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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 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «





استهالل أنسـاق
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من أجل تفكير نسقي
�شعيد يقطني ـ املغرب

ل ميكـــن للمـــرء اإل اأن يغتبـــط ب�ســـدور جملة عربية 

الأقطـــار  كل  يف  العربيـــة،  املجـــالت  فعـــدد  جديـــدة؛ 

العربية، ل يـــكاد ي�ساوي ما ي�ســـدر يف اأ�سغر بلد اأوربي، 

كما ل ميكن للمرء نف�سه اإل اأن يفرح ب�سدور جملة عربية 

اأكادميية ر�سينة، ومع كرثة املجالت الأكادميية العربية؛ 

فاإنهـــا ل ت�سل كلها اإىل امل�ستـــوى العلمي الذي يتحقق يف 

من�سورات اأكادميية جلامعة غربية واحدة. 

لقـــد كان م�ســـدر الفـــرح والغبطة لدي هـــو توا�سلي 

موادهـــا  علـــى  واطالعـــي  القطريـــة،  »اأن�ســـاق«  مبجلـــة 

وت�سميمها اجلميل، فبـــدا يل من خالل اختيار«العنوان« 

اأن هناك توجهـــا جديدا، يف البحـــث الأكادميي العربي، 

وظهر يل من خالل اأ�سماء الهيئات الإدارية وال�ست�سارية 

والعلميـــة اأن ثمة جديـــة يف الت�سور وطموحـــا يف الروؤية، 

واختيارات موفقة عربت عنهما كلمة الدكتور عبد العزيز 

بـــن عبد اهلل بـــن تركي ال�سبيعي بجـــالء. وكل ذلك يعزز 

هدفـــا حمددا هـــو الرتقاء مب�ستـــوى البحـــث الأكادميي 

العربي اإىل امل�ستوى العاملي، ولي�س هذا بغريب عن جامعة 

قطـــر التي كانت دائما وراء املبادرات اجلديدة واجلادة، 

�سواء يف ا�ستقطاب الأطر املن�سغلة بالبحث العلمي، اأو يف 

تد�سني م�سروعات التطوير والتغيري والتجديد. 

يقـــول مثل مغربي: »اأخبار الـــدار، تبان )تظهر( من 

باب الدار«، وباب دار املجلة عتبتها: »اأن�ساق«. وحني تكون 

هذه العتبة من باب »ق�سم اللغـــة العربية واآدابها«، يتاأكد 

ملـــن يعـــرف دار الثقافـــة العربية احلديثـــة واملعا�سرة اأن 

مدخلها كان ول يزال هو اللغة العربية واآدابها، لقد كانت 

اأق�ســـام اللغة العربية واآدابهـــا و�سعبها يف الوطن العربي، 

دائما، واجهـــة اأ�سا�سية للمبادرات اجلـــادة لتطوير اللغة 

العربيـــة ومدخال اأ�سا�سيا لتجديـــد الأ�سئلة الثقافية منذ 

ع�ســـر النه�سة اإىل الآن. وها هـــي »اأن�ساق«، وهي ت�سدر 

من ق�ســـم العربية، توا�ســـل امل�سري، وتدعـــو اإىل التطوير 

والتجديد.

اختيـــار هـــذه »العتبة« عنوانا للمجلـــة يعلن عن توجه 

جديد يف البحث الأكادميي العربي. فالأن�ساق، والن�سقية، 

والنظرية العامة لالأن�ساق، منذ جمهودات »بريطالنفي«، 

و�سول اإىل اجتهادات »هربرت �سيمون« مرورا  بعطاءات 

»نيكال�ـــس لومـــان«، و«دو رو�سنـــي« و«اأنطـــوان لومـــوان« 

و�سواهـــم باتت جت�سيدا لإبـــدال معريف جديد يف خمتلف 

الخت�سا�ســـات والبحوث العلمية املعا�ســـرة. اإن الع�سر 

املعـــريف الـــذي نعي�س فيه هـــو ع�سر »الأن�ســـاق« بامتياز، 

وبدون ممار�سة التفكري الن�سقي، وما يت�سل به من تنظيم 

ن�سقي ل ميكننا اإل اأن نظل على هام�س هذا الع�سر. 

مـــا اأكرث املجـــالت الأكادميية املحكمة علـــى امل�ستوى 

العربي، لكنها لي�ست �ســـوى �سفحات لرتقية »الباحثني«، 

ولي�ســـت جمـــالت للبحـــث العلمـــي، كمـــا اأن اأغلـــب هذه 

املجالت ت�ســـم هيئات ا�ست�سارية وعلميـــة، ولكنه معطلة 

اأو كاملعطلة. 
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اإن الوعي البحثي لدى الأكادميي العربي ما يزال رهني 

العمل الفـــردي، واأ�سري املقاربـــات التحليلية ومل يتعداها 

اإىل اعتمـــاد املقاربـــات الن�سقيـــة لأ�سبـــاب ل ح�سر لها، 

ومل نخ�س ب�سددها اأي نقا�س، بل اإننا غري مهتمني بتلك 

الأ�سباب نهائيا. وبدون اعتماد التفكري الن�سقي ل ميكننا 

حتقيق النتقال اإىل امل�ستوى العلمي املطلوب.

ولعـــل اأوىل املهام التـــي ميكن اأن يتفتـــق عنها طموح 

جملـــة الـ«اأن�ســـاق«، ويجعلها من بني مقا�ســـده املركزية، 

اأن ت�سهـــم يف تكويـــن »جمتمع علمي« )مـــن هيئات املجلة 

والباحثني والطلبة(، يلتف حولها، وي�سارك يف »ن�سقيتها« 

وتطويـــر م�ساريعهـــا، مـــن خالل اقـــرتاح ملفـــات خا�سة 

تعد يف نطـــاق ور�سات عمـــل جماعـــي، وتن�سب جمتمعة 

علـــى ق�سايا البحث العلمي، وفـــق برنامجـ  م�سروع هدفه 

امل�ساركة يف و�سع ت�سورات موحدة حول ق�سايا خمتلفة.

ميكن لهذا املحور املت�ســـل بالتنظيم الن�سقي الذاتي 

اأن يحتـــل ن�سف جمهـــودات املجلة، وي�سعـــى اإىل حتقيق 

مـــا ميكن اعتبـــاره مرحلة الإعـــداد لـما ميكـــن اأن يكون: 

»مدر�ســـة الدوحة«. وميكن لزاويـــة »الرتجمات« اأن ترفد 

هذا املحور، وتغذيه بتقدمي الدرا�سات العلمية الر�سينة. 

وينفتـــح املحـــور الثاين على ما ي�سل املجلـــة من درا�سات 

خمتلفة ل تهمها بالدرجة الأوىل »الرتقية«، ولكن الإ�سهام 

يف هموم البحث العلمي. 

اإن اأغلـــب املجـــالت الأكادميية العربيـــة لي�ست �سوى 

من�ســـات ملا ي�سل عرب الربيد الإلكرتوين، ول دور لها يف 

التحفيـــز على التفكري اأو التوجيه اإىل البحث يف الق�سايا 

التـــي ت�سغل بـــال العلمـــاء على امل�ستـــوى العاملـــي، وبدون 

امل�ساركة يف ما ي�سغل الآخرين �سنظل مبناأى عن املواكبة، 

بلـــه اللحـــاق اأو امل�ساهمـــة يف البحـــث العلمـــي. ول يتاأتى 

التحفيـــز والتوجيـــه اإل بالتفكـــري والعمـــل اجلماعيـــني، 

ويفر�ـــس عليهـــا هذا طـــرح ال�ســـوؤال: ملـــاذا ل نتوفر على 

»مدار�ـــس« علمية لها خ�سو�سيتها وم�ساهمتها يف البحث 

العلمي على امل�ستوى العربي؟

اإن العمل اجلماعي املوؤ�س�س على روؤية ن�سقية للتفكري 

والبحـــث يفتح بـــاب النقا�ـــس لتحديد الأولويـــات، ور�سم 

الخت�سا�ســـات،  ذوي  واإ�ســـراك  الت�ســـورات،  خطـــوط 

والنفتـــاح علـــى خمتلـــف الكفـــاءات، لتحقيـــق الغايـــات 

والطموحات، وميكن يف هذا الإطار لق�سم اللغة العربية يف 

كلية الآداب والعلوم اأن ي�سرك كل اأق�سام الكلية واجلامعة 

يف هـــذا امل�سروع املفتوح علـــى كل الخت�سا�سات، ويوجد 

اجل�ســـور بينها من املنظور الن�سقي عينه، تاأكيدا لريادته 

الثقافيـــة، وتدعيمـــا ملبادرتـــه العلميـــة. واأرى اأن رئيـــ�س 

التحرير بتفاعليته الإيجابية، وقدرته على التوا�سل، اإىل 

جانب الطاقـــم الإداري للمجلة، قادران على حتقيق هذا 

النفتاح والتفاعل.

بـــدون الطموح الوا�ســـع ل ميكن حتقيـــق امل�سروعات 

الرائدة، واملبادرات الإيجابيـــة، واأرى اأن »اأن�ساق« موؤهلة 

لأداء هـــذا الـــدور يف املجـــال الأكادميـــي العربـــي الـــذي 

ل تنق�سه الكفاءات، ول الإمكانات، ول ال�ستعداد، ولكن 

ينق�سه التخطيط، والتدبري، والتوجيه. و«اأن�ساق« بوعيها 

باأهميـــة هـــذه الأدوار، ميكنهـــا الإ�سهـــام يف حتقيق هذا 

الطمـــوح العربي: النخـــراط يف البحث العلمـــي وتطوير 

الوعي بالأن�ساق، والبحث فيها.



متون أنساق
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دِّ في شعر نزار قباني املفارقة وِخَطاب الضِّ
مقاربة حتليلية نقدية

 د/ �صامي ح�صني علي الق�صو�ص
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ملخ�ص البحث:

دِّ ُيكُن اأْن يكونا مبثابـــة الوجهني لعملٍة   ننطلـــق يف درا�ستنـــا هذه مـــن فر�سية واحدٍة تـــرى اأن املفارقة وِخَطاب الـــ�سِّ

واحدٍة؛ وال نعني بذلك اأنهما متطابقان؛ بل هما ي�سكالن قيمة واحدة، فكل وجٍه من الوجهني تظُل له مالحمه و�سوره التي 

ال تتطابق مع �سكل ومالمح الوجه االآخر لهذه العملة.

 اإذن؛ همـــا �سورتـــان خمتلفتان ملو�سوٍع واحٍد هـــو الت�ساد مبعناه العام، وهما بنيتا تخاطـــب متحولٍة ومتولدٍة عن بنية 

تخاطـــٍب حموريـــة هي الت�ساد؛ اإالّ اأن بني البنيتني ُعمومًا وخـــ�سو�سًا؛ فخطاب ال�سد –بو�سفه ظاهرة – اأعمُّ واأ�سمُل من 

دٍّ جتلى من خالل عدد من االآليات والتقنيات  املفارقـــة؛ ذلـــك اأن اخلطاب ال�سعري لنزار قباين - يف عمومـــِه – ِخَطاُب �سِ

احلديثة التي كان من اأبرزها اآلية املفارقة مبختلف مالحمها. 

واإن بيان االئتالف واالختالف بينهما �سيكون من خالل درا�سة كل حمور على حدٍة، مع بيان م�سلك ح�سور كّل منهما، 

ولـــن تكون الـــدرا�سة درا�سة مقارنة بينهما؛ بقدر ما هي مقاربة حتليلية نقدية تكـــ�سف عن مالمح املفارقة من جهة، وعن 

ح�سور خطاب ال�سد باأ�سكاله واأمناطه من جهة اأخرى .

و�سنعتمد يف درا�ستنا لهذا املو�سوع النقدي على املنهج الو�سفي التحليلي مع اال�ستفادة من املنهج النف�سي للك�سف عن 

دِّ يف كثري من ق�سائده ال�سعرية. دوافع ال�ساعر نزار قباين يف توظيفه للمفارقة وِخَطاب ال�سِّ

الكلمات املفاتيح:

املفارقة، خطاب، ال�سد، �سعر، نزار قباين، االختالف، نقد

mailto:dr.alqsos@gmail.com
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«Irony» and «Discourse of Antithesis» in Nizar Qabbani,s Poetry:
An analytical and Critical Study

Sami Hussein Al Qasoos
Najran University, Saudi Arabia

dr.alqsos@gmail.com

Abstract
This study hypothesizes that «irony» and «the discourse of Antithesis» are two sides of 

the same coin. This does not imply that they are identical. Rather, they represent the same 
value. Every side has its own features. 

Therefore, they are two images of the same subject, namely contrast in its general 
sense. Both are transformative and generative discourse structures based on the concept of 
«contrast». These two discourse structures have generalities and specificities. «Discourse 
of Antithesis» as a phenomenon is more general and comprehensive than «Irony». The 
poetic discourse of Nizar Qabbani is, in general, a discourse of contrast that is manifested 
through a number of techniques, the most prominent of which is «irony» technique in its 
various features. 

Highlighting the similarities and differences between them will be done through 
studying each of them separately. The presence track of each will be made clear. The study 
is not contrastive but rather analytical and critical in the sense that it reveals the salient 
features of «irony» on the one hand, and the presence of «the discourse of antithesis» in 
all its forms on the other hand. 

This critical study will follow the descriptive and analytical approach and will take the 
advantage of the psychological approach to uncover the motives of Nizar Qabbani in his 
use of «irony» and the «discourse of contrast» in his poems. 

Key words
Irony / Discourse of Antithesis /: An analytical / Critical / contrast/ The poetic 

discourse
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مفهوم املفارقة:

نـــ�ساأ م�سطلح املفارقة يف اإطار فل�سفـــي، والواقع اأنه 

مل يفـــارق هذا االإطار على مر العـــ�سور حتى يومنا هذا، 

وقـــد ورد هـــذا اال�سطـــالح )Eironeia( يف جمهوريـــة 

اأفالطـــون، وهـــو ا�سطـــالح )Irony( نفـــ�سه يف اللغـــة 

االإنكليزيـــة، ويعني املفارقة. ويف البحـــث عن اأ�سل معنى 

املفارقـــة جنـــد ت�سابهـــًا وا�سحًا بـــني الكلمـــة االإغريقية 

)اإيرونيئيا( مبعنى: الرياء، والت�سنع، والتمثيل، والهجاء 

وال�سخريـــة، وجتريـــد اخلـــ�سم مـــن املميـــزات بطريقة 

هزليـــة، وبني )Paradoxos( التي تـــدل على التناق�ض 

)1(

الظاهري على �سبيل املجاز.

ويقـــال: »اإن الكلمـــة مل تظهـــر يف اللغـــة االإجنليزيـــة 

بو�سفهـــا م�سطلحـــًا اإال اأوائـــل القـــرن الـــ�ساد�ض عـــ�سر 

)1502م(، ولكنهـــا مل جتد �سبيلها اإىل اال�ستعمال العام 

اإال يف نهايـــة القرن الثامـــن ع�سر، واأوائـــل القرن التا�سع 

؛ غري اأن اللغة االإجنليزيـــة كانت غنية بعبارات 
)2(

عـــ�سر«

�سائـــرة يف اال�ستعمـــال اللفظي يكن اأن ُتعـــد مفارقة يف 

طور التكوين مثل: ي�سخر، ويهزاأ، وُيعرّي، ويغمز، ويتهكم، 

)((

ويزدري، ويحتقر، ويهني.

ومل يعـــرف النقاد العرب ا�سطالح )املفارقة(مبعناه 

احلديث، واإن كانوا: »قد اأح�سوا بخ�سو�سية الكالم الذي 

يـــراوغ ويهرب مـــن حتديد املعنـــى، اأو يقول �سيئـــًا ويعني 

�سيئًا اآخر، ومن ثم كان كالمهم عن التهكم، وال�سخرية، 

ولطائـــف القول، واملدح مبا ي�سبه الـــذم، والذم مبا ي�سبه 

املـــدح، اإىل غري ذلـــك من الفنون البيانيـــة البديعية التي 

)1) ينظر دي. �سي.ميوك: مو�سوعة امل�سطلح النقدي، املفارقة، ترجمة: عبد الواحد 
لوؤلوؤة، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، لبنان، ط1993 ،1م، �ض 

.27
)2) نبيلة اإبراهيم: املفارقة، جملة ف�سول، جملد 7، العددان الثالث والرابع )اإبريل 

– �سبتمرب(، 1987م، �ض140. 
)3) ينظر دي. �سي.ميوك: مو�سوعة امل�سطلح النقدي، املفارقة، �ض28.

، ويكن 
)((

تقـــوم على التالعـــب باللغة على نحو خـــا�ض«

القـــول: اإنَّ ا�سطالح املفارقة مل يرد بلفظه يف اال�ستعمال 

اللغـــوي اأو االأدبـــي اأو النقـــدي عنـــد العـــرب قبـــل الفرتة 

احلديثـــة؛ فقـــد وردت ا�سطالحات اأخـــرى حملت جزءًا 

من داللتـــه، كما اأن الل�سان العربي مـــار�ض هذا االأ�سلوب 

ممـــار�سة جلية على مـــر الع�سور يف �سعره ونـــره، اإِْن يف 

كتابات اجلاحظ على �سبيل املثال، اأو ق�سائد اأبي العالء 

املعـــري عـــن الكـــون واالإنـــ�سان، واملقامـــات، وغـــري ذلك 

 .
)5(

جماالت وا�سعة للبحث والدرا�سة من هذا املنطلق

وقد جرى حتول جذري يف داللة امل�سطلح : »فلم تعد 

املفارقة جمرد و�سيلة للتعبري عن معنى اأو موقف ما، واإمنا 

.
)((

منهجًا له كل موا�سفات املنهجية العلمية ومقوماتها«

وكلمـــة )مفارقة( كما يـــرى »ميـــوك«: ال تعني اليوم 

ما كانـــت تعنيه يف ع�سور �سابقة، وال تعني يف قطر بعينه 

كل ما يكـــن اأن تعنيه يف قطر اآخـــر، وال تعني يف ال�سارع 

كل ما يكن اأن تعنيه يف قاعة الدر�ض، وال عند باحث كل 

بل املفارقة عند ميوك مبعناها 
؛

ما تعنيه عنـــد باحث اآخر

احلديـــث: طريقٌة يف الكتابة تريد اأن ترتك ال�سوؤال قائمًا 

عن املعنـــى احلريف املق�سود، فثمة تاأجيل اأبدي للمغزى، 

فالتعريـــف القـــدمي للمفارقة قـــول �سيء واالإيحـــاء بقول 

نقي�سِه قد جتاوزتُه مفهومات اأخرى، فاملفارقة قول �سيء 

بطريقة ت�ستثرُي ال تف�سريًا واحدًا، بل �سل�سلة ال تنتهي من 

 
)7( .

التف�سريات

وهذه هـــي التفكيكية القائمة على االإرجاء والتناق�ض 

والنهائيـــة الداللة؛فاملفارقـــة بهـــذا املعنـــى ال تبحـــث يف 

)4) نبيلة اإبراهيم: املفارقة، �ض140. 
)5) ينظر خالد �سليمان: نظرية املفارقة، جملة اأبحاث الريموك، االأردن، جملد 9، 

العدد 1992 ،2م، �ض66-67. 

)6) خالد �سليمان: نظرية املفارقة،�ض 63-64.
)7) ينظر دي. �سي. ميوك: مو�سوعة امل�سطلح النقدي، املفارقة، �ض19،هيثم حممد 
جديتاوي، املفارقة يف �سعر اأبي العال املعري، درا�سة حتليلية يف البنية واملغزى، 

الطبعة العربية، موؤ�س�سة حمادة للدرا�سات اجلامعية والتوزيع، دار اليازوري، 

االأردن، 2012م، �ض20-21.
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جماليات الن�ض بقدر ما هي تدابري مر�سومة لفتح الن�ض 

على ف�ساءات متنا�سلة من املعاين غري املنتهية.

»وملّا كانت املفارقة - ممار�سة - متلك تاريخًا طوياًل 

يتـــد اإىل عـــ�سور االأدب االأوىل؛ فاإّنهـــا: ت�ستعـــ�سي على 

التعريف الواحد الذي يجمع مفاهيم االأدباء والنقاد لها، 

اأو ي�سم كل اأنواعها ودرجاتها، ومن هنا فاإنه ال غرابة اإذا 

راأينا تعريفاتها تتعدد وتتباين، وال غرابة اإذا بقي مفهوم 

 .
)1( 

النُّقاد لها غام�سًا اأو متعددًا اأو غري م�ستقر«

وهنـــاك من يـــرى اأنه مـــن ال�سعوبة مبـــكان حماولة 

و�سع تعريف حمدد ودقيق للمفارقة؛ فهذه املحاولة اأ�سبه 

ما تكـــون باالإمـــ�ساك بال�سبـــاب، ولي�ض بـــكاف اأّن ُنعرف 

املفارقة باأّنها الكالم الذي يقول �سيئًا وَيعني غريُه، ورمبا 

كان مـــن التب�سيط املخل اأن نعـــرف املفارقة باأنها ترف�ض 

املعنى احلريف للكالم ل�سالـــح املعنى االآخر، اأو باالأحرى 

فاملفارقة تقوم عادًة 
 )2(

دِّ الذي مل ُيعـــرْب عنُه؛ املعنى ال�سِّ

 ، دِّ ية الظاهرية؛ الأنها تعتمـــد على وجود ال�سِّ دِّ علـــى ال�سِّ

وتقـــر- يف الوقـــت نف�سه - بـــ�سرورة املعنـــى احلريف، و: 

ين معًا اإذ يبدو اأب�سطها  دِّ »تتفاوت املفارقة يف جمعها ال�سِّ

ية اللفظيـــة / اللغوية واأبعدهـــا يتناهى يف التعقيد  دِّ ال�سِّ

)((.»

ليبلغ بها ال�سورة الكلية للن�ض

 كمـــا اأنه لي�ض من الـــ�سروري: »اأن تقتـــ�سر املفارقة 

على املفارقات اللفظية؛ اإذ من املمكن اأن ي�ستغرق الكاتب 

يف عـــامل اأ�سطوري رحـــب، بحيث يبدو اأنـــه منف�سل كلية 

عن الواقع. ويف هـــذه احلالة ال تكون املفارقة جمرد حيل 

 
)((

لفظية، بل يحت�سد فيها ر�سيد هائل من الفكر«.

وقد حاول ع�سام �سحادة تب�سيط تعريفها واخت�ساره، 

فذهـــب اإىل اأن املفارقـــة : » فيهـــا معنـــى االزدواجيـــة يف 

)1) املرجع نف�سه، �ض 37.
)2) ينظر، نبيلة اإبراهيم، املفارقة، �ض133. 

)3) )4( علي ع�سري زايد: عن بناء الق�سيدة احلديثة، مكتبة دار العروبة، الكويت، 
1981، �ض138. 

)4) نبيلة اإبراهيم: املفارقة، �ض 139. 

اال�ستماع من قبل املخاطب الذي يدرك باأن ظاهر اللفظ 

ال ي�سلـــح له معنـــى وفق ال�سيـــاق الـــذي وردت فيه، ومن 

ثمَّ يعني ذلـــك اأن هذا التعبري له معنـــًى مناق�ض للمعنى 

 .
)5(

احلريف املعجمي«

اإذن هو �سكل من اأ�سكال التورية التي تقوم على اإيهام 

املتلقـــي اأن املتكلم يريد املعنى القريب؛ولكنه يريد املعنى 

البعيد؛فاللفظ املهمل هو املق�سود ال ما ا�ستعمله املتكلم؛ 

ذلـــك اأن اللفظ الظاهـــر بنية ت�سعى اإىل اإيهـــام ال�سامع؛ 

وتوجيهـــه اإىل خالف املق�سود؛ ويف هذا التمويه واالإيهام 

والتوجيـــه والت�سرت واخلداع واحليلة ما يكفي الإنتاج داللة 

 
)((

غري متوَقعة.

ومـــن خالل التعريفات ال�سابقـــة للمفارقة يرى خالد 

�سليمان باأن هناك عنا�سر م�سرتكة بينها تتمثل يف:

اأوًل: الـــكالم الذي يتم تن�سيقـــه يف منظومة معينة، 

ال يف هـــذه املنظومة مدلـــوالت �سياقية  بحيـــث يـــوؤدي الدَّ

نقي�سة ملدلوله املعجمي.

ثانيـــاً: الر�سالة، وهي ما حتملـــه املفارقة من املعاين 

اأو الدالالت النقي�سة للداللة املعجمية الظاهرة، اأو ما تود 

املفارقة اأن حتققه يف نف�ض �ساحب الب�سرية من روؤية.

ثالثـــاً: �ساحب الب�سرية، وهـــو الطرف الذي حتقق 

ر�سالـــة املفارقة نف�سها لديه، وينح�سر �ساحب الب�سرية 

هذا يف واحد اأو اأكر من االأطراف:

1- البـــاث: اإن احلديـــث عـــن �سانـــع املفارقـــة يبـــداأ من 
املهـــاد الفكـــري واحلـــ�ساري الـــذي يغذي حـــ�ض من 

)5) املفارقة اللغوية يف معهود اخلطاب العربي )درا�سة يف بنية الداللة(، اجلامعة 
االإ�سالمية العاملية، ماليزيا،جملة االأثر، العدد العا�سر، �ض2. 

)6) وهذا املفهوم ن�ستطيع اأن نزعم باأنه اأقرب اإىل اآلية التورية كما وردت يف الدر�ض 
حترير  كتابه  يف  االإ�سبع  اأبي  بن  الدين  زكي  عند  العربّي  الرتاثّي  البالغّي 

راجعنا  وقد  االأدب،  كتابه خزانة  بن حجة احلموي يف  الدين  تقي  التحبري،اأو 

كتاب منهاج البلغاء و�سراج االأدباء حلازم القرطاجني واألفينا حديثًا يف منتهى 

عن  حديثه  اإن  بل  املتلقي؛  ا�ستدراج  يف  املتكلم  حيلة  عن  والعرفان  التحقيق 

املراوغة واالحتياط يف اإقناع ال�سامع وا�ستلطافه جتاوز نظريات التلقي الغربية 

بكثري.
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لـــه اال�ستعداد االأ�سيـــل لها، وليـــ�ض يف و�سع اأي كاتب 

اأو فنـــان اأن ي�سل اإىل هذه احلالـــة، واأن يكون من ثمَّ 

ا تتحقـــق املفارقُة على  انعـــًا ماهرًا للمفارقة؛ واإمنَّ �سَ

يـــد الفنان الـــذي يجري يف دمـــه االإحـــ�سا�ض العميق 

باخلدعـــة الكربى يف احلياة. ومثل هذا ال�سخ�ض هو 

الذي ي�ستطيع اأن يلعب باأ�سلوب املفارقة على امل�ستوى 

اجلمايل ال االأخالقي، حمدثًا لنفـــ�سه ولغريه مزاجًا 

ممتعًا جذاًل ومرحًا، واإْن كمن وراء هذا كله اإح�سا�ض 

ال  .اإذن؛فاملفارقـــة لعـــٌب حـــٌر بالـــدَّ
)1(

عميـــق باالأمل

واملدلول لتوليـــِد داللة جمالية، واإيـــ�سال ر�سالة غري 

منتَظـــرة اإىل متلـــٍق يحتاج اإىل اإعمـــال الفكر واإكداد 

النظر لفك اآليات هذه املراوغة.

2- املتلقـــي: حتتاج املفارقة اإىل قارئ متميز، ي�ستطيع اأن 
ي�ستك�سف ما يخبئه له النـــ�ض؛ فاملفارقة تتطلب من 

القـــارئ االإمعان ال�سديد يف اللغة وحركتها، حتى يتم 

لـــه اإدراك املعنـــى يف هدوء. فاإذا حـــدث �سحٌك لدى 

ِحٌك َهادئ ُي�ساعد  القارئ يف اأثناء ذلك، فاإمنا هو �سَ

)2(

على اإطالة التاأمل يف احلياة.

3- ال�سحيـــة وهـــو الطـــرف الـــذي يقـــع عليـــه م�سمـــون 
)((

املفارقة.

وتتعـــدد اأ�سكال املفارقة واأهدافها؛ فقد تكون �سالحًا 

للهجـــوم ال�ساخـــر، وقـــد تكون اأ�سبـــه ب�ستـــار رقيق ي�سف 

عمـــا وراءه مـــن هزية االإنـــ�سان، ورمبـــا اأدارت املفارقة 

ظهرهـــا لعاملنـــا الواقعي وقلبتـــه راأ�سًا علـــى عقب، ورمبا 

كانـــت املفارقـــة ترمي اإىل اإخـــراج اأح�ساء قلـــب االإن�سان 

ال�سحية لـــرى ما فيه من متناقـــ�سات، وت�ساربات تثري 

.
)((

ال�سحك

)1) ينظر خالد �سليمان، نظرية املفارقة،�ض 64، نبيلة اإبراهيم : املفارقة، �ض-135
.136

)2) ينظر نبيلة اإبراهيم، �ض139.
)3) خالد �سليمان : املفارقة واالأدب، �ض18.

)4) ينظر نبيلة اإبراهيم، �ض 141 ،132 ،131.

وممـــا يزيد االأمر تعقيـــدًا اأن املفارقـــة ترتبط بكثري 

مـــن اأ�سكال التعبـــري الفنـــي؛ فهـــي ُتعـــد خليطـــًا من فن 

الهجاء وفـــن ال�سخرية وفن العبث والفـــن ال�ساحك، مع 

ما بينهـــا من تقارب يف اال�ستعمال والداللة اإال اأّن لكل فن 

خ�سائـــ�سُه التي يتحدد بها، ولكن عندما حتتاج املفارقة 

اإىل قـــدر من كل فن من هذه الفنون، فاإن كال منها يبتعد 

.
)5(

عن ا�ستقالليته ليوؤدي مع غريه دورًا جديدًا

وكما تتميـــز املفارقة عـــن اأ�سكال ال�سحـــك اللغوية، 

كذلـــك تختلف عن االأبنية اللغويـــة التي تقوم على اأ�سا�ض 

الت�سكيل املجـــازي، مثـــل: اال�ستعارة والرمـــز والتمثيل.. 

اإلـــخ، فهذه االأبنيـــة اللغوية، حتى واإن كانـــت حتتوي على 

هـــا تختـــزل فكـــر �ساحبهـــا يف  عنـــ�سر املفارقـــة، اإال اأنَّ

مقابـــل �سنع الـــ�سكل؛ وف�ساًل عن هذا فهـــي ت�ساعد على 

)((

اإغالق املعنى.

ولعـــل اأهميـــة املفارقـــة يف االأدب م�ساألـــة ال حتتمـــل 

اجلدل؛ فـــاالأدب يف جميع جوانبه يتـــ�سف باملفارقة من 

حيث اجلوهـــر، ولو اأردنا اإح�ساء م�ساهري الُكتَّاِب الذين 

تتميز اأعمالهم بوجود املفارقة لكان علينا اأن ن�سرد قائمة 

طويلـــة يف االأدبـــني العربـــّي والعاملّي، كاجلاحـــظ، وبديع 

الزمـــان الهمذاين، واأبي حيان التوحيـــدي، وهومريو�ض، 

واآي�سخلو�ض، واأفالطون، وهـــورا�ض، و�سك�سبري، وموليري، 

.
)7(

وغريهم

وتتكـــئ املفارقـــة على عمليـــة ت�سويرية بـــني طرفني 

اأحدهمـــا تراثـــي واالآخـــر معـــا�سر؛ يثـــل الرتاثـــي فيها 

الداللة الرتاثية احلقيقية والثابتة، يف حني يثل املعا�سر 

الداللـــة الرمزية التي اأنتجهـــا ال�ساعر ليزاوج بينها وبني 

الداللـــة الرتاثيـــة؛ ذلك اأنه مـــن و�سائل ال�ساعـــر للتعبري 

عـــن معاناته، واغرتابه عن جمتمعه امل�سابهة بني مواقف 

االإن�سان املعا�سر، ومواقف �سابقيه.

)5) املرجع نف�سه،�ض 132.
)6) ينظر نبيلة اإبراهيم، �ض 139.

)7) ب�سام قطو�ض : ا�سرتاتيجيات القراءة، دار الكندي للن�سر والتوزيع، اربد، االأردن، 
1999م،، �ض 81.
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مالمح املفارقة يف �شعر نزار قباين:

مل تكـــن املفارقـــة عنـــد نـــزار قبـــاين �سمًة بـــارزًة يف 

�سعره، واإِْن كانت مرتبطًة مبوقٍف جوهري يرى التناق�ض 

واالختالف يتماهـــى يف كل مظاهر احلياة؛ واإمنا �سارت 

املفارقـــة عنده تنبع من تاأمـــالت را�سخة وم�ستقرة داخل 

الـــذات، وهي تاأتي ذات طابع غنائي وعاطفي ت�سدر عن 

، وما يدور حولها؛ 
)1(

ذهـــن متوقد، ووعي �سديد بالـــذات

وبهذا فـــاإن املفارقة الرومان�سية عنده هـــي الو�سيلة التي 

ي�سمو فنه عن طريقها اإىل معارج اخللود.

وجتلـــت املفارقة يف �سعره يف عدد مـــن املظاهر التي 

�ستقـــوم الـــدرا�سة با�ستجالئهـــا وتقـــدمي االأمثلـــة عليها، 

وجتـــدر االإ�سارة اإىل اأن التق�سيـــم الـــذي ا�ستقراأتـــه مـــن 

دالالت املفارقـــة يف �سعره، وما حتمله من مواقف ومعان، 

اأتيـــت بهـــا يف �سكٍل تنازيّل كرًة وقلًة بحـــ�سب ح�سور كلِّ 

ها مت�سل�سلة على النحو االآتي: َملَمٍح من مالحِمِ

) اأ ( املفارقـــُة عنوانـــاً:ال تنفـــك املفارقـــة يف العنوان عن 

املـــن ال�سعري/ الق�سيدة؛ ب�سبـــب عالقة العنوان 

بها هـــي: »عالقـــة انتمـــاء داليل، الأن الداللة التي 

تثرُيها الوحـــداُت واملقاطُع اأ�سبـــَح حمكومًا عليها 

بفل�سفـــِة االنتماء اإىل احلقل الداليل الرئي�ض الذي 

)2(

ي�سغلُه الف�ساء الدراموداليل للعنوان«.

لقـــد ورد يف �سعر نـــزار قباين عدٌد مـــن الق�سائد 

التـــي تـــ�سي عناوينهـــا بوجـــود تـــ�ساد اأو تناقـــ�ٍض 

واال�ستخفـــاف،  والتهكـــم  ال�سخريـــة  علـــى  قائـــٍم 

، من 
)(( 

ومن تلـــك العناوين: خبز وح�سيـــ�ض وقمر

 ،
)5(

، همجيـــة ال�سفتـــني
)((

يوميـــات كلـــٍب مثقـــف

)1) ينظر نبيلة اإبراهيم : املفارقة، �ض 123.
)2) ب�سري تاوريرت: �سيمائية العالمة يف ق�سيدة املهرولون لنزار قباين، جملة االأثر، 
كلية االآداب واللغات، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد الرابع، ماي، 2005م، �ض 

.159
)3) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة : اجلزء الثالث،�ض 15-25.

)4) االأعمال ال�سعرية الكاملة : الكتاب الرابع والع�سرون،�ض 50.
)5) امل�سدر نف�سه، اجلزء االأول، الكتاب االأول، �ض 158.

، ثورة 
)7(

، اغتـــ�ساب �سيا�سة
)((

اأعنف حـــٍب ِع�ستُه

،..اإلخ. ولعل الت�سادم 
)9(

،اللوؤلوؤ االأ�سود
)((

الدجاج

والتـــ�ساد بـــارٌز مـــن اأول ملحٍة موجهة جتـــاه البنية 

اللفظية لعنوان الق�سيدة؛ فاخلبز ارتبط يف ذهن 

االأمم ال�سامية بقدا�سة خا�سة ما زلنا جند اآثارها 

يف اأيام النا�ض هذه، واحل�سي�ض من اخلبائث، ووجه 

املفارقة يف العنـــوان تبدو يف اأن املاليني يف ال�سرق 

ال تلتقـــي باخلبز اإال يف اخليـــال، وكاأنه مادة غالية 

الثمـــن َيعزُّ وجودها، وال تـــوزع اإال على نطاق �سيق 

كمـــا هو الـــ�ساأن يف مـــادة احل�سي�ض، مـــع مالحظة 

الفرق اجلوهري يف الوظيفتـــني؛ فاخلبز �سر بقاء 

الكائن الب�سرّي، واحل�سيـــ�ض مادة تدمر الب�سرية. 

وكالهمـــا قـــوت؛اإال اأّن االأول يرمـــز اإىل الطهـــارة 

والقدا�سة، والثاين ي�سري اإىل املدن�ض؛ ولعل جمالية 

املفارقـــة يف هذا العنوان تكمـــن يف تباين الوظيفة 

و�سعوبة احل�سول عليهمـــا؛ فاخلبز �سعب املرام، 

واحل�سي�ض ع�سري املنال. 

)ب( مفارقـــة املـــكان: ويف هـــذا النوع مـــن املفارقة يختل 

توقعنـــا للمـــكان؛ وهـــي نظـــري ما ي�سميـــه �سامـــح 

الـــروا�سدة مفارقـــة الزمان، وكثري مـــن مفارقات 

املكان ارتبطت يف �سعر نزار قباين باجل�سد؛ فبدال 

من اأن يكون مكان ال�سنق العنق جنده يف �سعر نزار 

قد ارتبـــط بالرجلني: يقـــول يف ق�سيدته)مر�سوم 

)10(

باإقالة خالد بن الوليد(

رهنوا ال�سم�ض لدى كل املرابني،

)6) امل�سدر نف�سه، اجلزء االأول،الكتاب الثامن، �ض 722.
)7) امل�سدر نف�سه، اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب اخلام�ض والع�سرون. �ض 219.
)8) امل�سدر نف�سه، اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب اخلام�ض والع�سرون، �ض 298.

)9) امل�سدر نف�سه، اجلزء االأول، الكتاب ال�سابع، �ض 559.
)10) االأعمال ال�سعرية الكاملة : �ض 495 -485. تنويه: اعتمدنا أكثر من طبعة 
بعض  في  تدرج  لم  الشاعر  قصائد  بعض  ألن  قباني؛  نزار  الشاعر  ألعمال 
طبعات  في  وجدناها  وعندما  النشر،  من  ممنوعة  كانت  ألنها  الطبعات؛ 
ومنشورات أخرى قمنا باالستفادة منها وإجراء عملية التوثيق لكل قصيدة 

ذكرت في هذه الدراسة. 
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وباعوا باملالليم القمر..

ك�سروا �سيف ُعمر..

�سنقوا التاريًخ من رجليِه 

)ت( مفارقة الأ�صداد: وهذا النمط من املفارقة ل�سيق 

باملبـــا�سرة، مـــع االأخذ بعـــني االعتبـــار ارتباطه 

الوثيـــق باملوقف العميق الذي يعرب عنه، »ويجمع 

 
)1(

هذا النمط بني املتنافرين يف الداللة اللغوية«،

بُع..  وذلك نحو ال�سحـــك والبكاء، اجلـــوع وال�سِّ

اإلخ، وهو ما ي�سمى عند البالغيني باملطابقة.

ومـــن االأمثلـــة عليه قـــول نـــزار: يف ق�سيدته)من 

)2(

نزار اإىل حبيبته(:

كنُت اأبكي �ساحكًا مثل املجاذيب.. الأين 

اأ�ستطيع االآن يا �سيدتي اأن اأتذكر..

مده�ٌض اأن اأتذكَر..

مده�ٌض اأن اأتذكر.. 

لي�ض �سهاًل يف زمان احلرب اأن ي�سرتجع االإن�سان 

وجه امراأٍة يع�سقها..

فاحلرب �سد الذاكرة..

تقوم املقطوعـــة ال�سابقة علـــى موقفني وجدانيني 

خمتلفـــني متامـــًا، البـــكاء / ال�سحـــك، واجتماع 

ين هنا يظهر مدى عمق الوجد الذي �ساحب  دِّ ال�سِّ

ال�ساعـــر عندما ا�ستطاع اأن يتذكر وجه حبيبته يف 

زمن احلرب، وهذه احلال ت�سبه حال املجذوب يف 

ا�سطـــالح ال�سوفيـــة حيث يغيب فيهـــا القلب عن 

عـــامل ما يجري مـــن اأحوال اخللق، ويتـــ�سل فيها 

بالعامل العلوّي.

وهـــذا النمـــط مـــن املفارقـــة ُيطالعنـــا يف حيـــاة 

)1) �سامح الروا�سدة: ف�ساءات �سعرية )درا�سة نقدية يف ديوان اأمل دنقل (، املركز 
القومي، االأردن، 1999م، �ض 15.

2006 ،14م،  ط  باري�ض،  بريوت،  قباين،  نزار  من�سورات  الكاملة،  االأعمال   (2(
�ض841.

اك، الذين ُيخربون بوفـــاة اأبنائهم  ـــاد والُنـــ�سَّ الُعبَّ

فيبت�سمون يف مقاٍم هو مقام حزٍن واأمٍل، ويطالعنا 

اأيـــ�سًا يف احلياة العامة لدى بعـــ�ض النا�ض الذين 

تدمع اأعينهم من �سدة الفرح.

وقد جاء هذا املعنى يف ال�سعر العربي:

 » هجم ال�سرور علي حتى اإنه

من فرط ما قد �سرين اأبكاين

 اإن ال�سرور اإذا تزايد بامرئ

)((

اأبكاه مثل تزايد االأحزان «

وهـــذا ما يجعل املفارقـــة منطوية علـــى امل�سحك 

واملبكي يف اآن واحـــد؛ ولهذا فهي قد تدفع القارئ 

اإىل الب�سمـــة التي تختفي مبجـــرد اأْن ترت�سم على 

ال�سفاه. وهذا ملمح مهـــم يف املفارقة يحول بينها 

)((

وبني اأن تختلط بفن الطرفة.

وقد تتداخل امل�ساعر واالأحا�سي�ض؛ فيبكي االإن�سان 

يف موقف يجمل بـــه ال�سحك، وي�سحك يف موقف 

يجمـــل به البكاء، وقد قيـــل يف املثل العربي : »�َسرُّ 

، ومثال ذلك يف �سعر نزار 
)5(

حك« ال�سدائد ما ُي�سْ

:
)(( 

قوله: يف ق�سيدته )ق�سيدة �سد احلكومة(

يف بالدي 

د اهلِل.. ممكٌن اأن يكتب االإن�ساُن �سِ

ال �سد احلكومة..

فاعذروين اأيه ال�سادة،

اإن كنت �سحكُت..

رو�ض  قا�سم(،  اخلطيب  )ابن  احلنفي  االآما�سي  يعقوب  بن  قا�سم  بن  حممد   (3(
ط1423 ،1هـ،  العربي،  القلم  دار  حلب،  االأبرار،  ربيع  من  املنتخب  االأخيار 

�ض 333. 

)4) ينظر نبيلة اإبراهيم، املفارقة، �ض 133.
)5) اأبو هالل احل�سن بن عبداهلل بن �سهل الع�سكري : جمهرة االأمثال، �سبطُه وكتب 
�سعيد  حممد  هاجر  اأبو  اأحاديثُه:  خرج  عبدال�سالم،  اأحمد   : ون�سقُه  هوام�سُه 

بن ب�سيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1988 ،1م، ج/1 �ض 

453
)6) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: من�سورات نزار قباين، بريوت، د.ط، د.ت، �ض 749.
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كان يف ودي اأن اأبكي..

ولكني �سحكت..

 ومفارقـــة االأ�سداد كثـــرية الـــورود يف �سعـــر نزار 

قبـــاين، واالأمثلـــة عليهـــا متعـــددة، وذلـــك نحـــو: 

»وبعـــد اأن ُجعنا واأْن عط�سنا / وبعـــد، اأْن ُتبنا واأْن 

، »ولنا موعد على )جبـــل ال�سيخ( / 
)1(

كفرنـــا..«

،و »يـــا بريوت اجلوع 
)2( 

َكـــِم الثلُج دافـــئ وحنون!«

اأحبـــك  الكافـــر.. وال�سبـــع الكافـــر.. / ما زلـــُت 

)(( 

يا بريوت العدل.. / ويا بريوت الظلم..«

كُل/ النمط من  )ث( مفارقـــة التقابل:ي�ستنـــُد هذا الـــ�سَّ

املفارقـــة »اإىل موقفـــني مت�ساديـــن متامـــًا، يتبنى 

كل واحـــد منهمـــا نظرة تنقـــ�ض النظـــرة االأخرى 

، ومـــن االأمثلـــة على ذلك قـــول نزار: 
)((

وتلغيهـــا.«

مـــن ق�سيـــدة )منـــ�سورات فدائيـــة علـــى جـــدران 

:
)5(

اإ�سرائيل(

لقد �سرقتم وطنًا..

ق العامل للمغامرْه ف�سفَّ

�سادرمت االألوف من اأطفالنا

ف�سفق العامل لل�سما�سرة

�سرقتم الزيت من الكنائ�ض

�سرقتم امل�سيح من منزله يف النا�سرة

ف�سفق العامل للمغامرة

 اإنَّ من ُينعم النظر يف الن�ض ال�سابق يجد نف�سه اأمام 

موقفني مت�سادين ي�سدران من طرف واحد، االأول 

منهمــــا الت�سفيق واالإعجاب مــــن ِقبل العامل الدويل 

)1) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة : اجلزء الثالث، من�سورات نزار قباين، بريوت، لبنان، 
ط3، يناير-1999م.�ض137.

)2) امل�سدر نف�سه، �ض 427-443.
)3) امل�سدر نف�سه، �ض575-589.

)4) �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية، �ض 25-26.
)5) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث،�ض 167-198. 

للمغت�سبــــني/ املغامريــــن الذيــــن �سرقــــوا الوطــــن، 

وقتلوا االألوف من االأطفال، واعتدوا على املقد�سات؛ 

فال�سرقة والقتل واالعتــــداء على املقد�سات ال يكن 

الأحــــٍد اأن ي�سّوغهــــا؛ الأنهــــا اأفعاٌل حمرمــــة وجمرمٌة 

ا فعل اختطاف  يف الد�ساتــــري والقوانني الدوليــــة. اأمَّ

الطائرة على �سبيل املقاومــــة َفُم�سّوغ يف كل د�ساتري 

العامل بو�سفِه فعاًل مقاومًا، كما يرى ال�ساعر. 

)جـ( مفارقة التهكم )ال�صخرية(: »يبنى هذا النوع على 

موقف يناق�ض ما ُينَتظر فعله متامًا، اإذ ياأتي الفعل 

مغايرًا متامًا للوجهة التي َيجُدُر باالإن�سان اأن يقوم 

، كاأن يكـــون رد فعل من اغتـــ�سب حقه يف 
)((

بهـــا«

احليـــاة مثاًل الر�سا بالذل، والدفاع عنه وت�سويغه، 

فتاأتي الـــ�سورة كا�سفـــة بعد املفارقة، ومـــن اأمثلة 

:
)7( 

ذلك قول نزار: يف ق�سيدته )الو�سية(

اأدخل مثل الربق من نافذة اخلليفة..

اأراه ال يزال مثلما تركتُه 

منذ قروٍن �سبعة 

اأقراأ اآيات من القراآن فوق راأ�سه 

مكتوبًة باأحرٍف كوفية

عن اجلهاد يف �سبيل اهلل، والر�سول،

وال�سريعة احلنيفية..

  ومـــن اأمثلة هـــذا النمط من املفارقـــة اأي�سًا قول 

:
)((

نزار: يف ق�سيدته ) جميلة بوحريد(

) الكو�ست(، واآالف االأنذال 

من جيو�ض فرن�سا املغلوبْة 

انت�سروا االآن على اأنثى..

اأنثى كال�سمعة م�سلوبْة.

)6) �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية،�ض 18.
)7) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث،،�ض253-256.

)8) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة، �ض51-59.
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يظهر يف هذا الن�ض حجم املفارقة ال�ساخرة؛ ذلك 

اأن املنتظـــر اأن يواجه )الكـــو�ست( وجي�سه الكبري 

قـــوة م�سادة كـــربى؛ - وهي الفدائيـــة اجلزائرية 

اأثناء حـــرب التحرير-؛ لكن املوقـــف هنا يناق�ض 

ما ُينَتظـــر فعله متامًا؛ اإذ جاء الفعل مغايرًا متامًا 

للوجهـــة التي يجدر باجليـــ�ض الكبري اأن يقوم بها؛ 

ْمعة م�سلوَبة.  نثى كال�سَّ
ُ
فالقوة امل�سادة هي اأ

)حـ( مفارقـــة الإنـــكار: وهـــو منحـــى يفيـــ�ض بال�سخريـــة، 

ل بال�سوؤال الإظهـــار ال�سخريـــة، واالإنكار  لكنـــه يتـــو�سَّ

ملا يتحقـــق. والفرق بني مفارقـــة ال�سخرية ومفارقة 

االإنـــكار، اأنَّ النمـــط االأول يعتمـــد اللغة اخلربية، يف 

حـــني اأن النمط الثاين ي�ستخدم لغـــة االإن�ساء؛ وهذا 

املنحـــى يثري الت�ساوؤل والغرابة، حلجم املفارقة التي 

يكتنفهـــا املوقف؛ فاالأ�سل اأن تـــ�سري االأمور على نحو 

ما، وحني تاأتي النتائج خمتلفة تثري الغرابة، واالإنكار 

وال�سخرية؛ لهذا فاإنَّ رد الفعل املتحقق يبدو مفارقًا 

، ومن اأمثلتها يف �سعر نزار: 
)1(

لل�سورة التي نتوقعها

:
)2(

قوله يف ق�سيدته: )اإىل مراهقة(

رجٌل اأنَت ؟.. ُقلِتها يف حتدٍّ 

�ساع مني فمي.. فماذا اأجيُب ؟

ال تكوين حمقاء.. ما زال للن�سر 

جناٌح على الذرى م�سحوُب

 مل اأتْب عنِك يا غبيُة عجزًا 

ومتى كانت الن�سوُر تتوُب ؟

ال مت�سي رجولتي.. لو اأنا �سئُت 

طعامًا.. لكنت منه اأ�سيُب.

 مطلٍع ُبدئ ب�سوؤاٍل فيــــه ا�ستفهام اإنكارّي، 
َ
نحــــن اأمام 

جــــاء به ال�ساعــــر على لــــ�سان اأنثــــى مراهقة ت�ستثــــرُي فيه 

)1) ينظر، �سامح الروا�سدة: ف�ساءات �سعرية، �ض 20.
)2) االأعمال ال�سعرية الكاملة: اجلزء الثالث، الكتاب ال�ساد�ض، �ض438.

غريزتُه املتجمدة؛واملوقف املتوقع – اأن ال�ساعر �سي�ستجيب 

لهــــذه اال�ستثارة بقوله نعم؛ لكننا راأينــــا اأن �سدمًة نف�سيًة 

اأو وجدانيــــًة حلــــْت بال�ساعر نتيجــــة اال�ستفهــــام االإنكاري 

املحــــذوف اأداتــــه) رجــــٌل اأنــــت؟(؛ فنــــزار مل ي�ستطع نفي 

اال�ستفهــــام املتهكــــم وامل�ستخف برجولته. مــــع قدرته على 

القيام بالفعل املطلوب على اأح�سن وجه، واأمت �سورة.

ومـــا هـــي اإال حلظـــات يـــ�سرية وُيفيـــق ال�ساعـــر مـــن 

�سدمتـــِه، وُت�سعفـــُه قدراتـــه الفنيـــة؛ فيوظف عـــددًا من 

االأ�ساليـــب االإن�سائية التي �ساغ منها �سهامًا �سعريًة تدافُع 

نوثة تلك املراهقة، من 
ُ
عن رجولته وعنفوانه، وم�ستخفًا باأ

هـــذه االأ�ساليب قوله : ) ال تكوين حمقاء، مل اأتب عنك يا 

غبية، متى كانت الن�سوُر يومًا تتوُب، ال مَت�سي رجولتي..(، 

كل هذه العبارات �ساعدت يف التخفيف من وطاأة مفارقِة 

االإنكار ال�ساخر التي تو�سح الن�ض بها.

ُر الـــ�سورة الأول وهلٍة يف  )خـ( مفارقـــة التحـــول: حتـــ�سُ

النـــ�ض ال�سعري: »بـــدالالت معينة، لكنهـــا تتحول 

اإىل دالالت جديدة مغايـــرة ملا بداأت به، كاأن تكون 

الداللـــة اإيجابيـــة فتتحـــول �سلبية، اأو تكـــون �سلبية 

،وهذا النمـــط من املفارقة 
)((

ثم تتحـــول اإيجابية«

متف�ٍض يف �سعـــر �ساعرنا،ومثال مفارقة )االإيجابي 

ال�سلبـــي( يف �سعـــر نزار قولـــه: يف ق�سيدة: )خبز 

:
)((

وح�سي�ٌض وقمر (

يف بالدي..

حيث يبكي ال�ساذجون 

ويعي�سون على ال�سوء الذي ال يب�سرون 

يف بالدي..

حيث يبكي ال�ساذجون 

وي�سلون..

ويزنون..

)3) �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية، �ض22.
)4) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء االأول، الكتاب ال�ساد�ض، �ض 364.
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فقد كانت ال�سورة يف بدايتها ح�سنة الداللة للنا�ض 

الذين ُي�سلُّون، ويقومون بفرو�ض الطاعات، لكنها 

انقلبـــت بعد ذلـــك اإىل داللة �سيئة، وبهـــذا ُت�سلب 

معاين اخلري منها.

) د ( مفارقـــة الأدوار: يقـــوم هـــذا الـــ�سرب علـــى تخلي 

�ساحـــب املوقـــف الطيب عـــن موقفه الـــذي اقرتن 

به يف ذاكـــرة الثقافة؛ ليـــوؤدي دورًا جديدًا مفارقًا 

ملـــا عرف بـــه، ويختلف هـــذا ال�سرب عـــن مفارقة 

االإيجابـــي ال�سلبـــي؛ يف اأنَّ االأخـــري اكتـــ�سب قيمته 

احل�سنـــة يف النـــ�ض الـــذي بـــني اأيدينـــا وحده، يف 

حني اأن مفارقة االأدوار تخت�ض بالعن�سر املعروف 

مبعانيـــه الطيبـــة قبـــل النـــ�ض، فيتخلـــى عنها يف 

واأمثلته كثرية يف �سعر نزار 
)1(

الن�ض الذي نعاجله،

منهـــا قوله: يف ق�سيدة)مـــر�سوم باإقالة خالد ابن 

)2(

الوليد(:

عزلوا خالد يف اأعقاب فتح ال�سام،

�سموه �سفريًا يف جنيف،

يلب�ض القبعة ال�سوداء..

ي�ستمتع بال�سيجار.. والكافيار..

يرغي بالفرن�سية..

ي�سي بني �سقراوات اأوربا..

كديٍك ورقي..

ينبنـــي هـــذا الن�ض علـــى عدة مفارقـــات، تك�سف 

مـــدى التغري الـــذي حـــ�سل علـــى اأدوار االأ�سياء؛ 

فاأمـــري قري�ض ال�سجـــاع تخلى عـــن دوره الطليعي 

يف الدفـــاع عن االأمة، وان�سغل باأموٍر ال تن�سجم مع 

مركزه القيادي والبطويل. 

ومثل ذلك اأي�سًا فعـــل الكتاب الذين طاملا يكتبون 

)1) ينظر، �سامح الروا�سدة : ف�ساءات �سعرية، �ض23.
)2) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الثالث، �ض485-495.

ما ير�سي ال�سلطة، وال يثري �سخطها؛ متخلني عن 

دورهم يف جمابهة الباطل، وكاأنهم بذلك ي�سكنون 

خـــارج التاريخ، ويحيون يف عطلة. والالفت للنظر 

اأن نـــزار قّبـــاين جمع يف هـــذا النمـــوذج ال�سعرّي 

بني مفارقتني : مفارقة املـــكان، ومفارقة االأدوار.

وقـــد عرّب ال�ساعُر نزار قباين عن موقفهم هذا يف 

التي قال فيها:
 )((

ق�سيدته: )املمثلون(

ُكّتاُبنا مار�سوا التفكري من قرون

مل ُيقتلوا..

مل ُي�سلبوا..

مل يقفوا على حدود املوت واجلنون

ُكتابنا يحيون يف اإجازة 

وخارج التاريخ ي�سكنون..

) ذ ( مفارقـــة املخادعـــة: يك�سف هذا النـــوع من املفارقة 

خيبـــة االأمـــل ممـــا يتوقعه متلقـــي النـــ�ض، ومثال 

ذلك يف �سعر نـــزار: يف ق�سيدته )رثاء جمال عبد 

:
)((

النا�سر(

وراء اجلنازة �سارت قري�ض 

فهذا ه�ساٌم..

وهذا زايٌد..

وهذا، ُيريق الدموع عليك 

وِخْنجُرُه حتت ثوِب احلداد 

حو.. وهذا ُيجاهُد يف نومِه ويف ال�سَّ

يبكي عليه اجلهاد.

واملفارقـــة تبدو يف التظاهـــر بالبكاء واحلزن على 

امليـــت جمال عبد النا�سر وهـــم الذين اأقبلوا على 

فعل القتل؛ اإنهـــا �سورة قائمة على اخلديعة، مما 

)3) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث، �ض 99.
)4) امل�سدر نف�سه،�ض 776.
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يعطي �سورة �سبيهة يف مكرها ونفاقها مبا تتداوله 

العامة يف اأمثالها ال�سعبية من قولهم: »فالن يقتل 

القتيل وي�سي يف جنازته«.

) ر ( مفارقـــة الفجـــاءة: »تقـــوم املفارقـــة - هنـــا - على 

خمالفـــة ما يتوقعه املـــرء يف املوقف الذي ير به، 

، ومن 
)1( 

فيفاجاأ بحالة مغايرة متامًا ملا يف ذهنه«

اأمثلتها عند نزار قباين : قوله يف ق�سيدته :) من 

)2(

مفكرة عا�ِسٍق دم�سقي(

دم�سق يا كنز اأحالمي، ومروحتي 

اأ�سكو العروبَة، اأم اأ�سكو لِك العربا

اأدمت �سياُط حزيران ُظهوَرُهُم 

فاأدمنوها، وبا�سوا كف من �سربا 

اإنَّ مـــن يتعـــر�ض للـــ�سرب بال�سيـــاط، والهزيـــة 

ينتظـــر منـــه اأْن ُيقاوم اليـــد التي �سربتـــه؛ ولكن 

املفاجاأة تبدو حني يقوم الذي اعتدي عليه بتقبيل 

اليـــد التي األهبْت ج�سده بال�سيـــاط، يف اإ�سارة اإىل 

درجـــة اخلنوع والذلة التي و�سل اإليها املخاطبون؛ 

وهذا ما عرّب عنه املتنبي �سعرًا: 

 َمـــن َيُهـــْن َي�سُهـــل الهـــواُن عليـــه ما جلـــرٍح مبّيٍت 

)((

اإيالُم« 

وبعد هـــذا؛ فقد تعـــددت اأ�سكال املفارقة يف �سعر 

َلـــًة تقنيـــة مهّمـــة مـــن تقنيات  نـــزار قبـــاين ُم�سكِّ

اخِلَطـــاب الفنـــي والبالغـــي احلديـــث، وتفـــاوت 

ال�سكل الذي ظهـــرت من خالله يف الن�ض؛ فمنها 

ما ظهر يف عنوانه فقط، ومل تبد يف ثناياه، ومنها 

ما ظهر ب�سورة عار�سة يف ت�ساعيف الن�ض.

)1) �سامح الروا�سدة: ف�ساءات نقدية، �ض28.
)2) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء الثالث، �ض 425 -415. 

ال�سيخ  يو�سف  د.  راجعه  الربقوقي،  عبدالرحمن  و�سعه   : املتنبي  ديوان  �سرح   (3(
حممد البقاعي، دار الكتاب العربي، بريوت، لبنان، 2015م،ج1/ �ض374. 

: دِّ املحور الثاين: ِخَطاب ال�شِّ

دِّ ال نكون اأماَم ثنائيٍة �سديٍة مكونٍة من   يف ِخَطاب ال�سِّ

مفرداٍت متزاوجة اأو جمموعات متقابلٍة /مت�سادة دالليًا؛ 

بــــل نكون اأمام حالٍة اأ�سبه ما تكــــون بال�سباحِة عك�ض التيار 

دِّ يقوُل ما مل ُيعتْد  – كمــــا يقــــال –؛ ذلَك اأن ِخَطاب الــــ�سِّ
قولــــُه يف مقام القوِل االآين اأو اللحظــــي، كاأن يبوح ال�ساعُر 

بِخَطاب الهجاء للمخاطب يف مقاٍم هو مقاُم مدٍح له.

دِّ - يف اأح�سن االأحواِل  وقد َي�سُدُق على ِخَطـــاب ال�سِّ

ُه : » ثناٌء ومدٌح يحّولُه ال�ساعُر اإىل لوٍن  - اأن يقـــال عنُه اإنَّ

)((

رمزيٍّ من األوان الهجاء.«

دِّ – اأحيانًا –   كمـــا يلجـــاأ ال�ساعـــر اإىل ِخَطاب الـــ�سِّ

بهدف تعرية االآخـــر / املخاطب �سواًء كان هذا املخاطب 

فـــردًا اأو جماعـــة اأو �سلطـــًة..؛ بهـــدف ك�سفـــِه وف�سحه؛ 

بـــل جتـــاوز ذلك اإىل ما هـــو اأبعُد من التعريـــة؛ كالتب�سري 

باخلال�ِض اأو التغيري اإىل الواقع املثايل.

دِّ يف جمملـــه يعتمـــدُّ على  وال ريـــب اأّن ِخَطـــاب الـــ�سِّ

ِخَطاب مواجهة الواقع؛ فهو يقوُم : » على اأ�سا�ض االإ�سغاء 

واحِلواِر مع ذلك الواقع، اأو على اأ�سا�ض التجريب، واإعادة 

التجريـــب، جتريب الفعل املنا�سب، ال على اأ�سا�ض التعايل 

.
)5(

على ذلك الواقع اأو القفز فوق �سروطِه«

مفهـــوم خطـــاب الـــ�صد: يـــ�سع الناقـــد عبدالـــوا�سع 

ُه ِخطاٌب  دِّ بقوله:»اإنَّ احلمريي مفهومًا دقيقًا خلطاب ال�سِّ

موجٌه، يف االأ�سا�ض، �سد اخلطـــاب ال�سائد اأو املهيمن يف 

�ساحة التخاطب الفعلي بكافـــة اأ�سكاله و�سيغِه وجماالت 

)(( 

عمله.«

ط1987 ،1م،  بريوت،  العودة،  دار  ال�سعر،  ثورة   : الزبريي  حممود  حممد   (4(
�ض 79. 

)5) يق�سد بالتجريب : االت�سال احلي واملبا�سر بواقع التخلف والهيمنة، بهدف فهمه 
د،  ال�سِّ خطاب  احلمريي:  عبدالوا�سع  ينظر،  للمزيد  داخله.  من  عميقًا  فهمًا 

مفهومه. ن�ساأته- اآلياتُه – جماالت عملِه، املوؤ�س�سة اجلامعية للطباعة والن�سر، 

بريوت، ط2014 ،1م.�ض74.

د، �ض 74. )6) عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
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دِّ نكون اأمام عملية ا�سرتجاع لرموز  ويف ِخَطـــاب ال�سِّ

املا�سي اأو حوادثِه، وذلك بغر�ض اإظهار �سيٍء من املقارنِة 

جـــاِل التخاُطبـــي بني مـــا كان، وما هـــو كائٌن، وما  اأو ال�سِّ

ينبغي اأن يكون.

وي�سعى عدٌد غري قليل من ال�سعراء املحدثني؛ ومنهم 

�ساعرنـــا اإىل تاأ�سيـــ�ض �سلطـــٍة بديلـــٍة عـــن ال�سلطـــة التي 

ُير�سخهـــا ِخَطـــاب ال�سلطة ال�سائد بكلِّ اأ�سكالـــِه واأنواعِه؛ 

وهي �سلطـــة الفرد ال�ساعر املتكلم؛ بداًل عن �سلطة الفرد 

ي اإىل تاأ�سي�ِض  دِّ احلاكـــم، وقد ي�سعـــون يف ِخَطابهم الـــ�سِّ

�ُسلطِة اجلماعة/ ال�سعب/ االأمة.

ي اإىل:  دِّ ويتجُه ال�ساعـــر نزار قباين يف ِخَطابـــِه ال�سِّ

» ر�سم �سورٍة كليـــٍة مزدوجٍة للواقـــع باأ�سيائِه واأ�سخا�سِه، 

ُه اأخَذ يقـــدُم �سورتنِي  واأحداثـــِه، واأو�ساعـــِه، اأو لنقل : اإنَّ

خمتلفتـــني : االأوىل للـــ�سيء اأو الو�سع كمـــا هو يف االأعيان 

اأو االأذهـــان، واالأخرى اإيجابية، وت�سمـــل ال�سورة املثالية 

املمكنـــة التي يكن للـــ�سيء اأو ال�سخـــ�ض اأن يكوناُه اأو اأن 

ي�سرياُه م�ستقباًل، يف حال ا�ستجابا ل�سروط التغيري التي 

ومن- 
)1(

يطرحها هذا اخِلَطاب، ب�سورة �سمنية مبا�سرة«

دِّ االإبداعي  هنـــا – يكن القوُل باأنَّ من �ساأِن ِخَطاب ال�سِّ

اأو ال�سعـــري عند هذا ال�ساعـــر الثائِر اأو املتمـــرِد يف هذِه 

لط بكافِة  ُه قد يغـــدو ِخَطابًا �سدَّ كلِّ اأنواِع ال�سُّ املرحلِة، اأنَّ

اأنواعها واأ�سكالها، �سواًء اأكانـــت �سيا�سيًة، اأم اجتماعية، 

اأم ثقافيًة.

اعر نزار قباين يجد اأنَّ ِخَطابُه  واملتاأِمـــُل يف �سعر ال�سَّ

ال�سعـــري قد غـــدا متحـــواًل اإىل التمرد ال�سريـــح بعد اأن 

ورًة من �سوِر  كان ِخَطابـــًا �سعريًا هادئًا؛ فاأ�سحى ُيِثُل �سُ

ِخَطـــاب املواجهة مـــع خ�سوٍم ُكُر، وهـــذا ما يجعلنا نرى 

دِّ ما هو اإاّل تطور يف بنية خطاب املفارقة  اأن خطـــاب ال�سِّ

الـــذي مل ي�سلك خـــط املواجهة، والتمـــرد يف ف�سح االآخر 

املت�سلط وتعريته مبختلف م�سمياته.

)1) املرجع نف�سه، �ض 9.

وعلى هذا؛ فاإننا �سنكـــون اأمام حماور متعددة يظهُر 

دِّ موجهًا لالآخـــر مبختلـــف ُم�سمياتِه  فيهـــا ِخَطـــاب الـــ�سِّ

واأ�سكالـــِه، وهذا التعدُد ناجٌت من تعُدِد املواقِف التي ُي�سرُي 

اإليها الن�ُض.

ي يف �شع��ر نزار قباين - �شوره  دِّ اخِلَطاب ال�شِّ

واأ�شكاله:-

دِّ املوجه لل�صلطة املهيمنة:  اأوًل: ِخَطاب ال�صِّ

اإن طبيعـــة �سعـــر نـــزار قبـــاين تقـــوم علـــى النزعـــة 

ي هو وقـــوُد هذِه  دِّ الهجوميـــة؛ مبعنـــى اأن اخِلَطاب الـــ�سِّ

دِّ يعتمُد على التجاوز،  النزعة الهجومية؛ الأن ِخَطاب ال�سِّ

والرفـــ�ض، والتمـــرد، والعنـــاد لـــكل ما يقف اأمـــام ميول 

دِّ  ال�ساعر نزار قباين واهتماماتـــه، وقد نحا ِخَطاب ال�سِّ

املوجه لل�سلطة املهيمنة.

دِّ يف مثل هذه احلالة يكون من خارج  اإن خطـــاب ال�سِّ

بنيـــة التخاطب البيـــاين الّر�سمي، اأو من خـــارج موؤ�س�سة 

ِخَطاب االآخـــر املخالف/ ال�سلطة..وفيـــه يكون اخِلَطاب 

ِخَطـــاب مواجهٍة �ساملٍة ياأتي فيـــه ال�ساعر على كلِّ ما هو 

اَدُة مـــع روؤى االآخـــِر املخالِف له/  خماِلـــٌف لـــروؤاُه املَتـــ�سَ

 .
)2(

ال�سلطة

)((

يقول يف ق�سيدته: ) اأحمر.. اأحمر.. اأحمر (

ال ُتفكر اأبدًا.. فال�سوُء اأحمر..

ال تكلم اأحدًا.. فال�سوُء اأحمر 

ال جتادل يف ن�سو�ض الفقِه..

اأو يف النحو..

اأو يف ال�سرِف..

عِر.. اأو يف ال�سِّ

د، �ض 96. )2) ينظر، عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
)3) نزار قباين : االأعمال ال�سيا�سية، اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب اخلام�ض والع�سرون، 

�ض 136.
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اأو يف النِر..

اإنَّ العقَل ملعوٌن، ومكروٌه، ومنكر..

بَّ امراأًة.. اأو فارًة.. ال حُتِ

اإن �سوء احُلب اأحمر..

]...[

يًا.. ابَق �ِسرِّ

وال تك�سف قراراتك حتى لذبابْة..

ابق اأميًا..

ُيـــ�سري ال�ساعـــر اإىل كل ما حُترمه ال�سلطـــة القمعية، 

وجتعلـــه مبثابـــة جتـــاوز للخطوط احُلمـــر التـــي �سنعتها 

ال�سلطـــُة القمعيـــة لتحمـــي نف�سهـــا مـــن كل ما ُيكـــن اأن 

يـــ�ض مكانتهـــا ال�سيا�سيـــة؛ لدرجـــة اأّنهـــا مل تكتِف مبنع 

بعـــ�ض ال�سروريـــات واملُباحات مثل:) التفكـــري، الكالم، 

اجلدال واملناق�سة يف الفقه والنحو وال�سرف واحلب..(؛ 

بـــل حرمت ما هـــو اأخف من ذلـــك )الكتابـــة(؛ فالكتابة 

جـــرٌم اأ�سد من الزنا عند هذه ال�سلطـــة؛ وال تنتهي قائمة 

لطـــة القمعيـــة عند ذلـــك فح�سب؛  املحرمـــات عنـــد ال�سُّ

بل حترم حتى مقابلة رجال اأمنها.

العمليـــة  اأن  منـــه؛اإال  ال منـــا�ض  واقـــع  هـــذا  نعـــم، 

اإنتـــاج  يف  اخليـــال  اإىل  ت�ستنـــد  كانـــت  ال�سعريـــة،واإن 

الداللـــة اأو املعنى؛ بيـــد اأنها تقف عند حـــدود املو�سوعية 

واالإنـــ�ساف وقيـــم الف�سيلة.وامل�ستقـــرئ لل�سعـــر العربي 

القـــدمي اأو احلديـــث يجد حمـــاوالت �سعريـــة بلغت عنان 

ال�سمـــاء جودًة وخيااًل يف نقد ال�سلطـــة احلاكمة؛ ) اأحمد 

مطر منوذجًا(.

وق�سيـــدة املهرولون متثل اأمنوذجـــًا �سارخًا خِلَطاب 

دِّ املوجه لل�سلطة القمعية من خارجها. ال�سِّ

 :
)1(

يقول ال�ساعر يف ق�سيدته:) املهرولون (

)1) نزار قباين: روائع االأعمال الكاملة،�ض 442.

�سقطت اآخُر ُجداِن احلياْء..

وفِرحنا.. ورق�سنا..

وتباركنا بتوقيع �سالم اجُلبناْء

مل يُعْد ُيرعبنا �سيء..

وال يخجلنا �سيء..

فقد يب�ست فينا ُعروق الكربياْء..

�سقطْت..للمرِة اخلم�سني عذرّيُتنا..

.. اأو ن�سرَخ.. دون اأن نهتزَّ

ماء.. اأو ُيرعبنا مراأى الدِّ

ودخلنا يف زمان الهرولة..

ووقفنا بالطوابري، كاأغناٍم اأمام املق�سلة

ورك�سنا.. ولهثنا..

وت�سابقنا لتقبيل حذاء القتلة..

ما تفيُد الهرولة ؟

ما تفيُد الهرولة ؟

عِب حّيًا عندما يبقى �سمرُي ال�سَّ

كفتيل القنبلة..

لن ت�ساوي كلُّ توقيعاِت اأو�سلو..

خردله.ّ.!! 

 يـــرى املتاأمـــل يف الّن�ض ال�سابق رفـــ�سا من ال�ساعر، 

واملجتمـــع وال�سلطة لكل اأ�سكال االحتـــالل، اإال اأن ال�سلطة 

وحدها تنفرُد بعمِل حترٍك �سلبي ال يت�سق مع كارثة كبرية 

هـــي االحتالل؛ مما ا�سطـــر ال�ساعر اإىل البـــوح بِخَطاب 

دِّ الذي يعري فيـــه ال�ساعر هذا التحرك ال�سلبي من  ال�سِّ

خالل ذكـــر النتائج ال�سلبية لهرولة ال�سلطة جتاه ال�سالم 

املزيف/ املنقو�ض؛ ولنتاأمـــل ذلك يف قوله )�سقطت اآخر 

جدران احلياء، تباركنا بتوقيع �سالِم اجُلبَناْء، �َسَقَطْت..

ُتَنا، َتَرُكوا ُعْلبَة �سرديٍن باأيدينا، بعَد  للمّرِة اخلم�سنَي ُعذريَّ

خم�سنَي �سنْه، ما وجْدنا وطنًا ن�سُكُنه اإال ال�سراْب،..(.
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فال�ساعُر ينتقد ال�سلطة الفل�سطينية )من خارجها(؛ 

الأنـــه يـــرى اأنهـــا ت�ستاأثـــر بقـــرار اإجـــراء املفـــاو�سات مع 

العـــدو االإ�سرائيلـــي، و تهرول يف تقـــدمي التنازالت، وهذا 

ما يرفـــ�سه ال�سعـــب الفل�سطيني، ومعهـــم كل االأحرار يف 

الوطن العربي. 

دِّ املوجه ل�صلطة املجتمع وثقافته  ثانياً: ِخَطاب ال�صِّ

التقليدية :

اإن اأبـــرز �ِسمـــٍة متيـــُز �سعر نـــزار قباين هـــي ِخَطاب 

و�سعتهـــا  التـــي  اخلطـــوط  لـــكلَّ  والتجـــاوز  املواجهـــة، 

املرجعيات الرتاثيـــة وال�سيا�سية، واملجتمعية التي ر�سمت 

هوية املجتمع وثقافته. 

ِل   وقـــد مل�سنا اأن �سمـــة املواجهة هذه قـــادت اإىل ت�َسكُّ

دِّ الـــذي كان مبثابـــِة �سدمـــٍة اجتماعيـــٍة  ِخَطـــاب الـــ�سِّ

واأخالقيـــٍة، الأنه – بحق – ِخَطاب �سادٌم ومغايٌر لقوانني 

املجتمـــع املحافـــظ واأخالقـــه؛ مما قـــاد املجتمـــع اإىل اأن 

ينعتـــُه باأقبح النعـــوت واالألقاب كالتائـــِه والكافر وامللعون 

واملجنون..اإلـــخ. وهي نعوت لهـــا ما يع�سدها بالنظر اإىل 

حجـــم اال�ستهتـــار واملروق والطيـــ�ض والنزق الـــذي �سلكه 

ال�ساعر. 

دِّ املوجِه لالآخر /ال�سلطة  واإن مـــن �ساأن ِخَطاب الـــ�سِّ

اأن يثـــري حفيظتها �سد املَُخاِطـــِب ) ال�ساعر( الذي ُيوجُه 

ِخَطابـــًا �سديًا بهذا امل�ستوى املت�ساعِد يف وتريتِه النقديِة 

الراف�سة ملمار�ساِت ذلَك االآخر القمعي وخطاباته. 

دِّ يف هذا املحور موجهـــًا ل�سلطة  ويـــربز ِخَطاب الـــ�سِّ

اِفـــ�ِض لكلِّ ما هو  املوروث الثقـــايف التقليدي اجلامد والرَّ

حديـــث اأو حداثـــي، وفيـــه يتجلـــى رفـــ�ض ال�ساعـــر نزار 

قباين لـــ�سكل الق�سيـــدة العمودية ) اأحيانـــًا (، ورتابتها 

ال�سكليـــة واملو�سوعيـــة، وال يكتفـــي برف�سهـــا؛ بـــل ُيعلـــن 

انتمـــاَءه احلداثي للق�سيدة احلديثـــة، و�سكلها املعا�سر، 

وموا�سيعها اجلديدة.

وال يتوقـــف الرف�ض، والتمرد على هـــذا البعد االأدبي 

والثقايف؛ بل يتجـــاوزه ال�ساعر اإىل رف�ض املوروث القيمي 

واالأخالقي املنبثق عـــن املعتقدات، واالأعراف التي تنظم 

حياة املجتمع وعالقة اأفراده مبختلف فئاته.

 اأمنوذجًا 
)1(

ومتثـــل ق�سيدة )الق�سيـــدة ال�سريـــرة(

دِّ الرافـــ�ض لتلك القيم،  �سارخًا م�سبوغـــًا بِخَطاب ال�سِّ

واالأعراف الدينية، واالجتماعية. قال فيها:

مطٌر.. مطٌر.. و�سديقتها

معها ولت�سريَن ُنواٌح

والباُب تئنُّ مفا�سلُه 

ويعربُد فيِه املفتاُح 

�سيٌء بينهما..يعرفُه 

اثناِن اأنا وامل�سباُح 

وحكايُة ُحٍب ال حُتكى 

]...[

ُع ذئبتها  الذئبُة تر�سَ

ويٌد جتتاُح وجتتاُح

تدنيه واأخرى ترتاُح 

نحن امراأتان.. ولنا قمٌم

ولنا اأنواٌء.. ورياُح.

ي املوجه جتـــاه املجتمع،  دِّ  وق�سائـــد اخِلَطـــاب الـــ�سِّ

وثقافته لها ح�سوٌر الفت؛ فمن بني تلك الق�سائد : ) اإىل 

..،
)((

 الق�سيدة تطرح اأ�سئلتها
،)((

، عند اجلدار
)2(

عجوز 

اإلخ.

دِّ يف هـــذا املحور مل  لقـــد مل�سنـــا يف اأن ِخَطـــاب الـــ�سِّ

)1) االأعمال ال�سعرية الكاملة : اجلزء االأول، الكتاب اخلام�ض،�ض 351.
)2) امل�سدر نف�سه: اجلزء االأول، الكتاب االأول، �ض74.

)3) امل�سدر نف�سه: اجلزء االأول، الكتاب اخلام�ض : �ض 206.
�ض  والع�سرون،  ال�ساد�ض  الكتاب  ال�ساد�ض،  اجلزء  الكاملة:  ال�سعرية  االأعمال   (4(

.351-356
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يكـــن موجهـــًا اإىل املجتمـــع باعتبـــاره كيانـــا ب�سريـــا؛ بل 

لكونه)املجتمـــع( ثقافة ُي�سيطر عليهـــا : » ِخَطاب الزيف 

 -
)1(

الـــذي من �ساأنـــه اأن يزيـــن القبيح، ويقبح احلـــ�سَن«

فيما يراه ال�ساعر-، و�ساعرنا مل يكتِف بالرف�ض خِلَطاب 

ي بهدف  دِّ َر مـــن ِخَطابِه الـــ�سِّ املجتمـــع الزائف؛ بـــل �سعَّ

ف�سِح احلالـــة الزائفة التـــي �سيطرت علـــى عامة النا�ض 

بفعل ِخَطاب الزيف الذي يتبناه املجتمع التقليدي.

دِّ املــــوجــــه لــــ�أنــــا)الــــذات  ثـــالـــثـــاً: ِخــــَطــــاب الـــــــــ�صِّ

الإن�صانية(:

وهـــو اخلطاب الذي نكون فيه اأمام حـــواٍر بني اأناتني 

)اأنا نـــزار االإن�سان( واالأخرى اأنا نـــزار ال�ساعر / الذات 

ال�ساعـــرة عنده؛ ويف هذا احلـــوار حتاول الذات ال�ساعرة 

ي، وتوجيهه لغايـــة نبيلة واإن�سانية  دِّ ت�سويغ ِخَطابهـــا ال�سِّ

ولي�ض مل�سلحة ذاتيٍة. 

دِّ املوجه اإىل الذات  النمـــوذج ال�سعري خِلَطاب الـــ�سِّ

)2(

ال�ساعرة جنده يف ق�سيدته )ملاذا اأكتب(:

اأكتب..

كي اأفجَر االأ�سياء، والكتابُة انفجار 

اأكتُب..

كي ينت�سر ال�سوُء على الُعتمِة 

والق�سيدُة انتظار

]اإىل اأن يقول[:

اأكتُب حتى اأنقذا العامل من اأ�سرا�ض هوالكو..

ومن ُحكم امللي�سيات..

ومن جنون قائد الع�سابة..

اأكتُب 

د، �ض 61. )1) عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
)2) االأعمال ال�سيا�سية الكاملة: اجلزء ال�ساد�ض، الكتاب الرابع والع�سرون، �ض -16 

.17

حتى اأنقذا الكلمَة من حمكمة التفتي�ض..

اأكتُب الق�سيدَة املعا�سرة 

رِّ  يف اجلهر، ال يف ال�سِّ

اأفعلُه حتت املطر 

اأفعلُه حتت ال�سجر 

اأفعلُه على حجر..

عر.. وال يهُمني.. اأكتُب ال�سِّ

اإّن ِخطـــاب ال�سد املوجه للـــذات، يف الن�ض الذي بني 

اأيدينـــا، هـــو خطـــاٌب �سدي متولٌد مـــن اأّن ال�ساعـــر اأنتج 

النـــ�ض ال�سعري كله لالإجابة عـــن �سوؤاٍل واحد �سادٍر من 

داخل الـــذات االإن�سانية )االأنا النزاريـــة(، وهذا ال�سوؤال 

املحذوُف تقديـــرُه ملاذا تكتب �سعرًا يا نـــزار؟ويف ال�سوؤال 

توبيـــٌخ ولـــوٌم ظاهٌر موجـــٌه للـــذات ال�ساعـــرة، وكاأّن االأنا 

النزارية االإن�سانية تقول الأختهـــا الذات ال�ساعرة : مالِك 

وللكتابِة ؟ مـــن ذا �سي�ستفيُد من كتاباتِك؟ من �سي�سمعِك 

؟لـــن تـــري �سدًى لبوحك ال�سعـــري؛ فجـــاءت االإجابة يف 

يِّ موجهٍة لالأنا ال�سائلة وامل�ستنكرة على  �سكِل خطاٍب �سدِّ

الذات ال�ساعرة.

وال ريـــب اأّن تكـــرار الفعل املـــ�سارع )اأكتـــُب( اإحدى 

ع�سرة مرًة،داخل التجربة ال�سعرية، جاء ليفيد اال�ستنكار 

واال�ستغراب من ت�ساوؤل االأنـــا النزارية التي وقفت موقفًا 

�سلبيًا من توجهات ال�ساعر، وكتاباته النه�سوية والتغيريية 

الراف�سة لكل اأ�سكال القمع والت�سلط.

دِّ املوجـــٍه لالأنا  ونـــزار قبـــاين يبـــوح يف خطاب الـــ�سِّ

بدوافـــع الكتابـــة ال�سعريـــة مـــن خـــالل ذاتـــه ال�ساعرة، 

ويوجـــه هذا البوح اإىل اأناُه العاقلـــة، اأناُه االإن�سانية )نزار 

االإن�سان(، هذا البوح الذي ي�سمى جماهرة بفعل املحذور 

ل  املمنـــوع ال يتورع ال�ساعـــر يف اإظهاره للمتلقـــي، واإْن �سكَّ

دامًا مع من ُيخالفه. ِخَطابه هذا �سِ

واملهـــم عنـــده اأن يبوح بـــكل ما يختلـــج يف �سدره واإن 
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لط التـــي مل تر�ض يومًا  َحِنـــَق عليه االآخـــرون يف بقية ال�سُّ

عن نزار قباين، وعن �سعره وكتاباته. 

جتلى هذا املوقف من خالل كرة املفردات والرتاكيب 

التـــي �سبغها ال�ساعـــر ب�سبغة التحدي والعنـــاد: )اأكتب: 

حتى اأنقـــذ العامل من اأ�سرا�ض هوالكـــو، اأكتب حتى اأنقذ 

النـــا�ض من اأقبيـــة الطغاة، اأكتـــب حتى اأنقـــذ الكلمة من 

حماكـــم التفتيـــ�ض..، اأرتكب اخليانة العظمـــى التي يقال 

عنهـــا ال�سعـــر..، يف اجلهـــر ال يف الـــ�سر..، خمرتقـــًا كل 

اخلطوط احلمر..(.

هكـــذا عندما يتطور وعي الذات من االإح�سا�ض باالأمل 

الفردي اإىل االإح�سا�ض بـــاالأمل اجلمعي باالأمة اأو ال�سعب، 

ي�سبـــح الوعـــي الذاتـــي وراء الوعـــي اجلمعي وتبعـــًا له؛ 

فيتحـــول اإىل بـــوؤرة يفيـــ�ض منها رفـــ�ض الـــذات الفردية 

)1(

واجلمعية بكل ما يتعار�ض مع قناعاتهما.

دِّ املوجِه للمراأة:  رابعاً: ِخَطاب ال�صِّ

تعـــّود املتلقـــي خِلَطاب ال�سعراء يف مـــو�سوع املراأة اأن 

يراهـــم يطلبـــون وّدها ور�ساهـــا والقرب منهـــا، والظفر 

منها باأي نـــوع من اأنواع العالقة الربيئـــة، وغري الربيئة، 

املمكنـــة، وغري املمكنة، الواقعيـــة اأو املتخيلة، وال �سك اأن 

نـــزار قباين اأكرهـــم لهثًا وراء مثل هـــذه العالقات، وقد 

و�ِسم باأنـــه �ساعـــر املـــراأة / ال�ساعر املتهتـــك / املاجن/ 

الفاجر.. اإلخ.

اإال اأننـــا وقفنا على مناذج لي�ست بالقليلة احتوت على 

دِّ جتاه املراأة، التي طاملا باح ال�ساعر بع�سقه  ِخَطـــاب ال�سِّ

لهـــا، وبهيامه لها لدرجة قد ت�سل اإىل العبودية وال�سالة 

يف حمرابها. 

 اأمنوذجًا مثاليًا 
)2(

وقد وجدنا يف ق�سيدة )اأفيقـــي(

دِّ املوجِه للمراأة، يقول يف مطلعها: خِلَطاب ال�سِّ

د، �ض 115. )1) ينظر عبدالوا�سع احلمريي: خطاب ال�سِّ
)2) االأعمال ال�سعرية الكاملة: الكتاب االأول، �ض 72-73.

اأفيقي.. من الليلة ال�ساعلْه

وردي عباءتِك املائلْه

اأفيقي فاإن النهار �سيف�سُح �سهوتك الزائلْه

كفاِك فحيحًا ب�سدر ال�سرير 

كما تنفح احليُة ال�سائلة 

.......................

هو الطني. لي�ض لطنٍي بقاٌء 

�ستم�سي ال�سهور.. وينمو احلنني 

هو الطني.. لي�ض لطنٍي بقاء

ولذاتُه وم�سٌة زائلة..

فعودي اإىل اأمك الغافلْه

املخاطبـــة/ ملغريـــات  رفـــ�سه  عـــن  ال�ساعـــر  يعلـــن 

املـــراأة/ االأنثـــى، وذلـــك يف اأول عتبة من عتبـــات الن�ض 

ي ال�سارخ متجـــلٍّ يف قوله  دِّ )العنـــوان(؛ فِخَطابـــه الـــ�سِّ

اأفيقـــي، وال يكتفي ال�ساعر بذكر فعـــل االأمر مرًة واحدة؛ 

بل ُيكـــرر هذا الفعل بال�سيغة نف�سها وبغريها من ال�سيغ 

مثل )ردي، كفاِك(، وتت�ساعُد وتريتُه الداللية وال�سوتية 

لت�سي بحجـــم ال�سخط والرف�ض لكل حمـــاوالت التحر�ض 

واالإغـــراء التي ت�سدر عـــن املخاطبة / االأنثـــى. ولنتاأمل 

جمـــال ال�سورة الت�سبيهية التـــي �سور فيها ال�ساعر رغبة 

االأنثى، بثـــوران احلية ال�سائلة، التـــي تبحُث عن فري�سة 

تنفُث فيها �سمها.

وال�ساعـــر يف قوله ]كفـــاك فحيحًا بـــ�سدر ال�سرير[

حـــذف امل�سبـــه ) االأنثـــى ( واأتـــى بـــ�سيء مـــن لوازمهـــا 

)ال�سرير(، على �سبيل اال�ستعارة املكنية.

دِّ يف ق�سائـــد �سعرية اأخرى مثل:  وظهـــر ِخَطاب ال�سِّ

( التي قال يف بع�ض مقطوعاتها:
)((

)اإىل مراهقة

منطُق االأربعني.. يلجُم اأع�سابي 

)3) االأعمال ال�سعرية الكاملة، اجلزء الثالث، الكتاب ال�ساد�ض، �ض 438.
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فعفوًا.. اإن مل ترين الطيوُب

ما اأنا فاعٌل بخم�سة ع�سر 

�سهَد اهلل.. اأنه تعذيُب 

و�سمريي عليهما م�سلوُب 

وثب االأرنبان.. نحوي فمايل 

كجدار اجلليد ال اأ�ستجيُب

كلَّما فكرت يداي بقطٍف 

هر.. عنهما واحلليُب  ردين الطُّ

اذهبي.. فال�سداع يحفُر راأ�سي 

 ]اإىل اأن يقول[: 

اذهبي اذهبي.. ك�سرت �سالحي 

�ساع مني فمي فماذا اأجيُب؟

دِّ يف اأفـــق الن�ض دون اأن تعرت�ض  يتجلـــى ِخَطاب ال�سِّ

هذا اجلالء اأيُّ ُغيوٍم غامـــ�سة؛ فاملتكلُم �ساعٌر ولي�ض اأي 

�ساعر، اإّنـــُه �ساعر املراأة، �ساعر الغـــزل ال�سريح؛ اإال اأنَّ 

ِخَطابـــُه - يف هـــذا الن�ض – كان ِخَطابـــًا غرييًا، ال ي�سي 

بحقيقـــة ال�ساعر التـــي اأ�سرنا اإليها؛ فقـــد غاب اخِلَطاب 

الـــذي يهتك االأ�ستار ويك�سر قوانـــني االأخالق.. وح�سرت 

ٌة غـــري معهـــودٍة، وورٌع م�سبوٌه، يطالـــب بال�سرت  دونـــُه ِعفَّ

ُه اأ�سار  والتعقـــل والكِف عن االإغراء والتبـــذل، والالفت اأنَّ

اإىل قنـــاع الواعظ الزاهد يف املراأة الـــذي لطاملا عبث به 

مراٍت ومراٍت يف مغامراته ال�سعرية مع املراأة.

:
)1( 

ويقول نزار قباين يف ق�سيدة اأخرى

عندي امَلزيُد من الُغُروِر.. فال َتبيعيني ُغُروَرا

ِك.. ِحبَّ
ُ
اإْن كنُت اأر�سى اأن اأ

فا�ْسُكري املوىل كثريا..

ِك.. مْن ُح�سن َحظِّ

ْن َغَدْوِت حبيبتي.. َزَمنًا ق�سريا
َ
اأ

)1) االأعمال ال�سعرية الكاملة، �ض 661-662.

فاأنا نفخُت الناَر فيِك..

وُكنِت َقْبلي َزْمَهريرا..

]...[

واأنا الذي..

يف اأر�سِك الَعْذراِء.. األقيُت الُبُذورا

رْت.. َذَهبًا، واأطفااًل، وَياُقوتًا ُمثريا فتفجَّ

اإنَّ ِخَطـــاب اال�ستعالء يف هـــذه الق�سيدة مثَّل ِخَطاب 

�سدٍّ مبـــا�سٍر موجـــٌه جتاه مـــن ُعّرف عنهـــا باأنها معبودة 

ال�سعـــراء / املراأة الفاتنة.. يقول لها ) اإن كنت اأر�سى اأّن 

اأحبِك فا�سكري املوىل كثريا.. من ح�سن حظك اأن غدوِت 

حبيبتـــي.. زمنًا ق�سريا..فاأنا نفخـــت النار فيك.. وكنت 

زمهريرا..(.

يا لُه من ِخَطـــاب �سدِّ ! فيه كثرٌي من االدعاءات التي 

مل نعتد علـــى �سماعها عند �سعراء اأكر غـــرورًا من نزار 

ي يّدعـــي اأنه املتكرم  دِّ نف�سه؛ فهو يف هـــذا اخِلَطاب ال�سِّ

باحلبِّ على املراأة الفاتنة..اإلخ. 

وال �سك اأنَّ غـــرور ال�ساعر نزار قباين فاق غرور عمر 

بـــن اأبي ربيعة ) بل اإن عمر بن اأبي ربيعة كان اأكر تعففا 

وا�ستقامـــة يف �سعره الغزيل ال�سريـــح؛ الذي طاملا ادعى 

اأنـــه املطلوب مـــن االأنثى ال الطالب لها؛ بـــل ال نكاد ن�سمع 

اأحدًا مـــن ال�سعراء القدمـــاء اأو املحدثني بـــاح مبثل هذه 

االدعاءات التي خرجت عن املاألوف؛ فكانت عندنا مبثابة 

ِخَطـــاب �سدٍّ ظهـــر - لنا ب�سكٍل الفـــٍت- يف بع�ض ق�سائد 

ال�ساعـــر نـــزار قبـــاين الذي يعـــاين من نرج�سيـــة وع�سق 

جنويّن لذاته وملذاته. 

اخلامتـــة : انطالقـــًا مـــن هـــذه املقاربـــة التحليليـــة 

النقدية ل�سعر نزار قباين تو�سل الباحث اإىل:

وجود تناغـــم، وتنا�سب بني املالمح، والبنى التقابلية 

والنف�سية النزارية املتاأرجحة يف عواطفها وانفعاالتها.

اأنَّ مفارقـــة العنـــوان مثلت ُحـــ�سورًا وا�سعـــًا اأكر من 
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غريهـــا مـــن مالمـــح املفارقـــة يف �سعر نزار قبـــاين، ويف 

دِّ املوجِه لل�سلطـــة القامعة اأكر  املقابـــل كان ِخَطـــاب ال�سِّ

 . دِّ االأمناط واالأ�سكاِل ح�سورًا يف ِخَطاب ال�سِّ

دِّ قـــد �سكال اأداتني فنيتني  اأن املفارقـــة وِخَطاب ال�سِّ

حديثتـــني؛ بـــل ونقديتني ا�ستطـــاع من خاللهمـــا ال�ساعر 

لط القامعة،  اأن يبـــوح برف�سه، ومترده على خمتلـــف ال�سُّ

والراف�سة ل�سعره وروؤاُه، و اأفكاره احلداثية.

دِّ كانا من اأوفِر  بـــدا –لنا- اأّن املفارقة وِخَطـــاب ال�سِّ

الو�سائل، واالأدوات التي اأحدثت اأثرًا بالغًا يف امللتقي على 

امل�ستوى النفـــ�سي والذهنـــي، ودون اإ�سراٍف يف ا�ستخدام 

اللغة، واأ�ساليبها.

دِّ هو اأن املفارقة  اإّن اأبرز َفرٍق بني املفارقة وِخَطاب ال�سِّ

كانت يف جمملها ُتف�سي اإىل ال�سخرية وال�سحك؛ يف حني 

دِّ عـــن مالمح الغ�سب وال�سخط التي  يك�سف ِخَطاب ال�سِّ

متـــور يف نف�ض ال�ساعر، وترتكز املفارقـــُة على اال�ستهزاء 

ا االأداة االأخرى/ والتهكم وباأ�ساليب خربية واإن�سائية؛ اأمَّ

؛ فيعتمد على ال�سرامة واجلدية من خالل  دِّ ِخَطاب ال�سِّ

االعتماد على االأ�ساليب االإن�سائية. 

دِّ عـــن الُبعد النفـــ�سي الذي  كمـــا كـــ�سف ِخَطاب ال�سِّ

متّلـــك ال�ساعـــر يف عالقته املتناقـــ�سة بني رفـــ�ض املراأة 

اأحيانًا؛ وع�سقها اأحيانًا اأخرى.

؛  دِّ باتت املراأة اآخر اهتمامات ال�ساعر يف خطاب ال�سِّ

فهو ال يقبُل اأْن تكون لُه حبيبًة اأو زوجًة.

دِّ فاعليٌة اأ�سلوبيـــٌة �ساعدت على  ظهـــَر خِلَطاب الـــ�سِّ

تعميق الن�سو�ض التي ات�سمت بطابع التمرد، والرف�ض ملا 

يليه االآخر.

دِّ عنـــد ال�ساعـــر ِخَطابـــًا متحواًل  غـــدا ِخَطـــاب الـــ�سِّ

اإىل التمـــرد ال�سريـــح بعد اأن كان ِخَطابـــًا �سعريًا هادئًا؛ 

ورًة مـــن �سوِر ِخَطـــاب املواجهـــة مع  فاأ�سحـــى �ِسعـــرُه �سُ

خ�سوٍم ُكُر.

دِّ يف جمملِه موجهـــًا اإىل اأنا�ض  مل يكـــن ِخَطاب الـــ�سِّ

ب�سخ�سهم بقـــدر ما كان موجهـــًا اإىل واقعهم، وثقافتهم 

واإيديولوجياتهم.
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امللخ�ص:

ملّا كان االإن�سان بفطرته كائنا اجتماعيا، يار�ض حياته وفق طقو�ض نظمية ُت�سطر القبيلُة �سياَجها ال�سيا�سي واالجتماعي 

والثقايف، كان لزاما عليه اأن يحفظ هذا االإطار، من منظور اأّن االنتماء قرار ا�سرتاتيجي، وحاجة بيولوجية وثقافية، توؤَّمن 

م�ستقبله الّنف�سي، وحتقق وجوده االإن�ساين.

لكـــن عادة ما ين�سط الهامـــ�ض، وتثور خطاباته، حني ي�سبح املركز ال يلبي لالأفراد متطلباتهم االجتماعية وال�سيا�سية، 

فين�ساأ ما ي�سبه االنزياح عن الّن�سق الذي ر�سمته القبيلة عرب م�ساراتها التاريخية؛ للتعوي�ض عن حاالت الفراغ واالن�سداد، 

كـــ�سكل مـــن اأ�سكال الرف�ض وتاأكيد الذات، ورغبتها يف الّتوق اإىل عامل احلرية، حيـــث الالانتماء حق تكفله قيم االختالف 

والتمرد امل�سروع.

لـــذا جـــاء البحث عرب قراءة ثقافية لنماذج من املدونة ال�سعرية اجلاهلية؛ لري�سد ال�سراع اجلديل واالأزيل بني مركز 

مت�سلط، ومنوذج مو�سوف ت�سنع نظامه القبيلة، وهام�ض معار�ض يخاتل الّن�سق، ويبني لنف�سه بدائل ممكنة وم�سرقة لعامل 

غامر باحلرية، يوؤمن بال�سوت االآخر، ويقر االختالف بو�سفه منهجا قويا لبناء االأوطان.

الكلمات املفاتيح:

املنتمي، الالمنتمي، ثقافة االخرتاق، النموذج، ال�سعر اجلاهلي.
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The Non-belonging and The Prescribed Model Infiltration
(A cultural approach to the Pre-Islamic poetry)
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lakhdarhenni@yahoo.fr

Abstract:

As being a social being, man practiced his life according to the systematic rituals of 
the tribe, which represented his political, social, and cultural border. He had to preserve 
this framework from the perspective that belongingness is a strategic decision and a bio-
cultural need to secure his psychological future and achieve his human existence.

Nevertheless, the margin usually becomes active, and its speeches erupt, when the 
center does not meet individuals’ social and political requirements. Then emerges of 
a kind of deviation from the pattern drawn by the tribe through its historical paths; to 
compensate for the void and obstruction as a form of rejection, self-assertion, and desire 
for the world of freedom, where non-belongingness is a right guaranteed by the values   of 
difference and legitimate rebellion.

The study is based on a cultural reading of samples of the pre-Islamic poetry; to observe 
the controversial and eternal conflict between an authoritarian center, a model shaped on 
the tribal system, and an antagonist margin that endeavors to shape possible and bright 
alternatives: a world of full freedom, which believes in the other voice and recognizes 
diversity as a powerful approach to building countries.

Key words:

Belonging-nonbelonging-the culture of infiltration- model (type)- Pre-Islamic Poetry.
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اأوال- القيم العليا / االنتماء:

1- النتماء �صرورة وجودية:

ملّـــا كان االإنـــ�سان بفطرتـــه كائنـــا اجتماعيـــا يار�ض 

حياتـــه داخـــل اإطـــار قبيلتـــه، وال يحيـــا اإال يف ظـــل جتمع 

ب�سري ي�سمن لـــه حاجاته االأمنية واالجتماعية والنف�سية 

واالإن�سانية، كان لزاما على كل فرد اأن ي�سهم يف احلفاظ 

علـــى هذا التجمـــع الب�سري من خالل االإذعـــان لل�سروط 

ال�سيا�سية والثقافيـــة، بح�سب ما يليه القانون االأخالقي 

الذي �سطره املخيال الثقايف والتاريخي للقبيلة.

هذا االإذعـــان اإىل �سلطة �سيا�سية هـــو �سعور غريزي 

باالنتمـــاء ُي�سبـــع حاجـــات االأفـــراد ال�سروريـــة، ويحقق 

ماأربهم االجتماعّية، ويحفظ حميطهم االإن�ساين من عدو 

خارجي، ويوطـــد عالئقهـــم االأ�سرّية، ويقلـــ�ض تفاوتهم 

الطبقـــي؛ ما يعني اأّن االنتمـــاء بهـــذه اخل�سو�سّية حالة  

وجودّيـــة، و�سرورة اإن�سانّية، و »مطلـــب طبيعي يحق لكل 

فـــرد التمتع به، لكونه يحقق غايات اإن�سانية تبداأ بتحديد 

 واجلماعي. 
)1(

الهوية لت�سل اإىل حتقيق الوجود الذاتي« 

وهذا لبيد بن ربيعة العامري يحدد والءه، ويوجه انتماءه 

اإىل �سلطتـــه العامرّية التي متنع عنـــه الظلم، وت�سّد عنه 

العداة حني جتور عليه اخل�سوم، فيقول :

عامٍر اأُروَمــــــةُ   َمــَنــَعــْت  امـــــروؤٌ  اإيّن 

وُم ــيَّ ُخــــ�سُ ــَل ــَفــْت َع ـــْد َجــَن ْيــمــي َوق �سَ

هــــــــــا دَّ �سَ
َ
ـــــعـــــداوَة لــهــاَ اأ جـــهـــدوا ال

هــــا َمـــْعـــُلـــوُم ــــُب ِعــــزُّ ــــاِك ــــَن ـــي َم ـــّن ع

ـــه ـــَل ـــْب هــــــاُب َوَق ــا ُحــــــــَويٌّ والــــــذُّ ــه مــن

ــــــاَن كـــــرمُي ــــــَرَح َقـــــة َرْح ـــــرُبْ ـــــــْوٌم ِب َي

ـــنْيِ اأَتـــْيـــَنـــُهـــْم ـــَت ـــْرَن ـــُق ــــاع ال َوَغــــــداةَ ق

ـــــ�ْسومُي ـــا الـــــتَّ ـــَه ــــــــوًا يـــلـــوُح ِخـــالل َرْه

)1) حبيبة ال�سايف: �سيميائيات اإيديولوجية، �ض، 152. 

نـــا منـــــ�سي بـــه حــتــى تـــ�سيـــب عـــدوَّ

)2(

َوكليُم غــــــامٌن  مــنــهــا  ـــــــــــَردَّ  َوُت

اإذا كان »مفهـــوم الـــوالء قـــد ارتبط قديـــا بال�سلطة 

، فاإّن ال�ساعـــر لبيد يوؤكد هـــذه الروؤية التي 
)((

واحلـــرب«

جتمع الوالء للقبيلة مقرونا بق�سية ال�سراع واحلرب )اإيّن 

رومُة عامٍر ...�سيمي / جهدوا العداوَة كّلها 
َ
امروؤٌ َمَنَعْت اأ

هـــا (، فهو يرى اأن ال �سبيل لتحقيق الذات الفردية  دَّ �سَ
َ
َفاأ

وال�سيادة اجلماعية اإال من خالل ممار�سة طقو�ض احلرب 

على االآخر املناف�ض على اجلغرافية اأو ال�سيا�سية.

من هنا، يكُن القول اإّن احلرب مهما كانت اأ�سبابها 

ونتائجها؛ فهي حتمي االأفراد من االأخطار املحدقة بهم، 

وُت�سهم يف احتاد اأفراد القبيلة، وان�سوائهم حتت عباءتها 

ال�سيا�سية، حتـــت �سلطة �سيد القبيلة امل�سيطر الذي يبدو 

اأّنـــه »يفت�ض عـــن الطماأنينـــة يف القلق، وعـــن ال�سالم يف 

احلـــرب، وعن ال�سعادة يف االآالم واالأحزان، هذا االإن�سان 

ـ الذي هو الكائن ـــ املفت�ض اأبًدا عن حقائق هاربة، يظهر  ــ

كاأن طبيعتـــه مفطـــورة على النمو والتطـــور داخل معادلة 

 االإنـــ�ساين، ذلـــك اأّن » ق�سيـــة 
)((

التناقـــ�ض والتعـــار�ض«

ر، مع ت�سعباتهـــا وتعقيداتها، يف  االإنـــ�سان الكربى ُتخت�سَ

م�ساألـــة واحدة: ال�سالم؛ ال�سالم مع الـــذات وال�سالم مع 

االآخريـــن ك�سرط اأ�سا�سي للح�سول على نوع من ال�سعادة 

، التي يبدو اأّنها لـــن تتاأتى اإال بتاأمني االأفراد 
)5(

الن�سبيـــة«

نف�سيا واجتماعّيا.

ا�سرتاتيجـــي  مبـــداأ  ـــ  عاّلتهـــا  علـــى  ـــ  احلـــرب  اإّن 

لل�سيا�سيـــة القبلّيـــة عنـــد اجلاهليـــني ترمـــي اإىل �سناعة 

الـــوالء، وتثويـــر االنتماء مـــن خالل تدريـــب االأفراد على 

االنتمـــاء، وجعلهم مندجمني يف وعـــاء روحي واجتماعي 

)2) لبيد بن ربيعة العامري: الديوان، �ض، 175 156.
)3) جوزايا روي�ض: فل�سفة الوالء، �ض، 5.

)4) االأب جورج حبيقة: اإيديولوجيا احلرب وفل�سفة ال�سالم، موقع معابر.
)5) املرجع نف�سه.
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متما�سك، ك�سكل مـــن اأ�سكال التعبري عن الهوية، وطريق 

الإثبات الوجود القبلي من خـــالل �سناعة ال�سلم، بو�سفه 

معطـــًى ا�سرتاتيجيا ي�سمن درجة مـــن التوازن بني طلب 

احلقوق واأداء الواجب.

و�سكل اآخـــر مـــن اأ�سكال الـــوالء ت�سنعـــه هـــذه املّرة 

التجمعـــات القبلّيـــة، مـــن خـــالل رابطـــة الـــّدم والن�سب 

بو�سفها قوام املجتمع القبلي اجلاهلي، فيتاأ�س�ض االنتماء 

على ع�سبية االأرحام، وتعاطف ذوي القربى على م�سري 

م�سرتك، على حّد قول ال�ساعر ح�ّسان بن ثابت:

فمـــن يـــك عنـــا معــــ�سر االأزد �سائـــاًل

فنحـــن بنو الغـــوث بن زيد بــــن مالك

وزيـــد بـــن كهـــالن الـــذي نـــال عـــزه

ال�سوابـــك النجـــوم  دراري  قديـــا 

اإذا القـــوم عـــدوا جمدهـــم وفعالهـــم

املنـــا�سك التقـــاء  عنـــد  واأيامهـــم 

بـــه لنـــا  يقــــّر  فـــ�سال  لنـــا  وجدنـــا 

)1(

وهالـــك بـــاق  كل  ما فخرنـــا  اإذا 

يلتحم ال�ساعر بجرثومته كاأ�سّد ما يكون االلتحام بني 

االأب واأبنائـــه، واجلّد باأحفـــاده، منت�سًبا بذاته اإىل الّذات 

اجلمعّية )نحن بنو الغوث بن زيد بن مالك( مندجما يف 

روابـــط عالئقّية داخل �سّلم العـــ�سرية الذي ين�ساأ ب�سورة 

بيولوجيـــة طبيعيـــة ابتـــداء مـــن االأ�سرة، بو�سفهـــا وعاء 

بيولوجيا متتزج فيها الدماء واالأم�ساج.

وطبيعـــيٌّ اأّن املجتمعـــات البدوية القبليـــة »ال َي�سُدق 

دفاعهم وذيادهم اإال اإذا كانوا ع�سبية واأهل ن�سب واحد؛ 

الأنهم بذلك ت�ستد �سوكتهم، وُيخ�سى جانبهم، اإذ نعرة كل 

اأحـــد على ن�سبـــه وع�سبيته اأهم، وما جعـــل اهلل يف قلوب 

عباده من ال�سفقـــة والنعرة على ذوي اأرحامهم وقرباهم 

)1) ح�سان بن ثابت االأن�ساري: الديوان، �ض :296297.

موجـــودة يف الطبائـــع الب�سريـــة، وبهـــا يكـــون التعـــا�سد 

 والغلبة.
)2(

و التنا�سر«

هكذا، اإًذا، ت�ستنـــد القبيلُة يف ت�سكيل الوالء و�سناعة 

اأبجدياتـــه اإىل هـــذه اخلارطـــة الوراثّية، مـــن منطلق اأّن 

القبيلـــة حالـــة بيولوجية، ورابطة ع�سبّيـــة ترتقي تلقائّيا 

اإىل »رابطة �سيكولوجية واجتماعية؛ ليت�سكل بعدها اإطار 

تنظيمي تتاأطر فيه فاعليـــات االأفراد، حتت تاأثري عوامل 

 
)((

مو�سوعّيـــة متداخلة مت�سابكة هـــي امل�سوؤولة عن هرم«

القبيلة.

ورمّبـــا كان االنتمـــاء اإىل املـــكان )االأر�ض( من اأقوى 

اأ�سكال االنتمـــاء؛ اإذ ين�ساأ االأفراد يف قبائلهم على عالقة 

وطيدة بجغرافيتهم احُلبلى مبخزون تاريخهم وثقافتهم 

وواعيتهم اجلماعّية، »فعرب اكت�ساف املكان، يكن للمرء 

اأّن يكتـــ�سف ذاتـــه؛ الأّن داللة االإنـــ�سان الوجودية مرتبطة 

 الذي ن�ساأت فيه ذاته.
)((

اأ�سا�سا باملكان«

والأّن االإن�سان – ِجبلة – يبداأ باكت�ساف ذاته من خالل 

تعايـــ�سه اليومي مع جتارب املـــكان الفيزيائي، ثم يتنامى 

ال�سعـــور باالنتمـــاء؛ لي�سبح املـــكان حيـــزا ثقافيا يختزل 

الكينونـــة االإن�سانية بـــكل ما فيها من تفاعـــالت وجدانّية 

و�سلوكّيـــة وقيمّية كمـــا هو احلال يف ال�سعـــر املن�سوب اإىل 

اأبي طالب:

تـــالـــَد ـــزِّ مبـــّكـــة  ــــ عــــ ذا  ــــك  ي فـــمـــن 

ــــُد ــــَل اأت مــــّكــــة  بــــطــــِن  ُتـــنـــا يف  فـــعـــزَّ

ــــة ـــــا�ُض فــيــهــا اأذل ـــــّن عــلــونــا بــهــا وال

وُنحمُد ـــريا  ِخ نــــزداُد  ــفــِكــْك  ــْن َن فــلــم 

ف�سَلُهم الــنــا�ُض  َك  ـــرْتُ َي حتى  وُنطِعُم 

جتمد ر  ـــقـــ�سّ امل اأيــــدي  ــْت  ــل ــِع ُج اإذا 

يف  واخلرب  املبتداأ  وديوان  العرب  كتاب  حممد:  بن  الرحمن  عبد  خلدون  ابن   (2(
�ض،  االأكرب،  ال�سلطان  ذوي  من  عا�سرهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب  اأيام 

.136137
)3) ُينظر، حممد عابد اجلابري: فكر بن خلدون ) الع�سبية والدولة(، �ض، 193.
 .Margret Atwood, Curious Pursuits, occasional writing, p :36 (4(
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َتَتاَبعوا بــاحَلــجــوِن  رهطا   
ُ
اهلل ــزى  َج

)1(

وُير�سد خلــري  ــهــدي  ي َمــــالأ  عــلــى 

تن�سكـــب الف�ساءات اجلغرافّيـــة ملكة وما جاورها من 

بطون وفجـــاج علـــى ذات ال�ساعر يف حميميـــة وجدانية، 

تختـــزل ذاكرة احلنـــني واالنتمـــاء، م�ستجيبـــة للجاذبية 

الثقافية لالأر�ض التي �سكلت الوعي االجتماعي وال�سعوري 

الأبـــي طالب، وبلـــورت هويته الثقافّية مـــن خالل جتارب 

االإنـــ�سان مع املـــكان، �سعـــوًرا و�سلـــوًكا وعـــادات وتقاليد 

خمتلفة. 

يتخطـــى املكان عند اأبي طالب �سكلـــه الطوبوغرايف، 

و�سبغتـــه الفيزيائيـــة؛ لي�سبـــح قيمـــة ثقافيـــة، و�سحنـــة 

وجدانية تعمـــق االنتماء، وتعزز الوالء لـــالأر�ض التي ن�ساأ 

بهـــا )َن�ساأنا بها(، ولي�ست هـــذه الن�ساأة اإال ذلك االرتباط 

الوجـــداين والعقلـــي بني االإنـــ�سان ومكانه حـــني ينب�ض يف 

تـــذكاره، وي�ستعيد فيـــه تاريخ الطفولة، ومـــاأوى اجلرية، 

وحمى القـــوم، ) مل ننفكك/ ونطعم / يرتك/جعلت..(، 

وباجلملـــة تتـــ�سكل الفـــ�ساءات املتخيلة عنـــد اأبي طالب 

علـــى وعـــي �سو�سيولوجي، وروؤيـــة نف�سية، تلخـــ�ض درجة 

التماهـــي بني االأنا الفردّية والنحـــن اجلماعي من خالل 

م�ساحة االنتماء.

2- النتماء �صرورة ثقافية:

االنتماء للقبيلة وجهة نظر، وقرار ا�سرتاتيجي ُيَر�ّسم 

ثقافـــة التعايـــ�ض، وُيعزز فكـــرة املواطنة التي مـــن �ساأنها 

تكثيف طاقـــة االإح�سا�ض باالنتمـــاء اإىل ال�سلطة املركزية 

التي تنظم القيم، وتبني الت�سورات، وحتمي اجلغرافيا، 

وتوحد ال�سعور باالندماج االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف، 

وهـــو ما يثبتـــه معاوية بن مالـــك بن جعفر بـــن كالب يف 

ق�سيـــدة لـــه تلخـــ�ض فكـــرة الـــوالء والتعـــ�سب للن�سب، 

اأو الـــدم، اأو للقبيلـــة، بو�سفها موؤ�س�سة ثقافّيـــة و�سيا�سية 

واجتماعّية تر�سي قيم االحتواء، فيقول: 

)1) اأبو طالب بن عبد املطلب: الديوان، �ض، 235.

ـــ�ْسهـــورٍة َم َبـــٍة  ُعـــ�سْ مـــْن  اْمــــــُروؤٌ  اإِينِّ 

َتــِلــيــُد �سمُّ 
َ
اأ جَمـــــٌد  َلــــُهــــْم  ــــــــ�ُسٍد  ُح

ـــْم ـــُه عـــاَن
َ
ـــــــدًا واأ ــــْم �َسيِّ ــــاُه ب

َ
ــــوا اأ ــــَف ْل

َ
اأ

ــــْم وُجـــــــــــُدوُد ــــُه عــــــمــــــاٌم َل
َ
َكــــــــَرٌم واأ

ُروَمـــــــِة
َ
ِبـــــــاأ نـــــاِبـــــٌت  ــــــيٍّ  َح كـــــلُّ  اإِْذ 

ـــٌد وَكــــ�ِسيــــُد ـــاِج ـــَم اِه َف ـــَت الـــــِعـــــ�سَ ـــْب َن

وَحِقيَقها ــهــا  َحــقَّ الــــَعــــ�ِسرَيَة  ــِطــي  ــْع ُن

فــيــهــا، وَنــــْغــــِفــــُر َذْنـــَبـــهـــا وَنــــــــ�ُسوُد

ِثْقلها ـــــ�ِسرَيُة  ـــــَع ال ــُلــنــا  ــمِّ حُتَ واإَِذا 

َنــــُعــــوُد َتـــــُعـــــوُد  واإَِذا  ِبـــــــِه،  ـــا  ـــَن ـــْم ُق

ـــَدًة ــــ جَنْ ْو 
َ
اأ ًة 

َ
ُجــــــــْراأ ــــُق  ــــَواِف ُن واإَِذا 

َنكـِيُد الـــــَعـــــُدوَّ  ــا  ــه ب �ُسَمــــــــيَّ  ـــا،  ـــنَّ ك

ـــــرَيٌة ِج  
َ
اأ ـــــوَّ ـــــَب َت اإَِذا  ــــوُل  ــــُق َن اَل  ـــل  ب

ـــــُدوُد ـــــْك َم ــــا  ــــه ــــُب �ِسْع ــــة  امَلــــَحــــلَّ اإِنَّ 

َبْيِتِه َد  ـــــَرا�سِ َم َيــْحــِمــي  ــْم  ُه ــ�سُ ــْع َب اإِْذ 

)2(

ـــــــــْوُروُد ـــنـــا َم ـــيـــُل عــــْن جــــــاِرِه و�َسِب

ُيـــر�ّسم ال�ساعـــر يف هذا املن الّنـــ�سي فل�سفة خا�سة 

ملفهـــوم الـــوالء القبلي، ويـــ�سع حمـــددات عامـــة ملبادئه 

وق�ساياه، وكيفية حتقيقه، وما مدى حاجة االإن�سان اإليه؛ 

فينطلق ابتـــداء من حاجـــة االإن�سان اإىل الـــوالء، بو�سفه 

معطـــًى ثقافًيا واجتماعًيا ي�سمن حيـــاة الفرد، ويحت�سن 

َبـــٍة(، وموؤكدا على  حريتـــه وتطلعاتـــه )اإِينِّ اْمُروؤٌ مْن ُع�سْ

�سرورة الوحدة الثقافيـــة والتاريخية للقبيلة )ُح�ُسد َلُهْم 

�َسمُّ َتِليُد(، ذلك اأّن الوالء قبـــل اأن يكون اندماجا 
َ
جَمـــٌد اأ

يف دوائـــر �سيكولوجيـــة وبيولوجية هـــو والء ثقايف، يربط 

تاريـــخ القبيلـــة بحا�سرها، ويحقق التـــوا�سل االجتماعي 

عماٌم َلُهْم وُجُدوُد (، ثّم اإّن 
َ
عاَنُهْم َكَرٌم واأ

َ
بني االأجيال ) واأ

ها وَحِقيَقها(،  الوالء ي�سمن احلقوق )ُنْعِطي الَع�ِسرَيَة َحقَّ

ي: املف�سليات، �ض، 355. )2) للمف�سل ال�سبِّ
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ويـــر�سي قواعد النظام ال�سيا�سي الـــذي من �ساأنه حماية 

ُلنا الَعـــ�ِسرَيُة ِثْقَلها... ُقْمَنـــا ِبه/ واإَِذا  مِّ مـــار )واإَِذا حُتَ الذِّ

ـــَدًة(، باالإ�سافة اإىل اأنه يحقق احلياة  ْو جَنْ
َ

ًة اأ
َ

ُنَواِفـــُق ُجْراأ

الكريـــة االآمنـــة لالأفـــراد املن�سوين حتت عبـــاءة العامل 

ُهـــْم َيْحِمي  االجتماعـــي الـــذي ي�سكنـــه االأفـــراد )اإِْذ َبْع�سُ

َد َبْيِتِه... عْن جاِرِه(. َمَرا�سِ

 ويف مقام اآخر لي�ض ببعيد عن الع�سبية القبلية والوالء 

للجماعـــة، ومـــدى دور الفـــرد يف �سناعة الـــوالء املطلق، 

وممار�سته غري امل�سروطة،  يقول عبيد بن االأبر�ض: 

ُتِطْع َومَلْ  ٍي 
ْ
ِبـــــَراأ  

ْ
ــاأ ــَب ــْع َت مَلْ  كــنــَت  اإذا 

ُمـــْر�ِسِد َقـــــْوِل  اإىل  اأو ُتْرِعي  الُّلّب  اإىل 

كـُلِّها الــــــَعــــــ�ِسريِة  َذمَّ  ـــقـــي  َتـــتَّ وال 

ــِد ــَي ــال ـــلـــ�َساِن وب ــا بـــالَّ ــه ــْن َوَتـــــْدَفـــــُع َع

وُطها وحَتُ َجْهـلها  ِذي  ــْن  َع َفــُح  َوَتــ�سْ

ِد ــا َنـــْخـــــــَوَة املُـــَتـــَهـــدِّ ــه َوَتــــْقــــَمــــُع عــْن

ـــِه ــان الــــذي ِب ــك ــامل ــا ب ــه ــْن ـــــِزُل ِم ـــــْن َوَت

ِد املتحمِّ َعَلى  نيا  الدُّ يف  ُل  الــَفــ�سْ ُيــَرى 

باملُنى ــفــ�سك  ن ــَت  ــْل ــلَّ َع واإْن  ـــ�ْسَت  ـــَل َف

)1(

ِد �َسيِّ َكـــْرَب  وال  ـــاٍد  َب �ُسوؤَدٍد  بــذي 

اإذا كان الوالء/االنتماء يوفر �سياقات اأخالقّية ونف�سية 

لالأفراد، ويقوم بحماية �سوؤونهم االجتماعية وم�ساحلهم 

الذاتية، ويوحد خميالهم الثقـــايف واالجتماعي، فاإّن من 

حق االأفراد بح�سب روؤية ال�ساعر اأّن يتفانوا يف خدمة هذا 

الوالء �سعـــورا )ُتْرِعي اإىل َقــْوِل ُمـــْر�ِسِد ( و�سلوكا )َتْدَفُع 

لـــ�َساِن وبالَيِد( دون االإح�سا�ض بالدونية اإزاء هذا  َعْنها بالَّ

اال�ست�سالم املطلق ل�سروط القبيلة؛ الأنه ا�ست�سالم مب�سحة 

االعتداد بالنف�ض؛ ينح الـــ�سوؤدد واالعتزاز )فل�ست …

االجتماعـــي  وجودهـــا  للـــذات  ويحقـــق  �سوؤدد(؛  بـــذي 

واالإنـــ�ساين؛ مبعنـــى اأّن جوهر الوالء هـــو » توحد الداخل 

)1) عبيد بن االأبر�ض، الديوان، �ض، 85/59.

باخلـــارج، وبـــني ما يرغب الفـــرد وما يفـــر�سه املجتمع، 

وجتمـــع بني االإذعان االإرادي وحتقيق حرية الفرد ووحدة 

 االإن�سانّية
)2(

الذات«

ومثلمـــا ا�ستطـــاع االأفراد الـــذود عن بيـــ�سة القبيلة، 

خارجيـــا، باأن قمعوا عنها كل خطر يهددها )َوَتْقَمُع عْنها 

ِد( كذلك ا�ستطاعوا االإ�سهام يف عملية البناء  َنْخَوَة املَُتَهدِّ

النف�سي من خالل تعزيـــز اأوا�سر املحبة اإىل التعاون اإىل 

َفُح َعْن ِذي  ال�سعي يف توحيد االإحـــ�سا�ض باالنتماء ) َوَت�سْ

َجْهــلهـــا( حتى ترتقي القبيلة واأفرادهـــا مكانا عليا الئقا 

ُل(. بف�سلها )َوَتْنِزُل ِمْنها بامَلكان.... ُيَرى الَف�سْ

ورمّبا تاأ�س�ض االنتماء على فكرة املواطنة التي يغذيها 

ال�سعور بان�سهار الفـــرد بكل حموالته الثقافّية مع الذات 

اجلماعّيـــة على اختـــالف العرق والّن�سل، لكـــن يف ن�سيج 

دينامي حركـــي تتجاور فيه الروؤى والتـــ�سورات، وتتوحد 

فيـــه امل�سالح واملنافع، وتتحقق مـــن خالله حاالت اإثبات 

الوجـــود االإنـــ�ساين واالجتماعي والثقايف كمـــا هو احلال 

عند عنرتة بـــن �سداد العب�سي الذي ما فتئت ذاته حتاول 

اخـــرتاق الطيف االجتماعـــي، وتعيد اإنتـــاج هوّية جديدة 

مب�ساحـــة ثقافّية وفق تـــ�سور اأ�سمل واأو�سع مـــن الت�سور 

الذي ا�سطنعته القبيلة لنف�سها، فيقول عاذال قبيلة عب�ض 

على ت�سييقها وفا�ض االنتماء:

تي َفهمَّ الــعــبــيــِد  عــــدِد  يف  ُكـــْنـــُت  اإْن 

فــــوق الـــريـــا والـــــ�سمـــــاِك االأعـــــزل

ن�سبتي عــبــ�ض  فــــــر�ساُن  ـــكـــرْت  اأن اأو 

ــرُّ يل ــق ـــي واحلــــــ�سام ي فـــ�سنـــان رحم

ـــدي نـــلـــُت الـــعـــاَل ـــن وبــــذابــــلــــي ومـــه

ــــزل جـــــ
َ
ال بـــالـــقـــرابـــةِ والــــعــــديــــِد االأ

فخا�سُه الــعــجــاِج  يف  مــهــري  ورمــيــُت 

)((

ل ْن�سُ
َ
االأ �سفــار  مــْن  تــْقــدُح  ــاُر  والــنَّ

)2) جوزايا روي�ض: فل�سفة الوالء، �ض، 08.
)3) عنرتة العب�سي، الديوان، �ض، 115.
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نـــ�ساأ عنـــرتة اأول ما نـــ�ساأ عبـــدا اأ�سود )اإْن ُكْنـــُت يف 

عـــدِد العبيِد(، يح�سن احلالب والـــ�سّر، يبحث عن ذاته 

املتوارية خلف غبار الفقد والتيه وال�سياع، توؤرقه يف ذلك 

ف�سيحة ال�سواد املت�سللة اإليه بيولوجيا عرب اأّمه احلب�سّية، 

ويوؤملـــه ال�سعـــور بفقدان احلريـــة، وغياب اأمـــل يعيد اإليه 

توازنـــه النف�سي يف خ�سم �سراع ثقـــايف �سنعت متاري�سه 

ــــ ت�سورا  ـــ دون هوادةـ  القبيلة العربية حني راحت توؤ�س�ضـ 

فكريـــا و�سلوكا اجتماعّيا )اأنكرْت فر�ساُن عب�ض ن�سبتي(، 

ال يعـــرتف بالطبيعة التعددية للحياة االإن�سانية عرب فكرة 

تق�سيـــم اجلن�ض البـــ�سري وفق معايري عرقّيـــة وبيولوجية 

تق�سي بتهمي�ض االآخر غري العربي. 

تنطلـــق االأنا املن�سحقة عند عنـــرتة من رحم الدونية 

واالحتقار؛ لت�سبح عقدَة نق�ضٍ حتيل عنرتة اإىل ما ي�سبه 

حالة من الت�سيـــوؤ، اأو �سقط املتاع الـــذي ال �ساأن له بحكم 

»اأّن القبيلـــة هـــي الدولـــة، والدولـــة التي تقـــوم على �سلة 

الرحـــم هي دولة الن�سب، فالنـــ�سب قانون، واأحكامه �سّنة 

، ال تبديل فيها وال حتويرا، وملّا كان ذلك كذلك 
)1(

ثابتـــة«

كانـــت واعية عنرتة قد ا�سطدمـــت ب�سياج العامل القبلي، 

ابتـــداء من اأبيـــه الذي �سادر حقه يف االأبـــوة البيولوجية، 

وانتهـــاء باملجتمع الذي �سادر حقه يف االأبوة االجتماعّية، 

فمـــا كان من عنرتة اإال اأن يجابه هـــذه املفاهيم بتاأ�سي�ض 

مفهوم جديد ملاهيـــة االنتماء؛ هذا االنتماء الذي ال يعدو 

 وكيف 
)2(

اإال اأن يكـــون »جوابـــا م�سبقا علـــى من نكـــون؟«

نكـــون؟ ومتـــى نكـــون؟ كـــذات تبحث لهـــا عـــن كينونتها 

االإن�سانية واحلقوقّية داخل اإطار جمتمع تتكافاأ فيه فر�ض 

.)la citoyenneté( املواطنة

 فعنـــرتة، هنا، ي�سع حجر الزاوية الأمنوذج املواطنة، 

بو�سفهـــا م�سروعا فل�سفّيـــا يقوم علـــى اأ�سا�ض اأّن القبيلة 

موؤ�س�سة جامعة لكل األوان الطيف االإن�ساين؛ حترتم التنوع 

)1) اأدوني�ض: كالم البدايات، �ض، 60.
)2) فتحي امل�سكيني: الهوّية واحلرّية؛ نحو اأنوار جديدة، �ض، 219.

العرقي، وتعرتف بالتعدد الثقايف، وحتفظ احلقوق لبع�ض 

االأقليات، وكاأّن عنرتة يوؤ�س�ض لفكرة الوطن/القبيلة التي 

ترف�ض االإق�ساء، وت�ستوعب اجلميع، وتقف موقف احلياد 

اجتـــاه معتقداته، وحتافظ على حقوق اأقلياته، بل حترتم 

االإن�سان كيفما كان لونه، ومعتقده، وجن�سه وثقافته.

كمـــا اأّن ال�ساعـــر يـــ�سري اإىل  فكـــرة اأخـــرى وهـــي اأّن 

ممار�سة املواطنة ال تكفي بالن�سب، اأو بالقرابة، بل مبدى 

فاعلّيـــة الفرد يف بنـــاء الوطن وحمايتـــه )ف�سنان رحمي 

واحلـــ�سام يقـــرُّ يل،  وبذابلي ومهندي(، وكـــذا م�ساركته 

تي فوق الريا،  يف احليـــاة االجتماعّية وال�سيا�سيـــة )َفهمَّ

نلـــت العال...(، واحرتامه االآخرين املخالفني لونا وعرقا 

وثقافـــة، والتخطيط التـــايل يبني مظاهـــر املواطنة عند 

ال�ساعر عنرتة العب�سي:

العرتاف بالتنوع

) ال بالقرابة.نلت العال(

تقدير الذات

) كنُت، همتي، يل..(

امل�صاركة يف احلياة العامة 

) �سنان رحمي، مبهندي 

وبذابل(

احرتام الآخر املخالف 

) فر�سان عب�ض..(

اأمنوذج 

املواطنة

واأمنـــوذج اآخر لالنتمـــاء الثقايف نلفيه هـــذه املرة مع 

اأحد ال�سعراء املقهوريـــن امل�ستلبني، الذين عا�سوا دخالء 

يف غري قبائلهم، يتوقون اإىل االندماج، ويبحثون عن ن�سب 

بديل يعو�سون به ال�سواد الذي منحهم �سفة الهام�ض.

�سحيـــم عبـــد بنـــي احل�سحـــا�ض، ال�ساعـــر احلب�سي، 

عـــا�ض غريبا يف جزيرة العرب، هائما على وجهه، يجوب 

الرباري وال�سحاري بحثا عـــن خيمة انتماء تكفيه �سوؤال 

الـــذات والهويـــة، وتبعـــد عنه لعنة الـــ�سواد التـــي هّم�سته 

وجعلته عبًدا دنّيا، يعاين الفئوية والطائفّية.

كـــرب �ُسحيم ــــ وهـــو العبد يف اأحد بطون بنـــي اأ�سد ــــ 
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وكـــربت معه اأ�سئلتـــه، وتو�سعـــت معها دائـــرة االغرتاب، 

يبحث عن ذاتـــه و�سط زحام االأنـــ�ساق الثقافّية العربّية، 

ولي�ض معه غـــري خريطة لهوية م�سروخة، لكن معها رغبة 

واإرادة يف تاأكيـــد انتمـــاء اآمـــن، وم�ستقـــر، عـــرب جتارب 

اإبداعية فر�ستها ظروف القهر ومالب�سات العبودية.

هذا القادم من هنـــاك، واالآتي من املجهول، �سحيم، 

ال�ساعـــر، العبد، الذي ا�ستبكت يف نفـــ�سه جتارب الع�سق 

باملوت، وجتـــارب احلريـــة باالنتقام، وجتـــارب العبودية 

بالعـــزة، هـــا هو يف هذه االأبيـــات يرتاءى فيهـــا من�سهرا 

بكليتـــه يف الن�سيـــج االجتماعي للقبيلة، حمـــاوال اأن يكون 

فردا من بني احل�سحا�ض، م�سارًكا لهم الروؤى والتطلعات، 

و�ساعيا اإىل ال�سلح من خالل حث قبيلته على ذلك: 

َمكاَننـــا جَتَعلـــوَن  مـــن  َعّمـنـــا  َبنـــي 

اإِذا َنحـــُن �ِسرنـــا َنبَتغـــي َمـــن ُنحاِلـــُف

جَنــــَدٍة َفـــواِر�ُض  ّنـــا 
َ
اأ َتعَلمـــوا  مَل 

َ
اأ

عاُف الَزعاِنُف اإذا خاَم يف الَهيجا ال�سِ

َنباُتـــُه مـــاَل  كالَغيـــِث  لهـــم  َوُكّنـــا 

عائـــُف ال�سَ اإَِليـــِه  زجـــى 
َ
اأ �َسَنـــٍة  حيـــا 

َو�سرنـــا اإىِل ال�َسعَديـــِن �َسعِد بِن مالك

حالِف ِتلـــَك الَعجاِرُف
َ
َو�َسعـــِد َبنـــي االأ

َوُقلنـــا لهـــم واخَلـيـــُل َتـــردى ِبنـــا َمعًا

)1(

وُنحاِلـــُف حاَربُتـــُم  مـــن  ُنحـــاِرُب 

يتحـــول ال�سمـــري اجلمعـــي امل�سيطـــر علـــى تفا�سيل 

االأبيات ) مكاننا، �سرنا، نحالف، اأّنا، وكّنا، �سرنا، قلنا، 

نحـــارب..( اإىل حالـــة نف�سية واجتماعّية مـــن االإح�سا�ض 

بلـــذة االنتمـــاء، والتوق اإىل التماهي مـــع االآخرين، ق�سد 

حتقيـــق ذات دون بطاقة هوية، واإثبات نـــ�سب دون قرابة 

دم، ف�سحيـــم هنـــا ومن خـــالل حاالت االندمـــاج الناجح 

)1) �سحيم عبد بني احل�سحا�ض: الديوان، �ض،51.

يثبـــت اأوجه التقـــارب والت�سابـــه بينه وبني اأفـــراد قبيلته 

) بنـــي عّمي..(، كما ي�سري اإىل ق�سيـــة التما�ض ال�سيا�سي 

)االأحـــالف، نحـــارب(  بينه وبـــني القبيلة التـــي يتحدث 

بل�سانها اجلمعي.

هذا االإح�سا�ض بالتماهي هو بحّد ذاته تاأ�سي�ض لثقافة 

»النحـــن«؛ هذا النحن املت�سابـــه، واملرتابط، والراغب يف 

احلفـــاظ على هذا ال�سعور باأّن الفرد الواحد هو جزء من 

هـــذا املجمـــوع املتكتل ثقافيـــا واجتماعيا، فمقـــام »االأنا« 

اخلافـــت يكاد يتال�سى مع مقـــام »النحن« العايل، فكاأننا 

ن�سمع الق�سيدة ن�سيًدا، ال من �سوت واحد، بل من اأ�سوات 

متعددة ومتنوعة، لكنها متناغمة ومتجان�سة ترنو كلها اإىل 

عملية بناء منط جماعي؛ »اأعني منط وجود »النحن« من 

/ القبيلة.
)2(

حيث هو �سرب جذري من العناية بالوطن«

النحن

اإداراك الت�صابه البيولوجي والجتماعي 

)بّني عمنا .. ( / الع�صوية

الرتباط املتبادل على اأ�صا�ص الو�صيلة 

والغاية )�صرنا .. نبتغي ..(

اإداراك الت�صابه البيولوجي والجتماعي 

)بّني عمنا .. ( / الع�صوية

ثانيا- خرق الن�شق/فكرة التمرد

1- الن�شق بو�شفه اختالفا وجوديا: 

درجت القبيلة يف اجلاهلية عرب م�ساراتها التاريخية 

و�سياقاتهـــا االجتماعيـــة علـــى تاأ�سيـــ�ض لفكـــرة الّنـــ�سق 

اجلمعـــي الذي بـــه حتافظ على وجودهـــا ككيان ثقايف له 

خ�سو�سياته من مقومات �سيا�سية ومكونات اإيديولوجّية، 

وذلـــك عرب تن�سيطهـــا اآلة الثقافة من خـــالل تثوير نخبة 

املركـــز - فكريا وفنيا - ل�سناعة اخلطاب الّر�سمي حتت 

الرعاية االأبوية للقبيلة، بو�سفها واقعا يفر�ض نف�سه بقوة 

النحن(،  مل�ساألة  فينومينولوجية  )تاأويالت  والزمان  الهوية  امل�سكيني:  فتحي   (2(
�ض،33.
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ال�سرعيـــة التاريخيـــة، وقـــ�سد جمابهة حـــاالت االنزياح 

التـــي قد يقودها الهام�ض بالّنقد تاّرة، وباحلراك الثقايف 

اأو املادي تارات اأخرى.

عـــادة ما ينـــ�سط الهامـــ�ض، وتتزاحـــم خطاباته حني 

ي�سبح املركز ممار�سا لثيمـــات الظلم والقهر، فتتال�سى 

حينها و�سائج االنتماء، وت�سعف خيوط التوا�سل بني تيار 

املركز وتيار الهامـــ�ض، وهو ما عرّب عنه �سراحة اأو�ض بن 

حجر حـــني ا�ست�سعر الظلـــم من بع�ض خالنـــه واأقربائه، 

فقال حمـــذرا اإياهم، �ساهرا �سيـــف الرحيل يف وجوههم 

اإن مل ينتهوا عّما نهاهم عنه من �سيم وجور:

كاَن ظاملـــًا اإن  العــــمِّ  اْبـــَن  ْعِتـــُب 
َ
اأ اأال 

واأْغِفـــُر عنـــُه اجلهـــَل اإن كان اأجَهـــال

واإْن قـــال يل مـــاذا تـــَرى َي�ْستـــ�سرُيين

يِجْدين ابـــَن عمٍّ خِمَلَط االأمـــِر ِمْزَيال

 َمـــا داَم َحْزُمهـــا
ِ
قيـــُم ِبـــداِر احلـــْزم

ُ
اأ

ال اأحتــــوَّ بـــاأْن  حاَلـــْت  اإذا  واأحـــِر 

ِه ِبَغـــرْيِ القــَـــِويَّ  االأمـــَر  َواأ�ْسَتْبـــِدُل 

لَّـــال حَتَ جـــاِل  الرِّ ماأفـــوِن  َعْقـــُد  اإذا 

واإيّن اْمـــُروؤٌ اأْعـــَدْدُت للحـــرب َبعدمـــا

)1(

ال راأيـــُت لها نابًا مـــن ال�سرِّ اأعـــ�سَ

يتعـــاىل االإحـــ�سا�ض بامللـــل والرتابة حـــني ي�سبح ابن 

العـــّم ممـــار�سا لبعـــ�ض طقـــو�ض الوخـــز االجتماعي عرب 

تهديد االأ�سا�ض البيولوجي )ابن العّم(، وتفكيك الروابط 

ال�سيكولوجيـــة ) اأغفر عنه اجلهل، يجدين(، فينجم عنه 

تفكيك فكـــرة الع�سبية القبلية واالأ�سرّيـــة التي هي قوام 

االجتمـــاع االإن�ساين، ثّم يتنامى �سريخ االأمل عند ال�ساعر 

وهـــو يبـــا�سر �سرد اللحظات االأوىل لهـــذا الف�سام النكد 

بينه وبـــني ذوي رحمه، مـــ�سريا اإىل فكرتـــني اأ�سا�سيتني؛ 

)1) اأو�ض بن حجر: الديوان، �ض، 82/83.

فكـــرة التعاي�ض/االنتماء، وفكـــرة االغرتاب/الالانتماء، 

معطيـــا لـــكل فكـــرة م�سوغاتهـــا ومعطياتهـــا وظروفهـــا، 

واجلدول االآتي ي�سرح الفكرتني.

فكرة النتماء/ توفر قيم 

املواطنة

فكرة ال�انتماء/غياب 

قيم املواطنة

- مبداأ الواجب )اأقيم بدار 

احلزم(

ــــاالآخــــر  ب ــــــاط  ــــــب االرت  -

)يجدين(

عنه  ــ�ض)اأغــفــر  ــاي ــع ــت ال  -

اجلهل...(

االنـــــــ�ساين  الـــتـــفـــاعـــل   -

ماذا )ترى  واالجتماعي 

ي�ست�سريين(

- مــبــداأ احلـــق )اأحتــــول، 

اأ�ستبد(

عـــن  االنـــــــــــفـــــــــــ�سام   -

ـــادام  ـــم..م ـــي االآخـــر)اأق

احلزم(

- التنافر)اأعتب(

ـــ�سطـــار  واالن ـــزال  - االعـــت

)اأعـــــــــــددت لـــلـــحـــرب، 

ال�سر(

هكذا يتبـــدى االنتماء عنـــد اأو�ض مرتبطا مبا يقدمه 

الوطـــن الأبنائه من كرامة وحقـــوق وحريات، فاإّن تال�ست 

هذه القيم، وانعدمت ممار�ستها، اأ�سبح االنتماء للوطن/

القبيلـــة جمرد حالة مـــن االن�سداد والفـــراغ االجتماعي، 

» لذلـــك يظل الالتـــوا�سل قائمـــا، وتظل اأحا�سيـــ�ض امللل 

 علـــى كل انتهاك يخد�ض 
)2(

وال�سجـــر رّدا فعليا منطقيا«

كرامـــة الـــذات الب�سرية، ذلـــك »اأّن جميع اأفـــراد الب�سر 

مـــن حقهم اأن يتوقعـــوا معايري وم�ستويـــات الئقة منا�سبة 

مـــن حيـــث حتقيـــق احلريـــة والعـــدل مـــن ال�سلطـــات...

واأن اأي انتهـــاك لهـــذه امل�ستويات واملعايـــري ال�سلوكية عن 

عمـــد اأو دون قـــ�سد ال يكن ال�سكوت عليـــه، بل ال بّد من 

 ومغامرة قـــ�سد متثيل 
)((

اإ�سهـــاره وحماربته ب�سجاعـــة«

التغيري املن�سود.

وهـــذا امروؤ القيـــ�ض ابن القبيلة وابـــن مليكها )حجر 

الكنـــدي( اختار اخلالعـــة واالإباحـــة، وا�ستغـــل بالّن�ساء 

وتهتـــك بهـــّن، وراح يعاقر اخلمرة علـــى اأن يحيا يف كنف 

)2) �سيميائيات اإيديولوجية، �ض،158. 
)3) اإدوارد �سعيد: املثقف وال�سلطة، �ض، 44.
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الّريا�سة وامللك، وهو حينذاك �ساعر �ساب يعرت�ض فتيات 

بني اأ�سد ويغازلهن، فبلغ ذلـــك اأباه، فطردُه من القبيلة؛ 

الأّن العـــرف اجلاهلي يقت�سي اأن يرتفـــع اأبناء امللوك عن 

اللهو واللعب والتغـــزل والت�سبيب، فما كان من اأمر امرئ 

القي�ض اإال اأن خا�ض جتربـــة حياتية خارج القبيلة، غارقا 

يف متاهـــات اللـــذة واملتعـــة، بو�سفهما نوعا مـــن مواجهة 

الواقـــع املتزمت، وك�سكل من اأ�سكال التخفيف عن �سعوره 

مباأ�ساة الوجود، فيقول يف اإحدى مغامراته الغرامية:

ــمــى ال تـــــزاُل تـــرى َطال وحتـــــ�سُب �سل

الِل حِمْ مَبيثاِء  َبي�سًا  اأْو  الَوح�ِض  من 

ــًا ب ــ�سَّ ــْن ُم ـــِريـــَك  ُت اإْذ  ـــمـــى  �َسَل ـــَيـــايَل  َل

مبعطال لــيــ�ض  الــرئــم  كجيد  ــدًا  وجــي

ــة ــَل ـــ ــْي َوَل لــــَهــــْوُت  َقــــد   
ٍ
ـــــْوم ي ُرّب  ـــــا  َوَي

ـــاِل ـــَث ــــ ــــــ�َسةٍ َكــــاأّنــــهــــــَـــا خـــــطُّ مِتْ ــــــاآِن ِب

َمعي�َسٍة ـــــى  دن
َ
اِلأ �سعـــى 

َ
مـــا اأ نَّ 

َ
اأ ــو  ــَل َف

ـــَن املـــاِل ِم َقــلــيــٌل  طـــُلـــب 
َ

اأ َومَل  ــفــاين  َك

ــــٍل ــــجــــٍد ُمــــوؤَثَّ ـــــى مِلَ �سعــــــ
َ
ـــا اأ ـــم ـــّن ـــِك َوَل

مثايل
َ
اأ ـــَل  ـــوؤَثَّ املُ امَلــجـــــَد  ُيـــــــدِرُك  ـــد  َوَق

َنف�ِسِه ــــ�سا�َسُة  ُح ما داَمت  ـــرُء  امَل َومــا 

)1(

اآيل َوال  اخُلطوِب  طــراِف 
َ
اأ ــدِرِك  مِبُ

وقال متهتكا داعيا اىل التمتع بالّدنيا وبن�سوة الن�ساء 

احل�سناوات قبل فوات االأوان:

ــــاٍن ــــْع مــــَن الــــّدْنــــَيــــا َفـــــاإّنـــــَك َف ــــّت مَتَ

ــــ�َساِء احِلـــــ�َساِن ــــ�َسَواِت َوالــــّن مـــَن الــــنَّ

كالّدمى  
ِ
دم

ُ
َواالأ  

ِ
كـــاالآَرام الِبي�ِض  ِمــَن 

)2(

الرواين واملـــربقـــات  ــوا�سنــهــا  حـــ

ثم يعمد اإىل فكرة تغيري االنتماء عرب اتخاذه احليوان 

)1) امرئ القي�ض: الديوان، �ض، 28/29.
)2) امرئ القي�ض: الديوان، �ض، 87.

معـــادال اجتماعيا ونف�سيـــا الأ�سكال ال�سجر والقهر داخل 

ثقافة الـــ�سرب القبلـــي، فيقول عن ذئب لقيـــه يف مهامه 

املفاوز حماورا وموؤن�سنا اإياه فيقول:

ومـــــاٍء كــلــون الـــبـــول قـــد عــــاد اآجــنــًا

ـــل حَمُ كــــالأٍ  يف  االأ�سوات  بـــه  قــلــيــل 

ــيــه الــــذئــــَب يـــعـــوي كـــاأّنـــه ــُت عــل ــي ــق ل

خــلــيــٌع خــال مــن كـــلِّ مــــاٍل ومـــن اأهــل

اأٍخ لـــك يف  ــــُب هـــل  يـــا ذئ لـــه  ــُت  فــقــل

عــلــيــك وال بخل ـــــرى  ث
ُ
اأ بـــال  ـــــوا�سي  ي

ـــرية ــــ ـــعـــوي ذئـــابـــا كـــث فـــطـــرب يـــ�ست

)( (

�سغل وعديت كل من هـواه على 

يفيـــ�ض ال�ساعـــر �ساردا بعـــ�ض مغامراتـــه العاطفية 

والعبثية، وهذه املرة مع �سلمـــى؛ املراأة التمثال، واأمنوذج 

الكمـــال، كاأّنها ِم�سبـــاُح َزيٍت يف َقناديِل ذّبـــاِل، اأو كرئم 

قياِل، تده�ض ال�ساعر وحتيله �سيمفونية 
َ
َرمٍل يف حَماريِب اأ

وجوديـــة ترتـــل اأنا�سيد العـــ�سق والهيـــام؛ واإذ يف االأبيات 

مزيج روؤى، ومتاهات تتزاحم بطريقة عبثية عبث الوجود 

عنـــد امـــرئ القي�ض، وكاأّنـــه »مل يجـــد اأ�سدق من لوحات 

املغامـــرات الغرامية تعبـــريا عن معنى ال�سعـــادة واللذة، 

 
)((

فكانت فاطم واأم الّرباب واأم احلويرث وبي�سة اخلدر«

و�سلمى رموزا م�سرعـــة على عوامل وجودية تتطلب اإ�سباع 

غرائز جائعـــة، يجدها امروؤ القيـــ�ض متنف�سا عن حاالت 

الفراغ والتوتر واالنفعال املخزونة يف الالواعية الذاتية.

اإّن اقتنـــا�ض اللحظـــات الهاربة، ليعـــدُّ اأ�سا�ًسا لهوية 

ـــا حلـــاالت القهر  بديلـــة يجدهـــا ال�ساعـــر معـــادال نف�سيًّ

واال�سطهـــاد النفـــ�سي، فيبداأ التاأ�سي�ض لعـــامل االنف�سام 

والالتوا�سل بني الن�سق املعاك�ض املتجذر يف الوعي العقلي 

)3) امرئ القي�ض: الديوان، �ض، 363.
)4) حممود عبد اهلل اجلادر: قراءة معا�سرة يف ن�سو�ض من الرتاث ال�سعري، �ض، 

.34
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لدى ال�ساعر، وبني الّن�سق اجلمعي املوؤ�سطر ب�سياج قيمي 

يرف�سه ال�ساعـــر؛ الأّن يف عامل ال�سعلكـــة ي�سنع ال�ساعر 

مـــ�سريه، ويـــار�ض وجـــوده، وينتـــزع حريتـــه، دون قيـــد 

اأو �سرط، وكاأّن ال�ساعـــر »يـــدرك ما تنهـــ�ض عليه احلياة 

االإن�سانية من اأ�سا�ض واٍه، ي�سعر باأّن اال�سطراب والفو�سى 

 بنو 
)1(

هما اأعمق جتذرا من الّنظام الذي يوؤمن به قومه«

اأ�سد، حينها ت�سطرب »اأحكام املنطق العادي، ويدخل يف 

عـــامل يرف�ض االأحكام التي تكبحه... ويكون جموحه قويًا 

بقـــدر ما يكون الكبـــح قويًا...فيكون اجلمـــوح بال�سرورة 

فو�سى... وهكذا يكون املجون تعوي�سًا عن غياب احلياة، 

 التي ينتمـــي اإليها امروؤ 
)2(

بل ي�سبح هـــو نف�سه احليـــاة«

القي�ض.

وت�سبـــح الفـــو�سى والالجمتمـــع اأفـــ�سل لل�ساعر من 

النظام واملجتمع، فيدخل حينها يف دائرة االنزياح القيمي 

الـــذي يقوم على مبداأ اال�ستبدال واملغايرة التي تبدو اأّنها 

حالة »متعالية، تنـــ�ساأ اأ�سا�سا عن و�سول اأوجه االختالف 

اىل درجة قيا�سية، تتحول مبوجبها االأنا اىل ذات مغايرة  

لالأخـــر، اأي تتحول اىل هوية تعي ذاتهـــا باعتبارها هوية 

 يف ال�سلوك ويف 
)((

م�ستقلة خمالفة لالأخر وخمتلفة عنه«

التفكري.

هـــذه املغايـــرة التي يحياهـــا امروؤ القيـــ�ض حتيله اإىل 

كائن من نـــوع اآخر ي�ستاأنـــ�ض بالوحو�ض والـــ�سواري التي 

يرى فيهـــا معادال مو�سوعيـــا يتكامل معهـــا اجتماعيا يف 

تـــوا�سل وتفاعـــل؛ الأّن ما يجمعهمـــا اأكر بكثـــري مما قد 

يفرقهمـــا؛ فهمـــا يف معانـــاة و�سياع وتـــ�سرد، وهما اأي�سا 

يلوذان بالرباري، بحثـــا عن ماأوى اأو �سربة ماء، وهما يف 

�سراع �سرمدي من اأجل البقاء الوجودي.

هكذا تنحدر الذات االإن�سانّية من و�سعها الب�سري اإىل 

)1) كولن ول�سن: الالمنتمي، �ض، 05.
)2) اأدوني�ض )علي اأحمد �سعيد(: الثابت واملتحول، ج 2، �ض، 114.

)3) اأراق �سعيد: مدارات املنفتح واملنغلق يف الت�سكيالت الداللية والتاريخية ملفهوم 
الهوية، �ض، 238.

و�سعها احليواين الغريـــزي، في�سبح االأمنوذج احليواين 

مثـــاال يحتذيـــه ال�ساعـــر، وينـــ�سج تـــ�سوره الالنتمائـــي 

علـــى وفاقـــه، �سواء يف مكابـــدة الطبيعة و�سمـــان البقاء 

والديومـــة، اأم يف اإقبالـــه علـــى احليـــاة بنهـــم و�سراهة 

م�ستجيبا لل�سيحة الربكانية ال�سارخة التي تعتلج يف ذات 

امرئ القي�ض، الذي ا�ستطاع »اأن يخلق لنف�سه م�ستقبله... 

وعليـــه اأي�سا اأن يخلق مربرات وجوده خوفا من اأن ينحدر 

، اأو الدخول 
)((

وجوده، في�سبح �سبيها بالوجـــود االأعمى«

يف حالة غريبة يعجز فيها ال�ساعر معرفة من  هو؟

اإّن امـــراأ القيـــ�ض الالمنتمـــي »اإمّنا يعـــود اإىل الوراء 

، حيث الفطرة 
)5(

مبراحل؛ اإىل مرحلـــة الذئب اأو الطفل«

والغريـــزة والبدائية؛ فهـــو ي�ستاأن�ض بالذئـــب، وي�ستح�سن 

جواره، ويجعله اأخا يوا�سي هّمه، بل ي�سقط على الذئب عواء 

الّنكد وال�سيم الب�سري الذي خلفه وراءه، فيختلط حينها 

العـــواء الب�سري بالعـــواء احليواين، فـــاإذا الذئاُب جتتمع 

م�سفقة عليه، وتطرُب لهذا االنتماء، بل تتنادى فيما بينها 

اأن �سالما ب�سيف جديد )فطرب ي�ستعوي ذئابا كثرية(، 

وتقبلـــه يف زمرتهـــا املتـــ�سردة؛ ما يعني اأننـــا »اأمام ذات 

اأرهقهـــا املجتمع االإن�ساين، فاإذا هـــي تخلع انتماءها اىل 

هـــذا املجتمع، وتـــوؤ�س�ض انتمـــاء جديدا لهـــا اإىل املجتمع 

احليواين...اإّنهـــا تغرتُب عن عامل االإنـــ�سان، وتلوذ بعامل 

، بل تتـــوارى خلـــف �سورة الذئـــب متلبـــ�سة 
)((

الوحـــو�ض«

بلبـــو�سه، متخـــذة منـــه اأنيـــ�سا خـــارج قواعـــد االلتـــزام 

واالجتماع االإن�ساين )اإّن الغريب للغريب ن�سيب(.

ويف �سعـــر طرفة بن العبـــد �سيء من هذا الذي يكن 

ت�سميتـــه بالهامـــ�ض االحتجاجي �سد املركـــز الت�سلطي ( 

اأبنـــاء العمومة/القبيلـــة ( حـــني اجتمعـــوا عليـــه اآخذين 

حقـــه يف املرياث، ظاملني اأمـــه، ها�سمني كل حقوقه، وهو 

)4) روجيه جارودي: نظرات حول االإن�سان، �ض77.
)5) كولن ول�سن:الالمنتمي، �ض، 124.

)6) ينظر، وهب اأحمد رومّية: �سعرنا القدمي والنقد اجلديد، �ض، 265.
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ال يزال غالما يرفل يف ثوب لذاته، لكّنه ُيكنُّ لهم التقدير 

والتبجيل فيقول:

فيُكُم َورَدَة  ِبـــَحـــقِّ  ـــنـــظـــروَن  َت مـــا 

ُب ُغيَّ َورَدَة  َوَرهـــــــُط  ــنــوَن  الــَب ُغــــَر  �سَ

ــــرُيُه غ مـــــَر الــَعــظــيــَم �سَ
َ
ــبــَعــُث االأ َقـــد َي

ــــُب بَّ ــــُه الــــِدمــــاُء َتــــ�سَ ـــلَّ َل ـــَظ َحـــّتـــى َت

ـــي واِئـــــٍل َق َبـــــنَي َحـــيَّ ــــرَّ ـــُم َفـــــ ـــل ـــُظ َوال

ـــا َتـــغـــِلـــُب ـــاي ـــن ـــا امَل ـــه ـــي ـــ�ساق ـــٌر ُت ـــكــــ َب

ـــًا ـــن ُ اآِج ــــد يـــــــوِرُد الـــظـــلـــُم املُـــــَبـــــنيَّ َق

)1(

َوُيق�َسُب ِبالُذعاِف  ُيخاَلـُط  ِملحًا 

ثـــم يردف عـــاذال اإياهـــم، ملخ�سا ماأ�ساتـــه مع ذوي 

القربى يف �سورة حكمّية بالغة، فيقول:

ًة ا�سَ �َسدُّ َم�سَ
َ
َوُظْلُم َذِوي الُقْرَبى اأ

)2(

ِد  امْلَُهنَّ
ِ
�َسام ْف�ِض ِمْن َوْقِع احْلُ َعَلى النَّ

ليقرر ـــــ بعد هذا الظلم والّتجني ـــــ اخلروج والتفلت 

مـــن البقـــاء يف عامله القبلي اإىل عوامل اأخـــرى عّلها تكون 

اأ�سمى واأرقى واأف�سل، لكن و�سيلته للخروج كانت اخلمرة/

اللذة بو�سفها معادال نف�سيـــا حلالة الت�سظي والتيه الذي 

لقيه يف قبيلته، فيقول عن مغامرته الوجودية: 

تـــي َوَلذَّ اخُلُمـــوَر  َت�ْسَراِبـــي  َزاَل  َمــــا 

وُمْتَلـــِدي َطِرْيِفـــي  واإِْنَفاِقـــي  وَبْيِعـــي 

ُكلَُّهــــا ُة  الَعـــ�ِسرْيَ اَمْتنـــي  حَتَ اأْن  اإِىل 

ــــِد املَعبَّ الَبِعْيــــِر  ْفــــَراَد  اإِ ْفــــِرْدُت 
ُ
واأ

الَوغـــى �سَهــــُد 
َ
اأ الالِئمـــي  يُّهـــا 

َ
اأ َاال 

لِدي ْنـــَت خُمْ
َ
اِت َهـــْل اأ ْنَهـــل اللَّـــذَّ

َ
ْن اأ

َ
َواأ

ُيْنِكُروَنِنــــي اَل  اَء  َغـــرْبَ بنـــي  ْيــــُت 
َ
َراأ

ِد املَُمـــدَّ ـــَراِف  الطِّ َهــــَذاَك  ْهــــُل 
َ
اأ َواَل 

)1) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 114
)2) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 52.

ِتــــي َمِنيَّ َدفـــَع  َت�ْسِطْيــــُع  اَل  ُكْنـــَت  فـــاإْن 

)((

ا َمَلَكـــْت َيـِدي َباِدُرَهـــا مِبَ
ُ
َفَدْعنـــي اأ

تتمـــزق ذات طرفـــة بني واقعيـــني متناقـــ�سني؛ واقٌع 

مثقـــل بانتكا�ساتـــه، مـــاأزوم باأحزانـــه، متـــ�سظ بحـــاالت 

ال�سيـــق وال�سنـــك الناجـــم عن توعـــكات احليـــاة داخل 

ْفـِرْدُت...(، وواقع اآخر يرنو فيه 
ُ
القبيلة )الظلم، فّرق، واأ

ال�ساعـــر اإىل حتقيق وجوده مـــن خالل البحث عن حريته 

َباِدُرَهـــا...(؛ الأّن الوجـــود قرين احلرية، وهو 
ُ
)َفَدْعِنـــي اأ

ما يوؤكـــده »هيدغر والوجوديون بعامـــة اأّن حتقيق كينونة 

االإنـــ�سان مرتبـــط باحلريـــة، فاحلرية والوجـــود عندهم 

 تالزم الوجهني يف العملة الواحدة، فما كان 
)((

متالزمان«

من طرفة اإال اأن �سعى اإىل خلق منافذ نف�سّية م�سرعة على 

عوامل حلميـــة، تخفف عنه �سغوط الواقـــع املعي�ض، فلجاأ 

»اإىل �سرب اخلمرة، ال الأنه يريد املتعة فقط، بل الأّنه يريد 

اأيـــ�سا »تخدير« وعيه متخل�سا من قبيلته التي لفظته، بل 

من اأقرب اأقاربه يف �سوء معاملة اأعمامه وق�سوتهم عليه، 

حيث مل يكن يف نظـــام قبيلته ما ي�سده اإليه، فقد اأنكر يف 

، قد حتاملته 
)5(

هذا املجتمع فت�سرد فاأ�سبـــح »ال منتميا«

الع�سرية، واأفردوه اإفراد البعري االأجرب.

غـــري اأن ذات طرفـــة يف خروجها وعـــدم انتمائها مل 

تكن تعرف طريقها، بـــل كانت هائمة تبحث عن هوام�ض 

َتْعَلـــُق بهـــا، وتخل�سهـــا من براثـــن هـــذا املركز/القبيلة، 

ما يعنـــي اأّنها ذات » تعيـــ�ض االن�سطار دون وعـــي باأبعاده 

واآثـــاره ال�سلبيـــة التي جتـــرد املرء من هويـــة ثابتة؛ لذلك 

فهي تعي�ض مفارقة االنتمـــاء والالاإنتماء دون اأية حماولة 

 الـــذي ي�سمن �سياغة 
)((

للبحث عن االنتمـــاء احلقيقي«

مكان بديل لواقع عليل.

)3) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 44/45.
)4) با�سم اإدري�ض قا�سم: ال�ساعر اجلاهلي والوجود، �ض، 60.

)5) عبد القادر فيدوح: القيم الفكرية واجلمالية يف �سعر طرفة بن العبد، �ض، 87.
)6) حبيبة ال�سايف: �سيميائيات اإيديولوجية، �ض،164.
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وهـــو ما يفـــ�سر حالـــة القلـــق والرتدد لـــدى طرفة يف 

انتمائـــه تاّرة، وعـــدم انتمائه تاّرة اأخـــرى؛ فهو يحن اإىل 

مربعـــه واأهلـــه، لكنـــه يف الوقت اآنه تـــوؤزه نفـــ�سه اأّزا نحو 

الرحيـــل والبحث عن منفى اآخر، لكـــن منفى طرفة »يقع 

يف منطقـــة و�سطى؛ فال هو يثـــل تواوؤما كامال مع املكان 

اجلديـــد، وال هو حتـــرَر متاما مـــن القـــدمي، فهو حماط 

باأنـــ�ساف م�ساركـــة، واأنـــ�ساف انفـــ�سال، ويثـــل على 

م�ستوى معـــني ذلك احلنني اإىل الوطن وما يرتبط به من 

 اإن�سانية فيا�سة، كما يف قوله معاتبا اأهله:
)1(

م�ساعر«

َمالـكــــًا ـــي  َعمِّ َواْبـــَن  َرايِن 
َ

اأ يِل  َفَمـــا 

وَيْبُعــــِد َعّنـــي   
َ
َيْنــــاأ ِمْنـــُه  ْدُن 

َ
اأ متـــى 

َيُلْومــِنــــي َعـــالَم  ْدِري 
َ
اأ َوَمـــا  َيُلــــْوُم 

)2(

َكَما الَمِنـــي يِف احَليِّ ُقْرُط ْبُن َمْعَبِد

ويثل علـــى م�ستوى اآخر ذلك االغـــرتاب عن الوطن 

ومـــا يرتبط فيه من م�ساعر امللل والكراهية، كما يف قوله 

مت�سجرا:

ِتــــي فـــاإْن ُكْنـــَت اَل َت�ْسِطْيــــُع َدْفــــَع َمِنيَّ

يـــدي َمَلَكـــْت  ـــا  مِبَ َباِدُرَهـــا 
ُ
اأ َفَدْعنـــي 

َوَلـــْواَل َثـــالٌث ُهـــنَّ ِمـــْن َعْيـــ�َسِة الَفَتـــى

ِدي ْحِفـــْل َمَتـــى َقـــاَم ُعــــوَّ
َ
َك مَلْ اأ َوَجــــدِّ

ِب�َسْرَبــــٍة الَعـــاِذالِت  �َسْبِقـــي  َفِمْنُهــــنَّ 

ُتْزِبـــِد ِبامَلـــاِء  ُتْعـــَل  َمـــا  َمَتـــى  ُكَمْيــــٍت 

حياتهـــا يف  هامتـــي  اأروي  فـــذّرين 

مـــ�سّرد احليـــاة  يف  �سرب  خمافـــة 

حياتـــه يف  نفـــ�سه  يـــروي  كـــرمي 

�ستعلـــم اإن مّتنـــا غـــدا اأينـــا الـــ�سدي

مبالـــه بخيـــل  نّحـــام  قـــرب  اأرى 

مفـــ�سد البطالـــة  يف  غــــوّي  كقـــب 

)1) اإدوارد �سعيد: املثقف وال�سلطة، �ض، 95.
)2) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 49/50.

اأرى املـــوَت يعتـــام الكــــرام وي�سطفي

)((

املتـــ�سدّد الفاحــــ�ض  مـــال  عقيلـــة 

هكذا تبـــدو ذات طرفة ممزقـــة، تتاأرجح بني حبلني 

ذوي لونـــني خمتلفني، حبل ي�ستمـــ�سك به، ويوؤرجحه نحو 

ا�ستقـــراره بـــني االأهل واخلـــالن، وحبٌل اآخـــر يحاول من 

خاللـــه املـــ�سك باأمـــن الـــذات وا�ستقرارها خـــارج تخوم 

القبيلة، لكّنهـــا ال جتده، وتعوُد اأدراجهـــا خائبة خا�سرة، 

وبـــني رحلـــة »الُهنا« وغيـــاب »الهنـــاك« ي�سيـــع االنتماء، 

وتتال�سى خيوطـــه، وتتبدى اأ�سئلة الوجـــود تطل براأ�سها، 

توخـــز عقل طرفة حائرة هائمة )اأكـــون/ال اأكون، الهنا/

الهناك، منتٍم/ ال منتم، الواقع/احللم، املوت/احلياة(. 

اإّن حالـــة االزدواج يف الوعـــي والالوعـــي لـــدى طرفة 

جتعـــل منه فردا غري قادر على االندماج وغري قادر اأي�سا 

ياع  علـــى االغـــرتاب؛ هـــذا التاأرجُح بـــني االختيـــار وال�سّ

�سي�سنـــع لنـــا اأمنوذجا غريبـــا ملاهية الالنتمـــاء، فيكون 

طرفة بن العبد، ال�ساعر، ال�ّساب، الالمنتمي اإىل القبيلة، 

منتـــٍم اإىل ذاته فقط، فت�سبح ذات طرفـــة وطنا متنقال 

بني الفيايف والبيد، ال حتـــده التخوم وال احلدود، دون اأن 

نغفل م�سكلة املوت التي تبدو اأنها ترهق كّل »ما يف الوجود 

اليومي مـــن ابتذال ي�سلـــب املوت حدتـــه الرتاجيدية،...

اإّنـــه النتيجـــة املبـــا�سرة حلالتنـــا الفانية، حالـــة الوجود 

املو�سوعـــي، وي�ستـــّد ال�سعور باملـــاأ�ساة حينما تـــ�سود هذه 

 التـــي ال مفّر لالإن�سان مـــن اال�سطدام بها، 
)((

احلقيقـــة«

وكاأّن طرفـــة يف اآخر امل�سمار ال�سعري يومئ اىل اأّن املوَت 

اأف�سل انتماء ي�سبو اإليه.

يف الّنمـــاذج ال�سعريـــة الثالثـــة يتمظهـــر الالنتمـــاء 

بـــ�سورة وجوديـــة، فيكـــون تاأمـــني احليـــاة االجتماعيـــة 

وال�سيا�سّيـــة عبـــورا وجودّيـــا، ورحيـــال مـــن املـــكان اإىل 

الالمكان، ومن الزمـــان اإىل الالزمان، ويكون معه اأي�سا 

)3) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 45/46/47.
)4) نيقوالي برديائيف: العزلة واملجتمع، �ض، 60.
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تاأ�سي�ٌض لثيمـــة االنتماء الوجودي الـــذي يعني فيما يعنيه 

عبور النف�ض من حالة املركز املوجود اإىل هام�ض الوجود، 

ومـــن و�سع الكمـــون املثقـــل بالتزامات القبيلـــة اإىل و�سع 

ديناميكي متحرر غريزي ُيروي النزوة الفيزيقية، وي�سبع 

حالـــة اال�ستهـــاء االإنـــ�ساين الـــذي يلبي هتافـــات اجل�سد 

والـــروح، وكاأّن الّنف�ض الب�سرّية – جبلة - ترف�ض التزمت 

واحل�سار، وترنو اإىل الّتحرر والفرار.

هـــذا االنزياح احلياتي مل يكـــن �سوى متّردا ُوجوديا، 

اأو »ن�ساطـــا اجتماعيا ونف�سيا ال يخلو مـــن رغبة يف تاأكيد 

 
)1(

الذات، والّتوق اإىل اإثارة االنتباه باخلروج عن املاألوف«

القبلي، حيث احلرية غري م�سوؤولة )ف�سفا�سة(، والتمرد 

ينتهي اىل الالجدوى، والرف�ض يوؤول يف اخلتام اإىل و�سع 

الالنهايـــة؛ اإنه باخت�سار اأمنوذج وجـــودي يف�سر ظاهرة 

اخلروج عن الّن�سق، لكّن ببو�سلة خمدو�سة نف�سّيا؛ اإّنه يف 

حالة تيه و�سياع يف مهامه الوجود الهام�سي.

2- الن�شق بو�شفه اختالفا ثقافيا.

يو�سف الّن�سق باأّنه » نظام ينطوي على اأفراد فاعلني 

تتحـــدد عالقاتهـــم مبواقفهـــم واأدوارهم التـــي تنبع من 

 
)2(

الرموز امل�سرتكة واملقررة ثقافًيا يف اإطار هذا الن�سق،«

املتعالـــق واملرتابـــط، لكن هنـــاك يف كّل مرة مـــن يحاول 

خماتلة الّنـــ�سق بالثورة على القيـــم واملعايري واالأعراف، 

فتت�سكل ثقافة م�سادة للن�سق خارجة عن نوامي�ض ال�سائد 

واملاألوف.

هـــذه الثقافـــة املـــ�سادة لي�ست جمـــرد مـــزاج عابر، 

اأو حركة اآنّية متليها االنفعاالت والتوترات ال�سريعة، واإمّنا 

هي مترد م�سروع مدرو�ض تقّرُه الطبيعُة االإن�سانّيُة احُلّرة 

التي »تتخذ الّرف�ض �سوتا، والّتمرد هوّية، والت�سكع حياة، 

واحلانة مـــاأوى، وال�سعلكة فل�سفـــة، واالختالف منهجا، 

)1) – يو�سف ال�سائغ: جتارب و�سهادات، �ض، 23.
)2) اإيديث كويزيل: ع�سر البنيوية، �ض، 411.

، واحلياة قيمة يحياها 
)((

والثورة موقفا، والق�سيدة روؤيا«

االإنـــ�سان؛ الأّنهـــا تفـــ�سي اإىل بناء اأمنـــوذج جديد للحرية 

امل�سوؤولة، وُتوِجُد البدائل املمكنة لبناء روؤية حياتية قائمة 

على فكرة العدالة االجتماعّية وال�سيا�سية واالقت�سادية. 

وهناك الكثري مـــن ال�سعراء الذين مثّلوا تيار الثقافة 

امل�سادة، واتخذوا متّردهم علـــى واقعهم كنوٍع من الّنقد 

االجتماعي للظروف االإن�سانّية التي يعي�سونها، وهذا عروة 

بـــن الورد؛ االبن ال�سريح لقبيلـــة عب�ض، يقرر االن�سحاب 

من رحاب القبيلة؛ الأّنها عجزت عن �سّد حاجيات اأفرداها 

املادّية واملعنوّية، ومبـــا اأّن القبيلة موؤ�س�سة �سيادّية، فاإّنها 

ملتزمـــة التزامـــا معنويـــا واأخالقيا مـــع مواطنيها)عقد 

اجتماعـــي( على تاأمـــني حاجات الغـــذاء واالأمن والعي�ض 

الكـــرمي، فـــاإّن تخلت عـــن واجباتها املنوطة بهـــا، تعر�ض 

اأمُنهـــا الّداخلي اإىل ارتداد اجتماعـــي و�سيا�سي، ذلك اأّن 

االأمـــن االإن�ساين حاجة نف�سّية، و�سرورة اجتماعّية ت�سعى 

التجمعـــاُت الب�سرّيُة اإىل تاأمـــني اإمكانية ح�سول اأفرادها 

علـــى قدر معلوم من االأمن النفـــ�سي اأو االجتماعي، ومتى 

اختـــّل نظـــام احليـــاة االجتماعيـــة، وتفـــاوت الّنـــا�ض يف 

عي�سهـــم، ون�ساأ ما يعرف بالتفاوت الطبقي كانت النتيجة 

الظلم واجلوع واخلوف، ويف ق�سة »عروة« مع زوجته حني 

راح يقرر االن�سحاب من قبيلٍة ال توفر اأدنى �سروط احلياة 

الكرية، فقال غا�سبا مقـــررا الّنزوح خارج التخوم عّله 

يظفر بلقمة عي�ض متنحه عزا وكرامة:

ــــــــاإِين ــــــــــى َف �سع
َ
ــى اأ ــن ــغ ــل َدعـــيـــنـــي ل

الَفقرُي ـــــُم  ــــــ ُه �َسُرّ الــــنــــا�َض  يـــــــُت 
َ
َراأ

َعَليهـِم هـــــَوُنـــــُهـــــم 
َ
َواأ بـــــَعـــــُدُهـــــم 

َ
َواأ

َوخــــرُي ــــــــ�َسٌب  َح ـــــُه  َل ــــــــ�سى  م
َ
اأ َواإِن 

، وَتــــــْزدِريــــــِه ـــــِدُيّ ــــــ ـــــَنّ ــــِه ال ي ــــقــــ�سِ ُي

ـــــري ـــــ�سغ ــــره ال ـــــ ــــه ــــن ـــه وي ـــت ـــل ـــي حـــل

)3) في�سل �سالح الق�سريي: وعدنان فتحي رجب: �سعرية التمرد واالختالف، �ض، 
441، 415
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جــــالل ولـــــــه  الــــغــــنــــى  ذا  يـــلـــقـــى 

ــــــوؤاد �ساحــــــبــــــه يـــطـــرُي ـــــكـــــاُد فـــــــ ي

ــــــــُب َجــــــمٌّ ــــــــّذن قــــلــــيــــٌل ذنــــــبــــــُه وال

)1(

غفوُر رّب  لـــلـــغـــنـــي  ولــــكــــن 

اإّن اأوىل العتبـــات التـــي تواجهنا يف هـــذه االأبيات هو 

هذا الـــ�سراع اجلديل بـــني طبقتـــني متناق�ستني، طبقة 

االأغنيـــاء بهيلمانهم وجمدهم، وطبقة الفقراء الكادحني 

بعوزهم و�سعفهم؛ لي�سبح جمتمع اجلاهلية داخل القبيلة 

من�سطـــرا اإىل طبقتـــني متمايزتـــني، لكل طبقـــة خ�سال 

و�سمات، فاأّما االأغنياء فهم ال�سادة وهم االأخيار) خريهم 

الغنـــي(، واأّما الفقراء فهم العبيد وهم االأ�سرار )�سرهم 

الفقري(، فيربز هنا تفاوٌت خطري، لكنه من نوع اآخر؛ اإنه 

تفاوت قيمـــي وا�سطراب اأخالقي ُيّرتـــب االأفراد بح�سب 

ما يلكون وما يفتقدون )يلقى ذا الغنى وله جـالل/يكاد 

فوؤاد �ساحبه يطرُي/قليل ذنبه...(

اإّن م�سكلة الفقر والعوز وحاجة الّنا�ض اإىل ما ي�سدون 

به رمق يومياتهم يجعل منهم اأفرادا يعي�سون على هام�ض 

، وَتْزدِريـــِه حليلتـــه  ـــِدُيّ يـــِه الَنّ احليـــاة اجتماعيـــا )ُيق�سِ

وينُهره ال�سغـــري(، ويعي�سون على هام�ض القبيلة �سيا�سيا 

�سعى(؛ الأنهم اأنا�ض مهم�سون، اختاروا النفري 
َ
)َدعيني، اأ

والنـــزوح االجتماعـــي، وهـــا هـــو يوؤكد فعـــل التطواف يف 

البالد بدل حياة الفقر واملهانة فيقول:

َلَعّلني بـــالـــبـــالِد  ْف  طــــــــوِّ
ُ
اأ ــي  ــن دعــي

ــد غــنــًى فــيــه لـــذي احلـــِق حممُل ــي اأف

ـــٌة ـــمَّ ـــِل ُم متَّ  اأن  ــًا  ــم ــي عــظـــ ـــــيـــــ�َض  األ

ــّوُل َ ـــ ـــ ــع ولـــيـــ�ض عــلــيــنــا يف احلـــقـــوق َم

بَحادٍث دفـــــاعــًا  منلْك  مْل  نحُن  فـــاإْن 

)2(

اأجـَمُل فـــاملـــوُت  االأيــــــاُم  بــه  ــّم  ــل ت

)1) عروة بن الورد: الديوان، �ض، 79.
)2) عروة بن الورد: الديوان، 93.

يتمظهـــر الالنتماء كـــ�سكل مـــن اأ�سكال الثـــورة على 

الواقـــع، فال�ساعـــر ي�سعى حمـــر�سا بكل ما اأوتـــي لتغيري 

هـــذا الواقـــع املعيـــ�ض؛ اإنه »التمـــرد الذي يبـــدو �سلبيا يف 

الظاهـــر الأنه يخلـــق �سيئا، هو يف احلقيقـــة ايجابي جدا؛ 

الأنـــه يكـــ�سف القـــ�سم الـــذي ي�ستحـــق اأن ندافـــع عنه يف 

 االجتماعي، ال�ساعـــي اإىل »تاأ�سي�ض االنبثاق 
)((

االإنـــ�سان«

الفردي يف العـــامل، واخرتاقه من اأجل تغيري نظام القيم 

وبنيـــة العالقـــات االجتماعيـــة واالقت�ساديـــة ال�سائـــدة، 

 
)((

وتدمري �سلطـــة اأ�سحاب امل�سلحـــة يف تر�سيخ النظام

االقت�سادي اجلائر )وليـــ�ض علينا يف احلقوق(، والقائم 

علـــى ا�ستغـــالل طبقـــة االأغنيـــاء لطبقـــة الفقـــراء؛ لـــذا 

كان �سعـــر الّتمـــرد عند عروة �سرخة يف وجـــه اال�ستبداد 

االقت�سادي واالجتماعي. 

اإّن الوطن/القبيلة التـــي ال ت�سعى بجهدها اإىل تاأمني 

غـــذاء مواطنيهـــا هي قبيلة مهـــددة باالندثـــار ال�سيا�سي 

واالجتماعي واالأخالقي )التمايز الطبقي، م�سكلة الفقر، 

عدم توزيع الروة ب�سكل عادل، انح�سار الروة عند طبقة 

االأغنيـــاء(؛ واحلال هذه يفرت�ض اأن يكون االأمن الغذائي 

الأفـــراد القبيلـــة ويف جميـــع االأوقات ويف جميـــع االأماكن، 

اإمكانيـــة وجـــود احلـــّد االأدنـــى مـــن الغـــذاء الـــذي ُي�سدُّ 

احلاجـــة البيولوجّية والنف�سّية مًعا؛ فـــاإّن ا�سطربت هذه 

االإمكانّيـــة دخلت القبيلة يف حالـــة ) االأنوميا( وهي حالة 

ذكرهـــا » اإميل دور كامي يف درا�ستـــه التحليلية عن الثورة 

االجتماعيـــة التي اقرتنت بالتحول من االأ�سكال التقليدية 

اإىل االأ�سكال احلديثـــة لالجتماع البـــ�سري، وو�سف هذه 

احلالـــة يف �سوء ما �سّماه ) االأنوميا/ anomie(؛ وتعني 

حالة عـــدم اال�ستقرار، اأو حالة اال�سطـــراب والقلق لدى 

االأفراد النـاجمـــة عن انهيار املعايري والقيم االجتماعية، 

اأو االفتقـار اإىل الهدف واملثل العليا، وتتجلى حالة االأنوميا 

)3) األبري كامو:االإن�سان املتمرد، �ض،26.
)4) كمال اأبو ديب: الروؤى املقنعة، �ض، 580.
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يف ظـــل حالـــة التفـــكك التنظيمـــي ملـــوؤ�س�سات املجتمـــع، 

وانهيار املعايـــري، واالنف�سال بني االأهـــداف االجتماعية 

املعلنـــة، والو�سائـــل ال�سحيحـــة لتحقيق هـــذه االأهداف، 

والتناق�ض الفا�سح بني ما ي�ساع من اأيديولوجيات ر�سمية 

وبني ما يجري على اأر�ض الواقع، وي�سعر املرء �سيكولوجيا 

باالغرتاب والعبثية واالنهيار االأخالقي مما ينعك�ض �سلًبا 

 على بنية املجتمع االإن�ساين. 
)1(

وعزلة وانحرافــا«

هـــذه احلالة االأنومّيـــة عند عروة �ستجعـــل منه فردا 

فاعـــال يف التغيري)دعيني اأطوف بالبـــالد(، و�ساعيا اإىل 

ا�ستنهـــا�ض الهمم، واإثارة احلمـــا�ض ق�سد مواجهة حالة 

الفـــراغ االجتماعـــي يف القبيلة بحالة الثـــورة واالحتجاج 

ٌة، وليـــ�ض علينا يف احلقوق(  )األيـــ�َض عظـيًمـــا اأّن تلـمَّ ُمِلمَّ

حتى واإّن كلفه ذلك نف�سه؛ الأن املوت عنده قيمة، وخال�ض 

من حياة مهينة )فاملوت اأجمُل( ال �سّيما اإذا كان يف �سبيل 

ما نوؤمـــن به من مثل ومعايري اإن�سانّية، كما مّثلها عروة يف 

هذه االبيات خري متثيل فقال: 

�ِسْرَكـــٌة اإَِنائـــَي  َعـــايِف  اْمـــُروؤٌ  اإيّن 

َواحـــــُد اإَِناَئـــَك  َعـــايِف  اْمـــُروؤٌ  ْنـــَت 
َ
َواأ

َتـــَرى ْن 
َ
َواأ �َسِمْنـــَت  ْن 

َ
اأ ـــي  ِمنِّ  

ُ
َتْهـــَزاأ

َ
اأ

ـــقُّ َجاِهُد ـــِق َواحْلَ ِبِج�ْسِمـــي َمــــ�ضَّ احْلَ

َكِثـــرَيٍة  
ٍ
ُجـــ�ُسوم يِف  ِج�ْسِمـــي  ُم  َقـــ�سِّ

ُ
اأ

)2(

ْحـــ�ُسو ِقــــَراَح امْلَـــاِء َوامَلَـــاُء َبـــاِرُد
َ
َواأ

�سطريـــن  اإىل  لالأبيـــات  الثقـــايف  ال�سيـــاق  ين�سطـــر 

متناق�سني، �سطر )االأنـــا( املت�سخمة بفعالها والتي ترى 

احلياة �سركـــة واأثرة، و�سطر )االأنـــت( التي ترى احلياة 

متلـــكا وتفّردا، وبـــني ال�سطرين يتبـــدى �سراع االأ�سداد، 

االأنوميا/   (  .59 �ض،  ال�سرق،  من  االآتي  التنـوير  جي.جي.كالرك:  ينظر،   (1(
امل�سطلح اإىل علم االجتماع على يد عامل االجتماع اإميل  دخل   :)anomie
الفرن�سي  الفيل�سوف  واقتب�سه من  »االنتحار«،  كتابه  1897، يف  عام  كامي  دور 

جني ماري غويو.

)2) عروة بن الورد: الديوان، �ض، 61.

وتـــربز الثنائيات ال�سديـــة االجتماعّيـــة )الفقر/الغنى، 

�سركة/واحد، الّنحولة/ال�ُسمنة، التق�سيم/التفرد،احلق/

الباطل، ج�سوم كثرية/ج�سم واحد(.

من هنا حاول »عروة« بناء اإ�سرتاجتية خا�سة مبنطق 

التمايز والتعار�ض بني عاملني اجتماعيني، هذا »التعار�ض 

علوك وقيـــم القبيلة، بـــني االإيثار  احلـــّدي بـــني قيـــم ال�سّ

واالأثـــرة، بني االنظـــالم والظلـــم، ويربز هـــذا التعار�ض 

بوا�سطـــة الـــ�سورة الكنائيـــة لوعاء الزاد الـــذي ال يقربه 

�سوى �ساحبه، والوعاء املقابل الذي يبيحه �ساحبه للنا�ض 

جميعـــا فال يبقى لـــه �سيء، �ساحُب الوعـــاء االأول يزداُد 

�سمنة وترهال، مقابل �ساحب الوعاء الثاين يزداد هزاال 

، فكاأن عروة بتق�سيمه الزاد على الفقراء اإمّنا 
)((

ونحوال«

» قـــ�سم ج�سمه؛ الأن اللحم الـــذي كان ينبته ذلك الّطعام 

�سرّيُه لغريه، ويح�سو ماء القراح يف ال�ستاء ووقت اجلدب 

وال�سيق؛ الأنه يوؤثر باللنب اأ�سيافه ويجوع نف�سه حتى نحل 

، و�سعفت بنيته.
)((

ج�سمه«

لقـــد ا�ستطـــاع ال�ّساعـــر يف هـــذه االأبيـــات اأن يخلـــق 

الثائر/البطل/املتمـــرد/ االإنـــ�سان  لـــ�سورة  اأمنوذجـــا 

امل�سحي الذي يتجـــاوز همومه الفردية، وتفكريه الذاتي، 

وين�سهر بكل قيمه االإن�سانيـــة ومثله االأخالقية يف الذات 

اجلماعّيـــة قـــ�سد اإقامـــة نظـــام اجتماعي جديـــد لقيم 

الت�سامـــن والتكافـــل والتفكـــري باالآخرين، اإّنـــه »اأ�سلوب 

اإن�ساين اأ�سا�سي يف احليـــاة نابع من املتطلبات االأخالقّية 

والروحّيـــة العميقـــة، يتجه نحـــو النف�ض والعـــامل، ويتميز 

بالعطـــاء وامل�ساركـــة واال�ستعـــداد للت�سحّية، ولـــه دافعّية 

متاأ�سلـــة يف الّنـــ�سال مـــن اأجـــل اأن نكون...اإنـــه التحدي 

 ممثال يف �سخ�ض عروة بن الورد ك�سلوك 
)5(

ال�سخـــ�سي«

يـــ�سل اإىل حّد اإنـــكار الـــذات، مذيبا الفـــوارق الطبقّية، 

)3) جابر ع�سفور: حكمة التمرد، �ض، 77.
)4) الدينوري اأبو بكر اأحمد بن مروان: املجال�سة وجواهر العلم، �ض، 2366.

)5) فروم اإيريك: االإن�سان بني اجلوهر واملظهر، �ض، 42.
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ومعّمقـــا مبـــادئ الت�سحّيـــة؛ اإنها حلظة متعاليـــة �سفيفة 

ترقى اإليها الّنفو�ض الكبـــرية وتتعب يف مرداها االأج�سام 

الّنحيلـــة املتعبـــة بخدمـــة االآخرين، لكن عـــن طواعية يف 

العقول، واأريحية يف الّنفو�ض.

هكـــذا يبـــدو التعاطـــف االجتماعـــي فل�سفة يـــوؤ�س�ض 

اأدبياته عـــروة، ويف�سر و�سعه الفكـــر االأنومي، اإّنه �سلوك 

االإنـــ�سان الكبري الذي ت�ستوعب ذاتـــه اجلميع، فقد » حّل 

يف �سلوكه العدالة عو�ض الغريزة، واأك�سب اأعماله املنزلَة 

االأخالقّيـــة التي كانت قبلئذ تفتقر اإليهـــا اإّذاك فقط، ملّا 

حّل نداء الواجب حمل النزوة الفيزيقّية، وحّل احلق حمل 

 العابـــر، اإّنها حلظة هدم قيـــم، وبناء قيم 
)1(

اال�ستهـــاء«

اأخرى على وفاق اأمنوذج الّتمرد عند عروة بن الورد.

قائمة امل�شادر واملراجع

اأول- امل�صادر:

) اأ ( الدواوين ال�ّسعرية:

1- اأبـــو طالـــب بن عبـــد املطلـــب: الديـــوان، حتقيق حممد 
ح�سني اآل يا�سني، منـــ�سورات دار مكتبة الهالل، بريوت، 

.2000

2- امـــروؤ القيـــ�ض: الديـــوان، حتقيـــق حممـــد اأبـــي الف�سل، 
اإبراهيم، الطبعة الثالثة، دار املعارف، م�سر، )199.

)- اأو�ض بن حجر: الديوان، حققه: حممد يو�سف جنم، دار 
�سادر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانّية،  1979.

)- ح�سان بن ثابت االأن�ساري: الديوان، حتقيق �سيد حنفي 
ح�سنني، دار املعارف، القارة، )د.ت(

5- �سحيـــم عبد بنـــي احل�سحـــا�ض: الديـــوان، حتقيق: عبد 
القومّيـــة للطباعـــة والنـــ�سر،  الـــدار  العزيـــز امليمنـــي، 

القاهرة، 

)- طرفـــة بـــن العبـــد: الديـــوان، �سرح االأعلـــم ال�سنتمري، 

�ض،  ال�سيا�سي،  القانون  اأو مبادئ  االجتماعي  العقد  يف  رو�سو:  جاك  جان   (1(
.98/99

حتقيـــق دريـــة اخلطيـــب ولطفـــي ال�سقـــال، املـــوؤ�س�سة 

العربية، 2000. 

7- عبيـــد بـــن االأبـــر�ض، الديـــوان، حتقيـــق و�سرح: ح�سني 
نـــ�سار، �سركة مكتتبة ومطبعة م�سطفى، البابي احللبي 

واأوالده، م�سر، الطبعة االأوىل، 1957.

)- عـــروة بن الورد: الديوان، درا�سة و�سرح وحتقيق: اأ�سماء 
اأبـــو بكـــر حممـــد،  دار الكتـــب العلمية، بـــريوت، لبنان، 

.199(

9- عنرتة العبـــ�سي: �سرح ديوان عنرتة بـــن �سداد العب�سي، 
اخلطيـــب التربيزي، قدم له وو�سع هوامـــ�سه وفهار�سه، 

دار الكتاب العربي، الطبعة االأوىل، بريوت، 1992.

10- لبيـــد بن ربيعـــة العامري: الديـــوان، دار �سادر، بريوت، 
�ض،-)15 175.

)ب( امل�سادر الرتاثية:

 - الدينـــوري اأبو بكر اأحمـــد بن مروان: املجالـــ�سة وجواهر 

العلـــم، حققه: اأبـــو عبيدة م�سهور بن حـــ�سن اآل �سلمان،  

جمعيـــة الرتبيـــة االإ�سالمية البحريـــن، اأم احل�سم، دار 

ابن حزم بريوت، لبنان، تاريخ الن�سر،  19)1هـ، املجلد 

ال�ساد�ض.

ثانيا – املراجع

) اأ ( املراجع العربية:

1- ابـــن خلدون عبد الرحمن بن حممد: كتاب العرب وديوان 
املبتـــداأ واخلـــرب يف اأيـــام العـــرب والعجـــم والرببر ومن  

عا�سرهـــم مـــن ذوي ال�سلطـــان االأكرب، بـــريوت، لبنان، 

الطبعة الثانية، 2002.

2- اأدونيـــ�ض )علي اأحمـــد �سعيد(: الثابـــت واملتحول)بحث 
يف االإبـــداع واالتبـــاع عند العـــرب(، دار العودة، بريوت، 

.19(2

)- اأدونيـــ�ض: كالم البدايـــات، دار االآداب، بريوت، الطبعة 
االأوىل، 9)19.

اإيديولوجيـــة، حمـــاكاة  الـــ�سايف: �سيميائيـــات  )- حبيبـــة 
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امللخ�ص:

تعـــد ال�سورة واحدة من اأبـــرز العنا�سر التي ي�ستخدمها ال�سعراء يف بناء ق�سائدهـــم، وجت�سيد اأحا�سي�سهم، والتعبري 

عـــن اأفكارهم وت�سوراتهم لالإن�سان والكون واحلياة. وقد تناولْت هـــذه الدرا�سة ال�سورَة يف �سعر االأديب ال�سعودي »�سالح 

�سعيـــد الزهراين«، وهدفت هذه املقاربة اإىل ك�سف بع�ض جوانب االإبداع الت�سويري عند ال�ساعر، واأبرز جتليات ال�سورة، 

وو�سائل ت�سكيلها، وجانب من الرتاكيب اللغوية احلاملة لل�سورة واأبعادها الداللية.

وجاءت الدرا�سة يف ق�سمني رئي�سني، االأول تناول فيه الباحث اأبرز جتليات ال�سورة عند ال�ساعر، وت�سمن حتليل مناذج 

مـــن ال�سور املفـــردة واملركبة و الت�سخيـــ�ض والتج�سيد و�سورة القنـــاع، وناق�ض الباحث يف الق�سم الثـــاين الرتكيب اللغوي 

احلامـــل لل�سورة، وجاء فيـــه حتليل اأبرز الرتاكيب احلاملة لل�سورة عند ال�ساعر وهـــو تركيب االإ�سافة، مع حتليل ظاهرة 

احلذف التي تعرتي الرتكيب، مع قراءة لدالالت ال�سور واأبعادها يف كل جتلياتها.

الكلمات املفاتيح:

ال�سورة، الداللة، الت�سكيل، �سعر، �سالح.
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Manifestations of the poetic image in the Poetry of Saleh Al Zahrani
A Study of Forming and Significance
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Abstract:

The poetic image is one of the most important elements used by poets in constructing 
their poems, embodying their feelings, and expressing their thoughts and perceptions 
of human, universe and life. This study deals with the poetic image in the poems of the 
Saudi litterateur, «Saleh Saeed Al-Zahrani». The aim of this approach is to expose some 
aspects of the poet’s creative imaging, the most prominent manifestations of the image, 
the means of its formation, and the side of linguistic structures bearing the image and its 
semantic dimensions. The study came in two main sections. First, the researcher dealt 
with the most prominent manifestations of the image created by the poet. This included 
analyzing samples of single and composite images, personification, incarnation and mask 
image. In the second section, the researcher discussed the linguistic structures bearing the 
image: the most prominent of them was the genitive structure. Additionally, he analyzed 
the phenomenon of deletion in structures, with a reading in the semantic dimensions of 
the images in all of their manifestations,

Key words: 
image, semantic, formation, Poetry , Saleh.
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توطئة:

احلمـــد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على �سيد 

املر�سلني، نبينا حممـــد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، ومن 

�سار على نهجه واقتفى اأثره اإىل يوم الدين     اأما بعد:

 فاإن ال�سورة اأداة فنية، وركيزة اأ�سا�سية من الركائز 

التـــي يقوم عليهـــا البناء ال�سعـــري، وبها ينكـــ�سف متايز 

املبدعـــني؛ اإذ تعد ميداًنا رحًبا للخلق واالإبداع. وقد نالت 

اهتمـــام النقـــاد قديـــا وحديثا، وتعـــددت فيهـــا االآراء، 

وحفلـــت املدونة النقدية والبالغيـــة بكثري من الدرا�سات 

والبحوث املختلفة، التي تناولت مو�سوع ال�سورة ال�سعرية 

مفهوًمـــا، ووظيفًة، واأمناًطا، وتاأثـــرًيا، وم�سادَر، وداللًة، 

وذلك ملا تتمتع به من القيم اجلمالية، واالإمكانات الفنية، 

التـــي جتعلها قـــادرة على التعبري عن التجربـــة ال�سعورية 

ودقائقها، فالت�سوير الفني هو ثوب احلياة الذي تكت�سيه 

الق�سيدة، في�سفي عليها �سحرها وجمالها.

وقـــد بـــرز يف االأدب ال�سعـــودي املعـــا�سر كوكبـــة من 

ال�سعـــراء املبدعـــني، ويف طليعتهـــم »�سالـــح بـــن �سعيـــد 

الزهـــراين«، ال�ساعـــر الـــذي يجيـــد الـــر�سم بالكلمـــات، 

والذي ُيجمع كثري من النقاد على جودة جتربته ال�سعرية 

وتنوعها، وامتدادهـــا من جمتمعه ال�سعودي اإىل جمتمعه 

اخلليجي، ثم جمتمعه العربي واالإ�سالمي.

وعلـــى مدى اأكر من  ثالثة عقود كان ال�ساعر ير�سد 

اأحداث االأمة بعني االأديب ال�ساعر، ويعي�ض هموم االإن�سان 

العربـــي وتطلعاتـــه، فاكت�سى �سعـــره ِبَلـــون االأمل، وجاءت 

حروفه مثقلة باجلراح.

واقف بني جرحني، جرح الظروف، وجرح احلروف

فاإن كان ال بّد اأن ي�سبح اجلرح حظي، فاإن الن�سال حياة.

اإن ال�سورة يف �سعره متثل اأهمية كبرية، فهي ُتعد من 

اأهـــم اأدواته الفنية، فقد �سخرها خللق جتاربه ال�سعرية، 

وجعلهـــا و�سيلـــة نقل هـــذه التجـــارب اإىل املتلقي، حمققا 

عنده التاأثري واالإمتـــاع، وعرب هذه الو�سيلة تنك�سف روؤيته 

للعالقـــات والروابط اخلفية بني مـــواد عامله ال�سعري، اإذ 

اإن هـــذه الروابـــط والعالقات التي يبتكرهـــا ال�ساعر بني 

مـــواد عامله ال�سعـــري، هي التي ُتـــربز يف النهاية ال�سورة 

ال�سعريـــة اخلالقـــة، وال يتحقق هـــذا بالطبـــع اإال عندما 

يتجـــاوز ال�ساعر ما هـــو �سائد وماألـــوف يف العالقات بني 

املواد وروابطها، فن�سمع »�سهيل البندقية«، ونرى »غ�سون 

احلزن«، ون�ساهد »احلـــروف َخْيال«، ون�سم »عطر الدم«، 

ون�سمع »�سكوى اجلراح«.

اإنَّ وعـــي هـــذه التجربـــة ال�سعرية وعمقهـــا، وح�سور 

الـــ�سورة فيهـــا بـــ�سكل كبـــري، يجعلهـــا ميداًنـــا خ�سًبـــا 

للمقاربـــات النقدية. وهذه الدرا�سة حتـــاول ك�سف بع�ض 

جوانب اإبداع ال�سورة عند ال�ساعر وتر�سد اأبرز جتلياتها 

وو�سائل ت�سكيلها ودالالتها.

وللنظـــر يف جتليات الـــ�سورة وو�سائـــل ت�سكيلها عند 

ال�ساعـــر البد مـــن حتديد بعـــ�ض االأ�س�ض وال�سوابط التي 

نعتمدها يف حتليـــل ال�سورة، »منهـــا اأن لل�سورة املبدعة 

كينونة ذاتية م�ستقلـــة عن عنا�سرها ويعني هذا اأن قيمة 

التحليـــل تنبـــع من ارتبـــاط اجلزء بالـــكل وتاأثري الكل يف 

اجلـــزء، ومنهـــا اأن عنا�سر الـــ�سورة تتجانـــ�ض وتتقاطع 

ومتتـــزج داخل ن�سيجها الفني على نحو يلغي اأو يعطل من 

فاعليـــة جتريـــد اأي عن�سر مـــن عنا�سرهـــا ومنحه قيمة 

ذاتية م�ستقلة يف الـــو�سول بال�سورة اإىل تخوم ال�سياغة 

)1(

املبدعة«.

فـ»امليـــل اإىل الـــروح العلمـــي التحديـــدي يف حتليـــل 

الـــ�سورة وت�سنيفهـــا اإىل اأمناط ال يحقق وحـــده جناًحا 

يف درا�سة الـــ�سورة اأو حتديـــد �سروبهـــا اأو الكـــ�سف عن 

اأ�ساليب بنائها وت�سكيلها ما مل يقم على تاأكيد االإح�سا�ض 

بخ�سو�سيـــة الـــ�سورة وتفردهـــا واختالفها بـــني �ساعر 

)1) ب�سرى مو�سى �سالح، ال�سورة ال�سعرية يف النقد العربي احلديث، �ض73.
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واآخـــر، وتوثيق �سلة ال�سورة بالق�سيدة ودرا�سة اأمناطها 

ها بنيَّة معزولة عن  على هذا االأ�سا�ض، واالبتعـــاد عن عدِّ

كيانهـــا املتكامل اأو االن�سغال بابتداع تق�سيمات اأو التما�ض 

�سروب لها حتـــى ولو بلغت التناهـــي يف ال�سمول والدقة، 

فمحاولـــة مثل هذه تف�سي اإىل اإ�ساعـــة اجلهد يف ق�سايا 

�سكليـــة تنظيمية بعيًدا عن االنهمـــاك يف درا�سة اجلوهر 

الفني للـــ�سورة القائم على التفـــرد ال على اال�سرتاك يف 

)1(

منط واآخر اأو �سنعة واأخرى«.

ولذلك نه�ست هذه الدرا�سة على حماورة الن�سو�ض، 

واالإ�سغـــاء اإليها، ومالحظة ال�سور املختلفة وجتلياتها يف 

النـــ�ض، فظهرت لدينا الـــ�سورة املفـــردة الب�سيطة التي 

تقوم علـــى خرق واحـــد لقواعد اللغة، وظهـــرت ال�سورة 

املعقـــدة التي تت�سمـــن عدة انزياحات خمالفـــة للماألوف 

وظهـــرت ال�سورة املركبة، وال�سورة القائمة على القناع، 

وبـــرزت الو�سائل التي تت�سكل بها هـــذه ال�سور متمثلة يف 

الت�سخيـــ�ض والتج�سيـــد والت�سبيـــه واال�ستعـــارة والكناية 

وترا�سل احلـــوا�ض اأو الـــو�سف املبـــا�سر، و�سنناق�ض اأبرز 

بـــ�سيء مـــن التف�سيـــل يف  جتليـــات الـــ�سور وو�سائلهـــا 

ال�سفحات القادمة.

1- جتليات ال�شورة

❂ ال�صورة املفردة وال�صورة املركبة

الـــ�سورة املفردة هـــي اللبنـــة االأوىل، وهي اأ�سغر 

وحـــدة تعبريية يكن اأن ُتبنى منهـــا �سورة، متثل 

لقطة فنية ت�سويرية خاطفة، وقد تكون جزًءا من 

ت�سوير مركـــب اأ�سمل ي�سكل منهـــا ومن مثيالتها 

�سورة مركبـــة اأكـــر تعقيًدا وعمًقـــا، وتعك�ض روؤية 

 
 )2(

متكاملة متليها جتربة ال�ساعر.

)1) املرجع ال�سابق �ض108.
وائل  دار  ل�سعره«،  اأ�سلوبية  »درا�سة  ال�سياب  �ساكر  بدر  الكيالين،  اإيان  ُينظر:   (2(

ان، 2008م، �ض21. للن�سر، عمَّ

و»الـــ�سورة املركبـــة هـــي جمموعـــة مـــن ال�سور 

الب�سيطـــة املوؤتلفـــة القائمـــة على تقـــدمي عاطفة 

اأو فكـــرة اأو موقـــف علـــى قدر مـــن التعقيـــد اأكرب 

مما ت�ستوعبـــه �سورة ب�سيطة فيتخذ ال�ساعر هذا 

النمط البنائي للتعبري عن تلك الفكرة اأو العاطفة 

 
)((

اأو املوقف«.

دات التي �سبق ذكرهـــا ملفهوم  وبنـــاء علـــى املَُحـــدِّ

ال�سورة املفـــردة واملركبة �سوف نقاربها يف بع�ض 

النـــ�سو�ض، ونحـــاول اأن نتلم�ض جتليـــات ال�سور 

املفردة واملركبة وكيف تلتئم داخل بناء الق�سيدة 

حتـــى ُت�سكل روؤيـــة ال�ساعر وتك�سف عـــن م�ساعره 

وخلجاته.

يقول ال�ساعر يف ق�سيدة »احلزن والبوابة«:

على فر�ٍض من النجوى

وتاريٍخ ي�سافر يف عروق الريح

اأغنّيــه.

زها قمر جنوبٌي، ودارت يف عيون الغيم

اأحداٌث، وملحمة جنوبّيه.

بابان من ورد و من �سو�سن

متّر منها الريــــح ال تنحني

قاما على وجـٍد  ومن �سبوة

يغــا من املاأمول واملمكِن �سِ

�سّمـا ع�سافري الهوى، عّلقا

لها غ�سوَن ال�سم�ض يف م�سكن

�ستون عاما، ما انثـنت قامـٌة

و ال ا�ستدار الغْم�ض يف اأعني

وهبت من جبال احلزن عا�سفٌة ُجنونيه

)3) ينظر، �سالح اأبو اأ�سبع، احلركة ال�سعرية يف فل�سطني املحتلة، املوؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1979م، �ض60. وعبد القادر الرباعي، الصورة 

الفنية في شعر أبي تمام، ص181.
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اأراقت يف مفا�سل »بابنا االأين«

مواجَعها 

فمال الباب يف �سهقات حزٍن غرِي من�سّيه

وكنا يف الليايل الُهوج نحر�ض »بابنا االآخر«

ده ونع�سُ

اإذا ما اأطلقت ريح لدرب النح�ض �ساقيها

....  وكان يعاند االإع�سار،

كان يئن حتت الريح،

يقراأ ُحرقة احلّرا�ض حول الباب

ُي�سلّيهم باأغنيٍة �ستائيه

يحّدثهم عن املا�سي 

عن االآتي،

وعن اأحالم حريه

وكان هناك ع�سفور ي�سافر يف �سحوب الباب

يقراأ حرقة يف القلب مطوّيه

تبقى، ويبقى احلب ما زجمـــرت

ريح، فيا ريح ال�سجـــى دندين

طـريقنا، بوابة للتقـــــى

نهـٌر من االإلهــــام مل ياأ�سن

حـديقة لل�سعــر منحى روؤى

منـارة للزهــــو يف موطني

يعـود جـــي�ض املعتدي مذعنًا

واأنت لاّلواء مل تذعـــــن

مرابطــًا فوق خطوط الهوى

حتكي ثبات العا�سق املوؤمن

حــزين على باب الندى خالد

على ممر اجلـــدب مل اأحزن

وقـــد اأثَبتُّ الق�سيدة كاملة هنـــا حتى يطلع عليها 

القـــارئ، ويرى جميـــع االإ�سارات التـــي نوردها يف 

حتليل بع�ض �سور الن�ض وترابطها. 

يقول ال�ساعر يف املقطع االأول:

على فر�ٍض من النجوى

وتاريٍخ ي�سافر يف عروق الريح

ــه. ْغِنيَّ
ُ
اأ

يف هـــذا املقطـــع �سورة مفردة معقـــدة ال�ستمالها 

على عدة انزياحات متثلت يف »فر�ض من النجوى« 

و »تاريـــخ ي�سافر« و »عروق الريـــح« وكلها خمالفة 

للعالقـــات الدالليـــة املاألوفة لهذه املفـــردات. اإذن 

هنـــا عالقات جديدة يبنيها ال�ساعر بني املفردات 

ليـــ�سكل ال�سورة، وعنـــد تلم�ض الـــدالالت يف هذا 

الن�ض جنـــد اأنها عبارة �سعرية يريـــد ال�ساعر اأن 

يهد بها ملا بعدهـــا، فاالأغنية هي الق�سيدة التي 

يقدمها ال�ساعر بني اأيدينا »على فر�ض من النجوى« 

�سوف يناجي بها ال�ساعر املتلقني ويجعلها كال�سر 

الذي يبوح به، و�سوف حتمل هذه الق�سيدة اأخباًرا 

واأحداًثـــا مرت علـــى ال�ساعر يف املـــا�سي ات�سمت 

باالأمل واحلزن والق�سوة، »فالتاريخ امل�سافر« ي�سري 

اإىل الزمـــن املـــا�سي و »عـــروق الريح« تـــ�سري اإىل 

اأحداث قا�سية وموؤملـــة وعميقة يف النف�ض، فالريح 

غالًبـــا توحـــي بداللـــة �سروف الدهـــر وم�سائبه، 

واإ�سافة العروق لها اأك�سبتها داللة العمق.

ويقول يف املقطع الثاين:

زها قمر جنوبٌي، ودارت يف عيون الغيم

اأحداٌث، وملحمة جنوبّيه.

»زها قمر جنوبـــي« هنا انزياح داليل وقع بني زها 

و القمـــر، فالقمر ال يكن اأن يزهو على احلقيقة، 
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وهذه �سورة مفـــردة ب�سيطة مبنية على ت�سخي�ض 

القمر عرب اال�ستعارة، وهي �سورة لالأب.

»ودارت يف عيون الغيم اأحداث، وملحمة جنوبية«، 

االنزيـــاح وقع يف عيون الغيـــم، وهي �سورة مفردة 

ا، قد ت�سري داللتها اإىل املكان. ب�سيطة اأي�سً

يبداأ ال�ساعر يف املقطع التايل ب�سرد جمموعة من 

ال�سور املفردة املحورية يف الق�سيدة، وكاأنه يبداأ 

يف �سرد القـــ�سة اأو االأحداث التـــي اأ�سار اإليها يف 

مطلع الن�ض، فنجد ال�سور التالية:

بابان من ورد و من �سو�سن

ا مفردة ب�سيطـــة، قامت على خرق  ال�سورة اأيـــ�سً

داليل واحـــد بني البابـــني والورد والـــ�سو�سن، فال 

عالقـــة منطقية بينهمـــا، ولكنهـــا �سورة حمورية 

ن�ساأت حولها العديد من ال�سور؛ الأن داللتها رمبا 

ت�سري اإىل االأب واالأم، ور�سم ال�ساعر هذه ال�سورة 

لهما عـــرب الباب الأن الباب يحمـــل داللة احلماية 

والـــ�سرت وكذلـــك االأب واالأم بالن�سبـــة لالأبنـــاء. 

وتتواىل ال�سور املفردة بتدفق كبري اإىل اأن يقول: 

وهبت من جبال احلزن عا�سفٌة ُجنونية

اأراقت يف مفا�سل بابنا االأين

مواجَعها

فمال الباب يف �سهقات حزٍن غرِي من�سّية

يف هذا املقطع �سورة مركبة من عدة �سور مفردة، 

وهـــي �سورة »جبـــال احلـــزن«، فهبـــوب العا�سفة 

�سيء طبيعي، لكن اخلرق الداليل ح�سل باإ�سافة 

اجلبال اإىل احلزن، فنـــ�ساأت �سورة موحية بعظم 

احلـــزن و�سدته، وهي �سورة مبنية على التج�سيد. 

والـــ�سورة الثانية »اأراقت مواجعها« فيها اأكر من 

خـــرق داليل. والثالثـــة »فمـــال البـــاب يف �سهقات 

حـــزن«. والـــ�سورة املركبـــة التـــي تنتج مـــن هذه 

ال�سور الثالث هي �سورة االأب الذي ا�ستدت عليه 

�سروف الزمـــان ففارق احليـــاة، وي�سجل ال�ساعر 

عاطفة احلزن واالأمل مبا�سرة يف ال�سورة، ويظهر 

ال�ساعر يف �سورة اأخرى يف قوله:

وكان هناك ع�سفور ي�سافر يف �سحوب الباب

يقراأ حرقة يف القلب مطوّية

�سورة الع�سفـــور الـــذي ي�سافـــر يف �سحوب الباب 

�سورة مفـــردة معقـــدة لوجـــود عـــدة انزياحـــات 

عـــن الداللـــة املاألوفة، ولعـــل الرتابـــط القوي بني 

�سور هـــذا الن�ض تك�سف لنـــا داللة هذه ال�سورة، 

فالع�سفور قد ي�سري اإىل اأحد االأبناء وقد يكون هو 

ال�ساعر، والباب هـــو االأم واإ�سافة ال�سحوب اإليها 

دليل تقدم ال�سن ومكابدة متاعب احلياة، وي�سافر 

يف ال�سحـــوب  ت�سري اإىل اأن ال�ساعـــر يذهب بعيًدا 

يف تاأمـــل وقراءة اأثر الزمن على اأمه. ولعل ال�سفر 

هنـــا امتداد لل�سفر يف عـــروق الريح الذي جاء يف 

مطلع الن�ض. 

❂ الت�شخي�ص والتج�شيد

الت�سخي�ض هـــو اأن تكت�سب املعنويـــات اأو املاديات 

و املحـــ�سو�سات �سفـــات حيـــة. اأو »و�سيلـــة تقـــوم 

علـــى اأ�سا�ض ت�سخي�ض املعـــاين املجردة، ومظاهر 

الطبيعـــة اجلامـــدة يف �سورة كائنـــات حية حت�ض 

 )1(

وتتحرك وتنب�ض باحلياة«

جاء يف معجم امل�سطلحات االأدبية : »الت�سخي�ض، 

اأفـــكار  اإىل  البـــ�سر  �سفـــات  ن�سبـــة  التج�سيـــد: 

جمـــردة اأو اإىل اأ�سيـــاء ال تت�سف باحليـــاة. مثال 

ذلـــك الف�سائـــل والرذائـــل املجـــ�سدة يف املـــ�سرح 

االأوربـــي  الرمـــزي  القـــ�س�ض  اأو يف  االأخالقـــي 

)1) علي ع�سري زايد، عن بناء الق�سيدة العربية احلديثة، �ض76.
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ا خماطبـــة  يف العـــ�سور الو�سطـــى. ومثالـــه اأيـــ�سً

الطبيعة كاأنها �سخ�ض ي�سمع وي�ستجيب يف ال�سعر 

 ))1((

واالأ�ساطري«

وجند الت�سخي�ض مـــن الو�سائل التي اعتمد عليها 

ال�ساعر ب�سكل كبـــري يف ت�سكيل ال�سورة، و�سنقف 

مع ق�سيدة )يف ح�سرة امللكة( التي يقول فيها:

ت�سغلني عــيــنــني  اأقــتــفــي  مــــ�سافــــٌر 

ــدين ـــوي ب ـــرت ــا ي ــه ــن ــــي وم ــا اأغــــنِّ ــه ل

دكنته الــلــيــل  خـــــ�سُر  متــنــطــق  اإذا 

ُتو�سو�سني الَو�سنى  باأنغامها  جــاءت 

ي�سيق رحُب املدى بي، ينطوي بيدي

الــــ�سام واليمن بــني  الــهــمِّ ال حـــدَّ  يف 

األب�سها ــبــوح  ال �سفــــاء  مــن  ِعــمــامــٌة 

 

تلب�سني احُلــــزن  نــقــيــع  مــن  غــاللــٌة 

ـــــ�سرًة، لهبًا ُخ اأمــتــدُّ فـــوق الــفــيــايف 

 

�سّدان ما ذنُب هذا القلِب يا وطني؟

ــــــِت اأحـــــريف ودمـــي ـــــــوُح، واأن اأنـــــا اأب

ــــــِت كــــلُّ الــــذي يـــاأتـــي بـــه زمني واأن

ه اأنــــِت تــ�سبــني يف قــلــبــي فـــاأخمـــ�سُ

لبني يل  مــــا راب  اإذا  ذنــبــي  ــيــ�ض  ول

ــا هـــكـــذا وهـــنـــًا ــن ــق ــل اأنــــــا واأنـــــــت ُخ

وهني فا�سربي  ــاآ�سي  امل منِك  �سربــُت 

معتجًرا اآتــيــك  اأن  اآمــــل  ــُت  كــن كــم 

ُمرتهن األـــَف  قبلي  ــوَن  ــ�سوق ي �سيــفــي 

ــــــــذُّ اأجــــــــرَد طـــــّواًحـــــا واأغـــنـــيـــة اأُغ

يزن ذي  بن  ــُف  �سي الهوى  يف  كاأنني 

واالأدب،  اللغة  العربية يف  امل�سطلحات  املهند�ض، معجم  – كامل  وهبة  )1) جمدي 
مكتبة لبنان، بريوت، 1984م، �ض102.

وراحلتي مـــنـــكـــو�سًا،  جــئــت  لــكــنــنــي 

كفني الِبــــ�سًا  اأبــكــي  اأقبلت  عــرجــاء، 

فــال تــزيــدي جــراحــي وافــهــمــي لغتي

ثمن بـــال  بـــاعـــوا  كــمــا  تــبــيــعــي  وال 

تعبي واقـــــراأي  عــيــوين  تـــفـــّر�سي يف 

َح�َسن على  ُيطوى  من  ا�ض  النَّ فاأنبُل 

قـــــه ـــــوؤرِّ ـــدًا ال ُي ـــي ـــل هــــــاِت فــــــــــوؤادًا ب

  )2(

همُّ الورى وُخذي �ِسعرًا بال �سجن

تبـــدو الـــ�سورة هنا وا�سحـــة املعـــامل، ال�ساعر يف 

ح�سرة الق�سيـــدة، اإنها عامله اخلا�ض الذي ياأوي 

 

اإليـــه. واأول مالمـــح ال�سورة تظهـــر يف ت�سخي�ض

الق�سيدة يف البيتني االأولني:

ت�سغلني عــيــنــني  اأقــتــفــي  مــــ�سافــــٌر 

ــدين ـــوي ب ـــرت ــا ي ــه ــن ــــي وم ــا اأغــــنِّ ــه ل

دكنته الــلــيــل  خـــــ�سُر  متــنــطــق  اإذا 

ُتو�سو�سني الَو�سنى  باأنغامها  جــاءت 

اإن العينـــني والـــو�سو�سة التي خلعهـــا ال�ساعر على 

الق�سيـــدة مـــن ال�سفـــات احلية التـــي �سخ�ست 

لنـــا هـــذا املعنـــوي )الق�سيـــدة( وجعلتـــه ينب�ض 

باحليـــاة؛ ليدخـــل ال�ساعر يف االأبيـــات التالية  يف 

خطاب مبـــا�سر مـــع الق�سيدة، فيقول لهـــا )اأنِت 

اأحـــريف ودمي( و )اأنِت كل الـــذي ياأتي به زمني( 

و )اأنـــِت ت�سبني يف قلبي(، ثم يوجه بع�ض اأوامره 

اإىل الق�سيـــدة )فا�سربـــي وهنـــي(، )ال تزيـــدي 

جراحي(، )افهمي لغتي(، )ال تبيعي(، ) تفر�سي 

يف عيـــوين(، )اقـــراأي تعبي(. ومن هنـــا ن�ستطيع 

اأن نلحـــظ اأن ال�ساعـــر اعتمـــد علـــى الت�سخيـــ�ض 

)2) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية، �ض 19.
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ب�سكل اأ�سا�سي يف ت�سكيل ال�سورة الأنه امتد يف كل 

م�ساحات الن�ض.

اإن العالقة التـــي �سنعها ال�ساعر بـــني )العينني( 

و)الق�سيدة( يف هذه الـــ�سورة ذات اأبعاد داللية 

موحية، فالعـــني و�سيلة الروؤية واالإبـــ�سار والتاأمل 

يف الكـــون واحليـــاة، وكذلـــك الق�سيـــدة بالن�سبة 

لل�ساعـــر، فهي و�سيلتـــه لالكتـــ�ساف وروؤية العامل 

والتعبري عن مواقفه وم�ساعره.

وظهـــرت يف النـــ�ض بعـــ�ض الت�سكيـــالت املكملـــة 

للـــ�سورة الرئيـــ�سة مثل ت�سخي�ض الليـــل يف قوله: 

)اإذا متنطـــق خـــ�سر الليـــل دكنته( وهـــي �سورة 

مبنية على ت�سخي�ض الليل اأ�سافت عن�سر الزمان 

اإىل جـــو الن�ض. فجعل ال�ساعـــر الليل وقت حلوله 

وا�ستداد ظلمته كاإن�سان يتاأهب لفعل �سيء ما ب�سد 

و�سطه باملنطقة، ونالحظ اأن هذه ال�سورة اأعطت 

لليـــل �سيًئـــا من احليـــاة واحلركة علـــى غري عادة 

الليـــل الهادئـــة ال�ساكنـــة، ممـــا جعـــل الق�سيدة 

جتـــيء لل�ساعر يف جنـــح هذا الليـــل بخفة وهدوء 

كاأنها حتـــاذر هذا الليل اأو تخ�سى فيه من الرقباء 

)جاءت تو�سو�سني(.

 ال�ساعر البوح واحلزن يف قوله:
)1(

د وج�سَّ

األب�سها ــوح  ــب ال �سفــــاء  مــن  عــمــامــة 

تلب�سني احُلــــزن  نــقــيــع  مــن  غــاللــٌة 

فالبوح قيمة مهمة عند ال�ساعر متثلها الق�سيدة، 

وهي حمل اهتمامـــه وعنايته كعمامة العربي التي 

كانت رمًزا لل�سرف وال�سوؤدد، وتعك�ض هذه ال�سورة 

مكانة الق�سيدة يف نف�ض ال�ساعر و�سغفه بها.

واحلـــزن قيمـــة معنويـــة ج�سدهـــا بقولـــه )نقيـــع 

)1) التج�سيد: هو اأن تكت�سب املعنويات �سفات ح�سية اأو مادية جم�سدة غري حية.

احلزن( وجعـــل لها هيئة حمـــ�سو�سة وخلعها على 

الق�سيدة، وهي �سورة موحية باأمل وحزن عميق. 

وعندمـــا ن�سغي ب�سكل اأعمق اإىل هذا الن�ض جند 

اأن ال�سورة تك�سف عـــن �سيء من احلزن واالأ�سى 

الـــذي يـــوؤرق ال�ساعر، فمـــا تلبـــث �سورة ال�ساعر 

امل�سافـــر الذي ُيغني ملحبوبتـــه وُي�سغي لو�سو�ستها 

اإال وتنقلـــب اإىل هـــمٍّ واأ�سى ي�سيـــق معـــه الكـــون 

الف�سيـــح، ومل ي�سفع ملحبوبته الق�سيـــدة �سفاوؤُها 

و�سدُقها يف البـــوح فقد ك�ساهـــا ال�ساعر باحلزن 

واالأمل، وجعـــل منها مراآة لواقع العرب وامل�سلمني، 

ر كثرًيا من امل�سائب والنكبات يف ق�سائده،  ف�سوَّ

وك�سف ملحبوبته عن اأمنيتـــه يف اأن ياأتيها معتجًرا 

�سيف الن�سر وقبله ُتـــ�ساق الرهائن، وهذا م�سهد 

ا�ستدعـــاه ال�ساعر من التاريخ لـــه داللة االنت�سار 

والعـــز والقـــوة والبـــاأ�ض يف احلـــرب. ولكـــن هذه 

االأمنيـــة مل تكـــن قريبـــة املنـــال، فالواقـــع العربي 

املهزوم جعل ال�ساعر يجـــيء منك�سًرا واهًنا باكًيا 

حممـــال باجلراح وكل ذلك الأنـــه اأبى اإال اأن يحمل 

ر �سعره يف  هموم اأمتـــه، واأن يعي�ض واقعهـــا وي�سخِّ

�سبيل ن�سرها والدفاع عن ق�ساياها.

اإن لل�ساعـــر �سالـــح الزهـــراين موقفـــه الـــوا�سح 

يف نـــ�سرة ق�سايا االأمـــة، فهو يتـــاأمل الأملها ويفرح 

لفرحهـــا، »وال يكـــن اأن تنه�ض اللغـــة التقريرية 

املاألوفة مبهمة التعبري عّما يعتمل يف نف�ض ال�ساعر 

املاأزوم وروحه املتفتتـــة، ووجدانه املحزون، لذلك 

ـــا اأن يبحث ال�ساعـــر عن لغته اخلا�سة  كان طبيعيًّ

 
 )2(

التي حتمل اأبعاد روؤيته«

ويـــربز جت�سيـــد املعـــاين يف كثـــري مـــن الق�سائد 

فيجعلهـــا حم�سو�سة قريبـــة، وي�سفـــي عليها بعًدا 

مطبعة  ال�سعرية،  اللغة  �سياغة  يف  درا�سات  املبدع  حمنة  الكوفحي،  اإبراهيم   )2(

ان، 2007م، �ض98. الرزونا، عمَّ
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د كمـــا  دالليـــا ُي�ستمـــد مـــن العالقـــة مـــع املجـــ�سِّ

يف قوله:

ــدي ــ�سائ ــ�سبــاح ق ــل ــــا �ساأكـــتـــب ل واأن

 )1(

فلقد مــالأت مــن االإبـــاء املــحــربة 

فاالإباء معنى جمرد لكنه ظهر يف �سورة مداد الكتابة، 

فاأ�سبح حم�سو�ًسا، وامتـــدت داللة ال�سورة لت�سري اإىل اأن 

ال�ساعـــر �ساحب مبداأ وا�سح ياأبى اإال اأن يكون اإبداعه يف 

ن�سرة احلق واخلري واجلمال.

❂ ال�شورة والقناع

تتجلى الـــ�سور يف بع�ض ق�سائد ال�ساعر من وراء 

القناع، اإنها و�سيلة فنية ي�ستعملها ال�ساعر للتعبري 

عن موقـــف �سعوري اأو روؤية خـــا�سة، »القناع رمز 

يتخـــذه ال�ساعـــر العربـــي املعـــا�سر لي�سفـــي على 

�سورتـــه نربة مو�سوعيـــة �سبه حمايـــدة، تناأى به 

عن التدفـــق املبا�سر للـــذات دون اأن يخفي الرمز 

املنظـــور الذي يحدد موقـــف ال�ساعر من ع�سره، 

وغالًبـــا ما يتمثـــل رمـــز القنـــاع يف �سخ�سيـــة من 

ال�سخ�سيات، تنطق الق�سيـــدة �سوتها، وتقدمها 

تقدًيا متميـــًزا يك�سف عامل هـــذه ال�سخ�سية يف 

مواقفهـــا اأو هواج�سهـــا اأو تاأمالتهـــا اأو عالقتهـــا 

بغريها، فت�سيطر هـــذه ال�سخ�سية على »ق�سيدة 

القناع« وتتحدث ب�سمـــري املتكلم اإىل درجة يخيل 

اإلينـــا – معها- اأننا ن�ستمع اإىل �سوت ال�سخ�سية، 

ولكننـــا ندرك - �سيًئا ف�سيًئـــا – اأن ال�سخ�سية يف 

الق�سيـــدة لي�ست �سوى »قنـــاع« ينطق ال�ساعر من 

خاللـــه، فيتجـــاوب �سوت ال�سخ�سيـــة املبا�سر مع 

�سوت ال�ساعـــر ال�سمنـــي جتاوًبـــا يـــ�سل بنا اإىل 

)2(

معنى القناع يف الق�سيدة«.

)1) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية، �ض 326.
)2) جابر ع�سفور، اأقنعة ال�سعر املعا�سر، جملة ف�سول، املجلد االأول، العدد الرابع، 

م�سر، 1981م، �ض123.

يقـــول ال�ساعـــر يف ق�سيـــدة »عنـــرتة يف طبعتـــه 

اجلديدة«:

ابــتــدائــي هـــو  احلـــريـــق  كــــان  اإذا 

انتهائي ـــه  ب يـــكـــون  اأخـــــــ�سى  فــهــل 

ــــوق وجهي ف رجــــل احلــــرائــــق  ـــــا  اأن

ــي يف دمـــائـــي ــل ــغ ت ــــار  ــــن ـــظـــى، وال ل

رحـــيـــلـــي نــــــــور  اإىل  نــــــــار  ومــــــــن 

حـــدائـــي لـــهـــب  ويف  لـــهـــب  ومــــــن 

اأ�سافـــــر يف مـــدى الـــ�سحـــراء طــريًا

فنائي عـــن  الــفــجــائــع  يف  اأفــــتــــ�ض 

ـــــــا تــنــحــنــي االأطـــــــــالل �سمــــتــــًا وملّ

ـــبـــهـــاء ـــل اأدوزنـــــــــهـــــــــا مــــــــــــــدارًا ل

ـــــهـــــا هـــواهـــا ـــــل ـــا اأ�سائ ـــه وقــــفــــت ب

غنائي مـــ�سامـــعـــهـــا  يف  ـــــــــب  واأ�سك

ــت ــام ــق وكــــــم اأيـــقـــظـــتـــهـــا لــــيــــاًل ف

وتـــنـــعـــ�ض يل مـــ�سائـــي تـــــ�سامـــــرين، 

ـــا الــــــ�ستــــــاء بــقــبــ�ستــيــه ـــدن ـــجـــل وي

�ستــــائــــي ـــا  ـــه ـــا�سل ـــف م يف  فـــــاأوقـــــد 

اأغــطــي �سدري،  ــى  عــل ـــا  ـــه واأطـــوي

ـــــال غـــطـــاء ــــون ب ــــت ــــف ـــد ال ـــي ـــاق عـــن

وحـــــــني تــــزفــــهــــا حـــــّمـــــى هــــواهــــا

ــــي ــــوائ ا�ست �سدر  عـــلـــى  ـــــا  ـــــه اأ�سوي

رحـــــاب ـــي  ـــب ـــل ق يف  ـــــاب  ـــــالأحـــــب ول

الـــ�سيـــاء يف  تـــ�سبـــح  االأ�سواق  مـــن 

ــــــبــــــالد هـــــــوى قــــدمي ـــة« وال ـــل ـــب ـــع ل

ــــــبــــــالد هــــمــــا بـــالئـــي وعــــبــــلــــة وال

ــي ــن ــر لـــالأحـــبـــاب اأب ــم ــع اأ�سعـــــــت ال

ــي ــائ ــربي لـــهـــم كـــــــربًا، واأ�سحـــــــــق ك
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ــاًل ــي ـــًا جــم ـــم ـــغ فـــعـــبـــلـــة �سغــــتــــهــــا ن

الـــــفـــــ�ساء مــــــــــدارات  يف  ـــــح  ـــــ�سّب ي

ـــة قـــــــ�سة �سكــــنــــت فـــــــوؤادي ـــل وعـــب

حــــــوادُثــــــهــــــا تــــطــــل بــــــال طــــالء

معنى وظــــــــالل  فـــــكـــــرة،  ـــة  ـــل ـــب وع

ـــــــــرواء ال �سمـــــــــــــاوي  مــــعــــنــــى،  ال 

وانـــتـــبـــاهـــي ـــامـــي  ـــن م يف  اأراهــــــــــا 

انطفائي و�ساعــــــــات  وهـــجـــي  ويف 

ــــــراحــــــي، وحــبــي ـــة كـــنـــز اأف ـــل وعـــب

الــــنــــ�ساء اإحـــــــدى  تـــكـــن  ــة مل  ــل فــعــب

راأ�ســـــي دار  حـــــــــتـــى  درت  وداري، 

بقائي عـــن  اأدافـــــــع  الـــنـــجـــوى  ـــن  م

اأ�سيـــــد جنمًا الـــ�سابـــحـــات،  اأطــــرت 

ــــة عـــــــن وفـــــائـــــي ــــوفــــي ــــل يــــــعــــــرّب ل

وكـــــ�سرت الـــ�سيـــوف عــلــى الـــنـــوا�سي

الــــــوراء اإىل  اجلــــبــــان  رجـــــع  وقـــــد 

ـــٌب ـــل ــــــٌد حتــــمــــي، وق ـــي ي ـــت ـــواطـــن م

وثـــــــغـــــــٌر ال يـــــــــل مـــــــن الــــــدعــــــاء

ــا وطـــنـــي كــــ�سوتــــك مـــن فـــــوؤادي ــي ف

ــــــت مـــــن الــــــغــــــرام بـــــال غـــطـــاء وب

واأال اأعـــــــــرى  اأن  عـــــلـــــَيّ  وهــــــــان 

العراء فـي  وحــــــدك  تبيــــت  تظــــل 

حبي وتــــبــــيــــع  تـــبـــيـــعـــنـــي  ـــف  ـــكـــي ف

جــزائــي ــــذا  ب يـــكـــون  اأن  ـــــــر�سى  وت

وعـــبـــلـــة كـــيـــف تـــ�سطـــبـــنـــي ومتــحــو

ـــت مـــائـــي ـــب ـــة ن ـــل يـــنـــابـــيـــعـــي، وعـــب

ــــــل اأبـــهـــى ـــــوق احلــــريــــق اأظ ــــــا ف اأن

�سفــــائــــي متـــنـــحـــنـــي  الـــــنـــــار  الأن 

�سلـــتـــنـــي اإذا  الـــنـــقـــاء  ــي  ــن ــم ــل ــع ت

ومــــــا مـــعـــنـــى احلـــــيـــــاة بـــــال نـــقـــاء

ـــر حـــٍب ـــغ ــــــقــــــى لـــــلـــــ�سعـــــادة ث �ساأب

ــــ�سقــــاء ال مــــن  ُعـــجـــنـــت  اأين  ـــــو  ول

ذنـــوبـــي كــــانــــت  اإذا  ذنــــبــــي  ومـــــا 

االنــــحــــنــــاء �سد  جــــئــــت  ـــــــــاأين  ب

وفـــــيـــــًا اأبــــــدعــــــنــــــي  اهلل  واأن 

ــنــي وفـــائـــي ــل مــــن االإخـــــــــال�ض يــقــت

ــــــــــادي يـــــا خـــلـــيـــج غـــوانـــتـــنـــامـــو اأن

ــــة عــــن نـــدائـــي فـــهـــل �سمــــــع االأحــــب

للمنايا �سدري  اأ�سرعـــــــــت  لـــقـــد 

واأجــــنــــحــــتــــي بــــــاأبــــــواب الـــــ�سمـــــاء

نعلي ــظــل  ب ـــاة  احلـــي ــى  عــل ود�ست 

حذائي مـــن  اأرخـــــ�ض  ــ�ض  ــي ــع ال الأن 

نــحــرت عجزي ــى حـــد اخلـــنـــوع  عــل

االإمـــــــــاء زمـــــــن  يف  ـــحـــر  ـــل ل فــــمــــا 

ـــــــي واأهــــلــــي ــي احلــــيــــاء اأب ــن ــم ــل ــع ي

ـــاء واأهــــــلــــــي يــــكــــذبــــون بــــــال حـــي

تــعــبــت مـــن اخلــــــداع فــجــئــت اأدعــــو

�ســــــــــــــواء اإىل  اأحـــــــب  من  بقــــــــية 

ـــــــــاذا تــــقــــطــــعــــون يـــــــدي وكـــفـــي مل

ــــي ــــة االأ�سابـــــــــــع مــــن والئ خمــــ�سب

عـــجـــبـــت ملـــــن اأجــــــــن بـــــه جـــنـــونـــًا

دائـــــــي! ـــــكـــــون  وي دواءه  اأكــــــــــون 

مــــلء ظهري واخلـــنـــاجـــر  �ساأبــــقــــى 

ــــــــــواه اأفـــــخـــــر بــانــتــمــائــي ملـــــن اأه

وردًا اجلـــمـــر  رحـــيـــق  مـــن  واأخــــــرج 

مـــن حلائي يـــخـــرج  لـــيـــ�ض  ـــودي  ـــع ف
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ــوا ــات ولـــن اأرثـــــي الـــذيـــن مـــــ�سوا وم

ـــائـــي رث يف  اأجــــــــرح  �سوف  الأين 

ــــاع احلـــنـــايـــا ــــق ــــاإي ــــهــــم ب ــــكــــي �ساأب

الفجائي الـــزمـــن  �سدمـــــة  واأفـــجـــاأ 

ـــي واأبـــكـــيـــهـــم ومــــــن وجــــعــــي اأغـــن

دمائي مـــن  فــجــري  �سوء  واأ�سعــــــل 

بكائي يف  يــــومــــًا  ـــــــــت  اأ�سرف واإن 

)1(

للبكاء يـــخـــلـــق  ــــاي  ــــن ال فـــــــاإن 

اإن الـــ�سور اجلزئية يف ق�سيدة »عنرتة يف طبعته 

اجلديـــدة« كلهـــا مبنيـــة يف اإطـــار �سورة كلية هي 

»القنـــاع«، فنجـــد ال�ساعر يوظـــف كل مالمح هذا 

القناع الرتاثي وكل متعلقاته، وي�سقط عليها اأبعاد 

جتربته املعـــا�سرة، فال�سحـــراء واالأطالل وعبلة 

وديارهـــا، كلهـــا مالمح ح�سيـــة ظهـــرت يف اأبعاد 

جديدة، وا�ستدعت معها معاين الفرو�سية واحلب 

واالإباء واالأمل، و�سراع االإن�سان مع جمتمعه الذي 

تنكر له وظلمه. وعندما نقرتب اأكر من �سور هذا 

النـــ�ض الذي ابتداأ باحلريق وانتهى بالبكاء ن�سعر 

مبـــرارة ال�ساعر واأمله على واقع بالغ التعقيد حاول 

اأن ير�سمـــه من وراء حجاب. ويجدر بنا اأن نتلم�ض 

مفا�سل ال�سور اجلزئيـــة �سورة �سورة؛ لتتك�سف 

لنا عالقاتها واأبعادها وغالفها الكبري.

يكـــن اأن نلحظ ثالث �سور جزئية يف هذا الن�ض 

قامـــت كل واحـــدة منها علـــى تقنيـــة خمتلفة من 

تقنيات ت�سكيل ال�سورة.

ال�صورة الأوىل: 

ابــتــدائــي هـــو  احلـــريـــق  كــــان  اإذا 

انتهائي ـــه  ب يـــكـــون  اأخـــــــ�سى  فــهــل 

)1) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية، �ض 303.

ــــوق وجهي ف رجــــل احلــــرائــــق  ـــــا  اأن

ــي يف دمـــائـــي ــل ــغ ـــظـــى  والــــنــــار ت ل

رحـــيـــلـــي نــــــــور  اإىل  نــــــــار  ومــــــــن 

حـــدائـــي لـــهـــب  ويف  لـــهـــب  ومــــــن 

اأ�سافـــــر يف مـــدى الـــ�سحـــراء طــريًا

فنائي عـــن  الــفــجــائــع  يف  اأفــــتــــ�ض 

اإننـــا اأمـــام لوحة م�ستعلـــة، لقد تكـــررت مفردات 

النار وما يتعلق بهـــا ثماين مرات يف اأربعة اأبيات، 

»اإذا كان احلريـــق هو ابتدائي« احلريق هنا �سورة 

مبنية علـــى اال�ستعارة، لت�سوير الـــ�سدة واملعاناة 

ومثلهـــا �سورة »النـــار تغلـــي يف دمائـــي« لت�سوير 

ال�سجاعـــة والقـــوة، و«فوق وجهـــي لظـــى«  اإ�سارة 

اإىل �ُسمـــرة عنـــرتة لتحقيق االندمـــاج الكامل مع 

�سخ�سية القناع.

»ومـــن نار اإىل نور رحيلي« املقابلة بني النار والنور 

ت�سور االحـــرتاق الذاتـــي للبطل الذي يـــوؤول اإىل 

عاقبة ح�سنـــة واإىل انتـــ�سار... وال�سفر والرحيل 

بحًثـــا عن مواطـــن الفجائـــع التي قد يكـــون فيها 

الهـــالك والفنـــاء ت�سويـــر لالإقـــدام وال�سجاعـــة 

وخو�ض غمار املوت.

اإن دالالت هـــذه ال�سور تك�سف لنـــا عن �سخ�سية 

بطـــل خمتفيـــة خلـــف القنـــاع »عنـــرتة« �سخ�سية 

�سقلتها املعاناة واالأمل، �سخ�سية تبحث عن االأمل 

واحلرية والكرامة.

ال�صورة الثانية: �صورة الأط�ل

ـــــــا تــنــحــنــي االأطـــــــــالل �سمــــتــــًا وملّ

ـــبـــهـــاء ـــل اأدوزنـــــــــهـــــــــا مــــــــــــــدارًا ل

ـــــهـــــا هـــواهـــا ـــــل ـــا اأ�سائ ـــه وقــــفــــت ب

غنائي مـــ�سامـــعـــهـــا  يف  ـــــــــب  واأ�سك
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ــت ــام ــق وكــــــم اأيـــقـــظـــتـــهـــا لــــيــــاًل ف

وتـــنـــعـــ�ض يل مـــ�سائـــي تـــــ�سامـــــرين، 

ـــا الــــــ�ستــــــاء بــقــبــ�ستــيــه ـــدن ـــجـــل وي

�ستــــائــــي ـــا  ـــه ـــا�سل ـــف م يف  فـــــاأوقـــــد 

اأغــطــي �سدري،  ــى  عــل ـــا  ـــه واأطـــوي

وحـــــــني تــــزفــــهــــا حـــــّمـــــى هــــواهــــا

ـــــال غـــطـــاء ــــون ب ــــت ــــف ـــد ال ـــي ـــاق عـــن

ــــي ــــوائ ا�ست �سدر  عـــلـــى  ـــــا  ـــــه اأ�سوي

قامـــت هذه ال�سورة علـــى ت�سخي�ض االأطالل 

وبعـــث احليـــاة فيهـــا، ف�سخ�سيـــة البطـــل اأحالت 

�سمـــت االأطـــالل اإىل نغـــم عـــذب، ووقـــف البطل 

يبادلهـــا الهوى وي�سمعها اأغانيـــه، حتى ا�ستيقظت 

ا  وا�ستجابـــت لرغبتـــه. ثـــم ي�سخ�ض ال�ستـــاء اأي�سً

»ويجلدنا ال�ستاء بقب�ستيه« فجعل لل�ستاء قب�ستني 

يجلد بهما لت�سويـــر ق�سوته و�سدته، فيقف البطل 

موقًفا �سجاًعا للدفاع عن االأطالل وحمايتها. هذه 

االأطـــالل بالن�سبة للبطـــل هي الوطـــن، وقد اأبرز 

ال�ساعر حب البطل لوطنه ووالئه له ودفاعه عنه.

ال�صورة الثالثة: �صورة عبلة

ـــة والـــــــبـــــــالد هــــــــوى قــــدمي ـــل ـــب ـــع ل

ــــــبــــــالد هــــمــــا بـــالئـــي وعــــبــــلــــة وال

ــي ــن ــر لـــالأحـــبـــاب اأب ــم ــع اأ�سعـــــــت ال

ــي ــائ ــربي لـــهـــم كـــــــربًا، واأ�سحـــــــــق ك

ــاًل ــي ـــًا جــم ـــم ـــغ فـــعـــبـــلـــة �سغــــتــــهــــا ن

الـــــفـــــ�ساء مــــــــــدارات  يف  ـــــح  ـــــ�سّب ي

ـــة قـــــــ�سة �سكــــنــــت فـــــــوؤادي ـــل وعـــب

حــــــوادُثــــــهــــــا تــــطــــل بــــــال طــــالء

معنى وظــــــــالل  فـــــكـــــرة،  ـــة  ـــل ـــب وع

وانـــتـــبـــاهـــي ـــامـــي  ـــن م يف  اأراهــــــــــا 

ـــــــــرواء ال �سمـــــــــــــاوي  مــــعــــنــــى،  ال 

انطفائي و�ساعــــــــات  وهـــجـــي  ويف 

ــــــراحــــــي، وحــبــي ـــة كـــنـــز اأف ـــل وعـــب

الــــنــــ�ساء اإحـــــــدى  تـــكـــن  ــة مل  ــل فــعــب

لالأمل 
 

وظـــف ال�ساعر »عبلـــة« هنا توظيًفـــا رمزيا

والهدف الذي ي�سعى البطـــل لتحقيقه، كما كانت 

»عبلـــة« اأمال وهدًفا عند القنـــاع »عنرتة«، وتتكرر 

يف بقيـــة النـــ�ض �سورة الوطـــن ووالء البطـــل لـــه 

واإخـــال�سه له وتفانيـــه يف �سبيل رفعتـــه وكرامته، 

وتقـــدمي الوطـــن وم�سلحته على نفـــ�سه، وتك�سف 

لنـــا بعـــ�ض اإ�سارات ال�سياق مثل قولـــه: »اأنادي يا 

خليج قوانتنامو« اأن هذا القناع يخفي وراءه بع�ض 

�سبـــاب الوطن الذين غرر بهـــم االأعداء فخرجوا 

بعقيـــدة �سافيـــة ووالء مطلق الأوطانهـــم، اإال اأنهم 

وقعوا يف االأ�سر وال�سجن كما وقع عنرتة يف االأ�سر 

يف ق�سته امل�سهورة، فتنكر لهم وطنهم واأحبابهم 

رغم والئهم و�سدقهم.

اإذن راأينـــا فيمـــا �سبـــق كيف بـــرز القنـــاع و�سيلة 

ت�سويـــر فنيـــة ت�ساعـــد املبـــدع يف ت�سويـــر جتربتـــه 

واإي�سال ر�سالته.

2- الرتكيب اللغوي وال�شورة

اإن درا�سة الـــ�سورة عنـــد م�ستواها الرتكيبي من 

املباحث املهمة يف اإطـــار االأ�سلوبية. فرتكيب اللغة يف 

ال�سعـــر عموًما حظي باهتمام كثري من النقاد  قدًيا 

وحديًثا.

وجند النقد القدمي اأوىل مو�سوع الرتكيب عناية 

خا�سة، فاالإمام عبـــد القاهر اجلرجاين بنى نظرية 

النظم على الرتكيب واأ�سار اإىل اأهميته يف بناء املعاين 

ف ب�سحة نظم اأو ف�ساده  اإذ يقـــول: »ال ُيرى كالم ُو�سِ
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ف مبزية وفـــ�سل فيه اإال واأنت جتد مرجع تلك  اأو ُو�سِ

ال�سحة وذلك الف�ساد وتلك املزية وذلك الف�سل اإىل 

)1(

معاين النحو واأحكامه«

واأ�سار )جـــون كوهـــني- Cohen Jean( اإىل 

ف�سل الرتكيب يف كتابه »بنية اللغة ال�سعرية« واعتربه 

من اأهـــم مواطـــن ال�سعريـــة وعقد له فـــ�سال كامال 

)2(

بعنوان »نظام الكلمات«.

والتاأثـــري  الـــدالالت  مـــن  تراكيـــب حتمـــل  فثـــم 

ما ال حتملـــه تراكيـــب اأخرى، بالنظـــر اإىل قربها من 

املعيـــار وبعدها عنه، فكلما ابتعد الرتكيب عن املعيار 

حقـــق �سعرية اأو�سع بـــ�سرط اأال يخرج على موا�سفات 

)((

اللغة ويدمر اأنظمتها بحجة ال�سعرية.

»وال �سك اأن �سياغـــة الرتاكيـــب االإبداعيـــة اإمنا 

متثـــل يف حقيقتهـــا قـــدرة الفنـــان على ت�سكيـــل اللغة 

جمالًيا باأن يخرتق اإطـــار املاألوفات اأحياًنا، اأو ي�سنع 

منها �سيًئـــا �سبيًها بغري املاألوف، وهو يف ذلك يتعامل 

مع مـــواد اأولية ذات خوا�ض معجميـــة قابلة الأن تزرع 

يف ال�سيـــاق كمـــا هـــي، كما هـــي قابلة الأن تـــزرع فيه 

ب�سكل متطور، ولكنها يف كلتا احلالتني تقدم النموذج 

ودرا�سة   
)((

اجلماليـــة«. للبنيـــة  املميـــز  االأ�سلوبـــي 

الرتاكيـــب احلاملة لل�سورة، واأبرز الظواهر الطارئة 

علـــى الرتكيـــب، وتلمـــ�ض اأبعـــاد الداللـــة الناجتة من 

خ�سو�سية كل تركيب غاية هذا اجلزء من الدرا�سة، 

و�سنقـــف عند اأبـــرز الظواهـــر الرتكيبيـــة يف ال�سور 

عنـــد ال�ساعر، وندر�ض اأبعادهـــا الداللية عرب تركيب 

االإ�سافة وظاهرة احلذف.

)1) االإمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز، �ض83.
الثقافة،  العامة لق�سور  الهيئة  ال�سعر،  Cohen Jean. بناء لغة  جون كوهني-   (2(

القاهرة، ترجمة وتقدمي وتعليق د.اأحمد دروي�ض، 1990م، �ض183.

الرتكيبي  االنزياح  من  )�سور  الأدوني�ض  »اإ�سماعيل«  ق�سيدة  الروا�سدة،  �سامح   (3(
وجمالياته(، جملة درا�سات العلوم االإن�سانية واالجتماعية، اجلامعة االأردنية، 

جملد30، عدد3، �ض468.

حممد عبداملطلب، جدلية االإفراد والرتكيب، ال�سركة امل�سرية العاملية للن�سر،   (4(
م�سر، 1995م، �ض181.

❂ االإ�شافة

االإ�سافـــة مـــن اأبـــرز الرتاكيب اجلزئيـــة احلاملة 

لل�سورة يف �سعر �سالح الزهراين، فال�سورة عنده 

ال ت�ستمد قيمتها من اللفـــظ املجازي املفرد بقدر 

ما ت�ستمــــــــــــــــــد قيمتها من الرتكيب وال�سياق.

وقـــد وقع اختيـــاري على هذا الرتكيـــب دون �سواه 

من الرتاكيـــب اللغوية اال�سميـــة والفعلية احلاملة 

للـــ�سورة الأنـــه االأبـــرز حـــ�سوًرا يف الـــ�سور عنـــد 

ال�ساعر، وله دور بارز يف جت�سيد امل�ساعر االإن�سانية 

وت�سخيـــ�ض املاديات واملعنويات ممـــا يجعله يتبواأ 

منزلة كبرية جديرة بالدر�ض والتحليل.

و»تقـــوم عمليـــة االإ�سافـــة يف اللغـــة العربيـــة على 

اإ�سنـــاد معنـــى اإىل معنـــى اآخر، بحيـــث اإن اللفظ 

االأول »املـــ�ساف« ي�سبـــح معرًفـــا باللفـــظ الثاين 

»املـــ�ساف اإليـــه«. ولكـــن ت�سطرب هـــذه العالقة 

املعنوية بني املـــ�ساف وامل�ساف اإليه يف اال�ستعارة 

وتربز بـــ�سكل وا�سح عملية رفـــ�ض النظام العقلي 

املنتظـــم للعـــامل، ليحـــل حمله نظـــام جديد قائم 

، وبف�سل هذا االنحراف الداليل 
)5(

على احلد�ض«

القوي يف الرتكيب االإ�سايف تربز مهارة ال�ساعر يف 

ا�ستثمار هذه الطاقة اللغوية وتوظيفها يف جتربته 

ال�سعرية. وقد تاأتي االإ�سافة املجازية ب�سيطة غري 

معقـــدة، مركبة مـــن طرفني كــــ: »�سواقي احلب، 

خيول االإباء، عيون الفجر، �سفاء البوح« وقد تاأتي 

مركبة من ثالثة اأجزاء كــــ: »دمع اأبناء ال�سجون، 

جنون عا�سفة الهوى«.

وتـــربز اأهميـــة هـــذا الرتكيـــب »يف اجلمـــع بـــني 

لفظـــني من حقلـــني دالليـــني خمتلفـــني يف �سورة 

واملـــ�ساف  االأول= ط1(  املـــ�ساف )= الطـــرف 

)5) �سبحي الب�ستاين، ال�سورة ال�سعرية يف الكتابة الفنية، �ض87.
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اإليـــه )= الطرف الثـــاين= ط2( لتحقيق غايات 

اأ�سلوبيـــة خمتلفـــة، حني يقـــوم )ط1( بت�سخي�ض 

)ط2( وبيـــان هيئتـــه، اأو اإظهـــار �سدتـــه ووفرته، 

ا اأو غري ذلك مـــن ال�سفات  اأو متثيـــل حدوثـــه فنيًّ

)1(

االأخرى على نحو بالغي جمايل«

وتـــربز وظائف هـــذا الرتكيب يف �سعـــر الزهراين 

يف عدة جوانـــب منها جت�سيد امل�ساعـــر االإن�سانية 

وهو اجلانب االأكر ح�سوًرا عرب تركيب االإ�سافة، 

يليـــه، ت�سخي�ض املحـــ�سو�سات واملجـــردات، وهما 

اجلانبـــان اللذان نتناولهما بـــ�سيء من التف�سيل، 

وقـــد ياأتي هـــذا الرتكيب حامال لطـــريف ال�سورة 

اجلزئيـــة القائمـــة على الت�سبيه كقولـــه: »احتالل 

اًل مـــن املت�سايفني معنـــًى جديًدا  الليـــل«، اأو م�سكِّ

يدخل يف بناء ال�سورة مفيًدا االخت�سار واالإيجاز 

وتو�سيع الداللة ونحو ذلك.

وتتعدد االأوجه الوظيفيـــة والداللية لهذا الرتكيب 

وتتجلـــى اأبرز وظائفـــه الت�سويرية عنـــد ال�ساعر 

فيما ياأتي:

) اأ ( جت�صيد امل�صاعر الإن�صانية

التج�سيـــد -كمـــا مـــر معنـــا �سابًقا- هـــو اأن 

تكتـــ�سب املعنويات �سفـــات ح�سيـــة اأو مادية 

جم�سدة غري حيـــة. ويكن اأن نلحظ جت�سيد 

امل�ساعر االإن�سانيـــة يف �سعر �سالح الزهراين 

بكـــرة عرب تركيب االإ�سافة بـــ�سكل اأ�سا�سي، 

وتعطينا االأمثلة االآتية ت�سوًرا وا�سًحا عن دور 

هذا الرتكيـــب يف ت�سكيل الـــ�سورة. فلنتاأمل 

»حبل الـــود / نخلة احلزن / �سواقي احلب / 

اأنهر اخلوف / رماد احلزن / اأ�سعة احلب / 

عناقيـــد فرحـــة / �ساطـــئ احلـــزن / رحـــى 

)1) حممد العبد، اإبداع الداللة يف ال�سعر اجلاهلي، دار املعارف، القاهرة، 1988م، 
�ض120.

اجلـــوع / �سرار احلقـــد / حـــ�ساء اخلوف / 

جيـــو�ض الهم / غيمة بهجة / �سرار احلقد / 

بالبـــل الوجع / لغـــة الع�سق / خيـــل القلق / 

نكهـــة الفرح / اأر�ض الع�سق / نهر امل�ساعر / 

غيمة بهجـــة / �سرار احلقـــد / لغة الع�سق / 

خيل القلـــق / نكهة الفـــرح / اأر�ض الع�سق / 

نهر امل�ساعر / جمر املحبة. 

امل�ساعـــر  لت�سويـــر  الكثيـــف  احلـــ�سور  اإن 

االإن�سانيـــة املختلفـــة عـــرب تقنيـــة التج�سيـــد 

بتجاربـــه  ال�ساعـــر  اإحـــ�سا�ض  تعكـــ�ض عمـــق 

ال�سعريـــة املختلفـــة، وقدرته علـــى ت�سويرها 

مبختلـــف الو�سائـــل، اإياًنا منه بـــاأن اإي�سال 

اأفكاره وم�ساعـــره بطريقة اإيحاء ال�سور اأبلغ 

واأكـــر تاأثرًيا. والذي يهمنا هنا هو النظر يف 

الرتكيـــب االإ�سايف ودوره يف اإبـــراز الـــ�سورة 

عرب دوره الـــذي يوؤديه مبـــا�سرة، ودوره عرب 

�سبكـــة العالقـــات التـــي يبنيها مـــع مكونات 

ال�سورة االأخرى.

يقول:

واأنا على جمر املحبة قاب�ٌض

)2(

والنار يف �سرع املحب ُزالُل

لنتاأمـــل الرتكيـــب االإ�سايف الذي جـــ�سد فيه 

ال�ساعـــر م�ساعـــر »املحبـــة« بقولـــه: »جمـــر 

املحبـــة«، اإنَّ اإ�سافـــة الـــدال االأول اإىل الدال 

الثاين اأعطت للثاين حيًزا مكانيًّا بعد اأن كان 

جمـــرًدا، واأ�سبح لـــه �سورة ذهنيـــة مرتبطة 

ب�سفـــات الـــدال االأول، واإذا علمنـــا اأن هـــذا 

ال يكـــن اأن يتـــم على وجـــه احلقيقـــة فاإننا 

نتـــاأول هذه النتيجة من بـــاب املجاز الوا�سع، 

فتتـــ�سكل يف اخلطـــوة االأوىل �سورة جم�سدة 

)2) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية ، �ض253.
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لهذا املعنوي ثم تكتمل ال�سورة عرب الت�سور 

الذهنـــي القائم علـــى داللة وقيمـــة �سعورية، 

»فال�ساعر حـــني ي�ستخدم الكلمـــات احل�سية 

ب�ستـــى اأنواعها ال يقـــ�سد اأن يثل بها �سورة 

احل�سد مـــن املحـــ�سو�سات، بـــل احلقيقة اأنه 

يق�سد بها متثيل ت�سور ذهني معني له داللته 

.
)1(

وقيمته ال�سعورية«

اإذن يكـــن اأن نقـــول اإن الـــ�سورة يف هـــذا 

الرتكيـــب لهـــا دالالت موحية بقـــدر من االأمل 

الذي يعانيه ال�ساعر يف �سبيل احلب، اإنه اأمل 

طوعـــي واختياري، اإنه حمـــب خمل�ض وعلى 

ا�ستعـــداد دائم للبـــذل والت�سحيـــة يف �سبيل 

املحبـــوب، بل يغدو االأمل وتغـــدو املعاناة �سيًئا 

حمبوًبـــا ي�ستلذ بـــه ال�ساعر »والنـــار يف �سرع 

املحـــب زالل«، اإن هـــذا االإحلاح مـــن ال�ساعر 

يدعونا اأن نقرتب اأكر من اإيحاءات ال�سورة 

يف »جمـــر املحبة« لنكتـــ�سف اأن �سياق الن�ض 

العـــام -الذي فيه هذه الـــ�سورة-  يف الدفاع 

عن عر�ض امل�سطفى ρ، فت�ستدعي ال�سورة 

احلديث النبوي ال�سريف: " ياأتي على النا�ض 

زمـــان القابـــ�ض علـــى دينـــه كالقابـــ�ض على 

اجلمر"، اإذن ق�سية ال�ساعر هنا ق�سية دين 

وعقيـــدة والتـــزام وحـــب تهـــون يف �سبيله كل 

الت�سحيات.

ويجـــ�سد ال�ساعـــر الوجـــع يف ثالثـــة تراكيب 

اإ�سافية يف ق�سيدة حار�ض النور فيقول:

الليل يف دمنا احتالل  اإن  قلُت  ما 

 

ما خبتا االأوجــــــاع  حــطــب  عــلــى  ـــار  ن

)1) عز الدين اإ�سماعيل، ال�سعر العربي املعا�سر ق�ساياه وظواهره الفنية واملعنوية، 
�ض132.

حناجُرها الدامـي  الوجع  بالبل 

همتا وال  مــــرت  مـــزنـــة  وال  ـــت  جـــّف

وعا�سفة جمٌر  �سيــدي  يا  وال�سعر 

)2(

نبتا اأوجـــاعـــنـــا  لــظــى  مـــن  الأنـــــه 

نالحـــظ تراكيـــب االإ�سافة املجـــ�سدة للوجع 

يف قولـــه: »حطب االأوجـــاع« و » بالبل الوجع« 

تركيـــب  كل  وينفـــرد  اأوجاعنـــا«،  لظـــى   « و 

بداللـــة خمتلفة يف ت�سويـــر الوجـــع ا�ستناًدا 

فـ«حطـــب  د،  املجـــ�سِّ الـــدال  ما يوحيـــه  اإىل 

االأوجـــاع« تركيب جـــ�سد االأوجـــاع، وارتبطت 

ا بال�سور  هذه الـــ�سورة اجلزئية ارتباًطا قويًّ

التـــي �سبقتها يف البيـــت، وحتى تتجلى �سورة 

هـــذا الرتكيـــب وعالقاتـــه ننظـــر اإىل �سورة 

»احتالل الليـــل« و�سورة »احتـــالل الليل نار« 

وهمـــا �سورتان جزئيتـــان مرتابطتان يك�سف 

�سيـــاق النـــ�ض اأن ال�ساعر يـــ�سور االحتالل 

االإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية واأثره على 

الفل�سطينيني، فاالحتالل نار، وهذه النار هي 

التي ت�سعل اأوجاعنا التي ج�سدها ال�ساعر يف 

�سورة احلطـــب. لقد �سكل تركيـــب االإ�سافة 

هنـــا جزًءا مكمال للـــ�سورة الكلية يف البيت، 

فما دام االحتالل جاثًما على فل�سطني االأر�ض 

واالإن�سان ف�سيبقى الوجع واالأمل م�ستعال.

وياأخذنـــا الرتكيـــب الثـــاين »بالبـــل الوجـــع« 

اإىل جـــزء اآخر من املـــاأ�ساة، فتج�سيد الوجع 

بالبالبـــل التي جفت حناجرها ي�سور اأطفال 

فل�سطـــني، وتوحـــي ال�سورة ب�سيطـــرة الوجع 

حتـــى ُنـــ�سب اإليـــه هـــوؤالء ال�سغـــار، فتج�سد 

فيهم، ويزيد عمق هذا الوجع باإيحاء ال�سورة 

)2) �سالح الزهراين ، االأعمال ال�سعرية ، �ض253.
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التاليـــة يف البيـــت »وال مزنة مـــرت وال همتا« 

فهذه البالبل التي جفت حناجرها مل يلتفت 

اإليها اأحـــد. وهذا هو واقع امل�سلمني اليوم مع 

اأطفـــال فل�سطني الذين يعيـــ�سون حتت النار 

واحل�سار. 

والرتكيـــب الثالـــث »لظى اأوجاعنـــا« يف ذات 

النـــار  �سورة  يف  للوجـــع  جت�سيـــد  ال�سيـــاق 

ال�سافيـــة التـــي ال دخان فيهـــا. اإن عمق هذا 

الوجـــع يف قلوب الفل�سطينيـــني ويف قلوب كل 

العـــرب وامل�سلمـــني م�ستمـــر فبعـــد اأن كانت 

االأوجاع حطًبا يف ال�سورة االأوىل ها هي االأن 

لظى م�ستعلة ب�سبـــب ا�ستمرار هذا االحتالل 

وما يار�سه من ظلم وعدوان واإهانة لكرامة 

االإن�سان وم�سادرة حلقوقه.

)ب( ت�صخي�ص املح�صو�صات واملجردات 

و�سائـــل  اأحـــد  بكونـــه  الت�سخيـــ�ض  ينهـــ�ض 

ت�سكيل ال�سورة عـــرب تركيب االإ�سافة ب�سكل 

بـــارز، وال تخفـــى فاعليتـــه وتاأثـــريه يف بنـــاء 

الـــ�سورة، فبف�سلـــه ُينقـــل العـــامل اخلارجي 

بكل حم�سو�ساتـــه احلية واجلامدة ومدركاته 

املجردة اإىل عـــامل االإنـــ�سان، فيكت�سب حياة 

وفاعليـــة، واأمثلـــة الت�سخي�ض عـــرب الرتكيب 

االإ�سايف كثرية يف �سعر الزهراين، ومنها:

اأعني الليل / وجه املدى / وجه الفجر / كف 

الزمـــان / وجنة ال�سم�ض / جـــراح الزمان / 

عيـــون الفجر / عيون الغيـــم / وجه البحر / 

بـــراءة احلقـــول / حـــ�ض الدجـــى / دهـــ�سة 

احلـــرف/ عيون النـــدى / وجوه الـــ�سوارع / 

وجـــه الق�سية / لغـــة النخـــل / دم الدجى / 

لوعـــة الكتابة / قلـــب الليل / فـــم الظالم / 

�سْمع الزمان / ظهر الرياح.

وتكت�سب هذه الرتاكيب معاين كثرية يبدعها 

ال�ساعـــر يف �سياقات خمتلفة، فتاأتي ال�سورة 

موحية نابـــ�سة باحلياة، لقـــدرة الت�سخي�ض 

على اإبراز املعاين واإثـــارة خيال املتلقي ونقل 

احلالة ال�سعورية التي يعي�سها االأديب. 

يقول يف ق�سيدة »الهدف«:

اأنَت علمتني لغة النخل

اأن�سودة الزهو يف هفهفات ال�سعف

اأنت علمتني خفقة الباز حني �سما واختلْف

قلت يل: النخل ال ينحني

وال�سياهني ال ت�ست�سيغ اجِليْف

وتعلمُت اأن الكرامة ال ُت�سرتى يف املزادات

)1(

اأنَّ احلياة ال�سرْف 

اإذا تاأملنـــا تركيب االإ�سافـــة يف »لغة النخل« 

ف�سنجد اأن اإ�سافة »لغة« اإىل »النخل« ال يكن 

قبولهـــا عقليًّا ح�سب داللتهـــا املعجمية، ومن 

َثـــمَّ نـــدرك اأن هنـــا انزياًحا وخرًقـــا لقواعد 

اللغـــة ح�سل علـــى امل�ستوى املعجمـــي لداللة 

هـــذه االألفـــاظ يف بنيتها االإ�سافيـــة، وحينئٍذ 

يدخـــل نظام اال�ستعارة لينظـــم هذه العالقة 

»فاال�ستعارة تاأتي لكي تقلل من �سعة املجاوزة 

 فين�ساأ لدينا 
 )2(

الناجتـــة عن عدم املالَءمـــة«

يف هـــذه احلالـــة ما ا�سطلـــح علـــى ت�سميتـــه 

ـ »الت�سخي�ض«، فيخرج الدال الثاين »النخل«  ب

من طبيعته ويكت�سب معنى جديًدا ينتمي اإىل 

عـــامل الـــدال االأول »لغة«، لقـــد اأ�سبح النخل 

بفـــ�سل هـــذا الرتكيـــب كائًنا عاقـــال يتلك 

)1) امل�سدر ال�سابق �ض82.
)2) جان كوين، بناء لغة ال�سعر، ترجمة اأحمد دروي�ض، الهيئة العامة لق�سور الثقافة، 

القاهرة، 1990م، �ض119.
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لغته اخلـــا�سة. ونالحـــظ اأن لدينا مرحلتني 

خمتلفتـــني يف هـــذه البنيـــة، االأوىل تركيبيـــة 

والثانيـــة ت�سويرية، والثانيـــة هي التي قامت 

علـــى نظـــام اال�ستعـــارة، وحتى تكتمـــل هذه 

الـــ�سورة بقـــي اأن ننظر اإىل جانـــب عالقتها 

بنف�ض املبـــدع وجانب داللتهـــا ال�سياقية، اأما 

عالقة الـــ�سورة بنف�ض املبـــدع فكما قال عز 

الديـــن اإ�سماعيل: تخـــ�سع يف الفن احلديث 

اإىل اإرادة املبـــدع وقدرته على تن�سيق الوجود 

اخلارجـــي وفًقا مل�ساعـــره ووجدانه، فتخ�سع 

الطبيعة حلركـــة النف�ض وحاجاتهـــا وعندئٍذ 

ياأخـــذ ال�ساعر كل احلـــق يف ت�سكيل الطبيعة 

والتالعـــب مبفرداتهـــا وب�سورهـــا الناجـــزة 

داللتهـــا  الثـــاين  واجلانـــب   
 )1(

�ساء كيفمـــا 

ال�ساقيـــة الـــذي بـــه تكتمل الـــ�سورة، ويكن 

اكت�ساف هذه الداللة عرب الظالل واالإيحاءات 

والعالقات مع مكونات الن�ض االأخرى.

ويف قـــول ال�ساعر: »اأنـــت علمتني لغة النخل« 

نالحـــظ حتول هذا الرتكيـــب يف ال�سياق اإىل 

معنى ال�سموخ والكربياء والثبات على املبداأ، 

وكلهـــا معـــاٍن يوؤكد عليهـــا ال�ساعـــر ويحاول 

اإبرازهـــا يف ثنايـــا النـــ�ض يف عـــامل يـــوج 

بال�سعف والتخلي عن املبادئ.

ويقول يف ق�سيدة »كائن«:

يف عامل مكبوت

تخرج من فم الظالم جنمة

ت�سق �سرخة بريئة دوائر ال�سكوت

في�سحك القمْر

الفنية  وظواهره  ق�ساياه  املعا�سر  العربي  ال�سعر  اإ�سماعيل،  الدين  عز  ينظر،   (1(
واملعنوية، �ض126.

وينه�ض الريحاُن من فرا�سه

مفت�سًا عن األفة الب�سْر

وي�ستعيد الفجُر خطوه

)2(

َن التوت  ويغمر الّنوار ُغ�سْ

يتحـــول الظالم اإىل كائن حي بفـــ�سل الت�سخي�ض 

يف الرتكيـــب االإ�سايف »فم الظـــالم«، ويجعل منه 

ال�ساعـــر اأحد مظاهـــر العامل املكبـــوت، ونالحظ 

اأن �سورة الظالم اكت�سبت بعًدا موؤثًرا يف امل�سهد، 

فعالقة الكبت مرتبطة بالظالم، فقد اأ�سبح كائًنا 

ـــا موؤثـــًرا، له قدرة على القمـــع والقهر، وتظهر  حيًّ

النجمة يف ال�سورة خارجًة من فم الظالم لُتحدَث 

�سيًئـــا مـــن ال�سيـــاء والتاأثـــري يف امل�سهـــد املظلم. 

اإن ال�ساعـــر يف هذه الـــ�سورة يـــر�سم واقًعا كئيًبا 

وموحـــ�ًسا، والنجمة ترمز لل�ساعر الذي يحاول اأن 

يبدد هذا الظالم وين�سر اجلمال واحلب واخلري.

لقـــد �سكل تركيـــب االإ�سافـــة يف �سعـــر الزهراين 

ا للـــ�سورة، وتنوعت وظائفه  ـــا ودالليًّ اأ�سا�ًسا بنائيًّ

االأوىل،  بالدرجـــة  والتج�سيـــد  الت�سخيـــ�ض  بـــني 

واعتمـــد عليه ال�ساعر يف ر�سم كثـــري من امل�ساعر 

االإن�سانية، كما ا�ستثمـــره يف ت�سخي�ض اأو »اأن�سنة« 

املحـــ�سو�سات واملجـــردات املختلفة فـــكان له االأثر 

الكبري يف ثراء ال�سورة وعمقها الداليل.

❂●احلذف

اإن االأ�سل يف نظـــام اللغـــة اأن تذكر االألفاظ، غري 

اأن اللغـــة يف بع�ض جوانبهـــا ال�سياقية ومقا�سدها 

البالغيـــة تلجـــاأ اإىل اخلـــروج علـــى هـــذا االأ�سل 

لغايـــات خمتلفة كاالختـــ�سار واالإيجاز، واحلذف 

من اأبرز الظواهر التـــي تعرتي الرتاكيب اللغوية، 

وترجع اأهميتـــه اإىل ما يفتحه يف ذهن املتلقي من 

)2) امل�سدر ال�سابق �ض232.
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اآفاق وا�سعـــة للداللة، وما يثريه يف النف�ض من لذة 

حت�سل بالعلم بعد اجلهل، وذلك اأن املحذوف اإذا 

»حـــ�سل للنف�ض اأمل جلهلها به التفتت اإىل القرينة 

فتفطنـــت له، فيحـــ�سل لها اللذة بالعلـــم، واللذة 

احلا�سلـــة بعـــد االأمل اأقـــوى مـــن اللـــذة احلا�سلة 

 
 )1(

ابتداًء«.

واحلـــذف هو: »اإ�سقاط عن�سر من عنا�سر البناء 

على م�ستـــوى الكلمة املفـــردة اأو اجلملة الب�سيطة 

 وهو »باب دقيـــق امل�سلك، 
 )2(

اأو اجلملـــة املركبـــة«

لطيـــف املاأخذ، عجيـــب االأمـــر، �سبيـــه بال�سحر، 

فاإنـــك ترى بـــه ترك الذكـــر، اأف�سح مـــن الذكر، 

وال�سمـــت عـــن االإفـــادة، اأزيد لالإفـــادة، وجتدك 

اأنطـــق ما تكـــون اإذا مل تنطـــق، واأمت ما تكون بيانا 

وال �سك »اأن نفـــ�ض ال�سامـــع تتـــ�سع 
 )((

اإذا مل تـــنب«

يف الظـــن واحلـــ�ساب، وكل معلوم فهـــو هني لكونه 

 
)((

حم�سوًرا«.

وياأخـــذ اأ�سلوب احلذف يف الـــ�سورة عند ال�ساعر 

عدة اأ�سكال، منها احلـــذف على م�ستوى ال�سورة 

الكليـــة يف النـــ�ض، فنجـــده يف ق�سيـــدة »و�سيـــة« 

يحذف الذي يعود عليه ال�سمري يف جميع االأفعال 

التي وردت يف الن�ض، وُي�سمى احلذف باالإ�سمار، 

و»االأ�سل اأال يذكـــر ال�سمري اإال وقد �سبقه ما يعود 

 واخلـــروج على 
 )5(

عليـــه ليكـــون الـــكالم وا�سًحا«

هذا االأ�سل نوع من الغمو�ض الذي ي�ستثري املتلقي 

)1) حممد بن علي اجلرجاين، االإ�سارات والتنبيهات يف علم البالغة، حتقيق الدكتور 
عبدالقادر ح�سني، مكتبة االآداب، القاهرة، 1997م، �ض29.

)2) حممد كرمي الكواز، علم االأ�سلوب، مفاهيم وتطبيقات، من�سورات جامعة ال�سابع 
من اأبريل، ليبيا، 1997م، �ض42،43.

)3) االإمام عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز، �ض146.
ونقده، حتقيق حممد  واآدابه  ال�سعر  العمدة يف حما�سن  القريواين،  ر�سيق  ابن   (4(

حميي الدين عبد احلميد، دار 

 اجليل للن�سر والتوزيع، بريوت،1981م، ج1، �ض251.

)5) حممد حممد اأبو مو�سى، خ�سائ�ض الرتاكيب، مكتبة وهبة، القاهرة، 1996م، 
�ض241.

ملعرفـــة هـــذا املخفـــي والبحـــث عنه، ويـــو�سع اأفق 

الداللة  فتنفتح اأمامها قراءات خمتلفة.

يقول ال�ساعر من بداية الق�سيدة:

يا بنيَّ �سي�سرق حلن الهوى حني يقلُع...

يطوي ع�سافريك اخل�سر يف كفه، وهَي تهمي 

غناًء ويهوي على اليا�سمني الذي مّد كّفيه 

يف راحتيك

ملاذا ؟ الأنك اأعلنت عن حفلة لل�سنابل من غري 

اإذن اجلراِد الذي مل تهاتفه ملّا نويت

يا ُبنّي �سيخطف قنديَل اأمك وهي ت�سلي، ويحرق 

اأحالم اأطفالك احلاملني يكويك بالعار يف كل 

ْفِقه ما انطويت.
ُ
عرق، الأنك يف اأ

فال تنك�سر اأيها القمر االأرجواين، اأعرف اأنك يف 

دورة العمر يا قمري ما انحنيت.

قل له: حني ياأتيك يقطف من ناظريك احلنان، 

ابتعْد عّلني اجلرح حتى ارتويت.

قل له: اكتو باجلرِح، اإين بجرحك هذا اكتويت.

�سب من زفراتك ثارا، ويف لهب النار نارًا وزيت.

قل له: ما �سمعتك حني ينادي، وحني ترى قل له: 

ما راأيت.

فقد زرع احلقد يف كل قلٍب واأطفاأ �سوء القناديل 

)((

يف كل بيت.

ال�سورة يف هذا الن�ض يكتنفها الغمو�ض، وحتيط 

بها هالة من الغرابة، وذلك بف�سل االإ�سمار الذي 

عمـــد اإليـــه ال�ساعر، فـــكل هذه االأفعـــال )ي�سرق، 

يطـــوي، يهوي، يخطـــف، يحرق، يكـــوي، يقطف، 

زرع احلقد، اأطفـــاأ( تعود اإىل جمهول مل يذكر يف 

الن�ض، ومل ي�ساأ ال�ساعر اأن يك�سف عنه. ومن هنا 

)6) �سالح الزهراين، االأعمال ال�سعرية، �ض290.
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ينفتح اأفق الداللة اأمام املتلقي، وُيلقي هذا الغائب 

ظالله على كل التفا�سيل.

ومـــن َثـــمَّ يكـــن اأن نفـــ�سر هـــذا الغائـــب ح�سب 

القرائـــن التـــي ن�ستوحيهـــا مـــن اأفعالـــه )ي�سرق، 

يخطف، يحـــرق، يكوي( ونحوهـــا، اإنها تدل على 

الظلـــم والقـــ�سوة والب�ساعـــة، لقـــد عمـــد ال�ساعر 

ا  اإىل ت�سويـــر الظلم والقهـــر واال�ستبداد وال�سر اأيًّ

كان مـــ�سدره، واأخفـــاه يف البنيـــة الل�سانيـــة ليتم 

ا�ستثمـــار طاقات اللغة الت�سويريـــة ولتت�سع دائرة 

تفـــ�سريه فت�سمل كل الـــ�سور املمكنـــة التي يتجلى 

فيهـــا ال�سراع بني اخلري وال�سر، واحلق والباطل، 

ولعله ا�ستـــ�سراف من ال�ساعر ل�سيء من امل�ستقبل 

القرتان االأفعال بال�سني.

ومن اأ�سكال احلـــذف املتواترة يف �سعر الزهراين 

حـــذف اأحـــد مكونـــات اجلملـــة، »واحلـــذف عند 

البالغيـــني والنحاة لي�س نفًيـــا مطلًقا للمحذوف، 

الظاهـــري  البنـــاء  يف  ظهـــور  عـــدم  هـــو  واإمنـــا 

 )1(

للجملة«

يقول يف ق�سيدة »ال�سفينة«:

ُيراد منك اأن تكوَن... ال تكن.

تياُرهم لو كان �ساخبًا �سينطوي

مطاأطئًا جبيَنه.

�سُيقبلون يجمحون.... ال تكن....

�سُيح�سرون يف ظاللهم �سحى

والوقُت يوم الزينة.

يراد منك اأن تكون... ال تكن

هذا الزمان موبق

ه، ودينه بحفنة يبيع فيه املرُء عر�سَ

الزهراء،  دار  تطبيقية،  ودرا�سات  نظري  مدخل  االأ�سلوبية،  �سليمان،  اهلل  فتح   (1(
القاهرة، بدون تاريخ، �ض140.

يراد منك اأن تكون... ال تكن

فمن حروفك البي�ساء

يبداأ ال�سباح

 
 )2(

تبحر ال�سفينة

يتـــد نـــ�ض ال�سفينـــة يف ت�سعـــة وثمانـــني �سطًرا 

ـــا متخـــًذا مـــن الرمـــز الدينـــي ل�سفينة نوح  �سعريًّ

حموًرا لل�سورة، ويتخذ الن�ض من البناء الدرامي 

املت�ساعـــد و�سيلـــة لتكثيـــف الـــدالالت يف ت�سل�سل 

مت�سق تتواىل فيه ال�سور �سورًة �سورة.

والتقـــى يف هذا الن�ض رمـــز ال�سفينة بداللته على 

النجـــاة مع املهمـــة التـــي ر�سمها ال�ساعـــر لنف�سه 

متخـــًذا مـــن ال�سعـــر و�سيلـــة الإنقـــاذ املجتمع من 

التيـــارات الفكريـــة املختلفـــة التي تهـــدم اأخالقه 

وتبـــدد قيمـــه ال�سامية. ويظهر احلـــذف يف �سياق 

حوار الق�سيـــدة مع ذات ال�ساعر »ُيـــراد منك اأن 

تكـــون... ال تكن... » وللمتلقـــي اأن يت�سور هنا كل 

الدالالت املمكنة من التيـــارات واملذاهب الفكرية 

املختلفـــة التـــي حتـــا�سر ال�ساعـــر مـــن كل مكان، 

وال �سك اأن هـــذا الغمـــو�ض –املتمثل يف احلذف-  

مع تكـــرار اجلملة يف الن�ض يوؤكد كرة التحديات 

والعوائـــق والـــروؤى املختلفـــة التـــي تريـــد �سرف 

ال�ساعر عن طريقه الـــوا�سح الذي ر�سمه لنجاته 

وجناة جمتمعه.

ويقـــول يف املقطـــع الرابـــع مـــن ق�سيـــدة »�سجـــر 

الفح�ساء«:

و�سافرت اأبحث عن لقمة العي�ض، اأ�سكنت 

اأهلي بروحي، واأودعت تلك الغ�سون النديات 

بهو الفوؤاد

)2) �سالح الزهراين، االأعمال ال�سعرية، �ض131.
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وملّا دخلت املدينة... ملّا... وملّا...، ترجلت عن 

�سهوة الطهر، اأ�سرجت رجلي ودافعت �سياًل من 

العابرين، وملّا... وملّا... تذّكرت ذاك اجلواد 

تذكرت نّوارة اللوز واملوز، ع�ّسًا تالعبه الريح، 

 
)1(

طفاًل يطارد جي�ض اجلراد. 

يف هـــذا املقطع تتجلـــى �سورة مـــن �سور اغرتاب 

ال�ساعـــر القـــروي الذي انتقـــل اإىل املدينـــة طلًبا 

للـــرزق، وبرز حذف اأحد مكونات اجلملة عن�سًرا 

داال علـــى جزء غائب مـــن الـــ�سورة، »وملَّا دخلت 

املدينة... ملَّا... و ملَّا... ترجلت عن �سهوة الطهر، 

اأ�سرجـــت رجلـــي ودافعـــت �سياًل مـــن العابرين، و 

ــا...«. يف احلـــذف االأول غابـــت جملـــة  ــا... و ملَـّ ملَـّ

جـــواب الـــ�سرط، ويف مـــوا�سع احلـــذف االأربعـــة 

التالية غاب فعل ال�سرط الواقع بعد »ملَّا« الظرفية 

املت�سمنـــة معنى الـــ�سرط، ويكـــن اأن نالحظ يف 

املقطـــع �سورتـــني متقابلتـــني، �سورة القرية التي 

ا�ستدعاها ال�ساعر مـــن الذاكرة لتعرب عن معاين 

النقاء، واجلمال، والطهر، واالطمئنان، وال�سعادة 

يف حيـــاة القرية، واملدينة التي ملّـــا دخلها ال�ساعر 

اأخذتـــه الده�سة فلم ي�ستطع اأن ي�سف هذا الواقع 

اجلديـــد ف�سكت �سكـــوت احلائر الغريـــب »وملَّا...    

ــا...« كلهـــا �سور غائبـــة توحـــي بعدم  ــا... و ملَـّ وملَـّ

التجانـــ�ض وتوحي بتمـــزق العالقـــات الروحية يف 

هذا املجتمع املدينـــي. وك�سف احلذف عن �سراع 

ال�ساعر مـــع احلياة املادية و�سعـــوره بالقلق وعدم 

االرتياح يف املدينة.

ويقول يف ق�سيدة »اأحبابي«:

كانوا قناديلي التي اأغ�سى بها ليلي

واآمايل التي خيلي على �سهواتها ُيدمي �سالحي

)1( نف�ض امل�سدر �ض176.

كانوا... وكنت... فال ا�سرتاح املتقون من العناء

)2(

وال ا�سرتحت من الغناء.

ق�سيـــدة اأحبابـــي جتربة �سعرية تـــ�سور نوًعا من 

اأنـــواع الغـــدر واأ�سدهـــا اإيالما علـــى النف�س، ذلك 

الغـــدر الذي يقع مـــن االأحبـــاب يف �ساعة حا�سمة 

يكـــون املغدور يف اأ�سد احلاجـــة اإىل اأحبابه الذين 

كان يظن اأنهم �سنده القوي وجندته وقت ال�سدة، 

ولكنه يكت�سف اأنهم هم االأعداء.

وقع حذف اخلرب يف اجلملتني »كانوا... وكنت...« 

ليـــ�سور بـــه ال�ساعـــر البعـــد العميـــق للعالقة مع 

االأحبـــاب، واأنـــه اأكـــرب مـــن اأن ت�سفـــه الكلمات، 

وجـــاءت داللـــة املـــا�سي يف اجلملة موحيـــة باالأمل 

واحل�سرة على هذا الغياب.

واأخرًيا هذه الدرا�سة ت�سع لبنة يف �سرح املقاربات 

النقديـــة لالإبـــداع يف امل�سهـــد ال�سعـــري ال�سعودي 

املعا�سر، ويف جتربة »�سالح الزهراين« على وجه 

اخل�سو�ض، وال اأزعم اأنهـــا جاءت كاملة اأو قريبة 

من الكمـــال، بل ح�سبي املحاولة، وما هي اإال جهد 

املقل، و�ستبقى االأ�سئلة مفتوحة، وتبقى املقاربات 

متجـــددة ما جتـــددت طرائـــق التنـــاول ومناهـــج 

النقد، وزوايا الروؤية. 

)2) نف�ض امل�سدر �ض323.
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امللخ�ص :

متثـــل نظريـــة العـــوامل املمكنة حتـــوال يف درا�سات التخييل، خ�سو�سا ما يتعلـــق بال�سرد؛ فهي حتـــاول الك�سف عن تلك 

املناطق الفا�سلة بني عامل الواقع اخلارجي، وال�سدق الن�سي، واخليال. والعوامل املمكنة يف اأ�سلها نظرية فل�سفية، ولهذا 

تندر تطبيقاتها حتى يف النقد الفرن�سي الذي ن�ساأت فيه، وتعترب اأعمال اأمربتو ايكو اأحد اأهم التطبيقات يف جمال ال�سرد، 

ومتثـــل الرواية التاريخية مبا لهـــا من مرجعية وثائقية اإحدى  اأهم ال�سرديات التي تت�سابك فيها عنا�سر الواقع مع املتخيل 

لتـــ�سكل عـــوامل متعددة االأبعـــاد، ولذا �ستتم معاجلة روايـــة عبد العزيز اآل حممـــود »القر�سان« من خـــالل منظور العوامل 

املمكنة؛ للك�سف عن هذه االأبعاد وما متثله يف الرواية التاريخية يف قطر.

الكلمات املفاتيح:

العوامل املمكنة – ال�سرد – التخييل – الواقع -  ال�سدق- القر�سان – الرواية التاريخية.
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The possible worlds in historical novel
Analytical reading in the novel of «Al Qursan» (the pirate)

Lolwa Hassen I A Al-Abdulla 
Qatar- University

Institut national des langues et civilisations orientales - Paris
Lolwa.alabdulla@qu.edu.qa

Abstract:
The theory of possible worlds represents a transition in fiction studies, especially in 

narration field; it attempts to reveal those areas between the external reality world, textual 
truth, and imagination. 

The theory of possible worlds is philosophical in origin, and therefore its literary 
applications are rare even in the Anglo-Saxon or francophone criticism that produced 
it. However, the works of Umberto Eco were one of the most prominent applications 
in this context. The historical novel, with its documentary reference, represents one of 
the most important narratives that combine reality elements with imagination to form 
multidimensional worlds. By studying «The Corsair», a historical novel by Abdul Aziz Al 
Mahmoud, we are trying to reveal these dimensions through the perspective of possible 
worlds, passing – at the same time – over the representations of historical narrative in 
Qatar.

Key word:
Theory, worlds, fiction, narration, reality,, literary, Al Qursan 
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متهيد 

ك�سفـــت ال�سنوات االأخـــرة عن اإنتـــاج روائي خليجي 

اتـــ�سم ب�سمتـــني رئي�ستـــني، همـــا الزخـــم الفنـــي الكبر، 

والنـــ�سج يف الروؤيـــة واخلطـــاب، وميكن اأن نقـــراأ هاتني 

ال�سمتـــني باعتبارهما من متظهـــرات ال�سياق املنتج لهذه 

النـــ�سو�س؛ فالروايـــة ال ميكـــن قراءتهـــا خـــارج ال�سياق 

الـــذي اأنتجها حتى واإن بـــدت منغلقة علـــى عاملها؛ فاإنها 

–بال�سرورة - منفتحة على �سروط اإنتاجها. 

ومـــن خالل هذيـــن ال�سياقـــني ميكن قـــراءة الرواية 

اخلليجيـــة باعتبارها خطابا متعلقا ببيئته، هذا اخلطاب 

الـــذي يلزمنا لروؤيته ب�سكل وا�سح اأن نو�سع دائرة الروؤية؛ 

كـــي نتمكن من اإحداث عالقات متباينة داخل م�ستوياته، 

هذه العالقات قد تكون عالقات م�سابهة اأو مقابلة، لكنها 

�ست�سهم -حتما- يف تو�سيح جزء من خ�سائ�سه. لذا من 

املهّم اأن تتنـــوع القراءات املبنية على النظريات ال�سردية 

احلديثـــة، والتي تفتـــح املجال وا�سعـــا الإ�ساءة الن�سو�س 

ال�سردية باأفكارها ومعطياتها.

واأحـــد هذه املكونـــات التي تقوم عليهـــا عملية ال�سرد 

هـــو التخييـــل بو�سفـــه اخليط الـــوا�سل ما بـــني عنا�سر 

احلكي، والذي قد ياأخذ املغامرة ال�سردية اإىل اأبعد مدى، 

اإال اأنـــه يظل وفيا للواقع؛ فمنـــذ اأن �سرب )اأفالطون( يف 

جمهوريته م�سطلح )املحاكاة( يف تف�سره للفن، بدا ذلك 

انفتاحا على املعطى املكـــّون للعمل االإبداعي، وقد خالفه 

)اأر�سطـــو( يف مفهوم )املحـــاكاة /mimesis( م�سيفا 

اإليهـــا مفاهيـــم جديـــدة، اإذ الفـــن -يف نظـــره- حماكاة 

للواقع الكائن، اأو الـــذي ميكن اأن يكون، اأو الذي يفرت�س 

اأن يكـــون، ومل يكن ذلـــك �سوى متا�ّسا مبـــا�سرا مع فكرة 

التخييـــل، تلـــك الفكرة التـــي اأ�سبح لهـــا تاأ�سيل فل�سفي 

مت�سعب يف الفكر االإغريقي، ومن بعده الفكر االإ�سالمي، 

وباالأخ�ّس ما متّخ�ست عنه نظرية حازم القرطاجني.

ومـــن ثم ظّلت الفل�سفة هي املنطلق الذي اتكاأت عليه 

نظريـــات التخييـــل، وبقيت وفيـــة له حتـــى يف تطبيقاتها 

االأدبيـــة، كذلك كان احلال مـــع نظرية )العوامل املمكنة( 

التـــي وجدت طريقها للفكر الغربـــي يف �سبعينيات القرن 

املا�سي كنظرية فل�سفية، ثم تبلورت يف �سكل نظرية اأدبية 

علـــى يد )توما�س بافيـــل/ Thomas Pavel( يف كتابه 

 بعد ذلك. 
)1(

)عامل التخييل(

وتفرت�س نظرية العوامل املمكنة وجود عامل واقعي هو 

العامل الذي نعيـــ�سه، وعامل اآخر ممكـــن الوجود، اأو »هو 

؛ فهي بذلك 
)2(

بديـــل ذو م�سداقيـــة للعـــامل احلقيقـــي«

تعتمد مبداأ االإحالة واملرجعية، وتناق�س مفاهيم ال�سدق، 

والكـــذب، وامل�ساكلة، وغرها؛ ولـــذا فهي تقطع �سوطا يف 

تلّمـــ�س البعـــد التخييلـــي، وعالقتـــه بالواقـــع يف االأعمال 

االأدبيـــة وال�سردية منها على وجه اخلـــ�سو�س، والتخييل 

حـــ�سب املعاجم الفرن�سية هو ال�سور العقلية التي ي�سكلها 

الذهن لتمثيل الواقع، �سواء كان هذا الواقع قابال للحدوث 

الفعلي اأو غر قابل للحدوث لكنه ميثل عن�سرا رئي�سا يف 

.
)3(

عملية االإبداع واالإدراك

لكـــن هذه النظرية -كما ذكـــر- ظّلت وفية جلذورها 

املنطقيـــة حتـــى يف حقلهـــا االأدبي؛ لذلك بقيـــت مفاهيم 

ال�سدق، والكذب، واملطابقة مع الواقع، واالإحالة، واجلهة 

Modalité، وغرهـــا تلّح علـــى التطبيقات االأدبية لهذه 
النظريـــة؛ مما قلـــ�س هـــذه التطبيقات علـــى الن�سو�س 

االأدبيـــة وال �ّسيما ال�سردية؛ رمبـــا الأّن مبحث التخييل هو 

(1) Thomas Pavel, Univers de la fiction, Edition de Seuil, Paris 
1988.

(2) Francoise Lavocat, La Theorie Litteraire Des Mondes Po -
sibles, CNRS, Paris, 2010, page 5

()) راجع على �سبيل املثال:
1. Paul Robert: dictionnaire alphabétique analogique de la 

langue française , du nouveau littré le robert, parie XI 
france, 1977,tome3, p598.

2. larousse parie, Jean pierre mével, genevière 
hubelot...:larousse de la langue française, librairie, 1977, 
tome1, p934.

3. Patrik Bacry, Hilene Houssemaine...:larousse dictionnaire 
hubelot, imprimé en france, 1999,P782. 5



82
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

مبحـــث فل�سفي يف االأ�سا�س، ويّظـــل متعلّقا غالبا مب�ستوى 

املفاهيم. 

وتبقى مفاهيم »امربتو ايكو« عن العوامل املمكنة هي 

االأكرث حـــ�سورا يف اجلانب التطبيقي لهذه النظرية، وقد 

 
)1(

انبثقت عن جهود )Thomas Pavel توما�س بافيل(

يف العـــوامل املمكنة طائفـــة اأخرى من الـــدرا�سات تبناها 

جيـــل الحق من النّقـــاد، حاولوا تطبيق هـــذه النظرية يف 

امليدان االأدبي؛ فوجدنا موؤخرا كتاب )فران�سواز الفوكا/ 

( الذي جمعت فيه عددا من 
)2(Francoise Lavocat

املحـــا�سرات، التـــي دارت �سمن حلقـــات بحثية جرت يف 

جامعـــة ال�سوربون بني عامـــي )2006/2005(، وتطرق 

فيهـــا عدد من النقـــاد ملناق�سة مباحـــث خمتلفة يف اإطار 

التطبيق االأدبي لنظرية العوامل املمكنة.

ويف كتابه الرائد )Lector in fabula( القارئ يف 

احلكاية، يتلقف )امربتو ايكو( هذه النظرية من ميدانها 

املنطقـــي ليدخلها يف عامل القـــارئ النموذجي، م�ستغرقا 

يف تنـــاول دور هذا القارئ يف تلّمـــ�س العوامل املمكنة التي 

تنطوي عليها الن�سو�س ال�سردية.

العوامل املمكنة والقارئ يف احلكاية - اأمربتو اأيكو.

املقاربة التي تبّناها ايكو تعتمد على اجلمع بني العوامل 

املمكنة والن�س ال�سردي بعيدا عن املفاهيم املجردة التي 

يعتمدها الفال�سفة للعامل املمكن، والذي هو يف نظر ايكو 

 ،
)3(

»�سروري لكـــي يـــ�سح الـــكالم على توقعات القـــارئ«

وهو عامل يكت�سب وجوده من خالل الن�س، وقوامه اأفراد 

يتمتعون بخ�سائ�س معينة؛ لذا يذهب ايكو اإىل اأّن العامل 

املمكن هو عامل احلكاية، مقابل العامل »الواقعي« املتحقق 

واالأدب  املقارن  االأدب  يف  متخ�س�س  جامعي  واأ�ستاذ  روماين،  اأدبي  ناقد   (1)
الفرن�سي.

(2) امل�سدر ال�سابق.
(() Umberto Eco, Lector in fabula, Le role du lecteur, traduit 

de l`Italian par Myriem Bouzaher, Grasset, Paris 2015; 
pqge 157. 

بالفعل، والذي هو بال�سرورة العامل املرجعي، اأو االإحايل، 

حيث » ل وجود لعـــامل �سردي م�ستقل متاما عن العامل 

. والعامل املمكن هو ح�سب ايكو »بناء ثقايف« 
)((

الواقعـــي«

يتكـــون من نظام مـــن االأبنيـــة عمادها البنـــاء املرجعي، 

الذي ال ميثل العامل الواقعي املجرد فح�سب، بل ما ي�سبغه 

 عليه مـــن معطيات مو�سوعته وثقافته؛ فالعامل 
)5(

القارئ

املمكـــن ليـــ�س معطى جاهـــزا ولكن من الـــ�سروري ربطه 

مب�ستـــوى التلقـــي كي يت�سنـــى اإدراكـــه، ال �سّيمـــا اأّن مبداأ 

امل�ساكلة Vraisemblance من املبادئ التي تنه�س بها 

فكرة العوامل املمكنة، ويعد ذلك اإحالة مبا�سرة للواقع.

ورغـــم اأّن ايكـــو مل يحـــدد خطـــوات اإجرائيـــة لقارئه 

النموذجـــي اإاّل اأّنـــه ا�سرتط فيه مبدئيـــا الكفاية اللغوية، 

والكفاية املو�سوعية، لكن ذلك يجعلنا نت�ساءل اإذا ما كان 

الو�سول اإىل العوامل املمكنة ا�سرتاتيجية تاأويلية بالدرجة 

االأوىل؟

هـــذه النقطة التي تدفع بالدور االأكرب للقارئ يف فهم 

وروؤية العـــامل املمكن، توقـــف عندها البعـــ�س باعتبارها 

اإ�سكاليـــة تلحـــق بفكرة تطبيق العـــوامل املمكنة من خالل 

القارئ، اإذ يطـــرح هنا عبدالفتـــاح احلجمـــري ت�ساوؤله: 

»هـــل تكمـــن معطيـــات العـــامل املمكـــن �سمـــن البنيـــات 

اخلطابية والن�سيـــة للحكاية، اأم �سمن حلظة النتظار 

التي ت�سّكل الأفق التوقعي للقارئ النموذجي؟ وبتعبري 

اآخر: هل لت�سور العامل املمكن عالئق مب�ستوى الكتابة 

)((

؟ اأم مب�ستوى القراءة ؟«

يدرك ايكو جّيـــدا هذه االإ�سكالية وهـــو ينّظر للعوامل 

املمكنة من جهة دور القارئ، اإال اأنه يفرت�س اإدراكا موازيا 

مـــن ناحية املوؤلف حلظـــة اإنتاج الّن�س؛ فـــرى اأّن املوؤلف 

ي�ستح�سر يف ذهنه قارئا منوذجيا ويفرت�س وجوده. على 

(4) نف�س املرجع ال�سابق، �س168 .
(5) واملق�سود به هنا القارئ النموذجي.

(6) عبد الفتاح احلجمري، تخيل ال�سرد والعوامل املمكنة، 
www.saidbengrad.net/al/n7/12.htm

http://www.saidbengrad.net/al/n7/12.htm
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اأّن تطبيقا مماثال على الرواية حمل الدرا�سة، رمبا يدفع 

باجتـــاه روؤية اأكرث عمقا لـــدور القارئ يف تـــ�سور العوامل 

املمكنة.

هنـــا يجـــدر بنـــا اأن نتـــ�ساءل يف اإطار العـــامل املمكن 

- الـــذي هـــو عامل ممكـــن الوقـــوع - مـــاذا عـــن الرواية 

التاريخيـــة التي تتخذ من التاريخ مرجعا لها ؟ هنا يقارن 

ايكـــو بني العـــامل احلكائـــي )املمكن( والعـــامل املرجعي؛ 

فـــرى اأّن الروايـــة التاريخيـــة تتطّلب اإحالتهـــا اإىل عامل 

، وهنا جتري املقارنة لدى القارئ 
)1(

املو�سوعة التاريخية

بني ما يقروؤه وبني عـــامل احلكاية، ورمبا اختلف ما يجده 

عّمـــا يرويه عـــامل املو�سوعـــة؛ في�ستقـــر لديه عندهـــا اأّن 

ما يقروؤه هو رواية خيالية ذات مرجعية تاريخية.

ومـــن اجلديـــر بالذكـــر اأن هـــذا املفهوم ليـــ�س ببعيد 

مّما اأ�سار اإليه عبداهلل اإبراهيم يف اإطار بحثه عن الرواية 

التاريخية – والتي يوؤثر ت�سميتها رواية التخييل التاريخي 

– اإذ يتحدث عن ثنائية حتملها الرواية التاريخية، تتعّلق 
بثنائيـــة اخلطابـــني الروائي والتاريخـــي، »فاملـــوؤرخ يظّل 

متحـــّركا يف جمـــال املرجع، اأّما الروائـــي، فاإّنه واإن رجع 

اإىل الواقـــع ما�سياً اأو حـــا�سراً، يظّل خطابه مندرجا يف 

 
)2(

حقل التخييل«

ومن هـــذا املنطلـــق �سوف تعتمد هذه الـــدرا�سة على 

روايـــة )القـــر�سان( للروائـــي القطـــري عبدالعزيـــز اآل 

حممـــود، تلك الرواية الـــ�سادرة يف طبعتهـــا االأوىل عام 

2011، والتي تطرح نف�سها كرواية تاريخية. 

ويف االإطـــار نفـــ�سه �ستحـــاول الـــدرا�سة االإجابـــة عن 

التـــ�ساوؤالت التالية: ما هي العـــوامل املمكنة التي ت�سنعها 

هـــذه الرواية ؟ وما البناء التخييلي الذي اعتمدته؟ و اإىل 

اأّي مدى يلعب القارئ دورا يف اإبراز هذه العوامل ؟، 

(1) Umberto Eco, Lector in Fabula, page 207
(2) عبداهلل اإبراهيم، التخّيل التاريخي، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بروت، 

الطبعة االأوىل٢٠١١، �س٩ .

و�ستعتمد الدرا�سة حموريـــن اأ�سا�سيني يقومان على : 

اأّمـــا �سوؤال اخلطـــاب  �سوؤال اخلطـــاب، و�سوؤال التلقـــي، 

ف�سنعتمـــد فيه مقاربـــة �سيميائية تداوليـــة تاأويلية، ترّكز 

علـــى العالقات التـــي تبنى ما بـــني الرتاكيـــب والدالالت 

التي حتيـــل عليها، وما بينها وبني ال�سّيـــاق الذي اأنتجها. 

وتنطلـــق هذه الروؤية اأوال من البحـــث يف داللة الرمز، ثم 

تتـــ�سع لتبحث يف داللة ال�سياق؛ فتطرح بالتايل اإ�سكاليات 

تداوليـــة اأو تاأويلية. اأّما فيمـــا يخ�س �سوؤال التلقي ف�سوف 

تعتمـــد هذه الـــدرا�سة االأطروحات التـــي تبّناها )امربتو 

ايكـــو(، مركزة على جانب التلقي يف هذه النظرية، والتي 

تعتمـــد يف جّلها على القارئ النموذجـــي، الذي تكال اإليه 

مهمة ا�ستجالء العوامل املمكنة يف الن�س ال�سردي .

اأوال : البنية اخلارجية :

متثـــل البنية اخلارجية للرواية عن�سرا بارزا يف تلقي 

النـــ�س ومـــن ثم يف بنـــاء العـــامل املتخيل لـــه؛ فالعتبات، 

املتمثلـــة يف : العنـــوان، االإهداء،املقدمـــة، الهوامـــ�س اإن 

ّمـــا العنـــوان فيتبـــدى كبنيـــة �سطحيـــة كا�سفة 
ّ
وجـــدت، اأ

للّنـــ�س؛ فهو املدخل، اأو املثر الب�سري، اأو ال�سمعي االأول 

الذي يظهر للقارئ؛ فيفتح اأمامه عاملا يرت�سم يف خميلته، 

يبـــداأ يف ت�سّور مالمح هذا العـــامل، ويبني عليه تاأويالته 

وافرتا�ساتـــه، وقـــد اكت�سبـــت �سيميـــاء العنـــوان وغرها 

مـــن العتبـــات اأهمية كربى مـــن خالل اإ�سهامـــات جرار 

جينيت يف كتابه )العتبـــات/ Seuils( حيث ق�سّمها اإىل 

عدة اأنواع.

علـــى اأّن العنـــوان – ملـــا لـــه مـــن اأهميـــة – بـــرز يف 

االآونـــة االأخرة كحقل م�ستقل بذاتـــه، وي�ستقطب اهتمام 

عدد مـــن الباحثني، منهـــم بع�س الباحثـــني املنتمني اإىل 

 Ecole normale( مدر�سة املعلّمـــني العليا الفرن�سيـــة

superieure( عـــرب �سل�سلـــة مـــن احللقـــات البحثيـــة، 
التي نظمت بـــني اأعـــوام 2007-2010، حيث متخ�ست 
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هـــذه احللقـــات عـــن اإ�سدار كتـــاب )�سناعـــة العنوان / 

La fabrique du titre(، وهـــو موؤلـــف مـــن جمموعة 
 ،Titrologie مقـــاالت مـــوؤ�س�سة لعلـــم درا�سة العنـــوان

هـــذا امل�سطلح الذي تردد ذكره كثـــرا يف عتبات جرار 

جينيـــت، وتذهـــب هـــذه الـــدرا�سات اإىل النظـــر للعنوان 

نظـــرة جنو�سية generique؛ ما يعنـــي اأّننا ب�سدد علم 

لـــه مباحثـــه وق�سايـــاه ومو�سوعاتـــه وت�سنيفاتـــه اأي�سا، 

درا�سة  اإىل 
)1(

املـــوؤ�س�سني- -حـــ�سب  جلهـــا  ينـــ�سرف 

وظائـــف العنوان وبنائه يف الفنون االأدبية ال �سيما الفنون 

الت�سكيليـــة مـــن خالل مـــر�سد يعنى بـــدرا�سة كل ق�سايا 

. L
,
observatoire du Titre العنوان

فـــاإذا �سّلمنـــا باعتبار توقعات القـــارئ )ح�سب ايكو( 

عامـــال موؤ�س�سا للعوامل املمكنة يف الّن�س، حينئذ قد تبدو 

قراءة العنوان اأمرا ملّحا يف �سياق ا�ست�سراف هذه العوامل 

يف الروايـــة، حيث تـــ�سّكل مدخـــال لهذا العـــامل اأو ذاك، 

وبالتـــايل حت�سر النـــ�سو�س املوازية هنـــا كبنى مو�سحة 

للن�س، ف�سال عن كونها عن�سرا موؤ�س�سا للعامل املمكن يف 

ذهـــن القارئ واإذا �سئنا اأن نذهب اإىل الن�سو�س املوازية 

paratextes بحـــ�سب جـــرار جينيت فـــ�سوف نكتفي يف 
هـــذا املقام بالعنوان والغالف وما تـــ�سّدره من معلومات 

تتعّلق بالرواية.

العـــوامل  وبنـــى  التاأويـــل،  مدخـــل  العنـــوان  اأول : 

املمكنة:

العنــــوان بو�سفــــه »جمموعة من الــــدوال الل�سانية« – 

 تــــوكل اإليه عدة وظائف يف �سياق دوره 
)2(

-Hock ح�سب

كن�س مواز، من هذه الوظائف كما يورد جينيت، التعريف 

بالعمل، وتعيــــني حمتوياته، واإعطائه قيمة قد تكون جذب 

القــــارئ، وهــــي قيمة ذات بعد ت�سويقــــي، وهي يف ذلك قد 

تكون عنوانا ي�سي باملو�سوع، اأو عنوانا يك�سف عن فكرة،

(1) Titrologie : une approche genetique, https://giga.hypotheses.org
(2) Gerard Genette, Seuil, Paris, 2002, page 80

واإذا ما اعتمدنـــا علـــى هـــذه الوظائف التـــي حددها 

جينـــت؛ فاإننـــا جنـــد اأن العنوان هـــو الذي يحـــدد وجهة 

التخييـــل، ومـــن ثم العـــوامل املمكنة التي تبـــداأ يف ت�سكيل 

عنـــوان  يطالعنـــا  الروايـــة  هـــذه  ويف  القـــارئ،  ذهنيـــة 

)القـــر�سان( كعنـــوان رئي�س، دون اأن تعـــزز هذا العنوان 

عناويـــن اأخـــرى م�سانـــدة اأو فرعيـــة، مما يجعـــل العامل 

املتخيـــل الذي بداأ يف التـــ�سكل داخل ذهـــن القارئ يقف 

عند حـــدود االإحـــاالت العامة مل�سطلـــح القر�سنة، الذي 

يرتبـــط بعوامل البحـــر واحلرب، ولي�س علـــى القارئ هنا 

�سوى االنتظـــار كي تـــ�سدق توقعاتـــه، اأو اأن يجد االإجابة 

عن ت�ساوؤالته حول �سخ�سية القر�سان؛ فيم�سي يف عملية 

القراءة �سعيا الكت�ساف عامل اأخذ ينفتح اأمامه، وهنا تبداأ 

مالمـــح العامل املمكـــن )الروائي( يف التـــ�سّكل يف ذهنه،  

بعـــد اأن منحه العنـــوان هنا اإ�سارة البـــدء يف ر�سم ت�سور 

لهـــذا العامل، وهو هنا عامل قد تتحالف فيه الفانتازيا مع 

معطيات التاريخ يف �سورة تقرتب اإىل عامل العجائب، مبا 

يحويه مـــن اأفكار عن القرا�سنة، الذيـــن يجوبون البحار 

ومغامراتهـــم بحثا عن املـــال، والـــرزق، و�سراعاتهم مع 

اأعدائهم على �سطح املاء.

هـــذا امل�ستوى من التاأويل ينكـــ�سف للقارئ من خالل 

مطالعـــة العنـــوان رمّبا للوهلـــة االأوىل، قبـــل الرجوع اإىل 

املو�سوعـــة التاريخيـــة للقارئ، اإذ ينفتـــح املعطى الل�ساين 

املـــوؤ�س�س للعنوان على املعطى الـــداليل املختزن يف العقل 

اجلمعـــي للقارئ، مكّونا بداية العامل املمكن؛ فهذا العامل 

باعتبـــاره من ثمـــار التخييل ال بّد لـــه اأن يتماهى مع فكر 

املتلقي منذ القراءة االأوىل التي تاأخذ يف االنفتاح اأمامه. 

والقـــراءة نـــ�ساط ذهنـــي تفاعلـــي؛ فثمة مـــر�سل هنا هو 

الكاتب، وثمـــة مر�سل اإليه )القارئ(، وثمة حكاية تروى، 

اء( امل�سبعة،  مبا ت�ستح�سره من دالالت »احلكواتي« )احلكَّ

اإذ ينفتح التخييل على عوامل واإن بعدت عن الواقع اإال اأنها 

حتيل اإليه وتكّون مرجعيته.

https://giga.hypotheses.org/
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اإًذا، ميتلـــك العنوان تلك ال�سطوة الداللية – اإن جاز 

التعبـــر- اإذا ما تهّياأ له قارئ نهـــم، اأو منوذجي -بتعبر 

ايكـــو- اعتاد على اقتحـــام العوامل ال�سرديـــة مبا ت�ّسكلت 

لـــه من خربة وثقافة تتيح لـــه اأن يذهب بعيدا يف مغامرة 

القراءة.

تتحرر روايـــة القر�سان من عـــبء اال�ستهالل وتدفع 

بنف�سها مبا�سرة يف عامل القارئ؛ فهي تطرح نف�سها فقط 

من خـــالل الغالف علـــى اأّنهـــا رواية تاريخيـــة، وال تعمد 

اإىل ا�ستهـــالل بغر�س القطيعة - كمـــا جند يف عديد من 

-، اأو التماهي مع العـــامل الواقعي؛ فهي اإّما 
)1(

الروايـــات

تفـــرت�س �سدقـــا وت�سليمـــا مطلقا من جانـــب القارئ من 

خـــالل التمرت�س خلف هذا التو�سيـــف )رواية تاريخية(؛ 

اأو اأّنها تتو�ّسل االن�سياق وراء فكرة التخييل من حيث كونها 

)روايـــة(؛ فهـــي اإذًا تتمو�سع بني العاملـــني، عامل التخييل 

وعـــامل الـــ�سدق، باعتبار ذهـــن القارئ ينـــ�سرف غالبا 

اإىل احلكم على التاريـــخ باأّنه �سدق حم�س. وهو على اأّي 

حال مفتتح ال يخلو من املواربة وحماولة اإيقاع القارئ يف 

منطقة و�سط بـــني العاملني، وهنا رمبا تظهر بوادر العامل 

املمكن لدى املتلقي. وتبـــداأ الت�ساوؤالت تاأخذ طريقها اإىل 

ذهنـــه، هـــل ما �سيقراأ تاريخـــا حم�سا؟ هـــل ياأخذه على 

حممل الت�سليم الّتام باعتباره واقعا تاريخيا ؟ 

اأ�سئلـــة بديهية كهذه رمبـــا تنفتح علـــى جوهر ق�سية 

االإبـــداع، لكـــن هل حقاًّ يفـــرت�س هذا العـــامل التحرر من 

الزمـــن الراهن، والّنكو�س اإىل زمـــن تاريخي؟ هنا اأي�سا 

تفـــر�س اإ�سكالية الزمـــن نف�سها من خالل زمـــن الكتابة 

وزمـــن ال�سرد، اإًذا هذه القطيعة مع الوقت الراهن لي�ست 

متاحـــة باأّي حـــال من االأحـــوال طاملا اأّن القـــارئ حا�سر 

�سمن هذا الزمن؛ فهو اإذا مدعو لي�سهم مبخّيلته يف تلقي 

وتقّبل احلكاية املروية حتى واإن كانت تاريخية.

يف  ينفي  حيث  القا�سمي،  حممد  بن  ل�سلطان  الثائر(  )االأمر  رواية  يف  كما   (1)
مقدمتها اأي �سلة بينها وبني التخييل، ويقدمها للقارئ على اأّنها واقع تاريخي 

حم�س.

ثانيا : البنية العميقة : 

ينطوي الّن�س -الذي مينح نف�سه للقارئ دون تعقيد- 

على بنيـــة تخييلية تتجاوز حدود الـــ�سال�سة التي متنحها 

لغـــة الـــ�ّسرد للّن�س، �سنحاول من خالل هـــذه القراءة اأن 

نقف على هذه البنية من خالل ثالثة م�ستويات، ت�ستبطن 

اإىل حّد ما العوامل التخييلية املمكنة التي تقف خلف البنى 

الظاهرية للّن�س:

عوامل احلكاية وعوامل التاريخ.

1- القر�صان / ارحمة بن جابر

يف م�ستهـــل الروايـــة يف الغـــالف جنـــد العنـــوان 

املتـــ�سدر هـــو »القـــر�سان« )ارحمـــة بـــن جابـــر(، 

وبالّرغـــم مـــن ذلـــك،  نظـــل يف بحث عـــن �سخ�سية 

القر�سان؛ وال ن�سل جلـــواب عن ماهية وكينونة هذه 

ال�سخ�سيـــة اإال يف ال�سفحـــة 19، حني تـــ�سل �سفن 

)ارحمـــه( اإىل ميناء )بو �سهر(، وهنـــا توؤثر الرواية 

االإبقاء على املالمح االأ�سطورية لهذه ال�سخ�سية، فال 

تقطع ب�سفات حمددة لها، بينما يجري �سرد املظهر 

اخلارجي لها دون التبا�س وترّدد:

»طويـــت الأ�سرعة على ال�سفـــن ب�سرعة، وُربطت 

بال�سفـــن الأخـــرى، ثّم هبط منهـــا اأرحمة بن جابر، 

القـــر�سان امل�سهـــور الذي كان اجلميـــع يخطب ُوّده، 

والـــذي كانـــت �سمعته قد مالأت اخلـــط املالحي من 

الهنـــد اإىل البـــ�سرة ومن »اأبو �سهـــر« اإىل مدغ�سقر، 

اأيـــن  اأحـــد  الـــذي ل يعـــرف  ال�سّتينـــي  ال�ّسيـــخ  هـــذا 

اإّنـــه يقيـــم يف قلعـــة  م�ستقـــره؛ فمنهـــم مـــن يقـــول 

خـــا�سة بـــه يف الّدمـــام علـــى ال�ساحـــل العربـــي مـــن 

ا على  اخلليـــج، ومنهـــم من يقـــول اإّن له خمبـــاأً خا�سًّ

ال�ساحل القطري، وبع�سهم يقول اإّنه عقد حلفا مع 

القـــوا�سم، وله هنـــاك منزل وزوجـــة، ولكن كل ذلك 

كان حم�ض اإ�ساعات مل يتّم التاأكد منها.
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كانـــت �سرية اأرحمـــة بن جابر عبـــارة عن اأقاويل 

يتناقلهـــا البحـــارة، وهـــم يتناولـــون الـــ�ساي يف هداأة 

الّليـــل، ي�سّممـــون هـــذه الـــ�سرية كما يريـــدون وكما 

يرغبـــون، ويخلطـــون احلقيقـــة باخليـــال، فبقيـــت 

هـــذه الـــ�سرية امل�سّوهة، والقـــ�س�ض الغريبة مرافقة 

لـــه، ومل يكّلف اأرحمـــة نف�سه بت�سحيحها، بل اأبقاها 

تتحـــرك معـــه اأينما ذهـــب؛ فهي ت�سفـــي عليه نوعا 

)1(

من املهابة التي يحتاج اإليها يف عمله.«

تك�سف بنيـــة ال�ّسرد هنا عـــن الوقوف يف منطقة 

رماديـــة تتاأرجـــح بـــني العـــوامل املمكنـــة التاريخيـــة 

والعـــوامل التخيليـــة الروائيـــة ل�سخ�سيـــة اأرحمـــة بن 

جابر، فينـــاأى الراوي عن الـــ�سرد التاريخي القاطع؛ 

فبالرغـــم من كون التبئر هنـــا �سفريا، ال ينطلق من 

خـــالل اإحدى �سخ�سيـــات الرواية، واإمّنـــا يتكئ على 

�سارد عليـــم، يعرف خبايـــا ال�سخ�سيات وهواج�سها، 

اإاّل اأنـــه ال يجزم بحكاية بعينها مّمـــا يتناوله البّحارة 

عن هـــذا القر�سان، بـــل يوؤثر اأن ينحـــاز لرثثراتهم، 

واأكـــرث من ذلك؛ فهو يتـــ�سارك معهم طائفة االأقاويل 

التي يتناقلونها دون اأن يتبّنى اأحدها. رمبا �سعيا نحو 

تاأ�سي�س �سخ�سية ديناميكية لي�ست فقط يف حترّكاتها 

الفيزيائية ولكن اأي�سا يف جدلية عالقتها مع التاريخ،  

لتظـــل العوامل املمكنة –تاريخيـــة وتخيلية- متداخلة 

وي�سعب الفـــ�سل بينها، لكنها يف نفـــ�س الوقت متثل 

ن�سيجا فنيا حمكما، ال ي�سعر فيه املتلقي باأي ارتباك، 

بقـــدر ما يجد من تنـــوع ل�سرد تاريخـــي ي�سهم ب�سكل 

وا�سح يف بناء عامل تخييلي اأ�سطوري.

هذه امل�سحة االأ�سطورية اإًذا �سرورية الإعادة بناء 

ال�سخ�سيـــة علـــى اأ�س�س تتوافـــق مع معطيـــات العامل 

املمكـــن، الذي يذهب فيه القارئ اإىل خلق ت�سّور عن 

(1) عبدالعزيز اآل حممود، القر�سان، دار بلومزبري-موؤ�س�سة قطر للّن�سر، الدوحة، 
الطبعة الثانية 2012، �س20-19 .

�سخ�سيـــة يرغب يف معرفة تفا�سيلهـــا مع االحتفاظ 

مبا ميكن اأن متنحه خمّيلته عنها، حتى لو تعّلقت هذه 

الت�سّورات بال�سمات الظاهرية لهذه ال�سخ�سية.

وعلى حني يبدو مظهر ابن جابر هنا، متماهيا مع 

مظهـــره االإحايل املرجعي الذي يبدو عليه يف املراجع 

 اإذ ال غرابة فيه وال التبا�س �سوى ما ينبئ 
)2(

التاريخية

عن �سخ�سية هذا تاأثرها وهكذا لبا�سها ! 

»تاأّمل »برو�ض« �سيفه من بعيد، فقد كان اأرحمة 

يلب�ض ثوبا قطنّيا متجعّدا و�ِسخاً ي�سل اإىل منت�سف 

�ساقيـــه، وعليه نطاق و�سع فيه مـــ�سد�سني وخنجًرا 

ذهبّيـــا ثمينـــاً، ويلب�ض عبـــاءة �سوداء �سوفية، وي�سع 

على راأ�سه عمامة �سغرية بي�ساء، وله حلية اأطلقها 

ب�سكل ع�سوائـــي، ومي�سك بيده �سيًفا ل يرتكه اأينما 

ذهـــب، ويـــده الي�سرى قليلـــة احلركة ب�سبـــب �سظية 

بندقية بقيت بها منذ فرتة طويلة«

اإاّل اأّن هذا التحالف غر املعلن بني املوؤلف والقارئ 

 يدفع باجتاه اأن يلّبي 
)3(

-كما يفرت�س امربتو ايكـــو-

ال�سرد بع�سا مـــن تطّلعات القارئ من ناحية املظهر، 

فنجـــد القـــر�سان ذو العـــني الواحدة، الـــذي ذهبت 

املعارك باإحدى عينيه، فتعا�سدت �سورته اخلارجية 

(2) ورد و�سفه يف املراجع التاريخية كالتايل: »لقد كان رحمة يرتدي مالب�س غاية 
بيته  اأنه عندما يخرج من  ومعي�سته، حتى  كانت عاداته  وكذلك  الب�ساطة،  يف 

ي�سعب على املرء اأن مييزه بني اأتباعه، فمالب�سه رثة قذرة، وغطاء راأ�سه كوفية 

التي مل  اأطرافه االأربعة  راأ�سه، وج�سده نحيل وكذلك  مهرتئة تن�سدل من فوق 

تخل من طعنة خنجر اأو حربة اأو اإ�سابة من ر�سا�سة« .

يو�سف اإبراهيم العبداهلل، رحمة بن جابر اجلالهمة وعالقاته بالقوى ال�سيا�سية يف 

اخلليج العربي، دورية )وقائع تاريخية(، مركز البحوث والدرا�سات التاريخية، 

كلية االآداب، جامعة القاهرة، يناير، 2008، �س189 .

ا فاإّنه  ()) يذهب امربتو ايكو يف )القارئ يف احلكاية( اإىل اأّن » املوؤلف اإذ يكتب ن�سّ
تلبث  الفر�سية  اأّن هذه  النموذجي، وطاملا  ي�سوغ فر�سية حول ت�سّرف قارئه 

متعّلقة  الفر�سية  برغم ذلك التكون هذه  بوجوده،  وياأمل  القارئ  يتوقعه  عاملا 

اأن  يكتب ميكن  من  نوايا  كانت  ولئن  النف�سانية.  املوؤلف  بحالة  واإمّنا  بالّن�س، 

يف  ن�سرع  حاملا  فاإّننا  ن�سية،  ا�سرتاتيجية  يف  مندغمة  اأو�ساف  هيئة  يف  تعّمم 

نتعاطى  و�سع  يف  ن�سر  الّن�س،  يتجاوز  فيما  املمكنة  القارئ  توّقعات  و�سف 

نقدية«.  فر�سية  هيئة  على  واإن  القارئ،  حّققها  التي  املمكنة  العوامل  مع  فيه 

�س224.
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مـــع ما يحمله مـــن �سمات املهابة التـــي يثرها يف من 

حوله، لتكتمل بذلك الـــ�سورة التي يفرت�سها القارئ 

عن هذا القر�سان .

»اأّما وجهه فقد كان َينمُّ عن �ساحبه، ففيه جرح 

قـــد امتّد من جبهتـــه الي�سرى، حتى خّده اآخذا معه 

العـــني الي�سرى، و�سوته به بّحـــة وا�سحة، وقد كان 

يتحّدث ب�سوت عـــال حمّركا ذراعيه ب�سبب اأو دونه، 

وكان اإذا اأمـــر نّفـــذ رجالـــه اأوامـــره دون اأن يناق�سوه، 

فهـــم خليط مـــن العرب والبلـــو�ض والعبيـــد، وقليل 

مـــن هنود امللبـــار الذين اأ�سرهم خالل حمالته على 

 
)1(

ال�ّسفن التجارية«

لعل ما يغري بالنظر اإىل العوامل املمكنة يف رواية 

تاريخية، هو هـــذا التقابل الذي حتدثه ما بني العامل 

احلكائـــي والعـــامل املرجعـــي التاريخي، حينئـــذ تبداأ 

مفاهيم امل�ساكلة وال�سدق الواقعي وال�سدق الفني يف 

الت�سّكل يف نف�س املتلّقي، وهي ذاتها مفاهيم ال�سدق 

واحلـــدود واالإحالة التي تتبّناها العـــوامل املمكنة، اإاّل 

اأّننا يف اإطار رواية كهذه نحيل اإىل ال�سدق التاريخي 

الـــذي هو نظر الـــ�سدق الواقعي؛ لـــذا فمن الاّلفت 

للّنظـــر هنـــا اأن يطلق الـــراوي و�سف )�سائعات( على 

طبيعـــة حتركات ارحمـــة بن جابر واأماكـــن معي�سته، 

وهنـــا البد لنا اأن نتوقف اأمام لغة ال�سرد التي ت�ساهم 

ب�سكل الفـــت يف بنية هذه العـــوامل ومرجعياتها �سواء 

اأكانـــت تخييلية اأو واقعية، فكلمة �سائعات امل�ستخدمة 

هنا، تعطي بعـــدا ذا اجتاهـــني، االأول يتمثل يف �سنع 

عـــامل متخيل تتعدد فيه بنيـــة االأ�ساطر التي ن�سجت 

حـــول القر�سان، والثـــاين يحتفظ بالدقـــة التاريخية 

الأن هـــذه االإ�ساعـــات متثـــل تعـــددا للروايـــة وال�سرد 

التاريخيـــني، ،هنا تبدو حرفية املوؤلـــف يف ا�ستخدام 

(1) امل�سدر ال�سابق �س21-20 .

لغـــة ت�ساهـــم يف بنـــاء كل العـــوامل املمكنـــة يف الوقت 

نفـــ�سه، عوامل التخييل وعوامل الواقـــع التاريخي دون 

اأن يوؤثر ذلك �سلبا على البناء الفني املحكم للرواية.

واإذا ما عدنا اإىل القراءة االأولية للبنية ال�سطحية 

املتكئة على العنوان، �سنجد باأّن هذا الو�سف يتماهى 

متامـــا مـــع �سورة القـــر�سان يف الذاكـــرة ال�سعبيـــة 

التـــي متيـــل اإىل اإ�سبـــاغ �سفـــات عجائبيـــة على تلك 

ال�سخ�سية الزئبقية التي حت�سر يف اأّي مكان، ويف كّل 

مكان، فـــ�سال عن كونها �سخ�سيـــة مهيبة، وخميفة، 

وح�سورهـــا ونزولها علـــى اأي �ساطئ يثـــر الّذعر يف 

نفو�س املحيطني، وهذا ما حدث مع املقيم الربيطاين 

»برو�س« ونائبه يف ميناء »بو �سهر«:

» كان »ماثيـــوز« يلهـــث بقـــوة مـــن جـــّراء ركـــ�سه 

كّل امل�سافـــة من امليناء اإىل املبنـــى، ولكّنه ا�ستطاع اأن 

يقول �سيئا تقطعه اأ�سوات لهاثه :

لقـــد لحـــت... بـــوادر... �سفـــن اأرحمـــة... ابـــن 

جابر، يا �سّيدي.

ثّم ركع وا�سعا يديه على ركبتيه من التعب.

كاد »برو�ض« يّغ�ض باخلمر التي ي�سربها بعد اأن 

�سمـــع »ماثيـــوز«، فو�سع الكـــوب بقّوة علـــى الطاولة 

حتى تناثرت اخلمر منه وظهرت رائحتها :

هـــل اأنت واثق مما تقول ؟ لقد اأتى مبّكرا، حتى 

اأبكر مّما كّنا نتوّقع !

لقـــد راأيـــت بيارقـــه ترفرف علـــى �سواريهـــا، مّما 

يعني اأّنه موجود على ظهر اإحداها يا �سّيدي .

اأخذ »برو�ض« قبّعته وم�سى م�سرعا جتاه الباب، 

وهو مي�سح فمه بكّم قمي�سه :

دعنا ل ن�سيع الوقت، فلنذهب ملقابلته....
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»ذهـــب عّبـــا�ض وتـــرك روؤ�ساءه يف املينـــاء بانتظار 

تلـــك ال�ّسفن وركابها، وما اإن ر�ست حتى كان التّجار 

يف الـــ�سوق قد عرفـــوا هوّية ال�سفـــن وركابها، فخّيم 

جـــوٌّ م�سحون باخلوف، و�سكتت الأ�سوات التي كانت 

متـــالأ ال�سوق، وتوارى كثري مـــن الّنا�ض بعيدا خوًفا 

مّمـــا قد يحـــ�سل، حتى اخليـــول واجلمـــال والأغنام 

التي مـــالأت املكان �سجيجا قد �سكتـــت، وكاأّنها تعلم 

)1(

ا قد ا�ستجد« اأن اأمرا مهمًّ

ب من  بينما )ظرف زمان يدل على املفاجاأة مركَّ

)بـــني( و)ما( اال�سمّيـــة الداّلة علـــى وقت حمذوف، 

ويكـــرث ورود )اإذ( كان الـــو�سف الظاهـــري دقيقـــا 

وير�سم ال�سفات اخلارجيـــة لل�سخ�سية بكّل و�سوح، 

كمـــا ورد ذكرها يف املراجـــع التاريخية، واملهابة التي 

تلحـــق بهـــا يف االقتبـــا�س ال�سابـــق هي مـــن عالمات 

انفتـــاح الرواية على عاملهـــا احلكائـــي املتخيل الذي 

ت�سر اإليه جمموعة من االأفكار عن القرا�سنة ومنط 

حياتهم واأماكن وجودهم ، حتى اأّن هذا الوعي بالبعد 

االأ�سطوري الذي حتاول اأن متنحه الرواية لل�سخ�سية 

جنده يظهر على ل�سان احلاكم الربيطاين يف بومبي 

مـــن خالل الّنـــ�س نف�سه : »يحكـــم البحريـــن حاليا، 

قائـــد مواٍل للوهابيني ا�سمـــه اإبراهيم بن عفي�سان، 

لقـــر�سان  داهيـــة، و�سديـــق خملـــ�ض  وهـــو مقاتـــل 

اأ�سطـــوري جتـــوب �سفنه اخلليج وبحـــر العرب ا�سمه 

)2(

اأرحمة بن جابر«

واالإ�سكاليـــة هنـــا تـــربز يف اإقامـــة اأو اإزالـــة هذه 

احلـــدود بـــني العاملـــني، ف�سخ�سية اأرحمـــة بن جابر 

�سخ�سيـــة حقيقية كان لها حـــ�سور يف التاريخ، اإاّل اأّن 

التهيئـــة التي اأحدثهـــا ال�ّسرد يف بدايـــة الرواية جعل 

اإمكانية اإنـــ�ساء هذا العامل املمكـــن اأقرب للتحّقق يف 

(1) امل�سدر نف�سه �س 18 - 19 .
(2) امل�سدر نف�سه �س54 .

ذهـــن املتلّقـــي؛ اإذ يتاأرجـــح الّنـــ�س الـــ�سردي ما بني 

معطيات التخييل ومعطيات التاريخ. 

وهذا لي�س ببعيد مّما ذهب اإليه القرطاجني وهو 

ينّظـــراإىل التخييل  م�ستندا اإىل اأفكار ابن �سينا الذي 

كان يرى يف التخييل عن�سرا يرتبط بالدرجة االأوىل 

بالتاأثر الذي يحدثه يف نف�س املتلّقي :

» وقـــد بـــنّي اأبـــو علـــي ابـــن �سينـــا كـــون التخييل 

ل يناقـــ�ض اليقني وكون القـــول ال�سادق يف مواطن 

كثـــرية اأجنع من الكاذب فقال : »واملخّيل هو الكالم 

الذي تذعـــن له الّنف�ض فتنب�سط لأمـــور اأو تنقب�ض 

عـــن اأمور من غـــري روّية وفكر واختيـــار. وباجلملة 

تنفعـــل لـــه انفعـــال نف�سانيا غـــري فكـــري، �سواء كان 

املقـــول م�سدّقـــا بـــه اأو غري مـــ�سّدق بـــه. فـــاإّن كونه 

م�سّدقـــا به غـــري كونه خمّيال اأو غـــري خمّيل. فاإّنه 

قـــد ي�سدق بقول مـــن الأقوال ول ينفعـــل عنه، فاإن 

قيـــل مّرة اأخرى اأو على هيئة اأخرى انفعلت الّنف�ض 

ادق  عنـــه طاعة للتخّيل ل للت�سديق... والقول ال�سّ

ت�ستاأنـــ�ض  �سيء  بـــه  واأحلـــق  العـــادة  عـــن  حـــرف  اإذا 

بـــه الّنفـــ�ض فرمّبـــا اأفـــاد الت�سديـــق والتخييـــل معا، 

ورمّبـــا �سغـــل التخييل عـــن اللتفـــات اإىل الت�سديق 

.
)3(

وال�سعور به«

وقد جعل ابن �سينـــا التخييل اأو »ال�سورة« ح�سب 

تعبـــريه يف الدرجة الثانية من قوى احل�ض الباطن 

وو�سفهـــا باأنهـــا »القوة التي حتفـــظ ما قبله احل�ض 

املـــ�سرتك مـــن احلـــوا�ض اجلزئيـــة، وتبقى فيـــه بعد 

)((

غيبة املح�سو�سات«

لعّل هـــذا التّماهـــي بـــني الت�سديـــق والتخييل - 

حممد  وحتقيق :  تقدمي  االأدباء،  و�سراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني،  حازم   (()
احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب االإ�سالمي، بروت، �س85،86

(4) اأبو علي احل�سني بن عبد ااهلل بن �سينا: النجاة يف املحكمة املنطقية والطبيعية 
واالإلهية، ط2 ،مطبعة ال�سعادة، القاهرة، 8)19 م، �س)16
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ح�سب »ابن �سينا«، الـــذي هو نف�سه املمكن واملرجعي 

يف »العـــوامل املمكنـــة«، وهـــو ذاتـــه العـــامل احلكائي 

والعـــامل املرجعي وفق »امربتـــو ايكو« – هو ما يذهب 

اإليه الـــ�ّسرد يف هذه الرواية، حـــني يختار اأن يتاأرجح 

ما بـــني االأ�سطوري واالإن�ساين يف �سخ�سية اأرحمة بن 

جابـــر، القر�سان الـــذي منحه اأعداوؤه مـــن االإجنليز 

هذا اّللقب، مثلما ذهبـــوا اإىل منحه هذه االأو�ساف : 

اأ�سطوري، مهيب، مرعب، يجوب البحار، ... اإلخ . 

ويف حـــني تذهـــب الروايـــات التاريخيـــة اإىل اأّن 

اأرحمـــة بن جابر كان قر�سانـــا �سهما، مل يعرف عنه 

اأّنـــه غدر باأ�سحابـــه اأو حلفائه، فاإغاراتـــه مل تكن اإاّل 

بهدف تقوية جانبه من اأجـــل ا�سرتداد حقه امل�سلوب 

مـــن اأبنـــاء عمومته من اآل خليفـــة،  »ومل يكن رحمة 

يبتغـــي ال�سطـــو من غزواتـــه ومعاركـــه البحرية، بل 

قـــ�سد منها تنمية قوتـــه البحرية لتكون عوناً له يف 

تهديـــد اأعدائه مـــن اآل خليفة، لي�ستطيع اأن يطالب 

بحقـــوق اجلالهمة، اأو على الأقل ثمن معاونته لآل 

خليفـــة يف ال�سيطـــرة علـــى البحريـــن، ولكـــن عندما 

تنكـــر اآل خليفـــة لـــه، واجههـــم بالعـــداء، واعتربهـــم 

مغت�سبـــني للبحرين، وق�سى �سنـــوات حياته يبتغي 

القـــ�ساء عليهم وال�سيطرة على البحرين، ولذا كان 

.
)1(

ي�سع نف�سه يف خدمة اأعدائهم«

لـــذا تذهـــب الروايـــة اإىل تلّم�س هـــذا اجلانب يف 

�سخ�سية ابن جابر؛ اإذ ال تقف عند حدود االأ�سطورة، 

اأو املهابة واخلـــوف اللتني يثرهما يف نفو�س اأعدائه، 

واإمّنا تن�سرف اأي�سا اإىل االإن�ساين فيه؛  فنجده يهرع 

اإىل تنبيـــه �سديقـــه اإبراهيم بن عفيـــ�سان باخلطر 

الـــذي يتهدده، يف الوقت نفـــ�سه الذي يتهّرب فيه من 

توقيع اتفاقية مع االإجنليز �سد حلفائه من الوهابيني 

والقوا�سم .

(1) يو�سف اإبراهيم العبداهلل، رحمة بن جابر اجلالهمة وعالقاته بالقوى ال�سيا�سية 
يف اخلليج العربي، �س215 .

كمـــا مت�سي الّرواية يف �سرد احلزن الذي يعرتيه 

كّلما مّر بجزيرة البحرين التي �سارك هو واأبناء قبيلته 

من اجلالهمة يف حتريرها مـــن الفر�س بالّتعاون مع 

اأبنـــاء عمومتهم من اآل خليفـــة، اإاّل اأّن قتاله ال�سر�س 

هذا - الذي خ�سر فيه عينه الي�سرى وتعطّلت فيه يده 

عـــن احلركة – مل ي�سفع له عند اأبناء عمومته الّذين 

تنّكروا له :

»كان ينتاب اأرحمة �سعور غريب حاملا يتّجه جتاه 

هـــذه اجلزيرة، �سعور ل يفهمـــه بّحارته، فهو يتاأّمل 

اأ�سجار الّنخيل من بعيد، ويكاد ي�سمع بّحارته �سوت 

تنّفـــ�سه العميق حني يكـــون قريبا منها، ولكن ما اإن 

يتحـــّدث اأحـــد عـــن البحريـــن حتـــى تتغـــرّي �سحنته، 

ويبـــداأ جـــ�سده بالرتعـــا�ض، ومنـــذ اأن لحظـــوا عليه 

ذلك اآثروا ال�سكوت وعدم احلديث حتى يتحّدث هو 

. 
)2(

عنها«

ففـــي حواره املطّول مع ابـــن عفي�سان بعد حادثة 

ا�ستيالئه علـــى ال�ّسيف، تنك�سف لنا هذه اجلوانب يف 

نفـــ�س القر�سان/ابن جابر، هـــذا املخيف الذي ميالأ 

�ساحل اخلليج رعبا، كيف ي�سطو عليه احلزن، وتعتمل 

يف �سدره مـــرارة نكـــران اآل خليفـــة لـــه. هنـــا يذهب 

ال�ّسرد اإىل تفكيك مكّونات هذه ال�سخ�سية، والغو�س 

بعيـــدا يف �سبيل قـــراءة اأكرث وعيا مل�سّببـــات تكوينها. 

يعي اأرحمة اأّن االنتقام هو املحّرك لكّل ما يفعل، واأّن 

هذا االنتقام قد اأتى على االإن�سايّن فيه، هذا اجلانب 

الـــذي ي�ستيقظ بداخلـــه عندما يتعّلـــق االأمر بعالقة 

�سداقة جتمعه بابن عفي�سان؛ في�سرد عليه تفا�سيل 

حياته باأريحية تغيب متاما يف ح�سور اأعدائه :

معّقـــدة  م�ساألـــة  هـــذه  النتقـــام  م�ساألـــة  »اإّن 

يا اإبراهيـــم، األ توؤيـــدين فيمـــا اأقـــول ؟ ما اإن متتلئ 

قلـــوب الّنـــا�ض حقـــدا حتـــى تتحّجـــر وتتوّقـــف عـــن 

(2) القر�سان، �س46.
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اخلفقان بنعومة، وت�سبح كالوح�ض الذي ل يرتوي 

اإّل بروؤيـــة املـــوت والّدمـــاء، لقـــد اأ�سبحـــت وحـــ�سا يا 

�سديقي؛ فقـــد قتلوا كّل جانب اإن�سايّن يّف، فلم اأعد 

ذلـــك الّرجـــل الـــذي يلعب مـــع ابنـــه بـــ�سر، ومل اأعد 

الّرجـــل الذي ينّظف جياده ويعتني بها ويطعمها .. 

 
)1(

اإّنني اإن�سان خمتلف«

ثّمة عامل ممكن يقف خلف هذا احلوار، ي�ستجلي 

بواطـــن ال�سخ�سية، ويتـــ�ساءل عن احلـــدود القائمة 

ما بـــني القر�سان واالإنـــ�سان، ما جرى على ل�سان ابن 

جابـــر هو لـــ�سان حـــال املتلّقي الـــذي بعـــدت امل�سافة 

الزمنيـــة بينـــه وبـــني تاريـــخ اأرحمة، والـــذي يتعاطى 

مع هـــذه ال�سخ�سية علـــى اأّنها تاريخ يقبـــل امل�ساءلة 

والّنظر.

2- العجائبي والتاريخي :

رحلة ال�صيف :

يفـــرت�س اخلـــّط الـــ�سردي للروايـــة رحلـــة تبدو 

عجائبيـــة ل�سيـــف غـــر تقليـــدي؛ مطّعـــم باجلواهر 

ي�سا مللـــك اإجنلرتا،  واالأحجـــار الكرميـــة، �سنع خ�سّ

اإاّل اأّنـــه يف �سيـــاق �سراع االجنليـــز مـــع اأعدائهـــم يف 

املنطقة، �سي�سبح و�سيلـــة ال�سرت�ساء اإبراهيم با�سا، 

قائـــد جيـــو�س حممد علـــي املتجهة لقتـــال الوهابيني 

واإنهاء نفوذهم يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية. 

يعهـــد احلاكـــم الربيطـــاين يف الهنـــد اإىل الكابـــن 

»�سادلـــر« القيـــام مبهّمـــة تو�سيـــل هـــذا ال�ّسيف اإىل 

اإبراهيم با�سا. خّط �سر الرحلة كان من املفرت�س اأن 

يكـــون كالتـــايل: بومبي-عمان-البحرين-االأح�ساء-

االأرا�سي املقد�سة يف غرب اجلزيرة العربية. 

يـــو�سي احلاكـــم الربيطـــاين الكابـــن »�سادلـــر« 

بعبـــارة بعينهـــا تتكرر يف ثالثة مـــوا�سع من الرواية : 

(1) نف�س امل�سدر ال�سابق �س101 .

»نعـــم يا بني، هـــذا مفتاح مهّمتك، عليك اأن حتافظ 

.
)2(

عليه بحياتك«

ويف مو�سع اآخر : »- ا�سمع يا بني، اإّن هذا ال�ّسيف 

.
)3(

هو مفتاح مهّمتك، فدونه لن تنجح اأبد..«

ويف مـــو�سع ثالث : »حافظ علـــى ال�ّسيف يا بني، 

اإبراهيـــم  لقلـــب  مفتاحـــك  اإّنـــه  لـــك  قلـــت  فكمـــا 

.
)((

با�سا«

ويبـــدو اأّن هـــذا ال�ّسيف هـــو مفتـــاح االأحداث يف 

الروايـــة اأي�سا؛ اإذ بعد اعـــرتا�س �سفينة »�سادلر« من 

قبل اأرحمة بن جابر وا�ستيالئه على ال�ّسيف واإف�ساله 

ملهّمتـــه، ياأخذ اخلّط ال�سردي بعـــدا ت�سويقيا يتماهى 

مـــع �سورة القرا�سنـــة ومـــا متتلـــئ بـــه حياتهـــم من 

مغامـــرات تغّذي الذاكرة العجائبية يف ذهن القارئ. 

تلك الـــ�سورة التي ال تبتعد عن عـــوامل البّحارة التي 

تزخر بهـــا حكايات األف ليلة وليلـــة، اأو حتى حكايات 

مغامـــرات الفـــر�سان التي تغـــّذي الذاكـــرة ال�سعبية 

الغربية. 

فظهور ال�ّسيف مبوا�سفاتـــه التي يربزها الّن�س، 

فهو ذو نقو�س تزّين الّن�سل »وكانت عبارة عن ثعبان 

كبري يلتّف حول نف�سه يف قاعدة ال�ّسيف، وميّد راأ�سه 

اإىل الّطـــرف حيث يفتح فمه ليخـــرج ل�سانه منتهّيا 

بحـــّد ال�ّسيف القاطع. اأّمـــا قب�سة ال�ّسيف فقد كانت 

مطّعمة بخم�سة اأحجـــار كرمية بالّلون الأحمر من 

كّل جهـــة وحجـــر كـــرمي كبـــري يف قاعـــدة القبـــ�سة، 

ّمم ليكـــون خفيف الـــوزن، قاطع احلّد،  وال�ّسيـــف �سُ

 . هـــذا ال�ّسيف الهندي - الذي 
)5(

�سهـــل ال�ستخدام«

يتّنـــا�س يف و�سفه مـــع ما حتمله الّذاكـــرة العجائبية 

عة باجلواهـــر يف حكايات األف ليلة  من �سيـــوف مر�سّ

(2) القر�سان، �س35 .
()) امل�سدر ال�سابق �س53 .

(4) امل�سدر ال�سابق، �س56 .
(5) نف�س امل�سدر ال�ّسابق �س96 .
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وليلة - كان �سرورّيا لتكتمل �سورة القر�سان، وحبكة 

االأحداث اأي�سا، ففيما ي�سبه فكرة الوظيفة لدى بروب 

يف )مورفولوجيـــا القـــ�سة( تذهـــب فر�سيـــة القارئ 

اإىل اأّن هـــذا ال�ّسيف الذي �سّلمـــه احلاكم الربيطاين 

يف بومبـــي للكابن �سادلـــر، كان �سيقع حتما بني يدّي 

ابـــن جابر، وهو القر�سان الذي يجـــوب البحار بحثا 

عـــن الغنائم، و�سعيا النتقام ينت�سر له على خ�سومه 

مـــن اآل خليفـــة الذين �سلبوه حّقه بعـــد اأن مّكنهم من 

جزيرة البحرين.

تاأخـــذ حكاية ال�ّسيف بعدا اآخر بدءا منذ اّللحظة 

التـــي ي�ستبـــك فيهـــا اأرحمـــة بن جابـــر مـــع ال�سفينة 

الربيطانية وي�ستويل على ال�ّسيف؛ اإذ يثر �سّده نقمة 

الربيطانيـــني الذيـــن كانوا قـــد دخلـــوا يف اتفاق معه 

اأاّل يتعّر�س ل�سفنهـــم، فتت�ساعد رغبتهم يف الق�ساء 

عليـــه، وياأخذون يف ح�سد القوى �سّده. ينتهي ال�ّسيف 

بعـــد �سل�سلة من املغامـــرات اإىل االإجنليز مرة اأخرى 

لكـــن عن طريـــق اأرحمة هذه املرة ! علـــى اأّنه �سيكون 

�سببـــا يف اإنهـــاء عالقتـــه بابنه بـــ�سر، الـــذي يتحايل 

الأخـــذ ال�ّسيف من اأبيه، فيعتـــرب ابن جابر هذه خيانة 

و�سربـــة قا�سمـــة بل هـــّي االأكـــرث مـــرارة يف حياته : 

»يا بن عفيـــ�سان، مل يبَق يف جـــ�سدي ع�سو اإل وذاق 

طعـــم الّنـــ�سل اأو الـــّر�سا�ض  �سوى قلبـــي الذي �سلم 

طـــوال هـــذه ال�ّسنـــني، ولكنـــه ُطعـــن اليـــوم ب�سّكـــني 

 
)1(

م�سمومة، وما اأظّنه �سيخفق كثريا«

بعـــد اأن تنف�سم عالقـــة االأب وابنه ب�سبب حكاية 

ال�سيـــف الهندي، ياأخـــذ اخلّط الـــ�سردي  يف الرواية 

م�ساريـــن متوازيـــني، االأّول ينطلـــق مـــع اأرحمة الذي 

ياأخـــذ يف التوّجـــه نحو خ�سومه، ويغـــرق يف تفا�سيل 

(1) نف�س امل�سدر ال�سابق �س169 .

اتفاقيات مع االأطراف املت�سارعة يف اخلليج، م�سّنفا 

اإياهم اإىل حلفاء وخ�سوم، بينما ياأخذ اخلّط الثاين 

م�ساره من خالل ب�سر بن اأرحمة الذي يرافق الكابن 

�سادلـــر يف رحلتـــه لت�سليـــم ال�ّسيـــف اإىل غايته حيث 

»اإبراهيم با�سا« .

لـــذا كانـــت الفـــ�سول التـــي انطـــوت علـــى رحلة 

ال�ّسيـــف الهندي هي االأكرث ت�سويقا يف احلكاية، حتى 

ن يف بع�س مراحلهـــا اأّن ال�ّسرد يتمحور حول رحلة  ظُّ

ال�ّسيـــف هـــذه، اإال اأن احلكايـــة املـــ�سدودة دومـــا اإىل 

عاملهـــا املرجعي )التاريخي( قّيدت هذه املغامرة من 

الذهاب اإىل اأبعد من ذلك . 

3- الف�صاء التخييلي :

يحقق الفـــ�ساء يف النًّ�س الـــ�سردي بعدا تخييليا 

لدى القارئ، والف�ساء من املباحث التي ميكن ربطها 

مبـــا�سرة بالعامل املمكن، اإذ نتحدث هنا عن عمليات 

اإحالة اإىل املرجعية يقوم بها املتلّقي. ويرتبط الف�ساء 

غالبا باملكان، لكّنـــه يذهب اأي�سا اإىل اأبعد من ذلك، 

اإذ يجـــري احلديـــث يف اإطار نظرية العـــوامل املمكنة 

عن اجلهـــاز Dispositif وهو معطـــى من معطيات 

الفـــ�ساء املرجعـــي ويحيـــل اإىل »مـــا يجمـــع اأماكـــن 

 ، ومرة اأخرى 
)2(

متعالقـــة يف فـــ�ساء مرّكـــب واحـــد«

يح�سر دور القارئ هنا باعتبار اأّن هذا اخليط الذي 

يجمع هذه املتعالقات يرتبط بتلقيه.

يف اإطـــار �سعيهـــا اإىل بنـــاء  عوامل عـــدة م�سغرة 

يف اإطار عامل واحد ترتكـــز عليه بنية ال�سرد، �ستعرب 

الرواية عدة م�ستويات لتلتقي بعدها يف ف�ساء واحد، 

وميكن اأن ننظر لهذه امل�ستويات كالتايل :

القاب�سة  القا�سي،  حممد  اإ�سراف :  املوؤلفني،  من  جمموعة  ال�سرديات،  معجم   (2)
الدولية للنا�سرين امل�ستقلني، الطبعة االأوىل 2010، �س8)1.
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العامل املكاين :

والف�ساء بو�سفه حا�سنة زمانية ومكانية وفكرية 

يف االآن ذاتـــه، ال بـــّد اأن ميـــّر عرب هـــذا اجلهاز، وهو 

املعطـــى الـــ�سردي االأول الـــذي تبداأ العـــوامل بعده يف 

التكـــ�ّسف للقـــارئ، لذا ليـــ�س من ال�سدفـــة اأن تاأخذ 

الروايـــة بر�سم عوالهمـــا املكانية من خـــالل عناوين 

فرعيـــة حتـــّدد اأمكنة االأحـــداث يف بدايـــة كّل ف�سل، 

ليبـــّداأ ذهن املتلقي يف اإحداث هـــذا الربط بني عامل 

احلكاية والعامل املرجعي )االأمكنة التاريخية(. 

ال تقتـــ�سر العـــوامل املمكنـــة على فكـــرة فر�سية 

الـــ�سدق والكـــذب اأو امل�سابهة مع الواقـــع فقط، ففي 

روايـــة مثـــل )القـــر�سان( يحـــ�سر الـــو�سف بو�سفه 

عنـــ�سرا فاعال يف بنية التخييل يف الرواية، اإذ تنفتح 

الرواية على اأبنية مكانية متعددة، وينطوي كل مكان 

فيها على و�سف للفـــ�ساء، ومتّر الرواية بجهاز يتخذ 

مـــن عـــدة اأماكن عنـــا�سر لـــه، فانطـــالق ارحمة بن 

جابر مـــن ميناء بو �سهر على ال�ساحـــل الفار�سي من 

اخلليج، اإىل جزيرة البحرين، ثم �سبه جزيرة قطر، 

ثـــم قلعة الدّمام، ووقع االأحداث يف اأماكن مثل ميناء 

»بليمـــوث« مرورا ببومبي علـــى ال�ّساحل الهندي، اإىل 

ميناء م�سقـــط على �ساحل عـــدن، اإىل ظهر ال�سفينة 

اإيدن، اإىل �سفينـــة الغطرو�سة.... مع ما تنطوي عليه 

هـــذه االأماكن من و�سف للموانـــئ  واأحوال الب�سر يف 

كل مينـــاء ومدينـــة وعلى ظهر كّل �سفينـــة؛ هنا تاأخذ 

مو�سوعة القارئ يف تقفي اآثار هذه املعلومات، فيثبت 

اأّن للـــو�سف اأ�سال مرجعيـــا  يتمثـــل يف كتـــب التاريخ 

واالأر�سيـــف، علـــى اأّن عمليـــة التخييـــل ذاتهـــا وبناء 

العـــوامل هي مـــن معطيات الـــ�سرد نفـــ�سه، هنا يتكئ 

التخييـــل وبنـــاء العوامل علـــى ما يحدثه الـــ�سارد من 

عمليات تاأثر عقلي يف املتلقي .  

وكما يذهب ايكو فاإّن » اأّي عامل حكائي ل ي�سعه اأن 

يكون م�ستقال ا�ستقالل ناجزا عن العامل الواقعي« 

وقـــد تـــ�سدق هذه املقولـــة على م�ستـــوى اخلطاب يف 

هذه الرواية حني يبدو التفاعل بني العاملني قائما من 

خالل ال�سورة، اإذ توؤدي  تقنية امل�سهد دورا كبرا يف 

تكويـــن هذه العـــوامل . هذه التقنية التـــي ت�ستفيد من 

املعطيـــات ال�سينمائيـــة يف كثر من االأحيـــان، فيبدو 

وكاأّن التاريـــخ القـــدمي يتماهى مع املخيلـــة الب�سرية 

للقارئ، اإذ يتوجه اإىل قـــارئ خرب هذه امل�ساهد التي 

تنتقل بني موانئ بريطانيا والهند واخلليج، ال�سّيما مع 

الت�سدير املكاين الذي ي�سبق كّل ف�سل، وهنا ي�سبح 

ذهن امللّقي مهّيئا لتمّثل الف�ساء الذي ينتظم ال�سرد، 

خـــا�سة يف حال تكّررت �سورة املـــكان الذي تدور فيه 

االأحـــداث. فاالأماكن املفتوحـــة واملغلقة تتعا�سد كلها 

لتـــ�سّكل جهازا  dispositif يجمـــع املتعالقات وتعرب 

مـــن خالله احلكاية. ففي حتـــرّكات القر�سان، �سار 

لـــدى القارئ ت�سّور باالأماكن التي يرتّدد عليها، حتى 

اأ�سبح مـــن امل�سّلم به لدى القـــارئ اأّن احتمائه بقلعة 

الدّمـــام، اأو جلوئـــه اإىل خمبئـــه يف الزبـــارة هـــو من 

قبيل التقـــاط االأنفا�س مثـــال، اأو التفكر يف اخلطوة 

القادمة. 

كمـــا اأّن رحلة »�سادلـــر« و»ب�سر بـــن ارحمة« عرب 

حـــراء كانت من قبيل ر�سم �سورة موازية ملا كان  ال�سّ

عليه اخلليج ذلك الوقت؛ فبينما كان البحر تت�سارع 

عليه القوى ال�سيا�سية من اأجل ال�سيطرة على موانيه، 

كان الـــو�سع يف ال�سحـــراء ال يقـــّل �سراوة من خالل 

راع الدائر بني الوهابيـــني وامل�سريني واالأتراك  ال�سّ

اآنذاك. 

و كاأّن ال�ّسرد هنا يحاول اأن يقيم �سورة بانورامية 

لزمن القـــر�سان، ويلتقط ذلك اخليـــط الذي يربط 
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ما بـــني التاريخ وما بـــني روؤية الّتاريـــخ، فحني ميتزج 

االإنـــ�ساين باالأ�سطـــوري، والتاريخـــي بالتخييلي تبداأ 

حـــدود العوامل يف االن�سهار ببع�سهـــا موؤ�س�سة للعامل 

املمكـــن، العـــامل احلكائـــي الـــذي ن�ستطيـــع اأن نطلق 

عليـــه رواية تاريخية تاأخذ مـــن كل �سيء بطرف، من 

املرجعية ومن التاريخ ومن الواقع ومن اخليال اأي�سا؛ 

فاأحـــزان اأرحمة بن جابر، والغـــ�سة التي ي�ست�سعرها 

عمـــره كّله مل يقدنـــا اإليها االأر�سيـــف وال كتب التاريخ 

واإمّنـــا هي من هبات العامل املمكن الذي ت�سنعه هذه 

الرواية .

خال�صة البحث:

يف »القـــر�سان« رمّبا جند اإجابات عـــن اأ�سئلة  كثرة 

قد متـــّر بخاطر القـــارئ العـــادي، لكّن اأكرثهـــا اإحلاحا 

هـــو ما يتعّلـــق باإقامة حكم علـــى �سخ�سيـــة »القر�سان«، 

هـــل كان مقاوما لالإجنليز؛ القـــوة االأعظم يف املنطقة يف 

ذلـــك الوقـــت ؟ اأم هل كان جماهـــدا – بتعبر الوهابيني 

وحلفائهـــم القـــوا�سم ؟  اأم هـــو جمرد طامـــع ي�سطو على 

ال�سفـــن من اأجل املال ؟ اأم هـــو حاقد، ت�ستويل على عقله 

فكـــرة االنتقـــام مـــن خ�سومـــه ؟ ورمّبا كان هـــذا االإطار 

الـــذي يثر هذه التـــ�ساوؤالت واالأفكار واالأحـــكام كّلها، هو 

العامل املمكـــن الذي تتلّم�سه اأي روايـــة حني تقيم عواملها 

التخييلية.
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امللخ�ص :

 حتـــاول هذه املقاربة الرتكيز على اجلانـــب الثاين من الوعي اجلمايل لل�سيميائيات، باتخاذهـــا البعد ال�ّسو�سيولوجي 

اأ�سا�سا معرفيـــا لهـــا، متكئة على طروحـــات فل�سفة ما بعد احلداثـــة) postmodernism (، وقد اتخـــذْت من حقل نقد 

الّنقـــد منطلقـــا اإجرائيا تعتمده الإثبـــات روؤيتها اخلا�سة للن�س، وقد متَّ ذلك من خالل اختيـــار جتارب نقدية عربية حللْت 

الّنـــ�س الق�س�سي على وفق منهـــج �سو�سيو �سيميائي، ملحاولة الو�سول اإىل منهج متكامل يف ك�سف اآليات تكون �سنن الّن�س 

ال�سردي على وفق العالقة الدينامية بني ما هو جمايل وما هو واقعي، وهو ما �سعْت اإليه املقاربة لك�سف اليات تاأويل مغايرة 

للعالمات عن طريق املنهج ال�سو�سيولوجي املعا�سر لتحوالت الّنظرية الّنقدية. 

الكلمات املفاتيح:

داللة، تاأويل، �سرد، ن�س، ما بعد احلداثة
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Text Code 
Towards a Social Interpretation of the Narrative Sign 

Modern Literary Criticism as an Exampl

 

Dr. Khalid Ali Ya’as 
University of Diyala - Iraq

khalidyaas@yahoo.com

 

Abstract
The approach adapted in this study focuses on the other side of the aesthetic 

consciousness of semiotics, taking the sociological dimension as a cognitive basis, relying 
on the philosophy of post-modernism.

Metacriticism (i.e. criticism of criticism) represents a procedural starting point for 
this study to prove its own view of the text. Therefore, some Arabic critical experiences 
were selected to analyze the narrative text according to a socio-semiotic approach. The 
aim of this is to arrive at an integrated method that helps in discovering the formation 
techniques of the literary text in accordance with the dynamic connection between what 
is aesthetic and what is realistic. This comparison aims at revealing different techniques 
of interpretation of signs according to the modern sociological approach of the critical 
theoretical changes.

Key word:
Code، Text، Interpretations، Narratives، postmodernism 
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 املدخل:

 اإّن عمليـــة البحـــث امل�ستمـــر عن منهـــج متكامل من 

حيث قدرته على قراءة اجلوانـــب املتعددة للن�س االأدبي 

جماليـــة و�سياقيـــة واأيديولوجيـــة، لهـــي الهـــم ال�ساغـــل 

للنقـــاد االجتماعيـــني املواكبـــني معرفيا وفكريـــا وروؤيويا 

لتحـــوالت الّنظريـــة الّنقديـــة يف مرحلة ما بعـــد احلداثة 

)postmodernism(، واإذا كان املنهج الّنقدي – كما 

هو معـــروف – طريقة تفكر واأ�سلـــوب يف االإجراء وروؤية 

يف التفكيـــك من وجهة نظر خا�سة، فـــاإّن ذلك ي�ستوجب 

اأْن يكون املنهج ال�سو�سيولوجي – هنا – معرّبا يف اأ�سلوبه 

واأدواته وروؤاه عن الّتحوالت املعرفّية والثقافية الكربى يف 

هذه املرحلة املتقدمة من تاأريخ الفكر االإن�ساين، وبهذا فقد 

احتمى مبا بعد احلداثة بو�سفها مظلة فكرية عامة يفيد 

منها علـــى وفق املواءمة االأيديولوجيـــة يف معاجلة املنهج 

والنظرية فل�سفيا ومعرفيـــا للنزوع نحو الّن�س، مبمار�سة 

علميـــة تفيـــد من املناهـــج التـــي �سادْت يف مرحلة ما بعد 

البنيويـــة ؛ واإدخالها يف �سياقات التاأويـــل ال�سو�سيولوجي 

للو�سول اإىل روؤية �سو�سيوـــ نقدية مواكبة لتطورات الّن�س 

ومكوناتـــه البنائيـــة بو�سفـــه كتابة متجاوبة مـــع العاملني 

ال�ّسو�سيو ثقايف من جهة والتلقي من جهة اأخرى .

 فاحلديث عن املناهج الّنقدية ملا بعد احلداثة خالل 

عالقتها بالتحليـــل ال�سو�سيولوجي لالأدب �سيو�سلنا حتمًا 

اإىل امتزاج منهجني معا�سرين مثل: ال�ّسيميائية والتاأويل 

بتداخلهمـــا مـــع الروؤيـــة الواقعية للن�س، وقـــد وعى ذلك 

بعـــ�ُس الّنقاد العرب املعا�سرين ؛ باحثني فيه عن اأ�سلوب 

ي ونتائجه  جديد ملزاوجة طروحـــات املنهج ال�ّسو�سيو ن�سّ

مـــع هذين املنهجني الّن�سيني للـــو�سول اإىل ما �سّماه بير 

زميـــا )�سيميائيـــة جديـــدة اجتماعية( ترتكـــز مقوالتها 

االأ�سا�سية على مفاهيم ال�ّسيميائية وحماولة اإظهار البعد 

االجتماعـــي لها، وهو اإظهار ينه�س يف حقيقته من اآليات 

تاأويل الّن�س للو�سول اإىل معرفة نهائية للمعنى وانفتاحه 

علـــى ما هو �سو�سيولوجـــي اأو اأيديولوجـــي، واإذا كان علم 

االجتمـــاع الكيفـــي ي�ستثمر اللغـــة حمـــاواًل و�سف احلياة 

اليوميـــة لالأفـــراد واجلماعات مثل املعـــاين واالنفعاالت، 

فاعتقـــد اأّن املناهج ال�سو�سيولوجيـــة الّنقدية احلديثة قد 

اأفـــادْت كثرًا من هذا العلم، خلدمـــة مهمتها يف الك�سف 

عن املعاين و�ُسنن الّن�س)code( والدالالت.

 وقـــد اعتمـــدْت ب�سكل ال يقبـــل ال�سك علـــى التجارب 

الفكريـــة ال�ّسابقـــة )املـــوؤ�س�سة( لهذا االمتـــزاج املعريف ؛ 

منـــذ التمييز الذي و�سعـــه )دي �سو�سر( بني الل�سانيات 

وال�سيميائيـــة يف حماولتـــه درا�سة تاأريخ العالمة وحياتها 

�سمـــن املجتمع، وهـــو اأمر ال ينـــاأى بعيدًا عـــن طروحات 

)فالدميـــر بروب( الـــذي در�س احلكايـــة الّرو�سية على 

وفق ال�سدية الدالليـــة للمعنى مما مهد )جلرميا�س( – 

كمـــا يوؤكد بيرزميا – لكي يكـــ�سف اأهمية البنية الّداللية 

العميقة التي �سوف ي�سوقهـــا االأخر بعناية فائقة لتقدمي 

روؤيتـــه للنقـــد ال�سو�سيولوجـــي يف �سوء طروحـــات املنهج 

ال�ّسيميائـــي، وهو انفتاح على الواقع ميكن مالحظة مثيله 

يف الفكـــر الّنقدي االأمريكي اأيـــ�سًا وال�سيما مع طروحات 

)بر�س( الذي مل يكتِف بالدال واملدلول اللذين ر�ّسخهما 

دي �سو�سر، بل عمد اإىل و�سف العالقة بني الّن�س واملعنى 

علـــى وفـــق ثالثـــة اأقانيـــم هي:االإيقونـــة icon( واملوؤ�سر 

)index( والرمـــز )symbol( وهي روؤية ترجح عالقة 

املعنى الواقعي لالأقانيم مبا هو خارجي، وميكن مالحظة 

بدايات ذلك اأي�سًا عند تاأويليني اآخرين يف وعيهم الأهمية 

اإدراك املعنـــى �سمن �سياقات خارجية كمـــا فعل االأملاين 

)�ساليـــر ماخر( عندما حـــرر الهرمينوطيقا )التاأويل( 

مـــن اأ�سر القواعد التي حتـــدد عملية الفهـــم موؤكدا على 

�سرورة تاأويـــل الّن�س وعالقة ذلـــك بحياة موؤلفه، فتبنى 

ذلك)دلثـــاي( اأيـــ�سًا وطوره كثرًا )جـــورج غادامر( يف 
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�سمـــن عالقة الفن بالعـــامل اخلارجي من خـــالل املعنى 

 . 
)1(

الذي يحمله 

غـــر اأّن االنطالقـــة املهمـــة فعـــاًل يف حقـــل الّنقـــد 

ال�سو�سيولوجـــي التـــي اأثـــرت يف الّنقد العربـــي يف �سمن 

التجاور املعريف بني مقوالت ال�ّسيمياء والتاأويل والبنيوية، 

ومقوالت علـــم االجتماع االأدبي، حتققْت علـــى يد الّناقد 

الفرنـــ�سي ال�سهـــر )بيـــر زميا( الـــذي ا�ستطـــاع بقدرة 

عاليـــة امت�سا�س رحيق االأفكار املقدمة يف هذه املجاالت 

جميعًا، باحثًا عن منهج ما بعد حداثوي يدرك االأمربيقي 

واجلـــديل واالأدبي والّنقـــدي واالجتماعي والنفـــ�سي معًا 

اإىل جنـــب البنيوي وال�سكلـــي والفل�سفـــي، اإْذ تاأمل عوامل 

لوكات�س وغولدمان فكريًا ومل يهمْل بروب وجرار جينيت 

وغرميا�س وروالن بـــارت وبورديو وغرهم، لي�ستطيع من 

ية  ذلك كله �َسّن علم داللة جديد يحتفي بالرتاكيب الن�سّ

مب�ستوياتهـــا املختلفة معجمـــي، داليل، �سردي، لغوي اإىل 

جنـــب العامـــل االجتماعـــي و�ُسنن تاأويـــل املعنـــى والبنى 

ال�ّسرديـــة واجلماليـــة، فكان منـــذ تاأليفه لكتـــاب )الّنقد 

الجتماعـــي– 1985( ِقْبَلـــة يحـــج اإليها الّنقـــاد العرب 

الذين يطمحـــون اإجراًء حديثًا يف تفكيـــك الّن�س االأدبي 

وم�سايـــرة املناهج الّنقدية ما بعد احلديثة على وفق روؤية 

اجتماعية معا�سرة . 

اأيديولوجية العالمة:

لقد ظهـــرْت موؤثـــرات كتـــاب الّنقـــد االجتماعي بعد 

اأكـــرث من عقد علـــى تاأليفـــه يف امل�سهد الّنقـــدي العربي، 

ولعـــل واحـــدة من اأهم الـــّدرا�سات التي �سعـــْت لذلك هي 

درا�سة الّناقـــد املغربـــي املعني بالـــ�ساأن ال�سيميائي كثرًا 

�سعيد بنكراد املو�سومة)الّن�ض ال�ّسردي نحو �سيميائيات 

لالأيديولوجيـــا- 1996( مـــع اأّن �سعيدًا ال يحيل القارئ 

(1)  ملعرفة تف�سيلية لهذه الطروحات ينظر،في�سل االأحمر: معجم ال�سيميائيات: 
 26 القراءة :  نظريات  اإىل  التاأويل  فل�سفة  من  �سريف،  الكرمي  .عبد   266

وما بعدها . 

مبـــا�سرة اإىل طروحـــات زميـــا، اإْذ يبدي عنايـــًة وا�سحة 

بال�سيميائيني ال�ّسكليني مثل بارت وغرميا�س واإمربتو اإيكو 

؛ ف�ساًل عـــن حماولته جتزئة مقولـــة االأيديولوجي بروؤية 

جماليـــة تقرتب من علم االجتماع االإمربيقي، كما ُعرفْت 

مـــع كارل مانهامي الذي جعلها منطـــًا طوباويا يف التعبر 

عـــن ذاتية الفرد و�سمولية اجلماعة، لكنَّ هذا ال يعني اأّنه 

بنكراد مل يفـــْد من الت�سورات املارك�سيـــة لالأيديولوجية 

يف �سمن تعلقها بعالمة الّنـــ�س ال�ّسردي، وهو اأمر راجع 

لفهمـــه الآليات هذا الّن�س، التي يحددهـــا باالأيديولوجية 

والـــ�ّسرد وعـــامل املمكنـــات، فمـــاذا يعنـــي بهـــذه الآليات 

الثـــالث ؟ وهل لذلك عالقة بالتـــ�سور ال�سو�سيولوجي 

للنـــ�ض الأدبـــي؟ وحقيقة االأمـــر اأّن عملية انفتاح التحليل 

الّنقـــدي للن�س ال�ّسردي على املنحى ال�ّسيميائي بحثًا عن 

املعنى وت�سورًا الأيديولوجيـــة معينة، هي املغزى املركزي 

الـــذي ميثل هـــذه االآليات جميعًا، لهذا فغايـــة الّناقد هنا 

هـــو التداخل املعريف بني العنـــ�سر ال�سيميائي الدال وبني 

منطية الت�سكل االأيديولوجـــي للمعنى االأدبي داخل البنية 

ال�ّسرديـــة مبكوناتهـــا اجلماليـــة املعروفـــة، لهـــذا ينطلق 

�سعيـــد يف وعيـــه للم�ساألة مـــن مبداأ التـــو�سط االجتماعي 

الذي يحكـــم عالقة االإن�سان بعاملـــه اخلارجي عن طريق 

الذاكـــرة الفردية / الذاكرة اجلماعية، خالل قيم معينة 

لعـــامل املمكنات املتخيل يف �سمن عالقته بالواقعي وبهذا 

تنـــ�ساأ ال�ُسنَن على وفق ما مت االتفـــاق عليه �سو�سيولوجيا؛ 

الأّن مفهومهـــا قريـــب من مفهوم املتـــداول بو�سفه ممثاًل 

للعـــرف والرا�سخ يف دائرة ثقافيـــة معينة، و�سمن عالقة 

العنـــ�سر بهذه الدائـــرة الثقافية ي�ستعر مفهـــوم )�ُسَن 

الّتعـــرف( مـــن اإمربتـــو اإيكو لكـــ�سف العالقـــة املتداخلة 

بـــني جتربتـــني، اإحداهمـــا واقعيـــة واالأخرى فنيـــة �سمن 

عملية ت�سنينيـــة قائمة على تكوين بنية من العنا�سر التي 

 .
)2(

يحددها املعنى

(2)  ينظر، �سعيد بنكراد: الّن�س ال�ّسردي)نحو �سيميائيات لالأيديولوجيا( : 18 ،14 . 
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 يف �سوء هـــذا اال�ستعمال للعالمـــة ال�ّسردية بو�سفها 

عنـــ�سرًا جماورًا لالأيديولوجية ولعامل املمكنات يف دائرة 

اإنتاج املعرفة الب�سرية توافقا مع مبداأ كل جمتمع قادر على 

اإنتاج م�سامينه بطريقة خا�سة ثم من خالل االنتقال من 

هذه املادة امل�سمونيـــة اإىل اجلزئيات)ال�ّسكل االإبداعي( 

يتحـــدد ما ميكـــن اأْن يطلـــق عليـــه بنكـــراد اأيديولوجية، 

وقـــد اتخـــذ روايتني مثـــااًل اإجرائيـــا الإثبات وجهـــة نظره 

يف ذلـــك، الّروايـــة االأوىل هي)الـــ�سوء الهـــارب( ملحمد 

بـــرادة، والثانية)الـــ�سراع والعا�سفـــة( حلنـــا مينة ؛ وقد 

اتخـــذ يف االأوىل ثيمة اجلـــ�سد بو�سفه عالمة اأيديولوجية 

دالـــة على نـــ�سق ثقـــايف معني، مبينـــا الكيفيـــة التي ينتج 

بتاأثرهـــا الّن�س/الّروايـــة قيـــم االأيديولوجيـــة ودالالتها 

ذات اجلـــذور ال�ّسو�سيولوجية، مبعنـــى اأّنه يقارب مفهوم 

اجلـــ�سد اأو ال�ّسخ�سية يف الـــ�سراع والعا�سفـــة بو�سفهما 

عالمة متمركزة يف الّروايـــة ؛الأّنه يجري عليها ما يجري 

علـــى العالمة ال�سيميائية يف �سمـــن موا�سفاتها اجلمالة 

والدالليـــة من طبيعـــة ووظيفة وتكويـــن وا�ستغال ومعنى، 

لكّنـــه يف هـــذه الـــّدرا�سة مع ان�سغالـــه مبو�سوعـــة املعنى 

االأيديولوجـــي ال يجذبه فيهـــا ما يجذب اأ�سحـــاب الفكر 

املاركـــ�سي، فهـــو معنـــي بتتبـــع �ُسنَن املعنى داخـــل الّن�س 

اأكرث من اعتنائه بانفتـــاح داللة املعنى على االأيديولوجية 

اخلارجية. 

وقـــد تبنـــى يف �سمـــن ذلـــك الكثـــر مـــن االأفـــكار 

الّرا�سخـــة يف املنهـــج ال�ّسو�سيـــو نفـــ�سي الـــذي ر�ّسخه كل 

مـــن جـــورج طرابيـــ�سي ونـــوال ال�سعـــداوي، فـــ�ساًل عن 

مزاوجته بطروحات الّنقد الثقـــايف كما الحظنا وجودها 

عند الغّذامـــي، عندما يغدو العامل الـــ�ّسردي جتاذبًا بني 

قطبني،)الذكـــورة( مبا تولده من اأيديولوجية تبغي �سبغ 

العامل بذكورتهـــا كونها ت�سنينًا ملعـــاين الّرجال وحدهم، 

و)الأنوثـــة( التـــي تبدو �سورة موؤنثة للعـــامل فار�سًا عليه 

خ�سو�سيـــة االأيديولوجية االأنثويـــة، وهنا يكمن �سر داللة 

الّروايـــة حيـــث االرتكاز الكلـــي فيها على البنيـــة العميقة 

بينمـــا يبقـــى اجلزئي)الـــو�سف احل�سي( بنيـــة �سطحية 

تعرب عـــن املعنـــى االأول للن�س، وهـــدف ال�سيمياء يتجلى 

يف املعنـــى الثـــاين اأو الثالـــث، بينمـــا ا�ستطـــاع بنكراد يف 

درا�ستـــه للـــ�سراع والعا�سفة حتـــت عنـــوان )الأطروحة 

وطقـــو�ض ال�ستئنـــا�ض( ك�سف طبيعة العالمـــة ال�ّسردية 

من خالل حماولة ك�سف املحمول االأيديولوجي الذي يعرب 

عن ال�ّسخ�سيـــات وما ولدته من تقابـــالت �سو�سيولوجية 

دالـــة ومعـــربة عن مرحلـــة ثقافيـــة معينة ؛ بحيـــث يتولد 

الفعـــل ال�ّسردي داخـــل الّن�س نتيجة االحتـــدام بني عامل 

ال�ّسخ�سيـــة املفـــردة وبـــني عـــامل اجلماعة، وبهـــذا يغدو 

لكل مفردة مثل: )النتـــ�سار( و)الهزمية( و)الطبقة( 

و)الوطـــن( وغرهـــا دالالت اأيديولوجيـــة جمالية مكّونة 

للن�س قبل اأْن تكون واقعية مرتبطة مبرجع خارجي بعيدًا 

، فمعنى مفهـــوم )الأيديولوجية( 
)1(

عن عامل الروايـــة

يف نظـــر �سعيد بنكراد ال يعني بالـــ�سرورة اال�ستمال على 

ت�سنـــني معنى حمدد بذاته كونهـــا دالة على و�سع اإن�ساين 

معـــني، على اأ�سا�س اأّنـــه اإدراك للعامل عـــن طريق و�سيط 

يوؤججه الوعي باملعنـــى، وبهذا تكون وظيفة االأيديولوجية 

داخل الّنـــ�س بناء العالمة وت�سكيـــل معناها الذي �سوف 

يعرب عن الّذات الفردية كما اجلماعية للو�سول اإىل ذات 

املبـــدع )Creative( نف�سه بو�سفه املركز اخلفي للن�س 

ال�ّسردي .

 بينما تاأتي درا�سة الباحثة ال�ّسورية الدكتورة حبيبة 

ال�سايف دالة على وعي نقدي قريب من وعي �سعيد بنكراد 

يف تبنيه للمنهج ال�سيميائي يف �سمن انفتاح العالمة على 

االأيديولوجية وعامل الواقع االجتماعي يف ال�ّسرد الّروائي، 

ودرا�ستهـــا ُتعنى بالتنظـــر ملفاهيم العالمـــة ال�سيميائية 

خالل عالقتها بالّن�س وانفتاحها على املرجع اخلارجي، 

عند اأ�سهر ال�سيميائيني يف الّنظرية الّنقدية منذ هلم�سليف 

(1)  ينظر، الّن�س ال�ّسردي)نحو �سميائيات لالأيديولوجيا(: 3)1 وما بعدها . 
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وعالقة العالمة باللغة، وحتـــى ن�سوج الّنظرية عند نقاد 

مثل: اإمربتـــو اإيكو وغرميا�ض ورولن بـــارت، لتمهد اإىل 

ق�سية التوا�سل بـــني العالمـــة واالأيديولوجية بف�سل عن 

عالقـــة االأيديولوجية بالواقع واحلقيقة، و�سمن ذلك تتم 

مناق�سة فر�سيات العالقـــة االإنتاجية للمجتمع ملعاٍن دالة 

علـــى اأ�سا�س اأّن كل خطـــاب اجتماعي خـــا�سع بال�سرورة 

لـــ�سروط اإنتاج حمددة، وهنا يتحقق �سرط �سبق ملا�سري 

اأْن ثابر يف اإثباته يف كتابه املهم )نظرية الإنتاج الأدبي( 

وهـــو عالقـــة الّنـــ�س االأدبـــي بو�سفـــه اإنتاجـــا م�سروطا 

بق�سايـــا اجتماعيـــة ومعرفية وثقافية، وهـــذا اأمر ي�سيء 

الكثـــر مـــن اجلوانـــب املعتمـــة يف معرفة الطريقـــة التي 

َل بها الّنقاد العـــرب املحدثون الّرواية العربّية باأ�سلوب  اأوَّ

اجتماعي ومنهم الّدكتـــورة ال�سايف، التي حتدد االأجزاء 

الفنيـــة املعـــربة عـــن االأيديولوجية يف روايـــة )�سلطانة - 

1987( لغالب هل�سا باأنـــ�ساق ثابتة هي:)ال�سخ�سيات( 
و)الزمن( حمللة من خالل الّن�سق القيمي �سمن عالقته 

بهذين املكونـــني، الربنامَج الـــ�َسردَي على وفق طروحات 

غرميـــا�س، الـــذي يجـــد اأّن املو�سوع حمكـــوم بربناجمني 

�سرديـــني ب�سيط و�سجايل، وهو اأ�سلـــوب يقرتب اأي�سا من 

اآليـــات التحليـــل التـــي تبناها اإيكـــو عندما حـــدد طرائق 

اإنتاج العالمة باأ�سلوبني،)الربهنة الب�سيطة( و)الربهنة 

، وخالل ذلك تتخـــذ من �سخ�سية)جري�س( 
)1(

املعقدة(

– ال�سخ�سيـــة الرئيـــ�سة – عالمة فعلية على املجتمع من 
خالل انتمائه وانف�سالـــه مابني القرية واملدينة، وهي – 

الـــ�سايف – ت�ستعـــر من الّناقـــد الفرنـــ�سي رونيه جرار 

ما اأطلـــق عليه)الرغبـــة الثالثيـــة( يف كتابـــه )الزيـــف 

الرومانـــ�سي واحلقيقـــة الروائيـــة( وتتحـــدد يف ثالثـــة 

اأقطـــاب هي : الفرد الراغـــب والو�سيط وال�سيء املرغوب 

فيـــه، وتتمظهـــر الرغبـــة – بـــراأي الـــ�سايف – يف رواية 

ال�ّسلطانة بالفـــرد الراغب )جري�س( والو�سيط )املكان( 

(1)  ينظـــر، د. حبيبـــة الـــ�سايف : �سيميائيـــات اأيديولوجيـــة : 144-145 . اأمربتـــو 
اإيكو :ال�سيميائية وفل�سفة اللغة :99 . 

واملرغـــوب فيه)االنتماء( وهو مثلـــث مفتوح على اأقطاب 

اأخرى ت�سمح للحلقة ال�سيميائية باال�ستمرار مثل مو�سوع 

املراأة والوعي ال�سيا�سي.

 ويف �سوء ذلـــك حتلل الّنـــ�س باأ�سلوب علمي معتمدة 

هـــذا املثلـــث بو�سفـــه عالمـــة كـــربى تتداعـــى املكونـــات 

اأمامهـــا، فيغدو )االنتمـــاء اإىل املكان(عالمة على ثقافة 

الـــ�سراع بـــني جمتمعي القريـــة واملدينة، وتـــ�سكل الوعي 

االإن�ساين �سمن مثل هذه املنظومة املتناق�سة، حيث وعي 

ال�سخ�سيـــة من�سطـــر بني االنتمـــاء واالنفـــ�سال، وم�سار 

الـــذات نحو)الوعي ال�ّسيـــا�سي( وهو مـــ�سار متداخل مع 

مـــ�سار املدينة بو�سف ال�ّسيا�سة عالمة على وعي معا�سر، 

لهـــذا تعتمـــد الـــ�سايف تكويـــن برنامـــج �سردي متوا�سج 

مـــع نـــ�سق القيم داخـــل الّروايـــة يف �سلـــوك اجتماعي – 

�سيـــا�سي يـــ�سق طريقـــه يف املكونـــات الفنيـــة علـــى �سكل 

عالمـــات ت�سنينية، ين�سطر معناها بـــني الذات االإن�سانية 

واملجتمـــع والوعي ال�سيا�سي، اإْذ تتحقـــق يف هذا ال�سعيد 

جمموعـــة مـــن العتبـــات املعرفية التـــي تاأخـــذ مداها يف 

املتناقـــ�سات اجلدليـــة مثـــل انتمـــاء/ال انتمـــاء، ح�سور 

الوعي/غياب الوعي، قرية/مدينة وغرها من العالمات 

يف  االإفـــادة  الباحثـــة  حتـــاول  ثـــم   ،
)2(

ال�ّسو�سيومكانيـــة

حتليلهـــا لن�سق البنية الزمانية مـــن بنيوية جرار جينيت 

وحوارية باختني ثم تطويع هذين املنهجني ل�سالح ك�سف 

البعـــد االأيديولوجـــي واالجتماعـــي يف الزمـــن، كونه مّثل 

عالمات متالحقة ذات م�ستـــوى تراتبي على خط الزمن 

من املـــا�سي وقيـــم اال�سرتجـــاع، ثم احلـــا�سر وعالقات 

التنـــاوب بينهما، االأمر الذي فر�س على الدرا�سة البحث 

يف مرجعيـــة اخلطـــاب اخلفيـــة، انطالقا من قاعـــدة اأّن 

االأيديولوجيـــة ليـــ�سْت قناعـــة فردية بل جماعيـــة، وبهذا 

ا�ستعانـــْت بالكرونتـــوب اأو الزمـــكان الباختينـــي، بو�سفه 

قراءة فنيـــة الأيديولوجية اللغة املعربة عن قيم اجتماعية 

را�سخـــة للـــو�سول اإىل دالالت اإيحائيـــة متولـــدة عن ن�سق 

(2)  ينظر،�سيميائيات اأيديولوجية : 183-146 
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قيمـــي على م�ستوى احل�سور والغيـــاب يف الثقافة العربّية 

املعا�سرة، وبلغة اأيديولوجية ذات م�سمون ماأ�ساوي تتبنى 

فيهـــا الباحثة موقفـــا خا�سا يقراأ النتـــاج االأدبي يف �سوء 

.
)1(

الواقع ال�سيا�سي املاأزوم

�صعرية العالمة: 

مبـــا اأّن فكـــر ما بعـــد احلداثـــة اأ�سهـــم بـــ�سكل فعلي 

يف تاأثـــره علـــى الّنظريـــة الّنقديـــة، ولعل مـــن اأكرث هذه 

املوؤثرات اأهمية ظاهرة الوعي اأو الق�سد بتداخل املناهج 

الّنقديـــة واندماجها علـــى وحدة معرفيـــة متما�سكة دالة 

علـــى حتوالت الدر�س الّنقدي نحو االنفتاح وعدم اجلمود 

علـــى اأ�س�س وقواعـــد ثابتة، ومن ذلك ما قـــام به الّدكتور 

�سامـــي �سويدان مـــن اإجناز درا�سة نقديـــة لتحليل الّن�س 

القـــ�س�سي يف �سوء جتـــاور منهجـــي يجمـــع بـــني املنهج 

ال�سيميائي وال�سعرية واملنهج ال�ّسو�سيولوجي، والغاية من 

ذلـــك الو�سول اإىل وعـــي �سو�سيو جمايل لـــدالالت الّن�س 

القـــ�س�سي يف تعبره عن ق�سايـــا ذات طابع اأيديولوجي 

اأو اإنـــ�ساين، وعليـــه فهو يـــ�سرح يف مقدمـــة درا�سته عن 

منهجها قائـــاًل:» اإّل اأّن درا�ساتنا مل تتوقـــْف عند هذين 

املظهريـــن الدليل وال�سعري، اأو عنـــد اجلانب الداخلي 

للقـــ�س�ض، بل تعدته اإىل ذلك اجلانب اخلارجي املتمثل 

 – – التاأريخيـــة والنف�سانيـــة  الأبعـــاد الجتماعيـــة  يف 

يـــة  الذاتيـــة التـــي يتيـــح النطـــالق مـــن املعطيـــات الن�سّ

املطروحـــة التطـــرق اإليها، وقد حاولنـــا تعيني الالوعي 

يف  النفـــ�سي  والالوعـــي  الأول،  الوجـــه  يف  الجتماعـــي 

الوجـــه الثـــاين، فـــكان �سعينا يهـــدف اإىل حتديد املوقف 

القـــ�س�سي عنـــه،  النـــ�ض  بنيـــة  تعـــرب  الـــذي  الفكـــروي 

وبالتايل تعيني التـــ�سورات والقيم الجتماعية، والفئة 

وامل�سالح الطبقية التي يدافع هذا الن�ض عنها اأو يرّوج 

، ولعـــل جتزئـــة وحتليل هـــذا املقطع الـــدال على 
)2(

لهـــا «

(1)  ينظر، امل�سدر نف�سه :229-192 .
(2)  د. �سامي �سويدان:يف داللية الق�س�س و�سْعرّية ال�سرد:14-13 . 

منهـــج الدرا�سة يثبت وجود ثمة ا�سطراب منهجي وا�سح 

تبنتـــه ب�سبب نهو�سهـــا على مناهج عديـــدة بع�سها يقوم 

علـــى التعـــار�س والبع�س االآخـــر يحقق تناقـــ�سًا وا�سحًا 

يف االأفـــكار، الأننا جند اأفكارًا ملا بعـــد احلداثة اإىل جنب 

اأفكار ملـــا قبل احلداثة، ثم ما هو جمايل اإىل جنب ما هو 

اجتماعـــي ونفـــ�سي واأيديولوجـــي، فكالمه عـــن ال�سراع 

الطبقي يحيـــل املنهج اإىل االنعـــكا�س بوعيها الكال�سيكي 

بينما الداللـــة ذات توجه �سيميائـــي، وتاأكيده املبالغ على 

)الالوعـــي( و)الال�سعـــور( وغرهـــا مـــن امل�سطلحات 

الفرويديـــة يتناق�س مـــع الروؤيـــة ال�سو�سيولوجية البنيوية 

املعـــا�سرة، ولـــو كان �سويـــدان مكتفيـــا يف ذلـــك مبنهـــج 

�سو�سيو �سيميائي يجمـــع اأغلب اأهدافه ال�سرورية املعربة 

عن حاجة الدرا�سة يف كـــ�سف �سيمياء الّن�س الق�س�سي 

يف �سوء البنيـــة االجتماعيـــة لـــكان ذلك اأ�سلـــم للدرا�سة 

وجلنبها التناق�سات املنهجية التي وقعْت فيها .

 ففي درا�سته لق�س�س غ�سان كنفاين الق�سرة يجعل 

املقدمـــة عن عالقة الّنـــ�س الق�س�سي بالواقـــع باأ�سلوب 

يـــ�سل اأحيانـــا حـــّد ال�سطحيـــة واالإطالة غـــر املربرة يف 

احلديث عن ق�سايا تاأريخية، ف�ساًل عن عودته امل�ستمرة 

اإىل �سخ�سيـــة القـــا�س ذاتـــه وعالقـــة �سرتـــه اخلا�سة 

بتمركز الكيان ال�سهيوين يف املنطقة، وما ولده ذلك من 

اأيديولوجيـــة يف اأدبه )موقف اأيديولوجـــي راف�س(، لكّنه 

بعـــد ذلك يلجـــاأ اإىل ا�ستثمـــار هذه املقـــوالت الواقعية يف 

التحليـــل ال�سيميائي وال�سيما مـــن خالل ا�ستدراك املنهج 

با�ستعـــارة مربع غرميا�س ال�سهر، باحثا �سمنه عن �ُسنَن 

واقعيـــة ملعنـــى الّن�س مثـــل: العدوان والـــذود وخالفهما، 

مـــع اإ�سارات اإىل مفاهيـــم ال�سراع وتبـــدل القيم، وبهذا 

يغدو حديثه عن)عـــامل ما قبل العدوان( و )عامل ما بعد 

العدوان( اأ�سبه باحلديث عن البنـــى املاأ�ساوية واملتفائلة 

التي �ساد احلديث عنهـــا يف الفكر االجتماعي املارك�سي، 

وال�سيما عند نقاد مثل: لوكات�س وغولدمان، وهكذا ي�ستمر 
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الّناقد يف اإ�ساراته املتكـــررة للتماثل البنيوي بني مكونات 

الّن�سو�س والدالالت الداخليـــة فيها وبني واقع اجتماعي 

اأو �سيـــا�سي معـــني، ليكون ذلـــك مركز عملـــه يف حتليلها 

جميعـــًا، وقـــد ا�ستثمر ذلـــك باأ�سلوب �سيميائـــي دقيق يف 

اأثناء حتليل اأعمال مارون عبود التي �سعى منها اإىل ك�سف 

التناق�س داخل الن�سو�س اعتمادًا على املربع ال�سيميائي 

لغرميـــا�س بو�سف ذلك حماولة �سو�سيو �سيميائية لك�سف 

 .
)1(

البنية الداللية

 فاأهميـــة احلقـــل الـــداليل يف �سمـــن املنهـــج الـــذي 

يزاوج بـــني ال�سيميائية وال�ّسو�سيولوجيـــة بالغة جدًا؛ الأّنه 

مق�سودة  معاٍن  جمموعة  اإنتاج  علـــى  – احلقل – يعمل 
تغطيهـــا كلمـــة اأو جمموعـــة كلمـــات، وهـــي بذلك ُتـــ�َسننَّ 

داخـــل الّن�س على �سكل عالمـــة مركزية دالة على مقولة 

تتحدد مبعنـــى واحـــد اأو جمموعة معـــاٍن، فيتحقق املائز 

اجلمـــايل لهذه العالمة من خـــالل تاأويلها واإرجاعها اإىل 

ية اأو �سو�سيولوجية  مرجعية معينة قد تكون جمالية / ن�سّ

اأو اأيديولوجيـــة، مما فـــر�س علـــى الّناقد عالقـــات تداٍع 

بو�سفـــه متلقيا ؛ الأّن الكلمة الواحدة – العالمة – �سوف 

تثـــر يف ذهنه اأو وعيـــه كثرًا مـــن املتقاربـــات ال�ّسو�سيو 

يـــة التي �سينفتح الّن�س يف �سوئهـــا على ما هو را�سخ  ن�سّ

وم�سكوت عنه، وهنا تاأتي �سرورة التمييز بني عامل الّن�س 

مبكوناتـــه وتراكيبـــه الفنية وبـــني العامل الواقعـــي القائم 

خارجه، مبكنوناته االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية، 

اأمـــا عمليـــة التداخل بـــني العاملـــني فهي جزء مـــن مهام 

الّناقـــد املتبني ملنهج تاأويلي يتتبـــع �ُسنَن املعنى من خالل 

انفتاح العالمـــات ال�ّسردية يف احلقل الداليل على الواقع 

ال�ّسو�سيولوجـــي، االأمـــر الذي تتحدد بتاأثـــره خ�سو�سية 

مثل هذه املناهج . 

للوجهة  موؤكدة  �سغرى  بنيوية  )اإ�سارات  عنوان  حتت  ما كتبه  مثاًل  ينظر    (1)
الداللية العامة( عن ق�س�س غ�سان كنفاين : 102 وما بعدها . وما كتبه حتت 

عنوان )يف البنية الداللية للن�س الق�س�سي( عن ق�س�س مارون عبود : 234 

وما بعدها . 

داللة امل�صكوت عنه:

ومـــن الدرا�سات التي حاولت ا�ستثمار احلقل الداليل 

الـــرا�سخ يف الّنـــ�س علـــى �سكل عالمـــات م�سكـــوت عنها 

مرتبطـــة ديناميًا بالواقـــع، درا�سة الّناقد العراقي فا�سل 

ثامـــر عـــن املقمـــوع يف الّروايـــة العربيـــة، وهـــي مرتبطة 

 ال�ّسردية 
)2(

معرفيًا– كما بـــنّي املوؤلف– بتحول)الروؤية(

واملنظـــور وتقنيات البناء الفني الذي بداأ منذ ال�ستينيات 

يف ميدان اإنتاج الّن�س ال�ّسردي وامليتا �سردي، مما �سمح 

باأْن يكون ال�ّسرد مركزا للمغيب وامل�سكوت عنه يف حياتنا 

وثقافتنـــا، اإْذ حـــدد ثامر هدف درا�ستـــه يف »الك�سف عن 

وبنيويـــاً، ويف  روؤيويـــاً  الـــ�سردي  تـــ�سكل اخلطـــاب  اآليـــة 

الوقـــت نف�سه الك�سف عن اخللفيـــات املعرفية والدللية 

اخلطـــاب،  هـــذا  مرجعيـــات  لتـــ�سكل  وال�ّسو�سيولوجيـــة 

جتنبـــاً للوقـــوع يف اأحاديـــة النظـــر الـــ�سكالين وانفتاحـــاً 

علـــى ما يعلنـــه النـــ�ض مـــن جهـــة اأخـــرى ومـــا يخفيـــه 

اأو ي�سكـــت عنـــه ب�سورة مبا�سرة اأو غـــري مبا�سرة ]حيث[ 

... املزاوجـــة بـــني املنظوريـــن اجلمـــايل والجتماعي يف 

، ومع تبنيـــه لروؤية 
)3(

خطـــاب الـــ�سرد العربـــي احلديـــث«

معا�سرة يف حتليل اخلطاب با�ستعانته بالتاأويل وال�سيمياء 

ثـــم ال�ّسو�سيولوجية احلديثة واأحيانـــًا الّنقد احلواري، اإاّل 

اأّنـــه يقع اأحيانًا يف اأ�سر املبا�سرة الواقعية وال�سيما عندما 

يحيل اإىل عالقة الّروائي بالواقع االجتماعي وال�سراعات 

االأيديولوجيـــة والفكرية املحيطة بـــه، وال�سيما اأّن مناهج 

احلداثة ومـــا بعدها تعتقد باجتماعيـــة الّن�س ال العالقة 

االنعكا�سية بني املوؤلف و ن�سه اأو بني الّن�س والواقع، لكن 

مركزيـــة عمله قائمة علـــى اأ�سا�س مـــن التفاعل اجلديل 

بني مظاهر الواقع واملظاهر اخليالية املنافية له ظاهريًا 

مثـــل الغرائبيـــة والفنتازيـــا، بحثًا عـــن دالالت اجتماعية 

ي�ستعمل الّناقد م�سطلح )روؤيا( وهذا ال يتنا�سب مع منهجه ال�سو�سيولوجي،    (2)
الواقعية  الّروؤية  هي  الكتاب  يف  اإثباته  حاول  وما  الّروؤية  ُحلمية  على  دال  الأّنه 

وارتباط االإبداع بالبنية االجتماعية . 

())  فا�سل ثامر:املقموع وامل�سكوت عنه يف ال�ّسرد العربي: 6-5 . 
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وفكريـــة تتجلى يف اخلطاب ال�ّسردي الّروائي، لهذا اتخذ 

عيناتـــه االإجرائية مـــن عوامل متباينـــة يف اإدراكها للواقع 

مـــن الواقعية احلديثـــة، كما عند طاهر بـــن جلون وفوؤاد 

التكريل وعبد الرحمن الربيعي وعبد اهلل العروي ويو�سف 

ي  ال�سائـــغ ومهدي عي�سى ال�سقر، ومـــن التجريب الن�سّ

كما عند �سنع اهلل اإبراهيم واإبراهيم عبد املجيد واأحالم 

م�ستغامني وفا�سل العزاوي وعبد اخلالق الركابي و�سليم 

مطر، ومن ن�س ما بعد احلداثة كما عند حممد برادة . 

 ويتبنـــى فا�سل ثامـــر قانونني جماليـــني يف حماولته 

ال�ستخـــراج االجتماعـــي اأو االأيديولوجـــي الّدفني يف عمق 

الّنـــ�س الـــ�ّسردي العربـــي، االأول هو قانـــون جبل اجلليد 

املوحي بظهور جزء من احلقيقة واختفاء اجلزء االأعظم 

بو�سفـــه مغيبًا، وهو ال يقـــل اأهمية عن الظاهر اإْن مل يكن 

اأكـــرث اأهمية ؛ الأّنـــه ن�س ثاٍن يقابـــل االأول ويكمل معانيه، 

اأما الثاين فا�ستعاره من �سعرية تودوروف يف اأثناء حديث 

االأخر عن اأ�ساليب حتليـــل الّن�س االأدبي، �سمن مظهره 

الداليل اعتمـــادا على عالقات احلـــ�سور والغياب حينما 

تتمثل)عالقـــات الغيـــاب( بت�سنني املعنى ورمزيته وقدرته 

علـــى اإخفـــاء الواقعـــي واالأيديولوجي واجلماعـــي املتفق 

عليه، بينما تتمثل )عالقات احل�سور( باجلزء الفني من 

ت�سكيل وبناء، االأمر الذي اأْلَهَم ثامرًا يف ا�ستثمار عالقات 

الغياب جيـــدًا وتوجيهها نحو املغّيـــب يف الّرواية العربّية، 

لك�سف الفجوات املت�سكلة بفعل ال�سلطة باأنواعها من تابو 

�سيا�سي اأو اجتماعي اأو تراثي، فتحتم عليه االإفادة ف�ساًل 

عن الـــروؤى البنيوية لتـــودوروف؛ من الـــروؤى االجتماعية 

لبنيويـــة غولدمـــان يف الوعـــي اجلماعـــي واإنتاجيـــة بير 

مـــا�سري يف وعيـــه لالأيديولوجيـــة امل�سمـــرة الدالـــة يف 

الّن�س ف�ساًل عن املنهج التاأويلي الذي اعتمدته الدرا�سة 

.
)1(

اأ�ساًل معرفيًا لها

تزفيطان   .12-9 العربي:  ال�سرد  يف  عنه  وامل�سكوت  ذلك:املقموع  يف  ينظر   (1)
التكوينية  واآخرون:البنيوية  غولدمان  لو�سيان   .  (1-(0 ال�سعرية:  تودوروف: 

والفل�سفة:  االإن�سانية  غولدمان:العلوم  بعدها.لو�سيان  وما  االأدبي:))  والّنقد 

147 وما بعدها . 
 A Theory of Literary production: Pierre Macherey:p105 

 ويف هـــذا املجـــال يقـــدم الناقـــد العديد مـــن االأمثلة 

العملية الدالة على هذه الفجوات التي ن�ساأت بفعل ال�سلطة 

اخلارجيـــة يف الّروايـــة العربّية، بـــدءا مـــن اأوالد حارتنا 

ملحفوظ و انتهاء بلعبة الن�سيـــان ملحمد برادة، مما يوؤكد 

التحـــول احلداثـــوي يف اخلطاب التاأويلـــي احلديث الذي 

مل يعـــْد يرتـــ�سي بك�سف نّيـــة االأديب بـــل راح يبحث وراء 

�سلطـــة اخلطاب الّنقدي نفـــ�سه، �سلطة توؤهله لكي يغرف 

من املعارف جميعًا ل�سانيـــة ونف�سية واجتماعية وغرها، 

ومن ذلك تعبره وهو يـــ�سف جتربة غائب طعمة فرمان 

الواقعيـــة مـــن اأّنها تعمل علـــى »انتقـــاء ما هـــو منوذجي 

ومعرب ودال يف الواقع، ويف الك�سف عن ممكنات وطاقات 

التغيـــري داخـــل املجتمـــع بـــالإ�سارة اإىل »الوعـــي املمكن« 

، فالّناقد يف اأغلب الدرا�سات 
)2(

املغيب اأو امل�ستلب اأحياناً«

املقدمة يف كتابه مييل ب�سكل واع جدًا اإىل تكوين ممار�سة 

نقدية دالة، كونه ال يكتفي بتح�سيل معنى الّن�س الّروائي 

مـــن خالل امل�ستـــوى اللغوي املجرد ؛ بـــل يعمد اإىل دجمه 

مع جدلية االأنا واالآخر وتاأثرات االإطار االجتماعي بروؤية 

معرفيـــة حتليليـــة، فالّن�س – يف هذا الوعـــي - ممار�سة 

دالة على القول اجلمايل والّروؤية الواقعية، ويتحدد معناه 

بك�سف االأمريـــن معًا، لكّن االإ�سكالية يف هذه )الدرا�سة( 

حقًا هي الدمج غر امل�سّوغ اأحيانًا للمناهج ؛ وال�سيما اأّنه 

اأقـــرَّ انتماء الدرا�سة اإىل مرحلة التاأويل احلداثوي للن�س 

بروؤيـــة اجتماعية، لكننـــا جنده كثـــرًا ما ي�ستعني بالّنقد 

احلـــواري والبنيويـــة التكوينيـــة ؛ وهـــذان منهجان ميكن 

اأْن يوؤديـــا مهمة التحليـــل على وفق مقوالتهمـــا اخلا�سة، 

مما يوّلـــد اإرباكًا يف اأجزاء مـــن الدرا�سة، ويبدو اأّن �سبب 

ذلك متاأ�سل يف بنية التاأليف ذاتها ؛ الأّن الكتاب جمموعة 

درا�سات منـــ�سورة يف اأوقات خمتلفة جمعت حتت مو�سوع 

واحـــد دال على روؤى متقاربـــة، مما اأدى اإىل تبني العديد 

من املناهج االجتماعية واجلمالية معًا .

(2)  املقموع وامل�سكوت عنه يف ال�ّسرد العربي : 147-146 . 

http://?????.??/
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 وبروؤيـــة مقاربة تتق�سد مقاربـــة العديد من املناهج 

النظرية يقدم الدكتور فيـــ�سل دّراج درا�سته عن التاأويل 

التاأريخـــي يف الّن�س الروائي، اإْذ تتداخـــل اأكرث من روؤية 

باحلـــدث  احتفائـــه  �سوء  يف  الّروائـــي  املعنـــى  الإدراك 

التاأريخـــي لي�س بو�سفه �ساخـــ�سًا واقعيًا فقط بل بو�سفه 

مكونـــًا جماليًا مـــ�ساركًا يف �سوغ العـــامل الداخلي للرواية 

اأيـــ�سًا، والـــدرا�سة تطويـــر واإكمـــال لـــدرا�سة �سابقـــة له 

عـــن نظريـــة الّرواية العربّيـــة وقد �سعى فيهـــا اإىل ح�سر 

الـــ�سروط التاأريخيـــة لتكّون الّرواية بو�سفهـــا �سكاًل اأدبيًا 

حديثًا ينتمي اإىل جن�س ال�سرديات النا�سئ بكنف الثقافة 

الغربية الذي يحـــدده دّراج بخم�سة م�سارب، ملحمي عن 

لوكات�س واقت�سادي عند غولدمان وكرنفايل عند باختني 

ونف�سي عند فرويد ومو�سوعاتي عند رينيه جرار، وهكذا 

ت�ساغ ظروف مماثلة لكْن خا�سة باملجتمع العربي ؛ تعمل 

على نـــ�ساأة الّرواية وتوليد معانيهـــا بروؤية معرفية تنطلق 

من وعـــي التاأريخ ومفارقة املقامـــة يف)حديث عي�سى بن 

هـــ�سام( للمويلحي، و�سواًل اإىل حداثـــة كتابية معربة عن 

املجتمـــع يف)زينب( حممد حـــ�سني هيكل، ثم عالقة هذا 

الوعـــي بجماليات التجريب يف نـــ�س احلداثة وما بعدها 

واآليات ر�سوخه داخل الّن�س، كونه معنى قادرا على توليد 

االأنـــ�ساق ال�ّسرديـــة عند كّتـــاب مثل اأميـــل حبيبي وجمال 

 .
)1(

الغيطاين واإدوار اخلراط و�سنع اهلل اإبراهيم

 وبعودة اإىل )الرواية وتاأويل التاأريخ( جند اأّن دّراجًا 

ينطلق من نتائج درا�سته ال�سابقة م�سيفًا اإليها اأ�سا�سيات 

اكت�سبتها الرواية �سمن عالقتها بالتاأريخ، اأهمها اإ�سارته 

اإىل املتخيل احلديث واآليات اإدراك الواقع االأدبي بو�سفه 

واقعًا ثانيًا قابعًا وراء الواقع املعي�س، لينطلق من الفنتازيا 

واليوتوبيـــا امل�سمـــرة يف الن�س، وهو اأمـــر �سيجد اأهميته 

يف قـــراءات ما بعد احلداثـــة، مـــع �سو�سيولوجية القراءة 

وقدرة النـــ�س الروائي على اإنتاج اأ�سلـــوب �سو�سيو لهجي 

(1)  ينظر، في�سل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية : 143 وما بعدها . 

علـــى طريقة باختني وبيرزميا، وهـــذه عوامل يجد دّراج 

اأّنها مهدت لتطور الرواية العربية فانتمت كتابيًا اإىل زمن 

حداثـــي كوين، وانت�سبـــت قراءة وتلقيـــًا اإىل زمن تقليدي 

اأو هجـــني حداثة، وهي بهـــذا تتطلع – كما يرى املوؤلف – 

علـــى الرغم من قدرتها على التخييل اإىل جمهور حمتمل 

، ويف �سمن ذلك يناقـــ�س ق�سية اأ�سا�سية 
)2(

مل يـــاأت بعد 

ومهمة جدًا يف مقاله )الّرواية العربّية : الولدة املعّوقة 

يف التاأريـــخ املقّيـــد( يحـــاول فيها مو�سعـــة �سروط الوعي 

الكتابـــي يف الثقافـــة العربية وقدرتها علـــى اإنتاج خطاب 

مثـــل الّرواية، كون ال�سروط االإنتاجية اجتماعيًا وتاأريخيًا 

غـــر موؤاتيـــة الإنتـــاج هـــذا الـــ�ّسكل االأدبـــي، �سكل يتغذى 

ويعتا�س على االإح�سا�س بالدميقراطية ؛ وهو اأمر توفر يف 

املجتمعات الغربية فاأنتجْت اإبداعا وروؤى �سردية متطورة، 

بينمـــا جمتمعاتنا ما زالْت حتت وطـــاأة ال�ّسلطة واالنفراد 

باحلكـــم واالنعزال القـــ�سري بني نظام احلكـــم واملجتمع 

املـــدين احلديث، وخالل ذلـــك نـــ�ساأْت الّروايـــة العربّية 

وتطـــورْت نحو حداثة واعية تخللتهـــا �سروط كتابة وقدرة 

علـــى حتقق الذات يف واقع ماأزوم واإخفاقات م�ستمرة، اإْذ 

جتـــ�سدْت هذه ال�سروط منذ )دعـــاء الكروان( و)�سارة( 

اأوىل  اإر�ساء مالمـــح حداثويـــة  وحمـــاوالت موؤلفيهـــا يف 

مهـــدْت حلركة فنية كربى رغم الظـــروف التاأريخية غر 

.
)3(

امل�ساعدة على مثل هذا االإنتاج

ويف ذلـــك تنٍب وا�سح ملقوالت فوكو يف حتليل اخلطاب 

والبحـــث عـــن �سروط االإنتـــاج املعـــريف �سمـــن عالقتهـــا 

بال�ّسلطـــة – مهمـــا كانْت – مع اأننـــي ال اأتفق مع دّراج يف 

جانب االإخفـــاق كليا، الأّن الرواية العربيـــة تعي�س اإخفاقا 

علـــى م�ستوى الوعـــي الواقعي فقط �سمـــن �سلتها بتاأريخ 

الكتابـــة املعربة عن طموح �سو�سيولوجي يرغب يف حتقيق 

ذاتـــه على م�ستوى املجتمع، اأما على م�ستوى الوعي الفني 

والرواية  الرواية  )نظرية  التاأريخ  وتاأويل  الّرواية  دراج،  د.في�سل  ينظر،    (2)
العربية(:  6). 

())  ينظر، الرواية وتاأويل التاأريخ :9) وما بعدها.

http://?.??/
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فهـــي ال تعاين اإخفاقا بل تعـــرب عنه فقط، ولعل التحوالت 

املعرفيـــة الكربى التي �سهدتهـــا الّرواية العربّية تدل على 

ذلك ؛ منذ ظهور النماذج الّرا�سخة يف الواقعية والواقعية 

اجلديـــدة اإىل ظهـــور منـــاذج ما بعد احلداثـــة يف تبنيها 

ملفاهيـــم ما بعـــد اال�ستعمارية ومـــا وراء الـــ�سرد وغرها 

مـــن التقنيات الّدالة على ن�سوج جمايل رغم تقيد الوعي 

وانح�سار التاأريخ وتقيده مبفاهيم �سلطوية قاّرة .

هكـــذا وبتاأثر من تـــوا�سل الوعي يف كـــ�سف املخبوء 

يف الّنـــ�س الّروائي العربـــي ي�ستمر هذا الّناقد مبحاوالته 

لتاأويـــل املعنى الرا�سخ يف الثقافة العربية على �سكل داللة 

تاأريخيـــة منـــذ تكونها فـــكان للرواية حق التعبـــر عنها، 

فيغـــدو انتحار املثقـــف مثـــال اإ�سارة اأيديولوجية النت�سار 

قيم املجتمـــع االأبوي مبعاير الت�سلطية وهزمية ال�سريحة 

املثقفة التي متثل احلياة املعا�سرة، لهذا »يت�سبث الت�سور 

ال�سلطوي بالنافع والثابت واملتجان�ض، وتنزع الرواية – 

ال�سفينة جلربا اإبراهيم جربا – اإىل ال�سحيح واملتبدل 

واملتنـــوع م�سرحـــة مبعـــاين احليـــاة ووجوههـــا . يك�سف 

القـــول الروائـــي عـــن اخللـــق واحلريـــة اأو عـــن احلريـــة 

اخلالقـــة التـــي ت�سع يف الزمن الروائـــي اأزمنة متعددة، 

وجـــدل احلريـــة والإبـــداع ي�سمح بتمثيـــل للواقع متعدد 

، بهـــذا ي�سعى لك�سف معـــاين العالمات 
)1(

الحتمـــالت«

وت�ْسنـــني التاأريـــخ اخلـــا�س بالقمـــع مـــن خـــالل الرواية 

ف�سال عن فـــرو�س اأخرى جماورة مثل الهزمية وال�سلطة 

واملـــاأ�ساة ... الـــخ فبدا نـــ�سه الّنقدي متابعـــا لت�سكالت 

املعنى وحماوالت الروائيني باللوذ اإىل الكتابة للتعبر عن 

واقع �سديد العنف برف�سه وعدم الت�سالح معه .

وباأ�سلوب مقارب للتجربتني ال�ّسابقتني ميكن الوقوف 

عنـــد درا�سة )م�سمـــرات الّنـــ�س واخلطـــاب( ل�سليمان 

حـــ�سني، حيث املتابعة ملقت�سيـــات ر�سوخ االأيديولوجية يف 

روايات جـــربا وت�سكل معاين خطابه بني الواقع واملتخيل، 

(1)  امل�سدر نف�سه : 86 

وكيفيـــة انبثاق وعـــي الـــذات بو�سفه عالمـــة تقابل وعي 

االآخر يف �سمـــن اأيديولوجيات �سيا�سيـــة واجتماعية مثل 

القوميـــة واالغـــرتاب، اإْذ يغـــدو االإطـــار االجتماعي للغة 

داال علـــى تـــ�ساوؤالت الواقع املـــرت�سخ داخـــل الّن�س، غر 

اأّن االأيديولوجيـــة �ستكـــون �سورة ذات معنى تقابل البنية 

الهيكليـــة التي �ستغـــدو هي االأخـــرى �سورة جمالية تقابل 

االأوىل، يف نـــوع مـــن املوازنـــة ينـــزع الّناقد اإليـــه يف هذه 

الـــدرا�سة ملعادلـــة تكويـــن متاثل بـــني املعنيـــني اجلمايل 

.
)2(

واالجتماعي معا 

اجلم��ايل  )جت��اور  العالم��ة  �صو�صيولوجي��ة 

والواقعي(:

 لقـــد تبنـــى الّنقـــاُد العرب يف هـــذه مرحلـــة التفكر 

ما بعد احلديث نزوعا للفهـــم والتاأويل ومقارنة احلقيقة 

االجتماعيـــة يف �سوء ال�ّسائـــد مـــن املناهـــج املعـــا�سرة 

للنظرية الّنقديـــة، مما ي�ستوجب تن�سيطـــا كبرا للذهن 

والفكر ولي�س جمرد التاأمل التنظري، حيث التداخل بني 

عمليـــات معرفية معقدة تنه�س علـــى اأ�س�س من التفكيك 

واال�ستنبـــاط واملقارنة؛ الأجـــل التـــو�سل اإىل نتائج علمية 

دقيقة تـــ�سف التداخل الثقايف بني الّن�س ال�ّسردي مبنى 

ومعنى وبني البنيـــة االجتماعية بو�سفها داللة را�سخة يف 

�سمن عالمات هذا الّن�س، وهنا ياأتي دور ال�ُسنَن الثقايف 

)code cultural( - كمـــا ي�سمـــه روالن بـــارت – يف 
اإذكاء مرجعيـــة املعارف الثقافيـــة والتاأريخية لع�سر من 

دون غـــره – علـــى افـــرتا�س اأّن ال�ّسرد ميثـــل ثقافة هذا 

الع�سر – فتكون هـــذه املعارف جتليات اأيديولوجية ذات 

�سكل جمايل معرب عـــن مظهرها الثقايف، بهيئة عالمات 

�سيميائية توجه عملية حتديد املعنى داخل ال�سنن املوائمة 

لها تـــوا�سال مع املتلقـــي )الّناقد(، فكلمـــا جت�سدْت هذه 

جربا  عامل  يف  )درا�سة  واخلطاب  الّن�س  م�سمرات  ح�سني:  �سليمان  ينظر،   (2)
اإبراهيم جربا الروائي( : 11 وما بعدها .
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االأيديولوجيـــة ببنيـــة م�سمرة – كما راأينـــا يف الّدرا�سات 

ال�ّسابقـــة – ازدانـــْت فعاليـــة العالمـــة وحتقـــق بعدهـــا 

ال�ّسو�سيوثقايف .

ومـــن التجارب التي تبنـــْت هذا الت�سنـــني يف نزوعها 

اإىل الّن�س الـــ�ّسردي جتربة العراقي الدكتور عبدالهادي 

املنهجـــني  بـــني  التـــوا�سج  جعـــل  الـــذي  الفرطـــو�سي، 

اأعمالـــه  اأهـــم  يف  اأ�سا�سا  وال�سيميائـــي  ي  ال�ّسو�سيونـــ�سّ

الّنقديـــة، اإْذ بـــداأ درا�سته املو�سومـــة )�سيميائيـــة الّن�ض 

الـــ�ّسردي( مبقولـــة لل�سيميائـــي املغربـــي �سعيـــد بنكـــراد 

ر مقدمة  ذات تداخل مـــع ال�ّسوؤال اجلوهري الـــذي ت�سدَّ

الّدرا�سة : كيف ميكن ا�ستخراج بنية واقعية من جتربة 

تنتمـــي اإىل العـــامل اخليايل؟ وهـــو �سوؤال لبنكراد نف�سه، 

اإْذ يحـــدد اإجابتـــه بالتداخـــل بـــني البنيتـــني، الـــذي يتم 

انطالقـــا من عملية ت�سنينية قائمـــة على خلق بنية مكونة 

من عنا�سر تنتمي اإىل جتربتني خمتلفتني، جتربة واقعية 

اختـــ�سرْت يف عنا�سرها املميزة، وجتربة فنية تعيد بناء 

هـــذه العنـــا�سر على وفـــق قوانينها اخلـــا�سة، ويف �سمن 

ذلـــك يحدد الفرطو�سي منهجه باالإفـــادة من ال�سيميائية 

، مطبقـــا اإيـــاه على 
)1(

وال�ّسو�سيولوجيـــة علـــى حـــد �سواء

خمـــ�سة ن�سو�س ق�س�سية حماوال اإثبـــات روؤيته الّنقدية، 

ففـــي حديثه عن)مـــوت �سرير رقم 12( لغـــ�سان كنفاين 

اإبانة وا�سحة للمنهج ال�ّسو�سيو�سيميائي، فقد جزاأ البنية 

الفنيـــة للن�س اإىل اأربـــع عالمات دالة علـــى و�سع واقعي 

معني، فـــــ )العنوان( عالمـــة دالة على املـــوت وال�سلطة، 

وثنائيـــة )الّراوي – املروي له( عالمة دالة على االإن�سان 

امل�سلـــوب احلريـــة، و)بـــوؤرة احلكـــي( عالمـــة دالـــة على 

احلـــدث التاأريخـــي، و )الإن�سان/ال�سخ�سيـــة( بو�سفـــه 

داللـــة على و�سع اجتماعي معني كمـــا يف قوله:»تربز من 

املـــن احلكائي الواقعي عجوز قبيحة يتكئ على ذراعها 

... ولعـــل يف �سورة هـــذه العجوز القبيحـــة ذات الأ�سنان 

ينظر، د.عبد الهادي اأحمد الفرطو�سي : �سيميائية الّن�س ال�ّسردي: ) .   (1)

، ثـــم ي�ستعر منهج 
)2(

املتاآكلـــة دللـــة رمزيـــة على املوت«

باختـــني احلـــواري الإثبات �سيميائيـــة الف�ساء الـــ�ّسردي، 

لكننـــي هنا ال اأعتقد اأّن الّناقد توّفق يف هذه االنتقالية يف 

املنهـــج ملزاوجة ال�ّسيميائية بحواريـــة باختني مبا حتتمله 

مـــن رمزية متحققـــة يف االأ�سلوب وتنوع اللغـــة واحتفالية 

الكرونتوب)الزمـــكان(؛ الأّن ن�س كنفـــاين غر واٍع بهذه 

االأ�ساليـــب التعددية التي تعمل على تاأطـــر الّن�س بروؤية 

بوليفونيـــة، على خالف ق�سة موت �سريـــر رقم 12 التي 

�ساد فيهـــا الـــ�سوت املنفـــرد، واإذا كان الـــّراوي قد تخيل 

�سورًا ملدينـــة تاأريخيـــة فـــاإّن هـــذا ال يعنـــي حتقـــق االأمر 

باأ�سلـــوب كرنفايل، ويبدو اأّن الفرطو�سي يف �سمن حتليله 

لهـــذه الق�سة يخلط بني )العالمة( و)الرمز( من خالل 

حديثه عن �سيميائية ال�سندوق بو�سفه عالمة لها حقيقة 

واقعـــة يف العامل اخلارجي يحمل داللة خا�سة وقد يتحول 

– اإىل رمز، ويتو�سح هذا اخللط املنهجي  – كمـــا يوؤكد 
مـــن خـــالل اأمريـــن، )االأول( منهمـــا هـــو اأّن الّرمز من 

طروحات ال�سيميائي االأمريكي بر�س وقد عّده جزءا من 

العالمة ف�سال عن االإيقونة واملوؤ�سر ولي�س �سنوًا لها، اأما 

)الثاين( فهو اأّن بـــر�س ي�سرف الّرمز بعيدا عن الواقع 

ملـــا فيه مـــن جتريـــد وارتباط مبـــا�سر مبو�سوعـــة الّن�س 

نفـــ�سه، ليغدو عاّما يتحدد يف العالقات العرفية يف االأدب 

 .
)3(

بو�سفه تعبرا جماليا لي�س اأكرث

وبالروؤية املنهجية ذاتها يوا�سل الّناقد حتليله لق�سه 

اأخرى لغـــ�سان كنفاين هي)لو كنت ح�سانا(، ويف حتليله 

لق�سة )تيمور احلزين( للقا�س والّروائي العراقي اأحمد 

خلـــف يعمد اإىل انفتـــاح املنهج ال�ّسيميائي علـــى البنيوية 

التكوينية متتبعا الداللة املنبثقة من ت�سنني املعنى التاأريخي 

داخـــل الّن�س، مـــن خالل حكاية ال�ّسلطـــان املغويل الذي 

(2)  امل�سدر نف�سه : 27 .
ل�سارل  العالمة(  اأي�سًا درا�سة )ت�سنيف  وينظر   .  (( نف�سه،  امل�سدر  ينظر،    (()
ترجمة  م�سرتك :  تاأليف  ال�سميوطيقا :  اإىل  مدخل  يف :  من�سورة  وهي  بر�س 

واإ�سراف �سيزا قا�سم ون�سر حامد اأبو زيد : 142 وما بعدها .
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حاول اقتحام اأ�سوار بغداد، لكّنه يعّول كثرا يف ذلك على 

البنيوية التكوينية، وهي ال تتـــوا�سج مع ال�ّسيميائية اإاّل يف 

�سمن الداللـــة فقط ؛ الأّنها تعتمد التماثل ال ك�سف الواقع 

املخبوء وراء العالمات داخـــل الّن�س، ولو كان الّناقد قد 

جلـــاأ اإىل �سيميائية بارت واإمربتـــو ايكو يف ك�سف العالقة 

ية مع الواقع، لـــكان ذلك اأقرب  اخلفية للعالمـــات الن�سّ

اإىل منهج الكتاب، الذي حاول الفرطو�سي اإثبات فعاليته 

على ن�سو�س اأخرى مثل:)حكايات دومة اجلندل( جلهاد 

وجميد و)زهـــور ثلجية( لنعيمة جميد، وقد وفق فعال يف 

درا�سته االأخرة با�ستعـــارة مقولة )املهيمنة( من �سعرية 

ياكوبـــ�سن وبع�س مقوالت جرار جينيت اإىل جنب الروؤية 

ال�ّسو�سيو�سيميائيـــة التـــي انطلق منه �سوؤالـــه يف املقدمة، 

وهـــو يدل على �سعـــي دوؤوب لتتبع عالمـــات الّن�س بتاأثر 

الواقـــع، واإْن كان يف بعـــ�س االأحيان ُيغّلـــب الواقعي بروؤية 

مبـــا�سرة وال�سيمـــا يف اأثناء حديثـــه عن ق�سايـــا الّتاأريخ 

وال�ّسلطـــة والقمع ال�ّسيا�سي، وقد حاول تطوير هذا املنهج 

يف درا�ستـــه الالحقـــة عن تاأويل الّنـــ�س الّروائي يف �سوء 

االجتهـــادات ال�ّسو�سيولوجية احلديثـــة، مبينا هدفه فيها 

باأّنـــه يعمل على »تر�سيخ منهج دقيـــق ي�سعى اإىل الك�سف 

عـــن املعـــاين اخلفيـــة التـــي يت�سمنهـــا الّنـــ�ض الّروائـــي، 

بالقـــراءة  اإليهـــا  التـــو�سل  القـــارئ  ل ي�ستطيـــع  والتـــي 

املبـــا�سرة، ثـــم ربـــط تلـــك املعـــاين بالبنيـــة الجتماعيـــة 

التـــي اأنتجتهـــا والكـــ�سف عـــن معاملهـــا ال�ّسو�سيولوجيـــة 

، وهو يرى اأّن هذه املعاين تتحقق يف ك�سف 
)1(

والثقافية«

ية املحـــددة يف رواية )رجال يف ال�سم�س(  الّدالالت الن�سّ

لغـــ�سان كنفاين يف �سمن اأ�ساليب ال�ّسرد والبناء التي هي 

يف اأ�سلها عالمـــات �سيميائية متحققة على مدى الّن�س، 

ومنهـــا تنبثق معان خارجية متداخلة مع الواقع املغّيب يف 

وعـــي كنفاين كونه اأحد قيـــادي احلركة القومية العربية، 

مما ي�سر اإىل اأّن الفرطـــو�سي اعتمد اأيديولوجية املوؤلف 

اجتماع  علم  �سوء  يف  الّروائي  الّن�س  الفرطو�سي:تاأويل  اأحمد  الهادي  د.عبد   (1)
الّن�س االأدبي: 11.

ووعيـــه يف كـــ�سف املعـــاين امل�سمرة خلـــف عالمات ن�سه 

الّروائـــي، وهـــذا توجه يتطلـــب تفكرا اأكـــرث كونه يدخل 

عن غر ق�سد مفاهيـــم �سيكولوجية وذهنية يناأى عنهما 

املنهج ال�ّسو�سيو/ تاأويلي.

 وبهـــذا ا�ستطـــاع الّناقـــد ا�ستثمار منهجـــه يف حتليل 

الّروايـــة من خالل جماليات ثابتـــة هي: )املن احلكائي، 

الزمـــن، الروؤيـــة، الـــراوي، املـــروي لـــه، وجهـــة النظـــر( 

منطلقـــا يف ذلك مـــن فر�سية اأّن هـــذه املكونات ال�ّسردية 

جميعـــا، عالمـــات ذات معنـــى داخلـــي وخارجـــي يعمـــل 

التاأويـــل على كـــ�سف ت�سنينهـــا يف عامل الّنـــ�س الداخلي 

و�سمـــن انفتاحها بخفاء وثورية علـــى الواقع االجتماعي، 

على الرغم من الق�سديـــة يف اإنتاج الّن�س الّروائي حتت 

وطـــاأة االأيديولوجيـــة الثوريـــة، وهـــي ق�سيـــة اأ�سار اإليها 

الفرطـــو�سي يف املقدمة وجنح يف تتبعها يف اأثناء التحليل 

.
)2(

يف من كتابه

مـــن هنا يتاأكـــد اأّن تفكيك التجـــارب الّنقدية املتبنية 

للمنهـــج ال�ّسو�سيو/�سيميائـــي، ينطلق من مبـــداأ قد تبنته 

يف �سمـــن منهجها العلمي، وهو اأّن الّن�س االأدبي )ال�ّسرد 

الق�س�سي( ال يتمتـــع بحيادية كاملة؛ الأّنه يوؤ�س�س معانيه 

يف �سوء قوانـــني املجتمع، لذلك تكون ال�ّسيميائية �ساحلة 

لكـــ�سف هذا الت�سنـــني املعنوي املتناثر داخـــل الّن�س على 

�سكل عالمـــات تظهر وجها جماليا وتخفـــي اآخر موؤدجلا 

يتجذر يف ما وراء الّن�س باجتـــاه الواقع، ولعل هذا االأمر 

هـــو ال�سبب الرئي�س الـــذي كان وراء التبايـــن يف منهجية 

الّنقـــاد وروؤيتهـــم لعامل الّنـــ�س على وفـــق مفاهيم املنهج 

الّنقـــدي ال�سيميائي وعالقتـــه بال�ّسو�سيولوجية احلديثة، 

بو�سفهمـــا منهجني ما بعد حداثيـــني ينزعان نحو الّن�س 

علـــى وفـــق مكوناتـــه الفنية ومـــا فيه من معـــاين ودالالت 

حتيل باأ�سلوب مبا�سر اأو غر مبا�سر اإىل واقع خفي اأراده 

الّنـــ�س الق�س�سي املدرو�س، لذا جاءْت املفاهيم متباينة 

(2)  ينظر،امل�سدر نف�سه : 41 وما بعدها.
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ما بني اأيديولوجية اإىل �سعرية اإىل �سو�سيولوجية/واقعية، 

مما اأ�سهم كثرا يف تنويع الّن�س واملنهج معا للو�سول اإىل 

روؤية نقدية متكاملة.
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امللخ�ص :

ينهـــ�س هذا البحث على فر�سية قوامها جتّذر املنظومة القيمّيـــة يف الق�سة القطرية ال بو�سفها م�سامني موّجهة اإمنا 

بو�سفهـــا ظاهرًة خطابيًة من مبداأ تواترها وهيمنتها على الكتابة الق�س�سية من زمن البدايات اإىل يومنا هذا، مما يعني 

بـــاأن ثمـــة مواقف تطاُل هذا الّتمركز حول القيم العتباراٍت ثقافية ما. وعلى الّرغم من تعدد االآراء واختالفها حول م�ساألة 

الّريـــادة بيـــد اأن املالحظ طغيـــان االإ�سكال القيمي النا�سئ عن خماطـــر الّتحوالت الّطارئة مما يـــ�سي باخلوف من َجراء 

انهيـــار املنظومـــة القيمية اأو حتى حماولة تعديلها مما يعني تنازعًا قيميًا بات يربز يف الق�سة القطرية املعا�سرة، وال�سيما 

يف �سوء تيـــارات ما بعـــد احلداثة الهادفة اإىل تبديـــد اخل�سائ�س املميـــزة للمجتمعات، ونق�س �سردياتهـــا الُكربى. فثمة 

خطـــر ٌيتحـــدُد ب�سيوع م�سلك الّتال�سي للثقافة القائمة على منظومة قيميـــة ت�ستنُد اإىل اإرٍث تاريخي وديني واجتماعي، هذا 

باملح�سلة يقود اإىل َخرق الهوية، وتبديد مالحمها، كما اأنه يحمُل خماطر يطال اإدراك الّذات الثقافية حلدودها املعرفية 

وامل�سلكّية، وال �سيما لدى االأجيال التي تعني نتاجًا ما بعد حداثي، ومن هنا تلجاأ الثقافاُت اإىل تبني خطاب »قيمي« بهدف 

مقاومـــة �ُسلطـــة اخلطابات الطارئة مبا متتلكه مـــن قوة تتمثُل باالنفتاح املعريف، وتبديد احلـــدود نتيجة اإحالل قيم رقمّية 

افرتا�سيـــة، باتت متتلك �سلطـــًة تفوق اأية �سلطة اأخرى �سواء اأكانت �سلطة االأ�سرة، اأم املجتمع، اأم الدولة، ف�ساًل عن قدرة 

القيـــم اجلديدة على مناف�سة العقائد الدينيـــة، واالأيدولوجية ما اأف�سى اإىل تبني ا�سرتاتيجيتني خطابيتني: االأوىل �سكونية 

ت�سعى اإىل �سون النموذج القيمي املميز للمجتمع، والثانية دينامية تهدف اإىل تقوي�س بع�س القيم، اأو ا�ستبدالها. 

الكلمات املفاتيح:

اخلطاب- القيم- الق�سة- القطرية – املعا�سرة- الثقافة  
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The value discourse in the modern Qatari story
problem and practice
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Qatar University 
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Abstract
This paper is based on the hypothesis that value system is rooted in modern Qatari 

story, not as a topic or a subject but as a discourse phenomenon. This discourse has a stable 
position in the Qatari culture. It is noticed in modern Qatari story since the beginning until 
now. In This paper we will apply a cultural approach to guide us in understanding the 
motives and the context of the values of writings in the Qatari story. 

There is no doubt that cultural elements plays a substantial role in individuals 
behaviours, and that there are always fears of losing the cultural identity or missing 
the features and values of the society that are linked to a its heritage, religion, history, 
customs and traditions. These fears arise particularly in confrontation with globalism and 
postmodernism that threaten this system of values. We noticed two trends of writing: the 
first one is looking to replace  the old values with new ones, to deconstruct some society 
practices that do not meet a new perspective of the world, where women demand more 
rights, and the  human, in general, seeks more freedom and choices; whereas the second 
type is trying to maintain the historical value and identity.  

Keywords: 
Discourse – Value - Story – Qatar – Modern - Culture 
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 املُ�صكلة والفر�صّية 

ينه�س هذا البحث على فر�سية قوامها جتّذر املنظومة 

القيمّية يف القـــ�سة القطرية ال بو�سفها م�سامني موّجهة 

اإمنـــا بو�سفها ظاهرًة خطابيًة، وذلك مـــن مبداأ تواترها 

وهيمنتها مـــن زمن البدايات اإىل يومنـــا هذا، مما يعني 

باأن ثمة مواقف تطاُل هذا الّتمركز حول القيم العتباراٍت 

ثقافية ما. وعلـــى الّرغم من تعدد االآراء واختالفها حول 

م�ساألـــة الّريـــادة التـــي يتنازعهـــا كل من يـــو�سف النعمة 

وجمموعته االأوىل« بنت اخلليج 1962«، واإبراهيم �سقر 

)1(1971، اأو حتى اأحمد عبد 

املريخـــي وق�سته« احلنني« 

امللك وق�سته »ذكـــرى لن متوت« 1970 التي يرى حممد 

م�سطفـــى �سليم باأنها البداية احلقيقية للق�سة القطرية 

 .
)2(

تبعًا لبعـــ�س اال�سرتاطـــات الفنيـــة الواجـــب توّفرها

ولكـــن املالحـــظ طغيـــان االإ�سكال القيمـــي النـــا�سئ عن 

خماطـــر الّتحوالت الّطارئة على املجتمـــع على كافة هذه 

القـــ�س�س مما ي�سي باخلوف من َجـــراء انهيار املنظومة 

القيميـــة اأو حتى حماولة تعديلها من قبـــل البع�س، وهذا 

يعنـــي تنازعًا قيميًا بات يتخُذ وجاهًة يف الزمن املعا�سر، 

وال�سيمـــا يف �سوء تيـــارات ما بعـــد احلداثـــة الهادفة اإىل 

تبديد اخل�سائ�س املميزة للمجتمعات، ونق�س �سردياتها 

الُكربى. 

ثمـــة خطر ٌيتحـــدُد ب�سيوع م�سلـــك الّتـــال�سي للثقافة 

القائمـــة على منظومـــة قيميـــة ت�ستنـــُد اإىل اإرٍث تاريخي 

وديني واجتماعي، هذا باملح�سلة يقود اإىل َخرق الهوية، 

وتبديـــد مالحمهـــا، كما اأنه يحمُل خماطـــر يطال اإدراك 

الّذات الثقافيـــة حلدودها املعرفيـــة وامل�سلكّية، وال �سيما 

لدى االأجيال التي تعني نتاجـــًا ما بعد حداثي، ومن هنا، 

تلجـــاأ الثقافاُت اإىل تبني خطاب »قيمـــي« بهدف مقاومة 

(1)   ينظر كافود، حممد، االأدب القطري احلديث، �س 127 - 128. 
لل�سبق  تبعًا  »اليتيم«  من�سور  عي�سى  ق�سة  م�سطفى  حممد  �سليم،  ي�سيف     (2)
الق�سة  واآخرون،  حافظ  �سربي  ينظر   .1960 عام  �سدرت  حيث  الزمني 

القطرية يف قطر، بيبليوجرافيا �ساملة ودليل و�سفي حتليلي، �س )2. 

�ُسلطـــة اخلطابـــات الطارئـــة مبـــا متتلكه من قـــوة تتمثُل 

باالنفتـــاح املعـــريف، وتبديد احلـــدود نتيجـــة اإحالل قيم 

رقمّيـــة افرتا�سيـــة، باتت متتلـــك �سلطًة تفـــوق اأية �سلطة 

اأخرى �سواء اأكانت �سلطة االأ�سرة، اأم املجتمع، اأم الدولة، 

فـــ�ساًل عن قدرة القيـــم اجلديدة على منافـــ�سة العقائد 

الدينية، واالأيدولوجية ما اأف�سى اإىل تبني ا�سرتاتيجيتني 

خطابيتـــني: االأوىل �سكونيـــة ت�سعـــى اإىل �سون النمـــوذج 

القيمـــي املميـــز للمجتمع، والثانيـــة ديناميـــة تهدف اإىل 

تقوي�س بع�س القيم، اأو ا�ستبدالها. 

 ُيـــ�سار اإىل اأن عـــددًا من الـــّدرا�سات النقدية قد اأتت 

علـــى �سيٍء من هذا القلـــق القيمي حيث قاربته من خالل 

توجهني: م�سموين وفنـــي، اإذ راأت يف القلق واال�سطراب 

�سمـــات مالزمـــة لل�ّسخ�سيـــة، وال نعلـــم اإن كان يقـــ�سد 

 ،
)3(

مرجعيتها الواقعيـــة اأم ال�سخ�سية الورقية »املتخيلة«

ولكنـــه اأحيل يف كل االأحـــوال اإىل خلل يف التكوين النف�سي 

بحيـــث ُن�سحت ال�سخ�سيـــاُت ب�سرورة االلتـــزام بالقيم 

الدينيـــة، وقـــراءة القـــراآن بهـــدف اخلـــروج مـــن املاأزق 

!  ويف �سيـــاق فني يرى كافود بـــاأن ردود الفعل 
)((

القيمـــي

الكتابية متثلت بطغيـــان االجتاهني الرومان�سي والواقعي 

علـــى امل�سهد القـــ�س�سي، ومن هنـــا، تكمـــن اأهمية هذا 

البحث من حيث �سعيه اإىل اكتناه اخلطاب الق�س�سي عرب 

النظر اإىل العوامل الثقافية املوؤ�س�سة كما اال�سرتاتيجيات 

التي مّيزت موقف الق�سة القطرية جتاه القيم.

الهدف واملنهجية: 

يتغيـــا هذا البحث تو�سيف طبيعـــة اخلطاب القيمي، 

وتوجهاتـــه باالإ�سافة اإىل ر�سد مرجعياته، وحتليل اأبعاده 

الوظيفية التي ي�سعى املبدعون اإىل بثها عرب املتخيل الفني 

مـــن خالل االتكاء يف املقـــام االأول على نظرية اخلطاب، 

ومفهومه بالتجاور مع املمار�سة الثقافية بو�سفها ظاهرة 

())  ينظر كافود، حممد، واآخرون، الق�سة الق�سرة يف قطر، �س 96-91.
(4)  ينظر املرجع ال�سابق، �س ٦٩. 
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اجتماعيـــة ثقافيـــة، لكـــن هذا ال مينـــع مـــن االإ�سارة اإىل 

تاأثرات جتذر اخلطاب القيمي يف دور وعظي رمبا يحيف 

على اجلماليات املنوطة باالأدب. ال بد من االإ�سارة اإىل اأن 

الـــدرا�سة �سوف تناأى بنف�سها عن تتبـــع القيم اأو حماولة 

ر�سدها، فهذا ما ال تدعيـــه لكون هذا النهج ينطوي على 

درا�سة امل�سامـــني، يف حـــني اأن عنايتنا تتجـــه اإىل اختبار 

تنـــازع القيم التي ُي�سعى اإىل تثبيت بع�سها اأو على العك�س 

خلختهـــا، اأو خرقها، ورمبا ا�ستبدالهـــا تبعًا لتعالق هاتني 

اال�سرتاتيجيتـــني بالنـــ�سق الهوياتي الثقـــايف القائم على 

مرجعيات اأيدولوجية م�سترتة.  

ومـــع اأن هذا البحث، يعمـــد اإىل اعتماد مبداأ حتليلي 

عمودي لفهم ظاهرة التنـــازع يف ت�سكل اخلطاب القيمي 

غر اأنه ي�ستاأن�س اأي�سًا باملبداأ االأفقي الذي ُي�سوغ بالرغبة 

يف اكتنـــاه القيمي، وحتوالته الّزمنيـــة عرب االعتماد على 

عينـــات ق�س�سية ت�سكل جمتمعة اخلطـــاب الذي ينه�س 

علـــى ميكانـــزمي التواتر واالن�سجـــام اأو التناقـــ�س �سمن 

البنية العامة للق�س�س، وجتنب حتليل الق�س�س بو�سفها 

وحدات �سردية منف�سلة.  

اأوال: القيم: االإ�صكالية واحلدود: 

ُتبحـــث القيـــم يف الـــدرا�سات احلديثـــة مـــن خـــالل 

ما يعـــرف باالأك�سيولوجيـــا  Axiology واأ�سل الكلمـــة 

، وهو العلم الذي 
)1(

يعود اإىل م�سدرين: يوناين، وفرن�سي

ُيعنـــى بدرا�سة طبيعة القيم، وتقديرهـــا، اأو االأ�سياء التي 

ينظر لها باعتبارها ذات اأهمية، اأو ما هو جدير بالبقاء، 

، مع اإ�سارات 
)3(

، اأو التي ترتبط بتقدير عاٍل
)2(

اأو الّثمـــني

اإىل التكوين املعياري للقيم التي ت�سمل االأخالق واجلمال 

 http://www.dictionary.com/browse/axiology ،(1)  ينظر
(2)  ينظر مو�سوعة �ستانفورد الفل�سفية:

Schroeder, Mark, «Value Theory», The Stanford Encyclope-
 dia of Philosophy (Fall 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/
value-theory/>.

 https://en.oxforddictionaries.com/definition/axiology  (()

واملجتمع وال�ّسيا�سة والّدين كما تذهب مو�سوعة �ستانفورد 

.
)((

الفل�سفية 

تنظـــر الّثقافـــة العربية اإىل القيم مـــن منظوٍر قريب 

لـــة ملا يوجـــد يف الثقافـــة الغربية، فالكلمـــة ماأخوذة  ال�سّ

من اجلـــذر الثالثي قوم، والقيام، ومـــن معانيها الثبات، 

ٌم، والقيمة ثمـــن ال�ّسيء، واال�ستقامة...  ٌم َوِقيَّ ْمـــُع ُقوَّ َواجْلَ

القائم بالدين امل�ستم�سك بـــه، والثبات عليه، ومنه اأي�سًا 

. ُيالحظ 
)5(

ذلك دين القيمة، اأي دين االأمة القيمة باحلق

مـــن هذه املعاين بـــاأن القيم تت�سل مبلمحـــني: االأول ملح 

معياري )املثمن(، والثاين اإجرائي )الثبات(، وكما يذكر 

العوا فـــاإن اللغة العربية تنظر اإىل هـــذه القيم من خالل 

مرجعيتهـــا الدينية التي تقوم علـــى اال�ستقامة، فال جرم 

 ،
)((

اأن ترتبـــط مبعاين »العـــزم، واملحافظـــة، واالإ�سالح«

وبذلك تبـــدو اأقرب اإىل ن�سق �سكـــوين معياري، اأخالقي، 

فالقيـــم من معانيها اال�ستقامـــة واالعتدال، وهذا يتطلب 

اأن تلتـــزم مب�سارٍ يتوافق عليه املجتمع بو�سفها �سيئًا ثمينًا 

ما يحملنـــا اإىل االعتقاد بـــاأن ثمة متحورًا حـــول الّثبات، 

ورفـــ�س اخلروج عن ن�سق معياري، توافق عليه » املجموع« 

- اجلماعة - املجتمع - القوم - االأمة-  القبيلة. 

لقـــد تعـــر�ست القيـــم بتكوينهـــا االأخالقـــي اإىل عّدة 

حتـــوالت، فالعـــامل قدميـــًا كان من�سغاًل بتفـــ�سر املوجود 

املـــادي اإىل اأن جـــاء �سقراط الـــذي وّجـــه الفل�سفة وجهًة 

اإن�سانيـــًة حيث كانـــت القيم واالأخالق منثـــورة يف احلكم 

، غر اأنهـــا مل تتخذ طابعًا منهجيًا 
)7(

واالأ�سعـــار واالأمثال

اإاّل علـــى اأيدي اأفالطون واأر�سطو اللذين بحثا فيها بطابٍع 

منهجـــي، فـــاالأول نظر لهـــا من منظـــور االأثـــر الوظيفي 

االأخالقي كما يف كتابه اجلمهورية، يف حني اأن الثاين قد 

(4)  ينظر مو�سوعة �ستانفورد على الرابط ال�سابق. 
(5)  ينظر ابن منظور، ل�سان العرب، مادة »قوم«، �س 227-224. 

(6)  العوا، عادل، العمدة يف فل�سفة القيم، 1986، �س 35. 
(7)  رابوبرت، اأ. �س، مبادئ الفل�سفة، �س 47. 

http://www.dictionary.com/browse/axiology
https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/axiology
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اتخـــذ موقفًا مناقـــ�سًا متامًا حيث بدا اأكـــرث ا�ستجابة ملا 

 .
)1(

نعته ومل بليك بحزب ال�ّسيطان 

يرى البعـــ�س باأن القيـــم بتكوينهـــا االأخالقي يت�سل 

بتحقيـــق ال�سعادة، غـــر اأن هذا اأثر موؤقـــت، وال�سيما اأن 

. ولعل 
)2(

الفل�سفة تنظـــر لها من وجهة ارتباطهـــا باحلق

الّتجـــاذب يف حتديد العامل املوؤثـــر يف القيم، قد انعك�س 

على اآراء مدر�ستني فل�سفيتني، فالرواقيون كانوا ين�سدون 

ما رف�سه �سقراط من االعتداد باملاأثور، والراأي العام اإىل 

اأهميـــة اإحـــكام العقل والف�سيلة، يف حـــني اأن االأبيقوريني 

قـــد ثّمنوا مبداأ اللذة )امل�سوؤولـــة( التي تنتج من ال�ّسكينة 

. لقـــد احتدم اجلدل 
)3(

والـــّر�سا وجتـــاوز اللـــذة الوقتية 

مـــع انتـــ�سار الديـــن ودعوته االأخالقيـــة، غـــر اأّن مغاالة 

الكنيـــ�سة يف اأوروبـــا باالإعالء من املظاهـــر واالأ�سكال قد 

دفـــع اإىل مغادرة هذا النهج نحـــو تبني االأخالق احلديثة 

التي تاأ�س�ست علـــى يد مارتن لوثر حيث جعلها اأقرب اإىل 

. ويف 
)((

الواقعيـــة، ولتعود مرة اأخرى اإىل الروح الفل�سفية

الع�سر احلديـــث ن�سطت درا�سات كانط وني�سته وهيجل، 

وغرهـــم بغية اختبـــار املجـــال القيمي، يف حـــني ا�ستمر 

هذا البحـــث يف القطاعات االإن�سائيـــة املعا�سرة يف متون 

كل من جوليـــا كر�ستيفا، وجوديث بتلر، ومارثا نو�سباوم، 

وج هيل�س ميلر، وبوجه خا�س �سمن ما يعرف باجتاهات 

، وهـــذا يقربنا اأكرث 
)5(

ما بعـــد البنيوية وما بعد احلداثة

من اأثر القارئ )االإنـــ�سان( يف تقدير املق�سد القيمي يف 

الن�س اأو احلياة تبعًا لت�سّوره اخلا�س.

القرن  كمربيدج  مو�سوعة  االأدبي،  والنقد  االأخالق  جالت،  جيفري  هارفام،    (1)
الع�سرون املداخل التاريخية والفل�سفية والنف�سية، �س 537.

(2)  ينظر رابوبرت، مبادئ الفل�سفة، �س 48.
())  ينظر املرجع نف�سه، �س 50-49.

(4)  ينظر املرجع نف�سه، �س 51. 
ينظر  (5)

Shady E. Cosgrove, Literary ethics and the novel; or, can the 
novel save the world? University of Wollongong, 2007, p1. 

لقـــد بينا �سابقًا باأن ثمة موجهـــات ينه�س به جمموع 

كلي، اأو عقل جمعي، يتوافق على بع�س القيم التي تت�سل 

يف معظمهـــا مبنحى اإن�ساين يّتـــ�سل بالّتقدير ملا هو قائم 

ومنجز، عالوة علـــى ارتباطه بال�ّسرط االأخالقي، فطلب 

العلـــم بو�سفه قيمة يت�سل بنوعني من االأخالق: االأخالق 

 .
)((

املذمومـــة، واالأخـــالق املحمـــودة كما يذكر الغـــزايل

وهكـــذا تطفـــو معـــاين الثبـــات علـــى املحمـــود، ومدافعة 

التحول عنه. ولكن ثمة اأ�سئلة تتمحور حول ن�سبية املحمود 

واملذموم، ما ينقلنا اإىل القيم الّذاتية والقيم املو�سوعية، 

فاالأوىل تتـــ�سل مب�سالح االإنـــ�سان واأهوائـــه، يف حني اأن 

الثانية مطلقة تتعاىل على االأهواء وامل�سلحة ال�ّسخ�سية، 

اأي اأنهـــا تت�سمن قيمتها يف باطنها، فال تتبدل مع الزمان 

. ولعل الّتاأمل يف املعطيات ال�ّسابقة، يحملنا اإىل 
)7(

واملكان

الّت�سليم بهيمنة املعيارية والثبات على القيم املطلقة، وهو 

اأمر تتوافق عليه اأغلب املنظورات الفل�سفية واالجتماعية، 

ولكن من الذي يقرر ذلك؟ هذا ال�سوؤال  يقودنا اإىل منحى 

جـــديل، فقيم كالقناعـــة والعـــدل، واالأمانـــة، وال�سدق، 

والتعاطف، والوطنية، وغرهـــا رمبا تتعار�س مع بع�سها 

بعـــ�سًا تبعًا للمنظور، ومن ذلـــك »احلرية« التي تعّد قيمة 

مقـــدرة اإن�سانيـــًا، ولكنهـــا حـــني تتـــ�سل مبطالبـــة املراأة 

بحريتهـــا، وحقهـــا بالعمل، اأو الـــزواج، اأو احلـــب، فاإنها 

تتحـــول اإىل قيمـــة �سلبية مـــن منظور بعـــ�س املجتمعات، 

وذلـــك لكونهـــا تنتق�س من احليـــاء، واحل�سمـــة، اأو رمبا 

الأنها تنـــال من ذكورية الرجل القائمـــة على طاعة املراأة 

لزوجهـــا، اأو لقيـــم جمتمعها، وهـــذا ين�سحب اأيـــ�سًا على 

تقدير املـــوروث بو�سفه قيمة ترتبـــط بالهوية التي ينبغي 

اأال تتعـــر�س لالنتهاك بفعل ممار�سات احلداثة التي يرى 

البعـــ�س باأنها الو�سيلة املثلـــى للنهو�س باملجتمع، وحتقيق 

التقـــدم احلـــ�ساري. ومع االإقرار بـــاأن ثمة قيمـــًا مطلقة 

(6)  ينظر الغزايل، اإحياء علوم الدين، �س9-8.

(7)  ينظر املو�سوعة العربية:
ttps://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=1208

ttps://www.arab-ency.com/_/details.php?full=1&nid=1208
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كالعدل بيد اأن ذلك ال يعني عدم وجود قيم اأداتية تت�سل 

، بحيث تتعـــار�س مع قيـــم املجتمع، 
)1(

بالفـــرد ورغباتـــه

اأو النـــ�سق الثقايف املهمني، ومنهـــا الطموح )االأنثوي على 

�سبيل املثال؛ وهكذا ن�ستنتج باأن القيم ن�سبية مهما حاولنا 

اأن نوؤطرها كونها تخ�سع ل�سياق جيوثقايف.

هـــذا اجلـــدل غـــر املنجز حـــول القيـــم دفـــع بع�س 

الـــدار�سني الغربيـــني اإىل اإحالـــة االأمر برمتـــه اإىل مبداأ 

 بهدف الف�سل 
)2(

االإلزام، اأي مبعنـــى اال�ستجابة للقانون

بني هذه االختالفات اجلوهرية يف تقييم القيم وارتباطها 

بامل�سلـــك االأخالقـــي الواجـــب اتباعـــه، ولكن هـــذا يبقى 

منظـــورًا غربيًا، يف حـــني اأن الثقافة العربيـــة ت�ستند اإىل 

منظومة قيمية �سديـــدة التعقيد، كونها حتتفي باملوروث، 

والّديني، واالأعـــراف والتقليد والعادات، وهذا ما يجعلها 

ذات منحـــى معّقـــد، وبوجه خـــا�س حينمـــا ت�سطدم مع 

النزعات التجديدية التي طالت العقل العربي االأخالقي، 

والتي ميكن اأن ت�سكل خطرًا على بع�س القوى وال�سلطات 

التي تخ�سى القيم اجلديدة القادرة على تقوي�س هيمنتها، 

ونزع بعـــ�س امل�سالح فمـــا وجودنا واأن�سطتنـــا - �سئنا اأم 

، فال عجب اأن تظهر 
)3(

اأبينا - �سوى وجود قيمي اأخالقي

�سمات التنـــازع القيمي بني ممثلي هـــذه االجتاهات تبعًا 

لتعدد التف�سر الثقايف، وتكوينه.  

ثانيًا: القيم... حتّديات احلداثة وما بعدها  

مـــن  االأدب  القيـــم ومتو�سعهـــا يف  بـــداأت مراجعـــة 

االأربعينيات، وبوجه خـــا�س حينما حتدث فرانك ليفي�س 

عن »التقاليد العظيمة« داعيًا اإىل فلرتة االأدب االإجنليزي 

(1)  ينظر املكي، ه�سام، �سوؤال القيم يف العلوم االجتماعية يف احلاجة اإىل منهج 
جديد، يف كتاب �سوؤال القيم ب�سيغ متعددة،، �س 28. 

(2)  ينظر جالت، جيفري، مو�سوعة كمربيدج، �س 535. 
())  ينظر

Form Of Moral Discourse English Literature 
Essay?cref=1%3E..» UK Essays. UKEssays.com, November 
2013. Web. 27 January 2017. <https://www.ukessays.com/
essays/english-literature/form-of-moral-discourse-english-
literature-essay.php?cref=1%3E.?cref=1>.

 ،
)((

مـــن القيم االأخالقيـــة الثابتة لكونها مل تعـــد �ساحلة

ولكن هذا اتخذ توجهات جديدة بعد �سيوع ما بعد احلداثة 

التـــي �سعـــت اإىل  هدم املنظومـــات الثقافيـــة، وتفكيكها، 

ومـــع اأن القـــ�سة القطريـــة مل تلجـــاأ ملناقـــ�سة اإ�سكاليات 

كـــربى، اأو اإىل تقـــدمي �سرديـــات ذات طابـــع مركزي، اإال 

اأنهـــا تاأثرت باملناخ الكوين ال�ساعـــي للتخل�س من القيود 

القدمية، ويف الوقت عينـــه بدت �سديدة االرتباط بالبيئة 

املحليـــة التي يعرفها االإن�سان متام املعرفة. الق�سة اأقرب 

اإىل خطـــاب جمتمعي بات ي�ست�سعـــر اأفعااًل من االغرتاب 

نتيجة الّتحوالت التـــي يفر�سها الزمن، وحتدث نوعًا من 

الفو�سى التي ت�ستوجب كتابـــة قيمية تلجاأ لها املجتمعات 

بغيـــة اكتنـــاه املع�سلة االأخالقيـــة التي تنتـــج بفعل افتقاد 

، وبوجه خـــا�س مع العوملـــة الّداعية اإىل عامل 
)5(

النظـــام

متعـــدد االأبعاد، وال �سيما مع وجود وعي جمعي، اأو متخيل 

ذهني م�سكون باملبداأ االأخالقي. 

 على الرغم من اأن قراءتنا االأركيولوجية، قد اأنتجت 

كيانات من املعنى الناه�س على » التثمني«، ولكن نتاجات 

ما بعـــد احلداثة قد قلبت هذه الظاهرة راأ�سًا على عقب، 

فالقيـــم التي لطاملـــا اعتنت باجلمال واخلـــر، واالأخالق 

قـــد اأ�سبحـــت ت�ساوي بـــني القبح اجلمال علـــى حد �سواء 

بو�سفهما نتاج عاملنا احلقيقي، كما التحول احلتمي، فال 

عجـــب اإذن اأن حتتفي متاحف الفن باالأ�سرطة الال�سقة، 

والقطـــط امليتة، والكـــرا�سي، واالألـــوان ال�سوداوية، وغر 

ذلـــك مـــن متعلقـــات ما بعد احلداثـــة، فاملتحـــف مل يعد 

متحـــف الفنـــون اجلميلة اإمنـــا متحف الفنـــون احلديثة، 

فتقدير القيم املطلقة بات من خملفات املا�سي.

يـــ�سار اإىل اأن الفل�سفـــة تنه�س علـــى ثالثة علوم هي: 

الوجـــود، واجلمـــال، والقيـــم، وجميعهـــا اأمـــ�ست جمـــااًل 

مرتبـــكًا مـــع الّتحـــوالت النا�سئة التـــي �ساغـــت االإن�سان 

(4)  ينظر الرابط ال�سابق.
(5)  ينظر الرابط ال�سابق. 

http://ukessays.com/
https://www.ukessays.com/
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املعـــا�سر، وانطالقـــًا من هـــذا الّتغـــر ت�سّكلـــت نتاجات 

لرتميـــم املنظومـــة القيمّية من الّتـــال�سي عرب اخلطاب، 

وال�سيمـــا االأدبي الذي لطاملا �سابتـــه النزعات االأخالقية 

والوعظية، بل اإن هنالك من يعّد االأدب م�سروعًا اأخالقيًا 

، ولكن لوحـــظ اأن اال�ستهالك املبالغ فيه نحو 
)1(

بامتيـــاز 

تقدير القيـــم رمبا ُيخرج االأدب عن بعـــ�س اال�سرتاطات 

املعرفّية والفنية التي توا�سعت عليها الّدرا�سات اخلا�سة 

بـــاالأدب )علم اجلمال(، وبوجه خا�س يف ت�سكيل الن�س، 

وهـــذا ما يحيلنـــا بطريقة اأو باأخـــرى اإىل جزئية املواءمة 

بـــني املقا�سد والنماذج الفنية التي تعّد من اأهم الق�سايا 

التي اختـــربت يف ال�ّسياقات النقديـــة، وقوامها الّتعار�س 

القائـــم بني االإمتاع والفائدة، بيد اأن هذا امل�ستوى يعّد يف 

املرتبة االأدنى �سمن توجهاتنا البحثية. 

 ثالثًا: االرتباك احل�صاري  

 مـــن اأجـــل الوقـــوف علـــى املوقـــف القيمـــي ال بد من 

اكتناه املعاجلة املعرفيـــة املتعلقة مبعنى اخلطاب القيمي 

يف القـــ�سة مـــن منطلـــق اأن اخلطاب يف النقـــد والّدر�س 

الثقافيني، يعني االإحاطة بالّظروف واحليثيات التي توؤثر 

علـــى اإنتاج الن�س باختـــالف متظهراتـــه، ومنها الق�سة 

التـــي ُتعنى ب�سكل مبـــا�سر بالعوامل التي ت�سوغها، ومنها 

عوامل اقت�ساديـــة واجتماعية و�سيا�سيـــة، باالإ�سافة اإىل 

عاملـــي القوة وال�ّسلطـــة للتحقق من املعنـــى االجتماعي، 

. املنـــ�سود يف هذا ال�سياق »الن�س« 
)2(

والقيمـــة املنوطة به

باعتبـــاره فعـــاًل خطابيـــًا ينطوي علـــى بيـــان اأو ممار�سة 

اجتماعيـــة، حتتفي بظواهر الّتحـــول والتغر تبعًا لعوامل 

متعـــددة؛ ولهذا ينبغي اكتناه الق�سة الق�سرة القطرية، 

وموقفهـــا اخلطابـــي املعلـــن جتاه هـــذا التغـــر يف البنى 

احل�ساريـــة العميقـــة مـــن منطلـــق اأن القـــ�سة القطرية 

(1)  ينظر جيفري جالت هارفام، مو�سوعة كمربيدج، �س 535.
(2)  ينظر

 Abrams M. H., A glossary of literacy terms, seventh ED,
 .Thomson Press, India, P 53

نتـــاج ح�ساري يتـــ�سم بتعالقه امل�ستمر مـــع الظرف الذي 

اأنتجـــه، حيث �سهدت قطر منـــذ ال�ّسبعينيـــات اأفعااًل من 

االإبداع الق�س�سي الهادف اإىل التعبر عن قلق جمتمعي 

نا�سئ، اأو رمبا ذاتي-  تعانيه الذات املبدعة نتيجة القيم 

املوروثـــة، واأثرها الثقـــايف- ولكن املوقـــف مل ينجز بعد، 

فاملجتمـــع مل يعـــد ذاك املجتمـــع املاألـــوف، اإمنـــا هو نتاج 

عـــامل اآخر. واإذا كانت املوؤثرات االجتماعية واالقت�سادية 

قد طغت على الكتابـــة الق�س�سية، غر اأنها بقيت فاعلة 

حتـــى يومنا هـــذا، فاملجتمع والتعبـــر مالزمتان، غر اأن 

بينهمـــا اأمرًا ال يبدو قابـــاًل للم�ساومة عليـــه، ونعني تغّر 

القيـــم، اأو تبدلهـــا الرتباطهـــا بخطاب متعـــاٍل )ديني – 

ثقايف – اجتماعي(، وهو ما ي�سكل املنظومة القيمية التي 

تـــ�سكل مظهرًا يت�سل بالهويـــة  التي تتاأ�س�س على مكونات 

عميقـــة، ال ميكـــن القبـــول بتعر�سهـــا لالنتهـــاك نتيجـــة 

الطـــارئ الثقـــايف اخلارجـــي، اأو نتيجة االتـــ�سال بتعدد 

ثقـــايف عرقي جلماعات جلبت قيمها اخلـــا�سة، اأو قامت 

بت�سديرهـــا، ولكن هذا ياأتي بالتزامن مـــع اإعادة النظر 

يف بعـــ�س القيم )الداخليـــة( بو�سفها قيمًا تت�سل ببع�س 

ممـــار�سات الهيمنة، والّتخلف، والكمون يف املا�سي، وبني 

هذا وذاك، نتج خطاب جديل ق�س�سي يتلم�س هذه القيم 

)اخلارجية والداخلية( يف حماولة منه لتكري�س النموذج 

احلكائـــي للتنبيه اإىل هذه الّتحوالت، اأو لنبذ بع�س القيم 

املوروثة، والتي ال ت�ستقيم مـــع الّت�سورات اجلديدة لعامل 

منفتٍح ي�سعـــى اإىل اإطالق طاقات االنفتـــاح االقت�سادي، 

والّتعليم، وحرية املراأة، وهذا مبجمله قد اأفرز جداًل حول 

املنظور القيمي ومعناه. 

اإن االطالع على القـــ�س�س املمثلة خلطاب البدايات 

بفعـــل  نتجـــت  باأنهـــا  �سيلحـــظ  التاأ�سيـــ�سي  اأو النمـــوذج 

م�سوغـــات قيميـــة جعلتها اأقـــرب اإىل الوعـــظ واالإر�ساد، 

اأو لعلها كانت م�سغولة بخطـــاب رثائي لقيم بداأت تنهار. 

االقتـــ�سادي  واالنفتـــاح  املدينـــة،  اأ�سكال  يف  فالتحـــول 
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قـــد اأفـــ�سى اإىل مغـــادرة بع�س القيـــم، ومنهـــا منظومة 

قيـــم اال�ستقامـــة، وامل�سوؤولية، وهي قيم تناقـــ�س الّرغبة 

باالنفتـــاح، وتكوين اأمناط من احليـــاة، تعتمد مبداأ اللذة 

-كمـــا ُيعتقد- مما يبعث على خلـــق عواقب نتيجة تفتيت 

حيـــة، اأو ال�ّسرعية، وهنا تبدو  العالقات االجتماعية ال�سّ

االإ�سكاليـــة يف قـــراءة خارطـــة هـــذا الّتحـــول، وما ميكن 

اأن تختـــربه الق�سة التـــي على ما يبدو قـــد ان�سغلت بهذا 

اجلانب، وهـــذا ُيعلل بكـــون الثقافة املنتجـــة، ت�ستند اإىل 

تـــراث قيمي اإ�سالمي �سديد الّتعمق، عالوة على منظومة 

مـــن االأعـــراف والتقاليـــد الرا�سخـــة التي تكمـــن يف بنية 

جمتمعيـــة، تقدر النظـــام القبلي، وتقدمه علـــى ما �سواه 

مـــن االأنظمة املجتمعيـــة االأخرى، زد على ذلـــك االأثرين 

حراء والبادية، والبحر  البيئي، والتاريخي لثقافـــات ال�سّ

والتـــي تفـــر�س نهجـــًا ثابتًا للتعاطـــي مع الـــّذات واالآخر، 

وهـــذا مما يعني اأن ثمة تزحزحـــًا يف التكوينات املرجعية 

التـــي بـــداأت تتعـــر�س لبعـــ�س االن�سقاقـــات واالختالالت 

على م�ستـــوى ات�سال االأجيـــال اجلديدة بهـــذه املنظومة 

املتما�سكة.

ال �سك باأن هنالـــك خوفًا من القيم الطارئة، وعاملها 

املتعدد، ومن هنـــا بالتحديد ا�سطـــرت الق�سة القطرية 

اإىل ولـــوج هذا املخا�س عرب اجتاهـــات تتخذ من اخلوف 

القيمي معاجلة تتحدد مبحاولـــة �سون املنظومة القيمية 

من التال�سي نتيجة االرتياب بالقيم اجلديد، مع حماولة 

تكريـــ�س املنظومـــة املوروثـــة بو�سفهـــا منوذجـــا هوياتيا 

مميزًا، يف حـــني اأن هنالك تيار ي�سعى اإىل تقوي�س بع�س 

القيم التي ال تنه�س علـــى مرجعيات حقيقية، اإمنا ينظر 

لهـــا علـــى اأنهـــا نتاج جمتمـــع قمعـــي، �سلطـــوي يكمن يف 

املا�سي، ولكن هل ثمة جمال خلطاب متوازن؟  

رابعًا: االرتياب الكامن

ان�سغلـــت القـــ�سة القطريـــة منذ بواكرهـــا االأوىل - 

�سواء تلك التي خطها يو�سف النعمة، اأو اإبراهيم املريخي، 

اأو اأحمـــد عبـــد امللـــك-  بتخطيط قيمي جعـــل من الن�س 

جمـــااًل للتنبيـــه والّتحذيـــر، وقوامه باأن املجتمـــع املاألوف 

مبـــا ي�ستند اإليه مـــن » قيم ثمينة« بـــات جمااًل لالخرتاق 

واالنتهـــاك تبعـــًا لالنفتـــاح، وتداعياتـــه نتيجـــة الوفـــرة 

االقت�سادية، وبهذا فاإن الق�سة القطرية قد بداأت معنّية 

باملنحـــى املجتمعي القيمـــي الّظاهر، ولكنـــه اأيديولوجي 

الباطـــن. فالق�سة القطريـــة ذات طبيعة قلقة من فقدان 

املنظومـــة القيميـــة نتيجـــة الّتوج�س من فـــ�ساء االآخر... 

اخلـــارج، اأو العامل الذي يقع خـــارج احلدود، فنظرة اإىل 

هـــذه الق�س�س يك�سف عن منظـــور ما�سوي، ينه�س على 

معيارية قيمية ات�سمت بتوافق جمعي، فيو�سف النعمة كان 

ُيعنى بنقد التحول االأخالقي للفرد نتيجة املف�سدات التي 

تنتمـــي اإىل )اخلارج(، فجـــاءت ق�س�سه معربة عن هذا 

الت�سنني املبا�سر مـــن حيث تو�سيف تداعيات التخلي عن 

القيـــم، وما ميكن اأن ينتـــج عن ذلك من تداعيات كما يف 

ق�سة »بنت اخلليج« التي ت�سف مفا�سد الطبقة الغنية يف 

الربع االأخر من القرن الع�سرين، وهذا ما يكاد ين�سحب 

. يف حني جند اأن ق�س�س 
)1(

على �سائر ق�س�س املجموعة

املريخي عالقة بالتكوين املا�سوي بو�سفه قيمة مثمنة عرب 

مقاومة التحول نحـــو عامل متحرك، ففي ق�سة »احلنني« 

يعـــود االأب » العجوز« اإىل بيتة ليواقـــع حنينه للبيت الذي 

يعنـــي قيمة اأ�سالـــة يخ�سى من اأن تتعـــر�س للخرق املمثل 

، ولكن هذا املنحى 
)2(

برغبة االأوالد يف اخلروج من البيت

املـــا�سوي القائـــم على الرغبة باالرتـــكان اإىل عامل قيمي 

ماألـــوف، يظهر اأي�سًا يف ق�سة اأحمد عبد امللك التي ي�سي 

، والتي 
)3(

عنوانها مبنحاها املـــا�سوي » ذكرى لن متوت«

ت�ستنـــد اإىل قـــ�سة طفـــل يظللـــه الغياب بعـــد اأن تقطعت 

به �سبـــل احلياة بغيـــاب االأم واالأب، وهكـــذا يالحظ باأن 

ثمـــة منحى رمزيـــًا يف هذه الق�س�س ينهـــ�س على تثمني 

(1)  ينظر حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة يف قطر، �س 81. 
(2)  ينظر ملخ�س الق�سة يف امل�سدر ال�سابق، �س )10.

())  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 717. 
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املا�سي، ونبذ اخلارجي )احلـــا�سر- التغر- امل�ستقبل( 

حيث يكمن يف الالوعي خوف من املجهول. 

الناظر اإىل خطاب الربع االأخر من القرن الع�سرين 

�سيجـــد بـــاأن الكتابـــة القيميـــة بـــدت معنيـــة باجلوانـــب 

العاطفيـــة املت�سلة باحلب، اأو الزواج، كما العالقات غر 

امل�سروعـــة كاخليانة، والعبـــث-  وبوجه خا�س الذكوري-  

ومـــا اإىل ذلك من متحور حول النـــ�سق االأخالقي املهيمن 

على كتابات بع�س القـــ�سا�سني، وكاأن ثمة منتجًا وعظّيًا 

ينذر بتداعيات الف�ساد الناجت عن الرثاء املادي، والتنكر 

لقيـــم املوؤ�س�سة االأخالقيـــة )املجتمعية(، مبا فيها الزواج 

)ثنائيـــة االأنثى والذكر(، املكان، املـــوروث، ولهذا �سنجد 

اأن عديـــد القـــ�س�س التي كتبها كل مـــن املريخي، ت�ستند 

اإىل هـــذا الن�سق، ومنها علـــى �سبيل املثال ق�س�س تتناول 

الـــّزواج مـــن امراأة لعـــوب، اأو افتقـــار بعـــ�س الكتاب اإىل 

االأمانـــة االأدبية، عالوة على �سيـــوع العقاب االإلهي نتيجة 

خطيئة كما يتـــ�سح يف« ق�سة ندم«. الندم عينه يتكرر يف 

العديد مـــن جماميع الق�س�س، ومنها علـــى �سبيل املثال 

قـــ�سة »نالت جـــزاء ما فعلت« لعائـــ�سة اإبراهيم القا�سي 

 ،
)1(

التي حيث تعاقب املراأة نتيجة زواجها من زوج قريبتها

باالإ�سافـــة اإىل ق�سة دالل خليفة » هـــذا اخلمي�س« �سمن 

جمموعـــة » اخليل وف�ساءات البنفـــ�سج«، وغرها الكثر 

   .
)2(

من الق�س�س التي تتناول هذا امل�ستوى

ال �سك بـــاأن ثمـــة نقـــدًا قيميـــًا، ي�سغـــل املريخـــي يف 

قـــ�س�سه، ويتوفـــر علـــى ت�سكيلـــة مـــن اخلطابـــات التي 

تبـــدو اأقـــرب اإىل ر�سائل مبـــا�سرة للمتلقي، ففـــي اإحدى 

جمموعـــات املريخي »املرود يف املكحلـــة« عناية باجلانب 

القيمـــي، ومنهـــا احلنـــني اإىل املـــا�سي، ونبـــذ اال�ستهتار 

العاطفـــي، كما هـــ�سا�سة احلب، و�سيوع اأحـــالم اليقظة، 

(1)  ينظر حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة يف قطر، �س 446. 
النتاج الق�س�سي القطري ب�سكل كبر بحيث ال تكاد  الثيمة على  (2)  تهيمن هذه 
تخلو جمموعة من هذا التو�سيف، ومنها ق�س�س لكلثم جرب، ووداد الكواري، 

وحممد الباكر، و�سمة الكواري، وحم�سن الهاجري، وح�سة العو�سي، غرهم 

الكثر. 

، ولعل 
)3(

واأخـــرًا م�ساعر الندم نتيجة ارتـــكاب اخلطايا

هـــذا ياأتـــي ا�ستجابة خلطـــاب قيمي بامتيـــاز، ولكن هذا 

يربر بنـــ�سق جمتمعـــي مرتـــاب، اأو بنية جمتمعيـــة بداأت 

تت�سكل مع اخلوف من �سيء ينذر بالدمار القيمي. ي�ستمر 

 
)((

الن�سق عينـــه يف جمموعة املريخي االأخرى » التجربة«

التي تبدو بيانـــًا تعليميًا، ي�ستهدف تلقني املراهقني بع�س 

القيم عرب لغـــة اأبوية بطريركية، ومنهـــا حتذير الفتيات 

مـــن احلب قبل الزواج كون هذه املمـــار�سة نتاج جمتمعي 

»اإعالمـــي« مف�سد، وال�سيما مـــع الرتويج لها عرب التلفاز، 

وغره من و�سائل االإعالم، وحتى االأدب. 

يف خطـــاب البدايـــات ثمـــة منحـــى يتلخـــ�س بنظرة 

ما�سوية، اأو تثمـــني املا�سي باعتباره حافظـــًا لقيم العّفة 

واال�ستقامـــة، كما رفـــ�س لقيم التحول عـــن مبادئ وقيم 

دينيـــة، باالإ�سافـــة اإىل قيـــم ت�ستند اإىل مرجـــع هوياتي، 

كما ثمة خوف مـــن امل�ستقبل الغام�س بو�سفه فعل تهديد 

للمنهج القيمي، غر اأن هذا امل�سلك مل يتوقف على الّرغم 

مـــن التقادم الزمنـــي، فما زالـــت ثمة كتابـــات معا�سرة 

تنتهـــج النهج عينه، اإذ ي�ستمـــر مع جمموعة من الكتابات 

الق�س�سيـــة جمموعة اأحمد عبد امللك »نوافذ على �سرفة 

)5(2014، فعلى الّرغم من حداثة 

ادرة عام  الـــروح« ال�سّ

االإ�سدار بيد اأنه ي�سي مبزاج قيمي خمتلط تبعًا النعكا�س 

احلا�سر وتعقيداته، كما انفتاحه الالحمدود. 

تنطوي »نوافذ« على اإ�سكاليـــات قيمية اأ�سبه بلوحات 

م�سهدّية ب�سيطة لالأزمة القيمية التي يعاين منها املجتمع 

مبا يف ذلك قيـــم الوفاء، واالأمانـــة، واالإخال�س، والعفة، 

والثقة، واحلوار بني الزوجني، كما الثقافة العاطفية، وهي 

يف معظمهـــا تت�سل مبـــوؤ�س�سة الزواج )الرجـــل واملراأة(، 

مـــع اإ�سارات اإىل الف�ساد يف بعـــ�س العائالت نتيجة غياب 

ـــ�سرة، ـــق ال ـــ�سة  ـــق ال �سربي،  حـــافـــظ،  يف  الــــقــــ�س�س  ـــف  ـــو�سي ت يــنــظــر    (() 
�س)109-10 .

(4)  ينظر تو�سيف الق�س�س يف امل�سدر ال�سابق، 117-1109. 
(5)  عبد امللك، اأحمد، نوافذ على �سرفة الروح. 
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الرقابة االأ�سرية يف جمتمع انت�سر فيه اخلدم وال�ّسائقون، 

مع قـــ�س�س اأخرى تتـــ�سل بقيم تطال االآخـــر، واإن�سانية 

االإن�سان، والوفاء للوطن، وقيمًا ح�سارية اأخرى متعددة، 

كل ما �سبـــق يجعل من هذه املجموعة قيميـــة بامتياز، اإذ 

ينتـــ�سر يف املن خطاب يثّمن القيـــم على ح�ساب التكوين 

احلكائـــي مبا ينطوي عليه من تعمق يف بناء ال�ّسخ�سيات 

التي بدت م�سّطحة، وخا�سعة لالأثر الوظيفي، عالوة على 

الّتدخـــالت املبا�سرة لل�ّسارد بغية ال�ّسرح والّتف�سر، وهذا 

�سّكل عامل �سغط نتيجة الرغبة بفتح املعنى، واالطمئنان 

اإىل تلقي املقا�سد والر�سائل من قبل القارئ الذي ُنزعت 

عنـــه املمـــار�سة القرائية، واإنتاج املعنـــى، كما يف ق�س�س 

املريخي مـــن قبل، واإن بدت ق�س�س عبـــد امللك متقدمة 

عن خطـــاب البدايات نتيجة الّنـــ�سج الفني، غر اأنها مل 

تتخلـــ�س من الّطبيعة املبا�سرة التقريرية الوعظّية، وهنا 

ن�سوق مثااًل على ذلك من نافذة رقم )1( التي تنفتح على 

حوار داخلي ملراأة تعاين من غياب زوجها عاطفيًا، فتلجاأ 

اإىل الّتعوي�س عرب اإقامة عالقة اآثمة مع ال�ّسائق حيث جاء 

يف القـــ�سة » اأطيل �سالتي داعية اهلل �سبحانه وتعاىل اأن 

يغفر يل ذنوبي املتكررة! فاأنا اأقوم باأفعال ال ير�ساها اهلل 

. ال �سك باأن هذا التكوين اخلطابي ال يبتعد 
)1(

وال عباده«

كثرًا عـــن تو�سيفات النعمة )املو�سوعيـــة والفنية( التي 

تعود اأكرث من ثالثة عقود.

وعلى الّرغم من النزعة االأخالقية غر اأن ثمة بروزًا 

الإ�سكاليـــات قيمية تت�سل بانغالق االأفق جتاه قيم التطور 

واالنفتاح، ولكنها عوجلـــت بقدر غر قليل من التقريرية 

املبـــا�سرة حيث جاء يف اإحدى القـــ�س�س: »ال ي�ساهد اأبي 

ماذا يدور يف هذا العامل! وكيف اأن االأحوال قد تطورت...

والعـــادات والتقاليد البالية ما عادت ت�سلح لهذا الع�سر 

الذي يوؤمن باحلريات واالنطالق وحق اجلميع يف احلياة 

(1)  ينظر امل�سدر ال�سابق، �س 9.

«. ومع اأن هذه القـــ�سة داعية اإىل قيم 
)2(

كيفما يـــ�ساوؤون

التطور واالنفتـــاح، ولكنها ال تعّد اجتاهـــًا قيا�سًا على كم 

القـــ�س�س التي تنتهج الّدعوة اإىل قيم اأخالقية، وخطاب 

توعـــوي، فثمـــة اإ�سارات اإىل تداعيات االنفتـــاح، وال�سيما 

مـــع انت�سار قيـــم اال�ستهالك و�سائل التـــوا�سل والتقنيات 

احلديثـــة كالهاتف املتنقـــل وال�ّسبكـــة العنكبوتية، واأثرها 

على الفرد، واملجتمع، كما يف العديد من الق�س�س، ومنها 

نافـــذة رقم )8( بتكوينهـــا الداليل املبـــا�سر اإىل حد ما: 

»كـــربت وال اأعلم نظريات كثـــرة يف احليـــاة. و�سيطرت 

علـــي النظريـــة اال�ستهالكيـــة، فاأ�سبحـــت ال اأحفـــل بكل 

 .
)3(

ما يحتاجه املنزل مـــن �سيانة... اأو تبديل اأجهزة...«

وهكـــذا ُيالحظ باأن ثمة ا�ستكمال لنهج النعمة واملريخي، 

ولكن ثمة اأيـــ�سًا مزاج جديد بداأ يظهر جتاه بع�س القيم 

اجلديدة، ولكن بدا منح�سرًا، و�سيق احلدود.  

يف منـــوذج متـــو�سط زمنيـــًا يبـــدو حمـــ�سن الهاجري 

يف جمموعاته الثـــالث »البالغ« 1996، و»بنـــات اإبلي�س« 

1997، و»حـــرام عليـــك« 1998 حمتفيـــًا - هـــو االآخر- 
مبنحى قيمـــي بو�سفه نتـــاج جمتمعي ملواجهـــة تداعيات 

االنفتـــاح والرثاء، كمـــا القلق من فقدان القيـــم، ومع اأنه 

يبدو خطابـــًا ال يلتزم نزعة ما�سويـــة وا�سحة، ولكن بني 

ثنايا الق�س�س هنالك انت�سار خلطاب قيمي موجه، ومن 

ذلـــك الق�سة االأوىل من املجموعـــة االأوىل، ونعني ق�سة« 

 التي تنـــدرج يف خانة تـــال�سي القيم، 
)((

امـــراأة �سافـــرة«

كمـــا ثمـــة متحـــور وا�سح - �ساأنه يف ذلـــك �ساأن-  معظم 

الكتابات الق�س�سية على متثيل افتقاد قيم امل�سوؤولية من 

قبـــل بع�س اأربـــاب االأ�سر، وال�سيما الغارقني مبتع معاقرة 

(2)  تتناول الق�سة �سيطرة االأب وقمعيته جتاه اأفراد عائلته، والتحكم بهم كاأنهم 
»روبوتات« كما جاء على ل�سان ال�سارد، وهي فتاة يف الثالثني من العمر تعاين 

من رف�س االأب لزواجها من رجل فقر، وهنا يالحظ اأن الق�س�س تنطوي على 

االإن�ساين  اجلانب  فهم  يف  الق�سور  عالوة  واالنفتاح،  احلوار  قيم  افتقاد  قيم 

للعالقات الب�سرية املحكومة مبنظومة قيمية بالية ميار�سها االأب. ينظر الق�سة 

يف: عبد امللك، اأحمد، امل�سدر ال�سابق، �س 24.

())  امل�سدر نف�سه، �س 21. 
ينظر الهاجري حم�سن، البالغ وق�س�س اأخرى، �س )2.   (4)
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، ومع ذلك فاإن هذا مل 
)1(

اخلمـــر كما يف ق�سة »بقايا اأم«

مينع من نقـــد قيمة ما�سوية، ومنها كراهية املولد حينما 

ياأتـــي اأنثـــى بو�سفه قيمـــة تنتمي اإىل عـــ�سر بائد كما يف 

، ولكن هذا النقد ال ميكـــن اأن يعّد ن�سقًا 
)2(

قـــ�سة »اأنثى«

تقوي�سيًا كونه يفتقد اإىل التوجه الكمي، ولكونه ي�ستجيب 

مـــع ممـــار�سات ال تتطلـــب انتهـــاك منظومـــة جمتمعيـــة 

�سلطوية، يف حني يالحظ باأن  �سخ�سيات الهاجري تبدو 

خا�سعـــة ملبـــداأ قيمي كما يف قـــ�سة »اأ�سرار منتحر« ذلك 

الرجـــل الـــذي مار�س غـــزوات ال اأخالقيـــة يف دول اأوروبا 

فياأتـــي االنتحـــار و�سيلة للتخل�س مـــن تاأنيب ال�سمر، يف 

حـــني اأن ق�سة الراقـــ�سة »حالل« تتخذ توجيهـــًا مغايرًا، 

فالراقـــ�سة طـــورت قناعاتهـــا بـــاأن الرق�س فـــن حالل، 

ومـــع الّتطور احلـــا�سل عملت على تعديـــل نهجها لت�سبح 

 .
)3(

�ساحبـــة حمطـــة ف�سائية ولكـــن مبالبـــ�س حمت�سمة

فالّتحـــول طـــال الظاهـــر، يف حني اأن اجلوهـــر مل يتغر، 

وهـــذا يعني باأن اخلروج عن القيم �سينتج ذوات م�سّوهة. 

ومـــع اأن قـــ�س�س الهاجري  قد بدت نا�سجـــة فنيًا - اإىل 

حد مـــا- غر اأنها مل تنطِو على بنية حمكمة التكوين من 

حيث حتميل اللغة قدرًا من الدالالت الواجب توليدها من 

قبل القارئ، فهي مبا�سرة املق�سدية والداللة حيث ي�سعى 

الهاجـــري اإىل خطـــاب قيمي اأخالقي ميـــزج بني حماولة 

تكري�س قيمًا اإيجابية، ونبذ قيمًا �سلبية تنتهج يف جمملها 

خطابًا اجتماعيًا، ولكنه ال ميار�س حتديًا وا�سحًا ملنظومة 

جمتمعيـــة �سائـــدة، اأو حماولـــة تقوي�س منظومـــة قيمية 

كالنظـــام القبلي، اأو ال�سيـــا�سي، اأو الت�سامـــح نتيجة �سق 

عـــ�سا الطاعة من لدن االأنثى، فهو ال يغـــادر نهج االإتيان 

على بيـــان القيم الطارئة، كاخليانة، والف�ساد االأخالقي، 

وغرها كما مثلتهـــا ق�س�س البدايات )نعمة- املريخي- 

عبد امللك(، وال�سيما �سمن املنظور االجتماعي االأ�سري، 

ينظر امل�سدر نف�سه، �س 7).   (1)
(2)  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 69.

())  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 54-47.

اأو الذاتـــي الفـــردي، واإن بدت ملحـــات ذات طابع فل�سفي 

اإىل حد ما يف بع�س ق�س�سه، ف�ساًل ملحات انتقاد لبع�س 

القيم املا�سوية ال�ّسلبية، وحماولة خرقها، ولكنها مل تبدو 

�سريحـــة الّتكوين مـــن حيث االنتظام والتنـــاوب، وبذلك 

فاإن خطابه ما زال يندرج �سمن خطاب قيمي موؤ�س�ساتي 

اجتماعي حمافظ.    

تاأتـــي جمموعة »وجوه مت�سابهـــة« خلليفة هزاع اأقرب 

البدايات من  اإىل نـــ�سق تكميلي - اإىل حد ما – خلطاب 

حيث عنايتها بالّتحذير مـــن الّتخلي عن منظومة قيمية، 

واأن بـــدا يف بع�س االأحيان م�سغواًل بقيم كربى، تعني بنبذ 

تهمة االإرهـــاب، ومقاومة التمثيـــالت الغربية التي تطال 

العربـــي امل�سلم، وبهذا فاإنه يقع �سمن تنازع قيمي يت�سل 

باالآخـــر والذات، ولكن هـــذا ال يعد ظاهرة يعـــول عليها، 

فهـــي اأقـــرب اإىل �سذرات خطابية ال ت�ستنـــد اإىل منظومة 

خطابية، واأطقم من املعاجلة التي تعنى ببالغة اخلطاب 

التي ت�ستند اإىل التكـــرار والتناوب والتنظيم. يف ق�س�س 

خليفـــة هزاع منظـــور خا�س جتاه القيـــم يف عامل متحّول 

كما متثلها ق�سة »حب ع�سري« التي تعالج ظاهرة احلب 

االفرتا�سي الّرقمي التي تنه�س على مركزية ال واقعيتها، 

وخمالفتهـــا للمتوقع، وال �سيما حني يرى �سورة من اعتقد 

، وهذا يعني 
)((

اأنها امراأة فاتنة حيث ُي�ساب بخيبة االأمل

باأن هنالك نقد لظاهرة املعا�سرة، وخماتلتها. ويف ق�سة 

»حوار مع خممور« نقع على نهج قيمي بداأه النعمة، وغره 

مـــن حيث انتقاد رب االأ�سرة املتخلي عن اأ�سرته، والغارق 

 ،
)5(

مبعاقـــرة اخلمر، وممـــار�سة اجلن�س يف بلـــد اأجنبي

باالإ�سافـــة اإىل الّزواج من امـــراأة اأجنبية، وغزوات بع�س 

الّرجـــال ال�ّسرقيـــني اإىل دول �سرق اآ�سيـــا، كمـــا اخليانـــة 

الزوجية.  

يف ال�ّسيـــاق القيمـــي التحذيري تاأتي قـــ�س�س جمال 

(4)  هزاع، خليفة، وجوه مت�سابهة، �س52. 
(5)  ينظر هزاع، خليفة، وجوه مت�سابهة، �س 69. 
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فايز الّناهـــ�سة على نزعة ما�سوّيـــة حاملة لقيم يف طور 

االنقرا�س، ومع اأن فايز ينتمي اإىل جيل الكتابة املعا�سرة 

زمنيـــًا، غر اأنـــه ما زال ي�ستند اإىل خطـــاب ما�سوي، اإذ 

يقّدر القيم باعتبارها موروثًا؛ ولهذا ما انفك يواظب على 

نقـــد احلداثة، ومهلكاتها، كما التنديـــد ال�ّسردي بافتقاد 

املجتمـــع لقيم �سكلت املكان واالإنـــ�سان اللذين مل تلوثهما 

القيـــم ال�سناعية والنزعـــات الّراأ�سماليـــة، فال جرم اأن 

كثـــرًا من ق�س�سه تتوافق مع القـــ�س�س التي تنتمي اإىل 

مرحلة البدايات من حيث التعالق احلا�سل بني )املكان- 

الزمان( ومرجعياتهما القيمية. 

يف جمموعـــة »الرقـــ�س علـــى حافـــة اجلـــرح« مفتتح 

قـــ�س�سي �سديـــد الّتعلق باخلطاب القيمـــي الذي ينه�س 

على دعامتني: االأوىل نقد مظاهر التجديد الناجتة بفعل 

الـــرثوة النفطية التي اأحدثت تبداًل قيميًا مل ينل فقط من 

بنية املكان، اإمنا اأ�ساب البنيـــة الداخلية للذات الب�سرية 

التي تغرت بفعل الّتحول املادي الذي يتطلب �سون القيم 

بو�سفهـــا الدعامـــة الثانيـــة. فالقـــ�سة تبـــداأ بغيمة تعرب 

املدينة، ومن ثم �سقوط املطر، و�سرعان ما تتحول البيوت 

اإىل قـــ�سور للداللة على الّتبدل املـــادي الظاهري، ولكنه 

�سرعـــان ما ينتقـــل اإىل البعد الداخلـــي يف الفقرة الثانية 

من الق�سة - التي تتميز بالتكثيف واالإيجاز-  وفيها نقراأ 

كيف ينازع �ساب رجاًل عجوزًا الدخول اإىل الطبيب بحجة 

اأن دوره اأ�سبـــق،  ويف الفقـــرة الثالثـــة، نقـــراأ عـــن خادمة 

حت�سر طفـــاًل م�سابًا، يف حني اأن االأم تطمئن على ابنها 

. تختزل هذه الق�سة موقفًا 
)1(

املتوفى من خالل الهاتف 

وا�سحـــًا من حتول القيـــم، ويتحدد بنبذ املعـــا�سرة التي 

حتتفي بالظواهر، واالأنانية، وفقدان قيم احرتام الكبر، 

واالأمومة، ومع اأن ثمة قـــراءة اأخرى تذهب اإىل بيان قيم 

نتجت بفعل املعـــا�سرة، كتقدير النظـــام، واحلق، عالوة 

(1)  ينظر فايز، جمال، الرق�س على حافة اجلرح، �س 8-7.  

على اجلمال املعا�سر للمعمـــار اجلديد غر اأن ما يعنينا 

املوقف من تقدير القيم التي فقدت بو�سفها مثّمنة، ولكن 

تبعًا للمنظور املا�سوي، ولعل هذا ين�سحب على الكثر من 

قـــ�س�س هـــذه املجموعة، وغرها من التـــي حتتفي بقيم 

»االأ�سرة- الـــرب بالوالدين )ق�سة فحيح العا�سفة وق�سة 

حطـــام امل�سافات البعيدة( -احل�سمـــة )ق�سة �سرنقة(- 

العطف على امل�سكني )ق�سة تابوت من حلم(.

ومـــن النماذج التـــي ميكن اأن ت�سدق علـــى االرتياب 

 التـــي تعنى بت�سوير 
)2(

القيمـــي ق�سة »فحيـــح العا�سفة«

تقابلـــي ينه�س علـــى م�سهد يظهر فيه )قـــط( يحنو على 

وليـــده، مقابل ابن يتنكـــر اإىل اأبيه الذي يعامله كمت�سول. 

ويف قـــ�سة اأخـــرى بعنـــوان »�سرنقـــة« ثمة طائـــرة ركابها 

بعـــ�س االأجانـــب الـــذي يرتـــدون مالبـــ�س �سبـــه عاريـــة، 

با�ستثنـــاء امراأة ترتـــدي رداء اأ�سود، ولكن عند و�سولهم 

اإىل البلـــد البارد يـــ�سارع الكل اإىل ارتـــداء مالب�سه اتقاء 

 .
)3(

الـــربد اإال املراأة التي تخرج مـــن الطائرة �سبه عارية 

وهنا نتمثل ن�سقا تقابليًا لنقد ت�سرب بع�س القيم املثمنة، 

ولكـــن يف املقابل هنالك منظور اآخر، ينهـــ�س على الّتوق 

للحرية، ونبذ القيود جم�ّسدًا بفعل املراأة مما يعني ن�سبية 

التمو�سع القيمي يف قراءة اأخرى للن�س. 

 يحتفـــي 
)((

يف جمموعـــة اأخـــرى »الرحيـــل وامليـــالد«

فايز بقيـــم االأ�سالة املمثلة برمـــوز البيت الرتاثي كما يف 

قـــ�سة »دويبات البيـــت اخل�سبـــي« باالإ�سافـــة اإىل تقدير 

مهنة الغـــو�س )ق�سة ما تبقى مـــن �سظايا املحار(، غر 

اأنه ال يقـــ�سد البيت بو�سفها قيمة موروثـــة، اإمنا بو�سفه 

مـــوؤ�س�سة حا�سنـــة الأفراد االأ�سرة حيث تـــ�سود قيم املحبة 

والتكافـــل التي تخلـــى اجلميع عنهـــا، باالإ�سافة اإىل عدد 

(2)  ينظر فايز، جمال، امل�سدر نف�سه، �س )1. 
())  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 27. 

(4)  ينظر فايز، جمال، الرحيل وامليالد. 
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من القيم ذات النزعة املا�سوية ذات الطبيعة االأخالقية، 

وهـــذا يحملها للتوافق مع قـــ�س�س املريخي، كما ي�سدق 

هذا اأيـــ�سًا على جمموعة ح�سن ر�سيـــد »احل�سن البارد« 

حيـــث تربز اجلدة بداللتهـــا الرمزية التي حتيل اإىل زمن 

اأجمل حيث كانت ت�سود قيم العطف واملحبة، وهذا يتوافق 

، وغرها من ق�س�سه التي 
)1(

مع ق�سة »كاتب العرائ�س«

تبدو منحازة اإىل انتقاء عينات اإن�سانية يتنكر الزمن لها، 

ف�ساًل عن تبـــدل اأحوال الع�سر، فقـــ�س�س ح�سن ر�سيد 

ذات نربة رثائية تطال املا�سي ب�سكل جلي، وهنا ن�ست�سعر 

موقفـــًا قيميًا من املعـــا�سرة، وقيم الّتحديـــث على تغير 

نفو�س الب�سر يف العديد من الق�س�س، منها ق�سة حممد 

 ،
)2(

الباكـــر حيث التنكر لـــالأم يف ق�سة » مـــرارة الندم«

، وكما 
)3(

وكما يف ق�سة اأمينة العمادي »ال�سم�س الباردة«

، يف حني اأن جمموعة 
)((

يف ق�سة »معـــوق« ل�سمة الكواري

فاطمـــة خلفان الكـــواري تنطـــوي على ن�سق تكـــر�س قيم 

املـــوروث، والتكافـــل االأ�سري، وت�سويـــر املـــا�سي بو�سفه 

قيمـــة اإن�سانية تنه�س على الود واملحبة، وهذا يكاد ي�سكل 

كمـــًا كبـــرًا من املجموعـــات التـــي تعالج افتقـــاد الطابع 

التكافلـــي ال�ّسائد بـــني اأفـــراد االأ�سرة ا�ستجابة اإىل نزعة 

قوامهـــا تثمـــني قيـــم املجتمع القطـــري قبل هبـــوب رياح 

التغيـــر والعوملة مما يعني باأن ثمـــة �سبه توافق على هذا 

النهج اخلطابي. 

من ناحية فنية، ُيالحظ باأن عددًا كبرًا من الق�س�س 

تت�سم بقدر كبر من املبا�سرة والّطبيعة التوجيهية نتيجة 

تقديـــر القيم ذات الطابع املـــا�سوي املجتمعي حيث تبدو 

احلبكـــة واالأحـــداث وال�ّسخ�سيـــات ذات طابـــع و�سفي، 

راع، فـــ�ساًل عـــن �سيوع لغة  تفتقـــد اإىل الّتطـــور، اأو الـــ�سّ

مبـــا�سرة وتقريرية با�ستثناء بع�س قـــ�س�س جمال فايز، 

ينظر حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة، �س 216.   (1)
(2)  ينظر امل�سدر نف�سه، �س )19.
ينظر امل�سدر نف�سه، �س 66).  (()
ينظر امل�سدر نف�سه، �س 211.   (4)

وعـــدد قليل من الق�س�س تتكئ على بنى رمزية، ولكن يف 

املجمل، فاإن هذه الق�س�س تعتمد خطابًا ملتزمًا بتقدير 

القيم »املا�سوية االأخالقية« مـــع �سيء من االرتياب جتاه 

القيـــم اجلديدة التي برز بع�سها يف بع�س االأحيان �سمن 

دعوات متوازنة، وتقليدية.  

خام�صًا: االنتهاك القيمي 

 يف املحور ال�سابق، تو�سلنا اإىل هيمنة النموذج القيمي 

علـــى القـــ�سة القطريـــة من خـــالل مناذج متثـــل مرحلة 

البدايـــات اإىل اللحظـــة الراهنة، ولوحظ باأنـــه لي�س ثمة 

حتول عن النهج الداعي اإىل القيم، والتحذير من تبددها 

نتيجـــة الطـــارئ احلداثي الـــذي انطلق مـــن ال�سبعينيات 

اإىل يومنـــا هـــذا، ولكن هـــذا النهج ذو الطبيعـــة املنتقدة 

مل�سالك �سلبيـــة وبنهجه االأخالقي اأي�سًا، بدا مرتبطا اإىل 

حـــد ما بكتابة ذكورية ما�سويـــة، ترتبط بقيم موؤ�س�ساتية 

ت�سعـــى اإىل االإبقاء على منوذج اأخالقـــي، اأو لالإبقاء على 

�سلطـــة جمتمعيـــة، واإن ظهر يف بعـــ�س االأحيـــان نزعات 

ت�ستهـــدف قيم التنوير العقالين، ولكـــن دون بيان وا�سح 

بـــ�سرورة تفكيـــك املنظومـــة القيمية، والثـــورة عليها. يف 

مـــوازاة هذا اخلطاب ثمة خطـــاب اآخر يهدف اإىل تبديد 

اأو بعبـــارة اأخرى تعديـــل املنظومة القيميـــة، اأو حتديثها، 

وال �سيمـــا املت�سلـــة بقيم �سلطوية تنال مـــن قيم احلرية، 

والذاتيـــة اأو الفرديـــة، ومنها علـــى �سبيل املثـــال التقدير 

املبالغ لل�سدمة من حتوالت املجتمع، ومنها ق�س�س كلثم 

جـــرب التي جـــاءت حماولة مبكرة للتعبر عـــن قيم ذاتية 

اأو اأداتية تعالج الذات االأنثوية التي تخ�سع ملنظومة قيمية 

جمتمعية تتعار�س وتوجهات املراأة.

 يف قـــ�س�س كلثم جـــرب هنالك املـــراأة التي اختربت 

مغادرة الوطن لدواعي الـــدرا�سة، ولكنها اأدركت احلنني 

لرمزية ال�سفاء والنقـــاء بو�سفها قيمًا اإيجابية تكمن يف 

، مما يعني 
)5(

الوطن كما يف جمموعـــة وجع امراأة عربية

(5)  ينظر تو�سيف الق�س�س يف حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة، �س )100-9.  



122
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

نزعـــة ما�سوية، ومـــع ذلك فـــاإن خطابهـــا باملجمل ي�سي 

بن�سق متقدم من حيث القلق واالرتباك القيمي الذي �سغل 

القـــ�سة القطرية كما نعايـــن يف جمموعتها االأوىل »غابة 

ال�سمـــت والرتدد«، وهذا ما ينقلنـــا اإىل موقف بيني على 

الرغـــم من اأن جمموعتها تنتمـــي اإىل زمن مبكر اإىل حد 

مـــا،  ولكن موقفها من القيم مل يرق �سراحة اإىل م�ستوى 

التحـــول نحو احلركي، ومغادرة الثبـــات، اأو ال�ّسكون، ثمة 

�سيء مـــن االحتجـــاج اخلفـــي، كـــون االحتجـــاج املبا�سر 

�سيعنـــي خرقا للقيـــم ال�ّسائـــدة التي تنتـــ�سر يف املجتمع، 

فال جـــرم اأن حتمل جمموعتها عناويـــن ال�سمت الرتدد 

بو�سفهـــا عتبة �سيمولوجية تكمن يف الالوعي، يف حني اأن 

ل ال�سمت، ولكن  الغابة حتيل اإىل داللـــة كمية ت�سي بتاأ�سّ

الرتدد يعني باأن ثمة عالمات ملغادرة ال�سكون، والثبات. 

يف ق�ستهـــا املركزيـــة التي حملـــت املجموعة عنوانها 

نقراأ عالقة حب ال تكتمل، يحجبها تردد الرجل و�سمته، 

ولكـــن هـــذه الق�سة علـــى الّرغم مـــن تكوينهـــا العاطفي 

املبـــا�سر، غر اأنها حتيلنا اإىل اأثـــر ال مبا�سر للموقف من 

القيـــم، فالعالقـــة التي نـــ�ساأت بني املـــراأة والرجل متتلئ 

مب�ساحـــات من امل�سكوت عنه، فالداللـــة املبا�سرة للق�سة 

تتق�سى خطابًا ناقدًا للرجل الذي يغرق يف الرتدد، وعدم 

البوح، وهذا يحيلنا اإىل اأثـــر قيمي مبا�سر معني باحلب، 

ولكنهـــا قيمة حمجوبـــة يف جغرافية بـــالد »ال�سم�س« كما 

تكني عنها الكاتبة. هذه العالقة تن�ساأ يف بالد االغرتاب، 

يف الطـــارئ املوؤقت، خـــارج الوطن الـــذي ال ينطوي على 

قيم كامنة: »اأحبك رغما عنـــي... �سوف اأهزم النظرات 

املتعالية...واأحبك رغمـــا عنهم...و�ساأقرتن بك... رغما 

. ولكن هذا ياأتي بالتزامن مع تردد الرجل 
)1(

عنهـــم....«

يف االإفـــ�ساح عن م�ساعره تبعًا ل�سلطـــة املجتمع الراف�س 

لهـــذا النهج. لقد مـــار�ست الق�سة خرقًا خفيـــًا، اأو لنقل 

نقدا للقيم ال�سائـــدة التي تنظر اإىل احلب بو�سفه �سعفًا 

(1)  جرب، كلثم، اأنت غابة ال�سمت والرتدد، �س 118.

على الرغم من االعتذار املتاأخر، وغر الفاعل الذي جاء 

من لـــدن الرجل املنـــ�ساع اإىل قيم جمتمعـــه، ففي موقع 

اآخـــر من الق�سة تعلن املراأة �سدمتها جتاه موقف الرجل 

ال�سلبـــي التابع لقيـــم جمتمعه وبوجه خـــا�س عندما عاد 

للوطـــن حيث تقول: »ولكن بعد طـــول انتظار �سدمت بك 

اأنـــت ال هم، اإن نظراتهم املتعاليـــة حتولت ا�ستهزاء وهم 

 .
)2(

يرونك مرتدد االأحا�سي�س خائفا من املواجهة«

يف هـــذه املجموعـــة مفـــ�سل هـــام، يتمثـــل بالتحول، 

اأو اخلـــروج عن املنحى القيمي اأو املا�سوي، وقد جاء على 

يـــد كاتبة اأحدثت اأوىل ال�ّسقوق يف جدار اخلطاب القيمي 

الـــذي اأ�سهم معظم الكتاب، وال�سيمـــا الّذكور يف حماولة 

تكريـــ�سه، و�سون مكت�سباته، وهنا اأعمل على تقدمي نتائج 

مبكرة للـــدرا�سة، ولكن هنالك منـــاذج متعددة ميكن اأن 

توؤّكـــد هذا الطابع للكتابة االأنثوية – املتذّمرة التي عملت 

علـــى حتديد موقفها القيمـــي، واإن كنا ال نطلق جمااًل من 

الّتعميمات باأن كل الكاتبات يحتفني بهذا املنظور، وال كل 

الكتاب الّذكـــور ينتمون اإىل النهج املغايـــر، ولكننا نعتمد 

على قـــراءة ت�ستند اإىل املهمني يف املنظور االإبداعي جتاه 

املنظومة القيمية.

يف جمموعة نوره  ال �سعد »بائع اجلرائد« التي تنتمي 

اإىل جـــزٍء منهـــا اإىل خطاب تقويـــ�سي للقيـــم التقليدية، 

كونهـــا ت�ستهـــدف اإنتاج قيـــم جديدة ذات طبيعـــة كونية، 

اأو اإن�سانيـــة تتحدد بااللتفات اإىل االآخر الذي يتمثل ببائع 

اجلرائـــد، فثمـــة هنا تعاطـــف مع االآخر، وعـــدم اخلوف 

منه لكونـــه ينتمي اإىل جمال التاأثـــر �سلبي، كما جند يف 

العديـــد املجموعات التي غالبـــًا ما حتيل تهالك املنظومة 

القيميـــة لعوامـــل خارجيـــة، فمعظم الكتابـــة الق�س�سية 

»الذكوريـــة« اأو املا�سويـــة مل تلتفـــت اإىل االآخـــر االأدنـــى 

اجتماعيـــًا اأو خمتلـــف عرقيـــًا، فهـــو ال مرئـــي، كمـــا ثمة 

متثيـــالت �سلبية تطال فئة ال�ّسائق اأو اخلادمة يف ق�س�س 

(2)  امل�سدر نف�سه، �س 118. 
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اأحمـــد عبد امللـــك، اأي تلك الكتابـــات املهمومة بتو�سيف 

انهيار املنظومة القيمية داخل االأ�سرة، وال�سيما من حيث 

انت�سار اخليانة الزوجية، والعالقات املحرمة. 

ت�ستنـــد كتابـــة نوره ال �سعـــد اإىل نزعـــة قيمية تت�سح 

نواياها من عتبة العناويـــن: »بائع اجلرائد« و »بارانويا«، 

وفيهمـــا نقـــراأ خطابًا جديـــدًا جتاه املنظومـــة القيمية يف 

املجتمـــع، ولكن ينبغي تاأمل ذلك مـــن خالل ر�سد التغر 

يف املنظور بـــني جمموعة �سدرت عام 1989، وجمموعة 

�سدرت عـــام )201. يف االأوىل دعـــوة اإىل قيم التعاطف 

، ولكن هذا النهج 
)1(

مع االآخر كما يف ق�سة بائع اجلرائد

ي�ستكمل يف الق�سة الثانية »املزرعة الكبرة« التي تتوافق 

قيميًا مـــع الق�سة االأوىل من حيث �سيـــوع قيمة التعاطف 

االإنـــ�ساين مـــع االآخر...الفقـــر، اأو االأقـــل حظـــًا، ذلـــك 

املختلف يف التقييـــم الّطبقي، ونعني �سخ�سية »بو�سفيه« 

ال�ّسائـــق الذي يقوم بالعديد من املهمات للمدير، وخا�سة 

حـــني ياأخذ »بو�سفيـــه« ابنته اإىل مزرعـــة املدير، وهناك 

. ثمة 
)2(

يتلقى رف�سة حمار نيابة عن ابن املدير اأمام ابنته

تخطيـــط قيمي ينحاز اإىل االأدنـــى، اأو اإىل منوذج العامل 

الب�سيط، او باالآخر، اإذ ي�ستمر هذا الن�سق اأي�سًا يف ق�سة 

»زهـــرة البلو�سية«، و»رجـــب ال�ّسّيال« لتربز قيـــم اإن�سانية 

ال ت�ستند اإىل حملية املنظور االأخالقي ال�سائد.

ولعـــل االجتاه القيمي للبحث يف التباين الطبقي يربز 

لـــدى دالل خليفة، ففي قـــ�سة بعنوان »الكائن« ثمة متثيل 

لالختالف بني جمموعتني، هما »اأهايل الغابة« و »راكبي 

فئتـــني  عـــن  كنايـــة  املجموعتـــني  وكال   ،
)3(

الهليكوبـــرت«

طبقيتـــني، كمـــا ثمة قـــ�س�س للكاتبة عينهـــا، اإذ ت�ستعني 

بالنـــ�سق الكنائـــي واال�ستعـــاري بو�سفها »تقيـــة« خطابية 

عنـــد مناق�سة القيـــم التي حتا�سر اأنثويـــة االأنثى، واالآخر 

(1)  ينظر ال �سعد، نوره، بائع اجلرائد، �س )-9. 
(2)  ينظر امل�سدر نف�سه، �س 19. 

ينظر خليفة، دالل، اأنا اليا�سمينة البي�ساء، �س 104-95.   (()

املختلف )الّذكر( كما يف ق�سة »اأنا اليا�سمينة البي�ساء«، 

، وكمـــا يف قـــ�سة »دب من 
)((

»ولنف�سهـــا �سنعـــت غابـــة«

الفـــراء االأزرق« التـــي تـــ�سور امـــراأة اأرملة يتعلـــق ابنها 

بـــدب - رجل يتنكر بهذا الزي للرتويح عن االأطفال-  يف 

حـــني تتعلق املراأة بالرجل الذي بداخله، ولكنه حني يقرر 

الّتخلـــي عن زيـــه التنكر تنفر املراأة تبعـــًا ل�سغط املنظور 

. ولعل هذا الّتوجه 
)5(

القيمي املجتمعي جتاه املراأة االأرملة

ين�سحب على ق�س�س هدى النعيمي، ومن قبلها اأم اأكثم، 

و�سارة، وغرهن من الكاتبات. 

ال �سك باأن هذا النهـــج اخلطابي ي�ستند اإىل خمالفة 

للنهـــج املا�سوي، فثمة اّت�ساع نحـــو مغادرة القيم املحلية، 

وهـــذا يت�سح اأي�سًا يف عدد من قـــ�س�س جمال فايز التي 

تنحاز اإىل تقدير املختلف يف بع�س ق�س�سه، واإن بدت هذه 

النزعة غـــر �سائدة على عك�س هيمنـــة النزعة املا�سوية 

الراف�سة للتبدل. وهكذا، نالحظ باأن ثمة حتواًل نحو قيم 

اإن�سانيـــة يف اخلطـــاب الق�س�سي القطـــري، ولكنها تبدو 

مرتددة، اأو بعبارة اأخرى، ال ميكن اأن ت�سي بوجود خطاب 

متمـــا�سك تنتظم وحداته بهدف خلـــق بنية من املمار�سة 

االجتماعية التي تنتقل من اللغة اإىل الفعل. 

يف جمموعة »بارانويا« لنـــوره ال �سعد نقع على حتّول 

مف�سلـــي جتـــاه املنظومة القيميـــة التي بـــداأت كلثم جرب 

بـــو�سع اأحدثت اأوىل ال�ّسقوق يف جدرانها، بيد اأن نوره  ال 

�ّسعد تبـــدو خمتلفة من حيث معاجلة القيم، فهي تختلف 

يف املنظـــور عـــن )الهاجري واملريخي وعبـــد امللك وفايز 

وغرهم(، كونها ال ت�سعى هنا اإىل حماولة �سون منظومة 

قيميـــة اأخالقية �سيقة، تت�سل بالفرد والعالقة الزوجية، 

اأو االأ�سرة ومـــا يلتـــ�سق بها من اال�ستهتـــار واخلروج عن 

القيم الدينية، بل هي اأقرب اإىل تبني مقولة نقد التحوالت 

التـــي اأنتجتها جمتمعـــات العوملة، وهيمنتهـــا املادية على 

(4)  ينظر الق�ستان يف امل�سدر نف�سه، �س9 - �س)2. 
(5)  ينظر خليفة، دالل، دب من الفراء االأزرق، جملة الدوحة، �س 60-)6.  
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االإنـــ�سان »املطلق« كمـــا يف ق�سة بارانويا عـــرب �سخ�سية 

»و�سحـــى« املراأة التي تواجه قيمًا �سلبية فا�سدة، تبداأ من 

العمـــل الذي ينخـــره الف�ساد االأخالقـــي، والوظيفي حيث 

ثمـــة عالقة مع املديـــر واإحدى املوظفـــات، يف حني ينتقل 

 ،
)1(

هـــذا الـــرتدي اإىل م�ستـــوى عالقتها مع الـــزوج اأي�سًا

وعلـــى الّرغم من وجـــود نقد قيمي اأخالقـــي، ولكنه لي�س 

ذاتـــي النزعـــة، اإمنـــا جمتمعـــي كمـــا يف �سائـــر ق�س�س 

املجموعة، ومنها ق�سة »حمدة يف التنور« التي تتناول قيم 

خمتلطـــة غر �سويـــة لعالقة بني طالبـــة ومعلمة ما يحيل 

اإىل قلق قيمي وا�سح يف التكوين االإن�ساين املحاط بعوامل 

قهـــر داخلـــي، ال خارجي فقط، وهـــذا ي�ستمر اأيـــ�سًا من 

خالل ق�سة »القليـــ�سة« التي يحيطها واقع يغتال االأنثى، 

اأو لوجودهـــا القائـــم علـــى اختالفها اجلنـــدري بو�سفها 

اأنثى، فواقعها يبداأ مـــن اأ�سرتها، وميتد مع طارق ال�ّساب 

الـــذي اعتقدت باأنهـــا �ستجد لديه التقديـــر واحلب، غر 

اأنه هـــذه العالقات ه�ّسة، ال ت�ستجيـــب لنهج قيمي منفتح 

�سحي، وهذا ين�سحب على احلياة ال�ّسرية كما يف »احلياة 

ال�سريـــة للفـــرا�سة« التـــي تعالج ق�سة فتاتـــني �سديقتني، 

وخلف تكوينهمـــا ثمة نقد لالنهيـــار القيمي للمجتمع مبا 

فيه من تزّلف ووهم، وقيود يطال االأ�سرة واملجتمع برمته، 

وهكذا فثمة تكوين مبا�سر لنربة اخلطاب االنتقادي لقيم 

زائفة، وهذا ين�سحب على زيف املثقفني، كما  متثله ق�سة 

»�سالـــون املثقفة �سعفة«. اإن تكوين خطـــاب نوره ال �سعد 

ي�ستنـــد اإىل ا�سرتاتيجيتـــني: االأوىل تعك�سهـــا املجموعـــة 

االأوىل، وتنه�س على قيـــم التعاطف االإن�ساين، واالنحياز 

لالآخـــر، اأو االأدنـــى، اأو املختلـــف، يف حـــني اأن املجموعـــة 

الثانية بدت نا�سجة كونها ت�ستهدف حتليل الن�سق القيمي 

ملجتمـــع اكتملت حلقات حتوله ما اأنتـــج ممار�سات قيمية 

م�سّوهـــة، ف�ساًل عن حماولـــة انتقاد قيـــم موروثة �سلبية 

ذات طابع �سلطوي. 

ال �سك باأن �سخو�س نوره ال �سعد االأنثوية، كما �سخو�س 

(1)  ينظر ال �سعد، نوره، بارانويا، �س 7-)1. 

كلثم جرب، متثل اأوىل النماذج اخلطابية التي تبلور ملوقف 

قيمي جديد، ينهـــ�س على �سيوع قيم جديدة، مع حماولة 

بيـــان ه�سا�سة القيـــم ال�سائدة التي ترتبـــط ع�سويا بقيم 

�سلطويـــة يقودها الرجـــل واملجتمع، وبذلـــك فالنقد غدا 

داخليًا ال خارجيًا على عك�س خطاب البدايات.   

تقف ح�سة العو�سي يف تفكيك القيم املوروثة »ال�سلبي 

منهـــا« قريبـــًا من م�ساعي نـــوره ال �سعـــد وكلثم جرب من 

حيـــث ال�ّسعي النتهاك بع�س القيـــم القدمية، وتقوي�سها، 

وال�سيما تلك التـــي تخلو من تقدير الذات واحلرية، وهي 

بذلـــك تنه�س بكتابة مـــ�سادة للنهج املغـــرق بتقدير قيم 

املا�سي، وهذا يت�سح من ق�ستها »القرية ال�سغرة تخلع 

ثوب احلـــداد« القائمة على ثنائية املـــال ومعلم املدر�سة، 

والقمـــع  والتقليديـــة،  القـــ�سوة  اإىل  االأول  يحيـــل  حيـــث 

)املا�سي(، يف حني اأن الثاين يحيل اإىل التطور واالنفتاح 

)امل�ستقبل(، وبذلك فثمة منظور متغاير عن تلك النزعة 

التـــي �سادت لدى بع�س الكتـــاب من حيث تقدير املا�سي، 

وقيمه، وعلى ما يبدو فاإن موقف العو�سي وا�سح من حيث 

رف�س املوروث القيمي املمثل بالتقليدية، ورمزه املال. ويف 

قـــ�سة اأخـــرى يبدو البعـــد الّرمزي »الكنائـــي« من خالل 

البيـــت الذي يرفـــ�س اأبو جـــا�سم طلب زوجتـــه بتجديده 

علـــى الرغم مـــن اأن جميع البيوت قد تعـــر�ست للتجديد 

، وهنا تبدو مالمح تنازع 
)2(

مما يوؤدي اإىل �سقوط البيت 

بني قيم يثمنها على �سبيل املثال جمال فايز، والهاجري، 

يف حـــني اأن العـــو�سي تنتقـــ�س منها، كونهـــا تنطوي على 

نتائج تت�سم بالرجعية، والقهر، ورف�س التقدم اإىل االأمام 

كما تعرب عنـــه جمموعتها » عيون ال تعرف الغفران« التي 

تتـــاأ�س�س على نبـــذ قيم �سلبيـــة، ومنها علـــى �سبيل املثال 

ق�سة »القناع« الذي يـــوؤول بالتظاهر، اأو اإخفاء امل�ساعر، 

والنقـــاب، ولعلهـــا تعنـــي قيم التـــ�سرت خلف وجـــوه تدعي 

، ف�ساًل عـــن ق�س�س اأخرى تت�سل بنبذ 
)3(

غر حقيقتها

(2)  حافظ، �سربي، الق�سة الق�سرة، �س 88). 
())  ينظر اأبو �سهاب، رامي، االأن�ساق الثقافية يف الق�سة القطرية، �س 2). 
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املـــوروث القيمي املتـــ�سل بعادات وتقاليـــد ال متت ب�سلة 

للديـــن، ومنهـــا حرمان املطلقة من الـــزواج كما يف ق�سة 

»عيون ال تعرف الغفران«، باالإ�سافة اإىل ق�س�س تتوافق، 

وهذا النهج لكل من دالل خليفة، وهدى النعيمي، وب�سرى 

�سالـــح، وغرهن من اللواتي يناه�سن قيمـــًا تقمع املراأة 

بو�سفهـــا تنتهك اأعراف املجتمع وقيمـــه من حيث ثنائية 

اخلطيئة والّت�سامح، فتبدو اأفعال القبول جمااًل ال�ستعادة 

قيـــم اال�ستقامة من خالل قـــ�سة ح�سة العو�سي » ن�سخة 

مـــن امل�سحف ال�سريف« التي نه�ست على الن�سح، وعدم 

رفـــ�س االآخـــر، واحلكـــم عليـــه من مظهـــره، وهـــي بهذا 

ت�ستجيـــب لـــروؤى ال �سعد االإن�سانوية حيـــث يتكامل النهج 

الق�س�سي ليتحول اإىل ممار�سة خطابية.  

ن�ستنتـــج بـــاأن ثمة تـــ�سكل خطابـــي، ينـــدرج يف خانة 

التقوي�س لقيم �سلطوية تت�سل مبنتجها كاملجتمع والرجل 

حيـــث ت�سطر املراأة اإىل التخلي عـــن اأحالمها بالدرا�سة، 

اأو احلـــب، اأو الزواج ممن حتب اأو حتى اأن تتقبل اخلنوع، 

وخيانـــة زوجها خوفـــًا من اتهمها بالتمـــرد، وجرح القيم 

املجتمعيـــة التي جتعل من املـــراأة تابعًا بحجة قيم االأ�سرة 

وعاداتهـــا، وهنـــا نكتـــ�سف بـــاأن ثمـــة اختـــالاًل قيميـــًا يف 

ما يتعلـــق بتقديـــر الوالديـــن، وطاعتهما، فـــاأي مترد من 

املـــراأة جتاه االأ�سرة �سيجعل من املـــراأة اآثمة، وهنا نت�سل 

بق�س�س اأم اأكثم، و�سارة، وب�سرى نا�سر واالأخرة ت�سعى 

النتهـــاك القيـــم املوروثة، فال جرم اأن تدفـــع �سخ�سياها 

ثمـــن جراأتها على حتدي املنظومـــة القيمية حيث ت�سطر 

اإحـــدى �سخ�سياتهـــا اإىل العيـــ�س خـــارج البـــالد بعد اأن 

�سربـــت بعـــر�س احلائط قيـــم املجتمـــع واالأ�سرة كما يف 

ق�سة »امراأة اخلوف« : »واأظن اأن اخلوف قد بداأ بفر�س 

�سلطته و�سطوته منذ اخرتت ذات يوم بعيد امتطاء �سهوة 

التمرد على االأ�سرة والقبيلة، فلكل قرار نتائج، ولكل فعل 

 .
)1(

ردة فعل« 

(1)  نا�سر، ب�سرى، عناكب الروح، �س 9.  

تنطـــوي ق�س�س بـــ�سرى نـــا�سر على م�ستـــوى لغوي، 

ينحـــاز اإىل توظيـــف نربة تتـــ�سم باملواجهـــة حيث تطغى 

مفردات لطاملا �سكلت م�ستويات من التابوهات، فال جرم 

اأن يتلب�س اخلوف الـــذات بتكوينها االأنثوي حينما ت�سطر 

اإىل اخرتاق دالالت مركزية يف املجتمع بكل ما حتمله من 

قوى قيميـــة تت�سل مبرجعية الدين والعـــادات والتقاليد، 

مـــع اإميان عميق باأنها ال متت ب�سلة لهذه املرجعيات التي 

تنتهجهـــا املجتمعـــات لقهر االأنثى التي يحـــال بينها وبني 

تقديرها لذاتها، ولرغباتها، وهذا ي�سبه ما يف ق�سة دالل 

خليفة » اللوحة«  �سمن جمموعة » اأنا اليا�سمينة البي�ساء« 

التي تعالج تقدير الذات االنثوية بو�سفها اإن�سانًا، يحق له 

.
)2(

متلك حريته وتقرير م�ستقبله 

ت�ستهـــدف املعاجلـــة القيمية للقـــ�سة القطرية عددًا 

مـــن املقا�سد التـــي ميكـــن اأن تتحـــول اإىل ا�سرتاتيجيات 

خطابية، متار�سها الكتابة التي تعنى ب�سكل وا�سح بالن�سق 

االجتماعي الذي ينه�س ب�سكل جوهري على ق�س�س ذاتية 

الطابـــع، فثمة عدد كبر ي�سي بنقد قيم االختالل القيمي 

للعالقـــة التي تن�ساأ بـــني الزوج والزوجـــة يف ظل �سيطرة 

قيـــم مادية، وتنه�س علـــى االأنانية وتقديـــر الذات، وهي 

غالبا ما  ُتناط بالرجل متمظهرًا بدور الزوج يف املوؤ�س�سة 

الزوجيـــة، وهذا ما يت�سل بت�سويـــر العبث الذي يقوم به 

» الرجل« املطلق من حيـــث االن�سياق وراء لذاته و�سهواته 

التي باتـــت يف املتناول نتيجة توفر الرثاء املادي. ولنتاأمل 

جمموعة من الق�س�س التي كتبت من لدن كاتبات وكتاب 

حيث تتفق على منوذج الرجل الفاقد لقيم االلتزام، وهي 

قيمـــة تبـــدو مهيمنة علـــى جماميع ق�س�سيـــة كثر حيث 

يجتمـــع االجتاهان، فهـــي بداأت مـــع النعمـــة، وا�ستمرت 

مـــع املريخـــي، وخليفة هزاع، واأحمد عبـــد امللك، وح�سة 

العو�سي، وهدى النعيمي، ودالل خليفة، وكما يف ق�س�س 

وداد الكواري، ومنها ق�سة »اإىل متى«،  اأو يف ق�سة حممد 

(2)  خليفة، دالل، اأنا اليا�سمينة البي�ساء، �س 47. 
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الباكـــر التي تعالج انهيار االأ�سرة نتيجة ف�ساد االأب، وكما 

يف قـــ�سة »بيوت مـــن ورق«، اأو يف ق�سة حم�سن الهاجري 

، اأو من خالل �سيـــوع اأنانيـــة الزوج، 
)1(

»عيـــب يـــا بنـــت« 

وتبـــدد قيم االإيثار كما يف ق�سة هـــدى النعيمي »احتكار« 

، اأو فقـــدان قيمة الوفاء من خـــالل الزوج الذي يتنكر 
)2(

لزوجتـــه، ويتخلى عنها كما يف قـــ�سة »االختبار ال�سعب«  

، وغرها الكثر.
)3(

الأمينة العمادي

ال ميكـــن اإال باأن ن�سلـــم باأن املنظـــور القيمي باملجمل 

مرتبـــك، مـــع االإقرار بتميـــز بعـــ�س االأ�سوات التي تتبنى 

منظـــورا وا�سحـــًا من حيـــث تبديـــد املنظومـــة القيمية، 

وا�ستبدالها مبنظومة تراعي الّتحوالت اجلديدة، وال�سيما 

كلثـــم جرب، ونوره ال �سعد وب�سرى نا�سر وح�سة العو�سي 

وهـــدى النعيمـــي، ودالل خليفـــة، وهـــي كتابـــة تنتمي اإىل 

املجال االأنثوي، ولكـــن ذلك ال مينع من توافقها مع بع�س 

الطروحـــات املا�سوية ولكن من وجهـــة نظر ف�ساد الرجل 

يف معظـــم االأحيـــان، وبعـــ�س من فـــ�ساد املجتمـــع؛ ولهذا 

جلاأت اإىل اأن�ساق مرتددة، وكنائية يف بع�س االأحيان.  

�صاد�صًا: اخلامتة 

لوحـــظ باأن الق�سة القطرية تن�سغـــل بالقيم بو�سفها 

مظهرًا اجتماعيـــًا وهوياتيًا ثقافيًا، ولهـــذا بدت منت�سرة 

يف املتون الق�س�سية من زمن ت�سكل اخلطاب الق�س�سي 

اإىل يومنـــا هذا، وهـــذا يعني باأن ثمة قلقـــًا قيميًا مزمنًا، 

غر اأن هذا القلـــق يتخذ تكوينني خطابيني تبعًا للمنظور 

حيث ثمة اجتاه ارتيابي يهدف اإىل �سون املنظومة القيمية 

لقيم  اال�ستجابة  كما  للبكاء،  اأرملة  ا�سطرار  قوامها  مفارقة  الق�سة  تتناول    (1)
كان  رجل  اأجل  من  هذا  كل  العدة،  اأيام  يف  اخلروج  من  متنعها  التي  املجتمع 

ي�سربها. ينظر حم�سن الهاجري، حرام عليك، ط1، الدوحة، 1998، �س51.

اأو اال�ستعاري  الكنائي،  التو�سيف  اإىل  ت�ستند  كتابة  اإىل  النعيمي  هدى  تلجاأ   (2)
الرمزي التاريخي بهدف نقد املمار�سة الذكورية واملجتمعية؛ ولهذا فاإن معظم 

البيئة  عن  اأو ال تعرب  املعامل،  وا�سحة  غر  خمتلطة  بيئات  يف  تبدو  ق�س�سها 

احتكار.  حافظ،  ق�سة  ملخ�س  ينظر  كما  اأباطيل.  ق�س�س  كما يف  القطرية 

�سربي، الق�سة الق�سرة، �س 346.  

())  ينظر امل�سدر ال�سابق، �س 61). 

بتكوينها االأخالقي املنغلق على الّذات، يف حني اأن هنالك 

اجتاهـــا خمالفا يهـــدف اإىل انتهـــاك املنظومـــة القيمية 

وا�ستبدالهـــا باأخـــرى اأو تعديلهـــا كي ت�ستجيـــب لتحوالت 

الع�سر، اأو للتخفف من بع�س االأن�ساق ال�سلطوية، بيد اأن 

املالحـــظ باأن هذا النهـــج مل يتبع ن�سقـــًا ت�سل�سليًا بل كان 

تزامنيًا، بـــل اإنه تكاد ُتوجد النزعتـــان لدى كاتب واحد، 

واإن طغـــت واحدة علـــى االأخرى، مما يعني بـــاأن الق�سة 

القطريـــة نـــ�ساأت، وهـــي حتمل جينـــات من الّتمـــرد على 

املنظور القيمـــي بطابعه املتعايل تبعـــًا ل�سياقات �سيا�سية 

وثقافيـــة واجتماعيـــة ودينيـــة، ويف معظمهـــا جاءت عرب 

خطابات ن�سوية، بيـــد اأن جممل اخلطاب الق�س�سي بدا 

قيميًا بامتيـــاز اأو مقاومًا للتحول القيمـــي مما يعني باأنه 

خطاب متنازع عليه، وال م�ستقر حتى اليوم.  
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امللخ�ص:

ال يـــزال االأدب يغتنـــي ويغني الو�سط النابع منه، يلتحم به فيفجر املمكنـــات وميثل عوامل تفوق الكائن اإىل املمكن، من 

اأجل نقل متثيل معني الإدراكات املوؤلف للوجود املحيط به، ولعل ما يطرح اأ�سئلة م�ستفي�سة يف الدرا�سات النقدية والفل�سفية 

واملعرفيـــة احلديثة منها واملعا�سرة، هي ق�سية التمثيل La représentation يف حد ذاتها، التي ُعدت من اأهم الق�سايا 

واأخطرها، التي بات علينا فهمها واكت�سافها ودرا�ستها؛ لتعلم طريقة جديدة لتمثيل عواملنا، وفهم اإدراكاتنا واإدراك االآخر 

لنا.

 Deirder  وول�سن Dan Sperber واإن كانـــت النظريـــات املعرفية على اختالفها وفق مقوالت غراي�س ودان �سرببـــر

Wilson يف نظريـــة املالءمـــة عاينت هذه الق�سية على م�ستوى البنى الذهنيـــة املدركة التي ت�ستعمل جمال ب�سيطة لتمثيل 
عاملها، فقد ارتاأيت يف هذه املقالة اأن اأقدم مفهوم ميخائيل باختني للتمثيل االأدبي، على اأ�سا�س اأن التمثيل االأدبي ي�ستح�سر 

خطابات االآخرين، وذلك ينقلنا من حيز الذات املُدرَكة اإىل مو�سوع اإدراك االآخر الذي يوظف خطابه خدمة لنوايا الكاتب 

ومقا�سده امل�سفرة.
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التمثيل/ االإدراك/ اخلطاب الغري/ اخلطاب املنقول
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Function of otherness discourse representation in 
novels from a Bakhtinean perspective

Hayet Oumssad
93 Boulvard Mohamed 5; Alger centre

oumssadhayet@gmail.com

Abstract: 

Literature has always enriched the environment from which it stems and, in turn, has 
been enriched by this latter. It merges in this environment, thus, creating possibilities as 
well as representing worlds going beyond what already exists to what may possibly exist 
so as to transfer a certain representation of the author’s perceptions of the surrounding 
environment.

The issue that may raise extensive questions in critical, philosophical and cognitive 
studies, both modern and contemporary, is that of representation in itself, which has 
been considered as one of the deepest, most important and serious issues that we shall 
understand, recognize and study in order to learn a new way to represent our worlds and 
understand our perceptions and those of others about us. 

Since the various cognitive theories according to Grace, Sperber and Wilson’s proposals, 
as part of the relevance theory, have examined this issue at the level of perceptual mental 
structures which use simple sentences to represent their world, in this paper, I would like 
to introduce Mikhail Bakhtin’s concept of literary representation, on the basis that this 
latter recalls others’ speeches which takes us from the perceptual self space issue to that of 
perceiving the other who uses his speech to serve the author’s intents and coded goals.

Key words:
representation/ perception/ otherness-speech/ reported speech.
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عرف جمال حتليل اخلطاب يف النقد الغربي احلديث 

ذيوعـــا وتطورا وا�ستمرارية معرفيـــة ال متناهية، الأنه نبع 

من اأ�سئلـــة املجتمع وق�ساياه، تولد عرب م�ساءالت فل�سفية 

ثريـــة كانت غايتها ب�سط نفوذ الهيمنة االأكادميية الإيجاد 

�سبل حتليـــل للخطاب علمي مو�سوعـــي يحيط بالظاهرة 

الن�سيـــة يف بنائهـــا وانتظامهـــا، هـــذا ما وفـــره الـــدر�س 

النقدي النابع من طروحـــات مدر�سة �سو�سر الذي جرد 

الن�س من عالقاته وتفاعالته مع ن�سو�س اأخرى.

 هـــذا التقوقع علـــى الداخلي والعالقـــات املو�سوعية 

املجـــردة التي قبع �سمنها التحليـــل الن�سي للخطاب َوّلد 

مـــع اجتاهـــات نقدية اأكـــرث تفتحا نزوحـــا اإىل البحث يف 

كليـــة اخلطـــاب، يف ما ي�سنعـــه مـــن عالقـــات وتاأثرات 

متبادلـــة تتجلـــى عرب اللغـــة لتنقل عاملا يـــ�سج باالآخر يف 

دوامـــة وجوده االجتماعي والنف�سي والثقايف، ففي فرن�سا 

يف �ستينيـــات القـــرن املـــا�سي بداأ التوجـــ�س من خملفات 

مدر�سة جنييف ليفتـــح اخلطاب على اأ�سئلة اأكرث �سمولية 

خروجـــا من ق�سية البنية والنظـــام والعالقات الداخلية، 

على اأ�سا�س اأن الن�س اأكرب من البنى التي ت�سكله، الن�س 

له �سياق ومق�سد ومتكلم ومتلق، له تاأثر وا�ستجابة، من 

هـــذا املنطلق تولـــدت الكثر من امل�سطلحـــات يف جمال 

حتليل اخلطاب، قدم جمموعـــة من الباحثني، كل ح�سب 

توجهـــه، االختـــالف املوجـــود بينهـــا، وبـــرزت حتديدات 

خمتلفـــة ملفهـــوم النـــ�س واخلطـــاب وامللفـــوظ والتلفظ، 

واأهم ما �سهدتـــه مرحلة اخلروج عـــن االإرث ال�سو�سري 

)البنيوي/الن�سقـــي( هـــو تغير طبيعـــة االأ�سئلة والتوجه 

نحو حتليل اخلطاب مبفهومه الوا�سع الذي ال يتوقف عند 

البنـــى الن�سية، بـــل يتجاوزهـــا اإىل ال�سياقات ال�سريحة 

وامل�سمـــرة التي ت�سكل اخلطـــاب، وال تتجلى اإال عرب اللغة 

التي تنقل االأفـــكار واالأيديولوجيات. اأعاد هذا التيار اإىل 

الواجهة القراءة النقدية الثاقبة؛ ملا خلفه البحث العلمي 

ذي االأبعـــاد ال�سو�سيولوجية والذي تبناه ميخائيل باختني 

ردا على ل�سانيات �سو�سر النف�سية املجردة.

فاالنتقـــال اإىل مفهوم اخلطـــاب كممار�سة اجتماعية 

ـــد اأ�سئلـــة اأكـــرث حيويـــة خـــا�ست يف م�سائـــل الغريـــة  ولَّ

وا�ستثمار اخلطابات لتمثيل االأفكار، ونبعت م�سائل نقدية 

نزلـــت بطروحاتهـــا من عليـــاء التحليل النقـــدي املنغلق، 

والبعيد عن الق�سايـــا االجتماعية احل�سا�سة التي تتحكم 

فيهـــا النزاعـــات ال�سلطوية املهيمنة، باختـــالف اأ�سكالها 

ومطاحمهـــا، حني مـــار�ست �سلطتهـــا عـــرب ما تولده من 

متثيـــالت des représentations للعـــامل، تر�سم عرب 

الو�سيـــط اللغـــوي توجهات متحيـــزة، يف اأكـــرث االأحيان، 

وال تكت�سف اإىل با�ستثمار حتليل نقدي للخطاب، من هذا 

املنطلـــق  كان املجال النقدي البـــارز يف ت�سعينيات القرن 

الع�سريـــن يحـــاول اال�ستعانـــة مبناهج التحليـــل النقدي 

للخطـــاب Critical discourse analysis للـــو�سول 

اإىل »درا�سة الكيفية التي يقوم بها الن�س والكالم بتقنني 

واإنتاج ومقاومة اعتداءات ال�سلطة االجتماعية وهيمنتها 

، واإن كان تون فان ديك Van Dijk من 
)1(

وال م�ساواتها«

بـــني َمن اأ�س�سوا هـــذه املدر�سة حني احتـــك ببلدان العامل 

الثالث واأدرك حجم عدم امل�ساواة املوجودة بني الطبقات 

االجتماعيـــة، بني املهيمنني واملهيمـــن عليهم، ووظف كل 

طاقتـــه العلمية التـــي هي م�سرة بحث نقـــدي جاد فجره 

تفتحـــه علـــى تخـــ�س�سات عديـــدة يف مقاربتـــه لتحليـــل 

اخلطابات، فطرحه التداويل واملعريف اأخرجه من اجلزء 

اإىل البحـــث يف كليـــة اخلطاب و�سروط ت�سكلـــه الرتباطه 

بالفعل التوا�سلي الذي هو نتاج له.

مل يكـــن »فـــان ديك« ومن تبعه من مـــدر�سة »التحليل 

النقدي للخطـــاب« �سباقني يف خو�س مثـــل هذه الق�سايا 

للخطاب، ترجمة ح�سام  النقدي  التحليل  ومي�سيل ماير، مناهج  )1(  روث فوداك 

املركز  اللطيف،  عبد  عماد  وتفدمي،  مراجعة  حممد،  �سبل  وعزة  فرج  اأحمد 

القومي للرتجمة،القاهرة، الطبعة االأوىل، )201، �س7.
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املتناولـــة يف الطـــرح الباختيني، واملتجليـــة يف تنظراته 

املختلفـــة القائمـــة علـــى اعتبـــار العالمـــة يف حـــد ذاتها 

اإيديولوجيـــة بامتياز، حتاور املعـــاين املتولدة يف خ�سمها 

و�سمن �سياق ا�ستعمالها؛ لذا جنده يكرر مقولة احلوارية 

باعتبارها جممل العالقـــات والتفاعالت امل�ستح�سرة يف 

اخلطـــاب عرب ا�ستثمارات واعية وغـــر واعية للخطابات 

الغرية املختلفة التي ي�سج بها املجتمع.

1- اإ�صكالية التمثيل يف النقد الغربي:

 la représentation من املوؤكـــد اأن ق�سايا التمثيل

والتـــوا�سل ثالثيـــة مهمـــة جـــدا يف جمـــاالت  واالإدراك 

حتليـــل اخلطاب وحلقات العلـــوم املعرفية وحتى من اأبرز 

اهتمامـــات الفال�سفة يف خمتلف الع�سور، نحن ال ندرك 

العامل بالطريقة نف�سها، كيف منثله؟ كيف ننقل لالآخرين 

اأفكارنا ونـــ�سل اإىل اإفهامهم اإياها ورمبا التاأثر عليهم؟ 

اأو اإن �سح التعبـــر، كيف للغة هذا الو�سيط غر احليادي 

اأن ينقـــل لنا متثيالت االآخرين كما هي؟ وهل ينقلها فعال 

كما هي؟ 

طبعـــا، ليـــ�ست هـــذه االأ�سئلة جديـــدة، لكـــن البحث 

نـــال ـ يف التمثيـــل والرتكيـــز عليه يف الـــدرا�سات النقدية 

املعـــا�سرة ـ اهتمامـــا وا�سعـــا، خا�سة يف العلـــوم املعرفية 

التـــي جعلـــت مو�سوعهـــا »و�سف و�سرح اأهـــم ممتلـــكات 

وقـــدرات الفكـــر االإن�ساين: اللغـــة، والتفكـــر، واالإدراك، 

.
)1(

والتخطيط ...«

يبـــدو اأن كلهـــا عنـــا�سر مهمـــة يف �سرورات االإنتاج 

والتلقـــي، من منظور اأنها متر عـــرب اللغة التي تعد و�سيلة 

للتمثيل والتوا�سل والتاأثـــر والهيمنة عرب هذه العالمات 

التي حتمل اأفكارا؛ لت�سبح اإ�سكالية العالمة هي اإ�سكالية 

الرمز املطروحة يف الدرا�سات الغربية القدمية واملعا�سرة 

(1) Daniel Andler :calcul et représentation : les Sources ; in Intr -
duction aux sciences cognitives ; Sous la direction  de Daniel 
Andler ; Nouvelle édition augmentée Gallimard ;  1992 et 
2004 ; p13 

بجدية كبرة جدا، وحتاول حما�سرة املعنى انطالقا من 

عالقـــة املتكلـــم بالوجود، وحـــني نقول املتكلـــم؛ اأي فكره 

املنقـــول بوا�سطة العالمة؛ ليعرب عـــن الوجود؛ اإذ برعت ـ 

فعـــال- العلوم املعرفية يف �سرب اأغوارها، بدرا�سة االإحالة 

واال�ستنتاجات...وهـــي مفاهيم تقرتن بـــاإدراك االإن�سان 

للعامل ومن ثمة متثيله.

اأما التـــوا�سل فيتعلق بتاأويل النـــ�سو�س التي ينتجها 

االإنـــ�سان يف عالقـــة ت�سنـــع بـــني متكلـــم وم�ستمـــع، حني 

ينتجـــان معا ن�سا، والن�س كان حمل درا�سات وتنظرات 

معمقـــة يف خمتلف جمـــاالت حتليل اخلطـــاب ونظريات 

الن�س، كمـــا اأ�سبحت اإ�سكالية اإنتـــاج الن�سو�س وفهمها 

والتـــوا�سل بهـــا حمـــل درا�سة يف العلـــوم املعرفيـــة، على 

اأ�سا�س اأن املتكلـــم ي�ستثمـــر نظاما عالميـــا معينا لتمثيل 

العامل، واالإقناع بوجود فكرة خلف العامل، يراد اإي�سالها 

اأو التاأثـــر بها؛ لذا اأ�سبحت العلـــوم املعرفية ت�ستغل على 

التوا�سل والتمثيـــل، وتركز على التمثيل الذي يجعل اللغة 

و�سيطا للتوا�سل مع االآخرين، لهذا ت�ساءلت هذه العلوم: 

 La nature de اأول : عـــن طبيعـــة عالقة التمثيـــل

العمـــل  وهـــو    La relation de représentation
املنوط بالفال�سفة، ... 

ثانيـــا: ما هو نظام ارتبـــاط العالمة مبا حتيل عليه؟ 

وهـــل هـــذه العالقة التـــي تربط عالمة خـــا�سة مبرجعها 

م�سروطـــة بعالقات بني العالمـــات االأخرى ومرجعيتها ؟ 

ي�ستعملهـــا  الـــذي  اأو بالنظـــام  بالفـــرد  ترتبـــط  وهـــل 

)2(

وين�سرها....

هناك اأ�سئلة اأخـــرى ت�سغل بال العلماء وهي »ال تتعلق 

بطبيعـــة عالقة التمثيل، وال بنظـــام التمثيل، لكن مبا هو 

؛ اأي 
)3(

كائـــن للتمثيل يف كل جمال من القدرات املعرفية«

(2) voir Daniel Andler.calcul et représentation : p34 
(()  Daniel Andler.calcul et représentation : p 38



1((
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

مبـــا ميثله االإنـــ�سان من موا�سيع، وهـــذا يجرنا اإىل طرح 

اأ�سئلة من نوع اآخر:

- ملـــاذا الرتكيز على اإ�سكاليـــات التمثيـــل يف الدرا�سات 

النقدية واملعرفية املعا�سرة؟ 

- ملـــاذا اهتمـــت النظريات املعـــا�سرة بق�سايـــا االإدراك 

والتمثيـــل والتـــوا�سل، وخـــا�سة الكيفيـــة التـــي ركزت 

فيهـــا على مقولة التوا�سل« حـــني يتم من خاللها جلب 

اهتمـــام االآخر« وهو ما يجرنـــا اإىل مناقـــ�سة اإ�سكالية 

املق�سديـــة التي تعـــد اإ�سكاليـــة اللغة والتـــوا�سل معا؛ 

الأننـــا حـــني نتـــوا�سل ن�ستعمل اللغـــة لق�سد مـــا؟ فهل 

تخدم اللغة مقا�سدنا ومتثيالتنا، وت�ساعدنا على فهم 

مقا�سد االآخرين؟

يجربنـــا اخلـــو�س يف متاهـــات التمثيـــل الوقوف عند 

ق�سايـــا جـــد مهمة خـــا�سة حـــني يتعلـــق االأمـــر بالتمثيل 

االأدبـــي؛ الأننا نعـــرف جيدا وظيفـــة االأدب وقيمته، ونعلم 

اأن ال�سراعـــات املتاأججـــة يف العـــامل هـــي نقـــل لتمثالت 

معينـــة، وتركيز على متثيـــالت مقابل اأخـــرى. اإن العامل 

ثـــُل لنا وفـــق و�سائط معينـــة بالطريقة التـــي يراد لها،  مُيَ

وليـــ�س ذلك التمثيـــل اإال متويها، يف اأغلـــب احلاالت، عن 

العامل احلقيقي، لهـــذا اأعتقد اأن م�ساألة التمثيل من اأهم 

الق�سايـــا التي بـــات علينا فهمهـــا واكت�سافهـــا ودرا�ستها 

لتعلـــم طريقة جديـــدة لتمثيـــل عواملنا، وفهـــم اإدراكاتنا 

واإدراك االآخر لنا، لهذا جند النظريات املعرفية الغربية 

ت�سحذ الهمم لالإحاطـــة بهذه املقولة ال �سعيا منها ملعرفة 

حدودها ووظائفها فقط، لكن اأي�سا ال�ستعمالها يف فر�س 

هيمنتهـــا و�سلطتها الرمزية. فنجـــد الكثر من التمثالت 

را�سخـــة ومنمطة، بـــل جامدة يف اأذهاننـــا، مل تتغر وهو 

ما ي�سهل التحكم يف اإدراكاتنا.

تعـــدُّ ق�سية التمثيل م�ساألة �سائكـــة، وترتبط بالنظام 

العالمـــي والبعد التوا�سلـــي، بالرتكيز علـــى االآخر الذي 

ـــل لـــه ت�سوراتنـــا واإدراكتنـــا، ووفق االأ�سئلـــة املتنوعة  َثّ مُتَ

املطروحـــة �سابقـــا؛ لـــذا اخـــرتت يف هـــذه الـــدرا�سة اأن 

اأقـــف عند جمال معـــريف ينتمي اإىل حقـــل التداولية التي 

اأ�سبحـــت مع تطـــور الـــدرا�سات »تداوليـــات«، ت�ستغل يف 

جمملهـــا على درا�سة اللغة يف بعدهـــا اال�ستعمايل، كونها 

»جمال بحث راأى يف اللغة بعدا توا�سليا تاأثريا ووظيفيا، 

لهذا يكـــون الرتكيز على البعد اال�ستعمايل للغة امل�سروط 

باملتكلم وامل�ستمع وظروف التلقي والتكلم، تاأثرا بالفل�سفة 

التحليلية، وخروجا عن الدرا�سات الن�سقية، البنيوية منها 

. وعلـــى الرغم من تنوع مـــ�سارب التداولية 
)1(

وال�سكليـــة«

واالختالفات يف درا�سة البعد اال�ستعمايل للغة، ارتاأيت اأن 

اأقـــدم مفهوم ميخائيل باختـــني للتمثيل يف الرواية، الذي 

مير عرب اللغـــة، الأ�سرح مقولة الغريية عنـــده، واأهميتها 

يف ت�سكيـــل خطابتنا، و�سنع متثالتنـــا، �سمن �سياق هذه 

الت�ساوؤالت:

- كيف تتكون ذاتي انطالقا من االآخر؟

- كيف حدد باختني مفهوم الغرية؟

- ومـــا هـــي اأهميتهـــا يف متثيـــل العـــامل؟ والتاأثـــر علـــى 

اإدراكاتنا؟

2- الغريية واإدراك العامل ومتثيله عرب اخلطاب

يحـــدد اإدراكنـــا للوجـــود ـ الـــذي يدخـــل فيـــه العامل 

واملجتمـــع واالآخـــرون ـ طريقـــة متثلنـــا للعـــامل، وروؤيتنـــا 

التي حتدد لنـــا �سبيل التوا�سل مع االآخـــر، ولعل معرفتنا 

بهـــذا االآخـــر ت�سنعها الظـــروف االجتماعيـــة والثقافية، 

وال�سيا�سيـــة، واالقت�ساديـــة، والنف�سيـــة، والدينية، لهذا 

غالبا ما يكون متثيلنا للعامل حواريا يف اأ�سله، اإذ ال يوجد 

متثيـــل ينطلق مـــن العـــدم؛ الأن عاملي الداخلـــي م�سروط 

باخلارجـــي، حمـــاور له ومبـــدع فيه. لهذا يركـــز باختني 

على مقولـــة الغرية، فخطاباتنا ومظاهرنا منبعها دائما 

هو الغر.

(1) Françoise Armengaud : la pragmatique ; Que sais je? presse 
universitaires de France paris 1985 ; p7.
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لقـــد ركز باختني على اخلطـــاب الغري كثرا، وعلى 

نقـــل اخلطابـــات وتركيبهـــا، �سواء يف احليـــاة اليوميـــة 

اأو يف النـــ�س الروائي على وجه اخلـــ�سو�س، الذي ي�سج 

بخطابات االآخرين، املحورة واملنقولة يف اأ�ساليب متنوعة 

جعلـــت الروايـــة متعـــددة اأ�سلوبيـــا و�سوتيـــا، كمـــا اعترب 

باختـــني اللغة مبثابـــة خطاب لالآخر يف لغـــة االآخر، حتى 

العالمـــات التي ي�ستعملها االإن�سان كو�سيط لنقل اإدراكاته 

ومتثيـــل عاملـــه واأفـــكاره، اإيديولوجية بامتيـــاز فهي مليئة 

باأفـــكار االآخرين واأ�سواتهم، فنحـــن نعي ذواتنا انطالقا 

من وعينا بح�سور االآخر كجزء مركزي يف الذات.

 تقـــوم العمليـــة التوا�سلية علـــى الـــذات يف معرفتها 

باالآخـــر، وفق اإدراكها للوجود ومتثيله عرب اللغة، بو�سفها 

الو�سيـــط العالمـــي الذي يتجلى فيـــه التداخل اخلطابي، 

الـــذي يقوم عليه متثيلنا للعـــامل واالأفكار، ويف �سوء ذلك 

علينا اأن نقر مـــع باختني، اأن العالمة الل�سانية اجتماعية 

اإيديولوجية بامتياز. وقد ي�سفي هذا االإقرار عليها البعد 

الغري من جهة واحلمولة املعرفية من جهة اأخرى، فلي�س 

هنـــاك بعد جتريدي يف العالمـــة؛ الأنها تتوالد يف املحيط 

االجتماعـــي، حمملـــة بتمثيالتـــه و�سوابطـــه، وعلى هذا 

االأ�سا�س نعـــي جيدا ملاذا انتقد باختني ل�سانيات �سو�سر، 

والنزعـــة الذاتيـــة؛ الأنهمـــا اأفرغتـــا العالمة مـــن بعدها 

االجتماعـــي املتحكم يف اإدراكنـــا للعامل وتوجيه متثيالتنا 

لـــه. ونفهم من جهـــة اأخرى ملاذا اأفرد فـــ�سال كامال من 

كتابـــه »املارك�سية وفل�سفة اللغة« مل�سكل الرتكيب، وف�سال 

اآخر للتفاعل اللفظي، واآخر للخطاب املنقول.

تـــدور الفكـــرة االأ�سا�سية ملوؤلفـــه يف البحث عن الدور 

االإنتاجـــي والطبيعة االجتماعية للتلفـــظ، اإنتاجية تتوالد 

�سمـــن احللقـــة التوا�سليـــة، تتعلـــق بتوجيـــه اخلطـــاب، 

�سمـــن �سياق توا�سلـــي ي�سهم يف اإنتاجـــه املتكلم واملتلقي 

بو�سفهمـــا منتميـــني اإىل البنية االجتماعيـــة نف�سها؛ لذا 

كان اهتمـــام باختـــني بالتلفـــظ والتفاعـــل اللفظـــي مـــن 

اأجـــل اإظهار اأهميـــة »التلفظ« على امل�ستـــوى العام »لروؤية 

العـــامل ولالأ�سئلـــة  املحوريـــة لفل�سفـــة اللغة، لكـــن اأي�سا، 

 ،
)1(

وهذا هو االأهـــم، بالن�سبة اإىل كل االأ�سئلـــة الل�سانية«

التـــي مل ت�ستطـــع االإحاطـــة بالتلفـــظ، الذي ُيعـــد االإنتاج 

احلي خلطاباتنـــا، ويتطلب على االأقل فردين اجتماعيني 

يحققـــان وجود تفاعـــل، فـ»الكلمة هـــي االأر�س امل�سرتكة 

 
)2(

بـــني املتكلـــم وامل�ستمـــع. لهذا فالـــكالم ليـــ�س فرديا«.

والل�سان، اأي ل�سان كان، يتطـــور تاريخيا داخل التوا�سل 

اللفظـــي احلـــي، ولي�س داخـــل النظام اللـــ�ساين الأ�سكال 

 le psychisme اللـــ�سان، وليـــ�س داخل الوعي الفـــردي

، وهـــو االأ�سا�س املعريف الذي 
)3(

individuel للمتكلمني
انطلق منه باختني واأبرز خ�سو�سياته واأهميته. 

ال جمـــال للحديـــث يف تنظـــرات باختـــني عـــن االأنا 

دون االآخـــر املحيط بهـــا واملوؤثر واملتفاعـــل معها، يتجلى 

االإن�سانيـــة  التـــوا�سالت  وا�سحـــا يف خمتلـــف  التفاعـــل 

احلـــ�سور  مـــن  ال تخلـــو  التـــي  الل�سانيـــة  والرتكيبـــات 

هـــذا  خطابنـــا.  �سمـــن  االآخريـــن  خلطابـــات  الفعلـــي 

الوعـــي احلـــاد عند باختـــني بالتفاعـــل احلـــا�سل �سمن 

»مـــ�سكل لــــ  قـــ�سوى  اأهميـــة  يـــويل  جعلـــه   اخلطابـــات 

ومفهـــوم   ،»Le problème de syntaxe الرتكيـــب 

النحـــوي،  اأ�سا�سه اجلملـــي  الرتكيـــب هنـــا ال يفهـــم يف 

بـــل يتعلـــق برتكيـــب اخلطابـــات وتداخلهـــا فيمـــا بينها؛ 

مما ي�سمـــح بح�سور خطـــاب االآخر؛ لذلـــك اأفرد باختني 

الغـــريي اخلطـــاب  مـــ�سكل  بعمـــق  فيـــه  تنـــاول   فـــ�سال 

Le discours d’autrui الـــذي يتجـــ�سد عـــرب اأ�سكال 
ثالثة هـــي: اخلطاب املبـــا�سر، واخلطاب غـــر املبا�سر، 

واخلطاب غر املبا�سر احلر. كلها تدخل �سمن اخلطاب 

(1)  Mikhail Bakhtine; Marxisme et philosophie du langage, E -
sai d’application de la méthode sociologique en linguistique, 
Traduit du russe et présenté par Marina Yaguello, les édition 
de minuit;1977.   P21

(2)  Ibid : p124
(()  Voir : p137
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املنقـــول le discours rapporté هـــو »اخلطاب داخل 

اخلطاب، وهو اأيـــ�سا اخلطاب على اخلطاب، تلفظ على 

.
)1(

تلفظ«

اإن الرتكيز على هذه االأ�سكال اأو االأ�ساليب اخلطابية 

االآخريـــن  بخطابـــات  مليئـــة  فخطاباتنـــا  جـــدا،  مهـــم 

وبالتـــايل نعمل دائمـــا على ا�ستثمارهـــا وحتويلها متا�سيا 

مـــع مق�سدياتنا، و�سياقات تلفظنـــا؛ وذلك يجعل درا�سة 

اخلطاب مهمـــة من اأجل اكت�ساف ظاهـــرة حتويل كالم 

الغري، والأن ا�ستثمار كالم الغر ونقله ودجمه بخطاباتنا 

له دللة ووظيفة تختلف ح�سب درجة التحويل وبح�سب 

اخلطـــاب املُحـــوَّل، ونوعه و�سياقه، فمـــن املهم اكت�ساف 

�سبل التحويل ومقا�سده.

ولـــو ت�ساءلنـــا ملـــاذا يحتـــاج االإنـــ�سان اإىل ا�ستثمـــار 

خطـــاب الغـــر؟ هل الأنه غر قـــادر على متثيـــل اإدراكاته 

ونقـــل روؤيته للعـــامل بخطاباته اخلا�سة؟ لعـــل االأمر لي�س 

هينـــا، فوجودنا هو وجود ملتحـــم بالغرية وعليه كالمنا 

واإنتاجنا اللفظي مقرون ب�سياقات واأبعاد توا�سلية تختلف 

وظائفها ومقا�سدها، فاإن كان اأو�ستني مثال بني اأن الفعل 

اخلطابـــي يتكون من ثالثـــة اأفعال كالميـــة: فعل الكالم 

 التلفظـــي acte locutoire، وفعـــل الـــكالم الغـــر�سي

 acte التاأثـــري  الـــكالم  وفعـــل   ،acte illocutoire
perlocutoire ومـــا يحـــدد هـــذه الوظائـــف هـــو كيفية 
، فالتاأثـــر يحتـــاج اإىل موؤثـــر وموؤثر عليه، 

)2(

ا�ستعمالهـــا

من اأجـــل اأن يتم التاأثـــر يف التـــوا�سل با�ستدعاء االآخر، 

وبتوظيـــف كل ما يـــراه املتكلـــم الزمـــا للتاأثـــر واالإقناع، 

لهـــذا ن�ستح�سر دائمـــا يف خطاباتنا خطابـــات االآخرين 

وكالمهـــم من اأجل اإ�سفاء م�سداقيـــة معينة على اأقوالنا 

اأو تعزيزهـــا....اأو لق�سديـــة معينـــة تتخفـــى يف م�سمـــر 

اخلطاب.

(1)  Ibid : p161
)2(  انظر ن�سرة غماري: نظرية اأفعال الكالم عند اأو�ستني، جملة اللغة واالأدب، 

ق�سم اللغةا لعربية واآدابها، جامعة اجلزائر، العدد 7، جانفي 2006، �س82.

 اأكد باختني قبل اأو�ستني على حتمية ا�ستثمار اخلطاب 

الغـــري؛ لنقـــل متثالتنـــا واإنتـــاج خطاباتنـــا يف �سياقات 

توا�سليـــة معينـــة، يكـــون البعـــد التاأثـــري فيهـــا حا�سرا 

بدرجـــات خمتلفة، لكن مل يكـــن هذا االإقـــرار اإال بعد اأن 

طرح باختني االأ�سئلة االآتية:

1- كيف نقبل حقيقة اخلطاب الغري؟

2- كيـــف للذات امل�ستقبلة اأن تظهر التلفظ الغري داخل 

وعيها، وتعرب عنه باخلطاب الداخلي؟

3- كيف ميكن للخطاب اأن ميت�س حقيقة من قبل الوعي؟ 

وكيف يوؤثر يف توجيه كالم امل�ستقبل عندما يتكلم؟

قبل االإجابة عن هذه االأ�سئلة يوؤكد باختني اأن القبول 

الفّعال للخطاب الغري وحتويله داخل �سياق معني يحتم 

علينـــا االهتمام بـــكل خ�سائ�س موقف/مقـــام التحويل. 

كمـــا اأن توظيف اخلطاب الغري يختلـــف بح�سب طبيعة 

اخلطابـــات والفـــرتة املنتجـــة فيهـــا، فمعاينـــة اخلطاب 

الغـــري يف العمل االأدبي تختلف عن معاينته يف اخلطاب 

القانـــوين اأو ال�سيـــا�سي. لذلك مل يتوقـــف يف موؤلفه عند 

التحويل االأ�سلوبي الـــذي يطراأ على ا�ستخدام اخلطابات 

املنقولة، خا�سة منها اخلطاب غر املبا�سر احلر، بل عاد 

اإىل التاريخ االأدبي والل�ساين ليكت�سف بدقة اأ�سباب ظهور 

اخلطـــاب غـــر املبا�سر احلـــر يف فرن�سا واأملانيـــا ورو�سيا 

لب  اأيـــ�سا، وبني كيـــف لالنغـــالق الإيديولوجـــي اأن ُي�سَ

اخلطابـــات ومينع مـــن ا�ستثمار خطاب الغـــر وحتويله، 

وكيـــف ميكن للديكتاتوريـــة والدوغماتيـــة( الوثوقية )اأن 

ت�سلب قبول اخلطاب الغري؛ اإذ كلما كان الكالم وثوقيا، 

عقائديا، ومنغلقا، فاإنـــه ال ي�سمح بت�سرب الثنائيات، ويف 

ظل االنغـــالق الدوغماتي الديكتاتـــوري يختفي اخلطاب 

الغري الفـــردي، وبالتـــايل جند اخلطاب غـــر املبا�سر 
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واخلطـــاب املبا�سر هما املهيمنان يف فرن�سا ما بني القرن 

)1(

16، و17.

 مل يكتـــف باختني بهذا بل عـــاد اإىل خمتلف املدار�س 

الل�سانية التي ا�ستغلت على حتويل اخلطابات من بايل اإىل 

املـــدر�سة الفو�سلرية التي قدمـــت �سرحا جديدا للخطاب 

غر املبا�سر احلر باإدخال عنا�سر جديدة وهي: اخليال، 

والذوق الل�ساين، واحل�سا�سيـــة sensibilité واالنفعال. 

فحني ي�ستثمر الفنان املبـــدع اخلطاب غر املبا�سر احلر 

»ال يعطـــي لل�سخ�سيـــات الـــكالم، مثلما يحـــدث هذا يف 

اخلطاب املبا�سر، لكن ي�سمعهم يتكلمون، هذا االإح�سا�س 

احلـــي املنتج من طرف اأ�سوات م�سموعة مثلما يحدث يف 

االأحالم، التي ال ميكن اأن نعيدها بطريقة مبا�سرة اإال يف 

�سكل خطاب غر مبا�سر حر، اإنه ال�سكل املمتاز للتخييل، 

لهـــذا جنـــد �سدى هذا الـــ�سوت الأول مـــرة يف احلكايات 

العجيبة لالفونتـــان. هذا ال�سكل ملـــك عزيز وثمني على 

بلـــزاك وخ�سيـــ�سا فلوبر القادرين علـــى ال�سياع متاما 

.
)2(

داخل العامل االإبداعي خليالهم«

يربر هذا ال�سياع ا�ستلهامهم للخطابات املنقولة التي 

تفجر عواملهم واأفكارهم وقيودهـــم االإيديولوجية، وتتيح 

لهـــم النفاذ عرب هـــذه االأ�سوات اإىل املحظور من االأ�سئلة 

املزعزعـــة للقناعات ال�سائدة، فالتوجه اإىل خيال القارئ 

با�ستعمال هذه االأ�سكال التعبرية لي�س الغر�س منه ق�س 

اأو حكي بع�س اأحـــداث اأو اإنتاجات فكريـــة. اإمنا حماورة 

القارئ والتـــوا�سل مع انطبعاتـــه impressions   وزرع 

متثيـــالت و�سور حيـــة يف روحـــه. فال يتوجـــه الكاتب اإىل 

العقل La raison ولكـــن اإىل اخليال، وهو اأهم ما يقوم 

عليـــه ا�ستثمـــار اخلطابـــات غـــر املبـــا�سرة يف االأعمـــال 

االأدبية.

لكن هذا اخليال الذي يفتح للقارئ �سورا حية ينقلها 

(1)  Voir : Bakhtine; Marxisme et philosophie du langage. p168 ,
(2)  Bakhtine; Marxisme et philosophie du langage204. 

الكاتـــب عـــرب اخلطابـــات املنقولة لـــن تبقـــى يف م�ستوى 

اخليال، بـــل �سيتمثلها القارئ يف عامله؛ الأنـــه �سيتاأثر بها 

يف ال وعيـــه، وت�سبح �سانعـــة الإدراكاته، هـــذا هو اجلزء 

االأخطر يف نقل التمثيالت عرب النظم الرمزية مثل الرواية 

واالأفالم...، وقد خ�س�س له بع�س ال�سو�سيولوجيني مثل 

 اهتمامـــا كبرا؛ الإبراز خطورة التمثيالت 
)3(

بيار بورديو

يف ا�ستثمار النظم الرمزية للتاأثر والهيمنة بها. 

كان باختـــني مـــن بـــني الذين قدمـــوا قـــراءة جديدة 

لتاريـــخ الروايـــة واأ�سولهـــا، والأبعادهـــا وجماليتهـــا، اإنه 

عقـــل ناقد، ا�ستطـــاع برت�سانته العلميـــة الغائرة يف علوم 

اللغـــة، والفل�سفة التحليلية، اأن يجـــد م�سارا ينظر به اإىل 

الروايـــة الغربيـــة، غر متغـــا�س عن اأهميتهـــا ووظائفها 

وقيمتها، مقابل االأجنـــا�س التعبرية االأخرى، حني بحث 

يف اأ�سولهـــا، ويف االأجنا�س املتخللـــة فيها، ويف اأ�سلوبيتها، 

وتعددها اللغوي، وبعدها احلواري، وبوليفونيتها التي برع 

يف جت�سيدها دو�ستويف�سكي.

3- اإ�صكالية التمثيل االأدبي وتوظيف اخلطاب الغريي

باختـــني  ميخائيـــل  عنـــد  الأدبـــي  التمثيـــل  اقـــرتن 

باالإن�سان الذي يتكلم، فخطـــاب املتكلم ال ينقل، اأو ينتج، 

فقط ولكنه »ممثل بفـــن ...املتكلم وخطابه، باعتبارهما 

مو�سوع اخلطاب؛ اأي مو�سوعا خا�سا، ال ميكننا احلديث 

عـــن خطـــاب كحديثنا عـــن مو�سوعـــات اأخـــرى للكالم، 

فاخلطـــاب يفر�س ت�سرفات �سكلية خا�سة جدا للملفوظ 

.
)((

وللتمثيل اللفظي«

يركـــز باختني على التمثيـــل االأدبي يف �سيـــاق اإبرازه 

�سرورة اإدراك اأن الروايـــة ال ت�ستثمـــر كالم االآخرين من 

اأجـــل نقله فقـــط، اأو اإعـــادة اإنتاجه، بل لتمثيلـــه بطريقة 

)3(  ينظر موؤلف بيار بورديو 

Pier Bourdieu: Langage et pouvoir symbolique
(4) Mikhail Bakhtine: Esthétique et théorie du roman , traduit du 

russe par Daria Olivier, Edition Galimard; 1978 p : 153
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فنيـــة، هل �سنتحـــدث هنا عن التمثيل الفكـــري للمتكلم؟ 

اأو عـــن التمثيل االأ�سلوبـــي؟ اأو التمثيل اجلمايل الرمزي؟ 

اإننـــا حني نكون اأمام الرواية علينـــا اأن نركز على ما فيها 

مـــن خ�سو�سية، وهي تعددها اللـــ�ساين من جراء تداخل 

العديد مـــن اللغـــات يف م�ستويـــات بنائهـــا، فمو�سوعات 

اجلنـــ�س الروائي تربر هـــذا التعدد اللـــ�ساين؛ الأننا جند 

دائمـــا اإن�سانا يتكلم، واملتكلم هنـــا ح�سب باختني هو فرد 

اجتماعـــي لـــه خطـــاب اإيديولوجـــي، لهـــذا كان »مو�سوع 

، واملتكلم 
)1(

الروايـــة هـــو االإن�سان الـــذي يتكلم وكالمـــه«

طبعـــا هم ال�سخ�سيات التي حتمـــل يف كالمها م�سامني، 

وتـــر�سم �سورة باللغة عن املتكلـــم، �سواء اأكان ال�سارد اأم 

ال�سخ�سيـــة، اأم الكاتب اأم حتى الراأي العام...،  والأهمية 

املتكلـــم وخطابـــه يف الروايـــة نبهنا باختـــني اإىل �سرورة 

الرتكيز على هذه النقاط الثالثة املهمة: 

لغـــة  خطابـــه  اجتماعـــي،  كائـــن  الروايـــة  يف  -املتكلـــم 

اجتماعية.

اإيديولوجـــي كائـــن  دائمـــا  هـــو  الروايـــة  يف   -املتكلـــم 

.
)2(

 un idiologue وكالمه دائما هو ايديولوجام

-اللغـــة اخلا�سة للروايـــة متثل دائما وجهـــة نظر خا�سة 

للعـــامل، باعتبـــار اخلطـــاب ايديولوجـــي فهـــو مو�سوع 

متثيل داخل الرواية. 

-بفـــ�سل التمثيل احلـــواري خلطـــاب اإيديولوجي �سالح 

تهتـــم الروايـــة ـ وب�سورة اأقـــل من االأجنـــا�س االأخرى ـ 

بالنزعـــة اجلماليـــة، وعندمـــا ي�سهم اجلمـــايل بكتابة 

روايـــة، لن تتجلى نزعته اجلماليـــة يف البنية ال�سكلية، 

لكـــن يف كـــون هـــذه الرواية متثـــل متكلمـــا اإيديولوجيا 

للنزعة اجلمالية.

(1) Ibid : p153
اأي�سا يف كتابه املارك�سية وفل�سفة اللغة، فال�سخ�سية الذاتية الداخلية  )2(  يقولها 

لكن  ماديا،  حدثا  باعتبارها  وجود  لها  لي�س  ملكها  هو  الذي  الذاتي  بوعيها 

qu,un idéologème باعتبارها حدثا ايديولوجيميا

وقد يكون هذا عن املتكلم ووجوده يف الرواية املقرون 

ببعد جمايل؛ الأنه من امل�ستحيل تغييب هذا البعد يف عمل 

فنـــي له قواعد و�سوابط، لكـــن باختني ركز من جهة على 

املتكلم، ومن جهة اأخرى على كالم املتكلم، وكاأنه يف�سل 

بـــني ما ال يف�سل، فاالأكيد اأن املتكلـــم ينتج كالما؟ ولي�س 

بالـــ�سرورة اأن يكـــون اإنتـــاج املتكلم اأفعـــاال، لكن باختني 

ال يتحدث عن االأفعال بل عن االأقوال وقوتها لر�سم �سورة 

باللغة عن املتكلم، لهذا يطرح ال�سوؤال التايل:

االإيديولوجـــي  املوقـــف  اكتـــ�ساف  ال ن�ستطيـــع  -ملـــاذا 

لل�سخ�سية، مبا يف ذلك العامل االإيديولوجي الذي تتكئ 

عليـــه من خالل اأفعالها فقـــط بغ�س النظر عما ميثله 

خطابها؟ 

بالن�سبـــة اإىل باختـــني مـــن امل�ستحيـــل متثيـــل العامل 

االإيديولوجي لالآخر بطريقـــة �سحيحة من دون اأن ن�سمع 

كالمه هو، حتى بالن�سبـــة اإىل الروائيني الذين ال يرتكون 

�سخ�سياتهـــم تتكلـــم وميثلـــون اأفعالهـــا، �سنجـــد �سدى 

؛ لهذا 
)3(

كالمهـــا الـــذي يبدو غريبـــا عـــن كالم املوؤلـــف

ما يهـــم يف الرواية ومييزهـــا لي�س �سورة االإنـــ�سان ولكن 

�سورة لغته، فمـــ�سكل اأ�سلوبية الرواية ح�سب باختني هي 

م�سكلة التمثيل الأدبي للغة، وم�سكل �سورة اللغة.

ينتقد باختني الدرا�سات االأ�سلوبية القدمية ل�سطحية 

تناولهـــا ملـــ�سكل �سورة لغـــة البطـــل، التي تعد مـــن اأجلى 

مظاهرهـــا التحاور والتحـــدث عن خطـــاب وكالم الغر 

بطرق متنوعة وخمتلفة. ففي وجودنا اليومي ميالأ خطاب 

االآخـــر حياتنا؛ اإذ ال نفتـــاأ نردد ما قيل ويقـــال من حولنا 

»ففـــي الكالم اليومـــي لكل اإن�سان يعيـــ�س يف ظل جمتمع، 

ن�سف كالمه الـــذي يتكلمه هو لالآخـــر، وينقله بدرجات 

 فاالآخر مهم يف حياتنا، ويف اإنتاج خطاباتنا 
)((

متفاوتة«،

)3(  يدخل هنا احلديث عن اأ�سلوبية الرواية، والتعدد اللغوي الذي  من بني اأ�سكاله 

موؤلفي:  �سمن  الرواية  يف  اللغوي  التعدد  اإ�سكالية  ف�سلت  الهجينة،  البناءات 

تداولية اخلطاب الروائي. 

(4)  Esthétique et theorie du roman.,p158.
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اليوميـــة، ويف بنـــاء العمل الفنـــي؛  الأن اأهميـــة االآخر لها 

طابعها اجلمايل: »انطالقا من هذا املعنى، فاإن لالإن�سان 

حاجة جمالية مطلقـــة لالآخر، وهي حاجة جتمعه وتوحد 

مع روؤيته ولذاكرته، وقد تكون قادرة على اإك�سابه اكتماال 

خارجيـــا، ال ميكـــن لتفردنـــا اأن يتحقـــق اإذا مل يحققـــه 

االآخر، اإن الذاكرة اجلمالية اإنتاجية، اإنها تدرج االإن�سان 

)1(

اخلارجي، الأول مرة، يف اإطار جديد من الوجود«.

والفنان هو الآخر الذي ي�ستطيع باأدواته اجلمالية اأن 

يجعـــل �سخ�سياته تعي�س االإنـــ�سان املنتهي، فما يجعل من 

ذات ما ذاًتـــا حمـــددة يف الزمان واملـــكان هو وجودها يف 

مقابـــل ذوات اأخرى، ومن ثمَّ فـــاإن ما يجعلني اإن�سانا، هو 

وجـــودي يف حيـــز مكاين، ويف ف�ساء زمنـــي  يف مقابل اأي 

اإن�سان اآخر.

  فـــاإن ُكتـــَب الـــكالم املنقول )وهـــو كالم االآخر( فال 

ميكن و�سعه كلية بني مزدوجني؛ الأنه يخ�سع لتحويل دائم 

ح�سب �سيـــاق ا�ستعمال وحاجة املتكلم، ومنه يعد اجلانب 

ال�سكلـــي لهذا الكالم الغري من الناحية الرتكيبية غر 

خا�سع للقواعد النحوية للخطاب املبا�سر، وغر املبا�سر، 

من منظـــور اأن ُطرق توظيف اخلطاب الغـــريي متنوعة، 

كما اأن ا�ستعماله يف احلياة اليومية يختلف عن ا�ستعماله 

يف التمثيـــل االأدبي؛ الأنـــه يف االأوىل عبارة عن طريقة نقل

procèdes de transmission، اأمـــا يف الثانيـــة فهـــو 
عبـــارة عن مَتثيـــل une représentation. وهو ح�سب 

باختني ما يدخل يف مع�سلة متثيل خطاب االآخر ونقله.

وقـــد ال نختلـــف اإذا اأقررنا اأنه يف اأحيـــان كثرة حني 

ُي�ستعمـــل كالم الغـــري يف �سيـــاق ما �سيخـــ�سع لتعديـــالت 

مت�س املعنى، اإ�سافة اإىل هذا اأن امللفوظ �سي�سبح حممال 

بخلفيـــة حواريـــة؛ الأنه منـــ�سوج من الكالم الغـــري؛ لذا 

فمـــن املهـــم عنـــد درا�سة خمتلـــف اأ�سكال نقـــل اخلطاب 

(1)  Ibid.,p 55. 

الغـــريي، اأن نفهـــم اإطاره ال�سياقـــي؛ اأي جانبه الرتكيبي 

الذي اأهملته الل�سانيات البنيوية؛ الأنها مل تبحث يف �سياق 

التلفظ، وال يف تركيب اخلطابـــات، وال يف ال�سرد الثنائي 

الـــ�سوت الـــذي ي�ستثمر خطـــاب الآخر، ومل تـــول اأهمية 

للطبيعـــة املختلطة لل�سرد بو�سفـــه ن�سيجا من اخلطابات 

امل�سرودة.

 وال ميكـــن تـــ�سور اأي خطاب من اخلطابـــات، �سواء 

اليوميـــة الب�سيطـــة اأو االأكـــرث منهـــا تعقيـــدا، خاليـــة من 

جممـــوع تداخالت لغويـــة ت�ستمد ديناميتهـــا من التفاعل 

اللفظـــي احلي الذي يـــ�سج به اأي جمتمـــع كان، ويف هذا 

ال�سياق يقـــول باختني: »عند تاأليـــف كل ملفوظ لالإن�سان 

االجتماعي، ابتداء من الرد الق�سر يف احلوار املاألوف، 

اإىل االأعمـــال اللفظية االإيديولوجيـــة الكبرة، فاإنه يوجد 

يف �سكل معلـــن اأو م�ستـــرت قـــ�سط مـــن االأقـــوال االأجنبية 

ال�سريحـــة املنقولـــة بهذه الطريقـــة اأو تلـــك، وداخل كل 

ملفـــوظ تقريبا يحدث نقـــا�س متوتـــر و�سراع بني كالمه 

اخلا�س وكالم االآخر... يت�سح اإًذا اأن امللفوظ جهاز اأكرث 

 علينا االهتمام بهذا 
)2(

تعقيدا ودينامية مما يبدو عليه«.

واالنتقال من حقيقة هـــذه الظاهرة الل�سيقة بخطاباتنا 

اإىل �سرورة درا�سة ال�سرود التي ت�ستثمر وتدجج ن�سو�سها 

بخطابات منقولة غايتها فر�س الهيمنة وال�سيطرة. 

لقد توقفنـــا يف درا�ستنا هذه عنـــد طروحات باختني 

لي�س الأنـــه كان االأ�سبق يف معاينـــة ودرا�سة م�سكل تركيب 

اخلطابـــات بقـــدر ما كان ملمـــا بتتبـــع طريقـــة ا�ستثمار 

اأ�سكال اخلطابـــات الغريـــة يف املجال االأدبـــي، وارتباط 

هـــذا اال�ستعمـــال ببع�س العقائـــد املنغلقة التـــي مار�ست 

نفوذهـــا الرمـــزي للحـــد مـــن ا�ستعمـــال اخلطابات غر 

املبـــا�سرة �سمـــن البنيـــة اجلماليـــة، لتكـــون اخلطابـــات 

�سريحة ووا�سحة ال حتتمل التمويه، اأو نقد لالأيديولوجية 

ال�سائدة.

حممد  ترجمة  برادة،  حممد  ترجمة  الروائي،  اخلطاب  باختني:  ميخائيل    )2(

برادة، دار االأمان، الرباط، 1987�س 105.
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كان باختـــني جـــاًدا  يف تناوله لق�سيـــة متثيل خطاب 

االآخر يف الرواية، التي كانت حمل درا�سة جادة وعميقة، 

ويف �سوء ذلـــك علينـــا اأن نقـــول اأيـــ�سا اإن باختـــني كان 

واعيـــا باأهميتها وما متثله من وزن يف العامل الغربي، كما 

كان واعيـــا باأبعادهـــا االإيديولوجية، ومـــدركا ملمار�ساتها 

التاأثريـــة القوية على اإدراك كالم االآخر ونقله يف املجال 

خارج االأدبي؛ اإذ وقف عند اأ�سكال التمثيل وطرق ا�ستثمار 

كالم الغر للتاأثر وفق ال�سياق وح�سب املتلقي والظروف 

املحيطة، فالتالعب بالنـــ�س مينحنا القدرة على اإ�سفاء 

�سرعية اأكرب لكالم الغر اأو العك�س )وت�سفيهها(، بح�سب 

الغـــر�س من نقل اخلطاب الغـــري، الذي هو مادة العمل 

االأدبي التي تنقل متثيال فنيا للوجود الذي يحاوره الكاتب 

ليتوا�سل ويوؤثر به وفق مق�سدياته. 

وحني يتحدث باختني عن التمثيل االأدبي يتحدث عن 

الـــ�سورة، وعن معـــ�سالت التمثيل االأدبـــي املقرونة بنقل 

خطـــاب االآخرين �سمن كالم املتكلـــم الذي ير�سم باللغة 

�سورة ما عـــن نفـــ�سه وعاملـــه واإيديولوجيتـــه، يرمـــي من 

خاللها التاأثر على االآخر املحـــاور له �سواء كان م�ستمعا 

اأو قارئا.

هنـــا اأرجئ احلديث عن ق�سية مهمـــة علينا الو�سول 

اإليهـــا يف درا�ساتنا الالحقة للتمثيل االأدبي، وهي �سناعة 

التمثيـــالت للتاأثر بها علـــى االآخرين، اأ�سر اإىل التعميم 

والتنميط، كما قدمه كل من بيار بورديو ورجي�س دوبريه، 

كل منهمـــا ا�ستغـــل بطريقته على الو�سيـــط الناقل ومدى 

تاأثراتـــه املمـــار�سة من خالل متثيـــالت معينة متر �سواء 

عرب اللغـــة اأو و�سائط اأخـــرى لتمار�س نوعا مـــن الهيمنة 

الرمزيـــة: »فالطبيعـــة التاأثريـــة للخطـــاب جتعله يحقق 

نوعا من الهيمنة الرمزية، ويف هذه احلالة ينبغي  جتاوز 

احلديث عن حيادية اللغـــة لنت�ساءل عن �سلطة الكلمات، 

وهـــي يف نظريـــة بورديو تكمن يف اأنـــه »ال يتم التلفظ بها 

ب�سفـــة �سخ�سية من قبل الناطـــق بها، فالناطق امل�سرح 

لـــه بذلك ال ميكن اأن يوؤثر من خالل الكلمات على فاعلني 

اآخريـــن، وعلـــى االأ�سياء ذاتهـــا، عن طريـــق عملهم؛ الأن 

يف كالمـــه متركـــز لراأ�سمال رمـــزي تراكَم علـــى م�ستوى 

. و ال ميكن 
)1(

املجموعـــة ككل، هي مـــن خولته �سلطتهـــا«

احلديث عن التاأثر عند بورديو دون الكالم عن ال�سلطة 

الرمزيـــة، والعنـــف الرمـــزي، وا�سرتاتيجيـــات �سناعـــة 

ال�سرعية.

مـــن هنا حني نعالج ق�سية ا�ستعمال اخلطاب الغري 

ونقله وتوظيفـــه يف اخلطاب االأدبـــي اأو اليومي، علينا اأن 

ندرك وظائفـــه التي من اأبعادها املهمـــة البعد التاأثري، 

الـــذي اأ�سار اإليـــه باختـــني وبورديـــو... بل عـــده �سارودو، 

ومنغينو كمبداأ مهم من مبادئ توؤ�س�س لفعل اللغة، وهي: 

 
)2(

مبداأ الغرية، مبداأ ال�سبط، مبداأ املالءمة،

واإذا كنا قد توقفنا عند مبداأ الغرية مع باختني امللزم 

لعنـــ�سر التاأثر ال�سروري يف اأي توا�سل، نرجئ اخلو�س 

يف مبـــداأ املالءمـــة كمـــا �ساغه كل مـــن �سبلـــرب، وول�سن 

وقبلهما غراي�ض اإىل مقالة اآخرى تربز مدى تطور جمال 

حتليل اخلطاب بانفتاحه على العلوم املعرفية .

لي�س الغر�س من هذه الدرا�سة ب�سط نظريات جوفاء 

وم�سطلحـــات رنانـــة، لكـــن االتـــكاء على الـــزاد النقدي 

اجلزائر  يف  املثقفني  خطاب  يف  والثقايف  اللغوي  الواقع  متثل  �ساملي:  كرمية    )1(

املعا�سرة، مقاربة تداولية، ر�سالة دكتوراه علوم، مناق�سة يف جامعة اجلزائر2، 

اإ�سراف االأ�ستاذة خولة طالب االإبراهيمي،  2014 ،2015، �س )10. 

(2) Voir Dictionnaire D’analyse de discours; sous la dire -
tion de Patrik Charaudeau et Dominique Mainguneau. 
Seuil ;2002, P 431 .

هذا  مرتجما  قدم   Le principe de régulation لرتجمة  بالن�سبة 

ا�ستعمال   وف�سلنا  التعديل«،  »مبداأ  له  مقابال  العربية  اإىل  القامو�س 

-Le principe de pert  »مبداأ ال�سبط اأو الرتتيب«، كما اأنهما ترجما

nence مببداأ االإفادة، وترجمناه مببداأ املالءمة، اأما االأ�ستاذ بن عرو�س 
االت�ساق  املو�سومة:  الدكتوراه  ر�سالة  يف  احل�سافة  مبداأ  فرتجمه  مفتاح 

 ،2008. 2007 الدكتوراه،  �سهادة  لنيل  ر�سالة  القراآن،  يف  واالن�سجام 

جامعة اجلزائر ، �س17و52.

منغنو،  دومنيك  �سارودو،  باتريك  اخلطاب،  حتليل  اأي�سا:معجم  ينظر 

املهري،  القادر  ترجمة:عبد  االأ�ساتذة،  من  جمموعة  مع  باال�سرتاك 

الوطني  املركز  ال�سريف،  الدين  �سالح  مراجعة:  �سمود،  وحمادي 

للرتجمة، تون�س، )201، �س420.
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الغربي ومقوالته املرجعية يغذي ثقافتنا ويدفعنا ل�سرورة 

م�ساءلة توظيف اخلطابـــات الغرية يف اإنتاجاتنا االأدبية 

والنقدية واليومية، بل وما يكتب عنا ولنا وما ياأتينا عموما 

من االآخر، حني يب�سط هيمنته اأو قهره على امل�ست�سعفني، 

ت مـــدر�سة التحليل  و�سلطته بفـــ�سل متثيالته، لهـــذا ُعَدّ

النقـــدي للخطـــاب مرتعا لـــكل امل�ستغلني علـــى اخلطاب 

يف عالقتـــه بال�سلطة والهيمنـــة واالإيديولوجيا)مبفهومها 

ال�سلبي(، يف درا�ستها وحتليلها للخطاب بو�سفه ممار�سة 

اجتماعية لفك خمتلف اأ�ساليب الهيمنة.
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سيميائيات األنساق احلية: من العالمات 
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تاريخ القــــــبول: 2017/09/12

ملخ�ص:

تهـــدف هـــذه الدرا�سة اإىل كـــ�سف اأ�س�س الإر�ساء املفاهيمـــي واملنهجي يف جمال بيو�سيميائيات الأنـــ�ساق احلية، وذلك 

مـــن خـــالل التعقـــب الب�ستمولوجي للتعالق بـــن ال�سيميائيـــات والبيولوجيا، وهو ما اقتـــ�سى بالتدرج الوقـــوف عند ت�سكل 

البيو�سيميائيـــات اأول، ثـــم تاأطري اأبرز النمذجات الراهنة، وعلى اخل�سو�س منذجة جماعة كوبهاغن وجماعة تارتو ثانيا، 

واأخريا الر�سد املتكامل لتمف�سالت ال�سيميائي والبيولوجي من خالل ترابط احلياة واملعرفة.

 فقـــد اأ�سبـــح الإبدال ال�سيميائي العام  يف بـــوؤرة الن�سغالت الب�ستمولوجية داخل املختـــربات العلمية، �سواء يف جمال 

العلوم الإن�سانية اأو احلقة، وهو ما مكن عرب �سيغة تفاعلية وتكاملية من ت�سافر جهود ال�سيميائين والبيولوجين ل�سياغة 

بيان منهجي ومفاهيمي ميكن من مقاربة التعالق بن �سريورات املعرفة و�سريورات احلياة على نف�س الإحداثيات الإ�سكالية، 

وبالتايل فاإن اإ�ساءة هذا التوازي املنهجي بن ال�سريورتن من خالل مداخل ال�سنن املزدوج والبيون�س اأفرز اإ�سكال مركبا، 

مـــن جهـــة تكاملية الهاج�س البحثي واملختربي بن العلوم والباحثن، ومن جهـــة اأخرى تالزمية ال�سيميائي- البيولوجي يف 

اقرتاح عدة اإجرائية ت�ستويف احلمولة الفل�سفية والعلمية مل�ساألة املعرفة واحلياة. 

الكلمات املفاتيح:

بيو�سيميائيات، الأن�ساق احلية، ال�سنن املزدوج، بيو ن�س، DAN، العالمة، ال�سكل.

mailto:Hassibelkouch14@yahoo.fr
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Semiotics of living systems: from neural signs to 
genotext

HASSIB elkouch
Laboratory of history, science and society

Faculty of letters and humanities
Eljadida – Morocco

Hassibelkouch14@yahoo.fr

Abstract:
My aim in this study is to demonstrate that cognition and life have the same process in 

living systems. Neuro-semiotics is a domain of exploration of the semiosis methodology: 
code–duality modeling and bio–textuality modeling. The  defiance in contemporary life is 
to transform the biosemiotics paradigm from micro biosemiotics to macro biosemiotics. 
Our path in this search to understand the life processes has led us to a semiotic view. Life 
processes are not only significant for the organisms they involve. Signification, meaning, 
interpretation and information are not just concepts used and constructed by humans for 
describing such processes. We conclude that life processes themselves, by their very 
nature, are meaning-making, informational processes, that is, sign processes (semiosis), 
and thus can be fruitfully understood within a semiotic perspective.

Keys words:

Biosemiotics, livings systems, code – duality, bio – textuality, DNA, signs, form.

http://yahoo.fr/


145
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

راهنية البيو�سيميائيات:

0-1. ملاذا البيو�سيميائيات؟ 

 منـــذ بدايـــة الت�سعينيـــات مـــن القرن املـــا�سي، 

 )Cognitive Turn( املعـــريف  املنعطـــف  �سكل 

للبيو�سيميائيـــات اإبـــدال Paradigm نظريـــا داخل 

العلـــوم  البيوفزيـــاء،  البيولوجيـــا،  ال�سيميائيـــات، 

املعرفيـــة، العلـــوم املعقـــدة، اليتولوجيـــا املعرفيـــة، 

الذكاء ال�سطناعـــي والبيومعلوميات. وجت�سدت قوة 

القرتاحـــات الب�ستمولوجية لهـــذا الإبدال من خالل 

الإجماع العلمي)Scientific Consensus( حول 

ا�ستعمال مفاهيمـــه وا�ستثمار منذجاته بن الباحثن 

يف العلوم الدقيقة والإن�سانيات على حد �سواء، وتوحيد 

م�ستويـــات التعقيـــد يف الظاهـــرة العلميـــة، واإعـــادة 

�سياغة فل�سفة العلم، واإخ�ساب خمتربات البيولوجيا 

اجلزيئيـــة والبيولوجيـــا احلا�سوبيـــة باأطـــر معرفيـــة 

للمراقبـــة التطبيقيـــة قائمة على املنطـــق والتح�سيب 

)Computation( ومراعيـــة للـــ�سرط الإنـــ�ساين. 

وتع�سدت هذه اخلا�سيـــات الب�ستمولوجية باملاأ�س�سة 

العلميـــة، حيـــث ت�سكلـــت �سبكـــة توا�سليـــة، متفاعلة 

وديناميـــة بن مراكز البحث يف العامل. ولتلتحم لأول 

مـــرة يف تاريـــخ العلم الـــ�سريورات املعقـــدة للمعلومة 

)Information( الفيزيائية يف اأبعادها املعرفية مع 

ال�سريورات املعقدة للعالمة )Sign( ال�سيميائية يف 

اأبعادها احلية. لقد �سكل هذا ال�سياق العلمي حمفزا 

لنا من اأجل حتقيق مهمتـــن متالزمتن: الإ�سهام يف 

�سياغـــة الأطر املفهومية لالإبـــدال البيو�سيميائي من 

جهة، وربـــط )Connection( ال�سياق املحلي بهذه 

التطورات املهمة من جهة اأخرى. 

0-2. ما هو برنامج البحث ؟ 

يقـــوم برنامج البحـــث على ا�سرتاتيجيـــة ثالثية 

متدرجة ومتكاملة:

التاأطري الب�ستمولوجي لالإ�سكالت،  ●●

حتديد املفاهيم املرتبطة بها وتفكيك النماذج،  ●●

اإبراز حدود املعاجلات املقرتحة واإمكانية تطويرها  ●●

من خالل �سياغة اأ�سئلة جديدة. 

لقد حاولنا �سياغة م�سلمة حتديدية توؤطر البنية 

املفهومية للبيو�سيميائيات من خالل: 

اإبراز خا�سيات املفهوم ال�سيميائي،  ●●

احلفـــر يف التجـــذر الب�ستيمـــي بـــن ال�سيميائيات  ●●

بيو�سيميائيـــات  خـــالل  مـــن  والبيولوجيـــا 

 ،)Rothschild(

حتديـــد املجال العلمـــي للظاهـــرة البيو�سيميائية،  ●●

والبنيـــة ال�سورية والرمزية لإجراءات املقاربة من 

 ،)Jakob von uexküll( خالل  �سيميائيات

املو�سعة الب�ستمولوجية لالإبدال البيو�سيميائي.  ●●

النمذجـــات  تفكيـــك  علـــى  عملنـــا  ذلـــك  بعـــد 

ال�سيميائيـــات  وحتديـــدا  الراهنـــة،  البيو�سيميائيـــة 

اأو�سحنـــا  فقـــد    ،Neurosemiotics الع�سبيـــة 

الإمكانات املفهومية للنمذجتن املتعلقتن ب�سميائيات 

املـــزدوج  – الـــ�سنن  منذجـــة  خـــالل  مـــن   DNA 
Code-duality  جلماعـــة كوبنهاغـــن متمثلـــة يف 
ومنذجـــة   ،Hoffmeyerو  Emmeche اأعمـــال 

البيو-نـــ�س Bio-texte جلماعـــة تارتو جم�سدة يف 

اأعمـــال Kull، وذلك ق�سد معاجلة التحول املنهجي 

يف البيولوجيـــا اجلزيئية، حيث اأ�سبحت العالمة هي 

الوحـــدة القاعدية لـــدرا�سة احلياة وليـــ�ست اجلزيئة 

 .Molecule)1(

جامعة  من   Emmeche الباحثن  اإىل  بالتقدير  املو�سول  بال�سكر  نتوجه   )1(

كوبنهاغن بالدامنارك وKull  من جامعة تارتو با�ستونيا على دعمهما العلمي 

للمرجعيات  النظرية  الإ�ساءات  من  بع�سا  ت�سكل  وهي  الدرا�سة،  هذه  لبلورة 

ورد  فما  وبالتايل  املعرفة،  �سيميوفزياء  حول  م�سروعنا  توؤطر  التي  اخللفية 

جممال ـ اأحيانا ـ  يجد تف�سيله يف اأعمالنا الأ�سا�سية، ينظر للتقريب: 

اإىل  اخلطاب  اأن�ساق  من  املعرفة،  �سيميوفزياء  اإىل  مدخل  الكو�س.  ح�سيب، 

اأن�ساق الثقافة، دار الوراق للن�سر، الأردن، 2015.
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0-3. ما هي الآفاق؟ 

اإعـــادة �سياغـــة الإ�سكالت العلميـــة  اأجـــل  مـــن 

 الراهنة داخل البيو�سيميائيات اقرتحنا توليفا جديدا

New combination للمفاهيـــم ي�سمـــح بتفعيـــل 
هذه النمذجات من خالل: 

النقـــل النظـــري، يف اأبعاده املفهوميـــة، املنهجية 

والب�ستمولوجيـــة لالإبـــدال البيو�سيميائي من البحث 

يف التعاي�س الداخلـــي Endosymbiosis للكائنات 

احليـــة الطبيعية )الإن�سان، احليـــوان والنبات(. اأي، 

ال�سبـــكات الع�سبيـــة الطبيعيـــة، والكائنـــات احليـــة 

ال�سبـــكات  اأي  الآليـــة(،  )الأنـــ�ساق  ال�سطناعيـــة 

الع�سبيـــة ال�سطناعيـــة، اإىل البحـــث يف التعايـــ�س 

الإنـــ�سان  بـــن  اأي،   .Exosymbiosis اخلارجـــي 

والإنـــ�سان، الإنـــ�سان والظاهـــرة العلميـــة، الإنـــ�سان 

واملحيـــط يف كليتـــه. فالتعايـــ�س هو ال�سمـــة الطبيعية 

لل�سبكة التوا�سلية يف الكون احلي. 

الربط بن املعرفة واحلياة هو ربط فطري، وهذا 

الربط يخ�سع ل�سرط �سروري هو احلرية ال�سيميائية 

Semiotic Freedom. فالأنـــ�ساق احلية ل حتقق 
اإنتـــاج ذاتهـــا ب�سكل منظـــم وخال مـــن الت�سوهات يف 

غياب هذه احلرية، وهي قانون بيوفزيائي �سيميائي. 

حيـــث ل تنظيم ذاتـــي، ل منو طبيعـــي عندما يخ�سع 

الن�سق احلي ملراقبـــة خارجية متنعه من ت�سييد كونه 

 .Umwelt الذاتي

1 – ماهي البيو�سيميائيات ؟

1-1 املفهوم ال�سيميائي:

املجال املعريف هـــو �سل�سلة من الـــ�سروط التي ت�سع 

القيـــود ملفاهيمها، حيث ي�سبح حتديـــد البنية املعرفية 

للبنيـــة  حتديـــد  هـــو    Knowledge Structure

املفهوميـــة Terminology Structure، فـــكل نـــ�سق 

معـــريف لـــه تنظيمـــه اخلـــا�س. فامل�ساءلة التـــي حتاول 

�سيميائيات املفهوم بلورتها تتجاوز الإ�سكالت املنطقية 

 Semiotic Nature للتحديد اإىل الطبيعة ال�سيميائية

للمفهـــوم يف حـــد ذاته: بـــاأي معنى نتحـــدث عن مفهوم 

 Thellefsen ما باعتباره مفهومـــا �سيميائيا؟ يفرت�س

اأن البنيـــة املفهوميـــة يف ال�سيميائيات تقـــوم على مركز 

منظـــم ي�سميه العالمـــة الأ�سا�سية: العالمـــة الأ�سا�سية 

ب�سغـــط  تقـــوم  التـــي  هـــي   Fundamental Sign
وتو�سيلهـــا  املعلومـــات  مـــن  جمموعـــة   Compress
التوا�سلـــي  فالأثـــر   .Interpertant املـــوؤول  اإىل 

الأثـــر  ما يحـــدد  هـــو    communication effect
 .Significance Effect)1(

التدليلي 

مـــن  جمموعـــة  تـــ�سرتط  الأ�سا�سيـــة  العالمـــة 

اخل�سائ�س يف املفهوم قبل تنظيمه داخل الن�سق:

الطبيعة الرمزيـــة للمفهوم مقيـــدة بوا�سطة حقله  ●●

املعريف، 

ل يعكـــ�س مفهوم مبفرده البنيـــة املعرفية ولكن من  ●●

خـــالل تعالقه مع جمموعـــة من املفاهيـــم امل�سكلة 

للن�سق، 

يحتـــوي املفهوم على خا�سية تفرده التي متيزه عن  ●●

غريه من املفاهيم، 

دللـــة املفهوم يتـــم التعبـــري عنها غائيـــا؛ اأي نتاج  ●●

 ،Final Causation سببية نهائية�

دللـــة املفهوم تتمظهر من خالل جمموع العالقات  ●●

املمكنة مع باقي املفاهيم داخل الن�سق، 

عدم اقرتان املفهوم ب�سمات ميتافيزيقية ومطلقة.  ●●

اأي، اأن يكون واقعيا ون�سبيا، 

مبـــا اأن كل معرفـــة هي قابلـــة للخطاأ فهـــي موؤقتة،  ●●

وعليه، فاملفهوم، ذو طبيعة موؤقتة. 

(1) Thellefsen, Torkild. Semiotic Knowledge Organization: theory 
and method development, P: 88.
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تت�سكل، اإذن، البنية املفهومية من:

مفهـــوم مركزي يـــ�سكل القاعدة املعرفيـــة للن�سق.  ●●

ويكمـــن دوره يف تنظيـــم العالقات بـــن املفاهيم، 

ر�سد املفاهيـــم اجلديـــدة، وتعديـــل اخل�سائ�س. 

ويرتبـــط تطـــور نـــ�سق معـــريف ما بتطـــور العالمة 

الأ�سا�سية، 

مفاهيـــم فرعية حتدد الواجهـــة Interface●● التي 

يتوا�سل عربها الباحثون، 

خ�سائ�س حتدد الكيفيات التي تنظم بها العالمة  ●●

الأ�سا�سية التعالق بن املفاهيم الفرعية. 

  Auto-Organisation الذاتـــي  اإن النتظـــام 

لبنية مفهوميـــة ي�سمح باإمكانية معاجلـــة الإ�سكالت 

الداخليـــة للنـــ�سق، وهـــو ما يجعـــل منه ن�سقـــا خبريا 

Expert System  ببنيته. وميكن �سورنة العنا�سر 

ال�سالفة ب�سريا كالآتي:

املوؤولاملطور

Interface الواجهة ...........................................................

خ�سائ�ش �لتنظيم

الن�سق اخلبري

Expert System

العالمة الأ�سا�سية

) القاعدة املعرفية(

املفاهيم الفرعية

�سكل 1: البنية املفهومية للن�سق املعريف

املفهوميـــة  للبنيـــة  ل يحقـــق  اخلبـــري  النـــ�سق 

ا�ستقاللية مو�سوعية Objective، ولكن ا�ستقاللية 

تفاعلية، حيث الـــذات العارفة متتلك اإمكانية تطوير 

الن�سق ومنو املعرفة العلمية. 

:)Semio(وال�سيميو )Bio( 1-2 تعالق البيو

هل يتعلـــق الأمر ببنيـــة مفهوميـــة ذات عالمتن 

تنظـــم  واحـــدة  اأ�سا�سيـــة  اأو بعالمـــة  اأ�سا�سيتـــن؟ 

ن�سقن معرفيـــن: ال�سيميائيـــات والبيولوجيا؟ يعترب 

Kull اأول مـــن نبـــه الباحثـــن يف البيو�سيميائيـــات 

 ،Rothschild اإىل الـــرتات النظـــري الـــذي خلفـــه

باعتبـــاره اأول مـــن حـــدد التعالـــق بـــن ال�سيميائيات 

اإن ا�ستعمال مفهوم »البيو�سيميائيات« 
 

والبيولوجيا:

رغـــم  ال�ستينيـــات،  خـــالل  روت�سيلـــد  طـــرف  مـــن 

غيـــاب الهتمـــام باأعمالـــه من طـــرف مـــوؤ�س�سي هذا 

احلقـــل لفـــرة طويلـــة، يربهن علـــى اأن منطق منو 

 التفكـــري العلمـــي يعمـــل علـــى خلـــق حلـــول متماثلة

Identical Solutions  يف ا�ستقالل عن بع�سها 
اأماكـــن  ويف  خمتلفـــن  مفكريـــن  وعـــرب  البعـــ�ض 

.
)1(

خمتلفة 

اإن اهتمـــام Rothschild بعلـــم النف�س املر�سي 

والتحليـــل النفـــ�سي والأمـــرا�س العقليـــة والت�سريـــح 

الع�سبي مكنه من حماولة توحيد جمموعة من العلوم 

املهتمة مبا هو ج�سدي- فزيائي من جهة وعلوم ترتبط 

مبـــا هو نف�سي – ذاتي من جهة اأخرى، وذلك لتجاوز 

اإخفـــاق الأوىل يف تفـــ�سري ما هو غري قابـــل لالختبار 

واإخفاق الثانية يف ربـــط النتائج النظرية بالتعليالت 

ثـــم �ساغ التعالـــق بيو�سيميائيـــات:  املنطقيـــة، مـــن 

النفـــ�سي – الفزيائـــي  لتعالـــق  الرمزيـــة  النظريـــة 

تعمـــل على ربط اجل�سور بـــن م�سالك املعرفة هاته 

وتوحـــد مناهجها حتـــت ا�سم بيو�سيميائيات، وتعني 

النظرية التي ت�ستلهم منهجيا النموذج ال�سيميائي 

للغة من اأجل ا�ستثماره يف فهم ال�سريورة التوا�سلية 

(1) Kull, Kalevi. On the history of joining bio with semio: F. S. 
Rothschild and the biosemiotic rules, P: 137.
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. وقـــد حـــدد Rothschild ثالثة قوانن 
)1(

للحيـــاة

لهذا التعالق:

القانون البيو�سيميائي الأول يعنى بتحويل احلالت 

الثابتة يف الع�سو احلي، باعتبارها اإثباتا فطريا، من 

مو�سوع اإىل ذات تتمتع بالق�سدية، والهدف من ذلك 

هـــو �سيانـــة البنية التي حتمل طاقتنا مـــن منظور اأن 

الذات وحدة من�سجمة، القانون الأول ي�سكل القاعدة 

 biosemiotics ال�سلبـــة للرتكيـــب البيو�سيميائـــي

.syntax

القانون البيو�سيميائي الثاين يتحدد يف التقاطب 

ي�سمـــح  الـــذي   Inner polarisation الفطـــري 

للكائنـــات احليـــة اأن تتـــوا�سل مع مو�سوعـــات العامل 

بالتزامن مع حتقيق ذواتها اخلا�سة.

عنـــد بـــروز نـــ�سق توا�سلـــي جديـــد، فاإنـــه بقدر 

ما يحتفـــظ الن�سق بخ�سائـــ�س �سابقة بقدر ما يعمل 

علـــى حتين �سيغة جديـــدة للق�سديـــة، حيث تهيمن 

ذاتية النـــ�سق اجلديد، اإن �سرورة هـــذه الهيمنة هي 

ما ي�سكل القانون الثالث، بدون هذه الهيمنة ل ميكن 

للن�سق اجلديد اأن يطور وظائفه.

اإن حتديـــدات روت�سيلد اإىل جانـــب اأعمال اأخرى  

�سكلت كونا نظريا لتفاعل ال�سيميائيات والبيولوجيا. 

ورغـــم اأنها ظلـــت حبيـــ�سة الأو�ساط الطبية يف اأملانيا 

على اخلـــ�سو�س فاإنها برهنت علـــى التعالق الأ�سيل 

بن ال�سيميائيات والطب. وقد كان لنتيجة التطورات 

الهائلة يف البيولوجيا اجلزيئية والبيومعلوميات الدور 

Bio/(احلا�سم يف اإعادة �سياغة التعالق بيو/�سيميو

Semio( من خالل حتديـــدات اإبدالية على م�ستوى 
الت�سورات واملفاهيم والنمذجة. 

(1) Rothschild, Friedrich Salomon. Laws of symbolic mediation in 
the dynamics of self and personality, P: 777.

1-3 امل�سلمة التحديدية: 

اإن حتديـــد تخـــ�س�س علمي ما يرتبـــط بتحديد 

مـــن  جمموعـــة  حاولـــت  وقـــد  واملنهـــج.  املـــو�سوع 

الدرا�سات واملعاجـــم واملو�سوعات تخ�سي�س مداخل 

للبيو�سيميائيـــات، اإل اأن تعـــدد الجتاهات واختالف 

احلقـــل العلمي من باحـــث اإىل اآخـــر )ال�سيميائيون، 

البيولوجيـــون، احلا�سوبيـــون....( مل ي�سمـــح بخلـــق 

اإجمـــاع مفهومي. لهـــذا �سن�سعـــى اإىل بلـــورة م�سلمة 

حتديدية. يف معجم اك�سفورد للبيوكيمياء والبيولوجيا 

اجلزيئيـــة مت حتديـــد البيو�سيميائيـــات باعتبارهـــا: 

العلم الذي يـــدر�ض العالمات، املعلومات والتوا�سل 

. رغـــم  اخت�ساريـــة هذا 
)2(

داخـــل الكائنـــات احليـــة

التحديـــد واندراجـــه داخـــل معجـــم يتعلـــق مبفاهيم 

البنيـــة الداخلية للكائـــن احلي، فاإنـــه يت�سمن بع�س 

العنا�سر التحديدية الأ�سا�سية: 

 ، ●●Sings العالمات

 ، ●●Informations املعلومات

 ، ●●communication التوا�سل

 . ●●organism الكائن احلي 

اإن اعتبـــار العالمـــات هـــي التـــ�سكل املو�سوعـــي 

للظاهـــرة البيو�سيميائيـــة ميثل عنـــ�سرا مركزيا يف 

اأغلب التحديدات:

العالمـــات  �سريورة  يف  تبحـــث  البيو�سيميائيـــات  ●●

الطبيعية من خالل كل اأبعادها، 

البيو�سيميائيـــات ميكـــن اأن حتـــدد باعتبارها علم  ●●

 ،Living systems العالمات يف الأن�ساق احلية

لل�سيميائيـــات  املميـــزان  واملبـــداأ  فاخلا�سيـــة 

البيولوجيـــة  يتجـــ�سدان يف كـــون الكيانـــات احلية 

ل تتفاعـــل عـــرب اأجـــ�ساد ميكانيكيـــة،  لكـــن  عرب 

ر�سائل ون�سو�س، 

(2)  Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, P: 72.
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بعبـــارة واحـــدة: مـــو�سوع البيو�سيميائـــات هـــوكل  ●●

 Behavioral ال�سريورات ال�سيميائية لتـــ�سرف

 ، Living things الأ�سياء احلية

ال�سمة الغالبة يف التطور الع�سوي لي�ست هي اخللق  ●●

املتعـــدد واملده�س للبنيـــات املورفولوجيـــة. ولكن، 

هـــذا المتـــداد العـــارم ل« احلريـــة ال�سيميائيـــة« 

Semiotic freedom، هـــذا الـــراء و« العمـــق« 
Depth  للمعنـــى الـــذي نتـــوا�سل بـــه، وبالتـــايل 
 Molecule وليـــ�ست اجلزيئية  Sing فالعالمـــة

 .
)1(

هي الوحدة القاعدية لدرا�سة احلياة

ن�ستنتـــج من التحديـــدات ال�سالفـــة �سياغة اأولية 

ومالحظتـــن. فمن حيـــث ال�سياغة ميكـــن اأن نحدد 

البيو�سيميائيـــات باعتبارها تخ�س�سا معرفيا يدر�س 

اإنتـــاج وتاأويـــل العالمات داخـــل العاملـــن الفيزيائي  

والبيولوجـــي مـــن اأجـــل حتقيـــق التكامـــل بـــن نتائج 

البيولوجيـــا وال�سيميائيـــات، وت�سكيـــل روؤيـــة جديدة 

للحيـــاة واملعنى باعتبارهما ال�سمـــات املحايثة للعامل 

الطبيعي، اأما فيما يخ�س املالحظتن: فتتعلق الأوىل 

بكـــون حتديد العالمات ل يتم اإل داخل �سريورة، اأي، 

�سيموزيـــ�سSemiosis. بينما الثانيـــة تتعلق مبجال 

ديناميـــة هـــذه الـــ�سريورة والـــذي ي�سمـــل الكيانـــات 

البيولوجيـــة  العـــوامل  اأي،  والكائنـــات.  والأ�سيـــاء 

والفيزيائية. فهل الظاهـــرة البيو�سيميائية ل تت�سكل 

اإل عـــرب ال�سيميوزيـــ�س؟ وكيـــف يتـــم هـــذا التـــ�سكل 

ال�سيميائي بيوفيزيائيا؟

اأ�سا�سيـــا  متييـــزا   Peirce بـــور�س  اأقـــام  لقـــد 

بخـــ�سو�س مفهـــوم ال�سيميوزي�س: من املهـــم جدا اأن 

يفهـــم ماذا اأق�سد ب�سيميوزي�ض  يف معناها املحدود؛ 

كل فعـــل دينامـــي اأو فعـــل نـــاجت عـــن قـــوة خالـــ�سة، 

(1) Kull, Kalevi, Claus Emmeche & Jesper Hoffmeyer. Why bi -
semiotics? An introduction to our view on the biology of life 
itself, P: 1-21.

فزيائيـــة اأونف�سيـــة تاأخد مكانها بـــن مو�سوعن... 

الأفعـــال  لـــكل  نتيجـــة  الأحـــوال  كل  يف  اأو هـــي 

اأقـــ�سد  لكـــن،   ،Paires اأزواج  بـــن  التـــي حتـــدث 

»ب�سيميوزيـــ�ض » يف معناها املـــو�سع، على العك�ض من 

ذلـــك، فعـــل، اأو اأثـــر يقوم علـــى اإجراء مـــ�سرك بن 

 .
)2(

ثالثـــة عوامل: العالمـــة، ومو�سوعها وموؤولها

يف  ال�سيميوزيـــ�س  علـــى  البيو�سيميائيـــون  ويـــ�سدد 

�سيغتها املو�سعة وهـــو ما يجعل منها خا�سية مالزمة 

لـــكل اأ�سكال احلياة علـــى الأر�س، بـــل اإن اإن مو�سوع 

البحـــث البيو�سيميائي هو ا�ستكـــ�ساف كيفيات انبتاق 

Emergence ال�سيميوزيـــ�س يف الطبيعة، بحكم اأن 
الكون احليBiosphere  م�سمول بال�سيميوزي�س. 

�سيميائـــي. كـــون  يف  يولـــد  احلـــي  الكائـــن 

Semiosphere   اأي، عـــامل من املعاين والعالمات 
والأ�سوات والروائـــح والألـــوان واحلقـــول الكهربائية 

والإ�سارات الكيميائيـــة... ومن ثم فـــاإن فهما جامعا 

التحليـــل  نهايـــة  يـــوؤول يف  ال�سيميوزيـــ�س  لديناميـــة 

اإىل تعريـــف للحيـــاة ليـــ�س اإل. ويعترب مفهـــوم الكون 

ال�سيميائـــي املجـــال العـــام ل�ستغـــال ال�سيميوزيـــ�س. 

اإن ال�سيميوزيـــ�س البور�سي يف �سيغتـــه القوية يرتبط 

اب�ستمولوجيـــا باملرحلة الكال�سيكية للبيو�سيميائيات، 

بحكم اأن الت�سكل ال�سيميائي للظاهرة اأ�سبح مرتبطا 

مبفهوم الدورة الوظيفيـــة Funktionskreis  التي 

حتقق الكون الذاتيunwelt  للن�سق، اأي، �سيميائيات  

 .
)3(

 Jakob von uexküll

مييـــز Jakob uexküll بـــن نوعن مرتابطن 

-El  مـــن �سريورات العالمـــة: الـــ�سريورات الأوليـــة

املعقـــدة  والـــ�سريورات   mentary processes
Complex processes، بالن�سبـــة للم�ستوى الأول 

(2) Peirce, Charles Sanders. The Collected  Papers of Charles 
Sanders Peirce, (5. 484).

(3) Lotman, Mihhail. Umwelt and semiosphere, P:38.
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 Ordnungszeichen  هناك العالمـــات املنظمـــة

فـــالأوىل   ،Inhaltszeichen املحتـــوى  وعالمـــات 

تتعلق بالن�سق يف حد ذاته الذي يعمل على ال�ستجابة 

-L  ملثريات املحيط من خالل انتاج عالمات حملية

kalzeichen من جهة،  والربط بن عنا�سر املحيط 
-Richtungsze  من خـــالل اإنتاج عالمات موجهة

chen مـــن جهـــة اأخـــرى. اأمـــا الثانيـــة، اأي عالمات 
املحتـــوى، فهي تعمل على ربط العالمات بالذهن من 

اأجل تن�سيط عمليات الت�سنن وفك الت�سنن. بالن�سبة 

 ،Gemüt للم�ستـــوى الثـــاين يتعلق بديناميـــة الذهن

حيث الربـــط املو�سوعي بـــن الإدراك وحتقق الفهم 

مـــن خـــالل �سريورة دائرية ل تتوقف مـــا دام الكائن 

حيا، وم�سكلة لـــدورة وظيفية وبانية لكون ذاتي، فكل 

عالقة مع العامل تنقل عرب لغة العالمات الع�سبية. 

�سبـــك  اإعـــادة   Thure uexküll حـــاول  لقـــد 

املـــ�سروع ال�سيميائي لوالده من خالل حتديد العالمة 

البيو�سيميائيـــة وال�سيميوزي�س، حيث اعترب بناء على 

تـــ�سورات Sebeok اأن العالمة تتميز بنوعن من 

ال�سمات املحددة:

ال�سمـــة اخلا�سة Private●●  وهـــي املرتبطة بالذات 

ال�سيميائيـــة Semiotic-self. اأي، كل ما يتعلـــق 

باحل�سي والإدراكي. 

وال�سمة العامة Public●● وتتعلـــق باملو�سوعات التي 

حتيـــل عليها العالمـــة. اأي، ما هو عقلـــي ويرتبط 

 .
)1(

بالفهم

حيث الذات ال�سيميائية هي موؤولت خفية للعالمة. 

ومـــن خـــالل اإدمـــاج ال�سيغـــة القويـــة لل�سيميوزي�س 

 Thure البور�سي داخل مفهوم الدورة الوظيفية حدد

uexküll  ثالثة اأمناط لل�سيميوزي�س:
 : ●●Semioses information سيميوزي�س املعلومة�

وهوخا�سع للحاجة البيولوجية للن�سق، 

(1) Uexküll, Thure von. Varieties of semiosis. P: 456-457.

 ●●Semioses of سيــمـــــــــــيــوزيــــ�س الأعــــــــــرا�س�

symptomatization: اإنتـــاج واإر�سال اإ�سارات 
Signals  من دون توقع ا�ستجابة املر�سل اإليه، 

 ●●semioses of التـــوا�سل  �سيــمـــــــــــيــوزيــــ�س 

communication: تتعلـــق بعالقة اإخبارية بن 
املر�سل واملر�سل اإليه.

اإن التنميط ال�سالـــف ي�سمح للمقاربة البيولوجية 

اأبعادهـــا  يف  الظواهـــر  تتنـــاول  اأن  البيو�سيميائيـــة 

البيوفيزيائيـــة، وميكـــن متييز اأربعة حقـــول معرفية 

ت�سغل راهنا البحث البيو�سيميائي:

الأعـــ�ساب  وعلـــوم  اجلزيئيـــــــة  البيولوجــــيـــا  ●●

 ،)Neurosemiotics(

احليوانيـــة  وال�سيميائيـــات  املعرفيـــة  الإتولوجيـــا  ●●

 ،)Zoosemiotics(

 ،) ●●Phytosemiotics( ال�سميائيات النباتية

 .) ●●Robosemiotics( سيميائيات الأن�ساق الآلية�

الطبيعـــة البيولوجيـــة للظاهـــرة البيو�سيميائيـــة 

املعلومـــات(   ( الفزيائيـــة  والطبيعـــة  )العالمـــات( 

تطـــرح �سوؤال املنهـــج، كيـــف ميكـــن مقاربـــة ظاهرة 

تتعالـــق فيهـــا خا�سيـــات بيو-فزيائيـــة؟ اإن ظواهـــر 

مثـــل التعرف، املْقولة، التعلـــم، التوا�سل، الذاكرة... 

حيـــث  البيو�سيميائـــي،  البحـــث  مهمـــات  مـــن  هـــي 

ت�سمـــح بتطبيق الإجـــراءات املنهجيـــة لل�سيميائيات: 

النـــ�س، ال�سيميوزي�س، التاأويل واملعنـــى على الواقعة 

البيوفيزيائيـــة. فانبثـــاق املعنـــى والق�سديـــة داخـــل 

العـــوامل البيوفيزيائية ت�سعب الإجابة عنه من خالل 

الأطـــر املعرفية امليكانيكيـــة: املعنـــى هوالنجم الذي 

 .
)2(

يجب اأن تهتدي به البيولوجيا

ال�سيميائيـــة  الأنـــ�ساق  وتطـــور  احليـــاة  تطـــور 

همـــا مظهـــران لنفـــ�س الـــ�سريورة، بـــل اإن �سريورة 

(2)  Uexküll, Jakob von. The theory of meaning, P: 43. 
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ال�سيميائيـــة الديناميـــة  عـــرب  منظمـــة   احليـــاة 

 Sebeok وهومـــا حـــذا بـ  Semiotic Dynamic
اإىل الإقرار باأن علم احليـــاة Life science  وعلم 

 .
)1(

العالمة Sign science يقت�سي بع�سهما الآخر

 DNA فال�سيميائيـــات منحـــت لـــدار�سي نـــ�سو�س

عينا جديدة للقراءة. لكن، هل ميكن 
 

 (DNA texts)
من املنظـــور الب�ستمولوجي اعتبـــار البيو�سيميائيات 

برناجمـــا اأداتيـــا للبيولوجيا؟ لقـــد حاولت جمموعة 

مـــن الـــدرا�سات احلـــ�سم يف التعالـــق الت�سنيفي بن 

حـــول  النقـــا�س  اإل اأن  والبيولوجيـــا،  ال�سيميائيـــات 

ال�سمانـــات الب�ستمولوجية للمنهـــج ال�سيميائي حقق 

اإجماعا علميا حـــول �سيغتن ت�سنيفيتن متكاملتن؛ 

بنيـــة  البيو�سيميائيـــات  اأن  تعتـــرب  الأوىل  ال�سيغـــة 

ميتا�سيميائيـــة Metasemiotic للبيولوجيـــا وهـــي 

تتفرع اإىل: 

وتهتـــم   Endosemiotics الأندو�سيميائيـــات 

بدرا�سة ال�سريورات ال�سيميائية داخل الن�سق احلي. 

وتخـــ�س   Exosemiotics الإك�سو�سيميائيـــات 

مقاربـــة �سريورات التعالق بن الن�سق احلي وحميطه 

مـــن جهـــة والن�سق احلـــي وباقـــي الأنـــ�ساق من جهة 

اأخرى.

يعمـــل هذا الت�سنيـــف على اإ�سفـــاء �سمة التدرج 

علـــى املنهـــج داخـــل البيو�سيميائيـــات حيـــث ت�سبح 

الظاهـــرة بنية تراتبيـــة. اأما ال�سيغـــة الثانية فتميز 

 Vertical Semiotics بن ال�سيميائيات العمودية

 ،Horisontal Semiotics  وال�سيميائيات الفقية

حيث تهتم الأوىل بدرا�سة التمظهرات اجلينيالوجية- 

الزمنية. اأي، ما يتعلق بانتقال الإر�ساليات الوراثية بن 

الأجيال، بينما الثانية تتعلق بالعالمات الإيكولوجية، 

(1) Sebeok, Thomas. A. Signs: An Introduction to Semiotics. P: 114.

اأي العالقـــة بـــن الأنـــ�ساق. ومن خـــالل ال�سيغتن، 

وا�ستنـــادا اإىل �سيميائيـــات Jakob uexküll ميكن 

اأن نحدد ت�سنيفيا جمـــال الإجراءات البيو�سيميائية 

من خـــالل ال�سيميوزيـــ�س الداخلي لالأنـــ�ساق احلية؛ 

متمثـــال يف الـــ�سريورة التي حتقـــق دورة وظيفية بن 

الذهن واملحيـــط. فال�سيميائيات اليكولوجية مرحلة 

قيد التبلور من خالل مفهوم الكون ال�سيميائي، حيث 

 Paradigm ل ميكن اب�ستمولوجيا اأن يتجاوز الإبدال

البيو�سيميائي حدود البيولوجيا راهنا. 

التعالق الب�ستيمي بـــن ال�سيمائيات والبيولوجيا 

�سكل �سياقـــا معرفيـــا لالإعالن عـــن البيو�سيميائيات 

باعتبارها اإبدال Paradigm علميا، فباأي معنى من 

املنظور الب�ستمولوجي ميكن اعتبار البيو�سيميائيات 

اإبـــدال جديـــدا؟ ومـــا هـــو الـــو�سع النظـــري لهـــذا 

 
)2(

البدال؟

1-4 الو�سع النظري للإبدال البيو�سيميائي:

التـــ�ساوؤل حـــول مو�سعة اإبدال علمـــي ما يفرت�س 

�سوؤال اأعمق: كيف ميكـــن اأن ترتبط الوحدة unity؛ 

ما يحيل اإىل التجريـــد واملنطق وال�سياغة الريا�سية 

مـــن جهـــة، والتعـــدد Diversity، ما يتعلـــق مبا هو 

اإنـــ�ساين مـــن جهة اأخـــرى، داخـــل تخـــ�س�س علمي 

معن؟ اإن �سريورة الندماج بن املعلومات والعالمات 

اإن  البيو�سيميائـــي:  لالإبـــدال  ال�سلبـــة  النـــواة  هـــي 

ما نقرحه، اإذن، هو اأن الإبدال ال�سابق للبيولوجيا 

يتـــم ا�ستبداله بالإبدال ال�سيميائي الذي يقوم على 

نـــواة �سلبة: الـــ�سكل Form البيولوجي يتم فهمه 

 .
)3(

بدئيا باعتباره عالمة

(2) Anderson, Myrdene; Deely, John; Krampen, Martin; Ransdell, 
Joseph; Sebeok, Thomas A.; Uexküll, Thure von. A semiotic 
perspective on the sciences: Steps toward a new paradigm, P: 
7–47. 

(3) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the 
semiotics of nature, P: 138.
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الإ�سكال يكمن يف مو�سعة هذا الإبدال: هل يتعلق 

بالبيولوجيـــا اأم بال�سيميائيات؟ هل هـــو اإبدال داخل 

العلـــوم الإن�سانيـــة اأم داخل العلـــوم احلقة؟ يفرت�س 

Hofkirchner  ثالثة اأجوية:
الفجـــوة بن التفافتـــن، الدقيقـــة والإن�سانية، غري  ●●

 قابلـــة للعبور. ول بد مـــن تبني الإثنانيـــة الثقافية 

 ،Dichotomy of culture
●● التق�سيـــم غـــري مـــربر، هنـــاك واقعـــان علميـــان 

حيـــث حـــ�سور اأحدهمـــا يفـــرت�س غيـــاب الآخـــر 

لق�سدية ما:

- �سمــــات ما هو اإنــــ�ساين يتم اإ�سقاطهــــا على ما هو 

 ،Humanize science علمي عرب اأن�سنة العلم

- اأو ال�سمات املوحدة ملا هو اإن�ساين يتم اختزالها اإىل 

�سمات العلم الطبيعي من خالل �سورنة خ�سائ�س 

ما هو اإن�ساين عرب اخلطاطات الريا�سية، 

فالختـــالف  منـــه؛  جـــزء  يف  �سحيـــح  التق�سيـــم  ●●

بـــن املنظوريـــن يوؤخـــذ بـــه عـــرب الأ�سا�س القائل 

بامتالكهمـــا ملجموعة من اخل�سائـــ�س امل�سرتكة 

وتفاعل املفاهيم يف اإطار جدلية » الثقافات«. 

الإجابـــة الأوىل تـــوؤدي اإىل تخـــ�س�سات منغلقـــة 

حيـــث ي�سعب التـــوا�سل بينهما. اأمـــا الإجابة الثانية 

فهـــي تـــوؤول اإىل ا�ستنتاجـــات انرتبومورفيـــة، بينمـــا 

الإجابـــة الثالثـــة تختزل ديناميـــة الأنـــ�ساق املعرفية 

علـــى  قائـــم  حتليـــل  اإىل  �سريوراتهـــا  وا�ستقالليـــة 

تقابـــالت غري اب�ستمولوجية. فمـــا هي، اإذن، الإجابة 

ال�سيميائية؟ البيو�سيميائيات وهي ت�سعى اإىل مو�سعة 

نف�سهـــا تـــ�سدد علـــى املعلومـــة: اإن نقطـــة البدايـــة(

معلومـــات الدخـــل )Input هي القـــادح ل�سريورات 

التحديـــد الذاتـــي داخل النـــ�سق، والنتيجة النهائية 

)معلومـــات اخلرج output( هـــي تغري يف ت�سرف 

 .
)1(

اأو حالة اأو بنية الن�سق

(1) Hofkirchner, Wolfgang, The Status of Biosemiotics, P: 7. 

فدينامية الن�سق مرتبطـــة بفعل النتظام الذاتي 

الذي يعمل على ت�سغيل �سريورة تفاعلية، والنتيجة: 

توليد املعلومة ) اأي، البعد الفزيائي الدقيق(،  ●●

ال�سيميائـــي،  البعـــد  اأي،   ( العالمـــة  واإنتـــاج  ●●

الإن�ساين(، 

البعدان الفزيائي وال�سيميائي ي�سكالن الأطروحة 

الإبدالية، فالقوانـــن الفزيائية واملراقبة ال�سيميائية 

Semiotic control �سيغتـــان متكاملتان للمفهمة 
املراقبـــة  والـــو�سف:   Conceptualisation
ال�سيميائية يف كل امل�ستويات ت�سرتط اأو�سافا ب�سيطة 

للت�سرفات الدينامية املعقدة لأن�ساق الدخل واأن�ساق 

، يتمو�سع الإبدال البيو�سميائي داخل البيئة 
)2(

اخلرج

العلمية العامة من خالل الربط بن الأن�ساق املعرفية 

امل�سكلة ل�سريورات العالمة واملعلومة: 

�سريورة العالمات 

واملعلومات 

يف الأن�ساق

التطوريــــة 

املرحلة 

الجتماعية

املرحلة 

البيولوجية

4- ال�سيميزي�ض 
الجتماعي

مركب

اجتماعي

املرحلة

الفزيائية

2- ال�سيميوزي�ض 
البيولوجي

5-ال�سيميوزي�ض 
البيو- اجتماعي

مركب

بيولوجي

1-ال�سيميوزي�ض  
الفزيائي

3-ال�سيميوزي�ض 
البيو-فزيائي

6-ال�سيميوزي�ض 
البيو-فزيائي 

اجتماعي

مركب

فزيائي

�لطور الطور الفيزيائي

البيولوجي

�لطور 

الجتماعي

�سكل 2: دينامية ال�سيميوزي�ض

(2) Pattee, Howard H. The Physics of Symbols and the Evolution 
of Semiotic Controls. P: 13.
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 وميكن  حتليل اخلطاطة اإىل العنا�سر الآتية:

اخلانة الأوىل تتعلق بو�سف ال�سيميوزي�س الفزيائي  ●●

مـــن   Pure Physical Semiosis اخلالـــ�س 

خالل حتقق �سريورة املعلومة، 

اخلانـــة الثانية تـــربز القفـــزة النوعية مـــن الواقع  ●●

الفزيائي اإىل ال�سيميوزيـــ�س البيولوجي من خالل 

حتقق �سريورة العالمة يف الن�سق احلي، 

اخلانة الثالثة توؤ�سر على انتقال داخل الن�سق احلي  ●●

املعلوماتي؛ فالن�سق احلي يعتمد الأ�سا�س الفزيائي 

كجـــزء مكـــون مـــن واقعيتـــه.، لكنـــه يختلـــف عن 

ال�سريورة الفيزيائيـــة اخلال�سة، لأن هذه املرحلة 

حمكومة بالطور البيولوجي، 

اخلانـــات الرابعـــة واخلامـــ�سة والـــ�ساد�سة متو�سع  ●●

ورغـــم  الجتماعيـــة،  مرحلتـــه  يف  ال�سيميوزيـــ�س 

اعتماد الأ�س�س البيوفيزيائيـــة فاإن الن�سق يف هذه 

املرحلة يخ�سع لتنظيـــم Organisation الطور 

لجتماعي. 

يتمـــو�سع الإبـــدال البيو�سميائـــي يف موقع املركز 

املنظـــم للرتابطات بـــن الأن�ساق املعرفيـــة، فالتعالق 

�سيميائيات/ بيولوجيا  بقدر ما ي�سدد على املعلومات، 

ما يرتبـــط باملعطـــى الفزيائي، بقـــدر ما ير�سد عرب 

املراقبـــة ال�سيميائية ت�سرف النـــ�سق لبلورة �سريورة 

عالمات مـــن خـــالل حتقـــق �سيميوزيـــ�س بيولوجي. 

وبالتـــايل فاخلانـــة الثالثـــة تـــ�سكل اخلانـــة الإبدالية 

اعتبـــارا اإىل اأن ال�سيميوزيـــ�س البيوفزيائي هو جمال 

البيو�سيميائيات. 

اإذن، الكيفيات التي يت�سرف عربها الن�سق احلي 

ملعاجلـــة املعلومات واملراقبـــة ال�سيميائيـــة للعالمات 

هـــي ما ي�سكل دينامبـــة املقاربـــة البيو�سيميائية. فما 

هـــي متف�سالت هـــذه املقاربة داخل الأنـــ�ساق احلية 

الطبيعية ؟

:DNA 2 – �سيميائيات

الإ�سكال املركـــزي يف ال�سيميائيـــات الع�سبيـــة تتـــم 

�سياغتـــه مـــن خالل الـــ�سوؤال الآتـــي: كيف ميكـــن ل�سيء 

مـــا Something، اأي، معلومـــات فزيائية حممولة عرب 

طاقـــة، اأن ي�سبح �سخ�سا ما Someone، اأي، عالمات 

 Program ؟ كيف يتحول برنامج Living Signs حية

جينـــي بيوكيميائي  اإىل ذات تتمتع بالق�سدية؟  بل، كيف 

تتحول معرفة Cognition اإىل حياة؟

منظـــور  مـــن  الإ�سكال  لهـــذا  معاجلتـــان  قدمـــت 

 Code-duality بيو�سيميائـــي؛ منذجة ال�سنن- املزدوج

  modelling

 Bio-texuality الـــبـــيـــو-نـــ�سيـــة  والــنــمــذجــة 

قامتا  الــذي  النظري  الربنامج  هو  فما   .modelling
عليه؟ وما هي افرتا�ساته ؟

2-1 منذجة ال�سنن – املزدوج:

العلم ا�ستعارة:   1-1-2

 Emmeche حـــــــــــــــــــاول الباحــــــثـــــــــــــان

وHoffmeyer منـــذ اأواخـــر الثمانينيات اإعادة 

�سياغـــة البيولوجيا اجلزيئية على �سوء النموذج 

ال�سيميائي، ويعد عملهما »من اللغة اإىل الطبيعة، 

ال�ستعـــارة ال�سيميائيـــة يف البيولوجيا )1991( 

»املرحلة الأولية مل�سروعهم النظري، حيث اعتربا 

اأن العلـــم ل ميكـــن اأن يتقدم مـــن دون ا�ستعارة، 

. وحـــددا ال�ستعارات 
)1(

بل العلم هـــو ال�ستعارة

املركزية يف البيولوجيا كالآتي: 

 ●●Cognitive معـــريف  نـــ�سق  احلـــي  الكائـــن 

،System
اجلينـــي  النـــ�سق  احلـــي/  الكائـــن  احليـــاة/  ●●

 ،Computers حوا�سيب

(1) Claus Emmeche & Jesper Hoffmeyer. From language to nature 
- the semiotic metaphor in biology, 1991, P: 5.
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Linguistic/ احلياة ن�سق ل�ساين/ �سيميائي ●●

 ،Semiotic System

بنيـــة  مـــن  مركبـــة  ال�سالفـــة  ال�ستعـــارات 

جوهرية تتاألف من: املعرفـــة واحلياة وال�سياغة 

احلا�سوبيـــة. هـــذه العنا�سر �ستـــ�سكل الفرتا�س 

الأ�سا�سي للباحثـــن يف عملهم » ال�سنن- املزدوج 

و�سيميائيات الطبيعة )1991( ». والذي يعترب 

ال�سياغة النموذجية لت�سوراتهم. 

2-1-2 بيئة املعلومة:

يف  احليـــة  الكائنـــات  و�سور  الأ�سكال  اإن 

الكـــون ميكـــن اأن تفـــ�سر مـــن خـــالل برناجمهـــا 

اجلينـــي DNA. وهـــذا يفـــرت�س جمموعـــة من 

الأ�سئلـــة: ما هي العالقة بـــن DNA والربنامج 

Program؟ كيـــف يوؤخـــذ بهـــذه اخلطاطـــة يف 
احلـــ�ساب املنطقـــي للربنامج يف حـــد ذاته؟ ثم، 

وهـــذا هو الأهم، من هي هذه الـــذات التي يخلق 

  الربنامـــج اجلينـــي 
)1(

لهـــا الربنامـــج معنـــى؟

جمموعة من املعلومات، واملعلومات تتم معاجلتها 

باعتبارها �سريورة عالمات؛ ما يحقق �سميوزي�س 

وفق اآليات معرفيـــة خم�سو�سة. اعترب الباحثان 

اأن الن�سغـــال الذي كر�سته اأعمـــال الدار�سن يف 

التـــوا�سل منـــذ بداية القـــرن الع�سريـــن ل يتعلق 

باملعلومات ولكن بالإ�سارات Signals، فاملفهوم 

الكمـــي للمعلومـــة يحتاج اإىل فـــ�ساء مغلق، ذلك 

اأن اأي فتحـــة قد تـــوؤدي اإىل فقدان قيمة املعلومة، 

فلي�س يف الدمـــاغ موا�سيع واأحـــداث؛ اإنه يحتوي 

على حمولت وعنـــا�سر اإدراكية و�سور: ل معنى 

اأن يقـــول �سخـــ�ض ما اأنه اأرعبـــه اأ�سد، لأن الأ�سد 

ليـــ�ض فكـــرة. ولكـــن الإنـــ�سان هـــو الـــذي ي�سنـــع 

 .
)2(

حوله فكرة

(1) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the s -
miotics of nature, P: 118.

(2) Bateson, Gregory. Steps to an ecology of Mind, P: 271.

املعلومات مـــوؤ�س�سة على الختالف، فالدماغ 

ينتقي املعلومـــات ويقوم ببنائها، فـــاأن جتعل من 

�سيء ما منظـــورا ومرئيا فاأنت جتعـــل من اأ�سياء 

اأخرى غري مرئية. اإل اأن امل�ساألة الأ�سا�سية تكمن 

يف اإمكانيـــة التمييـــز بـــن ما يتعلـــق باملعلومات، 

ما يحيـــل على املعرفـــة وما هو ذهنـــي من جهة، 

وما يحيل على الطاقة/ املـــادة التي تت�سكل منها 

بيوكيميائيا من جهة اأخرى. مبعنى، هل املعلومات 

م�ستقلـــة اأوغري م�ستقلة عن ال�سخـــ�س؟ رغم اأن 

البيـــان البيو�سيميائي �سدد على كـــون العالمات 

واملعلومات والطاقة تتخـــذ حيزا ف�سائيا- زمنيا 

ذو اأبعـــاد مو�سوعيـــة ذاتيـــة يف الآن نفـــ�سه، فاإن 

تعميـــق  حـــاول    Hoffmeyer و   Emmeche
الإ�سكال مـــن خالل التـــ�ساوؤل حـــول العالقة بن 

DNA واملحيط. 

DNA 3-1-2 واملحيط: 

اإن القـــول الفرتا�سي بعـــدم وجود حياة قبل 

ثالثة باليـــن ون�سف بليون �سنـــة حم�س خيال، 

فاحليـــاة كانـــت موجودة قبـــل اأن يـــر�سم الذهن 

حدوده. كانـــت موجودة باعتبارهـــا ن�سقا حيا له 

تنظيمه اخلا�س. لكـــن، من هي هذه الذات التي 

كان الن�سق يخلق لها الختالف؟ الإجابة املمكنة 

حـــ�سب الباحثن هي اأن الن�سق هـــو الذات؛ فمن 

اأجـــل اأن يحيـــا عليه اأن يخلـــق ذاتـــه واأن يحتوي 

التمييزات ال�سرورية التي حتدده كن�سق بناء على 

 :Self-reference خا�سية املرجعيـــة الذاتيـــة

املبـــداأ الذي يحكم املرجعيـــة- الذاتية هوال�سنن 

املـــزدوج Code-duality. اأي، قابليـــة النـــ�سق 

 Digital رقمـــي  ت�سنـــن  عـــرب  ذاتـــه  لتمثيـــل 

 .
)3(

وت�سنن متاثلي

(3) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the s -
miotics of nature, P: 126.
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املرجعيـــة الذاتيـــة مرتبطة باإعـــادة الو�سف 

Redescription. فالنـــ�سق احلـــي ملزم ببناء 
الب�ستمولوجـــي،  املنظـــور  ومـــن  لذاتـــه،  و�سف 

فالتمييـــز داخـــل املرجعيـــة الذاتيـــة بـــن نوعن 

مـــن الت�سنن هـــو اأ�سال نتـــاج الربنامج  النظري 

لــــ Pattee، حيـــث اعترب اأن ال�سيغـــة الدينامية 

املعقـــدة  الأنـــ�ساق  يف  الل�سانيـــة  وال�سيغـــة 

Complex Systems ت�ستغـــل ب�سكل مزدوج. 
فالو�سف الذاتي ي�سكل احلافظ لهوية الن�سق على 

 The Memory مر الزمن: اإنه ذاكـــرة الن�سق

 ،DNA وهـــو خمتزل رقميـــا يف ،of System
فالت�سنـــن الرقمي لـDNA ليـــ�س اأمرا عار�سا، 

فذاكرة الن�سق ل تعنى بت�سجيل التفا�سيل املادية 

ولكـــن العالقـــات البنيويـــة يف الفـــ�ساء والزمن، 

فالتـــوا�سل الإنـــ�ساين لوكان قائمـــا على الت�سنن 

التماثلي ) مثال: التوا�سل عرب الإ�سارات( لكانت 

ذاكـــرة الإن�سان قـــ�سرية مثل القـــرود. ومن ثم، 

تكون البنية التوا�سليـــة الجتماعية ب�سيطة، ويف 

الآن ذاتـــه، فتعامل الن�سق مـــع املحيط الفزيائي 

يفـــرت�س نقل هذه املعلومـــات التي يف الذهن اإىل 

عالمـــات، اأي بنية متاثلية. وبنـــاء عليه، ف�سل�سلة 

الأحداث التي متيز يف الكـــون املجموعات احلية 

عـــن املجموعات غري احلية حتتاج اإىل نوعن من 

الت�سنن:

 ،) ●●Analogمتاثلي ( Action ت�سنن للفعل

)رقمـــــــي   ●●Memory للذاكـــــــــــرة  ت�سنـــن 

 .)Digital

كيف ميكـــن لالأن�ساق احليـــة اأن تتجاوب مع 

اختالفات املحيط؟ كيف تعمل داخل عامل املادة 

والطاقـــة؟ كيـــف ي�ستغل مبداأ الـــ�سنن- املزدوج؟ 

وكيف ميكن لل�سكل اأن ي�سبح عالمة؟

اإن اعتبار اللغة قائمة على عالمات منف�سلة

تاأكيـــد  هـــو مبثابـــة    Discontinoue signs
لت�سنينهـــا الرقمـــي. فاملعرفة هـــي �سنن مزدوج: 

و»واقـــع«   Digital Language رقميـــة  لغـــة 

متاثلي Analog reality، فاللغة ت�سكل واجهة 

  DNA  لت�سريف املعلومات، حيث ل ميكن لبنية

اأن تواجه املحيط الفيزيائي مبا�سرة، وهو ما يوؤكد 

الثبـــات البنيوي ملعلومات الربنامـــج اجليني. اإن 

هذا القول ل يعني اأن الإن�سان لي�س من دم وحلم، 

ولكن اللحم والدم عبارة عن كلمات: اأي، نوع من 

الختالفات املمكنة يف العامل. فال�سورة املفردة 

تختلـــف عن الـــ�سور املتعددة من خـــالل منطها 

 Umwelt املنطقـــي، الذي ي�سكل الكـــون الذاتي

للنـــ�سق. فمـــا الـــذي يجعل مـــن امتـــالك الن�سق 

خلا�سية الت�سنن الرقمي والت�سنن التماثلي اأداة 

قوية لتنظيمه الذاتي Self-organisation؟

يعتـــرب الباحثـــان اأن امل�ساألـــة �سبيهـــة بكتابة 

نـــ�س؛ فالكتابة هي حترر مـــن القيود الفزيائية، 

ل يوجد هنـــاك قانون طبيعي يحـــد من اإمكانات 

ف�ساء الكتابـــة، كل �سيء ممكـــن الوقوع ) كتابة 

اأحـــداث حول دمار الكـــون(، لكن ل �سيء ممكن 

يف الواقـــع الفعلي، فالت�سنن الرقمي ي�سمح بنقل 

الواقـــع داخل �سكل ي�سمح بالتـــ�سرف فيه لحقا 

بحريـــة، فالكتابـــة هـــي كتابـــة عـــن مو�سوعات، 

واملو�سوعـــات ل متـــوت، كمـــا اأن اللغـــة ميكن اأن 

 ،Meta Communicate تتحدث عن نف�سهـــا

وهذه اخل�سائـــ�س هي نف�سها التي متيز ا�ستغال 

الت�سنـــن الرقمـــي للنـــ�سق. فالتطـــور يف املعرفة 

يقـــوم على �سل�سلة من الت�سنـــن واإعادة الت�سنن: 

النتقـــال بن الرقمي والتماثلي من خالل حتقيق 

اإعـــادة الإنتـــاج الذاتي للن�سق احلـــي، اإن امل�ساألة 
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�سبيهـــة باإعـــادة الإنتـــاج اجلنـــ�سي املبنـــي علـــى 

التوليـــف الرقمي، فنـــ�سف دجاجة ون�سف ديك 

ل يعطيـــان بيـــ�سة. فالختالفات بـــن الربنامج 

اجلينـــي للبـــ�سر والربنامج اجلينـــي لل�سمبانزي 

هـــو%1، لكـــن ما يحـــدد الختـــالف احلقيقـــي 

هـــو ال�سيـــاق Context، فاللغـــة التـــي تنقل بها 

اخل�سائـــ�س الرقمية هـــي ر�سالة حـــول ر�سالة، 

وال�سيـــاق هـــو ما يحدد ذاتيـــة النـــ�سق واإمكانات 

حريته ال�سيميائية، فالربنامج  رقمي ولي�س تقنية 

حا�سوبيـــة. لكـــن، ما هي الدعامـــات التاريخية-

الطبيعيـــة لهـــذا الفـــرتا�س النظـــري) ال�سنن- 

 Emergence انبثـــاق  مت  كيـــف  املـــزدوج(؟ 

ال�سيميوزي�س اجليني؟

2-1-4 ال�سيميوزي�ض اجليني:

ينطلـــق الباحتـــان يف حتديـــد ال�سيميوزيـــ�س 

اجليني من معادلة اأ�سا�سة:

Informations املعلومات = Genes اجلينات

 Biological وعليه، فالـــ�سكل البيولوجـــي 

form يتحـــدد باعتباره عالمة Sign. لكن كيف 

مبكن لَعـــامل الفيزياء World of Physics اأن 

يخلق َعامل البيولوجيا؟ فالَعامل ح�سب افرتا�سات 

.
)1(

Prigogine هو ما �سيكون ل ما هو ما كائن

اأي، �سريورة م�ستمـــرة. وهومـــا حـــذا بالباحثـــن 

اإىل �سياغـــة مترحل ينتقل مـــن املعلومات املادية 

الطاقية ) ال�سيميوزي�س الفزيائي ( اإىل عالمات 

حية ) ال�سيميوزي�س البيولوجي(:

اجلزيئـــي  الت�ساركـــي  القتـــ�ساد  تاأ�سيـــ�س  ●●

(1) - Merrell, Floyd. Signs Grow: Semiosis and Life Processes, P: 121.
- Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. Order out of Chaos, P:2-13.

Molucular Sharing Economy
●● التخ�سيـــ�س النوعـــي للجزيئـــة: الف�سل بن 

املعلوماتيـــة  واجلزيئـــة  الوظيفيـــة  اجلزيئـــة 

Molucular Specialisation
ــات  ــئ اجلــزي  ●●Farmalisation �سورنــــــة 

الــرقــمــيــة ـــاغـــة  ـــ�سي ال اأي،  ــة.  ــي ــومــات ــل ــع امل

Digitalisation
الوظيفية:  لــلــجــزيــئــات  احلــافــظــة  املــتــتــالــيــة  ●●

 Primitive الأويل  ـــــــو�سف  ال ـــــــادة  اإع

Redsecription
 ●●Expansion النت�سار والنف�سال للجزيئات

and Splitting
املركزيـــة  املكونـــات  نـــ�سخ  ميكانيزمـــات  ●●

Mechanism for coying
●● التزاوج الطبيعي بن متتالية معلوماتية وجزيئة 

 Reproduction وظيفية: اإعادة الإنتاج

النوعـــي  التخ�سيـــ�س  املـــزدوج:  الـــ�سنن-  ●●

للجزيئـــات املعلوماتية ق�سد اإعادة الو�سف ل 

 
)2(

.  DNA

اإن حفـــظ �سورة النـــوع يف بنيـــة رقميـــة كان 

�سروريا ملنع تبددها الفزيائي، فالبنية التوا�سلية 

تتحقق من خالل �سريورتن �سيميائيتن:

 ●●Horisantal اأفقيـــة  �سيميائيـــة  �سريورة 

semiotic process قائمـــة علـــى ت�سنـــن 
متاثلي، 

 ●●Vertical عموديـــة  �سيميائيـــة  و�سريورة 

semiotic process قائمـــة علـــى ت�سنـــن 
رقمي. 

ففي ال�سريورة الأفقية تتحدد الأنواع ككيانات 

ايكولوجيـــة، ويف الـــ�سريورة العموديـــة ككيانـــات 

جنيالوجية:

(2) Jesper Hoffmeyer &  Claus Emmeche. Code-duality and the 
semiotics of nature, P: 141.
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�سكل 3: ال�سنن املزدوج وتطور ال�سيميوزي�ض

من التماثلي اإىل الرقمي

من الرقمي اإىل التماثلي

الكائن احلي DNA

تتحـــدد مرحلـــة الت�سنـــن الرقمـــي للحيـــاة 

باعتبارها مو�سوعية، ووظيفـــة هذه املرحلة هي 

حتقيق اأعلى م�ستوى من التنظيم للنوع الب�سري. 

بينما مرحلة الت�سنن التماثلي هي ذاتية فردية، 

وتتميز بوظائف ذات نـــ�ساط متعدد منها العي�س 

والتنـــا�سل. فالفـــ�سل بـــن ما هو معـــريف وما هو 

بيولوجـــي ل يقوم على �سنـــد اب�ستمولوجي، فبيئة 

احلياة وبيئة املعرفـــة حتكمها �سريورة �سيميائية 

واحـــدة، وهـــو ما حـــذا بالباحثـــن اإىل اعتبـــار 

الطبيعة يف كليتها هي ن�سق رقمي مزدوج:

�سكل 4: الن�سق املزدوج الرقمي للطبيعة

الن�سق الرقمي الأويل

الن�سق الرقمي الثانوي

DNA
-+

  -
اللغــــــــة

+

الكون احلي1- الطبيعة غري احلية  -2

الأن�ساق الآلية؟ الكون الإن�ساين3-   -4

الفزيائيـــة  البنيـــة  الأوىل  اخلانـــة  تعكـــ�س 

 ،DNA اخلال�سة وهي تفتقـــر لبنية رقمية حية

كمـــا اأنها ل تنتج معرفة. اأمـــا اخلانة الثانية فهي 

تتعلـــق بالأن�ساق احلية، وهـــي حمكومة بالت�سنن 

الرقمي الأويل يتم تخ�سي�سها يف اخلانة الرابعة 

من خالل اإمكانية الت�سنن الرقمي الثانوي الذي 

ي�سمـــح لالإن�سان باأن يعيد ت�سنن خمزون ذاكرته 

عري اللغـــة. بينما اخلانة الثالثـــة مرتبطة بتطور 

احلوا�سيـــب البيولوجيـــة، ممـــا يجعـــل اإمكانيـــة 

توفرها م�ستقبال على  DNA  اأمرا احتماليا. 

وقد خل�س الباحثان اإىل ت�سنيف مقارن بن 

املنظور التقليـــدي لالإبـــدال البيولوجي واملنظور 

احلديث لالإبدال البيو�سيميائي:

�سكل 5: اخلا�سيات املركزية لالإبدال البيو�سيميائي

الإبدال البيو�سيميائي الراهنالإبدال البيولوجي ال�سابق

الأ�سكال احلية تف�سر من 

خالل ال�سريورات الوظيفية

الأ�سكال احلية دالة، وتف�سر من 

خالل �سريورات العالمات

النتائج تقوم على عالقات 

ثنائية: �سبب-نتيجة

الآثار هي نتاج الختالف 

بن الأ�سياء وعالقات 

ثالثية: �سيميوزي�ض

الت�سنن�ل�سببية

الزمن غري ارتداديالزمن ارتدادي

النتقاء الطبيعي عملية 

اإبداعية

الإنتقاء الطبيعي عملية 

حمافظة

املادة واملعلومة غري 

متميزتن منهجيا

املادة منظمة عرب ال�سنن 

املزدوج

التغريات داخل الن�سق 

خا�سعة لقوانن اإح�سائية

التغريات هي نتاج اأحداث 

فردية حمكومة بالراتبية. 

2-1-5 ا�ستنتاجات واأ�سئلة:

 ميكـــن اأن نحـــدد اأهـــم عنـــا�سر الفرتا�س 

النظـــري يف منذجـــة ال�سنن- املـــزدوج من خالل 

العنا�سر الآتية:

اإعادة �سياغة مفهومي العالمة واملعلومة،  ●●

اإ�سكــــال  اأي،  ذهـــن-مـــادة.  الثنائية  جتـــاوز  ●●

بيولوجيا-فزياء، 

العلوم الطبيعية  معاجلة كيفيات املالءمة بن  ●●

والعلوم الإن�سانية، 

من  الثقايف  والتاريخ  الطبيعي  التاريخ  توحيد  ●●

خالل مفهوم ال�سنن- املزدوج، 

مو�سعة الإن�سان بكل اأبعاده داخل الطبيعة.  ●●

اإن مفهـــوم الـــ�سنن- املـــزدوج يـــ�سكل اأحـــد 

مرتكزات الت�سور البيو�سيميائي العام، ورغم اأن 
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الإطـــار الإب�ستيمي للمفهوم متجـــذر يف النظرية 

ال�سيميائيـــة، فـــاإن عمـــق املقاربة عنـــد الباحثن 

يكمـــن يف حماولة تو�سيـــع التحليـــل لي�سمل باقي 

العالمـــات واملعلومـــات داخـــل الأنـــ�ساق املعرفية 

عامـــة، مـــن منطلـــق اأن الإبـــدال البيو�سيميائـــي 

موؤهل لـــو�سف التماثل بن الظواهـــر البيولوجية 

واملعرفيـــة. لكـــن الـــ�سوؤال الـــذي يظـــل م�سروعا 

هـــو: ملاذا مل يعمـــل الباحثان على بلـــورة الآليات 

الواقعيـــة Real Tools التـــي ت�سمـــح بتطبيـــق 

الربنامج العلمي للبيو�سيميائيات؟ اإن هذا التوتر 

املنهجي ل يعنـــي اأن البيو�سيميائيـــات تقوم على 

فر�س تطبيق تـــ�سور �سيميائي على ظاهرة حية 

كيفما كانت. ولكن، يعنـــي، اأن املفاهيم املعتمدة 

هي ذات بعد ا�ستك�سايف. 

2-2 النمذجة البيون�سية:

2-2-1 الإبدال البيو�سيميائي العام: 

يقر Kull  اأن التحليـــل ال�سيميائي لالأن�ساق 

احلية يهـــدف اإىل الربهنة علـــى فعالية الأدوات 

ال�سيميائيـــة لتمكـــن البيولوجيـــا مـــن فهم دقيق 

ل�سريورات احلياة، فمفهـــوم الكون الذاتي انبثق 

داخل مـــ�سروع جتريبي يتعلـــق بالبحث يف الكون 

وبالتـــايل   ،Umwelt forsehung الذاتـــي 

ل يتعلـــق  بيو�سيميائـــي  اإبـــدال  عـــن  فاحلديـــث 

مبباحـــث نظرية داخـــل البيولوجيا، ولكن مبا هو 

تطبيقي اأي�سا: اإذا كانت البيو�سيميائيات ت�سعى 

لأن تكـــون اإبـــدال للبيولوجيا، فاإن هذا يعني اأن 

عليهـــا اأن تكـــون مقاربة لكل فـــروع البيولوجيا، 

حيـــث ل يقت�سر دورها على اإعادة تاأويل املعرفة 

املتداولـــة كمـــا تفعـــل فل�سفـــة البيولوجيـــا مـــن 

خـــالل جهـــاز مفاهيمـــي جديـــد، بـــل عليهـــا اأن 

تتحـــدد كنهج للتفكري، يخترب وي�سف معطيات 

والبيولوجيـــا  النظريـــة  البيولوجيـــا  مـــن  كل 

)1(

التطبيقية.

ال�سيميائيـــة  والـــ�سريورة  احليـــاة  اأن  رغـــم 

معادلـــة  حـــ�سب  مفهومـــي  بـــا�سرتاك  تتميـــزان 

:
)2(

Merrell ال�سهرية 

احلياة ≈  العالمات   

الأهميـــة  اإعطـــاء  يـــ�سدد علـــى   Kull فـــاإن 

القـــ�سوي اإىل عدم التب�سيـــط امل�ساعف لتطبيق 

ليـــ�س  فالتعالـــق  البيولوجيـــا.  يف  ال�سيميائيـــات 

بن منهج وظاهـــرة ولكنه بـــن املعرفة واحلياة: 

اإنـــه، وفقـــط، مفهوم املعرفـــة هو الـــذي باإمكانه 

واملعرفـــة  فاحليـــاة  احليـــاة.  »لغـــز«  يحـــدد  اأن 

. ومادام مفهوم احلياة 
)3(

مفهومـــان مرادفـــان

 Fuzziness، فاإن الأمر، اإذن، 
)4(

يت�سم يالتدرج

ل يتعلـــق بحل »اللغـــز« ولكن بفهمه. هـــذا الفهم 

ل يتاأتـــى اإل �سيميائيـــا من خـــالل العتماد على 

ال�سمات املحددة لالأن�ساق احلية: 

كل ن�سق حي له معنـــى، فاملعنى ميتلك و�سعية  ●●

كونيـــة Universal Statut، وهـــي خا�سية 

 .Jakob uexküll م�ستمدة من �سيميائيات

املعنـــى ل يتمظهـــر اإل مـــن خـــالل العالمات،  ●●

فالعالمـــة هـــي اأ�سغر وحـــدة م�سكلـــة للن�سق 

اأن  لأي عالمـــة  لكـــن ل ميكـــن  ال�سيميائـــي. 

توجـــد اإل بوجود عالمـــة اأخـــرى، لأنها دائما 

»جـــزء من« Meron، وهـــي خا�سية مع�سدة 

 . Emmeche بت�سورات

(1) Kull, Kalevi. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. P: 
299−310. 

(2) Merrell, Floyd, Signs Grow: Semiosis and Life Processes, P: 
315.

(3) Kull, Kalevi; Tiivel, Toomas. Lectures in Theoretical Biology: 
The Second Stage, P: 56.

(4) Barbieri, Marcello. The Organic Codes, Cambridge University 
Press, P: 235.
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العالمـــات  بـــن   ●●Combination التوليـــف 

بيونـــ�س  يـــ�سكل  ال�سيميوزيـــ�س  خـــالل  مـــن 

)1(

.Biotext

اأن اأ�سغـــر وحـــدة م�سكلـــه   Kull وي�ستنتـــج 

للنـــ�سق  احلي هي البيون�س Biotexte، فماهي 

املفاهيم امل�سكلة للنمذجة البيون�سية؟

2-2-2 ال�سيميوزي�ض:

بنـــاء علـــى Sebeok يـــ�سع Kull م�سلمـــة 

اأ�سا�سية:

هـــي  احليـــاة  اأنـــواع  لـــكل  املميـــزة  ال�سمـــة  ●●

ال�سيميوزي�س، 

حيـــاة  وجـــود  تفـــرت�س  وال�سيميوزيـــ�س  ●●

 .
)2(

لتحققها

الأ�سا�سي  معناهـــا  يف  فال�سيميوزيـــ�س 

متظهـــر للربط بـــن اأ�سيـــاء مل تكن بينهـــا قبليا 

A priori خ�سائـــ�س م�سرتكـــة. اأي، مل يكـــن 
باإمكانها اأن تتفاعل من خالل �سريورات فزيائية 

وكيميائيـــة مبا�سرة، غري اأن هذا التحديد الأويل 

لل�سيميوزي�س يثري اإ�سكال متو�سع املوؤول، وما جعل 

 Intermidiator الو�سيـــط  يف  Kullيـــ�سرتط 
الـــ�سريورة  تاأخـــذ  اأن  قبـــل  حـــا�سرا  يكـــون  اأن 

ال�سيميائية مو�سعها، فال�سيميوزي�س لي�س تفاعال 

دورة  ولكنـــه   TriadicInteraction ثالثيـــا 

 وظيفيـــة Funktionskreis، بـــل دورة الوجود 

The cycle of being: مفهـــوم  ال�سيميوزي�س 
لـــه و�سع خـــا�س داخـــل البيو�سيميائيـــات، حيث 

اأن الإ�سكال الأ�سا�سي هوتفـــ�سري اأ�سل العالمـــة 

Origin sign. اأي، تف�سري اأ�سل ال�سيميوزي�س. 

(1) Kull, Kalevi. A sign is not alive - a text is, P: 229-230.
(2) Kull, Kalevi. Organism as a self-reading text: Anticipation and 

semiosis. P: 97.

وهذا يعني، عك�س ما هو متداول يف ال�سيميائيات 

ليـــ�س مفهومـــا  ال�سيميوزيـــ�س  اأن  الكال�سيكيـــة، 

جاهـــزا منـــذ البدء، ولكـــن يتم بنـــاوؤه من خالل 

اآليات بيولوجية. 

الآليـــات هـــي ن�سيـــة وبيولوجية، فمـــن اأجل 

وجود لغـــة من ال�سروري اأن تكون يف البدء لغتن 

Textual gene خمتلفتـــن، فاجلـــن النـــ�سي

ي�سمـــح عرب اإعـــادة الكتابة من خلـــق ن�س جديد 

ون�سيـــان نـــ�س قـــدمي. اأي، انبثـــاق �سيميوزيـــ�س 

جديدة مـــن �سيميوزي�س قدميـــة، ومن ثم يغرف 

للنقـــل  �سريورة  كل  هـــي  ال�سيميوزيـــ�س:   kull
Translation، حيـــث تعمـــل على خلق ن�سخة 
Copy قابلـــة لأن حتتل مو�سع الن�ض الأ�سيل 
Original، لكنهـــا ن�سخة خمتلفة عن الأ�سل، 
لكونهـــا تـــوؤدي مهمـــات مغايـــرة تبعـــا ملتغـــريات 

.
)3(

ف�سائية، زمانية اأووظيفية

ومبا اأن ال�سيميوزي�س تتعلق بنقل ن�س، فاإنها 

ل تقـــوم على عالمة مفردة ولكن على توليف بن 

العالمـــات، وبالتـــايل فهـــي �سريورة ن�سية، لأن 

ما يوحد الـــ�سريورات الن�سية لدى الكائن احلي 

هو عاملـــه الذاتي، الذي ي�سمح له بالإنتاج الذاتي 

لبنيته، فعمليات النقل والن�سخ بن DNA  وباقي 

املكونـــات الع�سبية ل تتم اإل داخل كون �سيميائي 

من خالل الن�س اجليني  واآليات �سريورته. 

2-2-3 الن�ض اجليني:

علـــى   بنـــاء  اجلينـــي  النـــ�س   kull يحـــدد 

وليـــ�س   Process �سريورة  Lotmanباعتبـــاره 
 Readable بنيـــة، فهـــو منـــط قابـــل للقـــراءة

نفـــ�سه  الآن  يف  تفـــرت�س  والقـــراءة   ،pattern

(3) Kull, Kalevi. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. P: 301.
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اأي ت�سكيـــل   Recognition والنقـــل،  التعـــرف 

ن�س جديد، فالنـــ�سو�س يف ذاكرة القارئ، وكل 

ن�س هو نتاج نقل لن�سو�س اأخرى، ومن ثم ميتلك 

تاريخـــه اخلـــا�س. فال�سمـــة امل�سرتكة بـــن كافة 

 ،Roproduction الن�سو�س اأنها اإعـــادة اإنتاج

�سواء كانت لفظيـــة اأو اأيقونية. اأي نقل لن�سو�س 

اأخـــرى: نحدد النقـــل باأنـــه الـــ�سريورة التي من 

خاللها يقوم قارئ ما على  نقل بنية اإىل بنيات 

. النـــ�س هو بنيـــة ناجتة عن 
)1(

اأخـــرى خمتلفـــة

النقـــل، ولكنهـــا بنية قابلـــة هي الأخـــرى للنقل، 

والقـــارئ هو النـــ�سق املهياأ لتنفيـــذ عملية النقل. 

فالقراءة اإما اأن حتقق ن�سا قابال للقراءة ميتلك 

خا�سية الإنتاج الذاتـــي Autopoeisis اأو ن�سا 

غـــري قابل للقـــراءة وبالتـــايل ل ميتلـــك خا�سية 

الإنتـــاج الذاتـــي Allopoiesis. فالكائن احلي 

هـــو �سل�سلـــة من النـــ�سو�س التي تعمـــل على نقل 

نـــ�سو�س اأخرى من اأجل خلق نـــ�سو�س جديدة، 

فهـــو �سل�سلة مـــن �سريورات القـــراءة والنقل. اإنه 

 .Self-reading text ذاتيـــا  مقـــروء  نـــ�س 

ويـــ�سرتط Kull يف النـــ�س خا�سيتـــن: املو�سعة 

الوظيفية للقراءة والنقل يجب اأن تكون م�ستغرقة 

يف النـــ�سق احلـــي، ثـــم وجـــود  قارئ يعمـــل على 

اإعـــادة تنظيم عمليات القـــراءة والنقل. اإن عدم 

الأخذ بخا�سيات القراءة والنقل والتعرف جعلت 

الإجابات املتعلقة باإ�سكال DNA: هل هو لغة اأم 

ل؟ تكون مبهمة؛ فالقراءة هي دائما نقل وت�سكيل 

بنية جديدة لن�س جديـــد، والن�س اجلديد يعرب 

عنه مـــن خالل منـــو الكائـــن احلي، فكيـــف تتم 

عملية القراءة، اأي التعرف على الن�س؟ 

(1) Kull, Kalevi. Organism as a self-reading text: Anticipation and 
semiosis. P: 94.

التعرف:  4-2-2

ميكـــن  للحيـــاة  القاعديـــة  الـــ�سريورة  اإن 

تعريفهـــا باعتبارهـــا �سريورات للتعـــرف؛ دائرة 

مـــن الرتابطات بن النـــ�سو�س لإنتـــاج ن�سو�س 

اأخرى، فالتعرف باعتبـــاره ال�سريورة البيولوجية 

الأوليـــة، يعنـــي، اأن مو�سوعـــا ما متالئم مع بنية 

يعـــاد تنظيمهـــا داخل كائـــن حي، حيـــث اأن هذه 

البنيـــة نف�سهـــا هي نتاج ل« تعـــرف �سابق«، فبنية 

الن�س تعمل على التاأثري يف الت�سكل القادم للبنية 

اجلديدة، لكن هذا ل يعنـــي اأن �سريورة التعرف 

حتتفـــظ بنفـــ�س املعلومـــات:  يف كل مقطـــع مـــن 

حـــدث التعـــرف متتلـــك كل خطـــوة  معلومـــات 

معجمـــا  اأي،  الأخـــرى.  اخلطـــوة  عـــن  تختلـــف 

خمتلفا، فال�سمة القاعدية للتعرف البيولوجي  

هـــي العمائيـــة، فـــاأي �سيء هـــو قابـــل لأن ي�سبح 

 .
)2(

عالمة

اإن ثبـــات الـــ�سكل والبنيـــة يتعلق مـــن منظور 

الدائريـــة  التعـــرف  بـــ�سريورات  بيو�سيميائـــي 

Cyclic recognition Process، فالتعـــرف 
ميكـــن الن�سق احلي من اإعادة اإنتـــاج ذاته: اإنتاج 

ن�سو�س جديدة، لكن Kull  ي�سدد على اأن اإعادة 

الإنتاج لي�ست متعدية Not transitive: اإذا كان 

)نـــ�ض2( ن�سخة ل )نـــ�ض1( و)ن�ض3( ن�سخة 

لـ)نـــ�ض2( فـــاإن )ن�ض3( لي�ض مـــن ال�سروري 

. فما يعترب طفرة 
)3(

اأن يكـــون ن�سخة ل )ن�ض1(

mutation هـــو حتـــول يف بنية النـــ�س، اأما اأن 
يحـــ�سل خطاأ ما يف عملية النـــ�سخ فاإنه قد يوؤدي 

اإىل ت�سويـــه �سورة و�سكل البنيـــة )غالبا ما يكون 

نتيجة ظـــروف بيئية خـــا�سة كالإ�ساعات النووية 

(2) املرجع نف�سه، �س: 95.
(3) املرجع نف�سه، �س: 105.
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التـــي توؤثر على ت�سكل اجلنـــن(: فالتفاعل الذي 

يجـــ�سده مفهـــوم التعرف ل يقوم علـــى ترابطات 

ثنائية، بل على ترابطـــات ثالثية من خالل ربط 

الإجابـــة بــــ»�سورة« يتـــم عربهـــا اإعـــادة تنظيم 

الإ�سارات الـــواردة لت�سريفها يف اإ�سارة جديدة،  

هذا يفر�س متييز الأمناط Patterns واملقولت 

Categories. فاملْقولـــة، اإذن، م�ساألة �سرورية 
للتعرف والتحديـــد النوعي Sepciation للبنية 

القابلة لإعادة الإنتاج. 

2-2-5 التحديد النوعي:

الـــ�سريورة التي تعمـــل على تنظيـــم التعرف 

هي نـــ�سق من البنيـــات ذاتية الإنتـــاج، ويعتربها 

 Cetegorial من منظور الإدراك املقويل Kull
 Stjernflet علـــى  وبنـــاء   ،perception
 Process of مْقولـــة  �سريورة   ،(1992)
categorisation: نفـــر�ض �سل�سة وا�سعة من 
النـــ�سو�ض}T{، كل واحـــد من هـــذه الن�سو�ض 

يتـــم تخ�سي�سه عرب مقيـــا�ض D، وميتلك حياة 

حمـــدودة، نفـــر�ض اأن ن�سخـــة ) اأونْقل( لن�ض: 

تتم اإعادة اإنتاجه من خالل تفاعل Ti مع ن�ض 

اآخـــر مالئـــم لــــTi، حيـــث عالقـــة املالءمـــة تتم 

�سياغتها كالآتـــي:  D(Ti)-d(Tk)<d، حيث 

؛ فمجـــال التعرف اأكرب 
)1(

d هـــو جمـــال التعرف
من بنيات الن�سو�س اخلا�سعة للمْقولة. فالن�سق 

احلي ميتلك ذاكرة ت�سمح بالتعرف على اجلديد 

واإقـــرار الختـــالف بـــن الن�س املقـــروء والن�س 

املوجود يف الذاكرة من خالل �سريورة للتعلم. 

الذاكـــرة �سروريـــة للمْقولـــة وهـــي مرتابطة 

وحتتـــوي علـــى عـــدة م�ستويـــات، اإل اأن الإ�سكال 

)1( املرجع نف�سه، �س: 96.

املرتبـــط بتحديد الذاكرة اجلينيـــة يتعلق بكوننا 

ل ن�ستطيـــع ر�سد ا�ستغالهـــا اخلال�س عرب متييز 

الذاكـــرة عـــن النـــ�س/ النـــ�سو�س، بحكـــم اأن 

�سريوراتها ل تتمظهـــر اإل يف الرتباط مبعلومات 

جديـــدة ونـــ�سو�س جديـــدة؛ فاملعلومـــات التـــي 

حتتويهـــا الذاكرة ل ترتبـــط باملحيط اخلارجي، 

فمـــا نتذكـــره هـــو جـــزء مـــن النـــ�سق الذاكـــري 

نفـــ�سه، فهي تتـــ�سكل  من ن�سو�س قابلـــة لإعادة 

القـــراءة واإعـــادة الكتابـــة مـــن خـــالل التحديد 

النوعـــي واملقولـــة، فا�ستغـــال الذاكـــرة ل يعنـــي 

تكرار النـــ�سو�س، ولكن هذه النـــ�سو�س تخ�سع 

لإعـــادة تنظيم داخلي، فالذاكرة هي ن�س متوقع 

Anticipatory text

2-2-6 ا�ستنتاجات واأ�سئلة: 

اإن النمذجـــة البيون�سية حاولت بلورة ت�سور 

من�سجـــم يدمـــج اأبعـــاد العالمـــات الطبيعيـــة يف 

�سياقاتها املعرفية،  تقوم على عالمة اأ�سا�سية هي 

البيون�س، الذي يندرج يف �سريورة �سيميائية تعيد 

اإنتاج احليـــاة من خـــالل �سريورة معرفية قائمة 

على القـــراءة واإعادة الكتابـــة اجلينية وباعتماد 

خا�سيـــات املْقولـــة والتحديـــد النوعـــي. ويعتـــرب 

kull مـــن رواد مـــدر�سة تارتـــو للبيو�سيميائيات، 
فم�سروعـــه ينـــدرج داخـــل �سيميائيـــات النـــ�س 

وليـــ�س �سيميائيات العالمـــة، بحكم اأن العالمات 

مـــن منظـــور ال�سيميائيـــات الرو�سيـــة ل تتمظهر 

اإل ن�سيـــا، فمـــا هـــو قابـــل للتحليـــل هـــو الن�س 

باعتباره توليفا بن جمموعة من العالمات ولي�س 

عالمـــة مفـــردة. لكن، بـــاأي معنى، مـــن املنظور 

الب�ستيمولوجي ميكـــن احلديث بيو�سيميائيا عن 

منذجـــة بيون�سية وليـــ�س بيوعالميـــة؟ الإ�سكال 

حـــ�سب Kawade  يتعلق بكـــون العالمات داخل 



162
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

النـــ�سق احلي هـــي تاليـــة يف عالقاتهـــا بالن�س، 

فالتماثل بن نـــ�سق املعلومة اجلينية واللغة يتعلق 

بكون واقعيـــة املعنى والدللة تتعلـــق بفزيولوجية 

 .
)1(

الن�سق احلي اأكر من متظهراته اجلينية

ببليوغرافيا البحث:

Barbieri, Marcello. The Organic Codes,  ●

Cambridge University Press, Cambridge, UK, 
2003.

Bateson, Gregory. Steps to an ecology of Mind,  ●

The University of Chicago Press, Chicago, 
1972.

Claus Emmeche & Jesper Hoffmeyer. From  ●

language to nature - the semiotic metaphor in 
biology, Semiotica, 84 (1/2), 1991.

Hofkirchner, Wolfgang, The Status of  ●

Biosemiotics, In: SEED Vol. 2/No. 3, 2002. 

Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code- ●

duality and the semiotics of nature, In: Myrdene 
Anderson and Floyd Merrell, eds. On Semiotic 
Modeling, Mouton de Gryter, Berlin & New 
York, 1991

Kawade, Yoshimi. Molecular biosemiotics:  ●

Molecules carry out semiosis in living systems, 
Semiotica, 111, (3-4), 1996. 

Kull, Kalevi, Claus Emmeche & Jesper  ●

Hoffmeyer. Why biosemiotics? An introduction 
to our view on the biology of life itself, In: 
Claus Emmeche and Kalevi Kull, eds. Towards 
a Semiotic Biology. Life is the Action of Signs, 
Imperial College Press (World Scientific 
Publishing), London, 2011.

Kull, Kalevi. A sign is not alive - a text is, Sign  ●

Systems Studies, 30(1), 2002.

Kull, Kalevi. On semiosis, Umwelt, and  ●

(1) Kawade, Yoshimi. Molecular biosemiotics: Molecules carry 
out semiosis in living systems, Semiotica, 111, (3-4), 1996, P: 
197-198. 

semiosphere. Semiotica, 120, 1998. 

Kull, Kalevi. On the history of joining bio with  ●

semio: F. S. Rothschild and the biosemiotic 
rules, Sign Systems Studies, 27, 1999.

Kull, Kalevi. Organism as a self-reading text:  ●

Anticipation and semiosis. International Journal 
of Computing Anticipatory Systems, 1, 1998.

Kull, Kalevi; Tiivel, Toomas. Lectures in  ●

Theoretical Biology: The Second Stage, 
Estonian Academy of Sciences, Tallinn, 1993.

Lotman, Mihhail. Umwelt and semiosphere,  ●

Sign Systems Studies, 30(1), 2002.

Merrell, Floyd, Signs Grow: Semiosis and Life  ●

Processes, Toronto University Press, Toronto, 
1996

Oxford Dictionary of Biochemistry and  ●

Molecular Biology, Oxford University Press, 
Oxford, 1997.

Pattee, Howard H. The Physics of Symbols and  ●

the Evolution of Semiotic Controls. Presented 
at the Workshop on Control Mechanisms for 
Complex Systems: Issues of Measurement and 
Semiotic Analysis, Santa Fe Institute Studies in 
the Sciences of Complexity, Addison-Wesley, 
1997.

Peirce, Charles Sanders. The Collected Papers  ●

of Charles Sanders Peirce, Vols. I–VI [C. 
Hartshorne & P. Weiss (eds.). Harvard University 
Press, Cambridge-MA, 1931–1935], Vols. 
VII–VIII [A. W. Burks (ed.), same publisher, 
1958], Intelex Corporation, Charlottesville, 
1931–1935.

Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. Order out of  ●

Chaos, BantamBooks, Toronto, 1984.

Rothschild, Friedrich Salomon. Laws of  ●

symbolic mediation in the dynamics of self and 
personality, Annals of New York Academy of 
Sciences, 96, 1962.

Sebeok, Thomas. A. Signs: An Introduction to  ●

Semiotics. University of Toronto Press, Toronto, 
1994.- Anderson, Myrdene; Deely, John; 



163
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

Krampen, Martin; Ransdell, Joseph; Sebeok, 
Thomas A.; Uexküll, Thure von. A semiotic 
perspective on the sciences: Steps toward a new 
paradigm, Semiotica, 52(1/2), 1984. 

Thellefsen, Torkild. Semiotic Knowledge  ●

Organization: theory and method development, 
Semiotica, 142, 2002.

Uexküll, Jakob von. The theory of meaning,  ●

Semiotica, 42(1), 1982, P: 43. [Translation of 
Uexküll 1940.]

Uexküll, Thure von. Varieties of semiosis. In:  ●

Sebeok, Thomas A.; Umiker-Sebeok, Jean 
(eds.), Biosemiotics: The Semiotic Web 1991, 
Mouton de Gruyter, Berlin, 1992.





165
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م
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امللخ�ص:

يدر�س هذا البحث منطا من اأمناط ال�سبك والإحكام يف الن�س القراآين، وهو »البناء الن�سقي«، واملق�سود بالن�سق هنا: 

»ما جاء من الكالم على نظام واحد« اأو هو: »تتابع الكالم على بناء متالئم«. اأما حّد هذا امل�سطلح فهو: »مالءمة تركيِب 

ى اللغوي«. وميكن اأن يعد هذا البناء  اآخر الآية اأوَلها«. وبعبارة قريبة هو: »حمل اآخر الآية على اأولها؛ للم�ساكلة اأو للمقت�سَ

نظرية لبيان ف�ساحة الكلم وقوة متا�سكه وبالغته، ومنوذجا لتوظيف النحو يف توجيه الن�سو�س، وتفاعل املعاين النحوية. 

ولهذا البناء اأنواع عدة اأهمها: الن�سق الدليل، ون�سق امل�ساكلة، والن�سق النحوي. واندرج حتت الأخري مباحث التخفيف 

والتوفية، والذكر واحلذف، والتقدمي والتاأخري. وحتت هذه الأنواع �سور كثرية. وُح�سرت مادة البحث يف املت�سابه اللفظي 

لالآيات القراآنية، وكان امل�سدر الرئي�س ملادة البحث كتاب »درة التنزيل وغرة التاأويل« للخطيب الإ�سكايف. 

الكلمات املفاتيح:

البناء الن�سقي–املت�سابه اللفظي–الن�سق الدليل–ن�سق امل�ساكلة–الن�سق النحوي
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The Systematic Structure in Qur’an
The Concept and its  Grammatical applications

Adel Fathy Riad Ahmed
Qatar University

adel.ahmad@qu.edu.qa

Abstract: 
This paper studies a pattern of coherence in the Qur,an; i.e. «The systematic structure». 

The term system refers to: «a system of words in one pattern» or: «The continuation of 
speech in order.» The term refers to «fitting the composition of the end of the verse with 
its beginning». In other words, it means that «the last verse carried on to the first of it; 
for comparable or for the linguistic requirement.» This structure can be considered as 
a theory to demonstrate the eloquence and coherence of texts, and as a model of using 
grammar as interpretation tools in the texts, and the interaction of grammatical meanings. 
There are several types of structures, and the most important of them are the semantic 
system, parallels system, and grammatical system. Under the last model comes mitigation 
and fulfilment, addition and deletion, and anastrophe. There are many types under these. 

The research samples are limited to pronunciational similarity in the Quranic verses, 
and the primary source of the paper was the book of «Durrat altanzil wa ghurrat altaawil» 
by Al- Khatib Al>iskafii.

 

Keywordes:
The systemic structure - pronunciational similarity - the semantic pattern -

parallels system -  grammatical system
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا 

حممد الر�سول الأمن، وعلى اآله الطاهرين، اأما بعد؛

فالقـــراآن كالم اهلل تعـــاىل، اأنزلـــه على قلـــب �سيدنا 

حممـــد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بل�سان عربي مبن، بـــ�سريا ونذيرا للنا�س 

َي بـــه اأهُل العربية والبيان، فما ا�سطاعوا  كافًة، وقد حُتدِّ

ْبِل�سوا وَدِهـــ�سوا من بالغته 
ُ
اأن ياأتـــوا ب�سورة من مثلـــه، واأ

وف�ساحتـــه ونظمه، وجميئـــه على غري مثـــال �سابق، واإن 

كانت كلماُته من مثل ما ينطقون.

وقـــد اأدرك العـــرب من اأول الأمر مـــا يف الألفاظ من 

جمـــال، ومـــا يف تاأليف القول من نـــ�سق وان�سجام، وما يف 

جر�سهـــا من نغم، وملا اأراد بع�سهم حماكاته يف نغمه جاء 

كالمه غًثـــا، لي�س فيه نغم ولكن فيـــه ما يدل على اإدراك 

)1(

�سقيم.

ولقد اأخذ القراآن مبجامع الوليد بن املغرية، فاأخر�س 

ل�سانه عن و�سفه باأي جن�س اأدبي يعرفه، فاأطرق م�سغيا، 

ي�سمـــع تالوَة ر�سوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اآَي القراآن، ثم ان�سرف اإىل 

بل�س - : »فواهلل ما فيكم رجل 
ُ

قومـــه قائال - وقد َدِه�َس واأ

اأعلم بالأ�سعـــار مني، ول اأعلم برجزها وبق�سيدها مني، 

واهلل ما ي�سبـــه الذي يقول �سيئا من هـــذا، واهلل اإن لقوله 

الـــذي يقول حـــالوة، واإن عليه لطالوة، واإنـــه ملثمر اأعاله 

 
)2(

مغدق اأ�سفله واإنه ليعلو ول ُيعلى«

يقول الزرك�سي: »مع اأن اللغة لغتهم والكالم كالمهم 

وناهيك بذلك اأن الوليد بن املغرية- لعنه اهلل- كان �سيد 

قريـــ�س واأحد ف�سحائهم؛ ملـــا �سمعه اأخـــر�س ل�سانه وبلد 

جنانـــه واأطفئ بيانه وقطعت حجتـــه وق�سم ظهره وظهر 

)3(

عجزه وذهل عقله«

(1)  املعجزة الكربى، حممد اأبو زهرة �س213
(2)  انظر ق�سة الوليد بن املغرية يف: اأ�سباب النزول للواحدي �س 447، الربهان 

للزرك�سي 110/2، الإتقان لل�سيوطي 5/4

(3)   الربهان 110/2

وذلـــك لأّن علم الب�سر »ل يحيـــط بجميع اأ�سماء اللغة 

العربيـــة، واأو�ساعهـــا التي هي ظـــروف املعاين ول تدرك 

اأفهامهم جميع معاين الأ�سياء املحمولة على تلك الألفاظ 

ول تكمل معرفتهـــم با�ستيفاء جميع وجوه النظم التي بها 

يكـــون ائتالفها وارتباط بع�سها ببع�س فيتو�سلوا باختيار 

الأفـــ�سل مـــن الأح�سن مـــن وجوههـــا اإىل اأن ياأتوا بكالم 

مثلـــه، واإمّنـــا يقوم الـــكالم بهـــذه الأ�سيـــاء الثالثة: لفظ 

حامل، ومعنـــى به قائم، ورباط لهما ناظـــم، واإذا تاأملت 

القراآن وجدت هذه الأمور منه يف غاية ال�سرف والف�سيلة 

حتى ل ترى �سيئا من الألفاظ اأف�سح ول اأجزل ول اأعذب 

مـــن األفاظه، ول ترى نظما اأحـــ�سن تاأليفا، واأ�سد تالوؤما، 

وت�ساكال من نظمه.

واأمـــا معانيـــه فكل ذي لب ي�سهد لـــه بالتقدم ثم ياأتي 

املعنى اأوفى اأبوابه والرّتقي اإىل اأعلى درجاته، وقد توجد 

هذه الف�سائل الثالثة، على التفّرق يف اأنواع الكالم، فاأّما 

اأن توجـــد جمموعـــة يف نـــوع واحـــد منه فلم توجـــد اإّل يف 

كالم العليـــم القديـــر، فخـــرج من هـــذا اأن القـــراآن اإمّنا 

�سار معجزا، لأنـــه جاء باأف�سح الألفاظ يف اأح�سن نظوم 

)4(

التاآليف م�سمنا اأ�سّح املعاين«

وبعـــُد؛ فـــال يعامـــل نـــ�سٌّ عربيٌّ هـــذا �ساأنـــه معاملة 

الق�سائـــد والقـــ�س�س؛ اإذ اإنه لي�س نـــ�سا ب�سريا يخ�سع 

ملعيارية املناهج التي حتكم على اللغة والأ�سلوب؛ وما هذه 

املناهـــج اإل اأدوات لفهم الـــكالم وبيان علّو درجته وتوافر 

العنـــا�سر املوؤهلـــة لـــه لتبليغ مقـــ�سود �ساحبـــه، وما هي 

اإل جانـــب معريف مذعن للقبول والرد، واحتمال ال�سواب 

واخلطـــاأ، �سواء اأكان ذلـــك يف التنظـــري والتقعيد، اأم يف 

التطبيق والتنزيل. وهذا ل يقلل من منزلتها، بل املق�سد 

اأن هذه النظريات واملناهج لي�ست بدهيات م�سلَّمة.

(4)  بيان اإعجاز القراآن للخطابي �س27، وانظر اإعجاز القراآن الباقالين �س42، 
والر�ساد  الهدى  و�سبل   ،102، 103/2 للزرك�سي  القراآن  علوم  يف  الربهان 

 420/9



168
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

واإذا كان الأمر كذلك فاإنه يلزم الناظَر يف لغة القراآن 

واأ�سلوبه البحـــُث عن منهج ينبع منه ومن اأ�ساليبه، منهج 

ه. ول ي�سح اأن  لـــه كلياٌت ت�سدق علـــى جزئياِت نـــ�سو�سِ

تفـــر�س عليه معايرُي جمردة، اأو فر�سياُت نظريٍة خرجت 

من رحم لغة اأخرى غري العربية؛ فاآيات القراآن لها نظمها 

اخلـــا�س، ومعانيها التامة، وجاءت منظومة يف ن�سق على 

وجه اإعجاز البيان، وبيان الإعجاز.

وتربز اأهمية هذا البحث يف النقاط الآتية:

1- يـــر�سد هـــذا البحث منطا مـــن اأمنـــاط ال�سبك 
والإحـــكام النـــ�سي يف القـــراآن وهـــو بناء الالحق 

على ال�سابق يف الآيات بنـــاء ن�سقيا بنيويا يراعي 

البنية اللفظية والدللية.

2- يعد البنـــاء الن�سقي منوذجـــا لتوظيف النحو يف 
توجيـــه النـــ�سو�س، ويتجلـــى يف مباحثـــه تفاعل 

املعاين النحوية.

3- البنـــاء الن�سقي منهـــج من مناهج بيـــان اإعجاز 
القراآن.

4- ميكن اأن يعد مفهوم البناء الن�سقي نظرية لبيان 
ف�ساحة الكلم وقوة متا�سكه وبالغته.

وقـــد كان مـــن العـــ�سري اأن اأ�ستقرَي مـــادة البحث يف 

القـــراآن كله يف ورقـــاٍت، وخ�سيت اأن اأقتـــ�سر على �سورة 

واحـــدة فال ت�سعفني ال�سواهد. فراأيـــت اأن ال�سبيل الأمثل 

لبيـــان تلـــك الفكـــرة اأن اأنظـــر يف الآيـــات املت�سابهـــات 

لفظـــا، واأتاأمـــل الفـــوارق والتوافق بينها؛ لتكـــون منطلقا 

لهذا البناء.

 وكان كتـــاب »درة التنزيـــل وغرة التاأويـــل« للخطيب 

الإ�سكايف )ت 420 هــــ( مبتَداأ بحثي ومعتَمد م�سائله؛ ملا 

له من �سبق يف فن توجيه مت�سابهات القراآن، بل لعله اأول 

موؤلفاتها واأحكمها، واأغزر ت�سانيفها نحوا وت�سريفا، ويف 

ثنايـــاه تنطق نظرية النظم مع تقدم زمانه على �ساحبها 

عبـــد القاهر اجلرجاين )ت471 هـ(. وكل من �سنف يف 

بـــاب توجيه املت�سابـــه بعد الإ�سكايف اعتمـــد كتابه الدرة، 

ر اأو ناقـــل، واإن مل ي�سرح  فم�ستقـــل وم�ستكر، وخمتـــ�سِ

بـــه. ومن هوؤلء برهان الدين الكرماين )ت 505 هـ( يف 

كتابه »الربهان يف توجيه مت�سابه القراآن«، واأبو جعفر بن 

الزبـــري )ت 708هـ( يف »مالك التاأويل«، وبدر الدين بن 

جماعـــة )ت733 هـ( يف »ك�سف املعـــاين يف املت�سابه من 

املثاين«. وزكريا الأن�ساري )ت926هـ( يف »فتح الرحمن 

بك�سف ما يلتب�س يف القراآن«.

اإن املعنــــى العــــام للبنــــاء الن�سقــــي هــــو: »ما جـــاء من 

الـــكالم علـــى نظـــام واحـــد« اأو »تتابـــع الـــكالم علـــى بنـــاء 

متالئـــم«. ول اأعلــــم بحثا من قبــــُل َدر�س املت�سابه اللفظي 

بهــــذا املفهوم؛ بل غلب على كثري من الدرا�سات املعا�سرة 

الطابــــع البالغي والعتنــــاء ب�سياق الآيــــات ودللة املقام، 

اأو املنهجية النحوية التقليدية، ومن اأهم هذه الدرا�سات:

البالغـــة القراآنيـــة يف الآيات املت�سابهـــات، د.اإبراهيم  ●●

الزيـــد، واأ�سل الكتـــاب اأطروحة الدكتـــوراه بكلية اللغة 

العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود، ونوق�ست �سنة 

1993، وطبعت كتابا �سنة 2010

املت�سابه اللفظي يف القراآن واأ�سراره البالغية، د.�سالح  ●●

ال�سري، وهي اأطروحته للدكتوراه يف كلية اللغة العربية 

بجامعة اأم القرى، �سنة 2001

املت�سابـــه اللفظـــي يف القـــراآن الكـــرمي، درا�سة نحوية  ●●

بالغيـــة، د.م�سهور مـــو�سى، وهي اأطروحتـــه للدكتوراه 

باجلامعة الأردنية. �سنة 2004

اأثر دللة ال�سياق القـــراآين يف توجيه املت�سابه اللفظي،  ●●

د.تهاين �سامل باحويرث، وهـــي اأطروحتها للماج�ستري 

لكلية اأ�سول الدين بجامعة اأم القرى �سنة 2007 

توجيـــه املت�سابـــه اللفظـــي بـــن القدامـــى واملحدثن،  ●●

د.حممـــد رجائي، وهـــي اأطروحته للدكتـــوراه بجامعة 

ماليا  مباليزيا. �سنة 2012

وجاء البحث بعد مقدمتي هذه يف ف�سلن وخامتة؛
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اأولهمـــا: مدخـــل نظـــري ملفهـــوم »البنـــاء الن�سقـــي«. 

والآخر ُيعنى ببيان البناء الن�سقي النحوي، مع بيان اأهم 

�سوره. ثم اخلامتة وحتوي اأهم النتائج والتو�سيات.

الف�سل الأول: مفهوم البناء الن�سقي.

�سُق من كل �سيٍء: ما كان على طريقِة نظام واحٍد،  »النَّ

. »واأن ُيعطف 
)1(

عـــامٌّ يف الأ�سيـــاء، َوَقْد َن�سْقُتـــه َتْن�سيًقـــا«

)2(

»
ِ
الكالُم على الكالم

مه على  ْيَء َيْن�سقـــُه َن�سًقا ...وَن�سقـــه نظَّ »وَنـــ�سَق الـــ�سَّ

�سُق، َوَقِد اْنَت�سقْت  ال�سواِء، واْنَت�سق هو وَتنا�سق، وال�سُم: النَّ

ْن�سيُق:  ي َتَن�سَقـــْت. والتَّ
َ
هـــا اإِىل َبْع�ٍس اأ �سياء بع�سُ

َ
َهـــِذِه الأ

 على نظام واحٍد 
ِ
�سق: ما جاء من الـــكالم ْنِظيـــُم. والنَّ التَّ

)3(

ْي: َتاَبَع َبْيَنُهَما«
َ
مرين، اأ

َ
...وُيقال: نا�سَق َبْنَ الأ

»وحـــ�سن الن�سق: هو اأن ياأتي املتكلـــم بكلمات متتالية 

معطوفـــات متالحمـــة تالحمـــا �سليمـــا م�ستح�سنا بحيث 

اإذا اأفـــردت كل جملة منه قامـــت بنف�سها وا�ستقل معناها 

ۡرُض ٱبۡلَِع َمآَءِك} 
َ
أ بلفظها ومنه قوله تعـــاىل: {َوقِيَل َيٰٓ

 
)4(

اإىل اآخره«

تيب  و»التن�سيق: من الن�سق ب�سُكون ال�سن املهملة: الرتَّ

�سق  واإجراء الكالم علـــى �سياق واِحد ونظـــام واِحد. والنَّ

 
)5(

بالفتحتن؛ من كل �سيء: ما كاَن على نظام واحد«

وقـــد ا�ستعمل النـــ�سق مبعنـــاه اللغوي يف بعـــ�س كتب 

 .
)7(

 وعلوم القراآن
)6(

التف�سري

(1)  الأزهري تهذيب اللغة 313/8، ل�سان العرب 352/10 
رَّ َن�سًقا ِمْن َباِب  (2)  ابن فار�س جممل اللغة 865/1 امل�سباح املنري 603: »َن�سْقُت الدُّ

ُه َعَلى َبْع�ٍس«  َقَتَل َنَظْمُتُه َوَن�سْقُت اْلَكاَلَم َن�سًقا َعَطْفُت َبْع�سَ

)3(   ل�سان العرب 352/10–353

(4)  الكليات للكفوي 410/1 
(5)  جامع العلوم يف ا�سطالحات الفنون لعبد النبي النكري 241/1

عطية  لبن  الوجيز  املحرر   ،291/4–462/3 للبغوي  التنزيل  معامل  انظر:    (6)
361/1–302/2، اجلامع للقرطبي 119/2–147/3، البحر املحيط لأبي حيان 

2/1 -506 ،70/420، اإر�ساد العقل لأبي ال�سعود 95/3
(7)  انظر الربهان يف علوم القراآن 445/2 ،444، الإتقان يف علوم القراآن 316/3، 

ومعرتك الأقران 307/1 

اأما )الن�سق( ا�سطالحا فـــال يبعد عن معناه اللغوي 

اإذ هـــو: »ما جاء من الـــكالم على نظام واحـــد« اأو »تتابع 

 
)((

الكالم على بناء متالئم«.

ولذلك ميكن اأن يحد املركب الو�سفي »البناء الن�سقي« 

باأنه: »مالءمة تركيـــب اآخر الآية اأوَلها« واإن �سئت قلت: 

ى  »حمـــل اآخـــر الآية علـــى اأولهـــا؛ للم�ساكلـــة اأو للمقت�سَ

اللغوي«، ويعم »املقت�سى اللغوي« هنا: الدللة والنحو.

وبهـــذا التعريـــف يظهـــر الفرق بـــن البنـــاء الن�سقي 

والنظـــم، واأن العالقـــة بينهمـــا عالقة عمـــوم وخ�سو�س 

وجهي، واأن ثمَة اجتماعـــا وافرتاقا بينهما؛ فهما يلتقيان 

يف دللتهما لغًة وتعلقهمـــا بتاأليف الكالم وتركيب جمله. 

ويفرتقـــان يف اأن فكرة النظم عند عبد القاهر تقوم على 

، واأن الكلمة املفردة 
)9(

»توخـــي معاين النحـــو« كما يقـــول

يظهر اإعجازها وبالغتها عند نظمها يف �سلك من التاأليف 

مع اأختها؛ فهما ي�سرتكان يف مراعاة التاأليف النحوي، ثم 

يتمايـــزان بعُد؛ فالن�سق ُيعنى مبالحظة بناء الالحق على 

ال�سابـــق �سواء بّنَ دللة ذلـــك اأم ل، والنظم ُيعنى بدللة 

الرتكيب مطلقا �سواء وجد هذا البناء اأم ل. 

اأهم �سور البناء الن�سقي يف القراآن:

للبنـــاء الن�سقـــي لالآيـــات املت�سابهـــات اأنـــواع عـــدة، 

وبا�ستقـــراء كتاب »درة التنزيل« تبـــن يل اأن اأهم اأنواعه 

ثالثة:

- الأول: الن�سق الدليل: وهو »اأن ي�ستلزم ال�سياق دللة 

خا�سة للكلمة اأو الرتكيب«. 

(8)  واأقرب امل�سطلحات اإىل »الن�سق« يف الدرا�سات اللغوية احلديثة هو »التوازي« 
ومو�سوع بحثه الأ�سوات وال�سرف والرتكيب.. اإلخ، ولكْن بينه وبن الن�سق فروق، 

بل م�سطلح الن�سق اأدق واأخ�س منه هنا. فريجى مراجعة: اأطروحة املاج�ستري: 

بالغة  املاج�ستري:  واأطروحة  احلياين،  اهلل  لعبد  القراآن  يف  الرتكيبي  التوازي 

التوازي يف ال�سور املدنية، للعربي عبد اهلل، وبحث اجلمل املتوازية يف ديوان اأبي 

القا�سم ال�سابي، »درا�سة نحوية دللية« د.حممود اجلعيدي، وبحث بنية التوازي 

يف ق�سيدة فتح عمورية د.اإبراهيم احلمداين.

(9)  دلئل الإعجاز �س392 ،391
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- الثـــاين: نـــ�سق امل�ساكلـــة: وهو »اأن يجـــري الكالم على 

ى نحوي«. وم�ساكلة نظم  منـــِط ما قبله، من غري مقت�سً

الـــكالم غر�س �سحيـــح لف�ساحته وعـــدم تنافره. وهو 

اأعم من الن�سق الدليل، فامل�ساكلة قد حتمل يف طياتها 

الدللة املق�سودة، وليـــ�س �سرطا يف الن�سق الدليل اأن 

يكون مبنيا على امل�ساكلة. 

- الثالث: الن�سق النحوي: وهو »حمل اآخر الآية على اأولها 

للمقت�سى النحوي«. وهذا النوع هو املق�سود بالدرا�سة 

النحوية اخلال�سة، و�سوف اأفرد له الف�سل الثاين.

ولبيـــان التعريفـــن ال�سابقـــن للن�سق الـــدليل ون�سق 

امل�ساكلة اأذكر اأمثلة لأهم �سورهما.

فمن �سور الن�سق الدليل: وهو »اأن ي�ستلزم ال�سياق 

دللة خا�سة للكلمة اأو الرتكيب«.

 ما يتعلق بدللة الأداة:

كاأن ي�ستلزم ال�سياق يف مو�سٍع اأداًة خا�سة دون غريها 

ممـــا ت�سرتك معها يف بع�س دللتها، اأو يذكرها يف �سياق 

ويحذفها يف اآخر. ومن ذلك:  

) اأ ( الفـــرق بن )مـــا( و)الذي( يف قولـــه تعاىل: { قُۡل 

ۡهَوآَءُهم 
َ
َبۡع��َت أ ِ ُه��َو ٱلُۡهَدٰىۗ َولَئِِن ٱتَّ إِنَّ ُه��َدى ٱللَّ

 ٖ ِ ِمن َوِلّ ِي َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َما لََك ِمَن ٱللَّ َبۡعَد ٱلَّ
َوَل نَِصريٍ } )البقرة: 120(.

نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمۚ 
َ
وقوله يف الـــ�سورة نف�سها: { َوَمآ أ

ۡهَوآَءُهم 
َ
َبۡعَت أ َوَما َبۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة َبۡعٖضۚ َولَئِِن ٱتَّ

ٰلِِمنَي}  َِّمَن ٱلظَّ ۢن َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم إِنََّك إِٗذا ل ِمّ
)البقرة:145(.

فالآية الأوىل ذكر فيها ا�سم املو�سول )الذي(، ويف 

الآية الأخرى ذكر فيها ا�سم املو�سول )ما( وقبلها 

حرف اجلر )ِمْن( الذي خلت منه الآية الأوىل.

وتوجيه ذلك مبني على الفرق اللغوي بن )الذي( 

و )مـــا( لنقف علـــى �سر هذا الختيـــار يف الآيتن، 

فنقول: اإن )الذي( تزيد على )ما( بيانا؛ لأنها تاأتي 

�سفـــة وتقع بعد ا�سم الإ�سارة نحو )اأمن هذا الذي 

هـــو جند لكم( ـ امللـــك: 20 ـ و)ما( ل يو�سف بها. 

و)الذي( تثنى وجتمع وموؤنثها )التي(، فلها مزيد 

بيـــان، و)ما( على لفظ واحد ل يظهر فيها املعاين 

ال�سابقـــة اإل بال�سيـــاق. و)الـــذي( لزمتهـــا اأمـــارة 

التعريف الألف والالم، بخالف )ما( املبهمة.

فيقــــال: اإن )الذي( اأر�سخ يف البيان والت�سرف من 

)مــــا( واأبلــــغ يف ال�ستغراق منها؛ فــــاإن )الذي( يف 

الآية الأوىل واقعة على العلم الذي ي�سح به الإميان 

ِ}، والعلم بذلك 
ويثبت به الإ�سالم وهو {ُهَدى ٱللَّ

هــــو اأفــــ�سل العلــــوم واأعظمها فنــــا�سب معــــه الأداة 

املو�سولــــة الأ�سهر يف البيان وهي )الذي(. بخالف 

الآيــــة الثانيــــة فاإنها تتكلــــم عن م�ساألــــة جزئية من 

الدين وفروعه وهي اتباع القبلة، وهذا التباع بع�س 

الدين والعلم به بع�س العلم فنا�سب معه )ما(.

اأمـــا ورود )ِمْن( يف الآيـــة الثانيـــة فالأنها تتحدث 

عن اأمر لـــه وقت خم�سو�ٌس م�سيـــٌق وهو ال�سالة 

فنـــا�سب معه )من( التي تاأتـــي لبتداء الغاية. ويف 

الآيـــة الأوىل اأطلق الكالم؛ لأنـــه يتحدث عن العلم 

ِ} وهو ل يخت�س 
املو�سل اإىل الإميـــان {ُهَدى ٱللَّ

بوقت دون وقت.

)ب( زيـــادة الالم يف �سورة ال�سعـــراء )رقم 49( { إِنَُّهۥ 

فَلََس��ۡوَف  ��ۡحَر  ٱلِسّ َعلََّمُك��ُم  ِي  ٱلَّ لََكبرِيُُك��ُم 
َتۡعلَُم��وَنۚ } للتقريب وتاأكيد قـــرب ح�سول الفعل، 
بخـــالف اآيـــة الأعـــراف )رقـــم 123( {فََس��ۡوَف 

َتۡعلَُموَن}، ف�سياقها ل يقت�سي ذلك.
)جـ( الفرق بـــن )اإىل( و)على( يف قوله تعاىل: { قُولُٓواْ 

نزَِل إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه ۧمَ } 
ُ
نزَِل إَِلَۡنا َوَم��آ أ

ُ
ِ َوَمآ أ َءاَمنَّ��ا بِٱللَّ

نزَِل 
ُ
ِ َوَمآ أ )البقـــرة: 136( . وقولـــه: { قُۡل َءاَمنَّا بِٱللَّ
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ٰٓ إِبَۡرٰهِيَم } )اآل عمـــران: )4(.  ن��زَِل َعَ
ُ
َعلَۡيَن��ا َوَمآ أ

لدللة ال�سياق على التكليف اأو البالغ. 

) د ( والفـــرق بن )لـــن( و )ل( يف قوله تعـــاىل: { َولَن 

ۥٓ  بَ��َدۢا} )البقـــرة: 95( - و { َوَل َيَتَمنَّۡونَُه
َ
َيَتَمنَّ��ۡوهُ أ

بََدۢا } )اجلمعة: 6(. 
َ
أ

ومن �سوره اأي�سا: ال�ستغناء والكتفاء مبا تقدم:

َِّك لَن  كمـــا يف قوله تعاىل: { قَالُواْ َيٰلُوُط إِنَّا رُُس��ُل َرب

ۡ��ِل َوَل يَۡلَتفِۡت  َن ٱلَّ ۡهلَِك بِقِۡطٖع ِمّ
َ
ۡسِ بِأ

َ
يَِصلُ��ٓواْ إَِلَۡكۖ فَ��أ

تََكۖ } )هـود : 1)(.
َ
َحٌد إِلَّ ٱۡمَرأ

َ
ِمنُكۡم أ

ۡهلَِك 
َ
ۡسِ بِأ

َ
وقـــال يف �سورة احلجـــر الآيـــة 65: { فَ��أ

َحٌد 
َ
ۡدَبَٰرُه��ۡم َوَل يَۡلَتفِۡت ِمنُكۡم أ

َ
ۡ��ِل َوٱتَّبِۡع أ َن ٱلَّ بِقِۡط��ٖع ِمّ

َوٱۡمُضواْ َحۡيُث تُۡؤَمُروَن }.
ۡهلَِك 

َ
ۡسِ بِأ

َ
فا�ستثنى يف �سورة هود من قوله تعاىل {فَأ

تََكۖ }، ومل ي�ستثن ذلك 
َ
ِۡل} قوله: { إِلَّ ٱۡمَرأ َن ٱلَّ بِقِۡطٖع ِمّ

يف �سورة احلجـــر؛ لأنـــه قد تقدم فيهـــا ا�ستثناء قبل هذه 

الآيـــة فاأغنى عـــن اإعادته، وهو قولـــه تعـــاىل: { قَالُٓواْ إِنَّآ 

وُهۡم  ۡرِِم��نَي ٥٨ إِلَّ َءاَل لُوٍط إِنَّ��ا لَُمَنجُّ رِۡس��ۡلَنآ إَِلٰ قَ��ۡوٖم مُّ
ُ
أ

َها لَِم��َن ٱۡلَغِٰبِيَن ٦٠ }  ۡرنَآ إِنَّ تَ��ُهۥ قَدَّ
َ
ۡجَعِ��نَي ٥٩ إِلَّ ٱۡمَرأ

َ
أ

)1(

)احلجر : )60-5( 

ومن �سوره: التاأكيد لتنا�سق التاأكيدات.

 َ نَّ ٱللَّ
َ
قوله تعاىل يف �سورة احلج الآية 62: { َذٰلَِك بِأ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِ��هِۦ ُهَو ٱۡلَبِٰطُل َوأ

َ
ُه��َو ٱۡلَقُّ َوأ

ُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَكبرِيُ }.
 َ نَّ ٱللَّ

َ
وقـــال يف �سورة لقمـــان الآيـــة 30: { َذٰلَِك بِ��أ

َ ُهَو  نَّ ٱللَّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱۡلَبِٰط��ُل َوأ

َ
ُه��َو ٱۡلَ��قُّ َوأ

ٱۡلَع��ِلُّ ٱۡلَكبرُِي } فخـــ�ست اآية احلج بالتوكيـــد بال�سمري 
نَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل(، وخلت منه 

َ
)هـــو( )َواأ

اآية لقمان. 

(1)  درة التنزيل 730/2 - 729

وميكن تف�سري ذلك باأن اآية احلج قد �سبقت يف ت�سعة 

موا�سع باملوؤكدات: الالم، ونون التوكيد، واإّن؛ وهي: 

ِ ُثمَّ  ِيَن َهاَجُرواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ قوله يف الآية 58: { َوٱلَّ

ُ رِزۡقًا َحَس��ٗناۚ } وبعده: { ِإَونَّ  زَُقنَُّهُم ٱللَّ ۡو َماتُواْ لرََيۡ
َ
قُتِلُٓواْ أ

ٰزِقنَِي }  َ لَُهَو َخرۡيُ ٱلرَّ ٱللَّ
ۡدَخٗل  وبعـــده قوله تعاىل يف الآية 59: { َلُۡدِخلَنَُّهم مُّ

َ لََعلِيٌم َحلِيٌم } ۥۚ ِإَونَّ ٱللَّ يَۡرَضۡونَُه
 َ ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ نَُّه ٱللَّ وبعده قوله تعاىل يف الآية 60 { َلَنُصَ

لََعُفٌوّ َغُفوٌر }
فلمـــا تتابعـــت هـــذه التوكيـــدات نا�سقتها هـــذه الآية 

نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو 
َ
موؤكـــدة بال�سمري )هو( : { َوأ

ٱۡلَبِٰطُل}
وليـــ�س كذلك ما جاء يف �سورة لقمان، لأنه مل يتقدمه 

.
)2(

التوكيدات التي ت�ستتبع اأمثالها

اأمـــا نـــ�سق امل�ساكلـــة )وهـــو اأن يجـــري الـــكالم علـــى 

ى نحـــوي( ف�سوره كثرية،  منِط ما قبلـــه، من غري مقت�سً

واأهمها:

امل�ساكلة يف الإ�سمار والإظهار.

عنـــه  ث  املتحـــدَّ اإظهـــار  علـــى  الـــكالم  يجـــري  كاأن 

اأو املقـــ�سود بالذكر؛ في�ستدعي ذلك اإظهـــاره فيما يليه. 

ومثل ذلك يف جريان الكالم على مراعاة الإ�سمار.

و فَۡضٍل  َ َلُ كقولـــه عز وجل يف �سورة غافـــر: { إِنَّ ٱللَّ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل يَۡشُكُروَن ٦١ }.
َ
َعَ ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ

و فَۡضٍل َعَ ٱنلَّاِس  َ َلُ وقال يف �سورة يون�س: { إِنَّ ٱللَّ

ٖن }
ۡ
ۡكَثَُهۡم َل يَۡشُكُروَن ٦٠ َوَما تَُكوُن ِف َشأ

َ
َوَلِٰكنَّ أ

فاأظهر )النا�س( يف مو�سع الإ�سمار يف �سورة غافر، 

واأ�سمر يف مو�سع الإظهار يف �سورة يون�س.

(2)  درة التنزيل 877/2–878
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والإ�سمار قد يكون لقرب الذكر، والإظهار لالهتمام 

وتعظيم الأمر، فكل مـــو�سع احتمل ذلك فاإنه يحمل على 

ما يالئم الآيـــات املتقدمة له؛ ليكون قـــد جمع اإىل �سحة 

املعنى واللفظ م�ساكلة ما قبله من الآي.

ۡكَثَ 
َ
فاأمـــا قوله تعـــاىل يف �سورة غافـــر: { َوَلِٰكنَّ أ

و فَۡضٍل َعَ  َ َلُ ٱنلَّاِس َل يَۡش��ُكُروَن} بعد قوله: { إِنَّ ٱللَّ
ٱنلَّاِس } فمبنيٌّ على الآيات التي قبله، وهي قوله: { َلَۡلُق 
ۡكَثَ 

َ
ۡكَبُ ِمۡن َخۡلِق ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ

َ
ۡرِض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

��اَعَة ٓأَلتَِيٌة  ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن ٥٧}، وقال بعده: { إِنَّ ٱلسَّ
ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل يُۡؤِمُنوَن ٥٩ }، ثم 

َ
لَّ َرۡيَب فِيَها َوَلِٰكنَّ أ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس 
َ
و فَۡضٍل َعَ ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ َ َلُ جاء { إِنَّ ٱللَّ

َل يَۡش��ُكُروَن ٦١ }. فاأظهر ذكر )النا�س( كما اأظهر يف 
الآيتن قبلها للم�ساكلة واملالءمة.

اأما يف �سورة يون�س فالكالم بني على الإ�سمار يف الآي 

املتقدمة، فقد قال تعاىل خمربا عّمن يدخل من الظاملن 

ِي��َن َظلَُمواْ ُذوقُواْ َع��َذاَب ٱۡلُۡلِ َهۡل  النـــار: { ُثمَّ قِيَل لِلَّ

ُتَۡزۡوَن إِلَّ بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبوَن ٥٢} 
ٓ إِنَُّهۥ  َح��ٌقّ ُهَوۖ قُۡل إِي َوَرِبّ

َ
ثـــم قال: { َويَۡسَتۢنِب ُٔونََك أ

نُتم بُِمۡعِجزِيَن ٥٣ }، فاأ�سمـــر ذكره يف قوله: 
َ
ۖ َوَم��آ أ َلَقٌّ

ِ َحقٌّ  َل إِنَّ وَۡعَد ٱللَّ
َ
{َويَۡسَتۢنِب ُٔونََك} ثـــم قال بعـــده: { أ

ۡكَثَُه��ۡم َل َيۡعلَُموَن}، فاأ�سمر ما اأ�ساف اإليه 
َ
َوَلِٰكنَّ أ

و فَۡضٍل  َ َلُ اأكر، ثم انتهى اإىل قوله تعاىل بعده: { إِنَّ ٱللَّ

ۡكَثَُهۡم َل يَۡشُكُروَن ٦٠ }
َ
َعَ ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ

فاقتـــ�سى ما بني عليه الكالم يف هذه الآيات اأن يكون 

)1(

ما بعد ال�سرط بلفظ الإ�سمار كما كان ما تقدمه. 

- ومنـــه البنـــاء علـــى اإ�سمـــار الفاعل واإظهـــاره كما 

ُ })الأعـــراف:101(  يف قولـــه تعـــاىل: { َكَذٰلَِك َيۡطَب��ُع ٱللَّ

و{ َكَذٰلَِك َنۡطَبُع } )يون�ض:74( فالآية يف �سورة الأعراف 

مبنية على ما تقدمها من الآيات، وهي تنتقل من الإ�سمار 

(1)  انظر درة التنزيل 1058/3–1061

اإىل الإظهـــار، ومن الإظهار اإىل الإ�سمار، اأعني يف اإخبار 

ن 
َ
ۡه��ُل ٱۡلُقَرىٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
اهلل عـــز وجل عن نفـــ�سه لقوله: )أ

ُسَنا 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ُس��َنا بََيٰٗتا( )الأعـــراف:97(. و{ أ

ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
يَأ

 { ِۚ ِمُنواْ َمۡكَر ٱللَّ
َ
فَأ

َ
ُضح} )الأعراف:)9( وقوله بعده: { أ

)الأعراف:99(. فاأظهر: ومل يقل: اأفاأمنوا مكرنا.

فلمـــا وقع هذا الإخبار يف هذا املـــكان، ثم جاء بعده: 

َّۡو نََشآُء  ن ل
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ۡرَض ِمۢن َبۡعِد أ

َ
ِيَن يَرِثُوَن ٱۡل وَ لَۡم َيۡهِد لِلَّ

َ
{ أ

ٰ قُلُوبِِهۡم } )الأعراف:100(.  َصۡبَنُٰهم بُِذنُوبِِهۡمۚ َوَنۡطَبُع َعَ
َ
أ

فاأجرى الفعل على اإ�سمار فاعله، ثم عاد اإىل ذكر الطبع؛ 

كان اإجـــراوؤه علـــى اإظهـــار الفاعـــل اأ�سبه مبـــا بنيت عليه 

الآيـــات املتقدمة مـــن النتقال من الإ�سمـــار اإىل الإظهار 

املختار ا�ستعماله يف املكان.

واأمـــا الآية التي يف �سورة يون�س وهي: { َكَذٰلَِك َنۡطَبُع 

ٰ قُلُ��وِب  ٱلُۡمۡعَتِدي��َن } )يونـــ�ض:74( . فـــالأن ما قبلهـــا  َعَ
جـــار على حد واحد و�سنَنٍ لِحـــٍب وهو اإ�سمار الفاعل من 

 نُوٍح } )يون�ض:71( 
َ
ق�سة نـــوح قبلها { َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَب��أ

َع��ُهۥ ِف ٱۡلُفۡلِك  ۡيَنُٰه َوَمن مَّ بُ��وهُ َفَنجَّ اإىل اأن قـــال: { فََكذَّ

بُواْ ِب َٔاَيٰتَِناۖ فَٱنُظۡر  ِي��َن َكذَّ ۡغَرۡقَنا ٱلَّ
َ
وََجَعۡلَنُٰهۡم َخَلٰٓئَِف َوأ

َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمنَذرِيَن ٧٣ ُثمَّ َبَعۡثَنا ِمۢن َبۡعِدهِۦ رُُس��ًل 
ٰ قُلُوِب  إَِلٰ قَۡوِمِه��مۡ } فقـــال بعـــده: { َكَذٰلِ��َك َنۡطَب��ُع َعَ
ٱلُۡمۡعَتِديَن})يونـــ�ض:73-74( ومل يتقدمـــه ما يخالفـــه هذا 
املنهج، ومل ينب على الطريقن فاتبع الأول وحمل عليه يف 

)2(

اإ�سمار الفاعل فيه. 

وتاأتي امل�س��اكلة اأي�س��ا يف بناء الفا�س��لة على 

.
)3(

ما قبلها

��ن ُدوِن  كقولـــه يف �سورة الأعـــراف 81: { َش��ۡهَوٗة ِمّ

ۡسِفُ��وَن } وقال فيمـــا وقع يف  نُتۡم قَ��ۡوٌم مُّ
َ
َِّس��آءِۚ بَ��ۡل أ ٱلن

(2)  انظر درة التنزيل 610/2–611
(3)  انظر درة التنزيل 559/2–601
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نُتۡم قَۡوٌم 
َ
َِّس��آءِۚ بَۡل أ ن ُدوِن ٱلن �سورة النمل 55: { َش��ۡهَوٗة ِمّ

َتَۡهلُوَن }.
ففا�سلة الآية الأوىل مبنية على اأ�سماء، وفا�سلة الآية 

الثانية مبنية على اأفعال؛ فاخت�سا�س )م�سرفون( ب�سورة 

الأعـــراف؛ لأن الآيـــات قبلها فوا�سلهـــا اأ�سماء جمموعة، 

ُكۡم 
َ
أ قال: {َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمۢن َبۡعِد َعدٖ َوَبوَّ

ۡرِض..} )الأعـــراف:74(. فكانـــت فا�سلة هذه الآية: 
َ
ِف ٱۡل

)مف�سديـــن( وفا�سلة ما بعدها: )موؤمنـــون( وما بعدها: 

)كافـــرون( وبعدهـــا: )املر�سلـــن( وبعدهـــا: )جاثمن( 

وبعدهـــا: )النا�سحـــن(، وبعـــد ذلك )العاملـــن(، فكان 

ال�سم اأحق بالو�سع يف هذا املكان لتت�ساوى الفوا�سل.

اأمـــا يف �سورة النمـــل فقد تقدم الآية التـــي فا�سلتها: 

نُتۡم قَۡوٌم َتَۡهلُوَن } )النمل:55( قوله تعاىل: { فَتِۡلَك 
َ
{ بَۡل أ

ْۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة لَِّقۡوٖم َيۡعلَُموَن ٥٢  ُبُيوُتُهۡم َخاوَِيَۢة بَِما َظلَُمٓوا
ِيَن َءاَمُنواْ َوَكنُواْ َيتَُّقوَن ٥٣ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ  جنَۡيَنا ٱلَّ

َ
َوأ

وَن  ٥٤ } )النمل:-52 54(  نُتۡم ُتۡب��ِصُ
َ
تُوَن ٱۡلَفِٰحَش��َة َوأ

ۡ
تَأ

َ
أ

فلما تنا�سقت هذه الأفعال يف هذه الفوا�سل التي قبل هذه 

الفوا�سل التي قبل هذه الفا�سلة كان بناوؤها على ما قبلها 

بلفظ الفعل اأوىل بها.

الف�سل الثاين: البناء الن�سقي النحوي

تقدم اأن معنى »النـــ�سق«، جميء الكالم متتابعا على 

نظام واحد متالئم، يوافق اآخُره اأوَله.

واأن »البنـــاء الن�سقـــي«: »مالءمـــة تركيِب اآخـــِر الآيِة 

اأوَلهـــا«. اأو بعبـــارة اأخرى: »حمـــل اآخر الآية علـــى اأولها؛ 

ى النحوي«. للم�ساكلة اأو للمقت�سَ

وحد البنـــاء الن�سقي هنا: »حمل اآخر الآية على اأولها 

للمقت�سى النحوي«.

وقـــد جمعُت م�سائـــل هذا الفـــ�سل يف ثالثة مباحث؛ 

الأول: التخفيـــف والتوفيـــة. والثـــاين: الذكـــر واحلذف. 

والثالـــث: التقدمي والتاأخري. ول ينحـــ�سر البناء الن�سقي 

يف هـــذه املباحـــث، بل هـــي منـــاذج للدللة علـــى الفكرة 

وتو�سيحها. 

املبحث الأول: التخفيف والتوفية.

التوفيـــة م�سطلـــح كليٌّ يندرج حتتـــه كل �سورة ميكن 

اأن تـــو�سف بالتمـــام وا�ستيفـــاء الأجـــزاء، كتمـــام اأركان 

اجلملـــة وظهورها، وا�ستيفـــاء العامل معمولتـــه، اأو بقاء 

الكلمـــة بحروفها مـــن غري تغيري. والتخفيـــف �سد ذلك؛ 

كالختـــ�سار واحلذف...اإلخ والأ�سل يف الـــكالم التوفية 

وال�ستيفـــاء، والتخفيُف فرٌع، وكلٌّ جـــاء حلكمة تقت�سيه، 

واملقـــ�سود هنا: بناء الكالم علـــى ما يقت�سيه الن�سق من 

اإيثار هـــذا اأو ذاك؛ و�ساأعر�س هنا منـــاذج مما ت�سابهت 

فيه الآيات توفية وتخفيفا، مبيًنا اأن البناء الن�سقي �سبب 

لغوي ظاهر لبيان احلكمة يف جميء كلٍّ يف مو�سعه. 

) اأ ( حذف نون )يكن( لثقل املتعلَّق.

حتذف نون مـــ�سارع )كان( املجـــزوم اإذا وليه 

 - ومل يتـــ�سل به �سمري 
)1(

متحرك–عنـــد �سيبويه

نـــ�سب، وعلة هذا احلـــذف عنـــده التخفيف لكرة 

ال�ستعمـــال كقوله تعاىل: )ومل يـــك من امل�سركن( 

وكقولـــه تعـــاىل: )ول تك يف �سيق ممـــا ميكرون(. 

َبْل ومل َيُك، 
ُ
قال �سيبويه: »لي�س كلُّ حرف مبنزلة مل اأ

)2(

ولكنهم حذفوا هذا لكرته ولال�ستخفاف«

والـــذي ح�سن حذفهـــا هنا �سبههـــا بالنون التي 

تقع يف بع�س املوا�سع عالمة اإعراب، كما يقول ابن 

�سُل 
َ
الـــ�سراج: » وَحـــقُّ )مل يُك(: )مل يكـــْن( وكان اأ

ا دخلْت عليها »مل«  الكلمِة قبَل اجلزم )يكـــوُن( فلمَّ

فجزمتهـــا �سكنت النـــوُن فالتقى �ساكنـــاِن لأنَّ الواَو 

(1)  قال �سيبويه يف 184/4: » كما قالوا مل يك، �سبهت النون بالياء حيث �سكنت. 
ول يقولون مل يك الرجل، لأنها يف مو�سع حترٍك« 

(2)  الكتاب 294/1 
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ْن 
َ
�ساكنٌة فحذفـــِت الواو للتقاِء ال�ساكنـــِن فوجَب اأ

ا كـــَر ا�ستعماُلها وكانـــِت النوُن  تقـــول: مل يكـــْن فلمَّ

قـــد تكوُن زائـــدًة واإعراًبا يف بع�س املـــوا�سع �سبهت 

هـــذه بهـــا وحذفت هنـــا كمـــا حتذف يف غـــري هذا 

)1(

املو�سع«

 بـــاأن علة 
)2(

ورد اأبـــو حيـــان اختياَر ابـــن مالك

احلـــذف هي التخفيف، واإجازَتـــه قول يون�س بجواز 

احلـــذف اإذا وليها �ساكن، وقـــال: »ولي�س التخفيف 

علـــة حلذف النـــون، واأي ثقـــل يف لفـــظ »مل يكن«؟ 

واإمنـــا حذفت لكـــرة ال�ستعمال ول�سبـــه هذه النون 

لأجل �سكونها بحروف العلة، فمجموع هذا هو العلة 

يف احلـــذف ل التخفيف. واأمـــا ما ذكر من احلذف 

 
)3(

مع ال�ساكن فذلك عن �سيبويه �سرورة«

وميكن اأن جنمـــع بن الأقـــوال ال�سابقة ونقول: 

اإن علـــة حذف نون )يكون( عند النحاة هي جمموع 

هـــذه الأ�سباب: كـــرة ال�ستعمـــال واإرادة التخفيف 

اللفظي و�سبه هذه النـــون بالنون التي تقع يف بع�س 

املوا�سع عالمة اإعراب. 

اإذا تقرر هـــذا فاإنه قد ورد يف القراآن احلذف، 

وكذا الإثبات يف مو�سع يجوز فيه احلذف، فما الذي 

ح�سن اإثبات النون على الأ�سل يف تلك املوا�سع؟ وما 

احلكمة من حذفها يف املوا�سع الأخرى؟

اأجـــاب اخلطيـــب الإ�سكايف عـــن هـــذا الت�ساوؤل 

(1)  الأ�سول 343/3
(2)  قال ابن مالك: »ومما تخت�س به كان جواز حذف لم م�سارعها ال�ساكن جزما، 
�سيق مما  تك يف  )ول  تعاىل:  وكقوله  امل�سركن(  من  يك  تعاىل: )ومل  كقوله 

يون�س،  �سيبويه، ومل ميتنع عند  امتنع احلذف عند  �ساكن  فاإن وىل  ميكرون( 

قبل  بثبوتها  اللفظ  وثقل  للتخفيف،  حذفت  اإمنا  النون  هذه  لأن  اأقول،  وبقوله 

�ساكن اأ�سد من ثقله بثبوتها دون ذلك، فاحلذف حينئذ اأوىل. اإل اأن الثبوت دون 

�ساكن ومع �ساكن اأكر من احلذف، فلذلك جاء القراآن بالثبوت مع ال�ساكن يف 

قوله تعاىل: )ثم ازدادوا كفرا مل يكن اهلل ليغفر لهم( ويف قوله: )مل يكن الذين 

كفروا( ...« �سرح الت�سهيل 366/1 

لبن  الأ�سول   ،167/3 للمربد  املقت�سب  وانظر   ،238/4 والتكميل  التذييل    (3)
ال�سراج 383/2.

؛ اإذ اإنـــه 
)4(

مبـــا جـــاوز نـــ�سو�َس النحـــاة ال�سابقـــة

اعتمد نظرية التعلـــق معيارا للخفة والثقل؛ فكرة 

املتعلقـــات من اأ�سباب حذف النون يف )يكن( �سواء 

قبلهـــا اأم بعدهـــا، واإن �سئـــت قلـــت: ال�سابـــط هـــو 

»تخفيف اللفظ لثقل املتعلق«، وتف�سري الكرة عنده 

جـــاوز قولهم: »كرة ال�ستعمال« اإىل« كرة التعلق«؛ 

قال: »فاإذا كانت الكرة اأحد �سببي حذف النون يف 

الأ�سل �سارت كـــرة املتعّلقـــات اأحـــد �سببي اختيار 

)5(

حذفها«

ومن مناذج ذلك قوله تعاىل يف �سورة ال�سجدة: 

{ َولََق��ۡد َءاتَۡيَنا ُم��وَس ٱۡلِكَتَٰب فََل تَُكن ِف ِمۡرَيةٖ 

)6(

{ ن لَِّقآئِهۦِۖ ِمّ
فاأتى بالنون يف )َتُكْن(.

مو�سعـــن:  يف  هـــود  �سورة  يف  تعـــاىل  وقـــال   

)فََل تَ��ُك(؛ الأول: قولـــه: { َوَم��ن يَۡكُف��ۡر بِ��هِۦ 

ۥۚ فََل تَ��ُك ِف ِمۡرَيةٖ  ۡحَزاِب فَٱنلَّ��اُر َموِۡع��ُدهُ
َ
ِم��َن ٱۡل

ۡك��َثَ ٱنلَّاِس 
َ
ِّ��َك َوَلِٰكنَّ أ ب ۡن��ُهۚ إِنَُّه ٱۡلَ��قُّ ِمن رَّ ِمّ

)7(

َل يُۡؤِمُنوَن}
واملو�سع الآخر قوله تعاىل: { إِلَّ َما َش��آَء َربَُّكۖ 

ا َيۡعُبُد  مَّ َعَطآًء َغ��رۡيَ َمُۡذوذٖ ١٠٨ فََل تَُك ِف ِمۡرَي��ةٖ ِمّ
ن  َهٰٓ��ُؤَلءِۚ َما َيۡعُب��ُدوَن إِلَّ َكَم��ا َيۡعُب��ُد َءابَآؤُُهم ِمّ

)((

َقۡبُلۚ}
فال�سابـــط اأنـــه يختـــار فيهـــا حذف النـــون اإذا 

تعّلقت باجلمل الكثرية، ويختـــار اإثباتها اإذا تعّلقت 

بالقليلـــة، فكـــرة اجلمـــل هي التـــي تثقلهـــا، �سواء 

تعلقت بها قبلها اأو بعدها.

(4)  انظر امل�ساألة عنده يف 1001/2–1006
(5)  درة التنزيل 2004/2

(6)  ال�سجدة 23
(7)  هود 17

(8)  هود 109 ،108
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ۡنُهۚ  فقولـــه يف �سورة هود: {.. فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ ِمّ

ِّ��َك ..} تعلق باآيـــات ذوات جمل  ب إِنَّ��ُه ٱۡلَ��قُّ ِمن رَّ
ِّهِۦ َوَيۡتلُوهُ  ب ن رَّ َِّنةٖ ِمّ ٰ بَي

َفَمن َكَن َعَ
َ
تقدمته وهي: { أ

ۡنُه َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتُٰب ُم��وَسٰٓ إَِماٗما َورَۡحًَةۚ  َش��اهٌِد ِمّ
ۡحَزاِب 

َ
ْوَلٰٓئِ��َك يُۡؤِمُنوَن بِهۦِۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ ِمَن ٱۡل

ُ
أ

ۡنُهۚ } ۥۚ فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ ِمّ فَٱنلَّاُر َموِۡعُدهُ
قال الإ�سكايف: »األ ترى اأنه قد تقدمته جمل جاء 

عقيبها متعلِّقا بها؛ فثقل من اأجلها فاختري تخفيفها 

بحـــذف نونها. وكذلـــك قوله: { َوقَ��ۡد َخلَۡقُتَك ِمن 

 ٰ نَّ
َ
ا } جاء بعد قوله: { قَاَل َرِبّ أ َقۡبُل َولَۡم تَُك َش��ۡي ٔٗ

ِت َعقِٗرا َوقَۡد بَلَۡغُت ِمَن 
َ
يَُكوُن ِل ُغَلٌٰم َوَكنَِت ٱۡمَرأ

 ٌ َّ َهنِيّ ٱۡلِك��َبِ ِعتِّيٗا ٨ قَاَل َكَذٰلَِك قَ��اَل َربَُّك ُهَو َعَ
 وقع 

)1(

ا ٩ } َوقَ��ۡد َخلَۡقُتَك ِمن َقۡبُل َولَۡم تَُك َش��ۡي ٔٗ
يف جواب اهلل تعاىل له بعد الكالم الذِى كان منه ملا 

ُبـــ�ّسر بالولد، فطال الكالم جـــًدا، وخّفف باحلذف 

يف مو�سعه اختيارا له.

نَّا 
َ
نَسُٰن أ َو َل يَۡذُكُر ٱۡلِ

َ
وكذلـــك قوله تعـــاىل: { أ

ا } تعّلق هذا بقوله:  َخلَۡقَنُٰه ِمن َقۡبُل َولَۡم يَُك َش��ۡي ٔٗ
ۡخَرُج َحًيّا ٦٦ 

ُ
ءَِذا َما ِمتُّ لََسۡوَف أ

َ
نَسُٰن أ { َوَيُقوُل ٱۡلِ

نَّا َخلَۡقَنُٰه ِم��ن َقۡبُل َولَۡم يَُك 
َ
نَسُٰن أ َو َل يَۡذُك��ُر ٱۡلِ

َ
أ

)2(

ا ٦٧ }. َشۡي ٔٗ
ٱۡلَعۡظ��ُم  َوَه��َن  إِِنّ  َرِبّ  قَ��اَل   } قولـــه:  فاأمـــا 

ُك��ۢن بُِدَعآئَِك 
َ
ُس َش��ۡيٗبا َولَۡم أ

ۡ
أ ِمِنّ َوٱۡش��َتَعَل ٱل��رَّ

ا }، فاإنـــه قّلـــت اجلمـــل قبلـــه ومل يتعّلق  َرِبّ َش��قِّيٗ
اإل مبا تقّدمـــه تعّلـــق ما ذكرته، فلـــم يثقل فاختري 

الإمتـــام على الأ�سل. وكذلك قولـــه: { َولََقۡد َءاتَۡيَنا 

 ،{ ن لَِّقآئِهۦِۖ ُم��وَس ٱۡلِكَتَٰب فََل تَُكن ِف ِمۡرَي��ةٖ ِمّ

(1)  �سورة مرمي الآيتان 9 ،8
(2)  �سورة مرمي الآيتان 67 ،66

مل يتقدمـــه ما يثقله من اجلمـــل ما تقدم غريه مّما 

)3(

ذكرنا«

وهـــذا يوؤكد نظريـــة البناء الن�سقـــي يف القراآن 

واأن الـــكالم يتبع بع�سه بعـــ�سا متالئما متنا�سقا يف 

تركيب معجز اللفظ واملعنى معا. ومما يزيد الفكرة 

جالء اأن الثقل والتعلـــق لي�س حم�سورا فيما يتقدم 

الكلمة من اجلمـــل واملتعلقات، بل مبـــا ياأتي بعدها 

اأي�سا؛ و�ساهد ذلك قوله تعاىل: { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ 

ُؤَلءِۚ َما َيۡعُبُدوَن }، فاإن قبله: { َعَطآًء  ا َيۡعُبُد َهٰٓ مَّ ِمّ
َغ��رۡيَ َمُۡذوذٖ }، وقد انقطع الكالم، ول تعلق لقوله: 
ا َيۡعُبُد َهُٰٓؤَلءِۚ َما َيۡعُبُدوَن }  مَّ { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ ِمّ

مبا قبله.

وانتظـــم بعدها جمـــل متوالية متعلقـــة بها ومن 

متـــام معناها، فاإن متام الآيـــة: { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ 

ُؤَلءِۚ َما َيۡعُبُدوَن إِلَّ َكَما َيۡعُبُد َءابَآؤُُهم  ا َيۡعُبُد َهٰٓ مَّ ِمّ
 .

)4(

��ن َقۡبُلۚ ِإَونَّا لَُمَوفُّوُهۡم نَِصيَبُهۡم َغرۡيَ َمنُقوٖص } ِمّ
»اأي: ل ت�سك فيما يعبد هـــوؤلء الكفار من الأ�سنام 

اأنهـــم يعبدونها بحجة فاإنهـــم ل يعبدونها اإل تقليدا 

لآبائهـــم الذين كانوا يعبدونها من قبل، فكل يجرى 

مب�ستحقـــه، وهو خطاب للنبـــي - ملسو هيلع هللا ىلص - واملراد به 

هو ومن اآمن به، فقد تعلقت: { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ } 

 
)5(

بهذا الكالم كله«

)ب( ومن �سواهد عالقة التعلق بالتخفيف

َيۡظَه��ُروهُ  ن 
َ
أ ٱۡس��َطُٰعٓواْ  َفَم��ا  تعـــاىل: {  قولـــه 

َوَما ٱۡسَتَطُٰعواْ َلُۥ َنۡقٗبا }
فقـــد ُذكر يف اآية واحدة فعـــالن اأ�سلهما واحد، 

الأول خمفـــف والثـــاين تـــام؛ فذهـــب جماعـــة من 

(3)  درة التنزيل 1004/2
(4)  سورة هود 109

(5)  انظر درة التنزيل 1006/2، مالك التاأويل لبن الزبري 254/2 ،253
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املف�سريـــن اإىل اأن الفعل املخفف جيء به اأوًل »عند 

اإرادة نفي قدرتهم على الظهور على ال�سّد وال�سعود 

فوقه، ثـــم جيء باأ�سل الفعل م�ستويَف احلروِف عند 

نفـــي قدرتهم على نقبه وخرقه، ول �سك اأن الظهور 

اأي�سر من النقب، والنقب اأ�سد عليهم واأثقل، فجيء 

ا م�ستوفًيا  بالفعل خمفًفا مع الأخف، وجـــيء به تامًّ

مع الأثقـــل، فتنا�سب، ولو قدر بالعكـــ�س ملا تنا�سب. 

ا فـــاإن الثاين يف حمل التاأكيـــد لنفي قدرتهم  واأيـــ�سً

علـــى ال�ستيـــالء على ال�سد ومتكنهـــم منه، فنا�سب 

)1(

ذلك الإطالة«

وهذا التوجيه ح�سن مقبول، وهو من باب تاأويل 

اللفـــظ باملعنـــى، ولكن ثمـــة تاأويل اآخر بابـــه تاأويل 

اللفـــظ باللفـــظ، اأو التاأويـــل باملتعلَّق، وهـــو اختيار 

الإ�سكايف - وتابعـــه فيه الكرماين والفريوزاآبادي - 

فقال يف »درة التنزيل«: 

»اإن الثانية تعّدت اإىل ا�سم، وهو قوله عز وجل: 

)نقًبـــا( فخـــّف متعلُقها فاحتملت بـــاأن يتّم لفظها، 

فاأّما الأوىل فاإنها تعّلق مكاُن مفعولها بـ »اأن« والفعل 

بعدهـــا، وهي اأربعـــة اأ�سياء: اأْن، والفعـــل، والفاعل، 

واملفعـــول الذي هو الهـــاء، فثقل لفـــظ »ا�ستطاعوا« 

وكان يجوز حتقيقه حيـــث ل يقارنه ما يزيده ثقاًل، 

فلما اجتمع الثقـــالن، واحتمل الأول التخفيف األزم 

)2(

يف الأول دون الثاين الذي خف متعّلقه«

الدرر  ونظم   ،217/3 للبغوي  التنزيل  معامل  وانظر   ،324/2 التاأويل  مالك   (1)
16 /38، وقال: »وا�سطاعوا  للبقاعي 138/12، التحرير والتنوير لبن عا�سور 

اإعادة  كراهية  الكالم  ف�ساحة  يف  تفنن  فبينهما  واجلمع  ا�ستطاعوا،  تخفيف 

من  لكونه  ثقيل  حرف  وهو  الهمز  وليه  لأنه  منهما  بالأخف  وابتدئ  الكلمة. 

يبتداأ  اأن  الظاهر  الالم وهو خفيف. ومقت�سى  وليه  اإذ  الثاين  احللق، بخالف 

بفعل ا�ستطاعوا ويثنى بفعل ا�سطاعوا لأنه يثقل بالتكرير، كما وقع يف قوله اآنفا 

ا} )الكهف: 78( ثم قوله: { َذٰلَِك  لَۡيهِ َصۡبً وِيِل َما لَۡم تَۡسَتِطع عَّ
ۡ
ُِّئَك بَِتأ نَب

ُ
{َسأ

خمالفة  خ�سائ�س  ومن   .)82 )الكهف:   { ا  َصۡبٗ لَۡيهِ  عَّ تَۡسِطع  لَۡم  َما  وِيُل 
ۡ
تَأ

مقت�سى الظاهر هنا اإيثار فعل ذي زيادة يف املبنى مبوقع فيه زيادة املعنى لأن 

ا�ستطاعة نقب ال�سد اأقوى من ا�ستطاعة ت�سلقه، فهذا من موا�سع دللة زيادة 

املبنى على زيادة يف املعنى« 

درة التنزيل لالإ�سكايف 834/2، غرائب التف�سري للكرماين 680/1، ب�سائر ذوي   (2)
التمييز 302/1

فخ�س الأول بالتخفيف؛ لأن مفعوله حرف وفعل 

وفاعـــل ومفعـــول؛ فلما كر املتعلق حـــ�سن احلذف. 

والثـــاين مفعوله »َنْقًبا« ا�سم واحـــد. فبنيت اأ�سوات 

الكلمة على متعلقاتها يف بناء ن�سقي معجز. 

)جـ( تنا�سق ال�سبه الإعرابي واللفظي. 

قد ياأتي ال�سمري )نا( يف موقع الرفع، وقد ياأتي 

نـــا القراآَن« فهو 
ْ
يف موقـــع الن�سب، فـــاإذا قلنا: »قراأ

فاعل ويجب ت�سكن احلرف قبله، واإذا قلنا: »اأتعَبنا 

العمُل« فهو مفعول ول تغري حركة اآخر فعله. 

واإذا ات�سل باحلـــرف )اإّن( جاز تخفيُف )اإن( 

لفظا واإمتاُمهـــا؛ فنقول: )اإّنـــا( و )اإّننا(، وقد ورد 

يف القراآن ال�سورتـــان يف مواطن كثرية جدا؛ ولكي 

نعـــرف حكمـــة اختيـــار التخفيف اأو التمـــام يف تلك 

املواطـــن نحتـــاج اإىل ا�ستقـــراء تام وبحـــث م�ستقل 

يقـــوم به. وقد ير�سدنـــا التمثيل باآيتـــن مت�سابهتن 

لإدراك الإعجـــاز يف الختيـــار يف �سورة من تنا�سق 

اللفظ والإعراب.

الآيـــة الأوىل: قوله تعاىل يف قـــ�سة �سالح عليه 

ا َقۡبَل  الـــ�سالم: { قَالُواْ َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجّوٗ

َنا لَِف  ۡعُبَد َما َيۡعُب��ُد َءابَآُؤنَا وَ إِنَّ ن نَّ
َ
َتۡنَهىَٰن��آ أ

َ
َهٰ��َذۖآ أ

ا تَۡدُعونَآ إَِلۡهِ ُمرِيٖب } )هـود:62(. مَّ َشّكٖ ِمّ
والآية الأخـــرى: قوله تعـــاىل يف �سورة اإبراهيم 

ۡفَوٰهِِهۡم َوقَالُٓواْ إِنَّا 
َ
يِۡدَيُهۡم ِفٓ أ

َ
ٓواْ أ عليه الـــ�سالم: { فََردُّ

ا تَۡدُعوَنَنآ  مَّ رِۡسۡلُتم بِهِۦ وَ إِنَّا لَِف َشّكٖ ِمّ
ُ
َكَفۡرنَا بَِمآ أ

إَِلۡهِ ُمرِيٖب } )اإبراهيم:9(
)اإّننـــا(؛  تامـــة:  جـــاءت  الأوىل  الآيـــة  ففـــي 

مل يحـــذف منها �سيء، ويف الأخرى جاءت حمذوفة 

احلرف: )اإّنا(.

وقـــد ف�سر الإ�سكايف ذلك بالبنـــاء الن�سقي على 
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الفعل ال�سابق؛ اإذ �سبقـــت )اإننا( بالفعل )اأتنهانا( 

وال�سمـــري يف هـــذا الفعـــل يف حمـــل نـــ�سب، و�ساأن 

�سمري الن�سب األ يغري حركة الفعل قبله ول حتذف 

منـــه؛ »فلما اأ�سبـــه املن�سوب بــــ )اإّن( املن�سوب يف 

)اأتنهانـــا(، ومل ينازعـــه �سبـــه الفاعـــل، �سلم لفظ 

   
)1(

)اإّن( عند ات�سالها به، ومل يلحقه حذف«

بخـــالف اآية �سورة اإبراهيم فاإن )اإنا( وقعت يف 

�سياق �سمـــري الرفع بعدها )كفرنا(، ومن �ساأنه اأن 

يغري اآخر الفعـــل بحذف حركتـــه وي�سكنه بات�ساله 

به، »وكما اأن الفعل يلحقه حذف حركة عند ات�سال 

هذا ال�سمري به، وكان ال�سمري الذي يحذف من اإن 

النون، حذفت لينقـــ�س لفظها عند ات�ساله مبا هو 

كال�سمري املرفوع لفظا ومعنى، وموقعا، حمال على 

ما تقـــدم، عمـــا يكون عليـــه اإذا مل يوا�سله، وجاءت 

)تدعوننـــا( علـــى مقتـــ�سى الإعـــراب الواجب لها 

)2(

بنونن. فهذا فرق ما بن املو�سعن«

) د ( توفية املعمولت بناء على توفية اللفظ قبُل.

)والكتفـــاء مبـــا قـــّل عما كـــر منه مـــع و�سوح 

)3(

املعنى(

واملدخل اإىل هذه امل�ساألة بقاعدتن؛

- الأوىل: اأن الأ�سل يف الكالم الذكر ل احلذف، 

واأن تذكر العوامل ل اأن ُتقّدر.

- والأخـــرى: الأ�سل يف فعـــل الـــ�سرط اأن ياأتـــي 

م�سارًعـــا؛ ليقبـــل اجلـــزم ظاهـــرا من غري 

حاجة اإىل اإعراب املحل. 

اإذا تقـــرر هذا؛ فثمـــة اآيتـــان مت�سابهتان ميكن 

توجيههما بناء على ما �سبق؛ وهما قوله تعاىل: { فَإِن 

(1)  انظر امل�ساألة يف درة التنزيل 721/2–723  
(2)  املرجع ال�سابق 2 /723  

(3)  املرجع نف�سه 381/1–383

ن َقۡبلَِك َجآُءو بِٱۡلَيَِّنِٰت  َب رُُسٌل ِمّ بُوَك َفَقۡد ُكِذّ َكذَّ
ُبرِ َوٱۡلِكَتِٰب ٱلُۡمنرِيِ } )اآل عمران:4)1(. َوٱلزُّ

َب  بُ��وَك َفَقۡد َكذَّ وقولـــه �سبحانه: { ِإَون يَُكِذّ

ُبرِ  ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َجآَءۡتُهۡم رُُس��لُُهم بِٱۡلَيَِّنِٰت َوبِٱلزُّ ٱلَّ
َوبِٱۡلِكَتِٰب ٱلُۡمنرِيِ } )فاطر:25( .

فلم تذكر الباء يف الآية الأوىل واكتفي بالعطف 

دون اإعادتها وهي عامـــل اجلر )والزبر والكتاب(، 

واأعيـــدت يف اآيـــة فاطـــر جمعـــا بن العطـــف والباء 

)وبالزبـــر وبالكتاب(، وملـــا كان الكالم يبنى بع�سه 

على بع�س متنا�سقا، لزم النظر فيما قبلها.

فيمكـــن اأن يقال: اإن )الزبر والكتاب املنري( يف 

�سورة اآل عمـــران وقعا يف كالم بني على الخت�سار 

والكتفـــاء بالقليـــل عن الكثـــري مـــع و�سوح املعنى؛ 

فتقدمها فعل مـــا�ٍس واقع فعل �سرط حمله اجلزم، 

ثم فعـــل بني للمفعول دون ت�سميـــة فاعله، وكل هذا 

خفـــة يف اللفظ، فنا�سب الكتفـــاء بالعطف دون اأن 

ي�ستويف العامل معمولته لفظا بتكراره.

يقـــول الإ�سكايف: »وكان اأول ذلـــك قولـــه: )فاإن 

كذبوك( والتقديـــر: فاإن يكذبوك، فـــو�سع املا�سي 

الـــذي هـــو اأخف مـــو�سع امل�ستقبـــل الذي هـــو اأثقل 

بدللـــة اإن التي لل�سرط وحـــ�سول اخلفة يف اللفظ، 

ثـــم اإن الفعـــل الـــذي جـــاء يف جـــواب الـــ�سرط بني 

للمفعول، ومل ي�سم فاعلـــه، فكان الختيار اأن يجعل 

اآخر الكالم كاأوله بالكتفاء مبا قل عما كر منه مع 

)4(

و�سوح املعنى«

اأمـــا يف اآية فاطـــر فقد كرر العامـــل وهو حرف 

اجلر البـــاء؛ لأنه بني علـــى كالم ن�سقه التمام جار 

علـــى الأ�سل؛ فقبله مـــ�سارع فعل الـــ�سرط جمزوم 

(4)  املرجع ال�سابق 1/ 382
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لفظا ل حمـــال وهو الأ�سل، ثم وليه فعل اآخر معلوم 

فاعله مذكـــور )كّذب الذيـــن( وهـــو الأ�سل اأي�سا، 

فكان الكالم على متام العوامل، فنا�سب اأن ي�ستويف 

البـــاء ـ وهو عامـــل اجلر ـ معمولته فجـــاءت الآيات 

)وبالزبر وبالكتاب(.

قـــال الإ�سكايف: »لأن الـــ�سرط جـــاء فيهـــا على 

يكذبـــوك(  )واإن  وهـــو:  امل�ستقبـــل،  بلفـــظ  الأ�سل 

وجاء اجلزاء اأي�سا مبنيـــا للفاعل، ومل يحذف منه 

ما حـــذف من الأول. فلما قـــ�سد توفية اللفظ حقه 

اأتبع اآخر الكالم اأوله يف توفية كل معمول يف عامله، 

وهـــي حـــروف اجلـــر التـــي ا�ستوفتها املجـــرورات، 

)1(

فلذلك اختلفت الآيتان واهلل اأعلم«

املبحث الثاين: الذكر واحلذف.

الأ�سل يف الـــكالم الذكر والتمام كما تقدم يف مبحث 

التوفيـــة والتخفيف، واحلـــذف جائز اإذا علـــم املحذوف 

اأو ا�ستقام الكالم بدونه لدللة ال�سياق عليه.

و�ساأجّلـــي يف اآيـــات حمـــ�سورة منزلَة نظريـــة البناء 

الن�سقي يف هذا املبحـــث، واإمكان توظيفها لبيان متا�سك 

الـــكالم و�سبكه، وعالقة املوقـــع الإعرابي بالبناء اللفظي 

لالآيات. 

فمن الآيات قول اهلل تعاىل يف �سورة الأعراف: { ِإَوۡذ 

قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة َوُكُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم َوقُولُواْ 

لبن  املثاين  من  املت�سابه  يف  املعاين  ك�سف  يف  ونحوه   ،383/1 نف�سه  املرجع    (1)
جماعة �س 135 ،134، والربهان يف توجيه مت�سابه القراآن للكرماين �س 94، 

بِٱۡلَيَِّنِٰت  » قوله {َجآُءو  اإليه، قال:  ي�سر  الإ�سكايف ومل  الكرماين توجيه  ونقل 

فاطر  ويف  عامر  ابن  قراءة  اإل يف  واحدة  بباء  ههنا   { ٱلُۡمنرِيِ َوٱۡلِكَتِٰب  ُبرِ  َوٱلزُّ
ُبرِ َوبِٱۡلِكَتِٰب} بثالثة باءات لأنه يف هذه ال�سورة وقع يف كالم  { بِٱۡلَيَِّنِٰت َوبِٱلزُّ
اإقامة لفظ املا�سي يف ال�سرط مقام لفظ امل�ستقبل  مبني على الخت�سار وهو 

ولفظ املا�سي اأخف وبني الفعل للمجهول فال يحتاج اإىل ذكر الفاعل وهو قوله 

ن َقۡبلَِك} لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول  َب رُُسٌل ِمّ بُوَك َفَقۡد ُكِذّ {فَإِن َكذَّ

والفاعل  امل�ستقبل  بلفظ  فيه  ال�سرط  فاإن  فاطر  ما يف  بخالف  الخت�سار  يف 

َقۡبلِِهۡم} ثم  ِيَن ِمن  َب ٱلَّ َفَقۡد َكذَّ بُوَك  مذكور مع الفعل وهو قوله {ِإَون يَُكِذّ

ذكر بعدها الباءات ليكون كله على ن�سق واحد«

ٗدا نَّۡغفِۡر لَُك��ۡم َخِطيَٓ�ٰٔتُِكۡمۚ  ��ٌة َوٱۡدُخلُواْ ٱۡلَاَب ُس��جَّ ِحطَّ
ِيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم قَۡول ..}  َل ٱلَّ َس��َ�ِيُد ٱلُۡمۡحِسننَِي ١٦١ َفَبدَّ

)الأعراف:162-161(

وقولـــه �سبحانه يف �سورة البقـــرة: { ِإَوۡذ قُۡلَنا ٱۡدُخلُواْ 

َهٰ��ِذهِ ٱۡلَقۡرَي��َة فَُكُ��واْ ِمۡنَها َحۡيُث ِش��ۡئُتۡم رََغ��ٗدا َوٱۡدُخلُواْ 
��ٌة نَّۡغفِ��ۡر لَُك��ۡم َخَطَٰيُٰكۡمۚ  ٗدا َوقُولُواْ ِحطَّ ٱۡلَ��اَب ُس��جَّ
ِيَن َظلَُم��واْ قَۡول ..} َل ٱلَّ وََس��َ�ِيُد ٱلُۡمۡحِس��ننَِي ٥٨ َفَب��دَّ

 

)البقرة:)59-5(.

) اأ ( ذكر الفاعل وحذفه

ذكـــر الفاعـــل وحذفه جائـــز، والبنـــاء الن�سقي 

يراعي بناء ما بعد الفاعل عليه ذكرا اأو حذفا؛ كما 

يف قوله تعاىل: { ِإَوۡذ قُۡلَنا ٱۡدُخلُواْ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةَ .. } 

اإىل قولـــه: { نَّۡغفِ��ۡر لَُك��ۡم َخَطَٰيُٰك��ۡمۚ وََس��َ�ِيُد 

ٱلُۡمۡحِسننَِي } )البقرة:)5(
وقولـــه �سبحانـــه: { ِإَوۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡس��ُكُنواْ َهِٰذهِ 

ٰٔتُِكۡمۚ  ٱۡلَقۡرَي��َة.. } اإىل قوله: { نَّۡغفِۡر لَُك��ۡم َخِطيَٓ�
َسَ�ِيُد ٱلُۡمۡحِسننَِي } )الأعراف:161(

فـــاإن )خطايـــا( جمع تكـــ�سري دال على الكرة، 

اأمـــا )خطيئـــات( فجمـــع �سالمـــة خمتـــوم بالألف 

والتـــاء، وهو مما ياأتي للقلـــة اإذا مل يقرتن مبا يدل 

علـــى ال�ستغراق كـ )األ(؛ هـــذا هو مذهب �سيبويه، 

.
)2(

وُنِقل اتفاق النحاة عليه

فلمـــا بداأ احلكيـــم �سبحانه وتعاىل اآيـــة البقرة 

بالت�سريح بالفاعل يف )قلنا( قرن اإىل الإخبار عن 

نف�سه جل ذكره مبا يليق بجوده وكرمه فاأتى باللفظ 

املـــو�سوع لل�سمول فيـــ�سري كالتوكيـــد بالعموم وهو 

)خطاياكم(.

(2)  انظـــر »الكتاب« ل�سيبويـــه )578/3 ،491(، �سرح املف�سل لبن يعي�س 224/3، 
لالأ�سمـــوين  مالـــك«  ابـــن  األفيـــة  »�سرح  ال�سبكـــي )87/2(،  للتـــاج  »الإبهـــاج« 

)121/4(
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وملا مل ي�سند الفعل يف �سورة الأعراف اإىل نف�سه 

عز وجل وقـــال: )واإذ قيل( فلم يـــ�سم الفاعل، اأتى 

بلفظ )اخلطيئات( املحتمل للقلة من حيث البنية، 

واإن كان املـــراد بها الكرة كاملراد باخلطايا، اإل اأنه 

ملا ذكـــر الفاعل اأتى مبـــا هو لئق مـــن اللفظ، »وملا 

مل ي�سم الفاعل يف �سورة الأعراف و�سع اللفظ غري 

مو�سعـــه للفرقان بن ما يوؤتى به علـــى الأ�سل وبن 

 

.
)1(

ما يعدل عنه اإىل الفرع«

)ب( انقطاع العطف لنقطاع املوقع الإعرابي.

ياأتي الفاعـــل ا�سما �سريحا اأو موؤول بال�سريح، 

ول يكـــون جملة عند الب�سريـــن واجلمهور، خالفا 

. فمذهب اجلمهور 
)2(

لثعلب وه�سام وبع�س الكوفين

ُواْ ٱٓأۡلَيِٰت 
َ
ۢن َبۡعِد َما َرأ يف قوله تعايل: { ُثمَّ بََدا لَُهم ِمّ

ٰ ِحنٖي } )يو�ســـف:35( : اأن الفاعل  لََيۡس��ُجُننَُّهۥ َحتَّ
تقديره: بداٌء، ول يجوز اأن يكون )لي�سجننه(.

وبنـــاء على ذلك فـــال يجوز اأن يقـــال اأي�سا: اإن 

نائب الفاعل يف قوله تعاىل: { ِإَوۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ 

َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة َوُكُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم } هو )ا�سكنوا(؛ 
بـــل تقديره: )قوٌل(. فانقطع تعلق اجلملة مبا قبلها 

اإعرابـــا؛ فال ي�سح وقوعها موقـــع فاعل العامل؛ ثم 

وليـــه جملة اجلـــواب )نغفـــْر(، ومل يـــاأت ما بعدها 

معطوفـــا لتنـــا�سق انقطـــاع التعلـــق الإعرابي وعدم 

(1)  درة التنزيل لالإ�سكايف )263/1(، وانظر الربهان للكرماين �س 73، واختار 
ابن الزبري اأن اختالف اجلمعن مبني على �سياق الآيتن، من حيث ذكر تعدد 

وجيء  ذلك،  عند  )خطايا(  الكرة  على  الدال  باجلمع  فجيء  والآلء؛  النعم 

يف  جمعها  »فورد  قال:  ذلك،  عدم  عند  )خطيئات(  خلطيئة:  ال�سالمة  بجمع 

والآلء  النعم  تعداد  من  البقرة  اآيات  عليه  ما بنيت  لينا�سب  مك�سرا  البقرة 

التي  اأبنية  الأربعة  ما عدا  التك�سري  لأن جموع  ال�سوؤال  يتبن يف جواب  ح�سبما 

يف  الوارد  فطابق  للكرة  الغالب  يف  ترد  اإمنا  وِفْعَلة  واأفِعلة  فعال 
َ
واأ اأفُعل  هي: 

البقرة ما ق�سد من تكثري الآلء والنعم واأما اجلمع بالألف والتاء فبابه القلة 

يف الغالب اأي�سا ما مل يقرتن به ما يبن اأن املراد به الكرة فنا�سب ما ورد يف 

اآي  عليه  ما بنيت  على  النعم  تعدد  ق�سد  من  اآيها  تنب  مل  حيث  من  الأعراف 

البقرة فجاء كل على ما ينا�سب واهلل اأعلم« )مالك التاأويل38/1(  

(2)  انظر �سرح الت�سهيل لبن مالك 123/2، التذييل والتكميل لأبي حيان 173/6، 
ارت�ساف ال�سرب لبي حيان 1320/3، همع الهوامع لل�سيوطي 575/1 

العطف، في�سبه النقطاع اآخر الآية النقطاع اأولها. 

هذا يف اآية الأعراف.

اأمـــا اآيـــة البقرة فلم تـــنب على هـــذا، بل وقعت 

اجلملـــة موقع املفعول للفعـــل )قلنا(، وبنيت الآيات 

 - علـــى تعـــداد النعم 
)3(

- كمـــا يقـــول ابن الزبـــري

والآلء وتتابعها، وعطف بع�سها على بع�س، فنا�سب 

جميء الواو يف قوله تعاىل: )و�سنزيد املح�سنن(.

قـــال الإ�سكايف: »واإذ خـــرج قوله ا�سكنوا عن اأن 

يكون فاعال، وكان لفظه يف مو�سع الفاعل ومل يتعلق 

بالفعل الذي قبله تعلق الفاعل بفعله معنى، ول تعلق 

املفعـــول بفعلـــه الواقع به يف قوله تعـــاىل: )واإذ قلنا 

ادخلـــوا..( �سار كاأنه منف�سل عن الفعل يف احلكم 

واإن كان مت�سال بـــه اللفظ، وجواب الأمر الذي هو 

)ا�سكنـــوا( قوله: )نغفر لكم خطاياكم(، واجلواب 

يف حكـــم البتداء ينف�سل كمـــا ينف�سل ول دليل يف 

اللفظ علـــى انف�ساله اإل بفـــ�سل ما اأ�سله اأن يكون 

متعلقا به بحرف عطف وهو: )و�سنزيد املح�سنن( 

)4(

وحذف الواو منه وا�ستئنافه خربا مفردا«

فبنـــى الإ�سكايف توجيهه على قاعدتن؛ الأوىل: 

عـــدم جـــواز وقـــوع اجلملـــة فاعـــال، وهـــو مذهـــب 

اجلمهـــور، ونتج عن ذلـــك انقطاع التعلـــق و�سعفه 

معنـــى ولفظـــا. والقاعـــدة الثانيـــة: معاملـــة جواب 

الـــ�سرط معاملـــة ال�ستئنـــاف والبتـــداء، وهو مما 

يزيد الكالم انف�سال.

ثم قـــال: »وهـــذه امل�ساألة هـــي التي غلـــط فيها 

اأبـــو �سعيد الـــ�سريايف يف اأول ما �سرحـــه من ترجمة 

الكتـــاب، وهي قولـــه: )هذا باب علـــم ما الكلم من 

العربية( وعدة الوجوه التـــي حتتملها هذه اللفظة، 

وذكـــره يف جملتها: )هذا باب اأن يعلم ما الكلم من 

(3)  مالك التاأويل 38/1 
(4)  درة التنزيل 1/ 232
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 فجعل ما الكلم وهـــي جملة يف مو�سع 
)1(

العربيـــة(

الفاعل مـــن يعلم، وهـــذا ما ياأبـــاه مذهبه ومذهب 

اأهل البـــ�سرة، وقد اأوماأت اإىل غـــر�سي فيما يجوز 

اأن تكـــون الـــواو فيـــه حمذوفة مـــن قولـــه: )�سنزيد 

املح�سنن( يف �سورة الأعـــراف وثابتة فيه يف �سورة 

البقرة، فتاأملوه فاإنه م�ساألة م�سكلة يف النحو تفهموه 

)2(

اإن �ساء اهلل«

)جـ( مراعاة التخ�سي�ض ال�سابق بالحق من مثله.

اأ�سل معنـــى )ِمن( ابتـــداء الغاية. تقول: �سرت 

مـــن مو�سع كـــذا اإىل مو�سع كـــذا. ويف الكتاب: من 

فالن اإىل فـــالن. اإمنا يريد: ابتـــداوؤه فالن. وتكون 

للتبعيـــ�س نحـــو قولـــك: هـــذا مـــن الثـــوب. وهـــذا 

منهـــم تقـــول: اأخـــذت بع�س مالـــه، وتقـــول: اأخذت 

.
)3(

من ماله

وقـــد وردت كلمـــة )منهـــم( يف اآيـــة الأعـــراف 

ِيَن َظلَُم��واْ ِمۡنُهۡم قَۡوًل َغرۡيَ  َل ٱلَّ - 162 -: { َفَب��دَّ

ِي قِيَل لَُهۡم }، ومل تذكر يف م�سابهتها يف البقرة  ٱلَّ
ِي  ِي��َن َظلَُمواْ قَ��ۡوًل َغرۡيَ ٱلَّ َل ٱلَّ – 59 - : { َفَب��دَّ

قِيَل لَُهۡم ..}  
فمـــا احلكمة التي ميكـــن لنظرية البنـــاء الن�سقي اأن 

ت�سهم يف بيانها؟

اجلـــواب: »اأن اأول القـــ�سة يف �سورة الأعـــراف 

مبنـــي علـــى التخ�سيـــ�س والتمييـــز بدليـــل لفـــظ 

ٌة  مَّ
ُ
)مـــن(؛ لأنه قـــال تعـــاىل: { َوِمن قَۡوِم ُم��وَسٰٓ أ

َيۡه��ُدوَن بِٱۡلَِقّ َوبِ��هِۦ َيۡعِدلُوَن } )الأعـــراف:159(، 
ِيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم ..} فاأتى يف اآخر  َل ٱلَّ وقال: { َفَبدَّ

ما حكى عنهم من مقابلة نعم اهلل عليهم بتبديلهم 

(1)  �سرح كتاب �سيبويه لل�سريايف 10/1 
(2)  درة التنزيل 232/1–235  

(3)  انظر الكتاب ل�سيبويه 307/2، املقت�سب للمربد 44/1، الأ�سول لبن ال�سراج 
 409/1

ما قـــدم به القـــول اإليه فاأتى بلفـــظ )من( التي هي 

للتخ�سيـــ�س والتمييـــز بناء علـــى اأول الق�سة التي 

 ..}؛ 
ِقّ ٌة َيۡه��ُدوَن بِٱۡلَ مَّ

ُ
هـــي: { َوِمن قَۡوِم ُم��وَسٰٓ أ

ليكـــون اآخر الكالم لأوله م�ساوقا، وعجزه ل�سدره 

مطابقـــا، فيكـــون الظاملـــون مـــن قول مـــو�سى باإزاء 

الهادين منهم، وهناك ذكر اأمة هادية عادلة، وهنا 

ذكـــر اأمة مبدلـــة عاديـــة مائلة، وكلتاهمـــا من قوم 

مـــو�سى، فاقت�ست الت�سوية يف املقابلة ذكر )منهم( 

يف �سورة الأعراف.

واأمـــا يف �سورة البقرة فاإنه مل ُتـــنَب الآيات التي 

ِي��َن َظلَُمواْ قَ��ۡول ..} على  َل ٱلَّ قبـــل قولـــه: { َفَبدَّ

تخ�سيـــ�س وتبعي�س فتحمل الآية الأخرية على مثل 

ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ  حالها، األ تـــرى اأنه قال: { َيَٰبِنٓ إِۡس��َر

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُك��ۡم ..} )البقـــرة:47( 
َ
نِۡعَم��ِتَ ٱلَّ��ِتٓ أ

ثـــم تكـــرر اخلطـــاب لهـــم اإىل اأن انتهـــى اإىل قوله: 

نَزنۡلَ��ا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنَّ 
َ
{ َوَظلَّۡلَن��ا َعلَۡيُكُم ٱۡلَغَماَم َوأ

��ۡلَوٰىۖ ..} )البقـــرة:57(، وقولـــه: { ِإَوۡذ قُۡلَن��ا  َوٱلسَّ
ٱۡدُخلُواْ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة ..} )البقرة:)5(، وتعقبه بقوله: 
ِيَن َظلَُمواْ .. } فلم يحتج اإىل )منهم(؛  َل ٱلَّ { َفَبدَّ

لأنـــه مل يتقدمـــه ما تقـــدم يف �سورة الأعـــراف مما 

)4(

يقت�سيها«

ومما يندرج حتت هذا املبحث: ذكر املفعول به 

وحذفه ات�ساقا.

اإن »حـــذف ما يعلم جائـــز« كما يقول ابن مالك 

)5(

يف اخلال�سة:

وحذُف ما ُيعلُم جــائٌز كما

تقوُل زيٌد بعَد َمْن عندكما

والربهان   ،38، 39/1 التاأويل  مالك  وانظر   ،238–236/1 التنزيل  درة     (4)
للكرماين �س 74 

(5)   انظر الت�سريح خلالد الأزهري 1 /221
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وين�سحـــب ذلك على املفعول بـــه؛ فاإنه اإذا فهم 

مـــن الـــكالم، اأو �سيق لغـــر�س ح�سن فيـــه احلذف؛ 

)1(

ُحِذف، واإل �سر حذفه، كما يقول ابن مالك:

ْر وحــــذَف ف�سلٍة اأِجْز اإن مل َي�سِ

ْر  كَحْذِف ما �سيَق جواًبا اأو ُح�سِ

ومن �سور املفعـــول به اأنه قد ياأتي ا�سما ظاهرا 

اأو �سمـــريا اأو جملة اأو �سبه جملـــة كما هو معلوم يف 

الأعاريـــب، وذكر املفعـــول به يف كتاب اهلل تعاىل يف 

تلك ال�سور، وورد اأي�سا حمذوفا، معلوما من �سياق 

الآي؛ ويف كلٍّ حكمـــة، وتعيننا نظرية البناء الن�سقي 

علـــى اإدراك بعـــ�س تلك احلكمـــة، كُمَفـــ�سر وُمَبّن 

لتتابع الكالم على ن�سق يالئم بع�سه بع�سا.  

ومن ذلك ورود الفعل )َكّذَب( م�ستوفيا مفعوله 

لفظا يف اآياٍت، ومكتفيا باإدراكه من ال�سياق من غري 

ت�سريح بـــه يف اأخرى، كقوله تعاىل: { تِۡلَك ٱۡلُقَرٰى 

ۢنَبآئَِه��اۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُس��لُُهم 
َ
َنُق��صُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

بُواْ ِمن َقۡبُلۚ َكَذٰلَِك  بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَما َكنُواْ ِلُۡؤِمُنواْ بَِما َكذَّ
ٰ قُلُوِب ٱۡلَكٰفِرِيَن } )الأعراف:101(.  ُ َعَ َيۡطَب��ُع ٱللَّ

فلم ي�سرح مبفعول )كذبوا(.

وقـــال �سبحانه: { ُث��مَّ َبَعۡثَنا ِمۢن َبۡعِدهِۦ رُُس��ًل 

إَِلٰ قَۡوِمِه��ۡم فََجآُءوُه��م بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَما َكنُ��واْ ِلُۡؤِمُنواْ 
ٰ قُلُوِب  بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡب��ُلۚ َكَذٰلَِك َنۡطَب��ُع َعَ بَِم��ا َكذَّ
ٱلُۡمۡعَتِدي��َن } )يون�ض:74(. فاأوقع �سبه اجلملة )به( 

موقع املفعول.

فهاتان اآيتـــان مت�سابهتان لفظـــا، فاأما فعل اآية 

الأعـــراف الـــذي مل يذكـــر مفعوله فهـــو للبناء على 

َقۡواْ  ۡهَل ٱۡلُق��َرىٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
ما قبلهـــا وهو: { َولَۡو أ

ۡرِض َوَلِٰكن 
َ
َمآءِ َوٱۡل َن ٱلسَّ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكٰٖت ِمّ

(1)   انظر الت�سريح خلالد الأزهري 472/1

َخۡذَنُٰهم بَِما َكنُواْ يَۡكِسُبوَن } )الأعراف:96( 
َ
بُواْ فَأ َكذَّ

فقوله: )ولكن كذبوا( مل يذكر له مفعول، »وان�ساقت 

ۡهُل 
َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
الآيـــات بعد التحذير املتوايل بقولـــه: { أ

ُس��َنا })الأعراف:97( ثم ختمت 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ٱۡلُقَرىٰٓ أ

ۢنَبآئَِهاۚ 
َ
بقولـــه: { تِۡلَك ٱۡلُق��َرٰى َنُقصُّ َعلَۡيَك ِم��ۡن أ

َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُس��لُُهم بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَم��ا َكنُواْ ِلُۡؤِمُنواْ 
. فختم 

)2(

بُواْ ِمن َقۡب��ُلۚ } )الأعـــراف:101(« بَِم��ا َكذَّ
)3(

الآيات مبثل ما بداأ به كما يقول الكرماين.

واأما قوله تعاىل يف �سورة يون�س 74: {َفَما َكنُواْ 

بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡب��ُلۚ } واإثبات املفعول  ِلُۡؤِمُن��واْ بَِما َكذَّ
بـــه هنا؛ فالأن قبلـــه ق�سة نوح عليه الـــ�سالم، وهي 

 نُوٍح..} )يون�ض:71( . ثم بعده: 
َ
{ َوٱتۡ��ُل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َعُهۥ ِف ٱۡلُفۡلِك} ثم بعده:  ۡيَنُٰه َوَمن مَّ بُوهُ َفَنجَّ { فََكذَّ

بُ��واْ ِبَ ٔاَيٰتَِن��اۖ} )يون�ض:73( ،  ِيَن َكذَّ ۡغَرۡقَن��ا ٱلَّ
َ
{َوأ

فجاءت )كذب( متعدية مثل ما قبلها. 

»وملـــا وقعـــت الإ�سارة يف قوله: { ُث��مَّ َبَعۡثَنا ِمۢن 

َبۡعِدهِۦ رُُسًل إَِلٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَما َكنُواْ 
بُواْ بِهِۦ ِم��ن َقۡبُلۚ } اإىل تكذيب من  ِلُۡؤِمُن��واْ بَِما َكذَّ
كـــذب من قوم نوح، اختـــري تعدية الفعل املكرر على 

الفعل الأول؛ ليعلم اأن هذا الفعل معنّي به ما تقدم، 

فلمـــا جاء ذلك متعديا جاء هـــذا مثله. وملا مل يجئ 

يف الآيـــة التـــي يف �سورة الأعـــراف متعديـــا مل يجئ 

)4(

فيما بني عليه اإل حمذوف املفعول به«

(2)  درة التنزيل 607/2–609
} يف هذه ال�سورة ويف يون�س  بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُلۚ  (3)   قال الكرماين : »قوله {بَِما َكذَّ
ۡهَل ٱۡلُقَرىٰٓ َءاَمُنواْ} 

َ
نَّ أ

َ
ۦ } لأن اأول الق�سة يف هذه ال�سورة {َولَۡو أ بُواْ بِهِ { بَِما َكذَّ

الباء فختم الق�سة مبثل  َخۡذَنُٰهم} ولي�س بعدها 
َ
فَأ بُواْ  َكذَّ ويف الآية {َوَلِٰكن 

بُواْ ِبَ ٔاَيٰتَِناۖ}  ۡيَنُٰه} {َكذَّ بُوهُ َفَنجَّ ما بداأ به وكذلك يف يون�س وافق ما قبله {فََكذَّ

ۦ } وذهب بع�س اأهل العلم اإىل اأن ما يف  بُواْ بِهِ فختم مبثل ذلك فقال { بَِما َكذَّ

بُوهُ}  رُُسِلۖ} و{َكذَّ بُواْ  الباء نحو قوله {فََكذَّ التكذيب فبغري  العقالء من  حق 

بُواْ ِبَ ٔاَيٰتَِناۖ} وغريها وعند املحققن  وغريه وما يف حق غريهم بباء نحو {َكذَّ

تقديره فكذبوا ر�سلنا برد اآياتنا حيث وقع«.  الربهان �س 125 

(4)  درة التنزيل 607/2–609
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وعكـــ�س ابُن الزبـــري التوجيـــَه ال�سابـــق، وجعل 

الآيات من قبيـــل الإيجاز والكتفاء؛ اإذ اإنه قد �سبق 

وَن َعن َسبِيِل  يف �سورة الأعراف – 86 - : {َوتَُصدُّ

ِ َم��ۡن َءاَم��َن بِهِۦ} وقولـــه – 87 - : { ِإَون َكَن  ٱللَّ
رِۡس��ۡلُت بِهِۦ َوَطآئَِفٌة 

ُ
ِٓي أ نُك��ۡم َءاَمُنواْ بِٱلَّ َطآئَِفٌة ِمّ

َّ��ۡم يُۡؤِمُنواْ } ثم قـــال بعـــُد – 101 - : { َفَما َكنُواْ  ل
بُ��واْ } وقع الكتفاء مبـــا تقدم من  ِلُۡؤِمُن��واْ بَِما َكذَّ
رِۡس��ۡلُت بِهِۦ} والـــذي اأر�سل به هو 

ُ
ِٓي أ قولـــه: {بِٱلَّ

الذي طلب منهم الإميان به فح�سل املق�سود. واأما 

بُواْ بِهِۦ  قولـــه يف يون�س: { َفَما َكنُ��واْ ِلُۡؤِمُنواْ بَِما َكذَّ

ِمن َقۡب��ُلۚ } فاإنه ملا تقدم هنا ما تقـــدم هناك فلم 
يكن بد مـــن الإتيان بال�سمري ليحـــ�سل ما وقع من 

 
)1(

التكذيب ولرتتبط ال�سلة باملو�سول.

وتوجيهه مع احتمال �سحته فاإنه اأي�سا مل يخرج 

عن مفهـــوم البناء الن�سقـــي، الذي يعتمـــد مراعاة 

ال�سابـــق والبنـــاء عليه ذكـــًرا اأو اكتفـــاًء؛ كالكتفاء 

بذكر )ما( يف اآيٍة عـــن اإعادتها فيما بعدها، كقوله 

ّ َنۡفٖس َظلََمۡت 
نَّ لُِكِ

َ
تعـــاىل: يف �سورة يون�س { َولَۡو أ

ُواْ 
َ
ا َرأ واْ ٱنلََّداَمَة لَمَّ َسُّ

َ
ۡرِض َلۡفَتَدۡت بِ��هِۦۗ َوأ

َ
َما ِف ٱۡل

ٱۡلَعَذاَبۖ َوقُِضَ بَۡيَنُهم بِٱۡلقِۡس��ِط َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن ٥٤ 
َل إِنَّ وَۡع��َد 

َ
ۡرِضۗ أ

َ
��َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ َم��ا ِف ٱلسَّ َل إِنَّ لِلَّ

َ
أ

ۡكَثَُه��ۡم َل َيۡعلَُموَن ٥٥ } .. 
َ
ِ َح��قٌّ َوَلِٰك��نَّ أ ٱللَّ

حذفت )ما( يف الآية الثانية لتقدم ذكرها يف الآية 

)2(

الأوىل.

املبحث الثالث: التقدمي والتاأخري.

لأجـــزاء اجلملـــة العربيـــة ُرَتـــٌب حمفـــوٌظ اأ�سُلهـــا، 

فالفاعـــل مثـــال ل ياأتي قبـــل فعله، ومـــا له الـــ�سدارة له 

التقـــدم، واملفعول اأ�سله بعد الفعـــل والفاعل، ثم لعار�س 

لفظي اأو غر�س بالغي تخالف هذه الأجزاء اأ�سل رتبتها؛ 

(1)  انظر مالك التاأويل لبن الزبري 212/1
(2)  درة التنزيل 705/2

فاملفعـــول به يتقـــدم على فاعلـــه اإذا كان �سمريا مت�سال 

والفاعـــل ا�سمـــا ظاهرا، و�سبـــه اجلملة له حريـــة الرتبة 

وُيت�سامح فيه، ويتقدم وجوبا اإذا وقع خربا واملبتداأ نكرة، 

)3(

اإىل اآخر مباحث النحو؛ يقول ابن مالك:

الأ�سل يف الفاعل اأن يت�ســــــــال 

والأ�سل يف املفـعول اأن ينف�سال

وقد يجـــــــــاء بخـــالف الأ�ســـل 

وقد يجي املفعــــول قــــبل الفعـل

واأخــــر املفعول اإن لــب�س حـــــذر 

اأو اأ�سمـر الفاعل غري منح�سر

 والبالغـــّي - وبخـــا�سة اأ�سحـــاب نظريـــة النظـــم - 

يهتمون باأثر ذلك يف املعنى؛ ويجعلون الأثر �سببا، ف�سبب 

التقـــدمي قد يكون الهتمام اأو التاأكيد ... اإلخ. اأما نظرية 

البنـــاء الن�سقي فاإنها ت�سعى اإىل تف�سري التقدمي والتاأخري 

بالنظر اإىل الرتكيـــب النحوي ال�سابق اأو الالحق للكالم. 

ول تعـــار�س يف بيـــان احلكمة من رتبة �سبـــه اجلملة بناء 

على ن�سق الآي مع مراعاة دللة الهتمام والتاأكيد. 

وقـــال �سبحانـــه وتعاىل يف قـــ�سة نوح عليـــه ال�سالم: 

ا  ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما نََرىَٰك إِلَّ بََشٗ {  َفَقاَل ٱلَۡمَلُ ٱلَّ

ِي 
ۡ
أ َراذنُِلَا بَادَِي ٱلرَّ

َ
ِيَن ُهۡم أ َبَعَك إِلَّ ٱلَّ ۡثلََنا َوَم��ا نََرىَٰك ٱتَّ ِمّ

َوَما نََرٰى لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضِۢل بَۡل َنُظنُُّكۡم َكِٰذبنَِي ٢٧ 
ِبّ َوَءاتَىِٰن رَۡحَٗة  ن رَّ َِّنةٖ ِمّ ٰ بَي

رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت َعَ
َ
قَاَل َيَٰقۡوِم أ

ۡن ِعنِدهِۦ ..} )هود:27-)2( ِمّ
وقولـــه �سبحانـــه يف قـــ�سة �سالـــح عليـــه الـــ�سالم يف 

ا َقۡبَل  ال�سورة نف�سها: { قَالُواْ َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجّوٗ

ا  مَّ َنا لَِف َش��ّكٖ ِمّ ۡعُبَد َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا ِإَونَّ ن نَّ
َ
َتۡنَهىَٰنآ أ

َ
َهَٰذۖآ أ

َِّنةٖ  ٰ بَي
رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت َعَ

َ
تَۡدُعونَآ إَِلۡهِ ُمرِيٖب ٦٢ قَاَل َيَٰقۡوِم أ

ِبّ َوَءاتَىِٰن ِمۡنُه رَۡحَٗة ..} )هود:63-62( ن رَّ ِمّ

(3)  انظر �سرح الألفية لالأ�سموين 403/1 ،402
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ْنِ �سواٌء  فاإن املعنين واحـــد يف املو�سعن، وقول النبيَّ

لأمتيهمـــا، واإمنا اختلفا باإخبار اهلل تعاىل يف مو�سع خرٍب 

قّدم فيه املفعول الثاين على اجلار واملجرور؛ لإجراء هذا 

 
)1(

الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبله.

ومعنى »على ما جرى عليـــه الفعل الذي قبله« معناه: 

ۡثلََنا  }  ا ِمّ اأنـــه قد �سبق يف قـــ�سة نوح: { َما نََرىَٰك إِلَّ بََشٗ

َبَعَك } ثم بعـــده: { بَۡل َنُظنُُّكۡم  وقولـــه: { َوَما نََرىَٰك ٱتَّ

َكِٰذبِ��نَي }؛ فتقدمت اأفعال ثالثة كل واحد منها يتعدى 
اإىل مفعولـــن، واملفعول الثاين منهما ل يحجزه عن الأول 

جِرَي هذا الفعل الذي هو: { َوَءاتَىِٰن رَۡحَٗة 
ُ
�سبـــه جملة؛ فاأ

ۡن ِعنِدهِۦ } جمرى تلك الأفعال التي وقعت { َوَءاتَىِٰن }  ِمّ
يف جوابها؛ فبا�سر مفعوله دون حاجز.

اأمـــا يف قـــ�سة �سالـــح عليـــه الـــ�سالم فقولـــه تعاىل: 

{ َوَءاتَىٰ��ِن ِمۡنُه رَۡحَٗة } �سِبق بقولـــه: { َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت 

ا }  ا َقۡبَل َهٰ��َذآۖ }، فوقع خـــرب كان { َمرُۡجّوٗ فِيَن��ا َمرُۡج��ّوٗ
ـ وهـــو منزلـــة املفعول لهـــا ـ وقد تقدمه اجلـــار واملجرور؛ 

فجرى اجلـــواب يف ق�سة �سالح جمـــرى البتداء يف هذا 

املعنـــى، فرتجح يف هذا املكان تقـــدمي اجلار واملجرور يف 

قوله تعاىل: { َوَءاتَىِٰن ِمۡن��ُه رَۡحَٗة } على املفعول الثاين، 

كمـــا ترجـــح يف قـــ�سة نوح تقـــدمي املفعـــول علـــى اجلار 

)2(

واملجرور.

ويجـــوز اأن يكـــون تقـــدمي اجلـــار واملجـــرور يف ق�سة 

�سالح للتاأكيد؛ ملا يحرز تقدميه من التاأكد ويعيه مفهومه 

مـــن اأن الرحمة منـــه �سبحانه ل ي�سرك فيهـــا غريه، فهو 

خمـــ�سو�س ل يح�سل مع تاأخريه. فتقـــدمي هذا ال�سمري 

ُۥ ُكُفًوا  املجرور كتقدميه يف قوله �سبحانه: {َولَۡم يَُكن لَّ

َح��ُدۢ ٤  } )الإخـــال�ض:4( فلمـــا بالغـــوا يف قبح اجلواب 
َ
أ

بالـــغ �سالح عليـــه ال�سالم يف رد مقالهـــم، فقدم املجرور 

(1)  درة التنزيل 717/2 - 715 
(2)   انظر: درة التنزيل 717/2، الربهان للكرماين 144

لتاأكيـــد اأن الرحمة من عنـــد اهلل تعـــاىل: { َوَءاتَىِٰن ِمۡنُه 

)3(

رَۡحَٗة }
- ووقـــع يف اآيتـــن مت�سابهتـــن اأخريـــن نحـــو الآيتن 

 :  )126 )الآيـــة  عمـــران  اآل  �سورة  ففـــي  املتقدمتـــن، 

ٰى لَُكۡم َوِلَۡطَمئِنَّ قُلُوُبُكم بِهِۦۗ  ُ إِلَّ بُۡشَ { َوَما َجَعلَُه ٱللَّ

ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَِكيِم}  َوَما ٱنلَّۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
ُ إِلَّ  ويف �سورة الأنفـــال )الآية 10( : {َوَما َجَعلَُه ٱللَّ

 ِۚ ٰى َوِلَۡطَمئِنَّ بِهِۦ قُلُوُبُكۡمۚ َوَما ٱنلَّۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱللَّ بُۡشَ
َ َعزِي��ٌز َحِكيٌم} . فذكرت كلمة )لكم( يف الأوىل،  إِنَّ ٱللَّ
ومل تذكـــر يف الأخـــرى. واأخـــر )بـــه( يف الأوىل وقدم يف 

الثانية.

اأمـــا ذكـــر { لَُكۡم } فال يـــ�ساأل عنه لأنـــه جاء على 

الأ�سل، واإمنـــا ي�ساأل عن حذفها يف اآية الأنفال، واجلواب 

اأن مـــن عنـــا�سر البنـــاء الن�سقـــي يف القـــراآن: الكتفـــاء 

وال�ستغناء، فقد تقدمت { لَُكۡم } يف الآية التي قبلها: 

ُكم  ِنّ ُمِمدُّ
َ
{إِۡذ تَۡس��َتغِيُثوَن َربَُّكۡم فَٱۡس��َتَجاَب لَُكۡم أ

��َن ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ ُمۡردِفنَِي} )الآية: 9(، وقبلها اأي�سا  ۡلٖف ِمّ
َ
بِأ

نََّه��ا لَُكۡم } 
َ
آئَِفَت��نۡيِ أ ُ إِۡح��َدى ٱلطَّ { ِإَوۡذ يَعُِدُك��ُم ٱللَّ

)الآية: 7( فاأغنت عن اإعادتها بلفظها ومعناها.

»فلمـــا قـــال: { فَٱۡس��َتَجاَب لَُك��ۡم } علـــم اأنه جعل 

بـــ�سرى لهم، فاأغنت { لَُك��ۡم } الأوىل بلفظها ومعناها 

عـــن الثانية، ويف الآيـــة الأوىل مل يتقدم ما يقوم مثل هذا 

املقام، فاأتى بقوله: { لَُكۡم } على الأ�سل.

واأمـــا تاأخري { بِهِ } بعد قولـــه: { قُلُوُبُكم } فالأنه 

ملا اأخر اجلار واملجرور يف الكالم الأول، وهو قوله تعاىل: 

ٰى لَُك��ۡم ..}، وعطف الكالم  ُ إِلَّ بُۡشَ { َوَما َجَعلَ��ُه ٱللَّ

الثاين عليه، وقد وقع فيـــه جار وجمرور وجب تاأخريهما 

(3)  انظر مالك التاأويل 256/2
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يف اختيار الكالم ليكون الثاين كالأول يف تقدمي ما الكالم 

)1(

اأحوج اإليه، وتاأخري ما قد ي�ستغني عنه.« 

ويجوز اأن القلوب قدمت على املجرور اعتناء وب�سارة 

ليمتاز اأهلها ممن لي�س لهم ن�سيب؛ لأنه قد تقدم يف اآية 

ن فَۡورِهِۡم } والإخبار عن عدوهم  تُوُكم ِمّ
ۡ
اآل عمران: { َوَيأ

فاختلـــط ذكـــر الطائفتن و�سمهمـــا كالم واحد فجردت 

الب�سارة ملن هدى منهما واأنها لأولياء اهلل املوؤمنن فجيء 

ب�سمري خطابهم مت�سال بالم اجلر املقت�سية ال�ستحقاق 

فقيـــل »ب�سرى لكم » وبن اأن قلوبهـــم هي املطمئنة بذلك 

فقيل: { َوِلَۡطَمئِنَّ قُلُوُبُكم بِهِۦۗ } )اآل عمران:126(

اأمـــا اآية الأنفال فلـــم يتقدم فيها ذكـــر لغري املوؤمنن 

فلـــم يحتج اإىل ال�سمري اخلطابـــي يف لكم واأي�سا فاإن اآية 

 ُ الأنفـــال قد تقدم قبلها قوله تعـــاىل: { ِإَوۡذ يَعُِدُكُم ٱللَّ

َها لَُكمۡ } )الأنفـــال:7(؛ فاأغنى عن  نَّ
َ
آئَِفَتنۡيِ أ إِۡح��َدى ٱلطَّ

عودتـــه فيمـــا بعده اكتفاء مبـــا قد ح�سل ممـــا تقدم من 

)2(

تخ�سي�سهم بذلك.

ومما ت�ستعن به نظرية الن�سق على التوجيه ا�ستيفاُء 

الفعـــل ملعمولته اأو ال�ستغنـــاء عنها والكتفـــاء مبا بنيت 

عليهـــا الآية؛ لأنه اإذا قوي حكـــم الفعل يف مكان وجب اأن 

)3(

يرتب ما يتعدى اإليه على الأ�سل.

بًة،  فاملق�سود بقوة الفعل هنا ا�ستيفاوؤه معمولِته ُمرتَّ

ُكلُواْ ِمۡنُه 
ۡ
َر ٱۡلَۡح��َر ِلَأ ِي َس��خَّ كقولـــه تعاىل: { َوُهَو ٱلَّ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ َوتََرى ٱۡلُفۡلَك  َلۡٗما َطرِّيٗ
َمَواِخ��َر فِيهِ َوِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡش��ُكُروَن }  

)النحل:14(

وقـــال �سبحانه: {َوَما يَۡس��َتوِي ٱۡلَۡح��َراِن َهَٰذا َعۡذٌب 

ُكلُوَن 
ۡ
ٖ تَأ

َجاٌجۖ َوِمن ُكّ
ُ
ابُُهۥ َوَهَٰذا ِمۡلٌح أ فَُراٌت َس��آئٌِغ َشَ

(1)  درة التنزيل 370/1–371
لبن  املثاين  ك�سف   ،92 �س  للكرماين  الربهان  انظر   ،89/1 التاأويل  مالك    (2)

جماعة �س 132 

(3)  درة التنزيل 287/2

ا َوتَۡس��َتۡخرُِجوَن ِحۡلَيٗة تَۡلبَُس��وَنَهاۖ َوتََرى ٱۡلُفۡلَك  َلۡٗما َطرِّيٗ
فِيهِ َمَواِخ��َر ِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡش��ُكُروَن}. 

)فاطر:12(

فاآية النحل ُبَنَيت علـــى تاأخري املجرورات عما تعلقت 

به، وجرى الكالم جريا واحدا للتنا�سب والت�ساكل، فقيل: 

ُكلُواْ ِمۡنُه }، و{ َوتَۡس��َتۡخرُِجواْ ِمۡنُه }، و{ َمَواِخَر 
ۡ
{ ِلَأ

فِيهِ }. 
اأما اآية فاطـــر فمبنية على تقدم املجـــرور على ما به 

ُكلُوَن } 
ۡ
ا } ، و{ تَأ ُكلُوَن َلۡٗما َطرِّيٗ

ۡ
ٖ تَأ

تعلق: { َوِمن ُكّ

} املتاأخر عنـــه، فنا�سب ذلك  ٖ
هـــو  العامل يف {َوِم��ن ُكّ

تاأخـــر العامل اأي�سا يف املجرور الثـــاين؛ ليتنا�سب الكالم 

 
)4(

ببناء اآخره على ما بنى اأوله.

وممـــا يتعلـــق برتبـــة املفعـــول بـــه اأيـــ�سا قولـــه تعاىل 

لُوَن ٨١  وَّ
َ
يف �سورة املوؤمنـــون: { بَ��ۡل قَالُواْ ِمۡثَل َما قَ��اَل ٱۡل

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن ٨٢ لََقۡد 
َ
ءَِذا ِمۡتَنا َوُكنَّا تَُراٗبا وَِعَظًٰم��ا أ

َ
قَالُ��ٓواْ أ

َسِٰطرُي 
َ
وُِعۡدنَ��ا َنُۡن َوَءابَآُؤنَ��ا َهَٰذا ِمن َقۡبُل إِۡن َهٰ��َذآ إِلَّ أ

لنَِي ٨٣}. وَّ
َ
ٱۡل

ءَِذا 
َ
ِيَن َكَف��ُرٓواْ أ وقـــال يف �سورة النمـــل: { َوقَاَل ٱلَّ

ئِنَّا لَُمۡخرَُجوَن ٦٧ لََقۡد وُِعۡدنَا َهَٰذا َنُۡن 
َ
ُكنَّ��ا تَُرٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ أ

لنَِي ٦٨ } . وَّ
َ
َسِٰطرُي ٱۡل

َ
َوَءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل إِۡن َهَٰذآ إِلَّ أ

ففـــي اآية املوؤمنـــون التزم املفعول بـــه { َهَٰذا } رتبته 

ـــد نائب الفاعل { َنۡ��ُن } وعن املعطوف  واأخـــر عن موؤكِّ

عليـــه { َءابَآُؤنَا }؛ بنـــاء على التزام الرتـــب يف عنا�سر 

الـــكالم ال�سابـــق الـــذي يبـــداأ بالفعـــل ثـــم بالفاعـــل يليه 

املفعول، وتاأخر خرب كان الذي هو يف معنى املفعول { ُكنَّا 

تَُراٗب��ا } ومل ياأت بعده معطوفا مرفوعـــا على ال�سمري يف 

(4)   مالك التاأويل 296/2. وانظر درة التنزيل 782/2–788
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{ ِمۡتَن��ا }؛ ولأن الأ�سل اإذا اأجرى عليه ال�سيء اأوىل من 

غريه، فاقت�سى ذلك جميء املفعول بعُد متاأخرا متنا�سقا 

{ لََقۡد وُِعۡدنَا َنُۡن َوَءابَآُؤنَا َهَٰذا }
اأما اآيـــة النمل فقـــد تقدمها تاأخر املعطـــوف املرفوع 

وتقـــدم خرب كان املن�سوب { ُكنَّا تَُرٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ }، فالئم 

اأن ياأتـــي بعدهـــا ما ينا�سقهـــا ويبنى عليهـــا، فاأخر توابع 

)1(

املرفوع { َنُۡن َوَءابَآُؤنَا } وقدم املفعول { َهَٰذا }. 

ف�سبحان احلكيم اخلبري، فاإن كالمه ل ياأتيه الباطل 

من بن يديه ول من خلفه، ونظمه معجز نحوا ودللة. 

اخلامتة

ويف ختـــام هـــذا البحـــث ميكن عـــر�س اأهـــم نتائجه 

وتو�سياته على النحو التايل:

● اأول: النتائج:

1- اإعجـــاز القـــراآن قد يكـــون يف تراكيـــب جمله وبناء 
األفـــاظ اآياتـــه، وليـــ�س �سرطـــا اأن يـــ�سم اإىل ذلك 

الرتاكيـــب،  مـــن دللـــة هـــذه  املتلقـــي  ما يفهمـــه 

فالإعجـــاز واقع لفظـــا ومعنى، دللـــة وتركيبا، كل 

على حدة اأو جمموعا. 

النـــ�سق يخالف النظـــم والعالقة بينهمـــا متكاملة   -2
ل متباينة، واأ�سل الن�سق: »ما جاء من الكالم على 

نظام واحـــد« اأو »تتابع الكالم علـــى بناء متالئم«. 

وقـــد عرفت البناء الن�سقي باأنـــه: »مالءمة تركيب 

اآخـــر الآية اأوَلهـــا«. وبعبارة قريبة هـــو: »حمل اآخر 

ى اللغوي«. الآية على اأولها؛ للم�ساكلة اأو للمقت�سَ

3- البنـــاء الن�سقي دليل علـــى ال�سبك والإحكام يف لغة 
القراآن وتراكيبه، واأمارة على اإعجازه.

ُيَعـــّد اخلطيب الإ�سكايف اأبـــرز من ُعِني بهذا البناء   -4

(1)  درة التنزيل 888/2–889

يف اأثنـــاء توجيهـــه مت�سابـــه القـــراآن يف كتابه »درة 

التنزيل وغرة التاأويل«.

للبنـــاء الن�سقـــي اأنـــواع عدة ومـــن اأهمهـــا: الن�سق   -5
الدليل، ون�سق امل�ساكلـــة، والن�سق النحوي. وحتت 

هذه الأنواع �سور كثرية.

اأهـــم �سور »البناء الن�سقـــي النحوي« ثالثة: الأول:   -6
التخفيـــف والتوفيـــة. والثـــاين: الذكـــر واحلذف. 

والثالـــث: التقـــدمي والتاأخري. وهو ليـــ�س حم�سورا 

فيها، واإمنا هي الأبرز والأجلى.

جـــاء مبحث التخفيـــف والتوفية مبنيا على م�ستوى   -7
احلرف )كما يف تخفيـــف النون من »يكن«( وعلى 

م�ستوى التعلق والعوامل والإعراب.

و�سمـــل مبحث الذكـــر واحلذف العمـــدة والف�سلة   -(
علـــى ال�سواء، ومل يُك قا�سرا علـــى باب دون اآخر؛ 

بـــل ا�ستطـــاع املبحث من خـــالل اآيـــات حم�سورة 

اإبراز البناء الن�سقـــي يف احلرف واملوقع الإعرابي 

والفاعل واملفعول ...

ويف مبحـــث التقـــدمي والتاأخري، ظهر بجالء الفرق   -9
بن النظم والنـــ�سق والعالقة بينهمـــا، واأن نظرية 

البنـــاء الن�سقـــي �سعت يف هذا املبحـــث اإىل تف�سري 

التقـــدمي والتاأخـــري بالنظر اإىل الرتكيـــب النحوي 

ال�سابق اأو الالحق للـــكالم. واأن من عنا�سر البناء 

الن�سقي: الكتفاء وال�ستغناء.

● ثانيا: التو�سيات:

ل يجـــوز اإخ�ساع الن�س القراآين للنظريات اللغوية   -1
احلديثة بو�سفهـــا معيارا حاكمـــا؛ واإمنا ي�سرت�سد 

بها لو�سف البنية اللغوية لالآيات وبيان اإعجازها.

تطبيـــق فكرة »البنـــاء الن�سقي« علـــى كالم العرب   -2
منظومـــه ومنثـــوره، وبيـــان اأثـــر ذلـــك يف �سبـــك 

الن�سو�س واإحكامها.
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درا�سة تلـــك النظرية من الناحيـــة البالغية وعقد   -3
املقارنات املو�سعة بـــن الإ�سكايف واجلرجاين، اأي: 

بن الن�سق والنظم.

والتـــوازي  الن�سقـــي  البنـــاء  بـــن  الفـــروق  درا�سة   -4
بو�سفهما من معايري ال�سبك والإحكام.
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ن�سعـــى مـــن خالل هذا البحث اإىل درا�سة ثوابـــت الفعل التوا�سلي يف �سقه الل�س�ين، مركزيـــن على تطور جمموعة من 

املق�ربـــ�ت التـــي جعلت من مكون�ت ووظ�ئف الـــ�سريورة التوا�سلية مو�سوع� له�. و�سنبني كيـــف اأن التحوالت التي �سهدته� 

جمموعة من احلقول املعرفية ك�ن له� دور يف تطوير الدرا�س�ت التوا�سلية ب�عتب�ره� جم�ال علمي� بيني�.
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Communication:
its linguistic basics and cognitive implications
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Qadi Ayyad Universty. Marrakech. Morocco
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Abstract: 

We aim through this research to study the basics of the communicational act in its 
linguistic aspect. Our focus will be on the development of the concept of communication in 
different scientific fields. Several models based on interdisciplinary approach contributed 
to the deconstruction of the components and functions of communication.
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مقدمة:

اقرتن البحـــث يف م�هية التـــوا�سل ومكون�ته وثوابته 

ووظ�ئفه واآلي�ته ب�لتطورات املتالحقة للحي�ة االقت�س�دية 

وال�سي��سيـــة والعلمية والتكنولوجية والرتبوية للمجتمع�ت 

احلديثة.

تتقـــ��سم جمموعـــة مـــن العلـــوم النظـــر يف مقوم�ت 

التـــوا�سل ومقت�سي�تـــه، ومـــن ال�سعـــب اإيجـــ�د قـــوا�سم 

معرفيـــة ومنطلق�ت نظريـــة اأو منهجية م�سرتكة بني هذه 

املق�ربـــ�ت. فهن�ك من جهة تنـــوع يف تخ�سي�ش جم�الت 

التوا�سل يعك�ش اإىل حد بعيد القيمة املعرفية التي حتظى 

بهـــ� الظواهـــر التوا�سلية يف جمموعة مـــن التخ�س�س�ت 

العلميـــة، وعلـــى �سبيـــل املثـــ�ل ال احلـــ�سر نذكـــر بع�س� 

منه�: التوا�سل االإن�س�ين واحليـــواين، والتوا�سل التقني، 

والتوا�سل اإن�س�ن– اآلة، والتوا�سل البني-ثق�يف، والتوا�سل 

اجلم�هريي، والتوا�سل املوؤ�س�س�تي، والتوا�سل ال�سي��سي، 

والتـــوا�سل االإعالمـــي، والتوا�سل الو�س�ئطـــي، والتوا�سل 

االأدبي.... وميثـــل هذا التنوع م�ستال علمي� خ�سب� لتطور 

ية تتداخل فيهـــ� العلوم وتتك�مل يف  مق�ربـــ�ت بينية وَعبرْ

و�سف الظواهـــر وتف�سريهـــ�، وقد تعزز هـــذا املنحى مع 

بروز تخـــ�س�س�ت علميـــة دقيقة، تكـــ�سف تو�سع� جديدا 

خلريطة العلوم املع��سرة. 

ومن ح�سن�ت هذا التو�سع بن�ء من�ذج جديدة للتوا�سل 

اأو تعديـــل و�سد ثغـــرات النمـــ�ذج الكال�سيـــة املوروثة عن 

نظرية االإعـــالم و�سيغه� املعدلة يف النظريـــ�ت الل�س�نية 

الوظيفيـــة للغـــة. ويكمـــن امللمـــح البـــ�رز لهـــذه النم�ذج 

اجلديدة يف ارتك�زه� على منظورات علمية متنوعة تنتمي 

اإىل علـــم النف�ش اأو علم االجتمـــ�ع اأو التداولي�ت املعرفية 

اأو حتليـــل اخلطـــ�ب اأو منظومـــة العلوم املعرفيـــة ع�مة. 

وي�سكل ذلك ثورة يف الن�س�ج االإب�ستمولوجي الع�م لنظرية 

التوا�سل، فلم يعـــد ب�الإمك�ن احلديث عن نظرية موحدة 

وع�مـــة من�سجمـــة ومكتملـــة للتـــوا�سل؛ ف�مل�سهـــد العلمي 

العـــ�م يك�سف اأنن� اإزاء ثورة من�ذج للتوا�سل، من�ذج ذات 

�سالحي�ت حمدودة ت�سلح مل� تنطبق عليه، تقرتن مبج�ل 

، ل�سعوبة احتـــواء تعقد 
(1(

خمـــ�سو�ش و�سفـــ� وتفـــ�سريا

الظواهر التوا�سلية االإن�س�نية يف نظرية ع�مة، مثلم� ك�ن 

عليه االأمر مـــع نظرية االت�س�ل التي �س�غ اأ�س�سه� �س�نون 

وويفر. فثمة �سعوبة يف منذجـــة عن��سر الفعل التوا�سلي 

ومكون�تـــه يف م�ستوي�تـــه الفيزي�ئية والثق�فيـــة والنف�سية 

واالجتم�عية ويف ره�ن�ته واأمن�طه ووظ�ئفه.

ينبغـــي اإذن اأن ننظـــر اإىل كل منـــوذج يف حم�ولتـــه 

القب�ش على بع�ش حم�ور ارتك�ز العملية التوا�سلية ت�رك� 

عنـــ��سر اأخـــرى لنم�ذج مغ�يـــرة، حتتكـــم اإىل منطلق�ت 

معرفية اأخرى.

1- اجتاهات البحث يف التوا�صل

يكـــ�سف راهن التنظـــري للتوا�سل اليوم عـــن ان�سط�ر 

ان�سغ�ل املوؤ�س�س�ت االأك�دمييـــة الدولية اإىل ثالثة اأقط�ب 

بحث كبى:

قطـــب اأول: تتق�طـــع فيه علـــوم االأعـــ�س�ب )بيولوجي�  ●●

االأع�س�ب، فيزيولوجي� االأع�س�ب، �سيدلة االأع�س�ب، 

�سيكولوجيـــ� االأع�س�ب، املعلوميـــ�ت( والعلوم املعرفية 

)�سيكول�س�نيـــ�ت، املنطـــق، املعلوميـــ�ت، ال�سيكولوجي� 

املعرفيـــة، الل�س�نيـــ�ت(. ي�ستغل هذا القطـــب بق�س�ي� 

تقرتن بعالقة التوا�سل ب�لدم�غ اإدراك� ومتثال ومع�جلة 

للمعلوم�ت.

قطب ث�ن: تلتقي فيه العلوم املعرفية ب�لعلوم الهند�سية  ●●

)معلوميـــ�ت، اإلكرتونيـــك، منـــ�ذج ري��سيـــة، اآليـــة(. 

يروم منذجـــة خ�س�ئ�ش ومكون�ت وعنـــ��سر التوا�سل 

. دافعنـــ� عن ت�سور مم�ثـــل للعالقة بني النظرية والنمـــوذج يف العلوم املعرفية   (1(
املع��سرة يف كت�بنـــ�: ق�س�ي� اإب�ستمولوجية يف الل�س�ني�ت. ينظر، احممد املالخ، 

ح�فظ اإ�سم�عيلي علوي، ق�س�ي� اإب�ستمولوجية يف الل�س�ني�ت، �ش82.
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االإنـــ�س�ين وحم�ك�ته� وتقيي�سهـــ�، يف اإط�ر عالقة االآلة 

ب�الإن�س�ن.

قطب ث�لث: موؤ�س�ش على العلوم االإن�س�نية واالجتم�عية،  ●●

ين�سغـــل مبدى ت�أثـــري تقنيـــ�ت التـــوا�سل )املعلومي�ت، 

و�س�ئل التوا�سل عن بعد، الو�س�ئل ال�سمعية الب�سرية( 

على بنية املجتمع واأن�س�قه الفكرية والقيمية واالعتق�دية 

و�سلمية اأدوار الف�علني االجتم�عيني، وحجم الت�أثريات 

.
(1(

ال�سلوكية لتقني�ته ومداه�

ميثل هـــذا التنظيم الثالثي الأقطـــ�ب البحث املظهر 

التف�علـــي للتخـــ�س�س�ت العلمية، وذلك �سمـــن �سبك�ت 

ومنظوم�ت علمية مرتابطـــة، تعك�ش توزع البحث احل�يل 

بـــني املظهـــر التقنوي الـــ�سرف املن�سغل ب�سورنـــة اآلي�ت 

التوا�سل وحم�ك�ته� بهدف بن�ء اآالت ق�درة على حم�ك�ة 

املظ�هـــر التوا�سليـــة للبـــ�سر، وث�نيـــ� املظهـــر االإنـــ�س�ين 

والقيمـــي الذي ت�سعى العلوم االجتم�عيـــة واالإن�س�نية اإىل 

ا�ستكن�ه جتلي�ته وقوانني ا�ستغ�له.

وتن�سغل االأقط�ب الثالثة جمتمعة ب�أ�سئلة حمددة: م� 

هي امليك�نزم�ت التـــي تع�لج من خالله� الذوات الفردية 

واجلم�عيـــة املعلوم�ت واالأخبـــ�ر؟ كيف تتف�عـــل الذوات 

مـــع الع�مل املحيـــط به�؟ وهـــل ميكن منذجـــة بع�ش تلك 

امليك�نزم�ت وحم�ك�ته� بوا�سطة االآلة؟

2- التوا�صل الل�صاين: املقومات والآليات

�سرنكز فيم� يلي على التوا�سل الل�س�ين، م�ستح�سرين 

اقرتانه ب�الآلي�ت الع�مة التـــي ي�ستعمله� اجله�ز الع�سوي 

االإن�س�ين للتوا�سل مع ع�مله، ويف نه�ية املط�ف ف�لتوا�سل 

اللـــ�س�ين فرع من اأنظمـــة التوا�سل املعقـــدة التي يحتكم 

. ومن ميزاته اأنه 
(2(

اإليهـــ� الك�ئن يف تف�عله مع حميطـــه

)1)  ينظـــر للتو�سع: دومنيـــك فولطون، علوم التـــوا�سل، �سمن: التـــوا�سل نظري�ت 
ومق�رب�ت، ترجمة عز الديـــن اخلط�بي وزهرة حوتي، من�سورات ع�مل الرتبية، 

�ش114. 

اأبراهـــ�م مولـــز- كلـــود زيلتمـــ�ن، التـــوا�سل، �سمـــن: يف التداوليـــة املعـــ��سرة   (2(
والتوا�سل، ترجمة وتعليق حممد نظيف، �ش7.

توا�سل متجذر يف منظوم�ت عالئقية، يربط من خالله� 

االإنـــ�س�ن عالقتـــه ب�الآخـــر وبذاتـــه ومب��سيـــه وبح��سره 

ومب�ستقبلـــه وب�لع�مل املحيط بـــه. ف�لتوا�سل يجري داخل 

الـــذات وعبهـــ� وبينه� وبني الـــذوات، ومن ثمـــة املظهر 

العالئقـــي الـــذي يحكـــم الفعـــل التوا�سلـــي االإنـــ�س�ين. 

ف�مليك�نزم�ت التي يدبر بوا�سطته� الذهن ويدير التوا�سل 

اللـــ�س�ين، ال تنف�سل عن امليك�نزم�ت التـــي ي�ستعمله� يف 

تـــوا�سالت غري لغوية، واإن ك�ن التـــوا�سل اللغوي خ��سع� 

خل�سو�سي�ت ينبغي ا�ستجالوؤه�.

ميثـــل التوا�سل مظهرا مركزي� جلميـــع اأ�سك�ل تب�دل 

العالمـــ�ت لفظية وغري لفظية بني الب�سر، ويبنى الت�سنني 

. ف�الأ�سل 
(((

الثق�يف وتنميط ال�سلوك�ت االجتم�عية عبه

الالتيني لكلمـــة »توا�سل« معن�ه جعـــل �سيء م�سرتك� بني 

طرفني، مم� يبز املظهر العالئقـــي واالجتم�عي لعملية 

التـــوا�سل، الأنـــه يتج�وز حـــدود التـــوا�سل داخـــل الذات 

الفردية، التوا�سل الداخلي، نحو تق��سم/ نقل املعلوم�ت 

واالأفك�ر بني الذوات االجتم�عية.

يقتـــ�سي النـــ�س�ط التوا�سلـــي اللفظـــي تفعيـــل اآلي�ت 

مركبة، ي�ستع�سي االإم�س�ك بهـــ� خ�رج نظرية ت�ستح�سر 

تف�عل جمموعة من امللك�ت والكف�ي�ت وت�س�ركه�. ف�لفعل 

التوا�سلي مركب يف بن�ئه لعدة اعتب�رات:

فهـــم  و�سريورة  اإنتـــ�ج  �سريورة  بـــني  الن�سطـــ�ره  اأوال،   -

متداخلتني وغري منف�سلتني يف التب�دالت اللفظية.

امللفوظـــ�ت  معنـــى  ا�ستخـــال�ش  �سريورة  الأن  ث�نيـــ�،   -

وال�سريورة الت�أويلية تت�سكل وتتطور يف كنف التف�عالت 

االجتم�عية بني االأفراد.

- ث�لث�، الأن ال�سريورة التوا�سلية بني االأطراف قد تنجح، 

وقد تف�سل العتب�رات ت�ستلزم اإمع�ن التحليل.

-رابع�، الأن املعـــ�ين والت�سورات التي تتـــ�سكل يف اأذه�ن 

(3( Olivier Houde, vocabulaire de sciences cognitives, pp 94 - 100.
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الـــذوات املتوا�سلة ال حتمله� الر�س�ئـــل اللفظية ك�ملة، 

ثمة اأ�سيـــ�ء ترتك للتخمـــني ولالفـــرتا�ش ولال�ستلزام 

وللت�سمني.

- خ�م�س�، الأنه بوا�سطة اللغة ننجح يف خلق اأفع�ل واأعم�ل 

وتغيري الع�مل الذهني لالآخر.

- �س�د�س�، الأن ثمة توترا بني غ�ي�ت الكالم واأغرا�سه من 

جهـــة وبني و�س�ئلـــه من جهة اأخرى، ممـــ� يجعل الفعل 

التوا�سلـــي مـــ�سدودا اإىل مبـــ�دئ مـــن قبيـــل املردودية 

.
(1(

واملالءمة والنج�ح والف�ئدة

1 منذج��ات الت��وا�صل الل���صاين: البدايات   -2
ومنعطفاتها

 يف جن�عة ر�سده� 
(2(

تتفـــ�وت منـــ�ذج التـــوا�سل

للتعقيـــد ال�س�لـــف ذكره، ويرجـــع هذا التفـــ�وت اإىل 

تب�يـــن املنطلق�ت واملرجعي�ت. لكـــن ب�سكل ع�م ال بد 

من ر�سد املحطـــ�ت الت�ريخية الكـــبى التي ت�سكلت 

يف كنفهـــ� معظم الت�سورات حـــول مكون�ت التوا�سل 

اللـــ�س�ين وخ�س�ئ�سه ومقت�سي�ته واأن�س�قه مع ربطه� 

مبرجعي�ته� النظرية واملنهجية.

بدايـــة ال بـــد مـــن الفـــ�سل بـــني احلـــد�ش الع�م 

الـــذي رافق التفكري يف اللغة عـــب ت�ريخه� من داخل 

املرجعيـــ�ت االإغريقيـــة والعربيـــة وغريهـــ�، والـــذي 

ربط بني اللغة والتـــوا�سل، ف�عتب�ر اللغة اأداة توا�سل 

اإذا ت�أملن� الظ�هرة اللغوية من منظور تطوري اأحي�ئي، جند اأنف�سن� اأم�م م�س�ئل   (1(
ملغـــزة، فمـــن جهة ال توجد ق�سدية اإرادية بيولوجيـــة للتوا�سل عنده، وال ح�جة 

كذلـــك فطرية للتوا�سل على م�ستوى اأع�س�ئه احلية، وال ح�جة للفكر اإىل كالم، 

الأن هنـــ�ك م� يبني اأن الفكر ميكن اأن يقوم يف الذهن/ الدم�غ يف ا�ستقالل عن 

اللغـــة. ووفق هذا الت�سور ميكن الت�سديد على كـــون التوا�سل اللفظي والتوا�سل 

عمومـــ� ظ�هـــرة انبث�قية مـــن الن�حية االأحي�ئيـــة عن اأنظمة مع�جلـــة وتخزين 

املعلومـــ�ت ممثلـــة يف االكتـــ�س�ب والتعلـــم والتخزيـــن والتذكر والتمثـــل، ورمب� 

عـــن قـــدرات معرفية اأخـــرى. انظر: م�سطفـــى بوعن�ين، التـــوا�سل اللغوي بني 

املقت�سي�ت الل�س�نية واملعرفية، �سمن: التوا�سل واأبع�ده الل�س�نية وال�سيكولوجية 

والرتبوية والتقنية، �ش55 - �ش 56. 

)2)  مـــن اأجـــل ر�سد ت�سنيفي لنمـــ�ذج التوا�سل، ينظر، نور الديـــن راي�ش، نظرية 
التـــوا�سل والل�س�نيـــ�ت احلديثـــة. وانظر: احممـــد اإ�سم�عيلي علـــوي، التوا�سل 

االإن�س�ين: درا�سة ل�س�نية.

م�سلمـــة ث�وية يف اأن�س�ق مع�رف احل�س�رات ال�س�بقة، 

وبـــني البحـــث الدقيـــق يف االآلي�ت و�سي�غـــة القوانني 

والتف�سريات ب�عتب�ره م�س�ألة حديثة.

تت�سكل البدايـــ�ت مع من�ذج االتـــ�س�ل واالإعالم 

التي �س�غهـــ� علم�ء ري��سيون يف جمـــ�الت االت�س�ل 

عن بعد، وحتديدا االإر�س�ل التلغرايف. اأ�سهر النم�ذج 

مـــ� عرف بنموذج �س�نون وويفر، الذي تبن�ه مهند�سو 

االت�س�الت، وا�ستوحـــ�ه الل�س�نيون بعد ذلك لنمذجة 

عمليـــ�ت التـــوا�سل الل�س�ين. وهو منـــوذج ينبني على 

ثوابـــت متثـــل العنـــ��سر املركزية يف االتـــ�س�ل، وهي 

»املـــر�سل« مـــ�سدر الر�س�لـــة، قد يكـــون فـــردا اأو اآلة 

اأو مـــوؤ�س�سة، و »املـــر�سل اإليه« اأو »امل�ستقبـــل« ي�ستقبل 

ر�س�لة »املر�سل«، و»الر�س�لة« وهي املعلوم�ت اأو االأخب�ر 

املنقولـــة، ثـــم »القنـــ�ة« التي قـــد تكون قنـــ�ة �سوتية 

اأو مرئيـــة اأو اآلة، و»الـــ�سنن«؛  اأي النظ�م الذي ينظم 

عن��سر الر�س�لة ووحداته�، ف�إذا تعلق االأمر ب�لكالم 

املنطوق، فـــ�الإ�س�رة ال�سوتية لي�ست جمرد �سو�س�ء، 

واإمنـــ� رمـــوز يحكمهـــ� ن�سق مـــن القوانـــني والقواعد 

التنظيميـــة، ميثلهـــ� الن�سق اللغوي، ف�لنـــ�سق يتو�سط 

العالقة بني ال�سوت واملعنـــى. ف�الأفك�ر واالأخب�ر يتم 

ت�سنينهـــ� يف ر�س�لة عب و�س�طة الـــ�سنن، الذي ي�سكل 

راأ�سم�ال مـــ�سرتك� يتق��سمه املر�سل وامل�ستقبل، وميثل 

خمزونـــ� ذهنيـــ�، يحتكم اإليـــه كالهم� لعقـــد ال�سنن 

وتفكيكه.

ت�صوب هذا الت�صور جمموعة من النقائ�ص:

- حتـــى ين�سجـــم مـــع خ�س�ئـــ�ش النظـــ�م اللغـــوي 

االإنـــ�س�ين نحتـــ�ج اإىل اإغن�ئه، بعنـــ�سر »املرجع« 

و»ال�سي�ق« وهو م� �سنالحظه يف النم�ذج الالحقة 

التـــي بنيت على منـــوذج �س�نون وويفـــر، مب� فيه� 

منوذج ي�كوبـــ�سون؛ ف�لر�س�لـــة اللغوية حتيل على 

مرجـــع واقعي اأو متخيل، ويرتبـــط النظ�م اللغوي 
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راأ�س� ب�لع�مل، كم� نتخيله اأو كم� نتمثله اأو نعي�سه، 

وال ميكـــن اأن يحيل على نف�سه. والر�س�لة مربوطة 

ب�سيـــ�ق اإنتـــ�ج بـــ�سكل اأو ب�آخر، بغـــ�ش النظر عن 

كيفيـــة تخ�سي�سنـــ� لل�سيـــ�ق، اأو النظريـــ�ت التي 

ميكن اأن نبنيه� لل�سي�ق التخ�طبي.

- اإن عمليـــة عقـــد الـــ�سنن، تتحكـــم فيهـــ� جمموعـــة من 

املحـــددات النف�سية واالجتم�عيـــة، وال ميكن اأن تكون 

عملية ح�س�بية اآلية حتتكـــم اإىل خمزون ذهني �س�كن 

من الرموز وقواعده� التنظيمية، وين�سحب االأمر نف�سه 

على تفكيـــك ال�سنن ال�ستخال�ش اخلـــب اأو املعلوم�ت، 

فعملية التفكيك لي�ست ا�ستخال�س� للمعنى ب�سكل اآيل، 

بل هـــي حتيل على تدخل اآلي�ت فهـــم وت�أويل، حتكمه� 

حمددات نف�سية وثق�فية واجتم�عية.

- فكرة ال�سنن امل�سرتك واملوحد الذي يتق��سمه املر�سل 

واملر�سل اإليه، �سرب من التجريد واالأمثلة؛ فهن�ك 

تفـــ�وت يف درجـــ�ت امتـــالك الـــ�سنن والتحكم يف 

عن��سره، ف�الأفراد واإن تكلموا اللغة نف�سه�، ف�إنهم 

يتف�وتون يف خمزونهم املعجمي، واملعريف، كم� اأن 

�سجـــالت اللغة عندهم غـــري متم�ثلة. وميثل ذلك 

مدع�ة وم�سوغ� الإدراج مفهوم اللغ�ت الفردية كم� 

�ستبني ك�ترين كريب�ت اأوري�سيوين، والذي �سيمثل 

عنده� مدخال من��سب� ملفهوم التعدد ال�سنني.

يق�بـــل وحدة ال�سنن املزعومة مفهوم تعدد ال�سنن. 

و�سيتطور هذا املفهوم مـــع التعديالت التي ط�لت 

منـــوذج ي�كوب�سون يف عوامل اللغة ووظ�ئفه�. ولن� 

عودة اإىل املو�سوع.

، واالأقوال ال حتمل 
(1(

- التوا�سل بني الب�سر مق��سدي

)1)  تدعو بع�ش االأعم�ل اإىل التخلي عن ال�سيغة القوية للق�سدية، بدعوى اأن الت�سور 
العقـــالين الك�رتيزي للذات، ب�عتب�ره� ذات� واعية الأفك�ره�، ال ميكن الت�سليم به، 

يف ظـــل نت�ئج التحليـــل النف�سي، خداع الـــذات لنف�سه� والت�سليـــل و�سلطة الوهم، 

ثـــم هل القول حمكـــوم مبق�سدية اأح�ديـــة اأم هن�ك تعدديـــة مق�سدية؟ م�ذا عن 

املقـــ��سد اجلم�عية الث�وية يف القول الفـــردي اأو االأقوال التي ال ي�ستطيع اأ�سح�به� 

اأن يدافعوا عن مق��سد وا�سحة، االأقوال املبهمة املق��سد؟

املق��سد اإال ب�سكل جزئي، ف�الأقوال قرائن من بني 

اأخـــرى لالهتداء اإىل مق�سد املـــر�سل، ف�إذا ك�نت 

امللفوظ�ت حتمل عـــددا غري حمدود من الدالالت 

من الن�حية املبدئية، يبقى اإ�سك�ل التوا�سل مرتهن� 

بكيفيـــة حتديـــد مقـــ�سد املتكلم والتعـــرف عليه، 

وينبغـــي الف�سل بني االإخب�ر يف العملية التوا�سلية 

واملعنـــى. فبدهـــي اأن هن�ك م�س�فـــة ت�سورية بني 

اخلـــب واملعنـــى، االآالت ميكن اأن تتن�قـــل االأخب�ر 

لكن وحـــده الب�سر يتوا�سل بوا�سطـــة املعنى. ولقد 

ك�ن �سبريبـــر يف تداوليته املعرفيـــة موفق� عندم� 

ميز بـــني الق�سد االإخبـــ�ري والقـــ�سد التوا�سلي 

.
(2(

م�ستندا يف ذلك اإىل غراي�ش

- تقـــوم امل�سلمـــة ال�سمنية يف منـــوذج االت�س�ل على 

اأن كل معنـــى اأو فكرة اأو ت�سور يرتبط بعالمة؛ اأي 

اأن كل مـــ� ميكن ت�سوره ميكن ترميـــزه وت�سنينه. 

ف�لعالم�ت اأوعية لالأفك�ر. وي�سطدم هذا التمثل 

ب�سعوب�ت �ستـــى، اأوال، ع�مل العبـــ�رات واإن ات�سع 

مداه، ال ميكن اأن يحتوي ع�مل املع�ين واملدلوالت. 

ث�نيـــ�، العالقة بني امللفـــوظ واملعنى لي�ست عالقة 

واحد بواحد. ال يوجـــد مق�بل ملفوظ واحد معنى 

واحد. ميكن مللفوظ اأن يحتمل ت�أويالت متعددة يف 

�سي�ق�ت تخ�طبية متعددة. ويتعلق ذلك مب� ي�سمى 

مب�سكل االلتب��ش، زد على ذلك اأنه اإزاء قول جند 

ت�سمينـــ�ت وا�ستلزامـــ�ت ال ت�سننهـــ� اأو ترمزهـــ� 

العب�رة، ف�سريورة بن�ء املعنى تبني اأن الت�سمين�ت 

واال�ستلزام�ت ٌت�ستنتج وال ٌت�سنن.

- ي�سعـــب تو�سيع الطـــرح املذكور اأعـــاله اإىل اأنظمة 

عالمـــ�ت اأخرى، مـــن قبيـــل النـــ�سو�ش االأدبية، 

هـــل النـــ�ش االأدبي ح�مـــل لر�س�لة حمـــددة �سلف� 

ت�سبـــق �سي�غتـــه وت�سكل بني�تـــه واأن�س�قـــه؟ األي�ش 

(2(  Anne Reboul, langage et cognition humaine, pp42- 4(.
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هـــذا الطرح هو م� �سكل مـــ�أزق البنيوية يف االأدب 

ب�دع�ئهـــ� وجود معنى حم�يـــث يخ�سع لفك �سننه 

مـــن قبل حملـــل مـــزود ب�آليـــ�ت حتليـــل البني�ت، 

والبني�ت اأ�سنن لعقد املعنى/ الر�س�لة؟ 

وللخـــروج من مـــ�أزق حم�يثة املعنـــى حل�مل م�، 

وليكـــن نـــ�س� اأو مـــ� �س�كل، ك�ن ينبغـــي اأن ننتظـــر 

تطـــور جمموعة مـــن الـــدرا�س�ت يف العلـــوم املعرفية 

والتداولي�ت االأدبية والنظريـــة التلفظية وتطبيق�ته� 

 ,new turn يف حقل االأدب، وموؤدى املنعطف اجلديد

اأن املع�ين �سديدة االقرتان بو�سعي�ت تلفظية مركبة 

تت�سمن املـــر�سل واملتلقي واإكراهـــ�ت مرتبطة ب�أنواع 

االجتم�عيـــة.  املمـــ�ر�س�ت  وبخ�سو�سيـــة  اخلطـــ�ب 

وحتـــى يف علم داللة امللفـــوظ يف التداولي�ت الل�س�نية 

مت التمييـــز بـــني م�ستويـــني للمعنـــى، اأعنـــي االإقـــرار 

ببن�جمـــني اإمـــ� منف�سلـــني اأو متك�ملـــني: برن�مـــج 

يحـــدد الـــ�سروط الل�س�نيـــة للداللـــة داخـــل امللفوظ، 

بو�سعيـــ�ت  ارتب�طـــه  يف  املعنـــى  يـــدر�ش  وبرن�مـــج 

توا�سليـــة حمددة. هـــذه ال�سيغة اأنتجـــت على االأقل 

برن�جمني علميني: التداوليـــ�ت املندجمة )مندجمة 

يف الداللـــة(، والتداوليـــ�ت املعرفية التـــي تقر بعدم 

انتم�ء التداولي�ت اإىل الل�س�ني�ت اأ�سال، واإمن� ترتبط 

م�س�ئل املعنى ب�لعلوم املعرفية التي تبحث يف �سروط 

اإدراك الذهن ملحيطه وفهمه.

- املـــر�سل اإليـــه م�ستقبـــل �سلبـــي يف هـــذا النموذج، 

ت�سله الر�س�لة وال ي�س�رك يف بن�ئه�، وال ي�سهم يف 

�سريورة اإنت�ج العب�رة، الأن ذوات التوا�سل منف�سلة 

يف هـــذا النمـــوذج. ف�ملعنـــى ينتقل من مـــك�ن اإىل 

اآخر، وعندم� تتب�دل الذوات االأدوار فذلك يتم يف 

اإطـــ�ر غري تف�علي، ال توجد فيه تغذية راجعة. وال 

وجـــود يف ظل هذا التـــ�سور الأهداف التوا�سل من 

ت�أثـــري يف املر�سل اإليه وتعديـــل معتقداته و�سلوكه، 

وال حَتّكـــم املر�سل يف �سريورة االإنتـــ�ج تبع� لالآث�ر 

التـــي حققه� ملفوظـــه اأو مل يحققه�، ولي�ش هن�ك 

اإمك�نيـــة للحديـــث عن الت�أثـــري على املـــر�سل اإليه 

ب��ستخـــدام ا�سرتاتيجي�ت خط�بيـــة تتنوع بح�سب 

و�سعيـــ�ت التوا�سل وره�ن�تـــه املر�سومة �سلف�. اإن 

انعدام التف�عـــل بني ذات املر�سل واملر�سل اإليه يف 

النمـــوذج االتـــ�س�يل االآيل �سيتـــم ا�ستبداله فيم� 

بعد مب� عـــرف ب�لنموذج االأوركـــ�سرتي الذي يقر 

بتف�عل الـــذوات وب�لبن�ء املـــ�سرتك للر�س�لة )كل 

مر�سل هو م�ستقبل وكل م�ستقبل مر�سل ب�لقوة(.

- يح�سر هذا النموذج و�سفه يف الر�س�ئل االإخب�رية 

الب�سيطة، غـــري اأن تو�سيعه اإىل اأنـــ�س�ق �سيمي�ئية 

معقـــدة مـــن قبيـــل االأ�س�طـــري واالأدب والطقو�ش 

وغريهـــ� مم� يدخـــل يف �سوق التبـــ�دالت الرمزية 

بـــني البـــ�سر؛ اأي كل اأنـــ�س�ق العالمـــ�ت املندجمة 

يف كونه التوا�سلي، يبـــني ق�سوره يف و�سف اآلي�ت 

ا�ستغ�له�.

- يفـــرت�ش هذا النموذج املر�سل واملر�سل اإليه، ذوات 

غـــري ق�بلة لالن�سط�ر، و�سيتبني مع نظرية تعددية 

االأ�سوات مع ديكرو اأنه ينبغي التمييز بني املتلفظ 

واملتكلـــم، واأنه داخـــل امللفوظ تتـــ�س�دى اأ�سوات 

خمتلفة )ديكرو، ب�ختني(.

- يتـــم يف ظـــل هـــذا الطرح، تـــ�سور حي�ديـــة القن�ة 

ب�لنظر اإىل الر�س�لة اأو اخلب، حيث تعتب ح�مال 

حم�يـــدا، ال يعدل حمتوى اخلب، غري اأن البحوث 

املنجـــزة يف اإطـــ�ر �سيمي�ئي�ت التـــوا�سل وغريه� 

مـــن التخ�س�س�ت احلديثـــة يف حتليل اخلط�ب�ت 

متعـــددة ال�سيغ تبني اأن الو�سيط اأو القن�ة يعيدان 

ت�سكيل املعنى. لن�ستحـــ�سر الر�س�لة ال�سي��سية يف 

التـــوا�سل ال�سي��سي وت�سنينه� عب قنوات وحوامل 

خمتلفـــة من قبيل املل�سقـــ�ت اأو �سبك�ت التوا�سل 
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االجتم�عـــي اأو قنـــوات التـــوا�سل اجلم�هريي من 

تلفـــزة واإذاعة واأنرتنت. ويرتبـــط بهذا امل�سكل م� 

ا�سطلـــح عليه ب�لت�سفـــري العـــبي. اأ�سف اإىل م� 

ذكـــر م�سكل االحتـــك�م اإىل اأكرث مـــن قن�ة يف نقل 

الر�س�لـــة، ف�لتوا�سل الل�س�ين عند الب�سر ال يعتمد 

على قنـــ�ة واحدة، حيـــث ت�ستغل القنـــ�ة ال�سمعية 

والب�سريـــة )حـــرك�ت الوجـــه وتعبرياتـــه، نبات 

الـــ�سوت، حـــرك�ت اليـــد( اختـــ�س�را مـــ� يعرف 

بلغة اجل�سد. واالإ�سك�ل هنـــ�، كيف تتوزع عن��سر 

اخلـــب/ الر�س�لـــة/ املعنـــى على اأكرث مـــن قن�ة؟ 

بتعبري اآخر كيف ي�سري اجل�سد يف كليته »ح�مال« 

للمعنـــى، ف�ملعنى واأجزاوؤه وعنـــ��سره موزعة على 

قنوات اجل�سد.

وانطالق� من املالحظ�ت واالعرتا�س�ت ال�س�لفة 

الذكر ميكـــن اأن ن�ستجلي بع�ش العنـــ��سر التي متثل 

مدخال لتطوير منـــوذج للتوا�سل اللـــ�س�ين، نحدده� 

يف �سكل اأويل يف �سورة مف�هيـــم ع�مـــة. غري اأن هذه 

املف�هيم �ستجـــد طريقه� نحو نظريـــ�ت �ستعمل على 

ا�ستدم�جه� لتبي�ن اآلي�ت ا�ستغ�ل الفعل اللغوي. يتعلق 

االأمر ب�ملف�هيم الت�لية: ال�سي�ق، املق�سد، االأغرا�ش، 

الت�أثـــري، تعددية ال�سنن، تعدديـــة املرجع، اال�ستنت�ج، 

التغذية الراجعة، الت�س�رك يف بن�ء املعنى...

لقـــد ك�ن ينبغـــي اأن ننتظـــر تطـــور جمموعة من 

الل�س�نيـــ�ت  حقـــل  داخـــل  واالجت�هـــ�ت  النظريـــ�ت 

وخ�رجهـــ�، للخروج من انحـــ�س�ر منوذج ال�سنن الذي 

، ويتعلـــق االأمر 
(1(

تكـــر�ش مـــع الل�س�نيـــ�ت البنيويـــة

بل�س�نيـــ�ت الـــكالم والتداوليـــ�ت وحتليـــل اخلطـــ�ب 

ونظريـــة التلفـــظ ونظريـــ�ت احلجـــ�ج واإثنوغرافيـــ� 

التـــوا�سل والعلـــوم املعرفيـــة ونظريـــة اأفعـــ�ل الكالم 

ونظريـــة املح�دثـــة. مل يعـــد االأمر ٌيختـــ�سر يف ملكة 

. ينظـــر، مب�رك حنـــون، »عندم� تخلـــق النظرية مقوم�ت جت�وزهـــ�: قراءة يف   (1(
م�سري وظ�ئف اللغة«، �ش141.

ل�س�نيـــة ق�ئمة على مع�رف �سوتية و�سرفية وتركيبية 

 
(2(

ت�سكل قـــوام الـــ�سنن الإنـــ�س�ء التـــوا�سل، ف�لكف�ية

التوا�سليـــة تتم مبوجب ترهـــني كف�ي�ت متعددة متثل 

كف�ية ال�سنن اإحداه�.

فعلــــى الرغــــم مــــن الثغــــرات التــــي حفــــت النموذج 

االتــــ�س�يل يف �سيغته التقنوية )منــــوذج �س�نون وويفر( 

ف�إنــــه ال اأحــــد يجــــ�دل يف اأهميتــــه يف تطويــــر البحــــوث 

املنجزة حول نقل ال�سوت اأو ال�سورة، مع التحكم الكمي 

والري��سي يف حجم املعلوم�ت التي تنتقل عب االآالت، مع 

احلد من �سبل الت�سوي�ش التي قد توؤدي اإىل التخفيف من 

كم املعلوم�ت املنقولة، اأو توؤثر على و�سوح الر�س�لة. 

لقد اأ�سفر التطور يف تكنولوجي� وعلوم االإعالم والتوا�سل 

عــــن جتويد اآالت قــــ�درة على نقل الدفــــق اله�ئل للمعلوم�ت 

بدقة وجودة ع�ليتــــني، وم�زالت املجتمع�ت املع��سرة جتني 

ثم�ر هذه الثورة والتقدم اإىل حدود ال�س�عة.

يجب اأن ننظـــر اإىل هذا النموذج يف حدود م� و�سع 

لـــه، لي�ش القـــ�سد منه �سي�غة منذجـــة مدققة ومكتملة 

للتـــوا�سل اللـــ�س�ين والتـــوا�سل االإن�س�ين ع�مـــة. اإال اأنه 

ظـــل ث�وي� خلـــف جمموعـــة من النمـــ�ذج التـــي �سيغت 

اأو ا�ستدركـــت علـــى ثغراته. ومـــ� يوحـــد جمموعة منه� 

خ��سة النمـــ�ذج الوا�سفة لل�سلوك اللـــ�س�ين اأنه� ق�مت 

علـــى النموذج ال�سنني الذي يحـــ�سر ب�سيغ خمتلفة مب� 

فيهـــ� دورة الـــكالم عنـــد �سو�سري التي متثـــل جتلي� من 

جتلي�ته.

بالكفاي��ات  النمذج��ة  بديل��ة:  منذج��ات   2  -2
وال�صتنتاج والوظائف بديال لنموذج ال�صنن

اأهـــم  �سيغـــة خمتزلـــة  �سنقـــدم يف  يلـــي  فيمـــ� 

التعديالت التي ط�لت النموذج ال�س�لف الذكر:

- منـــوذج ه�رولـــد ال�سويـــل: تـــ�أ�س�ش علـــى التوا�سل 

. من اأجل مع�جلة دقيقة ملفهوم الكف�ية يف النظري�ت الل�س�نية واملعرفية احلديثة   (2(
ينظر، عز الدين البو�سيخي، التوا�سل اللغوي: مق�ربة ل�س�نية وظيفية.
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اجلم�هـــريي، وحـــ�ول مالمـــ�سة ثوابـــت الن�س�ط 

التوا�سلـــي من خـــالل اجلمع بـــني ذوات الن�س�ط 

التوا�سلـــي ووظ�ئفـــه واآلي�تـــه عـــب االإج�بـــة عن 

االأ�سئلة الت�ليـــة: »من؟ م�ذا يقول؟ ب�أية قن�ة؟ مع 

من؟ م� االأثر املتوقع من الكالم«. ثمة انفت�ح على 

تقني�ت التـــوا�سل والت�أثري املتوخـــى، مع احلر�ش 

على اإدراج املحددات النف�سية واالجتم�عية.

- منوذج رايلي ورايلي: جند يف هذا النموذج تركيزا 

على حمـــدد التف�عـــل، وانتم�ء الـــذوات املتف�علة 

اإىل جمموع�ت كـــبى اأو �سغرى، حمكومة ب�سي�ق 

ثق�يف اأو اجتم�عي.

- منوذج بريلـــو: يت�سمن هذا النمـــوذج تركيزا على 

مهـــ�رات التـــوا�سل والعوامل الثق�فيـــة واملعرفية، 

وحدود متثـــل املتوا�سلني الأدوارهـــم االجتم�عية، 

مع الت�سديد علـــى ت�سنني املعنى بوا�سطة احلوا�ش 

.
(1(

واجل�سد

لعـــل اأهـــم م� مييز هـــذه النمـــ�ذج تركيزه� على 

ال�سلـــوك التوا�سلـــي يف �سموليته، وعـــدم اقت�س�ره� 

علـــى البعـــد اللـــ�س�ين. ويعـــود ذلـــك اإىل ارتب�طهـــ� 

مبج�الت توا�سليـــة ت�ستوجب ا�ستحـــ�س�ر ب�رامرتات 

متنوعـــة مـــوؤ�س�سة للنـــ�س�ط التوا�سلـــي مثـــل جمـــ�ل 

التـــوا�سل اجلم�هـــريي. وب�ملـــوازاة ت�سكلت جمموعة 

من النم�ذج املوؤ�س�سة على البعد الل�س�ين بغ�ية �سبط 

املقت�سيـــ�ت الل�س�نيـــة واملعرفيـــة املتحكمـــة يف الفعل 

التوا�سلـــي املوؤ�س�ش على اللـــ�س�ن، ولقد ت�سكلت داخل 

حقـــول معرفية متعـــددة مثل الل�س�نيـــ�ت االجتم�عية 

والل�س�نيـــ�ت الوظيفية والتداوليـــ�ت والعلوم املعرفية 

وحتليل اخلط�ب.

لقد ح�ولت هذه النم�ذج اجلديدة جت�وز ثغرات 

)1)  . حنـــون مب�رك، »عندم� تخلـــق النظرية مقوم�ت جت�وزهـــ�: قراءة يف م�سري 
وظ�ئف اللغة، �سمن«، �ش143.

منـــوذج الـــ�سنن، ومعظمه� كمـــ� �سنبني مـــوؤ�س�ش على 

مفهـــوم متعدد للملك�ت وللكف�ي�ت، مبينة عدم �سحة 

النم�ذج التي تقرن جن�عة الكف�ية التوا�سلية ب�متالك 

القدرة الل�س�نية، وب�ال�ستثم�ر االأمثل للموارد املعجمية 

اأو الرتكيبيـــة اأو الداللية، الأن هذه املوارد كم� �سيتبني 

مـــع هذه الـــدرا�س�ت تتحكـــم فيه� مـــ�س�يف متعددة، 

حتدده� االعتبـــ�رات الفردية/ النف�سيـــة/ الثق�فية، 

املوؤ�س�س�تيـــة، واعتب�رات  اأو االعتبـــ�رات اجلم�عية/ 

نوع اخلط�ب الـــذي ن�ستعمله، وبكلمـــة واحدة ت�ستغل 

هذه امل�س�يف كقيود اأو اإكراه�ت متحكمة يف �سريورة 

.
(2(

االإنت�ج اأو الفهم

يتعني اإذن، االإقرار، مب�س�ألتني:

-امل�صاألة الأوىل: اأنن� اإزاء حتول وانتق�ل من االعتم�د 

على ال�سنن اإىل االحتك�م اإىل ال�سنن واال�ستدالل.

- امل�صاألـــة الثانيـــة: ترتبـــط بتو�سيـــع مفهـــوم امللكـــة 

التوا�سلية ب�النفت�ح على مفرت�ش تفعيل الكف�ي�ت؛ 

اأي اأن امللكة التوا�سلية تنبني على ملك�ت متف�علة 

يف �سريورة االإنت�ج والت�أويل.

نذكـــر على �سبيل املث�ل ال احل�سر بع�ش االأ�سم�ء 

واملحطـــ�ت التـــي اقرتنت بهذا التحـــول دون اأن يكون 

تطـــوري م�سبـــوط: مفهـــوم  ر�سم منحـــى  غر�سنـــ� 

القدرة التوا�سلية عند ديـــل ه�ميز، منوذج م�ستعمل 

اللغـــة الطبيعية عنـــد �س�مين ديك، مكونـــ�ت القدرة 

التوا�سليـــة عنـــد كنـــ�يل و�سوايـــن، منـــوذج كف�ي�ت 

التخ�طب عنـــد ك�ترين كريبـــ�ت اأوري�سيوين، نظرية 

املالءمة مع �سبريبر وول�سون.

هـــذه  بـــني  ومتغـــريات  م�سرتكـــة  قـــوا�سم  ثمـــة 

. ميكن اأن نالحظ حتكم هذه امل�س�يف واالإكراه�ت يف لعبة الت�سريح والت�سمني   (2(
يف اخلطـــ�ب ال�سي��سي. فكرثة التلميح والت�سمني يف خط�ب ال�سي��سي، حتدده� 

هويـــة اأطراف التـــوا�سل ومتثلهـــم الأدوارهم، والنمـــ�ذج الذهنيـــة املكونة حول 

اخل�سوم املفرت�سني وو�سعية التوا�سل...
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املق�رب�ت: يتحدد امل�سرتك يف كـــون امللكة التوا�سلية 

نتـــ�ج تف�عل جمموعـــة من امللك�ت، تخـــ�س�ش امللكة 

الل�س�نيـــة املعرفـــة الل�س�نية اخل�لـــ�سة يف ا�ستقالله� 

عن ال�سيـــ�ق، وتخ�س�ش امللكة االجتم�عية ال�سوابط 

االجتم�عيـــة والثق�فيـــة ال�ستعمـــ�ل اللغـــة مـــن قبيل 

معرفـــة الهوية االجتم�عية وحتديـــد هرمية املتكلمني 

يف ال�سلـــم االجتم�عي، وتخـــ�س�ش امللكـــة التداولية 

مقت�سي�ت ا�ستعم�ل اللغة يف مواقف توا�سلية حمددة 

مب� يتوافـــق واالأو�س�ع التوا�سلية، مم� ي�ستلزم تفعيل 

�سجـــالت لغوية خ��سة ر�سمية اأو حم�يدة اأو حميمية، 

تكـــ�سف اآليـــ�ت التوافق بـــني النظ�م اللغـــوي والعقل 

االجتم�عـــي، اأعنـــي قـــدرة اللغـــة علـــى التن�غـــم مع 

تنظيم�ت اجتم�عية غ�ية يف التعقيد. ومن املعلوم اأن 

هذه امللـــك�ت تقبل اأن تتفرع اإىل ملـــك�ت اأدق، فمثال 

ال منـــ��ش للقدرة التداولية من قـــدرة خط�بية متكن 

مـــن اإنتـــ�ج �سل�سلة مـــن امللفوظـــ�ت املنظمـــة، ميكن 

تنظيمهـــ� يف �سجالت نوعية مثل اخلطـــ�ب الو�سفي 

وال�سردي وغريهم�. ثم هنـــ�ك امللكة اال�سرتاتيجية؛ 

اأي جممـــل اال�سرتاتيجيـــ�ت التي يخت�رهـــ� الف�علون 

يف املجـــ�ل التوا�سلي لبلوغ االأهداف التوا�سلية بكلفة 

اأقـــل وب�حـــرتام لل�سوابـــط االأخالقيـــة واالجتم�عية 

والثق�فيـــة املتحكمة يف توا�سالتهـــم، ميكن اأن تكون 

اال�سرتاتيجي�ت لفظية اأو ج�سدية.

وقبل اأن يبداأ اال�ستغ�ل ببن�مج ل�س�ني�ت الكالم 

ونظرية التلفظ، ينبغي اأن ن�ستح�سر القيمة املعرفية 

خلط�طة ي�كوبـــ�سون التي تـــ�أ�س�ست علـــى اإ�سك�لي�ت 

وظيفيـــة انبنـــت على تيمة حمورية تتمثـــل يف ا�ستغ�ل 

، يف اإطـــ�ر دين�مي مـــوؤ�س�ش على 
(1(

الـــ�سنن ووظ�ئفه

العوامـــل والوظ�ئف التي تبز مرونـــة النظ�م اللغوي 

)1) ينظـــر، ب�تريك �س�رودو ودومينيك منغونو، معجـــم حتليل اخلط�ب، ترجمة عبد 
القـــ�در املهـــريي وحمـــ�دي �سمود، وبـــ�سكل اأخـــ�ش مدخل: التـــوا�سل ووظ�ئف 

اللغة.

وتعـــدد بني�تـــه التـــي ميكـــن ت�سخريهـــ� الأداء غ�ي�ت 

واأغـــرا�ش متنوعـــة، وهذا م� يبز بجـــالء من خالل 

الوظ�ئف املختلفة املقرونة بعوامل التوا�سل اللفظي: 

املر�سل/ الوظيفة التعبريية، املـــر�سل اإليه/ الوظيفة 

الت�أثريية اأو االإفه�ميـــة، ال�سي�ق/ الوظيفة املرجعية، 

الر�س�لـــة/ الوظيفـــة ال�سعرية، االتـــ�س�ل/ الوظيفة 

االنتب�هية، ال�سنن/ الوظيفة امليت�ل�س�نية.

لقـــد ارتبط مـــ�سروع ي�كوبـــ�سون ب�أجنـــدة علمية 

اخلط�طـــة  تقـــراأ  اأن  ينبغـــي  ال  ولذلـــك  مرتابطـــة، 

بـــ�سكل خمتزل، كم� يجـــري يف كثري مـــن الدرا�س�ت 

املختـــ�سرة، مبعـــزل عن طمـــوح ي�كوبـــ�سون العلمي، 

وهكـــذا حتـــدد امل�سعـــى عنـــده يف ربـــط الل�س�نيـــ�ت 

بعلـــم ال�سعـــر اأو ب�ل�سعرية، اأو م� يجعل مـــن الر�س�لة 

اللفظية �سعرا، مع ربـــط ال�سعرية بخ�س�ئ�ش بني�ت 

اللغة ووظ�ئفه�، ثم قـــرن خ�س�ئ�ش النظ�م اللفظي 

بخ�س�ئ�ش اأنظمة عالم�ت اأخرى، من خالل اإر�س�ء 

برن�مـــج للبحـــث يف اخل�س�ئـــ�ش امل�سرتكـــة الأن�س�ق 

العالم�ت. وهو م� �ست�سطلع به ال�سيمي�ئي�ت الع�مة. 

عالوة علـــى االإقرار مبركزيـــة التـــوا�سل، وب�خرتاق 

الوظيفـــة التوا�سليـــة للوظ�ئـــف االأخـــرى واإن احتلت 

مرتبـــة ث�نوية، يف اإط�ر هرميـــة الوظ�ئف و�سلميته�، 

وهي هرمية حمكومة مبفهوم املهيمنة. وميكن البحث 

عن الرتاتبية وعـــن جتلي�ته� وعن اآلي�ت ا�ستغ�له� يف 

اأمنـــ�ط خمتلفة من اخلط�ب�ت؛ لذلـــك اأغنت نظرية 

الوظ�ئـــف يف �سيغتهـــ� الي�كوب�سونيـــة جمموعـــة من 

التح�ليل املنجزة يف نظرية الن�سو�ش واخلط�ب�ت.

واإذ ت�أكد يف كثري من االأعم�ل حمدودية خط�طة، 

من منط خط�طة ي�كوبـــ�سون وم� �س�كله�، فالأن هذه 

املحدوديـــة مردهـــ� اإىل ت�أكيـــد مركزيـــة التـــوا�سل، 
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. ولذلك 
(1(

مقرونة بهيمنة النظ�م اللفظي ومركزيته

فتو�سيـــع اآف�ق التحليـــل تقت�سي النظـــر اإىل التوا�سل 

اللفظي يف اإطـــ�ر اأ�سمل وهو نظرية الفعل التوا�سلي، 

كم� جت�سده� فل�سفة التوا�سل اأو النظري�ت التداولية 

االأجنلو�س�ك�سونيـــة الق�ئمة على الفعل والعمل، مثلم� 

يقتـــ�سي االأمـــر االنفتـــ�ح علـــى النظريـــ�ت النف�سية 

واالجتم�عيـــة حـــول التف�عل. بل كلمـــ� ات�سعت دوائر 

التنظـــري للنـــ�س�ط الكالمـــي عنـــد البـــ�سر تبـــني اأن 

اأطروحة مركزية الوظيفة التوا�سلية ت�سوبه� عمومية 

وتب�سيط مفرط�ن. ففي �سي�ق هذا ال�سرح النظري، 

م� هو املوقع الذي ميكن اأن حتتله الوظيفة الت�سليلية 

اأو اللعبيـــة اأو االإقن�عيـــة اأو الت�سلطيـــة اأو االإرغ�مية؟ 

هـــل ي�سعـــى الب�سر فعـــال اإىل احلـــر�ش علـــى اإجن�ح 

التـــوا�سل؟ م� موقـــع اإ�س�ءة الفهـــم الق�سدية وعدم 

الفهم والت�أويالت اخل�طئـــة بني االأفراد واجلم�ع�ت 

 رغم اأننـــ� ال نعدم االأدبي�ت التي 
(2(

يف هـــذا النظ�م؟

توؤكد مبداأ التع�ون الإجنـــ�ح التوا�سل، وتدبري ممثلي 

acteurs الفعـــل التوا�سلي للم�سرتك لبلوغ االأهداف 
التوا�سليـــة، و�سرورة اإخـــ�س�ع التـــوا�سل االجتم�عي 

لثوابـــت عقالنيـــة ت�سبـــط اأخالقي�ت التـــوا�سل كم� 

جنـــد عند ه�برم��ش يف ت�سوره للتداولي�ت ال�س�ملة، 

فـــ�الأ�سل هـــو اأن نخلـــق �سي�قـــ�ت توا�سليـــة للتعـــ�ون 

وللتوافق وللرتا�سي وليـــ�ش للتن�فر وللتن�بذ، يف اإط�ر 

. ي�ستوجب نقد مركزية النظ�م اللفظي لي�ش فقط ا�ستدم�ج املكون�ت امل�س�حبة   (1(
للنـــ�سق اللفظي، م� ا�سطلحنـــ� عليه بلغة اجل�سد، واإمنـــ� التخل�ش من مركزية 

العالمـــة اأو الوحـــدات الدالة املحـــددة يف الكلمـــة واأجزائهـــ� املورفيم�ت، ففي 

النظـــ�م ال�سيميوطيقي الع�م، كل �سيء ميكـــن اأن يكون داال: متف�سل الفقرات، 

الرتقيم، امل�س�فة بـــني االأ�سخ��ش اأثن�ء الكالم، ال�سمت.... ومرة اأخرى ينبغي 

تخلي�ش هذا الت�سور من �سلطة التف�سري الق�سدي؛ اأي اأن ق�سدية الذات لي�ست 

�سرطـــ� لتوليد الداللـــة. فعن��سر هـــذه االأنظمة حتمل �سروط التـــدالل املقرتنة 

مبحددات اجتم�عية اأو ثق�فية، ميكـــن تفعيله� يف �سي�ق�ت ت�أويلية معينة، مثلم� 

ميكن اأن تبقى ك�منة غري مفعلة.

�سهـــدت العقـــود االأخـــرية تزايـــدا داال يف الـــدرا�س�ت امل�ستغلـــة علـــى مو�سوعة   (2(
التـــوا�سل بني-الثق�فـــ�ت، وذلـــك يف ظل ت�س�عد خطـــ�ب الهويـــة والعن�سرية 

والنبـــذ والتعـــ�سب ودور العوملة الثق�فية يف خلق اأمنـــ�ط توا�سلية جديدة، تعيد 

ن�سج الروابط بني الثق�ف�ت وفق اأفق قيمي جديد.

البحـــث اجلم�عـــي عـــن احلقيقـــة. ال �سك اأن اللغـــة 

مـــوؤ�س�سة اجتم�عيـــة، لكن هـــذه املـــوؤ�س�سة ال حتكمه� 

قيم التوا�سل ال�سفـــ�ف ورغبة امل�س�ركني يف التف�هم 

وتق��سم املعـــ�رف، ثمة اأهواء اأخـــرى يتم ت�سريفه�. 

النت�ئـــج ذات القيمـــة التجريبيـــة  وهكـــذا فمعظـــم 

املتوافقة مع حيـــ�ة اللغة وت�سكالته� يف املجتمع ك�نت 

ن�بعة من اال�ستغـــ�ل الدوؤوب لل�س�نيـــني االجتم�عيني 

. لقد 
(((

وحمللـــي املح�دثـــ�ت واإثنولوجيـــي التـــوا�سل

اأعـــ�دت كل هـــذه احلقـــول املعرفيـــة تفكيـــك االأبع�د 

التجريدية واملتع�لية ملفهوم التوا�سل، مبزة من�طق 

جديدة للتوا�سل اأو عدم التوا�سل ووظ�ئفه. ومبوجب 

هـــذه الثـــورات العلمية اجلديـــدة انتقلن� مـــن ف�س�ء 

تعريفي مبـــ�سط نحتت مع�ملـــه الل�س�نيـــ�ت الوظيفية 

نحو ف�س�ء تعريفي بقيم داللية ومبحموالت مفهومية 

جديدة ملفهوم التوا�سل.

ح��سل م� �سبق، اأن هن�ك انتق�دات ط�لت خط�طة 

ي�كوبـــ�سون، امتـــدت نت�ئجه� نحو تطويـــر خط�ط�ت 

مدققـــة لـــ�سريورة االإنتـــ�ج والت�أويل، بـــل امتدت هذه 

النت�ئـــج نحو تطوير نظريـــ�ت االأدب ووظ�ئف اأنواعه 

واأجن��سه، كم� �سنبني، وفيم� يلي بي�ن مقت�سب الأهم 

النت�ئج املح�سلة:

- هيمنـــة العنـــ�سر اللفظـــي يف خط�طـــة ي�كوب�سون 

وتغييـــب للعنـــ��سر غـــري اللفظيـــة ولفع�ليتهـــ� يف 

التوا�سل.

- اعتم�د املعي�ر الل�س�ين مبداأ يحتكم اإليه يف التعرف 

علـــى الوظ�ئف يف اخلط�ب�ت. فمثـــال، هل هن�ك 

معي�ر ل�س�ين موحد ميكـــن االحتك�م اإليه لتحديد 

الوظيفـــة ال�سعريـــة يف ال�سعر العمـــودي وق�سيدة 

النـــرث؟ اأم اأن االأمر يتحـــدد ب�إكراه�ت اأجن��سية؟ 

اأم ميكن الركون اإىل الق�سد؟ 

. حنـــون مبـــ�رك، »عندم� تخلـــق النظرية مقوم�ت جت�وزه�: قـــراءة يف م�سري   (3(
وظ�ئف اللغة، �سمن«، �ش148.
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- مـــ�سكل االأح�دية، ويتحدد هذا املـــ�سكل يف اأح�دية 

املـــر�سل واملـــر�سل اإليـــه واأح�ديـــة الـــ�سنن. ومـــن 

اأوجه االعـــرتا�ش على تـــ�سور االأح�ديـــة، م�س�ألة 

تعـــدد االأ�سوات يف امللفوظ�ت كمـــ� �سيبني ديكرو، 

وكذلك يف بعـــ�ش االأجن��ش، مثال يف الرواية جند 

الك�تـــب والـــراوي وال�سخ�سيـــة الـــراوي )حم�فل 

تلفظيـــة(. وهنـــ�ك م� يـــ�سكك يف اأح�ديـــة ال�سنن 

داخـــل امللفوظـــ�ت الب�سيطـــة واالأنـــواع االأدبيـــة، 

ففـــي امللفوظ�ت التي نتـــوا�سل به�، ال وجود ل�سنن 

مـــ�سرتك موحـــد يف اأذهـــ�ن املتكلمـــني. فهنـــ�ك 

تفـــ�وت يف ال�سجـــالت اللفظيـــة والتعبرييـــة ويف 

خمـــزون املعـــ�رف. كل ذلـــك ي�سهـــم يف �سي�غـــة 

اللغ�ت الفردية، ثمة م�سرتك داليل ج�هز وهن�ك 

املـــ�سرتك الـــذي يبنى يف التف�عل بـــني الذات؛ اأي 

�سيغتـــ�ن لل�سنن، بـــدل �سيغة واحـــدة، متك�ملت�ن 

ومتف�علت�ن، متمثلتـــ�ن يف ال�سنن اجل�هز وال�سنن 

املبني. مـــ� يجعل التف�هم جزئيـــ� بني الذوات هو 

كونن� ن�سرتك يف �سنن جزئي، واأطروحة التج�ن�ش 

واهيـــة. ويف االأنواع االأدبية يت�أ�س�ش النظ�م االأدبي 

علـــى تعدد ال�سنن، خذ مثـــال الق�سيدة العمودية، 

لديـــك الـــ�سنن العـــرو�سي و�سنن البنـــ�ء املعم�ري 

و�سنن الـــ�سورة ال�سعرية. ويزداد االأمر تعقيدا يف 

منظوم�ت ذات التعقيد ال�سميوطيقي، مثل امل�سرح 

وال�سينمـــ� والت�سكيل، واالأدب التف�علي، تقوم على 

مبـــداأ تعدد ال�سنن، والرهـــ�ن يف مق�ربة مثل هذه 

اخلط�بـــ�ت يتحـــدد يف كيفيـــة تف�عـــل اأ�سننه� يف 

عمليـــة بن�ء املعنى، وكيفيـــة ا�ستقب�ل املتلقي لهذا 

التعدد وتفكيكه.

)transcodage(1: ويتحدد 

- م�سكل الت�سنني العبي

هـــذا املـــ�سكل يف ترجمة ونقـــل املعنـــى/ اخلب/ 

.Francois Rastier, communication ou transmition.  (1(

املعلومة من �سنن اإىل اآخر. يف امل�سرح يتم الت�سنني 

العـــبي لنـــ�ش الك�تب عـــب �سنن املخـــرج و�سنن 

املمثلني وال�سنن ال�سينوغـــرايف، هذا امل�سكل ع�بر 

الأجن��ش خمتلفـــة، املو�سيقى، الرتجمة، ال�سينم�، 

�سبـــك�ت التـــوا�سل اجلم�هـــريي )الق�سيـــدة يف 

اليوتـــوب: مقـــروءة ومرئية وم�سحوبـــة مب�س�هد 

فيديو(. ميكن اأن نخ�سع قيمة داللية اأو رمزية مثل 

العنف �سد االأطف�ل اإىل ت�سنني عبي عب اأ�سن�د 

خمتلفة: ت�سكيل/ �سينم� / مو�سيقى / م�سرح..

- تغييـــب الكف�ي�ت: يف نقده� خلط�طـــة ي�كوب�سون، 

 منوذج� للتوا�سل ق�ئم� على 
(2(

تقدم اأوري�سيـــوين

�سطـــر الكف�يـــ�ت اإىل كف�يـــ�ت االإنتـــ�ج وكف�ي�ت 

املوؤول، ب�عتب�ره� �س�منة للتوا�سل اللغوي الن�جح. 

على راأ�ش الكف�يـــ�ت جند تالزم الكف�ية الل�س�نية 

وامل�س�حبـــة لل�س�ن نظرا اإىل كون التب�دل اللفظي 

متعدد القنوات، والكف�ي�ت التوا�سلية التي تتفرع 

عنده� اإىل كف�ية بالغية تداولية وكف�ية ثق�فية/ 

اإيديولوجية وكف�ية مو�سوعية وكف�ية منطقية.

لقد حظيت الكف�ية الل�س�نية من خالل مكون�ته� 

بن�سيب وافر من التحليل والو�سف يف ت�ريخ الل�س�ني�ت 

احلديثـــة، بينم� غيبـــت الكف�ي�ت االأخـــرى، حيث مت 

جت�هل دور املع�رف امل�سبقـــة واآلي�ت اال�ستدالل التي 

تنتمي اإىل منطق اللغة الطبيعي ال�ستق�ق الت�سمين�ت 

واالقتـــ�س�ءات واال�ستلزام�ت، وكذلـــك دور االأحك�م 

احلج�جـــي،  التـــوا�سل  يف  االإيديولوجيـــة  القيميـــة 

ومتثالت امل�س�ركني الأدوارهم االجتم�عية وهرميتهم 

وت�أثري هذا التمثل يف اإنت�ج امللفوظ�ت وت�أويله�.

- احل�جـــة اإىل ت�سور دين�مي لل�سيـــ�ق، الأن ال�سيغة 

التي طرح به� يف خط�طة ي�كوب�سون، ال متكن من 

.ك�تريـــن كريبـــرات اأوري�سيوين، امل�سمـــر، ترجمة ريت� خ�طـــر، �ش �ش)28-  (2(
.290
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ر�سد اأمن�طه املتنوعة املحددة يف ال�سي�ق الل�س�ين 

املرتبـــط بتمـــ��سك االأقـــوال ال�س�بقـــة والالحقة، 

وال�سيـــ�ق املبـــ��سر املحـــدد يف و�سعيـــة التـــوا�سل 

كمـــ� يدركهـــ� املتخ�طبـــون، وال�سيـــ�ق االجتم�عي 

املخزنـــة  الذهنيـــة  ال�سيـــ�ق  ومنـــ�ذج  والثقـــ�يف، 

كتمثالت... وي�ستتبع هـــذا الت�سور االإقرار بتعدد 

مرجعي تقرتن به امللفوظ�ت.

و�سي�قـــي(  )ت�ريخـــي  دين�مـــي  تـــ�سور  �سي�غـــة   -

للوظ�ئف، ال تكتـــ�سب مبوجبه� امللفوظ�ت وظ�ئف 

ث�بتـــة تبنيهـــ� وحتدده� مع�يـــري داخليـــة )لغوية 

اأو مـــ� �س�كلهـــ�(. ف�مللفوظ�ت تتغـــري وظ�ئفه� من 

�سيـــ�ق اإىل اآخـــر ومن منظومة ثق�فيـــة اإىل اأخرى 

ومن حقبة اإىل اأخرى؛ ف�لوظيفة ال�سعرية متغرية 

وت�ريخية وزمنية و�سي�قيـــة. ف�مللفوظ�ت احل�ملة 

لوظيفـــة �سعريـــة يف �سي�ق، قد ت�سنـــد له� وظ�ئف 

اأخرى يف �سي�ق�ت اأخرى.

- ت�ستلـــزم نظريـــة الوظ�ئف، حتى تكـــون ق�درة على 

اال�ستغـــ�ل على النـــ�سو�ش واخلط�بـــ�ت، تطويرا 

وتنقيحـــ�؛ مم� يبني اأن كل النظري�ت التي ظهرت 

يف القـــرن الع�سرين يف اأطر نحو الن�ش ول�س�ني�ت 

النـــ�ش مل ت�ستغن عن مكون نظـــري مهم، ويتعلق 

االأمـــر بوظ�ئـــف النـــ�ش/ اخلط�ب )فـــ�ن ديك- 

دوبوغراند...(. 

)- عن التوا�صل والتوا�صل الأدبي

�سنخ�س�ش هذه الفقرة ملن�ق�سة امتدادات النظري�ت 

املرتبطة ب�لفعل التوا�سلي يف حقل االأدب، اأو م� ميكن اأن 

ن�سطلح عليه ب�لتوا�سل االأدبي. ففي �سي�ق التو�سع الذي 

ت�سهـــده النظري�ت من اأجـــل نقل مف�هيمهـــ� واإجراءاته� 

التحليلية اإىل جم�الت تطبيقية جديدة مغ�يرة للمج�الت 

التـــي مثلـــت مه�ده� التطبيقـــي، عرف حقل الـــدرا�س�ت 

االأدبيـــة امتدادات تطبيقية دالة لنظرية التلفظ ولنظرية 

بـــرزت  حيـــث  ولنظريـــة احلجـــ�ج،  الكالميـــة  االأفعـــ�ل 

تداولي�ت اأدبيـــة تهتم مبو�سوعـــ�ت منتزعة من جم�الت 

التـــوا�سل االعتي�دي، لت�ستغل علـــى متظهراته� يف جم�ل 

االأدب. ومن بني هذه املو�سوع�ت ا�ستغ�ل املق��سد وحدود 

االلتق�ء بني مق�سدية الك�تب والق�رئ يف اإط�ر م� ي�سمى 

ب�ملق�سدي�ت امل�سرتكة )جريار جينيت(، وت�سكالت مبداأ 

»التع�ون«، ذي االأ�سول الغراي�سية، ال�س�بط للتوا�سل بني 

املتخ�طبـــني يف عمليـــ�ت �سي�غة الر�س�لـــة الفنية، وذلك 

من خـــالل مفهـــوم »امليث�ق االأدبـــي« اأو مفهـــوم »التع�ون 

الت�أويلـــي« بني الك�تب والق�رئ الـــذي طرحه منغونو اأحد 

اأهم املدافعني عن م�سروع »التداولي�ت االأدبية«.

ــوفــوين  ــك ــران ــف وتــــعــــددت االأعــــمــــ�ل يف املـــجـــ�ل ال

اأفع�ل  نظرية  بتطبيق�ت  املهتمة  واالأجنــلــو�س�كــ�سوين 

الكالم يف حقل االأدب، وقد وجدت الفر�سية االإجن�زية 

عند �سورل جم�ال خ�سب� للتطبيق يف الدرا�س�ت املرتبطة 

مبج�ل امل�سرح حتديدا، وفنون االأداء الرتب�طه� »بفل�سفة 

من  انطالق�  يتوا�سلون  ال  الب�سر  اأن  ترى  التي  العمل«، 

ب�سكل  �سلف�  له�  خمطط  عمل  وخط�ط�ت  خمزنة  رموز 

واع قبل اإجن�ز الفعل، فمعنى ال�سلوك يبنى اأثن�ء الفعل، 

اأن يوؤدي الدور نف�سه/  ففي اخل�سبة ميكن لنف�ش املمثل 

خمتلفة،  بـــدالالت  مــرات  عــدة  التعبريات  احلــركــ�ت/ 

لي�ش  ال�سلوك  اأن  مبعنى  لل�سلوك،  المتثيلية  نظرية  اإنه� 

وث�بتة.  ج�هزة  ذهنية  وخط�ط�ت  لتمثيالت  انعك��س� 

ولقد عرفت النظرية االإجن�زية، التي ت�سمى يف االأدبي�ت 

االإجنــــ�زي  ب�ملنعطف  احلــديــثــة  االأجنـــلـــو�س�كـــ�سونـــيـــة 

performative turn، تطبيق�ت مهمة يف جم�ل فنون 
اجل�سد وفنون العر�ش الو�س�ئطي.

وينبغي اأن ن�ستح�سر يف هذا ال�سي�ق انعط�ف نظرية 

اأفعـــ�ل الـــكالم نحـــو النـــ�سو�ش واخلط�ب�ت، مبـــ� فيه� 

اخلط�ب�ت االأدبية، بعد اأن ت�سكلت يف اإط�ر مق�ربة و�سفية 
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يف كنـــف اال�ستغـــ�ل الو�سفـــي علـــى جمل منف�سلـــة، لقد 

حتـــول االهتم�م اإىل البحـــث يف كيفي�ت ترابط/ مت��سك 

اأفع�ل الـــكالم داخل اخلط�ب�ت لت�سكل فعال كالمي� اأكب 

macro act )ف�ن ديك(. 

كمـــ� تزايد االهتمـــ�م بنظريـــة املقـــ�م وت�سكالته يف 

اخلط�ب االأدبي، وبعالقة االأدب ب�ملوؤ�س�سة )�سك�ربيت(، 

وحتديـــدا خمتلـــف االإكراهـــ�ت والقيـــود ال�سو�سيولوجية 

والت�ريخيـــة التـــي توؤثـــر يف �سريورة اإنت�ج »االأثـــر االأدبي« 

وتلقيه. كم� برزت يف العقود االأخرية، يف اإط�ر التداولي�ت 

املعرفيـــة، جمموعة الفتـــة من البحـــوث الدقيقة املنجزة 

حـــول مب�حث قدميـــة/ جديـــدة يف حقـــل االأدب، ويتعلق 

االأمر ب�ال�ستع�رة والتخييل واملثل )مو�سلري، اآن ريبول(.

اآفاق جديدة لدرا�صة التوا�صل: املنعطف املعريف  -4

فتحت العلـــوم املعرفية اآف�ق� رحبة لـــدرا�سة الذهن، 

مـــن خالل اال�ستغ�ل املتعدد االختـــ�س��س�ت على االآلي�ت 

التـــي ي�ستخدمه� الدم�غ الكتـــ�س�ب املعـــ�رف واملعلوم�ت 

وتخزينهـــ� ومتثيله� ومع�جلته�؛ ذلـــك اأن الدم�غ يت�سمن 

يف هند�ستـــه الوظيفيـــة من�طـــق ن�سيطة متثـــل اال�ستغ�ل 

املعـــريف ملن�طـــق/ ب�حـــ�ت متخـــ�س�سة يف اأ�سنـــ�ف من 

املع�جلـــ�ت دون اأخـــرى، وترتابط من�طقـــه واأحي�زه عب 

�سبك�ت ع�سبية، تقوم على تن�سيق املعلوم�ت؛ الأنه يعتمد 

مع�جلة موزعة ومتوازية.

لقد حققـــت العلوم املعرفية ثـــورة علمية، حتى غدت 

جمـــ�الت  يف   ،new paradigm اجلديـــد  االأمنـــوذج 

متنوعة مثـــل االأنرثوبولوجي� والـــذك�ء اال�سطن�عي وعلم 

.
(1(

النف�ش وعلم الرتبية وعلوم اللغة والدرا�س�ت االأدبية

لقد �س�دت مغ�لطت�ن يف التـــ�سور التمثيلي والت�سور 

امل��سدقـــي للغـــة، تقـــوم املغ�لطـــة االأوىل على فكـــرة اأن 

اللغـــة متثيـــل للفكـــر اإال اأن هنـــ�ك مـــ� يوؤكـــد اأن التفكري 

ميكـــن اأن يكون بـــدون لغة، وذلك بوا�سطـــة �سور اأو رموز 

(1( .Andler, Daniel, introduction aux sciences cognitive. 

اأو خط�طـــ�ت، واملغ�لطة الث�نية مف�دهـــ� اأن كل م� نعرفه 

عن الع�مل ي�أتـــي عن طريق اللغة، التـــي تعك�ش متثيالتن� 

الفكريـــة للعـــ�مل، غري اأن الـــدرا�س�ت يف العلـــوم املعرفية 

بينـــت اأن مـــ� نعرفـــه عن العـــ�مل ي�أتي جزئيـــ� عن طريق 

اللغـــة، واأن هن�ك م�ستوى معرفي� و�سيطـــ� ي�سمى ب�لبنية 

الت�سوريـــة )راي دج�كنـــدوف( يتـــو�سط عالقـــة الذهن 

ب�ملحيـــط اخل�رجـــي، ففيـــه ترمـــز التمثـــالت الداخليـــة 

الإدراك�تن� للعـــ�مل اخل�رجي؛ الأن العـــ�مل يبنى داخلي� يف 

بيئة الذهن/ الدم�غ.

اإن التـــوا�سل ال ميكـــن اأن يحـــدث اإال بوا�سطـــة رموز 

اتف�قيـــة خمزنة يف الدمـــ�غ، ومن مه�م العلـــوم املعرفية 

االإب�نـــة عن كيفية اكت�س�ب هذه الرموز يف �سريورة النمو، 

وكيفيـــة تخزينه� ومع�جلته� على اخلـــط on line اأثن�ء 

االإنتـــ�ج والفهم، وهل هن�ك مت�ثل بـــني االأفراد يف متثيل 

ومع�جلة عن��سر النظ�م التوا�سلي. 

فمن املعلوم اأن خمتلـــف املعلوم�ت املرتبطة ب�لنظ�م 

اللفظـــي، �سوت� و�سرف� ومعجمـــ� وتركيب� وداللة، منظمة 

يف الدمـــ�غ بـــ�سكل ي�سمح ب��ستعم�لهـــ� يف �سريورة االإنت�ج 

والفهـــم. ف�أثنـــ�ء االإجنـــ�ز يتـــم اجتـــالب التمثيـــالت/ 

الت�سنينـــ�ت ال�سوتيـــة وال�سرفيـــة والرتكيبيـــة والداللية 

املخزنـــة يف الذاكـــرة من من�طـــق خمتلفة، وتـــر�سل اإىل 

من�طـــق املع�جلـــة ثـــم تـــر�سل التعليمـــ�ت اإىل االأعـــ�س�ء 

املحركة )جه�ز النطق( ليتم نطقه� مت�سل�سلة.

ويت�سمن مـــ�س�ر االإجن�ز والفهم انتقـــ�ال من النظ�م 

اإىل  اللـــ�س�ين  ومـــن  اللـــ�س�ين  النظـــ�م  اإىل  التـــ�سوري 

، ويتـــم هـــذا االنتقـــ�ل وفـــق 
(2(

املفهوم�تـــي/ التـــ�سوري

)2)  يقـــرتح برين�ر بوتيي يف النموذج الذي يقدمه للتـــوا�سل، املبني على مقت�سي�ت 
معرفية، ر�سم م�س�رات حمددة للفعل التوا�سلي، قوامه� �سي�غة ت�سورية قبل- 

تلفظية يتم حتويله� اإىل ت�سنين�ت ل�س�نية، ومن جهة اأخرى يجمع املر�سل واملتلقي 

مق�مـــ� ومعرفـــة موحدة ب�لعـــ�مل وت�سميمـــ� معرفي� موحدا مبنـــي على مع�رف 

موحـــدة بينهم� حول الع�مل، ت�سمـــن املعرفة املوحـــدة والت�سميم املعريف احلد 

االأدنـــى من التوافق والتن�غم بني الذوات املتوا�سلة. فوجود توافق�ت نورولوجية 

ول�س�نية واجتم�عية �س�من لتن�غم اأدمغة املتخ�طبني يف حده االأدنى. 

Pottier, theorie et analyse en linguistique.
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اإجـــراءات ت�سرتعي التوافق ومقت�سيـــ�ت ال�سي�ق، مبعنى 

اأن املع�جلـــة التـــي تربط اللغـــة ب�ملق�م تقتـــ�سي تن�سيط� 

متوازيـــ�، للمعلومـــ�ت الل�س�نية واملق�ميـــة. وهذا م� تبينه 

الدرا�س�ت النورولوجيـــة التي اأقرت بتف�عل ال�سق االأي�سر 

للمـــخ املخ�س�ش يف املع�جلـــة النحوية مع الـــ�سق االأمين 

املخـــ�س�ش ملع�جلـــة مهـــ�رات الكفـــ�ءة التوا�سلية، على 

راأ�سهـــ� املهـــ�رات غـــري اللفظيـــة والتف�عليـــة واملعلوم�ت 

الوجـــه وتعبرياتـــه  والتعـــرف علـــى  ب�ل�سيـــ�ق،  املتعلقـــة 

واحلـــرك�ت والنوايـــ�. ف��ستعمـــ�ل اللغـــة يقتـــ�سي تفعيال 

متك�مـــال للكف�ءة الل�س�نيـــة وكف�ءات توا�سليـــة وتداولية 

.
(1(

غري لفظية

متثـــل دوائر البحـــث يف العلوم املعرفيـــة اإط�را علمي� 

متطـــورا لتطويـــر اآليـــ�ت و�سف اأنظمـــة التـــوا�سل عنـــد 

البـــ�سر وتف�سريهـــ�. وبذلـــك اتـــ�سع طمـــوح جمموعة من 

التخ�س�س�ت التقليدية من قبيل علم الداللة اأو التداولي�ت 

اأو الدرا�س�ت االأدبية نحو ا�ستدم�ج اأمنوذج العلم املعريف، 

ال�ستكـــ�س�ف اأو اإع�دة اكت�س�ف مب�حث كال�سية، من قبيل 

�سريورة الفهـــم اأو الت�أويـــل اأو التفكيـــك اأو تف�عـــل الذات 

املنتجة للنـــ�سو�ش مع االأثر االأدبـــي اأو تف�عل الق�رئ مع 

الن�سو�ش. 

وفيم� يلي �سرنكز على اإط�رين معرفني يف ارتب�طهم� 

مبج�لني مـــن جم�الت التوا�سل، وهمـــ� التوا�سل اللفظي 

وغري اللفظي والتوا�سل االأدبي. ويتعلق االأمر ب�لتداولي�ت 

املعرفية cognitive pragmatics من جهة وال�سعرية 

 cognitive poetics- املعرفيـــة  اأو ال�سرديـــ�ت 

cognitive narrative من جهة اأخرى.

عمل �سبريبر وول�سون يف اإط�ر التداولي�ت املعرفية على 

, ف�لتداولي�ت 
(2(

فك االرتب�ط بني التداولي�ت والل�س�ني�ت

)1)  ينظـــر، بنعيـــ�سى زغبـــو�ش، الـــ�سريورة التوا�سلية والكفـــ�ءة اللغويـــة بني علوم 
االأعـــ�س�ب وعلم النف�ش املعريف: منـــوذج اللغة املنطوقة ولغـــة االإ�س�رة، �سمن: 

التوا�سل واأبع�ده الل�س�نية وال�سيكولوجية والرتبوية والتقنية، �ش24.

(2( Dan sperber, Derdre Wilson,Relevance communication and 
cognition.
Dan Sperber, Derdre Wilson, Meaning and Relevance.

يجـــب اأن تكون مبحث� ت�بع� لعلم النف�ش املعريف، حيث اإن 

ت�أويل امللفوظ�ت متجـــذر يف اآلي�ت ع�مة للفهم وال�ستغ�ل 

العمليـــ�ت املعرفية التي يعد الذهن مركـــزا له�. تتمحور 

االأطروحة املركزية لـ»نظرية املالءمة« عندهم� حول نقد 

منوذج ال�سنن الذي هيمن على من�ذج التوا�سل، فقد بين� 

مبـــ� فيه الكف�ية اأن التـــوا�سل بني البـــ�سر يعتمد اإواليتني 

متف�علتـــني ومتك�ملتـــني، وهم� اإواليـــة الت�سنـــني واإوالية 

اال�ستنت�ج. والفكرة هن� اأن امللفوظ�ت ال حتمل املعنى �سوى 

ب�سورة جزئية، واأنظمة مع�جلة املعنى مع�جلة ل�س�نية يف 

الذهـــن ال تـــ�سنن �سوى جزء من املعـــ�ين الق�سدية؛ الأنه� 

تع�لج املعنـــى اللغوي ب�سكل حملي وم�ستقـــل عن ال�سي�ق، 

ولذلـــك ت�أتـــي اإواليـــة اال�ستنت�ج الإغنـــ�ء ت�أويـــل امللفوظ، 

ب�النفتـــ�ح على املحيـــط املعريف للمتخ�طبـــني. فم� ميكن 

للت�سنـــني اأو لفـــك الت�سنني الل�س�نيـــني اأن يبلغ�ه متمثل يف 

متثيـــالت جزئية وجمـــردة وغري مكتملـــة للمعنى، ينبغي 

اإغن�وؤهـــ�، بت�سمينـــ�ت وافـــرتا�س�ت. ليـــ�ش كل م� ميكن 

اأن يقـــ�ل يرمـــز بوا�سطة النظـــ�م اللغـــوي، ف�لت�سمين�ت 

واملق��سد ال ترمزهم� اللغة.

ويف ظل هـــذا الت�سور تتحول االأقوال اإىل منبه �سمن 

منبهـــ�ت توجد يف املحيط املعـــريف للمتخ�طبني وظيفته� 

اإبـــراز القـــ�سد، ويتمثـــل دور املـــوؤول يف ا�ستعمـــ�ل اآلي�ت 

ا�ستنت�جيـــة للتعـــرف على ق�سد املـــر�سل. ومن املفرو�ش 

اأن يكـــون هذا امللفوظ يف �سريورة اإنت�جه مالئم� لل�سي�ق، 

مثلمـــ� اأن املوؤولني يعملـــون ج�هدين على اإنتـــ�ج ت�أويالت 

مالئمة لالأقوال وا�ستبع�د الت�أويالت غري املالئمة. فمبداأ 

املالءمة مرتبـــط ب�لنظ�م املركزي للذهـــن الذي ي�ستغل 

مببداأ املردوديـــة، والذي يعمل على اإنتـــ�ج متثيالت ت�مة 

للملفوظـــ�ت بوا�سطة اال�ستنت�ج، وهـــي متثيالت خ��سعة 

لل�سيـــ�ق بعكـــ�ش اإواليـــة الت�سنـــني امل�ستقلة عـــن ال�سي�ق. 

ومبوجـــب مبـــداأ املالءمـــة ي�ستعمـــل املتخ�طبـــني كل مـــ� 

مينحهـــم حميطهم املعريف من قرائن لبنـــ�ء الفر�سي�ت 
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الـــواردة وامل�سهمة يف الت�أويل ال�سحيح. ويف هذا الت�سور 

لي�ش ال�سي�ق عن�سرا ث�بت�، واإمن� يبنى ويعدل طيلة عملية 

.
(1(

الفهم والت�أويل

 ,
(2(

وبخ�سو�ش ال�سعرية املعرفية وال�سردي�ت املعرفية

فنحن اإزاء مبحثـــني نخ�لهم� متطورين �سمن الدرا�س�ت 

االأدبية، فمجموعة من ق�س�ي� املبحثني ذات ارتب�ط وثيق 

ب�إ�سك�ليـــة التوا�سل االأدبي كمـــ� �سنبني. فمن بني امل�س�ئل 

التي ا�ست�أثرت ب�هتم�م املتخ�س�سني يف ال�سعرية املعرفية 

وال�سردي�ت املعرفية: كيفية بن�ء االأذه�ن للتمثيل ال�سردي، 

والـــدور الذي يلعبه التخييل يف حي�ة الفكر وتطور الذك�ء 

االإنـــ�س�ين، وكيفيـــة تفعيل القرائن والبنيـــ�ت الن�سية يف 

النـــ�سو�ش االأدبية وتن�سيطه� ل�سريورات مع�جلة معرفية 

يف اأذهـــ�ن قـــراء االأدب وم�ستقبليـــه، واآليـــ�ت بن�ء املعنى 

يف االأدب مق�رنة ب�لـــ�سريورات املعرفية التي يبنى به� يف 

جم�الت لغوية ومعرفية غري اأدبية )االإ�سق�ط اال�ستع�ري 

واآلية الدمج...(، الـــدور الذي تلعبه الو�س�ئط )ال�سمعية 

والب�سرية واللفظيـــة( يف بن�ء اأمن�ط معينة من املع�جلة 

الذهنيـــة لظ�هرة الت�سريد وتعديله�، ومث�ل ذلك املق�رنة 

بـــني التمثيل الـــ�سردي يف الروايـــة وال�سينمـــ� واملو�سيقى 

والـــر�سوم املتحركة، وهن� يطرح مـــ�سكل الت�سنني العبي 

امل�س�ر اإليه �س�بق�، ويتحدد يف تقني�ت ترجمة ونقل ال�سرد 

من و�سيط الآخر.

ومتثل ال�سعريـــة املعرفية لكثري من الدار�سني مق�ربة 

جديدة ونوعية الأقطـــ�ب التوا�سل االأدبي الثالثة: الك�تب 

والن�ش والقـــ�رئ. من منطلق فتح اجل�سور بني االإنت�جية 

ب�عتب�رهـــ� �سريورات معرفيـــة تتخذ تـــ�سكالت وجتلي�ت 

ن�سية، تثري الف�عليـــة الت�أويلية لدى املتلقي. وتكمن جدة 

. ينظـــر، عبـــد ال�سالم عـــ�سري، عندم� نتوا�سل نغـــري، مق�ربـــة تداولية معرفية   (1(
الآلي�ت التوا�سل واحلج�ج، �س�ش))-7).

. نعتمـــد يف هذه الفقرة على الق�س�ي� التي ب�سطن�هـــ� يف مداخلتن� �سمن اليوم   (2(
الدرا�سي املنظـــم ب�لكلية متعددة التخ�س�س�ت ب�آ�سفي حول ال�سردي�ت وعنوان 

مداخلتن�: ال�سردي�ت املعرفية: اآف�ق جديدة لتحليل اخلط�ب ال�سردي.

هـــذه املق�ربـــة يف قدرتهـــ� على �سهـــر ثالثـــة منعطف�ت 

ت�سكلت يف ت�ريخ الدرا�س�ت االأدبية:

- املنعطـــف الفينومينولوجي: الـــذي ق�م على دمج بعد 

الن�ش مبظ�هـــره البنيويـــة الداخلية ب�لبعـــد النف�سي 

والذاتي للقراءة ب�عتب�ره� جتربة فردية وذاتية.

- املنعطف البنيوي: املـــوؤ�س�ش على مو�سعة املعنى خ�رج 

الـــذات، مـــن خـــالل البحث عـــن قوانني بن�ئـــه داخل 

الن�ش.

- املنعطـــف املعـــريف: املبني علـــى ربط البنيـــ�ت الن�سية 

ب�لنـــ�س�ط الذهني للقراء وب�آليـــ�ت مع�جلة املعلوم�ت 

كم� تتم يف اأذه�ن املتلقني.

خال�صات وا�صتنتاجات:

�سعينـــ� من خالل هذه الـــدرا�سة اإىل تقـــدمي مق�ربة 

ذات منحيني: 

- منحـــى ت�ريخـــي: توخينـــ� مـــن خاللـــه ر�سد املحط�ت 

الكبى لتطور مفهوم التوا�سل يف حقول معرفية �ستى، 

مبزين خمتلف حتوالته.

- منحـــى اإب�ستمولوجي: الغر�ش منـــه تفكيك مفرت�س�ت 

النظري�ت التي ح�ولت �سي�غة من�ذج لو�سف الن�س�ط 

التوا�سلي عمومـــ�، والتوا�سل اللفظي خ�سو�س�. وك�ن 

لزامـــ� لهذا التفكيـــك اأن مير عب م�س�لـــك ا�ستجالء 

ال�سبكة املف�هيميـــة التي يندرج فيه� مفهوم التوا�سل، 

ومتثـــل عن��سر هـــذه ال�سبكة دع�ئم الفعـــل التوا�سلي 

تنظريا وممـــ�ر�سة. ويتعلـــق االأمر ب�ملف�هيـــم الت�لية: 

ال�سنن- املرجع – املق�م – املر�سل – املر�سل اإليه.

لقـــد بين� اأن نقد هـــذه املنظومـــة املف�هيمية �س�حبه 

ظهور مف�هيم اأخرى، مثل مفهوم الكف�ي�ت التوا�سلية.

اإن التنظري للتوا�سل قـــد تطور يف اإط�ر مق�ربة بينية 

وعبية، تت�أ�س�ش على تف�عل العلوم وتك�مله�. ولقد اغتنى 
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حقـــل الـــدرا�س�ت التوا�سليـــة، ب�ندمـــ�ج ق�س�يـــ�ه �سمن 

ان�سغـــ�الت جمموعة مـــن العلوم مثـــل التداولي�ت والعلوم 

املعرفيـــة وحتليل اخلط�ب وحتليل املح�دثة...كم� ح�ولن� 

ا�ستحـــ�س�ر بع�ش امتدادات منظومة العلوم التي ا�ستغلت 

علـــى تيمة التـــوا�سل وجتلي�تهـــ� واآلي�تهـــ� يف �سي�ق حقل 

االأدب، يف اإط�ر م� يعرف ب�لتوا�سل االأدبي.

ومنتهى القول اإن م�ستقبل الدرا�س�ت التوا�سلية يكمن 

يف االنخـــراط يف برامـــج بحث بينيـــة وعبية، من خالل 

التموقـــع يف منظومـــة التخـــ�س�س�ت واملقـــ�والت العلمية 

اجلديـــدة، مـــن اأجـــل جتديـــد ق�س�ي�ه�، واجـــرتاح اآف�ق 

جديـــدة لتنـــ�ول الق�س�يـــ� الكال�سيكية للتـــوا�سل ب�أدوات 

علمية متجددة، حتت�ج اإىل ا�ستنب�ت يف املم�ر�سة العلمية 

عندن�، بغ�ية اإنت�ج جيل جديد من البحوث والب�حثني.

بيبليوغرافيا:
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امللخ�ص :

اال�ستم�ع ج�نب عملي مهم من جوانب اللغة، ودرا�سته منفرًدا يف الل�س�ني�ت املع��سرة – مع ذلك – تك�د تكون غ�ئبة، 

اإال من اجل�نب امله�ري واأثره يف م�س�ألة تعليم اللغة واكت�س�به�، واجل�نب االإدراكي يف علم االأ�سوات بو�سفه احللقة االأخرية 

يف انتق�ل الكالم من املتكلم اإىل ال�س�مع. 

وحدود درا�سة هذا املو�سوع – بن�ء على ذلك ويف غري م� �سبق - ميكن ت�سوره� يف جوانب حمددة اأهمه�: اال�ستم�ع من 

منظور الكت�بة معرفًي� ونظرًي�، ومن املنظور ال�سوتي املو�ّسع، ومن جوانب ل�س�ني�ت التوا�سل، والتلّفظ، والن�ش واخلط�ب. 

ول�سيق املق�م هن� ُيقت�سر على اجل�نبني االأولني فقط.  

يف اجل�نب االأول ن�سري اإىل ال�سور املختلفة للغة بني كونه� �سمعية اأو ب�سرية اأو اإ�س�رية، واإىل راأي دي �سو�سري يف اللغة املنطوقة 

واملكتوبة وم� ك�ن له من �سدى واأثر لدى كثريين خ��سة ج�ك دريدا وروالن ب�رت، مع بي�ن عالقة ذلك كله ب�ال�ستم�ع. 

ويف اجل�نـــب الثـــ�ين ن�سري اإىل اجل�نب االإدراكي لل�سمع، ونتج�وزه اإىل مف�هيـــم وجوانب اأرحب من اأهمه� االتك�ء على 

عـــر�ش الق�سية �سوتًي� من خالل م� قدمه عـــ�مل االأ�سوات ديفيد اأبركرومبي )David Abercrombie( خ��سة مفهوم 

الـــو�سط ال�سمعي بج�نبيه: اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية واخل�س�ئ�ش اجلم�ليـــة التي تتعلق بظواهر تف�سي اإىل م� ُي�سمى ب�ملع�مل 

التطريزية، التي هي االإط�ر االأو�سع لهذه امل�س�ألة يف علم االأ�سوات ب�سكل ع�م.

الكلمات املفاتيح: 

اال�ستم�ع – نظرية الكت�بة - علم االأ�سوات – الو�سط  ال�سمعي – اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية – اخل�س�ئ�ش اجلم�لية.
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Listening from the perspective of writing and the 
spoken linguistics

Dr. Abdelsalam Hamed
Qatar University

abdulsalamh@qu.edu.qa
Abstract
Listening is an important aspect of the language, and its study of contemporary linguistics 

is alone - however – and it is almost absent, except from the skillful side and its impact on 
the question of language teaching and acquisition, and the cognitive aspect of phonology as 
the last episode in the transmission of speech from the speaker to the listener.

The limits of the study of this subject - therefore and beyond - can be conceptualized 
in specific aspects, the most important of which are: Listening from the perspective of 
writing, both theoretically and knowledgably, from the expanded voice perspective, and 
from the aspects of communication linguistics, pronunciation, text and discourse. The 
narrowness here is limited to the first two sides only.

On the first side, we refer to the different images of the language, whether audiovisual 
or visual, to the de Susser,s opinion of spoken and written language, and the resonance 
and impact of many linguists, especially Jacques Derrida and Roland Barthes.

 On the other side, we refer to the cognitive aspect of Listening, and move on to concepts 
and other aspects, the most important of which is to rely on the presentation of the case 
in a voice through the contributions of the phonetics scientist Abercrombie, especially 
the concept of «the aural medium» by its side: the properties of the indexical features 
and aesthetic properties related to phenomena leading to the so-called supersegmental 
features that are the broader framework of this issue in phonology in general.

Keywords:
Listening – theory of writing – phonetics – aural medium - indexical features  – 

aesthetic properties.
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مقدمة:

تن�ولُت يف بحث متهيدي �س�بق اأثر اال�ستم�ع يف تعليم 

العربية، وتبني يل اأنه ميكن ت�أ�سي�ش نظرية يف هذا ال�س�أن 

تنطلـــق مـــن خ�س�ئ�ش تـــراث اأمتنـــ� املتنـــوع وخمزونه� 

ور�سيدهـــ�، وم� اأ�سيَف اإىل ذلك يف ع�سرن� احلديث من 

نظري�ت وتقني�ت واإمك�ن�ت.

وقـــد ك�ن من اخلطوات االأوىل الالزمة لذلك مداخل 

ع�مـــة حتدثت فيهـــ� عـــن »اال�ستم�ع« من حيـــث: املفهوم 

وامل�سطلح، وتو�سيع اإط�ر الق�سية من خالل االإ�س�رة اإىل 

اأ�سول اال�ستمـــ�ع العربيـــة )االأ�سوات واالأ�سول الن�سيـــة 

واالأ�سول املعرفيـــة والعلمية(، و�سور اال�ستم�ع ومه�راته، 

وا�ستثمـــ�ر الفكرة منهجًي� وتطبيقي� علـــى درا�سة املدونة 

ال�سمعية وتوظيفه� يف تعليم العربية، طبًق� الإط�ر اقرتاح 

 .
(1(

حمدد

اإن اال�ستمـــ�ع ج�نـــب مهـــم عملـــي من جوانـــب اللغة 

نعيـــ�ش معه ومنـــ�ر�سه يف كل كالم ننطقـــه ون�ستقبله الأنه 

اأحـــد وجهـــي هذا الـــكالم، واهلل جعـــل لن� اأذنـــني وجعل 

لنـــ� ل�س�ًن� واحـــًدا، ولي�ش من املب�لغـــة يف �سيء اأنن� ن�سمع 

اأكرث مم� نتكلم؛ فهـــذه حقيقة علمية، واأمر واقعي م�سلم 

بـــه، وكل هـــذا    يدركـــه ع�مة النـــ��ش، ويقر بـــه الب�حث 

يف حقـــل درا�سة اللغة والل�س�ني�ت، ومـــع ذلك ف�ال�ستم�ع 

–منفرًدا- غ�ئب عن الدرا�سة الكلية يف البحث الل�س�ين 
املع��سر، ويحتـــ�ج الب�حث اإىل اأن ينظـــر مبجهر خ��ش؛ 

كي يرى مع�جلة الب�حثني والل�س�ني�ت له كيف تكون واأين 

موا�سعهـــ� مـــن املب�حث والنظريـــ�ت والق�س�ي�، ثم يعمل 

فيهـــ� راأيه وفكـــره كي يجيب عـــن اأ�سئلة مـــن قبيل: كيف 

يكـــون ا�ستم�عن� من الن�حية العمليـــة؟ وم� �سوره؟ ومتى 

يكون؟  وم� اأدلة اأهميته؟ وم� االأدوار التي يقوم به�؟ ومن 

االأطـــراف امل�س�ركون فيه؟ وكيف يتّمـــم مع الكالم دائرة 

)1) انظـــر: االستماع وأثره في تعليم العربية، مجل��ة كلية اآلداب، جامعة طنطا، 
العدد 29- يناير 2016م.

التـــوا�سل؟ وم� االأمنـــ�ط اللغوية اأو الثق�فيـــة املق�بلة له؟ 

اإىل اآخـــر االأ�سئلة التي ميكن اأن تدور يف هذا االإط�ر. ويف 

البحث ال�س�بـــق اإ�س�رات مقت�سب�ت متفرق�ت لهذا، وهي 

. وعلى هذا االأ�س��ش تكون اأهمية هذه 
(2(

ب�لطبع ال تكفـــي

الـــدرا�سة التي ل�سن� يف ح�جة اإىل اأن ن�ست�سهد ل�سرورته� 

وت�أكيـــد دخوله� يف دائرة االأبح�ث الل�س�نية احليوية مبثل 

قـــول ج�كوب�سون: »وُيعنى علم اللغـــة ب�للغة يف مظ�هره� 

جميًعـــ�؛ اللغة يف اأثنـــ�ء العمل، واللغة يف طـــور االنتق�ل، 

؛ 
(((

واللغـــة يف طـــور الـــوالدة، واللغة يف اأثنـــ�ء ذوب�نهـــ�«

الأنـــه اإذا ك�نـــت اللغة يف اأثنـــ�ء ذوب�نه� مو�سوًعـــ� لعن�ية 

علـــم اللغـــة، ف�إن م� هـــو اأدنى من ذلك وم� هـــو واقع قبل 

هـــذه املنزلة اأوىل، ومنه اال�ستمـــ�ع؛ الأنه هو الوجه االآخر 

للمنطـــوق، واأحد وجهـــي احلدث الكالمـــي. اإذن الهدف 

العـــ�م االأ�س��سي الأيـــة درا�سة جديـــدة يف هـــذا املج�ل – 

كمـــ� اأرى - ينبغـــي اأن يكون: حتديد مفهـــوم اال�ستم�ع يف 

الل�س�ني�ت احلديثة، وبي�ن الغ�ية من وراء ذلك يف امله�م 

التي ميكن اأن يحققه� توظيف ذلك املفهوم.   

وامل�سهـــور يف درا�سة »اال�ستمـــ�ع« لغوًيـــ� تن�ولـــه على 

م�ستـــوى املهـــ�رة يف ق�سية تعليم اللغـــة واكت�س�به�، ولي�ش 

هـــذا مـــ� نقـــ�سده هن�، واأمـــ� درا�ستـــه من الوجهـــة التي 

حددن�هـــ�، ف�أقرب االإجن�زات العلميـــة املعتبة امل�سهورة 

واأكرثهـــ� �سلة بهذا – يف حدود معرفتي - كت�ب اأ�ست�ذن� 

 ,
(4(

الدكتـــور �سعـــد م�سلـــوح )درا�سة ال�سمع والـــكالم( 

وقـــد �سرف العن�يـــة فيه اإىل درا�سة الـــكالم وال�سمع من 

� مليالد فكرة بحثن� هن� )اال�ستم�ع يف الل�س�ني�ت  )2) ك�ن من االإره��س�ت االأوىل اأي�سً
املعـــ��سرة( حمـــ��سرة يل يف املنتـــدى البحثـــي لق�سم اللغـــة العربيـــة من كلية 

االآداب والعلـــوم بج�معة قطر بعنوان: »مفهوم اال�ستم�ع بني الرتاث والل�س�ني�ت 

املعـــ��سرة، نحو نظرية عربيـــة لال�ستم�ع« وذلك بت�ريـــخ 30/12/2015. وك�ن 

ن�سيـــب الل�س�ني�ت املع��سرة مـــن ذلك اإ�س�رات ع�مة حمـــدودة ورد بع�سه� يف 

املدخل اخل��ش ب�ملفهوم وامل�سطلح يف اأول الف�سل ال�س�بق. واملح��سرة من�سورة 

على اليوتيوب، وهذا رابطه�: 

https://www.youtube.com/watch?v=7L2Irq6OFaI
)3) اأ�س��سي�ت اللغة، لروم�ن ج�كوب�سون وه�لة موري�ش، ترجمة �سعيد الغ�مني )كلمة، 

اأبو ظبي، واملركز الثق�يف العربي، الدار البي�س�ء )ط2008-1):107.

)4)  ع�مل الكتب، الق�هرة، 1980. 

https://www.youtube.com/watch?v=7L2Irq6OFaI
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خـــالل التعـــرف اإىل م�هيتهمـــ� وبي�ن املراحـــل التي مير 

بهـــ� احلدث اللغوي املنطوق منـــذ اأن يكون فكرة يف راأ�ش 

املتكلـــم علـــى اأن ي�سبح مفهوًمـــ� لدي ال�س�مـــع، مع بي�ن 

املف�هيـــم وامل�سطلحـــ�ت واالأ�سك�ل التو�سيحيـــة واالأمثلة 

التحليليـــة املعتمـــد يف بع�سهـــ� علـــى االأجهـــزة ال�سوتية 

احلديثة، وحدود هذه الدرا�سة املتميزة عن غريه� – كم� 

هـــو وا�سح – اجلمـــع بني درا�سة ظواهر الكالم وال�سمع ، 

اإىل ج�نـــب �سم �ستـــ�ت م�س�ئلهم� وا�ستب�نـــة عالق�تهم�، 

وذلـــك من علـــوم فيزيـــ�ء الـــ�سوت والت�سريـــح ووظ�ئف 

االأع�س�ء وعلم النفـــ�ش الفيزي�ئي. وبن�ء على هذا نقول: 

اإن درا�ستنـــ� ووجهتنـــ� يف بحثن� هـــذا خمتلفة عن درا�سة 

اأ�ست�ذن� الدكتور �سعد لالأ�سب�ب االآتية: 

- االأول: رغم كون ال�سمع ج�مًع� بني الدرا�ستني، ف�لوجهة 

خمتلفـــة؛ الأن درا�سة الدكتـــور �سعـــد ج�معـــة »للكالم 

وال�سمـــع«، والعن�ية ب�لكالم هي االأكرث، وتق�سيم اأبواب 

الكت�ب وتوزيع حم�وره يوؤكدان هذا، واأم� درا�ستن� فهي 

موجهـــة اإىل »اال�ستم�ع« قلًب� وق�لًبـــ� وال ي�أتي احلديث 

عن »الكالم« اإال ب�لتبعية.

- الثـــ�ين: »ال�سمع« عنـــد الدكتور �سعد يقـــف عند حدود 

االإدراك اللغـــوي االأّويل ومتـــ�م و�سول ر�س�لـــة املتكلم. 

اأمـــ� يف بحثنـــ� ف�ل�سمع يتج�وز ج�نـــب االإدراك اإىل م� 

هو اأبعد من ذلك نظرًي� واجتم�عًي� وثق�فًي� حتى ي�سل 

اإىل م�ستـــوى اخلطـــ�ب. ولذلـــك ك�ن امل�سطلـــح الذي 

تبنين�ه هو »اال�ستم�ع« من اأجل داللته االأو�سع املعروفة، 

مع قدر من التج�وز عند ا�ستخدامن� له ب�ملعنى ال�سيق 

)ال�سمع( يف جم�ل االأ�سوات.

- الث�لـــث: املنهـــج خمتلف، فمنهج �سيخنـــ� منهج �سوتي 

ت�أ�سي�سي ج�مع لكل م� يت�سل بعلم االأ�سوات الع�م من 

فيزي�ء وت�سريح ووظ�ئف اأع�س�ء، اأم� املنهج لدين� فهو 

منهج ا�ستك�س�يف ت�أ�سيلي ي�ستمد م�دته من النظري�ت 

الل�س�نية املختلفة ذات ال�سلة. 

وبنـــ�ء على هذا تكـــون احلدود الع�مـــة لبحث م�س�ألة 

اال�ستمـــ�ع بهذا املنحى – فيم� يبدو ويف غري ق�سية تعليم 

اللغة واكت�س�به�- حم�سورة يف املق�م االأول يف تن�وله من 

اجلوانب االآتية:

1- من منظور الكت�بة معرفًي� ونظرًي�. 

2- من املنظور ال�سوتي.

)- من منظور التوا�سل. 

4- اال�ستم�ع ول�س�ني�ت التلفظ.

5- اال�ستم�ع ول�س�ني�ت الن�ش واخلط�ب. 

ول�سيق املق�م وطول الفكرة �سنخت�ر من هذه اجلوانب 

هن� اجل�نبـــني االأولني فقط: اال�ستم�ع من منظور الكت�بة 

معرفًيـــ� ونظرًيـــ�، ومـــن املنظـــور ال�سوتـــي اأو ل�س�نيـــ�ت 

املنطـــوق. على اأن نـــدع اجلوانب الثالثـــة االأخرى جلولة 

بحثية اأخرى من��سبة. 

اأوًل-ال�صتم��اع م��ن منظ��ور الكتاب��ة معرفًيا 

ونظرًيا:

نقـــ�سد بذلـــك بيـــ�ن �س�أن اال�ستمـــ�ع يف �سوء نظرية 

الكت�بـــة وم� يرتبـــط به� من املق�رنة بينهـــ� وبني الكالم، 

وم� لذلـــك من �سلة بتطور نظـــرة الل�س�ني�ت اإىل عن�سر 

اال�ستم�ع. وت�سل�سل امل�س�ألة هن� ي�أتي من ارتب�ط اال�ستم�ع 

ب�ملنطـــوق، واملنطوق يق�بل املكتوب وُيق�َرن بينهم� كثرًيا، 

ولذا ُتعـــّد املق�رنة بني الكت�بة والنطق مـــن اأ�سهر م�س�ئل 

نظرية الكت�بـــة واأدبي�ته�، ومن ق�س�ي� املداخل الع�مة يف 

الل�س�ني�ت. بـــل اأحي�ًن� تت�سع دائرة املق�رنة لت�سمل املرئي 

� على هذا النحو: »يثري الـــكالم االنتب�ه، اأم� املرئي  اأيـــ�سً

فهو يقت�سي االنتب�ه. اأذلك الأن ال�سمع مفتوح دائًم� ومهّي�أ 

للتحري�ش واالإث�رة؟ اأم الأن ال�سمع �سلبّي اأكرث من النظر؟ 

ن�ستطيـــع ب�سكل طبيعي اأن نغم�ش العيون واأن نلهي النظر 

ب�أكرث مم� ن�ستطيع االمتن�ع عن ال�سم�ع. ك�ن هذا الو�سع 
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الطبيعـــي يف البـــدء هـــو و�سع الر�سيـــع، يجـــب اأال نن�سى 

. من اأجل هذا ُو�سفت لغة الكالم ب�أنه� لغة �سمعية 
(1(

ذلك«

يف مق�بـــل اللغة الب�سرية )لغـــة الكت�بة( واللغة االإ�س�رية 

اأي لغـــة االإ�س�رة عند الـــ�سم اأًي� ك�ن منطه� ونوع رمزه�. 

ورغم حتقيـــق الكت�بة واالنطب�عـــ�ت الب�سرية اإجن�زات 

قيمـــة »على مـــدى األفي ع�م علـــى يد االإنـــ�س�ن بحًث� عن 

لغة تتالءم واحتي�ج�تـــه ال�سخ�سية، مل ت�سكل يف امل��سي 

اأو يف احلـــ��سر �سوى اأداة تكميليـــة على مـــ�سرية االإدراك 

ال�سمعـــي ذات االأهمية التي ال ميكن اأن مي�ري فيه� اأحد. 

م واأ�سح�ب ال�سمـــع الثقيل، ترتفع اأ�سهم  يف حـــ�الت ال�سُّ

هـــذه التكملة الب�سريـــة كلم� اختفـــت اأو انعدمت البق�ي� 

ال�سمعيـــة. وبع�ش من بهـــم �سمم ي�سلـــون اإىل ح�لة من 

الكم�ل مدهـــ�سة حني ي�سبح االأمر متعلًق� برتجمة حركة 

ال�سف�ه ال�س�درة عن املتكلمني. ولكن مثل هذا االأمر لي�ش 

�سوى �سورة غري طبيعية ال�ستيع�ب �سكل لغوي ال ُيدَرك اإال 

. وبنـــ�ء على هذا ال بد من االإقرار 
(2(

عـــن طريق ال�سم�ع«

بـــ�أن االإع�قـــة اللغوية عنـــد االأ�سم ُتعّد اأخطـــر منه� عند 

االأعمـــى؛ الأن االأمر يقت�سر عنده علـــى ا�ستبدال اأبجدية 

برايل ب�حلـــروف الطبيعية الع�دية، واالتـــ�س�ل ال�سفوي 

ال مـــ�س��ش به. اأم� االأ�سم فهـــو يح�ول اأن يعو�ش التوا�سل 

ال�سفـــوي ال�سمعـــي املفقود بلغـــة االإ�س�رة، واأ�سهر �سوره� 

لغـــة )Ameslan( اأو )ASL(، وهي تعـــد ث�لث اأ�سهر 

لغـــة غري اإجنليزيـــة م�ستعملـــة يف اأمريك� بعـــد االإ�سب�نية 

.
(((

واالإيط�لية

اإن دي �سو�سري– وهـــو رائد البنيويـــة واأبو الل�س�ني�ت 

املعـــ��سرة- نظر اإىل الكت�بة ب�رتيـــ�ب، وراأى اأنه� – واإن 

)1)  يف علـــم الكت�بـــة، جل�ك دريـــدا، ترجمة وتقدمي اأنور مغيـــث ومنى طلبة )املركز 
القومي للرتجمة – الق�هرة – ط2 - 2008) ))4. 

)2)  انظـــر: مدخـــل اإىل الل�س�ني�ت، ت�أليف برتيل م�لبج، ترجمة ال�سيد عبد الظ�هر 
)املركز القومي للرتجمة – الق�هرة – ط 1- 2010) 38.

)3)  انظـــر: ال�س�بـــق 98 ,97، ومعرفـــة اللغـــة، ت�أليف جورج يـــول، ترجمة د. حممود 
فراج عبد احلميد )دار الوف�ء لدني� لطب�عة والن�سر – االإ�سكندرية – 1999) 

  .502

ا�سُتخدمـــت لتمثيـــل املنطوق – فهي ال متـــت اإىل النظ�م 

الداخلـــي للغـــة ب�سلـــة وتطمـــ�ش املعـــ�مل احلقيقيـــة له�؛ 

ولهذا ف�سل مـــ�دة الكالم اأو اللغـــة ال�سفهية عليه�، وق�ل 

ع  اإن االأ�سلـــوب االأمثـــل لـــدرا�سة اللغـــ�ت احليـــة هـــو و�سرْ

نظـــ�م لـــالأ�سوات يحـــ�سل عليـــه الب�حث مـــن املالحظة 

، ومـــن اأجل هـــذا ُوجدت 
(4(

املبـــ��سرة للكلمـــة املنطوقـــة 

الكت�بة ال�سوتية. ويف راأين� اأن املالحظة املب��سرة للكلمة 

املنطوقـــة ال ميكـــن اأن تنف�سل بح�ل عـــن مفهوم ال�سمع. 

هـــذه ملحوظـــة اأوليـــة اأ�س��سيـــة ال بـــد اأن ُت�سجـــل هن� يف 

مع�جلتن� للمو�سوع.   

لقـــد ك�نت هذه النظـــرة االإق�س�ئيـــة للكت�بة من دي 

�سو�سري وغـــريه حمل �سجـــ�ل اأخذ بعًدا معرفًيـــ� وفل�سفًي� 

ممن اأتوا بعده، وممن ا�ستنفرهم هذا منّظر علم الكت�بة 

جـــ�ك دريـــدا )1930-2004م( يف كت�بـــه الذي يحمل 

هذا العنـــوان. لقد جـــ�دل دي �سو�سري يف اآرائـــه ال�سلبية 

عـــن الكت�بة التي عّده� اأ�سبه ب�لزّي التنّكري، كم� ح�جج 

جـــ�ن ج�ك رو�سو يف ر�س�لته عـــن اأ�سل اللغ�ت، حيث ق�ل 

اإن االإنـــ�س�ت ينبغي اأن يكـــون اإىل �سوت الطبيعة وحده. 

وعّمم دريدا احلج�ج لي�سمل النظرة الت�ريخية الفل�سفية 

الع�مة التي �س�دت اأوروب�، وك�نت تف�سل النطق وال�سوت 

وتعدهمـــ� احلـــ�سور والقـــوة واحلريـــة وتختـــزل الوجود 

، بل اإنـــه راأى اأن قيمة اختـــالف العالم�ت التي 
(5(

فيهمـــ�

اأعلى من �س�أنه� دي �سو�سري، ميكن اأن ُتطّبق على الكت�بة 

وُيكت�سف من خالله� متّيزهـــ� واأهميته�، مّدعيًّ� ب�أن كون 

)4)  انظر: علم اللغة الع�م، لفردين�ن دي �سو�سري، ترجمة الدكتور يوئيل عزيز )دار 
 :� الكتـــب للطب�عة والنـــ�سر – ج�معة املـــو�سل – 1988)42- 55، وانظر اأي�سً

النظريـــ�ت الل�س�نيـــة الكبى، من النحـــو املق�رن اإىل الذرائعيـــة، مل�ري اآن ب�فو 

وجـــورج اإلي� �سرف�تـــي، ترجمة حممد الـــرا�سي )املنظمة العربيـــة للرتجمة – 

بـــريوت – ط1 – 2012) 115. ولي�ش معنى م� نقلن�ه عدم وجود نظرة �سلبية 

للـــكالم لـــدى دي �سو�سري؛ الأن هذه النظرة ق�ئمة يف تفريقـــه امل�سهور بني اللغة 

والكالم؛ اإذ جعل اللغة – وهي املخزون اللغوي يف الذهن اجلمعي - هي �س�حبة 

املزايـــ� التي جتعله� هي االأ�سل واملُتوّجه اإليه يف الـــدرا�سة الل�س�نية. انظر: علم 

اللغة الع�م 32 ,33.

)5)  انظر: يف علم الكت�بة جل�ك دريدا 324. 
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الكت�بـــة ال�سوتيـــة دقيقـــة و�سوتيـــة مت�ًمـــ�، واأن الكالم 

 .
(1(

�سمعـــّي ب�أكملـــه قول يف مو�سع �سك من وجـــوه كثرية 

والأن ق�سيـــة الكتـــ�ب االأ�س��سيـــة هي »الكت�بـــة« وم� تثريه 

من ت�أمالت حـــول ح��سة الب�سر التي تتف�عل معه�، جند 

� مهمة كثـــرية ال تك�د حت�سى ت�سلح �سواهد  فيـــه ن�سو�سً

لق�سيتنـــ� هنـــ�، اأي »اال�ستمـــ�ع« وم� يرتبط بـــه من نطق 

وكالم وحـــ��سة؛ وذلك الأن املق�رنة منعقدة فيه دائًم� بني 

هذين الطرفني. و�سنكتفي بهذه االأمثلة: 

) اأ ( فعن �سرورة عدم اإق�س�ء لغة الكت�بة يقول: »ينبغي 

على علم ال�سوتي�ت اأن يتخلى عن كل متييز جذري 

بني الـــكالم والكت�بـــة؛ فيتخّلى بذلـــك ال عن نف�سه 

بو�سفه علًم�، ولكن عن نزعة متييز ال�سوت... وم� 

يقـــّر به ج�كوب�سون بهذا اخل�سو�ش يهمن� كثرًيا يف 

هذا املق�م: في�ش اللغة املتكلَّمـــة، امل�ستمّر فيزي�ئًي� 

يـــوؤدي يف االأ�سل اإىل مواجهة بـــني نظرية االت�س�ل 

وو�سع ب�لـــغ التعقيـــد ... وليـــ�ش احلـــ�ل كذلـــك مع 

 .
(2(

العن��سر اخلفّية التي تقدمه� اللغة املكتوبة«

)ب( وحتت عنوان »مدخل اإىل ع�سر رو�سو«، ذكر النقل 

االآتـــي عن التق�بل بني الكالم وال�سمع، والتق�بل بني 

الكالم )االأ�سوات( والب�سر: »لن� ع�سو يجيب على 

ال�سمع )هكذا( وهو ال�سوت، ولي�ش لن� ع�سو يجيب 

على الب�سر، وال ت�سُدر عن� االألوان كم� ت�سدر عن� 

االأ�سوات، وهـــذه و�سيلـــة اإ�س�فيـــة لرتبيـــة احل��سة 

االأوىل بتدريـــب العـــ�سو ال�س�لـــب والعـــ�سو املوجب 

   .
(((

»Emile اأحدهم� مع االآخر. اإميل

)جـ( وعن املق�رنـــة بني لغة االإمي�ء املعتمدة على الب�سر 

ولغـــة الـــكالم املعتمـــدة علـــى الـــ�سوت – نقل هذا 

)1)  انظر: خم�سون مفكًرا اأ�س��سيًّ� مع��سًرا: من البنيوية اإىل م� بعد احلداثة، جلون 
لي�ستـــه، ترجمة د. ف�تن الب�ستـــ�ين )املنظمة العربيـــة للرتجمة-بريوت – ط1 

.225-222 (2008-

)2)  يف علم الكت�بة جل�ك دريدا: 158. 
)3)  ال�س�بق: 215.  

الـــكالم: »وعلـــى الرغـــم مـــن اأن لغة االإميـــ�ء ولغة 

ال�سوت طبيعيت�ن على حـــد �سواء، ف�إن لغة االإمي�ء 

اأ�سهـــل واأقـــل اعتم�ًدا علـــى اال�سطـــالح؛ ذلك الأن 

االأ�سي�ء التي جتذب اأب�س�رن� اأكرث من االأ�سي�ء التي 

جتـــذب اأ�سم�عن�. كمـــ� اأن ال�سور اأكـــرث تنوًع� من 

  .
(4(

االأ�سوات، بل اأكرث قدرة على التعبري«

اإن هذه الن�سو�ش واأمث�له� -رغم اأنه� متثل ملحوظ�ت 

فل�سفيـــة وت�أمـــالت ع�مـــة يف جمـــ�ل مق�رنـــة خ�س�ئ�ش 

الكت�بة بغريه� – له� قيمته� اللغوية وال�سيمي�ئية يف بي�ن 

جوانب مهمـــة تتعلق ب�ل�سمع واال�ستمـــ�ع، ويجب اأن تكون 

حمل نظر واعتب�ر فيهم�. 

راأي بارت:

وكمـــ� ك�ن لدريدا تنظـــري ت�أ�سيـــ�سي يف الكت�بة، ك�ن 

للن�قد ال�سيمي�ئي روالن ب�رت )1915-1980م( �ُسهمة 

يف هـــذا، خـــ��سة يف كت�به »ه�سهـــ�سة اللغـــة« الذي ح�ول 

فيه اأن يـــر�سى هذا املفهوم املتعلق ب�لـــ�سوت واال�ستم�ع، 

وقـــ�سد به – على وجه املجـــ�ز واال�ستع�رة – �سوت اللغة 

اخل�فت املنتظم لق�سعريرة املعنى اأو اآلة الداللة ال�س�درة 

يف االأ�سل من فعل اللـــ�س�ن والكت�بة. وهذا املفهوم مث�يل 

. واإ�س�فة 
(5(

وهو ي�سري اإىل �سوت حمدد لكنه غري ممكن

اإىل ذلك اأ�س�ر ب�رت اإىل مفهوم اآخر هو »انفج�ر ال�سمع«، 

وق�سد به �سدى االنق�س�م اللغوي املتمثل يف تعدد م�ستوي�ت 

ا�ستعمـــ�ل اللغة داخـــل املجتمع الواحـــد والدولة الواحدة 

بـــ��سم الدميقراطية واالجت�ه اإىل ثق�فة اجلم�هري، حيث 

اإن هـــذا يعطين� �سورة داخلية حلـــرب اللغ�ت وي�سطر كل 

فرد ب�لن�سبة اإىل نف�سه، ويكون ل�س�ن ح�له: »عندم� اأجنح 

ف�أتكلـــم لغة واحـــدة َطوال يومـــي، فكم من لغـــة خمتلفة 

اأجـــدين م�سطـــًرا اأن اأ�ستقبل! ثمة لغـــة زمالئي، و�س�عي 

)4)  ال�س�بق: 430.  
)5)  انظر: ه�سه�سة اللغة، لروالن ب�رت، ترجمة الدكتور منذر عي��سي )دار نينوى – 

دم�سق – ط1 - 2015) 119-115.
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البيد، وطالبي، وكذلك لغة املعّلق الري��سي يف املذي�ع، 

ولغة الك�تـــب الكال�سيكي الذي اأقروؤه مـــ�س�ًء. ولقد يعني 

هذا اأن املـــ�س�واة بني اللغة التي نتكلـــم و)بني( تلك التي 

، ويف هذا الت�ستت 
(1(

ن�سمع اإمن� هو وهم يتوهمه الل�س�ين«

اللغوي ي�سبح املفقود هو »تالقي الكالم وال�سمع« خ��سة 

د  ب�لن�سبـــة الأبنـــ�ء املجتمع الغربـــي املنقـــ�سم بلغ�ته املوحَّ

. ومـــن اأجـــل هذا نظـــر بـــ�رت اإىل »الكت�بة« 
(2(

بثق�فتـــه 

بو�سفهـــ� قيمة ون�سًق� ينبغي احلفـــ�ظ عليه والدف�ع عنه؛ 

� يف �سورته� املث�لية- لي�ست منق�سمة مثل  الأنه� -افرتا�سً

  .
(((

لغة الكالم امل�سموعة

اإن هـــذا يعنـــي اأن بـــ�رت ك�ن م�سغـــواًل ب�لدفـــ�ع عن 

الكت�بة، من منطلق مذهبه يف علم العالم�ت اأو ال�سيمي�ء، 

واأن ذلـــك دفعه اإىل مق�رنته� ب�لكالم. وقد ك�ن من اأوجه 

ذلـــك اإ�س�رته اإىل وجود منطني لل�س�ني�ت، هم�: ل�س�ني�ت 

الـــكالم ال�سوتـــي، ول�س�نيـــ�ت االأثـــر املكتـــوب. وهذا يف 

احلقيقة – كم� راأى - يوؤدي اإىل التن�ق�ش؛ الأن الل�س�ني�ت 

ال تع�لج من الن�حيـــة العملية اإال الكت�بة ولغة اجلملة، مع 

. ومن 
(4(

اأنه� تزعـــم اأن ال�سكل ال�سرعي للغة هـــو الكالم

� اأن الكت�بة  نت�ئج مق�رنة ب�رت بـــني الكت�بة والكالم اأي�سً

فوق املـــك�ن الأنه� لي�ست يف ح�جة اإىل حّيزه، واأنه� اإبط�ل 

جزئـــي الأفخـــ�خ احلـــوار، وذلـــك يف مق�بـــل اأن املح�دثة 

 .
(5(

بح�سور اأطرافه� امل�دي تنجز م� ال تنجزه الكت�بة

اإذن اأهـــم م� قدمه ب�رت يف اأمـــر الكت�بة ب�لن�سبة لن� 

مفهوم »انفج�ر ال�سمـــع« والدف�ع عن الكت�بة الأنه� لي�ست 

منق�سمـــة ك�لكالم، ومت�يزه� ب�سمـــة عدم التحيز املك�ين 

ومت�يـــز املح�دثـــة ب�سمة االإجنـــ�ز الزائـــد، واالإ�س�رة اإىل 

اإ�سك�ل ثن�ئيـــة الكت�بة والكالم ب�لن�سبـــة اإىل الل�س�ني�ت. 

)1)  ال�س�بق: 135 ،136.
)2)  انظر: ال�س�بق 136. 
)3)  انظر: ال�س�بق 158. 
)4)  انظر: ال�س�بق 183. 

)5)  انظر: ال�س�بق 164 ,451 , 460.

واإن حل هذا االإ�سك�ل يف راأيي ميكن اأن يكمن فيم� �سنبينه 

بعد من �سرورة االأخذ مببداأ »الو�سط« عند اأبركرومبي. 

اإىل  املعـــ��سرة  االجتم�عيـــة  الل�س�نيـــة  النظـــرة  اإن 

ثن�ئية اللغـــة املكتوبة واللغة املنطوقة خمتلفة عن التن�ول 

التقليـــدي الـــ�س�رم الـــذي ك�ن ينظـــر اإىل اخل�س�ئـــ�ش 

ال�سوريـــة للغـــة؛ والتغـــري الـــذي حدث يف ذلـــك متثل يف 

اأن النظـــرة اإىل امل�س�ألـــة �س�رت تـــدور يف فلـــك اأكـــب هو 

اخلط�ب واملمـــ�ر�س�ت االجتم�عية للغة والقـــوى املوؤثرة، 

وهـــذه كلهـــ� مرتبطة بـــ�أ�سك�ل الكت�بة املختلفـــة وال�سي�ق 

. ويـــ�سّكل جمـــ�ل الرتبيـــة اأهم 
(6(

واملح�دثـــ�ت واحلـــوار

�سي�قـــ�ت العالقة بني الكت�بة والكالم، وي�س�ف اإىل ذلك 

�، ومن اأمثلة ذلك  وجود هذه الق�سية يف املـــوؤ�س�س�ت اأي�سً

. بل 
(7(

بـــروز مفهوم اال�ستمـــ�ع يف جم�ل القـــ�س�ء وغريه

اإنـــه �س�ر هن�ك اإحـــ�س��ش ب�أن زمن ت�أثـــر املتحدثني بلغة 

الكت�بـــة قـــد وىّل؛ الأن القيـــم الثق�فية املعـــ��سرة �س�رت 

تعلـــي كثرًيا مـــن قيمـــة التخل�ش مـــن الط�بـــع الر�سمي، 

والنهج املهيمن االآن هو التحـــول اإىل غلبة اأ�سك�ل الكالم 

املنطـــوق وم� ي�سبهه. واملح�دثة ُتعّد اأمنوذًج� قوي الت�أثري 

. ولذلـــك يقدم نورمـــ�ن فريكلف يف 
(8(

يف هـــذا االجتـــ�ه 

اإطـــ�ر نظرية لغوية اجتم�عية ثالثية االأبع�د عن اخلط�ب 

مفهـــوم »ا�ستهالك الن�ش« تنظـــرًيا وتطبيًق�، وي�سري اإىل 

�سور خمتلفة لذلك، تت�أثـــر بكيفية اأداء الن�سو�ش ومدى 

اأهميته�، وكونهـــ� ُت�سّجل اأو ال ُت�سّجل، كم� تختلف بطبيعة 

توزيعهـــ� واإعـــ�دة اإنت�جه� واختـــالف جمهوره� من حيث 

.
(9(

كونه مب��سًرا اأو غري مب��سر

)6)  انظر: دليل ال�سو�سيول�س�ني�ت، حترير فلوري�ن كومل��ش، ترجمة د. خ�لد االأ�سهب 
ود. م�جدولـــني النهيبي )املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط1 -2009 ) 

  .399 ,398 ,358-335
)7)  انظر: ال�س�بق 388 - 397.

)8)  اخلط�ب والتغري االجتم�عي، لنورم�ن فريكلف، ترجمة د. حممد عن�ين )املركز 
القومي للرتجمة-الق�هرة- ط2015-1) 252, 253.

)9)  انظر: ال�س�بق 104, 105.
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ثانًيا- ال�صتماع من املنظور ال�صوتي:

االأ�سوات يف الل�س�نيـــ�ت النظريـــة مب�ستوييهـــ�: علـــم 

 (phonetics( النطقـــي  اأو االأ�سوات  العـــ�م  االأ�سوات 

ال�سوتيـــة  النظـــم  اأو علـــم  الت�سكيلـــي  االأ�سوات  وعلـــم 

ر اإال بوجود طرفني: متكلم  )phonology) – ال ُتتـــ�سوَّ

و�س�مع، وال يعطي لل�سوت قيمة اإال كونه م�سموًع�؛ واإن هذا 

ليبدو وا�سًح� يف نظـــرة دي �سو�سري الثن�ئية اإىل الفونيم 

ال�سوتية- عند حتديده  النظم  – وهو من مف�هيم علم 
وتعريفـــه، من منطلق كونـــه حدًث� منطوًقـــ� اأواًل م�سموًع� 

ث�نًي�، وال ي�ستقل بوجوده الع�سوي عن اأثره ال�سمعي الذي 

� من خالل  . ويتـــ�سح ذلك اأيـــ�سً
(1(

يحدثـــه عند املتلقـــي

فكرة الدائرة الكالمية التي اأ�س�ر اإليه� دي �سو�سري، وهي 

حتت�ج – على االأقل - اإىل �سخ�سني كالهم� يتحدث اإىل 

االآخـــر، ومع افرتا�ش بدء الـــكالم من ال�سخ�ش )اأ( ف�إن 

»الفكـــرة املعينة تثري الـــ�سورة ال�سوتية التي ترتبط به�: 

وهـــذه الظ�هرة ال�سيكولوجية تتبعهـــ� عملية ف�سيولوجية: 

اإذ يـــر�سل الدمـــ�غ اإ�س�رة من��سبة للـــ�سورة اإىل االأع�س�ء 

امل�ستعملة الإنت�ج االأ�سوات، فتنتقل املوج�ت ال�سوتية من 

فـــم ال�سخ�ش )اأ( اإىل اأذن ال�سخـــ�ش )ب( وهذه عملية 

فيزي�ئية حم�سة، ثم ت�ستمر الدائرة عند ال�سخ�ش )ب( 

ولكـــن ب�أ�سلوب معكو�ش، اإذ تـــ�سري االإ�س�رة من االأذن اإىل 

الدم�غ، وهو اإر�س�ل ف�سيولوجـــي لل�سورة ال�سوتية: ويتم 

يف الدمـــ�غ الربـــط ال�سيكولوجي بني الـــ�سورة والفكرة، 

فـــ�إذا تكلم ال�سخ�ش )ب( بداأ فعل جديد من دم�غه اإىل 

دمـــ�غ ال�سخـــ�ش )اأ( متبًع� خط ال�سري نفـــ�سه الذي �س�ر 

. وكم� هو 
(2(

ا ب�ملراحـــل نف�سهـــ�« فيـــه الفعـــل االأول ومـــ�ًرّ

وا�سح، هـــذه الدائرة منه� م� هـــو خ�رجي – وهو انتق�ل 

الـــ�سوت من فم املتكلـــم اإىل اأذن ال�س�مـــع، ومنه� م� هو 

داخلي وهو م� �سوى ذلك، وكل االأ�سي�ء الفع�لة يف اجلزء 

)1)  انظر: الل�س�ني�ت، املج�ل والوظيفة واملنهج، للدكتور �سمري ا�ستيتية )ع�مل الكتب 
احلديث ب�إربد وجدارا للكت�ب الع�ملي بعّم�ن – ط2 – 2008م( 61, 67.

)2)  علم اللغة الع�م، ت�أليف دي �سو�سري: 30.

ال�سيكولوجي من الدائـــرة تقوم بدور التنفيذ، ويرمز له� 

بــــ )c-s( اختـــ�س�ًرا )concept -sound(، واأمـــ� كل 

االأ�سيـــ�ء غري الفع�لة فهي تقوم بـــدور اال�ستقب�ل، وُيرمز 

.
(((

(concept -sound(  اخت�س�ًرا لـ )s-c( اإليه� بـ

ويلخ�ش الدكتـــور �سعد م�سلوح هـــذه امل�س�ألة بقوله: 

»ويتبـــني لن� ممـــ� �سبـــق اأن مراحل نقل الر�س�لـــة اللغوية 

بوا�سطة الكالم تت�سمن اأربعة م�ستوي�ت اأ�س��سية تتع�قب 

ثالثة منه� عند املتكلم على النحو الت�يل:

اأواًل: امل�ستوى اللغوي.

ث�نًي�: امل�ستوى الع�سبي.

ث�لًث�: امل�ستوى الف�سيولوجي.

اأم� لدى ال�س�مع فينعك�ش الرتتيب والتع�قب بني هذه 

امل�ستوي�ت لي�سري:

اأواًل: امل�ستوى الف�سيولوجي.

ث�نًي�: امل�ستوى الع�سبي.

ث�لًث�: امل�ستوى اللغوي.

اأم� امل�ستوى الرابع – وهو امل�ستوى الفيزيقي – فيمثل 

مرحلة و�سطى م� بني التكلـــم وال�سم�ع، اأو بعب�رة اأخرى، 

- مـــ� بني االإر�س�ل واال�ستقبـــ�ل – حيث يتم نقل الر�س�لة 

 .
(4(

املنطوقة لت�سبح ر�س�لة م�سموعة«

اإن هـــذه العملية مبراحله� املختلفـــة تتحول بتنفيذه� 

من جميع اأفراد املجتمع مـــن عملي�ت فردية متكررة اإىل 

عمليـــة اجتم�عية، اأي اإىل لغة، ومـــ� يعنين� من ذلك فيم� 

يتعلـــق ب�ل�سمـــع اأن اللغة – كم� ذكـــر دي �سو�سري - يوجد 

جزء منه� يف امل�سموع من الدائرة الكالمية، حيث ترتبط 

ال�سورة ال�سمعية ب�لفكرة، ويبقى لل�سمع دوره مع افرتا�ش 

فقد االإنـــ�س�ن للكالم، الأنه يظل حمتفًظـــ� ب�للغة اإذا ك�ن 

  .
(5(

ي�ستطيع فهم االإ�س�رات ال�سوتية التي ي�سمعه�

)3)  انظر: ال�س�بق 31.
)4)  درا�سة ال�سمع والكالم، للدكتور �سعد م�سلوح 14, 15. 

)5)  انظر: علم اللغة الع�م لدي �سو�سري )).
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ولكـــي يكـــون االأمـــر وا�سًحـــ� ال بـــد من حتريـــر فهم 

م�سطلـــح مهم هنـــ� هـــو م�سطلـــح »الـــ�سورة ال�سوتية 

اأو ال�سمعيـــة« )sound-image(، فهـــذا املفهـــوم هـــو 

نف�سه عنـــد دي �سو�سري مفهوم الدال الذي يق�بل املدلول 

وجمموعهمـــ� هـــو الداللـــة؛ ف�لداللـــة عنـــده ال تربط بني 

ال�سيء اخل�رجـــي واال�سم، واإمن� بني الفكـــرة اأي املدلول 

والـــدال، وهـــو ال�سورة ال�سوتيـــة اأو ال�سمعيـــة، وهو لي�ش 

ال�سوت امل�دي، بل هو االنطب�ع اأو الب�سمة النف�سية التي 

ترتكهـــ� اأ�سوات الكلمـــة يف احلوا�ش. ويزيـــل دي �سو�سري 

اللب�ش يف ذلك بقولـــه: »اإن الطبيعة ال�سيكولوجية لل�سور 

ال�سوتيـــة، ت�سبـــح وا�سحـــة عنـــد مالحظتنـــ� لل�س�نن�. 

فنحن ن�ستطيـــع اأن نتكلم اإىل اأنف�سن� اأو نتلو ق�سيدة، من 

غـــري اأن نحـــرك �سف�هن�. ومل� كن� نعـــّد الكلم�ت املوجودة 

يف لغتنـــ� �سوًرا �سوتيـــة، وجـــب جتنـــب ا�ستخـــدام لفظة 

»الفونيمـــ�ت« التـــي تت�ألف منهـــ� الكلم�ت. فهـــذه اللفظة 

التـــي توحي بفع�لية �سوتية ال يـــ�سح ا�ستخدامه� اإال عند 

احلديث عن الكلمة املنطوق به�، اأي عند اإخراج ال�سورة 

. ومـــن اأجـــل هذا 
(1(

الداخليـــة اإىل الواقـــع يف احلديـــث«

ك�نـــت الداللة يف هذا التـــ�سور عمليـــة �سيكولوجية. واإن 

هذا التمحيـــ�ش يف اجل�نب غري امل�دي لل�سورة ال�سمعية  

مهـــم للغ�يـــة؛ الأنـــه علـــى اأ�س��ش منه يجـــري التمييز بني 

»االأ�سواتي�ت«)علم االأ�سوات امل�دي(، و«ال�سواتة« )علم 

 .
(2(

ال�سورة ال�سوتية(

واإذا كنـــ� قد اأ�سرن� منذ قليـــل اإىل تق�سيم ثن�ئي لعلم 

االأ�سوات، فثمـــة تق�سيـــم اآخـــر ثالثـــي له يراعـــي النظر 

اإىل ت�سمـــن اأحداث الـــكالم لن�س�ط املُنِتـــج اأو املُ�ستقِبل، 

يف اإطـــ�ر عمليـــ�ت الـــكالم املخرجيـــة وم� يتعلـــق مب�دته 

الفيزي�ئيـــة ثم مـــ� يرتبط بنقلهـــ� واإدراكهـــ�، وعلى هذا 

)1)  ال�س�بـــق: 85. ومـــن اجلديـــر ب�لذكر هن� اأن دريدا يف دف�عـــه عن الكت�بة وربطه 
لهـــ� مب�س�ألة النظرة اإىل الوجود، وظف هذه الفكرة عند �سو�سري وربطه� بفكرة 

»االإرج�ء« عنده، انظر: يف علم الكت�بة 149, 150. 

)2)  انظـــر: النظريـــ�ت الل�س�نيـــة الكبى، من النحـــو املقـــ�رن اإىل الذرائعية، مل�ري 
وجورج 118.

جند: اأواًل: علم االأ�سوات املخرجي اأو ال�سوتي�ت النطقية 

)articulatory phonetics( الـــذي يهتـــم بـــدرا�سة 

اأحداث الكالم وت�سنيف االأ�سوات وفق ميك�نيكي�ت النطق 

التي ُيَظّن اأنه� تنتجه�، وث�نًيـــ�: علم االأ�سوات الفيزي�ئي 

 (acoustic phonetics( الفيزي�ئيـــة  اأو ال�سوتيـــ�ت 

املتحققـــة يف �سورة  الطبيعيـــة  الـــكالم  مـــ�دة  وجم�لـــه 

موج�ت �سوتية تنتقل عب الهواء من املتكلم اإىل ال�س�مع، 

وث�لًثـــ�: علـــم االأ�سوات ال�سمعـــي اأو ال�سوتيـــ�ت ال�سمعية 

)auditory phonetics( ومو�سوعـــه درا�سة اأ�سوات 

الـــكالم من حيـــث الطريقة التـــي يتم بو�س�طتهـــ� اإدراك 

االأ�سوات ومتييزهـــ� من خالل اأذن ال�س�مع ودم�غه. لكن 

من بني هذه الفروع الثالثة يبز علم االأ�سوات املخرجي 

)ال�سوتيـــ�ت النطقيـــة( بو�سفـــه اأكرثه� �سهـــرة واأبلغه� 

 .
(((

تطوًرا واأعمقه� درا�سة

واإن مـــن اأهم مـــ� يقدمه علـــم االأ�سوات العـــ�م فيم� 

يتعلـــق بج�نـــب »اال�ستمـــ�ع« فكـــرة »الـــو�سط ال�سمعـــي« 

 التـــي �سنعر�سهـــ� من خـــالل تنـــ�ول ديفيـــد اأبركرومبي

علـــى   )1992-David Abercrombie- 1909(

النحو االآتي:

تعـــد فكـــرة »الـــو�َسط« )medium( والفـــ�سل بينه 

وبني اللغة من اأح�سن الطرق لتقدمي م�دة علم االأ�سوات، 

كمـــ� ذكر اأبركرومبي. واأبرز نوعـــني للو�سط اللغوي هم�: 

الـــو�سط ال�سمعـــي )aural medium( املتعلق ب�ل�سكل 

 visual( املرئـــي  والـــو�سط  املنطوقـــة،  للغـــة  االأ�سلـــي 

medium( املتعلـــق بـــ�سكل اللغة املكتـــوب، حيث ُي�سّمى 
كل نـــوع ب�لنظر اإىل احل��سة التي يتوّجـــه اإليه�. وللو�سط 

القـــدرة على اأن ينتظـــم يف منـــ�ذج، واالأ�سل يف عالم�ت 

و�سط اللغـــة املكتوبة اأنه� تبـــدو يف �سورة من�ذج مك�نية، 

)3)  انظـــر: اللغـــة واللغويـــ�ت، جلون لوينـــز، ترجمـــة الدكتور حممد العنـــ�ين )دار 
جريـــر – عّمـــ�ن – ط1 – 2009) 86، ومب�دئ علـــم االأ�سوات الع�م، لديفيد 

اأبركرومبي، ترجمة الدكتور حممد فتيح )الق�هرة – مطبعة املدينة – ط1 – 

1988( )حوا�سي املرتجم( 240 ,241. 
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واالأ�سل يف عالمـــ�ت و�سط اللغة امل�سموعـــة اأنه� تبدو يف 

�سورة منـــ�ذج زم�نية. وجنـــ�ح ر�س�لـــة اأداة اللغة مكفول 

بـــ�سكل عـــ�م مبن��سبـــة الـــو�سط امل�ستخـــدم، ومـــن اأمثلة 

ذلك من��سبة الو�سط ال�سمعـــي الت�س�الت الب�سر اليومية 

 .
(1(

الع�دية

ومـــن اأهـــم امللحوظ�ت التـــي ذكرهـــ� اأبركرومبي يف 

مفهوم الو�سط م� يتعلق ب�حلديث عن خ�س�ئ�ش الو�سط 

االإ�س�ريـــة واجلم�ليـــة، يقول يف التمهيد لذلـــك: »اأهم م� 

ميتلكه الو�سط من خ�س�ئ�ش هـــو ب�لطبع اإمك�ن ت�سكيله 

يف منـــ�ذج يف املك�ن اأو الزم�ن، معقـــده ومتنوعة ب�سورة 

تكفـــي حلمل اللغة. وتعّقد النم�ذج التي ُيحت�ج اإليه� لهذا 

الغـــر�ش وتنوعه� كبري جًدا، ومـــع ذلك ف�إمك�ن�ت ت�سكيل 

الـــو�سط يف من�ذج اأعظم بكثري مم� يتطلبه ا�ستخدام اأي 

لغـــة، كم� ُيبز ذلك هذا التنوع املده�ش يف الطريقة التي 

ا�ستغلت به� احتم�الت االأو�س�ط من خمتلف األوان الب�سر، 

ففـــي الع�مل مئـــ�ت االأ�سك�ل من احلـــروف، كم� اأن لنطق 

الكلمـــ�ت طرائـــق كثرية ومتنوعـــة تنوع اللغـــ�ت اأنف�سه�. 

وميثـــل كل حـــرف وكل طريقـــة لنطـــق الكلمـــ�ت اختي�ًرا 

�سغـــرًيا للنمـــ�ذج مـــن املجموع الكبـــري ملـــ�س�در الو�سط 

.
(2(

بو�سفه و�سيلة حلمل اللغة...«

اإن هـــذا الكالم يدلن� على االأهمية اله�ئلة التي تكمن 

يف »الو�َسط« والط�ق�ت العظيمة له التي ميكن اأن مُيّد به� 

ويفيـــد فيه�، واأظن اأن الـــو�سط ال�سمعي – وهو م� يعنين� 

هنـــ� – فيه كثري من اجلوانب القيمـــة امل�سترتة اجلديرة 

ب�إم�طة اللث�م عنهـــ�. ومن ذلك عموًم� م� يحمله الو�سط 

من خ�س�ئ�ش فوق لغوية ذات وظ�ئف ميكن اأن تكون اأكرث 

اأهمية من االت�س�ل اللغوي نف�سه، وهذه اخل�س�ئ�ش ذات 

اأنظمة منف�سلة ميكن ت�سميته� بـ«اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية« 

)indexical features(، وهي تقع مق�بلة للخ�س�ئ�ش 

)1)  انظر: مب�دئ علم االأ�سوات الع�م، الأبركرومبي 11-7. 
)2)  ال�س�بق: 12. 

اللغويـــة )linguistic features(. وبع�ش اخل�س�ئ�ش 

االإ�س�ريـــة عـــ�م ومكت�سب وبع�سه� فـــردي �سخ�سي، وثمة 

فـــّن معرتف به لدرا�سة ال�سخ�ش عن طريق كت�بته ا�سمه 

)graphology(، وقد حظـــي ب�هتم�م كبري من علم�ء 

النفـــ�ش الذيـــن �س�ر يف اإمك�نهـــم - من خـــالل االعتم�د 

على خّط اليد- اأن ي�سدروا اأحك�ًم� دقيقة حتدد اجلن�ش 

والـــ�سّن وال�سخ�سية، ويف مق�بل ذلـــك ال يوجد ا�سم لفن 

خ��ش بدرا�سة اخل�س�ئ�ش االإ�س�رية ال�سمعية لل�سخ�ش؛ 

الأن كل الن��ش مي�ر�سون ذلك ب�سكل طبيعي حيث ال ميكن 

اأن يكون هن�ك خط�أ يف تقدير مف�تيح اجلن�ش وال�سن التي 

تت�سمنهـــ� االألف�ظ املنطوقة، »ومن املمكن خالًف� للو�سط 

املرئـــي اأن تكـــون خ�س�ئ�ش الـــو�سط ال�سفـــوي االإ�س�رية 

املثـــرية لالهتمـــ�م االأعظم هي ب�الأحرى تلـــك التي ت�سري 

اإىل خ�س�ئـــ�ش اجتم�عيـــة ال فردية، بل مـــن املحتمل اأن 

الو�سط ال�سمعي يقوم بوظيفته من الن�حية االإ�س�رية على 

  .
(((

نحـــو اأ�سمل واأدق من اأي نوع اآخـــر لل�سلوك االإن�س�ين«

وبنـــ�ء على ذلـــك تنقـــ�سم اإ�س�رات الـــو�سط ال�سمعي اإىل 

ثالثة اأنواع:

) اأ ( االإ�س�رات الدالـــة علـــى االنتـــ�س�ب اإىل ط�ئفـــة من 

الن��ش، ك�الإ�س�رات النطقيـــة الدالة على اللهج�ت 

اأو الو�سع االجتم�عي اأو الفئ�ت اخل��سة.

)ب( االإ�س�رات املميـــزة للفرد، ك�إ�س�رات ال�سن واجلن�ش 

وعيوب النطق.

)جـ( االإ�س�رات الك��سفة حل�الت املتكلم املتغرية، خ��سة 

مـــ� يـــدل على ح�لـــة معنويـــة ك�لغـــ�سب واالحتق�ر 

 tone( والتعطف وال�سك، من خالل نغمة ال�سوت

 .)of voice

وبلفـــظ �سريـــح يـــ�سري اأبركرومبي اإىل كـــون املج�ل 

مفتوًح� للقيـــ�م ب�أبح�ث ا�ستك�س�فية مهمة يف هذا املج�ل 

)3)  ال�س�بق: 15. 
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بقولـــه: »ومهمـــة علـــم االأ�سوات اأن يتعـــرف علـــى هـــذه 

اخل�س�ئـــ�ش االإ�س�ريـــة املتنوعة يف نطقنـــ� واأن ي�سفه�، 

لكنهـــ� ب�لطبع مهمة علـــوم اأخرى اأن تبحـــث الدور الذي 

 .
(1(

تلعبه يف العالق�ت االإن�س�نية«

واأم� خ�س�ئ�ش الو�سط اجلم�لية، فعلى الرغم من اأنه� 

م�ستقلة على وجه العموم عن الوظ�ئف اللغوية واالإ�س�رية 

فهـــي ذات اأهميـــة قـــ�سوى، خـــ��سة خ�س�ئـــ�ش الو�سط 

 ,rhythm ال�سمعـــي املو�سيقية التـــي تتحدد يف: االإيقـــ�ع

 .melody اأو اللحـــن   pitch الـــ�سوت  طبقـــة  وتنـــوع 

 � هـــذا ب�الإ�س�فـــة اإىل اأن الـــو�سط ال�سمعـــي ي�سمـــل اأيـــ�سً

 tamber التذبذبـــ�ت الث�بتة يف �سفة ال�سوت اأو اجلر�ش

 tone »ب��سم »لـــون النغمة � )اأو timbre املعـــروف اأي�سً

colour(، وهو مـــ� ميكن اأن ُيعّد لال�ستخدام يف اإحداث 
ت�أثريات جم�لية متنوعـــة، ك�لق�فية rhyme و»التج�ن�ش 

اال�ســـتهـــاليل«  و»اجلنـــ��ش   assonance ال�ســـــوتـــي« 

. »وقـــد ا�ستغـــل ال�سعـــراء يف اللغـــ�ت 
(2( alliteration

جميعهـــ� خ�س�ئ�ش الو�سط املو�سيقية هـــذه، كم� اأنه� يف 

وقتن� احل��سر مو�سوع اهتم�م كّت�ب االإعالن�ت، وموؤلفي 

ال�سع�رات ال�سي��سيـــة؛ فبع�ش االأ�سع�ر ومعظم ال�سع�رات 

ال�سي��سيـــة وعبـــ�رات االإعـــالن الباقـــة تعتمد مـــن اأجل 

ت�أثريه�، على وجوه الو�سط ال�سحرية بقدر م� تعتمد على 

. علـــى اأن بع�ش ح�الت 
(((

املعنـــى الـــذي يحمله الـــو�سط«

الـــو�سط اجلم�لية مرئيـــة اأو �سمعية تظـــل ن�سبية ترتبط 

اأحك�مهـــ� ب�لذوق وم� ميكـــن اأن يوجد فيـــه من اختالف 

� فيم�  )1)  ال�س�بـــق: 19. وهـــذه الظواهـــر االإ�س�ريـــة بدالالته� مـــو�سوع ُيتن�َول اأيـــ�سً
ي�سميـــه البعـــ�ش – مـــع االإغراب يف امل�سطلـــح – »ال�سو�سيو�سواتـــة« الواقعة يف 

اإطـــ�ر »ال�سو�سيول�س�نيـــ�ت«. انظـــر: دليـــل ال�سو�سيول�س�ني�ت، حتريـــر فلوري�ن 

كومل��ش 195.  

)2)  انظـــر: مب�دئ علـــم االأ�سوات الع�م 20. ومن امللحوظـــ�ت املهمة هن� اأن الرتاث 
العربـــي – كم� اأ�س�ر مرتجم كت�ب اأبركرومبـــي الدكتور فتيح – يزخر بدرا�سة 

مف�سلـــة لالإمك�ن�ت اجلم�لية للو�سط ال�سفوي، وميثل مـــ� اأ�س�ر اإليه املوؤلف هن� 

جزًءا �سغرًيا من هذه الدرا�سة. وقد ا�سطلع بذلك علم�ء البديع يف درا�ستهم مل� 

ي�سمى ب�ملح�سن�ت البديعية )خ��سة اجلن��ش ورّد ال�سدر على العجز وال�سجع(. 

انظر: مب�دئ علم االأ�سوات الع�م )حوا�سي املرتجم( 246 -249. 

)3)  ال�س�بق: 20. 

بح�سب الزم�ن اأو املك�ن. وم�س�ألة القيم اجلم�لية للو�سط 

لهـــ� ارتب�ط وا�سح بق�سيـــة اعتب�طيـــة االإ�س�رات اللغوية 

.
(4(

وحم�ك�ة اأ�سوات بع�ش الكلم�ت للمعنى

ولالأجهزة امل�س�عدة )كم�سّجل ال�سوت وم� هو اأحدث 

من ذلك ب�لطبع( دور مهم يف حت�سني اأداء الو�سط وربط 

نـــ�س�ط املنتج ب�مل�ستقبل، بل له� دور كذلك فيم� ينتج عن 

هـــذه االأجهزة من اأبحـــ�ث متطورة خـــ��سة بتحويل اأحد 

النمطني اإىل االآخر، فتجعل الو�سط ال�سمعي مرئًي� ميكن 

قراءته، والـــو�سط املرئي م�سموًع� حتـــى ميكن اال�ستم�ع 

� اأن  . ومن اأهم امللحوظ�ت اخل��سة ب�لو�سط اأي�سً
(5(

اإليـــه

الـــو�سط ال�سمعي هو االأ�سل وُتعـــد اأنظمة الكت�بة والرموز 

املرئيـــة ت�بعـــة له ون��سئة مـــن حتليله، كمـــ� اأن اللغة غري 

الو�سط واإن ك�ن� يبدوان كثرًيا ك�ل�سيء الواحد، والف�سل 

بينهم� مهم. وعلـــى الرغم من اأنن� ال ن�ستطيع اأن نت�سور 

اللغـــة دون و�سط، فمـــن املمكن اأن ندرك الـــو�سط اأحي�ًن� 

دون لغـــة. ومن اأمثلة ذلك يف الـــو�سط ال�سمعي ا�ستم�عن� 

اإىل لغـــة اأجنبية مل نتعلمه� بعد اأو لي�ش لدين� فكرة عنه�. 

»وهنـــ�ك األوان اأخرى مـــن التمييز تت�سمـــن التب�ين بني 

اللغـــة والـــو�سط؛ ف�لكلمتـــ�ن: accent و dialect غ�لًب� 

� لكن مـــن املمكن اأن  مـــ� ت�ستخدمـــ�ن ا�ستخداًمـــ� غ�م�سً

تكون� اأدق اإذا م� اأخذت الكلمة االأوىل على اأنه� ت�سري اإىل 

خـــوا�ش الـــو�سط فقط، على حني توؤخـــذ الث�نية على اأنه� 

�. وم� حدث منذ زمن بعيد  تومـــئ اإىل خوا�ش اللغة اأيـــ�سً

من ف�سل بني ال�سعر  poetry والنَّظم verse  ميكن اأن 

تع�د �سي�غته ب�سكل من��سب  على النحو نف�سه؛ فيمكن اأن 

يق�ل: اإن النَّظم يعتمد على ت�أثريات و�سط اللغة املنطوقة 

)4)  انظـــر: ال�س�بـــق 21-27. وقد ذكر املرتجـــم الدكتور فتيح تعليًقـــ� مف�ساًل يف بحث 
مـــ� يق�بل هذه امللحوظ�ت يف تراث علم�ء العربيـــة، ومن ذلك اإ�س�رته اإىل اأن بحث 

ف�س�حة اللفظ املفرد وكيفية ائتالف االأ�سوات يف الكلمة العربية مّثل جم�اًل خ��ش 

فيه البالغيون واللغويون العرب يف م�س�ألة املف��سلة بني الكلم�ت من حيث اأ�سك�له� 

اأو �سوره� ال�سمعية. انظر: ال�س�بق )حوا�سي املرتجم( 249 - 257 .

�: ال�سوتي�ت، جل�كلني في�سي�ر، ترجمة ب�س�م  )5)  انظر: ال�س�بق 27-30، وانظر اأي�سً
بركـــة وروز الكلـــ�ش )املنظمة العربية للرتجمة – بـــريوت – ط2013-1) 79, 

 .80
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فقـــط، على حـــني ينبنـــي ال�سعـــر علـــى ا�ستخـــدام اللغة 

   .
(1(

ب�الإ�س�فة اإىل الو�سطني كلهيم� يف الع�دة«

لقـــد ذكر اأبركرومبي م�س�ألـــة »الو�سط« مب�س�ئله هذه 

التـــي بين�ه� على اأنهـــ� الف�سل االأول الـــذي ميثل مقدمة 

لكت�بـــه )مبـــ�دئ علـــم االأ�سوات العـــ�م - 1967(، وقد 

تبـــني اأن هـــذه امل�س�ألة �سديـــدة االأهميـــة يف احلديث عن 

مفهوم اال�ستم�ع؛ الأنه� متثل ت�أ�سياًل قوًي� له َيِرُد من علم 

االأ�سوات وهو واملج�ل االأ�س��سي يف هذا املق�م. 

واإىل ج�نب ذلك نظن اأن اأكرث ف�سول الكت�ب االأخرى 

ا�ستمـــ�اًل على م�س�ئـــل تت�سل ب�ل�سمـــع واال�ستم�ع الف�سل 

اخلـــ��ش بنوعيـــة اجلهـــر ودين�ميتـــه والفـــ�سل اخل��ش 

ب�ل�سوامـــت الوقفيـــة. فخـــوا�ش دين�ميـــة اجلهـــر ميكن 

 � تعلمه�، وينزع الن��ش اإىل تقليد االآخرين فيه�، وهي اأي�سً

ق�درة على متييـــز االأفراد والطوائـــف االجتم�عية، وهي 

ت�سمل هذه العن��سر: اجله�رة )loundness(، و�سرعة 

 ,(continuity( واال�ستمراريـــة   ،)tempo( االإيقـــ�ع 

 ,(tessitura( واملجـــ�ل الطبقي ،)rhythm( واالإيق�ع

 pitch( وتذبذب�ت طبقة ال�سوت ،)register( والنغمة

م�س�ئـــل  جنـــد  ذلـــك  علـــى  وبنـــ�ء   .
(2(

(fluctuation
من مثل: 

1- اأن اجلهـــ�رة خ��سة �سمعيـــة اأو �سيكولوجية وجدانية، 
تتوقف علـــى �سدة ال�سوت بو�سفه� خـــ��سة فيزيقية 

تتوقـــف على اتـــ�س�ع الذبذبـــ�ت املرتبطـــة ب�ل�سوت، 

فكلمـــ�ت زادت زاد علـــو الـــ�سوت، وكلمـــ� نقـــ�ست 

 .
(((

نق�ش علوه

)1)  مبـــ�دئ علم االأ�سوات الع�م: 33. ويـــ�س�ف اإىل م� تقدم من التفريق بني ال�سعر 
والنظم م� ذكره املرتجـــم من اختالف مفهومي ال�سعر والنظم عن النرث نف�سه 

يف كونهمـــ� يتبعـــ�ن اأن�س�ًقـــ� مطـــردة ال يتبعه� النـــرث، هذه االأنـــ�س�ق تعتمد على 

املنطوق غري املتقيد يف قيمته ال�سوتية ب�لرموز الكت�بية الع�دية. انظر: ال�س�بق 

�: معجم امل�سطلحـــ�ت العربية يف اللغة  )حـــوا�سي املرتجـــم( 264. وانظر اأي�سً

واالأدب، ملجـــدي وهبة وك�مل املهند�ش )مكتبة لبن�ن – بريوت –ط2 - 1984) 

.414 , 210
)2)  انظر: مب�دئ علم االأ�سوات الع�م 144. 
)3)  انظر: ال�س�بق )حوا�سي املرتجم( 312 

2- اأن االإيقـــ�ع يف الـــكالم -كمـــ� يف غريه مـــن االأن�سطة 
االإن�س�نيـــة- نـــ�جت عن التكـــرار املنتظم لنـــوع م� من 

احلـــرك�ت تكـــراًرا يـــوؤدي اإىل توقع ا�ستمـــرار حدوثه 

ب�طراد، واحلرك�ت املوؤدية اإليه هي حرك�ت العمليتني 

املنتجتني للنـــب واملقطع، يقـــول اأبركرومبي يف ن�ش 

ك��سف مهـــم عـــن حقيقـــة االإيق�ع ووجـــود ج�نبني له 

يرتبطـــ�ن ب�ملتكلـــم وال�س�مع: »وهنـــ�ك فح�وى ه�مة 

ُيتـــذّوق  الـــكالم  بخـــ�سو�ش االإدراك هنـــ�؛ ف�إيقـــ�ع 

بو�سفـــه حركة اإيق�ع، ومن اجللـــي اأن املتكلم يتذوقه 

مب��سرة بتلك الطريقة، فم�ذا يكون االأمر بخ�سو�ش 

� يتـــذّوق اإيق�ع  امل�ستمـــع؟ ميكننـــ� اأن نقـــول اإنه اأيـــ�سً

�؛ فكم�  احلركـــة ب�لني�بة فهو مبعنى م�، متكلـــم اأي�سً

�سبـــق اأن اأو�سحن�، التعرف علـــى »الت�س�به الت�م بني 

املتكلـــم وال�س�مع« اأ�س��سي لفهـــم اإدراك وجوه الكالم 

الكثرية. نعـــم نتحدث ل�سهولة اال�ستعمـــ�ل عن اإيق�ع 

»ال�سمـــ�ع«، لكنن� يف احلقيقـــة ن�سعر به يت�سرب قطًع� 

اإىل حـــرك�ت املتكلم، التي تعتـــب االأ�سوات امل�سموعة 

دالئل عليهـــ�. ولكي يكون لدين� هـــذا الفهم الفطري 

املبـــ��سر الإيقـــ�ع الكالم، ينبغـــي اأن تكـــون اللغة االأم 

وال�س�مـــع  ب�ملتكلـــم  اخلـــ��سة   mother tongue
واحـــدة، واإال فلن يعمل التقمـــ�ش الوجداين ال�سوتي 

phonetic empathy عملـــه، اأي لـــن ُيتعّرف على 
االأ�سوات بو�سفهـــ� دالئل دقيقة علـــى احلرك�ت التي 

 .
(4(

تنتجه�«

اأن هنـــ�ك نوعني مـــن االإيق�ع يحددهمـــ� اأبركرومبي   -(
م�سّنفـــً� العربية يف اأحدهمـــ� بقوله: »والطريقة التي 

تتكـــرر بهـــ� النبـــ�س�ت ال�سدرية والنبيـــة، اأي هيئة 

تت�بعهم� وتن��سقهم� هي م� يحدد اإيق�ع اللغة. وهن�ك 

طريقتـــ�ن خمتلفتـــ�ن اأ�س��ًس� للجمع بينهمـــ�، وتوؤدي 

ه�تـــ�ن الطريقت�ن اإىل اإيج�د نوعـــني رئي�سيني الإيق�ع 

)4)  مب�دئ علم االأ�سوات الع�م 147. 
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الـــكالم. وتتكلـــم كل لغة يف الع�مل فيمـــ� نعلم مع نوع 

اأو اآخـــر من هذيـــن النوعني. وُيعـــرف االإيق�ع يف نوع 

 a syllable-timed »منهم� ب��سم »االإيق�ع املقطعي

ر احلركـــة املنتظم من  rhythm؛ ففيـــه ُي�ستمـــّد تكرُّ
العمليـــة املنتجـــة للمقطع، اأي اأن نبـــ�س�ت الرئة ومن 

َثـــّم املق�طع تتكرر علـــى فرتات زمنيـــة متحدة؛ فهي 

مت�س�وية الزمـــن isochronous. وت�سرح الفرن�سية 

والّتلوجية Telugu والريوب� Yoruba هذا النوع من 

التن�سيـــق بني نظ�مي النب�سة؛ فهـــي »لغ�ت مقطعية« 

languages syllable-timed. ويف النـــوع االآخر 
من نوعـــي االإيق�ع، املعروف بـــ��سم »االإيق�ع النبي« 

stress-timed rhythm ُي�سَتمـــّد تكـــرار احلركـــة 
املنتظم مـــن العملية املنتجة للنـــب؛ فنب�س�ت النب، 

ومن َثّم املق�طع املنبورة، )مت�س�وية الزمن(. وتو�سح 

هذا النوَع االآخر االإجنليزية والرو�سية والعربية، »فهي 

 .languages stress-timed(1(

منبـــورة«  لغـــ�ت 

وبنـــ�ًء علـــى ذلك يكون اإيقـــ�ع اأبن�ء اللغة هـــو اأ�س��ش 

ال�سعر يف معظـــم اللغ�ت، وهو ُيتذّوق بطريقة فطرية 

عـــن طريق التقمـــ�ش الوجداين املتكـــئ على املعرفة 

ب�للغة االأم، على النحـــو امل�س�ر اإليه من قبل، ف�ل�سعر 

الفرن�سي مـــوؤ�س�ش على االإيق�ع املقطعي، واالإجنليزي 

مرتبـــط ب�الإيقـــ�ع النـــبي، وكذلـــك ال�سعـــر العربي 

.
(2(

� العمودي معتمد على االإيق�ع النبي اأي�سً

4-»املجـــ�ل الطبقي« مـــن م�سطلح�ت خـــوا�ش دين�مية 
اجلهـــر وهـــو م�ستع�ر مـــن م�سطلحـــ�ت املو�سيقيني؛ 

فكلمة )voice( مبعن�هـــ� ال�سوتي الفنّي ت�سري اإىل 

الـــ�سوت الن��سئ عـــن الت�سويـــت، وهي تعنـــي نغمة 

مو�سيقية ذات تردد اأ�س��سي، ومن ثّم يكون له� طبقة 

)1)  مب�دئ علم االأ�سوات الع�م 147 ,148. وقد اأ�س�ر املوؤلف يف حوا�سيه اإىل اأن اآرثر 
جيم�ش �سّمى نوعي االإيق�ع امل�س�ر اإليهم�: اإيق�ع املدفع الر�س��ش، واإيق�ع اإ�س�رات 

مور�ش. انظر: �ش339.  

)2)   انظر: ال�س�بق 149، وحوا�سي املرتجم �ش 312. 

، وطبقة ال�سوت هذه »خ��سة 
(((

ي�سهل التعرف اإليه�

�سمعيـــة �سيكلوجيـــة متّكـــن ال�س�مـــع مـــن اأن يت�سور 

الـــ�سوت على نحو متدرج يبداأ من الطبقة املنخف�سة 

اإىل الطبقة الع�لية. وتتوقف هـــذه اخل��سة ال�سمعية 

علـــى اأخرى فيزيقية خـــ��سة ب�لـــ�سوت تعرف ب��سم 

الرتدد frequency وت�سري اإىل عدد الذبذب�ت التي 

ينتجهـــ� م�سدر الـــ�سوت يف الث�نية، وهـــو هن� حركة 

.
(4(

االأوت�ر ال�سوتية«

واإذا ك�ن حديث اأبركرومبي عن »اجلهر« و»ال�سوامت 

الوقفية« – يف ظنن� - هو اأكرث املوا�سع اإ�س�رة اإىل م�س�ئل 

تتعلـــق ب�ل�سمع واال�ستم�ع، ف�إن هـــذا ال يعني خلو املب�حث 

االأخـــرى من هـــذه امل�س�ئل، ومن ذلك مـــ� يثريه احلديث 

عن املقطع من اإ�سك�لي�ت متعددة، من اأبرزه� االختالف 

يف تعريفـــه، وقد اأ�س�ر مرتجم كت�به الدكتور فتيح اإىل اأن 

� وا�سًح� ووافًي� لالأ�س�ش النظرية  الديفوجد قدم ملخـــ�سً

التـــي انبنـــى عليهـــ� تعريـــف املقطـــع وقد جمـــع ذلك يف 

جمموعتني:

االأوىل: نظريـــ�ت تعريـــف املق�طـــع يف �سورة خوا�ش   -5
االأ�سوات ب�عتب�رهـــ� م�سموعة ومبراع�ة �سق ال�سمع، 

�سرَي هن� اإىل نظريتني: اأوالهم�: نظرية الو�سوح 
ُ
وقد اأ

ُتعـــّرف  وفيهـــ�   )sonority theory( ال�سمعـــي 

املق�طـــع ب�لنظر اإىل درجة الو�سوح ال�سمعي اخل��سة 

بـــكل �سوت، اأي اأن املق�طـــع ميكـــن حتديدهـــ� ب�أنه� 

جتّمع �سوتـــي ي�سم خاللـــه �سوًت� واحـــًدا تزيد قوته 

االإ�سم�عية عن غريه. وث�نيتهم�: نظرية بروز ال�سوت 

)prominence theory( وفيهـــ� ُتعـــّرف املق�طع 

ب�لنظر اإىل م� ُي�سّمى الـــبوز الن�سبي لل�سوت، وهن� 

يكـــون االعتمـــ�د يف حتديد املق�طـــع مق�ّسًم� بني بروز 

الـــ�سوت ب�لنظر اإىل قوة اإ�سم�عـــه، والنظر اإىل نبه 

وطوله وطبقته الفعلية.

)3)  انظر: ال�س�بق 150. 
)4)  ال�س�بق )حوا�سي املرتجم( 313. 
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والث�نيـــة: نظري�ت تعريف املق�طـــع يف �سورة اأن�سطة   -6
املتكلـــم ومبراعـــ�ة �سق التكلم. وقد فـــ�سل الديفوجد 

.
(1(

هذا النوع الث�ين من النظري�ت

تعليق وتعقيب:

ن�ستطيع اأن نقول اإن اأهـــم امل�س�ئل ال�سوتية ال�سمعية 

التـــي وردت عند اأبركرومبي هي: فكـــرة الو�سط ال�سمعي 

وخ�س�ئـــ�سه االإ�س�ريـــة واجلم�ليـــة، واالإيقـــ�ع والنغمـــة. 

وجديـــر ب�لذكر اأن فكرة الـــو�سط هذه ب�سقيهـــ� ال�سمعي 

والبـــ�سري اأظن اأنهـــ� حتل كثرًيا مـــن االإ�سك�ل يف ق�سية 

الكت�بـــة، كمـــ� مر عر�سه� عنـــد احلديث عنهـــ�. وخت�ًم� 

لهذه امل�س�ألة، ن�ستطيع اأن ن�سيف امللحوظ�ت االآتية:

اإذا ك�نـــت الل�س�ني�ت النظرية كم� هو �س�ئع ومعروف   -1
هـــي ل�س�نيـــ�ت املنطـــوق امل�سمـــوع، مـــع الرتكيز على 

املنطـــوق، واإذا ج�ز اأن ُيدعـــى اإىل العن�ية بل�س�ني�ت 

املكتـــوب من خـــالل مـــ� ميكـــن ت�سميتـــه بـ«ال�سواتة 

الب�سريـــة« )visual phonology( يف مق�بـــل م� 

 phonology(»ميكن ت�سميته بـ«ال�سواتـــة ال�سمعية

 – ف�إن هذا يدل على �سرورة التوجه 
(2(

(auditive
اإىل العن�يـــة ب�جل�نب ال�سمعـــي يف الل�س�ني�ت واأهمية 

اإيالئه م� ي�ستحقه من نظر مع خ�سب جم�له.

)1)  انظـــر: ال�س�بق نفـــ�سه 272-274، ون�ش الكت�ب االأ�سلي 56. وقد اأ�س�ر املرتجم 
اإىل اأن د. �سعـــد م�سلـــوح اعتمـــد يف حتديـــده للمقطـــع املنبـــور علـــى املزج بني 

نظرية الـــو�سوح ال�سمعي ونظرية مراع�ة ن�س�ط التكلـــم عند �ستيت�سون. انظر: 

ال�س�بـــق )حوا�سي املرتجم( 274. وثمة ملحوظة جديـــرة ب�لذكر هن� تتمثل يف 

اأن كثـــرًيا من م�س�ئـــل ال�سوتي�ت ال�سمعية م�س�ر اإليهـــ� بطريقة اأخرى يف بع�ش 

املـــ�س�در االأخـــرى وال يت�سع املقـــ�م لتف�سيله�، ومن ذلـــك: حتديد اخل�س�ئ�ش 

ال�سمعيـــة لـــالأ�سوات يف: ُمدتهـــ� وترددهـــ� االأ�س��سي و�سدته� امل�ديـــة وتركيبه� 

الطيفـــي وج�نبه� الث�بـــت اأو الدين�ميكي )انظر: ال�سوتيـــ�ت جل�كلني في�سي�ر، 

�ش81( وكذلـــك االإ�س�رة اإىل بع�ش مظ�هر اإدراك الكالم من الن�حية ال�سمعية 

ك��سرتايجي�ت الفهم )انظر: ال�س�بق �ش 107 - 109 , 119(.   

)2)  مـــن املفـــرت�ش اأن »ال�سواتة ال�سمعية« تتمثل يف املب�حـــث ال�سوتية املعروفة، اأم� 
»ال�سواتـــة الب�سرية« فُتعنى ب�جل�نب ال�سكلي يف تعبريية الكت�بة ممثلة يف ن�سق 

احلـــروف اخلطية وعالم�ت الرتقيم والعالم�ت االإعج�مية والروابط واإ�س�رات 

م الُبكم. انظر: يف ال�سواتة الب�سرية، من ل�س�ني�ت املنطوق اإىل ل�س�ني�ت  الـــ�سُّ

املكتوب، للدكتور مب�رك حنون )دار الكت�ب اجلديد املتحدة – بريوت – ط1- 

 .11 - 7 (2013

ذكـــر اأبركرومبـــي اأن االإيق�ع نوع�ن رئيـــ�س�ن نبي،   -2
ومقطعي، ويـــ�س�ف اإىل ذلك اأنه يوجد ج�نب �سمعي 

اإدراكي تـــداويل لالإيق�ع ي�سعر به االأجنبي، ومن هذا 

مـــ� تو�سف بـــه الفرن�سية ب�أنه� »لغـــة �س�عدة« ل�سيوع 

ال�سوائـــت يف نه�ية عدد كبري من كلم�ته�، يف مق�بل 

اأن الفرن�سي ي�سعر »بنب االإحل�ح« يف االإجنليزية وهو 

نـــ��سئ من التكـــرار ال�سديد و�سبـــه املنتظم للمق�طع 

ال�سديـــدة النـــبة امل�سحوبة بهجمـــة �سوامتية قوية 

تتنـــ�وب مع مق�طـــع منخفـــ�سة، يف حـــني اأن االإيق�ع 

يبـــدو يف الي�ب�نية رتيًب� وفو�سوًي� بع�ش ال�سيء ب�سبب 

. واإن 
(((

تع�قب املق�طع املرتفعـــة واملق�طع املنخف�سة

هـــذا االأمر ي�أخذ اأحي�ًنـــ� �سكل اإ�سدار بع�ش االأحك�م 

االإيج�بيـــة اأو ال�سلبية، مثل و�سف االإيط�لية ب�أنه� لغة 

جميلـــة، وو�سف لغ�ت اأخرى )مثـــل اللغ�ت االأوروبية 

املعروفة ب��ستعم�له� لالأ�سوات احللقية واحلنجرية( 

ب�أنه� خ�سنـــة اأو قبيحة. لكن مثل هذه االأحك�م لي�ست 

 .
(4(

حمل اتف�ق

اإن معظـــم خ�س�ئـــ�ش الـــو�سط ال�سمعـــي اجلم�ليـــة   -(
التـــي اأ�س�ر اإليهـــ� اأبركرومبـــي، مـــن اإيقـــ�ع ونغمـــة 

وتنـــوع يف طبقة ال�سوت وغري ذلـــك، ميكن اإدراجه� 

يف اإطـــ�ر عـــ�م هو مـــ� ُي�سّمـــى بـ»املعـــ�مل التطريزية«

 

اأو »التطـــــــريـــزيــــــــة«   )prosodic features(

)prosody(. وقد َعّرف بع�سهم »املعلم التطريزي« 

ب�أنه – بن�ء على منهج فريث – »معلم �سوتي يقع يف 

اأكـــرث من مقطع واحد اأو اأكـــرث من كلمة واحدة ورمب� 

امتـــد لي�سمل اجلملـــة اأو القـــول. ومـــن اأنواعه النب 

 .
(5( 

والنغم والوقفة واجلهـــ�رة واالإيق�ع وال�سرعة...«

وذكـــرت ج�كلـــني في�سيـــ�ر اأن التطريزيـــة اأو النغمية 

)3)  انظر: ال�سوتي�ت، جل�كلني في�سي�ر 136 ,137.
)4)  انظر: دليل ال�سو�سيول�س�ني�ت 211-210. 

)5)  انظـــر: معجـــم امل�سطلح�ت اللغويـــة، ت�أليف الدكتور رمزي بعلبكـــي )دار العلم 
للماليني – ط1 – 1990) 405. 
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– كمـــ� يرتجمهـــ� بع�سهـــم - ك�نـــت تعـــّرف تقليدًي� 
ب�أنه� درا�سة كمية ال�سوائـــت )الطول ال�س�ئتي( يف 

نظـــم ال�سعر، ثم اتـــ�سع مدلوله� لي�سمـــل كل مظ�هر 

الـــكالم التـــي ال ترتبـــط بتحديـــد املق�طـــع وبخ��سة 

التنبـــري املعجمـــي والتنغيـــم واالإيقـــ�ع. وقـــد جـــذب 

تطـــور التكنولوجي�ت ال�سوتيـــة والتوجه�ت اجلديدة 

لل�س�نيـــ�ت االأنظ�ر اإىل العوامل التطريزية يف الكالم 

العفوي ويف مواقف حقيقية ك�حلوار الذي تطغى فيه 

وظ�ئف هذه العوامل، وانفجر نهر الدرا�س�ت املتعلقة 

ب�لنغمية بكل معنى الكلمة، حيث جند درا�س�ت حول 

النغميـــة واخلطـــ�ب، والنغميـــة و�سخ�سيـــة املتكلم، 

والتعبـــري عـــن املواقـــف والعواطف، وك�ن مـــن نت�ئج 

ذلك تيـــ�سري تعريف التطريزية من خـــالل وظ�ئفه� 

التي تت�سمـــن: وظيفة معجميـــة، وحتديدية وتداولية 

و�سلوكية وانفع�لية وتعريفية، ووظيفة اأ�سلوبية كذلك 

وجم�ليـــة تظهر يف ال�سعر، خ��سة اأن ثمة عالقة قوية 

. اإن مم� يوؤكد 
(1(

بـــني االأ�سوب واجلوانب املو�سيقيـــة

ارتب�ط التطريزيـــة ب�ال�ستم�ع اأن من ال�سور العملية 

لهـــذه الوظ�ئف اأن درا�سة حم�دثة م� – وهي ال تكون 

اإال بـــني طرفـــني: متكلـــم وم�ستمـــع - تـــو�سح وظيفة 

التطريز اخلط�بية يف معن�ه� االأو�سع، اإذ ت�س�عد على 

متييـــز املعلوم�ت التي يتب�دلهـــ� الطرف�ن، كم� ت�سهم 

� يـــ�سرتك  . وكذلـــك اأيـــ�سً
(2(

يف اإدارة اأدوار الـــكالم

يف هـــذا الت�أكيد اأنـــه ال ي�س�ر لل�سمـــ�ت التطريزية يف 

الـــو�سط الكت�بـــي اإال ب�سعوبة وبطريقـــة غري ك�فية، 

ك��ستخدام احلروف امل�ئلـــة التي ميكن اأن ت�سري اإىل 

  .
(((

التفخيم

)1)  انظـــر: مدخـــل لفهم الل�س�ني�ت، لروبري م�رت�ن، ترجمـــة د. عبد الق�در املهريي 
)املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط-1 2007) 195.

)2)  انظر: ال�سوتي�ت جل�كلني في�سي�ر )0-12)1.  
)3)  انظـــر: معجم االأ�سلوبي�ت، لك�تي وايلز، ترجمة خ�لد االأ�سهب )املنطمة العربية 

للرتجمة – بريوت- ط-1 2014) 557. 

اخلامتة واأهم نتائج البحث

ن�ستطيـــع اأن نلخ�ش اأهم مـــ� تن�وله البحث واأن نذكر 

اأهم نت�ئجه فيم� ي�أتي:

 : اأولاً

لفـــت البحث النظـــر اإىل اأهميـــة درا�سة اال�ستم�ع يف 

الل�س�ني�ت يف �سوء اأهم نظري�ته� املختلفة، وبني اأنه� تك�د 

تكـــون ك�مل�سكوت عنه اإال مـــن جهة درا�سة ال�سمع يف �سوء 

عالقته ب�لـــكالم يف علم االأ�سوات، وجهة اأخرى م�سهورة 

هي اال�ستم�ع بو�سفه مه�رة من مه�رات تعليم اللغة، هذا 

مع اأن ثمـــة جوانب خمتلفة مهمة له بهـــ� �سالت معقودة 

بروابط قويـــة، وقد اأ�س�ر البحث اإليهـــ� ووقف عند اثنني 

منهـــ� وف�سلهم� همـــ�: عالقته بق�سية الكت�بـــة وفل�سفته� 

يف �سوء املق�بلـــة بـــني اللغـــة ال�سمعيـــة واللغـــة الب�سرية 

واالإ�س�ريـــة، وتو�سيع االإط�ر ال�سوتـــي لبحث اال�ستم�ع يف 

علـــم االأ�سوات، وجتـــ�وز حدود مفهـــوم االإدراك ال�سمعي 

وجت�زوه�.

ثانياًا: 

مبق�رنـــة ح�لة ال�سمع ب�لكالم لدى االإن�س�ن جند اأنن� 

ن�سمـــع اأكرث مم� نتكلـــم، وهذا يعني اأن م� يفد على االأذن 

من اأفك�ر وم� ت�ستقبله من معلوم�ت وم�سموع�ت له ت�أثري 

و�سلط�ن. واللغة اإم� اأن تكون �سمعية واإم� اأن تكون ب�سرية 

اأو اإ�س�رية. والنظر اإىل عالقـــة اال�ستم�ع واللغة املنطوقة 

بق�سية الكت�بة من الن�حية الل�س�نية الع�مة ومن الن�حية 

املعرفيـــة يبـــني اأن اإثـــ�رة دي �سو�سري لهـــذه امل�س�ألة التي 

رجح فيه� اأهمية اللغة املنطوقة- ك�ن له� اأثره� و�سداه� 

امل�ستمران، ومن اأهم مـــن كتبوا فيه� ج�ك دريدا وروالن 

بـــ�رت، ف�أم� دريدا فقد �سكك يف الهجوم على الكت�بة من 

الن�حية املعرفية والت�ريخيـــة، واإن ك�ن قد اأث�ر كثرًيا من 

االأفك�ر املتعلقة ب�ال�ستم�ع من خالل الن�سو�ش التي نقله�، 

واأمـــ� روالن ب�رت فقد مهد ال�سبيل للحديث عم� يت�سم به 
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العـــ�سر احلديث من  �سيوع فو�سى الكالم الذي اأدى اإىل 

»انفج�ر ال�سمع«، ودافع عن الكت�بة ب�أنه� لي�ست منق�سمة 

ك�لـــكالم، واإن ك�ن قد ذكر لـــكل نوع اأهم مميزاته واأ�س�ر 

اإىل اإ�سك�ليـــة ال�سربني يف الل�س�نيـــ�ت. والنظرة الل�س�نية 

االجتم�عيـــة املع��سرة اإىل هذه الق�سيـــة اأو االإ�سك�لية مل 

تعـــد ب�حلدة التي ك�نت عليهـــ�، فثمة تغري قد حدث متثل 

يف اأن امل�س�ألـــة �س�رت تدور يف فلك اخلط�ب واملم�ر�س�ت 

االجتم�عيـــة املتعـــددة للغـــة كلهـــ�، وهي متنوعـــة م� بني 

كت�بـــ�ت وحم�دث�ت وحـــوارات وغريهـــ�، بـــل اإن البع�ش 

�سرح – مب�لًغـــ�- بـــ�أن زمن الكت�بة قد وىل واأ�سبح التي�ر 

العـــ�م مييل نحو غلبة اللغة املنطوقـــة، واملح�دثة اأمنوذج 

قوي يف هذا االجت�ه.

ثالثاًا:

من حيث املنظور ال�سوتي )ل�س�ني�ت املنطوق( تن�ولن� 

مفهـــوم الدائرة الكالمية عنـــد �سو�سري التي من خالله� 

تتبـــني املراحـــل املختلفة للـــكالم حتى ينتقل مـــن املتكلم 

وي�سل على اإدراك ال�س�مـــع، كم� اأ�سرن� اإىل م�سطلح�ت 

علـــم االأ�سوات وعالقتهـــ� بكونه� ع�مة اأو خـــ��سة تراعي 

عمـــوم النطق وال�سمع اأو خ�سو�سهمـــ�، وتبني اأنه يف هذا 

االإطـــ�ر يوجـــد تق�سيمـــ�ن اأحدهم� ثن�ئـــي واالآخر ثالثي. 

ولكـــي نعر�ش اأهم م� يف علـــم االأ�سوات الع�م من ق�س�ي� 

تتـــ�سل ب�ل�سمع واال�ستم�ع تبني لنـــ� اأن كت�ب اأبركرومبي 

منـــ��سب جـــًدا من هـــذه الن�حيـــة؛ نظًرا الأنه قـــدم فكرة 

ف�رقة جديرة ب�اللتف�ت اإليه�، هي فكرة الو�سط ال�سمعي 

والـــو�سط الب�سري للغة. ويف هـــذا االإط�ر عر�سن� جممل 

راأيه فيه� ب�لنظـــر اإىل معطي�ته�، كم� عر�سن� اأهم اآرائه 

وم�س�ئلـــه ال�سوتيـــة ذات العالقة ب�ال�ستمـــ�ع، ثم ربطن� 

كالمـــه يف االإيقـــ�ع ونوعيـــه ب�جل�نب االإدراكـــي التداويل 

لـــه املتمثل فيمـــ� تو�سف به بع�ش اللغـــ�ت من �سف�ت ُتعد 

اأحك�ًم� تقييمية خمتلفة اإيج�ًب� و�سلًب�، كم� ربطن� م� بينه 

اأبركرومبي مـــن اخل�س�ئ�ش اجلم�لية للـــو�سط ال�سمعي 

املتعلقـــة ب�الإيقـــ�ع والنغمة وتنوع طبقة الـــ�سوت وغريه- 

مب� ي�سمـــى »املع�مل التطريزيـــة« اأو »التطريزية«، واأ�سرن� 

اإىل تطـــور درا�سة هذا املج�ل وتنوعـــه، ولفتن� النظر اإىل 

اأهميته ووظيفته يف اخلط�ب مبعن�ه الوا�سع وقوة عالقته 

ب�جل�نب ال�سمعي مق�رنة ب�لكت�بة. 

وبن�ء على هذا التلخيـــ�ش ن�ستطيع اأن ن�سيف ه�تني 

النتيجتني:

االأوىل: اأن مفهـــوم ال�سمـــع اأو اال�ستمـــ�ع ب�لنظر اإىل 

مـــ�دة الـــكالم ومكـــّون اللغة مفهـــوم عملـــي اإدراكي؛ الأن 

ال�سمع جزء من الدائرة الكالمية كم� بينه� دي �سو�سري، 

ويتعلـــق بذلك مفهوم ال�سورة ال�سوتيـــة اأو ال�سمعية التي 

هي الـــداّل، وُيقـــ�سد به االنطبـــ�ع النف�سي الـــذي ترتكه 

اأ�سوات الكلمـــة يف احلوا�ش، وعلـــى اأ�س��ش من فهم هذه 

ال�سورة بهذا ال�سكل يكون هن�ك متحي�ش مهم ي�سهم يف 

التمييز بـــني علم االأ�سوات العـــ�م )phonetics( وعلم 

االأ�سوات الت�سكيلي اأو ال�سواتة )phonology(، وهذا 

ُبعـــد اأو مفهوم علمـــي يف امل�س�ألة. ويـــ�س�ف اإىل ذلك بعد 

اأو مفهـــوم علمـــي اآخر يت�سل ب�ل�سمع وهـــو علم االأ�سوات 

ال�سمعـــي )auditory phonetics( الـــذي مو�سوعـــه 

درا�سة اأ�سوات الـــكالم مـــن حيـــث الطريقـــة التـــي يتـــم 

بو�س�طتهـــ� اإدراك االأ�سوات ومتييزهـــ� مـــن خـــالل اأذن 

ال�س�مـــع ودم�غـــه. فـــك�أن احلـــ��سل وجود مفهـــوم عملي 

اإدراكـــي واقعي لل�سمع يف مكون اللغة يت�أ�س�ش عليه مفهوم 

علمـــي يتبـــواأ مك�نـــه يف علـــم االأ�سوات الت�سكيلـــي وعلم 

االأ�سوات ال�سمعي.

النتيجة الث�نيـــة: اأن مفهوم الـــو�سط اللغوي بج�نبيه 

ال�سمعـــي والبـــ�سري مفهـــوم اأظـــن اأنـــه يحل كثـــرًيا من 

االإ�سك�ل يف ق�سيـــة النزاع املعريف اأو الفل�سفي بني الكت�بة 

والـــكالم ومـــ� يتبعـــه من �سمـــع وا�ستمـــ�ع. ويعـــد مفهوم 

الـــو�سط هذا من اأهم املف�هيـــم التي ا�سُتنبطت هن�، وهو 

عظيـــم االأهمية )الأنه اإىل ج�نـــب ا�ستثم�ره يف كونه �سمة 
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متييزيـــة ف�رقة بني اللغـــة وطريقة حملهـــ� واأدائه� ح�لة 

كونهـــ� مكتوبة اأو منطوقـــة م�سموعة، مبعنـــى اأن اللغة يف 

 � حقيقتهـــ� �سيء والو�سط �سيء اآخر( - فهو ُي�ستثمر اأي�سً

فيم� ميكـــن ت�سوره وندعو اإليه نحـــن وغرين� من العن�ية 

مب� ميكـــن ت�سميتـــه بـ«علـــم اال�ستمـــ�ع« الواقـــع يف حوزة 

كل مـــ� يتعلق ب�لـــو�سط ال�سمعي، يف مق�بـــل و�سط الكت�بة 

البـــ�سري الـــذي ُعّب عن جزء منه يف مفهـــوم »ال�سواتة 

الب�سريـــة«. ومعنـــى ذلـــك اأن اال�ستمـــ�ع يف هـــذا االإط�ر 

مفهومـــه »و�َسطـــي«، اأي جمـــ�يّل. وهذا املفهـــوم للو�سط 

ال�سمعـــي ب�سقـــه االإ�س�ري الدال على جنـــ�ش الفرد و�سنه 

اأو ح�لته املزاجية اأو انت�س�به اإىل فئة اجتم�عية – مفهوم 

اجتم�عـــي وظيفي، وهو ب�سقه اجلمـــ�يل مفهومه وظيفي 

تداويل يعتمد علـــى ال�سم�ت التطريزيـــة التي من اأهمه� 

االإيق�ع، وهو يوظف يف جم�الت كثرية يف ال�سعر واخلط�ب 

واإ�سدار بع�ش االأحك�م التقييمية. وهن� ن�ستطيع اأن نقول 

اإن اال�ستمـــ�ع بهـــذا الت�سور يلتئم فيـــه اجل�نب املفهومي 

ب�جل�نب الغ�ئي.    
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ملّخ�ص :

  يـــروم هـــذا املق�ل مق�ربـــة �سور اخلط�ب يف اخلط�ب الـــ�سردّي من وجهة نظر بالغة احلجـــ�ج، والبحث يف م�س�در 

قّوتهـــ� االإقن�عّيـــة. فقد داأبت املق�ربـــ�ت االإن�س�ئّية على ح�سر وظ�ئـــف �سور اخلط�ب يف الوظيفـــة اجلم�لّية اجل�رّية اإىل 

االإمتـــ�ع، واأق�ست كّل مق�سد اأو بعد حج�جّي. واختلفت املق�رب�ت احلج�جّية حول هذه الوظ�ئف تبع� الختالف املنطلق�ت 

النظرّية.

 وقد اأقمن� هذا البحث على حمورين كبرييرْن: يجري املحور االأّول النظرّي اإىل مع�جلة وظ�ئف �سور اخلط�ب يف املنجز 

النظـــرّي، وم�س�ءلة بع�ش الت�سّورات البالغّية، والبحث يف املق�يي�ش املعتمـــدة لت�سنيف وظ�ئف �سور اخلط�ب اأو التمييز 

بني وظيفة واأخرى. 

 واأّمـــ� املحـــور الث�ين فمحور تطبيقّي �سنتدّبـــر فيه �سور اخلط�ب الواردة يف املق�مـــة اجلرج�نّية للهمذاين. ومنّيز بني 

اأ�سنـــ�ف �سور اخلطـــ�ب ال�سوتّية والرتكيبّية والداللّية. ثّم ننظر يف ُنظم ا�ستغ�لهـــ� حج�جّي�. ونتتّبع امل�س�در التي ت�ستمّد 

منهـــ� قّوتهـــ� االإقن�عّية، ونقف على م� له� مـــن مفعول حج�جّي. و�سن�ستند يف ذلك اإىل مقـــوالت البالغة الغربّية والبالغة 

العربّية �سواء القدمية اأو احلديثة. 
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Abstract
This article applies a discourse analysis approach to the narrative discourse from the perspective of 

argumentative rhetoric and studies the origins of its persuasive powers. Structural approaches have often 
strived to enumerate the functions of different discourse forms and their entertaining aesthetic roles, 

eliminating any argumentative objective or dimension. Generally, argumentative approaches do not agree 
on such functions; which are explained by their different theoretical foundations.

The present work is based on two big axes: the first is theoretical and aims at examining the functions of 
discourse forms in theory, questioning a number of rhetorical forms, and studying the various criteria used 
in the classification of the functions of discourse forms and in the distinction between one function and 
another.

As for the second axis, it is rather practical and deals with discourse forms in Hamadhani’s Georgeni 
Maqamat. Here, the study focuses on the distinctions between different phonetic, structural, semantic 
and cognitive discourse forms, and then examines their argumentative functions and the sources of their 
persuasive powers as well as their argumentative effects. The research is based on old and modern, Western 
and Arabic rhetoric.

Key Words:
Discourse forms – operating system – argumentative power – argumentative impact – effect – 

persuasive power – argumentative function.
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بالغة الإقناع يف �صور اخلطاب املقامة 

 اأمنوذجا
(1(

اجلرجانّية للهمذاين

 متهيد

 عنـــ�سر تكوينـــّي يف الـــكالم، 
(2(

 اإّن �سور اخلطـــ�ب

بـــدءا من اخلط�بـــ�ت الع�دّية املتداولـــة يف معي�ش الن��ش 

 و�سوال اإىل اخلط�بـــ�ت الفل�سفّيـــة املوغلـــة يف 
(((

اليومـــّي

التجريـــد. وهي عدول �سوتّي وتركيبـــّي يرتقي به الكالم 

مـــن الدرجة ال�سفـــر اإىل الكالم املـــ�سّور. وعدول داليّل 

 
(4(

عن املعنى االأّول اإىل املعـــ�ين الثواين. وعدول توا�سلّي

عـــن القـــول اإىل املقـــول. وحـــ�سور الـــ�سور يف الكالم قد 

ت�ستدعيه اللغة لرتق فتق يف نظ�مه� الداليّل، لكون ال�سور 

ا�ستدراك� ب�للغة على اللغة. وقد ي�ستدعيه االإن�س�ن ملعرفة 

.
(5(

الع�مل وفهمه، لكونه حيوان� ا�ستع�رّي� ح�سب نيت�سه

 وتعـــّد �سور اخلط�ب اأو الوجـــوه البالغّية من اأّمه�ت 

امل�س�ئـــل البالغّيـــة. وهـــي م�س�ألة خالفّيـــة وموطن جدل 

م�ستمـــّر، تثـــري من االأ�سئلـــة اأكرث مّم� تقّدم مـــن االأجوبة 

ل�سببني على االأقـــّل: يّت�سل اأّولهم� بكونه� مالزمة للكالم 

م�سّجلة يف بنى كّل خط�ب، فهي جزء من �سن�عة الكالم 

وكّل عملّيـــ�ت التفكيك والت�أويل. ويّتـــ�سل ث�نيهم� بكونه� 

متّثل منطقة م�سرتكـــة بني اأنواع اخلط�ب من جهة، وبني 

وظ�ئف الكالم من جهة اأخرى. وتوؤّدي هذه اخلوا�ّش اإىل 

ا�ستدع�ء اأغلـــب املقوالت االإن�س�ئّية حـــول �سور اخلط�ب 

اأم�م امل�س�ءلـــة البالغّية من جديـــد، وا�ستئن�ف االأحك�م 

ال�س�بقة ال �سّيم� تلك املّت�سلة بوظ�ئف هذه ال�سور.

دار  احلميد،  عبد  الدين  �سرح حمّمد حمي  املق�م�ت،  الهمذايّن،  الزم�ن  بديع   (1(
الكتب العلمّية، بريوت، )د. ت(، �ش �ش 60-56.

)2) على الرغم من تق�رب املفهوم ف�إّن الب�حثني ا�ستعملوا م�سطلح�ت خمتلفة من 
قبيل �سور اخلط�ب و�سور االأ�سلوب والوجوه البالغّية والتع�بري امل�سّورة.

)3) ُينظر مثال:
 Paul Ricoeur, La métaphore vive, Editions du Seuil, 1975.  
(4( Marc Bonhomme, Pragmatique des figures du discours, Ed -

tions Champion, Paris, 2005, p. 18.
)5) هذا الراأي اأوردته ك�ترين فروميالغ. ُينظر:

Catherine Fromilhague, Les figures de style, Armand Colin, 
Paris, 2005, p. 13.

1- وظائف �صور اخلطاب

ال يّتـــ�سل االختـــالف حـــول �سور اخلطـــ�ب مبـــدى 

اأو ب�أنواعهـــ�  منـــه،  اأو غي�بهـــ�  الـــكالم  يف  ح�سورهـــ� 

 فح�سب بقدر م� يّت�سل بوظ�ئفه�. واإذا ك�نت 
(6(

واأ�سن�فه�

 ف�إّن 
(7(

ال�سور وظيفّية يف جوهره� على حد عب�رة ت�مني

هذه الوظ�ئف قد تب�ينـــت من حقبة ت�ريخّية اإىل اأخرى، 

ومـــن تّي�ر اإىل اآخر، واأحي�ن� مـــن ب�حث اإىل اآخر. وميكن 

اأن منّيـــز بـــني اأربعة تـــ�سّورات كبى حـــول وظ�ئف �سور 

اخلط�ب: ي�سل الت�سّور االأّول هذه الوظ�ئف مببداإ النوع 

اخلط�بـــّي، فقد مّيـــز اأر�سطو بـــني �سنفنيرْ ا�ستنـــ�دا اإىل 

وظ�ئـــف القول ال�سعرّي والقول اخلطبـــّي: �سنف ين��سب 

وك�ن  البالغّية.  اأو الوجوه  اخلط�ب  �سور  يف  ق�ئمة  �سبط  يف  الب�حثون  اختلف   (6(
فونت�ني�ي قد اقرتح ت�سنيفّية يف ذلك موّزعة ح�سب االأجن��ش واالأنواع واالأ�سن�ف. 

و�سور  االأ�سلوب  و�سور  العب�رة  و�سور  الرتكيب  و�سور  الداللة  �سور  اأبرزه�  ومن 

ال: الفكر. ُينظر ذلك مف�سّ

Pierre Fontanier, Les figures du discours, Flammarion, Paris, 
1977. 
معي�ر  اإىل  ا�ستن�دا  البالغّية  اأو الوجوه  اخلط�ب  �سور  وتيتيك�ه  بريمل�ن  و�سّنف 

املفعول احلج�جّي ثالثة اأ�سن�ف: �سور االختي�ر و�سور احل�سور و�سور االحّت�د.

Chaim Perelman et Lucie Olbrechts Tyteca, Traité de 
l’argumentation: La nouvelle rhétorique, Éditions de l’université 
de Bruxelles, 6ème édition, Bruxelles, 2008, p. 232.  

ح�سب  اأورده�  االأ�سلوب،  �سور  من  �سورة  و�سّتني  �سبع  يف  اأرك�ند  ري�س�رد  ونظر 

الرتتيب االألفب�ئّي. 

Richard Arcand, Les figures de style, Les Editions de 
L’HOMME, Quebec, 2004. 

واأّم� معجم �سور االأ�سلوب فقد ت�سّمن �سبع ع�سرة وم�ئة �سورة مرّتبة األفب�ئّي�. 

Nicole Ricalens-Pourchot, Dictionnaire des figures de style, Ar-
mand Colin, 2ème édition, Paris, 2011.  
�سور  اإىل  ت�سنيفه�  خالل  من  اخلط�ب  �سور  مق�ربة  فروميالغ  ك�ترين  واآثرت 

االإلق�ء و�سور اال�سرت�س�ل ال�سوتّي، و�سور الرتكيب، و�سور التمثيل و�سور الفكر. 

ال:  ينظر ذلك مف�سّ

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit.
 ول�سور اخلط�ب عند اأوليفيي ريبول اأربعة اأ�سن�ف: �سور الكلم�ت و�سور الداللة 

و�سور البن�ء و�سور الفكر. ُينظر تف�سيل ذلك:    

 Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, Presses Universi-
taires de France, 2ème édition, Paris, 1994, pp 121-145.
اأّم� روبريو فقد واقرتح ت�سنيف� مغ�يرا  يتكّون من �سور الداللة و�سور الكلم�ت 

و�سور الفكر و�سور الرتكيب. ُينظر ذلك:

Jean-Jacques Robrieux, Rhétorique et argumentation, Editions 
Nathan/Her, Paris, 2000, pp. 44-45.
(7( Joelle Gardes Tamine, La rhétorique, Armand Colin, 2ème 

édition, Paris, 2011, p. 161.
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ال�سعـــر، واآخـــر ين��سب اخلط�بـــة. وال�سور التـــي تن��سب 

اخلط�ب ال�سعـــرّي تهب االأ�سلوب يف اخلطـــ�ب االإقن�عّي 

برودا و�سخرّيـــة. ولذلك اآخذ جورجي��ش على اإفراطه يف 

ا�ستعمـــ�ل ال�سور ال �سّيم� تلك املوغلـــة يف الّتجريد، فقد 

اأفقدهـــ� قّوته� الت�أثريّية واالإقن�عّية وحّوله� �سورا �سعرّية 

. وظّل لهذا 
(1(

اأخرجت اخلط�ب من اخلط�بة اإىل ال�سعر

.
(2(

الت�سّور �سدى يف الدرا�س�ت احلديثة

 ويربط التـــ�سّور الث�ين وظ�ئف �سور اخلط�ب ببنية 

ال�سورة ذاته�، فقد اأعر�ش كبري االأر�سطّيني اجلدد �س�مي 

بريمل�ن عن الـــ�سور االأ�سلوبّية ذات الوظيفـــة االإمت�عّية، 

ووىّل وجهـــه �سطـــر الـــ�سور احلج�جّيـــة ذات الوظيفـــة 

االإقن�عّية. والوجه يف ذلـــك اأّن االأوىل جمّرد زهرة ذابلة 

يف مرج، ال روح فيه� وال تزيد على كونه� زخرف� جم�لّي� يف 

 .
(((

اخلطـــ�ب، والث�نية مطّية اإقن�ع وحّم�لة ت�أثري واقتن�ع

ومن �سور اخلط�ب االأثـــرية عند بريمل�ن ال�سور الداللّية 

خـــ�سو�س� التمثيـــل، وهو يقـــوم على ت�س�بـــه العالقة بني 

وعنـــ�سريرْ  )اأ / ب(   )Thème( املـــو�سوع عنـــ�سريرْ 

احل�مـــل )Phore( )ج / د(، وال يقـــوم علـــى عالقـــة 

. ومتى ورد التمثيل مكّثف� وان�سهر عن�سر من 
(4(

الت�س�به

.
(5(

احل�مل مع عن�سر من املو�سوع حتّول ا�ستع�رة

 فقد ظهر 
(6(

 ولئن اأخذ بع�ش الب�حثني بهذا الت�سّور

(1( Aristote, Rhétorique, trad. C-E Ruelle, le livre de poche, L -
brairie Générale Française, Paris, 1991, p. 311 (1406 b(.

البالغة  �سمن  اخلط�ب،  حتليل  واآف�ق  االأ�سلوب  �سور  بالغة  م�سب�ل،  حمّمد   (2(
واخلط�ب، دار االأم�ن، الطبعة االأوىل، الرب�ط، 2014،  �ش �ش 126-116.

(3( Chaim Perelman, L’empire rhétorique, rhétorique et argume -
tation, Librairie philosophique , J. Vrin, 2ème édition, Paris, 
2002, p. 14.

(4( Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca , Traité de 
l’argumentation: La nouvelle rhétorique, op. cit. p. 501.

(5( Ibid, pp. 535-536.
يف  بدوره�  نه�ست  متى  اإاّل  بالغّية  تكون  ال  ال�سورة  اأّن  ريبول  اأوليفيي  يرى   (6(

االإقن�ع. 

Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit. pp. 77-121.
 وت�ستغل ال�سورة عند ت�مني ا�ستغ�ال ذاتّي�. وهي لي�ست اإاّل ت�سّكال ي�ستعمل بع�ش 

اآلي�ت اللغة ا�ستعم�ال نوعّي�، فال وجود ل�سورة دون نظ�م خط�بّي. 

Joelle Gardes Tamine, Pour une nouvelle théorie des figures, 
PUF, Paris, 2011, pp. 124-128.

ت�سّور ث�لث يربـــط وظ�ئف �سور اخلط�ب ب�ل�سي�ق الذي 

تتنـــّزل فيه، ويعـــّد الـــ�سورة حج�جّية بغريهـــ�. فتعّددت 

هـــذه الوظ�ئـــف، ح�سب ريـــ�س�رد اأرك�ند نظـــرا اإىل تعّدد 

ال�سي�قـــ�ت، فقـــد تكون الـــ�سورة و�سيلة الإجنـــ�ب املع�ين 

الثـــواين، وقـــد تـــوؤ�ّس�ش عالقـــة م�س�ركة، ذلـــك اأّن بع�ش 

الـــ�سور يدعو املتلّقـــي اإىل التنّبوؤ مب� هو جمـــّرد اقرتاح. 

وبع�سه� االآخـــر يجبه على ت�أويل الغ�مـــ�ش اأو املتع�ر�ش 

من املع�ين. وقد تكون ال�سورة لالإ�سح�ك والت�سلية، وقد 

تكـــون ملوؤازرة االإقن�ع وتقويته وا�ستـــالب انخراط الق�رئ 

 .
(7(

اأو ال�س�مع

 واأّمـــ� التـــ�سّور الرابع فيمكـــن عّده تـــ�سّورا توفيقّي� 

يجمـــع بني الت�سّوريرْن الثـــ�ين والث�لث، فوظ�ئف ال�سورة 

عند م�رك بونوم تتحّدد ا�ستن�دا اإىل اأربعة عوامل: يّت�سل 

الع�مـــالن االأّوالن ب�ل�سيـــ�ق. ويّت�سل الع�مـــالن االآخران 

 .
(8(

ب�ل�سورة يف حّد ذاته�

والـــراأي عندن� اأّن وظ�ئف �سور اخلط�ب تتج�وز حدود 

النـــوع اخلط�بّي الـــذي ي�ستدعيهـــ�، وال تخـــ�سع الإكراه�ت 

بنية الـــ�سورة الداخلّية، واإمّن� ترتبـــط مبقت�سي�ت ال�سي�ق 

واالعتب�رات اخلط�بّيـــة، وتّت�سل بوظ�ئف الكالم. واحلكم 

اليوم بـــباءة الكالم ال ي�ستقيم علـــى اأّي وجه من الوجوه، 

. فكّل من�سئ خط�ب �سواء اأك�ن 
(9(

بـــل اأ�سبح حديث خرافة

خطيبـــ� اأم �س�عـــرا يجـــري اإىل التمكـــني لفكـــرة اأو اإ�سع�ل 

ن�زعة من النوازع واإخم�د اأخرى، اأو كليهم�. ف�إن مل ي�سّرح 

مبق��سده احلج�جّية فهو ي�سمر موقف� ويهمت بعدا ويبطن 

توجيه� وُيخفي حتفيزا على فعل دون اآخر.

(7( Richard Arcand, Les figures de style, op. cit. pp. 12-13.
(8( Marc Bonhomme, Pragmatique des figures du discours, op. cit. 

p. 181-186.
املق�م  منه�  عّدة:  بعوامل  العربّية  البالغة  يف  اخلط�ب  �سور  وظ�ئف  وترتبط   

ومقت�سى احل�ل والنوع اخلط�بّي، ف�لتمثيل عند اجلرج�ين اإن ك�ن ِحج�جً�، ك�ن 

ُبره�نه اأنور، و�سلط�نه اأقهر، وَبَي�نه اأبرْهر.

 عبد الق�هر اجلرج�ين، اأ�سرار البالغة يف علم البي�ن، مو�سوعة ال�ّسعر العربّي، 

االإ�سدار االأّول، 2009، �ش 80.

)9) ال ُتقّدم اأّي معلومة ح�سب فروميالغ تقدمي� حم�يدا.
Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. p. 8.
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 وكّل خطـــ�ب اأّيـــ� ك�ن ال�سي�ق احلـــ�ّف به، موّجه من 

منـــ�سئ اإىل �س�مع خ��ّش اأو كويّن، حقيقـــّي اأو افرتا�سّي، 

للت�أثري فيه على اأّي نحو من االأنح�ء. واإن مل يكن اخلط�ب 

حج�جـــ� �سريح� وعمال قولّي� مبـــ��سرا فهو حج�ج متنّكر 

يف لبـــ��ش �سعـــرّي، وعمـــل قويّل غـــري مبـــ��سر ا�ستلزمته 

. اإذ كّل خط�ب قبل تدوينه 
(1(

خوا�ّش ال�سي�ق احل�ّف بـــه

اأو ترهينـــه نت�ج عملّية تلّفـــظ، وكّل »تلّفظ يعّد يف جوهره 

حت�ورّيـــ� )Dialogique( ب�ملعنـــى نفـــ�سه الـــذي يكون 

. وعلى هذا النحو فهم �س��سة بني 
(2(

ق�بال فيه للتحليـــل«

العبـــ��ش كت�ب »كليلة ودمنة«، ومقـــ��سد �سوره اخلط�بّية 

. ولذلك ف�إّن 
(((

واأبع�دهـــ�، فقتلوا ابـــن املقّفـــع �سّر قتلـــة

وظ�ئـــف �سور اخلط�ب ترتبط بوظ�ئـــف اخلط�ب ذاته. 

 ف�إّن الوظيفة 
(4(

وملّـــ� ك�ن كّل خط�ب يف جوهـــره حج�جّي�

املهيمنـــة على �سور اخلطـــ�ب ال تعدو اأن تكـــون الوظيفة 

احلج�جّية.  

 وبعد اأن ا�ستق�م اأمر وظ�ئف �سور اخلط�ب على نحو 

مقنع اأو يبدو اأّنه مقنع، ف�إّن امل�س�ألة االأهّم تّت�سل ب�أنظمة 

ا�ستغـــ�ل هـــذه الـــ�سور حج�جّيـــ� يف اخلط�ب الـــ�سردّي، 

ومـــ�س�در قّوته� االإقن�عّيـــة، ومفعوله� احلج�جّي ال �سّيم� 

اأّن اأغلـــب البحوث والـــدرا�س�ت قد انـــ�سرف اإىل وظيفة 

�سور اخلطـــ�ب االإمت�عّية ان�سرافـــ� يك�د يوقع يف الذهن 

اأّن �سور اخلطـــ�ب ال تكـــون يف الـــ�سرد اإاّل حليـــة جم�لّية. 

فكيـــف ت�ستغـــل هذه الـــ�سور حج�جّي�؟ ومن اأيـــن ت�ستمد 

قّوته� االإقن�عّية؟ وفيم يتمّثل مفعوله� احلج�جّي؟

)1) ترى روث اأمو�سي اأّن احلج�ج موجود يف قلب اخلط�ب، اأين يكون كذلك مفتوح� 
على االآخر، ويح�ول الو�سول معه اإىل اّتف�ق. 

Ruth Amossy, La place de l
,
influence et de la persuasion dans 

l
,
analyse du discours, in L

,
analyse de discours sa place dans les 

sciences du langage et de la communication, Presses Universi-
taires de Rennes, 2015, p. 61.  
(2( Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours litt -

raire, Bordas, Paris, 1990, p. 18.
)3) اأ�سبحت اأ�سطورة املرجع الذاتّي لالأثر االأدبّي ح�سب فروميالغ مقولة قدمية.

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. pp. 17-18.
(4( Christian Plantin, L’argumentation, Collection MEMO, Ed -

tions du Seuil, Paris, 1996, p. 18.

 وارت�أينـــ� لالإج�بة عن هذه االأ�سئلة و�سبهه� اأن نتدّبر 

املق�مة اجلرج�نّية للهمذاين. ويرّد اختي�رن� هذه املق�مة 

اإىل اأّن املق�مـــ�ت اأكـــرث اأنـــواع اخلط�ب الـــ�سردّي احتف�ء 

بـــ�سور اخلطـــ�ب وتنويعـــ� لهـــ�، واأقربهـــ� اإىل اخلطـــ�ب 

ال�سعرّي اجل�ري اإىل االإمت�ع، وموطن هذه ال�سور االأثري. 

ويقتـــ�سي النظر يف حج�جّية �سور اخلط�ب الوقوف على 

م�س�در املق�مة اجلرج�نّية البالغّية. 

2- بالغة املقامة اجلرجانّية

كبـــريا قولّيـــ�  عمـــال  اجلرج�نّيـــة  املق�مـــة  متّثـــل 

 

، ُبنـــي علـــى �سي�ق 
(5(

(Macro-actes de langage(

تخ�طبـــّي خ�رجّي و�سي�قـــني تخ�طبّيـــني داخلّيني: ي�سمل 

ال�سي�ق التخ�طبّي اخل�رجـــّي بديع الزم�ن الهمذاين من 

جهـــة كونه منـــ�سئ املق�مـــة، و�سخ�سّيـــة ت�ريخّية ع��ست 

يف القـــرن الرابـــع هجرّيـــ�، والقـــ�رئ اأو ال�س�مـــع الكويّن 

)Auditoire universel( الذي مل يجمعه ب�لهمذاين 
مقـــ�م تلّفظ واحـــد، واخلط�ب وهو املق�مـــة اجلرج�نّية، 

وهي جزء من كّل هو مق�م�ت الهمذاين. وُذكرت عن��سر 

ال�سي�ق التخ�طبّي الداخلّي يف ال�سند، و�سملت عي�سى بن 

هـــ�س�م والـــرواي االأّويّل الذي حتّمل املق�مـــة �سم�ع�، مع 

جمع من احل��سرين. 

 واأّمـــ� ال�سيـــ�ق التخ�طبـــّي الداخلّي الثـــ�ين فطرف�ه 

اأبـــو الفتح االإ�سكندرّي من جهـــة، وجم�عة االأ�سح�ب من 

جهـــة اأخرى. وقد ب�در االإ�سكندرّي ب�لكالم، وج�ء تدّخله 

طويـــال اأجنز فيه �سل�سلـــة من االأعمـــ�ل اللغوّية، افتتحه� 

ب�لنداء واختتمه� ب�لدع�ء، وبينهم� اإثب�ت وق�سم وح�سر 

واأمر ونهي. وي�ستجيب خط�ب االإ�سكندرّي ل�سروط املثلث 

عنـــد   )Le triangle argumentatif( احلج�جـــّي 

فيليـــب بروتون. وي�سمل اخلطيب واحلّجة وال�س�مع الراأي 

(5( Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours litt -
raire, op. cit. p. 11.
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. والراأي الذي ي�سعـــى االإ�سكندرّي اإىل 
(1(

و�سي�ق التقّبـــل

حمـــل جم�عـــة االأ�سح�ب علـــى  الت�سليم بـــه واالإذع�ن له 

اأو الزيـــ�دة يف درجة ذلك الت�سليم واالإذع�ن هو اأّنه عزيز 

قوم اأذّلته امل�س�ئب واأفقرته النوائب. ومن ك�ن هذا ح�له 

فهو اأوىل ب�لعط�ي� واأجدر ب�ملكرم�ت. ثّم ينتظر م� يرتّتب 

على ذلك من العط�ء والنوال. 

ــق هـــــذه املـــــقـــــ��سد اّتــــبــــ�ع  ــي ــحــق ــت  وقـــــد اآثـــــــر ل

تكّمل  مــ�سّلــلــة،  خم�تلة  مــ�كــرة  خط�بّية  ا�سرتاتــيــجــّيــة 

الــ�س�بــق للخط�ب االإيــتــو�ش  بــداأ به يف حّجة  كــ�ن قد  م� 

 

خم�سو�سة  لهيئة  ب�ختي�ره   )Ethos prédiscursif(

ــه ذات �سورة  ــفــو�سهــم  ون االأ�سحــــــ�ب  اأذهــــ�ن  يف   تبني 

)Image de soi( قبل اأن يتكّلم. 

 فّكـــر االإ�سكنـــدرّي وقـــّدر، واهتـــدى اإىل اأّن جنـــ�ح 

ا�سرتاتيجّيتـــه اخلط�بّيـــة يف اإقن�ع القـــوم اأو حملهم على 

االقتنـــ�ع ب�أّنه حمتـــ�ج، وحتفيزهم على فعـــل العط�ء لن 

يكـــون بـــو�سل احلجـــج ب�ملـــوا�سع امل�سرتكـــة، اأو تر�سيف 

االأدّلـــة، اأو ترتيـــب اأجـــزاء القـــول وفـــق �سنن اخلط�بـــة، 

واإمّنـــ� يكـــون ب�لتعويل على مـــ� يف البي�ن مـــن �سحر، وم� 

يف �سور اخلطـــ�ب من اأ�سر. فهـــو يعلم اأّن الن��ش يت�أّثرون 

مب�س�عرهـــم اأكرث مّم� يت�أّثـــرون بعقولهم، وهم يف ح�جة 

اإىل االأ�سلـــوب اأكـــرث من ح�جتهـــم اإىل احلّجة. فال يكفي 

اأن يعـــرف املرء م� ينبغي اأن يقـــ�ل بل يجب اأن يقوله كم� 

ينبغـــي. ويعلم كذلـــك اأّن �سي�ق التقّبـــل، مبفهوم بروتون 

الحق�، يوّفر له ا�سرتاك� مع ال�س�مع يف املوا�سع واملقّدم�ت 

احلج�جّية واالآراء والقيم واالأحك�م، ومنه� اأّن من البي�ن 

ل�سحـــرا. فمّر عجال اإىل اإدخـــ�ل ا�سرتاتيجّيته اخلط�بّية 

حّيز التنفيذ، فك�س� خط�به �سورا مبتداأ ومنتهى، واأكرثه� 

تواتـــرا ال�سور ال�سوتّية. فكيـــف ي�ستغل هذا ال�سرب من 

الـــ�سور حج�جّي�؟ ومن اأين ي�ستمّد قّوته االإقن�عّية؟ وفيم 

يتمّثل مفعوله احلج�جّي؟

(1( Philippe Breton, L
,
argumentation dans la communication, Ed -

tions La Découverte, Paris, 1996, pp. 17-18.

)- ال�صور ال�صوتّية 

 كّثـــف االإ�سكندرّي يف خط�به اأم�م جم�عة االأ�سح�ب 

، واأجرى خمتلف اأنواعه�. واأكرث 
(2(

من الـــ�سور ال�سوتّية

هذه االأنواع تواترا الت�سجيع.

) اأ ( الت�صجيع 

 اإّن الت�سجيـــع يف النـــرث »تواطـــوؤ الف��سلتني على 

. ومتى توّفرت فيه اأربعة �سروط »ج�ء 
(((

حرف واحد«

. وقد 
(4(

يف غ�ية احل�سن، وهو اأعلى درج�ت الكالم«

راوح االإ�سكندرّي يف الت�سجيع بني املطّرف واملتوازي 

، ونّوع ف��سلتيه طوال وق�سرا، ف�أحي�ن� 
(5(

والرت�سيـــع

تتمـــّدد، وتتط�بق مـــع اجلملة النحوّيـــة، فيت�س�عف 

يت العراق«.  الوقـــف، نحو قوله: »جبت االآف�ق وتق�سّ

واأحي�نـــ� تـــرتّدد، وتتط�بـــق مـــع النـــواة االإ�سن�دّيـــة 

ومتّمم�ته�، نحو قوله: »م� هنت حيث كنت«. واأحي�ن� 

اأخـــرى تتقّلـــ�ش، وت�ستـــوي مع مكـــّون مـــن مكّون�ت 

اجلملة، كقوله: »ف�عتـــ�ست ب�لنوم ال�سهر وب�الإق�مة 

ال�سفر«. 

 وقـــد جرى ال�سجـــع لنّي املق�دة �سلـــ�س� خلوا من 

.  فكّل قول 
(6(

التكّلف، طبع� ي�ستدعيه املعنى ويطلبه

م�سجـــوع ي�ستويف املعنى ويحيط بـــه، فك�أمّن� االألف�ظ 

خيطـــت على مقداره. ولن�ستـــدّل على ذلك ب�جلدول 

التايل:

)2) ا�سطلـــح اأوليفيـــي ريبـــول علـــى الـــ�سور ال�سوتّيـــة بــــ«�سور الكلمـــ�ت«، وق�سمه� 
جمموعتني: اأوالهم� �سور االإيق�ع، وث�نيتهم� �سور ال�سوت.

Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique,  op. cit. pp. 123-126.
االإ�سدار  العربّي،  ال�سعر  مو�سوعة  البديع،  اأنواع  يف  الربيع  اأنوار  مع�سوم،  ابن   (3(

االأّول، 2009، �ش 1746. 

العربّي،  ال�سعر  مو�سوعة  وال�س�عر،  الك�تب  اأدب  يف  ال�س�ئر  املثل  االأثري،  ابن   (4(
االإ�سدار االأّول، 2009، �ش �ش 187-185. 

)5) القزويني، االإي�س�ح يف علوم البالغة، مو�سوعة ال�سعر العربّي، االإ�سدار االأّول، 
2009، �ش 308.

)6) عبد الق�هر اجلرج�ين، اأ�سرار البالغة يف علم البي�ن، �ش �ش 7-6.
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املعنىالت�صجيع 

ِة، ِمَن الُثُغوِر  َدِريَّ َكنرْ ِل االإِ�سرْ هرْ
َ
روؤٌ ِمنرْ اأ اإِينيِّ امرْ

ِة َمويَّ
َ
االأ

غريب الدار

ُت الِعَراَق يرْ ُت االآف�ق، وَتَق�سَّ ف�ين الع�س�ُجبرْ

ُت ُث ُكنرْ ُت، َحيرْ عّزة النف�ش يف م� ُهنرْ

حّله وترح�له

واِح ب�ِح وُنثرِْغى ِعًنَد الرَّ ِغي َلَدى ال�سَّ اجلود وال�سخ�ء ُنررْ

ِفَر االإَِن�ِء ُت َف�ِرَغ الِفن�ِء، �سَ َبحرْ �سرْ
َ
الفقر واأ

واخل�س��سة

ِتَي�ِج، َوَن�ِسيُم  ُكمرْ ِريُح ااِلحرْ َوَقدرْ َهبَّترْ ِبي اإَِليرْ

َف�ِج االإِلرْ

اال�ستعط�ء

ي�ستغـــل الت�سجيـــع الـــوارد يف كالم االإ�سكنـــدرّي 

حج�جّيـــ� من خالل م� يوّلده من اإيق�ع داخلّي، ونغم 

�سوتـــّي، ودفق مو�سيقّي، تعلو تـــ�رة وتت�س�رع، وتهبط 

اأخرى وتبطـــئ، وتنتج رجـــع �سدى. ويتجّلى مفعوله 

ـــني: يّتـــ�سل اأّولهمـــ� ب�نب�س�ط  احلج�جـــّي يف م�ستويرْ

النفـــو�ش وطربهـــ�، وانـــ�سراح الـــ�سدور وانت�س�ئه�، 

واطمئـــ�ن القلوب وهدوئه�. ويتمّثـــل امل�ستوى الث�ين 

يف م� يرتّتب على طرب النفـــو�ش وان�سراح ال�سدور 

واطمئن�ن القلوب، فتزول بواعث ال�سّك من االأذه�ن، 

وتنعـــدم عوامل الريبة من العقـــول، في�سل�ش قي�ده� 

وي�سهل اإذع�نه�، وُتفرغ مّم� فيه� ومتالأ مب� يف ذهن 

اخلطيـــب ووجدانه، ويوّجههـــ� الوجهة التـــي ي�س�ء، 

ويتهّيـــ�أ ال�س�معون للقبول مب� ُيلقـــى اإليهم واإن ك�نوا 

يف مو�سع اإنك�ر وجحود. وحتّفزهم على االإقب�ل على 

فعل والعدول عن اآخر.

 وقـــد عـــدل االإ�سكنـــدرّي عـــن الـــكالم العـــ�دي 

اإىل الـــكالم امل�سجـــوع، لعلمه اأّن احلفـــظ اإليه اأ�سرع 

واالآذان ل�سم�عه اأن�سط، والأّن الت�سجيع يزّين االألف�ظ 

ويح�ّسنهـــ�، »ليكون ذلك اأوقع له� يف النف�ش، واأذهب 

، فت�سّربت املع�ين 
(1(

بهـــ� يف الداللة علـــى القـــ�سد«

التي �س�غه� �سي�غة م�سجوعة اإىل �سدور ال�س�معني، 

ونفذت اإىل اأذه�نهم، و�سهل علوقه� به�، ف�سّلموا به�  

حتت ت�أثـــري االإيقـــ�ع دون جحود اأو اإنـــك�ر، ودون اأن 

تنقدح يف �سدورهم ال�سكوك. ويكون االإ�سكندرّي قد 

بداأ ميّكـــن لدعواه، وي�ستـــدرج ال�س�معني لالنخراط 

فيهـــ� والقبول بهـــ�. ومن مقت�سي�ت جنـــ�ح التمكني 

للدعـــوى اإ�سن�د الت�سجيع بلون اآخر من األوان االإيق�ع 

الداخلّي.

)ب( التجني�ص  

عـــّرف ابن املعتّز التجنيـــ�ش بقوله »هو اأن جتيء 

، ولئن 
(2(

الكلمـــة جت�ن�ش اأخرى يف بيت �سعر وكالم«

قـــّدم ابن االأثـــري وظيفـــة التجني�ش اجلم�لّيـــة وعّده 

 فـــ�إّن عبد الق�هر 
(((

»غـــّرة �س�دخة يف وجه الكالم«

اجلرجـــ�ين يـــ�سرتط يف التجنيـــ�ش حـــ�سن االإف�دة، 

واأن يـــرد عفـــو اخل�طر بطلب من املعنـــى ال املتكّلم، 

وال ي�ستحـــ�سن »جت�نـــ�ش اللفظتـــني اإاّل اإذا ك�ن وقـــع 

معنييهمـــ� من العقل موقع� حميـــدا، ومل يكن مرمى 

 .
(4(

اجل�مع بينهم� مرمى بعيدا«

 وقـــد نرث االإ�سكندرّي التجنيـــ�ش يف ك�مل اأحن�ء 

اخلطـــ�ب مقت�سرا علـــى غري الت�ّم منـــه. ففي قوله 

امـــى ِبي امَلَرامـــي، وَتَتَه�َدى ِبـــي امَلَواِمي«، معنى  »َترَتَ

االرحتـــ�ل امل�ستمـــر يف املـــك�ن والظعـــن الدائـــم يف 

ال�سحراء. واجل�مع بينهم� اأّن االأم�كن وال�سح�ري 

ف�س�ءات تتلّعب ب�ملتكّلم، ويهديه هذا اإىل ذاك، فال 

يقيم وال ي�ستقّر. 

)1) ابن االأثري، املثل ال�س�ئر يف اأدب الك�تب وال�س�عر، �ش 338.
)2) ابن املعتّز، البديع، مو�سوعة ال�سعر العربّي، االإ�سدار االأّول، 2009، �ش 21. 

)3) ابن االأثري، اجل�مع الكبري يف �سن�عة املنظوم من الكالم واملنثور، مو�سوعة ال�سعر 
العربّي، االإ�سدار االأّول، 2009، �ش 264.

)4) عبد الق�هر اجلرج�ين، اأ�سرار البالغة يف علم البي�ن، �ش 4.
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 وي�ستمـــّد التجني�ش ط�قته احلج�جّية من خالل 

تكثيـــف االإيق�ع الن�جت عـــن الت�سجيـــع، وخلق جر�ش 

قـــوّي. ويّتـــ�سل مفعولـــه احلج�جـــّي بـــ�أ�سر ال�س�مع 

وتنبيـــه الالهـــي وتذكـــري النـــ��سي، فتكـــون االأعن�ُق 

َيـــَل، والعقوُل عنه اأفهـــَم، والنفو�ُش  مرْ
َ
اإىل اخلطيـــب اأ

ال�س�مـــع مـــن  اإىل  ، وتتـــ�سّرب مع�نيـــه  اأ�سرع  اإليـــه 

، فيتهّي�أ لقبـــول الدعوى ويتحّفز 
(1(

حيـــث ال يحت�سب

للعمـــل ب�أوامره� ونواهيه�. وقـــد تر�ّسخت املع�ين يف 

، فالنت عريكتهـــم، وحتّركت 
(2(

ذاكـــرة االأ�سحـــ�ب

ن�زعـــة ال�سفقة فيهـــم ف�أم�سكوا ين�ستـــون، ك�أّن على 

روؤو�سهم الطري. 

 ومل يكـــن لالإ�سكندرّي �س�بـــق معرفة ب�جلم�عة 

املن�ستـــة، فخفـــى عليه م� يـــدور يف االأذه�ن، وجهل 

درجـــة خط�به يف �سّلم الـــ�سدق والكذب. فقد يكون 

من بني اجلم�عة من هو خ�يل الذهن، وقد يكون من 

بينه� من هو �س�ّك مرتّدد، وقد يكون من بينه� من هو 

ج�حـــد منكر. لذلك عّول على تكثيف �سور اخلط�ب 

ال�سوتّية ع�سى اأن يتـــ�سّرب مفعوله� االإيق�عّي بع�ش 

مراتب الـــ�سّك والـــرتّدد اأو اجلحود والنكـــران، فلم 

يقت�سر على النوعني ال�س�بقني بل عّززهم� بث�لث.

 )جـ( املوازنة

 املوازنة هي اأن تكـــون الف��سلت�ن مت�س�ويتني يف 

الـــوزن دون التقفية، وهي »نوع مـــن الت�أليف �سريف 

املحـــّل، لطيف املوقـــع، وللـــكالم به طـــالوة ورونق، 

و�سبب ذلك االعتدال، الأّنه مطلوب يف جميع االأ�سي�ء. 

وحيث ك�نـــت مق�طع الكالم معتدلة يف الوزن لّذ به� 

)1) ترى ك�ترين فروميالغ اأّن التجني�ش يف ال�سي�ق ال�سعرّي ي�ستمّد اأثره اجلم�يّل من 
مو�سيق�ه املتن�هية الدّقة واللط�فة. واأّم� يف ال�سي�ق اال�ستداليّل فريد حّجة ب�سبب 

م� يخلقه من مت�ثل تخّيلّي بني دواّل متق�ربة ومدلوالت متق�بلة.

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. p. 24.
وي�سّهل  قيمة  املتج�ن�سة  الكلم�ت  مع�ين  اأرك�ند  ري�س�رد  ح�سب  التجني�ش  مينح   (2(

تخزين الر�س�لة، وميّثل �سندا للحّجة. 

Richard Arcand, Les figures de style, op. cit. p. 130. 

ال�سمع ووقعت من القلب موقع اال�ستح�س�ن. وهذا ال 

 .
(((

مراء فيه بح�ل من االأحوال لبي�نه وو�سوحه«

وقد نّوع االإ�سكندرّي يف خط�به من �سور املوازنة، 

َـــَدُر  فنـــ��سب بـــني االأوزان، نحـــو قولـــه: »ِفـــرا�ِسي املرْ

ُه  ترْ ـــُه احَل�َجُة َوَكدَّ َوِو�َس�ِدي احَلَجـــُر«، اأو قوله: »وَهَدترْ

َف�َقُة«. ونـــ��سب بني ال�سيـــغ ال�سرفّية، نحو قوله:  الرْ

ََم�ِلَك«.  َع�يِن املرْ
َ
َتِفُر امَلَه�ِلَك، َواأ قرْ

َ
َ�َس�ِلَك، َواأ ِري املرْ فرْ

َ
»اأ

 وال تختلف املوازنة عـــن التجني�ش والت�سجيع اإاّل 

يف املدى، وهي ت�ستغل حج�جّي� من خالل م� ت�سفيه 

على الـــكالم من اإيق�ع. وهو اإيقـــ�ع �سعيفة اأجرا�سه 

ه�دئة مو�سيق�ه، فيدعم املو�سيقي الداخلّية املتوّلدة 

من الت�سجيع والتجني�ش مب� ينتجه من ترجيع وتع�ود 

النغـــم وتكرار اللحـــن. ويتجّلى مفعولهـــ� احلج�جّي 

يف م�س�عفـــة طـــرب ال�س�معـــني واالرتقـــ�ء بهم اإىل 

الطبقـــة العلي� مـــن االأريحّية واالنبـــ�س�ط، والدرجة 

القـــ�سوى من الـــ�سرور واالنتـــ�س�ء، وي�سبحون طوع 

بن�ن االإ�سكندرّي ورهن اإ�س�رته. 

 وملّ� اطم�أّن االإ�سكنـــدرّي اإىل اأّن هذه ال�سور قد 

هّيـــ�أت االأ�سحـــ�ب لالإذع�ن اإىل م� ُيلقـــى اإليهم من 

اأطروح�ت، واأّنه قد اأحكـــم ال�سيطرة على نفو�سهم، 

ا�ستعـــ�ن بنـــوع اآخر من الـــ�سور ال�سوتّيـــة يخّول له 

متريـــر بع�ش اأفك�ره ومع�نيه متهيـــدا لل�سيطرة على 

عقولهم. 

) د ( املطابقة واملقابلة

 تعّرف املط�بقـــة ب�أّنه� اجلمع بني ال�سيء و�سّده 

، واأح�سنه� حـــ�سب ابن ر�سيق »م�س�واة 
(4(

يف الـــكالم

. واأّم� املق�بلة 
(5(

املقدار من غـــري زي�دة وال نق�س�ن«

)3) ابن االأثري، اجل�مع الكبري يف �سن�عة املنظوم من الكالم واملنثور، �ش 280. 
)4) ابن االأثري، املثل ال�س�ئر يف اأدب الك�تب وال�س�عر، �ش 690.

)5) ابن ر�سيق، العمدة يف حم��سن ال�سعر واآدابه، مو�سوعة ال�سعر العربّي، االإ�سدار 
االأّول، 2009، �ش 389. 
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»فهـــي اأن جتمع بـــني �سيئني متوافقـــني اأو اأكرث وبني 

�سديهمـــ�. ثم اإذا �سرطت هن� �سرط� �سرطت هن�ك 

. وقـــد جعله� ابـــن االأثري �سرب� من �سروب 
(1(

�سده«

 .
(((

 على الرغم من تنّوع الفوارق بينهم�
(2(

املط�بقة

وقـــد تو�ّسل االإ�سكنـــدرّي يف خط�بـــه ب�ملط�بقة، نحو 

قولـــه: البـــدو / احلـــ�سر. واأجرى املق�بلـــة يف قوله: 

واِح«، وكذلك  ب�ِح، وُنثرِْغى ِعًنـــَد الرَّ ِغـــي َلَدى ال�سَّ »ُنررْ

ريِّ  ُكـــمرْ َدِلياًل،  َواَل َجَعَل لِل�سَّ ِ َعَليرْ  ِللَخريرْ
ُ
قولـــه: َجَعَل اهلل

ُكمرْ �َسِبياًل. اإَِليرْ

 وت�ستمّد املط�بقة واملق�بلة يف هذه االأمثلة ط�قتهم� 

احلج�جّيـــة من م�سدرين: يّت�سل اأّولهم� ب�لتق�ئهم� 

ب�ل�سجـــع واجلن��ش واملوازنـــة يف منح اخلط�ب دفق� 

مـــن االإيق�ع. ويّت�سل امل�سدر الثـــ�ين بقي�مهم� على 

ت�س�ّد املع�ين واالأفـــك�ر وتق�بله�. و«يف تق�بل املع�ين 

. فقد ط�بق 
(4(

ب�ب عظيـــم يحت�ج اإىل ف�سل ت�أويـــل«

االإ�سكندرّي يف ترح�له بني »البدو« و«احل�سر«، وق�بل 

يف العطـــ�ء بني »الراغية« يف ال�سبـــ�ح و«الث�غية« يف 

املـــ�س�ء. وق�بل يف الدع�ء بـــني »اخلري« و«ال�سّر«. ويف 

ذلك اإبراز ملع�ين الرتح�ل الدائم، والكرم امل�ستمّر، 

والرجـــ�ء ال�س�دق، واإح�س�ره� يف الواجهة االأم�مّية 

مـــن وعـــي ال�س�معـــني. ف�الإ�سكنـــدرّي يعـــ�ين م�سّقة 

الرتحـــ�ل ب�سبب االحتي�ج بعد اأن ك�ن يجود مبختلف 

اأنواع النعم �سب�ح� م�س�ء. 

 وللمط�بقـــة واملق�بلة مفعـــول حج�جّي ذو ثالثة 

وجـــوه: يتمّثل اأّوله� يف �سّد االأ�سمـــ�ع وتهّيئة االأذه�ن 

لقبول املع�ين واالأفك�ر. ويّت�سل ث�نيه� ب�إبراز املع�ين 

واالأفـــك�ر املراد التمكني لـــه يف االأذه�ن. واأّم� الوجه 

 ,2009 االأّول،  االإ�سدار  العربّي،  ال�سعر  مو�سوعة  العلوم،  مفت�ح  ال�سك�كي،   (1(
�ش389. 

)2) ابن االأثري، اجل�مع الكبري يف �سن�عة املنظوم من الكالم واملنثور، �ش 217.
ال�سعر  مو�سوعة  والنرث،  ال�سعر  �سن�عة  يف  التحبري  حترير  االإ�سبع،  اأبي  ابن   (3(

العربّي، االإ�سدار االأّول، 2009، �ش 67. 

)4) الزرك�سي، البه�ن يف علوم القراآن، دار احلديث، الق�هرة، 2006، �ش 911. 

احلج�جّي الث�لث فيّتـــ�سل بتعجيل انقي�د ال�س�معني 

اإىل م� يريده اخلطيب.

ويّتـــ�سح مب� تقـــّدم اأّن الـــ�سور ال�سوتّية ت�ستمّد 

قّوتهـــ� احلج�جّية من ثالثـــة م�س�در: يتمّثـــل اأّوله� 

يف العدول ب�لكالم عـــن الدرجة ال�سفر اإىل الكالم 

ال�سعـــرّي املوّقـــع. ويّتـــ�سل ث�نيه� ب�الإيقـــ�ع، اإذ يوّلد 

مو�سيقـــي متّهد لالأفك�ر واملع�ين وطـــ�ء لّين� ومركب� 

ذلوال يف طريقه� اإىل ذهن ال�س�مع ووجدانه. ويّت�سل 

امل�سدر احلج�جّي الث�لث ب�الإبـــراز، فتطفو االأفك�ر 

واملعـــ�ين املـــراد التمكني لهـــ� يف ذهـــن ال�س�مع على 

ال�سطـــح، وتتنّزل يف درجة اأعلى من االأفك�ر واملع�ين 

االأخـــرى يف ال�سّلم احلج�جّي، وحتـــ�سر يف الواجهة 

 .
(5(

االأم�مّية من وعي ال�س�مع

 ذو 
(6(

 ولهـــذه ال�سور ال�سوتّيـــة مفعول حج�جّي

اأربعـــة وجـــوه: اأّولهـــ� �سّد االأ�سم�ع واإم�لـــة االأعن�ق، 

فرتت�ح االأفئـــدة وتطرب النفـــو�ش وتطمئّن القلوب، 

�سه ونَفـــ�سه. وث�نيه� ا�ستث�رة  وُيـــ�سّد على ال�س�مـــع نفرْ

اإعج�ب ال�س�مع ب�الألف�ظ الف�سيحة واملع�ين البليغة 

وكف�ءة اخلطيب اخلط�بّيـــة. وث�لثه� تر�سيخ املع�ين 

واالأفـــك�ر يف االأذهـــ�ن. ويتجّلى املفعـــول احلج�جّي 

الرابع يف ت�أّثر ال�س�مع ب�خلطيب وخط�به، وميله اإىل 

اختيـــ�ر م� اخت�ره اخلطيب والت�سليم مب� ج�ء به من 

اأطروحـــ�ت، فينق�د اإىل م� اأريـــد له دون �سّك وترّدد 

اأو اإنك�ر وجحود.  

 اأيقن اأبو الفتح االإ�سكندري اأّن ال�سور ال�سوتّية 

التـــي اأجراه� �ست�أتـــي اأكله�، و�ستـــوؤّدي اإىل طم�أنينة 

(5( Chaim Perelman, L’empire rhétorique, rhétorique et argume -
tation, op. cit. p. 57.

مّت�سال  جم�لّي�  مفعوال  تنتج  االأ�سلوبّية  البنى  بع�ش  اأّن  وتيتيك�ه  بريمل�ن  يرى   (6(
ت�أثري  له�  يكون  اأن  وميكن  املح�سة.  ال�سكلّية  الظواهر  وبع�ش  واالإيق�ع  ب�لتن�غم 

حج�جّي من خالل م� يتوّلد عنه� من اإعج�ب ومرح وانب�س�ط وحم��ش.

Perelman (Chaim( et Tyteca (Lucie Olbrechts(, Traité de 
l’argumentation: La nouvelle rhétorique, op. cit. p. 192.
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النفـــو�ش وتهدئـــة العقـــول، واأّن ذلـــك مـــن �س�أنه اأن 

ميّهد ال�سبيل اأم�مـــه للتمكني لدعواه، وحمل جم�عة 

االأ�سحـــ�ب علـــى االنخراط فيه�. ولكّنـــه ك�ن يدرك 

اأّن نـــ�سوة امل�سموع لن تعّمر طويـــال م� مل ُي�سد اأزره� 

مبـــ� يوّطد اأرك�نه�، فعمد اإىل تدعيمه� بنوع اآخر من 

�سور اخلط�ب ي�س�عـــد يف التقّدم خطوة اأخرى نحو 

ال�سيطـــرة على عقـــول اجلم�عة واأفئدتهـــ�، ف�سحن 

خط�به بـــ�سور تركيبّية عّدة. فكيـــف ت�ستغل ال�سور 

الرتكيبّيـــة حج�جّيـــ�؟ وفيـــم تتمّثـــل مـــ�س�در قّوته� 

االإقن�عّيـــة؟ وكيـــف تكـــون عونـــ� للخطيـــب يف اإقن�ع 

�س�معيه؟ 

ال�صور الرتكيبّية  -4

الـــ�سور  اإجـــراء  يف  جهـــدا  االإ�سكنـــدرّي  يـــ�أل  مل 

، ف�أورده� يف موا�سع عّدة من خط�به، وراوح 
(1(

الرتكيبّية

بني اأنواعه�، ومـــن اأبرز هذه االأنـــواع االلتف�ت اأو العدول 

الواقع بني اجلمل. 

) اأ ( اللتفات 

 ي�سّمـــى االلتفـــ�ت »�سج�عة العربيـــة« وهو ثالثة 

اأقـــ�س�م: القـــ�سم االأول يف الرجـــوع مـــن الغيبـــة اإىل 

اخلط�ب ومن اخلطـــ�ب اإىل الغيبة، والق�سم الث�ين 

يف الرجـــوع عن الفعل امل�ستقبل اإىل فعل االأمر، وعن 

الفعـــل املـــ��سي اإىل فعل االأمر. والقـــ�سم الث�لث: يف 

االإخب�ر عن الفعل امل��سي ب�مل�ستقبل، وعن امل�ستقبل 

. وجعل الزرك�سي اأ�سب�ب االلتف�ت ع�ّمة 
(2(

باملا�ضي

 .
(((

ة وخ��سّ

االإ�سكـــــــــنـــــــــدرّي يف خــطــ�بــه  وّظـــــــف  وقــــــد 

الــــ�سمــــ�ئــــر ـــــوى  مـــــ�ست يف  �سواء   االلــــتــــفــــ�ت، 

)1) ال�سور الرتكيبّية عند اأوليفيي ريبول ثالث جمموع�ت: �سور عن طريق االختزال، 
واأخرى عن طريق التكرار  وث�لثة عن طريق التب�دل. 

Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit. pp. 132-136.
)2) ابن االأثري، املثل ال�س�ئر يف اأدب الك�تب وال�س�عر، �ش �ش 418-408.

)3) الزرك�سي، البه�ن يف علوم القراآن، �ش �ش 830-820.  

الزمن  اأو م�ستوى   )Enallage de personne(

)Enallage de temps(، ومن اأمثلة ذلك:

ِرَينَّ ِبي  ُت، َفـــال ُيزرْ ـــُث ُكنرْ ُت، َحيرْ - املثـــ�ل 1: مـــ� ُهنرْ

م�ري.  طرْ
َ
َنُه ِمن �َسَملي واأ دُكمرْ م� َتَرورْ ِعنرْ

ق�َمِة  َهـــر، وب�الإِ  ال�سَّ
ِ
م ـــورْ ُت ِب�لنَّ َتـــ�سرْ - املثـــ�ل 2:  ف�عرْ

ِبـــي  وَتَتَهـــ�َدى  امَلَرامـــي،  ِبـــي  امـــى  َترَتَ َفـــَر،  ال�سَّ

امَلَواِمي.

ِتَي�ِج،  ُكـــمرْ ِريـــُح ااِلحرْ ترْ ِبـــي اإَِليرْ - املثـــ�ل ): َوَقـــدرْ َهبَّ

�ٍش ِمَن   ِلِنقرْ
ُ
ُظُروا َرِحَمُكُم اهلل َف�ِج، َف�نرْ لرْ َوَن�ِسيـــُم االإِ

َف�َقُة. ُه الرْ ترْ ُه احَل�َجُة، َوَكدَّ ُزوٍل، َهَدترْ َق��ِش َمهرْ نرْ
َ
ااَلأ

  ي�ستمد االلتف�ت ط�قته احلج�جّية من العدول، 

لكونـــه عـــدوال نوعّي� ن�سقّيـــ� يقع ين جملتـــني اأو عّدة 

جمل. وقد جمع االإ�سكندرّي يف املث�ل 1 بني االلتف�ت 

يف ال�سم�ئـــر وااللتف�ت يف الزمن، فعدل عن �سمري 

املتكّلـــم املفـــرد اإىل �سمري املخ�طـــب اجلمع، وعدل 

عن الزمـــن املـــ��سي اإىل الزمن احلـــ��سر. واأّم� يف 

املثـــ�ل 2 فقد اقت�سر على االلتف�ت يف الزمن، فعدل 

عـــن الزمـــن املـــ��سي اإىل الزمـــن احلـــ��سر. وعدل 

يف املث�ل ) عـــن �سمري الغيبـــة اإىل �سمري املخ�طب 

اجلمـــع، ثـــم الغيبـــة من جديـــد، وعدل عـــن الزمن 

امل��سي اإىل الزمن امل�ستقبل ف�لزمن امل��سي.

 مل ُيجـــر االإ�سكنـــدرّي االلتف�ت مـــن ب�ب الرتف 

اخلط�بـــّي وال�سعـــة يف القـــول والتفـــنّن يف الـــكالم 

 
(4(

اأو اال�ستعـــ�رة النحوّية على حّد عبـــ�رة فروميالغ

واإمّنـــ� ق�سد اإىل اإمت�م م� ك�ن قد بداأ يعمله ب�ل�سور 

ال�سوتّيـــة، فنهـــ�ش االلتف�ت مبفعـــول حج�جّي ذي 

اأربعـــة وجوه: يّتـــ�سل اأّوله� بكونه »اأدخـــل يف القبول 

يوؤ�ّس�سه  التحّول املنطقّي الذي  واأّن  ا�ستع�رة نحوّية،  اأّن االلتف�ت  )4) ترى فروميالغ 
يقوم على مبداإ نقل االإط�ر التلّفظّي. ُينظر:

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. p. 71.
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عند ال�س�مع واأح�سن تطرية لن�س�طه واأمالأ ب��ستدرار 

 وا�ستجالب اهتم�مه.
(1(

اإ�سغ�ئه«

 ويّتـــ�سل ث�نيه� ب�لق�سر وال�سغط على االأذه�ن 

والتوجيـــه، ف�اللتفـــ�ت يف املث�ل 1 مـــن طريق الغيبة 

اإىل طريق اخلطـــ�ب مّكن االإ�سكنـــدرّي من مف�ج�أة 

جم�عة االأ�سح�ب وهّزهم هّزا غري رفيق، وال�سغط 

علـــى اأذه�نهم، و�سّد م�س�لك الت�أويل اأم�مهم، ولفت 

انتب�ههـــم وتوجيههم اإىل اأمر واحد، مف�ده اأّنه لي�ش 

مت�سّوال من عـــر�ش الن��ش، واإمّن� هو �سريف االأرومة 

كـــرمي املنبـــت، نهكتـــه النوائـــب واأجحفـــت ب�أمواله 

امل�س�ئب.

ويّتـــ�سل ث�لثهـــ� ب��ستـــدراج ال�س�مـــع و«توريطـــه 

والزّج به يف الق�س�ي� التي يتن�وله� اخلط�ب وجلعله 

، فـــك�أّن جم�عة االأ�سح�ب 
(2(

طرف� فيهـــ� معنّي� به�«

م�سوؤولة عّم� و�سل اإليه االإ�سكندري من الهوان ب�سبب 

تق�سريه� يف جب عـــرثات الكرام، وم� عليه� اإاّل اأن 

تتـــدارك االأمر، وترحم عزيز قـــوم ذّل. ويّت�سح هذا 

التوريـــط يف املث�ل 3 ملّ� اأجنز عمـــل االأمر ط�لب� من 

جم�عة ال�س�معني �سّد نق�سه واإ�سالح افتق�ره.   

ويتمّثل رابعه� يف تقويــــة ال�سعور بح�سور االأ�سي�ء 

، فقد 
(((

اأو املف�هيــــم مدار االلتف�ت يف ذهــــن ال�س�مع

ُت  عمــــد االإ�سكنــــدرّي يف قولــــه يف مثــــ�ل اآخــــر: »َوَنَفررْ

َع�يِن 
َ
َتِفــــُر امَلَه�ِلَك، َواأ قرْ

َ
َ�َس�ِلَك، َواأ ِري املرْ فرْ

َ
آِبِد، اأ ِنَفــــ�َر االرْ

ََم�ِلــــَك« اإىل تقوية حــــ�سور �سورة املع�ن�ة يف اأذه�ن  املرْ

ال�س�معــــني حتى ك�أّنهم ي�س�هدونهــــ� وي�سمعونه� جراء 

ال�سفــــر امل�ستمــــر واالرحتــــ�ل الدائــــم، فيغــــّذي هــــذا 

احل�سور ن�زعة االإ�سف�ق يف �سدور جم�عة االأ�سح�ب، 

)1) ال�سك�كي، مفت�ح العلوم، �ش 188.
)2) عبد اهلل �سولة، احلج�ج يف القراآن من خالل اأهّم خ�س�ئ�سه االأ�سلوبّية، ج 1, 

كلّية االآداب مبّنوبة، 2001، �ش �ش 527-526.

)3) ح�سر بريمل�ن وتيتيك�ه وظيفة االلتف�ت يف تقوية ال�سعور بح�سور ال�سيء يف ذهن 
املتلقي، ُينظر: 

Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de 
l’argumentation: La nouvelle rhétorique, op. cit. pp. 526-527.

ويحــــّرك مــــ� �سكــــن يف دواخلهم مــــن �سيــــم الكرام. 

فتنت�بهم اأريحّية لو لقوا الأبلوا ولو �سئلوا الأعطوا. 

واأّمـــ� املث�ل 3 الـــذي عدل فيـــه االإ�سكندرّي عن 

املـــ��سي اإىل احلـــ��سر فيجري اإىل ت�أكيـــد ا�ستمرار 

فعـــل الرتح�ل وجتـــّدد فعـــل اخلبـــط يف ال�سح�ري 

خبـــط ع�سواء. والتفت يف املث�ل االأخري من اخلط�ب 

اإىل الغيبـــة لغ�يـــة املب�لغـــة يف و�سف احل�لـــة التـــي 

�س�ر اإليهـــ�، ا�ستـــدرارا لن�زعـــة ال�سفقـــة من عي�سى 

بن ه�س�م و�سحبـــه. ف�لت�أكيد واملب�لغة مظهران من 

مظ�هـــر تقوية ح�سور االأ�سي�ء يف ذهن ال�س�مع. وقد 

بلغ االإ�سكنـــدرّي ب�اللتف�ت الغ�يـــة الق�سوى من هّز 

النفـــو�ش وحتريكه�، اإعدادا له� لالقتن�ع مب� يعر�ش 

عليهـــ� مـــن اأطروح�ت، واالإذعـــ�ن لذلـــك والت�سليم 

بـــه. مل يكتـــف االإ�سكنـــدرّي بهذا القدر مـــن ال�سور 

الرتكيبّية بل عـــ�سده ب�لتقدمي والت�أخـــري اأو العدول 

الواقع داخل اجلملة الواحدة. 

)ب( التقدمي والتاأخري

التقـــدمي والت�أخري عنـــد العـــرب القدامى »ب�ب 

، وقد 
(4(

طويـــل العر�ش ي�ستمـــل على اأ�سرار دقيقـــة«

ان�سرف النح�ة اإىل تقعيده وتقنينه وبي�ن مواطنه، 

 .
(5(

ومتييز »م� يقبله القي��ش مّم� ي�سّهله اال�سطرار«

ومتـــى راعـــى املتكّلم هـــذه املق�ييـــ�ش النحوّيـــة اأف�د 

.  والتقدمي 
(6(

التقدمي والت�أخري »العن�ية واالهتم�م«

. واأّم� 
(7(

والت�أخـــري عنـــد اجلرجـــ�ين علـــى وجهـــني

الزركـــ�سي فقد مق�ييـــ�ش النحـــ�ة والبالغّيني واأورد 

مـــن مع�ين التقـــدمي والت�أخـــري واأبعـــ�ده احلج�جّية 

 .
(8(

�سبعة

)4) ابن االأثري، املثل ال�س�ئر يف اأدب الك�تب وال�س�عر، �ش 441. 
 ,2009 االأّول،  االإ�سدار  العربّي،  ال�سعر  مو�سوعة  اخل�س�ئ�ش،  جني،  ابن   (5(

�ش647. 

)6) �سيبويه، الكت�ب، مو�سوعة ال�سعر العربّي، االإ�سدار االأّول، 2009، �ش 21.
)7) عبد الق�هر اجلرج�ين، دالئل االإعج�ز يف علم املع�ين، �ش 82. 

)8) الزرك�سي، البه�ن يف علوم القراآن، �ش �ش 773-770.  
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وقد تواتر هذا ال�سرب من ال�سور الرتكيبّية يف 

خط�ب االإ�سكندرّي، ودونك االأمثلة الت�لية:

�ٌش. َبترْ ِبي َعبرْ - املث�ل 1: َرحَّ

امـــى ِبـــي امَلَرامـــي، وَتَتَهـــ�َدى ِبـــي  - املثـــ�ل 2: َترَتَ

امَلَواِمي. 

�ٍش، َتَق�َذَفترْ ِبِه  ررْ
َ
اَب اأ َخـــ� �َسَفـــٍر، َجـــوَّ

َ
- املثـــ�ل 3: اأ

َفَلَواٌت.

- املث�ل 4: فين� َمَق�َم�ٌت ِح�َس�ٌن ُوُجوُهُهم

ـــُل. ُل والِفعرْ َت�ُبه� الَقورْ ِدَيٌة َينرْ نرْ
َ
                  واأ

َد  يِهُم  َوِعنرْ رَتِ ُق َمنرْ َيعرْ يِهـــمرْ َرزرْ رِثِ - املثـــ�ل 5: َعَلى ُمكرْ

ُل.    َم�َحُة والَبذرْ املُِقلَّنَي ال�سَّ

ي�ستمّد التقدمي والت�أخري ط�قتهم� احلج�جّية من 

م�سدرين: يّتـــ�سل اأّولهم� ب�لعدول، ويّت�سل امل�سدر 

الث�ين مب� ي�سفيه التقدمي والت�أخري على الكالم من 

. وللتقدمي والت�أخري مفعول حج�جّي 
(1(

ح�سن ورونق

ذو ثالثة وجوه: يّت�سل اأّوله�  مب� ينتج�نه من اأريحّية 

ون�سوة عند  التقّبل، وقد اأجراه االإ�سكندرّي لعلمه اأّن 

.
(2(

للتقدمي يف القلوب اأح�سن موقع واأعذب مذاق

 ويّتـــ�سل الوجـــه احلج�جـــّي الثـــ�ين ب�الهتم�م 

، ف�الإ�سكنـــدري يف تقدميه للمفعول على 
(((

والعن�ية

الف�عـــل قـــ�سد اإىل اإظهـــ�ره واإبرازه ليلفـــت اهتم�م 

ال�س�مع وعن�يته، واملفعـــول يف االأمثلة الثالثة االأوىل 

هـــو االإ�سكندرّي ذاته، فهو مـــن �سرف وعّز ب�نت�س�به 

اإىل قبيلـــة عبـــ�ش، ثم هـــو مـــن و�سع وذّل فتق�ذفته 

الف�س�ءات وطّوحت به اخلطوب، فيكون االإ�سكندرّي 

ر ذاته ولفت اإليه عن�ية ال�س�مع 
ّ
بتبئـــري املفعول قد ب�أ

، وق�سر امللفوظ 
(4(

واهتم�مـــه، واأجنز تبئري اهتم�م

)1) عبد الق�هر اجلرج�ين، دالئل االإعج�ز يف علم املع�ين، �ش 219.
)2) الزرك�سي، البه�ن يف علوم القراآن، �ش 223. 

)3) �سيبويه، الكت�ب، �ش 21.
)4) عبد اهلل �سولة، احلج�ح يف القراآن من خالل اأهّم خ�س�ئ�سه االأ�سلوبّية، ج 1,  

�ش 508.

ع بعـــد �سرف  علـــى نتيجـــة واحـــدة مف�ده� اأّنـــه و�سُ

وذّل بعـــد عّز. واملقـــ�سد االأ�سنى من هـــذه ال�سورة 

الرتكيبّيـــة التلميـــح اإىل مقتـــ�سى تـــداويّل ومـــو�سع 

م�سرتك بني اأطراف اخلطـــ�ب ب�سبب انتم�ئهم اإىل 

الثق�فة ذاته�، مف�ده ارحموا عزيز قوم ذّل.   

 ويّت�سل الوجه احلج�جّي الث�لث ب�لت�سويق، فلّم� 

ك�ن اخلب يف املث�لنيرْ الرابع واخل�م�ش يتعّلق بقبيلة 

املتكّلـــم فقد وّلد �سوق� ولهفة لدى جم�عة االأ�سح�ب 

ل�سمـــ�ع م� ُي�سند اإىل هذه القبيلـــة، ف�إذا الكرم فيه� 

�سجّيـــة والعط�ء طبع فقرائه� قبـــل اأغني�ئه�. فيكون 

هـــذا القـــول اأ�ّسد وقعـــ� يف نفـــو�ش ال�س�معـــني واأكرث 

ت�أثـــريا الأّنه ج�ء عقب ترّقب وانتظ�ر، مّم� يحّفزهم 

علـــى اأن يكونوا من الكرم مبنزلة قبيلة االإ�سكندرّي، 

وهذا م� اأهمته يف تلك ال�سورة الرتكيبّية.

 ك�ن االإ�سكنـــدري واعيـــ� علـــى خـــالف جم�عة 

االأ�سحـــ�ب اأّنه ب�سدد احلجـــ�ج ب�ملغ�لطة، واأّن عليه 

الت�سّلـــح ب�أ�س�ليـــب الت�سليل م� و�سعـــه االأمر دون اأن 

يرتك يف خط�به ثغرة يت�سّرب منه� ال�سّك وينقدح يف 

�سدور �س�معيه، فعمـــد اإىل التلّهي بعقولهم والتلّعب 

به� عن طريق املراوحة بني حّدي الو�سوح والغمو�ش 

يف اخلطـــ�ب، فمـــ� اإن يقـــّرب اإىل عقولهـــم املع�ين 

ويب�سطهـــ� كّل الب�سط وين�سرهـــ� كّل الن�سر ينفر اإىل 

الغمو�ش ويركـــن اإىل االإ�سم�ر ويتوارى وراء االإبه�م 

وي�سترت ب�حلذف من حيث هو �سورة تركيبّية. 

)جـ( احلذف  

احلذف يف البالغة العربّية »ب�ب دقيق امل�سلك، 

 .
(5(

لطيـــف امل�أخذ، عجيب االأمـــر، �سبيـــه ب�ل�سحر«

و�سنقف مـــن دق�ئقه ولط�ئفه وعج�ئبه و�سحره على 

مـــ� له مفعول حج�جّي. وقد عّرفـــه الزرك�سّي بقوله: 

)5) عبد الق�هر اجلرج�ين، دالئل االإعج�ز يف علم املع�ين، �ش 108.
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. وذكر له اأحد 
(1(

»اإ�سق�ط جزء الكالم اأو كّله لدليل«

 .
(2(

ع�سر �سبب�

ولئـــن مل ُيكـــرث االإ�سكندرّي من احلـــذف اأو ينّوع 

�سوره ف�إّنـــه غنم من مقـــ��سده واأبعـــ�ده احلج�جّية 

الغنـــم االأ�سنـــى يف التمكـــني لدعواه. ودونـــك املث�ل 

الت�يل )اخلفيف(: 

ٍ �ِش َعــنيرْ
رْ
ًة َوِبراأ ِب�آمــَد َمــرَّ

ــّي� َف�ِرِقيــَن� َي�نــــً� مِبَ حرْ
َ
واأ

ملـّـــ� ك�ن احلذف ال يجــــوز اإاّل لدليل تتعــــّذر �سّحة 

كالم االإ�سكندرّي عقال اإاّل بتقدير حمذوف يدّل عليه 

العقــــل. وقد حــــذف االإ�سكنــــدرّي النــــواة االإ�سن�دّية، 

ف�سّمن كالمه ال�س�بق لهذا البيت دليال على املحذوف 

ََدُر، َوِو�َس�ِدي احَلَجُر«.  يف قوله: »ِفرا�ِسي املرْ

وي�ستمـــّد احلذف ط�قتـــه احلج�جّية من تفخيم 

املحـــذوف، وتهويل اأمـــره، ف�الإ�سكنـــدرّي مل يق�سد 

بتعديـــد االأطـــر املك�نّيـــة هنـــ� كونـــه فـــ�ين العـــ�س� 

دائـــم الرتحـــ�ل، واإمّنـــ� قـــ�سد اإىل تهويـــل مع�ن�ته 

نتيجـــة اإق�متـــه يف كّل مـــك�ن علـــى ح�ل مـــن الهوان 

واالحتيـــ�ج اإىل الفرا�ش والو�س�دة اأدنى مرافق النوم 

ال�سرورّية. 

: يتمّثل  وللحـــذف مفعـــول حج�جـــّي ذو وجهـــنيرْ

اأّولهمـــ� يف تن�سيـــط اأذهـــ�ن االأ�سحـــ�ب فتذهب كّل 

مذهب يف تقدير نوع املع�ن�ة التي واجهه� االإ�سكندرّي 

يف كّل مك�ن من االأمكنة املذكورة يف ال�سعر. ويّت�سل 

الوجه احلج�جّي الثـــ�ين ب�سرعة نف�ذ املعنى وتهيئة 

جم�عة االأ�سح�ب للت�أّثـــر والتف�عل مع االإ�سكندرّي، 

  .
(((

على حّد عب�رة ري�س�رد اأرك�ند

)1) الزرك�سي، البه�ن يف علوم القراآن، �ش 685. 
)2) املرجع نف�سه، �ش �ش687 - 689.

)3) للحذف عند ريت�س�رد اأرك�ند وظ�ئف جم�لّية واأخرى حج�جّية، اأبرزه� اأّنه يجعل 
مع  التق�رب  من  نوع�  ويخلق  حيوّية،  اأكرث  ويكون  ب�سرعة.  وينفذ  وجيزا  التعبري 

املتلّقي الذي �سيعمل على البحث عن املحذوف، كم� يهّيئ اجلمهور للت�أّثر. 

  Richard Arcand, Les figures de style, op. cit. pp. 68-69.

ولكّن االإ�سكندرّي عرته بهتة وعلته حرية، ف�سّك 

يف اأّن جم�عـــة االأ�سحـــ�ب قـــد تقـــ�سر عقولهـــ� عن 

االإح�طـــة مبع�نيـــه، واإدراك املق�سود منهـــ�، ومتّثل 

الدعـــوى، فعمد اإىل التكثيف من التكـــرار حتى يبّلغ 

املعنى اإىل م�ستقّره، وُينفذه يف ال�سدور واالأذه�ن.

) د ( التكرار  

التكرار عند العرب القدامـــى ق�سم�ن: اأحدهم� 

يوجـــد يف اللفـــظ واملعنـــى، واالآخر يوجـــد يف املعنى 

. وله 
(5(

. وقد عّدد الزركـــ�سي فوائده
(4(

دون اللفـــظ

 .
(6(

موا�سع يح�سن فيه� واأخرى يقبح فيه�

ه تكرار املعنى   وقد اأجـــرى االإ�سكندرّي من نوعيرْ

دون اللفظ، و�سنقت�سر على االأمثلة الت�لية: 

ُت  �ِرِد، َوَنَفررْ ُت ِمنرْ َهَمَذاَن ُطُلوَع ال�سَّ - املث�ل 1: َفَطَلعرْ

َتِفُر امَلَه�ِلَك.  قرْ
َ
َ�َس�ِلَك َواأ ِري املرْ فرْ

َ
آِبِد، اأ ِنَف�َر االرْ

ُت الِعَراَق. يرْ ُت االآف�ق، وَتَق�سَّ - املث�ل 2: ُجبرْ

َف�َقُة . ُه الرْ ترْ ُه احَل�َجُة، َوَكدَّ - املث�ل 3: َهَدترْ

لتكرار املعنى يف جميـــع هذه االأمثلة بنية واحدة 

هـــي الت�ليـــة: )اأ/ اأ(، ب�سبـــب تكرار املعـــ�ين تكرارا 

مبـــ��سرا. ووردت هـــذه البنيـــة يف املثـــ�ل االأّول على 

النحو الت�يل: )اأ/ اأ/ ب/ ب(، فقد كّرر االإ�سكندرّي 

يف اجلملتنيرْ االأولينيرْ معنـــى كيفّية الطلوع، وكّرر يف 

اجلملتنيرْ املواليتنيرْ كيفّية قطع امل�س�لك.

ي�ستمد التكرار يف هذه االأمثلة ط�قته احلج�جّية 

من ثالثـــة مـــ�س�در: يّتـــ�سل اأّولهـــ� ب�لعن�يـــة، فقد 

اعتنـــى االإ�سكنـــدرّي يف املثـــ�ل االأّول مبع�ن�تـــه اأثن�ء 

ترح�له، ورام املب�لغـــة يف ت�سويره�. ويّت�سل ث�نيه� 

بتخ�سي�ش املعنى وتدقيقـــه، فقد اأطلق االإ�سكندرّي 

)4) ابن االأثري، اجل�مع الكبرييف �سن�عة املنظوم من الكالم واملنثور، �ش 209. 
)5) الزرك�سي، البه�ن يف علوم القراآن، �ش �ش 642-628.  

)6) ابن ر�سيق، العمدة يف حم��سن ال�سعر واآدابه، �ش �ش 472-469. 
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يف اجلملة االأوىل من املث�ل الث�ين معنى قطع االآف�ق 

�ش يف اجلملـــة الث�نية املعنى  والطواف بهـــ�، وخ�سّ

ودّققـــه، وجعله يف حدود العـــراق واأق��سيه�. ومثلم� 

ى البلدان  ى العراق وبلغ اأبعد م�س�فة فيه تق�سّ تقـــ�سّ

االأخرى حتـــى بلغ جرج�ن يف �سم�ل اإيـــران. ويتمّثل 

م�سدر الط�قة احلج�جـــّي الث�لث يف زي�دة التنبيه، 

فقـــد األـــّح االإ�سكنـــدرّي يف املث�ل الث�لـــث على معنى 

االإمالق وت�س�يق االأرزاق.

وللتكـــرار مفعـــول حج�جـــّي ذو خمـــ�سة وجـــوه: 

يّتـــ�سل اأّولهـــ� ب�إثـــ�رة ال�س�معني عن طريـــق املب�لغة 

ت�أّثـــرا  االنخـــراط يف اخلطـــ�ب  علـــى  وحتفيزهـــم 

اأو اقتن�ع� مب� اأثبت وقّرر، وانتظ�ر م� قد يرتّتب على 

ذلك مـــن ردود اأفع�ل وتغيري األـــوان �سلوك. ويّت�سل 

املفعول احلج�جّي الث�ين مب� يوّلده تخ�سي�ش املعنى 

وتدقيقـــه يف االأ�سحـــ�ب املن�ستـــني مـــن االإح�س��ش 

مب�سّقة الظعن واأمل االغرتاب وافتق�د االأهل وانعدام 

الوطن وال�سكن. ويّت�سل املفعـــول احلج�جّي الث�لث 

مبـــ� يرتّتب علـــى زيـــ�دة التنبيه من حتريـــك ن�زعة 

التفّجـــع والتوّجع لدى جم�عـــة االأ�سح�ب، ويحملهم 

علـــى االإ�سراع ب�ل�سلـــة والتعجيل ب�لعطّيـــة.  ويتمّثل 

لقيمـــة  الت�أ�سيـــ�ش  يف  الرابـــع  احلج�جـــّي  املفعـــول 

امل�س�عـــدة وتكثيف ح�سوره� يف اأذهـــ�ن االأ�سح�ب. 

واأّمـــ� املفعول احلج�جّي اخل�مـــ�ش فيّت�سل ب�ل�سغط 

على اأذهـــ�ن االأ�سح�ب لتوجيهه� نحو ال�سلوك الذي 

تقت�سيـــه قيمة امل�س�عدةه. وذلك اأق�سى م� ميكن اأن 

يـــ�سل اإليه اأّي خط�ب حج�جـــّي، بل الرتبة العلي� يف 

ال�سّلم احلج�جّي.

اأيقن االإ�سكندرّي اأّنه بجن��سه و�سجعه ومب� قّدم 

واأّخر وحـــذف وكّرر قد اأو�سَل املعنـــى اإىل القلب مع 

و�سول اللفظ اإىل ال�سمع، وا�ستقرَّ يف الفهم مع وقوع 

العبـــ�رة يف االأذن، فملـــك علـــى جم�عـــة االأ�سح�ب 

ال�سمع والفوؤاد، وتطّلعـــت اإليه الوجوه وا�سراأبت اإليه 

االأعن�ق وهفت اإليه االأفئدة وم�لت اإليه العقول، واأمن 

غ�ئلـــة عدّويـــن ق�تلني يف مثل مق�مـــه، هم� الن�سي�ن 

وعدم االنتب�ه. 

 وملّـــ� بلغ من مـــراده هذا املبلـــغ واحتوى جم�عة 

االأ�سحـــ�ب وا�ستتـــّب لـــه االأمـــر علـــى النحـــو الذي 

يريد عمـــد اإىل خم�طبة العقول وحمـــ�ورة االأذه�ن 

�سعلـــة  ف�لت�أّثـــر  واالإذعـــ�ن.  الت�سليـــم  اإىل  جلّرهـــ� 

�سريعة االنطفـــ�ء واأّم� االقتنـــ�ع فم�سلك اإىل الفعل. 

ولذلـــك طّعم خط�به وزّوده بقطـــوف دانية من �سور 

الداللـــة. ولئـــن ا�ستمـــّدت �سور الرتكيـــب ج�نب� من 

قّوتهـــ� االإقن�عّية من ا�ستن�دهـــ� اأ�س��س� اإىل امل�سّرح 

بـــه يف اخلط�ب، فمن اأين ت�ستمّد �سور الداللة قّوته� 

االإقن�عّيـــة؟ وكيـــف ت�ستغـــل حج�جّي�؟ وفيـــم يتجّلى 

مفعوله� احلج�جّي؟

5- �صور الدللة 

 خّمـــن االإ�سكنـــدرّي ورّجـــح اأن تكون هـــذه اجلم�عة 

املن�ستة اأم�مه ليـــ�ست من اأهل االأدب، ومل ت�سب اأغواره، 

ومل تقتب�ش اأنواره. فتو�ّسل مب� عّد من �سور الداللة االأقدر 

على تبليغ املعنى، العتم�ده م�سلك احلوا�ّش يف طريقه اإىل 

العقل.

) اأ ( الت�صبيه

 �س�ق االإ�سكندرّي يف خط�به ت�س�بيه عّدة، نذكر 

َمِن  ِني َحَواِدُث الزَّ منه� الت�سبيه البليغ التـــ�يل: »َقَلَعترْ

َغـــِة«. واّتخذ هذا الت�سبيـــه البنية الت�لية:  مرْ قلرْـــَع ال�سَّ

)اأ  Ø     ج(. ويفيـــد العنـــ�سر »اأ« امل�سّبـــه وهو »قلع 

حـــوادث الزمـــن لالإ�سكندرّي«. ويفيـــد العن�سر »ج« 

 Ø امل�سّبـــه به، وهو »قلع ال�سمغـــة«. وترمز العالمة

اإىل املحّل ال�س�غر يف هـــذه البنية الت�سبيهّية، وميّثل 

وجه ال�سبه.
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 ويـــوؤدي املفهـــوم االأّول امل�ستفـــ�د مـــن امل�سّبه به 

اأي العنـــ�سر )ج( اإىل وجه ال�سبـــه، فقلع ال�سمغ يف 

عـــ�مل خط�ب جم�عـــة االأ�سحـــ�ب يعنـــي »انَقلع كله 

َخذ معه بع�َش 
َ
ثر، ورمبـــ� اأ

َ
مـــن ال�سجرة ومل يبق له اأ

 واحدة يف 
(2(

ر الت�سبيه قيمـــة
ّ
. وقـــد بـــ�أ

(1(

حِل�ِئهـــ�«

امل�سّبـــه بـــه، مف�ده� عدم االإبق�ء علـــى �سيء. ومتّثل 

هذه القيمة معلومة قدمية عند االأ�سح�ب، فيجدون 

اأنف�سهـــم جمبين علـــى موا�سلة املـــ�س�ر احلج�جّي 

ال�ستخـــراج القـــ�سم امل�سمـــر يف كالم االإ�سكنـــدرّي، 

وهـــو وجه ال�سبه. ثـــّم ملء املحّل ال�س�غـــر يف البنية 

الت�سبيهّيـــة. وميّثـــل هـــذا القـــ�سم امل�سمـــر معلومة 

جديدة ب�لن�سبة اإليهـــم، ومف�ده� اأّن حوادث الزمن 

مل تبـــق لالإ�سكندرّي �سيئ�، واأّنه اأ�سبح اأفل�ش من ف�أر 

   .
(((

يف زنزانة

 وقـــد عدل االإ�سكندرّي عـــن املحّل ال�س�غر، وهو 

وجـــه ال�سبـــه، لكونه ميّثـــل معلومة جديـــدة قد تكون 

مـــو�سوع اإنـــك�ر اأو جحـــود، اإىل العنـــ�سر )ج(، وهو 

امل�سبه به، لكونه ميّثل معلومة قدمية تعّد حمّل اّتف�ق 

واإجم�ع بينـــه وجم�عة االأ�سحـــ�ب. وتكون على هذا 

النحو املعلومة القدمية »قلع ال�سمغة« امل�ستف�دة من 

العن�سر )ج( اأو امل�سّبه به، تثبيت� للمعلومة اجلديدة 

اأي وجـــه ال�سبه، ويتمّثل يف اإفال�ش االإ�سكندرّي الت�ّم 

وال�سريـــع. وهـــو الدعـــوى التـــي ي�سعـــى اإىل اإثب�ته� 

وت�أكيده�.

 ومتّثـــل املعلومة القدمية التـــي هي مو�سع اّتف�ق 

 ,2009 االأّول،  االإ�سدار  العربي،  ال�سعر  مو�سوعة  العرب،  ل�س�ن  منظور،  ابن   (1(
�ش10956. 

)2) ترى ت�مني اأّن احلج�ج يف التمثيل خ�سو�س� يف اال�ستع�رة يجري اإىل اإبراز قيم 
اأو عن��سر جديدة.

Joelle Gardes Tamine, La rhétorique, op. cit. p. 163.
)3) يرى عبد اهلل �سولة اأّن ال�سور وحتديدا اال�ستع�رات مبختلف اأنواعه� وخ�سو�س� 
ة  خ��سّ ب�سفة  والبليغ  ع�ّمة  ب�سفة  املجمل  والت�سبيه  الت�سريحّية،  اال�ستع�رة 

ت�ستمّد حج�جّيته� من املحّل ال�س�غر يف بنيته�.

عبد اهلل �سولة، احلج�ج يف القراآن، ج 2، �ش �ش 642-622.  

واإجمـــ�ع ال�سم�ن للمرور من القـــول اإىل النتيجة يف 

ح ذلك  ، اأو ق�نـــون العبور. ونـــو�سّ
(4(

تـــ�سّور توملـــني

ب�لرت�سيمة الت�لية:   

القول / املعطى

قلَعتني ...

قلع ال�صمغة .

ال�صمان / قانون العبور

كّل قلع �صمغة ل يبقى

لها علقة ول اأثر .

النتيجة

اإذن مل يبق لالإ�صكندرّي

�صيء من �صامت اأو ناطق

 ينتقـــل االأ�سحـــ�ب مـــن امللفـــوظ الت�سبيهّي اإىل 

النتيجة اأي وجه ال�سبه عب ق�نون العبور الذي ميّثل 

مو�سع� مـــ�سرتك� وحكم� م�سّلم� به. وي�ستمد الت�سبيه 

مـــن خـــالل هذا املـــو�سع املـــ�سرتك قّوتـــه االإقن�عّية 

و�سلطته الت�أثريّية، ويبّلـــغ املعنى اإىل ال�س�مع، فتنمو 

لديه ن�زعة ال�سفقة وتتبعم من حيث ال يعلم.

 ومل يقت�سر االإ�سكندرّي على الت�سبيه البليغ، بل 

عّزوه ب�لت�سبيه املـــر�سل. وقد ورد يف موطنني اثنني: 

ُه  نَّ
َ
و�سف يف اأّولهم� ابن امل�سّيف الهمذاين ق�ئال: »ك�أ

ِ َقَتم�ٍن«. وو�سف يف  ورْ ِهاَلٌل َبَدا يِف َغريرْ
َ
�ٍن، اأ ٌف مَيَ َ�َسيرْ

ث�نيهم� ابنه )الب�سيط(:

ــــــٍة َنــَبــــــٌه ــــُه ُدمــلــــج ِمــنرْ ِف�سَّ نَّ
َ
»ك�أ

وُم«. �سُ يِف َملرَْعٍب ِمنرْ َعَذاَرى احَلييِّ َمفرْ

 وا�ستغـــل حج�جّي� علـــى نحو مغ�يـــر، وُيحوجن� 

حتليل كيفّيـــة ا�ستغ�له اإىل اأن ن�ستعـــري من التلّفظّية 

 اأو اجلهة الداّلة على موقف 
(5(

مفهوم وجهة النظـــر

مـــن   
(6(

اأو �س�متـــ� املتكّلـــم )Locuteur( ن�طقـــ� 

مـــو�سوع كالمه وم�سمونـــه. وميّثل هذا املوقف حكم 

(4( Stephen Edelston Toulmin, Les usages de l’argumentation, 
P.U.F. Paris, 1993, p.122. 

النظر املحكّية  املمّثلة ووجهة  الّنظر  اأنواع منه� وجهة  النظر عند رب�ت�ل  )5) وجهة 
ووجهة النظر املثبة. للتو�ّسع ُينظر:

Alain Rabatel, Argumenter en racontant, Editions De Boeck 
Université, Bruxelles, 2004, p-p. 23-50.
)6) يكون املتكّلم ن�طق� اإذا مل يكن متلّفظ� )Enonciateur(، ويكون �س�مت� اإذا ك�ن 

متلّفظ� اأي �س�حب االأفك�ر ووجهة النظر واالإدراك املمّثل، للتو�ّسع ُينظر:

Alain Rabatel, la construction textuelle du point de vue, 
Delachaux et niestlé S. A, Lausanne (Switzerland) - Paris, 
1998, p. 9.



240
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

، ففـــي املثـــ�ل الث�ين 
(1(

قيمـــة اأخالقـــّي اأو ع�طفـــّي

و�سف االإ�سكنـــدرّي ابنه بجم�ل الـــ�سورة، وانك�س�ر 

القلـــب الأّنه ملقى من�سّي حمـــروم من ع�طفة االأبّوة. 

ولكّنه عدل عـــن هذا الو�سف ال�سريح واملب��سر اإىل 

الـــو�سف ب�لت�سبيه، فـــ�أ�س�ف اإىل املعنيني ال�س�بقني 

داللـــة اإيح�ئّية هـــي االإعجـــ�ب والتـــ�أمّل. ومتّثل هذه 

الداللـــة االإيح�ئّية حكم� ع�طفّيـــ� اأو تقومي� ع�طفّي� 

وموقفـــ� �س�درا عن جهـــة تقوميّية هـــي االإ�سكندرّي 

عجب بجم�ل ابنه، وت�أمّل حل�له 
ُ
، فهو الذي اأ

(2(

ذاتـــه

ال�سّيئة كيفم� ُقّلبت. 

  ويكون االإ�سكندرّي بعدوله عن الو�سف ال�سريح 

واملبـــ��سر اإىل الـــو�سف ب�لت�سبيه قـــد ا�ستدعى جهة 

جم�عّيـــة، الأّن البيـــت ال�سعـــرّي امل�ست�سهـــد بـــه لذي 

الرمة يف و�سف خ�سف. وذو الرّمة )77هـ/ 117هـ( 

اآخـــر املنت�سبني اإىل املرحلـــة الت�أ�سي�سّيـــة واملرجعّية 

يف الثق�فـــة العربّيـــة االإ�سالمّية، فيكـــون اال�ست�سه�د 

ب�ل�سلطـــة.  احلجـــ�ج  مبنزلـــة  الرّمـــة  ذي  بـــ�سور 

واالإ�سكندرّي بهذا العدول »يف�ّسر وجدانه ال�سخ�سّي 

ة ب�جلهة  د جهته اخل��سّ ب�لوجدان اجلم�عـــّي ويع�سُ

.
(4(

، اأو »االإيتو�ش اجلم�عّي«
(((

اجلم�عّية«

 ويوؤّمـــن الو�سف ب�لت�سبيه قدرا اأدنى من �سري�ن 

االإح�س��ش ب�الأمل حل�ل هـــذا الطفل من االإ�سكندرّي 

اإىل جم�عـــة االأ�سح�ب، فتعـــّج يف �سدورهم ع�طفة 

(1( Catherine Kerbrat-Orecchioni, L
,
énonciation de la subjectivité 

dans le langage, Armand Colin, 4ème édition, Paris, 2002, 
p.94.

العمل  فهو منجز  املتكّلم،  هو  االإ�سكندرّي  ف�إّن  التلّفظ  ل�س�ني�ت  نظر  )2) من وجهة 
وجهة  �س�حب  الأّنه  ال�سعرّي  البيت  �س�حب  الرّمة  ذو  فهو  املتلّفظ  واأّم�  القويّل، 

النظر واالإدراك املمّثل. 

»اإبراهيم  يف  الت�سبيه  اأ�سلوب  خالل  من  والتف�عل  احلج�ج  �سولة،  اهلل  عبد   (3(
الك�تب« للم�زين، �سمن يف نظرّية احلج�ج درا�س�ت وتطبيق�ت، م�سكيلي�ين للن�سر 

والتوزيع، الطبعة االأوىل، تون�ش، 2011، �ش 174.

(4( Yana Grinshpun, Ethos collectif ethos individuel, un problème 
de construction d’identité lors des manifestations universitaires 
de 2009, in analyse du discours et dispositifs d’énonciation, 
Lambert-Lucas, 2015, p. 261. 

االأبـــّوة، ويـــ�سّج يف قلوبهـــم االإحـــ�س��ش بقّلـــة حيلـــة 

االأطف�ل، فيعّجلـــون بتوفري نفقة الطريق ويخرجونه 

اإىل ال�سعة بعد ال�سيق. 

  ك�ن االإ�سكنـــدرّي يـــدرك اأّنه يف مق�م ا�ستجداء 

وا�ستعطـــ�ف وتـــ�سّول، واأّن الت�سريـــح يف هذا املق�م 

و�سبهه قد يريق م�ء وجهه ويذهب ب�سورة الوج�هة 

التـــي مـــ� فتئ يبنيهـــ� لذاتـــه يف خط�بـــه، فعمد اإىل 

املراوحة بني الت�سريح ب�ملعنى والكن�ية عنه. ونحن 

نقّدر اأّن هذه املراوحة مرتبطة مب� يتبّينه االإ�سكندرّي 

من م�س�عر القوم عند التفّر�ش يف وجوههم الن�ظرة 

اإليه، وم� ي�سدر عن تف�علهم هي�أة وحركة. 

)ب( الكناية

 عمـــد االإ�سكنـــدرّي اإىل االحتمـــ�ء ب�لكن�ية تبع� 

لنب�ش قلوب جم�عة االأ�سح�ب. ونذكر من الكن�ي�ت 

َن�ِء«. ِفَر االإِ ُت َف�ِرَغ الِفن�ِء، �سَ َبحرْ �سرْ
َ
التي �س�قه�: »اأ

 لهـــذه الكن�ية البنية الت�ليـــة: )Ø   ج(. ويفيد 

العنـــ�سر »ج« املكّنـــى بـــه وهو »فـــ�رغ الفنـــ�ء، �سفر 

االإنـــ�ء«. وتفيـــد العالمة Ø املكّنى عنـــه. وهو املحّل 

ال�س�غر يف التعبري الكن�ئـــّي. وُي�ستف�د املفهوم االأّول 

يف هذا التعبري الكن�ئّي من املكّنى به. ويفيد يف ع�مل 

خطـــ�ب االأ�سحـــ�ب الثق�يّف هـــالك املـــوا�سي وفراغ 

ر املكّنى به 
ّ
االأواين مـــن الطعـــ�م والـــ�سراب. وقد بـــ�أ

قيمـــة واحدة، وهي االحتي�ج. ومتّثـــل معلومة قدمية 

لدى االأ�سح�ب، وحمّل اّتف�ق ومو�سع� م�سرتك� بينهم 

واالإ�سكنـــدرّي. ويجـــد االأ�سحـــ�ب اأنف�سهـــم ملزمني 

مبوا�سلة امل�س�ر احلج�جـــّي للو�سول اإىل املكّنى عنه 

الذي ميّثل معلومة جديدة. ثّم ملء املحّل ال�س�غر.

 وقد عدل االإ�سكندرّي يف هذا الت�سوير الكن�ئّي 

عـــن املعلومة اجلديـــدة اأو املكّنى عنـــه، وهو اإفال�سه 

امل�ستحكـــم وفقـــره املدقع وعوزه امل�ستفحـــل وانعدام 



241
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

الدرهـــم والدين�ر لديـــه. وت�ستند هـــذه املعلومة اإىل 

حكم قد يكون مو�سوع اعرتا�ش اأو اإنك�ر من جم�عة 

االأ�سحـــ�ب. وعـــدل اإىل املعلومة القدميـــة اأو املكّنى 

بـــه اأو العنـــ�سر )ج(، وهو حكم م�سّلـــم به اأو مو�سع 

مـــ�سرتك بـــني املتخ�طبـــني ويتمّثل يف كـــون املحت�ج 

. فجم�عة االأ�سحـــ�ب ال تنكر كون 
(1(

ال ميلك �سيئـــ�

املحت�ج ال ميلك �سيئ�، ولكن قد تنكر كون االإ�سكندرّي 

ح طريقة مرور االإ�سكندرّي من  من املحت�جني. ونو�سّ

احلّجـــة اإىل النتيجـــة عب ال�سمـــ�ن اأو ق�نون العبور 

ب�لرت�سيمة الت�لية: 

القول

َبْحت َفاِرَغ اأَ�صْ

ِفَر الإَِناِء الِفناِء �صَ

ال�صمان

كّل من فرغ اإناوؤه و�صفر

فناوؤه فهو حمتاج

النتيجة

اإذن الإ�صكندرّي حمتاج

اآثـــر االإ�سكنـــدرّي م�سلـــك الكن�يـــة علـــى م�سلك 

الت�سريـــح لقـــدرة الكن�يـــة على النفـــ�ذ ب�ملعنى اإىل 

 ,
(2(

حيث يجب اأن ي�ستقّر. وهي اآكد يف الدعوى واأبلغ

واأعلى درجة يف االإقن�ع مـــن املعنى احلقيقّي. ولي�ش 

ذلـــك لدورهـــ� يف تفخيـــم معنى االحتيـــ�ج يف ذهن 

ال�س�مع واملب�لغة فيـــه، واإمّن� لدوره� يف زي�دة اإثب�ت 

معنـــى االحتي�ج وت�أكيده مـــن وجه اأبلـــغ. مّم� يي�ّسر 

علـــى االإ�سكندرّي الت�أثـــري يف االأ�سح�ب وا�ستم�لتهم 

 .
(((

اإىل القبول مبع�نيه واأفك�ره

وملّ� راأى اأبـــو الفتح االإ�سكندرّي عيون القوم تلمع 

دمعـــ�، والوجـــوه منقبـــ�سة اأمل�، علـــم اأّنه حـــّز فيهم 

املف�سل، واأ�س�ب منهم املقتل، وخلب االألب�ب و�سلب 

القلوب وبلغ ب�خلط�ب مـــ� ال يبلغه من طرق اأخرى، 

)1) يرى م�رك بونوم اأّن �سوت االآخر يح�سر اأثن�ء اإنت�ج الكن�ية.
Marc Bonhomme, Pragmatique des figures du discours, op. cit. 
p. 240. 

)2) عبد الق�هر اجلرج�ين، دالئل االإعج�ز يف علم املع�ين، �ش 58.
االأفك�ر،  م�ستوى  االآخرين يف  التحّكم يف  اأرك�ن من  ري�س�رد  الكن�ية عند  )3) متّكن 

وجتّنب املتكّلم خم�طر املج�زفة. 

Richard Arcand, Les figures de style, op. cit. p. 77.

فختـــم كالمـــه ب�لدعـــ�ء �سعـــرا اإمع�نـــ� يف ا�ستم�لة 

النفو�ش واإذع�ن العقول، ثّم اأم�سك ينتظر.

وعـــ�د من جديـــد ال�سيـــ�ق التخ�طبـــّي الداخلّي 

االأّول، واأجنـــز عي�سى بن هـــ�س�م عمل ال�سرد، وجهر 

امللفوظ فيه مب� ك�ن من اأمر االأ�سح�ب، فقد انفعلوا 

بخط�ب االإ�سكندرّي وتف�علوا معه، وحّولوا اقتن�عهم 

عمـــال وت�أّثرهم اإجنـــ�زا، فمنحـــوا االإ�سكنـــدرّي م� 

ك�ن حتـــت اأيديهـــم من �س�مت املـــ�ل دون ن�طقه يف 

جممعهم ذاك.      

خامتة

 اإّن �سخ�سّيـــة االإ�سكنـــدرّي يف هذه املق�مة �سكل ف�رغ 

يحـــّل فيه كّل مكـــّد حمتـــ�ل ي�ستعمل اخلطـــ�ب واأ�س�ليب 

املغ�لطـــة والت�سليـــل لتحفيـــز ال�س�مـــع على اإجنـــ�ز فعل 

والعدول عـــن اآخر مثلم� حّل فيه �س�بقـــ� ال�سف�سط�ئّي يف 

الثق�فـــة اليون�نّيـــة والطفيلـــّي يف الثق�فة العربّيـــة. بل اإّن 

االإ�سكندري ين�سو عنه عبـــ�ءة ال�سخ�سّية الورقّية ليحيل 

على كّل من ي�سعى اإىل االإقن�ع والت�أثري بوا�سطة اخلط�ب، 

موّظف� كّل م� فيه من �سور.

 
(4(

  ولئن ك�نت �سور اخلط�ب ت�سرتك يف كونه� عدوال

�سوتّي� اأو تركيبّي� اأو داللّي� اأو توا�سلّي� ف�إّنه� ت�ستغل حج�جّي� 

ا�ستغـــ�ال متف�وت�، وتتحّول ط�قتهـــ� اجلم�لّية م�سدرا من 

م�س�در الت�أثري واالإقن�ع. وتعطي مفعوال حج�جّي� خمتلف 

القـــّوة مـــن �سورة اإىل اأخرى ومن �سيـــ�ق اإىل اآخر، فتوؤّثر 

يف القلوب، وتـــوؤّدي العقول اإىل االإذع�ن اأو تزيد يف درجة 

ذلك االإذع�ن، وحتّفز على الفعل. وي�ستمّد الكالم قدرته 

علـــى النف�ذ من هـــذا املفعول احلج�جّي الـــذي تزّوده به 

�سور اخلط�ب.

)4) يرف�ش فرن�سوا را�ستيي تعريف اال�ستع�رة ا�ستن�دا اإىل مفهوم العدول.
François Rastier, Rhétorique et interprétation des figures, in 
Figures de la figure, Sémiotique et rhétorique générale, Presses 
Universitaires de Limoges, 2008, p. 86.
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وتـــوؤّدي هـــذه النتيجـــة اإىل ته�فـــت ت�سنيـــف �سور 

اخلط�ب �سنفني متق�بلـــني وظيفّي�: �سورا �سعرّية جتري 

اإىل االإمتـــ�ع، وجمـــّردة مـــن كّل بعـــد حج�جـــّي. واأخرى 

حج�جّية جتري اإىل االإقن�ع، وجمّردة من كّل بعد جم�يّل. 

ف�لوظيفت�ن االإمت�عّية واالإقن�عّية م�ثلت�ن ب�لقّوة يف �سور 

، فلكّل �سورة وجه�ن متالزم�ن تالزم الوجه 
(1(

اخلطـــ�ب

والقفـــ�، وهم� الوجه اجلمـــ�يّل والوجه التـــداويّل. ويظّل 

لل�سي�ق ف�سل الف�سل بينهمـــ�، وبي�ن التف�وت يف درج�ت 

ح�سور كّل منهم� يف ال�سورة الواحدة، والتمييز بني وهج 

بعـــد وخفـــوت اآخر. ويعـــ�سد البعد اجلمـــ�يّل يف ال�سورة 

املقـــ�سد التـــداويّل ويكون لـــه عون� يف بعـــ�ش ال�سي�ق�ت. 

ويعـــ�سد البعد التـــداويّل املقـــ�سد اجلمـــ�يّل ويكون منه 

مبنزلـــة ال�سنـــد يف �سي�قـــ�ت اأخرى. واعتـــب ريبول لهذه 

االأ�سبـــ�ب ال�سورة منحة اإمت�عّية ومتعـــة اأ�سلوبّية لتمرير 

احلّجة، ف�إذا ك�نت احلّجة هي االإ�سفني ف�إّن اأداة دّقه� هي 

. واإذا ك�نت البالغـــة اليوم ت�سعى اإىل تو�سيع 
(2(

الـــ�سورة

املنطقة الو�سطى التي ت�سرتك فيه� بالغة االإمت�ع وبالغة 

االإقن�ع اأو االإن�س�ئّية واحلج�ج، ف�إّنه ميكن القول: اإّن �سور 

اخلطـــ�ب متّثل ع��سمـــة املنطقة الو�سطـــى امل�سرتكة بني 

بالغة االإمت�ع وبالغة االإقن�ع. 
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