عندهم	هو	ما	اأ�سمـــوه	بـ	»علم	اال�ستقاق«

ومـــن	ثـــم	يالحـــظ	اأن	كلمـــة	etymo يف	اليونانيـــة	

.	وكاأن	م�سطلح	
)((
تعني	»احلقيقي«	و»ال�سحيـــح«

»االيتمولوجـــى«	يعكـــ�س	الفكرة	الفل�سفيـــة	الكامنة	

وراءه	؛	وهـــي	اأن	تقرير	اأ�سل	الكلمة	هو	-يف	الوقت	

نف�سه-	ك�سٌف	عن	احلقيقة	ال�سحيحة.

فاإذا	انتقلنـــا	اإىل	الفكر	اللغوي	العربي	الرتاثي	

ل	اأحد	االأطر	 فاإننا	جند	اأن	االإطـــار	اال�ستقاقي	�سكاّ

 .
)((
الدالليـــة	االأ�سا�سيـــة	يف	مقومات	مفهـــوم	اللغة

وميكن	القول	اإن	هذا	االإطار	ميثاّل	الوجهة	ال�سائدة	

ب�سفـــة	عامـــة	يف	هذا	الفكـــر	؛	االأمـــر	الذي	ميكن	

ا�ستنباطـــه	بـــو�سوح	مـــن	قـــول	ال�سيوطـــي	مـــن	اأن	

اللغويني	العرب	»كادوا	يطبقون	على	ثبوت	املنا�سبة	

.	وهو	يـــوؤ�س�س	ذلك	على	
)((
بني	االألفـــاظ	واملعاين«

روؤية	تذهـــب	اإىل	اأن:	»الواحد	من	جفاة	العرب	اإذا	

وقع	طرُفه	على	وح�س	عجيب	اأو	طري	غريب،	اأطَلق	

عليـــه	ا�سمًا	ي�ستقه	من	خلقته،	اأو	من	فعله،	وو�سعه	

.		ولعل	اأبرز	من	جتلـــى	لديه	ذلك	االإطار	
)((
عليـــه«

اال�ستقاقي	هو	ابن	جني	)ت	392هـ(	الذي	ميكن	اأن	

نطلق	عليه	اأنه	رائد	النزعة	اال�ستقاقية	العربية.

املرجع	نف�سه،	�س26. 	)((
)(( Lyons, J, 1968, Introduction To Theoretical Linguistics.
	انظـــر	للمزيد	مـــن	التف�سيل:	الفـــ�سل	االأول	)االإطـــار	اال�ستقاقي(	من:	حمي	 	)((

الدين	حم�سب،	علم	الداللة	عند	العرب:	فخر	الدين	الرازي	منوذجًا.

	ال�سيوطي	،	املزهر	يف	علوم	اللغة	واأنواعها. 	)((
املرجع	نف�سه،	املو�سع	نف�سه. 	)((

ولقـــد	ظلـــت	اأدبيـــات	الرمزيـــة	ال�سوتية	حتتل	

م�ساحـــة	وا�سعـــة	مـــن	تاريـــخ	الل�سانيـــات	والفكـــر	

االأدبـــي	طوال	القرون	الالحقـــة،	بدءًا	من	الع�سور	

الو�سطـــى	اإىل	العـــ�سور	احلديثـــة.	ومـــن	ح�سيلة	

ذلك	كله	ت�سكل	ما	ي�سمـــى	بـ»النظرية	اال�ستقاقية«	

 etymological theory )=	االيتمـــولـــوجــــيـــة(	

باملفهوم	نف�سه	الذي	ا�ستخدمه	واحد	مثل	»�ستيفن	

النـــد«	يف	بحثه	عـــن	»مفهـــوم	الـــ�سكل	يف	النظرية	

.	فاال�ستقاقي	هو	
)((
الداللية	يف	القرن	الثامن	ع�سر«

الذي	يرى	اأن	القيمة	املعرفية	للغة	تكمن	يف	مرحلتها	

االأوىل	التـــي	كانت	قائمـة	على	ت�سوير	العامل	الذي	

تدركه	احلوا�س،	واأننا	لكي	نعرف	املعاين	احلقيقية	

لالألفـــاظ	البد	اأن	نرجـــع	اإىل	االأ�سول	التي	ا�ستقت	

منهـــا	؛	اأي	اإىل	اأ�سولهـــا	احل�سيـــة،	فهنـــاك	تكمن	

املعرفة	احلقة،	والداللة	ال�سحيحة	وبطبيعة	احلال	

فاإن	�سياقنا	ال	يت�سع	لعر�س	كل	هذا	الرتاكم	املمتد.	

ولذلك	فاإنني	اأحيل	القارئ	املهتم	اإىل	كتاب	جريار	

جينيت	املـــ�سار	اإليه	من	قبـــل،	وكذلك	اإىل	الف�سل	

 
)((
الـــذي	عقدته	مارجريت	ماجنـــو�س	يف	ر�سالتها

وجاء	بعنوان	)اإطاللة	عامة	على	اأدبيات	الدالليات	

 Overview of the Phonosemantics	ال�سوتية

.	غـــري	اأن	ثمـــة	ملحوظـــة	مهمـــة	
)((
)Literature

يلـــزم	االإ�سارة	اإليهـــا	هنـــا	؛	وهي	اأن	هـــذا	الرتاكم	

املمتـــد	ي�سم	جملة	من	اأ�سماء	رواد	كبار	يف	البحث	

)(( Land, S., 1974, from Signs To Propositions: The Concept Of 
Form In Eighteenth Century Semantic Theory, pp20-30. 

(7) Magnus, Margaret (1998), The Gods of the Word: Archetypes 
in the Consonants, Thomas Jefferson.

	من�سور	على	موقعها	ال�سابق	ذكره. 	)((
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	ميكـــن	اأن	تك�سف	
)((
لة اللـــ�ساين.	ولعـــل	قائمة	ممثِّ

عن	ذلك	بو�سوح.

فاإذا	جتاوزنا	اآراء	كل	هـــوؤالء،	وجتاوزنا	كذلك	

مواقـــف	ل�سانيني	اآخريـن	كبار	-	مثل	�سو�سري	الذي	

اعتنق	املبداأ	امل�ساد	ملبداأ	الرمزية	ال�سوتية	؛	واأعني	

	انظر	القائمة	التالية: 	)((
Beneveniste, Emile (1971a), «The Nature of the Linguistic 
Sign», Acta Linguistica 1: 43-48. Bloomfield, Leonard (1909-
1910), «A Semasiological Differentiation in Germanic Second-
ary Ablaut», Modern Philology 7: 245-288, 345-382, partially 
reprinted in Charles F. Hockett, (ed.), A Leonard Bloomfield 
Anthology, Bloomington Indiana U. Press.Bolinger, Dwight 
(1949), «The Sign is not Arbitrary», Boletín del Instituto Caro 
y Cuervo 5: 56-62. Bolinger, Dwight (1985), «The Inherent 
Iconism of Intonation» in John Haiman (ed.), Iconicity in 
Syntax, John Benjamins, Amsterdam.Eco, Umberto (1972), 
«Introduction to a Semiotics of Iconic Signs», Versus 2.Firth, 
John Rupert (1935), «The Use and Distribution of Certain 
English Sounds», English Studies, 17: 8-18. Hymes, Dell H. 
(1960), «Phonological Aspects of Style: Some English Son-
nets», in T.A. Sebeok, (ed.), Style in Language, MIT Press, 
Cambridge.Jakobson, Roman (1978a), Sound and Meaning, 
MIT Press, London. Jakobson, Roman (1968), «Agreement 
between the Systems of Sound and Color», Child Language, 
Aphasia and Psychological Universals, Janua Linguarum, 
Mouton, The Hague.Jakobson, Roman (1978b), «Sound Sym-
bolism and Distinctive Features», unpublished ms. presented 
at the Conference on Semiotics and the Arts, University of 
Michigan.Jespersen, Otto (1933b), «The Symbolic Value of 
the Vowel i», Linguistica, College Park, MD, or in Selected 
Papers of O. Jespersen in English French and German, Levin 
and Munksgaard, Copenhagen, 283-303, or (1922c), Philo-
logica 1: 1-19.Lakoff, George (1986), «Systematic Sound 
Symbolism: the Semantic Side», paper presented at the 
Berkeley Conference on Sound Symbolism. Sapir, Edward 
(1911), «Diminutive and augmentative consonant symbolism 
in Wishram», Handbook of American Indian Languages Bu-
reau of American Indian Ethnography, Washington, D.C. Bul-
letin 40(1): 638-646. Sapir, Edward (1929), «A Study in Pho-
netic Symbolism», Journal of Experimental Psychology 12: 
225-239. Sapir, Edward (1933), «La réalité psychologique des 
phonèmes», Journal de psychologie normale et pathologique 
30: 247-265.Todorov, T. (1972), «Le sense des sons», Poé-
tique 11: 446-462Ullman, Stephen (1949), «Word Form and 
Word Meaning», Archivum Linguisticum 1: 126. Tsur, Re-
uven. 1992. What makes sound patterns expressive? Duke 
University Press.Tsur, Reuven, 2006. Size-sound symbolism 
revisited. Journal of Pragmatics. 38: 905-924.

به	مبداأ	)اعتباطية	العالمـــة	اللغوية(،	ومثل	جون	

فريث	)ت	1960(	الـــذي	و�سع	م�سطلح:	الثيمات	

وم�سطلـــح	 	،
)((
)phonaesthemes( ال�سوتيـــة	

phonaesthetics(	فيما	 )اجلماليـــات	ال�سوتيـــة	

يبدو	اأنه	حماولة	منه	لتاأ�سي�س	الدر�س	العلمي	الذي	

-فاإمنا	
)((
ميكنـــه	ا�ستيعـــاب	بحـــث	تلـــك	الظاهرة

يعنينـــا	الرتيث	عنـــده	هنا	هو	مـــا	اأ�سافته	املقاربة	

االإدراكية	-	وقد	باتـــت	تت�سدر	امل�سهد	الل�ساين	يف	

العقـــود	االأخرية	-	من	ا�ستبـــ�سارات	جديدة	حول	

ق�سية	الرمزية	ال�سوتية.

املقاربة الإدراكية للرمزية ال�صوتية:

يح�سن	ابتداًء	اأن	ن�سع	جملة	من	املبادئ	املهمة	

للمقاربـــة	 االإب�ستمولوجيـــة	 االأ�س�س	 تـــو�سح	 التـــي	

االإدراكية:

	هو	اأن	كل	
)((
)-	اأهم	�سعارات	الل�سانيات	االإدراكية

�سيء	يف	اللغـــة	يخرتقه	املعنى.	ومن	ثم	فاللغة	

توؤخذ	على	اأنها	-ب�سكل	اأ�سا�سي-	رمزية	يف	كل		

.
)((
م�ستويـات	بنيتها	

ف	فريث	الـــ		)phonaesthemes(	باأنها	»املجموعات	ال�سوتية	البادئة	او	 	يعراّ 	)((
 Firth: Speech.	:انظر	وظيفة«.	اأية	لهـــا	اأن	العادة	يف	ُيعَرف	ال	التي	اخلامتـــة

))1930: 184		In The tongues of men and Speech	نقاًل	عن:	
Scott Drellishak (2006): Statistical Techniques for Detect-
ing and Validating Phonesthemes. On:depts.washington.edu/
uwcl/matrix/sfd/Drellishak%20-%20Phon esthem es.pdf
)(( Chapman, S. & Routledge, P. (eds.) (2005): Key Thinkers in 

Linguistics and the Philosophy ofLanguage, p86.
))(  الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	cognitive linguistics	املقـــ�سودة	يف	هـــذا	البحـــث	هـــي	
الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	باملعنـــى	ال�سيق	؛	اأي	التـــي	تطَلق	على	االجتـــاه	الل�ساين	الذي	

يختلـــف	اإب�ستمولوجيـــًا	عن	ل�سانيات	ت�سوم�سكي	التي	تنـــ�سوي	حتت	مفهوم	م�سطلح	

)الل�سانيات	االإدراكية	باملعنى	الوا�سع(	ــــــــ	حول	هذا	التفريق	انظر:

Mihailo Antović: Half a Century of Generative Linguistics – 
What Has the Paradigm Given to Social Science?. p37. In: 
Series: Linguistics and Literature Vol. 5, No 1, 2007, pp31-46. 
On: facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal2007/lal2007-04.pdf
)(( Vladan Pavlović: Cognitive Linguistics and English Language 

Teaching at English Departments. P. 80. Series: Linguistics and 
Literature Vol. 8, No 1, 2010, pp79-90. On: facta.junis.ni.ac.rs/
lal/lal201001/lal201001-07.pdf

http://depts.washington.edu/
http://facta.junis.ni.ac.rs/lal/lal2007/lal2007-04.pdf
http://facta.junis.ni.ac.rs/
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 modules	الوحـــدات	بفر�سيـــة	اأخذنـــا	سواء�	-(
الرتابطيـــة	 بالنظريـــة	 اأو	اأخذنـــا	 املخيـــة،	

املـــخ	 عمـــل	 تفـــ�سري	 يف	 	،connectionism

-وكلتاهمـــا	من	معطيــــات	املقاربة	االإدراكية-

فـــاإن	عمل	املخ	مع	اللغة	ي�سمل	مناطق	االإدراك	

املكاين،	واالإدراك	احل�سي	املو�سيقي،	والتعرف	

على	الوجـــوه،	وجوانـــب	معينة	مـــن	العالقات	

االجتماعية،	ورمبا	اأكر	من	ذلك.

)-	بات	من	املعروف	جيدًا	من	درا�سات	االكت�ساب	
اللغـــوي	اأن	النـــ�سق	االإدراكـــي	احلـــ�سي	لـــدى	

ُرز	االإيقاعية	للغة	منذ	�سن	 االأطفال	ح�سا�س	للطُّ

مبكـــرة.	وميكننا	اأن	نقي�س	حـــال	الطفل	الذي	

يكـــر	في�سبح	�ساعرًا	على	حـــال	الطفل	الذي	

يكـــر	في�سبح	مو�سيقيًا:	فهـــذا	وذاك	»مثلهما	

مثل	بقيـــة	اأع�ساء	الثقافة	التـــي	ينتميان	اإليها	

يخزنان	هذه	الطرز	االإيقاعية	كجزء	من	تعلم	

،	ومن	ثـــم	عندما	يكتب	
)((
التحـــدث	بلغتهمـــا«

اأحدهمـــا	ق�سائده،	اأو	يوؤلـــف	االآخر	مو�سيقاه،	

فـــاإن	هـــذه	االإيقاعـــات	اللغويـــة	»ما	تـــزال	يف	

.
)((
اآذانهم«

واإذا	مـــا	نظرنـــا	اإىل	و�سعيـــَة	االأ�سوات	اللغوية	

يف	الدالليـــات	املعـــا�سرة	-وبخـــا�سة	يف	الدالليات	

االإدراكيـــة	cognitive semantics-	فاإننا	جندها	

تنـــدرج	عـــادة	حتـــت	مبحـــث	)الرمزيـــة	ال�سوتية	

sound symbolism(.	وهـــذه	الرمزيـــة	ال�سوتية	

تنق�سم	اإىل	نوعني:

	للمزيد	من	التف�سيل	حول	هذه	النقطة	انظر: 	)((
Aniruddh D. Patel & Joseph R. Daniele: An empirical 
comparison of rhythm in language and Music. P. B43.  In: 
Cognition 87 (2003) B35–B45. On: www.elsevier.com/locate/
cognit

املرجع	نف�سه. 	)((

 primary االأوليــــة	 ال�سوتيـــة	 الرمزيـــة	 	-(
symbolism التي	تنق�سم	بدورها	اإىل:

)	اأ	(	املحاكاة،

 phonesthemes	ال�سوتيـــــــة	والثيمـــــة	ب((
)عالقـــة	الـــ�سوت	باحلجـــم،	والـــ�سوء،	

واحلركة،	واالإح�سا�س...(،	

)جـ(	والتنغيم،	

 corporeal	اجل�سدية	ال�سوتية	والرمزية	(		د	(
.symbolism

 secondary الثانوية	 الــ�سوتــيــة	 والــرمــزيــة	 	-(
عــدة	 بــــدورهــــا	 وتـــنـــقـــ�سم	 	.symbolism

اأق�سام	منها:	

)	اأ	(املزجيات،

)ب(	واال�ستقاق	ال�سعبي،

)جـ(	والت�سعيف.	

ولقـــد	اأ�سبحت	هـــذه	املباحث	جمـــال	درا�سات	

بعـــ�س	 اأن	 عـــن	 ك�سفـــت	 	
)((
م�ستفيـــ�سة اإدراكيـــة	

الرمزيات	ال�سوتية	ذات	اأ�سا�س	بيولوجي	مبا	يعني	

اأنهـــا	ظواهر	ب�سرية	عامة	universal.	وعلى	عك�س	
الت�سور	ال�سائد	الذي	يرى	اأن	االعتباطية	يف	العالقة 

بـــني	الـــدال	واملدلـــول	هـــي	االأ�سا�س،	واأن	الرمزية	

ال�سوتيـــة	ظاهرة	هام�سية،	فـــاإن	بع�س	الدرا�سات	

تثبـــت	اأن	%9	فقط	من	مفـــردات	االإجنليزية	مثاًل	
.	كذلك	تثبت	التجارب	

)((
	اعتباطية	كليًا متثل	دوالاّ

	)fictive words	امل�سطنعة	)ال�سيغ	على	القائمة
اأن	هناك	عالقة	داللية	اإدراكية	بني	تكوين	ال�سيغة	

ميكن	االإحاطة	بذلك	من	خالل	كتاب: 	)((
Hinton, Leanne, Johanna Nichols, and John, J.Ohala (eds.) 
1994: Sound Symbolism.

انظر: 	)((
Frawley, William J. (ed.) 2003: International Encyclopedia 
of Linguistics, 2d edition. V4. 

http://www.elsevier.com/locate/
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واملدلول	االفرتا�سي	املعطى	لها.	وعلى	�سبيل	املثال	

واالأطفال	 البالغـــني	 املختريـــن	 مـــن	 فـــاإن	95%	

قـــرروا	اأن	ال�سيغـــة	امل�سطنعـــة	bouba	تدل	على	
ال�سكل	الدائري،	واأمـــا	ال�سيغة	االأخرى	kiki	فهي	
.	ولقد	دلَّلت	الدرا�سات	

)((
تـــدل	على	ال�سكل	املدباّب

علـــى	اأن	اأهل	االإجنليزية	ترتبـــط	لديهم	احلركات	

االأماميـــة	مبفاهيـــم	ال�سغـــر،	اأو	االإ�سراق	)مثـــاًل	

كلمـــة:	ping )اأزيز((،	ومن	ناحيـــة	اأخرى	ترتبط	
لديهم	احلـــركات	اخللفية	بكر	احلجـــم	وبالعتمة	

)مثـــاًل	كلمـــة	bong	)رنـــني((.	ودللـــت	درا�سات	
اأخـــرى	اأن	اأهل	االإ�سبانية	ي�ساركون	االإدراك	نف�سه.	

وثمـــة	درا�سات	ذهبـــت	اإىل	اأن	ارتباطـــات	ال�سوت	

واملعنـــى	ت�سمـــل	الطبيعـــة	التهديديـــة	اأو	ال�سعبـــة	

  /s/ل�سوتيمي	والتكتـــم	والهـــدوء	،/r/ل�سوتيـــم
،	ويف	هـــذا	ال�سياق	اأيـــ�سًا	تظهر	بو�سوح	

)((
/ و/

عالقـــة	التكويـــن	/gl/	بال�سوء	والروؤيـــة،	وعالقة	
التكوين	/fl/	بال�سوء	املتحـــرك،	وعالقة	التكوين	
.	وتو�سلت	ر�سالة	

)((
/cr/	بالتاأثـــري	ال�سو�سائي...

دكتوراه	حول	الرمزية	ال�سوتية	يف	معجم	ال�سويدية	

اإىل	اأن	معظـــم	عناقيـــد	ال�سوامـــت	اال�ستهاللية،	

وكثـــريًا	مـــن	عناقيـــد	ال�سوامـــت	النهائيـــة	حتمل	

.
)((
معاين	رمزية

ومـــن	خـــالل	هـــذا	االأ�سا�س	يقـــوم	ربـــط	بع�س	

الباحثني	بني	هـــذه	الظاهرة	والوظيفـــة	التعبريية	

	انظر: 	)((
Ahlner, Felix & Jordan Zlativ (2010): Cross- Modal Iconic-
ity: A Cognitive Semiotic Approach to Soundsymbolism. 
In: Sign Systems Studies 38. on: https://www.ceeol.com/
content-files/document-9736.pdf
)(( M. Clymer (2008): Sound Patterns and Meaning in Cat -

lan Poetry: A Literature Review on Cognitive Poetics. 
On:Clymer_thesis_2008.pdf, Thesis, 4.653Mb, PDF

)((  Scott Drellishak. Op cit.
)(( Åsa Abelin (1999):Studies inSound Symbolism. Doctoral Di -

sertation, in: Department of Linguistics, Göteborg University, 
Sweden. www.ling.gu.se /~ abelin/ny%20inlaga.pdf

expressive	للغـــة،	وكذلـــك	ربـــط	بع�سهـــم	بينها	
وبني	�سيوع	النزعـــة	االإحيائية	animism	يف	ثقافة	

اأ�سحاب	هذه	اللغة.

ويف	الثمانينـــات	من	القرن	الع�سريـــن	بداأ	تيار	

	الذي	نهـــ�س	به	كثري	من	النقاد	
)((
النقـــد	ال�سوتي

واملتخ�س�سني	يف	علم	ال�سوت	اللغوي	يف	بريطانيا	

واأمريـــكا	-اأمثـــال	�سامبـــان	Chapman	واأوليفـــر	
Oliver،	وغريهما	ـــــ	اأقـــول:	بداأ	هذا	التيار	يعطي	
اأ�سا�سًا	علميـــًا	وجتريبيـــًا	ملـــا	كان	يـــ�سب	يف	بـــاب	

الفل�سفـــة	التاأمليـــة،	اأو	يف	باب	التـــذوق	االنطباعي	

فيما	يتعلق	بق�سية	العالقة	بني	ال�سوت	واملعنى.

ومن	ثم	فقد	مت	درا�سة	كثري	من	الن�سو�س	التي	

تنتمي	اإىل	اأجنا�س	اأدبية	خمتلفة	؛	وذلك	من	خالل	

امل�سارين	االآتيني:

درا�سة	ال�سمـــات	ال�سوتيمية	من	جهة	طبيعتها	  -(
النطقية	والفيزيائية،	ونوعية	املقاطع	وطبيعتها	

الفيزيائيـــة،	وخارطة	اجلهـــر	والهم�س	وعالقة	

ذلك	بنوعية	الداللة	وامل�سامني.

)-	درا�سة	ال�سمـــات	فـــوق	الرتكيبيـــة	مثـــل	النـــر	
والنغمـــة	 	،length الـــ�سوت	 وطـــول	 	،stress
tone،	والتنغيـــم	intonation....	وتاأثريها	يف	
توكيد	الكالم	واالإيحاء	وك�سف	م�سارب	ال�سعور	

واالنفعاالت.

املفهوم الت�صوري للغة عند اأمل دنقل:

يقـــول	اأمل	دنقل	»ال�سعـــر	-يف	نهاية	االأمر-	فن	

لغـــوي	مـــن	حيـــث	اإن	اأداتـــه	االأ�سا�سية	هـــي	اللغة.	

وي�سبح	جزءًا	اأ�سا�سيًا	من	مهمة	ال�سعراء...	اإظهار	

انظر:	د.	قا�سم	الري�سم،	منهج	النقد	ال�سوتي	يف	حتليل	اخلطاب	ال�سعري.	 	)((

https://www.ceeol.com/
http://www.ling.gu.se/
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قدرة	اللغة	على	التعبـــري،	وعلى	اإدراك	جمالياتها،	

 .
)((
وعالقاتهـــا	املو�سيقيـــة،	وعالقـــات	حروفهـــا«

	اأت�سور	اأنه	 وعلى	�سوء	هذا	القول/	املبداأ	املفهومياّ

مـــن	ال�سروري	قبل	اأن	نبـــداأ	البحث	يف	ا�ستك�ساف	

بع�س	جتليات	املمـــار�سة	ال�سعرية	لتفاعل	ال�سوت	

والداللـــة	يف	�سعر	اأمل	دنقـــل	اأن	نتوقف	عند	نقطة	

قلمـــا	التفتـــت	اإليها	-يف	حدود	علمـــي-	الدرا�ساُت	

ال�سابقـــة	؛	واأعني	بذلـــك:	املفهوَم	التـــ�سوري	للغة	

عنـــد	اأمل	نفـــ�سه.	واأعتقـــد	اأنه	ميكـــن	درا�سة	هذه	

امل�ساألة	عن	طريق	اإقامة	تكامل	بني	جانبني:

l	اجلانـــب	االأول:	هو	حديث	اأمل	دنقل	املبا�سر	عن	

اللغة	.

l	واجلانب	الثاين:	جمموعة	ال�سور	املجازية	التي	

	مـــن	خاللها	اأمل	�سعرًا	عن	احلرف	والكلمة	 عراّ

واحلديث.

اأمـــا	بخ�سو�س	اجلانب	االأول	فاإن	ثمة	عالمات	

دالـــة	ت�ستلفت	اإليها	النظر	يف	هذا	ال�سياق.	ومن	ذلك	

ربـــط	اأمل	بـــني	اكت�سافه	لل�سعر	واللغـــة،	ومن	ذلك	

االنعقاد	املبكر	لهذه	العالقـــة	احلميمية	التي	ترز	

-اأوال-	يف	ثنايـــا	عبارته	»وبطبيعـــة	ن�ساأتي	املنزلية	

،	والتي	ترز	-ثانيا-	من	
)((
كنت	متفوقـــًا	يف	اللغة«

اإجابته	عـــن	اإمـــكان	اإدراكه	لبعـــ�س	املكونات	التي	

كونتـــه	حني	يقـــول	»االأ�سل	هـــو	االإحـــ�سا�س	باللغة،	

،	ثـــم	ترز	
)((
االإحـــ�سا�س	باللغـــة	بـــ�سكل	جمـــايل«

	حيث	اإن	 -ثالثا-	من	حديثه	عن	اأثر	تكوينه	الَقَبلياّ

»اإحـــ�سا�س	هذه	القبائل	باللغة	العربية	هو	اإح�سا�س	

	د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س33 	)((
	حوار	معوليد	�سميط.	 	)((

د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س17 	)((

،	وحيث	»اإن	اللغة	التـــي	ي�ستعملها	�سعراء	
)((
رفيـــع«

.
)((
ال�سعيد	لغة	�سارمة	اأ�سبه	بال�سخر«

وميثل	حديث	اأمل	عـــن	الق�سيدة	جتليًا	كا�سفًا	

للتفاعـــل	العـــ�سوي	بـــني	اللغـــة	والعـــامل	يف	�سعره:	

»الق�سيدة	عندي	اأزمة	حقيقية	تتوتر	فيها	االأع�ساب 

.	و	»الق�سيدة	تولد	
)((
واملرئيات،	ومن	ثم	الكلمات«

،	و	»الق�سيـــدة	�سور	تنمو	
)((
بالـــ�سورة	والكلمات«

،	و	»الق�سيدة	حا�سر	متوتر،	ممتلئ،	
)((
وتت�سالب«

،	و	»ال�سعر	
)9(
ومتاألق،	يكاد	ينفجر	بالـــ�سورة	والعبق«

�سحر	يلم�س	الكلمات	فتمنحه	كل	�سوئها	و�سخونتها	

،	و	»الق�سيـــدة	ال�سعرية	ت�ستخدم	
)(0(
واإيحاءاتها«

.
)(((
اللغة	ا�ستخدامًا	يكاد	يكون	كهنوتيًا«

وقـــد	يبدو	من	مثل	هـــذه	العبـــارات	اأنها	تفتقد	

الفـــرادة	والتميـــز.	فلطاملا	تـــرددت	مماثالت	لها	

.	ومـــن	ثم	فاإنه	على	�سوء	
)(((
عنـــد	الرمزيني	مثاًل

ال�سيـــاق	الداليل	الكلي	ل�سعرية	اأمل	ال	بد	من	تاأويل	

هـــذه	العبارات	لتت�سق	وفل�سفته	اجلمالية	التي	ترى	

�سرورة	اأنـــه	»ال	ت�سبـــح	عالقة	االإنـــ�سان	باالأ�سياء	

التـــي	حولـــه	عالقـــة	نفعيـــة	فقـــط،	واإمنـــا	عالقة	

جمالية،	وليـــ�ست	عالقة	ا�ستهالكيـــة	واإمنا	عالقة	

.	وكذلك	فل�سفته	التي	ترى	اأن	»الروؤية	
)(((
تبادلية«

لالإنـــ�سان،	 اأفـــ�سل	 بواقـــع	 حتلـــم	 	... ال�سعريـــة	

	حوار	مع:	اأماين	ال�سيد. 	)((
املرجع	نف�سه. 	)((

د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س19 	)((
املرجع	نف�سه،	�س20 	)((
املرجع	نف�سه،	�س19 	)((
املرجع	نف�سه،	�س22 	)9(

)0)(	املرجع	نف�سه،	�س21
)))(	املرجع	نف�سه،	�س21

)))(	انظر:	عبد	الغفار	مكاوي،	ثورة	ال�سعر	احلديث،	�س87،	154،	224	،271.
)))(	د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س56
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وبعالقات	اأفـــ�سل	بني	النـــا�س،	وبعالقات	خمتلفة	

حتى	بني	االأ�سيـــاء	اأكر	�سموًا	واأكـــر	مثالية،	ال	بد	

اأن	توجد	عالقة	بني	االإن�سان	وال�سجرة	التي	يجل�س	

.
)((
حتتها...«

على	اأن	ما	يهمنا	يف	�سياقنا	احلايل	هو	اأن	نقف	

عنـــد	داللة	هـــذه	املحاولة	التـــي	اأ�سار	اإليها	اأمل	يف	

اأحد	حواراتـــه	مطِلقًا	عليها	ت�سمية	»امل�سروع«،	وهو	

يب�سطهـــا	على	النحو	االآتي:	»املـــ�سروع	بب�ساطة	هو	

اإرجاع	املفردة	العربيـــة	اإىل	اأ�سلها	الثنائي.	ت�سور	

عِلُن	
ُ
اأن	جتاربـــي	حققـــت	اكت�سافات	هائلة.	ويـــوم	اأ

عنهـــا	�سيتحرك	املـــاء	ال�ساكن.	ملـــاذا	ت�سيع	لغتنا	

العربية	اجلميلة	بدرا�سة	قواعد	االإمالء	وال�سرف	

والنحـــو	مـــن	زاويـــة	معقـــدة؟	اإن	اإرجـــاع	املفـــردة	

العربيـــة	اإىل	الثنائيـــة	�سيجعـــل	عوائـــل	املفـــردات	

تتقـــارب،	و�سوف	تعقد	العوائـــل	املتباعدة	ما	بينها	

عالقـــات	م�ساهـــرة.	وكذلـــك	�سوف	تتنافر	بع�س	

العوائـــل	املتقاربـــة	؛	اأي	اأن	ثـــورة	حقيقية	ميكن	اأن	

تبداأ	مبـــ�سروع	)ثنائية	املفـــردة(.	الكلمة	الثالثية	

اأ�سلهـــا	ثنائي،	وكذلك	الكلمـــة	الرباعية،	بل	وحتى	

اخلما�سيـــة	وال�سدا�سيـــة.	وكنـــُت	اأعـــرف	اأن	لغتنا	

لي�ست	يتيمة	؛	الأن	لها	اأبًا	�سرعيًا،	وعندها	�سقيقات	

ي�ساركنهـــا	القواعد	وال�سرف	واالأ�سوات	واملعاين.	

لقـــد	ا�ستعنُت	ب�سديـــق	يحمل	الدكتـــوراه	يف	اللغة	

العرية،	وبثاٍن	يف	اللغة	الفار�سية،	وبثالٍث	يف	اللغة	

احلب�سيـــة،	ثـــم	و�سعـــُت	جـــداول	�سممُتهـــا	لعوائل	

املفـــردات.	واأدركـــُت	اأخريًا	اأين	حمتـــاج	اإىل	جهد	

ا�ستثنائي	يف	)فقه	اللغة	املقارن(	و)فقه	املنطق(.	

وجل�سُت	يف	غرفتي	اأتابع	نتائج	جتاربي.	واأثبُت	هنا	

	حـــوار	مع:	د.	�سيـــد	البحراوي،	)الـــدم	اأو	يعود	كليب	حيـــًا(،	�س47	ون�سر	يف:  	)((
كتاب	يف	البحث	عن	لوؤلوؤة	امل�ستحيل	ـ	ل�سيد	بحراوي.

بـــاأن	م�سروعي	هـــو	�سورة	لتعلقـــي	بالعربية	وحبي	

لها.	واملـــ�سروع	ي�سري	بهمة	ولـــ�سُت	�ساكيًا	من	تعب	

اأو	عقوق.	و�سوف	اأطبع	نتائج	اأبحاثي	وتو�سالتي	يف	

.
)((
كتاب	م�ستقل	وقريبًا«

وعلى	الرغم	من	اأن	هذه	الفكرة	لي�ست	جديدة	

يف	الـــدرا�سات	الل�سانيـــة	العربية	حيـــث	نذكر	مثاًل	

حماولة	االأب	مرمرجي	الدومنيكي	الذي	اأ�سار	اإىل	

مـــا	يقرب	من	خمـــ�سني	عاملًا	غربيـــًا	�ُسغلوا	بق�سية	

االأ�سل	الثنائي	للغة	العربية،	اأقول:	على	الرغم	من	

ذلـــك	اإال	اأن	حديث	اأمل	عـــن	م�سروعه	هذا	يك�سف	

بو�سوح	عـــن	دالالت	عدة	لعل	اأهمهـــا	هذه	النظرة	

الع�سويـــة	للغـــة	التي	جتعلهـــا	كائنًا	حيـــًا	يت�ساهر	

ويتنافـــر،	ثـــم	هـــذه	العالقـــة	التاأمليـــة	احلميمـــة	

لكائنات	اللغة/	مفرداتها،	ثـــم	هذه	االإرادة	املاثلة	

يف	رغبة	التغيري	عند	اأمل	للخروج	من	دائرة	التلقي	

ال�سلبي	ملا	هو	م�ستقر	وقائم.	على	اأنه	مما	ي�ستلفت	

اإليـــه	النظر	يف	هـــذا	ال�سياق	اأن	النظريـــة	الثنائية	

تتكـــئ	يف	اأ�سا�سها	علـــى	ت�سور	ح�سي	لنـــ�ساأة	اللغة	

وطبيعـــة	داللتها	على	الوجـــود	؛	اأي	اأن	اللغة	م�ستقة	

مـــن	العـــامل:	مـــن	حمـــاكاة	االأ�سوات	اخلارجيـــة،	

اأو	االأ�سوات	الطبيعية.

وحـــني	ينتقل	البحـــث	اإىل	حماولـــة	ا�ستك�ساف	

دالالت	الـــ�سور	املجازية	التي	انبثت	يف	طوايا	�سعر	

اأمـــل	دنقل	للتعبري	عن	احلـــرف	والكلمة	واحلديث	

فاإنه	؛	اأي	البحث،	يحاول	بذلك	ا�ستك�ساف	اجلانب	

ال�سمني	اأو	امل�سمر	من	مفهوم	اللغة	عند	اأمل.	ويف	

هـــذا	ال�سياق	فاإننا	جنـــد	اأن	هذه	الـــ�سور	ال	تاأخذ	

بعدًا	اأحاديـــًا	؛	حيث	قد	يذهب	بها	ال�سياق	الن�سي	

د.	ح�سن	الغريف،	اأمل	دنقل:	عن	التجربة	واملوقف،	�س	85-	86 	)((
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اإىل	اآفـــاق	دالليـــة	اأخرى،	لكـــن	الذي	يبقـــى	دائمًا	

جامَعها	الداليل	هو	ذلك	االأ�سا�س	احل�سي	العميق	:	

فالكلمـــات	لهـــا	»عـــ�سري«،	وتكـــون	»بـــال	عينـــني«	

و»تختنـــق«،	و»تهدل«	و»حتيي«	وتكون	»مطفاأة«	ولها	

»لزوجـــة«	و»كثافة«	و»�سحب«،	وهي	»اأقداح	مك�سرة	

يكـــون	»�سيفـــًا«،	واحلـــرف	 احلـــوايف«.	واحلـــرف	

»كاأ�سيـــاخ	احلديـــد	توهجـــت	يف	النـــار«،	واحلديث	

»يغزله	مرح«	و»ير�سف	منه	الن�سيان«	...

وعلى	الرغم	من	�ساآلة	الرتداد	لل�سور	املرتبطة	

بـــدوال	اللغـــة	يف	�سعـــر	اأمـــل	اإال	اأن	هـــذا	التج�سيد	

	يف	�سيميائيته	 احل�سي	للـــ�سور	التي	اأوردناهـــا	دالاّ

علـــى	اإحـــ�سا�س	ال�ساعـــر	بحيويـــة	الوجـــود	اللغوي	

وفاعليته	يف	العـــامل.	واإذا	ما	ارتبط	هذا	امللمح	مع	

مالمح	الن�سيج	ال�سوتي	يف	املمار�سة	ال�سعرية	فاإنه	

يكت�سب	دعمًا	وا�سحًا	ملغزاه.

اإدراك القارئ لوق��ع الرمزية ال�صوتية 

يف �صعر اأمل:

ى	 	ثمة	عدد	من	النخبـــة	القارئة	ل�سعر	اأمل	َتَبدَّ

يف	قراءتها	وقـــٌع	وا�سٌح	ناجٌم	عن	االإدراك	احل�سي	

للت�سكيـــالت	ال�سوتيـــة	يف	�سعـــر	اأمـــل	دنقل.	جند	

ذلك	عندما	يـــ�سف	حممود	اأمني	العـــامل	-مثاًل-

�سور	اأمل	باأنها	»�سور	ح�سية	بارزة	ناتئة	يف	خ�سونة	

.	ويـــ�سري	جابر	ع�سفـــور	اإىل	»تقابالت	
)((
قا�سية«

القافيـــة	التي	ال	تخلو	من	التـــ�ساد،	القوايف	املغلقة	

والقـــوايف	املفتوحـــة،	خـــ�سو�سًا	يف	مـــدى	التقابل	

ال�سوتـــي	الـــذي	يعـــار�س	مـــا	بـــني	انفـــ�ساح	مدى	

.	وي�سف	غايل	
)((
ال�سوت	اأو	احتبا�سه	االإيقاعـــي«

	حممـــود	اأمـــني	العامل،	»�ساعر	على	خطوط	النار	الداخليـــة«	يف:	عبلة	الرويني:	 	)((
�سفر	اأمل.	�س10،	و�س149

د.	جابـــر	ع�سفـــور،	الوعـــي	باالنهيـــار	القومـــي.	تقـــدمي:	اأمـــل	دنقـــل	االأعمال	 	)((
الكاملة،	�س31.

 .
)((
�سكري	ق�سائد	اأمل	باأنهـــا	»مطرزة	بال�سوت«

	،
)((
ويتحدث	حلمي	�سامل	عـــن	قوايف	اأمل	»الناتئة«

.	ويتحدث	قا�سم	
)((
اأو	التي	هي	»كالنـــ�سل	املدبب«

 .
)((
حداد	عـــن	اأن	املفردة	لدى	اأمل	»تلمـــع	وتطلع«

ويقـــول	اأحمد	عبد	املعطى	حجازي	عن	�سعرية	اأمل	

»ال	اأحتدث	هنا	عن	واقعية،	لكن	اأحتدث	عن	عامل،	

اأو	روؤية	خا�سة	يبلغ	�سدقهـــا	الداخلي،	ومتا�سكها،	

درجـــة	االإيحاء	باأنها	تنقـــل	كل	�سيء	ال	يوجد	اإال	يف	

هذه	الروؤية،	بحيث	ي�سح	اأن	نعترها	اأ�ساًل	ال	نقاًل،	

واأن	نرى	العامل	من	خاللها	ولي�س	العك�س«.	ويو�سي	

حجـــازي	اأي�سًا	بـــاأن	علينـــا	يف	هـــذه	ال�سعرية	»اأن	

نتهياأ	الكت�ساف	عامل،	واأن	نقراأ	االإيقاعات،	ونعامل	

املفـــردات	معاملتنا	الأ�سماء	االأعـــالم	والذوات.	اإن	

فعل	القافية...	اأقـــوى	األف	مرة	من	فعل	اأي	حادثة	

واقعيـــة«.	ويبحث	�سالح	ف�سل	يف	�سعـــر	اأمل	دنقل	

عن	»اإحالة	الداللة	على	اجلانب	ال�سوتي	املو�سيقي	

عن	طريق	مـــا	ي�سمى	باالإيحاء	املنبثـــق	اأ�سا�سًا	من	

حتـــول	الـــ�سوت	اإىل	معنـــى،	في�سبح	وقـــع	الكلمة	

.	ويذهب	
)((
مو�سيقيـــًا	هو	مناط	اإيقاعها	الـــداليل«

لق�سائـــده	 اأمـــل	 اأن	ت�سميـــم	 اإىل	 �سو�سه	 فـــاروق	

»ت�سميم	يقوم	على	تـــوازي	اخلطوط	وامل�ساحات،	

.	واأخـــريًا	ن�سوق	من	
)((
وتقابـــل	اخليوط	واالألـــوان«

اأمثلـــة	وقع	الظاهـــرة	علـــى	م�ستوى	النـــ�س	املعني	

مـــا	يلمـــ�سه	اأحمد	درويـــ�س	يف	ق�سيـــدة	)اخليول(	

الأمـــل	دنقل	حيـــث	يـــرى	اأن	»اإيقاع	اخليـــل	وخببه«	

	غـــايل	�سكري،	»تعليقات	زرقاء	اليمامة	على	جبني	الع�سر«.	يف:	عبلة	الرويني،	 	)((
�س400.

	حلمـــي	�سامل	)اإعداد	وتقدمي(،	عم	�سباحًا	اأيهـــا	ال�سقر	املجنح:	ق�سائد	اإىل	 	)((
اأمل	دنقل،	�س10.

	املرجع	نف�سه،	�س27. 	)((
	قـــا�سم	حـــداد،	اأمـــل	دنقل:	»�سيـــف	يف	ال�سدر..	جـــدار	يف	الظهـــر«.	يف:	عبلة	 	)((

الرويني،	�س161
د.	�سالح	ف�سل،	»اإنتاج	الداللة	يف	�سعر	اأمل	دنقل.	يف:	عبلة	الرويني	،	�س56. 	)((

	فاروق	�سو�سه،	»�ساعر	القني	القومي«.	يف:	عبلة	الرويني،	�س191. 	)((
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يـــرتك	اأثـــره	يف	»مو�سيقـــى	الق�سيـــدة	التي	جاءت	

على	بحـــر	اخلبب	)املتـــدارك(	املعـــروف	بتالحق	

.
)((
االإيقاع	و�سرعته«

ولئـــن	كان	مثـــل	هـــذه	املقـــوالت	اأحـــد	الدوافع	

املحـــر�سة	الإنـــ�ساء	قراءتنـــا	هذه	فـــاإن	ثمـــة	اأي�سًا	

	�سكلـــت	اإ�ساءات	مهمة	ومرموقة	
)((
جهودًا	�سابقة

اأذكـــر	منها	-مثاًل-	ما	قدمتـــه	اعتدال	عثمان	عن	

البنيـــة	ال�سكليـــة	يف	�سعـــر	اأمل،	وبخـــا�سة	عن	دور	

.	وحديث	حـــ�سني	عيد	عن	
)((
»التكـــرار	املتناظـــر«

»ظاهـــرة	التكرار	يف	مفردات	بنـــاء	الق�سيدة	عند	

،	وحديث	�سريف	ةعثمان	عبا�س	عن	
)((
اأمـــل	دنقل«

»البنيـــة	ال�سكلية	يف	�سعر	اأمل	دنقـــل...	)و(	الدور	

الوظيفي	للمو�سيقى	وطريقته	يف	ت�سكيل	الق�سيدة	

عرو�سًيـــا	من	خـــالل	االأوزان	والقوايف	التي	وظفها	

دنقـــل	يف	ق�سائده.اإ�سافـــة	اإىلظاهـــرة	التدويـــر	

والتكرار	والـــدور	الذي	ت�سط	لعبه	هـــذه	الظواهر	

.
)((
املو�سيقية	يف	اأداء	املعنى«

بيد	اأن	اجلهد	االأو�سح	واالأمكن	يف	�سياقنا	هذا	

هـــو	جهد	�سيـــد	البحراوي	فيمـــا	يتعلـــق	بالعنا�سر	

،	ولناأخذ	علـــى	�سبيل	
)((
االإيقاعيـــة	يف	�سعـــر	اأمـــل

املثـــال	�سورة	عامـــة	مما	تـــو�سل	اإليه	هـــذا	الناقد	

احل�سيـــف	حيـــث	يقـــول:	»لقـــد	اعتمد	اأمـــل	دنقل	

بالفعـــل	على	جمموعة	من	العنا�سر	االإيقاعية	التي	

	د.	اأحمد	دروي�س،	يف	النقد	التحليلي	للق�سيدة	املعا�سرة،	�س38. 	)((
املـــ�ساوي	 الـــ�سالم	 باأمـــل	دنقل،اإعـــداد:	عبـــد	 	انظـــر:	بيبلوغرافيـــا	خـــا�سة	 	)((
http://www.jehat.com/ar/amal/page-9.htm )املغرب(	على:		

	للدكتـــورة	اعتدال	عثمـــان،	ال�سعر	واملوت	يف	زمن	اال�ستـــالب،	قراءة	يف	اأوراق	 	)((
الغرفة	رقم	8	لل�ساعر	اأمل	دنقل/	يف:	عبلة	الرويني،	445	وما	بعدها.

	جملة	اإبداع-	العدد6-	يونيو	1985 	)((
	�سريفة	عثمان	عبا�س	)2009(:	اأدوات	البناء	الفني	يف	�سعر	اأمل	دنقل،	�س47  	)((

khartoumspace.uofk.edu:8080	:على	بعدها.	وما
للدكتـــور	�سيد	البحراوي،	)يف	البحـــث	عن	لوؤلوؤة	امل�ستحيـــل(	ـ	�سل�سلة	»الكتاب	 	)((

اجلديد«	ـ	

جعلت	�سعـــره	اأعلى	�سوتـــًا	من	جيل	الـــرواد	وجيل	

املعا�سريـــن	له«.	ويـــورد	البحراوي	هـــذه	العنا�سر	

:
)((
على	النحو	االآتي

ال�سافيـــة	 االأوزان	 مـــن	 جمموعـــة	 »اختيـــار	 	-(
والب�سيطـــة	التـــي	تخلـــق	اإيقاعـــًا	وا�سحًا	غري	

ملتبـــ�س«.	ويـــ�سري	الناقـــد	هنـــا	اإىل	�سيطـــرة	

تفعيـــالت	البحـــور	التالية	بالرتتيـــب	)الرجز	

واملتدارك	والرمل	واملتقارب	والكامل	والوافر(	

على	�سعر	اأمل.

)-	»االعتمـــاد	علـــى	القافيـــة	اأكـــر	مـــن	غريه	من	
ال�سعراء،حيـــث	ال	تخلو	ق�سيـــدة	من	جمموعٍة	

من	عناقيـــد	القـــوايف	املتداخلـــة،	والتي	يغلب	

عليهـــا	دائمـــًا	عنقوٌد	كبـــري	يكاد	يكـــون	قافية	

الق�سيدة	االأ�سا�سية«.	

)-	االهتمـــام	مبـــو�سع	القافيـــة،	اأو	بنهاية	ال�سطر	
ال�سعـــري	؛	حيـــث	»�َسَغـــَل	هذا	املوقـــع	يف	كثري	

من	االأحيان	بـــاأ�سوات	جمهورة	قوية	االإ�سماع.	

نان	ما	 كذلـــك	�سغلـــه	ب�ساكنـــني	متتابعـــني	يكواّ

ي�سمـــى	باملقطع	زائد	الطول	)	CVCC(	الذي	

يقع	عليه	النر	بال�سرورة«.	

)-	»اإن	ن�سبـــة	االأ�سوات	املجهـــورة	عاليـــِة	االإ�سماع	
يف	ق�سائده	ب�سفة	عامة،	وخا�سة	قبل	مرحلة	

الديوان	االأخري	)اأوراق	الغرفة	رقم	»8«(	كانت	

اأعلى	من	ن�سبة	هذه	االأ�سوات	يف	اللغة	العادية.	

وهذه	االأ�سوات	معروفة	بقوة	اإ�سماعها«.

ويخل�س	�سيد	البحراوي	اإىل	اأن	اأمل	ا�ستفاد	يف	

هذه	العنـــا�سر	من	الرتاث	ال�سعري	العربي	ليحقق	

	د.	�سيد	البحراوي،	احلداثة	العربية	يف	�سعر	اأمل	دنقل.	 	)((

http://www.jehat.com/ar/amal/page-9.htm
http://khartoumspace.uofk.edu/
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هذا	»ال�سوَت	العايل	الذي	كان	يق�سد	اإليه	حتقيقًا	

لوظيفة	جـــذب	انتباه	املتلقـــي	واأ�سره.	وخا�سة	اإذا	

كانـــت	الق�سيدة	اإن�ساديـــة	متعلقة	مبوقـــِف	اإلقاء،	

اأو	بق�سية	�سيا�سية«.

وعلـــى	الرغم	من	هـــذه	التدقيقـــات	البادية	يف	

قـــراءة	�سيد	البحراوي	العلميـــة	فاإن	االختالف	مع	

قراءته	قائم	يف	هذا	الطابع	التعميمي	الذي	اختزل	

وظائـــف	العنـــا�سر	التـــي	ر�سدها	يف	اأنهـــا	جاءت	

»حتقيقًا	لوظيفة	جذب	انتباه	املتلقي	واأ�سره«.

من��اذج مل���صارات �صعري��ة ال�صتقاق عند 

اأمل دنقل:

مالمـــح	التعالـــق	يف	�سعـــر	اأمـــل	بـــني	)الن�سيج	

ال�سوتي	واالإيقاعي(	و)االأبعاد	الداللية	االإدراكية(	

ميكن	ر�سدها	من	خالل	جملة	من	الظواهر	منها:	

) اأ ( ظاهرة التمثيل ال�سوتي للتقابل الدليل:

:
)((
لناأخذ	مثاًل	هذا	الن�س

	الَيمـــنَي	لفي	اخُل�سِر. دَت	وحـــَدَك	بالُي�سِر.	اإنَّ َتَفرَّ

اأما	الي�ساُر	ففي	الُعـــ�سِر..	اإال	الذين	مُيا�سون

اإال	الذين	يعي�سوَن	َيح�ُسوَن	بال�سحِف	امل�سرتاِة

واإال َيـــ�سوَن.	 الذيـــن	 اإال	 َفَيعـــ�ُسون.	 العيـــوَن	

كوت! وَن	ياقـــاِت	ُقم�ساِنهم	ِبِرَباِط	ال�سُّ الذين	ُيَو�سُّ

حيث	ا�ستثمار	هذا	التقابل	بني	/�س/	و/�س/	

حتى	لنكاد	نتحدث	عـــن	عاملني:	عامل	ال�سني	

وعامل	الـــ�سني.	العـــامل	االأول	عـــامل	ال�سراع	

ما	بني	ماِلِك	)الي�سر(،	واملاأزوم	بـ)اخل�سر(،	

واملـــاأزوم	بـ)العـــ�سر(،	والعـــامل	الثاين	عامل	

اأمل	دنقل،	االأعمال	الكاملة،	ق�سيدة	)�سالة(،	�س311.  	)((

الو�سايـــة	واحل�سو	والو�سي.	العامل	االأول	يدور	

حـــول	مركز	الـــ�سوت	ال�سفـــريي	/�س/	ذي	

القـــوة	االإ�سماعية	؛	يف	رمزية	�سوتية	ل�سراع	

االأ�سوات	ال�سيا�سية	ود�سائ�سها	وو�سو�سواتها	

وو�ساو�سها.	والعـــامل	الثاين	يدور	حول	مركز	

�سوت	التفـــ�سي	/�س/	برمزيته	على	االنت�سار	

واالتـــ�ساع،	اأو	على	»التفـــ�سي	بغري	نظام«	كما	

.	يف	العـــامل	االأول	يـــوؤازر	
)((
يقـــول	العاليلـــي

الرمزيـــة	ال�سوتية	ال�سينيـــة	متثيل	الرتكيب	

النحوي	لثبات	االأو�ساع	ال�سيا�سية:	)تفردت	

وحـــدك	بالي�سر.	اإن	اليمني	لفـــي	اخل�سر.	اإن	

الي�سار	لفي	العـــ�سر(،	وهو	ما	يج�سده	�سوتيًا	

علـــى	/�س/،	 الثـــالث	 الـــدوال	 الوقـــوف	يف	

ومـــا	يجـــ�سده	الت�سريـــح	التـــايل	يف	النـــ�س	

)يتبـــدل	ر�سم	وا�سمك،	لكـــن	جوهرك	الفرد	

ال	يتحول(.	ويف	العامل	الثاين	ت�ستغل	الرمزية	

ال�سوتيـــة	علـــى	التكثيـــف	ال�سوتيمـــي	مـــن	

خالل	التكثيـــف	التكراري	لل�سرفيم	النحوي	

اجلمعي	)ـــــون(:	)مُيا�سون	يعي�سوَن	َيح�ُسوَن	

وَن(،	ومن	خالل	الداللة	 َيع�ُسون.	َي�سوَن.	ُيَو�سُّ

اال�ستمرارية	يف	الفعـــل	امل�ساعد	)يعي�سون(،	

والداللـــة	الزمنية	احل�سوريـــة	يف	كل	االأفعال	

ال�سينية	ال�ستة.	

)ب( ظاهرة التحول ال�سوتي الداّل: 

:
)((
ومثال	ذلك	قوله

ُت ْ ْرُت،	حتى	َتَعرَّ ْرُت،	حتى	َتَع�سَّ اأي�ِسْر،	َتَي�سَّ

	عبـــد	اهلل	العاليلـــي،	مقدمـــة	لدر�س	لغة	العـــرب	وكيف	نـــ�سع	املعجم	اجلديد،	 	)((
�س154.

اأمـــل	دنقـــل،	االأعمـــال	الكاملة.	من	ق�سيـــدة	)اإىل	حممود	حـــ�سن	اإ�سماعيل	يف	 	)((
ذكراه(،	�س472.
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اأمين،	تيمنُت،	حتى	تيممُت،	حتى	تيتمُت

اأين	املفر؟	واأين	املقر؟

فـ/�س/	يف	[اأي�سر[	جت�سد	بدَء	املقطع	الطويل	

املغلق	[�سِ		ْر[،	وحني	تتمدد	يف	الكلمة	التالية	

رت[	تن�سطر	اإىل	/�ْس/	يف	[ي	َ	�ْس[	نهاية	 [تي�سَّ

مقطع	طويل	مغلق،	ثم	/�َس/	يف	[�س	َ	ْر[	بداية	

مقطـــع	طويل	مغلـــق،	وهذا	االن�سطـــار	نف�سه	

رت[،	ويحدث	يف	 يحـــدث	لهـــا	يف	كلمة	[تعـــ�سَّ

ت[.  	بدياًل	لها	/ث/	يف	[تعرَّ ال�سوت	احلالاّ

	هنا	اأن	ت�سل	 	الدالاّ ويكون	من	الوقع	ال�سوتياّ

	؛	 /�س/	ال�سوُت	املهمـــو�ُس	الرخُو	ال�سفرييُّ

اأي	الذي	له	قوة	اإ�سماع،	اإىل	�سوِت	/ث/	؛	اأي	

اإىل	�سوٍت	مهمو�ٍس	ِرخٍو	يجرى	معه	ال�سوت،	

�س	 �سعيـــِف	قـــوة	االإ�سمـــاع،	وهـــو	�سوٌت	تعراّ

لتقلبـــات	كثـــرية	انتهكت	هويَتـــه	ال�سوتيَة	يف	

املـــ�سارات	اللهجية	العربيـــة.	وباالإ�سافة	اإىل	

الفـــرق	يف	قـــوة	االإ�سمـــاع	هناك	الفـــرق	بني	

ال�سني	والثاء	من	جهة	اأن	الل�سان	يكون	داخل	

الفم	عند	نطق	ال�سني،	وخارج	الفم	عند	نطق	

الثاء،	وكاأن	النطق	بـــــ	/ث/	ي�سبه	ما	يحدث	

يف	حالة	بروز	الل�سان	يف	اللهاث!

)جـ( جدلية الإطالق والقيد يف القوايف: 

:
)((
ولناأخذ	هذا	املثال

).	قلت	لها	يف	اللاّيلة	املاطرة
).	البحر	عنكبوت

).	واأنت	-يف	�سراكه-	فرا�سٌة	متوت
ة	النافره ).	وانتف�ست	كالقطاّ

).	وانت�سبت	يف	خفقان	الريح	واالأمواج

اأمل	دنقل،	االأعمال	الكاملة،	من	ق�سيدة	)مزامري(،	�س350-	351. 	)((

).	)ثديان	من	زجاج
).	وج�سد	من	عاج(

).	وانفلتـــت	مبحرة	يف	رحلـــة	املجهول،	فوق	
بد	املهتاج الزاّ

ت	! 9.	ناديت..	ما	رداّ
ت	! 0).	�سرخت..	ما	ارتداّ

	�سوتي	يتال�سى..	يف	تال�سيها.. )).	وظلاّ
)).	وراء	املوجة	الكا�سرة

وميكن	كتابة	هذا	الن�س	كما	ياأتي:

).	قلت	لها	يف	اللاّيلة	املاطرة

).	البحر	عنكبوت

).	و	اأنت	-يف	�سراكه-	فرا�سٌة	متوت

ة	النافره ).	وانتف�ست	كالقطاّ
وانت�سبت	يف	خفقان	الريح	واالأمواج  .(

).	)ثديان	من	زجاج

).	وج�سد	من	عاج(

).	وانفلتت	مبحرة	يف	رحلة	املجهول،	
بد	املهتاج فوق	الزاّ

ت	! 9.	ناديت..	ما	رداّ

ت	! 0).	�سرخت..	ما	ارتداّ
	�سوتي	يتال�سى..	يف	 )).	وظلاّ

تال�سيها..

)).	وراء	املوجة	الكا�سرة

ففـــي	هـــذا	النـــ�س	نالحـــظ	اأن	توزيـــع	القافية	

	 ي�ستلفـــت	برمزيته	النظـــر	اإليه	بقـــوة.	فالروياّ

يتوحـــد	يف	القافية	يف	االأ�سطـــر	الثالثة	)1،	4،	

	مغايـــر	يف	قافيـــة	اأخرى	يف	 12(.	ويتوحـــد	رويٌّ

	ثالث	مغاير	 ال�سطريـــن	)2،	3(.	ويتوحـــد	رويٌّ
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	رابع	 يف	االأ�سطـــر	)5،	6،	7،	8(.	ويتوحـــد	رويٌّ

مغايـــر	يف	ال�سطريـــن	)9،	10(.	ويبقى	ال�سطر	

الوحيد	رقم	)11(	ال	يتوحد	مع	اأي	�سطر	اآخر.	

ومعنى	ذلك	اأن	ن�سق	القافية	مي�سي	هكذا:
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وهـــذا	الن�سق	يوؤدي	اإىل	جملة	من	امللحوظات	

منها:

l اإن	نـــ�سق	القافية	هذا	يجعـــل	الن�س	دائريًا	

حيث	تعـــود	القافية	يف	ال�سطـــر	االأخري	اإىل	

القافيـــة	يف	ال�سطـــر	االأول.	وكاأن	القافيـــة	

تـــر�سخ	داللة	العود	التكراري،	وهي	تكرارية	

تتجـــ�سد	�سوتيـــًا	يف	اخلا�سيـــة	التكراريـــة	

لــــ/ر/،	ويف	تكـــرار	املقطع	القـــ�سري	املغلق	

 .]CVCْرَه]

l اإن	التكرارية	تتج�سد	اأي�سًا	يف	تكرار	القافية	

	)10 	،9( ال�سطريـــن	 يف	 [ْت[	 الب�سريـــة	

وال�سطرين	)2،3(.	

	الــــ/ج/	يف	االأ�سطر	)8-5(	-	وهو	 l اإن	روياّ

	)CVVC(املغلق	الطويل	املقطع	يف	املت�سمن

الواقـــع	عليه	النر	-	ي�ستحـــوذ	على	الن�سبة	

االأعلـــى	من	بني	اأ�سوات	الـــروي	يف	الن�س،	

وهذا	اجلـــزء	من	الن�س	له	بنيتـــه	الداللية	

اخلا�سة	؛	حيـــث	يج�سد	اندمـــاج	املخاَطبة	

يف	عـــامل	البحـــر	الذي	حذرْتهـــا	منه	الذاُت	

املتكلمـــُة	يف	بـــدء	الن�س.	وكمـــا	نعرف	فاإن	

عليهـــا	 اأطلـــق	 التـــي	 االأ�سوات	 مـــن	 /ج/	

هـــم	)االأ�سوات	املزجيـــة	اأو	املزدوجـــة	 بع�سُ

املركبـــة(.	ولقد	عـــده	الرتاثيـــون	القدامى	

�سوتًا	�سديدًا	انفجاريًا	حيث	ينحب�س	الهواء	

عنـــد	النطق	بـــه	ثم	يعقبـــه	انفجـــار	بطيء	

يتلـــوه	مبـــا�سرة	احتـــكاك	م�سمـــوع.	فنحن	

اإذن	اإزاء	مـــو�سع	ن�سي	ينتهي	فيه	كل	�سطر	

باحتبـــا�س	النف�س	مع	تلـــك	اجليم	املعط�سة	

التي	ينغلق	املقطع	عندهـــا.	وكاأن	التج�سيد	

ال�سوتي	هنا	يـــردد	داللة	اأزمة	االندماج	يف	

ب	غوايته	كعنكبوت	 هذا	البحر	الذي	ينـــ�سِ

عة	بتلك	املادة	 تن�سب	�سبكـــَة	خيوطها	امل�سبَّ

اللزجـــة	ال�سمغيـــة	التـــي	تقوم	بتكبيـــل	اأية	

حـــ�سرة	مبجرد	مرورها	عليهـــا	اأو	االقرتاب	

منها،	اإىل	اأن	يتم	افرتا�سها.

اإن	ال�سطـــر	الوحيد	رقم	)11(	بقي	منفردًا	

دون	التوحد	قافويًا	مع	اأي	�سطر	اآخر!	وهذا	

الغياب	ال�سوتي	لـــه	ح�سوره	الداليل!	فهذا	

	�سوتـــي	يتال�سى...	يف	 ال�سطـــر	يقول	)وظلاّ

تال�سيهـــا(.	لقـــد	نادت	الـــذات	و�سرخْت..	

،	اأو	ارتـــداد	�سدى!	اإننا	 ولكـــن	لي�س	ثمـــة	ردٌّ

تـــال�سي	 الـــ�سوت	مـــع	 تـــال�سي	 اإزاء	 اإذن،	

املخاطبة	جراء	اندفاعها	اإىل	عامل	البحر.	

اإن	فعـــل	)القول(	الذي	بداأ	به	الن�س	انداح	

يف	)التال�سي(	يف	اآخر	الن�س،	لتكون	موجُة	

البحر	بحـــق	)املوجَة	الـــكا�سرة(!	الكا�سرة	

الأي	تنويعة	قافوية	جديدة!



30
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

نتائج:

اإن	تتبع	ظواهر	ا�ستقاقيـــات	الرمزية	ال�سوتية	

يف	�سعـــر	اأمل	دنقل	ميكـــن	اأن	تقـــود	اإىل	جملة	من	

النتائج	منها:

اأوًل:	ال	متثـــل	�سعرية	اال�ستقـــاق	عند	اأمل	دنقل	

نوعـــًا	من	ا�ستعادة	ميتافيزيقـــا	النزعة	اال�ستقاقية	

يف	الـــرتاث	العربـــي	القـــدمي:	فهنـــاك	كانـــت	هذه	

النزعة	تـــ�سدر	عن	ميتافيزيقـــا	رد	الوجود	املتكر	

اإىل	الواحـــد	؛	رد	الفروع	اإىل	االأ�سل.	اإنها	ا�ستقاقية	

متجـــذرة	يف	اأ�سطـــورة	العود	االأبـــدي.	اأما	عند	اأمل	

دنقـــل	فـــاإن	�سعريتـــه	اال�ستقاقية	تنتمـــي	اإىل	غاية	

حتري	الذاكرة	اللغوية	بعودتها	اإىل	خيولها	االأوىل	؛	

اإىل	حريتها	الطبيعية.	ومن	ثم	ف�سعريته	اال�ستقاقية	

هـــي	اأحد	اأركان	روؤيته	للعامل	الذي	يحلم	به،	والذي	

يولد	من	»حاء،	باء«	و	»حاء،	راء،	ياء،	هاء«.

ثانيـــاً:	اإن	�سعريـــة	اال�ستقـــاق	عنـــد	اأمـــل	دنقل	

لي�ست	ممار�سة	من	اأجل	ذاتها	ال�سكلية.	وهنا	ياأتي	

اختالفـــه	عن	ال�سعـــراء	الذين	قادهـــم	اجتهادهم	

-كما	يقـــول-	اإىل	تقدي�س	الـــ�سكل	فقعدوا	يزوقون	

ويطـــرزون	ويلعبـــون	بالكلمـــات	والبالغـــات.	وهنا	

ن�ستطيـــع	اأن	نفهـــم	قـــول	اأمل	دنقـــل:	»اإننـــي	ل�سُت	

�ساعـــرًا	انطباعيًا	؛	اأي	ل�ست	�ساعـــرًا	تنعك�س	عليه	

الطبيعـــة	واالأ�سيـــاء،	بـــل	العك�س	فاأنـــا	اأعك�س	ذات	

	االأ�سياء«.	 ال�ساعر	على	االأ�سياء،	واأحـــاول	اأن	اأغرياّ

ف�سعرية	اال�ستقاق	عنده	اأحد	مالمح	مترده	وحلمه	

بالتغيـــري:	فالق�سية	-كمـــا	يقول-	»ليـــ�ست	ق�سية	

اللغـــة،	واإمنا	ق�سية	ما	حتمله	هـــذه	اللغة:	ال�سحنة	

التـــي	تريـــد	اأن	تو�سلهـــا	اإىل	[النـــا�س[«.	ويف	هذا	
ال�سيـــاق	ميكن	ملزيد	مـــن	التو�سيـــح	اأن	نتكئ	على	

	التـــي	ي�سف	فيها	التقنية	
)((
مقولـــة	جابر	ع�سفور

ال�سعريـــة	املهيمنة	يف	�سعر	اأمل	باأنها	»تقنية	التقاء	

بـــني	خ�سو�سيـــة	العـــامل	االأدبـــي	وجمعيـــة	العامل	

اجلماهريي:	اال�ستغراق	يف	التقنية،	والعفوية	التي	

تخفي	هذه	التقنية«.

ثالثًا:	اإن	�سعريـــة	اال�ستقاق	عند	اأمل	تقوم	على	

ال�سراع	واإ�ساعة	التوتر	من	خالل	اإقامتها	امل�ستمرة	

الأنـــ�ساق	التقابـــل	�سواء	بـــني	التقـــارب	ال�سوتيمي	

والتباعـــد	الـــداليل	)ال�سوت/	ال�سمـــت(،	اأم	بني	

اخل�سي�سة	ال�سوتية	ومقابلها،	اأم	بني	اخل�سائ�س	

ال�سفاهيـــة	)الـــو�سوح	االإ�سماعـــي(	واخل�سائ�س	

الكتابيـــة	)االمتـــداد	الرتكيبـــي(،	اأم	بـــني	الكثافة	

ومغـــزى	 الرتكيبيـــة....	 والب�ساطـــة	 االإيقاعيـــة	

ذلـــك	اأنها	روؤيـــة	لتوتر	العـــامل	وحراكـــه	الوجودي	

واالجتماعـــي.	اإننا	اإزاء	ا�ستقـــاق	من	عامل	ال�سقاق	

وال�سراع	واحلركة.	وهـــذه	النتيجة	توؤكد	ما	انتهى	

اإليـــه	جابر	ع�سفور	حـــني	قال	»توؤكـــد	التعار�سات	

والتوازيـــات	والتقابـــالت	التي	ينطـــوي	عليها	�سعر	

اأمـــل	دنقـــل	االأدوار	التـــي	يلعبها	مبـــداأ	الثنائية	يف	

هذا	ال�سعر	بو�سفـــه	العن�سر	التكويني	احلا�سم...	

ابتداء	من	امل�ستوى	االأ�سمل	لروؤية	العامل...	وانتهاء	

ب	م�ستويـات	التقنية	يف	اأ�سغر	مكوناتها	التي	ت�سل	

االإيقاع	بالداللة	والقوايف	بثنائيات	املعاين	املزدوجة	

.
)((
اأو	توازيات	الرتاكيب	املتقابلة«

ث	اأمل	عن	»توتر	ال�سعر«!! وكثريًا	ما	حتدَّ

	جابر	ع�سفور،	»اأمل	دنقل..	ال�ساعر	القومي«.	يف:	عبلة	الرويني،	�س282 	)((
د.	جابر	ع�سفور،	الوعي	باالنهيار	القومي.	تقدمي:	اأمل	دنقل:	االأعمال	الكاملة.	 	)((

�س17.
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االنبعاث في شعر خليل حاوي
)قراءة في ديوانيه األّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«(

د. اإح�سان بن �سادق اللواتي

جامعة	ال�سلطان	قابو�س.	�سلطنة	عمان

ehsansadiq@hotmail.com

03/03/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/05/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

ت�سعى	هذه	الدرا�سة	اإىل	مقاربة	الديوانني	االأول	)نهر	الرماد(	والثاين	)الناي	والريح(	لل�ساعر	اللبناين	

املعروف	خليل	حاوي	)9)9)	اأو	))9) – ))9)م(	من	طريق	الرتكيز	على	مو�سوعة	معياّنة	امناز	بها	�سعره	
وُعرف	بها،	مثلما	ُعرفت	اأبعاد	كثرية	منها	به.	هذه	املو�سوعة	هي	»االنبعاث«.

لقـــد	ُعـــرف	حاوي	باإميانه	العميق	بقدرة	االأمة	العربية	على	النهو�س	مـــن	نومتها	والقيام	الأداء	م�سوؤولياتها	احل�سارية	

الكبرية	املتعلقة	بها،	ال	�سيما	يف	جمال	الوحدة	العربية	التي	مل	تكن	تتلخ�س،	يف	نظره،	يف	الوحدة	ال�سيا�سية	وحدها.

	هذا	االإميان	ات�سم	ب�سمتني	مهمتني:	االأوىل:	بروزه	يف	�سعره	وانعكا�سه	على	اإبداعه	يف	�سور	فنية	بديعة	 اإناّ

واأ�ساليب	تعبريية	مميزة،	جعلت	لهذا	ال�سعر	مكانة	متميزة	يف	ال�سعر	احل�ساري	العربي	الطليعي	احلديث.

وال�سمة	االأخرى:	عدم	كونه	اإمياًنا	ثابًتا	م�ستقًرا	عند	ال�ساعر،	فقد	ظهر	وا�ستد	عوده	يف	ديوانيه	االأول	والثاين،	

لكنه	انهار	بدًءا	من	ديوانه	الثالث	)بيادر	اجلوع(	بعد	انهيار	الوحدة	بني	م�سر	و�سورية	عام	))9)م.

لني،	حيث	الظهور	املميز	للمو�سوعة	 وقـــد	دعت	هاتان	ال�سمتان	الدرا�سة	احلالية	اإىل	االقت�سار	على	ديوانيه	االأواّ

ع	ال�سور	واالأ�ساليب	الفنية	التـــي	اعتمدها	ال�ساعر	؛	بهدف	الو�سول	اإىل	 املتناولـــة،	ودعتهـــا،	كذلك،	اإىل	حماولة	تتباّ

الروؤى	احل�سارية	التي	ت�سمنها	�سعره،	وطبيعة	ال�سياغة	اجلمالية	التي	منحت	هذا	ال�سعر	قيمته	االأدبية.

الكلمات املفاتيح:

االنبعاث	-	واملوت	-	واحل�ساري	-	والواقع	العربي	-	وال�سرق	-	واملا�سي	-	واحلا�سر	-	واالأ�ساطري	-	والرموز.

mailto:ehsansadiq@hotmail.com
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Emission in Khalil Hawey 's Poetry
(A study of   "Naher al-Rimad" and "Al-Nayee wa Al-Reeh")

Ehsan Sadiq Allawati
Sultan Qaboos University- Muscat- Sultanate of Oman

ehsansadiq@hotmail.com

Abstract:
This study attempts to focus closely on  (Naher Al-Rimad) and the other (Al-Nayee 

wa Al-Reeh) of the distinguished poet KHALIL Haweey (1919 or 1925 - 1982), by 
throwing light objectively on the principles which his poetry became known of and he 
became  affiliated to.

Al-Haweey was known for his profound belief in the capabilities of the Arabs to rise 
up from their long coma to concentrate on their vast commitments and responsibilities 
notably in the scope of the Arab unity not only politically but in all areas.

This phenomenon and/or reality was considerably visible in two stages. Firstly, in his 
pottery in which he beautifully illustrated his views on the pan-Arab unity. This trend 
procured him a distinctive position in the modern Arabic pottery. 

Secondly, his belief (in the pan-Arab unity) was not constant and stabilized and was 
subject to a down turn at first instance. His position was quite stable and remained steadfast 
in his first and second pottery but it took a round turn and stumbled at the beginning of his 
third pottery  (Bayader Al-Jooe) which he published soon after the collapse of the unity 
between Egypt and Syria in 1961.

These two versions in the position  of the poet made the study to focus upon the first 
and second poems which were, nonetheless, beautifully and objectively versed.

Key Words: 
Emission- Death- Civilization- East- Myth- Fairytales- Past- Future.
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املقدمة:

	ال�ساعر	العربي	 ليـــ�س	من	املبالغة	اأن	يقـــال:	اإناّ

احلديـــث	قـــد	ا�ستطاع	تخطـــي	امل�سافة	بـــني	ما	هو	

	 خا�س	وما	هو	عام	من	الروؤى	ال�سعرية،	فهو	مل	يتخلاّ

عن	�سحن	�سعـــره	ب�سحنات	من	جتاربه	ال�سخ�سية	

وروؤاه	واأحالمـــه	واآمالـــه	؛	وبـــذا	مل	يفقـــد	ال�سعـــر	

حرارته	الوجدانيـــة	ودفقته	االإن�سانيـــة	ال�سعورية،	

ويف	الوقـــت	نف�سه	مل	يـــ�سرت�سل	ال�ساعر	مع	همومه	

	ب�سلـــة	اإىل	تطلعات	 الذاتيـــة،	نا�سًيـــا	كل	ما	ميـــتاّ

جمتمعـــه	اأو	اأمتـــه	وهمومهما،	بل	»حتـــول	ال�ساعر	

احلديث	اإىل	�ساعر	روؤى	ح�سارية،	وامتدت	م�سافة	

املعانـــاة	والعذاب	والتموج	الداخلي	واحلنني	�سمن	

 .
)((
التجربـــة	ال�سعرية	الذاتية	الواحـــدة	املتوحدة«

	هذا	التحواّل	مل	يكن	ارتياًدا	 والطريـــف	يف	االأمر	اأناّ

الآفاق	مل	ي�سبق	لل�سعر	اأن	ارتادها	يف	تاريخ	الب�سرية	

ا	اإىل	الوراء،	وعودة	بال�سعر	 الطويل،	بل	كان	نكو�سً

اإىل	»الـــدور	الذي	كان	يقوم	بـــه	يف	االأطوار	االأوىل	

	 مـــن	احلـــ�سارة	االإن�سانية،	حـــني	كان	ال�ساعر	نبياّ

القـــوم	وكاهنهـــم	و�ساحرهم	وقائدهـــم	ال�سيا�سي	

.
)((
واالجتماعي«

وعندمـــا	نكـــون	ب�سبيـــل	احلديـــث	عـــن	الروؤى	

	ثمة	 احل�ساريـــة	يف	�سعرنـــا	العربي	احلديـــث،	فاإناّ

�ساعًرا	ال	ميكن	اإغفالـــه	يف	حال	من	االأحوال،	وهو	

ال�ساعر	اللبناين	خليـــل	حاوي	)9)9)	اأو	))9)–
	»غاية	ال�سعـــر	عند	خليل	حاوي	 ))9)(	؛	ذلـــك	اأناّ
	الق�سيـــدة	عنده	تلتزم	 غاية	ح�ساريـــة،	مبعنى	اأناّ

	وانكفاء،	لتحيلها	 مبواجهة	مـــا	يف	االأعماق	من	تردٍّ

اإىل	اأعمـــاق	دافقـــة	عا�سفـــة،	تعيد	بعـــث	ح�سارة	

اأمطانيو�س	ميخائيل،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س38. 	)((
ريتا	عو�س،	اأدبنا	احلديث	بني	الروؤيا	والتعبري،	�س97. 	)((

اإن�سانها	العربي	من	خالل	اقتناعها	بروؤيا	االنبعاث	

.	ومن	هنا،	مل	يكن	و�سفه	
)((
الذي	يحمله	ال�ساعر«

باأنه	»�ساعر	البعث	العربي	االأول	الذي	طرح	جتربة	

	و�سًفا	جمانًيا	
)((
البعث	على	�سعيد	ح�ساري	مطلق«

اأو	قائًمـــا	علـــى	اأ�سا�س	واٍه،	فلقد	كان	حاوي	»االأول«	

فعاًل:	االأول	فيما	و�سل	اإليه	من	م�ستوى	عمق	التناول	

ا	من	جهة	تقدمه	 احلـــ�ساري	ومتيزه،	واالأول	اأيـــ�سً

،	بل	ذهب	بع�س	
)((
الزمني	علـــى	غريه	فيما	يقـــال

الـــدار�سني	اإىل	اأن	�سعر	خليل	حاوي	خمتلف	متاًما	

عـــن	�سعر	�سواه	مـــن	ال�سعراء	العـــرب	املعا�سرين،	

.
)((
نتيجة	متيز	تناوله	للناحية	احل�سارية

لقد	كانـــت	وراء	متياّز	التناول	احل�ساري	خلليل	

حاوي	جمموعة	مـــن	االأ�سباب،	لعل	من	اأهمها	كون	

هذا	التنـــاول	مت�سًفا	باالأ�سالـــة.	فعلى	الرغم	من	

�سعة	اطالع	حاوي	على	النتاجات	الفكرية	واالأدبية	

والفل�سفية	يف	الغرب،	اإىل	جانب	اطالعه	على	تراثه	

العربـــي،	فاإنـــه	مل	يجعل	مـــن	روؤاه	ن�سخـــة	مطابقة	

	كما	 لـــروؤى	اأي	مفكـــر	اأو	اأديب	اأو	فيلـــ�سوف،	بل	ظلاّ

قـــال	نزار	قباين	عنه:	»ال	يغم�س	قلمه	اإال	يف	دواته،	

،	وهـــذا	ما	منح	
)((
وال	ي�ستعـــري	اأ�سابـــع	االآخريـــن«

عبد	الر�سا	علي،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	املعا�سر،	�س22. 	)((
جـــورج	طرابي�سي،	»خليل	حاوي	بني	نهر	الرماد	والناي	والريح،	من	املاأ�ساة	اإىل	 	)((

امللحمة«،	�س79.
د	عندنا	باإخال�س	تام	بني	 تقـــول	عفاف	بي�سون:	»كان	خليل	حاوي	اأول	مـــن	وحاّ 	)((
م�سريه	وم�سري	بالدنا«	)عفاف	بي�سون،	»نهر	الرماد،	رائد	االجتاه	الوجودي«،	

�س26(.
يقول	خليـــل	املو�سى:	»يختلف	�سعر	احلاوي	عن	ال�سعر	العربي	املعا�سر	اختالًفا	 	)((
جذرًيـــا،	فهـــو،	يف	جممله،	ن�سيج	وحـــده	يف	مو�سوعاته	وبناه	التـــي	تتالقى	عند	

	احل�ساري«	)خليـــل	املو�سى،	»الوحـــدة	الع�سوية	الكلية	يف	 نقطـــة	واحـــدة:	الهماّ

ق�سيدة	خليل	حاوي«،	�س55(.
ويقـــول	مطـــاع	�سفدي:	»لي�س	يف	تاريـــخ	ال�سعر	العربي	املعا�سر	جتربـــة	التحمت	ببنية	

الزمـــن	العربـــي	وحلظته	اخلـــا�سة	بالن�سبـــة	اإىل	م�سروعه	الثقـــايف،	ولتقاطعه	

البنيوي	مع	امل�سروع	الثقـــايف	الغربي،	كتجربة	حاوي«	)مطاع	�سفدي،	»ال�سعر:	

الكون	والف�ساد«،	�س9(.
اإيليا	حاوي،	»قراءة	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س29. 	)((



36
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

	تناول	خليل	 تناوَله	�سفة	االأ�سالة	وعدم	التقليد.	اإناّ

حاوي	انطلق	مـــن	اإميانه	ومعتقده،	اعتقاًدا	داخلًيا	

حـــًرا،	غري	قائم	على	تقليد	اأحد	اأو	جماراته	ف�ساًل	

عن	اإطاعتـــه،	حتى	لو	كان	هـــذا	»االأحد«	هو	حزبه	

الذي	كان	قد	ان�سم	اإليه	وهو	ما	يزال	يف	اخلام�سة	

ع�سرة	من	عمره،	احلزب	ال�سوري	القومي.	فخليل	

	اإميانه	باالنبعاث	العربي	 حاوي	نف�سه	يخرنا	بـــاأناّ

مل	يكن	قائًما	على	اأ�سا�س	من	فكر	حزبه	هذا	الذي	

انفـــ�سل	عنه	فيما	بعـــد.	فاحلزب	كان	يقت�سر،	يف	

دعوتـــه	اإىل	الوحـــدة،	علـــى	وحدة	منطقـــة	الهالل	

اخل�سيب	با�سم	�سوريـــة	واحل�سارة	ال�سورية،	لكن	

	الدعوة	اإىل	مثل	هذه	الوحدة	 حاوي	كان	يعتقد	»اأناّ

نف�سها	يجـــب	اأن	تكون	با�سم	العروبة	؛	الأنها	ال�سمة	

اجلوهريـــة	التي	يتم	بهـــا	تراث	املنطقـــة،	هذا	مع	

.	على	
)((
االعتقاد	باإمكان	قيام	وحدة	عربية	اأ�سمل«

	فكرة	االنبعاث	العربي	التي	اآمن	بها	خليل	حاوي	 اأناّ

مل	تكن	تتلخ�س	يف	ق�سية	الوحدة	العربية	وحدها،	

فبناء	انبعاث	ح�ساري	عربي	هو	-كما	قال-	»اأبعد	

مـــن	الوحدة	ال�سيا�سية	العربية،	غـــري	اأنه	يجب	اأن	

يكـــون	هناك	وحدة	ليح�س	االإنـــ�سان	العربي	بطاقة	

.
)((
اأمة	كبرية	واأنه	ينتمي	اإىل	اأمة	كبرية«

ـــز	تنـــاول	خليـــل	حـــاوي	 وال�سبـــب	االآخـــر	لتمياّ

احلـــ�ساري	هو	اأن	تناوله	لق�سيـــة	االنبعاث	العربي	

احلـــ�ساري	مل	يكـــن	يوتوبًيـــا	مغرًقـــا	يف	االأحـــالم	

الوردية،	كما	لرمبا	ي�سنع	الكثريون،	بل	كان	تناواًل	

واعًيـــا	م�ستنـــًدا	اإىل	اأ�سا�س	من	مراعـــاة	الظروف	

املو�سوعيـــة	املحيطـــة	باالأمـــة.	ومـــن	هنـــا،	الحظ	

�سا�سني	عـــ�ساف،	»الـــ�سرية	الناقـــ�سة	كمـــا	اأمالهـــا	خليل	حاوي	علـــى	�سا�سني	 	)((
ع�ساف	حني	كان	طالًبا	لديه«،	�س102.

ريتـــا	عـــو�س،	»خليل	حـــاوي:	ال�ساعـــر،	الناقـــد،	الفيلـــ�سوف«،	�س33.	واملقالة	 	)((
تت�سمن	حوارا	مع	ال�ساعر.

الدار�سون	اأنـه	قـد	»تقلاّب	اإميان	خليل	حاوي	بانبعاث	

احلـــ�سارة	العربية	وانتفا�س	االإنـــ�سان	العربي	من	

،	فقد	بداأ	مو�سوع	االنبعاث	
)((
	وجزر« موته،	بني	مداّ

يظهر	منذ	ديوانـــه	االأول	»نهر	الرماد«	الذي	اأهداه	

اإىل	»الطليعـــة	املقبلة«،	ال	�سيمـــا	يف	ن�سيدْي	»عودة	

اإىل	�سدوم«	و«اجلـــ�سر«،	وقوي	هذا	املو�سوع	وا�ستد	

يف	الديـــوان	الثاين	»الناي	والريـــح«،	وال	�سيما	بعد	

الوحـــدة	بـــني	م�سر	و�سوريـــة	يف	العـــام	))9)؛	اإذ	
كانـــت	هذه	الوحدة	»مـــن	االأ�سباب	املبـــا�سرة	التي	

فجرت	روؤيـــا	ال�ساعر،	ف�سورت	له	انحالل	مظاهر	

.	لكن	
)((
االنحطـــاط	ووالدة	ح�سارة	عربية	اأ�سيلة«

هـــذه	الوحدة	�سرعـــان	ما	انهـــارت،	وانهارت	معها	

روؤى	خليـــل	حـــاوي	وتطلعاتـــه،	وبرز	هـــذا	االنهيار	

،	وهذا	
)((
بو�سوح	يف	ديوانه	الثالـــث	»بيادر	اجلوع«

مـــا	اأو�سحه	بقولـــه:	»وكان	بع�س	النقـــاد	قد	َنَعَتني	

بـ	»�ساعـــر	االنبعاث	االأول«،	فلـــم	مينعني	ذلك	من	

االإخـــال�س	ليقـــني	التجربـــة	والروؤيـــا	واإعـــالن	ما	

	مـــا	يدعى	باالنبعـــاث	مل	يكن	�سوى	 تكـــ�سف	يل،	اإناّ

تكـــرار	لرت�سبات	ع�سر	االنحطـــاط،	ولي�ست	عودة	

.
)((
اإىل	ينابيع	احليوية	يف	الفطرة	االأ�سلية«

وبعـــد	انهيـــار	الوحـــدة	امل�سريـــة	ال�سورية	عام	

))9)م،	�سهـــد	الواقع	العربي	جمموعة	من	املاآ�سي	
املتتابعة:	هزمية	حزيران	))9)،	وا�ستعال	احلرب	
االأهليـــة	يف	لبنـــان	))9)،	واالجتيـــاح	االإ�سرائيلي	
الغا�سم	للبنان	))9).	ومع	كل	هذه	املاآ�سي،	مل	تعد	
روؤى	خليل	حـــاوي	جتد	لنف�سها	اأي	معنى،	فتال�ست	

متاًما،	بل	مل	يعد	خليل	يرى	حلياته	كلها	اأي	معنى،	

ريتا	عو�س،	مقدمة	ديوان	خليل	حاوي،	�س29. 	)((
ريتا	عو�س،	اأ�سطورة	املوت	واالنبعاث	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س115. 	)((

حممود	�سريح،	»جتربة	املدينة	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س91. 	)((
حميي	الدين	�سبحي،	مطارحات	يف	فن	القول،	�س67. 	)((
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فجعـــل	لها	نهاية.	»لقـــد	ُربط	انتحـــار	خليل	حاوي	

بالغزو	االإ�سرائيلي	للبنان،	وظل	انتحاره	ُيف�سر	على	

اأنـــه	احتجاج	على	هذا	الغزو،	بكل	ما	يحمله	وي�سري	

.
)((
اإليه	من	دالالت،	واأنه	نتيجة	حتمية	له«

بنـــاًء	على	مـــا	تقدم،	يكـــون	جمانًبـــا	لل�سواب	

اأن	ُيفـــ�سر	احتـــالل	ق�سية	االنبعـــاث	املنزلة	االأوىل	

يف	�سعـــر	خليل	حاوي	باأنه:	»كان	مـــن	قدر	ال�ساعر	

احلديث	اأن	يكون،	رغم	النك�سات	الكثرية	التي	اأملاّت	

باأمتـــه،	متفائاًل،	واأن	ي�ست�سرف	مـــن	خالل	الواقع	

املظلـــم	م�ستقبـــاًل	اأن�سر،	رغم	مـــا	تقدمه	ق�سيدة	

،	فقد	تقدم	اأن	تفاوؤل	
)((
لعازر	من	�سهادة	خمالفة«

حـــاوي	بامل�ستقبل	مل	يكـــن	تفاوؤاًل	�ساذًجـــا،	اأخرَق،	

يتغـــا�سى	عن	الواقـــع	بكل	حمدداتـــه	وتف�سيالته.	

والدليـــل	على	عدم	كونه	كذلـــك،	عدم	ا�ستمراريته	

عندمـــا	مل	تعد	دواعيه	موجودة	علـــى	اأر�س	الواقع	

يف	نظـــره.	اأمـــا	ق�سيـــدة	»لعازر	عـــام	))9)«	فهي	
اإحدى	ق�سائد	الديوان	الثالث	»بيادر	اجلوع«،	وهو	

الديوان	الـــذي	انهارت	فيه	روؤيا	االنبعاث،	فلم	تعد	

	خلياًل	 قائمة.	وبعبـــارة	اأخرى:	القائل	يفـــرت�س	اأناّ

	ق�سيدة	 بقي	متفائاًل	مهما	كانت	ظروف	االأمة،	واأناّ

	اأناّه	مل	يبَق	 	احلقاّ »لعازر«	هي	ا�ستثناء	من	هذا،	لكناّ

متفائاًل	دوًما،	وق�سيدة	لعازر	دليل	على	هذا.

ع	اأهم	 	هذه	الدرا�سة	حماولـــة	متوا�سعة	لتتباّ اإناّ

مالمـــح	مو�سوعـــة	»االنبعـــاث«	يف	اأوان	جمدها	يف	

لـــني	»نهر	 �سعـــر	خليـــل	حـــاوي،	اأي	يف	ديوانيه	االأواّ

الرمـــاد«	و«الناي	والريح«.	وعلـــى	الرغم	من	كرة	

	 خليـــل	ال�سيـــخ،	االنتحـــار	يف	االأدب	العربـــي،	�س99-98.	وجديـــر	بالذكـــر	اأناّ 	)((
الـــدار�سني	قـــد	اختلفوا	يف	تعليل	انتحـــار	خليل	حاوي	وذكروا	يف	املقـــام	اأ�سباًبا	

متعـــددة،	راجع	للتفا�سيل:	مي	املغايرة:	»الزمن	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س-14
.20

اإح�سان	عبا�س،	اجتاهات	ال�سعر	العربي	املعا�سر،	�س131. 	)((

مـــا	ُكتب	عـــن	هـــذه	املو�سوعة	حتديـــًدا،	اإذ	ال	تكاد	

تخلـــو	اأيـــة	درا�سة	عن	حـــاوي	اأو	�سعره	مـــن	اإ�سارة	

	الدرا�سة	احلالية	تطمـــح	اإىل	اأن	يكون	 اإليها،	فـــاإناّ

�س	مو�سوع	عنايتها،	على	 لها	�سبيلها	اخلا�س	يف	تلماّ

	يعني	هـــذا	اإهمال	الدرا�سات	ال�سابقة	اأو	تنا�سي	 اأالاّ

جهود	اأ�سحابها.	

�ستحاول	الـــدرا�سة،	يف	البدء،	اأن	ت�ستجلي	اأهم	

�سمات	الواقع	العربـــي	املتخلف	كما	يظهر	يف	�سعر	

خليـــل،	لننتقـــل	بعـــد	هـــذا	اإىل	احلديث	عـــن	اأهم	

النقاط	املرتبطة	باالنبعـــاث	احل�ساري	كما	يظهر	

ولني،	واهلل	املوفق.
اّ
يف	هذا	ال�سعر،	يف	الديوانني	االأ

الواقع املتخلف:

�س	نظرة	خليل	حاوي	 اإذا	مـــا	اأراد	املرء	اأن	يلخاّ

اإىل	الواقع	العربي	املتخلف	يف	كلمة،	فلن	يجد	خرًيا	

من	كلمة	»املوت«	لتحقيـــق	هذا	الغر�س.	واملوت	يف	

روؤيـــة	خليل	حاوي	لي�س	ذلك	املـــوت	الطبيعي	الذي	

يرتب�س	بكل	اإنـــ�سان،	فاالإن�سان	»كائن	للموت«	كما	

.	املوت	هنا	لي�س	
)((
راأى	الفيل�سوف	االأملاين	هيدغر

مـــوت	فرد	وال	اأفـــراد،	اإنه	موت	اأمـــة	بكاملها،	ومن	

هنا	يكت�سب	املوت	خطورته	وب�ساعته	يف	اآٍن.

ومنـــذ	الق�سيـــدة	االأوىل	»البحـــار	والدروي�س«،	

يقدم	لنـــا	حاوي	�سورة	معرة	للمـــوت	املخياّم	على	

ال�سرق	الذي	ميثله	الدراوي�س:

اآه	لو	ي�سعفه	زهد	الدراوي�س	العراة

دواّختهم	حلقات	الذكر

فاجتازوا	احلياة

حلقات	حلقات

ريتا	عو�س،	اأ�سطورة	املوت	واالنبعاث	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س27. 	)((
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حول	دروي�س	عتيق

�ست	رجاله	يف	الوحل	وبات �سراّ

�ساكًنا،	ميت�س	ما	تن�سحه	االأر�س	املوات

يف	مطاوي	جلده	ينمو	طفيلي	النبات:

طحلب	�ساخ	على	الدهر	ولبالب	�سفيق

.
)((
غائب	عن	ح�سه	لن	ي�ستفيق

واملـــوت	واإن	مل	يكن	قـــد	ُذكر	�سراحـــًة	يف	هذا	

املقطـــع	من	الق�سيـــدة،	اإال	اأن	كل	�سيء	يدل	عليه:	

فهوؤالء	الدراوي�س	يت�سفون	اأواًل	بـ	»الزهد«،	والزهد	

يف	نظرهـــم	لي�س	�سوى	االنعـــزال	متاًما	عن	احلياة	

وكل	طيباتهـــا،	ممـــا	يجعـــل	للزهـــد	داللـــة	عدمية	

مقاربة	لداللة	املوت.	وهوؤالء	الدراوي�س	هم،	ثانًيا،	

»عراة«،	والعري	مظهـــر	نبٍذ	ل�سيء	هو	من	مظاهر	

احليـــاة.	ثم	اإنهـــم	»يجتـــازون«	احليـــاة،	لكن	هذا	

االجتياز،	بعـــد	اأن	»دواّختهم	حلقـــات	الذكر«،	اإمنا	

كان	بـــ�سكل	حلقات،	تدور	يف	دوائر	حمددة	دون	اأن	

تغادرهـــا	اإىل	اآفاق	اأرحب،	ويا	له	من	»اجتياز«	هذا	

	على	هذا	النحو! الذي	يتماّ

وهـــذه	احللقـــات	ال�سوفيـــة	التي	ال	تفتـــاأ	تدور	

وتدور،	يقف	يف	و�سطها	»دروي�س	عتيق«،	هو	ال�سيخ	

ال�سويف	الـــذي	ت�ستمد	منه	هـــذه	احللقات	معناها	

وحقيقتهـــا،	لكن	ما	حـــال	هذا	الدرويـــ�س	املركز؟	

اإنه	قبـــل	كل	�سيء	»عتيق«،	له	�سلـــة	بدهر	غابر	مل	

يعد	له	اليوم	من	اأثر.	وهذا	الدروي�س	�ساكن	�سكون	

�ستـــا«	يف	الوحل،	 املـــوت	نفـــ�سه،	فرجـــاله	قـــد	»�سراّ

والوحل	مانع	مـــن	احلركة	؛	لذا	فقد	»بات	�ساكًنا«.	

وكل	مـــا	يفعله	يف	حـــال	�سكونه	هو	اأنـــه	»ميت�س	ما	

خليل	حاوي،	الديوان	)االأعمال	الكاملة(،	�س43-44. 	)((

تن�سحـــه	االأر�س	املوات«،	فلي�ست	لديه	القدرة	على	

احلـــراك	وبذل	اجلهد	والعمل	؛	لـــذا	جنده	مكتفًيا	

بامت�سا�س	ما	جتود	عليه	به	االأر�س	»املوات«.	وهو	

يكتفي	بهذه	ال�سدقـــة	التافهة	من	االأر�س	»املوات«	

الأنه	لي�س	�سوى	جـــزء	من	هذا	»املوات«،	واإال	فلو	مل	

يكن	ميًتا	ملا	ر�سي	لنف�سه	اأن	ينمو	يف	مطاوي	جلده	

»طفيلي	النبات«.	اإنه	ميت	؛	لهذا	ي�ستغله	الطامعون	

واملتاآمـــرون	وامل�ستعمرون	ب�سهولة	ال	مثيل	لها،	فهم	

جميًعا	مطمئنون	اإىل	اأن	هذا	املوت	لن	تعقبه	اإفاقة	

)غائب	عن	ح�سه	لن	ي�ستفيق(.

وهكـــذا	تزخر	هـــذه	اللوحة	ال�سعريـــة	بدالالت	

متعا�سدة،	تقود	جميًعـــا	اإىل	داللة	مركزية	كبرية،	

دها	انتهاء	معظم	 هي	»املوت«.	وهي	الداللة	التي	اأكاّ

االأ�سطـــر	ال�سعريـــة	بحـــرف	�ساكـــن،	االأمـــر	الذي	

يقوي	معنى	نهايـــة	احلركة	واالنطالق،	والوقوع	يف	

ال�سكون،	�سكون	املوت.

وتتكرر	�سورة	املوت	املخيم	على	االأمة	يف	مواقع	

خمتلفة	من	ديـــواين	خليل	حاوي	االأولني،	ولعل	من	

اأ�سد	هذه	الـــ�سور	اإيحاًء	ال�سورة	الواردة	يف	ن�سيد	

»ع�سر	اجلليد«:

يف	خاليا	العظم،	يف	�سر	اخلاليا

يف	لهاث	ال�سم�س،	يف	�سحو	املرايا

يف	�سرير	الباب،	يف	اأقبية	الغلاّة

يف	اخلمرة،	يف	ما	تر�سح	اجلدران

من	ماء	ال�سديد

)((
رع�سة	املوت	االأكيد

الديوان،	�س	118-119 	)((
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هذه	الـــ�سورة،	اأو	ال�سور	بتعبـــري	اأدق،	تك�سف	

	»فـــرتات	االنحطـــاط	الطويلة	التـــي	رانت	 عـــن	اأناّ

	حالة	 علـــى	جمتمعنـــا	جعلـــت	ال�ساعـــر	يعتقـــد	اأناّ

املـــوت	واجلمـــود	قـــد	تاأ�سلـــت	فينا	بـــ�سكل	جذري	

عميـــق	و�سامل،	وهذا	ما	تعـــر�سه	ق�سيدة	ال�ساعر	

»ع�سر	اجلليد«	التـــي	يبدو	فيها	االإن�سان	فاقًدا	كل	

 .
)((
اأمل	باحلياة	خالل	مرحلـــة	من	املوت	ال�سامل«

فاملوت	هنا	لي�س	اأمًرا	حمدًقا	باالإن�سان	من	خارجه،	

اإنـــه	يعي�س	معه	يف	داخله،	يف	خاليا	عظامه،	بل	يف	

اأدق	اأ�سرار	تلك	اخلاليا،	مما	يدل	على	�سدة	توغله	

	املفارقة	التـــي	ير�سمهـــا	ال�ساعر	 ومتكنـــه.	ثـــم	اإناّ

يف	الـــ�سور	التاليـــة	هـــي	اأنه	يجعل	املـــوت	كامًنا	يف	

مظاهـــر	ُيفـــرت�س	فيهـــا	اأن	تكون	مظاهـــر	جتدد،	

واأمـــل،	وحيـــاة،	ومتعـــة.	فاملـــوت	كامـــن	يف	»لهاث	

ال�سمـــ�س«،	اأجل،	ال�سم�س	تلهـــث	باحثة	عن	التجدد	

والـــدفء	لالإن�سان،	لكن	ال	يكمن	يف	اأح�سائها	�سوى	

ا	يف	»املرايا«	التي	تعي�س	 املـــوت.	واملوت	كامن	اأيـــ�سً

»ال�سحـــو«،	ال�سحو	الذي	ينتظـــر	البهاء	واجلمال	

ليعك�سه،	فال	يلقى	غـــري	املوت	يف	انتظاره.	وهناك	

ا	»البـــاب«	الـــذي	ُيفتـــح	اأمام	االأمـــل	اجلديد	 اأيـــ�سً

واحليـــاة	اجلديـــدة،	فـــال	يكون	ثمـــة	اأثـــر	لهذين،	

وليـــ�س	ثمـــة	غـــري	املوت.	وجممـــع	الغلـــة	هو	جممع	

اخلري	واحلياة،	هذا	مـــا	ُيفرت�س،	لكنه	هنا	جممع	

املوت	لي�س	غري.	واخلمرة	حتمل	يف	طياتها	دالالت	

املتعة	و	الن�سوة،	لكنها	هنا	خمباأ	يختبئ	فيه	املوت.	

وهكذا	ال	يبقى	غـــري	املوت،	موجوًدا	خارًقا	وحيًدا،	

يتجلى	يف	كل	ما	نح�سبه	مظاهر	حياة	وجتدد.

وعندما	يتحـــول	كل	ما	حولنـــا	وفينا	اإىل	موت،	

حممد	اإ�سماعيل	دندي،	»من	اأبعاد	الثورة	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س58. 	)((

وعندما	ال	يبقى	اأمام	�سطوة	املوت	وجروته	اأي	اأمل	

بالنجاة	واأي	اإميان	بالتغيري،	عندها	ال	يبقى	للعمر	

كلـــه	اأي	معنى،	وال	ي�سري	املـــرَء	بعدها	اأن	يغرق	يف	

الذنوب	اأكر،	واأن	ين�سحق	حتت	النيوب	اأكر:

ى 	العمَر	م�سلواًل	مدماّ اأجنراّ

ها	عبء	ال�سليب يف	دروب	هداّ

دون	جدوى،	دون	اإميان

بفردو�س	قريب؟

يه	الذنوب عمرنا	امليت	ما	عادت	تدماّ

 .
)((
والنيوب

والعمر	عندما	يكون	جمرد	�سري	يف	هذه	احلياة،	

بال	غاية	وال	هدف،	فاإنه	ال	ي�ستحق	اأن	ي�سمى	عمًرا	

من	اأ�سا�س:

عمره	ما	كان	عمًرا

كان	كهًفا	يف	زواياه

تدب	العنكبوت

واخلفافي�س	تطري

يف	اأ�سى	ال�سمت	املرير

واأنا	يف	الكهف	حمموم	�سرير

يتمطى	املوت	يف	اأع�سائه

ع�سًوا	فع�سًوا،	وميوت

كل	ما	اأعرفه	اأين	اأموت

)((
م�سغة	تافهة	يف	جوف	حوت

الديوان،	�س57. 	)((
الديوان،	�س97-	98. 	)((
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اأن	يكـــون	العمر	كله	جمرد	كهف	موح�س،	يرقد	

املرء	وحيًدا	يف	زاوية	من	زواياه،	حمموًما	�سريًرا،	

وحولـــه	تتحـــرك	العناكب	واخلفافيـــ�س،	وال�سمت	

مطبـــق	على	كل	االأرجـــاء	مبـــرارة	واأ�سى.	ويف	هذه	

الظـــروف	املاأ�ساوية	يبداأ	املـــوت	بال�سريان	يف	املرء	

ببطء	وتدرج،	وكاأنه	يف	نزهة،	هكذا	ي�سور	ال�ساعر	

ف�سول	املاأ�ساة.

ولئـــن	كان	موت	االأمة	قـــد	اتخذ،	فيما	�سبق	من	

اأمثلة،	طابًعا	جتريدًيا،	مبعنى	اأنه	اكتفى	باحلومان	

حـــول	الفكـــرة	الكلية	للمـــوت	دومنا	ولـــوج	يف	ذكر	

	هنـــاك	اأمثلة	اأخرى	 اجلزئيـــات	وامل�ساديق،	فـــاإناّ

يقرتب	فيها	خليل	حاوي	من	التحديد	اأكر،	�ساعًيا	

اإىل	الت�سريـــح	ببعـــ�س	م�ساديق	املـــوت	وجتلياته.	

فمـــن	هـــذه	امل�ساديـــق	والتجليـــات:	مـــوت	االإرادة	

واالإح�سا�س،	فهو	يقول:

لو	كان	فينا	جمرٌة	خ�سرا

لثارت	وا�ستحالت	خنجًرا	ي�سيح

من	لهب	اأخ�سر	يف	اجلروح

تفتق	البل�سم	والريحان	والظالل

)((
كانت	جروح..	عا�سٌف	وزال

هنـــا	ال�ساعر	يتحـــدث	عـــن	�سيء	نحتـــاج	اإليه	

»فينـــا«	؛	اأي	يف	دواخلنا،	وهو	االإرادة	املتوقدة	التي	

ي�سورها	ال�ساعر	علـــى	اأنها	»جمرة	خ�سرا«.	وهنا	

�سورة	لونية	ميتزج	فيها	اللونان	االأحمر	واالأخ�سر،	

فاحلمـــرة	حمرة	الغ�سب	الذي	تقدح	�سرَره	االإرادُة	

احليـــة	واالإح�سا�س	املتحفز،	واخل�سرة	هي	خ�سرة	

االأمـــل	واخل�سب	واخلـــري،	وهي	معـــاٍن	ال	بد	منها	

الديوان،	�س89. 	)((

لتتـــ�سح	�سورة	الغـــ�سب،	فهـــو	لي�س	غ�سًبـــا	اأعمى	

ال	يعـــرف	�سوى	اللـــون	االأحمـــر.	اإنـــه	يعـــرف	اللون	

االأحمـــر،	ولكـــن	ما	االأحمـــر	�سوى	و�سيلـــة	للو�سول	

اإىل	املراد	احلقيقي،	االأخ�سر.	ومن	املنطلق	نف�سه	

ميزج	ال�ساعر	بـــني	اللونني	االأحمر	واالأخ�سر،	مرة	

ثنا	عن	»لهـــب	اأخ�سر«	منطلق	 اأخـــرى،	عندما	يحداّ

من	االأعماق،	من	اجلروح.	لكن	امل�ساألة	كلها	واقعة	

يف	نطـــاق	»لو«،	والواقع	يقـــول	اأْن	ال	جمرة	خ�سراء	

وال	لهب	اأخ�سر،	اإذ	لي�س	ثمة	�سوى	املوت	؛	وامل�سداق	

االأخري	للموت	هو	التمويه،	وفيه	يقول	ال�ساعر:

عاينُت	يف	مدينة

حترتف	التمويه	والطهارة

كيف	ا�ستحالت	�سمرة	ال�سم�س

وزهو	العمر	والن�سارة

لغ�سة،	ت�سنج،	و�سيق

عر	وجوه	�ُسلخت	من	

)((
�سورها	العتيق

املدينـــة	التي	يتحدث	عنهـــا	ال�ساعر	هنا،	وهي	

مدينـــة	حتتـــ�سن	يف	اآفاقهـــا	الدالليـــة	كل	املـــدن	

العربيـــة	بال	�سك،	»حتـــرتف	التمويـــه	والطهارة«.	

واقرتان	التمويه	بالطهـــارة	اإ�سارة	اإىل	اأن	الطهارة	

التـــي	قـــد	تقع	عليها	عـــني	املرء	يف	هـــذه	املدينة	ما	

هـــي	�سوى	نوع	من	التمويه	االحـــرتايف،	فهي	لي�ست	

طهـــارة	حقة،	واإمنا	تبدو	لنـــا	كذلك	نتيجة	التمويه	

واخلداع	املتقنني.

واأكر	مـــا	يزعج	ال�ساعر	من	هـــذا	التمويه،	هو	

اأن	يتم	التنكـــر	لالحتياجات	احلقيقيـــة،	والتغافل	

الديوان،	�س263-	264. 	)((
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عن	اخلري	احلقيقي،	بـــل	الت�سايق	منه،	فت�ستحيل	

»�سمـــرة	ال�سمـــ�س	وزهـــو	العمر	والنـــ�سارة	لغ�سة،	

	ثمة	وجوًها	 ت�سنج،	و�سيق«.	وما	كان	كل	هذا	اإال	الأناّ

قد	اعتادت	القدمي،	حتـــى	حتجرت	و�سارت	جزًءا	

مـــن	�سور	عتيق،	وما	عادت	تـــرى	للجديد	اأي	معنى	

اأو	قيمـــة.	وهكذا	جتلى	التمويـــه	يف	التنكر	للجديد	

الذي	هـــو	»ال�سم�س	وزهو	العمـــر	والن�سارة«،	وهي	

. اأمور	ال	ي�ستغني	عنها	اأي	ذي	لباّ

ومـــا	دام	التمويه	هو	ما	يـــ�سود	احلياة	القائمة،	

فلـــن	يحالـــف	التوفيـــق	اأحـــًدا	اإال	اإذا	اأتقن	اخلداع	

والت�سليل،	وترك	ال�سدق	واالإخال�س	وا�ستحال:

ه	االأ�سياء	يف	العيون ل�ساحر	ميواّ

مهرج	حزين

يف	م�سرح	الغجر

يرواّ�س	االأفعى	ومي�سي	حافًيا

مي�سي	على	اجلمر	على	االإبر

يعجن	يف	اأ�سنانه	الزجاج	واحلجر

ي�سم	يف	كفيه	وهج	ال�سم�س	للظالل

ين�سج	منها	هالة	و�سال

.
)((
حورية	تهبط	من	اأكمامه	الطوال

وال�ساعـــر	هنـــا	»كاأنه	يـــود	اأن	يقـــول	اإن	الذين	

ي�ستاأثـــرون	باالنتبـــاه	وينالـــون	الت�سفيـــق	ليـــ�سوا	

�سوى	امل�سعوذيـــن.	لقـــد	افتقـــد	االإنـــ�سان	حقيقته،	

وغـــدا	العيـــ�س	ي�ستحيل	عليـــه	اإذا	مل	يخـــدع	نف�سه	

ويخدع	النـــا�س،	الأن	ح�سارتنا	هـــي	ح�سارة	خداع	

.	احليـــاة	كلهـــا،	اإذن،	زيـــف	وخـــداع	
)((
و�سعـــوذة«

الديوان،	�س188-	189. 	)((
اإيليا	حاوي،	»امل�سمون	الوجودي	يف	الناي	والريح«،	�س21. 	)((

ومتويـــه،	والواقـــع	ليـــ�س	فيـــه	غـــري	املـــوت	حاكًما	

مطلًقا	نافـــًذا	حكمه	يف	االأ�سياء	كلهـــا	واملوجودات	

ا	لكل	ما	هو	جديد،	 	ثمة	رف�سً جميعهـــا.	كل	هذا	الأناّ

وت�سبًثـــا	بـــكل	ما	هو	قدمي،	اأًيا	مـــا	كان	هذا	القدمي	

اأو	ذاك	اجلديد،	فكيف	تعامل	خليل	حاوي	مع	مثل	

هذه	النظرة؟

جدلية املا�صي واحلا�صر:

تنطلـــق	النظـــرة	املتع�سبة	للقـــدمي	من	منطلق	

	املـــا�سي	هو،	وحده،	موئـــل	كل	ما	هو	 االإميـــان	باأناّ

	املا�سي	يعنـــي	احلقيقة	 �سواب	و�سحيـــح،	بل	بـــاأناّ

املطلقـــة،	متاًمـــا	كمـــا	كان	الدرويـــ�س،	يف	ق�سيدة	

»البحار	والدروي�س«	يقول:

طرقات	االأر�س	مهما	تتناءى

عند	بابي	تنتهي	كل	طريق

وبكوخي	ي�سرتيح	التواأمان:

)((
اهلل،	والدهر	ال�سحيق

الدرويـــ�س	»العتيـــق«	يرى	اأنه	–وهـــو	املوغل	يف	
الت�سبـــث	باملـــا�سي	وبكل	ما	هو	قـــدمي– قد	اأحاط	
باحلقيقـــة	مـــن	كل	م�ساربهـــا،	فلم	يبـــَق	طريق	اإال	

وهو	يقود	اإىل	باب	كوخه،	كيف	ال	وبكوخه	»ي�سرتيح	

التواأمـــان	:	اهلل	والدهـــر	العتيق«	؟	وبـــذا	تكون	كل	

حماولـــة	للبحث	عـــن	احلق	والـــ�سواب	مبعزل	عن	

املا�سي،	حمكومة	بالف�سل	قبل	بدئها.

اأمـــام	مثل	هذه	النظرة،	ي�سعى	خليل	حاوي	اإىل	

زعزعة	ما	ميكـــن	زعزعته	من	القناعـــة	الرا�سخة	

عند	النـــا�س	بثبات	املـــا�سي	واكتمالـــه،	وذلك	من	

الديوان،	�س45. 	)((
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خالل	اإبرازه	العالقة	اجلدلية	القائمة	بني	املا�سي	

واحلـــا�سر،	وهي	العالقـــة	التي	ال	يبـــ�سر	النا�س،	

عادًة،	�سوى	اأحـــد	جانبيها،	بينما	يركز	حاوي	على	

اجلانـــب	االآخر.	فالنا�س	يف	العـــادة	يوؤمنون	بتاأثري	

املـــا�سي	)الـــرتاث(	يف	احلـــا�سر	؛	لـــذا	جندهـــم	

يكـــررون	مقـــوالت	مثل:	َمن	ال	مـــا�سي	له	ال	حا�سر	

	للم�ساألة	وجًها	اآخر،	قد	يكون	اأ�سد	خطورة	 له.	لكناّ

	للحـــا�سر	تاأثـــرًيا	يف	املـــا�سي	 مـــن	االأول،	وهـــو	اأناّ

ا،	وهكذا	تنعكـــ�س	املقولة	ال�سابقـــة	لت�سبح:	 اأيـــ�سً

	املا�سي	لي�س	 َمن	ال	حـــا�سر	له	ال	ما�سي	لـــه.	وكاأناّ

�سيًئا	تـــام	االكتمـــال،	را�سخ	الثبات،	بـــل	هو	متاأثر	

باحلـــا�سر،	متاًما	كما	يتاأثر	احلـــا�سر	به.	فعندما	

ا،	وهذا	 ميوت	احلـــا�سر	ميوت	معـــه	املا�سي	اأيـــ�سً

	فيه	»البحار«: ظاهر	يف	و�سف	ال�سرق	الذي	حطاّ

مطرح	رطب	مييت	احل�س

)((
ى،	مييت	الذكريات يف	اأع�سابه	احلراّ

حا�سر	ال�سرق	هنا	ميت	متاًما	»مييت	احل�س«،	

فاإذا	مات	احلا�سر	فاأناّى	للذكريات	اأن	تبقى	حية؟	

ومـــوت	الذكريات	لي�س	اإال	موت	املـــا�سي	تبًعا	ملوت	

احلا�سر.

وتظهر	الق�سية	بنحو	اأو�سح	يف	ق�سيدة	»�سدوم«	

حني	ي�ساأل:

اأي	ذكرى،	اأي	ذكرى

من	فراغ	ميت	االآفاق..	�سحرا

م�سحت	ما	قبلها،	ثم	ا�سمحلت

الديوان،	�س42. 	)((

)((
خلاّفت	مطرحها	طعم	رماد

�سوؤال	ال�ساعـــر	هنـــا	�سوؤال	مغـــرق	يف	االإنـــكار،	

واالإغراق	ي�ستمد	داللته	من	تكرار	ال�سوؤال.	اإنه	ينكر	

اأن	تبقى	ثمـــة	ذكرى،	ما	دام	احلـــا�سر	لي�س	�سوى	

�سحراء	يغلاّفها	الفراغ	من	كل	حدب	و�سوب،	فهذه	

ال�سحـــراء	الفارغـــة	كفيلة	باأن	تلغـــي	كل	املا�سي،	

ثـــم	ت�سمحل	بنف�سها،	لتخلاّف	وراءها	العدم	نف�سه،	

و�سيء	من	»طعم	رماد«.

ومـــن	هنـــا،	يكـــون	احلريـــ�سون	علـــى	املا�سي	

مطاَلبـــني	بتغيـــري	حا�سرهـــم،	حفاًظا	علـــى	قيمة	

املا�سي	ون�سارته:

با�سم	ما	اأحرقت	من	نف�سي	بنف�سي

)((
الأ�سفي	وجه	تاريخي	واأم�سي

ومن	دون	هذه	اخلطوة،	�سيبقى	املا�سي	حزيًنا	

مهيًنـــا،	ال	دور	لـــه	�سوى	اإلغـــاء	فاعلية	هـــذه	االأمة	

وقدرتها	على	ا�ستب�سار	�ساحلها	و�سبيل	تقدمها:

ر تنف�س	االأم�س	الذي	حجاّ

عينيها	يواقيًتا	بال	�سوء	ونار

وبحريات	من	امللح	البوار

تنف�س	االأم�س	احلزينا

)((
واملهينا

	كـــون	العالقة	بني	املـــا�سي	واحلا�سر	عالقة	 اإناّ

جدليـــة،	اإ�سارة	اإىل	اأنه	ليـــ�ست	الأحد	الطرفني،	يف	

حـــد	ذاته،	ميزة	على	الطـــرف	االآخر.	فامليزة	اإمنا	

هي	ملـــا	يتوافق	مـــع	فطـــرة	االإنـــ�سان	االأ�سيلة،	وملا	

الديوان،	�س110-	111. 	)((
الديوان،	�س160. 	)((

الديوان،	�س126-	127. 	)((
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	االأيـــام	و�سروف	الدهـــر،	كوجه	 ال	يتغـــري	علـــى	مراّ

ال�سندباد	الذي	يقول	فيه:

	يل	وجًها	طرًيا اأدري	اأناّ

اأ�سمًرا	ال	يعرتيه

ما	اعرتى	وجهي

الذي	جارت	عليه

)((
دمغة	العمر	ال�سفيه

والعودة	اإىل	الفطري	واالأ�سيل	لي�ست	مق�سورة	

علـــى	العـــودة	اإىل	ما	يف	املا�سي	وحـــده	من	اأ�سالة،	

ا	كثـــري	من	االأمـــور	املتفقة	مع	 ففي	احلـــا�سر	اأي�سً

الفطرة	واملنا�ِسبة	ل�سد	احتياجاتنا،	ومن	هنا	تكون	

وىل	اأولويات	االنبعاث	اأن	يكفل	لنا	الرجوع	اإىل	
ُ
من	اأ

الراءة	والفطرة:

ويعود	ما	كانت	عليه

الرتبة	ال�سمراء	يف	بدء	اخلليقة

)((
بكًرا	الأول	مرة	ت�سهى

واحلـــا�سر،	 املـــا�سي	 بـــني	 ال	تبقـــى	 وهكـــذا،	

	 اأناّ ذلـــك	 منافـــاة	؛	 اأيـــة	 واملعـــا�سرة،	 اأو	الـــرتاث	

االنبعاث	ال	يتنكر	للرتاث،	كما	ال	يغم�س	عينيه	عن	

مقت�سيـــات	املعا�سرة،	فهو	يبحث	يف	كل	منهما	عن	

االأ�سيل	واحليوي.	ويف	هذا	يقول	خليل	حاوي:	»من	

البداهـــة	اأن	يكون	االنبعاث	�سهـــًرا	للرتاث،	ميهد	

ـــر	تلقائـــي	باجلديـــد	االأ�سيل	غـــري	املرتقب.	 لتفجاّ

واأحـــرى	اأن	يعتر	تعبرًيا	واحًدا	عما	اختزنت	االأمة	

.
)((
من	طاقة	حيوية	عر	هجوع	تاريخي	طويل«

الديوان،	�س224-	225. 	)((
الديوان،	�س209. 	)((

حميي	الدين	�سبحي،	مطارحات	يف	فن	القول،	�س55. 	)((

اأمل النبعاث:

على	الرغم	من	كل	�سنـــوف	التخلف	؛	التخلف	

	خليل	 الـــذي	يجعل	احلياة	اأ�سبـــه	�سيء	باملوت،	فاإناّ

	يف	الرتكيز	على	وجـــود	اأمل	باالنبعاث.	 حـــاوي	يلحاّ

واالأمل	هنا	لي�س	اأماًل	خيالًيا	متنا�سًيا	ما	يف	الواقع	

من	تخلف،	بل	على	العك�س	متاًما،	فهو	اأمل	يالحظ	

كل	الوهـــن	واملوت	يف	الواقـــع،	ومع	ذلك	ينطلق	من	

البـــني،	نا�سًعـا	اأخـــاًذا،	من	حيـــث	ال	يتوقعه	املرء.	

	التـــي	يخاطبها	 	البغياّ فهو	تـــارة	ينطلق	من	عينـــياّ

ال�ساعر	بقوله:

	الظل	يف	عينيك وتغناّني،	كاأناّ

)((
ما	مات،	وال	الينبوع	غارا

وثانيًة	ينطلق	من	خالل	كوى	ال�سجن:

الكوى	ما	للكوى	تن�سقاّ

)((
عن	�سبح	عميق

واأخـــرى	ينبثق	مـــن	اأعمـــاق	االأر�س	التي	بقيت	

ترزح	حتت	وطاأة	اجلليد:

كيف	ظلاّت	�سهوة	االأر�س

تدوي	حتت	اأطباق	اجلليد

)((
�سهوٌة	لل�سم�س،	للغيث	املغناّي

ومن	هنـــا	ياأتي	تنبيـــه	ال�ساعر	علـــى	اأننا	مهما	

بـــدت	علينا	عالمات	املوت	واإماراته،	فاإننا	مل	منت	

موًتـــا	كاماًل.	اإننا	ما	نـــزال	اأحياء،	وكل	ما	يف	االأمر	

الديوان،	�س69-	70. 	)((
الديوان،	�س101. 	)((
الديوان،	�س124. 	)((
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اأننـــا	قد	تعبنـــا	مـــن	كل	�سروب	التمويـــه	وال�سياع	

املحيطة	بنا:

خففوا	الوطء

على	اأع�سابنا	يا	عابرين

نحن	ما	متنا،	تعبنا

من	�سباب	و�سخ

)((
مهرتئ	الوجه،	مداجي

و�سوف	ياأتـــي	اليوم	الـــذي	ننه�س	فيه	من	رقدة	

تعبنـــا	هذه،	لنجعـــل	االأمة	تنه�س،	ونهـــزم	الزمان	

�سر	هزمية:

	العمر	مهزوًما وميراّ

ويعوي	عند	رجليه

)((
ورجلينا	الزمان

ويتقوم	اأمل	االنبعاث،	يف	نف�س	ال�ساعر،	بوجود	

جمموعة	من	العنا�سر	يف	هذه	االأمة،	متالأ	بوجودها	

كيـــان	ال�ساعـــر	تفـــاوؤاًل	بامل�ستقبـــل	الواعـــد،	واأهم	

انه	واأطفاله.	 هـــذه	العنا�سر:	اجليل	ال�ساعـــد	ب�سباّ

	�سورهم	ليـــ�ست	كثرية	التكرر	 ـــان	-	رغم	اأناّ فال�سباّ

يف	الديوانـــني	-	يقرتنـــون	دوًمـــا	بال�سفـــاء	واالأمل	

وامل�ستقبل	املكتنز	بكل	اخلريات:	

بي	حنني	لعبري	االأر�س

للع�سفور	عند	ال�سبح،	للنبع	املغناّي

ل�سباب	و�سبايا

الديـــوان،	�س246.	ولعـــل	»عابريـــن«	هنا	خطـــاأ	طباعي،	فال�سحيـــح	نحوًيا:	  )((
عابرون.

الديوان،	�س252. 	)((

)((
من	كنوز	ال�سم�س،	من	ثلج	اجلبال

اأما	االأطفال	فهم	العن�سر	الرئي�س	الذي	ي�سحن	

نف�س	ال�ساعر	اأمـــاًل	وتفاوؤاًل،	فيجد	يف	حبهم	خمًرا	

وزاًدا	لنف�سه:	

	يل	اأطفال	اأترابي وكفاين	اأناّ

)((
ويل	يف	حبهم	خمر	وزاد

	هوؤالء	االأطفال	الذين	 وال�ساعر	على	ثقة	من	اأناّ

هـــم	الذين	�سيعرون،	وتعر	االأمة	بوا�سطتهم،	من	

ال�سرق	بكهوفه	وم�ستنقعاتـــه	القدمية،	اإىل	ال�سرق	

اجلديـــد	؛	لذا	يوؤكـــد	ال�ساعر	ا�ستعـــداده	الأن	يتخذ	

لهم	من	اأ�سلعه	ج�سًرا	يعرون	عليه:	

يعرون	اجل�سر	يف	ال�سبح	خفاًفا

اأ�سلعي	امتدت	لهم	ج�سًرا	وطيًدا

من	كهوف	ال�سرق،	من	م�ستنقع	ال�سرق

اإىل	ال�سرق	اجلديد

)((
اأ�سلعي	امتدت	لهم	ج�سًرا	وطيًدا

وبهـــذه	الطريقـــة	يتمكـــن	ال�ساعر	مـــن	اإ�سكات	

»بومة	التاريـــخ«	وحتديها،	تلك	البومـــة	التي	بقيت	

ره	باملوت	 متالأ	نف�س	ال�ساعـــر	اأ�ًسى	وت�ساوؤًما،	وتذكاّ

القـــادم	ال	حمالـــة.	»فقد	وجـــد	ال�ساعـــر	الطريقة	

املثلى	ملواجهـــة	هزائم	االأمة	املتكـــررة،	باأن	حتدى	

املـــ�سري	املحتوم	)املـــوت(	الذي	اأ�سبـــح	يحيط	به	

من	كل	جانـــب،	بالتوجه	اإىل	عن�سر	يحمل	بداخله	

�سمة	التجـــدد	والتطور	عر	الزمن...	فالطفولة	يف	

:
)((
	للموت« ا�ستمراريتها	للحياة	حتدٍّ

الديوان،	�س133-	134. 	)((
الديوان،	�س165. 	)((

الديوان،	�س168-	169. 	)((
مي	املغايرة:	»الزمن	يف	�سعر	خليل	حاوي«،	�س38. 	)((
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اخر�سي	يا	بومة	تقرع	�سدري

بومة	التاريخ	مني	ما	تريد؟

يف	�سناديقي	كنوز	ال	تبيد:

فرحي	يف	كل	ما	اأطعمُت

من	جوهر	عمري

فرح	االأيدي	التي	اأعطت	واإميان	وذكرى

	يل	جمًرا	وخمرا اإناّ

)((
	يل	اأطفال	اأترابي اإناّ

وهنـــا	ال	بد	مـــن	االإ�سارة	اإىل	نقطـــة	مهمة،	هي	

	تفاوؤل	ال�ساعر	باالأطفال	لي�س	قائًما	على	اأ�سا�س	 اأناّ

كونهم	اأطفااًل	وكفى،	فالطفولة	يف	حد	ذاتها	ال	تعني	

�سيًئـــا	يف	مقامنـــا	؛	اإذ	مـــن	املمكـــن	جـــًدا	اأن	يكون	

االأطفـــال	ن�سًخا	مطابقـــة	الآبائهم	بنحـــو	تف�سيلي	

دقيق،	وعندئذ	ال	تبقى	للطفولة	اأية	قيمة:

طفلهم	يولد	خفا�ًسا	عجوز

اأين	من	يغني	ويحيي	ويعيد	

)((
يتوىل	خلقه	طفاًل	جديد

فالطفولـــة	بحاجـــة	اإىل	�سيء	يعطيهـــا	القيمـــة	

واالأهميـــة	لت�سبـــح،	بعـــد	ذلـــك،	قواًمـــا	للتفـــاوؤل	

بامل�ستقبـــل.	وما	هـــذا	الـــ�سيء	�سوى	العناية	برتبية	

االأطفـــال	وتن�سئتهم	على	النحـــو	ال�سحيح	املحقق	

الآمال	االأمة	فيهم،	متاًما	مثلما	كان	ال�ساعر	يفعل:

�ستهم	يف	الريح	والثلج طاملا	رواّ

ويف	ال�سم�س	على	جمر	الرمال

الديوان،	�س171. 	)((

الديوان،	�س166. 	)((

�سئُتهم	من	معدن	الفوالذ	�ُسمًرا

)((
ورياحيًنا	طوال

واإىل	جانـــب	ال�سبـــان	واالأطفـــال،	يتقـــوم	اأمـــل	

االنبعـــاث	يف	نفـــ�س	ال�ساعـــر	بعنـــ�سر	اآخـــر،	هـــو	

»ال�ساعـــر«،	فلل�ساعـــر	اأهميتـــه	الكبـــرية،	يف	نظـــر	

حـــاوي،	يف	الق�ساء	على	�سطـــوة	املوروثات	العتيقة	

التـــي	مل	تعـــد	جتدي	االأمـــة	نفًعا	اليـــوم،	فهو	الذي	

ه،	بعبارته،	الريَح	يف	مو�سم	غ�سبها: يوجِّ

ريح	تهب	كما	ت�سري	عبارتي

للريح	مو�سمها	الغ�سوب

للريح	جوع	مبارد	الفوالذ

ر مت�سح	ما	حتجاّ

)((
من	�سياجات	عتيقة

والريح	هنـــا،	�سواء	اأقلنا	هـــي	»اإمكانية	التمرد	

،	اأم	رمز	للبعث	
)((
واليقظـــة	الكرى	علـــى	الواقـــع«

،	حتمل	
)((
،	اأم	»جت�سيد	للعقل	املن�سبط«

)((
العربي

داللتها	الوا�سحة	على	الفاعليـــة	التغيريية	للواقع.	

واإذا	كان	ال�ساعر	هو	الذي	يوجه	هذه	الريح،	فبهذا	

»يوؤكـــد	حـــاوي	اإميانه	بالـــدور	الكبري	الـــذي	يلعبه	

ال�سعـــر	يف	الثـــورة	على	�سور	التخلـــف	واالنحطاط	

.
)((
واإبداع	عامل	النه�سة	املنبعث	بعد	موات«

وي�ستمد	ال�ساعر،	يف	نظر	حاوي،	اأثره	التغيريي	

للواقع	من	روؤياه	التي	ي�ستطيع	بها	اأن	ي�ست�سرف	اآفاق	

الديوان،	�س154-	155. 	)((
الديوان،	�س208. 	)((

اأمطانيو�س	ميخائيل،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س43. 	)((
يو�سف	نور	عو�س،	رواد	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س221. 	)((

اإيليا	حاوي،	»امل�سمون	الوجودي	يف	الناي	والريح«،	�س77. 	)((
ريتا	عو�س،	خليل	حاوي،	�س49. 	)((
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امل�ستقبـــل	ويقراأ	ما	يف	رحـــم	الغيب،	مثل	ال�سندباد	

ـــع	كل	ما	ك�سبه	من	اأموال	التجارة،	ليعود	 الذي	�سياّ

من	رحلتـــه	الثامنة،	وقد	كانـــت	»رحلة	عجيبة	الأنه	

	،
)((
�سافـــر	فيها	عر	نفـــ�سه	وديامي�سهـــا	واأنفاقها«

يعود	حاماًل	معه	ب�سارة	االنبعاث:

�سياّعُت	راأ�س	املال	والتجارة

عدُت	اإليكم	�ساعًرا	يف	فمه	ب�سارة

يقول	ما	يقول

	ما	يف	رحم	الف�سل بفطرة	حت�ساّ

)((
تراه	قبل	اأن	يولد	يف	الف�سول

	يكون	جميع	ال�سعراء	 لكن	ملاّا	كان	من	الطبيعي	اأالاّ

متحملـــني	م�سوؤولياتهم	اإزاء	االأمـــة	وانبعاثها،	فقد	

	خليـــل	حاوي	�سخريته	الكاويـــة	ونقده	الالذع	 �سباّ

على	ال�سعراء	املتخاذلني،	و�سواّرهم	ب�سور	خمتلفة	

م	ذكر	اإحداها. تقداّ

مالمح النبعاث ومتطلباته:

مل	تقت�سر	جتربة	خليـــل	حاوي،	يف	التعامل	مع	

ت	 االنبعـــاث،	على	االإ�سارة	اإىل	وجود	االأمل،	بل	تعداّ

ذلـــك	اإىل	احلديث	عن	بع�س	مالمح	هذا	االنبعاث	

وبع�س	متطلباته	االأ�سا�سية	التي	ال	ميكن	اال�ستغناء	

عنهـــا	يف	حال	مـــن	االأحـــوال.	فمن	هـــذه	املالمح،	

مثـــاًل،	اإ�سارته	اإىل	اأن	االنبعـــاث	ال	بد	اأن	يكون	من	

داخـــل	هـــذه	االأمـــة،	مـــن	اإمكاناتهـــا	الذاتية،	فال	

ُيفر�س	عليها	من	خارجها.	ويف	هذا	يقول:

	فينا	البيت	بيتني ما	له	ين�سقاّ

ويجري	البحر	ما	بني	جديد	وعتيق

اإيليا	حاوي،	»خليل	حاوي،	مالمح	وثوابت	يف	�سريته	و�سعره«،	�س43. 	)((
الديوان،	�س299. 	)((

�سرخة،	تقطيع	اأرحام،	

)((
ومتزيق	عروق

»وهنا	يتك�سف	خليل	حـــاوي	ك�ساعر	ثوري	حق،	

ا	الأنه	اآمن	اأن	 ال	الأنه	اآمن	بالبعث	فحـــ�سب،	بل	اأي�سً

البعث	ال	ميكـــن	اأن	ياأتي	من	اخلارج،	بل	من	حركة	

.	بهذا	فقط	يكـــون	االنبعاث	
)((
انفـــ�سام	داخلـــي«

انبعاًثـــا	حقيقًيا،	واإال	فلـــو	كان	قد	ُفر�س	على	االأمة	

من	خارجها،	ملا	ا�ستحق	هذه	الت�سمية.

ومـــن	مالمـــح	االنبعاث	التي	يتكـــرر	ورودها	يف	

�سعـــر	حاوي،	كـــون	االنبعـــاث	مرتافًقا	مـــع	ال�سدة	

والعنف،	فاملخدوعون	النائمون	يف	»مدينة	التمويه	

والطهـــارة«	ال	بـــد	لهم	مـــن	يـــوم	ي�ستفيقـــون	فيه،	

وعندمـــا	يـــرون	التخلف	الـــذي	هم	فيـــه،	ال	بد	اأن	

ينتف�سوا،	ويدمروا،	ويحرقوا:

مدينة	التمويه	والطهارة

مدينة	االأفيون	ت�ستفيق

فتب�سر	االأدغال	تغزو	�سورها	العتيق

وتب�سر	احلجارة

	من	الطريق تفراّ

ومن	كهوف	�سبعت	مراره

تفور	قطعاٌن	جياع

)((
لي�س	يرويها	�سوى	التدمري	واحلريق

واإذا	كانت	ال�سدة	والعنف	�سيتحققان	ال	حمالة،	

	على	املرء	اإذن،	اأن	يكون	م�ستعًدا	الأن	ميوت	يف	 فاإناّ

الديوان،	�س167. 	)((
جورج	طرابي�سي،	»خليل	حاوي	بني	نهر	الرماد	والناي	والريح«،	�س15. 	)((

الديوان،	�س265-	266. 	)((
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�سبيل	ق�سيته،	يف	�سبيل	احلياة.	هكذا	هو	ال�ساعر،	

كما	يخرنا	عن	نف�سه:

واأنا	يف	حبكم،	يف	حبكناّ

-	مدى	الزنبق	يف	تلك	اجلباه	–
اأحتدى	حمنة	ال�سلب

)((
اأعاين	املوت	يف	حب	احلياه

وهكذا	يريد	ال�ساعر	من	اجلميع	اأن	يكونوا:

فلنعاِن	من	جحيم	النار

)((
ما	مينحنا	البعَث	اليقينا

لي�س	االنبعاث،	اإذن،	منا�سبة	للغرق	يف	االأحالم	

الطوباوية	ال�سعيدة	والفرار	من	جمابهة	الواقع.	اإنه	

م�سوؤولية،	ومـــا	دام	كذلك	فلـــكل	م�سوؤولية	تبعاتها	

لهـــا.	وهـــذه	احلقيقـــة	تقودنا	 التـــي	ال	بـــد	من	حتماّ

اإىل	نقطـــة	اأخرى،	اإىل	متطلاّـــب	اآخر	من	متطلبات	

االنبعـــاث،	وهو	تطهري	الـــذات.	فلي�س	ميكن	لالأمة	

اأن	تهناأ	باالنبعاث	احلقيقي	ما	مل	ي�سَع	كل	فرد	من	

اأفرادهـــا	اإىل	تطهري	ذاته	من	كل	مـــا	علق	بها	من	

�سمات	التخلف	القدمي.	يقول	ال�ساعر:

	طوفان	من	الرق عدُت	يف	عينياّ

ومن	رعد	اجلبال	ال�ساهقة

عدُت	بالنار	التي	من	اأجلها

�سُت	�سدري	عارًيا	لل�ساعقة عراّ

جرفت	ذاكرتي	الناُر	واأم�سي

كل	اأم�سي	فيك	يا	نهر	الرماد:	

الديوان،	�س135. 	)((

الديوان،	�س126. 	)((

�سلواتي	�ِسفر	اأيوب،	وحبي

دمع	ليلى،	خامٌت	من	�سهرزاد

)((
فيك	يا	نهر	الرماد

نقابـــل	ال�ساعر	هنا	وهو	يف	حـــال	ت�سميم	اأكيد	

علـــى	التخل�س	من	املا�سي،	وتطهري	ذاته	منه	؛	لذا	

يلقـــي	بذاكرته	يف	النار،	وباأمـــ�سه	يف	»نهر	الرماد«.	

لكـــن	مـــا	مكونات	هـــذا	االأم�س	الـــذي	يتخل�س	منه	

ال�ساعـــر؟	اإنـــه	يذكـــر	لنـــا	بعـــ�س	هـــذه	املكونـــات:	

»�سلواته«	التي	ترتبط	بـ	»�ِسفر	اأيوب«،	واأيوب	يرتبط	

	ال�ساعر	يعني	 ا�سمـــه	بال�سر	والتحمل،	وال	�سك	اأناّ

هنا	التخل�س	من	ال�سر	الذي	يرادف	ال�سكوت	عن	

	اخل�سوع	للظلم.	ومن	هذه	 املطالبة	باحلق،	ومن	َثماّ

ا	»حبه«	الذي	يرتبـــط	بـ	»دمع	ليلى«،	 املكونـــات	اأي�سً

ودمـــع	ليلـــى	يجرنـــا	اإىل	حب	قي�س	لهـــا،	اإىل	احلب	

الـــذي	يلخ�س	كل	حياة	االإنـــ�سان،	ويحول	بينه	وبني	

ل	امل�سوؤوليات	واالهتمام	ب�سوؤون	االأمة	والنا�س.	 حتماّ

واأخرًيا	يبقى	من	هذه	املكونات	»خامت	من	�سهرزاد«،	

و�سهـــرزاد	تقـــرتن	يف	اأذهـــان	اجلميـــع	بحكاياتهـــا	

الطويلـــة	يف	»األف	ليلة	وليلة«،	تلـــك	احلكايات	التي	

كان	ُيـــراد	منها	اإلهاء	�سهريـــار،	وجعله	ي�ستغرق	يف	

عـــامل	اخليال	املجنـــح،	بداًل	من	االلتفـــات	والتوجه	

	ما	يريد	 اإىل	اأمـــور	اململكـــة	والرعية.	وبكلمة،	فـــاإناّ

ال�ساعر	اإحراقـــه	هنا	هو	كل	ما	من	�ساأنه	اأن	ين�سيه	

مـــا	هو	مطلوب	منه	من	اهتمـــام	بق�سايا	اأمته،	هذا	

ما	تراه	الدرا�سة	احلالية،	واإن	كانت	ثمة	اجتهادات	

.
)((
اأخرى	بطبيعة	احلال

�سومعـــة	 يف	 والريـــح	 »النـــاي	 ق�سيـــدة	 ويف	

الديوان،	�س149-	150. 	)((
انظـــر	مثاًل	مـــا	ذكره	يو�سف	حـــالوي:	االأ�سطـــورة	يف	ال�سعر	العربـــي	املعا�سر،	 	)((

�س152-	153.
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كيمـــردج«،	نلتقي	برمـــز	اأ�سا�س	مـــن	الرموز	التي	

يقـــوم	عليها	بنـــاء	الق�سيـــدة	كلها،	وهـــو	»الناي«.	

والناي	هنا،	يف	داللته	القريبة،	»ُيرمز	به	اإىل	احلب	

،	اأو	بعبـــارة	اأخرى	هو	ميثل	
)((
واالأهل	واخلطيبـــة«

»ذكريات	ال�ساعر	املحببـــة	واأ�سواق	�سبابه	ال�سائع	

،	ولكننا	اإذا	حاولنـــا	اأن	نذهب	بداللة	
)((
احلزيـــن«

النـــاي	اإىل	اأبعـــد	من	هـــذا،	ف�سرناه	»رمـــًزا	للقيود	

	خطوته	وتعوقه	عن	 العاطفية	التقليدية	التي	تـــ�سلاّ

االنطـــالق	اإىل	اآفـــاق	التجربـــة	البكر،	ثـــم	ي�سبح	

،	وهكذا	يدخل	
)((
النـــاي	رمًزا	لكل	القيود	الباليـــة«

النـــاي	يف	�سياق	االأمـــور	التي	يجـــب	التطهر	منها،	

ليتحقـــق	بعدهـــا	االنطالق	مـــع	»الريـــح«	يف	االآفاق	

الرحبة	اجلديدة.

وما	دام	احلديث	هنـــا	هو	عن	مالمح	االنبعاث	

	بنا	اأن	نتوقف	قلياًل	عند	الدين،	 ومتطلباته،	فحرياّ

لنتـــ�ساءل	عن	موقعـــه	من	كل	هـــذا،	فهل	ي�سطدم	

الدين،	اأو	يتنافى،	مع	االنبعاث	املرتقب؟

يبـــدو	هـــذا	وا�سًحا	يف	ق�سيدة	»النـــاي	والريح	

يف	�سومعـــة	كيمـــردج«،	فال�ساعـــر	كان	م�سغـــول	

ـ	»الريح«	التي	ال	بـــد	اأن	تنطلق	يف	مو�سمها	 البـــال	ب

الغـــ�سوب	لتمـــ�سح	ال�سياجات	العتيقـــة	املتحجرة،	

وكان	يفكـــر	يف	التحـــرر	من	قيود	»النـــاي«	لينطلق	

مـــع	»البدويـــة	ال�سمراء«	يف	رحلـــة	اإبداعه	ال�سعري	

	عليه	»النـــا�سك«	-والو�سف	 الهـــادف،	وفجاأة	اأطلاّ

ديني	بال	ريب-	ليوقف	تفكريه	عند	حده:

النا�سك	املخذول	يف	راأ�سي

اأهملت	فر�سك،	

يو�سف	نور	عو�س،	رواد	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س221. 	)((
اأمطانيو�س	ميخائيل،	درا�سات	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س43. 	)((

عز	الدين	اإ�سماعيل،	ال�سعر	العربي	املعا�سر،	�س219. 	)((

هل	جننَت	فرحَت	حتلم	يف	النهار

حلم	النهار

)((
مدى	النهار؟

ومـــا	دام	الديـــن،	يف	هـــذه	النظـــرة،	يحجر	على	

العقول	اأن	تنطلق	يف	تفكريها	احلر،	فمن	البدهي	اأن	

يكون	الدين،	اإذن،	�سبًبا	لواأد	اخل�سب	املنتظر:

وكاهن	يف	هيكل	البعل

يرباّي	اأفعواًنا	فاجًرا	وبوم

)((
	�سر	اخل�سب	يف	العذارى يفت�ساّ

	ال�ساعر	مل	يكـــن،	يف	ال�سورتني	 لكـــن	يبـــدو	اأناّ

املتقدمتني،	ينتقد	الدين	ذاته،	بل	الدين	كما	ُيفهم	

	الفعل	االآثم،	يف	املرتني،	كان	فعل	 وُيطباّق،	بدليل	اأناّ

ممثلي	الدين:	النا�سك	والكاهن.

واأ�سد	�سيء	يثري	حفيظة	ال�ساعر	ويفجر	غ�سبه	

هـــو	اأن	ُيفهم	الدين	و�سيلًة	للتخلي	عن	امل�سوؤوليات،	

اعتماًدا	على	اجلانـــب	الغيبي،	فيتوقف	النا�س	عن	

.		يقول: العطاء	املثمر	اخلرياّ

اأترى	يولد	من	حبي	الأطفايل

وحبي	للحياة

فار�س	ميت�سق	الرق	على	الغول،	

على	التنني،	ماذا	هل	تعود	املعجزات؟

بدوي	�سرب	القي�سر	بالفر�س

وطفل	نا�سري	وحفاة

بوا �سوا	الوح�س	بروما،	�سحاّ رواّ

االأنياب	من	فك	الطغاة

الديوان،	�س213-	214. 	)((
الديوان،	�س259. 	)((
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	ماذا؟ رباّ

	ماذا؟ رباّ

)((
هل	تعود	املعجزات؟

ال�ساعر	هنا	يريد	املعجـــزة،	ويتمناها	باإحلاح،	

معجـــزة	كمعجـــزة	اخلـــ�سر	الـــذي		قاتـــل	التنني،	

اأو	كمعجـــزة	النبـــي	حممـــد	)�س(	البـــدوي	الذي	

امل�سيـــح	 اأو	كمعجـــزة	 بالفـــر�س،	 القيـــ�سر	 �سرب	

عيـــ�سى،	الطفل	النـــا�سري	الذي	متكـــن	مع	حفاته	

مـــن	حوارييه	من	تروي�س	الوحـــ�س	بروما،	لكن	اأي	

نوع	مـــن	املعجزات	هذا	الذي	يريـــده	ال�ساعر؟	اإنه	

النوع	الذي	-كما	اأخرنا	منذ	البدء-	يولد	من	حبه	

الأطفالـــه،	ومن	حبه	للحياة.	ومعلوٌم	اأنه	ال	يولد	من	

حبه	الأطفاله	وللحياة	اإال	العطـــاء	لهوؤالء	االأطفال،	

والعمل	الإغناء	تلك	احلياة	بكل	ما	هو	جميل	ومفيد،	

ولي�ست	املعجزة	املطلوبة	�سيًئا	�سوى	هذا.

ا	يف	قول	ال�ساعر: واملعنى	نف�سه	جنده	اأي�سً

	اخل�سب	ولتجِر	الينابيع ليحلاّ

ومي�ِس	اخل�سر	يف	اإثر	الغزاة

فار�س	يولد	من	حبي	الأطفايل

)((
وحبي	للحياة

اخل�سر	هنـــا	لي�س	هو	�سبب	اخلـــ�سب،	خالًفا	

ملـــا	تقوله	املعجـــزات	املاأثورة.	اإنه	هنـــا	جمرد	تابع	

للغـــزاة	الذين	هـــم	�سر	اخلـــ�سب	يف	احلقيقة،	بل	

اخلـــ�سر	اأ�ساًل	ي�ستمـــد	كينونته	ووجـــوده	من	حب	

ال�ساعر	الأطفاله	وحبه	للحياة،	اأي	اأن	اخل�سر	لي�س	

الديــــوان،	�س158-	159.	ويبدو	غريًبا	ما	ذكره	بع�س	الدار�سني	من	اأن	ال�ساعر	اأراد	  )((
هنــــا	اأن	ي�سري	اإىل	مــــا	ورثه	الغرب	عن	ال�سرق	من	تراث	اإنــــ�ساين.	انظر:	امليداين	بن	

�سالح،	»ال�سقوط	واالنبعاث	من	خالل	نهر	الرماد«،	�س66.
الديوان،	�س160. 	)((

مه	 �سوى	عنوان	للعطاء	ال�سادق	املخل�س	الذي	يقداّ

ال�ساعر	الأطفاله	وللحيـــاة،	بكل	�سخاء.	وبهذا	كان	

خليل	حاوي	»يريـــد	اأن	يكون	االإن�سان	�سانًعا	لقدره	

و�سانًعـــا	مل�سريه،	ويعتر	ذلـــك	�سرًطا	من	�سروط	

الكرامـــة	االإن�سانيـــة	واجلـــدارة،	ومتـــر�ًسا	يومًيـــا	

.
)((
باحلرية	الفذة«

ويبدو	اأن	هـــذه	الفكرة	كانت	مـــن	االأفكار	التي	

تبلـــورت	عنـــد	خليل	منـــذ	حداثة	�سنـــه،	وبرزت	يف	

جمموعة	مـــن	مواقفـــه	وت�سرفاته،	كهـــذا	املوقف	

ثنا	عنه	اأخوه	اإيليا: الذي	يحداّ

»كان	خليل	يقول	للوالدة	اإنه	عازم	اأن	يفعل	اأمًرا	

ما	يف	الغداة	الباكرة،	فاأجابت	الوالدة:	قل	اإن	�ساء	

.
)((
	خليل:	اإن	�ساء	...	�ساأفعله« اهلل،	فرداّ

مـــا	يريده	خليل	حـــاوي،	اإذن،	اأن	يكون	االإن�سان	

	يقف	اإميانه	بالغيب	حجر	عرة	 حًرا	يف	تفكريه،	واأالاّ

يف	طريـــق	عطائه	وكفاحـــه.	واإذا	حتقق	ال�سرطان	

يف	ظـــل	الدين،	فال	منافـــاة،	عندئذ،	بني	االنبعاث	

والدين.

اأ�صاطري ورموز:

ا�ستعـــان	خليـــل	حـــاوي،	يف	تناولـــه	ملو�سوعـــة	

االنبعـــاث	وبيان	اأ�سالتها،	مبجموعـــة	من	الو�سائل	

	مـــن	اأهمها:	االأ�ساطـــري.	واللجوء	اإىل	 الفنيـــة،	لعلاّ

االأ�سطـــورة	هنا	فيـــه	اإ�سعار	ب�سدة	اإحلـــاح	الفكرة،	

فكـــرة	االنبعاث،	على	ذهن	ال�ساعـــر	وكل	وجدانه،	

هذه	واحدة.	واالأخرى	هي	اأن	اللجوء	اإىل	االأ�سطورة	

	الفكـــرة	املعرو�سة	هنا	هي	فكرة	اأ�سيلة	 م�سعر	باأناّ

را�سخـــة،	وليـــ�ست	جمـــرد	متطلاّب	وقتـــي	زائل،	اإذ	

اإيليا	حاوي،	»خليل	حاوي،	مالمح	وثوابت	يف	�سريته	و�سعره«،	�س42. 	)((
اإيليا	حاوي،	مع	خليل	حاوي	يف	م�سرية	حياته	و�سعره،	�س188. 	)((
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»ال	يعود	جلوء	الفن	احلديث	اإىل	االأ�ساطري	ارتداًدا	

اإىل	البدائيـــة	يتعـــار�س	مـــع	التطـــور	احلـــ�ساري،	

ها	زمان	 بل	ا�ستجابة	حلقيقة	اإن�سانية	مطلقة	ال	يحداّ

.	ومن	اأبـــرز	اأ�ساطري	البعث	والتجدد	
)((
وال	مـــكان«

التـــي	ي�ستعني	بها	حـــاوي	يف	ديوانيـــه	االأولني:	بعل	

ومتوز	والعنقـــاء،	واإىل	جانبها	قـــد	ي�ستعني	اأحياًنا	

ب�سخ�سيات	تاريخية	اأو	تراثية	�سعبية	مثل:	امل�سيح	

واخل�سر	وال�سندباد.	

واملالحـــظ	على	توظيفـــات	حـــاوي	االأ�سطورية	

مـــن	 بـــني	جمموعـــة	 يجمـــع	 قـــد	 اأنـــه	 والرتاثيـــة	

ال�سخ�سيات	اأو	االأ�ساطري	يف	اللوحة	الواحدة،	كما	

يف	قوله:

يا	اإله	اخل�سب،	يا	بعاًل	يف�ساّ

الرتبة	العاقر

يا	�سم�س	احل�سيد

	عروق	االأر�س نا،	جناّ جناّ

)((
من	عقم	دهاها	ودهانا

فهو	يجمع	هنا	بني	كل	من:	بعل	وامل�سيح	)بداللة	

	 ذكر	»الف�سح«(	ومتـــوز،	وهذا	اجلمع	يدل	على	اأناّ

	من	هذه	 ال�ساعر	لي�س	له	غر�س	خا�س	بواحد	معنياّ

املدلـــوالت،	فمراده	اإمنـــا	هو	الـــروح	امل�سرتكة	بني	

جميعها	؛	اأي	االنبعاث	والتجدد.	

	حاوي	قد	 واملالحظة	االأخرى	يف	املقام،	هي	اأناّ

ال	يكتفـــي	بتوظيف	االأ�سطورة	كما	وردت،	بل	ي�سعى	

اإىل	حتويرهـــا	وتعديلهـــا	لتتـــالءم	مـــع	الروؤية	التي	

يريـــد	لهـــا	اأن	حتملها.	هذا	وا�سح	جـــًدا	يف	تعامله	

ريتا	عو�س،	اأ�سطورة	املوت	واالنبعاث	يف	ال�سعر	العربي	احلديث،	�س21. 	)((
الديوان،	�س119-	120. 	)((

مع	ال�سندباد،	ال�سخ�سية	الرتاثية	املعروفة.	فخليل	

يخـــرتع	لل�سندباد	رحلة	ثامنة،	هي	رحلة	اإىل	داخل	

نف�سه،	ومنها	يعود	ال�سندباد	خا�سًرا	كل	اأمواله	وقد	

ربح	ال�سعر،	ف�سار	�ساعـــر	الب�سارة،	وهذه	اأحداث	

مل	يعرفها	ال�سندباد	االأ�سلي	قط!

واإىل	جانـــب	االأ�ساطـــري	والقـــ�س�س	التاريخية	

وال�سعبية،	ي�ستعني	حاوي،	يف	تاأكيده	اأمل	االنبعاث،	

بالرموز.	واأهم	هذه	الرموز	واأكرها	ا�ستعمااًل	عنده	

هي	الرمـــوز	اجلن�سية.	فالفعل	اجلنـــ�سي	يف	�سعره	

فعل	مثقل	بدالالت	اخل�سب	والوالدة	والبعث.	وهذا	

.
)((
وا�سح	وظاهر	يف	موارد	كثرية	من	�سعره

فاالأر�س	لن	تنتهي،	واحلياة	لن	تتوقف،	بنهاية	

هم	ال�ساعر	من	اأهل	»�سدوم«،	بل	 هوؤالء	الذيـــن	عداّ

�ستظـــل	احلياة	تتجدد،	واخلـــ�سب	يتجدد،	ما	دام	

هناك	فعل	جن�سي	رمزي	بني	االأر�س	وزوجها	الذي	

	الفعل	اجلن�سي	هنا	 هو	»بعل	اإلهي	قـــدمي«.	ومبا	اأناّ

هو	بني	االأر�س	من	جهـــة	وزوجها	البعل	االإلهي	من	

جهة	اأخرى،	فمن	الطبيعـــي،	اإذن،	اأن	يكون	الن�سل	

اجلديد	من	»الرجال	االآلهة«،	وهي	اإ�سارة	اإىل	متيز	

�سفـــات	اجليـــل	الذي	�سيتحقـــق	على	يديـــه	لالأمة	

انبعاثها	ونهو�سها.

اخلامتة:

بعد	هذا	التطواف	مع	»االنبعاث«	يف	�سعر	خليل	

حاوي،	كما	تبـــدى	يف	ديوانيه	االأولني	»نهر	الرماد«	

و	»الناي	والريـــح«،	خل�ست	الدرا�سة	اإىل	جمموعة	

من	النتائج،	اأبرزها:

يـــ�سكل	االنبعاث	مو�سوًعـــا	اأ�سا�سًيا	قامت	عليه	

	انظر	مثال:	الديوان،	�س153. 	)((
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روؤيـــة	ال�ساعـــر	يف	الديوانني،	بل	ليـــ�س	من	املبالغة	

اأن	يقال	اإنـــه	ميثاّل	الركيـــزة	االأوىل	للبنية	الداللية	

فيهما.

�سعـــى	�ساعرنا	اإىل	اأن	يكـــون	االنبعاث	يف	نظره	

ذا	�سبغـــة	واقعيـــة	غـــري	مثالية	؛	لـــذا	وجدنا	بريق	

الفكـــرة	يقوى	ويخفت	تبًعا	للحالة	التي	عليها	االأمة	

يف	وقت	الكتابة.

الواقـــع	العربـــي	املتخلـــف	ميكن	اختـــ�ساره	يف	

�سورة	املـــوت	التي	ظلت	تـــرتدد	يف	موا�سع	خمتلفة	

من	الديوانني.

كانت	لهذا	املوت	جمموعة	من	التجليات	اأهمها:	

مـــوت	االإرادة	واالإح�سا�س،	و�سقـــوط	الكرامة،	وبيع	

ال�سمائر،	والزيف	والتمويه.

	ن�سارة	احلـــا�سر،	اإن	حتققت،	 يرى	حـــاوي	اأناّ

هـــي	التـــي	�ستحفظ	للمـــا�سي	�ساأنـــه	ورفعته،	فمن	

لي�س	قادًرا	على	بناء	حا�سره	ال	ي�ستحق	اأن	يظل	له	

ا. ما�ٍس	اأي�سً

املهم	من	املا�سي	واحلـــا�سر	اأن	نبحث	عما	هو	

فطري	واأ�سيل	ي�ستحق	البقاء.

	االأمل	 مـــع	كل	�سنـــوف	املـــوت	امل�سيطرة،	فـــاإناّ

باالنبعـــاث	يظل	موجـــوًدا،	و�سياأتي	يـــوم	نهزم	فيه	

الزمان	�سر	هزمية.

تتمثل	اأهم	ركائـــز	االنبعاث	يف	وجدان	ال�ساعر	

ـــان	واالأطفال،	فهم	 يف	اجليـــل	ال�ساعد	مـــن	ال�سباّ

اأمـــل	امل�ستقبل،	وكذلك	قيـــام	ال�سعر	وال�سعراء	مبا	

هـــو	مطلوب	يف	مقام	ا�ست�سراف	امل�ستقبل	و�سياغة	

مالحمه.

يتطلب	االنبعـــاث	اأن	يكون	من	داخل	هذه	االأمة	

واعتماًدا	علـــى	اإمكاناتها	الذاتيـــة،	كما	يتطلب	اأن	

يكون	مرتافًقا	مع	ال�سدة	والعنف.

ـــف	ال�ساعـــر	االأ�ساطـــري	والرمـــوز	توظيًفـــا	 وظاّ

منا�سًبـــا	�ساعده	على	اإبراز	مـــا	يحمله	من	تطلعات	

وروؤى	يف	�سور	فنية	وجمالية	بديعة.
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سيميائية الشخصية في رواية
»مملكة الفراشة« لواسيني األعرج
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02/20/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/01/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص: 

تناولـــت	الـــدرا�سة	�سيميائية	ال�سخ�سيـــة	يف	رواية	مملكة	الفـــرا�سة	للكاتب	اجلزائـــري	وا�سيني	االأعرج،	

بينـــت	خاللها	اأهمية	ال�سخ�سية	بو�سفها	»عن�سًرا	حمورًيا	يف	كل	�سرد«،	ودعامة	اأ�سا�سية	يف	تكوين	الرواية،	

وتطرقت	ملفهوم	اال�ستالب	كثيمة	م�سمـونية	اأثاّرت	ب�سكٍل	مبا�سٍر	يف	ت�سكيل	�سخ�سيات	الرواية،	ومن	اال�ستالب	

انطلقـــت	فكرة	الدرا�سة	؛	فكانت	يف	مبحثني،	االأول:	بنيـــة	ال�سخ�سيات،	حيث	تعر�ست	يف	هذا	املبحث	لبنية	

ال�سخ�سيـــات	املحوريـــة	واأثـــر	اال�ستـــالب	يف	ت�سكيلها،	واملبحث	الثـــاين:	كان	عن	اأثر	اللغـــة	يف	تعميق	مفهوم	

اال�ستالب	لدى	�سخ�سيات	الرواية،	ثم	انتهت	الدرا�سة	اإىل	جمموعة	من	النتائج	من	اأهمها:

)-	كان	ملفهوم	اال�ستالب	بعنا�سره	املختلفة	ح�سوره	القوي	يف	بناء	�سخ�سيات	الرواية.

ى	لبلوغها	احلالة	الق�سوى	من	 )-	اأ�سهمت	لغـــة	الروايـــة	يف	تعميق	مفهوم	اال�ستالب	لدى	�سخ�سياتها	مـــا	اأداّ
الت�سظي	والتفكك.

الكلمات املفاتيح:

ال�سخ�سية-	اال�ستالب-	البنية-	اللغة-	احلوار
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Character Semiotics in the novel of butterfly kingdom
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Abstract: 
This study discusses a character’s semiotics in the novel of the butterfly kingdom by 

the Algerian writer Waciny Laredj. I initiated my research with an introduction in which 
I indicated the character’s importance as it is a central element in the whole narration, 
and as a fundamental pillar in the formation of the novel, as well. Then I discussed the 
concept of alienation as an ensured theme which has directly influenced the characters 
formation of a novel. Therefore, the notion of this study came from alienation. The study 
included two sections: First, the structure of characters where I explained and the effect 
of alienation on its composition.

The second topic, is about the language’s impact on deeping the concept of alienation 
among the characters of the novel.  Then the study came to a set of important results 
which are: 

(1) The concept of alienation with its different elements has a strong presence in the 
novels characters formation. 

(2) The language of novel contributed to deepen the concept of alienation among its 
characters which resulted in reaching the extreme case of fragmentation and 
decomposition.

Keywords: 
Character Semiotics- butterfly kingdom- formation of the novel- novels characters 

formation.
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املقدمة

حتاوُل	هذه	الدرا�سة	الولوج	اإىل	العامل	الروائي	

،	من	خـــالل	روايته	مملكة	
)((
لوا�سينـــي	)االأعرج(

�س �سيميائية	)ال�سخ�صية(	يف	 ،	لتتفحاّ
)((

الفرا�صة

الروايـــة،	بو�سفها	»عن�صًرا	حمورًيـــا	يف	كل	�سرد،	

	،
)((
بحيـــث	ال	ميكن	ت�صور	رواية	بدون	�صخ�صيات«

وكمـــا	هو	معلوٌم	اأن	ال�سخ�صيـــة	الروائية	-	ال	�سيما	

	بقدر	 يف	الروايـــة	احلديثة	– لي�س لها	وجود	واقعياّ
	يف	الن�س  	لها	دورهـــا	املهماّ ما	هـــي	مفهوٌم	تخييلياّ

 
)((
للداللـــة	علـــى	ال�سخـــ�س	الواقعـــي،	ذلـــك	اأنها

»تتجـــ�سد	على	الورق	فتتخـــذ	�صكل	لغٍة	و�صكل	دواٍل	

مرتبطـــة	منطقيًّا	يف	اجتاه	توليـــد	الداللة	يف	ذهن	

ه	�صفرة	العالمـــات	الدالة،	كما	اأن	 القارئ	بعـــد	فكِّ

ال�سخ�صية	هي	مدلوالت	هذه	العالمات	يف	ترا�سفها	

	االأقـــوال	واالأفعـــال	وال�صفـــات	 وتنا�سقهـــا،	ثـــم	اإناّ

الداخليـــة	واخلارجيـــة	هـــي	ما	يحيل	علـــى	مفهوم	

ال�سخ�صيـــة	ال	ال�سخـــ�س	؛	الأننـــا	يف	الوقـــت	الذي	

نحـــاول	فيه	فهم	حوارية	اللغـــة	ن�ستح�سر	املفاهيم 

 . 
)((
ال	االأ�صخا�س	كما	ن�ستح�سر	الداللة	ال	املرجع«

ولئن	كانت	ال�سخ�صياّة	ال	توجد	كما	يقول	لوكات�س،	

د	روؤية	للعامل،	فاإن	هذا	يعني	ربط	 بذاتها	بل	جتـــ�ساّ

قيمة	العمـــل	الروائي	باملقـــدرة	التاأليفيـــة	املبدعة	

))( وا�سينـــي	االأعـــرج	)ولـــد	يف	8	اأغ�سطـــ�س	1954	بقرية	�سيدي	بوجنـــان	احلدودية-
تلم�سان(	جامعي	وروائـــي	جزائري،	ي�سغل	اليوم	من�سب	اأ�ستاذ	كر�سي	يف	جامعة	

	االأ�سوات	الروائية	 اجلزائر	املركزية	وجامعة	ال�سوربون	يف	باري�س.	يعتر	اأحد	اأهماّ

https://ar.wikipedia.org/wiki	:ينظر	العربي.	الوطن	يف
))(	وا�سيني	االأعرج،	مملكة	الفرا�سة.

))(	ينظر:	حممد	بوعزة،	حتليل	الن�س	ال�سردي	تقنيات	ومفاهيم،	�س39.
))(	تعددت	التعريفات	حول	ال�سخ�سية	الروائية	وميكننا	اعتماد	هذا	التعريف	الذي	
يقـــرتب	مـــن	راأي	)فيليب	هامون(	من	حيث	اعتبـــار	ال�سخ�سية	عالمة	لها	دال	

ومدلـــول.	نقاًل	عن	كتاب:	�سيميائية	ال�سخ�سيـــة	يف	الرواية	ال�سعودية،	د.الرمي	

مفوز	الفواز،	�س25.
))(	ينظر:	حممد	�سويرتي،	النقد	البنيوي	والن�س	الروائي	مناذج	حتليلية	من	النقد	

العربي:	املنهج	-البنية-	ال�سخ�سية،	�س70.

حليـــاة	ال�سخ�صية،	بحيث	متار�س	عـــر �سلوكاتها	

ومنطوقاتها	وجممـــل	العالقات	التي	تعي�سها،	روؤية	

.
)((
نقدية	للعامل،	جتعلها	تبدو	اأكر	حقيقياّة«

تدور	اأحـــداث	رواية	مملكة	الفـــرا�صة	لوا�سيني	

االأعـــرج	على	لـــ�سان	الراوي	)يامـــا(	بطلة	الرواية 

وال�سخ�صيـــة	الرئيـــ�سة،	وحتكـــي	اأو	حتاكـــي	و�سع	

املجتمـــع	اجلزائـــري	اإبـــان	احلـــرب	االأهليـــة	التي	

ا�ستمرت	ع�سر �سنوات	وما	تالها	من	حرب	�سامتة،	

عانـــى	خاللهـــا	ال�سعـــب	اجلزائـــري	اأ�صد	املعاناة،	

فـــراح	يبحث	عـــن	ال�سلم	بني	اأكـــوام	احلرب،	وعن	

احلب	خلف	اأ�سغـــان	الكراهية،	وعن	احلياة	حتت	

اأنقـــا�س	املوت،	تلـــك	الثنائيات	التـــي	انبثقت	منها	

اأحـــداث	الرواية،	وتنوعـــت	تبًعا	لهـــا	ال�سخ�صيات	

	؛	»الرواية	هي	ال�سكل	االأكر	مالءمًة	 الروائية،	الأنَّ

للتعبري	عن	التجزئة	والت�سظي	وجتلياّات	اال�ستالب 

داخل	املجتمعـــات	احلديثة	؛	وهو	ما	يظهر	بو�سوح	

مـــن	خـــالل	بـــروز	البطـــل	االإ�صكايل	املتطلـــع	اإىل	

جماوزة	و�سعيته	املنق�سمـــة،	املتوزعة«،	لذا	يذهب 

)لـــوكا�س(	اإىل	اأن	م�سمـــون	الروايـــة	ال	ميكـــن	اأن	

يكتمل	اأو	يتناهى	عند	نقطة	معينة،	بل	هو	�صكل	يف	

حالة	�سريورة،	يالحق	النـــ�ساز	القائم	بني	احلياة	

والفـــن،	بني	االأفكار	املجردة	والعامل	الواقعي	؛	»اأي	

.
)((
اأن	الن�ساز	هو	ال�سكل	الروائي	ذاته«

	وكان	ملفهـــوم	اال�ستـــالب	حـــ�سوره	الفاعـــل	يف	

تكوين	�صخ�صيات	رواية	مملكـــة	الفرا�صة،	والتاأثري	

عليهـــا	؛	ويتكـــون	اال�ستـــالب	من	جمموعـــة	عنا�سر 

هـــي	»حرمان	االإنـــ�سان	مـــن	امل�ساعـــر	اأو	احلركات	

اأو	االأفعـــال	اأو	االإنتـــاج،	وامتـــالك	االآخر	لـــه	كاالأب	

))(	ينظر:	مينى	العيد،	الرواية	العربية	)املتخيل	وبنيته	الفنية(،	�س45.
))(	ينظر:	حممد	برادة،	الرواية	ذاكرة	مفتوحة،	�س27.

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ورب	العمـــل	وامل�ستعمر	واملعتدي	واملـــ�سوؤول،	وانقطاع	

التـــوا�سل	بينه	وبـــني	االآخرين	وحتى	بينـــه	وبني	ذاته،	

 .	وقد	وجدنا	
)((
والهـــروب	من	الواقع	اإىل	عامل	الوهم«

ـــات	هـــذه	العنـــا�سر	وغريها	حـــا�سرة	يف	تكوين	 جتلياّ

�صخ�صيات	الرواية،	فعندمـــا	ُيْقتل	الوالد	»زبري«	على	

عتبـــات	منزلـــه	دون	ذنـــب	اأو	جرميـــة	�سوى	اأنـــه	كان	

ن	كان،	 ا	للظلم	اأيًّا	كان	ومماّ منا�سًرا	للحق،	ومعـــار�سً

فذاك	هو	اال�ستالب	احلقيقـــي	لل�سخ�صية	االإن�سانية،	

كذلك	ُت�ْسَتَلـــُب	�صخ�صية »ديـــف« عندما	ميوت	مقتواًل	

على	نغمات	مو�سيقا	فرقته	التي	اأن�ساأها.

	كما	اأنتج	لنا	مفهوم	اال�ستالب	�صخ�صيات	ال	�سوية	

تتـــ�سف	»بالقلـــق	واخلـــوف،	والن�سيـــان،	والع�صاب،	

والهلو�سة،	وبافتقادها	اليقني	يف	عالقاتها	مبا	حولها،	

ومبن	حولها،	فتنكفُئ	على	ذاتها،	اأو	تقوم	باأفعال	ُت�سري	

 .	فهروب	�صخ�صيـــة	البطلة	»ياما« 
)((
اإىل	ال	�سويتهـــا«

من	واقعها	املرير	اإىل	العامل	االفرتا�سي	»الفي�س	بوك«	

بحًثا	عن	وهم	احلب	ا�ستالٌب	اأكر،	يوازيه	اال�ستالب	

الذي	عا�صته	�صخ�صية	االأم	»فريجي«	بعد	وفاة	زوجها،	

،	عندما	تعلاّقـــت	ب�سخ�صية  ودخولهـــا	يف	عامل	وهمـــياّ

الكاتب	»بوري�س	فيان«	الذي	كان	يوم	ميالدها	�صاهًدا	

على	موته. 

وبنـــاًء	على	ما	�سبق	ارتاأت	الـــدرا�سة	اأن	تتناول	

ال�سخ�صياّات	يف	رواية	»مملكـــة	الفرا�صة«	انطالًقا 

من	مفهـــوم	اال�ستالب،	ووفًقا	للمنهـــج	ال�سيميائي	

من	الزوايا	التالية:

اأوًل: بنية ال�شخ�سيات.

ثانًيا:اأثـــر اللغـــة يف تعميق مفهـــوم ال�شتالب 

لدى �سخ�سيات مملكة الفرا�سة.

))(	ينظر:	لطيف	زيتوين،	معجم	م�سطلح	نقد	الرواية،	�س22.
))(	الرواية	العربية	)املتخيل	وبنيته	الفنية(،	�س45.

: بنية ال�صخ�صيات اأولاً

	لقد	حـــاول	النقاد	الك�سف	عـــن	الطريقة	التي	

ي�سلكها	الروائيـــون	يف	ر�سم	�صخ�صياتهم	؛	فاقرتح	

فيليـــب هامـــون )philippe Hammon( مقيـــا�سني	

لتحديد	الطريقة	التـــي	ي�سلكها	الروائيون	يف	ر�سم	

�صخ�صيات	رواياتهم،	هما:

املعلومـــات	 وُيعنـــى	بكميـــة	 الكمـــي:	 )	-املقيـــا�س	
املتواترة	املعطاة	�سراحة	حول	ال�سخ�صية. 

)	-املقـيـــا�س	النوعـــي:	وُيقـــ�سـد	بـــه	مـــ�سـدر	تلـــك	
املعلومـــات	املعطـــاة	حـــول	ال�سخ�صيـــة،	هل	هي	

لل�سخ�صية	ذاتها	من	تتحدث	عن	نف�سها	مبا�صرة،	

اأم	ُتعـــَر�س	بطريقـــة	غـــري	مبـــا�صرة	مـــن	خالل	

التعليقات	التي	تقوم	بهـــا	ال�سخ�صيات	االأخرى،	

	�سفـــات	ال�سخ�صيـــة	ال	تظهـــر	 اأو	املوؤلـــف،	اأو	اأنَّ

. 
)((
مبا�صرة،	بل	�سمًنا	من	خالل	اأفعالها

ولعلنـــا	من	خـــالل	هذيـــن	املقيـــا�سني	ن�ستطيع	

حتديـــد	�صخ�صيـــات	الروايـــة	بـــ�سكل	ي�سهـــل	على	

القـــارئ	فهمهـــا	والتمييـــز	بينهـــا،	دون	تفريٍق	بني	

دالاّهـــا	ومدلولها،	علـــى	اعتبـــار	اأن	العالقة	بينهما	

ممكنـــة	كما	عند	بـــور�س.	»فاإذا	كان	املـــوؤول	ي�سري	

-	مـــن	بعيـــد	اأو	قريـــب	-	اإىل	عملية	التاأويـــل	التي	

ت�سمح	للمتلقي	باإدراك	العالمة،	فاإنه	ال	يتطابق	مع	

ال�سخ�س	ال�سارح،	ذلك	اأن	املوؤول	ال	ي�سرتط	وجود	

ال�سخـــ�س	ال�سارح،	اإنه	يـــ�سكل	فقط	»الو�سيلة	التي	

ي�ستعملها	ال�سخ�س	املـــوؤول	من	اأجل	اإجناز	تاأويله.	

وهكذا	ميكن	اأن	يعطـــي	�صارحون	كثريون	تاأويالت	

خمتلفة	لنف�س	ال�سيء/	العالمة	اإذا	كانوا	ينطلقون	

.
)((
من	موؤوالت	خمتلفة«

))(	ينظر	:	ح�سن	بحراوي،	بنية	ال�سكل	الروائي،	�س244. 
))( ينظر:	�سعيد	بنكراد،	ال�سيميائيات	والتاأويل	)مدخل	ل�سميائيات	�س.�س.بور�س(،	�س89.
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ال�صخ�صيات:

ميكن	اأواًل	القـــول	اإن	ال�سخ�صيات	التي	تتحرك	

يف	عامل	الرواية	هي:	

يامـــا	-	االأم	فريجة	-	االأب	زبـــري	-	�سريين	اأم	

اخلري	-	رايان	-	ماريا.

تلـــك	ال�سخ�صيـــات	التي	�سنتناولهـــا	بالتحليل،	

بو�سفهـــا	االأكـــر	وروًدا	وتاأثـــرًيا	يف	عمليـــة	البناء	

الـــ�سردي	للروايـــة،	فهـــي	يف	امل�صطلـــح	النقـــدي	

�صخ�صيـــات	اأ�سا�سيـــة،	كما	ن�سري	ثانًيـــا:	اإىل	اأن	يف	

الروايـــة	�صخ�صيـــاٍت	مبهمـــة،	ال	عالقـــات	فاعلـــة	

لهـــا،	لذا	�سيكون	احلديث	عنهـــا	عر�سًيا،	يف	�سوء	

عالقاتها	بال�سخ�صيات	االأ�سا�سية. 

l �سخ�سية »ياما«: الراوي	وال�سخ�صية الرئي�سة. 

	ال�سخ�صيات	الرئي�سة	هي	 كما	جرت	العادة	فاإنَّ

التي	»يتوقف	عليها	فهـــم	التجربة	املطروحة	يف	

الرواية،	فعليها	نعتمد	حني	نحاول	فهم	م�سمون	

.
)((
العمل	الروائي«

	اأول	مـــا	ي�سغـــل	تفكري	قـــارئ	رواية	)مملكة	 	اإنَّ

الفـــرا�صة(	هو	�سبب	اختيار	بطل	وراوي	الرواية	

)امـــراأة(،	وقد	ذكر	النقـــاد	�سفاٍت	كثريًة	متياّز	

حـــ�سور	�صخ�صيـــة	املـــراأة	يف	الروايـــة	منها،	اأن	

»�سورة	املـــراأة	اأكـــر	رهافـــة	وح�سا�سيـــة	واأ�صد	

و�سوًحـــا	يف	تعبريهـــا	عـــن	الواقـــع	مـــن	�سورة	

الرجـــل«،	وتتَّ�سُع	داللُة	�صخ�صيـــة	املراأة،	»كرمٍز	

.	ومبـــا	اأن	
)((
ثـــري	مـــوٍح	للتعبري	عـــن	الوطـــن«

مو�سوع	الرواية	يف	االأ�سا�س هو	�صرح	اأدبي	وفني	

))(	حتليل	الن�س	ال�سردي	تقنيات	ومفاهيم،	�س57.
))(	ينظر:	�سورة	املراأة	يف	الرواية	املعا�سرة،	طه	وادي،	�س	53،	54.	نقال	عن	كتاب:	
�سيميائية	ال�سخ�سية	الن�سوية	يف	رواية	راأ�س	املحنة،	د.	هيمة	عبد	احلميد.

للواقـــع	االأليم	يف	الوطن	اجلزائـــر،	كان	اختيار	

بطل	الرواية	»امراأًة«	اأكَر	مالءمة.	

	للت�سميـــة	عند	كاتـــب	الرواية	تقنيـــات	خا�سة،	

ا�ستطـــاع	من	خاللها	اإظهـــار	جتلياّات	اال�ستالب	

والت�سظي	يف	طريقة	بناء	ال�سخ�صيات	وظهورها	

اأن	 بيـــد	 	،
)((
واإبدالهـــا والتبا�سهـــا	 واختفائهـــا	

ال�سخ�صيـــة	يف	الن�س	الروائـــي	ال	ت�سكل	معًطى	

جاهـــًزا	فهـــي	ليـــ�ست	يف	البدايـــة	»�سوى	اإ�سناٍد	

يحيُل	عليه	–يف	الغالب	– ا�سم	علم	مفتقٍد	اإىل	
م�سمـــون	داليل	وا�سٍح	فـــارٍغ،	ُي�سنـــد	له	الكاتب	

تدريجًيا	وعلى	امتـــداد	الرواية	بع�س	الوظائف 

اأو	االأفعـــال	اأو	تاأهيالت	ياأخذ	البطل	من	خاللها	

.	وقد	انطلق	الكاتب	يف	م�ساألة	
)((
د« �صكال	ويتحدَّ

اختيـــاره	لالأ�سمـــاء	مـــن	فل�سفتـــه	التـــي	اأوردها	

علـــى	لـــ�سان	الـــراوي	بو�سفـــه	–اأي	الـــراوي-
»اأحـــد	االأقنعة	الروائية	التـــي	يتقنع	بها	الروائي	

،	حيث	يقول:	»ال�شم 
)((
يتداخل	ويتخارج	معها«

اعتباطـــي.  غـــري  وامل�شرحيـــات  الروايـــات  يف 

الأ�شمـــاء املدنية التي ُتقيد يف البلديات، قليال 

مـــا تطابـــق اأ�سحابهـــا... عندمـــا اأمنـــح ا�شًمـــا 

ل�شخـــ�ٍص مـــا يتـــ�سح يل لحًقـــا، اأنـــه اأول ا�شم 

اأدبـــي، واأنـــه، ثانًيـــا، يتطابـــق بـــ�سكل غريب مع 

�ساحبـــه يف التفا�سيل الأكرث دقًة، فاأنتهي اإىل 

فكـــرة اأن ا�شمـــه احلقيقي هو ذاك الذي خلقُته 

له، ولي�س ا�شمه الذي األ�سق به« �س9).

))(	يـــرى	كمـــال	الرياحي	اأن	ال�سخ�سيات	لدى	وا�سيني	تخـــ�سع	لوقائع	االإبدال	حيث	
حتمـــل	ا�سما	غري	ا�سمها،	وهذا	جتٍل	لتقنية	الكـــوالج	يف	بناء	ال�سخ�سية.	ينظر	

الكتابة	الروائية	عند	وا�سيني	االأعرج،	�س90	-91.
))(	ينظر:	ر�سيد	بن	مالك،	ال�سيميائيات	ال�سردية،	�س138.

))(	ينظـــر:	اأ.د.	عبـــد	احلميـــد	احل�سامي،	االأقنعـــة	والوجوه،	قـــراءات	يف	اخلطاب	
الروائي،	�س81.
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	لذلـــك	نلحـــظ	اأن	جميـــع	�صخ�صيـــات	الروايـــة	

خ�سعت	لتلك	الفل�سفة،	بدءًا	من	الراوي	»ياما« 

فـــاأ�سل	ت�سميتها	كما	تذكـــر،	اأن	اأباها	كان	يحب	

ا�سم	»مـــرمي«	وقد	اتفق	وزوجتـــه	اأن	يكون	ا�سًما	

البنتهما	االأوىل،	ولكنهما	اأجنبا	تواأمني	فجاءت	

فكرة	االأب	بت�سمية	اإحدى	ابنتيه	»ماريا«	واالأخرى	

»ياما«	لي�صبح	اال�سم	جمموًعا	»ماريام«	كاأقرب	

حماولـــة	لتحقيـــق	رغبتـــه	يف	اال�سم	الذي	يحبه	

»مرمي«.	»�شّمـــى اأختي التـــواأم ماريـــا، و�شماين 

اأنـــا ياما. مل اأفهـــم اإل فيما بعد اأنه ق�شمنا من 

اأجـــل امـــراأة واحـــدة �شكنـــت روحه. مـــرمي. كنا 

تواأمـــن فماذا يفعل؟ فجاأة ملعت يف راأ�شه فكرة 

جمنونة: قال يل عندما جتمعن ماريا وياما 

. حت�سلن على مارياما« �س99 

	يتبـــادر	اإىل	الذهن	اأن	�سبب	ت�سمية	االأب	ابنتيه	

بهذا	اال�سم	حماولٌة	منه	اإىل	الو�سول	اإىل	اال�سم	

التاريخـــي	الديني	»مـــرمي«	-عليهـــا	ال�سالم-.	

ولكْن	بالغـــو�س	يف	اأعماق	الرواية،	نرى	اأن	االأب	

»زبري«	كان	معجًبا	ب�سكرتريته	اليابانية	»اأياما«،	

اكت�سفـــت	ذلـــك	زوجته	بعـــد	موتـــه،	وتوقعت	اأن	

يكون	قد	تزوجها	�سًرا،	بعد	اأن	وقعت	على	األبوم	

�سور	خا�س	بهما،	كما	كانت	له	�سديقة	فرن�سية 

ُتدعى	مي�سي	»ياما«،	وهذا	ما	يجعلنا	نوؤول	�سبب	

ت�سميته	»يامـــا«	اإعجاًبا	ووفاًء	بالنـــ�ساء	اللواتي	

	يف	رحالته	العملية،	و�سبب	اختياره	 كان	يرافقهناّ

ال�سم	مرمي	حتديًدا	؛	اإر�ساًء	لزوجته	التي	كانت	

حري�صة	وحمبـــة	لالأ�سماء	التقليدية.	»ال�سدف 

دائًمـــا غريبـــة. ا�ستغلـــت معـــي يف اأحـــد املخابر 

الفرن�شيـــة امراأة تدعى ميـــ�سي ياما، كان ذلك 

اأ�شهـــل للجميـــع. كانـــت �سديقـــة ل�شكرتريتـــي 

اليابانية اأمايا �سي�شاتو« �س00) .

	وعموًمـــا،	تظل	عالقة	وا�سينـــي	االأعرج	باال�سم	

	رواياته،	 »مرمي«	عالقة	دائمة	وم�ستمرة	يف	جلاّ

كمـــا	علاّـــق	كامـــل	الرياحـــي	علـــى	ذلـــك	بقوله:	

	روايـــات	وا�سينـــي	 »يخـــرتق	ا�سم	»مـــرمي«	جـــلَّ

االأعـــرج	حتى	حتول	اإىل	ما	ي�سبـــه	التوقيع	الذي	

نتعرف	من	خالله	على	ن�سب	الن�س	الروائي...،	

ونرجح	اأنه	راأى	يف	ا�ستدعاء	هذا	اال�سم	الغريب	

بعـــ�س	الـــ�سيء	عـــن	املدونـــة	الثقافيـــة	العربية	

-مـــرمي-	�صكاًل	من	اأ�صكال	التفـــرد،	خا�سة	اإذا	

مـــا	ا�ستح�سرنـــا	ارتبـــاط	هـــذا	اال�سم	بال�سفة	

االأخـــرى	الثقافيـــة،	فمرمي	ا�سم	مثقـــل	بالداللة	

.
)((
الدينية	عند امل�سيحني«

	مـــن	البداية	كانت	لعبة	االأ�سمـــاء	حا�سرة،	فها 

هي	»ياما«	بو�سفها	راوي	اأحداث	الرواية	تقول:	

الروايـــات  ببليـــة  م�سابـــة  ا  اأيـــ�سً ولكنـــي   ...«

املجنونة. ولأين قارئة م�شتميتة يف اأبجدياتها 

املبهمـــة واخلبيئـــة بـــن اأ�شطرها، فقـــد اأ�سبت 

بعدوى الأ�شمـــاء الروائية وامل�شرحيـــة. اأحياًنا 

اأراين مـــدام بوفـــاري لكنـــي ل اأملـــك راحتهـــا، 

واأحياًنـــا اأراين دون كيـــ�سوت واأنـــا اأملك جنونه 

وهبلـــه، ويلتبـــ�ص بي الأمـــر مع �سهـــرزاد لكني 

ل اأملـــك ل �سجاعتهـــا ول راحتهـــا ول ثقافتها 

ول �شلطانها. وعندما اأ�ساب باخليبة الكربى 

فـــال اأرى اإل وجه كارمـــن و�شّكينها احلادة بن 

اأ�شنانهـــا وهي ترق�ص رق�سة املوت الدموية يف 

ح�شرة زوجها وع�شيقها مًعا« �س)) .

))(	ينظر:	كمـــال	الرياحي،	الكتابة	الروائية	عند	وا�سينـــي	االأعرج،	�س121،	122،	
 .123
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	يف	املقطـــع	ال�سابـــق	تتجلاّـــى	بـــو�سوح	�سفـــات	

ال�سخ�صيـــة	امل�ستلبة	والـــذات	املت�سظية،	فحني	

تتداخل	عـــدة	�صخ�صيات	تاريخية	لـــكل	واحدٍة	

منها	خوا�س،	واأفعال	خمتلفة	عن	االأخرى،	حني	

تتداخل،	وجتتمع	يف	ذات	واحدة،	فاإنها	بال	�صك	

ر	فيها	كًما	هائال	مـــن	التناق�سات	ت�ستلبها	 تفجاّ

�صخ�صيتها	احلقيقية	فتمزقها	وت�سظيها،	وتلك	

حـــال	املـــراأة	اجلزائريـــة	التـــي	اأ�سحـــت	ب�سبب	

احلروب	�صخ�صيـــة	غري	متوازنة	وغري	معروفة،	

اأو	بـــاالأ�سح	مل	تعـــرْف	قيمتهـــا	وال	مكانتها،	ومل	

ن	�صخ�صية م�ستقلة	بها.	 متتلك	الثقة	كي	تكوِّ

	وهـــا	هـــو	حبيبها	االفـــرتا�سي	»فـــاو�شت«	يطلق	

عليها	ا�سًمـــا	جديًدا،	مل	تبِد	»يامـــا«	اأي	حماولة	

لرفـــ�سه	اأو	تعديله،	رمبـــا	الأنه	نـــا�سب	موقفهما	

ْت	بينهمـــا،	وهو	ا�سم	 وطبيعـــة	العالقة	التـــي	مَنَ

»مارغريـــت«،	»ا�شمـــي احلقيقـــي طبًعـــا يامـــا، 

ينادينـــي  فـــاو�شت  حبيبـــي  مارغريـــت  وليـــ�ص 

كذلـــك لأننـــي اأنقذتـــه مـــن خمالـــب ال�شيطان 

مفي�شتوفيليـــ�ص. اأو هكـــذا يبـــدو يل ولـــو اإين 

ل اأعرف بال�شبط كيف واأين اأنقذته« �س)) . 

وهنـــا	يت�سح	التعالق	الن�صي	بـــني	اأحداث	رواية	

»مملكة	الفرا�صة«	وبـــني	الرواية	العاملية	للكاتب	

غوته	»	فاو�ست«،	فلئن	كانت	خ�صو�سية	الف�ساء،	

»فـــ�ساء	االإرهـــاب	واملنـــع	والتحرمي،	هـــي	التي	

ا�ستنـــد	اإليها	وا�سيني	االأعرج	لترير	ت�صرفه	يف	

البناء	الفيزيولوجي	لل�سخ�صية	فاإن	ا�سرتاتيجية	

ره	للتـــ�سرف	يف	 التنـــا�س	هـــي	التي	كانـــت	مراّ

. 
)((
اأ�سماء	ال�سخ�صيات	بالتل�صيق«

))(	ينظر:	الكتابة	الروائية	عند	وا�سيني	االأعرج،	�س90.

	ول�سدة	تعلق	البطلة	»مايا«	بق�سية	االأ�سماء	تقول	

عـــن	نف�سها: »من ل يعرفنـــي �شيقول اإين اأكره 

ا�شمي، وحتـــى اأ�شماء النا�س القريبن اإيّل من 

اأهلـــي واأ�سدقائـــي. اأنـــا ل اأكـــره اأي ا�شم ولكني 

مولعـــة باأ�شماء الكتـــب لأين اأراها اأكرث اأ�سالًة 

ل اأكـــون  اأن  ُيفـــر�س  »كان  �ص))  و�سدًقـــا« 

�سيدلنية اأو قارئة روايات وم�شرحيات، ولكن 

اإًذا  �س))-))،  املدنيـــة«  احلالـــة  موظفـــة يف 

»مايـــا«	تعمـــل	يف	االأ�سل	�سيدالنيـــة،	تلك	املهنة	

التـــي	اأورثها	لها	اأبوها،	ولكن	يبقى	حبها	لقراءة	

الروايـــات	وامل�سرحيـــات	هـــو	ال�سبـــب	يف	تعلقها	

باالأ�سماء.	

	مـــا	يلفت	االنتباه	يف	ق�سية حتويل	واإبدال	 	اإال	اأنَّ

االأ�سمـــاء	هـــو	اإبدالهـــا	مـــن	العربيـــة	اإىل	اللغة	

االأجنبيـــة،	واالأمثلـــة	علـــى	ذلك	كثـــرية،	منها:	

اأ�سمـــاء	اأع�ساء	الفرقة	التي	تنتمي	اإليها	»ياما«،	

فديـــف	ا�سمـــه	احلقيقـــي	داود،	وجـــواد	تبـــدل	

ا�سمـــه	لدجو،	كما	اأ�سبـــح	ا�سم	ر�صيد	»اأورا�ستا«	

وحميـــد	»ميدو«،	و�سفية	ت�صبـــح	»�سافو«،	ت�سي	

لنا	هـــذه	االإبداالت	بق�سية	هامـــة	تتعلق	بالعمق	

وال	تهتـــم	بال�سطـــح،	فـــاال�سم	ال	يهـــم	وال	يغـــري	

يف	الـــو�سع	�صيًئـــا،	اأجنبًيـــا	كان	اأم	عربًيـــا،	اإمنا	

القيمـــة	واالأهمية	تكمن	يف	اجلوهر	اأي	يف	العمل	

	ق�سية  والوظيفـــة	ال	يف	اال�سم	اأو	اللقـــب،	كما	اأناّ

دمـــج	االأ�سمـــاء	دعوة	مبطنـــة	مـــن	الكاتب	اإىل	

قيـــم	الت�سامـــح	والتعـــارف،	ومـــا	ذاك	اإال	منهج	

َها ٱنلَّاُس إِنَّا  يُّ
َ
أ الدين	االإ�سالمي،	قال	تعاىل:	{	َيٰٓ

نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل 
ُ
ن َذَكرٖ َوأ َخلَۡقَنُٰكم ِمّ

} )احلجرات: ))( ْۚ ِلََعاَرفُٓوا
	العالقة	بني	بطلـــة	وراوية	الرواية	»ياما«	 	وتظـــلُّ
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وعنـــا�سر الـــ�سرد	االأخـــرى	يف	روايـــة	»مملكـــة	

الفرا�صة«	عالقة	حميمية	ومت�صلة،	وهو	ما	جعل	

	البطَل	الراوي	 بنية	الرواية	مفتوحـــة	؛	ذلك	باأنَّ

هـــو	الناظـــم	االأ�سا�س	ملجمـــل	هـــذه	االأعمـــال،	

ب�صفتـــه	�صخ�صيـــة	�ساردة	حمورية،	مـــا	�ساعد	

يف	كثـــري	مـــن	الروايـــات	علـــى	تكـــ�سري	عمودياّة	

الـــ�سرد	؛	ممـــا	يجعـــل	اخلطـــاب	ال	ي�ستغل	على	

ق�صة	حمكومة	مبنطق	خارجي	كالذي	يوجد	يف	

.
)((
اخلطاب	التقليدي«

ومـــن	تلـــك	العنـــا�سر	العنـــوان،	واإن	كان	حميد	

حلمداين	يفرق	بـــني	ت�سمية	االأ�صخا�س	وت�سمية	

الكتـــب	فهو	يـــرى	اأن	ت�سميـــة	االأ�صخـــا�س	تكون	

»داللتها	اعتباطية	الأن	حمتواها	ذو	طبيعة	توقعياّة	

،	ذلك	فيما	يخ�س	الت�سمية،	اأما	
)((
وا�ستباقيـــة«

ما	يخ�س	الوظائف	واالأفعال	فاإن	البطلة	تتحول	

يف	اأكـــر	من	موقف	داخل	الروايـــة	اإىل	فرا�صة،	

�سواًء	بو�سف	الفرا�صة	رمًزا	لل�سعف	كما	حدث	

لها	مع	اأ�ستاذها	اأ�ستاذ	اللغة	العربية	الذي	اأ�سبح	

يكرههـــا	وي�سميهـــا	»املطـــرّية« �س))،	ت�ساوؤًمـــا	

منهـــا،	حتـــى	و�سل	بها	احلال	اأثنـــاء	حديثها	مع	

االأ�ستاذ	اإىل	اأقـــ�سى	مراحل	الكراهية،	»اأعتقد 

اأنـــه يف يومهـــا و�شعنـــي يف كفه وعركنـــي بقوة، 

ثـــم رمى بي يف قنديل الزيـــت مثل »الفرا�سة«، 

وتاأمـــل احراقي مبتعة حتى النهاية« �س)) . 

واأحيانا	حتاول	اأن	تبتعد	عن	واقع	اجلحيم	الذي	

تعيـــ�سه،	فتغـــدو	كالفرا�صة	حني	حتلـــق	بعيدا	يف	

�سماء	العدل	فوق	األ�سنة	اللهب،	»اأحاول اأن اأن�شى 

كل �سيٍء واأطـــري مثـــل »الفـــرا�سة« فـــوق األ�شنة 

))(	ينظر:	�سعيد	يقطني،	القراءة	والتجربة،	�س293.
))(	ينظر:	حميد	حلمداين،	عتبات	الن�س	االأدبي	)بحث	تنظريي(،	�س33.

	اأن	تغرق	»يف  النـــار« �س)) . واأحيانـــا	اأخرى	تودُّ

عر�س الفرا�سات التي ت�شتحّم يف األوان ال�شجر 

والنور والهواء« .

	من	ال�صعب	جًدا	اأن	يتخلاّى	االإن�سان	عن	مبادئه	

ومعتقداته،	التي	ُزرعت	فيه	وُفطر	عليها،	وهذا	

ما	تو�سلت	اإليه	»ياما«	عند	حديثها	عن	الفرا�صة،	

»تاأكـــد يل مـــع الزمـــن اأن الفـــرا�سة ل تتحمـــل 

العيـــ�ص بـــال األوانهـــا« �ص)9. كذلـــك	االإن�سان	

ال	ي�ستطيـــع	العيـــ�س	اإال	وفَق	عاداتـــه	ومعتقداته	

التـــي	تعلمهـــا	ون�ساأ	عليهـــا،	حتـــى	واإن	كان	غري	

	يطارده	 مقتنـــع	بها	اأو	ببع�سها	فاإن	تاأثريها	يظلُّ

اأينما	توجهت	بـــه	اأقدار	احليـــاة،	والن�ساء	اأكر	

مت�سًكا	وحمافظة	على	تلك	القيم	واملعتقدات.

	ُتـــوا�سل	»ياما«	حديثهـــا	عن	»مملكـــة الفرا�سة 

اله�شة« �س)0)،	فهي	تعتر	الن�ساء	كالفرا�صات	

	مثل	الفرا�صات	 يف	كل	�سفاتهـــن	وعاملهن،	فهـــنَّ

ات	يف	الوقت	نفـــ�سه،	يع�سن	يف	 جميالت،	وهـــ�سَّ

	التـــي	ت�صفهـــا	بالهـــ�سة،	وال	ريب	يف	 مملكتهـــناّ

	يع�سن	يف	عـــامٍل	منطق	احلياة	فيه  ذلـــك	اإذا	كنَّ

»القـــوي يـــاأكل ال�شعيف والإنـــ�سان ل ي�شذ عن 

هـــذه القاعـــدة املر�شخـــة يف الطبيعة« �ص)9، 

	احللقـــة	االأ�سعف	يف	دائرة	احلياة	 فالن�ساء	هنَّ

	»يامـــا«	حزنها	على	 القا�سيـــة،	ولذلـــك	تبدي	اأمُّ

الفـــرا�صات،	»علـــى موتهـــا ال�شريـــع اأو انكـــ�سار 

اأجنحتهـــا اأو احراقها على القناديل القوية«. 

لكـــن	تـــ�سل	يف	النهايـــة	اإىل	قناعـــة	مفادها	اأن	

»احليـــاة يف هذه البـــالد مثل الفرا�سة، ل تقبل 

اأن تعيـــ�ص يف �شكينـــة الوحـــدة القاتلة، بال لون 

ول �شماء ول بحر« �ص)9 .
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l �سخ�سية الأم فريجي:	هي	ال�سخ�صية	الوحيدة	

التي	ُذكر	ا�سمها	الثالثي	فريجة	بنت	عمي	موح	

البجـــاوي،	الداللـــة	العامة	لـــال�سم	توحي	ببيئة	

ال�سخ�صيـــة،	فريجـــة	ا�سم	جزائـــري	معروف،	

ارتبط	باملـــكان،	كذلك	عمي	موح،	ا�سم	مركب،	

وهذا	الرتكيب	�صائع	يف	اللهجة	اجلزائرية	عند	

بع�س	القبائل،	والبجاوي	هو	اال�سم	االأكر	لعائلة	

اأو	قبيلـــة	ت�سكـــن	اجلزائر.	وداللـــة	اال�سم	حُتيل	

اإىل	�صخ�صية	تنتمي	اإىل	القبيلة،	وتهتم	باأ�سلها	

ون�سبها،	وهذا	ما	يوؤكده	واقع	الرواية	فقد	كانت	

االأم	تعتـــز	ب�سال�ستها،	وتفتخـــر	بن�سبها،	ودائًما	

ما	ُت�سري	اإىل	اأجدادهـــا	؛	لذلك	ت�صل	مق�صدياّة	

	 اختيار	اال�سم	-	حـــ�سب	راأي	هامون	-	اإىل	»حدِّ

الهم	الهـــو�سي	الـــذي	يحمله	جـــل	الروائيني	يف	

.
)((
عملية	اختيار	اأ�سماٍء	واألقاٍب	ل�سخ�صياتهم«

»عائلـــة اأمي ذات الأ�سول الرببرية الأندل�شية 

الركية، كانت تقودها حّتى �شليمان القانوين«،	

كانـــت	االأم	تعتز	بن�سبها	وترى	اأن	ذلك	االعتزاز	

حـــق	م�سروع	فتقول	خماطبـــة	ابنتها	»مايا«:	»ل 

تكـــوين جمنونة. الرب خلق وفرق. ول�شُت من 

رّكب العامل على هذه ال�شاكلة. جدي �شليمان، 

�شلطـــان تركـــي كبـــري ل يقبـــل بهـــذه البـــدلت 

املدر�شيـــة البائ�شة التي تفر�س على اجلميع«،	

ومع	كل	هذا	االعتـــزاز	والفخر	حتاول	االأم	خلق	

تريرات	لذاك	التباهي،	»اأحب العدالة، ولكني 

اأرفـــ�ص اأن يت�شطـــح كل �سيء. اأريـــد لبنتـــي اأن 

تكـــون الأبهـــى والأجمـــل« �ص)). وعلى	الرغم	

	ا�سمهـــا	 مـــن	كل	حتفظـــات	االأم	فيمـــا	يخـــ�سُّ

))(	ينظـــر:	�سيميولوجية	ال�سخ�سية	الروائية،	فيليب	هامون،	ترجمة:	�سعيد	بنكراد،	
�س53.

وعائلتها،	اإال	اأنها	مل	ت�سلم	هي	االأخرى	من	عبث	

»يامـــا«	وتالعبها	باالأ�سماء،	»اأمـــي فريجا التي 

اأ�سبحـــت يف ت�شمياتـــي فريجينـــا ثـــم فريجـــي 

اخت�ساًرا« )9. 

	كانـــت	االأم	»فريجـــة«	يف	بدايـــة	حياتهـــا	مثااًل	

للمـــراأة	املن�سبطـــة،	علـــى	امل�ستـــوى	االجتماعي	

واالأ�سري،	فقـــد	عملـــت	معلمًة	للغـــة	الفرن�سية،	

وظلْت	ت�سجع	ابنتها	على	الدرا�سة	وَتَعلُّم	العزف	

علـــى	اآلـــة	الكالرنيات،	قبل	اأن	تتحـــول	تدريجًيا	

	تالعب	»مايا«	 اإىل	عامل	الوهـــم	واحللـــم،	وكاأنَّ

ـــر	عك�سيًّا	على	االأم.	فنـــ�ساأت	اأوىل	 باالأ�سمـــاء	اأثَّ

عالقـــات	االأم	الوهمية	مـــع	�صخ�صية	»فريجينا	

وولـــف«	الروائية	الريطانيـــة	فتاأثرت	برواياتها	

،	لكـــن	تلك	العالقة	وذاك	
)((
ال	�سيمـــا	»االأمواج«

ل	كما	تقـــول	»مايا:	ما	ن�سبته	0%)،	 التاأثـــر	�صكاّ

بينما	ال�سبعون	الباقية	كانت	من	ن�صيب	الكاتب	

وامل�سرحـــي	الفرن�سي	»بوري�س	فيان«.	»فريجينا 

تركتهـــا عندمـــا اأحـــ�س�ست بنفـــ�سي اأ�شري نحـــو 

موتهـــا يف املاء، واأنا اأكره املوت غرًقا. يف حلظة 

من اللحظات �سعرت بالرغبة يف احلياة عندما 

وجـــدت حبيبـــي بوريـــ�ص يف طريقـــي...« وقـــد	

و�سلـــت	عالقـــة	االأم	ببوري�س	اإىل	حالـــة	الهو�س 

واالعتـــالل	النفـــ�سي،	ذلك	اأن	بوريـــ�س	قد	مات	

منذ	زمن	بعيد	كما	تقول	»مايا«:	اإن	بوري�س	مات	

يف	يـــوم	ميـــالد	اأمها	؛	لتحـــدث	املفارقة	الكرى	

))(	املوؤلفـــة	فريجينيـــا	يف	روايتهـــا	»االأمـــواج«	اقتـــ�سرت	كما	-ترى	دائـــرة	املعارف	
-stram of consciou  الريطانية-على	ت�سجيل	تيار	الوعـــي	اأو	تيار	ال�سعور

ness.	ويف	هذه	الرواية	يعي�س	البطل	خالل	�سخ�سية	اأو	اأخرى	من	ال�سخ�سيات	
ال�ست	من	الطفولة	حتـــى	�سن	ال�سيخوخة،	وهذه	ال�سخ�سيات	متثل	�ستة	مناذج	

مـــن	ال�سعـــور	تتباين	يف	و�سوح،	ولكنهـــا	متثل	خرة	�سبع	حقـــب	لالإن�سان،	اأكر	

منهـــا	�سخ�سيات	حتكمها	االأحـــداث.	نقال	عن	كتاب:	اأدبـــاء	منتحرون	درا�سة	

نف�سية،	مكرم	�ساكر	اإ�سكندر،	�س59.
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لالأم	التي	اأ�سيبت	بحبه	حبًّا	جتاوز	حدود	العقل	؛	

ليبلـغ	من	نف�سها	مبلًغا	كبرًيا،	اآَل	بها	اإىل	الطبيب	

ي	عالج	 النفـــ�سي	العم	»جواد«،	الـــذي	اأفاد	بتع�صاّ

	بقلب	
)((
عت	احلياة االأم،	فمـــا	كان	منها	اإال	اأن	وداّ

عـــا�صق	متلحفًة	�سورة	بوري�س	التـــي	اأتقن	ر�سمها	

»مريو«.	َتَفاَقَم	ا�ستالُب	وت�سظي	حالة	»فريجي«	؛	

لي�صل	اإىل	ذروتـــه،	فاأ�سحت	بعيدة	كل	البعد	عن	

الواقع،	وحم�صورة	يف	دائرة	مغلقة	؛	حتى	اأ�سبحت	

عاجزة	عن	اإعمال	عقلها،	والتفكري	مبنطق،	يتيح	

لها	فر�سة	التوا�سل	واالت�صال	باالآخرين	يف	العامل	

الواقعي،	ومـــا	ذاك	اإال	نتيجة	احليـــاة	امل�سطربة	

مـــن	حولها،	املليئة	بالقلق	واالإحباط،	التي	كلفتها	

رحلـــة	اخليال	يف	�سبيل	البحـــث	االأنطولوجي	عن	

الهويـــة	االأ�سليـــة	؛	لت�ستقـــر	يف	نهايـــة	املطاف	يف	

عامل	اخللود	والقدر	املحتوم. 

	ومـــن	�سفات	االأم	»فريجة« كمـــا	تذكر	»ياما«،	

»اأمـــي كانت جميلـــة واأنيقة ت�شبه نـــ�ساء القرن 

التـــا�شع ع�شر« �س))). »تبدو اأمي بورجوازية 

يف خّمهـــا، يف كالمهـــا يف هندامهـــا وحـــركات 

اأ�سابعهـــا« �س))	َن�ْسَت�سُف	من	الو�سف	ال�سابق،	

ا	 	االأم	كانت	بعيدة	كل	البعد	عن	واقعها	ظاهريًّ اأنَّ

وباطنًيا.	وتقول	»مايا«:	»ورثُت كل �سفات الهبال 

من اأمـــي«،	�س)))،	»يبدو اأن اأمي ورثتني كل 

جينات هبلها اخلفيـــة.« �س)).	وت�صفها	باأنها	

»عنيدة وت�سرُّ على ما تريد« �س)).

))(	يـــرى	نيت�سه	اأن	املـــوت	نوعان:	»طبيعي«،	وهو	هذه	الظاهرة	الطبيعية	التي	ال	مفر	
وال	حيلـــة	للمرء	يف	دفعها،	ثـــم	موت	»اإرادي«	وهو	االنتحـــار.	املوت	الطبيعي	هو	

مـــوت	ال	دخل	الإرادة	املرء	فيه،	وهو	مـــوت	اجلبناء.	ويجب	على	االإن�سان	يف	راأيه	

–حًبـــا	للحياة-اأن	يريد	املوت	على	نحو	اآخـــر:	اأن	يريده	حًرا،	مدرًكا،	ال	�سدقة	
فيـــه	وال	مفاجـــاأة،	ويوم	يحدث	هـــذا	املـــوت	االإرادي	يكون	يوم	عيـــد،	بل	اأجمل	

االأعيـــاد،	الـــذي	يقبل	عليه	االإنـــ�سان	طائًعا	خمتاًرا	ويجذبـــه	لنف�سه،	ومن	ميت	

موًتا	اإرادًيا	يف	راأيه	ميت	ظافًرا.	املرجع	نف�سه،	�س5.

l عالقة البطلة ب�شخ�سية الأم:

 الفرق	بـــني	االأم	»فريجي«	وابنتهـــا	»مايا«	كما	

تعيـــ�ص  واأمـــي  احلـــا�شر  اأعيـــ�ص  »اإين  تقـــول:	

اخليـــال« �س)).	ومل	يكن	تعلق	االأم	واعتزازها 

ب�سال�ستهـــا	وباأجدادها	القدامى	اإال	الأنها	تعي�س 

يف	عـــامل	الوهم	وحتاول	اأن	توجـــد	�سبًبا	يجعلها	

خمتلفـــة،	»ظلت اأمـــي معلقة بهـــذا الوهم لكي 

املدينـــة«  �شكان  بقيـــة  عـــن  اختالفهـــا  تعلـــن 

�س)).

	وبالنظر	اإىل	ال�سخ�صيتني	االأكر	وروًدا	وتاأثرًيا	

على	مـــ�سار	الرواية	بـــ�سكل	عام،	وهمـــا:	االبنة	

»يامـــا«	واالأم	»فريجي«،	جنـــد	تفاوًتا	كبرًيا	بني	

حياتـــني	خمتلفني،	كالهما	يعيـــ�س	يف	عامل من 

الوهـــم،	وكل	ذلـــك	هروًبـــا	�سريًحا	مـــن	الواقع 

لعدم	جدوى	العي�س	فيـــه،	فاالأم	اختارت	العودة	

اإىل	املـــا�سي	فت�سبثـــت	بكاتـــٍب	كبـــري	واأوهمـــت	

نف�سها	بوجوده،	بينما	اختارت	االبنة	مايا	العامل 

االفـــرتا�سي	الفي�س	بـــوك	للرتويح	عـــن	النف�س 

والهروب	من	قلق	الواقع	الراهن.

	جنـــد	يف	ثنايـــا	الروايـــة	اأن	حوار	يامـــا	مع	اأمها 

�صغـــل	امل�ساحة	االأكر،	ورغم	اتفاقهما	يف	ق�سية 

احلب	وحماولة	البحث	عن	عامل	اآخر	لال�ستمتاع	

باحليـــاة	والتخلـــ�س	من	حالـــة	اال�ستالب	الذي 

اإال	اأن	طريقتهمـــا	يف	احلـــب	كانتـــا	 تعي�سانـــه،	

	لكـــي	تعيـــ�َس	 	االختـــالف،	فـــاالأمُّ خمتلفتـــني	كلَّ

	كما	ت�ستهي	عادت	اأدراجهـــا	اإىل	الوراء،	 احلـــبَّ

	 ـــا	االبنة	فانطلقت	اإىل	عامل	االفرتا�س،	وكاأناّ اأماّ

الهـــدف	لديهمـــا	اأن	تتخل�صا	مـــن	واقعهما	باأي	

�صكل.	لذلك	حُتاول	كل	منهما	جعل	عاملها	الذي	
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تعي�سه	هو	االأفـــ�سل،	والإثبات	ذلك	دارت	بينهما	

حواراٌت	عدة،	ومنها:

»بوريـــ�ص موجـــود يـــا حبيبتـــي. اأو علـــى الأقـــل 

ُوِجد؟ واأنت يا للة مولتي؟ اإىل اليوم تعي�شن 

علـــى وهـــم رجـــل ي�شكـــن يف الكمبيوتـــر فقـــط 

ل اأكـــرث. انتهـــت احلـــرب الأهليـــة ومل يظهـــر 

وجهـــه. واحلـــرب ال�سامتة يف �شنتهـــا العا�سرة 

ومل يظهر. مرحًبا بال�شلطان الهمام. ع�شرون 

�شنـــة فيقـــي لروحـــك؟ ثـــم تـــدور علـــى نف�شها 

كراق�سة �سرقية ت�شتعر�س مفاتنها.

وين الفار�س الهمام. والو بح. ل �سيء.- 

ل يزال مهدًدا يا اأمي.- 

ت  واأنـــت مـــاذا تفعلـــن يف هـــذا الغـــار؟ األـــ�س- 

مهددة؟

رحي معروف  اأنا جمرد فرما�شيانة. هو م�ش- 

يا اأمي. �س))).

دالالٍت	 ال�سابـــق	 املقطـــع	 مـــن	 ن�ستخلـــ�س	

توحـــي	بالت�سظـــي	واال�ستـــالب	اللذيـــن	تعيـــ�سه	

ال�سخ�صيتـــان،	ولال�ستـــالب	يف	الروايـــة	وجـــوٌه	

م	 تقـــداّ فالروايـــة	 متداخلـــة	 واأحياًنـــا	 متعـــددة	

الـــ�سورة	اأو	تقـــدم	نقي�سها:	ميكنهـــا	اأن	ت�صور	

الواقـــع	االجتماعي	اأو	اأن	تتوقـــف	عند	احلاالت	

الفردية...	وهي	يف	كل	ذلك	مُتار�س	دوًرا	فاعاًل	

اء،	اأو	يف	 �سواء	يف	تعميـــق	اال�ستـــالب	عند	القـــراّ

ت�ستيـــت	عنا�سره	واإبعاد	خطـــر	التفجر	الفردي	

.	ومن	تلك	الدالالت:
)((
واالجتماعي«

	االأم	»فريجـــي«	اأحبـــت	بوريـــ�س	وهـــو	كاتب	 	اأنَّ

ومو�سيقي	فرنـــ�سي	�صهري،	تـــويف	�سنة ))9)م،	

))(	معجم	م�سطلح	نقد	الرواية،	�س22.

اأي	يـــوم	والدة	»االأم«	كما	�سبـــق	معنا،	اأما	االبنة	

»ياما«	فقد	اأحبت	»فادي«	فاو�ست	وهو	م�سرحي	

جزائـــري	ُنفي	اإىل	االأندل�س،	مـــع	ا�صتداد	جهود	

احلكومة	يف	توطيد	احلكـــم	يف	البالد	بعد	طرد	

امل�ستعمرين.	وبوري�س	داللة	على	زمن	اال�ستعمار	

الفرنـــ�سي	للجزائر،	واأن	زمـــن	اال�ستعمار	رغم	

عدم	اأحقيته	كان	اأكـــر	اأمًنا	وتطوًرا	من	الزمن	

الراهـــن.	بينما	يعطي	فـــادي	اجلزائري	االأ�سل	

وغري	املوجـــود	على	االأر�س	داللـــًة	وا�سحًة	على 

عـــدم	قـــدرة	احلكومـــة	علـــى	تغيري	احلـــال	بعد	

انقـــ�ساع	اال�ستعمار	رغـــم ا�ستخدامهـــا	طريقة	

)فـــاو�ست(	و�صيطانـــه	يف	التغيـــري	وهي	طريقة	

	االأمن	وال�سالم	 القتل	والعنف	والت�سريـــد.	فظلاّ

اللذان	ينتجان	احلب	والوئام	غائبني	عن	الوطن	

اجلزائر.

	واإذا	كان	زمـــن	بوري�س	)اال�ستعمار(	قد	اأ�سبح	

حلًما،	فاإن	زمن	فادي	)احلكومة(	اأ�صبه	بالوهم،	

فاالأمن	واال�ستقرار	التي	وعدت	به	احلكومة	غري	

موجـــود	علـــى	االأر�س.	وعلى	هـــذا	النمط	تكر	

اإ�سقاطـــات	الكاتب	يف	معاجلة	الـــو�سع	الراهن	

	عن	قلٍق	 يف	اجلزائـــر.	وكلتا	ال�سخ�صيتـــني	ُتَعرِّ

وجودي	يعرتي	ال�سخ�صيتـــني	الفعليتني	)ياما(	

و)فريجي(	يف	�سيـــاق	الرواية.	فبوري�س	كما	هو 

معروف	تاأثاّر	باأحد	اأكر	املفكرين	الوجودين	وهو	

د	الكاتـــب	وروده	يف	الرواية	 )�سارتـــر(،	وقد	تعماّ

للغر�س	نف�سه.	وكذلك	احلـــال	يف	ق�صة	خرافة	

فاو�ست	)فادي(.

	وقد	حاول	الكاتب	املزج	بني	الديانتني	امل�سيحية	

واالإ�سالميـــة،	يف	حماولة	منـــه	لتخطي	العقبات	

الوهميـــة	التـــي	ي�سعها	ال�سا�سة	ورجـــال	الدين،	
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للحـــد	مـــن	انتـــ�سار	اإحداهمـــا،	فهو	يعتـــر	مبداأ	

	واأجدر	بالبقاء،	فنجد	ورود	 االإن�سانية	اأ�سمى	واأعماّ

بوري�س	يرتبط	بامل�سيح،	»بوري�س فيان اأو حريته 

اأو مو�شيقاه واألقــــه امل�شيحي« �ص 0)). »اأردتها 

اأن ت�شبهك لتزرع يف اللوحة �سيًئا من مناخاتك 

�شيدنــــا  مثــــل  هــــو  بوريــــ�ص.  ودفء  الداخليــــة، 

ا اأحببت  امل�شيــــح، ميد يده نحو املطلــــق. اأنا اأي�شً

هــــذه اللوحة ولهــــذا كانت طوليــــة لأنها ت�سعد 

ا« �س0)).  نحو الت�شامي واله�شا�سة اأي�شً

تـــ�سرتك	»ياما«	واأمها	»فريجي«	يف	رف�س	العنف	

واملوت	والتفريق	بـــني	االأفراد	على	ح�ساب	الدين	

اأو	الطوائف	اأو	اللغات،	»والرواية	بطبيعتها	تقوم	

على	ت�صوير	العمق	احل�ساري	للمجتمع،	وت�صوير	

 .	لذلك	ت�سهب	
)((
اأزمة	االإن�سان	يف	هذا	املجتمع«

»ياما«	يف	تف�صيـــل	و�سعهما،	»هذا الذي ت�شميه 

اأمــــي ظــــاًل، كان حقيقتي الوحيــــدة. كل حياتي 

التــــي مرت كانت حياة موازية اأراها الآن وكاأنها 

جمــــرد قــــو�س �سغــــري، ولكــــن املــــاأ�شاة اأنــــه داخل 

القــــو�س ال�سغــــري كانت تنــــام اآلف الأرواح التي 

ح�سدهــــا املــــوت، اآلف البنايــــات املهدمــــة، اآلف 

احلرائــــق التي التهمــــت كل �سيء حتى ما تبقى 

مــــن حمبــــة النــــا�س لبع�شهــــم بعــــ�سا. مل يكــــن 

اأحد يهتــــم لقناعات جــــاره امل�شلــــم، اأو امل�شيحي، 

اأو اليهــــودي، اأو الإنــــ�سان بــــكل ب�شاطــــة، فاأ�سبح 

الدينيــــة  اخل�سو�سيــــات  بــــن  فقــــط  ل يفــــرق 

الكبرية، ولكن يتفنن يف ال�شظايا والتفا�سيل...« 

�س)))	-	))).

l �سخ�سيـــة »ماريـــا«:	ذكرنا	�سابًقـــا	�سبب	ت�سمية	

))(	ينظر:	طلعت	�سبح	ال�سيد،	عنا�سر	البيئة	يف	الفن	الق�س�سي	يف	اململكة	العربية	
ال�سعودية.

»ماريا«،	فهي	تـــواأم	»ياما«	لكنهما	خمتلفتان	يف	

الطبائـــع،	اطلقْت	عليها	»يامـــا«	ا�سم	»كوزيت«،	

وارتبـــط	ورودهـــا	يف	الروايـــة	باأخيهـــا	»رايان«	

ـــم	عليهـــا	بغية	املـــال	فثـــارت	عليه،	 الـــذي	تهجاّ

»وااااااالـــوووووو... يـــا اأنـــا؟ يـــا هـــذا املجـــرم؟ 

اختـــاروا« �س90،	حتى	ُطرد	من	البيت،	اأما	هي	

در جيًدا  ف�سارت	اإىل	مونرتيال	»بنتـــي ماريا تقِّ

و�شعي. خ�شارة اأنها يف مونريال« �ص)))	يف	

كندا	وعـــا�صت	هناك	بعيد	عـــن	�سخب	احلرب	

و�سجيج	املوت.

عـــا�صت	»ماريـــا«	هي	االأخرى	نوًعـــا	من	العزلة،	

	عزلتهـــا	كانت	اأقـــرب	اإىل	الواقـــع	مقارنة	 لكـــنَّ

بال�سخ�صيـــات	الن�سويـــة	يف	الروايـــة،	»طّلقـــت 

والـــدي،  مقتـــل  منـــذ  كلهـــا  العائلـــة  كوزيـــت 

مـــن  القريـــب  زواجهـــا  اإل  الآن  ول يهمهـــا 

�سديقهـــا تومـــا الـــذي ي�شتغـــل معهـــا، ل تـــرد 

علـــى الر�شائـــل العاديـــة ول حتـــى علـــى بريـــد 

الفي�شبـــوك، مـــن حن لآخـــر تبعث لنـــا ر�شالة 

تليفونيـــة قـــ�سرية هاربـــة« »ل ت�شغلـــوا بالكـــم 

علـــّي اأنـــا بخـــري م�شغـــولن فقـــط بالتحـــ�سري 

لعر�شنا اأنا وتوما. كونوا بخري« �س))).

مل	تكـــن	حياة	»ماريا«	هي	االأخـــرى	باأف�سل	من	

حيـــاة	تواأمتها	»مايا«،	فقـــد	تطلقت	من	حبيبها	

»تومـــا«،	»اأعـــرف اأنـــك غا�شبٌة مـــن فراقك مع 

�سديقـــك توما« �س0))،	بـــل	كانت	ناقمة	على	

احلياة	مبـــن	فيهـــا،	�س0)).	مل	تقف	على	قر	
اأمهـــا	ومل	تـــزر	اأخاهـــا	»رايـــان«	عندمـــا	عادت	

اإىل	وطنهـــا،	بل	»عـــادت اإىل مونريـــال بن�سف 

مـــا تركه الوالـــدان بعد اأن اأخرجـــت رايان من 

الق�شمـــة بحكم اأنه جمنون ويف ال�شجن املوؤبد« 
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لهذا	تقـــول	عنهـــا	»مايا«:	»لقـــد تغـــريت ماريا 

التي اأعرفها، واأ�سبحت كوزيت قا�شية القلب« 

�ص ))).

l �سخ�سيـــة �شرييـــن اأم اخلـــري: ميكـــن	اأن	تكـــون	

�صخ�صية �سريين	مدخاًل	مهًما	للك�سف	عن	وجه	

من	وجوه	الداللـــة	الدينية،	التي	ظهرت	بو�سوح	

علـــى	مرايا	الروايـــة.	تظهـــر	اأوىل	دالالت	ذلك	

مـــن	الت�سمية	نف�سها.	ف�سرييـــن ا�سم	علم	موؤنث	

	واأم	اخلري،	
)((
فار�سي	مركب	من	»�سري«	و	»ين«،

كذلـــك	ا�سم	مركب	من	مـــ�ساف	وم�ساف	اإليه. 

و�سريين	اأخت	ماريـــا	القبطية	م�صرية	تزوجها	

ان	بن	ثابت.	وابن	�سريين	 ال�صحابي	اجلليل	ح�ساّ

هو	التابعي	الكبري	ومعر	الروؤيا	القدير.

	»�سرييـــن	اأم	اخلري«	مـــن	ال�صديقات	القليالت	

	»مايـــا« »حتـــى �سديقتي  التـــي	احتفظَت	بهـــنَّ

�شرييـــن اأم اخلري، التي مل اأحتفظ اإل باجلزء 

الأول مـــن ا�شمهـــا بينمـــا تلـــح هي علـــى ال�شم 

لـــدي  بقـــي  التـــي  »الوحيـــدة  �س))،	 كامـــال« 

تليفونهـــا« �س)0)	.	رغـــم	االختـــالف	الكبـــري	

بينهما	يف	الفكر	والروؤية،	ف�سريين	مهبولة	كذلك	

على	احلروف	واالأبجديات،	»ولكن على القراآن« 

�س)).	متدينـــة	ومولعـــة	بال�سخ�صيات	الدينية	
وخا�سة	املوؤثرة	ك�سخ�صية	عائ�س	القرين،	التي	

وردت	يف	الروايـــة،	»�شافـــرت مـــن هنـــا للقاهرة 

فقط لأ�شمع لل�شيخ عائ�س القرين يف معر�س 

الريـــا�س وهو مينحنا مـــا ل نعرفه يف منجزه 

الكبـــري: ل حتـــزن« �ـــص )).	باعـــت	اأ�ساورهـــا	

للذهاب	وملنـــا�سرة	ال�سيخ	عائـــ�س	القرين	كما	

تقول:	»�شد العلمانين الفا�شقن«.

)(( http://www.almaany.com/ar/name

	ت�صُف	»مايا« �سديقتها �شريين باأنها، »طيبة جداً« 

�ص )0)،	لها	�صروط	حمددة	يف	زوجها	امل�ستقبلي	

وال	ميكن	اأن	تتخلى	عنها، »يجب اأن يكون يف �شني، 

اأو يكربين بخم�س �شنـــوات، �شني املذهب مالكي. 

يخـــاف ربـــي« �ص )0)	وعبثيـــة	�صروطها	حرمتها	

من »زواج كانت تريده« �ص )0). كربت »�شريين« 

ب�شرعـــة وبداأت عالمات احلرب الأهلية واحلرب 

ال�سامتـــة ترت�شم على حمياهـــا يف �سكل جتاعيد 

خفيفـــة، ولكنها تتعمق ب�شرعة كلما كانت متعبة 

[...[، والعريـــ�ص مل يظهـــر لـــه اأي اأثر يف الأفق« 
�ص )0) .

	تعيـــ�س	»�سرييـــن«	يف	دوامة	االأحـــالم	الوردية،	

�ص )0).	وهنـــا	يظهر	ارتبـــاط	ا�سم	»�سريين« 

	ابن	�سريين	مفـــ�سر	االأحالم	ال�سهري،	 بالتابعـــياّ

فتقـــول	�سرييـــن:	»ابـــن �شرييـــن يذكـــر عددهم 

للمالئكـــة  الدقيـــق.  بالتف�سيـــل  واأ�شماءهـــم 

�شحـــر خـــا�ص ل يـــوؤذون مثلمـــا يـــوؤذي البـــ�سر 

بع�شهـــم بع�شا« �ص 0)).	لذلك	ت�صنف	»ياما« 

ما	يحـــدث	لــــ	»�سريين«	بنـــوع	من	العزلـــة	التي	

فر�ستهـــا	احلـــرب	ال�صامتة،	»حولتهـــا احلرب 

ال�سامتـــة ودفعـــت بهـــا نحـــو عزلتهـــا لتعيـــ�ص 

خلـــوة غريبة كانت الوحيدة من يعرف �شرها« 

�ص )0).

	الكاتب	 	من	خالل	ما	تقـــدم	ن�ستطيع	القول:	اإنَّ

اأجـــاد	يف	ر�سم	�صخ�صيـــة	»�سرييـــن	اأم	اخلـــري«	

لتتوافـــق	مع	معـــاين	اال�سم	ال�سابقة،	ف�سخ�صية 

�سرييـــن	املتدينـــة	تعي�س	هي	االأخـــرى	يف	�سراٍع	

م�ستمٍر،	ومركٍب	بـــني	الوهم	والواقع	بني	احللم	

واحلقيقة.

http://www.almaany.com/ar/name
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l �سخ�سيـــة الأب »زبـــري«: »بابـــا زبـــري �شميته بابا 

زوربـــا لأين كنـــت اأ�سعـــر دائًمـــا بـــاأن ا�شم زبـــري 

رجـــل  ا�شم  دوًمـــا  يل  بـــدا  حقـــه.  يف  اإجحـــاف 

حمارب و�سحرواي، قا�شي القلب والروح. اأما 

والدي فقـــد كان على العك�س من ذلك، عا�سًقا 

للحيـــاة، ورجل علـــم وا�شتقامة كلفتـــه حياته« 

�س)9.	كانـــت	ت�سعـــر	اأن	والدهـــا	رجـــٌل	ممتلٌئ	
باحلياة،	عـــا�صٌق	لها،	لذلك	اأطلقـــت	عليه	ا�سم	

»زوربا«	الراق�س	املهبـــول	؛	الأنها	تريده	كذلك،	

عندما	اأخذها	للبحر،	»رق�ص ورق�ص حتى بدا 

يل زوربا حا�شًرا اأمامي ب�شاربيه الطويلن... 

كان ال�شاحـــل خالًيا. خالًيا اإل مني ومن زوربا 

الـــذي اأعـــدت اكتـــ�ساف طفولتـــه لكـــن �شخرية 

القـــدر تكتـــب لـــه �سيًئـــا اآخـــر، احـــرق خمربه 

علـــى  اأ�سر  الأدويـــة...  خمـــزن  وكذلـــك  اأوًل، 

ف�شح من كان وراء فعل احلرق ؛ ليقتل بعدها 

عنـــد العتبة اخلارجية لبيتـــه يف حرب قذرة« . 

»مركبة ومميتة وباآلف الأقنعة« �س))).

وحماولة	 »زبــري«،	 االأب	 �صخ�صية	 اإىل	 بالنظر	 	

ـــراوي	االبــنــة	»مــايــا«	تغيري	ا�سمـــه	مــن	زبري	 ال

وكما	 مــعـــــروف	 هــو	 كمـا	 وزوربـــــا	 زوربــــا،	 اإىل	

 
)((
»زوربا« لــروايــة	 ا�سم	 اأنــه  ــة	 اوي ــرَّ ال ذكــرت	

لنيكو�س كزانتزاكي	.	ن�ستنتج	ما	يلي:

اال�سم	زبري	يرمز	ل�سخ�صية	اإ�سالمية	لها	ثقلها	

يف	املجتمـــع	امل�سلم.	وهي	�صخ�صيـــة	ال�صحابي	

اجلليـــل	الزبـــري	بـــن	العـــوام	-ر�سي	اهلل	عنـــه	

واأحـــد	 ملسو هيلع هللا ىلص،	 ابـــن	عمـــة	ر�سول	اهلل	 واأر�ساه	-	

))(	زوربـــا	هي	�سخ�سيـــة	حقيقية	قابلها	نيكـــو�س	يف	اإحدى	اأ�سفـــاره،	وقد	اأعجب	به	
اعجابا	�سديدا،	فكتب	رواية	با�سمه.	لال�ستزادة	ينظر:

 https://ar.wikipedia.org/wiki/.

	 العـــ�سرة	املب�سريـــن	باجلنـــة،	وهـــو	اأول	من	�سلَّ

�سيفـــه	يف	االإ�سالم،	ُقتـــل	وهو	عائـــد	من	معركة	

اجلمل	وهو	ي�صلي.

ـــا	اال�سم	»زوربـــا«	فهـــو	ل�سخ�صيـــة	يونانيـــة	 اأماّ

حقيقيـــة،	قابلهـــا	نيكـــو�س	فاأعجـــب	بهـــا	وكتب	

عنهـــا	رواية،	وما	مييز	زوربـــا	»اأنه	يحب	احلياة	

بكل	اأ�صكالها،	ال	يذكـــر	احلزن،	بل	يذكر	الفرح	

دائمـــا	يف	حلظات	حزنـــه	ال�سديـــد،	اأو	�سعادته	

ال�سديـــدة،	يرقـــ�س	رق�صته	امل�سهـــور،	)رق�صة 

زوربـــا(..	يف	تلـــك	الرق�صة،	يقفـــز	اإىل	االأعلى	

الأمتـــار	وي�ستغل	كل	ما	هو	حولـــه	من	ب�سر	اأو	من	

.
)((
اأدوات	وجمادات«

وعموًمـــا	فقـــد	جـــاءت	�صخ�صيـــة	االأب	»زوربا«	

متفقـــة	مع	�صخ�صيـــة	»زوربا«	عنـــد	نيكو�س،	يف	

كفاحـــه	وجتاربـــه	فزوربـــا	يف	مملكـــة	الفرا�صة 

�سيـــدالين،	»كان يعيـــ�ص يف قـــارة ل �سيء فيهـــا 

اإل رائحـــة الأدويـــة،	و�شل�شلـــة ل متناهيـــة من 

املعادلت الكثـــرية والغريبة، حياتـــه اختزلتها 

�شفرياتـــه مـــع خمابـــر موؤ�ش�شتـــه –بري�شتـــول 

ميـــري الأمريكيـــة - لإنتاج الأدويـــة التي كانت 

تقوده اإىل الطواف عرب العامل با�شتمرار، قبل 

اإفال�شها...« �س)). 

	ومـــن	�سفات	االأب	»زبري«	كما	تذكر	»ياما«	اأنها	

ورثـــت	»ال�شتقامـــة والنيـــة الطيبة مـــن اأبي«،	

�س)))« وهـــو الرجـــل املليء باحليـــاة« �س))،	
	اأخاها	»رايـــان«	�شّمـــى اأحـــد الأح�سنة  كمـــا	اأناّ

اأبـــاه يف ر�سانتـــه وحنانـــه  باأبيـــه. »كان ي�شبـــه 

وقوته« �س)).

))(	املوقع	نف�سه.

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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	ومـــن	دالالت	ذكر	اال�سمـــني	يف	الرواية،	التكامل 

بني	احل�سارات	والثقافـــات	املختلفة،	ف�سخ�صية 

الزبـــري	العنيفـــة	والقوية،	مل	تكن	كذلـــك	اإال	الأن	

الـــو�سع	كان	يقتـــ�سي	ذلك	بدايـــة	توطيد	الدين 

االإ�سالمـــي،	واإذا	كان	�سيـــف	الزبـــري	قـــد	اأ�سبح	

االآن	يف	يـــد	االآخر	واأ�سبحـــت	الغلبة	له،	فال	مانع	

اأن	يتقمـــ�س امل�سلمون	�صخ�صيـــة	»زوربا«	املحبة	

للحيـــاة	واملفعمة	باالأمـــل	واملتعاي�سة	مـــع	االآخر،	

والتي	رهنـــت	حياتها	يف	التجربة	والعمل	لتحقيق	

	ذلك	 اأهدافها	ومراميها	رغم	جهلها	واأميتها،	كلُّ

	الزبـــري،	عندهـــا	ن�ستطيع	 حتـــى	ن�ستعيـــَد	�سيفياّ

جمابهة	االآخر	والتفوق	عليه	ع�سكرًيا	وثقافًيا.

l �سخ�سيـــة »رايـــان«: رايان	هو	االبن	االأكر	وا�سمه	

كما	كان	�صرط	اأمه	»احلاج النعمان« ولكون	اال�سم	

تقليدًيـــا	مل	ُيـــْر�ِس	»مايـــا«	وال	اأباهـــا	فحولته	مايا	

اإىل	»رايـــان«.	رايـــان	منوذج	للـــ�ساب	املكافح	كان	

ذكيـــا	تـــ�سع	عالمـــات	النباهة	من	ق�سمـــات	وجه،	

كانت	االبت�سامة ال	تفارق	حمياه	تظهر	من	خاللها	

	على	هذه	 اأ�سنانـــه	البيـــ�ساء	وروحه	اجلميل،	ظـــلَّ

احلـــال	�صاأًوا	من	عمره،	قبـــل	اأن	يلتحق	باخلدمة	

الع�سكريـــة	االإجبارية،	التـــي	كانت	نقطة	حتول	يف	

حياته،	بعد	اأن	مت	اختطافه	على	اأيدي	االإرهابيني،	

مل	يحتمـــل	منظـــر	�سديقه	وهـــو	ُيقطع	اإرًبـــا	اإرًبا،	

ولوال	نباهة	اأبيه	لكان	م�صريه	م�صري	�سديقه.

 مّمـــا �شبـــق ن�شتطيـــع القـــول: اإن ال�شخ�سيات 

كانـــت  الفـــرا�سة«،  »مملكـــة  روايـــة  يف  الن�شويـــة 

الأقـــوى ح�شوًرا، و�شلكت طريًقـــا واحًدا للتعبري 

عـــن مكنوناتهـــا وما تعانيه مـــن ا�شتالب وت�شظي 

وحرمان �شببته احلـــرب الأهلية وال�سامتة، وهو 

طريـــق العزلة والختفـــاء من الواقـــع، والرحيل 

فـــالأم  واحللـــم،  الوهـــم  عـــامل  اآخـــر،  عـــامل  اإىل 

»فريجي« اختارت العودة اإىل الزمن املا�شي، زمن 

بوري�س فيان وتقم�ست دور حبيباته ؛ بل وعا�ست 

نفـــ�ص اأدوارهـــّن، وهـــّن يف اأوج ال�شعـــادة وال�شرور، 

اأّمـــا »يامـــا« فاختارت العامل الفـــرا�شي، اململكة 

الزرقـــاء )الفيـــ�ص بـــوك( للغـــروب عـــن الواقـــع، 

فاأحبـــت فـــادي الـــذي مل يكـــن هـــو يف احلقيقـــة، 

وظلت تزاول حياتها الطبيعية من خالل ال�شا�سة 

الزرقـــاء حتى ظهور احلقيقة، بينمـــا »�شريين اأم 

اخلـــري انطلقت نحو عزلتها الدينية، وقد جاءت 

يف الرواية رمًزا لل�شخ�سية الإ�شالمية ال�شعيفة 

املنقـــادة لأحـــالم واأوهـــام مل تكـــن موجـــودة. لكّن 

حيـــث  للواقـــع ؛  الأقـــرب  كانـــت  »ماريـــا«  عزلـــة 

لـــت البتعـــاد عـــن واقـــع الأمل واحلـــرب اإىل  ف�شّ

الغـــرب، فرحلـــت هناك، ومـــار�شت حياتهـــا ب�شكل 

وتوا�سلهـــا  ات�سالهـــا  قطعـــت  اأن  بعـــد  طبيعـــي ؛ 

مبوطنها الأ�سل. ولعـــل ال�سفات الإن�شانية التي 

حملتها �سخ�سيات الرواية يف ف�شاء غري اإن�شاين 

»حّولهـــا اإىل عالمـــات اأ�شطوريـــة، لتحـــ�سر علـــى 

اإثرهـــا اخلرافة والأ�شطورة بـــ�سكل ملفٍت وكثيف 

يف الرواية«.

مفه��وم  تعمي��ق  يف  اللغ��ة  اأث��ر  ��ا:  ثانياً

ال�صتالب لدى �صخ�صيات مملكة الفرا�صة

ا،	 عندما	اأ�سحى	حديث	اللغة	الروائية	ف�سفا�سً

حدث	نوع	من	االلتبا�س	والتعميم،	ب�سبب	التو�سيف	

فتكـــون	 الروايـــة،	 للغـــة	 االنطباعـــي	 اخلارجـــي	

تـــارة	لغة	�صعريـــة	اأو	نريـــة	م�سطحـــة،	اأو	عاطفية	

اأو	مو�سوعية...اإلـــخ	-كمـــا	يـــ�سري	حممـــد	برادة-	

»وهذه	املقاربـــة	تهمل	خا�سياّة	ال�سكل	الروائي	التي	
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جتعل	منه	كياًنا	تتبـــادل	مكوناته	التاأثري،	وتتفاعل	

داخله	اللغات،	وهو	ما	يجعل	داللة	الكلمات	مت�صلة	

 .
)((
بالبنيـــة	العامة	للروايـــة	ولروؤيتهـــا	اإىل	العامل«

ونلحـــظ	تنوع	لغة	اخلطاب	الروائي	يف	هذه	الرواية	

ما	بني	اللغـــة	ال�ساعرية	العليا،	واللغـــة	التو�سيلية،	

واللغـــة	املحليـــة	اجلزائريـــة،	كمـــا	نلحـــظ	طغيان	

اللغـــة	االأجنبيـــة	على	الن�س	الروائـــي	ب�سكل	كبري،	

مـــع	وجـــود	ترجمـــة	تلـــك	اللغـــة	يف	الهامـــ�س	اأو	يف	

ال�سياق	نف�سه،	والتعدد	الل�ساين	للرواية	»يو�سع	من	

مقروئيـــة	الرواية،	ويجعل	من	فعل	القـــراءة	ل�ساًنا	

حًيا	يتجـــدد،	ويت�سع	كلما	ات�سعت	معارف	القارئ..	

ويعطي	النـــ�س	الروائـــي	حركة	ديناميـــة	في�صبح	

.
)((
ا	متحرًكا	على	الدوام« ن�صً

لذا	�سننطلق	من	منظور	-باختني-	الذي	يعتر	

الروايـــة	ن�سًقا	للغات،	واأ�سلوبهـــا	جتميًعا	الأ�ساليب.	

يقـــول:	»اإن	الروايـــة	هي	التنـــوع	االجتماعي	للغات	

واأحياًنا	اللغـــات	واالأ�سوات	الفردية،	تنوًعا	منظًما	

اأدبًيـــا.	وتنق�سي	امل�سلمات	ال�سروريـــة	باأن	تنق�سم	

وتلفـــٍظ	 اجتماعيـــة	 لهجـــات	 اإىل	 القوميـــة	 اللغـــة	

مت�صنـــع	عند	جماعة	مـــا،	ورطانة	مهنيـــة،	ولغات	

بحـــ�سب	 كالم	 وطرائـــق	 التعبرييـــة،	 لالأجنـــا�س	

،	والعالقـــة	بني	اللغة	والفكـــر	والواقع	
)((
االأجيـــال«

والوعـــي	والالوعـــي،	يف	النـــ�س	الروائـــي،	تتخـــذ	

م�سالك	متعددة	وغـــري	مبا�صرة	؛	الأن	�صكل	الرواية	

كمـــا	اأ�سحـــى	موؤكًدا،	هـــو	قابل	ل�ستـــى	اخلطابات	

.	ويـــرى	-	باختـــني	-	اأن	
)(( 

واالأجنـــا�س	التعبرييـــة

))(	ينظر:	الرواية	ذاكرة	مفتوحة،	�س113.
))(	الوجوه	واالأقنعة،	�س40.

))(	ينظر:	ميخائيل	باختني،	اخلطاب	الروائي،	�س33.
))(	ينظر:	الرواية	ذاكرة	مفتوحة،	�س114،	115،	بت�سرف	ي�سري.

هنـــاك	فكـــًرا	روائًيا	يتجلاّـــى	من	خـــالل	احلوارية	

والـــ�سكل	الروائي	ووعي	الكاتب	لتاريـــخ	اللغة	التي	

ُلها	اإياه. ي�ستعملها	واملتخيل	الذي	ُيَحمِّ

عـــام	يف  بـــ�سكل	 والكتابـــة	 اللغـــة	 �ساعـــــدت	  

تعميق	مفهـــوم	اال�ستالب	بعنـــا�سره	املختلفة	لدى	

�صخ�صيـــات	الروايـــة،	عـــر	تقنيـــة	احلـــوار،	فلغة	

ا�صة  قة	واملليئة	بالعاطفة	اجليَّ فاو�ست	»فادي«	املنمَّ

ـــق	يف	�سمــــاء	اململكة	 هـــي	التـــي	جعلت	»مايـــا«	حتلِّ

الزرقاء	»الفي�س	بوك«	؛	لتكون	�سحيًة	�سهلًة	حلبيٍب	

وهمي،	ال	ميتلك	بجانب	اللغة	اجلاذبة	�سوى	انتحال	

ْغِرَم	بكتاباتـــه	الكثريون.	لذا	
ُ
ا�سم	كاتـــب	�صهـــري،	اأ

نلم�ُس	يف	غالب	حوارات	»ياما«	مع	»فاو�ست«	هروًبا	

عـــن	الواقـــع	؛	حتـــى	واإن	مل	يكن	فـــاو�ست	حقيقًيا،	

تقول	»ياما«:	»اأنا ل اأملـــك الأ�شلحة اجلبارة التي 

اأقـــاوم بها خويف ووحدتي اإل هذه اململكة الزرقاء 

التـــي ت�شمـــى الفيـــ�ص بـــوك.« �س)).	ومـــن	تلـــك	

احلوارات:

- فـــاو�ست. حبيبـــي لـــك كل �سيء، مـــا اأملـــك بـــال 

ا�ستثنـــاء، ويل فقـــط وردة مـــن يديـــك وقبلـــة 

م�سروقـــة، يف غفلة مـــن القتلة، والرك�ص معك 

يف مـــدن التيه قبـــل التيه ب�سكـــرة العا�سقة بن 

. يديك. �ص)) 

- حبيبـــي فـــاو�ست، اأ�سبحـــت هـــ�سة جـــدا لدرجة 

اأين مل اأعـــد اأعـــرف نف�سي. مـــن ي�سمن يل اأين 

�ساأعي�ص طويـــاًل حتى اأراك. اأخاف اأن ي�سرقني 

املـــوت قبـــل الأوان يف و�سع الالحربوالال�سلـــم 

التـــي تعي�سهـــا مدينتنـــا، وهو الأقـــ�سى. غيابك 

حبيبـــي طـــال، وطاقتـــي على التحمـــل جتاوزت 

حدها. �ص)).
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التـــي  اللغـــة  ت�سبـــه  التـــي  اإجاباتـــه  تقتلنـــي 

حنينـــي...  عمـــري...  حبيبـــي...  مينحهـــا يل: 

هبلـــي... فجـــري... هم�سي... روحـــي... قلبي... 

غوايتي. �ص)).

	واللغـــة	وحدها	هي	التي	جعلـــت	»فريجة«	تعود	

خم�سني	عاًما	اإىل	الوراء	؛	لتقع	يف	حب	بوري�س	فيان	

ب�سبـــب	قراءاتها	امل�ستمرة	جلميـــع	ما	كتب،	كذلك	

اللغـــة	وال	�سيء	غري	اللغة	هو	ما	جعـــل	»�سريين	اأم	

اخلري«	تبيع	اأغلى	ممتلكاتها	وت�سافر	لتلتقي	ال�سيخ	

عجبـــت	مبوؤلفاته	ومنها	
ُ
عائـــ�س	القرين،	بعـــد	اأن	اأ

كتاب	ال	حتزن	.

كذلك	كانت	اللغة	�سبًبا	يف	خال�س	»رايان«	من	

قبـــ�سة	املجرمني،	كما	كانت	�سبًبا	فـي	قتل	�سديقه	

»اإ�سماعيـــل«،	عندمـــا	ات�سل	االبن	»رايـــان«	باأبيه،	

	كان	�سبًبا	يف	 طالًبـــا	راأيـــه،	عندها	دار	حواٌر	لغـــوياّ

اإطـــالق	�سراح	رايان	مـــن	قبـــ�سة	االإرهابيني.	بداأ	

رايان	احلوار:

- بخـــري يا بابـــا. اأردت فقـــط اأن اأ�ساألك واأرجو اأن 

جتيبني ب�سراحة.

- طيب حبيبي. تف�سل.

يـــدي  وبـــن  معـزولـــة  غابـــة  يف  الآن  اأنـــا  - بابـــا 

اإرهابيـــن اثنـــن. مـــاذا اأفعـــل بهمـــا؟ اأردت اأن 

اأ�ستـــ�سريك. هـــل اأقتلهمـــا واأخلـــ�ص البالد من 

القريـــب  للمعـــرب  اأو اأ�سلمهمـــا  جرائمهمـــا؟ 

وليفعلـــوا ما يـــ�ساوؤون، اأو ل هذا ول ذاك، اأطلق 

�سراحهما؟

اأنت ل�ست جمرًما. ل�ست قاتاًل.  - �سوف يا ابني 

ومل  القانون  بفعل  الوطنية  اخلــدمــة  يف  اأنــت 

تخر ذلك....

- يا بابا علي اتخاذ قرار اللحظة.

وبــكــل حوا�سك  بقلبك  تــــ�ساء،  قـــرار  اأي  - اتــخــذ 

الإن�سانية. لكن ل تقتل. من يقل واحد يتعود 

على الدم.

- لكن بابا اإنهما اإرهابيان؟

- الــظــلــم يــعــمــي اأحـــيـــاًنـــا. ومـــن تــكــون اأنــــت فـي 

ا يف نــظــرهــمــا خــــادم  نـــظـــرهـــمـــا؟ اأنــــــت اأيـــــــــ�سً

للطاغوت...

- �ساأمتثـــل اأمـــام املحكمة الع�سكريـــة ويحكم علَي 

بالإعدام اإذا مل اأفعل؟

- مت على حق ول متت على قتل اآخرين ل تعرف 

عنهم �سيًئا. رمبا كانا بريئن مثلك.

�سمـــت التليفون فجـــاأة. انتظر والـــدي قلياًل 

ثم جاء �سوت اأكرث خ�سونة واأكرث يقينية.

- هل تدري �سيد زبري ماذا فعلت الآن؟

- ل اأدري يـــا �سيدي عّم تتحـــدون؟ اأنا كنت فقط 

اأن�سح ابني رايان باخلري، ل اأكرث

- قبـــل قليل ذبحنـــا الع�سكري الـــذي األقينا عليه 

القبـــ�ص مع ابنك لأنه كلم اأخاه و�ساأله ال�سوؤال 

نفـــ�سه فاأجـــاب اأخـــوه: اقتـــل ربهـــم ول ترحـــم 

اأحـــًدا. فـــكان اأن ت�سبـــب يف مقتـــل اأخيـــه... اأنت 

بهـــذا املوقف اأنقـــذت ابنك من حيـــث ل تدري. 

�س)))-)))-))).

د	لنا	احلوار	ال�سابق	قيمة	اإن�سانية	خالدة،	 	يج�ساّ

مـــن	نتائجهـــا	احلتميـــة	اأنهـــا	ت�سمـــن	اال�ستمـــرار	

والبقـــاء	جلميع	مكونات	العامل،	متى	ما	جعلوها	يف	

مقدمة	كافة	�سوؤونهم	ومتطلبات	حياتهم،	تلك	هي	

قيمـــة	ال�سدق،	مع	النف�س،	مع	القريب،	ومع	االآخر	
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اأًيـــا	كان	ذاك	االآخر،	وكما	قيل:	»اجلزاء	من	جن�س	

العمـــل«،	»وكمـــا	تدين	ُتدان«.	وهذا	يعنـــي	اأن	اللغة	

ال�سادقة	على	كافة	م�ستوياتها،	ويف	خمتلف	ظروف	

ا�ستخدامها،	هي	التي	تخرتق	القلوب،	مبا	يف	ذلك	

القلـــوب	املتحجـــرة،	املمتلئة	حقًدا	وجهـــاًل	وغباًء،	

الأنهـــا	عادلة،	والعـــدُل	يف	نهاية	االأمـــر،	هو	مطلب	

اجلميـــع،	ولغة	الرواية	»ليـــ�ست	ن�سقية	ثابتة،	واإمنا	

.
)((
هي	ُمرَتعة	بالق�سدية	والوعي	والن�سبية«

ـــ�سُم	اللغـــُة	الروائية	اأحياًنـــا	باأق�سى	حد	من	 تتاّ

الذاتيـــة	وهذا	»مـــا	ميكـــن	اأن	يعطيها	مزيـــًدا	من	

الدالالت	اأو	ما	يعـــرف	باالإغناء	الداليل،	ذلك	اأناّها	

تتجاوز	الداللة	العادية	التـــي	لها	يف	اللغة	املتداولة	

د،	 لتوؤدي	دالالت	هي	من	اأمر	باطن	ال�سخ�سية	املعقاّ

ومـــن	اأمـــر	خ�سو�سيـــة	جتربتها	وطبيعـــة	ظروفها	

	.	جنـــد	
)((
ومعطياتهـــا	حلظـــة	احلـــوار	الباطنـــي«

ذلك	منـــذ	املطلع	الروائي،	اإْذ	تقـــول	»ياما«:	»هذه 

املـــرة مل اأجـــد �سعوبـــة كبـــرية يف فتح البـــاب منذ 

اأن غـــرّيت املفاتيـــح القدميـــة التي تـــ�سداأ بع�سها 

اأو على الأقل هكذا بدا يل. اإذ كلما كنت مت�سرعة 

يف الـــو�سول اإىل البيت تثبـــت املفتاح على و�سعية 

واحـــدة، ول يتحـــرك اإل ب�سعوبـــة كبـــرية، وبعـــد 

حمـــاولت يائـــ�سة، يكـــون قـــد جتمـــد فيهـــا دمي، 

وحتـــول اإىل قطعـــة ثلـــج مـــن �سدة اخلـــوف الذي 

يجتاحنـــي كلًيا. ل ميكننـــي األ اأت�ساءل واأنا داخل 

رع�سة الريبة: ماذا لو كان قاتل، جمنون، معتوه، 

يتعقبني؟ يبدو اأن اأمي نقلت اإيّل خوفها وذعرها 

))(	ينظر:	حممد	�سامل	الطلبة،	م�ستويات	اللغة	يف	ال�سرد	العربي	املعا�سر،	�س32.
))(	ينظر:	ال�سادق	ق�سومة،	باطن	ال�سخ�سية	الق�س�سية	خلفياته	واأدواته	وق�ساياه،	

�س174-175.

من الأ�سوات التي مل يكن اأحد ي�سمعها غريها.

كنـــت جـــد مت�سنجـــة، لكـــن مبجـــرد اأن دخلـــت 

اإىل عمـــق البيـــت اأحـــ�س�ست باأمان غريـــب وذهبت 

يف  واأنـــا  تعرينـــي  كانـــت  التـــي  ارتباكاتـــي  كل 

الطريق، وجففت حلقي وم�سحت مالمح وجهي 

كلها«	�س0) .

يعلـــن	لنـــا	الـــراوي	من	خـــالل	املقطـــع	ال�سابق	

الوترية	التي	�ست�سري	علـــى	اإثرها	جمريات	الرواية	

	حلـــاالت	اال�ستـــالب	 كاملـــة،	وهـــي	اختـــزال	كلـــياّ

والت�سظـــي	التي	طالـــت	�سخ�سيـــات	الرواية،	منذ	

املطلع	الروائي	بو�سفه	البـــوؤرة	التي	تلتقي	وتنطلق	

منها	جميع	عنا�سر	ال�سرد،	»فهو	يعلن	�سمة	الق�س	

العامة	يف	الرواية	باأكملها،	فمطلع	الرواية	يقدمها	

معلًنا	ب�سكل	اأو	باآخر	لغتهـــا،	مفاتيحها	االأ�سا�سية،	

. 
)((
م�سيًئا	بنيتها	العامة«

	من	و�سائـــل	التعبري	املهمة	
)(( 

	املونولـــوج 	ويعـــداّ

	م�ساحة	 التي	حتظى	بها	الرواية	احلديثة،	وقد	احتلَّ

وا�سعة	من	ت�ساري�س	الرواية،	واملونولوج	»هو	حديث	

،	مـــن	ذلـــك	ح�سور	
)((
�سيكولوجـــي	غـــري	منظـــم«

ال�سامـــوراي	بقيمه	االأخالقيـــة	وردود	فعله	القتالية	

للتعبري	عن	موقف	ياما	جُتاه	ما	يدور	حولها،	ال	�سيما	

فيما	يتعلق	مبوقفها	من	فاو�ست،	اإ�سافة	اإىل	حاالت	

الرعب	التي	كانت	تعرتيهـــا	من	القتلة	يف	مدينتها،	

»فاأركـــ�ص نحـــو �سيـــف ال�سامـــوراي، ل اأدري هـــل 

))(	ينظـــر:	اأ.د	عبـــد	احلميـــد	احل�سامـــي،	الوجـــوه	واالأقنعة،	قـــراءات	يف	اخلطاب	
الروائي،	�س104،	نقال	عن	اأبحاث	يف	الن�س	الروائي	ل�سامي	�سويدان.

))(	هنـــاك	مـــن	النقاد	من	يرى	اأن	كلمـــة	)مونولوج(	تعني	حـــوار	داخلي،	فال	ي�سح	
كتابة	)مونولوج	داخلي(	باإ�سافة	داخلي	لها.

))(	معنى	املاأ�ساة	يف	الرواية	العربية،	رحلة	العذاب،	ج1،	�س193.
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للدفـــاع عن نف�سي واملوت بكربياء، اأم لأنتحر قبل 

اأن اأجـــد نفـــ�سي بن اأيـــدي القتلـــة؟«	من	هنا	ترز	

تقنية	احلوار	مع	الذات	»املونولوج«،	على	�سكل	ردود	

فعل	متتاليـــة	متغايرة	»ال	تخرج	عن	رغبة	يف	اإعادة	

مفهـــوم	ال�سخ�سيـــة	يف	الن�س	الروائـــي	لي�س	كدال	

لغوي	وح�سب،	بـــل	باعتبارها	مدلـــواًل	ثقافًيا	وبوؤرة	

	وهو	ما	
)((
جذب	لقيم	ثقافية	منتـــ�سرة	يف	الن�س.«

ياأتي	من�سجًما	وروؤية	باختني	من	وجوب	ا�ستمرارية	

حوار	ال�سخ�سية	مع	ذاتها	طيلة	ال�سرد،	اأو	حتى	مع	

�سخو�س	اأخرى	تلتقيها	يف	الرواية	؛	الأنها	ت�سعى	اإىل	

معرفـــة	ذاتها	بالن�سبـــة	اإىل	االآخر،	وهو	ما	ال	ميكن	

حتقيقه	بعيًدا	عن	احلوار.

ومـــن	�سور	اال�ستـــالب	اللغـــوي	ال�ساخـــر	تغيري	

كخطـــوة	 عربيـــة،	 باأ�سمـــاء	 الغربيـــة	 االأ�سمـــاء	

الإر�ساء	الـــذات	دومنـــا	تغيـــري	حقيقـــي	يف	طبيعـــة	

ا	وا�سًحا	 	تناق�سً االأ�سيـــاء	وجوهرها،	ذلك	ما	يعـــدُّ

اللغـــة،	فاللغـــة	»عاجـــزة	عـــن	االإمـــ�ساك	 تفـــرزه	

بداللـــة	وحيـــدة	ومعطـــاة	بـــ�سكل	�سابـــق.	اإن	مهمة	

اللغـــة	علـــى	العك�س	مـــن	ذلـــك،	ال	تتجـــاوز	حدود	

 . 
)((
اإمكانيـــة	احلديث	عـــن	تطابق	للمتناقـــ�سات«

هـــذا	ما	حـــدث	يف	بـــار	اأبـــي	نـــوا�س، »ثـــم رك�سنا 

 نحـــو بـــار �سغـــري كان ا�سمـــه بـــار املركيـــز دو �ساد

 Bar Le Marquis de Sad يف احلقبة ال�ستعمارية 

حملـــة  ويف  ال�ستقـــالل،  بعـــد  هـــو  كمـــا  وظـــلَّ 

التعريـــب ُغري ببـــار اأبـــي نـــوا�ص«. �ص)0)، وهذا	

))(	ينظـــر:	رزان	اإبراهيـــم،	مملكـــة	الفـــرا�سة،	لعبة	الـــ�سورة	والظل:	اأبعـــاد	داللية	
وتاأويلية.	موقع	وا�سيني	االأعرج	على	»الفي�س	بوك«.

مرتو	اإيكو،	ترجمة	وتقدمي:	�سعيد	
ُ
))(	ينظـــر:	التاأويل	بني	ال�سميائيات	والتفكيكية،	اأ

بنكراد،	�س42.

اال�سم	)اأبو	نوا�س(	يعطـــي	داللة	فائقة	على	ات�ساع	

احلـــ�سارة	العربيـــة	لت�سمـــل	كل	توجهـــات	احلياة،	

ومنها	�سرب	اخلمر	والتباهي	به،	واأن	يف	احل�سارة	

العربية	من	االأ�سماء	ما	ت�ستوعب	كل	اأ�سكال	احلياة	

ومنهـــا	الدنيئة	ك�سرب	اخلمـــر،	لياأتي	اأبو	نوا�س	يف	

ارين.	 مقدمة	اخلماّ

	اإن	هـــذا	التنوع	والتناقـــ�س	يف	ا�ستخدام	اللغة	

يزيد	من	جراحات	الفكر	العربي،	ويحدث	ت�سوي�ًسا	

م�ساعًفـــا،	قد	يـــوؤدي	اإىل	تعتيم	الـــ�سورة	ال�سلبية	

احلاليـــة	؛	لت�سرق	من	فوقهـــا	�سورة	عربية	زاهية،	

تتـــ�سح	خاللهـــا	روؤيـــة	العـــامل	لالإنـــ�سان	العربـــي	

االأ�سيل،	فيتباهى	ب�سورته	اجلميلة	التي	حتفظ	له	

حقوقه	وخ�سو�سيته.

اخلامتة

انتهـــت	الـــدرا�سة	اإىل	جمموعـــة	مـــن	النتائـــج	

نوجزها	يف	التايل:

اأواًل:	كان	ملفهوم	اال�ستـــالب	بعنا�سره	املختلفة	

ح�سوره	القوي	يف	بناء	�سخ�سيات	الرواية.

ثانًيـــا:	ح�سرت	لعبة	االأ�سمـــاء	وبقوة	يف	ت�سكيل	

�سخ�سيات	الرواية،	ومن	ثم	انعكا�سها	على	الواقع،	

ما	خلق	نوًعا	من	االرتباك	وعدم	االتزان	يف	طبيعة	

احليـــاة	عنـــد	ال�سخ�سيـــة،	فت�ستـــت	ذاكرتهـــا	بني	

الواقع	والعامل	االفرتا�سي.

ثالًثـــا:	اأ�سهمت	لغـــة	الروايـــة	يف	تعميق	مفهوم	

ى	لبلوغها	احلالة	 اال�ستالب	لدى	�سخ�سياتها	ما	اأداّ

الق�سوى	من	الت�سظي	والتفكك.

القيـــم	 بعـــ�س	 نـــ�سر	 الكاتـــب	 حـــاول	 رابًعـــا:	
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الكرى	مثـــل	الت�سامح	والتعـــارف،	من	خالل	دمج	

الثقافـــة	العربيـــة	بالثقافات	االأخـــرى،	عند	تكوين	

ال�سخ�سيات	بدءا	من	ت�سميتها.

خامـــ�ًسا:	جنح	الكاتب	يف	توظيف	تقنية	احلوار	

لهتـــك	ال�ستار	عـــن	م�ساعر	�سخ�سياتـــه،	وت�سوير	

الـــ�سراع	وانعكا�ساتـــه	علـــى	ال�سخ�سيـــات	واإبراز	

تناق�ساتها.	

)	و�سلـــى	اهلل	و�سلم	على	نبينا	حممد	وعلى	اآله	

و�سحبه	اأجمعني	(	.

بيبليوغرافيا

: امل�صادر: اأولاً

م. l (0((	،دبي	االأعرج،	وا�سيني	الفرا�سة،	مملكة	رواية

ا: املراجع: ثانياً l 

مرتـــو	اإيكو،	التاأويل	بني	ال�سميائيات	والتفكيكية،	ترجمة	
ُ
اأ l 

وتقـــدمي:	�سعيـــد	بنكـــراد،	املركـــز	العربي	الثقـــايف،	ط)،	

)00)م.

العربـــي	 املركـــز	 بنيةال�سكاللروائـــي،	 بحـــراوي،	 حـــ�سن	 l 

الثقايف،	الدار	البي�ساء،	املغرب،	ط)،	009)م.	

حميـــد	حلمداين:	عتبات	الن�س	االأدبي	)بحث	تنظريي(،	 l 

عالمـــات	يف	النقـــد،	املجلـــد	))،	اجلـــزء	))،	دي�سمـــر	

)00)م.

رزان	اإبراهيـــم،	مملكـــة	الفرا�سة/	لعبة	الـــ�سورة	والظل:	 l 

اأبعاد	داللية	وتاأويليـــة.	موقع	وا�سيني	االأعرج	على	»الفي�س	

بوك«.

ر�سيـــد	بن	مالـــك،	ال�سيميائيات	ال�سرديـــة،	دار	جمدالوي	 l 

للن�سر	والتوزيع،	عمان،	ط)،	))0)م.

الـــرمي	مفـــوز	الفـــواز،	�سيميائيـــة	ال�سخ�سيـــة	يف	الرواية	 l 

ال�سعودية،	النادي	االأدبي	الثقايف	بجدة،	ط)،	))))هـ.

�سعيد	بنكراد،	ال�سيميائيات	والتاأويل	)مدخل	ل�سميائيات	 l 

ن�سخـــة	 العربـــي،	 الثقـــايف	 املركـــز	 بـــور�س(،	 �س.	 �س.	

الكرتونية.

�سعيـــد	يقطـــني،	القـــراءة	والتجربـــة،	دار	الثقافـــة،	الدار	 l 

البي�ساء،	))9)م.

الـــ�سادق	ق�سومة،	باطن	ال�سخ�سيـــة	الق�س�سية	خلفياته	 l 

واأدواته	وق�ساياه،	دار	اجلنوب،	بدون،	)00)م.

طلعت	�سبح	ال�سيد،	عنا�سر	البيئة	يف	الفن	الق�س�سي	يف	 l 

اململكـــة	العربيـــة	ال�سعودية،	نادي	الق�سيـــم	االأدبي،	ط)،	

))))هـ.

عبـــد	احلميد	احل�سامـــي،	االأقنعـــة	والوجوه،	قـــراءات	يف	 l 

اخلطاب	الروائي،	نادي	الطائف	االأدبي،	ط)،	))))هـ.
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فيليب	هامون،	�سيميولوجية	ال�سخ�سية	الروائية،	ترجمة:	 l 

�سعيد	بنكراد،	دار	احلوار	الالذقية،	ط)،	))0)م.

كمـــال	الرياحي،	الكتابـــة	الروائية	عنـــد	وا�سيني	االأعرج،	 l 

من�سورات	كارم	ال�سريف،	ط)،	009)م.

لطيـــف	زيتـــوين،	معجـــم	م�سطلح	نقـــد	الروايـــة،	مكتبة	 l 

نا�سرون،	دار	النهار	للن�سر،	ط)،	)00)م.

حممـــد	بـــرادة،	الروايـــة	ذاكـــرة	مفتوحـــة،	اآفـــاق	للن�سر	 l 

والتوزيع،	ط)،	)00)م.

حممد	بو	عزة،	حتليل	النـــ�س	ال�سردي	تقنيات	ومفاهيم،	 l 

الدار	العربية	للعلوم	نا�سرون،	اجلزائر،	ط)،	0)0)م.

حممـــد	�سامل	الطلبـــة،	م�ستويات	اللغة	يف	الـــ�سرد	العربي	 l 

املعا�سر،	االنت�سار	العربي،	بريوت	لبنان،	ط)،	)00)م.

حممـــد	�سويرتي،	النقـــد	البنيوي	والنـــ�س	الروائي	مناذج	 l 

حتليلية	من	النقـــد	العربي:	املنهج	-البنية	– ال�سخ�سية،	
اأفريقيا	ال�سرق،	الدار	البي�ساء،	ط)،	)99)م.

	، l (ج	العـــذاب،	رحلة	العربية،	الروايـــة	يف	املـــاأ�ساة	معنـــى

من�سورات	دار	االآفاق	اجلديدة،	بريوت،	ط)،	0)9)م.

مكـــرم	�ساكر	اإ�سكندر،	اأدباء	منتحرون	درا�سة	نف�سية،	دار	 l 

الراتب	اجلامعية،	)99)م.

ميخائيل	باختني،	اخلطاب	الروائي،	ترجمة	حممد	برادة،	 l 

دار	االأمان،	الرباط،	))9)م.

هيمة	عبد	احلميد،	�سيميائية	ال�سخ�سية	الن�سوية	يف	رواية	 l 

راأ�س	املحنة،	حما�سرات	امللتقى	الوطني	الرابع	»ال�سيمياء	

والن�س	االأدبي«.

مينى	العيـــد،	الروايـــة	العربية	)املتخيل	وبنيتـــه	الفنية(،	 l 

دار	الفارابي	– بريوت	– لبنان،	ط)،	))0)م.

https://ar.wikipedia.org/wiki/. l

http://www.almaany.com/ar/name l

https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.almaany.com/ar/name
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الّصمت في احلوار
»رواية موسم الهجرة إلى الّشمال«

للّطيب صالح منوذجا
د. زهري القا�سمي

كلية	االآداب	والعلوم	االإن�سانياّةب�سو�سة-تون�س

02/24/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

03/26/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

ملخ�ص:

ا	 واية	مل	يلق	حظاّ 	املذكور،	اإىل	ك�سف	جانب	جديد	من	الراّ مت	يف	احلوار،	يف	الن�ساّ تهدف	درا�ستنا	لل�ساّ

املدخل	 يف	 �سعينا	 وقد	 وخارجها،	 اللاّغة	 داخل	 جماله	 	 وائياّ الراّ رد	 ال�ساّ يف	 التاّطبيقياّة	 را�سات	 الداّ من	 وافرا	

	وبيان	منزلته	يف	اللاّ�سانياّات	وحتديد	مو�سعه	يف	االأدب	 	اإىل	اإبراز	عالقته	باللاّغة	وبالتاّوا�سل	القويلاّ الناّظرياّ

اأو	الذي	ال	نقدر	على	 والذي	ال	َندري	 الذي	ال	َنعرف	 الأناّه	يحتوي	على	 ًة	كرى	 تعبريياّ اإمكاناٍت	 مت	 لل�ساّ 	 واأناّ

مت	يقول	ما	يحاول	القول	هدمه،	ويرز	ما	ي�سعى	الكالم	اإىل	اإخفائه. 	ال�ساّ قوله،	بل	اإناّ

واية،	واأبرزنا	 مت	يف	م�ستوى	البنية	احلكائياّة	للراّ ياّة	لل�ساّ 	فدر�سنا	املوا�سع	الناّ�ساّ ا	يف	امل�ستوى	التاّطبيقياّ اأماّ

	لل�سمت	دورًا	كبرًيا	يف	فهم	اخلطاب	 الاّة	عليه	يف	التاّفاعالت	القولياّة،	وانتهينا	اإىل	اأناّ رات	الداّ اأ�سنافه	واملوؤ�ساّ

واية	 	فكاأناّه	عملياّة	تخاطب	واعية	اأو	غري	واعية،	وهو	ميثاّل	يف	حوارات	الراّ ردياّ 	عموما	واخلطاب	ال�ساّ وائياّ الراّ

	واأناّه	�سمت	بليغ	يحتمل	التاّحليل	والتاّاأويل	فله	داللة	ومعاٍن	ووظائف	تداولياّة	 �سكال	من	اأ�سكال	االنحراف	القويلاّ

ياّة	بح�سب	غايات	املتحاورين	واأهدافهم. وتعبريياّة	وداللياّة	وفناّ

الكلمات املفاتيح:

مال	-	الطيب	�سالح	-	انحراف	قويل. �سمت	-	حوار	-	رواية	-	مو�سم	الهجرة	اإىل	-	ال�ساّ
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Abstract:
The study of silence in the Taieb Saleh‘s Season of migration the north aims at 

unveiling another side of the novel that has long failed to fall under scrutiny inside 
and outside language. We tried in the theoretical outset to highlight its connection with 
verbal communication, to show it status in linguistics, and to demarcate its position in 
literature.

Silence has huge expressive potentials for it accommodates what we don’t know, what 
we fail to perceive and what we are unable to express. In fact, silence voices what our 
verbal language tries to destroy and unveils what speech tries to obscure.

At the practical level, we examined the textual distribution of silence at the level of 
the narrative structure of the novel.We highlighted its patterns and the explicit indices in 
speech interactions. We came to the conclusion that silence has a huge role in elucidating 
general discourse  , notably recital one ;it looks as though it were a process of conscious 
and unconscious interlocution.It is considered as a form of verbal deviation in the 
dialogues of the novel.Accordingly, it is its eloquent silence that’s open to explanation 
and interpretation.It has connotations, meanings and pragmatic , expressive and aesthetic 
functions according to the aims of the interlocutors and their intentions.

Keywords: 
Silence- dialogue- novel- Tayeb Saleh- Season of Migration to the North- verbal 

deviation
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متهيد:

من امل�سائل	الاّتي	لها	دور	كبري	يف	فهم	اخلطاب	

	خ�صو�سا،	ويف	 ردياّ 	عموما	واخلطاب	ال�ساّ وائياّ الراّ

خ�صياّات	يف	�سياق	التاّبادل	 درا�سة العالقـــة	بني	ال�ساّ

هذا	
)((
مت 	اأو	احلوار	حتديدا	م�ساألـــة	ال�صاّ القـــويلاّ

ـــذي	مل	َيلـــَق	العناية	الالزمـــة	يف	الغرب	 املبحث	الاّ

را�سات	االأدبياّة	احلديثة	اإالاّ	موقعا	 	يف	الداّ فلـــم	َيحتلاّ

مـــت	بيـــار	فـــان	دان	هوفـــل ار�سني	الاّذيـــن	اأولـــوا	عنايـــة	كـــرى	بال�ساّ  ))(		مـــن	الـــداّ
ظ	وبالتاّنظري	 ني	باإن�سائياّة	التاّلفاّ )Pierre Van Den Heuvel	(	وهو	من	املهتماّ

مت	 ة،	يقول:«	ما	من	كالم	اإالاّ	ويفتتح	بال�ساّ ردي	خا�ساّ مـــت	يف	اخلطاب	ال�ساّ لل�ساّ

	 	هذه	امل�ساألـــة	يف	درا�سة	احلوار	قاعدة	حتليـــل	افتتاحياّة	الناّ�ساّ وبـــه	ينغلق.	واإناّ

وخامتته«.انظر:

Pierre Van Den Heuvel Parole, mot, silence (pour une poé-

tique de l’énonciation) Librairie, José, Corti1985, p65.

ا	من	كتابه	املذكور	لدرا�سة	خمتلف	 	واأ�ساف	هذا	الباحث	الذي	اأفرد	حمورا	هاماّ

ه	من	 مـــت	يف	اخلطـــاب	قائـــال:	»اإذا	كان	هنـــاك	جمال	مل	يلـــق	حظاّ اأ�سكال	ال�ساّ

،	وقد	 مت	الذي	يظهر	[...[	كما	لو	اأناّه	�سكل	رئي�سياّ ـــه	ال�ساّ ية	فاإناّ را�سة	اجلداّ الـــداّ
ًا	كانت	غايته	-اإىل	 	-اأياّ ني	بدرا�سة	اخلطاب	االأدبياّ ار�سني	املهتماّ 	عن	حاجة	الداّ عراّ

مت	مت�سائال:	»فاإىل	من	 نهم	من	الناّظر	يف	ال�ساّ ـــر	اأجهزة	نظرياّة	متكاّ �سرورة	توفاّ

نتوجه	حتى	جند	االإغاثة	الناّظرية	واملنهجياّة	عندما	يكون	التاّحليل	يف	مواجهة	مع	

	هناك	العديد	من	االآراء	التي	قالها	الكثري	من	 هـــذا	االإ�سكال«،	وقد	اأ�سار	اإىل	اأناّ

ها،	ح�سب	راأيه،	ال	ترقى	اإىل	درجة	 اهرة	اخلطابياّة	ولكناّ اد	االأدب	حول	هذه	الظاّ نقاّ

ن	من	تناول	هذه	الظاهرة	اخلطابية	ب�سكل	 	الـــذي	ميكاّ 	املنهجياّ اجلهاز	الناّظرياّ

ا	يحاول	اأن	ي�ستدعي	 مت	�سكال	جمالياّ اد	يرون	يف	ال�ساّ وا�سح	و�سحيح	فهوؤالء	النقاّ

	باإكمال	هذه	الفراغـــات	التي	جندها	يف	 القـــارئ	اإىل	االإ�سهام	يف	العمـــل	االأدبياّ

ردياّات	فاإناّهـــم	ي�سعون	اإىل	اإبـــراز	العالقة	التي	 ا	علمـــاء	ال�ساّ ة،	اأماّ اخلطـــاب	عاماّ

من	باعتبار	اأناّه	ميثاّل	ت�سارعا	كبريا	يف	دميومة	 مت	مع	الزاّ ميكـــن	اأن	يقيمها	ال�ساّ

ية	بالغة	والتي	ميكن	اأن	تعيننا	 	املالحظات	التي	تبدو	لنا	ذات	اأهماّ احلكاية.	غري	اأناّ

	)1969(Blanchot	بالن�سو	موري�س	موؤلفات	يف	توجد	الظاهـــرة	هذه	تناول	يف

الفـــ�سل يف	 وخـــا�سة	 	)1971(Pierre Macherey مـــا�سريي	  وبيـــار	

)Dire ou ne pas Dire	(	الـــذي	اختـــاره	ديكـــرو	Ducrot	عنوانـــا	ملوؤلاّفـــه	

وبعـــ�س	املقـــاالت	احلديثـــة	للو�سياندالينبـــاخ	Lucien Dallinbach	وفيليـــب	

ار�سني	 	بيار	ما�سريي«	الاّذي	يعود	اإليه	الف�سل	يف	حفز	الداّ هامون)�س66(	كما	اأناّ

زمة	قـــد	ذهب	يف	ف�سل	من	 ية	الالاّ علـــى	اإيالء	امل�سكوت	عنـــه	يف	اخلطاب	االأهماّ

» كتابه:	»من	اأجل	نظرياّة	لالإنتاج	االأدبياّ

(Pour unethéorie de la production littéraire) بعنوان:	»القـــول	وعدم	

ح	به	اأثر	ال	يتاأتاّى	اإالاّ	 	»ما	ُي�سراّ القول«	(Dire ou ne pas dire)	اإىل	التاّاأكيد	اأناّ

ا.	فروزه	يقت�سي	ح�سور	امل�سكوت	عنه«.	انظر:	 من	�سمت	ماّ

 Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire,

p105.

	لـــدى	العـــرب	املحدثـــني	�صبه	 ،	وظـــلاّ
)((
ـــا هام�سياّ

ار�سني	عن	 .	وقـــد	ُيعزى	انـــ�سراف	الـــداّ
)((
مهمـــل

	من	اخلطاب	 مت	اإىل	اأناّه	ذلك	امل�ستوى	التاّحتياّ ال�صاّ

الـــذي	ال	ميكـــن	جت�سيـــده	ال	بالناّطـــق	وال	بالكتابة،	

فتكـــون	مفاهيمـــه	غالبا	ملتبـــ�سة	وم�ستع�صية	على	

	كالم	نابـــع	من	�سمت  .	فـــكلاّ
)((
ـــل بـــط	والتاّمثاّ ال�ساّ

	 واإليه	يعود،	هذه	احلقيقة	البديهياّة	التي	يدركها	كلاّ

	اإن�سان.	 فرد	ويعرفها	كلاّ

ـــة	تخاطب	 مـــت	عمومـــا	كاأناّه	عملياّ ُيعتـــر	ال�صاّ

	وحُتيـــل	 ـــ�ساّ واعيـــة	اأو	غـــري	واعيـــة،	تظهـــر	يف	الناّ

	 .	وهـــو	مفهـــوم	اإ�صكايلاّ
)((
ـــظ مبـــا�صرة	علـــى	التاّلفاّ

بامتيـــاز	ب�سبـــب	عدم	وجـــود	م�ستند	ملمـــو�س	على	

،	ولذلـــك	ُينظر	اإليه،	هنا،	مبعنى	 امل�ستوى	االأل�سنياّ

ظ	الذي	يجب	اأن	يكون	 منجز	من	فعل	التاّلفاّ اأناّه	الالاّ

ـــة	معطاة،	وهـــذه	الو�سعياّة	هي	 له	مـــكان	يف	و�سعياّ

ة	باخلطاب	اإىل	قلاّة	 را�سات	املهتماّ ))(		وقد	اأ�سار	هذا	الباحث	من	خالل	الناّظر	يف	الداّ
را�سات	اللاّ�سانية	التي	اأق�ست	 را�سات	التي	اعتنـــت	بهذا	اجلانب	وخا�سة	الداّ الداّ

مت	من	جمالها	ومل	تنظر	اإالاّ	للتاّلفظ،	انظر:		 ال�ساّ

Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p65.
د«	ملحمود	 مـــت	يف	كتاب	»الـــ�ساّ �س	مقـــاال	لدرا�سة	ال�ساّ ))(	يقـــول	علي	عبيـــد	)خ�ساّ
مت.	وهي	 ت	بال�ساّ ـــة	اهتماّ امل�سعدي(:	»اأعرنـــا	البحـــث	على	ثالثة	مراجع	عربياّ

مـــت«،	�س16-4.	وجابر	ع�سفور،	 	يف	قولة	ال�ساّ التاّالية-مطـــاع	�سفدي،	نـــ�ساّ
ادرة	عن	لندن(،	 د	اإىل	�سمت	الوجود«،	جريدة	احلياة	)ال�ساّ »من	�سمت	التاّوحاّ

مت	والكالم	من	خالل	كتاب	االأمثال	 �س13.	وح�سيـــب	ك�سراوي،	مدلوالت	ال�ساّ
م،	الف�سل	االأول	يف	حفظ	اللاّ�سان،	بحث	لنيل	�سهادة	 الأبي	عبيد	القا�سم	بن	�سالاّ

ود،	كلاّيـــة	االآداب	مبنوبة،	 ـــادي	�سماّ الكفـــاءة	يف	البحث،	بـــاإ�سراف	االأ�ستاذ	حماّ

مت	 نة	اجلامعياّة	1989-1988.	وجميعها	قاربت	ال�ساّ جامعة	تون�س	االأوىل،	ال�ساّ
يف	�سوء	اخت�سا�سهـــا،	فمطاع	�سفدي	تناوله	من	زاوية	فل�سفياّة	وجابر	ع�سفور	

ا	املرجع	الثاّالـــث	واإن	كان	اأكر	 	اأماّ نظـــر	فيـــه	انطالقا	من	مقاربة	ديوان	�سعـــرياّ

قـــا	فقد	نظر	اإليـــه	من	خالل	م�سدر	قدمي	فكانت	مقاربتـــه	اأقرب	اإىل	اللاّغة	 تعماّ

والفقه	واحلديث.	انظر:	املقال	املذكور	�سابقا	�سمن	IBLA	�س67-68.
	مثل،	 احمة	اإىل	جتديد	اخلطـــاب	ال�سردياّ 	وهنـــاك	بع�س	البحوث	االأخـــرى	الطاّ

اهرة	الق�س�سياّة. ية	اجلديدة:	مقاالت	يف	الظاّ اإدوارد	اخلراط:	احل�سا�ساّ

ـــة	بال�سمت	يف	 را�سات	املهتماّ لكـــن	املالحـــظ	يف	العقد	االأخري	ظهـــور	بع�س	الـــداّ

اخلطـــاب	الـــ�سردي،	منهـــا	بع�س	البحـــوث	املنجـــزة	يف	اإطـــار	املاجي�ستري،	مثل	

خ�سائ�س	ال�سمت	يف	رواية	»جممع	االأ�سرار«	:	الإليا�س	خوري.	

)(( Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p66-67.
))(		املرجع	نف�سه.
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ة  ف�سياّة	واالجتماعياّة	والتاّاريخياّ روط	الناّ جمموع	ال�ساّ

ا	ويف	زمان	 ا	يف	حلظة	ماّ د	اإر�سال	ملفوظ	ماّ التي	حتداّ

.
)((
ومكان	معينني

ـــة	كرى	الأناّه	يحتوي	 مت	اإمكانات	تعبريياّ ولل�صاّ

على	الذي	ال	َنعرف	والذي	ال	َندري	اأو	الذي	ال	نقدر	

مت	يقول	مـــا	يحاول	القول	 	ال�صاّ علـــى	قوله،	بـــل	اإناّ

هدمه	ويرز	ما	ي�سعى	الـــكالم	اإىل	اإخفائه،	ويبني	

	اللاّغـــة	تنتظم	 ئـــه	؛	الأناّ مـــا	يحاول	الـــكالم	اأن	يجزاّ

هاية	 انطالقـــا	من	فراغ	حول �سمت	هو	البداية	والناّ

ريي	على	 د	بيار	ما�صاّ ،	ولذلك	فقد	اأكاّ
)((
	خطاب لكلاّ

	هو	ما	ال	يقوله،	ولي�س  	يف	اأثـــر	اأدبياّ :	»الذي	يهماّ اأناّ

مت	 ،	ويف	التاّجربة	اجلمالياّة	يلعب	ال�صاّ
)((
ما	يقوله«

.
)((
ا	يف	م�ستوى	التاّقباّل دورا	مهماّ

مت  )- الّلغة وال�صّ

	 يميائيـــة	للفكر	الب�سرياّ ياّة	ال�ساّ ترتبط	اخلا�ساّ

بالعالقـــة	بني	احلـــ�سور	والغيـــاب.	وهـــي	م�ساألة	

يء	 الـــ�ساّ مـــكان	 تظهـــر	 عالمـــة	 	 لـــكلاّ جوهريـــة	

مـــت	البليغ	اأثنـــاء	التاّبادل  الغائـــب.	وُيـــدرُك	ال�صاّ

))(		املرجع	نف�سه،	�س66-67.
))(	املرجع	نف�سه،	�س68.

	»ما	يجب	الناّظر	اإليه	يف	اأثر	ما	هو	ما	ينق�سه	اأي	ما	 ))(		ذهب«	بيار	ما�سريي	اإىل	اأناّ
ى	 ل	يف	االأثر	يتبداّ 	اخلطاب	امل�سجاّ ح	به	نتيجة	عوائق	ونقائ�س.	ذلك	اأناّ مل	يـــ�سراّ

را	على	ذلك	الذي	ينق�سه	 ن	فيه	نلفيه	متوفاّ ـــه	غري	مكتمل	لكننـــا	عند	التاّمعاّ وكاأناّ

	�سيء	وهو	باق	 فالبـــوؤرة	الثااّوية	فيه	هي	ذاك	املكان	الذي	يحتاج	اأن	يقال	فيه	كلاّ

ب	ما	يقال.	فامل�سكوت	عنه	يف	اخلطاب	اإذن	لي�س	نق�سا	يتطلاّب	 وام	يرتقاّ على	الداّ

ح	به	يك�سفه	عر	مـــا	يف	حوزته	من	حروف	اأو	كلمات.	 	ما	مل	ي�سراّ اإكمـــاال	بـــل	اإناّ

مـــت	هو	الـــذي	مينحه	وجـــوده.	وتبًعا	لذلك	فالـــكالم	يف	اخلطاب	 	ال�ساّ بيـــد	اأناّ

ال	يكتفـــي	بذاته	الأناّه	م�سروط	بغياب	فاإن	رمنا	ا�ستيعاب	اخلطاب	حقيقًة	فعلينا	

ال	ال	يحيل	على	املدلول	 �س	االأ�سياء	والداّ ال	ذلك	الغياب...	فالكالم	ي�سواّ اأن	نعي	اأواّ

	، مت	يف	ال�سداّ مبـــا�سرة.	فاللاّغـــة	بقدر	ما	جتلي	تعتـــم«.	انظر:	علي	عبيـــد،	ال�ساّ

70،	الهام�س.	
 L’éducation	فلوبري	لكتاب	قراءته	على	علاّق	عندما	بذلك	برو�ست	 ))(	فقـــد	اأح�ساّ
ا	 يء	االأكـــر	جمـــاال	لي�س	اجلملـــة	واإمناّ sentimental	قائـــال:	»يف	نظـــري	الـــ�ساّ
مت	هو	نقيـــ�س	الكالم«.	 	ال�ساّ «	فـــاإناّ ـــا	يف	م�ستوى	االإنتـــاج	االأدبياّ البيـــا�س«.	اأماّ

انظر:	املرجع	نف�سه.

داالاّ	 باعتبـــاره	غيابـــا	 	Échange verbal	 القـــويلاّ

ن	 على	الكالم	املنطوق	اأو	الكلمات	املكتوبة،	و	ميكاّ

مـــن	التفكـــري	يف	امل�ستوى	اللاّغـــوي	يف	العالقة	بني	

	 الغياب	واحل�سور	انطالقا	من	حركتي	االعتباطياّ

�ستني	للعالمة	اللاّ�سانياّة	وللتاّقطيع	 	املوؤ�ساّ واالتاّفاقياّ

اأو	)دال/مدلول(،	 )اأ�سوات/اأفـــكار(	 	 اللاّـــ�سايناّ

	الذي	 ال	والعامل	احلقيقياّ 	العالقـــة	بني	الداّ اأي	اأناّ

نا	يف	التاّوا�سل	 ـــة،	ولكناّ حتيل	اإليه	عالقة	اعتباطياّ

نحتـــاج	اإىل	�سرورة	تريـــر	تلـــك	العالقـــة	ذاتها	

قـــع	تقطيع	جديـــد	للعالمة	 التـــي	متنح	لذلـــك	تواّ

ـــة	على	اإثر	اإدراك	غيـــاب	للتاّوازن	بني	اللاّغة	 اللاّغوياّ

والواقـــع	؛	اأي	بني	�صيء	ِقيل	وبني	�صيء	يهرُب	عن	

الكالم.	و	نتيجة	لذلـــك	تبدو	احلدود	بني	الكالم	

 Parole	الناطق	والكالم	Parole parlée	املنطـــوق

	)M.-Pontyمارلوبانتي	مفهوم	بح�سب(parlante

ة. كة	ومتغرياّ متحراّ

	�صديد	االرتباط	بهذه	 مت	البالغـــياّ ويبدو	ال�صاّ

ة	؛	بني	مـــا	قيل	وبني	ما	يبقى	 احلـــدود	غري	امل�ستقراّ

ع	الذي	 	التقطاّ .	وبذلك	فـــاإناّ
)((
علـــى	حافة	الكلمات

مـــت	البليغ	الذي	 �سه	اللاّغـــة	قد	يتجـــاوزه	ال�صاّ تـــوؤ�ساّ

اللة،	 يفتتح	امل�سمـــون	كما	لو	اأناّه	حركـــة	خالدة	للداّ

ر	فيه. مفكاّ اأو	مثل	جمال	للتاّفكري	يف	الالاّ

مت	حدثا	يف	اللاّغة	 ـــة	يغدو	ال�صاّ 	وبهذه	الفر�سياّ

	ولـــه	الوظائـــف	 يميائـــياّ لـــه	اأ�س�سه	يف	العمـــل	ال�ساّ

ـــة	نف�سهـــا	التي	 ـــة	والتاّداولياّ يميائياّ ـــة	وال�ساّ كيبياّ الرتاّ

متتلكها	اللاّغة.

)(( Pour plus de détails voir: Z. Timenova Valtcheva: Le silence 
littéraire et ses formes dans l’oeuvre romanesque de Marguerite 
Duras (doctoral dissertation), Universidade de Coimbra, 
Faculdade de Letras, 2008.
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مت والّتوا�صل القويّل: )- ال�صّ

ـــوا�سل	بني	الب�سر �صاأنه	 يته	يف	التاّ مـــت	اأهماّ لل�صاّ

ـــة	الكالم.	ويعتـــر	االمتناع	عن	الكالم،	 �صاأن	اأهمياّ

ـــا	م�سحونا	باملعنـــى	مثله	مثل	 كذلـــك،	عماًل	تداوليًّ

مت	لي�س	فراغا	بل	هو	قابل	 ممار�سة	الكالم،	وال�صاّ

للتاّاأويل.	ولذلك	اقرتح	بيار	فان	دان	هوفل	يف	اإطار	

مت،	يف	 درا�ستـــه	للعالقة	بني	الكلمة	والكالم	وال�صاّ

ظي	الفر�سياّة	التاّالية: امل�ستوى	التاّلفاّ

رفـــ�س  )اأو	 �سمـــت	 	 اأياّ اإىل	 ننظـــر	 »عندمـــا	

للتاّوا�سل(	مـــن	زاوية	التاّلفظ	ويف	عالقته	باملنطوق	

 Non-parole	الالاّكالم	عمـــل	اأناّه	نالحظ	واملكتوب

ا	يف	 كلمـــة	Non-mot وهـــو	مـــا	ينتـــج	نقـــ�سً اأو	الالاّ

كيب	وله	 ـــل	جـــزًءا	مدجًمـــا	للرتاّ امللفـــوظ[...[	ميثاّ
.
)((

داللة	يف	الكالم«

	ومـــن	هذا	املنظور	اأعطى	بيـــار	فان	دان	هوفل	

مـــت	القيمـــة	نف�سهـــا	التـــي	اأعطاهـــا	للـــكالم	 لل�صاّ

.	قابلـــة	للتاّاأويل،	
)((
واأ�سنـــد	لعمـــل	الالاّكالم	داللـــة

ياغـــة	ولكن	ب�صعوبة،	 فـــ�سال	عن	اأناّها	ممكنة	ال�صاّ

عة	الأناّها	ترتكز	على	�سياق	 ـــات	التاّاأويل	متنواّ وفر�سياّ

مت	يف	االإطار	 ،	وال�صاّ
)((
ا 	مت�سع	جـــداّ خـــارج	ل�سايناّ

	�صديد	االرتباط	ب�سلـــوك	املتكلاّم	ومواقفه	 ظياّ التاّلفاّ

	 	فعل	فردياّ مـــت	البليغ	رداّ واختياراتـــه،	ويعتر	ال�صاّ

 .
)((
	عبارة	ديكرو على	حداّ

ا	يرتبط	 مت	ف�ساء �سيميائياّا	عمودياّ ويفتح	ال�صاّ

	لتاأ�سيـــ�س	ظواهر	الـــكالم	واملعنى	 بالبعـــد	االأفقـــياّ

)((  Pierre Van Den Heuvel Parole, mot, silence (pour une po -
tique de l’enonciation) p67.

))(	املرجع	نف�سه،	�س65.
)(( Zlatka Timenova Valtcheva, Les silences du dialogues 

romanesque dans Moderato Cantabile de Marguirite, p98.
))(	املرجع	نف�سه،	�س99.

بعيـــدا	عـــن	اأن	يهدم	الـــكالم	ويحافـــظ	على	عمق	

مت.	ولي�س	هذا	 	بال�صاّ 	اخلا�ساّ يميائياّ الفـــ�ساء ال�ساّ

	وال	هو	ف�ساء  	واليومياّ 	والبديهياّ ف�ساء	املعنى	اجللياّ

ا	هو	ف�ساء  د	واملعروف	واإمناّ املعنى	امل�سرتك	املحـــداّ

	الذي	ت�ستحيل	االإحاطة	به،	اإناّه	ف�ساء  املعنى	املحرياّ

اخل	 كة	يوجد	فيها	ملا	قبل	وملا	بعد	والداّ اأبعـــاد	متحراّ

واخلارج	واحلامل	واملحمول	يف	حالة	ان�صهار.	اإناّه	

	حيث	ياأخـــذ	املعنى	اأ�سله	من	اأوجاع	 فـــ�ساء تلفيقياّ

الف�صل	والقطيعة	والتاّحديد	والتاّفريق.

)- ال�صمت يف الأدب:

مت	يف	االأدب	باعتبـــاره	فعل	كتابة،	 يحلاّـــل	ال�صاّ

فمـــن	 االأدب	 مـــت	يف	 ال�صاّ درا�سة	 مـــن	 ـــن	 ولنتمكاّ

	اأن	نعتر	اأن	هنـــاك	وجودا	لنية	م�سروع	 الـــ�سرورياّ

	 	يف	�سيـــاق	جمايلاّ نـــة	ملنطـــق	اإن�سائياّ كتابـــة	مت�سماّ

اأرنودريكنـــار اأ�صار	 وقـــد	 	. واإيديولوجـــياّ 	 وثقافــــياّ

	يف	كتابـــه	»االأقوال	ال�سائعة«	
)(( Arnaud Rykner

قا�س حول	غايات	 ه	الناّ ـــة	توجاّ اإىل	فكرة	تبدو	جذرياّ

	للاّغة،	 	»ال�صمت	هو	حَتدٍّ 	قائـــال	اإناّ مـــت	االأدبياّ ال�صاّ

	كلُّه،	 يُّ ،	بل	هو	اخللـــق	الفناّ 	َخْلـــٍق	َقويلاّ ـــه	اأفق	اأيِّ اإناّ

د	للمنطق،	وميكن	اأن	يظهر	 	متداّ 	اأياّ الأناّه	ي�سري	�سداّ

	 ية	لكلاّ باعتبـــاره	الغايـــة	القـــ�سوى	والوجهـــة	ال�سراّ

كالم	ولـــكل	عمـــل	يرفـــ�س ا�سرتجـــاع	الـــكالم	من	

	�سلفا	للاّغة	وللعـــامل،	وباتاّباعنا	 خالل	الناّظـــام	املعداّ

ية	للكالم	؛	 مت	عنوان	حراّ لهذا	املنظور	ي�صبح	ال�صاّ

للموت	واالنبعاث	من	جديد	من	اأجل	عالقة	جديدة	

	ُيْخِفي	�سحـــر	الكاتب	يف	 	االأدبـــيُّ بالعـــامل.	والفـــنُّ

َد،	وتعطي	 َع	لتحدِّ مواجهة	اللاّغة	التي	يجـــب	اأن	ُتطوَّ

	 م	وتدعو	للحياة	وتعطي	لالآخرين	الَعامَلَ �صكال	وتنظاّ

)(( Rykner, A: Paroles perdues, faillite du langage et represent -
tion, p49.
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واالأ�ْصَياَء،	وي�سيطر	على	عوامل	التاّخييل..	اإناّه	ُيوؤ�س�س 

مـــت	ُتْعَطى	 غبة.	وبال�صاّ مملكتـــه	علـــى	اأرا�سي	الراّ

َم	يف	 للكلمات	اأْج�َساٌم،	ولذلك	على	الكاتب	اأن	َيَتَحكَّ

م	يف	اللاّغة	 َن	من	الو�سول	اإىل	التاّحكاّ الكلمـــات	ِلَيَتَمكَّ

	�صيء	مبا	فيه	 مت	حيث	كلاّ ن	من	اإظهار	ال�صاّ ويتمكاّ

.
)((
ها	ال	تقول	�صيئا الكلمة	ُينفخ	بالفم	ولكناّ

ويف	هذا	املجال	جند	فكرة	مماثلة	لروالن	بارت	

ـــة	لالأدب	 ة	االأ�سا�سياّ يقـــول	فيها:	»اللاّغـــة	هي	املـــاداّ

عمومـــا	؛	وحتى	تكـــون	اللاّغة،	ال	يجـــب	اأن	نقتل	من	

	 ر	لها	اأياّ اأنتجهـــا	ولكن	من	اأجل	هذا	القتـــل	ال	يتوفاّ

	ذاتها	التي	يجب	 تنظيـــم	اآخر	اإالاّ	هذه	اللاّغـــة	يف	حداّ

.
)((
اأن	ُتْهَدَم«

	اأْن	ي�صل	 ويف	هذا	املعنى	ال	ميكن	للمقول	االأدبياّ

دت	الكلمة	 اإىل	اأعلـــى	درجـــات	االإتقـــان	اإالاّ	اإذا	احتاّ

مت. وال�صاّ

	هو	نتيجـــة	اختيار  مـــت	االأدبـــياّ 	وبذلـــك	فال�صاّ

ـــة	اأدبياّة	؛	اإناّه	اختيار	الوجه	 	يف	اإطار	جمالياّ اأ�سلوبياّ

،	القـــادر	بفـــ�سل	بعـــ�س  	للنـــ�ساط	اللغـــوياّ اخلفـــياّ

اأ�ساليب	الكتابة	التي	يعتمدها	الكاتب.

	اإالاّ	من	 	االأدبـــياّ ـــ�ساّ مـــت	يف	الناّ 	وال	يوجـــد	ال�صاّ

ـــة	ويدرك	كما	لو	 ردياّ خالل	الكلمـــات	واالآلياّات	ال�ساّ

عر	اإىل	 مـــت	يف	ال�ساّ ـــه	اأثـــر	للمعنى،	ويحيـــل	ال�صاّ اأناّ

مت	 االإيقاع،	ومن	هذا	املنطلق	ميكن	اأْن	ُيدرك	ال�صاّ

ـــا،	ولذلك	فهو	�سمت	بليغ	يوجد	املعنى	بني	 فيزيائياّ

الكلمات	وبعدها.

ثوا	 	اأغلب	الكتاّاب	الكبار	قد	حتداّ وقـــد	وجدنا	اأناّ

واهد	الاّتي	 مت،	من	خالل	العديد	من	ال�ساّ عـــن	ال�صاّ

)(( Ibid, p99.

)(( Barthes, R, Le bruissement de la langue, p279.

اهرة	يف	اخلطاب،	غري	اأناّنا	لن	 تـــ�سري	اإىل	هذه	الظاّ

ُنورد	خمتلف	مواقفهم	واآرائهم	فاملجال	من	ناحية	

	 ئي�سياّ 	هذا	لي�س	اهتمامنا	الراّ ي�سيق	لذلك،	كما	اأناّ

نا	هو	الناّظر	يف	 مت،	بـــل	الذي	يهماّ من	درا�سة	ال�صاّ

مـــت	ومـــا	العالقة	 ـــة	ت�صنيفهـــم	الأ�صكال	ال�صاّ كيفياّ

مـــت	بالـــكالم.	ففـــي	الكتابة  التـــي	اأقاموهـــا	لل�صاّ

اتيـــة	تكـــون	وظيفة	االأخبـــار	خا�سعـــة	للوظيفة	 الذاّ

مـــت،	فما	ال	ميكن	 	ال�صاّ وتيـــة	وهي	دفـــاع	�سداّ ال�صاّ

	املكتـــوب	ميكن	قوله	 قوله	عـــر	اخلطاب	التقليدياّ

واية	عموما	 عر	الكثري	مـــن	اللاّغة	الفارغة.	ويف	الراّ

ُل	 مت	والثاّغـــرات	التي	ُت�سجَّ هناك	الكثـــري	من	ال�صاّ

	جزء	�سامت	 واية	الاّتي	تعتر	اأهـــماّ منذ	فاحتـــة	الراّ

	غايتنا	االأ�سا�سياّة	من	خالل	 .	وتن�صباّ
)((
واية يف	الراّ

مت	يف	بع�س	حوارات	 هذا	املقال	على	الناّظر	يف	ال�صاّ

يب	�سالح،	 رواية	»مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�سمال«	للطاّ

مت	�صكال	مـــن	اأ�صكال	االنحراف	يف	 باعتبـــار	ال�صاّ

اخلطاب	غري	املبـــا�صر.	ولكن	�سنـــ�سري	يف	البداية	

ـــة	يف	بنية	احلكاية	 	املوا�سع	اال�سرتاتيجياّ اإىل	اأهـــماّ

ن	 ية	هذا	املكواّ ن	�سمتا	لالإ�صارة	اإىل	اأهماّ التي	تت�سماّ

واية. 	يف	الراّ اخلطابياّ

)- ال�صمت يف اأحداث الّرواية:

فنا	 يب	�سالح	حاول	اأن	يعراّ 	الطاّ غـــم	من	اأناّ 	بالراّ

اوي	واأناّه	كان	يدر�س	االقت�صاد	 مبكان	قدوم	هذا	الراّ

مت	موجزة	يغلب	 	املعلومات	قداّ يف	بريطانيـــا	اإالاّ	اأناّ

عليها	االختزال	واالإيجاز،		ون�سبة	ال�صمت	يف	هذه	

مت	يف	�سيغة	االإ�سمار	اأكر	من	 املعطيات	التـــي	قداّ

	هذا	االإ�سمار	 ن�سبة	الناّطق	بكثري،	باالإ�سافة	اإىل	اأناّ

اوي	يف	البوح	بها	 ميثاّل	ثغـــرة	زمنياّة	ال	يرغـــب	الـــراّ

مت	وبه	 ا	يفتتـــح	بال�ساّ 	كالم	اإمناّ ))(		قـــد	ذكـــر	ذلك	فان	دان	هوفـــل	حني	قـــال:	»كلاّ
يختتم«.	انظر:

Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p66.
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	لـــه،	فتبدو	وكاأناّها	ثغرة	زمنياّة	وقع	اإغفالها	 للمروياّ

اأو	جـــزء	مـــن	االأحـــداث	م�سكوت	عنـــه	يف	احلكاية	

	اأو	م�سترت،	اأو	م�سار	اإليه	 ا	ب�سكل	علنياّ ـــا	اأو	جزئياّ ياّ
كلاّ

،	مثل:	»�سبعـــة	اأعوام	
)((
ـــة	تف�سحـــه بقرائـــن	زمنياّ

اوي	 	الراّ .	اإالاّ	اأناّ
)((
	اإليهـــم	واأحلـــم	بهـــم« واأنـــا	اأحناّ

ثنا	عن	حياة	 مت	فبـــداأ	يحداّ �سيعـــود	ثانية	اإىل	ال�صاّ

ا	ُي�سري	 ـــة	اأخرى	هي	م�صطفـــى	�سعيد،	مماّ �صخ�صياّ

اوي،	ويف	اإطار	ا�سرتاتيجياّتية	احلكائياّة،	 	الراّ اإىل	اأناّ

قـــد	تالعب	بالقارئ،	فما	اأحاطنا	به	ِعْلمَا	يف	البدء	

ا	بـــداأ	يف	الك�سف	 ثنـــا	عنـــه،	وما	اأغفلـــه	عناّ مل	يحداّ

	 	الفاحتة	يف	العمل	االأدبياّ عنـــه.	ومن	هنا	نتبـــني	اأناّ

مٍت	 هـــي	حلظة	مواجهـــة	بني	خطابني:	خطـــاِب	�سْ

.	وهي	بقـــدر	ما	تنطوي	على	التاّعبري	
ٍ
وخطاِب	كالم

ـــن	التاّعبري	باحلـــذف	وت�ستخدم	 باالإفـــ�ساح	تت�سماّ

ا	 .	مماّ
)((
�صريح التاّلميـــح	اأ�سعاف	ا�ستخدامهـــا	التاّ

ًة	كاملـــًة	�سكت	عنها	 	هنـــاك	ق�صاّ يجعلنـــا	نتبني	اأناّ

ة	 ة	اأخرى	هي	ق�صاّ 	احلديـــث	عن	ق�صاّ اوي	وخرياّ الراّ

م�صطفـــى	�سعيـــد	الاّتي	هـــي	االأخـــرى	ت�ستمل	على	

الكثري	مـــن	الفراغـــات	والثاّغرات،	مـــن	ذلك	مثال	

	حادثـــة	اختفائه	ال	ُتعطـــي	معلومات	عن	نهايته،	 اأناّ

	االنتحـــار	اأم	اختار	 ـــه	خرياّ فهـــل	انتهـــى	غرقا	اأم	اأناّ

	االحتمـــاالت	موجودة	 االن�سحـــاب	واالختفاء،	فكلاّ

	اأيـــ�سا من 
)((
ومقبولـــة	تاأويـــاًل.	وتعتـــر	اخلامتـــة

امتـــة	يف	روايـــة	مـــو�سم	الهجرة	اإىل	 االأجـــزاء	ال�صاّ

يب	�سالح	غـــري	منتهية	 مـــال،	فقد	جعلهـــا	الطاّ ال�ساّ

يها	اإكمـــال	نق�صها	وا�ستنطاق	 ومفتوحـــة	تتيح	ملتلقاّ

�سمتهـــا،	ويتجلاّـــى	ذلـــك	وا�سحـــا	من	خـــالل	تلك	

،	�س77.  داّ مت	يف	ال�ساّ ))(		علي	عبيد،	ال�ساّ
مال،	�س29. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ

)(( Pierre Van Den Heuvel, Parole, mot, silence, p110.
	به	 	كالم	بـــني	�سمتني	وحـــ�سور	يحفاّ 	االإبداعياّ 	النـــ�ساّ ))(		يقـــول	علـــي	عبيـــد:	»اإناّ

	ملحمود	امل�سعدي،	�س	75. مت	يف	ال�سداّ غياب«.	انظر:	علي	عبيد،	ال�ساّ

واية	 اوي	يف	خامتـــة	الراّ يحـــة	التـــي	اأطلقها	الراّ ال�صاّ

يل،	بعد  وهو	ي�سبح	حماوال	الناّجاة	من	الغرق	يف	الناّ

	 كت	قدمياّ اوي:	»وحراّ حماولته	االنتحار،	يقول	الـــراّ

ـــى	�سارت	قدمي	كلاّها	 	ب�صعوبة	وعنف	حتاّ وذراعـــياّ

	ما	بقيت	يل	مـــن	طاقة	�سرخت،	 فـــوق	املاء.	وبـــكلاّ

	ي�صيح	يف	مـــ�سرح:	الناّجدة.	 نـــي	ممثاّل	هـــزيلاّ وكاأناّ

هاية	مفتوحة	على	احتماالت	 .	فهذه	الناّ
)((
جـــدة« الناّ

اوي. كثرية	مرتبطة	مب�صري	الراّ

نـــات	 مـــت	خمتلـــف	مكواّ وعمومـــا	يتخلاّـــل	ال�صاّ

	االأ�ساليب	اخلطابياّة	 	ويظهـــر	يف	كلاّ وائياّ العمل	الراّ

�سنحـــاول	 ولذلـــك	 وحـــوارا،	 وو�سفـــا	 �سردا	

درا�ستـــه	ارتباطا	باحلـــوار،	باعتبـــاره	ميثاّل	�صكال	

القـــويلاّ التاّفاعـــل	 يف	 االنحـــراف	 اأ�صكال	  مـــن	

(Déviation de l’interaction) الناّاجمة	عن	خمالفة	

	والكيف	 مبداأ	التاّعاون	واملبادئ	الناّاجمة	عنه	)الكماّ

والعالقـــة	والـــو�سوح(	وال	نعني	باالنحـــراف	عدم	

	االأحوال،	عن	االإف�صاح	والقول	 قدرة	املتكلاّم،	يف	كلاّ

ة	خطابياّة.	 	خطاّ لـــوك	التاّفاعلياّ بل	اختياره	هذا	ال�ساّ

مت.	عر	 ـــز	عملنا	على	عالقة	احلوار	بال�صاّ و�سرنكاّ

خ�صياّة،	 الناّظـــر	يف	املواطـــن	التي	تلتجئ	فيهـــا	ال�ساّ

مت.	 ـــاَوُر	اإىل	ال�صاّ رف	االآخر	وحُتَ ـــاِوُر	الطاّ وهي	حُتَ

كما	اأناّنا	�سنحاول	الناّظر	يف	اأنواعه	ودالالته.	

مو�صم  رواية  يف  احل��وار  يف  م�ت  ال�صّ  -(
الهجرة اإىل ال�صمال:

	احلوار	مبا	 مـــا	ميكـــن	االإ�صارة	اإليـــه	بـــدءا،	اأناّ

مـــت	باملفهوم	 هـــو	كالم	منطـــوق	فهو	نقيـــ�س	ال�صاّ

.	واحلـــوار	يف	رواية	املو�سم	اأتـــي	اأ�سا�سا  التقليـــدياّ

خ�صياّة	 مت	الذي	جلاأت	اإليه	ال�ساّ لتفجري	هـــذا	ال�صاّ

مال،	�س156. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
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ئي�سياّة	م�صطفى	�سعيد	ليخفي	احلقيقة	لي�س	عن	 الراّ

اأفراد	القرية	االآخرين	بل	اأي�سا	عن	عائلته،	ممثاّلة	

اوي	هو	الوحيد	فقط	من	بني	 يف	زوجته	وابنيه.	والراّ

	اأهـــل	القرية	الاّذين	عرفـــوا	م�صطفى	�سعيد	هو	 كلاّ

مـــت،	ومهما	كانت	 الذي	�سعـــى	اإىل	ك�سر	هذا	ال�صاّ

	 ـــروف	التي	دفعـــت	البطل	اإىل	البـــوح،	وهل	اأناّ الظاّ

الذي	قاله	واأخر	بـــه	هو	احلقيقة	كاملة	بال	نق�س 

ثنا	 اأو	�سمـــت.	وملـــاذا	اختار	هـــذا	الـــراوي	اأن	يحداّ

عن	م�صطفـــى	�سعيد	رغم	ما	اأوهمنـــا	به	يف	بداية	

تـــه	من	خالل	البدء	 	علينا	ق�صاّ وايـــة	باأناّه	يق�ساّ الراّ

	فجاأة	جمرى	 ات	غري	اأناّه	يغـــرياّ باحلديـــث	عن	الـــذاّ

ثنا	عن	 احلديـــث	م�سريا	منـــذ	البـــدء	اأناّه	لـــن	يحداّ

 .
)((
ة	اأخرى« ة،	قائال:	»لكن	تلك	قـــ�ساّ هذه	القـــ�ساّ

ة	 	لنا	التاّ�ساوؤل	عن	هذا	العدول	عن	الق�صاّ فاإناّه	يحقاّ

ة	الثاّانية،	اأَولي�س	يف	هذا	التاّمويه	 االأوىل	اإىل	القـــ�ساّ

ة	من	 �سكـــوت	مقـــ�سود	و�سمـــت	عـــن	مرحلـــة	هاماّ

ة	 حياتـــه	يف	اجنلرتا؟!	واإن	كان	اأوهمنا	اأكر	من	مراّ

	حياته	هناك	كانـــت	عادية	لي�س	فيها	�سوى	اأناّه	 باأناّ

ى	�سبع	�سنوات	يبحث	يف	�سرية	حياة	�صاعر	 قد	ق�ساّ

اوي	حقيقة	ما	حدث	 	مغمور،	فال	يعلم	الراّ اجنليزياّ

ت.	 نوات	ال�سبع	التي	مراّ يف	تلك	ال�ساّ

ل	ثغرات	 	احلوار	ُي�سجاّ وما	يالحظ	يف	الرواية	اأناّ

	 	اأبرزها	تلـــك	التـــي	تخلاّلت	رداّ ـــة	كثرية،	لعـــلاّ زمنياّ

اوي	 	حياته	املا�سية	للراّ م�صطفـــى	�سعيد	وهو	يق�ساّ

قبـــل	قدومه	القريـــة	وهو	ذاتـــه	منذ	البـــدء	ك�سف	

ـــه	لن	يخره	 رف	الثـــاين	يف	احلوار	اأناّ اوي	الطاّ للـــراّ

ي	 ة	طويلة،	لكناّ 	التاّفا�سيل،	يقـــول:	»اإناّها	قـــ�ساّ بـــكلاّ

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س29.

ك	 	�صيء.	وبع�س	التاّفا�سيل	لن	تهماّ لـــن	اأقول	لك	كلاّ

.
)((
كثريا،	وبع�سها...«

.
)((
»طويت	املرحلة	االأوىل	يف	عامني«

.
)((
بعد	ثالثة	اأعوام	

فهـــذه	االختزاالت	حتاّى	واإْن	حـــاول	فيها	البطل	

	تلخي�صها	 منياّة	فاإناّ ة	الزاّ ذكر	ما	حدث	يف	تلك	املداّ

ة	ثغرات	 ذاك	غري	قادر	على	اإكمال	الناّق�س،	بل	ثماّ

ـــة	كثـــرية	ال	يظفر	القـــارئ	فيها	علـــى	اإ�صارة	 زمنياّ

بط	 منياّة	بال�ساّ ة	الزاّ 	له	ما	حـــدث	يف	هذه	املـــداّ تبنياّ

	البطل	 ولو	عن	طريق	التاّلخي�س،	من	ذلك	مثال	اأناّ

ة	من	و�سوله	اإىل	 مل	يخرنا	مبا	وقع	يف	الفرتة	املمتداّ

القاهرة	من	اخلرطـــوم	اإىل	الفرتة	التي	ترك	فيها	

القاهرة	متاّجها	اإىل	بريطانيا	وكيف	�سافر	واكتفى	

�سيف	 باحلديث	عن	اأناّه	�سافر،	يقول:	»وكانا	على	الراّ

.	فقد	
)((
حني	اأقلعت	بـــي	الباخرة	من	االإ�سكندرية«

ــا	كان	يف	الثانية	ع�سرة	 ث	عن	نفـــ�سه	ملاـّ كان	يتحـــداّ

	اخلام�سة  ثنا	عن	عمـــره	وهـــو	يف	�سناّ وفجـــاأة	يحداّ

ني	 عـــ�سرة،	يقـــول:	»كنت	يف	اخلام�سة	عـــ�سرة	يظناّ

.	فهنـــاك	ثغرة	بثالث	
)((
مـــن	يـــراين	يف	الع�سرين«

ي	من	 �سنوات	مل	يخرنا	فيها	ب�سيء	وال	يظفر	املتلقاّ

	هناك	يف	 الكالم	املنطوق	عنها	بتو�سيح،	بل	ت�ستقراّ

.
)((
	ا�ستف�سارات« مت	»حياّز	فراغ	يـــ�سخاّ عامل	ال�صاّ

منياّة	التي	 واية	عن	هذه	الثاّغرات	الزاّ واالأمثلة	يف	الراّ

تظهـــر	يف	احلـــوار	كثرية	تطول	فتمـــ�سح	اأعواما	بل	

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س43.

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س35.

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س46.

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س48.
))(		امل�سدر	نف�سه.

د،	�س78. مت	يف	ال�ساّ ))(		علي	عبيد،	ال�ساّ
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من	يف	 عقـــودا	وتق�صر	فال	تتجـــاوز	الرهة	من	الزاّ

اوي	وبنت	حممود	بعد	 مثـــل	احلوار	الذي	جمع	الـــراّ

ي�س  	الراّ مـــوت	زوجهـــا م�صطفى	�سعيـــد	وطلـــب	وداّ

واج	منها	؛	اإذ	جند	هذا	احلوار:	»بعد	م�صطفى	 الزاّ

�سعيد	ال	اأدخل	على	رجل«.

يـــ�س	يريد	زواجك،	واأبوك	 	الراّ )...(	قلـــت:	»وداّ

ط	له	عندك«. واأهلك	ال	ميانعون	.	كلاّفني	اأن	اأتو�ساّ

و�سمتـــت	فرتة	طويلة	حتى	ظننت	اأناّها	لن	تقول	

الم	كاأناّه	 �صيئا...	واأخريا	اأح�س�ست	ب�صوتها	يف	الظاّ

	�ساأقتله	 واج،	فـــاإيناّ نـــ�سل:	»اإذا	اأجـــروين	على	الزاّ

منياّة	متثاّل	 . فهـــذه	الثغـــرات	الزاّ
)((
واأقتـــل	نفـــ�سي«

خ�صياّات،	�سمتا	ال	ياأتي	 �سمتا	يتخلاّل	حـــوارات	ال�ساّ

	 ف	زمنياّ ا	هـــو	توقاّ اللتقـــاط	االأنفا�س	فح�سب،	واإمناّ

خ�صياّات	يف	امل�سهد	ويكون	 	يخرتق	كالم	ال�ساّ ق�صدياّ

تـــه	دور	يف	توجيه	احلوار	وا�ستمرارياّته	وهو	 لق�صدياّ

خ�صيـــة	لغاية	ُت�سبه	الغاية	من	 خيار	َتعمد	اإليه	ال�ساّ

اإظهار	الكالم.

مت )- اأ�صناف ال�صّ

مـــت	بطـــرق	خمتلفة	وعـــر	اأ�ساليب	 	يـــرد	ال�صاّ

اوي	 عـــة	يف	�صكل	اإ�صارات	�سريحـــة	مـــن	الـــراّ متنواّ

مـــت	اأثناء	احلوار	هو	 اأو	يف	�سيغـــة م�سمرة،	وال�صاّ

،	ويف	املقاطـــع	احلوارياّة	يف	
)((
كالم	غري	منطـــوق«

التي	يظهر	
)((
واية	هنـــاك	العديد	من	االأ�سناف الراّ

د	فان	دان	هوفل	 مت	يف	احلوار،	وقـــد	حداّ بهـــا	ال�صاّ

مال،	�س100-101. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
الم،	احلوار	الق�س�سي:	تقنياته	وعالقاته	ال�سردية،	�س50. ))(		فاحت	عبد	ال�ساّ

	اأ�سنافه	تكاد	تكون	جمهولة. قد	االأدبي	فاإناّ مت	م�ساألة	مهملة	يف	الناّ ))(		ملاّا	كان	ال�ساّ
ذلك	اأناّنا	مل	نعر	لها	على	اأثر	اإال	عند	»فان	دان	هوفل«	اأثناء	اهتمامه	بدرا�ستة	

مت	بالق�سدياّة	»انظر	كتابه	املذكور	ال�سفحة،	72	وما	بعدها. عالقة	ال�ساّ

مت	 مـــت	�سنفـــني،	اأطلق	علـــى	اأحدهمـــا	ال�صاّ لل�صاّ

مق�صود،	وهذان	 مت	الالاّ 	واالآخر	ال�صاّ
)((
املقـــ�سود

وايـــة	مبختلف	 نفـــان	ر�سدهمـــا	يف	�سائـــر	الراّ ال�صاّ

ة: اأ�ساليبها	الق�ص�صياّ

مت	 )	اأ	(	ا�شتخدام الّتنقيط	عالمة	دالاّة	على	ال�صاّ

املقطـــع	 يف	 ل	 االأواّ الفـــ�سل	 يف	 ذلـــك	 جنـــد	

اوي	وم�صطفى	 احلواري	الاّذي	جمع	بـــني	الراّ

	عليـــه	الناّقاط	 �سعيـــد	حيث	جنـــد	�سمتا	تدلاّ

ك	...	ذاك	رجل	....	ذاك	 املتتابعة	قال:	»جداّ

 
)((
رجل	...	ت�سعون	عاما	وقامتـــه	منت�صبة«.

طة،	 	عنه	بامل�ساحة	املنقاّ مت	املُعراّ وهذا	ال�صاّ

ي	وظيفة	تتمثاّل	يف	تغيـــري	البطل	جمرى	 ُيـــوؤداّ

اوي	من	ورائه	 احلديث	الاّذي	كان	ي�سعـــى	الراّ

ـــة	م�صطفـــى	�سعيـــد	 بـــ�س يف	�صخ�صياّ اإىل	الناّ

	 ئي�سياّ من	خـــالل	االإ�سراب	عن	املـــو�سوع	الراّ

للحـــوار،	وحتويـــل	وجهته	اإىل	تقـــدمي	موقفه	

،	واإيـــراد	موقفـــه	منـــه،	وتقـــدمي	 مـــن	اجلـــداّ

فات	التي	ال	عالقـــة	لها	باملو�سوع	 بع�س	ال�صاّ

	:	اإناّه	ا�سرتاتيجيـــا	�سردياّة	 ـــ�ساّ �س	يف	الناّ مـــت	املقـــ�سود	هـــو	الفراغ	املكـــراّ ))(		»ال�ساّ
ي قـــ�س	اخلطاّ ـــف	قوله	وفيـــه	ثالثـــة	اأنواع	هـــي:	الناّ ـــا	ال	يريـــد	املوؤلاّ ترتجـــم	عماّ

 

نة	 ة(	املت�سماّ ق�سة	)غري	التاماّ
  (Le Marque Graphique)	وهو	اجلملة	النااّ

	من	ا�سم	العلم،	اأو	املنتهية	بنقط	 لبيـــا�س،	اأو	ت�سطيب،	اأو	اخت�سار	حلرف	اأويلاّ

ي	البطـــل	ر�سالة	فارغة	من	 تتابـــع،	واأيـــ�سا	بيا�س	�سفحـــة	باأكملها	من	قبيل	تلقاّ

اوي	يف	 متي:	وهـــو	عندما	ي�سرع	الراّ ـــوع	الثاّاين	فهو	الو�سف	ال�ساّ ا	الناّ �سديـــق.	اأماّ

ي	به	حتديد	االإطار	املكاين	 	فيوؤداّ مت	تعامله	مع	م�سهـــد	و�سفياّ التاّعامـــل	مع	ال�ساّ

ا	ثالـــث	هذه	االأنواع	 امتة	ونحوها.	اأماّ بيعـــة	ال�ساّ كيـــز	على	الطاّ 	اإىل	الرتاّ وائـــياّ الراّ

مت	االإن�ساين	من	 وت	(Le Silence de la Voix)	وهو	ال�ساّ فهـــو	:	�سمت	ال�ساّ
خ�سياّات.(	كما	تنتمي	اإىل	 	له	وال�ساّ اوي	مثال	واملروياّ ظ	)�سمت	الـــراّ وجهة	التاّلفاّ

واية	 دة	اأخرى	مثل	ما	هو	موجود	يف	الراّ 	هذه	اأنواع	معقاّ ردياّ مت	ال�ساّ اأ�سكال	ال�ساّ

مت	 ـــة،	يعك�سها	ال�ساّ اجلديـــدة	تطفو	على	�سطـــح	اخلطاب	كاأناّها	م�ساهد	و�سفياّ

دة	ور�سائل	ناق�سة	وخرائط	جغرافياّة	و�سمت	 	يف	�سورة	بيا�سات	متعـــداّ التاّحتياّ

�سوم	 االأطفـــال	ومتاثيل	العـــر�س	واجلمل	غري	امل�سموعة	والكلمـــات	املمحاة	والراّ

	على	 ـــذي	يحيل	يف	الناّ�ساّ مق�سود	فهو	الاّ مت	الالاّ ـــا	ال�ساّ اأة...وغريهـــا،	اأماّ املجزاّ

«	انظر:	علي	عبيد،	 ى	وعلى	ما	هو	اأخر�س	يف	الوعي	الباطنياّ م�سماّ
مني	والالاّ ال�ساّ

ال�سمت	يف	ال�سد،	IBLA،	�س82-83.
مال،	�س35. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
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مت	مهربا	 ئيـــ�سي	للحوار،	ومُيثاّل	هنا	ال�صاّ الراّ

اآمنـــا	للبطـــل	يلجاأ	اإليه	هروبـــا	من	حُما�سرة	

ة	التاّفاعلياّة	 وؤال	يف	اإطار	اخلطاّ اوي	له	بال�ساّ الراّ

خ�صياّات. التي	تعتمدها	ال�ساّ

مـــت	 يـــة	علـــى	وجـــود	ال�صاّ )ب(	اإيـــراد اإ�سارة ن�سّ

ـــُل	تعليقـــًا	 �صكل	ميثاّ متخلاّـــال	يف	احلـــوار	يف	

اوي،	وذلـــك	عر	ذكر	 ـــا	بوا�سطـــة	الـــراّ �سردياّ

كلمة	[�سمـــت[	اأو	بع�س	مرادفاتهـــا،	لتكون	
حاجـــزا	زمنياّا	يف	امل�سافـــة	احلوارياّة	القائمة	

ردي	 يف	امل�سهـــد.	وهي	جزء	مـــن	التاّعليق	ال�ساّ

ا	و�سفياّا	 م	تو�سيحـــا	بيانياّ اوي	الاّذي	يقـــداّ للـــراّ

لعملياّة	احلـــوار	بني	املتحاوريـــن،	�سواء	اأكان	

د	ناقل	له،	واالأمثلة	 طرفا	يف	احلـــوار	اأم	جمراّ

على	ذلك	كثرية،	منهـــا	هذا	املثال	الذي	ورد	

يف	الف�صل	الثاّاين	يف	حوار	مل�صطفى	�سعيد	مع	

جني	مور�س،	قلـــت	لها:	»م�ست	�ساعتان	دون	

اأن	اأح�س	بهما«	�سمتـــت	برهة،	وقالت:	»هذا	

لقاء	عجيب...	رجل	غريب	ال	اأعرفه	يدعوين«	

.
)((
	قالت:	»نعم،	ومل	ال	؟« و�سمتت	ثماّ

خ�صياّة	 مـــت	ال	مينع	ال�ساّ وع	من	ال�صاّ وهذا	الناّ

هـــا،	بل	اإناّه	ميثل	حياّزا	 لها	ورداّ من اإيراد	تدخاّ

	الذي	 نهـــا	مـــن	التاّفكري	يف	الـــرداّ ـــا	مُيكاّ زمنياّ

ر	 رف	الثاّاين	يف	احلوار	لتفكاّ 	به	على	الطاّ �سرتداّ

اأو	لتخفـــي	اأمرا	ال	ترغـــب	يف	االإف�صاح	عنه،	

	من  	هي	اأ�سرعـــت	يف	الرداّ اأو	اأناّها	تخـــ�سى	اإناّ

اأن	ينزلق	ل�سانها	فتبوح	مبا	ال	ترغب	يف	البوح	

ـــة	التي	تتاّبعها،	 ة	احلوارياّ بـــه،	يف	نطاق	اخلطاّ

	 ـــن	اإيزابيالاّ مت	الـــذي	راأيناه	مكاّ فهـــذا	ال�صاّ

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س58.

	املنا�سب	الذي	ترتاح	 �سيمور	من	اختيار	الرداّ

مت	مل	يكن	دائما	يف	 	هـــذا	ال�صاّ اإليه.	غري	اأناّ

ات	 واية	تعبريا	عن	اإخفـــاء	احلقيقة،	فمراّ الراّ

ة	اإعجاب	اأحد	 ا	عـــن	�صداّ كثرية	وجدناه	معراّ

رف	االآخر	 رفـــني	املتحاورين	باأقـــوال	الطاّ الطاّ

ن	يف	اأقوالـــه	وحواراته	من	اأكاذيب	 مبـــا	ُي�سماّ

	له،	وت�سلب	لاّبه،	 قة	ت�سحر	املروياّ وحكايات	ملفاّ

ا	ت�صمت	حماورات	 وتثـــري	اإعجابه	؛	فكثريا	ماّ

البطل	افتنانـــًا	بق�ص�صه	العجيبـــة	والغريبة	

التـــي	يبتدعها	ويختلقها،	و	يهدف	من	ورائها	

يف	االإيقـــاع	ب�سحايـــاه	يف	�ِصَراِكـــه،	من	ذلك	

	�سيمور	بعد	 مثـــال	قوله	متحدثا	عـــن	اإيزابيالاّ

ل	 احلـــوار	الطويـــل	الـــذي	جمع	بينهمـــا	يف	اأواّ

رق	ا�ستدراجها	 	الطاّ لقاء	له	بها،	وحاول	ب�ستىاّ

من خـــالل	اختالقـــه	للعديد	مـــن	احلكايات	

رق	اأوقعتها	يف	عامله	 الغريبة،	عن	�سحر	الـــ�ساّ

احر،	يقول:	قلت	لها:	»بيتنا	على	�سفاف	 ال�ساّ

نـــي	اإذا	ا�ستيقظت	على	 يل	متاما	بحيث	اإناّ الناّ

افذة	واأداعب	 خرج	يدي	من	الناّ
ُ
فرا�صي	ليال،	اأ

ـــوم«	ويوا�سل	نقله	 يل	حتى	يغلبني	الناّ مـــاء	الناّ

لهذا	احلوار	قائال:	»�سمتت	برهة،	فلم	اأقلق	

	 يطايناّ فء	ال�ساّ نـــي	اأحـــ�س�ست	بذلـــك	الـــداّ الأناّ

ه	اأعلم	اأناّني	 حتت	احلجاب	احلاجز	حني	اأح�ساّ

مت	 .	فهذا	ال�صاّ
)((
م�سيطر	على	زمام	املوقف«

ـــن	البطـــل	مـــن	معرفـــة	مـــدى	�سيطرته	 مُيكاّ

انبهـــرت	بحكاياتـــه	 التـــي	 تـــه«	 علـــى	»�سحياّ

مت	مقيا�سا من  واأعاجيبه،	ويغدو	بذلك	ال�صاّ

د	مدى	جناحـــه	يف	ن�سج	خططه	 خاللـــه	ُيحداّ

مال،	�س58-59. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
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مت	كذلك	تعبريا	 اخلطابياّة.	وقـــد	يكون	ال�صاّ

	�سيمور	 فقة	واالأ�سى،	فهـــذه	اإيزابيالاّ عن	ال�ساّ

	تاأملـــا	و�صفقة	علـــى	هذا	 ال	تقـــوى	علـــى	الـــرداّ

ا	 ى	حياتـــه	�صقياّ ـــذي	قـــ�ساّ جـــل	البائـــ�س	الاّ الراّ

مت	لعدم	قدرتها	على	 تعـــ�سا،	فتلجاأ	اإىل	ال�صاّ

الكالم،	فت�صغي	اإليه	»يف	�سمت،	ويف	عينيها	

ل	البطل،	من	 .	فقد	حـــواّ
)((
عطـــف	م�سيحـــي«

خـــالل	براعته	يف	اختـــالق	االأكاذيب،	حياته	

الناّاجحـــة	 امليـــ�سورة	 وطفولتـــه	 اإىل	جحيـــم	

رة	اإىل	�صقـــاء،	يقـــول:	»فو�سفت	لها	 واملتحـــراّ

،	حتاّى	راأيت	 و�سفا	مهوال	كيف	فقـــدت	والدياّ

ل	بذلك	 . فحواّ
)((
مع	يطفـــر	اإىل	عينيهـــا« الداّ

موقـــف	حماورته	مـــن	»حـــب	اّاال�ستطالع	اإىل	

ن	 .	ومن	خالل	هـــذا	العطف	يتمكاّ
)((
عطـــف«

مـــن	الولـــوج	اإىل	عامل	هذه	املـــراأة،	وهو	ذاته	

يعرتف	باتاّخاذه	هـــذه	االأكاذيب	ا�سرتاتيجيا	

ك	 خطابياّة	لالإيقاع	ب�سحاياه	قائال	»حني	اأحراّ

اكنـــة	يف	االأعمـــاق،	�سي�ستحيـــل	 الركـــة	ال�ساّ

العطـــف	اإىل	رغبـــة	اأعـــزف	علـــى	اأوتارهـــا	

.
)((
امل�سدودة	كما	يحلو	يل«

ارتباطـــا	مب�ساألـــة	 اإليـــه	 االإ�صارة	 ومـــا	ميكـــن	

ال�صمـــت	يف	حـــوارات	م�صطفى	�سعيـــد	اأنها	كانت	

خ�صيـــات،	فقد	بدا	 ت�ستغل	ارتباطـــا	باملكان	وبال�ساّ

لنـــا	اأناّه	ملاّا	كان	يعي�س	يف	بريطانيا	كان	متكلاّما	اأكر	

ة	 ـــة	اأو	احل�سارياّ اتياّ منه	�سامتا	بحـــ�سب	غاياته	الذاّ

يفية	 ــا	عاد	اإىل	هذه	القريـــة	الراّ ه	ملاـّ اأو	غريهـــا	ولكناّ

اخر،	يقول	 مت	ال�ساّ ودانياّة	فاإناّه	قد	اختـــار	ال�صاّ ال�ساّ

))(		امل�سدر	نف�سه.

))(		امل�سدر	نف�سه.

))(		امل�سدر	نف�سه.

))(		امل�سدر	نف�سه.

ة	من	بني	احل�سور:	 ل	مراّ اوي	عندما	راآه	الأواّ عنه	الراّ

	ي�ستمـــع	يف	�سمت،	 »لكـــن	م�صطفـــى	�سعيـــد	ظـــلاّ

يبتـــ�سم	اأحيانـــا	ابت�سامة	اأذكـــر	االآن	اأناّها	غام�سة،	

.	فبقـــدر	ما	كان	
)((
ث	نفـــ�سه« مثـــل	�صخـــ�س	يحـــداّ

ثا	يف	الغرب	فقد	ظهر	�سامتا	هنا	قبل	لقائه	 متحداّ

اخرة	 ر	ابت�سامته	ال�ساّ 	ذلك	ما	يفـــ�ساّ اوي،	ولعلاّ بالـــراّ

ـــه	قد	وجد	اأخـــريا	من	ُيكلاّم	 الغامـــ�سة يف	اآن،	فكاأناّ

	الذي	يعي�سه،	فهو	 ب�سبب	هـــذا	التذبذب	احل�سارياّ

ب	من	ح�سارة	الغرب	غري	اأناّه	مل	 	ت�سراّ كائن	�صرقياّ

ـــن	من	التاّماهي	معها	؛	فقد	كان	يف	ذاته	جرح	 يتمكاّ

هل	 اأحقـــاد	ُحِفَر	منـــذ	اأحقاب	زمنياّة	ليـــ�س من ال�ساّ

ن	من	 ـــه	ملاّا	عاد	اإىل	وطنـــه	مل	يتمكاّ اأن	ينـــ�ساه،	ولكناّ

ب	 ا	�سعاّ ن�سيان	جزء	كبـــري	من	حياته	يف	الغرب	مماّ

اأقلـــم	والعي�س	والتاّوا�سل	مع	هوؤالء	 عليه	اإمكانياّة	التاّ

ـــه	حاول	اأن	ُيوهم	نف�سه	 القرويني	الب�سطاء	رغم	اأناّ

اوي،	الذي	خا�س	تقريبا	 ه	ملاّا	راأى	الـــراّ بذلـــك،	ولكناّ

ات	 جتربة	احلياة	نف�سها	يف	الغرب،	طبعا	مع	متغرياّ

	اأناّه	وجد	من	ُي�ساعده	على	حتقيق	هذا	 ذاتياّة،	ظـــناّ

ه	 رق	والغـــرب،	ولكناّ 	بني	الـــ�ساّ ـــزاوج	احلـــ�سارياّ التاّ

ـــه	اأ�سكن	يف	نفـــ�سه	�صيئا	 مل	ي�ستطـــع	اأن	يعيـــ�س	الأناّ

.
)((
من	اأوروبا

الاّتـــي  ـــة	 احلوارياّ ـــة	 اخلطاّ اإىل	 �سبـــة	 بالناّ ـــا	 اأماّ

اوي	 اعتمدهـــا	م�صطفى	�سعيـــد	يف	حواراته	مع	الراّ

مت	اإخفـــاء	للعديد	 فقـــد	جنـــح،	قـــ�سدا،	اإىل	ال�صاّ

ـــة	يف	حياتـــه،	حفاظـــا	علـــى	 مـــن	التاّفا�سيـــل	املهماّ

	يف	اآن،	واإن	كان	قد	 لبياّ 	ووجهه	ال�ساّ وجهـــه	االإيجابياّ

اأوهمنا	من	خالل	احلوار	اأناّه	مل	ُيْخِف	اإالاّ	املعلومات	

اوي	 الاّتي	ال	فائـــدة	منها،	بالاّرغم	من	حما�سرة	الراّ

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س31.
واية	العربياّة	املعا�سرة،	�س163.  ف	يف	الراّ د	رجب	الباردي،	�سخ�س	املثقاّ ))(		حمماّ
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لـــه	و�سعيه	لنيل	اأكـــر	قدر	ممكن	مـــن	املعلومات،	

�سواء	اأثنـــاء	حواره	معـــه	اأو	من	خـــالل	»املخلاّفات«	

نته	من	معلومـــات	اإ�سافياّة	عن	 الورقياّة،	ومـــا	ت�سماّ

ف	يف	 مـــت	مل	ُيوظاّ حيـــاة	البطـــل.	ولكن	هـــذا	ال�صاّ

ف	بـــه	عندما	كان	 خطابـــه	بنف�س	القـــدر	الذي	ُوظِّ

ة	يف	الريطانني	�سواء	 يحـــاور	االآخر	ممثاّال	خـــا�ساّ

ـــا	اأم	اأناّه	�سمت	ناجت	عن	 مت	حقيقياّ اأكان	هذا	ال�صاّ

فت	 	االأمر	الالاّ التاّمويه	واملراوغة	والكـــذب.	غري	اأناّ

اوي	 	حوارات	الراّ للناّظر،	ارتباطا	بهـــذه امل�ساألة،	اأناّ

مـــع	باقـــى	اأفـــراد	عائلتـــه	اأو	بعـــ�س	اأ�سدقائه	من	

القرية	مل	تكـــن	تتخلاّلها	ثغـــرات	اأو	حلظات	�سمت	

اوي	بالبطل	م�صطفى	�سعيد،	فقد	كان	 قبل	لقاء	الراّ

	مو�سوع	 	اّ�صيء	ُيقال،	وال	حرج	يف	اخلو�س	يف	اأياّ
كلاّ

مهمـــا	كان	حتاّى	واإن	كان	فيه	بعـــ�س	من	االإباحياّة،	

د	الذي	جمع	 مثلمـــا	الحظنا	ذلك	يف	احلـــوار	املتعداّ

	 ـــات	الق�ص�صياّة	القروياّة،	فكلاّ خ�صياّ بني	بع�س	ال�ساّ

	دقائقه،	وال	 واحـــد	يعرف	عن	االآخر	يف	القرية	اأدقاّ

اوي	 مت،	ولكن	بعد	لقاء	الراّ حاجة	لالإخفاء	اأو	ال�صاّ

مت	بينهـــم	جميعا،	فها	 بالبطل	�ستبـــداأ	رحلة	ال�صاّ

اوي	ُيْخِفي	عن	اأبيه	�سبـــب	قدوم م�صطفى	 هو	الـــراّ

الح	 اإليه	فيلتجـــئ	اإىل	الكذب	الاّذي	هـــو	اأ�سال	ال�ساّ

	الاّذي	يعتمده	م�صطفى	�سعيد،	لي�س	فقط	 احلوارياّ

مـــع	اأفراد	القرية،	بل	كذلك	كان	�سالحه	ملاّا	كان	يف 

الغرب،	ُيقارع	ن�سوتـــه	وُيغالطهم	مبعطيات	خاطئة	

	 عن	حياته	وعـــن	تاريخ	العرب	و�صعرائهم	َفيفِتنهناّ

اوي:	»�ساألني	اأبي:	 	يف	»�صراكه«،	يقول	الراّ ِلُيوِقع	بهناّ

ـــه	يريدين	اأن	 »مـــاذا	يريـــد	م�صطفى؟«	فقلت	له	اإناّ

	،
)((
ـــة	اأر�س	له	يف	اخلرطوم« ر	له	عقدا	مبلكياّ اأفـــ�ساّ

مال،	�س41. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ

ـــه	كان	يريده	ملو�سوع	اآخر،	وكذلك	فبعد	 واحلال	اأناّ

واج	من	بنت	 	الرياّ�س	الـــزاّ اختفـــاء	البطل	وطلـــب	وداّ

ـــات	القروياّة	مع	 خ�صياّ حممـــود	بداأت	حـــوارات	ال�ساّ

مت	واالإخفاء	 بع�سها	بعـــ�س	يتخلاّلها	نوع	مـــن	ال�صاّ

	اأكـــر	دليـــل	على	ذلـــك	حلظات	 املقـــ�سود،	ولعـــلاّ

ه	عندما	 اوي	مع	جداّ مـــت	التي	تخلاّلت	حوار	الراّ ال�صاّ

واج	من	اأرملة	م�صطفى	 ي�س	الزاّ 	الراّ اأعلمه	برغبة	وداّ

ي�س  	الراّ اوي:	»قال	هل	تدري	ملاذا	دعاك	وداّ يقول	الراّ

نـــا	اأ�سدقاء	وقـــد	دعاين	من	 للغـــداء؟«	فقلت	له	اإناّ

قبل.	فقال	جدي	»اإناّه	يريد	منك	خدمة«.	

فقلت:	»ماذا	يبغي؟«

واج« فقال:	»يبغي	الزاّ

	 ي:	»مـــا	�صاأين	بزواج	وداّ فت�ساحكـــت	وقلت	جلداّ

ي:	»اأنت	وكيل	العـــرو�س«	لذت	 يـــ�س؟«	فقال	جـــداّ الراّ

	 	اأنني	مل	اأفهم:	»وداّ ي	وهو	يظناّ مـــت.	فقال	جداّ بال�صاّ

ج	من	اأرملة	م�صطفى	�سعيد«. ي�س	يريد	اأن	يتزواّ الراّ

ي	»....«	 مت	فقـــال	جداّ ة	اأخـــرى	لذت	بال�صاّ مراّ

وقولـــه	كذلـــك:	»حبـــ�س	الغـــ�سب	لـــ�ساين	فلـــذت	

اوي	 	الذي	كان	يعتره	الراّ .	فهذا	اجلداّ
)((
مت« بال�صاّ

َع	 رمـــز	جـــذوره	ووجـــوده،	وكان	يرغـــب	يف	اأن	َيَت�َسَباّ

ال	فقط	من	التملاّـــي	يف	�سفحة	وجهه،	بل	كذلك	يف	

	فر�سة	للحديث	 ُت	اأيَّ د	من	كالمه،	فال	ُيفـــوِّ ـــزواّ التاّ

معـــه،	بـــال	خجـــل	اأو	�سمت،	تـــراه	يف	هـــذا	احلوار	

بب	يف	ذلك	 مت،	وال�ساّ الق�صري	معه	يلتجُئ	اإىل	ال�صاّ

هو	ما	خلاّفه	فيه	الك�سف	عن	ما�سي	م�صطفى	�سعيد	

من	جرح	غائر	يف	االأعماق	زعزع	كيانه	ورمى	به	يف	

اأتون	من	االأ�سئلـــة	الوجودياّة	احلارقة	ب�سبب	طبيعة	

هذا	»الغريب«	الذي	يتاّفق	معه	يف	جتربة	الغربة	يف	

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س93-94.
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	االختالف	بينهما	 البلـــد	نف�سه	للغاية	نف�سهـــا	ولكناّ

ـــٌن	فما	تـــ�ساوي	حياته	مقارنة	بحيـــاة م�صطفى	 َبيِّ

وثراء	جتربته	هناك	؟

اوي	بعد	هذا	الك�سف	�سيخفي	حقيقة	 	الراّ ثم	اإناّ

ـــا�س	اإليه	و�سديق	طفولته	 بحثه	حتاّى	عن	اأقرب	الناّ

	اإىل	 ن	بذكائه	الفطرياّ وندميه	حمجوب	الاّذي	تفطاّ

اوي	عنه،	يقول	حمجوب	 	هنـــاك	اأمرا	يخفيه	الراّ اأناّ

بب	يف  اوي:	»مهما	يكن...	اإيـــ�س	ال�ساّ خماطبـــا	الـــراّ

اهتمامـــك	مب�صطفى	�سعيد؟	لقد	�ساألتني	عنه	كذا	

ة	من	قبـــل..	تعرف؟	اأنـــا	ال	اأفهم	ملـــاذا	جعلك	 مـــراّ

.
)((
و�سياّا	على	ولديه«

ي�س  	الراّ ا	بعد	وقوع	حادثة	قتل	بنت	حممود	لوداّ اأماّ

ة	 خ�صياّات	القروياّ 	ال�ساّ وانتحارهـــا،	فما	ُيالحـــظ	اأناّ

مـــت	اإخفاء	للحقيقة	 د	ال�صاّ االأخرى	هي	التـــي	تتعماّ

اوي	الذي	مل	يكن	زمـــن	وقوعها	يف	القرية،	 عـــن	الراّ

اوي	عندما	ذهب	 فها	هو	حمجوب	يتجناّب	اأ�سئلة	الراّ

ي�ستقبله	يف	املينـــاء	بعد	رجوعه	من	اخلرطوم،	فال 

اوي:	»�سافحني	حمجوب	 ُيجيـــب	عنها،	يقـــول	الـــراّ

بنـــي	بنظراته،	مـــا	يـــزال	يتجناّب	وجهي	 وهـــو	يتجناّ

عه	على	الـــكالم:	»ليتني	 	�سامتا،	قلت	لـــه	اأ�صجاّ ظـــلاّ

َعِمْلُت	بن�صيحتك	وتزواّجتها«.	مل	اأ�ستفد	�سوى	اأناّني	

.	فمحجـــوب	مل	يكـــن	يرغب	
)((
قـــا« زاد	�سمتـــه	تعماّ

	ما	فعلتـــه	بنت	حممود	 يف	اخلـــو�س	يف	الـــكالم	الأناّ

ال	ميكـــن	ت�صنيفـــه	يف	عرف	اأهل	القريـــة	اإالاّ	�سمن	

	االنخراط	يف	احلديث	يف	املو�سوع	ثانية	 اجلرم	وكاأناّ

مت	 	االلتجاء	لل�صاّ اإحيـــاء	لهذا	اجلرم،	ولذلك	فـــاإناّ

مرتبط	بـــاالأ�سا�س	باخلو�س	يف	هذا	املو�سوع	ولي�س 

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س105.
))(		امل�سدر	نف�سه،	�س115-116.

ر	 رف�سا	كلاّيا	للكالم	اأو	عدم	قدرة	عليه،	وهو	ما	ُيف�ساّ

اوي	 انطالق	حمجوب	يف	احلديث	عندما	اأخره	الراّ

	يناق�س �سبل	توحيد	
)((
باأناّهم	كانوا	من�سغلني	مبوؤمتر

ال	مطوال	فيه	 م	تدخاّ التاّعليـــم	يف	اإفريقيا	ولذلك	قـــداّ

غم	مـــن	اأناّه	كان	 ا�سة،	بالراّ قـــد	للـــ�ساّ الكثـــري	من	الناّ

	 ميقراطياّ 	الداّ 	اال�صرتاكياّ ع�سوا	يف	احلزب	الوطنياّ

اوي	عندمـــا	اتاّهمه	 احلاكـــم،		يف	مقابل	�سمـــت	الراّ

حمجـــوب	بعـــدم	م�ساعـــدة	اأهـــل	القريـــة	يف	بنـــاء	

ـــه	-	حـــ�سب	اعتقاده	 مـــدر�سة	وم�ست�سفـــى	رغـــم	اأناّ

واعتقاد	القرويني	-	من	اأ�سحاب	القرار،	فيخاطبه	

�ساء مينت	يف	الـــو�سع.	ال	توجد	داية	 حمجـــوب:	»الناّ

واحـــدة	متعلاّمـــة	يف	هذه	البلـــد.	واأنت	مـــاذا	ت�صنع	

يف	اخلرطـــوم؟	مـــا	الفائـــدة	اأن	يكـــون	لنـــا	ابن	يف	

اوي:	»واآثرت	 احلكومـــة	وال	يفعـــل	�صيئا؟«	يقول	الـــراّ

ا	ُيـــ�سري	اإىل	بدايـــة	توتاّر	العالقة	 .	مماّ
)((
مـــت« ال�صاّ

اوي	اإىل	اأن	ي�صل	هذا	التاّوتاّر	اإىل	 بـــني	حمجوب	والراّ

	بنت	حممود	طلبت	 خ�صام	وِعراك	عندما	يعلم	باأناّ

واج	منه	حتاّى	تتجناّب	 منـــه	اأن	يخره	برغبتها	يف	الزاّ

ي�س	لكنه	اأخفى	عنه	ذلك. 	الراّ اإزعاج	وداّ

�سبـــة	اإىل	بقياّة	اأهله	فقد	اآثروا	 واالأمر	ذاته	بالناّ

مـــت	عـــن	اخلـــو�س	يف	هـــذا	املـــو�سوع،	يقول	 ال�صاّ

الـــراوي:	»لبثـــت	اأ�ساأل	يومـــني	بطولهمـــا	وال	اأحـــد	

بـــوين	بنظراتهم	كاأناّهم	 يقول	يل.	كلاّهم	كانوا	يتجناّ

ي	اأي�سا  .	وي�سيف:	»وجداّ
)((
�صركاء	يف	اإثـــم	عظيم«

ي	يبكي	...	بكى	 مل	ُي�سعفنـــي	ب�سيء	...	انفجر	جـــداّ

ثا	عن	اهتمامات	حمجوب	ملاّا	اأخـــره	باأناّهم	كانوا	م�سغولني	 اوي	متحداّ ))(		يقـــول	الـــراّ
	اأخبار	اخلرطوم،	خا�سة	اأخبار	 ـــه	يحباّ مبوؤمتـــر:	»بدا	االهتمام	على	وجهه،	فاإناّ

	يف	نف�سي	اأناّه	 ام،	قال	باهتمام	بالغ	وا�سح	وقد	حزاّ �سى	وف�ساد	احلكاّ الف�سائح	والراّ

ن�سي	ما	نحن	فيه:«مباذا	ياأمترون	هذه	املرة«	انظر:	امل�سدر	نف�سه،	�س116.
))(		امل�سدر	نف�سه.

))(	امل�سدر	نف�سه،	�س119.



88
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

	م�سح	دموعه	بطـــرف	ثوبه	و�سمت	حتاّى	 طويـــال	ثماّ

.
)((
ظننته	قد	نام«

عت	و�ساألته:	»ماذا	حدث؟« ت�سجاّ

مل	يحفل	بـــ�سوؤايل	وت�ساغل	زمنـــا	مب�سبحته	ثم	

.
)((
» قـــال:	»تلك	قبيلة	ال	يجيء	من	ورائها	اإالاّ	ال�سراّ

خ�صياّات	ك�سفا	واإف�صاحا	 	اأكر	ال�ساّ 	اأناّ وهكذا	نتبنياّ

ابقة	حلـــادث	القتل	اأ�سبحت	من  يف	احلوارات	ال�ساّ

	هذه	 	على	اأناّ ا	يـــدلاّ خ�صيات	اإخفاء،	مماّ اأكـــر	ال�ساّ

ابقة	قد	 احلادثـــة	التـــي	نعتهـــا	اأهـــل	القريـــة	بال�ساّ

بـــت	يف	تكميم	االأفـــواه	واإغالقهـــا،	فحتاّى	بنت	 ت�سباّ

جمـــذوب	وما	ُيعرف	عنها	مـــن	اأناّها	مل	تكن	تخجل	

جال	ومنادمتهـــم	وحمادثتهم	يف	 من جمالـــ�سة	الراّ

اوي	بوقائع	 ن	مـــن	اإخبار	الـــراّ موا�سيعهـــم	مل	تتمكاّ

احلادثـــة	اإالاّ	بعـــد	اأن	َثِملت،	ولكن	رغـــم	ذلك	فقد	

عات	والثغرات. ن	خطابها	العديد	من	التقطاّ ت�سماّ

	اآخر	 ي�ساف	اإىل	ما	ذكرنـــا	وجود	جهاز	�سردياّ

خ�صية	اأو	فقدانها	 يوقف	احلوار	هو	عدم	معرفة	ال�ساّ

ا  للمعرفـــة	Non-savoir،		ويتمثاّل	يف	اأمرين	هما	اإماّ

اأن	يعلـــن	املتكلاّـــم	عـــن	ا�ستحالة	معرفتـــه	للمو�سع	

	عن	 ردياّ املتحـــاور	فيه	اأو	اأن	يخـــر	اخلطاب	الـــ�ساّ

	االأثر	هو	نف�سه:	 جهل	ال�سخ�صياّة،	ويف	احلالتني	فاإناّ

انقطاع	يف	م�ستوى	التاّبادالت،	و�سعوبة	يف	ت�سل�سها	

واية	احلوار	 		ومن	اأمثلة	ذلك	يف	الراّ
)((
و�سمت	�صاق

ق	 ـــذي	جمع	بني	البطـــل	م�صطفى �سعيـــد	واملحقاّ الاّ

ق	معـــه	يف	جرمية	قتله	 	الاّذي	كان	يحقاّ االإجنليـــزياّ

جلني	مور�س،	حيث	يقول:

))(		امل�سدر	نف�سه،	�س119-120.
))(		امل�سدر	نف�سه،	�س120.

)(( Zlatka Timenova Valtcheva, Les silences du dialogues r -
manesque dans Moderato Cantabile de Marguirite.

»هل	ت�سببت	يف	انتحار	اآن	همند؟«

»	ال	اأدري«

	غرينود؟«	 »و�صيالاّ

»ال	اأدري«

»وايزابيال �سيمور؟«

»ال	اأدري«

»هل	قتلت	جني	مور�س؟«

»نعم«

»قتلتها	عمدا؟«

.
)((
»نعم«

فم�صطفي	�سعيد	واإن	كان	يجيب	اإجابات	منكرة	

	عن	�سمت	نـــاجت	عن	جهل	بال�سبب	 	ذلك	يعراّ فـــاإناّ

	الذي	دفع	ع�سيقات	م�صطفى	�سعيد	اإىل	 احلقيقـــياّ

	تكرار	عبارة	»ال	اأدري«	حاملة	 االنتحار.	ولذلك	فاإناّ

ملعنى	ال�صمت	املعر.	

)-وظائف ال�صمت: 

دة	ُمطلقا.	 مت	وظائُف	حُمداّ 	لئن	مل	ُتر�سد	لل�ساّ

ج	عليها	يف	معر�س	 	»فـــان	دان	هيفل«	عـــراّ ـــى	اإناّ حتاّ

ق	 حديثه	عن	عالقة	ال�سمت	بالق�سدياّة	دون	اأن	يعماّ

ت	جتليُتهـــا	يف	نظرنا	ُمغامرة	 فيهـــا	الناّظر.	لذا	ُعداّ

ـــى	ت�ستوجب	احلـــذر.	لكننا	 حمفوفـــة	مبـزالـــَق	�ستاّ

مت	مبختلف	اأنواعه،	 ق	الناّظـــر	يف	ال�ساّ عندما	ندقاّ

	له	العديد	من	 	لنا	اأناّ عندما	يقحم	يف	احلوار،	يتبنياّ

اللياّة	ارتباطا	مبقا�سد	 الوظائـــف	منها	الوظيفة	الداّ

	حمـــاور	وغاياتـــه	يف	�سيـــاق	خطتـــه	التاّحاورية،	 كلاّ

ـــة	؛	فهو	ُعمـــدة	املوؤلاّف	 	لـــه	وظيفـــة	اإبالغياّ كمـــا	اأناّ

مال،	�س53. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ



89
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

ـــي	؛	الأناّه	يدعـــوه	من	خالله	 ـــوا�سل	مـــع	املتلقاّ يف	التاّ

اإىل	اإكمـــال	الناّق�س	وامل�ساركـــة	يف	اإكمال	الثاّغرات	

ح	عر	 اه	ُي�سراّ ـــه	با�ستخدامه	اإياّ ،	فكاأناّ
)((
اخلر�ساء

ظ	 امل�سكوت	عنه	قائـــال:	ها	هو	ما	ال	اأرغب	يف	التاّلفاّ

بـــه	اأو	ما	ال	اأقدر	على	التاّعبـــري	عنه،	وعليك	اأنت	اأن	

 .
)((
تقوله	عو�سا	عناّي

ولـــه،	كذلـــك،	وظيفـــة	اأخـــرى	هـــي	الوظيفـــة	

ل	بها	 ـــة	التـــي	تتعلاّق	بـــاالأدوات	التي	يتـــو�ساّ التاّعبريياّ

مـــات	 ـــف	اإىل	اخـــرتاق	حواجـــز	املنـــع	واملحراّ املوؤلاّ

ـــة	املن�سوبة	حوله.	 ـــة	واجلن�سياّ ينياّ يـــة	والداّ يا�ساّ ال�ساّ

فـــرة	جميعهـــا	ال	ت�سمح	 ـــة	وال�ساّ 	والو�سعياّ جـــلاّ فال�ساّ

ية	التاّعبري	 	�سيء	وال	متنحها	حراّ خ�سياّة	بقول	كلاّ لل�ساّ

غم	من	 ـــ�س	وبالراّ 	الرياّ 	؛	فها	هـــو	وداّ
)((
م عـــن	املحراّ

	�سيء	 نـــه	ماجن	ومت�ساب	وله	جـــراأة	على	قول	كلاّ
اّ
اأ

	عندما	كان	 م	اجلن�سياّ ال	يقدر	على	اخرتاق	املحـــراّ

باب	 ثهم	عن	مغامراتـــه	اجلن�سياّة	يف	عهد	ال�ساّ يحداّ

.	واالأمر	ذاته	
)((
م فُي�سِقط	من	حكايته	اجلزء	املحراّ

	 	اأناّ ينطبق	علـــى	بنت	جمدوب	عندما	حـــاول	اجلداّ

هـــا	متهمـــا	اإياّاها	باأناّها	قتلـــت	زوجها،	يقول	 ي�ستفزاّ

بـــاب«؟	 	ال�ساّ ـــك	قتلتـــه	يف	عـــزاّ :	»ال	عجـــب	اأناّ اجلـــداّ

ف�سحكـــت	بنت	جمذوب	وقالت:	»قتلـــه	اأجله.	هذا	

ة	جراأة	 غم	من	�سداّ .	فبالراّ
)((
يء	ال	يقتل	اأحدا« الـــ�ساّ

	هـــذه	اجلـــراأة	ال	تدفعها	اإىل	 بنـــت	جمـــذوب	اإالاّ	اأناّ

	�سيء	فهنـــاك	اتاّفاقـــات	اأخالقيـــة	 املجاهـــرة	بـــكلاّ

ية	التاّعبري.	 ودينياّة	واجتماعية	متنع	من	حراّ

�سبـــة	اإىل	الوزيـــر	الذي	كان	 واالأمـــر	ذاتـــه	بالناّ

مت	يف	ال�سد،	�س88. ))(		علي	عبيد،	ال�ساّ
))(		املرجع	نف�سه،	�س89.

مال،	�س89. ))(		مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
))(		امل�سدر	نف�سه،	�س87.

))(		امل�سدر	نف�سه.

تلميذا	مل�سطفى	�سعيد	يف	بريطانيا	فها	هو	يلتجئ	

مـــت	املتمثاّل	يف	اإيراد	اآخر	حرف	من	كلمة	 اإىل	ال�ساّ

ـــة«	كان	يقولهـــا	م�سطفـــى	�سعيـــد	يف	حـــني	 »اإباحياّ

ُي�سقط	باقي	احلروف	للتاّعميـــة	واالإخفاء	ا�ستجابة	

ًا	 قابة	اأياّ لالتاّفاقات	االأخالقياّة،	وخوفا	من	خرق	الراّ

كان	م�سدرها،	في�ستعي�س	عن	باقي	حروف	الكلمة	

خ�سياّة	اإىل	 .	فتلجاأ	عندئـــذ	ال�ساّ
)((
بنقـــاط	التاّتابـــع

مـــت	باأ�سكاله	املختلفة	مثـــل	الكناية	اأو	التاّورية	 ال�ساّ

يـــاء	 والراّ 	 ـــ�سرتاّ والتاّ ـــع	 والتاّقناّ 	 ـــياّ
اخلطاّ قـــ�س	 اأو	الناّ

ـــالت	ذات	الفجـــوات	 	والتدخاّ منـــياّ والتاّلميـــح	وال�ساّ

وغريها	من	اخلطـــط	اال�سرتاتيجيـــة	التي	يحتمي	

قابـــة	اأو	لتحقيق	غايات	 بهـــا	املتكلاّم	من	اأجهزة	الراّ

ته	اخلطابياّة. معياّنة	يف	اإطار	خطاّ

مـــت	هو	�سكل	من	اأ�سكال	االنحراف	يف	 	ال�ساّ اإناّ

التاّفاعل	القويل	ينجم	يف	بع�س	االأحيان	عن	خمالفة	

،	الكيف،	 مبداأ	التعاون	واملبادئ	الناّاجمة	عنه	)الكماّ

العالقة،	والو�سوح(	وال	نعني	باالنحراف	»املخالفة	

را�سات	التاّداولياّة	نتيجة	 تها	الـــداّ املتاحة«	التـــي	اأقراّ

 
)((
عـــدم	قدرة	املتكلاّـــم	على	احرتام	هـــذه	املبادئ	

ـــا	خـــروج	التاّفاعـــل	من	حيـــز	اللاّغة	 جميعهـــا،	واإمناّ

مـــت،	اللاّم�س،	العناق،	 اإىل	اأحـــواز	اأخرى	مثل:	ال�ساّ

البكاء،	العنف...

مت	قـــد	اأ�سهم	باالإ�سافة	 	ال�ساّ 	اأناّ وهكـــذا	يتبنياّ

اإىل	االأ�ساليـــب	االأخـــرى	يف	الك�سف	عـــن	�سخ�سياّة	

ر	احلا�سل	 البطـــل	من	ناحية	كمـــا	اأبان	عن	التطـــواّ

ـــات	ارتباطا	 خ�سياّ يف	العالقـــات	بني	خمتلـــف	ال�ساّ

باحلبكة	الق�س�سياّة.	

مال،	 ))(		لالطالع	على	اأمثلة	من	هذا	النوع	ميكن	العودة	اإىل	مو�سم	الهجرة	اإىل	ال�ساّ
�س	118.

)((  Francois Armengo, La pragmatique, p69.
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خامتة:

حاولنـــا	مـــن	خـــالل	هـــذا	املقـــال	النظـــر	اإىل	

	و�سعينـــا	اأن	ُنحيط	 وائـــياّ مـــت	يف	احلـــوار	الراّ ال�ساّ

ويف	 	 البـــ�سرياّ التـــوا�سل	 يف	 ومنزلتـــه	 مبفهومـــه	

الل�سانياّات	ويف	االأدب،	واأن	نقاربه	من	خـالل	مناذج	

وائياّة	فنقف	على	�سماته	 ـــة	الراّ من	التاّبادالت	القولياّ

ى	لنا	اأناّه	م�ساألة	على	 واأ�سنافه	ووظائفه.	وقد	تبـــداّ

رافة	قـــد	تُفوق	بف�ساحتها	 ية	والطاّ غاية	مـــن	االأهماّ

مت	 	خطاب	ال�ساّ وق�سديتها	حتاّى	الكالم.	ذلك	اأناّ

اللة	واملعنـــى،	واإمنا	هو	يف	 ليـــ�س	خطابا	فاقـــدا	للداّ

التبـــادالت	القوليـــة	يف	رواية	»مـــو�سم	الهجرة	اإىل	

ال�سمال«	م�سحون	كثريا	بـــدالالت	اأكر	من	االأقوال	

ة	يف	نقـــل	جممل	 املنطوقـــة	ولقـــد	جنحـــت	القـــ�ساّ

الـــكالم	احلـــواري	الـــذي	يـــ�سارك	يف	القـــول	ويف	

االإمـــ�ساك	عنه.	واالأقوال	املنطوقـــة	ت�سلح	لالإيعاز	

ية	االأقوال	االأخرى	غري	املنقولة	والتي	ي�سعب	 باأهماّ

بهـــا	عندما	تتكواّن	يف	الرواية	ق�س�س	اأخرى	ومنها	

عجز	الكلمات	عن	نقل	الفكرة	اأو	االنفعال	اأو	ب�سبب	

وجود	الكثري	من	االإكراهات	ال�سيا�سياّة	واملحرمات	

التـــي	متنـــع	ال�سخ�سية	مـــن	الـــكالم	وتدفعها	اإىل	

ال�سمـــت.	ويتحمل	القارئ	م�ساقـــا	كثرية	يف	�سبيل	

ملء	التدخـــالت	اأو	الكلمات	الناقـــ�سة	من	احلوار	

ويبحث	عنها	يف	ال�سمت.
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الذاكرة واإلبداع في مجموعتْي:
»سيرة نعل« و»من أحاديث القرى« لعبد الله محمد الناصر
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03/5/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

03/27/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

تتناول	هذه	الدرا�سة	جمموعتني	ق�س�سيتني	من	ق�س�س	املبدع	ال�سعودي	عبد	اهلل	حممد	النا�سر،	هما:	

يا	يهدف	ك�سَف	ما	فيهما	من	خ�سائ�س	فنية	مميزة،	اإال	اأن	 »�سرية	نعـــل«	و	»من	اأحاديث	القرى«،	تنـــاُوال	ن�سِّ

ذلك	ال	يتم	اإال	من	خالل	ا�ستح�سار	ال�سياق	الذي	ا�ستدعى	اإبداع	هاتني	املجموعتني	؛	لذلك	فلفظ	»الذاكرة«	

ٌر	لهـــذا	ال�سياق	من	جهة،	وجالٌب	لالإبداع	من	جهة	اأخـــرى.	فما	االإبداع	اإال	اأحد	 َر	بـــه	العنوان	ُموؤطِّ دِّ الـــذي	�سُ

لها. باتها	يف	زمن	-ورمبا	مكان-	مغايرين	ِلَت�َسكُّ جتليات	ت�سغيل	الذاكرة	وَتَر�سُّ

الأجـــل	ذلـــك،	كان	لزاما	اخلو�س	يف	القـــ�سة،	وبعدها	الذاكرة،	فاملنت	املـــدرو�س	الذي	ك�سف	عن	جتليات	

كثرية	لذاكرة	املبدع،	اأبرزها	ذاكرتا	القلق	واالرتياح.	

َب	احلديث	عن	 اإن	الوقـــوف	عند	جتليات	الذاكرة	يف	املجموعتني	الق�س�سيتـــني	املدرو�ستني،	مل	يكن	ِلُيَغيِّ

جتليات	االإبداع	يف	املجموعتني	اأي�سا،	بل	اإنه	كان	ج�سرا	مالئما	للك�سف	عن	مظاهر	هذا	االإبداع	لغة	واأ�سلوبا	

حة	عن	خ�سوبة	 ومعنـــى.	وهـــو	ما	التفتت	اإليه	الـــدرا�سة	يف	حماورها	االأخـــرية	متناولة	طبيعة	اللغـــة،	وُمْف�سِ

املرجع	االإبداعي	لدى	املبدع	من	خالل	»التنا�س«.

mailto:adnanimohammed@gmail.com
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Memory and creativity in the two Groups story
 “Siratou Na3l” and “Min Ahadith oum Alkoura” 

Mohammed Adnani
Abu Dhabi. Emirates

adnanimohammed@gmail.com

Abstract:
This paper is studying two groups of the story: in titled: Biography of Na>al «and» 

From the Sayings of the Villages «written by Saudi author Abdulla Mohammed Elnasser. 
The paper is approaching textual analysis to detected distinctive features but this required 
focusing on the context elements of creating these two groups of stories. The memory in 
the title of this research work as a framework. Thus it is a motive. The creation process 
one of the manifestations of memory in time and place that totally differenced of their 
first appearance. 

The memory  required  to  analyse  stories  to find out  the memory of  the  author,  that 
consists two memories: Anxiety and satisfaction. 

 Memory role as a factor of creating or writing lead us to explore aspects of this process. 
Memory work as a bridge and this required to investigate features language, style, and 
meaning epically in last part to find out the creation distinction and the reference of this 
process through the  Intertextuality technic. 

Keywords:
Approaching textual- context elements- Memory- investigate features language
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)- توطئة

اأ�سا�سي	مـــن	مكونـــات	االأدب	 ٌن	 ُمَكـــوِّ القـــ�سة	

العربـــي	القـــدمي	�سواء	يف	جتلياتها	اخلـــا�سة	اأيام	

اجلاهلية	حني	كانـــت	احلكايات	الواقعية	املرتبطة	

بالبطولـــة	وال�سيـــد،	اأو	اخلياليـــة	املت�سلة	باجلن	

والَغْيبيات	ُتْرَوى	يف	املجال�س.	اأو	اأيام	�سدر	االإ�سالم	

الذي	حتولت	فيه	القـــ�سة	لتخليد	اأجماد	امل�سلمني	

وغزواتهم.	اأو	العـــ�سر	العبا�سي	من	خالل	املقامة	

وحكايـــات	األـــف	ليلـــة	وليلـــة	وقـــ�س�س	احليوان/

االإنـــ�سان	كنوع	اأدبي	طارئ	اآنذاك	ُيْبَنى	بناًء	كامال	

على	احلكاية.

	يـــكاد	يخرتق	كل	االأنواع	 بـــل	اإنها	ُعن�سر	ِبنائيٌّ

االأدبية	ال�سغرى	والكـــرى،	حتى	تلك	املُفاِرقة	لها	

َكى،	اأو	هي	 من	حيث	الطبيعة.	ففي	ال�سعر	ق�سة	حُتْ

 .
)((
الباِعث	الـــذي	كان	ال�سبب	املبـــا�سر	يف	اإنتاجه

واإذا	مـــا	نظرنا	اإىل	اخلطاب	القراآين،	فاإن	التقنية	

ُهـــُه	هي	تقنية	احلكي	؛	الأنه	مبني	 الكرى	التي	ُتَوجِّ

ها	 اأ�سا�سا	علـــى	الق�س�س.	ولهذا	كلـــه	ال	ميكن	عداّ

ِبْدَعـــًة	يف	الظاهـــرة	االأدبية	العربيـــة	وال	يف	ذائقة	

االإن�سان	العربي	اإال	من	جهة	ا�ستقاللها	نوعا	اإبداعيا	

له	بناوؤه	اخلا�س،	�سيتفرع	الحًقا	اإىل	رواية،	وق�سة،	

وحمكية،	وخاطرة،	واأقـــ�سو�سة،	وق�سة	ق�سرية،	

وقـــ�سة	ق�سرية	جـــدًا...	.	وهو	االأمـــر	الذي	ميكن	

التاأريـــخ	له	بالن�سف	الثاين	مـــن	القرن	الع�سرين،	

حيـــث	اأ�سهمـــت	عوامـــل	عـــدة	يف	تطور	هـــذا	النوع	

مبظاهره	املختلفة،	منها	االجتماعية	واالقت�سادية	

))(	كل	الق�سائـــد	قدميا	وحديثا	نتاج	ق�سة	حرب	اأو	حب	اأو	خ�سام	اأو	عتاب	اأو	فراق	
اأو	لقـــاء	اأو	هزمية	اأو	انت�سار...	فتنطبع	تفا�سيل	هذه	الق�سة	بكامل	عنا�سرها	

على	مفا�سل	الق�سيدة	كاملة،	اأو	يتم	اختزالها	باإمياءات	تنبئ	عن	روحها.

ـــْت	ِبنية	املجتمع	 والثقافيـــة	؛	اإذ	التحوالت	التي	َهمَّ

واالقتـــ�ساد	العربيـــني	-	اأثناء	وبعـــد	اال�ستعمار	- 

ُد	انفتاحه	 ْنَتَجـــْت	جياًل	يتـــوق	الإبداع	ُمغاِير	ُيَجـــ�سِّ
َ
اأ

علـــى	ثقافة	الغرب	اأ�سا�سا،	مع	العمل	على	ا�ستعادة	

ما	اأ�ساعه	املد	العثماين	من	مقومات	اللغة	والتفكري	

يلنْي،	وذلك	مبحاولة	جتاوز	الرتدي	 العربيـــني	االأ�سِ

اللغـــوي	الـــذي	طبـــع	املرحلـــة،	وا�سرتجـــاع	العقل	

عاٍف	اأو	ا�ْسِتْهواٍء.	وهو	و�سع	 ـــِب	با�ْسِت�سْ العربي	املَُغيَّ

عام	تـــكاد	كل	الدول	العربيـــة	تتقا�سمه	-مِبقدار-	

	نف�سه.	اإ�سافة	اإىل	ظهور	 نظـــرا	اإىل	خ�سوعها	ِلْلَمدِّ

ُر	بني	االإبداع	والنا�س،	ال	�سيما	 �سِّ و�سائط	جديدة	جُتَ

ال�سحافـــة	التـــي	اأ�س�ست	لعالقـــات	اأكـــر	تفاعلية	

نا	اآخر	 َت�سِ بـــني	القارئ	والنـــ�س	الذي	َوَجَد	لـــه	حُمْ

ي�ستوعبـــه	ويجعلـــه	اأمام	ناِظـــرْي	القـــارئ	كل	يوم	

اأو	اأ�سبوع.	وهو	ما	اأنتج	بـــدوره	متابعة	نقدية	ُتالِئُم	

املقام،	مما	�سجع	املبدعني	على	كتابة	اإبداع	يحقق	

هذا	النوع	من	التفاعل،	فكانت	الق�سة	اأكر	االأنواع	

ذيوعا	وتطورا	وا�ستجابة	لهذا	املطلب.	

َبْت	ل�سبـــاب	اجلزيـــرة،	التواق	اإىل	 بل	اإنهـــا	َقرَّ

اإبـــداع	مغاير	مِلا	فتحـــوا	عليه	اأعينهـــم،	اإبداع	جيل	

مـــن	رواد	االأدب	العربـــي	اجلديـــد،	ال�سيمـــا	اأدباء	

بـــوا	االأدب	الغربـــي	احلداثي	 املهجـــر	الذيـــن	َت�َسرَّ

والعربي	االأ�سيل،	فاأنتجوا	ما	يحقق	املتعة	والفائدة	

لهـــم	 َبـــْت	 َقرَّ كمـــا	 القـــراء،	 للمتاأدبـــني	وجمهـــور	

ال�سحافة	اأي�سا	اأخبـــار	االأمة	العربية	الثائرة	على	

ثُّـــِر	�سباب	اجلزيرة	
َ
ع	يف	َتاأ اأو�ساعهـــا.	وهو	مـــا	�َسرَّ

مبا	يقـــراأ،	وحتويل	هـــذا	التاأثر	اإىل	اإبـــداع	وتفكري	

جديدين	يواكب	التحوالت.	

يوؤرخ	االأ�ستاذ	عبد	اهلل	عبد	اجلبار	لروافد	هذا	
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التاأثـــر	بقولـــه:	»وكما	تاأثـــر	االأدباء	بـــاأدب	املهجر،	

تاأثروا	بروح	الثورة	العربية،	ودعوا	اإىل	اإحياء	جمد	

.
)((
العروبة،	والتم�سك	باأخالقهم	العظيمة«

وال	تعد	الق�سة	ال�سعودية/	اخلليجية	ن�ساًزا	يف	

َطِبُغ	 القـــ�سة	العربية،	بل	هي	امتداد	لها،	تكاد	َت�سْ

ُزها.	بل	ميكن	 يِّ بكل	خ�سائ�سها	اإال	من	هوام�َس	مُتَ

القـــول	اإن	االإبداع	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	كان	

وال	يزال	ُمعافى	من	بع�س	»العاهات«	التي	اأحدثتها	

احلداثة	يف	االإبداع	العربي.	وهذا	اأمر	طبيعي	جدا	؛	

الأن	�سبه	اجلزيرة	العربية،	واحلجاز	حتديدا،	كان	

هـــا	ِفْعِليا	للحركـــة	االإبداعية	العربية	 مركـــزا	وُمَوجِّ

َمًعا	لكل	 االأ�سيلـــة.	متاما	كمـــا	كان،	وال	يـــزال،	جَمْ

الثقافـــات	؛	الأنـــه،	»بحكم	ظروف	احلـــج	وظروف	

النهـــ�سة،	ُمْلَتقـــًى	لكثري	مـــن	ال�سعـــراء	واملفكرين	

وعلمـــاء	الديـــن،	َيِفـــدون	عليـــه	مـــن	�ستـــى	اأقطار	

يخوَن	 العروبة،	فيقراأ	لهم	ال�سباب	ما	يكتبون،	وُي�سِ

اإليهـــم	وهـــم	يتحدثـــون	اأو	يخطبـــون	ويرجتلـــون،	

.
)((
فيتاأثرون	بذلك	اأميا	تاأثر«

والنتيجـــة	الطبيعيـــة	لكل	هـــذا	اأن	اململكة	اأجنبت	

مبدعني	ونقادا	كبارا	يف	خمتلف	املجاالت،	بع�سهم	ظل	

وفيـــا	ملقومات	الثقافة	القدمية،	وكثري	منهم	ا�ستهوته	

احلداثة،	لكن	دون	اأن	يفرط	يف	االأ�سيل.	ولعل	اأ�سماء	

كعبـــد	اهلل	عبد	اجلبـــار،	وعبـــد	اهلل	الغذامي،	و�سعد	

ال�سريحي،	ومعجب	العدواين،	وحممد	العلي،	وحممد	

ري	 الثبيتي،	وعبد	العزيز	خوجـــة،	ورجاء	عامل	...	خَلَ

دليل	علـــى	ما	انتهينـــا	اإليه	يف	تاأكيدنا	الـــدور	املتميز	

لالإبداع	يف	احلجاز.

))(		املجموعة	الكاملة،	مج	2،	�س22.
))(		املرجع	نف�سه،	�س16.

	وال	َيَتَخلَّـــُف	املبدع	عبد	اهلل	حممد	النا�سر	عن	

كوكبـــة	هوؤالء	املبدعـــني	والنقاد.	ف�سريتـــه	العلمية	

واإنتاجاته	يف	االإبـــداع	والنقد	تك�سف	عن	�سخ�سية	

مثقفـــة	متعددة	املواهب.	فهو	الـــدار�س،	وال�ساعر،	

والقـــا�س،	والروائـــي،	وال�سحفـــي	اأيـــ�سا،	وهو	ما	

�َسَيْنَطِبـــُع	علـــى	اإبداعـــه.	ولعل	هـــذا	َدْيـــَدُن	اأدباء	

اجلزيـــرة	العربية.	ففي	معـــر�س	حديثه	عن	نخبة	

من	االأدباء	جاء	االأ�ستاذ	عبد	اهلل	عبد	اجلبار	على	

ذكـــر	اأ�سماء	اأبدعت	يف	خمتلـــف	املجاالت،	منتهيا	

 .
)((
اإىل	اأن	»اأدباء	اجلزيرة	يكرهون	التخ�س�س«

)-الذاكرة والإبداع

عندما	نتاأمل	خطاب	الذاكرة،	بغ�س	النظر	عن	

ا	 َعْت	له،	جنـــده	خطابا	ُمْرَتدًّ التـــ�سورات	التي	ُو�سِ

اإىل	املا�سي	دائما،	ولذلك	فالبعد	اال�ست�سرايف	فيه	

منعـــدم،	وحـــدود	ا�ستح�ساره	تقف	عنـــد	احلا�سر	

من	باب	املقارنة	غالبا،	ولذلك	فهو	خطاب	ميار�س	

الكثري	مـــن	االنتقائية	؛	اأي	اأنه	غـــري	بريء.	فنحن	

	اإىل	املا�سي	باأكمله،	واإمنا	اإىل	حلظات	منه	 ال	َنِحنُّ

نتلـــذذ	با�ستذكارها	وتوثيقهـــا.	وقليل	منا	من	يوثق	

اللحظـــات	ال�سيئة	التي	ال	يحلـــو	الأحد	ذكرها.	واإذا	

ما	فعل	فاإمنا	ميـــار�س	عليها	رقابة	�سديدة	وتاأويال	

عميقـــا	حتـــى	َلَيْم�سخهـــا.	لذلـــك	ال	يوجـــد	خطاب	

»ذاكراتـــي«	مطلق	وبريء،	واإمنا	نحن	اأمام	خطاب	

»ذاكراتـــي«	اإرادي	نقـــوم	مبمـــار�سة	الرقابـــة	عليه	

ِيينه	با�ستمرار.	فاإذا	كانت	الذاكرة	الالاإرادية	 وحَتْ

»هي	اأ�سا�سا	ذاكرة	الفكر	اأو	العيون	)التي(	تعطينا	

))(		املرجع	نف�سه،	مج	6،	�س249.
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،	فكيف	يكون	
)((
مظهر	املا�سي	فقط،	ولي�س	حقيقته«

هة	بنوازع	�ساحبها؟! منتوج	ذاكرة	اإرادية	موجَّ

ُقوَن	ما�سيهم	 اإن	اأولئك	الذين	يوؤكدون	اأنهم	ُيَوثِّ

كمـــا	هو،	اأو	نلمـــ�س	نحن	ذلـــك	يف	اإبداعهم،	فاإمنا	

قون	ذلك	لغر�س	يف	نف�س	يعقوب،	ال	ميكن،	باأي	 ُيوثِّ

حال	من	االأحوال،	اأن	يكون	مقيا�سا	لو�سع	االأحداث	

املُ�ْسَتْذَكـــَرِة	يف	كفة	واحدة.	اإننا	»قد	نكون	يف	بع�س	

حـــاالت	التذكر	بب�ساطـــة	ُمَتذكرين	بحكـــم	العادة	

كـــ�ساأن	االأُخْطبوط	والدودة	العريـــ�سة.	وقد	نتذكر	

يف	حـــاالت	اأخـــرى	بق�سديـــة	تامة	اأ�سيـــاء	ال	تكون	

بال�سرورة	اأحداثا	بـــل	اأماكن	اأو	اأ�سواتا	اأو	مظاهر	

لالأ�سيـــاء،	لكي	نوفـــر	الأنف�سنا	املتعـــة	اأو	االأمل.	وقد	

ن�ستخـــدم	َمهاراِتنـــا	التـــي	تعلمناها	حـــ�سب،	ولكن	

ذكرياتنا	الق�سديـــة	الإنتاج	اأعمال	فنية	اأو	الإي�سال	

.
)((
اأفكارنا	بطرق	اأكر	رتابة	لالآخرين«

	وعليه،	فاإن	الذاكرة	»ت�سطلع	بوظيفة	اأ�سا�سية	

يف	َت�ْسِييـــِد	املتخيـــل	واإغنائـــه،	ويف	اإِْك�ساِئـــه	ُبْعـــًدا	

جماليـــا	وفنيـــا	َتْخييليا	قـــادرا	علـــى	التَّْج�سري	بني	

جتـــارب	وُم�ساهدات	املا�سي	واالأ�سئلة	الكرى	التي	

 .
)((
	كينونة	الذات	واملجتمع« �سُّ مَتَ

ويبدو	اأن	كل	االإبـــداع	الذي	ينطلق	من	الذاكرة	

ِلتاأ�سيـــ�س	اأحداثه	ي�سرتك	يف	هذه	اخلا�سية:	تلوين	

الواقـــع	بعنـــا�سر	التخييل	التـــي	ُتْخِفـــي	وُتْظِهُر	ما	

يخدم	روؤية	الكاتب	واأهدافه.

اإن	احلديث	عن	الذاكرة	لي�س	طارئا	يف	االإبداع	؛	

ٌن	لالأحداث	واملقروء	 زِّ فعالقتها	به	جدلية،	فهي	خُمَ

))(		مريي	ورنوك،الذاكرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	�س144.
	املرجع	نف�سه،	�س27. 	)((

	عبد	اخلالق	عمراوي،	�سورة	الذاكرة	يف	ثالثية	اأحالم	م�ستغامني،	�س17. 	)((

اٌء	للمبدعني	من	 من	االإبـــداع	وغريه	من	جهة،	و�َسقَّ

جهـــة	ثانيـــة،	ولعل	االأهميـــة	الكبرية	التـــي	احتلتها	

الروايـــة	يف	تاريخ	ال�سعـــر	العربي	اأكـــر	دليل	على	

	الذاكرة	متثل	جزءا	 عمـــق	هذه	العالقة،	حتى	َلكاأنَّ

من	هويـــة	و�سخ�سية	املبدع.	فـــــ	»الذاكرة	والهوية	

ال�سخ�سيـــة	مرتبطان	ِبُعرى	ال	تنفـــ�سم،	اإذ	ال	ُيعد	

اأي	من	املفهومني	�سابقا	على	االآخر	اأو	قابال	للف�سل	

عنـــه.	اإن	االإحـــ�سا�س	بالهويـــة	ال�سخ�سيـــة	الـــذي	

ميتلكـــه	كل	واحد	منا	هـــو	اإحـــ�سا�س	باال�ستمرارية	

عر	الزمن.	وهو	ما	ال	ميكن	امتالكه	دون	الذاكرة	

باملعنـــى	التـــام	لكلمة	التذكـــر.	فلو	كانـــت	الذاكرة	

م�ساألـــة	تعلم	دون	ن�سيان	...	ال	حاجة	اإىل	القول	اإن	

االإحـــ�سا�س	بالهوية	ال�سخ�سية	ومعه	فكرة	الذاكرة	

.
)((
نف�سها	ميثالن	نقطة	انطالق	مركزية	للفن«

لـــكل	هـــذا،	فالذاكـــرة	لي�ست	جمـــرد	جزء	من	

االإبداع،	بل	اإنها	اأحد	الركائز	االأ�سا�سية	التي	يقوم	

عليها،	وبدونها	ال	تقوم	له	قائمة.	اإنها	عن�سر	بنائي	

فعـــال	ال	يقل	اأهمية	عن	الفكـــرة/	املو�سوع	اأو	اللغة	

التـــي	هي	حتويل	ل�ساين	للمو�سوع	واأفكاره	واأحداثه	

وما	يت�سل	بذلك	من	اآمال	واآالم	وت�سورات...

)-)- جتليات ا�صتغالها

»�سرية	 جَمموَعَتـــْي:	 قـــارئ	 علـــى	 ُيـــ�ْسِكُل	 ال	

نعـــل	ومـــن	اأحاديث	القـــرى«	للمبـــدع	عبد	اهلل	

حممد	النـــا�سر	اأن	يكـــ�سف	جتليـــات	الذاكرة	

	مرجعـــا	اأ�سا�سيـــا	الإنتـــاج	ق�س�سه	 التـــي	ُتَعـــدُّ

مو�سوًعا	و�سياغـــًة.	ولذلك	ميكن	النظر	اإليها	

من	زاويتني:

	مريي	ورنوك،الذاكرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	�س119. 	)((
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)-)-) ذاكرة املبدع

هـــي	ذاكرة	يتجاذُبها	عن�سَرا	القلق	واالرتياح	

بنـــاء	علـــى	طبيعـــة	القـــ�س�س	ومو�سوعاتها.	

فذاكرة	االرتياح	ت�ستكني	اإىل	كثري	من	احَلِنيِنيِة	

ا،	وذاكـــرة	القلـــق	 للمـــا�سي	مكاًنـــا	و�ُسخـــو�سً

ترتبـــط	ارتباَط	ُوجوٍب	بتاأمـــل	املبدع	جَمموعًة	

مـــن	الق�سايا	التي	تهم	االإنـــ�سان	العربي	اإْن	يف	

عالقاتـــه	�سمـــن	جمتمعـــه	ال�سغـــري	اأو	�سمن	

حميطه	العربي	والعاملي.

) اأ ( ذاكرة الرتياح

ها	يف	احلنني	 جتد	ذاكرة	االرتياح	ُم�ْسَتَقرَّ

خو�س	اإىل	القرية	ومكوناتها،	ومن	 الدائم	لل�سُّ

ورائهـــا	يتكلم	املبدع	عـــن	الطفولـــة	واأحداثها	

َها	هو	
َ
َيـــِة	املختلفة	التـــي	َوَطاأ ْف�سِ

َ
نا�ِسهـــا	واالأ

ُ
واأ

وُنظراوؤُه.	ففـــي	ق�سة	»كـــ�سف«	ينتهي	ال�سارد	

اإىل	هـــذه	اخلال�سة:	»رائعٌة	هي	القرية،	رائعة	

هـــي	الطبيعـــة،	رائعة	هـــي	احليـــاة	بب�ساطتها	

وتلقائيتهـــا	ونظامها	البديع	...	يف	هذه	اخُللوة	

ال�سوفيـــة	املمتـــدة	املن�سجمـــة	مـــع	ذاتهـــا...	

. جاء 
)((
هـــذا	هـــو	التكويـــن	االأزيل	لالأ�سيـــاء«

ذلـــك	بعد	مقارنتـــه	لفـــ�ساء	القريـــة	واملدينة	

للقـــ�سة،	 مـــن	خـــالل	ال�سخ�سيـــة	املحوريـــة	

ـــٌة	زارت	القرية	لق�ساء	 وهي	�سخ�سيـــة	َمِديِنيَّ

َل	انزعاجها	االأول	من	 ـــوَّ بع�س	الوقت،	وقد	حَتَ

مظاهرها	غري	املعتادة	اإىل	راحة	وَدَعٍة	عندما	

ا�ْستاأَن�َسْت	باالأجواء.

نا�سها،	
ُ
وتـــزداد	القريـــة	بهـــاًء	ِبَطْيبوَبـــِة	اأ

	من	اأحاديث	القرى،	�س14. 	)((

ففي	حكايـــة	»وجوه	من	الزمـــن	اجلميل«	تبدو	

ـــَزًة	بكثـــري	 يَّ ال�سخ�سيـــٌة	الرئي�سيـــة	فيهـــا	مُمَ

من	االأْرَيِحَيـــِة	التي	تبعث	يف	الفـــ�ساء	القروي	

ا	ِبُقدرتها	على	التوا�سل	على	كافة	 �سحًرا	خا�سً

امل�ستويات،	وهي	ِنتاٌج	لطبيعة	العالقة	املجتمعية	

االأكـــر	ترابًطا	ومتا�سًكا.	وهو	ما	توفره	القرية	

بب�ساطتها	وتفتقده	املدينة	بتعقيداتها.

هـــذه	ال�سخ�سيـــة	التـــي	تركـــت	انطباًعـــا	

ا	لدى	ال�سارد	ومـــار�ست	عليه	جاذبيتها	 خـــا�سً

حتى	جعلته	يعتقد	جازًما	»اأن	تلك	ال�سخ�سيات	

ال	ميكـــن	اأن	تنبـــت	يف	املجتمعـــات	التي	تعاين	

مما	ُي�سمـــى	بالتعقيـــد	احلـــ�ساري	واالرتباك	

االجتماعـــي	واالندفاع	املادي	املحمـــوم.	الأنها	

متاًمـــا	مثل	الـــورود	النادرة	ال	ميكـــن	اأن	تنبت	

بني	ُكَتِل	اخَلر�سانـــة	واحلديد،	وال	بني	خرائب	

.
)((
االأنقا�س«

ومتثل	قـــ�سة	»بندقية	اأبي«	امتـــداًدا	لهذا	

احلنـــني	اإىل	املا�سي	الذي	يرمـــز	اإىل	ال�سلطة	

َملُِّك	حيث	كل	�سيء	حتت	ال�سيطرة	املَُتَفلَِّتِة	 والتَّ

ِة.	فهذه	البندقيـــة	التي	ُيحاِوُرها	اأُب	 مـــع	امَلَدِنيَّ

ال�سخ�سية	املركزية	يف	هذه	الق�سة	)وما	هي	اإال	

املبدع(،	يتذكر	فيها	هذا	االأب	�سبابه	وتاريخه	

َج	بتوحيد	اململكة.	اإنها	رمز	 الن�سايل	الذي	ُتـــوِّ

ال�سلطة	والبطولة	وال�سباب	حيث	االقتدار	على	

ما	ال	ميكـــن	فعله	االآن.	فبهـــذه	البندقية	طارد	

االأب	»ال�سيـــد،	وطـــارد	بهـــا	الذئـــاب،	وطارد	

ذئـــاب	الرجال	يف	توحيد	هـــذا	الوطن	)...(.	

	املرجع	نف�سه،	�س21. 	)((
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ُر	مثل	 .	وال	ُي�ْسَتْح�سَ
)((
اآلـــة	دفاع،	واآلـــة	هْيَبـــة«

هـــذا	اخلطـــاب	اإال	يف	حلظـــة	�سعـــف	وحنـــني	

يفتقد	فيها	االإن�سان	ما	كان	ميلكه!!	

ا	ترتقي	تقنية	احلوار	 ويف	هذه	الق�سة	اأي�سً

لتجاور	ال�سرد،	وليخرج	بها	املبدع	اإىل	املقارنة	

مـــن	اأجـــل	تثبيـــت	املـــا�سي	يف	مقامـــه	الرفيع	

واإعطاء	احلا�سر	ما	ي�ستحق	من	ُم�ساَءَلٍة.	والأن	

نا�َسها	بهذه	الطيبوبة	
ُ
القريَة	بهذا	اجلمـــال،	واأ

ْرَيِحَيِة،	والأن	املا�سي	كان	�سامنا	لكل	ذلك،	
َ
واالأ

ِهـــٌز	عليه،	فـــاإن	الـــكل	ا�ستحق	 واحلـــا�سر	جُمْ

الرثـــاء.	والأجل	هذه	الغاية	و�سع	القا�س	ق�سة	

ُر	قرية	املبدع	»لوحًة	 وِّ »مرثيـــة	قرية«	التي	ُتـــ�سَ

ر�سمهـــا	اهلل	يف	حـــ�سن	ال�سحـــراء	تزدهـــي	

باالخ�سرار	وباالأناقة	واجلمـــال...،	ب�ساتينها	

كانت	مهرجانات	للطيور	والفرا�سات	والروائح	

	والرودة	 ْتـــُرجِّ
ُ
َلِة	باالأ الزكية	والنفحـــات	املَُحمَّ

العذبة	...،	نهاُرها	اأهازيُج	عماٍل	واْجِتناُء	ِثماٍر	

وغناُء	طيور	...	مـــ�سارح	خيال	وم�سارح	اأغنام	

...	واأفيـــاٌء	ظليلة	وحياة	عذبـــة	ر�سية...	َلْيُلها	

ار	وُمناجاة	 ماّ اإغفاءات	الب�ساتني	واأحاديث	ال�سُّ

.	اإن	هذه	الروعة	َحِقيٌق	بها	اأن	تكون	
)((
القمـــر«

	ال	مو�سوع	ِرثاٍء،	ولكنها	�سنة	اهلل	 مـــو�سوع	َتَغنٍّ

يف	خلقـــه.	ال	اكتمال	اإال	والنق�س	يرتب�سه	كما	

عر	عـــن	ذلك	اأبـــو	البقاء	الرنـــدي	يف	رائعته	

.
)((
التي	رثى	بها	�سقوط	االأندل�س

	املرجع	نف�سه،	�س62. 	)((
	املرجع	نف�سه،	�س97/98. 	)((

	قال: 	)((
	بطيب	العي�س	اإن�ساُن 	�ســيٍء	اإذا	ما	مَت	ُنق�ســاُن					c c c					َفال	ُيغرُّ ِلكلِّ

ُه	َزمٌن	�ساَءتُه	اأزماُن هي	االأياُم	كما	�ساَهَدْتها	ُدوٌل					c c c					َمن	�َســـرَّ

املظاهر	 هــذه	 غياب	 ـــ�سوؤال	عن	 ال ويــاأتــي	

اأْعَقَب	 لرثاٍء	 مالئًما	 مدخلها	 ليكون	 البديعة	

ُموِح�سًا	 اأ�سبــح	 القرية	 ــوادي	 َف �سلبًيا.	 حتــواًل	

ال�سر�سة	 والعجالت	 العط�س	 اأ�سواك	 »ب�سبب	

ــِت	 ـــ ــ�سوْه ـــــــ�سر�س	...	فــلــمــاذا	َت واالإهـــمـــال	ال

فيِك	 َيْبَق	 مل	 ...؟	 ـــدوٍر	 جَمْ كوجٍه	 َفــاأ�سبــْحــِت	

واأر�س	 مــا�سيــه،	 على	 يبكي	 ـــٌخ	 �سائ اإال	نخٌل	

لها	 لي�س	 غريبة	 �ُسجـــريات	 مــن	 اإال	 ْجـــَدَبـــْت	
َ
اأ

.
)((
رائحة	وال	لون،	واإمنا	اأ�سواك	�سامة«

	، فهـــذه	القرية	مل	تعد	حتى	اأثـــرًا	َبْعَد	َعنْيٍ

واإمنا	اكتفت	باالنـــزواء	قابعة	يف	ذاكرة	املبدع	

ووجدانـــه،	وما	جند	من	تعبـــري	اأبلغ	من	ترديد	

الـــ�سالم	على	هذا	اجلمـــال	ال�سائـــع:	»�سالم	

عليك	يا	قريتي	التي	كانت	َفماَدْت	بك	االأيام	...	

.
)((
ولكنك	بقيِت	يف	الذاكرة	�سورة	ال	ت�سيخ«

وتختـــزل	ق�سة	»ُمْزنـــة«	كل	هذه	امل�ساعر،	

فهـــي	تبداأ	باإعـــراب	نا�سر	)القـــادم	من	اأوربا	

اإىل	القريـــة	يف	اإحـــدى	اإجازاته(	عـــن	تاأ�سفه	

حلال	القرية	التي	اأنكرته	الأنها	ا�ستقبلته	بوجه	

مل	يرتكها	عليه،	وهو	ما	جعل	غربته	متتد،	واإن	

اد:	 ها	اخلطاب	الأخيه	َحماّ يف	قريته.	قال،	موجِّ

ْلَق	ما	كنت	
َ
»اأنا	منذ	اأ�سبوعني	هنا	يا	حماد،	مل	اأ

ْلَتـــِق	مبـــا	كنـــت	األتقي	بـــه.	مل	اأجد	
َ
األقـــاه.	مل	اأ

ما	كنت	اأبحث	عنه	!	كنت	اأحمل	هذه	القرية	يف	

قلبي،	وبني	اأمتعتـــي	ويف	خبايا	ذاكرتي،	كانت	

اأجمـــل	ما	اأملـــك.	اأجمل	ما	يف	عمـــري.	قريتي	

�سمعـــة	َحملُتهـــا	يف	املـــدن	والقرى	والـــ�سوارع،	

	من	اأحاديث	القرى،	�س99. 	)((
املرجع	نف�سه،	�س100. 	)((
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يف	القطـــارات	يف	اجلبـــال،	املكـــ�سوة	بالثلـــج،	

واالأرا�سي	املب�سوطـــة	باالخـــ�سرار،	اأ�سبحـــت	

 .
)((
االآن	يف	عيني	علبة	من	الت�سوهات«

ـــَر	نـــا�سر،	وهـــو	ُيعيـــد	�سريـــط	 لقـــد	َتَذكَّ

ذكرياتـــه	يف	القرية	اأمام	هذا	الغروب	البهيج،	

ْت،	وتفا�سيل	وجـــه	كِفْلَقة	 َ تفا�سيل	قريـــة	احمَّ

قمـــر	لـ	»مزنة«	التي	ُمِنَع	من	الزواج	منها	؛	الأن	

اأبـــاه	يقي�س	احلـــب	والزواج	مبقيـــا�س	الفوارق	

الطبقية	اأكـــر	مما	ينظـــر	اإىل	اإن�سانيته.	اإنها	

	حداد،	ولذلـــك	نال	نا�سر	من	اأبيه	 لبيٍّ ابنة	�سُ

كل	ال�ستائم	واالإهانـــات	وهو	ياأتي	على	ذكرها	

زوجـــة	للم�ستقبـــل،	ليكـــون	حرمانـــه	م�ساعفا	

َكِع�ْسِقِه.	واأمام	هذا	التعنيف	ال�سديد	مل�ساعره،	

قـــال	نـــا�سر	معلقـــا	علـــى	ا�ستهـــزاء	اأبيـــه	من	

ال�سلبي	اأب	ُمزنة:		

	ياَحماد؟	 لب	ما	لهم	ربٌّ »ال�سُّ

اد؟« ما	هم	اأوالد	اآدم	ياحمَّ

اإنه	احلب	واحلرمان،	ُيَولِّدان	اأ�سئلة	ُوجودية	

حارقـــة	تبحث	عن	معنـــى	املـــ�ساواة	والعدالة،	

تبحث	عـــن	و�سائل	مقاومـــة	الطبقيـــة	القاتلة	

التي	َتْن�ِسف	اأب�سط	حمددات	االإن�سانية.	

لقد	�سافر	ِبُجْرِحِه	العميق	اإىل	حيث	وجوه	

النـــ�ساء	اجلميـــالت	واملدن	املتوهجـــة	هنالك	

ْدَه�َسُه	
َ
باأوربـــا،	ولكن	كل	هذا	مل	ي�سحـــره	واإن	اأ

	للحب،	
ٍ
واأغـــراه،	الأنه	يبحث	عن	معنـــًى	ُمَت�سام

ُح	باملظاهر.	ولذلك	 ال	عن	نـــزوة	عابرة	َتَتَمـــ�سَّ

ظل	»وجُه	ُمزنة	احلبيُب	و�سورة	القرية	الواِدَعة	

	�سرية	نعل،	�س40. 	)((

...	ميطران	برحيـــق	احلب	يف	قلبه،	ويخفقان	

.
)((
بال�سوق	والع�سق	يف	دمه«

ويف	امتـــداد	ذاكرة	احلنني	يـــرتاءى	زمن	

الطفولة	واملدر�سة،	وفيه	�سور	لزمالء	الدرا�سة	

الذين	�سربوا	اأروع	االأمثلة	يف	املقاومة	وحتدي	

الظروف	القا�سية	لي�سلـــوا	اإىل	اأعلى	املراتب.	

	النجاح	الذي	مل	تكن	معامله	 اإنهـــم	ميثلون	�ِسرَيَ

وا�سحة،	بـــل	مل	يكن	يتوقعـــه	الكثريون	بحكم	

ظروفهم.

و«كفـــاح«	 »البطـــل«	 قـــ�س�س:	 وتختـــزل	

رَي	النـــ�سرية،	فهي	توؤرخ	 و«النجـــاح«	هذه	الـــ�سِّ

قاِت	 وا	ُمَعوِّ ـــدَّ لثالثـــة	زمـــالء	يف	الـــدرا�سة	حَتَ

الفقر	والتهمي�س	لي�سريوا	رموًزا	يف	النجاح.

	ف�سخ�سيـــة	قـــ�سة	»البطـــل«	اأ�سبحـــت،	

باإ�سرارهـــا،	�سخ�سيـــة	مرموقـــة	يف	وظيفـــة	

حمرتمـــة	قبل	اأن	تتعر�س	حلـــادث	اأحالها	اإىل	

التقاعد	املبكر،	اإال	اأنها	اأ�س�ست	موؤ�س�سة	خا�سة	

	جديد	لهذه	 ـــدٍّ و�سارت	بهـــا	اإىل	النجـــاح	يف	حَتَ

احلـــوادث	املرتبطـــة	باالإنـــ�سان؟	وبذلك	فهي	

رمز	للتحدي	املزدوج.

اأما	�سخ�سية	»اإبراهيم«	يف	ق�سة	»كفاح«،	

َلـــُه	الأن	يكون	 ْو�سَ
َ
فهـــي	ِنتاج	اأٍب	فـــالح	ب�سيط	اأ

طبيًبا،	كما	اأو�سل	اأخاه	حممًدا	لي�سبح	اأ�ستاًذا	

جامعًيا،	واأْخَتهما	ال�سغرى	مديرة	مدر�سة.

يف	حـــني	اأن	بطل	ق�سة	»النجـــاح«	مل	يكن	

يراهـــن	عليه	اأحـــد،	حيث	كان	خامـــاًل	ك�سواًل،	

ولذلـــك	فـــ�سل	يف	درا�سته،	ولكنـــه	مل	يف�سل	يف	

املرجع	نف�سه،	�س53. 	)((
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�َس	ذلك	بـــاأن	�سار	 حياتـــه	العامـــة،	حيث	َعـــوَّ

الٍح	فائـــق.	اإنهم	اأبناء	 رجـــل	اأعمال	كبـــري	ِب�سَ

القرية	املثابريـــن	القادمني	من	الهوام�س	التي	

علمتهـــم	الـــ�سدق	؛	الأن	الـــ�سدق	رهـــان	رابح	

للو�سول	اإىل	االأهـــداف	على	نحو	جيد،	و�سبيل	

لتجاوز	املحن.

وهو	مـــا	ا�ستحق	عند	الـــ�سارد	تعليًقا	على	

هـــذه	احلاالت،	ميكن	اإجمالـــه	يف	هذا	الن�س:	

»وهذا	دليـــل	على	اأن	احلياة	ال	فـــ�سل	فيها	اإذا	

.
)((
�سدق	االإن�سان	يف	كفاحه«

ْرَفُة	 ويف	ارتباط	بهـــذه	الذاكرة	تلـــوح	الطُّ

عابـــة	واحللـــم	يف	�سورتـــني	خمتلفتـــني،	 والدُّ

اإحداهما	تق�سد	الدعابة	لذاتها	كما	يف	ق�سة	

»دجاجات	اأم	�سامل«،	حيث	ال�سارد	واأخوه	اأجهزا	

على	دجاجات	املـــراأة	عو�س	الثعلب	الذي	ُكلَِّفا	

ْخراُهما	ُتخفي	ِقَيما	واأحكاما،	وذلك	
ُ
بقتلـــه.	واأ

مـــن	خالل	قـــ�س�س	جت�سد	�سخ�سيـــات	حاملة	

بالتفـــوق،	واإْن	فيها	بع�س	املغامرة	و	»التهور«	!		

َرْت	باْبٍن	 ك�سخ�سية	ق�سة	»اأبو	نيوتن«	التي	َب�سَّ

لهـــا	�سيفوق	نيوتن	يف	علمـــه.	و�سخ�سية	ق�سة	

َزْت	الإطالقها،	 هَّ »اأبولو«	التي	�سنعت	َمْرَكَبًة	وجَتَ

لكنهـــا	انتهـــت	اإىل	الف�سل.	وهو	فـــ�سل	يتحمله	

املجتمع	الذي	ال	يوؤمن	بجدوى	احُللم	والعلم	وال	

يوؤمن	بامل�ساريع،	بل	اإنـــه	ي�سعى	اإىل	اإجها�سها	

ليكون	جُمتمَع	ا�ستهالك	ال	جُمتمَع	اإنتاٍج.

اإن	االأحـــالم	ت�سعـــى	اإىل	َمْوَجـــٍة	�ساعـــدة	

َبَطـــٍة	و�سيا�سات	 يف	املجتمـــع،	ال	اإىل	نفو�س	حُمْ

ُلها	االنك�سارات	والهزائم	النفي�سة. ُتَكبِّ

	من	اأحاديث	القرى،	�س59. 	)((

وغـــري	بعيـــد	عن	هاتـــني	الق�ستـــني،	تبوح	

ق�ستا	»منك	�سدة«	و	»اأ�سحية«	بلواعج	النف�س	

الب�سريـــة،	العربيـــة	خ�سو�سا،	التـــي	تتوق	اإىل	

االأف�سل	يف	كل	�سيء	ال	�سيما	اجلمال.	

اأمـــا	قـــ�سة	»االأ�سحية«	فمبنيـــة	على	نكتة	

�ستظهر	يف	اآخرها،	حيث	االأبناء	املُرتابون	من	

وفاء	اأبيهم	لذكرى	اأمهم	الهالكة	بعدما	زوجوه	

اإ�سفاقا	منهم	على	تاأثره	لفقدانها	يطلبون	منه	

اأ�سحيـــة	لتكـــرمي	ذكرى	اأمهـــم	بعدما	الحظوا	

اأن	الزوجـــة	الثانية	اأن�ستـــه،	باأنوثتها	وِحْذقها،	

ُهـــم.	ي�ستجيب	االأب،	يفـــرح	االأبناء	ويعودوا	 اأمَّ

اإىل	اأنف�سهـــم	باأنهم	رمبـــا	ظلموا	اأباهم.	بل	اإن	

ُر	 هذا	االإحـــ�سا�س	�سيتاأكد	لديهم	عندما	ُيْح�سِ

ِحَيَتـــنْي	بـــدل	واحـــدة.	وبينما	يتمكن	 �سْ
ُ
االأب	اأ

اإحـــ�سا�س	االأبناء	باأن	االأب	ال	يزال	وفيا	لذكرى	

اأمهم،	ُيفاجئهـــم،	حني	�ساألوه	عن	�سر	اإح�سار	

اأ�سحيتـــني،	بجوابـــه:	واحـــدة	لذكـــرى	اأمكم،	

.
)((
واالأخرى	للعقرب	التي	لدغتها

اإن	�َسْوَق	املبـــدع	للق�ستـــني،	ولـــو	يف	�سكل	

ُطْرفـــة	وُدعابـــة،	يك�سف	عـــن	حقيقـــة	النف�س	

الب�سرية	االأنانية	واملتطلعة	اإىل	»االأف�سل«،	ولو	

بن�سيان	مـــا�سي	االآخر	بت�سحياتـــه.	اإنه	يرمي	

اإىل	اإماطـــة	اللثام	عن	العالقـــة	الزوجية	التي	

�سرعـــان	ما	تفقـــد	حيويتهـــا	وت�ست�سلـــم	للملل	

والروتـــني،	فيبحـــث	الرجـــل،	حتديـــدا،	عـــن	

البدائل،	ولو	َتَخيُّال.

َرًة	اإياه	 وال	ُتْغِفُل	الذاِكَرُة	االأ�ستاَذ	ُم�ْسَتْح�سِ

	املرجع	نف�سه،	�س90. 	)((
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يف	�سورتني	متناق�ستني،	اإحداهما	باهتة	تبعث	

علـــى	ال�سفقة	والرثاء،	وذلك	وا�سح	يف	ق�سَتْي	

»غطيـــط«	و	»الفيل«،	حيث	االأ�ستاذان	اأحدهما	

اٍخ	يق�سي	جل	وقته	يف	النوم	حتى	وهو	 ُمْهِمٌل	ُمرَتَ

يف	الف�سل	الدرا�سي،	والثاين	يعاين	من	عاهة	

نف�سية	هي	اخلوف	مـــن	الوحدة،	خ�سو�سا	يف	

الليل،	واإن	كان	مظهره	ُيخيف	االآخرين.

اأما	الـــ�سورة	الثانية	لالأ�ستاذ	فهي	نا�سعة	

يف	ق�سة	»االأ�ستاذ«	التي	تقدمه	لنا	ُمْنِتًجا	داخل	

وخـــارج	الف�سل،	بعيدا	عـــن	اإ�ساعة	الوقت	يف	

�ستاٌذ	داخل	الف�سل،	
ُ
االإهمال	والالمباالة.	فهو	اأ

ُمَهْنِد�ٌس	يف	ور�سة	الإ�سالح	ال�سيارات.

وبقليل	من	تدبر	هـــذه	الق�س�س	جمتمعة	

يتـــ�سح	اأن	املبدع	يهدف	اإىل	تر�سيخ	الكثري	من	

القيـــم	التـــي	يبـــدو	اأن	ن�سبة	مهمـــة	من	اجليل	

املعا�سر	تفتقدها	اأو	ال	توؤمن	بها،	وهي	يف	االآن	

نف�سه	انتقاد	لواقع	افتقد	الكثري	من	رونقه.

اإن	قيـــم	املثابرة	وبـــذل	اجلهـــد	َت�ساَءلت	

اأمـــام	ا�ست�سهـــال	احلياة.	والرغبـــة	يف	االإنتاج	

واالإبداع	َتواَرْت	خلف	ِقَيِم	اال�ستهالك	والتواكل	

على	االآخر.	وقيم	احللم	مل	تعد	ت�ستهوي	النا�س	

�ٍس	ُمَغلٍَّف	مبتـــاع	مادي	ظاهر	ال	يحقق	
ْ
اأمـــام	َياأ

التوازن	النف�سي.

اإن	جمتمعـــا	ال	يفهـــم	�سروط	الت�سنيـــف	

	بـــه	اأن	يظل	-علـــى	الهامـــ�س-	ُمتخلِّفا	 َحـــِريٌّ

	مبن	 يراقـــب	الركب	�سائرا	اإىل	املجـــد.	وَحريٌّ

يجد	يف	نف�سه	الرغبة	يف	االجتهاد	واالإبداع	اأن	

يبحث	له	عـــن	ف�ساء	اآخر	ي�ستوعب	طموحاته،	

وي�ساعـــده	على	حتقيقهـــا،	وي�ستفيد	منها	على	

الوجـــه	االأ�سح	اأيـــ�سا.	ولذلـــك	تـــرى	الـــ�سارد	

يعـــدم	االأمل	يف	حيه	»الذي	هـــو	معادل	للوطن	

باملفهـــوم	املو�سع«	حني	قـــال	على	هام�س	ق�سة	

»اأبو	نيوتن«:	»اأما	اليوم	فبالرغم	من	منجزات	

الع�سر	ومعطياته	واإمكانيـــة	االإبداع	والتفوق.	

فال	يوجـــد	يف	حينها	من	يحلم،	بل	وال	يحاول،	

وال	يريـــد	اأن	يحلـــم	باأن	يكون	لـــه	ابن	اأو	حفيد	

ي�سنـــع	ويبدع،	اأو	يكت�سف	حتـــى	ولو	كان	االأمر	

  .
)((
على	م�ستوى	وطريقة	اأبو	نيوتن	وابنه«

اإنها	مالمح	جمتمع	مهزوم	نف�سيا	ووجدانيا	

وفكريـــا،	ا�ستح�سره	املبـــدع	يف	مقابل	جمتمع	

كان	نا�سئا	يحلم	باالأف�سل.	ومثل	هوؤالء	احلاملني	

ال	ميكـــن	اإال	اأن	يف�سلـــوا	يف	جمتمـــع	ال	يراهـــن	

علـــى	اأبنائه	وال	َيِثـــُق	يف	قدراتهـــم.	فامل�ساريع	

واالأحالم	واملنجـــزات	اأي�سا	يتم	اإجها�سها	اإما	

باإحباٍط	اأو	جتاهـــٍل	اأو	»حماكمة«،	وهو	ما	ركز	

عليـــه	املبـــدع	عبـــد	اهلل	النـــا�سر	بطريقة	غري	

مبا�سرة	من	خالل	اإبـــراز	�سورة	َبَطَلْي	ق�ستْي	

»اأبو	نيوتـــن«	و	»اأبولو«،	احلاملني	بغري	»املعقول«	

كما	يراه	جمتمـــع	عاجز،	وكاأنهمـــا	ن�ساز	فيه،	

اإىل	احتقـــار	 التـــي	تتحـــول	 ال�سفقـــة	 يثـــريان	

وا�ستهـــزاء.	وهو	مـــا	ال	يحتـــاج	اإىل	تاأويل	اآخر	

يف	قـــول	ال�سارد،	معلقا	على	بطل	ق�سة	»اأبولو«	

بقولـــه:	»وكنا	ن�ساأل:	اأهـــو	حقا	جمنون؟	اأم	اأنه	

ذكـــي	يف	زي	جمنون؟	اأم	تلك	حالة	و�سطى	بني	

 .
)((
العقل	والالعقل؟«

اإن	امل�سكـــوت	عنه	هـــو	اأن	ال�سائل	يعر	عن	

حرية	غاِفـــٍل	واندها�ِس	عاجـــٍز	اأمام	�سخ�سية	

	املرجع	نف�سه،	�س29. 	)((
	من	اأحاديث	القرى،	�س41. 	)((
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عاقلـــة	حاملة.	واأن	االإن�ساف	يقت�سي	اأن	ُيْطَرَح	

الـــ�سوؤال	على	ال�سائـــل:	اأهو	يف	كامـــل	وعيه	اأم	

اأن	ا�ستخدام	العقـــل	ُيْذِهُب	عقول	من	ال	عقول	

لهم،	فيتعجبون	يف	مقام	ال	يجوز	فيه	التعجب،	

واإمنا	التحفيز	والت�سجيع	والتناف�س!

لقد	جرب	املبـــدع	ا�ستدعاء	كل	جميل	من	

خـــالل	�سور	ما�سيـــة	متكنت	مـــن	ذاكرته،	اإال	

اأن	ال�سور	القبيحة	اأيـــ�سا	�ستجد	لها	حيزا	يف	

الذاكرة.	فـ	»اإذا	كان	املا�سي	فردو�سا	يطردنا	

منه	مرور	الزمن،	فاإن	و�سيلتنا	اإىل	دخوله	من	

جديـــد	هي	تاأمـــل	اأ�سكال	الطبيعة	؛	اأي	ال�سور	

التي	اأثرت	فينا	واحتفظنا	بها	على	الدوام	منذ	

 .
)((
تلك	االأيام	املا�سية«

اإن	النهايـــة	التي	خل�سنا	اإليهـــا	من	تاأويل	

	مدخـــال	مالئما	لك�سف	ذاكرة	 فكر	املبدع	ُتَعدُّ

اأخـــرى	تختلف	اختالفـــا	جوهريا	عـــن	ذاكرة	

	 فُّ االرتياح،	اإنها	ذاكرة	معطوبة	مبظاهر	ُتَخفِّ

.	وبذلك	
)((
مـــن	االإن�سانية	كما	يتمناهـــا	املبدع

تخبو	ذاكرة	املبدع	احلامل	وتظهر	ذاكرة	املفكر	

اأكر،	ومعها	تنقـــ�س	ن�سبة	االرتياح	وتت�ساعد	

ن�سبة	القلق.	

)ب( ذاكرة القلق

يف	مقابـــل	الذاكرة	املرتاحة	ترتقي	ذاكرة	

ـُلها	القلق	واحلرية.	هي	الذاكرة	التي	 اأخرى	ُيَجلِّ

اأرهقتها	املعرفة،	واأرهقهـــا	رف�س	الدناءة....	

	مريي	ورنوك،الذاكرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	�س139. 	)((
))(	يـــ�سري	البعـــد	االإنـــ�ساين	متعبـــا	جدا	يف	عـــامل	ال	اإن�سانيـــة	فيـــه،	كالعاقل	و�سط	
املجانـــني،	والـــ�سادق	و�سط	الكاذبـــني،	والعـــامل	و�سط	اجلهـــال...	وِقـــ�ْس	على	

ذلك	...	لذلك	قال	املتنبي:

َقاوِة	َيْنَعُم ُخو	اجَلَهاَلِة	يِف	ال�سَّ
َ
عيم	ِبَعْقِلِه				❁ ❁ ❁					واأ ُذو	الَعْقِل	َي�ْسَقى	يِف	النَّ

ـــٌة	من	كثري	من	الق�س�س	 وهي	ذاكرة	ُم�ْسَت�َسفَّ

التي	جتعـــل	من	ق�سايـــا	اجتماعيـــة	و�سيا�سية	

وفكرية	مو�سوعًا	لها.

فقـــ�س�س	»اإ�سارة	مرور«	و	»بنـــك	الريح«	

	 َتـــالًّ خُمْ و�سعـــا	 ُر	 وِّ ُتـــ�سَ و	»حـــرارة«	 و	»زواج«	

للعالقـــات	االإن�سانيـــة	يف	جمتمـــع	يعـــاين	مـــن	

الطبقية	ومن	النفاق	االجتماعي	ومن	التكلف.	

ُد	القـــ�سة	االأوىل	التناقـــ�سات	 ـــ�سِّ فبينمـــا	جُتَ

الطبقيـــة	ال�سارخة	من	خالل	تقابل	�سخ�سية	

ِف	 هند	وزوجها	الـــري،	اللذين	ينعمـــان	مُبَكيِّ

ال�سيـــارة	الفاخـــرة،	و�سخ�سية	الطفـــل	البائع	

للمناديل	كلما	�سمحت	له	اإ�سارة	املرور	باإيقاف	

هـــوؤالء؛	واإذ	ينام	هو	من	حر	الَهجرِي	ومن	عناء	

ُمطـــاردِة	ُزبنائه	بـــني	ال�سيـــارات	ُم�ستنًدا	اإىل	

جـــذع	نخلة،	يغفـــو	الزوج	حتت	رحمـــة	املكيف	

و�سقف	ال�سيـــارة	الفارهة،	يف	حني	تعي�س	هند	

هـــذه	املفارقـــة	فتنتـــ�سر	الإن�سانيتهـــا	وملـــا�ٍس	

م�سكوت	عنه	اإال	من	اإ�سارات	يف	بداية	الق�سة،	

وتعانـــق	الطفل	متحدية	انتقـــاد	زوجها	له	باأنه	

ميثل	طبقة	متار�س	الت�سول،	وتختفي	وراء	هذه	

املهنة	لالغتناء.

وال	تكاد	قـــ�سة	»بنك	الريـــح«	تختلف	عن	

»اإ�سارة	مـــرور«	يف	الهـــدف	الذي	ترمـــي	اإليه.	

فعثور	الطفل	على	ورقة	من	فئة	املئة	دوالر	كان	

منا�سبـــة	لتاأمل	هذه	الورقة	وقـــراءة	تفا�سيلها	

باإعجاب،	بل	اإنها	منا�سبة	الزدراء	حياته	وحياة	

البائـــ�سني	الذين	يحيطون	به.	وهو	يفرط	فيها	

للريح	ويعود	ال�سطيادها	من	جديد،	اإمنا	يلعب	

مب�ساعره	التواقة	اإىل	القدرة	على	امتالك	متاع	

احليـــاة	الدنيا	والت�سرف	فيـــه	كما	ي�ساء.	وما	
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االأ�سئلة	الكثرية	التـــي	طرحها	وهو	يتاأمل	هذه	

الورقـــة	اإال	دليل	علـــى	احلرمان	الـــذي	يعي�سه	

هـــذا	الطفل	املُ�ْسِفِق	على	حال	اأمه	التي	تق�سي	

النهـــار	كله	يف	تنظيـــف	موائد	االأغنيـــاء.	اإنها	

»لعبة	احلرمان	والتملـــك«	التي	تنتهي	ب�سعود	

الورقة	اإىل	االأعلـــى	مدفوعة	بالريح،	فيتقل�س	

حجمهـــا	يف	نظـــر	الطفـــل.	واإن	للريـــح	دالالت	

اأغلبهـــا	ُمزعج	اأو	ُمهلك،	وتلـــك	قراءة	ممكنة	

جدا	لها	يف	الق�سة...!!.

	 اإنـــه	ملـــن	املنـــ�سف	حقـــا	اأن	تـــرى	املُِطـــلَّ

عليـــك	من	االأعلى	�سئيَل	احلجم	كما	يراك	هو	

اأيـــ�سا.	اإنهـــا	عدالة	ال�سماء	التـــي	ي�سبح	فيها	

و�سيـــُع	الدنيا	ورفيُعها	على	امل�سافة	نف�سها	من	

	 االمتـــالك	واحلرمـــان.	اإن	الورَقـــة	َبْنـــٌك	َه�سٌّ

ال	ي�سمـــد	اأمـــام	ريـــح	اأْعتى	منهـــا	ومنه	ما	مل	

َننْي.	ولذلك	�سرعـــان	ما	تال�ست	 �سَّ يكونـــا	حُمَ

الأنها	لي�ست	�سناعة	حملية.

اأما	قـــ�سة	»زواج«	فهـــي	م�ساءلة	�سريحة	

لتعقـــد	تكاليف	الزواج	وت�سرب	عادات	وتقاليد	

ُتعيـــق	تفكري	النا�س	فيه.	َفغالء	املُهور	واملبالغة	

َد	حالـــة	املجتمع	 يف	لـــوازم	الُعـــر�س	ُتبـــنُي	َتَعقُّ

ال�سعـــودي	الذي	غاىل	كثـــرًيا	يف	املظاهر	على	

حـــ�ساب	اجلوهـــر.	قـــال	الـــ�سارد	معلقـــا	على	

هـــذا	االنعطـــاف:	»وراجـــت	تقاليـــد	واأعراف	

ومظاهـــر	وعـــادات	فيهـــا	�سيء	مـــن	التغيري،	

والثقـــايف	 االجتماعـــي	 التعقيـــد	 نقـــل	 مل	 اإن	

.
)((
واالقت�سادي«

	ويف	اإطار	هذا	التحـــول	ال�سلبي،	كما	يراه	

))(		�سرية	نعل،	�س79.

املبدع،	تبـــدو	�سورة	الطبيب	املهمل	الذي	كان	

ُم�سرتخًيا	غري	ُمبـــاٍل	الأمر	املر�سى	حتى	جاءه	

خـــر	ُقدوم	ابنة	الوزير،	التي	تعاين	من	ارتفاع	

درجة	احلـــرارة،	َفهرول	م�سرًعا	ُمتعًرا	مبعَر	

اللبـــا�س	للقيام	بالواجب	الـــذي	كان	قد	اأهمله	

قبـــل	و�سول	اخلـــر،	واإْذ	ا�ستدعى	كل	مهاراته	

املمكنـــة	وامل�ستحيلـــة	جلعـــل	درجـــة	حرارتهـــا	

منخفـــ�سة	بداأ	يبحث	عن	رقم	الوزير	لُيطمئنه	

على	ابنته،	وعن	ا�سمه	لتعبئـــة	مطبوع	امَل�ْسَفى	

كاإجـــراء	»قانـــوين«	لي�سل	يف	النهايـــة	اإىل	اأنه	

َلْتـــُه	من	حالة	االإهمال	 خمـــدوع،	فهذه	التي	َحوَّ

طنعـــة	ما	هـــي	اإال	طفلة	من	 اإىل	اجلديـــة	املُ�سْ

اأطفال	ال�سعب،	واأن	ابنة	الوزير	كانت	يف	جناح	

اآخـــر،	عاجلها	طبيب	غـــرِيه	وخرجت	من	باب	

خا�س.

ويت�ساعـــد	هذا	القلـــق	اإىل	قمتـــه	عندما	

يتناول	عبد	اهلل	حممد	النا�سر	ق�سايا	�سيا�سية	

ت�ستحـــ�سر	و�سع	االإنـــ�سان	العربـــي	يف	عالقته	

باأ�سقائه	اأو	يف	عالقته	باالآخر.

فقـــ�سة	»خُمـــاوز«	التي	حتكي	عـــن	فريق	

القريـــة	الذي	قاده	َقـــَدره	اإىل	مقابلة	فريق	من	

الريا�س	�َسُيْمنى	بهزمية	نكراء	)ع�سرة	اأهداف	

ل�سفـــر(،	ومل	يجد	املـــدرب	الـــ�سوداين	الذي	

قـــاد	فريـــق	القرية	من	مـــرر	اإال	اتهام	احلكم	

وال�سكـــوى	من	انحيـــازه	لفريق	الريـــا�س،	واإن	

ُب	هذه	االتهامات	وُتْبِطلها.	 كانت	النتيجة	ُتَكذِّ

َقَها	رجال	 دَّ ك	بها	املـــدرب	و�سَ �سَّ ومع	ذلـــك	مَتَ

القبيلة	و�َسَعوا	اإىل	اإثباتها	دون	جدوى.	

وتعـــد	هذه	الق�سة	مدخـــال	لر�سم	مالمح	
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ـــ�ِس	البعيد	عـــن	املركز	 االإنـــ�سان	العربي	املَُهمَّ

الذي	ي�سنع	القـــرار.	اإن�سان	كثري	ال�سكوى	من	

الظلم	الـــذي	يلحقه	لكن	ال	اأحـــد	ي�سمعه.	اإنها	

قـــ�سة	َجْلِد	الذات	على	تخاذلها.	قال	ال�سارد،	

ومن	خلفه	املبدع:	»فهياأة	االأمم	املتحدة	ُت�ْسِقُط	

�سبعني	قـــرارا	دوليا	�سد	اإ�سرائيـــل،	لكن	هذه	

َرة	دائًمـــا	ت�سع	ِحَيَلهـــا	وجهدها	 الهيـــاأة	املَُظفَّ

علينـــا.	وتطبـــق	كل	قـــرار	يقـــع	علـــى	روؤو�سنا	

بحذافريه	[...[
العامل	كله	»خُماِوز«	�سدنا،	وتلك	حقيقة...	

ا	اأننا	خُماِوزون	 ولكن	احلقيقة	ال�سارخة	اأي�سً

�سد	اأنف�سنـــا.	فكلنا	�سد	بع�سنـــا...	كلنا	نقف	

دائمـــًا	على	حد	التناق�س	مع	اأنف�سنا...	بع�سنا	

.
)((
يلوم	بع�سًا،	وبع�سنا	يغدر	باالآخر«

اإن	هذه	املبـــا�سرة	يف	االأ�سلوب	-على	غري	

عادة	املبـــدع-	لها	ما	يررها	من	خالل	طبيعة	

فهـــم	 ال�سكـــوى،	 اأ�سدروا	 الذيـــن	 ال�سخـــو�س	

ب�سطاء	يف	اأنف�سهم	ويف	حميطهم	ويف	عاملهم،	

ُروُرون	يف	االآن	نف�سه،	فال	جمال	 مهزومون	ومَمْ

للَمْمرورين	لتخري	اللفظ	واالأ�سلوب	اأمام	َغَلَبِة	

املرارة.	

اإنهـــا	العالقـــة	غـــري	ال�سوية	بـــني	الهام�س	

املُْنِتِج	املن�سي،	واملركـــز	امل�ستهلك	املتغطر�س،	

اإن	 وامل�ساعـــر...	 واالأفـــكار	 االإرادات	 �سراع	

العـــرب	املهم�سني	خلقوا	مـــن	اأنف�سهم،	اأي�سا،	

مراكـــز	وهوامـــ�س	اأخـــرى	فُعدنـــا	اأمـــام	َعَرٍب	

وَعَرٍب...!

والأننا	كذلك،	فنحن	على	ا�ستعداد	طبيعي	

))(		من	اأحاديث	القرى،	�س45-46.

للتخلي	عن	ِقَيمنـــا	وتفكرينا،	ملجرد	اإح�سا�سنا	

اأننا	يف	مواجهة	هذا	االآخر/	الغربي.	ففي	ق�سة	

�ِسيٌد	ِلُعْقـــَدِة	االآخر	التي	 »الدميوخراطيـــة«	جَتْ

متار�س	َت�َسلَُّطها	علينـــا.	فرجال	القرية	الذين	

اختـــاروا،	بطريقة	الت�سويت	احلر،	اإماًما	لهم	

ُهـــم	يف	�سالة	الرتاويح	�سرعان	ما	اأنكروا	 ِلَيوؤُمَّ

على	اأنف�سهـــم	هذا	االختيـــار	النزيه	ملجرد	اأن	

ْعِجَب	بق�سة	
ُ
طالًبا	جامعًيـــا	اأخرهم،	بعدما	اأ

ومـــ�سار	االختيار،	اأن	ما	قاموا	به	)الت�سويت(	

ي�سمـــى	»الدميوقراطية«،	وهـــي	مفهوم	غربي	

يعني	نزاهة	االختيار	واحرتام	االإرادات.	

اإن	مـــا	ابتدعـــه	هـــوؤالء	الرجـــال	هـــو	مـــن	

�سنيعهم،	اإجناز	ُيْحـــ�َسُب	لهم،	ولكن	كلما	بدا	

لهـــم	اأنه	ِفْكٌر	مـــ�سرتك	يتقا�سمه	معهم	الغرب	

	 »الكافـــر«	تـــروؤوا	منهـــم.	وكاأن	املفهـــوم	اأَحقُّ

باالْمِتـــالِك	مـــن	الفكـــرة	وال�سلـــوك.	ولذلـــك	

ختم	ال�سارد	ق�ستـــه	بالقول:	»واأول	مرة	اأ�سمع	

اأو	»الدميوخراطيـــة«	 بالدميوقراطيـــة	 فيهـــا	

.	وهـــذه	نتيجـــة	طبيعيـــة	ملقدمـــة	
)((
الكافـــرة«

بديهية	اأي�سا	تختزل	اإبعاد	االإمامني	املُختاَرْين	

بالت�سويـــت	ملجـــرد	علـــم	النـــا�س	بـــاأن	االأمـــر	

الغـــرب.	 يعتمدهـــا	 اختيـــار	 بطريقـــة	 يتعلـــق	

 .
)((
و�سف	ال�سارد

ويف	ثنايـــا	هـــذه	القـــ�سة	ُتْطـــَرُح	ق�سايـــا	

 .
)((
اأخرى،	بطريقة	�ساخرة

ـــَم	ثنائيـــة	الكافـــر	واملوؤمن	يف	 كُّ ولعـــل	حَتَ

ُق	 يِّ تـــ�سور	النا�س	لكثري	مـــن	�سوؤون	احلياة	ُي�سَ

))(		املرجع	نف�سه،	�س21.
	املرجع	نف�سه،	�س20. 	)((

		انظر	مثال:	من	اأحاديث	القرى،	�س20. 	)((
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من	جمال	التوا�سل.	وهو	ما	اأراد	املبدع	اإبرازه	

مـــن	اإ�سراره	علـــى	م�سطلح	الكافـــر	اأكر	من	

مرة	يف	هذه	الق�سة	وعند	كل	مقارنة.

اإن	مثـــل	هذه	ال�سلوكيـــات	ُتْذكي	املرارة	يف	

	ذهنه	وجَتـــرح	عواطفه،	 نف�سيـــة	املثقـــف	وَتَكدُّ

ومع	ذلك	تبقـــى	مقبولة	يف	جمتمـــع	مب�سارين	

متناقـــ�سني،	اأحدهما	ي�سعـــى	الخرتاق	االآخر،	

بـــل	ال�ستيعابه	ال	على	مبـــداإ	التعاي�س	والتفاعل	

االإيجابـــي،	واإمنـــا	علـــى	اأ�سا�س	َطْمـــ�ِس	ُهويته	

ِمُرُه	ق�سة	 وجعله	تابعا	ال	قيمة	لـــه.	وهو	ما	ُت�سْ

يَغْت	على	�سكل	حوار	 »فخاخ	الع�سافري«	التي	�سِ

م�سرحي	بني	»�سابر	عبد	ال�سبور«	الذي	يقدم	

نف�سه	باأنه	املتعايل	على	الهزيع	االأخري	من	ليل	

َجـــِل،	امل�ستوطن	جلبال	ال�سموخ،	والـُمرافق	 الدَّ

للع�سافري	واأ�سعة	ال�سم�س	والربيع.	و	»فرحان«	

الذي	يقدمه	�سابـــر	قابًعا	يف	القاعدة	ال�سفلى	

من	املهرجان	بني	�سجيج	االآالت	واالألوان.

يف	هذه	الق�سة	ي�سعى	�سابر	الأن	يقراأ	على	

فرحان	ق�سيدة	�سعرية	ا�سمها:	»املن�سار«،	وهي	

،	تتحدث	عن	 ل�ساعر	عربي	جمهـــول	اأو	ُمَتَخٍفاّ

جنار	عربي	م�سهور	ين�سر	اجلماجم	»ويحولها	

َكَمتـــني	ي�سنع	منهمـــا	ِفخاًخا	 اإىل	ِفْلقتـــني	حُمْ

ل�سيد	الع�سافري	الرية	امللعونة	املتمردة	على	

.	ُيبـــدي	فرحان	قبـــواًل	لالطالع	
)((
االأقفـــا�س«

علـــى	الق�سيـــدة	وعر�سها	على	مـــواله	معتقًدا	

اأنهـــا	�سد	الع�سافري،	فينبهه	�سابر	اأنها	ُكِتَبْت	

الأجـــل	م�ساعـــدة	هـــذه	الع�سافري	علـــى	اتقاء	

الفخاخ،	وتدعوها	اإىل	مزيد	من	التمرد	عليها	

ياديها. وعلى	�سَ

	�سرية	نعل،	�س18. 	)((

يـــ�ساأل	�سابُر	فرحان	هـــل	عنده	ع�سافري	

بـــاهلل،	 »اأعـــوذ	 ال�سفلـــى،	فيجيـــب:	 بالقاعـــة	

وال	ع�سفـــور	واحـــد.	يوجـــد	لدينـــا	دجاجات.	

	وتنـــام.	نحن	 الدجاجـــة	ت�سلـــم	راأ�سهـــا	ِلُيَدكَّ

هنـــا	يف	نعيم	مقيم.	فال	اأ�سجـــار،	وال	حجارة،	

وال	جبال،	وال	�سم�س.

لدينـــا	َعناِبُر	مليئـــة	باحلوريـــات،	واأنهار	

تتدفـــق	بالذهب،	ناأكل	ون�سرب	وندخن	دخاننا	

املعروف	ماركة	النعا�س،	ننام	وعندما	ن�ستيقظ	

نتو�ساأ	وُن�سلِّي	لقدمْي	ال�سيد	ثم	نبداأ	يف	تراتيل	

املديـــح.	فحياتنا	مليئة	باملرح	والغناء	وال�سرب	

.
)((
وال�سعادة«

اإن	فرحـــان	هذا	�سعيد	مبا	هو	فيه،	ولذلك	

يدعـــو	�سابر	لالن�سمام	اإليه	موؤكًدا	له	اأن	ولوج	

القاعة	ال�سفلى	�سيكون	�َسِل�ًسا	الأنه	يعرف	اأنا�ًسا	

نافديـــن	»ميلكـــون	�سالًحـــا	وُيخوًتـــا	وجمالت	

.	اإنهـــم	ميلكـــون	اإذن،	كل	
)((
وجرائـــد	اأيـــ�سًا«

و�سائل	احلماية	والت�سويق	حلياتهم،	فاالإعالم	

و�ُسَلـــٌط	 اأ�سا�سيـــة	 مفاتيـــُح	 والـــ�سالح	 واملـــال	

قوية	وجبارة.	

ومـــع	كل	هذه	االإغراءات،	فـــاإن	�سابر	ظل	

ا	اخلـــ�سوَع	لهذه	 �سامـــًدا	علـــى	موقفه	رافـــ�سً

احليـــاة،	جميًبا	فرحان	باأن	ال	وقت	له	ي�سيعه،	

فهـــو	م�سغول	بتكـــ�سري	الفخاخ	وبنـــاء	اأع�سا�س	

الع�سافري.	اإنه	مهـــوو�س	بتفريخ	اأدوات	الثورة	

على	حياة	التَّهاُلك	والتَّ�سابي.

اإن	املبدع	هنا	ينتـــ�سر	للق�سيدة	بو�سفها	

	املرجع	نف�سه،	�س19. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س19. 	)((
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	علـــى	ِقَيـــِم	مقاومة	 رمـــًزا	للنـــ�سال	وِلْلَحـــ�سِّ

الت�سلـــط،	ال	ق�سائـــد	املـــدح	البـــارد	والتبجيل	

ـــُر	ال�سعـــراء	بوظيفتهم	التي	 .	وكاأنه	ُيَذكِّ الَفـــجِّ

	يف	 تـــال�ست،	وو�سعهم	االعتباري	الـــذي	اْنَحلَّ

فيٍق	اأدار	ظهره	لل�سعر	ولل�سعراء. زمن	�سَ

وهـــذا	االنت�سار	لالإبداع	يحيلنا	اإىل	ق�سة	

اأخـــرى	طافحـــة	بالقلـــق	واملعاناة،	هـــي	ق�سة	

»االإنـــ�سان«،	التـــي	تختـــزل	معانـــاة	َغريٍب	عن	

وطنه،	افتقد	نعمة	احلديث	ملدة	طويلة،	يجوب	

الـــ�سوارع	خمرتًقا	الكثري	من	النا�س	لكن	بدون	

حديث.	يقـــرتب	من	ر�سامـــة،	يتاأمل	ما	تر�سم	

ا	من	 فيـــزداد	اإحـــ�سا�سه	بالغربة.	ومل	يجـــد	ُبدًّ

اأن	يخاطـــب	نف�سه:	»يا	َلوح�سَة	االغرتاب!	هذه	

التي	بجانبي	االآن	بيني	وبينها	اآالف	االأميال،	بل	

 .
)((
اآالف	الع�سور	رغـــم	دم	اإن�سانيتها	العتيق«

ومـــع	ذلك	يجـــد	اجلـــراأة	الكافيـــة	ملخاطبتها	

بكلمـــة	واحدة:	»اأنـــا	غريـــب«،	اإال	اأنها	ال	تهتم	

الأمـــره	رغـــم	اإ�سراره	على	هـــذه	الكلمة،	بل	اإن	

اإحلاحه	هـــذا	�َسُيقاَبُل	بتهديدهـــا	اإياه	مبناداة	

البولي�س.	وهو	ما	جعله	يح�س	باالإحباط	في�سكو	

جُماِهرا:	»اأنا	منذ	اأ�سبوع	مل	اأحتدث	اإىل	اأحد.	

ال	اأريـــد	�سيًئا.	اأريـــد	اأن	اأحكي.	اأن	اأحتدث	اإىل	

.
)((
اإن�سان.	قالت:	اأنت	جمنون«

فتـــح	 ق�سوتـــه،	 علـــى	 هـــذا،	 جوابهـــا	 اإن	

ُر	 َخَذ	ُيَنظِّ
َ
لل�سخ�سية	املغرتبة	الباب	للحديث	َفاأ

لفل�سفـــة	الكالم	قائـــاًل:	»احلديث	يـــا	�سيدتي	

فن،	بل	هو	اأعظم	الفنـــون.	باحلديث	ن�ستطيع	

اأن	نـــر�سم،	ن�ستطيع	اأن	ن�سحـــك.	ن�ستطيع	اأن	

	املرجع	نف�سه،	�س101. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س102. 	)((

نبكي.	وبال	حديث	ال	ن�ستطيع	فعل	اأي	�سيء	اإال	

.	هنا	ُتْدِرُك	هـــذه	الر�سامة	عمق	
)((
اأن	منـــوت«

ِف	للكالم،	فتدنو	منه	وت�سفه	 تفكري	هذا	املَُت�َسوِّ

باأنه	فيل�سوف،	بـــل	اإنها	تطلب	منه	اأن	تر�سمه.	

	يف	�سلوكها	اأحدثته	الكلمة	التي	 ٌل	َنْوِعيٌّ وُّ اإنه	حَتَ

ًة	على	عدم	�سماعها.	�سي�سمح	لها	 رَّ كانت	ُم�سِ

باأن	تر�سمه،	لكن	بعدما	يب�سط	راأيه	يف	فل�سفة	

الـــر�سم	وعالقته	بالكالم.	قـــال:	»نعم	اأ�سمح،	

لكنك	لـــن	ت�ستطيعـــي.	�سوف	تر�سمني	ج�سدي	

وال	فل�سفة	يف	اجل�سد.	لن	ت�ستطيعي	اأن	تر�سمي	

وجـــداين	واأحا�سي�سي	وحبـــي	و�سوقي	وهيامي	

وان�سكاب	الدمع	بني	جوانحي.	�سوف	تر�سمني	

.	هو	منطق	
)((
	ولن	تر�سمي	االإن�سان« التمثال	يفَّ

ال	االأر�سطيـــة،	 اإذن،	 االأفالطونيـــة،	 املحـــاكاة	

اأو	العك�س	ح�سب	طبيعة	الت�سور،	وطبيعة	فهم	

.)((
املتخاطبني	لفعل	املحاكاة

اإن	مـــا	ميكن	ا�ستخال�سه	من	هذه	الق�سة	

هو	اأن	عبـــد	اهلل	النا�سر	ينت�سر	للكلمة	ولروح	

االإنـــ�سان	ال	ملظهره،	كما	يطـــرح	اأمرا	مهًما	هو	

ه	 انت�سار	كل	مبـــدع	لالإبداع	الذي	يع�سقه	ويعدُّ

االأقـــدر	على	اأن	يختزل	روؤيتـــه،	ويكون	وا�سطة	

بينه	وبني	االآخر	لنقل	الر�سالة.

ُح	ق�سة	 وغري	بعيـــد	عن	هذه	الق�سة	ُتْف�سِ

»خيـــط	العنكبـــوت«	عن	فل�سفة	اأخـــرى	للمبدع	

االإنـــ�سان	ولتكوينـــه	وللعالقـــة	 ـــُر	حليـــاة	 ُتَنظِّ

اجلدليـــة	بـــني	احلياة	واملـــوت،	فهـــذا	اخليط	

	املرجع	نف�سه،	�س102. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س103. 	)((
	نعلم	اأن	اأفالطون	َميَّال	للفكر	والقيم،	ال	للمادة،	وبذلك،	فاملنطق	الذي	حتدث	 	)((
بـــه	الكاتب	اأفالطوين	املنـــزع.	ونعلـــم	اأن	اأر�سطو	ميال	للمحـــاكاة	املبدعة	التي	

جوهرها	ال�سكل،	وبهذا	فمنطق	الر�سامة	اأر�سطي.
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ْهَوِن	البيوت	�ستنتج	عنه	
َ
الذي	هو	َنواُة	ت�سكيِل	اأ

اأحداث	ِجـــ�ساٌم	تفرز	تـــ�سورات	عميقة	ملاهية	

االإنـــ�سان	وتكوينه.	فاالأم	املكلومـــة	التي	ت�سكل	

حمور	هذه	الق�سة	�سيدفعها	حدُث	غياب	ابنها	

ه	حلـــادِث	�ُسْغـــٍل	اإىل	تاأمل	 املفاجـــئ،	وتعـــر�سُ

خـــ�سب	ال�سقـــف	يف	ليلـــة	مطرية،	وهـــو	�سلوك	

�َسُيْنِتج	اأمرين:

ُب	املـــاء	من	�سقـــوق	ال�سقف	 اأولهمـــا	َتـــ�سرُّ

وانحـــداره	اإىل	االأ�سفـــل	يف	�سكل	نقـــط	تختلط	

بالطني،	وهي	فر�سة	ال�سارد	لب�سط	راأيه	الذي	

 .
)((
يعتـــر	اأن	احليـــاة	يف	ماهيتها	مـــاء	وطني

وهي	حيـــاة	خمتلفـــة	كاختـــالف	ت�ساقط	هذه	

َرِت	االأم	بابنهـــا	الذي	كان	 القطرات	التـــي	َذكَّ

مينـــع	املـــاء	من	التـــ�سرب	اإىل	البيـــت	ملا	كانت	

رجله	ُمعافاة.

اأمـــا	االأمـــر	الثـــاين،	فهـــو	هـــذا	العنكبوت	

	مـــن	�سقـــوق	ال�سقـــف	واملتغـــذي	على	 املَُتـــَديلِّ

الفـــرا�سة.	وهو	ما	جعل	الـــ�سارد	ُيْف�ِسُح	املجال	

لفل�سفتـــه	يف	احليـــاة	واملـــوت	قائاًل:	»فـــرا�سٌة	

تتغذى	على	الزهـــر،	وعنكبوت	ياأكل	الفرا�سة،	

	ياأكل	العنكبوت،	وثعلب	ياأكل	القط،	وذئب	 وِقطٌّ

يـــاأكل	الثعلـــب،	و�سيـــاد	يقتل	الذئـــب،	ونوازل	

االأيام	تاأكل	ال�سياد.	يا	لها	من	دورة!	يا	له	من	

عامل	ال	يفنى	وال	ينتهـــي!	ُيْن�ِسُل	وُيْنِتُج	ثم	يدفع	

اإنتاجه	يف	ِجراب	املوت،	يف	باطن	االأر�س.	اإنها	

.
)((
حياة	ه�سة	وواهنة	مثل	بيت	العنكبوت«

وت�ستمر	الذاكرة	املوؤرقة	بهموم	املجتمع	يف	

ا�ستغالها	من	خـــالل	ق�ستْي	»غدر«	و	»اللقاء«،	

	املرجع	نف�سه،	�س26. 	)((

	املرجع	نف�سه،	�س25. 	)((

فهمـــا	جت�سدان	�سلوك	الغـــدر	واخليانة،	�سواء	

مـــن	خـــالل	الثعلب	الـــذي	اعتنـــى	بـــه	اأطفال	

القريـــة	فتعافـــى	بعـــد	اأن	كان	علـــى	مـــ�سارف	

الهالك،	ليعود	اإليهم	ويفـــرت�س	اأف�سل	واأجمل	

َيَكـــِة	علـــى	االإطـــالق.	اأو	مـــن	خـــالل	بطل	 الدِّ

ق�سة	»اللقاء«	الذي	ر�سم	�سورة	جميلة	لفتاته	

»ليلى«	عـــر	املرا�سلة	واملُهاَتَفة،	قبل	اأن	يحددا	

لقـــاء	مبـــا�سرا	�سيكـــ�سف	عـــن	مفاجـــاأة	غـــري	

�سارة	للبطل	الذي	وجـــد	اأمامه	امراأة	اأطاحت	

َر	حيلة	 بـــكل	اأحالمه.	ومـــا	كان	منـــه	اإال	اأن	َدبَّ

للتخلـــ�س	مـــن	هذا	الكابـــو�س	الـــذي	كان	قبل	

اللقـــاء	حلمـــا	رائعا.	جنح	يف	االأمـــر،	ولكنه	مل	

ينجح	يف	اختبـــار	اإن�سانيته	حني	تاأمل	ر�سالتها	

التـــي	تقـــول:	»عزيزي	�سلطـــان،	اأعتـــذر	اإليك	

ب�سدة،	مل	اأمتكن،	ل�سبـــب	قاهر،	من	احل�سور	

.
)((
يف	املوعد		...	حاملُة	الر�سالة	�سديقتي«

مة	
ُ
اأما	قـــ�سة	»�سرية	نعـــل«	فهي	ذاكـــرة	اأ

العرب	باأكملهـــا،	تاريُخ	حياٍة	ي�سكل	النعل	اأحد	

اأبرز	مظاهرها.	وهو	ما	ا�ستح�سره	ال�سارد	بنوع	

من	االعتزاز	وا�سفا	ِخْدمات	هذا	احلذاء،	قبل	

اأن	ي�سبـــح	مو�سع	ت�ساوؤل	عـــن	جدواه	يف	حياة	

اأخرى	مل	يعد	من	لوازمها،	بل	َمو�سَع	ُم�ساوَمٍة	

ماديـــة	ُمغريـــة	اأ�سالـــت	ُلعـــاب	�ساحبـــه	الذي	

انتهـــى	به	االأمر	اإىل	اال�ستـــ�سالم	والتفريط	يف	

حذاء	عـــاد	مثقوبا	ُمَكْرم�سا.	قال:	»ولكن	ماذا	

َي�سرُيَك	اأو	ي�سريين؟	�سوف	اأبيعك	وْلَتْبَق	نعال	

.
)((
حمرتما	عند	ع�ساق	النعال	املحرتمني«

اإنـــه	التفريط	يف	املـــا�سي	بـــكل	مقوماته.	

	املرجع	نف�سه،	�س94. 	)((
	املرجع	نف�سه،	�س37.  	)((
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ومـــا	ا�ستغراُب	ال�سارد	من	ت�ساعد	قيمة	النعل	

ْجِل	التـــي	انتعلته	اإال	اإقراٌر	 حتـــى	َعَلى	قيمة	الرِّ

باأنه	اأ�سيـــل	؛	الأنه	اختزال	لالأر�س	التي	دا�َسها	

ْجل،	 علـــى	�سبيل	املُجـــاَوَرِة	الدائمة،	بينمـــا	الرِّ

التـــي	هي	جزء	من	االإنـــ�سان،	تبحث	دائما	عن	

»االأفـــ�سل	واملريح«	واإن	اقتـــ�سى	االأمر	التخلي	

عـــن	كل	القيـــم	وموؤ�سراتهـــا	»القدميـــة«.	وما	

اأعتقد	اأن	اأحدا	يجـــادل	يف	كون	االأر�س	ال	تقل	

اأهميـــة	عن	االإن�سان	اإن	مل	تكن	اأكر	منه	قيمة،	

ففيهـــا	وجدانه	وذاكرته	وِقَيُمـــُه	التي	ال	اعتبار	

لـــه	بدونها،	بل	منهـــا	حياته	وحـــ�سوره،	وفيها	

موته	وغيابه.

	بالتحـــوالت	 وال	يغفـــل	املبـــدع	اأنـــه	معنـــيٌّ

ال�سيا�سية	الطارئة	على	العامل	والعامل	العربي،	

ففـــي	قـــ�سة	»املثقـــف«	تلـــوح	�سخ�سيـــة	قليلة	

احلديث	اإىل	درجة	ال�سمت،	يكاد	ُيْجِمُع	النا�س	

على	احرتامها.	ال	يتدخل	يف	حديث	اإال	ملو�سوع	

يـــراه	ُم�ستِحقا	للتدخل.	وهو	ما	مت	بالفعل	حني	

راأى	القوم	يتداولون	اأمر	ال�سيوعية	التي	حتاملوا	

عليها	ُم�سايرين	يف	ذلك	اإمام	امل�سجد،	حماوال	

ت�سحيـــح	نظرتهـــم	»املغلوطـــة«،	اأو	باالأحـــرى	

تنوير	عقولهم	اجلاهلة	باملـــو�سوع،	وتعريفهم	

باأدبيات	ال�سيوعية.	اإال	اأنهم	انتف�سوا	يف	وجهه	

وَزَجروه	منت�سريـــن	لقيمهم	املتاأ�سلة،	وهو	ما	

دفـــع	به	اإىل	و�سفهـــم	باأبـــ�سع	االأو�ساف.	قال:	

»هوؤالء	ح�سرات..	هوؤالء	متخلفون..	املفرت�س	

ـــُف	كتاًبا	 وؤَلِّ
ُ
اأن	يرحلـــوا	اإىل	قبورهـــم..	�سوف	اأ

.
)((
اأف�سح	فيه	هوؤالء	اجلهلة«

	من	اأحاديث	القرى،	�س51. 	)((

2-2-  ذاكرة القارئ و�صوؤال الأدبية

كما	ُتْنِتُج	الذاكـــرة	خطاًبا،	فاإن	هذا	اخلطاب	

ُيْنِتُج	ذاكـــرًة	اأخرى	هي	ذاكـــرة	القارئ.	فمن	

ائه،	 ِجَهـــٍة	يـــ�سري	هذا	اخلطـــاب	مرجًعـــا	ِلُقرَّ

�ُس	فيه	الُقراء	مرجعيات	 ومن	جهة	اأخرى	َيَتَلمَّ

الكاتـــب،	وهو	ما	نقـــ�سده	من	هـــذه	الذاكرة.	

اإنه	فهم	�سديـــد	االرتباط	بـــ�سوؤال	االأدبية،	اأي	

باخل�سائـــ�س	الفنيـــة	التـــي	متيز	اإبـــداع	هذا	

	خطـــاب،	ال	ُيْنَتُج	من	 املبـــدع.	فاخلطـــاب،	اأيُّ

فراغ،	واإمنا	من	قراءات	متعددة	َيَتَملَُّكها	املبدع	

قبـــل	اأن	ي�ستثمرها	يف	اإبداعه	»فكرة	و�سياغة«	

بلم�سة	خا�سة	منه	ترفعه	اأو	ُتزري	به.

اإن	قـــارئ	جمموَعَتـــْي	املبدع	عبـــد	اهلل	حممد	

	اأمريـــن	اأ�سا�سني	 ُ النـــا�سر	ال	ُيـــ�ْسِكُل	عليه	َتَبنيَّ

مرتبطـــني	باخل�سائ�س	الفنيـــة	لكل	ق�س�سه	

يف	املجموعتني،	هما:	

) اأ (  طبيعة اللغة

متتاز	لغة	املجموعـــة	بكثري	من	الر�سانة	

والرقـــي	يف	ب�ساطتها،	والتعـــايل	عن	الغمو�س	

والتعقيـــد	يف	رمزيتهـــا.	فهـــي	ال	تنحـــدر	اإىل	

ـــِئ.	لغـــة	ُو�ْسطى	 َلكُّ االإ�سفـــاف	وال	ُتوِغـــُل	يف	التَّ

تقرتب	مـــن	الو�سف	وال�سرد	َقْدَر	اقرتابها	من	

االإيحـــاء	واملجـــاز	ولغة	البيان	بـــكل	مقوماتها.	

ولذلك	يح�س	القارئ	يف	كثري	من	الق�س�س	اأنه	

ْعِمَيَة	 اأمام	َنَف�ٍس	�سعـــري	راٍق	جًدا	ال	ميار�س	التَّ

بقـــدر	ما	يقود	اإىل	الفكرة	بكل	�َسال�َسٍة	وباأبهى	

�سورة.	ولغـــة	من	هـــذه	الطبيعة	جتعـــل	املبدع	

اأكـــر	التزاما	باأهم	مقوم	من	مقومات	الق�سة	

الق�سرية.	اإنها	اللغة	ال�سعرية	ذات	االإيحاءات	
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.
)((
..	والدالالت	القوية

اإن	قارئ	املجموعتني	ال	ُيْخِطُئ	ما	يف	اللغة	

لَّـــٍة	حني	ي�سرت�سل	املبدع	 من	اْن�ِسيابية	غرِي	مُمِ

يف	و�سف	امل�ساهـــد	اأو	االأحا�سيـــ�س	اأو	التعليـــق	

َرٍة	يف	اإبراز	املعنى	 علـــى	املواقف،	وغري	ُمَقـــ�سِّ

باأجمل	�سوره	حني	يلجاأ	اإىل	التكثيف.

ولو�سع	القـــارئ	اأمام	طبيعـــة	هذه	اللغة	

التـــي	اأحتدث	عنهـــا	اأقتطف	لـــه	منوذجني	قد	

يكفيان	لو�سعه	يف	ال�سورة.	قال	ال�سارد	وا�سفا	

	َزْيـــٍد	يف	ق�سة	»خيـــط	العنكبوت«	 مِّ
ُ
هواجـــ�س	اأ

بعـــد	تاأخر	و�سول	ابنها	يف	الوقت	املعتاد	بزمن	

طويـــل:	»َجلـــ�َسْت	ت�ستنهـــ�س	َكواِمـــَن	الـــ�سر	

َتـــُه	وت�ستنجد	َنخوته	)...(،	وظل	 	ِهمَّ وَت�ْسَتِحثُّ

ج�سدها	النحيـــل	غائبا	يف	َعتمة	الفجر	وعتمة	

.	وقال	وا�سفـــا	اإحدى	ليايل	القرية	
)((
احلزن«

يف	ق�سة	»كفاح«:	»كانت	ليلة	من	ليايل	ال�ستاء	

الباردة	وقد	ظهر	البدر	يف	كبد	ال�سماء	فاأ�سرق	

علـــى	الب�ساتـــني	الغافية	يف	بـــرودة	ونعا�س...،	

وكان	الطريـــق	�سامًتـــا	هادًئـــا	)...(.	كانـــت	

	يف	 اأنفا�س	الليل	هادئـــة	وكان	�سوء	القمر	َي�ِسعُّ

حيطـــان	البيوت	املقابلـــة	...،	وال	�سيء	يحرك	

�سكون	الليل	اإال	�سوت	اإبراهيم	و�سوت	ال�سغري	

.
)((
وهو	يتابعه	يف	�سعف	وك�سل«

كمـــا	اأن	لغـــة	املجموعتـــني	تـــرتاوح	بـــني	لغـــة	

الف�ساحـــة	املُِبيَنـــة،	ولغـــة	احلديـــث	اليومـــي	الذي	

ين�سجم	وطبيعة	ال�سخ�سيات	املتحدثة	يف	كل	ق�سة.	

فالدارجة	فاقعة	احل�سور	يف	كثري	من	ال�سياقات.

	فن	الق�سة	الق�سرية	باملغرب،	�س39. 	)((
	�سرية	نعل،	�س23. 	)((

	من	اأحاديث	القرى،	�س109-110. 	)((

هـــذا،	وحتـــت	اللفظ	والرتاكيـــب	وتقنيات	

ى	مرجعيات	املبدع	وا�سحة	جدا	 ال�سياغة	َتَتَبـــدَّ

يف	اإن�ساء	خطابه	الق�س�سي.	مرجعيات	يتداخل	

فيها	الديني	وال�سعري	وال�سردي	العربي	القدمي	

ْبِنَيِتِه.	وهو	ما	�َسُنْفِرُد	له	بابا	
َ
واحلديث	مبختلف	اأ

ى	التنا�س.  م�ستقال،	حتت	ُم�َسمَّ

)ب( التنا�ص

لـــه	جتليات	كثرية	تتجـــاوز	امللمح	اللغوي	

والفكري	اإىل	البناء	العـــام	للق�س�س.	فاملبدع	

عبد	اهلل	حممد	النا�سر	اأبان	عن	ذاكرة	لغوية	

وفكريـــة	خ�سبة	وهو	يبدع	قـــ�س�سه،	ففي	كل	

قـــ�سة	�َسْهٌم	من	الرتاث	العربي	املتنوع،	و�َسْهٌم	

مـــن	ذكاء	الرجـــل	وِحْنَكته	وَنباَهِتـــه	يف	َتْوِليف	

هذا	املوروث،	واإعادة	�سياغته	بالطريقة	املُْثلى	

�ُس	 لبناء	قـــ�س�سه	لفظـــا	ومعنى.	وميكـــن	َتَلمُّ

مالمح	ا�ستفـــادة	املبدع	من	الـــرتاث	مبختلف	

جتلياته	كما	ياأتي:

)- امللمح الديني

يظهـــر	يف	م�ستويني	متكاملـــني،	يتعلق	االأول	

َيِغ	القراآنيـــة	بطريقة	 بتوظيـــف	بعـــ�س	ال�سِّ

تـــكاد	تكون	ُمبـــا�ِسرة،	كما	يف	قـــول	ال�سارد	

مـــن	قـــ�سة	»الدميخراطية«:	»فـــكل	حزب	

مبا	لديهم	مقتنعـــون«،	وهو	ا�ستن�ساخ	لقوله	

ُع��ٓواْ  تعـــاىل	مـــن	�سورة	املوؤمنـــون:	{َفَتَقطَّ
يِۡهۡم  ۡمَرُه��م بَۡيَنُه��ۡم ُزُبٗرۖا ُكُّ ِح��ۡزبِۢ بَِما َلَ

َ
أ

.
)((

فَرُِحوَن}
وي�ستمـــر	اْلِتفات	املبـــدع	اإىل	القراآن	الكرمي	

د	 �سِّ من	خالل	ق�سة	»قرية	القرقف«	التي	جُتَ

	االآية	53. 	)((
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رون	حجمهم،	 عاقبـــة	املتعنتني	الذين	ال	ُيَقدِّ

َفُي�سيبهـــم	الهالك.	قال	ال�سارد	على	ل�سان	

حاكـــم	القريـــة،	وهـــو	ينـــ�سح	قومـــه	ِبَبْيـــِع	

ْيـــ�ِس	للحاكم	الكبـــري:	»�سوف	يحطمنكم	 التَّ

هـــو	وجنـــوده	ويقتـــل	ن�ساءكـــم	واأطفالكم«.	

ففـــي	كالمه	هـــذا	توليف	لن�سيحـــة	النملة	

َها ٱنلَّۡم��ُل ٱۡدُخلُواْ  يُّ
َ
أ يف	�سورة	النمـــل:	{	َيٰٓ

ُس��لَۡيَمُٰن  َيِۡطَمنَُّك��ۡم  َل  َمَسِٰكَنُك��ۡم 
.	وللخطاب	

)((
وَُجُنوُدهُۥ َوُهۡم َل يَۡشُعُروَن }

امل�سهـــور	يف	قـــ�س�س	مـــو�سى	وفرعـــون	يف	

ۡن  كثـــري	مـــن	االآيـــات:	{ِإَوۡذ َنَّۡيَنُٰك��م ِمّ
َءاِل فِرَۡع��ۡوَن يَُس��وُمونَُكۡم ُس��وَٓء ٱۡلَعَذاِب 
نَِسآَءُكۡمۚ  َويَۡسَتۡحُيوَن  ۡبَنآَءُكۡم 

َ
أ ُوَن  يَُذِبّ

 .
)((

ُِّكۡم َعِظيٌم} ب ن رَّ َوِف َذٰلُِك��م بََلٌء ِمّ
بـــل	اإن	اخلطاب	القـــراآين	�سيحـــ�سر	اأي�سا	

يف	قـــ�سة	»مرثيـــة	قرية«	من	خـــالل	و�سف	

الـــ�سارد	لهـــا	قائـــال:	»يتدفق	املـــاء	العذب	

ُك	هامتهـــا	ريح	ال�سيف	 رِّ من	حتتهـــا،	وحُتَ

ًا	 اَقُط	ُرطبا	َجِنياّ ْع�ُسِبها	وظلها،	َفَت�سَّ
َ
َتنو�ُس	ِباأ

عذبـــا	�سهيا«،	اإنه	اإحالـــة	مبا�سرة	على	قوله	

ٓي إَِلِۡك ِبِۡذِع  تعايل	يف	�سورة	مرمي:{َوُهزِّ
.
)((

ا} ٱنلَّۡخلَةِ تَُسٰقِۡط َعلَۡيِك ُرَطٗبا َجنِّيٗ
وميتـــد	اخلطـــاب	الدينـــي	اإىل	االأحاديـــث	

النبويـــة	ال�سريفة	كما	هـــو	احلال	يف	ق�سته	

»جنـــة«	التـــي	تتحـــدث	عن	�سخـــ�س	غريب	

ْذِهـــَل	بفتاٍة	ومنزٍل	يف	ب�ستاٍن	هذه	
ُ
باملدينة	اأ

بعـــ�س	اأو�سافه:	»وبعد	م�سقـــة	نفذ	منه	اإىل	

		االآية	18. 	)((
	البقرة،	االآية	49.	ويف	غريها	من	ال�سور،	كاالأعراف،االآية141.  	)((

	االآية	25. 	)((

ب�ستـــان	رائع	به	جميـــع	االأ�سجـــار	والفواكه	

التي	تخطـــر	على	البال،	ورمبـــا	اأن	به	�سيئا	

ال	يخطـــر	على	البـــال«.	فهذا	القـــول	يجعل	

ا�ستحـــ�سار	و�سف	الـــر�سول	الكـــرمي	عليـــه	

ال�سالة	وال�سالم	للجنة	»قال	اهلل	عز	وجل:	

	راأْت	 اأعددُت	لعبادي	ال�ساحلـــني	ما	ال	َعنْيٌ

وال	اأذن	�سمعـــت	وال	خطر	علـــى	قلب	ب�سر«،	

غاُتٌه	اللفظية	والداللية. اأمرا	له	ُم�َسوِّ

بل	اإن	املبـــدع	مل	يقف	عند	حـــدود	ال�سيغة	

واملعنـــى،	واإمنا	جتـــاوز	ذلـــك	اإىل	ا�ستلهام	

البنـــاء	العـــام	لبعـــ�س	القـــ�س�س	القراآنية	

وجعلـــه	�ُسلًَّمـــا	الإجناز	خطابـــه	الق�س�سي.	

فقـــ�سة	»رفـــرف«	مبنية	كمـــا	ُبِنَيـــْت	ق�سة	

ِر	ومـــو�سى	عليهما	الـــ�سالم	متاًما.	 اخِلـــ�سْ

وهي	قـــ�سة	انتـــ�سار	حمار	هزيـــل	ل�سيٍف	

ِر�ِس.	 قـــادم	للقريـــة	على	حمـــار	اأْهِلَها	الـــ�سَّ

واأثنـــاء	حكي	اأحد	ال�سيـــوخ	هذه	الق�سة	بدا	

اال�ستعجـــال	وا�سًحا	على	الـــ�سارد	للو�سول	

اإىل	النتيجـــة،	اإ�سافـــة	اإىل	جمادلته	ال�سيَخ	

الـــذي	امتعـــ�س	مـــن	�سلوكـــه،	متاًمـــا	كمـــا	

ُر	مـــن	اندفاع	مو�سى.	بل	اإن	 امتع�س	اخِل�سْ

َيَغ	نف�سها،	وهو	اأمر	وا�سح	 املبدع	َجَلَب	ال�سِّ

:
)((
من	قوله	يف	اأنحاء	متفرقة	من	الق�سة

قال	ال�سارد	متعجًبا	من	قول	ال�سيخ:

حتى	احلمري	لها	فر�سان؟

�ْسكت	واإال	قطعُت	احلديث	
ُ
فاأجابه	ال�سيخ:	اأ

اْلَفة. وال�سَّ

	�سرية	نعل،	95/96/67. 	)((
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فاعتذَر	وقال:

�سمُت	ولن	اأع�سي	لك	اأمًرا.
َ
�سوف	اأ

ويتكرر	احلوار	على	ال�سكل	االآتي:

-	نعم،	نعم	ماذا	حدث؟

	اأُقْل	لك	 -		نظر	ال�سيخ	اإيل	�َسْزًرا،	وقال:	اأمَلْ

ال	تقاطعني،	واإال	فاإين	لن	اأكمل.

علـــى	 ال	توؤاخـــذين	 جـــًدا.	 اآ�سف	 قلـــت:	 	-

تـــ�سريف.	فقـــد	�سدتني	احلكايـــة،	فهي	

حًقا	طريفة.

-	قال:	اإن	قاطعتني	ف�سوف	اأقوم	واأترك	لك	

املكان.

-	قلت:	اأبـــًدا	لن	اأقاطعك	ولن	اأ�ساألك	�سيًئا	

بعد	هذا	اأبًدا.

)- امللمح الإبداعي

نقـــ�سد	بامللمح	االإبداعي	كل	االأنواع	االأدبية	

	اأن	االأ�ستاذ	عبد	اهلل	النا�سر	 التـــي	ُي�ْسَت�َسفُّ

نظر	اإليها،	باأي	�سكل	من	االأ�سكال،	لت�سكيل	

ق�س�سه.	واملتتبع	لق�س�س	الرجل	�سيجدها	

َمـــاْلآى	بهـــذه	االأنـــواع	االأ�سيلة	مـــن	االإبداع	

العربـــي	قدميـــه	وحديثـــه،	�سعـــرا	وحكاية،	

وُنْكَتـــًة	وَمَثـــال	وُطرفة	وُدعابـــة...	و�َسُنجلي	

عـــن	متظهراتهـــا	يف	 بع�سهـــا	يف	حديثنـــا	

ق�س�سه.	

فقـــ�سة	»غدر«	مبنية	على	َمَثٍل	عربي	قدمي:	

	مـــن	اأح�سنَت	اإليه«.	فالثعلب	الذي	 ِق	�َسرَّ »اتَّ

اأنقـــذه	الـــ�سارد	وبعـــ�س	الِفْتَيـــِة	مـــن	املوت	

املحقـــق	واعتنوا	بـــه	حتى	تعافـــى،	عاد	اإىل	

القريـــة	واأجهـــز	على	ديـــك	اجلـــدة	املَُدلَِّل.	

ُرها	كما	 ْكَتَة	ُتوؤَطِّ اأما	قـــ�سة	»االأ�سحية«	فالنُّ

ا	َقْبال. نَّ َبيَّ

وي�ستلهم	املبدع	ِلق�ستْيه	»اأبولو«		و»اأبو	نيوتن«	

ا	على	م�ستوى	عالقة	 اأجواء	املقامة	خ�سو�سً

لها.	 الــنــا�س	 ونظرة	 البطلة	 الــ�سخــ�سيــات	

وت�سري	ق�سة	»رفرف«	يف	االجتاه	نف�سه	واإن	

اآدميا.	 ولي�س	 املرة	حمارا	 البطل	هذه	 كان	

قادم	 �سيــف	 ثرٌيعند	
َ
اأ ولكنه	 هزيل	 حمار	

على	اأهل	القرية،	�سيحقق	املفاجاأة	ويك�سر	

اأنقذ	 حــمــار	 ــــ�سر�س.	 ال حمارهم	 جـــروت	

فتاٍة	 اأهــل	 من	 بــ�سرائــه	 املــوت	 من	 �ساحبه	

فظفر	 ت�سكن	 حيث	 اإىل	 فتبعها	 بها	 ْعِجَب	
ُ
اأ

اأن	 عـــاوؤه	 ادِّ لــوال	 يقتلونه	 وكـــادوا	 اأهلها	 به	

عنده	 فاحلمار	 وبذلك	 احلمار.	 حاجته	يف	

ي�ساوي	احلياة،	اإذ	اأنقذه	من	املوت،	واإن	مل	

ينقذه	من	احلب.	وهو	على	�سعفه	وُهزاِله،	

كما	 متاما	 مان،	 ال�سِّ االأقوياء	 َيــ�سرع	 ذكي	

نظر	 يف	 املُحتقرون	 املقامات	 اأْبطاُل	 ُيْعِجُز	

بفكرهم	وطالقة	 النا�س	 	 ُكلَّ املجل�س،	 ُرواد	

قاِد	ذهنهم،	فتنقلب	الروؤية	من	 ل�سانهم	واتِّ

االحتقار	اإىل	االإكبار.

ولي�س	بعيـــدا	من	اأجواء	املقامـــة	يبدو	َنَف�َس	

احـــا	مـــن	كثـــري	من	 »األـــف	ليلـــة	وليلـــة«	َفواّ

الق�س�س،	اأبرزها	قـــ�سة	»جنة«	التي	تقوم	

	اخلـــارق.	وكذلـــك	ال�ساأن	 علـــى	الَعجاِئِبـــيِّ

يف	قـــ�سة	»البـــار«	التي	تـــ�سور	حالة	غريبة	

	باأمه	�سد	اأبيـــه،	وباأبيه	�سد	اأمه،	 البن	َبـــارٍّ

ُه	هـــذا	اأو�سلـــه	اإىل	اإ�سباعهما	 حتـــى	اأن	ِبـــرَّ

�سربـــا	انت�سارا	الأحدهما	كلمـــا	�سكاُه	ُظْلَم	

االآَخـــِر.	لينتهي	امل�سهـــد	باحت�سانه	لهما	يف	
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حنان	وعطف	كبريين	معتذرا	عما	بدر	منه	

الأجلهما.

وال	يغيب	ال�سعر	عن	وعي	املبدع،	وهو	العا�سق	

َن	جملة	من	 مَّ له،	املتمر�س	على	دروبه،	فقد	�سَ

ق�س�سه	بع�سا	من	اأ�سعار	القدماء	واملحدثني	

�سواء	الف�سحى	اأو	العامية	التي	تخدم	املعنى	

َن	ق�س�سه	 مَّ ُمُه.	كمـــا	�سَ العام	للقـــ�سة	وُتَتمِّ

اأي�سا	حكايات	ع�ساق	العرب.

ففي	ق�سته	»�سرية	نعل«	يكاد	البيت	ال�سعري	

االآتي:

ْغـلى:	َفــَدْيُتَك	ِمْن	َنْعــٍل
َ
َيا	َنْعلـِي	االأ

َ
اأ

�س	لْي�َس	عَلى	ِرْجِلى
ْ
اأ َمكاُنَك	َفْوَق	الرَّ

يختزل	احلـــوار	الكامل	بني	ال�سارد	والنعل،	

كمـــا	يختـــزل	التحـــول	يف	املقامـــات،	حيث	

اأ�سبـــح	النعـــل	املطلـــوب	للبيـــع،	بـــاأي	ثمن،	

ْجِل	التي	انتعلته،	اأي	اأغلى	من	 اأغلـــى	من	الرِّ

�ساحبـــه.	وال�سبـــب	اأنه	ميثل	تاريخـــا	واإرثا	

ـــٍة	كاملة	كما	�سبـــق	واأ�سرنا	اإىل	ذلك	يف	 مَّ
ُ
الأ

مو�سع	اآخر	من	هذه	الدرا�سة.	

اأمـــا	يف	قـــ�سة	»غدر«	فكان	توظيـــف	ال�سعر	

يف	 ال	�سيمـــا	 القـــ�سة،	 مفـــا�سل	 بـــارزا	يف	

بدايتهـــا،	حيـــث	ا�ستعان	الـــ�سارد	يف	و�سف	

بهـــاء	الديك	باأبيات	ب�سار	ْبـــِن	ُبْرد	يف	ديك	

.	كما	ا�ستعان	
)((
ودجاجات	ربابة	املعروفـــة

بهذا	البيت	لتاأكيد	مقامه:

رْيٍ 	الديَك،	ِديَك	بني	مُنَ نَّ
َ
كاأ

رير مرُي	املُوؤِمننَي	َعلى	ال�سَّ
َ
اأ

ْيِت 	يف	الزَّ 	اخَللَّ بُّ َت�سُ 	❁ ❁ ❁ ـَُة	اْلَبْيـــــــِت	 َرَباَبُة	َرباّ 	)((
ْوِت َوديٌك	َح�َســــُن	ال�سَّ 	❁ ❁ ❁ َلها	َع�ْسُر	دجاجاٍت	 	

وجـــاء	بيت	اآخر	لل�سمـــاخ	لتاأكيد	هذا	املقام	

الرفيع	للديك،	حيث	يحتل	موقع	القيادة	يف	

مملكته:

ِفــراُخ	َدجاَجٍة	َيْتَبْعَن	ِديكًا

َيُلْذَن	ِبِه	اإذا	َحِم�َس	الِوغاُء

ولي�س	التوظيف	الن�سي	لالأبيات	ال�سعرية	هو	

امللمح	الوحيد	اللتفـــات	املبدع	اإىل	خمزونه	

ال�سعـــري،	واإمنـــا	اْلَتَفَت	اأيـــ�سا	اإىل	ما	كان	

يحيـــط	بهذا	ال�سعر	من	حكايات،	خ�سو�سا	

»مزنـــة«	 قـــ�سة	 ففـــي	 العـــ�ساق.	 حكايـــات	

ا�ْسِتعـــاَدٌة	كاملة	لتفا�سيل	هـــذه	احلكايات،	

َبْدءا	بلقاء	ال�سخ�سية	املحورية	ِبَفتاِتِه	ُمْزَنة	

ِل	القادمون	على	قريته،	 حَّ التـــي	جاد	بها	الرُّ

وانتهـــاًء	مبـــا	خلفتـــه	مـــن	�ُسحـــوب	ومر�س	

و�ُسرود	اأ�سابوه	جراء	تعلقه	بها	ورف�س	اأبيه	

تزويجه	منها.	بل	اإن	طقو�س	ورحلة	املداواة	

ـــُر	بقـــ�س�س	املجنون	 التـــي	خ�سع	لهـــا	ُتَذكِّ

وُعروة	بِن	ِحزام	وغريهما	من	ع�ساق	العرب	

ِه	 ُف	»نا�سٍر«	َوْقَع	ُحبِّ امل�سهورين،	وحتـــى	َو�سْ

مِلُْزَنة	يـــكاد	ي�سعنـــا	اأمام	ق�سائـــد	الع�ساق	

بالبناء	واملعاين	واملفـــردات	نف�سها.	اإننا	يف	

هـــذه	الق�سة	اأمام	حتويل	لـــ�ساين	لق�سيدة	

غزليـــة	عذريـــة	اإىل	نر	جميل،	مـــع	االإبقاء	

على	كل	التفا�سيل.

ومل	َيُفِت	املبدع	عبد	اهلل	النا�سر	توظيف	ال�سعر	

ال�سعبي	للمنطقة،	من	خالل	ق�سة	»اأم	رجوم«	حيث	

الرحلـــة	الليلية	املتِعبـــة	يف	الطريـــق	الرتابي	وعلى	

منت	�سيارة	غري	مريحة	ويف	ظروف	�سيئة	ا�ستدعت	

	الراكبني	
ِ
م نوعـــا	مـــن	االنزياح	للتخفيـــف	من	َتـــَرُّ
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وجتاوز	حمنـــة	ال�سفر.	فهـــذان	م�سافران	يخرقان	

�سكوى	امل�سافرين	بهذه	االأبيات	اجلميلة:

ود 	الُعيوِن	ال�سُّ يا	ِبْنت	يا	اأمَّ

يني	 خويف	ِمن	اهلل	وِحبِّ

واإْن	ما	َح�سْل	حبة	بركود

ْنتي	ْت�سوِفيني
َ
الأموْت	واأ

وال	َيْعـــَدُم	القارئ	رائحـــة	ال�سعر	احلديث،	ففي	

ا�ستلهـــام	املبـــدع	عبـــد	اهلل	النا�سر	لفكـــرة	الروح	

والتمثـــال،	ور�سم	الفجـــوة	بـــني	فل�سفتـــه	وفل�سفـــة	

الر�سامـــة	يف	ق�سته	»االإنـــ�سان«	تذكري	مبقطع	من	

:
)((
ق�سيدة	»اإىل	تلميذة«	لنزار	قباين

ُقْل	يل	ـ	ولو	كذًبا	ـ	كالًما	ناعًما

ِمثال	 َقْد	كاَد	َيْقُتُلني	ِبك	التِّ

	املحبة	ِطْفَلًة	 ما	زلِت	يف	َفنِّ

ْبُحٌر	َوِجَبال.
َ
َبْيِني	وَبْيَنك	اأ

اإن	اختـــالف	املرجعيـــات	االإبداعيـــة	والفكرية	

َدُه	الكبري	يف	قدرته	على	 دها	يجد	َتَوحُّ للمبدع	وتعدُّ

التوليف	بينها	بحـــ�سب	مقت�سيات	املقام،	م�ستعينا	

مبا	ميلك	من	مهـــارات	جتعل	ا�ستلهاماته	متناغمة	

مـــع	املـــو�سوع.	اإنـــه	يختار	ال�سيـــاق	واملقـــام	بعناية	

لتوظيـــف	َمْقروِئـــِه،	وهو	ما	يجعلـــه	مفيدا	يف	ر�سم	

الـــ�سورة	كاملـــة	اأمـــام	القـــارئ	الإدراك	امل�سمون	

ِل. املُْعَطى	واملعنى	املُوؤَوَّ

ومـــن	مظاهـــر	هـــذا	التنـــا�سق	يف	جمموعَتـــْي	

اأيـــ�سا	دقـــة	اختيـــار	عناويـــن	القـــ�س�س	 املبـــدع	

واأ�سمـــاء	ال�سخ�سيـــات	والرموز	املُـــوؤ�ِس�سة	للمعاين	

واالأهداف. 

			نزار	قباين،	االأعمال	الكاملة،	�س141. 	)((

اإن	جمموعتـــي:	»�سرية	نعـــل«	و	»مـــن	اأحاديـــث	

القـــرى«	لعبد	اهلل	حممد	النـــا�سر،	توفران	للقارئ	

مداخـــل	متعـــدد	لقراءتهما،	وهذا	عائـــد	يف	املقام	

االأول	اإىل	عمـــق	الروؤية	ورجاحـــة	الت�سور	واخلرة	

بـــ�سوؤون	احلياة	يف	االأف�سية	املوؤطرة	لكل	االأحداث،	

واإىل	طريقة	بناء	املجموعتني	اإن	على	م�ستوى	اللغة	

اأو	تقنيات	احلكي.

بيبليوغرافيا

القراآن	الكرمي. l 

اأحمد	املديني،	فن	القـــ�سة	الق�سرية	باملغرب:	يف	الن�ساأة	 l 

والتطور	واالجتاهات،	دار	العودة،	بريوت/0)9)م.

عبد	اهلل	حممد	النا�سر،	�سرية	نعل،	ريا�س	الري�س	للكتب	 l 

والن�سر،	)00)م.

عبـــد	اهلل	حممـــد	النـــا�سر،	مـــن	اأحاديث	القـــرى،	مكتبة	 l 

العبيكان،	)00)م.

عبـــد	اهلل	عبد	اجلبـــار،	املجموعة	الكاملـــة،	دار	الفرقان	 l 

للن�سر	والتوزيع،	9)))م.

عبـــد	اخلالق	عمـــراوي،	�سورة	الذاكـــرة	يف	ثالثية	اأحالم	 l 

م�ستغامنـــي،	بحث	دكتـــوراه	بجامعة	اأبـــي	�سعيب	الدكايل	

باجلديدة،	0)0)م.

مريي	ورنوك،الذاكـــرة	يف	الفل�سفة	واالأدب،	ترجمة	فالح	 l 

رحيم،	دار	الكتاب	اجلديد،	)00)م.

نـــزار	قباين،االأعمـــال	الكاملـــة،	مكتبـــة	جزيـــرة	الورود،	 l 

0)0)م.
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امللّخ�ص:

ت�سعى	هذه	الّدرا�سة	اإىل	ا�ستنطاق	ن�سو�ص	جرير	ال�ّسعرّية	ا�ستنطاقا	دقيقا	لر�سد	اآثار	اخلطاب	احلجاجي	

يف	غر�ص	من	اأغرا�ص	ال�ّسعر	العريقة	وهو	املدح	وحتديدا	يف	�سياق	ال�ّسكوى.	فكان	توّجهنا	يف	البحث	الّنظر	يف	

ُبنـــى	تلك	الّن�سو�ص	تو�ّسال	بالّدر�ص	االأ�سلوبي	حينا،	والبنيوّي	حينا	اآخر،	وباملو�سوعاتي	اأحيانا.	فوقفنا	عند	

ذات	حماورة	لالآخر،	�ساكية	�سوء	حالها	املايل،	�ساعية	بطرائق	�سّتى	اإىل	ا�ستمالة	املمدوح	وجدانيا،	واإقناعه	

ريح	تارة	اأخرى.	ومن	 منّي	تارة،	وال�سّ عقلّيـــا	بـــو�سع	ُمربك	ي�ستدعي	الّتعجيل	يف	العالج	.	فكان	احلجاج	ال�سّ

يغ	الّتعبريّية	ما	به	يعـــّزز	ا�سرتاتيجّيته	 البالغـــة	ا�سرتفد	جرير	اأدواتـــه	للو�سف	والّت�سوير.	وتخرّي	مـــن	ال�سّ

القولّية،	فكان	ال�ّسرط	واالأمر	من	االأدوات	ذات	الكثافة	يف	ن�سو�ص	جرير	اأدارهما	بحرفّية	يف	مدحاته	دومنا	

اإخالل	بالهيكل	العام	للق�سيدة	وداللتها،	فانتقل	من	ق�سم	يف	الق�سيدة	اإىل	اآخر	بل	ومن	غر�ص	يف	ال�ّسعر	اإىل	

اآخـــر	داخـــل	الق�سيدة	الواحدة	حمافظا	يف	كّل	ذلك	على	تنا�سق	اأجزاء	الق�سيدة	ذات	غر�ص	املدح	اجلامع.	

فوقفنا	عند	�سعر	حمكم	ال�ّسبك	بنية	وداللة	اأظهر	اقتدارا	ذاتّيا	على	الّنظم	ال	مثيل	له.

الكلمات املفاتيح:

ريح	– الّتاأثري	– االإقناع	– ال�ّسكوي	– مني	– احلجاج	ال�سّ احلجاج	ال�سّ
يغ	الّتعبريّية. بالغة	االإقناع	– ال�سّ
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Argumentation in the rhetoric of Jarir, the complainer

Ridha Abdallah Alibi
Manouba University. Tunisia

ridhalibi@gmail.com
Abstract:
This study aims  at  digging deep  in  the  poetry of  Jarir  to scrutinize  the traces of 

argumentative  rhetoric  in  eulogizing  and , notably, in lamenting.

  The study is essentially  meant   to  peruse  the structural  aspects  of  his poetry, 
focusing on  the styles , the structures  and  the  themes  he  used .

In Jarir’s  verse , we  came across a persona  addressing others, complaining about its 
penury   in an attempt to  stir  the compassion of a flattered addressee , emotionally  and 
persuading  him rationally  to consider  uncertain  conditions .Hence, Jarir  had recourse  
to  implicit argumentations  at times  and  explicit ones  at other times. Thus, from rhetoric, 
Jarir made use  of various   devices to describe and portray.

Apart from that, Jarir selected the right stylistic devices to bolster his speech strategies 
.In his magnificent verse, Jarir made an abundant use of the imperative and the conditional 
modes. He  did exploit them skillfully without affecting   the overall format of  his eulogy 
poems and their corresponding meanings. Jarir switched from one part of his poems to 
another ,and  from one message to another ,preserving the harmony of the parts of his 
poems  that deal with eulogy.

 We  managed to touch   the  well knit  fabric  of   Jarir’s verse  at the levels of structure  
and meaning and  his ability to compose poetry.

Keywords:
Implicit argumentation- explicit  argumentation- influence- persuade- lament-  

eloquence- stylistic devices.
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مقدمة البحث

�سغل	�سعـــر	جريـــر	املهتمني	بـــاالأدب	�سواء	من	

نّقـــاد	القرن	االأّول	اأو	غريهم	من	القرون	الاّلحقة.	

ومـــا	كان	لهـــذا	االهتمـــام	اأن	يتاأّتـــى	لـــوال	املقدرة	

ال�ّسعريـــة	التـــي	اأظهرهـــا	ال�ّساعر،	فقد	عـــّده	ابن	

�سالم	اجلمحـــي	من	اأ�سهر	�سعـــراء	الطبقة	االأوىل	

.	وو�سفه	اأبو	مالك	بن	االأخطل	
(((

من	االإ�سالميـــني

يف	�سيـــاق	مقارنة	بـــني	�سعره	و�سعر	الفـــرزدق	باأّنه	

)اأي	جرير(	يغـــرف	من	بحر	والفرزدق	ينحت	من	

	.
(((

�سخـــر،	واأّن	الـــذي	يغرف	من	بحـــر	اأ�سهرهما

 
(((

بـــل	اإّن	اأبا	عمرو	بن	العالء	كان	ي�سّبهه	باالأع�سى

ملتانة	�سعره	�سورة	ومعنى.	

وال	�سّك	يف	اأّن	تبـــّواأ	جريـــر	لهـــذه	املنزلـــة	بـــني	

ال�سعـــراء	املجايلـــني	لـــه	يعـــود	اإىل	اأخـــذه	باأ�سباب	

االإبـــداع	ال�سعري،	فقد	اأظهر	اقتـــدارا	على	الّتنّقل	

مـــن	�سياق	اإىل	اآخر	بحرفّية	قّلما	تتوّفر	لدى	�ساعر	

اآخـــر.	بـــل	اإّن	مقدرتـــه	تتجّلى	بـــو�سوح	يف	اإقحامه	

ل�سياقـــات	خمتلفة	يف	الق�سيـــدة	الواحدة،	�ساربا	

بذلك	مقولـــة	»	ا�ستقالليـــة	«	االأغـــرا�ص،	حمّطما	

احلدود	الفا�سلة	بني	فخر	اأو	هجاء	اأو	مدح	اأو	رثاء.	

فاأبـــدع	يف	هـــذا	وذاك،	حّتـــى	اأّن	اأعرابيـــا	من	بني	

اأ�سد	يف	خـــر	له	�ُسئل	عن	اأ�سعرهم.	فقال	:	»	بيوت	

ال�ّسعر	اأربعة:	فخر	ومديح	وهجاء	ون�سيب	ويف	كّلها	

.
(((

غلب	جرير	«

ت	يف	�سعر	جريـــر	عديد	الدرا�سات،	 ولئـــن	ُحررِّ

فاإّننـــا	واجـــدون	يف	هـــذا	ال�ّسعـــر	بعـــ�ص	اجلوانب	

	انظر:	اأبو	عبد	اهلل	حممد	بن	�سالم	اجلمحي،	طبقات	ال�سعراء،	�ص161. 	(((

	انظر:	اجلاحظ،	البيان	والتبيني،	�ص117. 	(((

	انظر	االأ�سفهاين،	االأغاين،	�ص230.	 	(((

	املرجع	نف�سه،	8/231. 	(((

الّطريفـــة	التـــي	نعتقد	اأّنها	ما	زالـــت	يف	حاجة	اإىل	

ة	بالبحث	يف	 الـــّدر�ص	واإنعـــام	الّنظر	وتتعلق	خـــا�سّ

جانـــب	من	�سعر	ال�ّسكـــوى	يف	�سياق	املدح،	وتدقيقا	

الك�سف	عـــن	جتلّيات	احلجـــاج	يف	�سعـــره	ال�ّساكي	

لزعمنا	اأّن	ال�ّسكوى	يف	�سعر	جرير	اأ�سحت	حمّرك	

ى	 اخلطـــاب	احلجاجـــي؛	اإذ	نه�ست	بوظائـــف	َترترْ

�سيظهرهـــا	البحـــث	الحقـــا.	فمـــا	عـــادت	ال�سكوى	

جمّرد	اإطار	يظهر	رغبة	ال�ّساعر	يف	حت�سيل	منفعة	

-	واإن	كانـــت	هي	االأ�سا�ص	يف	�سيـــاق	املدح	-	واإمّنا	

باتـــت	و�سيلة	اإىل	غاية	اأدرجها	جرير	يف	�سياق	اأعّم	

مو�سول	بخطة	خطاب	حجاجي.	

واإّن	هـــذا	الفـــّن	القـــويل	-	احلجـــاج	يف	�سياق	

ال�ّسكـــوى	-	ظـــّل	يف	اعتقادنا	قليـــل	االحتفاء	به		يف	

�سعر	ال�ّساعر	رغم	جتّلياته	الكمّية	والّنوعية	.

ون�سري	بداية	اإىل	اأّن	اخلطاب	ال�ّساكي	املو�سول	

باملدح	يف	عمومه	ال	يخت�ّص	ب�سعر	جرير	دون	�سواه،	

واإمّنا	هو	�سارب	بجذوره	يف	�سعر	�سعراء	اجلاهلية	

وبخا�سة	مـــا	تعّلق	منه	بق�سية	الّتمـــّول	اأو	الّتك�ّسب	

.
(((

امللتحف	بلحاف	�سيا�سي

	ولئـــن	َتيـــ�ّسر	للباحـــث	الوقـــوف	عنـــد	جتليات	

احلجاج	يف	�سعر	�سعراء	تلك	احلقبة	�سواء	يف	�سعر	

يزيـــد	بن	خذاق	ال�ّسني	اأو	جابر	بـــن	حّني	الّتغلبي،	

فـــاإّن	قّلة	منجزهم	ال�ّسعري	حالت	دون	تكوين	روؤية	

كلّية	ذات	تـــ�سّور	وا�سح	لتجلّيات	احلجاج	لديهم.	

وُندرة	املـــادة	ال�ّسعرية	يف	احلقبة	اجلاهلية	ت�سبح	

غـــري	ذات	بـــال	عنـــد	النظـــر	يف	ديوان	جريـــر؛ اإذ	

اأ�سبحـــت	جتليات	احلجاج	مـــن	الو�سوح	مبكان	يف	

�سعره	املدحي	خا�سة.

نهاية	 اإىل	 العربي	 ال�سعر	 يف	 واحلنني	 الغربة	 عليبي،	 اهلل	 عبد	 ر�سى	 انظر:	 	 	(((

القرن	االأّول	الهجري،	�ص51	وما	بعدها.



120
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

واإذا	مـــا	كانـــت	ال�سكوى	تقت�سي	عـــادة	اأطرافا	

حمّققـــة	لق�سدّيـــة	قـــول	�ساحبها:	مـــن	�ساٍك	وهو	

ذات	ال�ّساعـــر	بـــاالأ�سا�ص	يف	اخلطـــاب	احلجاجي	

�سرنى	 كمـــا	 وغريهمـــا	 الّزوجـــة	 اأو	 ريـــح،	 ال�سّ

منـــي،	وامل�سُكـــّو	منـــه	وهـــو	علـــى	 يف	احلجـــاج	ال�سّ

الّتخ�سي�ص	�سكوى	احلـــال	لدفع	�سرر	اأو	حت�سيل	

منفعـــة،	وامل�سكـــّو	اإليه	وهو	�ساحـــب	ال�سلطة	غالبا	

رة	 �سواء	كان	خليفـــة	اأو	اأمـــريا	اأو	واليـــا،	فـــاإّن	ُقـــدرْ

ال�ساعر	تظهر	يف	دجمه	لتلـــك	االأطراف	ا�ستجابة	

ملرماه	كما	�سرنى.

ولالإحاطة	باملو�سوع	راأينا	�سرورة	االإتيان	على	

املراحل	التالية:		

يف  ال�ّشاكي  اخلطاب  يف  احلجاج  منزلة   -(
املدّونة الّنقدية القدمية:

لقـــد	اأ�سار	الّنقـــد	العربـــي	القـــدمي	اإ�سارة	

لطيفـــة	تدعـــم	مقولـــة	دور	احلجـــاج	يف	بنـــاء	

الق�سيدة	ذاتها	بو�سفه	طرفا	يف	خّطة	خطاب	

بالوظيفـــة	 وتتعّلـــق	ههنـــا	 ال�ساكـــي.	 ال�ساعـــر	

الّنف�سّية	االنفعالية	اجلارية	يف	ق�سم	من	اأق�سام	

الق�سيدة.

حـــّدد	ابـــن	قتيبـــة	اأق�سامـــا	ثابتـــة	يف	بنـــاء	

الق�سيـــدة	بذكر	الّديار	والّدمـــن	تبداأ،	فالبكاء	

وال�سكـــوى	وخماطبـــة	الّربـــع،	ثـــم	و�سل	ذلـــك	

بالّن�سيـــب...	وراأى	اأّن	ال�ساعـــر	»		اإذا	علـــم	اأّنه	

قـــد	ا�ستوثق	مـــن	االإ�سغـــاء	اإليـــه	واال�ستماع	له	

عّقـــب	باإيجاب	احلقوق	فرحـــل	يف	�سعره	و	�سكا	

الّنـــ�سب	وال�ّسهـــر	..	وحـــّر	الهجـــري	واأنـــ�ساء	

الراحلـــة	والبعري،	فـــاإذا	علم	اأّنـــه	)قد(	اأوجب	

على	�ساحبه	حّق	الّرجاء	وذمامة	التاأميل	وقّرر	

عنده	ما	ناله	من	املكاره	يف	امل�سري	بداأ	يف	املديح	

.
(((

فبعثه	على	املكافاأة	وهّز	ال�ّسماح	«

مـــن	 اإّن	اإ�سارة	ابـــن	قتيبـــة	اخلتاميـــة	تت�سّ

اإحـــاالت	نراها	على	�سلة	وثيقة	مبا	نزمع	اإثباته	

مـــن	جتلّيـــات	للحجـــاج	يف	اخلطـــاب	ال�ساكي.	

وبناء	على	ذلـــك،	فاإّن	دورنا	�سريتكز	باالأ�سا�ص	

علـــى	ك�سف	مهّمة	ال�ساعر	املحـــاّج	التي	تتجاوز	

جمـــّرد	االأداء	والّتبليـــغ	اإىل	البحث	عن	جوانب	

يف	املمـــدوح	تهّيئ	له	�سبل	االإقنـــاع	اأو	التاأثري	اأو	

غريهما	من	الوظائف	االأخرى.	

)- يف حّد احلجاج:

اإّن	ذكرنـــا	للوظيفتني	املنوطتـــني	باحلجاج	

�سابقا	يلزمنا	�سرورة	البحث	عن	تعريف	دقيق	

وموجـــز	له	من	بـــني	العديد	مـــن	الّتعريفات	يف	

هـــذا	الـــ�ّساأن	حّتى	ال	نحيـــد	عن	االإطـــار	الذي	

نبا�سر	فيه	بحثنا.	ويف	هذا	ال�ّسياق	يرى	بريملان	

)Perelman(	اأّن	احلجاج	»	يعني	اآالت	اخلطاب	

التي	يعتمدها	الفرد	اأو	املجموعة	حلمل	املخاطب	

على	تبّني	وجهة	نظر	ما	والّت�سليم	بها	ثّم	العمل	

،	واإّن	بلوغ	ال�ّساعر	مق�سده	هو	
(((

على	حتقيقها«

غاية	الغايات	مبا	اأّنه	حَمل	املمدوح	على	حتقيق	

رغبـــة	دفينة	الأجلها	�سلـــك	م�سالك	وعرة	ت�سل	

حـــّد	»املخاتلة«،	فجعل	الـــكالم	ذا	فتنة	والبيان	

�سحرا،	وحّقق	بذلك	ق�سده	االأ�سا�سي.

	ابن	قتيبة،	ال�سعر	وال�سعراء،	ج1،	�ص20 – 21. 	(((

	انظر: 	(((

Perelman (ch), Article Argumentation, p638
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لقد	رمنا	بهذا	الّتعريف	على	اإيجازه	الّتمهيد	

للّنظـــر	يف	�سعـــر	ال�ّساعـــر	بغيـــة	ر�سد	امل�سالك	

التـــي	اّتبعهـــا	جريـــر	يف	خطابـــه	احلجاجي	يف	

م�ستوى	خططه	ووظائفه.	ولقد	راأينا	بعد	تدّبر	

�سعوبة	الف�سل	بني	االأمرين	-	اال�سرتاتيجّيات	

والوظائـــف	-	نظـــرا	اإىل	تداخل	املكـــني	بينهما	

لنا	عدم	 يف	اإنتـــاج	�سروب	الّداللـــة.	لذلـــك	ف�سّ

الف�سل	بينهما.	فـــكان	اال�ستغال	على	الّزوجني	

معا	عن	وعي	مّنا.	

)- احلجاج: ا�شرتاتيجّياته ووظائفه

ال�ساعـــر	 اأّن	 الّديـــوان	 اإىل	 بالعـــودة	 راأينـــا	

اّتبـــع	خّطة	قامت	على	الّتنويـــع	يف	هيئة	اإخراج	

املعنـــى	والتفـــّ�	فيـــه،	فعمد	اإىل	تفريـــع	املعنى	

اجلامع	)Thème Majeur(	لل�ّسكوى	اإىل	معان	

�سغـــرى	)Thèmes Mineurs(	وجعل	اخلطاب	

ريح	واالإ�سمار	 احلجاجي	متاأرجحا	بـــني	الت�سّ

للمعاين	ال�ّساكية،	واأدار	تلك	الثنائّية	على	معنى	

جامع	للقول	ويتعّلق	اأ�سا�سا	ب�سياق	املدح.

والـــذي	بدا	لنـــا	اأّن	املقام	وهـــو	�سياق	املدح	

ههنـــا	حـــّدد	وظيفـــة	احلجـــاج	الرئي�سيـــة،	اإذ	

الّتاأثـــري	 جمـــال	 يف	 اعتقادنـــا	 يف	 انحـــ�سرت	

املحّقـــق	للّدفـــع	نحـــو	فعل	مـــن	امل�ستكـــى	اإليه.	

وهذه	اال�سرتاتيجية	القولّية	ولئن	كانت	�سمتها	

االأ�سا�سّية	الو�سوح،	فاإّننا	نزعم	اأّن	ال�ّساعر	كان	

على	وعي	بذلك	�سواء	من	هذه	الناحية	ب�سورة	

خا�سة،	اأو	بامل�سارب	التـــي	انتهجها	وبو�سائطه	

الّلغوية	التـــي	اعتمدها	ب�سورة	عاّمة،	الأّنها	من	

»�ساأنها	اإذا	ما	اأدرجت	باعتدال	يف	اخلطاب	اأن	

حتّرك	املعنيني	بالـــكالم	�سوب	الفعل	والّتغيري	

مبا	ين�سجم	مع	املقـــام	وتتطّلبه	مقا�سد	الن�ص	

.
(((

وطموحات	اخلطيب«

	ولقد	بدا	قـــول	جرير	يف	هذا	ال�ّسياق	دائرا	

بـــل	لبلوغ	 علـــى	اأ�سل	واحـــد،	فرغم	تعـــّدد	ال�سُّ

مـــن	مدحهم،	فـــاإّن	املق�سد	ظّل	اآخـــذا	ملنجزه	

ال�سعـــري،	وظّلـــت	اآليـــة	احلجـــاج	الّت�سريحية	

املهيمنة	على	خطابه	ال�ساكي.

ولقـــد	تـــو�ّسل	ال�ّساعـــر	بطريقتـــني	اثنتـــني	

الإظهار	نـــرة	الّت�سكي.	وّظـــف	يف	االأوىل	اأفعاال	

لغوّيـــة	مبنّية	على	االأمـــر	اأ�سلوبا	بـــارزا	كما	يف	

قوله	مادحا	عبد	امللك	بن	مروان	]الوافر[
ي مرِّ
ُ
ِبي	َواأ

َ
ِني	َيــــا	ِفـــــــَداَك	اأ غـــِثرْ

َ
اأ

(((

ِتَيـــاِح ــَك	ُذو	اررْ َك	اإِنَّ ـٍب	ِمنرْ ِب�َسيرْ

اأو	قوله	مادحا	عبد	العزيز	]الكامل[  
ُكُم ــٍل	ِمنرْ 	َلَنـا	ِب�ِسَجاِل	َف�سرْ َفحرْ َفانرْ

(((

ُكِب ررْ
َ
	َثَناِئي	يِف	َتاَلِقي	االأ َمعرْ َوا�سرْ

تبـــدو	ال�سكـــوى	جلّيـــة	يف	بيتي	جريـــر	فيما	

ي�سمّيـــه	ابن	املعتّز	بطلـــب	»اال�ستمناح«	اإذ	عمد	

اإىل	الّت�سريح	باملق�سد	من	املدح	بتوظيف	فعلي	

اأغثنـــي وانفح	الّدالني	داللة	وا�سحة	على	ذلك.	

فلفظتـــا	�َضْيب و�ضجال	يـــ�سكالن	مادة	اأ�سا�سية	

ملعجم	الّطلب	يف	�سياق	املدح	عموما.	

	انظر	حممد	�سامل	ولد	حممد	االأمني،	مفهوم	احلجاج	عند	بريملان	وتطّوره	يف	 	(((

البالغة	املعا�سرة،	�ص67.
	انظر	�سرح	ديوان	جرير،	�ص73. 	(((

العزيز	 عبد	 مــدح	 يف	 نف�سه	 املعنى	 وانظر	 �ص33.	 	،12 ب	 نــفــ�سه،	 املـــ�سدر	 	 	(((

الديوان،	ب11،	�ص344 ]الب�سيط[
	اآَبائَك	الّنَعُم 	ِمنرْ ِ 					ِري�َص	اجَلَناَحنيرْ 	َرجَعترْ 	َجَناِحي	يِف	ِري�ِسي	َفَقدرْ ِه�صرْ اأنرْ
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اإّن	ال�ّساعـــر	يف	املثالني	اّتبع	اإ�سرتاتيجية	يف	

م�سلكـــه	الّت�سريحي	ملعنى	الطلـــب	ُبني	اأ�سا�سا	

علـــى	اإدراج	طلبه	يف	موا�سع	دقيقة	من	املدحة.	

ق	 فعمـــد	يف	مدحه	عبد	امللك	بن	مروان	اإىل	�َسبرْ

اأبيـــات	ال�سكوى	علـــى	املدح.	وغـــري	خفي	ههنا	

مـــا	للّتقـــدمي	مـــن	وظائف	منهـــا	اإبـــراز	للطلب	

واإظهـــاره	اأّوال،	وتاأكيـــده	ثانيا	يف	ذهـــن	متقّبله	

ووجدانه	باالإحلاح	عليه،	اإ�سافة	اإىل	ما	للّتقدمي	

والتاأخـــري	يف	الّلغـــة	مـــن	وظائف	ينعقـــد	عليها	

الـــكالم	يكفـــي	اأن	نـــ�سري	اإىل	اأّن	اأبرزها	يتمّثل	

يف	اإخراج	الّلغة	من	حالة	اجلمود	اإىل	احلركة.	

فـــكاأّن	الق�سيـــدة	خرجت	مـــن	�سياقها	املدحي	

وهـــو	االأ�سل	اإىل	�سيـــاق	اآخـــر	عمـــاده	ال�ّسكوى	

املوجبـــة	لتحقيـــق	الّطلب.	وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	

نزعـــم	اأّن	ال�ساعـــر	عقد	�سلة	بني	مـــا	ا�سطلح	

عليـــه	اأر�سطو	باالنفعـــاالت	والغاية	التي	جتري	

،	وتلـــك	يف	اعتقادنا	طريقة	
(((

اإليها	اخلطابـــة

من	طرائق	احلجاج	ُتعني	ال�ّساعر	على	ا�ستماله	

قلوب	ممدوحيه	مادام	احلجاج	خطابا	عاطفّيا	

من	الّطراز	االأّول.	

وكذا	�ساأن	املدحة	يف	عبد	العزيز	واملتكّونة	من	

�سّتـــة	ع�سر	بيتا.	فقد	جعل	جريـــر	»	بيت	الطلب	«	

اإن	جـــاز	القول	و�سطا	الأبيات	املدح،	ليجعل	بذلك	

طلـــب	العطـــاء	القطب	الـــذي	ينعقد	عليـــه	القول	

ال�سعري.	وقد	يعّن	له	اأحيانا	اأن	ي�ستهّل	الق�سيدة	

بالّت�سريـــح	بالّطلـــب	كمـــا	راأينـــا	يف	مدحة	عبد	

العزيـــز	ال�سابقـــة.	اإذ	اأقامهـــا	على	بنـــاء	رباعي،	

بال�ّسكـــوى	تنفتـــح،	واإىل	املدح	ينتقـــل.	ومبعاودة	

�سكواه	اخلليفة	ينّبهنا،	وباملدح	ختم	الق�سيدة.

وجماالته	 مفهومه	 احلجاج	 عبيد،	 حامت	 راجــع	 اأر�سطــو	 اأطروحة	 يف	 للتو�ّسع	 	 	(((

درا�سات	نظرية	وتطبيقية	يف	البالغة	اجلديدة،	ج	4،	�ص65.

اإّن	ال�ّسمـــة	البـــارزة	يف	القـــ�سم	االأّول	مـــن	

ا�سرتفـــاد	 هـــي	 ريـــح	 ال�سّ احلجـــاج	 اأ�سلـــوب	

ال�ّساعر	الأدواته	احلجاجيـــة	مّما	ي�سمّيه	اأحمد	

 ،
(((

اخل�سخـــو�سي	بـ«جمـــال	املعانـــاة	االأليمة	

فعمـــد	جريـــر	اإىل	الّتكثيـــف	من	املعجـــم	الّدال	

على	عدم	ا�ستواء	الـــو�سع	وقّلة	اعتدال	احلال.	

وحـــر�ص	ال�ساعـــر	علـــى	دعـــم	ا�سرتاتيجّيتـــه	

احلجاجية	يف	الق�سم	الثاين،	وذلك	بالّت�سريح	

ب�سكوى	احلـــال	من	خالل	اإقحـــام	الفعل	اأ�سكو	

يف	�سيغـــة	االإفـــراد	حينـــا،	ويف	�سيغـــة	اجلمـــع	

ن�سكو	حينا	اآخر،	ليغدو	الّتلويح	باملعنى	الّطلبي	

جلّيـــا	بعد	ذلك.	ومـــن	االأمثلة	علـــى	ذلك	قوله	

مادحااحلّجاج	]الوافر[
ــــٍل َك	َزَمـــاَن	حَمرْ ُكــو	اإَِلـــيرْ اَل	َن�سرْ

َ
اأ

َب	امَلاِء	يِف	َزَمـِن	اجَلِلــيِد َو�ُســــررْ

	�ِســــــَغاٌب َتَبَة	الِعـــَياِل	َوُهــمرْ َوَمعرْ

ُفـــــــوِد ـــِة	الرَّ 	املُـَجــاحِلَ َعَلــى	َدررِّ

ـــُرُك	الَفَتَيـــاِت	�ُســــــوًدا َزَماًنا	َيترْ

(((

	�ُسوِد َ 	َكاَن	امَلَحـاِجُر	َغريرْ َوَقدرْ

اأو	قوله	مادحا	الوايل	عبد	العزيز	]الوافر[
ًدا ُت	َجهرْ ِد	الَعــِزيِز	�َسَكورْ اإِىَل	َعبرْ

(((

	َزَمـِن	الَقَتاِد ورْ
َ
ــاِء	اأ ِمَن	الَبيرْ�سَ

اإّن	االأبيات	املُ�سّدرة	بفعل	»	�سكا	«	باتت	من	

حيث	تركيبـــة	بنيتها	اإىل	الّر�سالـــة	اأ�سبه.	وهي	

ر�سالـــة	طرفاها	�ساعـــر	�ساٍك،	وممدوح	م�سكّو	

	انظر	اأحمد	اخل�سخو�سي،	الراعي	النمريي	�ساكيا	حماجا،	�ص45.		 	(((

	�سرح	ديوان	جرير،	ب	16 – 17 – 18،	�ص87. 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	6،	�ص84. 	(((
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ل	 اإليـــه،	ور�سالـــة	م�سمونهـــا	�سكوى	زمـــان	حَمرْ

وعيـــال	�سغاب،	وغريهـــا	من	االآليـــات	الهادفة	

اإىل	حتريـــك	وجـــدان	املمـــدوح	قـــ�سد	معاجلة	

و�سع	ُمربك	للعاطفة،	مغّيبا	ل�سلطة	العقل	عند	

حماولة	تغيري	ما	هو	كائن	حلال	�ساحبها.

ونعتقد	اأّن	تو�ّسل	جرير	بهذه	الّتقنيات	كانت	عن	

وعي	منه	باّتباعه	خّطة	خطـــاب	وظيفتها	الرئي�سّية	

هـــّز	جوانـــح	املحجـــوج	وتهيئتـــه	الّتهيئـــة	الّنف�سيـــة	

املنا�سبة	حّتى	يتفاعل	مع	و�سعه	املايل	والّنف�سي.

اإّن	ال�ّساعر	ومـــن	خالل	ال�ّسعر	الذي	�سّدره	

بفعل	�سكا	ا�سرتفد	معنى	من	املعاين	ال�ّسائعة	يف	

ال�ّسعر	يف	عمومه،	ويتعلق	ههنا	ب�سكوى	الّزمان،	

وال	يخفـــى	مـــا	للحديث	عـــن	الّزمـــان	و�سلطته	

ـــع	يف	ذهن	متقّبله	مـــا	دام	ال�ساعر	ومن	 من	وقرْ

ميدحهم	ي�سرتكون	يف	االإح�سا�ص	نف�سه	به.

اأّما	ال�ّسكـــوى	اخلفّية	فقوامها	معنى	�سمّني	

من�سئ	خلطـــاب	�ساك	يقف	الّدار�ص	على	تنويع	

للطرائق	املحيلة	عليه.	ولقد	بدت	لنا	على	حماور	

اأربعـــة	تـــدور؛	اإذ	يتعّلـــق	املحـــور	االأّول	باإقحام	

ال�ّسكـــوى	املت�سّمنـــة	ملعنـــى	الطلـــب	يف	موا�سع	

حمّددة	مـــن	املدحة.	وكّنا	قد	اأ�سرنا	�سابقا	اإىل	

ذلك	بالقول	باأّن	ال�ّساعر	متمّكن	من	اآلياته،	واع	

بامل�سلك	الذي	ينتهجه	لبلوغ	مق�سده.

ولئـــن	مّكنـــت	االإ�سرتاتيجيـــة	الّت�سريحيـــة	

ال�ّساعر	من	اإي�ساح	مقا�سده	ملن	مدحهم،	فاإّن	

تو�ّسلـــه	يف	هذا	الق�سم	مـــن	ال�ّسكوى	باخلطاب	

منـــي	مـــن	�ساأنـــه	اأن	مينـــح	املعنـــى	الّتعدد	 ال�سّ

.
(((

ويجعله	»	يبّلغ	خماطبه	اأكرث	مّما	يقوله	«

((( John Searle, Sens et expression, p7

اإّن	هذه	اخلّطة	يف	نّث	اأبيات	ال�ّسكوى	داخل	

الق�سيـــدة	مقـــ�سودة	دون	�سّك،	فتـــارة	يجعل	

جرير	ال�ّسكوى	يف	�سميـــم	االأبيات	املدحية	كما	

يف	قوله	مادحا	�سليمان	]الب�سيط[
َراِمــُل	َوالَيَتاَمى

َ
ُعــوَك	االأ َوَتدرْ

�َص	ِبِه	َحـِويُل �َسـى	َوَليرْ مرْ
َ
	اأ َوَمنرْ

ًدا َك	َجهرْ ُكو	امَلا�ِسَياُت	اإَِليرْ َوَت�سرْ

(((

	َواَل	َذ	ُلــــوُل ٌب	َلُهنَّ عرْ َواَل	�سَ

وتـــارة	اأخرى	يجعل	اأبيـــات	ال�سكوى	اآخر	ما	

يقرع	اأذن	املمدوح	كما	هو	ال�ّساأن	يف	مدحه	عبد	

العزيز	]الوافر[
ــــــــِه ُلِفـَهــــــا	اإَِليرْ زرْ

َ
ـَهـــــا	ِباأ ِلفرْ َفَزحرْ

ِمــرَي	املُــــوؤرِْمِنـــــــنَي	اإَِذا	َت�َســــاُء
َ
اأ

ــــــــِه	 وا	اإَِليرْ 	َمــــدُّ ا�َص	َقـدرْ 	النَّ َفاإِنَّ

(((

	َبِرَح	اخَلَفـــــــــاُء ُهُم	َوَقدرْ ُكفَّ
َ
اأ

وطـــورا	يجعـــل	اأبيـــات	ال�ّسكـــوى	و�سطا	بني	

ق�سمـــني	من	املـــدح	كما	هـــي	احلـــال	يف	مدحة	

عبـــد	امللك	بـــن	مـــروان؛ اإذ	جعل	اأبيـــات	املدح	

يف	الق�سيـــدة	تربـــو	علـــى	اأربعـــة	عـــ�سر	بيتـــا،	

ثـــم	خلـــ�ص	اإىل	اعت�سامـــه	به	وداّلتـــه	عليه	يف	

قوله	]الكامل[
ِتي 	ُقــــوَّ مُترْ 	�َســــــَددرْ ُتُكمرْ َواإَِذا	َذَكـــــررْ

(((

	َكاَن	احَلَيا ِثُكمرْ ُت	ِبَغيرْ 	َواإَِذا	َنَزلرْ

ليعـــود	من	جديـــد	اإىل	املدح	وذلـــك	بدعوة	

	�سرح	ديوان	جرير	ب	16 – 17،	�ص289. 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	13 – 14،	�ص27.	وزحلف	ال�سيء	دفعه	ودحرجه.		 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	22،	�ص24. 	(((
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الّنـــا�ص	اإىل	انتجـــاع	ديـــاره.	وتعـــّد	دعوته	تلك	

�سربا	مـــن	االإ�سهار	-بلغة	العـــ�سر-	واملخاتلة	

الّلطيفة	للّتاأثري	يف	املمدوح.

وقد	بـــدا	ال�ّساعر	يف	االأمثلة	املذكورة	مكّثفا	

ه	اأو	ما	ي�سمّيه	عبداهلل	 لالأ�سوات	ال�ّساكية	يف	ن�سّ

،	وال�ّسلطة	ههنا	
(((

�سولة	»احلجاج	بال�ّسلطـــة«

يج�ّسدهـــا	ا�سم	العلم	بو�سفـــه	�سمة	من	�سمات	

اخلطـــاب	احلجاجـــي	ذي	الوظيفـــة	الّتاأثريّية.	

فتـــارة	هي	االأرامل،	وتارة	اأخرى	هي	املا�سيات،	

وطورا	هم	الّنا�ص	مطلقا.	وهذا	االأ�سلوب	الّنازع	

نحو	تعميـــم	ال�ّسكوى	ودفع	الـــّذات	اإىل	الّتخفي	

وراء	هموم	اجلماعة	ُيك�سب	العملية	احلجاجية	

طرافتهـــا	وجناعتهـــا	يف	ذات	احلـــني،	ذلـــك	

اأّن	»احلّجـــة	حّتـــى	تكـــون	ناجعة	البـــّد	اأن	تكون	

	ح�سب	بريملان.	والتنظيم	
(((

حمكمة	الّتنظيـــم«

ههنا	يظهر	يف	تركيـــز	ال�ّساعر	على	اجلزئيات	

اجَلالَبة	النتباه	املمدوح.	

وال	�سّك	يف	اأّن	اإيراد	ال�ساعر	الأبيات	ال�ّسكوى	

يف	اأواخـــر	الق�سائـــد	واإحاللها	حمـــّل	اخلوامت	

يتّنـــزل	يف	�سميم	اخلطـــاب	احلجاجي	باعتبار	

اأّنهـــا	اآخر	ما	يقرع	ال�ّسمع	ويحّرك	الوجدان	الأّن	

»خامتة	الكالم	اأبقى	يف	ال�ّسمع	واأل�سق	بالّنف�ص	

	قبحت	 	ح�سنت	ح�سن،	واإنرْ لقرب	العهد	بها،	فاإنرْ

.
(((

قبح	واالأعمال	بخوامتها«

رب	الثاين	مـــن	ال�ّسكوى	ال�سمنّية	 اأّمـــا	ال�سّ

فيـــدرك	عنـــد	حديـــث	ال�ّساعـــر	عـــن	الّرحلـــة	

	انظر،	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص154. 	(((

((( Perelma (chaim) Enyclopeadia Universalis, p937.
	ابن	ر�سيق	القريواين،	العمدة	يف	حما�سن	ال�سعر	واآدابه	ونقده،	�ص388. 	(((

وم�ساّقها،	وراحلته	وما	قا�سته	من	اأهوال.	ولقد	

اّتبـــع	جرير	امل�سلك	نفـــ�سه	باإخ�ساع	هذا	املعنى	

لنظـــام	متـــني	يظهـــر	يف	اإحالله	لـــه	يف	اأق�سام	

خمتلفة	مـــن	املدحة.	وقد	تبنّي	لنـــا	من	درا�سة	

خمتلف	املدحـــات،	اأّن	ال�ّساعر	راوح	يف	اإدراجه	

مني	بني	فـــواحت	الق�سائد	كما	هو	 للّطلـــب	ال�سّ

االأمر	يف	مدحه	عبد	العزيز	]الطويل[
	َهِجــــــــــرَيٍة

ٍ
م 	َيـــورْ ــــــَنا	ُكلَّ ـــــَك	َكِلفرْ اإَِليرْ

ــــــى	اأَعـــــاِبُلهرْ 	َتَلظَّ 	َمَعـــايِنٍّ ــــــــٍد	َمعرْ �سَ

َها نَّ
َ
ِري	الَفـــاَلَة	َكاأ ـــَرورْ َعَلى	الِعــي�ِص	َتعرْ

(((

	َثَماِئُلهرْ ترْ 	َن�سَّ َدِمى	اجُلويِنرِّ
ُ
َقَطا	االأ

	خواتيمها	كما	هو	ال�ّساأن	يف	مدحه	عبد	 وبنيرْ

امللك	بن	مروان	]الكامل[ 
ــــــــًة َك	ِمَن	امَلـــــاَل	ِعـــيِديَّ َنا	اإَِلـــيرْ �ِســـــررْ

َعاِل	َعَلى	الَوَجى َن	يِف	�ُسُرِح	النرِّ ِبطرْ َيخرْ

ـــــــٌل 	َنَوا�سِ َمـــى	َمَنا�ِسُمــــَها	َوُهــــنَّ َتدرْ

(((

ـى َت�سَ ـــ�ِص	ُمررْ 	َناِجــَيٍة	َوِنقرْ
	ُكــلرِّ ِمنرْ

اإّن	تلويح	ال�ّساعـــر	بطلب	العطاء	ُيفهم	ملحا	

ـــد	مكان	 حلظـــة	اإملامـــه	بالّرحلـــة	و�سفا	من	ُبعرْ

فـــا�سل	بني	�سكنه	و�سكـــن	املمدوح،	ومن	و�سف	

راحلتـــه	ُمنهكـــة	ل�سعيهـــا	نحو	بلـــوغ	املمدوح	يف	

اأجال	قريبة.	ولقد	ارتكز	جرير	يف	اإنتاج	معانيه	

3،	�ص288  املــ�سدر	نف�سه،	ب	 2-1	�ص291.	وانظر	 	�سرح	ديوان	جرير،	ب	 	(((

]الب�سيط[
	ِمــــــــيُل 	َلُهـــنَّ َعـاٍت							َمَهاِمــــَه	َما	ُيَعــــدُّ 	ُمَتـ�َســــــــنَّ ُكـــمرْ ـــــَن	اإليرْ َقَطـعرْ

	امل�سدر	نف�سه،	ب	30 – 31،	�ص25.	وانظر	قوله	يف	مدح	اخلليفة	عبد	العزيز،	 	(((

امل�سدر	نف�سه،	ب	23-11،	�ص	84 ]الب�سيط[
َمَعــَك	املَُنـاِدي �سرْ

َ
ـــُد	اأ اَل	الُبعرْ ِلــي							َوَلـــورْ هرْ

َ
ُتَك	َوالَيَماَمـــُة	ُدوَن	اأ َدَعــــورْ

ـــاِد 	�سَ باُء	الَفــــاَلةِ	اأَحــمُّ ِمي							َوِحـــــررْ اِديَن	الَهـــَواِجَر	ِحنَي	حَترْ ُي�سَ
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ههنـــا	على	الّت�سبيـــه	اأ�سلوبا،	فاأحـــاط	براحلته	

و�سفـــا	يف	�سرعتهـــا	واإنهاكهـــا،	وعلـــى	الّتقدمي	

)تقـــدمي	املتّمـــم:	اإليـــك(،	والتاأخـــري	)تاأخري	

الّنواة(	اإجالال	للممدوح	واإعالء	ملنزلته.		

اإّن	هذه	املداخل	جعلت	خطاب	جرير	اأقرب	

	بعبـــارة	عبد	اهلل	
(((

اإىل	»احليلـــة	احلجاجيـــة«

�سولـــة.	ُويعّد	حتقيق	االإثـــارة	الوجدانبة	االأوىل	

منـــذ	فواحت	الق�سائـــد	اأو	خواتيمها	فيما	ذكرنا	

من	اأمثلة	املق�سد	االأ�سا�سي	لدى	جرير.		

لقد	نه�ص	الـــو�سف	ههنا	بوظيفة	حجاجية	

	كما	اأ�سار	
(((

تاأثرييـــة	واإقناعية	يف	ذات	احلـــني

 ،(Philippe Hamon(	هامون	فيليب	ذلـــك	اإىل

 (J.M.Adam( اآدم	 ميـــ�سال	 جـــان	 مـــن	 وكّل	

	.	ولقد	
(((

(A.Petit.Jean(	جـــان	بوتي	واأندري

اأّكدنـــا	يف	بدايـــة	البحـــث	اأّن	املقام	هـــو	املحّدد	

للم�سلك	احلجاجـــي،	وهو	»القمني	برفع	اللب�ص	

،	لذلك	
(((

وتوجيه	داللة	املقال	»	بعبارة	ريت�سارد

ت�ستدعي	ال�سكوى	تلوين	اخلطاب	مراعاة	حلال	

املتلّقـــي،	وهو	مـــا	جعلها	موؤثرة	حينـــا،	مدرارة	

لعطـــف	املمـــدوح	حينـــا	اآخـــر،	جالبـــة	ال�سفقة	

ل�ساحبـــه	اأحيانـــا،	موجبـــة	كرم	عطـــاء	يعادل	

مغامـــرة	ال�ساعـــر	وراحلتـــه	ومـــا	جت�ّسماه	من	

م�ساعب	جّمة.

ويظهر	وعي	جرير	بامل�سلك	احلجاجي	الذي	

ينتهجه	كذلك	يف	اإقحامه	ملعطى	ثالث	من	�ساأنه	

اأن	يزيد	خطابه	ال�ّساكي	طاقة	وجدانية	تاأثريية	

		انظر	عبداهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	�ص154.		 	(((

((( Philippe Hamon, Du descriptif, p51.
((( J.M.Adam, A .petit Jean, Le texte descriptif, p1177

		انظر:	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص32. 	(((

احبة	 وهو	الزوجة	معينة	ا�سما	تـــارة،	وهو	ال�سّ

ة	�سمنا	ال�ساعر	 مطلقا	ال�ساكية	فقرها،	احلا�سّ

علـــى	طلب	اال�ستمناح	تارة	اأخرى	كما	يظهر	يف	

قوله	]الوافر[
	 	َقــــاَلترْ َرَة	ُثمَّ 	َحــــــزرْ مُّ

ُ
	اأ ترْ َتَعـــــزَّ

ِتَيـــاِح ـــُت	الــَواِرِديَن	ِذوي	امرْ يرْ
َ
َراأ

ــَي	�َساِغـــــــَبٌة	َبِنيَهـــــــا ُتَعـــلرُِّل	َوهرْ

(((

ِبـِم	الَقَراِح َفــا�ٍص	ِمَن	ال�سرِّ نرْ
َ
ِباأ

ونـــ�سري	اإىل	اأّن	القـــول	ههنـــا	�سابـــق	لق�سم	

املدح.	واإذا	ما	ا�ستهـــل	ال�ساعر	خطابه	املدحي	

يف	املثال	املذكور	ب�سكوى	الزوجة،	فاإّنه	عمد	يف	

اأمثلـــة	اأخرى	اإىل	االإحاطة	بذاته	و�سفا	متو�ّسال	

اأ�سلـــوب	املقارنـــة	بني	ما	كان	عليـــه	ما�سيا	وما	

اآل	اإليـــه	حا�سرا	يف	�سياق	حـــواري	مع	�ساحبته	

]الكامل[
ــــِدَنــــا 	َبـِلـــيَت	َفَمـــــا	َنَراَك	َكَعهرْ َقــاَلــترْ

ـــــَد	الِبَلـى 	َبعرْ َدترْ ـــــدَّ َت	الُعُهـــوَد	جَتَ َلـــيرْ

ـــــِت	َغـــــــِريَرٌة نرْ
َ
يِن	واأ َ َمــــــاُم	َغـــــــــريَّ

ُ
اأ
َ
اأ

	َكاجَلـــــــــــَوى َرٍبـــو	َهمٌّ
َ
َحاَجــــاُت	ِذي	اأ

ًيا ــــنرِّ 	حَتَ
ِ
َمــاَمـــــُة	يِف	الِعـــَظـــــام

ُ
	اأ ترْ
َ
َوَراأ

(((

ًرا	يِف	اخُلَطـا ِتَقاَمِتَها	َوَق�سرْ َد	ا�سرْ َبعرْ

لقـــد	�سحن	جريـــر	خطابه	ال�ساكـــي	بطاقة	

تعبريّية	متنّوعة	ارتكزت	على	ثنائّية	اال�ستخبار	

اأّوال	من	خالل	احلرية	لتبّدل	حاله،	وال	يخفى	اأّن	

احَلـــرية	ههنا	ُتوجب	على	املمدوح	كرما	يعدلها	

	�سرح	ديوان	جرير،	ب	8 – 9،	�ص72. 	(((

	امل�سدر	نف�سه،	ب	2-	3-	4،	�ص23. 	(((
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جـــزاء	لدفعها	عن	الّنفـــ�ص،	واالإخبار	ثانيا	عن	

حقيقة	املاآل.	ونزعـــم	اأّن	ال�ّساعر	كان	حري�سا	

علـــى	انتقاء	األفاظه	الّدائـــرة	على	املعجم	ذاته	

وهـــو	معجـــم	ال	نـــ�سّك	يف	اأّنـــه	اأحـــدث	الّرجـــة	

املرتقبة	يف	نف�ص	متقّبله	ملا	ت�سّمنه	من	اإحاالت	

مد	جرير	تارة	 مبا�سرة	علـــى	�سكوى	احلال.	وَيعرْ

اأخـــرى	اإىل	اإحـــداث	مقابلـــة	�سمنّية	من	خالل	

ربط	ال�سبـــب	بالنتيجة.	فالبلى	واحلاجات	كانا	

�سببا	يف	حتّني	العظام	وق�سر	اخلطو.

منّية	تعّد	من	اأجنع	الو�سائل	 اإّن	ال�ّسكوى	ال�سّ

املوؤّثرة	يف	املمدوح	ل�سببني:	يتعّلق	االأّول	باإدراج	

معاين	ال�سكوى	يف	فاحتة	املدحة	لتحدث	الّرجة	

النف�سّيـــة	املاأمولة.	بينما	يتعّلـــق	الثاين	بنزوعه	

اإىل	ت�سوير	ذاته	عاجزة	وقد	اأتى	الّزمان	عليها.	

فظهر	يف	�سورة	املُتهالك	اإىل	حّد	املاأ�ساوّية.

وعلـــى	هـــذا	االأ�سا�ص	اأ�سحـــت	ال�ّسكـــوى	يف	

اأمثلة	ال�ّساعر	قطب	رحى	القول	بل	اأّم	الق�سايا	

اأقامهـــا	علـــى	ثنائّيتـــي	الظاهـــر	والباطن،	ويف	

ذلك	اعرتاف	بكفـــاءة	جرير	املُحاّج،	فهو	يدير	

مق�سده	التاأثريي	اأو	االإقناعي	على	تلك	الثنائية	

ه	طرافـــة	�سكال	وم�سمونا،	الأّن	 ما	اأك�سب	نـــ�سّ

الّنـــ�ص	كمـــا	راآه	اأبـــو	حامد	الغـــزايل	�سربان:	

�سرب	هو	ن�ّص	بلفظـــه	ومنظومه..	و�سرب	هو	

.
(((

ن�ص	بفحواه	ومفهومه	

العمليـــة	 مـــن	 الّرابـــع	 املحـــور	 يكـــن	 ومل	

احلجاجّيـــة	اأقـــّل	�سبـــكا	يف	اآلياتـــه.	فلئن	اّتخذ	

ال�ّساعر	يف	املحـــاور	ال�ّسابقة	�سورا	عديدة	َبَنى	

بع�سها	على	الّت�سريح	بال�سكوى،	والبع�ص	االآخر	

	اأبو	حامد	الغزايل،	امل�ست�سفى	من	علم	االأ�سول،	�ص20. 	(((

على	االإ�سمـــار	اأو	الّتخفـــي	وراء	اأ�سوات	اأخرى	

احبة	اأو	حّتى	احليوان	ال�ّساكي	 كالزوجة	اأو	ال�سّ

هـــو	االآخر	�سوء	احلال،	فاإّن	جرير	يظهر	لنا	يف	

حموره	الّرابع	يف	هيئـــة	املادح	وقد	اأحكم	ب�سط	

ال�سيطـــرة	على	ممدوحيه.	وغري	خّفي	اأّن	املدح	

يف	وجـــه	مـــن	وجوهه	خطـــاب	مزدوج	يتـــاأ�ّس�ص	

	من	
(((

هو	االآخر	على	ثنائيـــة	الّظاهر	والباطن

القـــول،	فتتجـــاوز	وظيفة	احلجـــاج	الّتاأثري	اإىل	

الّتبكيـــت	اأو	االإقنـــاع	باعتبـــاره	»حماولة	واعية	

	بعبـــارة	توما�ص	�سايدل	
(((

للتاأثـــري	يف	ال�ّسلوك«

		.)Thomas scheidel(

والاّلفـــت	للّنظر	اأّن	املدح	يف	�سعر	جرير	ورد	

متلّب�سا	بال�ّسكوى.	ولقد	راأينا	�سابقا	كيف	اأقحم	

اأبيـــات	ال�ّسكـــوى	يف	ثنايـــا	اأبيات	املـــدح	بحرفّية	

كبرية	حّتى	ال	ي�سرف	املمدوح	عن	لّذة	االنت�ساء	

باملعـــاين	املدحّيـــة	املن�سوجة	يف	�سخـــ�سه.	ولقد	

اأدار	جريـــر	مدحاته	على	حموريـــن،	حمور	اأّول	

�سار	فيه	على	ال�ّسمت	با�ستدعاء	جملة	من	القيم	

املح�سو�سة	حينا،	واملجـــّردة	حينا	اآخر	على	نحو	

ما	قاله	يف	مدح	عبدامللك	بن	مروان	]الكامل[
ِليَفــــٍة	 ِزٌل	خِلَ ـاَفـــــَة	َمـــــنرْ �سَ 	الـرُّ اإنَّ

(((

َجَمَع	امَلَكاِرَم	َوالَعَزاِئَم	َوالتَُّقى

اإظهار	اجلانب	 دون	 �سّيــده	 املدحات	على	مدح	 بع�ص	 ال�ّساعر	يف	 يقت�سر	 قد	 	 	(((

الق�سدي	من	ذلك،	وهذا	ال�سرب	من	املدح	ينعت	مبدح	ال�ّسكر	على	فعل	�سابق،	

اأو	هو	مدح	اأقرب	اإىل	اإظهار	»الوالء«	من	ال�ساعر	اإىل	ممدوحه	تقّربا	ال	غري.	

يحدث	 اإذ	 ذلــك،	 بعك�ص	 يــ�سي	 قد	 املدحي	 اخلطاب	 عنه	يف	 امل�سكوت	 اأّن	 غري	

املادح	اإرباكا	لدى	متقّبله	واإحراجا	له	ملّا	يعمد	اإىل	ت�سخيم	�سورته	من	خالل	

تكثيف	و�سائله	اللغوية	امل�سنودة	بحجج	توجب	على	املمدوح	القيام	بفعل	هو	وليد	

واجب	االعتقاد	مبا	اأن�سده	ال�ساعر.

	انظر	مقال	حممد	العبد،	الن�ص	احلجاجي	العربي،	درا�سة	يف	و�سائل	االإقناع،	 	(((

�ص6.
	�سرح	ديوان	جرير،	ب	9،	�ص23. 	(((
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اأو	قوله	يف	مدح	عبد	العزيز	]الوافر[
ُظــــُروَن	ِبَها	َوِفيُكمرْ َفَمـــاَذا	َتنرْ

(((

ِتاَلُء َج�ُسوٌر	ِبالَعَظاِئِم	َواعرْ

بينما	َعَمـــد	يف	املحور	الّثـــاين	اإىل	مالم�سة	

مكامـــن	وجـــدان	املمدوحـــني،	فجعـــل	معـــاين	

مدحاته	اإظهـــارا	ملا	يرت�سيـــه	املمدوح	وتطرب	

نفـــ�سه	مِلَـــا	َت�سمـــع.	فـــكاأّن	بجريـــر	ههنـــا	خبري	

بالّنفـــ�ص	االإن�سانيـــة.	وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	جعل	

ال�ساعـــر	خطابـــه	احلجاجـــي	ثمـــرة	ملقدرتـــه	

اخلطـــاب	 الأّن	 ممدوحيـــه،	 مـــع	 الّتوا�سليـــة	

احلجاجـــي	ههنا	»ممـــار�سة	ناجتة	عـــن	تفعيل	

	.
(((

الكفاءة	احلجاجيّة	ذاتها«

ولقد	اأن�ساأ	جرير	معانيه	املدحّية	على	معجم	

دينـــي	بـــاالأ�سا�ص،	فاأحّل	عبد	امللـــك	بن	مروان	

منزلة	يو�سف	يف	قوله	]الب�سيط[
ــــَوُتُه ـا	َجـــــــاَء	اإِخرْ ُكوُنـوا	َكُيو�ُســــــَف	َلـمَّ

(((

يُب ِ 	َترثرْ ِ
م َرُفوا	َقاَل	َما	يِف	الَيورْ َتعرْ َوا�سرْ

النبـــي	يف	دعوتـــه	 بهـــود	 و�سّبـــه	احلجـــاج	

لقومه	]الوافر[
ــَل	الِعـــَراِق	ُدَعاَء	ُهـــوٍد هرْ

َ
َدَعا	اأ

(((

	ُهوِد
ِ
م اَلَلَة	َقورْ لُّوا	�سَ 	�سَ َوَقدرْ

بـــل	اإّن	ال�ساعـــر	خلـــع	على	ممدوحـــه	�سفة	

فات	املقّد�سة،	عندما	نّزل	بلده	منزلة	 مـــن	ال�سّ

البلد	املبارك	يف	قوله	]الكامل[

		امل�سدر	نف�سه،	ب	8،	�ص26. 	(((

		انظر	مقال	عبد	الهادي	بن	ظافر	ال�سهري،	اآليات	احلجاج	واأدواته،	�ص76. 	(((

		املرجع	نف�سه،	ب26،	�ص41. 	(((

		املرجع	نف�سه،	ب6،	�ص86. 	(((

ِزُلــــوا �ِســرُيوا	اإِىَل	الَبَلــــِد	املَُباَرِك	َفانرْ

(((

ِث	احَلَيا 	ِمَن	الَغيرْ َوُخُذوا	َمَناِزَلَكمرْ

ولقـــد	كّثف	جريـــر	اإىل	جانب	هـــذا	املعجم	

االأدوات	الّلغويـــة،	فوّظف	الّتاأكيـــد	وال�ّسرط	يف	

قوله	]الكامل[
ُبُه ُن	َعاِئ�َســَة	املَُباَرُك	�َســــيرْ اَل	ابرْ َلورْ

(((

َوى 	ُطوُل	الطَّ ُهمرْ مَّ
ُ
	َواأ َكى	َبِنيَّ برْ

َ
اأ

وغـــري	خفي	ما	للـــ�ّسرط	من	وظيفـــة	ينعقد	

عليها	الطلب	وهي	بتعبري	بريملان	وتيتكا	»احلجة	

،	وهي	حّجة	لهـــا	قّوتها	الّتاأثريية	
(((

التداوليـــة«

يف	حمتـــوى	ال�ّسكوى	عموما.	والناظر	يف	املعنى	

الذي	اأخرجـــه	ال�ساعر	يف	بيته	يالحظ	جريانه	

على	ثنائية	ال�ّسبـــب	والّنتيجة،	فقد	ربط	جرير	

ا�ستواء	حال	اأ�سرته	ِب�َسيرْب	ابن	عائ�سة،	وهو	من	

املعـــاين	االأثرية	املالزمة	للمـــدح،	واملحّببة	اإىل	

نف�ص	املمدوحني.			

يبدو	مّما	تقـــّدم	اأّن	جريرا	اأحـــ�سن	اختيار	

املعطيات	اأو	املقّدمـــات	االأ�سا�سية	حّتى	يك�سبها	

بعـــدا	حجاجيا،	بـــل	مل	يقت�سر	جهـــد	ال�ساعر	

علـــى	بلوغ	ذاك	املق�سد،	واإمّنـــا	عمد	اإىل	اإيقاع	

االختيار	بينها	)املعطيات	واملقدمات(.	وحر�ص	

على	جعلها	ذات	فاعلية	حجاجية	ق�سوى،	ومرّد	

االأمر	اإىل	اأّن	جريرا	مل	يكن	يف	ق�سائده	متوّجها	

اإىل	ممدوحـــني	من	عاّمة	النا�ص	اأو	مّمن	ميكن	

تنزيلهـــم	منزلة	من	درجة	ثانيـــة،	واإمّنا	نوعّية	

املمدوحـــني	ههنا	فر�ست	عليـــه	انتقاء	عنا�سر	

	املرجع	نف�سه،	ب27،	�ص25. 	(((

		املرجع	نف�سه،	ب8،	�ص23. 	(((

((( Perelman – Tytéca, Traité de l’argumentation, p357.
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املحاّجـــة.	ولقد	بدت	لنا	تلك	العنا�سر	متقاربة	

حينا،	متباعـــدة	حينا	اآخـــر	الرتباطها	بنوعني	

مـــن	املمدوحـــني،	يرتّبع	الّنـــوع	االأّول	على	اأعلى	

هـــرم	ال�ّسلطـــة	يف	اخلالفة	املمّثلـــة	يف	اخلليفة	

عبـــد	امللك	بن	مـــروان	ومن	بعـــده	تنازلّيا	عبد	

العزيـــز	بو�سفه	اأمري	من	اأمـــراء	الّدولة	و�سوال	

اإىل	الوايل	احلجاج	بن	يو�سف	الثقفي.

وال	يخفى	اأّن	اأهّم	و�سيلة	حت�سر	اأثناء	انتقاء	

عنـــا�سر	املحاّجة	مـــا	ي�سمّيها	عبـــد	اهلل	�سولة	

»و�سيلـــة	احل�سور«	La présence،	و»يتمثل	ذلك	

يف	ا�ستح�سار	العن�سر	املنتمي	للمحاجة	وجعله	

	.
(((

ماثـــال	بني	اأعـــني	املخاطبـــني	ويف	اأعينهم«

وهـــذه	الو�سيلـــة	-اأي	و�سيلة	االإحـــ�سار-	عامل	

اأ�سا�سي	مـــن	عوامـــل	احلجـــاج	طاملـــا	اأهملـــه	

املنظـــور	العقـــالين	يف	اال�ستـــدالل.	واإّن	لهـــذه	

الو�سيلة	)احلـــ�سور(	اأهمّيـــة	حجاجية	لكونها	

توؤّثر	يف	وجدان	متقّبلها	تاأثريا	مبا�سرا.

	واإذا	تاأملنـــا	يف	االأ�ساليـــب	التـــي	اعتمدها	

جريـــر	يف	خطابه	ال�ّساكي	نالحظ	�ِسَمة	الّتنويع	

الظاهرة	يف	اأبياته،	فلم	يكتف	ال�ساعر	بطريقة	

لطريقـــة	 اختياراتـــه	 اأخـــ�سع	 واإمّنـــا	 واحـــدة.	

�سبـــط	 الإحـــكام	 	 	La présentation العـــر�ص	

عنـــا�سر	املحاجـــة،	فـــكان	املنطلـــق	يف	العملية	

احلجاجيـــة	الـــذات	ومـــا	كان	يف	فلكهـــا	يـــدور	

احبة	واحليوان	 كمـــا	راأينا.	فهي	الّزوجـــة	وال�سّ

كذلـــك.	ولقـــد	كانـــت	ال�ّسكوى	االإطـــار	اجلامع	

بني	هذه	العنـــا�سر	يف	كّل.	ويعّد	هـــذا	الّدوران	

يف	فلك	الّذات	خّطـــة	خطاب	�سعى	من	خاللها	

		انظر:	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص31. 	(((

جريـــر	اإىل	اإكـــ�ساب	ملفوظه	الّنجاعـــة	الكافية	

للّتاأثري	يف	من	مدحهم.	وعلى	هذا	االأ�سا�ص	بدا	

لنا	خطاب	ال�ّساعر	رهن	للممدوح	يف	حّد	ذاته.	

فلقد	اأ�سرنا	اإىل	اأّن	املمدوحني	درجات.	واأوجبت	

هذه	الهرمّية	علـــى	ال�ّساعر	ربط	مقاله	باملقام	

�سرورة	الأّنـــه	مـــن	خا�سّية	احلجـــاج	الّناجع	اأن	

يكون	املقال	مطابقا	للمقال،	بل	اإّن	ال�ّساعر	كان	

علـــى	وعـــي	يف	تقديرنا	ب�سرورة	انتقـــاء	الّلفظ	

مـــن	ممدوح	اإىل	اآخر،	الأّن	حل�سن	انتقاء	اللفظ	

قيمة	حجاجية	يف	حّد	ذاته.	

والذي	بدا	لنـــا	كذلك	اأّن	جرير	حر�ص	على	

االإكثار	من	الّلفـــظ	احل�ّسي	املج�ّسد	»الأّن	الّلفظ	

.	ونق�سد	
(((

املج�ّسد	يزيد	يف	درجة	احلـــ�سور«

بالّلفظ	احلـــ�ّسي	ما	خلعه	ال�ّساعـــر	من	�سفات	

تظهـــر	اجلهـــة	ال�ّساكيـــة	الّنقـــ�ص	يف	كّل.	ومن	

هـــذه	الّناحيـــة	مل	يرتك	جريـــر	اأمـــرا	اإاّل	واأتى	

عليـــه	ذكرا	يف	هيئة	نازعة	اإىل	مالم�سة	مكامن	

وجـــدان	املمـــدوح.	فـــ�سّور	العيـــال	ال�ّسغـــاب،	

واالأرامـــل	واليتامـــى	الّطالبني	َيـــد	العون	جلور	

لو	 الّزمان.	بل	جعل	ال�ّساعـــر	للموا�سي	�سوتا	َيعرْ

اإىل	جانب	بقّية	االأ�سوات	يف	دعوتها	اأويل	االأمر	

اإىل	الّتدخل	ق�سد	اإ�سالح	ما	اأف�سده	الّدهر.

وتظهر	مقدرة	جرير	كذلك	يف	ح�سن	�سبطه	

يغ	الّتعبريّيـــة	Modalité d’expression	اأو	 ال�سّ

ما	ُي�سّمى	باجلهات	الّتعبريية	التي	تنه�ص	بدور	

حجاجي	اأثناء	عر�ص	املعطيات.	واأ�سرنا	�سابقا	

اإىل	اأّن	ال�ّساعـــر	كان	حريـــ�سا	علـــى	الّتنويع	يف	

انظر:	املرجع	نف�سه،	�ص36. 	(((
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	من	
�سيغه،	فـــكان	الّتوجيه	االإلزامـــي	حيـنا )))

،	وكان	الـــ�ّسرط	حينا	
(((

خــــالل	�سيغـــة	االأمـــر

فات ،	ولعّل	اختيار	ال�ّساعر	للّنعوت	اأو	ال�سّ
(((

 اآخر

Le choix des qualifications		اأن	ينه�ص	بدور	

تن�سيطي	للعملّيـــة	احلجاجّية،	الأّنه	من	خا�سّية	

الّنعـــوت	عمومـــا	مالم�ستهـــا	مـــا	تهـــواه	نفـــ�ص	

املمـــدوح،	وهي	ههنا	من	قبيـــل	و�سفه	ب�سفات	

حتيـــل	علـــى	القـــّوة	مثـــل	و�سف	عبـــد	العزيـــز	

	اإ�سافة	اإىل	اخلالل	احلربية	التي	
(((

باجلـــ�سور

	.
(((

تعّد	من	روا�سم	املدح	الكال�سيكية

اإّن	اإكثار	ال�ّساعر	من	الّنعوت	يعّد	مقّوما	من	

مقّومات	احلجاج	باعتبار	اأّن	الّنعوت	حتيل	على	

	.Classification	الّت�سنيـــف	مبـــادئ	من	مبـــداأ

فات	املو�سولة	 ة	يف	ال�سّ وقد	الحظنا	ذلك	خا�سّ

مبا	هو	معنوي،	اإذ	اّطردت	ب�سكل	الفت	وخ�سعت	

ملبداأ	الرّتاتبّية	املُـــ�سار	اإليها	�سابقا	من	ممدوح	

اإىل	اآخر	بح�سب	منزلتـــه	ال�ّسيا�سّية	يف	الّدولة.	

ولقد	ا�ستتبع	القول	يف	الّت�سنيف	تلوين	اخلطاب	

يف	ال�ّسكـــوى	علـــى	اأ�سا�ص	الّدرجـــة	ال�ّسيا�سّيـــة	

لكّل	ممـــدوح.	لقـــد	الحظنا	تفاوتـــا	يف	لهجات	

اخلطـــاب	من	اخلليفة	اإىل	االأمـــري	اإىل	الوايل،	

مـــن	عبد	امللك	بن	مـــروان	اإىل	عبد	العزيز	اإىل	

احلّجـــاج.	فمـــن	بـــاب	الّتعظيم	حـــر�ص	جرير	

فات	 اأثنـــاء	مدحه	اخلليفة	على	االإكثار	من	ال�سّ

	انظر:	املرجع	نف�سه،	�ص38. 	(((

	انظر:	قول	جرير،	الديوان،	ب13،	�ص27.	 	(((

	انظر:	قول	جرير،	امل�سدر	نف�سه،	ب8،	�ص23.	 	(((

	انظر:	امل�سدر	نف�سه،	ب8،	�ص26. 	(((

الديوان،	ب39،  حربية،	 ب�سفات	 يزيد	 مادحا	 قوله	 الذكر	 �سبيل	 على	 انظر	 	 	(((

�ص167.

.	بينما	الحظنا	يف	
(((

واجلمل	اال�سمّية	الو�سفّية

مدحه	عبد	العزيز	واحلّجاج	انحرافا	عّما	ُمِدح	

به	املمـــدوح	االأّول؛	اإذ	كّثف	من	االأفعال	الواردة	

.	اأو	مل	نقل	�سابقا	اإّن	ال�ّسياق	
(((

يف	�سيغة	االأمر

موؤّثـــر	يف	املقال	من	ممـــدوح	اإىل	اآخر؟	اأال	يدّل	

هذا	االإجراء	مـــن	الّناحيـــة	العملّية	على	خرة	

ال�ّساعـــر	بالّنفـــ�ص	الب�سرّيـــة؟	ثـــّم	اأال	يفرت�ص	

اخلطـــاب	ال�ّساكي	من	ال�ّساعـــر	ارتياد	م�سالك	

يف	القول	عديدة	بغية	خماتلة	املمدوح	واإحراجه	

اأّوال،	وا�ستدراجـــه	ثانيـــا	لالإيقاع	بـــه	يف	�سرك	

اخلطاب	احلجاجـــي	حتى	يكون	العطاء	وفريا.	

ونزعـــم	من	هـــذه	الناحية	اأّن	جريـــرا	جنح	يف	

االإيقـــاع	مبمدوحيـــه	وحّقق	الغنم	الـــذي	الأجله	

خرج	�ساكيا	مادحا.

خامتة البحث

يبدو	مّما	تقـــّدم	اأّن	اخلطاب	ال�ّساكي	يف	�سياق	

املـــدح	خطاب	حجاجي	من	الّطـــراز	االأّول	كان	فيه	

ال�ّساعر	املّن�سق	يف	اإيراد	طائفة	من	املعاين	الدائرة	

علـــى	الّطلب	�سواء	كان	على	الّت�سريح	اأو	االإ�سمار.	

وانتهينـــا	اإىل	اأّن	احلجـــاج	كّيف	اخلطـــاب	ال�ّساكي	

تكييفـــا	ال	َلبـــ�ص	فيـــه؛ اإذ	�سهـــدت	الق�سيـــدة	لدى	

جريـــر	�سربـــا	مـــن	الّتوزيـــع	جديـــدا	يف	م�ستـــوى	

اأق�سامهـــا،	فتارة	بال�ّسكوى	تبـــداأ،	وتارة	بها	تختم،	

وتارة	اأخرى	ُتقحم	اأبيات	ال�ّسكوى	يف	منت	املدح،	بل	

يجعلها	يف	و�سطـــه،	فاأّنى	قّلبت	املدحة	واأّنى	نظرت	

	انظر:	امل�سدر	نف�سه،	ب	19	اإىل	ب	32	من	البائية،	�ص41. 	(((

	انظر:	على	�سبيل	الذكر	قوله	يف	مدح	عبد	العزيز،	الديوان،	ب13،	�ص27.	 	(((

فقد	ا�ستهّل	اأبيات	املدح	بالفعل	زحلفها.	وانظر	قوله	يف	مدح	احلجاج،	الديوان،	

ب21،	�ص	233،	اإذ	ختم	املدحة	ببيت	يف	الطلب	بداأه	بالفعل	ر�سني	)الكامل(
َمُع 	جَترْ ٍ 	َخريرْ ُت	وُكلُّ ا	َجَمعرْ ٌة										مِمَّ ا�سَ 	َخ�سَ 	َعَليَّ 	َدَخَلترْ ِني	َفَقدرْ ِر�سرْ
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يف	فاحتتهـــا	اأو	منتهاها	ت�ستوقفك	�سكوى	ال�ّساعر.	

فال	مهرب	للممدوح	يف	اعتقادنا	من	طلب	ال�ّساعر	

�سواء	ما	�سّرح	به	اأو	ما	اأخفاه.	بل	اإّن	مقدرة	جرير	

احلجاجّيـــة	تظهر	يف	قدرتـــه	على	خماتلة		املمدوح	

مـــن	خالل	مالم�سة	وجدانه	ليعقد	�سلة	مع	خطاب	

وجداين	َغّيب	�سلطة	العقل	فيه	ما	دام	املق�سد	العام	

املحـــّرك	للمدح	هو	بلوغ	درجـــة	االإقناع،	واالإقناع	ال	

.	
(((

يكون	اإاّل	مبخاطبة	اخليال	والعاطفة

وليـــ�ص	مـــن	�سّك	يف	اأّن	حلظـــة	متّكـــن	ال�ّساعـــر	

من	االأخـــذ	مبجامع	وجدان	املمدوحـــني	متّثل	غايته	

القـــ�سوى	�سواء	بالّتاأثـــري	اأو	االإقناع	مبـــا	يرومه	من	

خطابـــه	ال�ّساكي.	وتظهر	فحولـــة	ال�ّساعر	ههنا	من	

جديـــد،	الأّنه	متمّلـــك	الآليات	احلجـــاج؛ اإذ	ظهر	لنا	

على	دراية	تاّمة	بامل�سلك	الفّني	الذي	ينتهجه	لب�سط	

�سيطرته	على	ممدوحيه.	فكّثف	من	اأدواته	الّلغوية،	

فكانت	�سرطا	حينا،	وتاأكيدا	حينا	اآخر.	ورّكز	خطابه	

ريحـــة	من	خالل	توظيف	 علـــى	االأفعال	الّلغوية	ال�سّ

فعـــل	االأمر	تارة،	والفعل	الّتقريـــري	تارة	اأخرى،	بل	

اإّنه	ي�سرتفـــد	من	املجال	البالغي	مـــا	يحّقق	غايته.	

فيعمـــد	اإىل	املمـــدوح	ت�سبيها	مبا	تـــر�ساه	نف�سه	من	

ة.	واأّنى	اأدرك	جرير	ذوبان	املمدوح	 قيم	دينّية	خا�سّ

ومتاهيه	مع	جّو	املدحة	ُيدير	دّفة	القول	اإىل	ال�ّسكوى	

	املمدوح	
(((

مدار	القـــول	واأّم	الق�سايا،	»	فانتفـــاخ	«	

ه	لـــه	من	�سفات	 بعبـــارة	ريجي�ص	بـــال�سري	مبا	خ�سّ

جتعله	م�ست�سلما	ملقـــا�سد	ال�ّساعر،	مقتنعا	بخطابه	

وذلك	يف	تقديرنا	جوهر	العملّية	احلجاجّية	امل�سّكلة	

للخطاب	ال�ّساكي	يف	مدائح	جرير.

انظر:	عبد	اهلل	�سولة،	يف	نظرية	احلجاج،	درا�سات	وتطبيقات،	�ص15. 	(((

انظر	ريجي�ص	بال�سري،	تاريخ	االأدب	العربي،	تعريب	اإبراهيم	الكيالين،	الق�سم	 	(((

االأّول،	�ص473.

بيبليوغرافيا:

 ، 	�سرح	ديـــوان	جرير،	�سرحه	وقّدم	لـــه	جميد	طّراد،	ط)●●

دار	الفكر	العربي،	بريوت،	)00).

املراجع بالّل�شان العربي

ابـــن	ر�سيـــق	)اأبو	علـــي	احلـــ�سن	القـــريواين(،	العمدة	يف	 ●●

حمـــا�سن	ال�ّسعر	واآدابه	ونقـــده،	ط)،		دار	ومكتبة	الهالل،	
بريوت،	)99).

 ، االأ�سفهـــاين	)اأبو	الفرج	علي	بن	احل�سن(،	االأغاين،	ط)●●
دار	اإحياء	الرّتاث	العربي،	بريوت،	)دت(	.

اجلاحظ	)اأبـــو	عثمان	عمرو	بن	بحـــر(،	البيان	والّتبيني،	 ●●

حتقيـــق	و�سرح	عبـــد	الـــ�ّسالم	حممد	هـــارون،	دار	اجليل،	

بريوت،	)د	ت(.

اجلمحـــي	)اأبـــو	عبـــد	اهلل	حممـــد	بـــن	�ساّلم(،	طبقـــات	 ●●

ال�ّسعـــراء،	حّققـــه	عمر	فاروق	الّطبـــاع،	ط	)،	دار	االأرقم،	
بريوت،	)99).

اخل�سخو�سي	)اأحمد(،	الّراعي	الّنمريي	�ساكيا	حماجا،	 ●●

العدد))،	حولّيات	اجلامعة	التون�سّية،	ال�ّسنة			0)0)	.

ال�ّسهـــري	)عبـــد	الهـــادي	بـــن	ظافـــر(،	اآليـــات	احلجـــاج	 ●●

واأدواتـــه،	�سمـــن	احلجاج	مفهومـــه	وجماالتـــه،	درا�سات	

نظرّيـــة	وتطبيقّية	يف	البالغة	اجلديدة،	ط)،	عامل	الكتب	
احلديث،	0)0).

العبـــد	)حممـــد(،	الّنـــ�ص	احلجاجي	العربـــي،	درا�سة	يف	 ●●

و�سائل	االإقناع	�سمن،	احلجاج	مفهومه	وجماالته،	درا�سة	

نظرّيـــة	يف	البالغـــة	اجلديـــدة،	اإعـــداد	وتقـــدمي	حافـــظ	

ا�سماعيل	علوي	ط)،	عامل	الكتب	احلديثة	،	0)0).

الغزايل	)اأبو	حامد(،	امل�ست�سفى	من	علم	االأ�سول،	حتقيق	 ●●

حممد	االأ�سقر،	ط)،	موؤ�ّس�سة	الّر�سالة،	بريوت،)99).

بال�سري)ريجي�ص(،	تاريخ	االأدب	العربي،	تعريب	اإبراهيم	 ●●

الكيالين،	الّدار	التون�سّية	للّن�سر،	تون�ص	)98).

درا�سات	 احلجـــاج،	 نظرّيـــات	 يف	 اهلل(،	 )عبـــد	 �سولـــة	 ●●

وتطبيقـــات،	ط)،	م�سكليـــاين	للّنـــ�سر	والتّوزيـــع،	تونـــ�ص	
.(0((
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بنية احلجاج وآليات بيانها في سورة »النبأ«
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جامعة	احلديدة.	اليمن
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03/04/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/12/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص باللغة العربية:

ى	 قَّ َية	احلجاج	واآليات	بيانها	يف	�سورة	النباأ،	فينظر	يف	تاأثري	املفردة	وقوة	بيانها،	ثم	يرَتَ يدر�ص	البحث	ِبنرْ

يف	التحليـــل	والنظر	اإىل	م�ستويات	اأكر	واأكرث؛	لي�ستك�سف	جالل	الفكرة،	وجمال	العبارة،	ودالالت	االأ�ساليب،	

ثم	العالقات	التي	جتمعها	وت�سكل	مكوناتها،	ثم	ما	توؤول	اإليه	هذه	املعطيات	اللغوية	من	حقائق	واقعية	مو�سولة	

بعالقـــات	منطقيـــة،	ثم	ما	حتققه	هذا	كلها	مـــن	قوة	تاأثري	يف	املعنيني	باخلطاب	يف	هـــذه	ال�سورة،	واقناعهم	

بالفكرة	التي	ت�ستهدف	ال�سورة	بيانها،	وحتثهم	لالأخذ	بها.

ـــد	للبحث	اأنه	كلما	ات�سعت	ُبَنـــى	الرتاكيب	تعددت	اآليات	بيانها	وتنوعـــت؛	ومن	ثم	قويت	حجتها	 ولقـــد	تاأكَّ

ون	 وتاأثريهـــا،	واأّن	العالقـــات	املنطقية	يف	معطى	اللغـــة	املو�سولة	بالكوين	واالإن�ساين	يف	واقـــع	احلياة	هي	ُمكَّ

رئي�س يف حجاج	ال�سورة	واإقناعها	العقلي؛	ومن	ثم	يت�سل	عامل	الن�ص	بعامل	احلياة	واأحواله	وماآالته،	وتت�سل	

مقدمـــات	�سورة	النباأ	بنتائجهـــا،	ودالالت	ال�سلب	يف	مطلعها	بنتائج	�سلبية	يف	نهايتها،	وهذه	املعاين	واالأحوال	

جت�سد	ممار�سات	االإن�سان	يف	حياته	..	يف	مداها	القريب	والبعيد	.

الكلمات املفتاحية: 

نة	-	برهان	-	بيان	-	بالغة	-	القراآن	-	النباأ.. حجاج	-	َبيرِّ

mailto:afsk70@yahoo.com
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The structure of the argument and the mechanisms
of her statement

in the «naba»(An Applied Study)

Dr. Amir Fadel Saad Al Abdali
Yemen, Hodeidah

Hodeidah University
afsk70@yahoo.com

Abstract
The research examines the structure of the pilgrims and the mechanisms of her 

manifestation in Surah Al-Naba’a. The research looks at the word potentials and the 
strength of her influence, and then rises in the analysis and looks to greater and greater 
levels. Jalal reveals the idea, the beauty of the phrase, the possibilities of methods, then 
the relations that combine and form the components, this linguistic data from real facts 
connected to a logical relationship, then this is achieved by all of the strength of the 
impact of the speech involved in this Surah, and convince them the idea that target Sura 
statement, and urging them to take it ..

The logical relationships in the given linguistic structure connected with the universe 
and the human in real life is a major component in the pilgrims of the Sura and the 
mental persuasion; then the world of the text relates to the world of life, its conditions 
and its mechanisms, relate to introductions to the news Sura their results, and indications 
of looting in the opening lines with negative results at the end, and these meanings and 
conditions attached to the practices of human in his life .. in the near and long-range

  Keyword
pilgrims- argument- proof- statement- eloquence- the
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اأوال: املقدمة

ُيَنا،	 اإن	قراآننـــا	ينتظـــم	حياتنا، ويتنف�س	بـــه	َوعرْ

تنـــا، وهو	املعجز	يف	اأ�سلوبه	 ويت�سكل	به	فكرنا	وُهويَّ

فـــال	يرقـــي	لبيانـــه	لـــ�سان، وال	يـــدرك	مـــداه	اإن�س 

وال	جان، يتـــ�سع	حلقائق	الوجود	واأحـــوال	االإن�سان	

وماآالتـــه	كلها؛ ومن	ثم	فـــاإن	هـــدف	البحث	درا�سة 

هذه	املعاين	ال�سامية	يف	اأداء	القراآن	الكرمي، وبيان	

اأدائـــه	املبـــني، بتناول	بنية	حجاجـــه	يف	�سورة	النباأ	

واآليـــات	بيانها	للمعنيني	باخلطاب	ثم	اأثرها	فيهم؛ 

اإذ	اإن	القـــراآن	خطـــاب	موجه للمخاطبـــني	للتاأثري	

فيهـــم، واإقامـــة	احلجة	عليهم؛ وقـــد	وّظف	القراآن	

 ،
(((

الكرمي	اآليـــات	بيانية	عدة	لتحقق	هذه	الغايات

وا�ستفاد	منها	يف	بناء	حجته، وبيان	فكرته، وحتقيق	

مقا�سده	..

ثانيًا- تاأ�شي�ص املفاهيم:

الـِحَجـــاِج	-يف	اللغـــة-	من	حاججتـــه	اأي	غلبته	

باحلجـــج	التي	اأدليـــت	بهـــا، واحُلّجة:	مـــا	ُدِفَع	به	

اخلـــ�سم، واحلجـــة:	الرهـــان، واحلجـــة:	الوجه	

، و�سيغة 
(((

الـــذي	يكون	به	الظفر	عنـــد	اخل�سومة

»الـِحَجـــاِج«	تفيد	م�ساركة	اأكرث	من	طرٍف	يف	تقدمي	

احلجج، وتفيد	–كذلك-	دفع	احلجة	باحلجة.
و الـِحَجـــاِج	-يف	اال�سطـــالح-	هـــو	»مـــا	دل	به	

؛ ومن	ثـــم	فاإنه	يركز على	
(((

على	�سحـــة	الدعوى«

َني	عليه	 َفع	به	حكم	ما، اأو	ُيبرْ ِبُت ق�سية، اأو	ُيدرْ مـــا	ُيثرْ

موقف.

))) 	ينظر:	بن	عي�سى،	عبد	احلليم،	البيان احلجاجي يف اإعجاز القراآن،	�ص33

))) 	ابن	منظور:	ل�ضان العرب،	مادة	)ح	ج	ج(،	وينظر:	ابن فار�ص : مقايي�س اللغة، 

مادة	)ح	ج	ج(

))) 	اجلرجاين: التعريفات،	حت:	اإبراهيم	االإبياري،	�ص482

وورد	الـِحَجاِج	-	عند	العرب	-	قريب	من	معنى	

اجلـــدل،	ففي كتـــاب الكليات:	»اجلـــدل هو عبارة 

عـــن دفـــع املرء خ�سمـــه، عن فـــ�ساد قولـــه حلجة 

، وقال 
(((

اأو �سبهة، وهو ال يكون اإال مبنازعة غريه	«

جنـــم الدين الطويف«	:	ومـــو�سوع	-اأي اجلدل-	هو 

االأدلـــة من جهة	مـــا يبحث فيه عـــن كيفية نظمها 

وترتيبهـــا علـــى وجـــه يـــو�سل اإىل اإظهـــار الدعوى	

وانقطـــاع اخلـــ�سم، وغايته رد اخلـــ�سم عن راأيه 

، وقال	ابن	�سينـــا	:	اأما	املجادلة	
(((

ببيان بطـــالن«

فهي	»خمالفـــة تبغي اإلزام اخل�سم بطريق مقبول 

.
(((

حممود بني اجلمهور	«

واحلجـــاج	كما	يـــرى	)طه	عبـــد	الرحمن(	هو:	

»كل	منطـــوق	موّجـــه	اإىل	االآخـــر	الإفهامـــه	دعـــوى	

خمـــ�سو�سة	يحق	لـــه	االعرتا�ص	عليهـــا«؛ ومن	ثم	

يوؤكد	اأنه	»ل خطاب بغري	حجاج، ول ُماِطب من	

غري	اأن	تكون	له	وظيفـــة	املدعي، ول ماَطب	من	

غري	اأن	تكون	له	وظيفة	املعرت�ص«.

اإن	الـِحَجـــاِج	هـــو	عمليـــة	فكريـــة	ذات	هـــدف	

ـــه للتاأثري على  اإقناعـــي؛ ومن	ثم	فاإنه خطاب	موجَّ

اآراء املخاطـــب	و�سلوكياته	للحـــ�سول	على	عمل ما 

اأو االإعداد له،	وللتاأثري	اللغوي	وفعاليته	احلجاجية	

ال	بد	من	اإدراك	مالب�سات	ال�ضياق،	وتفاعل	املعاين	

مـــع	مقـــام	التـــوا�سل، ثـــم االأخـــذ	بتقنيـــات	لغوية	

 ومن ثم يلـــزم فح�ص 
؛

خمـــ�سو�سة ومنا�سبـــة	لـــه

اخلطابـــات	احلجاجية بحًثـــا يف االأفعال الكالمية 

، ثم	طرح احلجج النافذة	
(((

ومقا�سدها ال�سياقية

))) 	الكفوي،	اأبو البقاء احل�سيني، الكليات، �ص66

))) 	الطويف،	جنم الدين،	َعلَم اجلذل يف علم اجلدل، �ص4 

))) 	الرئي�ص ابن �سينا،	ال�ضفاء )كتاب اجلدل(،	ج1،	�ص23 

))) ينظر:	نعمان	بوقرة،	نظرية احلجاج،	�ص142،	وينظر:	ال�سهري،	عبد الهادي	

بن	ظافر،	ا�ضرتاتيجيات اخلطاب،	�ص476.
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واملوؤثـــرة	للخطـــاب اللغـــوي	حتى	يتحقـــق االقتناع 

الفعلي بالق�سية املطروحة.

الـِحَجاِجـــي	«  »	للخطـــاب	 االأ�سا�سي  والهـــدف 

هـــو الـــو�سول اإىل اإقنـــاع ال�سامـــع	بفكرة قـــد اأخذ 

منهـــا موقف الرافـــ�ص اأو املت�سكك، ثـــم اإثباتها	اأو 

، فنحـــن	يف	نظر	)اإيفانوكـــ�ص): نعي�ص 
(((

نق�سها 

؛ اإذ يقوم	
(((

حلظـــة االإقناع، والرتكيز علـــى اأدواته

�ص	الفكرة	امل�سيطرة على ذهن املتلقي،  املتكلم ِبَنقرْ

ثـــم اإحاللها	بالفكرة التي جـــيء باحلجة الإثباتها؛ 

ة  ولهـــذا	فـــاإن	كل الذين	تعـــر�سوا لتعريـــف الـُحجَّ

	»	احلجاج ي�ستهدف ا�ستمالة عقل املتلقي،  بينوا	اأنَّ

؛ ولهذا	ي�ستلزم	
(((

والتاأثـــري على	�سلوكه واإقناعـــه	«

الـِحَجاِج	»	درا�سة طبيعة العقول، ثم اختيار اأح�سن	

ال�سبل ملحاورتها، وحتقيق ان�سجامها االإيجابي مع 

 

.
(((

الطرح املقدم	لها	..	«	

وت�سهم	يف	»نظرية الـِحَجـــاِج	«	جوانب خمتلفة 

ا	-  ال تتّعلـــق باللغـــة فحـــ�سب، بـــل ترتبط	- اأيـــ�سً

	.. والثقـــايف	 واالجتماعـــي،  النفـــ�سي،  باجلانـــب 

ل	اخلطاب	اللغوي  وغريها من اجلوانـــب التي ُت�َسكرِّ

احلجاجـــي،	وقد	ذكر	)اأر�سطو( ثالثـــة اأنواع من 

الت�سديقـــات التي قد يلجاأ اإليهـــا املتكلرِّم من اأجل 

االإقنـــاع	»	منها ما يكـــون بكيفيـــة املتّكلـــم و�سمته،	

ومنها مـــا يكون بتهيئـــة ال�ضامـــع وا�ستدراجه نحو 

.
(((

االأمر، ومنها ما يكون بالكالم نف�سه ..	«

القراآن الكرمي	�سورة النمل	 	ينظر:	احلوا�ص م�سعودي، البنية احلجاجية يف   (((

منوذًجا»،	�ص329

))) 	اإيفانوك�ص،	نظرية اللغة الأدبية،	تر:	حامد	اأبو	اأحمد،	�ص177

))) 	جميل	عبد	املجيد،	البالغة والت�ضال،	�ص7.

))) 	ينظر:	ولد	حممد	االأمني،	حممد	�سامل	ولد	�سامل	)مفهوم احلجاج عند بريملان 

وتطوره(،	�ص68

))) 	اأر�سطو، اخلطابة،	حت:	عبد	الرحمن	بدوي،	�ص9

فيجـــب	علـــى املتكلِّـــم اأن يـــويف	مـــا	ت�ستدعيـــه 

ال�سياغـــة	اللغويـــة، وتقـــدمي تـــ�سوره	يف	امل�ساحة 

ح	هذه	ال�سياغة	القدر املنا�سب  املالئمة لها، ثم َمنرْ

ل اإيرادهـــا	يف	املو�سوع  مـــن احلجج التـــي ال يـــ�سكرِّ

)))، ويجب	–كذلـــك-	مراعاة	

مفارقـــة اأو نـــ�ساًزا	

اأحـــوال املخاطب	الذهنية �سواء	كان	خايل	الذهن، 

اأم	مـــرتددًا، اأو	منكرًا، ثم	ما	ي�ستدعي	كل	حال	من	

توظيـــف تقنيات احِلجـــاج املنا�سبة لدفـــع ال�سك، 

اأو اجلحـــود اأو الرتدد لـــدى املتلقي؛ ومـــن	ثم	فاإن	

هذه	املعطيـــات	-	التـــي	اأكدها	البحـــث	يف	فقراته 

هذه	- �سياأخذ	بها	وهو	يحلل	املعطى	اللغوي	واآليات	

بيانـــه	يف �سورة	النباأ، وينظر	يف	حيثياته	املوؤثرة	يف	

االختيار	اللغوي	املنا�سب، واملفيدة	يف	بيان	مقا�سد	

�سياقات	هذه	ال�سورة.

ثالثا: ن�ص الدرا�شة.

ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم قال	اهلل	تعاىل	: ِمۡسِب ٱللَّ

{ َع��مَّ يَتََسآَءلُ��وَن ١ َعِن ٱنلََّب��إِ ٱۡلَعِظيِم ٢ 

ِي ُه��ۡم فِي��هِ ُمَۡتلُِف��وَن ٣ َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٤  ٱلَّ
ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ 

َ
لَ��ۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
ُثمَّ َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٥ أ

ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا 
َ
ۡوتَاٗدا ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم أ

َ
َباَل أ َوٱۡلِ

َۡل ِلَاٗسا ١٠ وََجَعۡلَنا  نَۡوَمُك��ۡم ُسَباٗتا ٩ وََجَعۡلَنا ٱلَّ
ٱنلََّهاَر َمَع��اٗشا ١١ َوَبنَۡيَنا فَۡوقَُكۡم َسۡبٗعا ِشَداٗدا ١٢ 
نَزنۡلَا ِمَن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت 

َ
اٗجا ١٣ َوأ اٗج��ا َوهَّ وََجَعۡلَنا ِسَ

ٍٰت  ا َوَنَباٗتا ١٥ وََجنَّ ُۡخرَِج بِهِۦ َحّبٗ َمآٗء َثَّاٗجا ١٤ نِلّ
ۡلَفافً��ا ١٦ إِنَّ يَۡوَم ٱۡلَفۡصِل َكَن ِميَقٰٗتا ١٧ يَۡوَم يُنَفُخ 

َ
أ

َمآُء  ۡفَواٗجا ١٨ َوفُتَِح��ِت ٱلسَّ
َ
تُ��وَن أ

ۡ
ورِ َفَتأ ِف ٱل��صُّ

))) 	ينظر	:	ولد	حممد	االأمني،	حممد	�سامل	ولد	�سامل،	مفهوم احلجاج عند بريملان 

وتطوره،	�ص81
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ابًا  َب��اُل فََكنَۡت َسَ َِت ٱۡلِ بَۡوٰٗب��ا ١٩ وَُسّيِ
َ
فََكنَ��ۡت أ

ٰغِنَي َم َٔاٗبا  ٢٠ إِنَّ َجَهنَّ��َم َكنَ��ۡت ِم��ۡرَصاٗدا ٢١ لِّلطَّ
ۡحَقاٗب��ا ٢٣ لَّ يَُذوقُوَن فِيَها بَۡرٗدا 

َ
ٰبِثِ��نَي فِيَهآ أ ٢٢ لَّ

اٗقا ٢٥ َجَزآٗء وِفَاقًا ٢٦  ابًا ٢٤ إِلَّ َحِيٗما وََغسَّ َوَل َشَ
بُواْ ِب َٔاَيٰتَِنا  إِنَُّه��ۡم َكنُواْ َل يَرُۡجوَن ِحَساٗب��ا ٢٧ َوَكذَّ
ۡحَصۡيَنٰ��ُه كَِتٰٗبا ٢٩ فَُذوقُواْ 

َ
ٍء أ اٗب��ا ٢٨ َوُكَّ َشۡ كِذَّ

فَلَن نَّزِيَدُك��ۡم إِلَّ َعَذابً��ا ٣٠ إِنَّ لِۡلُمتَّقِنَي َمَفاًزا 
ٗسا 

ۡ
تَۡراٗبا ٣٣ َوَكأ

َ
ۡعَنٰٗبا ٣٢ َوَكَواِعَب أ

َ
٣١ َحَدآئِ��َق َوأ

ٰٗبا ٣٥ َجَزآٗء  دَِهاٗقا ٣٤ لَّ يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوَل كِذَّ
ۡرِض 

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َِّك َعَطآًء ِحَساٗبا ٣٦ رَِّبّ ٱلسَّ ب ن رَّ ِمّ

َوَما بَۡيَنُهَما ٱلرَِّنَٰمۡحۖ َل َيۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبا ٣٧ يَۡوَم 
اۖ لَّ َيَتَكَُّموَن إِلَّ َمۡن  وُح َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َصّفٗ َيُقوُم ٱل��رُّ
 ۖ ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمٰ��ُن َوقَاَل َصَواٗبا ٣٨ َذٰلَِك ٱۡلَۡوُم ٱۡلَقُّ

َ
أ

نَذۡرَنُٰكۡم 
َ
ِّهِۦ َمَئابًا ٣٩ إِنَّآ أ ََذ إَِلٰ َرب َفَم��ن َشآَء ٱتَّ

َمۡت يََداهُ َوَيُقوُل  َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَۡوَم يَنُظُر ٱلَۡمۡرُء َما قَدَّ
ٱۡلَكفُِر َيٰلَۡيتَِن ُكنُت تَُرٰبَۢا ٤٠} ]النباأ: ١	-	٤٠ [
و�سيعمـــد	البحـــث	اإىل	حتليـــل	البنيـــة	اللغويـــة	

َنة	 يف �سورة	النبـــاأ،	ثم	يقـــوم با�ضتك�ضاف	اآليـــات	َبيرِّ

حججهـــا، ثم	تو�ضيـــف	اأمناطها	وقـــوة	تاأثريها	يف	

املخاطبني، يف م�ستويـــات	داللية	عدة، نناق�سها	يف	

االآتي:

امل�شتوى االأول يف ال�شيغة اللغوية املفردة:

�سورة	 اال�ستدالليـــة	يف	 البنيـــة	 يف	حتليلنـــا	 اإن 

»	النبـــاأ	«	نـــر�سد	اأفعـــااًل	كالميـــة	تـــوؤدي	وظيفـــة	

)ديكـــرو	 ذلـــك	 يوؤكـــد	 كمـــا	 ودالليـــة،  حجاجيـــة	

Ducrot(	فيقـــول:	»	اإن	كثريًا	من	االأفعال	الكالمية	

لهـــا	وظيفـــة	حجاجيـــة، توجـــه	املتلقـــي	اإىل	نتيجة	

حمـــددة، اأو	ت�سرفـــه	عنها؛ ومن	ثـــم	ميكن	القول	

اإن	اجلملـــة	نف�سها	ميكنهـــا	اأن	حتمل	دالالت	و�سيغ	

اأ�سلوبية	عدة	ميكنها	اأن	تديل	بتوجيهات	حجاجية 

للملفـــوظ	نفـــ�سه؛ وتعمل	علـــى	توجيـــه	املتلقي..«، 

ومـــن	اأبـــرز	املفـــردات	التي	لهـــا	وظيفـــة	حجاجية	

و)يت�ضاءلـــون(،  )متلفـــون(،  �سورة	»النبـــاأ«:  يف 

و)خلقناكـــم(، و)جعلنـــا(، و)بنينـــا(، و)اأنزلنـــا(، 

و)نخرج(	..	ومن	امكانات	هذه	املفردات	ودالالتها 

املفيدة	واملوؤثرة	يف	البيان	االآتي:

يت�ضاءلون – ي�ضاألون:

وتفيـــد	 »يتفاعـــل«،  هـــو	 »يتـــ�ضاءل«	 وزن	 اإن	

هـــذه	ال�سيغـــة	اللغويـــة	املفـــردة	معـــاين	امل�ساركة	

واملفاعلـــة، اأي	اأن	فعـــل	التـــ�ساوؤل	ليـــ�ص	من	طرف	

واحـــد، بل	ح�سول	هـــذا	الفعل	مـــن	اأطراف	عدة، 

نحـــو	»يتقاتلـــون«؛ اأي:	دفع	طـــرف	الآخر، وح�سول	

هـــذا	التدافـــع	وممـــار�سة	فعله	يحـــ�سل	باأكرث	من	

طـــرف؛ ومن	ثم	فـــاإن	»يتـــ�ضاءل«	غري	»يـــ�ضاأل« يف 

اال�ستدالل	على	غياب	احلق	عن	املخاطبني، وخلط	

احلقيقـــة	وجهلهم	بها	كذلك؛ اإذ	»يـــ�ساأل«	ت�ستلزم	

طرفـــًا	فاعـــاًل	يف	مقابل	اآخر	مفعـــواًل	فيطرح	عليه	

ال�سوؤال؛ اأي	تثبت	جهل	ال�سائل	وعلم	امل�سوؤول، لكن	

داللـــة	امل�ساركة	يف	»يت�ضاءل«	تفيد	غياب	احلق	عن	

اجلميـــع	وجهلهم	به، وكاأن	اجلميع	يف	تدافع	فكري	

اأ�سبح	فيه	اجلميع	�سائاًل، ويف	الوقت	نف�سه	اأ�سبح	

اجلميـــع	مـــ�سوؤواًل، ومل	جنـــد	جهـــة	معتـــرة	يرجع 

اإليهـــا	اجلميع	لتزيل	عنهم	اأوهـــام	ال�سك، و�سالل	

الكفـــر، وحرية	اجلهل؛ ومن	ثم	تتاأكد	معاين	حرية	

القـــوم، ولغطهم	يف	اأ�سئلتهـــم، وخلطهم	للحقيقة، 

ثـــم	جت�سيد	هذا	اللغط	الفكـــري	وحريتهم	و�سكهم	



138
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

اإىل �سلوكيـــات	غـــري	�سويـــة	يف	واقـــع	حياتهم؛ وهو	

االختـــالف	الذي	ت�سري	اإليه	الـــ�سورة	يف	»الذي هم 

فيـــه متلفـــون«؛ ومن	ثم	فاإنـــه	يف	اال�ستدالل	على	

�سفـــه	عقول	القـــوم، وبـــالدة	تفكريهـــم، وجهلهم 

الكبري	باأنوار	احلق، نلحظ	االآتي:

اأواًل-	اال�ستفادة	من	اإمكانات	مفردة	»يت�ساءلون«	

البيانية، وهذا	ما	ناق�سناه	يف	الفقرة	ال�سابقة.

ثانيًا-	اإ�سافة	»الت�ساوؤل«	»للنباأ«، و	النباأ	اخلر	

ذو	الفائدة	العظيمـــة	الذي	يح�سل	به	علم	اأو	غلبة	

ـــون	اللغوي	يعمق	 ؛ ومن	ثم	فاإن	هذا	املكَّ
(((

ظـــن	..

ا�ستـــدالالت	ال�سيـــاق،	ويوؤكـــد	تناهـــي	بعدهم	عن	

ال�سواب	يف	جحودهم	اإياه.	

ثالثـــًا-	اال�ستفـــادة	من	االأ�سلـــوب	الطلبي	الذي	

خـــرج	عـــن	مقتـــ�سى	ظاهـــره	اإىل	مقـــا�سد	داللية	

اإ�سافيـــة	جديدة، تفيد	االإنكار	ال�سديد	على	هوؤالء،	

والتعجب	الكبري	من	�سلوكهم	هذا	يف	�سيغتي:	»عما	

يت�ساءلون؟!«، و	»عن	النباأ	العظيم	؟!«.

م، فنجد	ال�سوؤال  رابعًا-	الرتجيع	االأ�سلوبي	املـَُتَهكرِّ

يف	»عـــم	يت�ساءلـــون؟!«، ثـــم	يرد	بعدهـــا	ذكر	الذي	

يت�ساءلـــون	عنه، وب�سيغـــة	�سوؤال	-اأي�سًا-	ي�ستدعى	

معه	التهكم	ال�سديد، واالإنـــكار	الكبري؛ اإذ	ورد	»عن	

النبـــاأ	العظيـــم؟!«	..	وكذلـــك	اأفـــاد	هـــذا	التعري�ص 

باجلواب	بعد	ال�سوؤال	يف	تفخيم	العبارة..

خامـــ�سًا-	مل	يذكر	بعد	»النباأ«	مـــا	هو	مو�سول	

به،	وال	يـــديل	بحقيقته، بل	يرتكه	بو�سفه	العظيم،	

وينتقـــل	اإىل	التلويـــح	بالتهديد	امللفـــوف، وهو	اأوقع	

.
(((

من	اجلواب	املبا�سر، واأعمق	يف	التخويف«

	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	اجلزء	30،	�ص9. 	 (((

قطب،	يف ظالل القراآن،	جملد	26،	ج30،	�ص3803. 	 (((

وو�سف	اخلـــر	بالعظمة	قد	يكون	هذا	الو�سف	

يف	ذاته؛ نحو	ما	ورد	يف	هذه	االآية، وقد	يكون	و�سف	

اخلـــر	بالعظمة	ملاآالتـــه	الكارثيـــة	يف	واقع	احلياة	

واأثـــره	فيها؛ اإذ	قد	ال	يرقى	اخلر	اإىل	هذه	ال�سفة	

يف	ذاته، ولكن	ِعَظم	البلوى	التي	حت�سل	به	يو�سف	

بهـــذه	ال�سفة، نحو	ما	ورد	يف	�سورة	احلجرات	»اإْن 

، فكان	الأثره	على	
(((

ُنـــوا« َجاَءُكـــم فـــا�ضٌق ِبَنبـــاأ فتبيَّ

منظومـــة	املجتمع	القيمّيـــة، وعالئقـــه	االإيجابية، 

وكيانه	املتما�سك	�سببًا	يف	و�سفه	بالنباأ.

الف�ضل – القيامة:

لقـــد	ورد	يف	الـــ�سورة	داللة	مفـــردة	»الف�سل«، 

ومل	يرد	–مثـــاًل-	داللة	مفردة	»القيامة«؛ الأنه	ورد	
يف	مطلـــع	ال�سورة	معـــاين	الت�ساوؤل	عـــن	احلقيقة، 

ومـــن	 واالختـــالف	يف	ح�سولهـــا؛  فيهـــا	 والـــ�ّسك	

 ثـــم	نـــا�سب	هـــذه	املعاين	ذكـــر	»الفـــ�سل«	فـــورد:

الفـــ�سل	 الأن	 ِميَقاتـــاً}؛  َكاَن  ِل  اْلَفـــ�ضْ َيـــْوَم  اإِنَّ   }

حقيقتـــه	 وجـــالء	 بظهـــوره	 مـــو�سول	 الـــ�سيء	 يف	

التـــي	ال	حتتمـــل	اخللـــط	واملواربـــة	واالختالف يف 

احلكـــم	عليـــه، وهـــذا	حـــا�سل	يف	اليـــوم	االآخـــر؛ 

 ولهـــذا نا�سب	داللـــة	»الف�سل«	يف	ذكر	هـــذا	اليوم

وو�سف	اأحواله.

	وكذلـــك	يف	حـــ�ساب	اخللـــق	علـــى	اأعمالهـــم، 

وجزائهم	عليها	هو	ق�ساء	فيهم، وف�سل	يف	احلكم	

قـــت	املفردة	اأمريـــن، الأول:  واجلـــزاء؛ وبهذا	حقَّ

نا�سبـــت	معاين	�سكهـــم	وجحودهم	للنبـــاأ	العظيم،	

والآخـــر:	عـــرت	عـــن	عـــر�ص	اخللـــق	للحـــ�ساب	

والق�ساء،	و�سورت	بع�ص	حاالته.

احلجرات: )   (((



139
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

ال����ث����اين- يف ب��ن��ي��ة احل��ج��اج  امل�����شت����وى 

الرتكيبية:

يهمنا	يف	هذا	امل�ستوى	الداليل احلجاج البالغي 

الذي يخ�سع يف بنائه وترتيبه	لقواعد اللغــة نحــويًا	

وبالغيـــًا، ويتميـــز باأمـــــور منها:	خـــ�ســوع حججه 

للرتتيـــب والتنظيـــم، واالآخر:	ا�ستمالـــه على البعد 

؛ ومـــن	ثم	جعل	
(((

اال�ستـــداليل والبعـــد االإمتاعـــي

)بريملـــان	Perelman(	»البالغـــة	مطابقة	لنظرية	

؛ 
(((

االأخـــرية	« يف	 االأوىل	 فحـــ�سر	 االحتجـــاج، 

اإذ	تـــوؤدي	االأ�ساليـــب البالغيـــة وظيفـــة اإقناعيـــة 

، وهذا	ما	نبني	
(((

ا�ستدالليـــة، واأغرا�ص توا�سلية..

بع�ص	جوانبه	يف	االآتي:

»عم يت�ضاءلون؟!«:

يتمتـــع الرتكيب اال�ستفهامـــي باأهمية كبرية يف 

بنية اخلطـــاب	احلجاجية؛ اإذ	تفيـــد	هذه ال�سيغة 

مـــا  غالبـــًا  ولكنهـــا  اال�ستعـــالم،  اإىل  االأ�سل  يف 

تاأخـــذ اأهدافًا اأخـــرى تتنوع بح�سب	مـــراد	اجلملة	

،	وهـــذا	مـــا	جنده	يف	
(((

اال�ستفهاميـــة	يف	�سياقهـــا

�سيـــغ:	»عـــم	يت�ساءلـــون	؟«، و«اأمل	جنعـــل	االأر�ص 

مهـــادًا	؟«، و»واجلبال	اأوتـــادًا	؟«	...	حتي	»واأنزلنا	

من	املع�سرات	ماًء	ثجاجًا؟!«.	

اإن	اال�ستفهام	فيه	تاأثري	على	املخاطب	وت�سويق	

لـــه،	يفيـــد	يف	متكـــن	اخلطـــاب	يف	نفـــ�ص	ال�سامع،	

ويحقق	االآتي:

))) 	حبيب	اأعراب،	ال�ضتدلل احلجاجي،	�ص110

بريملان  عند  احلــجــاج  مفهوم  �سامل،	 ولــد	 �سامل	 االأمـــني،	حممد	 ولــد	حممد	
 

 (((

وتطوره،	�ص75

))) 	ينظر:	�سابر حلبا�سة،	التداولية واحلجاج ومداخل ون�ضو�س،	�ص 50.

))) 	ينظر،	درنوين،	احلجاج يف الن�س القراآين،	�ص94.

اأواًل-	ا�ستثـــارة	املخاطب،	وتهيئته	للحكم	الذي	

تقرره	ال�سورة.

ثانيـــًا-	ال	يكون	هذا	اخلطـــاب	من	طرف	واحٍد	

فقـــط، ولكن	يفـــرت�ص	مع	توجيه	اخلطـــاب	ب�سيغ	

الطلـــب	اال�ستفهاميـــة	للمخاطـــب	اأن	ين�سغل	ذهنه	

وعقله	باأفكار	كثرية	مو�سولة	بهذه	ال�سيغ	الطلبية، 

هـــذا	)ديكـــرو(	 اإىل	 يـــ�سري	 وجتيـــب	عنها..كمـــا	

و)اأن�سكومبي(	ويوؤكدان	اأن اال�ستفهام يفر�ص على 

املخاطب به اإجابة حمددة ميليها املقت�سى النا�سئ 

عنـــه، فيتـــم توجيـــه	احلـــوار الـــذي نخـــو�سه معه 

الوجهة التي نريـــد؛ ومن	ثم	ياأتي	الإجبار املخاطب 

على االإجابـــة وفق ما ير�سمه له البعد اال�ستفهامي 

.
(((

االقت�سائي

ل	املتلقي	اخلطاب	وي�سركه	يف	اإنتاج	 ثالثـــًا-	ُيَفعرِّ

معـــاين	النـــ�ص؛	اإذ	اإن	هـــذه	ال�سيـــغ	اال�ستفهامية	

خرجت	عن	مقت�سى	ظاهرهـــا	اإىل	مقا�سد	داللية	

بعيـــدة، وهـــي	اأدق	واأن�سب	يف	تاأكيد	مـــراد	ال�سياق	

وبيـــان	معانيه؛ ومن	ثم	ياأخـــذ	املتلقي	يف	تتبع	هذه	

املعاين	يف	هـــذ	ال�سيغ، وا�ستك�ساف	ما	وراء	ظاهر	

داللتها	من	معاين	ودالالت..

رابعًا-	اإن	هذه	ال�سيغ	اال�ستفهامية	تفيد	داللة	

التعجـــب	مـــن	حالهـــم	يف	اإنكارهـــم	للحـــق، وتفيد	

التعليـــل	كذلـــك، والتعليل	مـــن	�سور	احلجاج؛ الأنه 

يقـــدم فكرة، ويبني	�سببها، والنفـــو�ص	»	اأبعث على	

.
(((

قبول االأحكام املعللة من غريها	«

اجلملة الفْعليَّة:

اإن	ل�سيـــغ	الفعـــل	يف	مفتتح	ال�سيـــغ	الرتكيبية 

))) 	علوي،	حافظ	اإ�سماعيلي،	احلجاج مفهومه وجمالته،	�ص66.	

))) 	ال�سيوطي،	التقان يف علوم القراآن،	ج2،	�ص873
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الآيـــات	بنـــاء	الكـــون	واإيجـــاد	اخللـــق، وكذلـــك	يف	

اآيـــات	هدم	الكـــون	ودماره	تفيـــد	يف	حتقيق	املعاين	

اال�ستداللية	االآتية:

اأواًل- اإن	بنـــاء	الكـــون	واإيجـــاد	اخللـــق	فيه	هي	

اأحـــداث	اأفعال	مو�سولة	بظرف	زمني	حمدد؛ ومن	

ثم	جـــ�سدت	�سيغ	الفعـــل	واأحداثـــه	متواليات	هذه	

االأحداث	وح�سولها	اأكرث	من	�سيغ	اجلملة	اال�سمية	

التي	تفيد	معاين	الثبات..	

ثانيـــًا-	اإن	الفعل	وفاعله	وزمن	ح�سوله	جتعلنا	

.
(((

نعاي�ص	احلدث	واأحواله	اأكر	واأكرث	..

ثالثًا-	جت�سد	متواليات	ح�سول	اأفعال	االأحداث	

عدم	ثبات	املوجودات	يف	اأحوالها	و�سفاتها، وتوؤكد	

متغريات	اأحوالها	بني	العدم	والوجود، وبني	احلياة	

واملـــوت، وبني	االإيجـــاب	وال�سلب	وهـــذه	كلها	معاٍن	

اأ�سا�سية	يف	ا�ستدالالت	االآيات	يف	حجاجها	املعنيني	

باخلطاب	يف	هذه	ال�سورة..

رابعـــًا-	اإن	ذكـــر	الفعـــل	ي�ستدعى	معـــه	فاعله، 

وهو	مو�سوع	اأ�سا�ص	يف	حجاج	االآيات، ويف	تاأكيدها 

قـــدرة	اهلل	)تعاىل(	املطلقـــة	يف	اخللق، ويف	البعث	

–كذلـــك-	بعد	املوت	..	وهـــذا	الفاعل	ورد	ب�سمري	
اجلمع، و�سمري	اجلمع	هذا	فيه	من	معاين	اجلالل	

والعظمـــة	والتقديـــر	اأكرث	واأكر	مـــن	املفرد، وهذا 

ما	ينا�سب	مقام	اهلل	)�سبحانه	وتعاىل(	..

»كال �ضيعلمون«:

	وجنـــد	قـــوة	اجلـــر�ص	ال�سوتـــي	ومعـــاين	قوة	

الـــردع	والزجر	موؤثرة	يف	ردع	املخاطبني	يف	»كال«، 

ثـــم	جند	يف	ذكـــر:	»ثـــم َكالَّ �َضَيْعلَُمـــوَن«	ارتقاء	يف	

))) ينظر:	اأمني،	بكري	�سيخ،	التعبري الفني يف القراآن الكرمي،	�ص257.

الوعيد	والتهديد؛ الأن	»ثم«	عطف	للرتتيب	الرتبي، 

ومعنـــاه	اأن	مدلول	اجلملـــة	الثانيـــة	املعطوفة	على	

�سابقتها	اأرقى	رتبة	يف	الغر�ص	من	م�سمون	اجلملة	

، وجند	حذف	مفعويل	
(((

التي	قبلها، واأقوى	وعيدًا

يعلمـــون	يف:	»كال �ضيعلمون«	يجعل	كل	�سيء	ميكن	

اأن	يعلمـــه	االإنـــ�سان	اأو	يتعلمه	يف	قريـــب	الزمان	اأو	

بعيده	داخاًل	يف	هـــذا	ال�سياق، اأو	حمتماًل	اأن	يكون	

.
(((

يف	مفعويل	يعلمون«

عطـــاء  ربـــك  مـــن  »جـــزاء   - وفاقـــاً«  »جـــزاًء 

ح�ضاباً«:

اإن	ذكـــر	الـــ�سيء	مو�سول	بثمـــرة	فعله	مفيد	يف	

قـــوة	اال�ستـــدالل	وتاأثريه	علـــى	املعنيـــني	يف	حجاج	

االآيـــات، ومـــن	ثـــم	ورد	-	يف	االآيات-	ذكـــر	ماآالت	

اأهـــل	احلق	واالإميان، يف	مقابل	ما	يـــوؤول	اإليه	حال	

اأهـــل	الكفر	واالإحلاد، ونلحـــظ	الت�سريح	ب�ساحب	

العطاء	يف	اأهل	اجلنة	:»من	ربك«؛ الأن	املقام	مقام	

تكرمي	اأهلها	وت�سريفهم، فكان	الت�سريح	ب�ساحب	

هذا	العطاء	تكثريًا	للف�سل	والكرم	وزيادة	فيه؛ الأن	

االإ�سارة	للمعطـــي	اإ�سارة	ملقدار	عطائـــه، كما	اأفاد	

تنكري	العطاء	عمومه، و�سموله، وكرثته، وت�ستدعي	

-كذلـــك-	�سيغـــة	التنكري	معاين	كثـــرية	يف	طبيعة	

هذا	العطاء، ونوعه، ومقداره، مع	اأناقة	يف	التعبري، 

.
(((

وجر�ص	يف	التق�سيم	بني:)جزاء(	و)عطاء(

وجنـــد	منا�سبة	معـــاين	الربوبية	التـــي	تفيدها	

مفـــردة	»رّب«	ل�سياق	اجلـــزاء	والعطـــاء..	وكذلك	

نلحـــظ	يف	اإ�سافـــة	كاف	خطـــاب	ر�سول	اهلل	ملسو هيلع هللا ىلص 

َك«	– فيـــه	اإ�سارة	اإىل	اأن	اإ�سداء	اهلل	 يف �سيغـــة	»َربرِّ

))) 	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	ج30،	�ص12.

))) 		اأمني،	بكري	�سيخ،	التعبري الفني يف القراآن الكرمي،	�ص255.

))) 	ينظر:	قطب:	الت�ضوير الفني يف القراآن،	�ص75.
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)تعـــاىل(	هـــذه	النعم	علـــى	املخاطبـــني	كان	الأجل	

..	ثم	ياأتي 
(((

اإميانهم	به، وعملهم	مبا	هداهم	اإليه

التعقيـــب	بــــ	:	»رب	ال�سمـــوات	واالأر�ص	وما	بينهما	

الرحمـــن«	لبيـــان	احلقيقـــة	الكرى، وهـــي	حقيقة	

الربوبية	الواحدة	التـــي	ت�سمل	االإن�سان، كما	ت�سمل 

ال�سمـــوات	واالأر�ص،	وت�سمل	الدنيـــا	واالآخرة، ومن	

ثم	تعر	عن	ال�سياق	العام	للن�ص	القراآين.	

»ذلك اليوم«:

»اليـــوم«	 داللـــة	 اإىل	 »ذلـــك«	 بــــ	 االإ�سارة	 اإن	

ِل	َكاَن	ِميَقاًتا«	فيه	 َم	الرَْف�سرْ 	َيورْ املتقدم	ذكره	يف:	»اإِنَّ

ا�ستحـــ�سار	هذا	اليوم	بـــاالإ�سارة	اإليه، وتاأكيد	على	

اأن	املـــ�سار	اإليـــه	حقيقة	حا�سرة	ممكنـــة	امل�ساهدة	

والـــو�سف، ثـــم	يتاأكـــد	حقيقة	هذا	احلـــ�سور	اأكرث	

واأكر	باإ�سافة	داللة	»احلق«	يف	و�سفه، فورد	»اليوم	

اف	داللة	العظمة	لهذا	اليوم	و�سدة	 احلـــق«، ثم	ُت�سَ

وقعـــه	على	اخللق	يف	تعريفه	باالألف	والالم؛ لتاأكيد 

ال�سفات	امل�سار	اإليها	فيه، وكاأن	ما	عداه	من	االأيام	

امل�سهـــورة	يف	تاريخ	الب�سر	غري	ثابت	الوقوع: { يَۡوَم 

اۖ لَّ َيَتَكَُّموَن إِلَّ َمۡن  وُح َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َصّفٗ َيُقوُم ٱل��رُّ
 ۖ ذَِن َلُ ٱلرَّۡحَمٰ��ُن َوقَاَل َصَواٗبا ٣٨ َذٰلَِك ٱۡلَۡوُم ٱۡلَقُّ

َ
أ

ِّهِۦ َمَئابًا ٣٩ }. ََذ إَِلٰ َرب َفَمن َشآَء ٱتَّ
اإن	دالالت	التهديـــد	والـــردع	والزجر	يف	:	»كال	

�سيعلمون«، »ثم	كال	�سيعلمون«	التي	وردت	يف	مطلع	

ال�سورة	مو�سول	مبعاين:	»يوم	ينظر	املرء	ما	قدمت	

يداه، ويقول	الكافر	ياليتني	كنت	ترابًا	«	التي	وردت 

، اإذ	تلقي	خواتيم	
(((

يف	خواتيـــم	ال�سورة، وتنا�سبها

))) 	ينظر:	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	�ص47.

الأقاويل،  وعيون  التنزيل  غوام�س  حقائق  يف  الك�ضاف  الزخم�سري،	 ينظر:	 	(((

ج4،	�ص27.

الـــ�سورة	بخواتيم	حيـــاة	من	كفر	باحلـــق	وجحده، 

وتلقي	بظـــالل	الرهبة	والندم	التـــي	يتمنى	الكائن	

االإنـــ�ساين	اأن	ينعـــدم	ويـــ�سري	اإىل	عنـــ�سر	مهمل	

، وكاأن	هذه	النهاية	حتقيق	ملا	اأ�سارت	اإليه	
(((

زهيد

الـــ�سورة	يف	بدايتهـــا	مـــن	حقائق، وحـــ�سول	العلم	

الـــذي	حـــذرت	منـــه	يف:	»كال �ضيعلمـــون ثـــم كال 

�ضيعلمـــون«، ويزيـــد	مـــن	جت�سيد	معـــاين	احل�سور 

لهذه	احلقيقة	الفعل	امل�سارع:	»ينظر«	و	»يقول«..

امل����شت���وى ال��ث��ال��ث يف ب��ن��ي��ة احل��ج��اج 

الفنية:

اإن	هـــذا النوع من احلجة هـــو االأكرث	تاأثريًا	يف	

املتلقي، يقول	)طه عبد الرحمن(:	»	ال يخفى على 

ذي ب�سرية اأن منوذج احلجاج هو قيا�ص التمثيل؛ اإذ 

املعروف اأنه هو اال�ستدالل الذي يخت�ص باخلطاب 

الطبيعـــي، يف	مقابله الرهان هو ا�ستدالل يخت�ص 

، ومن	�سور	احلجاج	الفنية	
(((

بالقول ال�سناعـــي	«

التي	�سنناق�سها	االآتي:

 »وجعلنا الليل لبا�ضاً«:

ـــر:	»الليل	لبا�سًا«	ورد	يف	�سياق	متدح	اهلل	 اإن	ِذكرْ

بنعمه	علـــى	االإن�سان،	وف�سله	عليـــه	مبنحه	الكرثة	

والوفـــرة،	ف�سبـــه	»الليل«	بـ»اللبـــا�ص«، وهو	حممول	

علـــى	معنى	ما	يلبـــ�سه	االإن�سان	مـــن	الثياب	فيكون	

و�سف	الليـــل	بـــه	على	تقديـــر	كاف	الت�سبيه	البليغ، 

ويفيد	اال�ستدالالت	االآتية.

اأواًل-	اإن	الليـــل	�ساتـــر	لالإنـــ�سان	كمـــا	يـــ�سرته	

اللبا�ص.	

))) 		قطب:	يف ظالل القراآن الكرمي،	جملد	6،	ج30،	�ص	3808-3809.

))) 	طه	عبد	الرحمن،	الل�ضان وامليزان،	�ص232
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ثانيـــًا-	امل�سابهة	يف	الرفق	بالالبـــ�ص	واملالئمة 

لراحته؛	اإذ	اإن	الليل	فيه	راحة	االإن�سان، وهو	حميط	

بجميع	حوا�سه	واأع�سابه؛ ومن	ثم	�سبه	باللبا�ص.

ثالثًا-	اإن	وجه	ال�سبه	باللبا�ص	هو	الوقاية، فالليل	

يقي	االإنـــ�سان	من	االأخطار	واالعتـــداء	عليه،	وكان	

.
(((

العرب	ال	يغري	بع�سهم	على	بع�ص	يف	الليل

وتقـــدمي	الليل	يف	مراتب	الذكر	قبل	ذكر	النهار 

مـــو�سول	باحلقيقـــة	الكونيـــة	التـــي	فيهـــا	حـــ�سور	

لليـــل	اأكرث	من	النهـــار، فالليل	يف	الكـــون	يزيد	عن	

ن�سبـــة	)%0))، وكذلك	ذكر	الليـــل	يت�سع	للمادي	

واملعنـــوي:	فاجلهـــل	ليـــل، واحلـــرية	والـــ�سك	ليـــل	

كذلك، والكفر	ليـــل، وبهذا	تلتقي	هذه	ال�سورة	مع	

فكـــرة	ال�سك	واالختالف	عن	اليـــوم	االآخر	والبعث	

بعد	املوت	الذي	ورد	يف	ال�سورة	..	

»وبنينا فوقكم �ضبعاً �ضداداً«:

اإن	اال�ستعـــارة مـــن و�سائل احلجـــاج التي تفيد	

يف	اإقنـــاع	املتلقي	والتاأثري	عليـــه، يقول اجلرجاين:	

»	فقد	ح�سل	من	هذا	الباب	اأن	اال�سم	امل�ستعار	كلما 

كان قدمـــه اأثبت يف مكانه كان مو�سعه من الكالم 

اأ�سمن به، واأ�سد حمامـــاة عليه، واأمنع لك من اأن 

ترتكـــه وترجع اإىل الظاهـــر بالت�سبيه فاأمر التخيل 

.
(((

فيه اأقوى، ودعوى املتكلم له اأظهر	واأمت	«

وتكتـــ�سب	اال�ستعـــارة تاأثريهـــا يف	املتلقي وتثري	

انتباهـــه	مبـــا حتققـــه مـــن غرابـــة يف	الت�سويـــر، 

، وهذا	حا�سل	يف	
(((

وانحراف عن العادي واملاألوف

))) 	ينظر:	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	ج3،	�ص20-21.

))) 	اجلرجاين،	عبد	القاهر،	اأ�ضرار البالغة، �س279.

))) 	درنوين،	احلجاج يف الن�س القراآين،	�ص78.

هـــذه	ال�سورة	اال�ستعارية؛ اإذ	جند	فيها	من	معاين	

اال�ستدالل	وجمال	التاأثري	االآتي:

اأواًل-	ا�ستعـــارة	البنـــاء	املادي	املحـــ�سو�ص	لبناء	

ال�سمـــاء؛ لتج�سيـــد	احلقيقة	الغائبة	غـــري	املدركة	

باحلقيقة	التي	ندركهـــا	ونح�س	بها	وتراها	اأعيننا، 

وهـــو	البناء	املـــادي	املعروف، واجلامـــع	بينهما	هو	

القـــوة، والتما�سك، واالتقـــان؛ ومن	ثم	تتعزز	بهذه	

الـــ�سورة	اال�ستعاريـــة	معـــاين	القـــدرة	املطلقة	هلل	

)تعاىل(	يف	خلق	املوجودات	الكونية	العظيمة،	وترز	

بها	بع�ص	معامل	الدقة	واالإحكام	لهذا	الكون.

	ثانيـــًا-	كانـــت	االإ�سارة	احل�سيـــة	اأقـــرب	حل�س 

املخاطـــب، واإىل	تكويـــن	�سورة	جمـــ�سدة	لتنـــا�سق	

الكون	وترابطه؛ ومن	ثم	التاأثري	فيه.

تـــ�سري	اإىل	 ثالثـــًا-	اإن	داللـــة	املفـــردة	»فـــوق«	

الفـــ�ساء	الف�سيح	فوقنا	حيث	ال	قواعد، وال	اأعمدة، 

ثـــم	يقرتب	االأداء	اللغوي	يف	تاأثـــريه	على	املخاطب	

�ص	توجيـــه	اخلطاب	ب�سمري	 اأكرث	واأكـــر، فُيَخ�سّ

املخاطبني	»كم«، وهم	املعنيون	باخلطاب	يف �سياق	

َدف	التاأثري	عليهم	به	فوردت	 َتهرْ هذه	االآيات، والـُم�سرْ

�سيغة:	»فوقكم«	..	

رابعًا-	عقب	ذكر	»فوقكم«	بذكر	»�سبعًا«	ومل	يرد	

ذكر	»ال�سماء«	ال�ستدعائها	يف	ال�سياق	دون	ت�سريح	

بها؛ ومن	ثـــم	ح�سرت	االآية	توجيـــه	املخاطب	اإىل	

�سفـــة	هـــذه	ال�سبـــع	ال	اإىل	ا�سمهـــا	فعقبـــت	بذكـــر	

»�ِسَدادًا«، فتنقطـــع	اأحوال	الوهن	و�سفات	ال�سعف	

التـــي	قـــد	ين�سغل	بهـــا	الذهن	لهـــذه	ال�سمـــاء	حال	

ذكـــر	»فوقكم	�سبعًا«، ويتاأكد	قوة	البناء	لها	و�سدته	

باإ�سافة	هذه	ال�سفة	لها	..
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امل�����شت����وى ال����راب����ع: يف ب��ن��ي��ة احل��ج��اج 

املنطقية:

نرز	يف	هذه	الفقـــرة	الدالئل	الكونية	ونظامها	

املنطقي	الدقيق	الذي	يجمع	بينها، ونناق�ص	ال�سلم	

احلجاجي	لها، ومراتب	عنا�سره	يف	االآتي:

ال�ضلم احلجاجي:

عندمـــا تقـــوم بـــني احلجـــج املنتميـــة اإىل فئة 

حجاجيـــة مـــا عالقـــة ترتيبيـــة معينـــة فـــاإن	هذه 

؛ اإذ	اإن	
(((

احلجـــج تنتمـــي اإىل ال�سلـــم احلجاجـــي

ال�سلم احلجاجـــي:	بنية	متناميـــة	ملراتب	احلجج، 

، االأوىل: كل 
((( 

وبالـــ�سرورة	البد	اأن	يت�سم	ب�سمتني

دليـــل يرد يف درجة مـــن ال�سلـــم	احلجاجي، يكون 

الدليـــل الذي يعلـــوه اأقوى منه، واالأخـــرى: اإذا كان 

امللفوظ	»	ب	«	يوؤدي اإىل النتيجة »	ن	«	فهذا ي�ستلزم	

اأن	»	ج	«	و	»	د	«	الـــذي يعلوه درجة يوؤدي اإليها؛ ومن	

ثـــم	يعمد	ال�سلـــم	احلجاجي	اإىل	معطيـــات	مراتب	

تكوينيـــة	لغويـــة	وواقعيـــة، تعمـــق	فكرتـــه، وتف�سل	

حقائقها، وتقوي	متا�سك	عنا�سرها	التكوينية	لغويًا	

وواقعيـــًا، ولت�سكيل	متواليات	هـــذه	الدالئل	الرتبي	

يف	هـــذه	الـــ�سورة، وبيان	نظامها، ميكـــن ترميزها	

و)اجلبـــال-	 اأ)،  	- )االأر�ص	 االآتيـــة:  بالرمـــوز	

و)الليـــل	 و)النـــوم-د(،	 ج(،  و)االإنـــ�سان-	 ب(،	

والنهار	-	هــــ(، و)	ال�سماء-	و(، و)ال�سم�س-	ز(، 

املـــاء-	ط(،	و)	احلـــب	 و)	 و)	املعـــ�سرات-	ح(، 

والنبات	-	ي(..

))) 	علوي	:	احلجاج مفهومه وجمالته،	ج1،	�ص18

))) 	ينظر،	علوي:	احلجاج مفهومه وجمالته،	ج1،	�ص58

رتيبة الدلئل 

الأر�ضية

رتيبة الدلئل 

ال�ضماوية

منوذج	بياين	)))
 

ويـــرز	يف	دلئـــل التكويـــن اللغويـــة ومراتبها 

الواقعية	العالقات	االآتية:

اأوًل- عالقة الحتواء: 

اإذ	بـــداأت	االآيات	بذكـــر	االأر�ص،	والعالقة	التي	

تقوم	بني	االأر�ص	وما	ذكر	بعدها	من	جبال	واإن�سان	

هـــي	عالقة	احتواء، ثم	جنـــد	االإن�سان	يحوي	النوم	

وهو	يحتويـــه	كذلـــك، والليل	يحوي	النـــوم	ويغ�سى	

احلياة	واأ�سيائها	ويحتويها، يف	مقابل	هذه	الدالئل	

االأر�سيـــة	دالئل	ال�سماء؛ اإذ	جنـــد	عالقة	االحتواء	

ظاهـــرة	يف	اأ�سيائهـــا، فال�سماء	حتتـــوي	ما	بعدها	

مـــن	�سمـــ�ص،	ومعـــ�سرات، ومـــاء، ثم	املعـــ�سرات	

حتتوي	املاء، واملاء	يحوي	مادة	احلياة	للموجودات	

؛ اأي	كل	 النباتيـــة	واحليوانية، وهذا	االحتـــواء	رتبيٌّ

�سابـــق	يحتـــوي	لالحقـــه	يف	ترقي	مـــن	االأدنى	اإىل	

االأعلـــى، اأو	من	القليل	اإىل	الكثـــري، اأو	من	االأ�سغر	

اإىل	االأكر	..	ونحو	هذا.

ثانياً- جماليات التنا�ضق والتوازن:

ز	التقابالت	توازنـــًا	بديعًا	بني	دالئل	م�سهد	 ُتررْ

االأر�ص	ودالئـــل	م�سهد	ال�سمـــاء، ويف	تنام	رتبي	يف	

الذكـــر	ملوجوداتهمـــا، فذكـــر	ال�سمـــاء، فال�سم�س، 
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االأر�ص  ذكـــر	 مقابلـــه	 يف	 فاملـــاء،  فاملعـــ�سرات، 

فاجلبـــال، فاالإن�سان، فالليـــل	والنهار، فاتزن	بهذا 

التقابـــل	البديع	هـــذان	امل�سهدان؛ ومـــن	ثم	ات�سل	

هذا	التـــوازن	بجماليـــات	التنا�سق	الأجـــزاء	هذين	

امل�سهديـــن؛ اإذ	مت	توزيع	اأجزاء	هذين	امل�سهدين	يف	

جيز	مـــكاين	حمدد، وبن�سب	معينـــة	حتى	ال	يزحم 

ـــَدّرج	يف	الظالل	الذي	يحقق	 بع�سها	بع�سًا، مع	التَّ

.
((( 

اجلو	العام	املت�سق	مع	الفكرة	واملو�سوع

واأخـــذت	االآيـــات	توجيـــه	النظـــر	يف	متواليـــات	

ه	املخاطبـــني	للنظر	يف	 عنـــا�سر	الوجود	حتـــى	وجَّ

دالئـــل	ال�سحـــاب	واملطـــر، واإىل	ما	يخـــرج	بها	من	

االأر�ص	مـــن	بدائـــع	ال�سنائع	ومنتهـــى	املنافع	فاإذا	

ل	تتابع	 مَّ
َ
،	وهنا	َتاأ

(((

هم	ينظرون	من	حيث	�سدروا	

ا�ستح�سار	اأ�سيـــاء	الوجود	ون�سق	عر�سها؛ ومن	ثم	

كيف	تبـــدو	ماهية	االإنـــ�سان	وفاعليتـــه	اأمامها، ثم	

ما	احليز	الذي	ي�سغله	بينها، ويف	هذا	يتاأكد	االآتي:

اأواًل-	ا�ستثـــارة	املخاطب	وتفعيلـــه	لتتبع	ن�سقها	

البنيـــوي، وعالقاتهـــا	الفاعلـــة	التي	حتقـــق	فكرة	

وتعالج	عقيدة.

ثانيًا-	االإيحاء	بالق�سدية	لهذا	الوجود	والغاية	

منه، فهذا	الن�سق	املنظم	الذي	يت�سع	لبنية	الكلمة،	

وميتـــد	الأ�سيـــاء	الوجـــود، يجـــايف	العبثيـــة	ويوؤكـــد 

الق�سدية	والغاية.

ثالثاً- عالقات التنامي الرتبي: 

جند	يف	هذه	الدالئل	الوجودية	عالقات	توالدية	

بينهـــا؛	اأي	ميـــالد	الالحـــق	من	ال�سابـــق، اأو	نتيجة	

منـــه؛ ومن	ثم	ياأتـــي	ال�سابـــق	يف	ال�سلم	احلجاجي	

))) 	قطب،	الت�ضوير الفني يف القراآن،	�ص97.

))) 	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	�ص28.

الحقـــًا	له	يف	املبنى	اللغـــوي	ويف	زمن	الوجود، نحو	

ما	هو	حا�سل	يف	االآتي:	

اًجا«  »َوَجَعْلَنا �ِضَراًجا َوهَّ

اًجا«  َراِت َماًء َثجَّ نَزْلَنا ِمْن املُْع�ضِ
َ
»َواأ

ا َوَنَباًتا«  »ِلُنْخِرَج ِبِه َحبًّ

	للماء	الثجاج	
�ضبب
 للمع�سرات	

�ضبب
ال�سم�س 

	الإخراج	النبات.
�ضبب

اإن	حـــ�سور	االإنـــ�سان	غـــري	متحقق	قبـــل	وجود	

االأر�ص؛	ومـــن	ثم	ذكـــرت	االأر�ص ودالئلها	القريبة	

اإىل	احلـــ�ص	والنفـــ�ص،	ثم	ذكر	ال�سمـــاء	وهو	ف�ساء	

وا�سع	الأ�سيائـــه	كال�سم�س "ال�سراح	الوهاج"،	ثم	اإن	

لل�سم�س	فاعلية	يف	موجودات	اأخر، فهي	�سبب	اإثارة	

ال�سحب	"املعـــ�سرات"، وال�سحـــب	�سبب	حل�سول	
اًجا"، واملاء	 َراِت	َماًء	َثجَّ ـــ�سِ 	املُعرْ َنا	ِمنرْ نَزلرْ

َ
املـــاء	"َواأ

اٍت	 ـــا	َوَنَباًتـــا	وَجنَّ ـــِرَج	ِبِه	َحبًّ مـــ�سدر	للحيـــاة	"ِلُنخرْ
َفاًفا"؛ ومن	ثم	جـــ�سدت	البنية	اللغوية	متواليات	 اأَلرْ
وجوديـــة	حا�سلـــة	يف	واقع	احليـــاة،	واإن	توايل	هذه	

احلقائق	على	هذا	النحو	تفيد	تدبري	اهلل	)تعاىل(	

ِعـــر	بقـــدرة	اهلل	احلكيـــم؛ ومن	ثم	 وتقديـــره، وُت�سرْ

تلم�س	القلب	بلم�سات	موقظة	وموحية	مبا	وراء	هذه	

.
(((

احلياة	من	ق�سد	وغاية

وجنـــد	–كذلك-	متواليات	ملراتـــب	حياة	تقوم 
ِت	اإىل	احلياة	ثم  على	عالقات	�سببية، تبداأ	من	امليرْ

ا َوَنَباًتا،  اإىل	حيـــاة	اأكر	واأكرث، يف:	»ِلُنْخِرَج ِبِه َحبًّ

ِميَقاًتـــا«،  َكاَن  ِل  اْلَفـــ�ضْ َيـــْوَم  اإِنَّ  ْلَفاًفـــا، 
َ

اأ ـــاٍت  َوَجنَّ

فالنبـــات	واجلنـــات	الزم	لهـــا	جراثيـــم	بذرية	لكي	

تطلع	منها	فيبقى	احلّب	هـــو	االأ�سل،	وهو	مق�سود	

))) 	قطب،	يف ظالل القراآن،	جملد	6،	ج30،	�ص3806.
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ال�سيـــاق، ومن	احلب	يكـــون	النبات، ومـــن	النبات	

يكون	اجلنات	االألفاف	..

وبهـــذا	تاأخذ	دالئل	الوجـــود	يف	االآيات	�سريورة	

وحتّوال	من	طور	الآخر:

اجلنـــات   النبـــات   احلـــب  

)النهاية( حب النبات ...

اإن	النبات	ميثل	حيـــاة	م�سغرة	للحياة	الكرى	

الأ�سياء	الوجود	كلهـــا، وموت	احلب	مو�سع	ال�ساهد	

يف	هـــذا	ال�سياق، يـــ�ساف	اإىل	ذلـــك	مرحلية	هذه	

الـــ�سور	واأثـــر	تتابـــع	اإدراكها	يف	الذهـــن، ثم	جند	

معـــاين	القـــدرة	النافـــذة	هلل	)تعـــاىل)، و�سرعـــة	

اإيجاده	يف	داللـــة:	»لنخرج«؛ اإذ	حتقق	هذه	املفردة	

م�ستوى	دالليًا	اأقوى	من	داللة	»ينبت«	مثاًل.

وبعـــد	هـــذا	التـــوايل	النامـــي	ملكونـــات	البنيـــة	

جند	ا�ستحـــ�سار	اأحـــداث	نهاية	الكـــون، يف �سياق	

تتـــ�سل	فيه	حركـــة	البنـــاء	يف	�سعودهـــا	االإيجابي	

بالفنــــاء	والتـــال�سي	الأ�سياء	الكـــون، ومتتد	النهاية	

لـــكل	املوجـــودات	وت�سملها؛ ويف	هـــذه	النهاية	بيان 

ال�ستئناف	حياة	جديدة	غري	هذه	احلياة.

ومـــن	�سور	التنامـــي	الرتبـــي	يف	زمـــن	ح�سول	

املوجـــودات	ما	جنده	يف	ذكـــر	اجلبال	بعد	االأر�ص،	

ثـــم	ذكر	الليـــل	والنهار	بعـــد	ذكـــر	االأر�ص؛	الأنهما 

حا�سالن	بح�سولها، ثم	كان	ذكر	االإن�سان	بعد	هذا	

كله؛ الأن	وجود	االإن�سان	غري	ممكن	احل�سول؛ ومن	

ثـــم	كان	بهذه	املراتب	يف	زمن	حـــ�سول	املوجودات	

جت�سيد	لكثري	من	احلقائق	..

هـــذه	 ذكـــر	 مراتـــب	 يف	 –كذلـــك-	 ونلحـــظ	
املوجـــودات	اأن	هنـــاك	عالقـــات	اأخـــر	تربـــط	بني	

هذه	املوجودات، تقوم	علـــى	اأ�سا�ص	عامل	وجودها 

وبقـــاء	احليـــاة، فذكر	اجلبـــال	بعـــد	االأر�ص	كونها	

عامـــل	ثباتهـــا	وبقائها، وذكـــر	االإنـــ�سان	بعد	ذكر	

اجلبال	والليل	والنهار	والنـــوم	الأنها	عوامل	بقائه، 

وكذلـــك	موجـــودات	ال�سمـــاء	التي	توفـــر	�سرورات	

حياته	كذلك.

رابعاً- عالقات التنا�ضب: 

اإن	مـــن	مظاهـــر	التنـــا�سب	الذي	لـــه	اأثره	على 

املتلقي	االآتي:

اأواًل-	منا�سبة	املعاين	الأحوال	احلياة:	

فحينمـــا	ذكـــر	)مهـــاد(	االأر�ص نا�سبه	ذكر	

النـــوم،	وحينمـــا	ذكـــر	النـــوم	نا�سبـــه	التعقيب	

بالليـــل،	كون	الليل	الزمن	املنـــا�سب	للنوم؛ ومن	

ثم	فاإن	املهـــاد، واالأوتاد،	والتعقيب	بالليل، ونوم	

الذوات	يوحي	مب�سهد	مكاين	كبري، ومهاد	وفري	

الراحـــة	لال�سرتاحة	فيه، وعنـــا�سر	حتققه	هو	

املكان	املنـــا�سب	وهو:	»املهاد«، والزمن	املنا�سب	

وهـــو:	»الليل«؛ ولهذا	قـــال:	»نومكم«، ويف	مقابل	

هذه	ال�سكنة	االأر�سية	جند	وفرة	عطاء	ال�سماء، 

وال�سم�س، فاملع�سرات، فاملاء	مقدمات	لتحقيق	

احليـــاة، واإنبـــات	النبات، وتوفـــري	الطعام	لهذا	

االإنـــ�سان؛ ومـــن	ثـــم	تكاملـــت	عوامـــل	البقـــاء، 

واحليـــاة	الطيبـــة	لالإنـــ�سان	مـــن	هـــذه	العوامل	

االأر�سية	وال�سماوية	..

حـــ�سول	 علـــى	 اال�ستـــدالل	 نـــا�سب	 وقـــد	

البعث	ابتـــداء	ذكـــر	خلـــق	االأر�ص	يف	متواليات	

املوجـــودات؛ الأنها	مكان	بعـــث	اخللق	وح�سرهم	

فيها؛ ومن	ثم	كان	االأر�ص	اأ�سبق �سيء	اإىل	ذهن	
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ال�سامـــع	عنـــد	ذكر	اأمـــر	البعث، والـــ�سق	�سيء 

باأحداثـــه، وذكر	اجلبال	دعا	اإليها	ذكر	االأر�ص،	

ولت�سبيهها	باملهاد	الذي	يف	البيت	�سبهت	جبالها	

باأوتاد	البيت	تخيياًل	لالأر�ص	مع	جبالها	بالبيت	

 لتقريب	الفكرة	اىل	متلقيها	
،(((

ومهـــاده	واأوتاده

الـــذي	يعاي�ص	هذه	الـــ�سورة	يف	حياته، وعندما	

ذكـــر	ال�سموات	نا�سبها	ذكـــر	اأعظم	ما	ي�ساهده	

النا�ص	فيها	وهي	ال�سم�س، ففيها	مع	عرة	اخللق	

عرة	التكوين	على	تلك	ال�سفة	وف�سل	اهلل	على	

.
(((

النا�ص با�ستفادتهم	منها

ثانيًا-	التنا�سب	النف�سي:

جنـــد	�سورًا	مـــن	التنـــا�سق	النفـــ�سي	الدقيـــق،	

ملراتـــب	االأفـــكار	وتواليهـــا،	وكاأنها	اإجابـــات	اأ�سئلة	

تخامر	نف�س	املتلقي	عند	�سماعه	م�سامني	االآيات،	

وتـــدور	يف	خلده،	وهذا	التتابـــع	الرتبي	يتنا�سب	مع	

هـــذه	اخلطـــرات	لنف�سيـــة	امل�ساحبـــة،	فمثاًل	يف:	

{إِنَّ َجَهنَّ��َم َكنَ��ْت ِمرَْص��اًدا}، يتـــ�ساءل	املتلقي	
عن:	ملن	هـــذه	النار؟..	فنجـــد	التعقيب	باجلواب:	

اِغنَي َمآبًا	}،	ثم	ياأتـــي	الت�ساوؤل	عن	طبيعة	 { لِلْطَّ
العـــذاب	ومدته،	فنجد	التعقيـــب	بعدها	باجلواب:	

ۡحَقاٗبا ٢٣ لَّ يَُذوقُ��وَن فِيَها بَۡرٗدا 
َ
ٰبِثنَِي فِيَه��آ أ { لَّ

اٗقا ٢٥	}	..	ثم	قد	 ابً��ا ٢٤ إِلَّ َحِيٗم��ا وََغسَّ َوَل َشَ
يثـــار	�سوؤال	كبـــري	يف	النف�س	عن	ملـــاذا	كل	هذا؟	..	

فنجـــد	التعقيب	بعدها	باجلواب	يف: { َجَزآٗء وِفَاقًا 

بُواْ ِب َٔاَيٰتَِنا  ُهۡم َكنُواْ َل يَرُۡجوَن ِحَساٗبا ٢٧ َوَكذَّ ٢٦ إِنَّ
اٗبا ٢٨ } . كِذَّ

))) 	ابن	عا�سور،	التحرير والتنوير،	�ص15.

))) 	املرجع	نف�سه.

امل�شتوى اخلام�ص: يف نظام الن�ص وعالقاته 

الكلية:

املو�ضوع الأول- يف الثنائيات:

اإن	االإطـــار	العام	للن�ص ت�سكلـــه	ثنائيات	عدة،	

اأبرزها	االآتي:

اأوًل- ثنائيات دلئل املوجودات:

اإن	املتواليـــات	الرتبيـــة	من	قولـــه	)تعاىل(:	

ۡرَض ِمَهٰٗدا }	اإىل	قوله	)تعاىل(:	
َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
{ أ

ۡلَفافًا }	قد	مت	توزيعها	يف	ثنائيات،	
َ
ٍٰت أ { وََجنَّ

وهـــي	ثنائيـــة	الليـــل	والنهـــار،	وثنائيـــة	ال�سبات	

	 واملعا�ص،	والذكـــور	واالإناث،	ثم	بعـــد	اأن	ُذِكَرترْ

م�ساهد	االأر�ص وحاالتها،	واأهم	ما	على	االأر�ص 

من	اجلمـــاد	واحليوان	نا�سبها	ذكـــر	ما	يقابلها	

مـــن	خلـــق	العـــوامل	العلويـــة،	فقابـــل	موجودات	

االأر�ص	مبوجودات	ال�سماء	..	

َمر: ثانياً- ثنائية املْظَهر واملُ�ضْ

َهـــَرة	دالئـــل	 مـــن	ا�ستـــدالالت	احلجـــاج	املظرْ

الوجود	الكونية	التي	اأ�سارت	اإليه	االآيات	يف	قوله	

)تعـــاىل(:	{	اأمل	جنعـــل	االأر�ص مهـــادًا	؟!	}..	

حتى	قولـــه:	»وجناٍت	األفافـــًا«	ُذِكَرت	املوجودات	

املدركـــة	بحـــوا�ص	االإنـــ�سان؛	لتبـــني	قـــدرة	اهلل	

املطلقة	على	االإيجاد،	وتوؤكد	ف�سل	اهلل	يف	توفري	

عوامل	البقاء	يف	االر�ص	واحلياة	فيها، واإن	هذه	

االإ�سارات	احل�سية	هي	اأقرب	اإىل	فهم	املخاطب	

واإدراكـــه، ويف	ترتيب	ا�ستدالالت	الوجود	ذكرت	

االأر�ص	مبوجوداتهـــا	اأواًل، ثـــم	ذكـــرت	ال�سمـــاء	

اإىل	 االأقـــرب	 هـــي	 االأر�ص	 الأن	 مبوجوداتهـــا؛ 

املخاطبني، ففيها	ميـــ�سون، ومنها	يتفيوؤون	نعم	

اهلل	)تعاىل(، واإىل	اأ�سيائها	ينظرون	..
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ومـــن	ا�ستـــدالالت	احلجـــاج	املظهـــر	اخللق	

االأول	لالإنـــ�سان:	»وخلقناكم	اأزواجًا«،	ولقد	جاء	

هذا	بعد	مهاد	االأر�ص،	جت�سيدًا	ملراتب	االأحداث	

وتـــوايل	حدوثهـــا	واقعيـــًا، وهذا	املهـــاد	�سرورة	

حلياة	االإن�سان	وبقائه.	

َهَرُة	مو�سولة	باحلقائق	 وهذه	الدالئـــل	الـُمظرْ

َمـــَرة يف	النفـــ�ص	والفكـــر	التـــي	ت�ستهـــدف	 امل�سرْ

ال�سورة	جـــالء	احلق	فيها، ودفـــع	جهل	املعنيني	

باخلطـــاب	بها، وهـــذه	احلقائـــق	امل�سمرة	هي	

مو�سوع	الـــ�سورة	الرئي�س	الـــذي	اأ�سارت	اإليه	يف	

مطلعهـــا؛ اإذ	بينـــت	يف	االآيـــة	االأوىل	حتـــى	االآية	

اخلامـــ�سة	اجلدل	الفكـــري	للمعنيني	باخلطاب	

وحقائقه	امل�سمـــرة	يف	اأنف�سهم؛ ومن	ثم	ندرك	

اأن	اخلطـــاب	القراآين	يت�سم	بالعمـــق	وال�سمول، 

اإذ	يـــ�سف	اأحوال	النفـــ�ص	امل�سمـــرة	كما	يعالج	

ال�سمـــات	يف	 لهـــذه	 وكان	 الظاهـــرة،  اأحوالهـــا	

اخلطـــاب	القراآين	اأثرهـــا	يف	توظيـــف اأ�ساليب	

متنوعة يف البيـــان، توؤ�س�ص	للفهـــم، وتقوم على 

التاأثري يف	املخاطب..

ثالثاً- ثنائيات البناء والهدم:

ويـــرز	يف	االآيات	حركـــة	اأحـــداث	الفعل	يف	

اجتاهـــني	متناقـــ�سني	االأول	يف	البناء	يف	مقابل	

اآخـــر	يف	الهـــدم؛	اإذ	جند	يف	االآيـــة:	»اأمل جنعل 

الأر�س مهـــاداً	؟!«	حتـــى	االآية	»وجنـــات األفافاً«	

تاأخـــذ	معاين	االآيات	يف	البنـــاء	والتكوين،	وهذا	

التنامي	والتكوين	يف	احلياة	وموجوداتها	يقابله	

يف	اجتـــاه	اآخر	اأحداث	»هـــدم«	للحياة، وتال�سي 

ورِ  املوجودات	وذهابها، يف: {  يَۡوَم يُنَفُخ ِف ٱلصُّ

بَۡوٰٗبا 
َ
َمآُء فََكنَۡت أ ۡفَواٗجا ١٨ َوفُتَِحِت ٱلسَّ

َ
تُوَن أ

ۡ
َفَتأ

ابًا ٢٠ }؛ ومن	ثم	 َباُل فََكنَۡت َسَ َِت ٱۡلِ ١٩ وَُسّيِ
يتاأكد	من	هذا	املعاين	واحلقائق	االآتية:

اأواًل-	زمنيـــة	املوجـــودات	يف	هـــذه	احليـــاة، 

وعدم	ثبوتها	على	كينونة	واحدة.

ثانيًا-	اإن	فكرة	)االإيجـــاد	للحياة(	اأ�سا�سية	

يف	االأداء	اللغـــوي	للـــ�سورة؛ ومـــن	ثم	نـــا�سب	اأن	

ياأخذ	هذا	امل�سهد	م�ساحة	اأكر، وتف�سياًل	اأكرث؛ 

الأنه	من	اأ�س�ص	االحتجاج	واال�ستدالل	.

اأ�سيـــاء	الوجـــود	 بـــني	 التنـــا�سق	 اإن	 ثالثـــًا-	

وتكاملهـــا	اآيـــة	من	اآيات	اهلل، وداللـــة	على	قدرة	

النافذة	يف	هذا	الوجود.

رابعـــًا-	تنبيـــه	املخاطب	اإىل	القـــوة	الفاعلة	

واملدبرة	الإيجاد	الوجود، با�ستح�سارها	يف	بنية	

الفعل	املبني	للمعلوم:	)جنعل،	وخلقنا،	وجعلنا،	

وبنينا،	واأنزلنا،	لنخـــرج(، اأما	يف	�سياق	الهدم	

فكان	مقـــا�سد	ال�سيـــاق	تكثيف	داللـــة	التال�سي 

لالأ�سياء	وذهابها؛ ولهذا	بنيـــت	ال�سيغ	الفعلية	

ت«. َ َفُخ،	ُفِتَحت،	�ُسريرِّ للمجهول:»ُينرْ

 املو�ضوع الثاين- يف التحولت:

 اأوًل- التحّول يف ال�ضرد والرتتيب:

	يرجئ	ال�سياق	القراآين	اجلواب	عن	ت�ساوؤلهم	

مراعاة	حلال	املخاطبني	النف�سية	والفكرية، ثم	

يعـــدل	اإىل	»ما	هو	واقع	بـــني	اأيديهم	وما	حولهم	

ويف	اأنف�سهـــم، ومـــا	يف	الكـــون	من	اأمـــر	عظيم، 

، فقال:	
((( 

ليدل	على	ما	وراءه	ويوحي	مبا	�سيتلوه

ۡوتَاٗدا ٧ 
َ
َباَل أ ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ َوٱۡلِ

َ
لَۡم َنَۡعِل ٱۡل

َ
{ أ

))) 	قطب، يف ظالل القراآن الكرمي،	جملد	26،	ج30،	�ص3802.
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ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُسَباٗتا 
َ
وََخلَۡقَنُٰكۡم أ

َۡل ِلَاٗسا ١٠ وََجَعۡلَنا ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا  ٩ وََجَعۡلَنا ٱلَّ
١١ َوَبنَۡيَن��ا فَۡوقَُك��ۡم َسۡبٗع��ا ِشَداٗدا ١٢ وََجَعۡلَنا 
نَزنۡلَا ِم��َن ٱلُۡمۡعِصَرِٰت َمآٗء 

َ
اٗجا ١٣ َوأ اٗجا َوهَّ ِسَ

ٍٰت  ا َوَنَباٗتا ١٥ وََجنَّ ُۡخرَِج بِ��هِۦ َحّبٗ َثَّاٗجا ١٤ نِلّ
حقائـــق	 للتفكـــر	يف	 حثهـــم	 اإذ	 ١٦ }؛  ۡلَفافً��ا 

َ
أ

العـــني، لتاأكيد	حقائق	الغيب؛ ومـــن	ثم	مل	يبعد	

ال�سيـــاق	القراآين	عن	القـــ�سد	واإمنا	اقرتب	من	

،	فلما	اأخذهم	
(((

القـــ�سد	باإيجاد	دليل	الق�سد«

باحلجة، وا�ستثـــار	النفو�ص	بجالء	احلق، حتول	

اإىل	تف�سيل	ما	ت�ساءلوا	عنه	وبيان	اأحواله، وهو	

يوم	الف�سل.	

ثانياً- التحول يف جر�س ال�ضوت:

كل	 يف	 اأثـــره	 ال�سوتـــي	 للجـــر�ص	 وكان	

،	اإذ	جنـــد	يف:	{ َعمَّ يَتََس��آَءلُوَن ١ 
(((

مـــو�سع

ِي ُه��ۡم فِيهِ ُمَۡتلُِفوَن  َع��ِن ٱنلََّبإِ ٱۡلَعِظيِم ٢ ٱلَّ
٣ َكَّ َس��َيۡعلَُموَن ٤ ُثمَّ َكَّ َسَيۡعلَُموَن ٥ } 
جـــر�ص	الـــ�سوت	للفا�سلة	هـــو	»الـــواو	+النون«	

و�سم	ال�سفتني	يف	نطق	حرف	الواو، وكذلك	ثقل	

�سوتـــه	بعـــده	�سوت	النون	ي�سكل	جـــر�سًا	�سوتيًا	

خافتًا	ومكتومـــًا، كاأنها	حتاكي	الفكـــرة	الغائبة	

واملحبو�سة	التي	اأ�سمرتها	القلوب	والنفو�ص، ثم	

عدل	عن	�سوت	هـــذه	الفا�سلة	يف	حال	االنتقال	

لَ��ۡم َنَۡعِل 
َ
اإىل	دالئـــل	اخللـــق	الظاهـــرة	يف:{	أ

ۡوتَاٗدا ٧ وََخلَۡقَنُٰكۡم 
َ
َباَل أ ۡرَض ِمَهٰٗدا ٦ َوٱۡلِ

َ
ٱۡل

ۡزَوٰٗجا ٨ وََجَعۡلَنا نَۡوَمُكۡم ُس��َباٗتا ٩ وََجَعۡلَنا 
َ
أ

))) 	ال�سعراوي، املنتخب،	ج2،	�ص46.

))) 	قطب،	الت�ضوير الفني يف القراآن الكرمي،	�ص86.

َۡل ِلَاٗس��ا ١٠ وََجَعۡلَنا ٱنلََّهاَر َمَعاٗشا ١١ َوَبنَۡيَنا  ٱلَّ
فَۡوقَُك��ۡم َس��ۡبٗعا ِش��َداٗدا ١٢ }، اإذ	جند	جر�ص 
�سوت	الفـــوا�سل	يوقـــظ	احل�س، ويـــ�سد	النف�س 

لقوتـــه، وذلـــك	النفتاح	�سوت	حركـــة	الفتحة	يف	

احلرف	االأخـــري، واإطالقه	امتداداتها	ال�سوتية	

التـــي	تنـــا�سب	عـــر�ص احلجج	وتقـــدم	الدالئل، 

فحـــ�سل	التاأثـــري	على	املخاطـــب	بحجج	ودالئل	

املوجـــودات	امل�ساهـــدة، وب�سدة	جـــر�ص	اأ�سوات	

ِدل	 �سرْ
ُ
حروف	الـــذي	ا�ستمر	يف	متواليات	حتـــى	اأ

ال�ستـــار	على	اأحداث	هذه	الـــ�سورة	ومعانيها، يف 

نـــرة	ياأ�ٍص	ملهوفـــٍة، واأمنية	حتـــ�سرج	بها	�سدر	

املنكر	للحق، فيقول:	{	َيٰلَۡيتَن ُكنُت تَُرٰبَۢا	}.
اإن	هـــذه	»اجلولة	التي	تنتقـــل	يف	اأرجاء	هذا	

الكون	الـــوا�سع	العري�ص،	وهذا	احلـــ�سد	الهائل	

من	ال�سور	وامل�ساهد	تذكر	يف	حيز	�سيق	مكتنز	

باالألفـــاظ	والعبـــارات، مما	يجعـــل	اإيقاعها	يف	

احل�س	حادًا	ثقياًل	نفاذًا	كاأنها	املطارق	املتوالية، 

بال	فتور، وال	انقطاع، و�سيغة	اال�ستفهام	املوجهة	

اإىل	املخاطبني،	�سيغة	مق�سودة	هنا،	وكاأنها	يد	

.
((( 

قوية	تهز	الغافلني«

رابعًا- اخلامتة:

 يخلـــ�س البحـــث اإىل تاأكيـــد	اأنـــه	كلما	ات�سعت	

البنية	اللغوية	تعددت	اآليـــات	بيانها	وتنوعت؛	ومن	

ثم	َقِويت	حجتهـــا	وتاأثريها،	واأن	احلجاج	يف	�سورة	

النبـــاأ	اأخذ	بقوة	بيان	اأداء	اللغـــة،	ثم	مبا	توؤول	اإليه	

مـــن	حقائق	الوجـــود،	َوَم�َساهد	احليـــاة	احلا�سرة	

))) 	قطب،	يف ظالل القراآن،	جملد	6،	ج30،	�ص3804.
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وامللمـــو�سة	لال�ستـــدالل	بهـــا	علـــى	الغيبـــي	وغـــري	

املُ�َساَهد..

وكذلك	يوؤكـــد	البحث	اأن	العالقات	املنطقية	يف	

معطـــى	البنية	اللغوية	املو�سولة	بالكوين	واالإن�ساين	

يف	واقـــع	احلياة	هي	مكون	رئي�س	يف	حجاج	ال�سورة	

واقناعها	العقلي؛	ومن	ثم	يت�سل	عامل	الن�ص	بعامل	

احليـــاة	واأحواله	وماآالته،	وتتـــ�سل	مقدمات	�سورة	

النباأ	بنتائجهـــا،	ودالالت	ال�سلب	يف	مطلعها	ب�سلب	

النتائـــج	يف	نهايتها،	وهـــذه	املعـــاين	واالأحوال	هي	

مـــا	توؤول	اإليه	ممـــار�سات	االإنـــ�سان	يف	حياته	..	يف	

مداها	القريب	والبعيد.

واإن	توجيـــه	االآيـــات	للنظـــر	يف	اأ�سيـــاء	الوجود	

والتفكـــري	فيها،	ُيُقّر	بـــ�سرورة	هذا	التفكري	ويحدد	

اأهميته؛	ويوؤكـــد	اأن	عظمة	ال�سيء	الـــذي	نفكر	فيه	

وقيمته	دليـــل	على	ِعَظم	الفكـــرة	الناجتة	عن	هذا	

التفكري؛	ومن	ثم	فاإن	القراآن	يوجه	تفكري	االإن�سان	

اإىل	مـــا	هو	عظيـــم	يف	التاأمل	والنظـــر،	ويف	الفكر	

والت�سور	..

ويوؤكـــد	البحـــث	-كذلـــك-	اأن	خطـــاب	القراآن 

واحلـــا�سر	 املـــا�سي	 اإنـــ�سان	 اإىل	 موجـــه	 الكـــرمي 

ف�س  ُف	اأحـــواَل	النَّ وامل�ستقبـــل، وهو	خطـــاب	ُيـــَو�سرِّ

االإن�سانيـــة	امل�سمـــرة، ويعالـــج	–كذلـــك-	اأفعالها	
َمـــِر	 	تداخـــالت	املُ�سرْ َ ـــُق	بـــنيرْ الظاهـــرة، وهـــو	ُيَوفرِّ

َهـــِر	وتفاعالتهمـــا	اإيجابـــًا	اأو	�سلبيـــًا؛	وبهـــذا	 َواملُظرْ

ات�سمت	بنية	احلجاج	القراآين	بال�سمول،	واالت�ساع، 

�س  والعمـــق؛	ووظفت	اأ�ساليب	متعددة	ومتنوعة	ُتوؤَ�سرِّ

ـــم	املتلقي	واإقناعه؛	ومن	ثـــم	ت�ستنه�ص	تفاعله	 ِلَفهرْ

االإيجابـــي	معها،	وهذا	مـــا	تاأكد	يف	قـــوة	اأداء	هذه	

ال�سورة..

خام�شًا – بيبليوغرافيا:

اأواًل- القراآن الكرمي برواية حف�ص ..

ثانيًا- الكتب واملجالت:

الم	هارون،	 ابن	فـــار�ص،	مقايي�س	اللغة،	حتقيق	عبـــد	ال�س●●

ط)،	دار	اجليل،	بريوت	)99)م، مادة	)ح	ج	ج(.

يني	الكفـــوي،	الكليات،	املطبعة	العامرة،	 اأبـــو	البقاء	احل�س●●

م�سر،	8)))هـ.

وزارة	الثقافة	 اأر�سطو،	اخلطابة، حت	:	عبد	الرحمن	بدوي، ●●

واالإر�ساد	القومي، 9)9)م	.

 ، اإيفانوكـــ�ص،	نظريـــة	اللغـــة	االأدبية، تر:	حامـــد	اأبو	اأحمد●●

مكتبة	غريب، القاهرة، ط)، 988)م	.

ورة	االأنبياء	 اإميان	درنوين،	احلجاج	يف	الن�ص	القراآين	)�س●●

منوذجـــًا،	اطروحة	ماج�ستـــري، كلية	االآداب، قـــ�سم	اللغة	

العربية	واآدابها، جامعة	احلاج	خل�سر، باتنة، اجلزائر.

	اأمـــني،	التعبري	الفني	يف	القـــراآن	الكرمي،	دار	 بكـــري	�سيخ●●

العلم	للماليني، ط).

اف	عن	 جـــار	اهلل	حممـــود	بن	عمـــر	الزخمـــ�سري،	الكـــ�س●●

حقائق	التنزيل	وعيـــون	االأقاويل،	حت:	خليل	ماأمون	�سيحا، 

دار	املعرفة، 009)م.	

يوطي،	االإتقان	 جـــالل	الدين	عبد	الرحمن	بن	اأبي	بكر	ال�س●●

يف علـــوم	القراآن، حت:	مركـــز	الـــدرا�سات	القراآنية، ن�سر:	

جممع	امللك	فهد، �سنة ))))م.	

 ، جميـــل	عبـــد	املجيـــد،	البالغـــة	واالتـــ�سال، دار	غريـــب●●

القاهرة، )د.ط(، 000)م.	

ماعيلي	علوي،	احلجاج	مفهومه	وجماالته،	عامل	 حافظ	اإ�س●●

الكتب	احلديث، االأردن، ط)، 0)0)م	.	

 ، حبيب	اأعراب،	اال�ستـــدالل	احلجاجي، جملة	عامل	الفكر●●

جملد	0)، ع)، )00)م	.

	احلجاجيـــة	يف	القراآن	الكرمي	 احلـــوا�ص م�سعودي،	البنية●●

�سورة	النمـــل	منوذًجـــا«،	جملة	اللغـــة	واالأدب،	معهد	اللغة	

العربية	واآدابها،	العدد))، دي�سمر)99)م.
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فاء	)كتـــاب	اجلـــدل(،	املطابع	 الرئيـــ�ص	ابـــن	�سينـــا،	ال�س●●

االأمريية،	القاهرة	)8))م	.

 ، �سيـــد	قطـــب،	الت�سوير	الفنـــي	يف	القـــراآن، دار	ال�سروق●●

بريوت،	ط))، )00)م.	

روق،	بريوت	 �سيد	قطب،	يف	ظالل	القراآن، ط	))، دار	ال�س●●

)98)م.

 ، �سابر	احلبا�سة،	التداوليـــة	واحلجاج	ومداخل	ون�سو�ص●●

�سفحات	للطباعة	والن�سر،	�سورية،	ط)، 008)م.
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امللخ�ص بالعربية: 

اإن	مـــن	االإ�سكاليات	التي	تواجه	الباحـــث	االأ�سلوبي	خالل	ت�سفحه	للدرا�سات	االأ�سلوبية	هو	اإ�سكالية	العالقة	بني	

االأ�سلوبيـــة	والبالغة،	ما	الذي	يجمعهما؟	اأو	يفرقهما؟،	وما	طبيعة	العالقة	بينهما،	لقد	عر�ص	عبد	ال�سالم	امل�سدي	

جمموعة	من	املفارقات	بني	البالغة	واالأ�سلوبية،	وكلها	ت�سري	اإىل	حبل	القطيعة.	

تتحّدد	العالقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة	بتمنت	خيوطها	اأحيانا	وب�سعفها	اأحيانا	اأخرى،	يتبني	هذا	التاأرجح	

ويتكـــ�سف	لنا	من	حيـــث	االختالف	الوظيفي	واالختالف	الغائي	لكال	العلمـــني.	ين�سهران	اأحيانا	وينف�سالن	

اأحيانـــا	اأخرى،	مـــن	حيث	م�سار	االأ�سلوبية	البالغي	التاريخي،	ويتقاطعـــان	يف	مو�سوع	التحليل	وهو	اخلطاب	

االأدبي،	فباالإ�سافة	اإىل	ا�ستعانة	االأ�سلوبية	باأدوات	التحليل	الل�ساين	وتوخيها	املنهج	العلمي	الل�ساين	الو�سفي	

لـــو�سف	خ�سائـــ�ص	النـــ�ص	املتميزة	اأ�سلوبيـــا،	ت�ستعـــري	االأ�سلوبيـــة	اأدوات	البالغة	البيانيـــة	لتك�سف	وحتدد	

وت�سنـــف	�سماتها	اأ�سلوبيا،	اإذ	ما	اإن	تكر�ص	االأ�سلوبية	نف�سهـــا	لتحليل	اخلطاب	االأدبي	تغتدي	اأدوات	البالغة	

التـــي	تعتمدها	يف	التحليل	اإىل	اأدوات	اأ�سلوبيـــة.	واإن	من	اأهم	النقاط	التي	متيز	االأ�سلوبية	عن	البالغة	كامنة	

يف	اأن	البالغـــة	تهتم	باإنتاج	االأثر	الذي	يتلقاه	املتلقي	مـــن	خالل	عن�سر	التاأثري،	بينما	تدر�ص	االأ�سلوبية	�سبل	

واآليات	التاأثري	بوا�سطة	حتليل	م�سبباته	واإبراز	جمالياته.

الكلمات املفتاحية: 

االأ�سلوبية-	البالغة-	العلمية-	التحليل	الل�ساين-	النقد-	ال�سياق	االأ�سلوبي-	ال�سمات	االأ�سلوبية.
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The Convergence and incompatibility between the 
Rhetoric and the Stylistics attributes

Tata benguermaz
Chlef, Algeria University

t.benguermaz@univhb-chlef.dz
Abstract:
One of the problems facing the researcher stylistic browse during stylistic studies is 

problematic relationship between the stylistic and rhetoric, what unites them? And what 
does not gather?, And what the nature of their relationship, I offer Abdulsalam Masdi set 
of ironies between rhetoric and stylistic, all indicate rope does not break compatibility 
between them.

 The relation between the stylistics and the rhetoric is sometimes strong andsometimes 
weak this imbalance is perceived through functional as well as teleological difference 
the ststylistics and the rhetoric melt together and separate from each other in terms 
of the historical ath of the stylistic.they cross  in the analysis which is known  as the 
literary discours .besides the use of the analysis tools and descriptive scientific research 
methodology in describing the characteristics borrows the rhetorical tools in order to 
determine its stylistic attributes.thus , the stylistics analyses the literary discourse using 
the rhetorical tools which are used in the stylistic analysis . 

And that the most important points that characterize the all the stylistic rhetoric lurk in 
rhetoric that is interested to produce the effect that the recipient receives by influencing 
element, while considering the stylistic ways and mechanisms of influence by the analysis 
of its causes and to highlight the aesthetics

keywords: 
Criticism- stylistic context the stylistics- rhetoric- scientific- linguistic analysis- 

stylistic attributes 

mailto:t.benguermaz@univhb-chlef.dz


153
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

امل�شار البالغي لعلم االأ�شلوب:

	يلـــّح	الكثري	من	الدار�سني	االأ�سلوبيني	الغربيني	

مـــن	اأمثال	بيري	قـــريو	Pierre Guiraud والدار�سني	

العرب	املحدثني	من	اأمثـــال	اأحمد	دروي�ص	و�سالح	

فـــ�سل	على	ارتبـــاط	م�سطلح	االأ�سلـــوب	منذ	عهد	

؛	اإذ	بينت	الدرا�سات	
(((

اأر�سطو	بامل�سطلح	البالغي

احلديثة	اأن	البالغة	يف	العهد	اليوناين	متثل	معناها	

يف	االأ�سلـــوب	الـــذي	ات�سل	اتـــ�ساال	وثيقـــا	بالقول	

اجلّيـــد	والرفيع،	حتّددت	البالغـــة	يف	�سكل	قواعد	

نظريـــة	عامة،	ظهـــرت	على	نحو	خـــا�ص	يف	كتابي	

اأر�سطو:	فن	ال�سعر،	وفـــن	اخلطابة،	وهي	موؤلفات	

اأدبية	�سخمـــة	اأّثرت	يف	التفكـــري	البالغي	االأوربي	

يف	الع�سور	الو�سطـــى،	لكن	القواعد	البالغية	تلك	

كانـــت	حتتـــاج	اإىل	قواعد	ت�سنيفيـــة	الأنها	ات�سلت	

ببالغـــة	املنجز	الفعلي	للكالم،	ومـــن	هذا	املنطلق	

كانت	رغبة	البالغة	ملحاحة	يف	ا�ستخدام	االأ�سلوب	

الـــذي	اأعانهـــا	علـــى	ت�سنيـــف	الـــكالم	ت�سنيفـــا	

.
(((

م�ستوياتيا	يتباين	فنيا

عرف	البالغيون	يف	الع�سور	االأوربية	الو�سطى	

 تق�سيمـــات	متفاوتـــة	لالأ�سلـــوب	وكان	بيـــري	قـــريو

قد	ب�سطهـــا	ب�سطا	طبقيـــا،	حيث	تـــ�سكل	االأ�سلوب	

من	طبقات	ثالث،	وحـــ�سب	راأي	الدار�سني	ا�ستقى	

هذا	التق�سيم	اأ�سوله	من	اأعمال	ال�ساعر	الروماين	

فرجيـــل	ال�سعرية،	فكانت	مدونتـــه	ال�سعرية	االأوىل	

حـــول	الفالحـــني	عنونهـــا	بق�سائد	ريفيـــة	وعّدت	

منوذجـــا	لالأ�سلـــوب	الب�سيـــط،	ومدونتـــه	الثانيـــة	

نّظمهـــا	حول	املزارعـــني	عنونها	بق�سائـــد	زراعية	

	بيري	قريو،	االأ�سلوبية،	ترجمة:	منذر	عيا�سي،	�ص22  (((

	ينظر:	اأحمد	دروي�ص،	درا�سة	االأ�سلوب	بني	املعا�سرة	والرتاث،	�ص152.  (((

وعـــّدت	منوذجـــا	لالأ�سلوب	املتـــو�سط،	اأما	ملحمته	

ال�سهرية	االإلياذة	فكانت	منوذجا	لالأ�سلوب	العايل	

وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	�ساع	عند	البالغيني	االأوربيني	

،	كمـــا	عرفت	الدائرة	
(((

مـــا	يعرف	بدائرة	فرجيل

با�سم	دوالب	فرجيل؛	اإذ	ت�سري	حلقات	هذا	الدوالب	

مـــن	منظورغريوالنقـــدي	اإىل	الـــو�سع	االجتماعي	

الذي	يتنا�سب	مع	كل	اأ�سلوب	من	االأ�ساليب	الثالثة	

من	حيث	االأ�سماء	واحليوانات	وامل�ساكن	والنباتات	

والتـــي	تتنـــا�سب	مـــع	اأمنـــاط	االأ�ساليـــب	الثالثـــة:	

.
(((

الب�سيط	واملعتدل	والعايل	اأو	اخلطري

	يـــوؤ�س�ص	فرجيـــل	دوالبه	على	توزيـــع	االأ�ساليب	

الطبقـــي	 للتق�سيـــم	 مـــ�ساكال	 م�ستوياتيـــا	 توزيعـــا	

توزيـــع	 الت�سنيـــف	مت	 لهـــذا	 وتبعـــا	 االجتماعـــي،	

امللفوظات	الل�سانية،	وحتى	ال�سور	ومظاهر	الطبيعة	

واحليوانـــات	والنباتـــات	والتي	تعّد	حـــدودا	فا�سلة	

تقف	عليها	االأ�ساليـــب	امل�سنفة	اجتماعيا	حتديدا	

دقيقـــا،	فكلمة	�سيف	اأو	جـــواد	اأو	قائد	غالب	مثال،	

ا�ستعمالهـــا	منح�سر	فقـــط	يف	االأ�سلـــوب	ال�سامي	

اأو	اخلطـــري،	ال	ينبغي	توظيفهـــا	اإال	يف	هذا	النمط	

املخ�سو�ص،	واالأمر	نف�سه	بالن�سبة	اإىل	امللفوظات:	

حقل،	حمراث،	ثور،	فالح،	مزارع،	التي	ال	تتنا�سب	

اإال	مع	االأ�سلوب	املتو�سط،	اأما	بالن�سبة	اإىل	الأ�سلوب	

الب�سيـــط	فله	معجميته	اخلـــا�سة	به	التي	ال	تتجاوز	

حّيـــز	امللفوظـــات	التالية:	مراعي	خـــ�سراء،	ع�سا	

.
(((

له�ص	االأغنام،	�ساة	اأو	كلب

	اإن	املالحـــظ	على	حلقات	الـــدوالب	الفرجيلي	

انح�سار	اال�ستخدام	اللغوي	يف	اأطر	�سيقة	تتنا�سب	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص152.  (((

ينظر:	بيريقريو،	االأ�سلوبية،	�ص23.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص24.  (((
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مع	كل	منط	من	اأمناط	االأ�سلوب	الثالثة،	وهو	تداول	

معجمي	دقيق	اال�ستعمال	ال	يقبل	االمتزاج	باأمناط	

االأ�ساليب	االأخراة،	اإن	بهذا	التق�سيم	احل�سري	يف	

اال�ستعمال	املعجمي	مل	تتجاوز	البالغة	الكال�سيكية	

الغربيـــة	حدود	القوالب	واملعايري	اجلاهزة	الأ�سكال	

تقنيات	التعبري،	بيد	اأن	الـــدرا�سات	املتتبعة	ملاهية	

علـــم	االأ�سلوب	اأثبتت	اأن	النزعة	الطبقية	لالأ�سلوب	

هـــذه	مـــا	فتئـــت	اأن	اهتـــزت	وزلزلـــت	قواعدهـــا	

التغيـــري	 عـــ�سر	 ملتطلبـــات	 ا�ستجابـــة	 ال�سارمـــة	

والتجديـــد،	فلـــم	يـــاأت	التغيـــري	اعتباطيـــا	بل	جاء	

 ،
(((

منا�سبا	علـــى	م�ستويي	الفـــن	واالأدب	الرفيعني

بحيث	�سكلت	هذه	النزعـــة	احلداثية	الهادية	اإليها	

روح	العـــ�سر	منعرجـــا	خطـــريا	وحديثـــا	يف	تغيري	

معنـــى	االأ�سلـــوب	معنـــى	مغايـــرا	وخمالفـــا	ملعنـــى	

االأ�سلوب	الطبقي،	وكان	رائد	هذا	االإ�سالح	ملدلول	

 االأ�سلوب	اال�ستجدادي	االأكادميي	الفرن�سي	الكونت

.(Georges Buffon) 1707 / 1788

حظي	تعريف	بوفـــون	ب�سهرة	عارمة	لالأ�سلوب،	

وكان	ميـــالده	مـــن	منجـــزه	القّيـــم	خطابـــات	فـي	

االأ�سلوب:	discours sur le style،	وهي	اأول	حما�سرة	

األقاها	الكونت	بوفـــون	بتاريخ	1753،	حيث	ا�ستاأثر	

تعريفـــه	لالأ�سلوب	بتاأثـــر	رواد	التنظـــري	االأ�سلوبي	

الغربـــي	ورواد	الدر�ص	االأ�سلوبـــي	العربي	احلديث	

:	مينح	
(((

تاأثـــريا	بالغا،	وقد	عّرف	االأ�سلـــوب	قائال

هذا	الطرح	النقدي	البوفوين	تفهما	حمدثا	وحادثا	

ملاهية	االأ�سلوب،	و	يغدو	االأ�سلوب	تبعا	لهذا	التوجه	

احلداثي	جمانفا	لالنتزاع	والنقل	وال�سلخ،	فمفهوم	

خالد	حممود	 ترجمة:	 ل�سانية،	 اأ�سلوبية	 نظرية	 نحو	 �سانــدر�ص،	 فيلي	 ينظر:	 	  (((

جمعة،	�ص29.
((( Buffon discours sur le style texte de l édition de l Abbe j. 

pierre,librairie,ch.Poussielgue, p6

االأ�سلـــوب	من	منظور	بوفون	جديد	وطارئ	ي�ستميز	

بطابـــع	فـــرداين	اأو	كمـــا	ا�سطلح	عليـــه	مب�سطلح	

)))la singularité،	ويعني	اخل�سو�سية	

الفردانيـــة:

املنتهجـــة	من	لـــدن	املوؤلف	من	حيـــث	توخيه	اآليات	

تعبرييـــة	ت�سعفـــه	على	طـــرق	اأفـــكاره	وت�سخي�سها	

با�ستخدام	خـــا�ص	لّلغة،	وي�سري	االأ�سلوب	باملفهوم	

البوفـــوين	كالب�سمة	ال�سخ�سية	للفرد	التي	ال	تقبل	

امل�ساكلة	وال	التقليد.

	يبدو	اأن	الباحث	االأ�سلوبي	بوفون	انطلق	يف	هذا	

املوقـــف	من	اإميانه	باأن	االأعمـــال	املتقنة	كتابيا	هي	

وحدها	التي	تخلد	ولي�ص	اخلـــرات	واالكت�سافات،	

الأن	االأخـــرية	ال	تقـــع	يف	دائـــرة	�سلطـــة	االإنـــ�سان،	

واالأ�سلوب	هو	االإن�سان	نف�سه،	الأنه	ال	ميكن	اأن	ي�سرق	

اأو	ينقـــل	اأو	يغـــري،	و�سوف	يظـــل	كاتبـــه	م�ستح�سنا	

ومقبـــوال	يف	االأزمنـــة	كلهـــا،اإذا	كان	اأ�سلوبـــه	رفيعا	

،	لهذا	يعـــّد	االأ�سلوب	اآلة	ترجمة	
(((

وجميـــال	وعاليا

روحيـــة	لغويـــا،	مُتتثل	بف�سله	العـــوامل	اخلفية	التي	

تختلـــج	الذات	الباثـــة،	فتقع	م�ساقبـــة	اللغة	للفكر	

م�ساقبةعيانيـــة،	اإذ	تقـــف	اللغـــة	وراء	االأ�سلـــوب؛	

،	يتبـــدى	دور	اللغة	
(((

وهـــو	مـــن	يظهـــر	و�سامتهـــا

احلـــا�سم	يف	التعبري	كما	ي�سهـــم	االأ�سلوب	يف	اإبراز	

قّيم	التعبري،	ومن	هنا	تتك�سف	عالقة	املالزمة	بني	

اللغة	و	االأ�سلوب.

	يلحـــظ	املتتبع	للـــ�سريورة	التاريخيـــة	البالغية	

لعلم	االأ�سلوب	ا�ستعانة	البالغة	باالأ�سلوب	م�ستفيدة	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص6  (((

فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص29.  (((

((( Michael riffaterre essais de stylistique structurale presentation et 
traduction de danieldelas Flammarion, p1.



155
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

من	اأدائه	االإجرائي	املتمثل	يف	ت�سنيف	الكالم	وفق	

م�ستوياته	املختلفة	فّنيـــا؛	اإذ	يتبني	للدار�ص	تعاي�ص	

البالغـــة	مـــع	االأ�سلـــوب،	وهـــذا	التعايـــ�ص	مت�سل	

باملهّمـــة	التـــي	اخت�ص	بهـــا	االأ�سلوب	مـــن	الناحية	

العمليـــة	الوظيفية	املتجـــ�سدة	يف	تق�سيمـــه	للكالم	

الـــذي	ي�سكل	املحوريـــة	الغائية	للبالغـــة،	لكن	دور	

االأ�سلوب	يف	هذه	املرحلة	من	الزمن	)اأواخر	القرن	

ال�سابع	ع�سر(	ذات	النـــزوع	الطبقي	كان	معياريا،	

افتقر	اإىل	التو�سيفات	العلمية،	تلك	الو�سفية	التي	

ا�ستمدهـــا	مـــن	م�سايرته	لالأ�سلوبيـــة	وهي	وظيفتة	

االأ�سلية	املنوطة	به.	

	تعمـــد	االأ�سلوبية	خالل	ممار�ستهـــا	االإجرائية	

للمكونات	البنائية	الأ�ساليب	اخلطاب	اإىل	ت�سنيف	

الـــكالم	اإىل	مراتب	فّنية	متدرجة،	ترز	خالل	هذا	

الت�سنيـــف	معـــامل	االأ�سلـــوب	وجتلياتـــه	اجلمالية،	

وال	تقوم	االأ�سلوبية	بهذا	الـــدور	الوظيفي	اجلمايل	

اإال	بفـــ�سل	االأ�سلـــوب	الـــذي	يعينهـــا	علـــى	ترقيـــم	

وظيفيتهـــا،	فهي	حتتكم	اإليه	باعتباره	مو�سوعا	لها	

وعليه	يقـــوم	كيانها،	وهو	لها	مبثابة	اآلة	تعيلها	على	

ا�ستقـــراء	اخلوا�ص	االأ�سلوبيـــة	املتع�سع�سة	يف	زوايا	

النـــ�سو�ص	االأدبية	ومتونها،	ومن	هنا	تت�سح	حاجة	

االأ�سلوبية	اإىل	االأ�سلوب	واأنها	اإليه	اأم�ص	يف	فتق	�ُسعب	

الكالم	ذي	امل�ستويـــات	العليا،امل�سطبغة	بال�سبغة	

العلميـــة	املمزوجة	بالفّنية،	وكان	مـــن	الطبيعي	اأن	

تر�سم	االأ�سلوبية	حـــدود	خطاها	وخريطة	م�سارها	

من	هذه	الزاوية.

	وجـــدت	االأ�سلوبيـــة	نف�سها	تقتفي	الـــدور	ذاته	

الذي	قامت	به	البالغة	قدميـــا،	اإال	اأنهما	تختلفان	

يف	الغايـــة	رغـــم	تقاطعهمـــا	يف	الو�سيلـــة،	فغايـــة	

االأ�سلوبيـــة	ح�سب	روؤى	الـــدار�سني	تو�سيف	تقنيات	

التعبـــري	تو�سيفـــا	علميـــا	يف	جمـــال	الدرا�ستـــني:	

اللغويـــة	واالأدبية؛	اإذ	تتعامل	االأ�سلوبية	مع	االأ�سلوب	

كمفهوم	خا�ص	خال�ص	لذاته	وكنتاج	اإبداعي	فّني،	

بينما	غاية	البالغة	الكال�سيكية	االأوروبية	معيارية	

بحتة،	تبحث	عن	درجات	الـــكالم	الفّني	لتح�سره	

يف	�سباك	الطبقية.

تعـــود	نـــ�ساأة	االأ�سلوبيـــة	كم�سطلـــح	اإىل	القرن	

اللغويـــة،	 الـــدرا�سات	 عـــر�سة	 عـــ�سر	يف	 التـــا�سع	

وقد	اأظهـــرت	الـــدرا�سات،	االأ�سلوبيـــة	احلديثة	اأن	

جتـــدد	البالغـــة	كان	مقرونـــا	ببداية	هـــذا	القرن	

باعتبارها	اإرها�سا	حا�سما	يف	ن�ساأة	علم	االأ�سلوب،	

التجـــّدد	را�سخـــة	يف	كونهـــا	 واإّن	فعاليـــة	مطلـــب	

االنفعـــايل	التاأثريي،	لذلك	فاإّن	لالأ�سكال	البالغية	

احلداثـــي	 العلـــم	 هـــذا	 ظهـــور	 يف	 حا�سمـــا	 دورا	

 الداعيـــة	اإليـــه	روح	العـــ�سر،	اأرخ	فيلـــي	�ساندر�ص

Willy sandres	لن�ساأة	م�سطلـــح	االأ�سلوبية	قائال:	

»...اإن	االأ�سلوبيـــة	مبفهومهـــا	اجلديـــد	وبو�سفهـــا	

م�سطلحا	م�ستقال	مل	َيَرى	النور	يف	اللغات	االأوروبية	

اإال	منذ	القرن	التـــا�سع	ع�سر...	فحتى	هذا	التاريخ	

كانـــت	معايري	البالغـــة	هي	املهيمنـــة	وكانت	توؤدي	

الوظيفة	نف�سها	التي	تقوم	بها	االأ�سلوبية	اإىل	درجة	

جاز	فيها	عد	البالغـــة	ال�سلف	ال�سرعي	لالأ�سلوبية	

	.
(((

املعيارية...«

حتـــّدد	العالقة	بني	البالغـــة	واالأ�سلوبية	�سمن	

عالقـــة	انـــدراج،	تنـــدرج	فيهـــا	االأ�سلوبيـــة	�سمـــن	

البالغة،	يتـــ�سح	هذا	املنزع	من	خـــالل	ا�ستخدام	

املوؤلفني	تلوينات	اأ�سلوبية	خم�سو�سة	يف	التعبريعن	

اأفكارهـــم	حتقيقـــا	لالأ�سلـــوب	الراقـــي؛	اإذ	عمـــد	

)))	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص94.
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املوؤلفـــون	اإىل	تنميـــق	اأ�ساليبهم	مـــن	خالل	ال�سور	

البيانية	واالأ�سكال	البالغية	التي	ت�ستمد	من	اأغوار	

عمق	البالغة.

	اإن	االأ�سكال	البالغيـــة	مـــن	املنظـــور	االأ�سلوبي	

املنـــ�سئ	 ي�ستطيـــع	 لغويـــة	 و�سائـــل	 �سوى	 ليـــ�ست	

تعبرييـــة	ذات	 اأ�سكاال	 بهـــا	 يحقـــق	 اأن	 بتوظيفهـــا	

االنبـــ�سام	االأ�سلوبـــي،	مـــن	مثـــل	اأ�سلـــوب	التكرار	

واأ�سلـــوب	احلذف	واأ�سلوب	التنكري،	اأ�سلوب	العدول	

واالن�سجـــام	يف	الّن�ّص،	تعّد	هذه	املعطيات	البنائية	

دعامات	اأ�سا�سية	لت�سكيـــل	االأ�سلوب	الرفيع	واملوؤثر	

فتعمل	على	ا�ستثارة	وعي	الـــّذات	املتلقية	ومن	ثّمة	

ا�ستمالتهـــا،	تعود	رغبة	االإنـــ�سان	يف	حتقيق	الكالم	

الهادف	واملوؤثـــر	وفق	�سياغة	لغتـــه	�سياغة	جميلة	

.
(((

وموؤثرة	ح�سب	راأي	فيلي

	اأ�ساد	�سالح	فـــ�سل	باأهمية	الدور	البارز	الذي	

مار�ستـــه	اأ�سكال	البالغـــة	االأوربيـــة	باأنواعهـــا	يف	

حتقيق	اأ�سلوب	متميز،	قائال:	»وقد	تزايد	االهتمام	

بـــاالأ�سكال	البالغية	من	خالل	الع�سر	الكال�سيكي	

،	حيث	نال	ا�ستعمال	
(((

بحثا	عن	االأ�سلوب	النبيـــل«

العـــ�سر	 يف	 بالغـــة	 اأهميـــة	 البالغيـــة	 الـــ�سور	

الكال�سيكي،	ترافق	هذا	االهتمام	مع	منزع	البحث	

،	لذلـــك	ا�ستخدمت	كل	االآليات	
(((

عن	اأ�سلوب	راق

وال�سبـــل	لتحقيقـــه	بغاية	رفـــع	م�ستـــواه	االإبداعي،	

فالتفاعالت	البنائية	التـــي	ت�ستجيب	لها	االأ�ساليب	

التعبريية	عاملة	على	ذلك،	اإن	ال�سور	»...البيانية	

واالأ�سكال	البالغيـــة	من	املنظـــور	االأ�سلوبي	لي�ست	

�سوى	اأدوات	لغوية	ي�ستطيع	املوؤّلف	با�ستخدامها	اأن	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص95  (((

	ينظر	�سالح	ف�سل،	علم	االأ�سلوب	مبادئه	واإجراءاته،	�ص	196.  (((

	ينظر	بيري	جريو،	االأ�سلوبية،	�ص27.  (((

يحّقق	مالمح	الت�ساد	والتنا�سب	يف	الّن�ّص	م�ستثريا	

.
(((

عاملا	خياليا	جديدا...«

وحـــ�سب	راأي	�سالح	فـــ�سل	فـــاإن	بدايـــة	القرن	

الثامن	ع�سر	هو	ميالد	حلركة	جديدة	وم�ساءة	يف	

الغرب	لتفجري	االأطـــر	البالغية	التقليدية،	املتمثلة	

يف	االإبقاء	على	املفاهيـــم	والنماذج	املطابقة	ل�سلم	

قيـــم	البالغة،	فاإذا	اأراد	ال�ساعـــر	الغنائي	اأن	يعر	

عن	حالته	العاطفيـــة	وتلويناته	الوجدانية	ال	بد	اأن	

يـــر�سم	منوذجا	مثاليـــا	ومقاما	جماعيـــا	عن	تلك	

العاطفـــة،	ي�ستوجـــب	منه	هـــذا	ال�سلـــوك	ال�سعري	

اإخمـــاد	عواطفـــه،	و	مبعنـــى	اأدق	علـــى	ال�ساعر	اأن	

،	واملالحـــظ	على	هذه	
(((

يتكلـــم	بلـــ�سان	اجلماعـــة

احلركـــة	اأنهـــا	تقّيـــد	من	حركـــة	ال�ساعـــر	وحريته	

الفنيـــة،	جتعلـــه	يـــدور	يف	فلك	اجلماعـــة	ويف	حّيز	

�سروطهـــا	القا�سية	الأن	ال�ساعر	يحتـــاج	اإىل	ف�ساء	

اأرحب	واإىل	حريـــة	اأكر	حتى	تتاأتى	�ساعريته،	فهو	

جمبول	على	منا�سدة	االتـــ�ساع	والرحابة	وعلى	نبذ	

املحدودية.

	ظهـــرت	بوادر	ن�ساأة	علـــم	االأ�سلوب	بعد	تدهور	

البالغـــة	التاريخيـــة	يف	�سوء	تلـــك	االأطـــر	فلقـــد:	

»فقـــدت	البالغة	التاريخيـــة	اأهميتهـــا	ومل	ت�سبح	

لها	اأيـــة	قيمة	باعتبارها	جمموعـــة	من	الت�سورات	

واملفاهيـــم	التقنينيـــة	املعيارية...	تعـــد	لها	فاعلية	

القواعـــد	التي	كانت	تفر�ص	بهـــا	وجودها	فاإنها	قد	

ذابـــت	و	انحلت	يف	علـــم	االأ�سلـــوب	احلديث	ب�سكل	

اأو	باآخر...	من	حيث	كونها	جهدا	خمل�سا	لالقرتاب	

مـــن	مناطق	القـــوة	يف	التعبري	والتاأثـــري	ومكوناتها	

	�سالح	ف�سل،	علم	االأ�سلوب	مبادئه	واجراءاته،	�ص204.  (((

ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص198.	  (((
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،	يفـــ�سي	هذا	الراأي	بنا	اإىل	
(((

اللغوية	واجلمالية«

معرفـــة	الكيفيات	واملـــررات	التـــي	ر�ّسخت	جذور	

علم	االأ�سلوب	يف	البالغـــة	القدمية،	حيث	اأ�سهمت	

العنايـــة	بالزخاريف	اللغويـــة	والتلوينات	التعبريية	

اإىل	ظهـــور	علمني	اختـــ�ص	العلـــم	االأول	باالهتمام	

بال�سيـــغ	االأ�سلوبيـــة	للتعبـــري	اللغـــوي،	اأمـــا	العلم	

الثاين	فقـــد	اهتم	بال�سور	البالغيـــة	ور�سم	اآليات	

،	ومن	هنا	جتلت	
(((

و�سبـــل	االإفادة	من	هذه	ال�سور

االإرهـــا�سات	االأوىل	لظهـــور	علـــم	االأ�سلـــوب	الذي	

�سّب	يف	ج�سر	البالغة،	باعتبارها	علما	يهدف	اإىل	

حتقيق	القـــول	الرفيع،	وهذا	ال	يتاأتى	اإال	باالحتكام	

اإىل	االأ�سلـــوب،	وهـــذه	املزيـــة	را�سخـــة	يف	كّل	نزوع	

اأدبي،	فاملن�سئ	يتحرى	من	منطلق	االإجادة	الّلغوية	

بلوغ	االأ�سبـــاب	الاّلئقة	بذيـــوع	خطابه	يف	املتلقني،	

وكّل	مزيـــة	اأ�سلوبيـــة	تغدو	عندئذ	و�سيلـــة	اإغوائية،	

اإغرائية.

نعتقـــد	بـــاأّن	كّل	منـــ�سئ	يحمل	جديـــا	خطاطة	

توزيـــع	ن�سه	ون�سوج	كالمه،	هو	يحد�سها	قبل	غريه	

مـــن	املتلقني،	لذلك	فاإّن	انتقال	االأدبية	العربية	من	

ال�سفوية	املجردة	من	الت�سكيل	الّن�سي	ودخولها	يف	

حّيـــز	ممار�سة	البناء	اأك�سب	االأدباء	ثقافة	ت�سكيلية	

ال	ميكن	جتاهل	اآثارهـــا	يف	ا�ستكمال	ثقافة	االأدبية	

العربيـــة	لذلـــك	تغتدي	البالغـــة	فّنا	لبنـــاء	واإنتاج	

النـــ�سو�ص	وغايتهـــا	التاأثـــري	والتعليـــم،	فعرفـــت	

البالغة	بطبيعتها	الن�سقية	الأن	»...	وظيفتها	االأوىل	

بقيت	مع	ذلك	واحـــدة،	وهي	اإنتاج	ن�سو�ص	ح�سب	

.
(((

قواعد	فّن	معني«

	املرجع	نف�سه،	�ص202.  (((

	ينظر	هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،	�ص95.  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص23.  (((

	اأن	البالغة	خ�سعت	ملتغريات	
(((

يرى	هرنيـــ�ص

وظيفية	مـــن	حيث	اإّن	مفهومهـــا	االأول	ينح�سر	يف	

اإنتـــاج	النـــ�سو�ص،	اأما	املفهـــوم	العلمـــي	احلديث	

للبالغـــة	فاإنـــه	يتنافى	متامـــا	مع	وظيفتهـــا	االأوىل	

ويخالفـــه؛	اإذ	مل	تعـــد	غاية	البالغـــة	العلمية	اإنتاج	

الن�سو�ص	بـــل	�سارت	تعتكف	على	حتليل	م�سامني	

النـــ�سو�ص	وعلى	هـــذا	االأ�سا�ص	ت�سمنـــت	اأمرين:	

االأول	متعلق	بـــ�سرورة	وجود	علم	عام	للن�ص	يكون	

�ساحلـــا	لدرا�سة	الن�سو�ص	االأدبيـــة	وغري	االأدبية،	

واالأمر	الثاين	فمتعلق	بالفكـــرة	املت�سمنة	واملتمثلة	

يف	كـــون	كل	نـــ�ص	هو	بـــ�سكل	ما	بالغـــة	الأنه	يحوز	

على	وظيفة	تاأثرييـــة،	وعلى	هذا	االأ�سا�ص	الوظيفي	

والغائـــي	اغتـــدت	البالغـــة	منهجا	للفهـــم	الن�سي	

)))،	اإن	طرح	هرنيـــ�ص االأ�سلوبي،	

مرجعـــه	التاأثـــري

يثبـــت	تغري	املكون	الغائي	للبالغـــة	يف	انتقالها	من	

وظيفـــة	االهتمـــام	بالبنـــاء	النـــ�سي	اإىل	االهتمام	

بوظيفـــة	التحليـــل	الن�سي	متو�سلة	بعامـــل	التاأثري،	

وهذا	هو	الـــدور	الذي	تتكفل	به	االأ�سلوبية	وتخت�ص	

به	حاليا،	منافحة	عنه	وب�سّدة.

	ناقـــ�ص	هرني�ص	بليث	فكـــرة	انتقال	البالغة	يف	

م�ساعيها	وغاياتها	وتغري	منزعها	املعياري؛	اإذ	يعّد	

تغريها	ذلك	موؤ�سرا	مره�سا	لن�ساأة	االأ�سلوبية	من	

جذع	البالغـــة،	فبعد	اأن	كانت	تـــوؤدي	دورا	تعليميا	

معياريـــا	انتقلـــت	اإىل	االهتمـــام	والعنايـــة	بتحليل	

النـــ�سو�ص	يف	خطـــوة	تعد	اإرهـــا�سا	اأوليـــا	لظهور	

االأ�سلوبيـــة	يف	خطوطها	العريـــ�سة،	الأن	هذا	الدور	

يتنـــا�سب	مـــع	دور	االأ�سلوبيـــة		ويتنافـــى	مـــع	مهمة	

البالغة	التي	طاملا	ان�سغلت	بت�سكيل	الن�ص	وبالبحث	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص24.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص24.  (((
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عن	طرائق	�سبكه	و�سبل	اإنتاجه،	من	خالل	عنايتها	

ب�ستى	ال�سور	البالغية	املٌوؤنقـــة	واملٌدبجة	الأ�ساليب	

اخلطاب	االأدبي.

	بـــادر	فيلـــي	اإىل	التاأريـــخ	لوظيفـــة	االأ�سلوبيـــة	

انطالقا	من	املفهوم	اجلديد،	قائال:»اإن	االأ�سلوبية	

مبفهومها	اجلديـــد	وبو�سفهـــا	م�سطلحا	م�ستقال	

مل	يـــرى	النـــور	يف	اللغات	االأوروبيـــة	اإال	منذ	القرن	

التـــا�سع	ع�سر...فحتى	هذا	التاريـــخ	كانت	معايري	

البالغـــة	هي	املهيمنة	وكانت	توؤدي	الوظيفة	نف�سها	

التي	تقـــوم	بها	االأ�سلوبية	اإىل	درجـــة	جاز	فيها	عد	

 ،
(((

البالغة	ال�سلـــف	ال�سرعي	لالأ�سلوبية	املعيارية«

يفـــ�سي	طرح	فيلي	�ساندر�ص	النقدي	اإىل	اأن	القرن	

التا�سع	ع�سر	هو	الفرتة	الزمنية	الفا�سلة	واملحددة	

لظهـــور	االأ�سلوبية،	وهي	فرتة	تن�سلها	وترمها	عن	

البالغـــة	ترمـــا	تدريجيا،	الأنها	حتـــى	هذه	الفرتة	

كانت	عالقـــة	االأ�سلوبية	بالبالغـــة	عالقة	متاه	من	

حيـــث	الوظيفة،	حتـــى	ُنعتت	االأ�سلوبيـــة	باالأ�سلوبية	

املعيارية	ح�سب	الطرح	ال�سندر�سي.

	بـــداأ	االهتمـــام	بالرتكيـــب	الّلغوي	مـــن	منطلق	

الوظيفة	االأ�سلوبية،	ويعتر	ذلك	ا�ستك�سافا	جديدا	

لَنَفـــ�ص	بالغي	متجّدد،	فمنذ	بدايـــة	القرن	التا�سع	

عـــ�سر	كان	النـــزوع	البالغي	اال�ستجـــدادي	عامال	

بارزا	يف	نهو�ص	التفكري	االأ�سلوبي،	لذلك	وانطالقا	

من	هـــذا	التح�ّس�ص	ُنظـــر	اإىل	االأ�سلوبيـــة	على	اأّنها	

ت�سمية	حداثية	لتفكري	لغوي	عربي	قدمي،	وعلى	اأن	

.
(((

البالغة	هي	اأ�سلوبية	القدماء

	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص94.  (((

	ينظر	بيري	قريو،	االأ�سلوبية،	�ص27.  (((

والبالغ��ة  االأ�شلوبي��ة  ب��ن  العالق��ة 

توا�شل اأم قطيعة؟

اإن	مـــن	االإ�سكاليـــات	امللحاحـــة	التـــي	جتابـــه	

الدار�ص	اأثناء	جوالنه		يف	عر�سات	الدر�ص	االأ�سلوبي	

هـــي	اإ�سكالية	العالقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة،	فما	

الـــذي	يجمعهمـــا	اأو	ُيَفرقهمـــا،	وما	طبيعة	العالقة	

بينهمـــا؟،	اإن	مثل	هـــذه	الت�ساوؤالت	تفـــر�ص	نف�سها	

وبـــ�سكل	عـــارم	لتعـــرت�ص	طريـــق	دار�ص	االأ�سلوبية	

وتثري	حريته	فتتنا�سل	اأ�سئلتـــه،	تنا�سال،	فقد	تبدو	

تلك	الت�ساوؤالت	ب�سيطـــة،	اإال	اأن	ب�ساطتها	تزيد	من	

اإ�سعـــاف	فر�ص	العثـــور	على	اأجوبـــة	قطعية،	وهذا	

ما	جعلنـــا	جنتهد	بتخمينـــات	من	�ساأنهـــا	اأن	ترز	

عالقتـــي	االمتـــداد	والتنايف	بـــني	العلمـــني،	ولعلها	

تقـــارب	الـــ�سورة	فتنجلي	تلـــك	ال�سبابيـــة	ببع�ص	

احلجج	نح�سبها	منطقية	دالئلية.

	يعـــّد	الباحـــث	االأ�سلوبـــي	هرنيـــ�ص	بليـــث	مـــن	

الباحثـــني	الغربيني	الذين	اهتموا	بـــدرا�سة	جدلية	

ال�سلـــة	بني	البالغة	واالأ�سلوبيـــة،	من	خالل	موؤلفه	

ال�سهري:	)البالغة	واالأ�سلوبية(،	حاول	يف	مقدمته	

عـــر�ص	اأ�سبـــاب	تاأرجـــح	البالغـــة	واالأ�سلوبية	بني	

حبلي	التـــوا�سل	والقطيعة،	قائـــال:	»تقيم	البالغة	

واالأ�سلوبيـــة	منـــذ	زمـــن	عالقات	وطيـــدة:	تتقل�ص	

االأ�سلوبيـــة	اأحيانا	حتى	ال	تغـــدو	اأن	تكون	جزءا	من	

منوذج	التوا�سل	البالغي	وتنف�سل	اأحيانا	عن	هذا	

النمـــوذج	وتت�سع	حتـــى	لتكاد	متثـــل	البالغة	لكنها	

،	يفهـــم	مـــن	هذا	
(((

باعتبارهـــا	بالغـــة	خمتزلـــة«

الطـــرح	اأنه	تقوم	بـــني	البالغـــة	واالأ�سلوبية	عالقة	

ت�ستد	تارة	وتلـــني	اأخراة،	لكن	ما	هو	ثابت	يف	اأ�سل	

هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،	�ص19.  (((
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امل�سار	التاريخـــي	للبالغة	حاجتهـــا	اإىل	االأ�سلوبية	

وحاجة	االأ�سلوبيـــة	اإليها	وعدم	ا�ستقاللية	علم	عن	

االآخـــر	وقيامه	مبعزل	عنه،	بحيـــث	ت�ستند	البالغة	

اإىل	االأ�سلوبيـــة	حمتكمـــة	اإىل	االأ�سلـــوب	الـــذي	هو	

مو�سوع	درا�ستها،	فاالأ�سلوب	هو	املادة	التي	تن�سغل	

بهـــا	االأ�سلوبيـــة	وهو	م�سدرها	االأوحـــد	النبجا�سها	

وتر�سيخ	وظيفتها.	

لذلـــك	يكفل	االأ�سلوب	للبالغـــة	كل	الت�سهيالت	

يف	معاجلـــة	النـــ�سو�ص	مـــن	حيث	تنـــاول	البالغة	

االأ�ساليـــب	االأدبيـــة	واحلكـــم	عليهـــا،	اأمـــا	حاجـــة	

االأ�سلوبية	اإىل	البالغة	فكامنة	يف	اعتماد	االأ�سلوبية	

اأداوت	البالغة	التي	ت�سرّيهـــا	اإىل	اأدوات	اأ�سلوبية	

تتخذهـــا	متـــكاأ	ملعرفة	مـــو�سع	الدفني	مـــن	�سمات	

الن�ص	االأ�سلوبية.

	ي�ساطـــر	عبد	الـــ�سالم	املـــ�سدي	ويوافق	املنزع	

البالغـــة	 ل�سلـــة	 املحـــدد	 الهرنيـــ�سي	 التقديـــري	

امتـــداد	 »...فاالأ�سلوبيـــة	 قـــال:	 حـــني	 باالأ�سلـــوب	

للبالغة	ونفي	لهـــا	يف	الوقت	نف�سه،	هي	لها	مبثابة	

،	ُي�سهم	
(((

حبل	التوا�سل	وخـــط	القطيعة	اأي�سا...«

العلمـــان:	علم	البالغة	وعلم	االأ�سلوب	يف	اال�ستغال	

.
(((

�سمن	اإطار	الظاهرة	االأدبية

غري	اأّن	ثّمة	توّجهـــا	نقديا	يح�سر	الفارق	 	

الوظيفي	بني	البالغة	واالأ�سلوبية	يف	املوؤّدى	املنهجي،	

لذلك	فاإّن	التقييم	االأ�سلوبي	للظواهر	البالغية	هو	

ارتقاء	منهجي	للروؤيـــة	النقدية	ت�سعى	اإىل	الك�سف	

عـــن	القيمة	البنيوية	الفنية	التـــي	تقراأ	الّلغة	قراءة	

	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص44.  (((

تطبيقية،	 ودرا�سة	 نظري	 مدخل	 االأ�سلوبية	 �سليمان،	 اأحمد	 	
ّ
اهلل فتح	 ينظر:	 	  (((

�ص30.

،	فالبالغـــة	اجلديـــدة	متـــ�سورة	كعلم	
(((

جماليـــة

.
(((

للتعبري	ونقد	لالأ�ساليب	الفردية

،	وجهة	من	البحث	
(((

	نحا	عبد	ال�سالم	امل�سدي

االأ�سلوبـــي	قـــارب	فيهـــا	جملـــة	مـــن	املفارقات	بني	

العلمني:	االأ�سلوبية	والبالغة،	اإن	الغاية	من	ب�سطها	

ليـــ�ص	الوقوف	على	مقومات	القطيعة	فح�سب	واإمنا	

االإمعـــان	يف	غيـــاب	مقومـــات	التـــوا�سل	والوقـــوف	

عليها	الحقا.	

نوجز	تلك	الفروق	فيما	يلي:

-	الــبــالغــة	عــلــم	مــعــيــاري	يــــر�سل	االأحــكــام	

مادته	 تــعــلــيــم	 اإىل	 ويـــرمـــي	 الــتــقــيــيــمـــــيــة	

ومو�سوعه	بالغة	البيان.	

-	االأ�سلوبيـــة	تنفـــي	عـــن	نف�سهـــا	كل	معياريـــة	

وتعـــزف	عـــن	اإر�سال	االأحـــكام	التقييميـــة	

اإىل	غايـــة	 اأو	التهجـــني	وال	ت�سعـــى	 باملـــدح	

تعليمية	البتة.

-	البالغـــة	حتكـــم	مبقتـــ�سى	اأمنـــاط	م�سبقـــة	

وت�سنيفات	جاهزة.

العلـــوم	 منهـــج	 بقيـــود	 االأ�سلوبيـــة	 تتحـــدد	 	-

الو�سفية.	

-	البالغـــة	ترمـــي	اإىل	خلق	االإبـــداع	بو�سياها	

التقييمية.

-	ت�سعى	االأ�سلوبية	اإىل	تعليل	الظاهرة	االإبداعية	

بعد	اأن	يتقرر	وجودها.	

-	ترغـــب	االأ�سلوبيـــة	عـــن	كل	مقيـــا�ص	ما	قبلي	

وترف�ص	مبداأ	الف�سل	بني	الدال	واملدلول.	

	ينظر:	رابح	بوحو�ص،	االأ�سلوبيات	وحتليل	اخلطاب،	�ص50.  (((

	ينظر:	�سالح	ف�سل،	علم	االأ�سلوب	مبادئه	واإجراءاته،	�ص199.  (((

عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص44.  (((
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-	تعتمد	البالغة	ف�سل	ال�سكل	عن	امل�سمون	يف	

اخلطاب	الل�ساين.

الفـــوارق	 هـــذه	 اأن	 اإىل	 هنـــا	 االإ�سارة	 	جتـــدر	

الوظيفيـــة	تنطبـــق	حـــ�سب	ت�سورنا	علـــى	العالقة	

بـــني	االأ�سلوبيـــة	باعتبارهـــا	منهجا	ل�سانيــــا	علميـا	

و�سفيـــا	وبني	البالغـــة	الكال�سيكيـــة	االأوربية،	وقد	

ُت�ستثنـــى	البالغـــة	العربيـــة	مـــن	هـــــذه	العالقـــــة	

ومن	تلـــك	الفوارق	والنعـــوت،	الأن	البالغة	العربية	

تعزف	عـــن	التقييم	والتعيري،	فهي	تقوم	فيما	تقوم	

عليـــه	على	الـــكالم	املوؤثر	الذي	يحـــ�سن	موقعه	من	

النفـــ�ص،	فتهتز	اأريحيـــة	وانت�ساء،	الأنـــه	ياأتي	ملتفا	

بردة	النـــدرة	املخلوطة	مباء	الغرابـــة	والتعجيب،	

وهي	جميعها	حمطـــات	اإبداعية	ي�ست�سيغها	القارئ	

ا�ستظرافا	وا�ستطرافـــا	فيتفاعل	معها	اإيالعا	بها،	

وكان	اجلاحظ	من	البالغيني	االأوائل	ال�سباقني	اإىل	

االإ�سارة	لبالغـــة	االإغـــراب	وم�ستتبعاتها	االبداعية	

بقوله:	»	الأّن	ال�سيء	مـــن	غري	معدنه	اأغرب،	وكلما	

كان	اأغـــرب	كان	اأبعد	يف	الوهم،	وكلما	كان	اأبعد	يف	

الوهم	كان	اأطرف،	وكلما	كان	اأطرف	كان	اأعجب،	

وكلمـــا	كان	اأعجـــب	كان	اأبدع،	واإمنـــا	ذلك	كنوادر	

كالم	ال�سبيان	وملح	املجانني...	والنا�ص	موكولون	

،	ومعنى	
(((

بتعظيم	الغريـــب	وا�ستطراف	البعيـــد«

هـــذا	اأن	ح�سول	االإبداع	االأدبي	يف	تفكري	اجلاحظ	

البالغـــي	مرهـــون	ببالغة	التعجيب	بعـــد	اأن	يّت�سم	

مب�سوغـــي	االإغراب	ثـــّم	االإطـــراف	القمينني	باأ�سر	

املتلقي	واإيقاعه	يف	�سباك	الغواية.

وبالرجوع	اإىل	املفارقتني	االأخريتني	املتنازعتني	

بـــني	االأ�سلوبيـــة	والبالغة	يذهب	املـــ�سدي	يف	روؤيته	

	اجلاحظ،	البيان	والتبيني،	ج1،	�ص65.  (((

النقديـــة	املف�سيـــة	اإىل	اأن	االأ�سلوبية	ال	تقبل	ف�سل	

قالـــب	العمـــل	االأدبـــي	عـــن	حمتـــواه،	فهـــي	تتناول	

اخلطاب	كال	متكامـــال	غري	جمزاأ	»وتختلف	نظرة	

االأ�سلوبية	اإىل	الن�ص	عن	مثيلتها،	فاالأ�سلوبية	ترى	

اأن	النـــ�ص	كيان	لغوي	واحد	بدوالـــه	ومدلوالته	وال	

جمال	للف�سل	بينهمـــا	اأو	بحث	اأحد	اجلانبني	دون	

االآخـــر	مـــن	حيث	اأن	اأولهـــا	مفـــ�ص	اإىل	االآخر،	اأما	

البالغة	فقد	قامت	على	ثنائية	االأثر	االأدبي	مبعنى	

الف�سل	بني	الـــ�سكل	وامل�سمون	بل	يف	نطاق	ال�سكل	

متيز	البالغة	بني	ف�ساحة	املفرد	وف�ساحة	الكالم	

،	وعليه	تف�سل	البالغة	ال�سكل	
(((

وف�ساحة	املتكلم«

التعبـــريي	عن	م�سمونه،	حيـــث	تخالفها	االأ�سلوبية	

وتتنافى	معها	يف	منهجية	حتليل	الن�سو�ص	االأدبية	

من	حيـــث	درا�سة	دوالها	ومدلوالتهـــا	ككل	متكامل	

غري	جمـــزاأ،	وينتج	عن	ذلـــك	اأن	االأ�سلوبية	ت�ستقي	

قيمتهـــا	من	حيث	تدر�ص	النـــ�ص	االأدبي	ككل	مكون	

من	جمموعـــة	كبرية	من	العالقـــات	الداخلية	التي	

ال	تقبـــل	الف�سل	وال	يكون	ملكونات	الن�ص	اأي	فائدة	

داللية	اأو	قيمة	جمالية	اإال	يف	عمل	عالقاته	املنتظمة	

انتظاما	تراتبيا.

،	اإىل	نتيجة	
(((

	خل�ص	عبـــد	الـــ�سالم	املـــ�سدي

نقديـــة	تـــكاد	تكـــون	قطعيـــة	يف	البـــت	يف	م�ساألـــة	

تقبـــل	 ال	 واالأ�سلوبيــــة،	 البالغـــة	 بـــني	 الفـــ�سل	

التنـــازع	فيها	حـــ�سب	ت�سوره	حيث	تـــو�سل	اإىل	اأّن:	

 

باالأ�سلوبيـــة	 البالغـــة	 مقارعـــة	 يف	 »االإب�ستيميـــة	

تتلخـــ�ص	يف	اأن	منحى	البالغة	متعـــال	بينما	تتجه	

االأ�سلوبيـــة	اجتاها	اختباريا	معنى	ذلك	اأن	املحرك	

للتفكـــري	البالغـــي	قدميا	يت�سم	بتـــ�سور	)ما	هّي(	

فتح	اهلل	اأحمد	�سليمان،	االأ�سلوبية	مدخل	نظري	ودرا�سة	تطبيقية،	�ص32.  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص45.  (((
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مبوجبـــه	ت�سبـــق	ماهيـــات	االأ�سياء	وجودهـــا	بينما	

يت�سم	التفكري	االأ�سلوبي	بالتـــ�سور	الوجودي	الذي	

مبقتـــ�ساه	ال	تتحدد	لالأ�سياء	ماهيتها	اإال	من	خالل	

وجودهـــا«،	واملتاأمل	يف	طـــرح	املـــ�سدي	االب�ستيمي	

الفـــارق	الوظيفـــي	الكامـــن	يف	طبيعـــة	 ي�ستـــ�سف	

تعامـــل	كل	من	البالغة	واالأ�سلوبية	مع	الن�ص،	يلجاأ	

امل�سدي	اإىل	ا�ستخـــدام	لفظة	اإختباريا	وهي	اإ�سارة	

متك�سفة	املعامل	للبعـــد	املنهجي	االختباري	للتفكري	

االأ�سلوبـــي	الـــذي	يعتمـــد	اإثبات	حـــ�سور	املتلقي	يف	

العملية	االإبالغية.

	تتلخـــ�ص	املفارقـــة	الوظيفيـــة	بـــني	البالغـــة	

واالأ�سلوبيـــة	يف	اأن	وجـــود	البالغـــة	ي�سبـــق	وجـــود	

النـــ�ص	يظهـــر	ذلـــك	ويتبـــدى	يف	جملـــة	املقومات	

املعياريـــة	التي	ت�سرتط	البالغة	توافرها	يف	اكتمال	

ون�سجهـــا	العمل	االأدبي	ن�سجا	فنيـــا،	والو�سول	به	

اإىل	م�ستوى	درجات	االإبداع	الق�سوى،	تلج	البالغة	

يف	الن�ص	متو�سلة	بعّدة	معيارية	تعينها	على	احلكم	

عليـــه	باالإيجـــاب	اأو	بال�سلب،	وفـــق	معايري	جاهزة	

ت�سبـــق	ميالد	الن�ص	وظهوره	تتمثل	تلك	املعايري	يف	

�سروط	بالغيـــة	جاهزة	ينبغي	على	املن�سئ	اأن	يعتد	

بهـــا	وي�سلكهـــا	ل�سناعة	اخلطاب	وحتبـــري	ن�سوجه	

الرتكيبية.

علـــى	 وتـــ�سّدد	 �سروطهـــا	 البالغـــة	 متلـــي	 	

	كان	اأو	�سفويا	االأخذ	بها	و�سرورة	
(((

الّنا�ص	راقما

االلتـــزام	بهـــا	وُتدخلهـــا	يف	حـــ�سـاب	بـــاب	�سناعة	

الكالم،	حيث	يتمخ�ص	عن	عدم	ا�ستخدامها	اختالل	

يف	البنى	االأ�سا�سية	امل�سكلة	للعمل	االأدبي	من	جهة،	

واحلكم	بال�سلب	على	العمل	االأدبي	من	جهة	اأخراة	

	ينظر:	عبد	امللك	مرتا�ص،	الكتابة	من	موقع	العدم،	�ص246.  (((

من	قبل	البالغة،	بيد	اأن	عمل	االأ�سلوبية	يبداأ	ب�سكل	

متواز	مع	اإنتاج	الن�ص،	فميالدها	من	ميالد	الن�ص	

و	ال	ت�سبقه	يف	الوجود؛	اإذ	يبداأ	دور	االأ�سلوبية	اإذن،	

بعد	تواجد	الن�ص	م�ستفيـــدة	من	�سروط	البالغة،	

تتناولهـــا	من	منطلق	جمايل،	فيـــ�سكل	ا�ستخدامها	

خمالفـــة	تعبرييـــة،	تتحقـــق	مبوجبهـــا	اإجـــراءات	

اأ�سلوبيـــة،	وهـــذا	ما	يعـــرف	بـ:	ال�سيـــاق	االأ�سلوبي،	

وهـــو	اأهّم	معيـــار	اعتمـــده	Michael Riffaterre يف 

التحليـــل	االأ�سلوبـــي	البنيـــوي	ا�سرتطـــه	يف	حدوث	

القيمة	االأ�سلوبية	وبزوغها.

	ي�ستميـــز	ال�سيـــاق	االأ�سلوبـــي	مـــن	وجهـــة	نظر	

ريفاتـــر	االأ�سلوبية	باأنـــه	لي�ص	مركبا	الأنـــه	ال	يعتمد	

علـــى	�سياق	مـــن	االأفعال	التي	حتّد	مـــن	و�سع	عدة	

مفاهيم	مل�سطلح	واحد،	واإمنا	يرتكز	على	اجلانب	

الل�ساين	من	خالل	تلك	الوحدة	التي	تف�سل	املعنى	

عن	االآخر	من	متوقعه	الرئي�سي	يف	الرتكيب،	لذلك	

تكمن	القيمة	االأ�سلوبية	لل�سياق	يف	نظام	العالقات	

املوجـــودة	بني	الوحدات	الل�سانية	بحيث	ال	يكون	اأي	

اأثر	اأ�سلوبي	اإال	من	خالل	ما	ينتجه	تركيب	الوحدات،	

يتحـــّدد	املنبه	االأ�سلوبي	من	التناق�ص	احلا�سل	بني	

عن�سرين	ل�سانيني	نتيجة	تداخل	طارئ	يف	ال�سياق	

االأ�سلوبي،	وقد	عّرفه	م.	ريفاتري	بقوله:

(le contexte stylistique est un pattern 

linguistique rompu par un élément qui est 

imprévisible et le contraste résultant de cette 

interférence est le stimulus stylistique)(((

 ترجـــم	حميـــد	حلميـــداين	جـــزءا	مـــن	كتـــاب

(essais de stylistique structurale)	للناقد	االأ�سلوب	

((( Michael Riffaterre, essais de stylistique structural, p57
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يريفاتـــري	و	كان	عنـــوان	اجلـــزء	املرتجـــم	منـــه:	

)معايـــري	 	،
(((critères pour l’analyse du style

حتليـــل	االأ�سلـــوب(،	حيـــث	وردت	ترجمةال�سيـــاق	

االأ�سلوبـــي	فجاءت	على	النحو	االآتي	»...	هو	منوذج	

لـــ�ساين	مقطــــوع	بوا�سطـــة	عنـــ�سر	غــــري	متوّقــــع	

والتـــ�ساد	النـــاجت	عـــن	هـــذه	املخالفـــة	هـــم	املنبه	

،	مـــن	�ساأن	هـــذا	ال�سيـــاق	اأن	يحدث	
(((

االأ�سلوبـــي«

مفارقة	فيت�سكل	اإجراء	اأ�سلوبي	�سادم	للقارئ	ناجت	

عن	خمالفة	الن�سيج	الطبيعي	للغة.

	اإن	املتمعـــن	يف	جملـــة	الفروقـــات	التـــي	�ساقها	

عبـــد	الـــ�سالم	املـــ�سدي	بـــني	البالغـــة		واالأ�سلوبية	

بغايـــة	التمعني	يلفـــي	اأنه	اأقامها	بنـــاء	على	املفهوم	

اال�سطالحـــي	اأو	علـــى	املـــوؤّدى	الوظيفـــي	لكل	من	

البالغـــة	واالأ�سلوبيـــة،	بيـــد	اأن	الفـــارق	اجلوهري	

فيلـــي	 منظـــور	 مـــن	 واالأ�سلوبيـــة	 البالغـــة	 بـــني	

�سانـــدر�ص	يكمـــن	يف	املفهوم	اللغوي	بـــني	العلمني،	

االأ�سلـــوب م�سطلـــح	 مـــن	 م�ستقـــة	  فاالأ�سلوبيـــة	

 le style	الـــذي	ا�ستق	من	le stylo	وهو	القلم	الذي	

يعـــد	اأداة	مـــن	اأدوات	الكتابـــة،	اإال	اأن	عبـــد	امللـــك	

	يرى	اأن	االإطالق	العربي	اأدّل	من	حيث	
(((

مرتـــا�ص

املفهـــوم	اللغوي	لالأ�سلوب	الذي	جاء	به	ابن	منظور	

حيـــث	اأن	االأ�سل	يف	االأ�سلـــوب	ال�سطـــر	مـــن	النخل	

والطريـــق	املمتـــد	واملذهـــب	والفـــّن،	الأن	االأ�سلوب	

مي�سي	على	�س�	واحد،	وال�سطر	من	النخيل	يحيل	

على	اال�ستقامـــة	واالتزان	يف	مدلول	االأ�سلوب،	وقد	

بـــرر	عبـــد	امللك	مرتـــا�ص	ا�ستنـــكاره	لعـــدم	تالوؤم	

املفهـــوم	اللغـــوي	لكلمـــة	االأ�سلوب	لدى	الـــدار�سني	

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص27  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	حتليل	االأ�سلوب،	�ص56.  (((

	ينظر:	عبد	املالك	مرتا�ص،	الكتابة	من	موقع	العدم،	�ص88.  (((

الغربيـــني	بقولـــه:	»	...ذلك	بـــاأن	اأ�سل	املعنى	اإمنا	

يقـــوم	على	حتديـــد	الطريقة	التي	يتم	بهـــا	اأو	على	

حدوث	ال�سيء	ال	الو�سيلـــة	يف	حّد	ذاتها	التي	تتخذ	

.
(((

الإجناز	ذلك	ال�سيء«

	تتك�سف	خيوط	املفارقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة	

من	منظور	فيلي	�ساندر�ص	من	حيث	املادة	املعتمدة	

اإذ	»...يتبـــني	اعتمـــاد	هذا	العلـــم	)اأي	االأ�سلوبية(	

علـــى	اللغة	املكتوبة	فـ:	STILUS يف	الالتينية	تعني	

فـــن	الكتابة	وا�ستناد	البالغـــة	بو�سفها	فن	الكالم	

 ،
(((

اإىل	اللغـــة	املنطوقة	باعتبارها	فـــن	الف�ساحة«

البالغـــة	 بـــني	 الفـــرق	 اأن	 للـــدار�ص	جليـــا	 يتبـــني	

واالأ�سلوبيـــة	قدمي	قدم	ن�ساأة	العلمني	مرد	ذلك	اإىل	

طبيعة	العلمـــني	يف	اأدائهما	الوظيفـــي	املنوط	بهما	

قدميا،	فوظيفة	االأ�سلوبية	من	املنظور	ال�سندري�سي	

متمحـــورة	يف	مادتهـــا	اأال	وهـــي	فّن	الكتابـــة	وهذا	

انطالقـــا	من	ا�ستقـــاق	اأ�سل	كلمـــة	االأ�سلوبية	الذي	

يعود	اإىل	اأحد	و�سائل	الكتابة،	اأما	البالغة	فمادتها	

تكمـــن	يف	فـــن	الـــكالم	وقيـــام	البالغـــة	مـــن	قيام	

الف�ساحة،	واملالحـــظ	على	العلمني	ا�سرتاكهما	يف	

م�سطلح	الفن.

	ُتظهـــر	لفظة	فـــن	امل�سرتكـــة	بني	داللـــة	علمي	

البالغة	واالأ�سلوبية	تنافـــرا	وان�سجاما	بارزا	يف	اآن	

واحد	من	حيث	الطريقة	التي	تنتهج	للكتابة	بالن�سبة 

اإىل	االأ�سلوبيـــة،	اأما	بالن�سبـــة	اإىل	البالغة	ففنيتها	

م�سروطة	باللغة	امل�سفوهة	من	جهة	الف�ساحة	التي	

تعّد	مقّوما	هاّما	يف	قيام	علم	البالغة.

	املرجع	نف�سه،	�ص88.  (((

	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص94.  (((
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	ينحـــو	بيري	غريو	وجهة	نقدية	مغايرة	بالقيا�ص	

اإىل	وجهـــة	فيلـــي	�ساندر�ص	النقديـــة؛	اإذ	يرى	بيري	

قـــريو	اأن	البالغـــة	يف	خطوطهـــا	العريـــ�سة	تعـــد	

»...	فّنا	للكتابة	وفّنا	للتاأليف	يف	الوقت	نف�سه،	اإنها	

فـــن	لغـــوي	وفن	اأدبـــي	وهاتان	�سمتـــان	قائمتان	يف	

،	وهاتان	�سمتان	قائمتان	يف	
(((

االأ�سلوبية	املعا�سرة«

االأ�سلوبية	املعا�سرة	فلطاملا	كان	االهتمام	باالأقاويل	

اجلّيدة	واملوؤثرة	من	اأوليات	االهتمام	لدى	االإن�سان	

منذ	زمن	بعيد،	والرغبة	كانت	قوية	لديه	يف	حتقيق	

الكالم	الهادف	واملوؤثـــر،	وفق	�سياغة	لغته	�سياغة	

جميلة	وموؤثـــرة؛	اإذ	اأدى	االهتمام	ح�سب	راأي	فيلي	

�ساندر�ص	بالزخاريف	اللغوية	والكيفيات	التعبريية	

اإىل	ظهور	علمني،	اخت�ص	االأول	باالهتمام	بال�سيغ	

االأ�سلوبية	للتعبـــري	اللغوي،	اأما	العلم	الثاين	فاهتم	

بالـــ�سور	البالغية	ور�سم	اآليـــات	و�سبل	االإفادة	من	

،	ومن	هنا	جتلت	االإرها�سات	االأوىل	
(((

هذه	ال�سور

لظهور	علم	االأ�سلوب	الـــذي	ن�ساأ	يف	جمال	البالغة	

الغربية.

	امل�ستخلـــ�ص	مّما	�سلـــف	تداولـــه	اأّن	االأ�سلوبية	

يف	حقيقـــة	مقا�سدها	الفنية	تتجافـــى	عن	اإ�سدار	

االأحـــكام	العامـــة	املطلقة	وتتحا�سهـــا،	لكنها	جتنح	

اإىل	تطبيـــق	املنهـــج	العلمـــي	الو�سفـــي	يف	حتليـــل	

النـــ�سو�ص؛	اإذ	تـــدر�ص	حتول	النـــ�ص	وانتقاله	من	

�سورة	االإخبـــار	اإىل	�سورة	وم�ستوى	اأقرب	بل	مواز	

للت�سكيل	اجلمايل	التاأثريي.

ب�سط	عبد	ال�سالم	امل�سدي	جملة	من	املفارقات	

	بيري	غريو،	االأ�سلوبية،	�ص27.  (((

	ينظر:	فيلي	�ساندر�ص،	نحو	نظرية	اأ�سلوبية	ل�سانية،	�ص95.  (((

البالغـــة	 بـــني	 املنهجـــي	 املـــوؤدى	 يف	 الوظيفيـــة	

واالأ�سلوبيـــة،	وهـــي	تعـــر	جميعها	عـــن	القطيعة	ال	

عن	حبـــل	التوا�سل	الـــذي	اأ�سار	اإليـــه	عبد	ال�سالم	

املـــ�سدي	اآنفـــا،	و	يبـــدو	اأن	الباحـــث	قـــد	غفل	عن	

اإىل	عالقـــة	االمتـــداد	املتمثلـــة	يف	حبـــل	 االإ�سارة	

التـــوا�سل	امل�سار	اإليـــه	�سابقا،	وبعبـــارة	اأدق	ب�سط	

عبـــد	الـــ�سالم	املـــ�سدي	جملة	مـــن	املفارقـــات	بني	

العلمـــني،	ومل	يتطـــرق	اإىل	الو�سائـــج	التـــي	تربـــط	

بينهمـــا،	فاالأ�سلوبيـــة	والبالغـــة	علمـــان	ال	يخلـــو	

اأمرهمـــا	التفهمـــي	من	اإحدى	الفر�سيـــات	التالية:	

اأوال	اإما	اأن	تتواجدا،	ثانيـــا:	اإما	اأن	تتطابقا،	ثالثا:	

اإمـــا	اأن	تنفي	اإحداهمـــا	االأخـــرى،	فالتواجد	يعني	

الت�ساوق	تاريخيا	وم�سايرة	العلمني	بع�سهما	لبع�ص	

بـــ�سرب	من	املالحمة	والتعالق	يف	انبثاق	االأ�سلوبية	

عـــن	البالغـــة	بعـــد	تقلبـــات	وخمـــا�سات	تاريخية	

يف	النـــ�ساأة،	اأما	التطابـــق	فمتمثـــل	يف	ا�سرتاكهما	

يف	املـــادة	القابلـــة	للتحليـــل	اجلوهـــري	للخطـــاب	

االأدبي،	ويف	مهمـــة	حتليل	اأ�ساليب	التعبري،	لديهما	

مهمـــة	البحث	واملدار�سة	نف�سهـــا	عن	الكالم	املوؤثر	

وحتليل	مكونـــات	اخلطاب	االأدبـــي	وا�ستنباط	منه	

مـــا	هو	فنـــي	وموؤثر،	اإال	اأنه	من	ناحيـــة	اأخراة	ترز	

بني	العلمـــني	مفارقة	وظيفية	تت�سخـــ�ص	يف	م�ساألة	

اإطـــالق	حكم	القيمـــة	التـــي	تنافح	عنهـــا	البالغة	

وتتحا�سها	االأ�سلوبية.	

اأمـــا	النفـــي	فمرهون	باختالفهمـــا	يف	الطريقة	

واملنهـــج	امل�سلوك	يف	ت�سريح	الن�سو�ص؛	اإذ	ت�ستعري	

االأ�سلوبية	من	البالغـــة	االأدوات	البيانية	وتتو�سلها	

للـــو�سول	اإىل	غائيـــة	الكـــ�سف	عن	مالمـــح	الن�ص	

االأ�سلوبيـــة	مـــن	مثـــل	اأ�ساليـــب	التنكـــري،	التكرار،	

االإيجـــاز،	الت�ساد	اأو	الطبـــاق	اأو	العدول	واالنزياح،	
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فـــاأدوات	االأ�سلوبيـــة	هـــي	اأدوات	بالغيـــة	بالدرجة	

االأوىل،	كمـــا	اأن	االأ�سلوبية	ت�ستقـــي	و�سائل	التحليل	

من	علم	الل�سانيات	كي	ت�سطبغ	بطابع	العلمية.

	تتجلـــى	عالقـــة	التنـــايف	من	حيـــث	خ�سو�سية	

االأهداف	واملرامـــي	لكل	من	البالغـــة	واالأ�سلوبية،	

فالبالغـــة	تطمـــح	اإىل	حتليـــل	اخلطـــاب	االأدبـــي	

وتقييمـــه	بقواعد	م�سبقـــة	وجاهـــزة	واحلكم	عليه	

باالبتـــذال	اأو	االإجادة	اأو	باالإح�سان	اأو	االإ�ساءة،	اأما	

االأ�سلوبية	فتتوخى	املنهج	العلمي	الو�سفي	الل�ساين	

وتتكـــئ	عليه	يف	حتليل	امل�سامـــني	التعبريية	للن�ص	

االأدبي،	فتعمل	على	ا�ستظهار	واإبراز	اخلبايا	الفنية	

لالأثـــر	االأدبـــي	با�ستخدامهـــا	لالأ�سلوب	الـــذي	يعّد	

و�سفـــا	للخطاب	االأدبي،	فهـــو	االأدق	و�سيلة	واالأ�سد	

ت�سخي�سا	ملكوناته	البنائيـــة،	ويتم	ت�سجيل	م�ساحة	

الُفـــرادة	والعبقرية	للمتكلم	وفق	الطرائق	امل�سلوكة	

يف	التعبري	عن	الفكـــرة،	فتحقيق	القيمة	االأ�سلوبية	

منوط	بوجود	العديد	مـــن	ال�سبل	التعبريية	للتعبري	

واالإف�ساح	عن	الفكرة	نف�سها	من	منظور	بيري	قريو	

 ،
(((

وهـــذا	ما	ا�سطلح	عليـــه	باملتغـــرّيات	االأ�سلوبية

والتي	تـــ�سكل	كل	طريقة	منهـــا	طريقة	خم�سو�سة	

للتعبـــري	عن	املفهـــوم	ذاته	والفكـــرة	نف�سها،	لذلك	

تقف	االأ�سلوبية	عند	حدود	جماليات	القول	وغائيتها	

جتاوز	حّد	االإبـــالغ	اإىل	االإثارة	والتاأثري	يف	املتلقي،	

لذلك	ميكن	نعت	العالقة	بـــني	االأ�سلوبية	والبالغة	

مـــن	ناحيـــة	بعالقـــة	اندمـــاج	وانـــدراج	وت�سمـــن،	

وبعالقة	قطيعة	وتناف	من	ناحية	اأخراة.	

يتحـــّدد	االأ�سلوب	املائـــز	فنيا	بتوافـــق	عمليتني	

متواليتـــني	يف	الزمـــن	ومتطابقتـــني	يف	الوظيفـــة،	

	ينظر	بيري	قريو،	االأ�سلوبية،	�ص52.  (((

تداولهمـــا	النقـــد	االأدبي	احلديث	وهمـــا	ظاهرتان	

تتحقق	باإ�سقاطهما	التناغمي	�سعرية	ال�سعر	واأدبية	

االأدب،	يتلخـــ�ص	هـــذان	االإجـــراءان	االأ�سلوبيـــان	

يف	حمـــوري:	االختيار	والرتكيـــب	اأي	تطابق	حمور	

االختيار	على	حمـــور	اال�ستبدال	مما	ي�سكل	تنا�سبا	

.
(((

بني	العالقات	اال�ستبدالية	والعالقة	الركنية

خلـــ�ص	عبد	ال�سالم	املـــ�سدي	اإىل	نتيجة	بحثية	

قطعيـــة	قوامها	اأن	االأ�سلوبية	»منهج	علمي	يف	طرق	

االأ�سلـــوب	االأدبـــي	وهـــي	نظرية	�سموليـــة	من	حيث	

تقـــوم	ب�سبـــط	وحتديد	الطـــرق	العلميـــة	لتحليلية	

،	تتـــ�سم	االأ�سلوبيـــة	اإذن،	وفـــق	روؤية	
(((

اختباريـــا«

املـــ�سدي	النقديـــة	بروؤيـــة	�سموليـــة،	فـــكل	املناهج	

النقدية	تعتمد	االأ�سلوب	الذي	هو	مو�سوع	الدرا�سة	

االأ�سلوبيـــة،	والـــذي	يعـــّد	معيـــارا	علميـــا	لت�سريـــح	

وت�سنيـــف	م�سامني	النـــ�سو�ص	االأدبيـــة	ت�سريحا	

دقيقـــا،	وعليه	تغتـــدي	االأ�سلوبيـــة	منبعا	تغرف	من	

معينـــه	كل	نظريـــة	ت�ستلزم	االحتـــكام	اإىل	مقيا�ص	

،	باعتبـــاره	املظهـــر	الفنـــي	والـــ�سكل	
(((

االأ�سلـــوب

اخلارجي	للعمل	االأدبي	االإبداعي.

ت�ستخـــدم	االأ�سلوبيـــة	اأدوات	حتليلية	ت�ستعريها	

مـــن	املخزون	البالغـــي	يف	ك�سف	اأ�ساليـــب	االأدباء	

املبدعـــني	متوخيـــة	الـــو�سف	العلمـــي	لالأ�ساليـــب،	

ولي�ست	تعني	العلمية	هنـــا	معنى	الدقة	وال�سرامة	

التـــي	ت�ستوجبهـــا	العلـــوم	التجريبية،	واإمنـــا	نعني	

بالعلميـــة	الدقـــة	يف	حتليـــل	وا�ستنبـــاط	ومتحي�ص	

الظاهرة	االأدبية	متحي�سا	دقيقا.

	ينظر:	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص76.  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص87.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص87  (((
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	تلج	البالغة	يف	ثنايا	اخلطاب	االأدبي	متغلغلة	يف	

زواياه	من	حيـــث	ا�ستخدامها	لالأ�سلوب	واال�ستعانة	

بـــه	لتحليل	الن�سو�ص	االأدبيـــة	ثم	احلكم	على	هذه	

االأ�ساليـــب	وا�ستخـــال�ص	املحمود	منهـــا	واملذموم،	

بـــني	االأ�سلـــوب	 اإىل	عامـــل	املالءمـــة	 وباالإ�سافـــة	

 
(((

ومو�سوعـــه،	تعد	االأ�سلوبية	منهجا	نقديا	ظريفا

لتحليـــل	النـــ�سو�ص	االأدبيـــة	حتليال	ل�سانيـــا	علميا	

و�سفيـــا	مقرونا	باالإح�ساء	بخـــالف	البالغة	التي	

تعـــد	علما	لدرا�سة	التعبري	اللغـــوي	درا�سة	تقوميية	

معيارية	تعليمية	ح�سب	اطالعنا.

	تعتمد	البالغة	مراعاة	مطابقة	املقال	ملقت�سى	

احلال	ويف	هذا	العنـــ�سر	حتديدا	تتالقى	البالغة	

مع	االأ�سلوبية	من	جانب	اهتمام	االأ�سلوبية	مبراعاة	

مالءمـــة	االأ�سلوب	ملو�سوعـــه،	ويعد	اأحـــد	الركائز	

االأ�سا�سيـــة	التـــي	يقوم	عليهـــا	التفكـــري	االب�ستيمي	

املحـــدد	ملاهيـــة	االأ�سلـــوب	وت�سكيلـــه،	حيـــث	اعتر	

جـــورج	موليينـــه	تعريف	ريت�سلـــي	Richelet	تعريفا	

مكتمـــال	و	نا�سجا،	الأنه	عـــّرف	االأ�سلوب	بالطريقة	

»...التـــي	يتكلم	بها	كل	�سخـــ�ص.	لذلك	هناك	من	

االأ�ساليـــب	بقدر	ما	هنالك	من	اأ�سخا�ص	يكتبون...

على	االأ�سلوب	اأن	يكـــون	وا�سحا	ونقيا	وحيا	و�سل�سا	

.
(((

وممتعا،	و�سحيحا	ومالئما	ملو�سوعه«

عالـــج	زير	ليو	�سييـــت	Leo spit	�سلة	االأ�سلوبية	

بالل�سانيات	قائال:

(la stylistique a mon sens pouvait faire le pont 

entre la linguistique et l, histoire littéraire(
(((

	ينظر:	بيري	قريو،	االأ�سلوبية.  (((

	جورج	موليينه،	االأ�سلوبية،	�ص	107 /106.  (((

((( Leo spitzerétudes de style précédé de Leo spitzer et la lecture 
stylistique par jean Starobinski, p54 

تاريـــخ	 لـــدرا�سة	 لل�سانيـــات	 االأ�سلوبيـــة	 �ُسخـــرت	 	

االأدب	واإنهـــا	تعتّد	بها	يف	درا�سة	الن�سو�ص	االأدبية	

باعتمادها	املنهـــج	الل�ساين	العلمي،	الأن	الل�سانيات	

،	وحتـــى	ن�ستو�سح	
(((

تهـــب	ثمار	بحثهـــا	لالأ�سلوبية

هـــذه	الفكرة	ا�ستع�سنا	براأي	ميكائيل	ريفاتر	الذي	

�سرح	الت�سخري	الل�ساين	االأ�سلوبي	قائال:»ال	يت�سرر	

اإيحاء	الكلمة	حتى	عندما	تبني	الل�سانيات	التاريخية	

باأن	هذا	العنـــ�سر	الغريب	عن	و�سعية	اللغة	املوؤول	

كتعبري	جديد	هو	يف	احلقيقة	�سيغة	قدمية	اأخطاء	

،	اإذن	
(((

بالن�سبة	لل�ساين،	وقائع	بالن�سبة	لالأ�سلوبي«

فما	يراه	الل�ساين	خطاأ	ي�سكل	فائدة	وواقعة	اأ�سلوبية	

بالن�سبـــة	اإىل	االأ�سلوبي،	فالتعـــار�ص	احلا�سل	بني	

الدرا�ستني	الل�سانية	التاريخية	واالأ�سلوبية	يف	تاأويل	

كلمة	ما	ا�ستحـــدث	ا�ستعمالها	بالنظر	اإىل	حقبتها	

الزمنيـــة،	بالن�سبة	اإىل	الل�سانيات	فاإن	ورود	الكلمة	

يف	غـــري	�سياقها	الزمني	هـــو	خطاأ	اأما	بالن�سبة	اإىل	

االأ�سلوبيات	فظهور	لفظة	خمالفة	جلملة	امللفوظات	

امل�ستخدمـــة	يف	�سيـــاق	تعبـــريي	واحـــد	ماألوف	هو	

ت�ساد	بنيـــوي	ك�سر	فيـــه	le contexte stylistique؛ 

اإذ	مثلـــت	الل�سانيـــات	اإىل	حّد	مـــا	معينا	خ�سبا	يف	

،	من	حيـــث	ت�ستقي	
(((

حتديـــد	ماهيـــات	االأ�سلـــوب

االأ�سلوبيـــة	اأدوات	حتليلها	مـــن	الل�سانيات	بدءا	من	

الثنائيـــة	التوا�سجيـــة	اللغـــة	والـــكالم،	لذلـــك	تعّد	

»...االأ�سوات	اأ�سا�ص	اللغـــة	واللغـــة	اأ�سا�ص	الكالم،	

والـــكالم	اأ�سا�ص	االأ�سلـــوب	واالأ�سلـــوب	هـــو	املظهر	

اخلارجي	الذي	يجعل	الكتابة	كتابة	اأو	كتابة	حركة	

برمتها	كاالأ�سلوب	االأدبي	يف	القرن	الرابع	للهجرة،	

	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	حتليل	االأ�سلوب،	�ص45.  (((

	ينظر	عبد	ال�سالم	امل�سدي،	االأ�سلوبية	واالأ�سلوب،	�ص75  (((
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حيـــث	كان	ينه�ص	على	اأناقة	اللغة	وانتقاء	األفاظها	

النـــا�سرة،	وعلـــى	تقطيع	الـــكالم	اإىل	جمل	منمقة	

كاأنها	األـــوان	زاهية	للوحة	زيتيـــة	بديعة	مع	العناية	

.
(((

اإىل	كل	ذلك	باإيقاع	االأ�سلوب«

كثـــريا	ما	تعول	االأ�سلوبية	علـــى	القارئ	وت�ستند	

اإليـــه	يف	ا�ستنبـــاط	الوقائـــع	االأ�سلوبيـــة	من	خالل	

اأحـــكام	تكون	مـــوؤ�سرا	جوهريا	علـــى	وجودها،	كما	

تعتـــره	عن�سرا	فعاال	يف	اإعـــادة	ت�سكيل	الن�ص،	اإذ	

اإن	تنـــاجت	حياة	الن�ص	اأ�سلوبيـــا	وا�ستمرار	تاأثرياته	

االأ�سلوبيـــة	منوطة	مبتلق	حذق،	وعلـــى	القارئ	من	

املنظـــور	االأ�سلوبـــي	اأن	يحوز	علـــى	دعامات	قرائية	

تكفـــل	له	االنخراط	يف	�سياقـــات	الن�ص	التعبريية،	

ال	تعطـــي	البالغة	املتلقي	االهتمـــام	الكبري	بالقدر	

الـــذي	توليه	االأ�سلوبيـــة	له،	فالقـــارئ	بالن�سبة	اإيل	

لبالغـــة	الغربية	ال	يـــ�سكل	اإال	جانبا	مـــن	الدرا�سة	

عك�ص	املتلقي	الذي	يعد	حمـــور	الدرا�سة	االأ�سلوبية	

كلهـــا،	فهـــي	»تدر�ص	داخـــل	امللفوظ	اللـــ�ساين	تلك	

العنـــا�سر	امل�ستخدمة	لفر�ص	طريقة	تفكري	امل�س�	

Encodeur	علـــى	مفـــكك	الـــ�س�	Décodeur فهـــي	

تـــدر�ص	اأي	-االأ�سلوبيـــة	-	فعـــل	التـــوا�سل	ال	كنتاج	

خالـــ�ص	ل�سل�سلـــة	لفظيـــة	ولكـــن	باعتبـــاره	حامال	

.
(((

�سخ�سية	املتكلم	وملزما	ال	نتباه	املر�سل	اإليه«

ال	تتغـــا�سى	االأ�سلوبية	عـــن	ردود	اأفعال	القارئ	

جتـــاه	الر�سالـــة	الل�سانيـــة،	حيـــث	تعتـــره	منتجـــا	

وم�ساهمـــا	فعـــاال	يف	بلـــورة	الروح	احليويـــة	للن�ص	

بلـــورة	ا�ستجداديـــة،	لذلك	جـــزم	جـــورج	مولينيه	

	عبد	امللك	مرتا�ص،	الكتابة	من	موقع	العدم،	�ص95.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	التحليل	االأ�سلوبي،	�ص66.  (((

	.
(((

بـــاأن	االأ�سلوبيـــة	يف	نهاية	االأمـــر	اأ�سلوبيـــة	تلق	

فمهمـــة	االأ�سلوبية	»هي	درا�سة	اللغة	من	زاوية	نظر	

مفـــكك	الـــ�س�	decodeur ...	و�ست�سبح	االأ�سلوبية	

يف	هـــذه	احلالة	علمـــا	ل�سانيا	لتاأثـــريات	االإر�سالية	

وملردوديـــة	فعـــل	التـــوا�سل	ولوظيفة	االإكـــراه	التي	

،	تعكف	االأ�سلوبية	على	
(((

متار�سها	على	انتباهنـــا«

اقتفـــاء	اأثر	الر�سالة	الكالميـــة	يف	املتلقي؛	اإذ	تهتم	

بـــردود	اأفعالـــه	التـــي	غالبا	ماتكـــون	مـــوؤ�سرا	على	

وجـــود	منبهـــات	اأ�سلوبيـــة	داخـــل	النـــ�ص	ال	االأخذ	

 بتلك	الردود	من	زوايـــة	اأ�سلوبية	ريفاترية	قائلة	بـ:

)))pas de fumée son feu،	اأخـــذا	قطعيـــا،	لذلـــك	

ي�سغل	املتلقـــي	يف	الـــدرا�سات	االأ�سلوبيـــة	احلديثة	

حيـــزا	وظيفيـــا	اإنتاجيـــا	معتـــرا	حيـــث	تتوقف	كل	

التاأثـــريات	االأ�سلوبية	عليه	عـــر	االأع�سر	واالأزمنة	

من	املفهوم	الريفاتري.

مل	تـــول	البالغـــة	الكال�سيكية	الغربيـــة	العناية	

بـــه،	 االأ�سلوبيـــة	 عنايـــة	 درجـــة	 بنفـــ�ص	 باملتلقـــي	

واهتمامهـــا	كان	حمـــ�سورا	يف	غر�سهـــا	التعليمي؛	

اأي	اإعالم	املتلقي	بواقع	ما	دون	ا�ستدعاء	العواطف	

باالإ�سافة	اإىل	الغـــر�ص	االأخالقي	املت�سمن	ويتعلق	

،	غري	اأن	
(((

بتعليـــم	املجتمـــع	يف	جمـــال	االأخـــالق	

القارئ	يف	الـــدرا�سة	االأ�سلوبيـــة	يتفاعل	مع	الن�ص	

وين�سغل	باأبعاده	الداللية	وبتحديد	مواطن	احل�سن	

واجلمـــال	فيه	من	حيث	عنايته	بدرجة	توتره	وبفك	

اإغفاالته	التي	تعـــّد	وازعا	كفيال	ل�سّده	واال�ستحواذ	

علـــى	ذهنه	بوا�سطة	ما	يحـــوز	عليه	من	انحرافات	

	جورج	موليينيه،	االأ�سلوبية،	�ص21.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	التحليل	االأ�سلوبي،	�ص68.  (((

	ينظر:  (((

Michael Riffaterre, essais de stylistique structurale, p42

	ينظر:	هرني�ص	بليث،	البالغة	واالأ�سلوبية،�ص26.  (((
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جمازية	وتناق�سات	�سياقيـــة،	حيث	يتغلغل	القارئ	

يف	النـــ�ص	منخرطا	يف	�سياقاته	التعبريية	املت�سعبة	

بتطلع	و�سغف	كبريين	بغية	فك	طال�سمه	والو�سول	

اإىل	�سماته	التي	حتفظ	للن�ص	خ�سو�سيته	وللموؤلف	

عبقريتـــه،	بيد	اأن	املتلقـــي	يف	البالغة	ي�ستحيل	اإىل	

ناقد	غري	مو�سوعي	»فرمبا	تع�سب	الناقد	وانطلق	

مـــن	موقف	م�سبـــق	فتعـــ�سب	على	ال�ساعـــر	جملة	

وتف�سيال	و�سّنع	عليه،	ومل	يقّر	له	بف�سل	وال	اعرتف	

،	بينمـــا	تفـــ�سل	االأ�سلوبية	
(((

لـــه	مبوهبـــة	�سعرية«

يف	بعـــ�ص	جوانبهـــا	التحليليـــة	من	مثـــل	االأ�سلوبية	

(((

 البنيويـــة	ملكائيـــل	ريفاتـــر	النـــ�ص	عـــن	موؤلفـــه

il ne reste de l,auteur que le texte،	فاالأ�سلوبيـــة	

،	الأنها	تدر�ص	
(((

بنيويـــة	من	حيث	طبيعـــة	مادتهـــا

العالقات	الرتاتبية	لعنا�سر	الن�ص	املكونة	لوحدته	

وبغـــ�ص	الطـــرف	عـــن	اأن	تكـــون	املقاربـــة	البنيوية	

مطمو�سة	اأو	ر�سميـــة	فاإنها	تغطي	اليوم	اأو�سع	حقل	

االأ�سلوبيـــة	 كانـــت	 واإن	 	،
(((

االأ�سلوبيـــة ميـــدان	 يف	

تعتمـــد	العديد	من	النظريات	مبا	يف	ذلك	الل�سانية	

نهايـــة	 فاإنهـــا	يف	 الرغماتيـــة،	 اأو	 اأو	ال�سيميائيـــة	

 ،
(((

املطـــاف	يف	نظـــر	منّظريهـــا	اإجـــراء	تطبيقي

ميار�ص	على	مادة	اأال	هي	اخلطاب	االأدبي.

	تزداد	الهوة	غورا	يف	بع�ص	جوانب	املفارقة	بني	

 ،
(((

االأ�سلوبية	والبالغة	يف	كون	االأ�سلوبية	اأ�سلوبيتني

اأ�سلوبيـــة	متعلقة	باالإنتـــاج	االأدبي	وتخـــ�ص	املوؤلف	

وعمله	االأدبي،	واأ�سلوبية	متعلقة	باملتلقي	وبوظيفته	

	عبد	امللك	مرتا�ص،	نظرية	البالغة،	�ص248.  (((

ميكائيل	ريفاتر،معايري	التحليل	االأ�سلوبي،	�ص47.  (((

	ينظر:	جورج	مولينيه،	االأ�سلوبية،	�ص86.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص93.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص89.  (((

	ينظر:	املرجع	نف�سه،	�ص21.  (((

اال�ستقرائيـــة	ال�ستكنـــاه	مكونـــات	اخلطاب	وك�سف	

اأبعـــاده	الدالليـــة	اخلفيـــة،	فاالأ�سلوبيـــة	جتمـــع	يف	

درا�ستهـــا	بني	حتليل	االأثر	االأدبي	وبني	تق�سي	اأثره	

يف	املتلقي.	

تظهر	عالقة	توا�سجية	بـــني	البالغة	االأ�سلوبية	

مـــن	حيـــث	ارتباطهما	بالنقـــد؛	اإذ	يظهـــر	ارتباط	

البالغة	بالنقد	من	حيـــث	اإن	البالغة	الكال�سيكية	

علم	معيـــاري	ير�سل	االأحـــكام	النقديـــة	التقييمية	

بوا�سطـــة	اعتمـــاد	البالغـــة	النقـــد،	فهـــي	تتو�سله	

اأثناء	حتليلها	للن�سو�ص	وحتكم	على	العمل	االأدبي	

مبقتـــ�ساه	اإما	باملدح	اأو	الـــذم،	بينما	تتحدد	عالقة	

االأ�سلوبيـــة	بالنقـــد	يف	كونهـــا	و�سيلـــة	م�سعفـــة	له؛	

اإذ	يحتكـــم	الناقـــد	اإىل	مـــو�سوع	االأ�سلوبية	اأال	وهو	

االأ�سلـــوب	لتحليـــل	م�سامـــني	النـــ�سو�ص	االأدبيـــة	

فت�سبـــح	االأ�سلوبيـــة	وفـــق	هـــذا	االإجـــراء	م�سخرة	

خلدمة	امل�سار	االنتقادي.

	يرتكز	الناقد	على	الـــذوق	وي�سرت�سد	بفاعليته	

يف	تعاملـــه	مع	الن�سو�ص؛	اإذ	ي�سهم	يف	تعريتها	من	

كل	حليـــة	مو�سوعيـــة،	فتكون	الذاتيـــة	غالبة	عليها	

ال	حمالـــة،	بينمـــا	حتتكـــم	االأ�سلوبيـــة	يف	حتليلهـــا	

للنـــ�ص	االأدبي	اإىل	الذاتيـــة	واالنطباعية	املتوجتني	

باملو�سوعيـــة،	وهذا	من	خالل	القـــراءات	الن�سقية	

املتكـــررة	لتاأكيـــد	االنطبـــاع	مـــن	خـــالل	�سواهـــد	

اأ�سلوبيـــة	ماثلـــة	»..	يقـــراأ	الناقد	العمـــل،	ثم	يعيد	

قراءتـــه،	دون	اإهمـــال	اأي	جزء	منـــه،	اإىل	اأن	ياألفه	

لدرجـــة	ينتابـــه	انطباع	جمايل	– نفـــ�سي	مهيمن-	
وميكـــن	لهـــذا	االنطباع	اجلمايل	النفـــ�سي	املهيمن	

اأن	ي�سمى	-االأثر-...	وعندما	ي�سبح	هذا	االنطباع	

اأكيـــدا	وثابتا	وهذا	ال	يكون	اإال	بعد	قراءات	متكررة	

ومتتاليـــة،	ينطلق	الناقـــد	يف	العمليـــة	الثانية	وهي	
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تتم	كذلك	يف	�سل�سلة	من	القراءات	املتتالية	للن�ص	

ذاته:	يتعلـــق	االأمر	هنا	باكت�ساف	تف�سيل	�سكلي	اأو	

عادة	لغويـــة	اأو	خا�سية	كالمية	تلفت	انتباه	القارئ	

من	حيث	هي	�سمة	متكررة	يف	العمل	من	جهة،	ومن	

،	فمن	�ساأن	
(((

حيث	هي	ترتبط	باالنطباع	املهيمن«

الـــذوق	واالنطبـــاع	املعززيـــن	باالختبـــار	والتدقيق	

اأن	يزيـــدا	مـــن	عمـــق	التحليـــل	واالرتقـــاء	بالن�ص	

اإىل	درجاتـــه	الفنية	القـــ�سوى	ويحوالنه	اإىل	ذاتية	

م�سروعة	بعد	تنهجيها	مو�سوعيا.

	يتجلى	هذا	املنزع	التقديري	يف	توجيه	ميكائيل	

ريفاتـــر	»...الدرا�سة	االأ�سلوبية	يف	اجتاه	املتلقي...	

لكـــن	بـــدون	جـــدال	)ريفاتر(	هـــو	اأكرث	مـــن	ركز	

وبـــو�سوح	تام	علـــى	هذه	النقطـــة	االأ�سا�سية	ونذكر	

عنده	اأهمية	التاأثري	عند	القراءة	من	حيث	هو	منبه	

.
(((

لعمل	متييزي	وتف�سريي	لواقع	اأدبي«

	وما	ميكن	ا�ستخال�سه	مما	�سبق	ب�سطه	وتداوله	

هو	اأن	خيوط	العالقة	بني	االأ�سلوبية	والبالغة	تتمنت	

اأحيانا	وت�سعف	اأحيانا	اأخراة،	يتبني	هذا	التاأرجح	

ويتكـــ�سف	للعيـــان	من	حيـــث	االختـــالف	الوظيفي	

واالختـــالف	الغائي	لكال	العلمـــني،	ين�سهران	تارة	

وينف�سالن	اأخـــراة	من	حيـــث	ت�ساوقهما	تاريخيا،	

ويتقاطعـــان	يف	مـــو�سوع	التحليـــل	وهـــو	اخلطـــاب	

االأدبي،	فباالإ�سافة	اإىل	ا�ستعانة	االأ�سلوبية	باأدوات	

التحليل	الل�ساين،	تتوخـــى	االأ�سلوبية	املنهج	العلمي	

الل�ساين	الو�سفي	لو�سف	خ�سائ�ص	الن�ص	املائزة	

اأ�سلوبيـــا	بحيث	ت�ستعري	االأ�سلوبيـــة	اأدوات	البالغة	

؛ 
(((

البيانيـــة	لتك�سيف	وت�سنيف	�سماتهـــا	اأ�سلوبويا

	املرجع	نف�سه،	�ص74-75  (((

	املرجع	نف�سه،	�ص88-89.  (((

	يعود	امل�سطلح	لرائده	عبد	املالك	مرتا�ص	من	خالل	كتاب	الكتابة	من	موقع	  (((

العدم،	�ص89.

اإذ	مـــا	اإن	تكر�ص	االأ�سلوبية	نف�سها	لتحليل	اخلطاب	

االأدبي	ت�ستحيل	اأدواتهـــا	اإىل	اأدوات	اأ�سلوبية،	ومن	

االأكيد	اأن	االأ�سلوبية	ت�سعى	اإىل	اال�ستقالل	بذاتيتها	

مـــن	حيث	مراماه	اخلا�ص	وكعلم	ي�ستعي�ص	باأدوات	

االإجـــراء	اللـــ�ساين	فهي	تتـــ�سم	جوهريـــا	بالبحث	

اللـــ�ساين	واالأدبـــي	يظهـــر	يف	�سكل	تر�سيـــخ	عميق	

.
(((

فعلي

تهتـــم	البالغـــة	باإنتـــاج	االأثـــر	الـــذي	يتلقفـــه	

املتلقي	من	خالل	عنـــ�سري	التاأثر	والتاأثري،	بينما	

تدر�ص	االأ�سلوبيـــة	�سبل	واآليـــات	التاأثري	عن	طريق	

حتليـــل	م�سوغاتـــه	االإجرائيـــة	واإبـــراز	جمالياتـــه،	

التـــي	تـــ�سكل	وازعا	مغريـــا	للمتلقـــي	فيتاأثـــر	بها،	

تتحـــدد	وظيفـــة	االأ�سلوبيـــة	بـــدرا�سة	اخل�سائ�ص	

اللغويـــة	التـــي	تنقل	الـــكالم	من	�سياقـــه	االإخباري	

اإىل	�سيـــاق	تاأثريي	جمايل	وهي	�سمـــة	اأ�سلية	ثابتة	

يف	وظيفيتها،	ت�ستعني	االأ�سلوبيـــة	باملنهج	الو�سفي	

الل�سانيـــات	 علـــم	 مـــن	 اأدوات	حتليلهـــا	 فت�ستقـــي	

واملتلخـــ�سة	يف	الثنائيـــات:	اللغة	والـــكالم،	الدال	

واملدلـــول،	و	حموري	االختيـــار	والرتكيب؛	اإذ	اإن	يف	

اتـــ�ساق	وتناغم	هذين	املحوريـــن	جت�سيدا	للوظيفة	

	من	منظور
(((

ال�سعرية،	التي	تعّد	وظيفـــة	اأ�سلوبية

 

باعتبـــار	تقاطعهمـــا	امل�سرتك	يف	العنايـــة	بجمالية	

اللغـــة،	تتبـــدى	خيـــوط	التـــ�ساكل	الوظيفـــي	بـــني	

االأ�سلوبيـــة	والبالغة	من	حيث	اعتمادهما	االأ�سلوب	

يف	املقام	االأول	واالأخري	لتحليل	م�سامني	الن�سو�ص	

االأدبية.

	ينظر	جورج	موليينه،	االأ�سلوبية،	�ص85.  (((

	ميكائيل	ريفاتر،	معايري	حتليل	االأ�سلوب،	�ص70.  (((
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َموٌت ُمخـَتِلٌف))(: روايُة الوريِث اإلشكالي
َمْن أنا؟ وكيف للذات أن تستردَّ ذاَتها؟

د. حــ�ضن الــمــودن

مراكش. املغرب

elmouden63@gmail.com

03/21/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/25/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

نفـــرت�ص	يف	هـــذا	البحـــث	اأن	الكتابـــة	الروائية	عند	حممـــد	برادة	تتميز	بهـــذه	العودة	اإىل	الـــذات،	واإىل	

	اأنا؟	لكنها	العودة	التـــي	تبحث	عن	اأ�سكال	اأخرى	للقـــول	والكتابة،	بعيًدا	عن	ال�سكل	 الـــ�سوؤال	االإ�سكايل:	َمـــــنرْ

	ميكن	ت�سميته	بــ:	 االأوتوبيوغـــرايف	التقليدي،	وبعيًدا	عما	ي�سمى	بالتخييل	الذاتي.	فاالأمر	يتعلق	ب�سكٍل	�سرديٍّ

روايـــة	االأنـــا،	ومتكن	قراءته	بو�سفه	اأوتوبيوغرافيـــة	وبو�سفه	رواية؛	واأ�سئلته	جديدة	تـــدور	حول	هذا	الوريث	

مـــه،	وهو	يفكر	يف	م�ساألـــة	نقل	هذا	االإرث	 االإ�سكايل	الـــذي	يعـــود	اإىل	اإرثـــه	ال�سخـــ�سي	والعائلي	ي�سائله	وُيـقورِّ

وتو�سيله	اإىل	االأجيال	الالحقة.

الكلمات املفاتيح:

رواية	-	رواية	االأنا	-	الوريث	االإ�سكايل	-	نقل	وتو�سيل...

.	حممد	برادة،	موٌت	خمتلٌف. 	(((
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Different death: The problematic Heir

Dr. Hassan Elmouden
Marrakech. Morocco 

elmouden63@gmail.com

Abstract:
I assume that this question: who am I? is the central question in the novels of the 

Moroccan writer Mohamed Berrada. But this issue is addressed in a different way: it's 
more of this classic autobiographical form, nor this new autobiographical form called: 
fiction... It is a form that can be called: novel of I, and that can be read as a novel and 
autobiography at the same time, and dealing with emerging issues: can - we say of this 
problematic heir who questioned his legacy, and the question of the transmission of this 
legacy to his son, to the new generation...

Keywords: 

Novel- novel of I-  problematic Heir -  Transmission..
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1- من »التخييل الذاتي« اإىل »رواية االأنا«:

ننطلـــق	يف	بحثنا	هـــذا	من	افـــرتا�ص	مفاده	اأن	

الكتابـــَة	الروائيـــَة	عنـــد	حممد	برادة،	مـــن	روايته	

االأوىل:	لعبة الن�ضيان ))98)(	اإىل	روايته	االأخرية:	

مـــوٌت متلـــٌف )))0)(،	تتميز	بهـــذه	العودِة	اإىل	

:	َمـــــن	اأنا؟؛	لكنها	 الـــذات،	واإىل	ال�سوؤاِل	االإ�سكايلرِّ

العودُة	التي	تبحث	عن	اأ�سكاٍل	اأخرى	للقول	والكتابة	

،	ورمبا	 	التقليديرِّ بعيًدا	عن	الـــ�سكل	االأوتوبيوغرايفرِّ

يعود	ال�سبب	يف	ذلك	اإىل	اأن	هذه	العودَة	َتـحُدث	يف	

:	ال�سّك	يف	االأ�سكاِل	ال�سرديِة	ال�سائدة،	 ع�سر	ال�سكرِّ

وخا�سة	يف	قـــدرِة	االأوتوبيوغرافيـــا	التقليديِة	على	

الـــذات؛	 اإىل	حقيقـــة	 والـــو�سوِل	 الُهــويـــِة	 حتليـــل	

والـــ�سّك	يف	خطابات	اليقـــني،	يف	املُــُثــل	ال�سيا�سية	

اال�سطرابـــات	 بعـــد	 االإيديولوجيـــة	 واخلطابـــات	

الكرى	التي	ي�سهدها	املجتمع	االإن�ساين	يف	الع�سر	

الراهـــن:	»..	بداأُت	يقـــول	ال�سارُدــــ	اأفقـــُد اإميايَن 

القـــدمَي باأن هنـــاك معًنى للعامل باجتـــاه التطور 

والتقـــدم.. اأنا اأعتـــر ال�ضكَّ مالزمـــا للبحث عن 

.
(((

روؤيٍة متوازنة..«	

وهكذا،	فالروايُة	االأخرية،	كما	الروايُة	االأوىل،	

	بها	 تبحُث	عـــن	�سيٍء	ُيـنا�سُب	ال�سكـــوَك	التي	األقترْ

	خا�سة،	جتاَه	 العلوُم	االإن�سانيُة،	والتحليـــُل	النف�سيُّ

	 االأوتوبيوغرافيا	التقليديِة:	تبحُث	عن	�سكٍل	�سرديٍّ

،	وياأخذ	بعني	االعتبار	 	والتخييليرِّ ميزج	بني	الواقعيرِّ

	متثُّـــــٍل	للـــذات،	 	املوجـــوَد	يف	كلرِّ اجلـــزَء	التخييلـــيَّ

	 	ي�ستطيـــع	الـــ�سوُغ	التخييليُّ 	حـــدٍّ ويكـــ�سُف	اإىل	اأيرِّ

ــَر	عن	الذات	اأكرَث	 للمادة	االأوتو/	بيوغرافيِة	اأن	ُيــعبرِّ

	من	وجود	هذه	الذات. 	حقيقيٍّ 	جزٍء	واقعيٍّ من	اأيرِّ

موٌت	خمتلف،	�ص200. 	(((

	 بالنظـــر	اإىل	روايتـــه	االأوىل	))98)(،	َعـِمـلـــترْ
العديد	من	الـــدرا�ساِت	النقديِة	على	ت�سميِة	ال�سكِل	

ـــــده	ذلـــك	البحُث	عـــن	اأ�سكاٍل	 	الـــذي	ولَّ الـــ�سرديرِّ

،	خا�سًة	 جديدٍة	للقول	والكتابة	بـــ:	التخييِل الذاتيِّ

واأن	الكتابَة	يف	هذه	الروايِة	االأوىل	تاأتي	خارَج	اإيقاع	

د	الـــرواَة،	وال	توؤمن	 ،	وُتـعـــدرِّ الزمـــن	الكرونولوجـــيرِّ

	 بوجـــوِد	نقطِة	انطـــالٍق	واحـــدٍة	ووحيـــدٍة	للمحكيرِّ

ى	 ،	وت�ستغُل	باللغـــِة	ال�سعرية،	وتتغذَّ االأتوبيوغـــرايفرِّ

،	وت�ستثمـــر	اال�ستيهامات..؛	 مـــن	التحليِل	النفـــ�سيرِّ

ومـــع	ذلـــك،	فـــاإين	اأميـــُل	اإىل	ت�سميِة	هـــذا	ال�سكِل	

)مـــوٌت  االأخـــرية	 روايتـــه	 يف	 وخـــا�سًة	 اجلديـــد،	

	 متلـــٌف، ))0)(،	مبـــا	يقرتحه	الناقـــُد	الفرن�سيُّ

: روايُة الأنا 
(((

املعـــا�سُر	فيليب	فوري�ست	))00))
Roman du Je،	وذلك	لالأ�سباب	االآتية:

اإن	الكـتـابــــُة	الـروائـيـُة	عـنـد	مـحـمـد	بـرادة،	فــي	 ●●

افـتـرا�سي،	بـعـيـدٌة	عـن	تـلـك	االأنـــا	الـمـتـمـركـزة	

L »التي	غرق	فيها	
,
ego littérature	االأدب	داخـل

،	ذلك	الأنهـــا	كتابٌة	ال	تتبنى	تلك	 التخييـــُل	الذاتيُّ

االأنا	التـــي	يطغى	التخييُل	يف	�سنعهـــا	واإنتاجها،	

 Littérature	املتعّدي	غرَي	االأدَب	ذلك	تتبنى	ال	كما

الـــذي	 بـــارت(	 روالن	 )بتعبـــري	 	intransitive

ال	يعتنـــي	اإال	بذاتـــه	ومب�ساكله	اخلـــا�سِة	ال�سكليِة	

واجلمالية،	بـــل	اإنها	كتابٌة	تتميـــز،	وبالنظِر	اإىل	

	والتاريخـــي،	بالعودة	 	والثقـــايفرِّ �سياِقهـــا	االأدبـــيرِّ

:	فاالأمُر	يتعلق	دوما،	عند	
(((

اإىل	االأدِب	املتعـــدي

حممد	بـــرادة،	بكتابِة	�ضيٍء ما،	وقد	َيـ�سُدر	هذا	

الـــ�سيُء	عن	الواقع	اأو	الذاِت	اأو	العائلِة	اأو	التاريخ	

(((  Philippe Forest, Le Roman.
((( Dominique Viart (Direction), Paradoxes du biographique.
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اأو	الذاكرة...	فالكتابُة	عنده	تن�سغل	دوما	ب�سيٍء	

يقـــع	خارَجــها،	ومن	اأهـــم	هذه	االأ�سيـــاِء	م�ساألُة	

التعبري	عـــن	الذات؛	والـــذاُت	هنا	ليـــ�ست	كائنـًا	

مـــن	دون	حمـــدداٍت،	ووظيفـــُة	الكتابـــِة	هـــي	اأن	

	الذي	 ُتــ�سائَل	الـــذاَت	من	خالل	العن�سِر	العائليرِّ

نها،	واأن	 ـ�سها،	ومن	خالل	االأ�سوِل	التي	ُتــكورِّ يوؤ�سرِّ

تك�سَف	كيف	تقوُل	هذه	الذاُت	حكايَتــها	العائليَة،	

ـُر	اأو	تعيُد	بنـــاَء	ما	يربطها	 وكيف	حتلـــم	فـــُتــك�سرِّ

 :histoire / Histoire	/التاريـــخ	احلكايـــة	بهـــذه

»لكننـــي	اأ�ضاأل: ملاذا ميتنع البـــ�ضُر، يف عناٍد، عن 

النظـــِر اإىل مـــا �َضــَبــقهـــم واإىل مـــا هـــو معـــا�ضٌر 

.
(((

لهم، اإىل كلِّ ما يثري التفكرَي والتاأمَل؟«

الكتابـــُة	الروائيُة	عند	حممد	برادة،	وخا�سة	يف:	 ●●

موت متلف،	ُتــعيُد	ال�سرعيَة	اإىل	�سمرِي	املتكلِم	

	الـــذي	كان	يف	الروايـــات	ال�سابقِة	على	 الروائـــيرِّ

،	ولكن	بخ�سائ�َص	جديدٍة:	منها	 التخييِل	الذاتيرِّ

 ،
(((

اأن	روايـــَة	االأنـــا،	كما	و�سح	فيليـــب	فوري�ست

تدعونـــا	اإىل	اأن	نقراأهـــا،	يف	وقٍت	واحـــٍد	وب�سكٍل	

متزامٍن،	بو�سفها	اأوتوبيوغرافيًة	وبو�سفها	روايًة	

)تتاألـــف	مـــوٌت متلـــٌف	من	حمكيـــني	رئي�سني:	

	ب�سمري	املتكلـــم	على	لـــ�سان	ال�سخ�سية	 حمكـــيٌّ

	ب�سمري	الغائـــب	يتواله	�سارٌد	 املركزيـــة،	وحمكيٌّ

جمهوٌل	تارة	وراوي	الـــرواة	تارًة	اأخرى(،	وذلك	

	ذاٍت	اإال	اأن	يتحـــوَل	 	حمكـــيرِّ الأنـــه	ال	ميكـــن	الأيرِّ

	 اإىل	روايـــة:	»اأعـــرُف	اأن	ا�ستعـــادَة	حياِتــنا،	باأيرِّ

�سكٍل	نختـــاره،	ال	ت�ساعدنـــا	علـــى	حـــذِف	مقطٍع	

اأو	�سورٍة	من	فيلِم	الذاكرِة	املُـ�ستبِك	مع	تفا�سيَل	

وا�ستيهاماٍت	ال	ندري	من	اأين	تنبثق.	اإال	اأن	العتبَة	

)))	موٌت	خمتلف،	�ص31.

((( Philippe Forest, Le Roman, p16.

الـُعــمريـــَة	التـــي	اأجتازهـــا	االآن	جتعـــل	نظرتي،	

ــَر	ما	كانا	عليه	من	قبل.	 تقييمي	لهواجـــ�سي،	َغـيرْ

هـــل	اأ�ستطيـــع	االإمـــ�ساَك	بالفـــروق؟	هـــل	اأتغلب	

	اأمامي	كلمـــا	ا�سرتجعُت	 على	املتاهة	التـــي	متتدُّ

.	وهذه	اأ�سئلٌة	تك�سف	الفرَق	
(((

�سريورَة	حياتي؟«

	الذي	يحب	اأن	ت�سبَح	اأناه	يف	 بـــني	التخييِل	الذاتيرِّ

	Le fictif«	الذي	ينتمي	اإىل	جمال	
رِّ
مياه	»اخليايل

املتخيـــل	L’ imaginaire،	وبـــني	روايـــة	االأنا	التي	

ت�ستخـــدم	التخييـــَل	باعتبار	وظيفتـــه	يف	ال�سوؤاِل	

 ،
(((Fonction élucidante والتحليِل	والتو�سيـــح	

	االأ�سا�َص	هو:	كيف	 واعيًة	باأن	الـــ�سوؤاَل	االإ�سكايلَّ

	ذاَتــها؟	 للذاِت	اأن	ت�سرتدَّ

الكتابـــُة	عند	حممد	بـــرادة	تثري	م�ساألـــَة	تو�سيِل	 ●●

املـــوروِث	وتبليِغـــــه	اإىل	االأجيـــاِل	اجلديدة،	فهذا	

الـــ�سوؤاٌل	االأخـــرُي	حـــول	وظيفـــِة	التخييـــِل	يتفرع	

ي�ستدعـــي	 اأال	 االأوُل،	 اإ�سكاليـــني:	 �سوؤالـــني	 اإىل	

	ذاَتــها،	 االأمـــُر	اأن	متار�َص	الـــذاُت،	وهي	تـــ�سرتدُّ

	 التاأويَل	واإعادَة	الرتكيـــب؟	والثاين،	ملاذا	ت�سرتدُّ

	غايٍة	تفعُل	ذلـــك؟	اأال	تبدو	 الـــذاُت	ذاتهـــا،	والأيرِّ

نـــ�سو�ص	برادة	الروائية،	مـــن	روايته	االأوىل	اإىل	

روايتـــه	االأخرية،	وكاأنها	حتـــاول	»	اإنقاَذ	»	ما�ٍص	

ما،	موروٍث	ما،	واإي�ساَلـــــه	اإىل	االأبناِء	واالأجياِل	

اجلديدة:	فعندما	ميـــوُت	كائٌن	عزيٌز،	اأو	عندما	

يتقاعـــد	مثقـــٌف	�ساهٌد	علـــى	حتـــوالت	الع�سر،	

	اإنقاُذ	مـــا	ميكن	اإنقاُذه	قبل	 يكـــون	من	ال�سروريرِّ

فوات	االأوان..	اأال	يعنـــي	ذلك	اأن	هذه	الن�سو�َص	

)))	موٌت	خمتلف،	�ص9.

)))	بخ�سو�ص	الفرق	بني	اخليايل	والتخييلي،	وبخ�سو�ص	وظيفة	التحليل	

والتو�سيح،	ُيـنظر:

Dominique Viart: «L’archéologie de soi dans la littérature 
française», in: Vies en récit, Formes littéraires et médiatiques 
de la biographie et de l’autobiographie, p107 137.
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ت�ستجيـــُب	لـــ�سرورٍة	حيويٍة	وملحاحـــة؟	اأال	يبدو	

بـــرادة،	 نـــ�سو�ص	 يف	 	 االإ�سكايلَّ الـــ�سوؤاَل	 وكاأن	

وخـــا�سة	يف	روايتـــه	االأخـــرية،	هـــو	�سوؤاُل	نقـــِل	

املـــوروِث	وتو�سيِلــه	اإىل	االأجيـــال	الالحقة:	كيف	

ُنـعيـــُد	تركيـــَب	ذلك	املـــا�سي،	كيف	ُنـعيـــد	تاأويَل	

ذلك	املوروث،	بالطريقة	التي	ُتدَرُك	بها	االأهميُة	

الرمزيُة	ِلـَما	ُينـَقــُل	وُيــعطى،	اأي	االأهميُة	الرمزيُة	

ـــًة،	بعبورها	 لهذه	االأ�سيـــاِء	التي	البد	اأن	تبقى	حيَّ

مـــن	يٍد	اإىل	يد،	مـــن	اأٍب	اإىل	ابن،	مـــن	جيٍل	اإىل	

.
(((

جيل؟

ُتــها	يف	 روايـــُة	االأنا	عند	حممد	برادة	تتجلى	ِجـــدَّ ●●

:	يف	روايته	 اأنها	تطرح	م�ساألَة	االنتـــ�ساِب	العائليرِّ

االأوىل: لعبـــة الن�ضيان	يحتفي	باالأم،	ويركز	على	

عالقـــة	االبن	باأمه،	مت�سائال	ما	معنى	اأن	ينت�سَب	

االبُن	اإىل	عامل	االأمومة؛	ولكنه	يف	روايته	االأخرية: 

مـــوٌت متلـــٌف يحتفي	باالأب، ويركز	على	عالقة	

االبـــن	باأبيه	اأو	االأ�سح	على	عالقـــة	االأِب	بابنه..	

ويف	االأحوال	كلرِّــها،	فهي	ن�سو�ٌص	ت�ستحوُذ	عليها	

الوجـــوُه	العائليُة	مبـــا	ي�سمح	بـــاأن	نتحدَث	يف	كل	

	بو�سٍع	 واحٍد	منها،	ويف	الوقِت	نف�ِســه،	عن	حمكيٍّ

	َيـخلـــُق	تعالقـــاٍت	بـــني	اأ�سكاٍل	 	اإ�سكايلٍّ اعتبـــاريٍّ

�سرديٍة	خمتلفـــٍة	مو�سوُعــها	كلُّها	هـــو	االنت�ساُب	

اأزمنٍة	�سابقة،	 اإىل	االبن	ي�سرًيا	يف	 ــُل	املوروِث	من	االأب	 َنــقرْ )))	لنالحظ	كيف	كان	

دبدو	 تاريخ	 بخ�سو�ص	 اأبيه	 من	 وتوجيهاٍت	 معلوماٍت	 منرٌي	 يتلقى	 كان	 كيف	

املقاومني؛	وكيف	كان	 وخــا�سة	من	 واالأجــداد،	 االآبــاء	 واأجمــاد	 الوطن	 وتاريخ	

منري	ُيـَعـلرِّــم	ابَنه	بدًرا:	»اللغَة العربيَة ويحكي له، قبل النوم، مقتطفاٍت من 

ق�ض�ِس األف ليلة وليلة...	وميلُة بدٍر تت�ضع وتت�ضرب اإليها عدوى ال�ضرِق 

والأزمنة..«	 الأمكنة  حجم  يف  َيـزيد  الــذي  اجلامح  اخليال  ولوثُة  احلــامل، 

	�سهال	 )�ص128(.	لكن	ذلك	النقَل	والتو�سيَل،	ذلك	التوا�سَل	واحلوار،	مل	يعدرْ
يف	الع�سر	الراهن:	»..	ا�ستح�سَر	عالقَتـه املتوترَة مع ابنه بدر.	ل ي�ضتطيع 

كيف  يعرف	 ال	 نف�سه	 االآن	 ويف	 بينهما،	 التوتر  عــنــا�ضَر  بال�ضبط  يحدَد  اأن 

يجعل احلواَر معه منتظما كما كان اإىل حدوِد بلوغه �ِضـنَّ الع�ضرين..«،	موت	

خمتلف،	�ص180.

:	الروايُة العائلية،	باملعنى	الذي	يق�سده	 العائليُّ

ــر	 ،	كما	نظَّ فرويـــد،	وحمكيُّ النتـــ�ضاِب العائلـــيِّ

له	دومينيـــك	فيار،	وحمكيُّ اليتيـــم،	كما	يفهمه	

لـــوران	دومانز..	وهي	جميُعــها	تاأتي	لت�سَع	مكاَن	

االأ�سكاِل	االأوتوبيوغرافيـــِة	التقليديِة	التي	تعتمد	

حمكيا	كرونولوجيا	للذات،	�سيئا	اآخَر	يكوُن	عبارًة	

ـُق	مـــن	جديد،	ويعيـــد	م�ساءلَة	 	يحقرِّ عـــن	حمكـــيرِّ

َن�سب	الـــذات	واأ�سولها:	من	اأجـــل	اأن	تكوَن	ُهويُة	

الـــذات	يف	حتوٍل	متوا�سٍل	ومتجـــدد،	اأيلزمها	اأن	

تبقى	رهينـــَة	عواملها	االأ�سليِة	اأم	عليها	اأن	تبحَث	

عـــن	عـــوامَل	اأخرى	واآفاقـــا	جديدة؟	مـــا	املوروُث	

الذي	ينبغي	للوريث	اأن	ي�ستنرَي	به	يف	طريقه:	اأهو	

املـــوروُث	املفرو�ُص	الذي	خلَّــفـــه	االآباُء	واالأجداُد	

،	اأم	هو	املوروُث	الذي	 	االأ�سلـــيرِّ يف	العامل	العائليرِّ

اختـــار	الوريُث	اأن	ينت�سَب	اإليه	عن	وعٍي	واقتناع؟	

ما	معنى	اأن	تنت�سَب	الذاُت	عائليا:	اأينح�سُر	ذلك	

	 	اجتماعيٍّ 	اإىل	عامل	عائليٍّ يف	االنت�ساِب	الطبيعيرِّ

	)االنتـــ�ساب	البيولوجي،	اجلغـــرايف..(،	 اأ�سلـــيٍّ

	هو	الذي	يكون	رمزيا	 اأم	اأن	االنتـــ�ساَب	احلقيقيَّ

وي�سري	اإىل	عائلٍة	فكريٍة	وثقافيٍة	�سيا�سيٍة	اختارت	

الذاُت	بكل	ا�ستقالليٍة	وحريٍة	االنتماَء	اإليها؟

روايُة	االأنا	عند	حممد	برادة	ت�ستغل	بهذه	املنطقة	 ●●

البينيِة	التي	يتقاطع	فيها	بعدان	اأ�سا�سيان:	االأوُل	

ـَل	الذات،	 يتعلق	بــالقبلية Antériorité؛ اأي مبا	َقـبرْ

	 ،	مبوروثها	العائليرِّ 	والعائليرِّ مبا�سيها	ال�سخ�سيرِّ

	االنتـــ�ساَب	 ،	باملـــوروث	الـــذي	اختـــارترْ االأ�سلـــيرِّ

 ،Intériorité بـالداخليـــة	يرتبـــط	والثـــاين	اإليه؛

بداخليِة	الذات،	بحياة	الذاِت	النف�سيِة	والذهنية	

	، 	النفـــ�سيرِّ )ومـــن	هنـــا	طغيـــاٌن	اأكـــُر	للمحكـــيرِّ
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باملعنى	الـــذي	حددتـــه	دوريت	كوهـــن، وح�سوٌر	

	للمونولوجات	الداخليـــة(..	لنتذكر	داخليَة	 اأقـــلُّ

	يف	الرواية	االأوىل:	لعبة  الـــذات	يف	عالقٍة	بـــاالأمرِّ

الن�ضيـــان ))98)(،	ولن�ستحـــ�سر	داخليَة	الذات	

يف	عالقـــٍة	مبوروثها،	باأبيهـــا،	بابنها،	يف	الرواية	

االأخرية:	مـــوٌت متلـــٌف )))0)(،	بحيث	يبدو	

كاأن	املعرفـــَة	االأفـــ�سَل	للذات	بذاتهـــا	ال	تكوُن	اإال	

من	خالل	الوجوِه	العائلية	)االأم،	االأب،	االبن..(	

كمـــا	تتجلى	من	داخل	النف�سيـــِة	والذاكرة..	والأن	

الروايـــَة	االأخـــريَة	تركـــز	علـــى	حمطـــٍة	َتـطبُعـها	

اأزمٌة	يف	الُهــويِة	واالنت�ساب،	فلذلك	جاءت	روايُة	

	 االأنـــا	ترتاوح	بني	القبليـــِة	والداخلية:	بني	حمكيٍّ

	يكـــ�سـف	عالقَة	الذاِت	ال�سعوريَة	والفكريَة	 نف�سيٍّ

	 	انت�ساٍب	عائليٍّ ــها،	وبني	حمكـــيرِّ مبـــو�سوع	حمكيرِّ

يعـــود	اإىل	ا�سرتجاع	مـــوروِث	الـــذات	وم�ساءلِتــه	

وتاأويِلــــه	واإعـــادِة	تقييمـــه..	ومـــن	جهـــٍة	ثانيـــٍة،	

فـــاإن	ا�ستغـــاَل	روايِة	االأنـــا	بهذه	املنطقـــِة	البينيِة	

التـــي	تتقاطع	فيهـــا	القبليُة	والداخليـــُة،	باملعاين	

ــَر	ما	م�سى،	وا�سرتجاَع	 	َتــذكُّ املتقدمـــة،	يعني	اأنَّ

ما	وقع	مـــن	قبل،	ال	يكـــون	اإال	يف	عالقٍة	بحا�سر	

الكتابـــِة	وحتـــت	تاأثريها،	بـــ�سكٍل	يجعـــُل	الكتابَة	

نف�َســهـــا	�سوؤاال	اإ�سكاليا،	الأنهـــا،	وهي	تبحُث	عن	

ــد	خمتلَف	االأ�سكاِل	 ت�سفري	هذين	البعدين	ُتــَجــنرِّ

ال�سرديـــِة	املالئمـــة	)الروايـــة	العائليـــة،	حمكي	

االنتـــ�ساب	العائلـــي،	حمكـــي	اليتيـــم(،	وتالعب	

البيوغرافيـــِة	 باملـــواد	 وتلعـــُب	 املوروثـــَة،	 	 املـــوادَّ

واالأوتوبيوغرافيـــِة،	ب�سكل	ي�سمح	لها	باأن	ت�سارَك	

يف	حتقيـــٍق،	يف	م�ساءلـــٍة،	مو�سوُعها	هـــو	الن�سُب	

واالنتـــ�ساب،	هـــو	هذا	البحـــُث	يف	الُهـويـــة	الذي	

يوجُد	يف	قلِب	روايِة	االأنا..

2- الوريث االإ�شكايل يف »رواية االأنا«:

مـــاذا	عن	هذا	الوريِث	الذي	نفـــرت�سه	اإ�سكاليا	

يف	روايـــة: مـــوت متلـــف؟	اأال	ميكننـــا	اأن	نفرت�َص	

بـــاأن	�سوؤاَل	هـــذا	الوريـــِث	هـــو:	كيـــف	ال�سبيـــُل	اإىل	

طرائـــَق	جديدٍة	ت�سمـــح	له	باأن	يالعـــَب	املوَت،	واأن	

	، 	انت�ساِبـه	العائليرِّ يلعَب	بروايته	العائليـــة،	ومبحكيرِّ

	ُيــتــِمـــه..؟ ومبحكيرِّ

	يف	الروايـــة	االأخـــرية:	مـــوٌت متلـــٌف، يتقدم	

الوريـــُث	الـــذي	نفـــرت�سه	اإ�سكاليـــا	يف	�سورتـــني:	

ال�سورُة	االأوىل	ميثلها	االبـــُن	ذو	االأ�سوِل	املغربية،	

منرُي	ابـــُن	دبدو،	الذي	هاجر	اإىل	فرن�سا	للدرا�سة،	

فقرَر	اال�ستقراَر	هناك،	وقطع	�سالته	ببلده	ووطنه،	

�سا	للفل�سفـــة	باملـــدر�سة	الفرن�سية،	 فا�ستغـــل	ُمــــدررِّ

وتزوج	من	امـــراأٍة	فرن�سية،	واأجنَب	منها	ابنا،	ن�ساأ	

	بـــني	اأح�سانهمـــا،	قبل	اأن	تنتهـــي	عالقتهما	 و�سبَّ

باالنفـــ�سال	اأو	مبا	ي�سبهـــه،	وبعد	تقاعـــده	�سيعود	

ليحيي	�سالته	ببلده	ومبوروثه	االأ�سلي	قبل	اأن	يقرَر	

	م�سرتك:	 يف	النهايـــِة	االنتماَء	اإىل	مـــوروٍث	اإن�ساينٍّ

فكر	االأنـــوار؛	وال�سورُة	الثانيـــُة	ميثلها	هذا	االبُن،	

	فرن�سيٍة	واأٍب	ذي	 بدٌر،	الذي	ازداد	بفرنـــ�سا	من	اأمٍّ

اأ�سوٍل	مغربيـــة،	نـــ�ساأ	وترّبى	بفرنـــ�سا	على	مبادئ	

االأنـــواِر	واأفـــكاِر	ثـــورِة	8)،	قبَل	اأن	يكتـــ�سَف	اأن	يف	
	 ُهــويِتــه	ون�سبـــه	�سيئا	اإ�سكاليا.	واأفرت�ص	اأن	حمكيَّ

	منرٍي	بـــاالأ�سا�ص،	يركز	 ،	حمكيُّ الوريـــِث	االإ�سكايلرِّ

علـــى	حمطتني	ح�سا�ستـــني:	اأ�سمي	املحطـــَة	االأوىل	

مبحطـــة	»�سوؤاِل	الروايِة	العائليـــة«،	واأ�سمي	الثانيَة	

	حمطٍة	من	 مبحطة	»�سوؤاِل	االنت�ساب	العائلي«.	وكلُّ

د	حتـــوال	اإ�سكاليا	يف	حياة	 هاتـــني	املحطتني	ُتــجـــ�سرِّ
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ٍة،	 	مرَّ ــر،	يف	كلرِّ الوريث،	وعبارة:	موٌت متلٌف،	ُتعبرِّ

:	»وكثرًيا	ما	اأ�سحك	من	 عن	هذا	التحول	االإ�سكايلرِّ

حالة	التاأهِب	واال�ستنفاِر	التـــي	جلاأت	اإليها	الأحدد	

الطريـــَق املختلـــَف	الذي	�ساأ�سلكه	خـــالل	ما	تبقى	

من	عمـــري.	)اأ�سحح	العبارة	االأخـــرية	بيني	وبني	

.
(((

نف�سي	فاأقول:	لأبحَث عن موٍت متلف)

	البد	من	االإ�سارة	اإىل	اأن	الروايَة	هنا	تركز	على	

	الوريِث	االأول،	وتنطلـــق	من	حمطته	الثانيِة	 حمكيرِّ

التـــي	تنطلـــق	من	ح�سولـــه	على	التقاعـــد	وحدوِث	

ا�سطراباٍت	كرى	يف	احلياة	العامِة	كما	يف	احلياة	

	الذي	ي�ستح�سر	 ال�سخ�سيِة	والعائلية،	لكنه	املحكيُّ

الوريَث	الثاين	بني	ثناياه،	وخا�سًة	يف	جزئه	االأخري،	

ويثرُي	م�ساألَة	التوا�سل	بـــني	االثنني،	وم�ساألَة	كيفيِة	

تو�سيِل	مرياٍث	اإىل	االأبناء	ُيعتَر	هو	االأكرُث	انفتاحا	

علـــى	اآفاٍق	جديدٍة	بالن�سبـــة	اإىل	م�ستقبل	االإن�سان:	

	واحٍد	منهما	)االأب،	 فكـــر	االأنوار..	ومع	ذلك،	فكلُّ

االبـــن(	يعيـــ�ص	العالقـــَة	باملـــوروث	علـــى	طريقِته	

اخلـــا�سة،	فـــاالأُب	ذو	االأ�سوِل	املغربيِة	الذي	اختار	

اال�ستقـــراَر	ببلـــد	االأنـــوار	غـــرُي	االبن	الـــذي	ازداد	

.. 	فرن�سيٍة	واأٍب	مغربيٍّ بفرن�سا	من	اأمٍّ

االآن:	 هنـــا	 نف�َســــه	 يفـــر�ص	 الـــذي	 والـــ�سوؤاُل	

؟	وكيـــف	�ساهمت	 مـــاذا	نعنـــي	بالوريـــث	االإ�سكايلرِّ

املحطتان	يف	ظهور	اأ�سئلٍة	اإ�سكاليٍة	مرتبطٍة	بعالقة	

ــليتـــه،	مبا	وِرثه	مـــن	اآبائه	الطبيعيني	 الوريـــِث	ِبـَقـبرْ

)البيولوجيـــني(،	اأو	مـــن	اآبائـــه	الرمزيـــني	)اآبـــاِء	

االإن�سانيـــِة	يف	الفكـــر	والثقافـــة	وال�سيـــا�سة:	فكـــر	

االأنوار،	ثورة	8)،	الي�سار..(؟

والأن	املقـــاَم	ال	ي�سمـــح	بالكثـــري	مـــن	التـــو�سع	

موت	خمتلف،	�ص217 	(((

والتف�سيـــل،	اأكتفـــي	باملالحظـــات	االآتيـــة،	مركًزا	

	منـــرٍي،	ال�سخ�سية	املركزية	 	على	حمكيرِّ باالأخـــ�صرِّ

يف	رواية	حممد	برادة	االأخرية:

ــز	بني	الوريـــِث الإ�ضكايلِّ●●  دعونا	يف	البدايـــِة	منيرِّ

؛	 ،	لنقل:	الوريِث	الطبيعيرِّ والوريِث غرِي الإ�ضكايلِّ

فاالأوُل	جت�سده	�سخ�سيُة	منرٍي،	ال�سارد/	الفاعل	

الرئيـــ�ص	يف	الروايـــة،	والثـــاين	متثلـــه	�سخ�سيٌة	

هـــي	مـــن	اأقربـــاِء	منري)ابـــن	عمـــه(	يف	مدينته	

»�سادق«	 وي�سمـــى:	 دبـــدو،	 باملغـــرب:	 االأ�سليـــة	

)لنالحظ	لعبَة	االأ�سمـــاِء	يف	هذه	الرواية:	منري،	

بـــدر،	اأي�سريان	اإىل	فكر	االأنـــوار	الذي	يعلن	االأُب	

كمـــا	االبُن	اأنه	املوروُث	الـــذي	يحدد،	يف	النهايِة،	

ُهــويَتــهمـــا	ون�سبهمـــا؟	و�سادق،	اأي�سري	اإىل	هذا	

	�سادقا	يف	انتمائه	 	الـــذي	يظلُّ االإن�ساِن	الطبيعيرِّ

االأحـــوال	 ؟(.	ويف	 االأ�سلـــيرِّ 	 العائلـــيرِّ عاملـــه	 اإىل	

ًدا	يف	�سخ�سية	 ،	جمـــ�سَّ هـــا،	فالوريُث	الطبيعيُّ
كلرِّ

�سادق،	هـــو	هـــذا	الـــذي	يتميز،	على	حـــد	تعبري	

،	ب�سراحته	ولغتـــه	املبا�سرة،	هو	هذا	
(((

الرواية

الـــذي	»ال	يريد	اأن	يجرَي	وراء	االأوهام...	يف�سل	

اأن	يبقـــى	قريبا	من	العائلة...	ُقــرُبــه	من	االأ�سرة	

،	نوعا	مـــن	االأماِن	 ودبـــدو	َيـمنحانه،	علـــى	االأقلرِّ

؛	وباختـــ�ساٍر،	فـــاإن	الوريـــَث	
(((

واال�ستقـــرار..«

،	اأي	�سادق،	»...	يعي�ص	 	غـــرَي	االإ�سكايلرِّ الطبيعيَّ

فوق	االأر�ص،	ُيعاين	مـــا	حوله	من	منطلٍق	�سلٍب،	

وَيـقيـــ�ُص	االأ�سيـــاَء	والعالئَق	والنـــا�َص	من	منظوٍر	

	اأما	
(((

ب�سيـــٍط	ال	يتعدى	ما	هو	قائـــٌم	يف	الظاهر«

	فاإنـــه	هـــو	هذا	الـــذي	عرفت	 الوريـــُث	االإ�سكايلُّ

)))		موٌت	خمتلٌف،	�ص21.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص21-22.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص22.
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	يف	حمطتني	اأ�سا�سيتني	ركزت	 حياُتــه،	على	االأقلرِّ

عليهمـــا	روايـــُة	االأنـــا	)ال�سبـــاب/	ال�سيخوخة(،	

،	بالنظـــر	اإىل	اأنها	 حتـــوالٍت	ذاِت	طابـــع	اإ�سكايلٍّ

كانـــت،	يف	كل	مرٍة،	ت�ستدعـــي	موتـــًـــا	خمتلفـــًا؛	

اأي	اإعادَة	النظر	واإعادَة	تقييم	العالقة	باملوروث	

،	وباملوروِث	 	االأ�سلـــيرِّ ،	بالعـــامل	العائلـــيرِّ االأ�سلـــيرِّ

املتبنَّى	يف	بلد	االأنوار:	

يجـــري	التعبري	عن	املحطـــة	االأوىل	مبا	ن�سميه	 - 

حمكي	»الرواية	العائلية«،	بحيث	جند	الوريَث	

،	منرًيا،	هو	هذا	الذي	ُولد	ون�ساأ،	مثُل	 االإ�سكايلَّ

�سادق،	يف	مدينـــة	دبـــدو	املغربيـــة،	لكنه	�سار	

�سابـــا،	واأ�سبح	يطمح	اإىل	التغيـــري،	اإىل	والدٍة	

:	»منذ	 	االأ�سليرِّ جديدٍة	بعيًدا	عن	عامله	العائليرِّ

اأربعني	�سنـــًة،	كنت	اأعي�ص	يف	دبدو	مثُلـه،	يقول	

منـــري،	غـــري	اأين كنت حممـــول علـــى اأجنحة 

احللـــم، م�ضحونـــا برغبـــٍة عارمـــٍة يف تغيـــري 

 و�سمينا	هـــذه	املحطة	االأوىل	
(((

منـــط حياتي«

 
(((

بــــــ	»الرواية	العائليـــة«،	كما	فهمهـــا	فرويد

،	وهـــي	تعني	اأن	
(((

وكما	طبقتهـــا	مارت	روبري

االإنـــ�ساَن	يكوُن	يف	مراحل	حياته	االأوىل	معجبا	

باأبويه،	لكن	مع	التقدم	يف	العمر	يكت�سب	ح�ّســـًا	

نقديا	هو	وليُد	االإحـــ�سا�ِص	باالإحباط،	فالعائلُة	

)))		املرجع	نف�سه،	�ص	22.

عند	 العائلية	 »الرواية	 ال�سهري	 الق�سري	 الن�ص	 هذا	 فرويد	 م	 قدَّ البداية،	 يف	 	 	(((

الع�سابيني«	اإىل	اأوتو	رانك	من	اأجل	اإدراجه	يف	كتابه:	اأ�سطورة	ميالد	البطل،	

وهو	كتاب	�سدر	�سنة	1909،	وظهر	يف	طبعة	منقحة	�سنة	1913،	ثم	يف	طبعة	
مو�سعة	بتقدمي	من	اإليوت	كالين	�سنة	1922،	ون�سر	بعد	ذلك	يف	كتاب	فرويد:
S.Freud, «Le roman familial des névrosés (1909)», in: Név-
rose, psychose et perversion, pp157-160. 
- Otto Rank, 1909 «Der Mythus von der Geburt der Helden. 
Versuch einer psychologischen Mythendeutung», Schriften 
zur angewandten Seelenkunde. Leipzig & Wien. Trad, franc: 
Le mythe de la naissance du héros. 
((( Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman.

الرواية،	 واأ�سول	 االأ�سول	 رواية	 روبري،	 العربية: مارت	 الرتجمة	 اإىل	 بالن�سبة	

ترجمة:	وجيه	اأ�سعد.

االأ�سليُة	التي	كانت	مثاليًة	قد	اأ�سبحت	واقعيًة	

جـــًدا،	وال	بـــد	مـــن	البحـــث	عـــن	اآبـــاٍء	اآخرين	

ـر	عنه	 اأفـــ�سَل	واأ�سمـــى	واأنبـــَل،	وذلك	مـــا	يعبرِّ

منـــرٌي	بقوله: »حـــني	اأ�ستعيد	االآن تلـــك الأيام، 

تبـــدو	يل	ُمـختَزلـــًة	يف حـــر�ضي علـــى التفوق، 

ورغبتـــي يف النـــزوح بعيـــًدا عـــن فـــ�ضاء دبـــدو 

الـــذي كان يـــزداد �ضاآلـــة وانكمـــا�ضا، يف عيني، 

؛	ويو�سح	
(((

كلما	انتقلت	من	�سنـــة	اإىل	اأخرى«

يف	مـــكاٍن	اآخـــر،	فيقول:	»هـــل	كان	الدافُع	اإىل	

�سفري،	عدا	الـــدرا�سة،	هو	�ضعوري مبا ي�ضبه 

الختنـــاَق يف دبدو ووجدة؟«...«	مل	اأكن	اأدرك	

متامـــا	ذلك	ال�سعـــوَر	املبهَم	الـــذي	كان	يوحي	

	اأن	ال�ضفـــَر اإىل فرن�ضا هـــو ما �ضيفتح باَب  اإيلَّ

امل�ضتقبِل اأمامي.	كنُت يف مطلع ال�ضباب،	وما 

در�ضتـــه بلغـــة فولتري فتح اأبوابـــا وم�ضالَك يف 

ــت احللَم لديَّ بالنتقال اإىل ف�ضاء  وعيي وثبَّ

احلريـــة والتجربـــة املفتوحة علـــى احتمالت 

مفاجئـــة	حـــني	العيـــ�ِص	علـــى	اأر�ِص	حـــ�سارة	

.	ويف	االأحوال	كلهـــا،	فاالإ�سكاُل	
(((

مغايـــرة...«

االأوُل	الـــذي	اعـــرت�ص	طريـــَق	منري	هـــو:	كيف	

ال�سبيُل	اإىل	والدٍة	ثانيٍة	بعيًدا	عن	العامل	العائلي	

االأ�سلي؟	فكان	ال�سفُر	خـــارَج	الوطن	للدرا�سة	

بالفـــر�سة	الثمينِة	التي	حققت	هذه	الرغبَة	يف	

والدٍة	ثانيٍة	داخل	عامل	جديٍد	بعيًدا	عن	العامل	

العائلـــي	االأ�سلي	الذي	مل	يعـــد	جذابا	بالن�سبة	

عـــامل  اإىل  مـــ�ضدوًدا  كنـــُت  »اأنـــا  الـــذات:	 اإىل	

ا على النفاذ اإىل  ، حري�ضً جديد بالن�ضبـــة اإيلَّ

اأعماقه واإرواء عط�ضي اإىل املعرفة، والإ�ضراع 

)))		موت	خمتلف،	�ص16.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص61.
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بالندمـــاج يف ف�ضاٍء يوقـــظ احلوا�سَّ والعقَل 

وي�ضتحـــثُّ الف�ضوَل.	اخـــرتت	درا�سَة	الفل�سفة	

ثم	تدري�َسها	بعد	التخرج؛	والتحقُت	بجمعيات	

ثقافيـــة،	وانخرطت	يف	نقابـــة	ي�ساريٍة	حمموال	

علـــى	جنـــاح	اأحزاب	اليـــ�سار	املعـــار�سة)...(	

كنـــُت كاأين قيـــَد الـــولدة مرة ثانيـــة ول اأريد 

اأن اأعرقلهـــا بزيـــارة دبـــدو اأو اللتفات اإىل ما 

يجري يف اأنحاء الوطن.	كنُت	اأقول	مع	نف�سي:	

لتتـــمَّ الـــولدة اأول، وبعـــد ذلك األتفـــُت اإىل ما 

اأ�ضتطيـــع اأن اأفعلـــه وقـــد اكتملـــْت �ضخ�ضيتي 

وفَق معرفٍة ومبادئ اأعادت َخــْلــقي واندماجي 

	.
(((

يف عامل اليوم«

اأما	املحطة	الثانية،	فاإنها	ترتبط	بتقاعد	منري	 - 

و�سيخوخته،	بخيبته	وانك�ساره،	هل	نقول	بف�سل	

روايتـــه	العائلية:	»منظـــٌر	غرُي	مريـــح	اأن	نرى	

املبادئ	اجلميلـــة،	الواعدة،	ت�سيـــُخ	على	وجوه	

.	ويجري	
(((

الثائرين	ال�سائرين	نحو	االنهزام«

التعبري	عـــن	هذه	املحطة	مبـــا	ن�سميه	»حمكي	

ــز	بعودة	ما	 االنت�ساب	العائلي«،	وهو	حمكي	يتميَّ

كان	مكبوتا	يف	املحطة	االأوىل	)العالقة	بالعامل	

واملوروث	االأ�سليني(؛	اأي	اأنه	يرتبط	باأزمة	يف	

الهويـــة	واالنت�ساب،	تعود	بال	�سك	اإىل	اأ�سباٍب،	

من	اأهمها	غياُب	الدالئل	repères،	فنحن	اأمام	

اإعـــادة	م�ساءلٍة	للدالئـــل	والقيـــم	واملرجعياِت	

واخلطابـــاِت	والرغبات،	اأمام	اإعـــادة	م�ساءلٍة	

باٍح	متواليٍة،	 �سرْ
َ
:	»خـــالل	اأ

(((

للذاتيـــة	وللغريية

بعـــد التقاعـــد،...،	تطفـــو يف ذهنـــي م�ضاريُع 

)))	املرجع	نف�سه،	�ص	�ص13-	14.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص115.

((( D. Viart, «L’archéologie de soi dans la littérature française», 
p116-120.

مُة	 واأ�ضئلـــٌة طاملـــا تفاديتهـــا	عندمـــا	كانـــت	َحورْ

.	يف	 	ت�ستحـــوذ	عليَّ العمل	والنـــ�ساط	التطوعيرِّ

م	مـــا	يطفو	عالقتـــي املكبوتـــة بــــ«دبدو«  ُمــقدَّ

والوطـــن،	وجتاهلـــي حل�ضيلـــة املـــ�ضار الـــذي 

احُلــلـــم  اأجنحـــة  علـــى  حممـــول  فيـــه  �ضرُت 

.	ويتميز	
(((

والفتتان ومنطِق	احلد�ص	والقلب«

ــر	عن	هذه	 	االنت�ساب	العائلي	الذي	يعبرِّ حمكـــيُّ

املحطة	بالعودة	اإىل	التعرف	اإىل	موروث	االآباء	

واالأجـــداد	االأ�سليني	من	جديد،	اإىل	البحث	يف	

تاريخ	الوطن	ولغته	وذاكرته	وثقافته	االأ�سلية:	

اإىل �ضهـــوه الطويـــل عـــن ثقافتـــه  ـــــه  تنبَّ 	..«

الأوىل العربيـــِة التي و�ضعها على الرفِّ منذ 

ف علـــى لغة فولتـــري واآفاِقهـــا امل�ضرعة..	 تعـــرَّ

عندئـــذ	بداأ يقـــراأ بالعربيـــة وزار عـــدَة اأقطار 

يف املـــ�ضرق..	وغـــا�س يف اإ�ضكاليـــٍة لهـــا جـــذوٌر 

يف تاريخـــه ال�ضخـــ�ضي وتاريـــخ الرتبـــة التـــي 

	واالأكرُث	من	
(((

ا�ضتقَبـــــل النـــوَر يف اأرجائهـــا..«

	تعود	 	انت�ساِبها	العائليرِّ ذلك،	فالذاُت	يف	حمكيرِّ

	بالن�سبة	 اإىل	م�ساءلة	ما	يعنيه	عاملُهـــا	االأ�سليُّ

اإليهـــا،	حتفـــر	عميقـــا	يف	دواخلهـــا	مـــن	اأجل	

ا�ستجـــالء	معايَن	الوطن	وم�سقط	الراأ�ص:	»كل	

ليلـــة،...،	َيجفوين	النـــوُم،	واأجدين	اأمام	نف�ص	

الـــ�سوؤال	الـــذي	كان	وراء	زيارتـــي	للمغرب:	ما 

موقـــُع دبدو يف نف�ضي لأننـــي اأح�ضها متغلغلًة 

اأعـــود  والوجـــدان؟  ال�ضويـــداء  يف  تـــزال  مـــا 

اإليهـــا وقد اجنلْت اأوهـــاُم ال�ضباب، وتعبُت من 

اجلـــري وراء اأحـــالم الثـــورة وتغيـــري اجِللـــد، 

واأريـــد اأن اأعرف حقيقَة �ضعـــوري داخل عامل 

)))		موت	خمتلف،	�ص20.

)))		املرجع	نف�سه،	�ص153.
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ملتبـــ�ِس احلدود، ُمـختلَّ الإيقـــاع، كلُّ يوم هو 

.	ولكـــن	الـــذاَت	يف	هـــذه	املحطِة	
(((

يف �ضاأن؟«

ُتـمـــ�سي	موزعًة	بـــني	عاملني	خمتلفـــني،	وت�سعر	

	 كاأنها	مـــرة	اأخرى	اإزاء	والدٍة	جديـــدة:	»اأح�صُّ

ــنـــي	موزَّعـــًا بني  يف	هـــذه	اللحظـــة،	...،	اأح�سُّ

األـــق الغـــرب ومهارتـــه التكنولوجية، وبني ما 

ترمـــز اإليه دبـــدو من ب�ضاطـــٍة وعتاقـــٍة وِبــًلى 

وُبــْعـــــٍد عـــن ديناميـــة املعرفـــة واخليـــال.	اأين 

.	وغرُي	
(((

تكـــون ذاتـــي ُمــرتاحـــًة يف ِجــلدهـــا؟

	كاأين	عدُت بعـــد �ضتِة  بعيـــد	عن	ذلك:	»اأحـــ�صُّ

عقـــود مـــن عمـــري اإىل نقطة ال�ضفـــر، نقطة 

.	وباخت�سار	
(((

البـــدء، هل هناك مـــن بـــدٍء؟«

ـر	 	الذي	ُيـعبرِّ 	االنت�ساب	العائليرِّ �سديـــٍد،	فمحكيُّ

عـــن	هـــذه	املحطـــة،	هـــو	عالمـــٌة	على	عـــ�سٍر	

	بالقلـــق	والـــ�سك،	باخليبـــة	والف�سل،	
ٍ
مـــو�سوم

عالمٌة	على	ذاكرٍة	مليئٍة	بالثقوب	والبيا�سات،	

	يف	اأ�سياء	اآلت	 عالمٌة	على	بحـــٍث	اأركيولوجـــيٍّ

	تتجلى	 اإىل	ال�سيـــاع	واالختفـــاء؛	فهـــو	حمكـــيٌّ

قيمُتــه	باالأ�سا�ِص	يف	اأنه	ُيـحيي	م�ساألًة	جوهريًة	

واأ�سليـــًة	يف	االأدب:	اأن	تقوَل	الذاُت،	يف	اأق�سى	

حدوِد	االأ�سئلِة	امليتافيزيقية،	�سيًئا	عن	اأ�سولها	

املجهولة،	واأن	تقود	التخييَل	اإىل	هناك	حيث	ال	

م	معرفًة:	َمـن	اأنا؟	من	 	بحٍث	اأن	ُيـقدرِّ ميكن	الأيرِّ

اأين	اأتيـــُت؟	وماذا	وِرثُت؟	وهـــل	ميكن	للذات،	

	يف	الوجود،	من	 الفرديِة،	اأن	توجَد،	واأن	ت�ستمرَّ

دون	اأن	تتمو�سع	داخل	حكايٍة	فرديٍة	وجماعية؟	

	 كيـــف	منـــار�ص	احلفـــَر	يف	بقايـــا	اإرٍث	اإ�سكايلٍّ

)))	املرجع	نف�سه،	�ص23.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص29.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص30.

�ساع	وانترث؟	كيف	نعمل	على	اإ�سالح	م�سابيَح	

	العديَد	من	الذكريات؟ ذاكرٍة	اأقرترْ

	ومنـــرٌي	الـــذي	غـــادر	بلدَتـــــه	االأ�سليـــَة،	دبـــدو،	

اأوا�سَط	ال�ستينيـــات،	ليعـــوَد	اإليها	بعـــد	اأكرَث	من	

اأربعـــني	�سنة،	لي�ص	بالوحيد	الذي	ميثل	�سخ�سيَة	

،	املمزق	بـــني	الغرب	وال�سرق،	 الوريـــِث	االإ�سكايلرِّ

واإن	كان	هـــو	االأكرُث	ح�سوًرا،	فـــاالأ�سح	اأنه	ميثل	

جيال	�سابقـــا،	ويتحول	هو	نف�ُسه	اإىل	جيل	االآباء،	

بعد	اأن	اأجنـــب	ابنا	من	امـــراأة	فرن�سية،	اأ�سماه:	

	على	مبـــادئ	االأنوار	وثورة	8)،  بـــدًرا،	ن�ساأ	و�سبَّ
وظـــل	يظـــن	اأنه	مـــن	اأبناء	فرنـــ�سا،	واأنـــه	ينتمي	

اأ�سال	اإىل	بلد	االأنوار؛	لكن	التحوالت	التي	عرفها	

بلُد	االأنوار	والعامُل	من	حوله	)انت�سار	التطرف	اأو	

العنف	اأو	االإرهاب	املن�سوب	اإعالميا	اإىل	االإ�سالم	

وامل�سلمـــني،	وازدياد	العن�سريـــة	والكراهية	عند	

الفرن�سيـــني	جتاه	كل	من	لي�ص	من	اأرومة	فرن�سية	

ــن	 اأ�سلية(	جعلته	يكت�سف	اأنه	ينتمي	اإىل	موروَثــيرْ

اثنني	)الغرب/	ال�سرق(،	هما	رمبا	متعار�سان،	

واأن	يف	ُهــويتـــه	�سيئا	ما	يدعو	اإىل	اخلوف	والقلق	

وال�سك	وامل�ساءلة:	»االبن	)خماطبا	اأباه(:	»األ�ضَت 

اأنـــت من علمني الت�ضبَث مببـــادئ ع�ضر الأنوار 

يتعلـــق  ل   )...( للم�ضتقبـــل؟  اأفقـــا  واتخاَذهـــا 

الأمُر بخطاأ اأو �ضواب. بل بو�ضعي اأنا الآن بعد 

الأحـــداث املروِّعة املتتالية التي زعزعت فرن�ضا 

وانعك�ضت على �ضلوك النا�س وعالقِتهم بالقيم 

وبالذين لي�ضوا من »اأرومة« فرن�ضية »اأ�ضيلة«.. 

اأ�ضعـــر اأن خطـــًرا يتهـــددين عنـــد املنعطف. هل 

تلومنـــي لأنني اأكـــ�ضف خويف وحريتـــي؟.. الآن 

واأنا يف عـــز ال�ضباب، يخيل اإيلَّ اأن العامَل اأ�ضبح 
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.	وهكذا،	
(((

يواجهني بـــ�ضرا�ضٍة غرِي م�ضبوقـــة«

يجـــد	بدٌر	نف�َسه	اأمـــام	�سوؤال	الن�سب	واالنت�ساب،	

داخل	حميٍط	م�سطرٍب	عنيٍف	ي�سككه	يف	ُهــويته:	

»وبـــداأ	بـــدٌر يحـــ�ّس اأن �ضلوَك زمالئـــه يف العمل 

اجتـــه اإىل نـــوع من احلذر والتحفـــظ على ُرغم 

ــه فرن�ضيٌة واأنه ل يحر�س  اأنهـــم يعرفـــون اأن اأمَّ

.	و�سوؤاُل	
(((

علـــى اإعـــالن انتمائـــه اإىل اأي ديـــن«

االنت�ساب	�سيدفعه	اإىل	زيارة	املغرب،	واإىل	اإعادة	

تركيب	موروثه	املزدوج	واإعادِة	تقييمه.

	 مـــوٌت	خمتلـــٌف	يفهمـــه	هـــذا	الوريـــُث	االإ�سكايلُّ ●●

)منـــري	بـــاالأ�سا�ص(	باأنـــه	حتـــوٌل	يف	الُهـويـــة،	اأو	

اأنـــه	يعنـــي	هويـــًة	يف	حتـــوٍل	متـــوا�سل،	 	 االأ�سحُّ

فالُهـويـــُة	ال	ينبغي	لها	اأن	تكـــون	جامدة،	منغلقة	

على	ذاتها:	»..	نيت�سه	يهم�ص	باأن	ذلك	يق�سي	اأن 

نـــرتك للكينونة اأن تكـــون؛	...؛	واجلوهُر لي�س 

ثابتـــا، مكتمال، ولي�س معطـــى دفعة واحدة، بل 

	.
(((

والتحـــول..« الـــ�ضريورة  اإىل  مـــ�ضدوٌد  هـــو 

وذلك	الأن	الُهــويَة	ال	ميكن	اأن	تتحول،	مع	الزمن،	

اإال	اإىل	طبقـــاٍت	من	االأنوات:	»...	تراكُم الأنوات 

داخلي:	فاأنا	هو	منرٌي الطفُل ثم املراهُق احلامُل 

باأوربـــا،	واأي�سا	اأنا	هو	منرٌي الـــذي اأم�ضى اأكرَث 

مـــن اأربعني �ضنة يف جمتمـــع له تاريٌخ متلف، 

وامتـــالأ ذهُنه باأفكاِر الأزمنـــة احلديثة، وعاين 

التحـــولت املت�ضارعة واهتـــزاَز القيم على اأر�س 

الواقع، وذاق مرارَة اخليبة وهي ت�ضتوطن، على 

.	ومعنى	ذلك	اأن	
(((

غفلٍة، مناطـــَق من نف�ضه..«

	هنا	يقدم	تـــ�سوًرا	عن	االإن�سان	 	الُهـــَوِويَّ املحكيَّ

)))	املرجع	نف�سه،	�ص	197198.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص157.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص236.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص	�ص24 25.

 ،
(((

باعتبـــاره	»طبقاٍت	مـــن	الُهـويـــات	املتتابعة«

فالُهــويُة	تتميز	بالتعـــدد	والرتاكِب،	وتتاأ�س�ص	يف	

�سكل	طبقـــاٍت	من	احليوات	ال�سابقة،	مبا	يجعلنا	

اأمـــام	ُهــويٍة	فرديٍة،	منفتحـــٍة	ومتحولٍة،	متعددٍة	

ــَبـــــٍة:	»كان	هذا	طموحي	اأيـــ�سا:	اأن	اأنعتَق  ومركَّ

مـــن �ضياج ُهــويٍة موروثٍة منغلقٍة، لأرتاَد رحاَب 

	.
(((

ُهــويٍة م�ضرعٍة على قاراِت الدنيا..«

غـــم	من	هذا	االإميـــان	باأن	 ومع	ذلـــك،	وعلى	الرُّ ●●

الُهــويَة	هي	دوما	يف	حتوٍل	و�سريورة،	فاإن	الواقَع	

اأن	هنـــاك	�سيئا	حمدًدا	ثابتا،	ظلت	الذاُت	تدافع	

عنـــه،	وتـــرر	اأ�سباَب	االنتـــ�ساب	اإليـــه،	من	اأجل	

اأن	جتـــَد	َمـخرجـــا	لالأزمـــة	التـــي	كان	موروُثـهـــا	

	من	اأ�سباِبها	االأ�سا�ص،	ومن	هنا	ف�سلنا	 االإ�سكايلُّ

	 �سيغـــَة	ال�سفـــِة	امل�سبهـــة	)الوريـــث(،	التي	تدلُّ

على	الثبوت،	ف�سلناهـــا	على	�سيغة	ا�سم	الفاعل	

)الوارث(:	ففي	�سبابه،	اختـــار	منرٌي	اأن	ينت�سَب	

	بـــه،	واأن	ين�سى	اأو	 اإىل	بلـــد	االأنـــوار،	واأن	ي�ستقـــرَّ

؛	وبعد	تقاعده	وتقدم	ال�سن	 يتنا�سى	بلَده	االأ�سليَّ

بـــه،	�سيقرر	يف	النهايـــة	اأن	يختَر	فكَر	االأنوار	يف	

	مـــن	دون	اأن	يتخلى	متاما	عن	بلد	 وطنـــه	االأ�سليرِّ

االأنوار..	ما	يعني	اأن	موروثا	معينا	)فكر	االأنوار(	

يظـــل	الـــ�سيَء	الثابـــَت	الـــذي	من	خاللـــه	حتدد	

	 الـــذاُت	ُهــويَتــهـــا	ون�سَبهـــا،	واال�سُم	ال�سخـــ�سيُّ

	 ،	يف	�سورتيه:	منري/	بدر،	يدلُّ للوريِث	االإ�سكايلرِّ

على	هذا	ال�سيِء	الثابـــِت	يف	الُهــويِة	ال�سخ�سية:	

االنتـــ�ساُب	اإىل	فكر	االأنوار:	»هنـــاك	اإذن	جوهٌر	

	ال�سرَي	الأ�سَل	 	اأن	اأ�ستجليـــه	واأغذُّ يحددين،	وعليَّ

((( Laurent demanze, Encres orphelins, Pierre Bergougnioux, G -
rard Macé, Pierre Michon; Paris, Editions José Corti, 2008, 
p 59, p59.

)))	املرجع	نف�سه،	�ص201.
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اإليه	واأعانَقــــه	لتكتمَل	الذاُت	وت�سبـــَح	على	بينٍة	

من	رغباتهـــا	واأهدافهـــا	يف	احليـــاة...	اهتديُت	

مبا	�سطـــره	نيتـــ�سه	يف	كتاباتـــه..	وجـــدُت	عنده	

	املطلَق	للحياة	التـــي	يعترها	َمعينا	 ذلك	احلـــبَّ

لالإحـــ�سا�ص	ورف�ِص	وطـــاأِة	املوروثـــاِت	املحنطة.	

اأت�ساءل	مع	نف�سي:	اأال	يعود	�سغفي	بع�سر	االأنوار	

	الـــذي	واكب	والدَتـه	 اإىل	ذلـــك	ال�سياق	احلرياتيرِّ

ــاَبه	اإىل	ر�سد	احلياة	واإبراز	 واألهَم	فال�سفَته	وُكــتَّ

	.)(t(	�ص	)نف�سه،	القيم..؟«	سريورة�

3. خ�شائ�ص »رواية االأنا«:

	رواية	 	خ�سائ�صِ وختاًمـــا	ميكن	اأن	نختزَل	اأهمَّ

االأنا	عند	حممد	برادة	فيما	ياأتي:

روايـــُة	االأنـــا	تعني	اأن	نكتـــَب	عن	تلـــك	املحطاِت	 ●●

املاأزومِة	من	حياتنا،	تلك	املحطاِت	التي	ت�ستدعي	

موتـــا	خمتلفـــا،	والدًة	ثانيـــة:	روايُة	االأنـــا	هي	اأن	

	تعبـــري	الرواية،	»كيـــف	نكتُب	 نعـــرَف،	على	حـــدرِّ

ونحن	ن�ستحـــ�سُر	املوَت	اأفقــــًا	لنـــا	ونتحدُث	عن	

حبوٍط	وف�سٍل	وماأ�ساة؟..«.

روايـــُة	االأنا	تعني	اأن	نكتَب	عـــن	وعٍي	باأن	الع�سَر	 ●●

الراهـــَن	مل	يعـــد	متاأكًدا	جـــًدا	من	هـــذا	التقدم	

»نحو	االأمام«،	فاالأ�س�ُص	التي	ي�ستند	اإليها	خطاُب	

التقدم	قد	اأ�سابها	االإفال�ُص	واالنهيار؛	ومن	هنا	

ى	بع�سر	القلق	وال�سك؛	 �سار	من	االأن�سِب	اأن	ُيـ�سمَّ

�سًة	لالأب	 ومن	هنا	اأيـــ�سا	�سارت	روايُة	االأنا	مكرَّ

ال�سلطـــَة،	 ـــــُل	 ُيــمـثرِّ فـــاالأُب	 االأبويـــة:	 وللرمزيـــة	

واملعرفـــَة	التاريخيـــَة	واالجتماعيـــة،	واالأُب	هـــو	

ــُل	اخلطاَب،	ويبـــدو	كاأن	اخلطاَب	مل	 الـــذي	ُيــمـثرِّ

يعد	قائما	وال	م�سموعا	ب�سبب	ف�سِل	القيم	واملُـُثــِل	

واالعتقـــادات،	اأو	رمبـــا	ب�سبب	وجود	مـــا	ي�سميه	

 يف 
(((

دومينيـــك	فيار	بـــتلك	»القطعـــِة	املفقودة«

ث	ابَنــه	 خطـــاِب	االأب:	فاالأُب	منرٌي	مل	يكـــن	ُيحدرِّ

وزوجَتـــــه	عن	اأ�سولـــه،	ومل	يبـــادر	اإىل	دعوتهما	

	واحٍد	منهما	 	اإىل	اأن	قام	كلُّ لزيـــارة	بلده	االأ�سليرِّ

ٌب	 بذلك	مببـــادرٍة	�سخ�سيٍة..؛	هنـــاك	�سيٌء	مغيَّ

	يف	خطاب	االأِب	يوؤدي	
(((

ومفقوٌد؛	هناك	�سمـــٌت

اإىل	انقطاع	اخليِط	الرابـــِط	بني	االأبناء	واالآباء،	

وي�ستدعي	ذلك	�سوَء	الفهم	والقلق	وال�سك..؛	يف	

خطاِب	االأب،	يبدو	كاأن	هناك،	يف	كل	مرٍة،	جتربًة	

	االرتباط)االنف�سال	 كبريًة	يف	االنف�ساِل	وفـــكرِّ

عن	دبدو	يف	مرحلة	ال�سباب	بعد	اختيار	باري�ص؛	

االنفـــ�سال	عن	دبدو	يف	مرحلـــة	ال�سيخوخة	بعد	

اختيار	الدار	البي�ساء	/	باري�ص(.

�سًة	للوجوه	 ومع	ذلك،	فاأن	تكون	روايـــُة	االأنا	مكرَّ ●●

العائليـــة،	واالأبوية	باالأ�سا�ص،	واأن	تعود	اإىل	طرح	

م�ساألـــِة	الُهــويـــِة	واالأ�سِل	واالنتـــ�ساب،	فاإن	ذلك	

ال	يعنـــي	تراجعـــا	اأو	ارتـــداًدا	عـــن	االختيـــارات	

ال�سابقـــة:	»اأنـــا	االآن،	اأكرث	مـــن	اأي	وقت	م�سى،	

	ملحاربة	الدعـــوة	اإىل	االرتداد	اإىل	ما	هو	 م�ستعـــدٌّ

مظلم	يف	املـــا�سي.	واإذا	كنت	اأفكر	با�ستمراٍر	يف	

م�سقط	راأ�سي	بعد	تقاعـــدي	واأتطلع	اإىل	العودة،	

فالأنني	اأبحث	عن	ب�سيـــ�ص	اأمل..	اأقاوم	الياأ�َص	

كـــي	ال	اأغدو	حيـــا/	ميتـــا	يف	ظل	هـــذا	الكابو�ص	

.	وبهذا	املعنى،	فـــاإذا	كانت	الوجوُه	
(((

املقيـــم..«

((( Dominique Viart: «Le silence des pères au principe du récit 
de filiation», p103.

((( Ibid, p103.
)))	املرجع	نف�سه،	�ص205-204.
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العائليـــُة	االأبويُة	ت�ستحوذ	على	روايِة	االأنا،	فذلك	

الأن	الكتابـــَة	يف	العمـــق	هـــي	نـــوٌع	مـــن	التغريـــب	

)))Défamiliarisation،	اأي	اأنهـــا	هي	هذا	العبوُر	

	لكل	اخلطاباِت	واملعتقـــداِت	واملوروثاِت	 النقـــديُّ

الفرديِة	واجلماعيِة	امل�سرتكة،	هي	هذا	االإن�ساُت	

اإىل	ذلـــك	ال�سيِء	غرِي	امل�سموع،	اإىل	تلك	القطعِة	

ــبـــِة،	اإىل	تلك	الغرابـــِة	املقلقِة	 املفقـــودِة	اأو	املَغــيَّ

َث	عنهـــا	فرويـــد:	اأن	نكتـــَب	يعني	اأن	 التـــي	حتـــدَّ

	واملاألوِف	من	اأجل	اأن	ُنــوَلــَد	 ننفـــ�سَل	عن	العائليرِّ

من	جديٍد،	من	اأجـــل	اأن	ننطلَق	من	جديٍد،	ذلك	

،	تريد	اأن	 الأن	الكتابَة،	يف	اأق�سى	عنفها	التحليليرِّ

تواجَه	املوَت	واأن	تكوَن	ُقــوًة	للفرح	واحلياة.
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امللخ�ص:

اقرتحـــت خـــالل ال�سنـــوات االأربعـــن املن�سرمـــة عـــدة منذجـــات للجهـــاز الـــوا�سف يف »نظريـــة النحو 

الوظيفي«.

ومـــا نرومـــه يف هذا املقال هو اأن نبن اأهـــم الدوافع املرا�سية واالإب�ستمولوجية علـــى ال�سواء الثاوية خلف 

خمتلـــف النماذج والهند�سات املقرتحة مع الرتكيز على اأحدثها: »منوذج نحو اخلطاب الوظيفي« )هنخفلد 

وماكنزي 2008( و«منوذج نحو اخلطاب الوظيفي املو�سع« )املتوكل 2011(.

الكلمات املفاتيح:

بنية اللغة وظيفة اللغة -منذجة هند�سة جهاز وا�سف مكون -كفاية تداولية -منوذج م�ستعمل اللغة 

الطبيعية - القدرة التوا�سلية -اخلطاب املو�سط. 
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Functional Grammar and architecture of grammars
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Abstract:
My main aim in this study is to give an historical overview of the different 

and organizations of grammar as proposed during the last four decades within the 
theoretical framework of Functional Discourse Grammar and their empirical as well 
as epistemological motivations.

A special attention will be paid to the two most recent models, namely "Functional 
Discourse Grammar "(Hengeveld and Mackenzie 2008») and "Extended Functional 
Discourse Grammar" (Moutaouakil 2011).

Keywords: 
Functional Grammar- architecture of grammars- Functional Discourse Grammar- 

Extended Functional Discourse Grammar
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مدخل

مـــن املراحـــل »املف�سليـــة« يف تطـــور البحـــث 

اللـــ�ساين احلديـــث، االنتقـــال مـــن ر�سد الظواهر 

وحتليلها اإىل البحث يف الق�سايا وحلولها.

ومن اأهـــم الق�سايـــا التي ُعنـــي مبناق�ستها يف 

نظريـــة النحـــو الوظيفـــي، اإىل جانـــب خ�سائ�س 

اللغـــات الطبيعيـــة واأمناطهـــا وتطورهـــا، ق�سيـــُة 

�سناعة النماذج الل�سانية وهند�ستها.

وقد مرت هذه العملية مبراحل حكم حمطاتها 

االأ�سا�سيـــَة و�سيطان اثنـــان: و�سيط طبيعة مو�سوع 

الـــدر�س الل�ساين وحـــدوده، وو�سيط نـــوع وم�ستوى 

الكفاية امل�ست�سَرف بلوُغها.

1. املو�ضوع: بني الواقع واملنظور

من بـــن اأهم مبـــادئ املنهج العلمـــي احلديث 

التمييز بـــن الواقع االأنطولوجي »اخلـــام« والواقع  

الـــذي جتتزئه خمتلف النظريـــات وتنتقيه وتكّيفه 

ح�سب منطلقاتها واأهدافها وتتخذه مو�سوعا لها.

مفـــاد هـــذا اأن املعطـــى اخلا�سع للـــو�سف؛ اأي 

»املـــو�سوع«، يختلف من نظرية علميـــة اإىل نظرية 

علمية اأخرى.

نف�س املبـــداإ جنده قائما �سمـــن اأ�س�س الدر�س 

اللـــ�ساين احلديـــث يف �سكل الـــراأي القائـــل: »اإن 

 والذي تطـــور لي�سبح 
)1(

املنظـــور يخلق املـــو�سوع«

يعنـــي اأن كل نظريـــة ل�سانية »تقتطـــع« من املعطى 

اللغـــوي اخلـــام »مو�سوعـــا« تفـــر�سه منطلقاُتهـــا 

املنهجية العامة.

)1( F. D. Saussure, Cours de linguistique générale.

1.1. م�ضت��وى الو�ضف: من البنية اإىل البنية-

الوظيفة

حتـــ�سر النظريات الل�سانيـــة »ال�سورية« - 

كمـــا يدل على ذلك هذا الو�سف - يف منحييها 

البنيـــوي والتوليدي التحويلي مـــو�سوَع الدر�س 

اللـــ�ساين يف بنيـــة اللغـــة جمـــردة معزولة عن 

ال�سيـــاق ومف�سولة عن الوظائـــف التي ُت�سّخر 

اللغـــة لتاأديتهـــا داخـــل املجتمعـــات الب�سرية و 

باخل�سو�س وظيفة التوا�سل.

يرتتب على هذا الدفع، منهجيا، اأن مقاربة 

بنيـــة اللغة ميكـــن وينبغي اأن تتـــم يف ا�ستقالل 

كامـــل عـــن اأي وظيفة قـــد توؤديهـــا اللغة مبا يف 

ذلك اإقامة التوا�سل بن م�ستعمليها.

الل�سانيـــة  النظريـــاُت  جُتمـــع  املقابـــل،  يف 

»املوجهة وظيفيا/تداوليـــا« مبختلف مدار�سها 

على تبني االأطروحات االأ�سا�سية التالية:

)1( الأطروحة الأوىل

ـــر اللغـــة لتحقيـــق اأغـــرا�س متعددة  ت�سخَّ

تتفـــرع جميعها عـــن وظيفـــة اأ�سل واحدة 

تعـــد اللغـــة اأقـــوى واأدق و�سيلـــة لتاأديتها: 

وظيفة التوا�سل.

ُتعّد العبارات اللغوية، من هذا املنظور، و�سائل 

لتاأدية اأغرا�س توا�سلية معينة ت�سهم اإىل حد 

كبري يف حتديد خ�سائ�سها البنيوية.

لناأخذ املثالن التالين لتو�سيح ذلك:

 )2() اأ ( تزوج خالد هندًا

)بنـــر  خالـــد  تـــزوج  هنـــدا  )ب( 

»هندًا«(.
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يف املقاربـــة ال�سوريـــة، يكُمـــن الفرق بن 

اأن  واجلملـــة )2 ب( يف  اأ(  اجلملـــة )2 

املكـــون املفعـــول يف اجلملـــة االأوىل حمتل 

ر يف  ملوقعـــه االأ�سلـــي بعـــد الفعل وُمـــ�سُدّ

اجلملة الثانية.

اأمـــا يف املقاربـــة الوظيفيـــة، فُيعَلّل تاأخرَي 

املفعـــول يف اجلملـــة االأوىل حمُلـــه ملعلومة 

»جديـــدة« وت�سديـــَره يف اجلملـــة الثانية 

اأن القـــ�سد هو ت�سحيـــح اإحدى معلومات 

املخاطـــب باعتبـــار هذه اجلملـــة رّدا على 

اجلملة )2(:

)2( بلغني اأن خالدا تزوج بثينًة

)2( الأطروحة الثانية

التـــوا�سل  عمليـــة  »جنـــاح«  �سروط  مـــن 

مطابقة العبارة اللغوية ل�سياق ا�ستعمالها 

مقاما ومقاال.

نق�سد بال�سياق املقايل جمموعة العبارات 

املنَتجة يف موقف توا�سلي معن وبال�سياق 

املقامي جمموعة املعـــارف واملدارك التي 

تتوافـــر لـــدى كّل مـــن املتكلـــم واملخاطب 

.
)1(

اأثناء عملية التوا�سل

 )3( الأطروحة الثالثة

اللـــ�ساين  املنحـــى  يف  اللغـــة  بنيـــة  ُتعـــدُّ 

الـــ�سوري ن�سقا جمـــّردا حتكمـــه مبادئه 

وقواعده اخلـــا�سة. بهـــذا يت�سنى لدرا�س 

اللغـــة اأن يـــر�سده يف معزل عـــن اأي �سيء 

)1( اأحمد املتوكل، االأفعال غري الواجبة يف كتاب �سيبويه: االإن�ساء واأ�ساليبه بن األفية 

ابن مالك والنحو الوظيفي.

اآخـــر متاما كمـــا يتاح لعـــامل االأحيـــاء اأن 

يدر�س بنية القلب يف ا�ستقالل عن وظيفة 

 
.

)2(

�سح الدم

اأما من منظور املنحـــى الل�ساين الوظيفي 

فـــاإن بنية اللغة ترتبـــط بوظيفتها ارتباَط 

تبعّيـــة بحيـــث يـــ�سوغ القـــول اإن للغة هذه 

البنيـــة الأن لها هذه الوظيفة ولو كانت لها 

وظيفة اأخرى غري وظيفة التوا�سل لكانت 

.
)3(

لها بنية خمتلفة متام االختالف

ارتباط التبعية هذا يجعل من غري املجدي 

اإن مل يكن من غـــري املمكن مقاربة البنية 

مف�سولـــة عـــن الوظيفة. مثال ذلـــك اأننا 

و)2ب(  اجلملتـــن )2اأ(  اإىل  عدنـــا  اإذا 

اأدركنـــا بامللمو�س اأن ت�سديـــر املفعول يف 

اجلملة الثانية ال و�سف وال تف�سري كافين 

له اإال بالعـــودة اإىل ال�سياق املوجب لتبئري 

هذا املكون.

 )4( الأطروحة الرابعة

نا  تتحّكم وظيفة التوا�سل يف بنية اللغة تزمُّ

حتّكَمهـــا فيهـــا تزامنـــا. اأثبتـــت درا�سات 

 اأن تطور اللغـــات الب�سرية يخ�سع 
)4(

عدة

ملبداأيـــن متنافـــ�سن هما مبـــداأ »التوا�سل 

االأمثـــل« الـــذي يوجههـــا نحـــو املزيد من 

»ال�سّفافيـــة« ومبداإ »الُكلفـــة االأقل« الدافع 

بها نحو تقلي�س الو�سائل اإر�ساء لنزوع ما 

ي�سمى »اجلهد االأدنى«.

)2( Chomsky, Noam, Reflections on language. 
)3( Halliday, M.A.K, Language Structure and Language Fun -

tion.

)4( )هنخفلد )2011( واملتوكل )2012( �سمن اآخرين((
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 )5( الأطروحة اخلام�سة

لـــكل منط مـــن اللغـــات خ�سائـــ�سه التي 

ينفـــرد بها ومتيزه عن غـــريه من االأمناط 

وتتطلب اأن يو�سع لكل منط نحوه اخلا�س. 

اإاّل اأن للـــ�سان الطبيعـــي خ�سائ�َس عامة 

تتقا�سمها اللغات علـــى اختالف اأمناطها 

وهو ما ي�سمى »الكليات اللغوية«.

اإذا كانـــت الكليات اللغويـــة يف النظريات 

الل�سانيـــة ذات املنحـــى الـــ�سوري كليـــات 

�سوتيـــة و�سرفية–تركيبيـــة وداللية فاإنها 

جتمع يف النظريات الل�سانية الوظيفية بن 

الوظيفة والـــ�سورة، بن بنيات معينة وما 

ر هذه البنيـــات لتاأديته من اأغرا�س  ت�سخَّ

توا�سلية. بتعبـــري اأدق، ميكن القول اإن ما 

يوؤالـــف بن اللغات جمموعة من الوظائف 

تاأتلف اللغات اأو تختلف يف الرتاكيب التي 

ل بها يف حتقيق هذه الوظائف. ُيتو�سَّ

مثـــال ذلـــك اأن ت�سحيح املعلومـــات الذي 

مـــّر بنا وظيفة من الوظائف الكلية تتحقق 

ح�سب اأمناط اللغات اإّما عن طريق الرتبة 

رفات معينـــة اأو بوا�سطة  اأو عـــن طريـــق �سُ

تراكيـــب خمـــ�سو�سة )»الفـــ�سل« اأو »�سبه 

الف�سل« مثاًل(.

2.1. وح��دة ال��و�ضف الدنيا: م��ن اجلملة اإىل 

اخلطاب

من املتداول يف االأدبيـــات الل�سانية التمييز 

»ل�سانيـــات  اثنـــن:  ل�سانيـــن  اجتاهـــن  بـــن 

اجلملة« و«ل�سانيات اخلطاب«. مو�سوع الدر�س 

يف االجتـــاه االأول هو اجلملـــة مت�سمة ب�سمتن: 

اأوالهما اأنها متواليـــة �سوتية �سرفية-تركيبية 

داللية تتحدد مكوناتها والعالقات القائمة بن 

مكوناتها بقطع النظر عن اأي �سياق، وثانيتهما 

اأنهـــا قد تكون ب�سيطة او مركبة )تركيَب عطف 

اأو تركيـــَب اإدمـــاج( لكنهـــا تعد اأقـــ�سى وحدة 

للتحليل الل�ساين.

اأمـــا يف االجتاه الثاين فـــاإن مو�سوع الدر�س 

ووحدة التحليل ن�س كامل يقاَرب داخل �سياَقي 

اإنتاجه وتاأويله.

ملحوظة:

ليـــ�س كل نـــ�س خطابـــا وليـــ�س كل ل�سانيـــات 

الن�س ل�سانيات خطـــاب. نق�سد هنا باخل�سو�س 

 التـــي تقـــارب 
)1(

الـــدرا�سات البنيويـــة التوزيعيـــة

الن�س معـــزوال عن �سياقه علـــى اأ�سا�س اأنه جمرد 

متوالية من اجلمل باملعنى املبن اأعاله.

3.1. جمال الو�ضف: من املنت اإىل الذهن

من »القفزات املعرفية« احلا�سمة يف الفكر 

اللـــ�ساين احلديـــث نقل مـــو�سوع الـــدر�س من 

»خارج« م�ستعمل اللغـــة اإىل »داخله«، من املنت 

املنطوق/املكتـــوب اإىل الذهـــن، مـــن ال�سلـــوك 

اللغوي اإىل التمثالت الذهنية. بتعبري اآخر، مت 

نقل مو�سوع الدر�س من »االإجناز« اإىل »القدرة« 

التي تثوي خلف االإجناز وتتيحه وحتكمه.

مل يعد هنـــاك االآن خـــالف يف ورود ثنائية 

القدرة/االإجناز واأهميتها املعرفية يف التنظري 

الل�ساين. ما ُيختَلف فيه، بهذا ال�سدد، طبيعة 

القدرة وفحواها.

)1( Harris, Zellig S, Discourse Analysis.
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القـــدرة يف النظريات الل�سانيـــة ال�سورية، 

متمثلـــة يف النظريـــة التوليديـــة التحويلية على 

اخلـــ�سو�س، قدرة لغوية »حمـــ�سة«؛ اأي »نحو« 

قوامه قواعـــد �سرفية-تركيبية وقواعد داللية 

وقواعـــد �سوتيـــة. قد ت�ساف اإىل هـــذه املعرفة 

اللغويـــة معرفـــة عامـــة فُيتحّدث عـــن قدرتن، 

»قدرة نحوية« و«قـــدرة تداولية« على اأ�سا�س اأن 

القدرة الثانية م�ستقلة متامًا عن القدرة االأوىل 

واأن القـــدرة االأوىل وحدهـــا ميكـــن اأن تكـــون 

.
)1(

مو�سوعًا م�ستقال للدر�س اللغوي

واأمـــا القـــدرة يف النظريـــات الل�سانية ذات 

التوجـــه الوظيفي/ التداويل »قـــدرة توا�سلية« 

ت�سمل كل املعارف التي مُتّكن م�ستعمل اللغة من 

التوا�سل »الناجح«. اإىل جانب املعرفة اللغوية، 

ت�سمل القـــدرة التوا�سلية معارف اأخرى ال تقل 

اأهمية كاملعرفة االجتماعية واملعرفة االإدراكية 

وغريهـــا  اال�ستدالليـــة  املنطقيـــة  واملعرفـــة 

ي�ستح�سرهـــا املتكلم–ال�سامـــع اأثنـــاء عمليتي 

االإنتاج والفهم بتفاوت، ح�سب موقف التوا�سل 

ومالب�ساته ومنط اخلطاب املنَتج.

2. الهدف: من كفاية الو�ضف والتف�ضري اإىل 
كفاية التفعيل

1.2. الكفاية مفهوما

الواقـــع  يف  »الكفايـــة«  م�سطلـــح  ليـــ�س 

امل�سطلـــح املنا�سب لرتجمة امل�سطلح االأجنبي 

االأ�سل )Adequacy(. كان مـــن االأفـــ�سل اأن 

ُيقرتح م�سطلح »املالءمة« مقابال عربيا، لكن 

)1( Chomsky, Noam, Reflections on language.

م�سطلـــح »الكفاية« ُتـــدوول و�ساع فلم يعد ثمة 

كبري �سري يف ا�ستعماله.

يقال عـــن نظريـــة ل�سانية ما اإنهـــا »كافية« 

اإذا كانـــت تالئـــم، مبـــادَئ ومفاهيـــَم واآلياٍت، 

ما تتخـــذه مو�سوعا للـــدر�س. والكفاية كما هو 

معلـــوم م�ستويـــات ثالثـــة: كفايـــة »مالحظـــة« 

باعتبـــار  »تفـــ�سري«  وكفايـــة  »و�سف«  وكفايـــة 

امل�ستوى الثالث اأعالها واأهمها.

 اإ�سافة نوع 
)2(

اقرتحنا يف بعـــ�س كتاباتنـــا

ثـــان من الكفايـــة اإىل جانـــب الكفايـــة اللغوية 

الـــ�سرف اأ�سمينـــاه »الكفايـــة االإجرائية« وهي 

مـــدى قـــدرة النظرية علـــى مقاربـــة قطاعات 

اأخرى ذات �سلة باللغة.

2.2. الكفاية التف�ضريية

النحـــو  نظريـــة  يف  التف�سرييـــة  الكفايـــة 

الوظيفـــي ثـــالث كفايـــات متكاملـــة: الكفايـــة 

التداوليـــة والكفايـــة النف�سيـــة )اأو »املعرفية«( 

والكفاية النمطية.

الكفاية التداولية  .1.2.2

 الكفاية التداولية كالتايل: 
)3(

يعرف دك

»على النحو الوظيفي اأن ي�ستك�سف خ�سائ�س 

العبارات اللغوية املرتبطـــة بكيفية ا�ستعمال 

هـــذه العبـــارات واأن يتـــم هـــذا اال�ستك�ساف 

يف اإطـــار عالقة تلك اخل�سائـــ�س بالقواعد 

واملبادئ التي حتكم التوا�سل اللغوي. ويعني 

هذا اأنه يجب اأال نتعامل مع العبارات اللغوية 

الفكر  يف  الوظيفي  املنحى  واملتوكل،  والنمطية.  الكلية  بن  الوظيفية  املتوكل،   )2(

اللغوي العربي: االأ�سول واالمتداد. 

)3( Dik, Simon C, The Theory of Functional Grammar.
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علـــى اأ�سا�س اأنها مو�سوعات منعزلة بل على 

اأ�سا�س اأنها و�سائل ي�ستخدمها املتكلم الإبالغ 

معنى معن يف اإطار �سيـــاق حتّدده العبارات 

ال�سابقة وموقـــف حتّدده الو�سائط االأ�سا�سية 

ملوقف التخاطب«.

التداوليـــة  للكفايـــة  التحديـــد  هـــذا  مـــن 

ُي�ستخَلـــ�س اأن علـــى النظريـــة التـــي ت�سعى يف 

اإحـــراز هـــذه الكفايـــة اأن ُتدخـــل يف مقاربتها 

للعبارات اللغوية اخل�سائ�َس املرتبطة ب�سياقي 

ا�ستعمالها املقايل واملقامي على ال�سواء.

�سرنى يف مبحث الحق كيفية تعامل مناذج 

نظريـــة النحـــو الوظيفـــي مع هـــذا ال�سابط 

و�سرنكز خـــا�سة على �سعي النماذج االأخرية 

يف حتقيـــق هذا املطلـــب عن طريـــق التمثيل 

للخ�سائـــ�س التداوليـــة يف قالـــب خا�س من 

جهة وعن طريـــق تزويد النحو مبكون خا�س 

قائم الذات يكفـــل ر�سد الو�سائط ال�سياقية 

املقالية منها واملقامية من جهة ثانية.

الكفاية النف�سية  .2.2.2

ُيعدُّ هذا املفهوم امتدادا ملفهوم »الواقعية 

النف�سيـــة« )مـــدى مطابقـــة قواعـــد النحـــو 

لتمثـــالت املتكلـــم الذهنية( الـــذي اعتمدته 

بع�س مناذج النحو التوليدي التحويلي.

 مفهـــوم الكفايـــة النف�سيـــة 
)1(

 يحـــّدد دك

علـــى النحوالتايل: »تنق�سم النمـــاذج النف�سية 

بطبيعـــة احلـــال اإىل منـــاذج اإنتـــاج ومنـــاذج 

فهـــم. حتّدد مناذج االإنتاج كيـــف يبني املتكلم 

العبـــارات اللغويـــة وينطقهـــا، يف حـــن حتّدد 

)1( Dik, Simon C, The Theory of Functional Grammar. 

مناذج الفهـــم كيفية حتليل املخاطب للعبارات 

اللغويـــة وتاأويلها. وعلى النحـــو الوظيفي الذي 

يروم الو�سول اإىل الكفايـــة النف�سية اأن يعك�س 

بطريقة اأو اأخرى ثنائية االإنتاج/ الفهم هذه«.

3.2.2. الكفاية النمطية

من التحديدات املقرتحة يف نظرية النحو 

 التحديد التايل الذي يجعل هذه 
)2(

الوظيفي

النظريـــة تتخذ و�سعا و�سطـــا بن الدرا�سات 

»النمطيـــة« والدرا�سات الراميـــة اإىل »النحو 

الكلي« املتمثلة خ�سو�سا يف النظرية التوليدية 

التحويلية: »يزعم املنظرون لل�سان الطبيعي 

اأن باإمكانهم حـــ�سر االهتمام يف لغة واحدة 

اأو يف عدد من اللغات بينما يقارب النمطيون 

اللغات مقاربة »حمايدة نظريا« تعتمد منهجا 

ا�ستقرائيـــا �سبه تام. اإن الدرا�سة النمطية ال 

تكـــون ذات نفـــع اإال اإذا اأطرتها جمموعة من 

الفر�سيـــات النظريـــة وال تكـــون، يف املقابل، 

النظريـــة الل�سانية ذات كبري جـــدوى اإال اإذا 

ك�سفـــت عن مبـــادئ وقواعـــد ذات انطباقية 

وا�سعة النطاق«.

3.2. الكفاية الإجرائية

م اأن مقاربة اللغة مقاربتان: مقاربة  تقـــدَّ

ُتعامل اللغة على اأنهـــا ن�سق جمرد ال ارتباط 

له مبـــا ميكن اأن يوؤديه مـــن وظائف ومقاربة 

اأداة  باعتبارهـــا  اللغـــة  لـــدرا�سة  تتـــ�سدى 

للتوا�سل داخل املجتمعات.

ليـــ�ست املقاربة االأوىل، بحكـــم منطلقها 

املنهجـــي، ملَزمـــة اإال باإحـــراز كفايـــة لغوية 

)2( Ibid.
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الثانيـــة  املقاربـــة  اأن علـــى  �سرف يف حـــن 

الذهاب اإىل اأبعد من ذلك �سعيا اإىل االهتمام 

بق�سايـــا املحيـــط االجتماعـــي، اإىل جانـــب 

الق�سايـــا اللغويـــة، واالنـــدراج يف قطاعـــات 

اجتماعيـــة- اقت�ساديـــة حت�سر فيهـــا اللغة 

ح�سورا دااّل مثل الرتجمة وحتليل الن�سو�س 

مبختلف اأمناطها وجماالتهـــا وتعليم اللغات 

واال�سطرابات النف�سية-اللغوية.

3. النموذج: من اللغة اإىل التوا�ضل

1.3. بني الواقع والنظرية

اقرُتحت يف اإطار نظرية النحو الوظيفي منذ 

ن�ساأتها اإىل اليوم عدُة مناذج ل�سانية )اأو »اأنحاء« 

باملعنـــى اللـــ�ساين احلديـــث( اأكرثهـــا ح�سورا 

يف حقـــل البحث الل�ساين العربـــي اأربعُة مناذج 

هي ح�سب التـــوايل الزمنـــي: »النحو الوظيفي 

املعجمـــي« )دك )1978(( و«النحـــو الوظيفي 

الطبقـــات  و«نحـــو   ))1997( )دك  املعيـــار« 

القالبي« )املتـــوكل )2003(( و«نحو اخلطاب 

الوظيفي«)هنخفلد وماكنزي)2008((.

 خـــ�سع تطـــور النمذجـــة يف هـــذه النظرية 

ملـــا اقت�ساه �سابـــط االن�سجام مع مـــا طراأ من 

انتقـــال تدريجـــي يف مـــو�سوع الـــدر�س و�سقف 

الكفاية امل�ستـــ�سَرف بلوغه. وكان التوجه العام 

عر تاريخ �سناعـــة النماذج وتطوير هند�ستها 

نحـــَو الرهان على االنتقال من بنـــاء نحو اللغة 

يف حـــد ذاتها اإىل بناء نحـــو التوا�سل مبختلف 

اأمناطه وقنواته وجماالته.

1.1.3. مـــن نحو اخلطاب -اجلملة اإىل اأنحاء 
اخلطاب- الن�ص

م�سطلـــح »اخلطـــاب«، كمـــا هـــو معلوم، 

متعدد املفهوم واملا�سدق معا. فيما يخ�سنا، 

ن�ستعمل هـــذا امل�سطلح هنا كما اعتدنا على 

ا�ستعمالـــه يف اأماكن اأخرى، للداللة على »كل 

ملفوظ/مكتـــوب ُي�سّكل وحدة توا�سلية كاملة 

يف موقف توا�سلي معن«.

نظريـــة النحو الوظيفـــي، منـــذ ن�ساأتها، 

نظرية خطاب وال ميكن اأن تكون، متا�سيا مع 

اأ�س�سهـــا املنهجية، اإال نظرية خطاب. اإال اأنها 

مرت من حيث املرا�س الفعلي مبرحلتن.

ر ُمنّظرو النحو الوظيفـــي مو�سوَع   َقـــ�سَ

الـــدر�س يف املرحلـــة االأوىل علـــى اخلطـــاب 

يف بعـــده اجلملـــي و�سيـــغ اأول النماذج )دك 

)1978(( على هـــذا االأ�سا�س. لكن �سرعان 

ما تبن من خالل بحوث عديدة اأن كثريا من 

خ�سائ�س اجلملـــة ترتبط مبا ي�سبق اجلملة 

املفـــردة وما يليها ارتباطـــا ُيحّتم اأن تن�سّب 

املقاربة على الن�س ككل.

جت�سيدا لهـــذا التوجه، �سيغـــت النماذج 

التـــي تلـــت النمـــوذَج االأول بـــ�سكل يوؤهلهـــا 

لال�سطـــالع بـــو�سف خ�سائـــ�س اخلطـــاب 

املُجاوز للجملة وتف�سريها، ابتداء من اجلملة 

املركبة )تركيَب عطف اأو تركيَب اإدماج( اإىل 

غني البعُد التداويل يف 
ُ
النـــ�س الكامل، كما اأ

هذه النماذج باإ�سافة مفاهيم جديدة كالقوة 

االإجنازية والفعـــل اخلطابي والوظائف التي 

تقوم مقام العالقـــات بن االأفعال اخلطابية 

داخل الن�س الواحد.

الأنح��اء  اإىل  املعجم��ي  النح��و  م��ن   .2.3

القالبية
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اأهم حتول يف �سناعة االأنحاء داخل نظرية 

النحـــو الوظيفي هو االنتقـــال من منذجة تقوم 

علـــى عدد مـــن املكونـــات يحتل اأحدهـــا املوقع 

االأ�سا�س كمـــا هو �ساأن املكـــون املعجمي يف اأول 

مناذج هـــذه النظرية اإىل منذجـــة ت�ستغل فيها 

املكونـــات بـــ�سكل قالبـــي حيث يتمتـــع كل قالب 

با�ستقالل جماله ومبادئه واآلياته يف تفاعله مع 

باقي قوالب النموذج.

1.2.3. النحو الوظيفي املعجمي

نق�سد بالنحو املعجمي اأّول مناذج نظرية 

النحوالوظيفي )دك )1978((. ونقرتح هنا 

َنعَتـــه باملعجمي لكونه يعتمـــد املعجم اأ�سا�سا 

لبنـــاء العبـــارة اللغوية ومـــ�سدرا ال�ستقاقها 

كما يت�سح من الرت�سيمة )8(:

معجم

اإ�سناد الوظائف

قواعد التعبري

قواعد �سوتية

قواعد تكوين

خزينة

بنية حتتية حملية

بنية وظيفية

بنية مكونية

تاأويل �سوتي

يتبـــن مـــن هـــذه الرت�سيمـــة اأن النحـــو 

املعجمـــي اأربعـــة مكونات: اخلزينـــة فقواعد 

اإ�سناد الوظائف فقواعد التعبري ثم القواعد 

ال�سوتية.

) اأ ( اخلزينـــة معجم يوؤوي املفردات االأ�سول 

وقواعد تكوين ت�سطلع با�ستقاق املفردات 

واأفعـــال  االنعـــكا�س  )كاأفعـــال  الفـــروع 

املطاوعة واالأفعال العّلية وغريها(.

مُيثـــل للمفـــردات، اأ�سوال وم�ستقـــات، 

يف �سكل اأطـــر حمليـــة حتـــّدد حمالتية 

املحمول ووظائـــف مو�سوعاته الداللية 

وقيـــود التـــوارد التـــي يفر�سهـــا علـــى 

مو�سوعاته.

ُيتخذ االإطار احلملي، اأ�سال اأو م�ستقًا، 

مـــادة اأّولية ل�سياغـــة البنيـــة التحتية 

للعبارة اللغوية.

)ب( البنيـــة التحتيـــة حمـــل حتـــّدد فيـــه كل 

اخل�سائ�س الداللية املمثَّل لها يف �سكل 

�سات و�سمات )جهية، زمنية...(  خم�سّ

ووظائـــف دالليـــة. وُي�سبـــح احلمل بنية 

وظيفيـــة عن طريـــق اإ�سنـــاد الوظيفتن 

الرتكيبيتن الفاعـــل واملفعول ثم اإ�سناد 

الوظيفتن التداوليتن املحور والبوؤرة.

دخـــاًل  الوظيفيـــة  البنيـــة  ُتتَخـــذ  )جـ( 

لقواعـــد التعبـــري امل�سوؤولـــة عن حتديد 

والرتكيبيـــة  ال�سرفيـــة  اخل�سائـــ�س 

)النريـــة  والتطريزيـــة  تبّيـــة(  )الرُّ

والتنغيمية(.

) د ( خرج قواعد التعبري بنية مكّونية تنقلها 

القواعد ال�سوتية اإىل تاأويل �سوتي.
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2.2.3. النحو الوظيفي املعيار

التوا�سليـــة  القـــدرة  اأن  اأ�سا�س  علـــى   

ت�سمل، كمـــا �سبـــق اأن بيّنا، ملـــكات معرفية 

ومنطقيـــة واجتماعيـــة واإدراكيـــة اإىل جانب 

امللكة اللغوية، اأ�سبـــح الهدف االأ�سا�سي بناء 

منوذج مل�ستعملي اللغة يو�سح تكوينه وطريقة 

ا�ستغال مكوناته الر�سم )9(:

)9( منوذج م�ستعملي اللغة

يفيد الـــر�سم )9( اأن منـــوذج م�ستعملي 

اللغـــة يتكون من خم�سة قوالب تر�سد ملكات 

اأ�سا�س  علـــى  اخلمـــ�س  التوا�سليـــة  القـــدرة 

ا�ستقالل كل قالب من حيث مبادُئه وقواعُده 

وتفاعـــل كل قالـــب مع القوالـــب االأخرى كما 

يق�سي بذلك مبداأ القالبية.

3.2.3. نحو الطبقات القالبي

ثالـــث مرحلـــة، اقرتحنـــا )املتـــوكل   يف 

)2003(( مـــا ا�سطلحنا على ت�سميته »بنية 

اخلطـــاب النموذجيـــة« التي ميكـــن تلخي�س 

اأهم مالحمها كالتايل:

تتكـــون بنية اخلطاب التحتيـــة من ثالثة 

م�ستويـــات: م�ستـــوى بالغـــي يت�سمـــن ثالث 

طبقات متثل للمركز االإ�ساري ومنط اخلطاب 

واأ�سلوبـــه، وم�ستـــوى عالقـــي يت�سمـــن طبقة 

اال�سرتعـــاء وطبقـــة االإجناز وطبقـــة الَوجه، 

وم�ستـــوى داليل يقـــوم علـــى طبقـــات ثـــالث 

هي الطبقـــة التاأطريية والطبقـــة الت�سويرية 

والطبقـــة الو�سفيـــة. وُتنَقـــل البنيـــُة التحتية 

مب�ستوياتهـــا الثالثة عـــر قواعد التعبري اإىل 

بنيـــة �سطحيـــة ُتخـــ�سع للقواعـــد ال�سوتيـــة 

امل�سوؤولـــة عن تاأويلها ال�سوتي كما ُتبن ذلك 

الرت�سيمة التالية:

البنيـــة النموذجيـــة بنيـــة جمـــّردة يتـــم 

قها يف خمتلف اأقـــ�سام اخلطاب تنازلّيا  حتقُّ

ح�سب »طاقتها االإيوائية« انطالقًا من الن�س 

اإىل املفردة ومرورًا باجلملة واملركب اال�سمي 

:
كما يتبن من �سلمية التحقق التالية

)11( �سلمية حتقق البنية النموذجية:

الن�س >  اجلملة  >  املركب اال�سمي > املفردة
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4.2.3. نحو اخلطاب الوظيفي

1.4.2.3 نحو اخلطاب الوظيفي املعيار

مكونات اجلهاز الـــوا�سف املعتَمد يف نحو 

اخلطـــاب الوظيفـــي اأربعـــة مكونـــات: مكـــون 

مركزي هو: »املكون النحوي«، وثالثة مكونات 

م�ساحبة هي »املكون املفهومي« )اأو املعريف( 

و«املكون االإ�ساتي« و«املكون ال�سياقي«.

) اأ ( يـــر�سد املكـــون املفهومـــي املعـــارف 

اللغويـــة وغـــري اللغوية كمـــا اأنه حمل 

ر�سٍد لقـــ�سد املتكلم مـــن اخلطاب. 

ويعـــّد هـــذا املكـــون »القـــوة الّدافعة« 

بالنظر اإىل املكونات االأخرى؛

د خ�سائ�س اخلطاب يف املكون  )ب( حُتـــدَّ

النحوي يف ثالثـــة م�ستويات: م�ستوى 

عالقـــي )تـــداويل( وم�ستـــوى متثيلي 

)داليل( وم�ستوى بنيوي.

امل�ستويان العالقي والتمثيلي خرجان 

الآلية »ال�سياغة« التي متثل يف امل�ستوى 

االأول خل�سائـــ�س اخلطاب التداولية 

يف �سكل فعل خطابـــي يت�سمن فحوى 

ق�سويا قوامه فعل اإحايل وفعل حملي 

خل�سائـــ�سه  الثـــاين  امل�ستـــوى  ويف 

البنيتـــن  مـــن  يفـــاد  كمـــا  الدالليـــة 

العامتن التاليتن:

]اجنـــاز:  خطابـــي:  )فعـــل   )12(

ق�سوي: ])فعل اإحايل( ]فحوى 
)فعل حملي([[[(

]حممـــول  واقعـــة:  �س  )خمـــ�سّ  )13(

(... )�س ن([(
1

)�س
 
(...)�س ن

1
)�س

بنقـــل  التعبـــري  قواعـــد  اآليـــة  وتتكفـــل 

امل�ستوين العالقي والتمثيلي اإىل م�ستوى 

بنيوي حتّدد فيه اخل�سائ�س ال�سرفية- 

الرتكيبية واخل�سائ�س الفونولوجية.

)ج( خـــرج قواعـــد التعبـــري بنيـــة �سرفية- 

تركيبية- �سوتية جمّردة ي�سطلع املكون 

االإ�ساتـــي )»الفونيتيكي«( باإنطاقها يف 

�سكل عبارة لغوية حمققة.

)د( املكـــون ال�سياقـــي حمـــط ر�سد العنـــا�سر 

املقاميـــة واملقاليـــة التـــي تواكـــب اإنتـــاج 

اخلطـــاب وَتلّقيـــه ويقـــوم بـــدور الربـــط 

 فيكون 
)1(

بن املكونـــات الثالثة االأخـــرى

.
)2(

»م�سبا« اأو »رافدا« اأو جمرد »معر«

تو�سح الرت�سيمة )14( تكوين جهاز نحو 

اخلطاب الوظيفي املعيار وطريقة ا�ستغاله:

)14( نحو اخلطاب الوظيفي املعيار

)1( هنخفلد وماكنزي )2014(.

)2( اأحمد املتوكل، »املكون ال�سياقي يف نحو اخلطاب الوظيفي«. 
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يتبن مـــن املقارنة بن الرت�سيمتن )9( 

و)14( اأن اأهـــم جديد منوذج نحو اخلطاب 

الوظيفي كامن يف اجلوانب التالية:

اأوال، مت الفـــ�سل بـــن التـــداول والداللة 

واإن  م�ستقلـــن  م�ستويـــن  اأ�سبحـــا  بحيـــث 

جمعهما قالب واحد هو قالب ال�سياغة؛

ثانيـــا، مل تعـــد اخلزينـــة مكونـــًا قائـــم 

الذات، بل اأ�سحت موّزعة بن اآليات املكونن 

النحوي واالإ�ساتي؛

االجتماعـــي  القالبـــان  دمـــج 
ُ
اأ ثالثـــا، 

واالإدراكـــي يف مكـــون م�ساحـــب واحـــد هو 

املكون ال�سياقي؛

رابعـــا، ا�سُتغنـــي عـــن القالـــب املنطقي 

وُنقـــل فحـــواه، مبادئـــه واآلياتـــه، اإىل املكون 

املعريف علـــى اأ�سا�س اأن قدرة م�ستعمل اللغة 

اال�ستداللية جزء من معارفه العامة.

 )10( الرت�سيمـــة  بـــن  املقارنـــة  اأمـــا 

والرت�سيمـــة )14( فتبـــن اأن نحو اخلطاب 

الوظيفـــي املعيار يختلف عـــن نحو الطبقات 

القالبـــي بكونه يغني عن امل�ستـــوى البالغي 

بدمج جل عنا�سره يف امل�ستوى العالقي.

ع 2.4.2.3. نحو اخلطاب الوظيفي املو�سَّ

 عن اأطروحة 
)1(

دافعنا منذ ب�سع �سنوات

تو�سيـــع اجلهـــاز املقـــرتح يف نحـــو اخلطاب 

الوظيفي املعيـــار تو�سيعا يتيح لهذا النموذج 

نقلتن اأ�سا�سيتن هما:

)1( اأحمد املتوكل، الل�سانيات الوظيفية: مدخل نظري.

اأوال، اأن ي�سبـــح �سامـــال فيكوَن منوذجا 

حقيقيـــا مل�ستعمل اللغة يـــر�سد القدرة على 

اإنتاج اخلطاب املبا�سر وفهمه وكذلك القدرة 

على القيام مبختلـــف عمليات التحويل التي 

ط، ترجمًة  ي�ستلزمهـــا اإنتاج اخلطاب املـــو�سَّ

 .
)2(

وتلخيـــ�سا و�سرحـــا وتفـــ�سريا وتاأويـــال

يف هـــذا االإطـــار العـــام، ميكـــن اإدراج عمل 

 عـــن »الكفايـــة املعرفيـــة« فيما 
)3(

ماكنـــزي

يقـــرتح ت�سميتـــه »نحـــو اخلطـــاب الوظيفي 

احلواري«.

ثانيـــا، اأن ي�سبـــح عاما ويوؤخـــَذ على اأنه 

ن�سق جمرد ُي�ستخدم مبدئيا لر�سد التوا�سل 

اأيـــا كانت قناته واأيا كان منطه وجماله على 

اأن يتـــم تخ�سيـــ�س فحـــوى قوالبـــه املوّلدة 

واملحّللة واملحّولة عند االقت�ساء فتكوَن لغوية 

اأو غري لغويـــة اأو يكوَن بع�سها لغويا وبع�سها 

غرَي لغوي.

على اأ�سا�س هذين التعديلن تكون البنية 

العامة لنحو اخلطاب الوظيفي املو�َسع البنية 

املو�سحة يف الرت�سيمة )15(:

)2( املرجع نف�سه.

)3( ماكنزي )2012(.
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4. م��ن اإ�ضكالت بن��اء النم��اذج الل�ضاني��ة: 
طبيعة ال�ضياق وموقعه ومهامه 

مـــن املعلـــوم اأن مواقـــف الـــدر�سن اللغـــوي 

القـــدمي والل�ساين احلديث من مفهـــوم ال�سياق 

تباينت من حيث تعريف هذا املفهوم ومن حيث 

ورود االأخذ به يف مقاربة الظواهر اللغوية. 

ففـــي الدر�س اللغـــوي العربي القـــدمي، كان 

ال�سيـــاق حـــا�سرا يف الـــدرا�سات البالغية ويف 

علمـــي اأ�سول الفقه والتف�سري حـــ�سورا متميزا 

حتـــت م�سطلحات خمتلفـــة اأ�سهرهـــا »املقام« 

)يف مقابل »املقال«( و«مقت�سى احلال« و«قرائن 

االأحوال« اإىل غري ذلك.

اأمـــا يف الدرا�سات النحويـــة وال�سرفية فقد 

كان اللجوء اإىل ال�سياق جلوءا بعيدا عن االّطراد 

اأو الن�سقيـــة اإن مل ينعدم انعداما كما هو ال�ساأن 

يف كتب النحاة املتاأخرين ذات املنحى التعليمي 

كاالأراجيز.

اأعيد اإنتـــاج ثنائية اعتماد ال�سياق واإق�سائه 

فاأقـــ�ست  احلديثـــة  الل�سانيـــة  الـــدرا�سات  يف 

الـــدرا�سات »ال�سوريـــة« )مـــا �سمـــي »ل�سانيات 

اجلملـــة« بنيوية كانـــت اأم توليديـــة- حتويلية( 

اإق�ساًء منهجيـــا كل ما يتعلـــق بال�سياق مقاميا 

كان اأم مقاليا بخـــالف الدرا�سات ذات التوجه 

االجتماعي )»الل�سانيات االجتماعية«( والتوجه 

التداويل اأو الوظيفي.

ينبغـــي يف نظرنـــا، اإذا كنـــا نريـــد اأن نتفهم 

هـــذه املواقـــف املتباينة مـــن ال�سيـــاق، اأن ننظر 

اإىل ثنائيـــة االإق�ساء/االعتماد على اأنها جمرد 

مظهـــر من مظاهر اإ�سكال نظري ومنهجي اأعّم 

ميكن ب�سط اأهم جوانبه كالتايل:

1- ال خـــالف يذكـــر بـــن دار�سي اللغـــة، علـــى 
اختالف احلقب وامل�سارب، يف اللغة الب�سرية 

مـــن حيث طبيعتهـــا. فجمهورهـــم على اأنها 

ن�سق مـــن الوحـــدات تقـــوم بينهـــا عالقات 

�سرفية وتركيبية و�سوتية.

وال خالف اأي�سا، من حيث املبداأ، يف اأن من   -2
اأدوار اللغـــة )اإن مل يكن دورهـــا االأ�سا�سي( 

حتقيق التوا�سل داخل املجتمعات الب�سرية.

الب�سرية  الــلــغــات  اأن  يف  حـــا�سل  االتــفــاق   -3
اأو »ف�سائل«  احلديث(  )باملفهوم  »اأمنــاط« 

منها  منط  كل  يت�سم  التقليدي(  )باملعنى 

بخ�سائ�س متيزه عن غريه كما اأن االتفاق 

�سكـــل  يف  تــتــطــور  ــغــات  ــل ال اأن  يف  حـــــا�سل 

�سنكرونيات متالحقة.

ال خـــالف يف ذلك كلـــه واإمنا اخلالف فيما   -4
يجـــب اأن ُيتخذ مو�سوعا للو�سف والتف�سري، 

وفقا للقولة املعروفة »املنظور يخلق املو�سوع« 

التي جتعل املـــو�سوع رهينا باملنظور يختلف 

باختالفه.

يف هـــذا الباب ميكـــن التمييز بـــن توجهن 

رئي�سين. ي�ستهدف اأولهما و�سف اللغة باعتبارها 

ن�سقا جمردا معزوال عن ظروف ا�ستعماله فيما 

يروم ثانيهمـــا ر�سد خ�سائ�س اللغة باعتبارها 

ن�سقا حتكمه موا�سفـــات ا�ستعماله يف التوا�سل 

داخل املجتمعات الب�سرية.

اإ�سكال ال�سيـــاق  اأن نعـــود اإىل   ميكـــن االآن 
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للقـــول اإن التوجه االأول يقـــ�سي ال�سياق يف حن 

اأن التوجه الثاين يعتمده ويجعل اعتماده �سرطا 

مـــن �سروط الـــو�سف والتف�سري اللذيـــن ينبغي 

اأن ت�سعـــى كل نظريـــة ل�سانيـــة يف حت�سيلهمـــا، 

خـــا�سة اإذا كان ال�سيـــاق واردا فـــار�سا نف�سه؛ 

اأي حن تقوم عالقة بـــن اخل�سائ�س البنيوية 

وعنا�سر من ال�سياق املقامي اأو املقايل حتكمها 

وجتعل و�سفها الـــكايف غري متاأٍت اإال داخل تلك 

العالقة.

1.4. ال�ضياق مرجعا

فيمـــا يخـــ�س مفهـــوم ال�سيـــاق يف الدر�س 

اللغـــوي القدمي، لن نعيد هنـــا اإيراد ما اأوردناه 

 ونكتفي باالإميـــاء اإىل بع�س 
)1(

يف مـــكان اآخـــر

ال�سمات العامة التالية:

اأوال، لي�س ال�سياق حا�سرا يف النحو ح�سوره 

يف البالغـــة اأو اأ�سول الفقـــه اأو التفـــ�سري واإمنا 

ُيلجاأ اإليه عـــر�سا يف اأبواب دون اأخرى كاأبواب 

واملفعـــول  والتوكيـــد  واالإ�سارة  العـــود  �سمـــري 

املطلق.

اإىل هـــذا االإقـــ�ساء الـــذي ميكـــن و�سفـــه 

باملنهجـــي يـــ�سري ابـــن هـــ�سام )املغنـــي( حن 

ي�سّنـــف دليل احلـــذف اإىل »�سناعـــي« و»غري 

�سناعي« )حايل ومقايل( وي�سف الدليل االأول 

باأنه »يخت�س مبعرفته النحويون« وحن حديثه 

عن »اال�ستئناف البياين«.

ثانيـــا، ال يت�سنى احلديـــث طبعا عن مفهوم 

»املكـــون ال�سياقـــي« وال عـــن مفهـــوم »املكـــون« 

)1( اأحمد املتوكل، املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العربي: االأ�سول واالمتداد.

بوجـــه عام اإال حن يتعلق االأمـــر ببناء النماذج 

يف الل�سانيـــات احلديثـــة حيـــث يقـــوم النموذج 

قابـــال  ُم�سورنـــا  وا�سفـــا  -باعتبـــاره جهـــازا 

للحو�سبة م�سوغا داخـــل نظرية ل�سانية معينة 

طبقـــا ملبادئهـــا ومنطلقاتهـــا املنهجيـــة- على 

عدد من املكونات )مكون نحوي، مكون داليل، 

مكـــون تداويل...( قد تتعالق فيما بينها تعالقا 

قالبيا يتيح اإف�ساء بع�سها اإىل بع�س مع �سمان 

ا�ستقالل اآلياتها الداخلية.

اأمـــا يف الدر�س اللغوي القدمي، فاإن ال�سياق 

ال يـــ�سكل اآليـــة من اآليـــات التحليـــل وال م�ستوى 

مـــن م�ستوياتـــه، حتى يف بعـــ�س االإرهـــا�سات 

»النمذجية« كالتي جندهـــا يف »نظرية النظم« 

 واإمنا 
)2(

للجرجـــاين و»نظرية االأدب« لل�سكاكي

يقـــوم بدور ال يتعدى دور »املرجع« الواقع خارج 

»جهاز الو�سف«.

وُيلجـــاأ اإىل ال�سياق باعتبـــاره جمرد مرجع 

جلوءا يت�سم ب�سمتن: اجلزئية وعدم االطراد.

 �سياقان: »�سياق 
)3(

ال�سيـــاق كما نفهمه هنا

مقامي« و«�سيـــاق مقايل« ينقـــ�سم كالهما اإىل 

»خا�س« و«عـــام«. يت�سمن ال�سيـــاق املقامي يف 

�سقه اخلا�س العنا�سر املرتبطة باملوقف الذي 

تتـــم فيه عملية التـــوا�سل ذاتها ويف �سقه العام 

العنـــا�سر التي تـــ�سّكل »اخللفيـــة االجتماعية- 

الثقافيـــة« لهـــذه العمليـــة. اأما ال�سيـــاق املقايل 

فيت�سمن ال�سياق مبعنـــاه ال�سيق؛ اأي ما ي�سبق 

ا مـــا يف موقـــف توا�سلـــي معن  ومـــا يلـــي نـــ�سّ

)2( املرجع نف�سه.

)3( اآفاق جديدة يف نظرية النحو الوظيفي.
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وال�سيـــاق مبعنـــاه الوا�سع الـــذي ي�سمل العالقة 

القائمـــة بـــن ن�س ما ونـــ�ّس اآخـــر، متحاقبن 

اأو غري متحاقبن.

مـــا يالحظ بهـــذا ال�سدد هـــو اأن م�سطلح 

املقـــام )ومرادفاتـــه مثـــل »مقتـــ�سى احلـــال« 

و«قرائن االأحوال«( يكاد يكون اإطالقه مق�سورا 

يف الدر�س اللغوي القدمي على ما يقابل ال�سياق 

اخلا�س ب�سقيه املقامي واملقايل.

يـــو�سف ا�ستعمـــال مفهـــوم مـــا اأو اآليـــة ما 

باالطراد حن ي�سمل كل جوانب واأبعاد ظاهرة 

لغويـــة ما وظواهـــر من نف�س النمـــط. من غري 

النـــادر اأن تغيـــب هـــذه اخلا�سيـــة يف اللجـــوء 

اإىل ال�سيـــاق عند اللغويـــن القدماء. من ذلك 

ما ينبـــه اإليه اجلرجـــاين حن ينتقـــد التمييز 

بـــن »التقـــدمي املفيـــد« و«التقدمي غـــري املفيد« 

)اأو »تقـــدمي التـــ�سرف«( ُمبّينـــا اأن كل اأنـــواع 

تغيري الرتبة مفيدة بالـــ�سرورة الأنها حمكومة 

بال�سياق تقت�سيها مقامات خمتلفة.

2.4. ال�ضياق مقولة 

ثمـــة منزلة ميكن اأن نعدهـــا منزلة و�سطى 

بـــن ال�سيـــاق مرجعا وال�سيـــاق مكّونـــا يتحقق 

فيها ا�ستيعـــاب ال�سياق واإدماجه داخل اجلهاز 

ال يف ما �ُسّمي  الوا�سف. هـــذا ما جنده متح�سّ

»الفر�سية االإجنازية« )اأو »الراكمانتاك�س«(، 

اأحد النماذج املتفرعة عـــن النظرية التوليدية 

التحويلية املت�سمة بتوجهها التداويل.

يف هذا النموذج، تر�سد ظاهرة »اال�ستلزام 

احلـــواري« اأو »الفعل اللغوي غـــري املبا�سر« عن 

طريـــق قواعد تاأويليـــة ا�سُطلح علـــى ت�سميتها 

»م�سلمات احلوار«.

يف �سوغ هذه القواعد، مُيّثل لل�سياق يف �سكل 

»طبقة �سياقية« )ط ق )ي(( كما هو ال�ساأن يف 

ال�سياغة العامة )16(:

)16( ط ق)ي( ^ م ح ^ ب ==< ك 

حيث ط ق = طبقة �سياقية،  م ح = م�سلمة 

حوار، ب = بنية منطقية  ك= ق�سية

ُتقراأ القاعدة )6 1( كالتايل:

 يف الطبقة املقاميـــة )ي( واعتمادا مل�سلمة 

ب  املنطقيـــة  البنيـــة  ت�ستلـــزم  ح،  م  احلـــوار 

الق�سية ك

مل يعـــد ال�سيـــاق يف الفر�سيـــة االإجنازيـــة 

خـــارج النموذج، بل اأ�سبح يـــ�سّكل عن�سرا من 

اإحـــدى اآلياته اإال اأنه اليتخـــذ و�سع مكون قائم 

الذات كما هو ال�ساأن يف نظرية النحو الوظيفي 

كما �سيتبن يف املبحث التايل.

3.4.  ال�ضياق مكّونا 

مرت نظريـــة النحو الوظيفي منـــذ ن�ساأتها 

وعـــر تطورهـــا بنمذجـــات خمتلفـــة كان مـــن 

ن�سيـــب ال�سياق فيها اكتمالـــه من حيث توّحده 

وبنيته واآلياته.

4. 3. 1. من الن�سطار اإىل التوحد 

كان مـــن اأهـــم مـــا �سعـــت نظريـــة النحو 

الوظيفي يف اإحرازه بنـــاء »منوذج م�ستعملي 

اللغـــة الطبيعيـــة«، جهاز مـــ�سورن حمو�سب 

وغـــري  )اللغويـــة  امللـــكات  بـــر�سد  ي�سطلـــع 
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اللغويـــة( التـــي ُت�سّخـــر يف التـــوا�سل اإنتاجا 

وتلقيا.

ومـــن ال�سياغـــات التـــي اقرُتحـــت لبلوغ 

املعيـــار«  »النمـــوذج  �سياغـــة  املـــاأرب  هـــذا 

)دك)1997(( و�سياغـــة »نحـــو اخلظـــاب 

الوطيفي«)هنخفلد وماكنزي )2008((.

من املقارنة بن الرت�سيمتنب )9( و)14( 

تتبن ال�سمـــات الفارقة بـــن ال�سيغة املعيار 

و�سيغـــة نحو اخلطاب الوظيفـــي ومن اأهمها 

ما يخ�س تعاملهما مع ال�سياق.

الفارق من هذا املنظور فارقان: فارق يف 

التنظيم وفارق يف امل�سمون.

فـــارق التنظيم هـــو اأن ال�سيـــاق من�سطر يف 

ال�سيغة االأوىل موزع على قالبن اثنن، القالب 

االإدراكي والقالب االجتماعي، يف حن اأنه ي�سّكل 

مكونا واحدا يف ال�سيغة الثانية.

اأما فـــارق امل�سمون فيكمن يف اأن ال�سياق 

حـــا�سر ب�سقيـــه املقامـــي واملقـــايل معـــا يف 

ال�سيغـــة الثانيـــة بيـــد اأّن الرتكيـــز من�سب 

على الـــ�سق املقامي خا�سا وعاما يف ال�سيغة 

االأوىل. ولعل ذلك راجع اإىل اأن نظرية النحو 

الوظيفـــي يف مراحل تطورهـــا االأوىل مل تكن 

بعـــده  باخلطـــاب يف  اإال  تهتـــم -برجميـــا- 

اجُلملي.

فارقـــا التوحـــد وال�سمول هـــذان مينحان 

االأف�سلية للنمذجة يف نحو اخلطاب الوظيفي 

ولها نخ�س�س احلديث فيما �سيلي.

4. 3. 2.  منوذج نحو اخلطاب الوظيفي 

�سُنعنـــى يف فقـــرات هذا املبحـــث بجهود 

ُمنّظري نحـــو اخلطاب الوظيفـــي )هنخفلد 

وماكنـــزى قيـــد الطبـــع( يف مو�سوعي و�سع 

املكـــون ال�سياقي ودوره بالنظـــر اإىل مكونات 

النموذج االأخرى وبنائه وتنظيمه على اأ�سا�س 

و�سعه ودوره.

4. 3. 2. 1. موقع ال�سياق ودوره  

تتخـــذ مكونـــات منـــوذج نحـــو اخلطاب 

الوظيفـــي اأو�ساعـــا داخـــل اجلهـــاز تختلف 

باختـــالف مـــا تقـــوم بـــه مـــن اأدوار اأثنـــاء 

عملية التـــوا�سل. فللمكون النحوي مبكوناته 

الفرعية الثالثة الو�سع املركزي يف النموذج 

يف حـــن ي�ستغـــل املكون املفهومـــي واملكون- 

اخلرج واملكـــون ال�سياقي ا�ستغـــال املكونات 

»امل�ساحبة« )اأو »امل�ساعدة«(.

يقـــوم املكـــون ال�سياقـــي يف تفاعلـــه مـــع 

املكونـــات االأخـــرى بدوريـــن اأ�سا�سين: دور 

امل�سّب املُخّزن ودور الرافد املُغّذي.

. 1. ال�سياق م�سّبا   1 .2 .3 .4

يقـــوم املكـــون ال�سياقـــي بـــدور املـــ�سب 

باعتبـــار تلقيـــه وتخزينـــه للمعلومـــات التي 

ترد عليه. 

هذه املعلومـــات فئتان: معلومات مقامية 

ومعلومات مقالية. تت�سمن الفئة االأوىل، يف 

راأي هنخفلد وماكنزي كل ما يتعلق باملوقف 

املتلخـــ�سة يف املركـــز االإ�ساري  التوا�سلـــي 

الذي ميثـــل للم�ساركن يف عمليـــة التوا�سل 
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وزمانها وملكان هـــذه العملية وما يتواجد يف 

حميطه كما يتبن من الرت�سيمة التالية: 

 )17( مركـــز اإ�ساري= ])كـ0( )ط0( 

)مكـ0( )زم0([ 

حيث يـــوؤ�سر الرمـــزان )كــــ( )ط( اإىل 

امل�ساركـــن يف عمليـــة التـــوا�سل؛ اأي املتكلم 

اإىل  واملخاطـــب والرمـــزان )مكــــ( و)زم( 

علـــى  فيهمـــا  املتـــوا�سل  والزمـــان  املـــكان 

التوايل.

اأما معلومات الفئة الثانية، يف راأي هذين 

املوؤلفن، فهي املعلومات امل�ستقاة من اجلوار 

النـــ�سي؛ اأي اخلطـــاب ال�سابـــق واخلطاب 

الالحق.

نرى اأن يف هذا التعريف باملعلومات التي 

يتلقاها املكون ال�سياقـــي تقلي�سا غري مرر 

ونقرتح اأن تو�سع حقينة هذا املكون في�سبح 

م�سبا ال ملعلومات املقـــام اخلا�س املرتبطة 

مبوقف التوا�سل فح�سب بل كذلك ملعلومات 

املقـــام العـــام؛ اأي اخللفيـــة االجتماعيـــة- 

للمعلومـــات  ال  م�سبـــا  وي�سبـــح  الثقافيـــة 

امل�ستقاة من اجلوار الن�سي املبا�سر فح�سب 

بـــل كذلـــك لكل مـــا ينـــ�سوي حتـــت مفهوم 

»التنا�ّس«.

يخـــ�سع تلقي املعلومات وتخزينها ح�سب 

قطباهـــا  لـــ�سريورة  وماكنـــزي  هنخفلـــد 

»الـــروز« مـــن جهة و«التـــال�سي« مـــن جهة 

ثانيـــة يحكمها مبـــداأ ما اأ�سميـــاه »التخزين 

الرتاتبي«.

يتـــم تخزيـــن املعلومات تخزينـــا تراتبيا 

املخـــزون  يف  االأوىل  املرتبـــة  حتتـــل  حيـــث 

اآخـــر معلومـــة وردت. اإال اأن هـــذه املعلومـــة 

تفقـــد »جدتها« اأثناء عمليـــة التوا�سل بتغري 

الزمـــان )ورمبـــا املكان كذلـــك( فيكون لها 

اأحـــد م�سريين: اإما اأن تخزن يف درج اأ�سفَل 

تاركة الـــدرج االأعلـــى ملعلومة اأحـــدث منها 

اإذا كانت مـــن املعلومات التـــي ينوى العودة 

اإليهـــا اأو تتـــال�سى تدريجيـــا اإىل اأن تنمحي 

ـــا اإذا كانت من  مـــن املخـــزون ال�سياقـــي كليًّ

املعلومـــات »العابرة« اأو مـــن املعلومات التي 

طال اأمـــد تخزينها واأ�سبحـــت بالتايل فوق 

طاقة التخزين.

. 2. ال�سياق رافدا  1 .2 .3 .4

ي�ستغل املكون ال�سياقي يف االجتاه االآخر 

فيقوم بدور الرافـــد. وتكون رفادته رفادات 

ثالثـــا بالنظـــر اإىل املـــ�سدر واإىل الهـــدف 

واإىل الطريقـــة: فاملعلومات ترد من ال�سياق 

املقامي اأو ال�سياق املقايل اأومنهما معا وُتوّجه 

اإىل امل�ستـــوى العالقي اأو امل�ستوى ال�سريف-

الرتكيبي اأو اإىل امل�ستوى الفونولوجي. 

رفـــادة  امل�سلـــك  حيـــث  مـــن  والرفـــادة 

مبا�سرة ورفادة غري مبا�سرة )اأو مو�ّسطة(. 

مثال ذلك اأن املكـــون ال�سياقي مُيد مبا�سرة 

مكـــون ال�سياغـــة باملعلومة التـــي حتدد نوع 

البـــوؤرة )بوؤرة جديد/بـــوؤرة مقابلة( وبذلك 

ميد بطريقة غري مبا�سرة املكون ال�سريف-

الرتبـــة  التـــي حتـــدد  باملعلومـــة  الرتكيبـــي 

اأو انتقاء تركيب خم�سو�س.
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. 3. املعرب  1 .2 .3 .4

ال�سياقـــي  املكـــون  بـــن  التفاعـــل  هـــذا 

ومكونـــات منوذج النحو اخلطـــاب الوظيفي 

يحتـــاج يف نظر هنخفلد وماكنـــزي اإىل اآلية 

خا�سة تقوم بـــدور »الـــوا�سل« اأو »الو�سيط« 

بينه وبن تلك املكونات.

هذه االآليـــة تتخذ دخال لهـــا كل طبقات 

بتوزيـــع  وتقـــوم  ال�سياقـــي  املكـــون  حقينـــة 

املكونـــات  خمتلـــف  اجتـــاه  يف  املعلومـــات 

الفرعيـــة للمكـــون النحـــوي كما يتـــ�سح من 

الرت�سيمة)18(:

املكون النحوياملعراملكون ال�سياقي

 ميكن اأن نطلق على هذه االآلية م�سطلح 

»املـــ�سّوق« اأو م�سطلـــح »املعـــر« )جمان�سة 

مل�سطلحي امل�سب والرافد(.

4. 3. 3. بنية ال�سياق وتنظيمه

نّبـــه دك يف معـــر�س احلديث عن منوذج 

م�ستعملي اللغة الطبيعية )يف �سيغته املعيار( 

اإىل اأهمية اأن »تتكلم القوالب نف�س اللغة«.

جنـــد نفـــ�س هـــذه الفكـــرة مطـــورة عند 

 حيـــث يقرتحـــان اأن 
)1(

هنخفلـــد وماكنـــزي

تكـــون بنيـــة املكـــون ال�سياقـــي موازيـــة لبنية 

املكون النحوي. 

فحـــ�سب هذا االقـــرتاح، يت�سمـــن املكون 

ال�سياقي اأربع طبقات؛ طبقة عالقية، وطبقة 

متثيليـــة، وطبقـــة �سرفية-تركيبيـــة، وطبقة 

)1( هنخفلد وماكنزي )قيد الطبع(.

فونولوجيـــة، وهـــي طبقات ُتـــوازي م�ستويات 

املكون النحوي العالقي والتمثيلي وال�سريف-

الرتكيبي والفونولوجي.

يف  املكونـــن  بـــن  التـــوازي  هـــذا  بيـــان 

الرت�سيمة )19(:

اإىل  التـــوازي  مببـــداإ  املوؤلفـــان  ويذهـــب 

اأبعـــد من ذلك حيـــث يقرتحـــان اأن ت�ستعمل 

يف التمثيـــل لطبقـــات املكـــون ال�سياقي نف�س 

الرمـــوز امل�ستخدمـــة يف التمثيـــل مل�ستويـــات 

املكون النحوي.

مـــن مررات التـــوازي بـــن املكونن بنية 

ومتثيـــال اأنـــه يتيـــح التوحيـــد بـــن مكونـــات 

النموذج دون املـــ�س بخ�سو�سياتها كما يتيح 

تب�سيـــط عمليـــة العبـــور و�سبطهـــا. وميّكن، 

اإ�سافـــة اإىل هـــذا وذاك، من تر�سيـــد توزيع 

املعلومـــات الواردة مـــن الطبقـــات ال�سياقية 

بحيـــث يتـــم نقـــل معلومـــات كل طبقـــة اإىل 

امل�ستوى النحوي املنا�سب. 

حن ننظر اإىل موقع ال�سياق من منظوري 

االإنتـــاج والتلقـــي معـــا، ي�سبح مـــن البّن اأن 
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تر�سيمـــة نحـــو اخلطـــاب الوظيفـــي املعيـــار 

اإنتـــاج  لعمليـــة  متثـــل   ))14( )الرت�سيمـــة 

اخلطاب )اأكرث مما متثل لعملية تلقيه( حيث 

تتم انطالقا من الق�سد اإىل النطق )ال�سوت 

اأو اخلط اأو االإ�سارة( عر الفحوى.

اأمـــا عمليـــة التلقـــي، فاإنها تاأخـــذ امل�سار 

العك�سي حيث ينطلـــق املخاطب من ال�سوت 

)اأو اخلـــط اأو االإ�سارة( اإىل القـــ�سد مرورا 

بنـــاء  اإىل  بالنظـــر  هـــذا  يعنـــي  بالفحـــوى. 

النموذج اأن املخاطب ينطلق من ناجت املكون- 

اخلـــرج اإىل امل�ستويـــن التمثيلـــي فالعالقـــي 

مـــرورا بامل�ستوين الفونولوجـــي فال�سريف-

الرتكيبي.

فيما يخـــ�س ال�سياق بالـــذات، نكون بن 

اثنتـــن: اإمـــا اأن يعتمد املتلقي �سيـــاق االإنتاج 

ذاته، واإما اأن ي�سّغل �سياقه اخلا�س ويح�سل 

ذلـــك غالبا حن يكون التوا�سل توا�سال غري 

مبا�سر غري متزامـــن كاأن يكون املتلقي يقراأ 

.
)1(

كتابا ملوؤلف ال يعا�سره مثال

يف احلالـــة الثانية، يتحتـــم اإ�سافة مكون 

�سياقي ثان يفي بـــر�سد عملية التلقي وذلك 

مـــا قمنا بـــه يف اإطـــار اقرتاحنا ملـــا اأ�سميناه 

، منوذج 
)2(

»نحو اخلطاب الوظيفـــي املو�ّسع«

ي�سطلـــع بـــر�سد جميع العمليـــات اتي ميكن 

مل�ستعمـــل اللغة الطبيعية القيام بها من اإنتاج 

للخطـــاب وتلقيـــه وحتويلـــه )ترجمـــة ونقال 

وتلقينا...( كما يتبن مـــن الرت�سيمة )19( 

)1( اأحمد املتوكل، ال�سياق: موارده ومواده واأمناطه. توطئة ملكون �سياقي مندمج.

)2( اأحمد املتوكل، اال�ستلزام التخاطبي بن البالغة العربة والتداوليات احلديثة.

اأعـــاله التي يفاد منها فيما يخ�س مو�سوعنا 

اأن املتلقـــي )ب( ميكـــن اأن يعتمـــد املكـــون 

ال�سياقـــي1 )اأي �سيـــاق االإنتـــاج( اأو املكـــون 

ال�سياقـــي2 )اأي �سيـــاق التلقـــي( وهـــو يقوم 

بعمليـــة حتليـــل اخلطـــاب اأو بعمليـــة حتويله 

)نقله، ترجمته،...( على ال�سواء.

خال�ضة

ا�سُتخدَمـــت كلُّ النمـــاذج املقرتحـــة يف نظرية 

النحـــو الوظيفـــي داخـــل حقـــل البحـــث اللـــ�ساين 

العربـــي يف و�سف ظواهر اللغـــة العربية ف�سحاها 

ودوارجها اإ�سافة اإىل لغات اأخرى كما مت اإجراوؤها 

يف قطاعـــات اجتماعية-ثقافية خمتلفة. وقد كان 

هذا التبايـــن يف اللغات املدرو�سة وهـــذا التنوع يف 

القطاعات امل�ستك�َسفة من اأهم ما �ساهم يف �سبط 

�سناعـــة النماذج واملفا�سلة بينهـــا وتطويرها نحو 

االأكفى. 

ومـــن املنتظر اأن تخـــ�سع النمذجـــة يف نظرية 

النحو الوظيفـــي للمزيد من التعديل واالإغناء كلما 

ات�سع جمال َرْوز انطباقّيتها.
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منظورات نقدّية لالشتراك الّداللّي ونظرّياته
 )راستيه – ستيفنس- رمير(

د. �سابر احلبا�سة

اأبو ظبي. االإمارات

03/15/ 2017م تاريخ اال�ستالم: 

04/20/ 2017م تاريخ القــــــبول: 

امللخ�ص:

ظهـــرت يف ال�سنـــوات االأخـــرية درا�سات نقديـــة تتعلـــق مب�ساألـــة اال�سرتاك الـــداليل؛ وا�ستملـــت تلـــك 

الـــدرا�سات علـــى مراجعة احلـــّد والتعريف، واملفهـــوم، والتو�سيف، بل امتـــدت املراجعة النقديـــة؛ ف�سملت 

التـــ�ساوؤل عـــن �سرورة احلاجة اإىل نظريٍة لـــال�سرتاك الداليل. ونهتّم يف هذه الورقة بعـــر�س بع�س االأفكار 

 التـــي طرحتهـــا مـــاري �ستيفنـــ�س )Marie Steffens( ونيك رميـــر )Nick Riemer(وفرانـــ�سوا را�ستييه

)François Rastier()وغريهم( مّمن �ساغ نظرة نقدية مل�سائل اال�سرتاك الداليل تنظرًيا واإجراًء.

وقد اختلفت املنطلقات النظرية واالإجراءات العملية التي �سدرت عنها تلك القراءات النقدية، ونعر�س 

يف هذه الورقة حماوالت و�سع تعريف جديد لال�سرتاك الداليل )ماري �ستيفن�س( وقراءة تطرح �سكوًكا بنائية 

يف م�ساألـــة وجـــود اال�سرتاك الداليل اأ�ساًل )فران�سوا را�ستييه( وقـــراءة نقدية للت�سّور الرتكيبي لال�سرتاك 

الـــداليّل )نيـــك رمير(. ولئن تنّوعـــت هذه القراءات، فاإنها تدّلـــل جميعها على اأهّمّيـــة اعتماد وجهات نظر 

نقدّية لكّل جانب من جوانب م�ساألة اال�سرتاك الداليل.

الكلمات املفاتيح:

املعجمي–  اال�سرتاك اللفظي   اال�سرتاك الداليل – املقاربة العرفانية – الداللة الطرازية – النمذجة–  التجريد 
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Critical insights into polysemy and its theories
(Rastier, Steffens, Reimer)

Saber Habacha
habacha@gmail.com

Abstract:
In recent years, criticalstudies related to polysemy have emerged. These studies 

included a critical reviewof notions such as definition, concept and description. This 
review also raised the question regarding the need for a theory of polysemy.

In this paper we seek to highlight some of the ideas put forward by Marie Steffens, 
Nick Reimer and François Rastier among others who shaped a critical view of issues 
related to polysemy in theory and practice.

Theoretical convictions have come to differ from practical procedures that induced 
those critical readings. We aim, through this paper, to present attempts to redefine 
polysemy (Marie Steffens), a reading about structural doubts putting into question 
the very existence of polysemy (François Rastier) as well as a critical interpretation 
of polysemy’s syntactical conception (Nick Reimer). Diverse as they are, all these 
readings underscore the importance of critically considering all facets of polysemy.

Key words:
polysemy – cognitive approach – prototypical semantics – modelization – 

lexicalabstraction – homonymy

mailto:habacha@gmail.com
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متهيد

polysémie/( ُتعّد ظاهرة اال�سرتاك الّداليّل

polysemy( من الّظواهر التي ما تزال متّثل جماال 
خ�سبا للّتنظري والّتطبيق واملراجعة والّنقد.

وقـــد حاولنـــا يف ر�سالة الّدكتـــوراه )احلبا�سة، 

2015اأ( اأن نعّمق الّنظر يف درا�سات هذه الّظاهرة 
التي رّكزت على جوانبها املعجمّية والعرفانّية، عن 

طريق ر�سد مناذج من معاجلات اال�سرتاك الّداليّل 

لة من الّدرا�سات العربّية والغربّية.  يف عّينـــات ممثِّ

وانتهينا فيها اإىل اتخاذ موقف عقاليّن يف معاجلة 

ْينا فيه بقول اأّنا فيارزبيكاه:  اال�سرتاك الداليّل تاأ�سَّ

»ال ينبغي اأن تتم امل�سادرة على اال�سرتاك الداليّل 

بيـــ�سر، بل يجـــب اأن يتم ت�سويغه دائمـــا يف نواحي 

الّلغـــة الّداخلّية، كما اأن رفـــ�س اال�سرتاك الداليّل 

باأ�سلـــوب دغمائّي ومـــا قبلّي، هو اأمـــر غري مقبول 

.
)1(

متاما كامل�سادرة عليه دون ت�سويغ«

وتعود اأحدث املراجع املعتمدة يف تلك االأطروحة 

اإىل �سنـــة 2010، تاريـــخ اإيداعها للمناقـــ�سة التي 

مّتـــت يف 18 فراير 2012. لذلك ُتعّد هذه الورقة 

ا�ستئنافا للّنظر يف بع�س اجلوانب الّنقدّية املتعّلقة 

بتعريف اال�سرتاك الّداليّل ومعاجلته، بالّرجوع اإىل 

بعـــ�س املراجع احلديثة التي تناولـــت هذه امل�سائل 

خـــالل ال�ّسنـــوات اخلمـــ�س االأخـــرية. وتنحـــو هذه 

املراجع منحـــى اإعادة الّنظر يف املقاربة العرفانّية 

لظاهـــرة اال�سرتاك الّداليّل، عر ر�سم حدود تلك 

املقاربة واإفراز وجهات نظر نقدّية لها. 

ولئن كّنـــا �سنقت�سر يف عر�س هـــذه القراءات 

)1( Anna Wierzbicka, Lexicography and Conceptual Analysis, p11. 

اجلديـــدة لظاهرة اال�سرتاك الـــّداليّل على مناذج 

قليلة ومتفاوتـــة، فاإّنها -مع ذلك- تت�سافر لت�سّكل 

منظـــورات متقاطعـــة تلتقـــي بـــاالأ�سا�س عنـــد نقد 

املقاربة العرفانّية لتلك الّظاهرة.  

م��اري �ضتيفن���ص: نح��و تعري��ف جديد 

لال�ضرتاك الّدليّل

عـــن  التـــ�ساوؤل  اإىل  �ستيفنـــ�س  مـــاري  ذهبـــت 

]و�سع[  »نحـــو  و�سعـــت  الـــداليل  اال�سرتاك  حـــّد 

ُمـــ�سريًة اإىل اأّن تطويـــر   ،
)2(

تعريـــف جديـــد« لـــه

فكـــرة   )Cadiot et Nemo( كاديوونيمـــو 

لـــكّل كلمـــة انطالًقـــا مـــن  وجـــود معنـــى واحــــد 

ا  اأيـــ�سً يهـــدف  اجلوهريـــة  املرجــــع  خ�سائـــ�س 

اإىل هيكلـــة عاّمـــة لدالليـــة املـــ�سرتكات الدالليـــة.

 ويفـــرق كاديوونيمـــو بـــن اخل�سائـــ�س اجلوهرية

)propriétés intrinsèques(]نرمـــز لها الحًقا 

ـ خ ج[ وهي خ�سائ�س املرجع، وبن اخل�سائ�س  ب

اخلارجية )propriétés extrinsèques( ] نرمز 

لها الحًقا بـخ خ[ بو�سفها »العالقة التي نربطها مع 

. هذه العالقة، �سواء اأكانت »ن�سطة« 
)3(

]ال�سيء[«
اأم كانـــت »�سلبيـــة« هي »ال�سكل املخـــ�سو�س الذي 

يتخذه االحتكاك بال�سيء« )املرجع نف�سه(. ويتخذ 

كاديوونيمـــو مثال كلمة ليل التـــي تدّل على ظاهرة 

طبيعيـــة )خ ج(، ولكنها قد تـــدّل على الوقت الذي 

ننام فيه )خ خ(، حتى يف فنلندة حيث ال يوجد ليل 

حقيقي طوال اأ�سُهر عّدة.

ويبـــن كاديوونيمـــو اأّن ال�سمـــات الداللية التي 

)2( Marie Steffens, Qu
,
est-ce que la polysémie? Versune nouvelle 

définition de la polysémie, p159-169.
http://www.lli.ulaval.ca/fileadmin/llt/fichiers/recherche/re-
vue_LL/numero_special_2011/LLSP2011_159_169.pdf

)3( Cadiot et Nemo,1997,p24.

http://www.lli.ulaval.ca/fileadmin/llt/fichiers/recherche/re-
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يحملها التطّور التقليـــدي للمعنى املرجعّي لو�سف 

داللّيات الوحدات الل�سانية هي خ�سائ�س جوهرية 

)خ ج(، يف حن اأّن اخل�سائ�س اخلارجية )خ خ( 

 ،
)1(

ينبغي اأن تكون يف »جوهر و�سف معاين الكلمات«

الأّن »اخل�سائـــ�س اخلارجيـــة لـــال�سم هـــي التـــي 

ح جممـــل ا�ستعماالتـــه ]...[، واخل�سائ�س  تـــو�سّ

اخلارجيـــة التـــي جتتمع يف ا�سم هـــي امل�سوؤولة عن 

مـــة وكذلك عـــن ا�ستخداماته  ا�ستخداماتـــه املعجَّ

. وعلى هذا الت�سّور للمعنى ترتكز 
)2(

مة« غري املعجَّ

الفكـــرة التي مفادها اأن »الداللة الل�سانية ال ميكن 

اإدراكها اإاّل عر درا�سة تنوُّع اال�ستعماالت وال ميكن 

. ويجيـــب كاديوونيمو 
)3(

اإدراكها بطريقـــة اأخرى«

باأّن علم الداللة يتعّلق اأ�سا�ًسا بق�سية اخل�سائ�س 

اخلارجّيـــة ال بق�سّيـــة اخل�سائـــ�س اجلوهرّيـــة: 

فاخل�سائ�س اخلارجّية ت�سمح بتبنُّ كّل ا�ستعمال 

ممكن للكلمة، مبـــا يف ذلك اال�ستعماالت الّظرفّية 

اخلال�سة وغري املتوا�سع عليها. من ذلك اأّن »الذي 

يجب االهتمام به« هي خ�سائ�س خارجية للّزبون؛ 

فيمكننـــا اأن ُنطلـــق ا�سم الّزبون علـــى كّل �سخ�س 

 ،
)4(

علينا االهتمام به، مبا يف ذلك �سحّية القّنا�س

وكذلـــك ميكننا اأن ن�سّمَي �سندوًقا كّل ما ي�ستجيب 

للّتعريـــف الوظيفّي لـ �س يحتوي �س الإنتاج/لتوفري 

.
)5(

ندوق« ز، حيث �س تدّل على حمّل ال�سّ

فكاديوونيمـــو ُي�سادران علـــى وجود معنى عاّم 

ُ يف جميـــع ا�ستعماالتها، ويخت�ّس  لـــكّل كلمة، ُيتبنَّ

بخدمة ت�سميـــة االأ�سياء. من ذلـــك، بح�سب نيمو، 

فاإّن فهـــم ا�ستخدامات طاولة »يعـــود انطالًقا من 

)1( Ibid, p26.
)2( Ibid, p28.
)3( Nemo, 2003, p91.
)4( Cadiot et Nemo,1997, p28-29.
)5( Cadiot1994 يف ورد Kleiber1999, p42.

ُرهـــا هـــذه الكلمـــة[ )ويف �سيـــاق  مـــوؤ�ّسرات ]ت�سفِّ

احلـــال، هـــي خ�سيـــ�سة خارجّيـــة مرّكـــزة على، 

زة بـ( يجب حتديد جمموعة املوا�سيع املُدخلة  جمهَّ

يف اخل�سي�سة اخلارجّية )طبيعة ما هو معرو�س، 

غايتـــه �سكل العر�س، اإلـــخ.( وكذلك تاأويل �سياقّي 

.
)6(

لتنظيم نف�سه«

اإال يف  الداللـــة  اأحاديـــة  ليـــ�ست  الروؤيـــة  هـــذه 

الظاهـــر؛ ذلك اأنـــه ال يوجــــد خ�سيـــ�سة خارجية 

فرعيـــة لكل كلمة، فاخل�سائـــ�س اخلارجية تخ�سع 

؛ فالّداللة بو�سفها خ�سي�سة خارجّية 
)7(

لـ»تغيريات«

اإن هـــي اإاّل القا�سم امل�سرتك االأدنى بن املعاين التي 

تاأخذهـــا الكلمة يف ال�ّسياق. وهـــذا ال ُيق�سي اإمكان 

ا�ستعمال م�سطلح اال�سرتاك الّداليّل. 

مناق�ضة

اإّن لنظريتْي االأعمال اخلطاطّية وو�سف املعنى 

بوا�سطة اخل�سائـــ�س املرجعّية اخلارجّية الف�سل 

مبـــا�سرة  عالقـــة  يف  الكلمـــات  معنـــى  درا�سة  يف 

با�ستعماالتهـــا. فهمـــا متّكنـــان من تفـــ�سري اإمكان 

ا�ستعمال الكلمة نف�سها للّداللة على مراجع اأحياًنا 

تكـــون �سديـــدة الّتنـــّوع وتواجه الّربـــط بن معاين 

الكلمات امل�سرتكة دالليًّا ب�سكل عاّم.

ومـــع ذلـــك فهمـــا ُتثـــريان االأ�سئلة نف�سهـــا؛ اإذ 

ت�سمح هاتان النظرّيتان بادئ ذي بدء بالتنّبوؤ بكّل 

ِر بالفعل.  ا�ستعماالت الكلمة، حتى تلك التي مل جَتْ

)boîte(وكذلك فاإّن تعريف كاديو لكلمة �سندوق

»»�سناديـــق« خمتلفـــة ممكنـــة:  تبـــنُّ  ي�ستهـــدف 

�سنـــدوق )م�سنع، معهـــد، اإلخ.( علبـــة ال�ّسرعة، 

)6( Nemo2003, 99.
)7( Cadiotet Nemo1997, p32.
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 ويالحظ كاليبار 
)1(

ملهى، �سندوق الريد، اإلـــخ«

مـــع ذلك اأّن »كلمة حمفظة اأو حقيبة مدر�سية التي 

ناديـــق الذي  ت�ستجيـــب للّتعريـــف اخلطاطـــّي لل�سّ

. وميكننا 
)2(

و�سعه كاديـــو، ال ندعوهما �سندوًقـــا«

اأن نالحـــظ املالحظة نف�سها يف مـــا يتعّلق بتعريف 

نيمو لكلمة طاولـــة )table(. فاإذا كّنا ن�ستطيع اأن 

الّدوالب اأو اخلزانة؛ للداللة 
)3(

ن�ستعمل كلمة لوحة

على اجلزء امل�ستوي الذي ن�سع عليه االأ�سياء، فاإنه 

ال يجوز على �سبيل املثال ت�سمية اجلزء العلوّي من 

الّتلفـــاز طاولـــًة على الّرغم من اأنـــه من املمكن اأن 

.
)4(

ن�سع عليه اأ�سياء عديدة

وي�سري بع�س الباحثن اإىل اأّن امل�سرتك الّداليل 

قد يتحّول، عر الّزمـــن، اإىل م�سرتك لفظّي، متى 

اأ�سحـــت العالقات بن معانيه غري ُمدَركة من ِقبل 

. وي�سيفـــون اأّن وحـــدة مـــا غام�سة/
)5(

املتكلمـــن

ُمبهمـــة )vague(، قد ت�سبح م�سرتكـــة ا�سرتاًكا 

ـــا اإذا اّتـــ�سع معناها عر اإجرائهـــا االإبداعّي  دالليًّ

.
)6(

واملتكّرر يف �سياقات خمتلفة متام االختالف

كنظرّيـــة  اخلطاطّيـــة،  االأ�سكال  نظرّيـــة 

بـــكل  دائًمـــا  ُتعنـــى  ال  اخلارجّيـــة  اخل�سائـــ�س 

اال�ستعماالت الفعلّية للكلمة. هكذا ال نرى جّيًدا اأّي 

)1( Cadiot1994 يف ورد Kleiber1999, p42.
)2( Kleiber1999, p48.

)3( ال ميكن ترجمة )table( يف هذا ال�سياق بـ»طاولة«، بل بـ»لوح«.

ال�ّسكل  الّتقليدّي له ال على  ال�ّسكل  التلفاز هذا ينطبق على  اأّن مثال  اإىل  ُي�سار   )4(

ّمام  املتطّور وفق نظام �سا�سة العر�س البّلوري ال�سائل )LCD( اأو نظام ال�سّ

الّنظامن  هذين  يف  الّتلفاز  يكون  اإذ   ،)LED( وء  لل�سّ الباعث  الّثنائّي 

غري �سميك. 

)5( Frank Brisard, Gert Van Rillaeret Sandra Dominiek (2001) 
Processing Polysemous, Homonymous, and Vague Adjec-
tives, Cuyckens et Zawada (dir.), Polysemy in Cognitive 
Linguistics, Selected papers from the Fifth International Cog-
nitive Linguistics Conference, Amsterdam, John Benjamins 
Publishing Co, p263.

)6( انظر كذلك:

 Adrienne Lehrer (2003) Polysemy in derivationnal affixes,
 Nerlich et al. (dir.), Polysemy: flexible patterns in mind and
language, p219-232.

ا�ستعمال من ا�ستعماالت كلمة )raison(]=ُحّجة/

عْقـــل...[، ميكن لل�ّسكل اخلطاطـــّي الذي اقرتحه 

ـــا. ففيمـــا يتعّلق بو�سف   اأن يفـــ�ّسره حقًّ
)7(

بيتوتـــي

معنى )boîte( بوا�سطـــة اخل�سائ�س اخلارجّية، 

 )boîte  crânienne( يالحـــظ كاليبار اأّن تعبـــري

تعبـــرٌي  الدمـــاغ،  علـــى  دّل  اإذا  ]=اجلمجمـــة[ 
رورة الوظيفّية لالإنتاج اأو  ي�ستجيب ب�سكل اأقّل لل�سّ

للجهاز املُ�سادر عليه يف اجلزء الّثاين من تعريف 

.
)8(

كاديو

الر�سم )1(

اال�سرتاك 

الّلفظّي

اال�سرتاك 

الّداليّل

االإبهام/

الغمو�س

اأحادّية 

الّداللة

تعّدد املعنى 

وغياب 

الرابط بن 

الّدالالت 

ة اخلا�سّ

تعّدد املعنى 

واال�سرت�سال

بن 

الّدالالت

اأحادّية 

املعنى 

وغمو�س 

الّداللة 

وعدم دّقتها

املعنى واحد 

والداللة 

دقيقة

فران���ضوا را�ضتيي��ه: ه��ل ثّم��ة ا�ضرتاك 

دليّل؟: �ضكوك بنائّية

اأّما فرانـــ�سوا را�ستييه، فقد تـــ�ساءل عن وجود 

ا ارتيابه يف  اال�سرتاك الـــّداليّل اأ�ساًل، م�ستعـــر�سً

. وقـــد اأ�سار اإىل اأّن مـــ�سكل اال�سرتاك 
)9(

امل�ساألـــة

ا  الـــّداليّل املـــو�سوع خـــارج ال�ّسياق، قد ظـــّل ُمق�سًّ

ا  ومـــن دون حّل. بل ظّل يف جزء كبري منه اأمًرا فّنيًّ

يتداولـــه الّل�سانّيون ]دون غريهم[. اإّننا ال نرى اأّن 

املفـــرداِت بذاتها م�سرَتكٌة دالليًّا يف ال�ّسياق: بل اإّن 

)7( AkwaDoumbeBetote, (2002) Les emplois du mot raison, entre 
singularité et régularité,  pp54-62.

)8( Kleiber, 1999, p48.
)9( François Rastier, La polysémieexiste-t-elle? quelquesdoute -

constructifs, Etudes Romanes de BRNO.
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امل�سارات التاأويلّية هي املتعّددة. ملّا كان حمتوى كّل 

ورود نتيجة م�سار وكذلك اإعادته، وم�سارات كثرية 

ُفهـــا باأّنهـــا م�سروعة بب�ساطة، فـــاإّن املفردة  مّت و�سْ

.
)1(

ت�سبح متعّددة الّدالالت

وانطلـــق را�ستييـــه مـــن مالحظـــة مفاُدهـــا اأّن 

اال�سرتاك الّداليّل ظّل اإىل اأمد بعيد يف علم الّداللة 

والّل�سانيات احلا�سوبّية الّظاهرة االأكرث درا�سًة، اأو 

االأكـــرث نقا�ًسا. بـــل اإّن اال�سرتاك الـــّداليّل اأ�سحى 

. ويرى را�ستييه 
)2(

ًدا لالأل�سن ذاتهـــا معياًرا حمـــدِّ

اأّنـــه ي�ستحّق مـــع ذلك اأن ُي�ساغ �سياغـــة اإ�سكالّيًة؛ 

اإذ يـــرى اأن بع�س االأحـــكام امل�سبقة تعّقـــد امل�ساألة 

بـــال طائل. وقد تتبّدد تلك االأحـــكام امل�سبقة، دون 

�سّك، اإن مّت ا�ستكـــ�ساف تعـــّدد معاين اال�ستعماالت 

بوا�سطـــة الو�سائـــل الفّنّية اجلديدة التـــي توّفرها 

ل�سانّياُت املدّونة.

ويعود را�ستييـــه اإىل الّطـــرح االإغريقي لق�سّية 

ا تناُول اأر�سطو للم�ساألة  اال�سرتاك الّداليّل م�ستعر�سً

مـــن زاويـــة اأنطولوجيـــة؛ »اإذ ُيقال الكائـــن مبعاٍن 

. ويـــرى اأّن اأر�سطو يفـــّرق بن االأ�سوات 
)3(

كثـــرية«

التي تختلف من ل�سان اإىل اآخر وبن املفاهيم التي 

تعّر عنها تلك االأ�سوات، هذه املفاهيم هي نف�سها 

بالّن�سبـــة اإىل اجلميـــع علـــى اختـــالف األ�سنتهـــم. 

ويرى را�ستييه اأّن الّتّيار العرفايّن املت�سّدد، و�سيًغا 

خمتلفًة من الّتّيار املرجعّي ما تزال متم�ّسًكة بذلك 

)1( Ibid.

)2( يذكر را�ستييه اأّن هذا املو�سوع متواتر يف الّل�سانّيات العرفانّية. فللرهنة على 

اأّن االأل�ُسَن احلالّيَة جميَعها تعود اإىل اأ�سل واحد، ي�ستدّل برنار فكتوري باأّن »كّل 

معاجم العامل ]...[ لها خ�سائ�س اال�سرتاك الّداليّل ]...[ والرّتادف« )على 

طريق فر�سّية الّلغة االأّم، جريدة لو موند، 17/08/2005، �س16(.

)3( François Rastier, Lapolysémieexiste-t-elle? quelquesdoute -
constructifs.

التـــ�سّور. وقد ا�ستعـــادت امليتافيزيقا الكال�سيكّية 

الّثنائّيـــة التي تف�سل الّلغة عـــن الفكر، بل ازدادت 

حـــّدًة مـــع املذهـــب الديكارتـــّي. وقد حالـــت هذه 

الّثنائّيـــة بيننـــا وبن فهـــم ثنائّية الـــّداّل واملدلول. 

ويف ا�ستمـــرار للّتقليد االأر�سطّي الـــذي اأعاد اأغدن 

وريتـــ�ساردز، وكذلك الينـــز �سياغته، مّتت املماثلة 

بن الّتقاُبلْن: فاملدلول ظّل مماثاًل للفكر، والداّل 

ظّل مماثاًل لّلغة، اإْن يف فل�سفة الّلغة وفل�سفة الفكر 

اأو يف البحـــوث العرفانّية. هكـــذا حافظت الّثنائية 

على ا�ستقـــالل الّلغة عن الفكر؛ اإذ نعتقد اأّن دلياًل 

واحـــًدا ميكن اأن تكـــون له معان كثـــرية )ا�سرتاك 

داليّل( واأّن مفهوًمـــا ميكـــن اأن تكون لـــه تعبريات 

كثرية )تراُدف(.

ولئن مّثل اال�سرتاك الّداليّل والرّتاُدف م�سدري 

التبـــا�س واإبهام، فاإّننا ن�سعـــى اإىل تقلي�س الّتنافر 

القائم على اال�سرتاك الداليّل اأو الرتاُدف؛ للو�سول 

اإىل حقيقـــة متوافقة وال�ّسماح لّلغة بقول احلقيقة. 

وملّا كانت الّلغة الكاملة تخلو من اال�سرتاك الّداليّل 

قٌة  وريـــة ُمن�سَّ ومـــن الـــرتاُدف، فـــاإّن اللغـــات ال�سّ

بطريقـــٍة حتّيُدهـــا. ويحـــاول الّل�سانّيـــون - الأّنهـــم 

ون الـــرّتادف واال�سرتاك الـــداليّل يف العـــادة  يعـــدُّ

عيوًبـــا يف الّلغات - تقليـــ�َس الـــرّتادف اإىل وحدة 

مرجعّية وحتديَد اال�سرتاك الـــّداليّل ياإيجاد اأ�سٍل 

، مدلوِل قّوٍة اأو منوذٍج تندرُج �سمنه خمتلف  معنويٍّ

اال�ستعمـــاالت. ويخل�س را�ستييـــه اإىل اأّن ما ُيزَعم 

من عيوب اأو فوائد لهاتن »الّظاهرتْن« الّلغوّيتن، 

اإمّنـــا هي اأوهام؛ الأّنها تنبني علـــى فكرة تب�سيطّية 

ُمفاُدها اأّن الّلغة اأداٌة.

وُيبـــّنُ را�ستييـــه اأّن املقت�سيـــات التـــي اأ�ّس�ست 
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ل الّل�سانّيات  مل�سكلة اال�سرتاك الّداليّل �سابقٌة لَت�َسكُّ

علًمـــا. فمنـــذ همبولـــدت ثـــّم دي �سو�سري اختفت 

ثنائّية الفكر/الّلغة يف ثنائّي الّداّل واملدلول، ولقد 

اأ�سبـــح الرّتابـــُط بن م�ستويـــي الّلغـــة متيًنا بحيث 

ُحـــلَّ اأو باالأحـــرى انحـــّل م�سكل كّل مـــن اال�سرتاك 

الّداليّل والـــرّتاُدف. ومثلما اأّنه ال توجد مرتادفات 

متطابقة، فـــاإّن مـــ�سكل اال�سرتاك الـــّداليّل ينحّل 

بتكاُثر املـــ�سرتكات الّلفظّية: فالّدليـــل ال�ّسو�ّسريّي 

يقـــرن بن داّل ومدلول يقبـــالن الّتحديد، لكّن كّل 

تغيري يف اأحدهما يجعل الّدليل دلياًل اآخر. 

اإّن وجاهة اال�سرتاك الّداليّل، بح�سب را�ستييه، 

م�ستَمّدة من ا�ستمرار ل�سانّيات الّدليل التي تتاأ�ّس�س 

على ت�سوٍُّر م�سرتٍك لّلغة بو�سفها جداوَل ت�سمياٍت. 

ولقـــد كانت فل�سفـــة الّلغـــة ذات الّتقليـــد املدر�سّي 

ل دائًما م�ستوى الكلمة والق�سّية على ح�ساب  تفـــ�سّ

ّي. واإىل يومنـــا هذا ُيختـــَزل علم  امل�ستـــوى النـــ�سّ

الّداللـــة الّلـــ�سايّن اأ�سا�ًسا يف علـــم داللـــة معجمّي، 

ميتّد لي�سمل املورفيمات الّنحوّية.

علـــى كّل حال، فـــاإّن الكلمة املعزولـــة هي نتاج 

عملّيـــة اإزالٍة عن ال�ّسياق، وال وجـــود لها اختباريًّا. 

فالعـــودة اإىل �سياقهـــا تعنـــي العـــودة اإىل �سروط 

ـــا، اأي �سروط تاأويلها بو�سفها دلياًل.  اإفادتها دالليًّ

وبعبـــارة اأخرى، فـــاإّن وروًدا ّما ال ُيَعدُّ من امل�سرتك 

�سياقـــه،  عـــن  بقطعـــه  حّددنـــاه  اإذا  اإاّل  الـــّداليّل 

وباخت�سار، اإذا تخّلينا عن فهمه، على الّنحو الذي 

�سرناه فيمـــا يتعّلق باملعاجلـــات االآلّية. فاال�سرتاك 

اإذا اعرتفنـــا  الـــّداليّل يفقـــد منزلتـــه الغامـــ�سة 

اأّن علـــم الّداللـــة املعجمـــّي ُيحـــّدده علـــم الّداللـــة 

ّي، حيث اال�سرتاك الّداليّل ال يزيد عن كونه  الّن�سّ

جمااًل للّتطبيق.

ل اال�سرتاك الّداليّل  وي�سري را�ستييه اإىل اأّن تاأمُّ

يرتكـــز يف العادة علـــى َعْجَمم لنـــ�سر قراءاته، مع 

اعتبار املدلول نقطة انطالق تفر�س نف�سها ب�سكل 

بديهـــّي: من قبيل معاجلة كايـــزر )1987( لكتاب 

 )grand( لكبـــري   )1997( وفكتـــوري   )livre(

وكاديوفيزاّتي )2001( ل�سندوق )boîte(، اإلخ. 

ويعّلـــق را�ستييه باأّن نتائج هـــذه البحوث تظّل غري 

جُمدية، يف معظم االأحيان، الأّن هذه الّتنويعات من 

الّدالالت، معـــرو�سة انطالًقا من اأمثلة م�سنوعة، 

ب�سياغـــة  ت�سمـــح  وال  مدّونـــة،  علـــى  ترتكـــز  وال 

اال�ستعماالت احلقيقّية �سياغًة اإ�سكالّيًة.

 ،)sémasiologique( الّداّلّيـــة  املقاربـــة  اإّن 

التـــي تنطلـــق مـــن داّل اإىل املدلـــوالت التـــي تتعّلق 

به، تطـــرح �سعوبات يعـــ�ُسر جتاوُزهـــا: فالّدالالت 

املرتبطة بدالٍّ واحٍد لي�ست بينها عنا�سر م�سرتكة 

رورة، ويف هذه احلال نكون بـــاإزاء ا�سرتاك  بالـــ�سّ

لفظـــّي؛ اأّما عندما تكون بن تلك الدالالت عنا�سُر 

م�سرتكـــة، فاإّننا نكون باإزاء ا�سرتاك داليّل. اإّنها ال 

تلتقي يف ال�ّسياقات نف�سها، ولي�س لها الّتاريخ ذاته، 

وال تنتمـــي، عموًما اإىل امل�ستوى الّلغوّي نف�سه، اإلخ. 

وُيوقع تعريف بع�سها ببع�س يف طرق م�سدودة، على 

 )Kintsch، 1991( الّنحو الـــذي ح�سل لكنتـــ�س

عندمـــا حـــاول اأن يعـــّرف كلمـــة )bank( مبعنـــى 

�سّفـــة النهر، بالكلمة نف�سها التـــي تدّل على معنى 

امل�سرف، وكذلك بالن�سبة اإىل النغاكري )1986( 

 )ring( عندما حـــاول نقل دالالت خمتلفـــة لكلمة

مـــن معنـــى )حَلبة املالكمـــة( اإىل معنـــى )احِلْلَية 

التي ُتلب�س يف االأنـــف(، بتعّلة اأنها جميًعا تدّل على 

اأ�سياء دائرية – با�ستثناء حلبة املالكمة.
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ويف �سبيـــل هيكلة قائمـــة الـــّدالالت ال�ّسياقّية، 

ي�سعـــى املنهـــج الـــّدايّلّ غالًبـــا اإىل احلفـــاظ على 

الفكـــرة امليتافيزيقية امل�سبقة التـــي ُمفاُدها اأّن كل 

كلمـــة لهـــا معنـــى اأ�سا�سّي، طبيعّي اأو عـــاّم، ُت�ستّق 

�سائـــر املعاين منه. اإّن مفهـــوم »الّداللة الّطرازية« 

ي�سم ح�سيلة هذا الّتقليد، وُيعطي االأولوّية للّنظام 

املرجعـــّي الفـــرتا�س �سيء طـــرازّي يقّدمه مفهوم 

طـــرازّي. وعر هذه االأولوّية ُيعـــّرف املنهج الّدايّلّ 

الكلمات باالأ�سياء ويحتفـــظ بالوهم العتيق القائل 

بـــاأّن الّلـــ�سان اإن هـــو اإاّل جـــداوُل مـــن الّت�سميات. 

ـــا،  تاريخيًّ ممكًنـــا  جنـــ�ًسا  بو�سفـــه  فالقامـــو�س، 

ـــا. واحلال اأّن  ي�سبح حقيقـــة عقلّية ومنوذًجا لغويًّ

القامو�سّيـــة مبا هي اخت�سا�س تطبيقّي، ال ميكنها 

ـــا للمعجمّية، اإذ يظّل هدفها  اأن تكـــون منوااًل نظريًّ

متمّثـــاًل يف و�سف عمـــل املعجـــم يف ال�ّسيـــاق ال يف 

اإنتـــاج اأدواٍت للّتفكـــري. فاالّتكاء علـــى القوامي�س، 

يعني اإدامة االأفكار الّداّلّية امل�سبقة التي جت�ّسدها، 

والتـــي اأ�سحـــت مبنزلة الّتفكـــري ال�ّسليـــم الذي ال 

ميكن جتاُوزه.

اأّمـــا اإذا نظرنـــا اإىل �سروط اال�سرتاك الّداليّل 

ا: الفل�سفّية، بدا لنا اال�سرتاك الّداليّل نتاًجا ثالثيًّ

) اأ ( نتـــاج ل�سانّيـــات الّدليـــل التـــي تهتّمبالّدليـــل 

تفريـــده  مـــ�سكل  طـــرح  دون  املعـــزول 

)discrétisation(؛ 

)ب( نتاج وجهة نظر مو�سوعّية، تقّدم الّداّل على 

اأّنه معطى بديهّي:

)جــــ( نتـــاج ميتافيزيقـــا ثنائّية تفـــ�سل الّلغة عن 

الفكر، مثلما تف�سل املاّدة عن العقل.

اإّن املقت�سيات التي تت�سّمن اإ�سكالّية اال�سرتاك 

الـــّداليّل تتاأّتى هكـــذا، عر م�سالـــك متنّوعة، من 

تقليد االأنطولوجيا الغربيـــة. )اأ( فالكلمة املعزولة 

ن انغرا�س الّلغة املرجعّي.  لة؛ الأّن املعجم يوؤمِّ مف�سَّ

)ب( الكون الّثابت يتناق�س مع الكائنات املتغرّية. 

فاختـــزال اال�سرتاك الـــّداليّل يعنـــي الُعـــروج اإىل 

الكون، م�ستَقـــّر القّوة وم�سدرهـــا. )انظر مدلول 

القّوة عند غّيـــوم(. )ج( تريد الّنظرّية الّتجريبّية 

َد وال اأن  للمعرفـــة اأن يفر�س الّداّل نفـــ�سه ال اأن ُيفرَّ

ُيعرف باأّنه كذلك.

ومع ذلك، فاإّن م�سكل اال�سرتاك الّداليّل ُيطرح 

ب�سكل اآخر بالن�سبة اإىل: 

) اأ ( ل�سانيـــات الّن�ّس التي تعـــّرف الّدليل بو�سفه 

مقطًعا اأدنى، ومنطقة حمّلّية؛

 )ب( وجهة الّنظـــر الّتاأويلّية التي تعرتف بالّدليل 

تة يف مـــ�سار تاأويلّي، ثباًتا  بو�سفـــه حلظة مثبَّ

ُين�سئ باملقابل الـــّداّل واملدلول، والذي يجب 

اأن نعـــّده ح�سيلـــًة ال نقطـــة انطـــالق لهـــذا 

امل�سار؛

)جـ( وجهـــة النظـــر غـــري الّثنائّية، التـــي تعرتف 

بثنائّيـــة املحتوى والتعبري مـــن دون اأن ُتقابل 

بينهمـــا: فاالأدّلـــة، وبـــ�سكل اأعـــّم املوا�سيـــع 

الّثقافّية، هي مزيج من املح�سو�س واملعقول، 

ر بالن�سبة اإىل ميتافيزيقا مل  يظّل غري ُمت�سوَّ

تزل »تفّرق بن االأفكار« مثلما اآخذ به اأر�سطو 

اأفالطون. 

لقـــد اأّكد فكتـــوري )1997: 56( عـــدم اإمكان 

الّتمييز بو�سوح بن اال�سرتاك الّلفظّي واال�سرتاك 

الـــّداليّل. وهذا الـــّراأي يعّزز وجهة نظـــر را�ستييه 
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 .
)1(

القائلـــَة اإّن كّل ورود هو لفظ فريد )هاباك�س(

فداللـــة كّل وحدة ال تتحّدد اإاّل عر �سياقها، وتتنّوع 

بتنّوعه. اإننا باإزاء مثال دي �سو�ّسري: »اأّيها ال�سادة، 

 )1972: 152( فال نعّد الورودْين 
)2(

اأّيها ال�ّسادة!«

متطابقْن. فاإذا اختزلنا نـــ�ساط الو�سف الّل�سايّن 

للّت�سنيف والّنمذجـــة، فاإّننا �سُنهمل من دون �سّك 

االختالفات بن حـــاالت الـــورود؛ واإذا اعترنا اأّن 

الّل�سانّيـــات، مثل اأّي علم من علـــوم الّثقافة، تتابع 

مهّمة الّتخ�سيـــ�س، فاإّن االختالفـــات بن حاالت 

الورود وحدهـــا هي التي ت�سمح لنا بتحديد داللتها 

ب�سكل جّيد.

اإّن املقاربـــة الّداّلّيـــة ال ميكنهـــا اال�ستغناء عن 

حتديـــد الوحـــدات التـــي تخـــ�سع للّتنويـــع القائم 

مثـــال  علـــى  ونقـــف  الـــّداليّل.  اال�سرتاك  علـــى 

اال�سرتاك  الحـــظ  الـــذي  فكتـــوري  عنـــد  وا�سح 

الـــّداليّل يف )grand( بـــن )grand vin(]خمر 

ُهمـــام[ ]رجـــل   )grand homme( اأو جّيـــدة[ 

 

يف   )grand(فــــ  .
)grand père(]َجـــّد[)3( اأو 

)grand vin( ُمفـــردة، ولكّنهـــا ليـــ�ست كذلك يف 

)grand homme(، وهي اأبعد ما تكون عن ذلك 

يف )grand père( فهـــي جزء ال يتجّزاأ من الكلمة 

كّلها )ولذلك يف الّلغة العربّية مثاًل، ُيرتجم بكلمة 

واحدة هي »َجّد«(.

اإاّل  ترد  كلمة مل  يعني   )hapaxlegomenon( هاباك�سليغومينون اأو  هاباك�س   )1(

مرة واحدة يف االأدب. وهذا م�سطلح اأحدثه جون تراب )John Trapp( �سنة 

 ἅπαξ )λεγόμενον( /hápax( االإغريقية  اللغة  من  انطالًقا   ،1654
كلمة  العربية  الّلغة  ومثاله يف  واحدة«.  مّرة  »)يقول(  اأي  )legómenon((؛ 

مد( التي مل ترد يف القراآن الكرمي اإاّل مّرة واحدة. )ال�سّ

)2( فاإعادة العبارة لي�ست من ناحية التحليل الّل�سايّن البنيوّي )ال الّتحليل الّنحوي 

الّتقليدّي، الذي يعّد تكرار العبارة توكيًدا لفظيًّا( ال تعني اإعادة مبنى بقدر ما 

هي اإن�ساء معنى جديد. فاإعادة الّتلّفظ لي�ست تكراًرا ُغفاًل.

)3( ُي�سري را�ستييه اإىل اأّن املّطة )-( بن )grand(و)père( التي تدّل على املرّكب 

املزجّي اأو الّنحت، غري موجودة يف الّن�ّس الذي ينقله عن فكتوري.

فـــاأن َتِرَد )grand( مّرة داالًّ ملُفردة، وترد داالًّ 

ملورفيم مّرة اأخـــرى، فاإّن ذلك من �ساأنه اأن ي�سمح 

باإدخال التمييز بـــن ا�سرتاك املورفيمات الّداليّل 

وا�سرتاك املُفـــردات الّداليّل. والـــ�سرب االأّول من 

؛ الأّن القوامي�س 
)4(

اال�سرتاك اأقـــّل خ�سوًعا للّدر�س

هي جـــداول بقائمات من املفردات. يجب اأن منّيز 

ًدا بو�سوح بن )اأ( معجم املورفيمات )الذي  جمـــدَّ

ينتمـــي اإىل الّلـــ�سان(، وال ُيطـــرح مـــ�سكل االإحالة 

بالن�سبة اإليـــه، الأّن داللتها ال تتحـــّدد خارج حتليل 

ـــم فيهـــا؛ و)ب(  �سيمـــي بوا�سطـــة �سياقـــات ُمتحكَّ

معجـــم املفـــردات، وهـــي ت�سكيـــالت يف اخلطـــاب 

نـــة بتحديـــد معانيها ب�سكل  ت�سمـــح ل�سانّيـــاُت املدوَّ

اأفـــ�سل، وحتّددها ال�سياقـــات التف�سيلية مبقت�سى 

ظواهر االنت�سار الّداليّل.

ُيعـــدُّ  الـــذي  الـــّداليّل  اال�سرتاك  مفهـــوم  اإّن 

ا  ـــا علـــى امل�ستوى املعجمّي، قـــد اأ�سبح عبثيًّ اإ�سكاليًّ

 يف امل�ستويـــات االأعلـــى وقـــد اأمكـــن لفرانـــك نفـــو

)Franck Neveu, 2006( دح�س افرتا�س وجود 

ّي، ومـــن بـــاب اأْوىل ا�سرتاك  ا�سرتاك داليّل نـــ�سّ

ّي. لفظّي ن�سّ

ـــا، ارتكـــزت املعاجلات االآلّيـــة لّلغة على  تقليديًّ

فل�سفـــة الّلغة التـــي اأن�ساأتهـــا الو�سعيـــة املنطقية، 

ًنـــا يف الكلمات.  واعتـــرت معنى الّنـــ�سو�س خُمزَّ

ب�سبب عدم اأخذ التاأويل بعن االعتبار، ا�سطدموا 

بحـــ�سود من االلتبا�سات.  وقـــد و�سع فكتوري هذا 

االإقرار على حـــق؛ اإذ يف املعاجلة االآلية للن�سو�س 

»تـــوؤّدي كّلّية ح�سور اال�سرتاك الّداليّل اإىل انفجار 

الل�سان  املعجمية يف  املكّونات  »عّد  املثال:  �سبيل  اإىل ذلك، على  االإ�سارات  )4( من 

ال لال�سرتاك الداليّل«. انظر اأطروحة �سابر احلبا�سة، امل�سرتك  ميداًنا مف�سَّ

الّداليّل يف الّلغة العربّية: مقاربة عرفانّية معجمّية.
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مرّكـــب يعّطل حتليل اأّي جملة علـــى قدر معّن من 

.  وهذه احُلّجة ترتكز على اأفكار م�سبقة 
)1(

الرّتكيب«

رائجـــة يف علـــم املعلومـــات، حيث تتقّلـــ�س م�ساألة 

التاأويـــل عموًما اإىل م�ساألة داللـــة �سريحة يف علم 

التو�سيف. اإّن العجز التاأويلّي لالأنظمة امل�ستخدمة 

يقود بال ريب اإىل »انفجار« يف اال�سرتاك الّداليّل. 

فهل نقول عن دليل اإنه اأ�سبح من امل�سرتك الّداليّل 

مـــا اإن نعجز عن فْهمه؟ ال�سنافر، وهي �سخ�سيات 

�سهـــرية يف �سل�سلة ر�سوم متحّركة تلفزيونية، ُتنكر 

ـــا. وعلى الرغم مـــن اأن هذه  هـــذا االفرتا�س يوميًّ

ال�سخ�سيـــات اخلياليـــة ال تتوافـــر اإال على عجمم 

ا، وال يجد  �سنافـــر، فاإنها مع ذلك ُتفهم فهًمـــا تامًّ

جمهورهـــا، علـــى الرغـــم مـــن حداثـــة اأ�سنانهم، 

�سعوبـــات ُتذكر يف فهمها. اإذ يكفي وجود القرائن 

التاأويليـــة التي ي�سمح بها ال�سياق واحلبكة وال�سيغ 

ال�سكلية )من قبيل: بابا �سنفور ُي�سنفرين!(. ومن 

دون اأن تـــوؤّرق ال�سنافـــر هـــذا اال�سرتاك الـــّداليّل 

املُطلـــق يبـــدو ال�سنافر عـــادًة �سو�ّسريين اأكرث من 

بع�س املتخـــ�س�سن يف تكنولوجيا املعلومات ومن 

كثري من علماء الداللة.

الـــداليل  اال�سرتاك  نظريـــات  فـــاإن  اإجمـــااًل، 

للمعـــاين ال�سياقية التي طورها را�ستييه ُتهمل واقع 

اأّن الكلمـــات هي اأ�ساًل وحدات »من اخلطاب« واأن 

وحـــدات »اللـــ�سان« هي املورفيمـــات. اإنها ال ُتدرك 

)1( ي�سرب فكتوري )1997: 47( مثال اجلملة االآتية: 

 Ildéfendait avec une grande assurance cet article
alorsqu

,
iln

,
avaitparcouru que les grandeslignes qui compos-

aient son chapeau.
امل�سرتك  من  جميعها  اجلملة  منها  تتكّون  التي  الرئي�سّية  املعجمّية  فاملكّونات 

يعني   )parcourir(و اإلخ(؛  ُيدافع،  )مينع،  يعني   )défendre( فـ  الّداليّل: 

)اأنهى م�سواًرا، فَح�س �سريًعا، اإلخ.(؛ و)composer( يعني )يتكّون من، وّلد، 

 )article(و اإلخ.(؛  بالنف�س،  ثقة  )�سمان،  يعني   )assurance(و اإلخ.(؛ 

خيط،  م�سار،  )خّط،  يعني   )ligne(و اإلخ.(؛  كلمة،  ن�ّس،  )ب�ساعة،  يعني 

اإلخ.(؛ و)chapeau( يعني )غطاء راأ�س، قائد، اإلخ.(. 

االإبداعّية الّداللّية، الأنها ت�سعى اإىل اختزال التنّوع 

الداخلـــي )اخلطاب، االأجنا�س( لّلـــ�سان اأكرث من 

و�سفـــه عنـــد اإنـــ�ساء الـــكالم. اإن تلـــك النظريات 

تتـــاأ�س�س على التف�سيـــل الذي ُي�سنـــد اإىل الهوّيات 

على حـــ�ساب االختالفـــات )دون اأن ننتهي اإىل اأّن 

االأمر يتعّلق باال�سرتاك الّلفظّي(، وحتّدد التنّوعات 

بوا�سطـــة العالقـــات بن النمـــط والـــورود، اأو بن 

النماذج واالأمثلة: فاال�ستعماالت ُتعّد متغرّيات غري 

اأ�سا�سّية للمعاين املفهومة ولي�س يف و�سعنا اأن ُنعنى 

بالتجديدات التي حتملها.

وانتهـــى را�ستييه اإىل اأهميـــة حتويل اال�سرتاك 

الـــداليل اإىل م�سكل جتريبي. ومـــن اأجل ذلك راأى 

اأهميـــة اأخـــذ منظوريـــن تكميلين بعـــن االعتبار، 

م�ستغرًبا عدم اإدراجهمـــا يف املناق�سات التي تدور 

النف�سيـــة  التجريبيـــة  الـــداليل:  اال�سرتاك  حـــول 

الل�سانية ول�سانيات املدّونة.

) اأ (علـــم النف�س الل�ساين �سد احلـــد�س: يف العادة 

يـــ�سّوغ الل�سانيـــون وجـــود اال�سرتاك الـــداليل 

بحـــد�س ال�سمـــات الدالليـــة امل�سرتكـــة. وعلى 

الرغم من التقديـــر الذي يحظى به احلد�س، 

فـــاإّن االإدراك احلـــد�سي لل�سمـــات امل�سرتكـــة 

 )plateau( ال يبدو لنا وجيًها: فاإذا كانت كلمة

خارج ال�سيـــاق تعني اله�سبـــة، وتعني الطبق، 

وتعنـــي �سحن احلاكي، فـــاإن ذلك ال مينع من 

اأن تلتقـــَي هذه املعـــاين ال�سياقيـــة املتنوعة يف 

خطابات ويف اأجنا�س و�سياقات، ال �سيء يجمع 

بينهـــا. فانتماوؤها احلـــد�سي، اأو املعريف – اإن 

�سئنا – يظّل �سئياًل وعَر�سيًّا، من وجهة نظر 

الل�سانيات. ويف الل�سانيـــات النف�سية، نالحظ 

اأن معاجلـــة وحـــدة مـــن اال�سرتاك الداليل يف 
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�سيـــاق جملة غري غام�سة ال يتطلب وقًتا اأطول 

من الوقت الذي تتطّلبه وحدة اأحادية الّداللة. 

وبعبارة اأخرى، تتحّقق القراءة من االنتظارات 

التاأويليـــة واملعـــاين ال�سياقيـــة التـــي مل ي�سبق 

لل�سياق تفعيلها، ال تتاأتى تلك القراءة بب�ساطة 

مـــن جمّرد الوعـــي باالأمر. ثمـــة ههنا ظاهرة 

اأعم يقّدمها اإقرار الت�ساُكل: املُثريات املنتظرة 

ُتدرك اختياريًّا. ومن ثم فاإن الوحدات القائمة 

على اال�سرتاك الـــداليل )مبعناها االأعم، مبا 

يف ذلـــك امل�سرتكات الّلفظيـــة( ُتعاَلج يف وقت 

ط  تثبيت بـــ�سري ومبعرفة اأطـــول عندما ين�سِّ

ال�سيـــاق يف الوقـــت نفـــ�سه معنيـــن �سياقيـــن 

اأو م�سرتكْن لفظيـــن. )انظر ديبواو�سرجنر 

بـــه  1988(.فمـــا ينبغـــي االحتفـــاظ  كارول، 

بو�سفـــه ُمفيًدا من وجهة نظـــر نف�سية ل�سانية 

لي�س اال�سرتاك الداليل )وهو ظاهرة  مت�سلة 

ّية،  باملعجم( بل هو املُلتب�س، وهو ظاهرة ن�سّ

)ب( الحـــظ بنفنيـــ�ست، متابًعـــا دي �سو�سري، اأّن 

ا اإن هو اإاّل االإجمايّل  »ما ن�سّميه ا�سرتاًكا دالليًّ

ّية،  �س، اإن جاز لنـــا القول، للقيم الن�سّ املوؤ�سَّ

املرتبطـــة بتوقيت معّن، القـــادرة با�ستمرار 

علـــى االإثراء اأو اال�سمحـــالل، واإجمااًل، دون 

دوام ودون قيمة ثابتة« )1974: 227(. كثرًيا 

ما ُيقـــال اإن اال�سرتاك الداليل يف اللغة لي�س 

�سوى تطبيع االإبداعية الداللية يف اخلطاب، 

م�سدر التنويعـــات االأكرث اأهّمية مّما جتعلنا 

القوامي�س نفرت�سه.

)جـ( اإّن الدليـــل يجـــ�ّسد تاأوياًل ويفـــرت�س م�ساًرا 

حمكوًما يف املقام االأّول باخلطاب واجلن�س. 

اإن نظـــام الل�سان لي�س نفـــ�سه يف كل خطاب. 

فاملعجـــم وال �سيمـــا الكلمـــات ال تنتمـــي اإىل 

الل�سان، الأن الكلمات والعبارات هي ت�سكيالت 

مـــن »الكالم«. فـــاال�سرتاك الداليل لن يرز 

بو�سفـــه مـــ�سكاًل مـــن الل�سانيـــات املعجمية، 

ولكنـــه م�ساألة من الل�سانيـــات الن�سية، مّما 

ي�ستدعـــي اإعادة تعريف الدليل الذي يتطابق 

يـــة. وميكننـــا تطويـــر  مـــع االإ�سكاليـــة الن�سّ

تعريـــف عالئقـــي خالـــ�س ومن ثـــم �سياقي 

للدليـــل: علـــى م�ستـــوى الـــّداّل، ُيعـــدُّ الدليل 

الل�ساين مقطًعا بن بيا�سْن، اإذا تعّلق االأمر 

ب�سل�سلـــة مـــن اخل�سائ�س؛ وهـــو مقطع بن 

وقوفـــْن اأو عالمتـــْي ترقيـــم، اإذا تعّلق االأمر 

باجُلملـــة امل�سجوعة. وقـــد ُيحيل املقطع على 

متعلقـــات ممتـــّدة، كاأن يكـــون ذلـــك، علـــى 

�سبيـــل املثال، عـــر قواعد تـــ�ساُكل �سوتي اأو 

تـــ�ساُكل داليل اأو مبطابقـــة املورفيمـــات. اإن 

اإعـــادة تعريف الدليل بو�سفـــه مروًرا )انظر 

را�ستييـــه 2011، الفـــ�سل 2، الفقـــرة 4.4( 

ي�سمـــح بالعنايـــة بـــاال�سرتاك الـــداليل عر 

�سل�سلة مـــن التحويالت ال�سياقيـــة والن�سية 

وبن الن�سية، الإحـــكام نقلها اإىل اخلطابات 

واحلقـــول االأجنا�سية واالأجنا�س، من منظور 

ـــا)achronique(، بل هو اأزيّل  لي�س الزمانيًّ

)panchronique(، حيـــث ال يوؤثر ا�ستقرار 

ال�سياقيـــة« يف ا�ستقـــرار املراجـــع  »املعـــاين 

املفـــرت�س، ولكنه يوؤثر يف ظواهـــر املُحافظة 

الزمنية. فم�ساألـــة اال�سرتاك الداليل ُتطرح 

بو�سفهـــا م�سكلـــة جتديـــد داليل، اأو اإحداث 

.)néosémie( داليل
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فالتغيريات املـــدرو�سة دالليٌة بـــاالأ�سا�س، وملّا مل 

يكـــن للدليل اأّي حمتوى جوهري دائم ب�سكل ُم�سبق، 

فـــاإّن تلك التغيريات يتـــّم تخ�سي�سها بو�سف تطوُّر 

ُزَمـــر املتعلقـــات ال�سياقية. اإّن مـــ�سكل الهوية ينحّل: 

ا اأو عن�سر �سكل داليّل، اأو مدلواًل  بو�سفها �سكاًل دالليًّ

ا اإن هو اإاّل فرتة يف �سل�سلة من التحّوالت. معجميًّ

ويكمـــن خلـــف هـــذا النقـــا�س تـــ�سوُّران للمعرفة: 

ـــط، الثابـــت بالـــ�سرورة  ـــد واملُنمِّ )اأ( التـــ�سّور املُوحِّ

والتزامنـــي يف مبدئـــه، ي�سعـــى اإىل اإحـــ�ساء الدالالت 

واملعـــاين ال�سياقيـــة واال�ستعمـــاالت وت�سنيفها الإيجاد 

اأ�سبـــاب ومقاييـــ�س للتمييـــز علـــى �سبيـــل املثـــال بـــن 

املعاين ال�سياقية التي ُتعدُّ هام�سية، واملعاين ال�سياقية 

�س ي�سعى  املركزية، النموذجية. )ب(الت�سوُّر املُخ�سِّ

بب�ساطـــة اإىل مقابلة كل حاالت الورود دون العمل على 

ربطهـــا بنمط قار، ال ُتعّد �سوى ت�سّكالت متفّرعة عنه؛ 

وهـــذا الت�سّور الدينامي والزماين يرى اأنه ال يوجد يف 

اللـــ�سان �سوى االختالفات، علـــى الرغم من اأن الدليل 

�سه يف النـــ�سو�س. واإذا ظل  ال يتكـــّون اإاّل مّمـــا ُيخ�سّ

مفهـــوم املعنـــى ال�سياقي ُمفيـــًدا، فاإنه �سيعـــاد تعريفه 

ب�سكل احتمـــايّل: فاملعنى ال�سياقي الـــذي يتّم تف�سيُله 

بـــ�سكل اآيّل يف خطاب اأو جنـــ�س اأو قل عند موؤلف، اإمّنا 

يكون ويظّل كذلك، ما مل ياأت ال�سياق بخالف ذلك.

للت���ضّور  نقدي��ة  ق��راءة  رمي��ر:  ني��ك 

الرتكيبي لال�ضرتاك الّدليل

اجتـــه نيك رميـــر نحو قـــراءة نقديـــة للت�سور 

ُمنطِلًقا من الدليل 
)1(

الرتكيبي لال�سرتاك الداليل

الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل )PSP(، وم�سرًيا 

)1( Nick Riemer, La conception syntaxique de la polysémie: une 
critique, Revue de l

,
Associationfrançaise de linguistique cogni-

tive.

اإىل ما فتحته م�ساألة العالقات بن القيمة الداللية 

للعبارة، و�سلوكها النحوّي من نقا�سات على الدوام 

يف الل�سانيـــات، وهـــي القاعدة التي مل تـــ�سّذ عنها 

الل�سانيـــات احلديثة. فمن جهـــة، دافع ت�سوم�سكي 

عن هيمنة التحليل الرتكيبي على التحليل الداليل، 

موؤّكًدا اأنه »كّلما تعّمق الو�سف الرتكيبّي، طرح اأ�سئلًة 

، ومن جهة اأخرى راأى توليديون 
)2(

دالليًة ظاهريًّا«

اأحدث مثل لفـــن )Levin( وبنكر )Pinker( اأن 

»اخل�سائـــ�س الرتكيبية للجمـــل ترتبط يف جانب 

. وعّلق 
)3(

كبـــري منها بـــدالالت روؤو�سها املعجميـــة«

رمير بالقول اإن هاتن الروؤيتن واإن اختلفتا، �سواء 

بجعل الرتكيب متحكمًا يف الداللة اأو بجعل الداللة 

املعجميـــة متحّكمـــة يف تركيب اجلملة، فـــاإن املهّم 

اأنه توجـــد بن اجلانبن الـــداليل والرتكيبي تبعيٌة 

ما. وهذه التبعية يتـــم ا�ستعمالها بو�سفها مدخاًل 

للنمذجـــة الدالليـــة، ال �سيمـــا يف ما يتعلـــق بتحليل 

اال�سرتاك الـــداليل. ويتمثـــل الدليل الرتكيبّي على 

اال�سرتاك الـــداليّل )PSP(، بح�سب رمير، يف اأن 

الوحـــدة الل�سانية تبـــدو م�سرتكـــة ا�سرتاًكا دالليًّا، 

عندما يكون كل معنى من معانيها التي نزعم اأنها 

خمتلفـــة مرتبًطـــا باإمكان تركيبـــي خمتلف، �سواء 

عر  ال�سيغة اأو التكاملية اأو البناء. فال�سكل ميتلك 

معـــاين م�سرتكة بقدر ما ميثل اإمكانات خمتلفة يف 

الرتكيـــب. وبعبارة اأخرى فاإنـــه ميكن لنا اأن نحدد 

معاين م�سرتكة خمتلفة ل�سكل معجمي عر فح�س 

.
)4(

اإمكاناتها الرتكيبية

)2( Noam Chomsky, Current issues in linguistic theory, p51. 
)3( Riemer, Ibid.
)4( Ibid.
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اال�سرتاك  علـــى  الرتكيبـــّي  الدليـــل  هـــذا  اإن 

الغالـــب  يف   
ً
مبـــداأ ُي�ستخـــدم   ،)PSP( الـــداليّل 

يف النمذجـــة الل�سانيـــة؛ اإذ كثـــرًيا ما نفـــرت�س اأن 

تنويعـــات الـــ�سكل النحـــوي يجـــب اأن ت�ساحبهـــا 

 اختالفات يف املعنى. وهذا ما يدافع عنه، غولدبرغ

)Goldberg 2006: 95(، علـــى �سبيـــل املثـــال، 

حيـــث يدل »مبداأ انعـــدام الـــرتادف« اأنه »يف حال 

متاُيـــز تركيبن علـــى ال�سعيد الرتكيبـــي، فاإنهما 

متمايزان على ال�سعيد الداليل/التداويل كذلك«، 

اأو كذلـــك كالرك)Clark, 1987(الـــذي يعّد »كل 

اختالف يف الـــ�سكل يرتجم اختالًفـــا يف الداللة«. 

ا  وميكـــن ذكـــر بولنجـــرBolinger, 1968)) اأي�سً

 )Hovav& Levin, 1998( ولفـــن  وهوفـــاف 

والنحو الو�سفي لدك�سون )Dixon, 1991(وعلم 

 Jackendoff,( الداللـــة التـــ�سّوري جلاكنـــدوف

1996( وكذلـــك مقاربـــات اأخرى كثـــرية بو�سفها 
كلهـــا تـــ�سع مبـــداأ كمبـــداأ الدليـــل الرتكيبـــّي على 

اال�سرتاك الداليّل )PSP(، مو�سع التنفيذ. 

وقبـــل فحـــ�س مبـــداأ الدليـــل الرتكيبـــّي علـــى 

يف  النظـــر  ينبغـــي   ،)PSP( الـــداليّل  اال�سرتاك 

مقاربتـــن مغلوطتـــن التـــي ميكـــن اأن نطرحهمـــا 

على النحـــو االآتي: موا�سفـــات حد�سية لال�سرتاك 

الـــداليل؛ اإذ يرى بعـــ�س الباحثن اأنـــه ميكننا حل 

م�سكلة اال�سرتاك الـــداليل بب�ساطة عر االحتكام 

ا. وعندما تكون  مًّ
ُ
اإىل حدو�س املتكلمن باللغة لغًة اأ

اللغـــة التـــي يدر�سهـــا الباحث هي لغتـــه االأم، فاإنه 

يقّدر اأنه يحق له اأن يطرح افرتا�سات نظرية تتعلق 

بتلك اللغة. لذلك غالًبا ما جند تاأكيدات بح�سبها، 

ُتوؤكد اعتبارات الباحـــث احلد�سية بع�س التحاليل 

الدالليـــة للكلمـــة. من هذا املنظـــور، ال حاجة على 

االإطالق ملعيـــار مثل مبـــداأ الدليـــل الرتكيبّي على 

اال�سرتاك الـــداليّل )PSP(، االأمـــر الـــذي يجعل 

مـــن غـــري املفيد عر�س مـــا ننوي عـــر�سه. وجواًبا 

على هذا االعـــرتا�س، ُيجيب رميـــر باخت�سار اأنه 

�سحيح اأن احلدو�س الداللية ت�سّكل معطيات مهمة 

يف التحليـــل اللـــ�ساين. اإذ با�ستعمال تلك املعطيات 

احلد�سية نبـــا�سر م�سكلـــة للوهلـــة االأوىل، ون�سرع 

يف بلورة حتليل نظـــري، واإن احلدو�س عن التوافق 

اأو عـــدم التوافـــق الداللين للعبـــارات تظل مفيدة 

طوال البحث. ومع ذلك، فلي�س للمتكلمن بالل�سان 

ا ُحُدو�س نظرية؛ اإن احلدو�س الوحيدة التي  مًّ
ُ
لغًة اأ

يتوافرون عليها هـــي حدو�س تتعلق باالأ�سناف قبل 

ا ميكن له  مًّ
ُ
النظريـــة. فاملتكلـــم باالإجنليزية لغـــًة اأ

بطريقـــة حد�سية اأن يقف علـــى غمو�س يف اجلملة 

the exam paper was hard االآتية:  

وميكن له اأن يعر�س الغمو�س يف �سكل قراءتن 

خمتلفتن: االأوىل:

«the exam paper was firm to the touch»

والثانية:

«the exam paper was difficult»

ولكـــن ذلـــك ال عالقـــة لـــه مب�ساألـــة اال�سرتاك 

الـــداليل احلـــا�سل ل�سفـــة )hard(. فقـــد يكـــون 

)hard( م�سرتًكا دالليًّا، وقد يكون اأحادّي الداللة؛ 

فحـــدو�س املتكلم االأ�سلي هي احلـــدو�س نف�سها يف 

احلالتن كلتيهما. فبالرجوع اإىل اعتبارات نظرية 

فحـــ�سب، ميكننـــا احلـــ�سم. وبالن�سبـــة اإىل هـــذا 
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الـــ�سرب مـــن االعتبارات ال توجد حـــدو�س. ولي�س 

علماء الداللة ملزمن باأن تعك�س حتاليلهم النظرية 

اآراَء املتكلمن يف عدد املعاين املختلفة التي تتوافر 

عليهـــا كلمة مـــن الكلمات. وال يتوافـــر متكلم اللغة 

االأّم علـــى مفهوم دقيق للداللة املنف�سلة؛ ومن ثم، 

فليـــ�س يف وارد اتخاذ قرار يف �ساأن اأحادية الداللة 

اأو اال�سرتاك الـــداليل. واالأمـــر ذاتـــه ينطبق على 

علمـــاء الداللة اأنف�سهم: فعلـــى الرغم من اأنه يحق 

لنـــا اأن جنعل حدو�سنا تقودنا عندمـــا يتعلق االأمر 

بتحديـــد اأي امل�سائل التي �سيكون من املهم طرُحها 

)مـــا االفرتا�سات التـــي ميكن اأن تكـــون مثمرة(، 

فاإنـــه ال يحـــق لنا باأي حـــال من االأحـــوال اأن نبني 

حدو�ًسا تعّو�س اال�ستدالالت املعززة.

ـــا: هل نحن بحاجة  ويطرح رمير �سوؤااًل حموريًّ

اإىل نظرية لال�سرتاك الداليل؟

اإذ يرى كثـــري من الباحثن اأنـــه ميكن للتحليل 

الداليل اأن ي�ستغنَي عن نظرية دقيقة يف اال�سرتاك 

 Dolan )2000( الداليل. فبح�سب دوالن وزمالئه

et ses collègues، علـــى �سبيـــل املثال، ال تتوافر 
الكلمات على معـــان خفية؛اأّما بالن�سبة اإىل فيلمور 

واأتكنـــ�س )Fillmore et Atkins )2000، فاإنـــه 

حتـــى يف �سورة وجود تلك املعـــاين، فاإننا ال نتوافر 

علـــى مقاييـــ�س مو�سوعيـــة، ميكـــن مبوجبهـــا اأن 

جُنـــرَي حتليل املعـــاين املختلفة للفظـــة. اأّما األوود 

Allwood، فيتحـــدث عـــن »اإمكانـــات   )2003(

عـــن  ويدافـــع   ،]meaning potential[»املعنـــى

فكـــرة توافـــر كل كلمة على مـــ�سرت�سل من املعاين، 

مـــع مالحظـــة دور ال�سيـــاق يف حتديـــد الدالالت. 

فبالن�سبة اإىل هوؤالء الباحثن جميًعا، يبدو التمييز 

بن الكلمـــات االأحادية الداللـــة وامل�سرتكة الداللة 

. مثلما يعـــرتف بذلك األـــوود تنبثق 
ً
متييـــًزا خطـــاأ

مـــ�ساكل اال�سرتاك الـــداليل من افـــرتا�س مبدئي 

مفـــاُده اأن املعـــاين بنـــى متثيليـــة ملوا�سيـــع ذهنية 

ميكـــن متييزهـــا. هـــذا االفـــرتا�س اأ�سحـــى حمل 

 نقا�س اأكرث فاأكرث يف علم الداللة املعجمي املعا�سر

)Geeraerts1993, Cruse 2004( . ومـــن ثـــم 

اًل. من  فـــاإن افرتا�س اال�سرتاك الداليل يظّل ُمعطَّ

هـــذا املنظور، ال معنى ملحاولـــة اإيجاد حلٍّ للتحليل 

الـــداليل للكلمة. فـــاأن تكون كلمة متعـــّددة الداللة 

اأو اأحاديـــة الداللة، واأن تكـــون ذات اأربعة معان اأو 

خم�سة معان، وغري ذلك من الق�سايا غري املفيدة، 

تتكـــئ علـــى افـــرتا�سات م�سكـــوك يف اأمرهـــا. اإن 

الواقـــع بالن�سبـــة اإىل كثري من الباحثـــن يتمثل يف 

اأن الكلمـــات تتوافر على حقـــول داللية ف�سفا�سة، 

واأنـــه ال ينبغي اتخاذ قـــرار يف �ساأن ا�سرتاك داللة 

الكلمـــة اأو اأحاديتها. اإن خمتلـــف اإمكانات الداللة 

التـــي تتوافـــر عليهـــا الكلمة يتـــم جتميعهـــا ب�سكل 

ُظ فيه بالكلمة، مع  خمتلف بح�سب املقام الذي ُيتلفَّ

تف�سيـــل حتليل اأحادية الداللـــة يف بع�س احلاالت، 

وحتليـــل اال�سرتاك الداليل يف حاالت اأخرى، وتلك 

 Tuggy)1993( نتيجة تعـــود اإىل مقاالت تاغـــي

وجريارتـــ�س )Geeraerts )1993. هـــذه الفكرة 

حهـــا بُيـــ�سر نظريـــة م�ستويـــات التجريد لدى  تو�سّ

تايلـــور،  161–167(. فبحـــ�سب  تايلـــور)2003: 

ا  ال يكون متييز خمتلف معاين الكلمة متييًزا �سرعيًّ

ح م�ستوى التجريـــد اأو م�ستوى املدخل  مـــا مل نـــو�سّ

املعجمـــي، الذي يكـــون التمييـــز �ساحًلـــا بالن�سبة 

اإليـــه. فـــال يوجـــد ا�سرتاك داليل اأو اأحادية داللة 

بـــ�سكل مطلـــق، بـــل ثّمـــة ا�سرتاك داليل اأو اأحادية 

داللـــة بالن�سبـــة اإىل م�ستـــوى دقيق مـــن التخطيط 
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املعجمـــي. اإذ ميكن للمتكلـــم اأن يدخل اإىل التمثيل 

الـــداليل لعبـــارة مـــن العبـــارات علـــى م�ستويـــات 

متعددة. ففي امل�ستـــوى االأقل جتريًدا يكون املتكلم 

واعًيـــا بكل االختالفات بن مراجع اللفظ، يف حن 

اأنه يف امل�ستـــوى االأكرث جتريًدا، ال ميكن النفاذ اإال 

اإىل معنى واحد غام�س وغري حمّدد يجمع مراجع 

خمتلفة من دون اأي متاُيز داخلي بينها. 

اإن مفهـــوم »م�ستـــوى التجريـــد املعجمـــي« من 

�ساأنـــه اأن يختزل اأهمية اال�سرتاك الداليل، بتاأكيد 

توافر كل الكلمات على هيكلة داللية غري م�ستقرة، 

تتنوع بن اال�سرتاك الداليل واأحادية الداللة، تبًعا 

للم�ستوى الـــذي ُيعتر فيه متثيـــل الكلمة الداليل. 

و�سي�سبـــح اال�سرتاك الـــداليل وظيفـــة م�ستوى يف 

ال�سبكـــة املفهومية التي تتم معاجلة املعنى عرها، 

ومـــن ثم فـــاإن ق�سيـــة معرفـــة اإذا ما كانـــت كلمة 

ا اأو اأحادية الداللية، تفقد  م�سرتكـــة ا�سرتاًكا دالليًّ

كثرًيا من جدواها. ومـــع ذلك، فاإنه يجب الرتكيز 

علـــى نقطتن مهمتـــن. يف املقـــام االأول، بالن�سبة 

اإىل كل م�ستـــوى جتريد، من الـــوا�سح اأنه ال ُيوجد 

�سوى اإمكانـــن: اإّما اأن يتم متثيل معنى الكلمة عر 

ٌع من الرتجمات  ترجمة ميتالغوية اأو يكون ثّمة جتمُّ

اأو عـــر ترجمات عّدة. ففي احلالـــة االأوىل، يتعلق 

االأمر باأحاديـــة الداللة؛ ويف احلالـــة الثانية يتعلق 

االأمـــر بـــاال�سرتاك الداليل. فاإ�سكاليـــة اال�سرتاك 

 البّتة، على النحو الذي يّدعيه 
ً
الداللية لي�ست خطاأ

بعـــ�س الباحثـــن. اإن اأحادية الداللـــة واال�سرتاك 

الداليل هما االإمكانان املنطقيان الوحيدان لهيكلة 

داللية على م�ستوى جتريد معّن. 

اإن مفهـــوم »م�ستـــوى التجريد املعجمـــي« لي�س 

مفهوًمـــا اإال متى اأمكن حتديـــد خمتلف الرتجمات 

 Geeraerts امليتالغوية للكلمة )ويتابـــع جريارت�س

236 : 1993 ا�ستـــدالاًل قريًبـــا مـــن ذلـــك(. ومن 
دون �سروح ميتالغويـــة متّثل خمتلف النقاط داخل 

مفهمة الكلمة، ال جدوى من احلديث عن م�ستويات 

التجريد: يجب اأن توجـــد �سروح ميتالغوية م�سبًقا 

للتمكـــن من حتديـــد م�ستويـــات جتريـــد معجمي، 

علـــى الرغـــم مـــن اأن الـــ�سروح التي منثـــل عرها 

ـــا ال�سرتاك  معـــاين الكلمـــة تـــ�سّكل حتليـــاًل مبدئيًّ

الكلمة الداليل. وْلنمثِّل لذلـــك باال�سم االإجنليزي 

 اإذ ميكن اأن نقرتح تف�سريْين خمتلفْن 
)1(

)ring(

ملعنى هذه الكلمة اأ وب:

) اأ (جْر�س، دائرة، �سيء م�ستدير

)ب( جْر�س، �سوت، دائرة، حْلقة، �سبكة، ع�سابة 

)من اجلوا�سي�س، اإلخ.(.

اإن للتحليلـــن كلْيهما االمتداد نفـــ�سه، تقريًبا، 

ولكن عدد املعاين خمتلف بينهما، االأمر الذي يوؤدي 

اإىل عدد خمتلف من م�ستويات التجريد املعجمي، 

التي ميكن معاجلة معنى الكلمة يف نطاقها. وكلما 

ارتفعت ترجمات الكلمـــة امليتالغوية عند البداية، 

ارتفـــع عـــدد م�ستويـــات التجريـــد. فكيـــف نعرف 

التحليـــل االأفـــ�سل، كيـــف نختار بـــن )اأ( و)ب(؟ 

بالتاأكيـــد، فاإّن ذلك يعـــود اإىل التـــ�ساوؤل عن عدد 

 :)ring( املعاين املختلفة التـــي تتوافر عليها كلمة

اأي الواردة اإىل م�سكل اال�سرتاك الداليل.

 ، لقـــد اقـــرُتح مفهـــوم التجريد املعجمـــي حالًّ

اأو ُقـــْل اإنهاًء مل�سكل اال�سرتاك الـــداليل: اإذ مل يعد 

)1( ُيخرنا اأحد املعاجم الثنائية )معجم املعاين االإلكرتوين( اأّن هذه الكلمة ُترتجم 

َخْبَطة؛  َحْلَقة؛  َجَماَعة؛  َجْر�س؛  )اإَطار؛  االآتي:  النحو  على  العربية  اللغة  اإىل 

َقْرَعة؛  اَبة؛  َطْوق؛ طاَرة؛ ِع�سَ ْوت؛  دًى؛ �سَ ُزْمَرة؛ �سَ َزَرَدة؛  َدِوّي؛ داِئَرة؛  َدّقة؛ 

َهدير؛ هاَلة(.
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مـــن املهم حتديـــد اإذا ما كانـــت كلمة مـــا اأحادية 

الداللـــة اأو متعددة املعـــاين؛ الأن كل الكلمات ميكن 

اأن تكون االأمْرين مًعا. مع ذلك، ومثلما تبّيّنا ذلك، 

فاإّن مفهوم »م�ستوى التجريد املعجمي« يقت�سي اأن 

يتوافـــر لدينا حتليل داليل �سبق له اأن ح�سم ق�سية 

عـــدد معاين الكلمـــة. وبعبارة اأخرى، فـــاإن نظرية 

م�ستويـــات التجريـــد تفـــرت�س املفهـــوم ذاته الذي 

تزعم اأنها حتلُّه.

مبداأ الدليـــل الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل 

ا لال�سرتاك الداليل )PSP( بو�سفه ت�سخي�سً

بالن�سبـــة اإىل كل م�ستـــوى جتريـــد معجمـــي يف 

التحليـــل الـــداليل للكلمـــة، نحتـــاج اإذن اإىل معيار 

لتحديـــد اإذا مـــا كانت الكلمـــة اأحاديـــة الداللة اأو 

متعـــددة الـــدالالت. لذلـــك اقـــرُتح مبـــداأ الدليـــل 

الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل )PSP(: عندما 

ال نعـــرف هـــل نحـــن اإزاء اأحاديـــة يف الداللـــة اأم 

اإزاء تعـــدد للـــدالالت، يف التمثيل الـــداليل للوحدة 

الل�سانيـــة، فاإنـــه ميكننا اأن نبتَّ بفحـــ�س اإمكاناته 

الرتكيبية اأو التوزيعية. فمنذ 1897، الحظ بريال 

)Bréal( اأن خمتلف معاين الكلمات تقرتن اأحياًنا 
مـــع اختالفات على امل�ستوى ال�سريف. من ذلك اأن 

ال�سفة )bon( ]طّيـــب، جّيد[ يف الفرن�سية يعني 

يف �سيـــاق التف�سيـــل )better(االإجنليـــزي، ولكن 

�سيغـــة التف�سيـــل املطلـــق )plus bon( لها معنى 

)plusniais(]مبعنى ال�ساذج، االأبله[)8-147 : 

:)1924 ]1897[
ولقـــد الحظ كاتـــب من كّتـــاب القـــرن ال�سابع 

 )NicolasAndry( ]ع�سر ُيدعى ]نيكوال اأندري

 ،)meilleur( هـــي )bon(اأن �سيغـــة التف�سيل لـ

اإال اأنهـــا اقرتنـــت بداللـــة �سلبيـــة، اإذ تـــدل علـــى 

»ال�ساذج، الغبّي«، مثلما يف املثال االآتي: 

«Vous vous étonnez, dites-vous, qu’il 
ait été assez bon pour croire toutes ces 
choses; et moi, je vous trouve encore 
bien plus bon de vous imaginer qu’il les 
ait crues»)1(

.

اإن التمييـــزات من هذا القبيل تظل موجودة يف 

كل مـــكان.  ولنا اأن نرى يف مبـــداأ الدليل الرتكيبّي 

علـــى اال�سرتاك الـــداليّل )PSP( تطبيًقا تركيبيًّا 

للتفكري نف�سه.

ولنا الفر�سة ال�ستح�سار مبداأ الدليل الرتكيبّي 

ا عندما  علـــى اال�سرتاك الداليّل )PSP( خ�سو�سً

ال تكـــون لدينا معايري حد�سيـــة لتحديد اال�سرتاك 

الـــداليل للكلمة اأو اأحاديتهـــا الداللية. فلي�س ذلك 

املبـــداأ باملعيـــار االأّول الـــذي ن�ستعملـــه لال�سرتاك 

الـــداليل: االأغلـــب اأننـــا ال ن�ستدعـــي مبـــداأ الدليل 

الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل )PSP( اإاّل بو�سفه 

خياًرا اأخرًيا، حيـــث ال توجد معايري اأخرى كافية. 

 ،)Goddard( ومثلمـــا راأينا ذلك يف حتليل غودار

فاإن مبداأ الدليل الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل 

)PSP( ُيثبـــت منفعة خمـــ�سو�سة لالألـــ�سن التي 

ي�ستخـــدم فيهـــا املتكلـــم مفـــردات ميتالغويـــة اأقل 

تداُواًل، وهي األـــ�سن بالن�سبة اإليها ثمة عدم اإمكان 

الرجوع اإىل حدو�س املتكلمن.

وكمـــا لـــو اأن االأمر يتعلـــق بلغـــة البتجتجنتجرا 

مقولـــٌة  تتوافـــر  ال  حيـــث   ،
)2(

)Pitjatjantjara(

)1( »هل تتعّجب، من اأنه �ساذج اإىل درجة اأنه �سّدق كل هذه االأمور؛ واأنا اأرى اأنك 

اأكرث �سذاجًة منه اإن ت�سّورت اأنه �سّدقها«.

)2( لغة ي�ستعملهاال�سعب الذي ي�سكن ال�سحراء االأ�سرتالية الو�سطى.
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»للداللـــة« اأو »للمعنـــى« مماثلٌة ملـــا ن�ستعمله ب�سكل 

طبيعـــي يف اللغة الفرن�سيـــة اأو اللغـــة االإجنليزية، 

فاإنه ال ميكن لنا اأن نطلب من املتكلمن اأن ُيفيدونا 

عـــن عـــدد املعـــاين املختلفـــة التـــي تتوافـــر عليها 

الكلمـــة. فحتى اإن كان هذا الـــ�سوؤال ممكًنا يف لغة 

البتجتجنتجـــرا، فـــاإن اأّي اإجابة لن تكـــون نهائية، 

ح ذلك ديكرو )1984(، ولكنها �ستكون،  مثلما و�سّ

على كل حال، نقطة انطالق نافعة.

اأّمـــا من حيث كـــون مبداأ الّدليـــل الرتكيبّي على 

ـــا،  ا اختباريًّ اال�سرتاك الـــداليّل )PSP( افـــرتا�سً

فكيـــف  للدحـــ�س.  قابـــاًل  يكـــون  اأن  يجـــب  فاإّنـــه 

ا حّدد هد�سن وغريه ندح�سه؟ يف مقالة مهمـــة جدًّ

 

)Hudson et al, 1996( مرتادفـــات تندمـــج يف 

اأبنية تركيبية خمتلفة؛ من ذلك، اأّن العنا�سر االآتية: 

 )should( وكذلـــك   )probable(و  )likely(

و)ought(، هـــي بح�سب الباحثـــن، مرتادفات يف 

اللغـــة االإجنليزية، ولكّن ذلـــك ال مينع من اأن يكون 

لها نظم تركيبّي خمتلف متام االختالف، باالإ�سافة 

اإىل االختالفات امَلقولّية بن بع�سها:

a. He is likely/*probable to fail.
‘قد يف�سل.’

b. I should/*ought go now.
‘علّي اأن اأذهب االآن.’

c. I ought/*should to go now
‘علّي اأن اأذهب االآن.’

فْلنقبل وقتيًّا، اأن هذه الكلمات مرتادفة )االأمر 

الـــذي ال ُيقبل متام القبول(، فاإن كونها ت�سارك يف 

اأبنيـــة خمتلفة، يبّن بطريقة وا�سحـــة اأن الداللية 

ذاتها ميكـــن حتقيقها عر اختالف بنائي، عندما 

عجممـــات/ �سكل  يف  االختـــالف  ذلـــك  يتجلـــى 

ا ملبداأ عدم  مفـــردات خمتلفة. وهـــذا ميّثل دحـــ�سً

ا ملبداأ  الرتادف عند غولدبرغ، ولكنه ال ميّثل دح�سً

 )PSP( الدليل الرتكيبّي علـــى اال�سرتاك الداليّل

الذي يتعّلق بالعالقة بن املعنى واالإمكان الرّتكيبّي 

داخل العجمم/املفردة نف�سه )ـا(.

اإّن الو�سيلـــة الوحيـــدة املقنعـــة لدحـــ�س مبـــداأ 

 ،)PSP( الدليل الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل

تتمثـــل يف الرهنـــة علـــى اأّنـــه ثّمـــة كلمـــات متّثـــل 

اإمكانات للبنـــاء الرّتكيبّي، ولكـــن من غري املمكن 

بالن�سبـــة اإليها حتديد اختـــالف داليّل يرتبط بكّل 

.
)1(

خيار تركيبّي

وهذا بال�سبـــط النقد الذي يوجهـــه بع�س من 

تـــوىّل اإعـــادة قـــراءة امل�ساألـــة ممن تتفـــق وجهات 

نظرهم معمقالة رمير.

وقبـــل املـــرور اإىل االأمثلـــة ينبغي اإبـــراز مظهر 

مهّم للتم�ّسي الذي يتبعه رمير. اإن التحليل الداليل 

الـــذي يعتمـــده، يظـــل يف م�ستوى و�سفـــي خال�س؛ 

الو�سف امليتاداليل للمعـــاين امل�سرتكة الذي ُيزيح 

كل م�سعى لل�ّسكلنة. مثل االأغلبية ال�ساحقة للبحوث 

يف هذا املو�سوع، يقـــع عر�س هذه املعاين يف اإطار 

»مالحظة«، اأي اإطار ي�ستعمل اللغة الطبيعية ذاتها، 

بو�سفها اللغة الوا�سفة. هذا التم�سي قد ي�ستدعي 

الدليل  مبداأ  دح�س  هو  هدفنا  اال�ستدالل.  لهذا  املنطقية  البنية  وْلنفح�س   )1(

الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل )PSP(، ول�سنا جمرين على تقدمي حاالت 

ال يكون فيها اختالف بنائي ذا اأثر داليل. وال يقت�سي ذلك، من ثم، اأن الكلمة 

م ههنا ال يوؤدي اإال اإىل نتيجة  املعنية لي�ست م�سرتكة الداللة. اإن اال�ستدالل املقدَّ

واحدة مفادها اأن ح�سور �سياقات خمتلفة للعبارة نف�سها ال يوؤدي بال�سرورة 

ال  اال�ستنتاج  هذا  اأن  املوؤكد  من  الداليل.  اال�سرتاك  على  قائمة  جعلها  اإىل 

ُيق�سي اإمكان اأن يفر�س حتليل اال�سرتاك الداليل نف�سه الأ�سباب اأخرى. ففي 

الداللية،  البحوث  اإىل  بالن�سبة  احلال  هو  مثلما  الداليل،  اال�سرتاك  حتليل 

يجب االعرتاف باأننا نتعامل مع ظواهر �سديدة التعقد، وباأن جناعة كل منهج 

ا�ستك�سايف ال ُتعتمد اإال باأخذ عوامل اأخرى كثرية بعن االعتبار.
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نقًدا: كيف يتـــّم حتليل داللية لفظ دون عر�س لغة 

وا�سفة موؤ�س�سة ت�ستعمل بو�سفها و�سيًطا للتحليل؟ 

ـــا،  والعتمـــاد ا�سرتاك لفـــظ مـــا اأو اأحادّيتـــه دالليًّ

اأال يجدر بنا اأن نقرتح اإطاَر حتليل داليّل دقيًقا؟

اإّن هذا النقد مغلوط؛ الأنه ال ياأخذ بعن االعتبار 

بالقدر الكايف املالحظـــات الداللّية قبل الّنظرّية يف 

جريان البحث عن اال�سرتاك الداليل. اإّن كّل نظرية 

داللية تتاأ�ّس�س على قاعدة مالحظات من طبيعة قبل 

نظريـــة، تعك�س حدو�س املتكلمن االأ�سلين الداللية. 

ومن النافل القـــول اإن هدف النظرية الداللية يجب 

اأن يتجـــاوز هـــذا امل�ستـــوى االأ�سا�سي، ولكـــن ذلك ال 

جريت 
ُ
يعك�س عدم اعتماد املالحظات الداللية التي اأ

. بـــل علـــى العك�س مـــن ذلك، 
)1(

يف ذلـــك امل�ستـــوى

فبف�سل مالءمة احلـــدو�س الداللية، املُعرَّ عنها يف 

اللغـــة الطبيعية، ميكننا اأن نحكـــم على اإطار حتليل 

. ومن ثم فاإن 
)2(

نظـــري باأنه ُبني على اأ�س�س حُمكمة

ا�ستعمال لغة طبيعية اأداًة للتحليل الداليل، يظل اأمًرا 

م�سروًعا. فاملالحظات الداللية عند البداية هي اأمر 

ال غنى عنه لتطوير نظرية داللية اأكرث اكتمااًل. ومثل 

كل حتليل داليل، فاإّن درا�سة اال�سرتاك الداليل جتد 

نقطـــة ارتكازهـــا يف البدايـــة اإّما يف متـــ�سٍّ تنظرييٍّ 

متمحـــور حول الرتكيـــز علـــى ميتالغـــة ا�سطناعية 

ل  واإّمـــا يف مالحظـــة وو�سف مفـــ�سّ متخـــ�س�سة، 

للمعطيات بوا�سطة لغة طبيعية.  و�سيكون اأمًرا ُمعّلاًل 

اأن نلّح على االأولوية ال�سرورية مليتالغة جاهزة �سلًفا 

لتحليل اال�سرتاك الداليل حتلياًل �سحيًحا، اإحلاَحنا 

علـــى تاأ�سيـــ�س ميتالغة دالليـــة تاأ�سييـــ�ًسا جّيًدا. ويف 

)1( ُينظر رمير )2005( من اأجل تعليل اأكرث تف�سياًل.

ل احلدو�س  )2( وهذا ال يقت�سي باملّرة اأن نظرية داللية ما مت اعتمادها، ميكن اأن تعدِّ

الداللية املمكنة، والتي يبدو بع�سها خادًعا.

احلالتن كلتيهما، فـــاإن تطوًرا �سيتحقق عر جدلية 

بـــن النظرية واملالحظة. واإن غياب امليتالغة الثابتة 

ال يقّدم ت�سويًة للبحث احلـــايل ل�سالح مبداأ الدليل 

.)PSP( الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل

ال�سيغـــة  خيـــارات  رميـــر  عـــر�س  اأن  وبعـــد 

)diathèse(التـــي راأى اأنهـــا توفـــر عّينـــة وا�سعـــة 

حلـــاالت ال يتوافق فيها اخليـــار الرتكيبي يف �سيء 

مـــع اختالف املعنـــى، وعـــر�س خيـــارات املطابقة 

يف العـــدد، وعر�س خيارات بعـــ�س الظروف، عر 

اأمثلة مـــن اللغة االإجنليزية، انتهـــى اإىل اأنه ميكن 

ا�ستقـــراء عّينـــات مـــن الو�سعيات التـــي ال يرتافق 

فيها االختالف الرتكيبي مع اأي اختالف يف املعنى 

بالن�سبة اإىل الكلمة التي متّثل ذلك االختالف. 

وا�ستعر�س رمير ثالثة احتماالت تتعّلق بالدليل 

الرتكيبي على اال�سرتاك الداليّل: 

االحتمـــال االأّول: اأن يتـــّم التخّلـــي عـــن الدليـــل  ●●

ا، الرتكيبي على اال�سرتاك الداليل تخّلًيا تامًّ

االحتمـــال الثـــاين: اأن يتـــّم جتويـــد ذك الدليل؛  ●●

للهروب من االأمثلة امل�ساّدة التي قد تعر�س له، 

االحتمال الثالث: اأن يتّم اقرتاح اإجراءات اأخرى  ●●

 )PSP(ح �سبب عدم انطبـــاق ذلك الدليل تو�سّ

على و�سعّيات معّينة.

وقـــد ترك رميـــر اأمـــر احلـــ�سم للمدافعن عن 

 .)PSP( الدليل الرتكيبّي على اال�سرتاك الداليّل

اأّمـــا هو فقـــد ارتـــاأى اأن االأمثلة املـــ�ساّدة، هي من 

الكرثة بحيث تدعوه اإىل تـــرك االأخذ باإقامة ذلك 

الدليـــل الرتكيبي عنـــد درا�سة اال�سرتاك الداليل. 

وبّن رمير اأن هذا الدليل الرتكيبي ال يوفر الت�سويغ 
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املزعوم لال�سرتاك الداليل. وال يرى له من ف�سل، 

فهو �ساأنه �ساأن قائمة طويلة من معايري اال�سرتاك 

الداليل التي تبنَّ اأنها غري كافية. وي�ست�سهد براأي 

باحثن كرث منهم )جريارتـــ�س Geeraertsواألوود

اختبـــار  اأّي  اإن  القائـــل  وغريهمـــا(   ،Allwood
لـــال�سرتاك الـــداليل، علـــى النحو الـــذي جرى يف 

ا  ا اأو توزيعيًّ االأدبيـــات، �سواء اأكان اختبـــاًرا منطقيًّ

ـــا، مل يتّم تاأكيد اأنه  ا اأو تركيبيًّ ـــا اأو اإحاليًّ اأو تعريفيًّ

كاٍف. فجميـــع هـــذه االختبـــارات تفـــ�سل، من دون 

ا�ستثناء. فهل يرتّتب علـــى ذلك اأنه علينا اأن ُننكر 

اال�سرتاك الـــداليل مقولـــًة مـــن مقـــوالت التحليل 

الداليّل؟ االإجابة اأنه: لي�س بال�سرورة؛ فاإذا تهّياأت 

لنـــا نظرية مقنعة، فكونهـــا تتطلب حتلياًل مبوجبه 

تكـــون بع�س الكلمات م�سرتكة ا�سرتاًكا دالليًّا، اأمر 

ل يف حـــد ذاته �سبًبا كافًيا لوجود  ميكـــن له اأن ُي�سكِّ

تلك النظرية. واإذا اأظهر حتليٌل ما اهتماًما نظريًّا 

كبرًيا، واإذا مّكن ذلك التحليل من تف�سري كثري من 

ا اأن   حقيقيًّ
ً
املعطيـــات االختبارية، فاإنه لي�س خطـــاأ

يطلب ذلك التحليُل بع�س امل�سادرات التي ال ميكن 

. وبعبـــارة اأخرى، يوا�سل 
)1(

تعليلهـــا ب�سكل م�ستقّل

 فقـــد يرتكـــز تعليـــل اال�سرتاك الداليل 
)2(

رميـــر،

علـــى جناعة النظرية التـــي ميثل جزًءا منها وعلى 

جناحهـــا االإجمايل. ويعـــّد رمير فـــ�سل النظريات 

الدالليـــة املعا�سرة ومعظمهـــا نظريات واقعية، يف 

تعليـــل اال�سرتاك الـــداليل، اأمًرا ُمزعًجـــا. اأّما من 

.
)3(

منظور اأداتي فيعّد رمير الف�سل اأقّل خطورًة

)1( Riemer, La conception syntaxique de la 
polysémie: une critique, op. cit.

)2( Ibid. 

)3( Ibid.
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امللخ�ص: 

يتنـــزل عملنا يف دائرة امل�ساغل الفكرية التي تتعلق بالداللة واخلطاب. وقد �سعينا من خالله اإىل النظر 

يف و�سع امل�سطلـــح البالغّي يف الـــرتاث العربي االأ�سيل، متو�ّسلن يف ذلك مبا و�سلت اإليه اأيدينا من مراجع 

حديثـــة منا�سبة لهذا البحـــث تتعّلق اأ�سا�سا بعلم امل�سطلح. وقد تبّن لنا ونحـــن ن�ستقرئ املباحث اللغوية يف 

الرتاث اأّن الباحثن القدامى مل يكن لهم متّثل وا�سح للم�سطلحات البالغية اإذ كان و�سع امل�سطلح م�سطربا 

وكانت املفاهيم والتعريفات لديهم متداخلة وخمتلفة، ولكن رغم ذلك فقد  متّكن القدامى من اإنتاج ر�سيد 

م�سطلحـــّي بالغّي هاّم متّيز بحركّيـــة املفهوم وديناميته وذلك اإىل حدود القـــرن اخلام�س للهجرة، اّتخذه 

املحدثـــون معينا اأ�سا�سّيا يف و�سع قوامي�سهم ومعاجمهم ال�سّيمـــا اأمام زحف امل�سطلحات الل�سانّية احلديثة 

التـــي هـــي يف االأ�سل حم�سول عديد النظرّيـــات اللغوّية  املتتالية خـــ�سو�سا فيما يتعّلق منهـــا بعلوم الداللة 

وحتليل اخلطاب. وجعلوا من البحث امل�سطلحّي علما قائم الذات و�سموه بـ »علم امل�سطلح« باعتباره درا�سة 

تطبيقية مرفولوجّية للم�سطلح يف عالقته مبفهومه.

الكلمات املفاتيح:

احلراك - الداللة – اخلطاب – امل�سطلح البالغّي – علم امل�سطلح – الرتاث – املفهوم – املرفولوجيا.
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Abstract:
   Our work is situated within the intellectual activities of discourse and rhetoric. 

In this work, we are trying to scrutinize rhetorical lexis in the traditional heritage, 
in the light of recent literature on lexical sciences. We have realized that classical 
scholars did not use to have a clear representation of rhetorical semantics. The study 
of lexis used to be fuzzy and the concepts were different. Despite this fact, classical 
scholars were able to produce important lexical and semantic work characterized by 
the movement of lexis till the fifth century. Recent scholars have been using it as an 
important reference in their encyclopedic works, especially with the advance of recent 
linguistic vocabulary resulting from different linguistic theories that are related to 
semantic studies and discourse analysis. They have rendered lexical research a well-
established science labeled “Lexical science “ as it is a practical morphological study 
of the term related to the concept.
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Movement – Lexis – Discourse – Rhetorical lexis – Lexical science – Heritage – 
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اإّن م�ساألة امل�سطلح البالغي يف الرتاث العربي 

م�ساألـــة معّقـــدة ح�سب تقديـــري، نظـــرا اإىل تعّدد 

مفاهيم امل�سطلح الواحد وت�سّعبها واختالف �سبل 

تعريفهـــا وت�سّتتها وتراكم مواّدها يف كتب اللغوين 

وم�سّنفاتهـــم مّما جعل امل�سطلحات ال ترتقي اإىل 

اأن تكون علمّية دقيقـــة ت�سبطها معاجم وقوامي�س 

اإاّل يف فرتة متاأّخرة. ويعـــود �سبب ا�سطراب و�سع 

امل�سطلـــح يف الـــرتاث العربـــّي اإىل االختـــالف يف 

ا�ستعماالتـــه وطرق �سوغه. لـــذا مل نكن جند لدى 

القدامـــى توافقـــا جذرّيا يف تعريـــف امل�سطلحات 

البالغّية واللغوّية عموما. 

 ومـــازال هـــذا اال�سطـــراب يف و�سع امل�سطلح 

ولعّل االأ�سباب يف ذلك 
)1(

متـــوا�سال اإىل يومنا هذا

عديدة ويرتبط اأهّمما باختالف مرجعيات تكوين 

اللغويـــن العـــرب قدامـــى وحمدثـــن، فاجلاحظ 

على �سبيل املثال يغلب علـــى تكوينه الطابع االأدبّي 

الفّنـــي ويغلب على عبـــد القاهر اجلرجاين تكوينه 

النحـــوّي، وتلك االختالفـــات يف التكوين ولو ن�سبّيا 

توؤّدي اإىل اختالفات يف الروؤى والت�سّورات واإن كان 

ذلك جزئّيا. ولكن رغم هذه االختالفات فقد اأنتج 

القدامى ر�سيدا م�سطلحّيـــا نحوّيا وبالغّيا هاّما 

اأ�سبح موردا ينهل منه املحدثون لو�سع قوامي�سهم 

ومعاجمهـــم ال�سّيمـــا اأمـــام زحـــف امل�سطلحـــات 

الل�سانّيـــة احلديثـــة التـــي كانـــت حمـــ�سول عديد 

النظرّيـــات ال�سّيما فيما يتعّلـــق منها بعلوم الداللة 

وحتليل اخلطاب وغريها من العلوم.

 تبّن لنا من خـــالل البحوث يف جمال التفكري 

)1( انظر: امل�سدي )عبد ال�سالم(، قامو�س الل�سانيات، �س72 )مثال( م�سطلح

Linguistique

البالغي اأّن هذا التفكري يقوم على جهاز م�سطلحّي 

�ساأنه يف ذلك �ساأن كّل علم. فامل�سطلح ميثل »�سورة 

مكثفة للعالقة الع�سويـــة القائمة بن العقل واللغة 

ويتـــ�سل اأي�سًا بالظواهر املعرفيـــة. وامل�سطلحات 

يف كل علـــم من العلوم هـــي مبنزلة النواة املركزية 

التي ميتد بها جمـــال االإ�سعاع املعريف ويرت�سخ بها 

. ون�ساط القدامى يف و�سع 
)2(

اال�ستقطاب الفكري«

م�سطلحـــات علـــم البالغة دليل علـــى ا�ستيعابهم 

ذلـــك العلـــم وغريه من العلـــوم والفنـــون، لوعيهم 

بقيمة امل�سطلح يف حتقيـــق التوا�سل من جهة ويف 

توحيـــد املعارف مـــن جهة. والبحـــث يف امل�سطلح 

متـــوا�سل اإىل اليـــوم حتـــى غـــدا علمـــا مكتمال هو 

مـــن  la  terminologie وهـــو  امل�سطلـــح«  »علـــم 

العلـــوم اللغويـــة التطبيقيـــة املتطـــّورة جـــّدا ُيعنى 

بدار�سة امل�سطلح درا�سة مورفولوجية جمردة ويف 

ارتباطـــه باملفهوم الذي يعكـــ�سه.  وقد حّدد فو�سرت

E.Wuster مكان علم امل�سطلـــح بن اأفراد فروع 
املعرفـــة باأنه جمال يربط علم اللغة باملنطق وبعلم 

الوجـــود )االنطولوجيا( وبعلـــم املعلومات وبفروع 

، »فامل�سطلحات العلمية... عبارة 
)3(

العلم املختلفة

عـــن جمموعة من الكلمـــات التـــي مت االتفاق على 

ا�ستعمالها ... لتقوم بوظيفة تتمثل يف جت�سيد نتائج 

البحث وو�سعها يف قالب لغوي ي�سمن توا�ساًل فعااًل 

.  وذلك 
)4(

ومفيـــدًا بن خمتلف فئـــات امل�ستعملن«

يعني اأّن حتديد مفاهيـــم الكلمات اأو امل�سطلحات 

يف اأّي علم اأو معرفة يجعل نظام ذلك العلم اأو تلك 

)2( امل�سدي )عبد ال�سالم(، قراءات مع ال�سابي واملتنبي واجلاحظ وابن خلدون، 

�س 162 . 

)3( حجازي )حممود فهمي(، االأ�س�س اللغوية لعلم امل�سطلح، �س 17 .

)4( حطاب )اأحمد(، امل�سطلحات العلمية واأهميتها يف جمال الرتجمة، العلوم 

الطبيعية كنموذج »يف الرتجمة العلمية، �س185 203.
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املعرفـــة متما�سكا ويوّفر لغة م�سرتكة بن الباحثن 

يف ذلك املجال لها �سوابط وحدود علمية.

 وميّثـــل ذلـــك اجلهـــاز امل�سطلحـــي مفاتيـــح 

كّل علـــم وميّثـــل كذلك لغتـــه ال�سورّيـــة التي تعّر 

عنـــه، فهـــو »جـــزء مهـــم مـــن اللغـــة كمـــا يف كل 

اللغـــات املعـــا�سرة، باعتبارهـــا مفاتيـــح املعرفـــة 

االإن�سانيـــة يف �ستـــى فروعهـــا، وو�سيلـــة التفاهـــم 

والتوا�سل بـــن النا�س يف خمتلف املجاالت العلمية 

.  ولكـــن ما ميّيز اجلهـــاز امل�سطلحي 
)1(

والعملية«

لعلم البالغة والنقـــد، اأّن مفاهيمه خ�سعت لكثري 

مـــن التحـــّول والتطّور واالختـــالف فغابـــت الّدقة 

والو�سوح ب�ساأن امل�سطلـــح الواحد اإىل حدود عبد 

القاهر اجلرجاين الذي باإدخاله الّنحو يف التفكري 

البالغّي عّرج بامل�سطلحـــات البالغّية نحو وجهة 

مل تكن رمّبا منتظرة، هي وجهة النحو لذا حتّولت 

م�سامـــن العديـــد مـــن امل�سطلحـــات؛ اإذ اأخذت؛ 

تتـــ�سّرب مفاهيمها من جمال النحو. وهذه امل�ساألة 

�سغلـــت الكثري من الدار�سن الذين اجّتهت هّمتهم 

اإىل و�سع حتديـــد دقيق للم�سطلحـــات البالغية، 

فاجلاحـــظ مثال نراه يوؤّكـــد يف كالمه قيمة تدقيق 

االألفـــاظ وامل�سطلحات يف قولـــه التايل: »... وهم 

تخـــريوا تلك االألفـــاظ لتلك املعاين، وهـــم ا�ستقوا 

لها من كالم العرب تلك االأ�سماء، وهم ا�سطلحوا 

علـــى ت�سميـــة مـــا مل يكـــن لـــه يف لغة العـــرب ا�سم 

 .
)2(

ف�ساروا بذلك �سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع«

فامل�سطلـــح بهذا املعنـــى مرتبط بـــو�سوح املفهوم 

الـــذي يـــدّل عليـــه اإذ اإّن: »ا�ستعمـــال اللغـــة بعناية 

وبطريقـــة �سحيحـــة، و�سيلـــة فعالـــة للمعاونة على 

)1( اخلطيب )اأحمد �سفيق(، حول توحيد امل�سطلحات العلمية، �س8.  

)2( اجلاحظ، البيان والتبين، ج1، �س139. 

التفكري القـــومي املبا�سر؛ ذلك اأنه مـــن ال�سروري 

لكي نعـــّر بالكلمات عما نعنيـــه بال�سبط اأن تكون 

اأذهاننـــا ذاتها مدركة متاًما ملا نعنيه، فنحن نفّكر 

.
)3(

ون�ستدّل عن طريق الكلمات«

 ثـــّم اإّن امل�سطلح الواحـــد تتحدد مفاهيمه بن 

�س،  بقّيـــة امل�سطلحات املنتميـــة اإىل ذات التخ�سّ

كمـــا اأّن امل�سطلح يتـــ�سم يف بداية ظهوره ب�سبابية 

التحديـــد وتعـــّدد املفاهيم، لذا ال يكـــون امل�سطلح 

علمّيا اإاّل اإذا اكتملـــت املفاهيم واحلدود فيكون له 

حقلـــه املعريف الـــذي ميّيزه يف اإطـــار النظام الذي 

�س. وبذلك ي�سبـــح امل�سطلح ذا  يكّونـــه التخـــ�سّ

�سمات متيزه ويكون دااّل مبـــا�سرا دقيقا وحمّددا. 

وال يتحّقـــق ذلـــك اإاّل بعـــد رحلـــة طويلـــة ميـــّر بها 

امل�سطلح مفهوما وم�سمونا. 

 ثـــّم اإّن احلقـــول املعرفيـــة تظّل تتحـــدد دائمًا 

بتحديد دالالت م�سطلحاتها وا�ستقرار مفاهيمها، 

وبقدر رواج امل�سطلحات و�سيوعها وتقبل الباحثن 

واملهتمـــن لـهـــذا امل�سطلـــح اأو ذاك، يحقق العلم 

.
)4(

اأو »احلقل املعريف« ثبات منهجيته

  ونظـــرا اإىل تعـــّدد امل�سطلحـــات يف البالغـــة 

القدميـــة التـــي اختلفت مفاهيمها لـــدى اأ�سحابها 

ال�سّيمـــا منهـــا الت�سبيه واال�ستعـــارة وكذلك اللفظ 

واملعنى والنظم على وجـــه التخ�سي�س باعتبارها 

من امل�سائل االأ�سا�سية لدى علماء اللغة بوجه عام، 

فقـــد ارتاأينا اأن نرّكـــز اهتمامنا على امل�سطلحات 

الثالثـــة االأخرية االأكرث �سيوعـــا يف تاآليف اللغوين 

)3( بيفريدج )و. اإ (، فّن البحث العلمي،ترجمة زكريا فهمي، مراجعة د/ اأحمد 

م�سطفى اأحمد، �س15.

)4( ال�سيد )نور الدين(، االأ�سلوبية وحتليل اخلطاب، درا�سة يف النقد العربي 

احلديث. ج1، �س13.
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ونعنـــي بها »النظم« و«اللفـــظ« و«املعنى«. فما ميّيز 

هـــذه امل�سطلحـــات اأّنهـــا اكت�سبت معـــاين جديدة 

يف تفكـــري عبد القاهر و�سهـــدت تطّورا يف دالالتها 

تعكـــ�س جتربـــة عمل العقل عـــر الزمـــن والتاريخ 

واحلر�س على البحث واملعرفة، ويتنّزل هذا االأمر 

اليوم فيما ي�سّمى بعلم تطّور دالالت االألفاظ ونرى 

اأثر تلك التطّورات يف االأوجه التالية: 

 concept اأ ( من جهة املفهوم اأو الت�سّور (

)ب( من جهة العالقات

 راأينـــا اأن نبـــداأ بحثنـــا مـــن النظـــر يف اأهـــّم 

امل�سطلحـــات البالغية التي متّيـــز بها تفكري عبد 

القاهـــر والتي تربطه ب�سابقيه مـــن املفّكرين نعني 

بها الّنظـــم والّلفـــظ واملعنى. فهـــذه امل�سطلحات 

حملـــت مفاهيـــم جديدة مل تكن معلومـــة قبل عبد 

القاهـــر وتكاد تكون خمتلفـــة متاما عّما و�سعه لها 

الرجل، لـــذا فاإّن اأهـــّم االأ�سباب التـــي دفعتنا اإىل 

تخرّي مو�سوع بحثنا هذا والذي ق�سدنا من خالله 

الوقـــوف عند تفكري عبـــد القاهـــر اجلرجاين هو 

التحّول املفهومي اجلذري واحلراك الداليّل الذي 

حّققـــه يف مفاهيم تلك امل�سطلحـــات مّما كان له 

انعكا�س كبري على جوهر التفكري البالغي ال�سّيما 

يف بنائه البالغة على النحو.

لقد عـــرف م�سطلح »النظم« عند عبد القاهر 

نقلة نوعّيـــة عندما دّقق له املفهـــوم وعندما جعله 

نظريـــة مل نعهدهـــا مـــع �سابقيـــه مـــن البالغيـــن 

اأو النقاد اأو النحاة وكّل من تناول الّنظم م�سطلحا 

يف تفكـــريه. فقـــد كان النظـــم عند هـــوؤالء جمّرد 

م�سطلـــح ُيذكـــر باعتبـــاره عنـــ�سرا مـــن عنا�سر 

البالغـــة اإىل جانـــب عنـــا�سر اأخـــرى لعـــّل اأهّمها 

عن�سري اللفظ واملعنى.

اأّمـــا م�سطلحا اللفظ واملعنى عند عبد القاهر 

فقد اأ�سبحا ين�سويان حتت مفهوم النظم وميثالن 

عن�سرين من عنا�سره. 

وما لفت انتباهنا اأي�سا يف تفكري عبد القاهر اأنه 

اأقـــام نظرية النظـــم على قوام نحوي يـــرى فيه فهم 

النـــ�ّس وبناء الكالم ال يكون اإال عن طريق النحو رّدا 

على مـــن يرى املنطق هـــو االأ�سا�س مثلمـــا اأعلن عن 

ذلك يف الدالئل و�سنف�سره يف غ�سون بحثنا.

ن�سيـــف اإىل ذلـــك اأن عبد القاهـــر جعل للنحو 

مفهومـــا جديدا ال يقـــف عند حّد االإعـــراب مثلما 

عهدناه لدى �سابقيه من النحاة والبالغين.

كّل هـــذه العوامـــل �ستجعـــل من عملنـــا درا�سة 

تاريخية داللية للمفاهيـــم التي اأحاطت مب�سطلح 

النّظم والكـــ�سف عن مظاهر النمو فيه حتى ن�سل 

اإىل مفهومه لدى عبد القاهر اجلرجاين. 

 لذلك فاإّن منهج عملنـــا �سيكون كاالآتي: ننظر 

يف امل�سطلـــح ثـــّم مدلوله ثـــّم مفهومه عنـــد ِفرق 

خمتلفة من متكلمن واأدباء ونقاد وبالغين ونّحاة 

وبهذا املنهج �سنك�سف عن مظاهر النّمو واحلراك 

لذلك امل�سطلح.

 اأّما الغاية التي نروم حتقيقها من هذا البحث 

تاأكيد التوا�سل واحلراك امل�سطلحي والك�سف عن 

التطّور الذي يح�سل يف مفاهيم امل�سطلحات مما 

يثبت اأمرا علمّيا هاّما هو حياة اللغة باعتبار قبول 

مدلـــوالت دوالها للتطـــّور والنمّو من جهـــة واإثبات 

اأّن و�سع امل�سطلـــح الأّي فـــرع من فروع اللغة يعطي 

�سبغـــة علمية للغـــة وي�سهم يف عقلنتهـــا وتوحيدها 

بن م�ستعمليها.
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 تلك هـــي اأهّم النقاط التـــي �سنحاول التطّرق 

اإليهـــا يف بحثنـــا مرّكزيـــن اهتمامنـــا علـــى تفكري 

عبد القاهـــر اجلرجـــاين حيـــث ا�ستقـــّر م�سطلح 

النظم عنده واأ�سبح فعال ين�سب اإليه.

1. امل�ضطلح عقلنة لّلغة:

تعتـــر ق�سية امل�سطلحـــات ق�سية هامة اأثارت 

اهتمام العرب منذ القدمي ال�سيما مع ظهور حركة 

الرتجمة حيث اأ�سبحـــوا يبحثون عن امل�سطلحات 

املنا�سبة يف تعريب عديد العلوم والفنون الّدخلية.

اإاّل اأّن هـــذه الق�سيـــة اأ�سبحـــت متـــ�ّس العلـــوم 

العربية ذاتهـــا والفنون اأي�سا واأ�سبحـــوا يرون اأنه 

البـــّد لـــكّل علم مـــن م�سطلحـــات متّثـــل مفاتيحه 

وجتعلـــه يتمّيـــز عـــن غـــريه مـــن العلوم. مـــن هذا 

املنطلق اأ�سبح ال�سجـــّل امل�سطلحي هاّما جّدا فهو 

ميّثل الك�سف املفهومي لكّل علم. كذا اأ�سبحت اللغة 

جمموعة من امل�سطلحـــات والعالمات واأ�سبح كّل 

ا من اللغة يعّر  علم ي�سطنع لنفـــ�سه معجما خا�سّ

به عن نظامه.

والغايـــة من و�سع اجلهاز امل�سطلحّي تتمّثل يف 

ال�سعـــي اإىل التحّكم يف الظواهر والقب�س عليها يف 

اإطار نظام علمي تقعيدي ميثل لغة علمه ال�سورية 

ال�سكليـــة. وال غرابـــة يف ذلك خـــا�سة بدخول علم 

املنطق الذي جاء ليقـــن كّل العلوم والفنون وبهذا 

املنحـــى اأ�سبحنا جند �سيئن: »العلـــم ولغة العلم« 

التي تتمثل يف جهازه امل�سطلحي. فامل�سطلح اإذن 

هـــو عالمة جمّردة ذات مفهوم حمّدد. وقيمته اأّنه 

ينّظـــم العلوم وميّكن من توحيـــد الدوال بن لغات 

خمتلفة.

واأخريا ميكن القـــول اإنَّ للم�سطلح قيمة هامة 

تعك�س لنا قدرة االإنـــ�سان على التجريد وال�سيطرة 

علـــى حميطـــه بوا�سطـــة اأنظمـــة املفاهيـــم التـــي 

.
)1(

ي�سّكلها

اإّن دخـــول علم املنطـــق يف الثقافة العربية اأّدى 

اإىل تقعيـــد عديد العلـــوم وحتى اللغـــة التي َفقدت 

بذلك العمل كّل بعدهـــا االإن�سائي عندما اأ�سبحت 

تتج�سد يف معايـــري ومقايي�س، واأ�سبحنا جند فيها 

علومـــا �ستـــى مثل علـــم النحو الذي هـــو جمموعة 

من القواعد والقوانـــن وامل�سطلحات وعلم االأدب 

وعلـــم النقد وعلـــم البالغـــة وغريها كثـــري، فكّل 

ة به.  علم من هـــذه العلوم لـــه م�سطلحات خـــا�سّ

وحـــ�سب طبيعة مـــو�سوع بحثنا �سرنّكـــز اهتمامنا 

علـــى »امل�سطلـــح البالغـــّي« اإىل حّد عبـــد القاهر 

اجلرجاين، وحتديـــدا م�سطلح »النظـــم« ملا مّثله 

مـــن اإ�سكال لـــدى م�ستعمليـــه مـــن الباحثـــن، لذا 

�سنتبـــّن م�سامن هـــذا امل�سطلح واأهـــّم املفاهيم 

التي عرفها اإىل حّد ا�ستقراره عند اجلرجاين.

القاه��ر  عب��د  قب��ل  »الّنظ��م«  م�ضطل��ح   .2
اجلرجاين:

اعتمدنا يف هذا املجال ما و�سعه االأ�ستاذ توفيق 

الزيـــدي يف كتابـــه »جدليـــة امل�سطلـــح والنظرّية 

النقدّيـــة«. فقد بّن اأّن النّظم كم�سطلح مّر بثالث 

مراحـــل هـــي »و�سع الكمـــون وو�سع التوّلـــد وو�سع 

.
)2(

ال�سبط«

ويرى االأ�ستاذ الزيدي اأّن و�سع الكمون »ي�سّكل 

املوّلـــدات الرئي�سية مل�سطلح الّنظـــم... ونواة تلك 

)1( جمموعة من االأ�ساتذة اجلامعيّن، تاأ�سي�س الق�سّية اال�سطالحية، �س97.

)2( املرجع نف�سه، �س487.
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املولـــّدات هي ما جاء يف الن�ّس القراآين من و�سف 

حلكمـــة اهلل يف الكون متثلـــت يف اإقامة نظام كوين 

 وهـــذه االآيات 
)1(

دقيـــق احلركة، حمـــّدد املقا�سد«

. الإظهار النظام الكويّن، 
)2(

منها ما خ�ّس االإن�سان

 ومنها مـــا جاء عن 
)3(

ومنهـــا ما خـــ�ّس الطبيعـــة

قـــدرة اهلل علـــى حتويـــل احلركـــة دون اأن ينتق�س 

.
)4(

النظام

فاهلل تعاىل بّن اإذن، من خالل اآياته اأّن الوجود 

يحكمـــه الّنظام ومن هنا تولّدت فكرة النظام عند 

املفكرين العرب واإن خال الن�ّس القراآين من ماّدة 

»ن.ظ.م« علـــى حـــّد عبارة الزيـــدي: »مما يجعلنا 

نقول باأّن م�سطلح النظم يف هذا امل�ستوى اإمّنا هو 

يف و�سع كمون ال يظهر منه اإاّل املت�سّور الذي ترزه 

.
)5(

تلك ال�سور التي حوتها االآيات املذكورة«

اأما الو�سع الثاين الذي و�سفه الزيدي »بالتوّلد« 

فهـــو موجود يف اخلطـــاب االإنـــ�ساين عندما حاول 

الباحثـــون النظر يف اأ�سبـــاب االإعجـــاز يف القراآن 

وعندما در�سوا الن�ّس االأدبي.

 فبالن�سبـــة اإىل دار�سي االإعجـــاز اأي املتكّلمـــن 

فقـــد عـــّروا عـــن مفهـــوم »النظـــم« مب�سطلحات 

عديـــدة، فمثال الرمـــاين ذكر م�سطلـــح »النظم« 

 
)6(

عندمـــا حتـــّدث عمـــا ي�سميـــه »تعديل النظـــم«

. مثلما 
)7(

قيـــا�سا على تعديل احلـــروف يف التاأليف

)1( انظر االآية 6 من �سورة اآل عمران واآية 5 من �سورة احلج واالآيات 8-7-6 من 

�سورة االنفطار.

)2( انظر اآية 22 من �سورة البقرة.

)3( انظر اآية 27 من �سورة اآل عمران.

)4( الزيدي )توفيق(: جدلية امل�سطلح والنظرّية النقدّية، ط1، �س488.

)5( الرماين، النكت يف اإعجاز القراآن، �س107.

)6( امل�سدر نف�سه، �س107.

)7( امل�سدر نف�سه، �س 94.

ذكـــر اأي�سا م�سطلحي »التاأليـــف« و»التالوؤم« وعن 

مزّية التـــالوؤم يقول: »والفائـــدة يف التالوؤم ح�سن 

الكالم يف ال�سمع و�سهولته يف اللفظ وتقبل للمعنى 

لـــه يف النفـــ�س مبـــا يـــرد لها من حـــ�سن للـــ�سورة 

. وجند عند اخلطابـــي اأي�سا 
)8(

وطريـــق الداللـــة«

م�سطلحـــات عديـــدة متعّلقـــة »بالنظـــم« يف كتابه 

»بيـــان اإعجاز القراآن«، فمن بن هذه امل�سطلحات 

نذكر: النظم املنظـــوم االنتظام االئتالف التاأليف 

 ويبّن الزيدي اأّن »هذا 
)9(

التالوؤم... وغريها كثري

التنـــّوع يف امل�سطلـــح يعـــود يف اأغلبـــه اإىل وظيفـــة 

 ومـــن بـــن 
)10(

التفـــ�سري اأو التاأكيـــد بالـــرتادف«

مـــا اأورده اخلطابي حول اإعجاز القـــراآن يف نظمه 

قوله: »وال تـــرى نظما اأح�سن تاأليفـــا واأ�سد تالوؤما 

وتـــ�ساكال مـــن نظمه« وقولـــه اأيـــ�سا: »وجد معظم 

.
)11(

كالمه مبنيا موؤّلفا«

ا�ستعملـــوا  الذيـــن  اأيـــ�سا  املتكّلمـــن  ومـــن 

امل�سطلحات املعّرة عن النظم نذكر الباقالين يف 

كتابـــه »اإعجاز القراآن« فقـــد ذكر م�سطلح النظم 

نف�سه والـــ�سّم والتاأليف والر�سف واجلمع والن�سج 

. ومّمـــا اأورده قوله: »وقد تاأملنا نظم 
)12(

والتالوؤم

القراآن، فوجدنا جميع ما يت�سّرف فيه من الوجوه 

التي قّدمنا ذكرها على حّد واحد يف ح�سن النظم 

.
)13(

وبديع التاأليف والر�سف«

كذا نكون قـــد تعّر�سنا اإىل اأهـــّم امل�سطلحات 

املعـــرة عـــن مفهـــوم النظـــم قبـــل عبـــد القاهـــر 

)8( امل�سدر نف�سه، �س 96.

)9( اخلطابي، بيان اإعجاز القراآن، �س 26-27-28-35-36-39-5/8-70.

)10( امل�سدر نف�سه، �س493.

)11( امل�سدر نف�سه، �س 35

)12( الباقالين، اإعجاز القراآن، �س-21-45-47-52-53-55-56-116-117

.)124-175-178-196-243

)13( امل�سدر نف�سه، �س55.
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اجلرجـــاين لـــدى دار�سي االإعجاز. ولكـــن �سنتبّن 

ونحـــن ندر�س م�سطلـــح النظم عند عبـــد القاهر 

اأنـــه �ستـــان ما بن مفهـــوم النظم عنـــده ومفهومه 

عنـــد هـــوؤالء، فنظمهـــم ال معنى لـــه، ال مفهوم له، 

فهـــم ي�سعـــون امل�سطلح دون تو�سيح لـــه اأو تدقيق 

كاأنـــه جاء عر�سيا فانظـــر اإىل اأي واحد من هوؤالء 

املتكلمـــن، فهل جتده قد فـــ�سر لنا مفهوم الّنظم؟ 

فهـــو عندهم جمـــّرد كلمة ولكن عنـــد عبد القاهر 

حه الحقا يف غ�سون  فهو غري ذلك متامـــا و�سنو�سّ

بحثنـــا؛ اإذ �سرنى الفـــرق بن »نظـــم« عبد القاهر 

الذي له اأ�س�سه النحوّية و�سروطه وبن النظم لدى 

هـــوؤالء اإذ جـــاء يرتّدد حـــ�سب حّمـــادي �سّمود بن 

معنين هما:

- املعنـــى اال�سطالحـــي... وهـــو اأ�سلـــوب الكتابـــة 

وطريقـــة التاأليف بن وحدات اللغة ومنهج تعليق 

بع�سها ببع�س...

- ومعنـــى اأفانن القـــول واأجنـــا�س االأدب واأمناط 

.
)1(

الكتابة«

يقـــول �سمـــود: »اخلطابـــي ا�ستعمـــل الكلمة اأو 

مـــا ا�ستق منهـــا اثنتي عـــ�سرة مـــّرة واأجراها على 

»املعنين«، ومل يخـــرج الباقالين يف ا�ستعماله عن 

. نتبـــّن مّما �سبـــق اأّن اللفظ 
)2(

هـــذه ال�سبكـــة...«

املعّر به عن النظم واحد ولكن معانيه خمتلفة عند 

من �سبق اجلرجاين يف تناول مو�سوع االإعجاز.

 ولكـــن اإىل جانب »النظم« اأحد اأ�سول االإعجاز 

القـــراآين، تناول الدار�سون قبل عبد القاهر اأ�سوال 

اأخـــرى لعـــّل اأهّمهـــا مـــا تعّلـــق ب�سفـــات »اللفظ« 

و»املعنى«.

)1( �سمود )حمادي(، من جتليات اخلطاب البالغي، �س40.

)2( املرجع نف�سه، �س41.

 فمـــن االأوائل الذين اأملحوا اإىل فكرة النظم يف 

عالقته باللفظ واملعنى وهو يبحث يف ق�سية االإعجاز 

القـــراآين نذكر اخلطابي )388 هـ( الذي بّن وهو 

يحلـــل بع�س االآيات ويحاول فهمها اأن الكالم يقوم 

علـــى ثالثة عنا�سر هي لفظ حامل ومعنى به قائم 

ورباط لها ناظـــم. فهو يقـــول: واإذا تاأملت القراآن 

وجدت هذه االأمور منه يف غاية ال�سرف والف�سيلة 

حتـــى ال ترى �سيئا مـــن االألفاظ اأفـــ�سح وال اأجزل 

وال اأعذب من األفاظه، وال ترى نظما اأح�سن تاأليفا 

واأ�سّد تالوؤما وت�ساكال من نظمه«.

وي�سيـــف قائـــال: »واعلم اأن القـــراآن اإمّنا �سار 

معجـــزا الأنه جاء باأف�سح االألفاظ يف اأح�سن نظوم 

.
)3(

التاأليف م�سمنا اأ�سح املعاين«

اإّن االإعجاز حـــ�سب اخلطاب يتاأتى من اجتماع 

عنا�سر ثالثة هي االألفاظ يف ف�ساحتها وعذوبتها 

واملعـــاين يف �سّحتهـــا والنظـــم يف تاأليفـــه وتالوؤمه 

حت ذلك اأقواُله. مثلما و�سّ

وحّدد اخلطابي خ�سائ�س اللفظ، فهو يرى اأّن 

البالغة اإمنا تتحقق من و�سع كّل لفظة يف مو�سعها 

االأخـــ�س بها من الكالم الأّن تغري مكانها يوؤّدي اإما 

اإىل تغـــري املعنـــى فيفـــ�سد بذلك الـــكالم واإما اإىل 

ذهاب الرونق الذي يكون معه �سقوط البالغة. من 

هـــذا املبداأ ترز بالغة النظم مبـــا هو دقة اختيار 

 .
)4(

اللفظ يف مو�سعه

ولكـــن تتطـــّور فكـــرة النظـــم فيمـــا بعـــد عند 

اخلطابـــي فتتجاوز دقة اختيـــار اللفظ يف مو�سعه 

)3( بيان اإعجاز القراآن، �س27.

)4( امل�سدر نف�سه، انظر حتليله لالآية 6 من �سورة�س، واالآية 4 من �سورة املوؤمنون 

يف كتابه، �س43.
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لت�سمل كّل نظام الكالم وهو يف تركيب كامل تتعلق 

.
)1(

اللفظة فيه مبن �سبقها ومن حلقها

ون�ستنتج مّما �سبـــق اأّن البالغة عند اخلطابي 

تتحقـــق بتوّفر ثالثة عنـــا�سر هي النظـــم واللفظ 

واملعنى وهي م�سطلحات ذكرها اخلطابي �سراحة 

يف كتابـــه ولكن ليمثل كّل واحـــد منها عن�سرا من 

البالغة.

ومن املتكّلمن اأي�سا الذين ا�ستعملوا م�سطلحي 

اجلبـــار  عبـــد  القـــا�سي  نذكـــر  واملعنـــى  اللفـــظ 

)415 هـ( الـــذي بـــّن يف كتابـــه »اإعجـــاز القراآن« 

اأّن الـــكالم يفـــ�سح باأمرين: جزالـــة لفظه وح�سن 

معناه، ونذكـــر اأي�سا الّرماين من قبله الذي عّرف 

البالغة باأنها »اإي�سال املعنى اإىل القلب يف اأح�سن 

.
)2(

�سورة من اللفظ«

تلـــك اأهّم م�سطلحـــات البالغة التـــي ترّددت 

يف كتـــب االإعجاز تعك�س تقـــارب البحوث من جهة 

االأفكار والروؤى والتـــ�سّورات وتعك�س اأي�سا حراكا 

يف م�ستـــوى الداللة واملفهوم وتـــوا�سال معرفّيا بن 

الباحثن.

 وذات امل�سطلحـــات البالغيـــة تكّررت يف كتب 

دار�سي االأدب قبـــل عبـــد القاهر نعنـــي بها النظم 

واللفـــظ واملعنى. و�سنحـــاول اأن ننظر يف املفاهيم 

التي حملتها تلك امل�سطلحات يف جمال االأدب.

مـــن امل�سطلحـــات التي عّر بهـــا القدامى عن 

»النظم« يف درا�سة الن�ّس االأدبي ما اأورده اجلاحظ 

)ت 255 هـ( من حديـــث حول مفهوم الكالم مثل 

.
)3(

كلمة »موؤتلف« و»متجاور« و»النظام«

)1( امل�سدر نف�سه، انظر حتليله لالآيات 19-18-17-16 من �سورة املّدثر.

)2( النكت يف اإعجاز القراآن، �س75-76.

)3( البيان والتبين، �س67.

اأّما حديثه عن اللفـــظ واملعنى فهو كثري وتكّرر 

ذكر هذين امل�سطلحن كثريا اأي�سا يف البيان وهو 

يحـــّدد مقاييـــ�س ال�سعر فمن اأقوالـــه مثال »املعاين 

مطروحـــة يف الطريـــق« و »اإمنا ال�سعـــر �سرب من 

.
)4(

الن�سج وجن�س من الت�سوير«

فما نالحظه يف هذا الكالم وجود كلمة »ن�سج« 

و»ت�سويـــر« وهمـــا مّمـــا يعـــّر عـــن معنـــى النظم 

وعـــن معنى اللفـــظ لديه اأيـــ�سا، الأّن اللفظ ح�سب 

اجلاحظ يعني طريقة التعبري؛ اأي العبارة التي بها 

ن�سنع املعاين.

ومّمـــا ميّيز اجلاحظ اأنه يفـــا�سل بن االألفاظ 

واملعـــاين وهذه الفكرة ا�ستمـــرت طيلة ثالثة قرون 

تقريبا حتـــى جاء عبـــد القاهر اجلرجـــاين الذي 

�سنع احلدث باملنا�سبة بينهما عن طريق االأغرا�س 

واملقـــا�سد والنظم هو الذي ي�سّمهـــا جميعا. ومن 

امل�سطلحـــات اأي�سا التي جندها عنـــد اأهل االأدب 

املعرة عن معنى النظـــم م�سطلح »احلوك« وابن 

فـــار�س يعـــّرف احلـــوك: »احلـــاء والـــواو والكاف 

�سّم الـــ�سيء اإىل الـــ�سيء ومن ذلك حـــوك الثياب 

 وجند لديـــه اأي�سا م�سطلـــح »البناء« 
)5(

وال�سعـــر«

الـــدال علـــى معنـــى »النظم« يقـــول »البـــاء والنون 

واليـــاء اأ�سل واحد، وهو بناء الـــ�سيء ب�سّم بع�سه 

.
)6(

اإىل بع�س«

ومّمـــا يعـــّر بـــه الع�سكـــري )ت 396 هـ( عن 

معنى النظم قوله اأجنـــا�س الكالم املنظوم ثالثة: 

الر�سائـــل واخلطب وال�سعـــر، وجميعها حتتاج اإىل 

.
)7(

ح�سن التاأليف وجودة الرتكيب«

)4( امل�سدر نف�سه، وال�سفحة نف�سها.

)5( الرازي )اأحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني اأبو احل�سن(، معجم مقايي�س 

اللغة، 2/121.

)6( امل�سدر نف�سه، 1/202

)7( الع�سكري )اأبو هالل(، ال�سناعتن، �س179.
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النظام  م�سطلح  )ن.ظ.م(  م�ستقات  ومــن 

اأركان  يتحّدث عن  وهــو  ابــن وهــب  »الــذي ذكــره 

قد  ــه  الأن النظام  حــ�سن  »وزدنـــا  فيقول:  البالغة 

يتكلم الف�سيح بالكالم احل�سن االآتي على املعنى 

وال يح�سن ترتيب األفاظه وت�سيري كّل واحدة منها 

.
)1(

مع ما ي�ساكلها، فال يقع ذلك موقعه«

نالحـــظ يف هـــذا الكالم حـــ�سور امل�سطلحات 

الثالثـــة املـــوؤ�ّس�سة للبالغـــة وهي »حـــ�سن النظام« 

و«حـــ�سن ترتيب االألفاظ« لـ»يحـــ�سن املعنى«، ومما 

قولـــه:  البالغـــة  مفهـــوم  حـــول  الع�سكـــري  اأورده 

»البالغة كّل ما تبّلغ به املعنى قلب ال�سامع فتمكنه 

يف نفـــ�سه كتمّكنـــه يف نفـــ�سك مـــع �سورة مقبولـــة 

ومعر�س ح�سن واإمنـــا جعلنا ح�سن املعر�س وقبول 

ال�سورة �سرطا يف البالغـــة، الأّن الكالم اإذا كانت 

عبارتـــه رّثة ومعر�سة خلقا مل ي�سم بليغا، واإن كان 

.
)2(

مفهوم املعنى، مك�سوف املغزى«

تلـــك هـــي اأهـــم امل�سطلحـــات التـــي عـــّر بها 

اأ�سحابهـــا عن معنى النظم يف النـــ�سو�س االأدبية 

قبـــل عبد القاهر ومنها م�سطلـــح الن�سج واحلوك 

والـــ�سّم والنظام... ومن امل�سطلحات التي عّرت 

عـــن معنـــى اللفـــظ جنـــد م�سطلـــح »الت�سويـــر« 

والـــ�سورة و»ال�سياغـــة« و»املعـــر�س« و»العبـــارة« 

وغـــري ذلك كثري. اأما م�سطلـــح املعنى فهو مذكور 

بلفظه كثـــريا ولكن كثريا ما تعّلق مب�سطلح الفهم 

واالإفهام والو�سوح والك�سف.

اإاّل اأّن مـــا نالحظـــه اأّن تلـــك امل�سطلحات كلها 

جاءت متفّرقة ال رابـــط بينها فالنظم ُيذكر وحده 

معـــزوال ومن معانيـــه ال�سائعـــة التـــالوؤم والتاأليف 

)1( الزرك�سي )بدر الدين(، الرهان يف علوم القراآن، �س77.

)2( الع�سكري، ال�سناعتن، �س16.

وغريهما وكذلك اللفظ واملعنى يذكران منف�سلن 

واالهتمـــام كان موجها اأكرث نحـــو اللفظ وين�سبون 

كل املزية اإليه.

هكـــذا تبّينـــا اأهـــّم امل�سطلحـــات املعـــّرة عن 

النظـــم واللفـــظ واملعنـــى قبل عبـــد القاهـــر واأهّم 

معانيها ومفاهيمها. فكيـــف عّر اجلرجاين عنها 

يف موؤّلفاته؟ 

القاه��ر  عب��د  عن��د  النظ��م  م�ضطل��ح   .3
اجلرجاين 

يـــ�سل م�سطلـــح النظم عند عبـــد القاهر اإىل 

مرحلـــة »ال�سبـــط« مثلما عـــر عن ذلـــك الزيدي 

وهي املرحلة النهائّية تقريبا التي و�سل اإليها ذلك 

امل�سطلح يف البالغة القدمية.

 انطلق اجلرجاين وهو يوؤ�س�س لنظرية »النظم«، 

من الرتاث. فهو يقول مرزا قيمة الرتاث يف ن�ساأته 

وتوا�سلـــه: واإذا كّنـــا نعلـــم اأّن ا�ستمـــداد اجلاحظ 

واأ�سباه اجلاحظ من كالم العـــرب والبلغاء الذين 

تقّدموا يف االأزمنة، واأنهم فجروا لهم ينابيع القول 

فا�ستقـــوا، ومّثلوا لهم مثـــال يف البالغة، فاحتذوا، 

اإذن مل يبلغـــوا �ساأو ما بلغوا، ومل يدّر لهم من فروع 

القول مـــا دّر، ولو اأّن طباعا مل تـــ�سرب من مائهم 

ومل تغـــذ بجناهـــم، ومل يكن حالهـــم يف االكت�ساب 

منهـــم واال�ستمـــداد من ثمـــار قرائحهـــم، وت�سّمم 

الـــذي فاح من روائحهم، حـــال النحل التي تغتذي 

باأريـــج االأنوار وطيب االأزهار، ومتـــالأ اأجوافها من 

تلـــك الّلطائف. اإذن لكان اجلاحظ وغري اجلاحظ 

.
)3(

يف عداد عامة زمانهم«

)3( الر�سالة ال�سافية، �س135-136.
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اإاّل اأّن هـــذا ال مينـــع اأن يكـــون للرجـــل مواقف 

�سلبيـــة رّدا علـــى عـــّدة اأفـــكار منها رفـــ�سه ملوقف 

املعتزلة القائلة بال�سرفة يف االإعجاز.

ثـــّم رّده على من يعتر االإعجـــاز يف الّلفظ وهو 

اأ�سوات م�سموعة، )اأهل الّلفظ( )اجلاحظ(.

ورّده اأيـــ�سا على مـــن يرى االإعجـــاز يف معاين 

املفردات. مثلما يرّد اأي�سا على من يرجع االإعجاز 

اإىل ال�سّم والتاأليف على طريقة خم�سو�سة )مثال 

القا�سي عبد اجلبار(.

انطالقـــا من هـــذه االأفـــكار بنى عبـــد القاهر 

ت�سّوره »للنظـــم«. واأّول جتديد و�سعه عبد القاهر 

اأنه جعل »النظم« »نظرية« وم�سطلحا قائما بذاته 

لـــه مفهومه الذي مييزه، هذا املفهـــوم اأ�ّس�سه على 

الّنحـــو ف�ساأهم بذلك يف تطّور البالغة العربّية؛ اإذ 

دخول النحو اأمّدها بعلم املعاين وهو علم اأ�سبحنا 

نـــرى �سداه اليـــوم يف مـــا ي�سّمى بـ»علـــم الداللة«. 

واجته عبـــد القاهر اإىل النحـــو كاأ�سا�س للّرفع من 

م�ستوى اخلطاب واأف�سح املجال بنظرّيته لعديد من 

الظواهر التي اعتمدها النحاة عندما عّرف النظم 

 .
)1(

باأنه »توخي معاين النحو يف معاين الكلم«

 اإّن اأّول جتـــاوز حّققه اجلرجـــاين هو اأّنه جعل 

مفهـــوم النظم اأكرث دّقة ومل يرتكـــه غام�سا مثلما 

هو االأمر لـــدى �سابقيه وهذا التعريف للنظم جند 

.
)2(

عبد القاهر قـــد كّرره يف الدالئل بطـــرق عّدة

ويجعـــل له حـــدودا تتمّثل يف معرفـــة قوانن النحو 

ومناهجـــه ووجوهه وفروقه؛ اإذ »لي�س الّنظم اإالّ اأن 

)1( اجلرجاين )عبد القاهر(، دالئل االإعجاز.

)2( امل�سدر نف�سه، نظر: �س121-122-359-398-400.

تـــ�سع كالمك الو�سع الـــذي يقت�سيه علـــم النحو« 

.
)3(

على حّد تعبريه

ويّتخـــذ الّنحـــو عند عبد القاهـــر معنى جديدا 

خمالفا ملا كّنا ناألفه لدى �سابقيه وهو اعتبارهم اأّن 

النحـــو يقف يف حدود االإعـــراب. يف حن اأّن النحو 

عنـــد اجلرجاين ي�سمل القوانـــن واملعاين والوجوه 

والفروق من تقـــدمي وتاأخري وحذف وف�سل وو�سل 

وزيـــادة واإ�سمـــار وغريها. وكّل ذلك هـــو« النظم« 

الذي يكـــون بح�سب املقـــا�سد واالأغرا�س وبح�سب 

ترتيب املعاين يف النف�س.

ذلك هو املفهوم اجلديد الذي و�سعه اجلرجاين 

مل�سطلـــح »النظـــم« وقـــد اأحاط عبـــد القاهر هذا 

امل�سطلح مبجموعـــة من امل�سطلحات امل�ستقة من 

جـــذره )ن.ظ.م( مثل »كلم منظومـــة« و«الناظم« 

. وقد ذكرهـــا اأدوات يعّر بها عن طرق 
)4(

ونظـــم«

اإنتاج الكالم واإن�سائه.

4. ردود اجلرجاين: 

�سبق اأن ذكرنا اأّن نظرّية النظم جاءت رّدا على 

عـــّدة ق�سايا رف�سها عبد القاهـــر ال�سّيما ما اأورده 

اأ�سحـــاب اللفظ حول مفهوم »النظـــم« وما اأوردوه 

حول عالقة اللفظ واملعنى.

فقد رفـــ�س اجلرجاين القـــول بنظم احلروف 

واأّن االإعجاز يكمن يف اللفظ وهو اأ�سوات م�سموعة، 

ودعـــا يف مقابل ذلـــك اإىل نظم الكلـــم فهو يقول: 

»وممـــا يجب اإحكامه عقب هذا الف�سل الفرق بن 

)3( امل�سدر نف�سه، �س117.

)4( امل�سدر نف�سه، �س94.
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قولنـــا حروف منظومـــة وكلم منظومـــة. وذلك اأّن 

نظم احلروف هو تواليهـــا يف النطق ولي�س نظمها 

مبقت�سى عن معنى وال الناظم لها يف ذلك مبقتف 

ر�سمـــا يف العقـــل اقت�سى اأن يتحـــّرى يف نظمها ما 

حتـــّراه... اأّمـــا نظم الكلم فليـــ�س االأمر فيه كذلك 

الأنـــك تقتفي يف نظمهـــا اآثار املعـــاين وترتبها على 

.
)1(

ح�سب ترتيب املعاين يف النف�س...

واأما الفكـــرة الثانية التي رف�سهـــا عبد القاهر 

فتتمّثـــل يف القول بـــاأّن املزّية تكمـــن يف اللفظ دون 

املعنى مما اأّدى اإىل الف�سل واملفا�سلة بينهما مثلما 

وجدنا ذلـــك عند اجلاحظ الذي قـــال اإن »املعاين 

مطروحـــة يف الطريـــق... واإمنا ال�سعـــر �سرب من 

 يف حن بّن عبد 
)2(

الن�سج وجنـــ�س من الت�سويـــر«

القاهر اأن البالغة تتحقق من عالقة اللفظ باملعنى؛ 

اإذ »معلوم اأن لي�س النظم �سوى تعليق الكلم بع�سها 

 مثلما 
)3(

ببعـــ�س وجعل بع�سهـــا ب�سبب من بعـــ�س«

رفـــ�س اأن تكـــون البالغة يف االألفـــاظ املفردة وهي 

مقطوعة عن النظـــام، يقول: »علمت اأّن الف�ساحة 

و البالغـــة و�سائر ما يجـــري يف طريقهما اأو�ساف 

راجعة اإىل املعاين واإىل ما يدّل عليه باالألفاظ دون 

 وي�سيف قائال : »اإّن املزية التي 
)4(

االألفاظ اأنف�سها«

من اأجلها ن�سف اللفظ يف �ساأننا هذا باأنه ف�سيح، 

مزيـــة حتدث من بعـــد اأن ال تكون، وتظهر يف الكلم 

بعـــد اأن يدخلها النظم، وهـــذا �سيء اإن اأنت طلبته 

فيهـــا وقد جئـــت بها اأفراد مل تـــرم فيها نظما، ومل 

.
)5(

حتدث لها تاأليفا طلبت حماال«

)1( امل�سدر االإعجاز، �س94.

)2( البيان والتبين، ج1.

)3( دالئل االإعجاز، �س93.

)4( امل�سدر نف�سه، �س82.

)5( امل�سدر نف�سه، �س275. ُانظر حتليله لالآية »ا�ستعل الراأ�س �سيبا«.

اأ�سندهـــا  التـــي  اخل�سائـــ�س  مـــن  وغريهـــا   

اجلرجـــاين اإىل اللفـــظ ورف�سهـــا واأكـــد باحلجج 

واالأدلـــة اأّن كّل تلـــك اخل�سائـــ�س اإمنـــا ت�سند اإىل 

النظم. 

 واأمـــا الفكرة الرابعة التي رف�سها عبد القاهر 

والتـــي تتمثل يف رّد االإعجاز اإىل ال�سم على طريقة 

خم�سو�سة فهـــي توّجـــه اأ�سا�سا اإىل القا�سي عبد 

اجلبـــار الذي قـــال: »اعلـــم اأّن الف�ساحة ال تظهر 

يف اأفـــراد الكلـــم واإمنا تظهـــر يف الـــكالم بال�سم 

، وكان رّد عبد القاهر 
)6(

على طريقة خم�سو�سة«

علـــى هـذه الفكـــرة باأن زاد تو�سيح هـــذه الطريقة 

وتف�سريهـــا فيبن اأّن الـــ�سّم اأو النظـــم اإمنا يكون 

بتوخـــي معـــاين النحـــو يف معـــاين الكلـــم. يقـــول 

اجلرجـــاين وهو يـــ�سري بكّل �سراحـــة اإىل القائلن 

بالـــ�سّم علـــى طريقة خمـــ�سو�سة :» وذلـــك اأنهم 

ملا قالـــوا اإن الف�ساحة ال تظهـــر يف اأفراد الكلمات 

واإمنـــا تظهـــر بالـــ�سم علـــى طريقة خمـــ�سو�سة، 

فقولهم بال�سم ال ي�سّح اأن يراد به النطق باللفظة 

بعـــد اللفظة مـــن غري ات�سال يكون بـــن معنييهما 

الأنـــه لو جاز اأن يكون جمّرد �سم اللفظ اإىل اللفظ 

تاأثـــري يف الف�ساحـــة كان ينبغـــي اإذا قيـــل �سحك 

خرج اأن يحدث من �سّم خرج اإىل �سحك ف�ساحة 

واإذا بطـــل ذلـــك مل يبـــق اإاّل اأن يحـــدث مـــن �سّم 

الكلمـــة اإىل الكلمة توّخـــي معنى من معاين »النحو 

 .
)7(

يف ما بينها«

اإّن عبد القاهر يوؤكد يف كالمه اأهمّية الرتكيب 

يف درا�سة النظـــم ووجوهه وفروقـــه الداللية يقول 

»ممـــا ينبغـــي اأن يعلمه االإنـــ�سان ويجعله على ذكر 

)6( همداين )عبد اجلبار(، املغني يف اأبواب التوحيد والعدل، ج16، �س199.

)7( دالئل االإعجاز، �س359.



241
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

اأنـــه ال يت�سّور اأن يتعّلق الفكر مبعاين الكلم اأفرادا 

 .
)1(

وجمّردة من معاين النحو

ثّم بن اأّن علـــم النحو ال حدود له يقول: »اعلم 

اأن الفـــروق والوجـــوه كثـــرية ليـــ�س لهـــا غاية تقف 

 .
)2(

عندها«

 فمـــن كالمـــه ذاك نتبـــّن اأن النظـــم يف نظـــر 

اجلرجاين عـــامل وا�سع وطرقه عديـــدة ولكنها يف 

احلقيقـــة تخـــ�سع الأمر هـــاّم هو مقـــ�سد الناظم 

ومقامه وترتيـــب معانيه يف نف�سه، ذلك هو مفهوم 

»النظـــم« عنده فهو مفهوم حتيـــط به م�سطلحات 

من اأ�سول نحوّية هـــي االإعراب والقوانن النحوية 

واالأحـــكام واالأ�سول والوجـــوه والفـــروق واملعـــاين 

النحويـــة. فاملعنى عند اجلرجاين هو معنى نحوي 

بـــاالأ�سا�س يتحقق يف »النظم« الذي تعـــود اإليه كل 

مزّيـــة وناظم الكالم هو املتحّكـــم يف كّل ذلك فهو 

العامـــل احلقيقـــّي والفعلـــّي يف كّل عملّيـــة كالم اأو 

تخاطب.

واإّن العالقـــة بـــن االألفاظ واملعـــاين اإمنا تقوم 

على التالزم واملنا�سبة ح�سب االأغرا�س واملقا�سد 

واملقـــام و»لي�س من ف�سل ومزية اإاّل بح�سب املو�سع 

»والوجوه والفـروق« يحدثها لك التاأليف ويقت�سيها 

 .
)3(

الغر�س الذي توؤم واملعنى الذي تق�سد«

 التي مّر بها م�سطلح 
)4(

تلك هي اأهّم املحطات

النظـــم واللفـــظ واملعنـــى اإىل حـــّد عبـــد القاهـــر 

اجلرجـــاين حاولنا حتديدها من خالل ا�ستقرائنا 

ملوؤلفـــات مفكرين لهم م�ساغل علمّية خمتلفة تبّينا 

)1( امل�سدر نف�سه، �س269.

)2( امل�سدر نف�سه، �س66.

)3( امل�سدر نف�سه، �س246.

)4( حممود )زكي جنيب(، ح�ساد ال�سنن، �س 54

من خاللها اأّن مفاهيـــم هذه امل�سطلحات �سهدت 

حتـــّوال وتطّورا هاّمـــن يعك�سان من جهـــة �سبابّية 

املفهـــوم ومن جهة اأخرى جهـــد الباحثن يف و�سع 

العلوم وهو جهـــد نثّمنه لهم وجديـــر بالتنويه الأّنه 

يعكـــ�س حـــر�س الباحثـــن علـــى حتقيـــق ا�ستقرار 

وابتكار �سوابط علمّيـــة تذهب باحل�سارة العربية 

نحو التقّدم واالزدهار وو�سع معارف وعلوم قائمة 

الـــذات. لقـــد كان التطـــّور من العـــام اإىل اخلا�س 

ومن الغام�س اإىل الوا�سح ومن ال�سامل اإىل املدقق 

حتـــى انتهـــى بـــه االأمـــر اإىل التنظـــري العلمي عند 

اجلرجـــاين واأ�سبحنا نتحّدث فعـــال عن »نظرية« 

تنـــ�سب اإليه هـــي نظريـــة »النظم« لهـــا مو�سوعها 

وقوانينها واأهدافها تتلّخ�س اأ�سا�سا يف اآلّيات فهم 

الن�س واإن�ساء اخلطاب(.

ولكـــن مـــا نوؤاخذه عـــن اجلرجـــاين اأّن مواقفه 

جـــاءت متناقـــ�سة تـــرتّدد بـــن اآراء القدامى وبن 

مراجعـــه اخّلـــا�سة خـــ�سو�سا فيما يتعّلـــق بثنائية 

الّلفـــظ واملعنى والعالقة اجلامعـــة بينهما فاأحيانا 

جنده يتبنى مواقف �سابقيه التي ترى تبعية اللفظ 

للمعنـــى عندما يقول: »اإّن االألفاظ اإذا كانت اأوعية 

 .
)5(

للمعاين فاإنها ال حمالة تتبع املعاين يف مواقعها«

.
)6(

ويف قوله: »...اللفظ تبع للمعنى يف النظم«

واأحيانا اأخرى يوؤّكد التالزم بن اللفظ واملعنى 

وذلك يف قوله: »اإنا لو فر�سنا اأن تخلو االألفاظ من 

.
)7(

املعاين مل يت�سّور اأن يجب فيها نظم«

وكذلـــك االأمر فيما يتعّلـــق باملعنى، فقد جاءت 

اآراء اجلرجاين تـــرتدد بن مفاهيم القدامى وبن 

)5( دالئل االإعجاز، �س44.

)6( امل�سدر نف�سه، �س46.

)7( امل�سدر نف�سه، �س306.
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روؤيتـــه لهـــا؛ اإذ جنده يتحّدث عـــن املعنى املعجمي 

يف قولـــه: »تعنـــى باملعنى من ظاهـــر اللفظ والذي 

. وعن املعنى احلا�سل 
)1(

ت�سل اإليه بغـــري وا�سطة«

من الّنظم وعن معنى املعنى الناجت عن اال�ستعمال 

املجازي، وحتّدث اأي�سا عن فروق الدالالت الناجتة 

عن اختالف وجوه النظم ولكن اأهم اإ�سافة حققها 

عبد القاهر هي حديثه عن املعنى النحوي.

اأّمـــا التجـــاوز االآخر الـــذي جنـــده يف التفكري 

البالغي للجرجـــاين هو جعله اللفـــظ واملعنى من 

مقّومـــات النظم ولكـــن برابط يجمـــع بينهما وهو 

اأ�سا�سا رابط نحوي ذاك ما ق�سده بقوله اإن النظم 

»توخى معاين النحو يف معاين الكلم«.

5. �ضدى النظام امل�ضطلحّي القدمي يف الفكر 
الل�ضايّن احلديث:

اإّن مـــا اأجنزه اللغوّيـــون القدامى من بحوث يف 

جمـــال امل�سطلح عـــر حمّطـــات تاريخّية خمتلفة 

�س بغية  كانـــوا ي�سعون مـــن خاللهـــا اإىل التخـــ�سّ

توحيد املعارف والعلوم، يعك�س جهدا عظيما جديرا 

بالّتقدير واالعرتاف. ونرى اأّن الل�سانيات احلديثة 

ا�ستفـــادت كثـــريا يف و�سع قوامي�سهـــا ومعاجمهـــا 

مّمـــا نّظر لـــه القدامى يف جمـــال الداللة والكالم 

األفاظا ومعاين. فرنى الباحثن املحدثن ينطلقون 

مـــن امل�سطلـــح القدمي ليبحثوا لـــه عن مرادف يف 

التفكـــري احلديـــث واأحيانـــا تكون العملّيـــة عك�سّية 

فيقع االنطالق من احلديث للبحث عن مرتادفات 

لتلك امل�سطلحات يف الـــرتاث اللغوّي، ال�سّيما اإذا 

)1( امل�سدر نف�سه، �س184.

�سة التي  مـــا تعّلق االأمر باملعاجم الل�سانّية املتخ�سّ

.
)2(

تتطّلب الو�سوح والدّقة

 ويعتـــر م�سطلـــح »املعنـــى« اأو مـــا ُيعـــّر عنه 

اليوم sémantique من اأكرث امل�سطلحات �سيوعا 

يف الـــرّتاث اللغـــوي والتفكـــري اللـــ�سايّن احلديث، 

وقوبـــل »علـــم املعـــاين« يف الـــرتاث بـ«علـــم داللـــة 

 Sémantique املعاين« يف احلديث، ومّتت مقابلة

linguistique اليوم بـ«علم املعاين اللغوي«. 

 ن�ستنتـــج مـــن خالل هـــذه املقابـــالت املختلفة 

للم�سطلحـــات التـــي تتنـــزل يف دائـــرة املعنى بن 

القـــدمي واحلديث، اأّن العمل يف هذا املجال يحتاج 

اإىل زيـــادة التدقيق وال�سبـــط. فقد اأ�سبحنا اليوم 

جنـــد م�سطلحات متعـــّددة تدّل كّلهـــا على املعنى 

من ذلك عبارة »نظرية احلقول الداللية« و »ثنائّي 

الداللـــة« و»جمـــال �سريف داليّل« و»حتـــّول داليّل« 

وغري ذلك من امل�سطلحات. 

وتبعـــا لعلم الداللـــة احلديـــث و�سع الل�سانّيون 

signifiant �سو�سريم�سطلحـــي  راأ�سهـــم  وعلـــى 

و signifié »الدال واملدلول« يعّرون بهما عن ثنائّية 

»اللفظ واملعنى« يف الرتاث العربّي . ولكّن االإ�سكال 

حـــ�سب راأيـــي يتلّخـــ�س يف حتديد مـــدى ا�ستجابة 

للم�سطلحـــات  املعّربـــة  احلديثـــة  امل�سطلحـــات 

القدمية ال�سّيمـــا واأّن م�سطلح اللفظ يّتخذ معاين 

عديـــدة يف الرتاث مثلما بّينا اآنفا يف بحثنا؛ اإذ هو 

بن املفـــردة والرتكيب اأو ال�سياغة والعبارة لذلك 

البّد حـــ�سب تقديري من مقابل منـــا�سب يعّر عن 

امل�سطلح اجلديد يف الـــرتاث اأو امل�سطلح القدمي 

يف احلديث لكـــن �سرط جتّنـــب االإ�سقاط والبحث 

)2( انظر: حممود )اإبراهيم كايد(، امل�سطلح وم�سكالت حتقيقه، �س25.
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ب، �سعيـــا للتاأ�سيل  عـــن اجلديد يف القـــدمي بتع�سّ

اأو االنفتاح على احلديث.

 وتتـــ�سع دائـــرة البحـــث يف امل�سطلحـــات ومـــا 

يقابلها يف الرتاث اللغوّي يف جماالته املختلفة نحوا 

وبالغة جتمـــع بن اال�ستعـــارة والتوليـــد واالبتكار 

حّتـــى تواكـــب البحـــوُث العربيـــة احلديثـــة العلوَم 

الل�سانّيـــة وم�سطلحاتهـــا امل�ستحدثـــة. لـــذا نقابل 

اليوم امل�سطلـــح الفرنـــ�سي structure مب�سطلح 

الفرنـــ�سّي  امل�سطلـــح  نقابـــل  كمـــا  »الرتكيـــب«، 

sémantique structurale بامل�سطلـــح العربـــّي 
.

)1(

»الداللة الرتكيبّية«

تلـــك جملـــة مـــن املالحظـــات العامـــة بـــ�ساأن 

امل�سطلـــح البالغي ومراحل تطـــّوره انطلقنا فيها 

مـــن النظـــر يف و�سع امل�سطلح يف الـــرتاث اللغوي 

وحاولنا البحـــث يف امتداداته يف التفكري الل�سايّن 

احلديـــث. واأملنـــا مـــن ذلـــك �سوغ م�سطلحـــات 

بالغّية تتمّيز بالدّقة والو�سوح حتّقق التوا�سل بن 

ة. م�ستعمليها يجمعها العلماء يف معاجم خا�سّ

اخلامتة 

ن�ستنتج مّما �سبق اأّن م�ساألة البحث يف امل�سطلح 

البالغـــّي اأمر �سديـــد التعقيد ل�سبابيـــة الروؤية يف 

البحـــوث اللغوية القدميـــة وذلك لتعـــّدد املفاهيم 

ل اإليه بعد  للم�سطلـــح الواحـــد. ويعتـــر مـــا تـــو�سّ

القاهـــر اجلرجاين اأهم ما بلغـــه التفكري البالغي 

العربي القدمي كلـــه عندما حّدد البالغة ب�سوابط 

النحـــو ووجوهه وفروقه مّما �سبغ كّل م�سطلحات 

البالغة ب�سبغة واحدة هي النحو.

A . J. Greimas, Sémantique structurale, p6 :1( انظر(

لقـــد مثلـــت نظرية النظـــم اأهم نظريـــة قامت 

عليهـــا البالغة القدميـــة؛ اإذ وّحـــدت بن خمتلف 

العنـــا�سر املـــوؤ�س�سة للكالم ال �سيمـــا بن عن�سري 

اللفـــظ واملعنى عندمـــا جعلهما اجلرجـــاين اأ�سل 

الكالم معا واإن كان املعنى �سابقا اللفظ يف الزمن 

باعتبـــار اأ�سبقيتـــه يف النف�س، واللفـــظ ياأتي الحقا 

حتـــى يرتتب حـــ�سب ترتيب املعـــاين يف النف�س مبا 

يقت�سيـــه العقـــل ومـــا يقت�سيـــه القـــ�سد واالإفادة 

وعنا�سر املقام.

ون�ستنتـــج اأمـــرا اآخـــر نـــراه جديـــرا باالهتمام 

يتمّثل يف »الداللة«، هذا امل�سطلح القدمي اجلديد، 

فالّداللـــة عنـــد عبـــد القاهر هـــي داللـــة الرتكيب 

ال املفـــردة، وحت�سل من ائتـــالف خمتلف عنا�سر 

الكالم ح�سب التعلق النحوي املعتمد فيما بينها.

ن�سيـــف اإىل ذلك اأّن هذه النظرية قد ت�سّمنت 

حتـــت مقولـــة النظـــم م�سطلحـــات عديـــدة مثـــل 

م�سطلـــح »املعنـــى« و»معنـــى املعنـــى« و»التف�سري« 

و»املف�ّسر« وغريها مّما هو حتت طائلة النظم ولها 

مفاهيم خا�سة عند اجلرجاين عندما جعلها قائمة 

علـــى مفهـــوم نحوّي، ن�سيـــف اإىل ذلـــك م�سطلح 

ورة« الـــذي اأحاطـــه بتعريف �سامـــل يقول:  »الـــ�سّ

ورة »اإمّنا هو متثيل وقيا�س  »واعلم اأن قولنا« الـــ�سّ

ملا نعلمه بعقولنا، على الذي نراه باأب�سارنا«.

ويتجاوز ذلك التعريف ليبّن فعلها )ال�سورة( 

واأثرها يف ال�سامع؛ اإذ يقول: »فاالحتفال وال�سنعة 

يف التـــ�سّورات التـــي تـــروق ال�سامعـــن وتروعهم، 

والتخّيـــالت التي تهز املمدوحن وحتركهم، وتفعل 

فعال �سبيها مبا يقع يف نف�س الناظر اإىل الت�ساوير 

التي ي�سّكلها احلّذاق بالتخطيط والنق�س اأو النحت 
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والنقـــر، فكما اأن تلك تعجـــب وتخلب وتروق وتونق 

وتدخـــل مـــن م�ساهدتهـــا حالـــة غريبـــة مل تكـــن 

قبـــل روؤيتها، ويغ�ساهـــا �سرب من الفتنـــة ال ينكر 

 .
)1(

مكانه...«

رهـــن  اأمـــرا  تبقـــى  امل�سطلـــح  فم�ساألـــة   

م�ستحدثـــات التفكري الل�سايّن ومـــا يطراأ عليه من 

�سنـــوف االإ�سافـــات والتجـــاوز. ويعـــود الف�سل يف 

حتقيـــق ذلك اإىل جهـــود الباحثن يف هـــذا املجال 

معجمّين ول�سانّين وغريهم بالّنظر يف خبايا اللغة 

واأ�سرارهـــا لو�سع جهـــاز م�سطلحـــّي موّحد يكون 

ذريعـــة ي�ستخدمهـــا كّل من رام البحـــث يف الداللة 

واملعنى والكالم يف املجالن البالغي والنقدي. 

بيبليوغرافيا
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َأَثُر الَفّراء في تأسيس الِبناء البالغّي العربّي
ات د. �ُسلَيَمان ُح�َسني الُعَميرْ

جامعة اإزمري كاتب �سلبي، تركيا

sulimanomirat@gmail.com
02/15/ 2017م تاريخ اال�ستالم: 

03/20/ 2017م تاريخ القــــــبول: 

�ص البحث: ُملخَّ

هم  اإنَّ بع�َس َمن كتُبوا يف تاريخ علم البالغة ذهُبوا اإىل اأنَّه ترعرع يف رحاب املتكلِّمن والفال�سفة، وا�ستطَّ بع�سُ

من  احلقيقّين  اأ�سحاِبه  اإىل  البالغة  علم  ن�ساأة  وا  ردُّ الذين  واأّما  اليونان.  ُعلماء  به  جاء  ملا  ترجمٌة  اأّنه  زَعَم  حّتى 

البالغّين امل�سهورين؛ اأمثاِل: اأبي هالل الع�سكرّي )ت395هـ/1005م( وعبد القاهر اجلرجايّن )ت471هـ/1078م( 

رين االأوائل الذين يف كنِفهم  النُّحاة واملف�سِّ اأثر  اأو تغاَفَل عن  َغَفَل  هم  والّزخم�سرّي )ت538هـ/1144م( فاإنَّ بع�سَ

ن�ساأت ُبذوُر هذا العلم؛ اأمثاِل: �سيبويه )ت180هـ/796م(، والَفّراء )207هـ/822م( وغرِيهما من االأوائل الذين 

نت كتُبهم اإ�ساراٍت بالغّيًة نفي�سة؛ كان لها اأثُرها يف ن�سوء علم البالغة. ت�سمَّ

ر�ِس البالغيِّ العربّي يف كتاِبه »معاين القراآن«، من خالل  لذا َدَر�َس البحُث جهوَد الفّراء يف تاأ�سي�س الدَّ

درا�سة جمموعٍة من الّظواهر البالغّية التي عاجَلها الفّراُء يف الكتاب، وبّنَ البحُث منهَج الفّراء يف درا�سة 

زادوه من ُم�سطلحاٍت  وما  رون،  املتاأخِّ اإليه  و�سَل  وما  الفّراُء  قاَله  ما  الفرَق بن   َ وبنَّ البالغّية،  واهر  الظَّ

وُحدوٍد وتعريفاٍت واإي�ساحاٍت وتق�سيمات، وحاَوَل البحُث اأْن ُيبَن موقَع الفّراء يف علم البالغة العربّية.

ُف بُكُتب معاين القراآن، ومبنهج  ُف بالفّراء، وَيذكُر الباعَث على البحث، وُيعرِّ وابُتِدئ البحُث بتمهيٍد؛ ُيعرِّ

وااللتفات،  وامل�ساَكلة،  احلذف،  واإيجاز  العقلّي،  املجاز  فنوَن  دَر�َس  ُثمَّ  القراآن«،  »معاين  كتاِبه  يف  الفّراء 

والكناية عنَد الفّراء. ُثّم انتهى بخامتة.

الكلمات املفتاحّية:

البالغة - الفّراء - القراآن الكرمي - املجاز - امل�ساكلة - احلذف.
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Ferrâ’s contribution to the field of Arabic Rhetoric

Suliman Omirat
izmir Kâtip Çelebi University
sulimanomirat@gmail.com

Abstract:
The article focuses on the Arabic Language scholar Ferrâ’s contribution to the field 

of Arabic Language and Rhetoric in his book Maâni’l-Kurânan explores his analysis 
of a set of rhetorical phenomena dealt with in this book. In addition, the difference 
between the approaches in the study of rhetorical phenomena of Ferra and that of the 
ones following him is put forward. Finally, the place of Ferra in the science of Arabic 
Language and Rhetoric is attempted to be determined.

The work consists of an introduction, main section of the article and conclusion. 
The main reason for leading the author to do a research in this area is explained in the 
introduction. The background knowledge of Ferra’s life, the method followed in the 
works on the genre of Maâni’l-Kurân in general, and the one that of Ferra are explored 
in the introduction as well. The main section of the article focuses on Ferra’s approach 
to such rhetorical arts such as maJâzu’l-aklî, hazf, mushâkala, iltifat and kinaya. The 
article comes to the end with a conclusion where a general assessment of the study is 
made.

Keywords: 
Rhetoric- Ferra- Kur’an-l Karim
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التَّمهيد:

)207-144ه�  ب���ال���َف���ّراء  ت��ع��ري��ف 

=822-761م(:

اإماُم  َزَكِرّيا،  اأبو  ْيَلِمّي،  الدَّ زياد  بن  يحيى  هو 

)ت189هـ/805م(،  الــِكــ�سائــّي  بعَد  ــَن  الــُكــوِفــيِّ

ب�ساأِن  واأّما  االأَدِب.  وُفنوِن  واللُّغِة  حِو  بالنَّ واأعَلُمهم 

َيخيُط  َمن  هو  الَفّراَء  اأّن  فمعلوٌم  »الــَفــّراء«  َلَقِبه 

�َسِب؛  النَّ �سيغِة  من  يتباَدُر  كما  يبيُعها؛  اأو  الِفراَء 

يف  اآبائه  اأحُد  وال  الَفّراُء  َيُكِن  ومل  وَعّطاٍر،  كَبّزاٍز 

الأّنــه كان  ْطــِلــَق عليه؛ 
ُ
اأ اإّنــه  ِمن هــذا. وقيل:  �سيٍء 

 ،
)1(

وتف�سيَله تقطيَعه  ُيـْح�ِسُن  اأي:  الكالَم؛  َيْفِري 

اأو الأّنه كان ُيْح�ِسُن َنْظَم امل�سائِل.

َخَذ الَفّراُء العلوَم واملعارَف عن ُكراِء الُعَلماء 
َ
اأ

)ت189هـ/805م(،  الِك�َسائيِّ  اأمثاِل  زماِنه؛  يف 

وُيقاُل:  )ت198هـ/814م(،  ُعَيْيَنَة  بِن  و�ُسْفياِن 

َخَذ عن يوُن�َس بِن َحبيٍب )ت182هـ/798م(، 
َ
ه اأ اإنَّ

ـــاَب �سيـــبـــويـــِه  ـــت ــــــــالِزُم ك ــــــه كـــــاَن ُي وُيـــحـــكـــى اأّن

الفّراُء  مــاَت  عنَدما  ـــه  واأّن )ت180هـ/796م( 

َوجُدوا كتاَب �سيبويِه حتَت راأ�ِسه.

اللُّغة«،  »ُمــ�ْسِكــل  منها:  عٌة؛  متنوِّ اآثــاٌر  وللَفّراء 

واملوؤّنث«،  ر  و»املذكَّ القراآن«،  يف  والتَّثنية  و»اجَلمع 

واملمدود«،  ــقــ�سور  و»امل ــال«،  ــث االأم يف  و»الــفــاِخــر 

الذي  الكتاُب  وهو  القراآن«  »َمعاين  ُكُتِبه:  واأ�سهــُر 

.
)2(

را�سة ههنا �سنتناوله بالدِّ

داد، �س159. )1( انظر: االأنبارّي، اأبو بكر )ت328هـ/940م(، االأ�سّ

1/91. وعبد  الّندمي )ت438هـ/1047م(،الِفْهِر�ست،  )2( انظر ترجمته يف: ابن 

بن  الرحمن  االأن�ساب، حتقيق: عبد  ْمعايّن )ت562هـ/1167م(،  ال�سَّ الكرمي 

يحيى املعلمي اليماين وغريه، 10/156. وياقوت احلموّي )ت626هـ/1229م(، 

َوَفَياُت  )ت681هـ/1282م(،  االإربلّي  خلكان  وابن   .8/131 االأدباء،  معجم 

ِرْكِلّي 8/145-146. ين الزِّ االأعيان واأنباُء اأبناِء الزمان، 6/176. وخري الدِّ

الباعث على البحث:

الكوفّين  النُّحاة  اإمـــاُم  بــاأّنــه  الــفــّراُء  ُيــ�ستــَهــُر 

والنَّحو  الــلُّــغــة  يف  ــه  فــ�سُل ــْنــَكــُر  ُي وال  عــــ�سِره،  يف 

اأراَد  اإذا  الــبــاحــثــن  ــعــ�َس  ب ــكــنَّ  ول ـــــْرف،  والــــ�سَّ

اأبا  َيذُكُر  تــراُه  البالغِة  علوِم  نــ�ساأِة  على  الكالَم 

»جماز  كتاب  �ساحَب  )ت209هـ/824م(  ُعَبْيدَة 

اجلاحِظ  واإىل  َل،  ــ�سْ ــَف ال اإليه  ــنــ�ُسُب  وَي الــقــراآن«، 

والّتبين«،  »البيان  �ساحــب  )ت255هـ/869م( 

�ساحــب  )ت296هـ/909م(  املــعــتــزِّ  ابــن  واإىل 

كتاب »البديع«، وغري هوؤالء مّمن كان لهم الف�سُل 

العربّية؛  البالغة  لعلم  االأوىل  املالمح  ر�سم  يف 

»تاأويل  �ساحــب  )ت276هـ/889م(  ُقَتْيَبَة  كابن 

)ت286هـ/889م(  د  والـــــُمــرِّ الــقــراآن«،  ُمــ�سِكــل 

بِن  وُقــدامــَة  واالأدب«،  اللُّغة  يف  »الكامل  �ساحــب 

عر«،  ال�سِّ »َنْقد  �ساحب  )ت337هـ/948م(  جعفر 

)ت207هـ/822م(  الَفّراء  ِذكر  عن  َيْغُفُل  لكّنه 

ِع  �ساحب »معاين القراآن«، وف�سِله ال�ّسابق يف َو�سْ

اللَِّبنات االأوىل يف بناء املعرفة البالغّية واجلمالّية 

عنَد العرب.

تعريف بُكُتب معاين القراآن:

القرون  واللُّغوّين يف  ْحويِّن  النَّ اهتمَّ عدٌد من 

ا�سم  حتت  الُكُتِب  من  كثرٍي  بــو�سِع  االأوىل  الّثالثة 

»معاين القراآن«، ومنها: »معاين القراآن« للِك�سائّي 

ر  �سْ للنَّ الــقــراآن«  و»مــعــاين  )ت189هـ/805م(، 

القراآن«  و»معاين  )203هـ/819م(،  �ُسَمــْيــل  بن 

لُقْطُرب حمّمد بن الـُم�سَتِنري )ت206هـ/821م(، 

االأو�سط  لــــالأخــــفــــ�س  ــــــراآن«  ــــــق ال و»مـــــعـــــاين 
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واإعرابه«  القراآن  و»معاين  )ت215هـ/830م(، 

القراآن«  و»معاين  )ت311هـ/923م(،  للّزّجاج 

وكاَن  )ت338هـ/950م(،  ا�س  حَّ النَّ جعفر  الأبــي 

الَفّراُء – كما تلحُظ – �َسّباًقا يف هذا املجال.

منهج الفّراء يف كتابه »معاين القراآن«:

، ولكْن ن�ستطيُع القوَل:  ُي�سَتهُر الفّراء باأّنه نْحويٌّ

ن و�سُعوا ُبُذوَر علِم البالغة؛ فكتاُبه »معاين  اإنَّه ممَّ

فَعَل  كما  الغريب  �سرِح  على  ْر  َيْقَت�سِ مل  القراآن« 

امل�سهور  كتابه  يف  )ت209هـ/824م(  عبيدَة  اأبو 

االألفاِظ  بع�َس  يـــ�سرُح  كــان  بل  الــقــراآن«،  »جمــاز 

النَّحوّي  بالتَّخريج  ويعتني  ُلغويًّا،  �سرًحــا  الغريبة 

ــات  االآي املــ�سِكــلــة يف  ع  املــــوا�سِ لبع�ِس  واالإعـــرابـــّي 

واأحياًنا  رفّيَة،  ال�سَّ امل�سكالِت  وُيعالُج  الكرمية، 

على  ُمِعيَنًة  قرينًة  النُّزول؛  ــاب  اأ�سب اإىل  �ُس  يتعرَّ

اهتماًما  القراآنّيَة  القراءاِت  ُيويل  وكان  الّتف�سري، 

املعاين  د  تعدُّ القراءاِت يف  ِد  تعدُّ اأثَر   ُ وُيبنِّ كبرًيا، 

الكرمي،  القراآن  يف  الواحدة  للعبارة  والّتف�سريات 

ُح بن القراءات بح�َسب موافقِتها املعنى  وهو ُيرجِّ

القراآينَّ وقواعَد العربّية.

الّطاَبُع  هــذا  كتاِبه  على  يغُلُب  احلقيقة  ويف 

ٌع من اإماِم النَّحويِّن الكوفّين  ويُّ -وهذا ُمتوقَّ النَّحرْ

كثرًيا  يــ�سرُح  نف�ِسه  الوقِت  يف  ولكّنه  عــ�سِره-  يف 

من املوا�سِع التي حتتاُج اإىل تاأويٍل �سرًحا بالغيًّا، 

عليها  ــفــَق  اتَّ التي  مب�سطلحاِتها  ها  ُي�َسمِّ مل  واإْن 

تاأ�سي�س  الفّراء يف  اأثَر  واإنَّ  رون،  املتاأخِّ البالغيُّون 

اًل، و�سوف  علوم البالغِة العربّية ي�ستحقُّ كتاًبا ُمطوَّ

يهتدي  معدودٍة  مناذَج  باإيراِد  البحُث  هذا  يكتفي 

َل البحَث ُم�ستقَباًل. بها َمن �ساَء اأْن ُيف�سِّ

املو�ضوع:

اأّوًل: ال�َمجاز الَعْقلّي.

يف  ــَجــوُّز  والــتَّ ـــ�ساِع  االتِّ ُروِب  �سُ من  ْرٌب  �سَ هو 

ما  اأو  الفعَل  املتكلِِّم  ــاُد  اإ�سن وهو  ؛  العربيِّ اللِّ�سان 

هو  ما  غرِي  اإىل  وامل�ستّقات(  )كامل�سدر  معناُه  يف 

له يف اعتقاِده؛ ملاُلَب�َسٍة بيَنهما. كقولك: »�سليماُن 

االأّيام،  اإىل  ال�ّسعادة  اأ�سنــْدَت  فقد  �سعيدٌة«  اأّياُمه 

اأو  قلٌب  لها  ولــيــ�س   ،
ً

عــاقــال لــيــ�ست  ـــام  االأّي اأّن  مــع 

وَظْرُفها،  عادة  ال�سَّ زماُن  االأّيــام هي  واإمّنا  �سعــوٌر، 

واملق�سوُد: �سليماُن �سعيٌد يف اأّيامه. فاملالَب�َسة التي 

»الّزمانّية«  هي  االأّيام  اإىل  ال�ّسعادة  اإ�سناد  جّوزت 

»الَقِلُق  قلَت:  اإن  وكذلك  ال�ّسعادة.  ظرُف  فاالأّيام 

وليلًة  �سعيًدا،  در�ًسا  لك  و«اأمتّنى  م�ستيقٌظ«،  ليُله 

هانئًة...«.

اإًذا يكوُن املجاُز العقليُّ باإ�سناِد �سيٍء اإىل �سيٍء 

؛ الأنَّ االإ�سناَد نوعان: اآخَر اإ�سناًدا غرَي حقيقيٍّ

ٌد(.●● ؛ )َرِبَح حممَّ حقيقيٌّ

ٍد(.●● ؛ )ربَحْت جتارُة حُممَّ وغرُي حقيقيٍّ

بح اإىل التِّجارة ن�سبٌة غرُي حقيقّيٍة،  فاإنَّ ن�سبَة الرِّ

الأنَّ  جمازّيٌة؛  ن�سبٌة  هي  اأي:  بها؛  يقوُل  ال  والعقُل 

ربح  واملق�سوُد  َتْرَبُح،  ال  والتِّجارة  َيْرَبُح،  حمّمًدا 

حمّمد ب�سبب جتارِته.

:
)1(

ولهذا املجاز م�سطلحاٌت عّدٌة

ــاد  ن االإ�س●● يف  التَّجوَُّز  الأّن  عقليًّا؛  جَمــاًزا  ــى  ُيــ�َسمَّ

العقِل  َل من جهِة  اإليه ح�سَ وامل�سَند  امل�سَند  بن 

�س591،  وتطّوره،  البالغّية  امل�سطلحات  معَجم  مطلوب،  اأحمد  انظر:    )1(

و�س598، و�س599.
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َز  والفكِر ال من جهة اللُّغة، فالعقُل هو اّلذي َجوَّ

وَحَكَم  اللُّغة  حلقائِق  املــخــاِلــَف  ــــاَد  االإ�سن هــذا 

ّحِته. ب�سِ

َل  َ ح�س●● فيه  املجاَز  الأّن  اإ�سناديًّا؛  جماًزا  ى  وُي�سمَّ

مع  حقيقّي(؛  غري  ـــاد  )اإ�سن ـــاد  االإ�سن جهة  من 

عالقٍة.

اإثبات  يف  وِله  حُل�س●● االإثبات:  يف  املجاز  ى  وُي�سمَّ

َرَفن لالآخر. اأحِد الطَّ

قد  فيه  الكلمَة  الأنَّ  ــا؛  ــْكــمــيًّ ُ ح●● جمـــاًزا  ــى  وُيــ�سمَّ

ُز  التَّجوُّ ـــا  واإمّن ظــاهــِرهــا،  على  مــرتوكــًة  تــكــوُن 

قوله  ففي  الكلمة.  هــذه  على  يــجــري  حكم  يف 

فيِ  لاَ  عاَ ۡوناَ  فيِرۡعاَ {إيِنَّ  فرعوَن:  �ساأِن  يف  تعاىل 

ٗة  يِفاَ آئ طاَ اَۡستاَۡضعيُِف  ي ياَٗعا  شيِ ا  ۡهلاَهاَ
اَ
أ لاَ  عاَ واَجاَ ۡرضيِ 

اَ
ٱۡل

إيِنَُّهۥ  آءاَُهۡمۚ  يِساَ ن ۦ  اَۡستاَۡحيِ ي واَ ۡبناَآءاَُهۡم 
اَ
أ يُِّح  ب يُذاَ ۡنُهۡم  ميِّ

هنا  ]الق�س�س:4[   {
يناَ ديِ ٱلُۡمۡفسيِ ميِناَ  ناَ  كاَ

ُح«  »ُيَذبِّ الّلفظ  ذات  يف  لي�س  لكّنه  جماٌز،  يوجُد 

املجاَز  ولكنَّ  حقيقِتها،  على  ُم�ستعَملٌة  فالكلمة 

اإىل  اإ�سنــاُدهــا  هو  لها؛  لي�س  ُحكًما  اإعطائها  يف 

يكْن  فاعٍل غرِي حقيقيٍّ )فرعون(؛ ففرعون مل 

ُجنوَده  ياأمُر  كاَن  واإمّنــا  بنف�ِسه،  االأطفاَل  يذبُح 

بذلك، فُيطيعون اأمَره. والعالقة بن )الّتذبيح( 

و)فرعون( هي عالقُة ال�ّسببّية؛ الأّن فرعوَن هو 

واأ�سُل  حدوِثه.  يف  ال�ّسبُب  وهو  بالّتذبيح،  االآِمُر 

وا�ستحياء  اأبناِئهم  بتذبيِح  ِفرعوُن  اأَمَر  الكالم: 

ن�سائهم.

وال نن�سى اأْن ُن�سرَي اإىل اأنَّ املجاَز العقليَّ باعتبار 

طرَفيه )امل�سَند وامل�سَند اإليه( اإىل اأربعة اأق�سام:

الّطرفان حقيقّيان: )�ساَل الوادي(.●●

بـــاُب  �س●● االأر�َس  ــا  حــي
َ
)اأ ـــان:  جَمـــاِزّي الــّطــرفــان 

الّزمان(.

ُواْ  اَ اََ ٱۡشَتَت امل�سَنـــد حقيقـــة وامل�سنـــد اإليه جماز: {●●

ُتُهَتَتۡم}  ٰراَ يِّجاَ َتَتت ت يِحاَ ب َتَتا راَ ماَ ٰى فاَ يِٱلُۡهَتَتداَ ٰلاََتَتةاَ ب لاَ ٱلضَّ
]البقرة : 16[

عاَ  ٰ تاَضاَ تَّ حاَ امل�سَند جماز وامل�سند اإليه حقيقة: {●●

اۚ} ]حمّمد : 4[ ۡوزاَاراَهاَ
اَ
ٱۡلاَۡرُب أ

نن�سى  ال  حمّمد(  جتــارُة  )َرِبَحْت  قوِلنا:  ففي 

)التِّجارة(  اإىل  بــِح(  )الــرِّ اإ�سنـــاَد  َغ  �سوَّ اّلــذي  اأّن 

اإمّنا هو عالقٌة  �ساحِبها احلقيقيِّ )حمّمد(  دون 

امَلجازّي  والفاعل  )ربــح(  الفعل  بَن  ُمــالَبــ�سٌة  اأو 

�سبُب  فالتِّجارُة  ال�ّسببّية؛  العالقة  )جتارة(، وهي 

»املجاز  اأو  العقليِّ  املــجــاِز  يف  ــدَّ  ُب ال  اإًذا  بــح.  الــرِّ

الكلمتن،  ُمــالَبــ�َسٍة بن  اأو  االإ�سنـــادّي« من عالقٍة 

عًة يف  وقد ذكَر البالغيُّون يف ُكُتِبهم عالقاٍت ُمَتنوِّ

؛ منها: املجاز العقليِّ

ِف رجـــٍل  الإ�سنـــاُد اإىل الّزمـــان: كقوِلـــِك يف و�س●●

ٍد: )نهاُر فالن �سائٌم، وليُله قائٌم( فالّنهاُر  متعبِّ

ال يـــ�سوُم، والّليـــُل ال يقوُم، واملقـــ�سوُد اأّن فالًنا 

َغ اإ�سناَد  �سائٌم يف نهاره، وقائٌم يف ليِله؛ فاّلذي �سوَّ

يام،  هار، هو اأّن الّنهاَر زماُن ال�سِّ يام اإىل النَّ ال�سِّ

وكذلـــك يف اإ�سناد القيـــام اإىل اللَّيـــل؛ الأّن الّليل 

زمـــان القيـــام، واالإ�سناد احلقيقـــّي قبل املجاز: 

)فـــالٌن �سائـــٌم كلَّ الّنهـــار، وقائـــٌم كّل الّليل(. 

ۡرُتۡم  فاَ ۡيفاَ تاَتَُّقَتَتوناَ إيِن كاَ وكقوِله تعـــاىل: { فاَكاَ

َتَتيًبا } ]املّزّمل : 17[  ٰناَ شيِ َتَتُل ٱلۡويِۡلَتَتداَ ۡعاَ ياَۡوٗمَتَتا ياَ
ـــا لفعِل ت�سييب  فيـــوُم القيامة لي�س فاعاًل حقيقيًّ

�سِنَد اإىل )يوم القيامة(؛ 
ُ
الولـــدان، ولكنَّ الفعَل اأ

الأّنه زماُن �َسْيِب الِولدان.
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ۡلناَا  عاَ واَجاَ الإ�سنـــاُد اإىل املـــكان: كقوِلـــه تعـــاىل: { ●●

ۡتيِهيَِتَتۡم } ]االأنعـــام : 6[؛  َۡتَتريِي ميِن تاَ َٰتَتراَ تاَ نۡهاَ
اَ
ٱۡل

�سِنـــَد يف االآية 
ُ
فاجَلَريـــاُن هو ِفعُل املـــاِء، ولكّنه اأ

اإىل االأنهـــار؛ الأّن االأنهاَر مـــكاُن جرِي املاِء. ومن 

آٗء  آءيِ ماَ َتَتماَ لاَ ميِناَ ٱلسَّ نَتَتزاَ
اَ
ذلـــك قوُلـــه تعـــاىل: { أ

�سِنَد 
ُ
ا } ]الّرعد : 17[ اأ ريِهاَ داَ يِقاَ ۡوديِياَُۢة ب

اَ
َتَتالاَۡت أ فاَساَ

َيـــالُن( اإىل )االأودية(، مـــع اأّنه للماء الذي  )ال�سَّ

فيهـــا، واملالبـــ�سُة هـــي: املكانّيُة. ولعـــّل الغر�س 

البياينَّ االإِ�سعاُر باأّن الّناظَر اإىل االأودّية املغمورة 

ا  ُل اإليـــه اأّن االأوديَة َت�ِسيُل اأْي�سً يول، ُيَخيَّ مباء ال�سُّ

مـــع املياه التـــي ت�سيل فيهـــا؛ لبيـــان عظمة ذلك 

َيالن. ال�سَّ

واَقاََتَتالاَ  بـــب: كقوِلـــه تعـــاىل: { ●● الإ�سنـــاُد اإىل ال�سَّ

بۡلَُتَتُغ 
اَ
ٓ أ َتَت�يِّ ۡٗحَتَتا لَّعاَ َٰتَتُن ٱبَۡتَتنيِ ليِ صاَ ٰماَ ٰهاَ َتَتۡوُن ياَ فيِرۡعاَ

} ]غافر : 36[؛ وكذلك قوُله تعاىل: 
ٰباَ ۡسَتَتباَ

اَ
ٱۡل

 ّ
َتَتنيِ فاَٱۡجعاََتَتل ليِ اَ ٱلطيِّ َٰتَتُن عاَ ٰماَ ٰهاَ ۡوقيَِتَتۡد ليِ ياَ

اَ
{  فاَأ

ۡٗحا  } ]القـــ�س�س : 38[ فـــاإّن اإيقـــاَد الّنار  صاَ
رح من �ساأِن الَعَملِة ال ِمن  على الّطن، وبناء ال�سّ

�سِنَد االإيقاُد والِبناُء 
ُ
�ساأن الوزير هامـــان، ولكْن اأ

اإىل هاماَن وزيـــِر فرعوَن، دون الفاعل احلقيقّي 

»الَعَملـــة«؛ الأنَّ هاماَن هو االآِمـــُر باالإيقاد والِبناء 

بُب يف ذلك. والقرينُة الّدالُة على وجوِد  وهو ال�سَّ

املجـــاز العقلّي هنا قرينٌة فكرّية هي ا�ستحالُة اأْن 

يقوَم الوزيُر بنف�ِسه ببناء �سرٍح عظيم، وخُماَلفة 

العادات التي جَرت باأّن الَعَملة هم الذي ُيبا�سرون 

اأعمال البناء ال امللوك والوزراء. 

بحاَنه  اإ�سناُد ما ُبني للفاعل اإىل املفعول: كقوِله �س●●

يف �ساأِن َمـــن ُيوؤَْتـــى كتاَبـــه بيميِنه يـــوَم القيامة: 

ياََتَتةٖ } ]احلاّقـــة : 21[  اضيِ َتَتةٖ رَّ ُهَتَتواَ فيِ عيِيشاَ { فاَ

ُف املوؤمـــِن يف  ـــٍة. جـــاء يف االآيـــة و�سْ يَّ اأي: َمْر�سِ

اجلّنة باأّن ِعي�سَتُه را�سيـــٌة. واالأ�سُل اأْن يكوَن هو 

ٍة(.  يَّ الّرا�سي بها، ونقـــوُل: فهو يف عي�سٍة )َمْر�سِ

�سا اإىل العي�سة؛ فهـــذا جماٌز  �سِنـــَد الـــرِّ
ُ
ولكـــْن اأ

عقليٌّ عالقُته املفعولّية. ولعلَّ الغر�َس البيايّن يف 

�سا لكلِّ  هذا املجاِز هو »االإِ�سعـــاُر مب�ساَحبة الرِّ

اأجزاء عي�سِة املوؤمن يف اجلّنة، فال ُيوَجُد ُعْن�سٌر 

منهـــا، وال اأجـــزاٌء َزَمنّيـــٌة مراِفَقٌة لهـــا تخُلو من 

الـــّر�سا، وهذا املعنـــى ال توؤّديه عبارة: فهو را�ٍس 

نـــ�سان قد ير�سى عن  عـــن عي�سته، وذلك الأّن االإِ

�ساٌت؛ اإْذ هو ينظر  ْمَنها ُمنغِّ عي�سته ولو دخَلت �سِ

اإىل عي�سته باعتباِر االأغَلِب من اأحوالها، بخالف 

العي�سة نف�ِسها التي مترُّ اأجزاًء مع توايل االأزمان، 

اإْذ ُكلُّ جـــزء منها ُمْنَفٌك عن �سابقه وعن الحقه، 

�سا اإليها يدلُّ علـــى اأنَّ ُكلَّ اأجزائها  فاإ�سناد الـــرِّ

. ومثُله قوُله �سبحاَنه: { ُخليِقاَ 
)1(

مغموٌر بالر�سا«

افيِٖق } ]الّطارق : 6[ اأي مدفوق. آءٖ داَ ميِن مَّ
كقوِلـــه  اإ�سنـــاُد مـــا ُبنـــَي للمفعـــول اإىل الفاعـــل: ●●

ا }]مرمي : 61[  تيِّيٗ
ۡ
أ ناَ واَۡعُدهُۥ ماَ �سبحاَنه: { إيِنَُّهۥ كاَ

املفعـــول  ا�سم  وا�ستعمـــاُل  تـــّي.  َماأْ ال  اآٍت،  اأي: 

يف مـــو�سِع ا�سم الفاعـــل جمـــاٌز عقلـــيٌّ عالقُتـــه 

تاَ 
ۡ
أ الفاعلّيـــُة. وكذلـــك قولـــه تعـــاىل: { ِإَوذاَا قاَراَ

يِيناَ لاَ يُۡؤميُِنوناَ  باََتَتۡناَ ٱلَّ ۡلناَا باَۡيناَكاَ واَ عاَ ٱۡلُقَتَتۡرءاَاناَ جاَ
ۡسَتَتُتوٗرا} ]االإ�سراء : 45[ اٗبَتَتا مَّ ةيِ حيِجاَ َتَتراَ يِٱٓأۡلخيِ ب

 

اأي: ِحجاًبا �ساتًرا.

وعلومها،  )اأ�س�سها،  العربّية  البالغة  امليدايّن،  َكة  َحَبنَّ الّرحمن  عبد  انظر:    )1(

وفنونها(، 2/300.
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ّي اأبي  الإ�سناد اإىل امل�سدر: كقوِل ال�ّساعر العّبا�س●●

ِفرا�س احَلْمدايّن: ]البحر الّطويل[

ُهُم �َسَيْذُكُريِن َقْوِمي اإَِذا َجدَّ ِجُدّ

ْلماِء ُيْفَتَقُد الَبْدُر ويف اللَّيلِة الظَّ

االإنـــ�ساِن  ِفعُل  هو  ــذي  اّل  ) )َجــدَّ الفعُل  ـــَد  �سِن
ُ
اأ

اإذا  الكالِم:  واأ�سُل  )اجِلــّد(،  املــ�سدر  اإىل  اجلادِّ 

ا. َجدَّ اجلادُّ ِجدًّ

وُتوَجز قرينُة املجاز العقلّي مبا ياأتي:

ْمَهَر 
َ
اأ ُمــ�ستــاأِجــًرا  بيَته  �سالـــٌح  بنى  لــفــظــّيــة:   .1

ائن. الَبنَّ

2. غي لفظّية: من دليل العقل، اأو دليل العادة، 
اأو دليل احلال.

ُتك جاءت بي اإليك(. ) اأ ( دليل العقل: )حَمبَّ

الوليمة  �ساحـــُب  )طبخ  الــعــادة:  دلــيــُل  )ب( 

ل�سيوِفه الكثريين طعاًما لذيًذا(.

ي  مِّ
ُ
اأ رُجــٍل  تكلَّمَت عن  اإذا  احلــال:  دليل  )جـ( 

ا�سمه زيد؛ بقوِلك: )كتَب زيٌد ر�سالًة اإىل 

َوَلِده امل�ساِفر(.

ْعنا قلياًل يف ِذْكر املجاز العقلّي؛ ولكنَّ  لعّلنا تو�سَّ

وَع البالغيَّ مّما يحتاُج اإىل االإي�ساِح عادًة،  هذا النَّ

فقد اأوَرْدنا ُموَجًزا ي�سرًيا عن مبحث املجاز العقلّي 

رين؛ لنعرَف  كما ا�ستوى يف كُتِب البالغّين املتاأخِّ

اأين و�سَل البالغيُّون يف درا�سِة هذا املبحث،  اإىل 

من حيُث تعريُفه، وُم�سطلحاُته، واأنواُع ُمالب�ساِته، 

ذلك  ولنقي�َس  وقرائنه.  طرَفيه،  باعتبار  واأنواُعه 

اأّن املجاَز العقليَّ  مبعاجلِة الفّراُء له �سابًقا؛ علًما 

كثرُي الُوروِد يف القراآن الكرمي، مّما َبَعَث البالغّين 

على االهتمام به.

القاهـــر  عبـــد  البالغّيـــن  اإمـــاُم  واله 
َ
اأ وقـــد 

اجُلْرجايّن )ت471هــــ/1078م( عنايًة كبريًة يف 

َله  كتاَبيـــه اأ�سرار البالغـــة ودالئل االإعجـــاز، وَف�سَ

ه: اأّن ُكلَّ  ، وقال يف تعريِفه: »وَحدُّ عن املجاز اللُّغويِّ

خرْجَت احلكَم الـُمـفاَد بها عن مو�سِعه من 
َ
جملٍة اأ

. وكذلك 
)1(

وُِّل، فهي جماٌز«
َ
ْرٍب مـــن الّتاأ العقل ل�سَ

ّكاكيُّ )ت626هـ/1229م( اإْذ  فَعَل اأبو يعقوب ال�سَّ

ل �سْرَحه يف  اأوَرَد املجاَز العقليَّ يف علم البيان وف�سَّ

َم�سقيُّ  ، وكذلك اخلطيُب الدِّ
)2(

كتاِبه مفتاح العلوم

الَقزوينـــيُّ )ت739هـ/1338م( الذي اأخرَجه من 

البيـــان و�َسَلَكـــه يف مباحث علم املعـــاين يف كتاَبيه 

 ،
)4(

، و�سْرِحه الـُم�سّمى االإي�ساح
)3(

تلخي�س املفتاح

اُح كتابـــه تلخيـــ�س املفتـــاح؛  وتاَبَعـــُه يف ذلـــك �ُسرَّ

ْبكـــّي )ت763هــــ/1362م( يف  ين ال�سُّ كبهـــاء الدِّ

 ،
)5(

كتاِبه عرو�س االأفراح يف �سرح تلخي�س املفتاح

يـــن التَّفتـــازاينُّ )ت793هــــ/1390م(  و�سعـــد الدِّ

، وُن�سرُي هنـــا اإىل عناية ال�ّسيخ 
)6(

ل يف كتاِبـــه املطوَّ

م�سقّي  كة امليـــدايّن الدِّ العاّلمة عبـــد الّرحمن َحَبَنّ

)ت2004م( بهـــذا الّنوع البالغّي وبغرِيه من جهِة 

االأغـــرا�ِس البيانّيـــة اجلمالّية التي اأفـــاَد فيها من 

ليم. ُكُتب البالغة والّتف�سري ومن ذوِقه ال�سَّ

فات   مبحَث املجاز العقلّي يف ُم�سنَّ
ُ
وعنَدما نقراأ

ون  البالغـــة املختلفة نـــرى معظَم البالغّيـــن يردُّ

البالغة،  اأ�سرار  )ت471هـ/1078م(،  القاهر  عبد  اجلرجايّن،  انظر:    )1(

�س385.

انظر: ال�ّسّكاكّي، اأبو يعقوب )ت626هـ/1229م(، مفتاح العلوم، �س393.   )2(

انظر: اخلطيب القزوينّي )ت739هـ/1338م(، تلخي�س املفتاح، �س21.   )3(

البالغة،  علوم  االإي�ساح يف  القزوينّي )ت739هـ/1338م(،  انظر: اخلطيب    )4(

ط3، 1/80.

�سرح  يف  االأفراح  عرو�س  )ت763هـ/1362م(،  ين  الدِّ بهاء  ْبكّي،  ال�سُّ انظر:    )5(

تلخي�س املفتاح، 1/140.

ل، �س197. ين )ت793هـ/1390م(، املطوَّ انظر: التَّفتازايّن، �سعد الدِّ   )6(
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الفـــ�سَل يف درا�سة املجاِز العقلّي اإىل عبِد القاهر، 

فهذا يحيى بن حمزة العلوّي )ت745هـ/1344م( 

ـــراز الأ�سراِر البالغـــِة وعلـــوم  يقـــوُل يف كتاِبـــه الطِّ

حقائق االإعجـــاز: »اعلْم اأّن ما ذكْرنـــاه ِمن املجاِز 

حرير  ره ال�ّسيُخ النِّ االإ�سنـــاديِّ العقليِّ هو الذي قـــرَّ

عبـــُد القاهـــِر اجلرجـــايّن، وا�ستخرَجـــه بفكرِتـــه 

افيـــة، وتاَبَعـــه علـــى ذلك اجلهابـــذُة من اأهل  ال�سّ

ناعـــة، كالّزخمـــ�سرّي، وابـــن اخلطيب  هـــذه ال�سّ

، وتاَبعـــه د. طـــه حـــ�سن 
)1(

الـــّرازّي، وغريهمـــا«

)ت1393هـ/1973م( بقوله: »اأّما الـمجاُز العقليُّ 

.
)2(

فهو من ابتكاِر عبد القاهر«

للمجاِز  القاهر  عبد  درا�سَة  اأنَّ  ُننكُر  ال  ونحُن 

العقلّي كانت درا�سًة عميقًة وتف�سيلّيًة ا�ستفاَد منها 

من  لي�س  ولكن  بعُد،  فيما  والبالغّيون  رون  املف�سِّ

اأْن نقوَل: اإنَّ عبَد القاهر هو الذي اكت�سَف  العدِل 

َنْغُفل  نف�ِسه  الوقِت  ويف  ابتكَره،  اأو  العقلّي،  املجاَز 

عن اأثِر الفّراء يف الّتاأ�سي�س لهذا املبحث البالغّي، 

فاإّن َمن يقراأْ كتاب معاين القراآن كاماًل يجْد فيه 

، و�سنورُد  ماّدًة غنّيًة تّت�سُل مببحث املجاِز العقليِّ

اأمثلًة على ذلك:

ُتُهۡم}  ٰراَ يِّجاَ ت ت يِحاَ ب ا راَ ماَ ففي بيان قوِله تعاىل: {فاَ

القائُل:  قاَل  ـما  »ُربَّ الَفّراء:  يقوُل  ]البقرة : 16[ 
الّتاجُر؟  جُل  الرَّ َيربُح  واإّنـما  التِّجارُة  تربُح  كيَف 

بيُعك،  وَخ�ِسَر  َبْيُعك  َرِبَح  العرِب:  وذلك ِمن كالم 

اإّنـما  واخُلــ�ْسراَن  ْبَح  الرِّ الأّن  بذلك؛  القوُل  فَح�ُسَن 

كالِم  ِمن  وِمثُله  َمعناه.  فُعِلَم  التِّجارة،  يف  يكونان 

راز الأ�سرار البالغة  انظر: الَعَلوّي، يحيى بن حمزة )ت745هـ-1344م(، الطِّ   )1(

وعلوم حقائق االإعجاز، 3/143.

)2(  انظر: ح�سن، طه، مقالَته: )البيان العربّي من اجلاحظ اإىل عبد القاهر( يف 

مقّدمة كتاب نقد الّنرث لقدامة بن جعفر، �س29.

نــائــٌم. ومثُله مــن كــتــاب اهلل:  لــيــٌل  ــعــرِب: هــذا  ال

ۡمُر} ]حمّمد : 21[، واإمنا العزميُة 
اَ
زاَماَ ٱۡل { فاَإيِذاَا عاَ

اإّل حتليٌل وا�سٌح  الَفّراء  فهل كالُم   .
)3(  

للّرجال«

ه  ُي�َسمِّ الَفّراء مل  اأّن  العقلّي، مع  املجاِز  لأ�سلــوِب 

ون  البالغيُّ عليها  ا�سطــلــح  الــتــي  بامل�سطلحات 

الذين اأَتوا بعده بُقروٍن.

ويف قوِلـــه جلَّ وعال يف حكايِة نوٍح عليه ال�ّسالم 

آءيِۚ  ُمنيِ ميِناَ ٱلۡماَ ۡعصيِ باَٖل ياَ ٰ جاَ وابِنـــه: {قاَالاَ ساَ أَاويِٓي إيِلاَ

 { ۚ ماَ ن رَّحيِ يِ إيِلَّ ماَ ۡمَتَتريِ ٱللَّ
اَ
ماَ ٱۡلاَۡوماَ ميِۡن أ صيِ قاََتَتالاَ لاَ عاَ

]هود : 43[ اأي: ال مع�سوم، الأّن املرحوَم مع�سوم. 
َ الَفـــّراُء املجاَز العقلـــيَّ يف االآية الكرمية؛  وقـــد َبنَّ

َم يِف تاأويِل مع�سوٍم؛ كاأّنك  بقوِله: »لو جعلَت العا�سِ

قلَت: ال مع�سوَم اليـــوَم ِمن اأمِر اهلِل...، وال ُتْنِكَرنَّ 

آءٖ  اأْن يخرَج املفعوُل على فاعل، اأال ترى قوَله {ميِن مَّ

افيِٖق} ]الّطارق : 6[ فمعناه واهلل اأعلم: مدفوق.  داَ
ياََتَتةٖ} ]احلاّقة : 21[  اضيِ َتَتةٖ رَّ ُهواَ فيِ عيِيشاَ وقوَله {فاَ

يَّة...، ت�ستدلُّ علـــى ذلك اأّنك تقوُل:  معناهـــا َمْر�سِ

َيـــْت(،  ْيـــُت هـــذه املعيـــ�سَة( وال تقـــوُل: )َر�سِ )َر�سِ

.
)4( 

و)ُدِفق املاء( وال تقوُل: )َدَفق(«

اريِ}  َۡتَتليِ واَٱنلَّهاَ ۡكَتَتُر ٱلَّ ويف قوِلـــه تعـــاىل: {باََتَتۡل ماَ

للَّيـــِل  ليـــ�س  »املكـــُر  الَفـــّراُء:  قـــال  ]�سبـــاأ : 33[ 
هاِر، اإمّنـــا املعنى: َبْل مكُركم بالّليل والّنهار.  وال للنَّ

وقـــد َيجـــوز اأْن ُن�سيَف الفعـــَل اإىل اللَّيـــل والّنهار، 

ويكونا كالفاعَلن؛ الأّن العرَب تقوُل: نهاُرك �سائٌم، 

هاِر،  وليُلك نائـــٌم، ُثّم ت�سيُف الفعـــَل اإىل اللَّيِل والنَّ

وهـــو يف املعنـــى لالآدمّيَن، كمـــا تقوُل: نـــام َلْيُلَك، 

انظر: الفراء )ت207هـ-822م(، َمعاين القراآن، 1/14.   )3(

انظر: املرجع نف�سه، 2/16.   )4(
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وَعـــَزم االأمُر، اإمنا َعَزمه القـــوُم. فهذا مـّما ُيعَرُف 

.
)1(

معناه، فَتتَّ�ِسُع ِبِه العرُب«

انظْر كيف كان الفّراُء وعلماُء زماِنه ينظرون 

، يقولون: »هو مّما ُيعَرُف معناه،  اإىل املجاِز العقليِّ

الّنا�َس  الأنَّ  ؛  طبيعيٌّ ــذا  وه ــعــرُب«؛  ال بــه  ــ�ِسُع  فــتــتَّ

الفحول  ــاِر  ــاأ�سع ب عهٍد  بعيدي  لــيــ�سوا  زمــاِنــه؛  يف 

اجلــاهــلــّيــن، وبــالغــِة املــ�سطــفــى ملسو هيلع هللا ىلص، ومـــا زاَل 

َتْف�ُس  وَلـّما  بليًغا،  ف�سيًحا  ُم�ستقيًما  لــ�ساُنــهــم 

َل يف  الُعْجَمُة على األ�سنة القوِم يف زماِنه كما ح�سَ

باأ�ساليِب  عامِلَن  الّنا�س  وكــاَن  الاّلحقِة،  االأزمنِة 

العرِب يف ت�سريِف كالِمها؛ لذلك مل َيحتِج الفّراُء 

اأو التَّطويِل يف �سرح املجاز  و�سحُبه اإىل االإ�سهاِب 

وغـــريه مــن املــ�سائــل الــبــالغــّيــة؛ فلم يــ�سعــوا لها 

احلدوَد والتَّعريفاِت واالأنواَع والتَّق�سيماِت والقيوَد 

رون. واال�ستثناءاِت؛ كما فعَل املتاأخِّ

ُبذوَر  ــوا  و�سُع مّمن  الفّراَء  اإّن  ُقلنا:  هنا  ومن 

�سياأتي  َمْن  اأمــاَم  الّطريَق  ُدوا  وعبَّ البالغة،  علوِم 

كاجلرجايّن  البالغة؛  علم  م�ساهرِي  من  بعَدهم 

والّزخم�سرّي وال�ّسّكاكّي وغريهم.

ا يف  اأي�سً �سيبويِه  اأثَر  نن�سى  اأْن  ينبغي  ولكْن ال 

امل�ساألُة  وهــذه  العربّي،  البالغّي  البناء  تــاأ�سيــ�س 

�سيبويِه  اأّن  فــاحلــقُّ  ُمـــ�ستـــِقـــال،  بــحــثــًا  تــ�ستــحــقُّ 

حِو قد اأطلَق يف كتاِبه  )ت180هـ/796م( اإماَم النَّ

رَب  الدَّ اأ�ساءت  التي  البالغّية  االإ�سارات  بع�َس 

اإذ  العقلّي؛  املجاز  ِلاّلحقن، ومن ذلك كالُمه يف 

ْجِرَي جُمرى هذا يف �َسَعِة الكالم 
ُ
يقوُل: »ومثُل ما اأ

ۡليِ  ٱلَّ ۡكُر  ماَ { باَۡل  وجــّل:  عــّز  قوُله  واال�ستــخــفــاِف 

انظر: املرجع نف�سه، 2/263.   )1(

مَيُكراِن،  ال  والّنهاُر  فالّليُل  ]�سباأ : 33[  اريِ}  واَٱنلَّهاَ
.

)2( 

ولكّن املكَر فيهما«

ثانيًا: ال�ُم�ضاَكلة

الـــ�ّسيَء بلفـــِظ غـــريه؛  َتذُكـــَر  اأْن  الـُم�ساَكلـــة: 

ّكاكـــيُّ  فـــه ال�سَّ ، هكـــذا عرَّ
)3(

حبِتـــه لوقوِعـــه يف �سُ

)ت626هــــ/1229م( يف مفتاح العلـــوم، ومثََّل له 

يِميِۡثليِ  لاَۡيَتَتهيِ ب لاَۡيُكَتَتۡم فاَٱۡعتاَُدواْ عاَ ٰى عاَ َتَتنيِ ٱۡعتاَداَ ماَ بــ{ فاَ

لاَۡيُكَتَتمۚۡ } ]البقـــرة : 194[، وقوله:  ٰى عاَ َتَتا ٱۡعتاَداَ ماَ
ۖ} ]اآل عمران : 54[، وقوله: 

ُ َتَتراَ ٱللَّ كاَ ُرواْ واَماَ كاَ { ماَ

 {ۚ
َتَتكاَ ا فيِ ناَۡفسيِ ۡعلاََتَتُم ماَ

اَ
لاَ أ َتَتا فيِ ناَۡفَتَت�يِ واَ {تاَۡعلاََتَتُم ماَ

. وهكـــذا تابَعه البالغيُّون 
)4(

]املائـــدة : 116[...«
ك�ساحـــِب تلخي�سِ املفتـــاح وَمن �َسَرُحـــوه، وتاَبَعُه 

احلمـــوّي  ِحّجـــة  كابـــن  البديعّيـــات؛  اأ�سحـــاُب 

)ت837هــــ/1433م( يف �سرحه لبديعّيِته امل�سّمى 

، وابن مع�سوم املديّن 
)5(

خزانة االأدب وغاية االأَرب

)ت1119هــــ/1707م( يف �سرحـــه لبديعّيته اأنوار 

خُم  الّربيـــع يف اأنواع البديع، وُيَعدُّ هذا الكتاُب ال�سَّ

.
)6(

َف يف علم البديع نِّ من اأكر ما �سُ

�سَبَق  )ت538ه/1144م(  خمــ�سريَّ  الــزَّ واإّن 

هوؤالء، وعاَلَج كثرًيا من موا�سِع امل�ساكلة يف القراآن 

الكرمي يف تف�سريه الك�ّساف، ومن ذلك اأنَّه عنَدما 

اَ  ُعوناَ ٱللَّ ٰديِ ٰفيِقيِناَ يُخاَ َر قوَله �سبحاَنه: {إيِنَّ ٱلُۡمناَ ف�سَّ

»ُيَخاِدُعوَن  قاَل:  ]الن�ساء : 142[  ُعُهۡم}  ٰديِ خاَ واَُهواَ 
انظر: �سيبويه )ت180هـ-796م(، الِكتاب، 1/176.   )2(

انظر: مطلوب، اأحمد ، معجم امل�سطلحات البالغّية وتطّورها، �س621.   )3(

انظر: ال�ّسّكاكّي، اأبو يعقوب، مفتاح العلوم، �س424.   )4(

انظر: احلموّي، ابن ِحّجة )ت837هـ/1433م(، خزانة االأدب وغاية االأرب،    )5(

.2/252

اأنواع  يف  الّربيع  اأنوار  )ت1120هـ-1707م(،   مع�سوم  ابن  املديّن،  انظر:    )6(

البديع، 5/284.
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: يفعلون ما يفعل الـُمخاِدُع؛ من اإظهار االإمياِن، 
َ َّ
اهلل

ما  بهم  فاِعٌل  وهو  َخاِدُعُهْم:  َوُهَو  الُكْفِر،  واإبطان 

َتَرَكهم مع�سومي  اخِلــداع؛ حيُث  الغاِلُب يف  يفعُل 

ْرَك  الـــدَّ لهم  ـــدَّ  َع
َ
واأ نيا،  الدُّ واالأمـــواِل يف  مــاِء  الــدِّ

.
)1( 

االأ�سفَل من الّناِر يف االآخرة«

نن،  ولكنَّ الَفّراَء �َسَبَق هوؤالِء جميًعا مبئاِت ال�سِّ

َل َمن اأماَط اللِّثاَم عن هذا االأ�سلوِب اللُّغويِّ  وكاَن اأوَّ

ِر باأ�ساليب العرِب  الذي َيخفـــى اإاّل على ذوي الَب�سَ

ِع  وبالغِتهـــا واآداِبها، فرتاُه عالَج كثـــرًيا من موا�سِ

ها با�سم  امل�ساكلـــة يف القراآن الكـــرمي، واإْن مل ُي�سمِّ

امل�ساكلـــة الذي تعاَرَف عليـــه البالغيُّون فيما بعُد، 

واإليك مناذَج من ذلك:

اَ  إيِلَّ عاَ ٰناَ  ُعَتَتۡدواَ فاََتَتلاَ  �سبحاَنـــه: {●● قوِلـــه  ففـــي 

} ]البقـــرة : 193[ يقوُل الَفّراء: »فاإْن 
ٰليِميِناَ ٱلظَّ

اَ  ٰناَ إيِلَّ عاَ راأيَت قوَلـــه: {فاَلاَ ُعَتَتۡدواَ
َ
قـــاَل قائـــٌل: اأ

 لهم؟ 
ُ َّ
ُعـــْدواٌن هو، وقد اأباَحـــُه اهلل

َ
} اأ

ٰليِميَِتَتناَ ٱلظَّ
ُقْلنـــا: ليـــ�َس بُعـــدواٍن يف املعنـــى، اإمنا هـــو لفٌظ 

نيِ  ماَ على ِمْثِل ما �َسَبَق قبَلـــه. اأال َترى اأّنه قاَل: {فاَ

ٰى  ا ٱۡعتاَداَ يِميِۡثليِ ماَ لاَۡيهيِ ب لاَۡيُكَتَتۡم فاَٱۡعتاَُدواْ عاَ ٰى عاَ ٱۡعتاَداَ
مـــن  فالُعـــدواُن  ]البقـــرة : 194[   { لاَۡيُكَتَتۡمۚ عاَ
الـُم�سركـــَن يف اللَّفـــِظ ظلٌم يِف املعنـــى والُعدوان 

الـــذي اأباَحـــه اهلل واأَمـــَر بـــه امل�سلمـــَن اإمّنا هو 

ِق�سا�ٌس. فـــال يكوُن الِق�سا�ُس ُظْلًمـــا، واإْن كاَن 

ِ تبـــارَك وتعاىل: 
َّ

لفُظـــه واحـــًدا. وِمْثُله قـــوُل اهلل

ورى : 40[  اۖ} ]ال�سُّ ۡثلُهاَ َتَتييِّئاٌَة ميِّ َتَتييِّئاَةٖ ساَ ُؤاْ ساَ ٰٓ زاَ {واَجاَ

ء؛ 
ْ
 على مثـــِل معناها من الـُم�ِسي

َّ
ولي�َست من اهلل

.
)2( 

الأّنها جزاٌء«

غوام�س  حقائق  عن  اف  الَك�سَّ )ت538هـ/1144م(،  �َسِرّي  خَمْ الزَّ انظر:    )1(

الّتنزيل وعيون االأقاويل يف وجوه الّتاأويل، 2/166.

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 1/116-117.   )2(

 ۖ ُ َتَتراَ ٱللَّ كاَ ُرواْ واَماَ كاَ ويف بيـــان قوِلـــه تعـــاىل: {واَماَ

} ]اآل عمـــران : 54[ يقـــوُل 
ٰكيِريِيَتَتناَ َتَتۡ�ُ ٱۡلماَ ُ خاَ واَٱللَّ

راُدوا َقْتَله، 
َ
الَفـــّراء: »َنَزَل هذا يِف �ساأِن ِعي�سى؛ اإْذ اأ

 تبارَك وتعاىل 
َّ

ـــَده اهلل يَّ
َ
ٌة، وقد اأ فَدَخـــَل بيًتا فيه َكوَّ

ِة، ودخَل عليه  بجريَل، فَرَفَعه اإىل ال�ّسماِء ِمن الَكوَّ

جُل   علـــى ذلك الرَّ
ُ
َرجـــٌل منهم ليقتَلـــه، فاألقى اهلل

�َسَبـــَه ِعي�َسى بِن مرمَي. فلّما دخـــَل البيَت فلم يجْد 

فيـــه ِعي�سى خـــرَج اإليهم، وهو يقوُل: مـــا يف البيِت 

اأحـــٌد، فقتُلوه، وهم يَرون اأّنـــه ِعي�سى. فذلك قوُله: 

ُر مـــن اهلِل ا�ستدراٌج،  ۖ } واملَكرْ
ُ راَ ٱللَّ كاَ َتَتُرواْ واَماَ كاَ { واَماَ

.
)3( 

ِر الـَمخلوقني« ل على َمكرْ

 { ياَُهۡمۚ اَ فاَناَسيِ اَُسَتَتواْ ٱللَّ ويف تف�سري قوِله تعاىل: { ن

َتركـــوه  »يريـــُد:  الفـــّراء:  قـــال  ]الّتوبـــة : 67[ 
راَ  خيِ ُروناَ ميِۡنُهۡم ساَ ، ويف تف�سري: {فاَياَۡسَتَتخاَ

)4(

فرتَكهم«

َتَتٌم} ]الّتوبة:79[ يقوُل:  ليِ
اَ
اٌب أ ذاَ اَُهۡم عاَ ل ُ ميِۡنُهَتَتۡم واَ ٱللَّ

ْخـــِريُّ مـــن اهلل كمعنـــاُه مـــن العبـــاد،  »وليـــ�َس ال�سُّ

يِهيِۡم} ]البقرة : 15[  اَۡستاَۡهزيُِئ ب ُ ي وكذلـــك قوُله: {ٱللَّ

.
)5(

لي�َس ذلك من اهلل كمعناُه من الِعباد«

َتَتُن ميِناَ  ۡحساَ
اَ
ۡن أ يِ واَماَ ةاَ ٱللَّ ۡبغاَ ويف قوِلـــه تعاىل: {صيِ

} ]البقرة : 138[ قال 
ٰبيُِدوناَ ُۥعاَ ُۡن لاَ ناَ ٗةۖ واَ ۡبغاَ يِ صيِ ٱللَّ

خمـــ�سريُّ )ت538هـ/1144م( يف تف�سرِيهـــا:  الزَّ

ُر النُّفو�َس.  ، الأّن االإمياَن ُيَطهِّ
َّ

»واملعنـــى: تطهرَي اهلل

واالأ�سُل فيه اأّن الّنـــ�سارى كاُنوا َيْغِم�سون اأوالَدهم 

ـــَة، ويقولون: هو  ونه الـَمْعُموِديَّ يف مـــاٍء اأ�سفـــَر ُي�سمُّ

تطهـــرٌي لهـــم، واإذا َفَعَل الواحُد منهـــم بولِده ذلك 

ِمَر امل�سلمون باأْن 
ُ
ا، فاأ ا َحقًّ رانيًّ قـــاَل: االآَن �ساَر َن�سْ

انظر: املرجع نف�سه، 1/218.   )3(

انظر: املرجع نف�سه، 1/64.   )4(

انظر: املرجع نف�سه، 2/384.   )5(
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َبَغنا اهلل باالإميان  يقولوا لهم: قولوا اآَمّنا باهلل، و�سَ

َرنـــا به تطهرًيا ال مثَل  ْبَغـــًة ال مثَل �سبغتنا، وَطهَّ �سِ

 باالإميان 
َّ

َبَغنا اهلل تطهرِينا. اأو يقول امل�سلمـــون: �سَ

�سبغَتـــه ومل ن�سبـــْغ �سبغتكـــم. واإمنا جـــيء بلفظ 

.
)1(

بغة على طريقة امل�ساكلة« ال�سِّ

ْبَغ ليـــ�س مبذكوٍر يف كالِم اهلل، وال يف  فاإنَّ ال�سِّ

ـــ�سارى، لكـــْن ملّـــا كاَن َغْم�ُسهـــم اأوالَدهم  كالم النَّ

ْبًغا، واإْن مل  ـــى �سِ يف املـــاِء االأ�سفِر ي�ستحقُّ اأْن ُي�سمَّ

يتكّلمـــوا بذلك حن الَغْمـــ�س، وكاَنِت االآيُة نازلًة يف 

بغ« كاأّنه مذكوٌر،  �سياق ذلك الفعِل؛ كاَن لفُظ »ال�سِّ

 تعاىل 
ُ
َبَغنا اهلل ِمروا اأْن يقولوا: �سَ

ُ
اإذ اإّن امل�سلمـــن اأ

ْبَغَتكم. ِبْغ �سِ ْبَغًة، ومل َن�سْ باالإميان �سِ

ٍف قـــال الَفـــّراُء: »واإمّنا  وقبـــل ثالثة قـــروٍن وَنيِّ

ْبَغَة اهلِل(؛ الأّن بع�َس النَّ�سارى كاُنوا اإذا  قيـــل: )�سِ

ُوِلد املولوُد جعُلوه يف ماٍء لهم يجعلون ذلك تطهرًيا 

.
)2(

له كاخِلتانة«

ْلنـــا االآياِت القراآنّيَة الكرميَة التي فيها  واإذا تاأمَّ

عِة  ْبناهـــا يف التَّفا�سري املتنوِّ اأ�سلـــوُب امل�ساكلِة وتعقَّ

ويف ُكُتـــب البالغـــة وجْدنا اأّنهم جميًعـــا اأفادوا من 

جهود الفـــّراء يف جتلية اأ�سلوب امل�ساكلة وتو�سيحه 

يف القراآن الكرمي، ولكنَّ الفارَق الوحيَد بيَنهم وبَن 

خم�سرّي قبل  الفـــّراء هو –كما راأينـــا يف كالِم الزَّ

هـــم يف نهاية كالِمهم يذكرون امل�سطلح  قليل – اأنَّ

)امل�ساكلة(، واأّمـــا الَفّراء في�سرُح امل�ساكلة بو�سوٍح 

دون ِذْكِر امل�سطلح الذي اتَّفقوا عليه الحًقا.

ومن خـــالل قراءتنـــا يف كتاب معـــاين القراآن 

نـــرى اأّن الَفـــّراء مل َي�سبـــْق البالغّيـــن بتو�سيـــح 

خم�سرّي، الك�ّساف، 1/335. انظر: الزَّ   )1(

انظر: املرجع نف�سه، 1/83.   )2(

اأ�سلـــوب امل�ساكلة يف القراآن الكرمي فح�ْسب، بل هو 

اأ لهـــم م�سطلح )امل�ساَكلـــة(؛ ومن ذلك  الـــذي َهيَّ

 {
ٰليِميِناَ اَ ٱلظَّ ٰناَ إيِلَّ عاَ قوُله يف تفـــ�سري: {فاَلاَ ُعَتَتۡدواَ

]البقرة : 193[: »لي�َس بُعدواٍن يف املعنى، اإمّنا هو 
رَح  لفـــٌظ على ِمْثِل ما �َسَبَق قبَله«، نظنُّ اأنَّ هذا ال�سَّ

هـــو البّوابُة التي َنَفَذ منها البالغيُّون اإىل و�سِع حدِّ 

امل�ساكلـــة الـــذي تعارفوه بعـــُد، ويف التَّعريف يقول: 

)لفٌظ على ِمْثِل ما �َسَبَق قبَله( األي�َسْت هذه املماثلُة 

اّلتي اأ�ساَر اإليها الفّراُء مبعنى امل�ساكلة؟

ثالثًا: اإيجاز احلذف.

احلـــذف من اأهـــمِّ االأ�ساليِب اللُّغوّيـــة يف ل�سان 

العـــرب، ومن اأكرثها خفاًء وَخَطـــًرا، وهو اأحوُجها 

اإىل املهـــارِة يف َفْهِم الكالِم ومالحظـــِة ما فيه ِمن 

قرائَن لفظّيٍة اأو حالّيٍة اأو عقلّيٍة تدلُّ على املحذوف، 

�سواء كان املحـــذوُف حرَف هجـــاٍء اأم حرَف معًنى 

ا  اأم ا�سًما اأم ِفْعـــاًل اأم جملًة، ويحتاُج احلذُف اأي�سً

اإىل براعٍة يف ربِط الكالِم ب�سياِقه و�سباِقه، ف�ساًل 

ـــُم؛ لكي  عـــن ربِطـــه مبرمـــاه الـــذي قـــ�سَده املتكلِّ

ي من حتديد مو�سِع احلذف، ثّم بياِن  َن املتلقِّ يتمكَّ

ُحكِمـــه يف النَّحو، ُثمَّ تقديره تقديًرا ُينا�سُب املعنى 

حـــو(، ُثّم بيـــان احلكمة  )البالغـــة( واملبنـــى )النَّ

البالغّية واجَلمالّية من حذِفه.

واأ�ساليـــُب احلذف تتفاوُت فيما بيَنها من حيُث 

هـــوُر واخلفاُء، فبع�ُس احلذوِف تكوُن قد جرت  الظُّ

بهـــا العاداُت حّتـــى اأِلَفهـــا الّنا�ُس، وهـــذه ي�ستطيُع 

ـــَه لهـــا َمن له اأدنـــى نَظٍر يف الـــكالم العربّي.  التَّنبُّ

ولكـــنَّ بع�َس احلذوف يكتنُفها خفـــاٌء وَلب�ٌس �سديٌد 

ـــُه لـــه ويحيُط بـــه اإاّل ذو فقٍه بلـــ�ساِن العرِب  ال يتنبَّ

ونظاِمه اللُّغويِّ املتكامِل �سرًفا ونحًوا وبالغًة.
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وقد امتاَز الَفّراُء بالتَّنبُّه اإىل موا�سِع احلذوف 

ا  يف البيان القراآيّن، ومل يكتِف بذلك، بل متيَّز اأي�سً

بتقدير املحذوِف يف كلِّ مو�سٍع، وتعّداه اأحياًنا اإىل 

بيـــان احلكمة من هذا احلـــذف يف بع�ِس املوا�سع، 

ْحوّيـــن  واإ�ساراُتـــه هـــذه كانـــت نـــوًرا ِللُّغوّيـــن والنَّ

والبالغّين ِمن بعِده.

ُل بـــكلِّ  ـــ�سِ وال ريـــَب يف اأّن اأ�سلـــوَب احلـــذِف يتَّ

علٍم وباٍب وفنٍّ ومبحـــٍث و�سنعٍة من علوم البالغِة 

�سوا له  العربّيـــة، بيَد اأّن البالغيِّن اآَثروا اأْن ُيخ�سِّ

كالًمـــا م�ستِقالًّ يف علـــم املعاين، يف بـــاب االإيجاز 

واالإطناب واملـــ�ساواة، عنَدما تكّلمـــوا على االإيجاز 

باحلذف، وق�ّسمـــوه اإىل: اإيجاز احلرف، اأو اال�سم 

امل�ساف، اأو املـــ�ساف اإليه، اأو اال�سم املو�سوف، اأو 

فـــة، اأو الـُم�سنـــد، اأو الـُم�سند اإليـــه، اأو ُمتعلَّق،  ال�سِّ

اأو فعـــل الـــ�ّسرط، اأو جوابه، اأو ُجملـــة، اأو اأكرث من 

جملة. على اأّن غـــرَي قليٍل من االآياِت القراآنيِة التي 

يذكُرها البالغيُّون يف هـــذا الباب قد �سبَق للفّراء 

ًة املوا�سَع امل�سِكلَة على الَفْهم. اأْن اأو�سَحها، وخا�سّ

ومن ذلك اأّن القزوينـــيَّ )ت739هـ/1338م( 

يف اأثنـــاء كالِمه علـــى االإيجاِز باحلـــذف يف كتاِبه 

ـرِط بقوِله  تلخي�س املفتاح؛ َمثََّل حلذِف جواِب ال�سَّ

ا  يُكۡم واَماَ يۡديِ
اَ
ا باَۡناَ أ اَُهُم ٱتَُّقَتَتواْ ماَ تعـــاىل: {ِإَوذاَا قيِيلاَ ل

ۡن ءاَاياَةٖ  تيِيهيِم ميِّ
ۡ
ا تاَأ ُوناَ ٤٥ واَماَ لَُّكۡم تُرۡحاَ ُكَتَتۡم لاَعاَ ۡلفاَ خاَ

ناَ ٤٦} َتَتا ُمۡعريِضيِ ۡنهاَ نُواْ عاَ يِّهيَِتَتۡم إيِلَّ كاَ ب َٰتَتتيِ راَ َتَتۡن ءاَاياَ ميِّ

 

َح احلـــذَف بقوِلـــه: »اأي:  ]يـــ�س : 45-46[، واأو�سَ
وا؛ بدليِل ما بعَدُه، اأو للّداللة على اأّنه �سيٌء  اأعـــَر�سُ

ال يحيـــُط به الو�سُف، اأو لتذهَب نفـــ�ُس ال�ّسامِع كلَّ 

.
)1(

مذهٍب مُمكٍن«

انظر: الَقزوينّي، تلخي�س املفتاح، �س67.   )1(

والفـــّراء قبَل خم�سِة قـــروٍن علََّق على هذه االآيِة 

} جواٌب 
ناَ ا ُمۡعريِضيِ ۡنهاَ نُواْ عاَ بقوِله: »وقولـــه: {إيِلَّ كاَ

اَُهُم ٱتَُّقواْ}؛ فلّما  لالآيِة، وجواٌب لقوِلـــه {ِإَوذاَا قيِيلاَ ل

اأْن كاُنوا ُمْعِر�سَن عن ُكّل اآيٍة كفى جواُب واحدٍة ِمن 

ْعَر�سوا، 
َ
ثنتـــن؛ الأّن املعنى: واإذا قيل لهـــم: اتَّقوا اأ

.
)2(

ْعَر�سوا«
َ
واإذا اأتتهم اآيٌة اأ

بعـــَد هذا مُيكُنك اأن ت�سنَع ُمقاَي�َسًة بن تعليَقي 

ُح لَك الفرَق يف زاويِة  الَفّراء والقزوينّي؛ فهي ُتو�سِ

رين؛ واإّن َمن  َظِر بَن الفـــّراء والبالغيِّن املتاأخِّ النَّ

يقراأْ كتاَب معاين القراآن للفـــّراء، وُيحلِّْل تعليقاِته 

على امل�سائل البالغّية؛ يعلْم يقيًنا اأّن الَفّراَء ينظُر 

بعِن النَّحويِّ اللُّغويِّ اّلذي يهتمُّ بتاأ�سيِل االأ�ساليِب 

اللُّغويِة من حذٍف وا�ستعـــارٍة وت�سبيٍه وجماز وقلب 

وزيـــادة وتعريـــ�ٍس وجتريد، ويبحُث عـــن نظائِرها 

من ف�سيِح كالم العرب، وينظُر اإىل هذه االأ�ساليِب 

َد بدّقـــٍة ُحكَمها اأجائزٌة هي  بنظـــرٍة معيارّية؛ لُيحدِّ

اأم ممتِنعٌة اأم واجبة؟

َر  فمثـــاًل يف اأ�سلـــوب احلـــذِف ُيحـــاوُل اأْن ُيقـــدِّ

بالّدليـــل  ُم�ستعيًنـــا  �سحيًحـــا  تقديـــًرا  املحـــذوَف 

والقرائـــن، بينمـــا يبحـــُث البالغيُّون عـــن القيمة 

اجلمالّيـــة اّلتـــي اأ�سفاهـــا احلـــذُف علـــى الّنـــ�ّس 

القـــراآيّن، فـــكاأّن الفـــّراَء كان ي�ساأُل نفـــ�َسه �سوؤااًل: 

اأيـــن موطـــُن احلـــذف؟ ومـــا ُحكم هـــذا احلذف؟ 

ومـــا تقديـــُر املحـــذوف؟ ومـــا الّدليـــُل علـــى هـــذا 

احلذف وعلى �سّحة تقديـــر املحذوف؟ بينما كان 

البالغيُّون ي�ساألـــون اأنف�َسهم: ما احلكمة البالغّية 

واجلمالّيـــة التـــي اأراَدها البياُن القـــراآينُّ من وراِء 

هذا احلذف؟

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 2/379.   )2(
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ف�ساًل عن كوِن البالغّين يح�ِسدون هذه االأمثلَة 

يف بـــاب االإيجـــاِز باحلـــذِف مثـــاًل، بيَنمـــا الفّراُء 

-كغـــرِيه مـــن ُنحـــاِة زماِنـــه- ُيعالـــُج كلَّ م�ساألٍة يف 

ورَة القراآنّيَة كاملًة، وال  �سياِقها عنَدما ي�سرُح الـــ�سُّ

ُيفِرُد لكّل م�ساألٍة باًبا ُم�ستِقالًّ كما فعَل البالغّيون، 

فالفـــّراُء تكلَّـــَم كثـــرًيا علـــى التَّ�سبيه ومل ُيفـــِرْد له 

باًبا، وتكلَّـــم كثرًيا عن الكناية ومل ُيفـــِرْد لها باًبا؛ 

الأّن الهـــدَف من كتابه لي�س تعليَم البالغِة العربّية، 

واإمّنـــا كاَن الهدُف مـــن كتاِبه بياَن مـــا قد ي�ستغلُق 

علـــى الّنـــا�س وُيـــ�سِكُل عليهـــم مـــن معـــاين كلمات 

القـــراآن الكرمي، وُجَمِلـــه، واأ�ساليِبـــه، ويف معِر�ِس 

َطها  دٍة تلقَّ بياِنـــه هذا تعّر�َس مل�سائَل بالغّيـــٍة متعدِّ

وا لها امل�سطلحاِت  �سُ البالغّيـــون فيما بعُد، وخ�سّ

وها باحلدود الّدقيقـــِة، ومثَّلوا لها  املنا�سبـــَة، وحدُّ

حة. باالأمثلة املو�سِّ

وال ريـــَب يف اأنَّ ُكُتـــَب البالغـــِة الّتعليمّيـــَة عند 

رين؛ كال�ّسّكاكّي والقزويني والّتفتازايّن كاَن  املتاأخِّ

لها فائدٌة عظيمة يف تي�سري تعليم البالغة؛ اإاّل اأّنها 

حن �سنعت اأبواًبا مثل )اال�ستعارة( اأو )االإطناب( 

بـــاق( وجمَعت  اأو )اأحـــوال امل�سنـــد اإليـــه( اأو )الطِّ

حتَتهـــا االأمثلَة واالأ�سباَه والّنظائـــَر؛ وقْعنا يف خطاأٍ 

كبري يف تدري�س البالغة؛ اإذ راَعينا قواَعَد البالغة 

 االآيَة 
ُ
واأهَمْلنـــا ُروَحهـــا. فاأ�سبَح طالُب العلِم يقـــراأ

نعة البالغّية معزولـــًة عن �سياِقها  التي فيهـــا ال�سّ

و�سباِقهـــا واملقام الـــذي قيَلت فيه و�سبـــب النُّزوِل 

خـــرى لبعـــ�س كلمات االآيـــة، وهذا 
ُ
والقـــراءات االأ

ـــَي مـــن ُفـــر�سِة الفهم العميـــق لالآية  يحـــرُم املتلقِّ

ويحرمـــه مـــن معرفـــة الغـــر�س البيايّن مـــن هذه 

نعـــة البالغّية؛ لذا فـــاإّن درا�سَة البالغة اأمتُع  ال�سَّ

واأنفُع ما تكوُن يف ُكُتِب التَّف�سرِي؛ الأّنها تدر�ُس بالغة 

االآية يف �سياِقها؛ ولي�س كجزيرة معزولة؛ كما تفعُل 

عـــر  ريـــن. كمـــا اأّن درا�سة بالغـــة ال�سِّ كُتـــُب املتاأخِّ

اأجمُل مـــا تكـــوُن يف الُكُتب الّنقديـــة البالغّية مثل 

عر وَنْقِده البن ر�سيق  ناعـــة ال�سِّ كتاب الُعمدة يف �سِ

الَقريواين )ت463هـ/1071م(، واأ�سرار البالغة 

لعبـــد القاهر اجلرجـــايّن )ت471هــــ/1078م(، 

واملثـــل ال�ّسائر يف اأدب الكاتب وال�ّساعر البن االأثري 

)ت637هـ/1239م(. ونحن نحتاُج من الّدار�سن 

يف اأّياِمنـــا اأن يـــدر�ُسوا بالغـــة القـــراآن واحلديـــث 

وال�ّسعـــر والّنرث يف �سياقاِتهـــا، واأن ُيحلِّلوها حتلياًل 

رف والّنحو وقواعد البالغة  بالغيًّا ينظُر اإىل ال�سّ

ـــرات  واإىل االأ�سوات واملو�سيقـــى واخُلطـــوط واملوؤثِّ

الّثقافّية واملعرفّية والّدينية والّتاريخية يف الكالم، 

وال قيمَة اإطالًقا للقول: هنا يوجُد ا�ستعارة مكنّية، 

م؛  هنا يوجد طباق، وهنا تاأكيد املدح مبا ي�سبه الذَّ

طة،  فهـــذا كالٌم ُيح�ِسُنه طالٌب يف املـــدر�سة املتو�سِّ

بل املطلـــوب من دار�س االأدب هـــو الّتحليل العميق 

واأ�سراِره  وخياِلـــه  الّنـــ�ّس  عاطفـــِة  يف  والغـــو�س 

واأبعـــاِده ومراميـــه ومقا�سِده الوا�سحـــة واخلفّية، 

وباخت�ساٍر �سديد نقوُل: ينبغي للبالغّي اأن يقراأ ما 

طور. بن ال�سُّ

َح منهُج الَفـــّراء يف معاجلة امل�سائل  ولكـــي يتَّ�سِ

البالغّية �سُنورُد منوذًجا اآخَر من اأ�سلوِب احلذف؛ 

يِكاَ  ٰل ذاَ اۚ كاَ هاَ يِباَۡعضيِ ُقۡلناَا ٱۡضيُِبَتَتوهُ ب ففـــي قوِله تعاىل: {فاَ

 {
لَُّكۡم تاَۡعقيِلُوناَ ٰتيِهيۦِ لاَعاَ ُيريِيُكۡم ءاَاياَ ٰ واَ ۡوتاَ ُ ٱلۡماَ يُۡحيِ ٱللَّ

ُقۡلناَا ٱۡضيُِبوهُ  ]البقرة : 73[ قال الفّراُء: »قوُله: { فاَ
ِرَب بالَفِخـــِذ الُيْمنـــى،  َتَتاۚ } ُيقـــال: اإّنـــه �سُ هاَ يِباَۡعضيِ ب
 عّز 

َّ
َنب. ُثـــمَّ قال اهلل ِرب بالذَّ هـــم يقـــوُل: �سُ وبع�سُ

} معناه، واهلل  ٰ َتَتۡوتاَ ُ ٱلۡماَ يِكاَ يَُتَتۡحيِ ٱللَّ ٰل ذاَ وجـــّل: {كاَ

يِكاَ يُۡحيِ  ٰل ذاَ اۚ}، فيحيا، { كاَ هاَ يِباَۡعضيِ اأعلـــم: {ٱۡضيُِبوهُ ب
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} اأي: اعتِروا، وال جتَحـــدوا بالَبْعث.  ٰ َتَتۡوتاَ ُ ٱلۡماَ ٱللَّ
اكاَ  يِّعاَصاَ نيِ ٱۡضيِب ب

اَ
واأ�سَمـــَر )فيحيا(، كما قـــال: {أ

عـــراء : 63[ واملعنى، واهلل  } ]ال�سُّ
لاََتَتقاَ ۖ فاَٱنفاَ ٱۡلاَۡحراَ

.
)1(

اأعلم: ف�سرب البحَر، فانفلق«

فالقزوينيُّ يف باب االإيجاز باحلذف، يذكُر اأنواَع 

احلذف، في�سُل اإىل حذف اأكرَث من جملٍة، فيقوُل: 

ويِيليِهيۦِ 
ۡ
يِتاَأ ناَبيُِّئُكم ب

ُ
ناَا۠ أ

اَ
»واإّما اأكرُث ِمن جملٍة، نحُو: { أ

َتَتلُونيِ ٤٥ يُوُسَتَتُف } ]يو�سف : 45 - 46[ اأي:  رۡسيِ
اَ
فاَأ

وؤيا، ففعُلوا، واأتاُه، فقال  ُه الرُّ �ْسَتْعِرَ
َ
اإىل ُيـــو�ُسَف؛ اِلأ

.
)2(

له: يا يو�سُف«

وقـــد كان الفـــّراء قبـــَل ُقـــروٍن اأ�ساَر اإىل هـــذا 

 ٣٩ ٓ ۡينيِ ٰ عاَ اَ ُۡصناَعاَ عاَ ليِ احلذِف؛ اإْذ قـــال: »قوُله: { واَ

تاَُقوُل } ]طـــه : 39-40[ َذَكَر  ۡخُتكاَ فاَ
ُ
ٓ أ إيِۡذ تاَۡمَتَت�يِ

املـــ�سَي وحـــَده، ومل َيذُكـــْر اأّنها مـــ�سْت حّتى دخلْت 

ْئـــِر. وهذا يف  ْتُهـــم علـــى الظِّ علـــى اآل فرعـــوَن فدلَّ

ويِيليِهيۦِ 
ۡ
يِتاَأ ناَبيُِّئُكم ب

ُ
ناَا۠ أ

اَ
التَّنزيل كثـــرٌي؛ مثله قوله: { أ

ْر�ِسَل، 
ُ
لُونيِ } ]يو�سف : 45-46[، ومل يُقْل: فاأ رۡسيِ

اَ
فاَأ

فَدَخـــَل، فقـــاَل: يو�سُف. وهو مـــن كالِم العرِب: اأْن 

جتتـــزَئ بحذِف كثرٍي من الـــكالم وبقليِله؛ اإذا كاَن 

.
)3(

املعنى معروًفا«

ُر فيه قـــوَل اهلل تعاىل:  ويف مـــو�سٍع اآخـــَر ُيفـــ�سِّ

يِهيَِتَتُم  قُلُوب ۡشيُِبَتَتواْ فيِ 
ُ
أ واَ ۡيناََتَتا  صاَ َتَتميِۡعناَا واَعاَ ساَ { قاَالَُتَتواْ 

يُِكۡفريِهيِۡمۚ } ]البقرة : 93[ قـــاَل الفّراُء:  ٱۡلعيِۡجَتَتلاَ ب
ۡيناَا } معناه: �سمْعنا قولك،  صاَ َتَتميِۡعناَا واَعاَ »قوله: { ساَ

يِهيُِم  ۡشيُِبَتَتواْ فيِ قُلُوب
ُ
أ ينـــا اأمـــَرك. وقولـــه: { واَ وَع�سَ

يُِكۡفريِهيِۡمۚ }؛ فاإّنه اأراد: ُحبَّ الِعْجِل، ومثُل  ٱۡلعيِۡجلاَ ب
انظر: املرجع نف�سه، 1/49.   )1(

انظر: القزوينّي، تلخي�س املفتاح، �س67.   )2(

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 2/179.   )3(

ۡس أَليِ  هذا مّما حتذُفـــه العرُب كثريًا؛ قال اهلل: { واَ

اۖ }  ۡقباَۡلناَا فيِيهاَ
اَ
ٓ أ ا واَٱۡلعيِ�اَ ٱلََّتَتتيِ ۡرياََتَتةاَ ٱلَّتيِ ُكنََّتَتا فيِيهاَ ٱۡلقاَ

]يـــو�سف:82[، واملعنـــى: �َسْل اأهَل القريـــِة، واأهَل 
.

)4(

الِعرِي«

رابعًا: اللتفات.

االلتفـــاُت: هـــو التَّعبـــرُي عن معًنـــى بطريٍق من 

ُرق الّثالثـــة )التَّكلُّم، واخِلطاب، والَغيبة( بعَد  الطُّ

ُرق  الّتعبرِي عن ذلك املعنى بطريٍق اآخَر من تلك الطُّ

الّثالثة؛ ب�سرِط اأن يكوَن الّتعبرُي الّثاين على خالِف 

ُبه ال�ّسامُع. ما يقت�سيه الّظاهُر، ويرتقَّ

ومـــن اأمثلـــِة االلتفات التـــي �ساَقهـــا البالغّيون 

ۡيباَ  اَۡوٖم لَّ راَ اميُِع ٱنلَّاسيِ ليِ بَّناَآ إيِنَّكاَ جاَ قوُله تعاىل: { راَ

اداَ } ]اآل عمران : 9[  اَ لاَ ُيۡليَِتَتُف ٱلۡميِيعاَ فيِيهيِۚ إيِنَّ ٱللَّ
وا عن اهلل جلَّ وعـــال اأّواًل بطريِق  فاملتكلِّمـــون عـــرَّ

وا  نا اإّنك...( ُثمَّ عرَّ اخِلطاب )اإنََّك(، يعني: )يا ربَّ

اداَ }  اَ لاَ ُيۡليُِف ٱلۡميِيعاَ ثانيـــًة بطريِق الَغيبة { إيِنَّ ٱللَّ

علـــى خالِف مـــا يقت�سيه منهم ظاهـــُر احلال من 

ا�ستمـــرار اخِلطـــاب؛ كاأْن ُيقـــال: )اإّنـــك ال ُتخِلُف 

ُبه. امليعاد(، وهو ما ينتظُره ال�ّسامُع ويرتقَّ

دٍة؛ منها: موا اللتفاَت اإىل �سوٍر متعدِّ وق�سَّ

يِي  ۡعُبُد ٱلَّ
اَ
اَ لاَ أ ا ليِ واَماَ من الّتكلُّم اإىل اخلطاب: {●●

} ]ي�س : 22[.
ُعوناَ ۡهيِ تُرۡجاَ نيِ ِإَولاَ راَ فاَطاَ

ۡوثاَراَ ١●●  ٰكاَ ٱۡلكاَ ۡيناَ ۡعطاَ
اَ
من التَّكلُّم اإىل الَغيبة: {إيِنَّآ أ

يِّكاَ واَٱۡناَۡر ٢ } ]الكوثر : 2-1[. ب يِراَ ّ ل
ليِ فاَصاَ

بَُّكۡم ُثمَّ  واَٱۡستاَۡغفيُِرواْ راَ من اخلطاِب اإىل الّتكلُّم: {●●

ُدوٌد} ]هود : 90[. يٌم واَ بيِّ راَحيِ ۡهيِۚ إيِنَّ راَ تُوُبٓواْ إيِلاَ
انظر: املرجع نف�سه، 1/61.   )4(
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ٗة  مَّ
ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
ٓ أ يۦِ ه َٰتَتذيِ إيِنَّ هاَ من اخِلطـــاب اإىل الَغيبة: {●●

ۡمراَُهم 
اَ
ُعٓواْ أ طَّ تاَقاَ بُُّكَتَتۡم فاَٱۡعُبَتَتُدونيِ ٩٢ واَ ناَا۠ راَ

اَ
أ ٗة واَ َتَتداَ ٰحيِ واَ

ُعوناَ ٩٣} ]االأنبياء : 93-92[. ٰجيِ ۡناَا راَ باَۡيناَُهۡمۖ ُكٌّ إيِلاَ
َتَتلاَ  رۡساَ

اَ
أ يِٓي  ٱلَّ  ُ واَٱللَّ ــم: {●● الّتكلُـّ اإىل  الَغيبـــة  مـــن 

ييِّٖت  ٖ مَّ ٰ باََتَت�اَ ُٰه إيِلاَ اٗبا فاَُسَتَتۡقناَ َتَتحاَ ُتثيَِتَتُ� ساَ َٰتَتحاَ فاَ ياَ ٱلريِّ
يِكاَ ٱلنُُّشَتَتوُر}  ٰل ذاَ اۚ كاَ يِهاَ ۡوت ۡرضاَ باَۡعداَ ماَ

اَ
يِهيِ ٱۡل ۡحياَۡيناَا ب

اَ
فاَأ

]فاطر : 9[.
ٰليِكيِ ياََتَتۡوميِ ٱدّليِينيِ ٤●●   مـــن الَغيبـــة اإىل اخِلطـــاب: {ماَ

اَۡستاَعيُِن ٥} ]الفاحتة : 5-4[. إيِيَّاكاَ ناَۡعُبُد ِإَويَّاكاَ ن
ولعلَّ اأو�َسَع درا�سٍة بالغّية الأ�سلوِب االلتفاِت هي 

ما اأورَدُه ابُن االأثري )ت637هـ/1239م( يف كتاِبه 

املثل ال�ّسائـــر يف اأدِب الكاتِب وال�ّساعر، وفيه اأ�ساَر 

اإىل �سبـــب ت�سميـــِة اأ�سلـــوب االلتفات بهـــذا اال�سم 

بقوِلـــه: »وحقيقُته ماأخوذٌة من التفاِت االإن�ساِن عن 

مييِنـــه و�ِسماِله، فهـــو ُيْقِبُل بوجِهه تـــارًة كذا وتارًة 

ًة؛  كـــذا. وكذلك يكوُن هذا الّنوُع مـــن الكالِم خا�سّ

الأّنه ُيْنَتَقُل فيه ِمـــن �سيغٍة اإىل �سيغٍة، كانتقاٍل من 

ِخطاٍب حا�سٍر اإىل غائٍب، اأو من خطاٍب غائٍب اإىل 

.
)1(

حا�سٍر«

ّكاكيُّ )ت626هـ/1229م( اأَدَخَل االلتفاَت  وال�سَّ

يف علـــم املعـــاين، وتبَعه يف ذلك القزوينـــّي و�سائُر 

ّكاكـــّي يف جمالّية  �ُسّراح التَّلخيـــ�س، وقـــد قال ال�سَّ

االلتفـــات: »والعرُب َي�ستكرثون منه، ويَرون الكالَم 

ْدَخَل يف الَقبول 
َ
اإذا انتقَل مـــن اأ�سلوٍب اإىل اأ�سلوٍب اأ

مالأ 
َ
عنـــد ال�ّسامـــع، واأحـــ�َسَن تطريـــًة لن�ساِطـــه، واأ

الـَمَثل ال�ّسائر يف اأدب  انظر: ابن االأثري، �سياء الدين )ت637هـ/1239م(،    )1(

الكاتب وال�ّساعر، 2/135.

با�ستدرار اإ�سغائه. وهم اأحرياُء بذلك؛ األي�س ِقرى 

َبهم  يف َداأْ االأ�سياِف �َسِجّيَتهم، وَنْحـــُر الِع�سار لل�سَّ

ًما، 
ْ
ِديـ

َ
ْدواِر لهـــم اأ

َ
َقْت اأيدي االأ رياهـــم -ال َمزَّ وِهجِّ

َفرتاُهـــم ُيْح�ِسنون ِقرى 
َ
وال اأباَحـــْت لهم َحِرمًيا - اأ

االأ�سبـــاِح؛ فُيخالفـــون فيـــه بَن لـــوٍن ولـــوٍن، وَطْعٍم 

وطعـــٍم، وال ُيْح�ِسُنـــوَن ِقرى االأرواِح، فـــال ُيخاِلفون 

. فقد 
)2(

فيـــه بَن اأ�سلوٍب واأ�سلوٍب، واإيـــراٍد واإيراٍد«

اجتهـــَد ال�ّسّكاكيُّ يف اإظهار االأثـــر الّنف�سّي اجلميل 

ي. الذي يفعُله اأ�سلوب االلتفات عنَد املتلقِّ

َه على اأ�سلوِب  واأّما الفّراُء فاإّنه ِمن اأوائِل َمن نبَّ

َف  ه، فعلى �سبيِل املثال عنَدما توقَّ االلتفاِت ومل ُي�سمِّ

ناَ لاَُكۡم ءاَاياََتَتٌة فيِ فيِئاَتاَۡنيِ  عنـــَد قوِله تعاىل: { قاََتَتۡد كاَ

ۡوناَُهم  ةٌ ياَراَ فيِراَ ٰى كاَ ۡخراَ
ُ
أ يِ واَ َتَتبيِيليِ ٱللَّ ٰتيُِل فيِ ساَ تاَاۖ فيِئاٌَة تُقاَ ٱۡلاَقاَ

آُءۚ إيِنَّ فيِ  اَشاَ ن ي يۦِ ماَ يِناَۡصيِه يُِّد ب ي ُ يُؤاَ ۚ واَٱللَّ ۡنيِ ياَ ٱۡلعاَ
ۡ
أ ۡثلاَۡيهيِۡم راَ ميِّ

ٰريِ} ]اآل عمران : 31[. بۡصاَ
اَ
ْوليِ ٱۡل

ُ يِكاَ لاَعيِۡباَٗة ليِّ ٰل ذاَ

هـــذه االآيُة الكرميـــُة -كما يـــدلُّ �ِسباُقها، وكما 

رون - ُتخاِطـــُب اليهـــوَد؛ وُتوِعُدهـــم  ذَكـــَر املفـــ�سِّ

باخُلـــ�سران والهالك، وتدعوهـــم الأخِذ العرِة من 

اأهـــل َبْدر، كيـــَف ن�سَرُهم اهلل وهـــم ِقّلٌة، وقد كان 

امل�سلمون َيَرون بعيوِنهم جي�َس امل�سركن الذين بلَغ 

عدُدهـــم ت�سَعمئـــٍة وخم�سن رُجـــاًل، على حن كان 

عدد امل�سلمن ثالَثمئٍة واأربعَة ع�َسَر رُجاًل.

نافـــع  االإمـــام  قـــراءة  علـــى  الفـــّراُء  فعلَّـــَق 

: )َتَرْوَنهم( 
َ
)ت169هــــ/785م( بقوِله: »وَمْن قَراأ

َذَهـــَب اإىل اليهـــوِد؛ الأّنـــه خاَطَبهـــم، وَمـــن قـــاَل: 

)َيَرْوَنُهـــْم(؛ َفَعلى ذلك ]يقـــ�سد: تبقى داّلًة على 

 ٰٓ تَّ اليهود؛ ولكن عن طريق االلتفات[ كما قال: {حاَ

انظر: ال�ّسّكاكّي، اأبو يعقوب، مفتاح العلوم، 1/199.   )2(
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يِهيِم} ]يون�س : 22[، واإْن  ۡيناَ ب راَ إيِذاَا ُكنُتۡم فيِ ٱۡلُفۡلكيِ واَجاَ
.

)1(

�سئَت جعلَت )يرونهم( للم�سلمن دوَن اليهود«

ُلها هو  ون�ستنتُج من هذا االقتبا�س ثالثة اأمور: اأوَّ

تنبُّه الفّراء اإىل اأ�سلوب االلتفات دون ت�سميته، ودون 

و�سِع حـــدٍّ اأو تعريٍف وا�سٍح له، وثانيهـــا: اأّن الفّراء 

كان يـــ�سرُح االأ�سلوب البالغّي يف اآيـــٍة ّما عر اإيراد 

َخر، وثالثها: براعة 
ُ
نظائـــِر هذا االأ�سلوب يف اآيـــاٍت اأ

الفـــّراء يف الّتوجيه البالغـــّي للقـــراءات القراآنّية، 

وهذا اأمٌر جليٌّ يف كّل كتابه معاين القراآن.

لاَةاَ ٢٠  اجيِ َّ باََتَتۡل ُتيِبُّوناَ ٱۡلعاَ ويف قوِلـــه تعاىل: { كاَ

} ]القيامـــة : 20-21[ »رويت 
ةاَ َتَتراَ ُروناَ ٱٓأۡلخيِ تاََتَتذاَ واَ

بُّوَن(،  : )َبْل حُتِ
َّ

عـــن علّي بن اأبي طالب، رحمه اهلل

)َوَتـــَذُروَن( بالّتـــاء، وقراأهـــا َكِثرٌي: )بـــل يحبون( 

بالياء، والقراآن ياأتي على اأن يخاطب املنزل عليهم 

 ٰٓ تَّ اأحياًنـــا، وحينا ُيجعلـــون كالَغَيب؛ كقولـــه: { حاَ

 { ييِّباَةٖ يِريِيَتَتٖح طاَ يِهيِم ب ۡيَتَتناَ ب راَ إيِذاَا ُكنُتَتَتۡم فيِ ٱۡلُفۡلَتَتكيِ واَجاَ
. وُيلَحـــُظ اأّن الفـــّراَء مل يدر�ْس 

)2( 

]يونـــ�س : 22[«
رون،  ُكلَّ اأنـــواِع االلتفاِت التـــي ا�ستق�ساهـــا املتاأخِّ

ْز جمـــاَل االلتفاِت وبالغَتـــه يف كلِّ موطٍن  ومل ُيـــْرِ

َوَرَد فيه.

خاِم�ضًا: الِكناية

الِكنايـــُة فنٌّ راٍق من فنون القـــوِل عنَد العرِب، 

العـــرب يف كالِمهـــا وطرائـــق  �َسَنَ  ْخـــُرْ 
َ
يـ ومـــْن 

�سلـــوب الكناية من قيمٍة 
ُ
تعبريها يعلـــْم يقيًنا ما الأ

جمالّية وبالغّية عنَدهم. وقد اهتّم علماُء العربّية 

باأ�سلـــوب  ال�ّسريعـــة  علمـــاء  وُمعَظـــُم  رون  واملفـــ�سِّ

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 1/195.   )1(

انظر: املرجع نف�سه، 3/211.   )2(

الكنايـــة، واجتهـــدوا يف درا�سِتـــه ب�سبـــب اّت�سالـــه 

الوثيق بتف�سري القراآن الكرمي، وبعلم الفقه، وغري 

�سول الفقه تهتمُّ مببحث 
ُ
ذلك؛ فوجدنا ُم�سّنفاِت اأ

الكناية، وكذلـــك م�سّنفات علوم القـــراآن، ف�ساًل 

فات البالغة. عن ُم�سنَّ

مـــه الّزمنـــّي- �سهٌم يف  وكان للفـــّراء -مـــع تقدُّ

اإ�ساءة مبحِث الكنايـــة؛ فقد ورَد م�سطلُح الكناية 

َتَتن لَّ  ٰكيِ لاَ يف كتاِبـــه غـــرَي مـــّرة؛ كقوِلـــه: »...{واَ

كاح.  ]البقرة : 235[، يريُد: النِّ ا}  ًّ تُواَاعيُِدوُهنَّ سيِ
 { يِطيِ آئ َتَتناَ ٱۡلغاَ نُكم ميِّ ٌد ميِّ حاَ

اَ
َتَتآءاَ أ ۡو جاَ

اَ
وكمـــا قال: {أ

حـــراء، واملراد من  ]الّنـــ�ساء : 43[ والغائط: ال�سّ
.

)3( 

ذلك: اأو ق�سى اأحد منكم حاجًة«

رون االآَخرون والبالغيُّون فاأفاُدوا  ُثّم جاَء املف�سِّ

ِمن �سرِحه هذا:

ا  لاَۡيُكۡم فيِيماَ لاَ ُجناََتَتاحاَ عاَ واَ ففـــي قوله تعـــاىل: { ●●

 ٓ ۡكناَنُتۡم فيِ
اَ
ۡو أ

اَ
َتَتآءيِ أ يِّساَ ۡطباَةيِ ٱلن يَِتَتهيۦِ ميِۡن خيِ رَّۡضُتم ب عاَ

ن  ٰكيِ لاَ تاَۡذُكُروناَُهنَّ واَ نَُّكۡم ساَ
اَ
ُ أ ليِماَ ٱللَّ ُكۡمۚ عاَ نُفسيِ

اَ
أ

ۡعُروٗفاۚ }  ن تاَُقولُواْ قاَۡوٗل مَّ
اَ
ا إيِلَّ أ ًّ لَّ تُواَاعيُِدوُهَتَتنَّ سيِ

]البقرة : 235[
م(: »اختلَف اأهُل  قال الّطرّي )ت310هـ/ 923●●

( الذي نهى اهلل تعاىل  رِّ الّتاأويـــِل يف معنى )الـــ�سِّ

هم: هو  عباَده عن ُمواَعَدة املعَتّدات به؛ فقال بع�سُ

نا...، وقال اآَخرون: بل معنى ذلك ال تاأخذوا  الزِّ

َيْنِكْحـــَن  اأاّل  ِعَدِدِهـــّن  وُعُهوَدهـــن يف  ميثاَقُهـــّن 

غرَيكـــم؛ كاأن يقـــول: )اإين عـــا�سق، وعاهدينـــي 

اأاّل َتَتَزوَّجي غريي( ونحو هذا، وقال اآخرون: بل 

ا...،  ِتِهـــنَّ �ِسرًّ معنى ذلـــك: وال َتْنِكُحوُهنَّ يف ِعدَّ

انظر: املرجع نف�سه، 3/16.   )3(
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واب يف تاأويل ذلك تاأويُل َمن  وىل االأقوال بال�سّ
َ
واأ

.
نا ]...[)1( ( يف هذا املو�سع: الزِّ رُّ قال: )ال�سِّ

م(:  )ت538هــــ/1144●● خمـــ�سريُّ  الزَّ وقـــال 

رُّ َوَقَع كنايًة  ا(. والـــ�سِّ »)ولكـــْن ال ُتواِعدوُهّن �ِسرًّ

 . كاح الـــذي هو الـــوطُء، الأّنه مّمـــا ُي�َسرُّ عـــن النِّ

وقيـــل معنـــاه: ال ُتواعدوُهـــنَّ ِجماًعـــا، وهـــو اأْن 

يقـــوَل لها: اإْن َنَكْحُتـــِك كان َكْيَت وكيت، يريد ما 

يجري بينهما حتت اللِّحاف. )اإاّل اأْن تقولوا قواًل 

معروًفـــا( يعنـــي: من غـــري َرَفـــٍث وال اإفحا�س يف 

ّر؛  الكالم. وقيل )التواعدوهن �سرًا(: اأي يف ال�سِّ

رِّ عبارٌة عـــن املواعدِة  علـــى اأّن املواعـــدَة يف ال�سِّ

َتُهـــنَّ يف الغالـــب مبـــا  مبـــا ُي�ْسَتْهَجـــُن؛ الأّن ُم�َسارَّ

ُي�ْسَتحيا من املجاَهَرِة به. وعن ابن عبا�س ر�سي 

ْن َتُقوُلوا َقْواًل َمْعُروفًا(: هو اأن 
َ
 عنهمـــا )اإِالَّ اأ

َّ
اهلل

.
)2(

يتواثقا اأاّل تتزّوج غريه«

َمْعَنى  وقـــال الّرازّي )ت606هــــ/1210م(: »ما ●●

ْهِر َوااْلإِْعاَلِن،  دُّ اجْلَ رَّ �سِ نَّ ال�سِّ
َ
َواُب: اأ ؟ َواجْلَ رِّ ال�سِّ

ْن َيُكوَن ال�سر هاهنا �سفة املواعدة على 
َ
َفَيْحَتِمُل اأ

ْن 
َ
ًة َوَيْحَتِمُل اأ يَّ معنـــى: َواَل ُتَواِعُدوُهنَّ ُمَواَعَدًة �ِسرِّ

َفًة ِلْلَمْوُعوِد ِبِه َعَلى َمْعَنى َواَل ُتواِعُدوُهنَّ  َيُكوَن �سِ

ا،  ِف َكْوِنِه �ِسرًّ وًفا ِبَو�سْ ـــِذي َيُكوُن َمْو�سُ ْيِء الَّ ِبال�سَّ

ْقِديَرْيِن،  ْظَهـــُر التَّ
َ
ِل َوُهَو اأ وَّ

َ
ْقِديـــِر ااْلأ ـــا َعَلى التَّ مَّ

َ
اأ

ْن ُيَواِعَدَها يِف 
َ
ُل: اأ وَّ

َ
]...[، َوَهاُهَنـــا اْحِتَمااَلٌت ااْلأ

َل ااْلآَيِة اإِْذٌن يِف  وَّ
َ
نَّ اأ

َ
َكاِح َفَيُكوُن امْلَْعَنى اأ رِّ ِبالنِّ الـــ�سِّ

ِريِح  ْطَبِة َواآِخَر ااْلآَيِة َمْنٌع َعِن التَّ�سْ ْعِري�ِس ِباخْلِ التَّ

َماِع  ْن ُيَواِعَدَهـــا ِبِذْكـــِر اجْلِ
َ

ـــايِن: اأ ْطَبـــِة الثَّ ِباخْلِ

رّي )ت310هـ/ 923م(، جامع البيان يف تاأويل القراآن، �س5/105  انظر: الطَّ   )1(

وما بعدها.

خم�سرّي، الك�ّساف، 284. انظر: الزَّ   )2(

ِة  ْجَنِبيَّ
َ
ْجَنِبيِّ َوااْلأ

َ
نَّ ِذْكَر َذِلَك َبـــَن ااْلأ

َ
َفـــِث، اِلأ َوالرَّ

 َعَلْيِه 
ُ َّ
لَّى اهلل ِبيِّ �سَ ْزَواِج النَّ

َ
َغرْيُ َجاِئٍز، َقاَل َتَعاىَل اِلأ

ْي 
َ
ْحَزاِب : 32[ اأ

َ
ْعَن ِباْلَقْوِل ]ااْلأ َو�َسلََّم: َفال َتْخ�سَ

َفِث �َسْيًئا َفَيْطَمَع الَِّذي يِف َقْلِبِه  ْمِر الرَّ
َ
اَل َتُقْلَن ِمْن اأ

�َسُن:  ْحـــَزاِب : 32[ الثَّاِلُث: َقـــاَل احْلَ
َ

َمَر�ٌس ]ااْلأ

ي يِف  َنا َطَعَن اْلَقا�سِ ا ِبالزِّ َولِكْن اَل ُتواِعُدوُهنَّ �ِسرًّ

َمٌة ِبااْلإِْطاَلِق  رَّ َهَذا اْلَوْجِه، َوَقاَل: اإِنَّ امْلَُواَعَدَة حُمَ

ِة  اِطُب َحاَل اْلِعدَّ فحمل الـــكالم َما ُيَخ�سُّ ِبِه اخْلَ

 َتَعـــاىَل َنَهى َعْن 
ُ َّ
ـــَواُب: ]....[ َفـــاهلل ْوىَل. َواجْلَ

َ
اأ

ْن ُي�َسارَّ 
َ
ْن َيُكـــوَن َذِلَك َنْهًيا َعـــْن اأ

َ
اِبُع: اأ َذِلـــَك الرَّ

نَّ َذِلَك ُيوِرُث َنْوَع ِريَبٍة 
َ

َة، اِلأ ْجَنِبيَّ
َ
َة ااْلأ

َ
ُجـــُل امْلَْراأ الرَّ

َحًدا 
َ
َج اأ ْن اَل َيَتَزوَّ

َ
ْن ُيَعاِهَدَها ِبـــاأ

َ
اِم�ُس: اأ ِفيَهـــا اخْلَ

رَّ َعَلى امْلَْوُعوِد ِبِه َفِفيِه  ا اإَِذا َحَمْلَنا ال�سِّ مَّ
َ
�ِسَواَها. اأ

.
)3( 

َماُع...« رُّ اجْلِ ُل: ال�سِّ وَّ
َ
ُوُجوٌه ااْلأ

اأردنـــا من اإيـــراد هـــذه االأمثلة مـــن تف�سريات 

ريـــن لهـــذه الكنايـــة القـــول بـــاأّن املف�ّسريـــن  املف�سِّ

والبالغّيـــن فيمـــا بعـــُد اأفاُدوا مّمـــا قالـــه الفّراُء 

ًرا قبل قروٍن. خُمت�سَ

اخلامتة:

وختاًما نرى اأّن الفّراء يف كتاِبه »معاين القراآن« 

قد َفَتح البـــاَب اأماَم درا�سة البالغة القراآنّية، وقد 

َع البـــذوَر االأوىل لكثرٍي مـــن امل�سائل البالغّية،  و�سَ

مـــن خالل التَّوقُّف عند املوا�سع التي فيها اأ�ساليُب 

ة  بالغّيٌة ُم�سِكلـــٌة على بع�س االأفهـــام، اأو هي َمِظنَّ

احلـــذف  اأو  الكنايـــة  اأو  املجـــاز  مثـــل  االإ�سكال، 

اأو امل�ساكلة وغري ذلك مّما يحتاُج اإىل اإي�ساح.

انظر: الّرازّي، فخر الّدين )606هـ/1210م(، مفاتيح الغيب، 6/471.   )3(
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وكان الفـــّراُء يعتنـــي بهـــذه االأ�ساليب من حيُث 

تاأ�سيُلها ون�سبُتها اإىل العرب القدماء، وا�ستح�ساُر 

نظائرها من القراآن الكرمي ومن احلديث ال�سريف 

ومـــن اأ�سعار العرب، ومل يكـــن يعتني بها كثرًيا من 

حيُث اإظهاُر اجلوانب اجلمالّية والوظائف البالغّية 

التي حّققْتها تلك االأ�ساليُب.

وكان الفّراُء يعالُج امل�ساألَة البالغّيَة كااللتفاِت 

مثاًل؛ بـــ�سرح ماهيتها، وا�ستح�سار نظائرها، دون 

ًنـــا، دون ت�سمية  ًدا وُمعيِّ اأن يـــ�سع لها تعريًفـــا حُمدِّ

هـــذه الفنون البالغّيـــة بامل�سطلحات التـــي تواَفَق 

عليها علماُء البالغة فيما بعُد.

وكان الفّراُء ُيويل القـــراءاِت القراآنّيَة اهتماًما 

د املعاين  د القـــراءات يف تعدُّ كبـــرًيا، وُيبُن اأثَر تعدُّ

والّتفـــ�سريات للعبارة الواحـــدة يف القراآن الكرمي، 

ُح بن القـــراءات بح�َسب موافقِتها املعنى  وهو ُيرجِّ

ُج اأكرَثها تخريًجا  القراآينَّ وقواعـــَد العربّية، وُيخرِّ

ـــا ُيـــ�سرُي اإىل �َسَعـــِة اّطالِعه وخرِتـــه بل�سان  بالغيًّ

العرب.

بيبليوغرافيا

القراآن الكرمي. ●●
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يف اأنواع البديـــع، ط1، حتقيق �ساكر هـادي �سكر، مطبعة 

الّنعمان، العراق- النَّجف، 1968م.

اح  القزوينّي، جالل الّديـــن )ت739هـ/1338م(، االإي�س●●

يف علـــوم البالغـــة ط3، عّلـــق عليهـ د.حممـــد عبد املنعم 

خفاجي، دار اجليل -بريوت، بال تاريخ.

عـــر اأبي مّتام  ِ العمـــريات، �سليمان، االإيـــهـام البالغّي )�س●●

والبحـــرتّي اأمنوذًجا(، اأطروحة دكتوراهـ، جامعة دم�سق، 

2013م.

م(، البالغة  َكـــة امليدايّن، عبـــد الّرحمـــن )ت2004●● َحَبنَّ

�ُس�ُسهـا، وعلومهـا، وفنونـــهـا(، ط4، دار القلم 
ُ
العربّيـــة )اأ

بدم�سق، 2013م.

القزوينّي، جالل الّديـــن )ت739هـ/1338م(، تلخي�س●● 

املفتـــاح )مطبوع يف بداية املطـــوَّل( ط2، حتقيق: د. عبد 

احلميد هـنداوّي، دار الكتب العلمّية بريوت، 2007م.

م(، احُلّجة للُقّراء  الفار�سّي، اأبـــو علـــّي )ت377هـ/987●●

بـــدر الديـــن قهـوجـــي -بـــ�سري  ال�ّسبعـــة، ط2، حتقيـــق: 

جويجابي، دار املاأمون للرتاث، دم�سق، 1993م.

(، خزانة االأدب  احلموّي، ابن ِحّجـــة )ت837هـ/1433م●●

وغاية االأرب، حتقيق: ع�سام �سقيو، دار ومكتبة الهـالل-

بريوت، دار البحار-بريوت، 2004م.

رح  العمـــريات، �سليمـــان، ُدَرُر الفرائـــد امل�ستح�سنـــة يف �س●●

جامعـــة  ماج�ستـــري،  ر�سالـــة  حنـــة،  ال�سِّ ابـــن  منظومـــة 

دم�سق،2010م.

راز  (، الطِّ العلـــوّي، يحيى بن حمـــزة )ت745هـ1344-م●●

الأ�سرار البالغـــة وعلـــوم حقائـــق االإعجـــاز، ط1، املكتبة 

الع�سرّية- بريوت، 1423م.

يـــن )ت763هـ/1362م(، عـــرو�س●●  ْبكـــّي، بـــهـاء الدِّ ال�سُّ

االأفـــراح يف �سرح تلخيـــ�س املفتـــاح، ط1، حتقيق: د.عبد 

احلميـــد هـنـــداوي، املكتبـــة الع�سرّية للّطباعـــة والّن�سر، 
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بريوت – لبنان، 2003م.

 ، ط2●● الِفـــهـِر�ست،  )ت438هـ/1047م(،  الّنـــدمي  ابـــن 

حتقيـــق: اإبراهـيم رمـــ�سان، دار املعرفة بريوت – لبنان، 

1997م.

، الكتاب، حتقيق: عبد  �سيبويهـ )ت180هـ796-م(، ط3●●

الم هـارون، مكتبة اخلاجني، القاهـرة، 1988م. ال�سَّ

اف عن حقائق  َّ الّزخمـــ�سرّي )ت538هـ/1144م(، الك�س●●

غوامـــ�س الّتنزيل وعيون االأقاويل يف وجوهـ الّتاأويل، ط1، 

حتقيـــق: عادل اأحمد عبد املوجـــود، وعلّي حمّمد معّو�س، 

يـــا�س، 1998م. وطبعة دار الكتاب  مكتبـــة العبيكان -الرِّ

العربّي – بريوت، ط3، 1407هـ.

م(، املثل  ابـــن االأثـــري، �سيـــاء الديـــن )ت637هـ/1239●●

ال�ّسائر يف اأدب الكاتب وال�ّساعر، حتقيق د. اأحمد احلويف، 

ود. بـــدوي طبانة، نهـ�سة م�سر للّطباعة والّتوزيع والّن�سر 

بالقـــاهـرة، وهـذهـ الّطبعـــة فـــهـار�ُسهـا م�سطربـــة وغري 

فحات، )د.ط.ت(. متوافقة مع ترقيم ال�سَّ

ل،  (، املطوَّ يـــن )ت793هـ/1390م●● التَّفتـــازايّن، �سعد الدِّ

ط2، حتقيق: د. عبد احلميد هـنداوّي، دار الكتب العلمّية 

بريوت، 2007م.

د  ـــا�سّي، عبـــد الّرحيـــم )ت963هـ/1556م(، معاهـ●● العبَّ

التَّن�سي�س علـــى �سواهـد التَّلخي�س، حتقيق ال�ّسيخ حمي 

الّدين عبد احلميد، مطبعة ال�ّسعادة - م�سر، 1947م.

، حتقيق:  اء )ت207هـ822-م(، معاين القراآن، ط1●● الَفرَّ

الّنجاتـــي والّنّجـــار وال�ّسلبـــّي، الـــّدار امل�سرّيـــة للّتاأليـــف 

والرّتجمة – م�سر.

م(، معجم االأدباء،  احلمـــوّي، ياقـــوت )ت626هـ/1229●●

ط1، حتقيـــق: اإحـــ�سان عّبـــا�س، دار الغـــرب االإ�سالمـــّي، 

بريوت، 1993م.

ا،  مطلوب، اأحمـــد، معجم امل�سطَلحات البالغّية وتطّورهـ●●

ط2، مكتبة لبنان نا�سرون، 2000م.

م(، مفاتيح الغيب،  الـــّرازّي، فخر الّدين )606هـ/1210●●

ط3، دار اإحياء الرتاث العربّي، بريوت، 1420هـ.

مفتـــاح  م(،  )ت626هـ/1229●● يعقـــوب  اأبـــو  ال�ّسّكاكـــّي، 

العلـــوم، ط2، عّلق عليهـ نعيـــم زرزور، دار الكتب العلمّية، 

بريوت – لبنان، 1987م.

ـــرث،  م(، نقـــد النَّ ابـــن جعفـــر، ُقدامـــة )ت337هـ/948●●

)د.ط(، دار الكتـــب العلمّية -بريوت، 1995م. )ويف اأّول 

الكتاب بحٌث للدكتور طه ح�سن بعنوان: »متهـيد يف البيان 

العربّي من اجلاحظ اإىل عبد القاهـر« ترجَمهـ عن االأ�سل 

الفرن�سّي عبد احلميد العّبادي(.

ـــكان )ت681هـ/1282م(، وفيات االأعيان●● واأنباء  ابن َخلِّ

اأبنـــاء الزمـــان، ط1، حتقيق: اإح�سان عّبـــا�س، دار �سادر 

-بريوت، )ت�سوير عن طبعة قدمية بتاريخ 1900م(.

 مقالت: 

ليمان  بالغـــة الت�سبيه عـــن مقا�سد القراآن الكـــرمي، د. �س●●

 ) EKEV AKADEMI DERGISI( ،ح�سن العمريات

ال�سنة:19، العدد:64، 2015م.

ليمان  عالقة علـــم البالغة بتف�سري القراآن الكـــرمي، د. �س●●

Sultan Mehmet İlmîAraştırmal( ،ح�سن العمريات

arinasanVeToplumBilimleri  Dergisi(، ال�سنة:4، 

العدد: 7، 2016م.

يـــل علوم  ــم الّلغـــة العربّيـــة وبالغتـــهـا و�سيلـــة لتح�س●● تعلُـّ

Dinbilim( ،ال�ّسريعـــة، د. �سليمـــان حـــ�سن العمـــريات

ال�سنـــة:16،   ،) leriAkademikAraştırmaDergisi

العدد:-16 اجللد:1، 2016م.
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اللسانيات اإلدراكية وتاريخ اللسانيات)))
بريجيت نرلي�ش وديفيد كالرك

نقله عن اللغة الإجنليزية:
(((

د. حافظ اإ�سماعيلي علوي

جامعة قطر

02/20/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/25/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

هـــذا	البحـــث	حديث	عن	ما�سي	الل�سانيات	االإدراكية	وتاريخها.	يركز	من	جهة	على	الرواد	الذين	ُيعرتف	

بريادتهم	لهذا	االجتاه،	كما	يو�سح	من	جهة	اأخرى	اأن	املنظرين	الذين	اعتربوا	مبثابة	مرجعية	�سلبية	يف	نظر	

بع�ض	الل�سانيني	االإدراكيني	هم	اأقرب	فعليا،	اإىل	املقاربة	االإدراكية.	

البحـــث،	اأي�سا،حديـــٌث	عن	اأفـــكار	حموريـــة	ذات	اأهمية	خا�سة	بالن�سبـــة	اإىل	الل�سانيـــات	االإدراكية	هي:	

املـــ�سرتك	الداليل،	واال�ستعارة،	والكناية،	واملعرفة	املج�سدنة،	والطبيعة	اجل�سطلتية	لل�سانيات...	وك�سٌف	عن	

اأهم	جتليات	اإ�سهام	الل�سانيني	فيها.

ن�ستطيـــع	مـــن	خالل	البحث،	اأيـــ�سا،	الوقوف	على	اجلـــذور	التاريخيـــة	البعيدة،	واالإرهـــا�سات	القريبة،	

واالأعمـــال	واالأفـــكار	الرائدة	التي	�سّكلـــت	تاريخ	حقل	الل�سانيـــات	االإدراكية	وكذا	�سياقـــات	ظهورها،	واأ�سهر	

التوجهات	املن�سوية	حتت	لوائها.	

الكلمات املفاتيح: الل�سانيات	-الل�سانيات	االإدراكية-	امل�سرتك	الداليل-	اال�ستعارة-	الكناية-	اجل�سطلت

))(	هذا	البحث	هو	ترجمة	للف�سل	)22(	من	كتاب:

DIRK GEERAERTS AND HUBERT CUYCKENS (eds.): THE OXFORD HAND BOOK OFCOGNITIVELINGUISTICS, Oxford Uni-
versity Press, 2007.
Brigitte Nerlich and David D. Clarke: Cognitive Linguistics and the History of Linguistics,pp589- 607						 وبيانات	الف�سل	على	النحو	االآتي:	

وجدير	بالذكر	اأين	ترجمت	»Cognitive«	بـ	»اإدراكية«	اأخذا	باقرتاح	اأ�ستاذي	الدكتور	حميي	الدين	حم�سب،	الذي	تعقب	يف	كتابه	االإدراكيات،	الرتجمات	االأخرى	املتداولة	يف	ال�سياق	العربي:	

املعرفية،	العرفنة،	العرفان	...	ثم	قدم	حججا	دامغة	ت�سند	اختياره.	ينظر	حتديدا	الف�سل	املعنون:	التحول	االإب�ستمولوجي	يف	مفهوم	االإدراك	الذهني	وواقع	تلقيه	امل�سطلحي	يف	املقابالت	

العربية)�ض	�ض110-43(.	حميي	الدين	حم�سب،	االإدراكيات،	اأبعاد	اإب�ستمولوجية	وجهات	تطبيقية،	دار	كنوز	املعرفة،	عمان،	االأردن،	الطبعة	االأوىل،	2017م.		

))( اأتوجه	بجزيل	ال�سكر	والتقدير	اإىل	االأ�ستاذين	الفا�سلني	وال�سديقني	العزيزين	الدكتور	حميي	الدين	حم�سب،	والدكتور	عبد	الرزاق	بنور	على	مراجعتهما	لهذه	الرتجمة	وجتويدها،	ولرفيق	

الدرب	اأخي	احممد	املالخ	كل	التقدير	على	مالحظاته	الوجيهة.	واأحتمل	وحدي	ما	قد	ي�سوب	الن�ض	املرتجم	من	نقائ�ض.[كل	الهوام�ض	الواردة	يف	الرتجمة	من	و�سع	املرتجم].
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Cognitive Linguistics and the History of Linguistics

Brigitte Nerlich and David D. Clarke
Tr: Hafid Ismaili Alaoui

Qatar University
Hafid.ismaili@qu.edu.qa

Abstract:
This study focuses on the past of Cognitive linguistics and its history in order to 

make clear that some of the theoreticians that served as a negative reference point 
for Cognitive Linguistics were actually closer to the cognitive approach than can be 
derived from the discussions.

The study will not, however, try to give an exhaustive overview of all relevant 
historical sources- actual ones or neglected ones. In particular, although the long past 
of Cognitive Linguistics overlaps significantly with that of philosophy, psychology, 
and the cognitive sciences, we it concentrate on the history of linguistics only, with 
an occasional excursion to the history of philosophy. Section 2 of this chapter briefly 
describes the internal history of Cognitive Linguistics. The following sections discuss 
three topic areas of specific importance for Cognitive Linguistics: polysemy, metaphor, 
and metonymy; the embodiment of cognition; and the Gestalt nature of linguistics.

Keywords: 

Linguistics- Cognitive linguistics- philosophy- psychology- cognitive sciences- 
polysemy, metaphor, and metonymy
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1. مقدمة:

 Friedrich اإبنغهـــاو�ض	 فريديريـــك	 ذكـــر	

Ebbinghaus	يف	�سنـــة	908)م	اأن	لعلـــم	النفـــ�ض	
فـــار	 قـــ�سريا	)انظـــر	 وتاريخـــا	 ما�سيـــا	طويـــال	

)Farr(99،	�ض)37(.	وقـــد	قال	هوارد	غاردنر	
اإن	 �ض9(	 	،Howard Gardener	 )(985
لالإدراكيـــات	ما�سيا	ممتدا	ولكن	لها	تاريخ	ق�سري	

ن�سبيـــا.	وقد	اأ�سرنا	يف	كتابـــات	متفرقة	اإىل	اأن	لكل	

مـــن	علم	الداللة	والتداوليات	تاريخا	ق�سريا	ولكن	

 Nerlich	نرليـــ�ض	)انظر	اأثيـــل	ما�ض	منهما	لـــكل
)99)،	ونرلي�سوكالرك	Clarke(996(.	وال�سيء	
نف�سه	ميكن	اأن	يقال	عن	الل�سانيات	االإدراكية،	فهي	

االأخرى،	ذات	ما�ض	طويل	وتاريخ	ق�سري	)نرلي�ض	

وكالرك)00)(.	�سنقـــدم	يف	هـــذا	البحـــث	عددا	
من	مظاهر	ما�سي	الل�سانيـــات	االإدراكية	الطويل،	

و�سنحـــاول	اأن	نبـــني	على	وجـــه	التحديـــد	اأن	متثل	

الل�سانيات	االإدراكية	ملا�سيها	لي�ض	اأمثليا	من	جميع	

النواحي	كما	تدعي:	فمن	جهة،	�سرنكز	على	الرواد	

الذيـــن،	بالكاد،	ُيعرتف	بريادتهـــم،	و�سنو�سح	من	

جهة	اأخرى	اأن	بع�ض	املنظرين	الذين	كانوا	ميثلون	

االجتاه	املعاك�ض	الـــذي	قامت	الل�سانيات	االإدراكية	

بديـــال	عنه	هم	اأقرب	فعليا،	اإىل	املقاربة	االإدراكية	

مّما	ميكن	الوقوف	عليه	من	املناق�سات.

وعلى	اأية	حال،	لي�ست	غايتنا	هنا	اأن	نقدم	نظرة	

ا�ستق�سائية	عـــن	كل	امل�سادر	التاريخية	املعا�سرة	

اأو	اأن	نبعد	بع�سها	االآخر.	فُرغم	ما�سي	الل�سانيات	

االإدراكيـــة	الطويـــل	الـــذي	يتداخل	بـــ�سكل	ملحوظ	

مع	مـــا�سي	الفل�سفة،	وعلم	النفـــ�ض،	واالإدراكيات،	

فاإننـــا	�سرنكز	ح�سريا	على	تاريـــخ	الل�سانيات،	مع	

اإطالالت	عر�سية	على	تاريخ	الفل�سفة.	)خ�س�ست	

فـــ�سول	هذا	الكتاب	لعلـــم	النفـــ�ض،	واالإدراكيات،	

والفل�سفة،	مع	اإحاالت	مرجعية	على	بع�ض	الرواد	يف	

هـــذه	احلقول،	انظر	هاردر	Harder،	الف�سل	48،	
49(،	ويعـــر�ض	الـــ�سق	 Sinha،	الفـــ�سل	 و�سنهـــا	
الثاين	من	هـــذا	الف�سل	بعجالـــة	التاريخ	الداخلي	

لل�سانيات	االإدراكية.	تناقـــ�ض	الفقرات	اأدناه	ثالث	

اأفـــكار	حموريـــة	ذات	اأهميـــة	خـــا�سة	بالن�سبة	اإىل	

الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	هـــي:	املـــ�سرتك	الـــداليل،	

واال�ستعارة،	والكناية،	وج�سدنةاالإدراك،	والطبيعة	

اجل�سطلتية	لل�سانيات.

2. موجز تاريخ الل�سانيات الإدراكية:

انبثقت	الل�سانيـــات	االإدراكية	من	عدم	ر�ساها	

عن	التقاليد	الل�سانية	املهيمنة	يف	القرن	الع�سرين،	

ومنهـــا	تقليد	البنيويني/	ال�سوريني	يف	علم	الداللة	

االأوربي،	وتقليد	التوليديني/	ال�سوريني	الذي	هيمن	

علـــى	البحث	يف	علـــم	الرتكيب	يف	�سمـــال	اأمريكا،	

واملقاربـــة	ال�سورية/	احلا�سوبية	لعلم	الداللة	التي	

�سادت	يف	�سمال	اأمريكا	واأوربا	طيلة	الن�سف	الثاين	

من	القرن	الع�سرين.	وعلى	النقي�ض	من	ذلك،	فقد	

كان	احللفـــاء	الطبيعيـــون	»لل�سانيـــات	االإدراكية«،	

هم	الوظيفيـــون	وال�سياقيون	بجميع	اأطيافهم	بدءا	

مـــن	مدر�سة	براغ	وغريهـــا:	النحو	الوظيفي	)ديك	

)هاليـــداي	 الن�سقـــي	 الوظيفـــي	 والنحـــو	 	،)Dik
Halliday(،	والنظريـــات	الوظيفية	النمطية	للغة	
)جيفـــون	Givon(،	والتداوليـــات	)فل�سفـــة	اللغة	
العاديـــة،	غرايـــ�ض	Grice(،	وال�سرافة	الطبيعية	
وال�سواتة	الطبيعية	)�ستامـــب	Stampe،	دري�سلر	
باالإ�سافـــة	 	،)Donegan دونغـــان	 	،Dressler



272
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

رئي�سهـــا	 مـــع	 لل�سانيـــات	 كولومبيـــا	 مـــدر�سة	 اإىل	

ويليـــام	ديفـــر	William Diver	)الذي	حذا	حذو	
اأنـــدري	مارتينـــي	André Martinet(.	وبحـــ�سب	
النغاكـــري	)):Langacker)(998،	فـــاإن	»التيـــار	
امل�سمـــى	الل�سانيات	االإدراكية	ينتمـــي	اإىل	التقاليد	

الوظيفيـــة«.	وهـــذا	يعنـــي	اأنـــه	بخـــالف	املقاربات	

ال�سوريـــة،	مل	يعـــد	ينظـــر	اإىل	اللغـــة	باعتبارهـــا	

نظامـــا	م�ستقال،	بل	باعتبارها	»وجهـــا	اأ�سا�سا	من	

وجوه	االإدراك	)وليـــ�ست	»قالبا«منف�سال	اأو	»ملكة	

ذهنية«	م�ستقلة(.	ومـــن	ثم	فاإن	البنية	اللغوية	يتم	

حتليلها	بقدر	االإمـــكان	يف	اإطاراالأنظمة	والقدرات	

االأ�سا�سيـــة(	)مثل:االإدراكات	احل�سيـــة،	واالنتباه،	

والت�سنيفات(	التي	ال	ميكن	ف�سل	عراها	عنها«.

اإن	عدم	الر�سا	عن	التقاليد	[الل�سانية	ال�سائدة] 
حمل	معـــه	م�ساءلة	لتـــ�سورات	خمتلفة	وتق�سيمات	

خمتلفـــة	عليها	تاأ�س�ست	البحوث	اللغوية	التقليدية،	

وبخـــا�سة	فـــ�سل	املعرفـــة	املو�سوعية	عـــن	املعرفة	

الذاتيـــة،	واملعرفة	اللغوية	عـــن	املعرفة	املو�سوعية،	

واللغـــة	احلرفيـــة	عـــن	اللغـــة	املجازيـــة،	والبنيات	

الت�سورية/	االإدراكية	عن	البنيات	اللغوية،	واأخريا	

البنيات	االآنّية	عن	التحول	الزماين	)انظر	بيرت�ض	

Peeters (998(.	لقد	اأ�سهم	تاأثري	نظرية	الطراز	
)واأيـــ�سا	املنطـــق	اال�ستباهي(	يف	اإعـــادة	تقييم	ما	

كان	ُيرمى	يف	�سلـــة	مهمالت	البنيويني	ال�سوريني،	

مـــن	قبيـــل،	�سمـــة	التنـــوع،	واملـــ�سرتك	الـــداليل،	

والتغـــري	الداليل	الّزمـــاين.	فبينما	نزعـــت	اأجيال	

من	الل�سانيني	اإىل	البحـــث	عن	التب�سيط،	واأحادية	

الداللـــة،	واالنتظـــام	والقوانـــني،	اآثـــر	الل�سانيـــون	

االإدراكيون	التعقيد،	واملرونة،	والتنميطات،	مبا	فيها	

الالانتظـــام.	»يرجع	اأحد	اأ�سبـــاب	بروز	الل�سانيات	

االإدراكية	واأحـــد	اأهم	ما	يطبعها	يف	الوقت	الراهن	

اإىل	اهتمام	خا�ض	مبظاهـــر	اللغة	هاته	التي	كانت	

 Bernardez)برنارديز	هام�سيـــة«	اأو	�ساذة	تعتـــرب
999)،	�ض3)(.	

وعـــالوة	على	ذلك،	فـــاإن	تاأثري	نـــوع	جديد	من	

االإدراكيات	)ما	�سمي	اجليل	الثاين	من	االإدراكيات،	

	،Sinha	سنها�	،Brockman  (000بروكمان	انظر
يف	هـــذا	املجلد،	الفـــ�سل	49(	قاد	حتـــول	النظرة	
اإىل	الذهن	من	كونـــه	قوة	الت�سرف	غري	املج�سدن	

يف	الرمـــوز	ال�سوريـــة،	واإىل	اللغـــة	مـــن	اعتبارها	

ترتيبا	تركيبيًّا	للرمـــوز	ال�سورية؛	اإىل	النظرة	اإىل	

الذهن	والداللة	واللغة	علـــى	اأنها	جم�سدنة.	فنظر	

اإىل	الرتكيب،	والدالليـــات،	وال�سرافة،	وال�سواتة	

كلها	على	اأنها	ت�ستغـــّل	ال�سمات	الكونّية	لالإدراكات	

احل�سيـــة	االإن�سانيـــة،	والبنية	اجل�سديـــة	والتفاعل	

االجتماعي.	وهذا	يعني	اأن	»املعرفة«	و«التداوليات«	

هما،	مبعنى	من	املعـــاين،	مكونات	مندجمة	يف	كل	

جوانب	اللغة.

وتعود	بدايـــات	الل�سانيات	االإدراكية	اإىل	حوايل	

�سنة	975)،	وهي	ال�سنة	التي	ا�ستخدم	فيها	اليكوف	
Lakoff	م�سطلـــح	»الل�سانيـــات	االإدراكيـــة«	للمرة	
االأوىل	)انظر	بيرت�ض)00)(.	فخالل	هذه	املرحلة	
تخلـــى	اليكوف	عن	حماوالته	املبكـــرة	لتطوير	علم	

الداللـــة	التوليدي	من	خالل	دمج	نحـــو	ت�سوم�سكي

Chomsky التحويلـــي	باملنطـــق	الـــ�سوري.	وكما	
اأكد	اليكوف	خالل	حوار	له	مع	بروكمان	)000)(،	
»كان	نـــوام	Noam	يّدعـــي	-واأ�ستطيع	اأن	اأقول	اإنه	
ما	يزال	يدعي	حتى	االآن-	اأن	الرتكيب	م�ستقل	عن	

املعنـــى،	وال�سيـــاق،	واخللفية	املعرفيـــة،	والذاكرة،	

والت�سغيل	املعريف،	والق�سد	التوا�سلي،	وكل	مظاهر	
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اجلـــ�سد«.	اإاّل	اأّن	اليكـــوف	قد	الحظ	خالل	عمله	يف	

علم	الداللة	التوليـــدي،	»وجود	حاالت	قليلة	يندرج	

فيها	علم	الداللة،	وال�سياق،	وعوامل	اأخرى	من	هذا	

القبيل	�سمن	القوانني	التي	حتكم	ت�ساوقات	اجلمل	

واملورفيمات«وتنتـــج	ما	ي�سميـــه	التوليديون	حاالت	

�ساذة.	ويف	الوقت	نف�سه،	اأدرك	اليكوف	اأن	ال�سور	

البالغية	كاال�ستعارة	والكناية،	لي�ست	فقط	جمرد	

تنميقات	لغوية،	اأو	االأ�سواأ	من	ذلك،	انزياحات،	بل	

هي	جزء	من	الكالم	اليومي	الذي	يوؤثر	على	طرائق	

االإدراك	والتفكـــري	والفعل.	لقـــد	ا�ستهل	تعاونه	مع	

الفيل�سوف	مارك	جون�سون	Mark Johnson	�سنة	
979)،	واألفا	كتابهمـــا	امل�سرتك	»اال�ستعارات	التي	
نحيـــا	بها«	�سنة	980)،	وكان	اأول	تاأليف	يلفت	نظر	

جمهور	وا�سع	اإىل	الل�سانيات	االإدراكية.

ومل	يكـــن	جورج	اليكـــوف	الوحيد	غـــري	املقتنع	

بالل�سانيات	التحويلية	خالل	ال�سبعينات.	وعموما،	

»فـــاإن	الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	مل	تنـــ�ساأ	كليـــا	مـــن	

مـــ�سدر	واحـــد،	ومل	يكــــن	لهــــا	زعــيـــم	مركـــزي،	

 Janda )جانـــدا	 متبلـــورة«	 �سكليـــة	 اأو	التزامـــات	
999)م،	 برنانديـــز	 اأيـــ�سا	 انظـــر	 �ض3،	 	،(000
فيلمـــور	 �سارل	 كان	 فقـــد	 الواقـــع،	 ويف	 �ض))(	
Charles  Fillmore،	ي�ستغـــل	حوايل	�سنة	975) 
وكان	 االإطاريـــة،	 الدالليـــات	 حـــول	 نظريتـــه	 يف	

روالند	النغاكـــري	Ronald  Langacker	قد	اأر�سى	
اأ�س�ض	نحـــوه	االإدراكـــي	)الـــذي	�سمـــي	يف	البدايـــة	

 Leonard	تاملي	ليونارد	وكان	احليـــزي«(.	النحو«
Talmy	قـــد	كتـــب	ر�سالتـــه	�سنـــة	)97)	و�سرع	يف	
اإقحام	مبادئ	علـــم	النف�ض	اجل�سطلتي	يف	التحليل	

اللـــ�ساين،	وخـــ�سو�سا	يف	درا�ستـــه	عـــن	ديناميات	

القـــوة	واأطر	احلـــدث	)انظر	تاملـــي	000)اأ/ب(.	

وقـــد	ورث	النغاكـــري	بع�ض	اأفـــكار	تاملـــي	النرية	يف	

علم	النف�ض	اجل�سطلتي،	وخ�سو�سا	مفهوم	ال�سكل	

واالأر�سيـــة	ليطـــور	نظريتـــه	اخلـــا�سة	اأي	»نظرية	

العـــر�ض	الت�سوري«	التي	اأ�سحـــت	نظرّية	مركزية	

يف	الل�سانيات	االإدراكية.

وابتداء	من	980)	وما	تالها،	بداأت	الل�سانيات	
االإدراكيـــة	تزدهـــر،	وتـــ�سكل	ذلـــك	يف	العمل	على	

الت�سنيف	اال�ستعاري	)اليكوف(،	وعلى	خطاطات	

االإدراكـــي	 النـحـــو	 وعلـــى	 )جونـــ�سون(،	 الـــ�سور	

)النغاكـــري((،	وعلـــى	االأحيـــاز	الذهنيـــة	واملـــزج	

)فوكونيي	Fauconnier	وتورنر	Turner(،	وعلى	
دالليـــات	الطراز	)جريايرتـــ�ض(.	وخالل	الن�سف	

الثاين	من	الثمانينات،	اأ�سحت	الل�سانيات	االإدراكية	

منظمـــًة	على	ال�سعيد	االجتماعّي،	ويف	�سنة	989)،	
كان	 الـــذي	 	Rene Dirven ديرفـــن	 نظـــم	روين	
لـــه،	ب�سكل	خـــا�ض،	دور	فعال	يف	تـــو�سع	الل�سانيات	

االإدراكيـــة،	-املوؤمتـــر	الـــدويل	االأول	يف	الل�سانيات	

االإدراكية	يف	دوي�سبورغ	Duisburg	يف	اأملانيا	[وهو	
املوؤمتـــر]	الذي	اأ�سبح	عالمـــة	فارقة	يف	الل�سانيات	
االإدراكيـــة.	)ويف	احلقيقـــة	فقد	نظـــم	ديرفن	قبل	

ذلـــك	»موؤمتـــرا	متهيديـــا«	يف	مدينة	تريـــر	باأملانيا	

�سنـــة	985)(.	وتـــاأ�س�ست	يف	دوي�سبـــورغ	اجلمعية	
 ICLA	)اإ	ل	د	)ج	االإدراكيـــة	لل�سانيـــات	الدوليـــة
وجملـــة	»الل�سانيـــات	االإدراكية«،	التـــي	كان	ديرك	

جريايرت�ساأول	رئي�ض	حترير	لها،	و�سل�سلة	االأبحاث	

يف	الل�سانيات	االإدراكية،	التي	اأطلقها	روين	ديرفن	

Rene  Dirven		ورونالـــد	النغاكري	)والحقا	اأي�سا	
جون	تايلور	John  Taylor(	باعتبارهم	حمررين.		

الل�سانيـــات	 غـــــريت	 الت�سعينيـــــات،	 وخلــــــال	

االإدراكية	من	حالتهـــا	الثورية	اإىل	و�سع	اال�ستقرار	
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ICLA	تعقـــد	 اإ فقـــد	اأ�سبحـــت	موؤمتـــرات	ج	د	ل	
كل	�سنتـــني	ونظمـــت	علـــى	التـــوايل	يف	�سانتا	كروز	

))99)(،	ولوفن	)993)(،	واألبوكريك	)995)(،	

	،)(999( و�ستكهـــومل	 	،)(997( واأمـــ�سرتدام	
و�سانتـــا	باربـــارا	))00)(،	ولوغرييـــو	)003)(،	
ثـــم	�سيـــول	)005)(	وقـــد	�سهدت	بانتظـــام	عددا	
متزايدا	من	احل�سور،	وميكن	القول	اإن	الل�سانيات	

االإدراكية	اأ�سحت	اإطار	عمل	يحظى	ب�سعبية	كبرية	

�سمن	الل�سانيات	بوجه	عام.	كما	توجد	حاليا	اأي�سا	

جمعيـــات	لل�سانيـــات	االإدراكية	الوطنيـــة	يف	جميع	

اأنحاء	املعمورة.

وخـــالل	�سنـــوات	تو�سعهـــا،	اأخذ	نطـــاق	الوعي	

الذاتي	التاريخي	لل�سانيـــات	االإدراكية	يت�سع	حيال	

تبايـــن	موقف	املنافـــ�سني	املبا�سريـــن،	كالل�سانيات	

التوليدية.	فبع�ض	الل�سانيني	االإدراكيني	والل�سانيني	

التاريخيـــني	�سرعوا	يف	فحـــ�ض	املفاهيم	اجلديدة	

)اأو	ما	يزعم	اأنها	مفاهيم	جديدة(	التي	ي�ستعملها	

الل�سانيون	االإدراكيون	ليكت�سفوا	اأن	معظمها	اأخفي،	

اأو	نـــ�سي	اأو	تكاد	جـــذوره	التاريخيـــة	جتهل	)انظر	

جرياريت�ض988)اأ،	و988)ب،	و993)اأ،	و993)ب،	
ونرليـــ�ض)99)،	 	،Swiggers (989 و�سويغـــر�ض	
000)،	006)،	)00)،	ونرليـــ�ض	وكالرك	979)،	
	،Desmet ودي�سميـــت	 	،(00( 	،(006 000)اأ،	
 Jake1	وجاكيل	997)،	و�سويغـــر�ض	جرياريتـــ�ض،
999)(.		و�سوف	نحـــاول	يف	ال�سفحـــات	املوالية،	
اأن	نـــو�سح	هذا	من	خالل	النظر	يف	ثالثة	موا�سيع	

املـــ�سرتك	 االإدراكيـــة:	 الل�سانيـــات	 مـــن	 خمتـــارة	

الداليل،	واال�ستعـــارة،	والكناية	وج�سدنة	االإدراك،	

والطبيعـــة	اجل�سطلتيـــة	لل�سانيـــات.	ويف	كل	حالة،	

�سوف	نوجـــه	االهتمـــام	اإىل	الل�سانيـــني	والفال�سفة	

الذين	طوروا	النظريات	التي	ميكن	مقارنتها	بتلك	

التـــي	طورها	الل�سانيـــون	االإدراكيـــون،	عالوة	على	

الل�سانيني	والفال�سفة	الذين	طوروا	النظريات	التي	

تنباأت	مبـــا�سرة	بـ[ظهـــور]	الل�سانيـــات	االإدراكية	
واأثرت	اأحيانا	يف	تطورها.	و�سن�سري	يف	الوقت	نف�سه	

اإىل	املفكريـــن	الذين	طـــوروا	النظريات	يف	املا�سي	

الفل�سفـــي	البعيـــد،	واأولئك	الذين	طـــوروا	نظريات	

اإدراكية	بدائّية	لبع�ض	املفاهيم	املحورية	التي	ظّلت	

طي	الن�سيان	يف	خ�سّم	ثورةالل�سانيات	االإدراكية.

3.	امل�سرتك	الداليل،	واال�ستعارة،	والكناية:

لوحـــظ	منذ	وقت	مبكر	ن�سبيـــا	اأن	اأقرب	اأقارب	

الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	يف	تاريـــخ	الل�سانيـــات	هـــو	

علـــى	االأرجح	تقليد	علم	الداللـــة	التاريخي	ما	قبل	

988)ب،	 988)اأ،	 البنيويـــة	)انظـــر	جرياريتـــ�ض	
ونرليـــ�ض	)99)(.	ومل	حتـــظ	الـــ�سور	البالغيـــة	
،	واملجاز	املر�سل	باهتمام	

)((

كاال�ستعارة،	والكناية

الفال�سفـــة	فقـــط،	الذيـــن	ي�سعـــون	اإىل	ا�ستك�ساف	

العالقـــة	بـــني	اللغـــة	والفكـــر،	واإمنـــا	كانـــت	اأي�سا	

منـــاط	اهتمـــام	�سانعـــي	القواميـــ�ض	والل�سانيـــني	

الذيـــن	مل	يعـــودوا	يبحثـــون	عن	املعنـــى	احلقيقي،	

واالأ�سلـــي،	واالأويل،	وتاأثيـــل	االألفـــاظ،	بل	اأ�سبحوا	

يهتمـــون	مبعاجلة	كيف	تكتـــ�سب	الكلمة	معنى	عند	

م�ستعمليها.	لقد	اهتموا	باإيجاد	العالئق	بني	معاين	

الكلمات،	وباالهتداء	باأمناط	تطور	املعنى،	وبو�سع	

نظام	لرتتيب	املداخل	املعجمية.	فطوال	ت�سعينيات	

القرن	[املن�سرم]،	ميكن	للمرء	اأن	يالحظ	حدوث	
حتـــول	عام	مـــن	درا�سة	املعنى	باعتبـــاره	جزءا	من	

))(		نف�سل	ترجمة	م�سطلحmetonymy	بـ	)كناية(	واإن	كنا	نرىاأن	ترجمته	

اأكرث	وجاهة	واإفادة	ودقة	يف	�سياق	هذا	البحث	كما	 بـ:	)الرتكيب	االقرتاين(	

تف�سل	االأ�ستاذ	الدكتور	حميي	الدين	حم�سب.	
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علم	التاأثيـــل	اإىل	درا�سة	املعنى	باعتباره	جزءا	من	

علـــم	داللـــة	تاريخي	ونفـــ�سي	جديد.	هكـــذا	ميكن	

اعتبار	مي�سال	بريال	Michel Bréal ممثال	لهذه	
احلركـــة	اجلديـــدة؛	فقد	كان،	يف	الواقـــع،	اأول	من	

بعج	امل�سطلـــح	الل�ساين	اجلديد	»التعدد	الداليل«.	

وللحـــ�سول	على	فكـــرة	ف�سلى	عـــن	اأ�س�ض	القرابة	

امللمـــو�سة	بني	الل�سانيات	االإدراكيـــة	والدالليات	ما	

قبل	البنيوية،	�سنلقي	االآن	نظرة	فاح�سة	على	عمل	

بريال.	وباملقابل،	تركـــز	الفقرتان	املواليتان،	على	

الروابط	التاريخية	التي	اأ�سيئ	تف�سريها	اأو	اأهملت	

بـــداًل	من	اعرتاف	الل�سانيات	االإدراكية	بها:	ويتعلق	

االأمـــر	باأر�سطـــو،	وبعدد	مـــن	نظريـــات	اال�ستعارة	

خالل	القرن	الع�سرين.	

3.). بريال والدلليات ما قبل البنيوية:
حتـــول	بريال	مـــن	البحث	يف	تعـــدد	املعاين	

اإىل	 املعجميـــة،	 املداخـــل	 املج�سدنـــة	يف	 غـــري	

امل�سرتك	الداليل	كظاهـــرة	يف	ا�ستعمال	اللغة،	

ويف	اكتـــ�ساب	اللغـــة،	ويف	التغـــري	اللغـــوي،	ويف	

الل�سانيـــات	الع�سبونية	قبـــل	ظهورها	مبعناها	

احلـــريف.	لقـــد	�سعـــى	اإىل	اكتـــ�ساف	القوانـــني	

العقلية؛	اأي	االإدراكية،	ال�ستعمال	اللغة	وتغريها	

)انظـــر	بريـــال	883)(.	فقـــد	اأدرك	بريال	اأن	
املـــ�سرتك	الـــداليل	من	وجهـــة	الزمانّيـــة	ين�ساأ	

مـــن	اأن	اكتـــ�ساب	املعـــاين	اجلديـــدة	اأو	القيـــم	

التـــي	تكت�سبهـــا	الكلمـــات	يف	اال�ستعمال	)عرب	

التـــو�سع،	والتقييـــد،	واال�ستعـــارة،	اإلخ(	ال	تلغي	

تلقائيا	[املعاين]	القدمية.	اإن	املعاين	اجلديدة	
والقدميـــة	توجـــدان	بـــ�سكل	متـــواز	)[897)] 
4)9)،	�ض44-43)(.	يف	احلقيقـــة،	ال	وجـــود	

مل�سرتك	داليل	اآين	اأو	يف	اال�ستعمال	اللغوي	)بل	

هـــو	�سيء	م�سطنع	ي�سعه	م�سنفـــو	املعاجم(.	

ففـــي	�سيـــاق	اخلطـــاب،	يكـــون	للكلمـــة	دائمـــا	

معنى	واحـــد	)با�ستثناء	الفكاهـــات	والتوريات	

)التالعـــب	بالكلمـــات((.	اإن	اأهـــم	عامل	يوّلد	

تعدد	املعاين	زمانيـــا	وي�ساعدنا	على	»اختزال«	

هـــذا	التعدد	هـــو	�سيـــاق	اخلطـــاب	)[887)] 
)99)،	�ض57-56)(.	فجدليـــة	املراوحة	بني	
االآنيـــة	والزمانية	وبني	املعنـــى	والفهم،	حتدث	

التغيريات	الرتاكميـــة	يف	معنى	الكلمات،	يفهم	

ال�سامعـــون	كلمـــة	ّمـــا	يف	�سياق	معـــني	بطريقة	

خمتلفـــة	قليـــاًل،	ثـــّم	ي�سبحـــون	هـــم	اأنف�سهم	

متكلمني	وقد	ي�ستخدمـــون	تلك	الكلمة	بطريقة	

فهمهـــا	اجلديـــد	يف	�سيـــاق	اآخـــر،	يوّلـــد	بدوره	

فهما	خمتلفا،	وهلم	جرا.	وعلى	املدى	الطويل،	

ميكـــن	اأن	تـــوؤدي	هـــذه	االختالفـــات	الطفيفـــة	

يف	اال�ستخـــدام	ويف	اال�ستيعـــاب	الـــداليل	اإىل	

تغيريات	كربى،	واإىل	عمليات	اإنحاء،	كما	اأعاد	

الل�سانيون	االإدراكيون	اكت�ساف	ذلك	حديثا.

املعنـــى	 يف	 فجائيـــة	 اأ�سّد	 تغـــريات	 ـــد	 تولَّ

با�ستخـــدام	اال�ستعارة	والكنايـــة.	وهناك	اأي�سا	

تغريات	يف	املعنـــى	متاأ�سلة	اجتماعيا	اأكرث	مما	

هي	متاأ�سلة	يف	ال�سعـــر،	كما	هي	احلال	عندما	

تاأتي	كلمة	عملية	لتعني	�سيئا	خمتلفا	باختالف	

فيـــه	 ت�ستخـــدم	 الـــذي	 االجتماعـــي	 ال�سيـــاق	

)ي�ستعملها	الريـــا�سي،	واجلـــرنال،	واجلّراح،	

وهكـــذا(.	فتحليل	تعـــدد	املعاين	ا�ستنـــادًا	اإىل	

متطلبـــات	املتكلمـــني	وال�سامعـــني	االجتماعيـــة	

وال�سعريـــة	واالإدراكيـــة	كان	اأمـــرا	مركزيـــا	يف	

حتليالت	بريال	الداللية.
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لقـــد	كان	بريـــال	منبهرا	مبا	يحـــ�سل	عند	

حديـــث	بع�سنـــا	اإىل	البع�ض،حيـــث	ال	يربكنـــا	

تعـــدد	املعاين	الـــذي	ميكن	اأن	يكـــون	لكلمة	من	

الكلمات،	مما	يـــ�سرد	يف	قوامي�ض	اال�ستخدام،	

كمـــا	اأننـــا	ال	ننزعج	مـــن	تطّور	املعنـــى	االأ�سلي	

وتعّرجاتـــه	التي	تتعقبهـــا	املعاجـــم	التاريخية.	

فمعجم	اال�ستعمـــال	واملعجم	التاريخي	كالهما	

يو�سحان	تعـــدد	معاين	الكلمـــات	التي	�سبق	اأن	

اأنتجتهـــا	منذ	زمن	اأمـــة	مـــن	االأمم	اأو	مازالت	

ت�ستعمل	عندها	يف	بع�ض	االأحيان.	اإنه	ت�سنيف	

اجتماعي	)خمت�سر	وغري	�سياقي(،	يف	حني	اأن	

ت�سنيـــف	املعاين	يف	راأ�ض	املتكلم	اأو	امل�ستمع	هو	

يف	كل	حالة	على	حدة	ت�سنيف	فردي	)اإدراكي،	

ملمـــو�ض،	و�سياقي(.	لقد	كان	يدور	بخلد	بريال	

»كفايـــة	متزامنـــة	متطابقـــة«؛	اأي	�سرب	مـــن	

املعرفـــة	نـــ�سف	الواعية	لـــدى	امل�ستعملني	التي	

ال	ت�ستغـــل	اإاّل	يف	ال�سياقـــات	امللمـــو�سة	)انظـــر	

بريـــال	995)،	�ض83)(.	اإنهـــا	معرفـــة	داللية	
حمّددة	ال�سياقات.	وما	تزال	االأبحاث	احلديثة	

يف	املـــ�سرتك	الداليل	تناق�ض	مـــا	اإذا	كان	يجب	

اأن	تتعامـــل	بالدرجـــة	االأوىل	مع	نـــوع	امل�سرتك	

الداليل	االجتماعي	اأو	مع	الفردي،	وكيف	ينبغي	

اأن	نوفق	بينهما.	

وقد	الحظ	بريـــال	اأّن	معنى	الكلمة	االأخري،	

يف	معظم	االأحيان،	يكون	هو	املعنى	االأحدث؛اأي	

االأمـــ�ض	اأو	اليـــوم،	وهـــو	الـــذي	بـــه	نكـــون	اأكرث	

ا�ستئنـــا�سا	)[884)] )99)،	�ض49)(.	ومن	
ثمة،	فاإن	فهـــم	اللغة	واكت�سابها	ي�سلكان	طريقا	

عك�سيـــا	لتغري	اللغـــة،	ذلك	اأنـــه	يف	حالتي	فهم	

اللغة	واكت�سابها،	يكون	املعنـــى	االأ�سا�ض	للكلمة	

هـــو	املعنى	االأخـــري	ال	معناهـــا	االأول	اأو	معناها	

البدائـــي.	وميكن	للمرء	اأن	يقول	بلغة	حديثة	اإن	

املعنـــى	)االأكرث	بـــروزًا(	وليـــ�ض	)املعنى	االأكرث	

َحرفيـــة(	هو	املعنـــى	الذي	نكت�سبـــه	اأواًل	واأي�سًا	

ن�ستعملـــه	ونفهمه	اأواًل	)انظـــر	غيور	Gur	وكور	
	.)Giora (003

لقـــد	كان	بريال	واعيا	متـــام	الوعي	بحقيقة	

اجلوانـــب	 درا�سة	 يف	 احلـــا�سل	 التقـــدم	 اأن	

الدالليـــة	واالإدراكيـــة	والتطوريـــة	للغـــة	مل	يبلغ	

يف	زمانـــه	ما	بلغتـــه	درا�سة	ال�سوتيات،	وب�سكل	

اأكـــرب	يف	اجلانب	املتعلـــق	بفيزيولوجيـــا	اللغة.	

ففي	بحثه	»كيـــف	ت�سنف	الكلمات	يف	اأذهاننا«	

)[884)])99)(،	دعـــا	بريـــال	اإىل	تزويدنـــا	

يف	امل�ستقبـــل	باالأفكار	التـــي	تبحث	يف	اجلوانب	

االإدراكيـــة	للغة	الب�سرية.	ومـــع	بريال،	قام	علم	

الداللـــة	باعتبـــاره	تخـــ�س�سا	ل�سانيـــا	اإدراكيا	

بخطـــوة	اأوىل	يف	هذا	امل�ستقبـــل،	هذا	امل�ستقبل	

الـــذي	ما	زلنا	نـــ�سارك	ون�سهم	فيـــه	يف	بدايات	

القرن	الواحـــد	والع�سرين،	قرن	علـــم	النف�ض،	

والذكاء	اال�سطناعي،	واملـــ�سح	الدماغي	وعلم	

النفـــ�ض	الع�سبـــي.	لقـــد	كان	بريـــال	�سخ�سية	

ووجهـــا	بـــارزا	يف	تقليد	علم	الداللـــة	التاريخي	

اجلديـــد	امل�ستوحـــى	من	علـــم	النفـــ�ض،	والذي	

بداأ	مـــع	راي�سيـــغ	Reisig	من	خـــالل	اهتمامه	
اآليتـــني	 باعتبارهمـــا	 والكنايـــة	 باال�ستعـــارة	

للتغري	الداليل،	وانتهـــاء	بتوليفة	�ستيفن	اأوملان	

Stephen Ullmann	خالل	�ستينيات	[القرن	
املنـــ�سرم]	)انظر	نريليـــخ	)99)(.	وقد	اأعيد	
بعـــث	هـــذا	التقليـــد	يف	�سوء	روؤى	الل�سانيـــني	

االإدراكيـــني	�سنـــة	980)	مـــن	خـــالل	اأعمـــال	
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جريايرتـــ�ض	وتروغـــوت	Traugott،	ونرليـــ�ض،	
	،Blank	وبالنك	،KochوكوخWarren		وورين
	،Kleparski وكليبار�سكـــي	 	،Fritz وفريتـــز	

واآخرين...	

3.). اأر�سطو
�سو�سري	 غـــرار	 وعلـــى	 اأر�سطـــو،	 اأن	 يبـــدو	

Saussure	وورف	Whorf	)الذي	�سيتم	تناوله	
كذلك	يف	هذا	الفـــ�سل(،	كان	كب�ض	فداء	�سوء	

فهـــم	العديد	من	الل�سانيني	االإدراكيني	رغم	اأنه	

»يحظـــى	مبكانـــة	عظيمـــة	يف	انتـــ�سار	ا�ستعارة	

املحادثـــة	والكتابـــة	التي	توؤيـــد	االآراء	املعا�سرة	

حـــول	احل�سور	الكلـــي	الطاغـــي	لال�ستعارة	يف	

االأحاديث	اليومية،	وو�سائل	االإعالم	املطبوعة«	

)ماهـــون	999)،	�ض69(.	ال	نتغيـــا	هنا	تكرار	
حجـــج	ماهون	بل	نتغيا	فقـــط	رفَدها	مبالحظة	

اأخـــرى	انطالقا	من	مراجعـــة	�سابقة	لاليكوف	

وجون�سون	)980)(.		ففي	هذه	املراجعة	يزعم	
م.	�سميـــث	Smith	اأن	اأر�سطـــو	قـــد	الحـــظ	يف	
كتابه	»اخلطابـــة«	اأن	»الكلمات	الغريبة	حترّينا	

بب�ساطة،	والكلمـــات	العادية	ال	تفيد	باأكرث	مما	

نعرفـــه؛	ووحدهـــا	اال�ستعـــارة	متكننـــا	حقا	من	

احلـــ�سول	علـــى	اأف�سل	�سيء	جديـــد«	))98)،	
�ض8))(.	فعـــرب	اال�ستعـــارات	التـــي	نتعلمهـــا،	
نطور	ذهننا	ولغتنا.	ميكن	اأن	جند	ال�سورة	التي	

ر�سمها	اأر�سطو	داخل	الدوائر	الل�سانية	االإدراكية	

جريايريتـــ�ض)989)(،	 عنـــد	 اأ�سّد	 بتدقيـــق	
.)Kanellos	)(994	وكنيلو�ض

بيـــد	اأنه	لي�ست	هذه	هي	الـــ�سورة	الدقيقة،	

التـــي	اأخذها	معظم	الل�سانيـــني	االإدراكيني	عن	

اأر�سطـــو.	فاأر�سطـــو	بالن�سبة	اإليهـــم	هو	مبتدع	

راأيـــني	م�سوهـــني:	راأي	مو�سوعاين	للعالقة	بني	

اللغة	والعـــامل،	وراأي	حول	اال�ستعارة	باعتبارها	

جمـــّرد	مقارنـــة.		فقد	عـــار�ض	كل	من	اليكوف	

	،(987( وجونـــ�سون	 �ض57)-95(	 	،(987(

xxi–xxxvi(	)انظر	اأي�سا	اليكوف	وجون�سون	
االأمنـــوذج	 ي�سمـــى	 مـــا	 �ض74-94(	 	،(999
املو�سوعـــاين	ليقدمـــا	بعـــد	ذلـــك	اأمنوذجهما	

الذي	ميكن	اأن	ن�سميـــه	النظرة	غري	االأر�سطية	

للغة	واالإدراك.	اإن	املبـــادئ	االأ�سا�سية	للمذهب	

اأو	االأمنـــوذج	االأر�سطـــي	للفكـــر	 املو�سوعـــاين	

هـــي	اأن	هـــذا	الواقع	ُمْنـــن	بـــ�سكل	م�ستقل	عن	

االإدراك	البـــ�سري	وهـــذا	ما	يجعل	هـــذه	البنية	

مبينـــة	اأو	معكـــو�سة	يف	املْقولـــة	الب�سرية،	حيث	

تنتمي	جميع	الكيانات	التي	ت�سرتك	يف	خا�سية	

معينـــة	اأو	جمموعة	من	اخل�سائ�ض	ال�سرورية	

والكافيـــة	اإىل	املقولة	نف�سها	)هذا	اأي�سا	ي�سمى	

وعلـــى	 للت�سنيـــف(.	 الكال�سيكيـــة	 النظريـــة	

النقيـــ�ض	مـــن	ذلـــك،	فـــاإن	املقـــوالت	بالن�سبة	

اإىل	اليكــــوف	وجونـــ�سـون	اللذيـــن	ا�ستحـــ�سرا	

 Ludwig Wittgenstein	فيتغن�ستاين	لودفيغ
 Eleanor Rosch رو�ض	 واإلينـــور	 	))(953
978)((،	مبهمة،	ومتدرجة،	ومدجمة،	وقابلة	
للتغيري،	وبالتايل	»ذاتية	مبعناها	غري	ال�سلبي.	

اأمـــا	اجلانب	االآخـــر	من	اأر�سطـــو	الرجل	الق�ض	

الذي	هاجمـــه	الل�سانيـــون	االإدراكيـــون	)انظر	

اأي�سا	ري�ساردز	936)،	�ض90(	فهو	الزعم	باأن	
اأر�سطو	راأى	اال�ستعارة	جمرد	حلية.	وكما	حاجج	

بذلـــك	ماهـــون	)999)،	�ض77-78(	بـــ�سكل	
ع	اأن	اال�ستعارات	يف	 مقنع،	»فاإن	اأر�سطو	مل	يـــدَّ
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حد	ذاتها	ا�ستثنائية.	بل	جادل	باأن	اال�ستعارات	

اال�ستثنائيـــة	اجليـــدة	هـــي	تلـــك	اال�ستعـــارات	

اجلديدة	التـــي	اأطلقها	الرتاجيديـــون	و�سعراء	

املالحم«.

3.3. بحوث القرن الع�سرين يف ال�ستعارة 
يف	الوقـــت	الذي	كان	فيه	اليكوف	وجون�سون	

وتورنر	Turner	وكوفي�سز	Kovesces	واآخرون	
يـــر�سون	نظرياتهـــم	اجلديـــدة	يف	اال�ستعـــارة	

كجزء	من	الل�سانيـــات	االإدراكية	حديثة	املن�ساأ،	

كان	هناك	مفكرون	يف	الواليات	املتحدة	واأوربا،	

يعـــدون	نظرياتهـــم	اجلديدة	اخلـــا�سة	بهم	يف	

اال�ستعـــارة	والتفكري	بـــ�سكل	م�ستقـــل	متاما	يف	

البدايـــة.	وقـــد	ت�سكلـــت	اأعمالهم	باملـــوازاة	مع	

برنامج	البحث	يف	الل�سانيـــات	االإدراكية	ولكنه	

جتاهلها	اإىل	حد	كبري.		

اأوال،	هنـــاك	عدد	من	العلماء	الذين	ينتمون	

وباخلـــ�سو�ض	 خمتلفـــة،	 لغويـــة	 تقاليـــد	 اىل	

اإىل	نظريـــة	االأدب،	والفل�سفـــة.	ففـــي	الواليات	

بـــورك	 كينيـــث	 ربـــط	 االأمريكيـــة،	 املتحـــدة	

درا�سة	 	Kenneth Burke )(945, (969(

البالغة	)ال�سور	البالغية	االأربع	»االأ�سا�سية«:	

املـــر�سل،	 واملجـــاز	 والكنايـــة،	 اال�ستعـــارة،	

وال�سخرية(	بدرا�سة	االأعمال	الرمزية	والدوافع	

مدرجـــة	يف	�سياقاتهـــا.	وقـــد	ظـــل	عملـــه	حمل	

تقدير	كبري	عند	علماء	االأدب،	لكنه	يكاد	يكون	

جمهوال	بـــني	الل�سانيني	االإدراكيني.	)لكنه	ذكر	

يف	تورنـــر	واآخريـــن،	998)(.	ويف	فرن�سا	ن�سر	
الفينومينولوجـــي	والهرمنوطيقـــي	بـــول	ريكور	

Paul  Ricoeur	كتابـــه	البالغ	االأثر	»اال�ستعارة	

احليـــة«	�سنة	975)،	وقد	ناقـــ�ض	فيه	ت�سورات	
اال�ستعارة	بدءا	من	اأر�سطو	Aristotle		و�سوال	
اإىل	فل�سفة	اللغة	العادية،	وقد	حاول	من	خالله	

جتـــ�سري	الهوة	بـــني	الهرمنوطيقـــات	االأوروبية	

والفل�سفـــة	التحليليـــة	االأجنلواأمريكيـــة.	وكتب	

ريكور	بحثا	لعدد	خا�ض	حول	اال�ستعارة	ن�سرته	

جملـــة	»مباحـــث	نقديـــة«	�سنـــة	978)،	بعنوان	
»العمليـــة	اال�ستعاريـــة	بو�سفها	معرفـــة	وخيااًل	

	هذا	البحث	الحقا	اإىل	جملد	 و�سعورا«	وقد	�سمَّ

حرره	مارك	جون�سون	بعنوان	»اآفاق	فل�سفية	يف	

اال�ستعارة«	ا�ستمـــل	على	درا�سات	يف	اال�ستعارة	

لفال�سفة	اأوروبيني	واأمريكيني	كبار.	

ثانيـــا،	يبـــدو	اأن	بعـــ�ض	العلمـــاء	مل	ُيلتفـــت	

اإليهـــم،	الأنهـــم	ينتمـــون	اإىل	تقاليـــد	جغرافيـــة	

منعزلة	[حينها].	فعدد	كبري	من	الل�سانيني	يف	
اأملانيا	بدءا	بيـــو�ست	تراير	Jost Trier		اهتّموا	
بـــدرا�سة	حقـــل	اال�ستعارات،	اأو	مـــا	ي�سمى	االآن	

»اال�ستعـــارات	الت�سوريـــة«.	در�ض	ترايـــر	بع�ض	

جماالت	التجربة	التي	تعـــد	م�سادر	اأ�سا�سا	يف	

اال�ستعارات	)تراير،	وفلدر،	934)،	�ض-97)
98(،	ومـــ�سادر	اأ�سا�سا	الإ�سفـــاء	معنـــى	علـــى	
العامل.	وقـــد	تنـــاول	هارالد	فايرنيـــ�ض	مفهوم	

Bildfeld	ثـــم	طـــور	نظرية	لال�ستعـــارة	ترتكز	
علـــى	مالحظـــة	اللغـــة	اليومية	)انظـــر	جاكيل	

Jakel (999،	�ض3)(.	ويف	�سنـــة	958)،	ميز	
 Bildempfänger)((

و 	Bildspender بـــني	
اأيـــ�سا	 وانظـــر	 �ض84)،	 	،(976 )فايرنيـــ�ض	
967)،	980)(،	الـــذي	ميكـــن	اأن	يقارن	بذلك	

االأملانية	 امل�سطلحات	 م�سمون	 عن	 تعرب	 عربية	 م�سطلحات	 اإىل	 نهتد	 مل	 	.  )((

بالدقة	املطلوبة،	ولذلك	اآثرنا	االحتفاظ	بها	يف	اأ�سلها.
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الـــذي	بـــني	املجـــال	املـــ�سدر	واملجـــال	الهدف	

اأو،	ما	ي�سمونه	اأحيانـــا،	املجال	املُعطي	واملجال	

امل�ستقبـــل.	وهناك	ت�سابهات	وا�سحة	بني	نظرية	

فايرنيـــ�ض	يف	اال�ستعارة	والنظريـــة	التي	طورها	

بدايـــة	 يف	 	Stahlin و�ستالـــن	 	Bailer بايلـــر	
ع�سرينيـــات	القرن	[املنـــ�سرم]	)انظر	نرلي�ض	
وكالرك	000)اأ(	والنظرية	التفاعلية	لال�ستعارة	
التـــي	طورهـــا	ماك�ض	بـــالك	Max Black	�سنة	
960)	النظرية	التي	مل	يتغا�ض	عنها	الل�سانيون	
االإدراكيـــون	يف	حما�ستهم	الثورية	)بالك)96) 
ويف	العالقة	بني	النظرية	التفاعلية	يف	اال�ستعارة	

ودرا�سات	اال�ستعـــارة	اجلديـــدة،	انظـــر	غيب�ض	

.)Gibbs (994

وهناك	ل�ساين	اأملاين	واحد،	واإن	مل	يكن	يحظى	

ب�سهـــرة	ترايـــر	اأو	فايرنيـــ�ض،	عالـــج	�سنـــة	954) 
بعـــ�ض	املجـــاالت	باعتبارها	مـــ�سادر	لال�ستعارات	

انطالقا	من	منظور	ت�سمياتي	اإنه	فرانز	دورن�سايف	

	،Liebert Franz  Dornseiff	)انظـــر	ليربت	995) 
�ض49)-)5(.	فمـــن	بني	العديـــد	من	اال�ستعارات	
الت�سورية	االأخرى	مثل	ا�ستعارة	الوعاء،	وا�ستعارة	

اجل�سع	للفهم	واإثارة	الغـــ�سب،	وناق�ض	دورن�سايف	

مـــا	ميكـــن	اأن	نطلـــق	عليـــه	الل�سانيـــات	االإدراكيـــة	

م�سطلـــح	خمطـــط	الـــ�سورة:	املـــ�سدر	-امل�سار-

الهدف	على	جمال	الهدف-	احل�سول	على	الهدف	

)انظر	دورن�سايف		Dornseiff (954،	�ض-)4)
43،	ليربتLiebert (955،	�ض)5)(.

ويف	الوقـــت	نفـــ�سه	تقريبـــا،	نـــ�سر	الفيلـــ�سوف	

 Hans Blumenberg	بلومنـــربغ	هانـــ�ض	االأملاين
حماوالتـــه	االأوىل	يف	اال�ستعـــارة	)النـــور	كا�ستعارة	

عن	احلقيقة،	957)،	ومناذج	الأجل	علم	اال�ستعارة	
960)(.	لقـــد	اكت�سف	»اال�ستعارة	ملـــا	كان	ب�سدد	

اإعـــادة	بنـــاء	تاريـــخ	املفاهيـــم	الفل�سفيـــة	والعلمية	

اإن	 مثـــل:	 �ض3)(،	 )جاكيـــل999)،	 االأ�سا�سيـــة«	
احلياة	كتـــاب،	الذي	عـــاد	اإىل	الظهـــور	كا�ستعارة	

اأ�سا�سية	يف	اخلطاب	اجلينومي	احلديث	)بلومبريغ	

Dingwall،	وكالرك	 دينغـــوال	 نرليـــ�ض،	 	،(986
)00)(.	وقـــد	اأعرب	عـــن	اعتقـــاده	اأن	الدرا�سات	
التاريخيـــة	لال�ستعـــارة	ميكـــن	اأن	تـــ�سيء	جوانب	

اأ�سا�سية	من	الوجود	االإن�ساين،	والثقافة،	واملجتمع	

	.)Adams(99(اآدام�ض	997)،	بلومبريغ	انظر(
ويف	حـــدود	مـــا	نعلمه	فـــاإن	الل�سانيـــني	االإدراكيني،	

	،Dornseiff	دورن�سايـــف	وال	فايرني�ض	يقـــروؤوا	مل
وال	حتـــى	بلومبريغ	منذ	اأن	اأعـــاد	جاكيل	)999)(	

ا�ستك�سافهم.

4. الت�سورات اجل�سطلتية للغة

لعبـــت	االأفـــكار	التـــي	و�سعتهـــا	اجل�سطلتيـة	يف	

االأ�سل	دورا	حموريـــا	يف	الل�سانيات	االإدراكية:	فمن	

اأبرز	هذه	االأفكار	ثنائية	ال�سكل	واالأر�سية،	وب�سورة	

اأعـــم	الطـــرح	القائل	باأن	املعنـــى	ال	يوجد	معزوال	بل	

يجـــب	اأن	يكـــون	مفهومـــا	يف	�سيـــاق	اأو�سع	)ويعنـــي	

هـــذا	الطرح	بتعبري	اآخر	اأن	االأجـــزاء	يحدد	بع�سها	

البعـــ�ض(.	ورغم	اأن	ماك�ض	فرتهامير	يعترب	موؤ�س�ض	

النظريـــة	اجل�سطلتيـــة،	اإال	اأن	مفهـــوم	اجل�سطلـــت	

قـــد	اأدخله	يف	بداية	االأمـــر	اإىل	الفل�سفـــة	املعا�سرة	

وعلـــم	النفـــ�ض	كري�ستيان	فـــون	اإيهرنفلـــ�ض	)انظر	

نرليـــ�ض	وكالرك	999)(،	ثـــم	تطـــور	علـــم	النف�ض	
اجل�سطلتـــي	بني	890)	وحوايل	930).	ومن	املمكن	
اإيجاد	ال�سالت	التاريخية	بني	الل�سانيات	االإدراكية	

والل�سانيني	االأوائل	الذيـــن	�سعوا	اإىل	اإدماج	مظاهر	

وكالرك	 نرليـــ�ض	 )انظـــر	 اجل�سطلتيـــة	 النظريـــة	

.)(999
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4.).�سو�سري والبنيوية: 
رغـــم	اأن	رونالـــد	النغاكري	قـــد	اأنباأنا	اأنه	مل	

يتاأثـــر	باأي	�سكل	مـــن	االأ�سكال	بعمل	�سو�سري	يف	

اأعماله	املنـــ�سورة،	فاإن	هنـــاك	روابط	وا�سحة	

بني	الل�سانيات	ال�سو�سريية	وبرنامج	الل�سانيات	

االإدراكية	البحثـــي.	وحتى	نكون	على	بينة	بهذه	

الروابـــط،	فاإنه	ينبغي	التخلـــ�ض	اأوال	من	بع�ض	

�سوء	التفاهـــم	حـــول	�سو�سري	)انظـــر	نرليـــ�ض	

االقتبـــا�ض	 يف	 املبـــني	 النحـــو	 علـــى	 	،)(999
التايل:	

»اإنه	)�سو�سري(	يفـــ�سل	الفرد	عن	املجتمع	

واللغـــة	عـــن	اأنظمـــة	العالمـــات	غـــري	الل�سانية	

االأخـــرى.	فاملجتمـــع	جمموع	جمهـــول	وق�سري	

خـــارج	الفرد...	ونظام	اللغة	نظام	مغلق	وثابت	

وهـــو	ما	يحول	دون	اأي	ات�سال	مع	العامل.	يعجز	

�سو�سري	عن	�سرح	التنـــوع	والتغري	يف	العالمات	

اللغوية	وغـــري	اللغوية	التي	ن�ستعملها	يف	احلياة	

االجتماعية.	اللغـــة	�سفرٌة	من	خاللها	)يرّمز(	

املتكلم،	ومن	ثم	ينقـــل،	االأفكار	واخلواطر	اإىل	

ال�سامع،	ويف	املقابل،	فـــاإن	امل�ستمع	بدوره	يفك	

هـــذه	االأفـــكار	»امل�سفـــرة«.	ال	تتـــ�سكل	العالمة	

ن�سقيا	من	خالل	ا�ستعماالتها	يف	اأفعال	ملمو�سة	

xvii—	،(997	)ذيبولـــت	املعنـــى«	ل�سناعـــة
	.)xviii

عادة	مـــا	يكون	هذا	التحامل	وهذه	االأحكام	

امل�سبقـــة	مبثابة	خلفية	لنظريـــات	اإدراكية	حول	

اللغة	واملعنى،	نظريـــات	اأكرث	حداثة	ودينامية.	

ومع	ذلك،	وكما	بنّي	ذيبولت،	فاإن	اآراء	�سو�سري	

لـــت	يف	�سياق	م�سادر	اأخرى	 وِّ
ُ
حـــول	اللغة،	اإذا	اأ

غـــري	تاأويلهـــا	اعتمـــادا	علـــى	»حمـــا�سرات	يف	

الل�سانيـــات	العامـــة«	)�سو�سري	6)9)(،	تكـــون	
ذات	�سلـــة	بالنظريـــات	احلديثـــة	التخطيطية	

والتاأ�سريية	 )متثيالت	منظمـــة(	والطرازيـــة،	

احلديثـــة.	وبينما	يبـــدو	هذا	االحتمـــال	متكلفا	

االإدراكيـــني،	 الل�سانيـــني	 بعـــ�ض	 اإىل	 بالن�سبـــة	

فممـــا	ال	جدال	فيـــه	اأن	بع�سهم	على	االأقل،	من	

اأمثـــال	النغاكـــري	يتقا�سمـــون	مـــع	�سو�سري	قلق	

االهتمـــام	بالعالمـــة	الل�سانيـــة،	»حتـــى	واإن	مل	

يـــرد	هذا	ب�سريح	العبارة«	)ذيبولت،	997)م،	
�سبيـــل	املثـــال،	النغاكري	 علـــى	 وانظـــر،	 	،xix

987)،	�ض)9(.

ويف	الوقت	نف�سه،	يجـــب	االإقرار	باأن	هناك	

خطـــوط	�سدع	وا�سحـــة	تفـــ�سل	تقليـــد	ما	بعد	

البنيوية	ال�سو�سريية	عن	الل�سانيات	االإدراكية،	

وخ�سو�سا	عندما	يكون	االأمر	متعلقا	بـنظريات	

ا�ستقالليـــة	اللـغـــة	واعتباطيـــة	العالمـــة.	ولعل	

االأكـــرث	طرافة	يف	ا�ستكـــ�ساف	االأبوة	التاريخية	

هـــو	 �سيكـــون	 االإدراكيـــة	 لل�سانيـــات	 املهملـــة	

هـــوؤالء	املنظرون	الذيـــن	ا�ستلهمهتـــم	البنيوية	

ولكنهـــم	ذهبوا	اإىل	ما	وراء	التـــ�سور	ال�سكوين	

اال�ستقاليل	للبنية	اللغوية.	فقد	طّور	غو�ستاف	

	،(1971،1929) Gustave Guillaume	غيوم
علـــى	�سبيـــل	املثـــال،	يف	نظرّيتـــه	»النف�سانّيـــة	

اللغـــة	 لنظـــام	 جديـــدا	 تـــ�سورا	 امليكانيكّيـــة«	

باعتبـــاره	نظام	اأنظمـــة	)م�سابها	لت�سور	المب	

الهرمي	للغة(	وفعل	التكلم	باعتباره	جزءا	مكّونا	

من	الفعـــل	املعريف	وتابعا	له.	وقـــد	وظف	كارل	

بوهلر	Karl Buhler (1941-1990)	التمييز	
ال�سو�سريي	بني	اللغة	والكالم	ل�سياغة	نظريته	
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التداوليـــة	للغـــة،	والفكر،	واال�ستعـــارة.	ووظف	

رومان	ياكبـــ�سون	)956)اأ،	956)ب(	التمييز	
الـــ�سو�سريي	بني	الن�سقّيـــة	واجلدولية	ل�سياغة	

نظرية	جديدة	لال�ستعارة	والكناية،	واالأ�سطورة	

واحلبـــ�سة،	كما	طـــور	الفينومينولوجي	موري�ض	

Maurice Merleau-Ponty  مريلوبونتـــي	

)[1945] 1962(	املظاهر	الدينامية	لل�سانيات 

ال�سو�سريية	التـــي	اأغفلها	بع�ض	البنيويني.	فقد	

كان	كل	هـــوؤالء	على	علم	بالتطـــورات	احلا�سلة	

يف	علم	النف�ض	اجل�سطلتي،	كما	توقعوا	جميعهم	

االإدراكية	احلديثة.	 خمتلف	مظاهرالل�سانيات	

و�سنناقـــ�ض	يف	الفقرات	املواليـــة	الروؤى	الثاقبة	

لهـــوؤالء	العلمـــاء	بتف�سيل	اأكـــرث،	و�سنخ�س�ض	

 Whorf	لـــوورف	مقطعا	ذلـــك	اإىل	باالإ�سافـــة
الذي	اأكد	)مت�سيا	مع	�سو�سري	وهومبولت،	ولكنه	

فيما	يبدو	مل	يكن	على	علم	بعملهما،اأن	الذهن	

بدون	لغة	هو	باالأ�سا�ض	كتلة	ال	�سكل	لها.

4.). وورف:
خـــ�س�ض	اليكوف	ف�سال	كامـــال	من	كتابه	

املعـــروف	»املـــراأة،	والنـــار،	واالأ�سياءاخلطرة«	

لدحـــ�ض	ادعاءات	وورف	اأو	مـــا	ي�سمى	فر�سية	

مبـــداأ	 اأيـــ�سا	 ي�سمـــى	 مـــا	 اأو	 �سابـــري،	 وورف	

الن�سبيـــة،	فح�سب	هـــذه	النظرية	حتـــّدد	اللغة	

التفكـــري	)الـــ�سورة	القوية	للنظريـــة(،	اأو	-يف	

�سورتها	االأقل	قوة-	فاإن	اللغة	توؤثر	يف	االإدراك	

والذاكرة	)القـــراءة	االأ�سعف(	)انظر	غرو�ض	

999)،	�ض0)3(.	ومـــع	ذلـــك	فـــاإن	عددا	من	
العلمـــاء	)جاكيـــل	999)(،	�ستانلويـــز	999)،	
واالأهـــم	من	ذلـــك	يل	Lee(996(	قـــد	بينوا	

الل�سانيـــون	 �سن	 التـــي	 هـــذه	)الفر�سيـــة(	 اأن	

االإدراكيـــون	هجومهم	عليها	مل	تكن	اإال	فزاعة،	

�ساأنهـــا	يف	ذلـــك	�ساأن	فزاعـــة	راأي	دي	�سو�سري	

يف	اأن	اللغـــة	نظـــام	م�ستقـــل.	اإن	االهتـــداء	اإىل	

فهـــم	دقيـــق	لـــوورف،	اأفـــ�سل	مـــن	التخلي	عن	

متييـــز	قراءة	�سعيفـــة	واأخرى	قويـــة	لفر�سيته	

)انظر	براون	ولينبريغ	958)(.	واإجماال،	فاإنه	
يقـــود	اإىل	اختـــزال	م�سلل	ملـــ�سكل	حقل	متعدد	

االأبعاد،	تتفاعل	فيه	اللغـــة،	والفكر،	والت�سور،	

والتجربـــة،	و«العامل«	بطرائق	�ستى.	وقد	ركزت	

يل	)996)،	�ض7)(،	على	هذا	التفاعل	البيني	
بني	اللغة	والعامل	عندما	كتبت:	

تفا�سيـــل	 يف	 الّنظـــر	 علـــى	 نقـــدم	 عندمـــا	

التعريفـــات	االأ�سليـــة	لـ«مبادئ	الن�سبيـــة	اللغوية	

[....] ي�سبح	وا�سحا	اأن	تعريف	وورف	للن�سبية	
مل	يكـــن	بـــاأي	طريقة	من	الطرق	يقـــو�ض	القبول	

واقعيـــا	بعامل	م�ستقل	وراء	حوا�سنـــا.		فما	يعتمد	

عليـــه	علـــى	اأية	حـــال،	هـــو	اأن	فهمنـــا	)الذي	هو	

احلقيقة	الوحيدة	التي	ميكننا	القول	اإننا	نعرفها(	

متعّلق	باإدراك	اإن�ساين	بيني	بني	املحيط	الداخلي	

واخلارجـــي	جل�سم	االإن�سان«.	وعلى	اأية	حال	فاإن	

ما	يعتمد	عليه	تعريف	وورف	هو	الفهم	باأن	عامل	

التجربة	)الذي	هو	الواقع	الوحيد	الذي	ميكن	اأن	

نقـــول	اإننا	نعرفه(	اإمنا	هو	وظيفة	تفاعل	اإدراكي	

اإنـــ�ساين	مـــع	كٍل	مـــن	البيئـــة	اخلارجيـــة	والبيئة	

الداخلية	جل�سد	االإن�سان«.

وكما	هي	احلال	بالن�سبة	اإىل	بع�ض	االأعمال	

الل�سانية	الراهنة	فاإن	جتريبية	وورف	قد	قامت	

على	اأ�سا�ض	ا�ستب�سارات	م�ستمدة	من	النظرية	

اجل�سطلتية.
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3.4. بوهلر:
كان	لعلم	النف�ض	اجل�سطلتي	اأي�سا	تاأثري	يف	

نظرية	بوهلر	اللغوية	التي	طورها	يف	الثالثينيات	

)مـــن	القـــرن	الع�سريـــن(.		اإنهـــا	يف	االأ�سا�ض	

نظريـــة	املجـــال	الوظيفـــي	للغـــة	)ترتكـــز	على	

التفاعالت	بني	املجـــاالت	الرمزية،	واالإ�سارية،	

والعمليـــة	ال�ستعمـــال	اللغـــة(	وهـــي	تتداخل	مع	

نظرية	اإدراكية	عن	احلقول	واالأحياز	الذهنية.	

اأو	وورف،	 ويامل�سليـــف،	 �سو�سري،	 وبخـــالف	

طـــور	بوهلر	نظريـــة	وا�سحة	لال�ستعـــارة	يبدو	

فيهـــا	بعـــ�ض	التوازي	مـــع	النظريـــات	احلديثة	

حول	الدمـــج.	وال	بد	من	التاأكيـــد	اأن	علم	نف�ض	

اال�ستعارة	لبوهلر	مل	يظهر	من	عدم.	فقد	مهد	

لتطوره	واحت�سنه	علمـــاء	اال�ستعارة،	يف	القرن	

التا�سع	ع�سر	وبدايات	القرن	الع�سرين	من	اأمثال	

غو�ستـــاف	غربر،	وفريديريـــ�ض	نيت�سه،	وفريتز	

ماوتـــرن،	وغو�ستـــاف	�ستالـــن	)انظـــر	نريلي�ض	

وكالرك	000)اأ،	)00)(،	وهانـــ�ض	فايهنغـــر،	
الذي	كتـــب	اأن	»كل	اإدرك	اإمنا	هواإدراك	ذهني	

لـــ�سيء	عـــرب	�سيء	اآخـــر««	)فايهنغـــر،	4)9)،	
�ض4)9)9): 9)(.

لقد	ا�ستغل	بوهلر	يف	اإطار	مدر�سة	فور�سبوغ	

لعلـــم	النف�ض	الذهني،	الذي	لـــه	�ســالت	وثيقة	

بعلـــم	النفـــ�ض	اجل�سطلتـــي.	)انظـــر	نريلي�ض(	

وكالرك	999)(.	لقـــد	كان	مهتمـــا	خـــ�سو�سا	
بلغـــز	فهـــم	اللغـــة	الذي	يـــرى	اأّنه	يعنـــي	اإدماج	

اأنظمـــة	جديدة	للفكـــر	�سمن	اأنظمـــة	موجودة	

�سلفـــا.	فبالن�سبـــة	اإليه،	ينبثـــق	املعنى	من	دمج	

املعرفتني	الرمزية	واملو�سوعية.	ولي�ض	ثمة	اإبانة	

لذلـــك	اأ�سّد	و�سوحا	مّما	هي	عليه	بالن�سبة	اإىل	

اال�ستعارة،	ففي	اإنتاج	اال�ستعارة	وفهمها	نتعامل	

	،Sphärenmischung	الدائرتـــني	دمـــج	مـــع
اأي	مزج	املعرفة	اللغوّيـــة	باملعرفة	غري	اللغوية:	

»ثنائيـــة	دوائـــر...	�سيء	مـــن	قبيـــل	االنتقـــال	

من	جمـــال	اإىل	اآخـــر	غالبًا	ما	ميكـــن	التقاطه	

يف	التجربـــة	[جتربـــة	الفهـــم]،	وغالبـــًا	مـــا	ال	
يتـــال�سى	ذلك	اإالعندما	يتعلـــق	االأمر	برتاكيب	

	،(990  [(934] ماألوفـــة	ا�سطالحا«)ميلـــر،	
عـــن	 املفـــ�سل	 بوهلـــر	 مثـــال	 اإن	 �ض343(.	
دمـــج	دائرتـــي	اال�ستعـــارة	هو	االآتـــي:	»يالحظ	

طفـــل،	يف	الثامنـــة	مـــن	عمره	حركـــة	جم�سات	

الفـــرا�سة	الطويلة	ويف�سرها	بـــاأن	تلك	احل�سرة	

»حتيـــك	جوارب«)حركة	اإبـــر	اخلياطة(.	لي�ض	

ذلـــك	قيا�سًا	رديئـــًا،	كما	اأنه	مـــن	وجهة	النظر	

النف�سية	لي�ض	ثمة	جهد	كبري.	اإنه	جمرد	عالقة	

ت�سابه«	)بوهلر،	وانظـــر	اأي�سا	بوهلر	[934)] 
990)،	�ض35(.	

وقد	جـــرب	بوهلر	مقاي�سات	خمتلفة	بهدف	

و�سع	ت�سور	اأو	تخيل	لطريقة	عمل	مزج	الدوائر	

ذاك،	واأن�سبها	لهذا	االإجراء،	الذي	كان	يف	بع�ض	

االأحيان،	ي�سمى	جمازا	»اإجراء	كوكتيل«	)بوهلر	

990)،	�ض343(،	هـــو	املقارنـــة	بروؤية	املنظار	
املزدوج.	ويتكّون	املعنى	املجازي،	بالن�سبة	اإليه،	

علـــى	غـــرار	اإ�سقاط	مرئي	ميّر	عـــرب	مر�سحني	

يغطي	جزئيا	اأحدهما	االآخر،	بحيث	ال	يرى	من	

تلك	االأجزاء	من	االإ�سقاط	اإاّل	تلك	غري	املغطاة	

اأو	امللغاة	من	قبل	اأحـــد	املر�سحنْي.	اإن	االإجراء	

املر�سحـــي	هـــذا	اإ�سقاطـــي	وانتقائـــي	على	حد	

�سواء	)انظر	هولتزر-فوكت،	989)،	�ض36(.	
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وامل�ستمع	ينتقي	يف	اال�ستعارة	اجلوانب	الداللية	

التي	تنا�سب	جمالـــه	)االإ�ساري(	يف	اهتماماته	

التوا�سليـــة.	فالكلمة	اأو	الكلمـــات	امل�ستعملة	يف	

فعـــل	الكالم	اال�ستعـــاري	م�ستمدة	مـــن	»اإن�ساء	

حقول	العالمة،	م�ستخل�سة	من	حقول	مر�سخة	

للرمـــز،	لكن	�سريطـــة	اأن	يتم	اإدخـــال	امل�ستمع	

اإ�ساريـــا	اإىل	احلالة	املعينة،	وقـــد	يتم	ا�ستعمال	

تاأليفات	جديدة	لعوامل	الداللة	ملنح	�سورة	حية	

	،Musolff (993	)مو�سولف	املق�سود«	للمعنى
�ض68)(.ولفهـــم	اال�ستعـــارة،	يتعني	املزج	بني	
دائرتني	رمزيتني،	ت�ستندان	اإىل	عاملنا	اخلا�ض	

اأو	جمـــال	معرفتنـــا	يف	هـــذا	املقـــام	اخلطابي.	

لقـــد	بني	بوهلـــر	من	خالل	ا�ستعمـــال	م�سطلح	

»دائـــرة«	اأننا	ال	ننظـــر	اإىل	االأ�سياء	منعزلة،	بل	

ندركها	ونت�سورها	داخـــل	�سبكة	من	العالقات	

التـــي	تقـــف	علـــى	اأ�سياء	اأخـــرى،	والتـــي	ت�سكل	

جمتمعة	دائرة	اأو	جماال	باعتبارها	»ج�سطلت«.	

فبا�ستعمالنـــا	العالمات	ن�سفي	معنى	على	هذه	

االأ�سياء،	وكذلك	على	العالقات	نف�سها،	بحيث	

تـــ�سكل	املعـــاين	النا�سئـــة	الدائـــرة	الدالليـــة	اأو	

الرمزية	اجلديدة.

4.4. ياكب�سون 
هو	اأبـــرز	ل�سانيـــي	حلقة	بـــراغ	الوظيفيني،	

كان	على	دراية	باأعمال	�سو�سري	وورف	وبوهلر،	

وحاول	اجلمـــع	بـــني	روؤى	�سو�سري	وبوهلر.	فقد	

اأخذ	عن	�سو�سري	متييزه	بني	العالقات	الن�سقّية	

والعالقـــات	اال�ستبدالية،	وعـــن	بوهلر	املقاربة	

الوظيفية	للغـــة.	وقد	و�سع	»االأمنـــوذج	االأداتي«	

للغـــة	عند	بوهلـــر،	القائم	علـــى	وظائف	ثالث:	

التمثيـــل،	والتعبـــري،	والنداء،	لي�سمـــل	وظائف	

�ست.	واأهمها	الوظيفة	ال�سعرية	للغة	)ياكب�سون	

956)اأ(،	وبا�ستخدامه	التقابالت	ال�سو�سريية،	
مثل	اال�ستبدالية/	الن�سقّية،	االنتقاء/	التوفيق،	

تعويـــ�ض/	تاأليـــف،	امل�سابهـــة/	املجـــاورة،	ميز	

ياكبـــ�سون	بني	قطبني	لل�سلـــوك	الب�سري:	قطب	

))(	)ياكب�سون	956)اأ،	

ا�ستعاري	وقطـــب	كنائي

وانظـــر	اأيـــ�سا	956)	ب(.	فهـــذان	القطـبـــان	
َي�سمان	كل	اأنـــواع	ال�سلوك	الب�سري،	وخ�سو�سا	

اال�ستعـــارة،	 )ت�ستعمـــل	 اللغـــوي:	 ال�سلـــوك	

والكنايـــة(،	احلبـــ�سة	فيهـــا	العـــ�سر	القرائـــي	

والع�سر	الرتكيبي	واالإنتاج	االأدبي	واالأ�سطوري.

وقـــد	اأثـــار	مقـــال	ياكبـــ�سون	الـــ�سادر	�سنة	

)956)اأ(	موجـــة	بحـــوث	مـــا	بعـــد	البنيوية	يف	

اال�ستعارة	والكنايـــة	يف	البلدان	الناطقة	باللغة	

الفرن�سيـــة.	ويف	هـــذا	الـــ�سدد	ومـــع	االأخذ	يف	

احل�سبـــان	اأن	اليكوف	در�ض	مع	ياكب�سون،	فمن	

املفاجئ	اأنه	»يف	اآخر	االأدبيات	ال�سديدة	الرثاء	

حـــول	اال�ستعارة	ال	يجد	املـــرء	اإال	اإحاالت	قليلة	

جدًا	اإىل	ورقـــة	رومان	ياكب�سون	الق�سرية	التي	

تفتـــح	عهدًا	جديدًا««	)درايفني	993)،	�ض)(.	
وقـــد	اأعيد	ن�سر	هـــذه	الورقـــة	االآن	يف	درايفني	

وبوريتغ�ض	))00)(	واأ�سحى	لها	دور	اأ�سا�ض	يف	
تطور	ما	اأ�سماه	بلومربغ	»امليتافورولوجي«)علم	

اال�ستعارة(.	

5.الإدراكيات املج�سدنة

ياأخذ	مفهوم	اجل�سدنة	يف	الل�سانيات	االإدراكية	

اأ�سا�سا	�سيغتـــني	خمتلفـــني:	اإحداهمـــا	ذات	طابع	

الدين	 حميي	 الدكتور	 اقرتاح	 بح�سب	 بـ)اقرتاين(	 اأي�سا	 ترجمته	 .ميكن	  )((

حم�سب.
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نفـــ�سي	جتريبـــي	 والثانيـــة	ذات	طابـــع	 ع�سبـــي،	

)انظـــر	رورر	Rohrer	يف	هذا	املجلـــد،	الف�سل)،	
ت�سيمكه	وزالتيـــف	Zlatev	وفرانـــك	Frank	فيما	
�سياأتي،	وفرانك	وديرفن،	ت�سيمكه(.	فلكل	مقاربة	

مـــن	هاتـــني	املقاربتـــني	رواد	تاريخانيـــون،	ميكـــن	

حتديدهم.	

5.). لمب 
الل�سانيـــات	 عـــن	 المـــب	 �سيـــدين	 كتـــب	

التن�سيدّيـــة	بدايـــة	مـــن	�سنـــة	966)	وقد	طور	
ابتـــداء	من	هـــذا	التاريخ	الل�سانيـــات	االإدراكية	

الع�سبيـــة	بطريقة	م�ستقّلة	كانت	ت�سري	يف	خط	

متـــواز	مع	اهتمـــام	اليكوف	بـــاالأ�س�ض	الع�سبية	

لل�سانيـــات	احلا�سوبية	)المـــب	970)،	)97)،	
999)،	انظر	�سينج	Cheng (998م(.		

اإن	اأهم	اأطروحة	يف	الل�سانيات	الع�سبية	عند	

 Hjelmslev	يامل�سليف	مـــن	بتاأثري	كانت	المب
و�سو�سري،	وترتكـــز	علـــى	اكتـــ�ساف	اأن	البنيـــة	

الل�سانيـــة	لي�ست	رمـــوزا	اأو	اأ�سياء	من	اأي	�سنف	

كانـــت،	بل	هي	عالقـــات.	وبالن�سبـــة	اإىل	المب	

يف	964)،	كمـــا	هي	احلـــال	بالن�سبة	اإىل	وورف	
و�سو�سري	قبله	واالإدراكيني	الع�سبيني	بعده	فاإن	

النظـــام	الل�ساين	باأكمله	�سبكـــة	من	العالقات.	

وقد	خلـــ�ض	بيرت	Peeters	يف	مراجعته	لالمب	
)999)(	خمت�سر	ت�سوره	الذي	ميكن	اأن	يقال	

اإنه	اإ�سقـــاط	الأفـــكار	�سو�سري	ويامل�سليف	وورف	

على	امل�ستوى	الع�سبي	على	النحو	االآتي:

»اإن	درا�سة	متاأنيـــة	لالأدلة	الل�سانية	املتاحة	

انطالقـــا	من	وجهـــة	نظر	تن�سيديـــة	تك�سف	اأن	

النظـــام	الل�ساين	اإمّنا	هو	�سبكـــة	من	العالقات	

بـــني	وحـــدات	تتال�سى	عنـــد	ا�ستنفـــاد	التحليل	

وال	يبقى	�سوى	ُعقد	مرتابطة	اأو	�سبكةعقد	....	

وكل	املعلومـــات،	علـــى	كّل	حـــال،	يف	ترابـــط،	

وبالتايل	لي�ض	هناك	»مكان«	للف�سل	حيث	تكون	

‘ا�سرتدادا’«. ‘الرموز’ ‘تخزينا’ و/اأو	

5.). مريلوبونتي
يقول	جون�سون	يف	كتابه	»اجل�سد	يف	الذهن«	

)احلاويـــة-	 الـــ�سور	 خطاطـــة	 اإن	 	،)(987(

املحتوى،	امل�سار-	الهدف،	اإلخ(	تبنني	جتربتنا	

ب�سكل	�سابـــق	على	الت�سور،	وهـــذا	هو	امل�سدر	

الذي	ياأتي	منه	املعنى	بالفعل،	فالذهن	واملعنى	

متج�سدان.	علـــى	اأ�سا�ض	هذه	البنيات	ال�سابقة	

علـــى	الت�سور،	ننطلق	نحـــو	�سبكات	املعنى	عرب	

اال�ستعـــارة	والكناية.	كانت	تلـــك	نظرة	جديدة	

بحـــق	يف	املعنى	والذهـــن	واللغة،	ولكن	كان	ثّمة	

ت�سابـــه	وا�سح	لي�ض	بينهـــا	وبني	كانط	وبارتليت	

فقط،	بـــل	كذلك	بينها	وبـــني	ظاهراتية	الوعي	

عنـــد	مريلوبونتـــي،	التـــي	تاأثـــرت،	مثلهـــا	مثل	

ت�سورات	وورف	وبوهلر	حول	اللغة،	بعلم	النف�ض	

 [(945] مريلوبونتـــي	 )انظـــر	 اجل�سطلتـــي	
)96)؛	جيل	)99)؛	في�سمريي	994)(.	

علـــى	غـــرار	غيـــوم	وياكوبـــ�سون	وريكـــور،	

ي�ستخدم	مريلوبونتـــي	فينومينولوجيا	هو�سرل	

لنقـــد	بع�ض	جوانب	الل�سانيـــات	ال�سو�سريية،	ال	

�سيمـــا	متييزه	بني	اللـــ�سان	والـــكالم.	لقد	كان	

يطمح	اإىل	تاأ�سيـــ�ض	فينومينولوجيا	للكالم	تقر	

ب�سكل	اأكـــرث	انفتاحًا	الـــ�سريورة	اجلدلية	خللق	

اللغـــة	واالإبداعية	اللغوية	يف	فعـــل	الكالم،	ويف	

ذلك	ميكن	املقارنة	بغيوم.	اأ�س�ست	هذه	النظرة	
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الديناميـــة	للغة	علـــى	نظرة	دينامّيـــة	لالإدراك	

الذهني	باعتباره	�سريورة	فعالة	لتنميط	التوافق	

وتنميط	التقفي.	بالن�سبة	اإىل	مريلوبونتي،	فاإن	

االإدراك	الذهنـــي،	ومعرفـــة	العـــامل،	والوعي،	

واللغـــة	جم�سدنة	متامـــا	كما	هـــي	بالن�سبة	اإىل	

الل�سانيـــني	االإدراكيـــني	املحدثـــني.	خـــ�سو�سا	

واأنـــه	�سدد	على	الـــدور	االإب�ستمولوجي	احلا�سم	

للجـــ�سد:	فالوعـــي	بح�سب	مريلو	بونتـــي،	�سليل	

جتاربنا	ومـــن	خالل	اأج�سادنا	يتـــم	جتربته	يف	

اأج�سادنـــا	وعرب	اأج�سادنا	– لنقل	باخت�سار	اإّن	
الوعـــي	جم�سد.	وعلى	الرغـــم	من	هذه	العالقة	

الوا�سحة،	مل	يكـــن	مريلوبونتي	مّمن	ي�ست�سهد	

بهم	كثـــريا	يف	اأدبّيات	»الل�سانيـــات	االإدراكية«.	

لقـــد	اعـــرتف	به	عـــن	طريـــق	اليكـــوف	)انظر	

بروكمـــان	000)(	وجونـــ�سون	)993)(،	ولكن	
ال	جند	تناوال	مكثفا	الآرائه	يف	�سياق	الل�سانيات	

االإدراكية	اإاّل	عند	جريايرت�ض	)985)،	�ض354،	
993)اأ،	�ض64(.						

الإدراكي��ة  الل�ساني��ات  م��ا�سي،   .6
وحا�سرها، وم�ستقبلها

لقـــد	قطعت	الل�سانيات	االإدراكيـــة	�سوطا	بعيدا	

منـــذ	اأر�سطو،	ومرورا	بجهود	القـــرن	التا�سع	ع�سر	

يف	الدالليات	الزمانية،	واإحياء	االهتمام	بالبالغة	

والوظائف	االجتماعيـــة	لال�ستعارة	والذهن	خالل	

القـــرن	الع�سرين.	وهي	تغطي	االآن	معظم	االأر�سّية	

التـــي	تغطيهـــا	الل�سانيـــات	العامـــة،	انطالقـــا	من	

االأعمـــال	يف	الفونولوجيـــا	و�سوال	اإىل	التداولّيـــات	

عرب	الرتكيب	والدالليات	ومن	االآنية	اإىل	الزمانية،	

وهكذا	دواليـــك.	وهي	ترتبط	بالـــدرا�سات	االأدبية	

لـــدرا�سة	الذهن	االأدبي،	وترتبـــط	بعلم	نف�ض	النمو	

لـــدرا�سة	االكت�ساب	اللغـــوي	وترتبط	بعلـــم	النف�ض	

الع�سبي	لدرا�سة	الذهـــن	املج�سدن،	وترتبط	بعلم	

االجتمـــاع	لدرا�سة	التفاعل	بني	العقل	واللغة.	وعلى	

اأيـــة	حال،	ففـــي	حـــني	يبـــدو	م�ستقبـــل	الل�سانيات	

االإدراكيـــة	م�سرقـــا،	فاإنـــه	يجـــب	علـــى	الل�سانيني	

االإدراكيني	اأال	ين�سوا	اأن	الل�سانيات	االإدراكية	اأي�سا	

لها	ما�ض	م�سرق	ي�ستحق	اأن	يعاد	ا�ستك�سافه.
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اإن	التحول	االإدراكي	يف	العلوم	االإن�سانية	هو	اأحد	النواحي	االأكرث	عمومية	يف	الدرا�سات	االإن�سانية	املعا�سرة؛	

الأنها	تتفاعل	مع	العلوم	الع�سبية	االإدراكية،	وقد	تبدو	غري	ماألوفة	لدار�سي	العلوم	االإن�سانية،	بالرغم	من	اأنها	

ت�ستق	الكثري	من	حمتواها	وق�ساياها	البحثية	املركزية،	والكثري	من	و�سائلها	من	تقاليد	العلوم	االإن�سانية	منذ	

ن�ساأة	البالغة	القدمية.	وت�ستهدف	العلوم	االإن�سانية	يف	جمعها	بني	القدمي	واجلديد،	والربط	بينهما	الربط	

االإدراكية.	 الع�سبية	 والعلوم	 ال�سعرية	 العلوم	 بني	 الربط	 وكذلك	 الطبيعية،	 والعلوم	 االإن�سانية	 العلوم	 بني	

ومتما�سك	 ووا�سح	 وم�ستدام	 عملي	 اإيجاد	منوذج	 بل	 اأكادميي،	 ت�ستهدف	خلق	هجني	 ال	 االإن�سانية	 والعلوم	

فكرًيا؛	لالإجابة	عن	االأ�سئلة	االأ�سا�سية	واملتكررة	حول	الو�سائل	االإدراكية	للفن	واللغة	واالأدب.	

)((	 .	Mark Turner،	The Cognitive Study of Art،	Language،	and Literature،	English،	Maryland،	College Park
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Abstract:
The cognitive turn in the humanities is an aspect of a more general cognitive turn 

taking place in the contemporary study of human beings. Because it interacts with 
cognitive neuroscience, it can seem unfamiliar to students of the humanities, but in 
fact it draws much of its content, many of its central research questions, and many of 
its methods from traditions of the humanities as old as classical rhetoric. Its purpose 
in combining old and new, the humanities and the sciences, poetics and cognitive 
neurobiology is not to create an academic hybrid but instead to invent a practical, 
sustainable, intelligible, intellectually coherent paradigm for answering basic and 
recurring questions about the cognitive instruments of art, language, and literature.
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اأحد اأ�س�ص البالغة اليونانية:

تهتـــم	الـــدرا�سة	االإدراكية	للفـــن	واللغة	واالأدب	

باأمناط	الفكـــر	والتعبري	وطبيعـــة	العالقة	بينهما،	

وعليه	فاإنها	ترتكز	على	اأ�سا�ض	فكري	معتمٍد	يف	عمل	

اأهل	البالغة	اليونانية	على	اأمناط	الفكر	والتعبري.	

Jeanne Fahnestock	ا�ستطالعـــات	علـــى	وبناء 

ال�سيـــغ	 الـــ�سور/	 االأ�سكال/	 حـــول	 	)(999(

البالغيـــة	يف	العلـــوم؛	فـــاإن	هـــوؤالء	البالغيـــني	قد	

تركوا	لنـــا	الت�سنيفـــات	التاأ�سي�سيـــة،	والتحليالت	

املوؤثـــرة،	ومعجم	امل�سطلحات	الفنيـــة	مثل	االإطار	

العقلـــي	والت�سبيه	واجلنا�ض	واأيـــ�سا	الرتكيز	املفيد	

على	الطريقـــة	التي	ترتبط	بها	اأمنـــاط	املعاين	مع	

اأمناط	ال�سكل.

اإن	الـــدرا�سات	االإدراكية	اأحياًنا	ما	تكون	جمرد	

اإعادة	�سياغة	جلزء	اأو	اأكرث	من	البالغة	القدمية،	

ولكن	بلغاء	النظريـــة	االإدراكية	احلديثة	قد	طّوروا	

مـــ�سارات	بحثيـــة	مل	تكـــن	متوفـــرة	اإىل	حـــد	ما	يف	

البالغة	القدمية؛	الإعطاء	ا�سم	حمدد	لالنتماءات	

الوا�سعـــة	للمفكرين	احلداثيني؛	فلـــو	اأن	اأر�سطو	ما	

زال	علـــى	قيـــد	احلياة	لقـــام	بدرا�سة	هـــذا	البحث	

ومراجعة	اأعماله	لتتوافق	معه.	

ومـــن	املجـــاالت	التي	تفّوقـــت	فيها	الـــدرا�سات	

االإدراكيـــة	احلديثـــة	تفوًقـــا	كبـــرًيا	علـــى	النظرية	

البالغيـــة	القدميـــة	درا�سة	اللغـــات؛	ففـــي	حقيقة	

االأمر	فـــاإن	البالغيني	القدامى	قد	حققوا	فكرة	اأن	

اللغة	هـــي	�سبكة	عالئقيـــة	الأزواج	معانـــى	ال�سكل،	

وقاموا	باأعمـــال	موؤثرة	�سمن	هـــذه	الفكرة،	اإال	اأن	

االأبحاث	يف	هذا	االجتاه	قد	تقدمت	ب�سرعة	يف	ظل	

اأ�ساليـــب	اللغويات	االإدراكيـــة	احلديثة..	)ملراجعة	

	.)Turner (998	انظر	اال�ستمرارية،	هذه

هنـــاك	روؤية	اأخرى	غري	متوفرة	لدى	البالغيني	

املفاهيمـــي،	 التكامـــل	 نظريـــة	 هـــي	 القدامـــى	

بـــا�سم	)نظريـــة	 العلـــوم	االإدراكيـــة	 املعروفـــة	يف	

	بـــاال�سرتاك	
)((

املـــزج(،	والتـــي	قمـــت	بتطويرهـــا

املفاهيـــم	 خلـــط	 اإن	 	.Gilles  Fauconnier مـــع	

هـــو	العمليـــة	العقلية	التي	يتم	فيهـــا	خلط	حزمتني	

عقليتني	مـــن	املعاين	ب�سكل	تقريبي	وحد�سي؛	فعلى	

�سبيـــل	املثال،	يتـــم	خلط	اإطاريـــن	عقليني	للمعرفة	

اأو	ال�سيناريوهات،	�سواء	ب�سكل	انتقائي	اأو	وفق	قيود	

حمـــددة	الإنتاج	حزمة	عقلية	ثالثة	للمعنى	تكّون	لها	

معًنـــى	منبثًقـــا	جديًدا،	وعندما	ذكـــرت	اأنه	لو	كان	

اأر�سطـــو	على	قيد	احلياة	يف	هـــذه	االأيام،	ما	و�سعه	

اإال	القيـــام	مبراجعـــة	اأعمالـــه	القدميـــة	متاأثًرا	يف	

ذلك	بالـــدرا�سة	االإدراكية	احلديثـــة؛	فاإننا	نتناول	

�سيناريوهني-	البحـــث	البالغي	االإدراكي	احلديث	

من	جهة	وانخراط	اأر�سطو	يف	بحثه	اخلا�ض	به	من	

جهة	اأخرى	-	واملعاين	املتوقعة	لهذه	ال�سيناريوهات	

ممـــا	ينتـــج	عنه	جتميع	قـــ�سة	خمتلطـــة	لها	معنى	

منبثٌق	جديـــٌد؛	فلو	كان	اأر�سطو	على	قيد	احلياة	يف	

وقتنـــا	احلايل،	ومبيولـــه	املحبة	للبحـــث	والتحقيق	

بقدراتـــه	الفكريـــة	القدميـــة،	وبعد	اإحاطتـــه	علًما	

)(( 
()For an introduction to blending for students of art, language, 
and literature, see Turner 1996 and Turner and Fauconnier 
1999.  For a survey of current research on blending, see Turn-
er 1999. For the technical details of the theory of blending, see 
Fauconnier and Turner 1998.
 Turner 1996	انظـــر	واالأدب،	واللغـــة	الفـــن	لطـــالب	املـــزج	حـــول	للمقدمـــة 
وTurner and Fauconnier 1999.	وللمزيـــد	حـــول	املـــ�سح	امليـــداين	للبحث	
احلـــايل	عن	املـــزج،	انظـــر	Tunner 1999.	وللمزيـــد	حول	التفا�سيـــل	الفنية	

Fauconnier and Tunner 1998	انظر	املزج،	لنظرية	والتقنية
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باالكت�سافـــات	احلديثـــة؛	لراجع	موؤلفاتـــه	واأعماله	

كنـــوع	مـــن	االإ�سهـــام	يف	علـــم	البالغـــة	االإدراكية	

احلديثـــة،	ومـــن	الـــوا�سح	اأن	هذا	املعنـــى	اجلديد	

مل	يتوفـــر	يف	اأي	من	ال�سيناريوهـــات	التي	اأ�سهمت	

يف	هـــذا	املـــزج؛	فاأر�سطو	لي�ض	جزًءا	مـــن	�سيناريو	

الدرا�سات	االإدراكية	احلديثة	على	االإطالق،	وهذا	

ال	يتيـــح	لـــه	باالأحـــرى	مراجعـــة	موؤلفاتـــه	واأفكاره	

واأعمالـــه	متاأثـــًرا	بالـــدرا�سات	االإدراكية	احلديثة،	

ومن	ناحية	اأخرى،	فمن	منطلق	�سيناريو	االآخر،	وهو	

اأن	اأر�سطو	على	قيد	احلياة	تاريخًيا،	فاإن	انخراطه	

يف	اأبحاثـــه	اخلـــا�سة،	ال	يعنـــي	وعيه	بالـــدرا�سات	

االإدراكيـــة	احلديثة	وبالتايل	فاإنه	غـــري	متاأثر	بها،	

ولكـــن	عند	املـــزج،	�ستن�ساأ	لدينا	فكـــرة	اأن	اأر�سطو	

يعي	الـــدرا�سات	احلديثة،	ويقـــوم	مبراجعة	اأفكاره	

وموؤلفاتـــه	واأعمالـــه	متاأثًرا	بالـــدرا�سات	االإدراكية	

احلديثـــة.	وهذا	هو	املفهوم	اجلديـــد؛	مفهوم	بناء	

املعنى	املنبثق	من	املزج.

ومن	املثري	لالهتمام	اأن	نرى	مدى	�سرعة	تطور	

اال�ستدالالت	التي	ال	تتوفر	يف	املدخالت	عند	املزج،	

وجملتي	ب�ساأن	بعث	اأر�سطو	من	جديد	قراأها	اأنا�ض	

عديـــدون	من	زوايا	خمتلفـــة؛	فبع�سهم	قراأها	على	

اأنها	دافـــع	لهم	لتاأطري	اخلطـــاب	البالغي	القدمي	

ليـــ�ض	كعمل	تاريخـــي	مكتمل	بـــ�سكل	رئيـــ�ض	يتعني	

�سرحـــه،	ولكنه	برنامج	م�ستمر	مـــن	البحوث	نعمل	

علـــى	تطويـــره،	والبعـــ�ض	االآخـــر	قراأها	علـــى	اأنها	

دافع	لتاأطـــري	البالغيني	احلديثني	كخلفاء	علميني	

للبالغيني	القدامى،	والبع�ض	قراأها	على	اأنها	دافع	

لهـــم	لتاأطري	النـــ�سو�ض	البالغيـــة	القدمية	ولي�ض	

كمعيـــار	للروائـــع	االأدبية،	بـــل	ك�سل�سلة	مـــن	اأوراق	

العمـــل	املبدئية	يف	برنامـــج	بحثي،وبع�سهم	االآخر	

قراأها	علـــى	اأنها	دافع	لتاأطري	اخلطـــاب	االإدراكي	

احلديث	لي�ض	باعتباره	ثورة	فكرية	يف	درا�سة	الفن	

واللغـــة	واالأدب	ولكن	كامتداد	طبيعي	للتقاليد	التي	

حتت�سنهـــا.	ميكـــن	الأي	�سخ�ض	اأن	يحتـــج	على	اأي	

من	هذه	اال�ستدالالت	وفقـــا	ملفاهيمه،	ولكن	االأهم	

اأننـــا	ال	ن�سطر	للتعبري	عن	اأي	منها	�سراحة	للقراء	

لتطويرها؛	الأنها	ن�ساأت	ب�سكل	طبيعي	ح�سب	اعتقاد	

العديد	من	القراء	بخ�سو�ض	املزج.

اأر�سطـــو	مـــن	جديـــد	هـــو	�سيناريـــو	 اإن	بعـــث	

ممـــزوج	ومغايـــر	للواقع.	كمـــا	اأن	تقاليـــد	التعامل	

مع	ال�سيناريوهـــات	املغايرة	للواقع	كهذا	ال�سيناريو	

)مفاهيـــم	العـــوامل	املمكنـــة(؛	والتـــي	تختلـــف	يف	

اأبـــ�سط	اأمورها	عن	عاملنا	ليـــ�ست	مفيدة	يف	حتليل	

هذا	املزج؛	الأن	ق�سايا	التغريات	الدنيا	وال�سرورية	

خللـــق	عـــامل	يتم	فيه	بعـــث	اأر�سطو	مـــن	جديد	هي	

اأمور	خارجة	عن	املـــو�سوع.	اإن	اإعمال	العقل	�سواء	

يف	املـــزج	اأو	من	املـــزج	اإىل	ال�سيناريوهات	املُ�سِهمة	

التـــي	ال	متـــت	ب�سلـــة	للحقيقـــة،	والتـــي	ي�ستحيـــل	

ب�ستـــى	ال�سبـــل	اأن	تبعث	اأر�سطو	مـــن	جديد،	وعلى	

الرغـــم	من	اأنه	ميكننا	بكل	�سهولـــة	وبال	وعي	بناء	

ال�سيناريو	املمزوج	الـــذي	يتم	فيه	بعث	اأر�سطو	من	

جديـــد،	وبالرغم	من	اأننا	نـــدرك	ب�سرعة	وب�سهولة	

اأن	بنـــاء	املـــزج	�سيء	معقـــد،	فـــاإن	بنـــاء	مثل	هذه	

ال�سيناريوهـــات	تدعو	الإ�سقـــاط	انتقائي	دقيق	لكل	

مـــن	ال�سيناريوهـــات	امل�سهمـــة.	فعلى	�سبيـــل	املثال	

اإننـــا	مل	ُنِعد	اأر�سطو	اإىل	احليـــاة	بالعقلية	ال�سعيفة	

وال�سعـــف	البيولوجـــي	التي	كان	عليهـــا	عند	موته،	

ومل	ُنِعده	اإىل	احلياة	كالوليد	ومل	ن�سر	على	وجوب	

تعلمـــه	التحدث	والتفكري	مـــن	جديد.	وبالرغم	من	

يقيننـــا	باأن	هـــذا	هو	ال�سبيل	الـــذي	يجب	اأن	يدخل	
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بـــه	جميع	الب�سر	اإىل	عاملنا،	فاإنه	ميكن	الأر�سطو	يف	

املـــزج	اأن	يتحدث	مع	البالغيني	االإدراكيني	وقراءة	

ما	يكتبونـــه،	علـــى	الرغـــم	مـــن	اأنهـــم	ال	يتحدثون	

اليونانيـــة	الكال�سيكية،	واأر�سطو	التاريخي	قد	تويف	

قبل	اأن	تاأتي	االإجنليزية	اإىل	حيز	الوجود.

اإن	بنـــاء	املزج	يتطلب	القيـــام	بعمليات	التاأليف	

واالإمتام	والتف�سيل.	فعلى	�سبيل	املثال	يتوجب	علينا	

تاأليـــف	اهتمام	اأر�سطو	باملعنى	والتعبري	يف	البحـث	

احلديـــث،	ويتوجـــب	ا�ستكمـــال	هـــذا	ال�سيناريـــو،	

وبذلك	ي�سبح	اأر�سطو	على	وعي	وبينة	من	البحوث	

احلديثة،	كما	يتوجب	تف�سيل	هذا	املزج،	وبناًء	على	

ذلك،	يجـــب	اأن	يراجع	اأر�سطـــو	نظرياته	ا�ستجابًة	

اإىل	هذه	اال�ستف�سارات	احلديثة.	

اإن	قـــوة	املزج	وتعقيده	يف	مثل	هـــذه	االأمثلة	قد	

يجعل	املـــزج	كما	لو	كان	نوًعا	مـــن	خدعة	ال�سريك	

الفكـــري	الغريب،	والتي	ال	ي�ستطيع	اأن	يوؤديها	�سوى	

العقـــل	املـــدرب	واليقـــظ	املتاأهـــب	متاًمـــا	واملتميز	

ب�سفـــات	االخرتاع،	وعلى	النقيـــ�ض	من	ذلك،	فاإن	

املزج	يف	اأغلب	االأحوال	يكون	مبنزلة	عملية	روتينة،	

وعمل	يومي	يتفادى	اال�ستك�ساف	با�ستثناء	التحليل	

الفني.	كمـــا	اأنه	لي�ض	خمـــ�س�سا	الأغرا�ض	خا�سة	

وليـــ�ض	مكلًفا،	كمـــا	اأنه	لي�ض	خمـــ�س�سا	للبالغني؛	

ففي	حقيقة	االأمر	هو	الدعامة	والركيزة	االأ�سا�سية	

والقلـــم	 »هارولـــد	 كتـــاب	 ففـــي	 االأطفـــال،	 الأدب	

	»Harold and the purple Crayon	االأرجـــواين
 Crocket Johnson	جونـــ�سون	كروكيـــت	للكاتـــب 
)[955)] 983)(،	والـــذي	مت	تاأليفـــه	لالأطفـــال	

بداية	من	�سن	ثالث	�سنوات،	وقد	ا�ستخدم	هارولد	

قلمـــه	االأرجواين	لـــري�سم،	وكان	يـــر�سم	كل	ما	هو	

حقيقـــي،	حيث	كان	عامله	مزًجـــا	من	واقعه	املكاين	

وما	ميثله	هذا	الواقع،	كمـــا	ميزج	وي�سهر	التمثيل	

مع	مـــا	ميثله	هذا	التمثيل؛	فعندمـــا	احتاج	هارولد	

اإىل	الـــ�سوء	حتـــى	يخـــرج	يف	نزهـــة،	قـــام	بـــر�سم	

القمر،	وح�سل	بذلك	على	�سوء	القمر،	وظل	القمر	

مرافًقـــا	له	اأينمـــا	ذهب،	ويوجد	بهـــذا	املزج	اثنان	

من	املدخـــالت،	اإحدى	هذه	املدخالت	هي	عنا�سر	

العامل	املـــكاين	احلقيقي	كما	�ساهدناه	وعا�سرناه،	

واأحـــد	هـــذه	العنا�سر	هـــو	القمر،	واملدخـــل	االآخر	

يف	هـــذا	املزج	لديـــه	معرفة	تقليديـــة	بالر�سم،	ويف	

عمليـــة	االإدخـــال	التي	بهـــا	قمر	حقيقـــي،	ال	ميكن	

خلـــق	القمر	عن	طريق	الـــر�سم،	وال	ميكن	اأن	ياأتي	

اإىل	حيز	الوجود	بنـــاًء	على	رغبة	�سخ�ض	ما.	ومن	

خالل	االإدخـــال	با�ستخدام	الر�سم،	ال	ميكن	للقمر	

املـــر�سوم	اأن	ينبعث	من	�سوء	القمر	اأو	اأن	ي�سبح	يف	

كامـــل	ال�سماء	كرفيق	للفنان.	ولكن	يف	املزج	هناك	

قمر	خا�ض	ممزوج	بخ�سائ�ض	منبثقة	خا�سة.	

اإن	اآليات	املزج	التي	تنتج	لنا	هذا	القمر	اخلا�ض	

املمزوج	تعمل	ب�سكل	عام	على	مدار	كتاب	»هارولد	

والقلـــم	االأرجـــواين«.	فعندما	يود	هارولـــد	العودة	

اإىل	منزلـــه؛	فاإنه	يـــر�سم	�سباًكا	حـــول	القمر،	وقد	

ر�سم	هـــذا	القمر	يف	مكان	بحيث	يكـــون	ظاهًرا	له	

مـــن	ال�سباك	عندما	يكون	يف	غرفة	نومه،	وهارولد	

موجـــود	يف	الواقع	يف	غرفة	النوم،	وميكنه	اأن	يخلد	

اإىل	النوم؛	فالعامل	املختلط	للطفل	هارولد	به	اأنواع	

جديـــدة	من	ال�سببية	وقولبـــة	احلدث	وغري	املتاحة	

�سواء	يف	جمـــال	الر�سم	اأو	جمـــال	احلياة	املكانية.		

اإن	االإ�سقاط	على	هذا	املـــزج،	وا�ستكمال	وتف�سيل	

املزج	ال	ميكـــن	ح�سابها	اأو	تنبوؤهـــا	من	املدخالت،	

حيث	اإن	املجال	مفتـــوح	ب�سكل	كبري	للبدائل.	وعلى	

�سبيل	املثال	عندما	يقـــوم	ال�سخ�ض	بالر�سم؛	فاإنه	
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غالًبـــا	ما	ميار�ض	الر�سم،	ويقـــوم	بعملية	املحو،	وال	

يتـــم	احت�ساب	االأخطاء	كجزء	من	الر�سم	النهائي؛	

اأي	اأنواع	عالمات	متت	با�ستخدام	القلم	االأرجواين	

�سيتم	احت�سابها	كحقائق	يف	املزج؟	لقد	قام	موؤلف	

الكتـــاب	باختيار	االإجابة،	وهي	اأن	جميع	العالمات	

يتـــم	احت�سابهـــا.	وعندمـــا	تهتـــز	يد	هارولـــد	التي	

حتمل	القلم	االأرجواين	عندما	يرتاجع	اأمام	التنني	

املخيـــف	ب�سكل	رهيـــب؛	فاإن	العالمـــة	الناجتة	عن	

ذلك	�ستكون	خًطـــا	اأرجوانًيا	على	�سكل	اال�سكالوب	

املموج:	»وفجاأة	يدرك	ما	كان	يحدث،	ولكن	بحلول	

ذلـــك	الوقت	كان	هارولد	قد	انقلـــب	على	راأ�سه	يف	

املحيط«	)جون�سون	)[955)] 983)(.
ليـــ�ض	غريًبـــا	اأن	يكون	مبـــداأ	ربـــط	الر�سومات	

االأرجوانيـــة	مـــع	عنـــا�سر	الواقع	هـــو	تطابق	�سكلي	

للـــ�سورة:	فلو	اأن	الـــر�سم	يطابـــق	�سكل	رمز	�سيء	

مـــا	فاإنه	ميثـــل	هذا	الـــ�سيء،	ولكن	يظهـــر	اأن	هذه	

املطابقـــة	مقيدة،	فالر�سم	االأرجواين	املقدم	ميكن	

اأن	يطابـــق	حقيقة	واحدة؛	فعلى	�سبيل	املثال،	لو	اأن	

اخلط	املموج	يعرب	عن	املحيط،	فال	ميكن	لهارولد	

اأن	ينقل	املحيـــط	لي�سعه	فوق	كعكة	من	خالل	فهم	

اأن	اخلـــط	املموج	هو	مبثابة	الثلج	على	الكعكة.	ومع	

ذلـــك،	فمن	خالل	مزج	مفهوم	ب�سكل	خمتلف،	ويف	

كتـــاب	خمتلف،	فاإن	ال�سخ�سية	التي	تقوم	بالر�سم	

ميكـــن	اأن	متتلك	القدرة	على	اإعادة	�سياغة	الواقع	

من	خالل	ت�سور	الر�سم	بطريقة	ما	يف	البداية،	ثم	

بطريقة	اأخرى	فيما	بعد.	

يف	مزيـــج	هارولد	يتمثل	العـــامل	واحليز	املادي	

يف	قطعة	الورق	التـــي	يقوم	هارولد	بالر�سم	عليها.	

فما	هي	احتماالت	املـــزج	املكون	من	ورقة	بي�ساء/	

م�ساحـــة	فارغـــة؟	هـــل	ميكـــن	لهارولـــد	التحـــرك	

كما	يـــ�ساء	مـــن	خاللهـــا؟	اجلـــواب	الـــذي	اختاره	

املوؤلف	هو	اأنه	مبجـــرد	ر�سم	�سيء	ما	ي�سع	هارولد	

يف	موقـــع	ن�سبي،	ف�سي�سبح	مقيـــًدا	ببع�ض	ماديات	

العـــامل	احلقيقي؛	فعلـــى	�سبيل	املثـــال،	مبجرد	اأن	

ير�سم	جـــ�سم	القارب	وجزًءا	مـــن	ال�ساري،	يجب	

اأن	يت�سلـــق	ال�سارية	لـــر�سم	اأجزاء	من	القارب	التي	

ال	ميكـــن	الو�سول	اإليها	مـــن	االأر�ض.	وعندما	يريد	

اأن	يجـــد	منزله،	فاإنـــه	يبـــداأ	يف	ر�سم	اجلبل	الذي	

ي�ستطيـــع	اأن	ي�سعده	للحـــ�سول	على	منظر	اأف�سل.	

وي�سعد	اجلزء	الـــذي	ر�سمه	حتى	يتمكن	من	ر�سم	

املزيد	من	اجلبـــال	ليقوم	بال�سعـــود	عليها،	ولكنه	

عندما	ينظر	اإىل	اأ�سفـــل	اجلانب	االآخر	من	اجلبل	

�سينزلق؛	الأنه	بالن�سبة	اإىل	جلبل	موجود	يف	م�ساحة	

فارغـــة،	وامل�ساحة	الفارغة	االآن	هـــي	جمرد	فراغ؛	

لذلك	فال	بد	له	من	ال�سقوط،	ويتوجب	عليه	حينها	

ر�سم	بالون	الإنقاذ	نف�سه	من	التحطم.

وقد	وردت	عدة	حاالت	مـــزج	مت�سابهة	يف	كتب	

 االأطفـــال	االأخـــرى،	مثـــل	كتـــاب	»االأرنـــب	الهارب

The Runaway Bunny«	للكاتبـــة	»مارغريـــت	
	)(49((	»Margaret Wise Brown	براون	وايز
وكتـــاب	»�سورة	جـــون	John’s Picture«	للكاتبـــة	
	»Elizabeth  Mac  Donald	ماكدونالـــدز	اليزابيـــث«
 Le Petit ال�سغـــري	 »االأمـــري	 وكتـــاب	 	)(99((

Prince«	للكاتـــب	»اأنطـــوان	دي	�سانـــت	اك�سوبريي
	.)(943( 	»Antoine de Saint-Exupery
بـــ�سكل	 جندهـــا	 والتـــي	 املتكلمـــة	 واحليوانـــات	

روتينـــي	يف	اأدب	االأطفـــال	هـــي	مثـــال	وا�سح	على	

املـــزج.	كمـــا	اأن	الكثري	مـــن	اأغاين	االأطفـــال	تقدم	

الفرن�سيـــة االأطفـــال	 واأغنيـــة	 تف�سيلًيـــا.	 مزًجـــا	

 

هـــي	 والتـــي	 	« Il etait une dame Tartine»
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	والتي	تـــ�سف	الديوان	 من	االأغـــاين	املف�سـلـــة	اإيلَّ

والقـــ�سر	امللكي	كاأطعمة	فوريـــة.	وجزء	من	البناء	

املنبثـــق	يف	هذه	االأغنية	هو	اإجبـــار	االآباء	اأطفالهم	

على	تنـــاول	كميات	كبرية	من	ال�سكـــر،	لذلك	فاإنه	

يتم	االحتفاظ	بـ	»ق�سور	ال�سعادة	امللكية	امل�سنوعة	

من	ال�سكر«.

حــطـــــاب اجلـــــــراح	 »هـــــذا	 عـبــــــارة	  تــعــــــد	

مزًجـــا	  «This Surgeon is a lumberjack  

ا�ستعارًيـــا	جمازًيا،	وُتقراأ	يف	العـــادة	على	تاأكيد	اأن	

اجلراح	غـــري	كفء،	بالرغم	مـــن	اأن	عدم	الكفاءة	

ال	يتعلـــق	بنموذج	اجلراح،	كما	اأنه	ال	يتعلق	بنموذج	

احلطاب.	وهنـــاك	مزج	�سعبـــي	يف	وا�سنطن	ظهر	

 (997 عندمـــا	مت	ت�سغيـــل	فيلـــم	تايتانيـــك	عـــام	
والـــذي	تزامن	مـــع	تعـــر�ض	الرئي�ض	بيـــل	كلينتون	

لف�سيحـــة	جن�سية	جديدة	وهو:	»لو	اأن	كلينتون	كان	

هـــو	تايتانيك،	لغا�ض	جبـــل	اجلليد«،	)وحظى	هذا	

املـــزج	ب�سعبيـــة	مرة	اأخـــرى	بعد	مرور	عـــدة	اأ�سهر	

عندما	ا�ستمـــر	اتهام	بيل	كلينتون	بنف�ض	الف�سيحة	

اجلن�سية(.	وهذا	املزج	هو	مزج	جمازي	ا�ستعاري،	

ولكنـــه	ليـــ�ض	اإ�سقاًطـــا	اأ�سا�سًيـــا	عمـــا	نعرفـــه	عن	

تيتانيـــك	على	فهمنا	لبيـــل	كلينتون،	فما	نعرفه	عن	

تيتانيك	اأنها	غرقت،	اأمـــا	يف	املزج،	فاإن	كلينتون/

تيتانيك	ينجو،	وجبل	اجلليد/	الف�سيحة/	االتهام	

يغـــرق،	على	الرغـــم	من	اأن	كثافـــة	اجلليد	اأقل	من	

كثافة	املاء.	

العـليـــــا،	 االأدب	 مبـــادئ	 يف	 املـــــزج	 ويحــــدث	

�ستيفنـــز واال�ض	 ق�سيـــدة	 املثـــال،	 �سبيـــل	 وعلـــى	

Wallace Stevens	»متثـــال	لرجـــل	م�سنـــوع	من	
اجلليـــد	The Snow«	تعد	مزًجا	يقـــراأ	عادة	على	
اأنـــه	طلب	منا	فهمهـــا	على	اأنها	مـــزج	متثال	لرجل	

م�سنـــوع	مـــن	الثلج	مع	اإنـــ�سان	عاٍد.	ومـــزج	متثال	

الرجل	امل�سنوع	من	اجلليـــد	له	قوة	خا�سة	للفهم؛	

الأنها	غري	حمكومة	بالت�سرف	الب�سري	الذي	ال	مفر	

منه	والذي	يفر�ض	اأفكاًرا	م�سبقة	ملا	يراه.	اإنه:

..	امل�ستمع،	الذي	ي�سمع	يف	اجلليد

ويرى	نف�سه	ال	�سيء

والال	�سيء	غري	موجود،	و	الال	�سيء	ال�سيء	

وال	ميكن	لقراء	هذه	الق�سيدة	اأن	ميزجوها	مع	

متثـــال	لرجل	م�سنوع	مـــن	الثلج	عن	عمد،	ولكنهم	

ي�ستطيعـــون	تعلـــم	�سيء	مـــا	عن	طريق	بنـــاء	املزج	

والتاأمل	فيه.

املـــزج	هو	بالتحديـــد	ذلك	النوع	مـــن	العمليات	

العقلية	املثرية	لالهتمام	لدى	البالغيني	القدامى،	

ولكني	مل	اأجد	�سوى	فقـــرة	ق�سرية	واحدة	يعرتف	

فيها	البالغيون	القدامـــى	�سمنيا	بالعملية	العقلية	

للمـــزج،	وكما	هـــو	متوقع،	فقد	وجدتهـــا	يف	الكتاب	

الثالث	من	بالغة	اأر�سطو	)الف�سل	3 [406)ب](:		
»فخطاب	غرجـــ�ض	Gorgias	الأنثى	طائر	ال�سنونو	
عندما	كانت	تدع	روثها	يقع	عليه	الأنها	تطري	عالية	

يف	ال�سمـــاء،	يعد	اأكـــرث	الطرق	ماأ�ساويـــة.	اإذ	قال:	

»بلـــى،	عار،	يـــا	فيلوميـــال	Philomela.«	فبالنظر	
اإليهـــا	كطائـــر،	ال	ميكن	اأن	نعتـــرب	اأن	فعلها	م�سني،	

ولكن	بالنظر	اإليها	كفتاة،	ميكن	اأن	نعترب	ذلك	فعاًل	

م�سيًنـــا؛	ولذا	فاإن	معاملتها	تعد	نوًعا	من	ال�سخرية	

كمـــا	كانـــت	عليـــه	ذات	مرة	وليـــ�ض	كما	هـــي	عليه	

االآن.»كمـــا	اأن	الفعل	امل�سني	موجود	فقط	يف	املزج؛	

فالفعل	اأمـــر	م�ستحيل	بالن�سبـــة	اإىل	الفتاة،	والعار	

�سيء	م�ستحيل	بالن�سبـــة	اإىل	طائر	ال�سنونو،	ولي�ض	

من	الـــوا�سح	متامـــا	اأن	اأر�سطو	يـــدرك	وجود	هذا	
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املـــزج،	اأو	يدرك	املعنى	املنبثق	مـــن	العمل	امل�سني،	

اأو	يـــدرك	اأن	املعنى	املنبثـــق	موجود	فقط	يف	املزج،	

وعالوة	على	ذلك،	فاإن	اأر�سطو	يرى	اأن	املزج	اإجناز	

غريب	ونـــادر،	ومل	يقدم	اأي	اإ�سهام	نظري	لدرا�سة	

املـــزج.	وبب�ساطة	فاإن	النظـــرة	الثاقبة	يف	املزج	مل	

.
)((

تكن	متوفرة	لدى	البالغيني	القدامى

ولقـــد	لفت	هذا	االإغفال	نظري	جًدا،	نظرا	اإىل	

روؤيتي	اأن	القـــدرة	املركزية	للب�سر	احلديث	معرفًيا	

)اإذاإن	كلمـــة	»حديـــث«	هنـــا	رمبا	عـــادت	خلم�سني	

األـــف	�سنة	اإىل	الوراء(	تتمثـــل	يف	قدرتهم	املتقدمة	

)(( A basic mental operation like blending could 
not entirely escape detection.	 Literary cri -
ics،	art historians،	psychologists،	rhetoricians،	
linguists،	 and other scholars have here and 
there noticed and analyzed individual blends.	
There are also theoretical discussions that lean 
in the direction of recognizing blending as a 
basic mental operation.	The most extended is 
Arthur Koestler‘s work The Act of Creation 
)1964(.	which presents Carl Duncker‘s blend 
’’The Buddhist Monk.‘‘ Fauconnier and Tur -

er )1998( in turn use ’’The Buddhist Monk‘‘ as 
their main heuristic example of blending.	But 
Koestler regards blending as exceptional and 
has no theory of its structural and dynamic 
operation.	Except under charitable reading of 
a few of his passages،	he appears to mistake it 
for composition of elements selected from the 
contributing scenarios.
اال�ستك�ساف	متاًما.	 تتفادى	 اأن	 املزج	ال	ميكن	 مثل	 االأ�سا�سية	 العقلية	 والعملية	

النف�ض	والبالغيني	واللغويني	وغريهم	من	 الفن	وعلماء	 فنقاد	االأدب	وموؤرخي	

اأي�سا	 وهناك	 الفردي.	 املزج	 وحللوا	حاالت	 املجاالت	الحظوا	 �ستى	 العلماء	يف	

املناق�سات	النظرية	التي	متيل	يف	اجتاه	االعرتاف	باملزج	كعملية	عقلية	اأ�سا�سية.	

والعمل	االأكرث	انت�ساًرا	هو	عمل	اآرثر	كو�ستلرArthur Koestler	يف	قانون	
يعر�ض	مزج	كارل	 والذي	 	)1964( The Act of Creation اخللق	
 .	 »The Buddhistالبوذي ‘’الراهب	 دانكرCarl Duncker يف	
 Fauconnier and Turnerوي�ستخدمفوكينريووترينر	Monk 
‘الراهب	البوذي	»«	كمثال	ار�سادي	رئي�سي	للمزج	اخلا�ض	 )1998(	بدورهما	

الهيكلية	 لعملياته	 له	 تتوفر	 ال	 ا�ستثنائي	 اأمًرا	 املزج	 يعترب	 كو�ستلر	 لكن	 بهما.	

والديناميكية	اأي	نظريات.	ويبدو	انه	اأخطاأ	ذلك	يف	تكوينه	عنا�سر	خمتارة	من	

ال�سيناريوهات	امل�ساهمةبا�ستثناء	ما	مت	يف	ظل	القراءة	التطوعية	لعدد	قليل	من	

الفقرات،

على	حتقيـــق	التكامل	املفاهيمي؛	فخـــالل	الع�سر	

احلجري	القدمي	العلوي	بـــداأ	الب�سر	تقدما	مذهال	

بـــدًءا	من	التفاهة	اإىل	ال�سيطرة	على	هذا	الكوكب.	

وت�سريحيا،	فاإن	الب�سر	احلديث	قد	تطوروا	بالفعل	

قبـــل	وقتنا	هـــذا	بـ	50)	األـــف	�سنة،	ممـــا	يعني	اأن	
�سيًئا	مـــا	قد	تغري	خالل	العـــ�سر	احلجري	القدمي	

العلـــوي،	حيث	ح�سلت	الب�سرية	علـــى	قدرة	كبرية	

من	االبتكار	وتاأ�سي�ض	ثقافة	ت�سجيع	االبتكار،	حيث	

اكتـــ�سب	الب�سر	اخليال	بقدرته	علـــى	خلق	مفاهيم	

جديدة	واأمنـــاط	عقلية	جديدة،	وقـــد	كانت	هناك	

عـــدة	نتائج	مثرية	متّثلت	يف	الفـــن	والعلوم	والدين	

والثقافة	وا�ستخدام	االأدوات	الدقيقة	واللغة.

الق�سة	التي	تو�سح	تطور	اجلن�ض	الب�سري	-	من	

الناحية	الثقافية	والعقلية	والبيولوجيا	الع�سبية	- 

هـــي	قـــ�سة	تطويرنا	للقـــدرة	على	ت�سكيـــل	�سبكات	

التكامل	املفاهيمي	مـــن	املدخالت	املتناق�سة	بقوة	

خللـــق	معنًى	جديـــد	يف	املزج.	واأنـــا	ال	اأعر�ض	هذه	

القـــ�سة	كنوع	من	االنت�سار	اأو	املتعة؛	فاملزج	يحمل	

اأملًـــا	بالًغـــا،	لي�ض	للجينـــات	فح�سب،	ولكـــن	للعقول	

الب�سرية	العاطفية	التي	تزول	روتينًيا	مبوت	اأج�ساد	

البـــ�سر،	ويعيـــ�ض	العقـــل	البـــ�سري	يف	ن�سيج	متغري	

وحيوي	لعدد	مـــن	االأمزجة	الفكريـــة	واملفاهيمية،	

وبذلـــك	يـــ�سكل	وجـــوده	ومعناه،	وال	يكـــون	ذلك	يف	

�سكل	�سار	ومرحـــب	بـــه؛	فالطفلـــة	التـــي	توفيت	يف	

املـــا�سي،	ما	زالت	تعي�ض	معنـــا	بعقلها،	فالطفلة	ال	

تغادر	اأبـــًدا،	بل	اإنها	موجودة	لتلقـــي	بظاللها	على	

اليـــوم،	بالرغـــم	مـــن	اأن	اأيامنا	قد	تغـــريت	جذرًيا	

منذ	وفاتها.	ويف	املزج،	ميكن	لنا	اأن	نتخيل	حياتها	

ومعي�ستها	وتقـــدم	�سنها	بال�سكل	املنـــا�سب.	ونحن	

نخ�سع	اأو	نبت�سم	لردود	اأفعال	اأجدادنا	امليتني	على	
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قـــرارات	اأبنائنا	بالرغم	مـــن	اأن	اأجدادنا	مل	يلتقوا	

باأبنائنا.	كما	اأننا	ناأخذ	العربة	لالأحداث	وامل�ساعر	

واملعتقـــدات	من	هذه	االأمزجة،	كمـــا	نقوم	بتجميع	

االآجال	املمزوجة	ونختار	من	بينها	اأو	جنمع	اأمزجة	

الواقـــع	املغايـــر	للحقيقـــة	ونحزن	علـــى	مغايرتهم	

للواقـــع،	فال�سعر	ياأخذ	ويكتـــ�سب	مطالبه	وحقيقته	

من	هذه	االأمزجة،	فعندما	ميزج	املتحدث	يف	»بني	

	»Among School Children	املـــدار�ض	اأطفـــال
 William Butler Yeatsبتلرييت�ض	ويليام	للكاتب

ذكرى	ال�سيدة	ليدا	مع	مفهوم	التلميذة:	

اأحلم	بج�سم	ال�سيدة	ليدا	وهي	تنحني

فوق	النار	الغارقة،	تلك	الق�سة	التي	حكتها

عن	التوبيخ	القا�سي،	اأو	االأحداث	التافهة

التي	جعلت	من	يوم	طفويل	ما،	ماأ�ساة	حمكية

كما	يبدو	اأن	لدينا	طبيعتينممزوجتني

يف	جمال	من	تعاطف	ال�سباب

واإال	فلنغري	املثل	االأفالطوين،

يف	�سفار	وبيا�ض	داخل	حمارة	واحدة.

واأفكر	يف	اأن	نوبة	من	احلزن	اأو	الغ�سب

واأعتربها	مبثابة	طفل،	اأواآخرموجود	هناك

ونت�ساءل	اإذا	وقفت	هكذا	يف	ذلك	بالعمر

حتى	بنات	البجع	ميكن	اأن	ترث

�سيًئا	من	اإرث	كل	مالح

و�سيكون	لها	هذا	اللون	على	اخلد	اأو	ال�سعر،

وعندئذ	�سيكون	قلبي	مدفوًعا	بق�سوة

اإنها	تقف	اأمامي	كطفل	حي.

ريلـكــــــــــــه ماريــــــــــا	 رايـنـــــــــــر	  ويتـــــ�ساءل	

	)56:[((9(](69((  Rainer Maria Rilke
»من	قام	بلفنا	بهذه	الطريقة؟«

.	.	.	احليوانات	املاكرة

تالحظ	اأننا	ال	نوجد	كثريا	يف	املنزل

يف	العامل	الذي	تناولناه	بال�سرح	والتف�سري

)ريكه	)96) [))9)]:)(

ال	يجوز	الأي	�سخـــ�ض	اأو	�سيء	اأو	ثقافة	منفردة	

اأو	حدث	حملـــي	اأن	يحيط	بنا	بهـــذا	ال�سكل،	ولكن	

مـــا	ميكنه	القيام	بذلك	هو	تطـــور	ن�ساأتنا	امل�سرتكة	

للقـــدرة	العقلية	التـــي	لها	قوة	مل	ي�سبـــق	لها	مثيل،	

ولكن	بدون	�سامن	ملزج	املتعة.

اأ�سا�ص يف علم الأع�ساب الإدراكي

لقـــد	ذكرت	اأن	الدرا�سة	االإدراكية	للفن	واالأدب	

واللغة	لديها	قـــدم	يف	البالغة	الكال�سيكية	والقدم	

االأخرى	يف	علم	االأعـــ�ساب	االإدراكي،	وهو	درا�سة	

حديثـــة	للدماغ	والعقل؛	فعلم	االأعـــ�ساب	االإدراكي	

اأقل	األفة	لدى	اأ�ساتذة	االأدب	من	البالغة	القدمية،	

ولكن	من	املمكن	تغيري	ذلك.	وي�سف	ريت�سارد�سون	

))(998:39	Alan Richardson	حالتنا	الراهنة	

كما	يلي:

عندما	ُيكتب	التاريـــخ	الفكري	يف	اأواخر	القرن	

الع�سريـــن؛	فمن	املحتمـــل	اأن	تـــدرج	نظرية	االأدب	

االنغلوفـــوين	)االأدب	املكتـــوب	باللغـــة	االإجنليزية	

باأقالم	كتـــاب	غري	بريطانيني	اأو	غـــري	اأمريكيني(	

وعلمـــاء	 اأكـــرث،	 اأو	 �ساخـــرة	 حا�سيـــة	 يف	 والنقـــد	

امل�ستقبل	قد	يجدون	ت�سلية	يف	ادعاءات	علماء	اللغة	

االإجنليزيـــة	واحًدا	تلـــو	االآخـــر،	يف	حماولتهم	حل	
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األغـــاز	االإن�سانية،	وت�سكيل	املو�سوعـــات،	واكت�ساب	

اللغـــات،	والوعـــي	�سواء	بوعـــي	�سئيـــل	اأو	معـــدوم	

نهائًيـــا	بالتطـــورات	املذهلة	يف	علـــم	النف�ض	وعلوم	

اللغـــة	وفل�سفـــة	العقل،	وعلـــوم	االأعـــ�ساب،	والتي	

تـــ�سكل	مركز	احلياة	الفكرية	االأجنلو	اأمريكية	منذ	

ت�سعينات	القرن	املا�سي	وحتى	االآن	...	ولقد	انبثقت	

العلـــوم	الع�سبيـــة	االإدراكيـــة	كاأحـــد	امل�سروعـــات	

متعددة	التخ�س�سات،	واالأكرث	اإثارة	واالأ�سرع	منًوا	

يف	ع�سرنـــا،	مما	يجعل	االأخبار	حمرية	للكثري	من	

العاملني	يف	اأق�سام	االأدب.	و�سيثبت	املزيد	من	ذلك	

ب�سكل	مطرد.

وعلينـــا	اأن	نـــدرك	اأن	ال�سخـــ�ض	الـــذي	بداأ	يف	

درا�سة	علوم	االأع�ساب	االإدراكية	ال	يعني	اأنه	يتبنى	

اأفـــكار	علمـــاء	االأع�ساب	االإدراكيـــني	كما	هي	دون	

متحي�ض	ويعيد	ا�ستخدامها	يف	الدرا�سات	االأدبية؛	

وعلى	النقي�ض	مـــن	ذلك،	فاإننا	جند	اأن	اال�ستثمار	

ي�سري	يف	كال	االجتاهني	مع	وجود	بع�ض	املفاو�سات	

ال�سيقـــة؛	علـــى	�سبيل	املثال،	فـــاإن	نظرية	املزج	لها	

اأهمية	لعلماء	االأعـــ�ساب	االإدراكيني	الأنها	تبني	اأن	

املزج	الفكري	يعمل	على	مدار	الفكر	اليومي	واللغة	

والعمـــل	وتقريًبـــا	كل	ما	ين�ساأ	مـــن	درا�سة	التعابري	

اللغوية	واالأدبية	واالإبداعية.

اإن	علمـــاء	االأدب	والفن	متفهمون	جدا	لطريقة	

العمـــل	املعقدة	لالإبـــداع	واالبتكار	واللغـــة	والتمثيل	

املرئي	وبناء	املعاين؛	كما	يقدم	العلماء	اأمثلة	رائعة	

وم�سـيئـــة	جتعلنـــا	نرى	تعقيـــدات	العمليـــة	العقلية	

اأ�سهل	قلياًل	يف	الكثري	مـــن	االأحيان،	ولدى	العلماء	

تدريـــب	جيد	على	احلد�ض	حول	تعقيدات	الظواهر	

العقلية	واللغوية،	ولديهـــم	اأي�سا	اأفكار	حول	املعنى	

والـــ�سكل،	كما	اأن	لهذه	التعقيدات	واالأفكار	بالرغم	

من	عـــدم	تغلغلها	يف	جمـــال	روؤية	علـــم	االأع�ساب	

االإدراكي	يف	الكثري	من	االأحوال،	اإال	اأنها	جزء	يجب	

اأن	يقدمـــه	علمـــاء	االأدب	والفـــن	لعلـــم	االأع�ساب	

االإدراكي.

ميكن	لعلم	االأعـــ�ساب	االإدراكي	تقدمي	العديد	

مـــن	االأمـــور،	واأحـــد	هذه	االأمـــور	هو	فهـــم	التاريخ	

الب�سري	ب�سكل	اأو�سع؛	فنجد	اأن	علماء	الفن	واالأدب	

يركـــزون	على	التاريـــخ	الثقـــايف	واالجتماعي؛	الأنه	

يعمل	على	فـــرتات	زمنية	وجيزة	ن�سبيا	متتد	لعقود	

اأو	قـــرون،	بينما	ي�سهـــم	علم	االأعـــ�ساب	االإدراكي	

يف	هـــذا	ال�ساأن،	ولكنـــه	ياأخذ	يف	االعتبـــار	وب�سكل	

متـــ�ساو	اثنني	مـــن	اجلوانب	احلا�سمـــة	االأخرى	يف	

التاريـــخ	الب�سري،	اجلانـــب	االأول	هو	تاريخ	الن�سوء	

والتطـــور؛	الأنـــه	يعمـــل	علـــى	مـــدى	اآالف	وماليني	

ال�سنـــني،	واجلانب	الثاين	هو	تاريـــخ	خلق	االإن�سان	

وتطويـــر	العقـــل	الفـــردي	واملخ	بـــدًءا	مـــن	مرحلة		

احلمل	وحتى	املراحـــل	املتقدمة	من	العمر،	وينظر	

عادًة	اإىل	التاريخ	الثقايف،	وتاريخ	الن�سوء	والتطور،	

وتاريـــخ	خلق	االإن�سان	يف	علـــم	االأع�ساب	االإدراكي	

علـــى	اأنها	جوانب	من	التاريخ	الب�سري	التي	ال	تعمل	

ب�سكل	م�ستقل.

بعيـــدا	عـــن	تاريـــخ	النـــ�سوء	والتطـــور،	وتاريخ	

خلـــق	االإنـــ�سان،	والتاريخ	الثقـــايف،	فـــاإن	الدرا�سة	

االإدراكيـــة	اأيـــ�سا	تريـــد	معرفـــة	مـــا	الـــذي	ي�سنع	

التاريـــخ،	فمن	خالل	ن�سر	نظريات	اأنظمة	التنظيم	

الذاتي	واالأنظمـــة	التكيفية	املعقدة،	تعمل	الدرا�سة	

االإدراكية	على	حتليل	الطرق	التي	تكون	من	خاللها	

النظـــم	التاريخية	الأمنـــاط	تنموية	تابعـــة	مل�سارات	

اأخرى	وغـــري	تاأ�سي�سية،	وم�سروطـــة،	وغري	غائية،	

وغري	حتميـــة،	وتوجد	النظـــم	التاريخية	جنبا	اإىل	
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جنـــب	مـــع	البدائـــل	التاريخيـــة	االأخـــرى؛	النظـــم	

التاريخيـــة	تعمـــل	علـــى	تطويـــر	الهيـــاكل	املنبثقة،	

وتعتمـــد	على	احلوادث.	)فعلـــى	�سبيل	املثال،	رمبا	

يعتمـــد	وجودنا	على	قيد	احليـــاة	على	حادث	حدث	

قبـــل	65000000	مـــن	ال�سنـــوات،	عندمـــا	�سرب	
نيـــزك	البحر	قبالة	�ساحـــل	�سبه	جزيـــرة	يوكاتان

الثدييـــات	 �ساعـــد	 Yucatan Peninsula،	ممـــا	
املناف�سة	الدينا�سورات	على	التطور(.

هنـــاك	العديـــد	من	النظـــم	التاريخيـــة،	والتي	

ت�سمـــل	كل	الكائنـــات	احليـــة	علـــى	االأر�ض	عرب	كل	

العـــ�سور،	وكل	اجلينـــات	النا�سئـــة،	وجميع	النظم	

املفاهيميـــة	لالأفـــراد	عـــرب	كل	العـــ�سور،	والنظام	

املفاهيمـــي	املجتمعـــي،	وجميع	النظـــم	املفاهيمية	

التابعـــة	له،	والنظـــام	املفاهيمي	الفـــردي،	وجميع	

النظـــم	املفاهيمية	التـــي	كانت	موجـــودة	من	قبل،	

�سواء	اأكانـــت	علـــى	�سكل	فـــردي	اأم	كانت	منحدرة	

من	النظام	املفاهيمـــي	املوجود	حالًيا،	وكل	اللغات	

الب�سريـــة	عـــرب	كل	العـــ�سور	التاريخيـــة،	واللغـــة	

االإن�سانيـــة	امل�سرتكـــة	مـــن	قبـــل	املجتمـــع	اللغوي،	

وجميـــع	الدرا�سات	والظواهر	اللغوية	املنحدرة	عن	

تلك	اللغة،	واللغة	الب�سريـــة	على	امل�ستوى	الفردي،	

وجميع	االأنظمـــة	اللغوية	التي	كانـــت	موجودة	على	

م�ستـــوى	فـــردي	اأو	انحـــدرت	مـــن	النظـــام	اللغوي	

احلايل	واجلهـــاز	الع�سبي	املركزي	الفردي	خالل	

تطـــور	خلقه	ت�سمـــل	االأنظمـــة	التاريخيـــة	من	هذا	

النـــوع	اأيـــ�سا	علـــى	املجتمعـــات	والثقافـــات،	واأحد	

االأ�سيـــاء	التـــي	توليها	الـــدرا�سة	االإدراكية	اهتماًما	

اأكرب	هـــو	بحث	الطريقة	التـــي	تتفاعل	بها	خمتلف	

النظـــم	الب�سريـــة	على	مـــر	الع�سور،	كمـــا	يبدو	اأن	

اجلوانب	الثالثة	من	تاريـــخ	الب�سرية	التي	ذكرتها	

-	النـــ�سوء	والتطور	وخلـــق	الب�سرية		والثقافة	-		ما	

هي	�سوى	بع�ض	االأنظمة	التاريخية	املتفاعلة،	وغري	

القابلـــة	لالنف�سام،	والتي	تدخـــل	يف	ت�سكيل	وجود	

واإبداعات	الب�سر.

امل�ستقبل

الكثري	من	االإثـــارة	املحيطة	باملنهـــج	االإدراكي	

للفـــن	واالأدب	واللغـــة	ياأتـــي	من	منظـــور	اال�ستثمار	

بني	العلوم	االإن�سانية	واملجـــاالت	العلمية،	مثل	علم	

االأعـــ�ساب،	واللغويـــات	االإدراكية،	وعلـــم	النف�ض،	

اأ�سول	االإنـــ�سان(.	هـــذا	 واالأنرثوبولوجيـــا	)علـــم	

املنظور	-املحبب	للبع�ض،	والكريه	للبع�ض	االآخر-	

يتم	تقدميه	با�ستمرار	على	اأنه	منظور	جديد.	ونظًرا	

اإىل	كون	هذه	املجاالت	العلمية	هي	اأحدث	بكثري	من	

املجـــاالت	التقليدية	مثـــل	البالغة	فهي	تعد	جديدة	

نوًعا	ما.	ومن	جهة	اأخـــرى،	فاإن	املناهج	االإدراكية	

للفـــن	واالأدب	واللغة	متجـــذرة	يف	التقاليد	القدمية	

للعلـــوم	االإن�سانيـــة؛	التي	ترتكز	دائمـــا	على	ق�سايا	

العقـــل	واللغة،	وب�سبب	هـــذه	التقاليد	القوية	ميكن	

للعلوم	االإن�سانية	توفري	اأر�سية	رائعة	لتوحيد	املناهج	

االإدراكيـــة	احلا�سمة،	يتم	على	اأ�سا�سها	ال�سعي	اإىل	

حتقيق	جمموعة	من	االأدوات	هي	االأف�سل،	واالأكرث	

اكتمـــاال،	واالأكـــرث	تنوعـــا،	مـــن	اأجـــل	اال�ستفـــ�سار	

والغـــو�ض	يف	كل	مـــن	طبيعـــة	املعنـــى	االإنـــ�ساين،	

وتفا�سـيـــل	االإنتـــاج	االأدبي	والفني	لـــالإدراك.	ويف	

هذا	الـــ�سدد،	اأود	اأن	اأتقدم	بال�سكر	جلمعية	اللغة	

واإ�سهاماتهـــا	يف	 مل�ساعدتهـــا	 	)MLA(	احلديثـــة
هـــذا	التطور،	من	خالل	اإنـــ�ساء	جمموعات	جديدة	

للمناقـــ�سة	حول	املناهج	االإدراكية	يف	االأدب،	والتي	

مت	عر�سهـــا	يف	منتدى	جمعية	اللغـــة	احلديثة	عام	
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999)	يف	�سان	فران�سي�سكـــو،	والتي	بداأت	اأعمالها	
ر�سميـــا	يف	جمعية	اللغة	احلديثـــة	يف	�سيكاغو	عام	

000)،	وقد	جاء	مو�سوع	املجموعة	يف	جمعية	اللغة	
احلديثة	يف	وا�سنطن	عام	)00)	بعنوان:	»املناهج	

االإدراكية	يف	اخليال	االأدبي«.
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