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استهالل أنسـاق

من أجل تفكير نسقي
�سعيد يقطني ـ املغرب
ال ميك���ن للم���رء �إال �أن يغتب���ط ب�ص���دور جملة عربية
جدي���دة؛ فع���دد املج�ل�ات العربي���ة ،يف كل الأقط���ار
العربية ،ال ي���كاد ي�ساوي ما ي�ص���در يف �أ�صغر بلد �أوربي،
كما ال ميكن للمرء نف�سه �إال �أن يفرح ب�صدور جملة عربية
�أكادميية ر�صينة ،ومع كرثة املجالت الأكادميية العربية؛
ف�إنه���ا ال ت�صل كلها �إىل امل�ست���وى العلمي الذي يتحقق يف
من�شورات �أكادميية جلامعة غربية واحدة.
لق���د كان م�ص���در الف���رح والغبطة لدي ه���و توا�صلي
مبجل���ة «�أن�س���اق» القطري���ة ،واطالع���ي عل���ى مواده���ا
وت�صميمها اجلميل ،فب���دا يل من خالل اختيار»العنوان»
�أن هناك توجه���ا جديدا ،يف البح���ث الأكادميي العربي،
وظهر يل من خالل �أ�سماء الهيئات الإدارية واال�ست�شارية
والعلمي���ة �أن ثمة جدي���ة يف الت�صور وطموح���ا يف الر�ؤية،
واختيارات موفقة عربت عنهما كلمة الدكتور عبد العزيز
ب���ن عبد اهلل ب���ن تركي ال�سبيعي بج�ل�اء .وكل ذلك يعزز
هدف���ا حمددا ه���و االرتقاء مب�ست���وى البح���ث الأكادميي
العربي �إىل امل�ستوى العاملي ،ولي�س هذا بغريب عن جامعة
قط���ر التي كانت دائما وراء املبادرات اجلديدة واجلادة،
�سواء يف ا�ستقطاب الأطر املن�شغلة بالبحث العلمي� ،أو يف
تد�شني م�شروعات التطوير والتغيري والتجديد.
يق���ول مثل مغربي�« :أخبار ال���دار ،تبان (تظهر) من
باب الدار» ،وباب دار املجلة عتبتها�« :أن�ساق» .وحني تكون
هذه العتبة من باب «ق�سم اللغ���ة العربية و�آدابها» ،يت�أكد

مل���ن يع���رف دار الثقاف���ة العربية احلديث���ة واملعا�صرة �أن
مدخلها كان وال يزال هو اللغة العربية و�آدابها ،لقد كانت
�أق�س���ام اللغة العربية و�آدابه���ا و�شعبها يف الوطن العربي،
دائما ،واجه���ة �أ�سا�سية للمبادرات اجل���ادة لتطوير اللغة
العربي���ة ومدخال �أ�سا�سيا لتجدي���د الأ�سئلة الثقافية منذ
ع�ص���ر النه�ضة �إىل الآن .وها ه���ي «�أن�ساق» ،وهي ت�صدر
من ق�س���م العربية ،توا�ص���ل امل�سري ،وتدع���و �إىل التطوير
والتجديد.
اختي���ار ه���ذه «العتبة» عنوانا للمجل���ة يعلن عن توجه
جديد يف البحث الأكادميي العربي .فالأن�ساق ،والن�سقية،
والنظرية العامة للأن�ساق ،منذ جمهودات «بريطاالنفي»،
و�صوال �إىل اجتهادات «هربرت �سيمون» مرورا بعطاءات
«نيكال����س لوم���ان» ،و»دو رو�سن���ي» و»�أنط���وان لوم���وان»
و�سواه���م باتت جت�سيدا لإب���دال معريف جديد يف خمتلف
االخت�صا�ص���ات والبحوث العلمية املعا�ص���رة� .إن الع�صر
املع���ريف ال���ذي نعي�ش فيه ه���و ع�صر «الأن�س���اق» بامتياز،
وبدون ممار�سة التفكري الن�سقي ،وما يت�صل به من تنظيم
ن�سقي ال ميكننا �إال �أن نظل على هام�ش هذا الع�صر.
م���ا �أكرث املج�ل�ات الأكادميية املحكمة عل���ى امل�ستوى
العربي ،لكنها لي�ست �س���وى �صفحات لرتقية «الباحثني»،
ولي�س���ت جم�ل�ات للبح���ث العلم���ي ،كم���ا �أن �أغل���ب هذه
املجالت ت�ض���م هيئات ا�ست�شارية وعلمي���ة ،ولكنه معطلة
�أو كاملعطلة.
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�إن الوعي البحثي لدى الأكادميي العربي ما يزال رهني
العمل الف���ردي ،و�أ�سري املقارب���ات التحليلية ومل يتعداها
�إىل اعتم���اد املقارب���ات الن�سقي���ة لأ�سب���اب ال ح�صر لها،
ومل نخ�ض ب�صددها �أي نقا�ش ،بل �إننا غري مهتمني بتلك
الأ�سباب نهائيا .وبدون اعتماد التفكري الن�سقي ال ميكننا
حتقيق االنتقال �إىل امل�ستوى العلمي املطلوب.

امل�شاركة يف ما ي�شغل الآخرين �سنظل مبن�أى عن املواكبة،
بل���ه اللح���اق �أو امل�ساهم���ة يف البح���ث العلم���ي .وال يت�أتى
التحفي���ز والتوجي���ه �إال بالتفك�ي�ر والعم���ل اجلماعي�ي�ن،
ويفر����ض عليه���ا هذا ط���رح ال�س����ؤال :مل���اذا ال نتوفر على
«مدار����س» علمية لها خ�صو�صيتها وم�ساهمتها يف البحث
العلمي على امل�ستوى العربي؟

ولع���ل �أوىل املهام الت���ي ميكن �أن يتفت���ق عنها طموح
جمل���ة الـ»�أن�س���اق» ،ويجعلها من بني مقا�ص���ده املركزية،
�أن ت�سه���م يف تكوي���ن «جمتمع علمي» (م���ن هيئات املجلة
والباحثني والطلبة) ،يلتف حولها ،وي�شارك يف «ن�سقيتها»
وتطوي���ر م�شاريعه���ا ،م���ن خالل اق�ت�راح ملف���ات خا�صة
تعد يف نط���اق ور�شات عم���ل جماع���ي ،وتن�صب جمتمعة
عل���ى ق�ضايا البحث العلمي ،وف���ق برنامج ـ م�شروع هدفه
امل�شاركة يف و�ضع ت�صورات موحدة حول ق�ضايا خمتلفة.

�إن العمل اجلماعي امل�ؤ�س�س على ر�ؤية ن�سقية للتفكري
والبح���ث يفتح ب���اب النقا����ش لتحديد الأولوي���ات ،ور�سم
خط���وط الت�ص���ورات ،و�إ�ش���راك ذوي االخت�صا�ص���ات،
واالنفت���اح عل���ى خمتل���ف الكف���اءات ،لتحقي���ق الغاي���ات
والطموحات ،وميكن يف هذا الإطار لق�سم اللغة العربية يف
كلية الآداب والعلوم �أن ي�شرك كل �أق�سام الكلية واجلامعة
يف ه���ذا امل�شروع املفتوح عل���ى كل االخت�صا�صات ،ويوجد
اجل�س���ور بينها من املنظور الن�سقي عينه ،ت�أكيدا لريادته
الثقافي���ة ،وتدعيم���ا ملبادرت���ه العلمي���ة .و�أرى �أن رئي����س
التحرير بتفاعليته الإيجابية ،وقدرته على التوا�صل� ،إىل
جانب الطاق���م الإداري للمجلة ،قادران على حتقيق هذا
االنفتاح والتفاعل.

ميكن لهذا املحور املت�ص���ل بالتنظيم الن�سقي الذاتي
�أن يحت���ل ن�صف جمه���ودات املجلة ،وي�سع���ى �إىل حتقيق
م���ا ميكن اعتب���اره مرحلة الإع���داد لـما ميك���ن �أن يكون:
«مدر�س���ة الدوحة» .وميكن لزاوي���ة «الرتجمات» �أن ترفد
هذا املحور ،وتغذيه بتقدمي الدرا�سات العلمية الر�صينة.
وينفت���ح املح���ور الثاين على ما ي�صل املجل���ة من درا�سات
خمتلفة ال تهمها بالدرجة الأوىل «الرتقية» ،ولكن الإ�سهام
يف هموم البحث العلمي.
�إن �أغل���ب املج�ل�ات الأكادميية العربي���ة لي�ست �سوى
من�ص���ات ملا ي�صل عرب الربيد الإلكرتوين ،وال دور لها يف
التحفي���ز على التفكري �أو التوجيه �إىل البحث يف الق�ضايا
الت���ي ت�شغل ب���ال العلم���اء على امل�ست���وى العامل���ي ،وبدون
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ب���دون الطموح الوا�س���ع ال ميكن حتقي���ق امل�شروعات
الرائدة ،واملبادرات الإيجابي���ة ،و�أرى �أن «�أن�ساق» م�ؤهلة
لأداء ه���ذا ال���دور يف املج���ال الأكادمي���ي العرب���ي ال���ذي
ال تنق�صه الكفاءات ،وال الإمكانات ،وال اال�ستعداد ،ولكن
ينق�صه التخطيط ،والتدبري ،والتوجيه .و»�أن�ساق» بوعيها
ب�أهمي���ة ه���ذه الأدوار ،ميكنه���ا الإ�سه���ام يف حتقيق هذا
الطم���وح العربي :االنخ���راط يف البحث العلم���ي وتطوير
الوعي بالأن�ساق ،والبحث فيها.
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متون أنساق
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د� /سامي ح�سني علي الق�صو�ص
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ملخ�ص البحث:
ننطل���ق يف درا�ستن���ا هذه م���ن فر�ضية واحد ٍة ت���رى �أن املفارقة ِ
كن � ْأن يكونا مبثاب���ة الوجهني لعمل ٍة
وخ َطاب ال ِّ
����ض ِّد مُي ُ
وجه من الوجهني ُ
واحد ٍة؛ وال نعني بذلك �أنهما متطابقان؛ بل هما ي�شكالن قيمة واحدة ،فكل ٍ
تظل له مالحمه و�صوره التي
ال تتطابق مع �شكل ومالمح الوجه الآخر لهذه العملة.
ملو�ضوع ٍ
واحد ه���و الت�ضاد مبعناه العام ،وهما بنيتا تخاط���ب متحول ٍة ومتولد ٍة عن بنية
�إذن؛ هم���ا �صورت���ان خمتلفتان
ٍ
���ب حموري���ة هي الت�ضاد؛ �إ ّال �أن بني البنيتني ُعموم ًا وخ����صو�ص ًا؛ فخطاب ال�ضد –بو�صفه ظاهرة – �أع ُّم و� ُ
تخاط ٍ
أ�شمل من
اب ِ�ض ٍّد جتلى من خالل عدد من الآليات والتقنيات
املفارق���ة؛ ذل���ك �أن اخلطاب ال�شعري لنزار قباين  -يف عموم��� ِه – ِخ َط ُ
احلديثة التي كان من �أبرزها �آلية املفارقة مبختلف مالحمها.
و�إن بيان االئتالف واالختالف بينهما �سيكون من خالل درا�سة كل حمور على حد ٍة ،مع بيان م�سلك ح�ضور ك ّل منهما،
ول���ن تكون ال���درا�سة درا�سة مقارنة بينهما؛ بقدر ما هي مقاربة حتليلية نقدية تك����شف عن مالمح املفارقة من جهة ،وعن
ح�ضور خطاب ال�ضد ب�أ�شكاله و�أمناطه من جهة �أخرى .
و�سنعتمد يف درا�ستنا لهذا املو�ضوع النقدي على املنهج الو�صفي التحليلي مع اال�ستفادة من املنهج النف�سي للك�شف عن
دوافع ال�شاعر نزار قباين يف توظيفه للمفارقة ِ
ال�ض ِّد يف كثري من ق�صائده ال�شعرية.
وخ َطاب ِّ
الكلمات املفاتيح:
املفارقة ،خطاب ،ال�ضد� ،شعر ،نزار قباين ،االختالف ،نقد
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«Irony» and «Discourse of Antithesis» in Nizar Qabbani s Poetry:
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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:
ن����ش�أ م�صطلح املفارقة يف �إطار فل�سف���ي ،والواقع �أنه
مل يف���ارق هذا الإطار على مر الع����صور حتى يومنا هذا،
وق���د ورد ه���ذا اال�صط�ل�اح ( )Eironeiaيف جمهوري���ة
�أفالط���ون ،وه���و ا�صط�ل�اح ( )Ironyنف����سه يف اللغ���ة
الإنكليزي���ة ،ويعني املفارقة .ويف البح���ث عن �أ�صل معنى
املفارق���ة جن���د ت�شابه��� ًا وا�ضح ًا ب�ي�ن الكلم���ة الإغريقية
(�إيرونيئيا) مبعنى :الرياء ،والت�صنع ،والتمثيل ،والهجاء
وال�سخري���ة ،وجتري���د اخل����صم م���ن املمي���زات بطريقة
هزلي���ة ،وبني ( )Paradoxosالتي ت���دل على التناق�ض
(((
الظاهري على �سبيل املجاز.
ويق���ال�« :إن الكلم���ة مل تظه���ر يف اللغ���ة الإجنليزي���ة
بو�صفه���ا م�صطلح��� ًا �إال �أوائ���ل الق���رن ال����ساد�س ع����شر
(1502م) ،ولكنه���ا مل جتد �سبيلها �إىل اال�ستعمال العام
�إال يف نهاي���ة القرن الثام���ن ع�شر ،و�أوائ���ل القرن التا�سع
ع����شر»(((؛ غري �أن اللغة الإجنليزي���ة كانت غنية بعبارات
�سائ���رة يف اال�ستعم���ال اللفظي ميكن �أن ُتع���د مفارقة يف
طور التكوين مثل :ي�سخر ،ويهز�أ ،و ُيعيرّ  ،ويغمز ،ويتهكم،
(((
ويزدري ،ويحتقر ،ويهني.
ومل يع���رف النقاد العرب ا�صطالح (املفارقة)مبعناه
احلديث ،و�إن كانوا« :قد �أح�سوا بخ�صو�صية الكالم الذي
ي���راوغ ويهرب م���ن حتديد املعن���ى� ،أو يقول �شيئ��� ًا ويعني
�شيئ ًا �آخر ،ومن ثم كان كالمهم عن التهكم ،وال�سخرية،
ولطائ���ف القول ،واملدح مبا ي�شبه ال���ذم ،والذم مبا ي�شبه
امل���دح� ،إىل غري ذل���ك من الفنون البياني���ة البديعية التي
((( ينظر دي� .سي.ميوك :مو�سوعة امل�صطلح النقدي ،املفارقة ،ترجمة :عبد الواحد
ل�ؤل�ؤة ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت ،لبنان ،ط1، 1993م� ،ص
.27
((( نبيلة �إبراهيم :املفارقة ،جملة ف�صول ،جملد  ،7العددان الثالث والرابع (�إبريل
– �سبتمرب)1987 ،م� ،ص.140
((( ينظر دي� .سي.ميوك :مو�سوعة امل�صطلح النقدي ،املفارقة� ،ص.28

تق���وم على التالع���ب باللغة على نحو خ���ا�ص»((( ،وميكن
الق���ولَّ � :إن ا�صطالح املفارقة مل يرد بلفظه يف اال�ستعمال
اللغ���وي �أو الأدب���ي �أو النق���دي عن���د الع���رب قب���ل الفرتة
احلديث���ة؛ فق���د وردت ا�صطالحات �أخ���رى حملت جزء ًا
من داللت���ه ،كما �أن الل�سان العربي م���ار�س هذا الأ�سلوب
مم���ار�سة جلية على م���ر الع�صور يف �شعره ون�ث�ره� ،إِ ْن يف
كتابات اجلاحظ على �سبيل املثال� ،أو ق�صائد �أبي العالء
املع���ري ع���ن الك���ون والإن����سان ،واملقام���ات ،وغ�ي�ر ذلك
جماالت وا�سعة للبحث والدرا�سة من هذا املنطلق(((.
وقد جرى حتول جذري يف داللة امل�صطلح « :فلم تعد
املفارقة جمرد و�سيلة للتعبري عن معنى �أو موقف ما ،و�إمنا
منهج ًا له كل موا�صفات املنهجية العلمية ومقوماتها»(((.
وكلم���ة (مفارقة) كما ي���رى «مي���وك» :ال تعني اليوم
ما كان���ت تعنيه يف ع�صور �سابقة ،وال تعني يف قطر بعينه
كل ما ميك���ن �أن تعنيه يف قطر �آخ���ر ،وال تعني يف ال�شارع
كل ما ميكن �أن تعنيه يف قاعة الدر�س ،وال عند باحث كل
ما تعنيه عن���د باحث �آخر؛بل املفارقة عند ميوك مبعناها
احلدي���ث :طريق ٌة يف الكتابة تريد �أن ترتك ال�س�ؤال قائم ًا
عن املعن���ى احلريف املق�صود ،فثمة ت�أجيل �أبدي للمغزى،
فالتعري���ف الق���دمي للمفارقة ق���ول �شيء والإيح���اء بقول
نقي�ض ِه قد جتاوزت ُه مفهومات �أخرى ،فاملفارقة قول �شيء
بطريقة ت�ستث ُري ال تف�سري ًا واحد ًا ،بل �سل�سلة ال تنتهي من
((( .
التف�سريات
وهذه ه���ي التفكيكية القائمة على الإرجاء والتناق�ض
والنهائي���ة الداللة؛فاملفارق���ة به���ذا املعن���ى ال تبح���ث يف
((( نبيلة �إبراهيم :املفارقة� ،ص.140
((( ينظر خالد �سليمان :نظرية املفارقة ،جملة �أبحاث الريموك ،الأردن ،جملد ،9
العدد 2، 1992م� ،ص.66-67
((( خالد �سليمان :نظرية املفارقة�،ص .63-64
((( ينظر دي� .سي .ميوك :مو�سوعة امل�صطلح النقدي ،املفارقة� ،ص،19هيثم حممد
جديتاوي ،املفارقة يف �شعر �أبي العال املعري ،درا�سة حتليلية يف البنية واملغزى،
الطبعة العربية ،م�ؤ�س�سة حمادة للدرا�سات اجلامعية والتوزيع ،دار اليازوري،
الأردن2012 ،م� ،ص.20-21
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جماليات الن�ص بقدر ما هي تدابري مر�سومة لفتح الن�ص
على ف�ضاءات متنا�سلة من املعاين غري املنتهية.
«وملّا كانت املفارقة  -ممار�سة  -متلك تاريخ ًا طوي ًال
ميت���د �إىل ع����صور الأدب الأوىل؛ ف�إ ّنه���ا :ت�ستع����صي على
التعريف الواحد الذي يجمع مفاهيم الأدباء والنقاد لها،
�أو ي�ضم كل �أنواعها ودرجاتها ،ومن هنا ف�إنه ال غرابة �إذا
ر�أينا تعريفاتها تتعدد وتتباين ،وال غرابة �إذا بقي مفهوم
النُّقاد لها غام�ض ًا �أو متعدد ًا �أو غري م�ستقر» (((.
وهن���اك من ي���رى �أنه م���ن ال�صعوبة مب���كان حماولة
و�ضع تعريف حمدد ودقيق للمفارقة؛ فهذه املحاولة �أ�شبه
ما تك���ون بالإم����ساك بال�ضب���اب ،ولي�س ب���كاف � ّأن ُنعرف
املفارقة ب�أنّها الكالم الذي يقول �شيئ ًا و َيعني غري ُه ،ورمبا
كان م���ن التب�سيط املخل �أن نع���رف املفارقة ب�أنها ترف�ض
املعنى احلريف للكالم ل�صال���ح املعنى الآخر� ،أو بالأحرى
ع�ب�ر عنهُ؛((( فاملفارقة تقوم عاد ًة
املعنى ِّ
ال�ض ِّد الذي مل ُي ْ
ال�ض ِّد،
ال�ض ِّدية الظاهرية؛ لأنها تعتم���د على وجود ِّ
عل���ى ِّ
وتق���ر -يف الوق���ت نف�سه  -ب����ضرورة املعن���ى احلريف ،و:
ال�ض ِّدين مع ًا �إذ يبدو �أب�سطها
«تتفاوت املفارقة يف جمعها ِّ
ال�ض ِّدية اللفظي���ة  /اللغوية و�أبعده���ا يتناهى يف التعقيد
ِّ
»(((.
ليبلغ بها ال�صورة الكلية للن�ص
كم���ا �أنه لي�س من ال����ضروري�« :أن تقت����صر املفارقة
على املفارقات اللفظية؛ �إذ من املمكن �أن ي�ستغرق الكاتب
يف ع���امل �أ�سطوري رح���ب ،بحيث يبدو �أن���ه منف�صل كلية
عن الواقع .ويف ه���ذه احلالة ال تكون املفارقة جمرد حيل
(((
لفظية ،بل يحت�شد فيها ر�صيد هائل من الفكر».
وقد حاول ع�صام �شحادة تب�سيط تعريفها واخت�صاره،
فذه���ب �إىل �أن املفارق���ة  « :فيه���ا معن���ى االزدواجي���ة يف
((( املرجع نف�سه� ،ص .37
((( ينظر ,نبيلة �إبراهيم ،املفارقة� ،ص.133
((( ( )4علي ع�شري زايد :عن بناء الق�صيدة احلديثة ،مكتبة دار العروبة ،الكويت،
� ،1981ص.138
((( نبيلة �إبراهيم :املفارقة� ،ص .139
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اال�ستماع من قبل املخاطب الذي يدرك ب�أن ظاهر اللفظ
ال ي�صل���ح له معن���ى وفق ال�سي���اق ال���ذي وردت فيه ،ومن
���ى مناق�ض للمعنى
َّثم يعني ذل���ك �أن هذا التعبري له معن ً
احلريف املعجمي»(((.
�إذن هو �شكل من �أ�شكال التورية التي تقوم على �إيهام
املتلق���ي �أن املتكلم يريد املعنى القريب؛ولكنه يريد املعنى
البعيد؛فاللفظ املهمل هو املق�صود ال ما ا�ستعمله املتكلم؛
ذل���ك �أن اللفظ الظاه���ر بنية ت�سعى �إىل �إيه���ام ال�سامع؛
وتوجيه���ه �إىل خالف املق�صود؛ ويف هذا التمويه والإيهام
والتوجي���ه والت�سرت واخلداع واحليلة ما يكفي لإنتاج داللة
(((
غري متو َقعة.
وم���ن خالل التعريفات ال�سابق���ة للمفارقة يرى خالد
�سليمان ب�أن هناك عنا�صر م�شرتكة بينها تتمثل يف:
�أو ًال :ال���كالم الذي يتم تن�سيق���ه يف منظومة معينة،
بحي���ث ي����ؤدي ال َّدال يف ه���ذه املنظومة مدل���والت �سياقية
نقي�ضة ملدلوله املعجمي.
ثاني���اً :الر�سالة ،وهي ما حتمل���ه املفارقة من املعاين
�أو الدالالت النقي�ضة للداللة املعجمية الظاهرة� ،أو ما تود
املفارقة �أن حتققه يف نف�س �صاحب الب�صرية من ر�ؤية.
ثالث���اً� :صاحب الب�صرية ،وه���و الطرف الذي حتقق
ر�سال���ة املفارقة نف�سها لديه ،وينح�صر �صاحب الب�صرية
هذا يف واحد �أو �أكرث من الأطراف:
 -1الب���اث� :إن احلدي���ث ع���ن �صان���ع املفارق���ة يب���د�أ من
امله���اد الفك���ري واحل����ضاري ال���ذي يغذي ح����س من
((( املفارقة اللغوية يف معهود اخلطاب العربي (درا�سة يف بنية الداللة) ،اجلامعة
الإ�سالمية العاملية ،ماليزيا،جملة الأثر ،العدد العا�شر� ،ص.2
((( وهذا املفهوم ن�ستطيع �أن نزعم ب�أنه �أقرب �إىل �آلية التورية كما وردت يف الدر�س
العربي عند زكي الدين بن �أبي الإ�صبع يف كتابه حترير
الرتاثي
البالغي
ّ
ّ
ّ
التحبري�،أو تقي الدين بن حجة احلموي يف كتابه خزانة الأدب ،وقد راجعنا
كتاب منهاج البلغاء و�سراج الأدباء حلازم القرطاجني و�ألفينا حديث ًا يف منتهى
التحقيق والعرفان عن حيلة املتكلم يف ا�ستدراج املتلقي؛ بل �إن حديثه عن
املراوغة واالحتياط يف �إقناع ال�سامع وا�ستلطافه جتاوز نظريات التلقي الغربية
بكثري.
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ل���ه اال�ستعداد الأ�صي���ل لها ،ولي����س يف و�سع �أي كاتب
�أو فن���ان �أن ي�صل �إىل هذه احلال���ة ،و�أن يكون من َّثم
َ�صانع��� ًا ماهر ًا للمفارقة؛ و�إمنَّا تتحق���ق املفارق ُة على
ي���د الفنان ال���ذي يجري يف دم���ه الإح����سا�س العميق
باخلدع���ة الكربى يف احلياة .ومثل هذا ال�شخ�ص هو
الذي ي�ستطيع �أن يلعب ب�أ�سلوب املفارقة على امل�ستوى
اجلمايل ال الأخالقي ،حمدث ًا لنف����سه ولغريه مزاج ًا
ممتع ًا جذ ًال ومرح ًا ،و� ْإن كمن وراء هذا كله �إح�سا�س
���ب ح��� ٌر بال��� َّدال
عمي���ق بالأمل(((�.إذن؛فاملفارق���ة لع ٌ
واملدلول لتولي ِ
���د داللة جمالية ،و�إي����صال ر�سالة غري
َ
منتظ���رة �إىل متل���قٍ يحتاج �إىل �إعم���ال الفكر و�إكداد
النظر لفك �آليات هذه املراوغة.
 -2املتلق���ي :حتتاج املفارقة �إىل قارئ متميز ،ي�ستطيع �أن
ي�ستك�شف ما يخبئه له الن����ص؛ فاملفارقة تتطلب من
الق���ارئ الإمعان ال�شديد يف اللغة وحركتها ،حتى يتم
ٌ
�ضحك لدى
ل���ه �إدراك املعن���ى يف هدوء .ف�إذا ح���دث
القارئ يف �أثناء ذلك ،ف�إمنا هو َ�ض ِح ٌك َهادئ ُي�ساعد
(((
على �إطالة الت�أمل يف احلياة.
 -3ال�ضحي���ة وه���و الط���رف ال���ذي يق���ع علي���ه م�ضم���ون
(((
املفارقة.
وتتع���دد �أ�شكال املفارقة و�أهدافها؛ فقد تكون �سالح ًا
للهج���وم ال�ساخ���ر ،وق���د تكون �أ�شب���ه ب�ست���ار رقيق ي�شف
عم���ا وراءه م���ن هزمية الإن����سان ،ورمب���ا �أدارت املفارقة
ظهره���ا لعاملن���ا الواقعي وقلبت���ه ر�أ�س ًا عل���ى عقب ،ورمبا
كان���ت املفارق���ة ترمي �إىل �إخ���راج �أح�شاء قل���ب الإن�سان
ال�ضحية ل�ن�رى ما فيه من متناق����ضات ،وت�ضاربات تثري
ال�ضحك(((.
((( ينظر خالد �سليمان ،نظرية املفارقة�،ص  ،64نبيلة �إبراهيم  :املفارقة� ،ص135-

.136
((( ينظر نبيلة �إبراهيم� ،ص.139
((( خالد �سليمان  :املفارقة والأدب� ،ص.18
((( ينظر نبيلة �إبراهيم� ،ص .131، 132، 141

ومم���ا يزيد الأمر تعقي���د ًا �أن املفارق���ة ترتبط بكثري
م���ن �أ�شكال التعب�ي�ر الفن���ي؛ فه���ي ُتع���د خليط��� ًا من فن
الهجاء وف���ن ال�سخرية وفن العبث والف���ن ال�ضاحك ،مع
ما بينه���ا من تقارب يف اال�ستعمال والداللة �إال � ّأن لكل فن
خ�صائ����ص ُه التي يتحدد بها ،ولكن عندما حتتاج املفارقة
�إىل ق���در من كل فن من هذه الفنون ،ف�إن كال منها يبتعد
عن ا�ستقالليته لي�ؤدي مع غريه دور ًا جديد ًا(((.
وكما تتمي���ز املفارقة ع���ن �أ�شكال ال�ضح���ك اللغوية،
كذل���ك تختلف عن الأبنية اللغوي���ة التي تقوم على �أ�سا�س
الت�شكيل املج���ازي ،مث���ل :اال�ستعارة والرم���ز والتمثيل..
�إل���خ ،فهذه الأبني���ة اللغوية ،حتى و�إن كان���ت حتتوي على
عن����صر املفارق���ة� ،إال �أ َّنه���ا تخت���زل فك���ر �صاحبه���ا يف
مقاب���ل �صنع ال����شكل؛ وف�ض ًال عن هذا فه���ي ت�ساعد على
(((
�إغالق املعنى.
ولع���ل �أهمي���ة املفارق���ة يف الأدب م�س�أل���ة ال حتتم���ل
اجلدل؛ ف���الأدب يف جميع جوانبه يت����صف باملفارقة من
حيث اجلوه���ر ،ولو �أردنا �إح�صاء م�شاهري ال ُك َّت ِ
اب الذين
تتميز �أعمالهم بوجود املفارقة لكان علينا �أن ن�سرد قائمة
والعاملي ،كاجلاح���ظ ،وبديع
���ي
ّ
طويل���ة يف الأدب�ي�ن العرب ّ
الزم���ان الهمذاين ،و�أبي حيان التوحي���دي ،وهومريو�س،
و�آي�سخلو�س ،و�أفالطون ،وه���ورا�س ،و�شك�سبري ،وموليري،
وغريهم(((.
وتتك���ئ املفارق���ة على عملي���ة ت�صويرية ب�ي�ن طرفني
�أحدهم���ا تراث���ي والآخ���ر مع���ا�صر؛ ميث���ل الرتاث���ي فيها
الداللة الرتاثية احلقيقية والثابتة ،يف حني ميثل املعا�صر
الدالل���ة الرمزية التي �أنتجه���ا ال�شاعر ليزاوج بينها وبني
الدالل���ة الرتاثي���ة؛ ذلك �أنه م���ن و�سائل ال�شاع���ر للتعبري
ع���ن معاناته ،واغرتابه عن جمتمعه امل�شابهة بني مواقف
الإن�سان املعا�صر ،ومواقف �سابقيه.
((( املرجع نف�سه�،ص .132
((( ينظر نبيلة �إبراهيم� ،ص .139
((( ب�سام قطو�س  :ا�سرتاتيجيات القراءة ،دار الكندي للن�شر والتوزيع ،اربد ،الأردن،
1999م� ،،ص .81
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مالمح املفارقة يف �شعر نزار قباين:
مل تك���ن املفارق���ة عن���د ن���زار قب���اين �سم ًة ب���ارز ًة يف
ٍ
مبوقف جوهري يرى التناق�ض
�شعره ،و�إِ ْن كانت مرتبط ًة
واالختالف يتماه���ى يف كل مظاهر احلياة؛ و�إمنا �صارت
املفارق���ة عنده تنبع من ت�أم�ل�ات را�سخة وم�ستقرة داخل
ال���ذات ،وهي ت�أتي ذات طابع غنائي وعاطفي ت�صدر عن
ذه���ن متوقد ،ووعي �شديد بال���ذات((( ،وما يدور حولها؛
وبهذا ف����إن املفارقة الرومان�سية عنده ه���ي الو�سيلة التي
ي�سمو فنه عن طريقها �إىل معارج اخللود.
وجتل���ت املفارقة يف �شعره يف عدد م���ن املظاهر التي
�ستق���وم ال���درا�سة با�ستجالئه���ا وتق���دمي الأمثل���ة عليها،
وجت���در الإ�شارة �إىل �أن التق�سي���م ال���ذي ا�ستقر�أت���ه م���ن
دالالت املفارق���ة يف �شعره ،وما حتمله من مواقف ومعان،
يل كرث ًة وقل ًة بح����سب ح�ضور ِّ
�أتي���ت به���ا يف �شكلٍ تناز ّ
كل
َمل َم ٍح من مالمحِ ِ ها مت�سل�سلة على النحو الآتي:
( �أ ) املفارق��� ُة عنوان���اً:ال تنف���ك املفارق���ة يف العنوان عن
امل�ت�ن ال�شعري /الق�صيدة؛ ب�سب���ب عالقة العنوان
بها ه���ي« :عالق���ة انتم���اء داليل ،لأن الداللة التي
���ح حمكوم ًا عليها
تث ُريها الوح ُ
���دات واملقاط ُع �أ�صب َ
بفل�سف��� ِة االنتماء �إىل احلقل الداليل الرئي�س الذي
(((
ي�شغل ُه الف�ضاء الدراموداليل للعنوان».
لق���د ورد يف �شعر ن���زار قباين عد ٌد م���ن الق�صائد
����ض
الت���ي ت����شي عناوينه���ا بوج���ود ت����ضاد �أو تناق ٍ
���م عل���ى ال�سخري���ة والتهك���م واال�ستخف���اف،
قائ ٍ
ومن تل���ك العناوين :خبز وح�شي����ش وقمر ((( ،من
يومي���ات كل ٍ
���ب مثق���ف((( ،همجي���ة ال�شفت�ي�ن(((،
((( ينظر نبيلة �إبراهيم  :املفارقة� ،ص .123
((( ب�شري تاوريرت� :سيمائية العالمة يف ق�صيدة املهرولون لنزار قباين ،جملة الأثر،
كلية الآداب واللغات ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،العدد الرابع ،ماي2005 ،م� ،ص
.159
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة  :اجلزء الثالث�،ص .15-25
((( الأعمال ال�شعرية الكاملة  :الكتاب الرابع والع�شرون�،ص .50
((( امل�صدر نف�سه ،اجلزء الأول ،الكتاب الأول� ،ص .158
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�أعنف ح ٍ
���ب ِع�شت ُه((( ،اغت����صاب �سيا�سة((( ،ثورة
الدجاج(((،الل�ؤل�ؤ الأ�سود(((�..،إلخ .ولعل الت�صادم
والت����ضاد ب���ار ٌز م���ن �أول ملح ٍة موجهة جت���اه البنية
اللفظية لعنوان الق�صيدة؛ فاخلبز ارتبط يف ذهن
الأمم ال�سامية بقدا�سة خا�صة ما زلنا جند �آثارها
يف �أيام النا�س هذه ،واحل�شي�ش من اخلبائث ،ووجه
املفارقة يف العن���وان تبدو يف �أن املاليني يف ال�شرق
ال تلتق���ي باخلبز �إال يف اخلي���ال ،وك�أنه مادة غالية
الثم���ن َيع ُّز وجودها ،وال ت���وزع �إال على نطاق �ضيق
كم���ا هو ال����ش�أن يف م���ادة احل�شي�ش ،م���ع مالحظة
الفرق اجلوهري يف الوظيفت�ي�ن؛ فاخلبز �سر بقاء
الب�شري ،واحل�شي����ش مادة تدمر الب�شرية.
الكائن
ّ
وكالهم���ا ق���وت؛�إال � ّأن الأول يرم���ز �إىل الطه���ارة
والقدا�سة ،والثاين ي�شري �إىل املدن�س؛ ولعل جمالية
املفارق���ة يف هذا العنوان تكم���ن يف تباين الوظيفة
و�صعوبة احل�صول عليهم���ا؛ فاخلبز �صعب املرام،
واحل�شي�ش ع�سري املنال.
(ب) مفارق���ة امل���كان :ويف ه���ذا النوع م���ن املفارقة يختل
توقعن���ا للم���كان؛ وه���ي نظ�ي�ر ما ي�سمي���ه �سام���ح
ال���روا�شدة مفارق���ة الزمان ،وكثري م���ن مفارقات
املكان ارتبطت يف �شعر نزار قباين باجل�سد؛ فبدال
من �أن يكون مكان ال�شنق العنق جنده يف �شعر نزار
قد ارتب���ط بالرجلني :يق���ول يف ق�صيدته(مر�سوم
(((1
ب�إقالة خالد بن الوليد)
رهنوا ال�شم�س لدى كل املرابني،
((( امل�صدر نف�سه ،اجلزء الأول،الكتاب الثامن� ،ص .722
((( امل�صدر نف�سه ،اجلزء ال�ساد�س ،الكتاب اخلام�س والع�شرون� .ص .219
((( امل�صدر نف�سه ،اجلزء ال�ساد�س ،الكتاب اخلام�س والع�شرون� ،ص .298
((( امل�صدر نف�سه ،اجلزء الأول ،الكتاب ال�سابع� ،ص .559
( ((1الأعمال ال�شعرية الكاملة � :ص  .485- 495تنويه :اعتمدنا أكثر من طبعة
ألعمال الشاعر نزار قباني؛ ألن بعض قصائد الشاعر لم تدرج في بعض
الطبعات؛ ألنها كانت ممنوعة من النشر ،وعندما وجدناها في طبعات
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..
�شنقوا التاريخً من رجلي ِه
(ت) مفارقة الأ�ضداد :وهذا النمط من املفارقة ل�صيق
باملب���ا�شرة ،م���ع الأخذ بع�ي�ن االعتب���ار ارتباطه
الوثي���ق باملوقف العميق الذي يعرب عنه« ،ويجمع
(((
هذا النمط بني املتنافرين يف الداللة اللغوية»،
وذلك نحو ال�ضح���ك والبكاء ،اجل���وع وال�شِّ ب ُع..
�إلخ ،وهو ما ي�سمى عند البالغيني باملطابقة.
وم���ن الأمثل���ة عليه ق���ول ن���زار :يف ق�صيدته(من
(((
نزار �إىل حبيبته):
كنت �أبكي �ضاحك ًا مثل املجاذيب ..لأين
ُ
�أ�ستطيع الآن يا �سيدتي �أن �أتذكر..
ٌ
مده�ش �أن �أتذك َر..
ٌ
مده�ش �أن �أتذكر..
لي�س �سه ًال يف زمان احلرب �أن ي�سرتجع الإن�سان
وجه امر�أ ٍة يع�شقها..
فاحلرب �ضد الذاكرة..
تقوم املقطوع���ة ال�سابقة عل���ى موقفني وجدانيني
خمتلف�ي�ن متام��� ًا ،الب���كاء  /ال�ضح���ك ،واجتماع
ال�ض ِّدين هنا يظهر مدى عمق الوجد الذي �صاحب
ِّ
ال�شاع���ر عندما ا�ستطاع �أن يتذكر وجه حبيبته يف
زمن احلرب ،وهذه احلال ت�شبه حال املجذوب يف
ا�صط�ل�اح ال�صوفي���ة حيث يغيب فيه���ا القلب عن
ع���امل ما يجري م���ن �أحوال اخللق ،ويت����صل فيها
العلوي.
بالعامل
ّ
وه���ذا النم���ط م���ن املفارق���ة ُيطالعن���ا يف حي���اة
((( �سامح الروا�شدة :ف�ضاءات �شعرية (درا�سة نقدية يف ديوان �أمل دنقل ) ،املركز
القومي ،الأردن1999 ،م� ،ص .15
((( الأعمال الكاملة ،من�شورات نزار قباين ،بريوت ،باري�س ،ط 14، 2006م،
�ص.841

ُ����ساك ،الذين ُيخربون بوف���اة �أبنائهم
ال ُع َّب���اد والن َّ
مقام هو مقام حزنٍ و�أ ٍمل ،ويطالعنا
فيبت�سمون يف ٍ
�أي����ض ًا يف احلياة العامة لدى بع����ض النا�س الذين
تدمع �أعينهم من �شدة الفرح.
وقد جاء هذا املعنى يف ال�شعر العربي:
« هجم ال�سرور علي حتى �إنه
من فرط ما قد �سرين �أبكاين
�إن ال�سرور �إذا تزايد بامرئ
(((
�أبكاه مثل تزايد الأحزان »
وه���ذا ما يجعل املفارق���ة منطوية عل���ى امل�ضحك
واملبكي يف �آن واح���د؛ ولهذا فهي قد تدفع القارئ
�إىل الب�سم���ة التي تختفي مبج���رد � ْأن ترت�سم على
ال�شفاه .وهذا ملمح مه���م يف املفارقة يحول بينها
(((
وبني �أن تختلط بفن الطرفة.
وقد تتداخل امل�شاعر والأحا�سي�س؛ فيبكي الإن�سان
يف موقف يجمل ب���ه ال�ضحك ،وي�ضحك يف موقف
يجم���ل به البكاء ،وقد قي���ل يف املثل العربي �« :شَ ُّر
ال�شدائد ما ُي ْ�ضحك»((( ،ومثال ذلك يف �شعر نزار
قوله :يف ق�صيدته (ق�صيدة �ضد احلكومة) (((:
يف بالدي
إن�سان ِ�ضد ا ِ
هلل..
ممكن �أن يكتب ال ُ
ٌ
ال �ضد احلكومة..
فاعذروين �أيه ال�سادة،
�ضحكت..
�إن كنت
ُ
((( حممد بن قا�سم بن يعقوب الآما�سي احلنفي (ابن اخلطيب قا�سم) ،رو�ض
الأخيار املنتخب من ربيع الأبرار ،حلب ،دار القلم العربي ،ط1، 1423هـ،
�ص .333
((( ينظر نبيلة �إبراهيم ،املفارقة� ،ص .133
((( �أبو هالل احل�سن بن عبداهلل بن �سهل الع�سكري  :جمهرة الأمثال� ،ضبط ُه وكتب
هوام�ش ُه ون�سق ُه � :أحمد عبدال�سالم ،خرج �أحاديثهُ� :أبو هاجر حممد �سعيد
بن ب�سيوين زغلول ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1، 1988م ،ج� 1/ص
453

((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :من�شورات نزار قباين ،بريوت ،د.ط ،د.ت� ،ص .749
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كان يف ودي �أن �أبكي..
ولكني �ضحكت..
ومفارق���ة الأ�ضداد كث�ي�رة ال���ورود يف �شع���ر نزار
قب���اين ،والأمثل���ة عليه���ا متع���ددة ،وذل���ك نح���و:
«وبع���د �أن ُجعنا و� ْأن عط�شنا  /وبع���دْ � ،أن تُبنا و� ْأن
كفرن���ا« ،(((»..ولنا موعد على (جب���ل ال�شيخ) /
الثلج داف���ئ وحنون!» (((،و «ي���ا بريوت اجلوع
���م ُ
َك ِ
���ت �أحب���ك
الكاف���ر ..وال�شب���ع الكاف���ر / ..ما زل ُ
(((
يا بريوت العدل / ..ويا بريوت الظلم»..
(ث) مفارق���ة التقابل:ي�ستن��� ُد هذا ال����شَّ ُ
كل /النمط من
املفارق���ة «�إىل موقف�ي�ن مت�ضادي���ن متام��� ًا ،يتبنى
كل واح���د منهم���ا نظرة تنق����ض النظ���رة الأخرى
وتلغيه���ا ،(((».وم���ن الأمثل���ة على ذلك ق���ول نزار:
م���ن ق�صي���دة (من����شورات فدائي���ة عل���ى ج���دران
�إ�سرائيل)(((:
لقد �سرقتم وطن ًا..
ف�صفَّق العامل للمغامر ْه
�صادرمت الألوف من �أطفالنا
ف�صفق العامل لل�سما�سرة
�سرقتم الزيت من الكنائ�س
�سرقتم امل�سيح من منزله يف النا�صرة
ف�صفق العامل للمغامرة
� َّإن من ُينعم النظر يف الن�ص ال�سابق يجد نف�سه �أمام
موقفني مت�ضادين ي�صدران من طرف واحد ،الأول
منهم����ا الت�صفيق والإعجاب م����ن ِقبل العامل الدويل
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة  :اجلزء الثالث ،من�شورات نزار قباين ،بريوت ،لبنان،
ط ،3يناير1999-م�.ص.137
((( امل�صدر نف�سه� ،ص .427-443
((( امل�صدر نف�سه� ،ص.575-589
((( �سامح الروا�شدة  :ف�ضاءات �شعرية� ،ص .25-26
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الثالث�،ص .167-198
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للمغت�صب��ي�ن /املغامري����ن الذي����ن �سرق����وا الوط����ن،
وقتلوا الألوف من الأطفال ،واعتدوا على املقد�سات؛
فال�سرقة والقتل واالعت����داء على املقد�سات ال ميكن
لأح ٍ����د �أن ي�س ّوغه����ا؛ لأنه����ا �أفعا ٌل حمرم����ة وجمرم ٌة
يف الد�سات��ي�ر والقوانني الدولي����ة� .أ َّما فعل اختطاف
الطائرة على �سبيل املقاوم����ة َف ُم�س ّوغ يف كل د�ساتري
العامل بو�صف ِه فع ًال مقاوم ًا ،كما يرى ال�شاعر.
(جـ) مفارقة التهكم (ال�سخرية)« :يبنى هذا النوع على
موقف يناق�ض ما ُينتَظر فعله متام ًا� ،إذ ي�أتي الفعل
مغاير ًا متام ًا للوجهة التي َيج ُد ُر بالإن�سان �أن يقوم
به���ا»((( ،ك�أن يك���ون رد فعل من اغت����صب حقه يف
احلي���اة مث ًال الر�ضا بالذل ،والدفاع عنه وت�سويغه،
فت�أتي ال����صورة كا�شف���ة بعد املفارقة ،وم���ن �أمثلة
ذلك قول نزار :يف ق�صيدته (الو�صية) (((:
�أدخل مثل الربق من نافذة اخلليفة..
�أراه ال يزال مثلما تركت ُه
منذ قرونٍ �سبعة
�أقر�أ �آيات من القر�آن فوق ر�أ�سه
مكتوب ًة ب� ٍ
أحرف كوفية
عن اجلهاد يف �سبيل اهلل ،والر�سول،
وال�شريعة احلنيفية..
وم���ن �أمثلة ه���ذا النمط من املفارق���ة �أي�ض ًا قول
نزار :يف ق�صيدته ( جميلة بوحريد)(((:
( الكو�ست) ،و�آالف الأنذال
من جيو�ش فرن�سا املغلوب ْة
انت�صروا الآن على �أنثى..
�أنثى كال�شمعة م�صلوبةْ.
((( �سامح الروا�شدة  :ف�ضاءات �شعرية�،ص .18
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الثالث�،،ص.253-256
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة� ،ص.51-59
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يظهر يف هذا الن�ص حجم املفارقة ال�ساخرة؛ ذلك
�أن املنتظ���ر �أن يواجه (الك���و�ست) وجي�شه الكبري
ق���وة م�ضادة ك�ب�رى؛  -وهي الفدائي���ة اجلزائرية
�أثناء ح���رب التحرير-؛ لكن املوق���ف هنا يناق�ض
ما ُين َتظ���ر فعله متام ًا؛ �إذ جاء الفعل مغاير ًا متام ًا
للوجه���ة التي يجدر باجلي����ش الكبري �أن يقوم بها؛
فالقوة امل�ضادة هي �أُنثى كال�شَّ ْمعة م�صلو َبة.
(حـ) مفارق���ة الإن���كار :وه���و منح���ى يفي����ض بال�سخري���ة،
���و�سل بال�س�ؤال لإظه���ار ال�سخري���ة ،والإنكار
لكن���ه يت َّ
ملا يتحق���ق .والفرق بني مفارق���ة ال�سخرية ومفارقة
الإن���كارَّ � ،أن النم���ط الأول يعتم���د اللغة اخلربية ،يف
ح�ي�ن �أن النمط الثاين ي�ستخدم لغ���ة الإن�شاء؛ وهذا
املنح���ى يثري الت�سا�ؤل والغرابة ،حلجم املفارقة التي
يكتنفه���ا املوقف؛ فالأ�صل �أن ت����سري الأمور على نحو
ما ،وحني ت�أتي النتائج خمتلفة تثري الغرابة ،والإنكار
وال�سخرية؛ لهذا ف� َّإن رد الفعل املتحقق يبدو مفارق ًا
لل�صورة التي نتوقعها((( ،ومن �أمثلتها يف �شعر نزار:
قوله يف ق�صيدته�( :إىل مراهقة)(((:
حتد
أنت ؟ُ ..قل ِتها يف ٍّ
رج ٌل � َ
أجيب ؟
�ضاع مني فمي ..فماذا � ُ
ال تكوين حمقاء ..ما زال للن�سر
م�سحوب
جنا ٌح على الذرى
ُ
أتب ِ
عنك يا غبي ُة عجز ًا
مل � ْ
تتوب ؟
ومتى كانت الن�سو ُر ُ
�شئت
ال مت�سي رجولتي ..لو �أنا ُ
أ�صيب.
طعام ًا ..لكنت منه � ُ
إنكاري،
مطلع ُبدئ ب�س�ؤالٍ في����ه ا�ستفهام � ّ
نح����ن �أمام َ ٍ
��ي�ر فيه
ج����اء به ال�شاع����ر على ل�����سان �أنث����ى مراهقة ت�ستث ُ
((( ينظر� ,سامح الروا�شدة :ف�ضاءات �شعرية� ،ص .20
((( الأعمال ال�شعرية الكاملة :اجلزء الثالث ،الكتاب ال�ساد�س� ،ص.438

غريزت ُه املتجمدة؛واملوقف املتوقع – �أن ال�شاعر �سي�ستجيب
له����ذه اال�ستثارة بقوله نعم؛ لكننا ر�أين����ا �أن �صدم ًة نف�سي ًة
����ت بال�شاعر نتيج����ة اال�ستفه����ام الإنكاري
�أو وجداني���� ًة حل ْ
املح����ذوف �أدات����ه( رج���� ٌل �أن����ت؟)؛ فن����زار مل ي�ستطع نفي
اال�ستفه����ام املتهك����م وامل�ستخف برجولته .م����ع قدرته على
القيام بالفعل املطلوب على �أح�سن وجه ،و�أمت �صورة.
وم���ا ه���ي �إال حلظ���ات ي����سرية و ُيفي���ق ال�شاع���ر م���ن
�صدمت��� ِه ،وتُ�سعف��� ُه قدرات���ه الفني���ة؛ فيوظف ع���دد ًا من
الأ�سالي���ب الإن�شائية التي �صاغ منها �سهام ًا �شعري ًة تداف ُع
عن رجولته وعنفوانه ،وم�ستخف ًا ب�أُنوثة تلك املراهقة ،من
ه���ذه الأ�ساليب قوله  ( :ال تكوين حمقاء ،مل �أتب عنك يا
تتوب ،ال تمَ �سي رجولتي،)..
غبية ،متى كانت الن�سو ُر يوم ًا ُ
كل هذه العبارات �ساعدت يف التخفيف من وط�أة مفارق ِة
الإنكار ال�ساخر التي تو�شح الن�ص بها.
����ض ُر ال����صورة لأول وهل ٍة يف
(خـ) مفارق���ة التح���ول :حت ُ
الن����ص ال�شعري« :ب���دالالت معينة ،لكنه���ا تتحول
�إىل دالالت جديدة مغاي���رة ملا بد�أت به ،ك�أن تكون
الدالل���ة �إيجابي���ة فتتح���ول �سلبية� ،أو تك���ون �سلبية
ثم تتح���ول �إيجابية»(((،وهذا النم���ط من املفارقة
متف�ش يف �شع���ر �شاعرنا،ومثال مفارقة (الإيجابي
ٍ
ال�سلب���ي) يف �شع���ر نزار قول���ه :يف ق�صيدة( :خبز
ٌ
وح�شي�ش وقمر )(((:
يف بالدي..
حيث يبكي ال�ساذجون
ويعي�شون على ال�ضوء الذي ال يب�صرون
يف بالدي..
حيث يبكي ال�ساذجون
وي�صلون..
ويزنون..
((( �سامح الروا�شدة  :ف�ضاءات �شعرية� ،ص.22
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الأول ،الكتاب ال�ساد�س� ،ص .364
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فقد كانت ال�صورة يف بدايتها ح�سنة الداللة للنا�س
الذين ُي�صلُّون ،ويقومون بفرو�ض الطاعات ،لكنها
انقلب���ت بعد ذل���ك �إىل داللة �سيئة ،وبه���ذا تُ�سلب
معاين اخلري منها.
( د ) مفارق���ة الأدوار :يق���وم ه���ذا ال����ضرب عل���ى تخلي
�صاح���ب املوق���ف الطيب ع���ن موقفه ال���ذي اقرتن
به يف ذاك���رة الثقافة؛ لي����ؤدي دور ًا جديد ًا مفارق ًا
مل���ا عرف ب���ه ،ويختلف ه���ذا ال�ضرب ع���ن مفارقة
الإيجاب���ي ال�سلب���ي؛ يف � َّأن الأخ�ي�ر اكت����سب قيمته
احل�سن���ة يف الن����ص ال���ذي ب�ي�ن �أيدين���ا وحده ،يف
حني �أن مفارقة الأدوار تخت�ص بالعن�صر املعروف
مبعاني���ه الطيب���ة قب���ل الن����ص ،فيتخل���ى عنها يف
الن�ص الذي نعاجله(((،و�أمثلته كثرية يف �شعر نزار
منه���ا قوله :يف ق�صيدة(م���ر�سوم ب�إقالة خالد ابن
(((
الوليد):
عزلوا خالد يف �أعقاب فتح ال�شام،
�سموه �سفري ًا يف جنيف،
يلب�س القبعة ال�سوداء..
ي�ستمتع بال�سيجار ..والكافيار..
يرغي بالفرن�سية..
مي�شي بني �شقراوات �أوربا..
ٍ
كديك ورقي..
ينبن���ي ه���ذا الن�ص عل���ى عدة مفارق���ات ،تك�شف
م���دى التغري ال���ذي ح����صل عل���ى �أدوار الأ�شياء؛
ف�أم�ي�ر قري�ش ال�شج���اع تخلى ع���ن دوره الطليعي
يف الدف���اع عن الأمة ،وان�شغل ب�أمو ٍر ال تن�سجم مع
مركزه القيادي والبطويل.
ومثل ذلك �أي�ض ًا فع���ل الكتاب الذين طاملا يكتبون
((( ينظر� ,سامح الروا�شدة  :ف�ضاءات �شعرية� ،ص.23
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الثالث� ،ص.485-495
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ما ير�ضي ال�سلطة ،وال يثري �سخطها؛ متخلني عن
دورهم يف جمابهة الباطل ،وك�أنهم بذلك ي�سكنون
خ���ارج التاريخ ،ويحيون يف عطلة .والالفت للنظر
ال�شعري
�أن ن���زار ق ّب���اين جمع يف ه���ذا النم���وذج
ّ
بني مفارقتني  :مفارقة امل���كان ،ومفارقة الأدوار.
وق���د عبرّ ال�شاع ُر نزار قباين عن موقفهم هذا يف
ق�صيدته( :املمثلون)((( التي قال فيها:
ُكتّا ُبنا مار�سوا التفكري من قرون
مل ُيقتلوا..
مل ُي�صلبوا..
مل يقفوا على حدود املوت واجلنون
ُكتابنا يحيون يف �إجازة
وخارج التاريخ ي�سكنون..
( ذ ) مفارق���ة املخادع���ة :يك�شف هذا الن���وع من املفارقة
خيب���ة الأم���ل مم���ا يتوقعه متلق���ي الن����ص ،ومثال
ذلك يف �شعر ن���زار :يف ق�صيدته (رثاء جمال عبد
النا�صر)(((:
وراء اجلنازة �سارت قري�ش
فهذا ه�شا ٌم..
وهذا زاي ٌد..
وهذاُ ،يريق الدموع عليك
ِ
وخنْج ُر ُه حتت ِ
ثوب احلداد
ال�صحو..
وهذا ُيجاه ُد يف نوم ِه ويف َّ
يبكي عليه اجلهاد.
واملفارق���ة تبدو يف التظاه���ر بالبكاء واحلزن على
املي���ت جمال عبد النا�صر وه���م الذين �أقبلوا على
فعل القتل؛ �إنه���ا �صورة قائمة على اخلديعة ،مما
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الثالث� ،ص .99
((( امل�صدر نف�سه�،ص .776
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يعطي �صورة �شبيهة يف مكرها ونفاقها مبا تتداوله
العامة يف �أمثالها ال�شعبية من قولهم« :فالن يقتل
القتيل ومي�شي يف جنازته».
( ر ) مفارق���ة الفج���اءة« :تق���وم املفارق���ة  -هن���ا  -على
خمالف���ة ما يتوقعه امل���رء يف املوقف الذي مير به،
فيفاج�أ بحالة مغايرة متام ًا ملا يف ذهنه» ((( ،ومن
�أمثلتها عند نزار قباين  :قوله يف ق�صيدته  (:من
(((
مفكرة ِ
عا�شقٍ دم�شقي)
دم�شق يا كنز �أحالمي ،ومروحتي
�أ�شكو العروب َة� ،أم �أ�شكو ِ
لك العربا
�أدمت ُ
�سياط حزيران ُظهو َر ُه ُم
ف�أدمنوها ،وبا�سوا كف من �ضربا
� َّإن م���ن يتع���ر�ض لل����ضرب بال�سي���اط ،والهزمي���ة
ينتظ���ر من���ه � ْأن ُيقاوم الي���د التي �ضربت���ه؛ ولكن
املفاج�أة تبدو حني يقوم الذي اعتدي عليه بتقبيل
ألهبت ج�سده بال�سي���اط ،يف �إ�شارة �إىل
الي���د التي � ْ
درج���ة اخلنوع والذلة التي و�صل �إليها املخاطبون؛
وهذا ما عبرّ عنه املتنبي �شعر ًا:
���رح مب ّي ٍت
���ن َي�س ُه���ل اله ُ
َم���ن َي ُه ْ
���وان علي���ه ما جل ٍ
(((
إيالم»
� ُ
وبعد ه���ذا؛ فقد تع���ددت �أ�شكال املفارقة يف �شعر
ن���زار قب���اين ُم�ش ِّك َل��� ًة تقني���ة مه ّم���ة م���ن تقنيات
ِ
اخل َط���اب الفن���ي والبالغ���ي احلدي���ث ،وتف���اوت
ال�شكل الذي ظه���رت من خالله يف الن�ص؛ فمنها
ما ظهر يف عنوانه فقط ،ومل تبد يف ثناياه ،ومنها
ما ظهر ب�صورة عار�ضة يف ت�ضاعيف الن�ص.
((( �سامح الروا�شدة :ف�ضاءات نقدية� ،ص.28
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء الثالث� ،ص .415- 425
((( �شرح ديوان املتنبي  :و�ضعه عبدالرحمن الربقوقي ،راجعه د .يو�سف ال�شيخ
حممد البقاعي ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان2015 ،م،ج� /1ص.374

املحور الثاينِ :خ َطاب ِّ
ال�ضدِّ :
أمام ثنائي ٍة �ضدي ٍة مكون ٍة من
يف ِخ َطاب ِّ
ال�ض ِّد ال نكون � َ
ٍ
مفردات متزاوجة �أو جمموعات متقابل ٍة /مت�ضادة داللي ًا؛
ب����ل نكون �أمام حال ٍة �أ�شبه ما تك����ون بال�سباح ِة عك�س التيار
– كم����ا يق����ال –؛ َ
�����ض ِّد ُ
يقول ما مل ُيعت ْد
ذلك �أن ِخ َطاب ال ِّ
قول���� ُه يف مقام القولِ الآين �أو اللحظ����ي ،ك�أن يبوح ال�شاع ُر
مدح له.
مقام هو ُ
مقام ٍ
ِبخ َطاب الهجاء للمخاطب يف ٍ
ال�ض ِّد  -يف �أح�سن الأحوالِ
وقد َي�ص ُدقُ على ِخ َط���اب ِّ
 �أن يق���ال عن ُه �إ َّن ُه  « :ثنا ٌء ومد ٌح يح ّول ُه ال�شاع ُر �إىل لونٍ(((
رمزي من �ألوان الهجاء».
ٍّ
����ض ِّد – �أحيان ًا –
كم���ا يلج����أ ال�شاع���ر �إىل ِخ َطاب ال ِّ
بهدف تعرية الآخ���ر  /املخاطب �سوا ًء كان هذا املخاطب
ف���رد ًا �أو جماع���ة �أو �سلط��� ًة..؛ به���دف ك�شف��� ِه وف�ضحه؛
ب���ل جت���اوز ذلك �إىل ما ه���و �أبع ُد من التعري���ة؛ كالتب�شري
باخلال�ص �أو التغيري �إىل الواقع املثايل.
ِ
����ض ِّد يف جممل���ه يعتم��� ُّد على
وال ري���ب � ّأن ِخ َط���اب ال ِّ
يقوم  « :على �أ�سا�س الإ�صغاء
ِخ َطاب مواجهة الواقع؛ فهو ُ
ِ
واحلوا ِر مع ذلك الواقع� ،أو على �أ�سا�س التجريب ،و�إعادة
التجري���ب ،جتريب الفعل املنا�سب ،ال على �أ�سا�س التعايل
على ذلك الواقع �أو القفز فوق �شروط ِه»(((.
مفه���وم خط���اب ال����ضد :ي����ضع الناق���د عبدال���وا�سع
طاب
احلمريي مفهوم ًا دقيق ًا خلطاب ِّ
ال�ض ِّد بقوله�«:إ َّن ُه ِخ ٌ
موجهٌ ،يف الأ�سا�س� ،ضد اخلط���اب ال�سائد �أو املهيمن يف
�ساحة التخاطب الفعلي بكاف���ة �أ�شكاله و�صيغ ِه وجماالت
(((
عمله».
((( حممد حممود الزبريي  :ثورة ال�شعر ،دار العودة ،بريوت ،ط1، 1987م،
�ص .79
((( يق�صد بالتجريب  :االت�صال احلي واملبا�شر بواقع التخلف والهيمنة ،بهدف فهمه
فهم ًا عميق ًا من داخله .للمزيد ينظر ,عبدالوا�سع احلمريي :خطاب ِّ
ال�ضد،
مفهومه .ن�ش�أته� -آليات ُه – جماالت عملهِ ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للطباعة والن�شر،
بريوت ،ط1، 2014م�.ص.74
((( عبدالوا�سع احلمريي :خطاب ِّ
ال�ضد� ،ص .74
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ال�ض ِّد نكون �أمام عملية ا�سرتجاع لرموز
ويف ِخ َط���اب ِّ
املا�ضي �أو حوادث ِه ،وذلك بغر�ض �إظهار ٍ
�شيء من املقارن ِة
ُ
كائن ،وما
ال�سج���الِ
التخاطب���ي بني م���ا كان ،وما ه���و ٌ
�أو ِّ
ينبغي �أن يكون.

وعلى هذا؛ ف�إننا �سنك���ون �أمام حماور متعددة يظه ُر
����ض ِّد موجه ًا للآخ���ر مبختل���ف ُم�سميات ِه
فيه���ا ِخ َط���اب ال ِّ
ِ
املواقف التي ُي�ش ُري
جت من تع ُد ِد
و�أ�شكال��� ِه ،وهذا التعد ُد نا ٌ
الن�ص.
�إليها ُ

وي�سعى عد ٌد غري قليل من ال�شعراء املحدثني؛ ومنهم
�شاعرن���ا �إىل ت�أ�سي����س �سلط��� ٍة بديل��� ٍة ع���ن ال�سلط���ة التي
ُير�سخه���ا ِخ َط���اب ال�سلطة ال�سائد ِّ
بكل �أ�شكال��� ِه و�أنواع ِه؛
وهي �سلط���ة الفرد ال�شاعر املتكلم؛ بد ًال عن �سلطة الفرد
أ�سي�س
����ض ِّدي �إىل ت� ِ
احلاك���م ،وقد ي�سع���ون يف ِخ َطابهم ال ِّ
ُ�سلط ِة اجلماعة /ال�شعب /الأمة.
ال�ض ِّدي �إىل:
ويتج ُه ال�شاع���ر نزار قباين يف ِخ َطاب��� ِه ِّ
« ر�سم �صور ٍة كلي��� ٍة مزدوج ٍة للواق���ع ب�أ�شيائ ِه و�أ�شخا�ص ِه،
���دم �صورت ِني
و�أحداث��� ِه ،و�أو�ضاع��� ِه� ،أو لنقل � :إ َّن ُه �أخذَ يق ُ
خمتلفت�ي�ن  :الأوىل لل����شيء �أو الو�ضع كم���ا هو يف الأعيان
�أو الأذه���ان ،والأخرى �إيجابية ،وت�شم���ل ال�صورة املثالية
املمكن���ة التي ميكن لل����شيء �أو ال�شخ����ص �أن يكونا ُه �أو �أن
ي�صريا ُه م�ستقب ًال ،يف حال ا�ستجابا ل�شروط التغيري التي
يطرحها هذا ِ
اخل َطاب ،ب�صورة �ضمنية مبا�شرة»(((ومن-
ال�ض ِّد الإبداعي
هن���ا – ميكن القولُ ب� َّأن من �ش�أنِ ِخ َطاب ِّ
�أو ال�شع���ري عند هذا ال�شاع���ر الثائرِ �أو املتم���ر ِد يف هذ ِه
املرحل ِة� ،أ َّن ُه قد يغ���دو ِخ َطاب ًا �ض َّد ِّ
ال�سلط بكاف ِة
كل �أنوا ِع ُّ
�أنواعها و�أ�شكالها� ،سوا ًء �أكان���ت �سيا�سي ًة� ،أم اجتماعية،
�أم ثقافي ًة.

اخل َِطاب ِّ
ال�ضدِّ ي يف �شع��ر نزار قباين � -صوره
و�أ�شكاله-:

واملت� ِأم ُ
���ل يف �شعر ال�شَّ اعر نزار قباين يجد � َّأن ِخ َطاب ُه
ال�شع���ري قد غ���دا متح���و ًال �إىل التمرد ال�صري���ح بعد �أن
كان ِخ َطاب��� ًا �شعري ًا هادئ ًا؛ ف�أ�ضحى مُي ِث ُل ُ�صور ًة من �صو ِر
خ�صوم كُثرُ  ،وه���ذا ما يجعلنا نرى
ِخ َط���اب املواجهة م���ع
ٍ
ال�ض ِّد ما هو �إ ّال تطور يف بنية خطاب املفارقة
�أن خط���اب ِّ
ال���ذي مل ي�سلك خ���ط املواجهة ،والتم���رد يف ف�ضح الآخر
املت�سلط وتعريته مبختلف م�سمياته.
((( املرجع نف�سه� ،ص .9
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�أو ًالِ :خ َطاب ِّ
ال�ض ِّد املوجه لل�سلطة املهيمنة:
�إن طبيع���ة �شع���ر ن���زار قب���اين تق���وم عل���ى النزع���ة
الهجومي���ة؛ مبعن���ى �أن ِ
����ض ِّدي هو وق���و ُد هذ ِه
اخل َطاب ال ِّ
ال�ض ِّد يعتم ُد على التجاوز،
النزعة الهجومية؛ لأن ِخ َطاب ِّ
والرف����ض ،والتم���رد ،والعن���اد ل���كل ما يقف �أم���ام ميول
ال�ض ِّد
ال�شاعر نزار قباين واهتمامات���ه ،وقد نحا ِخ َطاب ِّ
املوجه لل�سلطة املهيمنة.
ال�ض ِّد يف مثل هذه احلالة يكون من خارج
�إن خط���اب ِّ
بني���ة التخاطب البي���اين ال ّر�سمي� ،أو من خ���ارج م�ؤ�س�سة
ِخ َطاب الآخ���ر املخالف /ال�سلطة..وفي���ه يكون ِ
اخل َطاب
ِخ َط���اب مواجه ٍة �شامل ٍة ي�أتي في���ه ال�شاعر على ِّ
كل ما هو
ِ
املخالف له/
َ����ضا َد ُة م���ع ر�ؤى الآخ���رِ
خما ِل���فٌ ل���ر�ؤا ُه املت َ
ال�سلطة(((.
(((
يقول يف ق�صيدته� ( :أحمر� ..أحمر� ..أحمر )
ال تُفكر �أبد ًا ..فال�ضو ُء �أحمر..
ال تكلم �أحد ًا ..فال�ضو ُء �أحمر
ال جتادل يف ن�صو�ص الفق ِه..
�أو يف النحو..
ِ
ال�صرف..
�أو يف
�أو يف ِّ
ال�شعرِ ..
((( ينظر ,عبدالوا�سع احلمريي :خطاب ِّ
ال�ضد� ،ص .96
((( نزار قباين  :الأعمال ال�سيا�سية ،اجلزء ال�ساد�س ،الكتاب اخلام�س والع�شرون،
�ص .136
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�أو يف النرثِ..
� َّإن َ
العقل ملعو ٌن ،ومكرو ٌه ،ومنكر..
ال تحُ ِ َّب امر�أةً� ..أو فارةً..
�إن �ضوء ا ُ
حلب �أحمر..
[]...
ابقَ ِ�س ِّري ًا..
وال تك�شف قراراتك حتى لذبابةْ..
ابق �أمي ًا..
ُي����شري ال�شاع���ر �إىل كل ما تحُ رمه ال�سلط���ة القمعية،
وجتعل���ه مبثاب���ة جت���اوز للخطوط ا ُ
حلم���ر الت���ي �صنعتها
ال�سلط��� ُة القمعي���ة لتحم���ي نف�سه���ا م���ن كل ما مُيك���ن �أن
مي����س مكانته���ا ال�سيا�سي���ة؛ لدرج���ة �أ ّنه���ا مل ِ
تكتف مبنع
بع����ض ال�ضروري���ات واملُباحات مثل (:التفك�ي�ر ،الكالم،
اجلدال واملناق�شة يف الفقه والنحو وال�صرف واحلب)..؛
ب���ل حرمت ما ه���و �أخف من ذل���ك (الكتاب���ة)؛ فالكتابة
ج���ر ٌم �أ�شد من الزنا عند هذه ال�سلط���ة؛ وال تنتهي قائمة
ال�سلط���ة القمعي���ة عند ذل���ك فح�سب؛
املحرم���ات عن���د ُّ
بل حترم حتى مقابلة رجال �أمنها.
نع���م ،ه���ذا واق���ع ال من���ا�ص من���ه؛�إال �أن العملي���ة
ال�شعري���ة،و�إن كان���ت ت�ستن���د �إىل اخلي���ال يف �إنت���اج
الدالل���ة �أو املعنى؛ بي���د �أنها تقف عند ح���دود املو�ضوعية
والإن����صاف وقي���م الف�ضيلة.وامل�ستق���رئ لل�شع���ر العربي
الق���دمي �أو احلدي���ث يجد حم���اوالت �شعري���ة بلغت عنان
ال�سم���اء جود ًة وخيا ًال يف نقد ال�سلط���ة احلاكمة؛ ( �أحمد
مطر منوذج ًا).
وق�صي���دة املهرولون متثل �أمنوذج��� ًا �صارخ ًا ِ
خل َطاب
ال�ض ِّد املوجه لل�سلطة القمعية من خارجها.
ِّ
يقول ال�شاعر يف ق�صيدته (:املهرولون )(((:
((( نزار قباين :روائع الأعمال الكاملة�،ص .442

�سقطت �آخ ُر ُجدانِ احليا ْء..
وفرِ حنا ..ورق�صنا..
وتباركنا بتوقيع �سالم ا ُ
جلبنا ْء
مل ي ُع ْد ُيرعبنا �شيء..
وال يخجلنا �شيء..
فقد يب�ست فينا ُعروق الكربيا ْء..
�سقطت..للمر ِة اخلم�سني عذر ّيتُنا..
ْ
دون �أن نهتزَّ� ..أو ن�صرخَ ..
الدماء..
�أو ُيرعبنا مر�أى ِّ
ودخلنا يف زمان الهرولة..
أغنام �أمام املق�صلة
ووقفنا بالطوابري ،ك� ٍ
ورك�ضنا ..ولهثنا..
وت�سابقنا لتقبيل حذاء القتلة..
ما تفي ُد الهرولة ؟
ما تفي ُد الهرولة ؟
عندما يبقى �ضم ُري ال�شَّ عبِ ح ّي ًا
كفتيل القنبلة..
ِ
توقيعات �أو�سلو..
لن ت�ساوي ك ُّل
خردله!!..
ّ
ي���رى املت�أم���ل يف النّ�ص ال�سابق رف����ضا من ال�شاعر،
واملجتم���ع وال�سلطة لكل �أ�شكال االحت�ل�ال� ،إال �أن ال�سلطة
ٍ
حترك �سلبي ال يت�سق مع كارثة كبرية
وحدها تنفر ُد بعملِ
ه���ي االحتالل؛ مما ا�ضط���ر ال�شاعر �إىل الب���وح ِ
بخ َطاب
ال�ض ِّد الذي يعري في���ه ال�شاعر هذا التحرك ال�سلبي من
ِّ
خالل ذك���ر النتائج ال�سلبية لهرولة ال�سلطة جتاه ال�سالم
املزيف /املنقو�ص؛ ولنت�أم���ل ذلك يف قوله (�سقطت �آخر
�سالم ا ُ
جلبنَا ْء�َ ،سق ََط ْت..
جدران احلياء ،تباركنا بتوقيع ِ
بعد
للم ّر ِة اخلم�س َني ُعذر َّي ُتنَاَ ،ت َر ُكوا ُعلْب َة �سردينٍ ب�أيديناَ ،
ال�سراب.)..،
وجدنا وطن ًا ن�س ُكنُه �إال
خم�س َني �سن ْه ،ما ْ
ْ
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فال�شاع ُر ينتقد ال�سلطة الفل�سطينية (من خارجها)؛
لأن���ه ي���رى �أنه���ا ت�ست�أث���ر بق���رار �إج���راء املف���او�ضات مع
الع���دو الإ�سرائيل���ي ،و تهرول يف تق���دمي التنازالت ،وهذا
ما يرف����ضه ال�شع���ب الفل�سطيني ،ومعه���م كل الأحرار يف
الوطن العربي.
ثانياًِ :خ َطاب ِّ
ال�ض ِّد املوجه ل�سلطة املجتمع وثقافته
التقليدية :
�إن �أب���رز ِ�سم��� ٍة متي��� ُز �شعر ن���زار قباين ه���ي ِخ َطاب
املواجه���ة ،والتج���اوز ل���ك َّل اخلط���وط الت���ي و�ضعته���ا
املرجعيات الرتاثي���ة وال�سيا�سية ،واملجتمعية التي ر�سمت
هوية املجتمع وثقافته.
وق���د مل�سنا �أن �سم���ة املواجهة هذه ق���ادت �إىل ت�شَ ُّكلِ
����ض ِّد ال���ذي كان مبثاب��� ِة �صدم��� ٍة اجتماعي��� ٍة
ِخ َط���اب ال ِّ
و�أخالقي��� ٍة ،لأنه – بحق – ِخ َطاب �صاد ٌم ومغاي ٌر لقوانني
املجتم���ع املحاف���ظ و�أخالق���ه؛ مما ق���اد املجتم���ع �إىل �أن
ينعت��� ُه ب�أقبح النع���وت والألقاب كالتائ��� ِه والكافر وامللعون
واملجنون�..إل���خ .وهي نعوت له���ا ما يع�ضدها بالنظر �إىل
حج���م اال�ستهت���ار واملروق والطي����ش والنزق ال���ذي �سلكه
ال�شاعر.
����ض ِّد املوج ِه للآخر /ال�سلطة
و�إن م���ن �ش�أن ِخ َطاب ال ِّ
�أن يث�ي�ر حفيظتها �ضد املُخَ ِاط���بِ ( ال�شاعر) الذي ُيوج ُه
ِ
املت�صاعد يف وتريت ِه النقدي ِة
ِخ َطاب��� ًا �ضدي ًا بهذا امل�ستوى
ِ
ملمار�سات َ
ذلك الآخر القمعي وخطاباته.
الراف�ضة
����ض ِّد يف هذا املحور موجه��� ًا ل�سلطة
وي�ب�رز ِخ َطاب ال ِّ
����ض ِّ
لكل ما هو
املوروث الثق���ايف التقليدي اجلامد وال َّرا ِف ِ
حدي���ث �أو حداث���ي ،وفي���ه يتجل���ى رف����ض ال�شاع���ر نزار
قباين ل����شكل الق�صي���دة العمودية ( �أحيان��� ًا ) ،ورتابتها
ال�شكلي���ة واملو�ضوعي���ة ،وال يكتف���ي برف�ضه���ا؛ ب���ل ُيعل���ن
انتم���ا َءه احلداثي للق�صيدة احلديث���ة ،و�شكلها املعا�صر،
وموا�ضيعها اجلديدة.
30

وال يتوق���ف الرف�ض ،والتمرد على ه���ذا البعد الأدبي
والثقايف؛ بل يتج���اوزه ال�شاعر �إىل رف�ض املوروث القيمي
والأخالقي املنبثق ع���ن املعتقدات ،والأعراف التي تنظم
حياة املجتمع وعالقة �أفراده مبختلف فئاته.
ومتث���ل ق�صيدة (الق�صي���دة ال�شري���رة)((( �أمنوذج ًا
�صارخ ًا م�صبوغ��� ًا ِ
ال�ض ِّد الراف����ض لتلك القيم،
بخ َطاب ِّ
والأعراف الدينية ،واالجتماعية .قال فيها:
مط ٌر ..مط ٌر ..و�صديقتها
ولت�شرين ُنوا ٌح
معها
َ
تئن مفا�صل ُه
والباب ُّ
ُ
املفتاح
ويعرب ُد في ِه
ُ
�شي ٌء بينهما..يعرف ُه
وامل�صباح
اثنانِ �أنا
ُ
وحكاي ُة ُح ٍب ال تحُ كى
[]...
تر�ض ُع ذئبتها
الذئب ُة َ
وجتتاح
جتتاح
ُ
وي ٌد ُ
ترتاح
تدنيه و�أخرى ُ
نحن امر�أتان ..ولنا قم ٌم
ورياح.
ولنا �أنوا ٌءُ ..
وق�صائ���د ِ
����ض ِّدي املوجه جت���اه املجتمع،
اخل َط���اب ال ِّ
وثقافته لها ح�ضو ٌر الفت؛ فمن بني تلك الق�صائد � ( :إىل
عجوز ((( ،عند اجلدار((( ،الق�صيدة تطرح �أ�سئلتها(((..،
�إلخ.
����ض ِّد يف ه���ذا املحور مل
لق���د مل�سن���ا يف �أن ِخ َط���اب ال ِّ
((( الأعمال ال�شعرية الكاملة  :اجلزء الأول ،الكتاب اخلام�س�،ص .351
((( امل�صدر نف�سه :اجلزء الأول ،الكتاب الأول� ،ص.74
((( امل�صدر نف�سه :اجلزء الأول ،الكتاب اخلام�س � :ص .206
((( الأعمال ال�شعرية الكاملة :اجلزء ال�ساد�س ،الكتاب ال�ساد�س والع�شرون� ،ص
.351-356
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يك���ن موجه��� ًا �إىل املجتم���ع باعتب���اره كيان���ا ب�شري���ا؛ بل
لكونه(املجتم���ع) ثقافة ُي�سيطر عليه���ا ِ « :خ َطاب الزيف
����سن»(((-
ال���ذي من �ش�أن���ه �أن يزي���ن القبيح ،ويقبح احل َ
يكتف بالرف�ض ِ
فيما يراه ال�شاعر ،-و�شاعرنا مل ِ
خل َطاب
����ض ِّدي بهدف
املجتم���ع الزائف؛ ب���ل �س َّع َر م���ن ِخ َطاب ِه ال ِّ
ف�ضح احلال���ة الزائفة الت���ي �سيطرت عل���ى عامة النا�س
ِ
بفعل ِخ َطاب الزيف الذي يتبناه املجتمع التقليدي.
ث���ال���ث���اًِ :خ َ
����ط����اب ال ِّ
����������ض ِّد امل����وج����ه ل��ل��أن����ا(ال����ذات
الإن�سانية):
وه���و اخلطاب الذي نكون فيه �أمام ح���وا ٍر بني �أناتني
(�أنا ن���زار الإن�سان) والأخرى �أنا ن���زار ال�شاعر  /الذات
ال�شاع���رة عنده؛ ويف هذا احل���وار حتاول الذات ال�شاعرة
ال�ض ِّدي ،وتوجيهه لغاي���ة نبيلة و�إن�سانية
ت�سويغ ِخ َطابه���ا ِّ
ولي�س مل�صلحة ذاتي ٍة.
النم���وذج ال�شعري ِ
����ض ِّد املوجه �إىل الذات
خل َطاب ال ِّ
(((
ال�شاعرة جنده يف ق�صيدته (ملاذا �أكتب):
�أكتب..
كي �أفج َر الأ�شياء ،والكتاب ُة انفجار
أكتب..
� ُ
كي ينت�صر ال�ضو ُء على ال ُعتم ِة
والق�صيد ُة انتظار
[�إىل �أن يقول]:
أكتب حتى �أنقذا العامل من �أ�ضرا�س هوالكو..
� ُ
ومن ُحكم امللي�شيات..
ومن جنون قائد الع�صابة..
أكتب
� ُ
((( عبدالوا�سع احلمريي :خطاب ِّ
ال�ضد� ،ص .61
((( الأعمال ال�سيا�سية الكاملة :اجلزء ال�ساد�س ،الكتاب الرابع والع�شرون� ،ص 16-
.17

حتى �أنقذا الكلم َة من حمكمة التفتي�ش..
أكتب الق�صيد َة املعا�صرة
� ُ
ال�س ِّر
يف اجلهر ،ال يف ِّ
�أفعل ُه حتت املطر
�أفعل ُه حتت ال�شجر
�أفعل ُه على حجر..
أكتب ِّ
ال�شعر ..وال يه ُمني..
� ُ
� ّإن ِخط���اب ال�ضد املوجه لل���ذات ،يف الن�ص الذي بني
���اب �ضدي متول ٌد م���ن � ّأن ال�شاع���ر �أنتج
�أيدين���ا ،ه���و خط ٌ
الن����ص ال�شعري كله للإجابة ع���ن �س�ؤالٍ واحد �صاد ٍر من
داخل ال���ذات الإن�سانية (الأنا النزاري���ة) ،وهذا ال�س�ؤال
ُ
املحذوف تقدي���ر ُه ملاذا تكتب �شعر ًا يا ن���زار؟ويف ال�س�ؤال
توبي��� ٌخ ول���و ٌم ظاه ٌر موج��� ٌه لل���ذات ال�شاع���رة ،وك� ّأن الأنا
النزارية الإن�سانية تقول لأخته���ا الذات ال�شاعرة ِ :
مالك
ِ
ِ
�سي�سمعك
كتاباتك؟ من
وللكتاب ِة ؟ م���ن ذا �سي�ستفي ُد من
�صدى لبوحك ال�شع���ري؛ فج���اءت الإجابة يف
؟ل���ن ت���ري ً
ٍ
�ضد ِّي موجه ٍة للأنا ال�سائلة وامل�ستنكرة على
�شكلِ
خطاب ِّ
الذات ال�شاعرة.
���ب) �إحدى
وال ري���ب � ّأن تك���رار الفعل امل����ضارع (�أكت ُ
ع�شرة مرةً،داخل التجربة ال�شعرية ،جاء ليفيد اال�ستنكار
واال�ستغراب من ت�سا�ؤل الأن���ا النزارية التي وقفت موقف ًا
�سلبي ًا من توجهات ال�شاعر ،وكتاباته النه�ضوية والتغيريية
الراف�ضة لكل �أ�شكال القمع والت�سلط.
����ض ِّد املوج ٍ���ه للأنا
ون���زار قب���اين يب���وح يف خطاب ال ِّ
بدواف���ع الكتاب���ة ال�شعري���ة م���ن خ�ل�ال ذات���ه ال�شاعرة،
ويوج���ه هذا البوح �إىل �أنا ُه العاقل���ة� ،أنا ُه الإن�سانية (نزار
الإن�سان) ،هذا البوح الذي ي�سمى جماهرة بفعل املحذور
املمن���وع ال يتورع ال�شاع���ر يف �إظهاره للمتلق���ي ،و� ْإن �ش َّكل
ِخ َطابه هذا ِ�صدام ًا مع من ُيخالفه.
وامله���م عن���ده �أن يبوح ب���كل ما يختل���ج يف �صدره و�إن
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ال�سلط الت���ي مل تر�ض يوم ًا
َح ِن���قَ عليه الآخ���رون يف بقية ُّ
عن نزار قباين ،وعن �شعره وكتاباته.
جتلى هذا املوقف من خالل كرثة املفردات والرتاكيب
الت���ي �صبغها ال�شاع���ر ب�صبغة التحدي والعن���اد�( :أكتب:
حتى �أنق���ذ العامل من �أ�ضرا�س هوالك���و� ،أكتب حتى �أنقذ
الن���ا�س من �أقبي���ة الطغاة� ،أكت���ب حتى �أنق���ذ الكلمة من
حماك���م التفتي����ش� ،..أرتكب اخليانة العظم���ى التي يقال
عنه���ا ال�شع���ر ،..يف اجله���ر ال يف ال����سر ،..خمرتق��� ًا كل
اخلطوط احلمر.)..
هك���ذا عندما يتطور وعي الذات من الإح�سا�س بالأمل
الفردي �إىل الإح�سا�س ب���الأمل اجلمعي بالأمة �أو ال�شعب،
ي�صب���ح الوع���ي الذات���ي وراء الوع���ي اجلمعي وتبع��� ًا له؛
فيتح���ول �إىل ب����ؤرة يفي����ض منها رف����ض ال���ذات الفردية
(((
واجلمعية بكل ما يتعار�ض مع قناعاتهما.
رابعاًِ :خ َطاب ِّ
ال�ض ِّد املوج ِه للمر�أة:
تع��� ّود املتلق���ي ِ
خل َطاب ال�شعراء يف م���و�ضوع املر�أة �أن
يراه���م يطلب���ون و ّدها ور�ضاه���ا والقرب منه���ا ،والظفر
منها ب�أي ن���وع من �أنواع العالقة الربيئ���ة ،وغري الربيئة،
املمكن���ة ،وغري املمكنة ،الواقعي���ة �أو املتخيلة ،وال �شك �أن
ن���زار قباين �أكرثه���م لهث ًا وراء مثل ه���ذه العالقات ،وقد
ِ
و�سم ب�أن���ه �شاع���ر امل���ر�أة  /ال�شاعر املتهت���ك  /املاجن/
الفاجر� ..إلخ.
�إال �أنن���ا وقفنا على مناذج لي�ست بالقليلة احتوت على
ال�ض ِّد جتاه املر�أة ،التي طاملا باح ال�شاعر بع�شقه
ِخ َط���اب ِّ
له���ا ،وبهيامه لها لدرجة قد ت�صل �إىل العبودية وال�صالة
يف حمرابها.
وقد وجدنا يف ق�صيدة (�أفيق���ي)((( �أمنوذج ًا مثالي ًا
ِ
ال�ض ِّد املوج ِه للمر�أة ،يقول يف مطلعها:
خل َطاب ِّ
((( ينظر عبدالوا�سع احلمريي :خطاب ِّ
ال�ضد� ،ص .115
((( الأعمال ال�شعرية الكاملة :الكتاب الأول� ،ص .72-73
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�أفيقي ..من الليلة ال�شاعل ْه
ِ
عباءتك املائل ْه
وردي
�سيف�ضح �شهوتك الزائل ْه
�أفيقي ف�إن النهار
ُ
ِ
كفاك فحيح ًا ب�صدر ال�سرير
كما تنفح احلي ُة ال�صائلة
.......................
هو الطني .لي�س لط ٍني بقا ٌء
�ستم�ضي ال�شهور ..وينمو احلنني
هو الطني ..لي�س لط ٍني بقاء
ولذات ُه وم�ض ٌة زائلة..
فعودي �إىل �أمك الغافل ْه
يعل���ن ال�شاع���ر ع���ن رف����ضه ملغري���ات املخاطب���ة/
امل���ر�أة /الأنث���ى ،وذل���ك يف �أول عتبة من عتب���ات الن�ص
����ض ِّدي ال�صارخ متج ٍّ
(العن���وان)؛ ِ
���ل يف قوله
فخ َطاب���ه ال ِّ
�أفيق���ي ،وال يكتفي ال�شاعر بذكر فع���ل الأمر مر ًة واحدة؛
بل ُيك���رر هذا الفعل بال�صيغة نف�سها وبغريها من ال�صيغ
مثل (رديِ ،
كفاك) ،وتت�صاع ُد وتريت ُه الداللية وال�صوتية
لت�شي بحج���م ال�سخط والرف�ض لكل حم���اوالت التحر�ش
والإغ���راء التي ت�صدر ع���ن املخاطبة  /الأنث���ى .ولنت�أمل
جم���ال ال�صورة الت�شبيهية الت���ي �صور فيها ال�شاعر رغبة
الأنثى ،بث���وران احلية ال�صائلة ،الت���ي تبحثُ عن فري�سة
تنفثُ فيها �سمها.
وال�شاع���ر يف قوله [كف���اك فحيح ًا ب����صدر ال�سرير]
ح���ذف امل�شب���ه ( الأنث���ى ) و�أت���ى ب����شيء م���ن لوازمه���ا
(ال�سرير) ،على �سبيل اال�ستعارة املكنية.

ال�ض ِّد يف ق�صائ���د �شعرية �أخرى مثل:
وظه���ر ِخ َطاب ِّ
(�إىل مراهقة((() التي قال يف بع�ض مقطوعاتها:
يلجم �أع�صابي
منطقُ الأربعنيُ ..
((( الأعمال ال�شعرية الكاملة ،اجلزء الثالث ،الكتاب ال�ساد�س� ،ص .438
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الطيوب
فعفو ًا� ..إن مل ترثين
ُ
ما �أنا فاع ٌل بخم�سة ع�شر
تعذيب
�شهد اهلل� ..أنه
َ
ُ
م�صلوب
و�ضمريي عليهما
ُ
وثب الأرنبان ..نحوي فمايل
أ�ستجيب
كجدار اجلليد ال �
ُ
ك َّلما فكرت يداي ٍ
بقطف
ردين ُّ
واحلليب
الطهر ..عنهما
ُ
اذهبي ..فال�صداع يحف ُر ر�أ�سي
[�إىل �أن يقول]:
اذهبي اذهبي ..ك�سرت �سالحي
أجيب؟
�ضاع مني فمي فماذا � ُ

نفخت النا َر ِ
فيك..
ف�أنا ُ
و ُك ِ
نت َق ْبلي ز َْم َهريرا..
[]...
و�أنا الذي..
يف � ِ
ألقيت ال ُبذُ ورا
أر�ضك ال َعذْ را ِءُ � ..
رت ..ذَ َهب ًا ،و�أطفا ًال ،و َيا ُقوت ًا ُمثريا
فتفج ْ
َّ
� َّإن ِخ َط���اب اال�ستعالء يف ه���ذه الق�صيدة م َّثل ِخ َطاب
�ضد مب���ا�شرٍ موج��� ٌه جتاه م���ن ُع ّرف عنه���ا ب�أنها معبودة
ٍّ
ال�شع���راء  /املر�أة الفاتنة ..يقول لها ( �إن كنت �أر�ضى � ّأن
أحبك فا�شكري املوىل كثريا ..من ح�سن حظك �أن ِ
� ِ
غدوت
حبيبت���ي ..زمن ًا ق�صريا..ف�أنا نفخ���ت النار فيك ..وكنت
زمهريرا.)..

ال�ض ِّد يف �أف���ق الن�ص دون �أن تعرت�ض
يتجل���ى ِخ َطاب ِّ
فاملتكلم �شاع ٌر ولي�س �أي
يوم غام����ضة؛
ُ
هذا اجلالء � ُّأي ُغ ٍ
�شاعر� ،إنّ��� ُه �شاعر املر�أة� ،شاعر الغ���زل ال�صريح؛ �إال � َّأن
ِخ َطاب��� ُه  -يف ه���ذا الن�ص – كان ِخ َطاب��� ًا غريي ًا ،ال ي�شي
بحقيق���ة ال�شاعر الت���ي �أ�شرنا �إليها؛ فق���د غاب ِ
اخل َطاب
ال���ذي يهتك الأ�ستار ويك�سر قوان�ي�ن الأخالق ..وح�ضرت
دون��� ُه ِع َّف ٌة غ�ي�ر معه���ود ٍة ،وور ٌع م�شبو ٌه ،يطال���ب بال�سرت
والتعق���ل ِ
والكف عن الإغراء والتب���ذل ،والالفت �أ َّن ُه �أ�شار
�إىل قن���اع الواعظ الزاهد يف املر�أة ال���ذي لطاملا عبث به
ٍ
ٍ
ومرات يف مغامراته ال�شعرية مع املر�أة.
مرات
ويقول نزار قباين يف ق�صيدة �أخرى (((:
عندي ا َملزي ُد من ال ُغ ُرورِ ..فال تَبيعيني ُغ ُرو َرا
كنت �أر�ضى �أن �أُ ِح َّب ِك..
� ْإن ُ
فا�شْ ُكري املوىل كثريا..
من ُح�سن َح ِّظ ِك..
ْ
�أَ ْن غَ َد ْو ِت حبيبتي ..ز ََمن ًا ق�صريا
((( الأعمال ال�شعرية الكاملة� ،ص .661-662

ري من االدعاءات التي
يا ل ُه من ِخ َط���اب ِّ
�ضد ! فيه كث ٌ
مل نعتد عل���ى �سماعها عند �شعراء �أكرث غ���رور ًا من نزار
نف�سه؛ فهو يف ه���ذا ِ
ال�ض ِّدي ي ّدع���ي �أنه املتكرم
اخل َطاب ِّ
باحلب على املر�أة الفاتنة�..إلخ.
ِّ
وال �شك � َّأن غ���رور ال�شاعر نزار قباين فاق غرور عمر
ب���ن �أبي ربيعة ( بل �إن عمر بن �أبي ربيعة كان �أكرث تعففا
وا�ستقام���ة يف �شعره الغزيل ال�صري���ح؛ الذي طاملا ادعى
�أن���ه املطلوب م���ن الأنثى ال الطالب لها؛ ب���ل ال نكاد ن�سمع
�أحد ًا م���ن ال�شعراء القدم���اء �أو املحدثني ب���اح مبثل هذه
االدعاءات التي خرجت عن امل�ألوف؛ فكانت عندنا مبثابة
�ضد ظه���ر  -لنا ب�شكلٍ الف ٍ
���ت -يف بع�ض ق�صائد
ِخ َط���اب ٍّ
ال�شاع���ر ن���زار قب���اين الذي يع���اين من نرج�سي���ة وع�شق
جنو ّ
ين لذاته وملذاته.
اخلامت���ة  :انطالق��� ًا م���ن ه���ذه املقارب���ة التحليلي���ة
النقدية ل�شعر نزار قباين تو�صل الباحث �إىل:
وجود تناغ���م ،وتنا�سب بني املالمح ،والبنى التقابلية
والنف�سية النزارية املت�أرجحة يف عواطفها وانفعاالتها.
� َّأن مفارق���ة العن���وان مثلت ُح����ضور ًا وا�سع��� ًا �أكرث من
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غريه���ا م���ن مالم���ح املفارق���ة يف �شعر نزار قب���اين ،ويف
ال�ض ِّد املوج ِه لل�سلط���ة القامعة �أكرث
املقاب���ل كان ِخ َط���اب ِّ
ال�ض ِّد.
الأمناط والأ�شكالِ ح�ضور ًا يف ِخ َطاب ِّ
�أن املفارق���ة ِ
ال�ض ِّد ق���د �شكال �أداتني فنيتني
وخ َطاب ِّ
حديثت�ي�ن؛ ب���ل ونقديتني ا�ستط���اع من خاللهم���ا ال�شاعر
ال�سلط القامعة،
�أن يب���وح برف�ضه ،ومترده على خمتل���ف ُّ
والراف�ضة ل�شعره ور�ؤا ُه ،و �أفكاره احلداثية.
ب���دا –لناّ � -أن املفارقة ِ
وخ َط���اب ِّ
ال�ض ِّد كانا من �أوفرِ
الو�سائل ،والأدوات التي �أحدثت �أثر ًا بالغ ًا يف امللتقي على
امل�ستوى النف����سي والذهن���ي ،ودون � ٍ
إ�سراف يف ا�ستخدام
اللغة ،و�أ�ساليبها.
� ّإن �أبرز فَرقٍ بني املفارقة ِ
ال�ض ِّد هو �أن املفارقة
وخ َطاب ِّ
كانت يف جمملها تُف�ضي �إىل ال�سخرية وال�ضحك؛ يف حني
ال�ض ِّد ع���ن مالمح الغ�ضب وال�سخط التي
يك�شف ِخ َطاب ِّ
مت���ور يف نف�س ال�شاعر ،وترتكز املفارق��� ُة على اال�ستهزاء
والتهكم وب�أ�ساليب خربية و�إن�شائية؛ �أ َّما الأداة الأخرى/
ال�ض ِّد؛ فيعتمد على ال�صرامة واجلدية من خالل
ِخ َطاب ِّ
االعتماد على الأ�ساليب الإن�شائية.
ال�ض ِّد ع���ن ال ُبعد النف����سي الذي
كم���ا ك����شف ِخ َطاب ِّ
مت ّل���ك ال�شاع���ر يف عالقته املتناق����ضة بني رف����ض املر�أة
�أحيان ًا؛ وع�شقها �أحيان ًا �أخرى.
ال�ض ِّد؛
باتت املر�أة �آخر اهتمامات ال�شاعر يف خطاب ِّ
فهو ال ُ
يقبل � ْأن تكون ل ُه حبيب ًة �أو زوج ًة.
ظه��� َر ِ
����ض ِّد فاعلي ٌة �أ�سلوبي��� ٌة �ساعدت على
خل َطاب ال ِّ
تعميق الن�صو�ص التي ات�سمت بطابع التمرد ،والرف�ض ملا
ميليه الآخر.
����ض ِّد عن���د ال�شاع���ر ِخ َطاب��� ًا متحو ًال
غ���دا ِخ َط���اب ال ِّ
�إىل التم���رد ال�صري���ح بعد �أن كان ِخ َطاب��� ًا �شعري ًا هادئ ًا؛
ف�أ�ضح���ى ِ�شع���ر ُه ُ�صور ًة م���ن �صو ِر ِخ َط���اب املواجه���ة مع
خ�صوم كُثرُ .
ٍ
34

����ض ِّد يف جممل ِه موجه��� ًا �إىل �أنا�س
مل يك���ن ِخ َطاب ال ِّ
ب�شخ�صهم بق���در ما كان موجه��� ًا �إىل واقعهم ،وثقافتهم
و�إيديولوجياتهم.
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تاريخ اال�ستالم
تاريخ القـ ـ ـ ــبول 10/09/2017:
امللخ�ص:

�سياجها ال�سيا�سي واالجتماعي
ملّا كان الإن�سان بفطرته كائنا اجتماعيا ،ميار�س حياته وفق طقو�س نظمية تُ�سطر القبيل ُة َ
والثقايف ،كان لزاما عليه �أن يحفظ هذا الإطار ،من منظور �أنّ االنتماء قرار ا�سرتاتيجي ،وحاجة بيولوجية وثقافية ،ت�ؤَ ّمن
م�ستقبله ال ّنف�سي ،وحتقق وجوده الإن�ساين.
لك���ن عادة ما ين�شط الهام����ش ،وتثور خطاباته ،حني ي�صبح املركز ال يلبي للأفراد متطلباتهم االجتماعية وال�سيا�سية،
فين�ش�أ ما ي�شبه االنزياح عن ال ّن�سق الذي ر�سمته القبيلة عرب م�ساراتها التاريخية؛ للتعوي�ض عن حاالت الفراغ واالن�سداد،
ك����شكل م���ن �أ�شكال الرف�ض وت�أكيد الذات ،ورغبتها يف التّوق �إىل عامل احلرية ،حي���ث الالانتماء حق تكفله قيم االختالف
والتمرد امل�شروع.
ل���ذا ج���اء البحث عرب قراءة ثقافية لنماذج من املدونة ال�شعرية اجلاهلية؛ لري�صد ال�صراع اجلديل والأزيل بني مركز
مت�سلط ،ومنوذج مو�صوف ت�صنع نظامه القبيلة ،وهام�ش معار�ض يخاتل ال ّن�سق ،ويبني لنف�سه بدائل ممكنة وم�شرقة لعامل
غامر باحلرية ،ي�ؤمن بال�صوت الآخر ،ويقر االختالف بو�صفه منهجا قوميا لبناء الأوطان.
الكلمات املفاتيح:
املنتمي ،الالمنتمي ،ثقافة االخرتاق ،النموذج ،ال�شعر اجلاهلي.
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The Non-belonging and The Prescribed Model Infiltration
(A cultural approach to the Pre-Islamic poetry)

Dr, LAKHDAR HENNI

UNIVERSITY OF MOHAMED BOUDIAF/M’SILA /ALGERIA
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 biocultural 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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�أوال -القيم العليا  /االنتماء:
 -1االنتماء �ضرورة وجودية:

من������ضي ب���ه ح��ت��ى ت����صي���ب ع���د َّون���ا
(((
َوتُ����������� َر َّد م��ن��ه��ا غ������ا ٌ
كليم
من َو ُ

ملّ���ا كان الإن����سان بفطرت���ه كائن���ا اجتماعي���ا ميار�س
حيات���ه داخ���ل �إط���ار قبيلت���ه ،وال يحي���ا �إال يف ظ���ل جتمع
ب�شري ي�ضمن ل���ه حاجاته الأمنية واالجتماعية والنف�سية
والإن�سانية ،كان لزاما على كل فرد �أن ي�سهم يف احلفاظ
عل���ى هذا التجم���ع الب�شري من خالل الإذع���ان لل�شروط
ال�سيا�سية والثقافي���ة ،بح�سب ما ميليه القانون الأخالقي
الذي �سطره املخيال الثقايف والتاريخي للقبيلة.

�إذا كان «مفه���وم ال���والء ق���د ارتبط قدمي���ا بال�سلطة
واحل���رب»((( ،ف�إنّ ال�شاع���ر لبيد ي�ؤكد ه���ذه الر�ؤية التي
جتمع الوالء للقبيلة مقرونا بق�ضية ال�صراع واحلرب (�إنيّ
عامر �...ضيمي  /جهدوا العداو َة ك ّلها
امر�ؤٌ َم َن َع ْت �أَروم ُة ٍ
َف�أَ َ�ص َّده���ا ) ،فهو يرى �أن ال �سبيل لتحقيق الذات الفردية
وال�سيادة اجلماعية �إال من خالل ممار�سة طقو�س احلرب
على الآخر املناف�س على اجلغرافية �أو ال�سيا�سية.

هذا الإذع���ان �إىل �سلطة �سيا�سية ه���و �شعور غريزي
باالنتم���اء ُي�شب���ع حاج���ات الأف���راد ال�ضروري���ة ،ويحقق
م�أربهم االجتماع ّية ،ويحفظ حميطهم الإن�ساين من عدو
خارجي ،ويوط���د عالئقه���م الأ�سر ّية ،ويقل����ص تفاوتهم
الطبق���ي؛ ما يعني �أنّ االنتم���اء به���ذه اخل�صو�ص ّية حالة
وجود ّي���ة ،و�ضرورة �إن�سان ّية ،و «مطل���ب طبيعي يحق لكل
ف���رد التمتع به ،لكونه يحقق غايات �إن�سانية تبد�أ بتحديد
الهوية لت�صل �إىل حتقيق الوجود الذاتي» ((( واجلماعي.
وهذا لبيد بن ربيعة العامري يحدد والءه ،ويوجه انتماءه
�إىل �سلطت���ه العامر ّية التي متنع عن���ه الظلم ،وت�ص ّد عنه
العداة حني جتور عليه اخل�صوم ،فيقول :
عامر
�إنيّ ام�����ر�ؤٌ َم�� َن�� َع ْ
ٍ
��ت �أ ُر َوم������ة ُ
وم
َ�ض ْی��م��ي َوق ْ
�����ص ُ
���د َج�� َن�� َف ْ��ت َع�� َل َّ��ي ُخ ُ
ج���ه���دوا ال�����ع�����داو َة ل��ه��ا َ�أَ َ�ص َّده����������ا
���وم
ع��� ّن���ي َم���� َن ِ
����اك ُ
����ب ِع���� ُّزه����ا َم��� ْع��� ُل ُ
������اب َو َق��� ْب��� َل���ه
م��ن��ه��ا ُح�������� َو ٌّي وال������ ُّذه ُ
َي������� ْو ٌم ِب��ُب��رُ ْ َق�����ة َر ْح������ َر َح������انَ ك��ـ��ر ُمي
َو َغ������داة َق����اع ال��� ُق��� ْر َن��� َت�ْي�نِْ �أتَ��� ْي��� َن��� ُه ْ���م
َّ������سو ُمي
َر ْه��������و ًا ي���ل ُ
���وح ِخ�ل�ال��� َه���ا ال�����ت ْ

من هنا ،ميكنُ القول �إنّ احلرب مهما كانت �أ�سبابها
ونتائجها؛ فهي حتمي الأفراد من الأخطار املحدقة بهم،
وتُ�سهم يف احتاد �أفراد القبيلة ،وان�ضوائهم حتت عباءتها
ال�سيا�سية ،حت���ت �سلطة �سيد القبيلة امل�سيطر الذي يبدو
�أ ّن���ه «يفت�ش ع���ن الطم�أنين���ة يف القلق ،وع���ن ال�سالم يف
احل���رب ،وعن ال�سعادة يف الآالم والأحزان ،هذا الإن�سان
ـ ـ الذي هو الكائن ـ ـ املفت�ش �أبدً ا عن حقائق هاربة ،يظهر
ك�أن طبيعت���ه مفط���ورة على النمو والتط���ور داخل معادلة
التناق����ض والتع���ار�ض»((( الإن����ساين ،ذل���ك �أنّ « ق�ضي���ة
ُخت�صر ،مع ت�شعباته���ا وتعقيداتها ،يف
الإن����سان الكربى ت َ
م�س�أل���ة واحدة :ال�سالم؛ ال�سالم مع ال���ذات وال�سالم مع
الآخري���ن ك�شرط �أ�سا�سي للح�صول على نوع من ال�سعادة
الن�سبي���ة»((( ،التي يبدو �أ ّنها ل���ن تت�أتى �إال بت�أمني الأفراد
نف�سيا واجتماع ّيا.

((( حبيبة ال�صايف� :سيميائيات �إيديولوجية� ،ص.152 ،

�إنّ احل���رب ـ ـ عل���ى ع ّالته���ا ـ ـ مب���د�أ ا�سرتاتيج���ي
لل�سيا�سي���ة القبل ّي���ة عن���د اجلاهلي�ي�ن ترم���ي �إىل �صناعة
ال���والء ،وتثوي���ر االنتماء م���ن خالل تدري���ب الأفراد على
االنتم���اء ،وجعلهم مندجمني يف وع���اء روحي واجتماعي
((( لبيد بن ربيعة العامري :الديوان� ،ص.156 175 ،
((( جوزايا روي�س :فل�سفة الوالء� ،ص.5 ،
((( الأب جورج حبيقة� :إيديولوجيا احلرب وفل�سفة ال�سالم ،موقع معابر.
((( املرجع نف�سه.
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متما�سك ،ك�شكل م���ن �أ�شكال التعبري عن الهوية ،وطريق
لإثبات الوجود القبلي من خ�ل�ال �صناعة ال�سلم ،بو�صفه
���ى ا�سرتاتيجيا ي�ضمن درجة م���ن التوازن بني طلب
معط ً
احلقوق و�أداء الواجب.
و�شكل �آخ���ر م���ن �أ�شكال ال���والء ت�صنع���ه ه���ذه امل ّرة
التجمع���ات القبل ّي���ة ،م���ن خ�ل�ال رابط���ة ال��� ّدم والن�سب
بو�صفها قوام املجتمع القبلي اجلاهلي ،فيت�أ�س�س االنتماء
على ع�صبية الأرحام ،وتعاطف ذوي القربى على م�صري
ح�سان بن ثابت:
م�شرتك ،على ح ّد قول ال�شاعر ّ
ً
�سائ�ل�ا
فم���ن ي���ك عن���ا معـ����شر الأزد
فنح���ن بنو الغ���وث بن زيد بـ���ن مالك
وزي���د ب���ن كه�ل�ان ال���ذي ن���ال ع���زه
قدمي���ا دراري النج���وم ال�شواب���ك
�إذا الق���وم ع���دوا جمده���م وفعاله���م
و�أيامه���م عن���د التق���اء املن���ا�سك
وجدن���ا لن���ا ف����ضال يقـ��� ّر لن���ا ب���ه
(((
�إذا ما فخرن���ا كل ب���اق وهال���ك
يلتحم ال�شاعر بجرثومته ك�أ�ش ّد ما يكون االلتحام بني
الأب و�أبنائ���ه ،واجل ّد ب�أحف���اده ،منت�س ًبا بذاته �إىل ال ّذات
اجلمع ّية (نحن بنو الغوث بن زيد بن مالك) مندجما يف
رواب���ط عالئق ّية داخل �س ّلم الع����شرية الذي ين�ش�أ ب�صورة
بيولوجي���ة طبيعي���ة ابت���داء م���ن الأ�سرة ،بو�صفه���ا وعاء
بيولوجيا متتزج فيها الدماء والأم�شاج.
���ي �أنّ املجتمع���ات البدوية القبلي���ة «ال َي�صدُق
وطبيع ٌّ
دفاعهم وذيادهم �إال �إذا كانوا ع�صبية و�أهل ن�سب واحد؛
لأنهم بذلك ت�شتد �شوكتهم ،و ُيخ�شى جانبهم� ،إذ نعرة كل
�أح���د على ن�سب���ه وع�صبيته �أهم ،وما جع���ل اهلل يف قلوب
عباده من ال�شفق���ة والنعرة على ذوي �أرحامهم وقرباهم
((( ح�سان بن ثابت الأن�صاري :الديوان� ،ص .296297:
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موج���ودة يف الطبائ���ع الب�شري���ة ،وبه���ا يك���ون التع���ا�ضد
و التنا�صر»((( والغلبة.
هكذاً � ،إذا ،ت�ستن���د القبيل ُة يف ت�شكيل الوالء و�صناعة
�أبجديات���ه �إىل ه���ذه اخلارط���ة الوراث ّية ،م���ن منطلق �أنّ
القبيل���ة حال���ة بيولوجية ،ورابطة ع�صب ّي���ة ترتقي تلقائ ّيا
�إىل «رابطة �سيكولوجية واجتماعية؛ ليت�شكل بعدها �إطار
تنظيمي تت�أطر فيه فاعلي���ات الأفراد ،حتت ت�أثري عوامل
(((
مو�ضوع ّي���ة متداخلة مت�شابكة ه���ي امل�س�ؤولة عن هرم»
القبيلة.
وربمّ���ا كان االنتم���اء �إىل امل���كان (الأر�ض) من �أقوى
�أ�شكال االنتم���اء؛ �إذ ين�ش�أ الأفراد يف قبائلهم على عالقة
وطيدة بجغرافيتهم ا ُ
حلبلى مبخزون تاريخهم وثقافتهم
وواعيتهم اجلماع ّية« ،فعرب اكت�شاف املكان ،ميكن للمرء
�أنّ يكت����شف ذات���ه؛ لأنّ داللة الإن����سان الوجودية مرتبطة
�أ�سا�سا باملكان»((( الذي ن�ش�أت فيه ذاته.
ولأنّ الإن�سان – ِجبلة – يبد�أ باكت�شاف ذاته من خالل
تعاي����شه اليومي مع جتارب امل���كان الفيزيائي ،ثم يتنامى
ال�شع���ور باالنتم���اء؛ لي�صبح امل���كان حي���زا ثقافيا يختزل
الكينون���ة الإن�سانية ب���كل ما فيها من تفاع�ل�ات وجدان ّية
و�سلوك ّي���ة وقيم ّية كم���ا هو احلال يف ال�شع���ر املن�سوب �إىل
�أبي طالب:
ف���م���ن ي����ك ذا ع���ـ���ـ���زِّ مب��� ّك���ة ت���ال���دَ
����ن م���� ّك����ة �أت���� َل���� ُد
ف���ع��� َّزتُ���ن���ا يف ب����ط ِ
�����ا�س ف��ي��ه��ا �أذل����ة
ع��ل��ون��ا ب��ه��ا وال����� ّن ُ
ف��ل��م َن�� ْن��ف ِ��ك ْ��ك ن����زدا ُد ِخ�ي�را و ُنحم ُد
��ا�س ف�ض َل ُهم
و ُنط ِع ُم حتى َي�ْت�رْ ُ َك ال��ن ُ
����صر جتمد
�إذا ُج�� ِع��ل ْ��ت �أي����دي امل���ق ّ
((( ابن خلدون عبد الرحمن بن حممد :كتاب العرب وديوان املبتد�أ واخلرب يف
�أيام العرب والعجم والرببر ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان الأكرب� ،ص،
.136137
((( ُينظر ،حممد عابد اجلابري :فكر بن خلدون ( الع�صبية والدولة)� ،ص.193 ،
((( .Margret Atwood, Curious Pursuits, occasional writing, p :36
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َج��زى ُ
اهلل رهطا ب َ
��ون َتتَا َبعوا
��احل��ج ِ
(((
ع��ل��ى َم��ل��أ ي��ه��دي خل�ير و ُير�شد
تن�سك���ب الف�ضاءات اجلغراف ّي���ة ملكة وما جاورها من
بطون وفج���اج عل���ى ذات ال�شاعر يف حميمي���ة وجدانية،
تخت���زل ذاكرة احلن�ي�ن واالنتم���اء ،م�ستجيب���ة للجاذبية
الثقافية للأر�ض التي �شكلت الوعي االجتماعي وال�شعوري
لأب���ي طالب ،وبل���ورت هويته الثقاف ّية م���ن خالل جتارب
الإن����سان مع امل���كان� ،شع���و ًرا و�سل���و ًكا وع���ادات وتقاليد
خمتلفة.
يتخط���ى املكان عند �أبي طالب �شكل���ه الطوبوغرايف،
و�صبغت���ه الفيزيائي���ة؛ لي�صب���ح قيم���ة ثقافي���ة ،و�شحن���ة
وجدانية تعم���ق االنتماء ،وتعزز الوالء ل�ل��أر�ض التي ن�ش�أ
به���ا ( َن�ش�أنا بها) ،ولي�ست ه���ذه الن�ش�أة �إال ذلك االرتباط
الوج���داين والعقل���ي بني الإن����سان ومكانه ح�ي�ن ينب�ش يف
ت���ذكاره ،وي�ستعيد في���ه تاريخ الطفولة ،وم����أوى اجلرية،
وحمى الق���وم ( ،مل ننفكك /ونطعم  /يرتك/جعلت،)..
وباجلمل���ة تت����شكل الف����ضاءات املتخيلة عن���د �أبي طالب
عل���ى وع���ي �سو�سيولوجي ،ور�ؤي���ة نف�سية ،تلخ����ص درجة
التماه���ي بني الأنا الفرد ّية والنح���ن اجلماعي من خالل
م�ساحة االنتماء.

����ص َب��� ٍة َم ْ
����شه���ور ٍة
ِ�إنيِّ ْام������ ُر ٌ�ؤ م���نْ ُع ْ
ُح ُ
����م مجَ����� ٌد �أَ�ش ُّم تَ�� ِل��ي�� ُد
���������ش ٍد َل���� ُه ْ
���م
����م َ�س ِّي�������د ًا و َ�أع���ا َن��� ُه ْ
�أَ ْل���� َف����وا �أَب����اهُ ْ
وج�����ـ�����دُو ُد
����م ُ
َك�������� َر ٌم و�أَع������م������ا ٌم َل���� ُه ْ
������ي ن�����ابِ�����تٌ ِب��������أَ ُر َوم������� ِة
�إِ ْذ ك����� ُّل َح ٍّ
���ت ال����� ِع َ
�����سي���� ُد
َن��� ْب َ
���اج��� ٌد و َك ِ
������ضا ِه َف��� َم ِ
وح ِقي َقها
ُن�� ْع ِ��ط��ي ال���� َع ِ
�����ش َري َة َح��قَّ��ه��ا َ
���������سو ُد
ف��ي��ه��ا ،و َن����غْ���� ِف���� ُر َذ ْن��� َب���ه���ا و َن ُ
������ش َري ُة ِثقْلها
و�إِ َذا تحُ َ ِّ��م�� ُل��ن��ا ال����� َع ِ
ُق��� ْم��� َن���ا ِب������� ِه ،و ِ�إ َذا تَ����� ُع�����و ُد َن���� ُع����و ُد
و�إِ َذا ُن���� َوا ِف����قُ ُج�������� ْر�أَ ًة �أَ ْو نجَ ْ ���ـ���دَ ًة
��������ي ب��ه��ا ال����� َع����� ُد َّو َنكـِي ُد
ك��� َّن���ا�ُ ،س َم َّ
ب���ل َال َن���� ُق ُ
��ي��ر ٌة
����ول �إِ َذا تَ����� َب����� َّو�أَ ِج َ
����ح���� َّل����ة ِ�ش ْع���� ُب����ه����ا َم����� ْك�����دُو ُد
ِ�إنَّ ا َمل َ
�إِ ْذ َب�� ْع ُ
ا�صدَ َب ْي ِت ِه
���ض ُه ْ��م َي ْ��ح��مِ ��ي َم����� َر ِ
(((
و�س ِب���ي��� ُل���ن���ا َم��������� ْو ُرو ُد
ع����نْ ج������ا ِر ِه َ

االنتماء للقبيلة وجهة نظر ،وقرار ا�سرتاتيجي ُي َر ّ�سم
ثقاف���ة التعاي����ش ،و ُيعزز فك���رة املواطنة التي م���ن �ش�أنها
تكثيف طاق���ة الإح�سا�س باالنتم���اء �إىل ال�سلطة املركزية
التي تنظم القيم ،وتبني الت�صورات ،وحتمي اجلغرافيا،
وتوحد ال�شعور باالندماج االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف،
وه���و ما يثبت���ه معاوية بن مال���ك بن جعفر ب���ن كالب يف
ق�صي���دة ل���ه تلخ����ص فك���رة ال���والء والتع����صب للن�سب،
�أو ال���دم� ،أو للقبيل���ة ،بو�صفها م�ؤ�س�سة ثقاف ّي���ة و�سيا�سية
واجتماع ّية تر�سي قيم االحتواء ،فيقول:

���ر�سم ال�شاع���ر يف هذا املنت ال ّن����صي فل�سفة خا�صة
ُي ّ
ملفه���وم ال���والء القبلي ،وي����ضع حم���ددات عام���ة ملبادئه
وق�ضاياه ،وكيفية حتقيقه ،وما مدى حاجة الإن�سان �إليه؛
فينطلق ابت���داء من حاج���ة الإن�سان �إىل ال���والء ،بو�صفه
���ى ثقاف ًيا واجتماع ًيا ي�ضمن حي���اة الفرد ،ويحت�ضن
معط ً
حريت���ه وتطلعات���ه (�إِنيِّ ْام ُر�ؤٌ منْ ُع ْ�ص َب��� ٍة) ،وم�ؤكدا على
(ح ُ�شد َل ُه ْم
�ضرورة الوحدة الثقافي���ة والتاريخية للقبيلة ُ
مجَ��� ٌد َ�أ َ�ش ُّم َت ِليدُ) ،ذلك �أنّ الوالء قب���ل �أن يكون اندماجا
يف دوائ���ر �سيكولوجي���ة وبيولوجية ه���و والء ثقايف ،يربط
تاري���خ القبيل���ة بحا�ضرها ،ويحقق الت���وا�صل االجتماعي
وجدُو ُد )ّ ،ثم �إنّ
بني الأجيال ( و�أَعا َن ُه ْم َك َر ٌم و�أَعما ٌم َل ُه ْم ُ
وح ِقي َقها)،
الوالء ي�ضمن احلقوق ( ُن ْع ِطي ال َع ِ�ش َري َة َحقَّها َ

((( �أبو طالب بن عبد املطلب :الديوان� ،ص.235 ،

((( للمف�ضل ال�ض ِّبي :املف�ضليات� ،ص.355 ،
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وي���ر�سي قواعد النظام ال�سيا�سي ال���ذي من �ش�أنه حماية
ِّ
����ش َري ُة ِث ْق َلهاُ ...ق ْم َن���ا ِبه /و�إِ َذا
الذم���ار (و�إِ َذا تحُ َ ِّم ُلنا ال َع ِ
ُن َوا ِف���قُ ُج ْر َ�أ ًة َ�أ ْو نجَ ْ ���دَ ًة) ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يحقق احلياة
الكرمي���ة الآمن���ة للأف���راد املن�ضوين حتت عب���اءة العامل
���م َي ْحمِ ي
االجتماع���ي ال���ذي ي�سكن���ه الأف���راد (�إِ ْذ َب ْع ُ�ض ُه ْ
ا�صدَ َب ْي ِت ِه ...عنْ جا ِر ِه).
َم َر ِ
ويف مقام �آخر لي�س ببعيد عن الع�صبية القبلية والوالء
للجماع���ة ،وم���دى دور الف���رد يف �صناعة ال���والء املطلق،
وممار�سته غري امل�شروطة ،يقول عبيد بن الأبر�ص:
�إذا ك��ن َ��ت لمَ ْ تَ�� ْع�� َب���أْ ِب����� َر ْ�أ ٍي َولمَ ْ ت ُِط ْع
�إىل ا ُّل ّلب �أو ُت ْر ِعي �إىل َق��ـ�� ْو ِل ُم��� ْر ِ�ش ِد
�������شري ِة كـُ ِّلها
وال تَ��� َّت���ق���ي َذ َّم ال������ َع ِ
����س ِان وب��ال�� َي ِ��د
َوت ْ
َ�����د َف����� ُع َع�� ْن��ه��ا ب���ا َّل���ل َ
َ���ص َف ُ��ح َع��نْ ِذي َج ْهـلها وتحَ ُ ُ
وطها
َوت ْ
َوتَ����قْ���� َم���� ُع ع�� ْن��ه��ا َن���خْ ���ـ��� َو َة املُ���تَ���هَ���دِّ ِد
�����ز ُل ِم�� ْن��ه��ا ب��امل��ك��ان ال����ذي ِب��� ِه
َوتَ����� ْن ِ
املتحم ِد
ُي�� َرى ال�� َف ْ���ض ُل يف ال ُّدنيا َع َلى
ِّ
����س َت و�إنْ َع�� َّل�� ْل َ��ت ن��ف���سك باملُنى
َف��� َل ْ
(((
���اد وال َك��� ْر َب َ�س ِّي ِد
ب��ذي ُ�س�ؤد ٍَد َب ٍ
�إذا كان الوالء/االنتماء يوفر �سياقات �أخالق ّية ونف�سية
للأفراد ،ويقوم بحماية �ش�ؤونهم االجتماعية وم�صاحلهم
الذاتية ،ويوحد خميالهم الثق���ايف واالجتماعي ،ف�إنّ من
حق الأفراد بح�سب ر�ؤية ال�شاعر �أنّ يتفانوا يف خدمة هذا
الوالء �شع���ورا ( ُت ْر ِعي �إىل َق ـ ْو ِل ُم��� ْر ِ�ش ِد ) و�سلوكا (ت َْد َف ُع
����س ِان وبال َي ِد) دون الإح�سا�س بالدونية �إزاء هذا
َع ْنها با َّلل َ
اال�ست�سالم املطلق ل�شروط القبيلة؛ لأنه ا�ست�سالم مب�سحة
االعتداد بالنف�س؛ مينح ال����س�ؤدد واالعتزاز (فل�ست …
ب���ذي �س�ؤدد)؛ ويحق���ق لل���ذات وجوده���ا االجتماع���ي
والإن����ساين؛ مبعن���ى �أنّ جوهر الوالء ه���و « توحد الداخل
((( عبيد بن الأبر�ص ،الديوان� ،ص.85/59 ،
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باخل���ارج ،وب�ي�ن ما يرغب الف���رد وما يف���ر�ضه املجتمع،
وجتم���ع بني الإذعان الإرادي وحتقيق حرية الفرد ووحدة
الذات»((( الإن�سان ّية
ومثلم���ا ا�ستط���اع الأفراد ال���ذود عن بي����ضة القبيلة،
خارجي���ا ،ب�أن قمعوا عنها كل خطر يهددها ( َو َت ْق َم ُع ع ْنها
َنخْ َو َة املُ َتهَدِّ ِد) كذلك ا�ستطاعوا الإ�سهام يف عملية البناء
النف�سي من خالل تعزي���ز �أوا�صر املحبة �إىل التعاون �إىل
ال�سعي يف توحيد الإح����سا�س باالنتماء ( َوت َْ�ص َف ُح َعنْ ِذي
َج ْهــله���ا) حتى ترتقي القبيلة و�أفراده���ا مكانا عليا الئقا
بف�ضلها ( َو َت ْن ِز ُل ِم ْنها با َملكانُ ....ي َرى ال َف ْ�ض ُل).
وربمّ ا ت�أ�س�س االنتماء على فكرة املواطنة التي يغذيها
ال�شعور بان�صهار الف���رد بكل حموالته الثقاف ّية مع الذات
اجلماع ّي���ة على اخت�ل�اف العرق وال ّن�سل ،لك���ن يف ن�سيج
دينامي حرك���ي تتجاور فيه الر�ؤى والت����صورات ،وتتوحد
في���ه امل�صالح واملنافع ،وتتحقق م���ن خالله حاالت �إثبات
الوج���ود الإن����ساين واالجتماعي والثقايف كم���ا هو احلال
عند عنرتة ب���ن �شداد العب�سي الذي ما فتئت ذاته حتاول
اخ�ت�راق الطيف االجتماع���ي ،وتعيد �إنت���اج هو ّية جديدة
مب�ساح���ة ثقاف ّية وفق ت����صور �أ�شمل و�أو�سع م���ن الت�صور
الذي ا�صطنعته القبيلة لنف�سها ،فيقول عاذال قبيلة عب�س
على ت�ضييقها وفا�ض االنتماء:
�إنْ ُك��� ْن���تُ يف ع����د ِد ال��ع��ب��ي ِ��د َفه َّمتي
�����اك الأع�����زل
ف����وق ال�ث�ري���ا وال������سم ِ
���رت ف������ر�سانُ ع��ب���س ن�سبتي
�أو �أن���ك ْ
ف����سن���ان رحم���ي واحل�������سام ي��ق�� ُّر يل
وب����ذاب����ل����ي وم���ه���ن���دي ن���ل���تُ ال َ
���ع�ل�ا
����د الأَج����ـ����زل
ال ب���ال���ق���راب���ة ِوال����ع����دي ِ
��اج فخا�ض ُه
ورم��ي��تُ م��ه��ري يف ال��ع��ج ِ
(((
ْ��دح م��نْ �شف��ار ا َلأ ْن ُ�صل
وال�� َّن��ا ُر ت��ق ُ
((( جوزايا روي�س :فل�سفة الوالء� ،ص.08 ،
((( عنرتة العب�سي ،الديوان� ،ص.115 ،
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ن����ش�أ عن�ت�رة �أول ما ن����ش�أ عب���دا �أ�سود (�إنْ ُك ْن���تُ يف
العبيد) ،يح�سن احلالب وال����ص ّر ،يبحث عن ذاته
ع���د ِد ِ
املتوارية خلف غبار الفقد والتيه وال�ضياع ،ت�ؤرقه يف ذلك
ف�ضيحة ال�سواد املت�سللة �إليه بيولوجيا عرب �أ ّمه احلب�ش ّية،
وي�ؤمل���ه ال�شع���ور بفقدان احلري���ة ،وغياب �أم���ل يعيد �إليه
توازن���ه النف�سي يف خ�ضم �صراع ثق���ايف �صنعت متاري�سه
القبيلة العربية حني راحت ت�ؤ�س�س ـ ـ دون هوادة ـ ـ ـ ت�صورا
أنكرت فر�سانُ عب�س ن�سبتي)،
فكري���ا و�سلوكا اجتماع ّيا (� ْ
ال يع�ت�رف بالطبيعة التعددية للحياة الإن�سانية عرب فكرة
تق�سي���م اجلن�س الب����شري وفق معايري عرق ّي���ة وبيولوجية
تق�ضي بتهمي�ش الآخر غري العربي.
تنطل���ق الأنا املن�سحقة عند عن�ت�رة من رحم الدونية
نق�ص حتيل عنرتة �إىل ما ي�شبه
واالحتقار؛ لت�صبح عقد َة ٍ
حالة من الت�شي����ؤ� ،أو �سقط املتاع ال���ذي ال �ش�أن له بحكم
«�أنّ القبيل���ة ه���ي الدول���ة ،والدول���ة التي تق���وم على �صلة
الرح���م هي دولة الن�سب ،فالن����سب قانون ،و�أحكامه �س ّنة
ثابت���ة»((( ،ال تبديل فيها وال حتويرا ،وملّا كان ذلك كذلك
كان���ت واعية عنرتة قد ا�صطدم���ت ب�سياج العامل القبلي،
ابت���داء من �أبي���ه الذي �صادر حقه يف الأب���وة البيولوجية،
وانته���اء باملجتمع الذي �صادر حقه يف الأبوة االجتماع ّية،
فم���ا كان من عنرتة �إال �أن يجابه ه���ذه املفاهيم بت�أ�سي�س
مفهوم جديد ملاهي���ة االنتماء؛ هذا االنتماء الذي ال يعدو
�إال �أن يك���ون «جواب���ا م�سبقا عل���ى من نك���ون؟»((( وكيف
نك���ون؟ ومت���ى نك���ون؟ ك���ذات تبحث له���ا ع���ن كينونتها
الإن�سانية واحلقوق ّية داخل �إطار جمتمع تتكاف�أ فيه فر�ص
املواطنة (.)la citoyenneté
فعن�ت�رة ،هنا ،ي�ضع حجر الزاوية لأمنوذج املواطنة،
بو�صفه���ا م�شروعا فل�سف ّي���ا يقوم عل���ى �أ�سا�س �أنّ القبيلة
م�ؤ�س�سة جامعة لكل �ألوان الطيف الإن�ساين؛ حترتم التنوع
((( �أدوني�س :كالم البدايات� ،ص.60 ،
((( فتحي امل�سكيني :الهو ّية واحلر ّية؛ نحو �أنوار جديدة� ،ص.219 ،

العرقي ،وتعرتف بالتعدد الثقايف ،وحتفظ احلقوق لبع�ض
الأقليات ،وك�أنّ عنرتة ي�ؤ�س�س لفكرة الوطن/القبيلة التي
ترف�ض الإق�صاء ،وت�ستوعب اجلميع ،وتقف موقف احلياد
اجت���اه معتقداته ،وحتافظ على حقوق �أقلياته ،بل حترتم
الإن�سان كيفما كان لونه ،ومعتقده ،وجن�سه وثقافته.
كم���ا �أنّ ال�شاع���ر ي����شري �إىل فك���رة �أخ���رى وه���ي �أنّ
ممار�سة املواطنة ال تكفي بالن�سب� ،أو بالقرابة ،بل مبدى
فاعل ّي���ة الفرد يف بن���اء الوطن وحمايت���ه (ف�سنان رحمي
واحل����سام يق��� ُّر يل ،وبذابلي ومهندي) ،وك���ذا م�شاركته
يف احلي���اة االجتماع ّية وال�سيا�سي���ة ( َفه َّمتي فوق الرثيا،
نل���ت العال ،)...واحرتامه الآخرين املخالفني لونا وعرقا
وثقاف���ة ،والتخطيط الت���ايل يبني مظاه���ر املواطنة عند
ال�شاعر عنرتة العب�سي:
االعرتاف بالتنوع
( ال بالقرابة.نلت العال)
تقدير الذات
( كنتُ  ،همتي ،يل)..

�أمنوذج
املواطنة

امل�شاركة يف احلياة العامة
( �سنان رحمي ،مبهندي
وبذابل)

احرتام الآخر املخالف
( فر�سان عب�س)..

و�أمن���وذج �آخر لالنتم���اء الثقايف نلفيه ه���ذه املرة مع
�أحد ال�شعراء املقهوري���ن امل�ستلبني ،الذين عا�شوا دخالء
يف غري قبائلهم ،يتوقون �إىل االندماج ،ويبحثون عن ن�سب
بديل يعو�ضون به ال�سواد الذي منحهم �صفة الهام�ش.
�سحي���م عب���د بن���ي احل�سح���ا�س ،ال�شاع���ر احلب�شي،
ع���ا�ش غريبا يف جزيرة العرب ،هائما على وجهه ،يجوب
الرباري وال�صحاري بحثا ع���ن خيمة انتماء تكفيه �س�ؤال
ال���ذات والهوي���ة ،وتبع���د عنه لعنة ال����سواد الت���ي ه ّم�شته
وجعلته عبدً ا دن ّيا ،يعاين الفئوية والطائف ّية.
ك�ب�ر ُ�سحيم ـ ـ وه���و العبد يف �أحد بطون بن���ي �أ�سد ـ ـ
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وك�ب�رت معه �أ�سئلت���ه ،وتو�سع���ت معها دائ���رة االغرتاب،
يبحث عن ذات���ه و�سط زحام الأن����ساق الثقاف ّية العرب ّية،
ولي�س معه غ�ي�ر خريطة لهوية م�شروخة ،لكن معها رغبة
و�إرادة يف ت�أكي���د انتم���اء �آم���ن ،وم�ستق���ر ،ع�ب�ر جتارب
�إبداعية فر�ضتها ظروف القهر ومالب�سات العبودية.
هذا القادم من هن���اك ،والآتي من املجهول� ،سحيم،
ال�شاع���ر ،العبد ،الذي ا�شتبكت يف نف����سه جتارب الع�شق
باملوت ،وجت���ارب احلري���ة باالنتقام ،وجت���ارب العبودية
بالع���زة ،ه���ا هو يف هذه الأبي���ات يرتاءى فيه���ا من�صهرا
بكليت���ه يف الن�سي���ج االجتماعي للقبيلة ،حم���اوال �أن يكون
فردا من بني احل�سحا�س ،م�شار ًكا لهم الر�ؤى والتطلعات،
و�ساعيا �إىل ال�صلح من خالل حث قبيلته على ذلك:
َبن���ي َع ّمـن���ا م���ن تجَ َعل���ونَ َمكا َنن���ا
�إِذا َنح���نُ ِ�سرن���ا َنب َتغ���ي َم���ن ُنحا ِل ُ
���ف
�أَلمَ تَع َلم���وا �أَ ّن���ا َف���وار ُِ�س نجَ ـ���دَ ٍة
ال�ض ُ
عاف الزَ عا ِن ُف
خام يف ال َهيجا ِ
�إذا َ
���ث م َ
���ال َنباتُ��� ُه
َو ُك ّن���ا له���م كال َغي ِ
ال�ضعائ ُ
حي���ا َ�س َن��� ٍة َ�أزج���ى �إِ َلي��� ِه َ
���ف
���ن َ�س ِعد ِبن مالك
ال�سعدَ ي ِ
َو�صرن���ا ِ�إىل َ
حالف ِتل َ
���ك ال َعجار ُِف
َو َ�سع ِ
���د َبن���ي الأَ ِ
خلـي ُ
َو ُقلن���ا له���م وا َ
���ل تَ���ردى ِبن���ا َمع ًا
ُ (((
ُ���م و ُنحا ِل���ف
ُنح���ار ُِب م���ن حا َربت ُ
يتح���ول ال�ضم�ي�ر اجلمع���ي امل�سيط���ر عل���ى تفا�صيل
الأبيات ( مكاننا� ،سرنا ،نحالف� ،أ ّنا ،وك ّنا� ،صرنا ،قلنا،
نح���ارب� )..إىل حال���ة نف�سية واجتماع ّية م���ن الإح�سا�س
بل���ذة االنتم���اء ،والتوق �إىل التماهي م���ع الآخرين ،ق�صد
حتقي���ق ذات دون بطاقة هوية ،و�إثبات ن����سب دون قرابة
دم ،ف�سحي���م هن���ا ومن خ�ل�ال حاالت االندم���اج الناجح
((( �سحيم عبد بني احل�سحا�س :الديوان� ،ص.51،
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يثب���ت �أوجه التق���ارب والت�شاب���ه بينه وبني �أف���راد قبيلته
( بن���ي ع ّمي ،)..كما ي�شري �إىل ق�ضي���ة التما�س ال�سيا�سي
(الأح�ل�اف ،نح���ارب) بينه وب�ي�ن القبيلة الت���ي يتحدث
بل�سانها اجلمعي.
هذا الإح�سا�س بالتماهي هو بح ّد ذاته ت�أ�سي�س لثقافة
«النح���ن»؛ هذا النحن املت�شاب���ه ،واملرتابط ،والراغب يف
احلف���اظ على هذا ال�شعور ب�أنّ الفرد الواحد هو جزء من
ه���ذا املجم���وع املتكتل ثقافي���ا واجتماعيا ،فمق���ام «الأنا»
اخلاف���ت يكاد يتال�شى مع مق���ام «النحن» العايل ،فك�أننا
ن�سمع الق�صيدة ن�شيدً ا ،ال من �صوت واحد ،بل من �أ�صوات
متعددة ومتنوعة ،لكنها متناغمة ومتجان�سة ترنو كلها �إىل
عملية بناء منط جماعي؛ «�أعني منط وجود «النحن» من
حيث هو �ضرب جذري من العناية بالوطن»((( /القبيلة.
�إداراك الت�شابه البيولوجي واالجتماعي
(ب ّني عمنا  / ) ..الع�ضوية
النحن

االرتباط املتبادل على �أ�سا�س الو�سيلة
والغاية (�سرنا  ..نبتغي )..
�إداراك الت�شابه البيولوجي واالجتماعي
(ب ّني عمنا  / ) ..الع�ضوية

ثانيا -خرق الن�سق/فكرة التمرد
 -1الن�سق بو�صفه اختالفا وجوديا:

درجت القبيلة يف اجلاهلية عرب م�ساراتها التاريخية
و�سياقاته���ا االجتماعي���ة عل���ى ت�أ�سي����س لفك���رة ال ّن����سق
اجلمع���ي الذي ب���ه حتافظ على وجوده���ا ككيان ثقايف له
خ�صو�صياته من مقومات �سيا�سية ومكونات �إيديولوج ّية،
وذل���ك عرب تن�شيطه���ا �آلة الثقافة من خ�ل�ال تثوير نخبة
املرك���ز  -فكريا وفنيا  -ل�صناعة اخلطاب ال ّر�سمي حتت
الرعاية الأبوية للقبيلة ،بو�صفها واقعا يفر�ض نف�سه بقوة
(((

فتحي امل�سكيني :الهوية والزمان (ت�أويالت فينومينولوجية مل�س�ألة النحن)،
�ص.33،
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ال�شرعي���ة التاريخي���ة ،وق����صد جمابهة ح���االت االنزياح
الت���ي قد يقودها الهام�ش بال ّنقد تا ّرة ،وباحلراك الثقايف
�أو املادي تارات �أخرى.
ع���ادة ما ين����شط الهام����ش ،وتتزاح���م خطاباته حني
ي�صبح املركز ممار�سا لثيم���ات الظلم والقهر ،فتتال�شى
حينها و�شائج االنتماء ،وت�ضعف خيوط التوا�صل بني تيار
املركز وتيار الهام����ش ،وهو ما عبرّ عنه �صراحة �أو�س بن
حجر ح�ي�ن ا�ست�شعر الظل���م من بع�ض خالن���ه و�أقربائه،
فقال حم���ذرا �إياهم� ،شاهرا �سي���ف الرحيل يف وجوههم
�إن مل ينتهوا ع ّما نهاهم عنه من �ضيم وجور:
���م �إن كانَ ظامل��� ًا
���ب ا ْب���نَ العـ ِّ
�أال �أَ ْع ِت ُ
و� ْأغ ِف��� ُر عن��� ُه اجله َ
���ل �إن كان �أج َه�ل�ا
و�إنْ ق���ال يل م���اذا ت��� َرى َي ْ�ست����ش ُريين
عم مخِ َل َط الأم ِ���ر ِمزْ َيال
ِ
يج ْدين اب���نَ ٍّ
دام َحزْ ُمه���ا
�أُقي ُ
���م ِب���دا ِر احل���زْ ِم َم���ا َ
���ت ب����أنْ �أحتـ��� َّوال
و�أح ِ���ر �إذا حا َل ْ
���د ُل الأم��� َر الق ـَ��� ِو َّي ِب َغ�ْيِرِْ ِه
َو� ْأ�س َت ْب ِ
���ال تحَ َ َّل�ل�ا
�إذا َعقْ��� ُد م�أف ِ
���ون ال ِّرج ِ
و�إنيّ ْام��� ُر�ؤٌ � ْأع���دَ دْتُ للح���رب َبعدم���ا
(((
����صال
ر�أي���تُ لها ناب ًا م���ن ال�ش ِّر �أع َ
يتع���اىل الإح����سا�س باملل���ل والرتابة ح�ي�ن ي�صبح ابن
���م مم���ار�سا لبع����ض طق���و�س الوخ���ز االجتماعي عرب
الع ّ
العم) ،وتفكيك الروابط
تهديد الأ�سا�س البيولوجي (ابن ّ
ال�سيكولوجي���ة ( �أغفر عنه اجلهل ،يجدين) ،فينجم عنه
تفكيك فك���رة الع�صبية القبلية والأ�سر ّي���ة التي هي قوام
االجتم���اع الإن�ساينّ ،ثم يتنامى �صريخ الأمل عند ال�شاعر
وه���و يب���ا�شر �سرد اللحظات الأوىل له���ذا الف�صام النكد
بينه وب�ي�ن ذوي رحمه ،م����شريا �إىل فكرت�ي�ن �أ�سا�سيتني؛
((( �أو�س بن حجر :الديوان� ،ص.82/83 ،

فك���رة التعاي�ش/االنتماء ،وفك���رة االغرتاب/الالانتماء،
معطي���ا ل���كل فك���رة م�سوغاته���ا ومعطياته���ا وظروفه���ا،
واجلدول الآتي ي�شرح الفكرتني.
فكرة االنتماء /توفر قيم
املواطنة
 مبد�أ الواجب (�أقيم بداراحلزم)
 االرت������ب������اط ب����الآخ����ر(يجدين)
 ال��ت��ع��اي���ش(�أغ��ف��ر عنهاجلهل)...
 ال���ت���ف���اع���ل االن��������ساينواالجتماعي ماذا (ترى
ي�ست�شريين)

فكرة الالانتماء/غياب
قيم املواطنة
 م��ب��د�أ احل���ق (�أحت����ول،�أ�ستبد)
 االن�����������ف������������صام ع���نالآخ���ر(�أق���ي���م..م���ادام
احلزم)
 التنافر(�أعتب) االع���ت���زال واالن����شط���ار(�أع�����������ددت ل���ل���ح���رب،
ال�شر)

هكذا يتب���دى االنتماء عن���د �أو�س مرتبطا مبا يقدمه
الوط���ن لأبنائه من كرامة وحق���وق وحريات ،ف�إنّ تال�شت
هذه القيم ،وانعدمت ممار�ستها� ،أ�صبح االنتماء للوطن/
القبيل���ة جمرد حالة م���ن االن�سداد والف���راغ االجتماعي،
« لذل���ك يظل الالت���وا�صل قائم���ا ،وتظل �أحا�سي����س امللل
وال�ضج���ر ر ّدا فعليا منطقيا»((( عل���ى كل انتهاك يخد�ش
كرام���ة ال���ذات الب�شرية ،ذل���ك «�أنّ جميع �أف���راد الب�شر
م���ن حقهم �أن يتوقع���وا معايري وم�ستوي���ات الئقة منا�سبة
م���ن حي���ث حتقي���ق احلري���ة والع���دل م���ن ال�سلط���ات...
و�أن �أي انته���اك له���ذه امل�ستويات واملعاي�ي�ر ال�سلوكية عن
عم���د �أو دون ق����صد ال ميكن ال�سكوت علي���ه ،بل ال ب ّد من
�إ�شه���اره وحماربته ب�شجاع���ة»((( ومغامرة ق����صد متثيل
التغيري املن�شود.
وه���ذا امر�ؤ القي����س ابن القبيلة واب���ن مليكها (حجر
الكن���دي) اختار اخلالع���ة والإباح���ة ،وا�شتغ���ل بال ّن�ساء
وتهت���ك به���نّ  ،وراح يعاقر اخلمرة عل���ى �أن يحيا يف كنف
((( �سيميائيات �إيديولوجية� ،ص.158،
((( �إدوارد �سعيد :املثقف وال�سلطة� ،ص.44 ،

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

45

ال ّريا�سة وامللك ،وهو حينذاك �شاعر �شاب يعرت�ض فتيات
بني �أ�سد ويغازلهن ،فبلغ ذل���ك �أباه ،فطرد ُه من القبيلة؛
لأنّ الع���رف اجلاهلي يقت�ضي �أن يرتف���ع �أبناء امللوك عن
اللهو واللعب والتغ���زل والت�شبيب ،فما كان من �أمر امرئ
القي�س �إال �أن خا�ض جترب���ة حياتية خارج القبيلة ،غارقا
يف متاه���ات الل���ذة واملتع���ة ،بو�صفهما نوعا م���ن مواجهة
الواق���ع املتزمت ،وك�شكل من �أ�شكال التخفيف عن �شعوره
مب�أ�ساة الوجود ،فيقول يف �إحدى مغامراته الغرامية:
������سب �سل��م��ى ال ت ُ
�����زال ت���رى َطال
وحت ُ
الل
ح�ش �أ ْو َبي�ض ًا َمبيثا ِء محِ ْ ِ
من ال َو ِ
يل َ�س َل���م���ى � ْإذ ت ُِ���ري َ
َل��� َي���ا َ
���صب�� ًا
���ك ُم�� ْن َّ
وج��ي��د ًا كجيد ال��رئ��م ل��ي���س مبعطال
َو َي�����ا ُر ّب ي����� ْو ٍم َق����د ل���� َه���� ْوتُ َو َل�� ْي��ـ�� َل��ة
�������سة ٍ َك�����أ ّن����ه����ـَ����ا خ ُّ
���ال
�����ط تمِ ْ ���ـ��� َث ِ
ِب�������آ ِن َ
َف�� َل��و �أَنَّ م���ا �أَ�سع���ى ِ ألَدن�����ى َم َ
عي�ش ٍة
���ال
َك��ف��اين َولمَ َ �أط��� ُل���ب َق��ل��ي�� ٌل ِم���نَ امل ِ
����ل
َو َل ِ���ك��� ّن���م���ا �أَ�سع�����ـ�����ى لمِ َ����ج ٍ
����د ُم�����ؤَ َّث ٍ
َو َق���د ُي���ـ���در ُِك ا َمل��ج��ـ��دَ املُ����ؤَ َّث َ���ل َ�أمثايل
دامت ُح َ
ف�س ِه
�����شا�ش ُة َن ِ
َوم��ا ا َمل���ر ُء ما َ
(((
��راف ا ُ
طوب َوال �آيل
بمِ ُ ��در ِِك �أَط ِ
خل ِ
وقال متهتكا داعيا اىل التمتع بال ّدنيا وبن�شوة الن�ساء
احل�سناوات قبل فوات الأوان:
تمَ َ ����تّ���� ْع م����نَ ال���� ّد ْن���� َي����ا َف������إ ّن َ
����ان
�����ك َف ٍ
م���نَ ال���� َّن َ
������س ِان
�����سا ِء ِ
احل َ
�����ش َو ِات َوال���� ّن َ
ُ
دم كال ّدمى
ِم��نَ ال ِب ِ
ي�ض ك���الآ َر ِام َوالأ ِ
(((
ح��ـ��وا�صن��ه��ا وامل�ب�رق���ات الرواين

مع���ادال اجتماعيا ونف�سي���ا لأ�شكال ال�ضجر والقهر داخل
ثقافة ال����سرب القبل���ي ،فيقول عن ذئب لقي���ه يف مهامه
املفاوز حماورا وم�ؤن�سنا �إياه فيقول:
وم�����اءٍ ك��ل��ون ال���ب���ول ق���د ع����اد �آج��ن�� ًا
ق��ل��ي��ل ب���ه الأ�صوات يف ك��ل��أٍ محَ ُ ���ل
����ب ي���ع���وي ك����أ ّن���ه
ل��ق��ي��تُ ع��ل��ي��ه ال����ذئ َ
����ال وم���ن �أه��ل
خ��ل��ي�� ٌع خ�لا م��ن ك ِّ���ل م ٍ
����ب ه���ل ل���ك يف � ٍأخ
ف��ق��ل��تُ ل���ه ي���ا ذئ ُ
ي�����وا�سي ب�ل�ا �أُث�����رى ع��ل��ي��ك وال بخل
ف���ط���رب ي����ست���ع���وي ذئ���اب���ا ك���ث���ـ�ي�رة
( ((
وعديت كل من هـواه على �شغل
يفي����ض ال�شاع���ر �ساردا بع����ض مغامرات���ه العاطفية
والعبثية ،وهذه املرة مع �سلم���ى؛ املر�أة التمثال ،و�أمنوذج
���ال� ،أو كرئم
���اح َز ٍ
يت يف َق ِ
ناديل ذ ّب ِ
الكم���ال ،ك�أ ّنها ِم�صب ُ
قيال ،تده�ش ال�شاعر وحتيله �سيمفونية
َر ٍ
ِ
اريب �أَ ِ
مل يف محَ
وجودي���ة ترت���ل �أنا�شيد الع����شق والهي���ام؛ و�إذ يف الأبيات
مزيج ر�ؤى ،ومتاهات تتزاحم بطريقة عبثية عبث الوجود
عن���د ام���رئ القي�س ،وك�أ ّن���ه «مل يج���د �أ�صدق من لوحات
املغام���رات الغرامية تعب�ي�را عن معنى ال�سع���ادة واللذة،
(((
فكانت فاطم و�أم ال ّرباب و�أم احلويرث وبي�ضة اخلدر»
و�سلمى رموزا م�شرع���ة على عوامل وجودية تتطلب �إ�شباع
غرائز جائع���ة ،يجدها امر�ؤ القي����س متنف�سا عن حاالت
الفراغ والتوتر واالنفعال املخزونة يف الالواعية الذاتية.
أ�سا�سا لهوية
�إنّ اقتن���ا�ص اللحظ���ات الهاربة ،ليع��� ُّد � ً
بديل���ة يجده���ا ال�شاع���ر مع���ادال نف�س ًّي���ا حل���االت القهر
واال�ضطه���اد النف����سي ،فيبد�أ الت�أ�سي�س لع���امل االنف�صام
والالتوا�صل بني الن�سق املعاك�س املتجذر يف الوعي العقلي

ثم يعمد �إىل فكرة تغيري االنتماء عرب اتخاذه احليوان
((( امرئ القي�س :الديوان� ،ص.28/29 ،
((( امرئ القي�س :الديوان� ،ص.87 ،
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((( امرئ القي�س :الديوان� ،ص.363 ،
((( حممود عبد اهلل اجلادر :قراءة معا�صرة يف ن�صو�ص من الرتاث ال�شعري� ،ص،
.34
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لدى ال�شاعر ،وبني ال ّن�سق اجلمعي امل�ؤ�سطر ب�سياج قيمي
يرف�ضه ال�شاع���ر؛ لأنّ يف عامل ال�صعلك���ة ي�صنع ال�شاعر
م����صريه ،ومي���ار�س وج���وده ،وينت���زع حريت���ه ،دون قي���د
�أو �شرط ،وك�أنّ ال�شاع���ر «ي���درك ما تنه����ض عليه احلياة
الإن�سانية من �أ�سا�س وا ٍه ،ي�شعر ب�أنّ اال�ضطراب والفو�ضى
هما �أعمق جتذرا من ال ّنظام الذي ي�ؤمن به قومه»((( بنو
�أ�سد ،حينها ت�ضطرب «�أحكام املنطق العادي ،ويدخل يف
ع���امل يرف�ض الأحكام التي تكبحه ...ويكون جموحه قوي ًا
بق���در ما يكون الكب���ح قوي ًا...فيكون اجلم���وح بال�ضرورة
فو�ضى ...وهكذا يكون املجون تعوي�ض ًا عن غياب احلياة،
بل ي�صبح ه���و نف�سه احلي���اة»((( التي ينتم���ي �إليها امر�ؤ
القي�س.
وت�صب���ح الف���و�ضى والالجمتم���ع �أف����ضل لل�شاعر من
النظام واملجتمع ،فيدخل حينها يف دائرة االنزياح القيمي
ال���ذي يقوم على مبد�أ اال�ستبدال واملغايرة التي تبدو �أ ّنها
حالة «متعالية ،تن����ش�أ �أ�سا�سا عن و�صول �أوجه االختالف
اىل درجة قيا�سية ،تتحول مبوجبها الأنا اىل ذات مغايرة
للأخ���ر� ،أي تتحول اىل هوية تعي ذاته���ا باعتبارها هوية
م�ستقلة خمالفة للأخر وخمتلفة عنه»((( يف ال�سلوك ويف
التفكري.
ه���ذه املغاي���رة التي يحياه���ا امر�ؤ القي����س حتيله �إىل
كائن من ن���وع �آخر ي�ست�أن����س بالوحو�ش وال����ضواري التي
يرى فيه���ا معادال مو�ضوعي���ا يتكامل معه���ا اجتماعيا يف
ت���وا�صل وتفاع���ل؛ لأنّ ما يجمعهم���ا �أكرث بكث�ي�ر مما قد
يفرقهم���ا؛ فهم���ا يف معان���اة و�ضياع وت����شرد ،وهما �أي�ضا
يلوذان بالرباري ،بحث���ا عن م�أوى �أو �شربة ماء ،وهما يف
�صراع �سرمدي من �أجل البقاء الوجودي.
هكذا تنحدر الذات الإن�سان ّية من و�ضعها الب�شري �إىل
((( كولن ول�سن :الالمنتمي� ،ص.05 ،
((( �أدوني�س (علي �أحمد �سعيد) :الثابت واملتحول ،ج � ،2ص.114 ،
((( �أراق �سعيد :مدارات املنفتح واملنغلق يف الت�شكيالت الداللية والتاريخية ملفهوم
الهوية� ،ص.238 ،

و�ضعها احليواين الغري���زي ،في�صبح الأمنوذج احليواين
مث���اال يحتذي���ه ال�شاع���ر ،وين����سج ت����صوره الالنتمائ���ي
عل���ى وفاق���ه� ،سواء يف مكاب���دة الطبيعة و�ضم���ان البقاء
والدميوم���ة� ،أم يف �إقبال���ه عل���ى احلي���اة بنه���م و�شراهة
م�ستجيبا لل�صيحة الربكانية ال�صارخة التي تعتلج يف ذات
امرئ القي�س ،الذي ا�ستطاع «�أن يخلق لنف�سه م�ستقبله...
وعلي���ه �أي�ضا �أن يخلق مربرات وجوده خوفا من �أن ينحدر
وجوده ،في�صبح �شبيها بالوج���ود الأعمى»(((� ،أو الدخول
يف حالة غريبة يعجز فيها ال�شاعر معرفة من هو؟
�إنّ ام���ر�أ القي����س الالمنتم���ي «�إنمّ ا يع���ود �إىل الوراء
مبراحل؛ �إىل مرحل���ة الذئب �أو الطفل»((( ،حيث الفطرة
والغري���زة والبدائية؛ فه���و ي�ست�أن�س بالذئ���ب ،وي�ستح�سن
جواره ،ويجعله �أخا يوا�سي ه ّمه ،بل ي�سقط على الذئب عواء
ال ّنكد وال�ضيم الب�شري الذي خلفه وراءه ،فيختلط حينها
الذئاب جتتمع
الع���واء الب�شري بالع���واء احليواين ،ف����إذا
ُ
وتطرب لهذا االنتماء ،بل تتنادى فيما بينها
م�شفقة عليه،
ُ
�أن �سالما ب�ضيف جديد (فطرب ي�ستعوي ذئابا كثرية)،
وتقبل���ه يف زمرته���ا املت����شردة؛ ما يعني �أنن���ا «�أمام ذات
�أرهقه���ا املجتمع الإن�ساين ،ف�إذا ه���ي تخلع انتماءها اىل
ه���ذا املجتمع ،وت����ؤ�س�س انتم���اء جديدا له���ا �إىل املجتمع
تغرتب عن عامل الإن����سان ،وتلوذ بعامل
احليواين�...إ ّنه���ا
ُ
الوح���و�ش»((( ،بل تت���وارى خل���ف �صورة الذئ���ب متلب����سة
بلب���و�سه ،متخ���ذة من���ه �أني����سا خ���ارج قواع���د االلت���زام
واالجتماع الإن�ساين (�إنّ الغريب للغريب ن�سيب).
ويف �شع���ر طرفة بن العب���د �شيء من هذا الذي ميكن
ت�سميت���ه بالهام����ش االحتجاجي �ضد املرك���ز الت�سلطي )
�أبن���اء العمومة/القبيل���ة ) ح�ي�ن اجتمع���وا علي���ه �آخذين
حق���ه يف املرياث ،ظاملني �أم���ه ،ها�ضمني كل حقوقه ،وهو
((( روجيه جارودي :نظرات حول الإن�سان� ،ص.77
((( كولن ول�سن:الالمنتمي� ،ص.124 ،
((( ينظر ،وهب �أحمد روم ّية� :شعرنا القدمي والنقد اجلديد� ،ص.265 ،
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ال يزال غالما يرفل يف ثوب لذاته ،لك ّنه ُيكنُّ لهم التقدير
والتبجيل فيقول:
���ح���قِّ َور َد َة في ُك ُم
م���ا تَ���ن���ظ���رونَ ِب َ
َ�ص ُغ���� َر ال�� َب��ن��ونَ َو َره���ـ ُ
���ط َور َد َة ُغ َّي ُب
��ي�ر ُه
َق���د َي��ب�� َع��ثُ الأَم����� َر ال�� َع��ظ��ي َ��م َ�صغ ُ
َح��� ّت���ى ت َ
����ب
َ���ظ��� َّل َل���� ُه ال ِ
َ�����ص َّب ُ
����دم����ا ُء ت َ
َوال ُ
�����ل
���م َف����ـ���� َّر َق َب َ
��ي��ن َح��� َّي���ي وا ِئ ٍ
���ظ���ل ُ
���ب
َب���ك���ـ��� ٌر تُ����ساق���ي���ه���ا ا َمل���ن���اي���ا تَ���غ��� ِل ُ
َق����د ي�������و ِر ُد ال���ظ���ل ُ���م املُ����� َب��َّي��نَّ ُ � ِآج���ن��� ًا
َ (((
ِملح ًا ُيخا َل ُـط ِب ُ
عاف َو ُيق�ش ُب
الذ ِ
ث���م يردف ع���اذال �إياه���م ،ملخ�صا م�أ�سات���ه مع ذوي
القربى يف �صورة حكم ّية بالغة ،فيقول:
َو ُظ ْل ُم َذ ِوي ال ُق ْر َبى �أَ َ�ش ُّد َم َ�ض َ
ا�ض ًة
َع َلى ال َّنف ِْ�س ِمنْ َو ْق ِع الحْ ُ َ�س ِام المْ ُ َه َّن ِد
ليقرر ـ ـ ـ بعد هذا الظلم والتّجني ـ ـ ـ اخلروج والتفلت
م���ن البق���اء يف عامله القبلي �إىل عوامل �أخ���رى ع ّلها تكون
�أ�سمى و�أرقى و�أف�ضل ،لكن و�سيلته للخروج كانت اخلمرة/
اللذة بو�صفها معادال نف�سي���ا حلالة الت�شظي والتيه الذي
لقيه يف قبيلته ،فيقول عن مغامرته الوجودية:
َمـ���ا َز َال ت َْ�ش َرا ِب���ي ا ُ
خل ُم���و َر َو َل َّذت���ي
���دي
و َب ْي ِع���ي و�إِ ْن َفا ِق���ي َط ِر ْي ِف���ي و ُم ْت َل ِ
����شيرْ َ ُة ُكلُّ َهـ���ا
�إِىل �أنْ تحَ َ َام ْتن���ي ال َع ِ
���د
و�أُ ْفـ ِ���ردْتُ ِ�إ ْفـ��� َرا َد ال َب ِع ْيـ ِ���ر امل َع َّبـ ِ
َاال �أَ ُّيه���ا الال ِئم���ي �أَ�ش َهـ��� ُد ال َوغ���ى
���ذ ِات هَ ْ
َو�أَنْ �أَ ْن َه���ل ال َّل َّ
���ت مخُ ْ ِلدي
���ل �أَ ْن َ
َر�أَ ْيـ���تُ بن���ي َغ�ْب�رْ َ ا َء َال ُي ْن ِك ُرو َن ِنـ���ي
اك ِّ
َو َال �أَ ْهـ ُ
���ذ َ
���ل هَ ـ َ
اف املُ َم��� َّد ِد
الط��� َر ِ
(((

((( طرفة بن العبد :الديوان� ،ص114 ،

((( طرفة بن العبد :الديوان� ،ص.52 ،
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���ت َال ت َْ�س ِط ْيـ��� ُع َدف��� َع َم ِن َّي ِتـ���ي
ف����إنْ ُك ْن َ
(((
���ت َي ِـدي
َفدَ ْعن���ي �أُ َبا ِدرُهَ ���ا بمِ َ ا َم َل َك ْ
تتم���زق ذات طرف���ة بني واقعي�ي�ن متناق����ضني؛ واق ٌع
مثق���ل بانتكا�سات���ه ،م����أزوم ب�أحزان���ه ،مت����شظ بح���االت
ال�ضي���ق وال�ضن���ك الناج���م عن توع���كات احلي���اة داخل
القبيلة (الظلم ،ف ّرق ،و�أُ ْف ِـردْتُ  ،)...وواقع �آخر يرنو فيه
ال�شاع���ر �إىل حتقيق وجوده م���ن خالل البحث عن حريته
( َفدَ ْع ِن���ي �أُ َبا ِدرُهَ ���ا)...؛ لأنّ الوج���ود قرين احلرية ،وهو
ما ي�ؤك���ده «هيدغر والوجوديون بعام���ة �أنّ حتقيق كينونة
الإن����سان مرتب���ط باحلري���ة ،فاحلرية والوج���ود عندهم
متالزمان»((( تالزم الوجهني يف العملة الواحدة ،فما كان
من طرفة �إال �أن �سعى �إىل خلق منافذ نف�س ّية م�شرعة على
عوامل حلمي���ة ،تخفف عنه �ضغوط الواق���ع املعي�ش ،فلج�أ
«�إىل �شرب اخلمرة ،ال لأنه يريد املتعة فقط ،بل لأ ّنه يريد
�أي����ضا «تخدير» وعيه متخل�صا من قبيلته التي لفظته ،بل
من �أقرب �أقاربه يف �سوء معاملة �أعمامه وق�سوتهم عليه،
حيث مل يكن يف نظ���ام قبيلته ما ي�شده �إليه ،فقد �أنكر يف
هذا املجتمع فت�شرد ف�أ�صب���ح «ال منتميا»((( ،قد حتاملته
الع�شرية ،و�أفردوه �إفراد البعري الأجرب.
غ�ي�ر �أن ذات طرف���ة يف خروجها وع���دم انتمائها مل
تكن تعرف طريقها ،ب���ل كانت هائمة تبحث عن هوام�ش
َت ْع َل���قُ به���ا ،وتخل�صه���ا من براث���ن ه���ذا املركز/القبيلة،
ما يعن���ي �أ ّنها ذات « تعي����ش االن�شطار دون وع���ي ب�أبعاده
و�آث���اره ال�سلبي���ة التي جت���رد املرء من هوي���ة ثابتة؛ لذلك
فهي تعي�ش مفارقة االنتم���اء والال�إنتماء دون �أية حماولة
للبحث عن االنتم���اء احلقيقي»((( ال���ذي ي�ضمن �صياغة
مكان بديل لواقع عليل.
((( طرفة بن العبد :الديوان� ،ص.44/45 ،
((( با�سم �إدري�س قا�سم :ال�شاعر اجلاهلي والوجود� ،ص.60 ،
((( عبد القادر فيدوح :القيم الفكرية واجلمالية يف �شعر طرفة بن العبد� ،ص.87 ،
((( حبيبة ال�صايف� :سيميائيات �إيديولوجية� ،ص.164،
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وه���و ما يف����سر حال���ة القل���ق والرتدد ل���دى طرفة يف
انتمائ���ه تا ّرة ،وع���دم انتمائه تا ّرة �أخ���رى؛ فهو يحن �إىل
مربع���ه و�أهل���ه ،لكن���ه يف الوقت �آنه ت����ؤزه نف����سه �أ ّزا نحو
الرحي���ل والبحث عن منفى �آخر ،لك���ن منفى طرفة «يقع
يف منطق���ة و�سطى؛ فال هو ميث���ل توا�ؤما كامال مع املكان
اجلدي���د ،وال هو حت���ر َر متاما م���ن الق���دمي ،فهو حماط
ب�أن����صاف م�شارك���ة ،و�أن����صاف انف����صال ،وميث���ل على
م�ستوى مع�ي�ن ذلك احلنني �إىل الوطن وما يرتبط به من
م�شاعر»((( �إن�سانية فيا�ضة ،كما يف قوله معاتبا �أهله:
َف َم���ا ليِ َ �أ َرانيِ َوا ْب���نَ َع ِّم���ي َمالـكـ��� ًا
���د
مت���ى �أَ ْدنُ ِم ْن��� ُه َي ْنـ َ����أ َع ّن���ي و َي ْب ُعـ ِ
�ل�ام َي ُل ْوم ـ ِنـ���ي
َي ُلـ��� ْو ُم َو َم���ا َ�أ ْدرِي َع َ
(((
الم ِن���ي فيِ َ
احل ِّي ُق ْر ُط ْبنُ َم ْع َب ِد
َك َما َ

�أرى امل���وتَ يعت���ام الكـ���رام وي�صطفي
(((
عقيل���ة م���ال الفاحـ����ش املت����شد ّد
هكذا تب���دو ذات طرفة ممزق���ة ،تت�أرجح بني حبلني
ذوي لون�ي�ن خمتلفني ،حبل ي�ستم����سك به ،وي�ؤرجحه نحو
ا�ستق���راره ب�ي�ن الأهل واخل�ل�ان ،وحب ٌل �آخ���ر يحاول من
خالل���ه امل����سك ب�أم���ن ال���ذات وا�ستقرارها خ���ارج تخوم
القبيلة ،لك ّنه���ا ال جتده ،وتعو ُد �أدراجه���ا خائبة خا�سرة،
وب�ي�ن رحل���ة «ال ُهنا» وغي���اب «الهن���اك» ي�ضي���ع االنتماء،
وتتال�شى خيوط���ه ،وتتبدى �أ�سئلة الوج���ود تطل بر�أ�سها،
توخ���ز عقل طرفة حائرة هائمة (�أك���ون/ال �أكون ،الهنا/
منتم /ال منتم ،الواقع/احللم ،املوت/احلياة).
الهناكٍ ،
�إنّ حال���ة االزدواج يف الوع���ي والالوع���ي ل���دى طرفة
جتع���ل منه فردا غري قادر على االندماج وغري قادر �أي�ضا
أرجح ب�ي�ن االختي���ار ّ
وال�ضياع
عل���ى االغ�ت�راب؛ ه���ذا الت� ُ
�سي�صن���ع لن���ا �أمنوذجا غريب���ا ملاهية الالنتم���اء ،فيكون
طرفة بن العبد ،ال�شاعرّ ،
ال�شاب ،الالمنتمي �إىل القبيلة،
���م �إىل ذاته فقط ،فت�صبح ذات طرف���ة وطنا متنقال
منت ٍ
بني الفيايف والبيد ،ال حت���ده التخوم وال احلدود ،دون �أن
نغفل م�شكلة املوت التي تبدو �أنها ترهق ك ّل «ما يف الوجود
اليومي م���ن ابتذال ي�سل���ب املوت حدت���ه الرتاجيدية...،
�إ ّن���ه النتيج���ة املب���ا�شرة حلالتن���ا الفانية ،حال���ة الوجود
املو�ضوع���ي ،وي�شت��� ّد ال�شعور بامل����أ�ساة حينما ت����سود هذه
احلقيق���ة»((( الت���ي ال مف ّر للإن�سان م���ن اال�صطدام بها،
وك�أنّ طرف���ة يف �آخر امل�ضمار ال�شعري يومئ اىل �أنّ املوتَ
�أف�ضل انتماء ي�صبو �إليه.

وميثل عل���ى م�ستوى �آخر ذلك االغ�ت�راب عن الوطن
وم���ا يرتبط فيه من م�شاعر امللل والكراهية ،كما يف قوله
مت�ضجرا:
���ت َال ت َْ�س ِط ْيـ��� ُع َد ْفـ��� َع َم ِن َّي ِتـ���ي
ف����إنْ ُك ْن َ
���ت ي���دي
َفدَ ْعن���ي �أُ َبا ِدرُهَ ���ا بمِ َ ���ا َم َل َك ْ
�ل�اث هُ ���نَّ ِم���نْ َع ْي َ
َو َل��� ْو َال َث ٌ
����ش ِة ال َفتَ���ى
َو َجـ���دِّ َك لمَ ْ �أَ ْح ِف ْ
���ام ُعـ��� َّو ِدي
���ل َمتَ���ى َق َ
الت ِب َ�ش ْر َبـ��� ٍة
���اذ ِ
َفمِ ْن ُهـ���نَّ َ�س ْب ِق���ي ال َع ِ
���ت َمتَ���ى َم���ا ُت ْع َ
���د
ُك َم ْيـ ٍ
���ل ِبا َمل���ا ِء تُزْ ِب ِ
ف���ذ ّرين �أروي هامت���ي يف حياته���ا
خماف���ة �شرب يف احلي���اة م����ص ّرد
ك���رمي ي���روي نف����سه يف حيات���ه
�ستعل���م �إن م ّتن���ا غ���دا �أين���ا ال����صدي
نح���ام بخي���ل مبال���ه
�أرى ق�ب�ر ّ
���وي يف البطال���ة مف����سد
كق���ب غـ ّ

يف ال ّنم���اذج ال�شعري���ة الثالث���ة يتمظه���ر الالنتم���اء
ب����صورة وجودي���ة ،فيك���ون ت�أم�ي�ن احلي���اة االجتماعي���ة
وال�سيا�س ّي���ة عب���ورا وجود ّي���ا ،ورحي�ل�ا م���ن امل���كان �إىل
الالمكان ،ومن الزم���ان �إىل الالزمان ،ويكون معه �أي�ضا

((( �إدوارد �سعيد :املثقف وال�سلطة� ،ص.95 ،
((( طرفة بن العبد :الديوان� ،ص.49/50 ،

((( طرفة بن العبد :الديوان� ،ص.45/46/47 ،
((( نيقوالي برديائيف :العزلة واملجتمع� ،ص.60 ،
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أ�سي�س لثيم���ة االنتماء الوجودي ال���ذي يعني فيما يعنيه
ت� ٌ
عبور النف�س من حالة املركز املوجود �إىل هام�ش الوجود،
وم���ن و�ضع الكم���ون املثق���ل بالتزامات القبيل���ة �إىل و�ضع
ديناميكي متحرر غريزي ُيروي النزوة الفيزيقية ،وي�شبع
حال���ة اال�شته���اء الإن����ساين ال���ذي يلبي هتاف���ات اجل�سد
وال���روح ،وك�أنّ ال ّنف�س الب�شر ّية – جبلة  -ترف�ض التزمت
واحل�صار ،وترنو �إىل التّحرر والفرار.
ه���ذا االنزياح احلياتي مل يك���ن �سوى مت ّردا ُوجوديا،
�أو «ن�شاط���ا اجتماعيا ونف�سيا ال يخلو م���ن رغبة يف ت�أكيد
(((
الذات ،والتّوق �إىل �إثارة االنتباه باخلروج عن امل�ألوف»
القبلي ،حيث احلرية غري م�س�ؤولة (ف�ضفا�ضة) ،والتمرد
ينتهي اىل الالجدوى ،والرف�ض ي�ؤول يف اخلتام �إىل و�ضع
الالنهاي���ة؛ �إنه باخت�صار �أمنوذج وج���ودي يف�سر ظاهرة
اخلروج عن ال ّن�سق ،لكنّ ببو�صلة خمدو�شة نف�س ّيا؛ �إ ّنه يف
حالة تيه و�ضياع يف مهامه الوجود الهام�شي.
 -2الن�سق بو�صفه اختالفا ثقافيا.

يو�صف ال ّن�سق ب�أ ّنه « نظام ينطوي على �أفراد فاعلني
تتح���دد عالقاته���م مبواقفه���م و�أدوارهم الت���ي تنبع من
(((
الرموز امل�شرتكة واملقررة ثقاف ًيا يف �إطار هذا الن�سق»،
املتعال���ق واملرتاب���ط ،لكن هن���اك يف ك ّل مرة م���ن يحاول
خماتلة ال ّن����سق بالثورة على القي���م واملعايري والأعراف،
فتت�شكل ثقافة م�ضادة للن�سق خارجة عن نوامي�س ال�سائد
وامل�ألوف.
ه���ذه الثقاف���ة امل����ضادة لي�ست جم���رد م���زاج عابر،
�أو حركة �آن ّية متليها االنفعاالت والتوترات ال�سريعة ،و�إنمّ ا
هي مترد م�شروع مدرو�س تق ّر ُه الطبيع ُة الإن�سان ّي ُة ا ُ
حل ّرة
التي «تتخذ ال ّرف�ض �صوتا ،والتّمرد هو ّية ،والت�سكع حياة،
واحلانة م����أوى ،وال�صعلكة فل�سف���ة ،واالختالف منهجا،
((( – يو�سف ال�صائغ :جتارب و�شهادات� ،ص.23 ،
((( �إيديث كويزيل :ع�صر البنيوية� ،ص.411 ،
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والثورة موقفا ،والق�صيدة ر�ؤيا»((( ،واحلياة قيمة يحياها
الإن����سان؛ لأ ّنه���ا تف����ضي �إىل بناء �أمن���وذج جديد للحرية
ُوج ُد البدائل املمكنة لبناء ر�ؤية حياتية قائمة
امل�س�ؤولة ،وت ِ
على فكرة العدالة االجتماع ّية وال�سيا�سية واالقت�صادية.
وهناك الكثري م���ن ال�شعراء الذين مث ّلوا تيار الثقافة
كنوع من ال ّنقد
امل�ضادة ،واتخذوا مت ّردهم عل���ى واقعهم ٍ
االجتماعي للظروف الإن�سان ّية التي يعي�شونها ،وهذا عروة
ب���ن الورد؛ االبن ال�صريح لقبيل���ة عب�س ،يقرر االن�سحاب
من رحاب القبيلة؛ لأ ّنها عجزت عن �س ّد حاجيات �أفرداها
املاد ّية واملعنو ّية ،ومب���ا �أنّ القبيلة م�ؤ�س�سة �سياد ّية ،ف�إ ّنها
ملتزم���ة التزام���ا معنوي���ا و�أخالقيا م���ع مواطنيها(عقد
اجتماع���ي) على ت�أم�ي�ن حاجات الغ���ذاء والأمن والعي�ش
الك���رمي ،ف����إنّ تخلت ع���ن واجباتها املنوطة به���ا ،تعر�ض
�أم ُنه���ا ال ّداخلي �إىل ارتداد اجتماع���ي و�سيا�سي ،ذلك �أنّ
الأم���ن الإن�ساين حاجة نف�س ّية ،و�ضرورة اجتماع ّية ت�سعى
التجمع���اتُ الب�شر ّي ُة �إىل ت�أم�ي�ن �إمكانية ح�صول �أفرادها
عل���ى قدر معلوم من الأمن النف����سي �أو االجتماعي ،ومتى
اخت��� ّل نظ���ام احلي���اة االجتماعي���ة ،وتف���اوت ال ّن���ا�س يف
عي�شه���م ،ون�ش�أ ما يعرف بالتفاوت الطبقي كانت النتيجة
الظلم واجلوع واخلوف ،ويف ق�صة «عروة» مع زوجته حني
راح يقرر االن�سحاب من قبيل ٍة ال توفر �أدنى �شروط احلياة
الكرمية ،فقال غا�ضبا مق���ررا ال ّنزوح خارج التخوم ع ّله
يظفر بلقمة عي�ش متنحه عزا وكرامة:
َدع���ي���ن���ي ل��ل��غ��ن��ى �أَ�سع����������ى َف���������إِن
�����م ال َفق ُري
����ا�س َ�ش ُّرهُ �����ـ ُ
َر�أَي�������تُ ال����ن َ
َو�أَب����� َع�����دُهُ �����م َو�أَه����� َو ُن����� ُه�����م َع َليهـِم
��ي�ر
���������س ٌب َوخ ُ
َو�إِن �أَم���������سى َل����� ُه َح َ
�����د ُّي ،وتَ������زْ د ِري������ ِه
�����صي���� ِه ال����� َّن�����ـ ِ
ُي����ق ِ
ح���ل���ي���ل���ت���ه وي����ن����ه����ـ����ره ال������صغ��ي��ر
((( في�صل �صالح الق�صريي :وعدنان فتحي رجب� :شعرية التمرد واالختالف� ،ص،
441، 415
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ي���ل���ق���ى ذا ال����غ����ن����ى ول�������ه ج��ل�ال
���ط�ي�ر
ي�����ك�����ا ُد ف������ـ�������ؤاد �صاح������ب������ه ي ُ
��������ب َج������ ٌّم
ق����ل����ي���� ٌل ذن������ب������ ُه وال�������� ّذن ُ
(((
رب غفو ُر
ول����ك����ن ل���ل���غ���ن���ي ّ
�إنّ �أوىل العتب���ات الت���ي تواجهنا يف ه���ذه الأبيات هو
هذا ال����صراع اجلديل ب�ي�ن طبقت�ي�ن متناق�ضتني ،طبقة
الأغني���اء بهيلمانهم وجمدهم ،وطبقة الفقراء الكادحني
بعوزهم و�ضعفهم؛ لي�صبح جمتمع اجلاهلية داخل القبيلة
من�شط���را �إىل طبقت�ي�ن متمايزت�ي�ن ،لكل طبق���ة خ�صال
و�سمات ،ف�أ ّما الأغنياء فهم ال�سادة وهم الأخيار( خريهم
الغن���ي) ،و�أ ّما الفقراء فهم العبيد وهم الأ�شرار (�شرهم
الفقري) ،فيربز هنا تفاوتٌ خطري ،لكنه من نوع �آخر؛ �إنه
تفاوت قيم���ي وا�ضطراب �أخالقي ُي ّرت���ب الأفراد بح�سب
ما ميلكون وما يفتقدون (يلقى ذا الغنى وله جـالل/يكاد
ف�ؤاد �صاحبه يط ُري/قليل ذنبه)...
�إنّ م�شكلة الفقر والعوز وحاجة ال ّنا�س �إىل ما ي�سدون
به رمق يومياتهم يجعل منهم �أفرادا يعي�شون على هام�ش
���د ُّي ،وتَزْ د ِري��� ِه حليلت���ه
ق�صي��� ِه ال َّن ِ
احلي���اة اجتماعي���ا ( ُي ِ
وين ُهره ال�صغ�ي�ر) ،ويعي�شون على هام�ش القبيلة �سيا�سيا
(دَعيني� ،أَ�سعى)؛ لأنهم �أنا�س مهم�شون ،اختاروا النفري
والن���زوح االجتماع���ي ،وه���ا ه���و ي�ؤكد فع���ل التطواف يف
البالد بدل حياة الفقر واملهانة فيقول:
دع��ي��ن��ي �أُط�������� ِّو ْف ب���ال���ب�ل�ا ِد َل َع ّلني
ُ
حممل
���ق
�أف��ي��د غ��ن ً��ى ف��ي��ه ل���ذي احل ِ
������س ع��ظ��ـ��ي��م�� ًا �أن َّمت ُم��� ِل��� َّم��� ٌة
�أل�����ي َ
ول���ي����س ع��ل��ي��ن��ا يف احل���ق���وق َم��ع��ـ��ـَ�� ّو ُل
ف����إنْ نحنُ ْمل ْ
ادث
بح ٍ
منلك دف��ـ��اع�� ًا َ
ُ (((
������ام ف���امل���وتُ �أجـ َمل
ت��ل ّ��م ب��ه الأي ُ
((( عروة بن الورد :الديوان� ،ص.79 ،
((( عروة بن الورد :الديوان.93 ،

يتمظه���ر الالنتماء ك����شكل م���ن �أ�شكال الث���ورة على
الواق���ع ،فال�شاع���ر ي�سعى حم���ر�ضا بكل ما �أوت���ي لتغيري
ه���ذا الواق���ع املعي����ش؛ �إنه «التم���رد الذي يب���دو �سلبيا يف
الظاه���ر لأنه يخل���ق �شيئا ،هو يف احلقيق���ة ايجابي جدا؛
لأن���ه يك����شف الق����سم ال���ذي ي�ستح���ق �أن نداف���ع عنه يف
الإن����سان»((( االجتماعي ،ال�ساع���ي �إىل «ت�أ�سي�س االنبثاق
الفردي يف الع���امل ،واخرتاقه من �أجل تغيري نظام القيم
وبني���ة العالق���ات االجتماعي���ة واالقت�صادي���ة ال�سائ���دة،
(((
وتدمري �سلط���ة �أ�صحاب امل�صلح���ة يف تر�سيخ النظام
االقت�صادي اجلائر (ولي����س علينا يف احلقوق) ،والقائم
عل���ى ا�ستغ�ل�ال طبق���ة الأغني���اء لطبق���ة الفق���راء؛ ل���ذا
كان �شع���ر ال ّتم���رد عند عروة �صرخة يف وج���ه اال�ستبداد
االقت�صادي واالجتماعي.
�إنّ الوطن/القبيلة الت���ي ال ت�سعى بجهدها �إىل ت�أمني
غ���ذاء مواطنيه���ا هي قبيلة مه���ددة باالندث���ار ال�سيا�سي
واالجتماعي والأخالقي (التمايز الطبقي ،م�شكلة الفقر،
عدم توزيع الرثوة ب�شكل عادل ،انح�سار الرثوة عند طبقة
الأغني���اء)؛ واحلال هذه يفرت�ض �أن يكون الأمن الغذائي
لأف���راد القبيل���ة ويف جمي���ع الأوقات ويف جمي���ع الأماكن،
�إمكاني���ة وج���ود احل��� ّد الأدن���ى م���ن الغ���ذاء ال���ذي ُي�س ُّد
احلاج���ة البيولوج ّية والنف�س ّية م ًعا؛ ف����إنّ ا�ضطربت هذه
الإمكان ّي���ة دخلت القبيلة يف حال���ة ( الأنوميا) وهي حالة
ذكره���ا « �إميل دور كامي يف درا�ست���ه التحليلية عن الثورة
االجتماعي���ة التي اقرتنت بالتحول من الأ�شكال التقليدية
�إىل الأ�شكال احلديث���ة لالجتماع الب����شري ،وو�صف هذه
احلال���ة يف �ضوء ما �س ّماه ( الأنوميا)anomie /؛ وتعني
حالة ع���دم اال�ستقرار� ،أو حالة اال�ضط���راب والقلق لدى
الأفراد النـاجم���ة عن انهيار املعايري والقيم االجتماعية،
�أو االفتقـار �إىل الهدف واملثل العليا ،وتتجلى حالة الأنوميا
((( �ألبري كامو:الإن�سان املتمرد� ،ص.26،
((( كمال �أبو ديب :الر�ؤى املقنعة� ،ص.580 ،
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يف ظ���ل حال���ة التف���كك التنظيم���ي مل����ؤ�س�سات املجتم���ع،
وانهيار املعاي�ي�ر ،واالنف�صال بني الأه���داف االجتماعية
املعلن���ة ،والو�سائ���ل ال�صحيح���ة لتحقيق ه���ذه الأهداف،
والتناق�ض الفا�ضح بني ما ي�شاع من �أيديولوجيات ر�سمية
وبني ما يجري على �أر�ض الواقع ،وي�شعر املرء �سيكولوجيا
باالغرتاب والعبثية واالنهيار الأخالقي مما ينعك�س �سل ًبا
وعزلة وانحرافــا»((( على بنية املجتمع الإن�ساين.
ه���ذه احلالة الأنوم ّي���ة عند عروة �ستجع���ل منه فردا
فاع�ل�ا يف التغيري(دعيني �أطوف بالب�ل�اد) ،و�ساعيا �إىل
ا�ستنه���ا�ض الهمم ،و�إثارة احلم���ا�س ق�صد مواجهة حالة
الف���راغ االجتماع���ي يف القبيلة بحالة الث���ورة واالحتجاج
����س عظـي ًم���ا �أنّ تل َّـم ُم ِل َّم ٌة ،ولي����س علينا يف احلقوق)
(�ألي َ
حتى و�إنّ كلفه ذلك نف�سه؛ لأن املوت عنده قيمة ،وخال�ص
من حياة مهينة (فاملوت � ُ
أجمل) ال �س ّيما �إذا كان يف �سبيل
ما ن�ؤم���ن به من مثل ومعايري �إن�سان ّية ،كما م ّثلها عروة يف
هذه االبيات خري متثيل فقال:
���ي ِ�ش ْر َك��� ٌة
�إنيّ ْام��� ُر�ؤٌ َع���افيِ ِ�إ َنائ َ
���ت ْام��� ُر�ؤٌ َع���افيِ �إِ َنا َئ َ
���ك َواح ـ��� ُد
َو�أَ ْن َ
���ت َو�أَنْ تَ��� َرى
�أَ َت ْه���زَ �أُ ِم ِّن���ي �أَنْ َ�سمِ ْن َ
���ق َوالحْ َ ��� ُّق َج ِاه ُد
����س الحْ َ ِ
ِب ِج ْ�سمِ ���ي َمـ َّ
�ي�ر ٍة
�أُ َق ِّ
����س ٍوم َك ِث َ
����س ُم ِج ْ�سمِ ���ي فيِ ُج ُ
(((
����سو ِقـ��� َر َاح المْ َ���ا ِء َوالمَ َ���ا ُء َب���ا ِر ُد
َو�أَ ْح ُ
ين�شط���ر ال�سي���اق الثق���ايف للأبي���ات �إىل �شطري���ن
متناق�ضني� ،شطر (الأن���ا) املت�ضخمة بفعالها والتي ترى
احلياة �شرك���ة و�أثرة ،و�شطر (الأن���ت) التي ترى احلياة
متل���كا وتف ّردا ،وب�ي�ن ال�شطرين يتب���دى �صراع الأ�ضداد،
((( ينظر ،جي.جي.كالرك :التنـوير الآتي من ال�شرق� ،ص ( .59 ،الأنوميا/
 :)anomieدخل امل�صطلح �إىل علم االجتماع على يد عامل االجتماع �إميل
دور كامي عام  ،1897يف كتابه «االنتحار» ،واقتب�سه من الفيل�سوف الفرن�سي
جني ماري غويو.
((( عروة بن الورد :الديوان� ،ص.61 ،

52

وت�ب�رز الثنائيات ال�ضدي���ة االجتماع ّي���ة (الفقر/الغنى،
حولة/ال�سمنة ،التق�سيم/التفرد،احلق/
�شركة/واحد ،ال ّن
ُ
الباطل ،ج�سوم كثرية/ج�سم واحد).
من هنا حاول «عروة» بناء �إ�سرتاجتية خا�صة مبنطق
التمايز والتعار�ض بني عاملني اجتماعيني ،هذا «التعار�ض
ال�صعلوك وقي���م القبيلة ،ب�ي�ن الإيثار
احل��� ّدي ب�ي�ن قي���م ّ
والأث���رة ،بني االنظ�ل�ام والظل���م ،ويربز ه���ذا التعار�ض
بوا�سط���ة ال����صورة الكنائي���ة لوعاء الزاد ال���ذي ال يقربه
�سوى �صاحبه ،والوعاء املقابل الذي يبيحه �صاحبه للنا�س
�صاحب الوع���اء الأول يزدا ُد
جميع���ا فال يبقى ل���ه �شيء،
ُ
�سمنة وترهال ،مقابل �صاحب الوعاء الثاين يزداد هزاال
ونحوال»((( ،فك�أن عروة بتق�سيمه الزاد على الفقراء �إنمّ ا
« ق����سم ج�سمه؛ لأن اللحم ال���ذي كان ينبته ذلك ّ
الطعام
�صيرّ ُه لغريه ،ويح�سو ماء القراح يف ال�شتاء ووقت اجلدب
وال�ضيق؛ لأنه ي�ؤثر باللنب �أ�ضيافه ويجوع نف�سه حتى نحل
ج�سمه»((( ،و�ضعفت بنيته.
لق���د ا�ستط���اع ّ
ال�شاع���ر يف ه���ذه الأبي���ات �أن يخل���ق
�أمنوذج���ا ل����صورة الإن����سان الثائر/البطل/املتم���رد/
امل�ضحي الذي يتج���اوز همومه الفردية ،وتفكريه الذاتي،
وين�صهر بكل قيمه الإن�ساني���ة ومثله الأخالقية يف الذات
اجلماع ّي���ة ق����صد �إقام���ة نظ���ام اجتماعي جدي���د لقيم
الت�ضام���ن والتكاف���ل والتفك�ي�ر بالآخرين� ،إ ّن���ه «�أ�سلوب
�إن�ساين �أ�سا�سي يف احلي���اة نابع من املتطلبات الأخالق ّية
والروح ّي���ة العميق���ة ،يتجه نح���و النف�س والع���امل ،ويتميز
بالعط���اء وامل�شارك���ة واال�ستع���داد للت�ضح ّية ،ول���ه دافع ّية
مت�أ�صل���ة يف ال ّن����ضال م���ن �أج���ل �أن نكون�...إن���ه التحدي
ال�شخ����صي»((( ممثال يف �شخ�ص عروة بن الورد ك�سلوك
ي����صل �إىل ح ّد �إن���كار ال���ذات ،مذيبا الف���وارق الطبق ّية،
((( جابر ع�صفور :حكمة التمرد� ،ص.77 ،
((( الدينوري �أبو بكر �أحمد بن مروان :املجال�سة وجواهر العلم� ،ص.2366 ،
((( فروم �إيريك :الإن�سان بني اجلوهر واملظهر� ،ص.42 ،
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ومع ّمق���ا مب���ادئ الت�ضح ّي���ة؛ �إنها حلظة متعالي���ة �شفيفة
ترقى �إليها ال ّنفو�س الكب�ي�رة وتتعب يف مرداها الأج�سام
ال ّنحيل���ة املتعب���ة بخدم���ة الآخرين ،لكن ع���ن طواعية يف
العقول ،و�أريحية يف ال ّنفو�س.
هك���ذا يب���دو التعاط���ف االجتماع���ي فل�سفة ي����ؤ�س�س
�أدبياته ع���روة ،ويف�سر و�ضعه الفك���ر الأنومي� ،إ ّنه �سلوك
الإن����سان الكبري الذي ت�ستوعب ذات���ه اجلميع ،فقد « ح ّل
يف �سلوكه العدالة عو�ض الغريزة ،و�أك�سب �أعماله املنزل َة
الأخالق ّي���ة التي كانت قبلئذ تفتقر �إليه���ا �إ ّذاك فقط ،ملّا
ح ّل نداء الواجب حمل النزوة الفيزيق ّية ،وح ّل احلق حمل
اال�شته���اء»((( العاب���ر� ،إ ّنها حلظة هدم قي���م ،وبناء قيم
�أخرى على وفاق �أمنوذج التّمرد عند عروة بن الورد.

قائمة امل�صادر واملراجع
�أوال -امل�صادر:
( �أ ) الدواوين ّ
ال�شعرية:
� -1أب���و طال���ب بن عب���د املطل���ب :الدي���وان ،حتقيق حممد
ح�سني �آل يا�سني ،من����شورات دار مكتبة الهالل ،بريوت،
.2000
 -2ام���ر�ؤ القي����س :الدي���وان ،حتقي���ق حمم���د �أب���ي الف�ضل،
�إبراهيم ،الطبعة الثالثة ،دار املعارف ،م�صر.1996 ،
� -3أو�س بن حجر :الديوان ،حققه :حممد يو�سف جنم ،دار
�صادر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثان ّية.1979 ،
 -4ح�سان بن ثابت الأن�صاري :الديوان ،حتقيق �سيد حنفي
ح�سننی ،دار املعارف ،القارة( ،د.ت)
� -5سحي���م عبد بن���ي احل�سح���ا�س :الدي���وان ،حتقيق :عبد
العزي���ز امليمن���ي ،ال���دار القوم ّي���ة للطباع���ة والن����شر،
القاهرة،
 -6طرف���ة ب���ن العب���د :الدي���وان� ،شرح الأعل���م ال�شنتمري،
(((

جان جاك رو�سو :يف العقد االجتماعي �أو مبادئ القانون ال�سيا�سي� ،ص،
.98/99

حتقي���ق دري���ة اخلطي���ب ولطف���ي ال�صق���ال ،امل����ؤ�س�سة
العربية.2000 ،
 -7عبي���د ب���ن الأب���ر�ص ،الدي���وان ،حتقي���ق و�شرح :ح�سني
ن����صار� ،شركة مكتتبة ومطبعة م�صطفى ،البابي احللبي
و�أوالده ،م�صر ،الطبعة الأوىل.1957 ،
 -8ع���روة بن الورد :الديوان ،درا�سة و�شرح وحتقيق� :أ�سماء
�أب���و بك���ر حمم���د ،دار الكت���ب العلمية ،ب�ي�روت ،لبنان،
.1998
 -9عنرتة العب����سي� :شرح ديوان عنرتة ب���ن �شداد العب�سي،
اخلطي���ب التربيزي ،قدم له وو�ضع هوام����شه وفهار�سه،
دار الكتاب العربي ،الطبعة الأوىل ،بريوت.1992 ،
 -10لبي���د بن ربيع���ة العامري :الدي���وان ،دار �صادر ،بريوت،
�ص.175 156-،
(ب) امل�صادر الرتاثية:
 الدين���وري �أبو بكر �أحم���د بن مروان :املجال����سة وجواهرالعل���م ،حققه� :أب���و عبيدة م�شهور بن ح����سن �آل �سلمان،
جمعي���ة الرتبي���ة الإ�سالمية البحري���ن� ،أم احل�صم ،دار
ابن حزم بريوت ،لبنان ،تاريخ الن�شر1419 ،هـ ،املجلد
ال�ساد�س.
ثانيا – املراجع
( �أ ) املراجع العربية:
 -1اب���ن خلدون عبد الرحمن بن حممد :كتاب العرب وديوان
املبت���د�أ واخل�ب�ر يف �أي���ام الع���رب والعج���م والرببر ومن
عا�صره���م م���ن ذوي ال�سلط���ان الأكرب ،ب�ي�روت ،لبنان،
الطبعة الثانية.2002 ،
� -2أدوني����س (علي �أحم���د �سعيد) :الثاب���ت واملتحول(بحث
يف الإب���داع واالتب���اع عند الع���رب) ،دار العودة ،بريوت،
.1982
� -3أدوني����س :كالم البداي���ات ،دار الآداب ،بريوت ،الطبعة
الأوىل.1989 ،
 -4حبيب���ة ال����صايف� :سيميائي���ات �إيديولوجي���ة ،حم���اكاة
للدرا�سة والن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل.2011 ،
 -5روجي���ه ج���ارودي :نظرات ح���ول الإن����سان ،ترجمة يحي
هويدي ،القاهرة ،املجل�س الأعلى للثقافة.1983 ،
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 -6عب���د القادر في���دوح :القيم الفكري���ة واجلمالية يف �شعر
طرف���ة ب���ن العب���د ،م����ؤ�س�سة الأي���ام لل�صحاف���ة والن�شر
والتوزيع ،البحرين ،الطبعة الأوىل.1998 ،
 -7فتح���ي امل�سكيني :الهو ّي���ة واحلر ّية؛ نحو �أن���وار جديدة،
جداول للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،2011 ،بريوت
 -8فتح���ي امل�سكين���ي :الهوي���ة والزم���ان (ت�أوي�ل�ات
فينومينولوجي���ة مل�س�أل���ة النح���ن) ،دار الطليعة ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الأوىل.2001 ،
 -9كم���ال �أب���و ديب :ال���ر�ؤى املقنع���ة ،نحو منه���ج بنيوي يف
درا�سة ال�شع���ر اجلاهلي ،البنية والر�ؤيا ،الهيئة امل�صرية
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امللخ�ص:
تع���د ال�صورة واحدة من �أب���رز العنا�صر التي ي�ستخدمها ال�شعراء يف بناء ق�صائده���م ،وجت�سيد �أحا�سي�سهم ،والتعبري
تناولت ه���ذه الدرا�سة ال�صور َة يف �شعر الأديب ال�سعودي «�صالح
ع���ن �أفكارهم وت�صوراتهم للإن�سان والكون واحلياة .وقد
ْ
�سعي���د الزهراين» ،وهدفت هذه املقاربة �إىل ك�شف بع�ض جوانب الإبداع الت�صويري عند ال�شاعر ،و�أبرز جتليات ال�صورة،
وو�سائل ت�شكيلها ،وجانب من الرتاكيب اللغوية احلاملة لل�صورة و�أبعادها الداللية.
وجاءت الدرا�سة يف ق�سمني رئي�سني ،الأول تناول فيه الباحث �أبرز جتليات ال�صورة عند ال�شاعر ،وت�ضمن حتليل مناذج
م���ن ال�صور املف���ردة واملركبة و الت�شخي����ص والتج�سيد و�صورة القن���اع ،وناق�ش الباحث يف الق�سم الث���اين الرتكيب اللغوي
احلام���ل لل�صورة ،وجاء في���ه حتليل �أبرز الرتاكيب احلاملة لل�صورة عند ال�شاعر وه���و تركيب الإ�ضافة ،مع حتليل ظاهرة
احلذف التي تعرتي الرتكيب ،مع قراءة لدالالت ال�صور و�أبعادها يف كل جتلياتها.
الكلمات املفاتيح:
ال�صورة ،الداللة ،الت�شكيل� ،شعر� ،صالح.
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Manifestations of the poetic image in the Poetry of Saleh Al Zahrani
A Study of Forming and Significance

Submitted by: Mohammed Saleh Al-Husayni
Saudi - Arabia.21944ZIP taif 994PO Box
alhosini.m@hotmail.com

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:
احلم���د هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد
املر�سلني ،نبينا حمم���د ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن
�سار على نهجه واقتفى �أثره �إىل يوم الدين �أما بعد:
ف�إن ال�صورة �أداة فنية ،وركيزة �أ�سا�سية من الركائز
الت���ي يقوم عليه���ا البناء ال�شع���ري ،وبها ينك����شف متايز
املبدع�ي�ن؛ �إذ تعد ميدا ًنا رح ًبا للخلق والإبداع .وقد نالت
اهتم���ام النق���اد قدمي���ا وحديثا ،وتع���ددت فيه���ا الآراء،
وحفل���ت املدونة النقدية والبالغي���ة بكثري من الدرا�سات
والبحوث املختلفة ،التي تناولت مو�ضوع ال�صورة ال�شعرية
مفهوم���ا ،ووظيف ًة ،و� ً
أث�ي�را ،وم�صاد َر ،ودالل ًة،
ً
أمناطا ،وت� ً
وذلك ملا تتمتع به من القيم اجلمالية ،والإمكانات الفنية،
الت���ي جتعلها ق���ادرة على التعبري عن التجرب���ة ال�شعورية
ودقائقها ،فالت�صوير الفني هو ثوب احلياة الذي تكت�سيه
الق�صيدة ،في�ضفي عليها �سحرها وجمالها.
وق���د ب���رز يف الأدب ال�سع���ودي املع���ا�صر كوكب���ة من
ال�شع���راء املبدع�ي�ن ،ويف طليعته���م «�صال���ح ب���ن �سعي���د
الزه���راين» ،ال�شاع���ر ال���ذي يجي���د ال���ر�سم بالكلم���ات،
والذي ُيجمع كثري من النقاد على جودة جتربته ال�شعرية
وتنوعها ،وامتداده���ا من جمتمعه ال�سعودي �إىل جمتمعه
اخلليجي ،ثم جمتمعه العربي والإ�سالمي.
وعل���ى مدى �أكرث من ثالثة عقود كان ال�شاعر ير�صد
�أحداث الأمة بعني الأديب ال�شاعر ،ويعي�ش هموم الإن�سان
العرب���ي وتطلعات���ه ،فاكت�سى �شع���ره ِب َل���ون الأمل ،وجاءت
حروفه مثقلة باجلراح.
واقف بني جرحني ،جرح الظروف ،وجرح احلروف
ف�إن كان ال ب ّد �أن ي�صبح اجلرح حظي ،ف�إن الن�ضال حياة.
�إن ال�صورة يف �شعره متثل �أهمية كبرية ،فهي تُعد من
�أه���م �أدواته الفنية ،فقد �سخرها خللق جتاربه ال�شعرية،
وجعله���ا و�سيل���ة نقل ه���ذه التج���ارب �إىل املتلقي ،حمققا

عنده الت�أثري والإمت���اع ،وعرب هذه الو�سيلة تنك�شف ر�ؤيته
للعالق���ات والروابط اخلفية بني م���واد عامله ال�شعري� ،إذ
�إن ه���ذه الرواب���ط والعالقات التي يبتكره���ا ال�شاعر بني
م���واد عامله ال�شع���ري ،هي التي تُ�ب�رز يف النهاية ال�صورة
ال�شعري���ة اخلالق���ة ،وال يتحقق ه���ذا بالطب���ع �إال عندما
يتج���اوز ال�شاعر ما ه���و �سائد وم�أل���وف يف العالقات بني
املواد وروابطها ،فن�سمع «�صهيل البندقية» ،ونرى «غ�صون
احلزن» ،ون�شاهد «احل���روف َخ ْيال» ،ون�شم «عطر الدم»،
ون�سمع «�شكوى اجلراح».
�إنَّ وع���ي ه���ذه التجرب���ة ال�شعرية وعمقه���ا ،وح�ضور
ال����صورة فيه���ا ب����شكل كب�ي�ر ،يجعله���ا ميدا ًن���ا خ�ص ًب���ا
للمقارب���ات النقدية .وهذه الدرا�سة حت���اول ك�شف بع�ض
جوانب �إبداع ال�صورة عند ال�شاعر وتر�صد �أبرز جتلياتها
وو�سائل ت�شكيلها ودالالتها.
وللنظ���ر يف جتليات ال����صورة وو�سائ���ل ت�شكيلها عند
ال�شاع���ر البد م���ن حتديد بع����ض الأ�س�س وال�ضوابط التي
نعتمدها يف حتلي���ل ال�صورة« ،منه���ا �أن لل�صورة املبدعة
كينونة ذاتية م�ستقل���ة عن عنا�صرها ويعني هذا �أن قيمة
التحلي���ل تنب���ع من ارتب���اط اجلزء بال���كل وت�أثري الكل يف
اجل���زء ،ومنه���ا �أن عنا�صر ال����صورة تتجان����س وتتقاطع
ومتت���زج داخل ن�سيجها الفني على نحو يلغي �أو يعطل من
فاعلي���ة جتري���د �أي عن�صر م���ن عنا�صره���ا ومنحه قيمة
ذاتية م�ستقلة يف ال���و�صول بال�صورة �إىل تخوم ال�صياغة
(((
املبدعة».
فـ«املي���ل �إىل ال���روح العلم���ي التحدي���دي يف حتلي���ل
جناحا
ال����صورة وت�صنيفه���ا �إىل �أمناط ال يحقق وح���ده ً
يف درا�سة ال����صورة �أو حتدي���د �ضروبه���ا �أو الك����شف عن
�أ�ساليب بنائها وت�شكيلها ما مل يقم على ت�أكيد الإح�سا�س
بخ�صو�صي���ة ال����صورة وتفرده���ا واختالفها ب�ي�ن �شاعر
((( ب�شرى مو�سى �صالح ،ال�صورة ال�شعرية يف النقد العربي احلديث� ،ص.73
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و�آخ���ر ،وتوثيق �صلة ال�صورة بالق�صيدة ودرا�سة �أمناطها
على هذا الأ�سا�س ،واالبتع���اد عن عدِّ ها بن َّية معزولة عن
كيانه���ا املتكامل �أو االن�شغال بابتداع تق�سيمات �أو التما�س
�ضروب لها حت���ى ولو بلغت التناه���ي يف ال�شمول والدقة،
فمحاول���ة مثل هذه تف�ضي �إىل �إ�ضاع���ة اجلهد يف ق�ضايا
�شكلي���ة تنظيمية بعيدًا عن االنهم���اك يف درا�سة اجلوهر
الفني لل����صورة القائم على التف���رد ال على اال�شرتاك يف
(((
منط و�آخر �أو �صنعة و�أخرى».
ولذلك نه�ضت هذه الدرا�سة على حماورة الن�صو�ص،
والإ�صغ���اء �إليها ،ومالحظة ال�صور املختلفة وجتلياتها يف
الن����ص ،فظهرت لدينا ال����صورة املف���ردة الب�سيطة التي
تقوم عل���ى خرق واح���د لقواعد اللغة ،وظه���رت ال�صورة
املعق���دة التي تت�ضم���ن عدة انزياحات خمالف���ة للم�ألوف
وظه���رت ال�صورة املركبة ،وال�صورة القائمة على القناع،
وب���رزت الو�سائل التي تت�شكل بها ه���ذه ال�صور متمثلة يف
الت�شخي����ص والتج�سي���د والت�شبي���ه واال�ستع���ارة والكناية
وترا�سل احل���وا�س �أو ال���و�صف املب���ا�شر ،و�سنناق�ش �أبرز
جتلي���ات ال����صور وو�سائله���ا ب����شيء م���ن التف�صي���ل يف
ال�صفحات القادمة.
 -1جتليات ال�صورة
❂ ال�صورة املفردة وال�صورة املركبة

ال����صورة املفردة ه���ي اللبن���ة الأوىل ،وهي �أ�صغر
وح���دة تعبريية ميكن �أن تُبنى منه���ا �صورة ،متثل
لقطة فنية ت�صويرية خاطفة ،وقد تكون جز ًءا من
ت�صوير مرك���ب �أ�شمل ي�شكل منه���ا ومن مثيالتها
�صورة مركب���ة �أك�ث�ر تعقيدً ا وعم ًق���ا ،وتعك�س ر�ؤية
(((
متكاملة متليها جتربة ال�شاعر.
((( املرجع ال�سابق �ص.108
((( ُينظر� :إميان الكيالين ،بدر �شاكر ال�سياب «درا�سة �أ�سلوبية ل�شعره» ،دار وائل
للن�شر ،ع َّمان2008 ،م� ،ص.21
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و«ال����صورة املركب���ة ه���ي جمموع���ة م���ن ال�صور
الب�سيط���ة امل�ؤتلف���ة القائم���ة على تق���دمي عاطفة
�أو فك���رة �أو موق���ف عل���ى قدر م���ن التعقي���د �أكرب
مما ت�ستوعب���ه �صورة ب�سيطة فيتخذ ال�شاعر هذا
النمط البنائي للتعبري عن تلك الفكرة �أو العاطفة
(((
�أو املوقف».
وبن���اء عل���ى املُ َح���دِّ دات التي �سبق ذكره���ا ملفهوم
ال�صورة املف���ردة واملركبة �سوف نقاربها يف بع�ض
الن����صو�ص ،ونح���اول �أن نتلم�س جتلي���ات ال�صور
املفردة واملركبة وكيف تلتئم داخل بناء الق�صيدة
حت���ى تُ�شكل ر�ؤي���ة ال�شاعر وتك�شف ع���ن م�شاعره
وخلجاته.
يقول ال�شاعر يف ق�صيدة «احلزن والبوابة»:
فر�س من النجوى
على ٍ
وتاريخ ي�سافر يف عروق الريح
ٍ
�أغن ّيــه.
جنوبي ،ودارت يف عيون الغيم
زها قمر
ٌ
� ٌ
أحداث ،وملحمة جنوب ّيه.
بابان من ورد و من �سو�سن
مت ّر منها الريـ ــح ال تنحني
قاما على وج ٍـد ومن �صبوة
واملمكن
ِ�صيغــا من امل�أمول
ِ
�ض ّمـا ع�صافري الهوى ,ع ّلقا
لها غ�صونَ ال�شم�س يف م�سكن
�ستون عاما ,ما انثـنت قامـ ٌة
و ال ا�ستدار الغ ْم�ض يف �أعني
وهبت من جبال احلزن عا�صف ٌة ُجنونيه
((( ينظر� ,صالح �أبو �أ�صبع ،احلركة ال�شعرية يف فل�سطني املحتلة ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت1979 ،م� ،ص .60وعبد القادر الرباعي ،الصورة
الفنية في شعر أبي تمام ،ص.181
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�أراقت يف مفا�صل «بابنا الأمين»
مواج َعها
حزن غ ِري من�س ّيه
فمال الباب يف �شهقات ٍ
وكنا يف الليايل ال ُهوج نحر�س «بابنا الآخر»
ُ
ونع�ضده
�إذا ما �أطلقت ريح لدرب النح�س �ساقيها
 ....وكان يعاند الإع�صار،
كان يئن حتت الريح،
يقر�أ ُحرقة احل ّرا�س حول الباب
ُي�سل ّيهم ب�أغني ٍة �شتائيه
يح ّدثهم عن املا�ضي
عن الآتي،
وعن �أحالم حريه
وكان هناك ع�صفور ي�سافر يف �شحوب الباب
يقر�أ حرقة يف القلب مطو ّيه
تبقى ،ويبقى احلب ما زجم ــرت
ريح ،فيا ريح ال�شج ــى دندين
طـريقنا ،بوابة للتق ـ ــى
نهـ ٌر من الإلهـ ــام مل ي�أ�سن
حـديقة لل�شعــر منحى ر�ؤى
منـارة للزهـ ــو يف موطني
يعـود ج ــي�ش املعتدي مذعن ًا
و�أنت ل ّالواء مل تذع ـ ــن
مرابط ـ ًا فوق خطوط الهوى
حتكي ثبات العا�شق امل�ؤمن
حــزين على باب الندى خالد
على ممر اجل ــدب مل �أحزن

وق���د �أث َب ُّت الق�صيدة كاملة هن���ا حتى يطلع عليها
الق���ارئ ،ويرى جمي���ع الإ�شارات الت���ي نوردها يف
حتليل بع�ض �صور الن�ص وترابطها.
يقول ال�شاعر يف املقطع الأول:
فر�س من النجوى
على ٍ
وتاريخ ي�سافر يف عروق الريح
ٍ
�أُ ْغ ِن َّيــه.
يف ه���ذا املقط���ع �صورة مفردة معق���دة ال�شتمالها
على عدة انزياحات متثلت يف «فر�س من النجوى»
و «تاري���خ ي�سافر» و «عروق الري���ح» وكلها خمالفة
للعالق���ات الداللي���ة امل�ألوفة لهذه املف���ردات� .إذن
هن���ا عالقات جديدة يبنيها ال�شاعر بني املفردات
لي����شكل ال�صورة ،وعن���د تلم�س ال���دالالت يف هذا
الن�ص جن���د �أنها عبارة �شعرية يري���د ال�شاعر �أن
ميهد بها ملا بعده���ا ،فالأغنية هي الق�صيدة التي
يقدمها ال�شاعر بني �أيدينا «على فر�س من النجوى»
�سوف يناجي بها ال�شاعر املتلقني ويجعلها كال�سر
الذي يبوح به ،و�سوف حتمل هذه الق�صيدة �أخبا ًرا
و�أحدا ًث���ا مرت عل���ى ال�شاعر يف امل���ا�ضي ات�سمت
بالأمل واحلزن والق�سوة« ،فالتاريخ امل�سافر» ي�شري
�إىل الزم���ن امل���ا�ضي و «ع���روق الريح» ت����شري �إىل
�أحداث قا�سية وم�ؤمل���ة وعميقة يف النف�س ،فالريح
غال ًب���ا توح���ي بدالل���ة �صروف الده���ر وم�صائبه،
و�إ�ضافة العروق لها �أك�سبتها داللة العمق.
ويقول يف املقطع الثاين:
جنوبي ،ودارت يف عيون الغيم
زها قمر
ٌ
� ٌ
أحداث ،وملحمة جنوب ّيه.
«زها قمر جنوب���ي» هنا انزياح داليل وقع بني زها
و القم���ر ،فالقمر ال ميكن �أن يزهو على احلقيقة،
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وهذه �صورة مف���ردة ب�سيطة مبنية على ت�شخي�ص
القمر عرب اال�ستعارة ،وهي �صورة للأب.
«ودارت يف عيون الغيم �أحداث ،وملحمة جنوبية»،
االنزي���اح وقع يف عيون الغي���م ،وهي �صورة مفردة
ب�سيطة � ً
أي�ضا ،قد ت�شري داللتها �إىل املكان.
يبد�أ ال�شاعر يف املقطع التايل ب�سرد جمموعة من
ال�صور املفردة املحورية يف الق�صيدة ،وك�أنه يبد�أ
يف �سرد الق����صة �أو الأحداث الت���ي �أ�شار �إليها يف
مطلع الن�ص ،فنجد ال�صور التالية:
بابان من ورد و من �سو�سن
ال�صورة �أي ً
����ضا مفردة ب�سيط���ة ،قامت على خرق
داليل واح���د بني الباب�ي�ن والورد وال����سو�سن ،فال
عالق���ة منطقية بينهم���ا ،ولكنه���ا �صورة حمورية
ن�ش�أت حولها العديد من ال�صور؛ لأن داللتها رمبا
ت�شري �إىل الأب والأم ،ور�سم ال�شاعر هذه ال�صورة
لهما ع�ب�ر الباب لأن الباب يحم���ل داللة احلماية
وال����سرت وكذل���ك الأب والأم بالن�سب���ة للأبن���اء.
وتتواىل ال�صور املفردة بتدفق كبري �إىل �أن يقول:
وهبت من جبال احلزن عا�صف ٌة ُجنونية
�أراقت يف مفا�صل بابنا الأمين
مواج َعها
حزن غ ِري من�س ّية
فمال الباب يف �شهقات ٍ
يف هذا املقطع �صورة مركبة من عدة �صور مفردة،
وه���ي �صورة «جب���ال احل���زن» ،فهب���وب العا�صفة
�شيء طبيعي ،لكن اخلرق الداليل ح�صل ب�إ�ضافة
اجلبال �إىل احلزن ،فن����ش�أت �صورة موحية بعظم
احل���زن و�شدته ،وهي �صورة مبنية على التج�سيد.
وال����صورة الثانية «�أراقت مواجعها» فيها �أكرث من
خ���رق داليل .والثالث���ة «فم���ال الب���اب يف �شهقات
60

ح���زن» .وال����صورة املركب���ة الت���ي تنتج م���ن هذه
ال�صور الثالث هي �صورة الأب الذي ا�شتدت عليه
�صروف الزم���ان ففارق احلي���اة ،وي�سجل ال�شاعر
عاطفة احلزن والأمل مبا�شرة يف ال�صورة ،ويظهر
ال�شاعر يف �صورة �أخرى يف قوله:
وكان هناك ع�صفور ي�سافر يف �شحوب الباب
يقر�أ حرقة يف القلب مطو ّية
�صورة الع�صف���ور ال���ذي ي�ساف���ر يف �شحوب الباب
�صورة مف���ردة معق���دة لوج���ود ع���دة انزياح���ات
ع���ن الدالل���ة امل�ألوفة ،ولع���ل الرتاب���ط القوي بني
�صور ه���ذا الن�ص تك�شف لن���ا داللة هذه ال�صورة،
فالع�صفور قد ي�شري �إىل �أحد الأبناء وقد يكون هو
ال�شاعر ،والباب ه���و الأم و�إ�ضافة ال�شحوب �إليها
دليل تقدم ال�سن ومكابدة متاعب احلياة ،وي�سافر
يف ال�شح���وب ت�شري �إىل �أن ال�شاع���ر يذهب بعيدً ا
يف ت�أم���ل وقراءة �أثر الزمن على �أمه .ولعل ال�سفر
هن���ا امتداد لل�سفر يف ع���روق الريح الذي جاء يف
مطلع الن�ص.
❂ الت�شخي�ص والتج�سيد

الت�شخي�ص ه���و �أن تكت�سب املعنوي���ات �أو املاديات
و املح����سو�سات �صف���ات حي���ة� .أو «و�سيل���ة تق���وم
عل���ى �أ�سا�س ت�شخي�ص املع���اين املجردة ،ومظاهر
الطبيع���ة اجلام���دة يف �صورة كائن���ات حية حت�س
(((
وتتحرك وتنب�ض باحلياة»
جاء يف معجم امل�صطلحات الأدبية « :الت�شخي�ص،
التج�سي���د :ن�سب���ة �صف���ات الب����شر �إىل �أف���كار
جم���ردة �أو �إىل �أ�شي���اء ال تت�صف باحلي���اة .مثال
ذل���ك الف�ضائ���ل والرذائ���ل املج����سدة يف امل����سرح
الأخالق���ي �أو يف الق����ص�ص الرم���زي الأورب���ي
((( علي ع�شري زايد ،عن بناء الق�صيدة العربية احلديثة� ،ص.76
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يف الع����صور الو�سط���ى .ومثال���ه �أي ً
����ضا خماطب���ة
الطبيعة ك�أنها �شخ�ص ي�سمع وي�ستجيب يف ال�شعر
(((()
والأ�ساطري»
وجند الت�شخي�ص م���ن الو�سائل التي اعتمد عليها
ال�شاعر ب�شكل كب�ي�ر يف ت�شكيل ال�صورة ،و�سنقف
مع ق�صيدة (يف ح�ضرة امللكة) التي يقول فيها:
م�����ساف���� ٌر �أق��ت��ف��ي ع��ي��ن�ين ت�شغلني
ل��ه��ا �أغ���� ِّن����ي وم��ن��ه��ا ي���رت���وي ب��دين
�إذا مت��ن��ط��ق خ������ص ُر ال��ل��ي��ل دكنته
ج��اءت ب�أنغامها ال َو�سنى تُو�شو�شني
رحب املدى بي ،ينطوي بيدي
ي�ضيق ُ
يف ال��ه ِّ��م ال ح��� َّد ب�ين ال�����شام واليمن
ِع��م��ام�� ٌة م��ن �صف����اء ال��ب��وح �ألب�سها
غ�لال�� ٌة م��ن ن��ق��ي��ع ا ُ
حل����زن تلب�سني
�أم��ت�� ُّد ف���وق ال��ف��ي��ايف ُخ������ضر ًة ،لهب ًا
القلب يا وطني؟
ذنب هذا ِ
�ض ّدان ما ُ
������ت �أح�����ريف ودم���ي
�������وح ،و�أن ِ
�أن�����ا �أب ُ
������ت ك���� ُّل ال����ذي ي����أت���ي ب���ه زمني
و�أن ِ
����ت ت���صب�ين يف ق��ل��ب��ي ف����أخم ُ
����ضه
�أن ِ
ول��ي���س ذن��ب��ي �إذا م����ا راب يل لبني
�أن������ا و�أن�������ت ُخ��ل��ق��ن��ا ه���ك���ذا وه���ن��� ًا
منك امل���آ�سي فا�شربي وهني
�شرب��تُ ِ
ك��م ك��ن��تُ �آم����ل �أن �آت��ي��ك معتج ًرا
�سي��ف��ي ي���سوق��ونَ قبلي �أل َ
���ف ُمرتهن
� ُأغ�������� ُّذ �أج��������ر َد ط����� ّو ًاح�����ا و�أغ���ن���ي���ة
ك�أنني يف الهوى �سي ُ
��ف بن ذي يزن
((( جمدي وهبة – كامل املهند�س ،معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب،
مكتبة لبنان ،بريوت1984 ،م� ،ص.102

ل��ك��ن��ن��ي ج��ئ��ت م���ن���ك���و�س ًا ،وراحلتي
ع��رج��اء� ،أقبلت �أب��ك��ي ال ِب�����س ًا كفني
ف�لا ت��زي��دي ج��راح��ي واف��ه��م��ي لغتي
وال ت��ب��ي��ع��ي ك��م��ا ب���اع���وا ب�ل�ا ثمن
ت���ف��� ّر�سي يف ع��ي��وين واق�����ر�أي تعبي
ف�أنب ُل ال َّنا�س من ُيطوى على َح َ�سن
������ات ف�����������ؤاد ًا ب���ل���ي���د ًا ال ُي������ؤ ِّرق�����ه
ه ِ
(((
ه ُّم الورى ُ
وخذي ِ�شعر ًا بال �شجن
تب���دو ال����صورة هنا وا�ضح���ة املع���امل ،ال�شاعر يف
ح�ضرة الق�صي���دة� ،إنها عامله اخلا�ص الذي ي�أوي
�إلي���ه .و�أول مالم���ح ال�صورة تظه���ر يف ت�شخي�ص
الق�صيدة يف البيتني الأولني:
م�����ساف���� ٌر �أق��ت��ف��ي ع��ي��ن�ين ت�شغلني
ل��ه��ا �أغ���� ِّن����ي وم��ن��ه��ا ي���رت���وي ب��دين
�إذا مت��ن��ط��ق خ������ص ُر ال��ل��ي��ل دكنته
ج��اءت ب�أنغامها ال َو�سنى تُو�شو�شني
�إن العين�ي�ن وال���و�شو�شة التي خلعه���ا ال�شاعر على
الق�صي���دة م���ن ال�صف���ات احلية الت���ي �شخ�صت
لن���ا ه���ذا املعن���وي (الق�صي���دة) وجعلت���ه ينب�ض
باحلي���اة؛ ليدخ���ل ال�شاعر يف الأبي���ات التالية يف
أنت
خطاب مب���ا�شر م���ع الق�صيدة ،فيقول له���ا (� ِ
أنت كل ال���ذي ي�أتي به زمني)
�أح���ريف ودمي) و (� ِ
���ت ت�صبني يف قلبي) ،ثم يوجه بع�ض �أوامره
و (�أن ِ
�إىل الق�صي���دة (فا�شرب���ي وهن���ي)( ،ال تزي���دي
جراحي)( ،افهمي لغتي)( ،ال تبيعي) ( ،تفر�سي
يف عي���وين)( ،اق���ر�أي تعبي) .ومن هن���ا ن�ستطيع
�أن نلح���ظ �أن ال�شاع���ر اعتم���د عل���ى الت�شخي����ص
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية� ،ص .19
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ب�شكل �أ�سا�سي يف ت�شكيل ال�صورة لأنه امتد يف كل
م�ساحات الن�ص.

احلزن) وجع���ل لها هيئة حم����سو�سة وخلعها على
الق�صيدة ،وهي �صورة موحية ب�أمل وحزن عميق.

�إن العالقة الت���ي �صنعها ال�شاعر ب�ي�ن (العينني)
و(الق�صيدة) يف هذه ال����صورة ذات �أبعاد داللية
موحية ،فالع�ي�ن و�سيلة الر�ؤية والإب����صار والت�أمل
يف الك���ون واحلي���اة ،وكذل���ك الق�صي���دة بالن�سبة
لل�شاع���ر ،فهي و�سيلت���ه لالكت����شاف ور�ؤية العامل
والتعبري عن مواقفه وم�شاعره.

وعندم���ا ن�صغي ب�شكل �أعمق �إىل هذا الن�ص جند
�أن ال�صورة تك�شف ع���ن �شيء من احلزن والأ�سى
ال���ذي ي����ؤرق ال�شاعر ،فم���ا تلب���ث �صورة ال�شاعر
امل�ساف���ر الذي ُيغني ملحبوبت���ه و ُي�صغي لو�شو�شتها
���م و�أ�سى ي�ضي���ق مع���ه الك���ون
�إال وتنقل���ب �إىل ه ٍّ
الف�سي���ح ،ومل ي�شفع ملحبوبته الق�صي���دة �صفا�ؤُها
و�صد ُقها يف الب���وح فقد ك�ساه���ا ال�شاعر باحلزن
والأمل ،وجع���ل منها مر�آة لواقع العرب وامل�سلمني،
ف�ص َّور كث ًريا من امل�صائب والنكبات يف ق�صائده،
وك�شف ملحبوبته عن �أمنيت���ه يف �أن ي�أتيها معتج ًرا
�سيف الن�صر وقبله تُ����ساق الرهائن ،وهذا م�شهد
ا�ستدع���اه ال�شاعر من التاريخ ل���ه داللة االنت�صار
والع���ز والق���وة والب����أ�س يف احل���رب .ولك���ن هذه
الأمني���ة مل تك���ن قريب���ة املن���ال ،فالواق���ع العربي
املهزوم جعل ال�شاعر يج���يء منك�س ًرا واه ًنا باك ًيا
حمم�ل�ا باجلراح وكل ذلك لأن���ه �أبى �إال �أن يحمل
هموم �أمت���ه ،و�أن يعي�ش واقعه���ا ِّ
وي�سخر �شعره يف
�سبيل ن�صرها والدفاع عن ق�ضاياها.

وظه���رت يف الن����ص بع����ض الت�شكي�ل�ات املكمل���ة
لل����صورة الرئي����سة مثل ت�شخي�ص اللي���ل يف قوله:
(�إذا متنط���ق خ����صر اللي���ل دكنته) وه���ي �صورة
مبنية على ت�شخي�ص الليل �أ�ضافت عن�صر الزمان
�إىل ج���و الن�ص .فجعل ال�شاع���ر الليل وقت حلوله
وا�شتداد ظلمته ك�إن�سان يت�أهب لفعل �شيء ما ب�شد
و�سطه باملنطقة ،ونالحظ �أن هذه ال�صورة �أعطت
للي���ل �شي ًئ���ا من احلي���اة واحلركة عل���ى غري عادة
اللي���ل الهادئ���ة ال�ساكن���ة ،مم���ا جع���ل الق�صيدة
جت���يء لل�شاعر يف جن���ح هذا اللي���ل بخفة وهدوء
ك�أنها حت���اذر هذا الليل �أو تخ�شى فيه من الرقباء
(جاءت تو�شو�شني).
وج�سد((( ال�شاعر البوح واحلزن يف قوله:
َّ
ع��م��ام��ة م��ن �صف����اء ال��ب��وح �ألب�سها
غ�لال�� ٌة م��ن ن��ق��ي��ع ا ُ
حل����زن تلب�سني
فالبوح قيمة مهمة عند ال�شاعر متثلها الق�صيدة،
وهي حمل اهتمام���ه وعنايته كعمامة العربي التي
كانت رمزًا لل�شرف وال�س�ؤدد ،وتعك�س هذه ال�صورة
مكانة الق�صيدة يف نف�س ال�شاعر و�شغفه بها.
واحل���زن قيم���ة معنوي���ة ج�سده���ا بقول���ه (نقي���ع
((( التج�سيد :هو �أن تكت�سب املعنويات �صفات ح�سية �أو مادية جم�سدة غري حية.
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�إن لل�شاع���ر �صال���ح الزه���راين موقف���ه ال���وا�ضح
يف ن����صرة ق�ضايا الأم���ة ،فهو يت����أمل لأملها ويفرح
لفرحه���ا« ،وال ميك���ن �أن تنه�ض اللغ���ة التقريرية
امل�ألوفة مبهمة التعبري ع ّما يعتمل يف نف�س ال�شاعر
امل�أزوم وروحه املتفتت���ة ،ووجدانه املحزون ،لذلك
كان طبيع ًّي���ا �أن يبحث ال�شاع���ر عن لغته اخلا�صة
(((
التي حتمل �أبعاد ر�ؤيته»
وي�ب�رز جت�سي���د املع���اين يف كث�ي�ر م���ن الق�صائد
فيجعله���ا حم�سو�سة قريب���ة ،وي�ضف���ي عليها بعدً ا
((( �إبراهيم الكوفحي ،حمنة املبدع درا�سات يف �صياغة اللغة ال�شعرية ،مطبعة
الرزونا ،ع َّمان2007 ،م� ،ص.98
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����سد كم���ا
داللي���ا ُي�ستم���د م���ن العالق���ة م���ع املج ِّ
يف قوله:
و�أن����ا �س�أك���ت���ب ل��ل���صب��اح ق���صائ��دي
فلقد م�ل�أت م��ن الإب���اء امل��ح�برة

(((

فالإباء معنى جمرد لكنه ظهر يف �صورة مداد الكتابة،
حم�سو�سا ،وامت���دت داللة ال�صورة لت�شري �إىل �أن
ف�أ�صبح
ً
ال�شاع���ر �صاحب مبد�أ وا�ضح ي�أبى �إال �أن يكون �إبداعه يف
ن�صرة احلق واخلري واجلمال.
❂ ال�صورة والقناع

تتجلى ال����صور يف بع�ض ق�صائد ال�شاعر من وراء
القناع� ،إنها و�سيلة فنية ي�ستعملها ال�شاعر للتعبري
عن موق���ف �شعوري �أو ر�ؤية خ���ا�صة« ،القناع رمز
يتخ���ذه ال�شاع���ر العرب���ي املع���ا�صر لي�ضف���ي على
�صورت���ه نربة مو�ضوعي���ة �شبه حماي���دة ،تن�أى به
عن التدف���ق املبا�شر لل���ذات دون �أن يخفي الرمز
املنظ���ور الذي يحدد موق���ف ال�شاعر من ع�صره،
وغال ًب���ا ما يتمث���ل رم���ز القن���اع يف �شخ�صي���ة من
ال�شخ�صيات ،تنطق الق�صي���دة �صوتها ،وتقدمها
تقد ًميا متمي���زً ا يك�شف عامل ه���ذه ال�شخ�صية يف
مواقفه���ا �أو هواج�سه���ا �أو ت�أمالته���ا �أو عالقته���ا
بغريها ،فت�سيطر ه���ذه ال�شخ�صية على «ق�صيدة
القناع» وتتحدث ب�ضم�ي�ر املتكلم �إىل درجة يخيل
�إلين���ا – معها� -أننا ن�ستمع �إىل �صوت ال�شخ�صية،
ولكنن���ا ندرك � -شي ًئا ف�شي ًئ���ا – �أن ال�شخ�صية يف
الق�صي���دة لي�ست �سوى «قن���اع» ينطق ال�شاعر من
خالل���ه ،فيتج���اوب �صوت ال�شخ�صي���ة املبا�شر مع
�صوت ال�شاع���ر ال�ضمن���ي جتاو ًب���ا ي����صل بنا �إىل
(((
معنى القناع يف الق�صيدة».
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية� ،ص .326
((( جابر ع�صفور� ،أقنعة ال�شعر املعا�صر ،جملة ف�صول ،املجلد الأول ،العدد الرابع،
م�صر1981 ،م� ،ص.123

يق���ول ال�شاع���ر يف ق�صي���دة «عن�ت�رة يف طبعت���ه
اجلديدة»:
�إذا ك����ان احل���ري���ق ه���و اب��ت��دائ��ي
ف��ه��ل �أخ��������شى ي���ك���ون ب���ه انتهائي
�أن�����ا رج����ل احل����رائ����ق ف����وق وجهي
ل���ظ���ى ،وال����ن����ار ت��غ��ل��ي يف دم���ائ���ي
وم��������ن ن��������ار �إىل ن��������ور رح���ي���ل���ي
وم������ن ل���ه���ب ويف ل���ه���ب ح���دائ���ي
�أ�ساف�����ر يف م���دى ال����صح���راء ط�ير ًا
�أف����ت�����ش يف ال��ف��ج��ائ��ع ع���ن فنائي
وملّ�������ا ت��ن��ح��ن��ي الأط����ل����ال �صم����ت���� ًا
�أدوزن���������ه���������ا م��������������دار ًا ل���ل���ب���ه���اء
وق����ف����ت ب���ه���ا �أ�سائ�����ل�����ه�����ا ه���واه���ا
و�أ�سك���������ب يف م����سام���ع���ه���ا غنائي
وك������م �أي���ق���ظ���ت���ه���ا ل����ي ً
��ل�ا ف��ق��ام��ت
ت������سام�����رين ،وت���ن���ع����ش يل م����سائ���ي
وي���ج���ل���دن���ا ال�������شت������اء ب��ق��ب���ضت��ي��ه
ف������أوق�����د يف م���ف���ا�صل���ه���ا �شت����ائ����ي
و�أط���وي���ه���ا ع��ل��ى �صدري� ،أغ��ط��ي
ع���ن���اق���ي���د ال����ف����ت����ون ب��ل��ا غ���ط���اء
وح���ي���ن ت����زف����ه����ا ح����� ّم�����ى ه����واه����ا
�أ�سوي�����ه�����ا ع���ل���ى �صدر ا�ست����وائ����ي
ول��ل���أح�����ب�����اب يف ق���ل���ب���ي رح�����اب
م���ن الأ�شواق ت����سب���ح يف ال����ضي���اء
ل���ع���ب���ل���ة» وال������ب���ل��اد ه�������وى ق����دمي
وع����ب����ل����ة وال������ب���ل��اد ه����م����ا ب�ل�ائ���ي
�أ�ضع�������ت ال��ع��م��ر ل�ل��أح���ب���اب �أب��ن��ي
ل���ه���م ك���ب���ر ًا ،و�أ�سح���������ق ك�بري��ائ��ي
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ف���ع���ب���ل���ة �صغ����ت����ه����ا ن���غ���م��� ًا ج��م��ي ً
�لا
ي������س ّب�����ح يف م����������دارات ال�����ف������ضاء
وع���ب���ل���ة ق��������صة �سك����ن����ت ف��������ؤادي
ح������واد ُث������ه������ا ت����ط����ل ب���ل��ا ط��ل�اء
وع���ب���ل���ة ف�����ك�����رة ،وظ����ل���ال معنى
ال م����ع����ن����ى� ،سم�������������اوي ال���������رواء
�أراه����������ا يف م���ن���ام���ي وان���ت���ب���اه���ي
ويف وه���ج���ي و�ساع��������ات انطفائي
وع���ب���ل���ة ك���ن���ز �أف������راح������ي ،وح��ب��ي
ف��ع��ب��ل��ة مل ت���ك���ن �إح�������دى ال����ن�����ساء
وداري ،درت حـ ـ ـ ـ ـت���ى دار ر�أ�س ـ ــي
م���ن ال���ن���ج���وى �أداف�������ع ع���ن بقائي
�أط����رت ال����ساب���ح���ات� ،أ�صي�����د جنم ًا
ي������ع���ّب��رّ ل����ل����وف����ي����ة ع�������ن وف�����ائ�����ي
وك������سرت ال����سي���وف ع��ل��ى ال���ن���وا�صي
وق�����د رج�����ع اجل����ب����ان �إىل ال������وراء
���ب
م���واط���ن���ت���ي ي������ ٌد حت����م����ي ،وق���ل ٌ
وث�������غ������� ٌر ال مي���������ل م�������ن ال������دع������اء
ف��ي��ا وط���ن���ي ك�����سوت����ك م���ن ف������ؤادي
وب������ت م�����ن ال������غ������رام ب��ل��ا غ���ط���اء
�����ي �أن �أع���������رى و�أال
وه��������ان ع�����ل َّ
تظـ ــل تبيـ ــت وحـ ـ ــدك فـي العراء
ف���ك���ي���ف ت���ب���ي���ع���ن���ي وت����ب����ي����ع حبي
وت�������ر�ضى �أن ي���ك���ون ب����ذا ج��زائ��ي
وع���ب���ل���ة ك���ي���ف ت����شط���ب���ن���ي ومت��ح��و
ي���ن���اب���ي���ع���ي ،وع���ب���ل���ة ن���ب���ت م���ائ���ي
�أن������ا ف�����وق احل����ري����ق �أظ������ل �أب���ه���ى
لأن ال�����ن�����ار مت���ن���ح���ن���ي �صف����ائ����ي
64

ت��ع��ل��م��ن��ي ال���ن���ق���اء �إذا �صل���ت���ن���ي
وم������ا م���ع���ن���ى احل�����ي�����اة ب��ل��ا ن���ق���اء
���ب
�س�أب������ق������ى ل�����ل������سع�����ادة ث���غ���ر ح ٍ
ول�����و �أين ُع���ج���ن���ت م����ن ال�����شق����اء
وم�����ا ذن����ب����ي �إذا ك����ان����ت ذن���وب���ي
ب����������أين ج����ئ����ت �ضد االن����ح����ن����اء
و�أن اهلل �أب������دع������ن������ي وف�����ي����� ًا
م����ن الإخ����ل����ا�ص ي��ق��ت��ل��ن��ي وف���ائ���ي
�أن����������ادي ي�����ا خ���ل���ي���ج غ���وان���ت���ن���ام���و
ف���ه���ل �سم������ع الأح����ب����ة ع����ن ن���دائ���ي
ل���ق���د �أ�شرع���������ت �صدري للمنايا
و�أج����ن����ح����ت����ي ب�������أب������واب ال������سم�����اء
ود�ست ع��ل��ى احل���ي���اة ب��ظ��ل نعلي
لأن ال��ع��ي���ش �أرخ������ص م���ن حذائي
ع��ل��ى ح���د اخل���ن���وع ن��ح��رت عجزي
ف����م����ا ل���ل���ح���ر يف زم�������ن الإم���������اء
ي��ع��ل��م��ن��ي احل����ي����اء �أب�������ي و�أه����ل����ي
و�أه������ل������ي ي����ك����ذب����ون ب���ل��ا ح���ي���اء
ت��ع��ب��ت م���ن اخل������داع ف��ج��ئ��ت �أدع����و
بقـ ـ ـ ــية من �أح ـ ـ ــب �إىل �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء
مل���������اذا ت����ق����ط����ع����ون ي�������دي وك���ف���ي
خم�����ضب����ة الأ�صاب�����������ع م����ن والئ����ي
ع���ج���ب���ت مل�����ن �أج��������ن ب�����ه ج���ن���ون��� ًا
�أك����������ون دواءه وي�����ك�����ون دائ�������ي!
�س�أب����ق����ى واخل���ن���اج���ر م����لء ظهري
مل�����ن �أه����������واه �أف�����خ�����ر ب��ان��ت��م��ائ��ي
و�أخ������رج م���ن رح���ي���ق اجل���م���ر ورد ًا
ف���ع���ودي ل���ي����س ي���خ���رج م���ن حلائي
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ول���ن �أرث�����ي ال���ذي���ن م������ضوا وم��ات��وا
لأين �سوف �أج��������رح يف رث���ائ���ي
�س�أب����ك����ي����ه����م ب�����إي����ق����اع احل���ن���اي���ا
و�أف���ج����أ �صدم�����ة ال���زم���ن الفجائي
و�أب���ك���ي���ه���م وم������ن وج����ع����ي �أغ���ن���ي
و�أ�شع������ل �ضوء ف��ج��ري م���ن دمائي
و�إن �أ�سرف���������ت ي����وم���� ًا يف بكائي
ف��������إن ال����ن����اي ي���خ���ل���ق للبكاء

(((

�إن ال����صور اجلزئية يف ق�صيدة «عنرتة يف طبعته
اجلدي���دة» كله���ا مبني���ة يف �إط���ار �صورة كلية هي
«القن���اع» ،فنج���د ال�شاعر يوظ���ف كل مالمح هذا
القناع الرتاثي وكل متعلقاته ،وي�سقط عليها �أبعاد
جتربته املع���ا�صرة ،فال�صح���راء والأطالل وعبلة
ودياره���ا ،كله���ا مالمح ح�سي���ة ظه���رت يف �أبعاد
جديدة ،وا�ستدعت معها معاين الفرو�سية واحلب
والإباء والأمل ،و�صراع الإن�سان مع جمتمعه الذي
تنكر له وظلمه .وعندما نقرتب �أكرث من �صور هذا
الن����ص الذي ابتد�أ باحلريق وانتهى بالبكاء ن�شعر
مب���رارة ال�شاعر و�أمله على واقع بالغ التعقيد حاول
�أن ير�سم���ه من وراء حجاب .ويجدر بنا �أن نتلم�س
مفا�صل ال�صور اجلزئي���ة �صورة �صورة؛ لتتك�شف
لنا عالقاتها و�أبعادها وغالفها الكبري.
ميك���ن �أن نلحظ ثالث �صور جزئية يف هذا الن�ص
قام���ت كل واح���دة منها عل���ى تقني���ة خمتلفة من
تقنيات ت�شكيل ال�صورة.
ال�صورة الأوىل:
�إذا ك����ان احل���ري���ق ه���و اب��ت��دائ��ي
ف��ه��ل �أخ��������شى ي���ك���ون ب���ه انتهائي
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية� ،ص .303

�أن�����ا رج����ل احل����رائ����ق ف����وق وجهي
ل���ظ���ى وال����ن����ار ت��غ��ل��ي يف دم���ائ���ي
وم��������ن ن��������ار �إىل ن��������ور رح���ي���ل���ي
وم������ن ل���ه���ب ويف ل���ه���ب ح���دائ���ي
�أ�ساف�����ر يف م���دى ال����صح���راء ط�ير ًا
�أف����ت�����ش يف ال��ف��ج��ائ��ع ع���ن فنائي
�إنن���ا �أم���ام لوحة م�شتعل���ة ،لقد تك���ررت مفردات
النار وما يتعلق به���ا ثماين مرات يف �أربعة �أبيات،
«�إذا كان احلري���ق هو ابتدائي» احلريق هنا �صورة
مبنية عل���ى اال�ستعارة ،لت�صوير ال����شدة واملعاناة
ومثله���ا �صورة «الن���ار تغل���ي يف دمائ���ي» لت�صوير
ال�شجاع���ة والق���وة ،و»فوق وجه���ي لظ���ى» �إ�شارة
�إىل ُ�سم���رة عن�ت�رة لتحقيق االندم���اج الكامل مع
�شخ�صية القناع.
«وم���ن نار �إىل نور رحيلي» املقابلة بني النار والنور
ت�صور االح�ت�راق الذات���ي للبطل الذي ي����ؤول �إىل
عاقبة ح�سن���ة و�إىل انت����صار ...وال�سفر والرحيل
بح ًث���ا عن مواط���ن الفجائ���ع التي قد يك���ون فيها
اله�ل�اك والفن���اء ت�صوي���ر للإق���دام وال�شجاع���ة
وخو�ض غمار املوت.
�إن دالالت ه���ذه ال�صور تك�شف لن���ا عن �شخ�صية
بط���ل خمتفي���ة خل���ف القن���اع «عن�ت�رة» �شخ�صية
�صقلتها املعاناة والأمل� ،شخ�صية تبحث عن الأمل
واحلرية والكرامة.
ال�صورة الثانية� :صورة الأطالل
وملّ�������ا ت��ن��ح��ن��ي الأط����ل����ال �صم����ت���� ًا
�أدوزن���������ه���������ا م��������������دار ًا ل���ل���ب���ه���اء
وق����ف����ت ب���ه���ا �أ�سائ�����ل�����ه�����ا ه���واه���ا
و�أ�سك���������ب يف م����سام���ع���ه���ا غنائي
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وك������م �أي���ق���ظ���ت���ه���ا ل����ي ً
��ل�ا ف��ق��ام��ت
ت������سام�����رين ،وت���ن���ع����ش يل م����سائ���ي
وي���ج���ل���دن���ا ال�������شت������اء ب��ق��ب���ضت��ي��ه
ف������أوق�����د يف م���ف���ا�صل���ه���ا �شت����ائ����ي
و�أط���وي���ه���ا ع��ل��ى �صدري� ،أغ��ط��ي
وح���ي���ن ت����زف����ه����ا ح����� ّم�����ى ه����واه����ا
ع���ن���اق���ي���د ال����ف����ت����ون ب��ل��ا غ���ط���اء
�أ�سوي�����ه�����ا ع���ل���ى �صدر ا�ست����وائ����ي
قام���ت هذه ال�صورة عل���ى ت�شخي�ص الأطالل
وبع���ث احلي���اة فيه���ا ،ف�شخ�صي���ة البط���ل �أحالت
�صم���ت الأط�ل�ال �إىل نغ���م ع���ذب ،ووق���ف البطل
يبادله���ا الهوى وي�سمعها �أغاني���ه ،حتى ا�ستيقظت
وا�ستجاب���ت لرغبت���ه .ث���م ي�شخ�ص ال�شت���اء � ً
أي�ضا
«ويجلدنا ال�شتاء بقب�ضتيه» فجعل لل�شتاء قب�ضتني
يجلد بهما لت�صوي���ر ق�سوته و�شدته ،فيقف البطل
�شجاعا للدفاع عن الأطالل وحمايتها .هذه
موق ًفا
ً
الأط�ل�ال بالن�سبة للبط���ل هي الوط���ن ،وقد �أبرز
ال�شاعر حب البطل لوطنه ووالئه له ودفاعه عنه.
ال�صورة الثالثة� :صورة عبلة
ل���ع���ب���ل���ة وال�������ب���ل���اد ه��������وى ق����دمي
وع����ب����ل����ة وال������ب���ل��اد ه����م����ا ب�ل�ائ���ي
�أ�ضع�������ت ال��ع��م��ر ل�ل��أح���ب���اب �أب��ن��ي
ل���ه���م ك���ب���ر ًا ،و�أ�سح���������ق ك�بري��ائ��ي
ف���ع���ب���ل���ة �صغ����ت����ه����ا ن���غ���م��� ًا ج��م��ي ً
�لا
ي������س ّب�����ح يف م����������دارات ال�����ف������ضاء
وع���ب���ل���ة ق��������صة �سك����ن����ت ف��������ؤادي
ح������واد ُث������ه������ا ت����ط����ل ب���ل��ا ط��ل�اء
وع���ب���ل���ة ف�����ك�����رة ،وظ����ل���ال معنى
�أراه����������ا يف م���ن���ام���ي وان���ت���ب���اه���ي
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ال م����ع����ن����ى� ،سم�������������اوي ال���������رواء
ويف وه���ج���ي و�ساع��������ات انطفائي
وع���ب���ل���ة ك���ن���ز �أف������راح������ي ،وح��ب��ي
ف��ع��ب��ل��ة مل ت���ك���ن �إح�������دى ال����ن�����ساء
وظ���ف ال�شاعر «عبل���ة» هنا توظي ًف���ا رمزيا للأمل
والهدف الذي ي�سعى البط���ل لتحقيقه ،كما كانت
«عبل���ة» �أمال وهد ًفا عند القن���اع «عنرتة» ،وتتكرر
يف بقي���ة الن����ص �صورة الوط���ن ووالء البط���ل ل���ه
و�إخ�ل�ا�صه له وتفاني���ه يف �سبيل رفعت���ه وكرامته،
وتق���دمي الوط���ن وم�صلحته على نف����سه ،وتك�شف
لن���ا بع����ض �إ�شارات ال�سياق مثل قول���ه�« :أنادي يا
خليج قوانتنامو» �أن هذا القناع يخفي وراءه بع�ض
�شب���اب الوطن الذين غرر به���م الأعداء فخرجوا
بعقي���دة �صافي���ة ووالء مطلق لأوطانه���م� ،إال �أنهم
وقعوا يف الأ�سر وال�سجن كما وقع عنرتة يف الأ�سر
يف ق�صته امل�شهورة ،فتنكر لهم وطنهم و�أحبابهم
رغم والئهم و�صدقهم.
�إذن ر�أين���ا فيم���ا �سب���ق كيف ب���رز القن���اع و�سيلة
ت�صوي���ر فني���ة ت�ساع���د املب���دع يف ت�صوي���ر جتربت���ه
و�إي�صال ر�سالته.
 -2الرتكيب اللغوي وال�صورة
�إن درا�سة ال����صورة عن���د م�ستواها الرتكيبي من
املباحث املهمة يف �إط���ار الأ�سلوبية .فرتكيب اللغة يف
عموما حظي باهتمام كثري من النقاد قد ًميا
ال�شع���ر ً
وحدي ًثا.
وجند النقد القدمي �أوىل مو�ضوع الرتكيب عناية
خا�صة ،فالإمام عب���د القاهر اجلرجاين بنى نظرية
النظم على الرتكيب و�أ�شار �إىل �أهميته يف بناء املعاين
�إذ يق���ول« :ال ُيرى كالم ُو ِ�صف ب�صحة نظم �أو ف�ساده
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�أو ُو ِ�صف مبزية وف����ضل فيه �إال و�أنت جتد مرجع تلك
ال�صحة وذلك الف�ساد وتلك املزية وذلك الف�ضل �إىل
(((
معاين النحو و�أحكامه»
و�أ�شار (ج���ون كوه�ي�ن� )Cohen Jean -إىل
ف�ضل الرتكيب يف كتابه «بنية اللغة ال�شعرية» واعتربه
من �أه���م مواط���ن ال�شعري���ة وعقد له ف����صال كامال
(((
بعنوان «نظام الكلمات».
فث���م تراكي���ب حتم���ل م���ن ال���دالالت والت�أث�ي�ر
ما ال حتمل���ه تراكي���ب �أخرى ،بالنظ���ر �إىل قربها من
املعي���ار وبعدها عنه ،فكلما ابتعد الرتكيب عن املعيار
حق���ق �شعرية �أو�سع ب����شرط �أال يخرج على موا�صفات
(((
اللغة ويدمر �أنظمتها بحجة ال�شعرية.
«وال �شك �أن �صياغ���ة الرتاكي���ب الإبداعي���ة �إمنا
متث���ل يف حقيقته���ا ق���درة الفن���ان على ت�شكي���ل اللغة
جمال ًيا ب�أن يخرتق �إط���ار امل�ألوفات �أحيا ًنا� ،أو ي�صنع
منها �شي ًئ���ا �شبي ًها بغري امل�ألوف ،وهو يف ذلك يتعامل
مع م���واد �أولية ذات خوا�ص معجمي���ة قابلة لأن تزرع
يف ال�سي���اق كم���ا ه���ي ،كما ه���ي قابلة لأن ت���زرع فيه
ب�شكل متطور ،ولكنها يف كلتا احلالتني تقدم النموذج
الأ�سلوب���ي املمي���ز للبني���ة اجلمالي���ة» (((.ودرا�سة
الرتاكي���ب احلاملة لل�صورة ،و�أبرز الظواهر الطارئة
عل���ى الرتكي���ب ،وتلم����س �أبع���اد الدالل���ة الناجتة من
خ�صو�صية كل تركيب غاية هذا اجلزء من الدرا�سة،
و�سنق���ف عند �أب���رز الظواه���ر الرتكيبي���ة يف ال�صور
عن���د ال�شاعر ،وندر�س �أبعاده���ا الداللية عرب تركيب
الإ�ضافة وظاهرة احلذف.
((( الإمام عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز� ،ص.83
((( جون كوهني .Cohen Jean -بناء لغة ال�شعر ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة ،ترجمة وتقدمي وتعليق د�.أحمد دروي�ش1990 ،م� ،ص.183
((( �سامح الروا�شدة ،ق�صيدة «�إ�سماعيل» لأدوني�س (�صور من االنزياح الرتكيبي
وجمالياته) ،جملة درا�سات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،اجلامعة الأردنية،
جملد ،30عدد� ،3ص.468
((( حممد عبداملطلب ،جدلية الإفراد والرتكيب ،ال�شركة امل�صرية العاملية للن�شر،
م�صر1995 ،م� ،ص.181

❂ الإ�ضافة

الإ�ضاف���ة م���ن �أب���رز الرتاكيب اجلزئي���ة احلاملة
لل�صورة يف �شعر �صالح الزهراين ،فال�صورة عنده
ال ت�ستمد قيمتها من اللف���ظ املجازي املفرد بقدر
ما ت�ستمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قيمتها من الرتكيب وال�سياق.
وق���د وقع اختي���اري على هذا الرتكي���ب دون �سواه
من الرتاكي���ب اللغوية اال�سمي���ة والفعلية احلاملة
لل����صورة لأن���ه الأب���رز ح����ضو ًرا يف ال����صور عن���د
ال�شاعر ،وله دور بارز يف جت�سيد امل�شاعر الإن�سانية
وت�شخي����ص املاديات واملعنويات مم���ا يجعله يتبو�أ
منزلة كبرية جديرة بالدر�س والتحليل.
و«تق���وم عملي���ة الإ�ضاف���ة يف اللغ���ة العربي���ة على
�إ�سن���اد معن���ى �إىل معن���ى �آخر ،بحي���ث �إن اللفظ
الأول «امل����ضاف» ي�صب���ح معر ًف���ا باللف���ظ الثاين
«امل����ضاف �إلي���ه» .ولك���ن ت�ضطرب ه���ذه العالقة
املعنوية بني امل����ضاف وامل�ضاف �إليه يف اال�ستعارة
وتربز ب����شكل وا�ضح عملية رف����ض النظام العقلي
املنتظ���م للع���امل ،ليح���ل حمله نظ���ام جديد قائم
على احلد�س»((( ،وبف�ضل هذا االنحراف الداليل
القوي يف الرتكيب الإ�ضايف تربز مهارة ال�شاعر يف
ا�ستثمار هذه الطاقة اللغوية وتوظيفها يف جتربته
ال�شعرية .وقد ت�أتي الإ�ضافة املجازية ب�سيطة غري
معق���دة ،مركبة م���ن طرفني ك���ـ�« :سواقي احلب،
خيول الإباء ،عيون الفجر� ،صفاء البوح» وقد ت�أتي
مركبة من ثالثة �أجزاء ك���ـ« :دمع �أبناء ال�شجون،
جنون عا�صفة الهوى».
وت�ب�رز �أهمي���ة ه���ذا الرتكي���ب «يف اجلم���ع ب�ي�ن
لفظ�ي�ن من حقل�ي�ن داللي�ي�ن خمتلف�ي�ن يف �صورة
امل����ضاف (= الط���رف الأول= ط )1وامل����ضاف
((( �صبحي الب�ستاين ،ال�صورة ال�شعرية يف الكتابة الفنية� ،ص.87
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�إلي���ه (= الطرف الث���اين= ط )2لتحقيق غايات
�أ�سلوبي���ة خمتلف���ة ،حني يق���وم (ط )1بت�شخي�ص
(ط )2وبي���ان هيئت���ه� ،أو �إظه���ار �شدت���ه ووفرته،
�أو متثي���ل حدوث���ه فن ًّيا �أو غري ذلك م���ن ال�صفات
(((
الأخرى على نحو بالغي جمايل»
وت�ب�رز وظائف ه���ذا الرتكيب يف �شع���ر الزهراين
يف عدة جوان���ب منها جت�سيد امل�شاع���ر الإن�سانية
وهو اجلانب الأكرث ح�ضو ًرا عرب تركيب الإ�ضافة،
يلي���ه ،ت�شخي�ص املح����سو�سات واملج���ردات ،وهما
اجلانب���ان اللذان نتناولهما ب����شيء من التف�صيل،
وق���د ي�أتي ه���ذا الرتكيب حامال لط���ريف ال�صورة
اجلزئي���ة القائم���ة على الت�شبيه كقول���ه« :احتالل
���ى جديدً ا
اللي���ل»� ،أو م�شكِّلاً م���ن املت�ضايفني معن ً
يدخل يف بناء ال�صورة مفيدً ا االخت�صار والإيجاز
وتو�سيع الداللة ونحو ذلك.
وتتعدد الأوجه الوظيفي���ة والداللية لهذا الرتكيب
وتتجل���ى �أبرز وظائف���ه الت�صويرية عن���د ال�شاعر
فيما ي�أتي:
( �أ ) جت�سيد امل�شاعر الإن�سانية
التج�سي���د -كم���ا م���ر معن���ا �ساب ًقا -ه���و �أن
تكت����سب املعنويات �صف���ات ح�سي���ة �أو مادية
جم�سدة غري حي���ة .وميكن �أن نلحظ جت�سيد
امل�شاعر الإن�ساني���ة يف �شعر �صالح الزهراين
بك�ث�رة عرب تركيب الإ�ضافة ب����شكل �أ�سا�سي،
وا�ضحا عن دور
وتعطينا الأمثلة الآتية ت�صو ًرا ً
هذا الرتكي���ب يف ت�شكيل ال����صورة .فلنت�أمل
«حبل ال���ود  /نخلة احلزن � /سواقي احلب /
�أنهر اخلوف  /رماد احلزن � /أ�شعة احلب /
عناقي���د فرح���ة � /شاط���ئ احل���زن  /رح���ى
((( حممد العبد� ،إبداع الداللة يف ال�شعر اجلاهلي ،دار املعارف ،القاهرة1988 ،م،
�ص.120
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اجل���وع � /شرار احلق���د  /ح����ساء اخلوف /
جي���و�ش الهم  /غيمة بهجة � /شرار احلقد /
بالب���ل الوجع  /لغ���ة الع�شق  /خي���ل القلق /
نكه���ة الفرح � /أر�ض الع�شق  /نهر امل�شاعر /
غيمة بهج���ة � /شرار احلق���د  /لغة الع�شق /
خيل القل���ق  /نكهة الف���رح � /أر�ض الع�شق /
نهر امل�شاعر  /جمر املحبة.
�إن احل����ضور الكثي���ف لت�صوي���ر امل�شاع���ر
الإن�ساني���ة املختلف���ة ع�ب�ر تقني���ة التج�سي���د
تعك����س عم���ق �إح����سا�س ال�شاع���ر بتجارب���ه
ال�شعري���ة املختلف���ة ،وقدرته عل���ى ت�صويرها
مبختل���ف الو�سائ���ل� ،إميا ًنا منه ب����أن �إي�صال
�أفكاره وم�شاع���ره بطريقة �إيحاء ال�صور �أبلغ
و�أك�ث�ر ت�أث ًريا .والذي يهمنا هنا هو النظر يف
الرتكي���ب الإ�ضايف ودوره يف �إب���راز ال����صورة
عرب دوره ال���ذي ي�ؤديه مب���ا�شرة ،ودوره عرب
�شبك���ة العالق���ات الت���ي يبنيها م���ع مكونات
ال�صورة الأخرى.
يقول:
و�أنا على جمر املحبة ٌ
قاب�ض
ُ ُ (((
والنار يف �شرع املحب زالل
لنت�أم���ل الرتكي���ب الإ�ضايف الذي ج����سد فيه
ال�شاع���ر م�شاع���ر «املحب���ة» بقول���ه« :جم���ر
املحب���ة»� ،إنَّ �إ�ضاف���ة ال���دال الأول �إىل الدال
الثاين �أعطت للثاين حيزً ا مكان ًّيا بعد �أن كان
جم���ردًا ،و�أ�صبح ل���ه �صورة ذهني���ة مرتبطة
ب�صف���ات ال���دال الأول ،و�إذا علمن���ا �أن ه���ذا
ال ميك���ن �أن يت���م على وج���ه احلقيق���ة ف�إننا
نت����أول هذه النتيجة من ب���اب املجاز الوا�سع،
فتت����شكل يف اخلط���وة الأوىل �صورة جم�سدة
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية � ،ص.253
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لهذا املعنوي ثم تكتمل ال�صورة عرب الت�صور
الذهن���ي القائم عل���ى داللة وقيم���ة �شعورية،
«فال�شاعر ح�ي�ن ي�ستخدم الكلم���ات احل�سية
ب�شت���ى �أنواعها ال يق����صد �أن ميثل بها �صورة
احل�شد م���ن املح����سو�سات ،ب���ل احلقيقة �أنه
يق�صد بها متثيل ت�صور ذهني معني له داللته
وقيمته ال�شعورية»(((.
�إذن ميك���ن �أن نق���ول �إن ال����صورة يف ه���ذا
الرتكي���ب له���ا دالالت موحية بق���در من الأمل
الذي يعانيه ال�شاعر يف �سبيل احلب� ،إنه �أمل
طوع���ي واختياري� ،إنه حم���ب خمل�ص وعلى
ا�ستع���داد دائم للب���ذل والت�ضحي���ة يف �سبيل
املحب���وب ،بل يغدو الأمل وتغ���دو املعاناة �شي ًئا
حمبو ًب���ا ي�ستلذ ب���ه ال�شاعر «والن���ار يف �شرع
املح���ب زالل»� ،إن ه���ذا الإحلاح م���ن ال�شاعر
يدعونا �أن نقرتب �أكرث من �إيحاءات ال�صورة
يف «جم���ر املحبة» لنكت����شف �أن �سياق الن�ص
الع���ام -الذي فيه هذه ال����صورة -يف الدفاع
عن عر�ض امل�صطفى  ،ρفت�ستدعي ال�صورة
احلديث النبوي ال�شريف " :ي�أتي على النا�س
زم���ان القاب����ض عل���ى دين���ه كالقاب����ض على
اجلمر"� ،إذن ق�ضية ال�شاعر هنا ق�ضية دين
وعقي���دة والت���زام وح���ب ته���ون يف �سبيله كل
الت�ضحيات.
ويج����سد ال�شاع���ر الوج���ع يف ثالث���ة تراكيب
�إ�ضافية يف ق�صيدة حار�س النور فيقول:
ما قلتُ �إن احتالل الليل يف دمنا
ن���ار ع��ل��ى ح��ط��ب الأوج������اع ما خبتا
((( عز الدين �إ�سماعيل ،ال�شعر العربي املعا�صر ق�ضاياه وظواهره الفنية واملعنوية،
�ص.132

بالبل الوجع الدامـي حناج ُرها
ج��� ّف���ت وال م���زن���ة م����رت وال همتا
وال�شعر يا �سي��دي جم ٌر وعا�صفة
(((
لأن�����ه م���ن ل��ظ��ى �أوج���اع���ن���ا نبتا
نالح���ظ تراكي���ب الإ�ضافة املج����سدة للوجع
يف قول���ه« :حطب الأوج���اع» و « بالبل الوجع»
و « لظ���ى �أوجاعن���ا» ،وينف���رد كل تركي���ب
بدالل���ة خمتلفة يف ت�صوي���ر الوج���ع ا�ستنادًا
����سد ،فـ»حط���ب
�إىل ما يوحي���ه ال���دال املج ِّ
الأوج���اع» تركيب ج����سد الأوج���اع ،وارتبطت
ً
ارتباطا قو ًّيا بال�صور
هذه ال����صورة اجلزئية
الت���ي �سبقتها يف البي���ت ،وحتى تتجلى �صورة
ه���ذا الرتكي���ب وعالقات���ه ننظ���ر �إىل �صورة
«احتالل اللي���ل» و�صورة «احت�ل�ال الليل نار»
وهم���ا �صورتان جزئيت���ان مرتابطتان يك�شف
�سي���اق الن����ص �أن ال�شاعر ي����صور االحتالل
الإ�سرائيلي للأرا�ضي الفل�سطينية و�أثره على
الفل�سطينيني ،فاالحتالل نار ،وهذه النار هي
التي ت�شعل �أوجاعنا التي ج�سدها ال�شاعر يف
�صورة احلط���ب .لقد �شكل تركي���ب الإ�ضافة
هن���ا جز ًءا مكمال لل����صورة الكلية يف البيت،
فما دام االحتالل جاث ًما على فل�سطني الأر�ض
والإن�سان ف�سيبقى الوجع والأمل م�شتعال.
وي�أخذن���ا الرتكي���ب الث���اين «بالب���ل الوج���ع»
�إىل ج���زء �آخر من امل����أ�ساة ،فتج�سيد الوجع
بالبالب���ل التي جفت حناجرها ي�صور �أطفال
فل�سط�ي�ن ،وتوح���ي ال�صورة ب�سيط���رة الوجع
حت���ى ُن����سب �إلي���ه ه����ؤالء ال�صغ���ار ،فتج�سد
فيهم ،ويزيد عمق هذا الوجع ب�إيحاء ال�صورة
((( �صالح الزهراين  ،الأعمال ال�شعرية � ،ص.253
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التالي���ة يف البي���ت «وال مزنة م���رت وال همتا»
فهذه البالبل التي جفت حناجرها مل يلتفت
�إليها �أح���د .وهذا هو واقع امل�سلمني اليوم مع
�أطف���ال فل�سطني الذين يعي����شون حتت النار
واحل�صار.

وتكت�سب هذه الرتاكيب معاين كثرية يبدعها
ال�شاع���ر يف �سياقات خمتلفة ،فت�أتي ال�صورة
موحية ناب����ضة باحلياة ،لق���درة الت�شخي�ص
على �إبراز املعاين و�إث���ارة خيال املتلقي ونقل
احلالة ال�شعورية التي يعي�شها الأديب.

والرتكي���ب الثال���ث «لظى �أوجاعن���ا» يف ذات
ال�سي���اق جت�سي���د للوج���ع يف �صورة الن���ار
ال�صافي���ة الت���ي ال دخان فيه���ا� .إن عمق هذا
الوج���ع يف قلوب الفل�سطيني�ي�ن ويف قلوب كل
الع���رب وامل�سلم�ي�ن م�ستم���ر فبع���د �أن كانت
الأوجاع حط ًبا يف ال�صورة الأوىل ها هي الأن
لظى م�شتعلة ب�سب���ب ا�ستمرار هذا االحتالل
وما ميار�سه من ظلم وعدوان و�إهانة لكرامة
الإن�سان وم�صادرة حلقوقه.

يقول يف ق�صيدة «الهدف»:
أنت علمتني لغة النخل
� َ
�أن�شودة الزهو يف هفهفات ال�سعف
ْ
واختلف
�أنت علمتني خفقة الباز حني �سما
قلت يل :النخل ال ينحني
اجل ْ
يف
وال�شياهني ال ت�ست�سيغ ِ
وتعلمتُ �أن الكرامة ال تُ�شرتى يف املزادات
ْ (((
�أنَّ احلياة ال�شرف

(ب) ت�شخي�ص املح�سو�سات واملجردات
ينه����ض الت�شخي����ص بكون���ه �أح���د و�سائ���ل
ت�شكيل ال�صورة ع�ب�ر تركيب الإ�ضافة ب�شكل
ب���ارز ،وال تخف���ى فاعليت���ه وت�أث�ي�ره يف بن���اء
ال����صورة ،فبف�ضل���ه ُينق���ل الع���امل اخلارجي
بكل حم�سو�سات���ه احلية واجلامدة ومدركاته
املجردة �إىل ع���امل الإن����سان ،فيكت�سب حياة
وفاعلي���ة ،و�أمثل���ة الت�شخي�ص ع�ب�ر الرتكيب
الإ�ضايف كثرية يف �شعر الزهراين ،ومنها:
�أعني الليل  /وجه املدى  /وجه الفجر  /كف
الزم���ان  /وجنة ال�شم�س  /ج���راح الزمان /
عي���ون الفجر  /عيون الغي���م  /وجه البحر /
ب���راءة احلق���ول  /ح����س الدج���ى  /ده����شة
احل���رف /عيون الن���دى  /وجوه ال����شوارع /
وج���ه الق�ضية  /لغ���ة النخ���ل  /دم الدجى /
لوع���ة الكتابة  /قل���ب الليل  /ف���م الظالم /
�س ْمع الزمان  /ظهر الرياح.
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�إذا ت�أملن���ا تركيب الإ�ضاف���ة يف «لغة النخل»
ف�سنجد �أن �إ�ضافة «لغة» �إىل «النخل» ال ميكن
قبوله���ا عقل ًّيا ح�سب داللته���ا املعجمية ،ومن
انزياحا وخر ًق���ا لقواعد
���م ن���درك �أن هن���ا
ً
َث َّ
اللغ���ة ح�صل عل���ى امل�ستوى املعجم���ي لداللة
وحينئذ
ه���ذه الألف���اظ يف بنيتها الإ�ضافي���ة،
ٍ
يدخ���ل نظام اال�ستعارة لينظ���م هذه العالقة
«فاال�ستعارة ت�أتي لكي تقلل من �سعة املجاوزة
الناجت���ة عن عدم املال َءم���ة»((( فين�ش�أ لدينا
يف ه���ذه احلال���ة ما ا�صطل���ح عل���ى ت�سميت���ه
بـ «الت�شخي�ص» ،فيخرج الدال الثاين «النخل»
من طبيعته ويكت�سب معنى جديدً ا ينتمي �إىل
ع���امل ال���دال الأول «لغة» ،لق���د �أ�صبح النخل
بف����ضل ه���ذا الرتكي���ب كائ ًنا عاق�ل�ا ميتلك
((( امل�صدر ال�سابق �ص.82
((( جان كوين ،بناء لغة ال�شعر ،ترجمة �أحمد دروي�ش ،الهيئة العامة لق�صور الثقافة،
القاهرة1990 ،م� ،ص.119
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لغته اخل���ا�صة .ونالح���ظ �أن لدينا مرحلتني
خمتلفت�ي�ن يف ه���ذه البني���ة ،الأوىل تركيبي���ة
والثاني���ة ت�صويرية ،والثاني���ة هي التي قامت
عل���ى نظ���ام اال�ستع���ارة ،وحتى تكتم���ل هذه
ال����صورة بق���ي �أن ننظر �إىل جان���ب عالقتها
بنف�س املب���دع وجانب داللته���ا ال�سياقية� ،أما
عالقة ال����صورة بنف�س املب���دع فكما قال عز
الدي���ن �إ�سماعيل :تخ����ضع يف الفن احلديث
�إىل �إرادة املب���دع وقدرته على تن�سيق الوجود
اخلارج���ي وف ًقا مل�شاع���ره ووجدانه ،فتخ�ضع
وعندئذ
الطبيعة حلرك���ة النف�س وحاجاته���ا
ٍ
ي�أخ���ذ ال�شاعر كل احل���ق يف ت�شكيل الطبيعة
والتالع���ب مبفرداته���ا وب�صوره���ا الناج���زة
كيفم���ا �شاء((( واجلان���ب الث���اين داللته���ا
ال�ساقي���ة ال���ذي ب���ه تكتمل ال����صورة ،وميكن
اكت�شاف هذه الداللة عرب الظالل والإيحاءات
والعالقات مع مكونات الن�ص الأخرى.
ويف ق���ول ال�شاعر�« :أن���ت علمتني لغة النخل»
نالح���ظ حتول هذا الرتكي���ب يف ال�سياق �إىل
معنى ال�شموخ والكربياء والثبات على املبد�أ،
���ان ي�ؤكد عليه���ا ال�شاع���ر ويحاول
وكله���ا مع ٍ
�إبرازه���ا يف ثناي���ا الن����ص يف ع���امل مي���وج
بال�ضعف والتخلي عن املبادئ.
ويقول يف ق�صيدة «كائن»:
يف عامل مكبوت
تخرج من فم الظالم جنمة
ت�شق �صرخة بريئة دوائر ال�سكوت
في�ضحك القم ْر
(((

ينظر ,عز الدين �إ�سماعيل ،ال�شعر العربي املعا�صر ق�ضاياه وظواهره الفنية
واملعنوية� ،ص.126

وينه�ض الريحانُ من فرا�شه
مفت�ش ًا عن �ألفة الب�ش ْر
وي�ستعيد الفج ُر خطوه
(((
ويغمر ال ّنوار ُغ ْ�صنَ التوت
يتح���ول الظالم �إىل كائن حي بف����ضل الت�شخي�ص
يف الرتكي���ب الإ�ضايف «فم الظ�ل�ام» ،ويجعل منه
ال�شاع���ر �أحد مظاه���ر العامل املكب���وت ،ونالحظ
�أن �صورة الظالم اكت�سبت بعدً ا م�ؤث ًرا يف امل�شهد،
فعالقة الكبت مرتبطة بالظالم ،فقد �أ�صبح كائ ًنا
ح ًّي���ا م�ؤث��� ًرا ،له قدرة على القم���ع والقهر ،وتظهر
النجمة يف ال�صورة خارج ًة من فم الظالم لت َ
ُحدث
�شي ًئ���ا م���ن ال�ضي���اء والت�أث�ي�ر يف امل�شه���د املظلم.
�إن ال�شاع���ر يف هذه ال����صورة ي���ر�سم واق ًعا كئي ًبا
وموح ً
����شا ،والنجمة ترمز لل�شاعر الذي يحاول �أن
يبدد هذا الظالم وين�شر اجلمال واحلب واخلري.
لق���د �شكل تركي���ب الإ�ضاف���ة يف �شع���ر الزهراين
أ�سا�سا بنائ ًّي���ا ودالل ًّيا لل����صورة ،وتنوعت وظائفه
� ً
ب�ي�ن الت�شخي����ص والتج�سي���د بالدرج���ة الأوىل،
واعتم���د عليه ال�شاعر يف ر�سم كث�ي�ر من امل�شاعر
الإن�سانية ،كما ا�ستثم���ره يف ت�شخي�ص �أو «�أن�سنة»
املح����سو�سات واملج���ردات املختلفة ف���كان له الأثر
الكبري يف ثراء ال�صورة وعمقها الداليل.
❂ احلذف

�إن الأ�صل يف نظ���ام اللغ���ة �أن تذكر الألفاظ ،غري
�أن اللغ���ة يف بع�ض جوانبه���ا ال�سياقية ومقا�صدها
البالغي���ة تلج����أ �إىل اخل���روج عل���ى ه���ذا الأ�صل
لغاي���ات خمتلفة كاالخت����صار والإيجاز ،واحلذف
من �أبرز الظواهر الت���ي تعرتي الرتاكيب اللغوية،
وترجع �أهميت���ه �إىل ما يفتحه يف ذهن املتلقي من
((( امل�صدر ال�سابق �ص.232
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�آفاق وا�سع���ة للداللة ،وما يثريه يف النف�س من لذة
حت�صل بالعلم بعد اجلهل ،وذلك �أن املحذوف �إذا
«ح����صل للنف�س �أمل جلهلها به التفتت �إىل القرينة
فتفطن���ت له ،فيح����صل لها اللذة بالعل���م ،واللذة
احلا�صل���ة بع���د الأمل �أق���وى م���ن الل���ذة احلا�صلة
(((
ابتدا ًء».
واحل���ذف هو�« :إ�سقاط عن�صر من عنا�صر البناء
على م�ست���وى الكلمة املف���ردة �أو اجلملة الب�سيطة
�أو اجلمل���ة املركب���ة»((( وهو «باب دقي���ق امل�سلك،
لطي���ف امل�أخذ ،عجي���ب الأم���ر� ،شبي���ه بال�سحر،
ف�إن���ك ترى ب���ه ترك الذك���ر� ،أف�صح م���ن الذكر،
وال�صم���ت ع���ن الإف���ادة� ،أزيد للإف���ادة ،وجتدك
�أنط���ق ما تك���ون �إذا مل تنط���ق ،و�أمت ما تكون بيانا
�إذا مل ت�ب�ن»((( وال �شك «�أن نف����س ال�سام���ع تت����سع
يف الظ���ن واحل����ساب ،وكل معلوم فه���و هني لكونه
(((
حم�صو ًرا».
وي�أخ���ذ �أ�سلوب احلذف يف ال����صورة عند ال�شاعر
عدة �أ�شكال ،منها احل���ذف على م�ستوى ال�صورة
الكلي���ة يف الن����ص ،فنج���ده يف ق�صي���دة «و�صي���ة»
يحذف الذي يعود عليه ال�ضمري يف جميع الأفعال
التي وردت يف الن�ص ،و ُي�سمى احلذف بالإ�ضمار،
و«الأ�صل �أال يذك���ر ال�ضمري �إال وقد �سبقه ما يعود
وا�ضحا»((( واخل���روج على
علي���ه ليك���ون ال���كالم ً
هذا الأ�صل نوع من الغمو�ض الذي ي�ستثري املتلقي
((( حممد بن علي اجلرجاين ،الإ�شارات والتنبيهات يف علم البالغة ،حتقيق الدكتور
عبدالقادر ح�سني ،مكتبة الآداب ،القاهرة1997 ،م� ،ص.29
((( حممد كرمي الكواز ،علم الأ�سلوب ،مفاهيم وتطبيقات ،من�شورات جامعة ال�سابع
من �أبريل ،ليبيا1997 ،م� ،ص.42،43
((( الإمام عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز� ،ص.146
((( ابن ر�شيق القريواين ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ونقده ،حتقيق حممد
حميي الدين عبد احلميد ،دار
اجليل للن�شر والتوزيع ،بريوت1981،م ،ج� ،1ص.251
((( حممد حممد �أبو مو�سى ،خ�صائ�ص الرتاكيب ،مكتبة وهبة ،القاهرة1996 ،م،
�ص.241
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ملعرف���ة ه���ذا املخف���ي والبح���ث عنه ،وي���و�سع �أفق
الداللة فتنفتح �أمامها قراءات خمتلفة.
يقول ال�شاعر من بداية الق�صيدة:
بني �سي�سرق حلن الهوى حني يقل ُع...
يا َّ
وهي تهمي
يطوي ع�صافريك اخل�ضر يف كفهَ ،
غنا ًء ويهوي على اليا�سمني الذي م ّد ك ّفيه
يف راحتيك
ملاذا ؟ لأنك �أعلنت عن حفلة لل�سنابل من غري
�إذن اجلرا ِد الذي مل تهاتفه مل ّا نويت
َ
قنديل �أمك وهي ت�صلي ،ويحرق
ني �سيخطف
يا ُب ّ
�أحالم �أطفالك احلاملني يكويك بالعار يف كل
عرق ،لأنك يف �أُ ْف ِقه ما انطويت.
فال تنك�سر �أيها القمر الأرجواين� ،أعرف �أنك يف
دورة العمر يا قمري ما انحنيت.
قل له :حني ي�أتيك يقطف من ناظريك احلنان،
ابتعد ع ّلني اجلرح حتى ارتويت.
ْ
باجلرح� ،إين بجرحك هذا اكتويت.
قل له :اكتو
ِ
�صب من زفراتك ثارا ،ويف لهب النار نار ًا وزيت.
قل له :ما �سمعتك حني ينادي ،وحني ترى قل له:
ما ر�أيت.
قلب و�أطف�أ �ضوء القناديل
فقد زرع احلقد يف كل ٍ
(((
يف كل بيت.
ال�صورة يف هذا الن�ص يكتنفها الغمو�ض ،وحتيط
بها هالة من الغرابة ،وذلك بف�ضل الإ�ضمار الذي
عم���د �إلي���ه ال�شاعر ،ف���كل هذه الأفع���ال (ي�سرق،
يط���وي ،يهوي ،يخط���ف ،يحرق ،يك���وي ،يقطف،
زرع احلقد� ،أطف����أ) تعود �إىل جمهول مل يذكر يف
الن�ص ،ومل ي�ش�أ ال�شاعر �أن يك�شف عنه .ومن هنا
((( �صالح الزهراين ،الأعمال ال�شعرية� ،ص.290
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ينفتح �أفق الداللة �أمام املتلقي ،و ُيلقي هذا الغائب
ظالله على كل التفا�صيل.
���م ميك���ن �أن نف����سر ه���ذا الغائ���ب ح�سب
وم���ن َث َّ
القرائ���ن الت���ي ن�ستوحيه���ا م���ن �أفعال���ه (ي�سرق،
يخطف ،يح���رق ،يكوي) ونحوه���ا� ,إنها تدل على
الظل���م والق����سوة والب�شاع���ة ،لق���د عم���د ال�شاعر
�إىل ت�صوي���ر الظلم والقه���ر واال�ستبداد وال�شر �أ ًّيا
كان م����صدره ،و�أخف���اه يف البني���ة الل�ساني���ة ليتم
ا�ستثم���ار طاقات اللغة الت�صويري���ة ولتت�سع دائرة
تف����سريه فت�شمل كل ال����صور املمكن���ة التي يتجلى
فيه���ا ال�صراع بني اخلري وال�شر ،واحلق والباطل،
ولعله ا�ست����شراف من ال�شاعر ل�شيء من امل�ستقبل
القرتان الأفعال بال�سني.
ومن �أ�شكال احل���ذف املتواترة يف �شعر الزهراين
ح���ذف �أح���د مكون���ات اجلمل���ة« ،واحل���ذف عند
البالغي�ي�ن والنحاة لي�س نف ًي���ا مطل ًقا للمحذوف،
و�إمن���ا ه���و ع���دم ظه���ور يف البن���اء الظاه���ري
(((
للجملة»
يقول يف ق�صيدة «ال�سفينة»:
ُيراد منك �أن تكونَ  ...ال تكن.
تيا ُرهم لو كان �صاخب ًا �سينطوي
مط�أطئ ًا جبي َنه.
�س ُيقبلون يجمحون ....ال تكن....
�س ُيح�شرون يف ظاللهم �ضحى
والوقتُ يوم الزينة.
يراد منك �أن تكون ...ال تكن
هذا الزمان موبق
بحفنة يبيع فيه املر ُء َ
عر�ضه ،ودينه
(((

فتح اهلل �سليمان ،الأ�سلوبية ،مدخل نظري ودرا�سات تطبيقية ،دار الزهراء،
القاهرة ،بدون تاريخ� ،ص.140

يراد منك �أن تكون ...ال تكن
فمن حروفك البي�ضاء
يبد�أ ال�صباح
(((
تبحر ال�سفينة
ميت���د ن����ص ال�سفين���ة يف ت�سع���ة وثمان�ي�ن �سط ًرا
�شعر ًّي���ا متخ ً
���ذا م���ن الرم���ز الدين���ي ل�سفينة نوح
حمو ًرا لل�صورة ،ويتخذ الن�ص من البناء الدرامي
املت�صاع���د و�سيل���ة لتكثي���ف ال���دالالت يف ت�سل�سل
مت�سق تتواىل فيه ال�صور �صور ًة �صورة.
والتق���ى يف هذا الن�ص رم���ز ال�سفينة بداللته على
النج���اة مع املهم���ة الت���ي ر�سمها ال�شاع���ر لنف�سه
متخ ً
���ذا م���ن ال�شع���ر و�سيل���ة لإنق���اذ املجتمع من
التي���ارات الفكري���ة املختلف���ة التي ته���دم �أخالقه
وتب���دد قيم���ه ال�سامية .ويظهر احل���ذف يف �سياق
حوار الق�صي���دة مع ذات ال�شاعر « ُي���راد منك �أن
تك���ون ...ال تكن « ...وللمتلق���ي �أن يت�صور هنا كل
الدالالت املمكنة من التي���ارات واملذاهب الفكرية
املختلف���ة الت���ي حت���ا�صر ال�شاع���ر م���ن كل مكان،
وال �شك �أن ه���ذا الغم���و�ض –املتمثل يف احلذف-
مع تك���رار اجلملة يف الن�ص ي�ؤكد كرثة التحديات
والعوائ���ق وال���ر�ؤى املختلف���ة الت���ي تري���د �صرف
ال�شاعر عن طريقه ال���وا�ضح الذي ر�سمه لنجاته
وجناة جمتمعه.
ويق���ول يف املقط���ع الراب���ع م���ن ق�صي���دة «�شج���ر
الفح�شاء»:
و�سافرت �أبحث عن لقمة العي�ش� ،أ�سكنت
�أهلي بروحي ،و�أودعت تلك الغ�صون النديات
بهو الف�ؤاد
((( �صالح الزهراين ،الأعمال ال�شعرية� ،ص.131
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وملّا دخلت املدينة ...ملّا ...وملّا ،...ترجلت عن
�صهوة الطهر� ،أ�سرجت رجلي ودافعت �سي ًال من
العابرين ،وملّا ...وملّا ...تذ ّكرت ذاك اجلواد
تذكرت ن ّوارة اللوز واملوزّ ،
ع�ش ًا تالعبه الريح،
(((
طف ًال يطارد جي�ش اجلراد.
يف ه���ذا املقطع تتجل���ى �صورة م���ن �صور اغرتاب
ال�شاع���ر الق���روي الذي انتق���ل �إىل املدين���ة طل ًبا
لل���رزق ،وبرز حذف �أحد مكونات اجلملة عن�ص ًرا
داال عل���ى جزء غائب م���ن ال����صورة« ،وملَّا دخلت
املدينة ...ملَّا ...و ملَّا ...ترجلت عن �صهوة الطهر،
�أ�سرج���ت رجل���ي ودافع���ت �سيلاً م���ن العابرين ،و
ملَّ���ا ...و ملَّ���ا .»...يف احل���ذف الأول غاب���ت جمل���ة
ج���واب ال����شرط ،ويف م���وا�ضع احل���ذف الأربع���ة
التالية غاب فعل ال�شرط الواقع بعد «ملَّا» الظرفية
املت�ضمن���ة معنى ال����شرط ،وميك���ن �أن نالحظ يف
املقط���ع �صورت�ي�ن متقابلت�ي�ن� ،صورة القرية التي
ا�ستدعاها ال�شاعر م���ن الذاكرة لتعرب عن معاين
النقاء ،واجلمال ،والطهر ،واالطمئنان ،وال�سعادة
يف حي���اة القرية ،واملدينة التي ملّ���ا دخلها ال�شاعر
�أخذت���ه الده�شة فلم ي�ستطع �أن ي�صف هذا الواقع
اجلدي���د ف�سكت �سك���وت احلائر الغري���ب «وملَّا...
وملَّ���ا ...و ملَّ���ا »...كله���ا �صور غائب���ة توح���ي بعدم
التجان����س وتوحي بتم���زق العالق���ات الروحية يف
هذا املجتمع املدين���ي .وك�شف احلذف عن �صراع
ال�شاعر م���ع احلياة املادية و�شع���وره بالقلق وعدم
االرتياح يف املدينة.

كانوا ...وكنت ...فال ا�سرتاح املتقون من العناء
(((
وال ا�سرتحت من الغناء.
نوعا من
ق�صي���دة �أحباب���ي جتربة �شعرية ت����صور ً
�أن���واع الغ���در و�أ�شده���ا �إيالما عل���ى النف�س ،ذلك
الغ���در الذي يقع م���ن الأحب���اب يف �ساعة حا�سمة
يك���ون املغدور يف �أ�شد احلاج���ة �إىل �أحبابه الذين
كان يظن �أنهم �سنده القوي وجندته وقت ال�شدة،
ولكنه يكت�شف �أنهم هم الأعداء.
وقع حذف اخلرب يف اجلملتني «كانوا ...وكنت»...
لي����صور ب���ه ال�شاع���ر البع���د العمي���ق للعالقة مع
الأحب���اب ،و�أن���ه �أك�ب�ر م���ن �أن ت�صف���ه الكلمات،
وج���اءت دالل���ة امل���ا�ضي يف اجلملة موحي���ة بالأمل
واحل�سرة على هذا الغياب.
و�أخ ًريا هذه الدرا�سة ت�ضع لبنة يف �صرح املقاربات
النقدي���ة للإب���داع يف امل�شه���د ال�شع���ري ال�سعودي
املعا�صر ،ويف جتربة «�صالح الزهراين» على وجه
اخل�صو�ص ،وال �أزعم �أنه���ا جاءت كاملة �أو قريبة
من الكم���ال ،بل ح�سبي املحاولة ،وما هي �إال جهد
املقل ،و�ستبقى الأ�سئلة مفتوحة ،وتبقى املقاربات
متج���ددة ما جت���ددت طرائ���ق التن���اول ومناه���ج
النقد ،وزوايا الر�ؤية.

ويقول يف ق�صيدة «�أحبابي»:
كانوا قناديلي التي �أغ�شى بها ليلي
و�آمايل التي خيلي على �صهواتها ُيدمي �سالحي
((( نف�س امل�صدر �ص.176
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((( نف�س امل�صدر �ص.323
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امللخ�ص :
متث���ل نظري���ة الع���وامل املمكنة حت���وال يف درا�سات التخييل ،خ�صو�صا ما يتعل���ق بال�سرد؛ فهي حت���اول الك�شف عن تلك
املناطق الفا�صلة بني عامل الواقع اخلارجي ،وال�صدق الن�صي ،واخليال .والعوامل املمكنة يف �أ�صلها نظرية فل�سفية ،ولهذا
تندر تطبيقاتها حتى يف النقد الفرن�سي الذي ن�ش�أت فيه ،وتعترب �أعمال �أمربتو ايكو �أحد �أهم التطبيقات يف جمال ال�سرد،
ومتث���ل الرواية التاريخية مبا له���ا من مرجعية وثائقية �إحدى �أهم ال�سرديات التي تت�شابك فيها عنا�صر الواقع مع املتخيل
لت����شكل ع���وامل متعددة الأبع���اد ،ولذا �ستتم معاجلة رواي���ة عبد العزيز �آل حمم���ود «القر�صان» من خ�ل�ال منظور العوامل
املمكنة؛ للك�شف عن هذه الأبعاد وما متثله يف الرواية التاريخية يف قطر.
الكلمات املفاتيح:
العوامل املمكنة – ال�سرد – التخييل – الواقع  -ال�صدق -القر�صان – 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.
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Theory, worlds, fiction, narration, reality,, literary, Al Qursan
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متهيد
ك�شف���ت ال�سنوات الأخ�ي�رة عن �إنت���اج روائي خليجي
ات����سم ب�سمت�ي�ن رئي�ست�ي�ن ،هم���ا الزخ���م الفن���ي الكبري،
والن����ضج يف الر�ؤي���ة واخلط���اب ،وميكن �أن نق���ر�أ هاتني
ال�سمت�ي�ن باعتبارهما من متظه���رات ال�سياق املنتج لهذه
الن����صو�ص؛ فالرواي���ة ال ميك���ن قراءته���ا خ���ارج ال�سياق
ال���ذي �أنتجها حتى و�إن ب���دت منغلقة عل���ى عاملها؛ ف�إنها
–بال�ضرورة  -منفتحة على �شروط �إنتاجها.
وم���ن خالل هذي���ن ال�سياق�ي�ن ميكن ق���راءة الرواية
اخلليجي���ة باعتبارها خطابا متعلقا ببيئته ،هذا اخلطاب
ال���ذي يلزمنا لر�ؤيته ب�شكل وا�ضح �أن نو�سع دائرة الر�ؤية؛
ك���ي نتمكن من �إحداث عالقات متباينة داخل م�ستوياته،
هذه العالقات قد تكون عالقات م�شابهة �أو مقابلة ،لكنها
�ست�سهم -حتما -يف تو�ضيح جزء من خ�صائ�صه .لذا من
املهم �أن تتن���وع القراءات املبنية على النظريات ال�سردية
ّ
احلديث���ة ،والتي تفت���ح املجال وا�سع���ا لإ�ضاءة الن�صو�ص
ال�سردية ب�أفكارها ومعطياتها.
و�أح���د هذه املكون���ات التي تقوم عليه���ا عملية ال�سرد
ه���و التخيي���ل بو�صف���ه اخليط ال���وا�صل ما ب�ي�ن عنا�صر
احلكي ،والذي قد ي�أخذ املغامرة ال�سردية �إىل �أبعد مدى،
�إال �أن���ه يظل وفيا للواقع؛ فمن���ذ �أن �ضرب (�أفالطون) يف
جمهوريته م�صطلح (املحاكاة) يف تف�سريه للفن ،بدا ذلك
انفتاحا على املعطى املك��� ّون للعمل الإبداعي ،وقد خالفه
(�أر�سط���و) يف مفهوم (املح���اكاة  )mimesis/م�ضيفا
�إليه���ا مفاهي���م جدي���دة� ،إذ الف���ن -يف نظ���ره -حماكاة
للواقع الكائن� ،أو ال���ذي ميكن �أن يكون� ،أو الذي يفرت�ض
متا�سا مب���ا�شرا مع فكرة
�أن يك���ون ،ومل يكن ذل���ك �سوى ّ
التخيي���ل ،تل���ك الفكرة الت���ي �أ�صبح له���ا ت�أ�صيل فل�سفي
مت�شعب يف الفكر الإغريقي ،ومن بعده الفكر الإ�سالمي،
أخ�ص ما ّ
متخ�ضت عنه نظرية حازم القرطاجني.
وبال ّ

وم���ن ثم ظ ّلت الفل�سفة هي املنطلق الذي اتك�أت عليه
نظري���ات التخيي���ل ،وبقيت وفي���ة له حت���ى يف تطبيقاتها
الأدبي���ة ،كذلك كان احلال م���ع نظرية (العوامل املمكنة)
الت���ي وجدت طريقها للفكر الغرب���ي يف �سبعينيات القرن
املا�ضي كنظرية فل�سفية ،ثم تبلورت يف �شكل نظرية �أدبية
عل���ى يد (توما�س بافي���ل )Thomas Pavel /يف كتابه
(عامل التخييل)((( بعد ذلك.
وتفرت�ض نظرية العوامل املمكنة وجود عامل واقعي هو
العامل الذي نعي����شه ،وعامل �آخر ممك���ن الوجود� ،أو «هو
بدي���ل ذو م�صداقي���ة للع���امل احلقيق���ي»(((؛ فهي بذلك
تعتمد مبد�أ الإحالة واملرجعية ،وتناق�ش مفاهيم ال�صدق،
والك���ذب ،وامل�شاكلة ،وغريها؛ ول���ذا فهي تقطع �شوطا يف
تل ّم����س البع���د التخييل���ي ،وعالقت���ه بالواق���ع يف الأعمال
الأدبي���ة وال�سردية منها على وجه اخل����صو�ص ،والتخييل
ح����سب املعاجم الفرن�سية هو ال�صور العقلية التي ي�شكلها
الذهن لتمثيل الواقع� ،سواء كان هذا الواقع قابال للحدوث
الفعلي �أو غري قابل للحدوث لكنه ميثل عن�صرا رئي�سا يف
عملية الإبداع والإدراك(((.
لك���ن هذه النظرية -كما ذك���ر -ظ ّلت وفية جلذورها
املنطقي���ة حت���ى يف حقله���ا الأدبي؛ لذلك بقي���ت مفاهيم
ال�صدق ،والكذب ،واملطابقة مع الواقع ،والإحالة ،واجلهة
تلح عل���ى التطبيقات الأدبية لهذه
 ،Modalitéوغريه���ا ّ
النظري���ة؛ مما قل����ص ه���ذه التطبيقات عل���ى الن�صو�ص
الأدبي���ة وال ّ�سيما ال�سردية؛ رمب���ا لأنّ مبحث التخييل هو
(1) Thomas Pavel, Univers de la fiction, Edition de Seuil, Paris
1988.

 (2) Francoise Lavocat, La Theorie Litteraire Des Mondes Posibles, 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
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مبح���ث فل�سفي يف الأ�سا�سّ ،
ويظ���ل متعل ّقا غالبا مب�ستوى
املفاهيم.
وتبقى مفاهيم «امربتو ايكو» عن العوامل املمكنة هي
الأكرث ح����ضورا يف اجلانب التطبيقي لهذه النظرية ،وقد
(((
انبثقت عن جهود ( Thomas Pavelتوما�س بافيل)
يف الع���وامل املمكنة طائف���ة �أخرى من ال���درا�سات تبناها
جي���ل الحق من الن ّق���اد ،حاولوا تطبيق ه���ذه النظرية يف
امليدان الأدبي؛ فوجدنا م�ؤخرا كتاب (فران�سواز الفوكا/
 )(((Francoise Lavocatالذي جمعت فيه عددا من
املح���ا�ضرات ،الت���ي دارت �ضمن حلق���ات بحثية جرت يف
جامع���ة ال�سوربون بني عام���ي ( ،)2006/2005وتطرق
فيه���ا عدد من النق���اد ملناق�شة مباح���ث خمتلفة يف �إطار
التطبيق الأدبي لنظرية العوامل املمكنة.
ويف كتابه الرائد ( )Lector in fabulaالقارئ يف
احلكاية ،يتلقف (امربتو ايكو) هذه النظرية من ميدانها
املنطق���ي ليدخلها يف عامل الق���ارئ النموذجي ،م�ستغرقا
يف تن���اول دور هذا القارئ يف تل ّم����س العوامل املمكنة التي
تنطوي عليها الن�صو�ص ال�سردية.
العوامل املمكنة والقارئ يف احلكاية � -أمربتو �أيكو.
املقاربة التي تب ّناها ايكو تعتمد على اجلمع بني العوامل
املمكنة والن�ص ال�سردي بعيدا عن املفاهيم املجردة التي
يعتمدها الفال�سفة للعامل املمكن ،والذي هو يف نظر ايكو
«�ضروري لك���ي ي����صح ال���كالم على توقعات الق���ارئ»(((،
وهو عامل يكت�سب وجوده من خالل الن�ص ،وقوامه �أفراد
يتمتعون بخ�صائ�ص معينة؛ لذا يذهب ايكو �إىل �أنّ العامل
املمكن هو عامل احلكاية ،مقابل العامل «الواقعي» املتحقق
((( ناقد �أدبي روماين ،و�أ�ستاذ جامعي متخ�ص�ص يف الأدب املقارن والأدب
الفرن�سي.
((( امل�صدر ال�سابق.

(3) Umberto Eco, Lector in fabula, Le role du lecteur, traduit
;de l`Italian par Myriem Bouzaher, Grasset, Paris 2015
pqge 157.
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بالفعل ،والذي هو بال�ضرورة العامل املرجعي� ،أو الإحايل،
حيث « ال وجود لع���امل �سردي م�ستقل متاما عن العامل
الواقع���ي»((( .والعامل املمكن هو ح�سب ايكو «بناء ثقايف»
يتك���ون من نظام م���ن الأبني���ة عمادها البن���اء املرجعي،
الذي ال ميثل العامل الواقعي املجرد فح�سب ،بل ما ي�سبغه
القارئ((( عليه م���ن معطيات مو�سوعته وثقافته؛ فالعامل
املمك���ن لي����س معطى جاه���زا ولكن من ال����ضروري ربطه
مب�ست���وى التلق���ي كي يت�سن���ى �إدراك���ه ،ال �س ّيم���ا �أنّ مبد�أ
امل�شاكلة  Vraisemblanceمن املبادئ التي تنه�ض بها
فكرة العوامل املمكنة ،ويعد ذلك �إحالة مبا�شرة للواقع.
ورغ���م �أنّ ايك���و مل يح���دد خط���وات �إجرائي���ة لقارئه
النموذج���ي �إلاّ �أ ّن���ه ا�شرتط فيه مبدئي���ا الكفاية اللغوية،
والكفاية املو�سوعية ،لكن ذلك يجعلنا نت�ساءل �إذا ما كان
الو�صول �إىل العوامل املمكنة ا�سرتاتيجية ت�أويلية بالدرجة
الأوىل؟
ه���ذه النقطة التي تدفع بالدور الأكرب للقارئ يف فهم
ور�ؤية الع���امل املمكن ،توق���ف عندها البع����ض باعتبارها
�إ�شكالي���ة تلح���ق بفكرة تطبيق الع���وامل املمكنة من خالل
القارئ� ،إذ يط���رح هنا عبدالفت���اح احلجم���ري ت�سا�ؤله:
«ه���ل تكم���ن معطي���ات الع���امل املمك���ن �ضم���ن البني���ات
اخلطابية والن�صي���ة للحكاية� ،أم �ضمن حلظة االنتظار
التي ت�ش ّكل الأفق التوقعي للقارئ النموذجي؟ وبتعبري
�آخر :هل لت�صور العامل املمكن عالئق مب�ستوى الكتابة
(((
؟ �أم مب�ستوى القراءة ؟»
يدرك ايكو ج ّي���دا هذه الإ�شكالية وه���و ّ
ينظر للعوامل
املمكنة من جهة دور القارئ� ،إال �أنه يفرت�ض �إدراكا موازيا
م���ن ناحية امل�ؤلف حلظ���ة �إنتاج ال ّن�ص؛ ف�ي�رى �أنّ امل�ؤلف
ي�ستح�ضر يف ذهنه قارئا منوذجيا ويفرت�ض وجوده .على
((( نف�س املرجع ال�سابق� ,ص. 168
((( واملق�صود به هنا القارئ النموذجي.
((( عبد الفتاح احلجمري ،تخيل ال�سرد والعوامل املمكنة،

www.saidbengrad.net/al/n7/12.htm
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�أنّ تطبيقا مماثال على الرواية حمل الدرا�سة ،رمبا يدفع
باجت���اه ر�ؤية �أكرث عمقا ل���دور القارئ يف ت����صور العوامل
املمكنة.
هن���ا يج���در بن���ا �أن نت����ساءل يف �إطار الع���امل املمكن
 ال���ذي ه���و عامل ممك���ن الوق���وع  -م���اذا ع���ن الروايةالتاريخي���ة التي تتخذ من التاريخ مرجعا لها ؟ هنا يقارن
ايك���و بني الع���امل احلكائ���ي (املمكن) والع���امل املرجعي؛
ف�ي�رى �أنّ الرواي���ة التاريخي���ة تتط ّلب �إحالته���ا �إىل عامل
املو�سوعة التاريخية((( ،وهنا جتري املقارنة لدى القارئ
بني ما يقر�ؤه وبني ع���امل احلكاية ،ورمبا اختلف ما يجده
ع ّم���ا يرويه ع���امل املو�سوع���ة؛ في�ستق���ر لديه عنده���ا �أنّ
ما يقر�ؤه هو رواية خيالية ذات مرجعية تاريخية.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر �أن ه���ذا املفهوم لي����س ببعيد
مما �أ�شار �إليه عبداهلل �إبراهيم يف �إطار بحثه عن الرواية
ّ
التاريخية – والتي ي�ؤثر ت�سميتها رواية التخييل التاريخي
– �إذ يتحدث عن ثنائية حتملها الرواية التاريخية ،تتع ّلق
بثنائي���ة اخلطاب�ي�ن الروائي والتاريخ���ي« ،فامل����ؤرخ يظ ّل
متح��� ّركا يف جم���ال املرجعّ � ،أما الروائ���ي ،ف�إ ّنه و�إن رجع
�إىل الواق���ع ما�ضياً �أو ح���ا�ضراً ،يظ ّل خطابه مندرجا يف
(((
حقل التخييل»
ومن ه���ذا املنطل���ق �سوف تعتمد هذه ال���درا�سة على
رواي���ة (الق���ر�صان) للروائ���ي القط���ري عبدالعزي���ز �آل
حمم���ود ،تلك الرواية ال����صادرة يف طبعته���ا الأوىل عام
 ،2011والتي تطرح نف�سها كرواية تاريخية.
ويف الإط���ار نف����سه �ستح���اول ال���درا�سة الإجاب���ة عن
الت����سا�ؤالت التالية :ما هي الع���وامل املمكنة التي ت�صنعها
ه���ذه الرواية ؟ وما البناء التخييلي الذي اعتمدته؟ و �إىل
� ّأي مدى يلعب القارئ دورا يف �إبراز هذه العوامل ؟,
(1) Umberto Eco, Lector in Fabula, page 207

((( عبداهلل �إبراهيم ،التخ ّيل التاريخي ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت،
الطبعة الأوىل� ،٢٠١١ص. ٩

و�ستعتمد الدرا�سة حموري���ن �أ�سا�سيني يقومان على :
�س�ؤال اخلط���اب ،و�س�ؤال التلق���ي� ،أ ّم���ا �س�ؤال اخلط���اب
ف�سنعتم���د فيه مقارب���ة �سيميائية تداولي���ة ت�أويلية ،تر ّكز
عل���ى العالقات الت���ي تبنى ما ب�ي�ن الرتاكي���ب والدالالت
التي حتي���ل عليها ،وما بينها وبني ال�س ّي���اق الذي �أنتجها.
وتنطل���ق هذه الر�ؤية �أوال من البح���ث يف داللة الرمز ،ثم
تت����سع لتبحث يف داللة ال�سياق؛ فتطرح بالتايل �إ�شكاليات
تداولي���ة �أو ت�أويلية� .أ ّما فيم���ا يخ�ص �س�ؤال التلقي ف�سوف
تعتم���د هذه ال���درا�سة الأطروحات الت���ي تب ّناها (امربتو
ايك���و) ،مركزة على جانب التلقي يف هذه النظرية ،والتي
تعتم���د يف ج ّلها على القارئ النموذج���ي ،الذي تكال �إليه
مهمة ا�ستجالء العوامل املمكنة يف الن�ص ال�سردي .
�أوال  :البنية اخلارجية :
متث���ل البنية اخلارجية للرواية عن�صرا بارزا يف تلقي
الن����ص وم���ن ثم يف بن���اء الع���امل املتخيل ل���ه؛ فالعتبات،
املتمثل���ة يف  :العن���وان ,الإهداء,املقدم���ة ,الهوام����ش �إن
وج���دت� ،أّ ّم���ا العن���وان فيتب���دى كبني���ة �سطحي���ة كا�شفة
لل ّن����ص؛ فهو املدخل� ،أو املثري الب�صري� ،أو ال�سمعي الأول
الذي يظهر للقارئ؛ فيفتح �أمامه عاملا يرت�سم يف خميلته،
يب���د�أ يف ت�ص ّور مالمح هذا الع���امل ،ويبني عليه ت�أويالته
وافرتا�ضات���ه ،وق���د اكت�سب���ت �سيمي���اء العن���وان وغريها
م���ن العتب���ات �أهمية كربى م���ن خالل �إ�سهام���ات جريار
جينيت يف كتابه (العتب���ات )Seuils /حيث ق�س ّمها �إىل
عدة �أنواع.
عل���ى �أنّ العن���وان – مل���ا ل���ه م���ن �أهمي���ة – ب���رز يف
الآون���ة الأخرية كحقل م�ستقل بذات���ه ،وي�ستقطب اهتمام
عدد م���ن الباحثني ،منه���م بع�ض الباحث�ي�ن املنتمني �إىل
مدر�سة املعل ّم�ي�ن العليا الفرن�سي���ة (Ecole normale
 )superieureع�ب�ر �سل�سل���ة م���ن احللق���ات البحثي���ة،
التي نظمت ب�ي�ن �أع���وام  ،2010-2007حيث متخ�ضت
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ه���ذه احللق���ات ع���ن �إ�صدار كت���اب (�صناع���ة العنوان /
 ،)La fabrique du titreوه���و م�ؤل���ف م���ن جمموعة
مق���االت م����ؤ�س�سة لعل���م درا�سة العن���وان ،Titrologie
ه���ذا امل�صطلح الذي تردد ذكره كث�ي�را يف عتبات جريار
جيني���ت ،وتذه���ب ه���ذه ال���درا�سات �إىل النظ���ر للعنوان
نظ���رة جنو�سية generique؛ ما يعن���ي �أ ّننا ب�صدد علم
ل���ه مباحث���ه وق�ضاي���اه ومو�ضوعات���ه وت�صنيفات���ه �أي�ضا،
ين����صرف جله���ا -ح����سب امل����ؤ�س�سني�(((-إىل درا�سة
وظائ���ف العنوان وبنائه يف الفنون الأدبية ال �سيما الفنون
الت�شكيلي���ة م���ن خالل م���ر�صد يعنى ب���درا�سة كل ق�ضايا
,
العنوان . L observatoire du Titre
ف����إذا �س ّلمن���ا باعتبار توقعات الق���ارئ (ح�سب ايكو)
عام�ل�ا م�ؤ�س�سا للعوامل املمكنة يف ال ّن�ص ،حينئذ قد تبدو
ملحا يف �سياق ا�ست�شراف هذه العوامل
قراءة العنوان �أمرا ّ
يف الرواي���ة ،حيث ت����ش ّكل مدخ�ل�ا لهذا الع���امل �أو ذاك،
وبالت���ايل حت�ضر الن����صو�ص املوازية هن���ا كبنى مو�ضحة
للن�ص ،ف�ضال عن كونها عن�صرا م�ؤ�س�سا للعامل املمكن يف
ذه���ن القارئ و�إذا �شئنا �أن نذهب �إىل الن�صو�ص املوازية
 paratextesبح����سب ج�ي�رار جينيت ف����سوف نكتفي يف
ه���ذا املقام بالعنوان والغالف وما ت����ص ّدره من معلومات
تتع ّلق بالرواية.
�أوال  :العن���وان مدخ���ل الت�أوي���ل ،وبن���ى الع���وامل
املمكنة:
العن����وان بو�صف����ه «جمموعة من ال����دوال الل�سانية» –
ح�سب  (((-Hockت����وكل �إليه عدة وظائف يف �سياق دوره
كن�ص مواز ،من هذه الوظائف كما يورد جينيت ،التعريف
بالعمل ،وتعي��ي�ن حمتوياته ،و�إعطائه قيمة قد تكون جذب
الق����ارئ ،وه����ي قيمة ذات بعد ت�سويق����ي ،وهي يف ذلك قد
تكون عنوانا ي�شي باملو�ضوع� ،أو عنوانا يك�شف عن فكرة،
(1) Titrologie : une approche genetique, https://giga.hypotheses.org

و�إذا ما اعتمدن���ا عل���ى ه���ذه الوظائف الت���ي حددها
جين���ت؛ ف�إنن���ا جن���د �أن العنوان ه���و الذي يح���دد وجهة
التخيي���ل ،وم���ن ثم الع���وامل املمكنة التي تب���د�أ يف ت�شكيل
ذهني���ة الق���ارئ ،ويف ه���ذه الرواي���ة يطالعن���ا عن���وان
(الق���ر�صان) كعن���وان رئي�س ،دون �أن تع���زز هذا العنوان
عناوي���ن �أخ���رى م�سان���دة �أو فرعي���ة ،مما يجع���ل العامل
املتخي���ل الذي بد�أ يف الت����شكل داخل ذه���ن القارئ يقف
عند ح���دود الإح���االت العامة مل�صطل���ح القر�صنة ،الذي
يرتب���ط بعوامل البح���ر واحلرب ،ولي�س عل���ى القارئ هنا
�سوى االنتظ���ار كي ت����صدق توقعات���ه� ،أو �أن يجد الإجابة
عن ت�سا�ؤالته حول �شخ�صية القر�صان؛ فيم�ضي يف عملية
القراءة �سعيا الكت�شاف عامل �أخذ ينفتح �أمامه ،وهنا تبد�أ
مالم���ح العامل املمك���ن (الروائي) يف الت����ش ّكل يف ذهنه،
بع���د �أن منحه العن���وان هنا �إ�شارة الب���دء يف ر�سم ت�صور
له���ذا العامل ،وهو هنا عامل قد تتحالف فيه الفانتازيا مع
معطيات التاريخ يف �صورة تقرتب �إىل عامل العجائب ،مبا
يحويه م���ن �أفكار عن القرا�صنة ،الذي���ن يجوبون البحار
ومغامراته���م بحثا عن امل���ال ،وال���رزق ،و�صراعاتهم مع
�أعدائهم على �سطح املاء.
ه���ذا امل�ستوى من الت�أويل ينك����شف للقارئ من خالل
مطالع���ة العن���وان ربمّ ا للوهل���ة الأوىل ،قب���ل الرجوع �إىل
املو�سوع���ة التاريخي���ة للقارئ� ،إذ ينفت���ح املعطى الل�ساين
امل����ؤ�س�س للعنوان على املعطى ال���داليل املختزن يف العقل
اجلمع���ي للقارئ ،مك ّونا بداية العامل املمكن؛ فهذا العامل
باعتب���اره من ثم���ار التخييل ال ب ّد ل���ه �أن يتماهى مع فكر
املتلقي منذ القراءة الأوىل التي ت�أخذ يف االنفتاح �أمامه.
والق���راءة ن����شاط ذهن���ي تفاعل���ي؛ فثمة م���ر�سل هنا هو
الكاتب ،وثم���ة مر�سل �إليه (القارئ) ،وثمة حكاية تروى،
مبا ت�ستح�ضره من دالالت «احلكواتي» (احل َّكاء) امل�شبعة،
�إذ ينفتح التخييل على عوامل و�إن بعدت عن الواقع �إال �أنها
حتيل �إليه وتك ّون مرجعيته.

(2) Gerard Genette, Seuil, Paris, 2002, page 80
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� ًإذا ،ميتل���ك العنوان تلك ال�سطوة الداللية – �إن جاز
التعب�ي�ر� -إذا ما ته ّي�أ له قارئ نه���م� ،أو منوذجي -بتعبري
ايك���و -اعتاد على اقتح���ام العوامل ال�سردي���ة مبا ّ
ت�شكلت
ل���ه من خربة وثقافة تتيح ل���ه �أن يذهب بعيدا يف مغامرة
القراءة.
تتحرر رواي���ة القر�صان من ع���بء اال�ستهالل وتدفع
بنف�سها مبا�شرة يف عامل القارئ؛ فهي تطرح نف�سها فقط
من خ�ل�ال الغالف عل���ى �أ ّنه���ا رواية تاريخي���ة ،وال تعمد
�إىل ا�سته�ل�ال بغر�ض القطيعة  -كم���ا جند يف عديد من
الرواي���ات(((� ،-أو التماهي مع الع���امل الواقعي؛ فهي �إ ّما
تف�ت�ر�ض �صدق���ا وت�سليم���ا مطلقا من جان���ب القارئ من
خ�ل�ال التمرت�س خلف هذا التو�صي���ف (رواية تاريخية)؛
تتو�سل االن�سياق وراء فكرة التخييل من حيث كونها
�أو �أ ّنها ّ
(رواي���ة)؛ فه���ي �إذ ًا تتمو�ضع بني العامل�ي�ن ،عامل التخييل
وع���امل ال����صدق ،باعتبار ذه���ن القارئ ين����صرف غالبا
�إىل احلكم على التاري���خ ب�أ ّنه �صدق حم�ض .وهو على � ّأي
حال مفتتح ال يخلو من املواربة وحماولة �إيقاع القارئ يف
منطقة و�سط ب�ي�ن العاملني ،وهنا رمبا تظهر بوادر العامل
املمكن لدى املتلقي .وتب���د�أ الت�سا�ؤالت ت�أخذ طريقها �إىل
ذهن���ه ،ه���ل ما �سيقر�أ تاريخ���ا حم�ضا؟ ه���ل ي�أخذه على
حممل الت�سليم التّام باعتباره واقعا تاريخيا ؟
�أ�سئل���ة بديهية كهذه رمب���ا تنفتح عل���ى جوهر ق�ضية
الإب���داع ،لك���ن هل حق ًّا يف�ت�ر�ض هذا الع���امل التحرر من
الزم���ن الراهن ،وال ّنكو�ص �إىل زم���ن تاريخي؟ هنا �أي�ضا
تف���ر�ض �إ�شكالية الزم���ن نف�سها من خالل زم���ن الكتابة
وزم���ن ال�سردً � ،إذا هذه القطيعة مع الوقت الراهن لي�ست
متاح���ة ب� ّأي ح���ال من الأح���وال طاملا �أنّ الق���ارئ حا�ضر
�ضمن هذا الزمن؛ فهو �إذا مدعو لي�سهم مبخ ّيلته يف تلقي
وتق ّبل احلكاية املروية حتى و�إن كانت تاريخية.
(((

كما يف رواية (الأمري الثائر) ل�سلطان بن حممد القا�سمي ،حيث ينفي يف
مقدمتها �أي �صلة بينها وبني التخييل ،ويقدمها للقارئ على �أ ّنها واقع تاريخي
حم�ض.

ثانيا  :البنية العميقة :
ينطوي ال ّن�ص -الذي مينح نف�سه للقارئ دون تعقيد-
على بني���ة تخييلية تتجاوز حدود ال����سال�سة التي متنحها
����سرد لل ّن�ص� ،سنحاول من خالل ه���ذه القراءة �أن
لغ���ة ال ّ
نقف على هذه البنية من خالل ثالثة م�ستويات ،ت�ستبطن
�إىل ح ّد ما العوامل التخييلية املمكنة التي تقف خلف البنى
الظاهرية لل ّن�ص:
عوامل احلكاية وعوامل التاريخ.
 -1القر�صان  /ارحمة بن جابر
يف م�سته���ل الرواي���ة يف الغ�ل�اف جن���د العن���وان
املت����صدر ه���و «الق���ر�صان» (ارحم���ة ب���ن جاب���ر)،
وبال ّرغ���م م���ن ذل���ك ،نظ���ل يف بحث ع���ن �شخ�صية
القر�صان؛ وال ن�صل جل���واب عن ماهية وكينونة هذه
ال�شخ�صي���ة �إال يف ال�صفح���ة  ،19حني ت����صل �سفن
(ارحم���ه) �إىل ميناء (بو �شهر) ،وهن���ا ت�ؤثر الرواية
الإبقاء على املالمح الأ�سطورية لهذه ال�شخ�صية ،فال
تقطع ب�صفات حمددة لها ،بينما يجري �سرد املظهر
اخلارجي لها دون التبا�س وتر ّدد:
«طوي���ت الأ�شرعة على ال�سف���ن ب�سرعة ،و ُربطت
بال�سف���ن الأخ���رى ،ث ّم هبط منه���ا �أرحمة بن جابر،
الق���ر�صان امل�شه���ور الذي كان اجلمي���ع يخطب ُودّه،
وال���ذي كان���ت �سمعته قد ملأت اخل���ط املالحي من
الهن���د �إىل الب����صرة ومن «�أبو �شه���ر» �إىل مدغ�شقر,
ه���ذا ّ
ال�شي���خ ال�س ّتين���ي ال���ذي ال يع���رف �أح���د �أي���ن
م�ستق���ره؛ فمنه���م م���ن يق���ول �إ ّن���ه يقي���م يف قلع���ة
خ���ا�صة ب���ه يف ال ّدم���ام عل���ى ال�ساح���ل العرب���ي م���ن
خا�صا على
اخللي���ج ،ومنه���م من يق���ول � ّإن له خمب����أً ًّ
ال�ساحل القطري ،وبع�ضهم يقول �إ ّنه عقد حلفا مع
الق���وا�سم ،وله هن���اك منزل وزوج���ة ،ولكن كل ذلك
كان حم�ض �إ�شاعات مل يت ّم الت�أكد منها.
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كان���ت �سرية �أرحم���ة بن جابر عب���ارة عن �أقاويل
يتناقله���ا البح���ارة ،وه���م يتناول���ون ال����شاي يف هد�أة
ال ّلي���ل ،ي�ص ّمم���ون ه���ذه ال����سرية كما يري���دون وكما
يرغب���ون ،ويخلط���ون احلقيق���ة باخلي���ال ،فبقي���ت
ه���ذه ال����سرية امل�ش ّوهة ،والق����ص�ص الغريبة مرافقة
ل���ه ،ومل يك ّلف �أرحم���ة نف�سه بت�صحيحها ،بل �أبقاها
تتح���رك مع���ه �أينما ذه���ب؛ فهي ت�ضف���ي عليه نوعا
(((
من املهابة التي يحتاج �إليها يف عمله».
ال�سرد هنا ع���ن الوقوف يف منطقة
تك�شف بني���ة ّ
رمادي���ة تت�أرج���ح ب�ي�ن الع���وامل املمكن���ة التاريخي���ة
والع���وامل التخيلي���ة الروائي���ة ل�شخ�صي���ة �أرحم���ة بن
جابر ،فين����أى الراوي عن ال����سرد التاريخي القاطع؛
فبالرغ���م من كون التبئري هن���ا �صفريا ،ال ينطلق من
خ�ل�ال �إحدى �شخ�صي���ات الرواية ،و�إنمّ���ا يتكئ على
�سارد علي���م ،يعرف خباي���ا ال�شخ�صيات وهواج�سها،
البحارة
�إلاّ �أن���ه ال يجزم بحكاية بعينها ّ
مم���ا يتناوله ّ
عن ه���ذا القر�صان ،ب���ل ي�ؤثر �أن ينح���از لرثثراتهم،
و�أك�ث�ر من ذلك؛ فهو يت����شارك معهم طائفة الأقاويل
التي يتناقلونها دون �أن يتب ّنى �أحدها .رمبا �سعيا نحو
ت�أ�سي�س �شخ�صية ديناميكية لي�ست فقط يف حتر ّكاتها
الفيزيائية ولكن �أي�ضا يف جدلية عالقتها مع التاريخ،
لتظ���ل العوامل املمكنة –تاريخي���ة وتخيلية -متداخلة
وي�صعب الف����صل بينها ،لكنها يف نف����س الوقت متثل
ن�سيجا فنيا حمكما ،ال ي�شعر فيه املتلقي ب�أي ارتباك،
بق���در ما يجد من تن���وع ل�سرد تاريخ���ي ي�سهم ب�شكل
وا�ضح يف بناء عامل تخييلي �أ�سطوري.
هذه امل�سحة الأ�سطورية � ًإذا �ضرورية لإعادة بناء
ال�شخ�صي���ة عل���ى �أ�س�س تتواف���ق مع معطي���ات العامل
املمك���ن ،الذي يذهب فيه القارئ �إىل خلق ت�ص ّور عن
((( عبدالعزيز �آل حممود ،القر�صان ،دار بلومزبري-م�ؤ�س�سة قطر لل ّن�شر ،الدوحة،
الطبعة الثانية � ،2012ص. 20-19
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�شخ�صي���ة يرغب يف معرفة تفا�صيله���ا مع االحتفاظ
مبا ميكن �أن متنحه خم ّيلته عنها ،حتى لو تع ّلقت هذه
الت�ص ّورات بال�سمات الظاهرية لهذه ال�شخ�صية.
وعلى حني يبدو مظهر ابن جابر هنا ،متماهيا مع
مظه���ره الإحايل املرجعي الذي يبدو عليه يف املراجع
التاريخية((( �إذ ال غرابة فيه وال التبا�س �سوى ما ينبئ
عن �شخ�صية هذا ت�أثريها وهكذا لبا�سها !
«ت� ّأمل «برو�س» �ضيفه من بعيد ،فقد كان �أرحمة
يلب�س ثوبا قطن ّيا متجعدّا و�سِ خاً ي�صل �إىل منت�صف
�ساقي���ه ،وعليه نطاق و�ضع فيه م����سد�سني وخنج ًرا
ذهب ّي���ا ثمين���اً ،ويلب�س عب���اءة �سوداء �صوفية ،وي�ضع
على ر�أ�سه عمامة �صغرية بي�ضاء ،وله حلية �أطلقها
ب�شكل ع�شوائ���ي ،ومي�سك بيده �سي ًفا ال يرتكه �أينما
ذه���ب ،وي���ده الي�سرى قليل���ة احلركة ب�سب���ب �شظية
بندقية بقيت بها منذ فرتة طويلة»
�إلاّ �أنّ هذا التحالف غري املعلن بني امل�ؤلف والقارئ
كما يفرت�ض امربتو ايك���و (((-يدفع باجتاه �أن يل ّبيال�سرد بع�ضا م���ن تط ّلعات القارئ من ناحية املظهر،
فنج���د الق���ر�صان ذو الع�ي�ن الواحدة ،ال���ذي ذهبت
املعارك ب�إحدى عينيه ،فتعا�ضدت �صورته اخلارجية
((( ورد و�صفه يف املراجع التاريخية كالتايل« :لقد كان رحمة يرتدي مالب�س غاية
يف الب�ساطة ،وكذلك كانت عاداته ومعي�شته ،حتى �أنه عندما يخرج من بيته
ي�صعب على املرء �أن مييزه بني �أتباعه ،فمالب�سه رثة قذرة ،وغطاء ر�أ�سه كوفية
مهرتئة تن�سدل من فوق ر�أ�سه ،وج�سده نحيل وكذلك �أطرافه الأربعة التي مل
تخل من طعنة خنجر �أو حربة �أو �إ�صابة من ر�صا�صة» .
يو�سف �إبراهيم العبداهلل ،رحمة بن جابر اجلالهمة وعالقاته بالقوى ال�سيا�سية يف
اخلليج العربي ،دورية (وقائع تاريخية) ،مركز البحوث والدرا�سات التاريخية،
كلية الآداب ،جامعة القاهرة ،يناير� ،2008 ،ص. 189
ن�صا ف�إ ّنه
((( يذهب امربتو ايكو يف (القارئ يف احلكاية) �إىل �أنّ « امل�ؤلف �إذ يكتب ّ
ي�صوغ فر�ضية حول ت�ص ّرف قارئه النموذجي ،وطاملا �أنّ هذه الفر�ضية تلبث
عاملا يتوقعه القارئ وي�أمل بوجوده ,برغم ذلك التكون هذه الفر�ضية متع ّلقة
بال ّن�ص ،و�إنمّ ا بحالة امل�ؤلف النف�سانية .ولئن كانت نوايا من يكتب ميكن �أن
تع ّمم يف هيئة �أو�صاف مندغمة يف ا�سرتاتيجية ن�صية ،ف�إ ّننا حاملا ن�شرع يف
و�صف تو ّقعات القارئ املمكنة فيما يتجاوز ال ّن�ص ،ن�صري يف و�ضع نتعاطى
فيه مع العوامل املمكنة التي حقّقها القارئ ،و�إن على هيئة فر�ضية نقدية».
�ص.224
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م���ع ما يحمله م���ن �سمات املهابة الت���ي يثريها يف من
حوله ،لتكتمل بذلك ال����صورة التي يفرت�ضها القارئ
عن هذا القر�صان .

لغ���ة ت�ساه���م يف بن���اء كل الع���وامل املمكن���ة يف الوقت
نف����سه ،عوامل التخييل وعوامل الواق���ع التاريخي دون
�أن ي�ؤثر ذلك �سلبا على البناء الفني املحكم للرواية.

نم عن �صاحبه ،ففيه جرح
«�أ ّما وجهه فقد كان َي ُّ
ق���د امت ّد من جبهت���ه الي�سرى ،حتى خدّه �آخذا معه
بح���ة وا�ضحة ،وقد كان
الع�ي�ن الي�سرى ،و�صوته به ّ
يتحدّث ب�صوت ع���ال حم ّركا ذراعيه ب�سبب �أو دونه،
وكان �إذا �أم���ر ن ّف���ذ رجال���ه �أوام���ره دون �أن يناق�شوه،
فه���م خليط م���ن العرب والبل���و�ش والعبي���د ،وقليل
م���ن هنود امللب���ار الذين �أ�سرهم خالل حمالته على
(((
ال�سفن التجارية»
ّ

و�إذا ما عدنا �إىل القراءة الأولية للبنية ال�سطحية
املتكئة على العنوان� ،سنجد ب�أنّ هذا الو�صف يتماهى
متام���ا م���ع �صورة الق���ر�صان يف الذاك���رة ال�شعبي���ة
الت���ي متي���ل �إىل �إ�سب���اغ �صف���ات عجائبي���ة على تلك
ال�شخ�صية الزئبقية التي حت�ضر يف � ّأي مكان ،ويف ك ّل
مكان ،ف����ضال عن كونها �شخ�صي���ة مهيبة ،وخميفة،
وح�ضوره���ا ونزولها عل���ى �أي �شاطئ يث�ي�ر ال ّذعر يف
نفو�س املحيطني ،وهذا ما حدث مع املقيم الربيطاين
«برو�س» ونائبه يف ميناء «بو �شهر»:

لعل ما يغري بالنظر �إىل العوامل املمكنة يف رواية
تاريخية ،هو ه���ذا التقابل الذي حتدثه ما بني العامل
احلكائ���ي والع���امل املرجع���ي التاريخي ،حينئ���ذ تبد�أ
مفاهيم امل�شاكلة وال�صدق الواقعي وال�صدق الفني يف
الت�ش ّكل يف نف�س املتل ّقي ،وهي ذاتها مفاهيم ال�صدق
واحل���دود والإحالة التي تتب ّناها الع���وامل املمكنة� ،إلاّ
�أ ّننا يف �إطار رواية كهذه نحيل �إىل ال�صدق التاريخي
ال���ذي هو نظري ال����صدق الواقعي؛ ل���ذا فمن اللاّ فت
لل ّنظ���ر هن���ا �أن يطلق ال���راوي و�صف (�شائعات) على
طبيع���ة حتركات ارحم���ة بن جابر و�أماك���ن معي�شته،
وهن���ا البد لنا �أن نتوقف �أمام لغة ال�سرد التي ت�ساهم
ب�شكل الف���ت يف بنية هذه الع���وامل ومرجعياتها �سواء
�أكان���ت تخييلية �أو واقعية ،فكلمة �شائعات امل�ستخدمة
هنا ،تعطي بع���دا ذا اجتاه�ي�ن ،الأول يتمثل يف �صنع
ع���امل متخيل تتعدد فيه بني���ة الأ�ساطري التي ن�سجت
ح���ول القر�صان ،والث���اين يحتفظ بالدق���ة التاريخية
لأن ه���ذه الإ�شاع���ات متث���ل تع���ددا للرواي���ة وال�سرد
التاريخي�ي�ن، ،هنا تبدو حرفية امل�ؤل���ف يف ا�ستخدام
((( امل�صدر ال�سابق �ص. 21-20

« كان «ماثي���وز» يله���ث بق���وة م���ن ج��� ّراء رك����ضه
ك ّل امل�ساف���ة من امليناء �إىل املبن���ى ،ولك ّنه ا�ستطاع �أن
يقول �شيئا تقطعه �أ�صوات لهاثه :
لق���د الح���ت ...ب���وادر� ...سف���ن �أرحم���ة ...اب���ن
جابر ،يا �س ّيدي.
ث ّم ركع وا�ضعا يديه على ركبتيه من التعب.
كاد «برو�س» ي ّغ�ص باخلمر التي ي�شربها بعد �أن
�سم���ع «ماثي���وز» ،فو�ضع الك���وب بق ّوة عل���ى الطاولة
حتى تناثرت اخلمر منه وظهرت رائحتها :
ه���ل �أنت واثق مما تقول ؟ لقد �أتى مب ّكرا ،حتى
مما ك ّنا نتو ّقع !
�أبكر ّ
مما
لق���د ر�أي���ت بيارق���ه ترفرف عل���ى �سواريه���اّ ،
يعني �أ ّنه موجود على ظهر �إحداها يا �س ّيدي .
�أخذ «برو�س» قب ّعته وم�شى م�سرعا جتاه الباب،
وهو مي�سح فمه بك ّم قمي�صه :
دعنا ال ن�ضيع الوقت ،فلنذهب ملقابلته....
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«ذه���ب ع ّب���ا�س وت���رك ر�ؤ�ساءه يف املين���اء بانتظار
التجار
ال�سفن وركابها ،وما �إن ر�ست حتى كان ّ
تل���ك ّ
يف ال����سوق قد عرف���وا هو ّية ال�سف���ن وركابها ،فخ ّيم
ج��� ٌّو م�شحون باخلوف ،و�سكتت الأ�صوات التي كانت
مت�ل��أ ال�سوق ،وتوارى كثري م���ن ال ّنا�س بعيدا خو ًفا
مم���ا قد يح����صل ،حتى اخلي���ول واجلم���ال والأغنام
ّ
التي م�ل��أت املكان �ضجيجا قد �سكت���ت ،وك�أ ّنها تعلم
(((
�أن �أمرا مه ًّما قد ا�ستجد»
بينما (ظرف زمان يدل على املفاج�أة مر َّكب من
(ب�ي�ن) و(ما) اال�سم ّي���ة الدا ّلة عل���ى وقت حمذوف،
ويك�ث�ر ورود (�إذ) كان ال���و�صف الظاه���ري دقيق���ا
وير�سم ال�صفات اخلارجي���ة لل�شخ�صية بك ّل و�ضوح،
كم���ا ورد ذكرها يف املراج���ع التاريخية ،واملهابة التي
تلح���ق به���ا يف االقتب���ا�س ال�ساب���ق هي م���ن عالمات
انفت���اح الرواية على عامله���ا احلكائ���ي املتخيل الذي
ت�شري �إليه جمموعة من الأفكار عن القرا�صنة ومنط
حياتهم و�أماكن وجودهم  ،حتى �أنّ هذا الوعي بالبعد
الأ�سطوري الذي حتاول �أن متنحه الرواية لل�شخ�صية
جنده يظهر على ل�سان احلاكم الربيطاين يف بومبي
م���ن خالل ال ّن����ص نف�سه « :يحك���م البحري���ن حاليا،
قائ���د موالٍ للوهابيني ا�سم���ه �إبراهيم بن عفي�صان،
وه���و مقات���ل داهي���ة ،و�صدي���ق خمل����ص لق���ر�صان
�أ�سط���وري جت���وب �سفنه اخلليج وبح���ر العرب ا�سمه
(((
�أرحمة بن جابر»
والإ�شكالي���ة هن���ا ت�ب�رز يف �إقام���ة �أو �إزال���ة هذه
احل���دود ب�ي�ن العامل�ي�ن ،ف�شخ�صية �أرحم���ة بن جابر
�شخ�صي���ة حقيقية كان لها ح����ضور يف التاريخ� ،إلاّ �أنّ
ال�سرد يف بداي���ة الرواية جعل
التهيئ���ة التي �أحدثه���ا ّ
�إمكانية �إن����شاء هذا العامل املمك���ن �أقرب للتح ّقق يف
((( امل�صدر نف�سه �ص . 19 - 18
((( امل�صدر نف�سه �ص. 54
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ذه���ن املتل ّق���ي؛ �إذ يت�أرج���ح ال ّن����ص ال����سردي ما بني
معطيات التخييل ومعطيات التاريخ.
مما ذهب �إليه القرطاجني وهو
وهذا لي�س ببعيد ّ
ّ
ينظ���ر�إىل التخييل م�ستندا �إىل �أفكار ابن �سينا الذي
كان يرى يف التخييل عن�صرا يرتبط بالدرجة الأوىل
بالت�أثري الذي يحدثه يف نف�س املتل ّقي :
« وق���د ب�ّي�نّ �أب���و عل���ي اب���ن �سين���ا ك���ون التخييل
ال يناق����ض اليقني وكون الق���ول ال�صادق يف مواطن
كث�ي�رة �أجنع من الكاذب فقال « :واملخ ّيل هو الكالم
الذي تذع���ن له ال ّنف�س فتنب�سط لأم���ور �أو تنقب�ض
ع���ن �أمور من غ�ي�ر رو ّية وفكر واختي���ار .وباجلملة
تنفع���ل ل���ه انفع���اال نف�سانيا غ�ي�ر فك���ري� ،سواء كان
املق���ول م�صد ّق���ا ب���ه �أو غري م����صدّق ب���ه .ف���� ّإن كونه
م�ص ّدق���ا به غ�ي�ر كونه خم ّيال �أو غ�ي�ر خم ّيل .ف�إ ّنه
ق���د ي�صدق بقول م���ن الأقوال وال ينفع���ل عنه ،ف�إن
قي���ل م ّرة �أخرى �أو على هيئة �أخرى انفعلت ال ّنف�س
ال�صادق
عن���ه طاعة للتخ ّيل ال للت�صديق ...والقول ّ
�إذا ح���رف ع���ن الع���ادة و�أحل���ق ب���ه �شيء ت�ست�أن����س
ب���ه ال ّنف����س فربمّ���ا �أف���اد الت�صدي���ق والتخيي���ل معا،
وربمّ���ا �شغ���ل التخييل ع���ن االلتف���ات �إىل الت�صديق
وال�شعور به»(((.
وقد جعل ابن �سين���ا التخييل �أو «ال�صورة» ح�سب
تعب�ي�ره يف الدرجة الثانية من قوى احل�س الباطن
وو�صفه���ا ب�أنه���ا «القوة التي حتف���ظ ما قبله احل�س
امل����شرتك م���ن احل���وا�س اجلزئي���ة ،وتبقى في���ه بعد
(((
غيبة املح�سو�سات»
لع ّل ه���ذا الت ّماه���ي ب�ي�ن الت�صدي���ق والتخييل -
((( حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء و�سراج الأدباء ،تقدمي وحتقيق  :حممد
احلبيب ابن اخلوجة ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت� ،ص85،86
((( �أبو علي احل�سني بن عبد ااهلل بن �سينا :النجاة يف املحكمة املنطقية والطبيعية
والإلهية ،ط، 2مطبعة ال�سعادة ،القاهرة 1938 ،م� ،ص163
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ح�سب «ابن �سينا» ،ال���ذي هو نف�سه املمكن واملرجعي
يف «الع���وامل املمكن���ة» ،وه���و ذات���ه الع���امل احلكائي
والع���امل املرجعي وفق «امربت���و ايكو» – هو ما يذهب
����سرد يف هذه الرواية ،ح�ي�ن يختار �أن يت�أرجح
�إليه ال ّ
ما ب�ي�ن الأ�سطوري والإن�ساين يف �شخ�صية �أرحمة بن
جاب���ر ،القر�صان ال���ذي منحه �أعدا�ؤه م���ن الإجنليز
هذا ا ّللقب ،مثلما ذهب���وا �إىل منحه هذه الأو�صاف :
�أ�سطوري ،مهيب ،مرعب ،يجوب البحار� ... ،إلخ .
ويف ح�ي�ن تذه���ب الرواي���ات التاريخي���ة �إىل �أنّ
�أرحم���ة بن جابر كان قر�صان���ا �شهما ،مل يعرف عنه
�أ ّن���ه غدر ب�أ�صحاب���ه �أو حلفائه ،ف�إغارات���ه مل تكن �إلاّ
بهدف تقوية جانبه من �أج���ل ا�سرتداد حقه امل�سلوب
م���ن �أبن���اء عمومته من �آل خليف���ة« ،ومل يكن رحمة
يبتغ���ي ال�سط���و من غزوات���ه ومعارك���ه البحرية ،بل
ق����صد منها تنمية قوت���ه البحرية لتكون عوناً له يف
تهدي���د �أعدائه م���ن �آل خليفة ،لي�ستطيع �أن يطالب
بحق���وق اجلالهمة� ،أو على الأقل ثمن معاونته لآل
خليف���ة يف ال�سيط���رة عل���ى البحري���ن ،ولك���ن عندما
تنك���ر �آل خليف���ة ل���ه ،واجهه���م بالع���داء ،واعتربه���م
مغت�صب�ي�ن للبحرين ،وق�ضى �سن���وات حياته يبتغي
الق����ضاء عليهم وال�سيطرة على البحرين ،ولذا كان
ي�ضع نف�سه يف خدمة �أعدائهم»(((.
ل���ذا تذه���ب الرواي���ة �إىل تل ّم�س ه���ذا اجلانب يف
�شخ�صية ابن جابر؛ �إذ ال تقف عند حدود الأ�سطورة،
�أو املهابة واخل���وف اللتني يثريهما يف نفو�س �أعدائه،
و�إنمّ ا تن�صرف �أي�ضا �إىل الإن�ساين فيه؛ فنجده يهرع
�إىل تنبي���ه �صديق���ه �إبراهيم بن عفي����صان باخلطر
ال���ذي يتهدده ،يف الوقت نف����سه الذي يته ّرب فيه من
توقيع اتفاقية مع الإجنليز �ضد حلفائه من الوهابيني
والقوا�سم .
((( يو�سف �إبراهيم العبداهلل ،رحمة بن جابر اجلالهمة وعالقاته بالقوى ال�سيا�سية
يف اخلليج العربي� ،ص. 215

كم���ا مت�ضي ال ّرواية يف �سرد احلزن الذي يعرتيه
ك ّلما م ّر بجزيرة البحرين التي �شارك هو و�أبناء قبيلته
من اجلالهمة يف حتريرها م���ن الفر�س بالتّعاون مع
�أبن���اء عمومتهم من �آل خليف���ة� ،إلاّ �أنّ قتاله ال�شر�س
هذا  -الذي خ�سر فيه عينه الي�سرى وتعط ّلت فيه يده
ع���ن احلركة – مل ي�شفع له عند �أبناء عمومته ال ّذين
تن ّكروا له :
يتجه جتاه
«كان ينتاب �أرحمة �شعور غريب حاملا ّ
بحارته ،فهو يت� ّأمل
ه���ذه اجلزيرة� ،شعور ال يفهم���ه ّ
بحارته �صوت
�أ�شجار ال ّنخيل من بعيد ،ويكاد ي�سمع ّ
تن ّف����سه العميق حني يك���ون قريبا منها ،ولكن ما �إن
يتح���دّث �أح���د ع���ن البحري���ن حت���ى تتغ�ّي�ررّ �سحنته،
ويب���د�أ ج����سده باالرتع���ا�ش ،ومن���ذ �أن الحظ���وا عليه
ذلك �آثروا ال�سكوت وعدم احلديث حتى يتحدّث هو
عنها»((( .
فف���ي حواره املط ّول مع اب���ن عفي�صان بعد حادثة
ال�سيف ،تنك�شف لنا هذه اجلوانب يف
ا�ستيالئه عل���ى ّ
نف����س القر�صان/ابن جابر ،ه���ذا املخيف الذي ميلأ
�ساحل اخلليج رعبا ،كيف ي�سطو عليه احلزن ،وتعتمل
يف �صدره م���رارة نك���ران �آل خليف���ة ل���ه .هن���ا يذهب
ال�سرد �إىل تفكيك مك ّونات هذه ال�شخ�صية ،والغو�ص
ّ
بعي���دا يف �سبيل ق���راءة �أكرث وعيا مل�س ّبب���ات تكوينها.
يعي �أرحمة �أنّ االنتقام هو املح ّرك لك ّل ما يفعل ،و�أنّ
هذا االنتقام قد �أتى على الإن�سا ّ
ين فيه ،هذا اجلانب
ال���ذي ي�ستيقظ بداخل���ه عندما يتع ّل���ق الأمر بعالقة
�صداقة جتمعه بابن عفي�صان؛ في�سرد عليه تفا�صيل
حياته ب�أريحية تغيب متاما يف ح�ضور �أعدائه :
«� ّإن م�س�أل���ة االنتق���ام ه���ذه م�س�أل���ة مع ّق���دة
يا �إبراهي���م� ،أال ت�ؤي���دين فيم���ا �أق���ول ؟ ما �إن متتلئ
تتحج���ر وتتو ّق���ف ع���ن
قل���وب ال ّن���ا�س حق���دا حت���ى
ّ
((( القر�صان� ،ص.46
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اخلفقان بنعومة ،وت�صبح كالوح�ش الذي ال يرتوي
� اّإل بر�ؤي���ة امل���وت وال ّدم���اء ،لق���د �أ�صبح���ت وح����شا يا
�صديقي؛ فق���د قتلوا ك ّل جانب �إن�سا ّ
ين ّيف ،فلم �أعد
ذل���ك ال ّرج���ل ال���ذي يلعب م���ع ابن���ه ب����شر ،ومل �أعد
ال ّرج���ل الذي ّ
ينظف جياده ويعتني بها ويطعمها ..
(((
�إ ّنني �إن�سان خمتلف»
ث ّمة عامل ممكن يقف خلف هذا احلوار ،ي�ستجلي
بواط���ن ال�شخ�صية ،ويت����ساءل عن احل���دود القائمة
ما ب�ي�ن القر�صان والإن����سان ،ما جرى على ل�سان ابن
جاب���ر هو ل����سان ح���ال املتل ّقي ال���ذي بع���دت امل�سافة
الزمني���ة بين���ه وب�ي�ن تاري���خ �أرحمة ،وال���ذي يتعاطى
مع ه���ذه ال�شخ�صية عل���ى �أ ّنها تاريخ يقب���ل امل�ساءلة
وال ّنظر.
 -2العجائبي والتاريخي :
رحلة ال�سيف :
يف�ت�ر�ض اخل ّ
���ط ال����سردي للرواي���ة رحل���ة تبدو
عجائبي���ة ل�سي���ف غ�ي�ر تقلي���دي؛ مط ّع���م باجلواهر
خ�صي�صا ملل���ك �إجنلرتا،
والأحج���ار الكرمي���ة� ،صنع ّ
�إلاّ �أ ّن���ه يف �سي���اق �صراع االجنلي���ز م���ع �أعدائه���م يف
املنطقة� ،سي�صبح و�سيل���ة ال�سرت�ضاء �إبراهيم با�شا،
قائ���د جي���و�ش حممد عل���ي املتجهة لقت���ال الوهابيني
و�إنهاء نفوذهم يف منطقة اخلليج واجلزيرة العربية.
يعه���د احلاك���م الربيط���اين يف الهن���د �إىل الكاب�ت�ن
ال�سيف �إىل
«�سادل���ر» القي���ام مبه ّم���ة تو�صي���ل ه���ذا ّ
�إبراهيم با�شاّ .
خط �سري الرحلة كان من املفرت�ض �أن
يك���ون كالت���ايل :بومبي-عمان-البحرين-الأح�ساء-
الأرا�ضي املقد�سة يف غرب اجلزيرة العربية.
ي���و�صي احلاك���م الربيط���اين الكاب�ت�ن «�سادل���ر»
بعب���ارة بعينه���ا تتكرر يف ثالثة م���وا�ضع من الرواية :
((( نف�س امل�صدر ال�سابق �ص. 101
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«نع���م يا بني ،ه���ذا مفتاح مه ّمتك ،عليك �أن حتافظ
عليه بحياتك»(((.
ال�سيف
ويف مو�ضع �آخر  -« :ا�سمع يا بنيّ � ،إن هذا ّ
هو مفتاح مه ّمتك ،فدونه لن تنجح �أبد.(((»..
ال�سيف يا بني،
ويف م���و�ضع ثالث « :حافظ عل���ى ّ
فكم���ا قل���ت ل���ك �إ ّن���ه مفتاح���ك لقل���ب �إبراهي���م
با�شا»(((.
ال�سيف ه���و مفت���اح الأحداث يف
ويب���دو �أنّ ه���ذا ّ
الرواي���ة �أي�ضا؛ �إذ بعد اع�ت�را�ض �سفينة «�سادلر» من
ال�سيف و�إف�شاله
قبل �أرحمة بن جابر وا�ستيالئه على ّ
مله ّمت���ه ،ي�أخذ ّ
اخلط ال�سردي بع���دا ت�شويقيا يتماهى
م���ع �صورة القرا�صن���ة وم���ا متتل���ئ ب���ه حياته���م من
مغام���رات تغ ّذي الذاكرة العجائبية يف ذهن القارئ.
البحارة التي
تلك ال����صورة التي ال تبتعد عن ع���وامل ّ
تزخر به���ا حكايات �ألف ليلة وليل���ة� ،أو حتى حكايات
مغام���رات الف���ر�سان التي تغ��� ّذي الذاك���رة ال�شعبية
الغربية.
ال�سيف مبوا�صفات���ه التي يربزها ال ّن�ص،
فظهور ّ
فهو ذو نقو�ش تز ّين ال ّن�صل «وكانت عبارة عن ثعبان
كبري ّ
ال�سيف ،ومي ّد ر�أ�سه
يلتف حول نف�سه يف قاعدة ّ
�إىل ّ
الط���رف حيث يفتح فمه ليخ���رج ل�سانه منته ّيا
ال�سيف فقد كانت
ال�سيف القاطع� .أ ّم���ا قب�ضة ّ
بح��� ّد ّ
مط ّعمة بخم�سة �أحج���ار كرمية بال ّلون الأحمر من
ك ّل جه���ة وحج���ر ك���رمي كب�ي�ر يف قاع���دة القب����ضة،
وال�سي���ف ُ�ص ّمم ليك���ون خفيف ال���وزن ،قاطع احلدّ،
ّ
(((
ال�سيف الهندي  -الذي
�سه���ل اال�ستخدام»  .ه���ذا ّ
يت ّن���ا�ص يف و�صفه م���ع ما حتمله ال ّذاك���رة العجائبية
مر�صعة باجلواه���ر يف حكايات �ألف ليلة
من �سي���وف ّ
((( القر�صان� ،ص. 35
((( امل�صدر ال�سابق �ص. 53
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص. 56
ال�سابق �ص. 96
((( نف�س امل�صدر ّ
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اتفاقيات مع الأطراف املت�صارعة يف اخلليج ،م�ص ّنفا
�إياهم �إىل حلفاء وخ�صوم ،بينما ي�أخذ ّ
اخلط الثاين
م�ساره من خالل ب�شر بن �أرحمة الذي يرافق الكابنت
ال�سي���ف �إىل غايته حيث
�سادل���ر يف رحلت���ه لت�سلي���م ّ
«�إبراهيم با�شا» .

وليلة  -كان �ضرور ّيا لتكتمل �صورة القر�صان ،وحبكة
الأحداث �أي�ضا ،ففيما ي�شبه فكرة الوظيفة لدى بروب
يف (مورفولوجي���ا الق����صة) تذه���ب فر�ضي���ة القارئ
ال�سيف الذي �س ّلم���ه احلاكم الربيطاين
�إىل �أنّ ه���ذا ّ
يدي
يف بومب���ي للكابنت �سادل���ر ،كان �سيقع حتما بني ّ
اب���ن جابر ،وهو القر�صان الذي يج���وب البحار بحثا
ع���ن الغنائم ،و�سعيا النتقام ينت�صر له على خ�صومه
م���ن �آل خليف���ة الذين �سلبوه ح ّقه بع���د �أن م ّكنهم من
جزيرة البحرين.

ل���ذا كان���ت الف����صول الت���ي انط���وت عل���ى رحلة
ال�سي���ف الهندي هي الأكرث ت�شويقا يف احلكاية ،حتى
ّ
ال�سرد يتمحور حول رحلة
ُّظن يف بع�ض مراحله���ا �أنّ ّ
ال�سي���ف ه���ذه� ،إال �أن احلكاي���ة امل����شدودة دوم���ا �إىل
ّ
عامله���ا املرجعي (التاريخي) ق ّيدت هذه املغامرة من
الذهاب �إىل �أبعد من ذلك .

ال�سيف بعدا �آخر بدءا منذ ا ّللحظة
ت�أخ���ذ حكاية ّ
الت���ي ي�شتب���ك فيه���ا �أرحم���ة بن جاب���ر م���ع ال�سفينة
ال�سيف؛ �إذ يثري �ض ّده نقمة
الربيطانية وي�ستويل على ّ
الربيطاني�ي�ن الذي���ن كانوا ق���د دخل���وا يف اتفاق معه
�ألاّ يتع ّر�ض ل�سفنه���م ،فتت�صاعد رغبتهم يف الق�ضاء
ال�سيف
علي���ه ،وي�أخذون يف ح�شد القوى �ض ّده .ينتهي ّ
بع���د �سل�سلة من املغام���رات �إىل الإجنليز مرة �أخرى
لك���ن عن طري���ق �أرحمة هذه املرة ! عل���ى �أ ّنه �سيكون
�سبب���ا يف �إنه���اء عالقت���ه بابنه ب����شر ،ال���ذي يتحايل
ال�سيف من �أبيه ،فيعت�ب�ر ابن جابر هذه خيانة
لأخ���ذ ّ
���ي الأك�ث�ر م���رارة يف حياته :
و�ضرب���ة قا�صم���ة بل ه ّ
«يا بن عفي����صان ،مل يب َق يف ج����سدي ع�ضو �إال وذاق
طع���م ال ّن����صل �أو ال��� ّر�صا�ص �سوى قلب���ي الذي �سلم
ال�سن�ي�ن ،ولكن���ه ُطع���ن الي���وم ب�س ّك�ي�ن
ط���وال ه���ذه ّ
(((
م�سمومة ،وما �أظ ّنه �سيخفق كثريا»

يحقق الف����ضاء يف ال ًّن�ص ال����سردي بعدا تخييليا
لدى القارئ ,والف�ضاء من املباحث التي ميكن ربطها
مب���ا�شرة بالعامل املمكن� ،إذ نتحدث هنا عن عمليات
�إحالة �إىل املرجعية يقوم بها املتل ّقي .ويرتبط الف�ضاء
غالبا باملكان ,لك ّن���ه يذهب �أي�ضا �إىل �أبعد من ذلك،
�إذ يج���ري احلدي���ث يف �إطار نظرية الع���وامل املمكنة
عن اجله���از  Dispositifوهو معط���ى من معطيات
الف����ضاء املرجع���ي ويحي���ل �إىل «م���ا يجم���ع �أماك���ن
متعالق���ة يف ف����ضاء مر ّك���ب واح���د»(((  ،ومرة �أخرى
يح�ضر دور القارئ هنا باعتبار �أنّ هذا اخليط الذي
يجمع هذه املتعالقات يرتبط بتلقيه.

بع���د �أن تنف�صم عالق���ة الأب وابنه ب�سبب حكاية
ال�سي���ف الهندي ،ي�أخ���ذ ّ
اخلط ال����سردي يف الرواية
م�ساري���ن متوازي�ي�ن ،الأ ّول ينطل���ق م���ع �أرحمة الذي
التوج���ه نحو خ�صومه ،ويغ���رق يف تفا�صيل
ي�أخ���ذ يف ّ

يف �إط���ار �سعيه���ا �إىل بن���اء عوامل ع���دة م�صغرة
يف �إطار عامل واحد ترتك���ز عليه بنية ال�سرد� ،ستعرب
الرواية عدة م�ستويات لتلتقي بعدها يف ف�ضاء واحد،
وميكن �أن ننظر لهذه امل�ستويات كالتايل :

((( نف�س امل�صدر ال�سابق �ص. 169

 -3الف�ضاء التخييلي :

(((

معجم ال�سرديات ,جمموعة من امل�ؤلفني� ,إ�شراف  :حممد القا�ضي ,القاب�ضة
الدولية للنا�شرين امل�ستقلني ,الطبعة الأوىل � ,2010ص.138
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العامل املكاين :
والف�ضاء بو�صفه حا�ضنة زمانية ومكانية وفكرية
يف الآن ذات���ه ،ال ب��� ّد �أن مي��� ّر عرب ه���ذا اجلهاز ،وهو
املعط���ى ال����سردي الأول ال���ذي تبد�أ الع���وامل بعده يف
التك ّ
����شف للق���ارئ ,لذا لي����س من ال�صدف���ة �أن ت�أخذ
الرواي���ة بر�سم عوالهم���ا املكانية من خ�ل�ال عناوين
فرعي���ة حت��� ّدد �أمكنة الأح���داث يف بداي���ة ك ّل ف�صل,
ليب��� ّد�أ ذهن املتلقي يف �إحداث ه���ذا الربط بني عامل
احلكاية والعامل املرجعي (الأمكنة التاريخية).
ال تقت����صر الع���وامل املمكن���ة على فك���رة فر�ضية
ال����صدق والك���ذب �أو امل�شابهة مع الواق���ع فقط ,ففي
رواي���ة مث���ل (الق���ر�صان) يح����ضر ال���و�صف بو�صفه
عن����صرا فاعال يف بنية التخييل يف الرواية� ,إذ تنفتح
الرواية على �أبنية مكانية متعددة ،وينطوي كل مكان
فيها على و�صف للف����ضاء ,ومت ّر الرواية بجهاز يتخذ
م���ن ع���دة �أماكن عن���ا�صر ل���ه ,فانط�ل�اق ارحمة بن
جابر م���ن ميناء بو �شهر على ال�ساح���ل الفار�سي من
اخلليج� ،إىل جزيرة البحرين ،ثم �شبه جزيرة قطر،
ث���م قلعة الد ّمام ،ووقع الأحداث يف �أماكن مثل ميناء
ال�ساحل الهندي� ،إىل
«بليم���وث» مرورا ببومبي عل���ى ّ
ميناء م�سق���ط على �ساحل ع���دن� ،إىل ظهر ال�سفينة
�إيدن� ،إىل �سفين���ة الغطرو�شة ....مع ما تنطوي عليه
ه���ذه الأماكن من و�صف للموان���ئ و�أحوال الب�شر يف
كل مين���اء ومدين���ة وعلى ظهر ك ّل �سفين���ة؛ هنا ت�أخذ
مو�سوعة القارئ يف تقفي �آثار هذه املعلومات ,فيثبت
�أنّ لل���و�صف �أ�صال مرجعي���ا يتمث���ل يف كت���ب التاريخ
والأر�شي���ف ,عل���ى �أنّ عملي���ة التخيي���ل ذاته���ا وبناء
الع���وامل هي م���ن معطيات ال����سرد نف����سه ,هنا يتكئ
التخيي���ل وبن���اء العوامل عل���ى ما يحدثه ال����سارد من
عمليات ت�أثري عقلي يف املتلقي .
92

وكما يذهب ايكو ف�إنّ « �أيّ عامل حكائي ال ي�سعه �أن
يكون م�ستقال ا�ستقالال ناجزا عن العامل الواقعي»
وق���د ت����صدق هذه املقول���ة على م�ست���وى اخلطاب يف
هذه الرواية حني يبدو التفاعل بني العاملني قائما من
خالل ال�صورة� ،إذ ت�ؤدي تقنية امل�شهد دورا كبريا يف
تكوي���ن هذه الع���وامل  .هذه التقنية الت���ي ت�ستفيد من
املعطي���ات ال�سينمائي���ة يف كثري من الأحي���ان ،فيبدو
وك�أنّ التاري���خ الق���دمي يتماهى مع املخيل���ة الب�صرية
للقارئ� ,إذ يتوجه �إىل ق���ارئ خرب هذه امل�شاهد التي
تنتقل بني موانئ بريطانيا والهند واخلليج ،ال�س ّيما مع
الت�صدير املكاين الذي ي�سبق ك ّل ف�صل ،وهنا ي�صبح
ذهن املل ّقي مه ّيئا لتم ّثل الف�ضاء الذي ينتظم ال�سرد،
خ���ا�صة يف حال تك ّررت �صورة امل���كان الذي تدور فيه
الأح���داث .فالأماكن املفتوح���ة واملغلقة تتعا�ضد كلها
لت����ش ّكل جهازا  dispositifيجم���ع املتعالقات وتعرب
م���ن خالله احلكاية .ففي حت���ر ّكات القر�صان� ،صار
ل���دى القارئ ت�ص ّور بالأماكن التي يرت ّدد عليها ،حتى
�أ�صبح م���ن امل�س ّلم به لدى الق���ارئ �أنّ احتمائه بقلعة
الد ّم���ام� ،أو جلوئ���ه �إىل خمبئ���ه يف الزب���ارة ه���و من
قبيل التق���اط الأنفا�س مث�ل�ا� ،أو التفكري يف اخلطوة
القادمة.
كم���ا �أنّ رحلة «�سادل���ر» و«ب�شر ب���ن ارحمة» عرب
ال�صح���راء كانت من قبيل ر�سم �صورة موازية ملا كان
ّ
عليه اخلليج ذلك الوقت؛ فبينما كان البحر تت�صارع
عليه القوى ال�سيا�سية من �أجل ال�سيطرة على موانيه،
كان ال���و�ضع يف ال�صح���راء ال يق��� ّل �ضراوة من خالل
ال�صراع الدائر بني الوهابي�ي�ن وامل�صريني والأتراك
ّ
�آنذاك.
ال�سرد هنا يحاول �أن يقيم �صورة بانورامية
و ك�أنّ ّ
لزمن الق���ر�صان ،ويلتقط ذلك اخلي���ط الذي يربط
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ما ب�ي�ن التاريخ وما ب�ي�ن ر�ؤية التّاري���خ ،فحني ميتزج
الإن����ساين بالأ�سط���وري ،والتاريخ���ي بالتخييلي تبد�أ
ح���دود العوامل يف االن�صهار ببع�ضه���ا م�ؤ�س�سة للعامل
املمك���ن ،الع���امل احلكائ���ي ال���ذي ن�ستطي���ع �أن نطلق
علي���ه رواية تاريخية ت�أخذ م���ن كل �شيء بطرف ،من
املرجعية ومن التاريخ ومن الواقع ومن اخليال �أي�ضا؛
ف�أح���زان �أرحمة بن جابر ،والغ����صة التي ي�ست�شعرها
عم���ره ك ّله مل يقدن���ا �إليها الأر�شي���ف وال كتب التاريخ
و�إنمّ���ا هي من هبات العامل املمكن الذي ت�صنعه هذه
الرواية .
خال�صة البحث:
يف «الق���ر�صان» ربمّ ا جند �إجابات ع���ن �أ�سئلة كثرية
قد مت��� ّر بخاطر الق���ارئ الع���ادي ،لكنّ �أكرثه���ا �إحلاحا
ه���و ما يتع ّل���ق ب�إقامة حكم عل���ى �شخ�صي���ة «القر�صان»،
ه���ل كان مقاوما للإجنليز؛ الق���وة الأعظم يف املنطقة يف
ذل���ك الوق���ت ؟ �أم هل كان جماه���دا – بتعبري الوهابيني
وحلفائه���م الق���وا�سم ؟ �أم ه���و جمرد طام���ع ي�سطو على
ال�سف���ن من �أجل املال ؟ �أم ه���و حاقد ،ت�ستويل على عقله
فك���رة االنتق���ام م���ن خ�صوم���ه ؟ وربمّ ا كان ه���ذا الإطار
ال���ذي يثري هذه الت����سا�ؤالت والأفكار والأح���كام ك ّلها ،هو
العامل املمك���ن الذي تتل ّم�سه �أي رواي���ة حني تقيم عواملها
التخييلية.
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امللخ�ص :
ال�سو�سيولوجي
حت���اول هذه املقاربة الرتكيز على اجلان���ب الثاين من الوعي اجلمايل لل�سيميائيات ،باتخاذه���ا البعد ّ
���ذت من حقل نقد
�أ�سا�سا معرفي���ا له���ا ،متكئة على طروح���ات فل�سفة ما بعد احلداث���ة(  ،) postmodernismوقد اتخ ْ
حللت
ال ّنق���د منطلق���ا �إجرائيا تعتمده لإثب���ات ر�ؤيتها اخلا�صة للن�ص ،وقد َّمت ذلك من خالل اختي���ار جتارب نقدية عربية ْ
ال ّن����ص الق�ص�صي على وفق منه���ج �سو�سيو �سيميائي ،ملحاولة الو�صول �إىل منهج متكامل يف ك�شف �آليات تكون �سنن ال ّن�ص
�سعت �إليه املقاربة لك�شف اليات ت�أويل مغايرة
ال�سردي على وفق العالقة الدينامية بني ما هو جمايل وما هو واقعي ،وهو ما ْ
للعالمات عن طريق املنهج ال�سو�سيولوجي املعا�صر لتحوالت ال ّنظرية ال ّنقدية.
الكلمات املفاتيح:
داللة ،ت�أويل� ،سرد ،ن�ص ،ما بعد احلداثة
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Text Code
Towards a Social Interpretation of the Narrative Sign
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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.
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املدخل:
�إنّ عملي���ة البح���ث امل�ستم���ر عن منه���ج متكامل من
حيث قدرته على قراءة اجلوان���ب املتعددة للن�ص الأدبي
جمالي���ة و�سياقي���ة و�أيديولوجي���ة ،له���ي اله���م ال�شاغ���ل
للنق���اد االجتماعي�ي�ن املواكب�ي�ن معرفيا وفكري���ا ور�ؤيويا
لتح���والت ال ّنظري���ة ال ّنقدي���ة يف مرحلة ما بع���د احلداثة
( ،)postmodernismو�إذا كان املنهج ال ّنقدي – كما
هو مع���روف – طريقة تفكري و�أ�سل���وب يف الإجراء ور�ؤية
يف التفكي���ك من وجهة نظر خا�صة ،ف����إنّ ذلك ي�ستوجب
�أنْ يكون املنهج ال�سو�سيولوجي – هنا – معبرّ ا يف �أ�سلوبه
و�أدواته ور�ؤاه عن التّحوالت املعرف ّية والثقافية الكربى يف
هذه املرحلة املتقدمة من ت�أريخ الفكر الإن�ساين ،وبهذا فقد
احتمى مبا بعد احلداثة بو�صفها مظلة فكرية عامة يفيد
منها عل���ى وفق املواءمة الأيديولوجي���ة يف معاجلة املنهج
والنظرية فل�سفيا ومعرفي���ا للنزوع نحو ال ّن�ص ،مبمار�سة
�سادت يف مرحلة ما بعد
علمي���ة تفي���د من املناه���ج الت���ي ْ
البنيوي���ة ؛ و�إدخالها يف �سياقات الت�أوي���ل ال�سو�سيولوجي
للو�صول �إىل ر�ؤية �سو�سيوـ ـ نقدية مواكبة لتطورات ال ّن�ص
ومكونات���ه البنائي���ة بو�صف���ه كتابة متجاوبة م���ع العاملني
ال�سو�سيو ثقايف من جهة والتلقي من جهة �أخرى .
ّ
فاحلديث عن املناهج ال ّنقدية ملا بعد احلداثة خالل
عالقتها بالتحلي���ل ال�سو�سيولوجي للأدب �سيو�صلنا حتم ًا
ال�سيميائية والت�أويل
�إىل امتزاج منهجني معا�صرين مثلّ :
بتداخلهم���ا م���ع الر�ؤي���ة الواقعية للن�ص ،وق���د وعى ذلك
بع ُ
����ض ال ّنقاد العرب املعا�صرين ؛ باحثني فيه عن �أ�سلوب
ن�صي ونتائجه
ال�سو�سيو ّ
جديد ملزاوجة طروح���ات املنهج ّ
م���ع هذين املنهجني ال ّن�صيني لل���و�صول �إىل ما �س ّماه بيري
زمي���ا (�سيميائي���ة جدي���دة اجتماعية) ترتك���ز مقوالتها
ال�سيميائية وحماولة �إظهار البعد
الأ�سا�سية على مفاهيم ّ
االجتماع���ي لها ،وهو �إظهار ينه�ض يف حقيقته من �آليات

ت�أويل ال ّن�ص للو�صول �إىل معرفة نهائية للمعنى وانفتاحه
عل���ى ما هو �سو�سيولوج���ي �أو �أيديولوج���ي ،و�إذا كان علم
االجتم���اع الكيف���ي ي�ستثمر اللغ���ة حم���او ًال و�صف احلياة
اليومي���ة للأف���راد واجلماعات مثل املع���اين واالنفعاالت،
فاعتق���د �أنّ املناهج ال�سو�سيولوجي���ة ال ّنقدية احلديثة قد
���ادت كثري ًا من هذا العلم ،خلدم���ة مهمتها يف الك�شف
�أف ْ
و�سنن ال ّن�ص( )codeوالدالالت.
عن املعاين ُ
���دت ب�شكل ال يقب���ل ال�شك عل���ى التجارب
وق���د اعتم ْ
ال�سابق���ة (امل����ؤ�س�سة) لهذا االمت���زاج املعريف ؛
الفكري���ة ّ
من���ذ التمييز الذي و�ضع���ه (دي �سو�سري) بني الل�سانيات
وال�سيميائي���ة يف حماولت���ه درا�سة ت�أريخ العالمة وحياتها
�ضم���ن املجتمع ،وه���و �أمر ال ين����أى بعيد ًا ع���ن طروحات
(فالدمي�ي�ر بروب) ال���ذي در�س احلكاي���ة ال ّرو�سية على
وفق ال�ضدية الداللي���ة للمعنى مما مهد (جلرميا�س) –
كم���ا ي�ؤكد بيريزميا – لكي يك����شف �أهمية البنية ال ّداللية
العميقة التي �سوف ي�سوقه���ا الأخري بعناية فائقة لتقدمي
ر�ؤيت���ه للنق���د ال�سو�سيولوج���ي يف �ضوء طروح���ات املنهج
ال�سيميائ���ي ،وهو انفتاح على الواقع ميكن مالحظة مثيله
ّ
يف الفك���ر ال ّنقدي الأمريكي �أي����ض ًا وال�سيما مع طروحات
ر�سخهما
(بري�س) الذي مل ِ
يكتف بالدال واملدلول اللذين ّ
دي �سو�سري ،بل عمد �إىل و�صف العالقة بني ال ّن�ص واملعنى
عل���ى وف���ق ثالث���ة �أقاني���م هي:الإيقون���ة  )iconوامل�ؤ�شر
( )indexوالرم���ز ( )symbolوهي ر�ؤية ترجح عالقة
املعنى الواقعي للأقانيم مبا هو خارجي ،وميكن مالحظة
بدايات ذلك �أي�ض ًا عند ت�أويليني �آخرين يف وعيهم لأهمية
�إدراك املعن���ى �ضمن �سياقات خارجية كم���ا فعل الأملاين
(�شالي���ر ماخر) عندما ح���رر الهريمينوطيقا (الت�أويل)
م���ن �أ�سر القواعد التي حت���دد عملية الفه���م م�ؤكدا على
�ضرورة ت�أوي���ل ال ّن�ص وعالقة ذل���ك بحياة م�ؤلفه ،فتبنى
ذلك(دلث���اي) �أي����ض ًا وطوره كثري ًا (ج���ورج غادامر) يف
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�ضم���ن عالقة الفن بالع���امل اخلارجي من خ�ل�ال املعنى
الذي يحمله ((( .
غ�ي�ر �أنّ االنطالق���ة املهم���ة ً
فع�ل�ا يف حق���ل ال ّنق���د
ال�سو�سيولوج���ي الت���ي �أث���رت يف ال ّنقد العرب���ي يف �ضمن
ال�سيمياء والت�أويل والبنيوية،
التجاور املعريف بني مقوالت ّ
حتققت عل���ى يد ال ّناقد
ومقوالت عل���م االجتماع الأدبي،
ْ
الفرن����سي ال�شه�ي�ر (بي�ي�ر زميا) ال���ذي ا�ستط���اع بقدرة
عالي���ة امت�صا�ص رحيق الأفكار املقدمة يف هذه املجاالت
جميع ًا ،باحث ًا عن منهج ما بعد حداثوي يدرك الأمربيقي
واجل���ديل والأدبي وال ّنق���دي واالجتماعي والنف����سي مع ًا
�إىل جن���ب البنيوي وال�شكل���ي والفل�سف���يْ � ،إذ ت�أمل عوامل
لوكات�ش وغولدمان فكري ًا ومل ْ
يهمل بروب وجريار جينيت
وغرميا�س وروالن ب���ارت وبورديو وغريهم ،لي�ستطيع من
الن�صية
ذلك كله َ�سنّ علم داللة جديد يحتفي بالرتاكيب ّ
مب�ستوياته���ا املختلفة معجم���ي ،داليل� ،سردي ،لغوي �إىل
و�سنن ت�أوي���ل املعن���ى والبنى
جن���ب العام���ل االجتماع���ي ُ
ال�سردي���ة واجلمالي���ة ،فكان من���ذ ت�أليفه لكت���اب (ال ّنقد
ّ
االجتماع���ي– ِ )1985ق ْب َل���ة يح���ج �إليها ال ّنق���اد العرب
الذين يطمح���ون �إجرا ًء حديث ًا يف تفكي���ك ال ّن�ص الأدبي
وم�ساي���رة املناهج ال ّنقدية ما بعد احلديثة على وفق ر�ؤية
اجتماعية معا�صرة .
�أيديولوجية العالمة:
���رت م�ؤث���رات كت���اب ال ّنق���د االجتماعي بعد
لقد ظه ْ
�أك�ث�ر من عقد عل���ى ت�أليف���ه يف امل�شهد ال ّنق���دي العربي،
���ت لذلك هي
ولع���ل واح���دة من �أهم ال��� ّدرا�سات التي �سع ْ
درا�سة ال ّناق���د املغرب���ي املعني بال����ش�أن ال�سيميائي كثري ًا
ال�سردي نحو �سيميائيات
�سعيد بنكراد املو�سومة(ال ّن�ص ّ
للأيديولوجي���ا )1996 -م���ع �أنّ �سعيد ًا ال يحيل القارئ
(((

ملعرفة تف�صيلية لهذه الطروحات ينظر,في�صل الأحمر :معجم ال�سيميائيات:
. 266عبد الكرمي �شريف ,من فل�سفة الت�أويل �إىل نظريات القراءة :
وما بعدها .
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مب���ا�شرة �إىل طروح���ات زمي���اْ � ،إذ يبدي عناي��� ًة وا�ضحة
بال�سيميائيني ّ
ال�شكليني مثل بارت وغرميا�س و�إمربتو �إيكو
؛ ف�ض ًال ع���ن حماولته جتزئة مقول���ة الأيديولوجي بر�ؤية
رفت
جمالي���ة تقرتب من علم االجتماع الإمربيقي ،كما ُع ْ
م���ع كارل مانهامي الذي جعلها منط��� ًا طوباويا يف التعبري
ع���ن ذاتية الفرد و�شمولية اجلماعة ،لكنَّ هذا ال يعني �أ ّنه
���د من الت�صورات املارك�سي���ة للأيديولوجية
بنكراد مل يف ْ
ال�سردي ،وهو �أمر راجع
يف �ضمن تعلقها بعالمة ال ّن����ص ّ
لفهم���ه لآليات هذا ال ّن�ص ،التي يحدده���ا بالأيديولوجية
����سرد وع���امل املمكن���ات ،فم���اذا يعن���ي به���ذه الآليات
وال ّ
الث�ل�اث ؟ وهل لذلك عالقة بالت����صور ال�سو�سيولوجي
للن����ص الأدب���ي؟ وحقيقة الأم���ر �أنّ عملية انفتاح التحليل
ال�سيميائي بحث ًا عن
ال�سردي على املنحى ّ
ال ّنق���دي للن�ص ّ
املعنى وت�صور ًا لأيديولوجي���ة معينة ،هي املغزى املركزي
ال���ذي ميثل ه���ذه الآليات جميع ًا ،لهذا فغاي���ة ال ّناقد هنا
ه���و التداخل املعريف بني العن����صر ال�سيميائي الدال وبني
منطية الت�شكل الأيديولوج���ي للمعنى الأدبي داخل البنية
ال�سردي���ة مبكوناته���ا اجلمالي���ة املعروف���ة ،له���ذا ينطلق
ّ
�سعي���د يف وعي���ه للم�س�ألة م���ن مبد�أ الت���و�سط االجتماعي
الذي يحك���م عالقة الإن�سان بعامل���ه اخلارجي عن طريق
الذاك���رة الفردية  /الذاكرة اجلماعية ،خالل قيم معينة
لع���امل املمكنات املتخيل يف �ضمن عالقته بالواقعي وبهذا
ال�سننَ على وفق ما مت االتف���اق عليه �سو�سيولوجيا؛
تن����ش�أ ُ
لأنّ مفهومه���ا قري���ب من مفهوم املت���داول بو�صفه ممث ًال
للع���رف والرا�سخ يف دائرة ثقافي���ة معينة ،و�ضمن عالقة
(�س نَن
العن����صر بهذه الدائ���رة الثقافية ي�ستعري مفه���وم ُ
ال ّتع���رف) م���ن �إمربت���و �إيكو لك����شف العالق���ة املتداخلة
ب�ي�ن جتربت�ي�ن� ،إحداهم���ا واقعي���ة والأخرى فني���ة �ضمن
عملية ت�سنيني���ة قائمة على تكوين بنية من العنا�صر التي
يحددها املعنى(((.
(((

ال�سردي(نحو �سيميائيات للأيديولوجيا) . 14، 18 :
ينظر� ,سعيد بنكراد :ال ّن�ص ّ

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

ال�سردية بو�صفها
يف �ضوء ه���ذا اال�ستعمال للعالم���ة ّ
عن����صر ًا جماور ًا للأيديولوجية ولعامل املمكنات يف دائرة
�إنتاج املعرفة الب�شرية توافقا مع مبد�أ كل جمتمع قادر على
�إنتاج م�ضامينه بطريقة خا�صة ثم من خالل االنتقال من
ّ
اجلزئيات(ال�شكل الإبداعي)
هذه املادة امل�ضموني���ة �إىل
يتح���دد ما ميك���ن �أنْ يطل���ق علي���ه بنك���راد �أيديولوجية،
وق���د اتخ���ذ روايتني مث���ا ًال �إجرائي���ا لإثبات وجه���ة نظره
يف ذل���ك ،ال ّرواي���ة الأوىل هي(ال����ضوء اله���ارب) ملحمد
ب���رادة ،والثانية(ال����شراع والعا�صف���ة) حلن���ا مينة ؛ وقد
اتخ���ذ يف الأوىل ثيمة اجل����سد بو�صفه عالمة �أيديولوجية
دال���ة على ن����سق ثق���ايف معني ،مبين���ا الكيفي���ة التي ينتج
بت�أثريه���ا ال ّن�ص/ال ّرواي���ة قي���م الأيديولوجي���ة ودالالتها
ال�سو�سيولوجية ،مبعن���ى �أ ّنه يقارب مفهوم
ذات اجل���ذور ّ
اجل����سد �أو ّ
ال�شخ�صية يف ال����شراع والعا�صف���ة بو�صفهما
عالمة متمركزة يف ال ّرواي���ة ؛لأ ّنه يجري عليها ما يجري
عل���ى العالمة ال�سيميائية يف �ضم���ن موا�صفاتها اجلمالة
والداللي���ة من طبيع���ة ووظيفة وتكوي���ن وا�شتغال ومعنى،
لك ّن���ه يف ه���ذه ال��� ّدرا�سة مع ان�شغال���ه مبو�ضوع���ة املعنى
الأيديولوج���ي ال يجذبه فيه���ا ما يجذب �أ�صح���اب الفكر
املارك����سي ،فه���و معن���ي بتتب���ع ُ�سننَ املعنى داخ���ل ال ّن�ص
�أكرث من اعتنائه بانفت���اح داللة املعنى على الأيديولوجية
اخلارجية.
وق���د تبن���ى يف �ضم���ن ذل���ك الكث�ي�ر م���ن الأف���كار
ر�سخه كل
ال�سو�سي���و نف����سي ال���ذي ّ
ال ّرا�سخ���ة يف املنه���ج ّ
م���ن ج���ورج طرابي����شي ون���وال ال�سع���داوي ،ف����ض ًال عن
مزاوجته بطروحات ال ّنقد الثق���ايف كما الحظنا وجودها
����سردي جتاذب ًا بني
عند الغ ّذام���ي ،عندما يغدو العامل ال ّ
قطبني(،الذك���ورة) مبا تولده من �أيديولوجية تبغي �صبغ
العامل بذكورته���ا كونها ت�سنين ًا ملع���اين ال ّرجال وحدهم،
و(الأنوث���ة) الت���ي تبدو �صورة م�ؤنثة للع���امل فار�ض ًا عليه
خ�صو�صي���ة الأيديولوجية الأنثوي���ة ،وهنا يكمن �سر داللة

ال ّرواي���ة حي���ث االرتكاز الكل���ي فيها على البني���ة العميقة
بينم���ا يبق���ى اجلزئي(ال���و�صف احل�سي) بني���ة �سطحية
تعرب ع���ن املعن���ى الأول للن�ص ،وه���دف ال�سيمياء يتجلى
يف املعن���ى الث���اين �أو الثال���ث ،بينم���ا ا�ستط���اع بنكراد يف
درا�ست���ه لل����شراع والعا�صفة حت���ت عن���وان (الأطروحة
ال�سردية
وطق���و�س اال�ستئن���ا�س) ك�شف طبيعة العالم���ة ّ
من خالل حماولة ك�شف املحمول الأيديولوجي الذي يعرب
عن ّ
ال�شخ�صي���ات وما ولدته من تقاب�ل�ات �سو�سيولوجية
دال���ة ومع�ب�رة عن مرحل���ة ثقافي���ة معينة ؛ بحي���ث يتولد
ال�سردي داخ���ل ال ّن�ص نتيجة االحت���دام بني عامل
الفع���ل ّ
ّ
ال�شخ�صي���ة املف���ردة وب�ي�ن ع���امل اجلماعة ،وبه���ذا يغدو
لكل مفردة مثل( :االنت����صار) و(الهزمية) و(الطبقة)
و(الوط���ن) وغريه���ا دالالت �أيديولوجي���ة جمالية مك ّونة
للن�ص قبل �أنْ تكون واقعية مرتبطة مبرجع خارجي بعيد ًا
عن عامل الرواي���ة((( ،فمعنى مفه���وم (الأيديولوجية)
يف نظ���ر �سعيد بنكراد ال يعني بال����ضرورة اال�شتمال على
ت�سن�ي�ن معنى حمدد بذاته كونه���ا دالة على و�ضع �إن�ساين
مع�ي�ن ،على �أ�سا�س �أ ّن���ه �إدراك للعامل ع���ن طريق و�سيط
ي�ؤججه الوعي باملعن���ى ،وبهذا تكون وظيفة الأيديولوجية
داخل ال ّن����ص بناء العالمة وت�شكي���ل معناها الذي �سوف
يعرب عن ال ّذات الفردية كما اجلماعية للو�صول �إىل ذات
املب���دع ( )Creativeنف�سه بو�صفه املركز اخلفي للن�ص
ال�سردي .
ّ
ال�سورية الدكتورة حبيبة
بينما ت�أتي درا�سة الباحثة ّ
ال�صايف دالة على وعي نقدي قريب من وعي �سعيد بنكراد
يف تبنيه للمنهج ال�سيميائي يف �ضمن انفتاح العالمة على
ال�سرد ال ّروائي،
الأيديولوجية وعامل الواقع االجتماعي يف ّ
ودرا�سته���ا تُعنى بالتنظ�ي�ر ملفاهيم العالم���ة ال�سيميائية
خالل عالقتها بال ّن�ص وانفتاحها على املرجع اخلارجي،
عند �أ�شهر ال�سيميائيني يف ال ّنظرية ال ّنقدية منذ هلم�سليف
(((

ال�سردي(نحو �سميائيات للأيديولوجيا) 143 :وما بعدها .
ينظر ,ال ّن�ص ّ
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وعالقة العالمة باللغة ،وحت���ى ن�ضوج ال ّنظرية عند نقاد
مثل� :إمربت���و �إيكو وغرميا�س وروالن ب���ارت ،لتمهد �إىل
ق�ضية التوا�صل ب�ي�ن العالم���ة والأيديولوجية بف�صل عن
عالق���ة الأيديولوجية بالواقع واحلقيقة ،و�ضمن ذلك تتم
ملعان دالة
مناق�شة فر�ضيات العالق���ة الإنتاجية للمجتمع ٍ
عل���ى �أ�سا�س �أنّ كل خط���اب اجتماعي خ���ا�ضع بال�ضرورة
ل����شروط �إنتاج حمددة ،وهنا يتحقق �شرط �سبق ملا�شريي
�أنْ ثابر يف �إثباته يف كتابه املهم (نظرية الإنتاج الأدبي)
وه���و عالق���ة ال ّن����ص الأدب���ي بو�صف���ه �إنتاج���ا م�شروطا
بق�ضاي���ا اجتماعي���ة ومعرفية وثقافية ،وه���ذا �أمر ي�ضيء
الكث�ي�ر م���ن اجلوان���ب املعتم���ة يف معرفة الطريق���ة التي
�أ َّو َل بها ال ّنقاد الع���رب املحدثون ال ّرواية العرب ّية ب�أ�سلوب
اجتماعي ومنهم ال ّدكت���ورة ال�صايف ،التي حتدد الأجزاء
الفني���ة املع�ب�رة ع���ن الأيديولوجية يف رواي���ة (�سلطانة -
 )1987لغالب هل�سا ب�أن����ساق ثابتة هي(:ال�شخ�صيات)
و(الزمن) حمللة من خالل ال ّن�سق القيمي �ضمن عالقته
ردي على وفق طروحات
بهذين املكون�ي�ن،
����س َ
َ
الربنامج ال َ
غرمي���ا�س ،ال���ذي يج���د �أنّ املو�ضوع حمك���وم بربناجمني
�سردي�ي�ن ب�سيط و�سجايل ،وهو �أ�سل���وب يقرتب �أي�ضا من
�آلي���ات التحلي���ل الت���ي تبناها �إيك���و عندما ح���دد طرائق
�إنتاج العالمة ب�أ�سلوبني(،الربهنة الب�سيطة) و(الربهنة
املعقدة)((( ،وخالل ذلك تتخ���ذ من �شخ�صية(جري�س)
– ال�شخ�صي���ة الرئي����سة – عالمة فعلية على املجتمع من
خالل انتمائه وانف�صال���ه مابني القرية واملدينة ،وهي –
ال����صايف – ت�ستع�ي�ر من ال ّناق���د الفرن����سي رونيه جريار
ما �أطل���ق عليه(الرغب���ة الثالثي���ة) يف كتاب���ه (الزي���ف
الرومان����سي واحلقيق���ة الروائي���ة) وتتح���دد يف ثالث���ة
�أقط���اب هي  :الفرد الراغ���ب والو�سيط وال�شيء املرغوب
في���ه ،وتتمظه���ر الرغب���ة – ب���ر�أي ال����صايف – يف رواية
ال�سلطانة بالف���رد الراغب (جري�س) والو�سيط (املكان)
ّ
(((

ينظ���ر ,د .حبيب���ة ال����صايف � :سيميائي���ات �أيديولوجي���ة � . 145-144 :أمربت���و
�إيكو :ال�سيميائية وفل�سفة اللغة . 99:
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واملرغ���وب فيه(االنتماء) وهو مثل���ث مفتوح على �أقطاب
�أخرى ت�سمح للحلقة ال�سيميائية باال�ستمرار مثل مو�ضوع
املر�أة والوعي ال�سيا�سي.
ويف �ضوء ذل���ك حتلل ال ّن����ص ب�أ�سلوب علمي معتمدة
ه���ذا املثل���ث بو�صف���ه عالم���ة ك�ب�رى تتداع���ى املكون���ات
�أمامه���ا ،فيغدو (االنتم���اء �إىل املكان)عالمة على ثقافة
ال����صراع ب�ي�ن جمتمعي القري���ة واملدينة ،وت����شكل الوعي
الإن�ساين �ضمن مثل هذه املنظومة املتناق�ضة ،حيث وعي
ال�شخ�صي���ة من�شط���ر بني االنتم���اء واالنف����صال ،وم�سار
ال�سي���ا�سي) وهو م����سار متداخل مع
ال���ذات نحو(الوعي ّ
ال�سيا�سة عالمة على وعي معا�صر،
م����سار املدينة بو�صف ّ
له���ذا تعتم���د ال����صايف تكوي���ن برنام���ج �سردي متوا�شج
م���ع ن����سق القيم داخ���ل ال ّرواي���ة يف �سل���وك اجتماعي –
�سي���ا�سي ي����شق طريق���ه يف املكون���ات الفني���ة عل���ى �شكل
عالم���ات ت�سنينية ،ين�شطر معناها ب�ي�ن الذات الإن�سانية
واملجتم���ع والوعي ال�سيا�سيْ � ،إذ تتحق���ق يف هذا ال�صعيد
جمموع���ة م���ن العتب���ات املعرفية الت���ي ت�أخ���ذ مداها يف
املتناق����ضات اجلدلي���ة مث���ل انتم���اء/ال انتم���اء ،ح�ضور
الوعي/غياب الوعي ،قرية/مدينة وغريها من العالمات
ال�سو�سيومكاني���ة((( ،ث���م حت���اول الباحث���ة الإف���ادة يف
ّ
حتليله���ا لن�سق البنية الزمانية م���ن بنيوية جريار جينيت
وحوارية باختني ثم تطويع هذين املنهجني ل�صالح ك�شف
البع���د الأيديولوج���ي واالجتماع���ي يف الزم���ن ،كونه م ّثل
عالمات متالحقة ذات م�ست���وى تراتبي على خط الزمن
من امل���ا�ضي وقي���م اال�سرتج���اع ،ثم احل���ا�ضر وعالقات
التن���اوب بينهما ،الأمر الذي فر�ض على الدرا�سة البحث
يف مرجعي���ة اخلط���اب اخلفي���ة ،انطالقا من قاع���دة �أنّ
����ست قناع���ة فردية بل جماعي���ة ،وبهذا
الأيديولوجي���ة لي ْ
���ت بالكرونت���وب �أو الزم���كان الباختين���ي ،بو�صفه
ا�ستعان ْ
قراءة فني���ة لأيديولوجية اللغة املعربة عن قيم اجتماعية
را�سخ���ة لل���و�صول �إىل دالالت �إيحائي���ة متول���دة عن ن�سق
((( ينظر�,سيميائيات �أيديولوجية 183-146 :
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قيم���ي على م�ستوى احل�ضور والغي���اب يف الثقافة العرب ّية
املعا�صرة ،وبلغة �أيديولوجية ذات م�ضمون م�أ�ساوي تتبنى
فيه���ا الباحثة موقف���ا خا�صا يقر�أ النت���اج الأدبي يف �ضوء
الواقع ال�سيا�سي امل�أزوم(((.
�شعرية العالمة:
مب���ا �أنّ فك���ر ما بع���د احلداث���ة �أ�سه���م ب����شكل فعلي
يف ت�أث�ي�ره عل���ى ال ّنظري���ة ال ّنقدي���ة ،ولعل م���ن �أكرث هذه
امل�ؤثرات �أهمية ظاهرة الوعي �أو الق�صد بتداخل املناهج
ال ّنقدي���ة واندماجها عل���ى وحدة معرفي���ة متما�سكة دالة
عل���ى حتوالت الدر�س ال ّنقدي نحو االنفتاح وعدم اجلمود
عل���ى �أ�س�س وقواع���د ثابتة ،ومن ذلك ما ق���ام به ال ّدكتور
�سام���ي �سويدان م���ن �إجناز درا�سة نقدي���ة لتحليل ال ّن�ص
الق����ص�صي يف �ضوء جت���اور منهج���ي يجم���ع ب�ي�ن املنهج
ال�سو�سيولوجي ،والغاية من
ال�سيميائي وال�شعرية واملنهج ّ
ذل���ك الو�صول �إىل وع���ي �سو�سيو جمايل ل���دالالت ال ّن�ص
الق����ص�صي يف تعبريه عن ق�ضاي���ا ذات طابع �أيديولوجي
�أو �إن����ساين ،وعلي���ه فهو ي����صرح يف مقدم���ة درا�سته عن
منهجها ً
قائ�ل�ا� «:إ ّال � ّأن درا�ساتنا مل تتوق���فْ عند هذين
املظهري���ن الداليل وال�شعري� ،أو عن���د اجلانب الداخلي
للق����ص�ص ،بل تعدته �إىل ذلك اجلانب اخلارجي املتمثل
يف الأبع���اد االجتماعي���ة – الت�أريخي���ة والنف�ساني���ة –
الن�صي���ة
الذاتي���ة الت���ي يتي���ح االنط�ل�اق م���ن املعطي���ات ّ
املطروح���ة التط���رق �إليها ،وقد حاولن���ا تعيني الالوعي
االجتماع���ي يف الوج���ه الأول ،والالوع���ي النف����سي يف
الوج���ه الث���اين ،ف���كان �سعينا يه���دف �إىل حتديد املوقف
الفك���روي ال���ذي تع�ب�ر بني���ة الن����ص الق����ص�صي عن���ه،
وبالتايل تعيني الت����صورات والقيم االجتماعية ،والفئة
وامل�صالح الطبقية التي يدافع هذا الن�ص عنها �أو ير ّوج
له���ا »((( ،ولع���ل جتزئ���ة وحتليل ه���ذا املقطع ال���دال على
(((
(((

ينظر ,امل�صدر نف�سه . 229-192:
د� .سامي �سويدان:يف داللية الق�ص�ص و�ش ْعر ّية ال�سرد. 14-13:

منه���ج الدرا�سة يثبت وجود ثمة ا�ضطراب منهجي وا�ضح
تبنت���ه ب�سبب نهو�ضه���ا على مناهج عدي���دة بع�ضها يقوم
عل���ى التع���ار�ض والبع�ض الآخ���ر يحقق تناق����ض ًا وا�ضح ًا
يف الأف���كار ،لأننا جند �أفكار ًا ملا بع���د احلداثة �إىل جنب
�أفكار مل���ا قبل احلداثة ،ثم ما هو جمايل �إىل جنب ما هو
اجتماع���ي ونف����سي و�أيديولوج���ي ،فكالمه ع���ن ال�صراع
الطبقي يحي���ل املنهج �إىل االنع���كا�س بوعيها الكال�سيكي
بينما الدالل���ة ذات توجه �سيميائ���ي ،وت�أكيده املبالغ على
(الالوع���ي) و(الال�شع���ور) وغريه���ا م���ن امل�صطلحات
الفرويدي���ة يتناق�ض م���ع الر�ؤي���ة ال�سو�سيولوجية البنيوية
املع���ا�صرة ،ول���و كان �سوي���دان مكتفي���ا يف ذل���ك مبنه���ج
�سو�سيو �سيميائي يجم���ع �أغلب �أهدافه ال�ضرورية املعربة
عن حاجة الدرا�سة يف ك����شف �سيمياء ال ّن�ص الق�ص�صي
يف �ضوء البني���ة االجتماعي���ة ل���كان ذلك �أ�سل���م للدرا�سة
وقعت فيها .
وجلنبها التناق�ضات املنهجية التي ْ
ففي درا�سته لق�ص�ص غ�سان كنفاين الق�صرية يجعل
املقدم���ة عن عالقة ال ّن����ص الق�ص�صي بالواق���ع ب�أ�سلوب
ي����صل �أحيان���ا ح��� ّد ال�سطحي���ة والإطالة غ�ي�ر املربرة يف
احلديث عن ق�ضايا ت�أريخية ،ف�ض ًال عن عودته امل�ستمرة
�إىل �شخ�صي���ة الق���ا�ص ذات���ه وعالق���ة �سريت���ه اخلا�صة
بتمركز الكيان ال�صهيوين يف املنطقة ،وما ولده ذلك من
�أيديولوجي���ة يف �أدبه (موقف �أيديولوج���ي راف�ض) ،لك ّنه
بع���د ذلك يلج����أ �إىل ا�ستثم���ار هذه املق���والت الواقعية يف
التحلي���ل ال�سيميائي وال�سيما م���ن خالل ا�ستدراك املنهج
با�ستع���ارة مربع غرميا�س ال�شهري ،باحثا �ضمنه عن ُ�سننَ
واقعي���ة ملعن���ى ال ّن�ص مث���ل :العدوان وال���ذود وخالفهما،
م���ع �إ�شارات �إىل مفاهي���م ال�صراع وتب���دل القيم ،وبهذا
يغدو حديثه عن(ع���امل ما قبل العدوان) و (عامل ما بعد
العدوان) �أ�شبه باحلديث عن البن���ى امل�أ�ساوية واملتفائلة
التي �ساد احلديث عنه���ا يف الفكر االجتماعي املارك�سي،
وال�سيما عند نقاد مثل :لوكات�ش وغولدمان ،وهكذا ي�ستمر
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ال ّناقد يف �إ�شاراته املتك���ررة للتماثل البنيوي بني مكونات
ال ّن�صو�ص والدالالت الداخلي���ة فيها وبني واقع اجتماعي
�أو �سي���ا�سي مع�ي�ن ،ليكون ذل���ك مركز عمل���ه يف حتليلها
جميع��� ًا ،وق���د ا�ستثمر ذل���ك ب�أ�سلوب �سيميائ���ي دقيق يف
�أثناء حتليل �أعمال مارون عبود التي �سعى منها �إىل ك�شف
التناق�ض داخل الن�صو�ص اعتماد ًا على املربع ال�سيميائي
لغرمي���ا�س بو�صف ذلك حماولة �سو�سيو �سيميائية لك�شف
البنية الداللية(((.
ف�أهمي���ة احلق���ل ال���داليل يف �ضم���ن املنه���ج ال���ذي
وال�سو�سيولوجي���ة بالغة جد ًا؛ لأ ّنه
يزاوج ب�ي�ن ال�سيميائية ّ
معان مق�صودة
– احلقل – يعمل عل���ى �إنتاج جمموعة ٍ
ُ����سننَّ
تغطيه���ا كلم���ة �أو جمموع���ة كلم���ات ،وه���ي بذلك ت َ
داخ���ل ال ّن�ص على �شكل عالم���ة مركزية دالة على مقولة
���ان ،فيتحقق املائز
تتحدد مبعن���ى واح���د �أو جمموعة مع ٍ
اجلم���ايل لهذه العالمة من خ�ل�ال ت�أويلها و�إرجاعها �إىل
ن�صية �أو �سو�سيولوجية
مرجعية معينة قد تكون جمالية ّ /
تداع
�أو �أيديولوجي���ة ،مما ف���ر�ض عل���ى ال ّناقد عالق���ات ٍ
بو�صف���ه متلقيا ؛ لأنّ الكلمة الواحدة – العالمة – �سوف
ال�سو�سيو
تث�ي�ر يف ذهنه �أو وعي���ه كثري ًا م���ن املتقارب���ات ّ
ن�صي���ة التي �سينفتح ال ّن�ص يف �ضوئه���ا على ما هو را�سخ
ّ
وم�سكوت عنه ،وهنا ت�أتي �ضرورة التمييز بني عامل ال ّن�ص
مبكونات���ه وتراكيب���ه الفنية وب�ي�ن العامل الواقع���ي القائم
خارجه ،مبكنوناته االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية،
�أم���ا عملي���ة التداخل ب�ي�ن العامل�ي�ن فهي جزء م���ن مهام
ال ّناق���د املتبني ملنهج ت�أويلي يتتب���ع ُ�سننَ املعنى من خالل
ال�سردية يف احلقل الداليل على الواقع
انفتاح العالم���ات ّ
ال�سو�سيولوج���ي ،الأم���ر الذي تتحدد بت�أث�ي�ره خ�صو�صية
ّ
مثل هذه املناهج .
(((

ينظر مث ًال ما كتبه حتت عنوان (�إ�شارات بنيوية �صغرى م�ؤكدة للوجهة
الداللية العامة) عن ق�ص�ص غ�سان كنفاين  102 :وما بعدها  .وما كتبه حتت
عنوان (يف البنية الداللية للن�ص الق�ص�صي) عن ق�ص�ص مارون عبود 234 :
وما بعدها .
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داللة امل�سكوت عنه:
وم���ن الدرا�سات التي حاولت ا�ستثمار احلقل الداليل
ال���را�سخ يف ال ّن����ص عل���ى �شكل عالم���ات م�سك���وت عنها
مرتبط���ة دينامي ًا بالواق���ع ،درا�سة ال ّناقد العراقي فا�ضل
ثام���ر ع���ن املقم���وع يف ال ّرواي���ة العربي���ة ،وه���ي مرتبطة
ال�سردية
معرفي ًا– كما ب�ّي�نّ امل�ؤلف– بتحول(الر�ؤية)((( ّ
واملنظ���ور وتقنيات البناء الفني الذي بد�أ منذ ال�ستينيات
ال�سردي وامليتا �سردي ،مما �سمح
يف ميدان �إنتاج ال ّن�ص ّ
ال�سرد مركزا للمغيب وامل�سكوت عنه يف حياتنا
ب�أنْ يكون ّ
وثقافتن���اْ � ،إذ ح���دد ثامر هدف درا�ست���ه يف «الك�شف عن
�آلي���ة ت����شكل اخلط���اب ال����سردي ر�ؤيوي���اً وبنيوي���اً ،ويف
الوق���ت نف�سه الك�شف عن اخللفي���ات املعرفية والداللية
وال�سو�سيولوجي���ة لت����شكل مرجعي���ات ه���ذا اخلط���اب،
ّ
جتنب���اً للوق���وع يف �أحادي���ة النظ���ر ال����شكالين وانفتاح���اً
عل���ى ما يعلن���ه الن����ص م���ن جه���ة �أخ���رى وم���ا يخفي���ه
�أو ي�سك���ت عن���ه ب�صورة مبا�شرة �أو غ�ي�ر مبا�شرة [حيث]
 ...املزاوج���ة ب�ي�ن املنظوري���ن اجلم���ايل واالجتماعي يف
خط���اب ال����سرد العرب���ي احلدي���ث»((( ،ومع تبني���ه لر�ؤية
معا�صرة يف حتليل اخلطاب با�ستعانته بالت�أويل وال�سيمياء
ال�سو�سيولوجية احلديثة و�أحيان��� ًا ال ّنقد احلواري� ،إ ّال
ث���م ّ
�أ ّن���ه يقع �أحيان ًا يف �أ�سر املبا�شرة الواقعية وال�سيما عندما
يحيل �إىل عالقة ال ّروائي بالواقع االجتماعي وال�صراعات
الأيديولوجي���ة والفكرية املحيطة ب���ه ،وال�سيما �أنّ مناهج
احلداثة وم���ا بعدها تعتقد باجتماعي���ة ال ّن�ص ال العالقة
االنعكا�سية بني امل�ؤلف و ن�صه �أو بني ال ّن�ص والواقع ،لكن
مركزي���ة عمله قائمة عل���ى �أ�سا�س م���ن التفاعل اجلديل
بني مظاهر الواقع واملظاهر اخليالية املنافية له ظاهري ًا
مث���ل الغرائبي���ة والفنتازي���ا ،بحث ًا ع���ن دالالت اجتماعية
(((

(((

ي�ستعمل ال ّناقد م�صطلح (ر�ؤيا) وهذا ال يتنا�سب مع منهجه ال�سو�سيولوجي،
لأ ّنه دال على ُحلمية ال ّر�ؤية وما حاول �إثباته يف الكتاب هي ال ّر�ؤية الواقعية
وارتباط الإبداع بالبنية االجتماعية .
ال�سرد العربي. 6-5 :
فا�ضل ثامر:املقموع وامل�سكوت عنه يف ّ
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ال�سردي ال ّروائي ،لهذا اتخذ
وفكري���ة تتجلى يف اخلطاب ّ
عينات���ه الإجرائية م���ن عوامل متباين���ة يف �إدراكها للواقع
م���ن الواقعية احلديث���ة ،كما عند طاهر ب���ن جلون وف�ؤاد
التكريل وعبد الرحمن الربيعي وعبد اهلل العروي ويو�سف
الن�صي
ال�صائ���غ ومهدي عي�سى ال�صقر ،وم���ن التجريب ّ
كما عند �صنع اهلل �إبراهيم و�إبراهيم عبد املجيد و�أحالم
م�ستغامني وفا�ضل العزاوي وعبد اخلالق الركابي و�سليم
مطر ،ومن ن�ص ما بعد احلداثة كما عند حممد برادة .
ويتبن���ى فا�ضل ثام���ر قانونني جمالي�ي�ن يف حماولته
ال�ستخ���راج االجتماع���ي �أو الأيديولوج���ي ال ّدفني يف عمق
����سردي العرب���ي ،الأول هو قان���ون جبل اجلليد
ال ّن����ص ال ّ
املوحي بظهور جزء من احلقيقة واختفاء اجلزء الأعظم
بو�صف���ه مغيب ًا ،وهو ال يق���ل �أهمية عن الظاهر �إنْ مل يكن
ثان يقاب���ل الأول ويكمل معانيه،
�أك�ث�ر �أهمية ؛ لأ ّن���ه ن�ص ٍ
�أما الثاين فا�ستعاره من �شعرية تودوروف يف �أثناء حديث
الأخري عن �أ�ساليب حتلي���ل ال ّن�ص الأدبي� ،ضمن مظهره
الداليل اعتم���ادا على عالقات احل����ضور والغياب حينما
تتمثل(عالق���ات الغي���اب) بت�سنني املعنى ورمزيته وقدرته
عل���ى �إخف���اء الواقع���ي والأيديولوجي واجلماع���ي املتفق
عليه ،بينما تتمثل (عالقات احل�ضور) باجلزء الفني من
ت�شكيل وبناء ،الأمر الذي �أ ْل َه َم ثامر ًا يف ا�ستثمار عالقات
الغياب جي���د ًا وتوجيهها نحو املغ ّي���ب يف ال ّرواية العرب ّية،
لك�شف الفجوات املت�شكلة بفعل ال�سلطة ب�أنواعها من تابو
�سيا�سي �أو اجتماعي �أو تراثي ،فتحتم عليه الإفادة ف�ض ًال
عن ال���ر�ؤى البنيوية لت���ودوروف؛ من ال���ر�ؤى االجتماعية
لبنيوي���ة غولدم���ان يف الوع���ي اجلماع���ي و�إنتاجي���ة بيري
م���ا�شريي يف وعي���ه للأيديولوجي���ة امل�ضم���رة الدال���ة يف
ال ّن�ص ف�ض ًال عن املنهج الت�أويلي الذي اعتمدته الدرا�سة
�أ�ص ًال معرفي ًا لها(((.
(((

ينظر يف ذلك:املقموع وامل�سكوت عنه يف ال�سرد العربي .12-9 :تزفيطان
تودوروف :ال�شعرية . 31-30 :لو�سيان غولدمان و�آخرون:البنيوية التكوينية
وال ّنقد الأدبي 33:وما بعدها.لو�سيان غولدمان:العلوم الإن�سانية والفل�سفة:
 147وما بعدها .
A Theory of Literary production: Pierre Macherey:p105

ويف ه���ذا املج���ال يق���دم الناق���د العديد م���ن الأمثلة
العملية الدالة على هذه الفجوات التي ن�ش�أت بفعل ال�سلطة
اخلارجي���ة يف ال ّرواي���ة العرب ّية ،ب���دءا م���ن �أوالد حارتنا
ملحفوظ و انتهاء بلعبة الن�سي���ان ملحمد برادة ،مما ي�ؤكد
التح���ول احلداث���وي يف اخلطاب الت�أويل���ي احلديث الذي
���د يرت����ضي بك�شف ن ّي���ة الأديب ب���ل راح يبحث وراء
مل يع ْ
�سلط���ة اخلطاب ال ّنقدي نف����سه� ،سلطة ت�ؤهله لكي يغرف
من املعارف جميع ًا ل�ساني���ة ونف�سية واجتماعية وغريها،
ومن ذلك تعبريه وهو ي����صف جتربة غائب طعمة فرمان
الواقعي���ة م���ن �أ ّنها تعمل عل���ى «انتق���اء ما ه���و منوذجي
ومعرب ودال يف الواقع ،ويف الك�شف عن ممكنات وطاقات
التغي�ي�ر داخ���ل املجتم���ع ب���الإ�شارة �إىل «الوع���ي املمكن»
املغيب �أو امل�ستلب �أحياناً»((( ،فال ّناقد يف �أغلب الدرا�سات
املقدمة يف كتابه مييل ب�شكل واع جد ًا �إىل تكوين ممار�سة
نقدية دالة ،كونه ال يكتفي بتح�صيل معنى ال ّن�ص ال ّروائي
م���ن خالل امل�ست���وى اللغوي املجرد ؛ ب���ل يعمد �إىل دجمه
مع جدلية الأنا والآخر وت�أثريات الإطار االجتماعي بر�ؤية
معرفي���ة حتليلي���ة ،فال ّن�ص – يف هذا الوع���ي  -ممار�سة
دالة على القول اجلمايل وال ّر�ؤية الواقعية ،ويتحدد معناه
بك�شف الأمري���ن مع ًا ،لكنّ الإ�شكالية يف هذه (الدرا�سة)
حق ًا هي الدمج غري امل�س ّوغ �أحيان ًا للمناهج ؛ وال�سيما �أ ّنه
�أق��� َّر انتماء الدرا�سة �إىل مرحلة الت�أويل احلداثوي للن�ص
بر�ؤي���ة اجتماعية ،لكنن���ا جنده كث�ي�ر ًا ما ي�ستعني بال ّنقد
احل���واري والبنيوي���ة التكويني���ة ؛ وه���ذان منهجان ميكن
�أنْ ي�ؤدي���ا مهمة التحلي���ل على وفق مقوالتهم���ا اخلا�صة،
مما يو ّل���د �إرباك ًا يف �أجزاء م���ن الدرا�سة ،ويبدو �أنّ �سبب
ذلك مت�أ�صل يف بنية الت�أليف ذاتها ؛ لأنّ الكتاب جمموعة
درا�سات من����شورة يف �أوقات خمتلفة جمعت حتت مو�ضوع
واح���د دال على ر�ؤى متقارب���ة ،مما �أدى �إىل تبني العديد
من املناهج االجتماعية واجلمالية مع ًا .
(((

ال�سرد العربي . 147-146 :
املقموع وامل�سكوت عنه يف ّ
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وبر�ؤي���ة مقاربة تتق�صد مقارب���ة العديد من املناهج
النظرية يقدم الدكتور في����صل د ّراج درا�سته عن الت�أويل
الت�أريخ���ي يف ال ّن�ص الروائيْ � ،إذ تتداخ���ل �أكرث من ر�ؤية
لإدراك املعن���ى ال ّروائ���ي يف �ضوء احتفائ���ه باحل���دث
الت�أريخ���ي لي�س بو�صفه �شاخ����ص ًا واقعي ًا فقط بل بو�صفه
مكون��� ًا جمالي ًا م����شارك ًا يف �صوغ الع���امل الداخلي للرواية
�أي����ض ًا ،وال���درا�سة تطوي���ر و�إكم���ال ل���درا�سة �سابق���ة له
ع���ن نظري���ة ال ّرواية العرب ّي���ة وقد �سعى فيه���ا �إىل ح�صر
ال����شروط الت�أريخي���ة لتك ّون ال ّرواية بو�صفه���ا �شك ًال �أدبي ًا
حديث ًا ينتمي �إىل جن�س ال�سرديات النا�شئ بكنف الثقافة
الغربية الذي يح���دده د ّراج بخم�سة م�شارب ،ملحمي عن
لوكات�ش واقت�صادي عند غولدمان وكرنفايل عند باختني
ونف�سي عند فرويد ومو�ضوعاتي عند رينيه جريار ،وهكذا
ت�صاغ ظروف مماثلة لكنْ خا�صة باملجتمع العربي ؛ تعمل
على ن����ش�أة ال ّرواية وتوليد معانيه���ا بر�ؤية معرفية تنطلق
من وع���ي الت�أريخ ومفارقة املقام���ة يف(حديث عي�سى بن
ه����شام) للمويلحي ،و�صو ًال �إىل حداث���ة كتابية معربة عن
املجتم���ع يف(زينب) حممد ح����سني هيكل ،ثم عالقة هذا
الوع���ي بجماليات التجريب يف ن����ص احلداثة وما بعدها
و�آليات ر�سوخه داخل ال ّن�ص ،كونه معنى قادرا على توليد
ال�سردي���ة عند كتّ���اب مثل �أمي���ل حبيبي وجمال
الأن����ساق ّ
الغيطاين و�إدوار اخلراط و�صنع اهلل �إبراهيم(((.
وبعودة �إىل (الرواية وت�أويل الت�أريخ) جند �أنّ د ّراج ًا
ينطلق من نتائج درا�سته ال�سابقة م�ضيف ًا �إليها �أ�سا�سيات
اكت�سبتها الرواية �ضمن عالقتها بالت�أريخ� ،أهمها �إ�شارته
�إىل املتخيل احلديث و�آليات �إدراك الواقع الأدبي بو�صفه
واقع ًا ثاني ًا قابع ًا وراء الواقع املعي�ش ،لينطلق من الفنتازيا
واليوتوبي���ا امل�ضم���رة يف الن�ص ،وهو �أم���ر �سيجد �أهميته
يف ق���راءات ما بعد احلداث���ة ،م���ع �سو�سيولوجية القراءة
وقدرة الن����ص الروائي على �إنتاج �أ�سل���وب �سو�سيو لهجي
(((

ينظر ,في�صل دراج ،نظرية الرواية والرواية العربية  143 :وما بعدها .
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عل���ى طريقة باختني وبيريزميا ،وه���ذه عوامل يجد د ّراج
�أ ّنها مهدت لتطور الرواية العربية فانتمت كتابي ًا �إىل زمن
حداث���ي كوين ،وانت�سب���ت قراءة وتلقي��� ًا �إىل زمن تقليدي
�أو هج�ي�ن حداثة ،وهي به���ذا تتطلع – كما يرى امل�ؤلف –
عل���ى الرغم من قدرتها على التخييل �إىل جمهور حمتمل
مل ي����أت بعد ((( ،ويف �ضمن ذلك يناق����ش ق�ضية �أ�سا�سية
ومهمة جد ًا يف مقاله (ال ّرواية العرب ّية  :الوالدة املع ّوقة
يف الت�أري���خ املق ّي���د) يح���اول فيها مو�ضع���ة �شروط الوعي
الكتاب���ي يف الثقاف���ة العربية وقدرتها عل���ى �إنتاج خطاب
مث���ل ال ّرواية ،كون ال�شروط الإنتاجية اجتماعي ًا وت�أريخي ًا
غ�ي�ر م�ؤاتي���ة لإنت���اج ه���ذا ال ّ
����شكل الأدب���ي� ،شكل يتغذى
ويعتا�ش على الإح�سا�س بالدميقراطية ؛ وهو �أمر توفر يف
أنتجت �إبداعا ور�ؤى �سردية متطورة،
املجتمعات الغربية ف� ْ
ال�سلطة واالنفراد
بينم���ا جمتمعاتنا ما ْ
زالت حتت وط����أة ّ
باحلك���م واالنعزال الق����سري بني نظام احلك���م واملجتمع
امل���دين احلديث ،وخالل ذل���ك ن����ش� ْأت ال ّرواي���ة العرب ّية
���ورت نحو حداثة واعية تخللته���ا �شروط كتابة وقدرة
وتط ْ
عل���ى حتقق الذات يف واقع م�أزوم و�إخفاقات م�ستمرةْ � ،إذ
����سدت هذه ال�شروط منذ (دع���اء الكروان) و(�سارة)
جت ْ
وحم���اوالت م�ؤلفيه���ا يف �إر�ساء مالم���ح حداثوي���ة �أوىل
���دت حلركة فنية كربى رغم الظ���روف الت�أريخية غري
مه ْ
امل�ساعدة على مثل هذا الإنتاج(((.
تنب وا�ضح ملقوالت فوكو يف حتليل اخلطاب
ويف ذل���ك ٍ
والبح���ث ع���ن �شروط الإنت���اج املع���ريف �ضم���ن عالقته���ا
كانت – مع �أنن���ي ال �أتفق مع د ّراج يف
بال�سلط���ة – مهم���ا ْ
ّ
جانب الإخف���اق كليا ،لأنّ الرواية العربي���ة تعي�ش �إخفاقا
عل���ى م�ستوى الوع���ي الواقعي فقط �ضم���ن �صلتها بت�أريخ
الكتاب���ة املعربة عن طموح �سو�سيولوجي يرغب يف حتقيق
ذات���ه على م�ستوى املجتمع� ،أما على م�ستوى الوعي الفني
(((
(((

ينظر ,د.في�صل دراج ،ال ّرواية وت�أويل الت�أريخ (نظرية الرواية والرواية
العربية).36 :
ينظر ,الرواية وت�أويل الت�أريخ  39:وما بعدها.
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فه���ي ال تعاين �إخفاقا بل تع�ب�ر عنه فقط ،ولعل التحوالت
املعرفي���ة الكربى التي �شهدته���ا ال ّرواية العرب ّية تدل على
ذلك ؛ منذ ظهور النماذج ال ّرا�سخة يف الواقعية والواقعية
اجلدي���دة �إىل ظه���ور من���اذج ما بعد احلداث���ة يف تبنيها
ملفاهي���م ما بع���د اال�ستعمارية وم���ا وراء ال����سرد وغريها
م���ن التقنيات ال ّدالة على ن�ضوج جمايل رغم تقيد الوعي
وانح�سار الت�أريخ وتقيده مبفاهيم �سلطوية قا ّرة .
هك���ذا وبت�أثري من ت���وا�صل الوعي يف ك����شف املخبوء
يف ال ّن����ص ال ّروائي العرب���ي ي�ستمر هذا ال ّناقد مبحاوالته
لت�أوي���ل املعنى الرا�سخ يف الثقافة العربية على �شكل داللة
ت�أريخي���ة من���ذ تكونها ف���كان للرواية حق التعب�ي�ر عنها،
فيغ���دو انتحار املثق���ف مث�ل�ا �إ�شارة �أيديولوجية النت�صار
قيم املجتم���ع الأبوي مبعايري الت�سلطية وهزمية ال�شريحة
املثقفة التي متثل احلياة املعا�صرة ،لهذا «يت�شبث الت�صور
ال�سلطوي بالنافع والثابت واملتجان�س ،وتنزع الرواية –
ال�سفينة جلربا �إبراهيم جربا – �إىل ال�صحيح واملتبدل
واملتن���وع م�صرح���ة مبع���اين احلي���اة ووجوهه���ا  .يك�شف
الق���ول الروائ���ي ع���ن اخلل���ق واحلري���ة �أو ع���ن احلري���ة
اخلالق���ة الت���ي ت�ضع يف الزمن الروائ���ي �أزمنة متعددة،
وج���دل احلري���ة والإب���داع ي�سمح بتمثي���ل للواقع متعدد
االحتم���االت»((( ،به���ذا ي�سعى لك�شف مع���اين العالمات
وت�سن�ي�ن الت�أري���خ اخل���ا�ص بالقم���ع م���ن خ�ل�ال الرواية
ْ
ف�ضال عن ف���رو�ض �أخرى جماورة مثل الهزمية وال�سلطة
وامل����أ�ساة  ...ال���خ فبدا ن����صه ال ّنقدي متابع���ا لت�شكالت
املعنى وحماوالت الروائيني باللوذ �إىل الكتابة للتعبري عن
واقع �شديد العنف برف�ضه وعدم الت�صالح معه .
ال�سابقتني ميكن الوقوف
وب�أ�سلوب مقارب للتجربتني ّ
عن���د درا�سة (م�ضم���رات ال ّن����ص واخلط���اب) ل�سليمان
ح����سني ،حيث املتابعة ملقت�ضي���ات ر�سوخ الأيديولوجية يف
روايات ج�ب�را وت�شكل معاين خطابه بني الواقع واملتخيل،
((( امل�صدر نف�سه 86 :

وكيفي���ة انبثاق وع���ي ال���ذات بو�صفه عالم���ة تقابل وعي
الآخر يف �ضم���ن �أيديولوجيات �سيا�سي���ة واجتماعية مثل
القومي���ة واالغ�ت�رابْ � ،إذ يغ���دو الإط���ار االجتماعي للغة
داال عل���ى ت����سا�ؤالت الواقع امل�ت�ر�سخ داخ���ل ال ّن�ص ،غري
�أنّ الأيديولوجي���ة �ستك���ون �صورة ذات معنى تقابل البنية
الهيكلي���ة التي �ستغ���دو هي الأخ���رى �صورة جمالية تقابل
الأوىل ،يف ن���وع م���ن املوازن���ة ين���زع ال ّناقد �إلي���ه يف هذه
ال���درا�سة ملعادل���ة تكوي���ن متاثل ب�ي�ن املعني�ي�ن اجلمايل
واالجتماعي معا (((.
�سو�سيولوجي��ة العالم��ة (جت��اور اجلم��ايل
والواقعي):
لق���د تبن���ى ال ّنق���ا ُد العرب يف ه���ذه مرحل���ة التفكري
ما بعد احلديث نزوعا للفه���م والت�أويل ومقارنة احلقيقة
ال�سائ���د م���ن املناه���ج املع���ا�صرة
االجتماعي���ة يف �ضوء ّ
للنظرية ال ّنقدي���ة ،مما ي�ستوجب تن�شيط���ا كبريا للذهن
والفكر ولي�س جمرد الت�أمل التنظريي ،حيث التداخل بني
عملي���ات معرفية معقدة تنه�ض عل���ى �أ�س�س من التفكيك
واال�ستنب���اط واملقارنة؛ لأج���ل الت���و�صل �إىل نتائج علمية
ال�سردي مبنى
دقيقة ت����صف التداخل الثقايف بني ال ّن�ص ّ
ومعنى وبني البني���ة االجتماعية بو�صفها داللة را�سخة يف
ال�سننَ الثقايف
�ضمن عالمات هذا ال ّن�ص ،وهنا ي�أتي دور ُ
( - )code culturalكم���ا ي�سم���ه روالن ب���ارت – يف
�إذكاء مرجعي���ة املعارف الثقافي���ة والت�أريخية لع�صر من
ال�سرد ميث���ل ثقافة هذا
دون غ�ي�ره – عل���ى اف�ت�را�ض �أنّ ّ
الع�صر – فتكون ه���ذه املعارف جتليات �أيديولوجية ذات
�شكل جمايل معرب ع���ن مظهرها الثقايف ،بهيئة عالمات
�سيميائية توجه عملية حتديد املعنى داخل ال�سنن املوائمة
جت�سدت هذه
لها ت���وا�صال مع املتلق���ي (ال ّناقد) ،فكلم���ا
ْ
(((

ينظر� ,سليمان ح�سني :م�ضمرات ال ّن�ص واخلطاب (درا�سة يف عامل جربا
�إبراهيم جربا الروائي)  11 :وما بعدها .
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الأيديولوجي���ة ببني���ة م�ضمرة – كما ر�أين���ا يف ال ّدرا�سات
���ت فعالي���ة العالم���ة وحتق���ق بعده���ا
ال�سابق���ة – ازدان ْ
ّ
ال�سو�سيوثقايف .
ّ
���ت هذا الت�سن�ي�ن يف نزوعها
وم���ن التجارب التي تبن ْ
����سردي جتربة العراقي الدكتور عبدالهادي
�إىل ال ّن�ص ال ّ
الفرط���و�سي ،ال���ذي جع���ل الت���وا�شج ب�ي�ن املنهج�ي�ن
����صي وال�سيميائ���ي �أ�سا�سا يف �أه���م �أعمال���ه
ال�سو�سيون ّ
ّ
ال ّنقدي���ةْ � ،إذ ب���د�أ درا�سته املو�سوم���ة (�سيميائي���ة ال ّن�ص
����سردي) مبقول���ة لل�سيميائ���ي املغرب���ي �سعي���د بنك���راد
ال ّ
ال�س�ؤال اجلوهري ال���ذي ت�ص َّدر مقدمة
ذات تداخل م���ع ّ
ال ّدرا�سة  :كيف ميكن ا�ستخراج بنية واقعية من جتربة
تنتم���ي �إىل الع���امل اخليايل؟ وه���و �س�ؤال لبنكراد نف�سه،
� ْإذ يح���دد �إجابت���ه بالتداخ���ل ب�ي�ن البنيت�ي�ن ،ال���ذي يتم
انطالق���ا من عملية ت�سنينية قائم���ة على خلق بنية مكونة
من عنا�صر تنتمي �إىل جتربتني خمتلفتني ،جتربة واقعية
����صرت يف عنا�صرها املميزة ،وجتربة فنية تعيد بناء
اخت
ْ
ه���ذه العن���ا�صر على وف���ق قوانينها اخل���ا�صة ،ويف �ضمن
ذل���ك يحدد الفرطو�سي منهجه بالإف���ادة من ال�سيميائية
وال�سو�سيولوجي���ة عل���ى ح���د �سواء((( ،مطبق���ا �إي���اه على
ّ
خم����سة ن�صو�ص ق�ص�صية حماوال �إثب���ات ر�ؤيته ال ّنقدية،
فف���ي حديثه عن(م���وت �سرير رقم  )12لغ����سان كنفاين
ال�سو�سيو�سيميائي ،فقد جز�أ البنية
�إبانة وا�ضحة للمنهج ّ
الفني���ة للن�ص �إىل �أرب���ع عالمات دالة عل���ى و�ضع واقعي
معني ،فـ���ـ (العنوان) عالم���ة دالة على امل���وت وال�سلطة،
وثنائي���ة (ال ّراوي – املروي له) عالمة دالة على الإن�سان
امل�سل���وب احلري���ة ،و(ب����ؤرة احلك���ي) عالم���ة دال���ة على
احل���دث الت�أريخ���ي ،و (الإن�سان/ال�شخ�صي���ة) بو�صف���ه
دالل���ة على و�ضع اجتماعي معني كم���ا يف قوله«:تربز من
امل�ت�ن احلكائي الواقعي عجوز قبيحة يتكئ على ذراعها
 ...ولع���ل يف �صورة ه���ذه العجوز القبيح���ة ذات الأ�سنان
(((

ال�سردي. 3 :
ينظر ,د.عبد الهادي �أحمد الفرطو�سي � :سيميائية ال ّن�ص ّ
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املت�آكل���ة دالل���ة رمزي���ة على املوت»((( ،ث���م ي�ستعري منهج
����سردي،
باخت�ي�ن احل���واري لإثبات �سيميائي���ة الف�ضاء ال ّ
لكنن���ي هنا ال �أعتقد �أنّ ال ّناقد تو ّفق يف هذه االنتقالية يف
ال�سيميائية بحواري���ة باختني مبا حتتمله
املنه���ج ملزاوجة ّ
م���ن رمزية متحقق���ة يف الأ�سلوب وتنوع اللغ���ة واحتفالية
واع بهذه
الكرونتوب(الزم���كان)؛ لأنّ ن�ص كنف���اين غري ٍ
الأ�سالي���ب التعددية التي تعمل على ت�أط�ي�ر ال ّن�ص بر�ؤية
بوليفوني���ة ،على خالف ق�صة موت �سري���ر رقم  12التي
�ساد فيه���ا ال����صوت املنف���رد ،و�إذا كان ال��� ّراوي قد تخيل
�صور ًا ملدين���ة ت�أريخي���ة ف����إنّ ه���ذا ال يعن���ي حتق���ق الأمر
ب�أ�سل���وب كرنفايل ،ويبدو �أنّ الفرطو�سي يف �ضمن حتليله
له���ذه الق�صة يخلط بني (العالمة) و(الرمز) من خالل
حديثه عن �سيميائية ال�صندوق بو�صفه عالمة لها حقيقة
واقع���ة يف العامل اخلارجي يحمل داللة خا�صة وقد يتحول
– كم���ا ي�ؤكد – �إىل رمز ،ويتو�ضح هذا اخللط املنهجي
م���ن خ�ل�ال �أمري���ن( ،الأول) منهم���ا ه���و �أنّ ال ّرمز من
طروحات ال�سيميائي الأمريكي بري�س وقد ع ّده جزءا من
العالمة ف�ضال عن الإيقونة وامل�ؤ�شر ولي�س �صنو ًا لها� ،أما
(الثاين) فهو �أنّ ب�ي�ر�س ي�صرف ال ّرمز بعيدا عن الواقع
مل���ا فيه م���ن جتري���د وارتباط مب���ا�شر مبو�ضوع���ة ال ّن�ص
نف����سه ،ليغدو عا ّما يتحدد يف العالقات العرفية يف الأدب
بو�صفه تعبريا جماليا لي�س �أكرث(((.
وبالر�ؤية املنهجية ذاتها يوا�صل ال ّناقد حتليله لق�صه
�أخرى لغ����سان كنفاين هي(لو كنت ح�صانا) ،ويف حتليله
لق�صة (تيمور احلزين) للقا�ص وال ّروائي العراقي �أحمد
ال�سيميائي عل���ى البنيوية
خل���ف يعمد �إىل انفت���اح املنهج ّ
التكوينية متتبعا الداللة املنبثقة من ت�سنني املعنى الت�أريخي
ال�سلط���ان املغويل الذي
داخ���ل ال ّن�ص ،م���ن خالل حكاية ّ
(((
(((

امل�صدر نف�سه . 27 :
ينظر ,امل�صدر نف�سه . 33 ،وينظر �أي�ض ًا درا�سة (ت�صنيف العالمة) ل�شارل
بري�س وهي من�شورة يف  :مدخل �إىل ال�سميوطيقا  :ت�أليف م�شرتك  :ترجمة
و�إ�شراف �سيزا قا�سم ون�صر حامد �أبو زيد  142 :وما بعدها .
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حاول اقتحام �أ�سوار بغداد ،لك ّنه يع ّول كثريا يف ذلك على
ال�سيميائية �إ ّال يف
البنيوية التكوينية ،وهي ال تت���وا�شج مع ّ
�ضمن الدالل���ة فقط ؛ لأ ّنها تعتمد التماثل ال ك�شف الواقع
املخبوء وراء العالمات داخ���ل ال ّن�ص ،ولو كان ال ّناقد قد
جل����أ �إىل �سيميائية بارت و�إمربت���و ايكو يف ك�شف العالقة
الن�صية مع الواقع ،ل���كان ذلك �أقرب
اخلفية للعالم���ات ّ
�إىل منهج الكتاب ،الذي حاول الفرطو�سي �إثبات فعاليته
على ن�صو�ص �أخرى مثل(:حكايات دومة اجلندل) جلهاد
وجميد و(زه���ور ثلجية) لنعيمة جميد ،وقد وفق فعال يف
درا�سته الأخرية با�ستع���ارة مقولة (املهيمنة) من �شعرية
ياكوب����سن وبع�ض مقوالت جريار جينيت �إىل جنب الر�ؤية
ال�سو�سيو�سيميائي���ة الت���ي انطلق منه �س�ؤال���ه يف املقدمة،
ّ
وه���و يدل على �سع���ي د�ؤوب لتتبع عالم���ات ال ّن�ص بت�أثري
الواق���ع ،و�إنْ كان يف بع����ض الأحيان ُيغ ّل���ب الواقعي بر�ؤية
مب���ا�شرة وال�سيم���ا يف �أثناء حديث���ه عن ق�ضاي���ا ال ّت�أريخ
ال�سيا�سي ،وقد حاول تطوير هذا املنهج
وال�سلط���ة والقمع ّ
ّ
يف درا�ست���ه الالحق���ة عن ت�أويل ال ّن����ص ال ّروائي يف �ضوء
ال�سو�سيولوجية احلديث���ة ،مبينا هدفه فيها
االجته���ادات ّ
ب�أ ّن���ه يعمل على «تر�سيخ منهج دقي���ق ي�سعى �إىل الك�شف
ع���ن املع���اين اخلفي���ة الت���ي يت�ضمنه���ا ال ّن����ص ال ّروائ���ي،
والت���ي ال ي�ستطي���ع الق���ارئ الت���و�صل �إليه���ا بالق���راءة
املب���ا�شرة ،ث���م رب���ط تل���ك املع���اين بالبني���ة االجتماعي���ة
ال�سو�سيولوجي���ة
الت���ي �أنتجته���ا والك����شف ع���ن معامله���ا ّ
والثقافية»((( ،وهو يرى �أنّ هذه املعاين تتحقق يف ك�شف
الن�صية املح���ددة يف رواية (رجال يف ال�شم�س)
ال ّدالالت ّ
ال�سرد والبناء التي هي
لغ����سان كنفاين يف �ضمن �أ�ساليب ّ
يف �أ�صلها عالم���ات �سيميائية متحققة على مدى ال ّن�ص،
ومنه���ا تنبثق معان خارجية متداخلة مع الواقع املغ ّيب يف
وع���ي كنفاين كونه �أحد قي���ادي احلركة القومية العربية،
مما ي�شري �إىل �أنّ الفرط���و�سي اعتمد �أيديولوجية امل�ؤلف
(((

د.عبد الهادي �أحمد الفرطو�سي:ت�أويل ال ّن�ص ال ّروائي يف �ضوء علم اجتماع
ال ّن�ص الأدبي.11 :

ووعي���ه يف ك����شف املع���اين امل�ضمرة خل���ف عالمات ن�صه
ال ّروائ���ي ،وه���ذا توجه يتطل���ب تفكريا �أك�ث�ر كونه يدخل
عن غري ق�صد مفاهي���م �سيكولوجية وذهنية ين�أى عنهما
ال�سو�سيو /ت�أويلي.
املنهج ّ
وبه���ذا ا�ستط���اع ال ّناق���د ا�ستثمار منهج���ه يف حتليل
ال ّرواي���ة من خالل جماليات ثابت���ة هي( :املنت احلكائي،
الزم���ن ،الر�ؤي���ة ،ال���راوي ،امل���روي ل���ه ،وجه���ة النظ���ر)
ال�سردية
منطلق���ا يف ذلك م���ن فر�ضية �أنّ ه���ذه املكونات ّ
جميع���ا ،عالم���ات ذات معن���ى داخل���ي وخارج���ي يعم���ل
الت�أوي���ل على ك����شف ت�سنينه���ا يف عامل ال ّن����ص الداخلي
و�ضم���ن انفتاحها بخفاء وثورية عل���ى الواقع االجتماعي،
على الرغم من الق�صدي���ة يف �إنتاج ال ّن�ص ال ّروائي حتت
وط����أة الأيديولوجي���ة الثوري���ة ،وه���ي ق�ضي���ة �أ�شار �إليها
الفرط���و�سي يف املقدمة وجنح يف تتبعها يف �أثناء التحليل
يف منت كتابه(((.
م���ن هنا يت�أك���د �أنّ تفكيك التج���ارب ال ّنقدية املتبنية
ال�سو�سيو�/سيميائ���ي ،ينطلق من مب���د�أ قد تبنته
للمنه���ج ّ
(ال�سرد
يف �ضم���ن منهجها العلمي ،وهو �أنّ ال ّن�ص الأدبي ّ
الق�ص�صي) ال يتمت���ع بحيادية كاملة؛ لأ ّنه ي�ؤ�س�س معانيه
ال�سيميائية �صاحلة
يف �ضوء قوان�ي�ن املجتمع ،لذلك تكون ّ
لك����شف هذا الت�سن�ي�ن املعنوي املتناثر داخ���ل ال ّن�ص على
�شكل عالم���ات تظهر وجها جماليا وتخف���ي �آخر م�ؤدجلا
يتجذر يف ما وراء ال ّن�ص باجت���اه الواقع ،ولعل هذا الأمر
ه���و ال�سبب الرئي�س ال���ذي كان وراء التباي���ن يف منهجية
ال ّنق���اد ور�ؤيته���م لعامل ال ّن����ص على وف���ق مفاهيم املنهج
بال�سو�سيولوجية احلديثة،
ال ّنق���دي ال�سيميائي وعالقت���ه ّ
بو�صفهم���ا منهجني ما بعد حداثي�ي�ن ينزعان نحو ال ّن�ص
عل���ى وف���ق مكونات���ه الفنية وم���ا فيه من مع���اين ودالالت
حتيل ب�أ�سلوب مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل واقع خفي �أراده
جاءت املفاهيم متباينة
ال ّن����ص الق�ص�صي املدرو�س ،لذا ْ
(((

ينظر,امل�صدر نف�سه  41 :وما بعدها.
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امللخ�ص :
موجهة �إمنا
ينه����ض هذا البحث على فر�ضية قوامها جت ّذر املنظومة القيم ّي���ة يف الق�صة القطرية ال بو�صفها م�ضامني ّ
بو�صفه���ا ظاهر ًة خطابي ًة من مبد�أ تواترها وهيمنتها على الكتابة الق�ص�صية من زمن البدايات �إىل يومنا هذا ،مما يعني
ب����أن ثم���ة مواقف ُ
العتبارات ثقافية ما .وعلى ال ّرغم من تعدد الآراء واختالفها حول م�س�ألة
تطال هذا التّمركز حول القيم
ٍ
ال ّري���ادة بي���د �أن املالحظ طغي���ان الإ�شكال القيمي النا�شئ عن خماط���ر التّحوالت ّ
الطارئة مما ي����شي باخلوف من َجراء
انهي���ار املنظوم���ة القيمية �أو حتى حماولة تعديلها مما يعني تنازع ًا قيمي ًا بات يربز يف الق�صة القطرية املعا�صرة ،وال�سيما
يف �ضوء تي���ارات ما بع���د احلداثة الهادفة �إىل تبدي���د اخل�صائ�ص املمي���زة للمجتمعات ،ونق�ض �سردياته���ا ال ُكربى .فثمة
إرث تاريخي وديني واجتماعي ،هذا
خط���ر ٌيتح���د ُد ب�شيوع م�سلك التّال�شي للثقافة القائمة على منظومة قيمي���ة ت�ستن ُد �إىل � ٍ
باملح�صلة يقود �إىل َخرق الهوية ،وتبديد مالحمها ،كما �أنه ُ
يحمل خماطر يطال �إدراك ال ّذات الثقافية حلدودها املعرفية
وامل�سلك ّية ،وال �سيما لدى الأجيال التي تعني نتاج ًا ما بعد حداثي ،ومن هنا تلج�أ الثقافاتُ �إىل تبني خطاب «قيمي» بهدف
مقاوم���ة ُ�سلط���ة اخلطابات الطارئة مبا متتلكه م���ن قوة ُ
تتمثل باالنفتاح املعريف ،وتبديد احل���دود نتيجة �إحالل قيم رقم ّية
افرتا�ضي���ة ،باتت متتلك �سلط��� ًة تفوق �أية �سلطة �أخرى �سواء �أكانت �سلطة الأ�سرة� ،أم املجتمع� ،أم الدولة ،ف�ض ًال عن قدرة
القي���م اجلديدة على مناف�سة العقائد الديني���ة ،والأيدولوجية ما �أف�ضى �إىل تبني ا�سرتاتيجيتني خطابيتني :الأوىل �سكونية
ت�سعى �إىل �صون النموذج القيمي املميز للمجتمع ،والثانية دينامية تهدف �إىل تقوي�ض بع�ض القيم� ،أو ا�ستبدالها.
الكلمات املفاتيح:

اخلطاب -القيم -الق�صة -القطرية – املعا�صرة -الثقافة
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The value discourse in the modern Qatari story
problem and practice

Dr Rami Abu Shehab
Qatar University

rabushehab@qu.edu.qa

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�شكلة والفر�ض ّية
ينه�ض هذا البحث على فر�ضية قوامها جت ّذر املنظومة
موجهة
القيم ّية يف الق����صة القطرية ال بو�صفها م�ضامني ّ
�إمن���ا بو�صفها ظاهر ًة خطابي ًة ،وذلك م���ن مبد�أ تواترها
وهيمنتها م���ن زمن البدايات �إىل يومن���ا هذا ،مما يعني
ب�أن ثمة مواقف ُ
العتبارات
تطال هذا التّمركز حول القيم
ٍ
ثقافية ما .وعل���ى ال ّرغم من تعدد الآراء واختالفها حول
م�س�أل���ة ال ّري���ادة الت���ي يتنازعه���ا كل من ي���و�سف النعمة
وجمموعته الأوىل» بنت اخلليج  ،»1962و�إبراهيم �صقر
املريخ���ي وق�صته» احلنني» (((� ،1971أو حتى �أحمد عبد
امللك وق�صته «ذك���رى لن متوت»  1970التي يرى حممد
م�صطف���ى �سليم ب�أنها البداية احلقيقية للق�صة القطرية
تبع ًا لبع����ض اال�شرتاط���ات الفني���ة الواج���ب تو ّفرها(((.
ولك���ن املالح���ظ طغي���ان الإ�شكال القيم���ي الن���ا�شئ عن
خماط���ر التّحوالت ّ
الطارئة على املجتم���ع على كافة هذه
الق����ص�ص مما ي�شي باخلوف من َج���راء انهيار املنظومة
القيمي���ة �أو حتى حماولة تعديلها من قب���ل البع�ض ،وهذا
يعن���ي تنازع ًا قيمي ًا بات ُ
يتخذ وجاه ًة يف الزمن املعا�صر،
وال�سيم���ا يف �ضوء تي���ارات ما بع���د احلداث���ة الهادفة �إىل
تبديد اخل�صائ�ص املميزة للمجتمعات ،ونق�ض �سردياتها
ال ُكربى.
ثم���ة خطر ٌيتح���د ُد ب�شيوع م�سل���ك التّ�ل�ا�شي للثقافة
إرث تاريخي
القائم���ة على منظوم���ة قيمي���ة ت�ستن��� ُد �إىل � ٍ
وديني واجتماعي ،هذا باملح�صلة يقود �إىل َخرق الهوية،
وتبدي���د مالحمه���ا ،كما �أنه ُ
يحمل خماط���ر يطال �إدراك
ال ّذات الثقافي���ة حلدودها املعرفي���ة وامل�سلك ّية ،وال �سيما
لدى الأجيال التي تعني نتاج��� ًا ما بعد حداثي ،ومن هنا،
تلج����أ الثقافاتُ �إىل تبني خطاب «قيم���ي» بهدف مقاومة
(((
(((

ينظر كافود ،حممد ،الأدب القطري احلديث� ،ص .128 - 127
ي�ضيف �سليم ،حممد م�صطفى ق�صة عي�سى من�صور «اليتيم» تبع ًا لل�سبق
الزمني حيث �صدرت عام  .1960ينظر �صربي حافظ و�آخرون ،الق�صة
القطرية يف قطر ،بيبليوجرافيا �شاملة ودليل و�صفي حتليلي� ،ص .23

ُ�سلط���ة اخلطاب���ات الطارئ���ة مب���ا متتلكه من ق���وة ُ
تتمثل
باالنفت���اح املع���ريف ،وتبديد احل���دود نتيج���ة �إحالل قيم
رقم ّي���ة افرتا�ضي���ة ،باتت متتل���ك �سلط ًة تف���وق �أية �سلطة
�أخرى �سواء �أكانت �سلطة الأ�سرة� ،أم املجتمع� ،أم الدولة،
ف����ض ًال عن قدرة القي���م اجلديدة على مناف����سة العقائد
الدينية ،والأيدولوجية ما �أف�ضى �إىل تبني ا�سرتاتيجيتني
خطابيت�ي�ن :الأوىل �سكوني���ة ت�سع���ى �إىل �صون النم���وذج
القيم���ي املمي���ز للمجتمع ،والثاني���ة دينامي���ة تهدف �إىل
تقوي�ض بع�ض القيم� ،أو ا�ستبدالها.
ُي����شار �إىل �أن ع���دد ًا من ال��� ّدرا�سات النقدية قد �أتت
عل���ى �شيءٍ من هذا القل���ق القيمي حيث قاربته من خالل
توجهني :م�ضموين وفن���ي� ،إذ ر�أت يف القلق واال�ضطراب
�سم���ات مالزم���ة ّ
لل�شخ�صي���ة ،وال نعل���م �إن كان يق����صد
مرجعيتها الواقعي���ة �أم ال�شخ�صية الورقية «املتخيلة»(((،
ولكن���ه �أحيل يف كل الأح���وال �إىل خلل يف التكوين النف�سي
بحي���ث ُن�صحت ال�شخ�صي���اتُ ب�ضرورة االلت���زام بالقيم
الديني���ة ،وق���راءة الق���ر�آن به���دف اخل���روج م���ن امل�أزق
القيم���ي(((! ويف �سي���اق فني يرى كافود ب����أن ردود الفعل
الكتابية متثلت بطغي���ان االجتاهني الرومان�سي والواقعي
عل���ى امل�شهد الق����ص�صي ،ومن هن���ا ،تكم���ن �أهمية هذا
البحث من حيث �سعيه �إىل اكتناه اخلطاب الق�ص�صي عرب
النظر �إىل العوامل الثقافية امل�ؤ�س�سة كما اال�سرتاتيجيات
التي م ّيزت موقف الق�صة القطرية جتاه القيم.
الهدف واملنهجية:
يتغي���ا هذا البحث تو�صيف طبيع���ة اخلطاب القيمي،
وتوجهات���ه بالإ�ضافة �إىل ر�صد مرجعياته ،وحتليل �أبعاده
الوظيفية التي ي�سعى املبدعون �إىل بثها عرب املتخيل الفني
م���ن خالل االتكاء يف املق���ام الأول على نظرية اخلطاب،
ومفهومه بالتجاور مع املمار�سة الثقافية بو�صفها ظاهرة
(((
(((

ينظر كافود ،حممد ،و�آخرون ،الق�صة الق�صرية يف قطر� ،ص .96-91
ينظر املرجع ال�سابق� ،ص .٦٩
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اجتماعي���ة ثقافي���ة ،لك���ن هذا ال مين���ع م���ن الإ�شارة �إىل
ت�أثريات جتذر اخلطاب القيمي يف دور وعظي رمبا يحيف
على اجلماليات املنوطة بالأدب .ال بد من الإ�شارة �إىل �أن
ال���درا�سة �سوف تن�أى بنف�سها عن تتب���ع القيم �أو حماولة
ر�صدها ،فهذا ما ال تدعي���ه لكون هذا النهج ينطوي على
درا�سة امل�ضام�ي�ن ،يف ح�ي�ن �أن عنايتنا تتج���ه �إىل اختبار
تن���ازع القيم التي ُي�سعى �إىل تثبيت بع�ضها �أو على العك�س
خلخته���ا� ،أو خرقها ،ورمبا ا�ستبداله���ا تبع ًا لتعالق هاتني
اال�سرتاتيجيت�ي�ن بالن����سق الهوياتي الثق���ايف القائم على
مرجعيات �أيدولوجية م�سترتة.
وم���ع �أن هذا البحث ،يعم���د �إىل اعتماد مبد�أ حتليلي
عمودي لفهم ظاهرة التن���ازع يف ت�شكل اخلطاب القيمي
غري �أنه ي�ست�أن�س �أي�ض ًا باملبد�أ الأفقي الذي ُي�سوغ بالرغبة
يف اكتن���اه القيمي ،وحتوالته الزّمني���ة عرب االعتماد على
عين���ات ق�ص�صية ت�شكل جمتمعة اخلط���اب الذي ينه�ض
عل���ى ميكان���زمي التواتر واالن�سج���ام �أو التناق����ض �ضمن
البنية العامة للق�ص�ص ،وجتنب حتليل الق�ص�ص بو�صفها
وحدات �سردية منف�صلة.
�أوال :القيم :الإ�شكالية واحلدود:
تُبح���ث القي���م يف ال���درا�سات احلديث���ة م���ن خ�ل�ال
ما يع���رف بالأك�سيولوجي���ا  Axiologyو�أ�صل الكلم���ة
يعود �إىل م�صدرين :يوناين ،وفرن�سي((( ،وهو العلم الذي
ُيعن���ى بدرا�سة طبيعة القيم ،وتقديره���ا� ،أو الأ�شياء التي
ينظر لها باعتبارها ذات �أهمية� ،أو ما هو جدير بالبقاء،
عال((( ،مع �إ�شارات
�أو ال ّثم�ي�ن(((� ،أو التي ترتبط بتقدير ٍ
�إىل التكوين املعياري للقيم التي ت�شمل الأخالق واجلمال
((( ينظرhttp://www.dictionary.com/browse/axiology ,

(((

ينظر مو�سوعة �ستانفورد الفل�سفية:

Schroeder, Mark, «Value Theory», The Stanford Encyclopedia 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
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وال�سيا�سة وال ّدين كما تذهب مو�سوعة �ستانفورد
واملجتمع ّ
الفل�سفية (((.
تنظ���ر ال ّثقاف���ة العربية �إىل القيم م���ن منظو ٍر قريب
ال�صل���ة ملا يوج���د يف الثقاف���ة الغربية ،فالكلم���ة م�أخوذة
ّ
من اجل���ذر الثالثي قوم ،والقيام ،وم���ن معانيها الثبات،
َوالجْ َ ْم��� ُع ُق َّو ٌم َو ِق َّي ٌم ،والقيمة ثم���ن ّ
ال�شيء ،واال�ستقامة...
القائم بالدين امل�ستم�سك ب���ه ،والثبات عليه ،ومنه �أي�ض ًا
ذلك دين القيمة� ،أي دين الأمة القيمة باحلق(((ُ .يالحظ
م���ن هذه املعاين ب����أن القيم تت�صل مبلمح�ي�ن :الأول ملح
معياري (املثمن) ،والثاين �إجرائي (الثبات) ،وكما يذكر
العوا ف����إن اللغة العربية تنظر �إىل ه���ذه القيم من خالل
مرجعيته���ا الدينية التي تقوم عل���ى اال�ستقامة ،فال جرم
�أن ترتب���ط مبعاين «الع���زم ،واملحافظ���ة ،والإ�صالح»(((،
وبذلك تب���دو �أقرب �إىل ن�سق �سك���وين معياري� ،أخالقي،
فالقي���م من معانيها اال�ستقام���ة واالعتدال ،وهذا يتطلب
�أن تلت���زم مب�سار ٍيتوافق عليه املجتمع بو�صفها �شيئ ًا ثمين ًا
ما يحملن���ا �إىل االعتقاد ب����أن ثمة متحور ًا ح���ول ال ّثبات،
ورف����ض اخلروج عن ن�سق معياري ،توافق عليه « املجموع»
 اجلماعة  -املجتمع  -القوم  -الأمة -القبيلة.لق���د تع���ر�ضت القي���م بتكوينه���ا الأخالق���ي �إىل ع ّدة
حت���والت ،فالع���امل قدمي��� ًا كان من�شغ ًال بتف����سري املوجود
وج���ه الفل�سفة وجه ًة
امل���ادي �إىل �أن ج���اء �سقراط ال���ذي ّ
�إن�ساني��� ًة حيث كان���ت القيم والأخالق منث���ورة يف احلكم
والأ�شع���ار والأمثال((( ،غري �أنه���ا مل تتخذ طابع ًا منهجي ًا
بطابع
�إلاّ عل���ى �أيدي �أفالطون و�أر�سطو اللذين بحثا فيها ٍ
منهج���ي ،ف���الأول نظر له���ا من منظ���ور الأث���ر الوظيفي
الأخالقي كما يف كتابه اجلمهورية ،يف حني �أن الثاين قد
(((
(((
(((
(((

ينظر مو�سوعة �ستانفورد على الرابط ال�سابق.
ينظر ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة «قوم»� ،ص .227-224
العوا ،عادل ،العمدة يف فل�سفة القيم� ،1986 ،ص .35
رابوبرت� ،أ� .س ،مبادئ الفل�سفة� ،ص .47
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اتخ���ذ موقف ًا مناق����ض ًا متام ًا حيث بدا �أك�ث�ر ا�ستجابة ملا
نعته ومل بليك بحزب ّ
ال�شيطان (((.
يرى البع����ض ب�أن القي���م بتكوينه���ا الأخالقي يت�صل
بتحقي���ق ال�سعادة ،غ�ي�ر �أن هذا �أثر م�ؤق���ت ،وال�سيما �أن
الفل�سفة تنظ���ر لها من وجهة ارتباطه���ا باحلق((( .ولعل
ال ّتج���اذب يف حتديد العامل امل�ؤث���ر يف القيم ،قد انعك�س
على �آراء مدر�ستني فل�سفيتني ،فالرواقيون كانوا ين�شدون
ما رف�ضه �سقراط من االعتداد بامل�أثور ،والر�أي العام �إىل
�أهمي���ة �إح���كام العقل والف�ضيلة ،يف ح�ي�ن �أن الأبيقوريني
ال�سكينة
ق���د ث ّمنوا مبد�أ اللذة (امل�س�ؤول���ة) التي تنتج من ّ
وال��� ّر�ضا وجت���اوز الل���ذة الوقتية ((( .لق���د احتدم اجلدل
م���ع انت����شار الدي���ن ودعوته الأخالقي���ة ،غ�ي�ر �أنّ مغاالة
الكني����سة يف �أوروب���ا بالإعالء من املظاه���ر والأ�شكال قد
دف���ع �إىل مغادرة هذا النهج نح���و تبني الأخالق احلديثة
التي ت�أ�س�ست عل���ى يد مارتن لوثر حيث جعلها �أقرب �إىل
الواقعي���ة ،ولتعود مرة �أخرى �إىل الروح الفل�سفية((( .ويف
الع�صر احلدي���ث ن�شطت درا�سات كانط وني�شته وهيجل،
وغريه���م بغية اختب���ار املج���ال القيمي ،يف ح�ي�ن ا�ستمر
هذا البح���ث يف القطاعات الإن�شائي���ة املعا�صرة يف متون
كل من جولي���ا كر�ستيفا ،وجوديث بتلر ،ومارثا نو�سباوم،
وج هيل�س ميلر ،وبوجه خا�ص �ضمن ما يعرف باجتاهات
ما بع���د البنيوية وما بعد احلداثة((( ،وه���ذا يقربنا �أكرث
من �أثر القارئ (الإن����سان) يف تقدير املق�صد القيمي يف
الن�ص �أو احلياة تبع ًا لت�ص ّوره اخلا�ص.
(((
(((
(((
(((
(((

هارفام ،جيفري جالت ،الأخالق والنقد الأدبي ،مو�سوعة كمربيدج القرن
الع�شرون املداخل التاريخية والفل�سفية والنف�سية� ،ص .537
ينظر رابوبرت ،مبادئ الفل�سفة� ،ص .48
ينظر املرجع نف�سه� ،ص .50-49
ينظر املرجع نف�سه� ،ص .51
ينظر

Shady E. Cosgrove, Literary ethics and the novel; or, can the
novel save the world? University of Wollongong, 2007, p1.

لق���د بينا �سابق ًا ب�أن ثمة موجه���ات ينه�ض به جمموع
كلي� ،أو عقل جمعي ،يتوافق على بع�ض القيم التي تت�صل
يف معظمه���ا مبنحى �إن�ساين يتّ����صل بالتّقدير ملا هو قائم
ومنجز ،عالوة عل���ى ارتباطه ّ
بال�شرط الأخالقي ،فطلب
العل���م بو�صفه قيمة يت�صل بنوعني من الأخالق :الأخالق
املذموم���ة ،والأخ�ل�اق املحم���ودة كما يذكر الغ���زايل(((.
وهك���ذا تطف���و مع���اين الثب���ات عل���ى املحم���ود ،ومدافعة
التحول عنه .ولكن ثمة �أ�سئلة تتمحور حول ن�سبية املحمود
واملذموم ،ما ينقلنا �إىل القيم ال ّذاتية والقيم املو�ضوعية،
فالأوىل تت����صل مب�صالح الإن����سان و�أهوائ���ه ،يف حني �أن
الثانية مطلقة تتعاىل على الأهواء وامل�صلحة ّ
ال�شخ�صية،
�أي �أنه���ا تت�ضمن قيمتها يف باطنها ،فال تتبدل مع الزمان
ال�سابقة ،يحملنا �إىل
واملكان((( .ولعل ال ّت�أمل يف املعطيات ّ
التّ�سليم بهيمنة املعيارية والثبات على القيم املطلقة ،وهو
�أمر تتوافق عليه �أغلب املنظورات الفل�سفية واالجتماعية،
ولكن من الذي يقرر ذلك؟ هذا ال�س�ؤال يقودنا �إىل منحى
ج���ديل ،فقيم كالقناع���ة والع���دل ،والأمان���ة ،وال�صدق،
والتعاطف ،والوطنية ،وغريه���ا رمبا تتعار�ض مع بع�ضها
بع����ض ًا تبع ًا للمنظور ،ومن ذل���ك «احلرية» التي تع ّد قيمة
مق���درة �إن�ساني��� ًا ،ولكنه���ا ح�ي�ن تت����صل مبطالب���ة املر�أة
بحريته���ا ،وحقه���ا بالعمل� ،أو ال���زواج� ،أو احل���ب ،ف�إنها
تتح���ول �إىل قيم���ة �سلبية م���ن منظور بع����ض املجتمعات،
وذل���ك لكونه���ا تنتق�ص من احلي���اء ،واحل�شم���ة� ،أو رمبا
لأنها تن���ال من ذكورية الرجل القائم���ة على طاعة املر�أة
لزوجه���ا� ،أو لقي���م جمتمعها ،وه���ذا ين�سحب �أي����ض ًا على
تقدير امل���وروث بو�صفه قيمة ترتب���ط بالهوية التي ينبغي
�أال تتع���ر�ض لالنتهاك بفعل ممار�سات احلداثة التي يرى
البع����ض ب�أنها الو�سيلة املثل���ى للنهو�ض باملجتمع ،وحتقيق
التق���دم احل����ضاري .ومع الإقرار ب����أن ثمة قيم��� ًا مطلقة
(((
(((

ينظر الغزايل� ،إحياء علوم الدين� ،ص.9-8
ينظر املو�سوعة العربية:
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كالعدل بيد �أن ذلك ال يعني عدم وجود قيم �أداتية تت�صل
بالف���رد ورغبات���ه((( ،بحيث تتع���ار�ض مع قي���م املجتمع،
�أو الن����سق الثقايف املهمني ،ومنه���ا الطموح (الأنثوي على
�سبيل املثال؛ وهكذا ن�ستنتج ب�أن القيم ن�سبية مهما حاولنا
�أن ن�ؤطرها كونها تخ�ضع ل�سياق جيوثقايف.
ه���ذا اجل���دل غ�ي�ر املنجز ح���ول القي���م دف���ع بع�ض
ال���دار�سني الغربي�ي�ن �إىل �إحال���ة الأمر برمت���ه �إىل مبد�أ
الإلزام� ،أي مبعن���ى اال�ستجابة للقانون((( بهدف الف�صل
بني هذه االختالفات اجلوهرية يف تقييم القيم وارتباطها
بامل�سل���ك الأخالق���ي الواج���ب اتباع���ه ،ولكن ه���ذا يبقى
منظ���ور ًا غربي ًا ،يف ح�ي�ن �أن الثقافة العربي���ة ت�ستند �إىل
منظومة قيمية �شدي���دة التعقيد ،كونها حتتفي باملوروث،
وال ّديني ،والأع���راف والتقليد والعادات ،وهذا ما يجعلها
ذات منح���ى مع ّق���د ،وبوجه خ���ا�ص حينم���ا ت�صطدم مع
النزعات التجديدية التي طالت العقل العربي الأخالقي،
والتي ميكن �أن ت�شكل خطر ًا على بع�ض القوى وال�سلطات
التي تخ�شى القيم اجلديدة القادرة على تقوي�ض هيمنتها،
ونزع بع����ض امل�صالح فم���ا وجودنا و�أن�شطتن���ا � -شئنا �أم
�أبينا � -سوى وجود قيمي �أخالقي((( ،فال عجب �أن تظهر
�سمات التن���ازع القيمي بني ممثلي ه���ذه االجتاهات تبع ًا
لتعدد التف�سري الثقايف ،وتكوينه.
حتديات احلداثة وما بعدها  
ثاني ًا :القيمّ ...
ب���د�أت مراجع���ة القي���م ومتو�ضعه���ا يف الأدب م���ن
الأربعينيات ،وبوجه خ���ا�ص حينما حتدث فرانك ليفي�س
عن «التقاليد العظيمة» داعي ًا �إىل فلرتة الأدب الإجنليزي
(((
(((
(((

ينظر املكي ،ه�شام� ،س�ؤال القيم يف العلوم االجتماعية يف احلاجة �إىل منهج
جديد ،يف كتاب �س�ؤال القيم ب�صيغ متعددة� ،،ص .28
ينظر جالت ،جيفري ،مو�سوعة كمربيدج� ،ص .535
ينظر
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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-englishliterature-essay.php?cref=1%3E.?cref=1>.
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م���ن القيم الأخالقي���ة الثابتة لكونها مل تع���د �صاحلة(((،
ولكن هذا اتخذ توجهات جديدة بعد �شيوع ما بعد احلداثة
الت���ي �سع���ت �إىل هدم املنظوم���ات الثقافي���ة ،وتفكيكها،
وم���ع �أن الق����صة القطري���ة مل تلج����أ ملناق����شة �إ�شكاليات
ك�ب�رى� ،أو �إىل تق���دمي �سردي���ات ذات طاب���ع مركزي� ،إال
�أنه���ا ت�أثرت باملناخ الكوين ال�ساع���ي للتخل�ص من القيود
القدمية ،ويف الوقت عين���ه بدت �شديدة االرتباط بالبيئة
املحلي���ة التي يعرفها الإن�سان متام املعرفة .الق�صة �أقرب
�إىل خط���اب جمتمعي بات ي�ست�شع���ر �أفعا ًال من االغرتاب
نتيجة التّحوالت الت���ي يفر�ضها الزمن ،وحتدث نوع ًا من
الفو�ضى التي ت�ستوجب كتاب���ة قيمية تلج�أ لها املجتمعات
بغي���ة اكتن���اه املع�ضلة الأخالقي���ة التي تنت���ج بفعل افتقاد
النظ���ام((( ،وبوجه خ���ا�ص مع العومل���ة ال ّداعية �إىل عامل
متع���دد الأبعاد ،وال �سيما مع وجود وعي جمعي� ،أو متخيل
ذهني م�سكون باملبد�أ الأخالقي.
على الرغم من �أن قراءتنا الأركيولوجية ،قد �أنتجت
كيانات من املعنى الناه�ض على « التثمني» ،ولكن نتاجات
ما بع���د احلداثة قد قلبت هذه الظاهرة ر�أ�س ًا على عقب،
فالقي���م التي لطامل���ا اعتنت باجلمال واخل�ي�ر ،والأخالق
ق���د �أ�صبح���ت ت�ساوي ب�ي�ن القبح اجلمال عل���ى حد �سواء
بو�صفهما نتاج عاملنا احلقيقي ،كما التحول احلتمي ،فال
عج���ب �إذن �أن حتتفي متاحف الفن بالأ�شرطة الال�صقة،
والقط���ط امليتة ،والك���را�سي ،والأل���وان ال�سوداوية ،وغري
ذل���ك م���ن متعلق���ات ما بعد احلداث���ة ،فاملتح���ف مل يعد
متح���ف الفن���ون اجلميلة �إمن���ا متحف الفن���ون احلديثة،
فتقدير القيم املطلقة بات من خملفات املا�ضي.
ي����شار �إىل �أن الفل�سف���ة تنه�ض عل���ى ثالثة علوم هي:
الوج���ود ،واجلم���ال ،والقي���م ،وجميعه���ا �أم����ست جم���ا ًال
مرتب���ك ًا م���ع ال ّتح���والت النا�شئة الت���ي �صاغ���ت الإن�سان
(((

(((

ينظر الرابط ال�سابق.
ينظر الرابط ال�سابق.
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املع���ا�صر ،وانطالق��� ًا من ه���ذا ال ّتغ�ي�ر ت�ش ّكل���ت نتاجات
لرتمي���م املنظوم���ة القيم ّية من التّ�ل�ا�شي عرب اخلطاب،
وال�سيم���ا الأدبي الذي لطاملا �شابت���ه النزعات الأخالقية
والوعظية ،بل �إن هنالك من يع ّد الأدب م�شروع ًا �أخالقي ًا
بامتي���از ((( ،ولكن لوح���ظ �أن اال�ستهالك املبالغ فيه نحو
تقدير القي���م رمبا ُيخرج الأدب عن بع����ض اال�شرتاطات
املعرف ّية والفنية التي توا�ضعت عليها ال ّدرا�سات اخلا�صة
ب���الأدب (علم اجلمال) ،وبوجه خا�ص يف ت�شكيل الن�ص،
وه���ذا ما يحيلن���ا بطريقة �أو ب�أخ���رى �إىل جزئية املواءمة
ب�ي�ن املقا�صد والنماذج الفنية التي تع ّد من �أهم الق�ضايا
ال�سياقات النقدي���ة ،وقوامها التّعار�ض
التي اخت�ب�رت يف ّ
القائ���م بني الإمتاع والفائدة ،بيد �أن هذا امل�ستوى يع ّد يف
املرتبة الأدنى �ضمن توجهاتنا البحثية.
ثالث ًا :االرتباك احل�ضاري  
م���ن �أج���ل الوق���وف عل���ى املوق���ف القيم���ي ال بد من
اكتناه املعاجلة املعرفي���ة املتعلقة مبعنى اخلطاب القيمي
يف الق����صة م���ن منطل���ق �أن اخلطاب يف النق���د وال ّدر�س
الثقافيني ،يعني الإحاطة ّ
بالظروف واحليثيات التي ت�ؤثر
عل���ى �إنتاج الن�ص باخت�ل�اف متظهرات���ه ،ومنها الق�صة
الت���ي تُعنى ب�شكل مب���ا�شر بالعوامل التي ت�صوغها ،ومنها
عوامل اقت�صادي���ة واجتماعية و�سيا�سي���ة ،بالإ�ضافة �إىل
وال�سلط���ة للتحقق من املعن���ى االجتماعي،
عامل���ي القوة ّ
والقيم���ة املنوطة به((( .املن����شود يف هذا ال�سياق «الن�ص»
باعتب���اره ً
فع�ل�ا خطابي��� ًا ينطوي عل���ى بي���ان �أو ممار�سة
اجتماعي���ة ،حتتفي بظواهر ال ّتح���ول والتغري تبع ًا لعوامل
متع���ددة؛ ولهذا ينبغي اكتناه الق�صة الق�صرية القطرية،
وموقفه���ا اخلطاب���ي املعل���ن جتاه ه���ذا التغ�ي�ر يف البنى
احل�ضاري���ة العميق���ة م���ن منطل���ق �أن الق����صة القطرية
(((
(((

ينظر جيفري جالت هارفام ،مو�سوعة كمربيدج� ،ص .535
ينظر
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نت���اج ح�ضاري يت����سم بتعالقه امل�ستمر م���ع الظرف الذي
ال�سبعيني���ات �أفعا ًال من
�أنتج���ه ،حيث �شهدت قطر من���ذ ّ
الإبداع الق�ص�صي الهادف �إىل التعبري عن قلق جمتمعي
نا�شئ� ،أو رمبا ذاتي -تعانيه الذات املبدعة نتيجة القيم
املوروث���ة ،و�أثرها الثق���ايف -ولكن املوق���ف مل ينجز بعد،
فاملجتم���ع مل يع���د ذاك املجتم���ع امل�أل���وف� ،إمن���ا هو نتاج
ع���امل �آخر .و�إذا كانت امل�ؤثرات االجتماعية واالقت�صادية
قد طغت على الكتاب���ة الق�ص�صية ،غري �أنها بقيت فاعلة
حت���ى يومنا ه���ذا ،فاملجتمع والتعب�ي�ر مالزمتان ،غري �أن
بينهم���ا �أمر ًا ال يبدو ً
قاب�ل�ا للم�ساومة علي���ه ،ونعني تغيرّ
���ال (ديني –
القي���م� ،أو تبدله���ا الرتباطه���ا بخطاب متع ٍ
ثقايف – اجتماعي) ،وهو ما ي�شكل املنظومة القيمية التي
ت����شكل مظهر ًا يت�صل بالهوي���ة التي تت�أ�س�س على مكونات
عميق���ة ،ال ميك���ن القب���ول بتعر�ضه���ا لالنته���اك نتيج���ة
الط���ارئ الثق���ايف اخلارج���ي� ،أو نتيجة االت����صال بتعدد
ثق���ايف عرقي جلماعات جلبت قيمها اخل���ا�صة� ،أو قامت
بت�صديره���ا ،ولكن هذا ي�أتي بالتزامن م���ع �إعادة النظر
يف بع����ض القيم (الداخلي���ة) بو�صفها قيم ًا تت�صل ببع�ض
مم���ار�سات الهيمنة ،والتّخلف ،والكمون يف املا�ضي ،وبني
هذا وذاك ،نتج خطاب جديل ق�ص�صي يتلم�س هذه القيم
(اخلارجية والداخلية) يف حماولة منه لتكري�س النموذج
احلكائ���ي للتنبيه �إىل هذه التّحوالت� ،أو لنبذ بع�ض القيم
املوروثة ،والتي ال ت�ستقيم م���ع التّ�صورات اجلديدة لعامل
منفتح ي�سع���ى �إىل �إطالق طاقات االنفت���اح االقت�صادي،
ٍ
والتّعليم ،وحرية املر�أة ،وهذا مبجمله قد �أفرز جد ًال حول
املنظور القيمي ومعناه.
�إن االطالع على الق����ص�ص املمثلة خلطاب البدايات
�أو النم���وذج الت�أ�سي����سي �سيلح���ظ ب�أنه���ا نتج���ت بفع���ل
م�سوغ���ات قيمي���ة جعلتها �أق���رب �إىل الوع���ظ والإر�شاد،
�أو لعلها كانت م�شغولة بخط���اب رثائي لقيم بد�أت تنهار.
فالتح���ول يف �أ�شكال املدين���ة ،واالنفت���اح االقت����صادي
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ق���د �أف����ضى �إىل مغ���ادرة بع�ض القي���م ،ومنه���ا منظومة
قي���م اال�ستقام���ة ،وامل�س�ؤولية ،وهي قيم تناق����ض ال ّرغبة
باالنفت���اح ،وتكوين �أمناط من احلي���اة ،تعتمد مبد�أ اللذة
كم���ا ُيعتقد -مما يبعث على خل���ق عواقب نتيجة تفتيتال�صحي���ة� ،أو ّ
ال�شرعية ،وهنا تبدو
العالقات االجتماعية ّ
الإ�شكالي���ة يف ق���راءة خارط���ة ه���ذا ال ّتح���ول ،وما ميكن
�أن تخت�ب�ره الق�صة الت���ي على ما يبدو ق���د ان�شغلت بهذا
اجلانب ،وه���ذا ُيعلل بك���ون الثقافة املنتج���ة ،ت�ستند �إىل
ت���راث قيمي �إ�سالمي �شديد التّعمق ،عالوة على منظومة
م���ن الأع���راف والتقالي���د الرا�سخ���ة التي تكم���ن يف بنية
جمتمعي���ة ،تقدر النظ���ام القبلي ،وتقدمه عل���ى ما �سواه
م���ن الأنظمة املجتمعي���ة الأخرى ،زد على ذل���ك الأثرين
ال�صحراء والبادية ،والبحر
البيئي ،والتاريخي لثقاف���ات ّ
والت���ي تف���ر�ض نهج��� ًا ثابت ًا للتعاط���ي مع ال��� ّذات والآخر،
وه���ذا مما يعني �أن ثمة تزحزح��� ًا يف التكوينات املرجعية
الت���ي ب���د�أت تتع���ر�ض لبع����ض االن�شقاق���ات واالختالالت
على م�ست���وى ات�صال الأجي���ال اجلديدة به���ذه املنظومة
املتما�سكة.
ال �شك ب�أن هنال���ك خوف ًا من القيم الطارئة ،وعاملها
املتعدد ،ومن هن���ا بالتحديد ا�ضط���رت الق�صة القطرية
�إىل ول���وج هذا املخا�ض عرب اجتاه���ات تتخذ من اخلوف
القيمي معاجلة تتحدد مبحاول���ة �صون املنظومة القيمية
من التال�شي نتيجة االرتياب بالقيم اجلديد ،مع حماولة
تكري����س املنظوم���ة املوروث���ة بو�صفه���ا منوذج���ا هوياتيا
مميز ًا ،يف ح�ي�ن �أن هنالك تيار ي�سعى �إىل تقوي�ض بع�ض
القيم التي ال تنه�ض عل���ى مرجعيات حقيقية� ،إمنا ينظر
له���ا عل���ى �أنه���ا نتاج جمتم���ع قمع���ي� ،سلط���وي يكمن يف
املا�ضي ،ولكن هل ثمة جمال خلطاب متوازن؟

�أو �أحم���د عب���د املل���ك -بتخطيط قيمي جع���ل من الن�ص
جم���ا ًال للتنبي���ه والتّحذي���ر ،وقوامه ب�أن املجتم���ع امل�ألوف
مب���ا ي�ستند �إليه م���ن « قيم ثمينة» ب���ات جما ًال لالخرتاق
واالنته���اك تبع��� ًا لالنفت���اح ،وتداعيات���ه نتيج���ة الوف���رة
االقت�صادية ،وبهذا ف�إن الق�صة القطرية قد بد�أت معن ّية
باملنح���ى املجتمعي القيم���ي ّ
الظاهر ،ولكن���ه �أيديولوجي
الباط���ن .فالق�صة القطري���ة ذات طبيعة قلقة من فقدان
املنظوم���ة القيمي���ة نتيج���ة التّوج�س من ف����ضاء الآخر...
اخل���ارج� ،أو العامل الذي يقع خ���ارج احلدود ،فنظرة �إىل
ه���ذه الق�ص�ص يك�شف عن منظ���ور ما�ضوي ،ينه�ض على
معيارية قيمية ات�سمت بتوافق جمعي ،فيو�سف النعمة كان
ُيعنى بنقد التحول الأخالقي للفرد نتيجة املف�سدات التي
تنتم���ي �إىل (اخلارج) ،فج���اءت ق�ص�صه معربة عن هذا
الت�سنني املبا�شر م���ن حيث تو�صيف تداعيات التخلي عن
القي���م ،وما ميكن �أن ينت���ج عن ذلك من تداعيات كما يف
ق�صة «بنت اخلليج» التي ت�صف مفا�سد الطبقة الغنية يف
الربع الأخري من القرن الع�شرين ،وهذا ما يكاد ين�سحب
على �سائر ق�ص�ص املجموعة((( .يف حني جند �أن ق�ص�ص
املريخي عالقة بالتكوين املا�ضوي بو�صفه قيمة مثمنة عرب
مقاومة التحول نح���و عامل متحرك ،ففي ق�صة «احلنني»
يع���ود الأب « العجوز» �إىل بيتة ليواق���ع حنينه للبيت الذي
يعن���ي قيمة �أ�صال���ة يخ�شى من �أن تتع���ر�ض للخرق املمثل
برغبة الأوالد يف اخلروج من البيت((( ،ولكن هذا املنحى
امل���ا�ضوي القائ���م على الرغبة باالرت���كان �إىل عامل قيمي
م�أل���وف ،يظهر �أي�ض ًا يف ق�صة �أحمد عبد امللك التي ي�شي
عنوانها مبنحاها امل���ا�ضوي « ذكرى لن متوت»((( ،والتي
ت�ستن���د �إىل ق����صة طف���ل يظلل���ه الغياب بع���د �أن تقطعت
به �سب���ل احلياة بغي���اب الأم والأب ،وهك���ذا يالحظ ب�أن
ثم���ة منحى رمزي��� ًا يف هذه الق�ص�ص ينه����ض على تثمني

ان�شغل���ت الق����صة القطري���ة منذ بواكريه���ا الأوىل -
�سواء تلك التي خطها يو�سف النعمة� ،أو �إبراهيم املريخي،

(((
(((
(((

رابع ًا :االرتياب الكامن
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املا�ضي ،ونبذ اخلارجي (احل���ا�ضر -التغري -امل�ستقبل)
حيث يكمن يف الالوعي خوف من املجهول.
الناظر �إىل خطاب الربع الأخري من القرن الع�شرين
�سيج���د ب����أن الكتاب���ة القيمي���ة ب���دت معني���ة باجلوان���ب
العاطفي���ة املت�صلة باحلب� ،أو الزواج ،كما العالقات غري
امل�شروع���ة كاخليانة ،والعب���ث -وبوجه خا�ص الذكوري-
وم���ا �إىل ذلك من متحور حول الن����سق الأخالقي املهيمن
على كتابات بع�ض الق����صا�صني ،وك�أن ثمة منتج ًا وعظ ّي ًا
ينذر بتداعيات الف�ساد الناجت عن الرثاء املادي ،والتنكر
لقي���م امل�ؤ�س�سة الأخالقي���ة (املجتمعية) ،مبا فيها الزواج
(ثنائي���ة الأنثى والذكر) ،املكان ،امل���وروث ،ولهذا �سنجد
�أن عدي���د الق����ص�ص التي كتبها كل م���ن املريخي ،ت�ستند
�إىل ه���ذا الن�سق ،ومنها عل���ى �سبيل املثال ق�ص�ص تتناول
ال���زّواج م���ن امر�أة لع���وب� ،أو افتق���ار بع����ض الكتاب �إىل
الأمان���ة الأدبية ،عالوة على �شي���وع العقاب الإلهي نتيجة
خطيئة كما يت����ضح يف» ق�صة ندم» .الندم عينه يتكرر يف
العديد م���ن جماميع الق�ص�ص ،ومنها عل���ى �سبيل املثال
ق����صة «نالت ج���زاء ما فعلت» لعائ����شة �إبراهيم القا�ضي
التي حيث تعاقب املر�أة نتيجة زواجها من زوج قريبتها(((،
بالإ�ضاف���ة �إىل ق�صة دالل خليفة « ه���ذا اخلمي�س» �ضمن
جمموع���ة « اخليل وف�ضاءات البنف����سج» ،وغريها الكثري
من الق�ص�ص التي تتناول هذا امل�ستوى(((.
ال �شك ب����أن ثم���ة نق���د ًا قيمي��� ًا ،ي�شغ���ل املريخ���ي يف
ق����ص�صه ،ويتوف���ر عل���ى ت�شكيل���ة م���ن اخلطاب���ات التي
تب���دو �أق���رب �إىل ر�سائل مب���ا�شرة للمتلقي ،فف���ي �إحدى
جمموع���ات املريخي «املرود يف املكحل���ة» عناية باجلانب
القيم���ي ،ومنه���ا احلن�ي�ن �إىل امل���ا�ضي ،ونب���ذ اال�ستهتار
العاطف���ي ،كما ه����شا�شة احلب ،و�شيوع �أح�ل�ام اليقظة،
(((
(((

ينظر حافظ� ،صربي ،الق�صة الق�صرية يف قطر� ،ص .446
تهيمن هذه الثيمة على النتاج الق�ص�صي القطري ب�شكل كبري بحيث ال تكاد
تخلو جمموعة من هذا التو�صيف ،ومنها ق�ص�ص لكلثم جرب ،ووداد الكواري،
وحممد الباكر ،و�شمة الكواري ،وحم�سن الهاجري ،وح�صة العو�ضي ،غريهم
الكثري.

و�أخ�ي�ر ًا م�شاعر الندم نتيجة ارت���كاب اخلطايا((( ،ولعل
ه���ذا ي�أت���ي ا�ستجابة خلط���اب قيمي بامتي���از ،ولكن هذا
يربر بن����سق جمتمع���ي مرت���اب� ،أو بنية جمتمعي���ة بد�أت
تت�شكل مع اخلوف من �شيء ينذر بالدمار القيمي .ي�ستمر
(((
الن�سق عين���ه يف جمموعة املريخي الأخرى « التجربة»
التي تبدو بيان��� ًا تعليمي ًا ،ي�ستهدف تلقني املراهقني بع�ض
القيم عرب لغ���ة �أبوية بطريركية ،ومنه���ا حتذير الفتيات
م���ن احلب قبل الزواج كون هذه املم���ار�سة نتاج جمتمعي
«�إعالم���ي» مف�سد ،وال�سيما م���ع الرتويج لها عرب التلفاز،
وغريه من و�سائل الإعالم ،وحتى الأدب.
يف خط���اب البداي���ات ثم���ة منح���ى يتلخ����ص بنظرة
ما�ضوية� ،أو تثم�ي�ن املا�ضي باعتباره حافظ��� ًا لقيم الع ّفة
واال�ستقام���ة ،كما رف����ض لقيم التحول ع���ن مبادئ وقيم
ديني���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل قي���م ت�ستند �إىل مرج���ع هوياتي،
كما ثمة خوف م���ن امل�ستقبل الغام�ض بو�صفه فعل تهديد
للمنهج القيمي ،غري �أن هذا امل�سلك مل يتوقف على ال ّرغم
م���ن التقادم الزمن���ي ،فما زال���ت ثمة كتاب���ات معا�صرة
تنته���ج النهج عينه� ،إذ ي�ستم���ر مع جمموعة من الكتابات
الق�ص�صي���ة جمموعة �أحمد عبد امللك «نوافذ على �شرفة
ال�صادرة عام ((( ،2014فعلى ال ّرغم من حداثة
ال���روح» ّ
الإ�صدار بيد �أنه ي�شي مبزاج قيمي خمتلط تبع ًا النعكا�س
احلا�ضر وتعقيداته ،كما انفتاحه الالحمدود.
تنطوي «نوافذ» على �إ�شكالي���ات قيمية �أ�شبه بلوحات
م�شهد ّية ب�سيطة للأزمة القيمية التي يعاين منها املجتمع
مبا يف ذلك قي���م الوفاء ،والأمان���ة ،والإخال�ص ،والعفة،
والثقة ،واحلوار بني الزوجني ،كما الثقافة العاطفية ،وهي
يف معظمه���ا تت�صل مب����ؤ�س�سة الزواج (الرج���ل واملر�أة)،
م���ع �إ�شارات �إىل الف�ساد يف بع����ض العائالت نتيجة غياب
(((
(((
(((

ي��ن��ظ��ر ت���و�صي���ف ال����ق�����ص�ص يف ح���اف���ظ� ،صربي ،ال���ق����صة ال���ق����صرية،
�ص. 109-103
ينظر تو�صيف الق�ص�ص يف امل�صدر ال�سابق.117-1109 ،
عبد امللك� ،أحمد ،نوافذ على �شرفة الروح.
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وال�سائقون،
الرقابة الأ�سرية يف جمتمع انت�شر فيه اخلدم ّ
مع ق����ص�ص �أخرى تت����صل بقيم تطال الآخ���ر ،و�إن�سانية
الإن�سان ،والوفاء للوطن ،وقيم ًا ح�ضارية �أخرى متعددة،
كل ما �سب���ق يجعل من هذه املجموعة قيمي���ة بامتياز� ،إذ
ينت����شر يف املنت خطاب يث ّمن القي���م على ح�ساب التكوين
احلكائ���ي مبا ينطوي عليه من تعمق يف بناء ّ
ال�شخ�صيات
التي بدت ّ
م�سطحة ،وخا�ضعة للأثر الوظيفي ،عالوة على
لل�سارد بغية ّ
ال�شرح والتّف�سري ،وهذا
التّدخ�ل�ات املبا�شرة ّ
�ش ّكل عامل �ضغط نتيجة الرغبة بفتح املعنى ،واالطمئنان
�إىل تلقي املقا�صد والر�سائل من قبل القارئ الذي ُنزعت
عن���ه املم���ار�سة القرائية ،و�إنتاج املعن���ى ،كما يف ق�ص�ص
املريخي م���ن قبل ،و�إن بدت ق�ص�ص عب���د امللك متقدمة
عن خط���اب البدايات نتيجة ال ّن����ضج الفني ،غري �أنها مل
تتخل����ص من ّ
الطبيعة املبا�شرة التقريرية الوعظ ّية ،وهنا
ن�سوق مثا ًال على ذلك من نافذة رقم ( )1التي تنفتح على
حوار داخلي ملر�أة تعاين من غياب زوجها عاطفي ًا ،فتلج�أ
ال�سائق حيث جاء
�إىل التّعوي�ض عرب �إقامة عالقة �آثمة مع ّ
يف الق����صة « �أطيل �صالتي داعية اهلل �سبحانه وتعاىل �أن
يغفر يل ذنوبي املتكررة! ف�أنا �أقوم ب�أفعال ال ير�ضاها اهلل
وال عباده»((( .ال �شك ب�أن هذا التكوين اخلطابي ال يبتعد
كثري ًا ع���ن تو�صيفات النعمة (املو�ضوعي���ة والفنية) التي
تعود �أكرث من ثالثة عقود.
وعلى ال ّرغم من النزعة الأخالقية غري �أن ثمة بروز ًا
لإ�شكالي���ات قيمية تت�صل بانغالق الأفق جتاه قيم التطور
واالنفتاح ،ولكنها عوجل���ت بقدر غري قليل من التقريرية
املب���ا�شرة حيث جاء يف �إحدى الق����ص�ص« :ال ي�شاهد �أبي
ماذا يدور يف هذا العامل! وكيف �أن الأحوال قد تطورت...
والع���ادات والتقاليد البالية ما عادت ت�صلح لهذا الع�صر
الذي ي�ؤمن باحلريات واالنطالق وحق اجلميع يف احلياة
(((

ينظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .9
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كيفما ي����شا�ؤون(((» .ومع �أن هذه الق����صة داعية �إىل قيم
التطور واالنفت���اح ،ولكنها ال تع ّد اجتاه��� ًا قيا�س ًا على كم
الق����ص�ص التي تنتهج ال ّدعوة �إىل قيم �أخالقية ،وخطاب
توع���وي ،فثم���ة �إ�شارات �إىل تداعيات االنفت���اح ،وال�سيما
م���ع انت�شار قي���م اال�ستهالك و�سائل الت���وا�صل والتقنيات
احلديث���ة كالهاتف املتنق���ل ّ
وال�شبك���ة العنكبوتية ،و�أثرها
على الفرد ،واملجتمع ،كما يف العديد من الق�ص�ص ،ومنها
ناف���ذة رقم ( )8بتكوينه���ا الداليل املب���ا�شر �إىل حد ما:
«ك�ب�رت وال �أعلم نظريات كث�ي�رة يف احلي���اة .و�سيطرت
عل���ي النظري���ة اال�ستهالكي���ة ،ف�أ�صبح���ت ال �أحف���ل بكل
ما يحتاجه املنزل م���ن �صيانة� ...أو تبديل �أجهزة.(((»...
وهك���ذا ُيالحظ ب�أن ثمة ا�ستكمال لنهج النعمة واملريخي،
ولكن ثمة �أي����ض ًا مزاج جديد بد�أ يظهر جتاه بع�ض القيم
اجلديدة ،ولكن بدا منح�سر ًا ،و�ضيق احلدود.
يف من���وذج مت���و�سط زمني��� ًا يب���دو حم����سن الهاجري
يف جمموعاته الث�ل�اث «البالغ»  ،1996و«بن���ات �إبلي�س»
 ،1997و«ح���رام علي���ك»  1998حمتفي��� ًا  -ه���و الآخر-
مبنحى قيم���ي بو�صفه نت���اج جمتمعي ملواجه���ة تداعيات
االنفت���اح والرثاء ،كم���ا القلق من فقدان القي���م ،ومع �أنه
يبدو خطاب��� ًا ال يلتزم نزعة ما�ضوي���ة وا�ضحة ،ولكن بني
ثنايا الق�ص�ص هنالك انت�شار خلطاب قيمي موجه ،ومن
ذل���ك الق�صة الأوىل من املجموع���ة الأوىل ،ونعني ق�صة»
ام���ر�أة �ساف���رة»((( التي تن���درج يف خانة ت�ل�ا�شي القيم،
كم���ا ثم���ة متح���ور وا�ضح � -ش�أنه يف ذل���ك �ش�أن -معظم
الكتابات الق�ص�صية على متثيل افتقاد قيم امل�س�ؤولية من
قب���ل بع�ض �أرب���اب الأ�سر ،وال�سيما الغارقني مبتع معاقرة
(((

(((
(((

تتناول الق�صة �سيطرة الأب وقمعيته جتاه �أفراد عائلته ،والتحكم بهم ك�أنهم
«روبوتات» كما جاء على ل�سان ال�سارد ،وهي فتاة يف الثالثني من العمر تعاين
من رف�ض الأب لزواجها من رجل فقري ،وهنا يالحظ �أن الق�ص�ص تنطوي على
قيم افتقاد قيم احلوار واالنفتاح ،عالوة الق�صور يف فهم اجلانب الإن�ساين
للعالقات الب�شرية املحكومة مبنظومة قيمية بالية ميار�سها الأب .ينظر الق�صة
يف :عبد امللك� ،أحمد ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .24
امل�صدر نف�سه� ،ص .21
ينظر الهاجري حم�سن ،البالغ وق�ص�ص �أخرى� ،ص .23
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اخلم���ر كما يف ق�صة «بقايا �أم»((( ،ومع ذلك ف�إن هذا مل
مينع من نق���د قيمة ما�ضوية ،ومنها كراهية املولد حينما
ي�أت���ي �أنث���ى بو�صفه قيم���ة تنتمي �إىل ع����صر بائد كما يف
ق����صة «�أنثى»((( ،ولكن هذا النقد ال ميك���ن �أن يع ّد ن�سق ًا
تقوي�ضي ًا كونه يفتقد �إىل التوجه الكمي ،ولكونه ي�ستجيب
م���ع مم���ار�سات ال تتطل���ب انته���اك منظوم���ة جمتمعي���ة
�سلطوية ،يف حني يالحظ ب�أن �شخ�صيات الهاجري تبدو
خا�ضع���ة ملب���د�أ قيمي كما يف ق����صة «�أ�سرار منتحر» ذلك
الرج���ل ال���ذي مار�س غ���زوات ال �أخالقي���ة يف دول �أوروبا
في�أت���ي االنتح���ار و�سيلة للتخل�ص م���ن ت�أنيب ال�ضمري ،يف
ح�ي�ن �أن ق�صة الراق����صة «حالل» تتخذ توجيه��� ًا مغاير ًا،
فالراق����صة ط���ورت قناعاته���ا ب����أن الرق�ص ف���ن حالل،
وم���ع التّطور احل���ا�صل عملت على تعدي���ل نهجها لت�صبح
�صاحب���ة حمط���ة ف�ضائية ولك���ن مبالب����س حمت�شمة(((.
فال ّتح���ول ط���ال الظاه���ر ،يف حني �أن اجلوه���ر مل يتغري،
وه���ذا يعني ب�أن اخلروج عن القيم �سينتج ذوات م�ش ّوهة.
وم���ع �أن ق����ص�ص الهاجري قد بدت نا�ضج���ة فني ًا � -إىل
حد م���ا -غري �أنها مل تنط ِو على بنية حمكمة التكوين من
حيث حتميل اللغة قدر ًا من الدالالت الواجب توليدها من
قبل القارئ ،فهي مبا�شرة املق�صدية والداللة حيث ي�سعى
الهاج���ري �إىل خط���اب قيمي �أخالقي مي���زج بني حماولة
تكري�س قيم ًا �إيجابية ،ونبذ قيم ًا �سلبية تنتهج يف جمملها
خطاب ًا اجتماعي ًا ،ولكنه ال ميار�س حتدي ًا وا�ضح ًا ملنظومة
جمتمعي���ة �سائ���دة� ،أو حماول���ة تقوي�ض منظوم���ة قيمية
كالنظ���ام القبلي� ،أو ال�سي���ا�سي� ،أو الت�سام���ح نتيجة �شق
ع����صا الطاعة من لدن الأنثى ،فهو ال يغ���ادر نهج الإتيان
على بي���ان القيم الطارئة ،كاخليانة ،والف�ساد الأخالقي،
وغريها كما مثلته���ا ق�ص�ص البدايات (نعمة -املريخي-
عبد امللك) ،وال�سيما �ضمن املنظور االجتماعي الأ�سري،
(((
(((
(((

ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .37
ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .69
ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .54-47

�أو الذات���ي الف���ردي ،و�إن بدت ملح���ات ذات طابع فل�سفي
�إىل حد ما يف بع�ض ق�ص�صه ،ف�ض ًال ملحات انتقاد لبع�ض
ال�سلبية ،وحماولة خرقها ،ولكنها مل تبدو
القيم املا�ضوية ّ
�صريح���ة التّكوين م���ن حيث االنتظام والتن���اوب ،وبذلك
ف�إن خطابه ما زال يندرج �ضمن خطاب قيمي م�ؤ�س�ساتي
اجتماعي حمافظ.
ت�أت���ي جمموعة «وجوه مت�شابه���ة» خلليفة هزاع �أقرب
�إىل ن����سق تكميلي � -إىل حد ما – خلطاب البدايات من
حيث عنايتها بالتّحذير م���ن التّخلي عن منظومة قيمية،
و�أن ب���دا يف بع�ض الأحيان م�شغو ًال بقيم كربى ،تعني بنبذ
تهمة الإره���اب ،ومقاومة التمثي�ل�ات الغربية التي تطال
العرب���ي امل�سلم ،وبهذا ف�إنه يقع �ضمن تنازع قيمي يت�صل
بالآخ���ر والذات ،ولكن ه���ذا ال يعد ظاهرة يع���ول عليها،
فه���ي �أق���رب �إىل �شذرات خطابية ال ت�ستن���د �إىل منظومة
خطابية ،و�أطقم من املعاجلة التي تعنى ببالغة اخلطاب
التي ت�ستند �إىل التك���رار والتناوب والتنظيم .يف ق�ص�ص
خليف���ة هزاع منظ���ور خا�ص جتاه القي���م يف عامل متح ّول
كما متثلها ق�صة «حب ع�صري» التي تعالج ظاهرة احلب
االفرتا�ضي ال ّرقمي التي تنه�ض على مركزية ال واقعيتها،
وخمالفته���ا للمتوقع ،وال �سيما حني يرى �صورة من اعتقد
�أنها امر�أة فاتنة حيث ُي�صاب بخيبة الأمل((( ،وهذا يعني
ب�أن هنالك نقد لظاهرة املعا�صرة ،وخماتلتها .ويف ق�صة
«حوار مع خممور» نقع على نهج قيمي بد�أه النعمة ،وغريه
م���ن حيث انتقاد رب الأ�سرة املتخلي عن �أ�سرته ،والغارق
مبعاق���رة اخلمر ،ومم���ار�سة اجلن�س يف بل���د �أجنبي(((،
بالإ�ضاف���ة �إىل الزّواج من ام���ر�أة �أجنبية ،وغزوات بع�ض
ال ّرج���ال ّ
ال�شرقي�ي�ن �إىل دول �شرق �آ�سي���ا ،كم���ا اخليان���ة
الزوجية.
ال�سي���اق القيم���ي التحذيري ت�أتي ق����ص�ص جمال
يف ّ
(((
(((

هزاع ،خليفة ،وجوه مت�شابهة� ،ص.52
ينظر هزاع ،خليفة ،وجوه مت�شابهة� ،ص .69
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فايز ال ّناه����ضة على نزعة ما�ضو ّي���ة حاملة لقيم يف طور
االنقرا�ض ،ومع �أن فايز ينتمي �إىل جيل الكتابة املعا�صرة
زمني��� ًا ،غري �أن���ه ما زال ي�ستند �إىل خط���اب ما�ضوي� ،إذ
يق ّدر القيم باعتبارها موروث ًا؛ ولهذا ما انفك يواظب على
ال�سردي بافتقاد
نق���د احلداثة ،ومهلكاتها ،كما التندي���د ّ
املجتم���ع لقيم �شكلت املكان والإن����سان اللذين مل تلوثهما
القي���م ال�صناعية والنزع���ات ال ّر�أ�سمالي���ة ،فال جرم �أن
كث�ي�ر ًا من ق�ص�صه تتوافق مع الق����ص�ص التي تنتمي �إىل
مرحلة البدايات من حيث التعالق احلا�صل بني (املكان-
الزمان) ومرجعياتهما القيمية.
يف جمموع���ة «الرق����ص عل���ى حاف���ة اجل���رح» مفتتح
ق����ص�صي �شدي���د التّعلق باخلطاب القيم���ي الذي ينه�ض
على دعامتني :الأوىل نقد مظاهر التجديد الناجتة بفعل
ال�ث�روة النفطية التي �أحدثت تبد ًال قيمي ًا مل ينل فقط من
بنية املكان� ،إمنا �أ�صاب البني���ة الداخلية للذات الب�شرية
التي تغريت بفعل التّحول املادي الذي يتطلب �صون القيم
بو�صفه���ا الدعام���ة الثاني���ة .فالق����صة تب���د�أ بغيمة تعرب
املدينة ،ومن ثم �سقوط املطر ،و�سرعان ما تتحول البيوت
�إىل ق����صور للداللة على التّبدل امل���ادي الظاهري ،ولكنه
�سرع���ان ما ينتق���ل �إىل البعد الداخل���ي يف الفقرة الثانية
من الق�صة  -التي تتميز بالتكثيف والإيجاز -وفيها نقر�أ
كيف ينازع �شاب رج ًال عجوز ًا الدخول �إىل الطبيب بحجة
�أن دوره �أ�سب���ق ،ويف الفق���رة الثالث���ة ،نق���ر�أ ع���ن خادمة
ً
طف�ل�ا م�صاب ًا ،يف حني �أن الأم تطمئن على ابنها
حت�ضر
(((
املتوفى من خالل الهاتف  .تختزل هذه الق�صة موقف ًا
وا�ضح��� ًا من حتول القي���م ،ويتحدد بنبذ املع���ا�صرة التي
حتتفي بالظواهر ،والأنانية ،وفقدان قيم احرتام الكبري،
والأمومة ،ومع �أن ثمة ق���راءة �أخرى تذهب �إىل بيان قيم
نتجت بفعل املع���ا�صرة ،كتقدير النظ���ام ،واحلق ،عالوة
(((

ينظر فايز ،جمال ،الرق�ص على حافة اجلرح� ،ص .8-7
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على اجلمال املعا�صر للمعم���ار اجلديد غري �أن ما يعنينا
املوقف من تقدير القيم التي فقدت بو�صفها مث ّمنة ،ولكن
تبع ًا للمنظور املا�ضوي ،ولعل هذا ين�سحب على الكثري من
ق����ص�ص ه���ذه املجموعة ،وغريها من الت���ي حتتفي بقيم
«الأ�سرة -ال�ب�ر بالوالدين (ق�صة فحيح العا�صفة وق�صة
حط���ام امل�سافات البعيدة) -احل�شم���ة (ق�صة �شرنقة)-
العطف على امل�سكني (ق�صة تابوت من حلم).
وم���ن النماذج الت���ي ميكن �أن ت�صدق عل���ى االرتياب
القيم���ي ق�صة «فحي���ح العا�صفة»((( الت���ي تعنى بت�صوير
تقابل���ي ينه�ض عل���ى م�شهد يظهر فيه (ق���ط) يحنو على
ولي���ده ،مقابل ابن يتنك���ر �إىل �أبيه الذي يعامله كمت�سول.
ويف ق����صة �أخ���رى بعن���وان «�شرنق���ة» ثمة طائ���رة ركابها
بع����ض الأجان���ب ال���ذي يرت���دون مالب����س �شب���ه عاري���ة،
با�ستثن���اء امر�أة ترت���دي رداء �أ�سود ،ولكن عند و�صولهم
�إىل البل���د البارد ي����سارع الكل �إىل ارت���داء مالب�سه اتقاء
ال�ب�رد �إال املر�أة التي تخرج م���ن الطائرة �شبه عارية (((.
وهنا نتمثل ن�سقا تقابلي ًا لنقد ت�سرب بع�ض القيم املثمنة،
ولك���ن يف املقابل هنالك منظور �آخر ،ينه����ض على التّوق
جم�سد ًا بفعل املر�أة مما يعني ن�سبية
للحرية ،ونبذ القيود ّ
التمو�ضع القيمي يف قراءة �أخرى للن�ص.
يف جمموع���ة �أخ���رى «الرحي���ل واملي�ل�اد»((( يحتف���ي
فايز بقي���م الأ�صالة املمثلة برم���وز البيت الرتاثي كما يف
ق����صة «دويبات البي���ت اخل�شب���ي» بالإ�ضاف���ة �إىل تقدير
مهنة الغ���و�ص (ق�صة ما تبقى م���ن �شظايا املحار) ،غري
�أنه ال يق����صد البيت بو�صفها قيمة موروث���ة� ،إمنا بو�صفه
م����ؤ�س�سة حا�ضن���ة لأفراد الأ�سرة حيث ت����سود قيم املحبة
والتكاف���ل التي تخل���ى اجلميع عنه���ا ،بالإ�ضافة �إىل عدد
(((
(((
(((

ينظر فايز ،جمال ،امل�صدر نف�سه� ،ص .13
ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .27
ينظر فايز ،جمال ،الرحيل وامليالد.
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من القيم ذات النزعة املا�ضوية ذات الطبيعة الأخالقية،
وه���ذا يحملها للتوافق مع ق����ص�ص املريخي ،كما ي�صدق
هذا �أي����ض ًا على جمموعة ح�سن ر�شي���د «احل�ضن البارد»
حي���ث تربز اجلدة بداللته���ا الرمزية التي حتيل �إىل زمن
�أجمل حيث كانت ت�سود قيم العطف واملحبة ،وهذا يتوافق
مع ق�صة «كاتب العرائ�ض»((( ،وغريها من ق�ص�صه التي
تبدو منحازة �إىل انتقاء عينات �إن�سانية يتنكر الزمن لها،
ف�ض ًال عن تب���دل �أحوال الع�صر ،فق����ص�ص ح�سن ر�شيد
ذات نربة رثائية تطال املا�ضي ب�شكل جلي ،وهنا ن�ست�شعر
موقف��� ًا قيمي ًا من املع���ا�صرة ،وقيم التّحدي���ث على تغيري
نفو�س الب�شر يف العديد من الق�ص�ص ،منها ق�صة حممد
الباك���ر حيث التنكر ل�ل��أم يف ق�صة « م���رارة الندم»(((،
وكما يف ق�صة �أمينة العمادي «ال�شم�س الباردة»((( ،وكما
يف ق�صة «مع���وق» ل�شمة الكواري((( ،يف حني �أن جمموعة
فاطم���ة خلفان الك���واري تنط���وي على ن�سق تك���ر�س قيم
امل���وروث ،والتكاف���ل الأ�سري ،وت�صوي���ر امل���ا�ضي بو�صفه
قيم���ة �إن�سانية تنه�ض على الود واملحبة ،وهذا يكاد ي�شكل
كم��� ًا كب�ي�ر ًا من املجموع���ات الت���ي تعالج افتق���اد الطابع
ال�سائد ب�ي�ن �أف���راد الأ�سرة ا�ستجابة �إىل نزعة
التكافل���ي ّ
قوامه���ا تثم�ي�ن قي���م املجتمع القط���ري قبل هب���وب رياح
التغي�ي�ر والعوملة مما يعني ب�أن ثم���ة �شبه توافق على هذا
النهج اخلطابي.
من ناحية فنيةُ ،يالحظ ب�أن عدد ًا كبري ًا من الق�ص�ص
تت�سم بقدر كبري من املبا�شرة ّ
والطبيعة التوجيهية نتيجة
تقدي���ر القيم ذات الطابع امل���ا�ضوي املجتمعي حيث تبدو
احلبك���ة والأح���داث ّ
وال�شخ�صي���ات ذات طاب���ع و�صفي،
����صراع ،ف����ض ًال ع���ن �شيوع لغة
تفتق���د �إىل ال ّتط���ور� ،أو ال ّ
مب���ا�شرة وتقريرية با�ستثناء بع�ض ق����ص�ص جمال فايز،
(((
(((
(((
(((

ينظر حافظ� ،صربي ،الق�صة الق�صرية� ،ص .216
ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .193
ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .366
ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .211

وع���دد قليل من الق�ص�ص تتكئ على بنى رمزية ،ولكن يف
املجمل ،ف�إن هذه الق�ص�ص تعتمد خطاب ًا ملتزم ًا بتقدير
القيم «املا�ضوية الأخالقية» م���ع �شيء من االرتياب جتاه
القي���م اجلديدة التي برز بع�ضها يف بع�ض الأحيان �ضمن
دعوات متوازنة ،وتقليدية.
خام�س ًا :االنتهاك القيمي
يف املحور ال�سابق ،تو�صلنا �إىل هيمنة النموذج القيمي
عل���ى الق����صة القطري���ة من خ�ل�ال مناذج متث���ل مرحلة
البداي���ات �إىل اللحظ���ة الراهنة ،ولوحظ ب�أن���ه لي�س ثمة
حتول عن النهج الداعي �إىل القيم ،والتحذير من تبددها
نتيج���ة الط���ارئ احلداثي ال���ذي انطلق م���ن ال�سبعينيات
�إىل يومن���ا ه���ذا ،ولكن ه���ذا النهج ذو الطبيع���ة املنتقدة
مل�سالك �سلبي���ة وبنهجه الأخالقي �أي�ض ًا ،بدا مرتبطا �إىل
ح���د ما بكتابة ذكورية ما�ضوي���ة ،ترتبط بقيم م�ؤ�س�ساتية
ت�سع���ى �إىل الإبقاء على منوذج �أخالق���ي� ،أو للإبقاء على
�سلط���ة جمتمعي���ة ،و�إن ظهر يف بع����ض الأحي���ان نزعات
ت�سته���دف قيم التنوير العقالين ،ولك���ن دون بيان وا�ضح
ب����ضرورة تفكي���ك املنظوم���ة القيمية ،والث���ورة عليها .يف
م���وازاة هذا اخلطاب ثمة خط���اب �آخر يهدف �إىل تبديد
�أو بعب���ارة �أخرى تعدي���ل املنظومة القيمي���ة� ،أو حتديثها،
وال �سيم���ا املت�صل���ة بقيم �سلطوية تنال م���ن قيم احلرية،
والذاتي���ة �أو الفردي���ة ،ومنها عل���ى �سبيل املث���ال التقدير
املبالغ لل�صدمة من حتوالت املجتمع ،ومنها ق�ص�ص كلثم
ج�ب�ر التي ج���اءت حماولة مبكرة للتعبري ع���ن قيم ذاتية
�أو �أداتية تعالج الذات الأنثوية التي تخ�ضع ملنظومة قيمية
جمتمعية تتعار�ض وتوجهات املر�أة.
يف ق����ص�ص كلثم ج�ب�ر هنالك امل���ر�أة التي اختربت
مغادرة الوطن لدواعي ال���درا�سة ،ولكنها �أدركت احلنني
لرمزية ال�صفاء والنق���اء بو�صفها قيم ًا �إيجابية تكمن يف
الوطن كما يف جمموع���ة وجع امر�أة عربية((( ،مما يعني
(((

ينظر تو�صيف الق�ص�ص يف حافظ� ،صربي ،الق�صة الق�صرية� ،ص .100-93
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نزع���ة ما�ضوية ،وم���ع ذلك ف����إن خطابه���ا باملجمل ي�شي
بن�سق متقدم من حيث القلق واالرتباك القيمي الذي �شغل
الق����صة القطرية كما نعاي���ن يف جمموعتها الأوىل «غابة
ال�صم���ت والرتدد» ،وهذا ما ينقلن���ا �إىل موقف بيني على
الرغ���م من �أن جمموعتها تنتم���ي �إىل زمن مبكر �إىل حد
م���ا ،ولكن موقفها من القيم مل يرق �صراحة �إىل م�ستوى
ال�سكون ،ثمة
التح���ول نحو احلركي ،ومغادرة الثب���ات� ،أو ّ
�شيء م���ن االحتج���اج اخلف���ي ،ك���ون االحتج���اج املبا�شر
ال�سائ���دة التي تنت����شر يف املجتمع،
�سيعن���ي خرقا للقي���م ّ
فال ج���رم �أن حتمل جمموعتها عناوي���ن ال�صمت الرتدد
بو�صفه���ا عتبة �سيمولوجية تكمن يف الالوعي ،يف حني �أن
الغابة حتيل �إىل دالل���ة كمية ت�شي بت� ّأ�صل ال�صمت ،ولكن
الرتدد يعني ب�أن ثمة عالمات ملغادرة ال�سكون ،والثبات.
يف ق�صته���ا املركزي���ة التي حمل���ت املجموعة عنوانها
نقر�أ عالقة حب ال تكتمل ،يحجبها تردد الرجل و�صمته،
ولك���ن ه���ذه الق�صة عل���ى ال ّرغم م���ن تكوينه���ا العاطفي
املب���ا�شر ،غري �أنها حتيلنا �إىل �أث���ر ال مبا�شر للموقف من
القي���م ،فالعالق���ة التي ن����ش�أت بني امل���ر�أة والرجل متتلئ
مب�ساح���ات من امل�سكوت عنه ،فالدالل���ة املبا�شرة للق�صة
تتق�صى خطاب ًا ناقد ًا للرجل الذي يغرق يف الرتدد ،وعدم
البوح ،وهذا يحيلنا �إىل �أث���ر قيمي مبا�شر معني باحلب،
ولكنه���ا قيمة حمجوب���ة يف جغرافية ب�ل�اد «ال�شم�س» كما
تكني عنها الكاتبة .هذه العالقة تن�ش�أ يف بالد االغرتاب،
يف الط���ارئ امل�ؤقت ،خ���ارج الوطن ال���ذي ال ينطوي على
قيم كامنة�« :أحبك رغما عن���ي� ...سوف �أهزم النظرات
املتعالية...و�أحبك رغم���ا عنهم...و�س�أقرتن بك ...رغما
عنه���م .(((»....ولكن هذا ي�أتي بالتزامن مع تردد الرجل
يف الإف����صاح عن م�شاعره تبع ًا ل�سلط���ة املجتمع الراف�ض
له���ذا النهج .لقد م���ار�ست الق�صة خرق ًا خفي��� ًا� ،أو لنقل
نقدا للقيم ال�سائ���دة التي تنظر �إىل احلب بو�صفه �ضعف ًا
(((

جرب ،كلثم� ،أنت غابة ال�صمت والرتدد� ،ص .118
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على الرغم من االعتذار املت�أخر ،وغري الفاعل الذي جاء
من ل���دن الرجل املن����صاع �إىل قيم جمتمع���ه ،ففي موقع
�آخ���ر من الق�صة تعلن املر�أة �صدمتها جتاه موقف الرجل
ال�سلب���ي التابع لقي���م جمتمعه وبوجه خ���ا�ص عندما عاد
للوط���ن حيث تقول« :ولكن بعد ط���ول انتظار �صدمت بك
�أن���ت ال هم� ،إن نظراتهم املتعالي���ة حتولت ا�ستهزاء وهم
يرونك مرتدد الأحا�سي�س خائفا من املواجهة»(((.
يف ه���ذه املجموع���ة مف����صل ه���ام ،يتمث���ل بالتحول،
�أو اخل���روج عن املنحى القيمي �أو املا�ضوي ،وقد جاء على
ي���د كاتبة �أحدثت �أوىل ّ
ال�شقوق يف جدار اخلطاب القيمي
ال���ذي �أ�سهم معظم الكتاب ،وال�سيم���ا ال ّذكور يف حماولة
تكري����سه ،و�صون مكت�سباته ،وهنا �أعمل على تقدمي نتائج
مبكرة لل���درا�سة ،ولكن هنالك من���اذج متعددة ميكن �أن
ت�ؤ ّك���د هذا الطابع للكتابة الأنثوية – املتذ ّمرة التي عملت
عل���ى حتديد موقفها القيم���ي ،و�إن كنا ال نطلق جما ًال من
التّعميمات ب�أن كل الكاتبات يحتفني بهذا املنظور ،وال كل
الكتاب ال ّذك���ور ينتمون �إىل النهج املغاي���ر ،ولكننا نعتمد
على ق���راءة ت�ستند �إىل املهمني يف املنظور الإبداعي جتاه
املنظومة القيمية.
يف جمموعة نوره ال �سعد «بائع اجلرائد» التي تنتمي
�إىل ج���زءٍ منه���ا �إىل خطاب تقوي����ضي للقي���م التقليدية،
كونه���ا ت�سته���دف �إنتاج قي���م جديدة ذات طبيع���ة كونية،
�أو �إن�ساني���ة تتحدد بااللتفات �إىل الآخر الذي يتمثل ببائع
اجلرائ���د ،فثم���ة هنا تعاط���ف مع الآخر ،وع���دم اخلوف
منه لكون���ه ينتمي �إىل جمال الت�أث�ي�ر �سلبي ،كما جند يف
العدي���د املجموعات التي غالب��� ًا ما حتيل تهالك املنظومة
القيمي���ة لعوام���ل خارجي���ة ،فمعظم الكتاب���ة الق�ص�صية
«الذكوري���ة» �أو املا�ضوي���ة مل تلتف���ت �إىل الآخ���ر الأدن���ى
اجتماعي��� ًا �أو خمتل���ف عرقي��� ًا ،فه���و ال مرئ���ي ،كم���ا ثمة
ال�سائق �أو اخلادمة يف ق�ص�ص
متثي�ل�ات �سلبية تطال فئة ّ
(((

امل�صدر نف�سه� ،ص .118
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�أحم���د عبد املل���ك� ،أي تلك الكتاب���ات املهمومة بتو�صيف
انهيار املنظومة القيمية داخل الأ�سرة ،وال�سيما من حيث
انت�شار اخليانة الزوجية ،والعالقات املحرمة.
ت�ستن���د كتاب���ة نوره ال �سع���د �إىل نزع���ة قيمية تت�ضح
نواياها من عتبة العناوي���ن« :بائع اجلرائد» و «بارانويا»،
وفيهم���ا نق���ر�أ خطاب ًا جدي���د ًا جتاه املنظوم���ة القيمية يف
املجتم���ع ،ولكن ينبغي ت�أمل ذلك م���ن خالل ر�صد التغري
يف املنظور ب�ي�ن جمموعة �صدرت عام  ،1989وجمموعة
�صدرت ع���ام  .2013يف الأوىل دع���وة �إىل قيم التعاطف
مع الآخر كما يف ق�صة بائع اجلرائد((( ،ولكن هذا النهج
ي�ستكمل يف الق�صة الثانية «املزرعة الكبرية» التي تتوافق
قيمي ًا م���ع الق�صة الأوىل من حيث �شي���وع قيمة التعاطف
الإن����ساين م���ع الآخر...الفق�ي�ر� ،أو الأق���ل حظ��� ًا ،ذل���ك
املختلف يف التقيي���م ّ
الطبقي ،ونعني �شخ�صية «بو�صفيه»
ال�سائ���ق الذي يقوم بالعديد من املهمات للمدير ،وخا�صة
ّ
ح�ي�ن ي�أخذ «بو�صفي���ه» ابنته �إىل مزرع���ة املدير ،وهناك
يتلقى رف�سة حمار نيابة عن ابن املدير �أمام ابنته((( .ثمة
تخطي���ط قيمي ينحاز �إىل الأدن���ى� ،أو �إىل منوذج العامل
الب�سيط ،او بالآخر� ،إذ ي�ستمر هذا الن�سق �أي�ض ًا يف ق�صة
«زه���رة البلو�شية» ،و«رج���ب ّ
ال�ش ّيال» لتربز قي���م �إن�سانية
ال ت�ستند �إىل حملية املنظور الأخالقي ال�سائد.
ولع���ل االجتاه القيمي للبحث يف التباين الطبقي يربز
ل���دى دالل خليفة ،ففي ق����صة بعنوان «الكائن» ثمة متثيل
لالختالف بني جمموعتني ،هما «�أهايل الغابة» و «راكبي
الهليكوب�ت�ر»((( ،وكال املجموعت�ي�ن كناي���ة ع���ن فئت�ي�ن
طبقيت�ي�ن ،كم���ا ثمة ق����ص�ص للكاتبة عينه���ا� ،إذ ت�ستعني
بالن����سق الكنائ���ي واال�ستع���اري بو�صفها «تقي���ة» خطابية
عن���د مناق�شة القي���م التي حتا�صر �أنثوي���ة الأنثى ،والآخر
(((
(((
(((

ينظر ال �سعد ،نوره ،بائع اجلرائد� ،ص .9-3
ينظر امل�صدر نف�سه� ،ص .19
ينظر خليفة ،دالل� ،أنا اليا�سمينة البي�ضاء� ،ص .104-95

املختلف (ال ّذكر) كما يف ق�صة «�أنا اليا�سمينة البي�ضاء»،
«ولنف�سه���ا �صنع���ت غاب���ة»((( ،وكم���ا يف ق����صة «دب من
الف���راء الأزرق» الت���ي ت����صور ام���ر�أة �أرملة يتعل���ق ابنها
ب���دب  -رجل يتنكر بهذا الزي للرتويح عن الأطفال -يف
ح�ي�ن تتعلق املر�أة بالرجل الذي بداخله ،ولكنه حني يقرر
التّخل���ي عن زي���ه التنكر تنفر املر�أة تبع��� ًا ل�ضغط املنظور
القيمي املجتمعي جتاه املر�أة الأرملة((( .ولعل هذا التّوجه
ين�سحب على ق�ص�ص هدى النعيمي ،ومن قبلها �أم �أكثم،
و�سارة ،وغريهن من الكاتبات.
ال �شك ب�أن هذا النه���ج اخلطابي ي�ستند �إىل خمالفة
للنه���ج املا�ضوي ،فثمة اتّ�ساع نح���و مغادرة القيم املحلية،
وه���ذا يت�ضح �أي�ض ًا يف عدد من ق����ص�ص جمال فايز التي
تنحاز �إىل تقدير املختلف يف بع�ض ق�ص�صه ،و�إن بدت هذه
النزعة غ�ي�ر �سائدة على عك�س هيمن���ة النزعة املا�ضوية
الراف�ضة للتبدل .وهكذا ،نالحظ ب�أن ثمة حتو ًال نحو قيم
�إن�ساني���ة يف اخلط���اب الق�ص�صي القط���ري ،ولكنها تبدو
مرتددة� ،أو بعبارة �أخرى ،ال ميكن �أن ت�شي بوجود خطاب
متم���ا�سك تنتظم وحداته بهدف خل���ق بنية من املمار�سة
االجتماعية التي تنتقل من اللغة �إىل الفعل.
يف جمموعة «بارانويا» لن���وره ال �سعد نقع على حت ّول
مف�صل���ي جت���اه املنظومة القيمي���ة التي ب���د�أت كلثم جرب
ب���و�ضع �أحدثت �أوىل ّ
ال�شقوق يف جدرانها ،بيد �أن نوره ال
ّ�سعد تب���دو خمتلفة من حيث معاجلة القيم ،فهي تختلف
يف املنظ���ور ع���ن (الهاجري واملريخي وعب���د امللك وفايز
وغريهم) ،كونها ال ت�سعى هنا �إىل حماولة �صون منظومة
قيمي���ة �أخالقية �ضيقة ،تت�صل بالفرد والعالقة الزوجية،
�أو الأ�سرة وم���ا يلت����صق بها من اال�ستهت���ار واخلروج عن
القيم الدينية ،بل هي �أقرب �إىل تبني مقولة نقد التحوالت
الت���ي �أنتجتها جمتمع���ات العوملة ،وهيمنته���ا املادية على
(((
(((

ينظر الق�صتان يف امل�صدر نف�سه� ،ص� - 9ص.23
ينظر خليفة ،دالل ،دب من الفراء الأزرق ،جملة الدوحة� ،ص .63-60

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

123

الإن����سان «املطلق» كم���ا يف ق�صة بارانويا ع�ب�ر �شخ�صية
«و�ضح���ى» املر�أة التي تواجه قيم ًا �سلبية فا�سدة ،تبد�أ من
العم���ل الذي ينخ���ره الف�ساد الأخالق���ي ،والوظيفي حيث
ثم���ة عالقة مع املدي���ر و�إحدى املوظف���ات ،يف حني ينتقل
ه���ذا ال�ت�ردي �إىل م�ست���وى عالقتها مع ال���زوج �أي�ض ًا(((،
وعل���ى ال ّرغم من وج���ود نقد قيمي �أخالق���ي ،ولكنه لي�س
ذات���ي النزع���ة� ،إمن���ا جمتمع���ي كم���ا يف �سائ���ر ق�ص�ص
املجموعة ،ومنها ق�صة «حمدة يف التنور» التي تتناول قيم
خمتلط���ة غري �سوي���ة لعالقة بني طالب���ة ومعلمة ما يحيل
�إىل قلق قيمي وا�ضح يف التكوين الإن�ساين املحاط بعوامل
قه���ر داخل���ي ،ال خارجي فقط ،وه���ذا ي�ستمر �أي����ض ًا من
خالل ق�صة «القلي����صة» التي يحيطها واقع يغتال الأنثى،
�أو لوجوده���ا القائ���م عل���ى اختالفها اجلن���دري بو�صفها
�أنثى ،فواقعها يبد�أ م���ن �أ�سرتها ،وميتد مع طارق ّ
ال�شاب
ال���ذي اعتقدت ب�أنه���ا �ستجد لديه التقدي���ر واحلب ،غري
�أنه ه���ذه العالقات ّ
ه�شة ،ال ت�ستجي���ب لنهج قيمي منفتح
ال�سرية كما يف «احلياة
�صحي ،وهذا ين�سحب على احلياة ّ
ال�سري���ة للف���را�شة» الت���ي تعالج ق�صة فتات�ي�ن �صديقتني،
وخلف تكوينهم���ا ثمة نقد لالنهي���ار القيمي للمجتمع مبا
فيه من تز ّلف ووهم ،وقيود يطال الأ�سرة واملجتمع برمته،
وهكذا فثمة تكوين مبا�شر لنربة اخلطاب االنتقادي لقيم
زائفة ،وهذا ين�سحب على زيف املثقفني ،كما متثله ق�صة
«�صال���ون املثقفة �سعفة»� .إن تكوين خط���اب نوره ال �سعد
ي�ستن���د �إىل ا�سرتاتيجيت�ي�ن :الأوىل تعك�سه���ا املجموع���ة
الأوىل ،وتنه�ض على قي���م التعاطف الإن�ساين ،واالنحياز
للآخ���ر� ،أو الأدن���ى� ،أو املختل���ف ،يف ح�ي�ن �أن املجموع���ة
الثانية بدت نا�ضجة كونها ت�ستهدف حتليل الن�سق القيمي
ملجتم���ع اكتملت حلقات حتوله ما �أنت���ج ممار�سات قيمية
م�ش ّوه���ة ،ف�ض ًال عن حماول���ة انتقاد قي���م موروثة �سلبية
ذات طابع �سلطوي.
ال �شك ب�أن �شخو�ص نوره ال �سعد الأنثوية ،كما �شخو�ص
(((

ينظر ال �سعد ،نوره ،بارانويا� ،ص .14-7
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كلثم جرب ،متثل �أوىل النماذج اخلطابية التي تبلور ملوقف
قيمي جديد ،ينه����ض على �شيوع قيم جديدة ،مع حماولة
بي���ان ه�شا�شة القي���م ال�سائدة التي ترتب���ط ع�ضويا بقيم
�سلطوي���ة يقودها الرج���ل واملجتمع ،وبذل���ك فالنقد غدا
داخلي ًا ال خارجي ًا على عك�س خطاب البدايات.
تقف ح�صة العو�ضي يف تفكيك القيم املوروثة «ال�سلبي
منه���ا» قريب��� ًا من م�ساعي ن���وره ال �سع���د وكلثم جرب من
ال�سعي النتهاك بع�ض القي���م القدمية ،وتقوي�ضها،
حي���ث ّ
وال�سيما تلك الت���ي تخلو من تقدير الذات واحلرية ،وهي
بذل���ك تنه�ض بكتابة م����ضادة للنهج املغ���رق بتقدير قيم
املا�ضي ،وهذا يت�ضح من ق�صتها «القرية ال�صغرية تخلع
ثوب احل���داد» القائمة على ثنائية امل�ل�ا ومعلم املدر�سة،
حي���ث يحي���ل الأول �إىل الق����سوة والتقليدي���ة ،والقم���ع
(املا�ضي) ،يف حني �أن الثاين يحيل �إىل التطور واالنفتاح
(امل�ستقبل) ،وبذلك فثمة منظور متغاير عن تلك النزعة
الت���ي �سادت لدى بع�ض الكت���اب من حيث تقدير املا�ضي،
وقيمه ،وعلى ما يبدو ف�إن موقف العو�ضي وا�ضح من حيث
رف�ض املوروث القيمي املمثل بالتقليدية ،ورمزه املال .ويف
ق����صة �أخ���رى يبدو البع���د ال ّرمزي «الكنائ���ي» من خالل
البي���ت الذي يرف����ض �أبو ج���ا�سم طلب زوجت���ه بتجديده
عل���ى الرغم م���ن �أن جميع البيوت قد تع���ر�ضت للتجديد
مما ي�ؤدي �إىل �سقوط البيت ((( ،وهنا تبدو مالمح تنازع
بني قيم يثمنها على �سبيل املثال جمال فايز ،والهاجري،
يف ح�ي�ن �أن الع���و�ضي تنتق����ص منها ،كونه���ا تنطوي على
نتائج تت�سم بالرجعية ،والقهر ،ورف�ض التقدم �إىل الأمام
كما تعرب عن���ه جمموعتها « عيون ال تعرف الغفران» التي
تت����أ�س�س على نب���ذ قيم �سلبي���ة ،ومنها عل���ى �سبيل املثال
ق�صة «القناع» الذي ي����ؤول بالتظاهر� ،أو �إخفاء امل�شاعر،
والنق���اب ،ولعله���ا تعن���ي قيم الت����سرت خلف وج���وه تدعي
غري حقيقتها((( ،ف�ض ًال ع���ن ق�ص�ص �أخرى تت�صل بنبذ
(((
(((

حافظ� ،صربي ،الق�صة الق�صرية� ،ص .388
ينظر �أبو �شهاب ،رامي ،الأن�ساق الثقافية يف الق�صة القطرية� ،ص .32
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امل���وروث القيمي املت����صل بعادات وتقالي���د ال متت ب�صلة
للدي���ن ،ومنه���ا حرمان املطلقة من ال���زواج كما يف ق�صة
«عيون ال تعرف الغفران» ،بالإ�ضافة �إىل ق�ص�ص تتوافق،
وهذا النهج لكل من دالل خليفة ،وهدى النعيمي ،وب�شرى
�صال���ح ،وغريهن من اللواتي يناه�ضن قيم��� ًا تقمع املر�أة
بو�صفه���ا تنتهك �أعراف املجتمع وقيم���ه من حيث ثنائية
اخلطيئة والتّ�سامح ،فتبدو �أفعال القبول جما ًال ال�ستعادة
قي���م اال�ستقامة من خالل ق����صة ح�صة العو�ضي « ن�سخة
م���ن امل�صحف ال�شريف» التي نه�ضت على الن�صح ،وعدم
رف����ض الآخ���ر ،واحلك���م علي���ه من مظه���ره ،وه���ي بهذا
ت�ستجي���ب ل���ر�ؤى ال �سعد الإن�سانوية حي���ث يتكامل النهج
الق�ص�صي ليتحول �إىل ممار�سة خطابية.

تنط���وي ق�ص�ص ب����شرى ن���ا�صر على م�ست���وى لغوي،
ينح���از �إىل توظي���ف نربة تت����سم باملواجه���ة حيث تطغى
مفردات لطاملا �شكلت م�ستويات من التابوهات ،فال جرم
�أن يتلب�س اخلوف ال���ذات بتكوينها الأنثوي حينما ت�ضطر
�إىل اخرتاق دالالت مركزية يف املجتمع بكل ما حتمله من
قوى قيمي���ة تت�صل مبرجعية الدين والع���ادات والتقاليد،
م���ع �إميان عميق ب�أنها ال متت ب�صلة لهذه املرجعيات التي
تنتهجه���ا املجتمع���ات لقهر الأنثى التي يح���ال بينها وبني
تقديرها لذاتها ،ولرغباتها ،وهذا ي�شبه ما يف ق�صة دالل
خليفة « اللوحة» �ضمن جمموعة « �أنا اليا�سمينة البي�ضاء»
التي تعالج تقدير الذات االنثوية بو�صفها �إن�سان ًا ،يحق له
متلك حريته وتقرير م�ستقبله (((.

ن�ستنت���ج ب����أن ثمة ت����شكل خطاب���ي ،ين���درج يف خانة
التقوي�ض لقيم �سلطوية تت�صل مبنتجها كاملجتمع والرجل
حي���ث ت�ضطر املر�أة �إىل التخلي ع���ن �أحالمها بالدرا�سة،
�أو احل���ب� ،أو الزواج ممن حتب �أو حتى �أن تتقبل اخلنوع،
وخيان���ة زوجها خوف��� ًا من اتهمها بالتم���رد ،وجرح القيم
املجتمعي���ة التي جتعل من امل���ر�أة تابع ًا بحجة قيم الأ�سرة
وعاداته���ا ،وهن���ا نكت����شف ب����أن ثم���ة اخت�ل�ا ًال قيمي��� ًا يف
ما يتعل���ق بتقدي���ر الوالدي���ن ،وطاعتهما ،ف����أي مترد من
امل���ر�أة جتاه الأ�سرة �سيجعل من امل���ر�أة �آثمة ،وهنا نت�صل
بق�ص�ص �أم �أكثم ،و�سارة ،وب�شرى نا�صر والأخرية ت�سعى
النته���اك القي���م املوروثة ،فال جرم �أن تدف���ع �شخ�صياها
ثم���ن جر�أتها على حتدي املنظوم���ة القيمية حيث ت�ضطر
�إح���دى �شخ�صياته���ا �إىل العي����ش خ���ارج الب�ل�اد بعد �أن
�ضرب���ت بع���ر�ض احلائط قي���م املجتم���ع والأ�سرة كما يف
ق�صة «امر�أة اخلوف» « :و�أظن �أن اخلوف قد بد�أ بفر�ض
�سلطته و�سطوته منذ اخرتت ذات يوم بعيد امتطاء �صهوة
التمرد على الأ�سرة والقبيلة ،فلكل قرار نتائج ،ولكل فعل
ردة فعل» (((.

ت�سته���دف املعاجل���ة القيمية للق����صة القطرية عدد ًا
م���ن املقا�صد الت���ي ميك���ن �أن تتح���ول �إىل ا�سرتاتيجيات
خطابية ،متار�سها الكتابة التي تعنى ب�شكل وا�ضح بالن�سق
االجتماعي الذي ينه�ض ب�شكل جوهري على ق�ص�ص ذاتية
الطاب���ع ،فثمة عدد كبري ي�شي بنقد قيم االختالل القيمي
للعالق���ة التي تن�ش�أ ب�ي�ن الزوج والزوج���ة يف ظل �سيطرة
قي���م مادية ،وتنه�ض عل���ى الأنانية وتقدي���ر الذات ،وهي
غالبا ما تُناط بالرجل متمظهر ًا بدور الزوج يف امل�ؤ�س�سة
الزوجي���ة ،وهذا ما يت�صل بت�صوي���ر العبث الذي يقوم به
« الرجل» املطلق من حي���ث االن�سياق وراء لذاته و�شهواته
التي بات���ت يف املتناول نتيجة توفر الرثاء املادي .ولنت�أمل
جمموعة من الق�ص�ص التي كتبت من لدن كاتبات وكتاب
حيث تتفق على منوذج الرجل الفاقد لقيم االلتزام ،وهي
قيم���ة تب���دو مهيمنة عل���ى جماميع ق�ص�صي���ة كثري حيث
يجتم���ع االجتاهان ،فه���ي بد�أت م���ع النعم���ة ،وا�ستمرت
م���ع املريخ���ي ،وخليفة هزاع ،و�أحمد عب���د امللك ،وح�صة
العو�ضي ،وهدى النعيمي ،ودالل خليفة ،وكما يف ق�ص�ص
وداد الكواري ،ومنها ق�صة «�إىل متى»� ،أو يف ق�صة حممد

(((

نا�صر ،ب�شرى ،عناكب الروح� ،ص .9

(((

خليفة ،دالل� ،أنا اليا�سمينة البي�ضاء� ،ص .47
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الباك���ر التي تعالج انهيار الأ�سرة نتيجة ف�ساد الأب ،وكما
يف ق����صة «بيوت م���ن ورق»� ،أو يف ق�صة حم�سن الهاجري
«عي���ب ي���ا بن���ت» (((� ،أو من خالل �شي���وع �أناني���ة الزوج،
وتب���دد قيم الإيثار كما يف ق�صة ه���دى النعيمي «احتكار»
(((� ،أو فق���دان قيمة الوفاء من خ�ل�ال الزوج الذي يتنكر
لزوجت���ه ،ويتخلى عنها كما يف ق����صة «االختبار ال�صعب»
لأمينة العمادي((( ،وغريها الكثري.
ال ميك���ن �إال ب�أن ن�سل���م ب�أن املنظ���ور القيمي باملجمل
مرتب���ك ،م���ع الإقرار بتمي���ز بع����ض الأ�صوات التي تتبنى
منظ���ورا وا�ضح��� ًا من حي���ث تبدي���د املنظوم���ة القيمية،
وا�ستبدالها مبنظومة تراعي التّحوالت اجلديدة ،وال�سيما
كلث���م جرب ،ونوره ال �سعد وب�شرى نا�صر وح�صة العو�ضي
وه���دى النعيم���ي ،ودالل خليف���ة ،وه���ي كتاب���ة تنتمي �إىل
املجال الأنثوي ،ولك���ن ذلك ال مينع من توافقها مع بع�ض
الطروح���ات املا�ضوية ولكن من وجه���ة نظر ف�ساد الرجل
يف معظ���م الأحي���ان ،وبع����ض من ف����ساد املجتم���ع؛ ولهذا
جل�أت �إىل �أن�ساق مرتددة ،وكنائية يف بع�ض الأحيان.
�ساد�س ًا :اخلامتة
لوح���ظ ب�أن الق�صة القطرية تن�شغ���ل بالقيم بو�صفها
مظهر ًا اجتماعي��� ًا وهوياتي ًا ثقافي ًا ،وله���ذا بدت منت�شرة
يف املتون الق�ص�صية من زمن ت�شكل اخلطاب الق�ص�صي
�إىل يومن���ا هذا ،وه���ذا يعني ب�أن ثمة قلق��� ًا قيمي ًا مزمن ًا،
غري �أن هذا القل���ق يتخذ تكوينني خطابيني تبع ًا للمنظور
حيث ثمة اجتاه ارتيابي يهدف �إىل �صون املنظومة القيمية
(((

(((

(((

تتناول الق�صة مفارقة قوامها ا�ضطرار �أرملة للبكاء ،كما اال�ستجابة لقيم
املجتمع التي متنعها من اخلروج يف �أيام العدة ،كل هذا من �أجل رجل كان
ي�ضربها .ينظر حم�سن الهاجري ،حرام عليك ،ط ،1الدوحة� ،1998 ،ص.51
تلج�أ هدى النعيمي �إىل كتابة ت�ستند �إىل التو�صيف الكنائي� ،أو اال�ستعاري
الرمزي التاريخي بهدف نقد املمار�سة الذكورية واملجتمعية؛ ولهذا ف�إن معظم
ق�ص�صها تبدو يف بيئات خمتلطة غري وا�ضحة املعامل� ،أو ال تعرب عن البيئة
القطرية كما يف ق�ص�ص �أباطيل .كما ينظر ملخ�ص ق�صة احتكار .حافظ،
�صربي ،الق�صة الق�صرية� ،ص .346
ينظر امل�صدر ال�سابق� ،ص .361
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بتكوينها الأخالقي املنغلق على ال ّذات ،يف حني �أن هنالك
اجتاه���ا خمالفا يه���دف �إىل انته���اك املنظوم���ة القيمية
وا�ستبداله���ا ب�أخ���رى �أو تعديله���ا كي ت�ستجي���ب لتحوالت
الع�صر� ،أو للتخفف من بع�ض الأن�ساق ال�سلطوية ،بيد �أن
املالح���ظ ب�أن هذا النه���ج مل يتبع ن�سق��� ًا ت�سل�سلي ًا بل كان
تزامني ًا ،ب���ل �إنه تكاد تُوجد النزعت���ان لدى كاتب واحد،
و�إن طغ���ت واحدة عل���ى الأخرى ،مما يعني ب����أن الق�صة
القطري���ة ن����ش�أت ،وه���ي حتمل جين���ات من ال ّتم���رد على
املنظور القيم���ي بطابعه املتعايل تبع��� ًا ل�سياقات �سيا�سية
وثقافي���ة واجتماعي���ة وديني���ة ،ويف معظمه���ا جاءت عرب
خطابات ن�سوية ،بي���د �أن جممل اخلطاب الق�ص�صي بدا
قيمي ًا بامتي���از �أو مقاوم ًا للتحول القيم���ي مما يعني ب�أنه
خطاب متنازع عليه ،وال م�ستقر حتى اليوم.
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امللخ�ص:
ال ي���زال الأدب يغتن���ي ويغني الو�سط النابع منه ،يلتحم به فيفجر املمكن���ات وميثل عوامل تفوق الكائن �إىل املمكن ،من
�أجل نقل متثيل معني لإدراكات امل�ؤلف للوجود املحيط به ،ولعل ما يطرح �أ�سئلة م�ستفي�ضة يف الدرا�سات النقدية والفل�سفية
واملعرفي���ة احلديثة منها واملعا�صرة ،هي ق�ضية التمثيل  La représentationيف حد ذاتها ،التي ُعدت من �أهم الق�ضايا
و�أخطرها ،التي بات علينا فهمها واكت�شافها ودرا�ستها؛ لتعلم طريقة جديدة لتمثيل عواملنا ،وفهم �إدراكاتنا و�إدراك الآخر
لنا.
Deirder

و�إن كان���ت النظري���ات املعرفية على اختالفها وفق مقوالت غراي�س ودان �سربب���ر  Dan Sperberوول�سن
 Wilsonيف نظري���ة املالءم���ة عاينت هذه الق�ضية على م�ستوى البنى الذهني���ة املدركة التي ت�ستعمل جمال ب�سيطة لتمثيل
عاملها ،فقد ارت�أيت يف هذه املقالة �أن �أقدم مفهوم ميخائيل باختني للتمثيل الأدبي ،على �أ�سا�س �أن التمثيل الأدبي ي�ستح�ضر
خطابات الآخرين ،وذلك ينقلنا من حيز الذات املُدر َكة �إىل مو�ضوع �إدراك الآخر الذي يوظف خطابه خدمة لنوايا الكاتب
ومقا�صده امل�شفرة.
الكلمات املفاتيح:
التمثيل /الإدراك /اخلطاب الغريي /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
ذيوع���ا وتطورا وا�ستمرارية معرفي���ة ال متناهية ،لأنه نبع
من �أ�سئل���ة املجتمع وق�ضاياه ،تولد عرب م�ساءالت فل�سفية
ثري���ة كانت غايتها ب�سط نفوذ الهيمنة الأكادميية لإيجاد
�سبل حتلي���ل للخطاب علمي مو�ضوع���ي يحيط بالظاهرة
الن�صي���ة يف بنائه���ا وانتظامه���ا ،ه���ذا ما وف���ره ال���در�س
النقدي النابع من طروح���ات مدر�سة �سو�سري الذي جرد
الن�ص من عالقاته وتفاعالته مع ن�صو�ص �أخرى.
ه���ذا التقوقع عل���ى الداخلي والعالق���ات املو�ضوعية
املج���ردة التي قبع �ضمنها التحلي���ل الن�صي للخطاب َو ّلد
م���ع اجتاه���ات نقدية �أك�ث�ر تفتحا نزوح���ا �إىل البحث يف
كلي���ة اخلط���اب ،يف ما ي�صنع���ه م���ن عالق���ات وت�أثريات
متبادل���ة تتجل���ى عرب اللغ���ة لتنقل عاملا ي����ضج بالآخر يف
دوام���ة وجوده االجتماعي والنف�سي والثقايف ،ففي فرن�سا
يف �ستيني���ات الق���رن امل���ا�ضي بد�أ التوج����س من خملفات
مدر�سة جنييف ليفت���ح اخلطاب على �أ�سئلة �أكرث �شمولية
خروج���ا من ق�ضية البنية والنظ���ام والعالقات الداخلية،
على �أ�سا�س �أن الن�ص �أكرب من البنى التي ت�شكله ,الن�ص
له �سياق ومق�صد ومتكلم ومتلق ،له ت�أثري وا�ستجابة ،من
ه���ذا املنطلق تول���دت الكثري من امل�صطلح���ات يف جمال
حتليل اخلطاب ،قدم جمموع���ة من الباحثني ،كل ح�سب
توجه���ه ،االخت�ل�اف املوج���ود بينه���ا ،وب���رزت حتديدات
خمتلف���ة ملفه���وم الن����ص واخلط���اب وامللف���وظ والتلفظ،
و�أهم ما �شهدت���ه مرحلة اخلروج ع���ن الإرث ال�سو�سريي
(البنيوي/الن�سق���ي) ه���و تغيري طبيع���ة الأ�سئلة والتوجه
نحو حتليل اخلطاب مبفهومه الوا�سع الذي ال يتوقف عند
البن���ى الن�صية ،ب���ل يتجاوزه���ا �إىل ال�سياقات ال�صريحة
وامل�ضم���رة التي ت�شكل اخلط���اب ،وال تتجلى �إال عرب اللغة
التي تنقل الأف���كار والأيديولوجيات� .أعاد هذا التيار �إىل
الواجهة القراءة النقدية الثاقبة؛ ملا خلفه البحث العلمي

ذي الأبع���اد ال�سو�سيولوجية والذي تبناه ميخائيل باختني
ردا على ل�سانيات �سو�سري النف�سية املجردة.
فاالنتق���ال �إىل مفهوم اخلط���اب كممار�سة اجتماعية
و َّل���د �أ�سئل���ة �أك�ث�ر حيوي���ة خ���ا�ضت يف م�سائ���ل الغريي���ة
وا�ستثمار اخلطابات لتمثيل الأفكار ،ونبعت م�سائل نقدية
نزل���ت بطروحاته���ا من علي���اء التحليل النق���دي املنغلق،
والبعيد عن الق�ضاي���ا االجتماعية احل�سا�سة التي تتحكم
فيه���ا النزاع���ات ال�سلطوية املهيمنة ،باخت�ل�اف �أ�شكالها
ومطاحمه���ا ،حني م���ار�ست �سلطته���ا ع�ب�ر ما تولده من
متثي�ل�ات  des représentationsللع���امل ،تر�سم عرب
الو�سي���ط اللغ���وي توجهات متحي���زة ،يف �أك�ث�ر الأحيان،
وال تكت�شف �إىل با�ستثمار حتليل نقدي للخطاب ،من هذا
املنطل���ق كان املجال النقدي الب���ارز يف ت�سعينيات القرن
الع�شري���ن يح���اول اال�ستعان���ة مبناهج التحلي���ل النقدي
للخط���اب  Critical discourse analysisلل���و�صول
�إىل «درا�سة الكيفية التي يقوم بها الن�ص والكالم بتقنني
و�إنتاج ومقاومة اعتداءات ال�سلطة االجتماعية وهيمنتها
وال م�ساواتها»((( ،و�إن كان تون فان ديك  Van Dijkمن
ب�ي�ن َمن �أ�س�سوا ه���ذه املدر�سة حني احت���ك ببلدان العامل
الثالث و�أدرك حجم عدم امل�ساواة املوجودة بني الطبقات
االجتماعي���ة ،بني املهيمنني واملهيم���ن عليهم ،ووظف كل
طاقت���ه العلمية الت���ي هي م�سرية بحث نق���دي جاد فجره
تفتح���ه عل���ى تخ����ص�صات عدي���دة يف مقاربت���ه لتحلي���ل
اخلطابات ،فطرحه التداويل واملعريف �أخرجه من اجلزء
�إىل البح���ث يف كلي���ة اخلطاب و�شروط ت�شكل���ه الرتباطه
بالفعل التوا�صلي الذي هو نتاج له.
مل يك���ن «ف���ان ديك» ومن تبعه من م���در�سة «التحليل
النقدي للخط���اب» �سباقني يف خو�ض مث���ل هذه الق�ضايا
((( روث فوداك ومي�شيل ماير ،مناهج التحليل النقدي للخطاب ،ترجمة ح�سام
�أحمد فرج وعزة �شبل حممد ،مراجعة وتفدمي ،عماد عبد اللطيف ،املركز
القومي للرتجمة،القاهرة ،الطبعة الأوىل� ،2014 ،ص.7
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املتناول���ة يف الط���رح الباختيني ،واملتجلي���ة يف تنظرياته
املختلف���ة القائم���ة عل���ى اعتب���ار العالم���ة يف ح���د ذاتها
�إيديولوجي���ة بامتياز ،حتاور املع���اين املتولدة يف خ�ضمها
و�ضمن �سياق ا�ستعمالها؛ لذا جنده يكرر مقولة احلوارية
باعتبارها جممل العالق���ات والتفاعالت امل�ستح�ضرة يف
اخلط���اب عرب ا�ستثمارات واعية وغ�ي�ر واعية للخطابات
الغريية املختلفة التي ي�ضج بها املجتمع.
� -1إ�شكالية التمثيل يف النقد الغربي:
من امل�ؤك���د �أن ق�ضايا التمثيل la représentation

والإدراك والت���وا�صل ثالثي���ة مهم���ة ج���دا يف جم���االت
حتلي���ل اخلطاب وحلقات العل���وم املعرفية وحتى من �أبرز
اهتمام���ات الفال�سفة يف خمتلف الع�صور ،نحن ال ندرك
العامل بالطريقة نف�سها ،كيف منثله؟ كيف ننقل للآخرين
�أفكارنا ون����صل �إىل �إفهامهم �إياها ورمبا الت�أثري عليهم؟
�أو �إن �صح التعب�ي�ر ،كيف للغة هذا الو�سيط غري احليادي
�أن ينق���ل لنا متثيالت الآخرين كما هي؟ وهل ينقلها فعال
كما هي؟
طبع���ا ،لي����ست ه���ذه الأ�سئلة جدي���دة ،لك���ن البحث
ن���ال ـ يف التمثي���ل والرتكي���ز عليه يف ال���درا�سات النقدية
املع���ا�صرة ـ اهتمام���ا وا�سع���ا ،خا�صة يف العل���وم املعرفية
الت���ي جعل���ت مو�ضوعه���ا «و�صف و�شرح �أه���م ممتل���كات
وق���درات الفك���ر الإن�ساين :اللغ���ة ،والتفك�ي�ر ،والإدراك،
والتخطيط .(((»...
يب���دو �أن كله���ا عن���ا�صر مهم���ة يف �سريورات الإنتاج
والتلق���ي ،من منظور �أنها متر ع�ب�ر اللغة التي تعد و�سيلة
للتمثيل والتوا�صل والت�أث�ي�ر والهيمنة عرب هذه العالمات
التي حتمل �أفكارا؛ لت�صبح �إ�شكالية العالمة هي �إ�شكالية
الرمز املطروحة يف الدرا�سات الغربية القدمية واملعا�صرة
 (1) Daniel Andler :calcul et représentation : les Sources ; in Intrduction aux sciences cognitives ; Sous la direction de Daniel
Andler ; Nouvelle édition augmentée Gallimard ; 1992 et
2004 ; p13
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بجدية كبرية جدا ،وحتاول حما�صرة املعنى انطالقا من
عالق���ة املتكل���م بالوجود ،وح�ي�ن نقول املتكل���م؛ �أي فكره
املنق���ول بوا�سطة العالمة؛ ليعرب ع���ن الوجود؛ �إذ برعت ـ
فع�ل�ا -العلوم املعرفية يف �سرب �أغوارها ،بدرا�سة الإحالة
واال�ستنتاجات...وه���ي مفاهيم تقرتن ب����إدراك الإن�سان
للعامل ومن ثمة متثيله.
�أما الت���وا�صل فيتعلق بت�أويل الن����صو�ص التي ينتجها
الإن����سان يف عالق���ة ت�صن���ع ب�ي�ن متكل���م وم�ستم���ع ،حني
ينتج���ان معا ن�صا ،والن�ص كان حمل درا�سات وتنظريات
معمق���ة يف خمتلف جم���االت حتليل اخلط���اب ونظريات
الن�ص ،كم���ا �أ�صبحت �إ�شكالية �إنت���اج الن�صو�ص وفهمها
والت���وا�صل به���ا حم���ل درا�سة يف العل���وم املعرفي���ة ،على
�أ�سا�س �أن املتكل���م ي�ستثم���ر نظاما عالمي���ا معينا لتمثيل
العامل ،والإقناع بوجود فكرة خلف العامل ،يراد �إي�صالها
�أو الت�أث�ي�ر بها؛ لذا �أ�صبحت العل���وم املعرفية ت�شتغل على
التوا�صل والتمثي���ل ،وتركز على التمثيل الذي يجعل اللغة
و�سيطا للتوا�صل مع الآخرين ،لهذا ت�ساءلت هذه العلوم:
�أوال  :ع���ن طبيع���ة عالقة التمثي���ل La nature de

La relation de représentation

وه���و العم���ل

املنوط بالفال�سفة... ،
ثاني���ا :ما هو نظام ارتب���اط العالمة مبا حتيل عليه؟
وه���ل ه���ذه العالقة الت���ي تربط عالمة خ���ا�صة مبرجعها
م�شروط���ة بعالقات بني العالم���ات الأخرى ومرجعيتها ؟
وه���ل ترتب���ط بالف���رد �أو بالنظ���ام ال���ذي ي�ستعمله���ا
(((
وين�شرها....
هناك �أ�سئلة �أخ���رى ت�شغل بال العلماء وهي «ال تتعلق
بطبيع���ة عالقة التمثيل ،وال بنظ���ام التمثيل ،لكن مبا هو
كائ���ن للتمثيل يف كل جمال من القدرات املعرفية»(((؛ �أي
(2) voir Daniel Andler.calcul et représentation : p34
(3) Daniel Andler.calcul et représentation : p 38
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مب���ا ميثله الإن����سان من موا�ضيع ،وه���ذا يجرنا �إىل طرح
�أ�سئلة من نوع �آخر:
 مل���اذا الرتكيز على �إ�شكالي���ات التمثي���ل يف الدرا�ساتالنقدية واملعرفية املعا�صرة؟
 مل���اذا اهتم���ت النظريات املع���ا�صرة بق�ضاي���ا الإدراكوالتمثي���ل والت���وا�صل ،وخ���ا�صة الكيفي���ة الت���ي ركزت
فيه���ا على مقولة التوا�صل» ح�ي�ن يتم من خاللها جلب
اهتم���ام الآخر» وهو ما يجرن���ا �إىل مناق����شة �إ�شكالية
املق�صدي���ة التي تع���د �إ�شكالي���ة اللغة والت���وا�صل معا؛
لأنن���ا ح�ي�ن نت���وا�صل ن�ستعمل اللغ���ة لق�صد م���ا؟ فهل
تخدم اللغة مقا�صدنا ومتثيالتنا ،وت�ساعدنا على فهم
مقا�صد الآخرين؟
يجربن���ا اخل���و�ض يف متاه���ات التمثي���ل الوقوف عند
ق�ضاي���ا ج���د مهمة خ���ا�صة ح�ي�ن يتعل���ق الأم���ر بالتمثيل
الأدب���ي؛ لأننا نع���رف جيدا وظيف���ة الأدب وقيمته ،ونعلم
�أن ال�صراع���ات املت�أجج���ة يف الع���امل ه���ي نق���ل لتمثالت
معين���ة ،وتركيز على متثي�ل�ات مقابل �أخ���رى� .إن العامل
يمُ َ ث��� ُل لنا وف���ق و�سائط معين���ة بالطريقة الت���ي يراد لها،
ولي����س ذلك التمثي���ل �إال متويها ،يف �أغل���ب احلاالت ،عن
العامل احلقيقي ،له���ذا �أعتقد �أن م�س�ألة التمثيل من �أهم
الق�ضاي���ا التي ب���ات علينا فهمه���ا واكت�شافه���ا ودرا�ستها
لتعل���م طريقة جدي���دة لتمثي���ل عواملنا ،وفه���م �إدراكاتنا
و�إدراك الآخر لنا ،لهذا جند النظريات املعرفية الغربية
ت�شحذ الهمم للإحاط���ة بهذه املقولة ال �سعيا منها ملعرفة
حدودها ووظائفها فقط ،لكن �أي�ضا ال�ستعمالها يف فر�ض
هيمنته���ا و�سلطتها الرمزية .فنج���د الكثري من التمثالت
را�سخ���ة ومنمطة ،ب���ل جامدة يف �أذهانن���ا ،مل تتغري وهو
ما ي�سهل التحكم يف �إدراكاتنا.
تع��� ُّد ق�ضية التمثيل م�س�ألة �شائك���ة ،وترتبط بالنظام
العالم���ي والبعد التوا�صل���ي ،بالرتكيز عل���ى الآخر الذي
تمُ َ َّث���ل ل���ه ت�صوراتن���ا و�إدراكتن���ا ،ووفق الأ�سئل���ة املتنوعة

املطروح���ة �سابق���ا؛ ل���ذا اخ�ت�رت يف ه���ذه ال���درا�سة �أن
�أق���ف عند جمال مع���ريف ينتمي �إىل حق���ل التداولية التي
�أ�صبح���ت مع تط���ور ال���درا�سات «تداولي���ات» ،ت�شتغل يف
جممله���ا على درا�سة اللغة يف بعده���ا اال�ستعمايل ،كونها
«جمال بحث ر�أى يف اللغة بعدا توا�صليا ت�أثرييا ووظيفيا،
لهذا يك���ون الرتكيز على البعد اال�ستعمايل للغة امل�شروط
باملتكلم وامل�ستمع وظروف التلقي والتكلم ،ت�أثرا بالفل�سفة
التحليلية ،وخروجا عن الدرا�سات الن�سقية ،البنيوية منها
وال�شكلي���ة»((( .وعل���ى الرغم من تنوع م����شارب التداولية
واالختالفات يف درا�سة البعد اال�ستعمايل للغة ،ارت�أيت �أن
�أق���دم مفهوم ميخائيل باخت�ي�ن للتمثيل يف الرواية ،الذي
مير عرب اللغ���ة ،لأ�شرح مقولة الغريية عن���ده ،و�أهميتها
يف ت�شكي���ل خطابتنا ،و�صنع متثالتن���ا� ،ضمن �سياق هذه
الت�سا�ؤالت:
 كيف تتكون ذاتي انطالقا من الآخر؟ كيف حدد باختني مفهوم الغريية؟ وم���ا ه���ي �أهميته���ا يف متثي���ل الع���امل؟ والت�أث�ي�ر عل���ى�إدراكاتنا؟
 -2الغريية و�إدراك العامل ومتثيله عرب اخلطاب
يح���دد �إدراكن���ا للوج���ود ـ ال���ذي يدخ���ل في���ه العامل
واملجتم���ع والآخ���رون ـ طريق���ة متثلن���ا للع���امل ،ور�ؤيتن���ا
التي حتدد لن���ا �سبيل التوا�صل مع الآخ���ر ،ولعل معرفتنا
به���ذا الآخ���ر ت�صنعها الظ���روف االجتماعي���ة والثقافية،
وال�سيا�سي���ة ،واالقت�صادي���ة ،والنف�سي���ة ،والدينية ،لهذا
غالبا ما يكون متثيلنا للعامل حواريا يف �أ�صله� ،إذ ال يوجد
متثي���ل ينطلق م���ن الع���دم؛ لأن عاملي الداخل���ي م�شروط
باخلارج���ي ،حم���اور له ومب���دع فيه .لهذا يرك���ز باختني
على مقول���ة الغريية ،فخطاباتنا ومظاهرنا منبعها دائما
هو الغري.
(1) Françoise Armengaud : la pragmatique ; Que sais je? presse
universitaires de France paris 1985 ; p7.
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لق���د ركز باختني على اخلط���اب الغريي كثريا ،وعلى
نق���ل اخلطاب���ات وتركيبه���ا� ،سواء يف احلي���اة اليومي���ة
�أو يف الن����ص الروائي على وجه اخل����صو�ص ،الذي ي�ضج
بخطابات الآخرين ،املحورة واملنقولة يف �أ�ساليب متنوعة
جعل���ت الرواي���ة متع���ددة �أ�سلوبي���ا و�صوتي���ا ،كم���ا اعترب
باخت�ي�ن اللغة مبثاب���ة خطاب للآخر يف لغ���ة الآخر ،حتى
العالم���ات التي ي�ستعملها الإن�سان كو�سيط لنقل �إدراكاته
ومتثي���ل عامل���ه و�أف���كاره� ،إيديولوجية بامتي���از فهي مليئة
ب�أف���كار الآخرين و�أ�صواتهم ،فنح���ن نعي ذواتنا انطالقا
من وعينا بح�ضور الآخر كجزء مركزي يف الذات.
تق���وم العملي���ة التوا�صلية عل���ى ال���ذات يف معرفتها
بالآخ���ر ،وفق �إدراكها للوجود ومتثيله عرب اللغة ،بو�صفها
الو�سي���ط العالم���ي الذي يتجلى في���ه التداخل اخلطابي،
ال���ذي يقوم عليه متثيلنا للع���امل والأفكار ،ويف �ضوء ذلك
علينا �أن نقر م���ع باختني� ،أن العالمة الل�سانية اجتماعية
�إيديولوجية بامتياز .وقد ي�ضفي هذا الإقرار عليها البعد
الغريي من جهة واحلمولة املعرفية من جهة �أخرى ،فلي�س
هن���اك بعد جتريدي يف العالم���ة؛ لأنها تتوالد يف املحيط
االجتماع���ي ،حممل���ة بتمثيالت���ه و�ضوابط���ه ،وعلى هذا
الأ�سا�س نع���ي جيدا ملاذا انتقد باختني ل�سانيات �سو�سري،
والنزع���ة الذاتي���ة؛ لأنهم���ا �أفرغت���ا العالمة م���ن بعدها
االجتماع���ي املتحكم يف �إدراكن���ا للعامل وتوجيه متثيالتنا
ل���ه .ونفهم من جه���ة �أخرى ملاذا �أفرد ف����صال كامال من
كتاب���ه «املارك�سية وفل�سفة اللغة» مل�شكل الرتكيب ،وف�صال
�آخر للتفاعل اللفظي ،و�آخر للخطاب املنقول.
ت���دور الفك���رة الأ�سا�سية مل�ؤلف���ه يف البحث عن الدور
الإنتاج���ي والطبيعة االجتماعية للتلف���ظ� ،إنتاجية تتوالد
�ضم���ن احللق���ة التوا�صلي���ة ،تتعل���ق بتوجي���ه اخلط���اب،
�ضم���ن �سياق توا�صل���ي ي�سهم يف �إنتاج���ه املتكلم واملتلقي
بو�صفهم���ا منتمي�ي�ن �إىل البنية االجتماعي���ة نف�سها؛ لذا
كان اهتم���ام باخت�ي�ن بالتلف���ظ والتفاع���ل اللفظ���ي م���ن
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�أج���ل �إظهار �أهمي���ة «التلفظ» على امل�ست���وى العام «لر�ؤية
الع���امل وللأ�سئل���ة املحوري���ة لفل�سف���ة اللغة ،لك���ن �أي�ضا،
وهذا هو الأه���م ،بالن�سبة �إىل كل الأ�سئل���ة الل�سانية»(((،
الت���ي مل ت�ستط���ع الإحاط���ة بالتلف���ظ ،الذي ُيع���د الإنتاج
احلي خلطاباتن���ا ،ويتطلب على الأقل فردين اجتماعيني
يحقق���ان وجود تفاع���ل ،فـ«الكلمة ه���ي الأر�ض امل�شرتكة
(((
ب�ي�ن املتكل���م وامل�ستم���ع .لهذا فال���كالم لي����س فرديا».
والل�سان� ،أي ل�سان كان ،يتط���ور تاريخيا داخل التوا�صل
اللفظ���ي احل���ي ،ولي�س داخ���ل النظام الل����ساين لأ�شكال
الل����سان ،ولي����س داخل الوعي الف���ردي le psychisme
 individuelللمتكلمني((( ،وه���و الأ�سا�س املعريف الذي
انطلق منه باختني و�أبرز خ�صو�صياته و�أهميته.
ال جم���ال للحدي���ث يف تنظ�ي�رات باخت�ي�ن ع���ن الأنا
دون الآخ���ر املحيط به���ا وامل�ؤثر واملتفاع���ل معها ،يتجلى
التفاع���ل وا�ضح���ا يف خمتل���ف الت���وا�صالت الإن�ساني���ة
والرتكيب���ات الل�ساني���ة الت���ي ال تخل���و م���ن احل����ضور
الفعل���ي خلطاب���ات الآخري���ن �ضم���ن خطابن���ا .ه���ذا
الوع���ي احل���اد عند باخت�ي�ن بالتفاع���ل احل���ا�صل �ضمن
اخلطاب���ات جعل���ه ي���ويل �أهمي���ة ق����صوى ل���ـ «م����شكل
الرتكي���ب  ،»Le problème de syntaxeومفه���وم
الرتكي���ب هن���ا ال يفه���م يف �أ�سا�سه اجلمل���ي النح���وي،
ب���ل يتعل���ق برتكي���ب اخلطاب���ات وتداخله���ا فيم���ا بينها؛
مما ي�سم���ح بح�ضور خط���اب الآخر؛ لذل���ك �أفرد باختني
ف����صال تن���اول في���ه بعم���ق م����شكل اخلط���اب الغ�ي�ري
 Le discours d’autruiال���ذي يتج����سد ع�ب�ر �أ�شكال
ثالثة ه���ي :اخلطاب املب���ا�شر ،واخلطاب غ�ي�ر املبا�شر،
واخلطاب غري املبا�شر احلر .كلها تدخل �ضمن اخلطاب
 Mikhail Bakhtine; Marxisme et philosophie du langage, Esai d’application de la méthode sociologique en linguistique,
Traduit du russe et présenté par Marina Yaguello, les édition
de minuit;1977. P21
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(2) Ibid : p124

(3) Voir : p137

املنق���ول  le discours rapportéه���و «اخلطاب داخل
اخلطاب ،وهو �أي����ضا اخلطاب على اخلطاب ،تلفظ على
تلفظ»(((.
�إن الرتكيز على هذه الأ�شكال �أو الأ�ساليب اخلطابية
مه���م ج���دا ،فخطاباتن���ا مليئ���ة بخطاب���ات الآخري���ن
وبالت���ايل نعمل دائم���ا على ا�ستثماره���ا وحتويلها متا�شيا
م���ع مق�صدياتنا ،و�سياقات تلفظن���ا؛ وذلك يجعل درا�سة
اخلطاب مهم���ة من �أجل اكت�شاف ظاه���رة حتويل كالم
الغري ،ولأن ا�ستثمار كالم الغري ونقله ودجمه بخطاباتنا
له داللة ووظيفة تختلف ح�سب درجة التحويل وبح�سب
اخلط���اب املُح��� َّول ،ونوعه و�سياقه ،فم���ن املهم اكت�شاف
�سبل التحويل ومقا�صده.
ول���و ت�ساءلن���ا مل���اذا يحت���اج الإن����سان �إىل ا�ستثم���ار
خط���اب الغ�ي�ر؟ هل لأنه غري ق���ادر على متثي���ل �إدراكاته
ونق���ل ر�ؤيته للع���امل بخطاباته اخلا�صة؟ لع���ل الأمر لي�س
هين���ا ،فوجودنا هو وجود ملتح���م بالغريية وعليه كالمنا
و�إنتاجنا اللفظي مقرون ب�سياقات و�أبعاد توا�صلية تختلف
وظائفها ومقا�صدها ،ف�إن كان �أو�ستني مثال بني �أن الفعل
اخلطاب���ي يتكون من ثالث���ة �أفعال كالمي���ة :فعل الكالم
التلفظ���ي  ،acte locutoireوفع���ل ال���كالم الغ���ر�ضي
 ،acte illocutoireوفع���ل ال���كالم الت�أث�ي�ري acte
 perlocutoireوم���ا يح���دد ه���ذه الوظائ���ف ه���و كيفية
ا�ستعماله���ا((( ،فالت�أث�ي�ر يحت���اج �إىل م�ؤث���ر وم�ؤثر عليه،
من �أج���ل �أن يتم الت�أث�ي�ر يف الت���وا�صل با�ستدعاء الآخر،
وبتوظي���ف كل ما ي���راه املتكل���م الزم���ا للت�أث�ي�ر والإقناع،
له���ذا ن�ستح�ضر دائم���ا يف خطاباتنا خطاب���ات الآخرين
وكالمه���م من �أجل �إ�ضفاء م�صداقي���ة معينة على �أقوالنا
�أو تعزيزه���ا�....أو لق�صدي���ة معين���ة تتخف���ى يف م�ضم���ر
اخلطاب.
(1) Ibid : p161

((( انظر ن�صرية غماري :نظرية �أفعال الكالم عند �أو�ستني ،جملة اللغة والأدب،
ق�سم اللغةا لعربية و�آدابها ،جامعة اجلزائر ،العدد  ،7جانفي � ،2006ص.82

�أكد باختني قبل �أو�ستني على حتمية ا�ستثمار اخلطاب
الغ�ي�ري؛ لنق���ل متثالتن���ا و�إنت���اج خطاباتن���ا يف �سياقات
توا�صلي���ة معين���ة ،يك���ون البع���د الت�أث�ي�ري فيه���ا حا�ضرا
بدرج���ات خمتلفة ،لكن مل يك���ن هذا الإق���رار �إال بعد �أن
طرح باختني الأ�سئلة الآتية:
 -1كيف نقبل حقيقة اخلطاب الغريي؟
 -2كي���ف للذات امل�ستقبلة �أن تظهر التلفظ الغريي داخل
وعيها ،وتعرب عنه باخلطاب الداخلي؟
 -3كيف ميكن للخطاب �أن ميت�ص حقيقة من قبل الوعي؟
وكيف ي�ؤثر يف توجيه كالم امل�ستقبل عندما يتكلم؟
قبل الإجابة عن هذه الأ�سئلة ي�ؤكد باختني �أن القبول
الف ّعال للخطاب الغريي وحتويله داخل �سياق معني يحتم
علين���ا االهتمام ب���كل خ�صائ�ص موقف/مق���ام التحويل.
كم���ا �أن توظيف اخلطاب الغريي يختل���ف بح�سب طبيعة
اخلطاب���ات والف�ت�رة املنتج���ة فيه���ا ،فمعاين���ة اخلطاب
الغ�ي�ري يف العمل الأدبي تختلف عن معاينته يف اخلطاب
القان���وين �أو ال�سي���ا�سي .لذلك مل يتوق���ف يف م�ؤلفه عند
التحويل الأ�سلوبي ال���ذي يطر�أ على ا�ستخدام اخلطابات
املنقولة ،خا�صة منها اخلطاب غري املبا�شر احلر ،بل عاد
�إىل التاريخ الأدبي والل�ساين ليكت�شف بدقة �أ�سباب ظهور
اخلط���اب غ�ي�ر املبا�شر احل���ر يف فرن�سا و�أملاني���ا ورو�سيا
�أي����ضا ،وبني كي���ف لالنغ�ل�اق الإيديولوج���ي �أن ُي َ�صلب
اخلطاب���ات ومينع م���ن ا�ستثمار خطاب الغ�ي�ر وحتويله،
وكي���ف ميكن للديكتاتوري���ة والدوغماتي���ة) الوثوقية (�أن
ت�صلب قبول اخلطاب الغريي؛ �إذ كلما كان الكالم وثوقيا،
عقائديا ،ومنغلقا ،ف�إن���ه ال ي�سمح بت�سرب الثنائيات ،ويف
ظل االنغ�ل�اق الدوغماتي الديكتات���وري يختفي اخلطاب
الغريي الف���ردي ،وبالت���ايل جند اخلطاب غ�ي�ر املبا�شر
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واخلط���اب املبا�شر هما املهيمنان يف فرن�سا ما بني القرن
(((
 ،16و.17
مل يكت���ف باختني بهذا بل ع���اد �إىل خمتلف املدار�س
الل�سانية التي ا�شتغلت على حتويل اخلطابات من بايل �إىل
امل���در�سة الفو�سلرية التي قدم���ت �شرحا جديدا للخطاب
غري املبا�شر احلر ب�إدخال عنا�صر جديدة وهي :اخليال،
والذوق الل�ساين ،واحل�سا�سي���ة  sensibilitéواالنفعال.
فحني ي�ستثمر الفنان املب���دع اخلطاب غري املبا�شر احلر
«ال يعط���ي لل�شخ�صي���ات ال���كالم ،مثلما يح���دث هذا يف
اخلطاب املبا�شر ،لكن ي�سمعهم يتكلمون ،هذا الإح�سا�س
احل���ي املنتج من طرف �أ�صوات م�سموعة مثلما يحدث يف
الأحالم ،التي ال ميكن �أن نعيدها بطريقة مبا�شرة �إال يف
�شكل خطاب غري مبا�شر حر� ،إنه ال�شكل املمتاز للتخييل،
له���ذا جن���د �صدى هذا ال����صوت لأول م���رة يف احلكايات
العجيبة لالفونت���ان .هذا ال�شكل مل���ك عزيز وثمني على
بل���زاك وخ�صي����صا فلوبري القادرين عل���ى ال�ضياع متاما
داخل العامل الإبداعي خليالهم»(((.
يربر هذا ال�ضياع ا�ستلهامهم للخطابات املنقولة التي
تفجر عواملهم و�أفكارهم وقيوده���م الإيديولوجية ،وتتيح
له���م النفاذ عرب ه���ذه الأ�صوات �إىل املحظور من الأ�سئلة
املزعزع���ة للقناعات ال�سائدة ،فالتوجه �إىل خيال القارئ
با�ستعمال هذه الأ�شكال التعبريية لي�س الغر�ض منه ق�ص
�أو حكي بع�ض �أح���داث �أو �إنتاجات فكري���ة� .إمنا حماورة
القارئ والت���وا�صل مع انطبعات���ه  impressionsوزرع
متثي�ل�ات و�صور حي���ة يف روح���ه .فال يتوج���ه الكاتب �إىل
العقل  La raisonولك���ن �إىل اخليال ،وهو �أهم ما يقوم
علي���ه ا�ستثم���ار اخلطاب���ات غ�ي�ر املب���ا�شرة يف الأعم���ال
الأدبية.
لكن هذا اخليال الذي يفتح للقارئ �صورا حية ينقلها
(1) Voir : Bakhtine; Marxisme et philosophie du langage. p168 ,
(2) Bakhtine; Marxisme et philosophie du langage204.
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الكات���ب ع�ب�ر اخلطاب���ات املنقولة ل���ن تبق���ى يف م�ستوى
اخليال ،ب���ل �سيتمثلها القارئ يف عامله؛ لأن���ه �سيت�أثر بها
يف ال وعي���ه ،وت�صبح �صانع���ة لإدراكاته ،ه���ذا هو اجلزء
الأخطر يف نقل التمثيالت عرب النظم الرمزية مثل الرواية
والأفالم ،...وقد خ�ص�ص له بع�ض ال�سو�سيولوجيني مثل
بيار بورديو((( اهتمام���ا كبريا؛ لإبراز خطورة التمثيالت
يف ا�ستثمار النظم الرمزية للت�أثري والهيمنة بها.
كان باخت�ي�ن م���ن ب�ي�ن الذين قدم���وا ق���راءة جديدة
لتاري���خ الرواي���ة و�أ�صوله���ا ،ولأبعاده���ا وجماليته���ا� ،إنه
عق���ل ناقد ،ا�ستط���اع برت�سانته العلمي���ة الغائرة يف علوم
اللغ���ة ،والفل�سفة التحليلية� ،أن يج���د م�سارا ينظر به �إىل
الرواي���ة الغربي���ة ،غري متغ���ا�ض عن �أهميته���ا ووظائفها
وقيمتها ،مقابل الأجن���ا�س التعبريية الأخرى ،حني بحث
يف �أ�صوله���ا ،ويف الأجنا�س املتخلل���ة فيها ،ويف �أ�سلوبيتها،
وتعددها اللغوي ،وبعدها احلواري ،وبوليفونيتها التي برع
يف جت�سيدها دو�ستويف�سكي.
� -3إ�شكالية التمثيل الأدبي وتوظيف اخلطاب الغريي
اق�ت�رن التمثي���ل الأدب���ي عن���د ميخائي���ل باخت�ي�ن
بالإن�سان الذي يتكلم ،فخط���اب املتكلم ال ينقل� ،أو ينتج،
فقط ولكنه «ممثل بف���ن ...املتكلم وخطابه ،باعتبارهما
مو�ضوع اخلطاب؛ �أي مو�ضوعا خا�صا ،ال ميكننا احلديث
ع���ن خط���اب كحديثنا ع���ن مو�ضوع���ات �أخ���رى للكالم،
فاخلط���اب يفر�ض ت�صرفات �شكلية خا�صة جدا للملفوظ
وللتمثيل اللفظي»(((.
يرك���ز باختني على التمثي���ل الأدبي يف �سي���اق �إبرازه
�ضرورة �إدراك �أن الرواي���ة ال ت�ستثم���ر كالم الآخرين من
�أج���ل نقله فق���ط� ،أو �إع���ادة �إنتاجه ،بل لتمثيل���ه بطريقة
((( ينظر م�ؤلف 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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فني���ة ،هل �سنتح���دث هنا عن التمثيل الفك���ري للمتكلم؟
�أو ع���ن التمثيل الأ�سلوب���ي؟ �أو التمثيل اجلمايل الرمزي؟
�إنن���ا حني نكون �أمام الرواية علين���ا �أن نركز على ما فيها
م���ن خ�صو�صية ،وهي تعددها الل����ساين من جراء تداخل
العديد م���ن اللغ���ات يف م�ستوي���ات بنائه���ا ،فمو�ضوعات
اجلن����س الروائي تربر ه���ذا التعدد الل����ساين؛ لأننا جند
دائم���ا �إن�سانا يتكلم ،واملتكلم هن���ا ح�سب باختني هو فرد
اجتماع���ي ل���ه خط���اب �إيديولوج���ي ،له���ذا كان «مو�ضوع
الرواي���ة ه���و الإن�سان ال���ذي يتكلم وكالم���ه»((( ،واملتكلم
طبع���ا هم ال�شخ�صيات التي حتم���ل يف كالمها م�ضامني،
وت���ر�سم �صورة باللغة عن املتكل���م� ،سواء �أكان ال�سارد �أم
ال�شخ�صي���ة� ،أم الكاتب �أم حتى الر�أي العام ،...ولأهمية
املتكل���م وخطاب���ه يف الرواي���ة نبهنا باخت�ي�ن �إىل �ضرورة
الرتكيز على هذه النقاط الثالثة املهمة:
املتكل���م يف الرواي���ة كائ���ن اجتماع���ي ،خطاب���ه لغ���ةاجتماعية.
املتكل���م يف الرواي���ة ه���و دائم���ا كائ���ن �إيديولوج���ي un idiologueوكالمه دائما هو ايديولوجام(((.
اللغ���ة اخلا�صة للرواي���ة متثل دائما وجه���ة نظر خا�صةللع���امل ،باعتب���ار اخلط���اب ايديولوج���ي فه���و مو�ضوع
متثيل داخل الرواية.
بف����ضل التمثيل احل���واري خلط���اب �إيديولوجي �صالحتهت���م الرواي���ة ـ وب�صورة �أق���ل من الأجن���ا�س الأخرى ـ
بالنزع���ة اجلمالي���ة ،وعندم���ا ي�سهم اجلم���ايل بكتابة
رواي���ة ،لن تتجلى نزعته اجلمالي���ة يف البنية ال�شكلية،
لك���ن يف ك���ون ه���ذه الرواية متث���ل متكلم���ا �إيديولوجيا
للنزعة اجلمالية.
(1) Ibid : p153

((( يقولها �أي�ضا يف كتابه املارك�سية وفل�سفة اللغة ،فال�شخ�صية الذاتية الداخلية
بوعيها الذاتي الذي هو ملكها لي�س لها وجود باعتبارها حدثا ماديا ،لكن
,
باعتبارها حدثا ايديولوجيميا qu un idéologème

وقد يكون هذا عن املتكلم ووجوده يف الرواية املقرون
ببعد جمايل؛ لأنه من امل�ستحيل تغييب هذا البعد يف عمل
فن���ي له قواعد و�ضوابط ،لك���ن باختني ركز من جهة على
املتكلم ،ومن جهة �أخرى على كالم املتكلم ،وك�أنه يف�صل
ب�ي�ن ما ال يف�صل ،فالأكيد �أن املتكل���م ينتج كالما؟ ولي�س
بال����ضرورة �أن يك���ون �إنت���اج املتكلم �أفع���اال ،لكن باختني
ال يتحدث عن الأفعال بل عن الأقوال وقوتها لر�سم �صورة
باللغة عن املتكلم ،لهذا يطرح ال�س�ؤال التايل:
مل���اذا ال ن�ستطي���ع اكت����شاف املوق���ف الإيديولوج���يلل�شخ�صية ،مبا يف ذلك العامل الإيديولوجي الذي تتكئ
علي���ه من خالل �أفعالها فق���ط بغ�ض النظر عما ميثله
خطابها؟
بالن�سب���ة �إىل باخت�ي�ن م���ن امل�ستحي���ل متثي���ل العامل
الإيديولوجي للآخر بطريق���ة �صحيحة من دون �أن ن�سمع
كالمه هو ،حتى بالن�سب���ة �إىل الروائيني الذين ال يرتكون
�شخ�صياته���م تتكل���م وميثل���ون �أفعاله���ا� ،سنج���د �صدى
كالمه���ا ال���ذي يبدو غريب���ا ع���ن كالم امل�ؤل���ف(((؛ لهذا
ما يه���م يف الرواية ومييزه���ا لي�س �صورة الإن����سان ولكن
�صورة لغته ،فم����شكل �أ�سلوبية الرواية ح�سب باختني هي
م�شكلة التمثيل الأدبي للغة ،وم�شكل �صورة اللغة.
ينتقد باختني الدرا�سات الأ�سلوبية القدمية ل�سطحية
تناوله���ا مل����شكل �صورة لغ���ة البط���ل ،التي تعد م���ن �أجلى
مظاهره���ا التحاور والتح���دث عن خط���اب وكالم الغري
بطرق متنوعة وخمتلفة .ففي وجودنا اليومي ميلأ خطاب
الآخ���ر حياتنا؛ �إذ ال نفت����أ نردد ما قيل ويق���ال من حولنا
«فف���ي الكالم اليوم���ي لكل �إن�سان يعي����ش يف ظل جمتمع،
ن�صف كالمه ال���ذي يتكلمه هو للآخ���ر ،وينقله بدرجات
متفاوتة» (((،فالآخر مهم يف حياتنا ،ويف �إنتاج خطاباتنا
((( يدخل هنا احلديث عن �أ�سلوبية الرواية ،والتعدد اللغوي الذي من بني �أ�شكاله
البناءات الهجينة ،ف�صلت �إ�شكالية التعدد اللغوي يف الرواية �ضمن م�ؤلفي:
تداولية اخلطاب الروائي.
(4) Esthétique et theorie du roman.,p158.
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اليومي���ة ،ويف بن���اء العمل الفن���ي؛ لأن �أهمي���ة الآخر لها
طابعها اجلمايل« :انطالقا من هذا املعنى ،ف�إن للإن�سان
حاجة جمالية مطلق���ة للآخر ،وهي حاجة جتمعه وتوحد
مع ر�ؤيته ولذاكرته ،وقد تكون قادرة على �إك�سابه اكتماال
خارجي���ا ،ال ميك���ن لتفردن���ا �أن يتحق���ق �إذا مل يحقق���ه
الآخر� ،إن الذاكرة اجلمالية �إنتاجية� ،إنها تدرج الإن�سان
(((
اخلارجي ،لأول مرة ،يف �إطار جديد من الوجود».
والفنان هو الآخر الذي ي�ستطيع ب�أدواته اجلمالية �أن
يجع���ل �شخ�صياته تعي�ش الإن����سان املنتهي ،فما يجعل من
ذات ما ذاتً���ا حم���ددة يف الزمان وامل���كان هو وجودها يف
مقاب���ل ذوات �أخرى ،ومن َّثم ف����إن ما يجعلني �إن�سانا ،هو
وج���ودي يف حي���ز مكاين ،ويف ف�ضاء زمن���ي يف مقابل �أي
�إن�سان �آخر.
���ب ال���كالم املنقول (وه���و كالم الآخر) فال
ف����إن ُكت َ
ميكن و�ضعه كلية بني مزدوجني؛ لأنه يخ�ضع لتحويل دائم
ح�سب �سي���اق ا�ستعمال وحاجة املتكلم ،ومنه يعد اجلانب
ال�شكل���ي لهذا الكالم الغريي من الناحية الرتكيبية غري
خا�ضع للقواعد النحوية للخطاب املبا�شر ،وغري املبا�شر،
من منظ���ور �أن ُطرق توظيف اخلطاب الغ�ي�ري متنوعة،
كما �أن ا�ستعماله يف احلياة اليومية يختلف عن ا�ستعماله
يف التمثي���ل الأدبي؛ لأن���ه يف الأوىل عبارة عن طريقة نقل
� ،procèdes de transmissionأم���ا يف الثاني���ة فه���و
عب���ارة عن تمَ ثي���ل  .une représentationوهو ح�سب
باختني ما يدخل يف مع�ضلة متثيل خطاب الآخر ونقله.
وق���د ال نختل���ف �إذا �أقررنا �أنه يف �أحي���ان كثرية حني
ُي�ستعم���ل كالم الغ�ي�ر يف �سي���اق ما �سيخ����ضع لتعدي�ل�ات
مت�س املعنى� ،إ�ضافة �إىل هذا �أن امللفوظ �سي�صبح حممال
بخلفي���ة حواري���ة؛ لأنه من����سوج من الكالم الغ�ي�ري؛ لذا
فم���ن امله���م عن���د درا�سة خمتل���ف �أ�شكال نق���ل اخلطاب
(1) Ibid.,p 55.
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الغ�ي�ري� ،أن نفه���م �إطاره ال�سياق���ي؛ �أي جانبه الرتكيبي
الذي �أهملته الل�سانيات البنيوية؛ لأنها مل تبحث يف �سياق
التلفظ ،وال يف تركيب اخلطاب���ات ،وال يف ال�سرد الثنائي
ال����صوت ال���ذي ي�ستثمر خط���اب الآخر ،ومل ت���ول �أهمية
للطبيع���ة املختلطة لل�سرد بو�صف���ه ن�سيجا من اخلطابات
امل�سرودة.
وال ميك���ن ت����صور �أي خطاب من اخلطاب���ات� ،سواء
اليومي���ة الب�سيط���ة �أو الأك�ث�ر منه���ا تعقي���دا ،خالي���ة من
جمم���وع تداخالت لغوي���ة ت�ستمد ديناميته���ا من التفاعل
اللفظ���ي احلي الذي ي����ضج به �أي جمتم���ع كان ،ويف هذا
ال�سياق يق���ول باختني« :عند ت�ألي���ف كل ملفوظ للإن�سان
االجتماعي ،ابتداء من الرد الق�صري يف احلوار امل�ألوف،
�إىل الأعم���ال اللفظية الإيديولوجي���ة الكبرية ،ف�إنه يوجد
يف �شكل معل���ن �أو م�ست�ت�ر ق����سط م���ن الأق���وال الأجنبية
ال�صريح���ة املنقول���ة بهذه الطريق���ة �أو تل���ك ،وداخل كل
ملف���وظ تقريبا يحدث نق���ا�ش متوت���ر و�صراع بني كالمه
اخلا�ص وكالم الآخر ...يت�ضح � ًإذا �أن امللفوظ جهاز �أكرث
تعقيدا ودينامية مما يبدو عليه» (((.علينا االهتمام بهذا
واالنتقال من حقيقة ه���ذه الظاهرة الل�صيقة بخطاباتنا
�إىل �ضرورة درا�سة ال�سرود التي ت�ستثمر وتدجج ن�صو�صها
بخطابات منقولة غايتها فر�ض الهيمنة وال�سيطرة.
لقد توقفن���ا يف درا�ستنا هذه عن���د طروحات باختني
لي�س لأن���ه كان الأ�سبق يف معاين���ة ودرا�سة م�شكل تركيب
اخلطاب���ات بق���در ما كان ملم���ا بتتب���ع طريق���ة ا�ستثمار
�أ�شكال اخلطاب���ات الغريي���ة يف املجال الأدب���ي ،وارتباط
ه���ذا اال�ستعم���ال ببع�ض العقائ���د املنغلقة الت���ي مار�ست
نفوذه���ا الرم���زي للح���د م���ن ا�ستعم���ال اخلطابات غري
املب���ا�شرة �ضم���ن البني���ة اجلمالي���ة ،لتك���ون اخلطاب���ات
�صريحة ووا�ضحة ال حتتمل التمويه� ،أو نقد للأيديولوجية
ال�سائدة.
((( ميخائيل باختني :اخلطاب الروائي ،ترجمة حممد برادة ،ترجمة حممد
برادة ،دار الأمان ،الرباط�1987 ،ص .105
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كان باخت�ي�ن ج���ادًا يف تناوله لق�ضي���ة متثيل خطاب
الآخر يف الرواية ،التي كانت حمل درا�سة جادة وعميقة،
ويف �ضوء ذل���ك علين���ا �أن نق���ول �أي����ضا �إن باخت�ي�ن كان
واعي���ا ب�أهميتها وما متثله من وزن يف العامل الغربي ،كما
كان واعي���ا ب�أبعاده���ا الإيديولوجية ،وم���دركا ملمار�ساتها
الت�أثريي���ة القوية على �إدراك كالم الآخر ونقله يف املجال
خارج الأدبي؛ �إذ وقف عند �أ�شكال التمثيل وطرق ا�ستثمار
كالم الغري للت�أثري وفق ال�سياق وح�سب املتلقي والظروف
املحيطة ،فالتالعب بالن����ص مينحنا القدرة على �إ�ضفاء
�شرعية �أكرب لكالم الغري �أو العك�س (وت�سفيهها) ،بح�سب
الغ���ر�ض من نقل اخلطاب الغ�ي�ري ،الذي هو مادة العمل
الأدبي التي تنقل متثيال فنيا للوجود الذي يحاوره الكاتب
ليتوا�صل وي�ؤثر به وفق مق�صدياته.
وحني يتحدث باختني عن التمثيل الأدبي يتحدث عن
ال����صورة ،وعن مع����ضالت التمثيل الأدب���ي املقرونة بنقل
خط���اب الآخرين �ضمن كالم املتكل���م الذي ير�سم باللغة
�صورة ما ع���ن نف����سه وعامل���ه و�إيديولوجيت���ه ،يرم���ي من
خاللها الت�أثري على الآخر املح���اور له �سواء كان م�ستمعا
�أو قارئا.
هن���ا �أرجئ احلديث عن ق�ضية مهم���ة علينا الو�صول
�إليه���ا يف درا�ساتنا الالحقة للتمثيل الأدبي ،وهي �صناعة
التمثي�ل�ات للت�أثري بها عل���ى الآخرين� ،أ�شري �إىل التعميم
والتنميط ،كما قدمه كل من بيار بورديو ورجي�س دوبريه،
كل منهم���ا ا�شتغ���ل بطريقته على الو�سي���ط الناقل ومدى
ت�أثريات���ه املم���ار�سة من خالل متثي�ل�ات معينة متر �سواء
عرب اللغ���ة �أو و�سائط �أخ���رى لتمار�س نوعا م���ن الهيمنة
الرمزي���ة« :فالطبيع���ة الت�أثريي���ة للخط���اب جتعله يحقق
نوعا من الهيمنة الرمزية ،ويف هذه احلالة ينبغي جتاوز
احلديث عن حيادية اللغ���ة لنت�ساءل عن �سلطة الكلمات،
وه���ي يف نظري���ة بورديو تكمن يف �أن���ه «ال يتم التلفظ بها
ب�صف���ة �شخ�صية من قبل الناط���ق بها ،فالناطق امل�صرح

ل���ه بذلك ال ميكن �أن ي�ؤثر من خالل الكلمات على فاعلني
�آخري���ن ،وعل���ى الأ�شياء ذاته���ا ،عن طري���ق عملهم؛ لأن
تراكم عل���ى م�ستوى
يف كالم���ه مترك���ز لر�أ�سمال رم���زي َ
(((
املجموع���ة ككل ،هي م���ن خولته �سلطته���ا»  .و ال ميكن
احلديث عن الت�أثري عند بورديو دون الكالم عن ال�سلطة
الرمزي���ة ،والعن���ف الرم���زي ،وا�سرتاتيجي���ات �صناع���ة
ال�شرعية.
م���ن هنا حني نعالج ق�ضية ا�ستعمال اخلطاب الغريي
ونقله وتوظيف���ه يف اخلطاب الأدب���ي �أو اليومي ،علينا �أن
ندرك وظائف���ه التي من �أبعادها املهم���ة البعد الت�أثريي،
ال���ذي �أ�شار �إلي���ه باخت�ي�ن وبوردي���و ...بل ع���ده �شارودو،
ومنغينو كمبد�أ مهم من مبادئ ت�ؤ�س�س لفعل اللغة ،وهي:
(((
مبد�أ الغريية ،مبد�أ ال�ضبط ،مبد�أ املالءمة،
و�إذا كنا قد توقفنا عند مبد�أ الغريية مع باختني امللزم
لعن����صر الت�أثري ال�ضروري يف �أي توا�صل ،نرجئ اخلو�ض
يف مب���د�أ املالءم���ة كم���ا �صاغه كل م���ن �سبل�ب�ر ،وول�سن
وقبلهما غراي�س �إىل مقالة �آخرى تربز مدى تطور جمال
حتليل اخلطاب بانفتاحه على العلوم املعرفية .
لي�س الغر�ض من هذه الدرا�سة ب�سط نظريات جوفاء
وم�صطلح���ات رنان���ة ،لك���ن االت���كاء على ال���زاد النقدي
((( كرمية �ساملي :متثل الواقع اللغوي والثقايف يف خطاب املثقفني يف اجلزائر
املعا�صرة ،مقاربة تداولية ،ر�سالة دكتوراه علوم ،مناق�شة يف جامعة اجلزائر،2
�إ�شراف الأ�ستاذة خولة طالب الإبراهيمي� ،2015، 2014 ،ص .103
 (2) Voir Dictionnaire D’analyse de discours; sous la diretion de Patrik Charaudeau et Dominique Mainguneau.
Seuil ;2002, P 431 .

بالن�سبة لرتجمة  Le principe de régulationقدم مرتجما هذا
القامو�س �إىل العربية مقابال له «مبد�أ التعديل» ،وف�ضلنا ا�ستعمال
«مبد�أ ال�ضبط �أو الرتتيب» ،كما �أنهما ترجم ا iLe principe de pert
 nenceمببد�أ الإفادة ،وترجمناه مببد�أ املالءمة� ،أما الأ�ستاذ بن عرو�س
مفتاح فرتجمه مبد�أ احل�صافة يف ر�سالة الدكتوراه املو�سومة :االت�ساق
واالن�سجام يف القر�آن ،ر�سالة لنيل �شهادة الدكتوراه،2008. 2007 ،
جامعة اجلزائر � ،ص17و.52
ينظر �أي�ضا:معجم حتليل اخلطاب ،باتريك �شارودو ،دومنيك منغنو،
باال�شرتاك مع جمموعة من الأ�ساتذة ،ترجمة:عبد القادر املهريي،
وحمادي �صمود ،مراجعة� :صالح الدين ال�شريف ،املركز الوطني
للرتجمة ،تون�س� ،2013 ،ص.420
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الغربي ومقوالته املرجعية يغذي ثقافتنا ويدفعنا ل�ضرورة
م�ساءلة توظيف اخلطاب���ات الغريية يف �إنتاجاتنا الأدبية
والنقدية واليومية ،بل وما يكتب عنا ولنا وما ي�أتينا عموما
من الآخر ،حني يب�سط هيمنته �أو قهره على امل�ست�ضعفني،
و�سلطته بف����ضل متثيالته ،له���ذا ُع َّدت م���در�سة التحليل
النق���دي للخط���اب مرتعا ل���كل امل�شتغلني عل���ى اخلطاب
يف عالقت���ه بال�سلطة والهيمن���ة والإيديولوجيا(مبفهومها
ال�سلبي) ،يف درا�ستها وحتليلها للخطاب بو�صفه ممار�سة
اجتماعية لفك خمتلف �أ�ساليب الهيمنة.

Dictionnaire D’analyse de discours; sous la
direction de Patrik Charaudeau et Dominique
Mainguneau. Seuil ;2002.
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ملخ�ص:
ته���دف ه���ذه الدرا�سة �إىل ك����شف �أ�س�س الإر�ساء املفاهيم���ي واملنهجي يف جمال بيو�سيميائيات الأن����ساق احلية ،وذلك
م���ن خ�ل�ال التعق���ب االب�ستمولوجي للتعالق ب�ي�ن ال�سيميائي���ات والبيولوجيا ،وهو ما اقت����ضى بالتدرج الوق���وف عند ت�شكل
البيو�سيميائي���ات �أوال ،ث���م ت�أطري �أبرز النمذجات الراهنة ،وعلى اخل�صو�ص منذجة جماعة كوبهاغن وجماعة تارتو ثانيا،
و�أخريا الر�صد املتكامل لتمف�صالت ال�سيميائي والبيولوجي من خالل ترابط احلياة واملعرفة.
فق���د �أ�صب���ح الإبدال ال�سيميائي العام يف ب����ؤرة االن�شغاالت االب�ستمولوجية داخل املخت�ب�رات العلمية� ،سواء يف جمال
العلوم الإن�سانية �أو احلقة ،وهو ما مكن عرب �صيغة تفاعلية وتكاملية من ت�ضافر جهود ال�سيميائيني والبيولوجيني ل�صياغة
بيان منهجي ومفاهيمي ميكن من مقاربة التعالق بني �سريورات املعرفة و�سريورات احلياة على نف�س الإحداثيات الإ�شكالية،
وبالتايل ف�إن �إ�ضاءة هذا التوازي املنهجي بني ال�سريورتني من خالل مداخل ال�سنن املزدوج والبيون�ص �أفرز �إ�شكاال مركبا،
م���ن جه���ة تكاملية الهاج�س البحثي واملختربي بني العلوم والباحثني ،ومن جه���ة �أخرى تالزمية ال�سيميائي -البيولوجي يف
اقرتاح عدة �إجرائية ت�ستويف احلمولة الفل�سفية والعلمية مل�س�ألة املعرفة واحلياة.
الكلمات املفاتيح:
بيو�سيميائيات ،الأن�ساق احلية ،ال�سنن املزدوج ،بيو ن�ص ،DAN ،العالمة ،ال�شكل.
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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.
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راهنية البيو�سيميائيات:

الت�أطري االب�ستمولوجي للإ�شكاالت،
حتديد املفاهيم املرتبطة بها وتفكيك النماذج،
�إبراز حدود املعاجلات املقرتحة و�إمكانية تطويرها
من خالل �صياغة �أ�سئلة جديدة.

●●

 .1-0ملاذا البيو�سيميائيات؟
من���ذ بداي���ة الت�سعيني���ات م���ن القرن امل���ا�ضي،
�شكل املنعط���ف املع���ريف ()Cognitive Turn
للبيو�سيميائي���ات �إب���داال  Paradigmنظري���ا داخل
ال�سيميائي���ات ،البيولوجي���ا ،البيوفزي���اء ،العل���وم
املعرفي���ة ،العل���وم املعق���دة ،االيتولوجي���ا املعرفي���ة،
الذكاء اال�صطناع���ي والبيومعلوميات .وجت�سدت قوة
االقرتاح���ات االب�ستمولوجية له���ذا الإبدال من خالل
الإجماع العلمي( )Scientific Consensusحول
ا�ستعمال مفاهيم���ه وا�ستثمار منذجاته بني الباحثني
يف العلوم الدقيقة والإن�سانيات على حد �سواء ،وتوحيد
م�ستوي���ات التعقي���د يف الظاه���رة العلمي���ة ،و�إع���ادة
�صياغة فل�سفة العلم ،و�إخ�صاب خمتربات البيولوجيا
اجلزيئي���ة والبيولوجي���ا احلا�سوبي���ة ب�أط���ر معرفي���ة
للمراقب���ة التطبيقي���ة قائمة على املنط���ق والتح�سيب
( )Computationومراعي���ة لل����شرط الإن����ساين.
وتع�ضدت هذه اخلا�صي���ات االب�ستمولوجية بامل�أ�س�سة
العلمي���ة ،حي���ث ت�شكل���ت �شبك���ة توا�صلي���ة ،متفاعلة
ودينامي���ة بني مراكز البحث يف العامل .ولتلتحم لأول
م���رة يف تاري���خ العلم ال����سريورات املعق���دة للمعلومة
( )Informationالفيزيائية يف �أبعادها املعرفية مع
ال�سريورات املعقدة للعالمة ( )Signال�سيميائية يف
�أبعادها احلية .لقد �شكل هذا ال�سياق العلمي حمفزا
لنا من �أجل حتقيق مهمت�ي�ن متالزمتني :الإ�سهام يف
�صياغ���ة الأطر املفهومية للإب���دال البيو�سيميائي من
جهة ،ورب���ط ( )Connectionال�سياق املحلي بهذه
التطورات املهمة من جهة �أخرى.
 .2-0ما هو برنامج البحث ؟
يق���وم برنامج البح���ث على ا�سرتاتيجي���ة ثالثية
متدرجة ومتكاملة:

●●
●●

لقد حاولنا �صياغة م�سلمة حتديدية ت�ؤطر البنية
املفهومية للبيو�سيميائيات من خالل:
�إبراز خا�صيات املفهوم ال�سيميائي،
احلف���ر يف التج���ذر االب�ستيم���ي ب�ي�ن ال�سيميائيات
والبيولوجي���ا م���ن خ�ل�ال بيو�سيميائي���ات
(،)Rothschild
حتدي���د املجال العلم���ي للظاه���رة البيو�سيميائية،
والبني���ة ال�صورية والرمزية لإجراءات املقاربة من
خالل �سيميائيات (،)Jakob von uexküll
املو�ضعة االب�ستمولوجية للإبدال البيو�سيميائي.
●●
●●

●●

●●

بع���د ذل���ك عملن���ا عل���ى تفكي���ك النمذج���ات
البيو�سيميائي���ة الراهن���ة ،وحتدي���دا ال�سيميائي���ات
الع�صبي���ة  ،Neurosemioticsفق���د �أو�ضحن���ا
الإمكانات املفهومية للنمذجتني املتعلقتني ب�سميائيات
 DNAم���ن خ�ل�ال منذج���ة ال����سنن – امل���زدوج
 Code-dualityجلماع���ة كوبنهاغ���ن متمثل���ة يف
�أعم���ال  Emmecheو ،Hoffmeyerومنذج���ة
البيو-ن����ص  Bio-texteجلماع���ة تارتو جم�سدة يف
�أعم���ال  ،Kullوذلك ق�صد معاجلة التحول املنهجي
يف البيولوجي���ا اجلزيئية ،حيث �أ�صبحت العالمة هي
الوح���دة القاعدية ل���درا�سة احلياة ولي����ست اجلزيئة
(((.Molecule
((( نتوجه بال�شكر املو�صول بالتقدير �إىل الباحثني  Emmecheمن جامعة
كوبنهاغن بالدامنارك و Kullمن جامعة تارتو با�ستونيا على دعمهما العلمي
لبلورة هذه الدرا�سة ،وهي ت�شكل بع�ضا من الإ�ضاءات النظرية للمرجعيات
اخللفية التي ت�ؤطر م�شروعنا حول �سيميوفزياء املعرفة ،وبالتايل فما ورد
جممال ـ �أحيانا ـ يجد تف�صيله يف �أعمالنا الأ�سا�سية ،ينظر للتقريب:
ح�سيب ،الكو�ش .مدخل �إىل �سيميوفزياء املعرفة ،من �أن�ساق اخلطاب �إىل
�أن�ساق الثقافة ،دار الوراق للن�شر ،الأردن.2015 ،
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 .3-0ما هي الآفاق؟
م���ن �أج���ل �إع���ادة �صياغ���ة الإ�شكاالت العلمي���ة
الراهنة داخل البيو�سيميائيات اقرتحنا توليفا جديدا
 New combinationللمفاهي���م ي�سم���ح بتفعي���ل
هذه النمذجات من خالل:
النق���ل النظ���ري ،يف �أبعاده املفهومي���ة ،املنهجية
واالب�ستمولوجي���ة للإب���دال البيو�سيميائي من البحث
يف التعاي�ش الداخل���ي  Endosymbiosisللكائنات
احلي���ة الطبيعية (الإن�سان ،احلي���وان والنبات)� .أي،
ال�شب���كات الع�صبي���ة الطبيعي���ة ،والكائن���ات احلي���ة
اال�صطناعي���ة (الأن����ساق الآلي���ة)� ،أي ال�شب���كات
الع�صبي���ة اال�صطناعي���ة� ،إىل البح���ث يف التعاي����ش
اخلارج���ي � .Exosymbiosisأي ،ب�ي�ن الإن����سان
والإن����سان ،الإن����سان والظاه���رة العلمي���ة ،الإن����سان
واملحي���ط يف كليت���ه .فالتعاي����ش هو ال�سم���ة الطبيعية
لل�شبكة التوا�صلية يف الكون احلي.
الربط بني املعرفة واحلياة هو ربط فطري ،وهذا
الربط يخ�ضع ل�شرط �ضروري هو احلرية ال�سيميائية
 .Semiotic Freedomفالأن����ساق احلية ال حتقق
�إنت���اج ذاته���ا ب�شكل منظ���م وخال م���ن الت�شوهات يف
غياب هذه احلرية ،وهي قانون بيوفزيائي �سيميائي.
حي���ث ال تنظيم ذات���ي ،ال منو طبيع���ي عندما يخ�ضع
الن�سق احلي ملراقب���ة خارجية متنعه من ت�شييد كونه
الذاتي .Umwelt
 – 1ماهي البيو�سيميائيات ؟

املفهومي���ة  ،Terminology Structureف���كل ن����سق
مع���ريف ل���ه تنظيم���ه اخل���ا�ص .فامل�ساءلة الت���ي حتاول
�سيميائيات املفهوم بلورتها تتجاوز الإ�شكاالت املنطقية
للتحديد �إىل الطبيعة ال�سيميائية Semiotic Nature
للمفه���وم يف ح���د ذاته :ب����أي معنى نتح���دث عن مفهوم
ما باعتباره مفهوم���ا �سيميائيا؟ يفرت�ض Thellefsen
�أن البني���ة املفهومي���ة يف ال�سيميائيات تق���وم على مركز
منظ���م ي�سميه العالم���ة الأ�سا�سية :العالم���ة الأ�سا�سية
 Fundamental Signه���ي الت���ي تق���وم ب�ضغ���ط
 Compressجمموع���ة م���ن املعلوم���ات وتو�صيله���ا
�إىل امل����ؤول  .Interpertantفالأث���ر التوا�صل���ي
 communication effectه���و ما يح���دد الأث���ر
التدليلي (((.Significance Effect
العالم���ة الأ�سا�سي���ة ت����شرتط جمموع���ة م���ن
اخل�صائ�ص يف املفهوم قبل تنظيمه داخل الن�سق:
الطبيعة الرمزي���ة للمفهوم مقي���دة بوا�سطة حقله
املعريف،
ال يعك����س مفهوم مبفرده البني���ة املعرفية ولكن من
خ�ل�ال تعالقه مع جمموع���ة من املفاهي���م امل�شكلة
للن�سق،
يحت���وي املفهوم على خا�صية تفرده التي متيزه عن
غريه من املفاهيم،
دالل���ة املفهوم يت���م التعب�ي�ر عنها غائي���ا؛ �أي نتاج
�سببية نهائية ،Final Causation
دالل���ة املفهوم تتمظهر من خالل جمموع العالقات
املمكنة مع باقي املفاهيم داخل الن�سق،
عدم اقرتان املفهوم ب�سمات ميتافيزيقية ومطلقة.
�أي� ،أن يكون واقعيا ون�سبيا،
مب���ا �أن كل معرف���ة هي قابل���ة للخط�أ فه���ي م�ؤقتة،
وعليه ،فاملفهوم ،ذو طبيعة م�ؤقتة.
●●

●●

●●

●●

●●

●●

 1-1املفهوم ال�سيميائي:
املجال املعريف ه���و �سل�سلة من ال����شروط التي ت�ضع
القي���ود ملفاهيمها ،حيث ي�صبح حتدي���د البنية املعرفية
 Knowledge Structureه���و حتدي���د للبني���ة
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●●

(1) Thellefsen, Torkild. Semiotic Knowledge Organization: theory
and method development, P: 88.
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تت�شكل� ،إذن ،البنية املفهومية من:
مفه���وم مركزي ي����شكل القاعدة املعرفي���ة للن�سق.
ويكم���ن دوره يف تنظي���م العالقات ب�ي�ن املفاهيم،
ر�صد املفاهي���م اجلدي���دة ،وتعدي���ل اخل�صائ�ص.
ويرتب���ط تط���ور ن����سق مع���ريف ما بتط���ور العالمة
الأ�سا�سية،
مفاهي���م فرعية حتدد الواجه���ة  Interfaceالتي
يتوا�صل عربها الباحثون،
خ�صائ�ص حتدد الكيفيات التي تنظم بها العالمة
الأ�سا�سية التعالق بني املفاهيم الفرعية.
●●

●●

●●

�إن االنتظ���ام الذات���ي Auto-Organisation

لبنية مفهومي���ة ي�سمح ب�إمكانية معاجل���ة الإ�شكاالت
الداخلي���ة للن����سق ،وه���و ما يجع���ل منه ن�سق���ا خبريا
 Expert Systemببنيته .وميكن �صورنة العنا�صر
ال�سالفة ب�صريا كالآتي:
امل�ؤول

املطور

 ...........................................................الواجهة Interface
العالمة الأ�سا�سية
( القاعدة املعرفية)

املفاهيم الفرعية
الن�سق اخلبري

خ�صائ�ص التنظيم

Expert System

�شكل  :1البنية املفهومية للن�سق املعريف

الن����سق اخلب�ي�ر ال يحق���ق للبني���ة املفهومي���ة
ا�ستقاللية مو�ضوعية  ،Objectiveولكن ا�ستقاللية
تفاعلية ،حيث ال���ذات العارفة متتلك �إمكانية تطوير
الن�سق ومنو املعرفة العلمية.

 2-1تعالق البيو ( )Bioوال�سيميو(:)Semio
هل يتعل���ق الأمر ببني���ة مفهومي���ة ذات عالمتني
�أ�سا�سيت�ي�ن؟ �أو بعالم���ة �أ�سا�سي���ة واح���دة تنظ���م
ن�سقني معرفي�ي�ن :ال�سيميائي���ات والبيولوجيا؟ يعترب
� Kullأول م���ن نب���ه الباحث�ي�ن يف البيو�سيميائي���ات
�إىل ال�ت�رات النظ���ري ال���ذي خلف���ه ،Rothschild
باعتب���اره �أول م���ن ح���دد التعال���ق ب�ي�ن ال�سيميائيات
والبيولوجيا� :إن ا�ستعمال مفهوم «البيو�سيميائيات»
م���ن ط���رف روت�شيل���د خ�ل�ال ال�ستيني���ات ،رغ���م
غي���اب االهتم���ام ب�أعمال���ه من ط���رف م����ؤ�س�سي هذا
احلق���ل لف�ت�رة طويل���ة ،يربهن عل���ى �أن منطق منو
التفك�ي�ر العلم���ي يعم���ل عل���ى خل���ق حل���ول متماثلة
 Identical Solutionsيف ا�ستقالل عن بع�ضها
البع����ض وع�ب�ر مفكري���ن خمتلف�ي�ن ويف �أماك���ن
خمتلفة (((.
�إن اهتم���ام  Rothschildبعل���م النف�س املر�ضي
والتحلي���ل النف����سي والأم���را�ض العقلي���ة والت�شري���ح
الع�صبي مكنه من حماولة توحيد جمموعة من العلوم
املهتمة مبا هو ج�سدي -فزيائي من جهة وعلوم ترتبط
مب���ا هو نف�سي – ذاتي من جهة �أخرى ،وذلك لتجاوز
�إخف���اق الأوىل يف تف����سري ما هو غري قاب���ل لالختبار
و�إخفاق الثانية يف رب���ط النتائج النظرية بالتعليالت
املنطقي���ة ،م���ن ث���م �صاغ التعال���ق بيو�سيميائي���ات:
النظري���ة الرمزي���ة لتعال���ق النف����سي – الفزيائ���ي
تعم���ل على ربط اجل�سور ب�ي�ن م�سالك املعرفة هاته
وتوح���د مناهجها حت���ت ا�سم بيو�سيميائيات ،وتعني
النظرية التي ت�ستلهم منهجيا النموذج ال�سيميائي
للغة من �أجل ا�ستثماره يف فهم ال�سريورة التوا�صلية
(1) Kull, Kalevi. On the history of joining bio with semio: F. S.
Rothschild and the biosemiotic rules, P: 137.
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للحي���اة((( .وق���د ح���دد  Rothschildثالثة قوانني
لهذا التعالق:
القانون البيو�سيميائي الأول يعنى بتحويل احلاالت
الثابتة يف الع�ضو احلي ،باعتبارها �إثباتا فطريا ،من
مو�ضوع �إىل ذات تتمتع بالق�صدية ،والهدف من ذلك
ه���و �صيان���ة البنية التي حتمل طاقتنا م���ن منظور �أن
الذات وحدة من�سجمة ،القانون الأول ي�شكل القاعدة
ال�صلب���ة للرتكي���ب البيو�سيميائ���ي biosemiotics
.syntax
القانون البيو�سيميائي الثاين يتحدد يف التقاطب
الفط���ري  Inner polarisationال���ذي ي�سم���ح
للكائن���ات احلي���ة �أن تت���وا�صل مع مو�ضوع���ات العامل
بالتزامن مع حتقيق ذواتها اخلا�صة.
عن���د ب���روز ن����سق توا�صل���ي جدي���د ،ف�إن���ه بقدر
ما يحتف���ظ الن�سق بخ�صائ����ص �سابقة بقدر ما يعمل
عل���ى حتيني �صيغة جدي���دة للق�صدي���ة ،حيث تهيمن
ذاتية الن����سق اجلديد� ،إن �ضرورة ه���ذه الهيمنة هي
ما ي�شكل القانون الثالث ،بدون هذه الهيمنة ال ميكن
للن�سق اجلديد �أن يطور وظائفه.
�إن حتدي���دات روت�شيلد �إىل جان���ب �أعمال �أخرى
�شكلت كونا نظريا لتفاعل ال�سيميائيات والبيولوجيا.
ورغ���م �أنها ظل���ت حبي����سة الأو�ساط الطبية يف �أملانيا
على اخل����صو�ص ف�إنها برهنت عل���ى التعالق الأ�صيل
بني ال�سيميائيات والطب .وقد كان لنتيجة التطورات
الهائلة يف البيولوجيا اجلزيئية والبيومعلوميات الدور
احلا�سم يف �إعادة �صياغة التعالق بيو�/سيميو(Bio/
 )Semioمن خالل حتدي���دات �إبدالية على م�ستوى
الت�صورات واملفاهيم والنمذجة.
(1) Rothschild, Friedrich Salomon. Laws of symbolic mediation in
the dynamics of self and personality, P: 777.
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 3-1امل�سلمة التحديدية:
�إن حتدي���د تخ����ص�ص علمي ما يرتب���ط بتحديد
امل���و�ضوع واملنه���ج .وق���د حاول���ت جمموع���ة م���ن
الدرا�سات واملعاج���م واملو�سوعات تخ�صي�ص مداخل
للبيو�سيميائي���ات� ،إال �أن تع���دد االجتاهات واختالف
احلق���ل العلمي من باح���ث �إىل �آخ���ر (ال�سيميائيون،
البيولوجي���ون ،احلا�سوبي���ون )....مل ي�سم���ح بخل���ق
�إجم���اع مفهومي .له���ذا �سن�سع���ى �إىل بل���ورة م�سلمة
حتديدية .يف معجم اك�سفورد للبيوكيمياء والبيولوجيا
اجلزيئي���ة مت حتدي���د البيو�سيميائي���ات باعتباره���ا:
العلم الذي ي���در�س العالمات ،املعلومات والتوا�صل
داخ���ل الكائن���ات احلي���ة((( .رغ���م اخت�صاري���ة هذا
التحدي���د واندراج���ه داخ���ل معج���م يتعل���ق مبفاهيم
البني���ة الداخلية للكائ���ن احلي ،ف�إن���ه يت�ضمن بع�ض
العنا�صر التحديدية الأ�سا�سية:
العالمات ،Sings
املعلومات ،Informations
التوا�صل ،communication
الكائن احلي .organism
●●
●●
●●
●●

�إن اعتب���ار العالم���ات ه���ي الت����شكل املو�ضوع���ي
للظاه���رة البيو�سيميائي���ة ميثل عن����صرا مركزيا يف
�أغلب التحديدات:
البيو�سيميائي���ات تبح���ث يف �سريورة العالم���ات
الطبيعية من خالل كل �أبعادها،
البيو�سيميائي���ات ميك���ن �أن حت���دد باعتبارها علم
العالمات يف الأن�ساق احلية ،Living systems
فاخلا�صي���ة واملب���د�أ املمي���زان لل�سيميائي���ات
البيولوجي���ة يتج����سدان يف ك���ون الكيان���ات احلية
ال تتفاع���ل ع�ب�ر �أج����ساد ميكانيكي���ة ،لك���ن عرب
ر�سائل ون�صو�ص،
●●

●●

(2) Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, P: 72.
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بعب���ارة واح���دة :م���و�ضوع البيو�سيميائ���ات ه���وكل
ال�سريورات ال�سيميائية لت����صرف Behavioral
الأ�شياء احلية ، Living things
ال�سمة الغالبة يف التطور الع�ضوي لي�ست هي اخللق
املتع���دد واملده�ش للبني���ات املورفولوجي���ة .ولكن،
ه���ذا االمت���داد الع���ارم ل» احلري���ة ال�سيميائي���ة»
 ،Semiotic freedomه���ذا ال�ث�راء و» العم���ق»
 Depthللمعن���ى ال���ذي نت���وا�صل ب���ه ،وبالت���ايل
فالعالم���ة  Singولي����ست اجلزيئية Molecule
هي الوحدة القاعدية لدرا�سة احلياة(((.

●●

●●

فزيائي���ة �أونف�سي���ة ت�أخد مكانها ب�ي�ن مو�ضوعني...
�أو ه���ي يف كل الأح���وال نتيج���ة ل���كل الأفع���ال
الت���ي حت���دث ب�ي�ن �أزواج  ،Pairesلك���ن� ،أق����صد
«ب�سيميوزي����س « يف معناها امل���و�سع ،على العك�س من
ذل���ك ،فع���ل� ،أو �أث���ر يقوم عل���ى �إجراء م����شرتك بني
ثالث���ة عوامل :العالم���ة ،ومو�ضوعها وم�ؤولها(((.
وي����شدد البيو�سيميائي���ون عل���ى ال�سيميوزي����س يف
�صيغتها املو�سعة وه���و ما يجعل منها خا�صية مالزمة
ل���كل �أ�شكال احلياة عل���ى الأر�ض ،ب���ل �إن �إن مو�ضوع
البح���ث البيو�سيميائي هو ا�ستك����شاف كيفيات انبتاق
 Emergenceال�سيميوزي����س يف الطبيعة ،بحكم �أن
الكون احلي Biosphereم�شمول بال�سيميوزي�س.

ن�ستنت���ج من التحدي���دات ال�سالف���ة �صياغة �أولية
ومالحظت�ي�ن .فمن حي���ث ال�صياغة ميك���ن �أن نحدد
البيو�سيميائي���ات باعتبارها تخ�ص�صا معرفيا يدر�س
�إنت���اج وت�أوي���ل العالمات داخ���ل العامل�ي�ن الفيزيائي
والبيولوج���ي م���ن �أج���ل حتقي���ق التكام���ل ب�ي�ن نتائج
البيولوجي���ا وال�سيميائي���ات ،وت�شكي���ل ر�ؤي���ة جديدة
للحي���اة واملعنى باعتبارهما ال�سم���ات املحايثة للعامل
الطبيعي� ،أما فيما يخ�ص املالحظتني :فتتعلق الأوىل
بك���ون حتديد العالمات ال يتم �إال داخل �سريورة� ،أي،
�سيموزي����س .Semiosisبينما الثاني���ة تتعلق مبجال
دينامي���ة ه���ذه ال����سريورة وال���ذي ي�شم���ل الكيان���ات
والأ�شي���اء والكائن���ات� .أي ،الع���وامل البيولوجي���ة
والفيزيائية .فهل الظاه���رة البيو�سيميائية ال تت�شكل
�إال ع�ب�ر ال�سيميوزي����س؟ وكي���ف يت���م ه���ذا الت����شكل
ال�سيميائي بيوفيزيائيا؟

الكائ���ن احل���ي يول���د يف ك���ون �سيميائ���ي.
� Semiosphereأي ،ع���امل من املعاين والعالمات
والأ�صوات والروائ���ح والأل���وان واحلق���ول الكهربائية
والإ�شارات الكيميائي���ة ...ومن ثم ف����إن فهما جامعا
لدينامي���ة ال�سيميوزي����س ي����ؤول يف نهاي���ة التحلي���ل
�إىل تعري���ف للحي���اة لي����س �إال .ويعترب مفه���وم الكون
ال�سيميائ���ي املج���ال الع���ام ال�شتغ���ال ال�سيميوزي����س.
�إن ال�سيميوزي����س البور�سي يف �صيغت���ه القوية يرتبط
اب�ستمولوجي���ا باملرحلة الكال�سيكية للبيو�سيميائيات،
بحكم �أن الت�شكل ال�سيميائي للظاهرة �أ�صبح مرتبطا
مبفهوم الدورة الوظيفي���ة  Funktionskreisالتي
حتقق الكون الذاتي unweltللن�سق� ،أي� ،سيميائيات
.((( Jakob von uexküll

لق���د �أق���ام ب���ور�س  Peirceمتيي���زا �أ�سا�سي���ا
بخ����صو�ص مفه���وم ال�سيميوزي�س :من امله���م جدا �أن
يفه���م ماذا �أق�صد ب�سيميوزي�س يف معناها املحدود؛
كل فع���ل دينام���ي �أو فع���ل ن���اجت ع���ن ق���وة خال����صة،

ميي���ز  Jakob uexküllب�ي�ن نوعني مرتابطني
م���ن �سريورات العالم���ة :ال����سريورات الأولي��� ة eEl
 mentary processesوال����سريورات املعق���دة
 ،Complex processesبالن�سب���ة للم�ستوى الأول

 (1) Kull, Kalevi, Claus Emmeche & Jesper Hoffmeyer. Why bisemiotics? An introduction to our view on the biology of life
itself, P: 1-21.

(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 العالم���ات املنظم���ة
وعالم���ات املحت���وى  ،Inhaltszeichenف���الأوىل
تتعلق بالن�سق يف حد ذاته الذي يعمل على اال�ستجابة
ملثريات املحيط من خالل انتاج عالمات حملي ة oL
 kalzeichenمن جهة ،والربط بني عنا�صر املحيط
من خ�ل�ال �إنتاج عالمات موجه ة iRichtungsze
 chenم���ن جه���ة �أخ���رى� .أم���ا الثاني���ة� ،أي عالمات
املحت���وى ،فهي تعمل على ربط العالمات بالذهن من
�أجل تن�شيط عمليات الت�سنني وفك الت�سنني .بالن�سبة
للم�ست���وى الث���اين يتعلق بدينامي���ة الذهن ،Gemüt
حيث الرب���ط املو�ضوعي ب�ي�ن الإدراك وحتقق الفهم
م���ن خ�ل�ال �سريورة دائرية ال تتوقف م���ا دام الكائن
حيا ،وم�شكلة ل���دورة وظيفية وبانية لكون ذاتي ،فكل
عالقة مع العامل تنقل عرب لغة العالمات الع�صبية.
لق���د ح���اول � Thure uexküllإع���ادة �سب���ك
امل����شروع ال�سيميائي لوالده من خالل حتديد العالمة
البيو�سيميائي���ة وال�سيميوزي�س ،حيث اعترب بناء على
ت����صورات � Sebeokأن العالمة تتميز بنوعني من
ال�سمات املحددة:
ال�سم���ة اخلا�صة  Privateوه���ي املرتبطة بالذات
ال�سيميائي���ة � .Semiotic-selfأي ،كل ما يتعل���ق
باحل�سي والإدراكي.
وال�سمة العامة  Publicوتتعل���ق باملو�ضوعات التي
حتي���ل عليها العالم���ة� .أي ،ما هو عقل���ي ويرتبط
بالفهم(((.
●●

●●

حيث الذات ال�سيميائية هي م�ؤوالت خفية للعالمة.
وم���ن خ�ل�ال �إدم���اج ال�صيغ���ة القوي���ة لل�سيميوزي�س
البور�سي داخل مفهوم الدورة الوظيفية حدد Thure
 uexküllثالثة �أمناط لل�سيميوزي�س:
�سيميوزي�س املعلومة : Semioses information
وهوخا�ضع للحاجة البيولوجية للن�سق،
●●

(1) Uexküll, Thure von. Varieties of semiosis. P: 456-457.
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●●�سي ـمـ ـ ـ ـ ـ ـيــوزيـ����س الأعـ ـ ـ ـ���را�ض Semioses of

� :symptomatizationإنت���اج و�إر�سال �إ�شارات
 Signalsمن دون توقع ا�ستجابة املر�سل �إليه،
�سي ـمـ ـ ـ ـ ـ ـيــوزيـ����س الت���وا�صل semioses of
 :communicationتتعل���ق بعالقة �إخبارية بني
املر�سل واملر�سل �إليه.

●●

�إن التنميط ال�سال���ف ي�سمح للمقاربة البيولوجية
البيو�سيميائي���ة �أن تتن���اول الظواه���ر يف �أبعاده���ا
البيوفيزيائي���ة ،وميك���ن متييز �أربعة حق���ول معرفية
ت�شغل راهنا البحث البيو�سيميائي:
البيولوج ـ ـي���ا اجلزيئي ـ ـ���ة وعل���وم الأع����صاب
(،)Neurosemiotics
الإتولوجي���ا املعرفي���ة وال�سيميائي���ات احليواني���ة
(،)Zoosemiotics
ال�سميائيات النباتية (،)Phytosemiotics
�سيميائيات الأن�ساق الآلية (.)Robosemiotics
●●

●●

●●
●●

الطبيع���ة البيولوجي���ة للظاه���رة البيو�سيميائي���ة
(العالم���ات) والطبيع���ة الفزيائي���ة ( املعلوم���ات)
تط���رح �س�ؤال املنه���ج ،كي���ف ميك���ن مقارب���ة ظاهرة
تتعال���ق فيه���ا خا�صي���ات بيو-فزيائي���ة؟ �إن ظواه���ر
مث���ل التعرف ،املقْولة ،التعل���م ،التوا�صل ،الذاكرة...
ه���ي م���ن مهم���ات البح���ث البيو�سيميائ���ي ،حي���ث
ت�سم���ح بتطبيق الإج���راءات املنهجي���ة لل�سيميائيات:
الن����ص ،ال�سيميوزي�س ،الت�أويل واملعن���ى على الواقعة
البيوفيزيائي���ة .فانبث���اق املعن���ى والق�صدي���ة داخ���ل
الع���وامل البيوفيزيائية ت�صعب الإجابة عنه من خالل
الأط���ر املعرفية امليكانيكي���ة :املعن���ى هوالنجم الذي
يجب �أن تهتدي به البيولوجيا(((.
تط���ور احلي���اة وتط���ور الأن����ساق ال�سيميائي���ة
هم���ا مظه���ران لنف����س ال����سريورة ،ب���ل �إن �سريورة
(2) Uexküll, Jakob von. The theory of meaning, P: 43.
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احلي���اة منظم���ة ع�ب�ر الدينامي���ة ال�سيميائي���ة
 Semiotic Dynamicوهوم���ا ح���ذا بـ Sebeok
�إىل الإقرار ب�أن علم احلي���اة  Life scienceوعلم
العالمة  Sign scienceيقت�ضي بع�ضهما الآخر(((.
فال�سيميائي���ات منح���ت ل���دار�سي ن����صو�ص DNA
) (DNA textsعينا جديدة للقراءة .لكن ،هل ميكن
من املنظ���ور االب�ستمولوجي اعتب���ار البيو�سيميائيات
برناجم���ا �أداتي���ا للبيولوجيا؟ لق���د حاولت جمموعة
م���ن ال���درا�سات احل����سم يف التعال���ق الت�صنيفي بني
ال�سيميائي���ات والبيولوجي���ا� ،إال �أن النق���ا�ش ح���ول
ال�ضمان���ات االب�ستمولوجية للمنه���ج ال�سيميائي حقق
�إجماعا علميا ح���ول �صيغتني ت�صنيفيتني متكاملتني؛
ال�صيغ���ة الأوىل تعت�ب�ر �أن البيو�سيميائي���ات بني���ة
ميتا�سيميائي���ة  Metasemioticللبيولوجي���ا وه���ي
تتفرع �إىل:
الأندو�سيميائي���ات  Endosemioticsوتهت���م
بدرا�سة ال�سريورات ال�سيميائية داخل الن�سق احلي.
الإك�سو�سيميائي���ات  Exosemioticsوتخ����ص
مقارب���ة �سريورات التعالق بني الن�سق احلي وحميطه
م���ن جه���ة والن�سق احل���ي وباق���ي الأن����ساق من جهة
�أخرى.
يعم���ل هذا الت�صني���ف على �إ�ضف���اء �سمة التدرج
عل���ى املنه���ج داخ���ل البيو�سيميائي���ات حي���ث ت�صبح
الظاه���رة بنية تراتبي���ة� .أما ال�صيغ���ة الثانية فتميز
بني ال�سيميائيات العمودية Vertical Semiotics
وال�سيميائيات االفقية ،Horisontal Semiotics
حيث تهتم الأوىل بدرا�سة التمظهرات اجلينيالوجية-
الزمنية� .أي ،ما يتعلق بانتقال الإر�ساليات الوراثية بني
الأجيال ،بينما الثانية تتعلق بالعالمات الإيكولوجية،
(1) Sebeok, Thomas. A. Signs: An Introduction to Semiotics. P: 114.

�أي العالق���ة ب�ي�ن الأن����ساق .ومن خ�ل�ال ال�صيغتني،
وا�ستن���ادا �إىل �سيميائي���ات  Jakob uexküllميكن
�أن نحدد ت�صنيفيا جم���ال الإجراءات البيو�سيميائية
من خ�ل�ال ال�سيميوزي����س الداخلي للأن����ساق احلية؛
متمث�ل�ا يف ال����سريورة التي حتق���ق دورة وظيفية بني
الذهن واملحي���ط .فال�سيميائيات االيكولوجية مرحلة
قيد التبلور من خالل مفهوم الكون ال�سيميائي ،حيث
ال ميكن اب�ستمولوجيا �أن يتجاوز الإبدال Paradigm
البيو�سيميائي حدود البيولوجيا راهنا.
التعالق االب�ستيمي ب�ي�ن ال�سيمائيات والبيولوجيا
�شكل �سياق���ا معرفي���ا للإعالن ع���ن البيو�سيميائيات
باعتبارها �إبداال  Paradigmعلميا ،فب�أي معنى من
املنظور االب�ستمولوجي ميكن اعتبار البيو�سيميائيات
�إب���داال جدي���دا؟ وم���ا ه���و ال���و�ضع النظ���ري له���ذا
(((
االبدال؟
 4-1الو�ضع النظري للإبدال البيو�سيميائي:
الت����سا�ؤل ح���ول مو�ضعة �إبدال علم���ي ما يفرت�ض
�س�ؤاال �أعمق :كيف ميك���ن �أن ترتبط الوحدة unity؛
ما يحيل �إىل التجري���د واملنطق وال�صياغة الريا�ضية
م���ن جه���ة ،والتع���دد  ،Diversityما يتعل���ق مبا هو
�إن����ساين م���ن جهة �أخ���رى ،داخ���ل تخ����ص�ص علمي
معني؟ �إن �سريورة االندماج بني املعلومات والعالمات
ه���ي الن���واة ال�صلب���ة للإب���دال البيو�سيميائ���ي� :إن
ما نقرتحه� ،إذن ،هو �أن الإبدال ال�سابق للبيولوجيا
يت���م ا�ستبداله بالإبدال ال�سيميائي الذي يقوم على
ن���واة �صلبة :ال����شكل  Formالبيولوجي يتم فهمه
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�شكال يكمن يف مو�ضعة هذا الإبدال :هل يتعلق
بالبيولوجي���ا �أم بال�سيميائيات؟ هل ه���و �إبدال داخل
العل���وم الإن�ساني���ة �أم داخل العل���وم احلقة؟ يفرت�ض
 Hofkirchnerثالثة �أجوية:
الفج���وة بني التفافت�ي�ن ،الدقيق���ة والإن�سانية ،غري
قابل���ة للعبور .وال بد م���ن تبني الإثناني���ة الثقافية
،Dichotomy of culture
التق�سي���م غ�ي�ر م�ب�رر ،هن���اك واقع���ان علمي���ان
حي���ث ح����ضور �أحدهم���ا يف�ت�ر�ض غي���اب الآخ���ر
لق�صدية ما:
 �سم����ات ما هو �إن�����ساين يتم �إ�سقاطه����ا على ما هوعلمي عرب �أن�سنة العلم ،Humanize science
 �أو ال�سمات املوحدة ملا هو �إن�ساين يتم اختزالها �إىل�سمات العلم الطبيعي من خالل �صورنة خ�صائ�ص
ما هو �إن�ساين عرب اخلطاطات الريا�ضية،
التق�سي���م �صحي���ح يف ج���زء من���ه؛ فاالخت�ل�اف
ب�ي�ن املنظوري���ن ي�ؤخ���ذ ب���ه ع�ب�ر الأ�سا�س القائل
بامتالكهم���ا ملجموعة من اخل�صائ����ص امل�شرتكة
وتفاعل املفاهيم يف �إطار جدلية « الثقافات».
●●

●●

●●

الإجاب���ة الأوىل ت����ؤدي �إىل تخ����ص�صات منغلق���ة
حي���ث ي�صعب الت���وا�صل بينهما� .أم���ا الإجابة الثانية
فه���ي ت����ؤول �إىل ا�ستنتاج���ات انرتبومورفي���ة ،بينم���ا
الإجاب���ة الثالث���ة تختزل دينامي���ة الأن����ساق املعرفية
وا�ستقاللي���ة �سريوراته���ا �إىل حتلي���ل قائ���م عل���ى
تقاب�ل�ات غري اب�ستمولوجية .فم���ا هي� ،إذن ،الإجابة
ال�سيميائية؟ البيو�سيميائيات وهي ت�سعى �إىل مو�ضعة
نف�سه���ا ت����شدد عل���ى املعلوم���ة� :إن نقط���ة البداي���ة)
معلوم���ات الدخ���ل ( Inputهي الق���ادح ل�سريورات
التحدي���د الذات���ي داخل الن����سق ،والنتيجة النهائية
(معلوم���ات اخلرج  )outputه���ي تغري يف ت�صرف
�أو حالة �أو بنية الن�سق(((.
(1) Hofkirchner, Wolfgang, The Status of Biosemiotics, P: 7.
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فدينامية الن�سق مرتبط���ة بفعل االنتظام الذاتي
الذي يعمل على ت�شغيل �سريورة تفاعلية ،والنتيجة:
توليد املعلومة ( �أي ،البعد الفزيائي الدقيق)،
و�إنت���اج العالم���ة ( �أي ،البع���د ال�سيميائ���ي،
الإن�ساين)،
●●
●●

البعدان الفزيائي وال�سيميائي ي�شكالن الأطروحة
الإبدالية ،فالقوان�ي�ن الفزيائية واملراقبة ال�سيميائية
� Semiotic controlصيغت���ان متكاملتان للمفهمة
 Conceptualisationوال���و�صف :املراقب���ة
ال�سيميائية يف كل امل�ستويات ت�شرتط �أو�صافا ب�سيطة
للت�صرفات الدينامية املعقدة لأن�ساق الدخل و�أن�ساق
اخلرج((( ،يتمو�ضع الإبدال البيو�سميائي داخل البيئة
العلمية العامة من خالل الربط بني الأن�ساق املعرفية
امل�شكلة ل�سريورات العالمة واملعلومة:
�سريورة العالمات
واملعلومات
يف الأن�ساق
التطوريـ ــة
املرحلة
االجتماعية
املرحلة
 -4ال�سيميزي�س مركب
البيولوجية
االجتماعي اجتماعي
املرحلة  -2ال�سيميوزي�س -5ال�سيميوزي�س مركب
الفزيائية
البيولوجي البيو -اجتماعي بيولوجي
-1ال�سيميوزي�س -3ال�سيميوزي�س -6ال�سيميوزي�س مركب
البيو-فزيائي البيو-فزيائي فزيائي
الفزيائي
اجتماعي
الطور
الطور الفيزيائي الطور
االجتماعي
البيولوجي

�شكل  :2دينامية ال�سيميوزي�س
(2) Pattee, Howard H. The Physics of Symbols and the Evolution
of Semiotic Controls. P: 13.
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وميكن حتليل اخلطاطة �إىل العنا�صر الآتية:
اخلانة الأوىل تتعلق بو�صف ال�سيميوزي�س الفزيائي
اخلال����ص  Pure Physical Semiosisم���ن
خالل حتقق �سريورة املعلومة،
اخلان���ة الثانية ت�ب�رز القف���زة النوعية م���ن الواقع
الفزيائي �إىل ال�سيميوزي����س البيولوجي من خالل
حتقق �سريورة العالمة يف الن�سق احلي،
اخلانة الثالثة ت�ؤ�شر على انتقال داخل الن�سق احلي
املعلوماتي؛ فالن�سق احلي يعتمد الأ�سا�س الفزيائي
كج���زء مك���ون م���ن واقعيت���ه ،.لكن���ه يختل���ف عن
ال�سريورة الفيزيائي���ة اخلال�صة ،لأن هذه املرحلة
حمكومة بالطور البيولوجي،
اخلان���ات الرابع���ة واخلام����سة وال����ساد�سة متو�ضع
ال�سيميوزي����س يف مرحلت���ه االجتماعي���ة ،ورغ���م
اعتماد الأ�س�س البيوفيزيائي���ة ف�إن الن�سق يف هذه
املرحلة يخ�صع لتنظي���م  Organisationالطور
الجتماعي.

●●

●●

●●

●●

يتم���و�ضع الإب���دال البيو�سميائ���ي يف موقع املركز
املنظ���م للرتابطات ب�ي�ن الأن�ساق املعرفي���ة ،فالتعالق
�سيميائيات /بيولوجيا بقدر ما ي�شدد على املعلومات،
ما يرتب���ط باملعط���ى الفزيائي ،بق���در ما ير�صد عرب
املراقب���ة ال�سيميائية ت�صرف الن����سق لبلورة �سريورة
عالمات م���ن خ�ل�ال حتق���ق �سيميوزي����س بيولوجي.
وبالت���ايل فاخلان���ة الثالث���ة ت����شكل اخلان���ة الإبدالية
اعتب���ارا �إىل �أن ال�سيميوزي����س البيوفزيائي هو جمال
البيو�سيميائيات.
�إذن ،الكيفيات التي يت�صرف عربها الن�سق احلي
ملعاجل���ة املعلومات واملراقب���ة ال�سيميائي���ة للعالمات
ه���ي ما ي�شكل دينامب���ة املقارب���ة البيو�سيميائية .فما
ه���ي متف�صالت ه���ذه املقاربة داخل الأن����ساق احلية
الطبيعية ؟

� – 2سيميائيات :DNA
الإ�شكال املرك���زي يف ال�سيميائي���ات الع�صبي���ة تت���م
�صياغت���ه م���ن خالل ال����س�ؤال الآت���ي :كيف ميك���ن ل�شيء
م���ا � ،Somethingأي ،معلوم���ات فزيائية حممولة عرب
طاق���ة� ،أن ي�صبح �شخ�صا ما � ،Someoneأي ،عالمات
حية  Living Signs؟ كيف يتحول برنامج Program
جين���ي بيوكيميائي �إىل ذات تتمتع بالق�صدية؟ بل ،كيف
تتحول معرفة � Cognitionإىل حياة؟
قدم���ت معاجلت���ان له���ذا الإ�شكال م���ن منظ���ور
بيو�سيميائ���ي؛ منذجة ال�سنن -املزدوج Code-duality

modelling

Bio-texuality

وال��ن��م��ذج��ة ال���ب���ي���و-ن����صي���ة
 .modellingفما هو الربنامج النظري ال��ذي قامتا
عليه؟ وما هي افرتا�ضاته ؟
 1-2منذجة ال�سنن – املزدوج:
 1-1-2العلم ا�ستعارة:
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ���اول الباح ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ���ان Emmeche

و Hoffmeyerمن���ذ �أواخ���ر الثمانينيات �إعادة
�صياغ���ة البيولوجيا اجلزيئية على �ضوء النموذج
ال�سيميائي ،ويعد عملهما «من اللغة �إىل الطبيعة،
اال�ستع���ارة ال�سيميائي���ة يف البيولوجيا ()1991
«املرحلة الأولية مل�شروعهم النظري ،حيث اعتربا
�أن العل���م ال ميك���ن �أن يتقدم م���ن دون ا�ستعارة،
بل العلم ه���و اال�ستعارة((( .وح���ددا اال�ستعارات
املركزية يف البيولوجيا كالآتي:
الكائ���ن احل���ي ن����سق مع���ريف Cognitive
،System
احلي���اة /الكائ���ن احل���ي /الن����سق اجلين���ي
حوا�سيب ،Computers
●●

●●

(1) Claus Emmeche & Jesper Hoffmeyer. From language to nature
- the semiotic metaphor in biology, 1991, P: 5.
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●●احلياة ن�سق ل�ساين� /سيميائي Linguistic/

،Semiotic System

اال�ستع���ارات ال�سالف���ة مركب���ة م���ن بني���ة
جوهرية تت�ألف من :املعرف���ة واحلياة وال�صياغة
احلا�سوبي���ة .ه���ذه العنا�صر �ست����شكل االفرتا�ض
الأ�سا�سي للباحث�ي�ن يف عملهم « ال�سنن -املزدوج
و�سيميائيات الطبيعة ( .« )1991والذي يعترب
ال�صياغة النموذجية لت�صوراتهم.
 2-1-2بيئة املعلومة:
�إن الأ�شكال و�صور الكائن���ات احلي���ة يف
الك���ون ميك���ن �أن تف����سر م���ن خ�ل�ال برناجمه���ا
اجلين���ي  .DNAوه���ذا يف�ت�ر�ض جمموع���ة من
الأ�سئل���ة :ما هي العالقة ب�ي�ن  DNAوالربنامج
Program؟ كي���ف ي�ؤخ���ذ به���ذه اخلطاط���ة يف
احل����ساب املنطق���ي للربنامج يف ح���د ذاته؟ ثم،
وه���ذا هو الأهم ،من هي هذه ال���ذات التي يخلق
له���ا الربنام���ج معن���ى؟((( الربنام���ج اجلين���ي
جمموعة من املعلومات ،واملعلومات تتم معاجلتها
باعتبارها �سريورة عالمات؛ ما يحقق �سميوزي�س
وفق �آليات معرفي���ة خم�صو�صة .اعترب الباحثان
�أن االن�شغ���ال الذي كر�سته �أعم���ال الدار�سني يف
الت���وا�صل من���ذ بداية الق���رن الع�شري���ن ال يتعلق
باملعلومات ولكن بالإ�شارات  ،Signalsفاملفهوم
الكم���ي للمعلوم���ة يحتاج �إىل ف����ضاء مغلق ،ذلك
�أن �أي فتح���ة قد ت����ؤدي �إىل فقدان قيمة املعلومة،
فلي�س يف الدم���اغ موا�ضيع و�أح���داث؛ �إنه يحتوي
على حموالت وعن���ا�صر �إدراكية و�صور :ال معنى
�أن يق���ول �شخ����ص ما �أنه �أرعب���ه �أ�سد ،لأن الأ�سد
لي����س فك���رة .ولك���ن الإن����سان ه���و ال���ذي ي�صن���ع
حوله فكرة(((.
 (1) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the smiotics of nature, P: 118.
(2) Bateson, Gregory. Steps to an ecology of Mind, P: 271.

154

املعلومات م����ؤ�س�سة على االختالف ،فالدماغ
ينتقي املعلوم���ات ويقوم ببنائها ،ف����أن جتعل من
�شيء ما منظ���ورا ومرئيا ف�أنت جتع���ل من �أ�شياء
�أخرى غري مرئية� .إال �أن امل�س�ألة الأ�سا�سية تكمن
يف �إمكاني���ة التميي���ز ب�ي�ن ما يتعل���ق باملعلومات،
ما يحي���ل على املعرف���ة وما هو ذهن���ي من جهة،
وما يحيل على الطاقة /امل���ادة التي تت�شكل منها
بيوكيميائيا من جهة �أخرى .مبعنى ،هل املعلومات
م�ستقل���ة �أوغري م�ستقلة عن ال�شخ����ص؟ رغم �أن
البي���ان البيو�سيميائي �شدد على ك���ون العالمات
واملعلومات والطاقة تتخ���ذ حيزا ف�ضائيا -زمنيا
ذو �أبع���اد مو�ضوعي���ة ذاتي���ة يف الآن نف����سه ،ف�إن
 Emmecheو  Hoffmeyerح���اوال تعمي���ق
الإ�شكال م���ن خالل الت����سا�ؤل ح���ول العالقة بني
 DNAواملحيط.
 DNA 3-1-2واملحيط:
�إن الق���ول االفرتا�ضي بع���دم وجود حياة قبل
ثالثة بالي�ي�ن ون�صف بليون �سن���ة حم�ض خيال،
فاحلي���اة كان���ت موجودة قب���ل �أن ي���ر�سم الذهن
حدوده .كان���ت موجودة باعتباره���ا ن�سقا حيا له
تنظيمه اخلا�ص .لك���ن ،من هي هذه الذات التي
كان الن�سق يخلق لها االختالف؟ الإجابة املمكنة
ح����سب الباحثني هي �أن الن�سق ه���و الذات؛ فمن
�أج���ل �أن يحي���ا عليه �أن يخل���ق ذات���ه و�أن يحتوي
التمييزات ال�ضرورية التي حتدده كن�سق بناء على
خا�صية املرجعي���ة الذاتي���ة :Self-reference
املب���د�أ الذي يحكم املرجعي���ة -الذاتية هوال�سنن
امل���زدوج � .Code-dualityأي ،قابلي���ة الن����سق
لتمثي���ل ذات���ه ع�ب�ر ت�سن�ي�ن رقم���ي Digital
وت�سنني متاثلي(((.
 (3) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the smiotics of nature, P: 126.
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املرجعي���ة الذاتي���ة مرتبطة ب�إع���ادة الو�صف
 .Redescriptionفالن����سق احل���ي ملزم ببناء
و�صف لذات���ه ،وم���ن املنظ���ور االب�ستمولوج���ي،
فالتميي���ز داخ���ل املرجعي���ة الذاتي���ة ب�ي�ن نوعني
م���ن الت�سنني ه���و �أ�صال نت���اج الربنامج النظري
ل���ـ  ،Patteeحي���ث اعترب �أن ال�صيغ���ة الدينامية
وال�صيغ���ة الل�ساني���ة يف الأن����ساق املعق���دة
 Complex Systemsت�شتغ���ل ب�شكل مزدوج.
فالو�صف الذاتي ي�شكل احلافظ لهوية الن�سق على
مر الزمن� :إنه ذاك���رة الن�سق The Memory
 ،of Systemوه���و خمتزل رقمي���ا يف ،DNA
فالت�سن�ي�ن الرقمي لـ DNAلي����س �أمرا عار�ضا،
فذاكرة الن�سق ال تعنى بت�سجيل التفا�صيل املادية
ولك���ن العالق���ات البنيوي���ة يف الف����ضاء والزمن،
فالت���وا�صل الإن����ساين لوكان قائم���ا على الت�سنني
التماثلي ( مثال :التوا�صل عرب الإ�شارات) لكانت
ذاك���رة الإن�سان ق����صرية مثل الق���رود .ومن ثم،
تكون البنية التوا�صلي���ة االجتماعية ب�سيطة ،ويف
الآن ذات���ه ،فتعامل الن�سق م���ع املحيط الفزيائي
يف�ت�ر�ض نقل هذه املعلوم���ات التي يف الذهن �إىل
عالم���ات� ،أي بنية متاثلية .وبن���اء عليه ،ف�سل�سلة
الأحداث التي متيز يف الك���ون املجموعات احلية
ع���ن املجموعات غري احلية حتتاج �إىل نوعني من
الت�سنني:
ت�سنني للفعل  ( Actionمتاثلي،)Analog
ت�سن�ي�ن للذاك ـ ـ ـ ـ���رة ( Memoryرقم ـ ـ���ي
.)Digital
●●
●●

كيف ميك���ن للأن�ساق احلي���ة �أن تتجاوب مع
اختالفات املحيط؟ كيف تعمل داخل عامل املادة
والطاق���ة؟ كي���ف ي�شتغل مبد�أ ال����سنن -املزدوج؟
وكيف ميكن لل�شكل �أن ي�صبح عالمة؟

�إن اعتبار اللغة قائمة على عالمات منف�صلة
 Discontinoue signsه���و مبثاب���ة ت�أكي���د
لت�سنينه���ا الرقم���ي .فاملعرفة ه���ي �سنن مزدوج:
لغ���ة رقمي���ة  Digital Languageو«واق���ع»
متاثلي  ،Analog realityفاللغة ت�شكل واجهة
لت�صريف املعلومات ،حيث ال ميكن لبنية DNA
�أن تواجه املحيط الفيزيائي مبا�شرة ،وهو ما ي�ؤكد
الثب���ات البنيوي ملعلومات الربنام���ج اجليني� .إن
هذا القول ال يعني �أن الإن�سان لي�س من دم وحلم،
ولكن اللحم والدم عبارة عن كلمات� :أي ،نوع من
االختالفات املمكنة يف العامل .فال�صورة املفردة
تختل���ف عن ال����صور املتعددة من خ�ل�ال منطها
املنطق���ي ،الذي ي�شكل الك���ون الذاتي Umwelt
للن����سق .فم���ا ال���ذي يجعل م���ن امت�ل�اك الن�سق
خلا�صية الت�سنني الرقمي والت�سنني التماثلي �أداة
قوية لتنظيمه الذاتي Self-organisation؟
يعت�ب�ر الباحث���ان �أن امل�س�أل���ة �شبيه���ة بكتابة
ن����ص؛ فالكتابة هي حترر م���ن القيود الفزيائية،
ال يوجد هن���اك قانون طبيعي يح���د من �إمكانات
ف�ضاء الكتاب���ة ،كل �شيء ممك���ن الوقوع ( كتابة
�أح���داث حول دمار الك���ون) ،لكن ال �شيء ممكن
يف الواق���ع الفعلي ،فالت�سنني الرقمي ي�سمح بنقل
الواق���ع داخل �شكل ي�سمح بالت����صرف فيه الحقا
بحري���ة ،فالكتاب���ة ه���ي كتاب���ة ع���ن مو�ضوعات،
واملو�ضوع���ات ال مت���وت ،كم���ا �أن اللغ���ة ميكن �أن
تتحدث عن نف�سه���ا ،Meta Communicate
وهذه اخل�صائ����ص هي نف�سها التي متيز ا�شتغال
الت�سن�ي�ن الرقم���ي للن����سق .فالتط���ور يف املعرفة
يق���وم على �سل�سلة من الت�سن�ي�ن و�إعادة الت�سنني:
االنتق���ال بني الرقمي والتماثلي من خالل حتقيق
�إع���ادة الإنت���اج الذاتي للن�سق احل���ي� ،إن امل�س�ألة

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

155

�شبيه���ة ب�إع���ادة الإنت���اج اجلن����سي املبن���ي عل���ى
التولي���ف الرقمي ،فن����صف دجاجة ون�صف ديك
ال يعطي���ان بي����ضة .فاالختالفات ب�ي�ن الربنامج
اجلين���ي للب����شر والربنامج اجلين���ي لل�شمبانزي
ه���و ،1%لك���ن ما يح���دد االخت�ل�اف احلقيق���ي
ه���و ال�سي���اق  ،Contextفاللغ���ة الت���ي تنقل بها
اخل�صائ����ص الرقمية ه���ي ر�سالة ح���ول ر�سالة،
وال�سي���اق ه���و ما يحدد ذاتي���ة الن����سق و�إمكانات
حريته ال�سيميائية ،فالربنامج رقمي ولي�س تقنية
حا�سوبي���ة .لك���ن ،ما هي الدعام���ات التاريخية-
الطبيعي���ة له���ذا االف�ت�را�ض النظ���ري( ال�سنن-
امل���زدوج)؟ كي���ف مت انبث���اق Emergence
ال�سيميوزي�س اجليني؟

Molucular Sharing Economy
●●

التخ�صي����ص النوع���ي للجزيئ���ة :الف�صل بني
اجلزيئ���ة الوظيفي���ة واجلزيئ���ة املعلوماتي���ة
Molucular Specialisation

�صورن������ة  Farmalisationاجل��زي��ئ��ات
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة� .أي ،ال����صي���اغ���ة ال��رق��م��ي��ة

●●

Digitalisation

●●

امل��ت��ت��ال��ي��ة احل��اف��ظ��ة ل��ل��ج��زي��ئ��ات الوظيفية:
�إع�������ادة ال�������و�صف الأويل Primitive
Redsecription

●●االنت�شار واالنف�صال للجزيئات Expansion
and Splitting

ميكانيزم���ات ن����سخ املكون���ات املركزي���ة

●●

Mechanism for coying

التزاوج الطبيعي بني متتالية معلوماتية وجزيئة
وظيفية� :إعادة الإنتاج Reproduction
ال����سنن -امل���زدوج :التخ�صي����ص النوع���ي
للجزيئ���ات املعلوماتية ق�صد �إعادة الو�صف ل
(((
. DNA

●●

 4-1-2ال�سيميوزي�س اجليني:
ينطل���ق الباحت���ان يف حتدي���د ال�سيميوزي����س
اجليني من معادلة �أ�سا�سة:
اجلينات  = Genesاملعلومات Informations
وعليه ،فال����شكل البيولوج���ي Biological

 formيتح���دد باعتباره عالمة  .Signلكن كيف
مبكن ل َع���امل الفيزياء � World of Physicsأن
يخلق َعامل البيولوجيا؟ فال َعامل ح�سب افرتا�ضات
 Prigogineهو ما �سيكون ال ما هو ما كائن(((.
�أي� ،سريورة م�ستم���رة .وهوم���ا ح���ذا بالباحث�ي�ن
�إىل �صياغ���ة مترحل ينتقل م���ن املعلومات املادية
الطاقية ( ال�سيميوزي�س الفزيائي ) �إىل عالمات
حية ( ال�سيميوزي�س البيولوجي):
ت�أ�سي����س االقت����صاد الت�شارك���ي اجلزيئ���ي
●●

(1) - Merrell, Floyd. Signs Grow: Semiosis and Life Processes, P: 121.
- Prigogine, Ilya; Stengers, Isabelle. Order out of Chaos, P:2-13.
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●●

�إن حف���ظ �صورة الن���وع يف بني���ة رقمي���ة كان
�ضروريا ملنع تبددها الفزيائي ،فالبنية التوا�صلية
تتحقق من خالل �سريورتني �سيميائيتني:
�سريورة �سيميائي���ة �أفقي���ة Horisantal
 semiotic processقائم���ة عل���ى ت�سن�ي�ن
متاثلي،
و�سريورة �سيميائي���ة عمودي���ة Vertical
 semiotic processقائم���ة عل���ى ت�سن�ي�ن
رقمي.
●●

●●

ففي ال�سريورة الأفقية تتحدد الأنواع ككيانات
ايكولوجي���ة ،ويف ال����سريورة العمودي���ة ككيان���ات
جنيالوجية:
(2) Jesper Hoffmeyer & Claus Emmeche. Code-duality and the
semiotics of nature, P: 141.
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من التماثلي �إىل الرقمي
DNA

الكائن احلي

من الرقمي �إىل التماثلي

�شكل  :3ال�سنن املزدوج وتطور ال�سيميوزي�س

تتح���دد مرحل���ة الت�سن�ي�ن الرقم���ي للحي���اة
باعتبارها مو�ضوعية ،ووظيف���ة هذه املرحلة هي
حتقيق �أعلى م�ستوى من التنظيم للنوع الب�شري.
بينما مرحلة الت�سنني التماثلي هي ذاتية فردية،
وتتميز بوظائف ذات ن����شاط متعدد منها العي�ش
والتن���ا�سل .فالف����صل ب�ي�ن ما هو مع���ريف وما هو
بيولوج���ي ال يقوم على �سن���د اب�ستمولوجي ،فبيئة
احلياة وبيئة املعرف���ة حتكمها �سريورة �سيميائية
واح���دة ،وه���و ما ح���ذا بالباحث�ي�ن �إىل اعتب���ار
الطبيعة يف كليتها هي ن�سق رقمي مزدوج:
الن�سق الرقمي الأويل
الن�سق الرقمي الثانوي
اللغـ ـ ـ ــة

+

املنظور التقلي���دي للإب���دال البيولوجي واملنظور
احلديث للإبدال البيو�سيميائي:
الإبدال البيولوجي ال�سابق الإبدال البيو�سيميائي الراهن
الأ�شكال احلية تف�سر من الأ�شكال احلية دالة ،وتف�سر من
خالل ال�سريورات الوظيفية خالل �سريورات العالمات
الآثار هي نتاج االختالف
النتائج تقوم على عالقات
بني الأ�شياء وعالقات
ثنائية� :سبب-نتيجة
ثالثية� :سيميوزي�س
الت�سنني
ال�سببية
الزمن غري ارتدادي
الزمن ارتدادي
االنتقاء الطبيعي عملية الإنتقاء الطبيعي عملية
حمافظة
�إبداعية
املادة منظمة عرب ال�سنن
املادة واملعلومة غري
املزدوج
متميزتني منهجيا
التغريات هي نتاج �أحداث
التغريات داخل الن�سق
خا�ضعة لقوانني �إح�صائية فردية حمكومة بالرتاتبية.
�شكل  :5اخلا�صيات املركزية للإبدال البيو�سيميائي

DNA

+-

 -1الطبيعة غري احلية  -2الكون احلي
 -3الأن�ساق الآلية؟  -4الكون الإن�ساين

�شكل  :4الن�سق املزدوج الرقمي للطبيعة

تعك����س اخلان���ة الأوىل البني���ة الفزيائي���ة
اخلال�صة وهي تفتق���ر لبنية رقمية حية ،DNA
كم���ا �أنها ال تنتج معرفة� .أم���ا اخلانة الثانية فهي
تتعل���ق بالأن�ساق احلية ،وه���ي حمكومة بالت�سنني
الرقمي الأويل يتم تخ�صي�صها يف اخلانة الرابعة
من خالل �إمكانية الت�سنني الرقمي الثانوي الذي
ي�سم���ح للإن�سان ب�أن يعيد ت�سنني خمزون ذاكرته
عري اللغ���ة .بينما اخلانة الثالث���ة مرتبطة بتطور
احلوا�سي���ب البيولوجي���ة ،مم���ا يجع���ل �إمكاني���ة
توفرها م�ستقبال على � DNAأمرا احتماليا.
وقد خل�ص الباحثان �إىل ت�صنيف مقارن بني

 5-1-2ا�ستنتاجات و�أ�سئلة:
ميك���ن �أن نح���دد �أه���م عن���ا�صر االفرتا�ض
النظ���ري يف منذج���ة ال�سنن -امل���زدوج من خالل
العنا�صر الآتية:
�إعادة �صياغة مفهومي العالمة واملعلومة،
جت���اوز الثنائية ذه���ن-م���ادة� .أي� ،إ�شك����ال
بيولوجيا-فزياء،
معاجلة كيفيات املالءمة بني العلوم الطبيعية
والعلوم الإن�سانية،
توحيد التاريخ الطبيعي والتاريخ الثقايف من
خالل مفهوم ال�سنن -املزدوج،
مو�ضعة الإن�سان بكل �أبعاده داخل الطبيعة.
●●
●●

●●

●●

●●

�إن مفه���وم ال����سنن -امل���زدوج ي����شكل �أح���د
مرتكزات الت�صور البيو�سيميائي العام ،ورغم �أن
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الإط���ار الإب�ستيمي للمفهوم متج���ذر يف النظرية
ال�سيميائي���ة ،ف����إن عم���ق املقاربة عن���د الباحثني
يكم���ن يف حماولة تو�سي���ع التحلي���ل لي�شمل باقي
العالم���ات واملعلوم���ات داخ���ل الأن����ساق املعرفية
عام���ة ،م���ن منطل���ق �أن الإب���دال البيو�سيميائ���ي
م�ؤهل ل���و�صف التماثل بني الظواه���ر البيولوجية
واملعرفي���ة .لك���ن ال����س�ؤال ال���ذي يظ���ل م�شروعا
ه���و :ملاذا مل يعم���ل الباحثان على بل���ورة الآليات
الواقعي���ة  Real Toolsالت���ي ت�سم���ح بتطبي���ق
الربنامج العلمي للبيو�سيميائيات؟ �إن هذا التوتر
املنهجي ال يعن���ي �أن البيو�سيميائي���ات تقوم على
فر�ض تطبيق ت����صور �سيميائي على ظاهرة حية
كيفما كانت .ولكن ،يعن���ي� ،أن املفاهيم املعتمدة
هي ذات بعد ا�ستك�شايف.
 2-2النمذجة البيون�صية:
 1-2-2الإبدال البيو�سيميائي العام:
يقر � Kullأن التحلي���ل ال�سيميائي للأن�ساق
احلية يه���دف �إىل الربهنة عل���ى فعالية الأدوات
ال�سيميائي���ة لتمك�ي�ن البيولوجي���ا م���ن فهم دقيق
ل�سريورات احلياة ،فمفه���وم الكون الذاتي انبثق
داخل م����شروع جتريبي يتعل���ق بالبحث يف الكون
الذات���ي  ،Umwelt forsehungوبالت���ايل
فاحلدي���ث ع���ن �إب���دال بيو�سيميائ���ي ال يتعل���ق
مبباح���ث نظرية داخ���ل البيولوجيا ،ولكن مبا هو
تطبيقي �أي�ضا� :إذا كانت البيو�سيميائيات ت�سعى
لأن تك���ون �إب���داال للبيولوجيا ،ف�إن هذا يعني �أن
عليه���ا �أن تك���ون مقاربة لكل ف���روع البيولوجيا،
حي���ث ال يقت�صر دورها على �إعادة ت�أويل املعرفة
املتداول���ة كم���ا تفع���ل فل�سف���ة البيولوجي���ا م���ن
خ�ل�ال جه���از مفاهيم���ي جدي���د ،ب���ل عليه���ا �أن
تتح���دد كنهج للتفكري ،يخترب وي�صف معطيات
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كل م���ن البيولوجي���ا النظري���ة والبيولوجي���ا
(((
التطبيقية.
رغ���م �أن احلي���اة وال����سريورة ال�سيميائي���ة
تتمي���زان ب���ا�شرتاك مفهوم���ي ح����سب معادل���ة
 Merrellال�شهرية (((:
احلياة ≈ العالمات
ف����إن  Kullي����شدد عل���ى �إعط���اء الأهمي���ة
الق����صوي �إىل عدم التب�سي���ط امل�ضاعف لتطبيق
ال�سيميائي���ات يف البيولوجي���ا .فالتعال���ق لي����س
بني منهج وظاه���رة ولكنه ب�ي�ن املعرفة واحلياة:
�إن���ه ،وفق���ط ،مفهوم املعرف���ة هو ال���ذي ب�إمكانه
�أن يح���دد «لغ���ز» احلي���اة .فاحلي���اة واملعرف���ة
مفهوم���ان مرتادف���ان((( .ومادام مفهوم احلياة
يت�سم يالتدرج(((  ،Fuzzinessف�إن الأمر� ،إذن،
ال يتعل���ق بحل «اللغ���ز» ولكن بفهمه .ه���ذا الفهم
ال يت�أت���ى �إال �سيميائي���ا من خ�ل�ال االعتماد على
ال�سمات املحددة للأن�ساق احلية:
كل ن�سق حي له معن���ى ،فاملعنى ميتلك و�ضعية
كوني���ة  ،Universal Statutوه���ي خا�صية
م�ستمدة من �سيميائيات .Jakob uexküll
املعن���ى ال يتمظه���ر �إال م���ن خ�ل�ال العالمات،
فالعالم���ة ه���ي �أ�صغر وح���دة م�شكل���ة للن�سق
ال�سيميائ���ي .لك���ن ال ميك���ن لأي عالم���ة �أن
توج���د �إال بوجود عالم���ة �أخ���رى ،لأنها دائما
«ج���زء من»  ،Meronوه���ي خا�صية مع�ضدة
بت�صورات . Emmeche
●●

●●

(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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التولي���ف  Combinationب�ي�ن العالم���ات
م���ن خ�ل�ال ال�سيميوزي����س ي����شكل بيون����ص
(((
.Biotext

●●

وي�ستنت���ج � Kullأن �أ�صغ���ر وح���دة م�شكل���ه
للن����سق احلي هي البيون�ص  ،Biotexteفماهي
املفاهيم امل�شكلة للنمذجة البيون�صية؟
 2-2-2ال�سيميوزي�س:
بن���اء عل���ى  Sebeokي����ضع  Kullم�سلم���ة
�أ�سا�سية:
ال�سم���ة املمي���زة ل���كل �أن���واع احلي���اة ه���ي
ال�سيميوزي�س،
وال�سيميوزي����س تف�ت�ر�ض وج���ود حي���اة
لتحققها(((.
●●

●●

فال�سيميوزي����س يف معناه���ا الأ�سا�سي
متظه���ر للربط ب�ي�ن �أ�شي���اء مل تكن بينه���ا قبليا
 A prioriخ�صائ����ص م�شرتك���ة� .أي ،مل يك���ن
ب�إمكانها �أن تتفاعل من خالل �سريورات فزيائية
وكيميائي���ة مبا�شرة ،غري �أن هذا التحديد الأويل
لل�سيميوزي�س يثري �إ�شكال متو�ضع امل�ؤول ،وما جعل
Kullي����شرتط يف الو�سي���ط Intermidiator
�أن يك���ون ح���ا�ضرا قب���ل �أن ت�أخ���ذ ال����سريورة
ال�سيميائية مو�ضعها ،فال�سيميوزي�س لي�س تفاعال
ثالثي���ا  TriadicInteractionولكن���ه دورة
وظيفي���ة  ،Funktionskreisب���ل دورة الوجود
 :The cycle of beingمفه���وم ال�سيميوزي�س
ل���ه و�ضع خ���ا�ص داخ���ل البيو�سيميائي���ات ،حيث
�أن الإ�شكال الأ�سا�سي هوتف����سري �أ�صل العالم���ة
� .Origin signأي ،تف�سري �أ�صل ال�سيميوزي�س.

وهذا يعني ،عك�س ما هو متداول يف ال�سيميائيات
الكال�سيكي���ة� ،أن ال�سيميوزي����س لي����س مفهوم���ا
جاه���زا من���ذ البدء ،ولك���ن يتم بن���ا�ؤه من خالل
�آليات بيولوجية.
الآلي���ات ه���ي ن�صي���ة وبيولوجية ،فم���ن �أجل
وجود لغ���ة من ال�ضروري �أن تكون يف البدء لغتني
خمتلفت�ي�ن ،فاجل�ي�ن الن����صي Textual gene
ي�سم���ح عرب �إع���ادة الكتابة من خل���ق ن�ص جديد
ون�سي���ان ن����ص ق���دمي� .أي ،انبث���اق �سيميوزي����س
جديدة م���ن �سيميوزي�س قدمي���ة ،ومن ثم يغرف
 kullال�سيميوزي����س :ه���ي كل �سريورة للنق���ل
 ،Translationحي���ث تعم���ل على خلق ن�سخة
 Copyقابل���ة لأن حتتل مو�ضع الن�ص الأ�صيل
 ،Originalلكنه���ا ن�سخة خمتلفة عن الأ�صل،
لكونه���ا ت����ؤدي مهم���ات مغاي���رة تبع���ا ملتغ�ي�رات
ف�ضائية ،زمانية �أووظيفية(((.
ومبا �أن ال�سيميوزي�س تتعلق بنقل ن�ص ،ف�إنها
ال تق���وم على عالمة مفردة ولكن على توليف بني
العالم���ات ،وبالت���ايل فه���ي �سريورة ن�صية ،لأن
ما يوحد ال����سريورات الن�صية لدى الكائن احلي
هو عامل���ه الذاتي ،الذي ي�سمح له بالإنتاج الذاتي
لبنيته ،فعمليات النقل والن�سخ بني  DNAوباقي
املكون���ات الع�صبية ال تتم �إال داخل كون �سيميائي
من خالل الن�ص اجليني و�آليات �سريورته.
 3-2-2الن�ص اجليني:
يح���دد  kullالن����ص اجلين���ي بن���اء عل���ى
Lotmanباعتب���اره �سريورة  Processولي����س
بني���ة ،فه���و من���ط قاب���ل للق���راءة Readable
 ،patternوالق���راءة تف�ت�ر�ض يف الآن نف����سه

(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.

(3) Kull, Kalevi. On semiosis, Umwelt, and semiosphere. P: 301.
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التع���رف  Recognitionوالنق���ل� ،أي ت�شكي���ل
ن�ص جديد ،فالن����صو�ص يف ذاكرة القارئ ،وكل
ن�ص هو نتاج نقل لن�صو�ص �أخرى ،ومن ثم ميتلك
تاريخ���ه اخل���ا�ص .فال�سم���ة امل�شرتكة ب�ي�ن كافة
الن�صو�ص �أنها �إع���ادة �إنتاج ،Roproduction
�سواء كانت لفظي���ة �أو �أيقونية� .أي نقل لن�صو�ص
�أخ���رى :نحدد النق���ل ب�أن���ه ال����سريورة التي من
خاللها يقوم قارئ ما على نقل بنية �إىل بنيات
�أخ���رى خمتلف���ة((( .الن����ص هو بني���ة ناجتة عن
النق���ل ،ولكنه���ا بنية قابل���ة هي الأخ���رى للنقل،
والق���ارئ هو الن����سق املهي�أ لتنفي���ذ عملية النقل.
فالقراءة �إما �أن حتقق ن�صا قابال للقراءة ميتلك
خا�صية الإنتاج الذات���ي � Autopoeisisأو ن�صا
غ�ي�ر قابل للق���راءة وبالت���ايل ال ميتل���ك خا�صية
الإنت���اج الذات���ي  .Allopoiesisفالكائن احلي
ه���و �سل�سل���ة من الن����صو�ص التي تعم���ل على نقل
ن����صو�ص �أخرى من �أجل خلق ن����صو�ص جديدة،
فه���و �سل�سلة م���ن �سريورات الق���راءة والنقل� .إنه
ن����ص مق���روء ذاتي���ا .Self-reading text
وي����شرتط  Kullيف الن����ص خا�صيت�ي�ن :املو�ضعة
الوظيفية للقراءة والنقل يجب �أن تكون م�ستغرقة
يف الن����سق احل���ي ،ث���م وج���ود قارئ يعم���ل على
�إع���ادة تنظيم عمليات الق���راءة والنقل� .إن عدم
الأخذ بخا�صيات القراءة والنقل والتعرف جعلت
الإجابات املتعلقة ب�إ�شكال  :DNAهل هو لغة �أم
ال؟ تكون مبهمة؛ فالقراءة هي دائما نقل وت�شكيل
بنية جديدة لن�ص جدي���د ،والن�ص اجلديد يعرب
عنه م���ن خالل من���و الكائ���ن احلي ،فكي���ف تتم
عملية القراءة� ،أي التعرف على الن�ص؟
(1) Kull, Kalevi. Organism as a self-reading text: Anticipation and
semiosis. P: 94.
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 4-2-2التعرف:
�إن ال����سريورة القاعدي���ة للحي���اة ميك���ن
تعريفه���ا باعتباره���ا �سريورات للتع���رف؛ دائرة
م���ن الرتابطات بني الن����صو�ص لإنت���اج ن�صو�ص
�أخرى ،فالتعرف باعتب���اره ال�سريورة البيولوجية
الأولي���ة ،يعن���ي� ،أن مو�ضوع���ا ما متالئم مع بنية
يع���اد تنظيمه���ا داخل كائ���ن حي ،حي���ث �أن هذه
البني���ة نف�سه���ا هي نتاج ل» تع���رف �سابق» ،فبنية
الن�ص تعمل على الت�أثري يف الت�شكل القادم للبنية
اجلديدة ،لكن هذا ال يعن���ي �أن �سريورة التعرف
حتتف���ظ بنف����س املعلوم���ات :يف كل مقط���ع م���ن
ح���دث التع���رف متتل���ك كل خط���وة معلوم���ات
تختل���ف ع���ن اخلط���وة الأخ���رى� .أي ،معجم���ا
خمتلفا ،فال�سمة القاعدية للتعرف البيولوجي
ه���ي العمائي���ة ،ف����أي �شيء ه���و قاب���ل لأن ي�صبح
عالمة(((.
�إن ثب���ات ال����شكل والبني���ة يتعلق م���ن منظور
بيو�سيميائ���ي ب����سريورات التع���رف الدائري���ة
 ،Cyclic recognition Processفالتع���رف
ميك���ن الن�سق احلي من �إعادة �إنت���اج ذاته� :إنتاج
ن�صو�ص جديدة ،لكن  Kullي�شدد على �أن �إعادة
الإنتاج لي�ست متعدية � :Not transitiveإذا كان
(ن����ص )2ن�سخة ل (ن����ص )1و(ن�ص )3ن�سخة
لـ(ن����ص )2ف����إن (ن�ص )3لي�س م���ن ال�ضروري
�أن يك���ون ن�سخة ل (ن�ص .((()1فما يعترب طفرة
 mutationه���و حت���ول يف بنية الن����ص� ،أما �أن
يح����صل خط�أ ما يف عملية الن����سخ ف�إنه قد ي�ؤدي
�إىل ت�شوي���ه �صورة و�شكل البني���ة (غالبا ما يكون
نتيجة ظ���روف بيئية خ���ا�صة كالإ�شاعات النووية
) (2املرجع نف�سه� ،ص.95 :
) (3املرجع نف�سه� ،ص.105 :
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الت���ي ت�ؤثر على ت�شكل اجلن�ي�ن) :فالتفاعل الذي
يج����سده مفه���وم التعرف ال يقوم عل���ى ترابطات
ثنائية ،بل على ترابط���ات ثالثية من خالل ربط
الإجاب���ة ب���ـ«�صورة» يت���م عربه���ا �إع���ادة تنظيم
الإ�شارات ال���واردة لت�صريفها يف �إ�شارة جديدة،
هذا يفر�ض متييز الأمناط  Patternsواملقوالت
 .Categoriesفاملقْول���ة� ،إذن ،م�س�ألة �ضرورية
للتعرف والتحدي���د النوعي  Sepciationللبنية
القابلة لإعادة الإنتاج.
 5-2-2التحديد النوعي:
ال����سريورة التي تعم���ل على تنظي���م التعرف
هي ن����سق من البني���ات ذاتية الإنت���اج ،ويعتربها
 Kullمن منظور الإدراك املقويل Cetegorial
 ،perceptionوبن���اء عل���ى Stjernflet
)� ،(1992سريورة مقْول���ة Process of
 :categorisationنف�ت�ر�ض �سل�سة وا�سعة من
الن����صو�ص{ ،}Tكل واح���د من ه���ذه الن�صو�ص
يت���م تخ�صي�صه عرب مقي���ا�س  ،Dوميتلك حياة
حم���دودة ،نف�ت�ر�ض �أن ن�سخ���ة ( �أون ْقل) لن�ص:
تتم �إعادة �إنتاجه من خالل تفاعل  Tiمع ن�ص
�آخ���ر مالئ���م ل���ـ ،Tiحي���ث عالق���ة املالءم���ة تتم
�صياغتها كالآت���ي ،D(Ti)-d(Tk)<d :حيث
 dه���و جم���ال التعرف(((؛ فمج���ال التعرف �أكرب
من بنيات الن�صو�ص اخلا�ضعة للمقْولة .فالن�سق
احلي ميتلك ذاكرة ت�سمح بالتعرف على اجلديد
و�إق���رار االخت�ل�اف ب�ي�ن الن�ص املق���روء والن�ص
املوجود يف الذاكرة من خالل �سريورة للتعلم.
الذاك���رة �ضروري���ة للمقْول���ة وه���ي مرتابطة
وحتت���وي عل���ى ع���دة م�ستوي���ات� ،إال �أن الإ�شكال
((( املرجع نف�سه� ،ص.96 :

املرتب���ط بتحديد الذاكرة اجليني���ة يتعلق بكوننا
ال ن�ستطي���ع ر�صد ا�شتغاله���ا اخلال�ص عرب متييز
الذاك���رة ع���ن الن����ص /الن����صو�ص ،بحك���م �أن
�سريوراتها ال تتمظه���ر �إال يف االرتباط مبعلومات
جدي���دة ون����صو�ص جدي���دة؛ فاملعلوم���ات الت���ي
حتتويه���ا الذاكرة ال ترتب���ط باملحيط اخلارجي،
فم���ا نتذك���ره ه���و ج���زء م���ن الن����سق الذاك���ري
نف����سه ،فهي تت����شكل من ن�صو�ص قابل���ة لإعادة
الق���راءة و�إع���ادة الكتاب���ة م���ن خ�ل�ال التحديد
النوع���ي واملقول���ة ،فا�شتغ���ال الذاك���رة ال يعن���ي
تكرار الن����صو�ص ،ولكن هذه الن����صو�ص تخ�ضع
لإع���ادة تنظيم داخلي ،فالذاكرة هي ن�ص متوقع
Anticipatory text

 6-2-2ا�ستنتاجات و�أ�سئلة:
�إن النمذج���ة البيون�صية حاولت بلورة ت�صور
من�سج���م يدم���ج �أبع���اد العالم���ات الطبيعي���ة يف
�سياقاتها املعرفية ،تقوم على عالمة �أ�سا�سية هي
البيون�ص ،الذي يندرج يف �سريورة �سيميائية تعيد
�إنتاج احلي���اة من خ�ل�ال �سريورة معرفية قائمة
على الق���راءة و�إعادة الكتاب���ة اجلينية وباعتماد
خا�صي���ات املقْول���ة والتحدي���د النوع���ي .ويعت�ب�ر
 kullم���ن رواد م���در�سة تارت���و للبيو�سيميائيات،
فم�شروع���ه ين���درج داخ���ل �سيميائي���ات الن����ص
ولي����س �سيميائيات العالم���ة ،بحكم �أن العالمات
م���ن منظ���ور ال�سيميائي���ات الرو�سي���ة ال تتمظهر
�إال ن�صي���ا ،فم���ا ه���و قاب���ل للتحلي���ل ه���و الن�ص
باعتباره توليفا بني جمموعة من العالمات ولي�س
عالم���ة مف���ردة .لكن ،ب����أي معنى ،م���ن املنظور
االب�ستيمولوجي ميك���ن احلديث بيو�سيميائيا عن
منذج���ة بيون�صية ولي����س بيوعالمي���ة؟ الإ�شكال
ح����سب  Kawadeيتعلق بك���ون العالمات داخل
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امللخ�ص:
يدر�س هذا البحث منطا من �أمناط ال�سبك والإحكام يف الن�ص القر�آين ،وهو «البناء الن�سقي» ،واملق�صود بالن�سق هنا:
تركيب
«ما جاء من الكالم على نظام واحد» �أو هو« :تتابع الكالم على بناء متالئم»� .أما ح ّد هذا امل�صطلح فهو« :مالءمة
ِ
َ
للمقت�ضى اللغوي» .وميكن �أن يعد هذا البناء
�آخر الآية �أو َلها» .وبعبارة قريبة هو« :حمل �آخر الآية على �أولها؛ للم�شاكلة �أو
نظرية لبيان ف�صاحة الكلم وقوة متا�سكه وبالغته ،ومنوذجا لتوظيف النحو يف توجيه الن�صو�ص ،وتفاعل املعاين النحوية.
ولهذا البناء �أنواع عدة �أهمها :الن�سق الداليل ،ون�سق امل�شاكلة ،والن�سق النحوي .واندرج حتت الأخري مباحث التخفيف
وح�صرت مادة البحث يف املت�شابه اللفظي
والتوفية ،والذكر واحلذف ،والتقدمي والت�أخري .وحتت هذه الأنواع �صور كثريةُ .
للآيات القر�آنية ،وكان امل�صدر الرئي�س ملادة البحث كتاب «درة التنزيل وغرة الت�أويل» للخطيب الإ�سكايف.
الكلمات املفاتيح:
البناء الن�سقي–املت�شابه اللفظي–الن�سق الداليل–ن�سق امل�شاكلة–الن�سق النحوي

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

165

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 العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد الر�سول الأمني ،وعلى �آله الطاهرين� ،أما بعد؛
فالق���ر�آن كالم اهلل تع���اىل� ،أنزل���ه على قل���ب �سيدنا
حمم���د ـ ﷺ ـ بل�سان عربي مبني ،ب����شريا ونذيرا للنا�س
كاف ًة ،وقد تحُ دِّ َي ب���ه � ُ
أهل العربية والبيان ،فما ا�سطاعوا
�أن ي�أت���وا ب�سورة من مثل���ه ،و�أُ ْب ِل�سوا ود َِه����شوا من بالغته
وف�صاحت���ه ونظمه ،وجميئ���ه على غري مث���ال �سابق ،و�إن
كانت كلماتُه من مثل ما ينطقون.
وق���د �أدرك الع���رب من �أول الأمر م���ا يف الألفاظ من
جم���ال ،وم���ا يف ت�أليف القول من ن����سق وان�سجام ،وما يف
جر�سه���ا من نغم ،وملا �أراد بع�ضهم حماكاته يف نغمه جاء
كالمه غ ًث���ا ،لي�س فيه نغم ولكن في���ه ما يدل على �إدراك
(((
�سقيم.
ولقد �أخذ القر�آن مبجامع الوليد بن املغرية ،ف�أخر�س
ل�سانه عن و�صفه ب�أي جن�س �أدبي يعرفه ،ف�أطرق م�صغيا،
ر�سول اهلل ﷺ � َآي القر�آن ،ثم ان�صرف �إىل
ي�سم���ع تالو َة ِ
ُ
قوم���ه قائال  -وقد د َِه َ�ش و�أبل�س « : -فواهلل ما فيكم رجل
�أعلم بالأ�شع���ار مني ،وال �أعلم برجزها وبق�صيدها مني،
واهلل ما ي�شب���ه الذي يقول �شيئا من ه���ذا ،واهلل �إن لقوله
ال���ذي يقول ح�ل�اوة ،و�إن عليه لطالوة ،و�إن���ه ملثمر �أعاله
(((
مغدق �أ�سفله و�إنه ليعلو وال  ُيعلى»
يقول الزرك�شي« :مع �أن اللغة لغتهم والكالم كالمهم
وناهيك بذلك �أن الوليد بن املغرية -لعنه اهلل -كان �سيد
قري����ش و�أحد ف�صحائهم؛ مل���ا �سمعه �أخ���ر�س ل�سانه وبلد
جنان���ه و�أطفئ بيانه وقطعت حجت���ه وق�صم ظهره وظهر
(((
عجزه وذهل عقله»
(((
(((
(((

املعجزة الكربى ،حممد �أبو زهرة �ص213
انظر ق�صة الوليد بن املغرية يف� :أ�سباب النزول للواحدي �ص  ،447الربهان
للزرك�شي  ،110/2الإتقان لل�سيوطي 5/4
الربهان 110/2

وذل���ك لأنّ علم الب�شر «ال يحي���ط بجميع �أ�سماء اللغة
العربي���ة ،و�أو�ضاعه���ا التي هي ظ���روف املعاين وال تدرك
�أفهامهم جميع معاين الأ�شياء املحمولة على تلك الألفاظ
وال تكمل معرفته���م با�ستيفاء جميع وجوه النظم التي بها
يك���ون ائتالفها وارتباط بع�ضها ببع�ض فيتو�صلوا باختيار
الأف����ضل م���ن الأح�سن م���ن وجوهه���ا �إىل �أن ي�أتوا بكالم
مثل���ه ،و�إنمّ���ا يقوم ال���كالم به���ذه الأ�شي���اء الثالثة :لفظ
حامل ،ومعن���ى به قائم ،ورباط لهما ناظ���م ،و�إذا ت�أملت
القر�آن وجدت هذه الأمور منه يف غاية ال�شرف والف�ضيلة
حتى ال ترى �شيئا من الألفاظ �أف�صح وال �أجزل وال �أعذب
م���ن �ألفاظه ،وال ترى نظما �أح����سن ت�أليفا ،و�أ�شد تال�ؤما،
وت�شاكال من نظمه.
و�أم���ا معاني���ه فكل ذي لب ي�شهد ل���ه بالتقدم ثم ي�أتي
املعنى �أوفى �أبوابه والترّ قي �إىل �أعلى درجاته ،وقد توجد
هذه الف�ضائل الثالثة ،على التف ّرق يف �أنواع الكالم ،ف�أ ّما
�أن توج���د جمموع���ة يف ن���وع واح���د منه فلم توج���د �إلاّ يف
كالم العلي���م القدي���ر ،فخ���رج من ه���ذا �أن الق���ر�آن �إنمّ ا
�صار معجزا ،لأن���ه جاء ب�أف�صح الألفاظ يف �أح�سن نظوم
(((
أ�صح املعاين»
الت�آليف م�ضمنا � ّ
عربي ه���ذا �ش�أن���ه معاملة
وبع���دُ؛ ف�ل�ا يعام���ل ن ٌّ
����ص ٌّ
الق�صائ���د والق����ص�ص؛ �إذ �إنه لي�س ن����صا ب�شريا يخ�ضع
ملعيارية املناهج التي حتكم على اللغة والأ�سلوب؛ وما هذه
املناه���ج �إال �أدوات لفهم ال���كالم وبيان عل ّو درجته وتوافر
العن���ا�صر امل�ؤهل���ة ل���ه لتبليغ مق����صود �صاحب���ه ،وما هي
�إال جان���ب معريف مذعن للقبول والرد ،واحتمال ال�صواب
واخلط����أ� ،سواء �أكان ذل���ك يف التنظ�ي�ر والتقعيد� ،أم يف
التطبيق والتنزيل .وهذا ال يقلل من منزلتها ،بل املق�صد
�أن هذه النظريات واملناهج لي�ست بدهيات م�س َّلمة.
(((

بيان �إعجاز القر�آن للخطابي �ص ،27وانظر �إعجاز القر�آن الباقالين �ص،42
الربهان يف علوم القر�آن للزرك�شي  ،102، 103/2و�سبل الهدى والر�شاد
420/9
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و�إذا كان الأمر كذلك ف�إنه يلزم الناظ َر يف لغة القر�آن
و�أ�سلوبه البح���ثُ عن منهج ينبع منه ومن �أ�ساليبه ،منهج
����صو�صه .وال ي�صح �أن
جزئيات ن
ل���ه كلياتٌ ت�صدق عل���ى
ِ
ِ
تف���ر�ض عليه معاي ُري جمردة� ،أو فر�ضياتُ نظري ٍة خرجت
من رحم لغة �أخرى غري العربية؛ ف�آيات القر�آن لها نظمها
اخل���ا�ص ،ومعانيها التامة ،وجاءت منظومة يف ن�سق على
وجه �إعجاز البيان ،وبيان الإعجاز.
وتربز �أهمية هذا البحث يف النقاط الآتية:
 -1ي���ر�صد ه���ذا البحث منطا م���ن �أمن���اط ال�سبك
والإح���كام الن����صي يف الق���ر�آن وه���و بناء الالحق
على ال�سابق يف الآيات بن���اء ن�سقيا بنيويا يراعي
البنية اللفظية والداللية.
 -2يعد البن���اء الن�سقي منوذج���ا لتوظيف النحو يف
توجي���ه الن����صو�ص ،ويتجل���ى يف مباحث���ه تفاعل
املعاين النحوية.
 -3البن���اء الن�سقي منه���ج من مناهج بي���ان �إعجاز
القر�آن.
 -4ميكن �أن يعد مفهوم البناء الن�سقي نظرية لبيان
ف�صاحة الكلم وقوة متا�سكه وبالغته.
أ�ستقري م���ادة البحث يف
وق���د كان م���ن الع����سري �أن �
َ
���ات ،وخ�شيت �أن �أقت����صر على �سورة
الق���ر�آن كله يف ورق ٍ
واح���دة فال ت�سعفني ال�شواهد .فر�أي���ت �أن ال�سبيل الأمثل
لبي���ان تل���ك الفك���رة �أن �أنظ���ر يف الآي���ات املت�شابه���ات
لفظ���ا ،و�أت�أم���ل الف���وارق والتوافق بينها؛ لتك���ون منطلقا
لهذا البناء.
وكان كت���اب «درة التنزي���ل وغرة الت�أوي���ل» للخطيب
الإ�سكايف (ت  420ه���ـ) مبتدَ �أ بحثي ومعت َمد م�سائله؛ ملا
له من �سبق يف فن توجيه مت�شابهات القر�آن ،بل لعله �أول
م�ؤلفاتها و�أحكمها ،و�أغزر ت�صانيفها نحوا وت�صريفا ،ويف
ثناي���اه تنطق نظرية النظم مع تقدم زمانه على �صاحبها
عب���د القاهر اجلرجاين (ت 471هـ) .وكل من �صنف يف
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ب���اب توجيه املت�شاب���ه بعد الإ�سكايف اعتم���د كتابه الدرة،
����صر �أو ناق���ل ،و�إن مل ي�صرح
فم�ستق���ل وم�ستكرث ،وخمت ِ
ب���ه .ومن ه�ؤالء برهان الدين الكرماين (ت  505هـ) يف
كتابه «الربهان يف توجيه مت�شابه القر�آن» ،و�أبو جعفر بن
الزب�ي�ر (ت 708هـ) يف «مالك الت�أويل» ،وبدر الدين بن
جماع���ة (ت 733هـ) يف «ك�شف املع���اين يف املت�شابه من
املثاين» .وزكريا الأن�صاري (ت926هـ) يف «فتح الرحمن
بك�شف ما يلتب�س يف القر�آن».
�إن املعن����ى الع����ام للبن����اء الن�سق����ي ه����و« :ما ج���اء من
ال���كالم عل���ى نظ���ام واح���د» �أو «تتاب���ع ال���كالم عل���ى بن���اء
متالئ���م» .وال �أعل����م بحثا من قب���� ُل دَر�س املت�شابه اللفظي
به����ذا املفهوم؛ بل غلب على كثري من الدرا�سات املعا�صرة
الطاب����ع البالغي واالعتن����اء ب�سياق الآي����ات وداللة املقام،
�أو املنهجية النحوية التقليدية ،ومن �أهم هذه الدرا�سات:
البالغ���ة القر�آني���ة يف الآيات املت�شابه���ات ،د�.إبراهيم
الزي���د ،و�أ�صل الكت���اب �أطروحة الدكت���وراه بكلية اللغة
العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود ،ونوق�شت �سنة
 ،1993وطبعت كتابا �سنة 2010
املت�شابه اللفظي يف القر�آن و�أ�سراره البالغية ،د�.صالح
ال�شرثي ،وهي �أطروحته للدكتوراه يف كلية اللغة العربية
بجامعة �أم القرى� ،سنة 2001
املت�شاب���ه اللفظ���ي يف الق���ر�آن الك���رمي ،درا�سة نحوية
بالغي���ة ،د.م�شهور م���و�سى ،وهي �أطروحت���ه للدكتوراه
باجلامعة الأردنية� .سنة 2004
�أثر داللة ال�سياق الق���ر�آين يف توجيه املت�شابه اللفظي،
د.تهاين �سامل باحويرث ،وه���ي �أطروحتها للماج�ستري
لكلية �أ�صول الدين بجامعة �أم القرى �سنة 2007
توجي���ه املت�شاب���ه اللفظ���ي ب�ي�ن القدام���ى واملحدثني،
د.حمم���د رجائي ،وه���ي �أطروحته للدكت���وراه بجامعة
ماليا مباليزيا� .سنة 2012
●●

●●

●●

●●

●●

وجاء البحث بعد مقدمتي هذه يف ف�صلني وخامتة؛
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�أولهم���ا :مدخ���ل نظ���ري ملفه���وم «البن���اء الن�سق���ي».
والآخر ُيعنى ببيان البناء الن�سقي النحوي ،مع بيان �أهم
�صوره .ثم اخلامتة وحتوي �أهم النتائج والتو�صيات.
الف�صل الأول :مفهوم البناء الن�سقي.
واحد،
«النَّ�سقُ من كل �شيءٍ  :ما كان على طريق ِة نظام ٍ
ع���ا ٌّم يف الأ�شي���اءَ ،و َق ْد َن�س ْقتُ���ه َت ْن�سي ًق���ا»(((« .و�أن ُيعطف
(((
الكالم»
الكالم على
ُ
ِ
����ش ْي َء َي ْن�سق��� ُه َن�س ًقا ...و َن�سق���ه َّ
«و َن����سقَ ال َّ
نظمه على
َ�سقت
ال�سواءِ ،وا ْنتَ�سق هو وتَنا�سق،
واال�سم :النَّ�سقُ َ ،و َق ِد ا ْنت ْ
ُ
���ذ ِه الأَ�شياء ُ
���ت .وال َّتنْ�سيقُ :
هَ ِ
بع�ضه���ا �إِىل َب ْع ٍ�ض �أَي َت َن�س َق ْ
واحد
���كالم على نظام ٍ
ال َّت ْن ِظي ُ
���م .وال َّن�سق :ما جاء من ال ِ
(((
...و ُيقال :نا�سقَ َبينْ َ الأَمرين� ،أَ ْي :تَا َب َع َب ْي َن ُه َما»
«وح����سن الن�سق :هو �أن ي�أتي املتكل���م بكلمات متتالية
معطوف���ات متالحم���ة تالحم���ا �سليم���ا م�ستح�سنا بحيث
�إذا �أف���ردت كل جملة منه قام���ت بنف�سها وا�ستقل معناها
َ َ َ ٰٓ َ ُ
ۡرض ٱبۡلَع َم َ
بلفظها ومنه قوله تع���اىل} :وقِيل يأ
آءكِ {
يِ
(((
�إىل �آخره»
و«التن�سيق :من الن�سق ب�س ُكون ال�سني املهملة :الترَّ تيب
واحد .وال َّن�سق
واحد ونظ���ام ِ
و�إجراء الكالم عل���ى �سياق ِ
(((
بالفتحتني؛ من كل �شيء :ما كانَ على نظام واحد»
وق���د ا�ستعمل الن����سق مبعن���اه اللغوي يف بع����ض كتب
التف�سري((( وعلوم القر�آن(((.
((( الأزهري تهذيب اللغة  ،313/8ل�سان العرب 352/10
اب
((( ابن فار�س جممل اللغة  865/1امل�صباح املنري َ « :603ن�س ْقتُ ال ُّد َّر َن�سقًا مِ نْ َب ِ
َقت ََل َن َظ ْم ُت ُه َو َن�س ْقتُ ا ْلكَلاَ َم َن�سقًا َع َط ْفتُ َب ْع َ�ض ُه َع َلى َب ْع ٍ�ض»
((( ل�سان العرب 353–352/10
((( الكليات للكفوي 410/1
((( جامع العلوم يف ا�صطالحات الفنون لعبد النبي النكري 241/1
((( انظر :معامل التنزيل للبغوي  ،291/4–462/3املحرر الوجيز البن عطية
 ،302/2–361/1اجلامع للقرطبي  ،147/3–119/2البحر املحيط لأبي حيان
� ،70/420، 506- 2/1إر�شاد العقل لأبي ال�سعود 95/3
((( انظر الربهان يف علوم القر�آن  ،444، 445/2الإتقان يف علوم القر�آن ،316/3
ومعرتك الأقران 307/1

�أما (الن�سق) ا�صطالحا ف�ل�ا يبعد عن معناه اللغوي
�إذ ه���و« :ما جاء من ال���كالم على نظام واح���د» �أو «تتابع
(((
الكالم على بناء متالئم».
ولذلك ميكن �أن يحد املركب الو�صفي «البناء الن�سقي»
ب�أنه« :مالءمة تركي���ب �آخر الآية �أو َلها» و�إن �شئت قلت:
َ
للمقت�ضى
«حم���ل �آخ���ر الآية عل���ى �أوله���ا؛ للم�شاكل���ة �أو
اللغوي» ،ويعم «املقت�ضى اللغوي» هنا :الداللة والنحو.
وبه���ذا التعري���ف يظه���ر الفرق ب�ي�ن البن���اء الن�سقي
والنظ���م ،و�أن العالق���ة بينهم���ا عالقة عم���وم وخ�صو�ص
وجهي ،و�أن ثم َة اجتماع���ا وافرتاقا بينهما؛ فهما يلتقيان
يف داللتهما لغ ًة وتعلقهم���ا بت�أليف الكالم وتركيب جمله.
ويفرتق���ان يف �أن فكرة النظم عند عبد القاهر تقوم على
«توخ���ي معاين النح���و» كما يق���ول((( ،و�أن الكلمة املفردة
يظهر �إعجازها وبالغتها عند نظمها يف �سلك من الت�أليف
مع �أختها؛ فهما ي�شرتكان يف مراعاة الت�أليف النحوي ،ثم
يتماي���زان بعدُ؛ فالن�سق ُيعنى مبالحظة بناء الالحق على
ال�ساب���ق �سواء بينّ َ داللة ذل���ك �أم ال ،والنظم ُيعنى بداللة
الرتكيب مطلقا �سواء وجد هذا البناء �أم ال.
�أهم �صور البناء الن�سقي يف القر�آن:
للبن���اء الن�سق���ي للآي���ات املت�شابه���ات �أن���واع ع���دة،
وبا�ستق���راء كتاب «درة التنزيل» تب�ي�ن يل �أن �أهم �أنواعه
ثالثة:
 الأول :الن�سق الداليل :وهو «�أن ي�ستلزم ال�سياق داللةخا�صة للكلمة �أو الرتكيب».
(((

(((

و�أقرب امل�صطلحات �إىل «الن�سق» يف الدرا�سات اللغوية احلديثة هو «التوازي»
ومو�ضوع بحثه الأ�صوات وال�صرف والرتكيب� ..إلخ ،ولكنْ بينه وبني الن�سق فروق،
بل م�صطلح الن�سق �أدق و�أخ�ص منه هنا .فريجى مراجعة� :أطروحة املاج�ستري:
التوازي الرتكيبي يف القر�آن لعبد اهلل احلياين ،و�أطروحة املاج�ستري :بالغة
التوازي يف ال�سور املدنية ،للعربي عبد اهلل ،وبحث اجلمل املتوازية يف ديوان �أبي
القا�سم ال�شابي« ،درا�سة نحوية داللية» د.حممود اجلعيدي ،وبحث بنية التوازي
يف ق�صيدة فتح عمورية د�.إبراهيم احلمداين.
دالئل الإعجاز �ص391، 392
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 الث���اين :ن����سق امل�شاكل���ة :وهو «�أن يج���ري الكالم على���ط ما قبله ،من غري ً
مقت�ضى نحوي» .وم�شاكلة نظم
من ِ
ال���كالم غر�ض �صحي���ح لف�صاحته وع���دم تنافره .وهو
�أعم من الن�سق الداليل ،فامل�شاكلة قد حتمل يف طياتها
الداللة املق�صودة ،ولي����س �شرطا يف الن�سق الداليل �أن
يكون مبنيا على امل�شاكلة.
 الثالث :الن�سق النحوي :وهو «حمل �آخر الآية على �أولهاللمقت�ضى النحوي» .وهذا النوع هو املق�صود بالدرا�سة
النحوية اخلال�صة ،و�سوف �أفرد له الف�صل الثاين.
ولبي���ان التعريف�ي�ن ال�سابق�ي�ن للن�سق ال���داليل ون�سق
امل�شاكلة �أذكر �أمثلة لأهم �صورهما.
فمن �صور الن�سق الداليل :وهو «�أن ي�ستلزم ال�سياق
داللة خا�صة للكلمة �أو الرتكيب».
ما يتعلق بداللة الأداة:
مو�ضع �أدا ًة خا�صة دون غريها
ك�أن ي�ستلزم ال�سياق يف
ٍ
مم���ا ت�شرتك معها يف بع�ض دالالتها� ،أو يذكرها يف �سياق
ويحذفها يف �آخر .ومن ذلك:

ُۡ
( �أ ) الف���رق بني (م���ا) و(الذي) يف قول���ه تعاىل } :قل
هَّ ُ َ ۡ ُ َ ٰ َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ
إ َّن ُه َ
آءهم
��دى ٱللِ ه��و ٱلهدىۗ ولئ ِ ِن ٱتبع��ت أهو
ِ
ذَّ
ۡ
ۡ
َ
هَّ
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ل
بعد ٱلِي جآءك مِن ٱلعِل ِم ما لك مِن ٱللِ مِن و يِ ٖ
َولاَ نَ ِص ٍري { (البقرة.)120 :
َ
وقوله يف ال����سورة نف�سهاَ } :و َمآ أَ َ
نت ب ِ َتاب ِ ٖع ق ِۡبل َت ُه ۡ ۚم
َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ
ََۡ َۡ
ََ َۡ ُ ُ َ
آءهم
ض ولئ ِ ِن ٱتبعت أهو
وما بعضهم بِتاب ِ ٖع ق ِبلة بع ٖ ۚ
ّ ۢ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َّ َ ٗ َّ َ َّ
ٱلظٰلِ ِم َني{
ِمن بع ِد ما جآءك مِن ٱلعِل ِم إِنك إِذا ل ِمن

(البقرة.)145:

فالآية الأوىل ذكر فيها ا�سم املو�صول (الذي) ،ويف
الآية الأخرى ذكر فيها ا�سم املو�صول (ما) وقبلها
(منْ ) الذي خلت منه الآية الأوىل.
حرف اجلر ِ
وتوجيه ذلك مبني على الفرق اللغوي بني (الذي)
170

و (م���ا) لنقف عل���ى �سر هذا االختي���ار يف الآيتني،
فنقول� :إن (الذي) تزيد على (ما) بيانا؛ لأنها ت�أتي
�صف���ة وتقع بعد ا�سم الإ�شارة نحو (�أمن هذا الذي
ه���و جند لكم) ـ املل���ك 20 :ـ و(ما) ال يو�صف بها.
و(الذي) تثنى وجتمع وم�ؤنثها (التي) ،فلها مزيد
بي���ان ،و(ما) على لفظ واحد ال يظهر فيها املعاين
ال�سابق���ة �إال بال�سي���اق .و(ال���ذي) لزمته���ا �أم���ارة
التعريف الألف والالم ،بخالف (ما) املبهمة.
فيق����ال� :إن (الذي) �أر�سخ يف البيان والت�صرف من
(م����ا) و�أبل����غ يف اال�ستغراق منها؛ ف�����إن (الذي) يف
الآية الأوىل واقعة على العلم الذي ي�صح به الإميان
هَّ
ُ
ويثبت به الإ�سالم وهو }ه َدى
ٱللِ{ ،والعلم بذلك
ه����و �أف�����ضل العل����وم و�أعظمها فن����ا�سب مع����ه الأداة
املو�صول����ة الأ�شهر يف البيان وهي (الذي) .بخالف
الآي����ة الثاني����ة ف�إنها تتكل����م عن م�س�أل����ة جزئية من
الدين وفروعه وهي اتباع القبلة ،وهذا االتباع بع�ض
الدين والعلم به بع�ض العلم فنا�سب معه (ما).
(منْ ) يف الآي���ة الثاني���ة فلأنها تتحدث
�أم���ا ورود ِ
خم�صو�ص م�ضي��� ٌق وهو ال�صالة
عن �أمر ل���ه وقت
ٌ
فن���ا�سب معه (من) التي ت�أت���ي البتداء الغاية .ويف
الآي���ة الأوىل �أطلق الكالم؛ لأن���ه يتحدث عن العلم
هَّ
ُ
املو�صل �إىل الإمي���ان }ه َدى
ٱللِ{ وهو ال يخت�ص
بوقت دون وقت.

َّ
(ب) زي���ادة الالم يف �سورة ال�شع���راء (رقم  } )49إِن ُهۥ
َ َ ُ ُ ُ ذَّ
َ َّ َ ُ ُ ّ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
��وف
س��حر فلس
لكبِريك
��م ٱلِي علمك��م ٱل ِ
ََۡ
َ
��ون { للتقريب وت�أكيد ق���رب ح�صول الفعل،
تعل ُم ۚ
َ َ َۡ
��وف
بخ�ل�اف �آي���ة الأع���راف (رق���م } )123فس
ََُۡ َ
تعلم
ون{ ،ف�سياقها ال يقت�ضي ذلك.
ُ ُْٓ
(جـ) الفرق ب�ي�ن (�إىل) و(على) يف قوله تعاىل } :قولوا
ُ
ُ َ ىَ
هَّ
َ َ َّ
ٱللِ َو َمآ أنز َل إ ِ يَ ۡ
ل َنا َو َم��آ أنزِل إ ِ ٰٓ
ل إِبۡ َر ٰ ِ 
ه َۧم {
ءامن��ا ب ِ
ِ
ُ ۡ َ َ َّ هَّ َ َ ُ َ
نزل
(البق���رة . )136 :وقول���ه } :قل ءامنا بِٱللِ ومآ أ ِ
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َ

ُ

َ لَىَ

َعل ۡي َن��ا َو َمآ أن��زل ٰٓ
ع إِبۡ َرٰه َِيم { (�آل عم���ران.)48 :
ِ
لداللة ال�سياق على التكليف �أو البالغ.

َ
( د ) والف���رق بني (ل���ن) و (ال) يف قوله تع���اىلَ } :ولن
َ َ َ َّ ۡ َ
اَ
َ
��وهُ أبَ َ ۢ
��دا{ (البق���رة - )95 :و } َول َي َت َم َّن ۡون ُه ٓۥ
يتمن
َ
أبَ َ ۢدا { (اجلمعة.)6 :

ومن �صوره �أي�ضا :اال�ستغناء واالكتفاء مبا تقدم:

َ َ
ُ
َ ُ ْ َ ٰ ُ ُ َّ
وط إِنا ُر ُس��ل َر ّب ِك لن
كم���ا يف قوله تعاىل } :قالوا يل
َ
َ ُ ْ يَ َ َ
اَ
يَّ
ۡ
ٱل��ل َول يَل َتف ۡ
ي ِصل ٓ
ك ۖ فَ��أ رۡس بأ ۡهل َِك بقِ ۡط ٖع ّ ِم َن ۡ
��وا إ ِ ۡ
ت
ل
ِ
ِ
َِ ِ
ِ
َ
اَّ
ُ
ِنك ۡم أ َح ٌد إِل ۡٱم َرأتَ َكۖ { (هـود .)81 :
م
َ
َ
ۡ َ
وق���ال يف �سورة احلج���ر الآي���ة  } :65فَ��أ رۡ
س بِأهل ِك
ِ
ُ َ
��م َو اَل يَ ۡل َتف ۡ
ۡ
ٱل��ل َوٱتَّب ۡع أَ ۡد َب ٰ َر ُه ۡ
��ع ّ ِم َن يَّ ۡ
ت مِنك ۡم أ َح ٌد
ِ
ب ِ ِقط ٖ
ِ ِ
َ ۡ ُ ْ َۡ ُ ُۡ َُ َ
ون {.
وٱمضوا حيث تؤمر
َ
َ
ۡ َ
َ رۡ
س بِأهل ِك
فا�ستثنى يف �سورة هود من
قوله تعاىل }فأ ِ
اَّ ۡ َ َ َ َ
بقِ ۡط ٖع ّ ِم َن يَّ ۡ
ٱل ِل{ قوله } :إِل ٱمرأتكۖ { ،ومل ي�ستثن ذلك
ِ

يف �سورة احلج���ر؛ لأن���ه قد تقدم فيه���ا ا�ستثناء قبل هذه
َ ُ ْ َّ
الآي���ة ف�أغنى ع���ن �إعادته ،وهو قول���ه تع���اىل } :قال ٓوا إِنآ

َّ َ
آَّ َ ُ
ُ ۡ ۡ َ ىَ ٰ َ ۡ جُّ ۡ
ُ
َ
وط إِن��ا ل ُم َن ُّجوه ۡم
أرسِ��لنآ إِل ق
��و ٖم مرِمِ�ين  ٥٨إِل َءال ل ٍ
اَّ ۡ َ َ َ ُ َ َّ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َٰ
أَ مۡ َ
جع َ
َ
غ
ٱل
��ن
م
ل
ا
ه
ن
إ
آ
ن
ر
د
ق
ۥ
��ه
ت
أ
ر
ٱم
ل
إ
٥٩
�ين
بين { ٦٠
ِ
ِ
ِ
ِ
رِ ِ
(احلجر )60-58 :

(((

ومن �صوره :الت�أكيد لتنا�سق الت�أكيدات.

قوله تعاىل يف �سورة احلج الآية َ } :62ذٰل َِك بأَ َّن هَّ َ
ٱلل
ِ
ُ َ حۡ َ َ َّ
َ
ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َّ هَّ
ُ
ٱللَ
ٱل ُّق َوأن َما يَ ۡد ُعون مِن دون ِ��هِۦ هو ٱلب ِطل وأن
ه��و
َُ َۡ ۡ َ
ُ
هو ٱلع يِ ُّل ٱلكبِري {.
وق���ال يف �سورة لقم���ان الآي���ة َ } :30ذٰل َِك ب��أَ َّن هَّ َ
ٱلل
ِ
ۡ َٰ ُ
ُ َ حۡ َ ُّ َ َّ
َ
ُ
��ل َوأَ َّن هَّ َ
ٱلل ُهوَ
��ق َوأن َما يَ ۡد ُعون مِن دونِهِ ٱلب ِط
ه��و ٱل
ۡ
ۡ
َ
ٱل َع�ِل�يِ ُّ ٱلكبِ ُري { فخ����صت �آية احلج بالتوكي���د بال�ضمري

(ه���و) ( َو�أَنَّ َما َي ْد ُعونَ ِمنْ دُو ِن ِه هُ َو ا ْل َب ِاط ُل) ،وخلت منه
�آية لقمان.
((( درة التنزيل 729 - 730/2

وميكن تف�سري ذلك ب�أن �آية احلج قد �سبقت يف ت�سعة
موا�ضع بامل�ؤكدات :الالم ،ونون التوكيد ،و�إنّ ؛ وهي:

هَّ ُ
َ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ
يل ٱللِ ث َّم
قوله يف الآية  } :58وٱلِين هاجروا يِف سب ِ ِ
َّ
ٱلل ر ۡزقًا َح َس ٗ
قُتِلُ ٓوا ْ أَ ۡو َماتُوا ْ لَيرَ ۡ ُز َق َّن ُه ُم هَّ ُ
��نا ۚ { وبعدهِ } :إَون
ِ
ٱلل ل َ ُه َو خَيرۡ ُ َّ
هَّ َ
ٱلرٰزِق َِني {
َ اٗ
يَ
َ
وبع���ده قوله تعاىل يف الآية  } :59لُ ۡدخِل َّن ُهم ُّم ۡدخل
َّ هَّ َ َ
َ َ
ٱلل ل َعل ٌِيم َحل ٌِيم {
يَ ۡرض ۡون ُه ۚۥ ِإَون
ٱلل إ َّن هَّ َ
يَ رُ َ َّ ُ هَّ ُ
ٱلل
وبعده قوله تعاىل يف الآية  } 60لَنصنه ۚ ِ
لَ َع ُف ٌّو َغ ُف ٌ
ور {

فلم���ا تتابع���ت ه���ذه التوكي���دات نا�سقتها ه���ذه الآية
َ َّ
َ
ُ
ُ
م�ؤك���دة بال�ضمري (هو) َ } :وأن َما يَ ۡد ُعون مِن دونِهِۦ ه َو
ۡ
ٱل َبٰ ِط ُل{
ولي����س كذلك ما جاء يف �سورة لقمان ،لأنه مل يتقدمه
التوكيدات التي ت�ستتبع �أمثالها(((.
�أم���ا ن����سق امل�شاكل���ة (وه���و �أن يج���ري ال���كالم عل���ى
منط ما قبل���ه ،من غري ً
مقت�ضى نح���وي) ف�صوره كثرية،
ِ
و�أهمها:
امل�شاكلة يف الإ�ضمار والإظهار.
ك�أن يج���ري ال���كالم عل���ى �إظه���ار املتح��� َّدث عن���ه
�أو املق����صود بالذكر؛ في�ستدعي ذلك �إظه���اره فيما يليه.
ومثل ذلك يف جريان الكالم على مراعاة الإ�ضمار.

َّ هَّ َ ذَ ُ َ ۡ
ٱلل لو فض ٍل
كقول���ه عز وجل يف �سورة غاف���ر } :إِن
لَىَ
َ َ ٰ َّ َ ۡ رَ
اَ َ ۡ ُ ُ َ
ع ٱنلَّ ِ
ك َث ٱنلَّ ِاس ل يشكرون .{ ٦١
كن أ
اس ول ِ
َّ هَّ َ ذَ ُ َ ۡ لَىَ
ٱلل لو فض ٍل ع ٱنلَّ ِ
اس
وقال يف �سورة يون�س } :إِن
َ ۡ
َ َ ٰ َّ َ ۡ رَ َ ُ ۡ اَ َ ۡ ُ ُ َ
ََ َ ُ ُ
كن أكثهم ل يشكر
ون  ٦٠وما تكون يِف شأ ٖن {
ول ِ

ف�أظهر (النا�س) يف مو�ضع الإ�ضمار يف �سورة غافر،
و�أ�ضمر يف مو�ضع الإظهار يف �سورة يون�س.
((( درة التنزيل 878–877/2
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والإ�ضمار قد يكون لقرب الذكر ،والإظهار لالهتمام
وتعظيم الأمر ،فكل م���و�ضع احتمل ذلك ف�إنه يحمل على
ما يالئم الآي���ات املتقدمة له؛ ليكون ق���د جمع �إىل �صحة
املعنى واللفظ م�شاكلة ما قبله من الآي.

َ َ ٰ َّ َ ۡ
ك رَ َ
ث
كن أ
ف�أم���ا قوله تع���اىل يف �سورة غاف���ر } :ول ِ
َّ هَّ َ ذَ ُ َ ۡ لَىَ
اَ ۡ ُ َ
ٱنلَّ ِ
اس ل يَش��ك ُرون{ بعد قوله } :إِن ٱلل لو فض ٍل ع
خَ َ ۡ
على الآيات التي قبله ،وهي قوله} :
فمبني
لل ُق
ٱنلَّ ِاس { أۡ َ ٌّ
َ
ۡ
َ َ ٰ َّ َ ۡ َرَ
ۡ
َ
َّ َ َ
ك رَ ُ
ب م ِۡن خل ِق ٱنلَّ ِ
ت َوٱل ِ
كن أكث
ۡرض أ
اس ول ِ
ٱلسمٰو ٰ ِ
اَ
َّ َّ َ َ
ٌ
َ َ
ٱنلَّ ِ
��اعة ٓأَلت َِية
اس ل َي ۡعل ُمون  ،{٥٧وقال بعده } :إِن ٱلس
اَ ُ ۡ ُ َ
اَّ َ ۡ َ َ َ َ ٰ َّ َ ۡ
ك رَ َ
ث ٱنلَّ ِ
ون  ،{ ٥٩ثم
اس ل يؤمِن
كن أ
ل ريب فِيها ول ِ
َ
لَىَ
َ
رَ
َ
َّ هَّ َ ذَ ُ
ۡ
ۡ
ك َّن أك َ
ث ٱنلَّ ِ
ٱلل لو فض ٍل ع ٱنلَّ ِ
اس
جاء } إِن
اس َول ٰ ِ
اَ َ ۡ ُ ُ َ
ل يش��كرون  .{ ٦١ف�أظهر ذكر (النا�س) كما �أظهر يف

الآيتني قبلها للم�شاكلة واملالءمة.

�أما يف �سورة يون�س فالكالم بني على الإ�ضمار يف الآي
املتقدمة ،فقد قال تعاىل خمربا ع ّمن يدخل من الظاملني
ُ َّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َ خۡ ُ دۡ َ ۡ
ل هل
الن���ار } :ثم قِيل ل ِلِي��ن ظلموا ذوقوا ع��ذاب ٱل ِ
جُ ۡ َ ۡ َ اَّ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
تزون إِل بِما كنتم تكسِب
ون {٥٢

َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ٌّ ُ َ ُ ۡ
َ َ يّ ٓ َّ
ب إِن ُهۥ
ر
و
ي
إ
ل
ث���م قال } :ويست ِ 
ۢنبٔونك أح��ق هو ۖ ق ِ
ِ
ل ٌّق َو َم��آ أَ ُ
نتم ب ُم ۡعجز َ
حَ َ
أ�ضم���ر ذكره يف قوله:
�
ف
{،
ين ٥٣
ۖ
ِ
ِ
ِ
َ آَ َّ ۡ هَّ
َ َ
ۢنبُٔونك{ ث���م قال بع���ده } :أل إِن َوع َد ٱللِ َح ٌّق
} َوي َ ۡس َت ِ 
َ َ ٰ َّ َ ۡ رَ َ ُ ۡ اَ َ ۡ َ ُ َ
كن أكثه��م ل يعلم
ون{ ،ف�أ�ضمر ما �أ�ضاف �إليه
ول ِ
َّ هَّ َ ذَ ُ َۡ
�أكرث ،ثم انتهى �إىل قوله تعاىل بعده } :إِن ٱلل لو فض ٍل
لَىَ
َ َ ٰ َّ َ ۡ رَ َ ُ ۡ اَ َ ۡ ُ ُ َ
ع ٱنلَّ ِ
كن أكثهم ل يشكر
ون { ٦٠
اس ول ِ

فاقت����ضى ما بني عليه الكالم يف هذه الآيات �أن يكون
(((
ما بعد ال�شرط بلفظ الإ�ضمار كما كان ما تقدمه.
 ومن���ه البن���اء عل���ى �إ�ضم���ار الفاعل و�إظه���اره كما��ع هَّ ُ
يف قول���ه تع���اىلَ } :ك َذٰل َِك َي ۡط َب ُ
ٱلل {(الأع���راف)101:
َ
و} ك َذٰل َِك َن ۡط َب ُع { (يون�س )74:فالآية يف �سورة الأعراف
مبنية على ما تقدمها من الآيات ،وهي تنتقل من الإ�ضمار
((( انظر درة التنزيل 1061–1058/3
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�إىل الإظه���ار ،ومن الإظهار �إىل الإ�ضمار� ،أعني يف �إخبار
َ
َََ َ َ ۡ ُ
��ل ۡٱل ُق َر ٰٓ
ى أن
اهلل ع���ز وجل عن نف����سه لقوله( :أفأمِن أه
ۡ
ۡ
َ
يَأۡت َِي ُهم بَأۡ ُس َ
��نا بَ َيٰ ٗتا) (الأع���راف .)97:و} أن يَأت َِي ُهم بَأ ُس َنا
َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ هَّ
ُ
ٱللِۚ {
ضح{ (الأعراف )98:وقوله بعده } :أفأمِنوا مكر
(الأعراف .)99:ف�أظهر :ومل يقل� :أف�أمنوا مكرنا.
���كان ،ثم َجاء بعده:
َ فلم���ا وقع هذا الإخبار َيف هذا امل
َ

َ َ ۡ َ ۡ ذَّ َ َ ُ َ أۡ َ
ۡرض ِم ۢن َب ۡع ِد أ ۡهل َِهآ أن ل َّ ۡو ن َ َش ُ
آء
} أو لم يه ِد ل ِلِين ي ِرثون ٱل
لَىَ
َ َ َۡ ُ ُُ ۡ ََۡ َُ ٰ ُ
ع قُلوب ِ ِه ۡم { (الأعراف.)100:
أصبنٰهم بِذنوب ِ ِه ۚم ونطبع

ف�أجرى الفعل على �إ�ضمار فاعله ،ثم عاد �إىل ذكر الطبع؛
كان �إج���را�ؤه عل���ى �إظه���ار الفاع���ل �أ�شبه مب���ا بنيت عليه
الآي���ات املتقدمة م���ن االنتقال من الإ�ضم���ار �إىل الإظهار
املختار ا�ستعماله يف املكان.

َ َ َ َ
و�أم���ا الآية التي يف �سورة يون�س وهي } :كذٰل ِك ن ۡط َب ُع
ع قُلُ��وب ٱل ۡ ُم ۡع َتد َ
لَىَ ٰ
ِي��ن { (يون����س . )74:ف�ل��أن ما قبله���ا
ِ

���ب وهو �إ�ضمار الفاعل من
الح ٍ
ج���ار على حد واحد و�سننَ ٍ ِ
َ ُۡ َ َۡ ۡ ََ َ ُ
ق�صة ن���وح قبلها } وٱتل علي ِهم نب��أ ن ٍ
وح { (يون�س)71:
ُۡ ۡ
َ َ َّ
َ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ
ك
�إىل �أن ق���ال } :فكذبُ��وهُ فنج ۡينٰه َومن مع��هۥ يِف ٱلفل ِ

َ ُ
َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ذَّ َ َ َّ ُ ْ َ
بٔايٰت ِ َناۖ فٱنظ ۡر
وجعلنهم خلئِف وأغرقنا ٱلِي��ن كذبوا ِ َ
ُ ُ ًل�اً
َ ۡ َ اَ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
ُ
ۡ
نذر َ
ين  ٧٣ث َّم َب َعث َنا ِم ۢن َب ۡع ِده ِۦ رس�
كيف كن عٰقِبة ٱلم ِ
َ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ لَىَ ٰ ُ ُ
إ ىَ ٰل قَ ۡو ِمه ۡ
وب
��م { فق���ال بع���ده } :كذل ِ��ك نطب��ع
ِ
ِ
ع قل ِ
ۡ
ٱل ُم ۡع َتد َ
ِين{(يون����س )74-73:ومل يتقدم���ه ما يخالف���ه هذا

املنهج ،ومل ينب على الطريقني فاتبع الأول وحمل عليه يف
(((
�إ�ضمار الفاعل فيه.
وت�أتي امل�ش��اكلة �أي�ض��ا يف بناء الفا�ص��لة على
ما قبلها(((.

ُ
َ ۡ َٗ ّ
ون
كقول���ه يف �سورة الأع���راف  } :81ش��هوة ِم��ن د ِ
َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ُّ رۡ ُ َ
ّ َ
��ون { وقال فيم���ا وقع يف
سف
ٱلن ِس��آءِ ۚ ب��ل أنتم ق��وم م ِ
((( انظر درة التنزيل 611–610/2

((( انظر درة التنزيل 601–559/2
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َۡ َ ُ َ
ّ
َ ۡ َٗ ّ ُ
نت ۡم ق ۡو ٌم
ون ٱلن ِ َس��آءِ ۚ بل أ
�سورة النمل  } :55ش��هوة ِمن د ِ
جَ ۡ َ ُ َ
ون {.
تهل

ففا�صلة الآية الأوىل مبنية على �أ�سماء ،وفا�صلة الآية
الثانية مبنية على �أفعال؛ فاخت�صا�ص (م�سرفون) ب�سورة
الأع���راف؛ لأن الآي���ات قبلها فوا�صله���ا �أ�سماء جمموعة،
َ ُ
َ ۡ ُ ُ ْٓ ۡ َ َ َ ُ
ك ۡم ُخلَ َف َ
آء ِم ۢن َب ۡع ِد اَعدٖ َو َب َّوأك ۡم
قال} :وٱذكروا إِذ جعل
أۡ َ
يِف ٱل ِ
ۡرض( {..الأع���راف .)74:فكان���ت فا�صلة هذه الآية:
(مف�سدي���ن) وفا�صلة ما بعدها( :م�ؤمن���ون) وما بعدها:
(كاف���رون) وبعده���ا( :املر�سل�ي�ن) وبعده���ا( :جاثمني)
وبعده���ا( :النا�صح�ي�ن) ،وبع���د ذلك (العامل�ي�ن) ،فكان
اال�سم �أحق بالو�ضع يف هذا املكان لتت�ساوى الفوا�صل.
�أم���ا يف �سورة النم���ل فقد تقدم الآية الت���ي فا�صلتها:
َ ۡ َ ُ َ جَ ۡ ُ َ
َ ۡ َ
نت ۡم ق ۡو ٌم ت َهلون { (النمل )55:قوله تعاىل } :فتِلك
} بل أ

ٗ َّ
َ َ
َ َ ْ َّ َ َ
ُ َ
ُب ُيوت ُه ۡم خاوِ َيَۢة ب ِ َما ظل ُم ۚ ٓوا إِن يِف ذٰل ِك ٓأَليَة ل ِق ۡو ٖم َي ۡعل ُمون ٥٢
َ َ َ ۡ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ اَ ُ ْ َ َّ ُ َ
ون َ ٥٣ول ُ ً
وطا إ ِ ۡذ قَ َال ل َِق ۡو ِمهِۦٓ
وأجنينا ٱلِين ءامنوا وكنوا يتق
َ
َ ۡ َ َۡ َ َ َ ُ
أتَأتُون ٱلفٰ ِحش��ة َوأ ُنت ۡم ت ۡب�ِص�رِ ُ ون ( { ٥٤النمل)54 52-:

الأول :التخفي���ف والتوفي���ة .والث���اين :الذك���ر واحلذف.
والثال���ث :التقدمي والت�أخري .وال ينح����صر البناء الن�سقي
يف ه���ذه املباح���ث ،بل ه���ي من���اذج للداللة عل���ى الفكرة
وتو�ضيحها.
املبحث الأول :التخفيف والتوفية.
كلي يندرج حتت���ه كل �صورة ميكن
التوفي���ة م�صطل���ح ٌّ
�أن ت���و�صف بالتم���ام وا�ستيف���اء الأج���زاء ،كتم���ام �أركان
اجلمل���ة وظهورها ،وا�ستيف���اء العامل معموالت���ه� ،أو بقاء
الكلم���ة بحروفها م���ن غري تغيري .والتخفي���ف �ضد ذلك؛
كاالخت����صار واحلذف�...إلخ والأ�صل يف ال���كالم التوفية
ُ
والتخفيف فرعٌ ،وك ٌّل ج���اء حلكمة تقت�ضيه،
واال�ستيف���اء،
واملق����صود هنا :بناء الكالم عل���ى ما يقت�ضيه الن�سق من
�إيثار ه���ذا �أو ذاك؛ و�س�أعر�ض هنا من���اذج مما ت�شابهت
فيه الآيات توفية وتخفيفا ،مبي ًنا �أن البناء الن�سقي �سبب
لغوي ظاهر لبيان احلكمة يف جميء ٍّ
كل يف مو�ضعه.
( �أ ) حذف نون (يكن) لثقل املتع َّلق.
حتذف نون م����ضارع (كان) املج���زوم �إذا وليه
متحرك–عن���د �سيبويه(((  -ومل يت����صل به �ضمري
ن����صب ،وعلة هذا احل���ذف عن���ده التخفيف لكرثة
اال�ستعم���ال كقوله تعاىل( :ومل ي���ك من امل�شركني)
وكقول���ه تع���اىل( :وال تك يف �ضيق مم���ا ميكرون).
قال �سيبويه« :لي�س ك ُّل حرف مبنزلة مل �أُ َب ْل ومل َي ُك،
(((
ولكنهم حذفوا هذا لكرثته ولال�ستخفاف»

فلما تنا�سقت هذه الأفعال يف هذه الفوا�صل التي قبل هذه
الفوا�صل التي قبل هذه الفا�صلة كان بنا�ؤها على ما قبلها
بلفظ الفعل �أوىل بها.
الف�صل الثاين :البناء الن�سقي النحوي
تقدم �أن معنى «الن����سق» ،جميء الكالم متتابعا على
نظام واحد متالئم ،يوافق �آخ ُره �أو َله.

وال���ذي ح�سن حذفه���ا هنا �شبهه���ا بالنون التي
تقع يف بع�ض املوا�ضع عالمة �إعراب ،كما يقول ابن
يك)( :مل يك���نْ ) وكان �أَ ُ
وح��� ُّق (مل ُ
�صل
ال����سراجَ « :
الكلم ِة َ
دخلت عليها «مل»
قبل اجلزم (يك���ونُ ) فل َّما ْ
���ان لأنَّ الوا َو
فجزمته���ا �سكنت الن���ونُ فالتقى �ساكن ِ

تركيب �آخ ِ���ر الآي ِة
و�أن «البن���اء الن�سق���ي»« :مالءم���ة
ِ
�أو َله���ا»� .أو بعب���ارة �أخرى« :حم���ل �آخر الآية عل���ى �أولها؛
َ
للمقت�ضى النحوي».
للم�شاكلة �أو
وحد البن���اء الن�سقي هنا« :حمل �آخر الآية على �أولها
للمقت�ضى النحوي».
وق���د جمعتُ م�سائ���ل هذا الف����صل يف ثالثة مباحث؛

(((
(((

قال �سيبويه يف  « :184/4كما قالوا مل يك� ،شبهت النون بالياء حيث �سكنت.
حترك»
وال يقولون مل يك الرجل ،لأنها يف مو�ضع ٍ
الكتاب 294/1
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فوجب �أَنْ
�ساكن ٌة فحذف ِ
�ي�ن َ
���ت الواو اللتقا ِء ال�ساكن ِ
تق���ول :مل يك���نْ فل َّما ك َ
���ت النونُ
�ث�ر ا�ستعما ُلها وكان ِ
ق���د تكونُ زائ���د ًة و�إعرا ًبا يف بع�ض امل���وا�ضع �شبهت
ه���ذه به���ا وحذفت هن���ا كم���ا حتذف يف غ�ي�ر هذا
(((
املو�ضع»
ورد �أب���و حي���ان اختيا َر اب���ن مالك((( ب����أن علة
احل���ذف هي التخفيف ،و�إجازتَ���ه قول يون�س بجواز
احل���ذف �إذا وليها �ساكن ،وق���ال« :ولي�س التخفيف
عل���ة حلذف الن���ون ،و�أي ثق���ل يف لف���ظ «مل يكن»؟
و�إمن���ا حذفت لك�ث�رة اال�ستعمال ول�شب���ه هذه النون
لأجل �سكونها بحروف العلة ،فمجموع هذا هو العلة
يف احل���ذف ال التخفيف .و�أم���ا ما ذكر من احلذف
(((
مع ال�ساكن فذلك عن �سيبويه �ضرورة»
وميكن �أن جنم���ع بني الأق���وال ال�سابقة ونقول:
�إن عل���ة حذف نون (يكون) عند النحاة هي جمموع
ه���ذه الأ�سباب :ك�ث�رة اال�ستعم���ال و�إرادة التخفيف
اللفظي و�شبه هذه الن���ون بالنون التي تقع يف بع�ض
املوا�ضع عالمة �إعراب.
�إذا تقرر ه���ذا ف�إنه قد ورد يف القر�آن احلذف،
وكذا الإثبات يف مو�ضع يجوز فيه احلذف ،فما الذي
ح�سن �إثبات النون على الأ�صل يف تلك املوا�ضع؟ وما
احلكمة من حذفها يف املوا�ضع الأخرى؟
�أج���اب اخلطي���ب الإ�سكايف ع���ن ه���ذا الت�سا�ؤل
(((
(((

(((

الأ�صول 343/3
قال ابن مالك« :ومما تخت�ص به كان جواز حذف الم م�ضارعها ال�ساكن جزما،
كقوله تعاىل( :ومل يك من امل�شركني) وكقوله تعاىل( :وال تك يف �ضيق مما
ميكرون) ف�إن وىل �ساكن امتنع احلذف عند �سيبويه ،ومل ميتنع عند يون�س،
وبقوله �أقول ،لأن هذه النون �إمنا حذفت للتخفيف ،وثقل اللفظ بثبوتها قبل
�ساكن �أ�شد من ثقله بثبوتها دون ذلك ،فاحلذف حينئذ �أوىل� .إال �أن الثبوت دون
�ساكن ومع �ساكن �أكرث من احلذف ،فلذلك جاء القر�آن بالثبوت مع ال�ساكن يف
قوله تعاىل( :ثم ازدادوا كفرا مل يكن اهلل ليغفر لهم) ويف قوله( :مل يكن الذين
كفروا) � »...شرح الت�سهيل 366/1
التذييل والتكميل  ،238/4وانظر املقت�ضب للمربد  ،167/3الأ�صول البن
ال�سراج .383/2
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����صو�ص النح���اة ال�سابق���ة(((؛ �إذ �إن���ه
مب���ا ج���اوز ن
َ
اعتمد نظرية التعل���ق معيارا للخفة والثقل؛ فكرثة
املتعلق���ات من �أ�سباب حذف النون يف (يكن) �سواء
قبله���ا �أم بعده���ا ،و�إن �شئ���ت قل���ت :ال�ضاب���ط ه���و
«تخفيف اللفظ لثقل املتعلق» ،وتف�سري الكرثة عنده
ج���اوز قولهم« :كرثة اال�ستعمال» �إىل» كرثة التعلق»؛
قال« :ف�إذا كانت الكرثة �أحد �سببي حذف النون يف
الأ�صل �صارت ك�ث�رة املتع ّلق���ات �أح���د �سببي اختيار
(((
حذفها»
ومن مناذج ذلك قوله تعاىل يف �سورة ال�سجدة:

َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ىَ ۡ َ ٰ َ َ اَ َ ُ
ب فل تكن يِف م ِۡر َي ٖة
} ولق��د ءاتينا م��وس ٱلكِت
ّ
(((
ّ ِمن لِ َقآئِهِۖۦ{

ف�أتى بالنون يف ( َت ُكنْ ).
وق���ال تع���اىل يف �سورة ه���ود يف مو�ضع�ي�ن:
َ ۡ
َ َ ُ
ك ُف ۡ
��ر بِ��هِۦ
(فلاَ ت��ك)؛ الأول :قول���هَ } :و َم��ن ي

َ َّ ُ َ ۡ ُ َ اَ َ ُ
َ أۡ َ ۡ َ
ِ��دهُ ۚۥ فل ت��ك يِف م ِۡر َي ٖة
اب فٱنل��ار موع
مِ��ن ٱلحز ِ
ّ َ َ
َ ۡ َث�رَ
��ه إنَّ ُه حۡ َ ُّ
ّۡ ُ
ك َّن أك� َ ٱنلَّ ِ
اس
ٱل��ق مِن َّرب ِ��ك َول ٰ ِ
ِمن ۚ ِ
ُ ۡ ُ َ (((
لاَ يؤمِنون{
اَّ َ َ َ َ ُّ َ
واملو�ضع الآخر قوله تعاىل } :إِل ما ش
��آء ربك ۖ
َ َ ً َ
جَ ۡ ُ
َ اَ َ ُ
آء غ�ۡي�رۡ َ مذوذٖ  ١٠٨فل تك يِف م ِۡر َي�� ٖة ّ ِم َّما َي ۡع ُب ُد
عط
اَّ
آَ
َ
َ َُۡ ُ َ
ُُ
َ ٰٓ ُ
ون إل ك َم��ا َي ۡع ُب ُ
��د َءابَآؤهم ّ ِمن
ه��ؤلءِ ۚ ما يعب��د ِ
َ ۡ ُ (((
قبل ۚ{

فال�ضاب���ط �أن���ه يخت���ار فيه���ا حذف الن���ون �إذا
تع ّلقت باجلمل الكثرية ،ويخت���ار �إثباتها �إذا تع ّلقت
بالقليل���ة ،فك�ث�رة اجلم���ل هي الت���ي تثقله���ا� ،سواء
تعلقت بها قبلها �أو بعدها.
((( انظر امل�س�ألة عنده يف 1006–1001/2

((( درة التنزيل 2004/2
((( ال�سجدة 23
((( هود 17

((( هود 108، 109
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َ اَ َ ُ
فقول���ه يف �سورة هود ..} :فل تك يِف م ِۡر َيةٖ ّ ِم ۡن ُ ۚه
َّ ّ َ
َّ ُ حۡ َ ُّ
��ك  {..تعلق ب�آي���ات ذوات جمل
إِن��ه ٱل��ق مِن رب ِ
َ
ع بَ ّي َنةٖ ّ ِمن َّر ّبهِۦ َو َي ۡتلُوهُ
تقدمته وهي } :أ َف َمن اَك َن لَىَ ٰ
ِ
ِ
َ ٰ ُ ُ ىَ ٰٓ َ ٗ َ َ مۡ َ ً
َ
َ
ش��اه ٌِد ّ ِم ۡن ُه َومِن ق ۡبلِهِۦ كِتب م��وس إِماما ورحة ۚ
َُْ
َ ُۡ ُ َ
َ أۡ َ ۡ َ
ََ َ ۡ ُۡ
اب
أو ٰٓلئِ��ك يؤمِنون بِهِۚۦ ومن يكفر بِهِۦ مِن ٱلحز ِ
اَ
فَٱنلَّ ُار َم ۡوع ُِدهُ ۚۥ فَل تَ ُك يِف م ِۡر َيةٖ ّ ِم ۡن ُ ۚه {

قال الإ�سكايف�« :أال ترى �أنه قد تقدمته جمل جاء
عقيبها متع ِّلقا بها؛ فثقل من �أجلها فاختري تخفيفها
ََ ۡ َ َۡ َ
��د خلق ُتك مِن
بح���ذف نونها .وكذل���ك قوله } :وق
َ َ َ ّ َ ٰىَّ
َ ُ َ َ ُ َ ۡٗ
ب أن
ق ۡبل َول ۡم تك ش ٔ
��يا { جاء بعد قوله } :قال ر ِ

َ ُ ُ
ون ل ُغ َل ٰ ٌم َو اَكنَت ۡ
ٱم َرأَت اَعق ِٗرا َوقَ ۡد بَلَ ۡغ ُ
ت م َِن
ِ
يِ
يك يِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ لَيَ
ۡ َب�رَ
ع َه نّ ٌ
ّٗ
ي
ٱلكِ� ِ ِعتِيا  ٨قال كذٰل ِك ق��ال ربك هو َّ ِ
َ ُ َ َ ُ َ ۡٗ
ََ ۡ َ َۡ َ
��يا  ((({ ٩وقع
��د خلق ُتك مِن ق ۡبل َول ۡم تك ش ٔ
وق

يف جواب اهلل تعاىل له بعد الكالم الذىِ كان منه ملا
ُب ّ
����شر بالولد ،فطال الكالم ج���دًا ،وخ ّفف باحلذف
يف مو�ضعه اختيارا له.

َ َ اَ َ ۡ ُ ُ إۡ َ ٰ َ َّ
نس ُن أنا
ٱل
وكذل���ك قوله تع���اىل } :أو ل يذكر ِ
َ َۡ
َ ُ َ ُ َ ۡٗ
خلق َنٰ ُه مِن ق ۡبل َول ۡم يَك ش ٔ
��يا { تع ّلق هذا بقوله:
َ َ ُ ُ إۡ َ ٰ ُ َ َ َ ُّ َ َ ُ ۡ
ِت ل َس ۡوف أخ َر ُج َح ًّيا ٦٦
ٱلنسن أءِذا ما م
} ويقول ِ
َ َ اَ َ ۡ ُ ُ إۡ َ ٰ ُ َ َّ َ َ
ۡ
َُۡ ََۡ َ ُ
َ
ُ
ٱلنسن أنا خلقنٰه مِ��ن قبل ولم يك
أو ل يذك��ر ِ
َ ۡٗ
(((
يا .{ ٦٧
ش ٔ
َ َ
��ال َر ّب إ يّن َو َه َ
��ن ۡٱل َع ۡظ ُ
��م
ف�أم���ا قول���ه } :ق
ِ ِِ
َ
َ
يّ َ ۡ
َ
َ
ُ
ٱل��رأۡ ُس ش ۡ
ٱش َ
��ت َع َل َّ
��ي ٗبا َول ۡم أك�� ۢن ب ِ ُد َعآئِك
م ِِن و
ٗ
َر ّ ِب َش��قِ ّيا { ،ف�إن���ه ق ّل���ت اجلم���ل قبل���ه ومل يتع ّلق

�إال مبا تق ّدم���ه تع ّل���ق ما ذكرته ،فل���م يثقل فاختري
ََ
َ
الإمت���ام على الأ�صل .وكذلك قول���هَ } :ولق ۡد َءات ۡي َنا
ّ
ُ ىَ ۡ َ ٰ َ َ َ ُ
م��وس ٱلكِتب فلاَ ت
كن يِف م ِۡر َي�� ٖة ّ ِمن لِ َقآئِهِۖۦ{،

((( �سورة مرمي الآيتان 8، 9

((( �سورة مرمي الآيتان 66، 67

مما
مل يتقدم���ه ما يثقله من اجلم���ل ما تقدم غريه ّ
(((
ذكرنا»
وه���ذا ي�ؤكد نظري���ة البناء الن�سق���ي يف القر�آن
و�أن ال���كالم يتبع بع�ضه بع����ضا متالئما متنا�سقا يف
تركيب معجز اللفظ واملعنى معا .ومما يزيد الفكرة
جالء �أن الثقل والتعل���ق لي�س حم�صورا فيما يتقدم
الكلمة من اجلم���ل واملتعلقات ،بل مب���ا ي�أتي بعدها
َ اَ َ ُ
َ
�أي�ضا؛ و�شاهد ذلك قوله تعاىل } :فل تك يِف م ِۡريةٖ
ّ َّ َ ۡ ُ ُ َ ٰٓ ُ آَ َ َ ۡ ُ ُ َ
ون { ،ف�إن قبلهَ } :ع َط ً
آء
ِمما يعبد هؤلءِ ۚ ما يعبد
َ ۡي�رۡ َ جَ ۡ
م ُذوذٖ { ،وقد انقطع الكالم ،وال تعلق لقوله:
غ�
اَ
َ
ۡ َ ّ َّ َ ۡ ُ ُ َ ٰٓ ُ آَ َ َ ۡ ُ ُ َ
} فل تَ ُك يِف مِريةٖ ِمما يعبد هؤلءِ ۚ ما يعبدون {
مبا قبله.
وانتظ���م بعدها جم���ل متوالية متعلق���ة بها ومن
َ اَ َ ُ
َ
مت���ام معناها ،ف�إن متام الآي���ة } :فل تك يِف م ِۡريةٖ

ّ َّ َ ۡ ُ ُ َ ُ آَ
َ اَّ َ
ُُ
ِمما يعبد ٰٓ
هؤلءِ ۚ َما َي ۡع ُب ُدون إِل ك َما َي ۡع ُب ُد َءابَآؤهم
َ ۡ ُ َّ َ ُّ ُ َ َ َ يرۡ َ َ ُ
ّ
وص {(((.
ِم��ن قبل ۚ ِإَونا ل ُم َوفوه ۡم ن ِصيب ُه ۡم غ منق ٖ

«�أي :ال ت�شك فيما يعبد ه����ؤالء الكفار من الأ�صنام
�أنه���م يعبدونها بحجة ف�إنه���م ال يعبدونها �إال تقليدا
لآبائه���م الذين كانوا يعبدونها من قبل ،فكل يجرى
مب�ستحق���ه ،وهو خطاب للنب���ي  -ﷺ  -واملراد به
اَ
هو ومن �آمن به ،فقد تعلقت } :فَل تَ ُك يِف م ِۡر َيةٖ {
(((
بهذا الكالم كله»

(ب) ومن �شواهد عالقة التعلق بالتخفيف

َ
قول���ه تع���اىلَ } :ف َم��ا ۡ
ٱس َ
��روهُ
��طٰ ُع ٓوا ْ أن َي ۡظ َه ُ
ْ هَ
َو َما ۡٱس َت َطٰ ُعوا ُلۥ َن ۡق ٗبا {

فق���د ُذكر يف �آية واحدة فع�ل�ان �أ�صلهما واحد،
الأول خمف���ف والث���اين ت���ام؛ فذه���ب جماع���ة من
((( درة التنزيل 1004/2

((( سورة هود 109

((( انظر درة التنزيل  ،1006/2مالك الت�أويل البن الزبري 253، 254/2
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املف�سري���ن �إىل �أن الفعل املخفف جيء به �أو ًال «عند
�إرادة نفي قدرتهم على الظهور على ال�س ّد وال�صعود
احلروف عند
فوقه ،ث���م جيء ب�أ�صل الفعل م�ستو َيف
ِ
نف���ي قدرتهم على نقبه وخرقه ،وال �شك �أن الظهور
�أي�سر من النقب ،والنقب �أ�شد عليهم و�أثقل ،فجيء
بالفعل خمف ًفا مع الأخف ،وج���يء به تا ًّما م�ستوف ًيا
مع الأثق���ل ،فتنا�سب ،ولو قدر بالعك����س ملا تنا�سب.
و�أي ً
����ضا ف����إن الثاين يف حمل الت�أكي���د لنفي قدرتهم
عل���ى اال�ستي�ل�اء على ال�سد ومتكنه���م منه ،فنا�سب
(((
ذلك الإطالة»
وهذا التوجيه ح�سن مقبول ،وهو من باب ت�أويل
اللف���ظ باملعن���ى ،ولكن ثم���ة ت�أويل �آخر باب���ه ت�أويل
اللف���ظ باللف���ظ� ،أو الت�أوي���ل باملتع َّلق ،وه���و اختيار
الإ�سكايف  -وتابع���ه فيه الكرماين والفريوز�آبادي -
فقال يف «درة التنزيل»:
«�إن الثانية تع ّدت �إىل ا�سم ،وهو قوله عز وجل:
(نق ًب���ا) فخ ّ
يتم لفظها،
���ف متعل ُقها فاحتملت ب����أن ّ
ف�أ ّما الأوىل ف�إنها تع ّلق مكانُ مفعولها بـ «�أن» والفعل
بعده���ا ،وهي �أربع���ة �أ�شياء� :أنْ  ،والفع���ل ،والفاعل،
واملفع���ول الذي هو اله���اء ،فثقل لف���ظ «ا�ستطاعوا»
وكان يجوز حتقيقه حي���ث ال يقارنه ما يزيده ثق ًال،
فلما اجتمع الثق�ل�ان ،واحتمل الأول التخفيف �ألزم
ّ (((
يف الأول دون الثاين الذي خف متعلقه»
(((

(((

مالك الت�أويل  ،324/2وانظر معامل التنزيل للبغوي  ،217/3ونظم الدرر
للبقاعي  ،138/12التحرير والتنوير البن عا�شور  ،38/ 16وقال« :وا�سطاعوا
تخفيف ا�ستطاعوا ،واجلمع فبينهما تفنن يف ف�صاحة الكالم كراهية �إعادة
الكلمة .وابتدئ بالأخف منهما لأنه وليه الهمز وهو حرف ثقيل لكونه من
احللق ،بخالف الثاين �إذ وليه الالم وهو خفيف .ومقت�ضى الظاهر �أن يبتد�أ
بفعل ا�ستطاعوا ويثنى بفعل ا�سطاعوا لأنه يثقل بالتكرير ،كما وقع يف قوله �آنفا
َ َ
َ َُّ ُ َ
ك ب َتأۡويل َما ل َ ۡم ت َ ۡس َتطِع َّعلَ ۡيهِ َص رۡ ً
با{ (الكهف )78 :ثم قوله } :ذٰل ِك
}سأنب ِئ ِ ِ ِ
ۡ
َ
َ َ
تَأوِ ُيل َما ل ۡم ت ۡسطِع َّعل ۡيهِ َص رۡ ٗبا { (الكهف .)82 :ومن خ�صائ�ص خمالفة
مقت�ضى الظاهر هنا �إيثار فعل ذي زيادة يف املبنى مبوقع فيه زيادة املعنى لأن
ا�ستطاعة نقب ال�سد �أقوى من ا�ستطاعة ت�سلقه ،فهذا من موا�ضع داللة زيادة
املبنى على زيادة يف املعنى»
درة التنزيل للإ�سكايف  ،834/2غرائب التف�سري للكرماين  ،680/1ب�صائر ذوي
التمييز 302/1
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فخ�ص الأول بالتخفيف؛ لأن مفعوله حرف وفعل
وفاع���ل ومفع���ول؛ فلما كرث املتعلق ح����سن احلذف.
والث���اين مفعوله « َن ْق ًبا» ا�سم واح���د .فبنيت �أ�صوات
الكلمة على متعلقاتها يف بناء ن�سقي معجز.
(جـ) تنا�سق ال�شبه الإعرابي واللفظي.
قد ي�أتي ال�ضمري (نا) يف موقع الرفع ،وقد ي�أتي
يف موق���ع الن�صب ،ف����إذا قلنا« :قر�أْن���ا القر�آنَ » فهو
فاعل ويجب ت�سكني احلرف قبله ،و�إذا قلنا�« :أتع َبنا
ُ
العمل» فهو مفعول وال تغري حركة �آخر فعله.
ُ
تخفيف (�إن)
و�إذا ات�صل باحل���رف (�إنّ ) جاز
لفظا و�إمتا ُمه���ا؛ فنقول�( :إ ّن���ا) و (�إ ّننا) ،وقد ورد
يف القر�آن ال�صورت���ان يف مواطن كثرية جدا؛ ولكي
نع���رف حكم���ة اختي���ار التخفيف �أو التم���ام يف تلك
املواط���ن نحت���اج �إىل ا�ستق���راء تام وبح���ث م�ستقل
يق���وم به .وقد ير�شدن���ا التمثيل ب�آيت�ي�ن مت�شابهتني
لإدراك الإعج���از يف االختي���ار يف �صورة من تنا�سق
اللفظ والإعراب.
الآي���ة الأوىل :قوله تعاىل يف ق����صة �صالح عليه
ٗ َ َ
نت ف َ
ال����سالم } :قَالُوا ْ َي ٰ َصٰل ُِح قَ ۡد ُك َ
ِينا َم ۡر ُج ّوا ق ۡبل

ُ َ َّ َ
َٰ َ
��ذ ۖآ َأ َت ۡن َهى ٰ َن��آ أَن َّن ۡع ُب َد َما َي ۡع ُب ُ
ه
��د َءابَآؤنا َو إِن َنا ل يِف
َ ّ ّ َّ َ ۡ ُ َ ۡيَ
ُ
يب { (هـود.)62:
ش ٖ
ك ِمما تدعونآ إِلهِ م ِر ٖ

والآية الأخ���رى :قوله تع���اىل يف �سورة �إبراهيم
َ َ ُّ ٓ ْ َ ۡ َ ُ ۡ ٓ َ ۡ
َ ُ ْ َّ
ف أف َوٰهِ ِه ۡم َوقال ٓوا إِنا
عليه ال����سالم } :فردوا أيدِيهم يِ

َ
َ
َ َّ َ َ ّ
َ َ َۡ َ ُۡ ُۡ
ك ّ ِم َّما ت ۡد ُعون َنآ
كفرنا بِمآ أرسِلتم بِهِۦ و إِنا ل يِف ش ٖ
يَ ۡ ُ
يب { (�إبراهيم)9:
إِلهِ م ِر ٖ

فف���ي الآي���ة الأوىل ج���اءت تام���ة�( :إ ّنن���ا)؛
مل يح���ذف منها �شيء ،ويف الأخرى جاءت حمذوفة
احلرف�( :إ ّنا).
وق���د ف�سر الإ�سكايف ذلك بالبن���اء الن�سقي على
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الفعل ال�سابق؛ �إذ �سبق���ت (�إننا) بالفعل (�أتنهانا)
وال�ضم�ي�ر يف ه���ذا الفع���ل يف حم���ل ن����صب ،و�ش�أن
�ضمري الن�صب �أال يغري حركة الفعل قبله وال حتذف
من���ه؛ «فلما �أ�شب���ه املن�صوب ب���ـ (�إنّ ) املن�صوب يف
(�أتنهان���ا) ،ومل ينازع���ه �شب���ه الفاع���ل� ،سلم لفظ
(((
(�إنّ ) عند ات�صالها به ،ومل يلحقه حذف»
بخ�ل�اف �آية �سورة �إبراهيم ف�إن (�إنا) وقعت يف
�سياق �ضم�ي�ر الرفع بعدها (كفرنا) ،ومن �ش�أنه �أن
يغري �آخر الفع���ل بحذف حركت���ه وي�سكنه بات�صاله
به« ،وكما �أن الفعل يلحقه حذف حركة عند ات�صال
هذا ال�ضمري به ،وكان ال�ضمري الذي يحذف من �إن
النون ،حذفت لينق����ص لفظها عند ات�صاله مبا هو
كال�ضمري املرفوع لفظا ومعنى ،وموقعا ،حمال على
ما تق���دم ،عم���ا يكون علي���ه �إذا مل يوا�صله ،وجاءت
(تدعونن���ا) عل���ى مقت����ضى الإع���راب الواجب لها
(((
بنونني .فهذا فرق ما بني املو�ضعني»
( د ) توفية املعموالت بناء على توفية اللفظ قب ُل.
(واالكتف���اء مب���ا ق��� ّل عما ك�ث�ر منه م���ع و�ضوح
(((
املعنى)
واملدخل �إىل هذه امل�س�ألة بقاعدتني؛
 الأوىل� :أن الأ�صل يف الكالم الذكر ال احلذف،و�أن تذكر العوامل ال �أن تُق ّدر.
 والأخ���رى :الأ�صل يف فع���ل ال����شرط �أن ي�أت���يم�ضارع���ا؛ ليقب���ل اجل���زم ظاه���را من غري
ً
حاجة �إىل �إعراب املحل.
�إذا تق���رر هذا؛ فثم���ة �آيت���ان مت�شابهتان ميكن
َ
توجيههما بناء على ما �سبق؛ وهما قوله تعاىل } :فإِن
((( انظر امل�س�ألة يف درة التنزيل 723–721/2
((( املرجع ال�سابق 723/ 2

((( املرجع نف�سه 383–381/1

وك َف َق ۡد ُك ّذ َب ُر ُس ٌل ّ ِمن َق ۡبل َِك َج ُ بۡ َ
َك َّذبُ َ
ت
ِ
آءو بِٱلَ ّي ِنٰ ِ
ۡ
ۡ
َو ُّ
ٱلز ُبرِ َوٱلك َِتٰ ِب ٱل ُمنِريِ { (�آل عمران.)184:

ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َّ
��وك فق ۡد كذ َب
وقول���ه �سبحانهِ } :إَون يك ِذب
بۡ
َ
َۡ ۡ َ َُۡ ۡ ُُ ُُ
َّ
ت َوب ُّ
ذَّ َ
ٱلز ُب ِر
ٱلِين مِن قبل ِ ِهم جآءتهم رس��لهم بِٱلي ِنٰ ِ ِ
ۡ
ۡ
َوبِٱلك َِتٰ ِب ٱل ُمنِريِ { (فاطر. )25:

فلم تذكر الباء يف الآية الأوىل واكتفي بالعطف
دون �إعادتها وهي عام���ل اجلر (والزبر والكتاب)،
و�أعي���دت يف �آي���ة فاط���ر جمع���ا بني العط���ف والباء
(وبالزب���ر وبالكتاب) ،ومل���ا كان الكالم يبنى بع�ضه
على بع�ض متنا�سقا ،لزم النظر فيما قبلها.
فيمك���ن �أن يقال� :إن (الزبر والكتاب املنري) يف
�سورة �آل عم���ران وقعا يف كالم بني على االخت�صار
واالكتف���اء بالقلي���ل عن الكث�ي�ر م���ع و�ضوح املعنى؛
���ا�ض واقع فعل �شرط حمله اجلزم،
فتقدمها فعل م ٍ
ثم فع���ل بني للمفعول دون ت�سمي���ة فاعله ،وكل هذا
خف���ة يف اللفظ ،فنا�سب االكتف���اء بالعطف دون �أن
ي�ستويف العامل معموالته لفظا بتكراره.
يق���ول الإ�سكايف« :وكان �أول ذل���ك قول���ه( :ف�إن
كذبوك) والتقدي���ر :ف�إن يكذبوك ،ف���و�ضع املا�ضي
ال���ذي ه���و �أخف م���و�ضع امل�ستقب���ل الذي ه���و �أثقل
بدالل���ة �إن التي لل�شرط وح����صول اخلفة يف اللفظ،
ث���م �إن الفع���ل ال���ذي ج���اء يف ج���واب ال����شرط بني
للمفعول ،ومل ي�سم فاعل���ه ،فكان االختيار �أن يجعل
�آخر الكالم ك�أوله باالكتفاء مبا قل عما كرث منه مع
(((
و�ضوح املعنى»
�أم���ا يف �آية فاط���ر فقد كرر العام���ل وهو حرف
اجلر الب���اء؛ لأنه بني عل���ى كالم ن�سقه التمام جار
عل���ى الأ�صل؛ فقبله م����ضارع فعل ال����شرط جمزوم
((( املرجع ال�سابق 382 /1
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لفظا ال حم�ل�ا وهو الأ�صل ،ثم وليه فعل �آخر معلوم
فاعله مذك���ور (ك ّذب الذي���ن) وه���و الأ�صل �أي�ضا،
فكان الكالم على متام العوامل ،فنا�سب �أن ي�ستويف
الب���اء ـ وهو عام���ل اجلر ـ معموالته فج���اءت الآيات
(وبالزبر وبالكتاب).
ق���ال الإ�سكايف« :لأن ال����شرط ج���اء فيه���ا على
الأ�صل بلف���ظ امل�ستقب���ل ،وه���و( :و�إن يكذب���وك)
وجاء اجلزاء �أي�ضا مبني���ا للفاعل ،ومل يحذف منه
ما ح���ذف من الأول .فلما ق����صد توفية اللفظ حقه
�أتبع �آخر الكالم �أوله يف توفية كل معمول يف عامله،
وه���ي ح���روف اجل���ر الت���ي ا�ستوفتها املج���رورات،
(((
فلذلك اختلفت الآيتان واهلل �أعلم»

َّ ٌ َ ۡ ُ ُ ْ بۡ َ َ ُ َّ ٗ َّ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ
ُ
��م خ ِطيٓ َٰـٔتِك ۡ ۚم
حِط��ة وٱدخلوا ٱلاب س��جدا نغفِر لك
ۡ
َ َ َّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ َۡ
َ زَ
َن� ُيد ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني  ١٦١فبدل ٱلِين ظلموا مِنهم قول {..
س� ِ

(الأعراف)162-161:

ۡ َُۡ ۡ ُ ُ ْ
وقول���ه �سبحانه يف �سورة البق���رةِ } :إَوذ قلنا ٱدخلوا
ُۡۡ َ َ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ
ۡ َ َ َ لُ ُ ْ
َ
ُ
هٰ�� ِذه ِ ٱلق ۡر َي��ة فك��وا م ِۡن َها َح ۡيث شِ��ئتم رغ��دا وٱدخلوا
بۡ َ َ ُ َّ ٗ َ ُ ُ ْ َّ ٌ َّ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ
ُ
ٱل��اب س��جدا وقولوا حِط��ة نغفِ��ر لك
��م خ َطٰ َيٰك ۡ ۚم
ۡ
َ َ َّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ
َ َ زَ
ۡ
َن� ُيد ٱل ُم ۡحسِ��ن ِ َني  ٥٨فب��دل ٱلِين ظلم��وا قول {..
وس� ِ

(البقرة.)59-58:

( �أ ) ذكر الفاعل وحذفه
ذك���ر الفاع���ل وحذفه جائ���ز ،والبن���اء الن�سقي
يراعي بناء ما بعد الفاعل عليه ذكرا �أو حذفا؛ كما
ُ ْ
ۡ ۡ
ۡ
يف قوله تعاىلِ } :إَوذ قُل َنا ۡٱد ُخلوا َهٰ ِذه ِ ٱل َق ۡر َي َة { ..
َّ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ ۡ َ َ زَ
َن� ُ
يد
�إىل قول���ه } :نغفِ��ر لك��م خطيك ۚ
��م وس� ِ
ۡ ۡ
سن َ
ني { (البقرة)58:
ٱل ُمح ِ ِ

املبحث الثاين :الذكر واحلذف.
الأ�صل يف ال���كالم الذكر والتمام كما تقدم يف مبحث
التوفي���ة والتخفيف ،واحل���ذف جائز �إذا عل���م املحذوف
�أو ا�ستقام الكالم بدونه لداللة ال�سياق عليه.

ۡ َ َُ ُ ۡ ُ ْ َ
وقول���ه �سبحان���هِ } :إَوذ قِيل لهم
ٱس��ك ُنوا هٰ ِذه ِ
َۡ َۡ َ
َّ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ٓ َ ٔ ٰ ُ
كمۡ
ٱلقري��ة� { ..إىل قوله } :نغفِر لك��م خ ِطيـت ِ ۚ
نزَ ُ ۡ ۡ
سن َ
ني { (الأعراف)161:
َس ِيد ٱل ُمح ِ ِ

و�س�أج ّل���ي يف �آي���ات حم����صورة منزل َة نظري���ة البناء
الن�سقي يف هذا املبح���ث ،و�إمكان توظيفها لبيان متا�سك
ال���كالم و�سبكه ،وعالقة املوق���ع الإعرابي بالبناء اللفظي
للآيات.

ف����إن (خطاي���ا) جمع تك����سري دال على الكرثة،
�أم���ا (خطيئ���ات) فجم���ع �سالم���ة خمت���وم بالألف
والت���اء ،وهو مما ي�أتي للقل���ة �إذا مل يقرتن مبا يدل
عل���ى اال�ستغراق كـ (�أل)؛ ه���ذا هو مذهب �سيبويه،
و ُن ِقل اتفاق النحاة عليه(((.

ۡ
فمن الآيات قول اهلل تعاىل يف �سورة الأعرافِ } :إَوذ
ۡ َ ۡ َ َ َ لُ ُ ْ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ْ
َ َُ ُ ۡ ُ ْ َ
قِيل لهم
ٱسك ُنوا هٰ ِذه ِ ٱلقرية وكوا مِنها حيث شِئتم وقولوا
(((

املرجع نف�سه  ،383/1ونحوه يف ك�شف املعاين يف املت�شابه من املثاين البن
جماعة �ص  ،134، 135والربهان يف توجيه مت�شابه القر�آن للكرماين �ص ،94
ونقل الكرماين توجيه الإ�سكايف ومل ي�شر �إليه ،قال « :قوله } َج ُ بۡ َ
ت
آءو بِٱلَ ّي ِنٰ ِ
ۡ
ۡ
َو ُّ
ٱلز ُبرِ َوٱلك َِتٰ ِب ٱل ُمنِريِ{ ههنا بباء واحدة �إال يف قراءة ابن عامر ويف فاطر
بۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ُّ
َ
َ
ٰ
ٰ
} بِٱليِن ِت وبِٱلزبرِ وبِٱلكِت ِب{ بثالثة باءات لأنه يف هذه ال�سورة وقع يف كالم
مبني على االخت�صار وهو �إقامة لفظ املا�ضي يف ال�شرط مقام لفظ امل�ستقبل
ولفظ املا�ضي �أخف وبني الفعل للمجهول فال يحتاج �إىل ذكر الفاعل وهو قوله
ُ ّ
}فَإن َك َّذبُ َ
وك َف َق ۡد ك ِذ َب ُر ُس ٌل ّ ِمن َق ۡبل َِك{ لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول
ِ
يف االخت�صار بخالف ما يف فاطر ف�إن ال�شرط فيه بلفظ امل�ستقبل والفاعل
َ
ك ّذبُ َ
وك َف َق ۡد َك َّذ َب ذَّٱل َ
ِين مِن َق ۡبلِ ِه ۡم{ ثم
مذكور مع الفعل وهو قوله }ِإَون يُ ِ
ذكر بعدها الباءات ليكون كله على ن�سق واحد»
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فلم���ا بد�أ احلكي���م �سبحانه وتعاىل �آي���ة البقرة
بالت�صريح بالفاعل يف (قلنا) قرن �إىل الإخبار عن
نف�سه جل ذكره مبا يليق بجوده وكرمه ف�أتى باللفظ
امل���و�ضوع لل�شمول في����صري كالتوكي���د بالعموم وهو
(خطاياكم).
(((

انظ���ر «الكتاب» ل�سيبوي���ه (� ،)491، 578/3شرح املف�صل البن يعي�ش ،224/3
«الإبه���اج» للت���اج ال�سبك���ي (�« ،)87/2شرح �ألفي���ة اب���ن مال���ك» للأ�شم���وين
()121/4

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

وملا مل ي�سند الفعل يف �سورة الأعراف �إىل نف�سه
عز وجل وق���ال( :و�إذ قيل) فلم ي����سم الفاعل� ،أتى
بلفظ (اخلطيئات) املحتمل للقلة من حيث البنية،
و�إن كان امل���راد بها الكرثة كاملراد باخلطايا� ،إال �أنه
ملا ذك���ر الفاعل �أتى مب���ا هو الئق م���ن اللفظ« ،وملا
مل ي�سم الفاعل يف �سورة الأعراف و�ضع اللفظ غري
مو�ضع���ه للفرقان بني ما ي�ؤتى به عل���ى الأ�صل وبني
ما يعدل عنه �إىل الفرع»(((.
(ب) انقطاع العطف النقطاع املوقع الإعرابي.
ي�أتي الفاع���ل ا�سما �صريحا �أو م�ؤوال بال�صريح،
وال يك���ون جملة عند الب�صري�ي�ن واجلمهور ،خالفا
لثعلب وه�شام وبع�ض الكوفيني((( .فمذهب اجلمهور
ُ َ َ ّ ۡ َ َ ْ َ
ت
يف قوله تعايل } :ث َّم بَدا ل ُهم ِم ۢن َبع ِد ما َرأ ُوا ٱٓأۡلي ٰ ِ
لَ َي ۡس ُ
��ج ُن َّن ُهۥ َح ىَّ ٰ
ِني { (يو�س���ف� : )35:أن الفاعل
تح ٖ
تقديره :بدا ٌء ،وال يجوز �أن يكون (لي�سجننه).
وبن���اء على ذلك ف�ل�ا يجوز �أن يق���ال �أي�ضا� :إن

ۡ َ َُ ُ ۡ ُ ُ ْ
نائب الفاعل يف قوله تعاىلِ } :إَوذ قِيل لهم ٱسكنوا
لُ ُ ْ
ۡ
َهٰ ِذه ِ ٱل َق ۡر َي َة َوكوا م ِۡن َها َح ۡي ُث ش ِۡئ ُت ۡم { هو (ا�سكنوا)؛

ب���ل تقديره( :قو ٌل) .فانقطع تعلق اجلملة مبا قبلها
�إعراب���ا؛ فال ي�صح وقوعها موق���ع فاعل العامل؛ ثم
ولي���ه جملة اجل���واب (نغف��� ْر) ،ومل ي����أت ما بعدها
معطوف���ا لتن���ا�سق انقط���اع التعل���ق الإعرابي وعدم

(((

(((

درة التنزيل للإ�سكايف ( ،)263/1وانظر الربهان للكرماين �ص  ،73واختار
ابن الزبري �أن اختالف اجلمعني مبني على �سياق الآيتني ،من حيث ذكر تعدد
النعم والآالء؛ فجيء باجلمع الدال على الكرثة (خطايا) عند ذلك ،وجيء
بجمع ال�سالمة خلطيئة( :خطيئات) عند عدم ذلك ،قال« :فورد جمعها يف
البقرة مك�سرا لينا�سب ما بنيت عليه �آيات البقرة من تعداد النعم والآالء
ح�سبما يتبني يف جواب ال�س�ؤال لأن جموع التك�سري ما عدا الأربعة �أبنية التي
هي� :أف ُعل و�أَفعال و�أفعِلة و ِف ْع َلة �إمنا ترد يف الغالب للكرثة فطابق الوارد يف
البقرة ما ق�صد من تكثري الآالء والنعم و�أما اجلمع بالألف والتاء فبابه القلة
يف الغالب �أي�ضا ما مل يقرتن به ما يبني �أن املراد به الكرثة فنا�سب ما ورد يف
الأعراف من حيث مل تنب �آيها من ق�صد تعدد النعم على ما بنيت عليه �آي
البقرة فجاء كل على ما ينا�سب واهلل �أعلم» (مالك الت�أويل)38/1
انظر �شرح الت�سهيل البن مالك  ،123/2التذييل والتكميل لأبي حيان ،173/6
ارت�شاف ال�ضرب لبي حيان  ،1320/3همع الهوامع لل�سيوطي 575/1

العطف ،في�شبه االنقطاع �آخر الآية االنقطاع �أولها.
هذا يف �آية الأعراف.
�أم���ا �آي���ة البقرة فلم ت�ب�ن على ه���ذا ،بل وقعت
اجلمل���ة موقع املفعول للفع���ل (قلنا) ،وبنيت الآيات
 كم���ا يق���ول ابن الزب�ي�ر(((  -عل���ى تع���داد النعموالآالء وتتابعها ،وعطف بع�ضها على بع�ض ،فنا�سب
جميء الواو يف قوله تعاىل( :و�سنزيد املح�سنني).
ق���ال الإ�سكايف« :و�إذ خ���رج قوله ا�سكنوا عن �أن
يكون فاعال ،وكان لفظه يف مو�ضع الفاعل ومل يتعلق
بالفعل الذي قبله تعلق الفاعل بفعله معنى ،وال تعلق
املفع���ول بفعل���ه الواقع به يف قوله تع���اىل( :و�إذ قلنا
ادخل���وا� )..صار ك�أنه منف�صل عن الفعل يف احلكم
و�إن كان مت�صال ب���ه اللفظ ،وجواب الأمر الذي هو
(ا�سكن���وا) قوله( :نغفر لكم خطاياكم) ،واجلواب
يف حك���م االبتداء ينف�صل كم���ا ينف�صل وال دليل يف
اللفظ عل���ى انف�صاله �إال بف����صل ما �أ�صله �أن يكون
متعلقا به بحرف عطف وهو( :و�سنزيد املح�سنني)
(((
وحذف الواو منه وا�ستئنافه خربا مفردا»
فبن���ى الإ�سكايف توجيهه على قاعدتني؛ الأوىل:
ع���دم ج���واز وق���وع اجلمل���ة فاع�ل�ا ،وه���و مذه���ب
اجلمه���ور ،ونتج عن ذل���ك انقطاع التعل���ق و�ضعفه
معن���ى ولفظ���ا .والقاع���دة الثاني���ة :معامل���ة جواب
ال����شرط معامل���ة اال�ستئن���اف واالبت���داء ،وهو مما
يزيد الكالم انف�صاال.
ثم ق���ال« :وه���ذه امل�س�ألة ه���ي التي غل���ط فيها
�أب���و �سعيد ال����سريايف يف �أول ما �شرح���ه من ترجمة
الكت���اب ،وهي قول���ه( :هذا باب عل���م ما الكلم من
العربية) وعدة الوجوه الت���ي حتتملها هذه اللفظة،
وذك���ره يف جملتها( :هذا باب �أن يعلم ما الكلم من
((( مالك الت�أويل 38/1

((( درة التنزيل 232 /1
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ما ق���دم به الق���ول �إليه ف�أتى بلف���ظ (من) التي هي
للتخ�صي����ص والتميي���ز بناء عل���ى �أول الق�صة التي
َ َ ۡ ِ ُ ىَ ٰٓ ُ َّ ٌ َ ۡ ُ َ
ون ب حۡ َ
ٱل ّ ِق {..؛
ه���ي } :ومِن قوم م��وس أمة يه��د ِ
ليك���ون �آخر الكالم لأوله م�ساوقا ،وعجزه ل�صدره
مطابق���ا ،فيك���ون الظامل���ون م���ن قول م���و�سى ب�إزاء
الهادين منهم ،وهناك ذكر �أمة هادية عادلة ،وهنا
ذك���ر �أمة مبدل���ة عادي���ة مائلة ،وكلتاهم���ا من قوم
م���و�سى ،فاقت�ضت الت�سوية يف املقابلة ذكر (منهم)
يف �سورة الأعراف.

العربي���ة)((( فجعل ما الكلم وه���ي جملة يف مو�ضع
الفاعل م���ن يعلم ،وه���ذا ما ي�أب���اه مذهبه ومذهب
�أهل الب����صرة ،وقد �أوم�أت �إىل غ���ر�ضي فيما يجوز
�أن تك���ون ال���واو في���ه حمذوفة م���ن قول���ه�( :سنزيد
املح�سنني) يف �سورة الأع���راف وثابتة فيه يف �سورة
البقرة ،فت�أملوه ف�إنه م�س�ألة م�شكلة يف النحو تفهموه
(((
�إن �شاء اهلل»
(جـ) مراعاة التخ�صي�ص ال�سابق بالحق من مثله.
(من) ابت���داء الغاية .تقول� :سرت
�أ�صل معن���ى ِ
م���ن مو�ضع ك���ذا �إىل مو�ضع ك���ذا .ويف الكتاب :من
فالن �إىل ف�ل�ان� .إمنا يريد :ابت���دا�ؤه فالن .وتكون
للتبعي����ض نح���و قول���ك :ه���ذا م���ن الث���وب .وه���ذا
منه���م تق���ول� :أخ���ذت بع�ض مال���ه ،وتق���ول� :أخذت
من ماله(((.

ُ�ب�ن الآيات التي
و�أم���ا يف �سورة البقرة ف�إنه مل ت َ
َ َ َّ َ ذَّ َ َ ْ
ۡ
ِي��ن َظل ُموا قَ��ول  {..على
قب���ل قول���ه } :فبدل ٱل
تخ�صي����ص وتبعي�ض فتحمل الآية الأخرية على مثل
َ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ ْ
حالها� ،أال ت���رى �أنه قال } :يٰب يِن إِس��رءِيل ٱذكروا
ۡ َ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
ك ۡ
ن ِعم�ِت�يِ ٱل�ِت�يِ أنعمت علي
��م ( {..البق���رة)47:
ث���م تك���رر اخلط���اب له���م �إىل �أن انته���ى �إىل قوله:
َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ لنۡ
َ ُ ۡ
نز َ��ا َعل ۡيك ُم ٱل َم َّن
} وظللن��ا عليكم ٱلغمام وأ
ۡ ُۡ
َ َّ ۡ
َ
��ل َو ٰ
ىۖ ( {..البق���رة ،)57:وقول���هِ } :إَوذ قلن��ا
وٱلس
ۡ ُ ُ ْ َٰ َۡ ۡ َ َ
ٱدخلوا ه ِذه ِ ٱلقرية ( {..البقرة ،)58:وتعقبه بقوله:
َ َ َّ َ ذَّ َ َ ْ
} فبدل ٱل
ِين َظل ُموا  { ..فلم يحتج �إىل (منهم)؛
لأن���ه مل يتقدم���ه ما تق���دم يف �سورة الأع���راف مما
(((
يقت�ضيها»

وق���د وردت كلم���ة (منه���م) يف �آي���ة الأع���راف
 َ } :- 162ف َب َِّين َظلَ ُم��وا ْ م ِۡن ُه ۡم قَ ۡو اًل َغيرۡ َ
��د َل ذَّٱل َ
ذَّ
َ
ٱلِي ق َِيل ل ُه ۡم { ،ومل تذكر يف م�شابهتها يف البقرة
َ َ َّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ اً َ ذَّ
��ول غيرۡ َ ٱلِي
–  } : - 59فب��دل ٱلِي��ن ظلموا ق
َ
ق َِيل ل ُه ۡم {..
فم���ا احلكمة التي ميك���ن لنظرية البن���اء الن�سقي �أن
ت�سهم يف بيانها؟
اجل���واب�« :أن �أول الق����صة يف �سورة الأع���راف
مبن���ي عل���ى التخ�صي����ص والتميي���ز بدلي���ل لف���ظ
َ َ ۡ ُ ىَ ٰٓ ُ ٌ
��وس أ َّمة
(م���ن)؛ لأنه ق���ال تع���اىل } :ومِن قو ِم م
َۡ ُ َ
َۡ ُ َ
ون ب حۡ َ
ون { (الأع���راف،)159:
ٱل ّ ِق َوبِ��هِۦ يعدِل
يه��د ِ
َ َ َّ َ ذَّ َ َ ْ
وقال } :فبدل ٱل
ِين َظل ُموا م ِۡن ُه ۡم  {..ف�أتى يف �آخر
ما حكى عنهم من مقابلة نعم اهلل عليهم بتبديلهم
((( �شرح كتاب �سيبويه لل�سريايف 10/1

(((
(((

درة التنزيل 235–232/1
انظر الكتاب ل�سيبويه  ،307/2املقت�ضب للمربد  ،44/1الأ�صول البن ال�سراج

409/1
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ومما يندرج حتت هذا املبحث :ذكر املفعول به
وحذفه ات�ساقا.
�إن «ح���ذف ما يعلم جائ���ز» كما يقول ابن مالك
(((
يف اخلال�صة:
ُ
علم جــائ ٌز كما
وحذف ما ُي ُ
ُ
تقول زي ٌد بعدَ َمنْ عندكما
(((
(((

درة التنزيل  ،238–236/1وانظر مالك الت�أويل
للكرماين �ص 74
انظر الت�صريح خلالد الأزهري 221/ 1
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َ َّ ْ َ َ ۡ َ

وين�سح���ب ذلك على املفعول ب���ه؛ ف�إنه �إذا فهم
م���ن ال���كالم� ،أو �سيق لغ���ر�ض ح�سن في���ه احلذف؛
(((
ُح ِذف ،و�إال �ضر حذفه ،كما يقول ابن مالك:

فقوله( :ولكن كذبوا) مل يذكر له مفعول« ،وان�ساقت
َََ َ ۡ ُ
الآي���ات بعد التحذير املتوايل بقول���ه } :أفأم َِن أهل
ى أَن يَأۡت َِي ُهم بَأۡ ُس َ
ۡٱل ُق َر ٰٓ
��نا {(الأعراف )97:ثم ختمت
ۡ َ ۡ ُ َ ٰ َ ُ ُّ َ َ ۡ َ
ِ��ن أَ َ
كم ۡ
بقول���ه } :ت ِلك ٱلق��رى نقص علي
ۢنبآئ ِ َها ۚ

وحـ ـ َ
ـذف ف�ضل ٍة � ِأجزْ �إن مل َي ِ�ض ْر
كح ْذ ِف ما �سيقَ جوا ًبا �أو ُح ِ�ص ْر
َ

َ َ اَ ُ ْ ُ ۡ ُ ْ
ُ
َََ ۡ َ َۡ
بۡ َ
ت فم��ا كنوا يِلؤمِنوا
ولقد ج
آءت ُه ۡم ُر ُس��ل ُهم بِٱلَ ّي ِنٰ ِ
َ َ َّ ُ ْ
َۡ ُ
(((
بِم��ا كذبوا مِن قب��ل ۚ { (الأع���راف . »)101:فختم

ومن �صور املفع���ول به �أنه قد ي�أتي ا�سما ظاهرا
�أو �ضم�ي�را �أو جملة �أو �شبه جمل���ة كما هو معلوم يف
الأعاري���ب ،وذكر املفع���ول به يف كتاب اهلل تعاىل يف
تلك ال�صور ،وورد �أي�ضا حمذوفا ،معلوما من �سياق
الآي؛ ويف ٍّ
كل حكم���ة ،وتعيننا نظرية البناء الن�سقي
عل���ى �إدراك بع����ض تلك احلكم���ة ،ك ُم َف����سر و ُم َبينّ
لتتابع الكالم على ن�سق يالئم بع�ضه بع�ضا.

الآيات مبثل ما بد�أ به كما يقول الكرماين.

(((

َ َ اَ ُ ْ
و�أما قوله تعاىل يف �سورة يون�س } :74فما كنوا
َ َّ ْ
ْ
َۡ ُ
ۡ
يِلُؤم ُِن��وا ب ِ َما كذبُوا بِهِۦ مِن قب
��ل ۚ { و�إثبات املفعول

ب���ه هنا؛ فلأن قبل���ه ق�صة نوح عليه ال����سالم ،وهي
ۡ ُ َ
َ َ ُ
} َوٱت��ل َعل ۡي ِه ۡم ن َبأ ن ٍ
وح( {..يون�س . )71:ثم بعده:
ۡ ۡ
َ َّ
} فَكذبُوهُ َف َن َّج ۡي َنٰ ُه َو َمن َّم َع ُهۥ يِف ٱل ُفل ِك{ ثم بعده:
َ َ ۡ َ ۡ َ ذَّ َ َ َّ ْ
ب َٔايٰتِ َن��اۖ{ (يون�س، )73:
ِين كذبُ��وا ِ َ
}وأغرقن��ا ٱل
فجاءت (كذب) متعدية مثل ما قبلها.

ومن ذلك ورود الفعل ( َك ّذ َب) م�ستوفيا مفعوله
آيات ،ومكتفيا ب�إدراكه من ال�سياق من غري
لفظا يف � ٍ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ
ت�صريح ب���ه يف �أخرى ،كقوله تعاىل } :ت ِلك ٱلقر ٰ
ى

ُ
َ ُ ُّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ
آءت ُه ۡم ُر ُس��ل ُهم
نق��ص عليك مِن أۢنبآئِه��ا ۚ ولقد ج
بۡ َ ّ َ ٰ َ َ اَ ُ ْ ُ ۡ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ
ت فما كنوا يِلؤمِنوا بِما كذبوا مِن قبل ۚكذل ِك
بِٱلي ِن ِ
َ ۡ َ ُ هَّ ُ لَىَ ٰ ُ ُ
ۡ َٰ
َ
وب ٱلكفِرِين { (الأعراف.)101:
يطب��ع ٱلل ع قل ِ

ُ َّ ۡ
��م َب َعث َنا ِم ۢن
«ومل���ا وقع���ت الإ�شارة يف قوله } :ث
ُ ُ اً ىَ ٰ َ ۡ ۡ َ َ ُ ُ بۡ َ ّ َ َ َ اَ ُ ْ
ۡ
ت فما كنوا
َبع ِده ِۦ رسل إِل قو ِم ِهم فجآءوهم بِٱلي ِنٰ ِ
َ َّ ْ
ْ
يِلُ ۡؤم ُِن��وا ب ِ َما كذبُوا بِهِۦ مِ��ن َق ۡب ُل ۚ { �إىل تكذيب من

فلم ي�صرح مبفعول (كذبوا).

ك���ذب من قوم نوح ،اخت�ي�ر تعدية الفعل املكرر على
معني به ما تقدم،
الفعل الأول؛ ليعلم �أن هذا الفعل ّ
فلم���ا جاء ذلك متعديا جاء ه���ذا مثله .وملا مل يجئ
يف الآي���ة الت���ي يف �سورة الأع���راف متعدي���ا مل يجئ
(((
فيما بني عليه �إال حمذوف املفعول به»

ُ ُ ًل�اً
ُ َّ ۡ
��م َب َعث َنا ِم ۢن َب ۡع ِده ِۦ رس�
وق���ال �سبحانه } :ث
بۡ َ ّ َ َ َ اَ ُ ْ ُ ۡ ُ ْ
ىَ َ
ۡ َ َ ُ ُ
ت فما كن��وا يِلؤمِنوا
إ ِ ٰل ق ۡو ِم ِه��م فج
آءوه��م بِٱلي ِنٰ ِ
َ َّ ْ
َ ۡ ُ َ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ لَىَ ٰ ُ ُ
وب
ب ِ َم��ا كذبُوا بِهِۦ مِن قب��ل ۚ كذل ِك نطب��ع
ع قل ِ
ٱل ۡ ُم ۡع َتد َ
ِي��ن { (يون�س .)74:ف�أوقع �شبه اجلملة (به)

موقع املفعول.

فهاتان �آيت���ان مت�شابهتان لفظ���ا ،ف�أما فعل �آية
الأع���راف ال���ذي مل يذك���ر مفعوله فه���و للبناء على
َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٰٓ َ َ ُ ْ َ َّ َ ۡ ْ
ما قبله���ا وهو } :ولو أن أهل ٱلق��رى ءامنوا وٱتقوا
َ

أۡ
َ
ََ َ ۡ َ َ َۡ َ َ
كٰت ّ ِم َن َّ
ٱلس َمآءِ َوٱل ِ
كن
ۡرض َول ٰ ِ
لفتحنا علي ِهم ب َر ٖ
(((

انظر الت�صريح خلالد الأزهري 472/1

اَ ُ ْ

َ

َ ۡ
َ
كس ُِبون { (الأعراف)96:
كذبُوا فأخذنٰ ُهم ب ِ َما كنوا ي

((( درة التنزيل 609–607/2
َ َّ ْ
((( قال الكرماين « :قوله }ب ِ َما كذبُوا بِهِۦ مِن َق ۡب ُل ۚ { يف هذه ال�سورة ويف يون�س
َ َ َ
ْ
ۡ
َ َّ ْ
} ب ِ َما كذبُوا بِهِۦ { لأن �أول الق�صة يف هذه ال�سورة } َول ۡو أ َّن أ ۡه َل ٱل ُق َر ٰٓى َء َام ُنوا{
َ
ْ
َ
ۡ
َ َّ
ويف الآية } َولٰكِن كذبُوا فَأ َخذ َنٰ ُهم{ ولي�س بعدها الباء فختم الق�صة مبثل
َ
َّ
َ
َ
َ َّ ُ ْ َ َٰ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ۡ
ُ
بٔايتِناۖ{
ما بد�أ به وكذلك يف يون�س وافق ما قبله }فكذبوه فنجينٰه{ }كذبوا ِ 
َ َّ ْ
فختم مبثل ذلك فقال } ب ِ َما كذبُوا بِهِۦ { وذهب بع�ض �أهل العلم �إىل �أن ما يف
َ َ َّ ُ ْ
َ َّ
ُ
ُ
ُ
ُ
حق العقالء من التكذيب فبغري الباء نحو قوله }فكذبوا رس يِلۖ{ و}كذبوه{
َ َّ ْ
ب َٔايٰت َِناۖ{ وغريها وعند املحققني
وغريه وما يف حق غريهم بباء نحو }كذبُوا ِ َ

(((

تقديره فكذبوا ر�سلنا برد �آياتنا حيث وقع».
درة التنزيل 609–607/2
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وعك����س ابنُ الزب�ي�ر التوجي��� َه ال�ساب���ق ،وجعل
الآيات من قبي���ل الإيجاز واالكتفاء؛ �إذ �إنه قد �سبق
َ َ ُ ُّ َ َ َ
يل
يف �سورة الأعراف – } : - 86وتصدون عن سب ِ ِ
اَ َ
هَّ
ٱللِ َم ۡ
��ن َء َام َ
��ن بِهِۦ{ وقول���ه – ِ } : - 87إَون كن

َ َ ٌ ّ ُ ۡ َ َ ُ ْ ذَّ ٓ ُ ۡ ۡ
ٌَ
ِ��ل ُ
ت بِهِۦ َو َطآئِفة
طآئِفة ِمنك��م ءامنوا بِٱلِي أرس
َ َ اَ ُ ْ
َّ ۡ ۡ ْ
��م يُؤم ُِنوا { ثم ق���ال بع��� ُد –  } : - 101فما كنوا
ل
ُ ۡ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
يِلؤمِن��وا بِما كذب��وا { وقع االكتفاء مب���ا تقدم من
ذَّ ُ
ۡ
قول���ه} :بِٱل ِٓي أ ۡرسِ��ل ُت بِهِۦ{ وال���ذي �أر�سل به هو

الذي طلب منهم الإميان به فح�صل املق�صود .و�أما
َ َّ ْ
َ اَ ُ ْ ۡ ْ
قول���ه يف يون�س } :ف َما كن��وا يِلُؤم ُِنوا ب ِ َما كذبُوا بِهِۦ
َۡ ُ
مِن قب
��ل ۚ { ف�إنه ملا تقدم هنا ما تق���دم هناك فلم
يكن بد م���ن الإتيان بال�ضمري ليح����صل ما وقع من
(((
التكذيب ولرتتبط ال�صلة باملو�صول.

وتوجيهه مع احتمال �صحته ف�إنه �أي�ضا مل يخرج
عن مفه���وم البناء الن�سق���ي ،الذي يعتم���د مراعاة
ال�ساب���ق والبن���اء عليه ذك��� ًرا �أو اكتف���ا ًء؛ كاالكتفاء
بذكر (ما) يف �آي ٍة ع���ن �إعادتها فيما بعدها ،كقوله
َ َ ۡ َ َّ لُ ّ
ِك َن ۡفس َظلَ َم ۡ
ت
ٖ
تع���اىلَ :يف �سورة يون�س } ولو َ أن ل ِ
َ

أۡ
َ رَ ُّ ْ َّ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ
ٱَ ۡ ۡ
َما يِف ٱل ِ
ۡرض لف َت َدت بِ��هِۗۦ وأسوا ٱنلدامة لما رأوا
ۡ
ُ اَ ۡ َ َ
ۡٱل َع َذ َ
ابۖ َوقُ يِ َ
��ط َوه ۡم ل ُيظل ُمون ٥٤
ض بَ ۡي َن ُهم بِٱلقِ ۡس
ِ
َّ َ َ َ أۡ َ
ۡرض َأ آَل إ َّن َو ۡع َ
َ آَ َّ للِهَّ َ
��د
أل إِن ِ م��ا يِف ٱلس��مٰو ٰ ِ
ت وٱل ِ ۗ
ِ
هَّ َ ٌّ َ
َّ َ ۡ رَ َ ُ ۡ اَ َ ۡ َ ُ َ
ون .. { ٥٥
ك��ن أكثه��م ل يعلم
ٱللِ ح��ق َول ٰ ِ

حذفت (ما) يف الآية الثانية لتقدم ذكرها يف الآية
(((
الأوىل.
املبحث الثالث :التقدمي والت�أخري.
َ���ب حمف ٌ
���وظ �أ�ص ُله���ا،
لأج���زاء اجلمل���ة العربي���ة ُرت ٌ
فالفاع���ل مث�ل�ا ال ي�أتي قب���ل فعله ،وم���ا له ال����صدارة له
التق���دم ،واملفعول �أ�صله بعد الفع���ل والفاعل ،ثم لعار�ض
لفظي �أو غر�ض بالغي تخالف هذه الأجزاء �أ�صل رتبتها؛
((( انظر مالك الت�أويل البن الزبري 212/1
((( درة التنزيل 705/2
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فاملفع���ول به يتق���دم على فاعل���ه �إذا كان �ضمريا مت�صال
والفاع���ل ا�سم���ا ظاهرا ،و�شب���ه اجلملة له حري���ة الرتبة
و ُيت�سامح فيه ،ويتقدم وجوبا �إذا وقع خربا واملبتد�أ نكرة،
(((
�إىل �آخر مباحث النحو؛ يقول ابن مالك:
الأ�صل يف الفاعل �أن يت�صـ ـ ـ ــال
والأ�صل يف املفـعول �أن ينف�صال
وقد يج ـ ـ ـ ــاء بخ ــالف الأ�ص ــل
وقد يجي املفعـ ــول قـ ــبل الفعـل
و�أخـ ــر املفعول �إن لــب�س ح ـ ــذر
�أو �أ�ضمـر الفاعل غري منح�صر
���ي  -وبخ���ا�صة �أ�صح���اب نظري���ة النظ���م -
والبالغ ّ
يهتمون ب�أثر ذلك يف املعنى؛ ويجعلون الأثر �سببا ،ف�سبب
التق���دمي قد يكون االهتمام �أو الت�أكيد � ...إلخ� .أما نظرية
البن���اء الن�سقي ف�إنها ت�سعى �إىل تف�سري التقدمي والت�أخري
بالنظر �إىل الرتكي���ب النحوي ال�سابق �أو الالحق للكالم.
وال تع���ار�ض يف بي���ان احلكمة من رتبة �شب���ه اجلملة بناء
على ن�سق الآي مع مراعاة داللة االهتمام والت�أكيد.
وق���ال �سبحان���ه وتعاىل يف ق����صة نوح علي���ه ال�سالم:

َ َ َ ۡ َ أَ ُ ذَّ َ َ َ ْ
َ َ َ
ك إ اَّل ب َ رَ ٗ
َۡ
شا
}  فقال ٱلمل ٱلِين كف ُروا مِن قو ِمهِۦ ما ن َرى ٰ ِ
ۡ
َ
ّ ۡ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ك إ اَّل ذَّٱل َ
ِين ُه ۡم أ َراذِلنُ َا بَاد َِي َّ
ٱلرأ ِي
ِمثلنا وم��ا ن َرىٰك ٱتبع ِ
ََ ََ ٰ َ ُ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ُّ ُ ۡ َ
ك ٰ ِذب َ
ني ٢٧
ى لك ۡم عل ۡي َنا مِن فضِۢل بل نظنكم
وما نر
ِ
َ
ُ ُ لَىَ ٰ َ ّ َ ّ َّ يّ َ َ َ ٰ َ مۡ َ ٗ
َ َ َ َ
قال يٰق ۡو ِم أ َر َء ۡي ُت ۡم إِن كنت ع بي ِنةٖ ِمن ر ِب وءاتى يِن رحة
ّ ِم ۡن عِن ِده ِۦ ( {..هود)28-27:

وقول���ه �سبحان���ه يف ق����صة �صال���ح علي���ه ال����سالم يف
ٗ َ َ
نت ف َ
ال�سورة نف�سها } :قَالُوا ْ َي ٰ َصٰل ُِح قَ ۡد ُك َ
ِينا َم ۡر ُج ّوا ق ۡبل

َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ّ
��ك ّ ِم َّما
هٰذ ۖآ أتنهىٰنآ أن نعبد ما يعبد ءابآؤنا ِإَوننا ل يِف ش ٖ
نت لَىَ ٰ َ ّ َ
لهِ ُمريب  ٦٢قَ َال َي ٰ َق ۡو ِم أَ َر َء ۡي ُت ۡم إن ُك ُ
تَ ۡد ُعونَآ إ ِ يَ ۡ
ع بي ِنةٖ
ِ
ِ ٖ
ۡ ُ َ مۡ َ ٗ
يّ
َ
حة ( {..هود)63-62:
ّ ِمن َّر ِب َو َءاتى ٰ يِن مِنه ر
((( انظر �شرح الألفية للأ�شموين 402، 403/1
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ف�إن املعنيني واح���د يف املو�ضعني ،وقول النب َّيينْ ِ �سوا ٌء
لأمتيهم���ا ،و�إمنا اختلفا ب�إخبار اهلل تعاىل يف مو�ضع خ ٍرب
ق ّدم فيه املفعول الثاين على اجلار واملجرور؛ لإجراء هذا
(((
الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبله.
ومعنى «على ما جرى علي���ه الفعل الذي قبله» معناه:
َ
َ َ َ
ك إ اَّل ب َ رَ ٗ
شا ّ ِم ۡثل َنا {
�أن���ه قد �سبق يف ق����صة نوح } :ما ن َرى ٰ ِ
َ َ َّ َ
ۡ َُ ُ
وقول���هَ } :و َما ن َرىٰك ٱت َب َعك { ثم بع���ده } :بَل نظ ُّنك ۡم
َ
ك ٰ ِذب َ
�ين {؛ فتقدمت �أفعال ثالثة كل واحد منها يتعدى
ِ
�إىل مفعول�ي�ن ،واملفعول الثاين منهما ال يحجزه عن الأول
َ َ َ ٰ َ مۡ َ ٗ
حة
جر َي هذا الفعل الذي هو } :وءاتى يِن ر
�شب���ه جملة؛ ف�أُ ِ
ّ ِم ۡن عِن ِده ِۦ { جمرى تلك الأفعال التي وقعت } َو َءاتَىٰنيِ {
يف جوابها؛ فبا�شر مفعوله دون حاجز.
�أم���ا يف ق����صة �صال���ح علي���ه ال����سالم فقول���ه تعاىل:
} َو َءاتَىٰ� م ِۡن ُه َر مۡ َ
ح ٗة { �سبق بقول���هَ } :ي ٰ َصٰل ُِح قَ ۡد ُك َ
نت
ِ
ِن�يِ
َ َ ۡ ُ ّٗ َ ۡ َ َ ٰ َ
َۡ ُٗ
ّ
فِين��ا مرج��وا قبل ه��ذ ۖآ { ،فوقع خ�ب�ر كان } مرجوا {
ـ وه���و منزل���ة املفعول له���ا ـ وقد تقدمه اجل���ار واملجرور؛
فجرى اجل���واب يف ق�صة �صالح جم���رى االبتداء يف هذا
املعن���ى ،فرتجح يف هذا املكان تق���دمي اجلار واملجرور يف
��ه َر مۡ َ
قوله تعاىلَ } :و َءاتَىٰن م ِۡن ُ
ح ٗة { على املفعول الثاين،
يِ
كم���ا ترج���ح يف ق����صة نوح تق���دمي املفع���ول عل���ى اجلار
(((
واملجرور.
ويج���وز �أن يك���ون تق���دمي اجل���ار واملج���رور يف ق�صة
�صالح للت�أكيد؛ ملا يحرز تقدميه من الت�أكد ويعيه مفهومه
م���ن �أن الرحمة من���ه �سبحانه ال ي�شرك فيه���ا غريه ،فهو
خم����صو�ص ال يح�صل مع ت�أخريه .فتق���دمي هذا ال�ضمري
َ
ُ هَّ ُ ُ
املجرور كتقدميه يف قوله �سبحانهَ } :ول ۡم يَكن ُلۥ كف ًوا
أَ َح ُ
��دۢ ( { ٤الإخ�ل�ا�ص )4:فلم���ا بالغ���وا يف قبح اجلواب
بال���غ �صالح علي���ه ال�سالم يف رد مقاله���م ،فقدم املجرور
((( درة التنزيل 715 - 717/2

(((
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َ
لت�أكي���د �أن الرحمة من عن���د اهلل تع���اىلَ } :و َءاتى ٰ يِن م ِۡن ُه
َ مۡ َ ٗ (((
رحة {

 ووق���ع يف �آيت�ي�ن مت�شابهت�ي�ن �أخري�ي�ن نح���و الآيتنياملتقدمت�ي�ن ،فف���ي �سورة �آل عم���ران (الآي���ة : )126
َ َ َ َ َ ُ هَّ ُ اَّ ُ رۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ ُ ُ ُ ُ
وبكم بِهِۗۦ
} وما جعله ٱلل إِل بشى لكم ولتِ طمئِن قل
َ َ َّ رۡ ُ اَّ
هَّ
ٱللِ ۡٱل َعزيز حۡ َ
وما ٱنل
ص إِل م ِۡن عِن ِد
ٱلكِي ِم{
ِ ِ

َ َ َ َ َ ُ هَّ ُ اَّ
ٱلل إِل
ويف �سورة الأنف���ال (الآية } : )10وما جعله
ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ َّ رۡ ُ اَّ
هَّ
ب ُ رۡ َ
ش ٰ
ى َولتِ َ ۡط َمئ ِ َّن بِهِۦ قلوبك ۚم وما ٱنل
ص إِل م ِۡن عِن ِد ٱللِۚ
إ َّن هَّ َ
ي��ز َحك ٌ
ٱلل َعز ٌ
ِيم{  .فذكرت كلمة (لكم) يف الأوىل،
ِ
ِ

ومل تذك���ر يف الأخ���رى .و�أخ���ر (ب���ه) يف الأوىل وقدم يف
الثانية.
َ

ُ
�أم���ا ذك���ر } ل
ك ۡم { فال ي����س�أل عنه لأن���ه جاء على
الأ�صل ،و�إمن���ا ي�س�أل عن حذفها يف �آية الأنفال ،واجلواب
�أن م���ن عن���ا�صر البن���اء الن�سق���ي يف الق���ر�آن :االكتف���اء
َ ُ
ك ۡم { يف الآية التي قبلها:
واال�ستغناء ،فقد تقدمت } ل
َ
يّ
َ
ُ
ُ
ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َّ ُ
ٱس َ
��ت َ
ك ۡم فَ ۡ
ج َ
اب لك ۡم أ ِن ُم ِم ُّدكم
}إِذ تس��تغِيثون رب
َۡ ّ َ ۡ َ
َ
��ن ٱل َم ٰٓلئِكةِ ُم ۡردِف َِني{ (الآية ،)9 :وقبلها �أي�ضا
بِأل ٖف ِم
َ
َ
َّ َ ۡي�نۡ َّ
ُ
ۡ َ ُ ُ
ٱلل إ ۡح َ
��م هَّ ُ
ك ُ
ٱلطآئِف َت� ِ أن َه��ا ل
ك ۡم {
��دى
} ِإَوذ ي ِعد
ِ
(الآية )7 :ف�أغنت عن �إعادتها بلفظها ومعناها.
َ

ُ
ٱس َ
��ت َ
«فلم���ا ق���ال } :فَ ۡ
ج َ
ك ۡ
اب ل
��م { عل���م �أنه جعل
َ ُ
ك ۡ
ب����شرى لهم ،ف�أغنت } ل
��م { الأوىل بلفظها ومعناها
ع���ن الثانية ،ويف الآي���ة الأوىل مل يتقدم ما يقوم مثل هذا
َ ُ
ك ۡم { على الأ�صل.
املقام ،ف�أتى بقوله } :ل
ُ

ُ ُ ُ
و�أم���ا ت�أخري } بِهِ { بعد قول���ه } :قلوب
كم { فلأنه
ملا �أخر اجلار واملجرور يف الكالم الأول ،وهو قوله تعاىل:
َ َ َ َ َ ُ هَّ ُ اَّ ُ رۡ َ ٰ َ ُ
ك ۡ
} وما جعل��ه ٱلل إِل بشى ل
��م  ،{..وعطف الكالم
الثاين عليه ،وقد وقع في���ه جار وجمرور وجب ت�أخريهما
((( انظر مالك الت�أويل 256/2
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يف اختيار الكالم ليكون الثاين كالأول يف تقدمي ما الكالم
(((
�أحوج �إليه ،وت�أخري ما قد ي�ستغني عنه».
ويجوز �أن القلوب قدمت على املجرور اعتناء وب�شارة
ليمتاز �أهلها ممن لي�س لهم ن�صيب؛ لأنه قد تقدم يف �آية
ۡ ُ
�آل عمرانَ } :و َيأتُوكم ّ ِمن فَ ۡورِه ِۡم { والإخبار عن عدوهم
فاختل���ط ذك���ر الطائفتني و�ضمهم���ا كالم واحد فجردت
الب�شارة ملن هدى منهما و�أنها لأولياء اهلل امل�ؤمنني فجيء
ب�ضمري خطابهم مت�صال بالم اجلر املقت�ضية اال�ستحقاق
فقي���ل «ب�شرى لكم « وبني �أن قلوبه���م هي املطمئنة بذلك
َ َ ۡ َ َّ ُ ُ ُ ُ
كم بِهِۗۦ { (�آل عمران)126:
فقيل } :ولتِ طمئِن قلوب
�أم���ا �آية الأنفال فل���م يتقدم فيها ذك���ر لغري امل�ؤمنني
فل���م يحتج �إىل ال�ضمري اخلطاب���ي يف لكم و�أي�ضا ف�إن �آية
ۡ َ ُ ُ
ك ُم هَّ ُ
ٱلل
الأنف���ال قد تقدم قبلها قوله تع���اىلِ } :إَوذ ي ِعد
َّ َ َينۡ َ َّ َ َ ُ
إ ۡح َ
ك ۡم { (الأنف���ال)7:؛ ف�أغنى عن
��دى ٱلطآئِفت ِ أنها ل
ِ
عودت���ه فيم���ا بعده اكتفاء مب���ا قد ح�صل مم���ا تقدم من
(((
تخ�صي�صهم بذلك.
ومما ت�ستعني به نظرية الن�سق على التوجيه ا�ستيفا ُء
الفع���ل ملعموالته �أو اال�ستغن���اء عنها واالكتف���اء مبا بنيت
عليه���ا الآية؛ لأنه �إذا قوي حك���م الفعل يف مكان وجب �أن
(((
يرتب ما يتعدى �إليه على الأ�صل.
فاملق�صود بقوة الفعل هنا ا�ستيفا�ؤه معموال ِته ُمرتَّب ًة،
ُ ذَّ
َ َّ َ بۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ
��ر لتِ َأكلوا م ِۡن ُه
كقول���ه تعاىلَ } :وه َو ٱلِي س��خر ٱلح

َ ۡ ٗ َۡ
حَ ۡ ٗ َ ّٗ َ َ ۡ َ ۡ
َ َ
ُۡ ۡ َ
��تخ ِر ُجون حِل َية تلبَ ُس��ون َهاۖ َوت َرى ٱلفلك
لما ط ِريا وتس
َ ََُۡ ْ
َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
َ ۡ
فِيهِ َم َواخِ��ر لتِ بتغوا مِن فضلِهِۦ ولعلكم تش��كرون{.

(فاطر)12:

ف�آية النحل ُب َن َيت عل���ى ت�أخري املجرورات عما تعلقت
به ،وجرى الكالم جريا واحدا للتنا�سب والت�شاكل ،فقيل:
ْ
ۡ ُ ُ ْ
ََۡ َ ۡ
��تخ ِر ُجوا م ِۡن ُه { ،و} َم َواخ َِر
} لتِ َأكلوا م ِۡن ُه { ،و} وتس
فِيهِ {.
�أما �آية فاط���ر فمبنية على تقدم املج���رور على ما به
ٗ
َۡ ُ ُ َ
َ لُ ّ َ ۡ ُ ُ َ
ون حَ ۡ
ل ٗما َطرِ ّيا {  ،و} تأكل
ك تأكل
ون {
تعلق } :ومِن ٖ
لُ ّ
َ
ك{ املت�أخر عن���ه ،فنا�سب ذلك
ه���و العامل يف }ومِ��ن ٖ
ت�أخ���ر العامل �أي�ضا يف املجرور الث���اين؛ ليتنا�سب الكالم
(((
ببناء �آخره على ما بنى �أوله.
ومم���ا يتعل���ق برتب���ة املفع���ول ب���ه �أي����ضا قول َ���ه تعاىل
ۡ َ ُ ْ َۡ
َ َ أۡ ُ َ
يف �سورة امل�ؤمن���ون } :بَ��ل قالوا مِثل َما ق��ال ٱل َّولون ٨١

َ َّ َ
َ ُ ْٓ َ َ
ََ
ُ َ
َ
ُ ُ
��وا أءِذا م ِۡت َنا َوك َّنا ت َر ٗابا َوعِظٰ ًم��ا أءِنا ل َم ۡب ُعوثون  ٨٢لق ۡد
قال
َ
آَّ
حَ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
س ِط ُ
ُوعِدن��ا ن ُن َو َءابَآؤن��ا هٰذا مِن ق ۡبل إِن هٰ��ذآ إِل أ ٰ
ري
أۡ َ
ٱل َّول َِني .{٨٣

َ َ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ َ َ
��ر ٓوا أءِذا
وق���ال يف �سورة النم���ل } :وقال ٱلِين كف
َُ َ َ ۡ
َ
ُ ُ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ َ حَ ُۡ
ك َّن��ا ت َر ٰ ٗبا َو َءابَآؤنآ أئ ِ َّنا ل ُمخ َر ُجون  ٦٧لقد وعِدنا هذا نن
أۡ َ
آَّ َ
َو َءابَ ُآؤنَا مِن َق ۡب ُل إِ ۡن َهٰ َذآ إِل أ َ ٰس ِط ُري ٱل َّول َِني . { ٦٨

ۡ ٗ َۡ
ْ
ٗ َ ۡ
َ َ
ُۡ ۡ َ
حَ ۡ
ل ٗما َطرِ ّيا َوت ۡس َتخرِ ُجوا م ِۡن ُه حِل َية تلبَ ُسون َهاۖ َوت َرى ٱلفلك
ُ ْ
َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
َ ۡ
َم َواخ َ
ون {
ِ��ر فِيهِ َولتِ َ ۡب َتغوا مِن فضلِهِۦ ولعلكم تش��كر

فف���ي �آية امل�ؤمن���ون التزم املفعول ب���ه } َهٰ َذا { رتبته
و�أخ���ر عن م�ؤ ِّك���د نائب الفاعل } حَ ۡ
ن ُ
��ن { وعن املعطوف
علي���ه } َءابَ ُآؤنَا {؛ بن���اء على التزام الرت���ب يف عنا�صر
ال���كالم ال�ساب���ق ال���ذي يب���د�أ بالفع���ل ث���م بالفاع���ل يليه
ُ
املفعول ،وت�أخر خرب كان الذي هو يف معنى املفعول } ك َّنا
تُ َر ٗاب��ا { ومل ي�أت بعده معطوفا مرفوع���ا على ال�ضمري يف

(((

(((

(النحل)14:

بۡ َ ۡ َ َ َ ۡ
ََ َۡ َ
ان هٰذا َعذ ٌب
وق���ال �سبحانه} :وما يس��توِ ُي ٱلح��ر ِ
ۡ
لُ ّ َ ُ ُ َ
ُ َ ٌ َ ٌ رَ َ ُ ُ َ َ َ ۡ ٌ َ ٌ َ
ك تأكلون
فرات س��آئِغ شابهۥ وهٰذا مِلح أجاجۖ ومِن ٖ
(((
(((

درة التنزيل 371–370/1
مالك الت�أويل  ،89/1انظر الربهان للكرماين �ص  ،92ك�شف املثاين البن
جماعة �ص 132
درة التنزيل 287/2
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} م ِۡت َن��ا {؛ ولأن الأ�صل �إذا �أجرى عليه ال�شيء �أوىل من
غريه ،فاقت�ضى ذلك جميء املفعول بع ُد مت�أخرا متنا�سقا
حَ
َ
} ل َق ۡد ُوع ِۡدنَا ۡن ُن َو َءابَ ُآؤنَا َهٰ َذا {
�أما �آي���ة النمل فق���د تقدمها ت�أخر املعط���وف املرفوع
ُ
وتق���دم خرب كان املن�صوب } ك َّنا تُ َر ٰ ٗبا َو َءابَ ُآؤنَآ { ،فالئم
�أن ي�أت���ي بعده���ا ما ينا�سقه���ا ويبنى عليه���ا ،ف�أخر توابع
حَ
(((
املرفوع } ۡن ُن َو َءابَ ُآؤنَا { وقدم املفعول } َهٰ َذا {.
ف�سبحان احلكيم اخلبري ،ف�إن كالمه ال ي�أتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه ،ونظمه معجز نحوا وداللة.
اخلامتة
ويف خت���ام ه���ذا البح���ث ميكن ع���ر�ض �أه���م نتائجه
وتو�صياته على النحو التايل:
� lأوال :النتائج:
� -1إعج���از الق���ر�آن قد يك���ون يف تراكي���ب جمله وبناء
�ألف���اظ �آيات���ه ،ولي����س �شرط���ا �أن ي����ضم �إىل ذلك
ما يفهم���ه املتلق���ي م���ن دالل���ة ه���ذه الرتاكي���ب،
فالإعج���از واقع لفظ���ا ومعنى ،دالل���ة وتركيبا ،كل
على حدة �أو جمموعا.
 -2الن����سق يخالف النظ���م والعالقة بينهم���ا متكاملة
ال متباينة ،و�أ�صل الن�سق« :ما جاء من الكالم على
نظام واح���د» �أو «تتابع الكالم عل���ى بناء متالئم».
وق���د عرفت البناء الن�سقي ب�أن���ه« :مالءمة تركيب
�آخ���ر الآية �أو َله���ا» .وبعبارة قريبة ه���و« :حمل �آخر
َ
للمقت�ضى اللغوي».
الآية على �أولها؛ للم�شاكلة �أو
 -3البن���اء الن�سقي دليل عل���ى ال�سبك والإحكام يف لغة
القر�آن وتراكيبه ،و�أمارة على �إعجازه.
ُ -4ي َع��� ّد اخلطيب الإ�سكايف �أب���رز من ُع ِني بهذا البناء
((( درة التنزيل 889–888/2

يف �أثن���اء توجيه���ه مت�شاب���ه الق���ر�آن يف كتابه «درة
التنزيل وغرة الت�أويل».
 -5للبن���اء الن�سق���ي �أن���واع عدة وم���ن �أهمه���ا :الن�سق
الداليل ،ون�سق امل�شاكل���ة ،والن�سق النحوي .وحتت
هذه الأنواع �صور كثرية.
� -6أه���م �صور «البناء الن�سق���ي النحوي» ثالثة :الأول:
التخفي���ف والتوفي���ة .والث���اين :الذك���ر واحلذف.
والثال���ث :التق���دمي والت�أخري .وهو لي����س حم�صورا
فيها ،و�إمنا هي الأبرز والأجلى.
 -7ج���اء مبحث التخفي���ف والتوفية مبنيا على م�ستوى
احلرف (كما يف تخفي���ف النون من «يكن») وعلى
م�ستوى التعلق والعوامل والإعراب.
 -8و�شم���ل مبحث الذك���ر واحلذف العم���دة والف�ضلة
عل���ى ال�سواء ،ومل ُ
يك قا�صرا عل���ى باب دون �آخر؛
ب���ل ا�ستط���اع املبحث من خ�ل�ال �آي���ات حم�صورة
�إبراز البناء الن�سق���ي يف احلرف واملوقع الإعرابي
والفاعل واملفعول ...
 -9ويف مبح���ث التق���دمي والت�أخري ،ظهر بجالء الفرق
بني النظم والن����سق والعالقة بينهم���ا ،و�أن نظرية
البن���اء الن�سق���ي �سعت يف هذا املبح���ث �إىل تف�سري
التق���دمي والت�أخ�ي�ر بالنظر �إىل الرتكي���ب النحوي
ال�سابق �أو الالحق لل���كالم .و�أن من عنا�صر البناء
الن�سقي :االكتفاء واال�ستغناء.
 lثانيا :التو�صيات:
 -1ال يج���وز �إخ�ضاع الن�ص القر�آين للنظريات اللغوية
احلديثة بو�صفه���ا معيارا حاكم���ا؛ و�إمنا ي�سرت�شد
بها لو�صف البنية اللغوية للآيات وبيان �إعجازها.
 -2تطبي���ق فكرة «البن���اء الن�سقي» عل���ى كالم العرب
منظوم���ه ومنث���وره ،وبي���ان �أث���ر ذل���ك يف �سب���ك
الن�صو�ص و�إحكامها.
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 -3درا�سة تل���ك النظرية من الناحي���ة البالغية وعقد
املقارنات املو�سعة ب�ي�ن الإ�سكايف واجلرجاين� ،أي:
بني الن�سق والنظم.
 -4درا�سة الف���روق ب�ي�ن البن���اء الن�سق���ي والت���وازي
بو�صفهما من معايري ال�سبك والإحكام.
بيبليوغرافيا
•القر�آن الكرمي .
•الأزهري ،تهذيب اللغة ،حتقي���ق حممد مرعب ،ط.دار �إحياء
الرتاث ،بريوت2001 ،
•الإ�سكايف ،درة التنزيل وغرة الت�أويل ،حتقيق م�صطفى �آيدن،
ط.جائزة دبي ،الإمارات2012 ،
•الأ�شم���وين� ،ش���رح �ألفية اب���ن مال���ك ،طبعة عي�س���ى احللبي،
القاهرة
•الباق�ل�اين� ،إعجاز القر�آن ،حتقيق ال�سيد �أحمد �صقر ،ط.دار
املعارف ،القاهرة ،اخلام�سة1997 ،
•البغ���وي ،مع���امل التنزيل ،حتقيق عبد ال���رزاق املهدي ،ط.دار
�إحياء الرتاث ،بريوت1420 ،
•البقاعي ،نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ،ط.دار الكتاب
الإ�سالمي ،القاهرة.
•اجلرجاين ،دالئل الإعجاز ،حتقيق حممود �شاكر ،ط.املدين،
القاهرة ،الثالثة1992 ،
•�أب���و جعفر ب���ن الزب�ي�ر ،م�ل�اك الت�أوي���ل ،حتقيق عب���د الغني
الفا�سي ،دار الكتب العلمية ،بريوت
•ابن جماعة ،ك�شف املعاين يف املت�شابه من املثاين ،حتقيق عبد
اجلواد خلف ،ط.دار الوفاء ،م�صر1990 ،
•�أبو حي���ان ،التذييل والتكميل ،حتقيق ح�س���ن هنداوي ،ط.دار
القلم ،دم�شق ،الأوىل
•خال���د الأزه���ري ،الت�صريح مب�ضم���ون التو�ضي���ح ،ط.عي�سى
احللبي ،القاهرة
•اخلطاب���ي ،بي���ان �إعج���از الق���ر�آن ،حتقيق حمم���د خلف اهلل،
ط.دار املعارف ،القاهرة ،الثالثة1976 ،
•الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،ط.عي�سى احللبي ،الأوىل1957 ،
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•ابن ال�سراج ،الأ�ص���ول يف النحو ،حتقيق عبد احل�سني الفتلي،
ط.م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت
•�أب���و ال�سع���ود� ،إر�ش���اد العقل ال�سلي���م ،ط.دار �إحي���اء الرتاث،
بريوت.
•�سيبوي���ه ،الكتاب ،حتقيق عبد ال�س�ل�ام هارون ،ط.اخلاجني،
الثالثة 1988
•ال�سيوط���ي ،الإتقان يف علوم القر�آن ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل
�إبراهيم ،ط.دار الكتب العلمية ،بريوت
•ابن عطية ،املحرر الوجيز ،حتقيق عبد ال�سالم حممد ،ط.دار
الكتب العلمية ،بريوت 1422ه
•الفريوز�آب���ادي ،ب�صائر ذوي التميي���ز ،حتقيق حممد النجار،
املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة.
•الكرماين ،غرائب التف�سري ،ط.دار القبلة للثقافة الإ�سالمية،
جدة
•الكرم���اين ،الربهان يف توجي���ه مت�شابه الق���ر�آن ،حتقيق عبد
القادر عطا ،ط.دار الف�ضيلة.
•الكفوي ،الكليات ،حتقيق عدنان دروي�ش ،الر�سالة ،بريوت.
•ابن مالك� ،شرح الت�سهيل ،حتقيق عبد الرحمن ال�سيد وحممد
املختون ،ط.دار هجر ،الأوىل 1990
•امل�ب�رد ،املقت�ض���ب ،حتقي���ق عبد اخلال���ق ع�ضيم���ة ،ط.عامل
الكتب ،بريوت
•حمم���د �أب���و زه���رة ،املعج���زة الك�ب�رى ،دار الفك���ر العرب���ي،
القاهرة
•اب���ن منظور ،ل�س���ان الع���رب ،ط.دار �صادر ،ب�ي�روت ،الثالثة،
1414ه
•النكري ،جامع العلوم يف ا�صطالح���ات الفنون ،ط.دار الكتب
العلمية ،بريوت2000 ،
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امللخ�ص:
ن�سع���ى م���ن خالل هذا البحث �إىل درا�سة ثواب���ت الفعل التوا�صلي يف �شقه الل�ساين ،مركزي���ن على تطور جمموعة من
املقارب���ات الت���ي جعلت من مكونات ووظائف ال����سريورة التوا�صلية مو�ضوعا لها .و�سنبني كي���ف �أن التحوالت التي �شهدتها
جمموعة من احلقول املعرفية كان لها دور يف تطوير الدرا�سات التوا�صلية باعتبارها جماال علميا بينيا.
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Communication:
its linguistic basics and cognitive implications
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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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cognition- models – communication – code- context –inference- turn- process
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مقدمة:
اقرتن البح���ث يف ماهية الت���وا�صل ومكوناته وثوابته
ووظائفه و�آلياته بالتطورات املتالحقة للحياة االقت�صادية
وال�سيا�سي���ة والعلمية والتكنولوجية والرتبوية للمجتمعات
احلديثة.
تتق���ا�سم جمموع���ة م���ن العل���وم النظ���ر يف مقومات
الت���وا�صل ومقت�ضيات���ه ،وم���ن ال�صع���ب �إيج���اد ق���وا�سم
معرفي���ة ومنطلقات نظري���ة �أو منهجية م�شرتكة بني هذه
املقارب���ات .فهناك من جهة تن���وع يف تخ�صي�ص جماالت
التوا�صل يعك�س �إىل حد بعيد القيمة املعرفية التي حتظى
به���ا الظواه���ر التوا�صلية يف جمموعة م���ن التخ�ص�صات
العلمي���ة ،وعل���ى �سبي���ل املث���ال ال احل����صر نذك���ر بع�ضا
منها :التوا�صل الإن�ساين واحلي���واين ،والتوا�صل التقني،
والتوا�صل �إن�سان– �آلة ،والتوا�صل البني-ثقايف ،والتوا�صل
اجلماهريي ،والتوا�صل امل�ؤ�س�ساتي ،والتوا�صل ال�سيا�سي،
والت���وا�صل الإعالم���ي ،والتوا�صل الو�سائط���ي ،والتوا�صل
الأدبي ....وميث���ل هذا التنوع م�شتال علميا خ�صبا لتطور
وع رْبية تتداخل فيه���ا العلوم وتتكامل يف
مقارب���ات بينية َ
و�صف الظواه���ر وتف�سريه���ا ،وقد تعزز ه���ذا املنحى مع
بروز تخ����ص�صات علمي���ة دقيقة ،تك����شف تو�سعا جديدا
خلريطة العلوم املعا�صرة.
ومن ح�سنات هذا التو�سع بناء مناذج جديدة للتوا�صل
�أو تعدي���ل و�سد ثغ���رات النم���اذج الكال�سي���ة املوروثة عن
نظرية الإع�ل�ام و�صيغها املعدلة يف النظري���ات الل�سانية
الوظيفي���ة للغ���ة .ويكم���ن امللم���ح الب���ارز له���ذه النماذج
اجلديدة يف ارتكازها على منظورات علمية متنوعة تنتمي
�إىل عل���م النف�س �أو علم االجتم���اع �أو التداوليات املعرفية
�أو حتلي���ل اخلط���اب �أو منظوم���ة العلوم املعرفي���ة عامة.
وي�شكل ذلك ثورة يف الن�ساج الإب�ستمولوجي العام لنظرية
التوا�صل ،فلم يع���د بالإمكان احلديث عن نظرية موحدة

وعام���ة من�سجم���ة ومكتمل���ة للت���وا�صل؛ فامل�شه���د العلمي
الع���ام يك�شف �أننا �إزاء ثورة مناذج للتوا�صل ،مناذج ذات
�صالحيات حمدودة ت�صلح ملا تنطبق عليه ،تقرتن مبجال
خم����صو�ص و�صف���ا وتف����سريا((( ،ل�صعوبة احت���واء تعقد
الظواهر التوا�صلية الإن�سانية يف نظرية عامة ،مثلما كان
عليه الأمر م���ع نظرية االت�صال التي �صاغ �أ�س�سها �شانون
وويفر .فثمة �صعوبة يف منذج���ة عنا�صر الفعل التوا�صلي
ومكونات���ه يف م�ستويات���ه الفيزيائية والثقافي���ة والنف�سية
واالجتماعية ويف رهاناته و�أمناطه ووظائفه.
ينبغ���ي �إذن �أن ننظ���ر �إىل كل من���وذج يف حماولت���ه
القب�ض على بع�ض حماور ارتكاز العملية التوا�صلية تاركا
عن���ا�صر �أخ���رى لنماذج مغاي���رة ،حتتك���م �إىل منطلقات
معرفية �أخرى.
 -1اجتاهات البحث يف التوا�صل
يك����شف راهن التنظ�ي�ر للتوا�صل اليوم ع���ن ان�شطار
ان�شغال امل�ؤ�س�سات الأكادميي���ة الدولية �إىل ثالثة �أقطاب
بحث كربى:
قط���ب �أول :تتقاط���ع فيه عل���وم الأع����صاب (بيولوجيا
الأع�صاب ،فيزيولوجيا الأع�صاب� ،صيدلة الأع�صاب،
�سيكولوجي���ا الأع�صاب ،املعلومي���ات) والعلوم املعرفية
(�سيكول�ساني���ات ،املنط���ق ،املعلومي���ات ،ال�سيكولوجيا
املعرفي���ة ،الل�ساني���ات) .ي�شتغل هذا القط���ب بق�ضايا
تقرتن بعالقة التوا�صل بالدماغ �إدراكا ومتثال ومعاجلة
للمعلومات.

●●

●●

قطب ثان :تلتقي فيه العلوم املعرفية بالعلوم الهند�سية
(معلومي���ات� ،إلكرتوني���ك ،من���اذج ريا�ضي���ة� ،آلي���ة).
يروم منذج���ة خ�صائ�ص ومكونات وعن���ا�صر التوا�صل

(((

 .دافعن���ا عن ت�صور مماث���ل للعالقة بني النظرية والنم���وذج يف العلوم املعرفية
املعا�صرة يف كتابن���ا :ق�ضايا �إب�ستمولوجية يف الل�سانيات .ينظر ,احممد املالخ،
حافظ �إ�سماعيلي علوي ،ق�ضايا �إب�ستمولوجية يف الل�سانيات� ،ص.82

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

191

الإن����ساين وحماكاتها وتقيي�سه���ا ،يف �إطار عالقة الآلة
بالإن�سان.
قطب ثالث :م�ؤ�س�س على العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
ين�شغ���ل مبدى ت�أث�ي�ر تقني���ات الت���وا�صل (املعلوميات،
و�سائل التوا�صل عن بعد ،الو�سائل ال�سمعية الب�صرية)
على بنية املجتمع و�أن�ساقه الفكرية والقيمية واالعتقادية
و�سلمية �أدوار الفاعلني االجتماعيني ،وحجم الت�أثريات
ال�سلوكية لتقنياته ومداها(((.

●●

ميثل ه���ذا التنظيم الثالثي لأقط���اب البحث املظهر
التفاعل���ي للتخ����ص�صات العلمية ،وذلك �ضم���ن �شبكات
ومنظومات علمية مرتابط���ة ،تعك�س توزع البحث احلايل
ب�ي�ن املظه���ر التقنوي ال����صرف املن�شغل ب�صورن���ة �آليات
التوا�صل وحماكاتها بهدف بناء �آالت قادرة على حماكاة
املظاه���ر التوا�صلي���ة للب����شر ،وثاني���ا املظه���ر الإن����ساين
والقيم���ي الذي ت�سعى العلوم االجتماعي���ة والإن�سانية �إىل
ا�ستكناه جتلياته وقوانني ا�شتغاله.
وتن�شغل الأقطاب الثالثة جمتمعة ب�أ�سئلة حمددة :ما
هي امليكانزمات الت���ي تعالج من خاللها الذوات الفردية
واجلماعي���ة املعلومات والأخب���ار؟ كيف تتفاع���ل الذوات
م���ع العامل املحي���ط بها؟ وه���ل ميكن منذج���ة بع�ض تلك
امليكانزمات وحماكاتها بوا�سطة الآلة؟
 -2التوا�صل الل�ساين :املقومات والآليات
�سرنكز فيما يلي على التوا�صل الل�ساين ،م�ستح�ضرين
اقرتانه بالآليات العامة الت���ي ي�ستعملها اجلهاز الع�ضوي
الإن�ساين للتوا�صل مع عامله ،ويف نهاية املطاف فالتوا�صل
الل����ساين فرع من �أنظم���ة التوا�صل املعق���دة التي يحتكم
�إليه���ا الكائن يف تفاعله مع حميط���ه((( .ومن ميزاته �أنه
(((

(((

ينظ���ر للتو�سع :دومني���ك فولطون ،علوم الت���وا�صل� ،ضمن :الت���وا�صل نظريات
ومقاربات ،ترجمة عز الدي���ن اخلطابي وزهرة حوتي ،من�شورات عامل الرتبية،
�ص.114
�أبراه���ام مول���ز -كل���ود زيلتم���ان ،الت���وا�صل� ،ضم���ن :يف التداولي���ة املع���ا�صرة
والتوا�صل ،ترجمة وتعليق حممد نظيف� ،ص.7
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توا�صل متجذر يف منظومات عالئقية ،يربط من خاللها
الإن����سان عالقت���ه بالآخ���ر وبذات���ه ومبا�ضي���ه وبحا�ضره
ومب�ستقبل���ه وبالعامل املحيط ب���ه .فالتوا�صل يجري داخل
ال���ذات وعربه���ا وبينها وبني ال���ذوات ،ومن ثم���ة املظهر
العالئق���ي ال���ذي يحك���م الفع���ل التوا�صل���ي الإن����ساين.
فامليكانزمات التي يدبر بوا�سطتها الذهن ويدير التوا�صل
الل����ساين ،ال تنف�صل عن امليكانزمات الت���ي ي�ستعملها يف
ت���وا�صالت غري لغوية ،و�إن كان الت���وا�صل اللغوي خا�ضعا
خل�صو�صيات ينبغي ا�ستجال�ؤها.
ميث���ل التوا�صل مظهرا مركزيا جلمي���ع �أ�شكال تبادل
العالم���ات لفظية وغري لفظية بني الب�شر ،ويبنى الت�سنني
الثقايف وتنميط ال�سلوكات االجتماعية عربه((( .فالأ�صل
الالتيني لكلم���ة «توا�صل» معناه جع���ل �شيء م�شرتكا بني
طرفني ،مما يربز املظهر العالئق���ي واالجتماعي لعملية
الت���وا�صل ،لأن���ه يتجاوز ح���دود الت���وا�صل داخ���ل الذات
الفردية ،التوا�صل الداخلي ،نحو تقا�سم /نقل املعلومات
والأفكار بني الذوات االجتماعية.
يقت����ضي الن����شاط التوا�صل���ي اللفظ���ي تفعي���ل �آليات
مركبة ،ي�ستع�صي الإم�ساك به���ا خارج نظرية ت�ستح�ضر
تفاعل جمموعة من امللكات والكفايات وت�شاركها .فالفعل
التوا�صلي مركب يف بنائه لعدة اعتبارات:
 �أوال ،الن�شط���اره ب�ي�ن �سريورة �إنت���اج و�سريورة فه���ممتداخلتني وغري منف�صلتني يف التبادالت اللفظية.
 ثاني���ا ،لأن �سريورة ا�ستخ�ل�ا�ص معن���ى امللفوظ���اتوال�سريورة الت�أويلية تت�شكل وتتطور يف كنف التفاعالت
االجتماعية بني الأفراد.
 ثالثا ،لأن ال�سريورة التوا�صلية بني الأطراف قد تنجح،وقد تف�شل العتبارات ت�ستلزم �إمعان التحليل.
رابعا ،لأن املع���اين والت�صورات التي تت����شكل يف �أذهان(3) Olivier Houde, vocabulaire de sciences cognitives, pp 94 - 100.
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ال���ذوات املتوا�صلة ال حتملها الر�سائ���ل اللفظية كاملة،
ثمة �أ�شي���اء ترتك للتخم�ي�ن ولالف�ت�را�ض ولال�ستلزام
وللت�ضمني.

م�سلم���ة ثاوية يف �أن�ساق معارف احل�ضارات ال�سابقة،
وب�ي�ن البح���ث الدقي���ق يف الآليات و�صياغ���ة القوانني
والتف�سريات باعتباره م�س�ألة حديثة.

 خام�سا ،لأنه بوا�سطة اللغة ننجح يف خلق �أفعال و�أعمالوتغيري العامل الذهني للآخر.

تت�شكل البداي���ات مع مناذج االت����صال والإعالم
التي �صاغه���ا علماء ريا�ضيون يف جم���االت االت�صال
عن بعد ،وحتديدا الإر�سال التلغرايف� .أ�شهر النماذج
م���ا عرف بنموذج �شانون وويفر ،الذي تبناه مهند�سو
االت�صاالت ،وا�ستوح���اه الل�سانيون بعد ذلك لنمذجة
عملي���ات الت���وا�صل الل�ساين .وهو من���وذج ينبني على
ثواب���ت متث���ل العن���ا�صر املركزية يف االت����صال ،وهي
«امل���ر�سل» م����صدر الر�سال���ة ،قد يك���ون ف���ردا �أو �آلة
�أو م����ؤ�س�سة ،و «امل���ر�سل �إليه» �أو «امل�ستقب���ل» ي�ستقبل
ر�سالة «املر�سل» ،و«الر�سالة» وهي املعلومات �أو الأخبار
املنقول���ة ،ث���م «القن���اة» التي ق���د تكون قن���اة �صوتية
�أو مرئي���ة �أو �آلة ،و«ال����سنن»؛ �أي النظام الذي ينظم
عنا�صر الر�سالة ووحداتها ،ف�إذا تعلق الأمر بالكالم
املنطوق ،ف���الإ�شارة ال�صوتية لي�ست جمرد �ضو�ضاء،
و�إمن���ا رم���وز يحكمه���ا ن�سق م���ن القوان�ي�ن والقواعد
التنظيمي���ة ،ميثله���ا الن�سق اللغوي ،فالن����سق يتو�سط
العالقة بني ال�صوت واملعن���ى .فالأفكار والأخبار يتم
ت�سنينه���ا يف ر�سالة عرب و�ساطة ال����سنن ،الذي ي�شكل
ر�أ�سماال م����شرتكا يتقا�سمه املر�سل وامل�ستقبل ،وميثل
خمزون���ا ذهني���ا ،يحتكم �إلي���ه كالهما لعق���د ال�سنن
وتفكيكه.

 �ساد�سا ،لأن ثمة توترا بني غايات الكالم و�أغرا�ضه منجه���ة وبني و�سائل���ه من جهة �أخرى ،مم���ا يجعل الفعل
التوا�صل���ي م����شدودا �إىل مب���ادئ م���ن قبي���ل املردودية
واملالءمة والنجاح والفائدة(((.
 1 -2منذج��ات الت��وا�صل الل���ساين :البدايات
ومنعطفاتها
تتف���اوت من���اذج الت���وا�صل((( يف جناعة ر�صدها
للتعقي���د ال�سال���ف ذكره ،ويرج���ع هذا التف���اوت �إىل
تباي���ن املنطلقات واملرجعيات .لك���ن ب�شكل عام ال بد
من ر�صد املحط���ات التاريخية الك�ب�رى التي ت�شكلت
يف كنفه���ا معظم الت�صورات ح���ول مكونات التوا�صل
الل����ساين وخ�صائ�صه ومقت�ضياته و�أن�ساقه مع ربطها
مبرجعياتها النظرية واملنهجية.
بداي���ة ال ب���د م���ن الف����صل ب�ي�ن احل���د�س العام
ال���ذي رافق التفكري يف اللغة ع�ب�ر تاريخها من داخل
املرجعي���ات الإغريقي���ة والعربي���ة وغريه���ا ،وال���ذي
ربط بني اللغة والت���وا�صل ،فاعتبار اللغة �أداة توا�صل
(((	�إذا ت�أملنا الظاهرة اللغوية من منظور تطوري �أحيائي ،جند �أنف�سنا �أمام م�سائل
ملغ���زة ،فم���ن جهة ال توجد ق�صدية �إرادية بيولوجي���ة للتوا�صل عنده ،وال حاجة
كذل���ك فطرية للتوا�صل على م�ستوى �أع�ضائه احلية ،وال حاجة للفكر �إىل كالم،
لأن هن���اك ما يبني �أن الفكر ميكن �أن يقوم يف الذهن /الدماغ يف ا�ستقالل عن
اللغ���ة .ووفق هذا الت�صور ميكن الت�شديد على ك���ون التوا�صل اللفظي والتوا�صل
عموم���ا ظاه���رة انبثاقية م���ن الناحية الأحيائي���ة عن �أنظمة معاجل���ة وتخزين
املعلوم���ات ممثل���ة يف االكت����ساب والتعل���م والتخزي���ن والتذكر والتمث���ل ،ورمبا
ع���ن ق���درات معرفية �أخ���رى .انظر :م�صطف���ى بوعناين ،الت���وا�صل اللغوي بني
املقت�ضيات الل�سانية واملعرفية� ،ضمن :التوا�صل و�أبعاده الل�سانية وال�سيكولوجية
والرتبوية والتقنية� ،ص� - 55ص .56
((( م���ن �أج���ل ر�صد ت�صنيفي لنم���اذج التوا�صل ،ينظر ,نور الدي���ن راي�ص ،نظرية
الت���وا�صل والل�ساني���ات احلديث���ة .وانظر :احمم���د �إ�سماعيلي عل���وي ،التوا�صل
الإن�ساين :درا�سة ل�سانية.

ت�شوب هذا الت�صور جمموعة من النقائ�ص:
 حت���ى ين�سج���م م���ع خ�صائ����ص النظ���ام اللغ���ويالإن����ساين نحت���اج �إىل �إغنائه ،بعن����صر «املرجع»
و«ال�سياق» وهو ما �سنالحظه يف النماذج الالحقة
الت���ي بنيت على من���وذج �شانون وويف���ر ،مبا فيها
منوذج ياكوب����سون؛ فالر�سال���ة اللغوية حتيل على
مرج���ع واقعي �أو متخيل ،ويرتب���ط النظام اللغوي
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ر�أ�سا بالعامل ،كما نتخيله �أو كما نتمثله �أو نعي�شه،
وال ميك���ن �أن يحيل على نف�سه .والر�سالة مربوطة
ب�سي���اق �إنت���اج ب����شكل �أو ب�آخر ،بغ����ض النظر عن
كيفي���ة تخ�صي�صن���ا لل�سي���اق� ،أو النظري���ات التي
ميكن �أن نبنيها لل�سياق التخاطبي.
 �إن عملي���ة عق���د ال����سنن ،تتحك���م فيه���ا جمموع���ة مناملح���ددات النف�سية واالجتماعي���ة ،وال ميكن �أن تكون
عملية ح�سابية �آلية حتتك���م �إىل خمزون ذهني �ساكن
من الرموز وقواعدها التنظيمية ،وين�سحب الأمر نف�سه
على تفكي���ك ال�سنن ال�ستخال�ص اخل�ب�ر �أو املعلومات،
فعملية التفكيك لي�ست ا�ستخال�صا للمعنى ب�شكل �آيل،
بل ه���ي حتيل على تدخل �آليات فه���م وت�أويل ،حتكمها
حمددات نف�سية وثقافية واجتماعية.
 فكرة ال�سنن امل�شرتك واملوحد الذي يتقا�سمه املر�سلواملر�سل �إليه� ،ضرب من التجريد والأمثلة؛ فهناك
تف���اوت يف درج���ات امت�ل�اك ال����سنن والتحكم يف
عنا�صره ،فالأفراد و�إن تكلموا اللغة نف�سها ،ف�إنهم
يتفاوتون يف خمزونهم املعجمي ،واملعريف ،كما �أن
�سج�ل�ات اللغة عندهم غ�ي�ر متماثلة .وميثل ذلك
مدعاة وم�سوغا لإدراج مفهوم اللغات الفردية كما
�ستبني كاترين كريبات �أوري�شيوين ،والذي �سيمثل
عندها مدخال منا�سبا ملفهوم التعدد ال�سنني.
يقاب���ل وحدة ال�سنن املزعومة مفهوم تعدد ال�سنن.
و�سيتطور هذا املفهوم م���ع التعديالت التي طالت
من���وذج ياكوب�سون يف عوامل اللغة ووظائفها .ولنا
عودة �إىل املو�ضوع.
 التوا�صل بني الب�شر مقا�صدي((( ،والأقوال ال حتمل(((

تدعو بع�ض الأعمال �إىل التخلي عن ال�صيغة القوية للق�صدية ،بدعوى �أن الت�صور
العق�ل�اين الكارتيزي للذات ،باعتبارها ذاتا واعية لأفكارها ،ال ميكن الت�سليم به،
يف ظ���ل نتائج التحلي���ل النف�سي ،خداع ال���ذات لنف�سها والت�ضلي���ل و�سلطة الوهم،
ث���م هل القول حمك���وم مبق�صدية �أحادي���ة �أم هناك تعددي���ة مق�صدية؟ ماذا عن
املق���ا�صد اجلماعية الثاوية يف القول الف���ردي �أو الأقوال التي ال ي�ستطيع �أ�صحابها
�أن يدافعوا عن مقا�صد وا�ضحة ،الأقوال املبهمة املقا�صد؟
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املقا�صد �إال ب�شكل جزئي ،فالأقوال قرائن من بني
�أخ���رى لالهتداء �إىل مق�صد امل���ر�سل ،ف�إذا كانت
امللفوظات حتمل ع���ددا غري حمدود من الدالالت
من الناحية املبدئية ،يبقى �إ�شكال التوا�صل مرتهنا
بكيفي���ة حتدي���د مق����صد املتكلم والتع���رف عليه،
وينبغ���ي الف�صل بني الإخبار يف العملية التوا�صلية
واملعن���ى .فبده���ي �أن هناك م�ساف���ة ت�صورية بني
اخل�ب�ر واملعن���ى ،الآالت ميكن �أن تتناق���ل الأخبار
لكن وح���ده الب�شر يتوا�صل بوا�سط���ة املعنى .ولقد
كان �سبريب���ر يف تداوليته املعرفي���ة موفقا عندما
ميز ب�ي�ن الق�صد الإخب���اري والق����صد التوا�صلي
م�ستندا يف ذلك �إىل غراي�س(((.
 تق���وم امل�سلم���ة ال�ضمنية يف من���وذج االت�صال على�أن كل معن���ى �أو فكرة �أو ت�صور يرتبط بعالمة؛ �أي
�أن كل م���ا ميكن ت�صوره ميكن ترمي���زه وت�سنينه.
فالعالمات �أوعية للأفكار .وي�صطدم هذا التمثل
ب�صعوبات �شت���ى� ،أوال ،عامل العب���ارات و�إن ات�سع
مداه ،ال ميكن �أن يحتوي عامل املعاين واملدلوالت.
ثاني���ا ،العالقة بني امللف���وظ واملعنى لي�ست عالقة
واحد بواحد .ال يوج���د مقابل ملفوظ واحد معنى
واحد .ميكن مللفوظ �أن يحتمل ت�أويالت متعددة يف
�سياقات تخاطبية متعددة .ويتعلق ذلك مبا ي�سمى
مب�شكل االلتبا�س ،زد على ذلك �أنه �إزاء قول جند
ت�ضمين���ات وا�ستلزام���ات ال ت�سننه���ا �أو ترمزه���ا
العبارة ،ف�سريورة بناء املعنى تبني �أن الت�ضمينات
واال�ستلزامات تٌ�ستنتج وال تٌ�سنن.
 ي�صع���ب تو�سيع الط���رح املذكور �أع�ل�اه �إىل �أنظمةعالم���ات �أخرى ،م���ن قبي���ل الن����صو�ص الأدبية،
ه���ل الن����ص الأدبي حام���ل لر�سالة حم���ددة �سلفا
ت�سب���ق �صياغت���ه وت�شكل بنيات���ه و�أن�ساق���ه؟ �ألي�س
(2) Anne Reboul, langage et cognition humaine, pp42- 43.
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ه���ذا الطرح هو ما �شكل م����أزق البنيوية يف الأدب
بادعائه���ا وجود معنى حماي���ث يخ�ضع لفك �سننه
م���ن قبل حمل���ل م���زود ب�آلي���ات حتلي���ل البنيات،
والبنيات �أ�سنن لعقد املعنى /الر�سالة؟
وللخ���روج من م����أزق حمايثة املعن���ى حلامل ما،
وليك���ن ن����صا �أو م���ا �شاكل ،كان ينبغ���ي �أن ننتظ���ر
تط���ور جمموعة م���ن ال���درا�سات يف العل���وم املعرفية
والتداوليات الأدبية والنظري���ة التلفظية وتطبيقاتها
يف حقل الأدب ،وم�ؤدى املنعطف اجلديد ،new turn
�أن املعاين �شديدة االقرتان بو�ضعيات تلفظية مركبة
تت�ضمن امل���ر�سل واملتلقي و�إكراه���ات مرتبطة ب�أنواع
اخلط���اب وبخ�صو�صي���ة املم���ار�سات االجتماعي���ة.
وحت���ى يف علم داللة امللف���وظ يف التداوليات الل�سانية
مت التميي���ز ب�ي�ن م�ستوي�ي�ن للمعن���ى� ،أعن���ي الإق���رار
بربناجم�ي�ن �إم���ا منف�صل�ي�ن �أو متكامل�ي�ن :برنام���ج
يح���دد ال����شروط الل�ساني���ة للدالل���ة داخ���ل امللفوظ،
وبرنام���ج ي���در�س املعن���ى يف ارتباط���ه بو�ضعي���ات
توا�صلي���ة حمددة .ه���ذه ال�صيغة �أنتج���ت على الأقل
برناجمني علميني :التداولي���ات املندجمة (مندجمة
يف الدالل���ة) ،والتداولي���ات املعرفية الت���ي تقر بعدم
انتماء التداوليات �إىل الل�سانيات �أ�صال ،و�إمنا ترتبط
م�سائل املعنى بالعلوم املعرفية التي تبحث يف �شروط
�إدراك الذهن ملحيطه وفهمه.
 امل���ر�سل �إلي���ه م�ستقب���ل �سلب���ي يف ه���ذا النموذج،ت�صله الر�سالة وال ي�شارك يف بنائها ،وال ي�سهم يف
�سريورة �إنتاج العبارة ،لأن ذوات التوا�صل منف�صلة
يف ه���ذا النم���وذج .فاملعن���ى ينتقل من م���كان �إىل
�آخر ،وعندما تتبادل الذوات الأدوار فذلك يتم يف
�إط���ار غري تفاعلي ،ال توجد فيه تغذية راجعة .وال
وج���ود يف ظل هذا الت����صور لأهداف التوا�صل من
ت�أث�ي�ر يف املر�سل �إليه وتعدي���ل معتقداته و�سلوكه،

وال َ
حت ّك���م املر�سل يف �سريورة الإنت���اج تبعا للآثار
الت���ي حققها ملفوظ���ه �أو مل يحققها ،ولي�س هناك
�إمكاني���ة للحدي���ث عن الت�أث�ي�ر على امل���ر�سل �إليه
با�ستخ���دام ا�سرتاتيجيات خطابي���ة تتنوع بح�سب
و�ضعي���ات التوا�صل ورهانات���ه املر�سومة �سلفا� .إن
انعدام التفاع���ل بني ذات املر�سل واملر�سل �إليه يف
النم���وذج االت����صايل الآيل �سيت���م ا�ستبداله فيما
بعد مبا ع���رف بالنموذج الأورك����سرتي الذي يقر
بتفاعل ال���ذوات وبالبناء امل����شرتك للر�سالة (كل
مر�سل هو م�ستقبل وكل م�ستقبل مر�سل بالقوة).
 يح�صر هذا النموذج و�صفه يف الر�سائل الإخباريةالب�سيطة ،غ�ي�ر �أن تو�سيعه �إىل �أن����ساق �سيميائية
معق���دة م���ن قبي���ل الأ�ساط�ي�ر والأدب والطقو�س
وغريه���ا مما يدخ���ل يف �سوق التب���ادالت الرمزية
ب�ي�ن الب����شر؛ �أي كل �أن����ساق العالم���ات املندجمة
يف كونه التوا�صلي ،يب�ي�ن ق�صوره يف و�صف �آليات
ا�شتغالها.
 يف�ت�ر�ض هذا النموذج املر�سل واملر�سل �إليه ،ذواتغ�ي�ر قابلة لالن�شطار ،و�سيتبني مع نظرية تعددية
الأ�صوات مع ديكرو �أنه ينبغي التمييز بني املتلفظ
واملتكل���م ،و�أنه داخ���ل امللفوظ تت����صادى �أ�صوات
خمتلفة (ديكرو ،باختني).
 يت���م يف ظ���ل ه���ذا الطرح ،ت����صور حيادي���ة القناةبالنظر �إىل الر�سالة �أو اخلرب ،حيث تعترب حامال
حماي���دا ،ال يعدل حمتوى اخلرب ،غري �أن البحوث
املنج���زة يف �إط���ار �سيميائيات الت���وا�صل وغريها
م���ن التخ�ص�صات احلديث���ة يف حتليل اخلطابات
متع���ددة ال�صيغ تبني �أن الو�سيط �أو القناة يعيدان
ت�شكيل املعنى .لن�ستح����ضر الر�سالة ال�سيا�سية يف
الت���وا�صل ال�سيا�سي وت�سنينها عرب قنوات وحوامل
خمتلف���ة من قبيل املل�صق���ات �أو �شبكات التوا�صل
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ل�ساني���ة قائمة على معارف �صوتية و�صرفية وتركيبية
ت�شكل ق���وام ال����سنن لإن����شاء الت���وا�صل ،فالكفاية
التوا�صلي���ة تتم مبوجب تره�ي�ن كفايات متعددة متثل
كفاية ال�سنن �إحداها.

االجتماع���ي �أو قن���وات الت���وا�صل اجلماهريي من
تلف���زة و�إذاعة و�أنرتنت .ويرتب���ط بهذا امل�شكل ما
ا�صطل���ح عليه بالت�شف�ي�ر الع�ب�ري� .أ�ضف �إىل ما
ذك���ر م�شكل االحت���كام �إىل �أكرث م���ن قناة يف نقل
الر�سال���ة ،فالتوا�صل الل�ساين عند الب�شر ال يعتمد
على قن���اة واحدة ،حي���ث ت�شتغل القن���اة ال�سمعية
والب�صري���ة (ح���ركات الوج���ه وتعبريات���ه ،نربات
ال����صوت ،ح���ركات الي���د) اخت����صارا م���ا يعرف
بلغة اجل�سد .والإ�شكال هن���ا ،كيف تتوزع عنا�صر
اخل�ب�ر /الر�سال���ة /املعن���ى على �أكرث م���ن قناة؟
بتعبري �آخر كيف ي�صري اجل�سد يف كليته «حامال»
للمعن���ى ،فاملعنى و�أجزا�ؤه وعن���ا�صره موزعة على
قنوات اجل�سد.

(((

فعل����ى الرغ����م م����ن الثغ����رات الت����ي حف����ت النموذج
االت�����صايل يف �صيغته التقنوية (من����وذج �شانون وويفر)
ف�إن����ه ال �أح����د يج����ادل يف �أهميت����ه يف تطوي����ر البح����وث
املنجزة حول نقل ال�صوت �أو ال�صورة ،مع التحكم الكمي
والريا�ضي يف حجم املعلومات التي تنتقل عرب الآالت ،مع
احلد من �سبل الت�شوي�ش التي قد ت�ؤدي �إىل التخفيف من
كم املعلومات املنقولة� ،أو ت�ؤثر على و�ضوح الر�سالة.
لقد �أ�سفر التطور يف تكنولوجيا وعلوم الإعالم والتوا�صل
ع����ن جتويد �آالت ق����ادرة على نقل الدف����ق الهائل للمعلومات
بدقة وجودة عاليت��ي�ن ،ومازالت املجتمعات املعا�صرة جتني
ثمار هذه الثورة والتقدم �إىل حدود ال�ساعة.

وانطالقا من املالحظات واالعرتا�ضات ال�سالفة
الذكر ميك���ن �أن ن�ستجلي بع�ض العن���ا�صر التي متثل
مدخال لتطوير من���وذج للتوا�صل الل����ساين ،نحددها
يف �شكل �أويل يف �صورة مفاهي���م عام���ة .غري �أن هذه
املفاهيم �ستج���د طريقها نحو نظري���ات �ستعمل على
ا�ستدماجها لتبيان �آليات ا�شتغال الفعل اللغوي .يتعلق
الأمر باملفاهيم التالية :ال�سياق ،املق�صد ،الأغرا�ض،
الت�أث�ي�ر ،تعددية ال�سنن ،تعددي���ة املرجع ،اال�ستنتاج،
التغذية الراجعة ،الت�شارك يف بناء املعنى...

يجب �أن ننظ���ر �إىل هذا النموذج يف حدود ما و�ضع
ل���ه ،لي�س الق����صد منه �صياغة منذج���ة مدققة ومكتملة
للت���وا�صل الل����ساين والت���وا�صل الإن�ساين عام���ة� .إال �أنه
ظ���ل ثاويا خل���ف جمموع���ة من النم���اذج الت���ي �صيغت
�أو ا�ستدرك���ت عل���ى ثغراته .وم���ا يوح���د جمموعة منها
خا�صة النم���اذج الوا�صفة لل�سلوك الل����ساين �أنها قامت
عل���ى النموذج ال�سنني الذي يح����ضر ب�صيغ خمتلفة مبا
فيه���ا دورة ال���كالم عن���د �سو�سري التي متث���ل جتليا من
جتلياته.

لق���د كان ينبغ���ي �أن ننتظ���ر تط���ور جمموعة من
النظري���ات واالجتاه���ات داخ���ل حق���ل الل�ساني���ات
وخارجه���ا ،للخروج من انح����سار منوذج ال�سنن الذي
تك���ر�س م���ع الل�ساني���ات البنيوي���ة((( ،ويتعل���ق الأمر
بل�ساني���ات ال���كالم والتداولي���ات وحتلي���ل اخلط���اب
ونظري���ة التلف���ظ ونظري���ات احلج���اج و�إثنوغرافي���ا
الت���وا�صل والعل���وم املعرفي���ة ونظري���ة �أفع���ال الكالم
ونظري���ة املحادث���ة .مل يع���د الأمر ٌيخت����صر يف ملكة
(((

 .ينظ���ر ,مبارك حن���ون« ،عندما تخل���ق النظرية مقومات جتاوزه���ا :قراءة يف
م�صري وظائف اللغة»� ،ص.141
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 2 -2منذج��ات بديل��ة :النمذج��ة بالكفاي��ات
واال�ستنتاج والوظائف بديال لنموذج ال�سنن
فيم���ا يل���ي �سنق���دم يف �صيغ���ة خمتزل���ة �أه���م
التعديالت التي طالت النموذج ال�سالف الذكر:
 من���وذج هارول���د ال�صوي���ل :ت����أ�س�س عل���ى التوا�صل(((

 .من �أجل معاجلة دقيقة ملفهوم الكفاية يف النظريات الل�سانية واملعرفية احلديثة
ينظر ,عز الدين البو�شيخي ،التوا�صل اللغوي :مقاربة ل�سانية وظيفية.
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من���وذج ال����سنن ،ومعظمها كم���ا �سنبني م����ؤ�س�س على
مفه���وم متعدد للملكات وللكفايات ،مبينة عدم �صحة
النماذج التي تقرن جناعة الكفاية التوا�صلية بامتالك
القدرة الل�سانية ،وباال�ستثمار الأمثل للموارد املعجمية
�أو الرتكيبي���ة �أو الداللية ،لأن هذه املوارد كما �سيتبني
م���ع هذه ال���درا�سات تتحك���م فيها م����صايف متعددة،
حتددها االعتب���ارات الفردية /النف�سي���ة /الثقافية،
�أو االعتب���ارات اجلماعية /امل�ؤ�س�ساتي���ة ،واعتبارات
نوع اخلطاب ال���ذي ن�ستعمله ،وبكلم���ة واحدة ت�شتغل
هذه امل�صايف كقيود �أو �إكراهات متحكمة يف �سريورة
الإنتاج �أو الفهم(((.

اجلماه�ي�ري ،وح���اول مالم����سة ثواب���ت الن�شاط
التوا�صل���ي من خ�ل�ال اجلمع ب�ي�ن ذوات الن�شاط
التوا�صل���ي ووظائف���ه و�آليات���ه ع�ب�ر الإجاب���ة عن
الأ�سئلة التالي���ة« :من؟ ماذا يقول؟ ب�أية قناة؟ مع
من؟ ما الأثر املتوقع من الكالم» .ثمة انفتاح على
تقنيات الت���وا�صل والت�أثري املتوخ���ى ،مع احلر�ص
على �إدراج املحددات النف�سية واالجتماعية.
 منوذج رايلي ورايلي :جند يف هذا النموذج تركيزاعلى حم���دد التفاع���ل ،وانتماء ال���ذوات املتفاعلة
�إىل جمموعات ك�ب�رى �أو �صغرى ،حمكومة ب�سياق
ثقايف �أو اجتماعي.

يتعني �إذن ،الإقرار ،مب�س�ألتني:

 منوذج بريل���و :يت�ضمن هذا النم���وذج تركيزا علىمه���ارات الت���وا�صل والعوامل الثقافي���ة واملعرفية،
وحدود متث���ل املتوا�صلني لأدواره���م االجتماعية،
مع الت�شديد عل���ى ت�سنني املعنى بوا�سطة احلوا�س
واجل�سد(((.

امل�س�ألة الأوىل� :أننا �إزاء حتول وانتقال من االعتمادعلى ال�سنن �إىل االحتكام �إىل ال�سنن واال�ستدالل.
 امل�س�أل���ة الثاني���ة :ترتب���ط بتو�سي���ع مفه���وم امللك���ةالتوا�صلية باالنفتاح على مفرت�ض تفعيل الكفايات؛
�أي �أن امللكة التوا�صلية تنبني على ملكات متفاعلة
يف �سريورة الإنتاج والت�أويل.

لع���ل �أه���م ما مييز ه���ذه النم���اذج تركيزها على
ال�سل���وك التوا�صل���ي يف �شموليته ،وع���دم اقت�صارها
عل���ى البع���د الل����ساين .ويع���ود ذل���ك �إىل ارتباطه���ا
مبجاالت توا�صلي���ة ت�ستوجب ا�ستح����ضار بارامرتات
متنوع���ة م����ؤ�س�سة للن����شاط التوا�صل���ي مث���ل جم���ال
الت���وا�صل اجلماه�ي�ري .وبامل���وازاة ت�شكلت جمموعة
من النماذج امل�ؤ�س�سة على البعد الل�ساين بغاية �ضبط
املقت�ضي���ات الل�ساني���ة واملعرفي���ة املتحكم���ة يف الفعل
التوا�صل���ي امل�ؤ�س�س على الل����سان ،ولقد ت�شكلت داخل
حق���ول معرفية متع���ددة مثل الل�ساني���ات االجتماعية
والل�ساني���ات الوظيفية والتداولي���ات والعلوم املعرفية
وحتليل اخلطاب.
لقد حاولت هذه النماذج اجلديدة جتاوز ثغرات
(((

 .حن���ون مبارك« ،عندما تخل���ق النظرية مقومات جتاوزه���ا :قراءة يف م�صري
وظائف اللغة� ،ضمن»� ،ص.143

نذك���ر على �سبيل املثال ال احل�صر بع�ض الأ�سماء
واملحط���ات الت���ي اقرتنت بهذا التح���ول دون �أن يكون
غر�ضن���ا ر�سم منح���ى تط���وري م�ضب���وط :مفه���وم
القدرة التوا�صلية عند دي���ل هاميز ،منوذج م�ستعمل
اللغ���ة الطبيعية عن���د �سامين ديك ،مكون���ات القدرة
التوا�صلي���ة عن���د كن���ايل و�سواي���ن ،من���وذج كفايات
التخاطب عن���د كاترين كريب���ات �أوري�شيوين ،نظرية
املالءمة مع �سبريبر وول�سون.
ثم���ة ق���وا�سم م�شرتك���ة ومتغ�ي�رات ب�ي�ن ه���ذه
(((

 .ميكن �أن نالحظ حتكم هذه امل�صايف والإكراهات يف لعبة الت�صريح والت�ضمني
يف اخلط���اب ال�سيا�سي .فكرثة التلميح والت�ضمني يف خطاب ال�سيا�سي ،حتددها
هوي���ة �أطراف الت���وا�صل ومتثله���م لأدوارهم ،والنم���اذج الذهني���ة املكونة حول
اخل�صوم املفرت�ضني وو�ضعية التوا�صل...
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املقاربات :يتحدد امل�شرتك يف ك���ون امللكة التوا�صلية
نت���اج تفاعل جمموع���ة من امللكات ،تخ����ص�ص امللكة
الل�ساني���ة املعرف���ة الل�سانية اخلال����صة يف ا�ستقاللها
عن ال�سي���اق ،وتخ�ص�ص امللكة االجتماعية ال�ضوابط
االجتماعي���ة والثقافي���ة ال�ستعم���ال اللغ���ة م���ن قبيل
معرف���ة الهوية االجتماعية وحتدي���د هرمية املتكلمني
يف ال�سل���م االجتماعي ،وتخ����ص�ص امللك���ة التداولية
مقت�ضيات ا�ستعمال اللغة يف مواقف توا�صلية حمددة
مبا يتواف���ق والأو�ضاع التوا�صلية ،مما ي�ستلزم تفعيل
�سج�ل�ات لغوية خا�صة ر�سمية �أو حمايدة �أو حميمية،
تك����شف �آلي���ات التوافق ب�ي�ن النظام اللغ���وي والعقل
االجتماع���ي� ،أعن���ي ق���درة اللغ���ة عل���ى التناغ���م مع
تنظيمات اجتماعية غاية يف التعقيد .ومن املعلوم �أن
هذه املل���كات تقبل �أن تتفرع �إىل مل���كات �أدق ،فمثال
ال من���ا�ص للقدرة التداولية من ق���درة خطابية متكن
م���ن �إنت���اج �سل�سلة م���ن امللفوظ���ات املنظم���ة ،ميكن
تنظيمه���ا يف �سجالت نوعية مثل اخلط���اب الو�صفي
وال�سردي وغريهما .ثم هن���اك امللكة اال�سرتاتيجية؛
�أي جمم���ل اال�سرتاتيجي���ات التي يختاره���ا الفاعلون
يف املج���ال التوا�صلي لبلوغ الأهداف التوا�صلية بكلفة
�أق���ل وباح�ت�رام لل�ضواب���ط الأخالقي���ة واالجتماعية
والثقافي���ة املتحكمة يف توا�صالته���م ،ميكن �أن تكون
اال�سرتاتيجيات لفظية �أو ج�سدية.
وقبل �أن يبد�أ اال�شتغال بربنامج ل�سانيات الكالم
ونظرية التلفظ ،ينبغي �أن ن�ستح�ضر القيمة املعرفية
خلطاطة ياكوب����سون التي ت����أ�س�ست عل���ى �إ�شكاليات
وظيفي���ة انبن���ت على تيمة حمورية تتمث���ل يف ا�شتغال
ال����سنن ووظائفه((( ،يف �إط���ار دينامي م����ؤ�س�س على
العوام���ل والوظائف التي تربز مرون���ة النظام اللغوي
((( ينظ���ر ,باتريك �شارودو ودومينيك منغونو ،معج���م حتليل اخلطاب ،ترجمة عبد
الق���ادر امله�ي�ري وحم���ادي �صمود ،وب����شكل �أخ����ص مدخل :الت���وا�صل ووظائف
اللغة.
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وتع���دد بنيات���ه الت���ي ميك���ن ت�سخريه���ا لأداء غايات
و�أغ���را�ض متنوع���ة ،وهذا ما يربز بج�ل�اء من خالل
الوظائف املختلفة املقرونة بعوامل التوا�صل اللفظي:
املر�سل /الوظيفة التعبريية ،امل���ر�سل �إليه /الوظيفة
الت�أثريية �أو الإفهامي���ة ،ال�سياق /الوظيفة املرجعية،
الر�سال���ة /الوظيف���ة ال�شعرية ،االت����صال /الوظيفة
االنتباهية ،ال�سنن /الوظيفة امليتال�سانية.
لق���د ارتبط م����شروع ياكوب����سون ب�أجن���دة علمية
مرتابط���ة ،ولذل���ك ال ينبغ���ي �أن تق���ر�أ اخلطاط���ة
ب����شكل خمتزل ،كما يج���ري يف كثري م���ن الدرا�سات
املخت����صرة ،مبع���زل عن طم���وح ياكوب����سون العلمي،
وهك���ذا حت���دد امل�سع���ى عن���ده يف رب���ط الل�ساني���ات
بعل���م ال�شع���ر �أو بال�شعرية� ،أو ما يجعل م���ن الر�سالة
اللفظية �شعرا ،مع رب���ط ال�شعرية بخ�صائ�ص بنيات
اللغة ووظائفها ،ثم ق���رن خ�صائ�ص النظام اللفظي
بخ�صائ�ص �أنظمة عالمات �أخرى ،من خالل �إر�ساء
برنام���ج للبح���ث يف اخل�صائ����ص امل�شرتك���ة لأن�ساق
العالمات .وهو ما �ست�ضطلع به ال�سيميائيات العامة.
عالوة عل���ى الإقرار مبركزي���ة الت���وا�صل ،وباخرتاق
الوظيف���ة التوا�صلي���ة للوظائ���ف الأخ���رى و�إن احتلت
مرتب���ة ثانوية ،يف �إطار هرمي���ة الوظائف و�سلميتها،
وهي هرمية حمكومة مبفهوم املهيمنة .وميكن البحث
عن الرتاتبية وع���ن جتلياتها وعن �آليات ا�شتغالها يف
�أمن���اط خمتلفة من اخلطابات؛ لذل���ك �أغنت نظرية
الوظائ���ف يف �صيغته���ا الياكوب�سوني���ة جمموع���ة من
التحاليل املنجزة يف نظرية الن�صو�ص واخلطابات.
و�إذ ت�أكد يف كثري من الأعمال حمدودية خطاطة،
من منط خطاطة ياكوب����سون وما �شاكلها ،فلأن هذه
املحدودي���ة مرده���ا �إىل ت�أكي���د مركزي���ة الت���وا�صل،
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مقرونة بهيمنة النظام اللفظي ومركزيته((( .ولذلك
فتو�سي���ع �آفاق التحلي���ل تقت�ضي النظ���ر �إىل التوا�صل
اللفظي يف �إط���ار �أ�شمل وهو نظرية الفعل التوا�صلي،
كما جت�سدها فل�سفة التوا�صل �أو النظريات التداولية
الأجنلو�ساك�سوني���ة القائمة على الفعل والعمل ،مثلما
يقت����ضي الأم���ر االنفت���اح عل���ى النظري���ات النف�سية
واالجتماعي���ة ح���ول التفاعل .بل كلم���ا ات�سعت دوائر
التنظ�ي�ر للن����شاط الكالم���ي عن���د الب����شر تب�ي�ن �أن
�أطروحة مركزية الوظيفة التوا�صلية ت�شوبها عمومية
وتب�سيط مفرطان .ففي �سياق هذا ال�صرح النظري،
ما هو املوقع الذي ميكن �أن حتتله الوظيفة الت�ضليلية
�أو اللعبي���ة �أو الإقناعي���ة �أو الت�سلطي���ة �أو الإرغامية؟
ه���ل ي�سع���ى الب�شر فع�ل�ا �إىل احل���ر�ص عل���ى �إجناح
الت���وا�صل؟ ما موق���ع �إ�ساءة الفه���م الق�صدية وعدم
الفهم والت�أويالت اخلاطئ���ة بني الأفراد واجلماعات
يف ه���ذا النظام؟((( رغم �أنن���ا ال نعدم الأدبيات التي
ت�ؤكد مبد�أ التعاون لإجن���اح التوا�صل ،وتدبري ممثلي
 acteursالفع���ل التوا�صلي للم�شرتك لبلوغ الأهداف
التوا�صلي���ة ،و�ضرورة �إخ����ضاع الت���وا�صل االجتماعي
لثواب���ت عقالني���ة ت�ضب���ط �أخالقيات الت���وا�صل كما
جن���د عند هابرما�س يف ت�صوره للتداوليات ال�شاملة،
ف���الأ�صل ه���و �أن نخل���ق �سياق���ات توا�صلي���ة للتع���اون
وللتوافق وللرتا�ضي ولي����س للتنافر وللتنابذ ،يف �إطار
(((

(((

 .ي�ستوجب نقد مركزية النظام اللفظي لي�س فقط ا�ستدماج املكونات امل�صاحبة
للن����سق اللفظي ،ما ا�صطلحن���ا عليه بلغة اجل�سد ،و�إمن���ا التخل�ص من مركزية
العالم���ة �أو الوح���دات الدالة املح���ددة يف الكلم���ة و�أجزائه���ا املورفيمات ،ففي
النظ���ام ال�سيميوطيقي العام ،كل �شيء ميك���ن �أن يكون داال :متف�صل الفقرات،
الرتقيم ،امل�سافة ب�ي�ن الأ�شخا�ص �أثناء الكالم ،ال�صمت ....ومرة �أخرى ينبغي
تخلي�ص هذا الت�صور من �سلطة التف�سري الق�صدي؛ �أي �أن ق�صدية الذات لي�ست
�شرط���ا لتوليد الدالل���ة .فعنا�صر ه���ذه الأنظمة حتمل �شروط الت���دالل املقرتنة
مبحددات اجتماعية �أو ثقافية ،ميك���ن تفعيلها يف �سياقات ت�أويلية معينة ،مثلما
ميكن �أن تبقى كامنة غري مفعلة.
�شه���دت العق���ود الأخ�ي�رة تزاي���دا داال يف ال���درا�سات امل�شتغل���ة عل���ى مو�ضوعة
الت���وا�صل بني-الثقاف���ات ،وذل���ك يف ظل ت�صاعد خط���اب الهوي���ة والعن�صرية
والنب���ذ والتع����صب ودور العوملة الثقافية يف خلق �أمن���اط توا�صلية جديدة ،تعيد
ن�سج الروابط بني الثقافات وفق �أفق قيمي جديد.

البح���ث اجلماع���ي ع���ن احلقيق���ة .ال �شك �أن اللغ���ة
م����ؤ�س�سة اجتماعي���ة ،لكن ه���ذه امل����ؤ�س�سة ال حتكمها
قيم التوا�صل ال�شف���اف ورغبة امل�شاركني يف التفاهم
وتقا�سم املع���ارف ،ثمة �أهواء �أخ���رى يتم ت�صريفها.
وهك���ذا فمعظ���م النتائ���ج ذات القيم���ة التجريبي���ة
املتوافقة مع حي���اة اللغة وت�شكالتها يف املجتمع كانت
نابعة من اال�شتغ���ال الد�ؤوب لل�ساني�ي�ن االجتماعيني
وحملل���ي املحادث���ات و�إثنولوجي���ي الت���وا�صل((( .لقد
�أع���ادت كل ه���ذه احلق���ول املعرفي���ة تفكي���ك الأبعاد
التجريدية واملتعالية ملفهوم التوا�صل ،مربزة مناطق
جديدة للتوا�صل �أو عدم التوا�صل ووظائفه .ومبوجب
ه���ذه الث���ورات العلمية اجلدي���دة انتقلنا م���ن ف�ضاء
تعريفي مب����سط نحتت معامل���ه الل�ساني���ات الوظيفية
نحو ف�ضاء تعريفي بقيم داللية ومبحموالت مفهومية
جديدة ملفهوم التوا�صل.
حا�صل ما �سبق� ،أن هناك انتقادات طالت خطاطة
ياكوب����سون ،امت���دت نتائجها نحو تطوي���ر خطاطات
مدقق���ة ل����سريورة الإنت���اج والت�أويل ،ب���ل امتدت هذه
النتائ���ج نحو تطوير نظري���ات الأدب ووظائف �أنواعه
و�أجنا�سه ،كما �سنبني ،وفيما يلي بيان مقت�ضب لأهم
النتائج املح�صلة:
 هيمن���ة العن����صر اللفظ���ي يف خطاط���ة ياكوب�سونوتغيي���ب للعن���ا�صر غ�ي�ر اللفظي���ة ولفعاليته���ا يف
التوا�صل.
 اعتماد املعيار الل�ساين مبد�أ يحتكم �إليه يف التعرفعل���ى الوظائف يف اخلطابات .فمث�ل�ا ،هل هناك
معيار ل�ساين موحد ميك���ن االحتكام �إليه لتحديد
الوظيف���ة ال�شعري���ة يف ال�شعر العم���ودي وق�صيدة
الن�ث�ر؟ �أم �أن الأمر يتح���دد ب�إكراهات �أجنا�سية؟
�أم ميكن الركون �إىل الق�صد؟
(((

 .حن���ون مب���ارك« ،عندما تخل���ق النظرية مقومات جتاوزها :ق���راءة يف م�صري
وظائف اللغة� ،ضمن»� ،ص.148
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املعلومة من �سنن �إىل �آخر .يف امل�سرح يتم الت�سنني
الع�ب�ري لن����ص الكاتب ع�ب�ر �سنن املخ���رج و�سنن
املمثلني وال�سنن ال�سينوغ���رايف ،هذا امل�شكل عابر
لأجنا�س خمتلف���ة ،املو�سيقى ،الرتجمة ،ال�سينما،
�شب���كات الت���وا�صل اجلماه�ي�ري (الق�صي���دة يف
اليوت���وب :مق���روءة ومرئية وم�صحوب���ة مب�شاهد
فيديو) .ميكن �أن نخ�ضع قيمة داللية �أو رمزية مثل
العنف �ضد الأطفال �إىل ت�سنني عربي عرب �أ�سناد
خمتلفة :ت�شكيل� /سينما  /مو�سيقى  /م�سرح..

 م����شكل الأحادية ،ويتحدد هذا امل����شكل يف �أحاديةامل���ر�سل وامل���ر�سل �إلي���ه و�أحادي���ة ال����سنن .وم���ن
�أوجه االع�ت�را�ض على ت����صور الأحادي���ة ،م�س�ألة
تع���دد الأ�صوات يف امللفوظات كم���ا �سيبني ديكرو،
وكذلك يف بع����ض الأجنا�س ،مثال يف الرواية جند
الكات���ب وال���راوي وال�شخ�صي���ة ال���راوي (حمافل
تلفظي���ة) .وهن���اك ما ي����شكك يف �أحادي���ة ال�سنن
داخ���ل امللفوظ���ات الب�سيط���ة والأن���واع الأدبي���ة،
فف���ي امللفوظات التي نت���وا�صل بها ،ال وجود ل�سنن
م����شرتك موح���د يف �أذه���ان املتكلم�ي�ن .فهن���اك
تف���اوت يف ال�سج�ل�ات اللفظي���ة والتعبريي���ة ويف
خم���زون املع���ارف .كل ذل���ك ي�سه���م يف �صياغ���ة
اللغات الفردية ،ثمة م�شرتك داليل جاهز وهناك
امل����شرتك ال���ذي يبنى يف التفاعل ب�ي�ن الذات؛ �أي
�صيغت���ان لل�سنن ،ب���دل �صيغة واح���دة ،متكاملتان
ومتفاعلتان ،متمثلت���ان يف ال�سنن اجلاهز وال�سنن
املبني .م���ا يجعل التفاهم جزئي���ا بني الذوات هو
كوننا ن�شرتك يف �سنن جزئي ،و�أطروحة التجان�س
واهي���ة .ويف الأنواع الأدبية يت�أ�س�س النظام الأدبي
عل���ى تعدد ال�سنن ،خذ مث�ل�ا الق�صيدة العمودية،
لدي���ك ال����سنن الع���رو�ضي و�سنن البن���اء املعماري
و�سنن ال����صورة ال�شعرية .ويزداد الأمر تعقيدا يف
منظومات ذات التعقيد ال�سميوطيقي ،مثل امل�سرح
وال�سينم���ا والت�شكيل ،والأدب التفاعلي ،تقوم على
مب���د�أ تعدد ال�سنن ،والره���ان يف مقاربة مثل هذه
اخلطاب���ات يتح���دد يف كيفي���ة تفاع���ل �أ�سننها يف
عملي���ة بناء املعنى ،وكيفي���ة ا�ستقبال املتلقي لهذا
التعدد وتفكيكه.

 تغيي���ب الكفايات :يف نقدها خلطاط���ة ياكوب�سون،تقدم �أوري�شي���وين((( منوذجا للتوا�صل قائما على
�شط���ر الكفاي���ات �إىل كفاي���ات الإنت���اج وكفايات
امل�ؤول ،باعتبارها �ضامنة للتوا�صل اللغوي الناجح.
على ر�أ�س الكفاي���ات جند تالزم الكفاية الل�سانية
وامل�صاحب���ة لل�سان نظرا �إىل كون التبادل اللفظي
متعدد القنوات ،والكفايات التوا�صلية التي تتفرع
عندها �إىل كفاية بالغية تداولية وكفاية ثقافية/
�إيديولوجية وكفاية مو�سوعية وكفاية منطقية.
لقد حظيت الكفاية الل�سانية من خالل مكوناتها
بن�صيب وافر من التحليل والو�صف يف تاريخ الل�سانيات
احلديث���ة ،بينما غيب���ت الكفايات الأخ���رى ،حيث مت
جتاهل دور املعارف امل�سبق���ة و�آليات اال�ستدالل التي
تنتمي �إىل منطق اللغة الطبيعي ال�شتقاق الت�ضمينات
واالقت����ضاءات واال�ستلزامات ،وكذل���ك دور الأحكام
القيمي���ة الإيديولوجي���ة يف الت���وا�صل احلجاج���ي،
ومتثالت امل�شاركني لأدوارهم االجتماعية وهرميتهم
وت�أثري هذا التمثل يف �إنتاج امللفوظات وت�أويلها.
 احلاج���ة �إىل ت�صور دينامي لل�سي���اق ،لأن ال�صيغةالتي طرح بها يف خطاطة ياكوب�سون ،ال متكن من

 م�شكل الت�سنني العربي((( :transcodageويتحدده���ذا امل����شكل يف ترجمة ونق���ل املعن���ى /اخلرب/
((( .Francois Rastier, communication ou transmition.
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ر�صد �أمناطه املتنوعة املحددة يف ال�سياق الل�ساين
املرتب���ط بتم���ا�سك الأق���وال ال�سابق���ة والالحقة،
وال�سي���اق املب���ا�شر املح���دد يف و�ضعي���ة الت���وا�صل
كم���ا يدركه���ا املتخاطب���ون ،وال�سي���اق االجتماعي
والثق���ايف ،ومن���اذج ال�سي���اق الذهني���ة املخزن���ة
كتمثالت ...وي�ستتبع ه���ذا الت�صور الإقرار بتعدد
مرجعي تقرتن به امللفوظات.
 �صياغ���ة ت����صور دينام���ي (تاريخ���ي و�سياق���ي)للوظائف ،ال تكت����سب مبوجبها امللفوظات وظائف
ثابت���ة تبنيه���ا وحتددها معاي�ي�ر داخلي���ة (لغوية
�أو م���ا �شاكله���ا) .فامللفوظات تتغ�ي�ر وظائفها من
�سي���اق �إىل �آخ���ر ومن منظومة ثقافي���ة �إىل �أخرى
ومن حقبة �إىل �أخرى؛ فالوظيفة ال�شعرية متغرية
وتاريخية وزمنية و�سياقي���ة .فامللفوظات احلاملة
لوظيف���ة �شعري���ة يف �سياق ،قد ت�سن���د لها وظائف
�أخرى يف �سياقات �أخرى.
 ت�ستل���زم نظري���ة الوظائف ،حتى تك���ون قادرة علىاال�شتغ���ال على الن����صو�ص واخلطاب���ات ،تطويرا
وتنقيح���ا؛ مما يبني �أن كل النظريات التي ظهرت
يف الق���رن الع�شرين يف �أطر نحو الن�ص ول�سانيات
الن����ص مل ت�ستغن عن مكون نظ���ري مهم ،ويتعلق
الأم���ر بوظائ���ف الن����ص /اخلطاب (ف���ان ديك-
دوبوغراند.)...
 -3عن التوا�صل والتوا�صل الأدبي
�سنخ�ص�ص هذه الفقرة ملناق�شة امتدادات النظريات
املرتبطة بالفعل التوا�صلي يف حقل الأدب� ،أو ما ميكن �أن
ن�صطلح عليه بالتوا�صل الأدبي .ففي �سياق التو�سع الذي
ت�شه���ده النظريات من �أج���ل نقل مفاهيمه���ا و�إجراءاتها
التحليلية �إىل جماالت تطبيقية جديدة مغايرة للمجاالت
الت���ي مثل���ت مهادها التطبيق���ي ،عرف حقل ال���درا�سات

الأدبي���ة امتدادات تطبيقية دالة لنظرية التلفظ ولنظرية
الأفع���ال الكالمي���ة ولنظري���ة احلج���اج ،حي���ث ب���رزت
تداوليات �أدبي���ة تهتم مبو�ضوع���ات منتزعة من جماالت
الت���وا�صل االعتيادي ،لت�شتغل عل���ى متظهراتها يف جمال
الأدب .ومن بني هذه املو�ضوعات ا�شتغال املقا�صد وحدود
االلتقاء بني مق�صدية الكاتب والقارئ يف �إطار ما ي�سمى
باملق�صديات امل�شرتكة (جريار جينيت) ،وت�شكالت مبد�أ
«التعاون» ،ذي الأ�صول الغراي�سية ،ال�ضابط للتوا�صل بني
املتخاطب�ي�ن يف عملي���ات �صياغة الر�سال���ة الفنية ،وذلك
من خ�ل�ال مفه���وم «امليثاق الأدب���ي» �أو مفه���وم «التعاون
الت�أويل���ي» بني الكاتب والقارئ ال���ذي طرحه منغونو �أحد
�أهم املدافعني عن م�شروع «التداوليات الأدبية».
وت����ع����ددت الأع����م����ال يف امل���ج���ال ال��ف��ران��ك��وف��وين
والأجن��ل��و�ساك���سوين املهتمة بتطبيقات نظرية �أفعال
الكالم يف حقل الأدب ،وقد وجدت الفر�ضية الإجنازية
عند �سورل جماال خ�صبا للتطبيق يف الدرا�سات املرتبطة
مبجال امل�سرح حتديدا ،وفنون الأداء الرتباطها «بفل�سفة
العمل» ،التي ترى �أن الب�شر ال يتوا�صلون انطالقا من
رموز خمزنة وخطاطات عمل خمطط لها �سلفا ب�شكل
واع قبل �إجناز الفعل ،فمعنى ال�سلوك يبنى �أثناء الفعل،
ففي اخل�شبة ميكن لنف�س املمثل �أن ي�ؤدي الدور نف�سه/
احل��رك��ات /التعبريات ع��دة م��رات ب���دالالت خمتلفة،
�إنها نظرية المتثيلية لل�سلوك ،مبعنى �أن ال�سلوك لي�س
انعكا�سا لتمثيالت وخطاطات ذهنية جاهزة وثابتة.
ولقد عرفت النظرية الإجنازية ،التي ت�سمى يف الأدبيات
الأجن���ل���و�ساك����سون���ي���ة احل��دي��ث��ة باملنعطف الإجن����ازي
 ،performative turnتطبيقات مهمة يف جمال فنون
اجل�سد وفنون العر�ض الو�سائطي.
وينبغي �أن ن�ستح�ضر يف هذا ال�سياق انعطاف نظرية
�أفع���ال ال���كالم نح���و الن����صو�ص واخلطابات ،مب���ا فيها
اخلطابات الأدبية ،بعد �أن ت�شكلت يف �إطار مقاربة و�صفية
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يف كن���ف اال�شتغ���ال الو�صف���ي عل���ى جمل منف�صل���ة ،لقد
حت���ول االهتمام �إىل البح���ث يف كيفيات ترابط /متا�سك
�أفعال ال���كالم داخل اخلطابات لت�شكل فعال كالميا �أكرب
( macro actفان ديك).
كم���ا تزايد االهتم���ام بنظري���ة املق���ام وت�شكالته يف
اخلطاب الأدبي ،وبعالقة الأدب بامل�ؤ�س�سة (�سكاربيت)،
وحتدي���دا خمتل���ف الإكراه���ات والقي���ود ال�سو�سيولوجية
والتاريخي���ة الت���ي ت�ؤث���ر يف �سريورة �إنتاج «الأث���ر الأدبي»
وتلقيه .كما برزت يف العقود الأخرية ،يف �إطار التداوليات
املعرفي���ة ،جمموعة الفت���ة من البح���وث الدقيقة املنجزة
ح���ول مباحث قدمي���ة /جدي���دة يف حق���ل الأدب ،ويتعلق
الأمر باال�ستعارة والتخييل واملثل (مو�شلري� ،آن ريبول).
� -4آفاق جديدة لدرا�سة التوا�صل :املنعطف املعريف
فتحت العل���وم املعرفية �آفاقا رحبة ل���درا�سة الذهن،
م���ن خالل اال�شتغال املتعدد االخت����صا�صات على الآليات
الت���ي ي�ستخدمها الدماغ الكت����ساب املع���ارف واملعلومات
وتخزينه���ا ومتثيلها ومعاجلتها؛ ذل���ك �أن الدماغ يت�ضمن
يف هند�ست���ه الوظيفي���ة مناط���ق ن�شيطة متث���ل اال�شتغال
املع���ريف ملناط���ق /باح���ات متخ����ص�صة يف �أ�صن���اف من
املعاجل���ات دون �أخ���رى ،وترتابط مناطق���ه و�أحيازه عرب
�شبكات ع�صبية ،تقوم على تن�سيق املعلومات؛ لأنه يعتمد
معاجلة موزعة ومتوازية.
لقد حقق���ت العلوم املعرفية ث���ورة علمية ،حتى غدت
الأمن���وذج اجلدي���د  ،new paradigmيف جم���االت
متنوعة مث���ل الأنرثوبولوجيا وال���ذكاء اال�صطناعي وعلم
النف�س وعلم الرتبية وعلوم اللغة والدرا�سات الأدبية(((.
لقد �سادت مغالطتان يف الت����صور التمثيلي والت�صور
املا�صدق���ي للغ���ة ،تق���وم املغالط���ة الأوىل على فك���رة �أن
اللغ���ة متثي���ل للفك���ر �إال �أن هن���اك م���ا ي�ؤك���د �أن التفكري
ميك���ن �أن يكون ب���دون لغة ،وذلك بوا�سط���ة �صور �أو رموز
(1) .Andler, Daniel, introduction aux sciences cognitive.
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�أو خطاط���ات ،واملغالطة الثانية مفاده���ا �أن كل ما نعرفه
عن العامل ي�أت���ي عن طريق اللغة ،الت���ي تعك�س متثيالتنا
الفكري���ة للع���امل ،غري �أن ال���درا�سات يف العل���وم املعرفية
بين���ت �أن م���ا نعرف���ه عن الع���امل ي�أتي جزئي���ا عن طريق
اللغ���ة ،و�أن هناك م�ستوى معرفيا و�سيط���ا ي�سمى بالبنية
الت�صوري���ة (راي دجاكن���دوف) يت���و�سط عالق���ة الذهن
باملحي���ط اخلارج���ي ،ففي���ه ترم���ز التمث�ل�ات الداخلي���ة
لإدراكاتنا للع���امل اخلارجي؛ لأن الع���امل يبنى داخليا يف
بيئة الذهن /الدماغ.
�إن الت���وا�صل ال ميك���ن �أن يح���دث �إال بوا�سط���ة رموز
اتفاقي���ة خمزنة يف الدم���اغ ،ومن مهام العل���وم املعرفية
الإبان���ة عن كيفية اكت�ساب هذه الرموز يف �سريورة النمو،
وكيفي���ة تخزينها ومعاجلتها على اخل���ط � on lineأثناء
الإنت���اج والفهم ،وهل هناك متاثل ب�ي�ن الأفراد يف متثيل
ومعاجلة عنا�صر النظام التوا�صلي.
فمن املعلوم �أن خمتل���ف املعلومات املرتبطة بالنظام
اللفظ���ي� ،صوتا و�صرفا ومعجم���ا وتركيبا وداللة ،منظمة
يف الدم���اغ ب����شكل ي�سمح با�ستعماله���ا يف �سريورة الإنتاج
والفه���م .ف�أثن���اء الإجن���از يت���م اجت�ل�اب التمثي�ل�ات/
الت�سنين���ات ال�صوتي���ة وال�صرفي���ة والرتكيبي���ة والداللية
املخزن���ة يف الذاك���رة من مناط���ق خمتلفة ،وت���ر�سل �إىل
مناط���ق املعاجل���ة ث���م ت���ر�سل التعليم���ات �إىل الأع����ضاء
املحركة (جهاز النطق) ليتم نطقها مت�سل�سلة.
ويت�ضمن م����سار الإجناز والفهم انتق���اال من النظام
الت����صوري �إىل النظ���ام الل����ساين وم���ن الل����ساين �إىل
املفهومات���ي /الت����صوري((( ،ويت���م ه���ذا االنتق���ال وف���ق
(((

يق�ت�رح برينار بوتيي يف النموذج الذي يقدمه للت���وا�صل ،املبني على مقت�ضيات
معرفية ،ر�سم م�سارات حمددة للفعل التوا�صلي ،قوامها �صياغة ت�صورية قبل-
تلفظية يتم حتويلها �إىل ت�سنينات ل�سانية ،ومن جهة �أخرى يجمع املر�سل واملتلقي
مقام���ا ومعرف���ة موحدة بالع���امل وت�صميم���ا معرفيا موحدا مبن���ي على معارف
موح���دة بينهما حول العامل ،ت�ضم���ن املعرفة املوح���دة والت�صميم املعريف احلد
الأدن���ى من التوافق والتناغم بني الذوات املتوا�صلة .فوجود توافقات نورولوجية
ول�سانية واجتماعية �ضامن لتناغم �أدمغة املتخاطبني يف حده الأدنى.
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�إج���راءات ت�سرتعي التوافق ومقت�ضي���ات ال�سياق ،مبعنى
�أن املعاجل���ة الت���ي تربط اللغ���ة باملقام تقت����ضي تن�شيطا
متوازي���ا ،للمعلوم���ات الل�سانية واملقامي���ة .وهذا ما تبينه
الدرا�سات النورولوجي���ة التي �أقرت بتفاعل ال�شق الأي�سر
للم���خ املخ�ص�ص يف املعاجل���ة النحوية مع ال����شق الأمين
املخ����ص�ص ملعاجل���ة مه���ارات الكف���اءة التوا�صلية ،على
ر�أ�سه���ا امله���ارات غ�ي�ر اللفظي���ة والتفاعلي���ة واملعلومات
املتعلق���ة بال�سي���اق ،والتع���رف عل���ى الوج���ه وتعبريات���ه
واحل���ركات والنواي���ا .فا�ستعم���ال اللغ���ة يقت����ضي تفعيال
متكام�ل�ا للكفاءة الل�ساني���ة وكفاءات توا�صلي���ة وتداولية
غري لفظية(((.
متث���ل دوائر البح���ث يف العلوم املعرفي���ة �إطارا علميا
متط���ورا لتطوي���ر �آلي���ات و�صف �أنظم���ة الت���وا�صل عن���د
الب����شر وتف�سريه���ا .وبذل���ك ات����سع طم���وح جمموعة من
التخ�ص�صات التقليدية من قبيل علم الداللة �أو التداوليات
�أو الدرا�سات الأدبية نحو ا�ستدماج �أمنوذج العلم املعريف،
ال�ستك����شاف �أو �إعادة اكت�شاف مباحث كال�سية ،من قبيل
�سريورة الفه���م �أو الت�أوي���ل �أو التفكي���ك �أو تفاع���ل الذات
املنتجة للن����صو�ص مع الأثر الأدب���ي �أو تفاعل القارئ مع
الن�صو�ص.
وفيما يلي �سرنكز على �إطارين معرفني يف ارتباطهما
مبجالني م���ن جماالت التوا�صل ،وهم���ا التوا�صل اللفظي
وغري اللفظي والتوا�صل الأدبي .ويتعلق الأمر بالتداوليات
املعرفية  cognitive pragmaticsمن جهة وال�شعرية
�أو ال�سردي���ات املعرفي���ة cognitive poetics-
 cognitive narrativeمن جهة �أخرى.
عمل �سبريبر وول�سون يف �إطار التداوليات املعرفية على
فك االرتباط بني التداوليات والل�سانيات((( ،فالتداوليات
(((

ينظ���ر ,بنعي����سى زغب���و�ش ،ال����سريورة التوا�صلية والكف���اءة اللغوي���ة بني علوم
الأع����صاب وعلم النف�س املعريف :من���وذج اللغة املنطوقة ولغ���ة الإ�شارة� ،ضمن:
التوا�صل و�أبعاده الل�سانية وال�سيكولوجية والرتبوية والتقنية� ،ص.24

(2) Dan sperber, Derdre Wilson,Relevance communication and
cognition.
Dan Sperber, Derdre Wilson, Meaning and Relevance.

يج���ب �أن تكون مبحثا تابعا لعلم النف�س املعريف ،حيث �إن
ت�أويل امللفوظات متج���ذر يف �آليات عامة للفهم وال�شتغال
العملي���ات املعرفية التي يعد الذهن مرك���زا لها .تتمحور
الأطروحة املركزية لـ«نظرية املالءمة» عندهما حول نقد
منوذج ال�سنن الذي هيمن على مناذج التوا�صل ،فقد بينا
مب���ا فيه الكفاية �أن الت���وا�صل بني الب����شر يعتمد �إواليتني
متفاعلت�ي�ن ومتكاملت�ي�ن ،وهما �إوالي���ة الت�سن�ي�ن و�إوالية
اال�ستنتاج .والفكرة هنا �أن امللفوظات ال حتمل املعنى �سوى
ب�صورة جزئية ،و�أنظمة معاجلة املعنى معاجلة ل�سانية يف
الذه���ن ال ت����سنن �سوى جزء من املع���اين الق�صدية؛ لأنها
تعالج املعن���ى اللغوي ب�شكل حملي وم�ستق���ل عن ال�سياق،
ولذل���ك ت�أت���ي �إوالي���ة اال�ستنتاج لإغن���اء ت�أوي���ل امللفوظ،
باالنفت���اح على املحي���ط املعريف للمتخاطب�ي�ن .فما ميكن
للت�سن�ي�ن �أو لف���ك الت�سنني الل�ساني�ي�ن �أن يبلغاه متمثل يف
متثي�ل�ات جزئية وجم���ردة وغري مكتمل���ة للمعنى ،ينبغي
�إغنا�ؤه���ا ،بت�ضمين���ات واف�ت�را�ضات .لي����س كل ما ميكن
�أن يق���ال يرم���ز بوا�سطة النظ���ام اللغ���وي ،فالت�ضمينات
واملقا�صد ال ترمزهما اللغة.
ويف ظل ه���ذا الت�صور تتحول الأقوال �إىل منبه �ضمن
منبه���ات توجد يف املحيط املع���ريف للمتخاطبني وظيفتها
�إب���راز الق����صد ،ويتمث���ل دور امل����ؤول يف ا�ستعم���ال �آليات
ا�ستنتاجي���ة للتع���رف على ق�صد امل���ر�سل .ومن املفرو�ض
�أن يك���ون هذا امللفوظ يف �سريورة �إنتاجه مالئما لل�سياق،
مثلم���ا �أن امل�ؤولني يعمل���ون جاهدين على �إنت���اج ت�أويالت
مالئمة للأقوال وا�ستبعاد الت�أويالت غري املالئمة .فمبد�أ
املالءمة مرتب���ط بالنظام املركزي للذه���ن الذي ي�شتغل
مببد�أ املردودي���ة ،والذي يعمل على �إنت���اج متثيالت تامة
للملفوظ���ات بوا�سطة اال�ستنتاج ،وه���ي متثيالت خا�ضعة
لل�سي���اق بعك����س �إوالي���ة الت�سن�ي�ن امل�ستقلة ع���ن ال�سياق.
ومبوج���ب مب���د�أ املالءم���ة ي�ستعم���ل املتخاطب�ي�ن كل م���ا
مينحه���م حميطهم املعريف من قرائن لبن���اء الفر�ضيات
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ال���واردة وامل�سهمة يف الت�أويل ال�صحيح .ويف هذا الت�صور
لي�س ال�سياق عن�صرا ثابتا ،و�إمنا يبنى ويعدل طيلة عملية
الفهم والت�أويل(((.
وبخ�صو�ص ال�شعرية املعرفية وال�سرديات املعرفية(((،
فنحن �إزاء مبحث�ي�ن نخالهما متطورين �ضمن الدرا�سات
الأدبية ،فمجموعة من ق�ضايا املبحثني ذات ارتباط وثيق
ب�إ�شكالي���ة التوا�صل الأدبي كم���ا �سنبني .فمن بني امل�سائل
التي ا�ست�أثرت باهتمام املتخ�ص�صني يف ال�شعرية املعرفية
وال�سرديات املعرفية :كيفية بناء الأذهان للتمثيل ال�سردي،
وال���دور الذي يلعبه التخييل يف حياة الفكر وتطور الذكاء
الإن����ساين ،وكيفي���ة تفعيل القرائن والبني���ات الن�صية يف
الن����صو�ص الأدبية وتن�شيطها ل�سريورات معاجلة معرفية
يف �أذه���ان ق���راء الأدب وم�ستقبلي���ه ،و�آلي���ات بناء املعنى
يف الأدب مقارنة بال����سريورات املعرفية التي يبنى بها يف
جماالت لغوية ومعرفية غري �أدبية (الإ�سقاط اال�ستعاري
و�آلية الدمج ،)...ال���دور الذي تلعبه الو�سائط (ال�سمعية
والب�صرية واللفظي���ة) يف بناء �أمناط معينة من املعاجلة
الذهني���ة لظاهرة الت�سريد وتعديلها ،ومثال ذلك املقارنة
ب�ي�ن التمثيل ال����سردي يف الرواي���ة وال�سينم���ا واملو�سيقى
وال���ر�سوم املتحركة ،وهنا يطرح م����شكل الت�سنني العربي
امل�شار �إليه �سابقا ،ويتحدد يف تقنيات ترجمة ونقل ال�سرد
من و�سيط لآخر.
ومتثل ال�شعري���ة املعرفية لكثري من الدار�سني مقاربة
جديدة ونوعية لأقط���اب التوا�صل الأدبي الثالثة :الكاتب
والن�ص والق���ارئ .من منطلق فتح اجل�سور بني الإنتاجية
باعتباره���ا �سريورات معرفي���ة تتخذ ت����شكالت وجتليات
ن�صية ،تثري الفاعلي���ة الت�أويلية لدى املتلقي .وتكمن جدة
(((
(((

 .ينظ���ر ,عب���د ال�سالم ع����شري ،عندما نتوا�صل نغ�ي�ر ،مقارب���ة تداولية معرفية
لآليات التوا�صل واحلجاج� ،ص�ص.37-33
 .نعتم���د يف هذه الفقرة على الق�ضايا التي ب�سطناه���ا يف مداخلتنا �ضمن اليوم
الدرا�سي املنظ���م بالكلية متعددة التخ�ص�صات ب�آ�سفي حول ال�سرديات وعنوان
مداخلتنا :ال�سرديات املعرفية� :آفاق جديدة لتحليل اخلطاب ال�سردي.
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ه���ذه املقارب���ة يف قدرته���ا على �صه���ر ثالث���ة منعطفات
ت�شكلت يف تاريخ الدرا�سات الأدبية:
 املنعط���ف الفينومينولوجي :ال���ذي قام على دمج بعدالن�ص مبظاه���ره البنيوي���ة الداخلية بالبع���د النف�سي
والذاتي للقراءة باعتبارها جتربة فردية وذاتية.
 املنعطف البنيوي :امل����ؤ�س�س على مو�ضعة املعنى خارجال���ذات ،م���ن خ�ل�ال البحث ع���ن قوانني بنائ���ه داخل
الن�ص.
 املنعط���ف املع���ريف :املبني عل���ى ربط البني���ات الن�صيةبالن����شاط الذهني للقراء وب�آلي���ات معاجلة املعلومات
كما تتم يف �أذهان املتلقني.
خال�صات وا�ستنتاجات:
�سعين���ا من خالل هذه ال���درا�سة �إىل تق���دمي مقاربة
ذات منحيني:
 منح���ى تاريخ���ي :توخين���ا م���ن خالل���ه ر�صد املحطاتالكربى لتطور مفهوم التوا�صل يف حقول معرفية �شتى،
مربزين خمتلف حتوالته.
 منح���ى �إب�ستمولوجي :الغر�ض من���ه تفكيك مفرت�ضاتالنظريات التي حاولت �صياغة مناذج لو�صف الن�شاط
التوا�صلي عموم���ا ،والتوا�صل اللفظي خ�صو�صا .وكان
لزام���ا لهذا التفكي���ك �أن مير عرب م�سال���ك ا�ستجالء
ال�شبكة املفاهيمي���ة التي يندرج فيها مفهوم التوا�صل،
ومتث���ل عنا�صر ه���ذه ال�شبكة دعائم الفع���ل التوا�صلي
تنظريا ومم���ار�سة .ويتعل���ق الأمر باملفاهي���م التالية:
ال�سنن -املرجع – املقام – املر�سل – املر�سل �إليه.
لق���د بينا �أن نقد ه���ذه املنظوم���ة املفاهيمية �صاحبه
ظهور مفاهيم �أخرى ،مثل مفهوم الكفايات التوا�صلية.
�إن التنظري للتوا�صل ق���د تطور يف �إطار مقاربة بينية
وعربية ،تت�أ�س�س على تفاعل العلوم وتكاملها .ولقد اغتنى
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حق���ل ال���درا�سات التوا�صلي���ة ،باندم���اج ق�ضاي���اه �ضمن
ان�شغ���االت جمموعة م���ن العلوم مث���ل التداوليات والعلوم
املعرفي���ة وحتليل اخلطاب وحتليل املحادثة...كما حاولنا
ا�ستح����ضار بع�ض امتدادات منظومة العلوم التي ا�شتغلت
عل���ى تيمة الت���وا�صل وجتلياته���ا و�آلياته���ا يف �سياق حقل
الأدب ،يف �إطار ما يعرف بالتوا�صل الأدبي.
ومنتهى القول �إن م�ستقبل الدرا�سات التوا�صلية يكمن
يف االنخ���راط يف برام���ج بحث بيني���ة وعربية ،من خالل
التموق���ع يف منظوم���ة التخ����ص�صات واملق���اوالت العلمية
اجلدي���دة ،م���ن �أج���ل جتدي���د ق�ضاياها ،واج�ت�راح �آفاق
جدي���دة لتن���اول الق�ضاي���ا الكال�سيكية للت���وا�صل ب�أدوات
علمية متجددة ،حتتاج �إىل ا�ستنبات يف املمار�سة العلمية
عندنا ،بغاية �إنتاج جيل جديد من البحوث والباحثني.
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امللخ�ص :
اال�ستماع جانب عملي مهم من جوانب اللغة ،ودرا�سته منفردًا يف الل�سانيات املعا�صرة – مع ذلك – تكاد تكون غائبة،
�إال من اجلانب املهاري و�أثره يف م�س�ألة تعليم اللغة واكت�سابها ،واجلانب الإدراكي يف علم الأ�صوات بو�صفه احللقة الأخرية
يف انتقال الكالم من املتكلم �إىل ال�سامع.
وحدود درا�سة هذا املو�ضوع – بناء على ذلك ويف غري ما �سبق  -ميكن ت�صورها يف جوانب حمددة �أهمها :اال�ستماع من
املو�سع ،ومن جوانب ل�سانيات التوا�صل ،والتل ّفظ ،والن�ص واخلطاب.
منظور الكتابة معرف ًيا ونظر ًيا ،ومن املنظور ال�صوتي ّ
ول�ضيق املقام هنا ُيقت�صر على اجلانبني الأولني فقط.
يف اجلانب الأول ن�شري �إىل ال�صور املختلفة للغة بني كونها �سمعية �أو ب�صرية �أو �إ�شارية ،و�إىل ر�أي دي �سو�سري يف اللغة املنطوقة
واملكتوبة وما كان له من �صدى و�أثر لدى كثريين خا�صة جاك دريدا وروالن بارت ،مع بيان عالقة ذلك كله باال�ستماع.
ويف اجلان���ب الث���اين ن�شري �إىل اجلانب الإدراكي لل�سمع ،ونتجاوزه �إىل مفاهي���م وجوانب �أرحب من �أهمها االتكاء على
ع���ر�ض الق�ضية �صوت ًيا من خالل ما قدمه ع���امل الأ�صوات ديفيد �أبركرومبي ( )David Abercrombieخا�صة مفهوم
ال���و�سط ال�سمعي بجانبيه :اخل�صائ�ص الإ�شارية واخل�صائ�ص اجلمالي���ة التي تتعلق بظواهر تف�ضي �إىل ما ُي�سمى باملعامل
التطريزية ،التي هي الإطار الأو�سع لهذه امل�س�ألة يف علم الأ�صوات ب�شكل عام.
الكلمات املفاتيح:
اال�ستماع – نظرية الكتابة  -علم الأ�صوات – الو�سط ال�سمعي – اخل�صائ�ص الإ�شارية – اخل�صائ�ص اجلمالية.
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Listening from the perspective of writing and the
spoken linguistics
Dr. Abdelsalam Hamed
Qatar University

Abstract

abdulsalamh@qu.edu.qa

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:
تناولتُ يف بحث متهيدي �سابق �أثر اال�ستماع يف تعليم
العربية ،وتبني يل �أنه ميكن ت�أ�سي�س نظرية يف هذا ال�ش�أن
تنطل���ق م���ن خ�صائ�ص ت���راث �أمتن���ا املتن���وع وخمزونها
ور�صيده���ا ،وما � َ
أ�ضيف �إىل ذلك يف ع�صرنا احلديث من
نظريات وتقنيات و�إمكانات.
وق���د كان من اخلطوات الأوىل الالزمة لذلك مداخل
عام���ة حتدثت فيه���ا ع���ن «اال�ستماع» من حي���ث :املفهوم
وامل�صطلح ،وتو�سيع �إطار الق�ضية من خالل الإ�شارة �إىل
�أ�صول اال�ستم���اع العربي���ة (الأ�صوات والأ�صول الن�صي���ة
والأ�صول املعرفي���ة والعلمية) ،و�صور اال�ستماع ومهاراته،
وا�ستثم���ار الفكرة منهج ًيا وتطبيقيا عل���ى درا�سة املدونة
ال�سمعية وتوظيفها يف تعليم العربية ،طب ًقا لإطار اقرتاح
حمدد(((.
�إن اال�ستم���اع جان���ب مه���م عمل���ي من جوان���ب اللغة
نعي����ش معه ومن���ار�سه يف كل كالم ننطق���ه ون�ستقبله لأنه
�أح���د وجه���ي هذا ال���كالم ،واهلل جع���ل لنا �أذن�ي�ن وجعل
لن���ا ل�سا ًنا واح���دً ا ،ولي�س من املبالغ���ة يف �شيء �أننا ن�سمع
�أكرث مما نتكلم؛ فه���ذه حقيقة علمية ،و�أمر واقعي م�سلم
ب���ه ،وكل ه���ذا يدرك���ه عامة الن���ا�س ،ويقر ب���ه الباحث
يف حق���ل درا�سة اللغة والل�سانيات ،وم���ع ذلك فاال�ستماع
–منفردًا -غائب عن الدرا�سة الكلية يف البحث الل�ساين
املعا�صر ،ويحت���اج الباحث �إىل �أن ينظ���ر مبجهر خا�ص؛
كي يرى معاجلة الباحثني والل�سانيات له كيف تكون و�أين
موا�ضعه���ا م���ن املباحث والنظري���ات والق�ضايا ،ثم يعمل
فيه���ا ر�أيه وفك���ره كي يجيب ع���ن �أ�سئلة م���ن قبيل :كيف
يك���ون ا�ستماعنا من الناحية العملي���ة؟ وما �صوره؟ ومتى
يكون؟ وما �أدلة �أهميته؟ وما الأدوار التي يقوم بها؟ ومن
الأط���راف امل�شاركون فيه؟ وكيف يت ّم���م مع الكالم دائرة
((( انظ���ر :االستماع وأثره في تعليم العربية ،مجل��ة كلية اآلداب ،جامعة طنطا،
العدد  -29يناير 2016م.

الت���وا�صل؟ وما الأمن���اط اللغوية �أو الثقافي���ة املقابلة له؟
�إىل �آخ���ر الأ�سئلة التي ميكن �أن تدور يف هذا الإطار .ويف
البحث ال�ساب���ق �إ�شارات مقت�ضبات متفرقات لهذا ،وهي
بالطبع ال تكف���ي((( .وعلى هذا الأ�سا�س تكون �أهمية هذه
ال���درا�سة التي ل�سنا يف حاجة �إىل �أن ن�ست�شهد ل�ضرورتها
وت�أكي���د دخولها يف دائرة الأبحاث الل�سانية احليوية مبثل
ق���ول جاكوب�سون« :و ُيعنى علم اللغ���ة باللغة يف مظاهرها
جمي ًع���ا؛ اللغة يف �أثن���اء العمل ،واللغة يف ط���ور االنتقال،
واللغ���ة يف ط���ور ال���والدة ،واللغة يف �أثن���اء ذوبانه���ا»(((؛
مو�ضوع���ا لعناية
لأن���ه �إذا كان���ت اللغة يف �أثن���اء ذوبانها
ً
عل���م اللغ���ة ،ف�إن ما ه���و �أدنى من ذلك وما ه���و واقع قبل
ه���ذه املنزلة �أوىل ،ومنه اال�ستم���اع؛ لأنه هو الوجه الآخر
للمنط���وق ،و�أحد وجه���ي احلدث الكالم���ي� .إذن الهدف
الع���ام الأ�سا�سي لأي���ة درا�سة جدي���دة يف ه���ذا املجال –
كم���ا �أرى  -ينبغ���ي �أن يكون :حتديد مفه���وم اال�ستماع يف
الل�سانيات احلديثة ،وبيان الغاية من وراء ذلك يف املهام
التي ميكن �أن يحققها توظيف ذلك املفهوم.
وامل�شه���ور يف درا�سة «اال�ستم���اع» لغو ًي���ا تناول���ه على
م�ست���وى امله���ارة يف ق�ضية تعليم اللغ���ة واكت�سابها ،ولي�س
ه���ذا م���ا نق����صده هنا ،و�أم���ا درا�ست���ه من الوجه���ة التي
حددناه���ا ،ف�أقرب الإجنازات العلمي���ة املعتربة امل�شهورة
و�أكرثه���ا �صلة بهذا – يف حدود معرفتي  -كتاب �أ�ستاذنا
الدكت���ور �سع���د م�صل���وح (درا�سة ال�سمع وال���كالم) (((،
وق���د �صرف العناي���ة فيه �إىل درا�سة ال���كالم وال�سمع من
((( كان من الإرها�صات الأوىل � ً
أي�ضا مليالد فكرة بحثنا هنا (اال�ستماع يف الل�سانيات
املع���ا�صرة) حم���ا�ضرة يل يف املنت���دى البحث���ي لق�سم اللغ���ة العربي���ة من كلية
الآداب والعل���وم بجامعة قطر بعنوان« :مفهوم اال�ستماع بني الرتاث والل�سانيات
املع���ا�صرة ،نحو نظرية عربي���ة لال�ستماع» وذلك بتاري���خ  .30/12/2015وكان
ن�صي���ب الل�سانيات املعا�صرة م���ن ذلك �إ�شارات عامة حم���دودة ورد بع�ضها يف
املدخل اخلا�ص باملفهوم وامل�صطلح يف �أول الف�صل ال�سابق .واملحا�ضرة من�شورة
على اليوتيوب ،وهذا رابطها:
https://www.youtube.com/watch?v=7L2Irq6OFaI

((( �أ�سا�سيات اللغة ،لرومان جاكوب�سون وهالة موري�س ،ترجمة �سعيد الغامني (كلمة،
�أبو ظبي ،واملركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء (ط.107:)2008-1
((( عامل الكتب ،القاهرة.1980 ،
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خ�ل�ال التع���رف �إىل ماهيتهم���ا وبيان املراح���ل التي مير
به���ا احلدث اللغوي املنطوق من���ذ �أن يكون فكرة يف ر�أ�س
مفهوم���ا لدي ال�سام���ع ،مع بيان
املتكل���م عل���ى �أن ي�صبح
ً
املفاهي���م وامل�صطلح���ات والأ�شكال التو�ضيحي���ة والأمثلة
التحليلي���ة املعتم���د يف بع�ضه���ا عل���ى الأجه���زة ال�صوتية
احلديثة ،وحدود هذه الدرا�سة املتميزة عن غريها – كما
ه���و وا�ضح – اجلم���ع بني درا�سة ظواهر الكالم وال�سمع ،
�إىل جان���ب �ضم �شت���ات م�سائلهما وا�ستبان���ة عالقاتهما،
وذل���ك من عل���وم فيزي���اء ال����صوت والت�شري���ح ووظائف
الأع�ضاء وعلم النف����س الفيزيائي .وبناء على هذا نقول:
�إن درا�ستن���ا ووجهتن���ا يف بحثنا ه���ذا خمتلفة عن درا�سة
�أ�ستاذنا الدكتور �سعد للأ�سباب الآتية:
 الأول :رغم كون ال�سمع جام ًعا بني الدرا�ستني ،فالوجهةخمتلف���ة؛ لأن درا�سة الدكت���ور �سع���د جامع���ة «للكالم
وال�سم���ع» ،والعناية بالكالم هي الأكرث ،وتق�سيم �أبواب
الكتاب وتوزيع حماوره ي�ؤكدان هذا ،و�أما درا�ستنا فهي
موجه���ة �إىل «اال�ستماع» قل ًبا وقال ًب���ا وال ي�أتي احلديث
عن «الكالم» �إال بالتبعية.
 الث���اين« :ال�سمع» عن���د الدكتور �سعد يق���ف عند حدودالإدراك اللغ���وي الأ ّويل ومت���ام و�صول ر�سال���ة املتكلم.
�أم���ا يف بحثن���ا فال�سمع يتجاوز جان���ب الإدراك �إىل ما
هو �أبعد من ذلك نظر ًيا واجتماع ًيا وثقاف ًيا حتى ي�صل
�إىل م�ست���وى اخلط���اب .ولذل���ك كان امل�صطل���ح الذي
تبنيناه هو «اال�ستماع» من �أجل داللته الأو�سع املعروفة،
مع قدر من التجاوز عند ا�ستخدامنا له باملعنى ال�ضيق
(ال�سمع) يف جمال الأ�صوات.
 الثال���ث :املنه���ج خمتلف ،فمنهج �شيخن���ا منهج �صوتيت�أ�سي�سي جامع لكل ما يت�صل بعلم الأ�صوات العام من
فيزياء وت�شريح ووظائف �أع�ضاء� ،أما املنهج لدينا فهو
منهج ا�ستك�شايف ت�أ�صيلي ي�ستمد مادته من النظريات
الل�سانية املختلفة ذات ال�صلة.
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وبن���اء على هذا تك���ون احلدود العام���ة لبحث م�س�ألة
اال�ستم���اع بهذا املنحى – فيما يبدو ويف غري ق�ضية تعليم
اللغة واكت�سابها -حم�صورة يف املقام الأول يف تناوله من
اجلوانب الآتية:
 -1من منظور الكتابة معرف ًيا ونظر ًيا.
 -2من املنظور ال�صوتي.
 -3من منظور التوا�صل.
 -4اال�ستماع ول�سانيات التلفظ.
 -5اال�ستماع ول�سانيات الن�ص واخلطاب.
ول�ضيق املقام وطول الفكرة �سنختار من هذه اجلوانب
هنا اجلانب�ي�ن الأولني فقط :اال�ستماع من منظور الكتابة
معرف ًي���ا ونظر ًي���ا ،وم���ن املنظ���ور ال�صوت���ي �أو ل�ساني���ات
املنط���وق .على �أن ن���دع اجلوانب الثالث���ة الأخرى جلولة
بحثية �أخرى منا�سبة.
� اً
أول-اال�ستم��اع م��ن منظ��ور الكتاب��ة معرف ًيا
ونظر ًيا:
نق����صد بذل���ك بي���ان �ش�أن اال�ستم���اع يف �ضوء نظرية
الكتاب���ة وما يرتب���ط بها من املقارنة بينه���ا وبني الكالم،
وما لذل���ك من �صلة بتطور نظ���رة الل�سانيات �إىل عن�صر
اال�ستماع .وت�سل�سل امل�س�ألة هنا ي�أتي من ارتباط اال�ستماع
باملنط���وق ،واملنطوق يقابل املكتوب و ُيقا َرن بينهما كث ًريا،
ولذا ُتع��� ّد املقارنة بني الكتابة والنطق م���ن �أ�شهر م�سائل
نظرية الكتاب���ة و�أدبياتها ،ومن ق�ضايا املداخل العامة يف
الل�سانيات .ب���ل �أحيا ًنا تت�سع دائرة املقارنة لت�شمل املرئي
�أي ً
����ضا على هذا النحو« :يثري ال���كالم االنتباه� ،أما املرئي
فهو يقت�ضي االنتباه� .أذلك لأن ال�سمع مفتوح دائ ًما ومه ّي�أ
�سلبي �أكرث من النظر؟
للتحري�ض والإثارة؟ �أم لأن ال�سمع ّ
ن�ستطي���ع ب�شكل طبيعي �أن نغم�ض العيون و�أن نلهي النظر
ب�أكرث مما ن�ستطيع االمتناع عن ال�سماع .كان هذا الو�ضع
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الطبيع���ي يف الب���دء ه���و و�ضع الر�ضي���ع ،يج���ب �أال نن�سى
ذلك»((( .من �أجل هذا ُو�صفت لغة الكالم ب�أنها لغة �سمعية
يف مقاب���ل اللغة الب�صرية (لغ���ة الكتابة) واللغة الإ�شارية
�أي لغ���ة الإ�شارة عند ال����صم �أ ًيا كان منطها ونوع رمزها.
ورغم حتقي���ق الكتابة واالنطباع���ات الب�صرية �إجنازات
قيم���ة «على م���دى �ألفي عام عل���ى يد الإن����سان بح ًثا عن
لغة تتالءم واحتياجات���ه ال�شخ�صية ،مل ت�شكل يف املا�ضي
�أو يف احل���ا�ضر �سوى �أداة تكميلي���ة على م����سرية الإدراك
ال�سمع���ي ذات الأهمية التي ال ميكن �أن مياري فيها �أحد.
ال�صم و�أ�صحاب ال�سم���ع الثقيل ،ترتفع �أ�سهم
يف ح���االت ُّ
ه���ذه التكملة الب�صري���ة كلما اختف���ت �أو انعدمت البقايا
ال�سمعي���ة .وبع�ض من به���م �صمم ي�صل���ون �إىل حالة من
الكمال مده����شة حني ي�صبح الأمر متعل ًقا برتجمة حركة
ال�شفاه ال�صادرة عن املتكلمني .ولكن مثل هذا الأمر لي�س
�سوى �صورة غري طبيعية ال�ستيعاب �شكل لغوي ال ُيد َرك �إال
ع���ن طريق ال�سماع»((( .وبن���اء على هذا ال بد من الإقرار
ب����أن الإعاق���ة اللغوية عن���د الأ�صم تُع ّد �أخط���ر منها عند
الأعم���ى؛ لأن الأمر يقت�صر عنده عل���ى ا�ستبدال �أبجدية
برايل باحل���روف الطبيعية العادية ،واالت����صال ال�شفوي
ال م����سا�س به� .أما الأ�صم فه���و يحاول �أن يعو�ض التوا�صل
ال�شف���وي ال�سمع���ي املفقود بلغ���ة الإ�شارة ،و�أ�شهر �صورها
لغ���ة (� )Ameslanأو ( ،)ASLوهي تع���د ثالث �أ�شهر
لغ���ة غري �إجنليزي���ة م�ستعمل���ة يف �أمريكا بع���د الإ�سبانية
والإيطالية(((.

ا�ستُخدم���ت لتمثي���ل املنطوق – فهي ال مت���ت �إىل النظام
الداخل���ي للغ���ة ب�صل���ة وتطم����س املع���امل احلقيقي���ة لها؛
ولهذا ف�ضل م���ادة الكالم �أو اللغ���ة ال�شفهية عليها ،وقال
�إن الأ�سل���وب الأمث���ل ل���درا�سة اللغ���ات احلي���ة ه���و و�ضْ ع
نظ���ام ل�ل��أ�صوات يح����صل علي���ه الباحث م���ن املالحظة
املب���ا�شرة للكلم���ة املنطوق���ة ((( ،وم���ن �أجل ه���ذا ُوجدت
الكتابة ال�صوتية .ويف ر�أينا �أن املالحظة املبا�شرة للكلمة
املنطوق���ة ال ميك���ن �أن تنف�صل بحال ع���ن مفهوم ال�سمع.
ه���ذه ملحوظ���ة �أولي���ة �أ�سا�سي���ة ال ب���د �أن تُ�سج���ل هنا يف
معاجلتنا للمو�ضوع.
لق���د كانت هذه النظ���رة الإق�صائي���ة للكتابة من دي
�سو�سري وغ�ي�ره حمل �سج���ال �أخذ بعدً ا معرف ًي���ا وفل�سف ًيا
ممن �أتوا بعده ،وممن ا�ستنفرهم هذا ّ
منظر علم الكتابة
ج���اك دري���دا (2004-1930م) يف كتاب���ه الذي يحمل
هذا العن���وان .لقد ج���ادل دي �سو�سري يف �آرائ���ه ال�سلبية
بالزي التن ّكري ،كما حاجج
ع���ن الكتابة التي ع ّدها �أ�شبه ّ
ج���ان جاك رو�سو يف ر�سالته ع���ن �أ�صل اللغات ،حيث قال
�إن الإن����صات ينبغي �أن يك���ون �إىل �صوت الطبيعة وحده.
وع ّمم دريدا احلجاج لي�شمل النظرة التاريخية الفل�سفية
العامة التي �سادت �أوروبا ،وكانت تف�ضل النطق وال�صوت
وتعدهم���ا احل����ضور والق���وة واحلري���ة وتخت���زل الوجود
فيهم���ا((( ،بل �إن���ه ر�أى �أن قيمة اخت�ل�اف العالمات التي
�أعلى من �ش�أنها دي �سو�سري ،ميكن �أن تُط ّبق على الكتابة
و ُيكت�شف من خاللها مت ّيزه���ا و�أهميتها ،م ّدع ًّيا ب�أن كون

�إن دي �سو�سري– وه���و رائد البنيوي���ة و�أبو الل�سانيات
املع���ا�صرة -نظر �إىل الكتابة بارتي���اب ،ور�أى �أنها – و�إن

(((

((( يف عل���م الكتاب���ة ،جلاك دري���دا ،ترجمة وتقدمي �أنور مغي���ث ومنى طلبة (املركز
القومي للرتجمة – القاهرة – ط.433 )2008 - 2
((( انظ���ر :مدخ���ل �إىل الل�سانيات ،ت�أليف برتيل مالربج ،ترجمة ال�سيد عبد الظاهر
(املركز القومي للرتجمة – القاهرة – ط .38 )2010 -1
((( انظ���ر :ال�ساب���ق  ،97، 98ومعرف���ة اللغ���ة ،ت�أليف جورج ي���ول ،ترجمة د .حممود
فراج عبد احلميد (دار الوفاء لدنيا لطباعة والن�شر – الإ�سكندرية – )1999
.502

(((

انظر :علم اللغة العام ،لفردينان دي �سو�سري ،ترجمة الدكتور يوئيل عزيز (دار
الكت���ب للطباعة والن����شر – جامعة امل���و�صل –  ،55 -42)1988وانظر � ً
أي�ضا:
النظري���ات الل�ساني���ة الكربى ،من النح���و املقارن �إىل الذرائعي���ة ،ملاري �آن بافو
وج���ورج �إليا �سرفات���ي ،ترجمة حممد ال���را�ضي (املنظمة العربي���ة للرتجمة –
ب�ي�روت – ط .115 )2012 – 1ولي�س معنى ما نقلناه عدم وجود نظرة �سلبية
لل���كالم ل���دى دي �سو�سري؛ لأن هذه النظرة قائمة يف تفريق���ه امل�شهور بني اللغة
والكالم؛ �إذ جعل اللغة – وهي املخزون اللغوي يف الذهن اجلمعي  -هي �صاحبة
توجه �إليه يف ال���درا�سة الل�سانية .انظر :علم
املزاي���ا التي جتعلها هي الأ�صل واملُ ّ
اللغة العام .33، 32
انظر :يف علم الكتابة جلاك دريدا .324
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متام���ا ،و�أن الكالم
الكتاب���ة ال�صوتي���ة دقيق���ة و�صوتي���ة ً
���ي ب�أكمل���ه قول يف مو�ضع �شك من وج���وه كثرية (((.
�سمع ّ
ولأن ق�ضي���ة الكت���اب الأ�سا�سي���ة هي «الكتاب���ة» وما تثريه
من ت�أمالت ح���ول حا�سة الب�صر التي تتفاعل معها ،جند
ن�صو�صا مهمة كث�ي�رة ال تكاد حت�صى ت�صلح �شواهد
في���ه
ً
لق�ضيتن���ا هن���ا� ،أي «اال�ستم���اع» وما يرتبط ب���ه من نطق
وكالم وح���ا�سة؛ وذلك لأن املقارنة منعقدة فيه دائ ًما بني
هذين الطرفني .و�سنكتفي بهذه الأمثلة:
( �أ ) فعن �ضرورة عدم �إق�صاء لغة الكتابة يقول« :ينبغي
على علم ال�صوتيات �أن يتخلى عن كل متييز جذري
بني ال���كالم والكتاب���ة؛ فيتخ ّلى بذل���ك ال عن نف�سه
بو�صفه عل ًما ،ولكن عن نزعة متييز ال�صوت ...وما
يق��� ّر به جاكوب�سون بهذا اخل�صو�ص يهمنا كث ًريا يف
هذا املقام :في�ض اللغة املتك َّلم���ة ،امل�ستم ّر فيزيائ ًيا
ي����ؤدي يف الأ�صل �إىل مواجهة ب�ي�ن نظرية االت�صال
وو�ضع بال���غ التعقي���د  ...ولي����س احل���ال كذل���ك مع
العنا�صر اخلف ّية التي تقدمها اللغة املكتوبة»(((.
(ب) وحتت عنوان «مدخل �إىل ع�صر رو�سو» ،ذكر النقل
الآت���ي عن التقابل بني الكالم وال�سمع ،والتقابل بني
الكالم (الأ�صوات) والب�صر« :لنا ع�ضو يجيب على
ال�سمع (هكذا) وهو ال�صوت ،ولي�س لنا ع�ضو يجيب
على الب�صر ،وال ت�صدُر عنا الألوان كما ت�صدر عنا
الأ�صوات ،وه���ذه و�سيل���ة �إ�ضافي���ة لرتبي���ة احلا�سة
الأوىل بتدري���ب الع����ضو ال�سال���ب والع����ضو املوجب
�أحدهما مع الآخر� .إميل .(((»Emile
(جـ) وعن املقارن���ة بني لغة الإمياء املعتمدة على الب�صر
ولغ���ة ال���كالم املعتم���دة عل���ى ال����صوت – نقل هذا
(((

انظر :خم�سون مفك ًرا �أ�سا�س ًّيا معا�ص ًرا :من البنيوية �إىل ما بعد احلداثة ،جلون

(((
(((

.225-222 )2008يف علم الكتابة جلاك دريدا.158 :
ال�سابق.215 :

لي�شت���ه ،ترجمة د .فاتن الب�ست���اين (املنظمة العربي���ة للرتجمة-بريوت – ط1
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ال���كالم« :وعل���ى الرغ���م م���ن �أن لغة الإمي���اء ولغة
ال�صوت طبيعيتان على ح���د �سواء ،ف�إن لغة الإمياء
�أ�سه���ل و�أق���ل اعتمادًا عل���ى اال�صط�ل�اح؛ ذلك لأن
الأ�شياء التي جتذب �أب�صارنا �أكرث من الأ�شياء التي
تنوعا من
جت���ذب �أ�سماعنا .كم���ا �أن ال�صور �أك�ث�ر ً
الأ�صوات ،بل �أكرث قدرة على التعبري»(((.
�إن هذه الن�صو�ص و�أمثالها -رغم �أنها متثل ملحوظات
فل�سفي���ة وت�أم�ل�ات عام���ة يف جم���ال مقارن���ة خ�صائ�ص
الكتابة بغريها – لها قيمتها اللغوية وال�سيميائية يف بيان
جوانب مهم���ة تتعلق بال�سمع واال�ستم���اع ،ويجب �أن تكون
حمل نظر واعتبار فيهما.
ر�أي بارت:
وكم���ا كان لدريدا تنظ�ي�ر ت�أ�سي����سي يف الكتابة ،كان
للناقد ال�سيميائي روالن بارت (1980-1915م) ُ�سهمة
يف ه���ذا ،خ���ا�صة يف كتابه «ه�سه����سة اللغ���ة» الذي حاول
فيه �أن ي���ر�سى هذا املفهوم املتعلق بال����صوت واال�ستماع،
وق����صد به – على وجه املج���از واال�ستعارة – �صوت اللغة
اخلافت املنتظم لق�شعريرة املعنى �أو �آلة الداللة ال�صادرة
يف الأ�صل من فعل الل����سان والكتابة .وهذا املفهوم مثايل
وهو ي�شري �إىل �صوت حمدد لكنه غري ممكن((( .و�إ�ضافة
�إىل ذلك �أ�شار بارت �إىل مفهوم �آخر هو «انفجار ال�سمع»،
وق�صد به �صدى االنق�سام اللغوي املتمثل يف تعدد م�ستويات
ا�ستعم���ال اللغة داخ���ل املجتمع الواح���د والدولة الواحدة
ب���ا�سم الدميقراطية واالجتاه �إىل ثقافة اجلماهري ،حيث
�إن ه���ذا يعطينا �صورة داخلية حل���رب اللغات وي�شطر كل
فرد بالن�سبة �إىل نف�سه ،ويكون ل�سان حاله« :عندما �أجنح
ف�أتكل���م لغة واح���دة َطوال يوم���ي ،فكم من لغ���ة خمتلفة
�أج���دين م�ضط��� ًرا �أن �أ�ستقبل! ثمة لغ���ة زمالئي ،و�ساعي
(((
(((

ال�سابق.430 :
انظر :ه�سه�سة اللغة ،لروالن بارت ،ترجمة الدكتور منذر عيا�شي (دار نينوى –
دم�شق – ط.119-115 )2015 - 1
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الربيد ،وطالبي ،وكذلك لغة املع ّلق الريا�ضي يف املذياع،
ولغة الكات���ب الكال�سيكي الذي �أقر�ؤه م����سا ًء .ولقد يعني
هذا �أن امل����ساواة بني اللغة التي نتكل���م و(بني) تلك التي
ن�سمع �إمنا هو وهم يتوهمه الل�ساين»((( ،ويف هذا الت�شتت
اللغوي ي�صبح املفقود هو «تالقي الكالم وال�سمع» خا�صة
املوحد
بالن�سب���ة لأبن���اء املجتمع الغرب���ي املنق����سم بلغاته َّ
بثقافت���ه ((( .وم���ن �أج���ل هذا نظ���ر ب���ارت �إىل «الكتابة»
بو�صفه���ا قيمة ون�س ًقا ينبغي احلف���اظ عليه والدفاع عنه؛
ً
افرتا�ضا يف �صورتها املثالية -لي�ست منق�سمة مثللأنها
لغة الكالم امل�سموعة(((.
�إن ه���ذا يعن���ي �أن ب���ارت كان م�شغ���ولاً بالدف���اع عن
الكتابة ،من منطلق مذهبه يف علم العالمات �أو ال�سيمياء،
و�أن ذل���ك دفعه �إىل مقارنتها بالكالم .وقد كان من �أوجه
ذل���ك �إ�شارته �إىل وجود منطني لل�سانيات ،هما :ل�سانيات
ال���كالم ال�صوت���ي ،ول�ساني���ات الأث���ر املكت���وب .وهذا يف
احلقيقة – كما ر�أى  -ي�ؤدي �إىل التناق�ض؛ لأن الل�سانيات
ال تعالج من الناحي���ة العملية �إال الكتابة ولغة اجلملة ،مع
�أنها تزع���م �أن ال�شكل ال�شرعي للغة ه���و الكالم((( .ومن
نتائج مقارنة بارت ب�ي�ن الكتابة والكالم � ً
أي�ضا �أن الكتابة
فوق امل���كان لأنها لي�ست يف حاجة �إىل ح ّيزه ،و�أنها �إبطال
جزئ���ي لأفخ���اخ احل���وار ،وذل���ك يف مقاب���ل �أن املحادثة
بح�ضور �أطرافها املادي تنجز ما ال تنجزه الكتابة(((.
�إذن �أه���م ما قدمه بارت يف �أم���ر الكتابة بالن�سبة لنا
مفهوم «انفجار ال�سم���ع» والدفاع عن الكتابة لأنها لي�ست
منق�سم���ة كالكالم ،ومتايزها ب�سم���ة عدم التحيز املكاين
ومتاي���ز املحادث���ة ب�سمة الإجن���از الزائ���د ،والإ�شارة �إىل
�إ�شكال ثنائي���ة الكتابة والكالم بالن�سب���ة �إىل الل�سانيات.
(((
(((
(((
(((
(((

ال�سابق.136، 135 :
انظر :ال�سابق .136
انظر :ال�سابق .158
انظر :ال�سابق .183
انظر :ال�سابق .460 ، 451، 164

و�إن حل هذا الإ�شكال يف ر�أيي ميكن �أن يكمن فيما �سنبينه
بعد من �ضرورة الأخذ مببد�أ «الو�سط» عند �أبركرومبي.
�إن النظ���رة الل�ساني���ة االجتماعي���ة املع���ا�صرة �إىل
ثنائية اللغ���ة املكتوبة واللغة املنطوقة خمتلفة عن التناول
التقلي���دي ال����صارم ال���ذي كان ينظ���ر �إىل اخل�صائ����ص
ال�صوري���ة للغ���ة؛ والتغ�ي�ر ال���ذي حدث يف ذل���ك متثل يف
�أن النظ���رة �إىل امل�س�أل���ة �صارت ت���دور يف فل���ك �أك�ب�ر هو
اخلطاب واملم���ار�سات االجتماعية للغة والق���وى امل�ؤثرة،
وه���ذه كله���ا مرتبطة ب����أ�شكال الكتابة املختلف���ة وال�سياق
واملحادث���ات واحل���وار((( .وي����ش ّكل جم���ال الرتبي���ة �أهم
�سياق���ات العالقة بني الكتابة والكالم ،وي�ضاف �إىل ذلك
وجود هذه الق�ضية يف امل����ؤ�س�سات � ً
أي�ضا ،ومن �أمثلة ذلك
(((
ب���روز مفهوم اال�ستم���اع يف جمال الق����ضاء وغريه  .بل
�إن���ه �صار هناك �إح����سا�س ب�أن زمن ت�أث���ر املتحدثني بلغة
الكتاب���ة ق���د ولىّ ؛ لأن القي���م الثقافية املع���ا�صرة �صارت
تعل���ي كث ًريا م���ن قيم���ة التخل�ص م���ن الطاب���ع الر�سمي،
والنهج املهيمن الآن هو التح���ول �إىل غلبة �أ�شكال الكالم
أمنوذجا قوي الت�أثري
املنط���وق وما ي�شبهه .واملحادثة تُع ّد � ً
يف ه���ذا االجت���اه ((( .ولذل���ك يقدم نورم���ان فريكلف يف
�إط���ار نظرية لغوية اجتماعية ثالثية الأبعاد عن اخلطاب
تنظ�ي�را وتطبي ًقا ،وي�شري �إىل
مفه���وم «ا�ستهالك الن�ص»
ً
�صور خمتلفة لذلك ،تت�أث���ر بكيفية �أداء الن�صو�ص ومدى
ُ�سجل ،كما تختلف بطبيعة
ُ�سجل �أو ال ت ّ
�أهميتها ،وكونه���ا ت ّ
توزيعه���ا و�إع���ادة �إنتاجها واخت�ل�اف جمهورها من حيث
كونه مبا�ش ًرا �أو غري مبا�شر(((.

((( انظر :دليل ال�سو�سيول�سانيات ،حترير فلوريان كوملا�س ،ترجمة د .خالد الأ�شهب
ود .ماجدول�ي�ن النهيبي (املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط) 2009- 1
.399 ،398 ،358-335
((( انظر :ال�سابق .397 - 388
((( اخلطاب والتغري االجتماعي ،لنورمان فريكلف ،ترجمة د .حممد عناين (املركز
القومي للرتجمة-القاهرة -ط.253 ،252 )2015-1
((( انظر :ال�سابق .105 ،104
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ثان ًيا -اال�ستماع من املنظور ال�صوتي:
الأ�صوات يف الل�ساني���ات النظري���ة مب�ستوييه���ا :عل���م
الأ�صوات الع���ام �أو الأ�صوات النطق���ي ()phonetics
وعل���م الأ�صوات الت�شكيل���ي �أو عل���م النظ���م ال�صوتي���ة
( – )phonologyال ُتت����ص َّور �إال بوجود طرفني :متكلم
م�سموعا؛ و�إن هذا
و�سامع ،وال يعطي لل�صوت قيمة �إال كونه
ً
وا�ضحا يف نظ���رة دي �سو�سري الثنائية �إىل الفونيم
ليبدو
ً
– وهو من مفاهيم علم النظم ال�صوتية -عند حتديده
وتعريف���ه ،من منطلق كون���ه حد ًثا منطو ًق���ا �أولاً
م�سموعا
ً
ثان ًيا ،وال ي�ستقل بوجوده الع�ضوي عن �أثره ال�سمعي الذي
يحدث���ه عند املتلق���ي((( .ويت����ضح ذلك �أي ً
����ضا من خالل
فكرة الدائرة الكالمية التي �أ�شار �إليها دي �سو�سري ،وهي
حتتاج – على الأقل � -إىل �شخ�صني كالهما يتحدث �إىل
الآخ���ر ،ومع افرتا�ض بدء ال���كالم من ال�شخ�ص (�أ) ف�إن
«الفك���رة املعينة تثري ال����صورة ال�صوتية التي ترتبط بها:
وه���ذه الظاهرة ال�سيكولوجية تتبعه���ا عملية ف�سيولوجية:
�إذ ي���ر�سل الدم���اغ �إ�شارة منا�سبة لل����صورة �إىل الأع�ضاء
امل�ستعملة لإنتاج الأ�صوات ،فتنتقل املوجات ال�صوتية من
ف���م ال�شخ�ص (�أ) �إىل �أذن ال�شخ����ص (ب) وهذه عملية
فيزيائية حم�ضة ،ثم ت�ستمر الدائرة عند ال�شخ�ص (ب)
ولك���ن ب�أ�سلوب معكو�س� ،إذ ت����سري الإ�شارة من الأذن �إىل
الدماغ ،وهو �إر�سال ف�سيولوج���ي لل�صورة ال�صوتية :ويتم
يف الدم���اغ الرب���ط ال�سيكولوجي بني ال����صورة والفكرة،
ف����إذا تكلم ال�شخ�ص (ب) بد�أ فعل جديد من دماغه �إىل
دم���اغ ال�شخ����ص (�أ) متب ًعا خط ال�سري نف����سه الذي �سار
في���ه الفع���ل الأول وم���ا ًّرا باملراح���ل نف�سه���ا»((( .وكما هو
وا�ضح ،ه���ذه الدائرة منها ما ه���و خارجي – وهو انتقال
ال����صوت من فم املتكل���م �إىل �أذن ال�سام���ع ،ومنها ما هو
داخلي وهو ما �سوى ذلك ،وكل الأ�شياء الفعالة يف اجلزء
(((
(((

انظر :الل�سانيات ،املجال والوظيفة واملنهج ،للدكتور �سمري ا�ستيتية (عامل الكتب
احلديث ب�إربد وجدارا للكتاب العاملي بع ّمان – ط2008 – 2م) .67 ،61
علم اللغة العام ،ت�أليف دي �سو�سري.30 :
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ال�سيكولوجي من الدائ���رة تقوم بدور التنفيذ ،ويرمز لها
ب���ـ ( )c-sاخت����صا ًرا ( ،)concept -soundو�أم���ا كل
الأ�شي���اء غري الفعالة فهي تقوم ب���دور اال�ستقبال ،و ُيرمز
�إليها بـ ( )s-cاخت�صا ًرا لـ (.((()concept -sound
ويلخ�ص الدكت���ور �سعد م�صلوح ه���ذه امل�س�ألة بقوله:
«ويتب�ي�ن لنا مم���ا �سب���ق �أن مراحل نقل الر�سال���ة اللغوية
بوا�سطة الكالم تت�ضمن �أربعة م�ستويات �أ�سا�سية تتعاقب
ثالثة منها عند املتكلم على النحو التايل:
�أولاً  :امل�ستوى اللغوي.
ثان ًيا :امل�ستوى الع�صبي.
ثال ًثا :امل�ستوى الف�سيولوجي.
�أما لدى ال�سامع فينعك�س الرتتيب والتعاقب بني هذه
امل�ستويات لي�صري:
�أولاً  :امل�ستوى الف�سيولوجي.
ثان ًيا :امل�ستوى الع�صبي.
ثال ًثا :امل�ستوى اللغوي.
�أما امل�ستوى الرابع – وهو امل�ستوى الفيزيقي – فيمثل
مرحلة و�سطى ما بني التكل���م وال�سماع� ،أو بعبارة �أخرى،
 م���ا بني الإر�سال واال�ستقب���ال – حيث يتم نقل الر�سالةاملنطوقة لت�صبح ر�سالة م�سموعة»(((.
�إن ه���ذه العملية مبراحلها املختلف���ة تتحول بتنفيذها
من جميع �أفراد املجتمع م���ن عمليات فردية متكررة �إىل
عملي���ة اجتماعية� ،أي �إىل لغة ،وم���ا يعنينا من ذلك فيما
يتعل���ق بال�سم���ع �أن اللغة – كما ذك���ر دي �سو�سري  -يوجد
جزء منها يف امل�سموع من الدائرة الكالمية ،حيث ترتبط
ال�صورة ال�سمعية بالفكرة ،ويبقى لل�سمع دوره مع افرتا�ض
ً
حمتفظ���ا باللغة �إذا كان
فقد الإن����سان للكالم ،لأنه يظل
ي�ستطيع فهم الإ�شارات ال�صوتية التي ي�سمعها(((.
(((
(((
(((

انظر :ال�سابق .31
درا�سة ال�سمع والكالم ،للدكتور �سعد م�صلوح .15 ،14
انظر :علم اللغة العام لدي �سو�سري .33
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وا�ضح���ا ال ب���د من حتري���ر فهم
ولك���ي يك���ون الأم���ر ً
م�صطل���ح مهم هن���ا ه���و م�صطل���ح «ال����صورة ال�صوتية
�أو ال�سمعي���ة» ( ،)sound-imageفه���ذا املفه���وم ه���و
نف�سه عن���د دي �سو�سري مفهوم الدال الذي يقابل املدلول
وجمموعهم���ا ه���و الدالل���ة؛ فالدالل���ة عن���ده ال تربط بني
ال�شيء اخلارج���ي واال�سم ،و�إمنا بني الفك���رة �أي املدلول
وال���دال ،وه���و ال�صورة ال�صوتي���ة �أو ال�سمعي���ة ،وهو لي�س
ال�صوت املادي ،بل هو االنطباع �أو الب�صمة النف�سية التي
ترتكه���ا �أ�صوات الكلم���ة يف احلوا�س .ويزي���ل دي �سو�سري
اللب�س يف ذلك بقول���ه�« :إن الطبيعة ال�سيكولوجية لل�صور
ال�صوتي���ة ،ت�صب���ح وا�ضح���ة عن���د مالحظتن���ا لل�ساننا.
فنحن ن�ستطي���ع �أن نتكلم �إىل �أنف�سنا �أو نتلو ق�صيدة ،من
غ�ي�ر �أن نح���رك �شفاهنا .وملا كنا نع��� ّد الكلمات املوجودة
يف لغتن���ا �صو ًرا �صوتي���ة ،وج���ب جتن���ب ا�ستخ���دام لفظة
«الفونيم���ات» الت���ي تت�ألف منه���ا الكلمات .فه���ذه اللفظة
الت���ي توحي بفعالية �صوتية ال ي����صح ا�ستخدامها �إال عند
احلديث عن الكلمة املنطوق بها� ،أي عند �إخراج ال�صورة
الداخلي���ة �إىل الواق���ع يف احلدي���ث»((( .وم���ن �أج���ل هذا
كان���ت الداللة يف هذا الت����صور عملي���ة �سيكولوجية .و�إن
هذا التمحي����ص يف اجلانب غري املادي لل�صورة ال�سمعية
مه���م للغاي���ة؛ لأن���ه عل���ى �أ�سا�س منه يج���ري التمييز بني
«الأ�صواتيات»(علم الأ�صوات املادي) ،و»ال�صواتة» (علم
ال�صورة ال�صوتية)(((.
و�إذا كن���ا قد �أ�شرنا منذ قلي���ل �إىل تق�سيم ثنائي لعلم
الأ�صوات ،فثم���ة تق�سي���م �آخ���ر ثالث���ي له يراع���ي النظر
�إىل ت�ضم���ن �أحداث ال���كالم لن�شاط املُن ِت���ج �أو املُ�ستق ِبل،
يف �إط���ار عملي���ات ال���كالم املخرجي���ة وما يتعل���ق مبادته
الفيزيائي���ة ثم م���ا يرتبط بنقله���ا و�إدراكه���ا ،وعلى هذا
((( ال�ساب���ق .85 :وم���ن اجلدي���ر بالذكر هنا �أن دريدا يف دفاع���ه عن الكتابة وربطه
له���ا مب�س�ألة النظرة �إىل الوجود ،وظف هذه الفكرة عند �سو�سري وربطها بفكرة
«الإرجاء» عنده ،انظر :يف علم الكتابة .150 ،149
((( انظ���ر :النظري���ات الل�ساني���ة الكربى ،من النح���و املق���ارن �إىل الذرائعية ،ملاري
وجورج .118

جند� :أولاً  :علم الأ�صوات املخرجي �أو ال�صوتيات النطقية
( )articulatory phoneticsال���ذي يهت���م ب���درا�سة
�أحداث الكالم وت�صنيف الأ�صوات وفق ميكانيكيات النطق
التي ُي َظنّ �أنها تنتجها ،وثان ًي���ا :علم الأ�صوات الفيزيائي
�أو ال�صوتي���ات الفيزيائي���ة ()acoustic phonetics
وجمال���ه م���ادة ال���كالم الطبيعي���ة املتحقق���ة يف �صورة
موجات �صوتية تنتقل عرب الهواء من املتكلم �إىل ال�سامع،
وثال ًث���ا :عل���م الأ�صوات ال�سمع���ي �أو ال�صوتي���ات ال�سمعية
( )auditory phoneticsومو�ضوع���ه درا�سة �أ�صوات
ال���كالم من حي���ث الطريقة الت���ي يتم بو�ساطته���ا �إدراك
الأ�صوات ومتييزه���ا من خالل �أذن ال�سامع ودماغه .لكن
من بني هذه الفروع الثالثة يربز علم الأ�صوات املخرجي
(ال�صوتي���ات النطقي���ة) بو�صف���ه �أكرثها �شه���رة و�أبلغها
تطو ًرا و�أعمقها درا�سة(((.
و�إن م���ن �أهم م���ا يقدمه عل���م الأ�صوات الع���ام فيما
يتعل���ق بجان���ب «اال�ستم���اع» فك���رة «ال���و�سط ال�سمع���ي»
الت���ي �سنعر�ضه���ا من خ�ل�ال تن���اول ديفي���د �أبركرومبي
( )1992-David Abercrombie- 1909عل���ى
النحو الآتي:
���و�سط» ( )mediumوالف����صل بينه
تع���د فك���رة «ال َ
وبني اللغة من �أح�سن الطرق لتقدمي مادة علم الأ�صوات،
كم���ا ذكر �أبركرومبي .و�أبرز نوع�ي�ن للو�سط اللغوي هما:
ال���و�سط ال�سمع���ي ( )aural mediumاملتعلق بال�شكل
الأ�صل���ي للغ���ة املنطوق���ة ،وال���و�سط املرئ���ي (visual
 )mediumاملتعل���ق ب����شكل اللغة املكت���وب ،حيث ُي�س ّمى
يتوج���ه �إليها .وللو�سط
كل ن���وع بالنظر �إىل احلا�سة التي ّ
الق���درة على �أن ينتظ���م يف من���اذج ،والأ�صل يف عالمات
و�سط اللغ���ة املكتوبة �أنها تب���دو يف �صورة مناذج مكانية،
(((

انظ���ر :اللغ���ة واللغوي���ات ،جلون لوين���ز ،ترجم���ة الدكتور حممد العن���اين (دار
جري���ر – ع ّم���ان – ط ،86 )2009 – 1ومبادئ عل���م الأ�صوات العام ،لديفيد
�أبركرومبي ،ترجمة الدكتور حممد فتيح (القاهرة – مطبعة املدينة – ط– 1
( )1988حوا�شي املرتجم) .241، 240
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والأ�صل يف عالم���ات و�سط اللغة امل�سموع���ة �أنها تبدو يف
�صورة من���اذج زمانية .وجن���اح ر�سال���ة �أداة اللغة مكفول
ب����شكل ع���ام مبنا�سب���ة ال���و�سط امل�ستخ���دم ،وم���ن �أمثلة
ذلك منا�سبة الو�سط ال�سمع���ي الت�صاالت الب�شر اليومية
العادية(((.
وم���ن �أه���م امللحوظات الت���ي ذكره���ا �أبركرومبي يف
مفهوم الو�سط ما يتعلق باحلديث عن خ�صائ�ص الو�سط
الإ�شاري���ة واجلمالي���ة ،يقول يف التمهيد لذل���ك�« :أهم ما
ميتلكه الو�سط من خ�صائ�ص ه���و بالطبع �إمكان ت�شكيله
يف من���اذج يف املكان �أو الزمان ،معق���ده ومتنوعة ب�صورة
تكف���ي حلمل اللغة .وتع ّقد النماذج التي ُيحتاج �إليها لهذا
الغ���ر�ض وتنوعها كبري جدًا ،وم���ع ذلك ف�إمكانات ت�شكيل
ال���و�سط يف مناذج �أعظم بكثري مما يتطلبه ا�ستخدام �أي
لغ���ة ،كما ُيربز ذلك هذا التنوع املده�ش يف الطريقة التي
ا�ستغلت بها احتماالت الأو�ساط من خمتلف �ألوان الب�شر،
فف���ي العامل مئ���ات الأ�شكال من احل���روف ،كما �أن لنطق
الكلم���ات طرائ���ق كثرية ومتنوع���ة تنوع اللغ���ات �أنف�سها.
وميث���ل كل ح���رف وكل طريق���ة لنط���ق الكلم���ات اختيا ًرا
�صغ�ي�را للنم���اذج م���ن املجموع الكب�ي�ر مل����صادر الو�سط
ً
بو�صفه و�سيلة حلمل اللغة.(((»...
�إن ه���ذا الكالم يدلنا على الأهمية الهائلة التي تكمن
«الو�سط» والطاقات العظيمة له التي ميكن �أن يمُ ّد بها
يف َ
ويفي���د فيها ،و�أظن �أن ال���و�سط ال�سمعي – وهو ما يعنينا
هن���ا – فيه كثري من اجلوانب القيم���ة امل�سترتة اجلديرة
عموما ما يحمله الو�سط
ب�إماطة اللثام عنه���ا .ومن ذلك ً
من خ�صائ�ص فوق لغوية ذات وظائف ميكن �أن تكون �أكرث
�أهمية من االت�صال اللغوي نف�سه ،وهذه اخل�صائ�ص ذات
�أنظمة منف�صلة ميكن ت�سميتها بـ»اخل�صائ�ص الإ�شارية»
( ،)indexical featuresوهي تقع مقابلة للخ�صائ�ص
(((
(((

انظر :مبادئ علم الأ�صوات العام ،لأبركرومبي .11-7
ال�سابق.12 :
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اللغوي���ة ( .)linguistic featuresوبع�ض اخل�صائ�ص
الإ�شاري���ة ع���ام ومكت�سب وبع�ضها ف���ردي �شخ�صي ،وثمة
ف���نّ معرتف به لدرا�سة ال�شخ�ص عن طريق كتابته ا�سمه
( ،)graphologyوقد حظ���ي باهتمام كبري من علماء
النف����س الذي���ن �صار يف �إمكانه���م  -من خ�ل�ال االعتماد
على ّ
أحكاما دقيقة حتدد اجلن�س
خط اليد� -أن ي�صدروا � ً
وال����سنّ وال�شخ�صية ،ويف مقابل ذل���ك ال يوجد ا�سم لفن
خا�ص بدرا�سة اخل�صائ�ص الإ�شارية ال�سمعية لل�شخ�ص؛
لأن كل النا�س ميار�سون ذلك ب�شكل طبيعي حيث ال ميكن
�أن يكون هناك خط�أ يف تقدير مفاتيح اجلن�س وال�سن التي
تت�ضمنه���ا الألفاظ املنطوقة« ،ومن املمكن خال ًفا للو�سط
املرئ���ي �أن تك���ون خ�صائ�ص ال���و�سط ال�شف���وي الإ�شارية
املث�ي�رة لالهتم���ام الأعظم هي بالأحرى تل���ك التي ت�شري
�إىل خ�صائ����ص اجتماعي���ة ال فردية ،بل م���ن املحتمل �أن
الو�سط ال�سمعي يقوم بوظيفته من الناحية الإ�شارية على
نح���و �أ�شمل و�أدق من �أي نوع �آخ���ر لل�سلوك الإن�ساين»(((.
وبن���اء على ذل���ك تنق����سم �إ�شارات ال���و�سط ال�سمعي �إىل
ثالثة �أنواع:
( �أ ) الإ�شارات الدال���ة عل���ى االنت����ساب �إىل طائف���ة من
النا�س ،كالإ�شارات النطقي���ة الدالة على اللهجات
�أو الو�ضع االجتماعي �أو الفئات اخلا�صة.
(ب) الإ�شارات املمي���زة للفرد ،ك�إ�شارات ال�سن واجلن�س
وعيوب النطق.
(جـ) الإ�شارات الكا�شفة حلاالت املتكلم املتغرية ،خا�صة
م���ا ي���دل على حال���ة معنوي���ة كالغ����ضب واالحتقار
والتعطف وال�شك ،من خالل نغمة ال�صوت (tone
.)of voice
وبلف���ظ �صري���ح ي����شري �أبركرومبي �إىل ك���ون املجال
مفتوحا للقي���ام ب�أبحاث ا�ستك�شافية مهمة يف هذا املجال
ً
(((

ال�سابق.15 :
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بقول���ه« :ومهم���ة عل���م الأ�صوات �أن يتع���رف عل���ى ه���ذه
اخل�صائ����ص الإ�شاري���ة املتنوعة يف نطقن���ا و�أن ي�صفها،
لكنه���ا بالطبع مهمة عل���وم �أخرى �أن تبح���ث الدور الذي
تلعبه يف العالقات الإن�سانية»(((.
و�أما خ�صائ�ص الو�سط اجلمالية ،فعلى الرغم من �أنها
م�ستقلة على وجه العموم عن الوظائف اللغوية والإ�شارية
فه���ي ذات �أهمي���ة ق����صوى ،خ���ا�صة خ�صائ����ص الو�سط
ال�سمع���ي املو�سيقية الت���ي تتحدد يف :الإيق���اع ،rhythm
وتن���وع طبق���ة ال����صوت � pitchأو اللح���ن .melody
ه���ذا بالإ�ضاف���ة �إىل �أن ال���و�سط ال�سمع���ي ي�شم���ل �أي ً
����ضا
التذبذب���ات الثابتة يف �صفة ال�صوت �أو اجلر�س tamber
(�أو  timbreاملع���روف � ً
أي�ضا با�سم «ل���ون النغمة» tone
 ،)colourوهو م���ا ميكن �أن ُيع ّد لال�ستخدام يف �إحداث
ت�أثريات جمالية متنوع���ة ،كالقافية  rhymeو«التجان�س
ال�ص ـ ــوت���ي»  assonanceو«اجلن���ا�س اال�س ــته�ل�ايل»
« .((( alliterationوق���د ا�ستغ���ل ال�شع���راء يف اللغ���ات
جميعه���ا خ�صائ�ص الو�سط املو�سيقية ه���ذه ،كما �أنها يف
وقتنا احلا�ضر مو�ضوع اهتمام كتّاب الإعالنات ،وم�ؤلفي
ال�شعارات ال�سيا�سي���ة؛ فبع�ض الأ�شعار ومعظم ال�شعارات
ال�سيا�سي���ة وعب���ارات الإع�ل�ان الرباق���ة تعتمد م���ن �أجل
ت�أثريها ،على وجوه الو�سط ال�سحرية بقدر ما تعتمد على
املعن���ى ال���ذي يحمله ال���و�سط»((( .عل���ى �أن بع�ض حاالت
ال���و�سط اجلمالية مرئي���ة �أو �سمعية تظ���ل ن�سبية ترتبط
�أحكامه���ا بالذوق وما ميك���ن �أن يوجد في���ه من اختالف
((( ال�ساب���ق .19 :وه���ذه الظواه���ر الإ�شاري���ة بدالالتها م���و�ضوع ُيتنا َول �أي ً
����ضا فيما
ي�سمي���ه البع����ض – م���ع الإغراب يف امل�صطل���ح – «ال�سو�سيو�صوات���ة» الواقعة يف
�إط���ار «ال�سو�سيول�ساني���ات» .انظ���ر :دلي���ل ال�سو�سيول�سانيات ،حتري���ر فلوريان
كوملا�س .195
((( انظ���ر :مبادئ عل���م الأ�صوات العام  .20ومن امللحوظ���ات املهمة هنا �أن الرتاث
العرب���ي – كما �أ�شار مرتجم كتاب �أبركرومب���ي الدكتور فتيح – يزخر بدرا�سة
مف�صل���ة للإمكانات اجلمالية للو�سط ال�شفوي ،وميثل م���ا �أ�شار �إليه امل�ؤلف هنا
جز ًءا �صغ ًريا من هذه الدرا�سة .وقد ا�ضطلع بذلك علماء البديع يف درا�ستهم ملا
ي�سمى باملح�سنات البديعية (خا�صة اجلنا�س ور ّد ال�صدر على العجز وال�سجع).
انظر :مبادئ علم الأ�صوات العام (حوا�شي املرتجم) .249- 246
((( ال�سابق.20 :

بح�سب الزمان �أو املكان .وم�س�ألة القيم اجلمالية للو�سط
له���ا ارتباط وا�ضح بق�ضي���ة اعتباطي���ة الإ�شارات اللغوية
وحماكاة �أ�صوات بع�ض الكلمات للمعنى(((.
(كم�سجل ال�صوت وما هو �أحدث
وللأجهزة امل�ساعدة
ّ
من ذلك بالطبع) دور مهم يف حت�سني �أداء الو�سط وربط
ن����شاط املنتج بامل�ستقبل ،بل لها دور كذلك فيما ينتج عن
ه���ذه الأجهزة من �أبح���اث متطورة خ���ا�صة بتحويل �أحد
النمطني �إىل الآخر ،فتجعل الو�سط ال�سمعي مرئ ًيا ميكن
م�سموعا حت���ى ميكن اال�ستماع
قراءته ،وال���و�سط املرئي
ً
�إلي���ه((( .ومن �أهم امللحوظات اخلا�صة بالو�سط � ً
أي�ضا �أن
ال���و�سط ال�سمعي هو الأ�صل و ُتع���د �أنظمة الكتابة والرموز
املرئي���ة تابع���ة له ونا�شئة م���ن حتليله ،كم���ا �أن اللغة غري
الو�سط و�إن كانا يبدوان كث ًريا كال�شيء الواحد ،والف�صل
بينهما مهم .وعل���ى الرغم من �أننا ال ن�ستطيع �أن نت�صور
اللغ���ة دون و�سط ،فم���ن املمكن �أن ندرك ال���و�سط �أحيا ًنا
دون لغ���ة .ومن �أمثلة ذلك يف ال���و�سط ال�سمعي ا�ستماعنا
�إىل لغ���ة �أجنبية مل نتعلمها بعد �أو لي�س لدينا فكرة عنها.
«وهن���اك �ألوان �أخرى م���ن التمييز تت�ضم���ن التباين بني
اللغ���ة وال���و�سط؛ فالكلمت���ان accent :و  dialectغال ًبا
ا�ستخدام���ا ً
غام�ضا لكن م���ن املمكن �أن
م���ا ت�ستخدم���ان
ً
تكونا �أدق �إذا ما �أخذت الكلمة الأوىل على �أنها ت�شري �إىل
خ���وا�ص ال���و�سط فقط ،على حني ت�ؤخ���ذ الثانية على �أنها
توم���ئ �إىل خوا�ص اللغة �أي ً
����ضا .وما حدث منذ زمن بعيد
من ف�صل بني ال�شعر  poetryوال َّنظم  verseميكن �أن
تعاد �صياغته ب�شكل منا�سب على النحو نف�سه؛ فيمكن �أن
يقال� :إن ال َّنظم يعتمد على ت�أثريات و�سط اللغة املنطوقة
(((

(((

انظ���ر :ال�ساب���ق  .27-21وقد ذكر املرتج���م الدكتور فتيح تعلي ًق���ا مف�صلاً يف بحث
م���ا يقابل هذه امللحوظات يف تراث علماء العربي���ة ،ومن ذلك �إ�شارته �إىل �أن بحث
ف�صاحة اللفظ املفرد وكيفية ائتالف الأ�صوات يف الكلمة العربية م ّثل جمالاً خا�ض
فيه البالغيون واللغويون العرب يف م�س�ألة املفا�ضلة بني الكلمات من حيث �أ�شكالها
�أو �صورها ال�سمعية .انظر :ال�سابق (حوا�شي املرتجم) . 257 - 249
انظر :ال�سابق  ،30-27وانظر � ً
أي�ضا :ال�صوتيات ،جلاكلني في�سيار ،ترجمة ب�سام
برك���ة وروز الكل����ش (املنظمة العربية للرتجمة – ب�ي�روت – ط،79 )2013-1
.80
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فق���ط ،على ح�ي�ن ينبن���ي ال�شع���ر عل���ى ا�ستخ���دام اللغة
بالإ�ضافة �إىل الو�سطني كلهيما يف العادة»(((.
لق���د ذكر �أبركرومبي م�س�أل���ة «الو�سط» مب�سائله هذه
الت���ي بيناها على �أنه���ا الف�صل الأول ال���ذي ميثل مقدمة
لكتاب���ه (مب���ادئ عل���م الأ�صوات الع���ام  ،)1967 -وقد
تب�ي�ن �أن ه���ذه امل�س�ألة �شدي���دة الأهمي���ة يف احلديث عن
مفهوم اال�ستماع؛ لأنها متثل ت�أ�صيلاً قو ًيا له َي ِر ُد من علم
الأ�صوات وهو واملجال الأ�سا�سي يف هذا املقام.
و�إىل جانب ذلك نظن �أن �أكرث ف�صول الكتاب الأخرى
ا�شتم���الاً على م�سائ���ل تت�صل بال�سم���ع واال�ستماع الف�صل
اخل���ا�ص بنوعي���ة اجله���ر وديناميت���ه والف����صل اخلا�ص
بال�صوام���ت الوقفي���ة .فخ���وا�ص دينامي���ة اجله���ر ميكن
تعلمها ،وينزع النا�س �إىل تقليد الآخرين فيها ،وهي � ً
أي�ضا
قادرة على متيي���ز الأفراد والطوائ���ف االجتماعية ،وهي
ت�شمل هذه العنا�صر :اجلهارة ( ،)loundnessو�سرعة
الإيق���اع ( ،)tempoواال�ستمراري���ة (،)continuity
والإيقاع ( ،)rhythmواملج���ال الطبقي (،)tessitura
والنغمة ( ،)registerوتذبذبات طبقة ال�صوت (pitch
 .((()fluctuationوبن���اء عل���ى ذل���ك جن���د م�سائ���ل
من مثل:
� -1أن اجله���ارة خا�صة �سمعي���ة �أو �سيكولوجية وجدانية،
تتوقف عل���ى �شدة ال�صوت بو�صفها خ���ا�صة فيزيقية
تتوق���ف على ات����ساع الذبذب���ات املرتبط���ة بال�صوت،
فكلم���ات زادت زاد عل���و ال����صوت ،وكلم���ا نق����صت
نق�ص علوه(((.
(((

(((
(((

مب���ادئ علم الأ�صوات العام .33 :وي����ضاف �إىل ما تقدم من التفريق بني ال�شعر
والنظم ما ذكره املرتج���م من اختالف مفهومي ال�شعر والنظم عن النرث نف�سه
يف كونهم���ا يتبع���ان �أن�سا ًق���ا مط���ردة ال يتبعها الن�ث�ر ،هذه الأن����ساق تعتمد على
املنطوق غري املتقيد يف قيمته ال�صوتية بالرموز الكتابية العادية .انظر :ال�سابق
(ح���وا�شي املرتج���م)  .264وانظر � ً
أي�ضا :معجم امل�صطلح���ات العربية يف اللغة
والأدب ،ملج���دي وهبة وكامل املهند�س (مكتبة لبنان – بريوت –ط)1984 - 2
.414 ، 210
انظر :مبادئ علم الأ�صوات العام .144
انظر :ال�سابق (حوا�شي املرتجم) 312

218

� -2أن الإيق���اع يف ال���كالم -كم���ا يف غريه م���ن الأن�شطة
الإن�ساني���ة -ن���اجت عن التك���رار املنتظم لن���وع ما من
احل���ركات تك���را ًرا ي����ؤدي �إىل توقع ا�ستم���رار حدوثه
باطراد ،واحلركات امل�ؤدية �إليه هي حركات العمليتني
املنتجتني للن�ب�ر واملقطع ،يق���ول �أبركرومبي يف ن�ص
كا�شف مه���م ع���ن حقيق���ة الإيقاع ووج���ود جانبني له
يرتبط���ان باملتكل���م وال�سامع« :وهن���اك فحاوى هامة
بخ����صو�ص الإدراك هن���ا؛ ف�إيق���اع ال���كالم ُيت���ذ ّوق
بو�صف���ه حركة �إيقاع ،ومن اجلل���ي �أن املتكلم يتذوقه
مبا�شرة بتلك الطريقة ،فماذا يكون الأمر بخ�صو�ص
امل�ستم���ع؟ ميكنن���ا �أن نق���ول �إنه �أي ً
����ضا يت���ذ ّوق �إيقاع
احلرك���ة بالنيابة فهو مبعنى ما ،متكل���م � ً
أي�ضا؛ فكما
�سب���ق �أن �أو�ضحنا ،التعرف عل���ى «الت�شابه التام بني
املتكل���م وال�سامع» �أ�سا�سي لفه���م �إدراك وجوه الكالم
الكثرية .نع���م نتحدث ل�سهولة اال�ستعم���ال عن �إيقاع
«ال�سم���اع» ،لكننا يف احلقيق���ة ن�شعر به يت�سرب قط ًعا
�إىل ح���ركات املتكلم ،التي تعت�ب�ر الأ�صوات امل�سموعة
دالئل عليه���ا .ولكي يكون لدينا ه���ذا الفهم الفطري
املب���ا�شر لإيق���اع الكالم ،ينبغ���ي �أن تك���ون اللغة الأم
 mother tongueاخل���ا�صة باملتكل���م وال�سام���ع
واح���دة ،و�إال فلن يعمل التقم����ص الوجداين ال�صوتي
 phonetic empathyعمل���ه� ،أي ل���ن ُيتع ّرف على
الأ�صوات بو�صفه���ا دالئل دقيقة عل���ى احلركات التي
تنتجها»(((.
� -3أن هن���اك نوعني م���ن الإيقاع يحددهم���ا �أبركرومبي
م�ص ّنف ً���ا العربية يف �أحدهم���ا بقوله« :والطريقة التي
تتك���رر به���ا النب����ضات ال�صدرية والنربي���ة� ،أي هيئة
تتابعهما وتنا�سقهما هي ما يحدد �إيقاع اللغة .وهناك
أ�سا�سا للجمع بينهم���ا ،وت�ؤدي
طريقت���ان خمتلفت���ان � ً
هات���ان الطريقتان �إىل �إيجاد نوع�ي�ن رئي�سيني لإيقاع
(((

مبادئ علم الأ�صوات العام .147
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ال���كالم .وتتكل���م كل لغة يف العامل فيم���ا نعلم مع نوع
�أو �آخ���ر من هذي���ن النوعني .و ُيع���رف الإيقاع يف نوع
منهما با�سم «الإيقاع املقطعي» a syllable-timed
rhythm؛ ففي���ه ُي�ستم��� ّد تك ُّرر احلرك���ة املنتظم من
العملي���ة املنتج���ة للمقطع� ،أي �أن نب����ضات الرئة ومن
���م املقاطع تتكرر عل���ى فرتات زمني���ة متحدة؛ فهي
َث ّ
مت�ساوية الزم���ن  .isochronousوت�شرح الفرن�سية
والتّلوجية  Teluguوالريوبا  Yorubaهذا النوع من
التن�سي���ق بني نظامي النب�ضة؛ فه���ي «لغات مقطعية»
 .languages syllable-timedويف الن���وع الآخر
من نوع���ي الإيقاع ،املعروف ب���ا�سم «الإيقاع النربي»
ُ stress-timed rhythmي�س َتم��� ّد تك���رار احلرك���ة
املنتظم م���ن العملية املنتجة للن�ب�ر؛ فنب�ضات النرب،
ومن َث ّم املقاطع املنبورة( ،مت�ساوية الزمن) .وتو�ضح
هذا النو َع الآخر الإجنليزية والرو�سية والعربية« ،فهي
لغ���ات منب���ورة» (((.languages stress-timed
وبن���ا ًء عل���ى ذلك يكون �إيق���اع �أبناء اللغة ه���و �أ�سا�س
ال�شعر يف معظ���م اللغات ،وهو ُيتذ ّوق بطريقة فطرية
ع���ن طريق التقم����ص الوجداين املتك���ئ على املعرفة
باللغة الأم ،على النح���و امل�شار �إليه من قبل ،فال�شعر
الفرن�سي م����ؤ�س�س على الإيقاع املقطعي ،والإجنليزي
مرتب���ط بالإيق���اع الن�ب�ري ،وكذل���ك ال�شع���ر العربي
العمودي معتمد على الإيقاع النربي � ً
أي�ضا(((.
«-4املج���ال الطبقي» م���ن م�صطلحات خ���وا�ص دينامية
اجله���ر وه���و م�ستعار م���ن م�صطلح���ات املو�سيقيني؛
الفني ت�شري �إىل
فكلمة ( )voiceمبعناه���ا ال�صوتي ّ
ال����صوت النا�شئ ع���ن الت�صوي���ت ،وهي تعن���ي نغمة
مو�سيقية ذات تردد �أ�سا�سي ،ومن ّثم يكون لها طبقة
((( مبادئ علم الأ�صوات العام  .148، 147وقد �أ�شار امل�ؤلف يف حوا�شيه �إىل �أن �آرثر
جيم�س �س ّمى نوعي الإيقاع امل�شار �إليهما� :إيقاع املدفع الر�شا�ش ،و�إيقاع �إ�شارات
مور�س .انظر� :ص.339
((( انظر :ال�سابق  ،149وحوا�شي املرتجم �ص .312

ي�سهل التعرف �إليها((( ،وطبقة ال�صوت هذه «خا�صة
�سمعي���ة �سيكلوجي���ة مت ّك���ن ال�سام���ع م���ن �أن يت�صور
ال����صوت على نحو متدرج يبد�أ من الطبقة املنخف�ضة
�إىل الطبقة العالية .وتتوقف ه���ذه اخلا�صة ال�سمعية
عل���ى �أخرى فيزيقية خ���ا�صة بال����صوت تعرف با�سم
الرتدد  frequencyوت�شري �إىل عدد الذبذبات التي
ينتجه���ا م�صدر ال����صوت يف الثانية ،وه���و هنا حركة
الأوتار ال�صوتية»(((.
و�إذا كان حديث �أبركرومبي عن «اجلهر» و«ال�صوامت
الوقفية» – يف ظننا  -هو �أكرث املوا�ضع �إ�شارة �إىل م�سائل
تتعل���ق بال�سمع واال�ستماع ،ف�إن ه���ذا ال يعني خلو املباحث
الأخ���رى من ه���ذه امل�سائل ،ومن ذلك م���ا يثريه احلديث
عن املقطع من �إ�شكاليات متعددة ،من �أبرزها االختالف
يف تعريف���ه ،وقد �أ�شار مرتجم كتابه الدكتور فتيح �إىل �أن
وا�ضحا وواف ًيا للأ�س�س النظرية
����صا
ً
الديفوجد قدم ملخ ً
الت���ي انبن���ى عليه���ا تعري���ف املقط���ع وقد جم���ع ذلك يف
جمموعتني:
 -5الأوىل :نظري���ات تعري���ف املقاط���ع يف �صورة خوا�ص
الأ�صوات باعتباره���ا م�سموعة ومبراعاة �شق ال�سمع،
وقد �أُ�ش َري هنا �إىل نظريتني� :أوالهما :نظرية الو�ضوح
ال�سمع���ي ( )sonority theoryوفيه���ا ُتع��� ّرف
املقاط���ع بالنظر �إىل درجة الو�ضوح ال�سمعي اخلا�صة
ب���كل �صوت� ،أي �أن املقاط���ع ميك���ن حتديده���ا ب�أنها
جت ّمع �صوت���ي ي�ضم خالل���ه �صوتًا واح���دً ا تزيد قوته
الإ�سماعية عن غريه .وثانيتهما :نظرية بروز ال�صوت
( )prominence theoryوفيه���ا ُتع��� ّرف املقاطع
بالنظر �إىل ما ُي�س ّمى ال�ب�روز الن�سبي لل�صوت ،وهنا
مق�س ًما بني بروز
يك���ون االعتم���اد يف حتديد املقاط���ع ّ
ال����صوت بالنظر �إىل قوة �إ�سماع���ه ،والنظر �إىل نربه
وطوله وطبقته الفعلية.
(((
(((

انظر :ال�سابق .150
ال�سابق (حوا�شي املرتجم) .313
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 -6والثاني���ة :نظريات تعريف املقاط���ع يف �صورة �أن�شطة
املتكل���م ومبراع���اة �شق التكلم .وقد ف����ضل الديفوجد
هذا النوع الثاين من النظريات(((.
تعليق وتعقيب:
ن�ستطيع �أن نقول �إن �أه���م امل�سائل ال�صوتية ال�سمعية
الت���ي وردت عند �أبركرومبي هي :فك���رة الو�سط ال�سمعي
وخ�صائ����صه الإ�شاري���ة واجلمالي���ة ،والإيق���اع والنغم���ة.
وجدي���ر بالذكر �أن فكرة ال���و�سط هذه ب�شقيه���ا ال�سمعي
والب����صري �أظن �أنه���ا حتل كث ًريا م���ن الإ�شكال يف ق�ضية
وختاما
الكتاب���ة ،كم���ا مر عر�ضها عن���د احلديث عنه���اً .
لهذه امل�س�ألة ،ن�ستطيع �أن ن�ضيف امللحوظات الآتية:
� -1إذا كان���ت الل�سانيات النظرية كما هو �شائع ومعروف
ه���ي ل�ساني���ات املنط���وق امل�سم���وع ،م���ع الرتكيز على
املنط���وق ،و�إذا جاز �أن ُيدع���ى �إىل العناية بل�سانيات
املكت���وب من خ�ل�ال م���ا ميك���ن ت�سميت���ه بـ»ال�صواتة
الب�صري���ة» ( )visual phonologyيف مقاب���ل ما
ميكن ت�سميته بـ»ال�صوات���ة ال�سمعية»(phonology
 – ((()auditiveف�إن هذا يدل على �ضرورة التوجه
�إىل العناي���ة باجلانب ال�سمع���ي يف الل�سانيات و�أهمية
�إيالئه ما ي�ستحقه من نظر مع خ�صب جماله.
((( انظ���ر :ال�سابق نف����سه  ،274-272ون�ص الكتاب الأ�صلي  .56وقد �أ�شار املرتجم
�إىل �أن د� .سع���د م�صل���وح اعتم���د يف حتدي���ده للمقط���ع املنب���ور عل���ى املزج بني
نظرية ال���و�ضوح ال�سمعي ونظرية مراعاة ن�شاط التكل���م عند �ستيت�سون .انظر:
ال�ساب���ق (حوا�شي املرتجم)  .274وثمة ملحوظة جدي���رة بالذكر هنا تتمثل يف
كث�ي�را من م�سائ���ل ال�صوتيات ال�سمعية م�شار �إليه���ا بطريقة �أخرى يف بع�ض
�أن ً
امل����صادر الأخ���رى وال يت�سع املق���ام لتف�صيلها ،ومن ذل���ك :حتديد اخل�صائ�ص
ال�سمعي���ة ل�ل��أ�صوات يفُ :مدته���ا وتردده���ا الأ�سا�سي و�شدتها املادي���ة وتركيبها
الطيف���ي وجانبها الثاب���ت �أو الديناميكي (انظر :ال�صوتي���ات جلاكلني في�سيار،
�ص )81وكذل���ك الإ�شارة �إىل بع�ض مظاهر �إدراك الكالم من الناحية ال�سمعية
كا�سرتايجيات الفهم (انظر :ال�سابق �ص .)119 ، 109 - 107
((( م���ن املف�ت�ر�ض �أن «ال�صواتة ال�سمعية» تتمثل يف املباح���ث ال�صوتية املعروفة� ،أما
«ال�صوات���ة الب�صرية» فتُعنى باجلانب ال�شكلي يف تعبريية الكتابة ممثلة يف ن�سق
احل���روف اخلطية وعالمات الرتقيم والعالمات الإعجامية والروابط و�إ�شارات
����صم ال ُبكم .انظر :يف ال�صواتة الب�صرية ،من ل�سانيات املنطوق �إىل ل�سانيات
ال ُّ
املكتوب ،للدكتور مبارك حنون (دار الكتاب اجلديد املتحدة – بريوت – ط-1
.11 - 7 )2013
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 -2ذك���ر �أبركرومب���ي �أن الإيقاع نوعان رئي����سان نربي،
ومقطعي ،وي����ضاف �إىل ذلك �أنه يوجد جانب �سمعي
�إدراكي ت���داويل للإيقاع ي�شعر به الأجنبي ،ومن هذا
م���ا تو�صف ب���ه الفرن�سية ب�أنها «لغ���ة �صاعدة» ل�شيوع
ال�صوائ���ت يف نهاية عدد كبري من كلماتها ،يف مقابل
�أن الفرن�سي ي�شعر «بنرب الإحلاح» يف الإجنليزية وهو
ن���ا�شئ من التك���رار ال�شديد و�شب���ه املنتظم للمقاطع
ال�شدي���دة الن�ب�رة امل�صحوبة بهجم���ة �صوامتية قوية
تتن���اوب مع مقاط���ع منخف����ضة ،يف ح�ي�ن �أن الإيقاع
يب���دو يف اليابانية رتي ًبا وفو�ضو ًيا بع�ض ال�شيء ب�سبب
تعاقب املقاطع املرتفع���ة واملقاطع املنخف�ضة((( .و�إن
ه���ذا الأمر ي�أخذ �أحيا ًن���ا �شكل �إ�صدار بع�ض الأحكام
الإيجابي���ة �أو ال�سلبية ،مثل و�صف الإيطالية ب�أنها لغة
جميل���ة ،وو�صف لغات �أخرى (مث���ل اللغات الأوروبية
املعروفة با�ستعمالها للأ�صوات احللقية واحلنجرية)
ب�أنها خ�شن���ة �أو قبيحة .لكن مثل هذه الأحكام لي�ست
حمل اتفاق(((.
� -3إن معظ���م خ�صائ����ص ال���و�سط ال�سمع���ي اجلمالي���ة
الت���ي �أ�شار �إليه���ا �أبركرومب���ي ،م���ن �إيق���اع ونغم���ة
وتن���وع يف طبقة ال�صوت وغري ذل���ك ،ميكن �إدراجها
يف �إط���ار ع���ام هو م���ا ُي�س ّم���ى بـ«املع���امل التطريزية»
(� )prosodic featuresأو «التط ـ ـ ــري ــزيـ ـ ـ���ة»
( .)prosodyوقد َع ّرف بع�ضهم «املعلم التطريزي»
ب�أنه – بناء على منهج فريث – «معلم �صوتي يقع يف
�أك�ث�ر من مقطع واحد �أو �أك�ث�ر من كلمة واحدة ورمبا
امت���د لي�شمل اجلمل���ة �أو الق���ول .وم���ن �أنواعه النرب
والنغم والوقفة واجله���ارة والإيقاع وال�سرعة.((( »...
وذك���رت جاكل�ي�ن في�سي���ار �أن التطريزي���ة �أو النغمية
(((
(((
(((

انظر :ال�صوتيات ،جلاكلني في�سيار .137، 136
انظر :دليل ال�سو�سيول�سانيات .211-210
انظ���ر :معج���م امل�صطلحات اللغوي���ة ،ت�أليف الدكتور رمزي بعلبك���ي (دار العلم
للماليني – ط.405 )1990 – 1
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– كم���ا يرتجمه���ا بع�ضه���م  -كان���ت تع��� ّرف تقليد ًيا
ب�أنها درا�سة كمية ال�صوائ���ت (الطول ال�صائتي) يف
نظ���م ال�شعر ،ثم ات����سع مدلولها لي�شم���ل كل مظاهر
ال���كالم الت���ي ال ترتب���ط بتحدي���د املقاط���ع وبخا�صة
التنب�ي�ر املعجم���ي والتنغي���م والإيق���اع .وق���د ج���ذب
تط���ور التكنولوجيات ال�صوتي���ة والتوجهات اجلديدة
لل�ساني���ات الأنظار �إىل العوامل التطريزية يف الكالم
العفوي ويف مواقف حقيقية كاحلوار الذي تطغى فيه
وظائف هذه العوامل ،وانفجر نهر الدرا�سات املتعلقة
بالنغمية بكل معنى الكلمة ،حيث جند درا�سات حول
النغمي���ة واخلط���اب ،والنغمي���ة و�شخ�صي���ة املتكلم،
والتعب�ي�ر ع���ن املواق���ف والعواطف ،وكان م���ن نتائج
ذلك تي����سري تعريف التطريزية من خ�ل�ال وظائفها
التي تت�ضم���ن :وظيفة معجمي���ة ،وحتديدية وتداولية
و�سلوكية وانفعالية وتعريفية ،ووظيفة �أ�سلوبية كذلك
وجمالي���ة تظهر يف ال�شعر ،خا�صة �أن ثمة عالقة قوية
ب�ي�ن الأ�سوب واجلوانب املو�سيقي���ة(((� .إن مما ي�ؤكد
ارتباط التطريزي���ة باال�ستماع �أن من ال�صور العملية
له���ذه الوظائف �أن درا�سة حمادثة ما – وهي ال تكون
�إال ب�ي�ن طرف�ي�ن :متكل���م وم�ستم���ع  -ت���و�ضح وظيفة
التطريز اخلطابية يف معناها الأو�سع� ،إذ ت�ساعد على
متيي���ز املعلومات التي يتبادله���ا الطرفان ،كما ت�سهم
يف �إدارة �أدوار ال���كالم((( .وكذل���ك �أي ً
����ضا ي����شرتك
يف ه���ذا الت�أكيد �أن���ه ال ي�شار لل�سم���ات التطريزية يف
ال���و�سط الكتاب���ي �إال ب�صعوبة وبطريق���ة غري كافية،
كا�ستخدام احلروف املائل���ة التي ميكن �أن ت�شري �إىل
التفخيم(((.
((( انظ���ر :مدخ���ل لفهم الل�سانيات ،لروبري مارتان ،ترجم���ة د .عبد القادر املهريي
(املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط.195 )2007 1-
((( انظر :ال�صوتيات جلاكلني في�سيار .130-123
((( انظ���ر :معجم الأ�سلوبيات ،لكاتي وايلز ،ترجمة خالد الأ�شهب (املنطمة العربية
للرتجمة – بريوت -ط.557 )2014 1-

اخلامتة و�أهم نتائج البحث
ن�ستطي���ع �أن نلخ�ص �أهم م���ا تناوله البحث و�أن نذكر
�أهم نتائجه فيما ي�أتي:
� اً
أول:
لف���ت البحث النظ���ر �إىل �أهمي���ة درا�سة اال�ستماع يف
الل�سانيات يف �ضوء �أهم نظرياتها املختلفة ،وبني �أنها تكاد
تك���ون كامل�سكوت عنه �إال م���ن جهة درا�سة ال�سمع يف �ضوء
عالقته بال���كالم يف علم الأ�صوات ،وجهة �أخرى م�شهورة
هي اال�ستماع بو�صفه مهارة من مهارات تعليم اللغة ،هذا
مع �أن ثم���ة جوانب خمتلفة مهمة له به���ا �صالت معقودة
بروابط قوي���ة ،وقد �أ�شار البحث �إليه���ا ووقف عند اثنني
منه���ا وف�صلهما هم���ا :عالقته بق�ضية الكتاب���ة وفل�سفتها
يف �ضوء املقابل���ة ب�ي�ن اللغ���ة ال�سمعي���ة واللغ���ة الب�صرية
والإ�شاري���ة ،وتو�سيع الإطار ال�صوت���ي لبحث اال�ستماع يف
عل���م الأ�صوات ،وجت���اوز حدود مفه���وم الإدراك ال�سمعي
وجتازوها.
ثان ًيا:
مبقارن���ة حالة ال�سمع بالكالم لدى الإن�سان جند �أننا
ن�سم���ع �أكرث مما نتكل���م ،وهذا يعني �أن ما يفد على الأذن
من �أفكار وما ت�ستقبله من معلومات وم�سموعات له ت�أثري
و�سلطان .واللغة �إما �أن تكون �سمعية و�إما �أن تكون ب�صرية
�أو �إ�شارية .والنظر �إىل عالق���ة اال�ستماع واللغة املنطوقة
بق�ضية الكتابة من الناحية الل�سانية العامة ومن الناحية
املعرفي���ة يب�ي�ن �أن �إث���ارة دي �سو�سري له���ذه امل�س�ألة التي
رجح فيها �أهمية اللغة املنطوقة -كان لها �أثرها و�صداها
امل�ستمران ،ومن �أهم م���ن كتبوا فيها جاك دريدا وروالن
ب���ارت ،ف�أما دريدا فقد �شكك يف الهجوم على الكتابة من
الناحية املعرفية والتاريخي���ة ،و�إن كان قد �أثار كث ًريا من
الأفكار املتعلقة باال�ستماع من خالل الن�صو�ص التي نقلها،
و�أم���ا روالن بارت فقد مهد ال�سبيل للحديث عما يت�سم به
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الع����صر احلديث من �شيوع فو�ضى الكالم الذي �أدى �إىل
«انفجار ال�سمع» ،ودافع عن الكتابة ب�أنها لي�ست منق�سمة
كال���كالم ،و�إن كان قد ذكر ل���كل نوع �أهم مميزاته و�أ�شار
�إىل �إ�شكالي���ة ال�ضربني يف الل�ساني���ات .والنظرة الل�سانية
االجتماعي���ة املعا�صرة �إىل هذه الق�ضي���ة �أو الإ�شكالية مل
تع���د باحلدة التي كانت عليه���ا ،فثمة تغري قد حدث متثل
يف �أن امل�س�أل���ة �صارت تدور يف فلك اخلطاب واملمار�سات
االجتماعي���ة املتع���ددة للغ���ة كله���ا ،وهي متنوع���ة ما بني
كتاب���ات وحمادثات وح���وارات وغريه���ا ،ب���ل �إن البع�ض
�صرح – مبال ًغ���ا -ب����أن زمن الكتابة قد وىل و�أ�صبح التيار
الع���ام مييل نحو غلبة اللغة املنطوق���ة ،واملحادثة �أمنوذج
قوي يف هذا االجتاه.
ثال ًثا:
من حيث املنظور ال�صوتي (ل�سانيات املنطوق) تناولنا
مفه���وم الدائرة الكالمية عن���د �سو�سري التي من خاللها
تتب�ي�ن املراح���ل املختلفة لل���كالم حتى ينتقل م���ن املتكلم
وي�صل على �إدراك ال�سام���ع ،كما �أ�شرنا �إىل م�صطلحات
عل���م الأ�صوات وعالقته���ا بكونها عامة �أو خ���ا�صة تراعي
عم���وم النطق وال�سمع �أو خ�صو�صهم���ا ،وتبني �أنه يف هذا
الإط���ار يوج���د تق�سيم���ان �أحدهما ثنائ���ي والآخر ثالثي.
ولك���ي نعر�ض �أهم ما يف عل���م الأ�صوات العام من ق�ضايا
تت����صل بال�سمع واال�ستماع تبني لن���ا �أن كتاب �أبركرومبي
من���ا�سب ج���دً ا من ه���ذه الناحي���ة؛ نظ ًرا لأنه ق���دم فكرة
فارقة جديرة بااللتفات �إليها ،هي فكرة الو�سط ال�سمعي
وال���و�سط الب�صري للغة .ويف ه���ذا الإطار عر�ضنا جممل
ر�أيه فيها بالنظ���ر �إىل معطياتها ،كما عر�ضنا �أهم �آرائه
وم�سائل���ه ال�صوتي���ة ذات العالقة باال�ستم���اع ،ثم ربطنا
كالم���ه يف الإيق���اع ونوعي���ه باجلانب الإدراك���ي التداويل
ل���ه املتمثل فيم���ا تو�صف به بع�ض اللغ���ات من �صفات تُعد
أحكاما تقييمية خمتلفة �إيجا ًبا و�سل ًبا ،كما ربطنا ما بينه
� ً
�أبركرومبي م���ن اخل�صائ�ص اجلمالية لل���و�سط ال�سمعي
222

املتعلق���ة بالإيق���اع والنغمة وتنوع طبقة ال����صوت وغريه-
مبا ي�سم���ى «املعامل التطريزي���ة» �أو «التطريزية» ،و�أ�شرنا
�إىل تط���ور درا�سة هذا املجال وتنوع���ه ،ولفتنا النظر �إىل
�أهميته ووظيفته يف اخلطاب مبعناه الوا�سع وقوة عالقته
باجلانب ال�سمعي مقارنة بالكتابة.
وبناء على هذا التلخي����ص ن�ستطيع �أن ن�ضيف هاتني
النتيجتني:
الأوىل� :أن مفه���وم ال�سم���ع �أو اال�ستم���اع بالنظر �إىل
م���ادة ال���كالم ومك��� ّون اللغة مفه���وم عمل���ي �إدراكي؛ لأن
ال�سمع جزء من الدائرة الكالمية كما بينها دي �سو�سري،
ويتعل���ق بذلك مفهوم ال�صورة ال�صوتي���ة �أو ال�سمعية التي
هي ال ّ
���دال ،و ُيق����صد به االنطب���اع النف�سي ال���ذي ترتكه
�أ�صوات الكلم���ة يف احلوا�س ،وعل���ى �أ�سا�س من فهم هذه
ال�صورة بهذا ال�شكل يكون هناك متحي�ص مهم ي�سهم يف
التمييز ب�ي�ن علم الأ�صوات الع���ام ( )phoneticsوعلم
الأ�صوات الت�شكيلي �أو ال�صواتة ( ،)phonologyوهذا
ُبع���د �أو مفهوم علم���ي يف امل�س�ألة .وي����ضاف �إىل ذلك بعد
�أو مفه���وم علم���ي �آخر يت�صل بال�سمع وه���و علم الأ�صوات
ال�سمع���ي ( )auditory phoneticsال���ذي مو�ضوع���ه
درا�سة �أ�صوات ال���كالم م���ن حي���ث الطريق���ة الت���ي يت���م
بو�ساطته���ا �إدراك الأ�صوات ومتييزه���ا م���ن خ�ل�ال �أذن
ال�سام���ع ودماغ���ه .ف���ك�أن احل���ا�صل وجود مفه���وم عملي
�إدراك���ي واقعي لل�سمع يف مكون اللغة يت�أ�س�س عليه مفهوم
علم���ي يتب���و�أ مكان���ه يف عل���م الأ�صوات الت�شكيل���ي وعلم
الأ�صوات ال�سمعي.
النتيجة الثاني���ة� :أن مفهوم ال���و�سط اللغوي بجانبيه
كث�ي�را من
ال�سمع���ي والب����صري مفه���وم �أظ���ن �أن���ه يحل ً
الإ�شكال يف ق�ضي���ة النزاع املعريف �أو الفل�سفي بني الكتابة
وال���كالم وم���ا يتبع���ه من �سم���ع وا�ستم���اع .ويع���د مفهوم
ال���و�سط هذا من �أهم املفاهي���م التي ا�ستُنبطت هنا ،وهو
عظي���م الأهمية (لأنه �إىل جان���ب ا�ستثماره يف كونه �سمة

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

متييزي���ة فارقة بني اللغ���ة وطريقة حمله���ا و�أدائها حالة
كونه���ا مكتوبة �أو منطوق���ة م�سموعة ،مبعن���ى �أن اللغة يف
حقيقته���ا �شيء والو�سط �شيء �آخر)  -فهو ُي�ستثمر � ً
أي�ضا
فيما ميك���ن ت�صوره وندعو �إليه نح���ن وغرينا من العناية
مبا ميك���ن ت�سميت���ه بـ»عل���م اال�ستم���اع» الواق���ع يف حوزة
كل م���ا يتعلق بال���و�سط ال�سمعي ،يف مقاب���ل و�سط الكتابة
الب����صري ال���ذي ُع رّب عن جزء منه يف مفه���وم «ال�صواتة
الب�صري���ة» .ومعن���ى ذل���ك �أن اال�ستم���اع يف ه���ذا الإطار
«و�سط���ي»� ،أي جم���ا ّ
يل .وهذا املفه���وم للو�سط
مفهوم���ه َ
ال�سمع���ي ب�شق���ه الإ�شاري الدال على جن����س الفرد و�سنه
�أو حالته املزاجية �أو انت�سابه �إىل فئة اجتماعية – مفهوم
اجتماع���ي وظيفي ،وهو ب�شقه اجلم���ايل مفهومه وظيفي
تداويل يعتمد عل���ى ال�سمات التطريزي���ة التي من �أهمها
الإيقاع ،وهو يوظف يف جماالت كثرية يف ال�شعر واخلطاب
و�إ�صدار بع�ض الأحكام التقييمية .وهنا ن�ستطيع �أن نقول
�إن اال�ستم���اع به���ذا الت�صور يلتئم في���ه اجلانب املفهومي
باجلانب الغائي.
امل�صادر واملراجع
� اً
أول – الكتب:

•�أ�سا�سيات اللغ���ة ،لرومان جاكوب�سون وهال���ة موري�س ،ترجمة
�سعي���د الغامني (من����شورات كلمة� ،أبو ظب���ي ،واملركز الثقايف
العربي ،الدار البي�ضاء – ط2008 - 1م).
•اخلط���اب والتغري االجتماع���ي ،لنورمان فريكل���ف ،ترجمة د.
حممد عن���اين (املرك���ز القوم���ي للرتجمة-القاه���رة -ط1-
2015م).
•خم����سون مفك��� ًرا �أ�سا�س ًّيا مع���ا�ص ًرا ،من البنيوي���ة �إىل ما بعد
احلداث���ة ،جلون لي�شت���ه ،ترجمة د .فات���ن الب�ستاين (املنظمة
العربية للرتجمة-بريوت – ط2008 - 1م).
•درا�سة ال�سمع والكالم ،للدكتور �سعد م�صلوح (عامل الكتب –
القاهرة – 1980م).
•دلي���ل ال�سو�سيول�ساني���ات ،حتري���ر فلوري���ان كومل���ا�س ،ترجمة
د .خال���د الأ�شه���ب ود .ماجدولني النهيب���ي (املنظمة العربية
للرتجمة – بريوت – ط2009 - 1م).

•ال�صوتي���ات ،جلاكلني في�سيار ،ترجمة ب�سام بركة وروز الكل�ش
(املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط2013 - 1م).
•علم اللغة العام ،لفردينان دي �سو�سري ،ترجمة الدكتور يوئيل
عزيز ،مراجعة د .مالك املطلبي (دار الكتب للطباعة والن�شر
– جامعة املو�صل – 1988م).
•يف ال�صوات���ة الب�صرية ،م���ن ل�سانيات املنط���وق �إىل ل�سانيات
املكتوب ،للدكتور مبارك حن���ون (دار الكتاب اجلديد املتحدة
– بريوت – ط2013 - 1م).
•يف عل���م الكتابة ،جاك دريدا ،ترجمة وتقدمي �أنور مغيث ومنى
طلب���ة (املركز القومي للرتجم���ة – القاهرة – ط2008 - 2
م).
•الل�سانيات ،املجال والوظيفة واملنه���ج ،للدكتور �سمري ا�ستيتية
(عامل الكتب احلدي���ث ب�إربد وجدارا للكتاب العاملي بع ّمان –
ط2008 – 2م).
•اللغة واللغويات ،جل���ون لوينز ،ترجمة الدكتور حممد العناين
(دار جرير – ع ّمان – ط2009 - 1م).
•مب���ادئ عل���م الأ�صوات الع���ام ،لديفي���د �أبركرومب���ي ،ترجمة
الدكت���ور حمم���د فتيح (القاه���رة – مطبع���ة املدينة – ط- 1
1988م).
•مدخ���ل �إىل الل�ساني���ات ،ت�أليف برتيل مال�ب�رج ،ترجمة ال�سيد
عب���د الظاهر (املركز القومي للرتجم���ة – القاهرة – ط- 1
2010م).
•مدخ���ل لفه���م الل�ساني���ات ،لروب�ي�ر مارت���ان ،ترجم���ة د .عبد
الق���ادر املهريي (املنظمة العربي���ة للرتجمة – بريوت – ط1
 2007م).•معج���م الأ�سلوبي���ات ،لكات���ي وايل���ز ،ترجم���ة خال���د الأ�شهب
(املنطمة العربية للرتجمة – بريوت -ط2014 - 1م).
•معج���م امل�صطلح���ات العربي���ة يف اللغ���ة والأدب ،ملجدي وهبة
وكامل املهند�س (مكتبة لبنان – بريوت –ط1984 - 2م).
•معج���م امل�صطلح���ات اللغوي���ة (�إجنليزي – عرب���ي) للدكتور
رمزي بعلبكي (دار العلم للماليني – ط1990 – 1م).
•معرف���ة اللغة ،ت�أليف جورج ي���ول ،ترجمة د .حممود فراج عبد
احلمي���د (دار الوفاء لدنيا لطباع���ة والن�شر – الإ�سكندرية –
1999م).
•النظريات الل�سانية الكربى ،من النحو املقارن �إىل الذرائعية،
مل���اري �آن بافو وج���ورج �إليا �سرفاتي ،ترجم���ة حممد الرا�ضي
(املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – ط2012 – 1م).
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•ه�سه����سة اللغة ،لروالن ب���ارت ،ترجمة الدكت���ور منذر عيا�شي
(دار نينوى – دم�شق – ط2015 - 1م).
•ثان ًيا – الدوريات:
•جملة كلية الآداب ،جامعة طنطا ،العدد  29-يناير 2016م،
بحث للدكتور عبد ال�سالم حام���د ،بعنوان :اال�ستماع و�أثره يف
تعليم العربية.
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بالغة اإلقناع في صور اخلطاب
اجلرجانية للهمذاني أمنوذجا
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كحويل
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تاريخ اال�ستالم2017/6/10 :
تاريخ القـ ـ ــبول2017/6/11 :

ملخّ �ص :
����سردي من وجهة نظر بالغة احلج���اج ،والبحث يف م�صادر
ي���روم ه���ذا املقال مقارب���ة �صور اخلطاب يف اخلطاب ال
ّ
ق ّوته���ا الإقناع ّي���ة .فقد د�أبت املقارب���ات الإن�شائ ّية على ح�صر وظائ���ف �صور اخلطاب يف الوظيف���ة اجلمال ّية اجلار ّية �إىل
حجاجي .واختلفت املقاربات احلجاج ّية حول هذه الوظائف تبعا الختالف املنطلقات
الإمت���اع ،و�أق�صت ك ّل مق�صد �أو بعد
ّ
النظر ّية.
النظري �إىل معاجلة وظائف �صور اخلطاب يف املنجز
وقد �أقمنا هذا البحث على حمورين كبري ْين :يجري املحور الأ ّول
ّ
���ري ،وم�ساءلة بع�ض الت�ص ّورات البالغ ّية ،والبحث يف املقايي�س املعتم���دة لت�صنيف وظائف �صور اخلطاب �أو التمييز
النظ ّ
بني وظيفة و�أخرى.
تطبيقي �سنتد ّب���ر فيه �صور اخلطاب الواردة يف املقام���ة اجلرجان ّية للهمذاين .ومن ّيز بني
و�أ ّم���ا املح���ور الثاين فمحور
ّ
�أ�صن���اف �صور اخلط���اب ال�صوت ّية والرتكيب ّية والدالل ّيةّ .ثم ننظر يف ُنظم ا�شتغاله���ا حجاج ّيا .ونتت ّبع امل�صادر التي ت�ستم ّد
حجاجي .و�سن�ستند يف ذلك �إىل مق���والت البالغة الغرب ّية والبالغة
منه���ا ق ّوته���ا الإقناع ّية ،ونقف على ما لها م���ن مفعول
ّ
العرب ّية �سواء القدمية �أو احلديثة.
الكلمات املفاتيح:
احلجاجي ،الت�أثري ،ق ّوة الإقناع ،الوظيفة احلجاج ّية.
�صور اخلطاب ،نظام اال�شتغال ،الطاقة احلجاج ّية ،املفعول
ّ
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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
اجلرجان ّية للهمذاين((( �أمنوذجا
متهيد
���ي يف ال���كالم،
�إنّ �صور اخلط���اب((( عن����صر تكوين ّ
ب���دءا من اخلطاب���ات العاد ّية املتداول���ة يف معي�ش النا�س
���ي((( و�صوال �إىل اخلطاب���ات الفل�سف ّي���ة املوغل���ة يف
اليوم ّ
���ي يرتقي به الكالم
التجري���د .وهي عدول
�صوتي وتركيب ّ
ّ
م���ن الدرجة ال�صف���ر �إىل الكالم امل����ص ّور .وعدول دال ّ
يل
(((
توا�صلي
عن املعنى الأ ّول �إىل املع���اين الثواين .وعدول
ّ
ع���ن الق���ول �إىل املق���ول .وح����ضور ال����صور يف الكالم قد
ت�ستدعيه اللغة لرتق فتق يف نظامها الدال ّ
يل ،لكون ال�صور
ا�ستدراكا باللغة على اللغة .وقد ي�ستدعيه الإن�سان ملعرفة
العامل وفهمه ،لكونه حيوانا ا�ستعار ّيا ح�سب نيت�شه(((.
وتع��� ّد �صور اخلطاب �أو الوج���وه البالغ ّية من �أ ّمهات
امل�سائ���ل البالغ ّي���ة .وه���ي م�س�ألة خالف ّي���ة وموطن جدل
مما تق ّدم م���ن الأجوبة
م�ستم��� ّر ،تث�ي�ر من الأ�سئل���ة �أكرث ّ
ل�سببني على الأق��� ّل :يتّ�صل �أ ّولهما بكونها مالزمة للكالم
م�سجلة يف بنى ك ّل خطاب ،فهي جزء من �صناعة الكالم
ّ
وك ّل عمل ّي���ات التفكيك والت�أويل .ويتّ����صل ثانيهما بكونها
مت ّثل منطقة م�شرتك���ة بني �أنواع اخلطاب من جهة ،وبني
اخلوا�ص �إىل
وظائف الكالم من جهة �أخرى .وت�ؤ ّدي هذه
ّ
ا�ستدعاء �أغل���ب املقوالت الإن�شائ ّية ح���ول �صور اخلطاب
�أمام امل�ساءل���ة البالغ ّية من جدي���د ،وا�ستئناف الأحكام
ال�سابقة ال �س ّيما تلك املتّ�صلة بوظائف هذه ال�صور.
) (1بديع الزمان الهمذا ّ
ين ،املقامات� ،شرح حم ّمد حمي الدين عبد احلميد ،دار
الكتب العلم ّية ،بريوت( ،د .ت)� ،ص �ص .60-56
) (2على الرغم من تقارب املفهوم ف�إنّ الباحثني ا�ستعملوا م�صطلحات خمتلفة من
قبيل �صور اخلطاب و�صور الأ�سلوب والوجوه البالغ ّية والتعابري امل�ص ّورة.
)ُ (3ينظر مثال:
Paul Ricoeur, La métaphore vive, Editions du Seuil, 1975.

 (4) Marc Bonhomme, Pragmatique des figures du discours, Edtions Champion, Paris, 2005, p. 18.

) (5هذا الر�أي �أوردته كاترين فروميالغُ .ينظر:
Catherine Fromilhague, Les figures de style, Armand Colin,
Paris, 2005, p. 13.

 -1وظائف �صور اخلطاب
ال يتّ����صل االخت�ل�اف ح���ول �صور اخلط���اب مب���دى
ح�ضوره���ا يف ال���كالم �أو غيابه���ا من���ه� ،أو ب�أنواعه���ا
و�أ�صنافها((( فح�سب بقدر ما يتّ�صل بوظائفها .و�إذا كانت
ال�صور وظيف ّية يف جوهرها على حد عبارة تامني((( ف�إنّ
هذه الوظائف قد تباين���ت من حقبة تاريخ ّية �إىل �أخرى،
وم���ن ت ّيار �إىل �آخر ،و�أحيانا م���ن باحث �إىل �آخر .وميكن
�أن من ّي���ز ب�ي�ن �أربعة ت����ص ّورات كربى ح���ول وظائف �صور
اخلطاب :ي�صل الت�ص ّور الأ ّول هذه الوظائف مببد�إ النوع
���ي ،فقد م ّي���ز �أر�سطو ب�ي�ن �صنفينْ ا�ستن���ادا �إىل
اخلطاب ّ
���ي� :صنف ينا�سب
وظائ���ف القول
ّ
ال�شعري والقول اخلطب ّ
) (6اختلف الباحثون يف �ضبط قائمة يف �صور اخلطاب �أو الوجوه البالغ ّية .وكان
فونتانياي قد اقرتح ت�صنيف ّية يف ذلك مو ّزعة ح�سب الأجنا�س والأنواع والأ�صناف.
ومن �أبرزها �صور الداللة و�صور الرتكيب و�صور العبارة و�صور الأ�سلوب و�صور
مف�صال:
الفكرُ .ينظر ذلك ّ
Pierre Fontanier, Les figures du discours, Flammarion, Paris,
1977.

و�ص ّنف بريملان وتيتيكاه �صور اخلطاب �أو الوجوه البالغ ّية ا�ستنادا �إىل معيار
احلجاجي ثالثة �أ�صناف� :صور االختيار و�صور احل�ضور و�صور االتحّاد.
املفعول
ّ

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.

ونظر ري�شارد �أركاند يف �سبع و�ستّني �صورة من �صور الأ�سلوب� ،أوردها ح�سب
ألفبائي.
الرتتيب ال ّ

Richard Arcand, Les figures de style, Les Editions de
L’HOMME, Quebec, 2004.

و�أ ّما معجم �صور الأ�سلوب فقد ت�ض ّمن �سبع ع�شرة ومائة �صورة مرتّبة �ألفبائ ّيا.

Nicole Ricalens-Pourchot, Dictionnaire des figures de style, Armand Colin, 2ème édition, Paris, 2011.

و�آثرت كاترين فروميالغ مقاربة �صور اخلطاب من خالل ت�صنيفها �إىل �صور
ال�صوتي ،و�صور الرتكيب ،و�صور التمثيل و�صور الفكر.
الإلقاء و�صور اال�سرت�سال
ّ
مف�صال:
ينظر ذلك ّ
Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit.

ول�صور اخلطاب عند �أوليفيي ريبول �أربعة �أ�صناف� :صور الكلمات و�صور الداللة
و�صور البناء و�صور الفكرُ .ينظر تف�صيل ذلك:

Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, Presses Universi-

taires de France, 2ème édition, Paris, 1994, pp 121-145.

�أ ّما روبريو فقد واقرتح ت�صنيفا مغايرا يتك ّون من �صور الداللة و�صور الكلمات
و�صور الفكر و�صور الرتكيبُ .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�شع���ر ،و�آخ���ر ينا�سب اخلطاب���ة .وال�صور الت���ي تنا�سب
إقناعي
اخلطاب ال�شع ّ
���ري تهب الأ�سلوب يف اخلط���اب ال ّ
برودا و�سخر ّي���ة .ولذلك �آخذ جورجيا�س على �إفراطه يف
ا�ستعم���ال ال�صور ال �س ّيما تلك املوغل���ة يف التّجريد ،فقد
�أفقده���ا ق ّوتها الت�أثري ّية والإقناع ّية وح ّولها �صورا �شعر ّية
�أخرجت اخلطاب من اخلطابة �إىل ال�شعر((( .وظ ّل لهذا
الت�ص ّور �صدى يف الدرا�سات احلديثة(((.
ويربط الت����ص ّور الثاين وظائف �صور اخلطاب ببنية
ال�صورة ذاتها ،فقد �أعر�ض كبري الأر�سط ّيني اجلدد �شامي
بريملان عن ال����صور الأ�سلوب ّية ذات الوظيف���ة الإمتاع ّية،
وولىّ وجه���ه �شط���ر ال����صور احلجاج ّي���ة ذات الوظيف���ة
الإقناع ّية .والوجه يف ذل���ك �أنّ الأوىل جم ّرد زهرة ذابلة
يف مرج ،ال روح فيها وال تزيد على كونها زخرفا جمال ّيا يف
اخلط���اب ،والثانية مط ّية �إقناع وح ّمالة ت�أثري واقتناع(((.
ومن �صور اخلطاب الأث�ي�رة عند بريملان ال�صور الدالل ّية
خ����صو�صا التمثي���ل ،وهو يق���وم على ت�شاب���ه العالقة بني
عن
����صري
����صري امل���و�ضوع (�( )Thèmeأ  /ب) وعن
ْ
ْ
احلام���ل (( )Phoreج  /د) ،وال يق���وم عل���ى عالق���ة
الت�شابه((( .ومتى ورد التمثيل مك ّثفا وان�صهر عن�صر من
احلامل مع عن�صر من املو�ضوع حت ّول ا�ستعارة(((.
ولئن �أخذ بع�ض الباحثني بهذا الت�ص ّور((( فقد ظهر
 (1) Aristote, Rhétorique, trad. C-E Ruelle, le livre de poche, Lbrairie Générale Française, Paris, 1991, p. 311 (1406 b).

) (2حم ّمد م�شبال ،بالغة �صور الأ�سلوب و�آفاق حتليل اخلطاب� ،ضمن البالغة
واخلطاب ،دار الأمان ،الطبعة الأوىل ،الرباط� ،2014 ،ص �ص .126-116

 (3) Chaim Perelman, L’empire rhétorique, rhétorique et argumetation, 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.

) (6يرى �أوليفيي ريبول �أنّ ال�صورة ال تكون بالغ ّية �إلاّ متى نه�ضت بدورها يف
الإقناع.

Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit. pp. 77-121.

وت�شتغل ال�صورة عند تامني ا�شتغاال ذات ّيا .وهي لي�ست �إلاّ ت�ش ّكال ي�ستعمل بع�ض
خطابي.
�آليات اللغة ا�ستعماال نوع ّيا ،فال وجود ل�صورة دون نظام
ّ

Joelle Gardes Tamine, Pour une nouvelle théorie des figures,
PUF, Paris, 2011, pp. 124-128.
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ت�ص ّور ثالث يرب���ط وظائف �صور اخلطاب بال�سياق الذي
تتن���زّل فيه ،ويع��� ّد ال����صورة حجاج ّية بغريه���ا .فتع ّددت
ه���ذه الوظائ���ف ،ح�سب ري����شارد �أركاند نظ���را �إىل تع ّدد
ال�سياق���ات ،فق���د تكون ال����صورة و�سيلة لإجن���اب املعاين
الث���واين ،وق���د ت���� ّؤ�س�س عالق���ة م�شاركة ،ذل���ك �أنّ بع�ض
ال����صور يدعو املتل ّق���ي �إىل التن ّب�ؤ مبا هو جم��� ّرد اقرتاح.
وبع�ضها الآخ���ر يجربه على ت�أويل الغام����ض �أو املتعار�ض
من املعاين .وقد تكون ال�صورة للإ�ضحاك والت�سلية ،وقد
تك���ون مل�ؤازرة الإقناع وتقويته وا�ست�ل�اب انخراط القارئ
�أو ال�سامع(((.
و�أ ّم���ا الت����ص ّور الرابع فيمك���ن ع ّده ت����ص ّورا توفيق ّيا
يجم���ع بني الت�ص ّور ْين الث���اين والثالث ،فوظائف ال�صورة
عند مارك بونوم تتح ّدد ا�ستنادا �إىل �أربعة عوامل :يتّ�صل
العام�ل�ان الأ ّوالن بال�سي���اق .ويتّ�صل العام�ل�ان الآخران
بال�صورة يف ح ّد ذاتها(((.
وال���ر�أي عندنا �أنّ وظائف �صور اخلطاب تتجاوز حدود
اخلطابي ال���ذي ي�ستدعيه���ا ،وال تخ����ضع لإكراهات
الن���وع
ّ
بنية ال����صورة الداخل ّية ،و�إنمّا ترتب���ط مبقت�ضيات ال�سياق
واالعتبارات اخلطاب ّي���ة ،وتتّ�صل بوظائف الكالم .واحلكم
اليوم ب�ب�راءة الكالم ال ي�ستقيم عل���ى �أيّ وجه من الوجوه،
ب���ل �أ�صبح حديث خرافة((( .فك ّل من�شئ خطاب �سواء �أكان
خطيب���ا �أم �شاع���را يج���ري �إىل التمك�ي�ن لفك���رة �أو �إ�شعال
نازعة من النوازع و�إخماد �أخرى� ،أو كليهما .ف�إن مل ي�ص ّرح
مبقا�صده احلجاج ّية فهو ي�ضمر موقفا ويهمت بعدا ويبطن
توجيها و ُيخفي حتفيزا على فعل دون �آخر.
(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.

وترتبط وظائف �صور اخلطاب يف البالغة العرب ّية بعوامل عدّة :منها املقام
اخلطابي ،فالتمثيل عند اجلرجاين �إن كان حِ جاج ًا ،كان
ومقت�ضى احلال والنوع
ّ
ُبرهانه �أنور ،و�سلطانه �أقهر ،و َب َيانه �أ ْبهر.
عبد القاهر اجلرجاين� ،أ�سرار البالغة يف علم البيان ،مو�سوعة ّ
العربي،
ال�شعر
ّ
الإ�صدار الأ ّول� ،2009 ،ص .80
) (9ال تُقدّم �أيّ معلومة ح�سب فروميالغ تقدميا حمايدا.

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. p. 8.
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ّ
موجه من
وك ّل خط���اب �أ ّي���ا كان ال�سياق
احل���اف بهّ ،
خا�ص �أو كو ّ
افرتا�ضي،
���ي �أو
من����شئ �إىل �سامع ّ
ّ
ين ،حقيق ّ
للت�أثري فيه على � ّأي نحو من الأنحاء .و�إن مل يكن اخلطاب
حجاج���ا �صريحا وعمال قول ّيا مب���ا�شرا فهو حجاج متن ّكر
���ري ،وعم���ل قو ّ
يل غ�ي�ر مب���ا�شر ا�ستلزمته
يف لب���ا�س �شع ّ
ّ
خوا�ص ال�سياق
احلاف ب���ه(((� .إذ ك ّل خطاب قبل تدوينه
ّ
�أو ترهين���ه نتاج عمل ّية تل ّف���ظ ،وك ّل «تل ّفظ يع ّد يف جوهره
حتاور ّي���ا ( )Dialogiqueباملعن���ى نف����سه ال���ذي يكون
قابال فيه للتحلي���ل»((( .وعلى هذا النحو فهم �سا�سة بني
العب���ا�س كتاب «كليلة ودمنة» ،ومق���ا�صد �صوره اخلطاب ّية
و�أبعاده���ا ،فقتلوا اب���ن املق ّف���ع �ش ّر قتل���ة((( .ولذلك ف�إنّ
وظائ���ف �صور اخلطاب ترتبط بوظائ���ف اخلطاب ذاته.
وملّ���ا كان ك ّل خطاب يف جوه���ره حجاج ّيا((( ف�إنّ الوظيفة
املهيمن���ة على �صور اخلط���اب ال تعدو �أن تك���ون الوظيفة
احلجاج ّية.
وبعد �أن ا�ستقام �أمر وظائف �صور اخلطاب على نحو
أهم تتّ�صل ب�أنظمة
مقنع �أو يبدو �أ ّنه مقنع ،ف�إنّ امل�س�ألة ال ّ
����سردي،
ا�شتغ���ال ه���ذه ال����صور حجاج ّي���ا يف اخلطاب ال
ّ
وم����صادر ق ّوتها الإقناع ّي���ة ،ومفعولها
احلجاجي ال �س ّيما
ّ
�أنّ �أغل���ب البحوث وال���درا�سات قد ان����صرف �إىل وظيفة
�صور اخلط���اب الإمتاع ّية ان�صراف���ا يكاد يوقع يف الذهن
�أنّ �صور اخلط���اب ال تك���ون يف ال����سرد �إلاّ حلي���ة جمال ّية.
فكي���ف ت�شتغ���ل هذه ال����صور حجاج ّيا؟ ومن �أي���ن ت�ستمد
احلجاجي؟
ق ّوتها الإقناع ّية؟ وفيم يتم ّثل مفعولها
ّ
) (1ترى روث �أمو�سي �أنّ احلجاج موجود يف قلب اخلطاب� ،أين يكون كذلك مفتوحا
على الآخر ،ويحاول الو�صول معه �إىل اتّفاق.

,
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 Universitaires de Rennes, 2015, p. 61.

 (2) Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littraire, Bordas, Paris, 1990, p. 18.

أدبي ح�سب فروميالغ مقولة قدمية.
)� (3أ�صبحت �أ�سطورة املرجع
الذاتي للأثر ال ّ
ّ

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. pp. 17-18.

 (4) Christian Plantin, L’argumentation, Collection MEMO, Edtions du Seuil, Paris, 1996, p. 18.

وارت�أين���ا للإجابة عن هذه الأ�سئلة و�شبهها �أن نتد ّبر
املقامة اجلرجان ّية للهمذاين .وير ّد اختيارنا هذه املقامة
����سردي احتفاء
�إىل �أنّ املقام���ات �أك�ث�ر �أن���واع اخلطاب ال
ّ
ب����صور اخلط���اب وتنويع���ا له���ا ،و�أقربه���ا �إىل اخلط���اب
ال�شعري اجلاري �إىل الإمتاع ،وموطن هذه ال�صور الأثري.
ّ
ويقت����ضي النظر يف حجاج ّية �صور اخلطاب الوقوف على
م�صادر املقامة اجلرجان ّية البالغ ّية.
 -2بالغة املقامة اجلرجان ّية
مت ّث���ل املقام���ة اجلرجان ّي���ة عم�ل�ا قول ّي���ا كب�ي�را
(ُ ،((()Macro-actes de langageبن���ي عل���ى �سياق
خارجي و�سياق�ي�ن تخاطب ّي�ي�ن داخل ّيني :ي�شمل
���ي
ّ
تخاطب ّ
���ي بديع الزمان الهمذاين من
ال�سياق
التخاطبي اخلارج ّ
ّ
جه���ة كونه من����شئ املقام���ة ،و�شخ�ص ّي���ة تاريخ ّية عا�شت
يف الق���رن الراب���ع هجر ّي���ا ،والق���ارئ �أو ال�سام���ع الكو ّ
ين
( )Auditoire universelالذي مل يجمعه بالهمذاين
مق���ام تل ّفظ واح���د ،واخلطاب وهو املقام���ة اجلرجان ّية،
وهي جزء من ك ّل هو مقامات الهمذاينُ .
وذكرت عنا�صر
الداخلي يف ال�سند ،و�شملت عي�سى بن
التخاطبي
ال�سياق
ّ
ّ
ه����شام وال���رواي الأ ّو ّ
يل الذي حت ّمل املقام���ة �سماعا ،مع
جمع من احلا�ضرين.
الداخلي الث���اين فطرفاه
���ي
ّ
و�أ ّم���ا ال�سي���اق التخاطب ّ
إ�سكندري من جه���ة ،وجماعة الأ�صحاب من
�أب���و الفتح ال
ّ
إ�سكندري بالكالم ،وجاء ّ
تدخله
جه���ة �أخرى .وقد بادر ال
ّ
طوي�ل�ا �أجنز فيه �سل�سل���ة من الأعم���ال اللغو ّية ،افتتحها
بالنداء واختتمها بالدعاء ،وبينهما �إثبات وق�سم وح�صر
إ�سكندري ل�شروط املثلث
و�أمر ونهي .وي�ستجيب خطاب ال
ّ
���ي ( )Le triangle argumentatifعن���د
احلجاج ّ
واحلجة وال�سامع الر�أي
فيلي���ب بروتون .وي�شمل اخلطيب
ّ
 (5) Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littraire, op. cit. p. 11.
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إ�سكندري �إىل
و�سياق التق ّب���ل((( .والر�أي الذي ي�سع���ى ال
ّ
حم���ل جماع���ة الأ�صحاب عل���ى الت�سليم ب���ه والإذعان له
�أو الزي���ادة يف درجة ذلك الت�سليم والإذعان هو �أ ّنه عزيز
قوم �أذ ّلته امل�صائب و�أفقرته النوائب .ومن كان هذا حاله
فهو �أوىل بالعطايا و�أجدر باملكرماتّ .ثم ينتظر ما يرتتّب
على ذلك من العطاء والنوال.
وق�����د �آث�������ر ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����ذه امل�����ق�����ا�صد اتّ����ب����اع
ا�سرتات��ي��ج�� ّي��ة خطاب ّية م��اك��رة خماتلة م���ض ّل��ل��ة ،تك ّمل
حجة الإي��ت��و�س ال���ساب��ق للخطاب
ما ك��ان قد ب��د�أ به يف ّ
( )Ethos prédiscursifباختياره لهيئة خم�صو�صة
تبني يف �أذه����ان الأ�صح������اب ون��ف��و�سه��م �صورة ذات��ه
( )Image de soiقبل �أن يتك ّلم.
���دري وق��� ّدر ،واهت���دى �إىل �أنّ جن���اح
ف ّك���ر الإ�سكن ّ
ا�سرتاتيج ّيت���ه اخلطاب ّي���ة يف �إقناع الق���وم �أو حملهم على
االقتن���اع ب�أ ّنه حمت���اج ،وحتفيزهم على فع���ل العطاء لن
يك���ون ب���و�صل احلج���ج بامل���وا�ضع امل�شرتك���ة� ،أو تر�صيف
الأد ّل���ة� ،أو ترتي���ب �أج���زاء الق���ول وف���ق �سنن اخلطاب���ة،
و�إنمّ���ا يك���ون بالتعويل على م���ا يف البيان م���ن �سحر ،وما
يف �صور اخلط���اب من �أ�سر .فه���و يعلم �أنّ النا�س يت�أ ّثرون
مما يت�أ ّث���رون بعقولهم ،وهم يف حاجة
مب�شاعره���م �أكرث ّ
احلجة .فال يكفي
�إىل الأ�سل���وب �أك�ث�ر من حاجته���م �إىل ّ
�أن يع���رف املرء ما ينبغي �أن يق���ال بل يجب �أن يقوله كما
ينبغ���ي .ويعلم كذل���ك �أنّ �سياق التق ّب���ل ،مبفهوم بروتون
الحقا ،يو ّفر له ا�شرتاكا مع ال�سامع يف املوا�ضع واملق ّدمات
احلجاج ّية والآراء والقيم والأحكام ،ومنها �أنّ من البيان
ل�سح���را .فم ّر عجال �إىل �إدخ���ال ا�سرتاتيج ّيته اخلطاب ّية
ح ّيز التنفيذ ،فك�سا خطابه �صورا مبتد�أ ومنتهى ،و�أكرثها
توات���را ال�صور ال�صوت ّية .فكي���ف ي�شتغل هذا ال�ضرب من
ال����صور حجاج ّيا؟ ومن �أين ي�ستم ّد ق ّوته الإقناع ّية؟ وفيم
احلجاجي؟
يتم ّثل مفعوله
ّ
,
 (1) Philippe Breton, L argumentation dans la communication, Edtions La Découverte, Paris, 1996, pp. 17-18.
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 -3ال�صور ال�صوت ّية
إ�سكندري يف خطابه �أمام جماعة الأ�صحاب
ك ّث���ف ال
ّ
من ال����صور ال�صوت ّية((( ،و�أجرى خمتلف �أنواعها .و�أكرث
هذه الأنواع تواترا الت�سجيع.
( �أ ) الت�سجيع
�إنّ الت�سجي���ع يف الن�ث�ر «تواط����ؤ الفا�صلتني على
حرف واحد»((( .ومتى تو ّفرت فيه �أربعة �شروط «جاء
يف غاية احل�سن ،وهو �أعلى درجات الكالم»((( .وقد
إ�سكندري يف الت�سجيع بني املط ّرف واملتوازي
راوح ال
ّ
(((
والرت�صي���ع  ،ون ّوع فا�صلتيه طوال وق�صرا ،ف�أحيانا
تتم��� ّدد ،وتتطابق م���ع اجلملة النحو ّي���ة ،فيت�ضاعف
وتق�صيت العراق».
الوق���ف ،نحو قوله« :جبت الآفاق ّ
و�أحيان���ا ت�ت�ر ّدد ،وتتطاب���ق م���ع الن���واة الإ�سناد ّي���ة
ومت ّمماتها ،نحو قوله« :ما هنت حيث كنت» .و�أحيانا
�أخ���رى تتق ّل����ص ،وت�ست���وي مع مك��� ّون م���ن مك ّونات
اجلملة ،كقوله« :فاعت����ضت بالنوم ال�سهر وبالإقامة
ال�سفر».
وق���د جرى ال�سج���ع لينّ املقادة �سل����سا خلوا من
التك ّلف ،طبعا ي�ستدعيه املعنى ويطلبه((( .فك ّل قول
م�سج���وع ي�ستويف املعنى ويحيط ب���ه ،فك�أنمّا الألفاظ
خيط���ت على مقداره .ولن�ست ّ
���دل على ذلك باجلدول
التايل:
) (2ا�صطل���ح �أوليفي���ي ريب���ول عل���ى ال����صور ال�صوت ّي���ة ب���ـ»�صور الكلم���ات» ،وق�سمها
جمموعتني� :أوالهما �صور الإيقاع ،وثانيتهما �صور ال�صوت.
Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit. pp. 123-126.

العربي ،الإ�صدار
) (3ابن مع�صوم� ،أنوار الربيع يف �أنواع البديع ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
الأ ّول� ،2009 ،ص .1746
العربي،
) (4ابن الأثري ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
الإ�صدار الأ ّول� ،2009 ،ص �ص .187-185
العربي ،الإ�صدار الأ ّول،
) (5القزويني ،الإي�ضاح يف علوم البالغة ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
� ،2009ص .308
) (6عبد القاهر اجلرجاين� ،أ�سرار البالغة يف علم البيان� ،ص �ص .7-6
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الت�سجيع

املعنى

ِ�إ يِّن ْامر�ؤٌ ِمنْ �أَ ْه ِل ا ِلإ ْ�س َك ْندَ ِر َّي ِةِ ،منَ ال ُث ُغو ِر
الأَ َمو َّي ِة

غريب الدار

ُج ْبتُ الآفاق ،و َت َق َّ�ص ْيتُ ال ِع َر َاق

فاين الع�صا

ما هُ ْنتُ َ ،ح ْيثُ ُك ْنتُ

عزّة النف�س يف
ح ّله وترحاله

واح
ُن ْر ِغي َلدَ ى َّ
باح و ُن ْث ِغى ِع ًندَ ال َّر ِ
ال�ص ِ
و�أَ�صْ َب ْحتُ َفا ِر َغ ال ِفناءِ�َ ،ص ِف َر ا ِلإ َنا ِء

اجلود وال�سخاء

ِيح ا ِال ْح ِت َي ِاجَ ،و َن ِ�س ُيم
َو َق ْد هَ َّب ْت ِبي ِ�إ َل ْي ُك ْم ر ُ
الإِ ْل َف ِاج

الفقر
واخل�صا�صة
اال�ستعطاء

���دري
ي�شتغ���ل الت�سجي���ع ال���وارد يف كالم الإ�سكن ّ
داخلي ،ونغم
حجاج ّي���ا من خالل ما يو ّلده من �إيقاع
ّ
مو�سيقي ،تعلو ت���ارة وتت�سارع ،وتهبط
���ي ،ودفق
ّ
�صوت ّ
�أخرى وتبط���ئ ،وتنتج رج���ع �صدى .ويتج ّلى مفعوله
���ي يف م�ستويْ�ي�ن :يتّ����صل �أ ّولهم���ا بانب�ساط
احلجاج ّ
النف���و�س وطربه���ا ،وان����شراح ال����صدور وانت�شائها،
واطمئ���ان القلوب وهدوئها .ويتم ّث���ل امل�ستوى الثاين
يف ما يرتتّب على طرب النف���و�س وان�شراح ال�صدور
واطمئنان القلوب ،فتزول بواعث ّ
ال�شك من الأذهان،
وتنع���دم عوامل الريبة من العق���ول ،في�سل�س قيادها
مما فيها ومتلأ مبا يف ذهن
وي�سهل �إذعانها ،وتُفرغ ّ
ويوجهه���ا الوجهة الت���ي ي�شاء،
اخلطي���ب ووجدانهّ ،
ويته ّي����أ ال�سامعون للقبول مبا ُيلق���ى �إليهم و�إن كانوا
يف مو�ضع �إنكار وجحود .وحت ّفزهم على الإقبال على
فعل والعدول عن �آخر.
���دري ع���ن ال���كالم الع���ادي
وق���د ع���دل الإ�سكن ّ
�إىل ال���كالم امل�سج���وع ،لعلمه �أنّ احلف���ظ �إليه �أ�سرع
والآذان ل�سماعه �أن�شط ،ولأنّ الت�سجيع يز ّين الألفاظ

ويح�سنه���ا« ،ليكون ذلك �أوقع لها يف النف�س ،و�أذهب
ّ
(((
به���ا يف الداللة عل���ى الق����صد»  ،فت�س ّربت املعاين
التي �صاغها �صياغة م�سجوعة �إىل �صدور ال�سامعني،
ونفذت �إىل �أذهانهم ،و�سهل علوقها بها ،ف�س ّلموا بها
حتت ت�أث�ي�ر الإيق���اع دون جحود �أو �إن���كار ،ودون �أن
إ�سكندري قد
تنقدح يف �صدورهم ال�شكوك .ويكون ال
ّ
بد�أ مي ّك���ن لدعواه ،وي�ست���درج ال�سامعني لالنخراط
فيه���ا والقبول به���ا .ومن مقت�ضيات جن���اح التمكني
للدع���وى �إ�سناد الت�سجيع بلون �آخر من �ألوان الإيقاع
الداخلي.
ّ
(ب) التجني�س
ع��� ّرف ابن املعت ّز التجني����س بقوله «هو �أن جتيء
الكلم���ة جتان�س �أخرى يف بيت �شعر وكالم»((( ،ولئن
ق��� ّدم ابن الأث�ي�ر وظيف���ة التجني�س اجلمال ّي���ة وع ّده
«غ��� ّرة �شادخة يف وجه الكالم»((( ف����إنّ عبد القاهر
اجلرج���اين ي����شرتط يف التجني����س ح����سن الإفادة،
و�أن ي���رد عف���و اخلاطر بطلب من املعن���ى ال املتك ّلم،
وال ي�ستح����سن «جتان����س اللفظت�ي�ن �إلاّ �إذا كان وق���ع
معنييهم���ا من العقل موقعا حمي���دا ،ومل يكن مرمى
اجلامع بينهما مرمى بعيدا»(((.
إ�سكندري التجني����س يف كامل �أحناء
وق���د نرث ال
ّ
اخلط���اب مقت�صرا عل���ى غري التا ّم من���ه .ففي قوله
«تَترَ َام���ى ِبي ا َمل َرام���ي ،و َت َت َهادَى ِب���ي ا َمل َو ِامي» ،معنى
االرحت���ال امل�ستم���ر يف امل���كان والظع���ن الدائ���م يف
ال�صحراء .واجلامع بينهما �أنّ الأماكن وال�صحاري
ف�ضاءات تتل ّعب باملتك ّلم ،ويهديه هذا �إىل ذاك ،فال
يقيم وال ي�ستق ّر.
) (1ابن الأثري ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر� ،ص .338
العربي ،الإ�صدار الأ ّول� ،2009 ،ص .21
) (2ابن املعتزّ ،البديع ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
) (3ابن الأثري ،اجلامع الكبري يف �صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ،مو�سوعة ال�شعر
العربي ،الإ�صدار الأ ّول� ،2009 ،ص .264
ّ
) (4عبد القاهر اجلرجاين� ،أ�سرار البالغة يف علم البيان� ،ص .4
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وي�ستم��� ّد التجني�س طاقته احلجاج ّية من خالل
تكثي���ف الإيقاع الناجت ع���ن الت�سجي���ع ،وخلق جر�س
���ي ب����أ�سر ال�سامع
ق ّ
���وي .ويتّ����صل مفعول���ه احلجاج ّ
وتنبي���ه الاله���ي وتذك�ي�ر الن���ا�سي ،فتك���ون ال ُ
أعناق
�إىل اخلطي���ب �أَ ْم َي َ
ُ
والنفو�س
���م،
���ل،
والعقول عنه �أفه َ
ُ
�إلي���ه �أ�سرع  ،وتت����س ّرب معاني���ه �إىل ال�سام���ع م���ن
حي���ث ال يحت�سب((( ،فيته ّي�أ لقب���ول الدعوى ويتح ّفز
تر�سخت املعاين يف
للعم���ل ب�أوامرها ونواهيها .وق���د ّ
ذاك���رة الأ�صح���اب((( ،فالنت عريكته���م ،وحت ّركت
نازع���ة ال�شفقة فيه���م ف�أم�سكوا ين�صت���ون ،ك�أنّ على
ر�ؤو�سهم الطري.
إ�سكندري �ساب���ق معرفة باجلماعة
ومل يك���ن لل
ّ
املن�صت���ة ،فخف���ى عليه ما ي���دور يف الأذهان ،وجهل
درج���ة خطابه يف �س ّلم ال����صدق والكذب .فقد يكون
من بني اجلماعة من هو خايل الذهن ،وقد يكون من
بينها من هو ّ
�شاك مرت ّدد ،وقد يكون من بينها من هو
جاح���د منكر .لذلك ع ّول على تكثيف �صور اخلطاب
إيقاعي بع�ض
ال�صوت ّية ع�سى �أن يت����ش ّرب مفعولها ال ّ
مراتب ال ّ
����شك وال�ت�ر ّدد �أو اجلحود والنك���ران ،فلم
يقت�صر على النوعني ال�سابقني بل عزّزهما بثالث.
(جـ) املوازنة
املوازنة هي �أن تك���ون الفا�صلتان مت�ساويتني يف
ال���وزن دون التقفية ،وهي «نوع م���ن الت�أليف �شريف
املح��� ّل ،لطيف املوق���ع ،ولل���كالم به ط�ل�اوة ورونق،
و�سبب ذلك االعتدال ،لأ ّنه مطلوب يف جميع الأ�شياء.
وحيث كان���ت مقاطع الكالم معتدلة يف الوزن ل ّذ بها
) (1ترى كاترين فروميالغ �أنّ التجني�س يف ال�سياق ال�شعريّ ي�ستم ّد �أثره اجلما ّ
يل من
مو�سيقاه املتناهية الد ّقة واللطافة .و�أ ّما يف ال�سياق اال�ستدال ّ
حجة ب�سبب
يل فريد ّ
ما يخلقه من متاثل تخ ّي ّلي بني ّ
دوال متقاربة ومدلوالت متقابلة.

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. p. 24.

) (2مينح التجني�س ح�سب ري�شارد �أركاند معاين الكلمات املتجان�سة قيمة وي�س ّهل
للحجة.
تخزين الر�سالة ،ومي ّثل �سندا ّ

Richard Arcand, Les figures de style, op. cit. p. 130.
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ال�سمع ووقعت من القلب موقع اال�ستح�سان .وهذا ال
مراء فيه بحال من الأحوال لبيانه وو�ضوحه»(((.
إ�سكندري يف خطابه من �صور املوازنة،
وقد ن ّوع ال
ّ
���را�شي المْ َ���دَ ُر
فن���ا�سب ب�ي�ن الأوزان ،نح���و قول���هِ « :ف ِ
احل َج��� ُر»� ،أو قوله« :وهَ دَ تْ��� ُه َ
َو ِو َ�سا ِدي َ
اج ُة َو َك َّد ْت ُه
احل َ
ا ْل َفا َق ُة» .ون���ا�سب بني ال�صي���غ ال�صرف ّية ،نحو قوله:
«�أَ ْف ِري المْ َ َ�سا ِل َكَ ،و َ�أ ْق َت ِف ُر ا َمل َها ِل َكَ ،و َ�أ َعانيِ المْ َ َما ِل َك».
وال تختلف املوازنة ع���ن التجني�س والت�سجيع �إلاّ
يف املدى ،وهي ت�شتغل حجاج ّيا من خالل ما ت�ضفيه
على ال���كالم من �إيقاع .وهو �إيق���اع �ضعيفة �أجرا�سه
هادئة مو�سيقاه ،فيدعم املو�سيقي الداخل ّية املتو ّلدة
من الت�سجيع والتجني�س مبا ينتجه من ترجيع وتعاود
احلجاجي
النغ���م وتكرار اللح���ن .ويتج ّلى مفعوله���ا
ّ
يف م�ضاعف���ة ط���رب ال�سامع�ي�ن واالرتق���اء بهم �إىل
الطبق���ة العليا م���ن الأريح ّية واالنب����ساط ،والدرجة
الق����صوى من ال����سرور واالنت����شاء ،وي�صبحون طوع
إ�سكندري ورهن �إ�شارته.
بنان ال
ّ
���دري �إىل �أنّ هذه ال�صور قد
وملّا اطم�أنّ الإ�سكن ّ
ه ّي����أت الأ�صح���اب للإذعان �إىل ما ُيلق���ى �إليهم من
�أطروحات ،و�أ ّنه قد �أحك���م ال�سيطرة على نفو�سهم،
ا�ستع���ان بن���وع �آخر من ال����صور ال�صوت ّي���ة يخ ّول له
متري���ر بع�ض �أفكاره ومعانيه متهي���دا لل�سيطرة على
عقولهم.
( د ) املطابقة واملقابلة
تع ّرف املطابق���ة ب�أ ّنها اجلمع بني ال�شيء و�ض ّده
يف ال���كالم((( ،و�أح�سنها ح����سب ابن ر�شيق «م�ساواة
املقدار من غ�ي�ر زيادة وال نق�صان»((( .و�أ ّما املقابلة
) (3ابن الأثري ،اجلامع الكبري يف �صناعة املنظوم من الكالم واملنثور� ،ص .280
) (4ابن الأثري ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر� ،ص .690
العربي ،الإ�صدار
) (5ابن ر�شيق ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
الأ ّول� ،2009 ،ص .389
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«فه���ي �أن جتمع ب�ي�ن �شيئني متوافق�ي�ن �أو �أكرث وبني
�ضديهم���ا .ثم �إذا �شرطت هنا �شرطا �شرطت هناك
�ضده»((( .وق���د جعلها اب���ن الأثري �ضربا من �ضروب
املطابقة((( على الرغم من تن ّوع الفوارق بينهما(((.
���دري يف خطاب���ه باملطابقة ،نحو
تو�سل الإ�سكن ّ
وق���د ّ
قول���ه :الب���دو  /احل����ضر .و�أجرى املقابل���ة يف قوله:
واح» ،وكذلك
« ُن ْر ِغ���ي َلدَ ى َّ
باح ،و ُن ْث ِغى ِع ًن���دَ ال َّر ِ
ال�ص ِ
قول���هَ :ج َع َل ُ
���م َد ِلي ًالَ ،و َال َج َع َل ل ِل َّ�ش ِّر
اهلل ِل َلخ رْ ِي َع َل ْي ُك ْ
ِ�إ َل ْي ُك ْم َ�س ِبي ًال.
وت�ستم ّد املطابقة واملقابلة يف هذه الأمثلة طاقتهما
احلجاج ّي���ة من م�صدرين :يتّ�صل �أ ّولهما بالتقائهما
بال�سج���ع واجلنا�س واملوازن���ة يف منح اخلطاب دفقا
م���ن الإيقاع .ويتّ�صل امل�صدر الث���اين بقيامهما على
ت�ضا ّد املعاين والأف���كار وتقابلها .و»يف تقابل املعاين
باب عظي���م يحتاج �إىل ف�ضل ت�أوي���ل»((( .فقد طابق
إ�سكندري يف ترحاله بني «البدو» و»احل�ضر» ،وقابل
ال
ّ
يف العط���اء بني «الراغية» يف ال�صب���اح و»الثاغية» يف
امل����ساء .وقابل يف الدعاء ب�ي�ن «اخلري» و»ال�ش ّر» .ويف
ذلك �إبراز ملعاين الرتحال الدائم ،والكرم امل�ستم ّر،
والرج���اء ال�صادق ،و�إح�ضارها يف الواجهة الأمام ّية
���دري يع���اين م�ش ّقة
م���ن وع���ي ال�سامع�ي�ن .فالإ�سكن ّ
الرتح���ال ب�سبب االحتياج بعد �أن كان يجود مبختلف
�أنواع النعم �صباحا م�ساء.
حجاجي ذو ثالثة
وللمطابق���ة واملقابلة مفع���ول
ّ
وج���وه :يتم ّثل �أ ّولها يف �ش ّد الأ�سم���اع وته ّيئة الأذهان
لقبول املعاين والأفكار .ويتّ�صل ثانيها ب�إبراز املعاين
والأف���كار املراد التمكني ل���ه يف الأذهان .و�أ ّما الوجه
العربي ،الإ�صدار الأ ّول،2009 ،
) (1ال�سكاكي ،مفتاح العلوم ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
�ص.389
) (2ابن الأثري ،اجلامع الكبري يف �صناعة املنظوم من الكالم واملنثور� ،ص .217
) (3ابن �أبي الإ�صبع ،حترير التحبري يف �صناعة ال�شعر والنرث ،مو�سوعة ال�شعر
العربي ،الإ�صدار الأ ّول� ،2009 ،ص .67
ّ
) (4الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن ،دار احلديث ،القاهرة� ،2006 ،ص .911

احلجاجي الثالث فيتّ����صل بتعجيل انقياد ال�سامعني
ّ
�إىل ما يريده اخلطيب.
ويتّ����ضح مبا تق��� ّدم �أنّ ال����صور ال�صوت ّية ت�ستم ّد
ق ّوته���ا احلجاج ّية من ثالث���ة م�صادر :يتم ّث���ل �أ ّولها
يف العدول بالكالم ع���ن الدرجة ال�صفر �إىل الكالم
���ري املو ّق���ع .ويتّ����صل ثانيها بالإيق���اع� ،إذ يو ّلد
ال�شع ّ
مو�سيق���ي مت ّهد للأفكار واملعاين وط���اء ل ّينا ومركبا
ذلوال يف طريقها �إىل ذهن ال�سامع ووجدانه .ويتّ�صل
احلجاجي الثالث بالإب���راز ،فتطفو الأفكار
امل�صدر
ّ
واملع���اين امل���راد التمكني له���ا يف ذه���ن ال�سامع على
ال�سط���ح ،وتتنزّل يف درجة �أعلى من الأفكار واملعاين
احلجاجي ،وحت����ضر يف الواجهة
الأخ���رى يف ال�س ّلم
ّ
(((
الأمام ّية من وعي ال�سامع .
وله���ذه ال�صور ال�صوت ّي���ة مفعول
حجاجي((( ذو
ّ
�أربع���ة وج���وه� :أ ّوله���ا �ش ّد الأ�سماع و�إمال���ة الأعناق،
فرتتاح الأفئ���دة وتطرب النف���و�س وتطمئنّ القلوب،
و ُي����ش ّد على ال�سام���ع نفْ�سه ون َف����سه .وثانيها ا�ستثارة
�إعجاب ال�سامع بالألفاظ الف�صيحة واملعاين البليغة
وكفاءة اخلطيب اخلطاب ّي���ة .وثالثها تر�سيخ املعاين
احلجاجي
والأف���كار يف الأذه���ان .ويتج ّلى املفع���ول
ّ
الرابع يف ت�أ ّثر ال�سامع باخلطيب وخطابه ،وميله �إىل
اختي���ار ما اختاره اخلطيب والت�سليم مبا جاء به من
�أطروح���ات ،فينقاد �إىل ما �أري���د له دون ّ
�شك وتر ّدد
�أو �إنكار وجحود.
�أيقن �أبو الفتح الإ�سكندري �أنّ ال�صور ال�صوت ّية
الت���ي �أجراها �ست�أت���ي �أكلها ،و�ست����ؤ ّدي �إىل طم�أنينة
 (5) Chaim Perelman, L’empire rhétorique, rhétorique et argumetation, op. cit. p. 57.

) (6يرى بريملان وتيتيكاه �أنّ بع�ض البنى الأ�سلوب ّية تنتج مفعوال جمال ّيا متّ�صال
بالتناغم والإيقاع وبع�ض الظواهر ال�شكل ّية املح�ضة .وميكن �أن يكون لها ت�أثري
حجاجي من خالل ما يتو ّلد عنها من �إعجاب ومرح وانب�ساط وحما�س.
ّ
Perelman (Chaim) et Tyteca (Lucie Olbrechts), Traité de
l’argumentation: La nouvelle rhétorique, op. cit. p. 192.
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النف���و�س وتهدئ���ة العق���ول ،و�أنّ ذل���ك م���ن �ش�أنه �أن
مي ّهد ال�سبيل �أمام���ه للتمكني لدعواه ،وحمل جماعة
الأ�صح���اب عل���ى االنخراط فيها .ولك ّن���ه كان يدرك
�أنّ ن����شوة امل�سموع لن تع ّمر طوي�ل�ا ما مل ُي�شد �أزرها
مب���ا ّ
يوطد �أركانها ،فعمد �إىل تدعيمها بنوع �آخر من
�صور اخلطاب ي�ساع���د يف التق ّدم خطوة �أخرى نحو
ال�سيط���رة على عق���ول اجلماعة و�أفئدته���ا ،ف�شحن
خطابه ب����صور تركيب ّية ع ّدة .فكي���ف ت�شتغل ال�صور
الرتكيب ّي���ة حجاج ّي���ا؟ وفي���م تتم ّث���ل م����صادر ق ّوتها
الإقناع ّي���ة؟ وكي���ف تك���ون عون���ا للخطي���ب يف �إقناع
�سامعيه؟

(� )Enallage de personneأو م�ستوى الزمن
( ،)Enallage de tempsومن �أمثلة ذلك:
 املث���ال  :1م���ا هُ ْنتُ َ ،حيْ���ثُ ُك ْنتُ َ ،ف�ل�ا ُيزْ ِر َينَّ ِبيِع ْند ُك ْم ما َت َر ْو َن ُه ِمن َ�س َملي و�أَ ْطماري.
قام ِة
 املث���ال ْ :2ال�س َه���ر ،وب ِالإ َ
فاعتَ����ضْ تُ ِبال َّن��� ْو ِم َّ
ال�س َف��� َر ،تَترَ َام���ى ِب���ي ا َمل َرام���ي ،و َت َت َه���ادَى ِب���ي
َّ
ا َمل َو ِامي.
���ح ا ِال ْح ِت َي ِاج،
 املث���ال َ :3و َق ْ���م ِري ُ
���د هَ َّب ْت ِب���ي �إِ َل ْي ُك ْ
���م ا ِلإ ْل َفاجَ ،فا ْن ُظ ُروا َر ِح َم ُك ُم ُ
ْ�ض ِمنَ
اهلل ِل ِنق ٍ
َو َن ِ�سي ُ
ِ
ُول ،هَ دَ ْت ُه َ
اج ُةَ ،و َك َّد ْت ُه ا ْل َفا َق ُة.
َأ
ا�ض َم ْهز ٍ
الَ ْن َق ِ
احل َ

 -4ال�صور الرتكيب ّية

ي�ستمد االلتفات طاقته احلجاج ّية من العدول،
لكون���ه ع���دوال نوع ّيا ن�سق ّي���ا يقع ين جملت�ي�ن �أو ع ّدة
إ�سكندري يف املثال  1بني االلتفات
جمل .وقد جمع ال
ّ
يف ال�ضمائ���ر وااللتفات يف الزمن ،فعدل عن �ضمري
املتك ّل���م املف���رد �إىل �ضمري املخاط���ب اجلمع ،وعدل
عن الزم���ن امل���ا�ضي �إىل الزمن احل���ا�ضر .و�أ ّما يف
املث���ال  2فقد اقت�صر على االلتفات يف الزمن ،فعدل
ع���ن الزم���ن امل���ا�ضي �إىل الزم���ن احل���ا�ضر .وعدل
يف املثال  3ع���ن �ضمري الغيب���ة �إىل �ضمري املخاطب
اجلم���ع ،ث���م الغيب���ة من جدي���د ،وعدل ع���ن الزمن
املا�ضي �إىل الزمن امل�ستقبل فالزمن املا�ضي.

���دري جه���دا يف �إج���راء ال����صور
مل ي����أل الإ�سكن ّ
الرتكيب ّية((( ،ف�أوردها يف موا�ضع ع ّدة من خطابه ،وراوح
بني �أنواعها ،وم���ن �أبرز هذه الأن���واع االلتفات �أو العدول
الواقع بني اجلمل.
( �أ ) االلتفات
ي�س ّم���ى االلتف���ات «�شجاعة العربي���ة» وهو ثالثة
�أق����سام :الق����سم الأول يف الرج���وع م���ن الغيب���ة �إىل
اخلطاب ومن اخلط���اب �إىل الغيبة ،والق�سم الثاين
يف الرج���وع عن الفعل امل�ستقبل �إىل فعل الأمر ،وعن
الفع���ل امل���ا�ضي �إىل فعل الأمر .والق����سم الثالث :يف
الإخبار عن الفعل املا�ضي بامل�ستقبل ،وعن امل�ستقبل
باملا�ضي((( .وجعل الزرك�شي �أ�سباب االلتفات عا ّمة
وخا�صة(((.
ّ
وق������د ّ
���������دري يف خ��ط��اب��ه
وظ�������ف الإ�سك���������ن
ّ
االل����ت����ف����ات� ،سواء يف م������ست�����وى ال�����ضم����ائ����ر
) (1ال�صور الرتكيب ّية عند �أوليفيي ريبول ثالث جمموعات� :صور عن طريق االختزال،
و�أخرى عن طريق التكرار وثالثة عن طريق التبادل.

Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit. pp. 132-136.

) (2ابن الأثري ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر� ،ص �ص .418-408
) (3الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن� ،ص �ص .830-820
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���دري االلتفات م���ن باب الرتف
مل ُيج���ر الإ�سكن ّ
���ي وال�سع���ة يف الق���ول والتف�ّن�نّ يف ال���كالم
اخلطاب ّ
(((
�أو اال�ستع���ارة النحو ّية على ح ّد عب���ارة فروميالغ
و�إنمّ���ا ق�صد �إىل �إمتام ما كان قد بد�أ يعمله بال�صور
حجاجي ذي
ال�صوت ّي���ة ،فنه����ض االلتفات مبفع���ول
ّ
�أربع���ة وجوه :يتّ����صل �أ ّولها بكونه «�أدخ���ل يف القبول
املنطقي الذي ي� ّؤ�س�سه
) (4ترى فروميالغ �أنّ االلتفات ا�ستعارة نحو ّية ،و�أنّ التح ّول
ّ
ّظيُ .ينظر:
يقوم على مبد�إ نقل الإطار التلف ّ

Catherine Fromilhague, Les figures de style, op. cit. p. 71.
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عند ال�سامع و�أح�سن تطرية لن�شاطه و�أملأ با�ستدرار
�إ�صغائه»((( وا�ستجالب اهتمامه.

ويح���� ّرك م����ا �سك����ن يف دواخلهم م����ن �شي����م الكرام.
فتنتابهم �أريح ّية لو لقوا لأبلوا ولو �سئلوا لأعطوا.

ويتّ����صل ثانيها بالق�صر وال�ضغط على الأذهان
والتوجي���ه ،فااللتف���ات يف املثال  1م���ن طريق الغيبة
���دري من مفاج�أة
�إىل طريق اخلط���اب م ّكن الإ�سكن ّ
جماعة الأ�صحاب وهزّهم هزّا غري رفيق ،وال�ضغط
عل���ى �أذهانهم ،و�س ّد م�سالك الت�أويل �أمامهم ،ولفت
انتباهه���م وتوجيههم �إىل �أمر واحد ،مفاده �أ ّنه لي�س
مت�س ّوال من ع���ر�ض النا�س ،و�إنمّا هو �شريف الأرومة
ك���رمي املنب���ت ،نهكت���ه النوائ���ب و�أجحف���ت ب�أمواله
امل�صائب.

إ�سكندري عن
و�أ ّم���ا املثال  3ال���ذي عدل في���ه ال
ّ
امل���ا�ضي �إىل احل���ا�ضر فيجري �إىل ت�أكي���د ا�ستمرار
فع���ل الرتحال وجت��� ّدد فع���ل اخلب���ط يف ال�صحاري
خب���ط ع�شواء .والتفت يف املثال الأخري من اخلطاب
�إىل الغيب���ة لغاي���ة املبالغ���ة يف و�صف احلال���ة الت���ي
�صار �إليه���ا ،ا�ست���درارا لنازع���ة ال�شفق���ة من عي�سى
بن ه�شام و�صحب���ه .فالت�أكيد واملبالغة مظهران من
مظاه���ر تقوية ح�ضور الأ�شياء يف ذهن ال�سامع .وقد
���دري بااللتفات الغاي���ة الق�صوى من ه ّز
بلغ الإ�سكن ّ
النف���و�س وحتريكها� ،إعدادا لها لالقتناع مبا يعر�ض
عليه���ا م���ن �أطروحات ،والإذع���ان لذل���ك والت�سليم
���دري بهذا القدر م���ن ال�صور
ب���ه .مل يكت���ف الإ�سكن ّ
الرتكيب ّية بل ع����ضده بالتقدمي والت�أخ�ي�ر �أو العدول
الواقع داخل اجلملة الواحدة.

ويتّ����صل ثالثه���ا با�ست���دراج ال�سام���ع و»توريط���ه
والزج به يف الق�ضايا التي يتناولها اخلطاب وجلعله
ّ
(((
طرفا فيه���ا معن ّيا بها»  ،ف���ك�أنّ جماعة الأ�صحاب
م�س�ؤولة ع ّما و�صل �إليه الإ�سكندري من الهوان ب�سبب
تق�صريها يف جرب ع�ث�رات الكرام ،وما عليها �إلاّ �أن
تت���دارك الأمر ،وترحم عزيز ق���وم ّ
ذل .ويتّ�ضح هذا
التوري���ط يف املثال  3ملّا �أجنز عم���ل الأمر طالبا من
جماعة ال�سامعني �س ّد نق�صه و�إ�صالح افتقاره.
ويتم ّثل رابعها يف تقوي����ة ال�شعور بح�ضور الأ�شياء
�أو املفاهي����م مدار االلتفات يف ذه����ن ال�سامع((( ،فقد
����دري يف قول����ه يف مث����ال �آخ����رَ « :و َن َف ْرتُ
عم����د الإ�سكن ّ
ِن َف����ا َر الْ آ ِب ِد� ،أَ ْف ِري المْ َ َ�سا ِل َكَ َ ،و�أ ْق َت ِف���� ُر ا َمل َها ِل َكَ ،و�أَ َعانيِ
المْ َ َما ِل َ
����ك» �إىل تقوية ح�����ضور �صورة املعاناة يف �أذهان
ال�سامع��ي�ن حتى ك�أ ّنهم ي�شاهدونه����ا وي�سمعونها جراء
ال�سف����ر امل�ستم����ر واالرحت����ال الدائ����م ،فيغ���� ّذي ه����ذا
احل�ضور نازعة الإ�شفاق يف �صدور جماعة الأ�صحاب،
) (1ال�سكاكي ،مفتاح العلوم� ،ص .188
أهم خ�صائ�صه الأ�سلوب ّية ،ج ،1
) (2عبد اهلل �صولة ،احلجاج يف القر�آن من خالل � ّ
كل ّية الآداب مب ّنوبة� ،2001 ،ص �ص .527-526
) (3ح�صر بريملان وتيتيكاه وظيفة االلتفات يف تقوية ال�شعور بح�ضور ال�شيء يف ذهن
املتلقيُ ،ينظر:
Chaim Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de
l’argumentation: La nouvelle rhétorique, op. cit. pp. 526-527.

(ب) التقدمي والت�أخري
التق���دمي والت�أخري عن���د الع���رب القدامى «باب
طوي���ل العر�ض ي�شتم���ل على �أ�سرار دقيق���ة»((( ،وقد
ان�صرف النحاة �إىل تقعيده وتقنينه وبيان مواطنه،
مما ي�س ّهله اال�ضطرار»(((.
ومتييز «ما يقبله القيا�س ّ
ومت���ى راع���ى املتك ّلم ه���ذه املقايي����س النحو ّي���ة �أفاد
التقدمي والت�أخري «العناية واالهتمام»((( .والتقدمي
والت�أخ�ي�ر عن���د اجلرج���اين عل���ى وجه�ي�ن((( .و�أ ّما
الزرك����شي فقد مقايي����س النح���اة والبالغ ّيني و�أورد
م���ن معاين التق���دمي والت�أخ�ي�ر و�أبع���اده احلجاج ّية
�سبعة(((.
) (4ابن الأثري ،املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر� ،ص .441
العربي ،الإ�صدار الأ ّول،2009 ،
) (5ابن جني ،اخل�صائ�ص ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
�ص.647
العربي ،الإ�صدار الأ ّول� ،2009 ،ص .21
)� (6سيبويه ،الكتاب ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
) (7عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز يف علم املعاين� ،ص .82
) (8الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن� ،ص �ص .773-770
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وقد تواتر هذا ال�ضرب من ال�صور الرتكيب ّية يف
إ�سكندري ،ودونك الأمثلة التالية:
خطاب ال
ّ
 املثال َ :1ر َّح َب ْت ِبي َع ْب ٌ�س. املث���ال  :2تَترَ َام���ى ِب���ي ا َمل َرام���ي ،و َت َت َه���ادَى ِب���يا َمل َو ِامي.
اب �أَ ْر ٍ�ضَ ،ت َق َاذ َف ْت ِب ِه
 املث���ال � :3أَ َخ���ا َ�س َف ٍ���رَ ،ج��� َّو ََف َل َواتٌ .
 املثال  :4فينا َم َق َاماتٌ ِح َ�سا ٌن ُو ُجوهُ ُهمو�أَ ْن ِد َي ٌة َي ْنتَا ُبها ال َق ْو ُل وال ِف ْعـ ـ ُل.
���م َر ْز ُق َمنْ َيعْترَ ِ يهِ ُم َو ِع ْندَ
 املث���ال َ :5ع َلى ُمكْثرِ ِيهِ ْال�س َم َاح ُة وال َب ْذ ُل.
املُ ِق َّل َني َّ
ي�ستم ّد التقدمي والت�أخري طاقتهما احلجاج ّية من
م�صدرين :يتّ����صل �أ ّولهما بالعدول ،ويتّ�صل امل�صدر
الثاين مبا ي�ضفيه التقدمي والت�أخري على الكالم من
حجاجي
ح�سن ورونق((( .وللتقدمي والت�أخري مفعول
ّ
ذو ثالثة وجوه :يتّ�صل �أ ّولها مبا ينتجانه من �أريح ّية
ون�شوة عند التق ّبل ،وقد �أجراه ال
إ�سكندري لعلمه �أنّ
ّ
للتقدمي يف القلوب �أح�سن موقع و�أعذب مذاق(((.
���ي الث���اين باالهتمام
ويتّ����صل الوج���ه احلجاج ّ
والعناية((( ،فالإ�سكن���دري يف تقدميه للمفعول على
الفاع���ل ق����صد �إىل �إظه���اره و�إبرازه ليلف���ت اهتمام
ال�سامع وعنايته ،واملفع���ول يف الأمثلة الثالثة الأوىل
إ�سكندري ذاته ،فهو م���ن �شرف وع ّز بانت�سابه
ه���و ال
ّ
�إىل قبيل���ة عب����س ،ثم ه���و م���ن و�ضع ّ
وذل فتقاذفته
إ�سكندري
الف�ضاءات وط ّوحت به اخلطوب ،فيكون ال
ّ
بتبئ�ي�ر املفعول قد ب�أّر ذاته ولفت �إليه عناية ال�سامع
واهتمام���ه ،و�أجنز تبئري اهتمام((( ،وق�صر امللفوظ
) (1عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز يف علم املعاين� ،ص .219
) (2الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن� ،ص .223
)� (3سيبويه ،الكتاب� ،ص .21
أهم خ�صائ�صه الأ�سلوب ّية ،ج ،1
) (4عبد اهلل �صولة ،احلجاح يف القر�آن من خالل � ّ
�ص .508
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عل���ى نتيج���ة واح���دة مفادها �أ ّن���ه ُ
و�ضع بع���د �شرف
ّ
وذل بع���د عزّ .واملق����صد الأ�سنى من ه���ذه ال�صورة
الرتكيب ّي���ة التلمي���ح �إىل مقت����ضى ت���داو ّ
يل وم���و�ضع
م�شرتك بني �أطراف اخلط���اب ب�سبب انتمائهم �إىل
الثقافة ذاتها ،مفاده ارحموا عزيز قوم ّ
ذل.
احلجاجي الثالث بالت�شويق ،فل ّما
ويتّ�صل الوجه
ّ
كان اخلرب يف املثالينْ الرابع واخلام�س يتع ّلق بقبيلة
املتك ّل���م فقد و ّلد �شوقا ولهفة لدى جماعة الأ�صحاب
ل�سم���اع ما ُي�سند �إىل هذه القبيل���ة ،ف�إذا الكرم فيها
�سج ّي���ة والعطاء طبع فقرائها قب���ل �أغنيائها .فيكون
ه���ذا الق���ول � ّأ�شد وقع���ا يف نف���و�س ال�سامع�ي�ن و�أكرث
مما يح ّفزهم
ت�أث�ي�را لأ ّنه جاء عقب تر ّقب وانتظارّ ،
إ�سكندري،
عل���ى �أن يكونوا من الكرم مبنزلة قبيلة ال
ّ
وهذا ما �أهمته يف تلك ال�صورة الرتكيب ّية.
كان الإ�سكن���دري واعي���ا عل���ى خ�ل�اف جماعة
الأ�صح���اب �أ ّنه ب�صدد احلج���اج باملغالطة ،و�أنّ عليه
الت�س ّل���ح ب�أ�سالي���ب الت�ضليل ما و�سع���ه الأمر دون �أن
يرتك يف خطابه ثغرة يت�س ّرب منها ّ
ال�شك وينقدح يف
�صدور �سامعيه ،فعم���د �إىل التل ّهي بعقولهم والتل ّعب
بها عن طريق املراوحة بني ح ّدي الو�ضوح والغمو�ض
يف اخلط���اب ،فم���ا �إن يق��� ّرب �إىل عقوله���م املعاين
ويب�سطه���ا ك ّل الب�سط وين�شره���ا ك ّل الن�شر ينفر �إىل
الغمو�ض ويرك���ن �إىل الإ�ضمار ويتوارى وراء الإبهام
وي�سترت باحلذف من حيث هو �صورة تركيب ّية.
(جـ) احلذف
احلذف يف البالغة العرب ّية «باب دقيق امل�سلك،
لطي���ف امل�أخذ ،عجيب الأم���ر� ،شبي���ه بال�سحر»(((.
و�سنقف م���ن دقائقه ولطائفه وعجائبه و�سحره على
الزرك�شي بقوله:
حجاجي .وقد ع ّرف���ه
م���ا له مفعول
ّ
ّ
) (5عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز يف علم املعاين� ،ص .108
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«�إ�سقاط جزء الكالم �أو ك ّله لدليل»((( .وذكر له �أحد
ع�شر �سببا(((.
إ�سكندري من احل���ذف �أو ين ّوع
ولئ���ن مل ُيك�ث�ر ال
ّ
�صوره ف�إ ّن���ه غنم من مق���ا�صده و�أبع���اده احلجاج ّية
الغن���م الأ�سن���ى يف التمك�ي�ن لدعواه .ودون���ك املثال
التايل (اخلفيف):
ِب�آمــدَ َم ـ َّر ًة َو ِبر�أْ ِ�س َع ـينْ ٍ

و�أَ ْح َيان ـ ـ ًا بمِ َ ـ ّيا َفا ِر ِقي ـ َنا
�صحة
ملّ����ا كان احلذف ال يج����وز �إلاّ لدليل تتع���� ّذر ّ
إ�سكندري عقال �إلاّ بتقدير حمذوف ّ
يدل عليه
كالم ال
ّ
����دري الن����واة الإ�سناد ّية،
العق����ل .وقد ح����ذف الإ�سكن ّ
ف�ض ّمن كالمه ال�سابق لهذا البيت دليال على املحذوف
را�شي المْ َدَ ُرَ ،و ِو َ�سا ِدي ا َ
حل َج ُر».
يف قولهِ « :ف ِ
وي�ستم��� ّد احلذف طاقت���ه احلجاج ّية من تفخيم
���دري مل يق�صد
املح���ذوف ،وتهويل �أم���ره ،فالإ�سكن ّ
بتعدي���د الأط���ر املكان ّي���ة هن���ا كون���ه ف���اين الع����صا
دائ���م الرتح���ال ،و�إنمّ���ا ق����صد �إىل تهوي���ل معاناته
نتيج���ة �إقامت���ه يف ك ّل م���كان عل���ى حال م���ن الهوان
واالحتي���اج �إىل الفرا�ش والو�سادة �أدنى مرافق النوم
ال�ضرور ّية.
���ي ذو وجه�ْي�نْ  :يتم ّثل
وللح���ذف مفع���ول حجاج ّ
�أ ّولهم���ا يف تن�شي���ط �أذه���ان الأ�صح���اب فتذهب ك ّل
إ�سكندري
مذهب يف تقدير نوع املعاناة التي واجهها ال
ّ
يف ك ّل مكان من الأمكنة املذكورة يف ال�شعر .ويتّ�صل
احلجاجي الث���اين ب�سرعة نفاذ املعنى وتهيئة
الوجه
ّ
إ�سكندري،
جماعة الأ�صحاب للت�أ ّث���ر والتفاعل مع ال
ّ
على ح ّد عبارة ري�شارد �أركاند(((.
) (1الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن� ،ص .685
) (2املرجع نف�سه� ،ص �ص.689 - 687
) (3للحذف عند ريت�شارد �أركاند وظائف جمال ّية و�أخرى حجاج ّية� ،أبرزها �أ ّنه يجعل
التعبري وجيزا وينفذ ب�سرعة .ويكون �أكرث حيو ّية ،ويخلق نوعا من التقارب مع
املتلقّي الذي �سيعمل على البحث عن املحذوف ،كما يه ّيئ اجلمهور للت�أ ّثر.
Richard Arcand, Les figures de style, op. cit. pp. 68-69.

إ�سكندري عرته بهتة وعلته حريةّ ،
ف�شك
ولكنّ ال
ّ
يف �أنّ جماع���ة الأ�صح���اب ق���د تق����صر عقوله���ا عن
الإحاط���ة مبعاني���ه ،و�إدراك املق�صود منه���ا ،ومت ّثل
الدع���وى ،فعمد �إىل التكثيف من التك���رار حتى يب ّلغ
املعنى �إىل م�ستق ّره ،و ُينفذه يف ال�صدور والأذهان.
( د ) التكرار
التكرار عند العرب القدام���ى ق�سمان� :أحدهما
يوج���د يف اللف���ظ واملعن���ى ،والآخر يوج���د يف املعنى
دون اللف���ظ((( .وقد ع ّدد الزرك����شي فوائده((( .وله
موا�ضع يح�سن فيها و�أخرى يقبح فيها(((.
إ�سكندري من نوع ْيه تكرار املعنى
وقد �أج���رى ال
ّ
دون اللفظ ،و�سنقت�صر على الأمثلة التالية:
 املثال َ :1ف َط َل ْعتُ ِمنْ هَ َم َذانَ ُط ُلو َع َّال�شا ِر ِدَ ،و َن َف ْرتُ
ِن َفا َر الْ آ ِب ِد� ،أَ ْف ِري المْ َ َ�سا ِل َك َو َ�أ ْق َت ِف ُر ا َمل َها ِل َك.
 املثال ُ :2ج ْبتُ الآفاق ،و َت َق َّ�ص ْيتُ ال ِع َر َاق. املثال  :3هَ دَ ْت ُه َاج ُةَ ،و َك َّد ْت ُه ا ْل َفا َق ُة .
احل َ
لتكرار املعنى يف جمي���ع هذه الأمثلة بنية واحدة
ه���ي التالي���ة�( :أ� /أ) ،ب�سب���ب تكرار املع���اين تكرارا
مب���ا�شرا .ووردت ه���ذه البني���ة يف املث���ال الأ ّول على
إ�سكندري
النحو التايل�( :أ� /أ /ب /ب) ،فقد ك ّرر ال
ّ
يف اجلملتينْ الأوليينْ معن���ى كيف ّية الطلوع ،وك ّرر يف
اجلملتينْ املواليتينْ كيف ّية قطع امل�سالك.
ي�ستمد التكرار يف هذه الأمثلة طاقته احلجاج ّية
من ثالث���ة م����صادر :يتّ����صل �أ ّوله���ا بالعناي���ة ،فقد
���دري يف املث���ال الأ ّول مبعانات���ه �أثناء
اعتن���ى الإ�سكن ّ
ترحاله ،ورام املبالغ���ة يف ت�صويرها .ويتّ�صل ثانيها
إ�سكندري
بتخ�صي�ص املعنى وتدقيق���ه ،فقد �أطلق ال
ّ
) (4ابن الأثري ،اجلامع الكبرييف �صناعة املنظوم من الكالم واملنثور� ،ص .209
) (5الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن� ،ص �ص .642-628
) (6ابن ر�شيق ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه� ،ص �ص .472-469
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يف اجلملة الأوىل من املثال الثاين معنى قطع الآفاق
وخ�ص�ص يف اجلمل���ة الثانية املعنى
والطواف به���اّ ،
ود ّقق���ه ،وجعله يف حدود الع���راق و�أقا�صيها .ومثلما
تق�صى البلدان
����صى العراق وبلغ �أبعد م�سافة فيه ّ
تق ّ
الأخرى حت���ى بلغ جرجان يف �شمال �إي���ران .ويتم ّثل
���ي الثالث يف زيادة التنبيه،
م�صدر الطاقة احلجاج ّ
���دري يف املثال الثال���ث على معنى
���ح الإ�سكن ّ
فق���د �أل ّ
الإمالق وت�ضايق الأرزاق.
���ي ذو خم����سة وج���وه:
وللتك���رار مفع���ول حجاج ّ
يتّ����صل �أ ّوله���ا ب�إث���ارة ال�سامعني عن طري���ق املبالغة
وحتفيزه���م عل���ى االنخ���راط يف اخلط���اب ت�أ ّث���را
�أو اقتناعا مبا �أثبت وق ّرر ،وانتظار ما قد يرتتّب على
ذلك م���ن ردود �أفعال وتغيري �أل���وان �سلوك .ويتّ�صل
احلجاجي الثاين مبا يو ّلده تخ�صي�ص املعنى
املفعول
ّ
وتدقيق���ه يف الأ�صح���اب املن�صت�ي�ن م���ن الإح�سا�س
مب�ش ّقة الظعن و�أمل االغرتاب وافتقاد الأهل وانعدام
احلجاجي الثالث
الوطن وال�سكن .ويتّ�صل املفع���ول
ّ
مب���ا يرتتّب عل���ى زي���ادة التنبيه من حتري���ك نازعة
والتوجع لدى جماع���ة الأ�صحاب ،ويحملهم
التفج���ع
ّ
ّ
عل���ى الإ�سراع بال�صل���ة والتعجيل بالعط ّي���ة .ويتم ّثل
���ي الراب���ع يف الت�أ�سي����س لقيم���ة
املفع���ول احلجاج ّ
امل�ساع���دة وتكثيف ح�ضورها يف �أذه���ان الأ�صحاب.
احلجاجي اخلام����س فيتّ�صل بال�ضغط
و�أ ّم���ا املفعول
ّ
على �أذه���ان الأ�صحاب لتوجيهها نحو ال�سلوك الذي
تقت�ضي���ه قيمة امل�ساعدةه .وذلك �أق�صى ما ميكن �أن
���ي ،بل الرتبة العليا يف
ي����صل �إليه � ّأي خطاب حجاج ّ
احلجاجي.
ال�س ّلم
ّ
إ�سكندري �أ ّنه بجنا�سه و�سجعه ومبا ق ّدم
�أيقن ال
ّ
و� ّأخر وح���ذف وك ّرر قد � َ
أو�صل املعن���ى �إىل القلب مع
و�صول اللفظ �إىل ال�سمع ،وا�ستق َّر يف الفهم مع وقوع
العب���ارة يف الأذن ،فمل���ك عل���ى جماع���ة الأ�صحاب
238

ال�سمع والف�ؤاد ،وتط ّلع���ت �إليه الوجوه وا�شر�أبت �إليه
الأعناق وهفت �إليه الأفئدة ومالت �إليه العقول ،و�أمن
غائل���ة عد ّوي���ن قاتلني يف مثل مقام���ه ،هما الن�سيان
وعدم االنتباه.
وملّ���ا بلغ من م���راده هذا املبل���غ واحتوى جماعة
���ب ل���ه الأم���ر عل���ى النح���و الذي
الأ�صح���اب وا�ستت ّ
يريد عم���د �إىل خماطبة العقول وحم���اورة الأذهان
جل ّره���ا �إىل الت�سلي���م والإذع���ان .فالت�أ ّث���ر �شعل���ة
�سريعة االنطف���اء و�أ ّما االقتن���اع فم�سلك �إىل الفعل.
ولذل���ك ط ّعم خطابه وز ّوده بقط���وف دانية من �صور
الدالل���ة .ولئ���ن ا�ستم��� ّدت �صور الرتكي���ب جانبا من
ق ّوته���ا الإقناع ّية من ا�ستناده���ا �أ�سا�سا �إىل امل�ص ّرح
ب���ه يف اخلطاب ،فمن �أين ت�ستم ّد �صور الداللة ق ّوتها
الإقناع ّي���ة؟ وكي���ف ت�شتغ���ل حجاج ّيا؟ وفي���م يتج ّلى
احلجاجي؟
مفعولها
ّ
� -5صور الداللة
ورج���ح �أن تكون ه���ذه اجلماعة
خ ّم���ن الإ�سكن ّ
���دري ّ
املن�صتة �أمامه لي����ست من �أهل الأدب ،ومل ت�سرب �أغواره،
فتو�سل مبا ع ّد من �صور الداللة الأقدر
ومل تقتب�س �أنوارهّ .
احلوا�س يف طريقه �إىل
على تبليغ املعنى ،العتماده م�سلك
ّ
العقل.
( �أ ) الت�شبيه
إ�سكندري يف خطابه ت�شابيه ع ّدة ،نذكر
�ساق ال
ّ
منها الت�شبيه البليغ الت���ايلَ « :ق َل َع ْت ِني َح َوا ِد ُث الز ََّم ِن
ال�ص ْم َغ��� ِة» .واتّخذ هذا الت�شبي���ه البنية التالية:
قلْ��� َع َّ
(�أ  Øج) .ويفي���د العن����صر «�أ» امل�ش ّب���ه وهو «قلع
إ�سكندري» .ويفي���د العن�صر «ج»
ح���وادث الزم���ن لل
ّ
امل�ش ّب���ه به ،وهو «قلع ال�صمغ���ة» .وترمز العالمة Ø
�إىل املح ّل ال�شاغر يف ه���ذه البنية الت�شبيه ّية ،ومي ّثل
وجه ال�شبه.

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

وي����ؤدي املفه���وم الأ ّول امل�ستف���اد م���ن امل�ش ّبه به
�أي العن����صر (ج) �إىل وجه ال�شب���ه ،فقلع ال�صمغ يف
ع���امل خطاب جماع���ة الأ�صح���اب يعن���ي «ان َقلع كله
م���ن ال�شجرة ومل يبق له �أَثر ،ورمب���ا �أَ َخذ معه َ
بع�ض
لحِا ِئه���ا»((( .وق���د ب����أّر الت�شبيه قيم���ة((( واحدة يف
امل�ش ّب���ه ب���ه ،مفادها عدم الإبقاء عل���ى �شيء .ومت ّثل
هذه القيمة معلومة قدمية عند الأ�صحاب ،فيجدون
احلجاجي
�أنف�سه���م جمربين عل���ى موا�صلة امل����سار
ّ
���دري،
ال�ستخ���راج الق����سم امل�ضم���ر يف كالم الإ�سكن ّ
���م ملء املح ّل ال�شاغ���ر يف البنية
وه���و وجه ال�شبه .ث ّ
الت�شبيه ّي���ة .ومي ّث���ل ه���ذا الق����سم امل�ضم���ر معلومة
جديدة بالن�سبة �إليه���م ،ومفادها �أنّ حوادث الزمن
إ�سكندري �شيئا ،و�أ ّنه �أ�صبح �أفل�س من ف�أر
مل تب���ق لل
ّ
يف زنزانة(((.
إ�سكندري ع���ن املح ّل ال�شاغر ،وهو
وق���د عدل ال
ّ
وج���ه ال�شب���ه ،لكونه مي ّث���ل معلومة جدي���دة قد تكون
م���و�ضوع �إن���كار �أو جح���ود� ،إىل العن����صر (ج) ،وهو
امل�شبه به ،لكونه مي ّثل معلومة قدمية تع ّد حم ّل اتّفاق
و�إجماع بين���ه وجماعة الأ�صح���اب .وتكون على هذا
النحو املعلومة القدمية «قلع ال�صمغة» امل�ستفادة من
العن�صر (ج) �أو امل�ش ّبه به ،تثبيتا للمعلومة اجلديدة
إ�سكندري التا ّم
�أي وج���ه ال�شبه ،ويتم ّثل يف �إفال�س ال
ّ
وال�سري���ع .وه���و الدع���وى الت���ي ي�سع���ى �إىل �إثباتها
وت�أكيدها.
ومت ّث���ل املعلومة القدمية الت���ي هي مو�ضع اتّفاق
) (1ابن منظور ،ل�سان العرب ،مو�سوعة ال�شعر العربي ،الإ�صدار الأ ّول،2009 ،
�ص.10956
) (2ترى تامني �أنّ احلجاج يف التمثيل خ�صو�صا يف اال�ستعارة يجري �إىل �إبراز قيم
�أو عنا�صر جديدة.

Joelle Gardes Tamine, La rhétorique, op. cit. p. 163.

) (3يرى عبد اهلل �صولة �أنّ ال�صور وحتديدا اال�ستعارات مبختلف �أنواعها وخ�صو�صا
خا�صة
اال�ستعارة الت�صريح ّية ،والت�شبيه املجمل ب�صفة عا ّمة والبليغ ب�صفة ّ
ت�ستم ّد حجاج ّيتها من املح ّل ال�شاغر يف بنيتها.
عبد اهلل �صولة ،احلجاج يف القر�آن ،ج � ،2ص �ص .642-622

و�إجم���اع ال�ضمان للمرور من الق���ول �إىل النتيجة يف
ت����ص ّور تومل�ي�ن(((� ،أو قان���ون العبور .ون ّ
���و�ضح ذلك
بالرت�سيمة التالية:
القول  /املعطى

ال�ضمان  /قانون العبور

النتيجة

قل َعتني ...

كلّ قلع �صمغة ال يبقى

�إذن مل يبق للإ�سكندريّ

قلع ال�صمغة .

لها علقة وال �أثر .

�شيء من �صامت �أو ناطق

الت�شبيهي �إىل
ينتق���ل الأ�صح���اب م���ن امللف���وظ
ّ
النتيجة �أي وجه ال�شبه عرب قانون العبور الذي مي ّثل
مو�ضعا م����شرتكا وحكما م�س ّلما به .وي�ستمد الت�شبيه
م���ن خ�ل�ال هذا امل���و�ضع امل����شرتك ق ّوت���ه الإقناع ّية
و�سلطته الت�أثري ّية ،ويب ّل���غ املعنى �إىل ال�سامع ،فتنمو
لديه نازعة ال�شفقة وتتربعم من حيث ال يعلم.
إ�سكندري على الت�شبيه البليغ ،بل
ومل يقت�صر ال
ّ
عزّوه بالت�شبيه امل���ر�سل .وقد ورد يف موطنني اثنني:
و�صف يف �أ ّولهما ابن امل�ض ّيف الهمذاين قائال« :ك�أَ َّن ُه
َمان» .وو�صف يف
ََ�س ْي ٌف يمَ َ ٍان� ،أَ ْو ِه َال ٌل َبدَ ا فيِ َغ رْ ِي َقت ٍ
ثانيهما ابنه (الب�سيط):
«ك�أَ َّن ـ ـ ُه ُدم ـلـ ــج ِمــنْ ِف َّ�ض ـ ـ ـ ٍة َن ـ َب ـ ـ ـ ٌه
فيِ َم ْل َع ٍب ِمنْ َع َذا َرى َ
وم».
احل ِّي َمف ُْ�ص ُ
وا�شتغ���ل حجاج ّيا عل���ى نحو مغاي���ر ،و ُيحوجنا
حتليل كيف ّي���ة ا�شتغاله �إىل �أن ن�ستع�ي�ر من التل ّفظ ّية
مفهوم وجهة النظ���ر((( �أو اجلهة الدا ّلة على موقف
املتك ّل���م ( )Locuteurناطق���ا �أو �صامت���ا((( م���ن
م���و�ضوع كالمه وم�ضمون���ه .ومي ّثل هذا املوقف حكم
(4) Stephen Edelston Toulmin, Les usages de l’argumentation,
P.U.F. Paris, 1993, p.122.

) (5وجهة النظر عند رباتال �أنواع منها وجهة ال ّنظر املم ّثلة ووجهة النظر املحك ّية
للتو�سع ُينظر:
ووجهة النظر املثبةّ .

Alain Rabatel, Argumenter en racontant, Editions De Boeck
Université, Bruxelles, 2004, p-p. 23-50.

) (6يكون املتك ّلم ناطقا �إذا مل يكن متلفّظا ( ،)Enonciateurويكون �صامتا �إذا كان
للتو�سع ُينظر:
متلفّظا �أي �صاحب الأفكار ووجهة النظر والإدراك املم ّثلّ ،

Alain Rabatel, la construction textuelle du point de vue,
Delachaux et niestlé S. A, Lausanne (Switzerland) - Paris,
1998, p. 9.
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���ي((( ،فف���ي املث���ال الثاين
���ي �أو عاطف ّ
قيم���ة �أخالق ّ
���دري ابنه بجمال ال����صورة ،وانك�سار
و�صف الإ�سكن ّ
من�سي حم���روم من عاطفة الأب ّوة.
القل���ب لأ ّنه ملقى ّ
ولك ّنه عدل ع���ن هذا الو�صف ال�صريح واملبا�شر �إىل
ال���و�صف بالت�شبيه ،ف����أ�ضاف �إىل املعنيني ال�سابقني
دالل���ة �إيحائ ّية ه���ي الإعج���اب والت����ألمّ  .ومت ّثل هذه
الدالل���ة الإيحائ ّية حكما عاطف ّي���ا �أو تقوميا عاطف ّيا
إ�سكندري
وموقف���ا �صادرا عن جه���ة تقومي ّية ه���ي ال
ّ
ذات���ه((( ،فهو الذي �أُعجب بجمال ابنه ،وت�ألمّ حلاله
ال�س ّيئة كيفما ُق ّلبت.
إ�سكندري بعدوله عن الو�صف ال�صريح
ويكون ال
ّ
واملب���ا�شر �إىل ال���و�صف بالت�شبيه ق���د ا�ستدعى جهة
���ري امل�ست�شه���د ب���ه لذي
جماع ّي���ة ،لأنّ البي���ت ال�شع ّ
الرمة يف و�صف خ�شف .وذو الر ّمة (77هـ117 /هـ)
�آخ���ر املنت�سبني �إىل املرحل���ة الت�أ�سي�س ّي���ة واملرجع ّية
يف الثقاف���ة العرب ّي���ة الإ�سالم ّية ،فيك���ون اال�ست�شهاد
ب����صور ذي الر ّم���ة مبنزل���ة احلج���اج بال�سلط���ة.
ال�شخ�صي
«يف�سر وجدانه
وال
ّ
إ�سكندري بهذا العدول ّ
ّ
���ي ُ
اخلا�صة باجلهة
ويع�ضد جهته
ّ
بالوجدان اجلماع ّ
اجلماع ّية»(((� ،أو «الإيتو�س
اجلماعي»(((.
ّ
وي�ؤ ّم���ن الو�صف بالت�شبيه قدرا �أدنى من �سريان
إ�سكندري
الإح�سا�س بالأمل حلال ه���ذا الطفل من ال
ّ
���ج يف �صدورهم عاطفة
�إىل جماع���ة الأ�صحاب ،فتع ّ
,
(1) Catherine Kerbrat-Orecchioni, L énonciation de la subjectivité
dans le langage, Armand Colin, 4ème édition, Paris, 2002,
p.94.

) (2من وجهة نظر ل�سانيات التلفّظ ف�إنّ الإ�سكندريّ هو املتك ّلم ،فهو منجز العمل
القو ّ
يل ،و�أ ّما املتلفّظ فهو ذو الر ّمة �صاحب البيت ال�شعريّ لأ ّنه �صاحب وجهة
النظر والإدراك املم ّثل.
) (3عبد اهلل �صولة ،احلجاج والتفاعل من خالل �أ�سلوب الت�شبيه يف «�إبراهيم
الكاتب» للمازين� ،ضمن يف نظر ّية احلجاج درا�سات وتطبيقات ،م�سكيلياين للن�شر
والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،تون�س� ،2011 ،ص .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.
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����ضج يف قلوبه���م الإح����سا�س بق ّل���ة حيل���ة
الأب��� ّوة ،وي ّ
فيعجل���ون بتوفري نفقة الطريق ويخرجونه
الأطفالّ ،
�إىل ال�سعة بعد ال�ضيق.
���دري ي���درك �أ ّنه يف مقام ا�ستجداء
كان الإ�سكن ّ
وا�ستعط���اف وت����س ّول ،و�أنّ الت�صري���ح يف هذا املقام
و�شبهه قد يريق ماء وجهه ويذهب ب�صورة الوجاهة
الت���ي م���ا فتئ يبنيه���ا لذات���ه يف خطاب���ه ،فعمد �إىل
املراوحة بني الت�صريح باملعنى والكناية عنه .ونحن
إ�سكندري
نق ّدر �أنّ هذه املراوحة مرتبطة مبا يتب ّينه ال
ّ
من م�شاعر القوم عند التف ّر�س يف وجوههم الناظرة
�إليه ،وما ي�صدر عن تفاعلهم هي�أة وحركة.
(ب) الكناية
���دري �إىل االحتم���اء بالكناية تبعا
عم���د الإ�سكن ّ
لنب�ض قلوب جماعة الأ�صحاب .ونذكر من الكنايات
التي �ساقها�« :أَ�صْ َب ْحتُ َفا ِر َغ ال ِفناءِ�َ ،ص ِف َر ا ِلإ َناءِ».
له���ذه الكناية البنية التالي���ة Ø( :ج) .ويفيد
العن����صر «ج» املك ّن���ى ب���ه وهو «ف���ارغ الفن���اء� ،صفر
الإن���اء» .وتفي���د العالمة  Øاملك ّنى عن���ه .وهو املح ّل
���ي .و ُي�ستفاد املفهوم الأ ّول
ال�شاغر يف التعبري الكنائ ّ
الكنائي من املك ّنى به .ويفيد يف عامل
يف هذا التعبري
ّ
خط���اب الأ�صح���اب الثقا ّيف ه�ل�اك امل���وا�شي وفراغ
الأواين م���ن الطع���ام وال����شراب .وقد ب����أّر املك ّنى به
قيم���ة واحدة ،وهي االحتياج .ومت ّث���ل معلومة قدمية
لدى الأ�صحاب ،وحم ّل اتّفاق ومو�ضعا م�شرتكا بينهم
���دري .ويج���د الأ�صح���اب �أنف�سه���م ملزمني
والإ�سكن ّ
���ي للو�صول �إىل املك ّنى عنه
مبوا�صلة امل�سار احلجاج ّ
الذي مي ّثل معلومة جديدةّ .ثم ملء املح ّل ال�شاغر.
الكنائي
إ�سكندري يف هذا الت�صوير
وقد عدل ال
ّ
ّ
ع���ن املعلومة اجلدي���دة �أو املك ّنى عن���ه ،وهو �إفال�سه
امل�ستحك���م وفق���ره املدقع وعوزه امل�ستفح���ل وانعدام
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الدره���م والدينار لدي���ه .وت�ستند ه���ذه املعلومة �إىل
حكم قد يكون مو�ضوع اعرتا�ض �أو �إنكار من جماعة
الأ�صح���اب .وع���دل �إىل املعلومة القدمي���ة �أو املك ّنى
ب���ه �أو العن����صر (ج) ،وهو حكم م�س ّل���م به �أو مو�ضع
م����شرتك ب�ي�ن املتخاطب�ي�ن ويتم ّثل يف ك���ون املحتاج
ال ميلك �شيئ���ا((( .فجماعة الأ�صح���اب ال تنكر كون
إ�سكندري
املحتاج ال ميلك �شيئا ،ولكن قد تنكر كون ال
ّ
من املحتاجنيّ .
إ�سكندري من
ونو�ضح طريقة مرور ال
ّ
احلج���ة �إىل النتيج���ة عرب ال�ضم���ان �أو قانون العبور
ّ
بالرت�سيمة التالية:
القول

ال�ضمان

�أَ ْ�ص َب ْحت َفا ِر َغ

كلّ من فرغ �إنا�ؤه و�صفر

الفِناءِ َ�صف َِر الإِ َناءِ

فنا�ؤه فهو حمتاج

النتيجة
�إذن الإ�سكندريّ حمتاج

���دري م�سل���ك الكناي���ة عل���ى م�سلك
�آث���ر الإ�سكن ّ
الت�صري���ح لق���درة الكناي���ة على النف���اذ باملعنى �إىل
حيث يجب �أن ي�ستق ّر .وهي �آكد يف الدعوى و�أبلغ(((،
احلقيقي .ولي�س
و�أعلى درجة يف الإقناع م���ن املعنى
ّ
ذل���ك لدوره���ا يف تفخي���م معنى االحتي���اج يف ذهن
ال�سامع واملبالغة في���ه ،و�إنمّا لدورها يف زيادة �إثبات
يي�سر
معن���ى االحتياج وت�أكيده م���ن وجه �أبل���غّ .
مما ّ
إ�سكندري الت�أث�ي�ر يف الأ�صحاب وا�ستمالتهم
عل���ى ال
ّ
(((
�إىل القبول مبعانيه و�أفكاره .
إ�سكندري عيون القوم تلمع
وملّا ر�أى �أب���و الفتح ال
ّ
دمع���ا ،والوج���وه منقب����ضة �أملا ،عل���م �أ ّنه ح��� ّز فيهم
املف�صل ،و�أ�صاب منهم املقتل ،وخلب الألباب و�سلب
القلوب وبلغ باخلطاب م���ا ال يبلغه من طرق �أخرى،
) (1يرى مارك بونوم �أنّ �صوت الآخر يح�ضر �أثناء �إنتاج الكناية.

Marc Bonhomme, Pragmatique des figures du discours, op. cit.

فخت���م كالم���ه بالدع���اء �شع���را �إمعان���ا يف ا�ستمالة
النفو�س و�إذعان العقولّ ،ثم �أم�سك ينتظر.
الداخلي
���ي
ّ
وع���اد من جدي���د ال�سي���اق التخاطب ّ
الأ ّول ،و�أجن���ز عي�سى بن ه����شام عمل ال�سرد ،وجهر
امللفوظ فيه مبا كان من �أمر الأ�صحاب ،فقد انفعلوا
إ�سكندري وتفاعلوا معه ،وح ّولوا اقتناعهم
بخطاب ال
ّ
���دري ما
عم�ل�ا وت�أ ّثرهم �إجن���ازا ،فمنح���وا الإ�سكن ّ
كان حت���ت �أيديه���م من �صامت امل���ال دون ناطقه يف
جممعهم ذاك.
خامتة
���دري يف هذه املقامة �شكل فارغ
�إنّ �شخ�ص ّي���ة الإ�سكن ّ
يح��� ّل فيه ك ّل مك��� ّد حمت���ال ي�ستعمل اخلط���اب و�أ�ساليب
املغالط���ة والت�ضلي���ل لتحفي���ز ال�سام���ع على �إجن���از فعل
ال�سف�سطائي يف
والعدول ع���ن �آخر مثلما ح ّل فيه �سابق���ا
ّ
���ي يف الثقافة العرب ّي���ة .بل �إنّ
الثقاف���ة اليونان ّي���ة والطفيل ّ
الإ�سكندري ين�ضو عنه عب���اءة ال�شخ�ص ّية الورق ّية ليحيل
على ك ّل من ي�سعى �إىل الإقناع والت�أثري بوا�سطة اخلطاب،
ّ
موظفا ك ّل ما فيه من �صور.
ولئن كانت �صور اخلطاب ت�شرتك يف كونها عدوال
�صوت ّيا �أو تركيب ّيا �أو دالل ّيا �أو توا�صل ّيا ف�إ ّنها ت�شتغل حجاج ّيا
ا�شتغ���اال متفاوتا ،وتتح ّول طاقته���ا اجلمال ّية م�صدرا من
م�صادر الت�أثري والإقناع .وتعطي مفعوال حجاج ّيا خمتلف
الق��� ّوة م���ن �صورة �إىل �أخرى ومن �سي���اق �إىل �آخر ،فت�ؤ ّثر
يف القلوب ،وت����ؤ ّدي العقول �إىل الإذعان �أو تزيد يف درجة
ذلك الإذعان ،وحت ّفز على الفعل .وي�ستم ّد الكالم قدرته
احلجاجي ال���ذي تز ّوده به
عل���ى النفاذ من ه���ذا املفعول
ّ
�صور اخلطاب.

(((

p. 240.

) (2عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل الإعجاز يف علم املعاين� ،ص .58
) (3مت ّكن الكناية عند ري�شارد �أركان من التح ّكم يف الآخرين يف م�ستوى الأفكار،
وجت ّنب املتك ّلم خماطر املجازفة.

Richard Arcand, Les figures de style, op. cit. p. 77.

) (4يرف�ض فرن�سوا را�ستيي تعريف اال�ستعارة ا�ستنادا �إىل 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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وت����ؤ ّدي ه���ذه النتيج���ة �إىل تهاف���ت ت�صني���ف �صور
اخلطاب �صنفني متقابل�ي�ن وظيف ّيا� :صورا �شعر ّية جتري
���ي .و�أخرى
�إىل الإمت���اع ،وجم��� ّردة م���ن ك ّل بع���د حجاج ّ
حجاج ّية جتري �إىل الإقناع ،وجم ّردة من ك ّل بعد جما ّ
يل.
فالوظيفتان الإمتاع ّية والإقناع ّية ماثلتان بالق ّوة يف �صور
اخلط���اب((( ،فلك ّل �صورة وجهان متالزمان تالزم الوجه
يل والوجه الت���داو ّ
والقف���ا ،وهما الوجه اجلم���ا ّ
يل .ويظ ّل
لل�سياق ف�ضل الف�صل بينهم���ا ،وبيان التفاوت يف درجات
ح�ضور ك ّل منهما يف ال�صورة الواحدة ،والتمييز بني وهج
بع���د وخف���وت �آخر .ويع����ضد البعد اجلم���ا ّ
يل يف ال�صورة
املق����صد الت���داو ّ
يل ويكون ل���ه عونا يف بع����ض ال�سياقات.
يل املق����صد اجلم���ا ّ
ويع����ضد البعد الت���داو ّ
يل ويكون منه
مبنزل���ة ال�سن���د يف �سياق���ات �أخرى .واعت�ب�ر ريبول لهذه
الأ�سب���اب ال�صورة منحة �إمتاع ّية ومتع���ة �أ�سلوب ّية لتمرير
احلجة هي الإ�سفني ف�إنّ �أداة د ّقها هي
احلجة ،ف�إذا كانت ّ
ّ
(((
ال����صورة  .و�إذا كانت البالغ���ة اليوم ت�سعى �إىل تو�سيع
املنطقة الو�سطى التي ت�شرتك فيها بالغة الإمتاع وبالغة
الإقناع �أو الإن�شائ ّية واحلجاج ،ف�إ ّنه ميكن القول� :إنّ �صور
اخلط���اب مت ّثل عا�صم���ة املنطقة الو�سط���ى امل�شرتكة بني
بالغة الإمتاع وبالغة الإقناع.
امل�صدر:

•بديع الزم���ان الهمذا ّ
ين ،املقام���ات� ،شرح حم ّمد حمي الدين
عبد احلميد ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،د .ت.

املراجع العرب ّية:

• اب���ن �أبي الإ�صبع (عبد العظي���م) ،حترير التحبري يف �صناعة
���ي ،الإ�صدار الأ ّول،
ال�شع���ر والن�ث�ر ،مو�سوع���ة ال�شع���ر العرب ّ
.2009

) (1تنه�ض �صور اخلطاب عند تامني بالوظائف نف�سها ،فهي تخلق الر�ؤية لرت�سيخ
وحت�سن اخلطاب للإمتاع
وجت�سم احلجج املج ّردة ّ
اخلطاب يف �أذهان ال�سامعني ّ
ومتنحه الق ّوة للت�أثري.
Joelle Gardes Tamine, La rhétorique, op. cit. p. 160.

(2) Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit. pp. 121-122.
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•ابن الأثري (�ضياء الدين)،
العربي،
•املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
•اجلامع الكبري يف �صناعة املنظوم من الكالم واملنثور ،مو�سوعة
العربي ،الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
ال�شعر
ّ
العربي،
•اب���ن ج ّني (عثم���ان) ،اخل�صائ�ص ،مو�سوع���ة ال�شعر
ّ
الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
•اب���ن ر�شيق (احل����سن) ،العمدة يف حم���ا�سن ال�شع���ر و�آدابه،
مو�سوعة ّ
العربي ،الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
ال�شعر
ّ
العربي،
•اب���ن املعتزّ( ،عب���د اهلل) ،البدي���ع ،مو�سوعة ال�شع���ر
ّ
الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
•اب���ن مع�صوم (علي ب���ن خان)� ،أنوار الربي���ع يف �أنواع البديع،
العربي ،الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
مو�سوعة ال�شعر
ّ
• ابن منظور (جم���ال الدين) ،ل�سان الع���رب ،مو�سوعة ال�شعر
العربي ،الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
•اجلرجاين (عبد القاهر)،
•�أ�سرار البالغ���ة يف عل���م البي���ان ،مو�سوع���ة ّ
���ي،
ال�شع���ر العرب ّ
الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
•دالئ���ل الإعج���از يف عل���م املع���اين ،مو�سوع���ة ّ
العربي،
ال�شع���ر
ّ
الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
•الزرك����شي (بدر الدي���ن) ،الربهان يف علوم الق���ر�آن ،حتقيق
حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،دار املعرفة ،بريوت.1972 ،
���ي (�أب���و يعق���وب) ،مفت���اح العل���وم ،مو�سوع���ة ّ
ال�شعر
•ال�سكاك ّ
العربي ،الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
ّ
العربي،
•�سيبويه (عمرو بن عثمان) ،الكتاب ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
•�صولة (عبد اهلل)،
أهم خ�صائ�صه الأ�سلوب ّية ،كل ّية
•احلج���اح يف القر�آن من خالل � ّ
الآداب مب ّنوبة.2001 ،
•احلج���اج والتفاعل م���ن خالل �أ�سل���وب الت�شبي���ه يف «�إبراهيم
الكات���ب» للم���ازين� ،ضم���ن يف نظر ّي���ة احلج���اج درا�سات
وتطبيقات ،م�سكيلياين للن�شر والتوزيع ،الطبعة الأوىل ،تون�س،
.2011
•القزوين���ي (حم ّم���د بن عب���د الرحم���ان) ،الإي����ضاح يف علوم
العربي ،الإ�صدار الأ ّول.2009 ،
البالغة ،مو�سوعة ال�شعر
ّ
•م�شبال (حم ّمد) ،بالغة �صور الأ�سلوب و�آفاق حتليل اخلطاب،
�ضمن البالغة واخلطاب ،دار الأمان ،الطبعة الأوىل ،الرباط،
.2014
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