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  كلمة العدد
  السعید بوطاجین

  
ق    احثین وخل منذ سنین ونحن نأمل في إصدار مجلة أكادیمیة لتثمین جھود الب

دا    و .ة التي أصبحت ھمزا ولمزاتقالید لكسر الممارسات الشفاھی اد أب ن االعتق ال یمك
ھ          دل ألن ابال للج دو فعال ق ول لیغ ّین الق م تح أنھ بمقدور أیة جامعة الذھاب بعیدا ما ل

  .دّونم
ر یثبّ   ة المخب ن مجل دد األول م و الع ا ھ ي أّووھ ادات  ت ف ھ اجتھ ة ل ل تجرب

  .تنویعات أخرى أكثر احترافیةوالباحثین، بانتظار األساتذة 
اھیم   سیالحظ القارئ تعددا في المناھج والرؤى وتباینا في المصطلحات والمف

ة راء . عام ذا الث د أّن ھ ل   بی ن أج تمرة م اءلة المس ق المس یفتح أف ائق   س ة حق معرف
ھ،       ا كانت طبیعت ع الخطاب، مھم المناھج ومرجعیاتھا ومدى قدرتھا على التعامل م

  .ومھما كان سیاق إنتاجھ ودالالتھ المحتملة وتمفصالت معانیھ
ة أو         ة المنھجی ى األحادی یس عل ي التأس ل ال یعن ق التحلی ل طرائ إن تمث

ى المفاض   ة عل ة القائم ویغات الظرفی ذه التس ة، وھ بل  الرؤیوی ن الس ت أحس لة، لیس
ار           . لتنویر المدارك ن المعی الخروج ع بس ب ن شأنھا إضافة ق دوالت م ا ع ة دائم ثم

  .المتواتر، خاصة عندما تقوم على خیارات جمالیة أو رؤیویة منسجمة وواعیة
اص  ن التن يء م دد ش ذا الع ي ھ ل ،ف فة التأوی ة ،فلس م الدالل یمیاء ، عل س

ة  ،اللسانیات ،السرد علم ،علم االجتماع األدبي ،التواصل ة  ،علم اللغ  ،النحو  ،البنائی
ات بیّ     . التداولیة والفلسفة ى اختالف ي عل ذا التوجھ، المبن ة إننا نحسب ھ ھو تكامل    ،ن

  .المواقف الّصنمیة الناتجة عن محدودیة البصیرةضروري من شأنھ تفادي 
ى   ى المعن ود إل د یق ق واح اة طری ي الحی د ف ائق . ال یوج دة حق ة الواح  الحقیق

ي المعرضة للخطأ واالستبداالت          ع سوى عین الرائ یس الواق والمقصد مقاصد، ول
  .التي یملیھا التموقع وتباین السیاقات وأسس التلقي ومستویاتھ

ن         تثنائیة، ونح روف اس ي ظ د ألي وف اء بع دد ج ذا الع ى أن ھ ارئ إل ھ الق ننب
ر تخصصا وانضباطا، م      ي  على یقین من أن الموضوعات القادمة ستكون أكث ا یعن

ى  . أن ھناك نقائص سنتفاداھا الحقا إن شاء الخالق وشئنا كما أننا سنسعى مستقبال إل
ق إال          ن یتحق ذا ل ادیمیون، وھ ا أك ارك فیھ ة یش وال دقیق اول حق داد تتن دار أع اص

  .بمالحظاتكم وإسھاماتكم التي ستضیئ ما تیسر من عتمتنا
  

                                                                  السعید بوطاجین  
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عددا من القضایا النقدیة، وتثیر  Intertextualitéتطرح مقولة التناص

كیف یمكن من وجھة نظر إسالمیة أن نقّیم : ، لعل أھمھاعددا من التساؤالت
من وجھة النظر السائدة عندنا  -التناص نفسھ؟ وھل یعد التعالق بین النصوص

من وجھة النظر  -إھدارا للھویة النصیة؟ وھل یعتبر التناص  - بتأثیر من الغرب
ب؟ ثم عائقا بنیویا یقف دون تحقیق خصوصیة التشكیل اللغوي لألدی -ھذه أیضا

ما عالقتھ بخصوصیة األجناس األدبیة عند الشعوب، وكیف استغل من قبل 
البعض لتجسید مطالب الحداثة وما بعد الحداثة، وكّل منھما أسھم وبأشكال 
مختلفة أحیانا، ومتشابھة أخرى في إلغاء الھویة، تبعا للدعوة إلى إلغاء األنماط 

السبیل إلى حفظ ھویة  وا ھاألساسیة للفكر واإلبداع وعلمنة األخالق، وم
  التناص ونصوص الھویة؟

یشّكل تحدیا بالنسبة إلى األدیب؛  ألن الكتابة  مما ال شك فیھ أن التناص
القائمة علیھ تتطلب كاتبا یمتلك، إلى جانب موھبتھ اإلبداعیة، ثقافة موسوعیة 

 لقد انتھى عصر الشاعر الغنائي الذي تكفیھ. وقدرة على توظیف ھذه الثقافة
لم تعد الذاتیة كافیة ألن تعطي . مشاعره، وطاقتھ اللغویة إلنشاء قصیدة

مصداقیة للشعر وال للشاعر، ذلك أن التراكمات المعرفیة تفرض حضورھا على 
  .الكاتب، وتقتحم باب عالمھ

لقد أصبح الكاتب المعاصر نموذجا لإلنسان المثقف، المنفتح على  
ّكب ثقافیا وحضاریا، ومن ثم فقد تمكن الماضي وعلى اآلخر، یعیش في عالم مر

من إقامة حوار في ذاتھ بین الثقافات وبین النصوص والخطابات، ومن الطبیعي 
متعّددة،  تأن ینعكس ھذا الحوار في كتابتھ على شكل نّص مركب من ثقافا

ویأتي ھذا النص المركب معّبرا عن الذات واآلخر، على الحاضر والماضي معا، 
لغامض أیضا، إنھ یجمع المتناقضات، ویفرق المتجانسات، كما وعلى البّین وا

  .رة المألوفة لإلبداع والتلقي معایعید تشكیل الصو
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إن القارئ المعاصر لم یعد یستقبل بارتیاح ذلك اإلنشاء الرومانسي الذي  
یدور حول عالم الوجدان، لقد أصبح یتوق إلى نص مرّكب یلّبي شخصیتھ 

   .عدةلمعارف  المعاصرة التي ھي تجّمع
لقد ألف الكاتب المعاصر نفسھ، فأراد أن یخرج منھا قلیال، أصبح یتأّفف 
من صورتھ المكرورة التي تقابلھ كل صباح، لم یعد یرى في كلماتھ القدیمة ما 

عن وعیھ الجدید وتجربتھ الجدیدة وحساسیتھ الجدیدة، كان ال بد أن یغّیر  ریعّب
ھ ذاتھ ال تقوى األنظمة الكتابیة األحادیة أن طریقتھ في الكتابة؛ ألن ما تخزن

تجّسده، فكان ال بد أن یفتح نّصھ على نصوص أخرى لیضیف إلى تجربتھ 
ویأتي التناص لیحّقق ھذه الرغبة للكاتب المعاصر، فھو إذن، . تجارب أخرى

لیس مجّرد خیار نّصي أو لغوي أو تقنیة تضاف إلى مجموع التقنیات األدبیة، 
ا ضرورة نفسیة وثقافیة وتاریخیة وحضاریة، تعّبر عن لحظة إنما ھو أیض

التفاعل الحضاري التي یعیشھا الكاتب المعاصر ومن ثّم، فالنص المعاصر 
مضطّر إلى تبّني ھذه الفلسفة الجدیدة للكتابة لیضمن لنفسھ الفعالیة والحضور 

 .التاریخیین
ي البعد، لم تعد أحاد اوعلى مستوى آخر لم یعد المتلقي المعاصر متلقی  

كفاءتھ القرائیة تستسیغ النصوص ذات البعد الواحد، بل تفّتحت أمامھ آفاق 
وأعماق، واختزنت تجربتھ ما اختزنت من آالف النصوص، فأصبح یھفو إلى 
نص یقول لھ كل شيء في عبارة واحدة، كما كان الكاتب یطمح إلى أن یختصر 

فعل ذلك ھو النص المكتنز، الممتلئ  والنص القادر على. ةالعالم في كلمة أو جمل
ذاكرتھ  موالقارئ المعاصر قارئ خصب الذاكرة، حین تمّر أما. بالمعرفة

النصوص األحادیة البعد، تنزلق بخّفة فال تترك أثرا، إنھ في حاجة إلى نصوص 
متعّددة األبعاد حین یقرؤھا تجمع شتاتھ، وتلم شظایاه، وتختصر تعّدده، أو تزیده 

  .ة العجیبة تشظیا لكونھا ھي األخرى تقوم على التشظيبھذه القدر
یترّدد باسم الحداثة والتجدید، كما یرتضیھ دعاة التأصیل الذین  مثل ھذا الكالم

الذین یفّضلون أن ال یبقى المبدع العربي والناقد العربي بعیدین عما یقتضیھ 
الراھن بدعواتھ ورھاناتھ؛ ولذلك ما أن ترجم مصطلح التناص في نھایة 

باكتشافھم لھ وكالعادة تبّین لفریق منھم أن  یتلذذونلثمانینات، حتى بدأ الباحثون ا
أن األمر ال یعدو أن یكون إحدى المقوالت التي أثارھا العرب القدامى، سواء في 

وانبھر فریق آخر . إبداعھم أو في محاوالت فھمھم وتفسیرھم لھذا اإلبداع
 Mikhailئیل باختینبطروحات من أّسس لھ كالشكالني الروسي میخا

Bakhtine  في حدیثھ عن مظاھر شتى من التفاعالت األسلوبیة أطلق علیھا
 Julia kristèva ، أو من اخترع المصطلح ذاتھ وھي جولیا كریستیفاالحواریةاسم 
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kristèva  أو من حاول أن یصوغ لھ نظریة مفّصلة ترّصد فیھا البنیوي
اإلبداع الغربي بكل  مسیرة تشّكلGérard Genette الفرنسي جیرار جینیت 

أنواعھ الشعریة والنثریة منذ الیونان حتى عصرنا ھذا، وأمّد النقاد بجملة من 
المصطلحات التي تفسر الظاھرة، وتعّین مستویات التفاعالت النصیة وآلیاتھا 

وشغل ھذا المصطلح كثیرا من الدارسین العرب فاستعملوه استعماالت . ووظائفھا
توظیف السطحي أو األّولي، حین استعاضوا بھ عن مفاھیم متباینة، تتنّوع بین ال

كاالقتباس والتضمین والسرقات ونثر الشعر ونظم النثر والمعارضة وغیرھا، 
غیر أّننا لم نجد . وبین التوظیف المتطور الذي یبحث في حفریات النص وساللتھ

ع، عندھم، على مستوى الممارسة ما یعكس إسھام التناص في فھم جدید لإلبدا
اإلبداعي المشھد  یتشّكل أن ویضع في االعتبار جینیالوجیا األدب التي تقتضي

 الوعيل الواقع وأشكال لیعكس تحّو ،لویتحّو – كما المشھد الثقافي - أمةألي 
دون أن  ،تغیر أشكال التعبیر ، ومن ثّمفي إطار مرجعیتھ الحضاریة والرؤى

سلة أدبیة، فینتج كل مشھد في سل حلقةیغیب ذلك الخیط الذي یجعل كل مشھد 
تصبح فیھا الكتابة اختراقا ال تقلیدا، واستشكاال ال مطابقة،  ،جدیدةحساسیة 

ظاھرة ال یخلو منھا إبداع وظھرت ترجمات عدة  فتلقفنا المفھوم واعتبرناه
كالنص الغائب والتداخل النصي والتعالق النصي  intertexteللكلمة الغربیة 

یة، وسیطر مصطلح التناص لما یحملھ من طرافة والتفاعل النصي والتناص
  .واختصار
الحساسیة  ھذه أن لھ نّییتباإلبداعي والنقدي العربي،  للمشھدالمعاین  إن

والحداثة وتقلید الغرب، أكثر مما اقترنت  التجریبات مطّببالجدیدة اقترنت 
ع والنقد اإلبداما من شأنھ أن یدخل  فلم نصنع بالصوغ في إطار تراثنا وثقافتنا،

لوالدة الجدید وتلك  اشرط السابقضمن شرطیة حتمیة، وھي أن یكون  خاصة
 هولقد أدى ضیاع ھذ. عامةھي قوانین جینیالوجیا األشكال األدبیة واإلبداع 

اضمحالل ھویة : آثارھاإلى بعض الظواھر التي من  النقد واإلبداعفي  یةالشرط
د واإلبداع إلى نوع من االستالب، ؛ حیث أّدى تبني المفھوم في النقذاتھاالنص 

من یجعل نصھ فسیفساء من النصوص المختلفة  و، ھوأصبح المبدع الحقیقي
من ثم شّكل التناص عبئا واألسطورة والدیانات والفلسفة، ومن الشعر والنثر 

حین یواجھھ بعدد من النصوص التي قد یعیق عملیة الفھم لدیھ،  المتلقي،على 
دعوات لضرورة وجود قارئ معاصر لیس منعزال وال  ورافق كل ذلك. ویربكھ

جدیدة للقراءة  بأجھزة وآلیاتوحیدا، یستعین على كل ذلك الحشد من النصوص 
نص مرّكب من  :المعاصرةوالفھم والتأویل، فكل شيء یتوازى في الثقافة 

إلى المطلق، وجھاز من األدوات المساعدة على  وطبقات نصیة، وقارئ یھف
یل، تتضافر كلھا لتشّكل حالة معرفیة جدیدة، وجھ الغرابة فیھا أنھا الفھم والتأو
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في حین تستوجب كل حالة معرفیة جدیدة  ال تستند إلى معاییر وال إلى أھداف،
حیث التبادل المتكافئ "، األخالق التواصلیةشرط    Habermasإلى ما سماه ھابرماس

ء للصالحیة ألجل المتكافئ ومواجھة الحجة بالحجة، والقدرة على تبریر أي ادعا
  1"خلق سیاق تواصلي یتیح فرصة التفاھم

إنھا كتابة عبر حدودیة، عبر . إن الكتابة المعاصرة كتابة ال تؤمن بالحدود
مھمتھا السطو على نوعیة، عبر شكلیة، عبر جنسیة، عبر ثقافیة عالمیة، 

ختلط ممتلكات اآلخرین، ومن ھنا ال یستطیع القارئ أن یتبّین ھویتھا األصلیة، ی
الرسمي بالشعبي والھامشي، والشعري بالسردي، واألدبي بالفلسفي والتاریخي 

وأصبح النص المعاصر نصا محّیرا وھادما  والدیني باألسطوري والوثني،
  .لضوابط وأشكال اشتغال اللغة في غالب األحیان باسم الحداثة والتجدید

حین استعاد ھویتھ األولى، ھ قد یبدو األمر عادیا بالنسبة للنص الغربي الذي یبدو أن
كان في ثوب األسطورة، التي كانت نصا مطلقا، و كانت أدبا وفلسفة وتاریخا 

لكن األمر بالنسبة للنص العربي غیر ذلك؛ إنھ یحاول أن یبني لنفسھ .... ودینا
  .ھویة جدیدة مغایرة، وبذلك أصبح سوء فھم مقولة التناص معول ھدم ال بناء

ییر بدأت قبل ظھور المصطلح ألن الدعوة إلى والحق أن ریاح التغ
المفھوم بدأت منذ نشأة الشعر الحر ومع مطالب الحداثة والتجدید، حیث اعتبر 
أن التجدید ال یتأتى إال بالكتابة على منوال الغرب وتوظیف رموزھم الدینیة 

وكانت الرغبة عمیقة لدى الشاعر المعاصر في مد حبال الكتابة . واألسطوریة
حالة من الظمأ  عیدة، واعتبرھا البعض تعبیرا عنط بالنصوص القریبة والبلتحی

المعرفي لدیھ، ورغبة في اإلحاطة بكل شئ، عن قناعة بمحدودیة النص العاري 
ھكذا بدا للشعراء الرواد على األقل ممن تشّربوا من الثقافة .المستقل بنفسھ

لتقالید ، كدعوة إلیوت الغربیة التي كان رجوع الشعراء فیھا إلى ما سموه با
Eliot  رد فعل على مغاالة الرومنسیة في تقدیر الذاتیة في اإلبداع، والعبقریة ،

  .الفردیة ورفض التقالید األدبیة  فكانت عودة مبررة إبداعیا ومعرفیا
القدرة على : ا، أبسطھإن الثقافة نظام متجانس، یمتلك صفات متجانسة

إمكانیة تنظیمھا من خالل لغة : اوأعقدھ، التعایش بین األفراد والجماعات
الرغم من تنّوعھا، وما یبدو ظاھریا أنھ اختالف، وإن أي اختراق  ى، علمشتركة

لھذا التجانس سوف یؤدي حتما إلى عملیة تدمیر للتواصل، والنصوص األدبیة 
المفتوحة على الثقافة التي تنتمي إلى اآلخر، أي الثقافة المناقضة، ستعمل 

دامت تحدث خرقا في  ا، معلى إحداث إرباك داخل ھذا النظام المتجانسبالتأكید 
التي ال تحّقق غایاتھا إال استنادا إلى تقالید ثقافیة، ألن العالم "أفعال التواصل، 
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یؤدي إلى تشویھ  مما 2"مشتركةیبنى بواسطة أفراد ینطلقون من تقالید ثقافیة 
  .الھویة

أعضاء مجلة شعر الذین كانوا ذلك ما حدث مع دعاة الحداثة، وخاصة 
ولعل أخطر ما تّم في ذلك المجال، ھي فكرة . یلتھمون أفكار الغربیین التھاما

حیث  صیل فیھ مثلما تجلت عند أدونیس؛محاورة التراث من أجل الكشف عن األ
نسق معارض للنسق العام  تمّرد أوبدا لھ أن الحدیث یتمّثل في كل حركة 

مثال، یعّبر أدونیس من  "السماء الثامنة"ففي قصیدة . میةللمجتمع والثقافة اإلسال
خالل صوتھ وصوت الغزالي عن رؤیة لھا أبعادھا في مقولة التجاوز والتخّطي، 
فألبس بعض الصور الدینیة لباس الرفض، وبدا اإلمام الغزالي رمزا لألشكال 

عالم  التقلیدیة في التراث، التي یجب تجاوزھا، وال یستطیع اإلنسان تجاوز
الغزالي دون أن یتجاوز شكل تعبیره وطریقة تفكیره وھكذا، یصیر الغزالي رمزا 

  :كما في قولھ 3لألمل المحّطم
  قافلۀ کالناي والنخیل

  مراکب تغرق فی بحیرة األجفان
  قافلۀ مذنب طویل

  من حجر األحزان
  آهاتها جرار

  هذا هو الغزالی: مملوءة باهللا والرمال
  ساؤنایجیئنا فی کوکب تخصه ن

  تصوغ من بهائه
  .4الثیاب واألحالم والآللئ

لقد دفعت الرغبة في التجدید من خالل تقلید الكّتاب الغربیین بعض 
متعّددة، وآداب  تالشعراء إلى توظیف رموز من ثقافات متعّددة، ومن دیانا

مختلفة، على حساب الثقافة الخاصة، بل یتجاوز األمر أحیانا إلى توظیف 
وھكذا نجد مثال توظیف فكرة . الخاصة كما قرأتھا ثقافة أخرىعناصر الثقافة 

الصلب التي شاعت في كتابات المعاصرین من المسلمین على أنھا فكرة تاریخیة 
على الرغم من خطئھا التاریخي والدیني، ولعل مثل ھذا التوظیف أن یكون 
 أخطر من أي خطر آخر، ألنھ قراءة ضالة للنصوص المقّدسة، وتزویر یمّس

  الدین القویم
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لقد شاعت ھذه الظاھرة حتى كادت تصیر بدیال للنص القرآني الذي 
لقد أغرقت الرموز الوثنیة الیونانیة والرومانیة . وما قتلوه وما صلبوه ولكن شّبھ لھم :یقول

والفرعونیة الشعر العربي الحدیث، وأصبح القارئ، وقبلھ الكاتب، بھذه  ةوالبابلی
مصادر ھذه الرموز لفھم ھذه النصوص، فأصبح بعض  الطریقة مطالبا بمعرفة

القراء یعرفون عن حضارات ھذه الرموز وثقافاتھا أكثر بكثیر مما یعرفونھ عن 
لقد أوقعتنا الحداثة في مأزق االنفصال . حضارتھم وثقافتھم ورموزھم

الحضاري، و وّجھتنا إلى معارف أخرى وثقافات أخرى، وذلك باسم توظیف 
و الشكل العام لمقولة التناص، ونكاد الیوم نصبح جزءا منھا، إن التراث الذي ھ

 . كلم نكن قد أصبحنا كذل
كانت حركة الحداثة العربیة محاولة إیدیولوجیة لطمس الھویة وذلك من 
خالل دعوتھا العلمیة لتفسیر األشیاء بما في ذلك النص األدبي، بدعوى تخلیص 

ال دون التطور والتجدید، لقد سعت إلى اإلنسان من قیوده وذاكرتھ التي تقف حائ
قطع الكاتب عن ماضیھ وذاكرتھ وربطھ باآلن واآلخر، وھذا رفض بطریقة ما 

. للتاریخ والثورة على األنماط األساسیة الكبرى لإلبداع كقضیة الجنس األدبي
كان یھم ھذه الحداثة أن تقفز بالوعي العربي إلى األمام لكن من غیر مشروع 

ي یدعم حركیتھا، ویحمي سیرورتھا، حتى ال تقع في التناقض مع ثقافي وفلسف
كان النموذج األفضل بالنسبة إلیھا للخروج من التخّلف والدخول . الثقافة األصل

إلى حلبة التاریخ ھو النموذج األوروبي األمریكي، في حین كان یمكن أن تستفید 
راث العربي بكل من ذلك النموذج لو عملت برویة واتزان، والتفتت إلى الت

لقد بذلت . تفاصیلھ، وقامت بتحریكھ وقراءتھ وتأویلھ في ضوء مكوناتھ الثقافیة
الحداثة العربیة جھدا في التعریف باآلخر، ونسیت أننا في مرحلة كنا فیھا في 

  .حاجة إلى التعرف على الذات أوال
، لقد أصبحت األسطورة والرمز الدیني المبدأ المھیمن في شعر الحداثیین

إلیوت وإدیت سیتول، وھالھ امتالء شعرھما بالرموز .س.فقرأ السیاب ت
المسیحیة واألسطوریة، فما كان إال أن أعاد صیاغة الرموز نفسھا بطریقة 

  :أخرى، و تبنى فكرة موت اهللا لنیتشھ في قولھ
  فنحن جمیعا أموات 

  أنا ومحمد واهللا
  أنقاض مئذنۀ معفرة: وهذا قبرنا

  5هللاعلیها اسم محمد وا
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لقد قرأنا دعاوى تنبذ التراث وتسمھ بالثبات وتدعو إلى تكسیر الذاكرة 
ي تثویر والثورة على كل ما من شأنھ أن یقف دون حركة الحداثة التي ھ

 ینتقي العناصر التراثیة الھامشیة والمتمّردة من وتغییر، وراح أدونیس مثال
إلیجابي، كما راح بعض الزنادقة والحشاشین لیجعل منھ بدیال عن التراث ا

أدت مفاھیم مثل الرؤیا  "وواالتباع یفضح بمنظوره األشكال الدالة على الثبات 
والكشف إلى توجیھ الشعر وجھة میتافیزیقیة، كما أسھمت مفاھیم الوجودیة 
كالرفض واالغتراب والالانتماء في وسم لغة الشعر بالغموض، وراح التمّرد 

الحاجة إلى التعّرف على اآلخر، مما  یبّررالموروث العربیة وعلى  على اللغة
دفع یوسف الخال وھو أحد مؤسسي مجلة شعر إلى االعتراف بأن ھذا التمّرد 
العنیف على اللغة التقلیدیة وأنماط التعبیر المتأّصلة في موروثنا األدبي سوف 

  .6یسھم في إفراغ القصیدة من حضورھا اإلیجابي أمام القراء
تي صاغتھا الحداثة العربیة لم تكن متوازنة، لقد والحق أن المعادلة ال

فھمت التقدم فھما جزئیا، فھمتھ على أنھ التماھي في اآلخر، وھا نحن اآلن في 
لحظة تاریخیة تراجیدیة، ھل تماھینا في اآلخر وصرنا مثلھ، وھل أبقینا على 

ات ذاتنا؟، ولعل الصراع بین القدیم والجدید الذي حدث في الخمسینات على صفح
مجلة اآلداب وشعر والثقافة الوطنیة ھو صراع على طبیعة التناص ووظیفتھ 

لذلك نجد نازك المالئكة تتراجع عن . ومن ثمة ھو صراع من أجل ھویة النص
طروحاتھا في دعونھا إلى الشعر الجدید، بعدما تبین لھا أن ھویة النص من 

لعربي، فتنسحب من ھویة لغتھ، وعندما تھدر قواعد اللغة تھدر ھویة النص ا
، "الناقد والمسؤولیة اللغویة"وتكتب في مجلة اآلداب مقاال بعنوان  1959مجلة شعر سنة 

، فتھاجم التجاوزات المالحظة في الشعر الحدیث واصفة المحاولة "والمسؤولیة اللغویة
شخصیة النص لقد كان الصراع على  7المحاولة باإلساءة إلى العروبة وتراثھا المجید

ة توزیع األوزان وال توزیع البیاض على ولم تكن قضیة تجدید في طریق النص العربي،
وتبین فیما بعد أن ھؤالء كانوا یساومون بھویة النص من . البیاض على الورقة

وبات النشاط النقدي حول القصیدة الحدیثة وكأنھ صراع بین  أجل االرتزاق،
األشكال، بین الحدیث والقدیم، لكنھ لم یكن كذلك بل كان صراعا بین مواقف 

 ةالقومیة، وإیدیولوجیة بالتراث ومؤمنة بالخصوصیة إیدیولوجیة قومیة متشبث
اإلیدیولوجیتین معا لم  ن، لكیساریة تلغي الخصوصیات القومیة وتؤمن باألممیة

ھا نحن نبدأ حركة الحداثة  والتاریخ، تخدما النص، فكلتاھما لم تتفطن لدورة 
بعد نصف قرن من حداثة موھومة قامت على االنبھار والتسرع والوعي 

ائف، لكنھا حداثة محاصرة، قد تعیش حالة من التراجیدیة أسوأ مما عاشتھا الز
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 األمة والتاریخ والخصوصیة الثقافیة والدین،سابقتھا، ألنھا مطالبة بالتخّلي عن مفاھیم مثل 
  .واالنخراط في حركة عالمیة تدعى العولمة الثقافیة والدین،
لیس من الطبیعي والمنطقي والعلمي أن تبنى الحداثة على الجھل،   

لجھل بالذات والتراث، والتاریخ، والھویة، فماذا نحّدث؟ ال بد أن نعرف ما نقوم ا
بتحدیثھ، أن نعرف ھویة ھذه الحداثة، وھذا ما أھملتھ الحداثة العربیة، واتجھت 
إلى بناء نماذج مشّوھة، لكن ال بد من االعتراف بأن ھذه لیست قاعدة عامة، 

  .  ال یلغي القاعدةفھناك استثناءات قائمة ولكن االستثناء 
مثال،  ةال أظن أن مثل ھذا التشویھ قد أصاب الثقافة الصینیة أو الھندی

لقد جاءنا التشّوه الثقافي عبر ممرات متعّددة، بل عبر كل . كما أصاب ثقافتنا
الممرات، ولكننا ال نناقش األمر ھنا بمنظور الرفض المطلق، وإنما ندعو إلى 

وإلى تشغیلھا واستثمار الجدید ترخیة والمنفعلة، ة الذاتیة المستنشیط الكفاء
كیف نبّیئ مفھوم ولعل ھذا ھو المراد بالذات من ھذه المداخلة . المعرفي بعد تبیئتھ

؟ إنھ ال یتأتى لنا ذلك إال إذا وضعنا في اعتبارنا فھم الخلفیة المعرفیة التناص
التي سادت بھا  واإلیدیولوجیة التي خلفت اإلصرار على ھذه الظاھرة بالطریقة

وكیف السبیل إلى تأصیل مثل ھذه القضایا لعل فیھا الحفاظ على ھویة التناص 
  ونص الھویة؟

لوحظ أنھ، بدءا من الدعوة إلى التقالید كرد فعل على النقد الجدید كما 
عند إلیوت، إلى رفض ثبات المعنى النصي كتصّد سافر للشكلیة والبنیویة 

إلى إشراك القارئ من خالل نظریة التلقي  ةیة الدعووالنسقیة المغلقة،  وإلى غا
ثم بعد ذلك التفكیك، لم یكن أمر االھتمام بالتناص سوى تعبیر عن حقیقة ذات 
خلفیة معرفیة اجتماعیة وجودیة، ھي القطیعة التي وقع فیھا الفكر والمجتمع 

ضدھا الغربي بعد مرحلة العلم والمادیة التي لم تستطع دیانة التثلیث الصمود 
فأصبح یعیش في حالة من الّالمعنى، وكانت المطالبة بالعودة إلى نصوص 
السلف تعبیرا عن المطالبة بعودة الروح، التي تعّد عودة مبّررة؛ ولذلك نلمس 

ومعرفیا ووجودیا  المرّكبة إیدیولوجیاوراء كل دعوة صدى لھذه الخلفیة 
ذه الدعوة عند أبرز معالم وثقافیا، وسنتبّین ذلك من خالل الوقوف على طبیعة ھ

   .مثّقفیناالنقد الغربي والذي یتكّرر صداھم عند 
 لم تمنع ماركسیة باختین وھو البنیوي الشكلي: الخلفیة اإلیدیولوجیة لطروحات باختین - 1

من إحداث التزاوج بین الرسمي  ذو الفكر الماركسي وھو البنیوي الشكلي
التعدد مفھوم  المغلق لیصبحوالشعبي من أجل الخروج من أطروحة النص 

اللغوي استراتیجیة باختین في تبّني حواریتھ التي تجّسدھا الصفة الكرنفالیة في 
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النص؛ حیث یصبح النص في حركیة دائبة بین السامي والمنحط الرسمي 
والشعبي، وال أحد یعلو على اآلخر، فالكل في تفاعل وحواریة، وتعد الروایة 

یكاد یختلف عن المفھوم  إن التفاعل داخل النص ال. مسرحا لھذا التفاعل
الماركسي للتفاعل في المجتمع، والذي ال یكون إال دلیال على صراع أو نھایة 

  .لھ، ولذلك تتفاعل النصوص؛ أصواتا ومستویات لغویة وأسالیب لتتصارع أیضا
لقد سعى باختین بطریقتھ تلك إلى أدلجة النص، واألدلجة منطق تبسیطي 

وجیا مثلنا نحن؛ غیر أن اإلنصاف یدعونا إلى لكنھ خطیر لمن یستورد اإلیدیول
اإلقرار بأن باختین استثنى أو على األقل حّد من التعدد اللغوي في الشعر، غیر 
أن النقاد والشعراء راحوا یطبقون ھذه الفكرة على الشعر فیثقلون كاھل النص 

  .بشتى أصناف النصوص واألسالیب واللغات وینزعون عنھ خصوصیتھ
محدد بفكرة لغة واحدة وفریدة، وبملفوظ " رى أن الشاعرإن باختین ی 

واحد منغلق على مونولوجھ، وھذه األفكار محایثة لألجناس الشعریة التي یلجأ 
على الشاعر أن . وھذا ما یحدد طرائق توجھھ وسط تعّدد لساني حقیقي. إلیھا

ع یمتلك امتالكا تاما وشخصّیا لغتھ، وأن یقبل مسؤولیتھ الكاملة عن جمی
وال یستعمل سوى بعض الكلمات واألشكال بطریقة تجعلھا تفقد ....مظاھرھا

وھذا یعني أن  8"رابطتھا مع الطبقات القصدیة في اللغة وبعض سیاقاتھا 
الروایة ھي الجنس القابل للتعّدد اللغوي بالمفھوم الذي ذكره باختین، فلماذا یلجأ 

ھوس بالتناص أن الشعراء نقادنا إلى تحمیل الشعر ذلك؟ وكان من نتائج ال
ونظریة باختین . والروائیین راحوا یصوغون نصوصھم على مقاس ھذه النظریة

  .والروایة ھي الشكل الجمعي للتناص .9"ال یمكن لھا أن توّلد إال عمال روائیا"
نستنتج كذلك، أن اطروحة باختین في الحواریة دّعمت الدعوة إلى إلغاء 

شیوع نوع واحد ھو الروایة الحواریة، تستغل  مسألة األجناس ألنھا دعت إلى
فیھا كل إمكانات الثقافة الشعبیة المحلیة، فیكون الخطر كّلھ على اللغة ذاتھا؛ 
حیث أصبحنا في البلد الواحد ال نفھم ما یكتبھ كاتب من الجنوب، إن كنا في 
شمال البلد مثال، ألنھ یجعل نصھ في خندق من المحلیة المغلقة، باسم 

صیة الثقافیة المنغلقة، وتصبح الدعوة إلى االنفتاح التي دعا من أجلھا الخصو
    .وإغالقاباختین إلى الحواریة أو التناص انغالقا 

تعد جولیا كریستیفا تفكیكیة قبل األوان حیث : الذات في الدرجة الصفرعند كریستیفا - 2
تفكیكیة قبل األوان حیث إنھا تجد في دعوة باختین إلى الحواریة مالذھا في 

وفي تطویرھا .  ّالشعور العمیق في النفس البشریة من خالل النصالتعبیر عن ال
لمفھوم التناص دعوة إلى موت المؤلف موت الذات وإحالل ذات أخرى محلھا؛ 

عند مستوى الشكل یقودنا "إن الكشف عن التناص : تقول الجماعیة،ھي الذات 
أو تحلیلي نفسي  interpsychicإلى اكتشاف نفسي عقلي أو باطني 
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psychoanalytic  یخّص موقف المبدع المنتج للنص بإحالل ذاتھ داخل نقطة
تقاطع تعّددیة ھذه النصوص عبر مستویاتھا المختلفة الداللیة والتركیبیة 

ومحو ھذه الذات حتى اختزالھا إلى درجة الصفر أو إلى لحظة أزمة  10"اللغویة
للتناص بوصفھ داال  ومثل ھذا الفھم(...) وفراغ، ثم إرساء ھویة متعّددة جدیدة 

لدینامیكیة تتّضمن تحطیم الھویة اإلبداعیة من ناحیة وتأسیس تعددیة جدیدة، 
یفترض في ذات الوقت، أن القارئ لھ، ھو مشارك متوّرط في نفس ھذه 

فعندما نكون قراء للتناص، فال بد أن نكون بال مكانیة حتى نستبدل . الدینامكیة
ال بد أن نكون قادرین على تكییف أنفسنا مع . ذواتنا بجوھر العملیة القرائیة

المستویات المتباینة للنص، مع األصوات مع األنظمة الداللیة والتركیبیة 
  11."والصوتیة الممثلة بنص مفترض

تعبر ھذه األطروحة عن صیغة متقّدمة في نفي الوحدة وإلغاء قصدیة  
تكون ھویة كل من  بالتعّدد الالنھائي لقراءة النص، وھكذا المؤلف والمناداة

  .الناّص والنص ھویة مرّجأة وحین تظھر ال تكون إال تعّددا
لقد ارتبطت الدعوة إلى التناص عند بارت بالطموح العلمي : روالن بارت- 3
األنساق التي تنظم كل ممارسة إبداعیة، والكشف عن  للبنیویة الكتشافالعلمي 

نھا داخل النص التناص داخل العمل األدبي ومعاینة تفاعل النصوص فیما بی
ولذلك یعید  ..الواحد ھو من أجل كشف النقاب عن وھم البنیة المكتفیة بذاتھا

غیر أنھ لم یبق في ھذا  12بارت تشیید المبنى االجتماعي والثقافي للنص
المستوى من الھروب إلى المعنى بعد أن عجزت البنیویة عن تحقیقھ، بل تطور 

م من أننا تعّودنا سماع ھذه المقولة إلى اإلعالن عن موت المؤلف، وعلى الرغ
حتى بدت وكأنھا ال تعني شیئا أو في كل األحوال تدعو إلى انغالق النص، إال 

ال توّفر للنص وحدتھ، وال "أنھا عنده تجّسد رغبة في نفي القصدیة بحجة أنھا 
وإحالل القارئ محل المبدع في إضفاء المعنى الذي یریده  13"تحّقق لھ المعنى

یده، بمعنى أن المضمون ال یھّمھ بقدر ما تھّمھ لعبة الدالئل، ویكون ومتى یر
ویشّكل التناص استراتیجیة ھذه العملیة؛ . حرا في ربطھا بالمعنى الذي یرید

مجموعة من العالقات "حیث تسمح النصوص المھاجرة إلى النص بأن یصبح 
 وأجزاء شظایامع نصوص أخرى إذ أن نسقھ لغتھ ونحوه ومفرداتھ یجّر معھ 

آثارا من التاریخ، بحیث یشبھ النص مركز توزیع ثقافي لجیش -متنوعة
معتقدات والمصادر غیر الخالص، یضم مجموعات غیر محدودة من األفكار ال

فشجرة النص ھي بالضرورة شبكة غیر مكتملة من مقتطفات .. .المتجانسة
مفھوم ولعّل ھذا ال 14"وكل نص ھو بینص ...واعیة وغیر واعیة مستعارة

ھي البحث عن المعنى وإعطاء ظاھرة للتناص ھو الذي قاده إلى التفكیك، بحجة 
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یلخص  باطنمجال أرحب للقارئ لكي یسھم في عملیة بناء المعنى وتأویل النص، و
ذلك . التي تعد الیوم معوال من معاول العولمة.یلخص خلفیة فلسفة التفكیك ذاتھا

یة التأویل یقف دون تحقیق معرفة أن ربط التناص بتوّقعات القّراء، وال نھائ
ألن الوصول إلى معنى محّدد أو إلى التعیین ھو قتل للنص،  معّینة في النص،
اءة، فالقارئ حین یواجھ ھذا الّنوع من النصوص مطلوب منھ سینتقل إلى القر

أن یواجھھ دون ھویة أیضا، أي أن یتخّلى عن عقیدتھ ویقرأ النص في ضوء 
عقیدة النص، وعقیدة النص شتات ال حدود لھ من التصورات، وھكذا یقرأ 

ویصبح النص أقرب إلى الفوضى بصیغ . المتلقي بال ھوّیة نّصا ال ھویة لھ
ص مبالغ فیھا، مثل تلك الصیغة التي یفترضھا جاك دریدا للتناص، بحیث للتنا

لكل كلمة ) التكرار(االقتطاف    مجموع"یصوغھ في معادلة ال معقولة وھي أن 
  15."مضروبا في عدد الكلمات في نص ما یساوي كمیة التناص

وتطّور التناص عنده جوھر تشّكل : البعد الفكري والتاریخي لنظریة جیرار جینیت- 4
إن أخطر ما في نظریة جینیت ھو . األجناس األدبیة في التراث اإلبداعي الغربي

الذي یقوم علیھ التعالق النصي، حیث یعّرفھ  transformationمفھوم التحویل 
، وقد سبقتھ في ذلك جولیا لنص سابق في نص الحق ءانمحا 16عالقةعلى أنھ 

أخرى، والتحویل في أبسط  كریستیفا حین رأت أن كل نص ھو تحویل لنصوص
معانیھ ھو إحداث تغییر في الشيء المحّول، إلى جانب ھذا یدعو جیرار جنیت 
من خالل مفھوم التعالي النصي إلى تكریس المركزیة األوربیة، وكلنا یعلم أن 
الحضارة الغربیة قامت على إلغاء اآلخر، وھو شكل من أشكال تكریس الثقافة 

اء األجناس، ولذلك وجد العرب، اآلن، في ھذه القومیة والدعوة إلى إلغ
األطروحة مبّررا الزدراء الشعر واالھتمام بالروایة التي تنفتح على كل األجناس 

  .واألنواع واألشكال التعبیریة
  :واقع التناص في الكتابة العربیة - 3

كان ال بد أن یخّلف تجاھل الخلفیة المعرفیة واإلیدیولوجیة لمسألة 
واقع اإلبداعي والنقدي عدة مشكالت أّثرت على النقد واإلبداع التناص في ال
  :ولعل من أھمھا

الكتابة المفتوحة مخاطر على ذاتھا وعلى  إن لھذه ضیاع ھویة النص -
غیرھا مما یعني الذھاب بعیدا مع التناص إلى تمزیق ھوّیة النص وتدمیر نص 

مة تلغي الخصوصیات الھویة، فال عجب أن وجدنا التناص یشّكل مدخال إلى عول
الثقافیة، وتھدم الذاتیات، ویحّول التناص النص إلى مجتمع غیر متجانس، فھو 
یلغي انتماءه وأبّوتھ، حین ینفتح بطریقة فوضویة على ما ال یحّد من النصوص 

فھل یستطیع النص أن یعید . المستعارة التي یحیل كل منھا على مرجعیة خاصة
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حتى تنسجم مع النص الحاضر؟ ھذا ما عجزت  بناء ھویات النصوص المستعارة
عن القیام بھ كثیر من النصوص العربیة، وھذا ما جعل التناص أداة لتفتیت 
النص الحاضر وتذویبھ في النصوص الغائبة الراسیة فوق بعضھا البعض دون 

إن ھذه النصوص ھي التي تشّكل محل . اتساق وال انسجام، ولیس العكس
حدث العكس؛ أعني إخضاع النص الغائب للنص الحاضر انتقادنا حالیا،  فلو 

وبقیت ھویة النص، لكان األمر طبیعیا، ولكن الذي یحدث في كثیر من النصوص 
  . المعاصرة ھو خالف ذلك

إن التناص یتضّمن مقوالت فكریة متعّددة دخلت إلى  الترویج لفكرة موت المؤلف-
ؤلف التي یستند إلیھا التناص الثقافة األوروبیة منذ وقت طویل، ففكرة موت الم

وفكرة موت  نیتشھ،التي رّوج لھا  –تعالى اهللا  –كانت مسبوقة بفكرة موت اهللا 
اإلیدیولوجیا ونھایة التاریخ وغیرھا، ھي كّلھا أفكار تھدف إلى اإللغاء ونفي 

فحین یلغى المؤلف والتاریخ والسیاق الخاص للنص یبقى النص معّلقا . اآلخر
كینونتھ من خالل بنیتھ فقط بل من خالل  بن النص ال یكتسفي الفراغ؛ أل

   .العامةشروطھ الحضاریة 
، وبروز التیار التغریبي في الروایة باسم الروایة تراجع الشعر وطغیان الروایة -
والحق أن ھذا التیار ظھر منذ أن بدأوا یؤّرخون الروایة العربیة بروایة . الجدیدة

للمویلحي الذي كان بإمكانھ أن یكون بدایة لنشأة " بن ھشامحدیث عیسى "وغّیبوا  زینّب"
إننا نملك أشكاال من الّسرود ال حصر لھا كالظاھرة اإلسنادیة . الروایة األصیلة

  .ونظام الحلقة والخبر وغیرھا، لو استغلھا الروائیون لكتبوا ما یفوق الغرب

ي قیامھ على ف روایة، قیاس الشعر علیھالقد كان من نتائج ھذا الولع بال
التناص؛ ألن قوة النص تقاس بمدى امتالكھ حشدا من النصوص، وھذا ما 
یستسیغة الفن الروائي؛ في حین أن القوة في الشعر تحدّدھا قدرة الشاعر على 
تشكیل ھذه النصوص، بل قد یبلغ النص أرقى مستویات الحواریة في مرتبتھ 

بل ھناك من النقاد من  .17نالعلیا وھي التحاور التي حّددھا طھ عبد الرحما
وفاتھم أن للشعر  18"یلوون أعناق التراكیب إلرغامھا على اإلقرار بحواریتھا"

حواریتھ الخاصة، كما أن لّلغة العربیة حواریتھا الخاصة، ولألشكال التعبیریة 
  .العربیة حواریتھا التي ال یمكن أن نسقط علیھا قسرا نظریات أخرى

، مجموع العالقات النسقیة للعناصر المنتجة حواریة النص ھي إذن" إن 
قد ترتد تلك العناصر للنصوص الموازیة أو للمھیمنات التركیبیة . للداللة

والمعجمیة أو للتكوینات النصیة النوعیة الداخلیة أو لملفوظ الشخصیات أو 
التمّثالت النصیة للخطابات، بل حتى للمعطیات الخارجیة للنص كسیاقات التلقي 
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في ھذه الحواریة تنصھر اللغة وتدخل الدالالت في أنظمة خالفیة، (...) ول والتدا
فلغة النص تصبح موضع تجاذبات لنوایا الكاتب (...) خالفیة العالمات ذاتھا 
 19"والكتابة ونوازع التلقي

إن الدعوة المفرطة إلى تحّول النص إلى مجّرد تناص، حّول : إكراھات التلقي
یة ترّصد مبالغ فیھ ألصداء النص المختلفة، وقد نقع في بدوره القراءة إلى عمل

ثم إن القارئ . فخ جرعة القراءة الزائدة من القارئ والمبدع على حد سواء
العربي الیوم أصبح یأتي إلى النص بأفق توّقعات شّكلتھ المناھج النقدیة الغربیة 

  .ولیس الثقافة التي ینتمي إلیھا
والنص لھ ذاكرة ولھ سلطة الثقافة  ارئ،ال شك أنھ ال ھویة لنص بدون ق 

والدّین والمتخّیل الشعري العربي الذي یجب أال ننقطع عنھ، بل یجب أن تكون 
. تجاربنا بالقدر الذي تكون فیھ معاصرة، تكون ضاربة الجذور في التراث العربي

االمتیاح من تیمات شعریة بالغة الرسوخ في "وھذا ال یعني التقلید، وإنما یعني 
ولقد استطاع  20"لمتّخیل الشعري القدیم وشحذھا بھواجس شعریة معاصرةا

  .بعض شعرائنا أن یصدروا تجاربھم عن ھاجس في تملك ماضینا الجمالي
تعید الكتابة األدبیة المعاصرة كتابة تاریخ النصوص، وتعید إنتاجھا 

اة وتشغیلھا وتنشیطھا، بفعل ما تقیمھ من عالقات معھا، تنفث فیھا سر الحی
الحاضرة، وتستمد منھا عبق الحیاة الغابرة، ھكذا تكسر الكتابة المعاصرة 
منطقیة النص، ال لتلغي المنطق، بل لتقیم منطقیة مغایرة، تقوم على العالقات 

إن بین النصوص عالقات روحیة  كما ھي بین .الداخلیة والروحیة للنصوص
ي الوقت ذاتھ، وفي النص البشر؛ لكن، كیف تستطیع الكتابة األدبیة أن تكون، ف

ذاتھ، أدبا وتصوفا وفلسفة وتاریخا وأسطورة؟، كیف تكون ماضیا وحاضرا 
  ومستقبال؟ 

ال تسمح للقارئ أن یكتشف  مراوغة،إن الكتابة المعاصرة كتابة 
أسرارھا، كلما اقترب منھا نفرت منھ، وھكذا یضطر النقد والنظریة األدبیة إلى 

باستمرار، وبما أن نّقادنا ومبدعینا واقعین تحت  إعادة أفكارھما حول الكتابة
سلطة التقلید، فھم ال یملكون إال االنبھار بمقوالت كالكتابة الجدیدة والتناص 

شوئھا كانت تقوم بینھا وكأنھ ظاھرة أدبیة جدیدة، في حین أن النصوص منذ ن
  : طرفة مثالیتعالق األدبي مع االجتماعي كما في بیت عالقات، و

  كباقي الوشم في ظاھر الیدتلوح   طالل ببرقة ثھمدلخولة أ

فظاھرة الوشم ظاھرة اجتماعیة وجدت حضورھا في نص أدبي بفعل  
العالقة التشابھیة بینھا وبین بقایا األطالل؛ لكنھا تصبح عالقة تناصیة إبداعیة 
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توقظ فینا عبق التاریخ األدبي الذي نعتز بھ ویمأل ذاكرتنا ویعطي للنص 
  :عاني أخرى حین یعیدھا الشاعر علي الدمیني في قولھوللقراءة م

  لخولۀ أطالل أجوس زوایاها
  ببرقۀ ثهمد

  إذا أفردتنی األرض جاورت للغد
  أبوح بطعم الحب أقتات موعدي

  أعاتب أحبابی، بالدي بفیئها
  21وأهلی وإن جاروا علی فهم یدي

ام وأوضح من ذلك تردید الشعراء الجاھلیین للمقدمة الطللیة والنظ
البنیوي للقصیدة، بل وتناصھم مع أغلب الصور في مختلف األغراض 

وكلنا یتذكر قول المتنبي حین اتھم بسرقة معاني من كانوا قبلھ فأجابھم .الشعریة
ذلك من وقع الحافر على الحافر : بوعي الواعي بعملیة الكتابة التي ال تقوم إال على التناص

  .في الصحراء
اك نصوصا لھا سلطة خاّصة تستمدھا من یمكن أن نشیر إلى أن ھن

زخمھا الروحي والجمالي، وھذا ما یبّرر التقاءھا بالنص األدبي، فالنصوص 
الدینیة والصوفیة واألسطوریة واألدبیة والفلسفیة والشعبیة والوقائع التاریخیة 
والشخصیات الھامة، ھي نصوص ممتلئة بالمعانى والروحیة، إضافة إلى 

الشعوب بشكل أو بآخر، ومن ثم تجد موقعھا في النص حضورھا في ذاكرة 
األدبي؛ غیر أن النص ال یمكن أن یتفاعل إال مع ما یشبھھ أو یضیف إلیھ أو 

والجمالیة، ویبرز رؤیتھ الخاصة وتصّوره النابع من خلفیة  ةیخدم مقاصده الفنی
لنثریة وفي تاریخنا األدبي تمتلئ المقامات ا. دینیة ومعرفیة واجتماعیة معینة

فتالقي النصوص ظاھرة أصلیة . بالسرد واألخبار والسیر والتاریخ والشعر
ولیست طارئة، واالختالف فقط في الطریقة التي یلتقي فیھا النصان والوظیفة 

  .التي یؤدیھا النص الموظف داخل النص وخارجھ، أي لدى المتلقي
 وأفي النصوص القدیمة یتّم التناص في شكل صورة شعریة أو رمز 

بھا الكاتب أبعاد فكرتھ، وكان الّدارسون یعتبرون ھذه اإلحاالت  أمثولة یستكمل
مجرد رموز وكنایات واستعارات، فكانوا یكتفون بإعطاء المعادل الواقعي لھا، 
أي إخراجھا من عالمھا التاریخي وتحویلھا إلى لغة الحقیقة، ثم أصبحوا في 

ھذه الظواھر لوصف الظاھرة مراحل تالیة یوّظفون مصطلحات نقدیة لنفس 
 .  األدبیة كما ھو الشأن بالنسبة للتناص
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  : ال شك أن ھناك نوعین من التناص
التناص الذي یتّم مع النصوص داخل ثقافة واحدة أم مع ثقافة  -   

  .محایدة
وبدءا نشیر . مع نصوص من ثقافة غیر محایدة ّموالتناص الذي یت -   

  .األصليھي الثقافة المناقضة لثقافة النص إلى أن الثقافة غیر المحایدة 
ال ضرر على الھویة منھ، بل ربما كان إثراء للنص : بالنسبة للنوع األول

والثقافة معا، مادام النص الغائب والنص الحاضر ینتمیان إلى مرجعیة فكریة 
واحد، في حال الثقافة الواحدة، وما دام النص الغائب والنص  خواحدة وتاری
قان مقصدا واحدا وال یلغي أحدھما اآلخر في حال الثقافة المحایدة الحاضر یحق

ولعل ھذا ما قصده إلیوت بدعوتھ إلى التقالید الذي عّبر عنھا أحیانا بصیغة 
العقل األوربي، وھي نزعة سلطویة یمینیة متطرفة تدعو إلى التخلي عن القیم 

 22سلطة الّالشخصیةاللیبیرالیة والدیمقراطیة في عصره، واإلذعان العبودي لل
وھذا قد یبدو أمرا طبیعیا؛ ألنھ یعّبر عن رفض في الواقع اإلنجلیزي آنذاك 
لإلیدیولوجیة اللیبرالیة، أي اإلیدیولوجیة الرسمیة الحاكمة في المجتمع 

صار مصدر تھدید للھویة، حین تبّناه دعاة الحداثة  ، لكنھ23الرأسمالي الصناعي
الثاني من الّتناص، حین تزاحم النصوص الغائبة  عندنا، وھذا ما یجّسده النوع

لیست أشكاال فقط،  ص، فالنصوھالنص الحاضر وتحاول إلغاءه أو تشویھ
واألدبیة لیست صورا شعریة أو تقنیات  ةوالرموز واألسماء واإلشارات التاریخی

بالغیة فقط، بل ھي أیضا حوامل لمضامین إیدیولوجیة وفكریة، سوف تعمل 
ستمر على شحن الذات بقیم مناقضة لھا، ومن ثم إلى تخریب داخلي بالتدریج الم

. للروح، وھنا تتحّول الرسالة األدبیة إلى سم قاتل، بدل أن تكون تریاقا شافیا
وعلیھ فإن الوعي العالي بالذات ضروري من أجل توظیف ھذا النوع من 

  .النصوص، بحیث تصبح خاضعة للنص األصلي ال مھیمنة علیھ
اثن الحداثة وما بعد الحداثة تسعى إلى تحویل قیم اإلبداع غیر أن بر

والنقد إلى قیم وضعیة ونسبیة حیث لم یعد ھناك حدود بین المتغّیر والثابت 
تماما مثل قیم االستھالك في الواقع، بل األدھى أنھا ترى أننا لسنا مخلوقات 

غ فیھ بالجنس ثقافیة أكثر مما ھي مخلوقات طبیعیة لذلك أعطي االھتمام المبال
اإلبداع وال غرابة أن ینتقل ھذا إلى ... والجسد والجنون والالمعقول والفوضى

نرى نصوصا مغرقة في الشبقیة، حتى أصبح الجسد یحتل منزلة ضمن  فأصبحنا
اھتمامات المبدعین والنقاد، وأصبحنا نقرأ عن لذة النص وعن القراءة العاشقة 

بعادا مختلفة، ولقد اعتبرت السیمیائیات وراح النبش في أسرار الجسد یّتخذ أ
الجسد نسقا رمزیا وھنا تلتقي العولمة مع ما بعد الحداثة في التفكیك الذي دعا 

أي تفكیك األنماط الكلیة األساسیة، بواسطة  Jack Derridaإلیھ دریدا 
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النصوص التي تعّبر عنھا ویستخدمھا الكاتب في نصھ، وھنا تّتخذ الدعوة إلى 
د التفكیكیین موقفا مزدوجا؛ فھم من ناحیة یرون أن التناص یعني التناص عن

الوعي بالتقالید ومن ناحیة أخرى، یرفعون معول التفكیك بالثورة علیھا 
وتدمیرھا، وھذا بدون شك یعكس خیبة األمل في االنسجام في المجتمع األمریكي 

 24"یقینیةفشل كل من الذات والعلم في تحقیق المعرفة ال"خاصة، الذي یعكس 

ووجدوا لھا معادال في اإلبداع الذي یجّسد الصراعات غیر المنتھیة التي تتجّلى 
في التناص الذي ما ھو إال معادل لصراع النصوص داخل النص، بإحداث 

ویصبح المبدع في حالة توتر مع السلف، ألن المفھوم . الدالالت الّالمتناھیة
التقلیدي للمعرفة، وألن التاریخ كما التفكیكي للتناص یعمل على تدمیر المحتوى 

یثقل الخطى، ومفاھیمھ وقوالبھ، تمیت الخصوبة، وتلعب دور المرجع  لیتشیقول 
المرجع والسید، فھي بذلك تغلق الطریق إلى المصادر الحقیقیة والتجارب األولى 

  25التي تنشأ فیھا الحقیقة
ص أكثر سؤال التنا" بالنسبة لما بعد الحداثة والتفكیك خاصة، یبدو أن 

 formsالمضامین كذلك ولیس األشكال  بین التفاعلأھمیة على نحو ما إذ یفترض نوعا من 
ولعلھا من أھم دعوات العولمة التي تحاول أن .وھنا تكمن الخطورة 26" فحسب

تقضي على التقالید باسم تجدیدھا، أو تنقیتھا للكشف عن المفید فیھا، وال 
تتھا في الواقع وفي النص باستدعائھا یتسّنى ذلك إال بالتصّدي لھا وإما

ومحاورتھا وتحویرھا وجعلھا تتفاعل مع تقالید أخرى مغایرة، وذلك جوھر 
لذلك لم یعد ھناك من حرج في أن یحاور الكتاب في . الدعوة إلى التناص

نصوصھم القرآن ویحاوروا التراث بأكملھ لیكتشفوا مثال، أن العناصر المتمردة 
في تاریخ اإلسالم ھي التي تعبر عن الحداثة واإلبداع وأن  في الواقع واإلبداع

ألف لیلة ولیلة تجّسد العناصر األصیلة في السرد العربي، وأن ما سواھا من 
أشكال النثر الفني وخصائص السردیة العربیة كاإلسناد مثال یحجب ویخنق 

یكون ویكبت، والكاتب القوي ھو الذي یختار التدمیر لكي یتخّلص من الكبت، و
وإذا لم یع العرب أبعاد ھذه الخلفیة حتى وإن . التناص ھو اآللیة المثلى لذلك

  .تبنّوا التناص كتقلید شكلي فقط، فإننا نسقط في نفس ما تقتضیھ ھذه الخلفیة
بقراءة أو ما سمي  الدعوة إلى التراثوقد اتضح ذلك في حركة الحداثة، وفي شكل 

. وخاصة في كتابة الروایة الكتابة الجدیدةلى وإ الحواریةوفي الدعوة إلى  بقراءة التراثسمي 
إال سقوط  اللغة الموضوعوما رفع النقاد والكتاب الیوم شعار . وخاصة في كتابة الروایة

فالروایة الیوم وباسم اعتماد التناص أصبحت . إال سقوط في براثن ھذه الخلفیة
ال موضوع لھا إال اللغة ویكون من باب الترف الذھني أن تغدو البنیة اللغویة 
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ة وتسبق اللغة الموضوع الذي یصبح في الدرجة موضوعا أو ھدفا للكتاب
  .الصفر

إن غیاب الموضوع یؤدي إلى غیاب المعنى وغیاب الحقیقة وھي نفسھا 
فكرة رفض تثبیت المعنى التي یبدو أن ظاھرھا رحمة للقارئ الذي یتسنى لھ 
إمكانیة التحّرر من أسر اآللیات والمناھج ویتعامل مع النص ولكن في باطنھا 

من (إن األدب : "بقولھ Roland Barthesالذي عّبر عنھ روالن بارت العذاب 
من خالل رفضھ تعیین معنى نھائي للنص، وللعالم ) األحسن أن نقول الكتابة

إن كنص یحّرر ما یمكن تسمیتھ بالنشاط المعادي لّالھوت، نشاط ثوري حق، إذ 
العلم، العقل،  -تثبیت المعنى، ھو في النھایة، رفض هللا وثالوثھ رفض

  .27"القانون
قد یقول قائل إن مقولة التناص ال یمكن أن تخلق فوضى كالتي خلفتھا  

ھرة لصیقة باإلبداع في إال ألن التناص ظا ءالبنیویة والتفكیك في الغرب، ال لشي
غیر أن الخطورة تأتي من سحب ھذه القضیة البدیھي على النص .كل اآلداب

الذي كانت لھ آثار وخیمة على اإلبداع منذ القرآني، ثم االنبھار بتراث الغیر 
إن المشكلة أن . الخمسینات في شعر الحداثة، فیوظف من أجل ھدم الھویة
ال یكون إال تراث  مقولة التناص تحّولت إلى إیدیولوجیة، تعید إنتاج تراث آخر،

العولمة اآلتي، والغریب أن المجتمعات الغربیة ھي التي تنشئ الفكر والفلسفات 
وإذا كان . ناھج النقدیة لتعید إنشاءنا نحن، سواء كان ذلك قصدھا أو لم یكنوالم

المجتمع الغربي قد أنشأ العولمة ویرعاھا، فالعولمة ترعانا وترید أن تنشئ 
  .مجتمعا إسالمیا بمواصفاتھا

إن الحركة اإلبداعیة العربیة والنقدیة أسیرة اإلیدیولوجیات ولذلك رأینا 
نى مفھوما أو نظریة نقدیة كمقولة التناص مثال حتى یتحول الناقد بمجرد ما یتب

عنده إلى إیدیولوجیا یناضل من أجلھا، ویدعو إلیھا في المحافل ویستشھد 
بأقوال أصحابھا من الغربیین كقول أحدھم الذي یعید أطروحة جیرار دون أن 

لى یعتمد ع" یتفطن إلى ما تنطوي علیھ، وھو القول الذي یردد فیھ أن التناص
إلغاء الحدود بین النص والنصوص والوقائع والشخصیات التي یضمنھا الشاعر 
نصھ؛ حیث تأتي ھذه النصوص موظفة ومذابة، فتفتح آفاقا أخرى دینیة 

فھل نحن بحاجة إلى آفاق دینیة وأسطوریة  28"وأسطوریة وأدبیة وتاریخیة
  أخرى أم إلى آفاق جمالیة؟

نص إال ھویة اإلبداع ذاتھ، وال یمكن ھناك دعوة أخرى ترى أن ال ھویة لل
أن یكون النص نصّا للھویة وھذه النظرة تھدر الوظیفة األساسیة لإلبداع التي 
أكدھا، حتى األوائل من الوثنیین أنفسھم كأرسطو، وھي الوظیفة األخالقیة، 

  .وتدعونا من جدید إلى نظریة بائسة ھي نظریة الفن للفن
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ظیفھ للتعبیر عن القضیة ونقیضھا كما إن االھتمام بقضیة التناص وتو
الذي وظفھ ھو اآلخر لنقد التمركز -رأینا عند مختلف االتجاھات وآخرھا التفكیك 

نحو الذات في الفكر األوربي، یدل بوضوح على أن القضیة لیست في التناص 
ولذلك فالتناص الذي . بحد ذاتھ ألنھ ظاھرة لصیقة باألدب ولكن فیما یتم توظیفھ

، فلم ال التّذكیر والتعریف والتمثّلیجب أن یؤدي ثالث وظائف بالنسبة للمتلقي نریده 
نستغّلھ نحن المسلمین لیكون أداتنا لحفظ الھویة وإنتاج نصوص لھا ھویتھا 
الخاصة؟، ولكنھا ھویة فاعلة ویمكن أن نستفید من قضیة التناص لجعلھا تعبیرا 

فلنا تاریخ . ائعة للنص العربيعن عودة الروح عندنا وإلى إعادة األصول الض
في الشعر لو استثمره شعراؤنا ألعادوا كتابتھ وأضافوا إلیھ بما یتماشى 

إن لنا في تاریخنا السردي روائع عذراء من أشكال السرد . ومجتمعنا الحالي
العربي كاألمثال والسیر والسرد القرآني واألخبار والنوادر والطرف والمغازي 

الغرب حتى یعود إلیھا لنعود نحن، وفوق كل ھذا لنا نقدنا  كلھا تكفي وال ننتظر
الذي أعطى فكرة التناص حقھا خاصة من الناحیة التطبیقیة أنتجت مناھج 
كالموازنات، والمفاضالت والمعارضات والتفسیر والتأویل، ولیكن التناص 

  .مساءلة لھذه األشكال التعبیریة التي ظلت حبیسة الكتب

البدیل كما یقول طھ عبد الرحمان الذي ھو فقھ  علینا أن نمارس فقھ
أن نجعل مما ننتج قادرا على أن تكون لھ صفة العالمیة  بأنھ یجباإلحساس 

بمقتضى األثر والتأثیر الذي یتركھ ومن ثم نؤكد ھویة تقاوم الزمن في الوقت 
الذي تسایره، وتقاوم التغییر في الوقت الذي تظھر فیھ كنموذج للتغییر، ولیس 

أو  ھویة ناجزةاعتبارھا حصنا فقط منطویا على الثبات واإلطالق بدل الحدیث عن ب
. إلى الھویة كتاریخ سقطنا في اإلیدیولوجیا إذا نظرنافقط؛ ألننا  كسیرورة تاریخیةھویة 

فتراثنا أعقد من . واإلیدیولوجیات تتصارع فیما بینھا لتكون بدیال عن الواقع
التنوع، ثراء بثراء دیننا وحضارتنا نستطیع أن اإلیدیولوجیا من حیث الثراء و

لفكرة موت نصوغ منھ ھویة فاعلة ومؤثرة، فما الذي یدفعنا إلى أن نروج 
ما الذي  لفكرة موت الكاتب ومیالد النص؟أو نروج  الشعر وھیمنة الروایة؟

بالعمل  لیدفعنا إلى القول بالبنیة والعالمة وإلغاء التاریخ والذات؟ أو القو
الثناء  اوح على حساب العمل ذي الداللة المحددة؟ ما الدافع الذي یبّرر لنالمفت

على الغموض على حساب الوضوح؟  ھل ھذا ھو التطور الطبیعي للسؤال 
النقدي؟ أم أن األمر لیس سوى إعادة إنتاج لمعرفة اآلخر؟ ما ھي مضار ھذه 

  . تحتاج إلى بحث آخراإلجراءات النقدیة على األدب والثقافة العربیة؟ تلك أسئلة 
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، على المستوى اإلبداعي والنقدي، یخفي خطورة إن السعي وراء التناص
قد ال تكون بّینة، وھي أن النص حین ینقل من بیئتھ یأتي محمال بتاریخھ وثقافتھ 
وإیدیولوجیتھ، فیحاصر النُص الغائب النص الحاضر وینھكھ، ویؤثر على طاقتھ 

یتھ ویتحّول إلى نص ذي ھویة لحاضر ھوومناعتھ، وحینذاك یفقد النص ا
  .أخرى

لقد أصبح المؤلف في نظریة التناص نتاج النص؛ فالنص ھو الذي یبدع 
ثم أصبح القارئ ھو الذي یبدع النص ومعناه، ولیس . المؤلف ولیس العكس

ولم یقتصر األمر على المؤلف . النص وال المؤلف، فالمؤلف في الحالتین مقتول
ى إبعاد كل المؤسسات المحیطة بالنص، وتنصیب النص فحسب، بل تجاوز إل

سّیدا على الكل، وھكذا یتحّول النص إلى كائن مقطوع الجذور، ولكنھ سید الحیاة 
  .المعاصرة

من جھة أخرى تجلى انبھارنا بالغرب من خالل االرتباك الذي نالحظھ في 
   métatexteوما جاوره من مصطلحات مثل  intertexteترجمة مصطلح 

حیث ترجم  1979وذلك منذ سنة  architexteو  hypertexte و paratexteو
محمد بنیس المصطلح بالتداخل النصي وراح بعده النقاد والباحثون ومراكز 
الترجمة یقترحون في كل مرة مصطلحا ال یراعي خصوصیة اللغة العربیة، 

ة في فلیس ھناك منھجیة واضحة عمد المترجمین مما یعكس، العفویة والرغب
    .االختالف على حساب ھویة النصوص النقدیة التي ھي من ھویة اللغة العربیة

إن التناص ظاھرة طبیعیة في : ربما كان علینا أن نقول منذ البدایة
النصوص، وھذا لیس غائبا عن كل من یتعامل مع النصوص األدبیة وغیر 

اآلن في عداد  ونحن لم نھدف إلى التعریف بھذا المفھوم الذي أصبح. األدبیة
المصطلحات الكالسیكیة، ولكن ھدفنا كان لفت االنتباه إلى الطریقة الرومانسیة 

لقد . ثقافة الغربیةالتي یتعامل بھا النقد العربي الحدیث مع منتجات ال
العربي بأوروبا، وكنا نتصور أن ھذا االنبھار قد مّر منذ عھد ) العقل(انبھر

نظل نسعى إلى وأن . یظل إلى سنوات قادمةیبدو أنھ س نوغیره، ولكالطھطاوي 
فأن نتطور یعني أن نستفید من غیرنا، وحتى نستفید من (التطور من الخارج 

وضع جدلي وجدنا فیھ . غیرنا یجب أن نكون في مستوى معرفي یؤھلنا لذلك
أنفسنا ربما ألننا اخترنا الحلول السھلة وحاولنا القفز على التاریخ بفھمنا أن 

ھا نحن ندفع ثمن ولیس جدال بین الداخل والخارج و ي من الخارجالتطور یأت
تماعي والثقافي ھذا االختیار غالیا في شكل حالة من فقدان التوازن االج

  .29)والنفسي والسیاسي
إن التناص الذي ینسجم مع تصّورنا، وھو تصور مستمد من الثقافة 

ئب حاضرا حضور التناص الذي یكون فیھ النص الغا اإلسالمیة ھوالعربیة 
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ھویتھ وال  دالضیف، بحیث یبقى النص الحاضر ھو صاحب السلطة، ال یفق
انتماءه، أما التناص الذي یجعل النص میدانا لصراع النصوص المتناقضة 

فنقرأ نصوصا بال  .والمتحاربة على حساب النص فھو یلغي النص ویفقده ھویتھ
  .  ھویة ال طعم لھا وال ذوق وال رائحة
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  :كلمة ومفتاح :أوًال
ذات المبدع    ًا، تمردت   الشعر الحقیقي نوع من الوحي، بھ تستنطق ال ة روح

ا        تمخض اتحادھ ّم ی ة، ومن ث ة مطلق على الزمانّي والمكانّي والجزئّي؛ لتتحد بكلی
وین،         اھر التك تمًال في ظ ة، جسدًا نصّیًا مك ومضات فكریة تتجلى، في فضاء اللغ
ب،   ي تراكی تترًا ف ًا مس رئیس غامض ى ال ى المعن ھ، فیبق ي كشف معانی ًا ف غامض

أت    ھندسھا الشاعر في لحظة إبداع ى    ي، ونفخ فیھا بعضًا من روحھ، لت ة وعل حی
  .غیر مثال،  ممھورة بخصوبة اإلبداع

ًا    ھ نموذج اب، كون نمیة االنتس ى ص رده عل داعي، بتم نص اإلب ایز ال یتم
ة      نمؤسسًا على قیم فكریة ثابتة، م ى خصوصیة إبداعی حیث الموضوعات، وعل

دالالت، فھ        وز وال كال والرم اط واألش ث األنم ن حی ة، م نصلغوی ت  " و ال الثاب
رك ن       " المتح انیة، وم وعات اإلنس ي الموض ى تبن درة عل ھ الق ن ثبات ب م یكتس

ة        ات والحرك ي المستقبل؛ وبخاصتي الثب ة ف حركتھ مقومات االستمرار والدیموم
ة،        یة الوجدانی ورات النفس ب التط ا، ویواك انیة وحاجاتھ اعر اإلنس زل المش یخت

ة ا      ا، والمتبدل ة تكوینھ رار     المتوحدة في حقیق ة اإلق ات جدلی رة ضمن معطی لمتغی
والتأویل، إنھ أشبھ بجسد یكتسب قیمتھ من جوھر روحّي، ومن أسالیب اإلفصاح 
ین    ة ب ق العالق ر تعكس عم ن خالل أدوات تعبی ك م روح، وذل ذه ال ة ھ عن مرتب

  . الروح والجسد النصّي
ب      وحي بن داعّي ی ول إّن النموذج اإلب ض تأسیسًا على ھذه الفرضیة یمكن الق

ى استمراریة و  دائم، إذا حاف ذا     ظت الفكرة الروح عل النص، وھ ا ب ة ارتباطھ حتمی
ا  رین؛ أولھم ى أم ن خالل   : متوقف عل ي م ي اآلت تمرار ف ى االس رة عل درة الفك ق

اء      ا  .بثھا في موضوعات إنسانیة ال تعرف الموت أو الفن ب    :وثانیھم درة الكات ق
ك   فنصیة ال تعر الخالق والمكتشف على جعل الفكرة تتقمص أجسادًا الفناء؛ وذل

ن    زخم م ر ب ا تزخ اة، كونھ دد الحی ددة بتج مر دالالت متج ة تض ة فنی بواسطة لغ
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راءة والن  ى الق زة عل ة المحف ة والداللی ور الفنی ل والص د، والتحلی ب، ق التركی
ة    ھ الوجدانی رق فاعلیت ّي، تخت ون حرك حون بكم یقّي مش اع موس وحي بإیق وت

مر    ان، وتض ان والمك واجز الزم ة       ح ذوق المتع ى ت وة إل ة دع ھ الداخلی إیقاعات
اة    ذا  .الفنیة، ومعرفة األسرار الكامنة في ھذا الخلق الفني المتجدد بتجدد الحی وھ

  . مشروط باالستعداد الفطرّي واالكتساب الثقافّي
ذ      ل، ال دوي الجب رأ شعر ب ًا      يبھذه الرؤیا نستطیع أن نق ًا غنی ًا حی رك تراث ت

ردًا   بتعدد الموضوعات المعبرة  ھ، ومتف عن قلق اإلنسان العربي وآالمھ وطموحات
ة،   باألشكال الجمالیة الفنیة، وباللغة الجزلة، والدالالت العمیقة، والرموز المتباین
رفت       ر، واستش تقرت الحاض ن ذات اس ة ع ة منبثق ة إبداعی عره ومض اء ش فج

ع        ا، رؤى إنسانیة تعكس الواق ا وتطلعاتھ ا ومفاھیمھ ، المستقبل، و رسخت قیمھ
  .وتوحي بالرغبات واآلمال والطموحات

ة،      ھ األدبی ة بثقافت ة، مفّعل استطاع بدوي الجبل أن یثري نتاجھ الشعرّي بقیم فنی
ة واإلنسانیة، وتجل    ة، والقومی ة، والوطنی ة    توالدینی ارات تركیبّی ي ابتك یم ف ذه الق ھ

التف     وحي ب ة، و ت ھ اإلبداعی ن طاقات وّي، وتفصح ع ھ اللغ اء مخزون ن غن نم ع رد، ت
وزن،       كل، وال ث الش ن حی دیًا، م عریًا تقلی ًا ش د نمط ألوف، فأوج ى الم روج عل والخ

و وعي، والجزال  عوالتن الیب،    ةالموض ور واألس ث الص ن حی دیًا، م ة، وتجدی اللفظی
داخلي، والغنى    والتنوع ألتألیفي المنھجّي، والمنظور الفلسفي، واإلیحاء الموسیقي ال

عره    ب ش اني؛ فأكس افّي اإلنس ة، تتمی الثق ة ذاتی الة، ودینامیكی   زھوی ذوة األص  ةبج
  .التجدید

  
  :ثنائیة العالقة بین التأصیل والتحدیث في شعر البدوي: ثانیًا

 إذا كانت الحداثة تعني التغایر مع القدیم في الموضوعات واألنماط المألوفة،
ف   اذ موق دف اتخ ادة بھ رف والع ى الع روج عل ي   اأو إذ .والخ ة تعن ت الحداث كان

إذا  ا، أّمالمزعوم إلى التیار الحداثيفإن بدوي الجبل ال ینتمي  ،مع الغرب ماثلالت
ة  ى            كانت الحداث درة عل ر ق أدوات أكث ا، وتتجھ نحو المستقبل ب ّدد ذاتھ ة تج حرك

. مواكبة التطور الحتمّي، والتعبیر عن األنماط الحیاتیة المتبدلة في ظاھر أشكالھا
ة   "تعني فنیاًً  ونیس،یراھا أد اكانت الحداثة، كم اوإذ تساؤًال جذریًا یستكشف اللغ

الشعریة و یستقصیھا، وافتتاح آفاق تجربة جدیدة في الممارسة الكتابیة، وابتكار 
 طرق للتعبیر
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اؤل      ذا التس توى ھ ي مس ون ف دة     ...تك یة فری رة شخص ن نظ دور ع والص
ون  ان والك ان       ّنإف ،1"لإلنس ة الالزم اء الحداث ى فض ي إل ل ینتم دوي الجب _ ّيب

یستمّد من قضایا اإلنسان موضوعات تناولھا بأسلوب  استطاع أن ؛ ألّنھالالمكانّي
دالالت   الرموز وال ة ب یلة، نابض ة أص ة قوی ابیر جزل اغھ بتع عرّي مبتكر،ص ش
داللّي، فعكس          ي وال الغنى المعرف ة خاصة ممھورة ب ات لغوی المستبطنة في عالق

ة، والقابلیة الفنیة التجدیدیة االكتسابیة  اللغمتأصل في عبقریة ال فنّيال نتاجھ النظام
ت،    المنبثقة عن ھذا األصل ،فحّصن البدوّي لغتھ بفضیلة االنتماء إلى الجذر الثاب

  .رؤیاه الشعریةوخّصبھا بطاقاتھ الروحیة اإلبداعیة، و
عرّي فصحأ ري الش تج الفك ن ثقاف المن ل،ع دوي الجب ن و ة ب ى ع ھ إل نظرت

ھ  يأضمر، ف و، ألوطان واألمكنة والزماناإلنسان والكون والحیاة وا  ،الوقت عین
ھ  ةقیم ارّی الروحّی فّیة،ة والحض ھ  والفلس ب وتطلعات ة، وأل ھ  سالمثالی مفاھیم

ت   مالنابضة بالقی المعرفیة أثوابًا لفظّیة، مادتھا الخام جواھر لفظّیة معجمّیة، نحت
ة         ًا مع حرك ر توافق اذج األكث ق النم ا خل ار   بطاقات إبداعیة، غایتھ اة، و ابتك الحی

زا   سالصور األكثر غنى بالمفاھیم اإلنسانیة، فأس ا ت محطة لمسارات    لألصالة م
دعین، عل       اء المب ا بعض األدب ّرس ھویتھ دة، یك دوي     ىجدی رغم من تصنیف ب ال

  .الجبل في قائمة الشعراء التقلیدیین
ك    ى ذل ي  مما ال شّك فیھ أّن بدوي الجبل جمع مابین القدیم والحدیث، وتجّل ف

ّي، وإذا       ينتاجھ الشعرّي، الذ ب فن ر من جان ي أكث خلق إشكالیات نقدیة، برزت ف
بض    ا، و تن حاولنا تقصي بعض الجوانب في شعره تبّین أّنھا منغرسة في انتمائھ

 .بفعل إبداعي متحرك نحو المستقبل
  جدلیة العالقة بین أصالة اللفظ ورمزیة الداللة -ا

ى      ى غن ل إل دوي الجب ائد ب یر قص ردات    تش تخدام المف ي اس رز ف وي، ب لغ
ة، وذل   ة متنوع ائف داللّی ة بوظ یلة المفّعل ة األص ي   كالعربی جھا ف الل نس ن خ م

ة        ة بتقنی ة دقیق ظ، و معرف ار اللف ي اختی صیاغات مبتكرة جدیدة، قوامھا مھارة ف
تج         نإنتاج الخطاب، وقوانی ھ الشعریة عن من ة، فتمخضت تجربت تشكیلھ الداخلی

ي        جدید متجسد بعنا ة ف ّي، متحرك ّي األول ي استخدامھا المعجم ة ف صر لغوّیة ثابت
 ھذه  تفضاء ترمیزّي متمرد على التصنیف الزمانّي والمكاني، فاكتسب

 
                                     

  1.ط دار النهار للنشر، بيروت، أدونيس، فاتحة لنهايات القرن، -1



 37 

ال   ة؛ أص الة وحری عره أص ي ش ر ف رف    ةالعناص ى الع ا إل ث انتمائھ ن حی م
نم عن         امن حیث انتمائھ ةالوضعّي، وحری أویالت ت ّي مشحون بت ى فضاء دالل إل

  .اإلنساني دالمعرفّي، والبع ىالفكرّي، والغن العمق
رًا  ث في خلق نماذج أكاستطاع بدوي الجبل أن یوّظف مخزونھ اللغوّي  ر تعبی

اة   وھر الحی ن ج یم      ع ب وتنظ ادت ترتی عریة أع ة ش ي بلغ راث األدب أغنى الت ، ف
ت نظرة    ة،      ریتشارد األلفاظ في نسق جدید ومغایر حقق ة الحقیقی ة اللغ ى وظیف إل

ي ق  ا والت ن         " :ال عنھ خًا م ا نس دم إلین اظ أن تق ة ذات األلف ة اللغ ت وظیف لیس
ا    ا ودمھ رة بلحمھ ات المباش ات واالحساس ذه   ، إّناإلدراك لح لھ ات ال تص الكلم

ى النسق       ي اإلدراك معن اة وأن تبعث ف الغایة، وعملھا الحقیقّي أن تعید بناء الحی
ى الموروث    ولذلك یمكن القول إّن بدوي الجبل شاعر أص  ، 1"والنظام یل یتكئ عل

ظ       ذي یصون ویحف الصالح القابل للحیاة، و محدث یتجھ برؤیاه نحو المستقبل ال
ة       یة والوجدانی ة والسیاس ة والفنی ة؛ األدبی ھ الحیاتی ھ تجارب ت عن ا تمخض م
دة   واإلنسانیة، فحافظت ألفاظھ على أصالتھا المعجمیة، واكتسبت قیمًا داللیة جدی

ت    .في تراكیب نابضة بالصور والرموز  ومتجددة، من خالل اتساقھا ذا البی ففي ھ
 :2)إّني ألشمت بالجبار( من قصیدة 

  اریان من دمھا المسفوح سكران                     اترنح السوط في یمنى معذبھ
ة  ال ّرنح " نلمس لفظة واحدة بعیدة عن معجم األلفاظ العربّیة؛ فكلم ي  " ت تعن

تفید داللتھا المعجمیة أداة للضرب " السوط" التمایل من سكر أو ما شابھھ، وكلمة
اسم مفعول تدل على " المسفوح" تفید االرتواء بعد عطش، وكلمة" ریان" وكلمة

نّ   ا؛ ولك أداة الشاعر        األذى وسفك الدماء وإراقتھ ا ب اظ وحیاكتھ ذه األلف ب ھ ترتی
ار   كال یتحر  طاألسلوبیة الخاصة بھ منحھا قیمًا داللیة جدیدة؛ فالسو ل خ جّي، بفع

م واالستبداد، فصار     بل ھو یكتسب من یمنى المعذب المعتدي عدوى القھر والظل
االرتواء،     عر ب ة؛ لیش ى جرع وط إل ا الس اج معھ ان، یحت ن اإلدم ة م رب حال الض

فتحددت العالقة  .ونشوة السكر،  ولذة الخمر المقطر من دماء الشعوب المستعمرة
ذٍّب _ السوط(مستوى ثالثّي الرؤوس  يف ذب ا_المع ر    وتمخضت ) لمع ة، غی العالق

 المتكافئة في الدور والموقع، عن
 
 

                                     
1    _  I.A. richards.philosophy of rhetoric:pp.133_134 

  .80، ص 1، 1978ديوان بدوي الجبل، دار العودة، بيروت، ط  - 2
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وھي الرغبة الدائمة في الحصول على  وجود حالة تناقض العرف اإلنساني، 
أى  ل          ى، حت سكر ین ول السوط، بفع یم المرفوض، فتّح ع األل ادات عن الواق بالجم

دث  ب، إلالح ھ   ىالعجی ھ بألم كت ألم ھ یس م؛ عّل كر دائ ي س ب ف  هداء، وراغ
  ).وداوني بالتي كانت ھي الداء(بدائھ

بھا       م، وخّص ة ببشاعة الظل أضاف بدوي الجبل إلى ھذه األلفاظ صورًا ناطق
وّي متناسق          ا في نسیج لغ بتأویالت، ال حصر لھا، من خالل صیاغتھا وتنظیمھ

ة، فكان   ظ والدالل ي اللف ا  تف ة األلف رنح( ظثالثی ان_ت كران_ ری ى  ) س دًا عل تأكی
ي   ة ف د   الرغب اعر، وع یس والمش اب األحاس ة    مغی ة النھائی االة بالنتیج المب

ادي       س، یعك "دم مسفوح "المختزلة مجازر إنسانیة تتضح صورھا في شكل أح
 :الواقع وظاللھ

       
                                                

 بالُمعذٍّب                       الُمعذَّ                         
 شكل الصورة المسقطة على الواقع                                                 

 
  السوط                                                     

  
المغلق                                    مرآة الواقع االجتماعّي الدائرّي دم مسفوح                              

                                                        
  

  ترنح                                         
  

                          
  سكران    ریان                                             

  
 الصورة المنعكسة عن مرآة الواقع  

  ظالل ھذا الواقعو نتائج                                                   
  غیاب عن الوعي                                                               

  قبول ُمصنَّع                                                            
  ال فاعلیة                                                          

  ):                               إني ألشمت بالجبار( وفي قولھ من القصیدة عینھا
  تغضي على الذل غفرانًا لظالمھا               تأنق الذل حتى صار غفرانا
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ب ال  ق التركی ي نس س ف اظ،  نلم تخدام األلف ي اس ایراًَ ف داعا مغ ي إب لفظ
ة؛     اوتوظیفھ  وز ودالالت متنوع ن خالل شحنھا بصور ورم التھ م الغ رس ي إب ف

ة، مع سكوت وصبر،         "أغضى" ةفكلم ل الرؤی ال فع ى إھم ین عل تعني تطویع الع
ن      اتجین ع برھا ن كوتھا وص ن س م یك اعر، ل ي رأي الش ة، ف عوب المظلوم والش

ة   لعجز وجبن، ب   رّي خاطئ، یخد     عن رغب ي التمسك بموروث فك عوب  رف الش
ا، وصاحبوھ       وا بھ ذل وأعجب ة ال وا  ابالتسامح والغفران، حتى ألبسوا حال ، وأقنع

 . بأّن قبول الذل نوع من التأكید على سمو أخالقھم مأنفسھ
ت نلمس          ذا البی ب ھ ة في نسیج تركی ة اللغوی في محاولة لكشف سر الحیاك

 في عدد الكلمات، وتوازنا في استخدام أنواع الكلم، أّن صدر البیت وعجزه تماثال
ي   اإذ رار كلمت قطنا تك ذل( (أس ا_ ال تخدمة  ي؛ أ)غفران ات المس ة ( إّن الكلم ثالث

ل عناصر      ) ثالثة حروف جرّ  _ ثالثة أسماء_ أفعال وازن وتماث ت بت فاكتسب البی
ة حال ى الحر  ةاللغ ة عل ال الدال ة؛ األفع واع الكلم ین أن ویة ب اء وتس ة إرض ك

ة،   ان والحرك ن الزم رد م ائم بنفسھ مج ى ق ى معن ة عل ان، واألسماء الدال والزم
ز         ىوحروف جر ال معن ي تتمی ة، والت ة اللغوی ي الجمل لھا إّال من خالل اتساقھا ف

واع العناصر البشریة     .بوظیفة خفض وذل األسماء الواقعة بعدھا وھذا مطابق أن
أثر     االجتماعیة المقسمة إلى عناصر تتمیز بالحر زمن، وعناصر تت ة ال كة ومواكب

ي المجموع،     ا ف  بالعوامل الخارجیة وال معنى لھا إّال في ذاتھا ومن خالل انتظامھ
د  لبیاً    ووعناصر تب ة س ا أدوات فاعل ا، ولكنھ كل تكوینھ ي ش اوي . ضعیفة ف وتس

و    ذا ھ ھ،  وھ بابھ ومبررات ھ أس عیة تسویة ل ي وض ات ف ي المجتمع العناصر یبق
ات  ع المجتمع ود    واق ة ووج ات الفاعلی ود الحرك ب وج اوت نس ي تس ة الت العربی

 ةالمجموعات الخاضعة في قرارھا إلى عامل یفصح عن موقعھا الحقیقّي، وفاعلی
ع  ة الخاض ى المجموع أثیر عل ط للت تخدم أدوات رب ي تس ة الت  ةاألدوات االجتماعی

اھرة اال          ًا ظ ر طغیان كل األكث ان الش ًا، فك كًال حركی ا ش ل یمنحھ ى عام ار  إل نكس
والخفض، ومعھا ضعفت فاعلیة العناصر الحركیة، واتسمت المجتمعات بالرضى  

  .إلى الذل المقنع بالخنوع روالقناعة،  وقدریة تشی
ي       ت تكمن ف ذا الب یعتقد بعض الدارسین والنقاد ومحبي األدب أن جمالیة ھ

ا كان     تعارات م ّن االس تعارات؛ ولك ودة االس ارة   تج ن دون المھ ا م ل فعلھ  لتفع
نھج          ى م ّي خاضع في تشكیلھ إل رّي معرف یم فك اللغویة التي دّعمھا الشاعر بتنظ
ة إنسانیة      ات اجتماعی ات، ویصدرھا نظری . منطقّي، ینّظم األفكار، وینسق المعطی

 فالتكرار اللفظّي لم یثقل البیت الشعرّي برتابة
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رار، ب  طر األول   لالتك ي الش ت، فف ي البی ین طرف ایزة ب اف دالالت متم  أض
ھ ضعیفًا خاضعًا        " الذل"كان  اھر فاعلیت دا ظ ھ، وب قائما والعین تغضي عن رؤیت

ت نفسھ، وف      ى تثبی ر       يألدوات تساعده عل ذل الشكل األكث اني صار ال الشطر الث
ا؛ إذ تحّول          رئیس في وجودن ركن ال ة، واكتسب خاصیة ال أناقة وإعجاباًً ومالزم

  :إلى مسند إلیھ ممھور بعالمة القوة واالقتدار
  )صار -تأنق  - تغضي:( اللة األفعالد

ى      ط المعن ام للقصیدة، ورب تشیر حركة األفعال إلى إدراك الشاعر المعنى الع
ي    ع عرب الجزئي بالمعنى العام غیر المتناقض والروح الكلیة الموحیة برفض واق

ره، فكان    ى تغیی ة  تیطمح الشاعر إل اش، أنتجھ     "یغضي "كلم مرتبطة بحاضر مع
لق والتزیین الكاذب، فكسر الشاعر الزمن الحاضر بعودة إلى ماض غالى في التم

األھداف  ت، فتمخض"تأنق"زمن مضى اقتصرت أھدافھ على االھتمام بالمظاھر، 
غّیرت في فھم القیم، وأدت إلى انقالب في " صار"عن خلق حركة سلبیة تحویلیة

ل   ب الفع اھیم، فاكتس ار"المف یاغ"ص ینة، بالص ة: ا؛ أوالھم، داللت ل  دالل التحوی
ا      اھیم، وثانیتھم ي المف الب ف ن انق ھ م یر إلی ا تش اض   : وم ین م ع ب ة الجم دالل

  . وحاضر تناقضت فیھما القیم
  ) حتى  -ل   -على :(داللة الحروف

ا من خالل السیاق من استعالء سلبي          أّما حروف الجر فقد تطورت داللتھ
د ا     ى تحدی ا  على الواقع، إلى تعلیل سبب االستعالء، وصوًال إل ة، فج ب   ءلغای ترتی

ال      ة األفع ًا مع حرك ى "استعالء  : داللة الحروف متناغم انكسار مصحوب   _ "عل
  ". صار"تحّول نفسّي _ "الالم" بالتعلیل

  )غفرانا -  ظالم –الذل :( داللة األسماء
أما داللة األسماء الثالثیة اللفظ، الخماسیة االستخدام، فلقد أضمرت توصیفًا 

مع  " الكسرة "األولى یتوافق ظاھر حركتھا" الذل"، فكلمة للواقع النفسي العربّي
نظرة االستعالء العربي وعدم مباالتھا بالذل، والثانیة تشیر حركتھا إلى تملك الذل 

فقد  ارتبطت " لظالمھا"أّما كلمة .في النفوس، و امتالكھ أحادیة الوظیفة اإلسنادیة
ة )الكسرة( ، عالمة الحركة الصوتیة نبعالمتی  الحرف البصرّي السمعيّ    ، وعالم

اق        ) ھا( ى اإلخضاع والتعب وإرھ اك، فالكسر یشیر إل والعالمتان دالالتھما اإلنھ
ب  " ھا"تجسد كلمة .  الظالم اإلنھاك الناطق المتمثل بحرف صوتّي یشیر إلى التع

ب؛     " غفران"كلمة  ا، أمومّد الصوت ى النصب والتع فلقد دّلت في الموضعین عل
 ألّن الغفران یسبق
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أو  الحكم باإلیجابدائمًا بعملیات عرض للمعطیات وتحلیلھا، ومن ثّم یصدر  
وبھذه المھارة اللغویة المحرضة بطاقات إبداعیة استطاع بدوي الجبل أن ، السلب

خدم للمعاني وتابعة لھا، والحقة بھا، " األلفاظ  نیحقق نظریة الجرجانّي القائلة بأ
   ."1النطقفس علم بمواقع األلفاظ الدالة علیھا في وأّن العلم بمواقع المعاني في الن

ي      اني ف ظ والمع ین اللف ة ب راز العالق ا إب ة، یمكنن ذه النظری ى ھ ًا عل تأسیس
  :البیت السابق

  غفرانًا              الذل                
          

                     افة بین الذلتساوت في الواقع االجتماعي المس          الظالم
التسویة ةالشاعر حال روالغفران بالنسبة إلى الظالم، فصّو                         
العربیة بشكل ھندسي مسطح مغلق ال تمیز عناصره      عفرانًا      الذل        

االسمیة بین الذل والغفران، ألّن فاعلیة الحدث تحویلیة سلبیة  
  یتكّون منھا شكل ھندسّي دائرّي قوامھ شكل ھندسّي ثالثّي                          

  .الرؤوس                                                           
  

  :تتجلى فاعلیة الحدث في ھذا الشكل الھندسّي
  

  تغضي                         
                  

  
  شكل مستوى الحدث السلبّي، المغلق،              الغفران=الذل                   

  الثالثّي الرؤوس        صار               تأنق                              
  
  
  

ة، أدواتھ                    ة مغلق  اتشیر بنیة البیت الداللیة إلى وجود حركة ھندسیة دائری
ة، ال  ط لغوی ي، ف    رواب ب العرب ي المخاط یس  يیراع ا   تأس ة فعلھ ھ، أھمی خطاب

ویلّي، ألّن اً   ھالتح ك، علم س ذل دعي عك تخدامھا وی د اس ذه األدوات  ال یجی أّن لھ
ا    ر مس ى تغیی ادرة عل ة ق ة تحویلی دث   رطاق ة الح ائج  _ فاعلی ر نت ل، وتغیی الفع

ذل؛     .المعادلة االجتماعّیة ران وال ا الغف فعكس ھذا البیت نتائج سلبیة، تساوى فیھ
                                     

  .44الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص -  1
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ي    اال یجید استخدام الروابط العقلیة، ممالمجتمع العربي  ألّن أوصل إلى انقالب ف
  . المفاھیم، وتداخل في التعلیالت والتأویالت الدینیة

لما كان الھدف من استخدام األلفاظ الداللة عل المعاني التي یقتضیھا العقل، 
ھ    اكم  ي قول اني ف ي      :"قصد الجرج ا ف ت ألفاظھ م أن توال نظم الكل یس الغرض ب ل

ل  النطق، بل   ،1"أن تناسقت داللتھا وتالقت معانیھا على الوجھ الذي اقتضاه العق
ة   _ فلقد تعددت داللة اللفظ الواحد في شعر البدوي وفق ما اقتضتھ الحاجة العقلی

ة  ران"اإلبداعیة،فكلم یة    " الغف ة ونفس ة واجتماعی ادت دالالت دینی ي أف الت
  :غایرة في قولھ دالالت م  2"اللھب القدسّي" عامة،اتخذت في سیاق قصیدة

  عزة أّنا غفرناه  حسب األحبة ذالً عار غدرھم              وحسبنا
ة    ت كلم د دّل اه"لق ة أذالء،   "غفرن امح؛ فاألحب دار والتس وة واالقت ى الق عل

ا      تدل علیھ ي یس انتھم الت ون بخی م معروف در،  وھ یمتھم الغ ار، وش ھم الع یتلبس
ا  " أنا" ماأ.اسمًا صریحًا معرفة" األحبة"بورود لفظة  الشاعر فلقد صارت بعزتھ

ًا   زًا جماعی ن"رم ال،  "نح یة االتص بت خاص ة    و، واكتس ى حال ا إل ت بحبھ ارتق
ول    ّي، لتتح د الجمع ا"التوّح ى    " األن د إل تكلم واح ى م ة عل ا"الدال ة " ن الجماع

ذل       ین ال ل ب انتفى التماث ة، ف المتمیزة بالبروز واالتصال، وتعددیة الوظیفة والدالل
  . الغفران# الذل . والغفران

دة     ًا جدی اظ أثواب اني برع البدوي في صیاغة األلف ة من     للمع دة المتبدل الجدی
ي  د نص رجس ى آخ ى . إل وت، إل ال إلی ا ق ان والؤه كم ن  " فك ا م ي یرثھ ة الت اللغ

 الماضي، والتي یجب أن یحافظ علیھا 
 
 
 

اء تر   ،3"وینمیھا اظ، وبن ب  فتمایز شعره بمھارة  ظھرت في تنسیق األلف اكی
ي تطوی      ذف، و ف أخیر والح دیم والت ى التق ة عل یاغتھا   عمؤسس ردات و ص المف

دالالت،و قوام   ة وصرفیة استعصم     ھ أنماطًا فنیة غنیة بالصور وال وانین نحوی ا ق
ة من خالل إفصاح     _ بھا عن الجنوح والخطأ، فظھرت قدراتھ التأصیلیة  اإلبداعی
بة ؛ألّن   ة مكتس لیة،و قیم ة أص ات عن قیم راد " الكلم ي أف ر ف احة ال تظھ الفص

ة مخصوصة       ى طریق ا تظھر بالضم عل ات وإّنم ي    (...)الكلم ى ف ون المعن وأن یك
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ا         ا بینھ اني النحو فیم ى من مع وحي معن ة ت ذا الضم   1"ضم الكلمة إلى الكلم ، وھ
ة        ة اللغوی وانین النسج النحوی ى استیعاب ق ة (القائم عل ة _ المنطقی دعمت  ) الفنی

  . احة والبالغةشعر البدوي بخصائص الفص
وي،       ھ اللغ اع مخزون ى و اتس ل غن دوي الجب عر ب ره   وعكس ش د تفكی جّس

ة،        ة الذاتی ھ الفنی ي حّددت ھویت ة الت العلمّي التعلیلّي، وبرھن عن قدراتھ اإلبداعی
من خالل إنتاج الصور و   كوأكسبت شعره فرادة في الصیاغة والخلق الفني، وذل

ى   ا إل ي انتمائھ عة ف دالالت الخاض ة   ال ة لحظ ة والمتفاعل ر الفاعل وة العناص ق
ة      ھ الواعی ل ذات ي تجھ انیة، الت ة اإلنس ائج التجرب ن نت ف ع ى الكش تعداد إل االس
ة،    ب اللفظی أسبابھا ومسبباتھا، ولكنھا تبنت،  في الالوعي المدرك، حیاكة القوال

ة السر     نوتحصینھا بقوانین اللغة، ومنحھا وجودًا معنویًا، م درك ماھی دون أن ت
ز النفسّي، فانغلق    عالمحّرض على الفعل وردة الفعل، أو نو ى    تالمحف اظ عل األلف

دوي         ة أسلوبیة خاصة بب ة تتسم بھوی أسرار المعاني المحتجبة في صیاغة لفظی
اظ ھي سر الشاعر نفسھ،        " الجبل؛ ألّن  ا األلف الطریقة التي یستعمل الشاعر بھ

ھ    وال یستطاع تعلمھا، فالشاعر یستطیع أن یستعمل ًا، ولكَن األلفاظ استعماًال ناجح
ة   ذه العملی تم ھ ف ت دري كی ذلك 2"ال ی دوي ب ان الب ة   ، فك الة اللفظی اعر األص ش

  .المتمیزة بالخلق الفنّي، والغنى الداللّي،وشاعر اللحظة الفذوذیة اإلبداعیة
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  جدلیة العالقة بین النظم الخلیلي والخلق الفنّي الموسیقّي -ب
الة الب    ف أص م تتوق ة      ل كال فنی ي أش ة ف ة المعجمی ف اللغ ى توظی دوّي عل

دأ من        ن، م إبداعّیة، بل وّظف اللغة الموسیقیة، أیضًا دة تب ات جدی ق نوت أجل خل
اغ      ة، تتن ات داخلی ي إیقاع اوزه ف ي وتتج ل الخلیل ة    ماألص اعر الفنی ا الش ورؤی

  .واإلنسانیة
دمون     ا األق ة، أرسى بھ ى أوزان معروف ائده عل ل قص دوّي الجب ًا  نظم ب تراث

ل      یط والطوی تخدم أوزان البس انیة، فاس ھ اإلنس ي جوانب اعًال ف ازال ف عریًا م ش
اغم مع           اع الوجدانّي المتن ا اإلیق ھ أضاف إلیھ والرمل وغیرھا من البحور، ولكّن

دم  ا، فعن ب بھ ي كت وعات الت ة الموض یدة  اماھی رأ قص ار(نق مت بالجب ي ألش ) إّن
الي      داني انفع نغم وج یدة ب ا القص ن     تطالعن تفھام، ولك اداة واالس ى المن ائم عل ق

اوج بإیقاعات       ًا یتم ًا ھادئ تركیب الفونمات والمونمات الصوتیة اللغویة شّكل لحن
  .الحركة النفسیة الداخلیة التي الزمت المبتكر لحظة والدة القصیدة

ارجّي        ع خ ا وق افتتح الشاعر، الشامت بعدوه، قصیدتھ بمقدمة موسیقیة لھ
ا   وم الخ ي،  یق مات  وداخل ة؛ ألّن الش ل المعروف أوزان الخلی یة   ةرجّي ب ة نفس حال
اھر  ة، وظ ة عام یقى    ةكونی ت الموس ذلك كان م، ول راد واألم ع األف ین جمی د ب توّح

دیم ومعاصر           ى عرف موسیقي ق ا إل اھر، بانتمائھ ث الظ الخارجّیة تتسم، من حی
ن     ذت م ة، اتخ عوریة عام ة ش ي حال عراء ف ن الش ره م اعر وغی ین الش ّدت ب وّح

ا   ة علیھ اع دالل ي        .اإلیق ر النفس دى للكب ت ص د كان ة فلق یقى الداخلی ا الموس أم
ھ اإلنسانّي، فعزف      واطن إدراك المتفرد، الذي نأى بالشاعر عن ظاھر النغم إلى ب
ر           ین البش د ب د الموح وني الواح األلم الك ة ب یقاه النابض ھ موس ار أحاسیس بأوت

یقى ا     ن الموس م تك ار، فل روت الجب ن جب ألمین م ماتة أو   المت دى لش ة ص لداخلی
و، ب  اء زھ ر، أو غوغ ول نص ب   للطب اظ، وترتی ة األلف قتھ حرك ّا موس ت نغم كان

اعره،   ھ ومش واطن أحاسیس اثًال لب ًا مم ا جرس اص، منحھ ق خ ي نس ا ف نطقھ
  .مع المعنى االنفعالي الوجداني ومتوافقًا

ع           ھ م اوج أنغام یقیًا تتم اء موس یدة، فض ع القص ي مطل اعر، ف د الش أوج
امع،     لتھ الوجدانّیة، وتنتقعاطف نغماتھ إلى األجزاء المتوحدة في شعور نفسي ج

ألیف      ة ت ة في عملی تلتقي حولھ األفكار والمشاعر واألحاسیس والطاقات اإلبداعی
ألیف          دة الت ي وح ة ف اعر المتجلی االت الش ع بانفع ّي ُموقَّ یق فن یقّي، وتنس موس

یدة، كبنی ام للقص یقّي الع ة، وف ةالموس یة  يمتكامل ة نفس تقاللیة الجزء كدالل اس
 :فإذا قرأنا ھذا البیت. خاصة
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  أحنو على جرحھا الدامي وأمسحھ           عطرًا تطیب بھ الدنیا وإیمانا
ق     الل تناس ن خ ادق، م دانّي الص ي الوج الّي النفس اغم االنفع مع التن نس

ة وسمو األحا    سیس،  الحروف وإنتاجھا نغمًا موسیقیًا داخلیًا یعكس صدق العاطف
اء "المكرر ثالث مرات، وحرف" الحاء"فخلق تنسیق حرف رتین،   " الھ رر م المك

ت لحظة الكالم           اغم و الشعور النفسي الثاب ًا موسیقّیًا یتن في الشطر األّول إیقاع
على جرح مظلوم، فعكس التماثل في التكوین الصوتي الموسیقّي لھذین الحرفین  

فافّیة، ت    دق والش ة بالص انیة ناطق ورة إنس تقال ص ع باس ة   لتمت دة اإلیقاعی الوح
ام للقصیدة من خالل نظم         ل الموسیقّي الع اإلیحائیة، وبالقدرة على االتصال بالك
ة        اغم وأحاسیس الشاعر الوجدانی األلفاظ وترتیبھا وتنسیقھا في نظم صوتي یتن

  .المتجسدة في كفایة الجزء المنقطع، وفي كمال الكل المتصل
ابین استخدام     تجلى اإلبداع الموسیقي في ق ق م ى التوفی درة بدوي الجبل عل
ھ، ألّن   ھ وانفعاالت ظ وأحاسیس افز" اللف اعّي  الح ات   ّاإلیق ار الكلم ي اختی ؤثر ف ی

ام   ى الع ي المعن ّم ف ن ث ا، وم ة   ،1"وترتیبھ ائده، الداخلی یقى قص ت موس فكان
ا    ریة وآمالھ نفس البش ق ال ن قل ر ع وتّي الُمعبِّ النغم الص ة ب ة ناطق والخارجّی

ت   و ف، وأوح ة أو الكش ة المواجھ ھا لحظ ا واندھاش ا ورغباتھ ا، وتطلعاتھ آالمھ
ا       ھ، كونھ اعر وأھداف د الش س مقاص یة تالم معیة حس ور س یقى بص ذه الموس ھ

ومًا  وتیة "رس معّیة_ص ا   " س ح عنھ ار  وال تفص ى روح  األفك ات . تتبن فأبی
یدتھ  ب "قص اد الغری ر البس      2"ع ات بح ة بإیقاع یقاھا الخارجی ت موس یط، أوح

اد    "  الشام " وأضمرت نغماتھا الداخلیة مشاعر الحّب والحنین إلى في زمن اإلبع
ق    ت بعم ل نطق ودة، ب رح الع یدة بف ع القص یقى مطل زج موس م تھ راب، فل واالغت

  :المعاناة، وصدق العالقة البارزة في قولھ
  حلفت بالشام ھذا القلب ما ھمدا            عندي بقایا من الجمر الذي اتقدا

ة          یر ي الغرب ام ألحاسیسھ ومشاعره ف ار الع ت اإلط ذا البی سم الشاعر في ھ
ھ، فھ   اء   والقسریة المفروضة علی ة اللق ي لحظ وح، أراد، ف اء الب د عن لق المبع

ا،       اد ونتائجھ ة اإلبع زل تجرب ًا یخت األولى بوطنھ، أن یفّجر عواطفھ المكبوتة كالم
 فتجلى االضطراب الشعوري، والتداخل في المواقف 
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ا    ة، لھ النفسیة، والوطنیة واإلنسانیة نغمًا لفظیًا منبثقًا عن اثنتي عشرة كلم
ذ     ًا، وھ ًا ھجائی اس صادق    اكیان ظاھرّي مستقل، اسُتخِدم فیھا عشرون حرف انعك

دد        یقّي، فالع ي الموس كیل اللفظ ة التش اظ لحظ اعر واأللف ین المش اغم ب ن التن ع
دعو   " 12" ال بعض ال دد   لھ رموز دینیة، تربط اكتم ة الع ". 12"ات بوجود رمزی

ي             ھ، تجسدت ف اد الشاعر عن وطن ة إبع م في مرحل ة الحزن واألل واكتمال تجرب
ة وعشرین، كأنّ        ًا من أصل ثمانی ًا ھجائی  ھاثنتي عشرة كلمة جمعت عشرین حرف

وة          ا ق ة، قوامھ ة موسیقیة جامع یرغب في تفریغ جمیع مشاعره في وحدة لفظی
ة،       ار والعاطف ى تجسید وحدة األفك خلق إبداعي مقرون بانفعال شعورّي یھدف إل

ي غنائیت  بفسك  ى    ھف فت عل ي أض ة، الت یتھ الروحی ًا من خصوص عریة بعض الش
  .شعره نغمًا موسیقیًا داخلیًا ممھورًا بطاقاتھ اإلبداعیة

ھ، وأوحت   ةالوطنّیعالقة الشاعر الوجدانّیة و عكس البیتان السابقان   بوطن
ر عن     إنسانیة مشاعرب ان و تعب م بالحدب    تسمو على جغرافیة المك ین المفع الحن

اظ صخبًا أو تحریضا أو دعوة      روالحب، والفخ واالعتزاز، فلم تصدر حركة األلف
ناغم مع وحدة العاطفة والفكر إلى موقف انفعالّي، بل تماوجت في إیقاع نفسّي مت

ى عط       ت األّول، إل ي البی اء الجراح، ف ب   رفي موقف إنساني وطني یحّول دم تطی
اني،      ربھ الدنیا، فینش ت الث ي البی الطیب حقیقة اإلیمان بقضایا الوطن، ویبقي، ف

  .جمر الشوق متقدًا
ل          عر، ب یقى الش ي موس ّي ف رف الخلیل احترام الع ل ب دوي الجب ف ب م یكت ل

رص  ائده    ح ّدر قص عریة، فص ائده الش ي قص تھاللي ف انون االس رام الق ى احت عل
أ  رعة، ش الع مص د    نبمط ذا التقلی ر أّن ھ دیین، غی دماء و التقلی عراء الق الش

عن  ایقصیھ ووالتمسك بالعرف والقانون لم یكن لیفقد المطالع ھیبتھا الجمالیة، أ
اتیح      لالفكرة الرئیسة العامة، ب الع مف ذه المط ة     شّكلت ھ رة العام ى الفك ور إل عب

  :قرأنا بعض المطالع مثل االكلیة، فإذ
  الزغارید فقد جنّ اإلباء                          من صفات اهللا ھذي الكبریاء    

  یا سامر الحي ھل تعنیك شكوانا                   رّق الحدید وما رقّوا لبلوانا
فالبیت األّول مطلع لقصیدة یمكننا مالحظة تمسكھ باألصل وتجاوز صنمیتھ، 

ھ بقضایا     )عید الجالء( وطنیة، عنوانھا ھ والتزام ، وبدوي الجبل معروف بوطنیت
 الوطن، فكیف تكون حالھ وقد أحرزت بالده النصر وتم الجالء؟
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َي یضمر إغراء،            ل طلب ت األول عن فع ى من البی ة األول لقد أفصحت الكلم
ة بالزغ   عبیة مقرون ة ش س فرح ب یعك ة،   والطل یة وجدانی ة نفس ذه حال د، وھ اری

ر            وم عن ذروة الغبطة والسرور، وھي أكث ا الق ر بھ ة یعّب ًة، أممی إنسانیة، فطری
  .  استخدامًا عند الشعوب المحافظة على طبعیتھا وفطرتھا

ب        ھ طل ع القصیدة لسبب نفسّي غایت وّظف الشاعر أسلوب اإلغراء في مطل
ا االلتزام بالتعبیر عن الحالة الشعبیة غ التصریع لیخدم الموقف     ءیر العادیة، وج

مومة، وقافی      زة المض طة روي الھم اطفي، بواس ي والع روف   ةقلیل ةالنفس الح
دانیًا    ًا وج ت بوح ي كان عریة الت لة الش ع روح المرس ق م ذا متواف ات، وھ والحرك

ا  اء، فأف اء والكبری ة باإلب د النصر الممزوج ین  دیضج بزغاری ًا ب التصریع توازن
ي العجز عن توصیف        وتوازنًا شطري البیت، ي ف بین التناقض الشعوري المتجل

  .حقیقة المشاعر المتطرفة في انفالتھا إلى حالة الجنون أو الكمال
ة           اء المرافق ة التعب واإلعی ق وحال د تواف اني فق ت الث ي البی ا التصریع ف أم
ھ   ي ذات ارع ف ة تتص ار، لحظ ة الجب ن مخاطب اتج ع دانّي الن ّي الوج ھ النفس  انفعال
الرغبة في الشماتة و سمو القیم اإلنسانیة، فتجسد الصراع في تعب تجلى في مد 

  ). بلوانا_ شكوانا( الصوت
ي،   لم یخرج بدوي الجبل عن النسق التقلیدّي في شكل اإلخراج الشعرّي الفن
زام         ل الت ًا، ب ًا صنمّیًا اعتباطی ن التزام م یك فالتزم وحدة الروّي والقافیة،  ولكنھ ل

ات الموسیقیة،    باألصالة  احترام الوقف ات    والفنّیة التي ّعبر عنھا ب ا بحرك إغنائھ
ة وراء          ة المحتجب الروح العام ام للقصیدة، وب الجو الع ة ب ة وموحی صوتیة متباین

ور   (ظالل الحروف، فروي السین في قصیدتھ    ت نفسي للن أوحى بصدى    1)وانجل
  :الدھشة عندما یكتشف المرء سرًا

  مجتلى بدر وال ألالء شمس                أین أمسي؟فرّ ال یلوي بھ
. .  

  یا ألمسي وھو یجتاز المدى                بین أشباح من األیام خرس
 مّزق الحق حجابًا للدجى            وانجلت نفسي في النور لنفسي
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ل، ف     ر الرم اع بح وحي إیق ة،     يی ة ھادئ یقى خارجی یدة، بموس ذه القص ھ
نظرة الشاعر    علمتوافقة مع حالة التأمل الوجداني، ومتتناغم والفكرة الفلسفیة ا

اھر  . الخاصة ولما كانت حالة التأمل تواكبھا لحظات من التعمق الروحّي في المظ
ت في موسیقى       ة موضوعیة تجل والمرئیات، فھي محكومة بھدوء نفسّي، وبرؤی
د،      آلف الجدی ن الت كلت، م اظ، فتش ین األلف وتي ب ب الص ا التركی ة أنتجھ داخلی
ّي،       النغم التفعیل ا ب تدل علیھ معیة نس ّیة، والس یقى حس معیة، وموس یقى س موس

ا   ثًال، ق ین، م رف الس وتّیة، فح روف الص ة الح وتیة موبدالل ة ص ّیة _ بوظیف حس
ب        ق الحج ي تمزی اعر ف ة الش وحي برغب ّي الم دى النفس د الص ى تردی ل عل تعم

ة رغب   واب اللفظی ة األث ترت حیاك ة، فس ف الحقیق وفیة، یس ةوكش ا ص تدل علیھ
المھموس یستر دعوة    " السین " فحرف . بالرموز واإلشارات اللفظیة والصوتیة

إلى االنتباه والبحث والكشف، ویشیر، في القصیدة، إلى الرغبة الصوفیة العمیقة 
ة،         ة اإلبداعی ة الفذوذی تقمص روح اللحظ ة ت ة متناغم ة لفظی ي بنی ة ف المحتجب

ین أصل جوھرّي اغم الروحيّ  ب ّد  وتعكس التن ر، ارت كلّي متغی ؤثر ش ت، وم ثاب
  . ، الالمحدود، دالالت المنطوق اللفظّيهنغمًا نفسیًا داخلیًا، فضاؤ

افّي          وروث ثق ي م لھ ف ى تأص دوّي إل عر الب ي ش اظ ف یقى األلف یر موس تش
قدرتھ على توظیف  ىمحّرض بطاقات إبداعیة، وإلى صدقھ العاطفّي و الفنّي، وإل

د،       ةعاالتھ، لحظمخزونھ الفكرّي، وتصویر انف ار وجدانّي جدی ي أي اختب دخولھ ف
ًا    ھ، لفظ فكان ُیصدر عن كلِّ عملیة تفاعل منتجًا لفظّیًا ُموّحدًا بین أفكاره وانفعاالت
دة   ة متوح دورھا عن ذات عام ھ بص ایزت نصوص ًا، فتم ب وصورًا إیقاع وتراكی

  .عاطفة وعقال ومشاعر وأحاسیس
  .التنوعجدلیة التنوع الموضوعّي ووحدة  

ا  المتوازنة بین  النفسیة نتاج التفاعالت لما كان الشعر الصادق ھو ا یتلق  هم
وحي المحتجب،     المبدع الم ال ا ی من ع ة    كوم إنّ تسبھ من مؤثرات خارجی ذا   ، ف ھ

ا           ة، وم ات النفسیة والثقافّی ى مؤثرات تخّصب الجین ي إنتاجھ إل المنتج یخضع ف
وعي و الالوعي،    تختزنھ من قیم وأحاسیس ومشاعر، تضمر عقد ین ال ًا سرّیًا، ب

وروث       ا، والم ة واقعھ ة المدرك ذات الواعی ین ال وازن ب ن الت وع م ق ن ھ خل ھدف
امًال،    النفسّي الثقافّي والدینّي والحضارّي، لیتجلى الشعر الصادق كیانًا نصیًا متك

ق   ة التواف اج تجرب زل نت اق یخت وي   واالتف وعي اللغ ین ال ي ب ي العرف  و الالوع
ى   ،يالتنظیم تترة عل والم مس ن ع وز م دالالت والرم ر الصور وال ذي یستحض ال

 .الوعي المباشر
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ويّ     اق اللغ د االتف ة     _ یوّل رة الكلی روح الفك بض ب ًا شعرّیًا ین التنظیمي نص
ة، ویتمت رض   عالعام ریطة أّال تتع وه،  ش ر المش ن غی ویم الحس یة التق بخاص

والدة     ات التفاعل، ولحظة ال وین، وعملی ة التك ة؛   مرحل ة اإلبداعی ؛ لحظة الفذوذی
تمخ  ىإل ة اإلنسانیة عن والدة جسد نصّي        ضأي خلل تنظیمّي، فت ة الذاتی التجرب

  .متكامل شكًال ومضمونًا ودالالت
ل الشعري            دوي الجب ّد خطاب ب ة ھل یع ة اإلبداعی ذه النظری تأسیسًا على ھ

دالالت، أ   مون وال كل والمض ي الش دًا ف ًا   مموح ده نوع دد عن ان التع نظم  ك ن ال م
  الشكلي المفرغ من روح عامة كلیة جامعة؟

اً        ل نوع دوي الجب ائد ب طحیة لقص راءة الس ر الق ن  تظھ ي    م دد ف التع
ّدس صنمیة الشكل         أّن الشاعر یق اد ب ى االعتق الموضوعات، مما یدفع بالقارئ إل

وحي  دام الوحدة     التقلیدي، ویحرص على تنوع في الموضوعات، ی بالتفكك، وانع
وعیة انّي     . الموض دالالت المع وّي، و ل نص اللغ ة ال ة لبنی ة المعمق ّن الدراس ولك

اعر،     ھا الش ي عاش انیة الت یة اإلنس ة النفس عوبة التجرب ى ص یر إل ور، تش والص
ة،      ىوإل ة والوطنی ایا االجتماعی ب والقض ل بالمتاع ل الحاف ة الطوی ن التجرب زم

ى م   عت إل ي خض ة الت ذه التجرب یة، ھ ة والنفس ة والمؤثرات الوجدانی ؤثرات بیئی
المؤثرات الثقافیة، و تباین في طبیعة  رمتنوعة بتنوع األمكنة الجغرافیة، ومصاد

ھ         تج وطبیعت دد موضوعات المن ي تع ى ف ى، تجل . المناھل الفكرّیة، مما أكسبھ غن
اھلي            دع الج راع المب بیھ بص اعر ش داه الش ذي تح ودي ال راع الوج ذا الص وھ

  .تماءالمتمرد على االنتماء والمحكوم باالن
یدة   ن قص ت م ة دالالت بی فت دراس ار( كش ي ألشمت بالجب ات ) إّن ن طاق ع

ي اللغويّ     د العرف ى العق ّي، إذ  _ الشاعر اإلبداعیة الخاضعة في إنتاجھا إل التنظیم
واز  ا یلتقطھ       نانبثق عن تجربتھ دالالت تبرھن على الت ة وم ھ اإلبداعی ین طاقات ب

ق ظروف     الدالالت الكامنة في الج هوھذ. من مؤثرات زء من الجسد النصي تتواف
وع        ي تن دة ف ي، موح ي رأی اءت، ف ي ج یدة، الت ام للقص اخ الع ع المن دھا م تولی
وھرًا،     ًا وج دة روح كًال والموح ة ش ا المتباین ي أجزائھ ة ف وعاتھا المترابط موض

 : وھذا بّین في أفكار القصیدة الرئیسة والفرعیة على الشكل التالي



 50 

  :للقصیدةالبنیة الفكریة العامة -1
  مخاطبة المحتل -

  یا سامر الحي ھل تعنیك شكوانا               رّق الحدید وما رّقوا لبلوانا
  خّل العتاب دموعًا ال غناء بھا                   وعاتب القوم أشالء ونیرانًا

 
  :التركیز على إذكاء الحقد والدعوة إلى التخلص من حالة التسویة  -

  وأضفاناسق من دمھا            ثاراتھا الحمر أحقادًا ویل الشعوب التي لم ت
  اناریان من دمھا المسفوح سكر                     اترنح السوط في یمنى معذبھ

 تغضي على الذل غفرانًا لظالمھا                تأنق الذل حتى صار غفرانا
  :التذكیر بالقیم العربیة وبأبطال عرب من أجل المطالبة بالثأر  -

  ثارات یعرب ظمأى في مراقدھا                 تجاوزتھا سقاة الحي نسیانا
  توصیف الواقع العربّي  -
   وإبراز عالقتھ بھاو شوقھ إلیھا وھو في المنفى      التركیز على الشام -
 )بغداد( يالعالقة الوجدانیة بمكان النف  -
 الثكل المؤلم )= كرماء     +شھداء +    إخوان+ أحبة=(الجرحى والقتلى بر یتذك  -

     المستعمر و نتائجھاغطرسة   -
   العربي ضرورة بروز فاعلیة القائد  -

 ناباما للسفینة لم ترفع مراسیھا                     ألم تھّیئ لھا األقدار ُر
  مجرانا وُمرساناقي العواصف والظلماء جاریة              باسم الجزیرة ُش

  اوفانبدو ومن حضر           إني أللمح خلف الغیم ُط مي األعاریب منُض
  سرایاناى الدنیا لّل علینا في كتائبھ                     نظار تطلع عیا من یِد

  :النتیجة -2
ا تلتقي حول محور      تظھر ھذه البنیة الفكریة تعددًا في الموضوعات، ولكنھ

ي تشحذ الالوعي بص     اة الت ق المأس زل عم د یخت ي نفسّي واح ور التشرذم والنف
ر        ى ب ود السفینة إل ذي یق د ال والذل والقھر والقتل وتضمر الرغبة في والدة القائ

 باستقالل األمان، فاتسمت أبیات القصیدة 
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اص   ى خ زء بمعن رتبط  ، الج ّيكالمعنى البی ام ل اء     ،الع ھ بن ام علی ذي ق ال
التي الجز     ي ح س المتلقي ف ي نف ة ف ة فنی ق متع تقل ءالقصیدة، فخل ّل المس  والك

ة  المتوحد،  ة الفنی تش  ألّن المتع د دی ول دیف ا یق ا   "  1:كم ا أنھ ل كم ن الك أتى م تت
  ."جزء من األجزاء على حدة تتأتى من كّل

نھج     ى م ي  لم یؤسس بدوي الجبل نصھ الشعري عل ھ الفرضیة،    منطق قوام
یة،       اقض والفرض لیمة ال تتن ائج س ى نت وًال إل راھین، وص ات والب  ووالمعطی

، واالستطراد،  بل تبنى العرض المدعم بالشرح والتوضیح والتفصیل    ؛المعطیات
ا         و وحي ظاھرھ ة، ی ة لغوی ي بنی دًا ف ًا موح ى عام ھ معن ى لتجربت دام أعط بانع
وع ال دة الموض ّن .یةوح د       ولك بقة تفی ار المس ن األفك ردة م ة متج راءة منطقی ق

ال المحرّ    ي   بوجود وحدة تعبیریة نفسیة فرضھا االنفع داعي ض بالصدق الفن  اإلب
ات       األ القاضي بتنظیم وطني والمعطی ین الموضوع ال ات متجانسة ب فكار في عالق

  .عامة مرضیةلى نتیجة وصوًال إالوجدانیة واالجتماعیة واإلنسانیة والسیاسیة 
س عري  عك ل الش دوي الجب اب ب ایا    خط ابین القض یم م ل للتنظ كل األمث الش

ة   ایا الخاص ة والقض دد    ى، وتجلالعام ي التع ك ف زء    ذل ي الج ور ف داللي للص ال
أد  ة خاصة مستقلة، ووظیف      ىالمستقل، وفي الجسد الكلّي العام، ف  ةالجزء وظیف

التعبیر عن   إلى الحاجة" داخلیة تختزل عن وحدة ألنھ خطاب منبثق  كلیة عامة؛
یاء  ین األش ات ب ن      ،العالق ب م ي تتطل ي الت اعر ھ یاء والمش ین األش ة ب والعالق

ات   الصور داخل الفنان أن ت كون مرتبطة بروابط داخلیة قویة تتجاوز حاجة الكلم
ام ى االنتظ كال إل ي أش ائده   2"ف م قص ي معظ ي ف ذا جل یدتھ . وھ ي قص رة (فف حی

  : 3)النفس
  شجاھا من عھودك ما شجاھا        وجن اللیل فاذكرت أساھا

  إلیھ            ورقّ لھا  النصیح فما لحاھا لشبابھا وصبتھفت 
  ین منھ              منًى للنفس تعثر في وجاھاوھیھات الشباب وأ

  كبا وركائب األعوام فیھ              من العشرین لم تنقل خطاھا
 أیخذلني الشباب ضنىً وسقما         أفول الشمس تغرب في ضحاھا

  
                                     

  .167مناهج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق، ص ديفد ديتش، - 1
2 -c.d.lewis, the poticimage, p25. 

  .337 صالديوان، - 3
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ام         ل الع ي الك دانیًا ف یًا وج ًا نفس تقل، وترابط ت المس ي البی ا ف ى تام س معن نلم
  :نا قولھفإذا تناول. الموحي

  وھیھات الشباب وأین منھ              منًى للنفس تعثر في وجاھا
دة، ونشعر            ة الشباب البعی ى مرحل ا إل رة نفسھ، و توقھ نشارك الشاعر حی

ألیف الموسیقي،        كمعھ بالتعب من حیرتھ، وذل ة، والت ب اللفظی من خالل التراكی
ا    روف، فك ماء والح ال واألس رف  ناألفع رار ح اء"تك رات أرب"(الھ ة ) ع م دالل
ار    يواضحة على تعبھ من حیرتھ، الت تشكل الفكرة المحوریة المتقاطعة مع األفك

رد والمرك    ظ المف ات     بالرئیسة للفقرات، وھذا واضح في داللة اللف ة األبی ي بنی ف
  : الواردة أعاله

ة  اظ الدال ب األلف زن والتع ى الح جاھا : ( عل جاھا _ش ن  _ش اھا _ج  _ أس
ت بت_  ھف ات _ص ر _ھیھ ا_ تعث ذلني _ كب نى_ أیخ قمًا_  ض ول _ س _  أف
  )تغرب
ى الشجو أوصل   وإذا تتبعنا حركة ھذه األلفاظ نجد أّن    ون  إل والشجو   ،الجن

ؤدي    ،مقرون بالذكرى ذكرى ت ى وال ث الشوق   إل ت (بع ى والشوق یوصل    ،)ھف  إل
  )تغرب_  أفول_  سقمًا _ ضنى ( والضعفالنحول 

ة   ا       یتمایز نص بدوي الجبل بقیمة فنی ین م الي ب وازن االنفع تج الت تضمر من
ي الموضوعات،     ة تغن یتلقاه من الوحي اإلبداعي وما یكتسبھ من مؤثرات خارجی

ر ي    يوتث اري ف ري والحض ھ الفك ھ و موروث د انفعاالت دالالت، لتتوح ور وال الص
ن          ررًا م ًا ومتح ایرًا ومختلف كًال مغ ة ش نح التجرب ي تم ي، الت ق الفن ة الخل بوتق

وابط التعلی ببّي؛ ألنّ ض ل الس واھر   ھل والتحلی ات والظ ھر المرئی تطاع أن یص اس
یة ال       ة نفس وس حقیق ع الملم د الواق عریة تجس ور ش ي ص یس ف واألحاس

  .موضوعیة
  الغنى الداللي في شعر البدوي: ثالثًا

ة، وطنی    وعات متنوع ي موض ل ف دوي الجب ب ب ة   ةكت ة ووجدانی واجتماعی
د  فّیة، وجس ي،  توفلس دقھ الفن ھ ص ة،    كتابات ھ اإلبداعی افّي ومھارات اه الثق وغن

حون        ة، مش ة جمالی ایز بوظیف ة تتم ة انفعالی ة أدبی ك لغ ي ذل ھ ف ور  ةمعین بالص
  : ففي قولھ .والدالالت، والرموز واإلیحاءات

  رعاھا اطلت ھوانھا فاذھب حبیبًا            رعتھ على المغیب ومأ                
ى تصورات ت ي إل اعر المتلق ل الش ة یحی ّیة واالجتماعّی القیم النفس صطرع ب

ا    ملفظ أكسب كّل  ھواإلنسانیة؛ ألّن ًا مفعم  ،باإلشارات والرموز  عجمي فضاء داللی
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اد      بفالمح ب ضعفًا، فیتم اء الحبی إذالل نفس محب     ىمستبد، مماطل، یفسر وف ب
  :  متناقضتین صورتین اموقفاھم دفجّس ،یحرص على قیم الصدق والوفاء

  المحب                                                لحبیبا               
  )       أذھب حبیبًا(صادق ،محب ،واقعي)   أطلت ھوانھا(لكذبمتأصل في المماطلة وا

  )     رعتھ على المغیب( الوفاء واإلخالص)           ا رعاھام(الخیانة وعدم الوفاء
ب تتضح الصور      في محاولة متواضعة إلقامة مقارنة سریعة بین الشاعر والحبی

  :اإلنسانیة المتناقضة من خالل التراكیب وانعكاسات ظالل الصور
          ظالل الصور والدالالت                التركیب 

  النفسي  المرض+الظلم=حبیبال                                                               
  )    سجان=الحبیب(       باالستغراق في قبول ذل وعبودیة الحبی نھاأطلت ھوا

ال كرامة+خنوع+ذل=حبالم                                                                
                                                                   

  الرغبة في استعادة الكرامة                                                         
  المحب یحرر=(الشعور بالقوة            منبھا عل األمرالیقظة واتخاذ فاذھب حبیبًا

                       )سجانھ                                     مع االعتراف بضعفھ وسیطرة العاطفة وجدانیًا
              تسلط عواطفھ                                                              

ب    ى المغی ھ عل ؤث رعت م ی اء    ل یم الوف ى ق اب عل ن الغی  ر زم
  وفاء+ إخالص=الشاعر

  خیانة=الحبیب  الحبیب ال عھود لھ یقابل الوفاء   وما رعاھا     
  بالخیانة، واالنتظار بالبعاد                          

الشاعر في األلفاظ بعضًا من فیض ذاتھ اإلبداعیة، و أحیا الصور بنبض  بّث
اظ تشخصنت صورًا      ي ألف انفعاالتھ، فجسد   أفكاره وتطلعاتھ ورؤاه اإلنسانیة، ف

ة، تبع  ة داللی ة    ثذات طاق اه الذاتی ھ ورؤی تقمص معتقدات اة وت ة، _ الحی الكونی
ة وا  سوتعك ة والوطنی ایا االجتماعی ى القض ھ إل ي  نظرت ھ الت ي أقوال انیة فف إلنس

ة الشاملة،        ھ الكونی ھ، ومحبت ھ باإلنسان وقیم  واخترتھا من الدیوان نلمس إیمان
  : ترفعھ عن التعصب، ونظرتھ الفلسفیة الصوفیة التوحیدیة
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  1آمنت بالفرد حّراً في عقیدتھ                 وكلّ فرد وما والى وما اعتقدا
ز     ذا الج ل في ھ دوي الجب ن ب ة     یعل ھ بحری ة عن إیمان ى والدالل ام المعن ء الت

ن دون          ھ م ؤمن بعقیدت ر الم ان الح رد اإلنس عوره بتف ن ش ح ع د، ویفص المعتق
ذلك         وخوف، أ ھ، فیكشف ب ھ ومعتقدات ھ ومواالت ي إیمان دًا ف ادعاء، ولو كان وحی

دة روح   اعن إنسانیة تتعالى على التعصب العرقّي أو الدینّي أو اإلقلیمي، إّنھ   ولی
  :لحفیدهقي بصاحبھا إلى صالة كونیة تشمل شعوب العالم وأطفالھ في قصیدة ترت

  2ویا ربّ من أجل الطفولة وحدھا              أفض بركات السلم شرقاً ومغربًا
  ورّد األذى عن كلّ شعب وإن یكن          كفوراً وأحببھ إن كان مذنبا

  في موحش الرمل أنجبا ربّ إنّھا           إذا غرّدت وصن ضحكة األطفال یا
ة       القیم الوطنّی ج ب رّي یض زون فك ن مخ اظ م ور واأللف اعر الص تمد الش اس

باأللفاظ  نوالدینیة واالجتماعّیة، وبالمعاني الفلسفّیة، و الرؤى اإلنسانیة، فاستعا
زة    لكمادة أولى إلنتاج الصور، وتخصیبھا بسریة الرمز، بغیة نق  ائق المتمی الحق

ا لل  دقھا ومطابقتھ اني بص ع اإلنس اعالً  . واق ائده، ج اوین قص ر عن اظ ابتك  وباأللف
ة         ة الذاتی ھ الفكری ارات حرمات م إش نص وفھ ات ال ى عتب ور إل اتیح عب ا مف منھ

نشعر بدعوة إلى الدخول في تفاصیل البنیة النصیة، ومعرفة المعاني  )شعاع العیون
المستبطنة وراء ظالل التراكیب؛ لیتم الكشف عن ماھیة أفكاره وتطلعاتھ ومبادئھ 

  .وفلسفتھ

  3"ھواجس"یظھر البیت األخیر من قصیدة
  فقر الكریم تجّلى صمتھ طلبا أجلّ بابك عن طول الوقوف بھ              

  
  
  

                                     
  .176الديوان، ص - 1
  .158ص ن، .م - 2
  .395ص  الديوان، - 3
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یض      حونة بف ور المش یاغة الص اظ، وص تخدام األلف ي اس اعر ف ارة الش مھ
ّي، فف   ّي         يدالل ى فضاء دالل اه المباشر إل ظ من معن ل الشاعر اللف ت ینق ذا البی ھ

وفّي، ینس   ّي ص اق       جدین ى أعم ات إل اوز المحسوس ة، تتج ورا نموذجی ھ ص من
الصور في  خ، فینفبقیمھ المعرفّیة، ورؤاه االجتماعیةالنفس والعقل، لیتّم شحنھا 

ًا ا،     روح ي تعریتھ ب ف انیة، و ال ترغ ائق اإلنس ى الحق بض عل وراً تق ت ص  فكان
ره     واطن تفكی ي ب ة ف ا المتقابل اس المرای ا انعك ا، ألنھ د ماھیتھ ي تحدی ة ف متباین
وز   ي الرم ة ف وفي المتجلی طح الص ات الش ن لحظ لة م اج سلس ھ، نت ومعتقدات

  .إلشارات السرّیةوا
ى        ي إل ل المتلق یدة دالالت تحی وان القص ّمن عن ل أن یض دوي الجب اول ب ح

ور، وم    ات الص ي انعكاس ة ف أویالت متباین ا     نت ى إلیھ ي رم أویالت الت ذه الت ھ
دة فلسفیة،       ّي لعقی تضمین الھواجس قلق النفس الساعیة إلى كشف جوھر معرف

ى التطھر بلھی    ّي المحرر من     فالھواجس تنبئ بسعي الشاعر إل ب الشوق المعرف
ق طح    .   القل ة الش ام رحل ي خت ا ف ل إلیھ ي وص ائج الت ر النت ت األخی زل البی اخت

ف     مر التكثی یدة، فأض ي القص ة ف اني الباطنّی وھر المع ي ج دة ف وفي المتجس الص
 :واالختزال رموزًا ال حصر لھا، یمكن مقاربة بعضھا على النحو التالي

  التعظیم        أجل بابك                 
  قدسیة الباب                                    

  عالقة وجدانّیة                                     
  عبور معرفّي                                     

  باب كریم ینفتح أمام مریدیھ                                    
  إلى الدخول وخلق حركة دعوة                                    

  
  الوقوف والتأمل       طول الوقوف بھ

  حركة تتجاوز السكون                                
                       

  الطلب والسعي صمت الكریم = فقر الكریم 
  ) وقل اعملوا فسیرى اهللا( إلى المعرف     عن الكالم        
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  فقر الكریم                           
  
  الطلب والسعي             تجلى                                          
  
  

  الكریم صمت                        
  :المعرفة الباطنیة ال ُتعرف أبوابھا إّال بوجود قوتین

  
  بالحاجة إلى مالمسة السر المعرفيقوة الشعور _ أ
  وجود الطالب+وجود الباب: خلق ثنائیتین           +                                       

  .قوة التفكیر العمیق المفعل بالصمت_ ب
                         اب الب

  فقیر إلى المعرفة     -                            إشارة عبور                   -  الطالب
  طیب الخالل - معرفة                   إشارة معرفة الحجاب الساتر ال -
  مجد في طلب المعرفة -                         إشارة إلى إمكانیة الكشف      -
  صامت -          يعن مالمسة المعاني المعرفیة الجوھریة بالسع -
و - رورة وج ى ض ارة إل ة فإش ة    يد الرغب وغ  -  حصول المعرف ى بل ادر عل ق

  حالة التجلي
  الدأب والسعي من أجل البلوغ -                     .  السعي ةإشارة إلى ضرور -
  

ي    وفّي ف ي الص ل الجبران بیھ بالتأم دوّي، ش ر الب ي فك وفي ف ل الص إّن التأم
ھ اد"مقالت وفة  " ارم ذات العم أمالت المتص ي ت ھ ف ذي بّث ةآ"وال ة العلوّی ي "من ف
ا وقي          :"قولھ وال ش اء، ول ز والم ى الخب لت عل ا حص ي لم وعي وعطش وال ج ل

  فالمعرفة الصوفیة  1"وحنیني لما لقیت موضوع شوقي وحنیني
  
  
  
  
  

                                     
  .588ص بية،جبران المجموعة الكاملة العر - 1
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تشترط وجود الرغبة من أجل اختراق الحجب وكشف المعاني وبدوي الجبل 
  .اختزل في بیت واحد دالالت صوفیة ال یمكن اإلحاطة بھا

  نقطة على السطر: رابعًا
یة      ة ونفس دالالت اجتماعی یلة ب عریة األص ھ الش ل لغت دوي الجب ى ب أغن

ى            ادرة عل ة شعریة ق ق حرك ھ في خل ك رغبت ي ذل ھ ف وحضاریة وإنسانیة، معین
ة   تسخیر الكمون الذاتي في التراث األدبي واللغوّي، وعلى تحریضھ بمواد التجرب

ة   انیة الذاتی ا _ اإلنس ون ق ة؛ لتك ي   الكونی یئة ف ات المض اوز اللحظ ى تج درة عل
وراء     يء ال فة تض ق وأرش ور وتوثی ات عب ا محط راث، وجعلھ ام، وال _ الت األم

ل            ى تفعی ة تسعى إل ق لتتجاوز سكونیة الماضي، في حرك دھا إّال كمنطل تقف عن
جل    ار یس ط مس ر، و خ وبة الحاض انیة    خص ة اإلنس ائج التجرب ا  نت ّل تجلیاتھ بك

ھا ة وخصائص ة الف الطبیعّی ة_ یزیائی ة  الكیمیائی ة اإلبداعّی تخدام اللغ ك باس ، وذل
زل  ي تخت ل  الت ون مراح ة وتص رار التجرب ائج    أس ظ نت انیة، وتحف نفس اإلنس  ال

  .المكانّیة_ اندھاشھا ومعاناتھا وتفاعالتھا الزمنیة
ى     أنتج إبداعھ اللغوّي أنماطًا نصّیة مشحونة بالرموز ة إل واإلشارات الداعی

ة،       ىلمعرفیین، وإلالكشف والتبادل ا ة، بدای ة المنبثق اني الجوھری إدراك سّر المع
ّالق    ارّي خ ل ابتك ات فع ى طاق اعھا إل ام بإخض ة الخ ردة المعجمّی كال المف ن أش م

ات        ذه الطاق ت ھ ذاتي،  فكان ردة ال ون المف دح كم ى ق ادر عل ر  ق بھ بالعناص  أش
افزة  ي   catalyseursالوسیطة الح ة  ف ةالمعادل دة،  اإلبداعی ى الجدی ة إل والھادف

ي          إنتاج أشكال ام مستقرة، ف اظ خ دل، فھي ألف ات والتب لغویة تحقق خاصتي الثب
لّ     ذراء، وبك ة الع ة   ذھن الشاعر، في صورتھا األولّی ي   خصائصھا الذاتی ، وھي ف

ًا            اًال فنب ّل صیاغة جم ة، اكتسبت من ك ر متوقع ى برموز ودالالت غی السیاق حبل
ًا، وم  یقیًا خاص ًا موس وزًا خاصًا، ونغم ایرة، ورم اءات مغ ة إیح راءة فنی ّل ق ن ك

  .متباینة
ف الصنعة        ًا، من دون أن یتكل ایرًا ومختلف ًا مغ أكسب الشاعر قصائده إیقاع
ة    المادیة في تركیب الصور، فجاءت طبیعیة عفویة منسابة من روح شعریة عام

سارًا  تستأذن في تجسیدھا قوانین قمعیة، وإنما تجعل من ھذه القوانین م كلّیة، ال
  .فكرّیًا ومنھجًا عامًا متمیزًا بأسلوب الشاعر وتفرده اإلبداعي
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رتبط بالجذر، ویتجاوز صنمیة          ل شاعر األصالة المتجددة، ی إّن بدوي الجب
ا، ویتبن    ق األن ى       ىاالنتماء، یفصح عن قل ة، یعزف عل قضایاھا اإلنسانیة الكونّی

 .وح النفس البشریة ورغباتھایموسقھا كًال ینبض بب أوتار تجربتھ الذاتیة، ثّم
  مھا خیربك ناصر.د

 الجامعة اللبنانیّة
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نود اإلشارة إلى أن التباینات المتعلقة بمختلف المصطلحات 
وعلى ثمة فجوات حصلت سابقا . والترجمات ال تعود إلى عھد قریب

مستویات مختلفة، ونخص ھنا ما لحق بالمجامع العربیة قاطبة، وأما 
مجمع اللغة العربیة في سوریا فلیس سوى عینة تمثیلیة ال یمكن إدانتھا، 

قد قدم المجمع ما علیھ، كما فعلت بقیة المجامع واتحاد المجامع ومكتب ل
تنسیق التعریب واأللیكسو، مع ذلك یجب التنبیھ إلى بعض الخروقات التي 
حدثت بفعل التأسیس الغامض وقلة التنسیق والتذبذب في التعامل مع 
مصطلحات ومفاھیم دقیقة، ومن ثمة ظھور اضطرابات لیس من السھل 

  .ھاتجاوز
  

جاء ھذا المجمع نتیجة إنشاء الشعبة األولى للترجمة التي عّوضت 
وقد اھتم ھذا الدیوان بالنظر في إصالح ). 1919(الحقا بدیوان المعارف 

اللغة ووضع ألفاظ المستحدثات وتنقیح الكتب وإحیاء المھم مما خّلفھ 
  .)1(األسالف، دون إغفال نقطتین منھجیتین قاعدّیتین في مشروعھ

وكل إلیھ النظر في اللغة العربیة : "... ضیف منشور المجمعوی
وأوضاعھا العصریة ونشر آدابھا وإحیاء مخطوطاتھا وتعریب ما ینقصھا 

وتألیف ما . من كتب العلوم والصناعات والفنون عن اللغات األوروبیة
وعني أیضا . تحتاج إلیھ من الكتب المختلفة المواضیع على نمط جدید

لقدیمة من تماثیل وأدوات ونقود وكتابات وما شاكل ذلك بجمع اآلثار ا

                                                
 .354ص . 13، ج 2ينظر كرد علي محمد، أعمال المجمع العربي، مجلة المجمع، مج - 1
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كما عني المجمع بجمع المخطوطات القدیمة . والسّیما ما كان منھا عربّیا
  )1( ."الشرقیة والمطبوعات العربیة واألفرنجیة على اختالف موضوعاتھا

وحرصا منھ على توزیع المھام توزیعا دقیقا یولي أھمیة للتخصص، 
  .إنشاء ثالث لجان عمل المجمع على

  .لجنة تھتم باآلداب العربیة ولغتھا وكیفیات ترقیتھا -
لجنة علمیة وفنیة تعمل على توسیع دائرة الفنون والعلوم في  -
  .سوریا
  .لجنة من المتخصصین في علوم اآلثار -

بید أن ھذا المجمع مّر بتسمیات مختلفة، وألحق بمؤسسات متعددة 
القاضي بإنشاء مجمع اللغة العربیة  1960إلى غایة صدور مرسوم سنة 

  .بدمشق
أما الظاھر للعیان فإنھ كان یسعى، في المقام األول، إلى تطھیر 
العربیة من الدخیل وتھذیب ما مستھ عجمة، والمقصود ھاھنا، التخلص 
من المسحة التركیة التي ھیمنت على المؤسسات واإلدارات والدواوین، 

كما أشیر . مات تعید للغة الدواوین أناقتھابكل" األجنبي"ومن ثم استبدال 
  :إلى ذلك في مجلة اللسان العربي

لھذه الكلمات ال یفید الفائدة ) المجمع(وال یخفى أن مجرد وضع "
المرغوبة ما لم یتناولھا ألموما إلیھم فیستعملونھا في كتاباتھم ویزیلوا 

ھم، وإذا خشونتھا أو غرابتھا بواسطة التداول والتخاطب والتراسل بین
استعمل أحدھم ھذه األوضاع الجدیدة، حسن أّوال أن یتبعھ بأصلھ القدیم، 

ونحن على یقین من أن ما .. فیزید بذلك وضوحا وشیوعا بین الناس
اخترناه للكّتاب األفاضل من ھذه األوضاع والتعابیر الجدیدة لم یكن خیر ما 

تعبیر خیر مما  یقال وأفضل ما یعول علیھ، إذ قد یخطر لبعضھم كلمة أو
فلھ أن یستعمل ما ارتآه ھو كما أن لغیره أن یستعمل ما . وضعنا واخترنا

  )2( ."ارتأیناه نحن فتحیا الكلمتان معا أو إحداھما التي تكون أفصح وأصلح

                                                
 .6ص . 1ج. 1مجلة المجمع، مج كرد علي، منشورات المجمع للمجالت والمجامع،  - 1

ميناجيان كيفورك، حول فكرة تدريس علم المصطلحات في الجامعات، مجلة اللسان العربي، مج  - 2
الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحـديث، اتحـاد   . محمد علي الزركان. عن د. 1968، ص 6

 .117ص . 1998الكتاب العرب، دمشق، 
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ثبتنا ھذا المقطع إمالئیا لما لھ من أھمیة في معرفة منطلقات المجمع 
ر یتعلق بوضع المصطلح، أو وطرائق عملھ، وعلینا اإلشارة إلى أن األم

بعملیة استبدالیة متعلقة بالترجمة أساسا، وذاك یعني أننا أمام جھد مزدوج 
الترجمة والوضع في  :ثة معرفیا وغایة في التشعبثیحتاج إلى درایة مؤ

الوقت ذاتھ، ما یتطلب بالضرورة دقة منھجیة قادرة على التأسیس 
، إلى "التألیف"أو " اإلحیاء" المفھومي والمصطلحي، سواء باالحتكام إلى

حتى " الدخیل"أو االجتھاد في وضع ما یقابل المصطلح " إحیاء المھم"
  .یتسنى لھ تیسیره بتخلیصھ من اللغة التركیة وتراكیبھا

نستنتج من المقطع النووي، الذي سیوّجھ الجھود الالحقة، ما 
  :خالصتھ
  .ضرورة وجود عالقة التزامیة بین الوضع والتداول -
  .)الدخیل(المجاورة بین الجدید والقدیم  -
  .نسبیة اختیار المصطلحات -
امكانیة استعمال مصطلحات أو كلمات أخرى بدیلة یراھا صاحبھا  -
  .أنسب

  .احتمال تعایش كلمتین معا -
یبدو ھذا النھج غیر واضح المعالم، وقد تكون لھ مبرراتھ السیاقیة، 

في المعاجم  في الذوبانشعور  بسببكالحاجة الماسة إلى تحقیق الذات 
  .الغیریة التي غدت محّل مساءالت ونفور

ثمة تسویغات مؤسسة على مرجعیة مركبة، وإن كان المسكوت عنھ 
یمثل الجوھر، كون التجلیات اللفظیة الواردة في مجلة اللسان العربي 
تضمر أكثر مما تصّرح، وقد یكون مرّد ذلك تفادي الخطاب الفظ الذي 

  .نزعات أخر، غیر علمیة وغیر مدرسیة یحتكم إلى
: مع ذلك نسّجل قصورا واضحا على مستویین اثنین على األقل

  .المستوى المنھجي والمستوى الرؤیوي
أّما األول فقد اتسم بالنزعة التعمیمیة من حیث أنھ لم یضع خطة بّینة 

ال توجد رؤیة صافیة في التعامل مع . یحتكم إلیھا المصطلحیون واللغویون
  .المتواتر قصد اقتراح البدائل الفرضیة

لقد ترك المجمع فراغا لالجتھاد والتأویل، وھذا واضح للعیان وال 
  .نثبت صّحتھ كیمایحتاج إلى مجھود كبیر 
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لم یضع المجمع  ایرات التمثیلیة ببعض المیوع، إذیوحي غیاب المع
ھ أغفل قواعد دقیقة تحّدد المصطلح وقیمتھ المفھومیة والمعرفیة، كما أن

الطرق الكفیلة بالوضع، والقوانین التي یجب أن تتبع لضمان قّوتھ الداللیة 
لذا اقترب الطرح المجمعي من الطرح . ومدى صالحیتھ أو دیمومتھ

العاطفي، رغم ما یبدو علیھ من جدیة لیست مؤھلة بالضرورة لحل معضلة 
  .بھذا الحجم

بطریقة مدعاة  نالحظ أن المجمع العلمي العربي تعامل في منشوره
  .إلى المساءلة لعدة أسباب

  .القفز على مجھودات القدامى: أوال
إغفال طروحات المناطقة ودورھم النّیر في الترجمة والتأسیس : ثانیا

  .وإزالة اللبس عن مفاھیم ظلت عصیة اإلدراك
عدم االستفادة من طروحات الفالسفة التي تناولت بالدرس : ثالثا

  .مسألة المصطلح
  .إغفال فجوات المصطلحیین السابقین تفادیا للوقوع فیھا :رابعا

احتراما للنمو " الحدیث"و" القدیم"إھمال الجسر الرابط بین : خامسا
  .الحلزوني للمعارف اإلنسانیة

ومن . تنضاف إلى ذلك سلبیات أخرى قد تؤثر في مستقبل المصطلح
  :ذلك

رحلیة، ة ھي مصطلحات ماالعتراف بأن المصطلحات الموضوع :أوال
  .ما یؤكد ھشاشة األسس التي قّعدت لھا

فتح المجال لالجتھاد قصد وضع بدائل متفق علیھا، وذلك ما : ثانیا
  .فیزید األمر تعقیدا اسیؤدي إلى تعدد المصطلحات التي تقابل مفھوما واحد

  .ذاتھ لحین أو أكثر للتدلیل على المفھومالسماح بتعایش مصط: ثالثا
ة الفاصلة بین المقترحات والصرامة العلمیة یؤكد ھذا التردد الھّو

التي تمتاز باالنضباط المنھجي وصفاء المنطلق، وھي أسباب كافیة لتشتیت 
. المجھودات، ألن ھذا التسامح، الذي یبدو غیر مبرر علمّیا ومنھجیا

بمعنى أن التنویعات . سیدخل المصطلح الجدید في متاعب أخرى أكثر تعقیدا
ح كثرة المترادفات، إن وجدت ھناك مترادفات حقیقیة، المحتملة التي تبی

ستعمل، دون قصد، على إغراق المصطلح في سدیمیة أخرى تتطلب وقتا 
  .للخروج منھا، وبمجھودات مكلفة
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التفت المجمع، في بدایاتھ األولى، إلى المحیط الخارجي، وإلى 
إلى ذلك األجھزة الّرسمیة خاصة، فقام بتعریب ما رآه ضروریا، وقد أشار 

  .1922 – 1 – 25في مجلتھ ومقررات جلسة 
وللتدلیل على نوعیة ما قام بھ، نورد ھذه العّینات التمثیلیة، محاولین 

إعادة مساءلة المقاییس التي تم االحتكام إلیھا أثناء تقدیم ھذه  تفادي
  :المقترحات
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  القسم الثالث  القسم الثاني  القسم األول

كلمات عّربت وحّولت 
  عن أصلھا

كلمات عّدلت بعض 
  التعدیل

  كلمات مختلفة

وضع   وضع قدیم
  جدید

وضع   وضع قدیم
  جدید

وضع   وضع قدیم 
  جدید

دیوان   النافعة) 1
  العمائر

دائرة )1
  الداخلیة

دائرة 
  الملكیة

  مكتب  ماصة) 1

دیوان   الطابون) 2
  التملیك

دائرة )2
  العدلیة

  خزانة  قاصة) 2  دار العدل

دیوان   الویكرو) 3
  الخراج

دائرة )3
  المالیة

باس )3  قلم المال
  باس

  ممسحة

الشحنة أو   البولیس)4
  الشرطة

دائرة )4
انحصار 

  الدخان

شعبة 
حصر 
  الدخان

 ةاضبار  دوسیة)4
  أو ملف

معاون )5
  بولیس

رفیق 
  الشحني

  تقویم  روزنامة)5  القیم  القائمقام)5

سر ) 6
  قومیسیر

مفوض 
  أّول

دائرة )6
  مالتنظی

لجنة 
إصالح 
  الطرق

  منبھ  زبل) 6

سیفیل )7
  قومیسیري

مفوض 
  تحري

دائرة )7
  المواصالت

لجنة 
  النقل

  مدفأة  صوبا) 7

سیفیل )8
  بولیس

فارس 
  شحني

مأمور )8
  األجراء

      المنفذ

دائرة )9
  الھندسة

لجنة 
  التخطیط

مأمور 
  سجل

      مسجل

          العسس  الدوریة)10
  

ال      تحیل القراءة العابرة على إشكال وا  ى سبیل المث ذ عل ضح، ولنأخ
ام م األّول 8، 7، 6، 5، 4: األرق ن القس ر  . م دائل غی ذه الب نالحظ أن ھ س



66 
 

ا      ع تمام اء الوض ا أثن م خرقھ د ت تقرة، وق حنة أو   . مس راح الش م اقت إذ ت
الشرطة كمقابل للبولیس، أّما الرقم ثمانیة فیتحول فیھ البولیس إلى فارس، 

ا    م أن لكلیھم ع العل یتھ وحم ي خصوص ھ الحرف ان  . قل رز الرقم  7، 6ویب
ھ،     اتعارض ى ذات في كیفیة التعامل، إذ أن لفظتي سر وسیفیل یحمالن المعن

  .ما یؤدي حتما إلى تضارب في أشكال االستثمار وغموضھا
ة       ة جلی روز مسافة داللی ع ب ا، م . ویبدو القسم الثاني مثل األول تمام

وفي . بھمة مع اللفظ الواحدالتعامل بطرق م 4، 3، 2، 1لقد تم، في األمثلة 
م است          ال األول، ت ي المث رة ف اظ بلفظة دائ م االحتف ذي ت ي  الوقت ال بدالھا ف

ثالث  اظ أخرى   األمثلة الالحقة ب ة      : ألف ات كفیل م، شعبة، وھي تباین دار، قل
  .بتشتیت االستعمال

ة،      ة المعنوی ن الناحی ینضاف إلى ذلك عدم مطابقة البدائل لألصول م
ى التخصیص     إن دائرة الملكی ا عل دیل قائم ة لیست دائرة الداخلیة، كون الب

واألصل انبنى على التعمیم، ما یعني أن اللفظ الثاني مشمول في األول ألنھ 
ال   . جزء منھ، وال یمكن للجزء أن یحل محل الكل الشيء ذاتھ بالنسبة للمث

م  ظ    6رق ا للف ا ووظیفی اٍو معنوی ر ُمَس رح غی ظ المقت ھ اللف دو فی ذي یب ، ال
ن أن تحل      یم، وال یمك ة التنظ البدئي، ألن لجنة إصالح الطرق ال تعادل لجن
محّلھا ألنھا فرع من األصل، أي أنھا معنى تحتي مضمن في معنى أكبر، أو 
ى   وظیفة من الوظائف الصغرى التي تشكل مجتمعة وظیفة كبرى مسندة إل

  .دائرة التنظیم
رة ب   زالق    أما المالحظة األخرى فتكمن في استبدال دائ ة، وھو ان لجن

رة موضوعا للبحث       معجمي آخر ال شيء یسّوغھ،   ظ دائ ذا سیغدو لف وھك
ات   : المصطلحي دور كلم ھ بمق دلیل     : وال نعتقد أن ة الت م، لجن رة، دار، قل دائ

ول محل األ   ا، أو   على الشيء ذاتھ، وال یمكن الحداھا الحل خرى إال اعتباط
ة إال أن    ومع ذلك، ال ی .بالتأسیس على عقد یراعي السیاق ة لجن ن لكلم مك

الح     ة إص ا ألن لجن رع منھ ا ف ا ألنھ رة، ال أن تلغیھ ع دائ ا م اور داللی تتج
ر         ي أكث ى مستوى التجل دو، عل ي تب یم، الت الطرقات، تقلل من وظیفة التنظ

  .تعقیدا، وأكثر شمولیة
ي        ا ورد ف ى األصول، عكس م والظاھر للعیان أنھ لم یتم الرجوع إل

ى       ة دائرالبیان، ألن لفظة  األولى منسوبة إل ة، ف ة من لجن أقرب إلى العربی
ة           ا الجامع ة، ومعناھ ة یونانی ة ھي كلم ي حین أن الثانی ت، ف الدار، أو البی
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ما  .)1("جماعة یجتمعون للنظر في أمر یرضونھ"التي توكل لھا مھمة، أو 
یقودنا إلى القول أن استبدال االستعمال التركي بالوضع االغریقي ال یضمن 

ذه، الحدیث عن    أفق ال ترجمة والتعریب، بل إنھ من غیر الالئق، والحال ھ
ة دار  ة للفظ اك ترجم ل ھن ة، ب ى العربی ة إل ة   )2(ترجم ى لغ ة إل ن العربی م

  .أجنبیة
ة   أما القسم الثالث، الوارد في الجدول، فقد اعتمد المقابلة بین التركی

المؤسسات لتخلص من ھیمنة اإلرث العثماني على لوالعربیة، محاولة منھ 
  .قاطبة، وھي كلمات قاموسیة تدخل في إطار االشتغال على الجاھز

ي     ع العلمي العرب یقول محمد علي الّزركان معّلقا على مجھود المجم
ع     أننالحظ : بدمشق ا المجم ي اختارھ كثیرا من ھذه التسمیات الجدیدة الت

دلول       لیست أفضل من التسمیات ى الم ا عل ة منھ ر دالل ة وال أكث ل  . القدیم ب
یمكن القول إن كثیرا من ھذه التسمیات التي یظن أنھا أصح من سابقاتھا،  
ة ومؤسساتھا، ألن      ن الدول ي دواوی قد ماتت واندثرت ولم یعد لھا وجود ف

  )3( ."الناس ما ألفوا استعمالھا بل استثقلوھا
ا، سبق           ردي أحیان د ف ھ، وھو جھ ر ل ن التنّك ي ال یمك ثمة جھد حقیق

أي دون أن یكون موضع وات وتم تقییده دون مناقشتھ، أعمال المجمع بسن
ي        . أصالمساءلة  ھ سیسھم ف زول فائضا، إذ أن اد المع ذا االجتھ ولم یكن ھ

ة   ذا    . تقویة أعمال المجمع وتطعیمھ بخبرات ذات مؤھالت راقی ي ھ ذكر ف ن
ل صلیبا        ي وجمی ادر المغرب د الق السیاق ما قام بھ حسني سبح والشیخ عب

ا  دین واألب أنستاس م ز ال یس ع و ق طفى الشھابي وأب ي ومص ري الكرمل

                                                
أما الفعـل  . 1273. ، ص2000، دار المشرق، بيروت 1المعاصرة ط المنجد في اللغة العربية - 1

 .البالغة بمفهوم خأل وتلزج" أساس"لجن فقد ورد في 

اتخذتـه  : وتديرت المكان. اإلسالم حتى يخرج القمر من دارته وهي هالته دائرةوال تخرج من " - 2
ارات العرب وهـي أرض سـهلة   من د دارةونزلنا في (...) ال يبرح داره : ورجل داري(...) دارا 

، وما تقشعر دائرتهوفالن ما تقشعر (...) دارةوكل موضع يدار به شيء يحجزه فهو . تحيط بها جبلة
الزمخشري، أساس البالغة، دار الكتـب  ." شواته إذا لم يجبن، وهي الشعر الذي يستدير على الرأس

 .302. 301. ص. ، ص1998العلمية، بيروت 

 .120. ص. في المصطلح العلمي الحديث الجهود اللغوية - 3
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رة ستربك    التنوخي وأحمد تیمور وغیرھم، مع أن قیمة ھذه الجھود المبعث
  .القارئ النعدام التنسیق الذي أدى إلى اقتراحات متباینة من باحث إلى آخر

وع تخصصاتھم   ،نشیر إلى أن المجمع والباحثین ردوا    ،على تن م یف ل
ى الطب   مجاال للبحوث اللغو یة، ونقصد في ھذا المقام االكتفاء بالتركیز عل

دین     (والزراعة وبعض المسائل التي لھا عالقة بالصناعات  ل عز ال ا فع كم
ل   ، )اء الدّراجةزالتنوخي في وضع مصطلحات أج ي للحق مع غیاب شبھ كّل

ي      ھمت ف ي أس ویین الت ن اللغ رة م ة كبی اك مجموع م أن ھن اني، رغ اللس
  .التعریب بالتنسیق مع األفراد والمجمع معاالترجمة العلمیة و

لسنا في مقام توجیھ انتقادات لباحثین یمتلكون مؤھالت علمیة : خالصة
ى إشكاالت      ین إل ة، منبھ كبیرة، وقد عملوا على تخلیص العربیة من التبعی

  :مع ذلك نسجل على المجمع. وجب التفكیر فیھا جدیا لترقیة ھذه اللغة

  .التساھل -
 .المنھجي عدم االنضباط -
 .الترّدد -
 .ضعف التنسیق -
م    - ي ل د كالم و جھ ة، وھ ة العربی دح اللغ ر وم ي التنظی راط ف اإلف

 .تحّینھ الممارسة، ومن ھنا غلبة القول على الفعل
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بنظریة التلفظ ونظریة  polyphonieاقترن مفھوم تعدد األصوات  
ج التي أسسھا دیكرو، ویعود أصل المفھوم إلى میخائیل باختین عند الحجا

وأشارت الناقدة والباحثة . تأسیسھ للحواریة في كتابھ شعریة دوستویفسكي
ھذا المفھوم في حدیثھا عن تلك المجموعة من  ىالبلغاریة جولیا كرستیفا إل

المتكلم  العالقات التي یقیمھا النص مع النصوص األخرى، والتي یصیر فیھا
  .متعددا، ویتجلى ذلك في التناص

إن العدید من والتراكیب النحویة [  :وفي تعریفھ للمصطلح، یقول نولكھ
ویكمن الھدف األسمى من نظریة تعدد  ...تضع في الواجھة بنى متعددة األصوات

األصوات في كونھا تسمح بتجسید وإظھار العالقات المحددة بین شكل الملفوظ 
  *.]وتأویلھ
لتأویل إذن ھو المجال الذي تتجلى فیھ ظاھرة تعدد األصوات، و ھو ما فا

و  ةیفسر تطور ھذا المفھوم واتساعھ لیشمل، إلى جانب الدراسات اللسانی
النقدیة، التي وظفتھ لتجسید العالقة الضمنیة بین المؤلف وشخوصھ و األصوات 

أو الكتاب، دون المجھولة التي تعمل على التصریح بأشیاء، على لسان المؤلف 
  ...اإلعالن عن نفسھا، الدراسات التي تتناول اإلعالم المكتوب واإلشھار

المتكلم : لتوضیح ذلك یمیز دیكرو بین ھیأتین منتجتین للخطاب 
المتكلم ھو المسؤول األول عن القول المتلفظ بھ، إنھ . والمتحدث أو المتحدثین

مثال . و متحدثین من ورائھالملفوظ تشیر إلى وجود متحدث أ يیترك آثارا ف
إن المتكلم في ھذه . التي ترد على زجاجة العصیر] أشرب باردا[ عبارة: ذلك

                                                
*- H.NØLKE : Le regard du locuteur, Paris, KIME, 1993, P220.   
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الذي تشیر إلیھ صیغة الفعل المضارع، أما المتحدث أو  "أنا"العبارة ھو الضمیر 
قد یكون مخترع العصیر أو مخترعیھ، وقد یكون صانعھ أو فأو المتحدثون 

  ...مسوقیھصانعیھ، وقد یكون مسوقھ أو 

ظاھرة تعدد األصوات في قصص القاص الجزائري عبد القادر بن  فیھاما ھي الصور التي تتجلى : ومن ھنا نتساءل
  سالم، وما وظیفة ذلك؟

إن من یقرأ قصص عبد القادر بن سالم سیدھش منذ البدایة بالكم الكبیر 
اصا آخرین من األصوات التي تتداخل بطریقة تناغمیة یشعر فیھا القارئ أن أشخ

یرغبون في مخاطبتھ، ھذه األصوات وإن تناصت أحیانا مع خطاب القاص، فإنھا 
تشكل في حقیقة األمر المنابع الفكریة والمعرفیة التي اغترف منھا ھذا األخیر، 
والتي شكلت الخلفیة المعرفیة للقصص، فیشعر القارئ في بعض األحیان أن ھذه 

اب عبد القادر بن سالم، فتختفي األصوات تحاول أن تقحم نفسھا في خط
شخصیتھ لفترة ثم تعود للظھور من جدید، وكأنھ یتعمد ذلك لیعطي الفرصة لھذه 
األصوات لتعبر عما یختلج في نفوسھا و لتكون بمثابة لسان حال األفراد 

  .والجماعات، لتدلي بدلوھا فیما آلت إلیھ أحوال الناس من فساد
ألصوات في قصص عبد القادر بن سالم إن ھذا التدخل المستمر لمختلف ا

جعلنا نصول ونجول بین مختلف النصوص في جو مفعم بالجمال واالتساع 
  .المعرفي من جھة، ومن الحزن والتشاؤم من جھة أخرى

  :التساؤل
یعد السؤال عند عبد القادر بن سالم نمطا خطابیا بالغ األھمیة بسبب ما 

خاص یبدو لنا للوھلة األولى أن مصدرھا تحملھ ھذه األسئلة من آثار تبلیغیة ألش
الشخصیات أحیانا والكاتب أحیانا أخرى، إال أنھ إذا أمعنا النظر فیھا تبین لنا أنھا 

  .آثار ألشخاص واقعیین تعیشون في الواقع، تؤثرون خطابیا ویتأثرون
یطرح الكاتب مجموعة من التساؤالت في العدید من قصصھ، وبصفة 

والفرح األبیض، وھي أسئلة لو أمعنا النظر فیھا في الصمت والجدار : خاصة
ظل السیاق الذي وردت فیھ، لوجدنا أنھا أسئلة ألشخاص آخرین، یشعر فیھا 

کیف یمکن ] الصمت والجراح[إن السؤال الوجودي في قصة .الكاتب بآالمھم وحیرتھم
ا؟ ت الدنی لحظا ن یعیش من  والذي جاء على لسان الشخصیة التي  کیف یمکن لإلنسان أ

أن عجز عن الحركة، قد ال یشكل  دھد أباھا طریح الفراش بعالشخصیة التي تشا
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في رأینا إال رأي الكاتب ورأي األشخاص الذین یعانون مثلھ قذارة الزمن 
  .والناس

بیني وبینك أیھا الزمن مسافة تتسع أو تضیق، لي فیھا مد وجزر  :یقول في مكان آخر من القصة
  16ص...المیتة من عمري المتثائب على أرائك الخوف األزلي وحمائم موسومة ببیاض اإلشراق و سواد الدقائق

للشخصیۀ قد نتساءل على من یعود ضمیر المتكلم أنا في ھذه القصة، أھي 
  .كما یسمیھا ھو، أم لشخصیات واقعیة الورقیۀ

لقد شكلت مقدمة الكتاب مفتاحا لفھم بعض األلغاز التي احتوتھا بعض 
وفي غیرھا، ] الصمت والجراح[ذه القصةإن التساؤالت الواردة في ھ: القصص

والتي صیغ بعضھا على شكل مناجاة، قد نجد لھا أجوبة في ھذه المقدمة، وھو 
الشخصیات الواردة في ھذه المجموعة شخصیات من ورق، ولكنھا تحمل عمق المرحلة : ما دل علیھ مضمون المقدمة

..یة والنفاق و التمسح بالدینوتحاور معادالت الواقع الذي یصعب التمییز فیھا بین الوطن   5ص.

ومن ھنا یصعب إسناد ھذه التساؤالت إلى الكاتب ذاتھ أو إلى شخص 
  .آخر، إنھا تساؤالت لمجموعة من الذوات تشترك في المعاناة نفسھا

  .استحضار الشخصیات التاریخیة والواقعیة والخیالیة
ادر بن أشرنا فیما سبق إلى الطابع الموسوعي الذي ساد قصص عبد الق

سالم، إذ تمتزج خطاباتھ بخطابات وأصوات أخرى، تتغلب علیھ أحیانا بفرض 
  .ذواتھا علیھ كما وجدت أحیانا، وبتحویره لھا أحیانا أخرى

، ھي عبارة مشھورة ]ثرثرة نائب[إن العبارة التي افتتح بھا الكاتب قصة 
 ي، وھلشخصیة من أشھر شخصیات الكاتب المسرحي اإلنجلیزي ویلیام شكسبیر

، وقد أسندت في القصة ]كن أو ال تكون[شخصیة ھاملت في قولتھ المشھورة
  .للنائب االنتھازي، الذي ظل یرددھا كلما خاطب شخصا بھاتفھ النقال

والمالحظ أن استخدام المزدوجات تجلى بوضوح في ھذه القصة، وھو ما 
یاتھ، كما الكاتب في عدم تحمل مسئولیتھ فیما قالتھ شخص- یعكس رغبة المتكلم

، من جھة، ونقلھ بأمانة ]مریبا، الغریین، المطنح[ھو ظاھر في التعبیرات التالیة 
  . كالم النائب من جھة أخرى
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وقد جاءت عبارتان من أشھر ما حفظتھ الذاكرة عن الشاعر امرئ القیس 
 ...نةأسدل باقي اللیل ستائره على المدی]: الفرح األبیض[أثناء مناجاتھ للیل، بقولھ في قصة 

  :وھو نقل، مع بعض التحویر، للبیت الشعري
  ولیل كموج البحر أرخى سدولھ    علي بأنواع الھموم لیبتلي

، والتي تعارض قولة ]الضرب في الصفر[أو العبارة التي جاءت في قصة 
الیوم خمر وغدا أمر، : أبیھ لقالھا أثناء بلوغھ خبر قت يالشاعر المشھورة، الت

  .أمرالیوم شر وغدا : وھي
صوات بعض رجال الصحافة والسیاسة  ألنجد في مكان آخر تداخال

المطنح الجزائریة أثناء تناولھم بعض القضایا السیاسیة واالجتماعیة، من ذلك كلمة 
التي تحیل على الكلمة التي استخدمھا أحد رجال ] ثرثرة نائب[ في قصة

وعي السیاسي، وقد السیاسة الجزائریین لنعت بعض المنتخبین الجزائریین بالال
  .الغاشيتناولتھا الصحف بالتعقیب لفترة، وھي كلمة 

التي تحیل على األحداث الدامیة التي عاشتھا العشریة السوداء وھناك عبارة 
  .الجزائر منذ بدایة التسعینیات

 اوھناك األسلوب الذي كان وال یزال توصف بھ الوضعیة التي آلت إلیھ
لى ذلك الكیفیة التي كانت الصحف ووسائل وضعیة المثقف الجزائري، أضف إ
  .األعالم الجزائریة تقدم بھا المثقف

، ویبدو ذلك جلیا ]ثالثیة لزمن الشوك والعراء[ وقد حضر ذلك في قصة
  :في ھذا الحوار

  نطق أحدنا مكسرا الصمت 
 المسكین لقد أفرغوه من كل شيء  -
  أضاف الثاني 
 كل شيء نھایةھذا قدره وقدر الكثیر من أمثالھ، ولكن ل  -
 أي نھایة یا رجل وقد أضحى كما ترى شبھ میت؟  -
 .الموت أھون لھ من أن یعیش على ھذه الحال  -
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  رد ثالث
ص .صحیح، لكن ال تنسى أن الموت بإذن اهللا، ولكن صورتھ ھذه ستبقى وصمة عار للذین أوصلوه إلى ھذا النفق  -

 31- 30ص
المثقفین والصحفیین یعكس ھذا الحوار نظرة عبد القادر بن سالم وبقیة 

ورجال السیاسة لھذه الفئة المقھورة من المجتمع في ظل التحوالت الجذریة 
  . للنظام العالمي الجدید

  :یتجلى تذمر ھذا المثقف بحدة في ھذا المقطع من القصة

قاطع حوارنا مرة أخرى، جلس القرفصاء قبالتنا وكأنھ یرید أن یقول شیئا ذا أھمیة، سلم علینا من جدید، …    
أخرج من محفظتھ الجلدیة التي صارت بائسة بفعل الشمس أوراقا كثیرة، وصرخ في وجوھنا بأن ...لم نستغرب ذلك، ذكرنا بأسمائنا

. نقرأھا   31ص...].وقف، فرك عینیھ وشرع یتبول علیھا. ن العراق وفرنساكانت شھادات كثیرة تحصل علیھا م..

، وأبي جھل ]حكایات المدینة[وقد كان للحالج وللسندباد حضور في قصة 
، حیث لقي فیھا نفس المصیر الذي لقیھ منذ ]أبو جھل یبعث من جدید[في قصة 

حضر فیھا أیضا علي بن أبي طالب والحجاج بن یوسف و . أربع عشرة قرنا
  .میداني ورضا حوحوال

وقد حضرت أیضا عبارة رددتھا كتب التاریخ والسیاسة بعد سقوط الحكم 
في ] مات الملك یحیا الملك[  :الملكي الفرنسي، وھي عبارة تستخدم للسخریة

  ].الضرب في الصفر[قصة
  األمثال الشعبیة

 micro genre du discoursیشكل المثل الشعبي نوعا خطابیا مصغرا
  طار یمیز منقونو في تحلیلھ لألمثال بین المتلفظ وفي ھذا اإل

l’énonciateur والمثبتl’asserteur . فالمثبت ھو ذلك الشخص الذي حینما
یتلفظ بمثل معین، یكون قد وضع إثباتا یعتبره مشروعا من قبل كیان غیر محدد 

، إنھ یقدم قولھ ذلك بمثابة صدى لعدد غیر منتھ ]حكمة وعبقریة الشعوب[ھو 
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بالمثبت،  -الذي یعتبر مصدر المثل –ویندمج الالفظ  .1السابقة تن المتلفظام
  .فھذا األخیر ھو المسؤول عن محتواه

انطالقا من ھذه المالحظة، یعتبر استعمال المثل الشعبي ظاھرة متعددة 
فنجده في . األصوات، و قد نالحظ ذلك بوضوح في قصص عبد القادر بن سالم

یستعمل مقولة كان المرحوم أبوه یرددھا على مسمع ]  أحالم آخر اللیل[ قصة 
بمعنى جنس [ ، والمقصود بھا أن الرجل ]تراس شبال سالح ما ھو شالرجل اللي ما ھو: [ منھ

الذي ال یحمل سالحا بین یدیھ ال یمكن اعتباره ] الرجل، وھو یقابل جنس المرأة
  ].بمعنى الشجاعة و المروءة[رجال 

مقصود بھذا الرجل المنعدم المروءة ؟ ومن ھو ھنا نتساءل من ھو ال 
المسؤول عن ھذه المقولة في ھذا السیاق أھو األب ؟ أم عبد القادر بن سالم ؟ 

  ؟من المقصود بھذا االستعمال للمثل
كل ھذه التساؤالت تعكس بوضوح الطابع المتعدد الصوتي للمثل عند عبد 

  .القادر بن سالم
جاء على لسان أحد كبار سحرة الحي ھذه الظاھرة نجدھا أیضا في ما 

والتي تعني تماما ما جاء في المثل  ]القرد الشارف ما یتربى [ الذي یقطنھ أبو جھل 
] أبو جھل یبعث من جدید [ ،  في قصة ]من شب على شيء شاب علیھ[ المثل العربي القدیم 

حین رأى أبو جھل في حلمھ أن مخلوقا یشبھ البھیم قد وضع ] یبعث من جدید 
، وذلك ءرمل وضربھ بعنف على مؤخرتھ كاألتان الجرباعلى ظھره أكیاسا من 

حینما انتھى من قراءة الفصل األخیر من رسالة الغفران، ھنا أیضا نتساءل عمن 
؟ وھل یعد كبیر سحرة الحي مسؤوال عن المقولة، علما أن القرد الشارفھو ھذا 

. أن الكاتب قد اعترف منذ البدایة أن شخصیات قصصھ ھي شخصیات من ورق
الي قد یكون ھو المسؤول عن المثل، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى قد بالت

یوحي سرده لھذین المثلین في مزدوجتین على أنھ قد یتبرأ مما أورده من أمثال 
وأقوال مأثورة، ألنھ ھناك من یرى أن استخدام األمثال في مجال السخریة یوحي 

ارة إلیھا دون أن یتبنى إلى أن الكاتب یشیر إلى رفضھ وعدم تبنیھ لھا، أو اإلش
 .1محتواھا، وھو ما یجعل محتواھا عسیر التأویل

                                                
1 – D.Maingueneau (1999) : l’énonciation en linguistique Française, paris, 
Hachette,p146 
1 – D. Maingueneau (1998 ): Analyser les textes de communication, Paris, 
Dunod, p158. 
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 حضور الخطاب القرآني والنبوي  
إن حضور الخطاب القرآني في قصص عبد القادر بن سالم یكاد یشمل جل 
النصوص، وھو بذلك، وبعد استحضاره لعبقریة الشعوب واستنطاقھ لھا دون 

قریة إلى عبقریة أكبر وأكثر تأثیرا على جدوى، ھا ھو یختار تجاوز ھذه العب
العقل و العاطفة والروح، وھو القول المقدس الذي أثبت منذ األزل قدرتھ على 

  . والتأثیر في النفوس اإلقناع
یحاول الكاتب أن یضفي روح الجدیة والحقیقة المطلقة على خطابھ، 

سح بالدین ویسعى إلى تذكیر ھؤالء الذین وصفھم في المقدمة بالنفاق والتم
فكان من حین آلخر یستخدم . بمصیرھم السوداوي... وانعدام روح الوطنیة فیھم

في القرآن الكریم وھي الترغیب في مثل  *أحد األسالیب المشھورة في اإلقناع
..ھذه األمثلة . . نھر العسل والشراب :  . أو .. . الفرح [ في قصة  ...جنات الفردوس.

. وھو عنوان قصة من قصصھ، أو ]  زقومشجرة ال[ أو الترھیب في] الفرح والموت ..
. أو  .   ].الضرب في الصفر[ في  ...أعجاز نخل خاویة .

إال أن استحضار قصة أھل الكھف في أكثر من قصة من قصص 
  .المجموعة یبدو موحیا في قصتین

كانوا ]: أبراج[ یتجلى االستخدام األول في قولھ في الفقرة األخیرة من قصة 
. باألرقم وبطول السجادات وبالسجادات الفاخرة ثالثة، صاروا أربعة، كفروا لعنوا زمنا لقنوا فیھ العوام كیف تكون فیھ ..

. ثم ندموا على الفتاوى و الدعاوى والجلوس القرفصاء. العبادات   28ص...كانوا یذكرون ذلك شریطا عابرا مر بحیاتھم..

إن ھذا المقطع، وإن كان ال یحیل مباشرة على النص الذي جاءت علیھ 
قصة أھل الكھف في القرآن الكریم، فإنھ یشیر إلى الحوار الذي جرى بین 
الفتیان الثالثة في الكھف، وھم أربعة بمعیة كلبھم، الذي شاركھم طول السفر 

إال أننا الحظنا أثرا لتوفیق الحكیم الذي جعل ھؤالء الفتیان . عبر الزمن
في مسرحیتھ أھل یتحاورون ویسردون ما حدث لھم قبل تواجدھم في الكھف، 

  .الكھف

                                                
 .فاإلقناع يتم بمخاطبة العقل أو بمخاطبة النفس -*
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یعود أھل الكھف من جدید، وقد صرح بھم عبد ] حكایات المدینة [ وفي 
نام السجناء على إیقاعاتھا نوما عمیقا لم یعرفوه في حیاتھم، شعروا براحة كراحة أھل : القادر بن سالم بقولھ

. الكھف، كلھم حلموا رؤیة واحدة رأوھا   48ص.قصة واحدة..

فقد قل حضوره في قصص الكاتب مقارنة بالخطاب  أما الحدیث النبوي
الفرح األبیض [ في قصة  أضغاث أحالمالقرآني، إذ یبدو في بعض العبارات القلیلة مثل 

ویظھر ھذا بمثابة تأكید لمقولة ] حكایات المدینة [ في قصة غثاء كغثاء السیل أو ] 
وھي أمة صارت  التي یباھي فیھا بأمتھ أمام األمم األخرى،] صلعم [ الرسول 

. غثاء كغثاء السیل، استرجل فیھا أصحاب الحلق والدجالون، فھم  . قوم تسیدوا على .
البطون و إشباع  ءرفضھم التاریخ حین سجل أسماءھم على آبار القاذورات، كان ھمھم مل...عشیرتھم، فكانوا غثاء كغثاء السیل

. الرغبة دوما كالتماسیح ولما انتھى زمن الربیع وجدوا أنفسھن عرایا كقردة  نسوا الوعود واألصدقاء، فكانت أفواھھم مفتوحة..
  49ص.األمازون

  :خاتـمة
تشكل نصوص عبد القادر بن سالم سمفونیة تداخلت فیھا أصوات متعددة 
ومتباینة، امتزج فیھا الواقع بالخیال والمقدس بالمدنس والتشاؤم بالتفاؤل 

  ...والسیاسة باألدب
وال بعض رجاالت األدب العظماء أمثال شكسبیر فقد تداخلت أقوالھ بأق

وأبي العالء المعري، وببعض مقوالت بعض السیاسیین واإلعالمیین، فكان ینقل 
لنا أحیانا تساؤالت یطرحھا الجزائري على نفسھ لفھم مصیره في ظل الضباب 

. الذي یسود الجزائر والعالم العربي، تنم عن نفوس حائرة و متألمة ومتشائمة
یناجى أحیانا السندباد وامرئ القیس وأبا جھل والحجاج بن یوسف وعلي فكان 

وینقل العبقریة الشعبیة والكالم ... بن أبي طالب والمیداني ورضا حوحو
  .المتداول بین رجال السیاسة واإلعالم وبین عامة الناس من جھة أخرى
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وما استحضاره لخطاب اهللا عز وجل ورسولھ الكریم إال لیضفي على 
بھ مسحة الجدیة، ویدق ناقوس الخطر من أجل أن یستعید القارئ العربي خطا

  .رشده و یخرج من الكھف الذي أوقع نفسھ فیھ
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وقد تأثرت . جاءت نظریات القراءة ومن بینھا الھرمیوطیقا للكشف عن المعنى
* إدموندھوسول"ي الشھیر ـوف األلمانـــبالمنھج الفینومینولوجي الذي أرسى دعائمھ الفیلس

(Edmund Musserl)  الذي یعّد من بین أكثر المعاصرین الذین اھتموا بمسألة
  .الموضوعیة في العلوم اإلنسانیة

تؤكد الفینومینولوجیا وكذا الھرمنیوطیقا أنھ ال یمكن دراسة اإلنسان بنفس 
الوقائع الفیزیائیة " نفسّر"فنحن . الطرق التي تستخدم لتحلیل الظواھر المادیة

فالمعرفة في العلوم . اإلنسانیة الوقائع" فھم"بینما ال نستطیع إال أن نحاول  والكیمیائیة،
الطبیعیة معرفة خارجیة تجریبیة كمّیة، على حین أن الفھم في العلوم اإلنسانیة داخلي 

  )1(.یرتبط ارتباطا مباشرا بالتعاطف الوجداني وبالمعاني
نیھ بالصفة العلمیة أو ما الذي نع: واألسئلة التي نطرحھا في ھذا المقام ھي

الموضوعیة في العلوم اإلنسانیة؟ ھل یمكن أن نقیم علما لإلنسان على أسس 
فینومینولوجیة، وفینومینولوجیة ھرمنیوطیقیة على وجھ الخصوص؟ ما ھي العالقة بین 

  الفینومینولوجیا والھرمنیوطیقا؟ كیف ارتبط كل منھما باآلخر وألي غرض تم ذلك؟
التعریف عرض النظریات المختلفة واآلراء المتنوعة للعدید من ال یھمنا في ھذا 

وال یھمنا أیضا التعریف بتاریخ الحركة . الكّتاب الذین كتبوا في ھذا الموضوع
الفینومینولوجیة على الرغم من أن العرض التاریخي یسمح لنا بفھم وإدراك 

وف نكتفي س. االختالفات األساسیة التي طرأت على أسس ومبادئ ھذه الحركة
بتوضیح جوھر الفینومینولوجیا في الحدود التي تسمح لنا بالحكم على إمكانیة قیام 

  .علم لإلنسان باالعتماد على أسس فینومینولوجیة ھرمنیوطیقیة
  
  :تحدید مصطلح الفینومینولوجیا - 1
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في  االشتقاقيلكي نفھم ما تعنیھ كلمة فینومینولوجیا، علینا أن نعود إلى أصلھا 
  :وعلى ھذا فھي تنقسم إلى قسمین. ید الیونانیةالتقال

 Phénomène: الظاھرة
   Logos: العلم

الدراسة "، ویقصد بذلك "علم الظواھر"وعلى ھذا فالفینومینولوجیا ھي 
  )2(". الوصفیة لمجموع الظواھر كما ھي في الزمان والمكان

  ما معنى الظاھرة؟ وما معنى الّلوغس؟
أما عند الیونانیین فھي  )3(ة ھي ما یظھر أو ما یتجّلىالظاھر": مارتن ھیدجر"یقول 

  )4(.تعني مجموع ما ھو معرض لضوء النھار أو ما یمكن جلبھ إلى النور
الحكم، : أما مصطلح العلم أو الّلوغس فقد ظھرت لھ عّدة ترجمات من أھمھا

ُیختصر  بقولھ ما بھ أرسطووقدیما عّرفھ . العقل، المفھوم، التعریف، األساس، العالقة
  )5(.الخطاب، وھو وسیلة أیضا لتجلیتھ عن السفسة واإلطناب

ویعني الّلوغس في الّلغة المعاصرة الكلمة، الخطاب، وأحیانا القضیة التي 
وتعدد المقابالت لكلمة الّلوغس لھ عالقة بطبیعة األشیاء أو . یعالجھا الخطاب

  .الموضوعات
تجھا المتكلم ویعّبر عنھا بجملة أو ویعني الّلوغس بعد ھذا وذاك الفكرة التي ین

  )6(.عبارة بغیة التواصل مع الغیر أو مع ذاتھ
فھي ". قراءة الظواھر"من خالل ما سبق نستنتج أن الفینومینولوجیا ھي 

تحدید لمنھج أو طریقة في الشرح والتحلیل، غیر أّن ھذا المنھج أو ھذه الطریقة التي 
رمة، ثابتة ومجردة، نطّبقھا بصورة عامة سنتحدث عنھا لیست تعبیرا عن قواعد صا

موضوع؛ المنھج الفینومینولوجي الذي سنتحدث عنھ لھ عالقة مباشرة مع على كّل 
  .الموضوع

إیقانا مّنا أّن المعرفة ال تعني إرجاع : مؤسس ھذا العلم" إدموند ھوسرل"یقول 
. أنھا لیست بنیة الشيء أو رّده إلى عناصره األولى، وأنھا لیست تعمیقا للتجربة، كما
  )7(. وبالتالي لم نعد نبحث في الفلسفة عن النظام، ولكّننا نبحث عن الحیاة

یحاول العلم الذي یسمیھ ھوسرل الفینومینولوجیا، تحدید المسائل الفلسفیة 
القدیمة، مسائل الحیاة والوجود، مسائل المعرفة الحدشیة الشعوریة، وأخیرا مسائل 

  .اإلنسان في العالم
نومینولوجیا التي نحن بصددھا ھي تلك الفلسفة التي تثیر األسئلة حول الفی

". الكائن كینونة"أو " كینونة الموجود"إنھا تھدف إلى إظھار . معنى العالم، ومعنى الكائن في العالم
  )8(.علم الوجود–باألنطلوجیا  -علم الظواھر–من ھنا یأتي ربط الفینومینولوجیا 
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كینونة الكائن، وبما أن األنطلوجیا تھتم بعلم الوجود، الفینومینولوجیا ھي علم 
وعلى ھذا فإن  )9(.أي أّنھا تھتم أیضا بكینونة الكائن، فكّل فینومینولوجیا ھي أنطلوجیا

والمقصود بالكائن من وجھة نظر . موضوع الفینومینولوجیا األنطلوجیة ھو الكائن
وألن الكائن ال یظھر . الكینونةأو  Dasien الدازاینالذي یمنحھ اسم " اإلنسان" "ھیدجر"

وھذا المنھج ھو المنھج . ألول وھلة، فنحن نحتاج إلى طریقة أو منھج للكشف عنھ
  .من ھنا یمكن القول إّن الفلسفة تتفّتح على نوع من المیتافیزیقا. )10(الفینومینولوجي

إذا كان األمر كذلك، فھل معنى ذلك أن الفینومینولوجیا ترفض كّل تفكیر 
مع الموضوعیة كما  موضوعي یتعلق بالعلوم اإلنسانیة؟ ھل تتعارض المیتافیزیقا

  یراھا أصحاب ھذا االتجاه؟
یرى ھؤالء أّن المیتافیزیقا ال تتعارض بالضرورة مع مسألة الموضوعیة في 
العلوم اإلنسانیة، ذلك أنھ بإمكان الموضوعیة أن تتخذ أشكاال وأبعادا مختلفة عما 

  كیف ذلك؟. اب النزعة العلمیةیراھا علیھ أصح
یؤكد أصحاب االتجاه الفینومینولوجي على ضرورة التمییز بین العلوم الروحیة 

والعلوم الطبیعیة، ویحرصون على إبراز نوعیة وخصوصیة الظاھرة  -اإلنسانیة–
فالظاھرة كما یوّضح ھؤالء ھي ما ندركھ عن طریق الرؤیة، ھذه الرؤیة . اإلنسانیة

تبعا لما لدینا عنھا من  -الظواھر–إننا نتعامل مع األشیاء . أو خبرات ھي نتاج خبرة
أفكار، بید أّن أفكارنا لیست إال تكوینات عقلیة كّوناھا بعد اختیار عناصرھا، فھي 

  .مؤسسة على خبرة جزئیة باألشیاء
ھذه الخبرة تكون مصبوغة بتاریخنا وظروفنا ومرمانا، فأنا على سبیل المثال 

تسمح لي بأن أدخل معھ  -الموضوع ھنا بمعنى الظاھرة –عن موضوع ما  أمتلك خبرة
حینئذ تبدأ الظواھر المختلفة لذلك الموضوع في الظھور والتجلي عبر صور . في حوار

من ھنا نفھم المعنى الیوناني لكلمة ظاھرة باعتبارھا ما یظھر أو ما . وأشكال شّتى
  .یتجّلى

أمامي وبإمكاني أن أدخل معھا في حاضرة  لیست الظاھرة شیئا في ذاتھ، بل ھي
 Le retour الرجوع إلى األشیاء ذاتھاالشھیر " ھوسرل"اتصال مباشر، وھذا ھو معنى قول 

aux choses-mêmes  . عندما تدخل الذات العارفة في عالقة مع الظاھرة وانطالقا
دئذ نقول عن عن. من ذلك المعنى تلج الذات إلى معان أخرى متخفیة في حنایا الظاھرة

  )11(. عن نفسھا؛ تفصح عن نفسھا بقدر ما نزیح عنھا الغطاء" تفصح"تلك الظاھرة أنھا 

ال * ھنا نستنتج أن معرفة الظواھر في أساسھا معرفة حدسیةمن 
إننا ندركھا من خالل . یمكن البرھنة علیھا ألنھا ُتْعطى لنا بصورة بدیھیة

  .االتصال المباشر
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 -الباحث أو المفّسر–بین الذات العارفة صحیح أّن ھناك تداخال 
وموضوع البحث في العلوم اإلنسانیة، إال أّن ھذا ال یمنع من قیام 

فالذات كما یراھا العالم الفینومینولوجي تتمّیز بالوعي . مشروعیة علمیة
ھذه . وبالقصد الذي یھدف إلة معنى معّین منظورا إلیھ من زاویة معّینة

اللھا الباحث إلى موضوع بحثھ تتّسم بقدر من الوضعیة التي ینظر من خ
الموضوعیة، ذلك أن اإلنسان كائن تاریخي، یحیا في إطار معّین وال یمكنھ 

والوضعیة التأویلیة تلعب دورا كبیرا في تحدید . الخروج عن ھذا اإلطار
  .وجھة نظر الباحث

ویلي للباحث أو المفّسر أھناك أیضا األفق التاریخي أو األفق الت
لذي یلعب دورا كبیرا في تحدید المسافة بینھ وبین موضوعھ، مما یسمح وا

كّل مّرة تسمح لھ . لھ بالنظر إلى موضوع بحثھ في كّل مّرة على نحو جدید
  .بتفسیر جدید ألنھا تتاج واقع مختلف ومستمر

إّن رؤیتھ لألشیاء تتغّیر كّلما تغّیر أفقھ التاریخي الذي یحیا فیھ، مما 
  .ساب خبرات جدیدة، وھذا ما یكسبھ نوعا من الموضوعیةیسمح لھ باكت

یؤكد أصحاب ھذا االتجاه أنھ توجد موضوعیة مطلقة في أي مجال 
من مجاالت العلوم اإلنسانیة، سواء كان ذلك في االقتصاد أم التاریخ أم 

یحتمل دالالت مختلفة ومتعددة،  -على سبیل المثال–فالنص األدبي . األدب
ھناك . المفّسر من زاویة معّینة ظھر لھ على نحو جدیدكّلما نظر إلیھ 

ماذا یفعل . احتماالت متعددة للمعنى دون أن یكون أیا منھا المعنى الصحیح
؟ سیقوم -ولیكن عالم النص مثال-المفّسر أمام خصوبة العالم وكثافتھ؟ 

یالئم الوضعیة التي ھو بصددھا دون أن ) Choix(بنوع من االختیار 
  .ى أنھ التأویل الحقیقي النھائي والوحیدیتشبث بھ عل

  :تحدید مصطلح الھرمنیوطیقا - 2
الذي اكتشف الّلغة ) Hermès" (ھرمس"الھرمنیوطیقا نسبة إلى 

. والكتابة، فزّود البشر بالوسیلة التي أعانتھم على فھم المعنى وتوصیلھ
)12(  

وُیقصد   herméوكلمة الھرمنیوطیقا مشتقة من الكلمة الیونانیة 
: وقد اسُتمدَّْت من ھذه الكلمة كلمات أخرى ھي. القول، التعبیر، التأویل، التفسیربھا، 
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وكلمة  Hermenente المفسِّرو Hermens المعلن: كلمات أخرى ھي
Hermenotikos  و  التأویليتعنيHerménotiké فن التأویل، تعني.  

 القدرةتعني  Herméneiaوكلمة . القول، الكالمولعّل المعنى األصلي ھو 
  )13(. التفسیر على القدرة، تعبیرالعلى 

ومصطلح الھرنیوطیقا في أصولھ البعیدة مصطلح مدرسي، الھوتي  -
لنصوص قدیم یدل على العلم المنھجي الذي یھدف إلى عملیة التفسیر 
نصر یقول . الكتاب المقدس التي تتطلب فھما وإعماال للفكر من طرف القارئ

طلح قدیم بدأ استخدامھ في دوائر مصطلح الھرمنیوطیقا مص*: "حامد أبو زید
الدراسات الالھوتیة لیشیر إلى مجموعة القواعد والمعاییر التي یجب أن 

ویعود ِقَدَم . (...) -الكتاب المقدس  –یتبعھا المفّسر لفھم الّنص الدیني 
م ومازال مستمرا حتى  1654المصطلح للداللة على ھذا المعنى إلى سنة 

ارتبط المصطلح إذا، في نشأتھ بعلم تفسیر النصوص الدینیة   )14(" تنتیةالیوم في الدوائر البروتس
والرموز المقدسة، ثّم اتسع مدلولھ لیصبح علما عاما في الفھم، ومنھجا 

. -كالظواھر الفنیة واألدبیة. تفسیر ظواھر العلوم اإلنسانیة–في التفسیر 
ألعمال األدبیة، الھرمینوطیقا ھي فن تأویل ا" معرفا ھذا الفن * دلتايیقول 

  )15(". أما من الناحیة الفلسفیة فتعني فن فھم اإلنسان بصفتھ كائنا تاریخیا

الھرمنیوطیقا َسَعْت منذ بدایتھا األولى إلى أن "نستخلص من ھذا أن 
تنفذ إلى باطن الوجود والروح اإلنساني ومن ثّم لم تتوّرط في مفھوم 

" في عملیة تفسیرھا للنصوص الشكل أو البناء الّلغوي المنغلق على ذاتھ
حینما َخُلص إلى " نشأة الھرمنیوطیقا"في مؤلفھ " دلتاي"وھذا ما ذھب إلیھ  )16(

فن الفھم یتمركز حول بقایا الوجود اإلنساني المحفوظة في "القول بأن 
  ما الذي نستخلصھ من ھذا الكالم؟ )17(". الكتابة

الفھم، وتظھر لنا من أول وھلة یتبّین لنا أن الھرمنیوطیقا تعني 
  .فن القراءة الجیّدة، ولكّنھا فھي لیست فن التفكیر الجّید. فن الفھمباعتبارھا 
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تمتد الھرمنیوطیقا من النصوص المكتوبة إلى فن القول بصورة 
  .النصوص المكتوبةعامة، غیر أن الفھم یبلغ ذروتھ مع 

" مل اللّغةفن فھم ع"من ھذا المنطلق یتم تعریف الھرمنیوطیقا باعتبارھا 
حینما یقول إن " شالیر ماخر"التعریف یشبھ إلى حّد كبیر تعریف وھذا . )18(

فن الفھم الصحیح للخطاب الصادر عن اآلخرین "الھرمنیوطیقا ھي 
  )19(".وخصوصا الخطاب المكتوب

باختصار اعتبرت الھرمینوطیقا في البدایة منھجا في القراءة مؤسسا 
انتقلت إلى میادین أخرى كالفلسفة واألدب  على قواعد ومفاتیح، وحتى لما

  .بقیت دائما تبحث عن مفاتیح لحّل الرموز وشرحھا وتفسیرھا
  
  :العالقة بین الھرمنیوطبقا والفینومینولوجیا - 3

طبیعتھا؟ كیف  ما ھي العالقة بین الھرمنیوطیقا والفینومینولوجیا؟ ما
حدث ھذا المزج وھذه المقاربة یبنھما؟ ھذه المقاربة التي أثبتت فعالیتھا 

 !وخصوبتھا فیما بعد
ذكرنا في مرحلة سابقة أّن مھمة الفینومینولوجیا ھي إظھار كینونة 

تبحث الفینومینولوجیا في . الكائن؛ وھذا الكائن المقصود ھو اإلنسان
اریخیة في ماھیتھا، وما تصفھ یجد في ھذا تجربة اإلنسان؛ ھذه التجربة ت

  .التأریخ اإلنساني أساس إمكانیاتھ وأفق ظھوره
فتحت الفینومینولوجیا آفاقا واسعة أمام الفكر الفلسفي المعاصر لقد 

برز ھذا خاصة مع الفالسفة . لتعمق مشاكل اإلنسان ووجوده في العالم
ع تأمالتھم الفلسفیة، الوجود بین الذین جعلوا من الوجود اإلنساني موضو

فتراھم یقّررون منذ البدایة أننا ال نفھم الوجود إال عن طریق وجودنا أو 
  .في صمیم كینونتنا

وأعاد اكتشاف مصطلح الھرمنیوطیقا ألول " مارتن ھیدجر"وجاء 
وقد تزامن ذلك مع الفترة التي بدأ یكتب فیھا أولى  1923مرة سنة 

، بحیث وضع یده على )L'être et le temps( )20(" الوجود والزمان"صفحات 
أولى النقاط المشتركة بین الفینومینولوجیا والھرمنیوطیقا، أال وھي دراسة 

  .الوجود بما ھو موجودالوجود والحكم على 
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تؤكد الھرمنیوطیقا مدى ارتباط الذات بالوجود الذي ال یمكن بحال 
اإلنسان ووجوده في كالھما إذن، اھتم بمشكلة . من األحوال أن تستّقل عنھ

ومن ھنا جاءت مشروعیة إضافة الھرمنیوطیقا إلى . العالم
  .الفینومینولوجیا

الفینومینولوجیا والھرمینوطیقیة مدعّوة إلى أن تنقل خطاب الكائن 
ھو " ھرمس"فالحكیم . أو اإلنسان الذي ھو نفسھ ذو طبیعة ھرمنوطیقیة
ن الذي ُبعث أو ُوّجھ إلیھ الرسول الذي ینقل الخطاب إلى البشر، وھو الكائ

  .إنھ المؤوِّل والذات المؤوَّلة في نفس الوقت )21(الخطاب في اآلن ذاتھ
إّن مھمة الھرمنیوطیقي والفینومینولوجي واحدة من حیث أّن كالھما 

إنھ . یحاول إیضاح وبیان كینونة اإلنسان التي تمّثل كینونتھ ھو أیضا
  .المؤّول وموضوع التأویل في نفس الوقت

  ولكن كیف یفھم اإلنسان كینونتھ؟
یفھمھا من خالل مشروع قوامھ التفّتح على العالم یتّم من خالل 

  .الّلغة
ھذا . إن عملیة فھم اإلنسان لذاتھ تتّم من خالل قوة الكلمة، قوة الّلغة

  .الفھم ینبثق من خالل واقع معّین ووضعیة محددة
باطیة، فالمعنى ینشأ إن عملیة الفھم أو خلق المعنى لیست عملیة اعت

إننا نرید من المعرفة العلمیة . عندما تتضح العالقة التي تربطھا بالعالم
لكننا في مجال التأویل ، - سیطرة الذات على الموضوع–السیطرة والفائدة 

نبحث عن لقاء بین اإلنسان والعالم، لقاء قوامھ اإلصغاء والمشاركة 
جدیدا، لیس ھناك معنى مكتمال إال  والحوار یعني أّن ھناك احتماال. والحوار

من ھنا نصل إلى النقطة المشركة الثانیة التي تم من . لما قام الحوار
خاللھا اتصال الھرمنیوطیقا بالفینومینولوجیا والتحامھا بھا أال وھي فكرة 

  ".الكشف عن المعنى"
مشكلة المعنى على إطالقھ تمثل واحدة من أھم المشكالت الجوھریة 

  .على الفكر البشري إن لم تكن أكثر ھذه المشكالت جوھریةالمطروحة 
البحث عن معنى العالم، ومعنى األشیاء في العالم كان الشغل الشاغل 

میدان الفلسفة  -مسألة المعنى–للفلسفة، ثم بعد ذلك تجاوزت ھذه المسألة 
من الواجب علینا العودة  ":ھوسرل"یقول . إلى المیادین المعرفیة األخرى

ألشیاء نفسھا، أي من الواجب علینا أن نواجھ كّل مشكلة باعتبارھا إلى ا
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فلم یعد . منطلقتین من الدالالت التي تنطوي علیھا المسألة" مشكلة معنى"
األمر یتعلق بمعرفة ما إذا كان شيء ما موجودا أم ال، بل من الضروري 

ینطوي علیھ ھذا الشيء عندما نتساءل عن " معنى"أن نعرف أّي 
وعلى ھذا فالفلسفة الفینومینولوجیة ھي فلسفة البیان  )22("وجوده

 )23("إنھا ثورة اكتشاف مفھوم المعنى أو الداللة. "واإلیضاح والتنویر
مثلھا مثل الھرمنوطیقا التي تھدف أساسا إلى البحث في كیفیة المعنى 

  .وبروزه إلى حّیز الوجود
طیقا أن الظواھر لقد آمن كّل من علماء الفینومینولوجیا والھرمینو

إّنما تفھم من خالل البدیھة المباشرة، من خالل الرجوع إلى األشیاء ذاتھا 
دون إقحام أّي منھج خارجي، وركزوا بشكل كبیر على فعالیة الفرد القارئ 
أو المفّسر الذي یعیش الخبرة من الداخل في نوع من االندماج بالعمل 

  .والعمل وحده
  :لتأویل والتفسیر والنقدتداخل الھرمنیوطیقا مع ا - 4

إّن . وطیقا في أحیان كثیرة مع التأویل والتفسیر والنقدیتتداخل الھرمن
نظریة "أو بشكل أدق " فلسفة التأویل"الھرمنیوطیقا في ُعرف بعض االتجاھات ھي 

إّنھا . أو الداللة في قلب ھذه العملیة بحیث تضع فكرة المعنى )24(" التأویل
فھي تطرح أسئلة . الت الظاھرة والخفیة في النصوصتؤّول المعاني والدال

ما ھو ھذا المعنى؟ ما مؤداه؟ وما ھو مضمونھ؟ وكیف یمكن : من قبیل
  استنطاقھ؟

في إطار التفسیر الدیني، أو  في القراءة" منھجا"لقد اعتبرت الھرمنیوطیقا 
بعد  تأویل النصوص المقدّسة، ثملنقل أّنھا العلم الذي یھتم بقواعد التأویل، 

ذلك اتسع مدلول ھذا المصطلح إلى مجاالت أرحب وأوسع فأصبحت تمّثل 
من ھنا جاءت إمكانیة تطبیق . النظریة المنھجیة لكل أنواع التأویل

الھرمنیوطیقا ھي علم التأویل، وإذا شئنا أن نمنحھا تعریفا عاما وشامال 
 Saint(ویرى سانت أوغستین  )25(". قلنا أّنھا نظریة تأویل النصوص

Augustin (أّنھا تعني علم قواعد التأویل.)إّنھا تمنح المفّسر اآللیات  )26
الضروریة الكتشاف المعاني الخبیئة والمبھمة في النصوص، فھي تباشر 

  .عملھا انطالقا من الصعوبات الموجودة داخل الّنص
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للكلمات المتقاربة والمتباعدة،  -الداللي–إن التحلیل السیمانطیقي 
ة اللغة عبر مختلف أطوارھا التاریخیة، كّل ھذا یدخل في إطار وكذا دراس

  .عمل الھرمینوطیقا
إن كل خطاب دال ھو ھومنیوطیقا، ھو تأویل، ألنھ یقول شيء ما 

علم التأویل العام "من ھذا المنطق تصبح الھرمنیوطیقا . عن موضوع ما
السابقة وتتّضح الھرمنیوطیقا من خالل تجدیدھا للمعاني  )27(".للدالالت

  .وإعادة تشكیلھا وصیاغتھا في ثوب جدید
ھذا ما یقّر بھ أیضا  )28(.كّل ھرمنیوطیقا ھي تأویل لتأویل سابق

. ، حینما أكد أن المفھومین متقاربین جدا)Mircea Eliade(میریسیا إلیاد 
من . ذلك أّن عملیة حل وفك الرموز ألي نص، یقتضي تاویل ھذه الرموز

مینوطیقا التي تتمثل في إقامة مبادئ مشروعة ھنا تتضح أھمیة الھر
للتأویل، غیر أّن اكتشاف ھذه المبادئ ھو العقبة األساسیة التي تواجھ 

  .الھرمنیوطیقا
، بل ھناك من یرى أّن كّل ھومینوطیقا التأویل والتفسیرھناك عالقة وطیدة بین 

  )29(.ھي تفسیر، ھي شرح للمعاني الموجودة داخل النصوص
نیوطیقا بمبادئ وقواعد التأویل، إنھا علم التأویل، بینما یمثل تھتم الھرم

  .التفسیر التطبیق الفعلي لھذه القواعد على النصوص
تطرح الھرمنیوطیقا قضیة التفسیر، ولكن ماذا نفّسر؟ وما ھو موضوع 

  التفسیر؟
نفّسرھا انطالقا من أفق المفّسر . إننا نفّسر وضعیات ھومنیوطیقیة

لوضعیة التأویلیة التي یكون علیھا انطالقا من السیاق الذي الراھن، وبحسب ا
إذن، التفسیر یرتبط بالوضع اآلني لألحداث، وبالوضعیة الراھنة . وردت فیھ

  .للمفسر، لذا فھو یتغّیر ویتجدد كلما تغّیرت وتجددت الوقائع
، فكّل ھرمنیوطیقا وكّل تأویل ھما النقد األدبيتتداخل الھرمنیوطیقا أیضا مع 

كل نقد ھو تأویل، إذ غالبا ما یعرف النقد على أنھ شرح . شكا من أشكال النقد
أّن الھرمنیوطیقا تشمل النحو ) F. Schlegel( فردیریك شلغیلیرى . وتأویل للنصوص
ونفس الفكرة نجدھا . ھذه المواد مطالبة بأن تتعاون فیما بینھا. والنقد والشعریة

القراءة وفن الفھم مطالبان بأن یتعاونا  الذي یؤكد بأن فن" شالیر ماخر"عند 
بھذه الطریقة تصبح الھرمنیوطیقا شكال ومنھجا من مناھج النقد  )30(ویتعاضدا

  .األدبي
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  :مقدمة منھجیة - 1
تمثل الفنون القولیة الشعبیة بمختلف أنماطھا عدسة اجتماعیة مقعرة 

  .الت متغایرة، متباینة، معقدة، في إطار أنظمة اجتماعیة معقدة أیضاِلمعان ودال
نسعى في ھذه المحاولة إلى النفاذ إلى أعماق األلفاظ بھدف استجالء 
المعنى الخفي، مرورا بجسر آلیات السیمیائیة التأویلیة التي ترمي إلى استقصاء 

إلى إبراز البنى  الحركة البنائیة، بحثا عن السیاقات الغائبة عنھا، للوصول
العمیقة المحوریة التي تتضمنھا األمثال واأللغاز، إلظھار دورھا في تحدید ثقافة 

العالئق التي تنظم ھذه التراكیب بعیدة طنیة، وذلك عن طریق تفجیر مجموع و
إّن المفردات رموز : ((یقول السّكاكي. عن المنحى االنطباعي الذي لم یعد ینفع

ال ینفي وجود فوارق صوتیة في مفردات الحروف التي على معانیھا، وإن ھذا 
  .)1())تختص بھا

تعد صفة اللفظ بمدلولھ صفة من الصفات الممیزة لحقل العالمات التي 
لھا طبائع البناء التركیبي لمدلول اللفظ وما ینجر عنھ من إشارات وعالمات 

ظي، ذلك أن سیمیائیة تندرج ھي األخرى لتمحور العناصر التكوینیة للبناء اللف
الكلمة المفردة إما أن یكون معناھا مستقال بالمفھومیة بشكل ال یحتاج في فھم 

  .معناھا اإلفرادي إلى غیرھا أو ال یكون كذلك
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كما أننا نستعین ھنا بالسیمیوطیقا التي تتناول المستوى البراجماتي 
ق من حیث فاعلیة العالمة وتوظیفھا في الحیاة العملیة، عن طری) النفعي(

دراسة حیاة العالمات داخل الحیاة االجتماعیة، كون اللغة تحمل وظیفة إیصالیة 
  .وأخرى ترمیزیة

یرى شارل موریس أن العالقة بین اإلشارة والمجموعة االجتماعیة 
تتمثل في عالقة وظیفیة وداللیة، أّما العالقة بین اإلشارات على اختالف أنواعھا 

  .التركیبیةوأصنافھا فھي تتجسد في العالقات 
ونبحث أیضا عن شفرات الملفوظ اإلشاري إلبراز السیاق الداللي القائم 
على بنیة اللفظة المعبرة، وعن العالئق بین المدلوالت ورصد التداعیات 
المتعاقبة واقتناص المعنى الكامن في الطاقة الالمتناھیة للرمز، دون أن ننسى 

الواردة في التعابیر المختارة  عملیة ترصد المجال الداللي لسائر التشاكالت
للكشف عن الدالالت ذات المعاییر األخالقیة والفكریة والنفسیة  )3(للتحلیل

  .والثقافیة

  :النماذج المختارة للتحلیل - 2

  :األلغاز - أ
تحمل التعابیر الشعبیة في طیاتھا أبعادا ثقافیة من إشارات ورموز 

أضواء كاشفة على زمرة من ھذه ودالالت، یصعب اإللماُم بمعانیھا، لذا نلقي 
الدالالت المتنوعة، المتباینة، المتشابھة، لتكون عینات لمثیالتھا التي تزخر بھا 

  .المادة الخام التي تتضمنھا المدونة التي جمعناھا من المیدان
جاء الخیال الشعبي شدید الحساسیة في التصور، حیث نجد مالءمة 

لول، فإن األلغاز تدل على ذكاء العقلیة دقیقة ومنطقیة تجمع بین الدال والمد
الشعبیة من جھة، وقدرتھا على ربط الصلة بین اللفظ الظاھر المنطوق والمعنى 

تدل على ذھن متفتح  إجماال مواقف((فھي الباطن المقصود، من جھة أخرى؛ 
  .)4())وعقلیة تعید األشیاء إلى أصولھا بحیث تبدو لھا المعقدات بال تعقید
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أّن اإلنسان حیوان رمزي في لغاتھ وأساطیره ودیاناتھ  یرى كاسیریھ
ویقول أرسطو إن الكلمات المنطوقة رموز لحاالت النفس، . )5(وعلومھ وفنونھ

ففي ذملل أمزمر إتس أمن . )6(والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة 
  )7(!أمذغر؟

الطبیعة تكیف مع لیست األلغاز الشعبیة ولیدة تفاعل اإلنسان ومحاولة 
ذخیر اجتماعیة زاخرة بقیم اجتماعیة،  تعد الشاسعة التي تحیط بھ فحسب، بل

  .إلخ...ثقافیة
األقوال المأثورة التي تختفي  ھذا اللغز على قدرة التركیب ونسج یدل

ویحمل اللغز نسیجا بالغیا حیث شبھ . وراء ألفاظھا ورموزھا دالالت عمیقة
نھما القدرة الكبیرة على امتصاص الماء، العجین بحیوان صغیر، ووجھ الشبھ بی

وقد أبان خاصیة بارزة وأساسیة للعجین وھي القدرة الفائقة على امتصاص 
  .الماء إلى أن یصیر لونھ أبیض ناصعا

  .)8(َ ْثَتُد َغَلْبَحْر َیطَسْنڤوفي َمّلل َھّرْس َزقَّْغ َحبَّْس َثْر

حث باستمرار إّن اإلنسان الشعبي صاحب نظر ثاقب، وحدس خاطف؛ یب
عن قرائَن للتعبیر عن أفكار ودالالت یكون قد استقاھا من محیطھ، فقد أجاد 
كثیرا في تشبیھ أعضائھ بأشیاء یستخدمھا أو یجتزئھا من المحیط الشائع الذي 
یحیا فیھ، فشّبھ عملیة ھرس األسنان الناصعة البیاض لألطعمة بالطاحونة التي 

صر الزیتون، واللسان األحمر یقوم بعملیة ترحي وتطحن الحبوب والشعیر أو تع
حبس األطعمة في الفم حتى تطحن جیدا؛ ثم شّبھ البلعوم بمجرى النائم والساكن، 
قبل أن تصل األطعمة المھرسة، لیتحّول ھذا السكون إلى حركة الستكمال عملیة 

  .الطعن لتسھیل عملیة االمتصاص مثل البحر الذي یتحول إلى ھیجان بعد ھدوء
ھرس، حبس، البحر، للتعبیر عن عالمات داخل : مل اللغز األلفاظاستع

الحیاة الثقافیة واالجتماعیة، ألن محتوى الفكر قد یأتي موحیا، ملغزا، مجردا، 
  .رامزا

  )9(ْثَتَزْي، َثْسَع إْفِریَوْن ُأوْر َثَتَفْيَوْرَثْسَع َأَیْفِك ُأ: وفي
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مبدع الشعبي، وھو یتفاعل یشیر ھذا اللغز إلى دّقة المالحظات الیومیة لل
ویتعامل مع محیطھ الواسع حّبا في اكتساب الخبرات المتعّددة لبناء رصیده 

والثقافي حّتى یتعّرف على األشیاء التي تحیط بھ ویعي المعرفي والعلمي 
  .مكنوناتھا وأسرارھا ومغزاھا

یصّرح ھذا اللغز في شطره األّول بأّن ھذا الشيء لھ حلیب، إال أّنھ ال 
یبعد الثدییات، وجاء شطره الثاني لیزیده تعقیدا، حیث إّن ھذا حلب، وھو بذلك ی

الشيء یملك أیضا أجنحة، لكّنھ ال یطیر في الھواء الطلق الفسیح، وبذلك یبعد 
وھكذا صار اللغز معقدا، فما ھو الشيء الذي  أیضا كّل أصناف الّطیور الطائرة،

وھكذا تتجّلى لنا في ھذا اللغز براعة  !لھ حلیب وال یحلب، ولھ أجنحة وال یطیر؟
شجرة "أال وھي : العبقریة الفردیة والجماعیة في جعل البنیة العمیقة مستترة

  .الّتین، رامزا لھا بأشیاء أخرى لھا عالقة وطیدة بالمستعار منھ
  .)10(ِإّوْث ًوْذَفْل ُھدَّنْت َثْسَیْر: وفي

ي طّیاتھا البنیة العمیقة یمثل ھذا التركیب البنیة السطحیة التي تحمل ف
التي تقف وراء ھذا السیاق، وھي تختلف اختالفا كبیرا، لكن ثمة قرائن تجعل 
ھذا اللغز یحمل دالالت ورموزا أخرى تختفي وراء البنیة التركیبیة لھ، تجعل من 
یحسن الربط بینھما وبین ما یشبھھا في الواقع یھتدي إلى استنباط المعنى 

  .الحقیقي المراد منھ
فقد وقف اإلنسان الشعبي وقفة الحكیم المتبّصر أمام مرحلة من عمر 

  .اإلنسان أنى یصیر یحبو من جدید على ثالثة ال أربعة

  :األمثال - ب
یدعو ھذا المثل إلى ضرورة االتحاد . )10(َلْمَعْوَن َثْغَلْب ْسَبع: ففي

  .والتعاون وتعزیز صفوف المجتمع ضمانا للتكافل االجتماعي
إّن ما یعّزز ویقّوي داللة ألفاظ التركیب ھو ما یحملھ المثل من مواقف 
إنسانیة نبیلة تعمل على تدعیم العرى الوثقى بین مختلف شرائح المجتمع، 

إّن المتأّمل في لفظة . وتترك آثارا قوّیة وعمیقة في حیاة األفراد والجماعات
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جّبارة والشجاعة النادرة، یدرك أّن المشّبھ ھو الجماعة رمز القّوة ال" بْعْس"
فبمقدورھا أن تحّول الجبال سھوال والصعب سھال، والبعید قریبا، والمستحیل 

  .ممكنا
  )11(. َزكَّ، َیَل ُأَزكََّیَل ُأ َیَل َوسَّ،: وفي

یتناول ھذا التركیب البعد الروحي لدى اإلنسان، فھو یحمل سلوكا ثقافیا 
استمرار الخب والمغّفل بعدم نسیان عالم یظھر جلیا في التربیة الدینیة، فیذكر ب

الغیب، فھو بذلك یعبر عن جمالیة الثالثیة األدبیة التي تعّبر عن الّنظام 
بقي للحیاة وھو یكون قد (، وغدا )یكون قد مضى(الیوم : الدییاكروني الثالثي

  ).األزلي(، والرمس )مات
العالم المرئي للقضاء والقدر و  یعكس ھذا القول المأثور النظرة الشعبیة

  .والغیبي، فھو یعمل على تحدید ثقافة وطنیة
یدعو ھذا المثل العقلیة الشعبیة إلى  ،)12(یرأسغر أور یتلقم: وفي

الحرص الشدید على التربیة الحسنة قبل فوات األوان، فھو یشیر إلى حقیقة 
مكتسبة من الواقع عن طریق االحتكاك المباشر بالطبیعة التي تضرب لإلنسان 

  ثاال، عساه یقتدي ویعمل بھا، أم
  )13(إْمِغ َنَسَب َمْعُقل َدْو ْثُمرْث ِإِدْسُمُقل: كـ

  .یشیر ھذا المثل إلى األرض والتربة، ألن التربیة تبدأ مبكرا، ومن المھد
یشیر المثل ھنا إلى التروي وعدم التسرع . )14(َأَكْن َثْغِل َزِرَع َأَتْمِغ: كـ

  .ّل مرحلة خصائصھا وممیزاتھافي األمور وإنجازھا، ألّن لك
  )15(َثْفُسْث َتْتَرِبي َأَنْبُذ َیْتَعِب: وفي

ینظر اإلنسان الشعبي إلى الربیع بمثابة إطار زمني إلحیاء وبعث 
ویعتبر شھر مارس نقطة تحول للمنحنى الزراعي، فیحتفل بھ وكأنھ . الطبیعة

الزماني حیث ، فھي ظاھرة تخص تحدید الفضاء )Renaissance(شھر التجدید 
  .الحیاة والحركة والحیویة

  .)16(َأْنَزْر، َأْنَزْر، َأَرِب ْسِوْت َأَرَزْر: وفي
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المرأة : "ھو قدیم لثالثیة الخصب) أنزر(إّن السعي والبحث عن المطر 
عن الرجل البدائي بأنھ ھو مشغول  G.Campsقال ). والحیوان واألرض

ة قطعانھ والسیما خصب ومھموم البال، ألنھ ال یقوى على تحّمل خصوب
سحریة وھي  رد الشعبي یمارس طقواسا أو ممارساتفال یزال الف... أراضیھ

  .موجھة كلھا لتحفیز القدرات المخصبة للطبیعة
یعمل التشاكل التركیبي في ھذا المثل على  )17(ْلَجْر ِإَوصَّْد َفَلْس ْنِب: وفي

قة الجیرة التي تعّد ضربا تحقیق الروابط بین األلفاظ والمدلوالت تعبیرا عن عال
من ضروب العالقات االجتماعیة التي ال غنى عنھا، المبنیة على تدعیم 

وھكذا . المعامالت الطیبة التي تجلب الھدوء والسكینة، حیث ترتاح لھا النفوس
أظھرت فاعلیة العالمة وتوظیفھا في مختلف مجاالت الحیاة االجتماعیة، ألنھا 

یة، ذلك أّن التواصل واإلبالغ یغیة وترمیزیة وإیحائف إیصالیة وتبلتشكل وظائ
ات الدالة على الظواھر االجتماعیة من نشئھما زمرة من األنظمة من العالمت

  .حیث دوالھا لمدلوالت متنوعة ومتباینة
ھا الخارجیة والداخلیة التي اتتحمل ألفاظ األلغاز واألمثال بإیقاع أخیرا

ضفى المفرط للتذّوق اإلشباعي، مّما أتفرزھا حروفھا عناصر الحس الشدید 
  .علیھا السیولة من األنغام اإلیقاعیة، وھي محّملة بكثافة وجدانیة

إّن حسن التقسیم في األلغاز واألمثال أعطى إیقاعا، رّكب تركیبا عبقریا، 
وھذه العبقریة أقیمت على الّذوق والمنطق معا، ألّن الباث الشعبي یرید أن یقّدم 

ّي متعة روحیة فیھا من الجمال الفني ما یشده إلى رسالتھ، للمتلقي الشعب
  .)18(ویجعلھ یلتّذ بسماع دوالھا

فقد أقیمت األلغاز واألمثال على اإلیجاز الشدید والطول المتوسط، ألّن 
یفضل أن یصطنع الجمل القصار حتى تنتشر بین أكبر عدد ممكن  الباث الشعبي

ھا میسرة، ونقلھا إلى اآلخرین ممكنا من المتلقین ویكون حفظھا سھال وروایت
  .ومضمونا
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فقد أقیمت األلغاز واألمثال على اإلیجاز الشدید والطول المتوسط، ألّن 
الباث الشعبي یفّضل أن یصطنع الجمل القصار حتى تنتشر بین أكبر عدد ممكن 
من المتلقین ویكون حفظھا سھال وروایتھا میسرة، ونقلھا إلى اآلخرین ممكنا 

  .اومضمون
ة المجموعة از واألمثال في طیاتھا أصول ثقافوھكذا فقد حملت األلغ

) روحیة(البشریة التي قامت بإنشائھا، ألنھا تلبي عندھا حاجیات نفسیة ودینیة 
  .فھي تتضمن سمات ثقافیة ونشاطات معرفیة مختلفة. وعقلیة ووجدانیة

مكونة  وھكذا جاءت ھذه التعابیر الشعبیة محفوفة بقیم ثقافیة وطنیة
  .لرصید معرفي غنّي، وھي بذلك تكون قد أسھمت في تحدید ثقافة وطنیة
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الوصف  أنظمة ترویضاللسانیات الشكالنیة فروع منھا ما یسعى إلى 
، ومنھا ما یسعى إلى المعالجة الحسابیة للمواد الریاضیة اللسانیاتوالتحلیل، وذلك مجال 

اآللیة للمعطیات  بالمعالجة، ومنھا ما یھتم الكمیة اللسانیاتالمدروسة، وذلك مجال 
ومنھا ما یستعین باللسانیات الریاضیة   ،اآللیة باللسانیاتاللغویة فیتعلق األمرحینئذ 

نیة للمواضیع اللغویة واللسانیات الكمیة واللسانیات اآللیة لبناء نماذج شكال
المدروسة، انطالقا من معاینات تجریبیة، یمكن للباحث أن یعتمدھا مرجعا 
للمراقبة التجریبیة التي یْخِضع لھا إنجازه النظري المتمثل في النموذج 

  1.الشكالني
وتمثل الشكالنیة، في العلوم عامة، مستوى عالیا من العلمیة، قد أضحى 

 .لعلوم الدقیقة فحسب بل في العلوم اإلنسانیة أیضامتطلبا ضروریا، لیس في ا
ولكن مع ضرورة مراعاة الفرق بین الشكالنیة المحضة في العلوم والشكالنیة 

وقد حاول خطأ بعض  .المطّوعة لما یراعي نظام اللغة ومستویاتھ المتكاملة
المناطقة المحدثین استنباط أنظمة تمثیل شكالنیة جافة لمواضیع لغویة، بفصل 

 منذ. 2بین النحوي والتداولي وبینھما وبین التداولي –ما ال ینفصل جذریا 
 اللذین جعال) 1971-1891(واأللماني رودولف كارناب  موریس . ش األمریكي

من جھة أخرى فعلم الداللة یفسر ما سبق  ومتدرجةمن جھة،  ھذه المركبات، مستقلة
ھ مع االستعمال الذي ُیختاُر تكیف التفسیر وتوافق والتداولیة، النحوسبق وأن جمعھ 

طبیعیة تكون قابلة  أّن لغة على وھذا رغم أن الشيء یدل في الواقع. ُیختاُر للغة
یسمح بإرجاع  ءشيفال . ومستقلةللوصف عبر ھذه المركبات الثالثة، متدرِّجة 

وصف لغة ما إلى وصف أّولي نحوي فقط، ثم یتبعھ وصف داللي وأخیرا وصف 
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ق للنحو عن الداللة كما ن الذین نادوا باستقالل مطلوقد أخطأ اللسانیو. تداولي
ئك الذین توغلوا في فردوس الداللة، ولكن سرعان ما اكتشفوا أنھ أخطأ أول

یحاولون اآلن معالجة كل ما فاتھم من میادین  بالنسبة إلیھم فردوس ضائع، وھم
ت التركیب والنحو والتداولیة في تركیبة غامضة ومبھمة غیر مراعیة للعالقا

النحو والداللة والتداولیة، وال لمبدأ الشمولیة : التكاملیة بین المیادین الثالثة
ویرجع بعض العلماء قصر المنظورات  .3العلمیةالذي ھو أساس في الدراسة 

وال  .المستمرة في تطویر العلوم وترمیزھا ترمیزا محضا الرغبةالشكالنیة إلى 
سیلة، ھدفھا الوصول إلى نظام واف بجعل الشكلنة و إّالفي رأینا -عالج لذلك

لنة أي لبس فالشك وشامل یصلح ألن یكون نموذج تمثیل مجرد وخال من
الصحیحة ما كان وسیلة وطریقة ُمِعینة على الوصف والتحلیل وھذا یستوجب 
تغییرا في ذھنیة اللساني،  حیث الشكلنة تعنى القواعد النحویة المجردة وال 

ر أن ھذه یمكن العودة إلیھا لمراقبة واختیار فاعلیة تعنى الكیانات اللغویة، غی
فللنموذج  . 4قواعد النحو من جھة وقواعد النموذج الشكالني من جھة أخرى

ال تؤسس على اللغة الطبیعیة وإنما على النحو المجرد " میتالغة "الشكالنى 
ائف وإن النظریة الشكالنیة للغات تھدف إلى تھیئة طریقة أو طر. المستنبط منھا

إلحاق وصف أو تحلیل بنحو ما وبكل ملفوظ مقصود  تسمح بالقدرة على
في شكل دوال أو معادالت، بواسطة عدد   وإن كل نحو قابل للشكلنة، . بالدارسة

وإن الصرامة الدائمة في اللسانیات الریاضیة . محدود من القواعد والرموز
یمكن قبولھا لتكوین ھذه  القواعد التي جعلت ھدفھا األول التحدید الدقیق ألنواع

وقد كان لھذه الدراسات األثر السریع على اإلعالم . الدوال أو ھذه المعادالت
وترجمة اللغات  وتعریففي توجیھ  الخصوص، اآللي واللسانیات اآللیة على

بالنسبة للمبرمج  - المیتالغةحیث تكون  االصطالحیة المبرمجة في أعلى مستوى،
یمكن تسجیلھا انطالقا من وضع  التي البرامج مجملللمبرمج عبارة عن 

)Code ( توجیھي ثم إعطاء النتائج المرادة على حاسوب، مع احتساب مسبق
في كون البرامج الممكنة لیست كلھا صحیحة وال یمكن عدھا كلھا لغة شكالنیة 

فإن اللغة اآللیة واالصطالحیة عبارة عن مجموعة فرعیة  رجل المنطقوأما عند 
المتتالیات المحدودة والمدرجة بواسطة عملیة فرعیة لمجموعة كبیرة من 

، تمثل مجموعة )ف( :أبجدیةمن  قاالفانط  المعادلة، ترتیبھاترابط، تتحكم في 
 3ب 3د 1د 3أ 1كبیرة من المتتالیات، نحصل على متتالیة من الرموز مثل ب
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بینما تكون . في لغة طبیعیة قضیةتكون بمثابة كلمة في اللغة اآللیة وتمثل  3ج
غیر ممثلة ألیة قضیة في لغة طبیعیة إن ھذه اللغة  1ب 1د 3تالیة ثانیة دمت

اآللیة ذات أفضلیة أولى تتمثل في القدرة على االختصار الكبیر وفى تركیز 
ھذا ویرى العلماء أن . عملیة االستدالل حول بعض صیغ الكلمات بالمالحظة

التي  األنحاءنظریة بقیت لألسف غیر مطردة، خارج   شكالنیة،ال نظریة اللغات
 .5لیست سوى مرحلة من المراحل األولى للسانیات

ت الشکالنیۀ   .المنطق الریاضی أساس اللسانیا
لقد كان لتطور الریاضیات األثر البالغ في تطور علم المنطق وكثیر من 

وقد سعى المناطقة المحدثون في محاولة   .العلوم األخرى، من بینھا اللسانیات
إلى جانب  االفلسفة وإكسابھ طابع علم محض لیأخذ مكان تجرید المنطق عن

ضیات والمنطق یاوقد تمادى التقارب بین الر. الریاضیات، على رأس نظام العلوم
حتى أصبح اآلن من الصعب تسطیر الحدود الفاصلة بینھما أو المحددة لكیان كل 

لعلم أن كل ھذا، مع ا. واحد منھما فاصبح المرور من نظام إلى أخر بدون انقطاع
كانوا والزالوا ریاضیین ولیسوا فالسفة كما كان  6رواد المنطق الحدیث تقریبا

لقد تخلى المناطقة المحدثون عن ربط المنطق . 7الحال عند المناطقة التقلیدیین
)) لغة-اللوغوس(( و "عقل- اللوغوس"، وباألْحرى تركوا )اللغة المثالیة( 8باللوغوس
كما تخلوا عن المعیاریة ". حساب–باللوغوس "لالھتمام فقط )) لغة-اللوغوس

المطلقة التي فرضھا منطق أرسطو منذ قرون ففتحوا باب االجتھاد من جدید 
واستعانوا باالستدالالت الریاضیة في كشف العالقات الجدیدة الكامنة في 
االستعماالت اللغویة، كما كشفوا بواسطة عملیات منطقیة ریاضیة جبریة عن 

اكتنف المنطق التقلیدي منذ أرسطو إلى الرواقیین بعض األخطاء واللبس الذي 
ج العلمي الصارم وسیلة رجل المنطق، ّرحوأصبح الت. ومناطقة القرون الوسطى

، كل منطقي لھ )عواطف(في المنطق ال یوجد أخالق «: حیث یقول كارناب 
 ؛ففي ھذه الظروف ال یكون النظام المنطقي نظریة. الحق في بناء نحوه كما یرید

نظاما من اإلدالءات حول أشیاء محّددة بل ھو لغة، أي نظام من العالمات أْي 
وإن المنطق ال ینحصر في نظام منطقي ما،  »9.مصحوبة بقواعد استعمالھا

وإن وظیفة المنطقي تكمن في بناء . ولكنھ یھیمن على كل األنظمة الجزئیة
السابقة كلغات  أنظمة واضحة وبیِّنة، ولغات أوسع قد تقبل اللغات االصطالحیة

علیھ أن یصبو إلى بلوغ األمثل المتمثل في لغة  أنكما   تحتیة رافدة لھا،
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 لفریجوقد كان . 10اصطالحیة منطقیة كونیة لحساب یشمل كل الحسابات
األثر البالغ في استثمار المنطق الریاضي واستخالص العوامل ) 1848-1925(

م أن منطقھ كان منحصرا في تحلیل المسیرة للعالقات واألحكام المقیِّمة لھا، رغ
وقد اتسمت نزعتھ بالشمولیة التي في الریاضیات، وبالتالي آثر مفھوم . القضایا
بفْضل التمییز الریاضي، تمكن من التمییز -كما أنھ . مفھوم الدالةعلى العالقة 

 6=2×3 :، مثلمعادلة تَسَاٍوفریاضیا یوجد فرق بین . بین شكل الجملة والجملة
ذات أماكن شاغرة، یجب َمْلُؤھا كي تصبح  معادالتَلة ِلقضیة، وبین الُمشكِّ 6=2×3

  :تصبح جمال؛ نحو
  )3×2=س( أو حتى) ز2=س( أو) ص ز=س(

كما كان للریاضیات الفضل في إعارة المناطقة مفھومین استبدلوا بھما 
ھما ألن داللت والحجة الدالة: وھذان المفھومان ھما. والموضوع المحمولالمفھومین التقلیدیین 

  :ففي التعابیر التالیة . أدق وأوضح وأنسب لمنطق الحساب
2  .1 3   +1 
2  .4 3  +4 
2  .5 3  +5 

 فيكل واحد یمكنھ التعرف على نفس الدالة، ولكن الفرق یكمن فقط 
وإن العنصر المشترك لھذه التعابیر الممثلة للدالة . 5و  4و  1الحجج التي ھي 

  :یمكن أن یكتب
  .)    +( 3 )   (2س أو  + 3س   .2

فالحجة ال تنتمي في الواقع إلى الدالة ولكنھا تدخل في تركیبھا لبناء ّكل 
وبھذا . والدالة بدون حجة تكون ناقصة وتحتاج إلى ما یتممھا من حجج .متكامل

القسم األول یتكون من اسم : یمكن تقسیم كل جملة إلى قسمین في نظر المناطقة
والثاني یتكون من الشكل الُمْعِوز أساسا إلى ھذه  أو أسماء ذات داللة مستقلة،

األسماء المتممة لھ، وبصیغٍة أخرى كل جملة یمكن أن تحلل إلى دالة تامة  ذات 
  11 .حجة أو أكثر

وبذلك یشكل المحمول في الجملة اللغویة دالة تتمیز باحتوائھا على 
مكن  وقد) )) س(د (( موضع شاغر ھو موضع الحجة المعبر عنھا ب س في 

وكذلك في العالقة ) المسند(نظام الدالة َھَذا من إعادة النظر في طبیعة المحمول 
حدود المحمول وحتى  فيفكل ما لیس بحجة أولى یدخل . )االسنادیة(الحْملیة 
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رآه المناطقة المحدثون  )إسنادیة (فعل الكون الذي كّرسھ أرسطو رابطة حملیة 
   ھي الحجة    .Pierre est malade ضمن تركیب المحمول؛ ففي المثال

Pierre  والمسند ھو(....est malade.  ) ولیس (..... malade  ) .12  
م منطق الدوال ت ث ى منطق العالقا ء إل ا   :من منطق األسم

 وبیانو فریجكان المنطق عند أرسطو وبعض المحدثین من أمثال 
المنطق كان یھمل  وھذا  ،13فیما بینھا األسماء تالزممنطقا یبحث في ) 1858-1932(

الذي یتنافى في  القیاس االشتمالي األرسطيالبسیطة خارج  )القضایا(أو یتجاھل الجمل  
الواقع مع االستعمال اللغوي، كما كان ال یولى أیة أھمیة للعوامل المنسقة 

   .للقضایا المشكلة للقیاس االشتمالي
، فھو وألن منطقھ منطق یقتصر فقط على عالقة األسماء فیما بینھا

 ؛جزئي وناقص، یتمثل نقصھ أوال في أمثلتھ المختارة من لغة غیر لغة الواقع
كما   .فاالستعمال اللغوي ال ینبني بالضرورة دائما على قیاسات اشتمالیة منطقیة
) جمل(یؤخذ علیھ تجاھلھ لبعض العوامل التي یستعملھا للربط بین قضایا 

سنادیة حیح ھو أّال ُیْھَتم بالعالقة اإلخاضعة للقیاس األرسطي، ألن االستدالل الص
من قضایا القیاس االشتمالي وإھمال العالقات األخرى ) جملة(داخل قضیة 

المتمثلة في الروابط المنسقة بین قضایا القیاس االشتمالي وھذا مما جعلھ ال 
  .14یعرف من المتغیرات سوى المتغّیرات المتعلقة بالمفاھیم االسمیة

منطقا  ولـوب دى مورقانم ـعلى رأسھو ،محدثونال ةوأقام المناطق
سنادیة فاھتموا بالعالقات داخل الجمل كالعالقة اإل .أرسطوللعالقات التي أھملھا 

بتسطیر  دي مورقانفقام   .والعالقات خارج الجمل كالروابط المنسقة بینھا
برنامج ومخطط أولى لمنطق العالقات، اقتحم بھ میدان المنطق التقلیدي الذي 

، على الرغم من أن الرواقیین كانوا قد سبقوه في أرسطوكان یھیمن علیھ 
حصروه في المنسقات الجملیة داخل القیاس  ،ألرسطوإنشاء منطق مضاد 

االشتمالي ولم یھتموا قط بالعالقات األخرى داخل ھذه الجمل، كأّن ھدفھم كان 
   15 .فكان منطقھم ناقصا أیضا من ھذا الجانب  .فقط أرسطومخالفة 

الذي أعطى منطق  بولاإلنكلیزي، مواطنھ  دي مورقانوقد اشتھر بعد 
العالقات ضمانا أكثر ومعالجة ریاضیة صارمة حتى أطلق على ھذا المنطق 

ولكنھم  ُرَسلو  یدـھـوایتو  رودرـشوقد جاء بعد ذلك " قـر المنطـجب"مصطلح 
    .في منطق العالقات بوللم یبلغوا الشھرة التي عرفھا 
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في منطق  وفان ییفنسمع   كان البحث في ھذا المجال مستمرا، انموبی
عمل أصحابھا على إحیاء المنطق التقلیدي في   العالقات، بدأت مرحلة جدیدة،

 ورسل وایتھیدثم مع  في إیطالیا، وبیانوفي ألمانیا،  فریج، مع 19نھایة القرن 
 Principia)" تمبادئ الریاضیا"الّلذین نزعا إلى ھذا االتجاه بكتابھما 

mathematica) إّن إحیاء ھذا المنطق التقلیدي أعاد االعتبار  .الذي اشتھرا بھ
بعض الشيء إلى المنطق األرسطي ولكن مع التركیز أكثر على نوع من الحساب 
ھو حساب القضایا ولیس حساب المحموالت، وباألحرى كان لھم الفضل في 

فأصبح المنطق ُیَقدُم في شكل  .لة الجملیةالداتأسیس ھذا الحساب، وفي انبثاق فكرة 
 فیتكنشتاینمع لودفج  1920ثّم كانت مرحلة ثالثة في حدود . نظام استنباطي

، حافظت على  (Tractus logico-philosophicus)بكتابة ) 1889-1951(
وقد عمل . تحصیل حاصلفكرة المنطق المطلق، ولكن مع اعتبار القوانین المنطقیة 

ماشیا مع ما تقترحھ تلى إفراغ القوانین ھذه من محتواھا، ع فیتكنشتاین
الذي نال " نظریة البرھنة" ھیلبرالطرائق الشكالنیة المحضة خاصة مع إنجاز 

شھرة كبیرة ومتزایدة والذي بفضلھ أصبح ممكنا المرور من البدیھى شبھ 
الملموس، حیث الثوابت المنطقیة محتفظة بمعانیھا المجردة، إلى البدیھي 

كما ُفِتَح باب للبحث في الفروق بین الخطط المنطقي والمخطط   .المشكلن إْجَماًال
 التماسك: ف الحسابات مثلـفأصبح ُیْھَتمُّ بالخصائص الشكالنیة لمختل  قي،ـالمیتامنط

وبعالقتھا فیما   ،)Isomorphisme( ا بینھا ــوبعالقاتھا فیم  ،ة البرھنةــوقابلی والتمام
كما أصبح ُیْھَتُم، من أجل ھذه الخصائص الشكالنیة، . ذج الشكالنیةبینھا مع النما

 تارسكى، وعلم الداللة مع ) LA Syntaxe logique( كارنابِبَمْنَطَقِة النحو مع 
)1901-1983(16  

عوض ، متعدد القیم منطق یعتمد على حسابكما تمیزت ھذه المرحلة الثالثة بظھور 
 الصدق: قید بالبحث في قیمتيعوض االعتماد على الحساب التقلیدي الم، متعدد القیم

، حیث دوال الصدق أو الكذبقد كان لتعدد القیم المحتملة أثر في تطویر نظریة  .والكذب الصدق
، حیث بلغت درجة من التجرید، بتنصیبھا المنظم لقائمة وافیة من العوامل أو الكذب

العوامل مع تحدید معنى كل واحد منھا في الجدول المعین لھ، وقد كان التعُمق 
في االنتقال من حساب لقیمتي الصدق   ه المرحلة،في التجرید یتمثل، في ھذ
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مما أدى إلى تجرید الرموز الدالة على عناصر القیاس  مصفوفاتوالكذب إلى حساب 
المقدمة ممثل لجملة ) ق(و المقدمة الكبرىممثل لجملة ) ج( :القیاس االشتمالي التي ھي

فتخلصت من التفسیر   ،conclusion(17( النتیجةالممثل ) ح(و المقدمة الصغرىلجملة 
موس الذي كان عالقا بھا وأصبحت تدل على أشیاء غیر محددة من التفسیر المل

أصبحا ال یدالن وال یمثالن بالضرورة قیمتي ) ك(و ) ص(نسبیا وحتى الرمزان 
  ولكنھما یمثالن عامة صفات قابلة ألن تتحلى بھا األشیاء،  الصدق والكذب،

  وھذا مما أدى إلى استبدالھما برمزین حیادیین 
مما یمّكن من  .)ك(بالنسبة إلى   Oو) ص(سبة إلى بالن 1:ھما العددان

 :اختصار الجدول المبرزة لخصائص العوامل نحو
 

 

v 

 

 

 

 

دالة على حالة Vوالعالمة   النقطة دالة على حالة الربط والوصل،
   .االستلزامعلى  Cو  الفصل،

  :فتصبح قراءة ھذه الجداول كالتالي
.  1101: االستلزام، وحالة 0111:، حالة الفصل 0001:حالة الوصل

بأرقام الترتیب  1و  0وبما أن القیم المحتملة قابلة للتعدد یمكن إْتَباُع الرقمین 
  .18الخ ....3و2  العادیة،

ونالحظ في األخیر أن شعب المنطق متعددة ال یمكن حصرھا في عجالة 
األنظمة : كھذه، ارتأیناھا مدخال فقط لموضوع اللسانیات الشكالنیة ووسائلھا

  .والنماذج
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و ل تنح ۀ شاملۀ سانیا   :شکالنی
لقد تعرفنا على الوجھة الشكالنیة لدى المناطقة والریاضیین وباألحرى 

كانوا یبحثون عن بناء نظریات ونماذج  ، وكیف أنھمالریاضیین المناطقةلدى 
وافیة وشاملة تصلح وتقدر على وصف وتحلیل المواد المدروسة، بإبانة كل 

لغة اصطالحیة موغلة في الّرمزیة عالقاتھا المشتركة داخل الجملة وخارجھا، ب
والنمذجة، كما تعّرفنا على عیوب الشكالنیة المحضة ومحدودیتھا في معالجة 
القضایا اللسانیة والتي أفضت إلى تجرید وتجمید میادین النحو والداللة 

  والتداولیة مما أضر كثیرا وسلبا بالدراسات اللسانیة، خاصة البنیویة،
مع استثناء للمدرسة التوزیعیة التي منھا بدأت محاوالت األوروبیة واألمریكیة، 

الشكلنة الحقیقیة للسانیات، والبحث عن نماذج وأنحاء مجردة كفیلة بوصف 
اللغات وتحلیلھا على اختالفھا، وھذا على الرغم من نقائصھا وأما عن أصول 
النظریة اللسانیة الشاملة فیتفق النقاد على ضرورة التفریق بین منظورین 

فالعلم في بدایتھ یكون في أساسھ  .منظور تصنیفى ومنظور نظیري :علمیین
بعد   حیث یجتھد في القیام بعملیة إحصاء وجرد واف باإلمكان،  تصنیفیا،

وأما   .مشاھدة موضوعیة لعدد كبیر من الظواھر والوقائع، ثم جمعھا وتبویبھا
العلوم الناضجة،  المنظور التنظیري فإنھ درجة أعلى في العلمیة تبلغھ فقط

  ،- المرحلة التي تكون قد فرغت منھا - فاألمر ال یتعلق بالتصنیف والتبویب 
وإنما بالبحث على بناء فرضیات ونماذج نظریة، َمُصوغة بكیفیة واضحة تمكُِّن 

إن انحصار علم . القدیمة وفى نفس الوقت َتَوقُُّع ُأْخرى والوقائعمن تفسیر الظواھر 
ألن المشاھدة والتجریب  . ولى یجعل منھ علما قاصراعلم ما في المرحلة األ

ال یمكنان من بلوغ التعمیم والشمول وال یكفیان لتشكیل ) التصنیف والتبویب(
االفتراضات التي تساعد على التعمق لشرح المعطیات وإذا ما طبقنا ھذا المخطط 

تقابل ال على تاریخ اللسانیات نالحظ أن ھذا ال  ذا المنظورین االیستمولوجیین،
ألّنھما كانتا حبیستْي المنظور   یغطي اللسانیات التقلیدیة واللسانیات البنیویة،

التصنیفي الذي بلغ ذروتھ عند بلومفیلد حین قال بأن كل لغة یجب أن توصف 
وفقا لبنیتھا الخاصة ولیس نسبًة إلى نظام متصور سلفا، على اللساني أن یجتھد 

َفِمْثُل ھذه األفكار معطل ألفكار النمذجة والشمول    .لتطبیقھ على اللغة المعنیة
فھي توحي خطأ إلى وجود  :والتعمیم التي تصبو إلیھا اللسانیات العامة

 19بعضخصوصیات في كل لغة مما یجعلھا مختلفة اختالفا جذریا، بعضھا عن 
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ویرى الدكتوران تمام حسان والحاج صالح أن المنظور   .حوھو ما لیس بصحی
لوافي والشامل قد تحسد مع الخلیل وسیبویة اللذین بنیا نموذجا التنظیري ا

نحویا شكالنیا شامال، نراه نحن مستنبطا من اللغة العربیة وحدھا ولذلك ھو 
وأّما اللغات األخرى   .وإن أمكن تطبیقھ، فعلى اللغات المشابھة لھا  .خاص بھا

وإن  20التركیبفیصعب أن نطبق علیھا نظریة العامل ونظریة القیاس وقسمة 
كان فیھا كّلھا بوادر التنظیر والنمذجة والشكلنة، لكنھا لم ترق إلى مستوى 

الذي بلوغھ االعتماد على لغات كثیرة من مختلف الفصائل، وكذا على   .الكونیة
وأما رأي الحاج صالح المتعلق  .لغة میتالسانیة خارج نظام اللغة المدروسة

والذي یراه أصال بعیدا  21"إحصاء العلوم: "أبي نصر الفارابي المعنون: بكتاب
خاصة ما   للنحو العام لدى المفكرین الغربیین، فإننا نرى فیھ رأیا بالغ األھمیة،

المعرفة التجریبیة، - 1: تعلق بتفریع علم اللسان إلى نوعین من المعرفة 
المعرفة االستداللیة للقواعد أو  - 2   .البدیھیة والفصیحة للعبارات اللغویة

تعلق بانقسام العناصر الدالة إلى بسیطة  وما  .22العباراتالقوانین المسیرة لھذه 
ومركبة في كل اللغات، وقابلیة األسماء واألفعال في الحصول إما على خاصیة 
المذكر أو خاصیة المؤنث، وخاصیة المفرد أو خاصیة المثنى أو خاصیة الجمع، 

حاضر والمستقبل أو ما تعلق وخاصیة األفعال في تعیین أزمنة الماضي وال
علم الوحدات  - 2علم الوحدات البسیطة  1:بأقسام علم اللسان العام السبعة

علم قواعد تشكیل الوحدات  - 4علم قواعد تشكیل الوحدات البسیطة  -3المركبة 
علم  - 6–علم القواعد المسیرة للصناعة الخطیة لتلك الوحدات -5المركبة 

وأخیرا علم قواعد نظم  -7–شفویة لتلك الوحدات القواعد المسیرة للصناعة ال
ولكننا نستبعد فیھ المنظور التنظیري الشامل، رغم نزعة الفارابي إلى  23الشعر

الكونیة فإنھ لم یقدم نموذجا ناقصا وال وافیا یتوفر على منظور نظیري یصلح 
وأما رأي اللسانیین الغربیین فإنھم یرجعون   لكي یعالج ویقیس بھ اللغات،

وفون   ،24ویالاإلرھاصات األولى للمنظور النظیري في اللسانیات إلى نحو بورر
اللذین قدما نموذجین للسان العام سابقین لمنظورات ) 1835- 1767(ھومبولت 

  قد تجاوزوا مستوى المالحظة البسیطة،  كما أن بعض البنیویین،  تشومسكى،
غة التي یحافظ على شكلھا حیث قال أّن الفكر ینبثق من الل سابیرنحو ما فعلھ 

، وحین میز بین نظام صوتي موضوعي أو خارجي ال )البنى وأسس التبویب(
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وبین نظام صوتي مثالي أو داخلي، یصمد أمام   یكون أساس الشكل اللغوي،
كما    .التحوالت الفردیة أو الفیزیائیة یمكن أن یكون متماثال في كثیر من اللغات

، بجھازه الشكالني للتلفظ وإمیل بنفنیست، بنظامیة اللغةالمتعلقة  یمكن اعتبار آراء ھیلمسلیف
    .25شاملة، من أھم اإلرھاصات لبناء نظریة لسانیة شكالنیة بجھازه الشكالني للتلفظ

    .25شاملة

  :اللسانیات الشكالنیةزیلیغ ھاریس مؤسس 
، على الرغم من محدودیة نظریتھ التوزیعیة، )   ...1909( ھاریسیعد 

ب الحقیقي ِللسانیات الشكالنیة، من األ  لعدم بلوغھا الشمول النظري الوافي،
في . خالل تحدیده ألول مرة في اللسانیات، نظاما شكالنیا لوصف اللغات الطبیعیة

والذي طبقھ على  1946الصادر سنة  (from morphome utterance): مقالھ
مبرھنا بھ عن ترابط وشمولیة منھجھ   أمثلة من اإلنكلیزیة والھیداتسا والعربیة،

  ."الترقیم المشطوب" شاع باسم ذلك الذي 
 Methode in(نظراتھ، بعد ذلك في كتابھ  ھاریسلقد عمق 

structural linguistics ( ُوِطبَع   بجامعة شیكاغو،  ،1951الذي صدر سنة
أعاد فیھ صیاغة مبادئ ) structural linguistics(تحت اسم  1965ثانیة في 

بتبنیھ إطار التقالیب المحضة  الفنولوجیا والمورفولوجیا والنحو التوزیعى
ویرى النقاد أن نموذجھ الشكالني، المعتمد . وطرائق  مراقبة مضمونة عملیا

قد أكسب نظریتھ التوزیعیة   على اقتصاد في الوسائل المستعملة تجرید عاٍل،
وعالقات  معادالتفقد استعمل بطریقة تنظیمیة   .ضمانا علمیا على الرغم من مآخذھا

منھا ما ھو خاضع للسیاق ومنھا ما ھو   داالت شكالنیة،وعالقات تماثل، واستب
وھو بذلك عمل على تجرید الخصائص الشكالنیة ذات األھمیة الكبیرة  .حر

ھذه . ثم اقتراحھا للدراسًة دراسة منطقیة وریاضیة  بالنسبة للغات الطبیعیة،
ة الدراسة التي استثمرھا تلمیذه تشومسكي، في تطویر أفكاره المتعلقة بشكلن

كما یعود الفضل أیضا، لھاریس في انبثاق اللسانیات اآللیة واللسانیات  .اللغة
 String(الریاضیة، حیث أخرج إطارا نظریا جدیدا للتحلیل النحوي سماه 

grammar (النحو التسلسلي في كتابھ) :String analysis of sentence 
structure ( 1961طبعة Mouton ،La Haye   اآللیة للقواعد یقوم بالمعالجة
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وقد   وفى ضوء النظریة التوزیعیة، . النحویة، في شكل معادالت متسلسلة
  : أنظر أصبح اختصاصا متبعا، حیث ُطبَق على اإلنكلیزیة؛

1- Sager N.   «  a computer string grammar of english» string 
program reports, N°4  
linguistic string project.  2 wash, sa Village (2 B), New York, 
10012, N.  Y 1968.   
2-Sager N.   et Salkoff M.   «  grammartical restrictions in the 
string program » string program report  N°5 1969. 

 :وعلى الفرنسیة أنظر
1- SPR -8 « Frensh string grammar » Linguistic string project, 
2 Wash, sa village, New York 10012.  N.  Y 1970 
2-Salkof.  M.  « Analyse syntaxique automatique utilisant une 
grammaire en chaîne» math.  Et sciences humaines, N°35,  PP 
19-30, 1971.   
3- Salkof M.,   Une grammaire en chaîne du français (Analyse 
distributionnelle).  Dunod, Paris- Bruxelles- Montréal 1973.   

فإن ھاریس كان أول لساني یدرس   وأما بخصوص اللسانیات الریاضیة،
دراسة شكالنیة في كتابھ   الخصائص الجبریة للنحو التولیدي والتحویلي،

)Mathimatical structure of language  ( والذي 1968َطبعة نیویورك ،
 ، باریس وذلك تكریسا وتعمیقاDunosطبعة   ،1971ترجم إلى الفرنسیة في 

وقد تمیَز ھاریس بتفادیھ إسقاط نظریات . 1946للجھود التي بدأھا في سنة
ریاضیة منجزة على الدراسات اللسانیة، حیث كان یبدأ بدراسة لسانیة أولیة 

اللسانیة للبنى الخاصة باللغة الطبیعیة، ثم  الوقائعبقصد التمكن من استخراج 
 األنحاءإلى الرفع من صرامة  وقد كان یصبو من جراء ذلك یقترح دراستھا ریاضیا،

كما كان یزود   الخاصة بالظواھر قبل معالجتھا ریاضیا، الفئاتفكان یعزل  األنحاء
المؤسس   یزود نموذجھ بنوع من المراقبة الذاتیة المتعلقة بالتصحیح النحوي،

على عملیة شبیھة بالزمرة الحرة، وأیضا تخصیص التحویالت النحویة 
الحرة ة لألبواب على بنیة قریبة من الفكرة باعتبارھا عالقات بین الجمل المحدد

وبذلك تمكن ھاریس من تفادى موقف السذاجة المنبني على استیراد . الواحدة
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نظریات ریاضیة إلى اللسانیات، فاستنتج تراكیب خاصة لّلغة الطبیعیة ثم 
عرضھا للدراسة الریاضیة وقد تمیز نموذج ھاریس بقلة مصطلحاتھ النظریة 

ذلك لكونھ كان یعتقد أن المصطلحات التي تعتبر عادة تقنیة ، و)المیتالغة(
اصطالحیة مجردة وخارج اللغة، مثل أقسام الكلم، تنتمي قبل كل شيء إلى اللغة 

ولذلك كان ھاریس یمزج نظامھ الترمیزى بمصطلحات   ،26الطبیعیة نفسھا
ني وقد عاب علیھ النقاد ذلك وعّدوا نظامھ الشكال   .27خاضعة للغة الطبیعیة

نظام تمثیل میتالساني مبسط لم یرق إلى نظام تمثیل میتالساني مجرد محض، 
    .شأنھ في ذلك شأن النماذج البنیویة

  :تشومسكى مؤسس أول نظریة لسانیة شكالنیة شاملة
تجسدت ھذه النظریة بصفة فعلیة مع تشومسكي في نحوه التولیدي 

المستوى الفنولوجي : یویةوالتحویلي، الذي ثار فیھ على ھرم المستویات البن
والمستوى التركیبي والمستوى الصرفي والمستوى الداللى، فعارضھ بشدة 

وبالنسبة إلیھ، إن تاریخ النشاط العلمي   وفرض رؤیة موحدة لھذه المستویات،
یمكن أن یفسر كمیدان إلنتاج نماذج نظریة صارمة، كما رأى تقصیر اللسانیات 

یة في عدم قدرتھما على تجاوز مرحلة التصنیف البنیویة واللسانیات التقلید
فافتقرت إلى نماذج واضحة  ،والتبویب إلى مرحلة التنظیر رغم توفر الوسائل

  .وافتراضیة لتطبیقھا على اللغات الخاصة وعلى اللسان العام
إن تقصیر النموذج البنیوي یرجع بالنسبة للمدرسة األوروبیة إلى توخي 

 فكانت عاجزة على تفسیر بعضھا،  ظواھر اللغویة،الوصف والتحلیل السطحي لل
كما یرجع إلى انحصارھا في   لجھلھا بعملیات ذھنیة مرتبطة بالحال التلفظیة، 

الدراسة التصنیفیة البسیطة كما نجد النموذج البنیوي األمریكي ناقصا أیضا 
ا من الفتقاره إلى تمثیل بنیتھ الشكالنیة وإلى تمثیل الجمل تمثیال دقیقا خالی

  .مز :خطط وصف أو تْحلیل الجمل التي ھيفإن الرموز المختارة في م  .اللبس
تثیر لبسا من الذھن لكونھا ال تبین الفرق الداللي  28  .ح  .مر+  .ف  .مر+   .إ

  الموجود بین مثالین متشابھین في البنیة النحویة ومختلفین في البنیة الداللیة
  : مثال 

1- L’enfant a  été retrouvé par un malheureux clochard 
2- L     //              //         //                 //             hasard 

  : إلى المبنى للفاعل ىالجملة األولفإذا أمكن تحویل 
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Un malheureux clochard a retrouvé l’enfant 
  .فإن الثانیة غیر ممكن تحویلھا
مباشرة ال یساعد على تحدید نوع الجملة داخل  كما أن التحلیل إلى مكونات

  :األسلوب الواحد نحو
1-Est-ce que Pierre Viendra? 

2-Pierre viendra-t-il ? 
3-Crois-tu que Pierre viendra? 

، مثل أسلوب النفي في المكونات المنفصلةوال یمكن أیضا تجسید نیة -
بیة بحیث إّن مورفیم النفي في العر) بعد   ........لم(تشبھھ صیغة (الفرنسیة

مكونات مباشرة  ممثل بعنصرین غیر متجاورین، ال یمكن تمثیلھ في التحلیل  إلى
إثارة اللبس في  - :ومن المآخذ أیضا نجد .تنبني على الترتیب الخطي للملفوظ

  :معنى المركب الحرفي نحو
1-je reçois le livre de Mauriac 

لھ تحلیالن وبالتالي ) de mauriac(حیث إن ھذا المركب الحرفي
  :معنیان

1 -)le livre de mauriac) (reçois) (je (-یدل على الملكیة.    
  2- )de mauriac) (le livre ) (reçois) (je ( -یدل على االتجاه.    

وإن تشومسكي قد انتقد التحلیل إلى مكونات مباشرة في كتابھ الصادر 
 Aspects de  :تحت عنوان 1971والمترجم إلى الفرنسیة في سنة  1965سنة 

la théorie syntaxique,   طبعةle Seuil.  .  
والتولیدیین لم یمنعھم نقصان نموذج التحلیل إلى  تشومسكيولكن 

، وخصوصا 29من االستفادة منھ المكونات المباشرة لحصر بعض الوقائع اللغویة
وفي  .30رھافیما یتعلق بتمثیل بنیة الجمل الخاضعة كالّصالت والّصفات وغی

  31  .اعتبار المغّیرة لمعنى الجملة تكّون مع نواتھا مكّونا مباشرا

  :أسس النحو التولیدى
نحوه على أساسین متباینین من جھة ومتالزمین من  تشومسكيلقد بنى 

ھما الملكة واألداء؛ متباینین لكون الملكة ذھنیة واألداء فعلیا،   جھة ثانیة،
لألداء تمثل الملكة اللغویة المعرفة الضمنیة ومتالزمین لكون الملكة قاعدة 
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المتكلم،  فالنظام النحوي مفترض وجوده بالقوة داخل ذھن الفرد  للمتكلمین،
وأما األداء فیتعلق بتملك وتبّني ھذا النظام إبان االستعمال المختلف في كل مرة 

  .ولكنھ متفق بین المخاطبین،  ویرجع إلى نفس النظام
فإنھ ینقسم إلى ثالثة أقسام  ولیدي والتحویلي،وأما شكل النحو الت

  .مترابطة ومتكاملة
 المركب النحوي، الذي یتمثل في نظام القواعد المحددة للجمل النحویة-

المركب الداللي الذي یمثل نظام القواعد المفسرة للجمل -  .المقبولة في لغة ما
   .التي َتَوَلدت من المركب النحوي

وھو نظام القواعد الصانعة، في متتالیة   وتي،المركب الفنولوجي والص-
   .من األصوات، لُجمل ولََّدَھا المركب النحوي

)  base(ة القاعد: المركب النحوي أو التركیب یتكون من قسمین كبیرین
ذات برھان أ : صیاغة الشكل التي تحدد الُبنى األُسس بواسطة قواعد إعادة

من المرور من الُبنى العمیقة المَولَّدة من  كما تحدِّد التحویالت التي تمكن  باطل،
إلى البنى السطحیة للجمل التي تأخذ حینئذ تفسیرا صوتیا كي تصبح   القاعدة،

جمال منجزة فعال وبالتمثیل نالحظ أن القاعدة تمكن من تولید المتتابعتین 
)Suites :(  

  )یغنى+ طفل + ال ( - 1
  )شیئا +تسمع + أّم +ال (- 2

ویلي للنحو التولیدي فإنھ یمكن من الحصول وأما القسم التح
  :على

    .)األم تسمع غناء الطفل( و  ،/األم تسمع الطفل یغنى(
ال تصبحان جملتین حقیقیتین إال   ھاتان المتتابعتان عبارة عن بنیتین مجردتین،

   .بعد إخضاعھما لقواعد المركب الصوتي
مجموع القواعد  ھو نفالمركب المنظم والمص-1 :مكونة من قسمین" القاعدة" 

المحددة للعالقات النحویة بین العناصر المكونة للبنى العمیقة والُمَمثَّلة برموز 
حیث    .ف  .مر+    .إ  .مر :تصنیفیة، فبذلك تتكون الجملة من تتابع الرمزین

ھو الرمز )   .ف  .مر(ھو الرمز التصنیفي للمركب االسمي و)   .إ  .مر( إن
                       .)المسند( بالمحمول الموضوعلفعلي؛ والعالقة النحویة ھي عالقة التصنیفي للمركب ا
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فھو مجموع المرفیمات المعجمیة التي   وأما معجم أو قاموس اللغة،
ُیحّدد في ) أّم( نجد المرفیم: وكمثال  تحددھا سالسل من العالمات الممیزة لھا،

وإذا ما كانت القاعدة تحدد تتابع    .الخ  .حّي وإنساني  المعجم كاسم مؤنث،
فإن المعجم یستبدل كل رمز بكلمة   إ،+محد+ف+حال   .ز+  .إ+  .محد: الرموز
إنجاز  وأما قواعد التحویل فتحول ھذه البنیة +ال+إنھاء+التي+أم+ال: لغویة 

إنجاز، وأما القواعد الصوتیة +ال+ت+إنھاء+أم+ال: العمیقة إلى بنیة سطحیة
إن ھذه التتابعات النحویة والمعجمیة قابلة    .األم أنھت اإلنجاز: سدفھي التي تج

ولكي یتحقق ھذا التفسیر البد   لكي تعرف تفسیرا وفق قواعد المركب الداللي،
فالتحویالت عملیات ُتغیر الُبَنى العمیقة إلى بنى   .من المرور بالمركب التحویلي

    .في البنى العمیقةسطحیة دون تغییر في التفسیر الداللي الواقع 
  :تحصل التحویالت ببروز مكونات في القاعدة، وفى مرحلتین

مرحلة تنبني على تحلیل بنیوي للجملة المنبثقة من القاعدة بغرض - 1
   .مع تحویل ُمحدَّد منسجمةالتأكد فیما إذا كانت بنیتھا 

بواسطة عملیات جمع (ومرحلة تنبني على تبدیل بنیوي لھذه الجملة - 2
، فنصل حینئذ إلى جملة ُمَحَولة موافقة لبنیة )و أو نقل أو استبدالأو مح

القاعدة یؤدى إلى "في جملة ) المبنى للمفعول(سطحیة، وبذلك فإن حضور مكون
األب یقرأ ( :جملةتغییرات تؤثر على اتجاه الفعل والجملة، حیث تصبح 

الجملة تحول ھذه    .)في الفرنسیة( )الجریدة قرأت من طرف األب(  ،)الجریدة
) أو المورفوفنولوجي(إلى جملة مجسَّدة بواسطة قواعد المركب الفنولوجي 

والصوتي، ھذه القواعد تحدد الكلمات الناتجة عن تركیب المورفیمات المعجمیة 
إن المركب الفنولوجي ھو الذي یحول   .ثم تعطیھا بنیة صوتیة والعالمات النحویة

ولذلك فإن النحو  . عالمات أكوستیكیةلى إلى تتا) الطفل(یحول المورفیم المعجمي 
تمّكن من تنصیب ) كونیة(النحو التولیدي یجب أن یزودنا بنظریة صوتیة عاّمة 

قائمة للعالمات الصوتیة وقوائم للتراكیب الممكنة بین ھذه العالمات فھي تعتمد 
للعالمات الصوتیة كما أن ھذه النظریة یجب أن تزودنا بنظریة  مصفوفة كونیةإذن على 

اللیة عاّمة یمكن أن ُتَنصِّب قائمة للمفاھیم الممكنة، مما تزودنا بنظریة د
یستوجب أیضا سجال للسمات الداللیة، وأخیرا فإن ھذه النظریة یجب أن تزودنا 

بتقدیم قائمة للعالقات النحویة القاعدیة وللعملیات   أیضا بنظریة تركیبیة عامة،
یمكن القول بأن النحو    .القادرة على إعطاء وصف بنیوي لكل الجمل التحویلیة،
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التولیدي والتحویلي كان لھ فضل كبیر في الدفع بالبحث اللساني إلى التعمق 
كما أثر في تطویر علوم كعلم النفس اللغوي   والشمول والنمذجة والشكلنة،

ولكن تقصیره في الربط بین المستویین الداللي والنحوي   واللسانیات التطبیقیة،
السنة التي تراجع فبھا تشومسكي  1965یدي خاصة قبل أخلَّ بقیمة النحو التول

  32عن فصلھ الجذري بین المستویین
  :كیلیولي والتوفیق بین شكلنة النظریة اللسانیة وشمولھا

  :الشكلنة وسیلة لتحقیق النظریة الشاملة
بإحصاء الفجوات والنقائص  أنطوان كیلیولي  قام اللساني الفرنسي،
واستثمار أفكار   والنحو التولیدي من جھة،المنھجیة التي في البنیویة 

كما   المتعلقة بوسائل إدراج اللغة في االستعمال والحال التلفظیة، یاكوبسون
، وذلك بھدف 33عمل على تحقیق مشروع بنفنیست التلفظي من جھة أخرى

السعي إلى بناء نظریة لسانیة عامة وشاملة للسان البشرى، قابلة ألن تطبق 
لقد أدرك كیلیولي    .منھا على حدة ت دون أن تخضع أليعلى مختلف اللغا

فاعلیة المجال الحیوي للنشاط اللغوي ومدى تأثیره في تحدید التراكیب ومعانیھا 
ال "فأعطى لھا اعتبارا كبیرا ضمن نظریتھ مؤكدا فكرة بنفنیست   المقصودة،

  34"تلفظ من دون حال تلفظیة
ي اشترطھا في النظریة إن خصائص الشمول والنمذجة والتجرید الت

اللسانیة الكاملة ال تتسنى وال تتجسد في رأیھ بدون عملیة شكلنة علمیة منطقیة 
فالشكلنة عند   .وریاضیة ُمَطوَّعة ِلَما یحافظ على خصائص اللغة الطبیعیة

كیلیولي لیست عملیة ترمیز محض كما أنھا لیست غایة في حد ذاتھا وإنما ھي 
لشاملة، وتحقیق نموذجھا ونظامھ بلغة من الرموز وسیلة لتجسید النظریة ا

والعملیات البّینة والنموذجیة التي یمكن تطبیقھا على اللغات الطبیعیة، في 
  .الوصف والتحلیل

وبصیغة أخرى تعنى الشكلنة، عنده، اصطحاب عملیات التصنیف 
ة التي والتحلیل والتنظیر في إبانة معاني النحو األصلیة والعملیات األولیة الخفی

ال تظھر على المستوى السطحي للملفوظات وكذا لتجرید المخططات المبینة 
تِعیُن   وباختصار،  .لكیفیة نشوء األصناف النحویة واألنظمة الخاصة بكل لغة

الشكلنة النظریة اللسانیة في البحث عن الثوابت المؤسِّسة والمنظِّمة للنشاط 
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قات المتعلقة بالملفوظات داخلھا فھي التي تنظم العملیات والعال   .اللغوي
وخارجھا بواسطة مخططات ورموز ُمطوَّعة في شكل معادالت شبھ ریاضیة 
مراعیة التكامل بین اللفظ والمعنى والفائدة، كما تشترطھ النظریة اللسانیة 

یجب تجاوز الخصائص التصنیفیة «: یقول كیلیولي في ھذا الصدد   .الشاملة
بفضل بناء نظام من التمثیل   د عن الخطاب المجّرد،والتبویب المحض واالبتعا

المتمثلة (- وانطالقا من أصناف الظواھر    .المیتالساني وبناء نظریة للمشاھدة
تتم شكلنة المسائل -)في بناء عائالت من ملفوظات تربط بینھا عالقة تأویلیة 

المرور حیث تفرض   إن ھذه العملیة معقدة ومتشابكة،   .وبناء طرائق استدالل
   ..ثم العودة إلى الظواھر اإلشكالیةمن الشواھد إلى 

وإن تبنى ھذا المشروع یعنى رفض التمییز الخاطئ بین النبر والتركیب 
إن أھداف الشكلنة عند كیلیولي تتمثل عامة في تقنین  35»والداللة والتداولیة

   .ومنھجة اللسانیات إلكسابھا
  ى تزوید اللساني بنماذج،الصرامة كالتي في العلوم، كما تھدف إل

أنظمة میتالسانیة مجردة عن أنظمة اللغات الطبیعیة، باعتمادھا  تحتوى على
رمزیة شكالنیة، ریاضیة ومنطقیة وفق ما یسمح بھ المنطق اللغوي العام، تمكنھ 
من وصف وتحلیل اللغات الطبیعیة، على اختالفھا وصفا وتحلیال غیر سطحیین 

    .وإنما عمیقین
  :التمثیل اللساني والمیتالسانيأنظمة 

یفرق كیلیولي بین نظام وصف أو تحلیل ینبني على مصطلحات خاصة 
وبین نظام ثاٍن یستعمل ترمیزا ومنھجا مجرَّدین   متعلقة بنظام اللغة الموصوفة،

عن نظام اللغة المعنیة بالدراسة، واللغات الطبیعیة بصفة عامة فالنظام األول ھو 
إذا ما انحصر في استعمال لغة اصطالحیة غیر مجردة عن نظام تمثیل لساني 

وقد  أنظمة اللغات الطبیعیة في ترتیب وتصنیف أقسام الكلم واألصناف النحویة،
یصبح نظاما میتالسانیا مبسطا، إذا ما استعان عند التعمق في الدراسة، برموز 

    .ضومصطلحات مجردة عن نظام اللغة تنتمي إلى نظام تمثیل میتالساني مح
نظام تمثیل ترتیبي وتصنیفي   إن نظام التمثیل المیتالساني المبسط،

ولكنھ ال یرقى إلى المحاجة وتحدید األصناف اللسانیة العامة المختلفة 
 .والمشتركة بین اللغات وأّما النظام الثاني فھو نظام تمثیل میتالساني محض

تحدید أقسام الكلم -وھو نظام تمثیل ال یتوقف عند عملیات الترتیب والتصنیف
بل یتعداھا إلى عملیات المحاجة واالستدالل  - واألبواب واألصناف النحویة
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والتبریر واالفتراض الضروریة لتحدید األصناف اللسانیة المختلفة المشتركة 
كما تمكن من تحدید مختلف العالقات والعملیات وعواملھا بمنھج   بین اللغات،

ھ الریاضیة المجردة عن أنظمة اللغات ونظام من الرموز الریاضیة وشب
صنف یمثل المتغیرات  :صنفینوتتفرع أبجدیة ھذه الرموز إلى  .36الطبیعیة

كما یتمیز نظام التمثیل المیتالساني بقواعد تشكیل   وصنف یمثل الثوابت،
افتراض معادالت أصلیة، وقواعد االستنباط وقواعد التحویل   معادالت سلیمة،

التي ال تجب أن یتأثر بھا مباشرة فالشكلنة والتمثیل   مثیالتھ،وباستقاللیتھ عن ت
حیث المفاھیم والعملیات  -تمثل نحوا ما-َیتَِّمان حول نظریة حدسیة مجردة 

لكي تصبح قابلة للتطبیق واالختبار، وكل ذلك   والعالقات وقواعد االستنباط،
إن النظام الشكالني  .یةخاصة تحدِّد كل شروط التقییم في نھایة العمل میتالغةبفضل 

الشكالني وإن كان تطبیق استنباطاتھ آلیا، فإن بناءھا بالعكس یحتاج إلى ذكاء 
   37.واختراع كبیرین لدى اللساني

   38 :النموذج الشكالني
بناء نظري یعاد بھ صناعة الواقع المتعلق  ،بصفة عامة ،النموذج

اسطة ولكن فیما یقدره النموذج أساسا، بو بموضوع معین لیس في مجملھ،
إن صناعة النموذج تمكن من  .أحكام تكون قد خضعت ھي أیضا إلى قرار نظري

وإن . معالجة شكالنیة، أي ریاضیة، لمختلف المواضیع وفى مختلف العلوم
استعمالھ في العلوم اإلنسانیة قد سھل تھیئة االفتراضات ومراقبتھا وكذلك 

المثال من استنباط صناعة قواعد صارمة قد مكنت، في اللسانیات، على سبیل 
   .خصائص كونیة للسان البشرى

ألول مرة في اللسانیات،   وكان الفضل في استعمال النموذج الشكالني،
ثم تشومسكي  1954في ) hockett( ثم ھوكت 1944یرجع إلى ھاریس في 
، وقد أكد فاعلیتھ 1956في سنة" البناء النظري: "الذي تمیز عنده بمعنى
إن التطور الكبیر في اللسانیات : لفظیة، ویمكن القولكیلیولي في نظریتھ الت

المعاصرة یرجع أساسا إلى إدراج استعمال النماذج المیتالسانیة في شكلنة 
  39  .األنحاء خاصة والنظریات اللسانیة عامة
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اته المیتالسانی ومستوی ج  ذ   :النمو
إن النموذج المیتالساني المحض یتصف بالعموم والشمول وال یمكن 

مرحلة من مراحلھ أو مستوى من مستویاتھ وإنما في جمیعھا  حصره في
    .استجابة لمتطلبات النظریة اللسانیة الشاملة

  : مستوى المفاھیم النحویة
وھو مستوى مجرد، غیر حقیقي،  یمكن الترمیز لھ وتحدید عملیاتھ 

 أصلیة ومجردة عنفھذه العملیات   .حتى وإن كانت خارج نص الملفوظات  وعالقاتھ،
    .السیاق والنص

  :أقسام الكلم واألصناف النحویة مستوى المصطلحات النحویة؛
:  وھدفھ الثاني  وھدفھ األول ترتیب أقسام الكلم واألصناف النحویة، 

 .القیام بالمحاجة والتبریر الضروریین لتحدید ھذه األصناف ووظائفھا النحویة
   .وھذا المستوى یتمُّ تحدیده بتمثیل میتالساني مبسط

  : مستوى المصطلحات واألصناف والرموز اللسانیة المجردة عن نظام اللغة الطبیعیة 

فھو مستوى موغل في التجرید، یخضع لعملیات تصنیفیة تعتمد على 
ویعتمد ھذا المستوى على تمثیل میتالساني مجرَّد وشامل صالح   منھجیة،

  40 .سیِّرة لھالتحلیل العملیات والعالقات وتحدید العوامل المختلفة الم
ونالحظ أخیرا أن النموذج المیتالساني یمكنھ أن یستفید ویستعین بأكثر 
من نظام تمثیل واحد، مثلما فعل تشومسكي الذي أقاد نموذجھ من نظام تمثیل 
المكونات المباشرة ونظام تمثیل النحو التحویلي ومثلما أفاد كیلیولي من نظام 

  . 41تمثیل النحو التحویلي
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  :لحاتثبت المصط
 Mathématisation ییضتر

 Ling.  Automatique اللسانیات اآللیة
 Ling. Mathématique اللسانیات الریاضیة
 Ling. Quantitative  اللسانیات الكمیة
 hiérarchisées  متدرجة
 syntaxe  النحو
 pragmatique  التداولیة
 Métalangage  المیتالغة
 Logicien  رجل المنطق
 Proposition  قضیة
 Grammaires  األنحاء

 Logos-raison  عقل-اللوغوس
 Fonction  الدالة
 équations معادالت
 Équation d’égalité  معادلة َتَساٍو
 Prédicat  المحمول
 Sujet  الموضوع
 Argument  والحجة
 Fonction propositionnelle  الدالة الجملیة
 Des tautologies  تحصیل حاصل

 d'inhérence  )ألسماءا( تالزم
 Syllogisme  القیاس االشتمالي األرسطي
 Consistance  التماسك
 Complétude  التمام
 Décidabilité  قابلیة البرھنة
 logique plurivalente  منطق یعتمد على حساب متعدد القیم
 vrai  الصدق
 faux  الكذب
 Fonction de vérité  دوال الصدق أو الكذب
 Matrices  مصفوفات
 la prémice majeure  المقدمة الكبرى
 la prémice mineure  المقدمة الصغرى
 conclusion  النتیجة
 Conjonction  الوصل
      Disjonction  الفصل
      Implication  االستلزام
 Faits  الوقائع
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 Glossématique  نظامیة اللغة
  l’Appareil formel de  ھاز الشكالني للتلفظالج

l’énonciation 
 Notation barrée  الترقیم المشطوب
 Equations  معادالت
 classes  الفئات
 monoïde libre  الفكرة الحرة الواحدة
 Discontinus  المكونات المنفصلة
 base  ةالقاعد
 Suites  ناالمتتابعت

 Composante Catégorielle  المركب المنظم والمصنف
 Prédicat  )المسند(المحمول 

 Compatible  منسجمة
 Formantsوالعالمات النحویة  
 matrice Universelle  مصفوفة كونیة
 Notions grammaticales  المفاھیم النحویة
عملیات أصلیة مجردة عن السیاق 
 Opérations primitives  والنص
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  )بتصرف(
إن أبحاث تشومسكي حول ھذا الموضوع معروضة في مقاالت جمعھا في - 2

  :ة بعنوانكتاب ترجم إلى الفرنسی
, édition du Seuil, Paris Questions de sémantiqueChomesky N., 

1971.  
  .أنظر الموضوعین في الفصل األول من ھذا البحث   .33
34 Gallimard,  Problèmes de linguistique générale 2,E. Benveniste,  

France 1981, P. 81.  
35 , talinguistiques en syntaxeRôle des représentations méA. Culioli,  

Communication présentée à la session plénière du XIII ème congrès 
international des linguistes: TOKYO, 29 août -4 septembre 1982, et L. L. 
F (E. R. A 642 et complément au volume 2, (D. R. L ) université paris 7, 
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36  A. Culioli et Descles avec collaboration de K. Kabore et D. E. 

Systèmes de représentations linguistiques et Kouloughli, 
51, métalinguistiques،62،74 )بتصرف(  

 37., P44Alpha encyclopédieA. Culioli,    
  . ص أنظر تفصیالتھ في الفصل األول، .38
39,  P. 26. lopédieAlpha encycA. Culioli,    

40 A. Culioli et J. P. Descles avec collaboration de K. Kabore et 
Systèmes de représentations linguistiques et D. E. Kouloughli, 

, p. 51.métalinguistiques  
 ھـ(من التمھید والفقرة ) 2- 4(للفقرة  4: ، ورقم3انظر الھامشین رقم 

 . لثانيمن الفصل ا) 3 – 1 –
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  :مقدمة
اللغویة في  إن اھتمامنا وانشغالنا بھذا الموضوع مرّده إلى كون المسألة

البلدان المغاربیة كافة ال تزال تستأثر باھتمام الدارسین وأھل السیاسة بلھ 
شرائح واسعة من المجتمع، رغم انقضاء عقود برأسھا على استقالل ھذه 

والحال إن سّر ھذا األمر مأتاه العروة الوثقى القائمة بین المسألة . البلدان
فالسجال القائم حالیا یتعلق في الواقع . اللغویة والھویة والثقافة والخصوصیة

فلئن كانت البلدان المغاربیة قد تبنت . بالسیاسة اللغویة الواجب اعتمادھا
التعریب سبیال للنھوض بالعربیة وإحاللھا محل لغة المستعمر، فإن ذلك یستدعي 

  .المعارضة الشدیدة
واء ولّما كان المغفور لھ صالح القرمادي مّمن عنوا بھذه المسألة س

بوصفھ لسانیا أو مبدعا أو مترجما، فقد ارتأینا أن نتحرى موقفھ منھا علنا نلفي 
ھذا مع العلم بأننا نفترض في . فیھ الجواب الشافي لھذه المشكلة المؤرقة

العربیة الفصحى : مستھل دراستنا ھذه بأن اللساني والمبدع باللغات الثالث
ھ ستنصف بالموضوعیة في انك والدارجة والفرنسیة والمترجم الممتاز الذي

الطرح والحصافة في معاملة اللغات المتعایشة من حیث المنزلة التي یجب أن 
  .تتبوأھا كل واحدة منھا
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  المدونة المعتمدة - 1
عمدنا إلى الستقراء موقف صالح القرمادي من التعددیة اللغویة 

واألدبي مجموعة من المقاالت والدراسات التي أنجزھا خالل مشواره العلمي 
  :الثري، وھي على التوالي

 La situation linguistique actuelle en Tunisie: problèmes etــــــ
perspectives, in Revue Tunisienne des sciences sociales, n° 13, 

1968  
 Language in Tunisia, Bourguiba Institute of modernـــــ

languages in Tunisia, Tunis 1983 
 .Revue Alif: Table ronde sur le bilinguisme, n°1, 1971, pp ــــ

13-52 

ــــ دورة األلسنیة في المساھمة في التعریب، بحث ألقي في المؤتمر 
، مجلة األصالة، العدد 1973دیسمبر  20إلى  12الثاني للتعریب، الجزائر من 

  .1974ــــ 1973، 17/18
  .1975، 8مجلة ثقافة، العدد ، "حّب لغوي"ــــ قصیدتھ بعنوان 

إن دراسات القرمادي المعتمدة ترتقي كما ھو مالحظ إلى السبعینات من 
القرن الماضي، وقد كتبھا صاحبھا في خضم النقاش الحامي الذي جرى حول 
المسألة اللغویة والثقافیة، فھذه الفترة التي تلت مباشرة استرداد االستقالل بعد 

انت فترة طرح األسئلة الكبرى حول الثقافة الوطنیة وما لیل االستعمار الطویل، ك
فلئن كان اإلجماع قائما حول وجوب تنزیل اللغة العربیة . ینبغي أن تكون علیھ

المنزلة التي ھي جدیرة بھا في البلدان المغاربیة كافة فإن اإلجماع ھذا لم یحصل 
ما ینبغي أن تكون حول الكیفیة التي یجب أن یتم وفقھا النھوض بالعربیة وال فی

فكا یقول صالح القرمادي نفسھ في . علیھ اللھجات األخرى واللغات األجنبیة
  :صھ للمشكلةیتلخ

وقد احتد النقاش اإلیدیولوجي في بلدان المغرب العربي حول مسألة "...
التعریب منذ االستقالل وحم وطیس الحر القلمیة في ھذا الشأن بین مختلف 
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قافیة المتعایشة في صلب المجتمع المغربي ـــ فمن مدافع الفئات االجتماعیة والث
عن التعریب التام فورا إلى ذائد عن ازدواجیة اللغة ومن قائل بوجوب استعمال 
اللھجات الدارجة إلى مناصر لفكرة الفرانكوفونیة حتى أن المتصفح للصحف 
والمجالت المغربیة أصبح یجد فیھا جمیع المواقف واالنتماءات في ھذا 

  )1("الصدد

یا ترى أین یمكن إدراج صالح القرمادي بناء على تصنیفھ ھذا؟ وما ھي 
في المحصلة السیاسة اللغویة المثلى في نظره التي یمكن للبلدان أن تسیر على 

  ھدیھا؟

ـ المنطلقات الضروریة لسیاسة لغویة حصیفة في نظر القرمادي 3   ــ
مھ اهللا قد اتصف في البدایة، یمكن القول بأن موقف القرمادي رح

وال شك أن ھذا األمر مرده إلى . بالواقعیة والموضوعیة، وال غرو في ذلك
تشبعھ بتعالیم اللسانیات الحدیثة التي تقضي بالنظر إلى الظاھرة اللغویة نظرة 

ث عن یویقول في ھذا الباب وھو بصدد الحد. ة أي كما ھي ال كما نریدیموضوع
ذه المالبسات التاریخیة وأمام عظمة العمل ومن الطبیعي في مثل ھ: "التعریب

الذي یستدعیھ التعریب على أسس عصریة ناھضة أن تنفتح في وجھ األلسنیین 
المغربیین من مغاربة وجزائریین وتونسیین آفاق عریضة للنشاط العلمي 

  :وإمكانیات ال تحصى للبحث والتصنیف من ذلك
وصف : األلسنیة مثلحقل البحوث ـــ میدان شاسع للتنقیب العلمي في 

ا دونما تفریط یكامل للواقع اللغوي واالجتماعي ـــ اللغوي في البالد وصفا علم
في أي عنصر من عناصره، ـــ تحلیل مختلف اللغات المتعایشة بالبالد من 

                                                
- 1973، 17/18ور األلسنة في المساهمة في التعريب، مجلة األصالة، العدد صالح القرمادي، د -  1

 .144، ص 1974
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الناحیة األلسنیة، ـــ القیام بدراسات مقارنة فیقارن أصحابھا فیھا بین تراكیب 
  )1( ..."احیة الصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیةمختلف ھذه اللغات من الن

وھذا والحق یقال ما سعى إلیھ القرمادي بإنجازه أبحاثا ھامة وثلة من 
فكیف . تونس، قامت على وصف االستعماالت اللغویة في الجمھوریة التونسیة

  یتبدى ھذا الواقع في أبحاثھ؟

  تعدده وتعقده: الواقع اللغوي التونسي - أ
نا ینطلق القرمادي من وصف الواقع اللغوي التونسي ویرى كما أسلف

بأنھ موسوم بالتعدد والتعقد في آن واحد وبأن ھذا التعدد ضارب في القدم ولیس 
أمرا جدیدا طارئا، والتعقد مصدره تعایش عدة لغات من بربریة وعربة 

عربیة العام والفصیح فاللغة الفرنسیة، مع اإلشارة إلى أن مزاحمة البمستوییھا 
ضاء مبرما، فالبربریة لم للبربریة كان من القوة بحیث كادت أن تقضي علیھا ق

  .من التونسیین القاطنین بالجنوب %1ق بھا سوىیعد ینط

                                                
 .144المرجع السابق، ص  - 1
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ـ اللغة العربیة 1   ــ

ـ العربیة الفصحى الكالسیكیة 1- 1   ـــ
یرى القرمادي بأن ھذه العربیة محدود مجالھا، فال نلفیھا إال في 

رآنیة وخطب الجمعة وبعض البرامج اإلذاعیة والمقاالت الوعظیة التالوات الق
  .والشعر وبعض القصص القصیرة

ـ العربیة الفصحى الحدیثة 2- 1   ـــ
ھذه العربیة متأثرة كثیرا بالفرنسیة السیما على صعید التراكیب، وھي 
اللغة التي تستعملھا الصحافة والمجالت والبرامج اإلذاعیة والتلفزیة 

ت وخطب الحكام والمحاضرات وھي أكثر استعماال في التعلیم والمسرحیا
  .االبتدائي والثانوي

ـ العربیة الوسطى 3- 1   ـــ
ومن مزایاھا ". العربیة المبسطة"و" العربیة المھذبة"وتسمى أیضا 

وھي اللغة التي . خلوھا من اإلعراب وتأثرھا ببنى الدارجة الصرفیة والمعجمیة
  .علمون كما یستعملھا الحكام في جل خطبھمیتخاطب بھا التونسیون المت

ـ العربیة الدارجة 4 - 1   ـــ
ھي لغة أغلبیة التونسیین، وتستعمل في األحادیث الیومیة البسیطة 

  .سواء من قبل المتعلمین أو األمیین، وال تنفك تتأثر بالفصحى

ـ الفرنسي 5- 1 ـ المزیج العربي ــ   ـــ
لغتین العربیة والفرنسیة التي یتعلق األمر ھاھنا بظاھرة المزج بین ال

  .تشاھد لدى اإلطارات التونسیة التي تثقفت وتكونت أساسا باللغة الفرنسیة
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ـ اللغة الفرنسیة 6 - 1   ــ
تتبوأ اللغة الفرنسیة منزلة ممتازة في المشھد السوسیولساني في 

، فھي تستخدم لصیاغة جل المشاریع "لغة الحداثة والتقنیة"فلما كانت . تونس
لغة بعض الیومیات والمجالت  أخرىوھي من جھة . ي تھم الحیاة الوطنیةالت

كما تستعمل في برامج . العلمیة والثقافیة باستثناء حولیات الجامعة التونسیة
 ةالتعلیمیوالتلفزة، فضال عن انتشارھا في اإلدارات ومختلف األطوار اإلذاعة 

  .وھي لغة العلوم مع بعض االستثناءات القلیلة
أن الفرنسیة  عید المنطوق ــــ أي االستعماالت الشفویة ــــ یالحظعلى ص

  .)1(تعتمد في المراكز الحضریة لدى الطبقات المتعلمة السیما النخب المیسورة

  الصراع اللغوي في تونس - ب
 یطرح مشكلة بالنظر إلى قد یبدو ألول وھلة أن ھذا التعدد اللغوي ال

ونقصد بالتوزیع اللغوي كون كل . لغات ھذهالوظیفي الذي ھي علیھا ال التوزیع
غیر أن األمر . ما بینھایلغة تضطلع بوظائف بعینھا مما یوحي بأن ھناك تكامال ف

التعایش غیر "لیس كذلك، مما یدفع صالح القرمادي لوصف ھذا الوضع ب 
وھذا بالنظر إلى طبیعة الصراعات الخفیة والظاھرة القائمة بینھا وكذا ". السلمي
  .ث موقف الناطقین منھامن حی

  الثنائیة اللغویة - 1
الموجودة بین  La diglossie: المقصود بالثنائیة اللغویة كما معروف

النظرة دي في انظر القرمفي ن مكووجھ الصراع ھاھنا ی. ى والعامیةالفصح
الملقاة على العربیة الدارجة وھي نظرة احتقار وازدراء بوصفھا ــــ كما یرى 

 Une forme: خا للعربیة الفصحى أو على حّد تعبیر القرماديالبعض ــــ مس

                                                
1 - S.Garmadi, La situation linguistique en Tunisie, P. 4-5 
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abâtardie de l'arabe classique " وما یترتب عن ذلك من وجوب إقصائھا
  .)1(من مجاالت التعلیم واألدب

  اإلزدواجیة اللغویة - 2
ویتعلق األمر بالعربیة الفصحى والفرنسیة بوصفھما لغتي حضارة 

بعد االستقالل، اتجھت النیة إلى ضرورة تنزیل اللغة العربیة في المنازل . وثقافة
التي كانت الفرنسیة قد تبوأتھا ردحا طویال من الزمن، سواء في مجال التعلیم 

ن وجوه االستقالل والسیادة أو اإلرادة واالقتصاد إلخ اقتناعا بأن التعریب وجھ م
  .وباعتبار اللغة العربیة مقوما من مقومات الشخصیة والھویة

غیر أن القضیة طرحت مشاكل واستثارت صراعات ال تزال قائمة إلى 
  :ھذا، ویمكن حصر ھذه القضیة في العناصر التالیة نایوم

  فریق یدعو إلى التعریب الفوري -
  فریق یدعو إلى التعریب التدریجي -
فریق یدعو إلى اإلبقاء على االزدواجیة اللغویة باعتبار اللغة األجنبیة  -

  .نافذة على العالم والعلوم العصریة
  .فریق یدعو إلى النھوض باللھجات وترقیتھا -

  .وما إلى ذلك مما أشار إلیھ القرمادي في أبحاثھ ومقاالتھ

                                                
 Revue Alif, n° 1, 1971, p. 35:أنظر - 1
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  موقف القرمادي من الواقع اللغوي التعددي - 3
ال بّد من اإلشارة إلى أن الدارس قد كان وفیا للمنطلقات التي  في البدایة،

طلب التسلیم بھا، وھي ضرورة القیام بوصف حال اللغات المتعایشة كخطوة البد 
ویتجلى ھذا في األبحاث التي أنجزھا بنفسھ . منھا لإلقدام على سیاسة لغویة ما

یة واالجتماعیة، أو التي أنجزت في كنف مركز الدراسات واألبحاث االقتصاد
أو في " المجلة التونسیة للعلوم االجتماعیة"والتي نشر الجزء األكبر منھا في 

  :دراسات المركز ونذكر على سبیل المثال ال الحصر
  دراسات لفنولوجیات بعض اللھجات التونسیة -
دراسات لأللفاظ المستعملة في كتب القراءة العربیة من التعلیم  -
  االبتدائي
  عض مظاھر االزدواجیة اللغویة بتونسدراسة ب -
  مواقف الطلبة الجامعیین من االزدواجیة اللغویة -
  .المستویات المختلفة الستعماالت العربیة الفصحى في تونس -

  نبذ اإلقصاء: المبدأ األساس - 1. 3
لعل أول ما یلفت االنتباه ھو نبذ القرمادي لإلقصاء وأعني بھ عدم طمس 

تعایشة، وھذا ما یجعلني أقول بأن القرمادي ممن أي لغة من اللغات الم
فاللغات . Approche intégrative: تصرون للتناول اإلدماجي لمسألة اللغةنی

ونستشف ھذا في مقالة مشھورة . في نظره لھا الحق في الحیاة واالستعمال
كیف نكتب بلغات ثالث؟ "عنوانھا ). Le monde  )8/11/1974نشرھا بجریدة 

Comment écrire en trois langues? ھل : "في مقالھ القیم ھذا یتساءل
یجب أن تموت الكلمة؟ ال أعتقد ذلك، لذا أقول لنفصح عن ذواتنا إما بالعربیة 

لتكن الكلمة ثم تأتي ساعة . الدارجة أو العربیة الكالسیكیة أو الفرنسیة
  ".الحساب

Alors faut-il que le mot meurt? Je ne le pense pas moi 
qui écris dans les trois langues, car au mortel silence, je préfère 
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la déchirure, et à la bouche close ne serait-ce qu'un murmure… 
Aussi, devant toute bouche trilingue ou cousue, je dis: liberté 
et cracher le morceau en arabe classique ou parlé en français 
roté ou éternué: que le mot soit et puis viendront les comptes. 
غیر أن في ھذه المقولة الطریفة الجمیلة عبارة تتوقفنا ال محالة ومنھا 
نعبر إلى تصور القرمادي لما ینبغي أن تكون علیھ منزلة كل لغة من اللغات 

  :المتعایشة وھي

 Que le mot soit et puis viendront les comptes)1( 

  الموقف من اللغة العربیة بمستوییھا الفصیح والعامي - 2. 3
بلدان المغرب العربي تواجھ في الفترة الراھنة "یقول القرمادي بأن و

من تاریخھا مشكلة ھامة جدا یتوقف علیھا تطورھا االقتصادي واالجتماعي 
لذي ال مناص والثقافي، عنینا مشكلة التعریب، ذلك الواجب التاریخي الحتمي ا

من تحقیقھ الستعادة الذات اآللیة وبناء مستویات الذات المتجددة المتحركة على 
  .)2("أساسھا

واضح من ھذا الذي أوردنا أن القرمادي یقف إلى جانب الداعین إلى 
ولكنھ ولحسن الحظ ال یقف عند ھذا فقط بل یتطارح أسئلة الكیف، أي . التعریب

كیف : "في ھذا الباب، یطرح األسئلة التالیةو. كیف یجب أن ننجز التعریب
سنتمكن من اآلن نفسھ من إدخال التعدیالت والتحویرات التدریجیة الالزمة في 
تعلیم اللغات األجنبیة باعتبارھا أداة ھامة تسمح بالتفتح الضروري على العالم 

  :بلھ یذھب إلى أبعد من ھذا حین یقول"العصري؟ 
لغة غدنا ویتكلمھا ویفھمھا ویكتبھا ما ھي العربیة التي ستكون "

تكون لغة القرآن أم لغة ابن قتیبة أم ابن منظور أم  ویقرأھا كل فرد منا؟ أفعال

                                                
1 -  S. Garmadi, Comment écrire en trois langues? In Le Monde du 8/11/1974 
  .143أنظر القرمادي، دور األلسنية في المساهمة في التعريب، ص   - 2
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الدوعاجي أم لغة اإلذاعة والصحافة أم لغة بعض القادة  يأو علنجیب محفوظ 
  )1( "والزعماء العرب أم اللغة التي یتعامل بھا الناس في الشارع أو بالمنزل؟

الجواب : "اب في نظره لیس باألمر السھل، لھذا نجده یقول مصیباوالجو
یكون عن طریق العمل العلم الرصین المثابر المتوقف أوال وبالذات وفي نطاق 

ین والعلماء المربین، على أن تكون یمساعدة الحكومات على تعاون األلسن
اإلمكان بین الفكرة األساسیة التي نقتدي بھا في ھذا المضمار ھي التقریب قدر 

 ..."مستویي لغتنا أي مستواھا الفصح ومستواھا المستعمل الشائع بین الناس

)2(.  

كان حاضرا  - أي ضرورة التقریب بین الفصحى والعامیة -وھذا االنشغال
حین ضبط الرصید اللغوي األساسي لتالمیذ الطور األول من التعلیم االبتدائي، 

ون بأن ھذا الرصید البد أن یشتمل على حیث رأى اللسانیون والمربون المغاربی
األلفاظ الشائعة في االستعمال الیومي والتي ھي ذات أصل فصیح،كما نجد ھذا 
االنشغال قائما في إبداعات القرمادي نفسھ أكانت قصة قصیرة أو شعرا أو 

  .مسرحیة
وبالنسبة للعربیة الفصحى، یرى القرمادي أنھ من الضروري بمكان 

ستطیع أن تفصح عن الحداثة بمختلف تجلیاتھا، ویشھد على النھوض بھا حتى ت
  ":حّب لغوي"ذلك ما یقولھ في قصیدة جمیلة عنوانھا 

  أحبك متحولة العلم والتقنیة"... 
  إلى تطور العلم والتقنیة

  من سیداتي إلى أوانسي سادتي
  إلى ھّلم نخرق عادتك وعادتي

  واهللا ال أحبك ال

                                                
  .140المرجع السابق ص   - 1
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها  - 2
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  یا لغتي األخویة
  عجوزا بورا

  ائحة العفنكر
  في النھائیة الكفن

  رصاص ألفاظك تبن
  في أذن األصم

  ال یدخل صدور األصدقاء

  )1("إال بالخناجر

إن انتصاره للتعریب التدریجي المخطط الرصین یصدر عن قناعة عمیقة 
وھذا بالنظر إلى الجھود الجمة الواجب بذلھا حتى تساوق العربیة التطورات 

بالنسبة إلى مسألة . مجال العلوم والتقنیةالھائلة الجاریة في العلم في 
االزدواجیة اللغویة في التعلیم یبدو القرمادي متحفظا، ویرتكز موقفھ على 
األبحاث العلمیة التي ترى بأن االزدواجیة اللغویة لھا آثار حسنة طیبة على 
أصحاب الذكاء العالي في حین أنھ ذو عواقب وخیمة على األغلبیة من 

  .)2(التالمیذ

  موقفھ من اللغة الفرنسیة - 3.3
سبقت اإلشارة إلى أن القرمادي ممن یقولون بوجوب إیالء اللغات 
. األجنبیة المكانة التي ھي جدیرة بھا بوصفھا بوابات على العالم والعلم العصري

غیر أننا نعدم في ھذا المضمار التفاصیل إن صّح القول فلسنا ندري ما إذا كانت 
ھا مواد كغیرھا أم یجب اعتمادھا لتدریس المواد ھذه اللغات تدرس بوصف

  .األخرى

                                                
  .، تونس8صالح القرمادي، حب لغوي، مجلة ثقافة، العدد   - 1
2 -  S. Garmadi, La situation linguistique en Tunisie, P8  
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بالنسبة للغة الفرنسیة التي تحتل منزلة ممتازة في المشھد اللغوي 
التونسي بلھ المغاربي بعامة، والتي اعتمدھا القرمادي في إبداعاتھ، فإننا نجده 

في العربیة یعلل ذلك بكونھ یشعر باالنعتاق أثناء استعمالھ لھا، وھو ما ال یلفیھ 
الفصحى التي تكبلھ بسبب الطابع الجامد لبناھا التركیبیة والصرفیة القدیمة، ھذا 
باإلضافة إلى أن للغة الفرنسیة من االنتشار في ربوع تونس ما ال یجعلھا تعد 

  .)1(لغة أجنبیة

قنا نصوص القرمادي رحمھ اهللا إن ما یمكن الخلوص إلیھ بعد استنطا
ة في تناولھ المسألة اللغویة على خالف أولئك الذین ھو أنھ اتصف بالموضوعی
وعندنا أن ھذه الموضوعیة والواقعیة تكمن في . تمیزوا بالشطط والغاالة

ضرورة االحتفال بكل اللغات المتعایشة دونما إقصاء لھذه أو تلك وتنزیلھا 
  .المنزلة التي ھي أھل لھا في جّو من التسامح المتبادل

                                                
1 -  S. Garmadi, Revue Alif, op.cit. p.37  
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أشار مولود فرعون إلى وضعیة المرأة القبائلیة إشارات طفیفة حینا، 

یاتھا العسیرة، قصورھا حّتى وإن بلغت سّن واقعھا المّر، ح: وملّحة حینا آخر
  . )1(الّرشد، قلبھا الّسلیم، سذاجتھا، أفكارھا المحدودة

المرأة القبائلیة إذن ال تزال إنسانا قاصرا، في حاجة إلى دلیل أو ولّي 
  .أمر، وال سیما إذا كانت یتیمة ووحیدة

ّال على توّفر نانا وخالتي أسباب العیش وحدھما وال تعتمدان في ذلك إ
مھارتھما الكبیرة في ممارسة صناعتي الفّخار والّنسیج، ورغم ذلك تبقیان 

  .قاصرتین في حاجة إلى حمایة رجل، وھنا رمضان
وإلى جانب القصور، أثار الكاتب مسألة األطفال ألّن المرأة لن تشعر 

بقاء بوجودھا ولن تحتّل مكانتھا إّال إذا أنجبت األطفال، وإنجاب األطفال معناه ال
في العائلة الجدیدة، ومعناه أیضا اإلشراف على تسییر شؤون البیت في المرحلة 

  .)2(المتقّدمة من العمر وإّال ستضحى المرأة أجنبیة عن األسرة

األرض "وتفادیا لوقوع شابحة في ھذا المأزق، لجأت سمینة، في 
تمّسكا العجوزین الّلتین كان ُینتظر منھما أن ت –، بمساعدة قامومة "والدم

إلى مخالفة  –بالعادات كأشّد ما یكون التمّسك وأن تحافظا على سمعة العائلة 
القریة التي ال تبیح الحّب بین شخصین ال تربطھما روابط العالقة الّزوجیة، فما 

. بالنا إذا كان العشیقان متزّوجین كما ھو الحال بالّنسبة لشابحة وعامر أوقاسي
كانت الّلعبة وكانت األخطار من أجل الحصول على كان كّل ذلك، كان الّتخطیط و

ولد سبب طول عمر المرأة المتزّوجة، وعادت الكلمة األخیرة للتقالید التي منعت 
                                                

1 - Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, Editions Du Seuil, Paris, 1954, p. 23.   
2 - Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, Editions Du Seuil, Paris, 1957, 
p. 50. 
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وكانت ذھبیة ھي المرأة . حّب عامر وشابحة من أن ینضج بغیر قیود
یلنزمانیة الوحیدة التي تحّدت تقالید القریة في ھذه المنطقة بالّذات، أحّبت غاإل

عامر ولم ُتخِف حّبھا ولم تسأل نفسھا حول مصیر ھذا الحّب، عكس أّمھا مالحة 
التي ال ترى كمال المرأة إّال في الّزواج، ورغم تباین وجھات الّنظر بین األّم 
والبنت إّال أّن المواجھة لم تحدث، ال الّدین وال السّن كانا سببا في نشوء سوء 

  .المسلمة وذھبیة الّشابة المسیحیةمالحة العجوز : تفاھم بین المرأتین
ستتزّوج قریباتي مثل أخواتي  «: وُیضیف فورولو في موضوع الّزواج 

بعد الوالدة . )1(»تماما، یبدو األمر طبیعیا، نلد نتزّوج نموت بنفس الّطریقة 
زواج، وبعد الّزواج موت، الّظواھر الّثالث متتالیة ومتشابھة، الوالدة والّزواج 

وما الفائدة من الحدیث عن الّذات وما تریده، عن . ا أمور طبیعیةوالموت كّلھ
األلم واألمل في مؤّسسة ال تعترف بفردیة الّشخص وال تبالي بمیول الّنفس، 
المھّم ھو الخضوع ألوامر القریة وتحقیق المصلحة العامة، وماعدا ذلك تمّرد 

الكاتب : م الّرضا ونستشّف في مالحظات الكاتب حول الّزواج نبرة عد. وانحراف
  .غیر راض عن الزواج، كیف یتّم الّزواج في قریتھ، لكّنھ ال یقول رأیھ بصراحة

حیاة المرأة إذن صعبة وصعبة جّدا، وال یرد حدیث عن المرأة إّال وورد 
  :معھ حدیث آخر عن الموت والجنون والمأساة والّشحوب والّذبول

  الجّدة ماتت
  نانا ماتت

  تخالتي ُجّنت ثّم مات
  قامومة ماتت

  رحمة ُجّنت ثّم انتحرت
وتبقى حیاة نانا مأساة حقیقیة تتلّخص في االستیالء على إرثھا وھجرة 
زوجھا والموت أخیرا، ولم تسعد بأّیة مرحلة من مراحل حیاتھا ولم تعرف شیئا 

  :)2(آخر ما عدا التیّتم والھجر والموت

  .ى نصیبھا من المیراثُحرمت من عنایة األّم واستولي عل: فتاة یتیمة –أ 

                                                
1 - Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, op. cit., p. 23. 
2 - Najet Khadda, Répréhension de la féminité dans le roman algérien de la 

langue française, OPU, Alger, p.25.  
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تركھا زوجھا مرتین لینضّم إلى مجموعة المھاجرین إلى : امرأة –ب 
  .فرنسا ولینسى تماما ذكرى نانا

  .حملت في بطنھا طیلة شھور جّثة ھامدة رافقتھا إلى القبر: أّم  –ج 
، حالتین المرأتین رحمة وأخت "الّدروب الوعرة"وعرض الكاتب، في 

  .رحمة
عانس، مؤمنة وساذجة، وبدون شّك لم تعرف الحّب، رحمة ھي امرأة 

  :وبكلمة واحدة ھي امرأة كغیرھا من نساء إغیل نزمان 
عاشت في إغیل نزمان، في ھذه البقعة األرضیة الضّیقة والمغلقة  – 1

  .على العالم والمتقوقعة على نفسھا
لم تعبر یوما الجدول الذي تعرفھ باالسم فقط لكي تتطّلع على ما  – 2

  .جري في الربوة المواجھة للقریة، ولم تر عیناھا سوى القریة واّلنھری
  .انتحرت لتضع حّدا لمحنتھا – 3

، تعاطف عامر نعمر مع رحمة، لم یكن "الّدروب الوعرة"ونلتمس، في 
انتحار رحمة خطأ أو إجراما ولم تقتل بقتل نفسھا الّناس جمیعا مثلما جاء في 

س أو فساد في األرض فكأّنما قتل الّناس جمیعا من قتل نفسا بغیر نف «القرآن 
«  .  

انتحار رحمة، كان معجبا أیضا بشخصیة أخت وكما كان عامر متفّھما 
رحمة، لم یعط اسما ألخت رحمة، إّنھا امرأة مجھولة تعمل في الخفاء، وال 

  .تختلف في ذلك عن باقي نساء القریة
ن أجل البقاء، ولم خاضت أخت رحمة بكّل جرأة وشجاعة معركة قاسیة م

یھمھا خشونة یدیھا وقدمیھا، ولم یھمھا توتر قسمات وجھھا وبروز عروقھ، 
كّل ما یھّمھا ھو أن تحیا فقط، وإذا كانت رحمة قد استنجدت بالموت وكان 

  .عذرھا الوحید ھو الجنون، فأخت رحمة تشّبثت كأقوى ما یكون التشّبث بالحیاة
لودھا وماتت خالتي بصدمة نفسیة، ماتت رحمة وماتت نانا وھي تضع مو

  .كّل ذلك حدث في غیاب العنایة الطبیة
حاول الكاتب أن ینتقد نظرة الریفیین إلى المرأة، ینتقد ثّم یبّرر، فمثال 

بأبناء "یتساءل فورولو عن سبب إلحاح القریة على تسمیة رمضان ولونیس 
أبناء "یھما اسم لماذا ال یطلق عل. رغم وفاة شعبان منذ سنین طویلة" شعبان

؟ ویقف فورولو عند ھذا الحّد ویمر إلى تبریر موقف القریة من القضیة " تسعدیت
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تذّكر الّناس دائما باستمراریة العائلة وال خطر " أبناء شعبان"ویقول بأّن تسمیة 
  ".یرزقون"علیھا من داء االنقراض، أھل منراد أحیاء 

لّتبریر حین یلّخص حیاة أیضا اكتفى بالوصف وا" الّدروب الوعرة"وفي 
، التزاحمات )les rires(الفتاة القبائلیة في االجتماعات الیومیة وفي الّضحكات 

)les bousculades( األسرار ،)les confidences( الكالم ،)les potins (
، ویقول إّن كّل ھذا یتم في موضع الّلقاءات )les calomnies(واالفتراءات 

، حیاة بسیطة وبعیدة عن كّل تعقید أو تمّرد أو )1(لحیاةالّنسائیة وكّل ھذا ھو ا
، )2(مكتوب على الجبین –كما تقّر مالحة  –تشّكك ألّن ھناء أو شقاء المرأة 

  .  )3(وتبقى أفراحھا وأحزانھا وتساؤالتھا ومیولھا مجھولة ومسجونة لألبد

ھكذا كان موقف الكاتب في ھذا الموضوع وفي موضوعات كثیرة أخرى، 
  .وال یطلق الحكم أبدا )4(»یعلق، یؤّید، یفّسر  «ـف مبّرر موق

إلى " ابن الفقیر"یبدو التطّور واضحا في انتقاء الّشخصیات النسائیة من 
  ":الدروب الوعرة"

  عالقتھا بالبطل  المرأة  الروایة وبطلھا

  ابن الفقیر
  فورولو

  تسعدیت
  فاطمة
  نانا

  خالتي
  حلیمة

  جّدتھ
  أمھ

  خالتھ
  خالتھ

  ھ لونیسزوجة عم

  األرض والدم
  عامر أوقاسي

  قامومة
  ماري
  شابحة

  أّمھ
  زوجتھ
  عشیقتھ

  أّمھ  ماري  الدروب الوعرة
                                                

1 - Mouloud Feraoun, Les chemins qui montent, op. cit., p 31. 
2 - Idem, p. 47. 
3 - Najet Khadda, Répréhension de la féminité dans le roman algérien de la langue 
française, op. cit., p. 33. 
4 - Mohamed Cherif Chebalou, Les antagonistes culturels en Algérie à travers 

les écrits romanesques de 1945 à 1956, DEA nom Pub, Université d’Alger, 
1983, p. 98. 
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  مالحة  عامر نعمر
  ذھبیة

  جارتھ وأّم حبیبتھ
  حبیبتھ

، بحضور جّدتھ وأّمھ وخالتھ "ابن الفقیر"اكتفى فورولو الخجول، في 
، المرأة "روب الوعرةالّد"ونانا أي المرأة القریبة، وأضاف مولود فرعون، في 

  ".الّدروب الوعرة"الّزوجة والعشیقة لُیدرج أخیرا المرأة الحبیبة في 
وتبقى المرأة األّم حاضرة في الّروایات الثالث، األّم ھي المرأة الوحیدة 

. التي تسمح لھا التقالید القبائلیة بأن تكون إلى جانب ابنھا من صغره إلى كبره
ھ وصدیقتھ األولى ولكّنھ لم یطل الحدیث عنھا، ذكر فورولو شابحة ابنھ عّم

  .وصف بإیجاز ھزلھا وذكاءھا وتعّلقھا بھ
وإلى جانب األّم، تقف الجّدة وقفة قویة وإن غابت عن األنظار، وال تزال 

  .الخ...حلیمة زوجة عّم فورولو، طیطي وبایا ُأختاه: قائمة القریبات طویلة
، وتناول "ابن الفقیر"اجتاز مولود فرعون صلة القرابة التي طغت على 

" األرض والّدم"صلة الّزواج وصلة الحّب خارج الّزواج في نّصیھ الّروائیین 
، وتّتسع بذلك عالقات الّرجل بالّنساء في إغیل نزمان "الّدروب الوعرة"و

ّل الحاالت ھّن نساء لتحتوي األّم واألخت والّزوجة والعشیقة والحبیبة، وفي ك
  ).travailleuses(خادمات 

  :العمل النّسائي وتطوّره* 
تأجیر حمالة للماء، من تكون ھذه المرأة : جاء في نّص مولود فرعون

التقالید تمنع امرأة من عائلة طّیبة أن تمارس نشاطا مدفوعا  «ونحن نعـلم أّن 
دة استثناء، واالستثناء ھنا ال ینطبق األمر على كّل نساء القریة، لكّل قاع. )1(»

تعترف الجماعة للمرأة المحرومة من الموارد بحّق . یتمّثل في المرأة المحرومة
  .العمل الذي یمنحھا كرامة رّب األسرة

  :    )2(ویمكن أن نمّیز بین مجموعات ثالث من نشاطات المرأة

بالماء التموین  –التدبیر المنزلي  –العنایة باألطفال (صیانة األسرة  – 1
  ).تسییر الذخیرة –الطبخ  –

                                                
1 - Hélène Balfet, Travail féminin et communauté villageoise au Maghreb, in la 

communauté en Méditerranée, l’Harmattan, Paris, 1982, p. 113.   
2 - Idem, p. 110. 
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نسیج بعض المالبس واألغطیة، صناعة معظم : الّنسیج والفخار – 2
  .األوعیة المنزلیة، وھي أعمال تدخل في إطار البیت

 –تربیة الحیوانات (نشاطات تضمن إنتاج العائلة في قطاعات محّددة  – 3
  ).حمل الحطب –الحصاد 

ي الّدرجة األولى، لعدد المستھلكین، األعمال األولى دائمة وتخضع، ف
والمجموعتان التالیتان الّثانیة والّثالثة تتمان وفق تقسیم موسمي، الّنسیج مثال 

 «یكون عادة في فصل الّشتاء والفخار في بدایة الّصیف، واألعمال كما نالحظ 
موّزعة على أیام الّسنة بكیفیة تسمح للمرأة بمواجھة كثرة األعمال المؤّقتة 

  .)1(»الّدائمة و

وفي كّل روایة من روایات مولود فرعون تصادفنا شخصیات نسائیة 
  :تمارس أحد النشاطات أو بعضھا، وھي على التوالي

  نشاطھا  وضعیتھا  الشّخصیة  الروایة

  ابن الفقیر

  ملخیر
  سمینة
  خالتي
  نانا

  عازبة
  عازبة
  عازبة

  متزّوجة

  جني الزیتون
  جني الزیتون

  النسیج والفخار
  ج والفخارالنسی

تربیة الحیوانات وأعمال أخرى   متزّوجة  شابحة  األرض والدّم
  في الحقل

الّدروب 
  أرملة  مالحة  الوعرة

  جني الزیتون
  حمل الماء

  
لم تتوجھ مالحة إلى جني الزیتون أو حمل الماء بدافع التخّصص أو 

ما، مالحة أرملة وخالتي ونانا أیضا تعیشان وحدھ. المھارة ولكن بدافع الحاجة
الّثالث مجّردات من الّدعم العائلي وملزمات بتوفیر قّوتھن على خالف شابحة 

                                                
1 - Hélène Balfet, Travail féminin et communauté villageoise au Maghreb, op. 

cit., p. 110. 
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التي ال تعاني من الّنقص وإّنما خرجت إلى الحقل لكثرة األعمال فیھ ولعدم 
  .انشغالھا بتربیة األطفال

وبـاستثناء شابحة تكون المرأة العاملة خارج البیت ھي المرأة المحتاجة 
بة لمالـحة ونانا وخالتي الّلواتي لم یسعین إلى العمل من باب كما ھو الحال بالّنس

ولقد سبقـت أن ألقت الّروائیة . التكملة وإّنما یمّثل نشاطھّن مجموعة مواردھـّن
بمعیة روائیات أخریات إطاللة على ) M. Bugeja(االستعماریة ماري بجوجا 

  : )1(ّمھاعالم المرأة الجزائریة وخرجن بمجموعة من االستنتاجات، أھ

  .العمل للفقیرات والبطالة للغنیات: الّتوزیع غیر العادل للعمل – 1
األقلیة الغنیة غیر المنشغلة، تشغل األغلبیة المستعبدة في أعمال  – 2

  .صعبة
وكانت صورة المرأة الفقیرة والحزینة التي تقوم بأعمال شاقة صورة 

كون عمل المرأة عنصر وبدال من أن ی. مشتركة بین نتاجات استعماریة كثیرة
تقویم أو إعادة اعتبار وفضیلة طاھرة وتعبیر عن القدرة، كان العمل، بالّنسبة 

ولم یكتس عمل .للمجتمع النسائي المتیّسر لكي ال نقول البرجوازي، ذّال وإھانة
  .   )2(المرأة الجزائریة إّال معنى واحدا ھو الّتمییز بین الغنّي والفقیر

على رّد فعل أھل القریة تجاه عمل " لّدروب الوعرةا"لم ُتطلعنا روایة 
مالحة كأجیرة عند الّرئیس، ھل ھم راضون أو رافضون ؟ وھل عمل مالحة ال 

، إلى تدعیم رمضان "ابن الفقیر"یخّل بالّنظام القدیم؟ بینما یشیر الكاتب، في 
أّن  رّبما یدرك في قرارة نفسھ. )3(لعمل الخالتین في صناعتي الزرابي والفخار

إنتاج نانا وخالتي یحّقق معونة صغیرة ألسرتھ التي لم یعد قادرا على تلبیة 
طلباتھا وربما أیضا یدرك أّن الفخار والّنسیج یضمن مؤونة الخالتین وھو ھّم 

  .)4(ینزاح

ُتـشارك الخالتان وشابحة ومالحة، كّل واحدة بطریقتھا الخاصة، في 
ویمكن أن نقول إّن أسرة خالتي . م وعاديالّنشاطات اإلنتاجیة للعائلة بشكل منّظ

ووحدة الّصناعة ) Unité de production(فورولو تمّثل وحدة اإلنتاج 
                                                

1 - Sakina Messaâdi, Les romancières coloniales et la femme colonisée, ENAL, 
Alger, 1990, p. 76. 
2 - Idem., p. 78. 
3 - Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre, op. cit., pp. 48 – 49. 
4 - Idem., p. 48. 
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، وال تتلقى الخالتان نقودا مقابل األواني )Unité artisanale(التقلیدیة 
الفخاریة بل تقایض األواني الّصغیرة بمثلھا شعیرا، والجرار الصغار تبادل 

  .والجرار الكبرى بصاع كامل) لتراتعشرة (بنصف صاع 
یتطّور عمل المرأة " الّدروب الوعرة"إلى " ابن الفقیر"ومن روایة 

القبائلیة وتقتحم میدان طبقة األجراء، حیث تبتعد مالحة عن الّصناعتین 
األسباب مجھولة، وتلتقط الّزیتون عند السّید ) النسیج والفخار(المعھودتین 

عائلة آیت سلیمان، ثالث جرار یومیا مقابل مبلغ مالي الّرئیس أو تحمل الماء ل
  .)1(یقّدر بألف فرنك كّل شھر

المرأة القبائلیة امرأة خادمة، تختلط دائما مع الّرجال شأنھا شأن معظم 
المجتمعات الّزراعیة حّتى وإن لم یكن أساس العالقة ھو الحّریة، حیث توجد 

، وال یقتصر دورھا )ثاال(بالّنساء وأماكن خاصة ) ثجمعث(أماكن خاصة بالّرجال 
على ممارسة الحّب وال على إنجاب األطفال، وفوق ذلك لھا مقدرة عالیة على 

  .تحّمل الّصعاب والّتعاسة
    
    
   

                                                
1 - Idem., p. 61. 
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العنوان عتبة من عتبات النص، فال شي خارج النص، وعنواني تطبیق 
ي العربي من خالل الخطاب الّنقدي العربي، ینفتح على المنھج على النص الشعر

  ثالث بوابات 
  الخطاب النقدي  -3النص الشعري          -2المنھج              - 1
تحتاج إلى رصید فكري ستقرئ التشعبات  ملغمة،" المنھج"إن بوابة  -

 «وكل منھج , في مختلف مرجعیاتھا، ألن المنھج مناھج تتعدد وتتنوع وتتناطح
. وتحاول إقامة بناء متكامل لإلجابة عن ھذه التساؤالت ال بد لھ من نظریة في األدب ونظریة األدب ھذه تطرح تساؤالت جوھریة،

..وأھم ھذه األسئلة ھي ما األدب؟. وتحاول إقامة بناء متكامل لإلجابة عن ھذه التساؤالت . .«1   

   1»....ما األدب؟
وعندما یحاول المنھج الواحد اإلجابة عن ھذا السؤال فھو یؤسس     

لّیتھ وفق مدونة اصطالحیة خاصة لنظریة، ویطبق بآلیاتھ الخاصة ویمارس فعا
بھ فالمنھج یتوسط النظریة والمنظومة االصطالحیة ویستند إلى ركام معرفي 

  .وفلسفي خاص
  : ویمكننا أن تختزل تاریخ المناھج النقدیة وفق مسالكھ       

مسلك المؤلف الذي یضم المنھج التاریخي واالجتماعي والنفسي، وھذا - 1
  .»من كتب الّنص؟ « المسلك یطرح سؤالھ األساسي

كیف قال «:مسلك النص الذي أتى مع النقد البنیوي وسؤالھ األساسي  - 2
 .»النص ما قالھ ؟

                                                
.11، ص 2002صالح فضل، مناھج النقد المعاصر، إفریقیا الشرق، ب ط، المغرب . د -  1  
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وسؤالھ كیف نقرأ النص ) ما بعد البنیویة ( مسلك القارئ أو المتلقي  - 3
مناھج "؟ واختزل الدكتور سامي سویدان تاریخ المناھج النقدیة حسب نظریتھ بین 

.)األدبي وعلم التحلیل النفسي لألدب والنّقد الفلسفي والنقد المقارنعلم االجتماع ( مناھج خارجیة " ، ومناھج داخلیة ..
.)الفلسفي والنقد المقارن ( ، ومناھج مختلطة )كاألسلوبي والمداري والبنیوي والشكالني واأللسني والداللي (، ومناھج داخلیة ..

النفساني، والسیمیائي المتنوع  –االجتماعي، واأللسني  - كاأللسني( ، ومناھج مختلطة )والبنیوي والشكالني واأللسني والداللي 
      1..".النفساني، والسیمیائي المتنوع والداللي المتعدد والتداخل النصي إلخ –االجتماعي، واأللسني 

      1..".والتداخل النصي إلخ
لقد اعتمد الدكتور سامي سیودان في تقسیمھ على الداخل النصي 

الدكتور صالح فضل فیقترح علینا التقسیم التاریخي  اوالخارج النّصي، أم
  : الزمني ویقول أّوال بمنظومة المناھج التاریخیة وفیھا أورد

  .المنھج التاریخي -
 المنھج االجتماعي -
 .المنھج النفسي واألنثروبولوجي -
  :ثانیا منظومة المناھج الحداثیة وفیھاو

  .المنھج األسلوبي -           
  .المنھج السمیولوجي -         
  .الّتفكیكیة -         
  .نظریات التلقي والقراءة والتأویل -         
  .علم النص -         

یتمثل بصفة عامة الّشكل الكلي للمناھج النقدیة «  :ویختصر ھذا في قولھ
  :تجسد في منظومتینوھو ی

نظریة  موھي المنظومة التاریخیة بتجلیاتھا المتعددة وال تظ: المنظومة األولى -
  .واحدة في األدب، وإّنما تضم نظریات ومناھج عدیدة

وھذا ھو المدخل . وھي منظومة البنیویة وما بعدھا: المنظومة الثانیة -
   2.»نستعرض منھ خارطة المناھج النقدیة

لقد تأسست في مناخ خاص ). الغرب(ناھج نتاجات لآلخر وكّل ھذه الم
  :ووفق مرجعیات فلسفیة وفكریة مرتبطة بالذات الغربیة فالسؤال المطروح

                                                
  .21، ص1989، بيروت 1سامي سويدان،في النص الشعري العربي، دار اآلداب، ط. د - 1
  .18-17 صد المعاصر، صالح فضل مناهج النق. د - 2
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إلى أّي حد استطاعت المناھج المختلفة التي ھي نتاجات اآلخر أن تحتفظ 
  .بحموالتھا وإنتاجیاتھا وھي تنتقل إلینا عبر سفر طویل یحّملھا أعباء كثیرة؟

فتتطلب قبل الولوج فیھا أن نعرف " النص الشعري"أما بوابة  -    
، ومن حیث ھو "النص"خصوصیاتھا التي تحدد ھویة ھذا النص من حیث ھو 

یأتي .. فندما تكون النصوص متعدیة تتجھ لتحقق أھداف وغایات". شعري"
  .النص الشعري الزما یكتفي بذاتھ ألنھ یحقق وجوده من خالل عالمھ الداخلي

النص الشعري ال یوضح وال یضيء، فیتغلق ویراوغ ویمارس اإلعالن ف
  .واالختفاء بمختلف أنواع التنكر

بما أّن النص الشعري « وسعى النص الشعري إلى االنفتاح الداللي و    
المفتوح حمل واسع من الدالالت التي تتشظى وتنتشر في كّل اتجاه، وھي تبوح 

ري المفتوح بعید عن المباشرة قریب من بما أّن النص الشع دون أن تتكلمو
الغموض وھوم نص مراوغ لحكم النزیاح فإن ذلك یجعلھ قابال للقراءة 

  1.»...المتعددة
وتأتي المادة الخام للنص الشعري غیر حیادیة وغیر شفافة وتعمل على 

ال یخرج العمل « المخاتلة الدائمة أكثر بكثیر من العمل على إنتاج الداللة ف
  2.»ن كونھ عالمة فنیة مركبةالشعري ع

وكل ھذه الخصوصات للنص الشعري أوجدت امكانات نقدیة تسعى إلى 
فھو نظام مفتوح من الدالالت ،وأتى ھذا االنفتاح من عناصر بنیویة . استنطاقھ

  .في الشعر كتوضیفھ للرمز واألسطورة ومن تفاعل النصوص فیما بینھا
اب واالنقراء، ومقروئیة الّنص الشعري إذن محطة محتملة لالنكت«ف

النص الشعري أو أي نص آخر، ھویة مجازیة اللتماس ساللة من نصوص خفیة 
القبل والبعد، وما بین ھذا القبل والبعد تتناسل ھویة  نالنص، بی لوظاھرة، قب

   3»...نصوص صامتة متفاقدة، تضیع في سرادیب الكتابة المحتملة للنص

                                                
خليل الموسى، قاءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، . د -  1

  .7-6، ص2000دمشق 
محمد فكري الجزار، لسانيات االختالف، الخصائص الجمالية لمستويات بناء النّص في شعر  -د - 2

  .373، ص2001 ، القاهرة1الحداثة، التراث للنشر والتوزيع، ط
، بيروت 1، دار اآلداب، ط)مقاربات نقدية في اإلبداع العربي المعاصر( بشير الغمزي، مجازات  - 3

  .92، ص1999
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ندخل في اعتبارات » لنص الشعريا«إلى » العربي«وعندما نضیف      
یرسم التعبیر العربي بمجموعھ، وعلى « أخرى وقد تكون مزالق أخرى، حیث 

اختالف مراحلھ وأنواعھ، مالمح التحرك التراجیدي اآلسر ثقافة بالد تبحث عن 
وجھھا الحاضر في مأزق الغتراب عن وجھھ بعد، بین ماض مضى، وحاضر 

كشف عن وجھھ بعد، وفي ھذا المأزق مرفوض وآخر مھاجم ومستقبل لم ی
  .1»المنارات أو تسقطھا تطرح األسئلة عتتقرى طریقھا، تبتد

ألّن النقد ھو خلق «ـ أمّا بوابة الخطاب الّنقدي فھي نتیجة اجتھادات     
خطاب حول خطاب متأسس، و عملیة الخلق ھذه في غایة الدقة، ألن الخطاب 

لى دواخل الخطاب األولى النص الشعري یجب أن ینفذ إ: الثاني مطالب بأمرین
یفككھ ویعید تركیبھ من ناحیة ویحافظ فیى كّل ذلك على خصوصیات ذلك 

  ...الخطاب كحضور شعري متمیز من ناحیة أخرى
یتعلق األمر الثاني بطبیعة تأسس الخطاب النقدي أیضا، ألنھ ال ییعني 

م بفھمھا وتقییمھا ثم مجرد االحاطة بالظاھرة المدروسة، وإّنما یعني ألنھ یقو
  .2»...یصنفھا ویضعھا داخل المدار الذي تسلكھ الحركة الثقافیة عموما 

ویسعى الخطاب الّنقدي إلى اإلنتاجیة بعد وعي الّنص فھما وتقییما 
  .وتصنیفا لیخرج بنظریات تؤسس للّنص

وعندما ینتخج الخطاب النقدي یحقق عملیتھ المشروطة، ویقول 
والنقد یحتل . یعالج المعاني واآلخر ینتجھا او العلم، فھذلیس الّنقد ھ«:بارت

  3»...مكانا وسطا بین العلم والقراءة، إّنھ یعطي لغة للكالم الخالص الذي یقرأ
ویحق الخطاب النقدي عملیتھ المشروطة عندما یستند إلى مناھج عملیة 

  .تحقق آلیاتھا اإلجرائیة وتقیم نظریاتھا، وھذا ما حدث في الغرب
بالنسبة للخطاب النقدي العربي فقد حدثت فیھ مجازفات ألنھ خطاب  أمّا

  كیف یتم التطویع؟. مستورد على نّص غیر مستورد

                                                
، بيـروت  2خالدة سعيد، حركمية اإلبداع، دراسات في األدب العربي الحديث، دار العـودة، ط  - 1

  .92، ص1982
، 1985معاصر، سراس للنشـر، ب ط، تـونس   محمد لطفي اليونسي، في بنية الشعر العربي ال - 2
  .9ص
 ةروالن بارت، النقدية والحقيقة، ترجمة وتقديم إبراهيم الخطيب، مراجعة محمد برادة، الشـرك  - 3

  .69 صالمغربية للناشرين المتحدين، ب ط، ب ت، 
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ھذا السؤال یجرنا في التفكیر في إستراتجیة عالقة الّذات باآلخر والتي 
تتطلب وعي كینونة الذّات بمختلف مرجعیاتھا التراثیة، ثم المجازفة إلى التحاور 

وفق ثقافة الالاسنتھالك الفوضوي بخلقرقبابة علمیة على ھجرة  مع اآلخر
والّرقابة . الخطاب النقدي الغربیمن موطنھ األصل إلى الخطاب الّنقدي العربي

مادمتن غیر منتجلیس معناه أن استھلك كّل شيء مستورد، بال :العلمیة مفادھا 
  . ال بد من تطویع ذلك وفق معدتي حتى ال أصاب بتخمة

وھذا ما یضح نقدنا الحدیث، المستفید من ھذه « :یمنى العید وتقول 
المناھج في موضع القلق واالضطراب الدائمین ویفرض علیھ، من ھذا الوضع، 
العمل على تأسیس فكر علمي على ثقافتنا قادر على المساھمة في إنتاج نقدیة 

  .1»...علمیة لھا صفة الكونیة
كننا أن نفصل بین محاوالت تنظر وإذا قرأنا الخطاب الّنقدي العربي یم

  .للمناھج الّنقدیة ومحاوالت تنطبق لھذه المناھج
ونحاول أن نقف عند المحاوالت التي تطّبق للمناھج دون أن تغفل التنظیر 

  .وبالتحدید المحاوالت التي طّبقت على الشعر. لھا
لقد ابتدعت النصوص الشعریة، فأبدعت معھا المناھج الّنقدیة فأنتجت 

  .بانقدیا البّد من نقده لیكون نقد الّنقدخطا
لنا أن نقف عند مجموعة من الجھود في الخطاب الّنقدي العربي التي 
طبقت على الشعر العربي ومن بین ھذه الجھود، كتابات الناقد السوري كمال أبو 

  : دیب منھا
نحو منھج بنیوي في دراسة الشعر الجاھلي عام : ـ الّرؤى المقنعة أ
1986.  

  .1987في الشعریة  ب ـ
 .1981.2دراسات بنیویة في الشعر، ط: ج ـ جدلیة الخفاء والتجلي

ـ في البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي، نحو بدیل جذري لعروض  د
  .1974الخلیل

  
وسنختار كتاب جدلیة الخفاء والتجلي كعینة طبقت المنھج البنیوي 

  .وأعلنت ذلك
فاده أنھ یعتمد المنھج البنیوي لقد قدم كمال أبو دیب دراستھ بتصریح م

ویھدف إلى اكتنافھ جدلیة الخفاء والتجلي، ویتتبع أسرار البنیة العمیقة 
                                                

 ،1999، بيروت، 4ط يمنى العيد، في معركة النص، دراسات في النّقد األدبسي، دار اآلداب،. د - 1
  .128ص
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وتحوالتھا ویأمل تحدید أدق البنیات للظواھر، مع متابعة شبكة العالقات الداخلیة 
للنصوص والبحث عن التحّوالت الجوھریة الخاصة دون اإلخالل بالبنیة 

بعد أن  نیھا دائما، وھذا التصریح كان في الصفحات العشریاألساسیة والعودة إل
  : أعلن ھذا المنھج في العنوان المذیل

  " دراسات بنیویة في الشعر" 
لیست  «: ولقد وقع الناقد في مقّدمتھ ھذه في مغالطات كالتصریح الذي ورد

. لیست البنیویة الفلسفیة، ولكنھا طریقة في الرؤیة ومنھج في معاینة الوجود  . . ي اللّغة، ال تغیر البنیة اللّغة، وفي ف.
. الوجود  . . . ي اللّغة، ال تغیر البنیة اللّغة، وفي المجتمع ال تغّیر البنیویة المجتمعف. لكنّھا تغّیر الفكر المعاین ..
. المجتمع   1»لكنّھا تغّیر الفكر المعاین للغة والمجتمع..

إن البنیویة لیست فلسفة إّال أنھا تستند في مرجعیتھا الّتأسیسیة إلى 
الفلسفة وھذا ما ذھب إلیھ فؤاد زكریا في بحثھ عن جذور البنیویة من خالل 

 تھ ط الجذور الفلسفیة للبنائیة، آفاق الفلسفة، دار النھضة العربیة، بیروكتاب
  »تغیر الفكر «ثم یقول» إن البنیویة لیست فلسفة « ثّم إنھ وقع في تناقض إذ یقول  1970

ت وإذا كانت البنیویة قادرة على تغییر الفكر فكیف ینأى بھا عن ھذا المضمون الفلسفي؟ ألیس األولى أن یجعلھا ذا«
  2»...ت مضمون فلسفي في نھایة المطافعن ھذا المضمون الفلسفي؟ ألیس األولى أن یجعلھا ذا

  2»...نھایة المطاف
وعندما ذھب یحجج لعدم فلسفیة المنھج البنیوي قال أنھ ال یغّیر الّلغة وال 
المجتمع وكأنھ الفلسفة تغّیر الّلغة والمجتمع، وھنا المغالطة األخرى ألن الفلسفة 

  .لم تّدع تغییرھا لّلغة والمجتمع
یب في دراستھ للّشعر ویذھب سعد البازعي إلى أّن ھدف كمال أبو د

وسیلة إعادة النظر إلى الشعر الجاھلي وتقویض النضرة " الجاھلي والشعر القدیم بنیویا ما ھي إال

                                                
، 2دراسات بنيوية في الشعر، دار العلم للماليـين، ط : كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي. د -  1

  .7ص ،1981بيروت، أكتوبر
، 1الغرب في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربـي، ط : سعد البازغي، استقبال الآلخر - 2

  .196، ص2004المغرب 
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.."الجاھلي وتقویض النضرة التقدیسیة إلیھ إلدخالھ من ثمّ في سیاق الحداثة المعاصرة ...1  
.."المعاصرة ...1  

في الفصل األول درس الصورة : وأورد الّناقد في كتابھ سّتة فصول
نحو : األنساق البنیویة، وفي الفصل الخامس: عالفصل الراب يالشعریة، وف

  .اآللھة الخفیة: منھج بنیوي في تحلیل الّشعر وفي الفصل الّسدس
لقد جّزأ الناقد بھذا الشكل العناصر الفنیة المتكاملة للّشعر ودرس كّل 
جزء في قصائد مختلفة، والبنیویة ترفض ذلك إذ تقول بضرورة دراسة العناصر 

لى قصیدة واحدة وبضرورة الحفاظ على منجزات البنیویة متضافرة وتطّبق ع
  .التي ال تجیز بتر أوصال القصائد وتعذیب أبنیتھا

ففي دراسة للصورة الشعریة بنیویا، رّكز على فاعلیتھا النفسیة وتناغمھا 
مع الوظیفة المعنویة وكیف تؤّكد دور المتلقي في المشاركة اإلبداعیة، وھذا ال 

  .یویة، فالمنھج البنیوي یدرس الصورة في بنیتھا وتشّكلھایمت بصلة إلى البن
استطاع الّناقد أن یرسي بعض األولویات المنھج البنیوي كالبؤرة الداللیة 
العمیقة التي بلغھا في تحلیلھ لقصیدة أبي نّواس وتركیزه على التقابل بین 

ودیین قائمین بذاتھما أو حقلین داللین لكّل وھاتان العالمتان تشكالن كونیین وج" الخمرة والّطلل یقول: داللتین
قائمین بذاتھما أو حقلین داللین لكلّ منھما خصائصھ الممیّزة، ووحداتھ األولیة الممیّزة، ومن تفاعل الحركتین تشّكل حزم العالقات 

.."بنیة القصیدة ودالالتھا األولیة الممیّزة، ومن تفاعل الحركتین تشّكل حزم العالقات التي تحدّد .2  

  2..."بنیة القصیدة ودالالتھا
وجدھا ترتكز على تفاعل " كیمیاء الّنرجس"وفي تحلیلھ قصیدة أدونیس 

  .واألنا وھي بؤرة الّداللة التي تحرك سائر القصیدة حركات ثالث المرایا والجسد
ولقد أخذه الّنقاد كالّدكتور عبد العزیز حّمودة لتطبیقھ المنھج البنیوي 
بحذافیره كما ھو مستورد من الغرب دون تطویعھ على مقاس الّنص العربي 

م مذھبا بنیویا عربیا أصیال یفوق بكثیر على الرّغم من التّأكید المتكرر من جانب كمال أبو دیب على أنھ یقّد: "فیقول
م مذھبا بنیویا عربیا أصیال یفوق بكثیر جدا ما قدّمھ الفرنسیون، فإنھ في أكثر من موقع في تحلیلھ للشعر الجاھلي یقترب یقّد

                                                
  .196المرجع نفسه، ص - 1
  .171كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتحلي، ص - 2
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   1..."فإنھ في أكثر من موقع في تحلیلھ للشعر الجاھلي یقترب من التحلیل الغربي المتفق علیھ

   1..."الغربي المتفق علیھ
األشكال " الّدكتور عبد العزیز حمودة" كما أعاب علیھ الّناقد نفسھ

نموذج كمال أبو دیب  في: "یضاح فیقولالھندسیة التي یرسمھا الّناقد كمال أبو دیب لإل
لقد حجبتھ . معالجتھ ربما یكون تحلیلھ علمیا ولكنھ ال یساعد في فھم النّص" علمنة"أبو دیب اختفى النّص وراء محاولتھ 
إلى أنھ في ذلك كّلھ ینطق النّص  ةلقد حجبتھ تماما رسوماتھ ومعادالتھ وطالسمھ، إضاف. علمیا ولكنھ ال یساعد في فھم النّص

  2."إلى أنھ في ذلك كّلھ ینطق النّص بما لیس فیھ ةوطالسمھ، إضاف
ج البنیوي دون التخلص من آلیات كما أخذه النّاقد على تطبیق المنھ

ومن المشكالت البارزة عند أبي دیب ما ألفناه ادى نقاد عرب آخرین، وھوأنّ توسل المناھج «  .ومفاھیم الّنقد القدیم
   3»...نقاد عرب آخرین، وھوأنّ توسل المناھج الحدیثة لم یؤد إلى انقطاع الصلة بالقدیم من المناھج أو المصطلحات والمفاھیم

   3»...بالقدیم من المناھج أو المصطلحات والمفاھیم
نھج البنیوي عند كمال أبي إألى أي حد استطاع الم: والسؤال المطروح

دیب أن یضيء النصوص التي درسھا؟ وھل كان المنھج الواحد كافیا لإلحاتطة 
  بالظاھرة اإلبداعیة الشعریة؟

: منھجین ھما) *(فقد تبنى فیھ عبد اهللا الغدامي» الخطیئة والتفكیر« أما كتاب
وقد طبع ھذا الكتاب الجانب النظري في ). **(البنیویة والتشریحیة: منھجین ھما

ونحن نتبنى مصطلح .( ص وفیھ حدد نضریة البنیان الشاعریة 80والي ح
البنیویة، ( مفاتیح النص  م، ث)الشعریة لشیوعھ في الساحة النقدیة العربیة 

  .ثّم فارس الّنص روالن بات ثم نظریة القراءة )والسیمیلوجیة، والتشریحیة

                                                
من البنيوية إلى التفكيك، المجلس الوطني للثقافة والفنون : عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة. د - 1

  .29، ص1978واآلداب، ب ط، الكويت، أفريل، 
  .50-49المرجع نفسه، ص - 2
  .ميجان الرويلي. د - 3
د سعودي، نال الدكتوراه في األدب والنقد من جامعة أكستر اإلنجليزيـة عـام   عبد اهللا الغدامي ناق -*

، اشتغل أستاذ النقد في جامعة الملك سعود بالرياض، وفي جامعة الملك عبد العزيز بن جـدة،  1978
  .شر عدة كتب نقدية عليها التطبيق، ن1985ظهر في الثمانينات بكتابه الخطيئة والتفكير 

  .حية يستخدمه الغدامي، ونحن نتبنى مصطلح التفكيكية لشيوعه أيضامصطلح التشري  - **
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مزة وباقي الكتاب خصصھ للجانب التطبیقي حیث درس شعر السعودي ح
  .شحاتة وقصیدة للشریف الرضي

اعتمد الباحث المنھج البنیوي، ) الشاعریة ( وفي تحدیده نظریة البنیان 
ففي ضبطھ وسیلة الّنظر في حركة النص األدبي رأى أّن المنطلق ھو المصدر 

وفّصل في ھذا . اللغوي، واستند في ذلك إلى یاكسبون في وظائف اللغة الست
  . ة عن ذلكبكثیر وقّدم أمثلة عربی

ثم استند الغدامي إلى أفكار روالن بار ت في التناص وفي أھمیة السیاق 
  .كضرورة فنیة إلحداث فعالیة الكتابة

والجید عن الغدامي الجمع بین الدراسات الغربیة والدراسات العربیة 
استند إلى الغرب في تحدید ) الشعریة ( ، ففي حدیثھ عن نظریة البنیان التراثیة

النص وعلى المنھج البنیوي، ثم توقف عند مقوالت الجاحظ من خالل البیان 
والتبیین ومقوالت عبد القاھر الجرجاني حول نظریة الّنظم وآراء القرطاجني في 

وعن القول ) شعرشعریة ال( التخیل، واھتدى إلى أن القرطاجني تحدث عن 
  .الشعري دون أن یقصد بھما الشعر أو النثر، كما ربط بین الشعریة والتخیل

كما تناول مفھوم الشعریة عند كّل من یاكبسون وتودوروف وبارت 
  .ودیریدا وغیرھم

ال تعني تجمیل الخطاب بكّل  )الشعریة( و) الشاعریة ( وتوصل إلى أن 
  .ملة للخطابصنوف البالغة، وإنما إعادة تقییم كا

البنیویة، : وقف الغدجامي یعرف بالمناھج النقدیة»مفاتیح النص« وفي
كأّنھ یرید أتن یسّوغ لنفسھ منھجا جامعا لھذه المناھج الثالثة أو لعّلھ لم «واالسیمیائیة، والتشریحیة، و

، لھذه المناھج الثالثة أو لعّلھ لم یمیز بینھا كنماذج نقدیة مستقلة عن بعضھا، في ذلك الوقت المبكر من ثقافتھ وتلقیھ لھا
ولم تكن مستقلة عن بعضھا  ، حیث كانت الحدود بینھا غائمة،بعضھا، في ذلك الوقت المبكر من ثقافتھ وتلقیھ لھا

  .1»...ولم تكن مستقلة عن بعضھا بعضا بینھا غائمة،
        

: وكان یعتمد في اقتباساتھ على مختلف الباحثین ومن مختلف مشاربھم
یاكبسون اللغوي الشكالني، وروالن بارت البنیوي، وغر یماس السیمیائي، 

  .ولیبتش التفكیكي

                                                
دراسة في نقـد النقـد،   : محمد عزام، تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية - 1

  .117، ص 2003منشورات اتحاد الكتاب العرب، ب ط، دمشق، 
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في الّنقدي العربي خاصة وتعرض الغدامي إلى االضطراب في المصطلح 
ووقف عند ). التشریحیة( وفي عرضھ مصطلح) السیمیولوجیا(عرضھ مصطلح 

  .»سوسور« بدیال عن الشارة عند) األثر(في تقدیمھ » دریدا«جھود 
وانتقل إلى الحدیث عن الناقد الفرنسي روالن بارت الذي تحّول من النقد 

تفكیكي الذي قال بفكرة عشق الّنص االجتماعي إلى الّنقد البنیوي فالسیمیائي فال
  .بعد موت المؤلف

وفي القسم التطبیقي اعتمد الغدامي على تحلیل أشعاره حمزة شحاتة في 
مستندا على المفھومات السابقة، ) التفكیكي( ضوء المنھج البنیوي والتشالیحي 

فھو یرى أّن أھمیة التشریحیة تكمن في أعطاء النص حیاة جدیدة مع كّل قراءة 
إّال أّن تشریحیة الغدامي ھنا . بھذا تتحقق الدالالت المنفتحة للّنص. دیدةج

مختلفة عن تشریحیة روالن بارت التي تبنت قراءة النقض من أجل إعادة البناء 
  .والتي تحولت فیما بعد إلى قراءة تتبنى العشق بین القارئ والنص
البنیویة (الثة كما إستطاع الغدامي في تحلیلھ االستفادة من المناھج الث

فھل الجمع في . وفي نفس الوقت الخروج عنھا) والسیمیائیة والتشریحیة
  المناھج یحقق نتائج أفضل؟ 

  :لقد حّدد الغدامي خطوات منھجھ كما یأتي    
  .قراءة عامة ترصد المالحظات وتستكشفكّل اعمال الشّاعر - 1
ج قراءة نقدیة تعتمد الذوق مع رصد المالحظات الستنباط المناذ - 2

 .األساسیة والتي تمثل النواة
نقد وفحص النماذج وكیف تتعارض مع العمل، مع أّنھا تمّثل   - 3

 .الكلیّات الشمولیة التي تتحكم في جزئیات العمل
 .الّنقد التشریحي تدراسة النماذج اعتمادا على مفھوما  - 4
إعادة البناء وتأتي بالكتابة، وفیھا یتحقق النقد التشریحي إذ   - 5

 . والّتفسیر، فالتفسیر ھو الّنص والنص ھو التفسیریتداخل الّنص 
ھل الجمع بین البنیویة والسیمیائیة و التفكیكیة : ولكن السؤال المطروح

  أتى بنتائج وأحاط بنصوص الشعراء؟
  »أسالیب الشعریة المعاصرة«  :أما الكتاب الثالث فھو للدكتور صالح فضل

منھجھ وآلیاتھ اإلجرائیة كما لقد قدم الدكتور في البدء افتتاحا یعرض فیھ 
  .عرض أھدافھ وبعض المفاھیم العلمیة التي تنقل رؤیتھ
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بھذا  .1یقرر أوال أّن دراستھ ھي القراءة في الشعر وكتابتھ في الشعریة
  .یكون قد مّھد لمنھج دراستھ

التقّید الكامل بالمنھج ویحاوألن یحافظ على  یصرح برفضھونجده 
وإذا كان لنا أن «ّنص الشعري وقد شبھھذا األخیر بطیرمسافةحیویة بین المنھج وال

    .2»لنا أن نحبسھ في منھج فلیكن قفصا واسعا یتركھ یتنفس ویتحرّك
وفي التحدي الثاني المحافظة على أعراف منجزات النص التي ال تجیز 
تقطیع أوصال القصائد، وھنا نقترب من المھج البنیوي الذي یدرلس النصوص 

كامل أجزائھا إلى جانب إشارتھ في أّن عملھ یقع في حقل فیوحدتھا الكلیة وفي ت
الشعریة، إّال أّنھ یأخذ من الشكالنیة والظاھراتیة خاصة في ربطھ الدرجة 
الشعریة بعدد محدد من المقولت المرنة بحیسث تشكل شبكة مكونة من مجموعة 

  .يتحالفات تربط درجة اإلیقاع بدرجة التحوریة واالنحراف في تصاعدھما الحس
ففي تصّور الدكتور صالح فضل إّن األسلوبیة تتقدم الستثمار كّل العناصر 

  .التي تتبنى المعرفة العلمیة
ففي التطبیق سعى الدكتور إلى التأسیس لتصّور معین في تحدید مفھوم 
الّشعر الحدیث معتمدا على معطیات اللسانیات العامة، المبني على قطبي التعبیر 

  .وظائف یاكسبون في نظریة النصوالتواصل شامال بذلك 
قام بجدولة األسالیب الشعریة اعتمادا على : ففي مدار األسالیب الشعریة

وخص المجموعة األلى بمصطلح األسالیب الشعریة . نظریة الشعریة
والمجموعة الثانیة أسماھا السالیب التجریبیة وكّل مجموعة تتفرغ إلى أسالیب 

  .ةفرعیة تشترك في الخصائص األساسی
ونالحظ أن معضم آلیلتھ اإلجرائیة تقترب من األسلوبیة التي استفادت 

  .كثیرا من اللسانیات
إلى أي حد وّفقث صالح فضل في تطبیق المنھج على : والسؤال المطروح

نصوص كّل من نزار قباني والسیاب و صالح عبد الصبور ومحمود درویش 
  وأدونیس وسعدي؟ 

القصیدة في شعر ھؤالء؟ تقع المناھج وھل استطاع أ ن یحیط بإبداعیة 
في مزالق وتدفع ثمنھا النصوص الشعریة كما ورد في نقد عبد العزیز حمودة 

إنّ ما یحدث ھنا حقیقة األمر لیس مجرد إنطباق القصیدة بل إّنھ عملیة تعذیب حقیقي للنّص األبداعي «: للبنیویة قائال

                                                
  .7ص ،1995، بيروت، 1ط ،صالح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار اآلداب. د - 1
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها - 2
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لشعر فوق جھازالشدّ وإرغامھ على اإلفضاء إنّ فكرة وضع اللغة ل«إّنھ عملیة تعذیب حقیقي للنّص األبداعي كما یرى شولز مّرة أخرى 
لشعر فوق جھازالشدّ وإرغامھ على اإلفضاء بأسراره او ما ھو أسوأ، على العتراف الكاذب، كانت مثار رعب جزء فكرة وضع اللغة ل

ھو أسوأ، على العتراف الكاذب، كانت مثار رعب جزء كبیر كمن العلم األدبي، وقد كانت النتائج الفعلیة للنّقد األدبي الذي قام 
كلّ ذلك باسم عملیة النّقد » األدبي، وقد كانت النتائج الفعلیة للنّقد األدبي الذي قام بھ البنیویون فظیعة بما فیھ الكفایة

  .1»كلّ ذلك باسم عملیة النّقد األدبي» فظیعة بما فیھ الكفایة
ي حاولت تطبیق المنھج التكاملي على النصوص الشعریة ومن الكتب الت

مقاربات : في النص الشعري العربي: نجد الدكتور سامي سویدان في كتابھ
  .منھجیة

یعلن الباحث في مقدمتھ التي تمتد على عشرین صفحة عن المنھج المتبع 
فمن المعروف أن ھناك . منھج متعدد بید اّن المنھجیة المعتمدة ھنا ھي في الحقیقة مناھج، أو«: في كتابھ قائال

  .2»...فمن المعروف أن ھناك مناخھج عّدة في مقاربة النصوص ودرسھا. منھج متعدد

  .2»...ودرسھا

أنّ كلّ منھج یسمح بتناول النّص في جانب من «والذریعة التي قدمھا في تنوع المناھج ھي
بتناول النّص في جانب من جوانبھ أو وجھ من وجوھھ، أو أّنھ یسمح برسھ من زاویة معینة تقدم فیھ مستوى من مستویاتھ 

وغّن بعض النّصوص تبدي تجاوبا مع منھج دون آخر، ...عداه من زاویة معینة تقدم فیھ مستوى من مستویاتھ التكوینیة على ما
  . 3»...وغنّ بعض النّصوص تبدي تجاوبا مع منھج دون آخر، أو أنّھا تستدعي أو تحّبذ منھجا أكثر من سواه...عداه

  . 3»...تستدعي أو تحّبذ منھجا أكثر من سواه
فیما یشیر إلى أّن الكمھج البنیوي ھو األكثر طفوا في تبنیھ المنھج 

  .التكاملي
لقد حاول الدكتور تطبیق المنھج التكاملي على الّنصوص الشعریة 

مرئ القیس ولبید بن ربیعة وحسان بن ثابت وأبي نوّاس القدیمةو لكّل من ا
  .وأبي تمام

قصائد أبي نواس مصابیح الشعر : ففي الفصل األول الذي عنونھ ب
  .الرویة

                                                
  .285عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، ص - 1
  .21مقاربات منهجية، ص: سامي سويدان، في التص الشعري العربي. د - 2
  .21المرجع نفسه، ص - 3
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في الشعر والشاعر خرج الدكتور من الّنص إلى : وفي مباحث الفصل
. خارج الّنص لیستفید من حیاة الشاعر ویستفید من منجزات المنھج الّنفسي

التشكیل البنیوي القصیدة حاول استغالل آلیات المنھج : ي المبحث الثانيوف
في األبعاد الشخصیة واالجتماعیة حاول : وفي المبحث الخامس. البنیوي

االستفادة من المنھج االجتماعي، إننّا نعثر على مناھج عّدة فیفصل واحد وفي 
  .التطبیق على نّص واحد

ة بین التكسبیة والشعریة دراسة احتراف القصید: وفي الفصل الثاني
  .لنص أبي تمام

فالمقدمة خصصھا لشعر أبي تمام ومذھبھ، فقد خرج من النص إلى حیاة 
  .الشاعر

قد تكون كتابات «:وقد رأى بعض النقاد في ھذا التكامل الخلط كقول العجیمي
یل عادة بتقسیم القصیدة حسب محاور كتابات سامي سویدان أذھب ھذه الدراسات في الخلط والمزج بین المناھج، إذ یستھل التحل

یل عادة بتقسیم القصیدة حسب محاور داللیة یفرضھا مسبقا، وإن أوھم أحیانا بإتباعھ منھجا شكلیا في التقسیمن إذ یستھل التحل
مسبقا، وإن أوھم أحیانا بإتباعھ منھجا شكلیا في التقسیمن ویشفعھ بدراسة بنیویة، یتناول بمقتضاھا مستویات الدراسة الفنیة 

، كلّ ذلك ةفاإلیدیولوجی ةبدراسة بنیویة، یتناول بمقتضاھا مستویات الدراسة الفنیة بالتحلیل، تعقبھا دراسة الدالالت النفسیة فاالجتماعی
المنھجي، والحرص على اإلحاطة بجوانب البنیة  ، كلّ ذلك بدعوى توخي التكاملةفاإلیدیولوجی ةتعقبھا دراسة الدالالت النفسیة فاالجتماعی

وال یعني ذلك معارضتنا لھذا الضرب من التحلیل . المنھجي، والحرص على اإلحاطة بجوانب البنیة النصیة جمیعا بدعوى توخي التكامل
  .1»...وال یعني ذلك معارضتنا لھذا الضرب من التحلیل متى كان قائما على أسس سلیمة. النصیة جمیعا

  .1»...قائما على أسس سلیمة
ال بّد أن نقف عند المرجعیات الفكریة والفلسفیة لكّل منھج حتى ندرك أن 

، من حیث طبیعة التكامل قد یؤدي إلى التلفیف لذا یجب التأكید على أمرین
:                                                                       التداخل والتخارج بین المناھج المختلفة

أن ھذا التداخل ال یمكن أن یتم في ظل تكامل مفتعل ملفق وال بد أن  :األول
  . یتم بین عناصر قابلة لالتساق المعرفي ولیست متناقضة

                                                
، دار محمد علي الحامي محمد الناصر العجيمي، النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية. د - 1

  .546، تونس، ص 1للنشر، ط
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نھ یوظف دائما الستكمال اإلجراءات التي تؤدي إلى نجاعة التحلیل أ :الثاني
  .1التحلیل النقدي للظواھر األدبیة

ویكمل العجیمي رأیھ في إخفاق الدكتور سامي سویدان في المنھج 
  : التكاملي قائال

نا في نھایة إّن المنھج التكاملي المتبع بھذه الصورة العشوائیة، واھي األسس، متھافت المنطق باطل، ألنھ یفضي ب «
نا في نھایة المطاف، إلى استعراض كلّ ما نعرف عن المؤلف وعن بیئتھ ونصھ، مازجین األسس، متھافت المنطق باطل، ألنھ یفضي ب

استعراض كلّ ما نعرف عن المؤلف وعن بیئتھ ونصھ، مازجین بین الداخلي والخارجي، وبین البنیوي والفبلولوجي، بین إیدیولوجیة 
والخارجي، وبین البنیوي والفبلولوجي، بین إیدیولوجیة النّص وإیدیولوجیة الدّارس، بطریقة یستحیل موضوعیا، أن تكون متماسكة و أن 

  .2»...وإیدیولوجیة الدّارس، بطریقة یستحیل موضوعیا، أن تكون متماسكة و أن تفیدنا، باالستتباع، في إضافة النّص

  .2»...أن تفیدنا، باالستتباع، في إضافة النّص
اعتدنا التنوع في المدونة بین نقد اعتمد المنھج البنیوي والسیمیائي لقد 

والتفكیكي عند الدكتور السعودي عبد اهللا الغذامي، ثم الّنقد الذي اعتمد 
تتبعنا  األسلوبیة مستفیدا من اللسانیات عند الدكتور المصري صالح فضل، ثّم

لنخرج بمجموعة . نإمكانیة المنھج التكاملي في نقد الشعر عند سامي سویدا
من المالحظات من خالل تطبیق المنھج على النص الشعري العربي ومن خالل 

  .الخطاب الّنقدي العربي
إّنھ من الصعب على الدارس أن یلّم بكل عناصر بنیة الّنص الشعري  -

وأن یحیط بإبداعیتھ حتى وإن كان ھذا الدارس یملك أدوات إجرائیة في منتھى 
  .ّنص الشعري منفتح داللیاالعملیة ذلك ألّن ال

یمكننا أن نتبع بعض إخفاق الجھود النقدیة العربیة التي حاولت  -
 .تطبیق المنھج التكاملي ألن المناھج في تنوعھا تحقق تناطحھا

إّن الساحة النقدیة العربیة في أس الحاجة إلى مزید من التنظیرات  -
. بعدھا كیف یختار لمختلف المناھج حتى یستوعبھا القارئ العربي أكثر ویدرك

ولمختلف االجتھادات التي ستنظر للشعر العربي الحداثي دون قطیعة مع التراث 
 .الشعري العربي، ثم تأتي إنتاجیة الخطاب الّنقدي العربي

 .ال بّد من السعي إلى تبسیط مناھج البحث الّنقدیة الحدیثة للقراء -

                                                
  .17صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص . د -1

  .546محمد الناصر العجيمي، النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، ص . د - 2
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وصل إلیھ خطابنا علینا بتشجیع نقد الّنقد ألنھ سیمكننا من معرفة ما   -
  .النقدي العربي

  .»أجل إّن الكلمات تحلم حقّا «:وفي األخیر نقول
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  :باألخر الشفاھیة  وصلة الشعر - 1
إن ھناك سؤاال مشروعا ومنھجّیا، یمكن في ضوئھ أن تتّحدد صلة 

ھل تفقد المناھج  :اإلبداعّيالمناھج الّنقدیة المعاصرة بالّتراث العربّي 
كثافتھا، بل متعددة، فعلھا وعمقھا والمعاصرة، ذات المصادر الفكرّیة ال

، ھل صلتھا بھ تجاوزت قراءة الّتراث أو تعارضھ حاضرھا وطاقتھا، إذا
  ؟ةتعارضیة تناقضی

بالعودة  ل ال تكون دقیقة أو موضوعّیة إّالإن اإلجابة عن ھذا السؤا
ل مع المنتوج اإلبداعّي في التراث الّنقدّي، واإلصغاء إلى إلى طریقة الّتعام

، التي فرضت نفسھا على الذوق العام المكرورة،و تلك الّنصوص المتواترة
فیھا الموروث في عمومھ ثابتا غیر  ى، أضحفي حقب زمنیة طویلة توساد
بدقائقھا  ط، أحاكامل التجربة ھ، ألنمّقدسا ال یرقى إلیھ الشكو متّغیر
  .صیلھاوتفا

بي، وقیدتھ بتضاریسھا إن البیئة الصحراویة التي احتضنت العر
وأن  قد أملت علیھ أن ال یستقر، ،وشعابھا وحیوانھا وصعالیكھا ومعتقداتھا

ھ من بما ینطوي علی، أداتھ ذوقھ البدوي الفطري ،یظل مستمعا، ال متأمال
كار والّرؤى شمولیة ال تنتظم فیھا األف ، غیرنزعة تبسیطیة جزئیة وحّسیة

یر وعیھ وقدراتھ ثعة تفكیره قاصرة على أن تستاألسالیب، مما جعل طبیو
التي فرضھا مذھبھ البدوي  ،ةوالسمو محدودیة المعیاری ،الّذوقیة والعقلیة

  .رتابتھ وندرة تجدده وتحولھفي 



 

163 
 

یحكم بانفعال وتوتر  ،ضرب كان فیھ حاضرا: إن الّسامع ضربان
وألفاظھ وصیاغتھ ومقامھ، وضرب كان  مقصدیة الشاعر وعصبیة على

رواة الّشعر من ما یسمع  فیھ غائبا یصدر أحكاما ارتجالیة وسریعة على
  . ومریدیھ ولكن بأقل انفعالیة وتوّتر

تترتب ، ورؤیة كاشفة نیابطاال یملك تأمال است ،إنھ في كال الضربین
 ،والتعلیقي بھ إلى مرتبة القراءة ترتقنھا قواعد ومقاییس تحكم السمع وع

خروج علیھا ال یؤمن بأن المستمع، یقّدس القیم الموروثة وبل إنھ مجّرد 
ّ جنونا وشذوذا  وتحطیما ،ریقة العرب في التألیفوجھال بط ،یكون إال

  .تثبیتھا وتأصیلھافي تي أسھم الجمیع لبنیتھا ال
 ،ور ھذه الّسذاجة الحسیة المحدودةإن المنتوج الشعري في منظ

طانھ من قوى غیبیة ملھمة عالم یستمد سل ،العتقادي القدیموذلك التصور ا
األصفیاء من بل وقف على  ، ال یرقى إلیھا عالم اإلنس الّنھائي ،ومقّدسة
أن یخاطبوا  االذین تعودو الذین انتخبھم شیاطین وادي عبقر، ،الشعراء

سرعان ما یعود بعدھا إلى ، ولّذة عابرة ،بما یثیر فیھ متعة آنیة، اآلخر
 ر، أكثوإن كتب الّنقد من مختارات وطبقات وتراجم وسّیر، ھوقلق ھعاناتم

، أو رداءتھإفصاحا على أّن الّسماع ھو أساس الحكم على جودة المسموع 
التي تضاف إلى سلطة الّذوق ، بمعزل عن تلك اآلراء الّشخصّیة الّصرف

  .المألوف
الھ، مھیمنا في أفكاره ومضامینھ ولغتھ وخی بالتراثواستمّر الّتعلق 

، والسّیما التراثیة لنا المصادر القدیمةعلى الكثیر من اآلراء التي سّجلتھا 
تلك اآلراء النّاشئة في أعقاب بدء سلطة المحدث، على نحو ما ھي عند 

 بین االحتجاج والّرفض ـ في الّشعرطوائف الّرواة والّلغوّیین والّنحوّیین 
 ةن، حیث تّم دون رؤیة نقدّیدون تفكیر مدرك ـ على أساس عامل الّزم

إلغاء كّل شعر مطبوع جاء تالیا لمرحلة االحتجاج في القرن بواضحة، 
صوره، فإّن منشأھا و أمّا مواجھة المحدث في صیاغتھ .للھجرةالّثاني 

ّ  المحافظة وطبیعة تخصصھ القائمة على مبدأ الخطأ  ثقافة اللّغوي
  . والّصواب

الحداثة الشعریة، التي حاولت وقویت الّدعوة إلى تقویض معالم 
ھدم قیم الّثبات، وعملت على تحطیم المفاھیم السّابقة في تألیف الّشعر، 
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لقد استندت الحداثة إلى ثقافة الّشاعر . والمؤّسسة على الوصف والّتعبیر
في صقل تجربتھ، وھي ثقافة مفاجئة تنبع من إحالل الكشف محّل الوصف، 

وأصبح للّصنعة ـ . "عنترة"لیس كما قال داع بحث ال ینتھي، ووإّن اإلب
األولى  :محوریتانالتي حاربھا الّذوقیّون بوابل من سھامھم ـ مھّمتان 

 ، العلم والمعرفة والبحث والنظرالطبع الرافض للثقافة وكشف أخطاء 
والّثانیة قیامھا على مبدأ الممارسة واالختیار والجھد المبذول، بدال من 

  .ّع الذي انفرد بھ الّطبع وتمّیزالفھم الّسكونّي الشائ
إّن الحداثة الّشعرّیة التي أخذت في االنتشار والّتوّسع واالمتداد، 

وتعقد حیاة  ، المترجمو األصیل منھا، بفعل الحركة الّثقافّیة والفكریة
المجتمع العّباسي، قد حاربت مطابقة المحدث للمذھب البدوّي، ودانت 

فالّتسع لیشمل  ، ا أّثر في حقل الشعرللكشف واالبتداع والمغایرة، مّم
لّشعر مجّرد إفصاح عن اولم یعد . معارف العصر ومستحدثاتھ ومخترعاتھ

  .موقف نفسّي أو قبلّي أو صراعّي
إن الّشاعر المحدث قد فّجر الثابت، على مستوى األحكام الّنقدّیة 

فھ، على المتداولة، وبدأ الّنقاد یكشفون عن فرادة المحدث وفاعلّیتھ واختال
على خصوم الجدید ودعاة  في رّده "أبو بكر الّصـولي"نحو ما صنع 

الّتمّسك بقیم الّصحراء في اإلنشاء والّتشكیل، الذین لم یتعّدوا حدود الّطلل 
 ت بھ من ألفاظ وصور وتراكیب،وحیوانات البادّیة وعناصرھا، وما دّر

، كالجاھل الذي ال ألفوھا وجرت بھا ألسنتھم ولھثت بھا أخبارھم وأّیامھم
ألن أشعار " :الصولي في ھؤالءیقول  .ةیمدركاتھ البیئ علم لھ خارج

، وجدوا أئمة قد ماشوھا لھموروایتھم، كثرت لھا و األوائل قد ذللت لھم،
تفاسیرھا، في  وراضوا معانیھا فھم یقرءونھا سالكین سبیل غیرھم

قافة المحدث ویمیط اللثام عن ث. 1"وعیب ردیئھا  ،واستجادة جّیدھا
ودوره، في أثناء تلك الموازنة التي ضمنھا فرق مابین وبین ما تعود علیھ 

 ، وألفاظ القدماء وإن تفاضلت فإنھا تتشابھ" :الشاعر الجاھلي في نظمھ
ولم ... ما أنكروهو فیستدلون بما عرفوھا منھا ، وبعضھا أخذ برقاب بعض

الذین تجتمع فیھم ، واتھمكأئمتھم، وال رواة كر ةمنذ عھد بشار أئم ایجدو
... یقوم لھ، وقصروا فیھ فجھلوهو ولم یعرفوا ما كان یضبطھ، شرائطھم

 ابن"ى ما صدر عن الموضوعیة یقتضیان اإلنصات إلعدل ووأن ال. 2"
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الذي ال یخلو من مغالطة، والذي قد یستجاد التعصب، في رفضھ لمقیاس  "قتیبة
 ولم یقصر اهللا العلم والشعر" :قائلھ یھ الشعر السخیف، فقط لتقدم زمانف
 ابل جعل ذلك مشترك ،دون قوم اوال خص بھ قوم، دون زمن البالغة على زمنو

إنھا دعوة . 3..".عصرهمقسوما بین عباده في كل دھر وجعل كل قدیم حدیثا في 
 .إتباع ھذا المنھج الجدید ىصریحة على مقارعة التطرف في المفاضلة، وإل

النتقال من السماع إلى او اه إلزامیة تغیر األذواقوالحذو على منوالھ معن
ر وتأسیس نظو وأن القراءة ممارسة. أي من البداوة إلى الحضارةالقراءة، 

، فنعتوه "أبي تمام" الحملة على شعر تة تكثفوتصور وموقف، ولھذه العل
، لى خصوصیتھ الجمالیة والتعبیریةإبأشنع األوصاف وأھوالھا، دون التنبھ 

ابن "ا أسماعھم وقد عبر لألشكال التعبیریة المحدودة التي ارتضتھالتشیع و
إنما أشعار " :عن ازدراء المحدث في ھذه الموازنة غیر المنصفة" األعرابي

ـ مثل الریحان یشم یوما ویذوي فیرمى  المحدثین ـ مثل أبي نواس وغیره ءھؤال
یشتط في و .4"یباوأشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركتھ ازداد ط ، بھ

أبي "وھو الذي لم یفھم شعر ". 5ولكن القدیم أحب إلّي: "...عصبیتھ، فیردد
إن كان ھذا شعرا فما :"...، ولم یدرك مقاصد استعاراتھ ومجازاتھ، فقال"متما

إن الثقافة الكتابیة قفزت على ھذا النوع من التفكیر، . 6"قالتھ العرب باطل
عبد "و" عن الجاحظ" أثر ادة المحدث، مثلموأسھمت بفاعلیة في اإلقرار بجو

للمحدث، وعلق ذلك بكثرة  فقد أعلن إیثاره"ابن األثیر" أما " القاھر الجرجاني
، التي )ھل غادر الّشعراء من مترّدم" (رةعنت"، وعارض مقولة ھتابتداعا

: معانیھ المبتكرة، یقولعلى تلخص إلزام المحدث على احتذاء القدیم والّنسج 
س من الترقي إلى ؤیشح ھذا القول في األذھان، لئال یرنھ ال ینبغي أن یإّال أ«

  7»درجة االختراع
إن اختیار ثقافة الماضي كموقف نقدي، وال سیما إذا كانت تلك الثقافة 

ع التفكیر في مجرد إحساسات غیر منتظمة األبعاد، قد یصد باب االجتھاد ویمن
ویفسر ولكي یتم إخضاع  .داعيالخطاب اإلب یشرح بھا تأسیس قواعد ومبادئ

النص إلى القراءة الفاحصة، البد من محاصرة الثقافة الشفاھیة، التي تتغیر ـ 
وال ضیر . طبقا لدرجات انفعالھاـ بتغیر المواقف واألوضاع وشخصیات الشعراء

من التمییز بین ھذا الذوق النمطي المكرر، وأحكام القیمة التي ھي عنصر 
ترقى إلى تلك الوسائل الوصفیة  صوص، ولو أنھا الجوھري في مواجھة الّن

  .التي تستند إلیھا الرؤیة النقدیة، بما تتضمنھ من تحلیل ووصف وتأویل
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             :ـ خیار المشاكلة2 
وتتجذر وطأة النزعة الشفاھیة، بتكریس ھیمنة الكالم الجاري، 

بقوة مبدأ ، الذي دعم )عمود الشعر(ر النقدي ما یعرف ب فظھر في المأثو
خالف الّسھولة واالعتدال وأقصى من تحدیدات الخطاب الشعري كل ما ی

القاضي "ولّخص  ، الصوت والمعنىالمطابقة في الصور الفنیة و
وھي عادة مرجعھا األلفة  ،عادة العرب في تذوق الشعر" الجرجاني
وكانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة والحسن « :والبساطة
لمعنى وصحتھ، وجزالة اللفظ واستقامتھ وتسلم السبق فیھ لمن بشرف ا

، ولمن كثرت سوائر أمثالھ وشوا رأغزفوبده  بارقوصف فأصاب، وشبھ ف
لم تكن تعبأ بالتجنیس والمطابقة، وال تحفل باإلبداع واالستعارة و أبیاتھ، در

ن یو، ولھذه العلة فضل الذوق8»القریض مإذا حصل لھا عمود الشعر ونظا
ألنھ « : بقولھ، وعلل "البحتري"الشاعر " القاضي الجرجاني" منھمو

مھ ألیق بطباعنا، وأشبھ أقرب بنا عھدا ونحن أشد بھ أنسا، وكال
إقراره بفضلھ وال سیما في من وعلى الرغم " أبو تمام"أما  9»...بعاداتنا

مد علیھ تكلفھ وتعصبھ، فھو یعت أنھ یأخذابتداع المعاني وإیراد البدیع، إال 
المعاني الغامضة واألغراض المستترة، مما یضطر الذوق إلى الّنبّو عنھ 

  .الفكر وكد الخاطر ةوالنفور منھ، فما بالك بمعانا
أبوابھ ومقاییسھ " المرزوقي"إن عمود الشعر ـ الذي لخص 

ال سّیما في وـ " اآلمدي" و" القاضي الجرجاني" وأضاف إلى ما أورده 
الذوق عن فھمھا وإدراك وظیفتھا وفعلھا في  استعاراتھ، التي عجز ھذا

بین  البعیدةالصالت  ىفإن جماعة المحدثین تفطنوا إل. حركیة اإلبداع
ماھیتھا باعتماد التولید وارتیاد ما ھو غیر و األشیاء والبحث في أعماقھا

من ھنا و .مطروق أو مستھلك، فضال عن تحطیم ما یفرق بین المتناقضات
ید والتوسیع واالختیار والثقافة، وھي في جمیعھا فإن العمود ضد التول

إلى قاعدة ثابتة  التراثیینطریقة العرب بتمثل قیم الحداثة، التي تحولت 
سالك في ارتیادھا وحط الرحال في أحضانھا بل في ربوعھا ممعقدة ال
المحافظین وسخطھم من  فال غرابة إذن، في تفسیر سلوك .الزاھیة

 افأباحو. درجة السخریة، التي ال تخلو من جھل إلى "أبي تمام"استعارات 
ابتكاراتھ، بضرورة عدم و ألنفسھم أن یعلقوا جھود المحدث ومنجزه
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 أنظمة الّلغةوكّل انحراف عن  .االنحراف عمّا رسمھ الجاھلّي من تشبیھات
أو دالالت األلفاظ، ھو صورة مشوھة للّتراث والقواعد التي استنبطت منھ، 

  . لقّي الّشعربما فیھا طریقة ت
إّن التناقض بدا أكثر جالء، وازدادت الھّوة عمقا بین المتوقع وغیر 

، غط الّنمط الجاھلّيالممكن، بین ضبین الفعل الجامد والفعل  ، المتوّقع
  .ھ وتعقیداتھتكالوالدعوة إلى اعتناق الحاضر بمش

أن عمود الّشعر یمّثل منھجا  اقدوتعاإّن دعاة اإلتباع والحرفیة، 
یقا وتأصیال نھائیا لكتابة القصیدة، وأّن العلم والفلسفة والفكر، حقول دق

معارفیة، یطغى علیھا المنطق، وتتوسل بادراكات العقل وصفاتھ في التمییز 
والمقارنة، كما أنھ ال مجال لإلفادة من تجارب األمم األخرى، لما في ذلك 

ّن الّشعر أن وأسالیبھم، فأ ممن إساءة إلى خصوصیات العرب في تفكیرھ
وتترّسم خطواتھم، فال داعي إذن إلى الّتولید  التراثیینتنتھج طریقة 

  .واإلغماض والمجاوزة
إّن عمود اّلشعر ال یسمح بتجدید الّنقد لرؤاه وتصّوراتھ وأدواتھ، 

التي عجزت أرقى المناھج  ،وال یحّل إشكاالت اإلبداع المتنّوعة والمتداخلة
تأسس على قاعدة ھدم المحدث  إّنھ قد .مّیزفي كشف عالمھا الخاص والمت

نموذج األول ومنجزاتھ على مستوى الّذوق، فھو قد أقام ة األوصیان
شرعیتھ على المطابقة الّسكونّیة في فھم التراث، وعلى الغیاب لكل تغییر، 
ألنھ عّد مسبقا خبرات المحدث مغامرة عشوائیة، القصد منھا الھدم ال 

دث العباسّي جاھر وبجرأة بالمخالفة بین البدوّي البناء، في حین أن المح
والحضرّي، وعّبر عن ذاتھ، ال عن ذوات الماضي، وأبدع في لغتھ وأسلوبھ 
وصوره، وقال إّن العقل ال ینقض الّشعر وإّن الحضارة تّصور معرفّي وكّل 
معّقد ولیست خصما للّتراث، وأّن ما ینقض مقروء السابقین ھو الجمود 

أمّا الحداثة فھي .االكتفاء بنقلھ ونسخھ وتردیده دون نقدهى القدیم وعل
وخرق للمألوف المتداول والمھیمن، وھذا الخرق الواعي یبعث على  ابتكار

وبالتالي مّثلت ھذه الحداثة العبّاسیة إشكالیة شمولیة، . االجتھاد والتغییر
ة وذلك لتعّقد العالقة بین الّسیاسوتحوال في فكر الّشخصیة العربیة، 

. والمعتقد والفلسفة والفكر، وما تزخر بھ الحیاة االجتماعیة من تناقضات
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ّثقافة المتلّقي وحضوره وحواره مع كّل ذلك كان لھ أثر في مصادر 
  . الّنصوص

إّن الّتراث الّشعرّي لیس حكرا على الذوق القائم، كما أّنھ لیس 
وأّن القراءة  واالستجابة للّنص تتبدل بتبدل األحوال والمقامات،. ثابتا

األحادّیة تقّوض أركان الّتراث، وتحكم علیھ باالنقباض والجمود، بینما 
 یة، فإّنھا تجعل الّتراث قابال لالستھالكالقراءة المتجّددة المتحضرة الواع

  .النعتاق من قید الّزمن الواحدوالّتواصل وا
إن التراث یلح على تجاوز المدح والتعظیم إلى الكشف وتشخیص 

ب، لیستوي عوده وینقلب إلى حركة وفعل، یسھم في التكوین العیو
الوجداني والمعرفي للمبدع والقارئ معا، وإن نقض الذوق الفطري مھمة 

  .شاقة، تتطلب صبرا ووعیا وموضوعیة
ین التي تسد الطریق مع حوار مخالف یوعلى الرغم من قیود الذوق

الكتابیة، وتحاول أن فإن ھناك مقاربات جادة، بدأت تسود الحركة النقدیة 
دث عن تنفذ إلى عمق الخطاب الشعري لتعارض صیغ التقلید، فتتح

طتھا یقوم ھذا الخطاب، في ضوء تجدید اللغة اسالمعاییر الجدیدة، التي بو
والفكر، مثل تلك اآلراء التي تخص الدرس الصوتي واألسلوبي وتحریر 

بداع بمعزل عن العربي من حسیتھ المطلقة، وتنظر كذلك إلى اإل لالخیا
في دالئلھ لما حاول " عبد القاھر الجرجاني"سیاقاتھ الخارجیة، كالذي فعلھ 

من حیث التمییز والمفاضلة بین  ،أن یبرز الجوانب الخفیة في اإلبداع
 ا بادر إلى صیاغة نظریة جدیدة لم تكتمل قبلھ في إقامةتركیب وآخر، لّم

إنھا نظرة إلى النحو جدیدة، تحول فیھا  .الرابطة بین النحو وعلم المعاني
إلى أسلوب من أسالیب التعبیر، یتم عن طریق الممارسة والفعل بعد أن 

كیب اونظرتھ ھي نظرة العالم بأصول علم التر .إعرابیةكان مجرد حركات 
  . وأسراره وقواعد تطبیقھ، وتنوع األسلوب األدائي للّشعراء

، الذي ظّل ھيلنقدي الشفام قد تجاوزت الخطاب اإن نظریة النظ
یختزنھ في ذاكرتھ، ویركز فیھ على أخطاء الّلفظ الواحد  القارئ العربّي

والمعنى الجزئّي الواحد والتشنیع باالستعارة البعیدة والتركیب غیر 
  .المألوف
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إذن ھناك رغبة بّینة وشاملة في تحدیث الفكر العربّي وتجدیده، 
لحضاري الذي مّس بنیة المجتمع وفق طرائق واضحة، أمالھا الّتقدم ا

العربّي، وفرض االنتقال من مجرد سماع الخطاب الّشعري إلى نقده 
والوقوف على سمات االبتكار فیھ، وأنھ لیس إرثا مخصوصا بطائفة دون 
أخرى، بقدر ما یجّسد المرجعیة الفكریة للّشخصیة العربیة المتوازنة، 

  .وتجربة إبداعیة شاقة وأكثر تحررا
ھي إلى الكتابّي یمثل انتصارا حقیقیا لقدرات نتقال من الشفاإّن اال

العقل على التأسیس والممارسة المنّظمة، والقابلیة على اإلفادة ممّا أبدعھ 
یوظف فیھا  ي، التمستوى القراءة العملیة المتحررة الغربّي علىالفكر 

النّاقد منجزات الحضارة والرقي الفكري، والتي تحملھ على مراجعة 
اعتقد ، وكیفیة اختراق ھذه المقاییس الضّیقة، لمّا يقاییس الذوق الشفا ھم

أّن النّص ال یفسر خارجھا، وأنھا نقطة الوصل بین المقروء  أنصارھا
  . والناقد، واّن ھناك تصوّرا واضحا ومكتمال لما تم تألیفھا ووصفھ

ّن الشاعر العّباسّي، وبحكم غنى البیئة وبشكل عام، استخدم إ
عھ للكشف عن موقفھ ومعاناتھ ورؤیتھ للعالم، ولم یكن وصّافا فقط لما ابدا

كشف القوانین التي تؤّطر للكتابة، فقد دفع النّاقد إلى . ّي وقائمھو عاد
  .فتتحول إلى ضرب من المعرفة المتماسكة

وحفاوة النّاقد بالّنصّ  بدأت تّتسم بالّتنّوع والعمق، واستغل فیھا 
و ما أثر عن فالسفة العصر العبّاسّي ومتكّلمیھ في ثقافتھ وفھمھ، على نح

دراستھم للخیال الشعري وتأویلھ، وآرائھم في الشعر والمحاكاة، ممّا یؤكد 
على انبثاق رؤیة نوعیة وإدراك مغایر للمتداول، وتمّثل جدید لإلبداع 

  .وترقیة آالتھ
 في مجملھا یستوقف انتباھھ التراثیةالقارئ للمؤلفات النقدیة إن 

والتي ال یجمع بعضھا  المتداخلة، ائل من المعلومات واآلراءھذا الكم الھ
نظام منھجي، على الرغم من أّنھا متخصصة، ترّكز على الحقیقة األدبیة 

جدیده وطرافتھ وجرأتھ، وانتقالھ بإّن الّنقد، . أكثر مما تركز على المنھج
ضع أسس منھجیة، الحضارة، وبدایة الّتفكیر في و إلى فعلمن أثر البداوة 

في الموازنة بین الّنصوص المختلفة، مثل التركیز على مسألة القدم 
والحداثة، واالبتعاد جزئیا عن األحكام االنطباعیة التي عرفتھا نصوص 
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المفاضالت الشعریة، فإّن ھذا الّنقد استند إلى عنصر الجمع بین اآلراء في 
الشعر "والّتأصیل، ككتاب  مجاالت مختلفة، وأخذ من عنصر التاریخ للّتقعید

الذي نحا منحى تاریخیا في ذكر ألشعار الشعراء " ابن قتیبة"ـل" والشعراء
في طبقات " ابن سّالم الجمحي"ھ وحیاتھم وأخبارھم، أو ما صنع

نقد "وظھرت مؤلفات تخصصت في التأصیل للّشعر والنثر، مثل  ."الشعراء
، "أبي ھالل العسكري"ل" الّصناعتین"وكتاب "قدامة بن جعفر"ل" النثر

بالشعر " قدامة"یستشھد " نقد النثر"ففي . من حیث تحدید الّشعر والنثر
وھذه المؤلفات حاولت وضع األسس التي یعتمدھا النص اللغوي . أوال
نموذج، ولكنھا لمّا تتمثل تعتمد أّوال على القرآن الكریم، وثانیا على األ

رّكز على " ل ابن المعتز"لشعراءطبقات ا"وفي . الشعر، وثالثا على الّنثر
الشعراء الذین مدحوا بني العبّاس، وبني كتابھ في ذلك على البعد 

التخصص في  نوقد یستثنى م. "ثعلب"ـل" نقد الشعر"التاریخي، أمّا كتاب 
وھو غیر متخصص  ،"المبّرد"ـل "الكامل"یر لھ، كتاب ظحقل الّشعر والّتن

موضوعات مختلفة  یتضمن محتواهفي أربعة أجزاء، في حقل واحد، یقع 
كالخطابة، وأشعار المتكّلفین، واألغراض الّشعریة، وأقوال الحكماء، 

الّشعراء وما نظموه في  وأخبار الّناس في حیاتھم الیومّیة والعادّیة، وأخبار
أحادیث األعراب، ونعت و عدد من الموضوعات والمضامین، وأمثال العرب،

. ثین، وأخبار األمراء والفرق الدینیة والمذھبیةالمحد وذكر تشبیھاتالحیوان، 
إنھ یتناول الھجاء في باب، ثم بذكره مع موضوعات ألخرى في أبواب أخرى، 

وإّنما ھو طائفة مستفیضة من .إّنھ لیس نقدا أو منھجا محكما ومتخصصا
وحتى في ذكره للمحدث فإّنھ یسرد أشعارا لھ، یصفھا بأنھا . 10المعلومات

ھا لسھولتھا ظوالناقد یحتاجھا لالستشھاد والّتمّثل، وأن ألفا .مةمستجادة ومحك
» الجاحظ«ـل »البیان والتبیین«أمّا كتاب . 11یحتاج إلیھا كذلك في خطب الخطباء

فإّنھ تطرق فیھ إلى مخارج الحروف، وذكر البیان والكالم الموزون، وأخطاء 
اء الّزھاد والّنساك أخرى كالحدیث عن أسم االّنطق، والخطب واألسجاع، وأمور

ر والعصّي، والتركیز على الخطبة التي ھي صنو صوالمتصوفة، وفي مدح المخا
ویخص . 12البالغة، فضال عن كالمھ عن الّتشویق والّلحن، ونوادر األعراب

، "والتبیین نالبیا"، و"الكامل"وكتاب  ،"الكتابأدب "مؤلفات " ابن خلدون"
أّن ما سواھا من المؤلفات عیال و أركانھ،و بأنھا علم األدب "النوادر"وكتاب 

ّابع الموسوعّي الذي ینتظم وعلى الّرغم من الط 13علیھا، أو ھي فروع ألصوّل
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، إال أّنھما یمثالن إضافة للفكر النقدي، وھي "البیان والتبیین"و "الكامل"فیھ 
  .التراثیةإضافة مركزیة أّثرت في الّنظریة النقدیة العربیة 

والنقد ) العصر العباسّي(لمنھجّي بین الشعر المحدث اوت اإّن التف
المتداول، بّین للباحث األدبي، ففي الوقت الذي رسم الّشعر المحدث آفاقھ 

  :وھوّیتھ وسماتھ، من حیث الّتركیز
على الحیاة المعاصرة في مضامینھا المكثفة، االجتماعیة والفكریة  - 1

  .واالعتقادیة
ي تشكیل الصورة وتوظیف األلفاظ للنمط القدیم ف –عموما  -مخالفتھ - 2

 .بطریقة جدیدة
انطلق من عنصر الجمع  وعلى الرغم من جدیده وطرافتھ، فإّن الّنقد،

بین اآلراء، أحیانا یكون مصحوبا بالّنضر والتعلیق، وأخرى یبین عن قصور في 
  .مسایرة جدید الّشعر

إدراكھا  لإلبداع متواضع على مبادئھ، یمكن وإّن جھود الّنقاد التراثیین
في نقد الشعر خاصة، دون أن  ھممن خالل عناوین مؤّلفاتھم ومضامینھا وطرائق

لقد كانت . نزعة لغویة وبالغیة موحدة ویجمعھم تیار فكري وفلسفي واحد، أ
ثقافتھم المعرفیة متنوعة، وھذا التنّوع ھو الذي جعل كتبھم تفتقر إلى التنظیم 

ا، أو البحث المعّمق، الذي یتصل المنھجّي من حیث صیاغة األفكار وعرضھ
ي في ضوئھ یمكن أن ینعت نقد أحدھم بأنھ یمثل ذبالتخصص اّتصاال وثیقا، وال

  .اتجاھا فكریا وأدبیا ممیزا في الّدرس والبحث واتضاح الرؤیة
أمّا الفكر العربّي المعاصر، فإنھ قد بني شخصیتھ النقدیة على قراءتھ 

حضارّي في دراسة األدب ونقده وإدراك وبحثھ في منجزات الفكر الغربي ال
خصوصیات التحّول فیھ، فضال عن ثقافتھ الّتراثیة التي یتباین في النھل منھا 

، ضمن أو في تقویمھا وإثرائھا والوعي بھا، سواء في مناقشتھا وتصورھا
  .استیعاب المناھج الغربیة والعالقات المكثفة للغة

  : یةارتحال التراث في فكر الحداثة العرب- 3
إّن العودة إلى التراث مثلت إشكالیة نقدیة حداثیة، من حیث عّد الّتراث 
قیدا زمانیّا إزاء حریة المبادرة والتفكیر، وضغط الحیاة المادیة والنفسیة 

فالتراث بثقلھ یحول دون الّدخول في الحضارة . والعقلیة، واالرتباط بالحاضر
مقاربتھ ضرورة حضاریة  بمناھجھا واّتجاھاتھا، ممّا یجعل العزوف عن
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وتقدمیة، ولكن نزعة جدیدة انبثقت من قراءة المناھج المعاصرة وترجمة بعض 
مبادئھا وأسسھا، دعت إلى ھدم ھذا المقیاس المفتعل، القائم على المفارقة 

، الذي عارض في القرن وّلد من جراء ھیمنة الذوق البدوّيوالمخالفة، التي ت
ابن "وشرع النقاد یوسعون من مفھوم . مھا المختلفةالثّاني لھجرة الّشعریة بقی

لثنائیة القدم والجدة، ویبحثون بوسائل مختلفة عن السبیل األقوم الذي  "قتیبة
عن " سأدو نی" وقد كشف. یتضافر فیھ التراث بالمناھج الّنقدیة المعاصرة

ة ھشاش اللتھا على العصر والرّاھن، وبّینسلبیة الحكم على الحداثة من حیث د
والواقع أّن النظرة : "القاصرة في تقویم النص اإلبداعّيأوھام ھذه الّنظرة 

شكلیة تجریدیة، تلحق النص الشعري بالزمن، فتؤكد على اللحظة الزمنیة ال 
وھي من  .قولھعلى النص بذاتھ، وعلى حضور شخص الشاعر، ال على حضور 
 ، النص الراھن ھنا تؤكد على السطح ال على العمق وتتضمن القول بأفضلیة

وھذا الضرب في الحكم على الخطاب األدبي مقیدا . 14"إطالقا على النص القدیم 
 ،نیبعصر المبدع حاول أن یؤسس وجوده وتأثیره من خالل نقض أحكام الذوقی

كم فیھا الحداثة تالنقدیة التي تح" سأدو نی" مما ال یتالقى أو ینسجم مع أفكار
بل بإبداعیتھ  ، ھ ال شیخ لذلك ال یقیم الشعر بحداثتھال عمر ل ، اإلبداع": لإلبداع

إن الحداثة، تبعا لھذا . 15"أبدیا حدیث وأما اإلبداع، فھ. إذ لیس كل حداثة إبداعا
وإرادتھ ووعیھ واختیاره، ولیست  المبدع ولغتھالموقف، بناء مركب من جھد 

 ف، تخالفاتأو تحدیدات وتعری ،عة موقفیة أو بترا لما ھو محرمیعبارة عن قط
السنة المتبعة، یباھي بھا الحاضر القدیم، ویلح على أن یسود على أشالئھ، أو 

المماثلة، یكون فیھا الحاضر مجرد تنویع على القدیم، و ھي شكل من المشابھة
قد صدر عن " أرسطو"فإن ناقدا فیلسوفا مثل . القدیم أو صورة لسیادة القائم

أصولھا، واستمر تأثیره جلیا في مناھج أصالة ووعي بالكتابة ومعرفة جیدة ب
وھي تراجع نقدیا ، ولم ترفضھ ھذه المناھج أو تلكھ، النقد الحدیثة ومصطلحاتھا

  .آراءه وأفكاره لكونھ یونانیا قدیما
بمناھجھ المختلفة، لم یشید كل حداثتھ  يثاإن النقد الغربي الحد

 ،مانيووناني أو الروحریتھ على قاعدة االختالف مع التراث الی ھواستمرار یت
بل إن النظرة الحضاریة لھذا التراث العریق دفعتھ  ، انطالقا من الحلول اآلنیة

ھي قراءة للتوظیف ال للنقد ، ألن یوظف أدواتھ في إعادة قراءتھ قراءة جدیدة
 ،فحسب، فالتراث تجربة قومیة تتكثف وتتنوع، لتصبح تجربة إنسانیة راقیة

  .االنطباعیةو ھیمنة السطحیةوالسیما إذا تم تخلیصھ من 
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لى دراسة اإلبداع بما ینطوي علیھ إیتجھ  الحداثيلقد بدا النقد الغربي 
من طاقات، سواء من حیث كون ھذا اإلبداع بنیة مستقلة ونظاما قائما، أو ألنھ 
یكشف عن أحوال نفسیة أو مقامات اجتماعیة وسیاقات تاریخیة ومرجعیات 

أو التركیز على  ، على الجمالیات الصوتیة والداللیة فكریة وإنسانیة أو بالتركیز
، أو المتابعة الدقیقة "جان كوھن"الشاعر ألنھ یقول ال، ألنھ یفكر كما یرى 

فإن القرآن الكریم أرسى  ، مثلما حدث في الشعر الجاھلي، لتحوالت الكتابة
ال مضامین و لما وجد الشاعر نفسھ یكتب في موضوعات جدیدة ، دعائم الحداثة

  .عھد لھ بھا
إن الناقد العربي ـ وھو یعمق ثقافتھ بالمنتوج الغربي نظریة وتطبیقا، 
وبمنأى عن مشكالت العصر ـ آثار أیضا أن یقیم حوارا نقدیا بین التراث 
اإلبداعي والمناھج النقدیة المعاصرة، لیؤصل ھویتھ وشرعیتھ، دون أن یكون 

في الّنظم، وال یعني ذلك في المقابل غرضھ العمیق والبعید، ترّسم آثار القدامى 
الخطابّیة، ألّن  على إعادة قراءة التراث بأنماطھ اأّن الّنقاد المحدثین قد تواضعو

ھناك من یصّر على القطیعة المعرفیة والنقدیة بین التراث والحداثة، وأنھ حان 
دم األوان لتحطیم األوثان القدیمة، ومنھم من أساء استخدام مصطلح الجدة والق

فال یقّر بالحداثة الّتراثیة ویدعو إلى اإلحجام عنھا، ویعتقد أّن تسویغ الجدید، بل 
كأّن الحداثة فعل طارئ على ، ال یكون إّال بزوال القدیم، االلتذاذ بطعمھ الّشھّي

األخذ بالجدید الذي لم یعرفھ : "فالّتجدید في منظوره. الحداثيالفكر العربّي 
وھناك من . 16"م ھذا الجدید استخداما فنیّا واعیّا مبدعااألقدمون عندنا، واستخدا

كما فعل  ن من أحصى مشروعات مختلفة لقراءة التراث والحداثة،یالباحث
، الذي تشّیع للمشروع االشتراكّي وقال إّنھ مشروع "محمود أمین العالم"

  .الّيبدیل عن المشروعات األخرى كالتوفیقّي والّسلفّي والقومّي واللبر ، عقالنّي
 الحداثیة على الّتراث متنّوعة ومتعّددةلمناھج النقدیة إّن تطبیقات ا

والفكرّیة، إلظھار  رض علیھ إجراءاتھا الّنقدّیةتنطلق من نقد العقل العربّي، وتف
وھل أّن مصیر . الوعي الّتراثیة أو تعارضھا معھ مدى اّتساق كّل ذلك مع أبنیة

ّلق بإلزامیة العودة إلى ما أنتجھ خطاب ھذه المناھج في البیئة العربّیة متع
لكي ال تنعت بأنھا نمطیة ومتطّرفة، وإبقاء لغة التواصل  التراثیین اإلبداعي

وما موقف المتلقي وموقعھ وخبرتھ، ضمن العالقة القائمة بین التراث  .قائمة
 ربي ـ كتجدید للمعرفة، الغ؟ وھل تتیح ترجمة المصطلح الالحدثیةوالمناھج 

والمصطلح یقود الباحث إلى كشف الحقائق  .یھ الّذوق في تحدید وظیفتھیتحكم ف
بدیل  ؟ وھل الحداثةھتم تعّقد إشكالیاوالمشكالت الجوھریة ـ فھم ھذا التراث أ
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عبد اهللا "كما یسأل ، التراث؟ وھل ھي قضیة أم إشكالیة منھجي لقراءة
حال إقصائھا للوعي تفقد فعلھا في  الحالیةفإّن المناھج الّنقدّیة  ."اميذالغ

الفعل الواعي " :ّنھاإّتحد فیھ خصوصیات الحداثة، بالّتراث، ھذا الوعي الذي ت
، الحداثیةإّن المناھج الّنقدیة . 17"أخذا بالجوھرّي الثابت وتبدیال للمتغّیر المتحّول

في معارضتھا المتباینة للّتراث الّنقدّي العربّي، قد عادت إلى النص اإلبداعي 
ھ قراءة مخالفة، حتى، وإن لم یخل بعضھا من الّتعّسف في إصدار توقرأ التراثي

وھناك قراءات أخرى في الموقف من الّتراث، تخّصص فیھا . األحكام النھائیة
، "حسین مرّوة"و" خالدة سعید"و" جابر عصفور"و "الجابري"و" آركون"

  .وضبطاوتأویال ھا إشكالیة التراث اصطالحا وغیرھم، ناقشوا فی
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الظواھر الجمالیة، وعلى ھذا األساس،  الروائي إلىینتمي الخطاب 
یتمثل في مضمونھ الفكري أو الدیني  جوھره ال میمي فإنوكما یؤكد ألبیر 

أو األخالقي أو في كونھ أداة من أدوات تغییر الواقع، كما یرى جان بول 
فعظمة شكسبیر ال تتبدى . سارتر أو أتباع الواقعیة االشتراكیة أو أفالطون

في ما قدمھ للبشریة من أفكار، ألنھ لو قیس على ھذا الصعید بما قدمھ أي 
إن عظمتھ تكمن في ما جاء بھ على صعید . نا ضحالفیلسوف، ربما بدا ل

خطاب نوعي، ھو الخطاب األدبي، خطاب لھ خصوصیتھ، یحقق فعالیتھ 
وجوھره من خالل ما ینتجھ من انفعاالت وأحاسیس وعواطف في نفس 

وبالطبع فإن ھذا الخطاب النوعي ال . المتلقي بواسطة استخدام جمالي للغة
كنھا ال تحظى بامتیاز خاص أو بأولویة ما یعدم أفكارا أو معلومات، ول

أما الظاھرة الفلسفیة فھي تنتمي إلى مجال . مثلما أنھا ال تعد مقیاس القیمة
الظواھر الفكریة والمعرفیة، لكنھا تختلف عن تلك التي نحصل علیھا 

وھي غیر یقینیة ألنھا . بواسطة العلم في كونھا اجتھادیة وغیر یقینیة
یمكن إخضاعھا للمالحظة والتجریب، ولذلك تخلى تتناول موضوعات ال 

وھذه الموضوعات یمكن تلخیصھا في البحث عن العلل األولى . عنھا العلم
وألن الخطاب الفلسفي ... للوجود وعن دور اإلنسان وغایتھ في الكون

خطاب فكري فإن ذلك أمر یجعل مضمونھ خاضعا لمعیار الصدق أو الكذب، 
فھ ینتمي إلى عالم الجمال ینطبق علیھ معیار بینما الخطاب األدبي بوص

" لھذا تسري علیھ المقوالت واألحكام الجمالیة كأن نقول عنھ إنھ . الذوق
إن النص في الخطاب . 3، أما أنھ صادق أو كاذب فال"رائع"أو " جمیل

األدبي ال یقدم نفسھ بوصفھ ناقال لحقائق بل بوصفھ عمال خیالیا بھذه 
  . الدرجة أو تلك
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  :الخطابین في اللغویةستراتیجیة اال
الظاھرة األدبیة، خصوصا كما تتجلى في القصة والروایة والنص 

ص والتحدید، أي المسرحي، تعتمد على لغة تقوم على التشخیص والتخصی
مشابھ في مظھره وبھذه الدرجة أو ) بفتح الیاء وتشدیده(تحیل إلى متخیل 

الیومي، السابق على كل تجرید،  تلك، للواقع كما یتكون في وعینا المباشر،
فعالم الخطاب . على كل فصل بین الوجود والماھیة، بین الشيء ومفھومھ

الروائي ھو عالم عیني، محسوس، شبیھ بما نختبره في الحیاة، خارج 
النص، ولذلك كانت  لغة الروایة حسیة، تثیر فینا الشعور الواھم بحقیقة 

مثال، ال یتحدث عن اإلنسان  ذلك أن دوستویفسكي،. الواقع المسرود
كذلك . كمفھوم عام، مجرد، بل عن راسكلینكوف أو عن إلیوشا كرامزوف

األمر عند سرفانتیس أو عند غیره من الروائیین، فسرفانتیس یتحدث عن 
دون كیشوط دي المنش وعن تابعھ سانشو بانشا، ولیس عن اإلنسان 

ا وجودا حسیا ربما الشيء الذي یمنح لھذه الشخصیات في أذھانن. عامة
إن اللغة الروائیة ھي  .یفوق في قوتھ وتأثیره وجود األشخاص الحقیقیین

لغة محاكیة للحیاة، لكن دون أن یعني ذلك أن خطابھا ھو بالضرورة 
محاكاة للحیاة الموجودة خارج النص، بل أیضا إنتاجا لحیاة أخرى بھذا 

مخبر إلعادة إنتاح فالروایة ھي أیضا . القدر أو ذاك داخل النص نفسھ
وبھذا المعنى فقط . الحیاة بواسطة تقنیات الكتابة السردیة وبواسطة اللغة

یمكن اعتبار اللغة الروائیة بدورھا تجریدا إذ أنھ ال یبقى من الوجود 
فالوجود . الحسي والحقیقي حین تشكلھ كنص سردي سوى اللغة ذاتھا

  .    كنص غیر الوجود كشيء خارجي
ظیفة، ال تؤدي اللغة في الخطاب األدبي دور الوسیط وعلى صعید الو

بین النص والمتلقي فقط، بل تبلغ نفسھا أیضا بوصفھا تشكیال جمالیا 
فاألدیب ال یتعامل مع اللغة كمجرد أداة تبلیغ، بل یحرص بمكان . لذاتھا

على أن یستعملھا استعماال نوعیا یجعلھا تضفي قیمة إضافیة أساسیة على 
ن اللغة، كأسلوب یتمیز بجمالیات معینة، ھي أیضا مضمون أي أ. الخطاب

إن الوظیفة . وموضوع الخطاب الروائي ولیست مجرد وسیلة أو أداة تبلیغ
الممیزة للغة في الخطاب الروائي واألدبي عموما تفسر لماذا صنع 
األسلوب شھرة بعض النصوص ولماذا یحرص كل كاتب على إنتاج نص 
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على أساس ھذا االعتبار یرى ألبیر میمي أن كیفیة و. متمیز من ھذا الجانب
وفي ھذا السیاق . 4القول قد یكون أھم من القول نفسھ في الخطاب األدبي 

الفارق بین األدب وما لیس أدبا " أیضا یرى أتباع المدرسة الشكالنیة بأن 
ال ینبغي البحث عنھ في الشيء أو في دائرة الواقع الذي یعالجھ الكاتب، 

ونتیجة لذلك یرون أن األدب  5." نبغي البحث عنھ في كیفیة التمثیلوإنما ی
  . فن لغوي

أما اللغة في الخطاب الفلسفي فلیس لھا ذلك المقام المتمیز الذي 
تحظى بھ في الخطاب األدبي، ولذلك ال تساھم في تحدید القیمة، فھي من 

إحداث  الناحیة المبدئیة محایدة جمالیا، ذلك أن وظیفتھا األساسیة ھو
التوصیل األمین للفكرة دون أي طموح إلى أداء وظیفة أخرى مستقلة عن 

لھذا ال نجد في الخطاب الفلسفي مسافة بین لغة النص . وظیفة التبلیغ
ھنا ال نجد محاكاة للحیاة أو إیھام بھا، قال یوجد زمان أو مكان . ودالالتھا

في  –توجد ھنا ال . محددان أو حدث وأشخاص معینون یمرون بتجارب
غیر األفكار التي یراد تبلیغھا، فالخطاب الفلسفي ھو خطاب  -الغالب

تجریدي، وبالتالي یتسم بالشمولیة، فالنص الفلسفي، مثال، ال یتحدث عن 
زید أو عن عمر، بل عن اإلنسان عامة، عن ماھیة اإلنسان وجوھره، مما 

یر یقتضي تجریده من الزمان والمكان ومن التشخیص عبر صفات غ
مشتركة بین جمیع أفراد البشر كالطول والقصر، الثقافة واللون، الفئة 

وإذا ما أخذنا بعین االعتبار المعنى الذي تكون فیھ اللغة ... والطبقة
الروائیة بدورھا تجریدیة، تصبح لغة الخطاب الفلسفي بمثابة تجرید 

 . التجرید
الف غیر أن االختالف اللغوي بین الخطابین ال یعبر عن اخت

أنطولوجي، بین الفردي والعام، بین المحسوس والمجرد، بین الشيء 
فراسكلینكوف وإیلیوشا كرامزوف أو دون كیشوط یحملون .  ومفھومھ

خصائص شخصیة فردیة ثقافیا وجغرافیا ونفسیا وتاریخیا وجسمانیا، لكن 
أیضا صفات یشتركون فیھا مع بقیة البشر في كل زمان ومكان، وھي تلك 

. كل وجود فردي یضم ما ھو عام. التي یعبر عنھا مفھوم اإلنسان الصفات
موت زید أو عمر فیھا موت زید . كل وجود عیني، خاص، یتضمن مفھومھ

  . أو عمر والموت بصورة عامة
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إن أساس خصائص اللغتین تحیل إلى طبیعة الخطابین، فھي جمالیة 
ك وظیفة اللغة في الروایة وتجریدیة في الفلسفة، الشيء الذي یحدد كذل

إن اشتمال ما ھو عیني وفردي على الخاص وفي . داخل كل من الخطابین
آن واحد على العام ھو الذي یفسر قابلیة اللغة الروائیة واألدبیة بصورة 

لغة الوجود الحسي، على االستخدام في الخطاب الفلسفي ذي  ي، وھعامة
في بعض القصص  اللغة القائمة على استخدام المفاھیم، كما یتجلى ذلك

لكن الخطاب الروائي ال . والروایات ذات المنحى الفلسفي أو حتى في الشعر
یستطیع من ناحیتھ استخدام اللغة الفلسفیة بسبب افتقار المفھوم والعام 
للبعد العیني والفردي، أي بسبب ضحالة وجوده بالنظر إلى تجرده من 

د الفعلي الذي ال یتحقق الزمان والمكان والتاریخ ومن بقیة مقومات الوجو
  .        إال في الوجود الفردي

وقد یتوفر العنصر الجمالي في لغة الخطاب الفلسفي، كما في 
نصوص أفالطون مثال أو عند نیتشھ، ولكن ذلك ال یضفي علیھا قیمة 

فاللغة في الخطاب الفلسفي ال تملك في حد ذاتھا قیمة مستقلة عن . إضافیة
وإن أرقي تحقق للغة . یل، مما یجعلھا أحادیة البعدوظیفة التبلیغ والتوص

فالقول . في الفلسفة ھو التطابق مع المضمون المراد التعبیر عنھ وتبلیغھ
  . في الخطاب الفلسفي أھم دائما من كیفیة القول

  :إشكالیة الداللة في الخطابین  
العالقة بین الدال والمدلول في الخطاب الروائي وفي الخطاب األدبي  

عموما ھي عالقة مفتوحة، تترك المجال واسعا للتأویل من طرف الناقد 
والقاريء بصورة عامة، مما یجعل منھما مشاركین في إنتاج الداللة داخل 

فمؤلف النص الروائي ال یملك حق احتكار سلطة تحدید معناه . النص
. وداللتھ، كما ال یحظى الخطاب الذي قد یبلوره حولھ باألولویة أو بالحسم

ولھذا فإن الروائیین واألدباء عموما كثیرا ما یستفیدون في فھم نصوصھم 
وھكذا نجد . من آراء ودراسات غیرھم سواء كانوا دارسین أو مجرد قراء

نجیب محفوظ، مثال، یشتكي من غیاب مثل ھؤالء الدارسین في النقد 
لى األقل النقد الذي یتناول األدب من الداخل نادر، ع:" األدبي العربي قائال

." نقد من ھذا النوع سیساعدني على جعل أعمالي مدركة من جانبي. عندنا
إن الكون السردي المتخیل الذي ینتجھ الروائي، وھو كون یتمیز عادة  6
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یقول . بالتعقید والتشعب، یتضمن دالالت قد تكون مجھولة من المؤلف ذاتھ
دوما عمل معقد ھو (...) إن عمل الروائي" :الصددأالن روب غریي بھذا 

لكنھ بحث عن شيء ال یعرف . ھو بحث متواصل(...) وغامض، أو 
ولھذا فإن الذي یكتشف ھذه الداللة ھم الدارسون والباحثون  7." كنھھ

والنقاد، مثلما یكتشف الباحثون والعلماء المعاني في میادین أخرى 
في ھذا غریي ویضیف أالن روب ... كالطبیعة والفیزیاء واالجتماع

یستطیع العالم النفسي أو الفیلسوف المیتافیزیقي اتخاذ :" ... معنىال
بالمعنى العام للكلمة، ( روایاتنا حقال ألبحاثھما، مثلما یستطیع السیاسي 

 8."أن یعثر فیھا على مواقف تؤید تحلیالتھ) أي الذي یھتم بحیاة المدینة
إلى  وحتى حینما یحدث للكاتب أن یحدد أھدافا داللیة واضحة یسعى

تجسیدھا بواسطة نصھ اإلبداعي، فإن ھذه الداللة قد تفلت منھ في نھایة 
یحدث في أغلب األحیان أن :" لھذا یؤكد لوسیان غولدمان بأنھ. المطاف

تقوده إلى كتابة عمل تشكل بنیتھ الشاملة،  اشتغال الكاتب بالوحدة الجمالیة
معارضة لفكره حین یترجمھا النقد إلى لغة مفھومة، رؤیة مغایرة بل و

وھذا یعني أن  9."ومعتقداتھ وللنوایا التي كانت تحركھ حین حرر ھذا العمل
الروائي یقدم عمال منجزا من الناحیة الجمالیة، إال أن الداللة تظل في حالة 
الكمون أو في حالة المادة الخام داخل النص، یستخرجھا ویكتشفھا مختصون 

ولذلك نجد دائما . یتوفر علیھا المؤلف ذاتھ یملكون األدوات اإلجرائیة التي قد ال
أن تحویل الخطاب الروائي واألدبي عموما إلى دالالت كان دائما من عمل غیر 

ففروید ھو الذي فسر عالقة ھاملت بوالدتھ وبعمھ بعد مقتل أبیھ كتجل . األدباء
وعلى ضوء نفس العقدة . لعقدة أودیب وكذلك قتل أودیب ألبیھ في عمل سوفوكل

. ر مؤسس مدرسة التحلیل النفسي روایة اإلخوة كرامزوف لدوستویفسكيفس
نفس الشيء یمكن قولھ عن الدالالت المستخرجة بواسطة أدوات إجرائیة 

لكن من الصعب القول بأن شكسبیر أو سوفوكل كان لدیھما معرفة بھذه . أخرى
یمكن نفس الشيء . العقدة التي تشكل أھمیة رئیسیة في علم النفس التحلیلي

قولھ عن الدالالت المستخرجة بواسطة المنھج السوسیو أدبي أو غیره، فإذا 
كانت أبحاث لوسیان غولدمان السوسیولوجیة قد قادتھ إلى القول بوجود ارتباط 

 –بین الشكل الروائي والبنیات االقتصادیة، فإنھ من المشكوك فیھ أن یكون 
ھذه الرابطة بین أعمالھما  تولسنوي أو دستویفسكي قد حزرا وجود مثل -مثال

الروائیة وبنیات التبادل واإلنتاج من أجل السوق التي یتحدث عنھا الباحث 
  . الماركسي
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إن عملیة تجرید ما ھو عیني وخاص ومحدد في الزمان والمكان داخل  
النص الروائي لتحویلھ إلى مفھوم عام إجراء ال یضطلع بھ الروائي، بل النقاد 

دث فلوبیر عن مدام إیما بوفاري، لكن عملیة التجرید لقد تح. والدارسون
إیما "واالنتقال من المشخص والمحدد إلى المفھوم عام، أي من شخص 

نفس الشيء یمكن قولھ عن . قام بھا النقاد والباحثون" البوفاریة"إلى " بوفاري
" إلى " صاد" ومن " الدون كیشوطیة"إلى " دون كیشوط" عملیة االنتقال من 

غیر أن نظریة التلقي واستراتیجیة "...  إلى الكافكاویة" كافكا" ومن " یةالصاد
التفكیك تذھبان إلى ما أبعد من ھذا حین تقوالن بغیاب القصدیة في العمل 
األدبي، أي خلوه من أي ھدف داللي یرمي إلیھ المؤلف، ولھذا قال روالن بارت 

ال نھائیة الداللة في النص كما یؤكد االتجاھان النقدیان على ". موت المؤلف"ب 
وإذا كانت البنیویة . األدبي وعلى أن القاريء ھو مصدرھا ومنتجھا الوحید

تشترك مع التفكیكیین في قولھم بموت المؤلف إال أنھا ال تنفي الداللة عن النص 
إذ أن استراتیجیتھا كانت البحث في اآللیات العاملة في النص قصد الوصول إلى 

ف التفكیكیین وأتباع نظریة التلقي یقول النقد الجدید بوجود وعلى خال. المعنى
معنى داخل النص وھو معنى مغلق ونھائي، وإن كنا نجد في ھذه المدرسة 
النقدیة أیضا ما یتضمن مفھوم موت المؤلف،  لكن ال یعني عندھا فقط تناول 
النص بمعزل عن المؤلف، بل بمعزل عن أي عامل خارجي، بما في ذلك 

  . ء والظروف االقتصادیة واالجتماعیةالقاري
إنھا . أما في الخطاب الفلسفي فإن الداللة تشكل جوھر اشتغال الفیلسوف

.  لیست مجرد بعد من أبعاد الخطاب كما في الخطاب األدبي، بل ھي النص كلھ
. لھذا یرى بالنشو بأن الفلسفة ال یمكنھا أن تكون أي شيء آخر سوى ما تقولھ

ة ھنا أن تغیر لبوسھا اللغوي، أي أن تقال بكیفیة أخرى، دون ویمكن للدالل 10
أن یؤدي ذلك إلى تغیر فیھا، بالنظر إلى حیادیة اللغة الفلسفیة جمالیا، بینما ال 
یمكن في الخطاب األدبي إحداث تغییر في اللغة، أي استعمال كیفیة أخرى في 

أي دون أن نكون التعبیر، دون أن تنجر عن ذلك قیمة جدیدة ودالالت أخرى، 
إن نص الخطاب األدبي من ھذه الناحیة ھو نص مفرد، ال یقبل . أمام نص آخر

أما نص الخطاب الفلسفي فإنھ یمكن تكراره، ألن األسلوب لیس ھو . التكرار
ولھذا یرى بالنشو . ماھیتھ، بل الداللة التي یمكن التعبیر عنھا بأكثر من كیفیة

أن سقراط لم  - مثال –نحن نعرف  11.ا تقولھیھم كیف تقول الفلسفة م بأنھ ال
یترك لنا نصا فلسفیا مكتوبا، وكون فلسفتھ نقلت إلینا عبر لغة أفالطون أمر ال 

أما في الخطاب الروائي فال یمكن . یدفع إلى نسبتھا إلى تلمیذه الذائع الصیت
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ھنا من المھم بمكان كیف تقول . المساس باللغة دون أن نكون أمام نص آخر
  . وایة ما تقولھالر

تكون الداللة في الخطاب الفلسفي عاریة، مكشوفة، ألن لغتھا شفافة، 
مباشرة، ال توجد مسافة تبعدھا عنھا، وإن كانت من ناحیة أخرى لغة مختصة، 

أما في الروایة وفي األدب عموما، فإن اللغة على صعید البعد . تتطلب تأھیال
یة أو الفكرة العامة ھنا ال تزال رھینة الداللي تخفي أكثر مما تكشف، ألن الماھ
  .  الوجود الفردي المحسوس المعطى لغویا

وبالنظر إلى كل ما ذكر بصدد الداللة في الخطاب الفلسفي ال یتوقع أن  
یصدر من القیلسوف كالم كالذي قالھ نجیب محفوظ حین اشتكى من غیاب 

تصور أن یعلن إذ ال ی. دراسات تساعده على جعل أعمالھ مدركة من جانبھ
  . فیلسوف عن حاجتھ إلى أن تكون أعمالھ مدركة من طرفھ

دث عن دور متلقي النص فإذا كان بوسع ىرت بیرمان أن یقول وھو یتح
القاريء ھو إلى حد ما المبدع المشارك ال للنص نفسھ، بل لمعناه "  :األدبي بأن

ھم في إبداع فإن القاريء، في الخطاب الفلسفي، ال یسا 12" وأھمیتھ وقیمتھ
. المعنى وإن كان باإلمكان التسلیم أن لھ دورا في تحدید أھمیة وقیمة النص

وكذلك ال یتصور . فضبط المعنى مسئولیة المؤلف وحده في الخطاب الفلسفي
إزاء الخطاب الفلسفي تطبیق مقولتي غیاب القصدیة أو موت المؤلف اللتین 

فال یموت المؤلف في الخطاب  .یقول بھا التفكیكیون وأتباع نظریة التلقي
الفلسفي، لذا تبقى أعمالھ بما تتضمنھ من محتویات داللیة مقصودة ومدركة 
تسمى باسمھ مثل الكانطیة والھیغلیة والماركسیة أو تحمل داللتھا عنوانا لھا 

إنتاج الخطاب " لھذا یرى بالنشو بأن .. .والسفسطائیةكالظاھراتیة والوجودیة 
إن حقوق المؤلف إن جاز التعبیر محفوظة في  13".سمالفلسفي ھو إنتاج ا

إنھ الفیلسوف، . ولذلك فإننا ندرك المتكلم في ھذا الخطاب. الخطاب الفلسفي
أما في الروایة حیث المتكلمون والفاعلون یتمیزون بالتعدد فإننا . صاحب النص

إن ال نستطیع أن نعرف على وجھ الیقین أیا منھم یتحدث باسم المؤلف أو حتى 
إن النص في الخطاب الروائي یقدم . كان أحدھم یعبر عن وجھة نظره أصال

نفسھ مستقال عن مؤلفھ، وإذا ما أدرج ھذا األخیر نفسھ داخلھ یفعل ذلك عادة 
متنكرا في شخصیة من شخصیات النص حتى لو كانت من غیر جنسھ كما فعل 

ب الفلسفي فإن أما في الخطا. فلوبیر حین تنكر في شخص بطلتھ مدام بوفاري
لكن كل ھذا ال یعني القول بأن . النص یعبر عن وجھة نظر صاحبھ بال مواربة

الفیلسوف یدرك كل شيء یحیط بالخطاب الذي أنشأه إذا ما أخذنا بعین االعتبار 
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الوظیفة اإلیدیولوجیة للفلسفة انطالقا من نقد ماركس أو فاعلیة الالشعور الذي 
بي أكثر، مما حدا بفروید إلى تطبیق نظریتھ وإن كان یفعل قي الخطاب األد

بالدرجة األولى على النصوص األدبیة، فإنھ لیس من نافل القول بأن الخطاب 
الفلسفي لیس من الموضوعیة بدرجة تجعلھ، مثل العلم، بمنأى عن العوامل 

ال شك أن الذاتیة ھي في الخطاب الروائي، واألدبي عموما، أقوى منھ . الذاتیة
ب الفلسفي الخاضع أكثر لرقابة الوعي، لكن ذلك ال یكسبھ بالضرورة في الخطا

بید أن العلم . تلك الموضوعیة التي تجردھا من كل ذاتیة وخصوصیة ومحلیة
وعندما نتحدث عن محیط . universelوحده في الحقیقة یملك طابع العالمیة 

ص، تلك التي الخطاب الفلسفي فإننا نقصد العوامل الخارجیة الموجودة خارج الن
قد تفلت من إدراك الفیلسوف وتنزع عنھ وھم الموضوعیة والعالمیة وتربطھ في 
نھایة المطاف بالتاریخ وبالجعرافیا، ھو الذي یصبو إلى التجرد منھما بحثا عن 

لكن الفیلسوف یبقى سید النص في حد ذاتھ، ال تنقطع عالقتھ . الیقین والمطلق
مكن أن نضرب مثاال عن ذلك برسالة أنجلز إلى ی. بھ، وال یقبل أي إساءة قراءة

، حیث یفضح ما تعرضت لھ أفكاره وأفكار زمیلھ 1881جوزیف بلوخ سنة 
طبقا للمفھوم المادي للتاریخ، فإن العامل :" ماركس من إساءة قراءة، قائال

ولم . الحاسم آخر األمر في التاریخ ھو اإلنتاج وإعادة اإلنتاج في الحیاة الحقیقیة
ولذلك، إذا شوه البعض ما قلناه زاعما أن . أنا أو ماركس شیئا سوى ذلك أقرر

العامل االقتصادي ھو العامل الوحید الحاسم، فإنھ یحول ما قلناه إلى عبارة بال 
ولو أن ابن رشد أساء قراءة أعمال أرسطو . 14." معنى، مجردة وغیر معقولة

انة المعروفة والمرموقة في لما استحق لقب المعلم الثاني ولما احتل تلك المك
ھنا یسري مبدأ األمانة والوفاء للنص . تاریخ الفلسفة بوصفھ شارحا ألرسطو

الذي ینفیھ أتباع نظریة التلقي والتفكیكیون القائلون بأن كل قراءة ھي إساءة 
  . ھنا ال یملك المتلقي حریة التأویل الناجمة عن القول بغیاب القصدیة. قراءة

  :ینالشكل في الخطاب
ال یملك الشكل في الخطاب الفلسفي أي غائیة ذاتیة، مستقلة، خارجة عن 

ني أن وضعیتھ ووظیفتھ ال تختلفان عن حال اللغة خدمة المضمون، مما یع
بل إن الشكل ھنا نمط من اللغة، لغة مكملة باعتبار . ووظیفتھا داخل ھذا الخطاب

أنھا تساھم في أداء دور التبلیغ بإضفاء المزید من الشفافیة والوضوح والدقة 
النص  والنظام على المادة لتحقیق التوصیل إلى اآلخر، أي حتى یحدث بصدد ھذا

وإذا كان الشكل ھھنا ال . تطابق بین وعیین، وعي الفیلسوف ووعي المتلقي
یمثل قیمة إضافیة في حد ذاتھ، فجلي أنھ عنصر ال غنى عنھ لوجود الخطاب، إذ 
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أنھ دونھ تسود الفوضى والعتمة داخل النص، معطال تحقق الداللة 
  . التوصیليوتبلیغھا، مما یكشف مرة أخرى مھمتھ كلغة تكمیلیة ودوره 

إن الشكل األساسي، أو الرسمي إن جاز التعبیر، للخطاب الفلسفي 
ھو الشكل النثري، وقد أوضحنا أن لغتھ تقوم على التجرید، فالنثر الفلسفي 
إذن ھو نثر تجریدي أي إنھ یعبر عن األفكار ولیس عن الموجودات 

ما في واألفعال العینیة، الفردیة والمحسوسة المحددة مكانا وزمانا ك
إال أن التجربة تظھر لنا في آن واحد بأن الثابت في . الخطاب الروائي عادة

ھذا الخطاب ھو المضمون ولیس الشكل، باعتبار أن ھذا األخیر قد یتخذ 
عدة أشكال تعبیریة، فقد یكون لھ موسیقى ووزن وقافیة وشتى االستعارات 

 - مثال –كما عند  البالغیة، أي أن الخطاب الفلسفي قد یتخذ شكل القصیدة
أو . كما یرى طھ حسین" الشعر الفلسفي" أبي العالء المعري،  مؤسس 

شكل القصة كما عند ابن سینا في رسالة الطیر أو سالمان وأبسال، أو كما 
وفي ھذه الحالة ال تكشف الداللة  عن ". حي بن یقظان"عند ابن طفیل في 

افة، كما ھو األمر نفسھا وھي في حالة عراء، أي بطریقة مباشرة وشف
عادة في الخطاب الفلسفي، بل متخفیة خلف الرمز، مما یستدعي النظر إلى 
ما وراء الكلمات وإلى ما وراء النص، أي إلى التأویل، مما یعني أنھ إذا ما 
أردنا الوصول إلى الداللة الفلسفیة الكامنة، فال مناص من استدعاء اللغة 

الموظفة تحت تأثیر ) دبیة ھنااأل(األصلیة المتخصصة لتشرح اللغة 
وھذا یعني أن الشكل األدبي وإن كان . استعارة شكل ممیز لخطاب آخر

باإلمكان توظیفھ للتعبیر عن مضمون فلسفي، إال أن ھذا المضمون ال 
. ینكشف إال بعد تخلصھ من شكلھ األدبي وذلك بإعادتھ إلى لغتھ األصلیة

سالمان " رح رموز قصة ھكذا یفعل مثال محمد غنیمي ھالل حین یش
سالمان مثل للنفس الناطقة، وأبسال :" البن سینا، فیكتب بأن" وأبسال

للعقل النظري المترقي في درجات الكمال عن طریق العرفان، وامرأة 
وھذا الفھم والتأویل  15..." سالمان القوة البدنیة األمارة بالشھوة والغضب

أسطورة أھل الكھف عند ف. ال یتأتیان إال بوجود خطاب مرجعي سابق
أفالطون ال یمكن تأویلھا طبقا لقصدیة مؤلفھا ما لم نسترشد بنظریتھ حول 

وھذا یعني أن النص الجدید ھو في الحقیقة إعادة صیاغة لنص أو . المثل
ودون وجود . نصوص سابقة أعطي لھا شكل جدید مستعار من خطاب آخر
أویل عرضة ھذا النص السابق المرجعي یكون النص موضوع الت
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ذلك . من انفتاح الداللة وإساءة القراءة" موت المؤلف"لمضاعفات مقولة 
أن الخطاب یكتسب ھویتھ في ھذه الحالة انطالقا من الشكل الذي استعاره 

ھو عنصر مؤسس لھویة نوعیة، أال وھي ) الشكل(باعتبار أن ھذا العنصر 
 تقوم على الشكل، بل أما ھویة الخطاب الفلسفي فھي ال. الخطاب الروائي ھویة

  . على مضمونھ
إن الشكل األدبي إذا ما دخل مجاال آخر، حولھ إلى أدب، مغیرا سلم قیمھ 

ذلك . الخاصة بھ كحطاب نوعي وكذلك طبیعة العالقة بین الشكل والمضمون لدیھ
أن الشكل الجدید المستعار سیدخل حینھا في نوع من التنافس مع المضمون 

ھذا األخیر، بوصفھ خطابا فلسفیا، سیادتھ الطبیعیة على الفلسفي للنص، یفقد 
الشكل، إذ یتحول ھذا األخیر من وسیلة في خدمة الداللة إلى غایة في ذاتھ، یقدم 
نفسھ ویستلفت النظر إلیھ، وذلك لما یحتویھ الشكل في الخطاب األدبي من سحر 

لمشروع ولھذا یصبح من ا. وإغراء یضمنھما األسلوب والبناء وسحر الحكي
قد ضمنت لنفسھا الخلود " حي بن یقظان" التساؤل، مثال، عما إذا كانت قصة 

والمؤكد أن تأثیرھا . والشھرة بوصفھا عمال أدبیا أم بوصفھا عمال فلسفیا
األدب، القصص ( كخطاب فلسفي أقل وضوحا من تأثیرھا في الثقافة العالمیة

ام الشكل األدبي من طرف من ھنا نتفھم رفض استخد 16...)المصورة، السینما
الفالسفة عموما، فالشكل األدبي یجعل الخطاب الفلسفي یتعامل لیس مع الماھیة، 

بل مع الوجود العیني المباشر، المحسوس والملموس " الحقیقة المشتركة" مع 
والفردي، أي مع عالم المظاھر، ویحولھ من خطاب مباشر، شفاف داللیا، إلى 

أي أن الفلسفة تتحول ھنا إلى شكل من أشكال . حكيخطاب یقوم على السرد وال
  .األدب

وقد كانت الفلسفة الوجودیة ھي التي بلورت األساس الفلسفي الذي یقوم  
تقول سیمون دو بوفوار وھي . علیھ استخدام الشكل األدبي في الخطاب الفلسفي

بأن تتحدث عن الفالسفة الذین یرفضون اعتماد الفن كأداة للتعبیر في مجالھم 
یفضلون الماھیة على الوجود، ویحتقرون المظھر بوصفھ دون الحقیقة :" ھؤالء

المشتركة، وأما إذا عرفنا أن المظھر نفسھ حقیقة وأن الوجود إنما ھو حامل 
الماھیة، وأنھ ال سبیل إلى فصل االبتسامة عن الوجھ الباسم، ومعنى الحدث عن 

یعبر عن نفسھ من خالل اللمع الحدث نفسھ، فال بد لعیاننا الفلسفي من أن 
وتبعا لذلك، فإن . الحسیة والبوارق المادیة التي تنبعث من العالم األرضي نفسھ

التفكیر الوجودي ال یرید أن یعبر عن نفسھ من خالل البحوث الفلسفیة 
والدراسات الفنمنولوجیة فحسب، بل ھو یلتجئ أیضا إلى الروایات والقصص 
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ودیة یرا حیا خصبا عن شتى تجارب اإلنسان الوجوالمسرحیات یلتمس فیھا تعب
  17".بوصفھ موجودا میتافیزیقیا

إن نقطة التماس بین خطاب الفلسفة الوجودیة والخطاب الروائي تحیل 
إلى القطیعة التي أحدثھا سارتر مع المثالیة بجعل الوجود سابقا على الماھیة، 

ن اإلنسان كمفھوم عام والتحول بالتالي من االھتمام بالمجرد إلى المشخص، م
إلى اإلنسان كفرد، كتجربة عینیة خاصة، أي كتجربة فردیة محددة في الزمان 
والمكان والظرف، مما جعلھا تجد في الخطاب الروائي  ضالتھا، باعتبار أن ھذا 

، محددین "دم"و " لحم"األخیر یقوم على تصویر مصائر وتجارب أفراد من 
عینة، یحملون أسماء خاصة بھم ولھم ممیزات زمنیا ومكانیا، یعیشون ظروفا م
ال تتحدث عن الموت بصورة  -مثال - فالروایة. جسمانیة، نفسیة وفكریة تمیزھم

وكذلك الوجودیة، فھي ال تعالج . عامة، أي كظاھرة، بل عن موت فالن أو فالنة
  . الموت كموضوع عام ومجرد، بل كتجربة فردیة معیشة یعانیھا زید أو عمر

لخطاب الروائي مع الخطاب الفلسفي في أن لغة كل واحد منھما ویشترك ا
ھي لغة نثریة، إال أنھا حسیة في الروایة، وتجریدیة في الفلسفة، إلى جانب أن 
الروایة ال تستطیع التجرد من الشكل النثري، إذ ال یمكن، مثال، أن تتخذ شكل 

ني شرطا ضروریا ویمثل الشكل بمعناه الف. القصیدة، بینما یمكن ذلك للفلسفة
وھو ھنا وسیلة وغایة في آن واحد، بمعنى أنھ باإلضافة . لتحقق الروایة ھویتھا

إلى وظیفتھ كعامل یعطي حضورا متمیزا للنص من خالل بنیة ذاتیة تحدد كیانھ 
الخاص سواء بالقیاس إلى نصوص أخرى تنتمي إلى الخطاب ذاتھ أو بالقیاس 

فھو أیضا موضوع نفسھ،  18صنع الداللةا بذلك في إلى خطابات أخرى، مساھم
یستلفت النظر إلیھ، كاللغة تماما، لما یتوفر علیھ الشكل ھنا من خصائص مغریة 

بل إن المضمون في . في حد ذاتھا، متصلة باألسلوب والتقنیة والبناء والحبكة
ولھذا یرى ألبیر . الخطاب الروائي تابع وخاضع للشكل بھذه الدرجة أو تلك

أنھا تعدل محتوى خطاب تؤثر إلى درجة (... ) الكیفیة" میمي بأن 
، كما أنھ سبق وأن أشرنا كیف أن لوسیان غولدمان یرى بأنھ 19)"الروائي(

یحدث في كثیر من األحیان أن انكباب الكاتب على الوحدة الجمالیة یقوده إلى 
 كتابة عمل تشكل بنیتھ الشاملة رؤیة مغایرة بل ومعارضة لفكره ومعتقداتھ

  .وللنوایا التي كانت تحركھ حین حرر عملھ
ویمكن القول بأن الشكل األدبي یملك نوعا من العالمیة لقدرتھ على 

وقد رأینا ذلك مع مضمون . احتواء مضامین الخطابات األخرى والتعبیر عنھا
الخطاب الفلسفي، إال أن الشيء نفسھ یمكن أن یقال عندما یتعلق األمر بالخطاب 
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وھذه القابلیة ... و السوسیولوجي أو التاریخي أو االقتصادي البسیكولوجي أ
تعود، حسب وجھة نظرنا، إلى أن وحدة الوجود ھي أكثر ما تتجلى في عالم 

فإذا كانت العلوم تقطع الوجود والحیاة ألغراض منھجیة . الخطاب الروائي
إلى  -مثال –معرفیة إلى قطاعات متخصصة، منفصلة عن بعضھا البعض، أي 

فإن الخطاب الروائي یقدم عناصر ... م النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصادعل
ھذه المجاالت في تداخلھا وتفاعلھا وتشابكھا الذي توجد علیھ في الحیاة 

إنھ یقدم الحیاة . األصلیة للبشر وكما تظھر في الوعي الذاتي المباشر لإلنسان
وحتى لغتھ . وتجزئةفي وحدتھا الطبیعیة السابقة على كل تجرید وتصنیف 

لھذا . النثریة ھي التي تقترب أكثر من غیرھا من لغة الحیاة الیومیة للبشر
السبب وجدنا أن الفالسفة الوجودیین حینما أرادوا العودة بفلسفتھم إلى الواقع 
لم یجدوا خیرا من الشكل الروائي، ولھذا أیضا، أي بالنظر إلى قرب الروایة من 

وعي البشري، كان خطابھا موضوع دراسة في الخطابات الحیاة كما یختبرھا ال
... األخرى، البسیكولوجیة، السوسیولوجیة، التاریخیة واللغویة والفلسفیة، الخ 

غیر . 20"إن الحدود بین األدب والحیاة غیر واضحة:" لقد كتب تینیانوف یقول
أن  أن الخطاب الروائي ال یمكن أن یتخذ من حیاة البشر مادتھ األولیة دون

یخضعھا في آن واحد لشروطھ بوصفھ شكال فنیا لھ خصوصیتھ وقوانینھ، 
فالروایة من حیث ھي خطاب تتمثل . وبالتالي دون قدر معین من الخیانة لھا

أن تتحقق كمعرفة یقینیة بالعالم وبالحیاة،  تسعى إلى ، الھویتھ في طبیعة شكلھ
وعي بالعالم على صعید ولھذا كان ال. بل إلى أن تتحقق كتجربة جمالیة بھما

إن الشكل في . النص الروائي ھو وعي نوعي، أعني جمالي، وذاتي في آن واحد
الخطاب الروائي ھو الذي یمنح الحیاة كموضوع الصبغة الجمالیة المرتبطة بفن 

فھو الذي یعطي للمضمون نصاعتھ وبروزه األدبي إذا ما كان ھو نفسھ . السرد
الروائي ال تحیل إلى قصور في المضمون، بل  موفقا، فخیبة النص في الخطاب

ومن ھنا أھمیة وحتى ھیمنة الشكل بوصفھ مصدر األدبیة . في الشكل دائما
littéralité .الفارق بین األدب وما لیس أدبا ال ینبغي البحث عنھ في " ف

 الشيء أو في دائرة الواقع الذي یعالجھ الكاتب، وإنما ینبغي البحث عنھ في
لذا تحدث لوسیان غولدمان عن قدرة الشكل على التعدیل من  21."یلكیفیة التمث

فالخطاب الروائي، إذ یتخذ الحیاة . القصدیة الداللیة للمؤلف، كما سبق القول
مادتھ، یفرض علیھا شكلھ مما یجعلھا تكتسب الصبغة الجمالیة الخاصة بالنص 

الحكائي الذي یتخذ فتتجلى من خالل اللغة واألسلوب والتقنیة والقالب . السردي
في العادة صورة انعدام التوافق والصراع بین اإلنسان واإلنسان وبین اإلنسان 

وھذا ما یجعل أن الحیاة ال تظھر في الشكل الروائي، على الصعید . والطبیعة
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الداللي، إال كمأساة بغض النظر عن أنھا قد تكون مأساة مفتوحة أو نھائیة أو 
  .  تنتھي باالنفراجمؤقتة، إذ أن بعض النصوص 

فلسفیا یمكن اعتبار الروایة ظاھراتیة األساس، فھي في بعد من 
فالنص . أبعادھا تقوم على تصویر الحیاة والعالم كما یتبدیان في وعینا

وھذا ما یقربھا من . الروائي، في مكون من مكوناتھ، ھو وعي بالعالم
یوجد الواقع  فبالنسبة لھذه الفلسفة،. منطلقات الفلسفة الظاھراتیة

الخارجي فقط من خالل وعینا بھ وعند إدراكنا لھ، والمقصود بذلك عدم 
وقد . إمكانیة النظر إلى العالم باعتباره كیانا مستقال عن الوعي البشري

" مدرسة جنیف النقدیة"طور أتباع الفلسفة الظاھراتیة، خاصة أعضاء 
ن النقد عملیة نظریة أدبیة تقول بأن األدب شكل من أشكال الوعي وبأ

وعي المؤلف المبدع ووعي الناقد الذي یجب : شفافیة متبادلة بین وعیین
أن یتخلى ذھنھ تماما من ذاتیتھ حتى یتحقق االلتقاء التام مع وعي 

  . المؤلف
إن الحیاة ھي المادة المشتركة التي یشتغل علیھا كل من الخطابین، 

 لفلسفة في حیویتھاا:" یقول محمد فتحي الشنیطي. الفلسفي والروائي
" الدھشة" وبعد أن یشرح مفھومي  22."تتمثل في الدھشة والشك والقلق

وأھم جانب من جوانب الفكر الفلسفي الجیاش :" یضیف" الشك" و 
بالحیاة ھو القلق، فالوجود اإلنساني كما ألمعنا وجود زماني تاریخي، ال بد 

اسمة ال حیلة لھ فیھ لإلنسان من مواجھة مالبسات نھائیة أي مواقف ح
ي الموت واأللم والصراع ھذه المالبسات المثیرة للقلق ھ. إزاءھا
وھذه الموضوعات ھي نفسھا التي یشتغل فیھا الروائي بالنظر  23."والخطأ

لكن بینما یھدف الفیلسوف إلى . إلى الطابع المأساوي للخطاب الروائي
، یسعى الروائي فھمھا من أجل الوصول إلى الیقین لتجاوز الدھشة والشك

داخل النص إلى التعبیر عنھا وإلى تحویلھا من خالل لغة وشكل نوعیین 
وعلى . إلى موضوع جمالي وداللي على نحو قد یزید فیھ الخیال أو ینقص

بینما  النظري للحیاةھذا األساس یمكن القول بأن الفلسفة ھي الكشف 
  . الروایة ھي الكشف الجمالي لھا

ریني ولیك، وھما یتحدثان عن بعض ویرى أوستین وارین و
إذ ھو حسب رأیھم " شكل من الفلسفة" الباحثین الذین یعتقدون أن األدب 
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استخراج " بحیث نجدھم یدرسون األدب بغرض " یلفھا الشكل" أفكار 
من المؤكد أن باإلمكان معالجة األدب :" بأنھ  24"األفكار الرئیسیة منھ

األدب یوازي ویعكس تاریخ ، ألن تاریخ كوثیقة في تاریخ الفلسفة واألفكار
وقد وقف فریق من الباحثین األمریكیین أنفسھم على دراسة  25."الفكر

. وقد دعا إلیھ إ". تاریخ األفكار" األدب من ھذا المنطلق، فسموا منھجھم 
حیث یتتبع تدرج  26"سلسلة الوجود الكبرى" ؤلف كتاب أو لفجوي، م

ھذه الفكرة في مختلف  شیلنغ مستقصیا فكرة الطبیعة منذ أفالطون حتى
مجاالت الفكر، في الفلسفة بمعناھا الدقیق، في مجال العلوم، وفي الالھوت، 

وإلى جانب ھذا فإن جورج لوكاش یرى أن كل روایة .  وخصوصا في األدب
ومن الواضح أن اعتبار الروایة كنمط . ، وبالتالي فلسفة"رؤیة للعالم"تتضمن 

  .  ركز بالدرجة األولى على البعد الفكري المتضمن فیھامن الفلسفة نظرة ت
لكن توجد آراء أخرى ترى أنھ ال یوجد أي تطابق فلسفي مع األدب كما  

. فضال عن أن تي 27"الفلسفة والشعر " ي محاضرتھ عن یؤكد جورج بواس ف
 28"ال شكسبیر وال دانتي قاما بأي تفكیر حقیقي:" إلیوت یعتقد أنھ. أس

بین األدب اآلن ال یقیم مسافة بینھ و" لبالنشو فإن الخطاب الفلسفي وبالنسبة 
لكن رأي دریدا یبدو أقرب إلى الصواب حین یؤكد بأنھ ال  29".فقط، بل دائما

األدب یمكن اختزالھ إلى فلسفة وال الفلسفة إلى فن عموما، دون أن تعني عدم 
كد حدود تفصل بصورة إمكانیة االختزال ھذه في آن واحد أنھ توجد على نحو مؤ

وال ریب أن المطابقة بین الفلسفة . طبیعیة بین الخطابین، األدبي والفلسفي
واألدب لن تخدم ھذا األخیر، ألن األدب في ھذه الحالة لن یكون إال فلسفة من 

 .     الدرجة الثانیة بالقیاس إلى الفلسفة بمعناھا التقني
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  :المراجع والھوامش
كل مقول " نا على تعربف بنفنیست للخطاب بأنھ نعتمد ھ - 1

یفترض متكلما ومستمعا، تكون لدى األول نیة التأثیر في الثاني 
والمقول في استعمالنا ھذا مرادف لمعنى النص، كما عند ". بصورة ما
  .غریماس

 2-Albeert Memmi. Problèmes de la Sociologie de 
la  ttérature , Traité de la Sociologie ; ouvrage 

collectif , P.U.F, pp.303-306. 
غیر أن المدرسة الطبیعیة بزعامة إمیل زوال ترى بأنھ ینبغي  - 3

وحتى یتسنى لھا . على الروایة أن تكون صادقة في تصویرھا للواقع
ذلك یتعین على األدباء اتباع نفس منھج العلماء كما یؤكد 

 Le roman  »ھ ــــــــفي كتابی  Germinalفـــمؤل
expérimental »  و« Les romanciers naturalistes »  حیث

كما . یؤكد بأن المذھب الطبیعي ھو تطبیق للمنھج العلمي على اآلداب
أن الواقعیة االشتراكیة كما حددھا جدانوف ترى في صدق التعبیر عن 
الواقع على ضوء الفلسفة الماركسیة معیارا جوھریا في تحدید قیمة 

  . دبيالعمل األ
4- Albert Memmi, op-cit, p 304.  

فكتور إیرلیخ، الشكالنیة الروسیة، ترجمة الولي محمد،  - 5
  .  16، ص 2000المركز الثقافي العربي، 

6- Magazine littéraire, Ecrivains arabes 
d’aujourd’hui, n 251, mars, 1988, P27.  

، نتالي ساروت، لوسیان غولدمان، أالن روب غریي - 7
جونوفییف مویو، الروایة والواقع، ترجمة رشید بن خدو، منشورات 

  .33عیون، ص
  . نفس المرجع - 8



 

191 
 

لوسیان غولدمان، المنھجیة في علم االجتماع األدبي، ترجمة  - 9
مصطفى المسنادي، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 

 .13ص
10- Maurice Blanchot, Le Discours 
Philosophique, in L’Arc : Merleau-Ponty, n 46, 1971, 

p1. 
11- ibid.   

عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة، من البنیویة إلى  -12
  .323 ص، ، الكویت1998التفكیك، عالم المعرفة، 

13- Maurice Blanchot, OP-CIT, p 2. 
تیري إیجلتون، الماركسیة والنقد األدبي، ترجمة وتقدیم  -14

  . 18-17، ص 1986فور، منشورات عیون، الدار البیضاء، جابر عص
محمد غنیمي ھالل، في األدب المقارن، مكتبة األنغلو  -15

 .234، ص 3، ط 1962المصریة، 
ابن طفیل، حي بن یقظان، تقدیم وتحقیق فاروق : أنظر -16

  .3، ط1980سعد، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، 
17- Simone de Beauvoir : L’existentialisme et la 
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:اإلناسة (  ـ األنثروبولوجیا 1 (  

اإلناسة علم مختّص بدراسة اإلنسان والشعوب، تعّددت مصطلحاتھ 
واإلناسة تمّثل المرحلة الثالثة من . ومفاھیمھ مع تعّدد اتجاھاتھ ومراحل تطّوره

  :الدراسة، فالبّد من تحدید بسیط لمراحل البحث ھذه
اسوت یتجاوب فالن «، )اإلثنوغرافیا" (الناسوت"ُیطلق علیھا  :المرحلة األولى

. المعاینة والوصف والعمل المیداني: یتجاوب مع المراحل األولى من البحث
واألدروسة اّلتي تدور حول مجموعة محصورة الّنطاق بما یكفي لجعل الباحث 
قادرا على تجمیع القسم األعظم من معلوماتھ بناء على خبرتھ الشخصّیة وإّنما 

   1».تشّكل نمط الدراسة الناسوتّیة بالذات

، وھي ال تتأّسس فقط )اإلثنولوجیا" (النّیاسة"ُیطلق علیھا : رحلة الثانّیةالم
فقط على المعرفة المباشرة بل یقوم فیھا الباحث بعملّیة الجمع والتولیف وفقا 
لالّتجاه الجغرافّي، إذا كان یھدف الجمع بین معارف متعّلقة بالجماعات 

ا كتابة التاریخ بالنسبة ألقوام المتجاورة، أو وفقا لالتجاه التاریخّي إذا كان قاصد
   2...معّینین أو عّدة أقوام

، وھي مرحلة ثانّیة )األنثروبولوجیا" (اإلناسة"یطلق علیھا  :المرحلة الثالثة
تستند إلى النتائج اّلتي توّصلت إلیھا الناسوت . ثانّیة وأخیرة من الجمع والتولیف
                                                

بيـروت،  حسن قبيسي، المركز الثقافي العربـي،  : اإلناسة البنيانية، ترجمة: كلود ليفي ستروس - 1
  .375، ص1995، 1لبنان، ط

  .376المرجع نفسه، ص : ينظر - 2
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ة، تشتمل على تھدف إلى اإلحاطة بمعرفة اإلنسان معرفة إجمالّی. واإلناسة
تتطّلع إلى معرفة قابلة التطبیق . موضوعھا بكّل اّتساعھ الجغرافي والتاریخي

فالمراحل  1.على التطّور البشري بأسره، من أقدم األعراق اإلنسانّیة إلى أحدثھا
  . الثالث یصعب الفصل بینھا ألّن الثانّیة مرتبطة قطعا باألولى، والثالّثة بالثانّیة

المقال المتواضع أن نرّكز على المرحلة األولى وسنسعى في ھذا 
اإلثنوغرافّیة، في التعریف بالحكایة القبائلّیة العجیبة وبنیتھا " / الناسوت"

/ النیاسة " وال یجعلنا ھذا نستغني الحدیث عن المرحلة الثانیة . الخاّصة
نوع لفي حدیثنا عن ھذا ا" اإلثنولوجیا / وكذا الثالثة اإلناسة " اإلثنولوجیا 

  . األدبي العالمي
وسنحاول ربط ھذا النوع األدبّي بمن یرویھ ومن یستمع إلیھ ومكان 

. وزمان وطقوس الروایة، ودون الخروج عن إطار واقعھ الّتاریخي والجغرافي
وسننتقل في فرصة أخرى إلى تحلیل نماذج من الحكایات العجیبة تحلیال 

ة فالثالثة من ھذا العلم أي دراستھا عن أنثروبولوجّیا استنادا إلى المرحلة الثانّی
طریق مقارنتھا بنماذج عالمّیة مماثلة لھا ومختلفة عنھا من حیث الزمان 

  . والمكان
  مفھومھا العالمي وبنیتھا : ـ الحكایة العجیبة 2

ھ ــق علیــة على وجھ العموم ما یطلــة العجیبـــــُیقصد بالحكای
 Le conte " وأحیانا  أخرى "  Le conte  "ا ـــــة أحیانـــبالفرنسی

merveilleux"2 . 1"الحكایة الخرافیة"وبالعربیة عند أغلبیة الّدارسین . 
                                                

  .376المرجع نفسه ص : ينظر - 1
  : ينظر - 2

- André Jolles، Formes simples، traduit de l’allemand par: Antoine-Marie 
Buguet، éd du Seuil، Paris، 1972. 
- Vladimir Propp، Morphologie du conte، suivi de Les transformations des 
contes merveilleux، trad. Marguerite Derrida، Tzvetan Todorov et Claude 
Kahn، éd du Seuil، 1965 et 1970. 
- Grimm، Contes de Grimm، adaptation Gisel Vallerz، éd Fernand Nathan، 1982. 
- Auguste Mouliéras، Contes merveilleux de Kabylie، recueillis par A. 
Mouliéras en 1891، trad par: Camile Lacoste-Dujardin، éd Edisud، Aix-en-
provence، 1999. 
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باأللمانّیة، "  Marchen" "الحكایة العجیبة"وھناك من یشیر إلى أّن مصطلح 
"  Conte"اإلنجلیزیة، وب) أي حكایات الجّن بصفة أدّق" ( Fairy- tale"و

  .بالفرنسّیة
حسب  -" Vladimir Propp فالدیمیر بروب " ّنوع اّلذي یسّمیھ إّنھ ال

، وھي عنده الخرافات بالمعنى "الخرافات  العجیبة" بـ  -الترجمات العربیة 
وھي ذلك . الّدقیق للكلمة، إذ استثنى منھا خرافات العادات وخرافات  الحیوان

تسّیر البنیة ممكنة، الّنوع اّلذي نجد فیھ دراسة األشكال وإقامة القوانین اّلتي 
ویشیر في ذلك إلى تلك اّلتي صّنفت  .2بنفس دّقة مورفولوجیا الّتشّكالت العضوّیة

تحت األرقام " Anti Aaren et Thompson آنتى آرن وطمسون "في فھرس 
 .A. N أفاناّسیف "كما نجدھا مصّنفة في متن . 7493إلى  300من 

Afanassiév " ذه المائة حكایة خرافیة عجیبة ھ. 150إلى  50ابتداء من رقم
  . وظیفة 31واستخلص أّنھا متكّونة في بنیتھا من " بروب"روسیة، درسھا 

. والوظائف ھي العناصر واألجزاء األساسیة الّثابتة المكّونة للخرافة
نأيٌّ، منع، انتھاك المنع، : كالّتالي - بعد الوضعیة البدئیة  -وتأتى مرّتبة 

واطؤ، إساءة أو نقص، وساطة، بدایة الفعل استنطاق، إخبار، خدعة، ت
، رّد فعل البطل، استالم )اختبار(المعاكس، االنطالق، وظیفة الواھب األولى 

األداة الّسحریة، تنّقل في المكان بین مملكتین بصحبة دلیل، معركة، عالمة، 
انتصار، إصالح اإلساءة أو الّنقص، عودة، مطاردة، نجدة، ثّم تتكّرر الوظائف 

اإلساءة إلى الّتنقل عبر المكان بصحبة دلیل مجّددا، وصول البطل متنّكرا، من 
دعاوي البطل المزّیف الكاذبة، مھّمة صعبة، إنجاز المھّمة الّصعبة، الّتعّرف على 
                                                                                                                   
- Camile Lacoste-Dujardin، Le conte Kabyle، Etude ethnologique، éd 
Bouchene، Alger، 1991. 

  .ضة، القاهرة، مصرأشكال التّعبير في األدب الشّعبي، دار النّه: نبيلة إبراهيم: ينظر - 1
الحكاية الشّعبية في المجتمع الفلسطيني، المؤسسة العربيـة للدراسـات   : عبد الرحمن الساريسي -

  .1980، 1والنّشر، بيروت، لبنان، ط
القصص الشّعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتـاب، الجزائـر،   : عبد الحميد بورايو -

1986.  
إبراهيم الخطيـب، الشّـركة المغربيـة    : مورفولوجيا الخرافة، ترجمة: بروبفالديمير : ينظر - 2

  .17م، ص 1986 -هـ 1407، 1للنّاشرين المتّحدين، الرباط، المغرب، ط
  .33المرجع نفسه، ص : ينظر - 3
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البطل الحقیقّي، اكتشاف البطل المزّیف، تغّیر ھیأة البطل الحقیقّي، عقاب 
  1.البطل المعتدي، زواج البطل

 –ایة الخرافیة استخدمھ فریدریش فون دیرالین ومصطلح الحك
ولقد أشار إلى أّن بنیة الخرافة مركبة ال یمكن  -حسب الترجمة العربیة

فھي تستمد تصوراتھا من مراحل حضاریة . تفسیرھا بطریقة موّحدة
مختلفة أشد االختالف ومن مجاالت حیاة متمّیزة غایة التّمیز ّثم ھي تعید 

    2. شكلھا
ا بنیة الخرافة العجیبة الّروسیة غیر مالزمة بدرجة كلیة وتكون بھذ

 دنیز بولم "وھذا ما جعل  ،بنیات نظیراتھا في أماكن أخري من العالم
Denise Paulme " في دراستھا لمورفولوجیا الحكایات اإلفریقیة تمّیز

  :بین سبعة نماذج من الحكایات، مختلفة باختالف بناھا
  

  . تحّسن ــ إلغاء النقصنقص ــ : النّموذج األّول
  .وضع عادي ــ تلف تدریجي ــ نقص :النّموذج الثاني
  .وضع عادي أقّل استقرارا ــ نقص ــ وضع عادي: النّموذج الثالث
  . نقص ــ تحّسن ــ إلغاء النقص :النّموذج الرابع

وھذا النموذج مثل النموذج األّول، غیر أّن االختبارات ھنا       
  .غائبة

  ).جزاء(تحّسن تدریجي ــ إلغاء النقص / نقص  :الخامس النّموذج
  ). عقاب(تلف تدریجي ــ نقص / نقص   

من  480ویخّص ھذا الّنوع الحكایات اإلفریقیة المندرجة في النمط 
ومثال على ذلك الحكایة اّلتي تقّدم بطلین ". آرن وتومسون"تصنیف 

وآخر یفشل یسعیان إلى تحقیق الشيء نفسھ، فواحد ینجح فیجازى، 
  . فیعاقب

                                                
  .69 - 37المرجع السابق، ص : ينظر - 1
عز الدين إسماعيل، دار : ، مراجعةنبيلة إبراهيم: الحكاية الخرافية، ت: فريدريش فون ديرالين - 2

  .1973، 1القلم، بيروت، لبنان، ط 
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مثل الّنموذج الخامس، غیر أّن تصّرفات البطلین متعاكسة  :النّموذج السّادس
  . من البدایة

  :فبالنسبة للبطل
  نقص ــ تحّسن ــ وضعیة عادیة

  :أّما بالنسبة للبطل المضاد
  وضعیة عادیة ــ تلف ــ نقص 

كایة إلى أخرى، فقد ینتقل في ھذا النموذج البطُل نفسھ من ح :النّموذج السّابع
  . یكون التحّول من الّنموذج األّول إلى الّنموذج الثاني الّسابقین، أو العكس

  نقص ــ تحّسن ــ إلغاء النقص : من  
  وضع عادي ــ تلف تدریجي ــ نقص : إلى

    1.وقد یكون العكس، أي االنتقال من النموذج الثاني إلى األّول
إلى أّن أنواع الحكایات الغربیة " Georges Jean جورج جان "وأشار 

وینطبق االختالف كذلك على تحدید  2تستطیع بكّل بساطة االندماج ضمنھا
  .تسمیاتھا ومفاھیمھا في رأینا

ولقد استبعدنا إطالق نعت الخرافة على ھذا النوع من الحكایات ألن ھذا 
 وقالوا حدیث ،الحدیث المستملح من الكذب «المصطلح في العربیة یدل على

خرافة، ذكر ابن الكلبي في قولھم حدیث خرافة أّن خرافة من بنى عذرة أو من 
اختطفتھ الجّن ثم رجع إلى قومھ فكان یحّدث بأحادیث مّما رأى یعجب . جھینة

ونحن ال نرى كّل عجب كذب،  3». منھا الناس فكّذبوه فجرى على ألسن الناس
عجاب وعّجاب وعجب  النظر إلى شيء غیر مألوف وال معتاد وأمر «فالعجب 

                                                
   :ينظر - 1

Denise Paulme: La mère dévorante، essai sur la morphologie des contes 

africains، Ed; ;Gallimard، 1976، p 19 - 44. 

  :ينظر -  2
 Georges Jean: Le pouvoir des contes، casterman S. A.، Tournai، Belgique، 1990، 
p. 110 – 120 

  .       66، 65، ص 1994، 3لسان العرب، المجلّد التاسع، دار صادر، بيروت، ط : ابن منظور - 3
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وبین المبالغة والكذب فرق  1».وعجیب وعجب عاجب وعّجاب على المبالغة
  .كبیر

وما یراه البعض في أزمنة وأمكنة معینة عجیبا أو عجابا أو مستحیال 
وجھل . فیكّذبھ، قد یكون غیر ذلك لدى البعض اآلخر في أزمنة وأمكنة أخرى

محالة إلى أخطاء في تفسیرھا ظروف وأسباب الظواھر والّسلوك تؤدى ال 
وھكذا فّضلنا واحتفظنا فقط بصفة  العجیبة لھذا النوع من . فالتنظیر لھا

  : الحكایات الشعبّیة لسببین اثنین
أولھما اكتشافنا من قراءتنا لبعض كتابات األنثروبولوجیین عن الّشعوب 

خیاالت ال أساس البدائّیة في وقتنا الحاضر أّن ما یعتبره الكثیر خرافات وأوھام و
لھا من الصّحة والواقع، قد یكون في حقیقة األمر من التاریخ وما قبل التاریخ 

أّما الجزء اآلخر من البشرّیة البدائّیة فمازالت . المكتوب لإلنسانیة المتحضرة
  .تعیش أو على األقل تحتفظ بماضینا المفقود في حاضرھا الموجود

جة أكبر على المفاھیم المحلّیة وثانیھما تفضیلنا دوما االستناد بدر
لألنواع األدبّیة الشعبّیة، فال أحد یعرف األشیاء أكثر من أصحابھا الذین أوجدوھا 

ونلفت االنتباه ھنا إلى أّن المفاھیم الشعبّیة . وتداولوھا إلى أن جمعناھا منھم
 . أحیانالألشیاء، ال تختلف كثیرا عن المفاھیم العلمّیة، إن لم نقل أّنھا أصّح منھا 

  مفھومھا المحلي وبنیتھا : ـ الحكایة العجیبة 3
ھذه اّلتي جمعناھا . یدور بحثنا حول الحكایة الشعبّیة القبائلیة العجیبة

من األوساط الّشعبیة الجزائرّیة المختلفة لمنطقة القبائل الكبرى والصغرى 
جة من بلھ، حكایات تروى بالقبائلّیة). تیزي وزو، بویرة، بومرداس، بجایة(

  .لھجات الّلغة األمازیغیة
وأحیانا " َثَماشَاُھوتْس"وُیطلق بمنطقة بحثنا على الحكایة العجیبة غالبا 

وتعّرفھا الّراوّیات الحافظات أحداثھا والمدركات لھا ". َثَحِجیتْس"، و"َثْمَعْیْث"
ْثِ زیْك، ِثُمُشَھا َیِك َنا: "تقول الّراویة العجوز كشور تسعدیت. أّنھا تاریخ األولین

ھذه "أي ..." زیْك، زیْك، زیْك، اْضَرْنْت أََْسِم اْیَھدَّْر ُكْلِش َلْضُیوْر، َلْوُحوْش 
حكایات القدماء، القدماء، القدماء، القدماء، حدثت حین كان كّل شيء یتكّلم، 

، إّنھ الّتاریخ اّلذي لم یدون إّال على صفحات الذاكرات ..."الطیور، الوحوش
قد ترجع جذوره إلى فترات التوّحش، حین كان . لّنسوّیة بصفة أدّقالشعبّیة، بل ا

  .الخ...اإلنسان مثل الحیوان، في لغتھ ومأكلھ ومسكنھ
                                                

  .582، 581، ص 1994، 3لسان العرب، المجلّد األول، دار صادر، بيروت، ط : ابن منظور - 1
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فھي من حیث . ویحتفظ ھذا الّنوع من الحكایات بكثیر من طبائع المقدّس
ومن حیث . الزمن ال تروى إّال لیال، وبصفة أخّص في لیالي الشتاء الطوال

بالموقد، فال تروى إّال إذا اجتمعت أسرة أو أكثر في حلقة حول  المكان ترتبط
  .الّنار التماسا للدفء وإنصاتا ألحداث الحكایات العجیبة

حرم روایتھا نھارا خوفا من اإلصابة بلعنة اإلعاقة، إذ ُیعتقد بأّن یو
 ، وأكثرمراویھا نھارا، یصاب ھو أو أبناؤه أو أحفاده بالجنون، أو الصّم، أو البك

وإذا حدث أن تُُُوسَِّل إلى الّراویة لتحكي . الّلعنات إصابًة، لعنة العمى والصلع
اضطّرت إلى لّف ذیل ثوبھا  -االلتقاء بھا لیال  ةمثلما حدث معنا الستحال –نھار 

وأحیانا أخرى . سبع مّرات إلى األعلى متمتمة أدعّیة ھادفة صّد الخطر والّلعنة
ى اقتالع خصلة شعر من رأس كّل مستمع، لتجعل كانت تلتجئ بعض الراوّیات إل

منھا حزمة، تضعھا تحت قدمھا، محتفظة بھا إلى أن تنھى عملّیة الروایة، حین 
وبعضھّن اآلخر یضع شعر المستمعین بجیوب . ذلك ترمیھا بقناة المیاه القذرة

  .صدورھّن
وما یؤكد طابع الحكایة العجیبة المقّدس خوف الرواة، وبصفة خاّصة 

وإن حدث ذلك استغفرن اهللا، . ّراوّیات المسّنات من نسیان بعض أحداث الحكایةال
ألّن من شروط روایة ھذا الّنوع من الحكایات عدم التوقف عن إتمام أحداثھا إلى 

وإذا حدث أن نام األطفال قبل إتمامھا قالت الّراویة . آخرھا، خطوة، خطوة
  .لّنارخنقتك قبل أن تخنقینني، ورمیتك با: للحكایة

وباستغراقھا . وتتمّیز ھذه الحكایات مقارنة مع غیرھا بشكلھا الطویل
وتبقى أھّم خاصّیة ملتصقة بھا أّنھا حكایات متداولة . زمنا أطول في روایتھا

ترویھا الّنساء لألطفال بعیدا . متوارثة جیال بعد جیل. شفوّیا في الوسط الشعبّي
  .عن الرجال

في الماضي غائبین مھاجرین ھجرات وقد یرجع ھذا ألّنھم كانوا 
والھجرات تكون ابتداء من . موسمّیة بحثا عن فرص العیش بالسھول والمدن

 ، وفي الحاضر)موسم الحصاد(إلى بدایة الصیف ) موسم الّزرع(نھایة الخریف 
  . مستصغرون الجلوس واالستماع إلیھا مم

تي بعدھا األّمھات وتحتّل الجّدات المصدر األّول الخزان والفّراغ لھا، لتأ
والكّل یشھد بأّنھ سمعھا وحفظھا عن الجّدات . وأخیرا ونادرا الّرجال. واألخریات

والمسّنات في زمن الطفولة، وھكذا یلعب الجنس والسّن دورا أساسّیا في تحدید 
) المتعلق بالملقي والمتلقي ومكان التلقي(فضائھا األنثوي خارج النّص، 

  .باألدوار واألجواء األنثویةوفضائھا النصّي الفائض 
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وال یسمح بالّدخول إلى عالمھا وال حّتى الخروج منھ إّال بمقدمة وخاتمة 
َماَشاُھو، َطلّّْم َشاُھو، َربِّي  «: وأكثر البدایات تداوال. ملزمتین قطعا بھا

رّبي سأحكي حكایة اللّیل العجیبة،  «أي  ».آتْسَیّسْلُھو، َأتْسَیْضَیْع َأْمُزوْن َذاسَاُر
والمألوف . »یجعلھا جّیدة، مطبوعة مثل الحزام الطویل الطویل المتقن الّصنعة 

ھذه اّلتي ال یمكن للحكایة ". أَماَشاُھو"والمجھول في البدایة السابقة، عبارة 
  . العجیبة أن ُتبدأ بدونھا

إّنھا غامضة حّتى بالنسبة للّراویات المسّنات الحافظات والمتقنات 
إّنھا شكل غیر مفھوم، ولكن لھ قّوة الجذب،  «: لھذا قیل عنھا لطقوس روایتھا،

... إّنھا بدایة كّل الحكایات اّلتي ترویھا الجّدات من زمن طویل، إّنھا عالمة القدم
وھي كذلك الشكل اّلذي یسمح بالّتقّرب والدخول إلى عالم غریب ومألوف في 

عبارة ال ترّدد فقط عند واّلذي الحظناه في المیدان أّن ھذه ال 1».نفس الوقت
األقّل إدراكا  –، رغم كون أغلبّیة الّرواة "َثَماَشاُھوتْس"روایة الحكایة العجیبة 

یذكرون العبارة قبل بدایة روایة كّل أنواع  –للتمییز بین أنواع الحكایات الشعبّیة 
  .الحكایات، وقد ال یذكرونھا حّتى حین روایة ھذا النوع نفسھ

استمعوا، موّضحا أّنھا بدایة تخّص نوعا : لى أّن معناھاوأشار باحث آخر إ
ولقد  2.من الحكایات اّلتي ال یمكن اعتبارھا قطعا دنیوّیة، حكایات تروى فقط لیال

 .Mon conte«3 حكایتي  «بـ " أماشاُھو"ترجم باحث آخر عبارة 
، ألّنھ من المحتمل أن تكون عبارة "سأحكي"وترجمناھا نحن بـ 

، "حكایة"اّلتي تعني عند العاّمة " َثَماَشاُھوتْس"ھي الفعل لالسم " َماَشاُھو"
، وبالتالي یكون "حكایة ذات طابع خاّص وقواعد خاّصة"وعند الخاّصة منھم 

  .سأحكي حكایة عجیبة: معناھا
َثَماَشاُھوتْس ِاْو ْالَواْد َاْلَواْد،  «: كثر الخاتمات تواترا تجيء غالباوأ

: أي ».اْو َاْن َلْجَواْد، ُأشَّانََْن َأَھْنَیْخَذْع رّبى، ُنْكِن َأَذْغ َیْعُفو َربَّيَاْشِنیْغتِسیْد ِإَورَّ
، بنات آوى یخدعھن ألبناء األسیادحكایتي العجیبة تجري من واد لواد، حكیتھا «

  .»اهللا، ونحن یعفو عنا اهللا
                                                

1  - Mouloud Mammeri, Machaho, Ed. Bordas, Paris, 1980, Introduction.  
2  - Leo Frobenius, Contes Kabyles,T1, traduction des textes allemands par 

Mokran Fetta, Edisud, Paris، France, 1999, p. 19. 

3 - J. M. Dallet، Dictionnaire Kabyle-Français، parler des At Mangellat, 
Algerie, SELAF, Paris, 10 Ed.,1982, p. 790. 
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 وتتضّمن، كّل من المقدمة والخاتمة، أدعّیة إلى اهللا بأن تروى الحكایة
بجودة وإتقان، وبأن تجلب الخیر للراوّي والمستمعین والّشر لبنات آوى، وھذا 

ومن الباحثین من یرى أّن للبدایة . ما یعطیھا طابع الشكل األدبّي المقّدس
فمن الخجل أن تبدأ حكایة . والخاتمة التقلّیدیتین جانبا نفسّیا مرتبطا بالراوّي

غیر أّننا  1.یة دون أن یلتجئ إلى ذلكأمام حلقة من المستمعین كّلھم آذان صاغ
سّجلنا غیاب ھذا حین روایة أشكال أدبّیة شعبّیة أخرى رغم حضور المستمعین 

وقبل أن نعطي رأینا في سبب ارتباط ھذا النوع من  .وتتّبعھم ألحداثھا
الحكایات بأشكال طقوسّیة تخّص البدایة والنھایة، ال بّد من اإلشارة إلى 

  . ت روایتھا الجغرافّیة والتاریخّیةمضامینھا، وفضاءا
ـ الحكایة العجیبة  موضوعھا: أ 

تدور الحكایة العجیبة، في أغلبھا، حول الملوك واألمراء الممّیزین 
بحظوظھم الذھبّیة اّلتي تتجّسد في حملھم لخصالت شعر ذھبّیة أو فضّیة 

ر رغم وكذا الغیالن البشعة الساعّیة بلھفة إلى أكل لحم البش. على رؤوسھم
فھؤالء وأولئك یقّدمون في عالقتھم بالبشر . امتالكھا لفائض من الغذاء

). المرأة(العادیین أو المعوزین الذین ینقصھم إّما الغذاء أو الجنس 
فالغیالن تسعى إلى الزواج من البشر، وھؤالء یقبلون مصاھرتھا لغرض 

راء یقصدون والملوك واألم. سّد الجوع غالبا، أو لجمالھا الفائق أحیانا
وبنات " لونجا بنت الغولة"نفس المسعى حین یغریھم جمال بنات الغیالن 

  .الجّن والفقراء المعوزین
  مكان وزمان الروایة : ب ـ الحكایة العجیبة

سنحاول ھنا تقدیم بعض التوضیحات عن مكان وزمان روایة ھذا 
بالھا تروى الحكایات العجیبة بمنطقة القبائل، بج. النوع من الحكایات

تالل، (تفصل بینھا حواجز طبیعّیة  المتكّونة من مجموعة من العروش،
والعروش متكّونة من قرى، والقرى من حارات، ...). جبال، ودیان

، غرفة كبیرة، متكّونة من ثالثة )َثَزقَّھ(والبیت . والحارات من بیوت عریقة
شي قسم منھ منخفض مخّصص للموا. باب مدخلھا الخارجي واحد أقسام،

، وقسم آخر مرتفع قلیال عن األّول مخّصص ألفراد العائلة )اإلسطبل(
                                                

 Henri Basset, Essai sur la littérature des Berbères, Ancienne maison : ينظر - 1
Bastide Jourdon Jules carbonale, Alger, 1920, p. 106. 
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یعلو فوق اإلسطبل، مخّصص ) الغرفة العلوّیة(الكبیرة، وآخر مرتفع أكثر 
وما یھّمنا أكثر ھو القسم . الّدخار األشیاء الثمینة من حلّي ولباس وغذاء

لة، تجلس وتنام بھ، الثانّي المتوّسط العلّو والشاسع المساحة، الجامع للعائ
بجانبھ . اللذین یقابالنھ والغرفة العلوّيوھو مشرف وحارس لإلسطبل 

اّلذي یقابل الغرفة العلوّیة واإلسطبل تماما، نجد أسّرة مبنّیة من الطین، 
وُیقام وراء .یقبع أمام ھذه موقد الّنار. علیھا جرر الحبوب الجاّفة المّدخرة
وارض الّسقف، یقابل الباب الخارجّي الموقد إطار النول مشدودا إلى ع

تروي ) أو العجوز المسّنة(أمام الموقد تجلس الجّدة ). البیت(للغرفة 
زوجات (الحكایات العجیبة لألطفال، ووراء إطار النول تنسج الكنات 

  .خیوط الغزل) األحفاد
وال یعني ھذا تواجد كّل ھذا الجّو والظروف في كّل األّیام 

خّصص للیالّي فصل الشتاء الطوال ببردھا القارص إّنھ عمل م.والفصول
. المتطاول، وثلوجھا اّلتي تحبس الّناس أحیانا أسابیع كاملة بالبیت والحارة

ففي ھذا الفصل تكون مؤونات الغذاء من . واألخطر من ھذا جوعھا القاتل
حبوب جاّفة قد نفذت أو كادت، فتروى الحكایات منھیات بھذا الّدعاء 

حكایتي «وأحیانا . »انتھت حكایتي، وال ینتھي القمح والّشعیر«: المتواتر
وأحیانا . »من عتبة لعتبة، سیثمر عرجون تمر، نأكلھ نحن الحاضرون

ئر أكلناھا، نحن عبر الطرقات، وابن آوى عبر الغابات، ضربنا بفطا«
  .»ضربناه بحجر كّسرناه

ة، والقریة تشیر أغلبّیة الّراوّیات إلى أّنھ قدیما كانت نساء الحار
تجتمع في بیت واحد للتعاون في عملّیة تحضیر ومشط الصوف وغزل 

وھّن صغیرات  –وأثناء ذلك تروي العجائز الحكایات لھّن . ونسج خیوطھا
فھذه العملّیة كما أشرنا، كانت تبعد الجوع والملك عن . مع األطفال –

الشتاء الطوال،  تقول راوّیات أخریات بأّنھ في لیالّي. الغازالت واألطفال معا
كانت تجتمع النساء والعجائز واألطفال في بیت صاحبة النول، فالبعض 
منھّن یساعدھا في النسج وراء إطار الغزل، والبعض منھّن یقمن بأعمال 

اّلتي ال تحتاج إلى جھد وتعاون ) ٍإُسَر(فردّیة كنسج األحزمة الطویلة 
حد للنول في البیت نفسھ أو والعادة ُتحرُم إقامة أكثر من إطار وا. جماعّي

  . في الحارة نفسھا
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سألنا الراوّیات المسّنات لماذا یضّم محیط الروایة فقط النساء  اولّم
واألطفال، كانت خالصة إجابتھّن بأّن القرى في الماضي، وحتى بعد 

كانت تخلو من الرجال، ) أي في الستینّیات والسبعینّیات(االستقالل بسنوات 
اء واألطفال وبعض الشیوخ العجزة الذین یعّدون على تعمرھا فقط النس

وھذا ما جعلھّن یجتمعن ببیت واحد لألنس والعمل . أصابع الید الواحدة
  .وصّد الجوع

فالّرجال مھاجرون لغرض العمل وكسب العیش، والنساء باقیات 
. عیات منتظرات عودة الرجال والغذاءامؤّدیات ألعمال أخرى، والعجائز د

إّنھا . ر موضوعا الجنس والغذاء على عالم الحكایة العجیبةوھكذا یسیط
نوع أدبّي مرتبط بالمجتمعات الریفّیة المعتمدة بالدرجة األولى في غذائھا 

ولھذا تدعو . على الزراعة، وبالدرجة الثانیة على الحیوانات المدّجنة
 الراویة العجوز اهللا في خاتمة الحكایة أن ال ینقطع القمح والشعیر وأن
ُتلعن بنات آوى، ھذه اّلتي تستغل موسم الشتاء والثلوج قاصدة البیوت 

  .الفتراس الدواجن
ولّما كانت العجوز ھي المسؤول األّول على تسییر شؤون العائلة 
 االقتصادیة من اّدخار واستھالك للغذاء، والشؤون االجتماعیة من تولید

ویة لھذه الحكایات فھي نفسھا الرا... وتربیة وتزویج لألبناء واألحفاد
الغنیة بموضوعي الجنس والغذاء في موسم خاّص عسیر قارص ألداء 

فمثلما یرى البعض أّن الغرض من . طقس الكلمة، طقس الحكایة العجیبة
صیاد العصر «وراء فّن العصر الحجري القدیم سحري اقتصادي، إذ كان 
ّصورة، ویظّن الحجري القدیم یعتقد أّنھ قد استحوذ على الشيء ذاتھ في ال

وكان یعتقد أّن . أّنھ قد سیطر على الموضوع عندما یصور الموضوع
. الحیوان الحقیقي یعاني بالفعل من قتل الحیوان اّلذي تمّثلھ الصورة

فالّتمثیل الّتصویري لم یكن بالنسبة إلى ذھنھ إّال استباقا للنتیجة 
   1».المطلوبة
 
 

                                                
فؤاد زكريا، المؤسسـة العربيـة   / د: ، ترجمة1الفن والمجتمع عبر التاريخ، ج : أرنولد هاوزر - 1

 .18 ، ص1981، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط
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یبة طقس سحرّي، ھدفھ كذلك نقول نحن إّن روایة الحكایة العجو

بالمرأة العجوز  اولّما كان الّسحر مرتبط. اجتالب الموارد الغذائّیة والبشرّیة
بال منازع لھذا النوع األدبي الشعبي المرتبط  خصوصا، فھي الراویة األولى

  . بالّسحر
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:أوال 
ذا الموضوع، یبین لنا أن تناول الدارسین القدامى الجملة إن البحث في ھ

من حیث تراكیبھا وبنائھا وعالقة عناصرھا بعضھا ببعض، كانت دراسة 
محدودة، وأن ما ورد عن ھذا الموضوع عبارة عن مالحظات متناثرة في كتبھم، 
موزعة على معظم األبواب النحویة، فإذا تصفحنا كتاب سیبویھ نجد فیھ الكالم 

، كما تحدث عن معنى الجملة في "باب المسند والمسند إلیھ" عن الجملة في
المستقیم الحسن، "  :حیث ذكر أنھ منھ )1("واإلحالةباب االستقامة من الكالم "

حملت الجبل، وشربت : المستقیم الكذب، مثل. أتیتك أمس، وسآتیك غدا: مثل
شيء یمكن حتى تحریكھ، فھذا الكالم غیر منطقي ألن الجبل لیس ب". ماء البحر

قد : المستقیم القبیح، نحو"و .یستطیع اإلنسان شربھ كما أن ماء البحر مر ال
في ھذا التركیب، جاء في غیر موضعھ، حیث یأتي قبل " قد " نجد ". زیدا رأیت

المحال الكذب؛ كأن "و. وال یأتي قبل االسم بتاتا فعل ماض أو فعل مضارع،
ففي ھذه الجملة تضاد بین أجزائھا، ". أمسسوف أشرب ما ء البحر : نقول

وجزؤھا األخیر یدل على " سوف أشرب"فالجزء األول یدل على المستقبل 
فالكالم یكون مستقیما أو غیر مستقیم من جھة تركیبھ، في ". أمس"الماضي 

حین أن المطابقة مع الواقع، ھي معیار صدقھ أو كذبھ، أو استحالتھ، ھذا یعني 
وضع المفردات في مواضعھا في الجملة،  یتعلق بھ حسن الكالم أن التركیب، أي 

  .ھذا عن معنى  الجملة. وسالمتھ، ولیس الصدق أو التناقض فیھ
بمفھومھا االصطالحي، فإن سیبویھ لم ) الجملة(أما إذا نظرنا إلى كلمة  

ولعل . یستعمل مصطلح الجملة في صیغتھا اإلفرادیة، بل استعمل مصطلح الكالم
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وأول من استخدم . جعل النحاة بعده یجعلون الكالم والجملة مترادفین ھذا ما
وإنما كان : "حیث یقول) باب الفاعل( في) ھـ 285ت (ھو المبرد ) الجملة(

الفاعل رفعا ألنھ ھو والفعل جملة یحسن علیھا السكوت، وتجب الفائدة 
المتكلم  وقد فسر بعض اللغویین بأن المراد بالسكوت، ھو سكوت )2(."للمخاطب

عن األصح، وأن المراد من الفائدة بأنھا النسبة بین الشیئین إیجابا كانت أو سلبا 
ھي االبتداء " :ولو كانت معلومة للمخاطب، كما قال المبرد أیضا أن الجملة

فالجملة عنده ما تكونت من مبتدأ وخبر أو من فعل  )3("والخبر أو الفعل والفاعل
) باب المسند والمسند إلیھ(ففي . م عنده مترادفانوفاعل ویبدو أن الجملة والكال

فإذا ذكرتھ، فإنما تذكره للسامع، لیتوقع ما ) زید(فاالبتداء نحو قولك : "یقول
أو ما أشبھھ صح معنى الكالم، وكانت الفائدة ) منطلق(تخبره بھ عنھ، فإذا قلت 

ریف الذي فھذا التحدید الذي قدمھ للكالم ھو نفس التع )4("للسامع في الخبر
  .قدمھ للجملة

 كل لفظ مستقل بنفسھ، مفید لمعناه، وھو" :وقد عرف ابن جني الكالم بأنھ
وقال عن تعریف الجملة أنھا وحدة الكالم  )5("الذي یسمیھ النحویون الجملة

یتم بدونھا الفھم التام وال تحقق سواھا الفائدة، فجعل الكالم مرادفا  وقاعدتھ ال
اعلم " :وقال ابن یعیش في شرح المفصل. ا إفادة المعنىللجملة كما اشترط فیھم

أن الكالم عند النحویین عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسھ مفید لمعناه وتسمى 
فھو قد أعاد تعریف ابن جني للجملة من  .)6("زید أخوك وقام بكر :الجملة نحو

قضیة  وكما ناقش القدامى. حیث أنھا كالم مستقل تفید معنا، وقدم أمثلة لذلك
 :بینھما في قولھ) ھـ 688ت (التمییز بین الجملة والكالم، فقد فرق الرضي 

والفرق بین الجملة والكالم أن الجملة ما تضمن اإلسناد األصلي، سواء كانت "
". مقصودة لذاتھا أوال، كالجملة التي ھي خبر المبتدأ، و سائر ما ذكر من الجمل

الصفة المشبھة والظرف مع ما فیخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول و
ما تضمن اإلسناد األصلي وكان مقصودا : "أسندت إلیھ، أما الكالم عنده فھو
فالرضي في تفریقھ بین الكالم والجملة  )7(".لذاتھ، فكل كالم جملة و ال ینعكس

 جعل شرط توفر اإلسناد األصلي في كلیھما على أن یكون الكالم مقصودا لذاتھ،
وعلى ھذا فالجملة أعم من الكالم، . كانت مقصودة لذاتھا أم الأما الجملة سواء 

فعرف الكالم بأنھ القول المفید ) ھـ 816ت (وھو ما ذھب إلیھ ابن ھشام 
بالقصد، والمراد بالمفید ھو ما دل على معنى یحسن السكوت علیھ، كما عرف 

زید "ـ والمبتدأ وخبره ك" قام زید"الجملة بأنھا عبارة عن الفعل وفاعلھ، كـ
، وما كان بمنزلة أحدھما، فالجملة والكالم لیسا مترادفین ألن الجملة أعم "قائم
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ولھذا یظھر لك أنھما لیسا " :یقولمن الكالم، والكالم عنده أخص من الجملة إذ 
والصواب أنھا أعم منھ، إذ شرطھ ... مترادفین كما یتوھمھ كثیر من الناس
ون جملة الشرط، جملة الجواب، جملة اإلفادة بخالفھا، ولھذا نسمعھم یقول

فعنده الكالم یشترط اإلفادة بعكس ) 8(" الصلة، كل ذلك لیس مفیدا، فلیس بكالم
الجملة، فإنھا ال یشترط فیھا ذلك، ورؤیتي لھ أنھ ال نسمي جملة الجملة 

جملة الصلة إال في السیاق الذي ترد فیھ، ھذا یعني  الشرطیة وجملة الجواب، أو
أنھا جملة الشرط وجملة " تعمل"فادة البد منھ، فال نقول عن جملة أن شرط اإل

ألن في ". إذا تعمل تربح" :ھوأنھا جملة الجواب إال في التركیب الذي " تربح"
، وال یكتمل المعنى إال )تربح(ومسند إلیھ ) تعمل أنت(ھذا القول نجد مسند 

    .باجتماعھما
ھا كتركیب إسنادي عند وإلى جانب البحث في مفھوم الجملة ومستویات

النحاة القدامى، فقد شاركت الدراسات العربیة الحدیثة بإسھاماتھا، واعتنى 
والوحدة  )9(الدارسون المحدثون بدراسة الجملة كونھا النمط األفضل للتركیب

وحددھا المخزومي بأنھا الصورة اللفظیة الصغرى للكالم المفید . األساسیة لھ
و أتألف من ثالثة عناصر رئیسیة ھي المسند إلیھ في أیة لغة من اللغات، وت

إلیھ ویتحدث  المتحدث عنھ، أو المبني علیھ، والمسند الذي ینبني على المسند
، وقد مثلھا إبراھیم السامرائي )10(بھ عنھ، واإلسناد ارتباط المسند بالمسند إلیھ

التعریفات  ھذه )11(." جمل ألنھا مفیدة. اكتب، واكتبا، واكتبي: فقولنا:"بقولھ
تختلف عن تعریفات القدماء، فھي تلتقي  تحاول تبسیط مفھوم الجملة، وھي ال

في شرط اإلفادة مع تعریف ابن جني، كما یؤید عبد السالم ھارون ابن ھشام في 
ذھب إلیھ  قولھ أن الجملة أعم من الكالم ألن الكالم یشترط فیھ اإلفادة، وھذا ما

الجملة أنھا عبارة عن مركب من كلمتین أیضا محمد الجرجاني في تعریفھ 
إن : زید قائم، أو لم یفد كقولك: أسندت إحداھما إلى األخرى سواء أفاد كقولك

تفید إال بعد مجيء جوابھ، فتكون الجملة أعم من الكالم  یكرمني، فإنھ جملة ال
. أحمد عمایرة الزمخشري ومن تبعھ في أن الكالم ھو الجملة.مطلقا، ویخالف د

خالف أیضا ابن ھشام ومن سار على نھجھ من أن الكالم أخص من الجملة، كما ی
وھي أعم منھ، فھو یرى أن الجملة ما كان من األلفاظ قائما برأسھ مفیدا لمعنى 

    .ونجد ھذا التعریف ھو التعریف المنصف للجملة )12("یحسن السكوت علیھ
أكثر " :لكما أسھم برجشتراسر في وضع حد للكالم في العربیة إذ یقو

الكالم جمل إال أنھ یوجد نوع منھا یشبھ الجمل ولكنھ لیس بجمل وأطلق علیھ 
والنحاة یطلقون ھذه التسمیة على الظرف والجار والمجرور،  )13("أشباه الجمل
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یؤدیان معنى مستقال في الكالم،  وتسمیتھما بشبھ الجملة یرجع إلى أنھما ال
ان عن الجملة، بناقصة، ثم أنھما ینو وإنما یؤدیان معنى فرعیا، فكأنھما جمل

زید استقر ( :فإن معنى كالمھ ھو) زید عندك(أو ) زید في البیت( :فحین تقول
فالجار والمجرور، والظرف، ینوبان ھنا عن ) زید استقر عندك(و) في البیت

الخبر الذي یتكون من الفعل وفاعلھ، أي أنھما شبیھان بالجملة في مثل ھذا 
  .الموضع

جانب تحدید تعریف الجملة، فقد حاول تمام حسان بدوره فك وإلى   
الكالم حركات :"إذ قال. في الترادف بین الكالم والجملة اإلشكالیة المتمثلة

 وھو یرى أن، )15(والجملة وحدة كالمیة )14("صوتیة عضویة مصحوبة بظواھر
مثل ذلك نویمكن أن . الكالم أعم من الجملة، فكل جملة كالم ولیس كل كالم جملة

  :یلي بما
  
  
  
  

و ھنا نالحظ بأن تعاریف الجملة قد تعددت واختلفت باختالف وجھات نظر 
كان االختالف فإن مسند ھؤالء اللغویین في  اللغویین قدیما وحدیثا، وأي ما

واإلفادة، لخصھا إبراھیم أنیس  االستقاللیةتحدید الجملة یعزى إلى شرطین ھما 
الجملة أقل قدر من الكالم یفید السامع معنى " :قولھب) من أسرار اللغة(في كتابھ 

وھذا التعریف یوفق  )16("من كلمة أو أكثر مستقال بنفسھ سواء تركب ھذا القدر
  .بین التعاریف السابقة المختلفة حینا والمتقاربة حینا آخر

 كـــــــالم             

 جملة 
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:ثانیا 
سة ارأما بالنسبة لدراسة الجملة، فكانت لدى القدماء مرتبطة بد  
ورد عنھا عبارة عن مالحظات موزعة في كتبھم على معظم  وما. مفرداتھا

تدل على نظرة شاملة  األبواب النحویة والتي كانت ال تخلو من فائدة، لكنھا ال
باب (ففي كتاب سیبویھ، نجد اإلشارة إلى الجملة في . تھتم ببنیة الجملة كاملة

وھما ما ال یغني ): والمسند إلیھباب المسند (و) اإلستقامة من الكالم واإلحالة
یجد المتكلم منھ بدا، فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني  واحد منھما عن اآلخر وال

، فال )یذھب عبد اهللا(، ومثل ذلك )ھذا أخوك(و) عبد اهللا أخوك(علیھ وھو قولك 
حیث  )17("بد للفعل من االسم كما لم یكن لالسم األول بد من اآلخر في االبتداء

ه یتحدث في ھذا الكالم عن الجملة االسمیة وأركانھا والجملة الفعلیة، كما نجد
وإنما یدخل الناصب " :تحدث عن دخول النواسخ على الجملة االسمیة في قولھ

كما تحدث عن الالزم والمتعدي  )18("والرافع سوى االبتداء والجار على المبتدأ
 )19("ذھب زید وجلس عمرو: لكوأما الفاعل الذي یتعداه فعلھ فقو" :من األفعال

فسیبویھ وإن لم یتعرض لدراسة الجملة تفصیال كما لم یستعمل مصطلح الجملة، 
إال أنھ تعرض لھا وأشار إلى عناصرھا من حیث تركیبھا، وكل النحاة الذین 

  .نھجوا نھجھ اعتنوا بالكالم اعتناء كبیرا
یبویھ سابقا ذكره س كما تحدث المبرد عن أقسام الجملة، ویوضح ما   

: یستغني كل واحد من صاحبھ، فمن ذلك وھما ما ال" :عن أركان الجملة فیقول
فعال الشك والعلم أو) إن(و) كان(قام زید، واالبتداء وخبره وما دخل علیھ نحو 

زید، فإذا ذكرتھ فإنما تذكره للسامع لیتوقع ما : والمجازات، فاالبتداء نحو قولك
أو ما أشبھ، صح معنى الكالم، وكانت الفائدة ) منطلق(نخبره بھ عنھ، فإذا قلت 

للسامع في الخبر، ألنھ قد كان یعرف زیدا كما تعرفھ ولوال ذلك لم نقل لھ زید 
جل یقال لھ زید، فلما كان یعرف زیدا وتجھل ما یخبره بھ عنھ ر: ولكنت قائال لھ

تفید شیئا، وإذا  أفدتھ الخبر فصح الكالم ألن اللفظة الواحدة من االسم والفعل ال
وھذا اإلیضاح الذي قدمھ  )20("اقترنتھا بما یصلح حدث معنى واستغنى الكالم

، فالمسند ھو الفعل المبرد قائم على أساس وظائف الكلمات في التركیب النحوي
في الجملة الفعلیة، والخبر في الجملة االسمیة والمسند إلیھ ھو الفاعل في 
الجملة الفعلیة، والمبتدأ في الجملة االسمیة والعالقة بین الفعل وفاعلھ، وبین 

في ) ھـ 337ت (المبتدأ وخبره عالقة لزومیة إلفادة معنى، كما ذكر الزجاجي 
تدأ ال بد لھ من خبر وال بد للخبر من مبتدأ یسند إلیھ، أن المب" :باب االبتداء

فأوائل النحاة قد حددوا  )21(".وكذلك الفعل والفاعل الیستغني أحدھما عن صاحبھ
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تقوم بین اسم مسند إلیھ وھو المبتدأ، وآخر مسند  ةإسنادیالجملة بأنھا عملیة 
یھ النحاة اسم وھو الخبر أو بین فعل مسند واسم مسند إلیھ وھو ما اصطلح عل

  .الفاعل أو النائب عنھ
أما بالنسبة لعبد القاھر الجرجاني، فقد عرض ألحوال المسند و المسند 

وأحوال متعلقات الفعل، وھو في دراستھ  إلیھ، خاصة مبحث التقدیم والتأخیر
أما ابن ھشام فھو أول من خص بابا من كتابھ . بالمعاني يربط الجانب النحو

اسة الجملة، فتناول أنواعھا وأقسامھا وعالقتھا بعضھا لدر) مغنى اللبیب(
والمبتدأ وخبره ) قام زید(عبارة عن الفعل وفاعلھ، كـ " :ببعض، وقد عرفھا أنھا

) أقائم الزیدان(و) ضرب اللص(وما كان بمنزلة أحدھما نحو ) زید قائم(كـ 
ھشام حول  وإن العمل الذي قام بھ ابن )22()".ظننتھ قائما(و) كان زید قائما(و

الجملة بالرغم من أھمیتھ إال أنھ لم یتخلص من النظرة التحلیلیة التي تعود 
النحاة على دراسة الجملة من خاللھا، حیث اعتمدوا جانبا واحدا فقط، وھو 
جانب المبنى فھم ینطلقون من المباني الجزئیة التي تتكون منھا الجملة، وقد 

في تحدید المعاني النحویة لھذه المباني، جعلت العالمة اإلعرابیة قرینة أساسیة 
ثم تصنیفھا في أبواب نحویة، فدراستھم لم تكن منصبة على التركیب بقدر ما 

  . كانت متجھة إلى تحدید الموقع اإلعرابي لھا، مثلما كانت دراسة النحات للجملة
لكن المخزومي یبالغ في إنكار تناول القدماء الجملة بالدراسة، إذ یقول  
أن الجملة ھي الوحدة الكالمیة الصغرى، وإن لھا أھمیة  ومع" :ا الصددفي ھذ

كبیرة في التعبیر واإلفصاح والتفاھم كان حظھا من عنایة النحاة قلیال جدا، بل لم 
یعرضوا لھا إال حین یریدون أن یبحثوا في موضوع آخر، ولم یعنوا بالبحث فیھا 

یھا إال حین یضطرون إلى اإلشارة إال في ثنایا الفصول واألبواب ولم یشیروا إل
إلیھا حین یعرضون للخبر الجملة والنعت الجملة والحال الجملة وموضوع 
الشرط الذي ینبني على جملتین جملة الشرط وجملة الجواب، وغیرھا من 
موضوعات متفرقة ھنا وھناك، وال أعرف أحدا من النحاة عنى بالجملة 

وقد تابع المخزومي في . )23(غنى اللبیبوأنواعھا وأقسامھا قبل ابن ھشام في م
رأیھ ھذا كثیر من الباحثین وأجمعوا على أن ابن ھشام ھو أول من درس الجملة 

ھل : العربیة ووضع لھا أبوابا وحدد أنواعھا، لكن نتوقف ھنا لنتسائل
المخزومي یقصد بكالمھ أن ابن ھشام أول من خصص للجملة بابا واحدا وجمع 

كان األمر كذلك فھو كالم مسلم بھ، أما إن كان  یقصد بھ أن أنماطھا فیھ؟ فإن 
ابن ھشام أول من تناولھا بالدراسة العلمیة ودرس أنواعھا وأقسامھا، فنجده قد 

    .أغفل جھود الكثیر من العلماء في ھذا الجانب وقد أشرنا إلیھم
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 وإذا انصرفنا إلى دراسة الجملة لدى المحدثین، نجدھا قد نالت حظا وافرا
حیث من الدارسین من سلك مسلك ابن ھشام في تناول طبیعة الجملة وتحدید 
أنواعھا ووظائفھا النحویة، وبیان مواقعھا من ناحیة اإلعراب، فاألستاذ فخر 

لدراسة الجملة دراسة " شباه الجملأإعراب الجمل و"الدین قباوة خص كتابھ 
ب، نلجملة من عدة جوامستقلة، حیث تناول الجھود النحویة المتعلقة بدراسة ا

تحددت فیھا طبیعة التركیب من إسنادي، وشرطي، واتضحت فیھا المواقع 
اإلعرابیة التي تمثل المعاني الوظیفیة الخاصة بالجملة، بینما دعا تمام حسان 

المنھج الوصفي في دراسة الجملة، وقد حدد نوعین من  إتباعإلى ضرورة 
  :)24(القرائن
لمقالیة منھا اللفظیة ومنھا المعنویة، وتفید ھذه القرائن ا: النوع األول-

  .القرائن الجانب التحلیلي الذي یمس ناحیة الترابط بین أجزاء الجملة
یتمثل في القرائن الحالیة وھي التي تستفاد من المقام، : النوع الثاني-

  .ومن مجموع القرائن المقامیة والحالیة ینتج لنا المعنى الداللي للجملة
الذي یعتبر " إحیاء النحو"لدكتور إبراھیم مصطفى في كتابھ وقد سعى ا

من البوادر األولى للدراسات النقدیة الحدیثة، إلقرار المنھج الوظیفي في دراسة 
الجملة العربیة، فأوجب أن تدرس العالمات اإلعرابیة على أنھا دوال على معان، 

الكلمة في  والبحث عن ھذه المعاني لكشف اختالف الحركات باختالف وضع
ورأى أنھ إذا تمت لنا الھدایة إلى ھذا، وجدنا عاصما یقینا من اضطراب . الجملة

  )25(.النحاة، وحكما یفصل في خصوماتھم العدیدة المتشعبة
أما الدكتورعبد الرحمن أیوب فقد ذھب في نطاق دراسة الجملة إلى    

وقع اإلعرابي أمر الم" :ضرورة التفریق بین اإلعراب والموقع اإلعرابي، ویقول
كما  )26(."یختلف عنھا أما اإلعراب فھو أمر ذاتي فیھا ال.متغیر یعرض للكلمة

فالحالة اإلعرابیة أمر اعتباري  ،)27(فرق بین الحالة اإلعرابیة والعالمة اإلعرابیة
ذھني، أما العالمة اإلعرابیة، فأمر لفظي، وتمثل إحدى القرائن التي یتوقف 

  .الصحیحعلیھا فھم اإلعراب 
فالدارسون المحدثون حاولوا إثراء دراسة الجملة العربیة، والخروج من 
فلك القدماء، غیر أنھم لم یتمكنوا من ذلك، بل ظلت جھودھم في عمومھا تتمیز 

وفي الغالب لم . بالنظرة النقدیة التي تتجلى من خالل تناولھم أعمال القدماء
في النحو العربي نقد "كتابھ  تخرج آراؤھم ونظراتھم عما سنھ أوالئك، ففي

دعا الدكتور مھدي المخزومي إلى ضرورة اعتبار المعنى أساسا في  ،"وتوجیھ
ما  أو، تقسیم األبواب النحویة، وإلى ضرورة ربط دراسة الجملة بمناسبات القول
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 یعرف عند البالغیین بمقتضى الحال وبالعالقة القائمة بین المتكلم والمخاطب، أو
لجاحظ وھذا قد نبھ إلیھ عبد القاھر الجرجاني بعض النحاة الذین النصبة عند ا

أھملوا جانب المعنى في الدراسات النحویة وانساقوا وراء شكل الجملة، وبنیتھا 
یمكن إھمالھا في تحلیل الكالم لكنھا غیر كافیة  الظاھریة، فھذه النواحي ال

فمنذ القدیم شھدت . ئقھللتحلیل الذي یراد بھ فھم المعنى النحوي واإللمام بدقا
 الدراسات اللغویة العربیة التمازج بین الھدف العلمي والھدف التعلیمي وھذا ال
یزال نلمسھ في بحوث اللغویین المحدثین من خالل محاوالتھم التیسیر والتبسیط 

یفیة ظفقد دعا بعض الدارسین إلى نحو وظیفي أساسھ و. لقواعد اللغة العربیة
  .الكلمة في الجملة
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إّن أیة مقاربة للخطاب الّروائي تربطنا، بشكل أو بآخر، بجانب ھو 

ا، قد یكون ھذا الموضوع واقعیا أو الّتصویر اّلذي یقّدمھ المبدع عن موضوع م
متخّیال، لیس ذلك إشكاال بحّد ذاتھ، وإّنما كیف أّن ھذا الموضوع سیخضع 

عن واقع، " صورة"لصیاغة تخرجھ من إطاره األول، إن كان واقعیا فیصیر 
بالّتالي مضاعفة عن خیال، لھذا فإّن " صورة"وإن كان متخّیال فیصیر أیضا 

كل وكیف تمارس ل ھو تقصي لھذه الصورة كیف تتشبحثنا في موضوع المتخی
  .من قبل المبدع

ّن موضوع المتخّیل كظاھرة أدبیة ال یمكن مباشرتھا بشكل اختزالي دون إ
عرض لألسس المعرفیة التي یقوم علیھا، وأول ذلك ھو ارتباط المتخیل بالخیال 

الفلسفة  وفي ھذا المجال ال یمكن أن نتغاضى عن الدور السلبي الذي وسمت بھ
موضوع الخیال، بحیث اعتبرتھ كعائق للفكر واإلدراك السلیم ونشیر ھنا إلى ما 

باعتبار الخیال القدرة على تشكیل الصور أو األصح كما " باشالر"ذھب إلیھ 
یذھب إلیھ ھو القدرة على تشویھ الصور التي یقدمھا لنا اإلدراك، ھو القدرة 

وكما یمكن مالحظتھ من . )1(»الصور  على تحریرنا من الصور األولى، وتغییر
التعریف التمھیدي فإّن الخیال مرتبط بالصورة وتسند لھ وظیفة إنشائیة خلقیة، 
حّتى وإن وصفت ھذه الوظیفة بالّتشویھ، یبقى ھذا حكما أخالقیا ال یبعدنا عن 
أھم ما قیل عن الخیال بكونھ قدرة على اإلنتاج، ومنھ فتح المجال إلمكانیات 

تتجاوز الضیق الذي یفرضھ الواقع بكونھ مجاال محددا وتاما ومعاشا أي  متعددة
ألّنھ الوحید المجسد " عیشة كما ھو"محتوم وھو یربطنا ال محالة بأحادیة وھي 

أي المحسوس، لن ندخل ھنا في مقوالت عن القدرة على تغییره والّتحكم فیھ، 
لفلسفة الكالسیكیة قابلت ما ألّن حتى ذلك ال یمكن أن یتم خارجھ ولھذا نجد أّن ا

بین الخیال واإلدراك، وھذا األخیر حظي بأحكام أخالقیة تجعل منھ القوة المحركة 

                                                        
1 - Armand Cuvillier : Textes choisis des auteurs philosophiques, T. 1, Librairie 

Armand Colin, Paris, 16ème édition, p. 119. 
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للوجود اإلنساني، بحیث یسمح لإلنسان بأن یتموضع في حتمیة الواقع وذلك من 
  :خالل تصویره وتمثیلھ لألشیاء المحیطة بھ

ع خارجي في موقع من إّن اإلدراك ھو تمثیل بواسطة انطباع، لموضو « 
، ھذا ما ذھب إلیھ موریس برادین )1(»الفضاء، ومنھ فھو یتجاوز اإلحـساس 

"Maurice Pradines "للّتأكید علـى دور اإلدراك في تعیین أشیاء الواقع .
ویتم النظر إلى الخیال كآلیة تعكس ما یقدمھ اإلدراك ویكون بدوره تمثیال، لكّنھ 

  ".تحریف"الكالسیكیة فإّنھ  مغایر، وحسب تعبیر الفلسفة
األولى : في ھذا المجال نجد أّن الفلسفة تسند للخیال ثالث وظائف أساسیة

تعویضیة والتي من خاللھا یمكن ذكر حقیقة في غیابھا، والثانیة تحریریة وھي 
التي تسمح لنا بتصور إمكانیة، والثالثة أخیرا كاشفة والتي من خاللھا نلج إلى 

 .)2(لعالماألبعاد الخفیة ل
نالحظ من خالل ھذا العرض أّن الوظائف المسندة للخیال ذات طبیعیة 
نفسیة بالدرجة األولى ونجد تطبیقات واسعة لھا على مستوى النقد النفسي من 
خالل البحث عن تجلّیات الخیال في األعمال األدبیة وكذا األحالم، علما أّن علم 

الالشعور وھو یتطرق إلیھ " النفس یقارب الظاھرة من خالل مصطلحات مثل
  . ولیس كمضمون متخیل ).(3"كمضمون یرفضھ ویكبتھ الوعي

مستوحاة Freud " فروید"نشیر فقط ھنا إلى أّن أھم عقدة تعرض إلیھا   
ّ . من قصة أي عمل تخییلي  وھي قصة أودیب  "یونغ " ویعود الفضل إلى 

Jung ّیل من خالل بحثھ في أحد أوائل تالمذة فروید في التطرق لموضوع المتخ
 .الجمعي يالالوع

ومنذ القرون الوسطى، كانت تطلق صفة المتخیل على ما لیس واقعیا 
الخیالي إنسانا ال یقیم أي فاصل بین ما تنتجھ مخیلتھ والواقع  «ویكون 

وبھذا العرض یشكل . )4(»أي یكون إنسانا حالما تتجاوزه ذاتیتھ  الموضوعي،
نسان عن الواقع أي عن المعالم التي تجعلھ یدرك الخیال خطرا ألنھ یبعد اإل

األشیاء ویتموضع بالّنظر إلیھا، واألدب كما نعرف ھو عالم یتمثل فیھ الخیال 
كمجال لإلمكانات إذ بھ تحققت متعتنا بقصص السندباد البحري أو علي بابا و 

  blanche neigeالثلجة البیضاء ، cendrillonسندریال األربعون لصا،

                                                        
1  - Ibid, p. 56. 
2 - Christian Chelebourg : L’imaginaire littéraire, des archétypes à la poétique 
du sujet, Edition Nathan, 2000 .p.10.   
3- .ibid .p.21.  
4. .ibid -,  , p. 08.   
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ا، فھذه الشخصیات ووقائعھا ال تملك وجودا موضوعیا محددا، ولعل ذلك وغیرھ
یجعل الخیال یتملص من الطابع المادي الذي یتسم بھ الواقع، بحیث نسند عادة 

فالمتخیل ھو عالم األرواح غیر الظاھرة  «الخیال إلى میدان معنوي غیر محدد، 
انین، فقط الشعراء وبعض لألحیاء العادیین، إّنھ األبدیة المعروضة للبشر الف

ومن ھذا المنطلق، نشیر إلى أّن . )1(»األرواح المنتقاة لھا حظ االقتراب منھا 
تعترف بمفھومین أساسیین للمتخیل،  20التحدیدات الحدیثة للمتخیل في القرن 

أو لھما موجھ نحو اإلبداع األدبي، والثاني نحو الروحانیات وبالّتحدید 
  .)2(المیثولوجیا

یَّل لم یفرض كموضوع جدي في الفلسفة أوال وفي االنثروبولوجیا والمتخ
، ومنھ لكي Imaginationوالّنقد األدبي ثانیا، إال بفضل إعادة االعتبار للخیال 

إّن . )3(»تتكون لدینا فكرة واضحة عن المتخیل یجب العودة إلى مفھوم الخیال 
یة إدراكیة معقدة الحاجة إلى تحدید موضوع الخیال یسمح لنا بممارسة عمل

سنعرض . تتمثل في معرفة كیف ینتقل  ھنا المبدع من حالة اإلدراك إلى الخیال
  .ھذه الفكرة بالّتطرق إلى العالقة القائمة ما بین الصورة والمتخیل

  : الصورة والمتخیَّل
یعود في أغلب التحدیدات المقدمة عن الخیال، " صورة"نجد أن مصطلح 

یتجلى من خاللھا الخیال الذي یعد آلیة، لھذا وھنا سنعرض الصورة كما 
یربط ما بین الصورة والخیال ارتباطا شرطیا، بحیث یقول بأّنھ إذا لم " باشالر"

یوجد ھناك تغییر صور فال یوجد خیال، وإذا كانت صورة حاضرة ال تجعلنا نفكر 
في صورة غائبة فال یوجد خیال، والكلمة الموافقة أكثر لخیال ھي المتخیل 
ولیس الصورة، ومنھ فقیمة صورة تقاس بمدى اتساع مجالھا التخیلي وینبغي 

لیست وجھا بالغیا وال ھي جزءا من " باشالر"الصورة حسب " أن نفھم بأنّ 
والصورة ھي أثر وظیفة  )كل( جزئیات النص إنما ھي موضوع من شمولیة

ولیس " لب تصعید لنمط أو لقا"وھي تسبق اإلدراك ألّنھا  :الالواقع في النص
                                         )4(" إعادة إنتاج للواقع

                                                        
1  - Ibid, P. 08. 
2  - Ibid, P. 09. 
3  - Ibid, P. 09. 

منشورات وزارة الثقافـة  .قاسم المقداد :ترجمة .النقد األدبي في القرن العشرين :جان إيف طادييه 4-
  156ص.1993.دمشق.
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إّن الصورة بحد ذاتھا ال قیمة لھا، وإّنما على ھذه الصورة أن تكون فاعلة 
وذلك إما بإحداث تغییر أو كونھا تحیط وتستغرق صورا أخرى، أي تملك القدرة 

ور بحیث تتحّرك ھذه الّصور على أن تتضاعف، ویبدو الخیال ھنا ككثافة للّص
دون أن تقّید ودون أن ُتثبت، فإن حدث ذلك خضعت لإلدراك والّتمییز وكفت عن 

حین أشار إلى أّن " ویلیام بالك"وھذا ما ذھب إلیھ  كونھا صورة خیالیة،
الصورة التي تترك خاصیتھا التخییلیة والتي تثبت في شكل نھائي تأخذ شیئا 

اضر وبدال من أن تجعلنا الصورة نحلم ونتكلم فإّنھا فشیئا خصائص اإلدراك الح
  .)1(»تجعلنا نفعل 

نالحظ مما سبق أّن الصورة قد ربطت بدور ھو خلق فضاء ھو المتخیل 
وھنا نجد اشتراكا ما بین المجنون، العاشق . ویكون ذلك الخلق بالكلمة والحلم

یال، وغني عن والّشاعر حسب ما ذھب إلیھ شكسبیر من اعتباره ھؤالء كّلھم خ
الذكر ھنا ما شاع عن ھذه الفئة من انفصامھا عن الواقع وغوصھا في میدان 

تبرر اإلبداع األدبي بالحدیث عما  ةالخیال، وكذا ما أسند من نظریات میتا فیزیقی
یسمى باإللھام وترجعھ إلى مستوى مغایر للواقع الذي یحكمھ اإلدراك ویسیره 

لكرونولوجیة قابلة للفحص على األقل بالعودة  الزمن بمعنى أّن الواقع یستجیب
إلى المعینات الزمانیة االصطالحیة، ویعرض الخیال خروجا عن ھذه 
الكرونولوجیة، وعلى مستواه فقط ال معنى لالصطالح الزمني، بحیث ببساطة 
تمّر ثالث سنوات على حكي شھرزاد قصصھا لشھریار في ألف لیلة ولیلة عبر 

الصفحات، نفس الخیال الذي یجعلنا نستحضر أیة شخصیة عدد من الكلمات ثّم 
من الماضي ونضعھا في عمل أدبي، ومشكلة الصورة في كّل ما ذكرناه في 
عالقتھا مع الخیال ھو أّن موضوع الصورة في الواقع موجود ویتدخل اإلنسان 
فقط للّتعرف علیھ وإدراكھ بمعنى یتمثلھ؛ أما موضوع الصورة في الخیال 

ّم تكتسب بعد ذلك آلیتھا وحریتھا لدرجة یبدو فیھا أّنھا ھي التي فموضوع ث
تسّیر خیال الشخص ولیس العكس، وھذا ما یفسر انبھارنا الدائم والمتجدد أمام 

وھي تتموضع بعالقة مع الواقع، أي أّن الخیال ال یعرض " صورة خیالیة"
حین ذكر " ررتسا"كمستوى مواز للواقع فھو یملك عالقة بھ وھو ما أشار إلیھ 

أّن المتخّیل یملك عالقة وثیقة مع الواقع، فھو یأتي انطالقا من وضعیة معینة  «
لكي نثیر موضوعا متخیال، على الوعي أن یطرحھ كغائب أو غیر : لوعي بالعالم

 Le"موجود، الالواقع محدد بوجھة نظر خاّصة عن الواقع، فلكي یبدو الغول 
Centaure " بّد أن یكون ھناك وعي بعالم ال یوجد فیھ ككائن غیر واقعي فال

                                                        
1  - Ibid, p. 120. 



219 
  

وھو ما أردنا . )1(»وبالّتالي فالوعي والخیال لیستا بكفاءتین منفصلتین  »غول 
تعیینھ حین ذكرنا أن الصورة في الخیال موضوعة وما كان ھذا ممكنا لوال 

  .وجود الواقع
. ھاإّن الخیال كما ذكرنا إذن نظر إلیھ من عدة زوایا تجدر اإلشارة إلی

ل محمد فالّنظرة التقلیدیة كانت تجمع ما بین الخیال والّتذكر وتعرضھما معا یقو
وتتبع القوة المتخیلة في استعادتھا للّصور «: عثمان نجاتي في ھذا الصدد

والمعاني قوانین خاّصة ھي قوانین تداعي الصور والمعاني، بحیث ال یمكن 
رة عن استعادة الصور والمعاني فكال منھما عبا «للخیال أن یشتغل دون ذاكرة 

التي سبق إدراكھا، غیر أّن التذكر یتمیز عن التخیل في الصور والمعاني من 
أما التخیل فإّنھ یستعید الصور  .حیث أّنھا صور ومعان أدركت في الماضي

والمعاني دون أن یصاحب استعادتھا إدراك الزمان الماضي فھو یدركھا من 
فنالحظ أن التخیل والّتذكر یشكالن . )2(»اآلن فقطحیث ھي صور ومعان موجودة 

" موقفا من الزمن كواقع بكون التذكر وعي بالّزمن ومثلھ ما ذھب إلیھ
الذاكرة بمثابة تقدم من الماضي إلى الحاضر " باعتبار  bergson"برغسون

فنحن نضع أنفسنا في الماضي ابتداء ؛ وفیھا یحتفظ عقلنا بكل األحداث :
م تكن كلھا في حال الشعور الصریح، إذ من بینھا ما ھو كائن في الماضیة وإن ل

طبعا . والخیال غیر ذلك )3("الالشعور،ولكن ھذا لیس معناه زوال ھذه األحداث
إّن تطرقنا لمثل ھذا الموضوع خاصة عند ھذا المستوى قد یحید بنا نحو میدان 

، أن نشیر إلى أّن -ألّنھ لیس موضوع بحثنا-علم النفس، لكّن نود تجاوزا لذلك 
المبدع األدبي غالبا ما ینطلق من صور خزنھا وأخرى یعید تركیبھا حّتى ینتج 
األثر األدبي ومعروف ھنا ما كان الشعراء یقومون بھ من حفظ للشعر قبل أن 
یباشروا بإبداعھم الخاص وعملیة التذكر تتجلى حّتى على المستوى التقني 

تمارسھا الشخصیات الروائیة الستحضار بآلیات كالعودة إلى الوراء التي 
ذكریات الطفولة مثال، أما التخیل فجوھر العمل اإلبداعي قائم علیھ، ویتجلى ذلك 

الخیال األدبي، الخیال المتلفظ، أي الخیال المرتبط باللغة والذي  «إذا ما درسنا 
. )4(»یشكل النسیج الزمني لكّل ما ھو روحاني وبالّتالي یتملص من الواقع

طـبعا الخیال یتوسل اللغة حّتى یعرض صوره، لكّن ذلك ینطبق على األدب و
                                                        

1 - Christian Chelebourg : L’imaginaire littéraire, p. 11. 
اإلدراك الحسي عند ابن سينا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : محمد عثمان نجاتي  - 2

  .، بتصرف190، ص 3ط 
  .  243ص .1955.2.ط.مكتبة النهضة المصرية.الزمان الوجودي:عبد الرحمن بدوي - 3

4 - Armand Cuvillier : Textes choisis des auteurs philosophiques, p. 120. 
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اللوحة صورة ذھنیة وذلك  أّن الرسام مثال یعكس على «فحسب في حین نجد 
عن طریق عناصر تجسدھا وھذه العناصر واقعیة كمظھر اللوحة، كثافتھا، 
ملمسھا، والّزیت الموضوع على األلوان وطبعا ما نتذوقھ في الّلوحة الفنیة لیس 

، أي الصورة الذھنیة التي )1(»ھذه العناصر المادیة إّنما المتخیل الذي تخلقھ 
إّن فـكرة أّن العمل تخیـیل یشیر .ا بواسطة ھذه الموادحاول الرسام أن یسقطھ

الشيء الوحید «: بقولھ "Michel RAIMOND" "میشال رایمون"إلیھا 
الذي یعتبر واقعیا في الروایة ھو شكلھا، حجمھا وألوان غالفھا وعدد الصفحات 
التي تتضمنھا، ما عدا ھذا فكلھ خیال، واللغة ھي التي تخلق الصورة ھنا 

بذلك إلى حد إعادة النظر فیما یعرف بالواقعیة والّطبیعیة " رایمون"ویصرح 
یمكنھ أن یقول أّن الروایة مرآة الواقع  Sthendal" ستندال" وھو یذكر أیضا أّن

" زول"أن یعتبر نفسھ سكرتیر الواقع، ویمكن ل  Balzac" بلزاك" ویمكن ل
Zola أعمالھم تفضي إلى  أن یؤكد أیضا أّن روایاتھ تعد وثائق إنسانیة، فإّن

عالم خیالي، ومھما كانت القصة التي تحكى، فقراءة أو كتابة روایة، لیس عبارة 
عن وقوف أمام لوحة الواقع، وإّنما ھو ولوج إلى عالم خیالي تستثیره 

وسنتعرض إلى بنیة اللغة في خلق . )2( »وتستدعیھ سلسلة من الكلمات والجمل 
من البحث وطبعا عملیة البناء اللغوي ھذه الصورة المتخیلة عند مستوى آخر 

تندرج بشكل أو بآخر ضمن التعاریف الشائعة عن الخیال، وھي التي تجعل 
الصور تظھر وقابلة ألن تنقل، ومنھ علینا أن نواصل في عرض اإلطار الفلسفي 

سار " للموضوع، وإن كانت الفلسفة التقلیدیة قد قللت من قیمة الخیال نجد أن
قد زعزع وجھة النظر القائمة حول مسألة الخیال، بحیث اعتبر  « Sartre" رت

الخیال لیس مقدرة وكفاءة مستقلة عن الوعي، ولكّن كحالة من حاالت 
 «بعدم تشییئ الصورة، بحیث یظھر " رسار ت"، وھذا العرض سمح ل)3(الوعي
في وصفھ لالشتغال الخاص والممیز للخیال وتمییزه لھ عن " سارتر"جھد 

وإبداعھ بما ذھب  يولقد تأثر األدب السار تر. )4(»اإلدراكي والّتذكري  السلوك
إلیھ عن أّن الفن لیس تجلیا لوظیفة اجتماعیة نفسیة، والصورة لم تعرض في 
معناھا التام، ولكّن عرضت دائما كرسالة عن ال واقعیة ما، بمعنى أنھا تسجل 

عي فھو وعي بالحریة، ألّن ، وألّنھ و)5(عملیة وعي بال واقعیة الصور المتخیلة
                                                        

1 - Christian Chelebourg : L’imaginaire littéraire, p. 13. 
2 - Michel Raimond : Le roman, Armand Colin, Paris, 1989, p. 08 – 09. 
3 - Christian Chelebourg : L’imaginaire littéraire, p. 09. 
4 - Gilbert Durand : Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, 
11ème édition, 1992, p. 19.   
5 - Ibid, P. 20. 
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التخّیل عنده ھو إنكار للواقع وخروج عن میدانھ الحسي لولوج عالم خیالي ھذا 
من جھة ومن جھة أخرى یتم كّل ھذا عن طریق إنتاج صور لیست أشیاء، 
ولیست واقعیة، ولكّنھا تختزل في عالقة وعـي مع الموضوع، بمعنى أّن الخیال 

لقد ذكرنا في . )1(»اء ویلقیھ بالّتالي في العدم یحرر اإلنسان من حضور األشی
موضع سابق أّن إنشاء صورة متخّیلة یفترض عالقة ما مع الواقع، وحسب 

فالخیال ھو الوعي في حالة تحقیقھ لحریتھ، وھو نفس الوعي الذي " رسار ت"
یجعلنا ندرك األشیاء بارتباط الوعي بھذه األشیاء ذاتھا، ونشیر ھنا أّن ھذا 

فكتور " قصدي، وال یتملص العمل الفني من ھذا ففي تحلیلھ لنص الوعي
إلى أّن األدیب یقوم بوظیفة أساسیة " رسار ت"، یذھب Victor Hugo" ھیجو

" ھي إقامة صور قصد خلق تأثیر محدد على القارئ، فالوصف اّلذي قّدمھ
في إطار مطالبة  Tapner" طابنر" عن إعدام المدعو Victor Hugo" ھیجو

دیب بإلغاء حكم اإلعدام، الوصف إذن عرض تفاصیل عملیة الشنق وھي األ
تجعل القارئ یستنكرھا وھو یخلق فكرة عالم ال واقعي تكون فیھ عملیة الشنق 

" ھیجو"منعدمة غیر موجودة وال یمكن أن تكون علما أّن الواقعة التي یصفھا 
Victor Hugo 2(فعلیة.(  

تخییلي، وحّتى السیرة الذاتیة التي نخلص من ھذا العرض أّن األدب عمل  
ھیوج "اعتبرت كخطاب عن الحقیقة فیبقى ذلك ادعاء حسب ما یذھب إلیھ 

جون جاك رو "كاعترافات : في تحلیلھ لمجموعة من السیر الذاتیة" سلفرمان
إّنما ھي مجرد ادعاءات   goethe"غوتھ"و jean Jacques Rousseau،"وس

خییل وإّنما ھي تملك تخییال من خالل كونھا عمال للحقیقة ورغبة في التزام الالت
أدبیا یتوخى فیھا األدیب استعمال صیغ شعریة، إضافة إلى أّن ما یتم ذكره في 
السّیر الذاتیة ال یمكن أن یكون صادقا، بحیث ال نستطیع التحقیق فیھا علمیا، 
كما أّن الوصف المقدم عن األماكن ال یمكن أن تستعمل كنماذج في علوم 

  .)3(أخرى
أربعة " وھو یورد" بول ریكور"إّن موضوع الخیال عرضھ أیضا 

  :استعماالت كبرى لعبارة الخیال

                                                        
1 - Christian Chelebourg : L’imaginaire littéraire, p. 11. 
2 - Ibid, P. 14, 15. 

، 1العربي، ط  ز الثقافيحسن ناظم وعلي حاكم صالح، المرك: نصيات، ترجمة: هيوج سلفرمان -3
  .بتصرف 150/151، ص 2002
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فھو یقصد بھ أوال إثارة اعتباطیة لألشیاء الغائبة و لكنھا موجودة في  .1
مكان آخر دون أن تستدعي ھذه اإلثارة التباس الشيء الغائب باألشیاء الحاضرة 

  .اآلن وھنا
الرسومات،  فإّن العبارة یقصد بھا تعمال قریب من السابق،وحسب اس .2

ولكن  وھي تملك وجودا فیزیائیا خاصا، .الخ .اللوحات، الصور، المخططات
  .وظیفتھا ھي أن تقوم مقام األشیاء التي تمثلھا

واستعمال آخر أبعد من ذلك، نسمي صورا الخیاالت التي ال تثیر أشیاء  .3
وتعود الخیاالت بدورھا في عبارات مثل  .وجودةغائبة وإّنما أشیاء غیر م

  .أو اإلبداعات التي تملك وجودا أدبیا محضا مثل الدراما والروایات األحالم،
بمعنى تمثیالت  تنطبق على میدان اإلیھامات،" خیال " وأخیرا عبارة . 4

تكون بالنسبة لمشاھد خارجي أو بالنسبة لتفكیر الحق بمثابة تمثیالت تتوجھ 
شیاء غائبة أو غیر موجودة، ولكن بالنسبة للذات وفي اللحظة التي نحو أ

والنتیجة التي یخلص إلیھا ھي إقامة .تتمثلھا تجعلھا تعتقد بحقیقة موضوعھا
اإلیھامي، بین ال  دالوعي بالغیاب واالعتقا"نوع من المقاربة بین مفھومین ھما 

أدى بھ إلى  "ریكور"إّن عرض  )1(."شيء الوجود ، والحضور اإلفتراضي
تعیین الغموض الذي وضعھ الوعي لذاتھ من خالل أخذه لشيء بمثابة واقع وھو 
غیر ذلك بالنسبة لوعي آخر، وھو األمر الذي دفعھ إلى اقتراح مقاربة للخیال 
تبتعد عن الفلسفة التي فشلت في ضبطھ ،وتعتمد ھذه المقاربة على نظریة 

ویتحول الخیال خاللھا إلى طریقة أكثر االستعارة من خالل كونھا تعبیرا مجازیا 
ّ الخیال یسمح برسم اإلسناد اإلستعاري وتصیر  من كونھ مضمونا بمعنى أن

إّن . ، الصورة عبارة عن داللة طافحةاالصورة داللة قبل أن تكون إدراكا متالشی
بول "االنتقال إلى المظھر الحسي للصورة یكون بالتالي سھال للفھم ویستشھد 

 سربة القراءة كیف أّنھا تعرض ظاھرة الترداد والصدى واالنعكابتج" ریكور
الذي " حرفي اللغة"واعتبر الشاعر بمثابة  الذي بھ یقوم الرسم بإنتاج الصور،

        . )2(.یولد ویشكل الصور بوسیلة واحدة ھي اللغة
بناء ذھني أي أّنھ إنتاج ) األدب(إّن ما نود التركیز علیھ ھو أّن المتّخیل 

ي بالّدرجة األولى، أي لیس إنتاجا مادیا، في حین أّن الواقع معطى حقیقي فكر

                                                        
1- PAUL RI CŒUR : du texte à l’action .essais d’herméneutique II .éditions du 
seuil. 1986 .p .239. 
2 - Paul Ri cœur : Du texte à l’action ,p .244. 
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" السوسري"، وھذا البناء یكون بالّلغة، والّلغة، حسب الّتعبیر )1(وموضوعي
)De Saussure( عبارة عن نظام من األدلة، وتكون العالمة الّلغویة وحدة ،

لكّل من " سوسیردي "تتكرر في تحدید " صورة"نفسیة مزدوجة ونجد كلمة 
، ودور اللغة في )2(والمدلول كصورة ذھنیة" سمعیة"الدال كصورة أكوستیكیة 

في إطار  Paul ricoeur بول ریكور "بناء الصور التخییلیة حاول التعرض إلیھ 
حدیثھ عن الخیال في الخطاب وتطرقھ لنظریة االستعارة، بحیث ال تصیر 

، )3(ّنما تربط الخیال باستعمال معین لّلغةالّصورة نتاج إدراك ما ثّم تحویل لھ، إ
وھي فكرة أّن الّصور الذھنیة اّلتي نكّونھا عن األشیاء تمّر، إجباریا، عبر اللغة 

تشكل الوعاء الذي یحمل كل الصور التي نشكلھا وھذا العرض  ةأي أّن اللغ
یكون في إطار إخراج الصورة من اإلطار الحسي المحض ومحاولة ربطھا 

  .باللغة
نخلص إلى أّن موضوع المتخیَّل مأخوذ من وجھة نظر فلسفیة ال یمكن 
استغراقھ بالبحث تماما، ألّن معظم األجوبة لم تقدم، وھو ما یجعل التطرق إلیھ 
كظاھرة أدبیة أكثر تعقیدا، ولعل من حاول الجمع بین المنطلق الفلسفي والّظاھرة 

وسنعرضھ الحقا  Paul Ricœur" بول ریكور"األدبیة لموضوع المتخیل ھو 
 .بشكل من الّتفصیل

                                                        
ـ فضاء المتخيل، مقاربات في الرواية، منشورات االخت: حسين خمري - 1 ، 2002، 1الف، ط ــ

  .43ص 
2 - Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale, ENAG Editions, 
2ème édition, 1994, p. 108. 
3 - Paul Ri cœur : Du texte à l’action, Editions du Seuil, 1986, p. 241. 
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األدوات و سنسعى من خالل دارستنا ھذه إلى تطبیق بعض المفاھیم

والتي ركزت على فھم * لفرنسي فیلیب ھامونوضعھا الباحث ا اإلجرائیة التي
اآللیات التي تتحكم و اشتغالھتبین طرق و عنصر الشخصیة في النص األدبي،

التي و فیھ، وھذا على مجموعة من النصوص القصصیة التي أعجبنا بھا أوال،
 المجموعة. بنائھا الفني المحكم ثانیاو یجب االعتراف بقیتھما الجمالیة العالیة،

ورات الكثیرة التي المحاو لسعید بوطاجین، الذي دفعنا االحتكاك بھ،للقاص ا
الكتابة، إلى القول بأن ما یبدعھ یستحق أن و ل طریقة اإلبداعجمعتنا معھ حو

التنقیح حتى و عناء في المراجعةو ینعت بالحولیات لطول ما ینفقھ من وقت
عى إلى ألجل ھدف منھجي سوف نسو .یخرج نصھ على الشاكلة التي ترضیھ

القسم األّول نستھلھ بأولیات نعّرف بھا بالمتن : تقسیم ھذه الدراسة إلى قسمین
لقارئ فھم أبعاد توظیف التراث الشعبي في لالقصصي المدروس كي یتسنى 

الوظیفة التي  حا لفھماالنصوص، لنّعرف بعدھا بالمقاربة التي اعتمدناھا مفت
ھذا حتى ال نقع و ن بشكل خاص،یالشعر الشعبیو من المثل یؤدیھا استخدام كل

بل نحاول تجاوز ھذا  تھا،دالالو األمثالو في الشرح الكالسیكي لمضامین األشعار
  .یةلإلمساك بما یخفیھ توظیف التراث الشعبي في القصص البوطاجین
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  : أوّلیات - 1
  : المتن المدروس - 1 - 1

عید ن للقاص السعلى المجموعتین القصصیتیسنعتمد في مقاربتنا ھذه 
، 1998عام ) ما حدث لي غدا(بوطاجین كمتن لنا، صدرت األولى المعنونة 

، منشورات 2000عام ) وفاة الرجل المیت(منشورات الجاحظیة، أما الثانیة 
  یجب التذكیر أن أغلب ھذه النصوص سبقو .االختالف
  .جرائد مختلفة في سنوات مختلفةو أن نشرت في مجالتو 
القراءات المتكررة للمجموعتین، أن المؤلف بعد  استخلصناهلعّل ما و 

 صفاتو تكررت بأفكار، Personnage – typeعمد استخدام شخصیة نمط 
ذاتھ، إنھا شخصیة المثقف التي أسند إلیھا  اآلنمتقاربة في و مالمح متفاوتةو

مثقف ضائع، یائس، غبي، ساخر، مضطرب، حائر، : مجموعة من النعوت
أستاذ، كاتب، فنان، قاص، تقترن بھ : صورةیظھر في القصص في .... واع

ھذه الشخصیة ... فقیر، شحاذ، متشّرد، متھم: صفة تدل على حالتھ االجتماعیة
 جودھا في واقع مھترئ، فاسدوحقیقة ماھیتھا وو النمط یتحدث عن كینونتھا،

یمثلھ كل من و الجیب الممتلئ،و المالو ظالم، الكلمة األولى فیھ لصاحب الغلبةو
امتیازاتھم و یستعمل ھؤالء مناصبھم .الخبیثو م، الغني، المنافق، والجاھلالحاك
كما . مكانة منھمو االستغالل العلمي على من ھم أقّل منزلةو ارسة ھذا القھرلمم

 توجھ عدوانیتھاو تعمل ھذه الفئة على إلغاء الفئة الثانیة بشتى الطرق،
 ،يعاجتماالتي تمثل الوعي تلك ال ،- بشكل خاص –تكرسھا لمحو الفئة المثقفة و
لكن مع اإلنكسارات و .ة الغالبةئأفعال حقیقة الفو ال تتوانى في فضح سلوكاتو

كل بصیص أمل في و المتتالیة التي تلحق ھذا المثقف نجده شیئا فشیئا یفقد ثقتھ
ألنھا من  ،تغییر الواقع فیتحّول إلى عبثي، تھكمي ال تعني لھ القوانین شیئا

لھم، خاصة بعد ظھور شخصیة  یتصدىوحیدا منفردا أن  وضع من ال یقدر
الذي یشجع متسترا تحت " المثقف الزائف"تتمثل في شخصیة  أخرى معارضة

 .القھر للحصول على بعض االمتیازاتو السلبو االستغاللو العلمو رداء الثقافة
  

إلى  –ظاھریا –أمام تعقد األمور واستحالة انفراج العقدة، یتحول المثقف 
ھي السجن أو االنتحار و یة سلبیة ینتھي بھا األمر دائما إلى نقطة واحدةشخص

، أي من حالة ال توازن إلى حالة ینالیأس الشدیدو الحیرةو أو الموت أو الضیاع
 –في الحقیقة  –إّال أننا نرى أن الشخصیة نفسھا . ال توازن أخرى، أكثر تعقیدا

 تدرك دقائقھو الواقع،و جتمعتمثل الوعي نفسھ، إنھا تعلم جیدا حقیقة الم
ھذه الدرجة الكبیرة من الوعي و بالظلم لینتھي بالظلم، مساره الذي یبتدئو

ھو و ع ما قد یصیب المرءظجعلت الشخصیة تحتفظ بقناعاتھا حتى أمام أف
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فوضاه، كل ھذا و األفكار، وال منطقیتھو فعبث الواقع، وانقالب المفاھیم. الموت
 ،إن شخصیة المثقف تطالب، بالعدالة. ى الشخصیةوّلد اإلحساس بالعبث لد
اإللغاء، ألن الذات ماھیة فیھا و ترك جانب الضغطو األمن، الحریة، الثقافة،

 .ال یمكن في حال من األحوال قمعھاو حركیة مستمرة،
، المثقف، الفقیر، الحاكم، الغني، المنافق(ھذا النوع من الشخصیات 

شخصیة نمط تتحرك (المواضیع و ه األنساقالمتحركة ضمن ھذ) المثقف الزائف
المتطرق إلیھا بأسلوب ساخر یعكس بنیة الواقع الحقیقیة یمثل ) في نص نمط

   .كّلھ لب القصص البوطاجنیة
  
 1 -2 -  المادة المستخدمة: 
ال یخفى على أي قارئ كان، أثناء تصفحھ للمجموعتین القصصتین،    

 ن، أّدیا كالھمایشعر شعبیو مثل مالحظة التوظیف الغني للتراث الشعبي من
فجرت ینابیع اإلیحاء للمساھمة في و ظائف متعددة خدمت البناء القصصي،و

وسیلة للتعبیر عن آرائھ " تولید المعاني المتجددة، كما أتخذ القاص منھا 
ثم یفسر بھا ما یضطرب بھ المجتمع  رؤیتھ لقضایا اإلنسان حولھ،و المختلفة

 فھو یستمتع بھذا الفضاء، .یارات فكریة وادیولوجیةتو مشكالت،و من أحداث،
رائھ التي قد ال یستطیع أن یجاھر بھا بأسلوب مباشر، ثم إن یجد فیھ متنفسا آلو

 شخصیات عملھ تستخدم األمثال الشعبیة في حوارھا إلثبات أصالتھا الشعبیة
ل بھا جما لة تكسوكحینیة المحلیة، فضال عن استخدامھا بانتمائھا إلى الو

  )1(".النص
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  :المقاربة المعتمدة  – 3- 1
نحن نتابع بدقة حضور التراث الشعبي في النص و تساءلنا     

فضال عن كونھ  ،البوطاجینى عن الوظیفة األخرى التي یؤدیھا ھذا الحضور
یعّبر عن و ،االجتماعیةسان الفكریة، السیاسیة، نویختزل قضایا اإل یتطرق

رب اإلنسانیة الخالدة كالحب والكراھیة، الحقد، أھم التجاو اھتمامات الفرد،
. فھقمواو القبیحة التي ارتبطت باإلنسانو غیرھا من األشیاء الجمیلةو الخیانة

قد یفق البحث  على تبّین بعض الجوانب التي، لقد ساعدتنا مقاربة فیلیب ھامون
اسة إذ نقوم ھذه األخیرة على در. تّینھاو عن المضامین حاجزا للوصول إلیھا
طریقة و ظیفتھاو ن خاللھا إلى إبرازى مالشخصیة على نحو اختالفي یسع

 تىلوا رصد العالقات التي تربط بین الشخصیات المختلفة في النص،و بنائھا،
  )2(. بفعلھا یتبلور مدلولھا

  
یة، ظیا الطاھر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریة، الجاححلب - 1

2000.  
مبھمات المكان، / مبھمات الزمان/ مائرضلا: في اللسانیات اإلشاریات - 2

 أسماء اإلشارة
 
  :المرجع الشعبي كشخصیة إشاریة - 1
  

 ھامون مستقاة من اإلشاریات.إن الشخصیة اإلشاریة التي یتحدث عنھا ف
Embrayeurs   ،ي اللسانیات وظ        و ف رة في مفصلة الملف ذه األخی ة ھ تكمن وظیف

ة عیة التلفظی ي الوض ا المرجعیو ،ف ّدد قیمتھ ى التتح العودة إل انيفة ب اء المك  ض
ا و الزمني الذي ترد فیھ،و  .السیاق اللساني ھو البیان الوحید الذي یسمح بتأویلھ
ین  و ارات دور المع ب اإلش ا تلع تلفظ Indicateur مثلم ان و للم دد زم ان و تح مك

تخدم         رى تس ي األخ اریة ھ یة اإلش إن الشخص ة، ف عیة التلفظی ي الوض تلفظ ف ال
  .نھ في النص كالسارد مثالعضور المؤلف أو ما ینوب دلیل على حو كإشارة

المضطلع بوظیفة و القصة،و ومثلما نعلم فإن السارد وسیط بین المؤلف
مكلفھ و السرد، فھو دور ووظیفة، یقوم بنقل عالم المؤلف بأمانة، نائب عنھ

) ائبغبضمیر ال(أو بطریقة غیر مباشرة ) كضمیر المتكلم أنا(بالظھور مباشرة 
  .عالم القصصي أو الروائيفي ال

لقد ال حظنا أن وضع السارد في المتون القصصیة البوطاجینیة یتخذ 
على الرغم من أن المؤلف لم یبخل من و ھذا غیر المباشرة،و صورة المباشرة

اإلشارات التي تظھر حضوره الفعلي في و ر بعض العالماتیھذا األخ إسناد
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بشكل و ارد أو الشخصیة الساردة،نحصي ھذه الدالئل في استخدام الس .النص
  : أشعارا شعبیة لـو كلما سمحت الفرصة، أمثاالو مستمر،
تفاحة للسید (اختزالھا نحو ما تالحظ في قصة و التعبیر عن حالة –أ 
  : )البوھیمي
  " 78ص " الضحك ما یبشر بالخیر و الدمعة ما تصفي العین،" 

لضیاع التي تعیشھا او االغترابو یأتي ھذا المثل لیوجز حالة الیأس
  .الشخصیة الساردة، بل تلك التي یعاني منھا المؤلف نفسھ

ن یلحقان في أغلب األحیان یالشعر الشعبی/ ومما یالحظ أن المثل 
الشعر، تفكك /ھي األخرى إلى مفاتیح تجلي داللة المثل      بملفوظات تتحول

كن في جلدك، كنت لحظتھا لم ت": المثل ينتابع ھذا في الملفوظ الذي یل .سننھ
لو ال ذلك الخجل الذي و مبعثرا، كقلب مھاجر كنت، حتى رؤاك بدت متلعثمة،

تفاحة " ت على جبینك، مواطن للتصدیر وشمیالزمك، لتمددت على الرصیف، و
  78ص  .للسید البوھیمي

المقطوعة الشعریة تصبح / التي تذكر قبل أو بعد ذكر المثل  تظافالملفو
  .شعر الذي یصبح نتیجة حتمیة للسببأو ال شرحا وتفسیرا للمثل

نتابع المقطوعة : المباالة الفئة الغالبةو غطرسةو صف جبروتو -ب
  ):ال شيء(الشعریة الواردة في قصة 

  "شوفوا شّلة من األعداء واقفة في البیبان "   
   99ص " خالت حّد یبان  القلوب القاسیة ما

 ستخدم شخصیة جماعیة،یعبّر المؤلف مستعینا بھذه المقطوعة التي 
Pers.collectif  التي ) القلوب(التي توجھ تركیزھا على و )األعداء(مجسدة في

المصدر الموجھ ألفعالھ، عن عالقتھ السیئة بالفئة الغالبة، و ھي قاعدة اإلنسان،
متیازات التي وفرھا فضل االتنفوذھا في المجتمع و ھاتھ التي تحقق سیطرتھا

ظھر أشكال التسلط في المجتمع العربي في القاعدة التي لھا ھذا األخیر، إذا ت
التي تمثلھا فئة األغنیاء الذین و السلطة الثانیة، و)األب نموذجا(تمثلھا األسرة 

یمارسون استبدادھم على الفئة المحرومة، لیأتي في قمة الھرم من یتصلون 
ھؤالء الذین تسمح لھم ..) شرطة، جمارك، حكام( بالسلطة العلیا في الدولة

  .حیواتھمو بالتالعب بحریات األفراد مناصبھم العالیة
  :وصف معاناة الفئة المغلوبة –ج 

  ).وزانة تھكذا تحدث(تقول شخصیة وازنة في قصة 
  .126ص " الحاجب فوقھا  ىیبقو تكبر العین" 
  : )لقدیممذكرات الحائط ا(قول شخصیة عبد الوالو في قصة تو 
  " ھموني غیر الرجال إذا ضاعوا  ما" 
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  "جاعواو الصغار مرضواما ھموني غیر  
   53ص ..." بني داریكلھا ا الحیوط إذا رابو

  205ص " ك قیمتك فرنك نفي ھذه البالد عندك فر" 
 محنةو الملفوظات على إظھار عناءو یعمل المؤلف مستخدما ھذه األمثال

ھذه الفئة التي .) المثقف، الفقیر(وال مصلحة لھ ال مال و انكسار من ال سلطةو
بل . استغالالو أشكالھا ضغطاو مارست علیھا القوات الحاكمة باختالف صورھا

في  الكاتب منھا باد فالھوان، فموقو نجد الكاتب ینعتھا بما یدّل على الّذل
  .األشعار
 ىناألشعار التي استخدمھا المؤلف، ما یحمل معو ما نعثر من األمثالك

الحیاة، فیمّده و ة عن كل مالھ عالقة باإلنسانیح بدیھبعاما، بل نتیجة تص
/  إنسانیةالمؤلف للقارئ على أنھ كالم غیر قابل للنقاش ألنھ یختزل تجربة 

  . عمیقة ةحیاتی
ص . مذكرات الحائط القدیم...." غیر رّبي على حالھ ىیھ یابني، ما یبقإ" 

51.  
  .62ص "  یبكي حد على بوهلو كان الخو ینفع خوه، ما " 

  .26ص . الوسواس الخّناس.." وما في القلب یبقى في القلب"... 
ح ّریبدو جلیا أنھ یستحیل على السارد الذي ھو شخصیة متخیلة أن یص

بھذا الكالم الغّني بالدالالت، دون أن یكون وراءه المؤلف، السعید بوطاجین 
 قراءاتھ ھذا البعد الوجوديو تھعلیھ قناعتھ، تجاربھ، ثقاف أملتنفسھ، الذي 

  .اإلنسانو العمیقة عن الحیاة الرؤىو
وح بین االذي یتر référenceرجع ملھذا، فإن تنّوع توظیف السارد لل

ي ملیو مثلما أشرنا سابقا، فإن المؤلف یوكل السارد،و الشعر،وبي المثل الشع
تعّد ھذه  .القول ھذایمّده بالعدة الالزمة ألداء فعل و علیھ ما یجب قولھ أو تركھ،

المرجعیة الثریة التي برز السارد أو الشخصیة الساردة بھا في النص عالمة 
 تدل على علم المؤلفو على ظھور الكاتب في العالم القصصي الذي ھو صاحبھ،

نھلھ الدائم من المصادر المعرفیة ھذه إشارة على یقینھ في و ثقافتھ الواسعة،و
 روعیھ ورؤاه للواقع، والحیاة جربة اإلنسانھذه األخیرة تلخص ت.... كون

البشر یصبح المرجع الشعبي شخصیة إشاریة، تدّل على حضور المؤلف في و
 .العمل القصصي
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 : المرجع الشعبي كشخصیة عائدیة2
    

. في اللسانیات، یبني ف Anaphores"العوائد " على ضوء مفھوم
ل تحیل على دلیل منفصل إنھا دالئ. " ھامون مفھومھ للشخصیة العائدیة

عن الملفوظ نفسھ، قد تكون قریبة أو بعیدة عنھ، أو سابقة في السلسلة 
أما وظیفتھا فھي أساسا وظیفة  –أو الكتابیة أو الحقة بھا  –الكالمیة 

إذ ، économiqueاقتصادیة و substitutiveابدالیة ، cohesiveربطیة 
  1" بصفة عامة عائدیة یمكن تسمیتھا و –طولھ و من حجم البالغ تنقص

 ال یتحدد إّالو متغیرو ھامون إلى أن معنى ھذه العوائد عائم. یشیر ف
لیھ، فمرجعیة ھذا الناقد اللسانیة سمحت لھ عضمن السیاق الذي یحیل 

ممیزات و تنطبق ممیزاتھاو قاطع مفاھیمھا،تبتحدید نوع من الشخصیات ت
 ھي األخرى إالیكتمل معناھا  ھي الشخصیة العائدیة التي ال .العائد اللساني

تذكار التي تقوم أو االس االسترجاعتبرز في حاالت و ضمن سیاق معین،
نظمیة و وظیفتھا األساسیة ربطیةو المختلفةبھا شخصیات النص 

Organisatrice،الشعر الشعبیان اللذان و یعّد المثلو ، تشحذ ذاكرة القارئ
 Citations desالف ھامون بمقوالت األس.یسمیھ ف یدرجان ضمن ما

ancêtres الصور التي تظھر علیھا ھذه الشخصیات ضلأف.  
توظیفا مكثفا للمدونة التي تركھا  البوطاجیني عرف النص القصصي

استرجاع ھذه المقوالت في المتن و .شعر شعبيو األسالف من مثل
یة تقو، عمل على وإیحاءاتما تحملھ من معاني والقصصي المدروس 

شحذ ذاكرة القارئ، إذ و في السرد، واالقتصاد الداللة تكثیفو المعنى،
السیاقات لیعبر  ھذه الروافد في سیاق من المؤلف استخدام غالبا ما یعمد

حده، كونھ یحمل حمولة داللیة بمفرده و یكتفي بالشاھدو أو رأي، ن فكرةع
التعبیر، كما تعمل و تغني السارد أو الشخصیة عن اإلطناب في الوصف

الوضع الذي تعیشھ و بین الوضع الذي قیلت فیھ سابقا على الربط
  .الشخصیة

                                                
  20. ص . سعيد بن كراد: ت فيليب هامون، سميولوجية الشخصية، -1
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" تین من الشعر الشعبي في قصة یالكاتب عبر استعمال ب ىیسع
ن حالة الفقر المدقع الذي تعاني منھ شخصیة یإلى تبی" أعیاد الخسارة 

  ".یعقوب
  "لو كان من بعید تجیھا و            معھا الخیرو الكاتبة تنادي" 
 "فیھا رزقك من قبل ما ھوو        طیة علیك من یدك تطیرالخاو "

  .25ص 
العصور، و لة الشعبیة عبر األزمنةیفھذان البیتان اللذان فقدتھما المخ

یعقوب أن یبقى فقیرا قرر في النص كذلك، فقد و ظال یؤدیان المعنى نفسھ،
دور سند  یأتي ھذا الشاھد لیؤدي. ال نصیب لھ من خیرات الحیاة

ال و یجملھا بالصبر، ألن الرزق قدرو األسىو ة، لیبعد عنھا الیأسللشخصی
سبیل لإلنسان في مناقشة ھذا القدر، كما أنھا تؤدي مدرجة ضمن ھذا 
 السیاق، دور المعّري للحقیقة التي ال مرد لھا، الواضع الحّد لألحالم

یجلي لھ الطریقة الوحیدة و األوھام التي كان ینسجھا یعقوب في مخیلتھ،و
  .لھ بما قدر االرضو االقتناعھي و للصبر

یعبّر یعقوب عن معاناتھ وآالمھ في مقام آخر منشدا المقطوعة 
  :التالیة

/ فق علیھ شالحداد مشوم ما یو /رة بالزو قلبي جا بین المضرب" 
  . 80ص " د النار علیھزیرد ییبكل ما و /یردف لھ ضربة على ضربة

تصور للقارئ و یعقوب، تلخص ھذه األسطر الشعریة حقیقة حالة
  . حیرتھاو عمق الم الشخصیةو بإیجاز

أن استعادة السارد أو الشخصیة الساردة أو إحدى ، ومثلما نالحظ
للتجربة الواحدة في  اشخصیات النص للمدونة الشعبیة یعني ذلك تكرار

في الحاضر، إنھ العائد الذي تحّدث  یتحّددو فالماضي یعود(زمنین مختلفین 
التجربة التي  المستقى من اللسانیات، إذ یتم استرجاعو ونھام. عنھ ف

تصبح مجسدة بفعل و الطریقة الشفاھیة في الماضي/ اعتمدت على القول
موقفان (الموقف الذي قیلت فیھ و تحتفظ بالداللةو .الكتابة في الحاضر

نتابع ھذه المقطوعة الشعریة التي رّددھا ).متشابھان في زمنین مختلفین
  ):الوسواس الخناس(و في قصة عبد الوال
  

  اتراه القافلة سّر قولوا للراقد
  قطعت الصحاري بلغت القسط المطلوب
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  رغبات بالعلم المتین الغرب حقق
  العالم فینا مغلوبو اَنْھواحنا ُت
  صفحات  اوا التاریخ زادوُنْوھدوك َد

  واحنا عندنا الكل یفھم بالمقلوب 
  تایاك سماھم بنھار القمرة ضو

  اللیل ذابت القلوبب واحنا
  والسواقي جاریة بدم الشعوب

  .غربیةمفرقة المشاھب ال 33ص " لىحالضحكة لنا ت اكفاش أحن
 ملة في وطنھا، فقدت األبیإن شخصیة عبد الوالو ضائعة، غر

السلطة، وال و بالجیب الممتلئ الحیاة في وطن مھترئ ال یعترف إالو
البحث عن و جاوز ھذا الواقعلھ نفسھ محاولة ت تسّولیتوانى في تحطیم من 

  .البحثو بالتأمل لحقیقة التي ال یبلغھا الواحد إالاو العدلو لحلماسبل 
تكرار ھو و أّداھا في زمن مضى، الشاھد یؤدي الداللة نفسھا كالتي فھذا

  .األزمنة الرؤیة على الرغم من تباینو ةبللتجر
 .نظمیة/تصادیةاق/من أھم وظائف العائد، كونھ ذا وظیفة ربطیة إبدالیة 

. الشعر الشعبي في النص البوطاجینى الوظائف كّلھا/ وقد أّدى توظیف المثل 
  .للتوضیح) ھكذا تحدثت وازنة ( درج جملة الشواھد ھذه التي وردت في قصة ن

نفضت الغبار عنھ، بتلك و تھظأیق... ( ال یزال مّكدسا رابضا أمام الملفات"
 من وبھا "لو كان أعمىو موالي"  اءهالمكنسة الودودة المستوردة غسلت حی

قال . ما فھمو لم تفھم شیئا.... الفاضلة أمنیاتكت سجعرضت على األسوار ون
 طالمرض یح" : قلت لھو لك أرجعي بعد أسبوع بشھادة تثبت أنك الزلت حیة،

كل من " : قلت...مسؤوال  يبصفت: قال لكو "الراحة تنزل بالحبة و طارنبالق
المسلوخة : لكنك أضفتو ،يلم تضحكو فضحك. یسمن یھزلل من كو یطلع ینزل

 احترمي نفسك: قال لكو شطح،نالمقطعة قالت خلوني و تضحك على المذبوحة
(...) قال الراوي ساخرا و السبع إذا شاب تطمع فیھ الذئاب،: لتقو .إّال طردتكو

 ما تكون ةالنخالو العدو ما یكون صدیق،: لم یقلو ثم سكت عن الكالم المباح
 .دقیق
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المحكم للحوار بین و أّول ما یشدنا في ھذا الشاھد، البناء الدقیق
شخصیة وازنھ العاملة كخادمة في معھد من وشخصیة المدیر (الشخصیات 

 ،حىصفحیث تتحدث األولى بشكل عادي، مستخدمة اللغة ال) معاھد الجامعة
  : تجیبھا الثانیة في كل مرة مستخدمة مثال كبدیل یغني عنو

 لداللي، بالقصرااإلطالة في الحدیث، فالمثل یمتاز بالتكثیف  – )1
  .)الوصفو ببعض من السرد( اإلبدال و بالتالي یحقق االقتصادو ،السرعةو

  .أفكارھاو صدق عن معاناتھابو المثل یعبر بعمق – )2
دھا جالعفویة، لذلك نو كما یعبّر عن مستواھا األقرب إلى السذاجة – )3

 .من التعبیر تفضلھ على أي شكل آخر
التجارب و المواقفو كما أنھا تحقق وظیفة الربط بین األزمنة - )4

بھذا، فإن المرجعیة الشعبیة الموظفة في النص البوطاجینى من و )حاضر/ماض(
تتحول مقوالت و شعر، ستصبح شخصیة عائدیة بالمفھوم الھاموني،و مثل

اجین، عناصر الموظفة في قصص السعید بوطو ھامون،.ھا فتعنالسلف مثلما ی
 ،فھمھ في الوقت نفسھ، كما أنھا تسمح للمؤلفو مساعدة على قراءة النص

الوقوف على المعنى أو المعاني المحددة التي و في السرد، االقتصاد ،بالمقابل
 ضف إلى ذلك أنھا تقوي محتوى القصص. بإیجازو رئ مباشرةایود نقلھا للق

كما تعمل على الربط بین . السردو تكسر رتابة الحكي القائم على الوصفو
   .مواقف ماضیة متكررة في الحاضر/ موقف
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  ذھبیة حمو الحاج .أ
  جامعة تیزي وزو                                                                       

  
أثبت المفھوم الجدید للتواصل كیف تّم االنتقال من لسانیات الجملة 

حدود الجملة  فبعد أن وقفت اللسانیات المعاصرة عند.الى لسانیات الخطاب
التي القت اھتماما كبیرا ووصفت على أّنھا وحدة متوّفرة على شروط 
النظام، وبعدما رّكزت اللسانیات في دراستھا على الوحدات الصوتیة 
الممّیزة مع علم األصوات ثّم بالجملة وبأقسام الجملة مع النحو التحویلي، 

 ثّم تسلسل الفقرات تقوم بتجاوز الجملة لتصل الى الخطاب مع الفقرة أّوال
 .ثانیا

فإذا ألقینا الضوء على اللسانیات القدیمة نجد أّن اللسانیات التاریخیة 
األروبیة أوجدت تصورات جدیدة لم تكن متبلورة قبلھا، والتغیرات التي 

  .أصابت اللغة لم تكن من فعل البشر، بقدر ما كانت ضرورة داخلیة
بة بین اللغات، ویتعّرض لقد سمح النحو المقارن من ایجاد القرا

للتجدید مع الّنصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد دعا ھذا التجدید الى 
فما یؤخذ . تحلیل التغّیرات التي أصابت اللغة داخلیا عند عملیة الوصف

على علم اللغة التاریخي ھو أّنھ لم یسمح بمعالجة موضوع الخطاب 
  .معالجة تربطھا بكیان اللغة ووجودھا

ا في العصر الحدیث، فقد شھدت اللسانیات تغّیرا بتجاوزھا لحدود أّم
الجملة وكذا إھتمامھا بما یدعى بالخطاب، حیث أصبح ھذا األخیر ملفوظا 
یستدعي لتحقیقھ عّدة عناصر، فما الخطاب إّال تتابع من الجمل المترابطة 

  .التي تقوم بصیاغتھ على شكل رسالة لھا بدایة ونھایة
من المنظور اللساني ال یخلو مّما یوجد في الجملة التي إّن الخطاب 

مقطع ممّثل بصورة كلیة  أصغر A.Martinet" اندري مارتیني"یعتبرھا 
فالشیئ الذي حدث ھو أّن اللسانیات لم تنشغل بمجموعة . وتامة للخطاب

  .من الجمل بعد تناولھا لجملة واحدة
ي البالغة بعدما ظھرت لسانیات الخطاب التي غرست جذورھا ف

الى میدان التحلیل البنوي للنصوص تّم التسلیم بوجود عالقة ) قدیما(
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فیمكن أن تكون جملة ما خطابا رغم تحدیده  تماثلیة بین الجملة والخطاب،
على أّنھ مجموعة من الجمل، فقد یصبح الخطاب جملة كبیرة تماما مثلما 

  .صغیرا ستكون الجملة باستعانتھا بمجموعة من المواصفات خطابا
بعد وفاة سوسور وبعد فترة طویلة من رحیلھ ال نجد لسانیا لم یأخذ 

أثرا من اآلثار، ولنا أن نتساءل ما " سوسور"عنھ شیئا، أو لم یترك فیھ
للسانیات زمانھ ؟ وبماذا أّثر في لسانیاتنا المعاصرة " سوسور"الذي قّدمھ 

  ؟
نعھده من قبل،  أن یقّدم للغة اّتجاھا مختلفا لم" سوسور"لقد حاول 

النفسیة، االجتماعیة، التاریخیة، : إذ یشیر إلى اجتماع الكثیر من العوامل
الجمالیة، والتداولیة، وھي العناصر التي یستدعي اجتماعھا وارتباطھا 
فیما بینھا تحدید التواصل بالشكل الجدید لھ لیّتضح أّنھ لم یعد ایصاال خطیا 

ا التأثیر على اآلخر، وجعل المتلقي للمعلومات، مادام التواصل یعني أیض
غیر خاضع ولكن مبادرا إلى العمل، وفاعال، ومدركا، ومستعدا الستقبال 

الخ، بمعنى أّنھ یشكلھا ...صیاغتھا وإلعادةالرسالة، ولمعالجتھا 
النظر الى المتلقي ادراكیا یؤدي الى "إذ أّن  Co-construire بالمصاحبة

اتھ، وعلى وضع ودور الفاعلین نتائج ھامة على مخطط التواصل ذ
  )1("المتواصلین 

لم یعد التواصل مع تحلیل الخطاب لعبة لإلیصال واإلبالغ، ولكن لعبة 
، إضافة إلى عملیة الترمیز وفّك الرموز التي Négociationللتفاوض 

  .تفقد بساطتھا تدریجیا
لقد تغیرت األمور منذ نھایة الستینیات، بحیث ارتكز الخطاب في ھذه 

لفترة على اللسانیات والالكانیة بحیث قام بادخال اشكالیات جدیدة في حقل ا
سیطر فیھ تحلیل المحتوى والفیلولوجیا، بینما تأتي التسعینیات لنشھد 
أعماال تقوم بتحلیل الخطاب ومقاربات التجانس اللفظي، ویجب التقریر أّن 

  :یحتمل في حّد ذاتھ عّدة استعماالت منھا" الخطاب" مصطلح 
  .إّن الخطاب مرادف للكالم السوسوري-1
إّن الخطاب وحدة أكبر من الجملة أو ھو ملفوظ أكبر من الجملة -2
 J.Dubois )2("جون دیبوا"بمفھوم 
إّن الخطاب ضمن نظریات التلّفظ أو أفعال الكالم ھو الملفوظ -3

الواقع في بعده التفاعلي، وفي سلطة المتكلم الفعلیة مع اآلخرین، كما 
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موضوع الخطاب، المخاِطب، المخاَطب، (ل في اطار مقام الحدیث یدخ
  ).الزمان والمكان

أي (وانطالقا من ھذه العناصر الجدیدة التي جاءت مع تحلیل الخطاب 
التي نشأت  Pragmatique ، ظھر مصطلح آخر یدعى بالتداولیة)خطاب

شارل " في اطار اللسانیات، واستعمل ألول مّرة عند 
، ویعّرفھ كدراسة للعالقة التي تربط العالمات C.Morris"موریس

 "بیرس"بالمعنى الذي قّدمھ " مؤول"بمؤولیھا، فقد استعمل مصطلح 
Peirce.  

تحّدد مفھوم التداولیة بالمعنى الذي ذكرناه كما تحّدد عند فالسفة 
 C.K,Orecchioni "اركیوني"لم یكن اھتمام *. الكالمأكسفورد بأفعال 
الفلسفي قصد التعّرض والتعّمق في األعمال التي طّورھا  بالمنظور التداولي

: ، حیث الفرضیة األساسیة ھيSearle"سارل"و  Austin"أوستین"
تبادل المعلومات، ولكن ھو أیضا تأدیة للفعل  –بال شّك  –التحّدث یعني 

، والتي تزعم )بعضھا عالمیة عند ھابرماس(  الذي تحكمھ قواعد معینة
ي وتعدیل نظام اعتقاداتھ أو موقفھ السلوكي، وبالتالزم تحویل مقام المتلق

  .وتحدید لتوجھھ التداولي اإلخباريفإّن فھم الملفوظ ھو تحدید لمحتواه 
یتّم المرور باللغة وبفضل التداول من میدان كونھا نظاما من األدلة 

مختلف التحدیدات الالحقة على  إلیھاالى میدان الفعالیة والنشاط، وتنظر 
نشاط كالمي تتحّكم فیھ شروط، تارة ذاتیة وتارة موضوعیة ومنھا  أّنھا

توافر شخصین متخاطبین لألول نّیة التأثیر على الثاني ویتفاعالن ضمن 
ومعرفة ھذه العناصرأولیة من .  معطیات الحدیث من زمانیة ومكانیة

فان "أولویات الخطاب وھو ما یتبلور في مصطلح السیاق الذي یحّدده 
رة من الزمان والمكان بحیث تتحّقق النشاطات المشتركة لكّل من دایك بفت

من الوجھة ) ھنا(و) اآلن(المتكلم والمخاَطب ،وبحیث تستوفي خواص 
، ویعتبره محمد خطابي ذا دور أساسي )3("المنطقیة والفزیائیة والمعرفیة 
  .في انسجام الخطاب وتماسكھ 

طھ عبد "ند الدكتور ینتقل مفھوم التداولیة الى العرب ویتحّدد ع
 pragmatiqueلیضاھي مصطلح1970في العصر الحدیث وفي " الرحمان

 في مقابل  1970فإّني وضعت ھذا المصطلح منذ " ... :فیقول
pragmatique التي صادفتھا آنذاك، بالتمییز بین التركیب والداللة

وھي أّن التداول أفضل كلمة یمكن ... والتداول على المستوى المنطقي،



 238

بینما التداول نجد فیھ المعنى ...pragmatiqueستعمالھا لمقابلة لفظة ا
  .)4("التفاعلي، ونجد فیھ أیضا معنى الممارسة

الممارسة والتفاعل، " طھ عبد الرحمان"تجّسد التداولیة عند 
ممارسة اللغة والتفاعل مع اآلخرین، فامتالك المخاِطب للغة وتأدیتھ لھا 

، اإلبالغغیر، ولكن دون الوقوف عند وظیفة یسمح باقامة عالقات مع ال
لتخرج اللغة بھذا ... ،اإلعالن، اإلثباتفباللغة یمكن المناقشة، االستفھام، 

االعتبار عن قصدیة التواصل، وإن بدت الوسیلة األكثر فعالیة وتسمح 
وتوصیل الرسالة مّما ینفي عنھا  اإلبالغللمخاِطب بتأدیة عّدة أفعال عدا 

  .ةمیزة السلوكی
اللذان ) أنت(و) ناأ(إّن أّول ما یمیز تحلیل الخطاب ھو الثنائیة 

معتبرا  Les indicateurs باالشاریین Benveniste "بنفنست"یسمیھما 
ایاھما دلیلین فارغین غیر مرجعیین بالنظر الى الواقع وغیر قابلین ألن 

" قول یمآل إّال حینما یستعملھما المتكلم في كّل عملیة من خطابھ فكما ی
) أنا(في نطق المتكلم ب) أنا(تتمّثل وظیفة : " Mainguenau" مانقونو

    )5("أثناء الحدیث 
وإن كان القصد من استعمال ھذه الكلمات المبھمة عند بعض  

یعتقد أّنھا تدّل على الدور الذي " بنفنست"الباحثین ھو االقتصاد، فإّن 
ي تتضح لنا أھمیتھا إذ یقول یمكن أن یأخذه المتكلمون داخل التلفظ، وبالتال

تبقى ضمائر الشخص األكثر ظھورا واألكثر استعماال من ": "مانقونو" 
یمكن تجاھل دورھا في انسجام اللغة، حیث یقول  ، كما ال)6("الضمائر

ال یشّكل نوعا مرجعیا مادام ال یوجد ) أنا(إّن إّنیات استعمال ":"بنفنست"
  .)7("جع إلیھ ھذه اإلّنیاتبحیث یمكن أن تر) أنا(موضوع محّدد 

من أھّم الثنائیات التي جّسدت المحور ) أنت(و) أنا(إّن ثنائیة 
التداولي الى جانب عناصر أخرى كالزمان والمكان، واألحكام، وموضوع 

ففي ھذا السیاق لسنا بحاجة الى أن نلّح على المواضع ...الخطاب ذاتھ،
وظیفتھا مثلما تؤكد على ذلك  الوصفیة الخاّصة بالتداولیة بھذا المفھوم إذ

تتمّثل في استخالص العملیات التي تسمح للملفوظ بأن یدخل  "اركیوني" 
والذي یشكلھ المخاِطب، المخاَطب والمقام التواصلي  )8(في اإلطارالتلفظي

المتمّثل في المعطیات المشتركة بین المرسل والمتلقي والوضعیة الثقافیة 
  ".جون دیبوا"ت المتقاسمة بینھما حسب والفنّیة والتجارب والمعلوما
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لقد حظي الخطاب السیاسي بعدد كبیر من الدراسات من نظریة الى 
فقد كانت العینات المكونة من خطابات لشخصیات عاّمة، وبرامج . تجریبیة

أحزاب متعّددة ورسائل للدعایة، معطیات أولیة لمعالجة الّنصوص 
مواقف االدیولوجیة التي تشّكل جانب ال إلىواالستراتیجیات التخاطبیة، 

  .المجال الرمزي للتنظیم ولممارسة السلطة ضمن المجتمعات المعاصرة
نعّرف الخطاب السیاسي على أّنھ تمثیل للمكان، وتمثیل للجماعة 
اللغویة، وللعالقات االجتماعیة، وتمثیل لعالقة الفرد بالمجتمع الذي یعیش 

غایاتھ یعني أّنھ قد أدرك الكثیر فیھ، ووصول الرجل السیاسي العصري الى 
من التطورات الحدیثة في میدان البحث في سیكولوجیة التواصل، فقد 

 –في الثالثنیات من القرن الماضي  –عّدلت الكثیر من الخطوات النظریة 
النظرة الى التواصل منذ الصوفیین والبالغیین الیونان حّتى الحرب العالمیة 

  :الثانیة، فالیوم
 متلقي ذلك الكائن األبكم والمجھوللم یعد ال.  
 لم تعد اللغة ذلك الناقل الشفاف لمقاصد المرسل. 

  :)9(أما الرجل السیاسي فیجب علیھ أن یكون باعتباره مرسال
  
ذلك الذي یجعل كالم مجموعتھ مستحسنا، أي الذي یتحّدث الى  -

  .جمھوره بالكالم الذي ینتظره منھ
، الذي یقول كالما إلیھالتي ینتمي ذلك الذي یحمل كالم المجموعة ا -

  .یتعّرف المتلقي من خاللھ على نفسھ
ذلك الذي یحمل كالما مسموحا، ولكن في الوقت ذاتھ یصنع  -
  .السلطة
ذلك الرجل الذي أختیر من طرف أقرانھ لتمثیلھم، وذلك البطل  -

 .الذي یقوم بتوجیھھم
ولكّنھا ترّكز  تعتبر الدراسة التداولیة للخطاب السیاسي دراسة داخلیة

في  Ghiglione "غجلیون"على التلّفظ، والخطاب السیاسي كما یقول 
حیث أّن الھدف ھو التأثیر على اآلخر وجعلھ " خطاب التأثیر"ھو  1989

الخ، والتركیز على التلفظ یعني أّن ...یبادر الى العمل، ویفّكر، ویعتقد، 
تویات، فبعدما تطّور التلّفظ السیاسي لم یعد رھین الكتابات ووراء المح

... المجتمع تقنیا أصبح یسّلط الضوء علیھ أمام الكامیرات والمكروھات،
  .وغیرھا
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إّن فعل التأثیر ال یأتي منعزال عن الفعل التلّفظي واالنجازي وھذا ما 
یتجّسد في أفعال الكالم، فیمكننا االنطالق من فكرة أّن معظم األفعال 

ل تؤدى بواسطة الخطاب، والتداولیة التي السیاسیة أفعال خطابیة أي أفعا
ھي استعمال للعالمات من طرف المتواصلین وعلى الخصوص استعمال 
العالمات اللسانیة الى جانب العالمات غیر اللسانیة ساھم في تحلیل 

سیاقیة،  - الخطاب، وباستغالل مجموع المعطیات السیاقیة والخارج
یاسي للنمھج التداولي، ویمكن فبتوافرھا كفایة یمكن اخضاع الخطاب الس

  :أقسامالى ثالثة " أوستین " أن یقّسم حسب 
  
  التلّفظي المستوى   )             شیئ لھ معنى (المخاِطب یقول شیئا  -
  المستوى االنجازي    المخاِطب یفعل شیئا بقولھ ما یقول                -
 المستوى التأثیري       المخاِطب یترك أثرا في متلقیھ                 -
  

یتحقق الفعل الكالمي في سیاق محّدد عن طریق معطیات زمكانیة 
تاریخیة، والفعل الكالمي مرتبط بذاتیة المتلّفظ، فعندما یتحّدث  -وسسیو

الرجل السیاسي فإّنھ یؤدي أدوارا، یتموقع بالنسبة لغیره، ویعّبر عن 
ذي یعیش فیھ، فالفعل عالقات قصدیة ازاء األشخاص وازاء العالم ال

لیس ھو ذلك الفعل الذي یمكنھ التحّقق في الكالم فقط، ولكن "الكالمي 
 - الفعل المحّقق سواء انتمى الى نظام اللغة أو أنتج بتوافر ظروف سسیو

  .)10("نفسانیة للتواصل 
مواجھة الطبقات (ینتج الخطاب السیاسي في اطار مؤسسة سیاسیة 

المجموعات االجتماعیة المنظمة في شكل أحزاب، النقابات، السیاسیة و
) منظمة أو شخص یقوم بتنظیمھا(من طرف فاعل سیاسي ...) والتجمعات 

ویجب أن یرّكز الخطاب السیاسي على وجود مصاحب للمتخاطبین، إبحیث 
  . ینقل الراھن الذي یعیشھ كّل من المتلّفظ والمتلقي

حیان االستعالم اآلني لألحداث یتضّمن ھذا الوجود في أغلب األ
، فیمكن أن یعّرف الخطاب السیاسي في ھذا المقام ب اإلنتاجبالنسبة لمقام 

الخطاب الذي یھدف الى التدّخل في نقاش عام حول اشكالیة حاضرة "
  .)11("إلقناع مجموعة محّددة من األشخاص ذات موقع سیاسي محّدد

" قام بالذات من تسمیة في ھذا الم" اإلنتاجفعل "فقد فضلت تسمیة 
بسبب تعّدد مصطلح التلّفظ من جھة، والداللة على أّن ھذا " فعل التلّفظ
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المجال محّدد بواسطة ممّیزات أو خصائص مادیة للنشاط الكالمي من جھة 
  :وھذا األخیر یمكن تحدیده بواسطة ثالثة عناصر... أخرى

یئة ینبعث منھا الذي یكون مثل كّل ھ): المخاِطب/ المتلّفظ( المنِتج  -1
  .إنسانیةھذا النشاط، ویتعلق األمر عادة بمنظومة 

وھي العناصر البشریة المتواجدة خارج نشاط االنتاج : المخاَطبون -2
بمعنى أّنھا قابلة الدراك ذلك االنتاج واالجابة عنھ ومتابعتھ أیضا، 
والمنتجون المصاحبون یتمّیزون عن غیرھم بمشاركتھم في االنتاج 

ذا حال النقاشات السیاسیة، بینما یشاركون بعالمات غیر لسانیة الكالمي وھ
 .حال الخطابات األحادیة االتجاه

وضعیة مماثلة لما یدعى بالقناة في  اإلنتاجيلمكان وزمان الفعل  -3
ویتحّدد الزمان بزمان  يالفیزیائنظریة التواصل، یحّدد المكان المجال 

 .االنتاج الكالمي
السیاسي في اطار خطابھ باستعمال بعض  یتحّقق دخول المخاِطب

، باإلضافة )ضمائر الشخص، الصفات، وضمائر الملكیة (الكلمات النحویة 
) أنا(إلى توظیف بعض اللواحق الكالمیة المطابقة للشخصیة الخطابیة 

فیمكن مالحظة بعض الضوابط في الخطاب السیاسي مثل العودة  ،)نحن(و
التي ینطق بھا السیاسیون بھدف " لینایجب ع"الى المعاییر التضمینیة ل

  " ...أرغب" أو ،"أرید" تشجیع الجماھیر وكذا توظیف صیغة 
، فإن كان )نحن(یستعمل المخاِطب السیاسي أغلب الخطابات صیغة 

، "بنفنست"في حال الخطاب بمنفھوم ) نحن(و) أنا(من الممكن أن تتطابق 
مع ) نحن(مكن أن یتطابق ال ی: "تعتقد عكس ذلك إذ تقول" اركیوني"فإّن 

) نحن(بینما یندر توظیف .)12("الجمع إّال في حاالت شاذة ونادرة ) أنا(
بمعنى ) نحن(ویتوّقف علىارادة المتكلم كما یصعب استعمال ) أنا(بمعنى 

في حاالت ممّیزة أین یستلزم األمر من المتكلم اسناد األوضاع إلى ) أنا(
من الصعوبة بمكان أن نحّدد مدى "لصدد في ھذا ا" بیار أّشار"ذاتھ، یقول 

المستعمل في ) نحن(التطابق بین الضمیر المجھول والضمیر الشخصي
  .)13(" "الممارسة الشفویة

بنا القصدیة التواصلیة إذن الى البحث عن متضمنات الخطاب التي  تؤدي
تحّركھ، أي أّن ھناك و التّتضح إّال بالكشف عن القوانین التي تمّیز الخطاب

وانینا تدخل في توظیف المعنى الضمني ألّن المخاِطب السیاسي ال یلجأ الى ق
األقوال الصریحة للتلّفظ بھا بل یسعى الى توجیھ المخاَطب الى التفكیر في الشیئ 
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ال یمكن التأكد من ، والضمنيو الظاھري:فللخطاب جانبان، غیر المصّرح بھ
المحذوف الذي یكون كبیرا، مطابقة أحدھما لآلخر ذلك نظرا لحجم المضمر أو 

وفي ھذه الحالة فإّن اإلرسالیة الناتجة عن كّل ذلك ال تعبرِّ إّال عن جزء صغیر 
  .)14("من التواصل الكّلي

وحّتى یحّقق الخطاب السیاسي فعالیتھ یعتمد المخاِطب عناصر تجعلھ  
، بدوره ما على المتلقي إّال ادراك مآل أقوالھ دون االفصاحو یتوجھ الى التلمیح

وما تحملھ الكلمات من  وإن تساءلنا في أغلب األحیان عن مقاصد المتكلم،
، فلیس )14(فذلك ألّن القدرة التواصلیة لإلنسان في جزءھا األكبر ضمنیة، دالالت

  .كّل ما یتلّفظ بھ المخاِطب السیاسي واضحا بصفة جلیة
 مسبقةیتبلور ما ھو غیر واضح في الخطاب في مقوالت االفتراضات ال

présupposition واألقوال المضمرة Sous-entendus  التي ترتكز على
فإن كان المتلقي ال یستطیع أن یكشف عن معارف ، التأویل بالدرجة األولى

فإّن جزءا كبیرا من تلك المعارف ، المخاِطب إّال ما یّتضح على لسان ھذا األخیر
مما یجعلھ ، على تفكیره مؤثر بالتالي یبقى غیر، ویبقى مجھوال لدى المتلقي

  . ومكتفیا بما یصّرح بھ المتكلم غیر باحث عن المفاھیم الخفیة،
فالعدید من التالعبات التداولیة تقول أّن الجمل بداللتھا الموضوعة عن 
طریق علم الداللة تستعمل غالبا الیصال المعلومات الصریحة في الداللة 

فذلك " لدي الكثیر من األعمال غدا" :یجیب محمد بقولھو عمر محمدا الى السنیمافإذا دعا  الجانبیة،
إذن ظاھرة االفتراض  لدعوتھ، رفضایجعل عمر یستنتج أّن ھذه االجابة تتضّمن 

لكّنھا تتمّیز بكونھا غیر مفصولة عن القیم و المسبق تماثل التضمین التحادثي
  .للجملالداللیة 

عشرین موضوع نقاشات لقد كانت ظاھرة االفتراض المسبق أثناء القرن ال
فالسفة اللغة أكثر ما كانت علیھ عند اللسانیین ألّنھا ترتبط باشكاالت منطقیة 

 )15("جون سرفوني"ل" ملك فرنسا أصلع" المثال الشھیر  إلى اإلحالةیمكننا و ھاّمة
  ".ملك فرنسا" وھو المثال الذي یفترض وجود شخص یمكن أن ترجع الیھ العبارة 

اللسانیین فإن ظاھرة االفتراض لیست مقتصرة  فعكس محاوالت بعض
ففي غالب األحیان یستوجب علینا االستعانة ، على اعتبارات داللیة فقط

قد بّین " دیكرو"أّن  إلى إضافة، باالستنتاجات السیاقیة لفھم افتراضات ملفوظ ما
أّن افتراض المعلومات في الملفوظات بدل من وضعھا بشكل صریح یمكن أن 

  .ا بالغیا أو خطابیا كامالیلعب دور
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فنقول ، نتساءل في كثیر من األحیان عن الفائدة االستراتیجیة لالفتراض
فمن جھة : ذاك من جھتینو بأّن الحیلة اللغویة ھي التي تضع المتلقي في حیرة

یستدعي فّك اإلفراض نوعا من الوقت ألّنھ یجب أن یستخلص من أعماق 
وھو ما یّشل اجابة المتلقي  الستدالل الجّید،الملفوظ واعادة تشكیلھ عن طریق ا

أّن لالفتراض وظیفة تداولیة تتمّثل في جعل " دیكرو"ومن جھة أخرى یبّین 
  . المخاَطب في اطار حجاجي ال یسعھ إّال تقّبلھ

بالفلسفة أكثر من و یمكننا القول أّن التداولیة التي ارتبطت باللسانیات
المفاھیم التي لم تتضح معالمھا ال قبل و صرالعلوم األخرى تحمل شبكة من العنا

إّنھا عناصر تساھم بعالقاتھا  ال في المنظور السوسوري،و "سوسور"
والتحلیل التداولي لھذه الخطابات لم ینشأ . المتشابكة في جعل الخطاب منسجما

ولكن ھو خطوة مالزمة لتطور المنھج البنوي الذي تحّدث عنھ ، من عدم
  ".سوسور"

ولكن یستدعي ، ّنص قابال للتحلیل على المستوى اللغوي فقطلم یعد ال
ال تنفصل عن و تحلیلھ العنایة بالعناصر غیر اللغویة التي تعطیھ أبعادا متعّددة

 ال تؤثر الحالة غیر لغویة من الخارج كقّوة آلیة": "تودروف"یقول ، القول ذاتھ
  .)16("الداللیة  لكّنھا تقحم في القول على أّنھا وحدة أساسیة في البنیةو

من العناصر التي شّكلت المحور التداولي نجد الضمائر التي تجّسد و
وتحدیدھا یستدعي  ،)الغائبةو الحاضرة منھا(المتخاِطبة / الشخصیات المتحدثة 

، تحدید الدورالذي یؤدیھ المتخاطبون والمقام التواصلي الذي یتواجدون فیھ
ات الذاتیة في العملیة التلّفظیة دون ال یمكن احصاء الوحد": "اركیوني"تقول 

المعّرفة " الضمائر"أو " المبھمات"النظر إلى الوحدات اللغویة التي ندعوھا ب
وكذلك ، )17("مجموعة من الكلمات التي یختلف معناھا باختالف المقام"مؤقتا ب

فإّن فإذا ٌأِخذ التواصل بمفھوم التأثیر . األفعال الكالمیة التي ال تنفصل عن األقوال
المراحل التي تبلور انتقال القول من المخاِطب الى المخاَطب ھو ما یدعى بالفعل 

  .بكتاب كامل" أوستین"وألھمیتھ خّصھ ، الكالمي
أما متضمنات الخطاب فقد جعلتنا نبحث في سطح القول وفي أعماقھ أو ما 

ولة فالقول المضمر یحتوي كّل األخبار القابلة ألن تكون محم، یعرف بالتأویل
وعلى حدس المخاَطب الذي  فھي تقوم على قصدیة المتكلم،، بواسطة الخطاب

یلجأ الى الحسابات التأویلیة لفّك رموزھا، واللجوء الى توظیف األقوال المضمرة 
وقد ، خاصة في السیاسة قد یرجع الى أسباب كثیرة تمنع المخاِطب من التصریح

الضمني یكون في أغلب تكون محّددة في مقام التواصل، واالستعانة ب
  .األحیان بھدف تمریر الخطاب الى المتلقي كحیلة لبلوغ الغایات المنشودة
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وال یمكن ألي خطاب االستغناء عن االفتراض المسبق، فھو یعتبر 
": اركیوني"األساس الذي ترتكز علیھ في تماسكھ العضوي، حیث قول 

مكنھا أن تكون یجب أخذ الحذر عند زعم أّن المحتویات المفترضة ال ی"
، ذاك أّن الترابط الذي یقوم على االفتراضات )18("أساسا للترابط التخاطبي

  .یخضع لقیود صارمة مقارنة بذلك الذي یرتكز على المحتویات المثبتة
تبدو العالقة القائمة بین كّل ھذه العناصر واضحة إذ أّن االفتراضات 

بیعة خفّیة، تقول المسبقة مسّجلة وموجودة في اللغة، وتكون ذات ط
سوف نعتبر اإلفتراض المسبق كّل المعلومات :"في ھذا الصدد" اركیوني"

غیر المصّرح بھا، والتي تنقلھا بنیة الملفوظ الذي یسّجل في اطاره مھما 
  .)19("تكن خصوصیة االطار التلّفظي

مثلما یمكنھا أن  –إّن ھذه المواضیع التي تمّیز الخطاب السیاسي 
تبّین أّن ما یضع العالقة بین اللغة والعالم لیست  -آخر تمّیز أي خطاب

الجملة ولكن الخطاب، وال یتّم في ھذه العالقة اثبات األفعال دائما، إّنما یتّم 
، والرسالة یمكنھا أن تؤدي أكثر من اإلشكالیاتالمواقف وصیاغة  إظھار

ظائفھا من وظیفة عدا تلك التي تعني االحالة الى العالم فقط، بحیث تتعّدد و
  ....التعبیریة، إلى التوجیھیة 

فالتداولیة وإن تشّعبت في عناصرھا لیست مفصولة عن حركیة 
واالجتماعیة والتي  اإلنسانیةالتفكیر المعاصر الذي أصاب مجموع العلوم 

  .تبدو أّنھا تشّكل الھدف األساسي لنظریة التواصل
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إن كتابة السیرة الذاتیة ھي في المقام األول ممارسة فردیة واجتماعیة 

فیما یلي حوار مع أحد الدارسین المثابرین للكتابات . الكّتاب غیر مقصورة على
  .الحمیمیة

المختص حّجة في   philippe Lejeuneلقد أصبح فیلیب لوجون 
في صلب أسرة  1938ولد في . السیرة الذاتیة وجمیع أشكال الكتابة الحمیمیة

 rueمن الجامعیین وھو من خریجي المدرسة العلیا الموجودة في شارع أولم 
d’Ulm  و حامل للدكتوراه وعضو في المعھد الجامعي لفرنسا، وھو أستاذ

وقد كان في . معترف بعلمھ وكثیرا ما تأتیھ الدعوات من جمیع أصقاع العالم
ولكنھ . مقدوره االكتفاء بشھرتھ بجعلھ الكتابة الحمیمیة مجاال للبحث كغیره

 من خالل الجمعیة من أجل فّضل االنصیاع لدّوار الكالم الذاتي بأن أصبح مناضال
وتراث السیرة  L’association pour l’autobiographieالسیرة الذاتیة

إن المغمورین ممن یكتبون الیوم یستثیرون دون ریب اھتمامھ، بید . 2الذاتیة
في الملف الذي . عن الماضي Témoignagesأنھم یھمونھ أكثر من الشھادات 

ول الیومیات الحمیمیة في أفریل ح Magazine littéraireنشرتھ محلة 
ومن ھذه . ، یوجد مقال لھ ختمھ بدعوة للشھادة عن كتابة الیومیات1988

واتسع البحث Cher cahier" كراسي العزیز" المدونة، تمخض كتاب سماه 
التي وضعت  Ambérieu en Bugeyوامتد بفضل الجمعیة وبلدیة أمبریو بوقي 

جامعي الذي اختار عدم مغادرتھ جامعتھ وھكذا أصبح ال. مكاتبھا تحت تصرفھ

                                                
  .23ـ 20، ص2002،4،9، العددMagazine Littéraireمجلة  - 1
  .بوقي -أمبريو.1500بونير _ شارع أميدي10: عنوان الجمعية- 2
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اعة فضولیا وكیال ال یكل وجمَّ démarcheurكذلك  Villetaneuseبفیالتانوز 
  .ن في بقاع العالملالعترافات التي تدّو

أال یزال موضوعكم ھو نفسھ لم یتغیر؟ لقد اقترحتم عدة . ـ أنتم تشتغلون منذ ثالثین سنة حول كتابة األنا
  ...لسیرة الذاتیةتحدیدات ممكنة ل

في البدایة، كنت أحلل نوعا أدبیا، وكنت أركز على األدب الرفیع وعلى * 
ال : لم أعدل عن ھذا أننياآلثار الكالسیكیة، وھو أمر مشروع تماما والحال 

مع مرور السنین، أدركت ـ . یوجد ما ھو أجمل من اآلثار الجمیلة أو التحف
ة الذاتیة لیست نوعا أدبیا إال على نحو وكان ذلك اكتشافا متأخراـ بأن السیر

فكتابة السیرة الذاتیة ھي أوال ممارسة فردیة واجتماعیة غیر مقصورة . ثانوي
فكل . فلیس من العدل االقتصار على دراسة سیر ذاتیة أدبیة. على الكّتاب

نصوص السیر الذاتیة الفتة لالنتباه، وھكذا اتسع اھتمامي بحیث أصبح یعني بما 
  .لناس جمیعایكتبھ ا

كنت واحدا من ھؤالء الناس وسأذھب إلى القول، في شكل طرفة بأني  
بكتابة السیرة  ُأعنى فالسبب الذي جعلني. جامعي مختص في الجامعةبلست 

الذاتیة ھو سبب شخصي في المقام األول، إنھا ممارسة أقبلت علیھا منذ سن 
موضوع الدراسة  وكان علي أن أقضي بعض الوقت حتى أدرك بأن. المراھقة

وھكذا قمت بما یشبھ اللّف، عن . مكن أن یقترناُیالجامعیة والممارسة الشخصیة 
طریق األدب، لكي أقوم في الرحلة التالیة بإعادة إدماج األدب في منظور 

وھذا التوسیع قد أدى بي، ال إلى التخلي، بما أنني أواصل . انتروبولوجي أوسع
لكتاب الكبار، بل إلى ضم دراسة كتابات إلى غایة الیوم االشتغال على ا

ھناك نوع آخر من التوسیع یتمثل في . األشخاص العادیین إلى دراسة األدب
. االنتقال من السیرة الذاتیة إلى الیومیات، التي ھي نوع مجاور لكنھ متمیز

فالسیرة الذاتیة أقل انتشارا من الیومیات، فھناك في فرنسا ما یقارب ثالثة 
بید أننا نعرف السیر الذاتیة . األشخاص الذین یمارسون الیومیاتمالیین من 
إن .ي حین أن الیومیات المخطوطة والخاصة تفلت من القراءةفالمنشورة 

یومیات الكّتاب المنشورة مفیدة للغایة ولكنھا لیست ممثلة لھذه الممارسة 
  .الجمة
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من : إذن ھناك توسیع لما یكتبھ الناس البسطاء وتوسیع لألنواع 
فتصویر : السیرة الذاتیة إلى الیومیات الشخصیة وكذلك توسیع لألوعیة المختلفة

الذات ال یحصل فقط في الكتابة أو القیام بحصیلة حول ذواتنا، ھناك وسائط 
فقد اھتممت بمشكل تصویر الذات في الرسم .أخرى غیر الورق أو الكتابة

وقد نشرت دراسة صغیرة . ثم بمشكل السینما autoportrait يوالتصویر الذات
كما . بأمبریو بوقي 1999في "السیرة الذاتیة والسینما " وشاركت في لقاء حول

عنیت، وإن بشكل سریع، بالسیرة الذاتیة في األشرطة المرسومة، وھي نوع في 
وحدیثا جدا، وبقصد العودة إلى اللغة المكتوبة، ولكن مع . أوج االنتشار حالیا

إذن حصل . ا بالیومیات على مواقع األنترناتوسیط مختلف، أصبحت مولع
التوسیع صوب اتجاھات مختلفة، وعدلت عن الدراسة األدبیة الصرف للنوع من 

. نظر أعم، لست أدري ما إذا كان یجب أن أقول أنتروبولوجیا ةھأجل تبني وج
لي، وھذا منذ عشرین سنة، المؤرخین و مفي كل األحوال، عاشرت أحیانا في ع

  . تماع و علماء األنتروبولوجیا أكثر من معاشرتي األدباءعلماء االج

  .ـ عندما تتحدثون عن المنظور األنتروبولوجي، ھذا ال یعني بأن ممارسة السیرة الذاتیة ال یؤرخ لھا

تماما، بما أن إحدى أفكاري التي وجھ إلّي نقد بصددھا ھي أن السیرة  *
أساسیة  vocationست وجھة الذاتیة لم یكتب لھا الوجود دائما، وبأنھا لی

" السیرة الذاتیة في فرنسا " استخدمت في كتابي األول الذي عنوانھ . لإلنسانیة
l’autobiographie en France إن . عبارات استفزازیة أثارت ردات فعل

تاریخ السیرة الذاتیة، كما كنت أتصوره، بدأ بأوربا لیس إال في النصف الثاني 
. اتخذت عند جان جاك روسو صورة األب المؤسسمن القرن الثامن عشر، و

ن ھذه الطریقة المتحیزة في إ. خوكنت أعتقد أن ما سبقھ ھو بمثابة ما قبل تاری
  !  النظر إلى األمور قد صدمت بعض العقول التي ھي أكثر درایة من عقلي

تابات عن خاصة تحلیلكم في الكتاب الذي أفرده للك gusdorf georgesـ لقد أنتقد جورج قوسدرف 
  . Ecritures du moiالذات 

إن قراءة مقالھ المنشور . أصر على القول بأني معجب أیما إعجاب بھ *
 conditions et limites deشروط وتخوم السیرة الذاتیة : 1956في 

l’autobiographie  ھي أحد الدواعي التي جعلتني أعمل النظر في السیرة



 

252 
 

وذكاء جورج قوسدرف، ویبدو أنھ ال إني أحترم جدا صورة وعلم . الذاتیة
نظر مختلفة إزاء  ةبوجھ عام، یمكن القول بأن لنا وج. یبادلني ھذا الشعور

، یرتقي بأصل 1990الضخم المتكون من جزأین الصادر في  ھفي كتاب. التاریخ
السیرة الذاتیة إلى الكتاب المقدس وآدم وحواء، األمر الذي یبدو لي وھما، أي 

فالتاریخ وفق . و إلى االعتقاد بأن كل شيء قد وجد على الدوامالوھم الذي یدع
 ھففي كتاب. ھذا التصور إنما ھو اكتمال لھذه األصول وفي نفس الوقت تدھور

ن لي في ھذه المسألة إ. ھذا، یقضي وقتھ كلھ في نقد تدھور األزمنة الحدیثة
م، وبأن أشیاء أعتقد أن كل األشیاء لم توجد على الدوا. وجھات نظر أكثر لیونة

كتب لھا الوجود ومن جھة أخرى، فإن األنواع األدبیة كما األشخاص، تبتدع 
لقد سعیت إلى محاربة ھذه النزعة، غیر أنھ من المحتمل أن أكون قد . أساطیرھا

استسلمت بدوري لھا من خالل رغبتي في رّد العدید من أشیاء حداثتنا إلى 
ة الذاتیة قد أصبحت ظاھرة اجتماعیة یبقى أن غریزة السیر.  rousseauروسو 

وقد أصبحت كذلك تدریجیا إثر . ھامة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر
إن : التقالید الفلسفیة واألخالقیة آتیة من العھود القدیمة. العدید من التطورات

محاسبة الضمیر التي دعا إلیھا فیتاغورس وبعد ذلك الرواقیون استعادتھا 
من جھة أخرى ،ھناك . إن ھذا التقلید المسیحي أمر بدیھي للغایة. المسیحیة

بروز أدب الفرد في نھایة العصر الوسیط، الذي وإن لم یكن حمیمیا، إال أنھ قد 
ال شيء خرج من . جعل كل ما حدث في نھایة القرن الثامن عشر أمرا ممكنا

وھو البحث الذي  سأتناول مثاال آخر،. العدم، بید أن تحوال عمیقا قد حصل آنذاك
توجد قبل النھضة؟ كانت  ْمأجریھ اآلن حول أصل ومنشأ الیومیات الشخصیة َل

ھناك كتابات الحساب وحولیات األحداث العامة، فظاھرة الكتابة یوما بعد یوم 
كانت موجودة، ولكن ما لم یكن موجودا ھو فكرة جعل ھذه التقنیة في خدمة 

لقد أمكن للیومیات البروز : باشرة بالدینفھذا األمر لم یكن لھ صلة م. الفرد
تحول العالقة بالوقت المرتبط : بسبب تّحولین حاسمین للمجتمعات الغربیة

وانتشار الورق الذي لم ) بدایة القرن الرابع عشر(بابتكار الساعة المیكانیكیة 
یحل محل القضیم المجعول للكتابات العمومیة والرسمیة فحسب، بل لوحات 

اختفت اللوحات في . رة العابرة التي كانت تسخر للكتابات الخاصةالشمع الصغی
 Ignaceإن الیومیات الروحیة التي ابتكرتھا إینیاس دي لیوال . 1500حوالي 

de loyola الیوم، نحن . والیسوعیون، لیست سوى نتیجة لھذا التحول الجم
لیومیات نشاھد تحوالت جدیدة، وھذا أحد األسباب التي جعلتني أدرس بحماس ا

فھذا الوسیط الجدید قد غیر بعض شروط إنتاج نصوص السیرة . على األنترنات
  .إن شعاري ودیني ھو النسبیة والتطور. الذاتیة ومن ثم ولـّد أشكاال جدیدة
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ـ في توسیعكم ھذا الذي تصفونھ لمجال نشاطكم، ھل تضعون بشكل مبرم النصوص المبلورة من أجل غایة أدبیة وإرادة  ـ
  غ ونصوص جمیع نكرات األمس والیوم على صعید واحد؟ ھل یجب أو ال یجب إعادة إدراج االختالف والحكم الجمالي؟ التبلی

بأنھ یستحیل معرفة أین ؟ أرى لماذا ال نضع أوال الكل على نفس الصعید *
من جھة أخرى، عندما نتحدث عن األدب، كثیرا ما . أین یبدأ وأین ینتھي األدب
فالنقاشات حول ھذه القضایا . الحال وتقدیر النوعیة یحصل التخلیط بین وصف

نقصد باألدب الرغبة في بناء . یعتریھا الغموض الالنھائي وغیر المجدي
حدث تأثیرا في شخص آخر ــ وھذا ما یسمى عادة بالفن، الذي ال أكن موضوع ُی

ع إذا تعلق األمر ببناء الموضو. لھ كل االحترام فحسب، بل الذي یستھویني كثیرا
األجمل واألنجع واألدق ما أمكن، فمن البدیھي أن السیرة الذاتیة لھا صلة 

إن ما یدھشني ھو أن السیرة األدبیة ظلت في كثیر من األحیان، إلى . باألدب
فال نجد عند كتاب . غایة القرن العشرین، مستھجنة من قبل أناس یحبذون األدب

سوى صرخة  Mallarmé يوماالرم  Brunetière رمختلفین أمثال برونو تیا
الیوم أیضا ال . بالتحقیق يیصفھا بالثرثرة وماالرم كان رفبرونو تیا. واحدة

مقصاة من األدب من لدن بعض المفكرین المتحذلقین الذین یرون بأنھ یتعذر 
تغیرت األمور . لحسن الحظ. إنتاج خطاب واقعي وخطاب جمالي في اآلن نفسھ

على األقل لدى ، بحت السیرة الذاتیة شیئا فشیئاخالل القرن العشرین، إذ أص
بعض الكتـّاب، ممارسة طلیعیة ومجاال فیھ أشیاء جدیدة یجب أن تكتشف 

 Michelسأضرب عن ذلك مثال میشال لیریس . وأشكال جدیدة یجب أن تبتدع
Leiris  . فالموقف الذي تبناه فيl’age d’homme  وla règle du jeu 

بحث على طریقة جان جاك روسو المضرب لألمثال، فھو یرید أن یصالح بین 
والعمل الشعري على  ةوتضحیة وھبة من النفس للحقیقة األنتروبولوجی

إن ھذا العمل لیس من قبیل الخیال أو التخییل، فھو ال یھدم مشروع . الكلمات
حقیقة والجمال، ھذا الدفع المزدوج، ال. الحقیقة، بل یصاحبھ لكي یكتمل وینجز

بالنسبة لھم، إن بلوغ الحقیقة یمر عبر ابتداع أشكال . نلفیھ عند الكتـّاب اآلخرین
إنھم ینتشلون السیرة الذاتیة من أشكال السرد التقلیدیة والمحاجة من . جدیدة

 georges Perec وھذه حال جورج بیریك. أجل االنتصار لالشتغال على اللغة
لقد ابتكروا آلیات للغة . على سبیل المثال Claude Mauriacوكلود مریاك 
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بسیطة في الظاھر لم یفكر فیھا أحد أبدا، والتي تحدث في القراء آثارا قویة جدا، 
في نصوص السیرة الذاتیة لجورج بیریك، ال توجد . مع البقاء في مجال الحقیقة

ذا أیضا وھ. أدنى رغبة في الخیال، بل توجد رغبة االلتصاق الجم بالواقع المریر
نجده عند كلود موریاك الذي یشتغل انطالقا من نص یومیاتھ الخاصة للقبض 

إن تجریبھ یحترم جدا الروح التاریخیة . على ما ال یقبض،أي جوھر الزمن
إن من مساوئ . وھناك مثاالن لعمل فني یجري خارج مجال الخیال. للحقیقة

ال، وأن كل شكل من أشكال عصرنا االعتقاد بأنھ ال وجود للفن إال في مجال الخی
  . الفن خیال

ـ تعثرون من جدید على تحدید لألدبي بوصفھ ما یسمح بفھم الكائنات البشریة وعصرھم فھما جیدا عبر العمل  ـ
  .الشكلي

نحن نفكر باألشكال التي تعلمناھا والتي نعمل . أجل، إن ھذا أمر بدیھي *
قیقة جدیدة إال من خالل نحن نكرر و ال یمكننا العثور على ح. على تحیینھا

بید إن لألدب نجاحاتھ وإخفاقاتھ وتوجد في صلب نصوص . ابتداع أشكال جدیدة
فللسیرة الذاتیة موارد أخرى . السیرة الذاتیة قوة لیست بقوة أدبیة فحسب

أرید أن أضیف تدقیقا . وبخاصة لغة الشھادة وقوة التزام الشخص الذي یتحدث
فھو لیس : 1975بما لم أشدد علیھ كثیرا في ر. حول میثاق السیرة الذاتیة
فالسیرة الذاتیة لیست نصا تاریخیا .  relationnelمرجعیا فحسب بل عالئقي 

فحسب حیث یلتزم المؤلف بقول الحقیقة، على خالف الخیال حیث ال یلتزم 
بل یقترح على القارئ التظاھر بالتصدیق ویجره إلى تقاسم . المؤلف بأي شيء

إن السیرة الذاتیة، على خالف الخیال، ولكن أیضا على . باھرة لعبة لذیذة أو
المؤلف یطلب من القارئ شیئا ما : نص عالئقي biographieخالف السیرة 

  . ویقترح علیھ شیئا ما

ـ أكثر مما ھو علیھ في الخیال؟   ـ

المؤلف یطلب من القارئ أن یحبھ . أجل، ھناك شيء خاص جدا* 
إن خطاب السیرة الذاتیة یستلزم طلب . یذھب إلیھ بوصفھ إنسانا و یشاطره فیما

فكاتب الخیال یطلب من القارئ ما إذا . االعتراف، و ھذا لیس حال خطاب الخیال
فاإلنسان الذي یكتب عن حیاتھ والذي یعرضھا علیكم، . كان خیالھ طیبا وناجحا

ھ یطلب منكم االعتراف والتبرئة والقبول الذي ال یتعلق بنصھ فحسب بل بشخص
القارئ إنما ھو موضوع طلب حب أو ھو في موضع مجلس القضاء، . وحیاتھ
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السیما وأنھ قد یحصل أن تتطلب السیرة . األمر الذي قد یبعث على اإلزعاج
فروسو، في استھالل .الذاتیة ــ وھذا أمر أكثر إزعاجا ــ أو توحي بالتكافؤ

بما قام بھ  یتحدى قارئھ بأن طلب منھ أن یقوم confessionsاعترافاتھ 
یرة، بید أنھا لن تصبح أبدا اوھذا من األسباب التي تجعل السیرة الذاتیة مغ.ھو

السیرة . شعبیة، فالناس لیسو جمیعا مستعدین لقبول حتى فرضیة ھذا التكافؤ
وھذا سقناه . الذاتیة معدیة والعدید من القراء یحترزون من مثل ھذا التھدید

وحتى إن كان النص . بخطاب السیرة الذاتیةلنقول بأن ھناك دینامیكیة خاصة 
خالیا من اإلتحاف فإن قوة تبلیغ السیرة الذاتیة من قبل شخص یحسن الحدیث 

كما أن قارئ السیرة الذاتیة ھو شخص . عن حیاتھ یمكنھ إحداث تأثیرات قویة
إذن إنھ من الصعب . یبحث عن الصلة وسحر الدخول في وجود شخص آخر

  .رة الذاتیة بمعاییر شكلیة أو أكادیمیةتقویم قوة نصوص السی

ـ حقا ال یمكن رّد األدبي إلى المدرسي أو األكادیمي ولكن حین تشیرون إلى شخص یحسن الحدیث عن حیاتھ حتى . ـ
  .عبر تراكیب غیر سلیمة، فأنتم تضعون تراتبیة باسم نجاعة النصوص

: ین نقرأأنا ال أرغب في وضع تراتبیة، أنا أسعى إلى فھم ما یجري ح *
یمكنھ أن یقبل على . فقارئ السیرة الذاتیة حساس وھش حیال عدد من األشیاء

ما یتوافق مع تجربتھ الخاصة لیس إال أو أن یعتریھ الفضول لمعرفة حیوات 
یمكنھ أن یمارس أیضا قراءة من الدرجة . أخرى مختلفة عن حیاتھ) جمع حیاة(

سھ بناء جزء من النص بني جزئیا الثانیة، أي نوعا من االستماع یعید فیھ بنف
إن ھذه المشاركة وھذا االنخراط وھذه . فیما ھو معروض ظاھریا للقراءة

  . الفسحة تضعھ في موضع مغایر لوضع قارئ الخیال

ـ أنتم تضعون تعارضا بین نص السیرة الذاتیة والنص الخیالي، غیر أن كتابا أمثال بنیمین كونستان  ـ
benjamin constant ـندال أو سـتStendhal اعتماد جمیع التدرجات التي تفضي إلى  اقد حاولو
  .االنتقال من السیرة الذاتیة إلى الخیال

إنھا تسمح بھد ذلك بحصر . التقابالت ضروریة للبناء. بطبیعة الحال* 
الحاالت الوسیطة المتداخلة والغامضة وفي أحیان كثیرة األكثر متعة في خضم 
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ور الشخص الواحد أن یختار على غرار كونستان أجل، إنھ في مقد. تعقدھا
التعبیر بكثیر من القسوة الحمیمیة في یومیاتھ السریة ویمارس جمیع األشكال 

إننا نمتلك منذ زمن غیر بعید جمیع .  Adolpheالوسیطة إلى غایة خیال أدولف 
إنھا تمثل ما أسمیتھ، بصدد جدید، بفضاء السیرة . ألوان نصوص كونستان

لقد سّخر كونستان وستندال وجید ھذه اإلمكانیة أي إمكانیة التنویع . الذاتیة
وإجراء التجارب الذاتیة وتطویر األوضاع الممكنة، ودفعھا إلى المدى األقصى 
صوب ھذا االتجاه أو ذاك دون التقید بخطاب الحقیقة، بل بإدماجھا كصور في 

مسافة، فال یطلب من  إن ھذه المنطقة من التجریب تستلزم. فضاء تصّور للّذات
إننا ننأى ھاھنا عن سذاجة السیرة الذاتیة . القارئ تصدیق كل ما ھو محكي

: بكلمة عامة doubrovskyوھذا ما سماه دوبروفسكي . لنقترح علیھ ألعابا
إن ھذه الكلمة التي وضعھا بمعنى محدد ودقیق . autofictionالخیال الذاتي 

دت فیما بعد بمعنى أكثر غموضا قد استعی 1977في  filsبصدد روایتھ 
وعمومیة من قبل جمیع المؤلفین الذین یستقصون حالیا بانتشاء وألمعیة ھذا 

كان معجم األدب بحاجة إلى كلمة وھاھو دوبروفسكي .  /entre-deuxالتوسط 
ال أحد اعتمد حرفیا تحدیده وأصبحت الكلمة الیوم تعني الفضاء . قد زوده بھا

لذاتیة التي ال تفصح عن اسمھا والخیال الذي ال یرید الموجود بین السیرة ا
إن كلمة السیرة الذاتیة تخیف المؤلفین وكأنھ یقال لھم أنتم . االنفصال عن مؤلفھ

، التي ھي  Christine angotوھكذا عرضت كریستین أنقوا . لستم بفنانین
فكرة كاتبة مجیدة، بشكل مباشر حیاتھا في كتبھا األخیرة ولكنھا تحتج ضد ال

 ... القائلة بأنھا تكتب سیرا ذاتیة أو شھادة

ـ لقد أنشأتم الجمعیة من أجل السیرة الذاتیة ما ھو دور ھذه الجمعیة وإلى أي مدى یمكنھا أن تـنجد . ـ
  الدراسات األدبیة؟ 

عن تطویري بالنسبة لعقد السیرة الذاتیة وعن  سألتموني* 
حث كالسیكي ظل خالل خمس عشرة سنة تصرفت كبا. موضوع دراستي

منذ الثمانینیات، أدركت بأنھ علي أن أتدخل وال . بعیدا عن موضوع بحثھ
أكتفي بدور المالحظ، بل یجب علي أن أكون فاعال ومساھما أكثر التزاما 

لقد توسمت لدى العدید من األشخاص . في الحیاة الثقافیة واالجتماعیة
ة الیومیات قلقا حیال بقاء الذین یكتبون السیر الذاتیة أو یواظبون على كتاب

فاإلنسان یكتب حیاتھ أو عن حیاتھ ثم یتساءل عما . واستمرار نصوصھم
ستصیر إلیھ كتاباتھ نعد موتھ، السیما وأنھ تحدوه رغبة، وھذا دون 
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ثمة عجز من . قارئان التفكیر حتى في النشر، في أن یكون لھ قارئ أو
ك زعم بأن المعیش قد ھنا. حیث التواصل في المجتمع الفرنسي الحالي

إنھ معیش صقلتھ وسائل اإلعالم وھو جاھز لالستھالك، بید : أصبح موضة
. أن الناس ال یتخاطبون في المترو وأنت ال تعرف جارك الذي یسكن قبالتك

فالعدید من نصوص السیرة الذاتیة تظل دون قراء، وستختفي بمعیة 
إذن ألعراض  أسست. مؤلفیھا وستفتقد بعد ذلك من أجل فھم عصرنا

من " بمعیة مجموعة من األصدقاء جمعیة 1992اجتماعیة وعلمیة في 
التي تقترح جمع وقراءة وصیانة جمیع كتابات السیرة " أجل السیرة الذاتیة

. الذاتیة غیر المنشورة المتعلقة بالحاضر والماضي التي یراد تسلیمھا لھا
أمبریوـ بوقي  وقد أقنعنا بلدیة معینة بحصافة مشروعنا، وھي بلدیة

القریبة من مدینة لیون ، وقد تكرمت بجعل جزء  l’Ainالواقعة في أین 
) عبارة عن مكتبة سمعیة بصریة( Médiathèque كبیر من میدیاتیك

وفي ظرف . إننا نكون بھا أرشیف السیرة الذاتیة. المدینة تحت تصرفنا
. نص و حكایات ویومیات ومراسالت 1200عشر سنوات جمعنا أكثر من

والنص قد یقصد قصة ذات عشر صفحات أو یومیات تتكون من عشرین 
ھذه النصوص قد قرئت كلھا وعلق علیھا وتم وصفھا وفھرسھا ... كراسة

مجانا وھي في متناول القراء " قراء الحیاة " من قبل مجموعات من 
بما في ذلك الباحثین في األدب وعلوم اللسان ـ إذن ھذا  –الباحثین 

لدینا . للتفكیر والكتابة، وقراءة السیر الذاتیة والیومیاتموضوع جدید 
مجموعات للتفكیر والكتابة، ولقاءات في نھایة األسبوع، كما ننظم معارض 

) ذنب روسو(  la faute à Rousseau لدینا مجلة سمیناھا بالطبع. الخ
 La Pléàdeإن األدب لیس مقصورا على الكتاب الذین نشرت أعمالھم في

وضع اآلالف من الناس الذین یمارسون الكتابة والذین یرغبون  ، فھو من
تقتصر فقط  الریاضة ال. في تبادل أفكارھم وقراءة بعضھم للبعض اآلخر

إنھا ممارسة جماھیریة وأرى بأن األدب . على نھائیات األلعاب األولمبیة
  .للقراءة والكتابة amicaleنحن إذن جمعیة السیرة الذاتیة الودادیة . كذلك
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 : من بین أعمال فیلب لوجون 
_ L’autobiographie en France, Edition Armand Colin, 
Paris, 1971. 
_ Le pacte autobiographique, Edition du seuil, Paris. 
_ Le moi des demoiselles, enquête sur le journal de jeune 
fille, Le seuil, Paris, 1993…  
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  األستاذة جوھر خاتر

  تیزي وزوجامعة                                                                                  
  

واّلسر فى مؤلفاتھما  عن أصولھما المشتركة وكذا عن موضوعات المستیحل عن لقائھما األول،

حوار  في )...Hèlène Cixous(وس ــــــــوھیلین سكس)  Jacques Derrida(تحدث جاك دریدا ی

  .عاما ج صداقة فكریة عمرھا أربعونحول موضوعات متفرقة یتوِِ

  

Aliette Armel 

  

داقة إن العالقة التي تربط مند أربعین عاما بین جاك دریدا وھیلین سكسوس ھي مثل فرید لص

التي تغّذیھ بدورھا والنسجام فكري ینّسقھ كل منھما بشكل مختلف   أدبیة ولتبادل فكري یثري النصوص

حیث "  وكالھما یسكن ذلك المكان الخاص باللغة. ةفي إنتاجھ الفلسفي لدى األول واألدبي لدى الثانی

   "یمكن للطرفین أن یتعایشا مع ما بداخلھما وما بینھما ومع تبادلھما

وجاك دریدا في  1937ھیلین سكسوس بوھران عام ، في الجزائر في عائالت یھودیة دالُو 

لما التقیا، وإنما  كانت ھیلین سكسوس لم تؤلف شیئا بعُد. 1930عام  األبیار قرب الجزائر العاصمة

منھما إلنتاج اآلخر أصداء عمیقة وآفاق واحد لنظرة كل و  .كانت قد اطلعت على أول نصوص دریدا

  . ل جاك دریدا وھیلین سكسوس دعوة المجلة لمواصلة حوارھما مشافھةقِب .یدة تثریھجد

  

  le dire 

au penser 

 

 :قصدت و یؤاخذني الذین ال یقرؤون على المراھنة على الكتابة ضد الصوت، كما ل
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یة ووالشف .)(traceاألثر وأ جدیدا، وتعمیما لمفھوم الكتابة، النص إعداد اقترحتالحقیقة أنني  .إسكاتھ

ال، أي الكتابة ولكن المعالجة الجّدیة لھذه المسائل تتطلب الوقت والصبر واالعتز. كذلك ھي تمھید لألثر

لتغامر  إن أصواتنا الثالثة،. یشّق علّي أن أرتجل في الرھانات التي أولیھا أھمیة كبیرة. بالمعنى الّضیق

نعطي الكلمة لبعضنا بعضا، نحتفظ بھا لّشق طریق غیر متوقع في : ھنا من أجل تمرین رھیب ومتمّیز

، أن )se triangule( تتثلتنبغي علیھا أن إذ ینبغي ألقوالنا أن تؤثر في أكثر من زاویة، ی. األغلب

حقا إن الكتابة بالنسبة لھیلین وبالنسبة لي وعلى الرغم من اختالف . توھم باالنقطاع وھي تترابط

تجد دوما نفسھا على خشبة  وخرج أسحیق، تنضبط على الصوت، وسواء كانت داخلیة أم ال، فھي ُت

، سواء لحلقة )à voix basse( "بصوت منخفض"وأ )à voix haute(" عال بصوت"أكتب . المسرح

أكتب منذ أكثر من أربعین عاما ما أدّرسھ، من أول كلمة  .قصد التلفظ بھاالدروس وللنصوص التي ال ُی

وال أكتب أبدا في . إلى آخرھا، وأختبر مسبقا إیقاع ونغمیة ما أنطق بھ في الّمدرج متظاھرا بارتجالھ

 إذن، رقٌص إخراٌج: أكثر من صوت وإلى إمالء صوت أخر، أ أصغي والصمت بل أصغي إلي نفسي أ

 وإن إعداد حلقة دراسیة، ھ. )changement de ton( "تغییر اللهجۀ"وسینوغرافیا الكلمات واّلتّنفس و

أما عند الكتابة . أستطیع إذن أن أتكلم بطالقة، أن آخذ كل الوقت المتاح لي وأنا أكتب: كطریق الحریة

  .الصوت تتغیر في كل مرة، نظرا الختالف أنواع النصوصللنشر، فإن نبرة 

  

  :واحدة تبعث عن طریق صوت یـُقال . لكالنا ممارسات عدة للكتابة

وھي من طبیعة التعلیم، وأخرى تتعمق . بالنسبة لي ضعیف وأحادي المعنى ووھ ) Haut("عال"

من خالل صوت واحد مجموعة  عــسِمُت في حین أنھا بال صوتو وھي تبد. بدرجات، المكتوب بصمت

 une( صوت – سبق وصوتك ھ)  tu pré-voix ( فأنت تسبق الصوتلما تكتب حلقات دروسك . أصوات

pré-voix( .ھذه الناطقیة الثانیة .عاد قولھفأنت تكتب نصا ُی )reparlance( , ھي"مسۀرح" 

)théâtralisation( أنت  .ـفك ممثل لھذا الذي أنت كمؤلـِإن. أنت تضاعف اإلخراج.لما سبق إخراجھ

ال اكتب حلقات دروسي بل أجوب طیلة أیام منطقة ذات نصوص . في كل االتجاھات - تضاعف نفسك

ثم أرتجل انطالقا من بذر نقاط من . كرھا عن ظھر قلبتذبالتشعبات والتشابكات والطعوم، حتى أ ،عدیدة

أصوات . ة ملحة إلى ترك أصوات تسكننيوفي نفسي حاج. خمس ساعاتوصفحتین على مدى أربع أ

ھا ِیونتیجة لذلك، فأنا عرضة لوْح. أرید أن تكون لي أصوات. جاءت من غیاباتي التي تّرن بسببي
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ھذه المخاطرة ھي شرط اندفاعي . أخضع لوسائط الوحي وال سلطة لي فأنا. وبإمكانھا أن تخونني

 La Parole( الکلمۀ المهموسۀ، Artaud)( و نصك الخارق عن أرت ربما أكون. واكتشافاتي

soufflée(وكلمة  من قبل شخص أخر معطاة/ كلمة مھموسة . ، في تلك الثنائیة لقیمة المھموس

كأن  وھ: كإطالق عصفور أونفس وإطالق الكلمة ھذا ھ: قـلعكالنا نترك الكلمة ُت. مخفیة/ مسروقة 

وكوریفي  ،فیلسوف -مھمتك ككریغرافحتى أنك وبحكم . تترك شیئا كان سیقوم برحلة بحریة، یرحل

)coryphée ( تزحلقھ، بل وتكشطھ و ولھترسلھ إلى كل مكان، تِؤو  رقص النصجوقة، ُتو(rapper) 

بل ینتابني إحساس بالغناء . طیران نصوص .حسب مشیئة فكرك الدقیق واالرتجالي إلى أقصى حد

  ل ھي ألبوّي؟من أین تأتیني ؟ أصوات أخاذة قدیمة تقودني، ھ. وبالموسیقي

  

 :"فھي ). لیة وأنثویةارج(ھي أیضا من إمالء أصوات جمعیة " الكلمة المھموسة

 ثمة دوما أكثر من صوت أتركھ یرن باختالفات في االرتفاع والجرس والنغم. تتشابك وتتعانق وتتناوب

لتحمل مسؤولیة  ینئذكنت أخاطر بنفسي حو مثلما ل. یکلموننی. وغیره لرجال ونساء یتكلمون بداخلي

 ووھذا من أجل التأكید عند مالقاة أ. مع ذلك، إنصافھا, ما یشبھ الفرقة الموسیقیة التي یتلزم علّي

 .علیھ بالتصدیق ،مخالفة اآلخر، على ھذا الذي یحدث لي من قبل أكثر من واحد وأكثر من واحدة

أالئك الذین من أجلھم , مجھولین والمرسل إلیھم، معروفین أظالل  وتتدخل أیضا عقول باطنة أخرى أ

 .کلمتهم الذین یعطون لي. أتكلم والذین یعطون لي الكلمة

  

 

 

– 

Le Balzar1963 

  

  :ارتجاال، اآلثار الملموسة والّحیة للقائى مع ھیلین ایصعب علي أن أتذكر ھن .

والمقابلة األولى  )Force et signification( "قوة ومعنى"طالعھا على انعم كانت ھناك أول بطاقة لھا بعد 
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أتذكر فعال المخطوطة األولى . إال أنني غیر متأكد أن التأثیر األولى لھذه التجارب بقي كامال Le Balzarفي 

كن تم ــل. وصلت إلى حدیقتي كشھاب. ) Prénom de Dieu Le( " لقب اهللا ",استلمتھا من ھیلینالتي 

حسب  أةآنذاك مھّی" ّقراء "  أي Socio – éditoriale ةـــیالتوجیھة ــــاالجتماعی وأ ةــــة الثقافیــــالساح

خالل ھذه القراءة التي  علیھا خفت إذن. ھناھا الستقبال وتدبر ما كان یبتدئ ) ھل كنت مخطئا ؟ ( رأیي 

  . نبھار وقلقا: غمرني فیھا إحساس مزدوج

 

  :كل شيء  حیث انتظم. حول نفس المشھد أحاسیسي قلیال تختلف

فیما حال بعدئذ  إن ما رسخ. المرات األولى أولى )Lorsque je l'ai nonvu (حینما لم أره  بالنسبة لي

إنھ . استمعت إلیھ فقط: أنني لم أره  و، ھ)lisible (قروٍءمى شيء بمعن –إلى نوع من األسطورة 

كان ذلك في السربون، حیث تقدم المتحان شفاھي . كنت في الثامنة عشر من العمر. حادث خارق للعادة

كان یتحدث عما یّمھني . إال ظھره " أر" لم أكن  كنت بعیدة جدا في آخر المدرج،. لنیل شھادة التبریز

لم یذھلني شيء غیر لغتھ المغایرة تماما، الشدیدة الحیویة وھي تتأمل فكر . الموت ةفكر: منذ األبد 

فكان . كتبت لھ بعد بضعة سنین، إثر نصوصھ األولى. انفتح لي على أثر ذلك عالم الفكر واألدب. الموت

تنبئي حیث تیھام الالسكان نوعا من ا. nonvoyais )  (je le لم أكن : یحدث في كل مرة نفسھ الشيء

كنت أراه لم یكن شخصھ ما .) ? Quelle heure est-il("الساعۀ؟  کم "كتبت ذلك في. النبي وكان ھ

، تحدثنا طویال Le Balzar أثناء لقاءنا األول في .جبلنتوء التي تمشي على  )son être( کینونته وإنما

حن على الحدود، ون ثار بلغت مداھاآحول  كنا نتقدم خطوة خطوة. (Joyce) وبخصوص جویس

 ال نرى: تنبئیا )non-voir(الالرؤیة  كان أسلوبي في ". الشيء " محاولین كل من ضفـّـتھ أن یتأمل 

)on nonvoit( أطیاف مارکسإذ یصف في و فھ .راه بوجھ آخرـي أن نـــما ینبغ)Spectres de Marx 

لھا من كلمة  یا Heaume ("ة خوذ"ففي حوزتھ . م صورتھ الخاصةـــوذة، یرســـدمة الخـــأثر مق )

 (Unheimlich).أن ُیرى واقیة وجھ طبیعیة حیث یرى دون ،)heaume-home-homme: ذات كلمات

 هرأیت ما. ا الرسالةــك منھـــفي حوزت. زالـــك في انعـــر إلیــى تنظــك اإلنسان، تبقـــذل، الكینونة ).

)ce que j'ai vu( من حینھا . فیھا ت منھا، أن بإمكان فكري أن یتنزهمنذ البدایة، ھي لغتھ التي عرف

فالشخص الذي . ما یفكر) je voyais( کنت أرىوكأنني و وفي كل مرة یبد, لم أتوقف عن قراءتھ بّدقة

إنھا . )le derridien " (الدریدیة" ،تجسید لفكره بلغتھ وھ ن جزًءا من حیاتي،یتّمیز بمظھر ویّكوِّ
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ُیـرغیھا،  ،) l'afaçonne(عدم تشكیلھا ُیو  یبتّزھا إذ أنھ )derridianisée( درندةفھي فرنسیة ُم. كالمھ

لما . حییھاإنھ ُی. انــت النسیــكلماتھا التي توارت تح یستغل جمیع إمكاناتھا االصطالحیة ویوقظو

ك أنھا كانت موجودة في رامبو ــال ش: اـــة إلیھــحاجبت ـــریة التي كنـــدت الحــسمعتھ وج

)Rimbaud(دوجعل الفلسفة تْع أن الشعر مع دریدا ، غیر... 

 

   : لي القول، تقرأني  إن حّق الکتابۀ ذاتهمن منظور محّدد، منظور(me 

lit) إلى المسبك والمبني وإلى , اْالكثر خفاءوفضل المنفذ األفھي تجد حاال . بشكل ال مثیل لھ ھیلیین

  .ال حدود لھ ,في ھذا الصددلھا إن امتتناني . الالشعوري لما أكتبم المعنى والجس

 

 

 

     Le

Monolinguisme de l'autre        

 

  

 : لم تحضر أصولنا المشتركة ") حرب الجزئر"د عْیمع أنھا وقعت ُب(في البدایة

ن ـــع" زائريــج"نــبدأت أكتب ع. تفطنا إلى ذلك فیما بعد بحدة كانت تتزاید مع الوقت. بقوة تبادالتنا

 ادیۀــــأح "و)  La Carte postale( ""لبطاقۀ البریدیۀا" اللــن خــــم الخ..ة ــــــولة والیھودیــــالطف

ونحن إذ نشترك في كل ھذا من ھذا .الخ )... Circonfession( "فادائرة اعتر"و" رــــــۀ اآلخـــــــلغ

ویختلف تفاھمنا . الحدود أبعد إلى الجانب، نكتب من ذاك الشاطىء اآلخر وھذا بدیھي، نصوصا متابینة

بدأت ". فیلسوف " ومع أن، تذوقي لألدب أسبق فأنا . فلیس تكویننا واحدا. خرآلا وھ مع اللغة

كان البد أن أنال بعض . المصداقیة على عملي الفلسفي بمحاولة كسب المؤسسة الجامعیة لتضفَي

فلم یسبق لي أن خنت المعاییر آنفا، اال بطریقة . االعتبار أوال قبل أن أمنح لنفسي حریة ما في الكتابة

تحرر شغفي الغریب باللغة . على الجمیع حتى وإن كان ذلك ال یخفى. ماكرة وشبھ ّسریةوحذرة 
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أقرأ األلمانیة ویمكنني . إذ أظل أحادي اللغة بعناد وبال منفذ طبیعي إلى لغة أخرى.الفرنسیة، شیئا فشیئا

ن عالقة طبیعیة في حین تربط ھیلی. شموس. رس باإلنجلیزیة إال أن تعلقي باللغة الفرنسیة مطلقأن أِد

وتقرأ في . باأللمانیة ألن أصولھا لیست یھودیة سفرا دیة فحسب وإنما ھي أسخنازیة من أمھا أیضا

  .لغات عدیدة

  

 : لما التقینا، كنا منشغلین كل في جھتھ باالقتراب من القلب الزاھر للغة

كل منا غریب بشكل . لغاتي األخرى ا یخّصني منمالفرنسیة وبرفع الكلفة في مخاطبتھا، انطالقا فی

 ،لقد أدركي كغریبة حتى عن عالمھ بھذا الجزء األسخنازي: وھذه الغرابة، وجھت كذلك لقاءنا. مغایر

الداخل من إن ما یجمع تبایناتنا، ھي تجربة حالت إلى تیمة . بالنسبة لي ألماني ووالذي ھ. یسمیھ كما

كما قد ، الحدث وأ یالي بأول تجربة في طفولتي،حیث انطبع خ.) du dedans de dehors( خارج

مالزم أول في  –طبیب رتبة كنت في الثانیة والنصف من العمر حین ارتقى أبي فجأة إلى . یسمیھ

. اإلقصاء المعروف آنذاك في وھران بالنادي العسكريووأصبح یحق لي دخول مكان القبول أ. 1939

یمكن أن نكون بالداخل دون أن : فعشت التجربة األكبر. اخلوإذا بي لم أكن في الد: دخلت تلك الحدیقة 

وإذا بالجحیم ینفغر في . فثمة داخل في الداخل وخارج في الداخل، وھذا إلى ما النھایة. نكون في الداخل

ألن . كنت عاجزة عن الدخول في ما كان دخولي فیھ مقبوال: المكان الذي كان یتراءى لي مثل الجنة

، لم أفھم ذلك إّال عندما بلغتني ) inextricable( معقد وألن كل شيء. نھمیقصیني أصلي الیھودي كان 

. یصیر لي منزال وفقد عشت اإلقصاء باستمرار، دون أن یضایقني أ. في شتائم األطفال النبذرسالة 

 كونھ فّكر أوال. موجود في كل ما أكتب مثلما في فكر جاك دریدا كلھ وخارٍج حتى أن الممر بین داخٍل

على  .خر في نصوصھآفقد سجل كمتخٍف شیئا . ما لم أكن على علم بھ وھ، في إعطاء شرعیة لحضوره

وت ــــــــــالص"و  ) L'Origine de la géométrie(" أصل الهندسۀ "كل كان إحساسي، وأنا أقرأ 

فاء، عبر األدب ، أنني أنسل عبر شقوق الخ) La Voix et le phénomène( " رةـــــــــــاھــــــــوالظ

 ب ضع للكشف عن إدغاركان أحدھما قد ُو. كانت عندي إشراقات وأقدار وأنا أستغل انفجارات

كان یعطیني .) (Husserlبین ظھراني ھوسرل )(Joyceدریدا، جویس في اآلخر أدرج) Edgar Poe(و

حركة، فأنسل عبر ا المتـــلني على مرامیھا وجسورھمن خالل األدب منفذا إلى الفلسفة التي كان یُد

 le présent(، وحاضر الحضور ) présence du présent la(كانت مسألة حضور الحاضر . الدھالیز

de la présence( من اآلن فصاعداوحتى مسألة . مطروحة أنداك ،والبقاء)Désormais .(  عرفنا
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نحن نشترك فیما ف. كنت في الثالثة لما رأیت أبي ینزع لوحتھ كطبیب. (Vichy)الترحیل مع فیشي

لقد . فناتنا، وھي تصبح ألقاب شَرإنھا جراح ولكنھا خاصَّ: ) ( nosblessures" جراحنا "أسمیتھ 

ونا في كتاب َد، الندبة، كان أصال ُم) stigmatisation( صمألن عمل الْو. ر كلمةْشھم بُعااستطعنا أن تنف

 .حیاة كل منا

Photos de racines 

 

 

     : " ھذه عبارة یمكن أن تفتح على جمیع ". نحن من نفس الحدیقة

، حدیقة النباتات ) Le Jardin d'Essai( حدیقۀ دیسیحدائق العالم ولكن اإلحالة الحرفیة ھي أوال 

مازالت . ة ذات األشجار االستوائیة قرب ملعب كرة القدم الذي كنت كثیرا ما ألعب فیھبالجزائر العاصم

. ودــــردوس المفقــلم نذھب إلیھا معا أبدا ولكنھا تمثل نوعا من الف. ھذه الحدیقة موجودة إلى اآلن

وة تفرض بق ) HC .pour la vie (... ...اةــــللحی.س.في ھـ  ) d'Essai(ة ـــــث تنطبع كلمـــحی

  ".وأنواع من المنطق "  حروفھا وتركیبھا في ملتقى جمٍل

 

   :بدأ األدب الفرنسي بمحاوالت) Essais ( .كتاب و فھ)c'est  des ( أي

 أن تكون: بالآلتنیة  )L'Esse( ویعني) Essai 'd(دیسي ، سمى حدیقةنھ لعجیب أن ُتاو. كتاب ھذا 

)être (.  

  

 

 

           

 

  

 :ختالفاالالکتابۀ و" ولئن احتفظ . یمكن تألیف قصیدة بعناوین كتبھ وحدھا 
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" )L'Ecriture et la différence( ،رنھ قِار َما، فإن سیاق الكلمة یُجبالرزانة نحوّی)ses attelages( 

 ّوظفھا بنبوغ بتحسن الوضع، حیث یتولد عدد ھام من النصوص من كلمة عبقریة من اللغة الفرنسیة

أحسده  !یا للجرأة  )... Béliers( !کباشو )Demeure( ! أبق، ) Fichus( ! هالکون. فأضحت دریدیة

  .فلسفیا وكان أ أدیبا, الكلمات الفرنسیة ما تنطوي علیھب البالغ ھحساساعلى عناوینھ وعلى 

 :كنت ال أفكر قبل  مثلما لو. كتسمیة وكلفظة معا. نعم، في البدء توجد الكلمة

لم  ئافاجئني إمكانیة ما في اللغة الفرنسیة التي لم اخترعھا، أصنع منھا شیلما ُت:  الكتابة في أي شيء

ابتھاج وخدمة : من ھنا ھذا اإلحساس المثقل. لكنز المعجمي والنحوي ممكنایكن مبرمجا وصّیره ا

التي تستغني عني وھي  –أتذكر كل شيء ولكن انطالقا من اللغة. ونوع من الالمسؤولیة –موفّقة للغة 

كانت تعني بالضبط ما :  ) jurer avec( داھمني في محاورة حدیثة العھد استعمال عبارة. عبري رتُم

 )contresigner( "صّدق على توقیع " وفي الوقت نفسھ ، ) détonner( "نشز "أي ث عنھ كنت أبح

وكما یعني  .… sous serment avec (  jurer ,parler so)" ...أقسم، تكلم تحت الیمین مع " و

ثم استثمرت ثروات ھذه . المعجزة أنني لم أفكر في ذلك قط قبل ثانیة. نفسھ التضرع ذلك، "أقسم"أیضا 

لغة أخرى، والحفاظ على ما  إلى jurer avec""إذ ال یمكن أن نترجم . العبارة المتعذرة الترجمة

تعذر الترجمة  وإّن ما یقودوني دوما، ھ. تنطوي علیھ ھذه الصیغة من تعّدد وتناقض في استعمال معّین

نى بالمقدار الذي ال حیث ینبغي على جسم الكلمة أن یلتصق بالمع. یونة دوما للسان القومفالجملة مْد: 

والمفارقة الجلیة ھي أن المترجمین اھتموا بنصوصي أكثر بكثیر من . ضیعھیسع الترجمة إال أن ُت

س  . هـفمثال لما احتفظت ب . الفرنسیین، محاولین ابتكار التجربة التي وصفتھا آنفا في لغتھم من جدید

كأصوب عنوان، ّنظمت نّصي لكي یستثمر فلسفیا، ثروات االصطالح ،  HC pour la vie.... للحیاة

 موجٍب ولفكٍر ) (Freudالتحلیل الدقیق لنصوص ھیلین وفروید: التعبیري على مستویات مختلفة 

 la(" ھذا للحیاة  " یعني. ھیلین سكسوس: إنھ الحظ الممكن السمھا وحروفھ األولى . ..الخ  للحیاة

vie pour C'est (, إلى األبد صداقة وفّیة وأكیدة"آن واحد في و" )à jamais (على مدى الحیاة "و

") pour la vie( .لحیاة ألجل ا كذالك، ویعنيPour la vie"  "لدیھا إثبات وانحیاز إلى صف  والذي ھ

 Pour( "للحیاة " ولكنني لست"  ضد الحیاة" أنا لست . ذي لم انجح في مشاطراتھا فیھ أبداـالحیاة ال

la vie( تنافر یوجد في صلب الكتاب وفي الحیاةو وه. مثلھا.  

  

-  :طمأنینة/  بال. ولكن بشكل مغایر. أنت ضد الموت ومع الحیاة بشراسة ) 
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/quiétement  in( .فقد فقدت كل أمل . ا یخص العناوین فقد سلمت بأن الترجمة ال جدوى منھامأما فی

 (  "کشاب یهودي بار" أثناء ترجمة  " قرد یهودي غرّك"  ) en jeune singe juif(  بمعنى في االحتفاظ

en jeune saint juif(  ترجمةعند: )Portrait de Jacques Derrida en jeune saint juif (  إذ

   .إال أن ذلك لم یحدث. أبقي على معنى القرد و ل كنت أود

  

    :ھا تبقى متعذرة ولكن. إن نصوص ھیلین مترجمة في العالم أجمع

یرتبطان بھا بغرابة  وتبین فرنسیین تربطھما باللغة الفرنسیة عالقة غریبة أافنحن بمثابة ك. الترجمة

أكثر  الذین تتعذر ترجمتھملن أكثر وایالمترجم ینتباوفي الوقت نفسھ نحن الك. بألفة غریبةومألوفة أ

في  عریقةلفرنسیة أكثر من ذوي الجذور الن في اللغة اامن العدید من الكتاب الفرنسیین ألننا متجذر

 .ھذه الثقافة وفي ھذه األرض

 

 

 

         



 

  

 خیالیة وعجیبة ) Le Prénom de Dieu( " اسم اهللا " إن كتب ھیلین ومنذ: اك دریدا ج -

یختلف األمر  .واستیھامیة بالتأكید، بل وتخّصبھا فضال عن ذلك سیرتھا الخاصة المتمیزة وحتى العائلیة

فھي سیر . إشارة إلیھا وحیث ال یوجد في كتبي األولى أي دلیل عن ترجمة حیاتي أ !كثیرا فیما یخصني

وفي إال مؤخرا في دائرة اعتراف " حیاتي«لم استند إلى ما یسمى . ذاتیة إن كانت كذلك، بشكل آخر

في النصوص المعنّیة، إذن  "أنا " ووضع أل. الخ، باعتماد أسلوب خیالي تقریبا ...اآلخر أحادیة لغة

على " نحن" وأ" ا أن" غیر أنھ یختلف عن وضعھ في النصوص األولى حیث كنت أقول .خیالي طبعا

الكلمة " فمساراتنا إذن مختلفة جدا من جھة عالقة . المنظر الكالسیكيوالطریقة التجریدیة للفیلسوف أ

  .وبحیاة الكلمة" الحیاة "ب " 
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  :ت رانطالقا من تجارب أكون مر فكرت فیما أكتبو ومع ذلك، وحتى ل

ّسرّي  وألن األساسي مما كان أنا، ھ .سیرا ذاتیة بھا، أجدني غائبة نسبیا عن نصوصي المعتبرة

الكتاب یحدث . الكتاب: القائم بین ما یختفي وما یتأتي، یعني  فأنا أكتب إنطالقا من ذلك التوتر. بالكامل

فكتبي أقوى مني . یملك قدرة أعلى من تلك التي في حوزة الشخص الذي یعتقد أنھ یكتب كتاباو فھ. لي

  .ني للترجمة فھي تخضع. وتفلت مني

  

 : سردابا روي منذ كتبك األولى،ُت" السیرة الذاتیة "غیر أن القریحة المعروفة ب 

 !"الحقیقي "األب المّیت الموجود دوما، األب : حتى وإن تولدت منھا میثولوجیة عائلیة ھائلة. مطلقا

  .واألم الحقا. واألخ

    

 :لكن عائلتي لیست أنا بالكامل، فضال عن كونھا ال أنكر وجود العائلة ھنا ،

حدث التراجیدیا اإلغریقیة، ھي ما ُیف: وھي البنیة األولیة لكل كائن بشري. اختراعا لي كما تقول أمي

الفلسفیة ھي  كأما أنت، فإشكالیات .وھي بناء أسطوري أتأمل انطالقا منھ أقدار كل الكائنات البشریة

الكائن . یتعلق األمر قبال ودوما بروحك وبعقلك، بجسدك المنفعل وبأشتاتك .أنواع من الصور الذاتیة

إن . ألن فلسفتك ھي ستار شفاف(Rousseau)و أنت بوجھ آخر وعاٍر أكثر من روس وخلف جروحك ھ

 ". بشرةداخلیا وعلى ال" كتبك كلھا تشكل سیرة ذاتیة من نوع غیر معروف، مكتوبة 

  

  :ن خاصة بعد انتھاء األمر، ویكسإن كان ذلك صحیحا لكن . لك بوّدي أن یكون ذ

 .استعادیا

  

           

 

  

 :فھ. فطري فیھ شيءسجاذة ما،  وإن ما یؤكد حضوره في كل نصوصھ ھ 
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لقد أظھر بجرأة . ، جسدا بدم وعالمة) stigmé(  وماصیرة ذاتیة عن جسده بصفتھ جسدا مویضع سو

 ھوةخارقة أن الفیلسوف یكتب بجسده كلھ، وأن الفلسفة ال یمكن أن یلدھا إال كائن من لحم ودم بش

. ل لھشيء فرید وال مثیو وه. تاناتھ وشروطھ البدنیة والنفسیةوعرق كثیر، وبمنّي ودموع، معیة كل ِخ

یبوح بما یخفي، ال  ،الذي یخاف ویرتعش ویتمتع وینتصر ) étranjuif( ھذا الجسد الیھودي الغریب 

  .یستطیع أن یكذب 

  

 

  

– :صداقةمنحني إیاه أنتم َترون ما ت : فھي الوحیدة وال شك التي ترى أنني

) حسبھا( أظل ) .أحیانا كجمیع الناس وربما أقلي علما یتلزم و وه( وحتى عندما أكذب. ال أكذب أبدا

عرف عني أنني شخص یطرح قیمة الحقیقة للنقاش وعلى أیة حال یترّوى ویترّیث ویخضعھا ُی. بریئا

 إلى درجة أن أعدائي یعتبرونني خطأ طبعا، متشككا " )  الحقیقة لقیِم" یوجد تاریخ ( ألسئلة التاریخ 

ولكنني أعطي اآلن لھذه الكلمة معنى مغایرا " ( حقیقیا"لي شيء ما و یبد عندما نيوالحال أن. یاعدِمو

. ، لن تقدر أیة قوة في العالم، ولن یقدر أي تعذیب على منعي عن قولھ)تماما، ال أقوى على شرحھ ھنا

وال تفوتني إن توجب علي مساءلة عمل مؤلف . قاومانجذاب ال ُی وتّحد وإنما ھ وشجاعة أ الیس ھذ

فما یتوجب قولھ ال بد : غیر أن ال قدرة لي على االمتناع عنھ. خطورة الموقف ،أسلوب نقديمحترم ب

  .فلن یقدر أي سد على حجزه ،وإذا ما كان ذلك یمر من خاللي. قالأن ُی

 

–  :تعّلم . الھّدیة التي تقدمھا لإلنسانیة في رأیي  ومنھج الحقیقة ھذا ھ

. فمن حیث تصل، تنطلق ثانیة، تستدرك، تندفع من جدید. ا بعیدة المنالقراءتك أن الحقیقة تبقى دوم

ال : إنھ قانون الكتابة أیضا. ك بكل معاني الكلمةجلس الحقیقة على ركبتك بل أن الحقیقة تسیُروال ُت

ألن ما یسعني أن أكتبھ، سبق . ال یتركنا نكتبھ، فیفرض محاولة كتابتھ یمكن أن نكتب إال في اتجاه ما

األشد إرعابا ألنھ یجعل الكتابة مثیرة وموجعة و كما وأذھب دوما نح. كتب، ولم تعد لھ أیة أھمیة وأن

، ولكنھ ) d'Essai Jardin ( " دیسی حدیقۀ" "و فھ. ھكذا، أكتب باتجاه ما أتھرب منھ، ما أحلم بھ.معا

  .دطُرحدیقة جھّنمیة ت
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   الممكنبین الممكن وال

 

 – :العف یستحیلإال إذا عفونا عما و یمكن أن نعف ال. ألة المستحیلنعود إلى مس 

إال  ویمكن العف إذ ال. طلب العفو، فنحن لم نعف ومقابل الندم أو قابل للعف وفإن عفونا عما ھ. عنھو

وھذا ینطبق على الھبة  .، یتوقف إذن على المستحیل) possibilité(فاإلمكان . عفى عنھعما ال ُی

. یافة الالمشروطة مستحیلة ولكنھا الضیافة الممكنة الوحیدة الجدیرة بھذا اإلسمفالض. والضیافة

باستطاعتي مضاعفة األمثلة عن المفاھیم الخاضعة لنفس المنطق وحیث تكون إمكانیة الشيء الوحیدة 

عندئد یقوم بإظھار و بمقدوره، فھ وھ فإن فعل أحدھم فقط ما یسعھ أن یفعل، ما. ھي تجربة االستحالة

بد أن یفعل أكثر مما  ال فحتى ینجز شیئا ما،. إمكانیات كامنة في ذاتھ، أي أنھ یعرض برنامجا ال غیر

ماذا أقرر لن ُأضطر إلى  أعرفو لف .حیث ینبغي التخاذ القرار من المرور عبر استحالة التجربة. یقدر

أحد، البد أن یكون یصل  وفلكي یحدث شيء، أ. وھذا ینطبق على التجربة عامة. تحمل أیة مسؤولیة

أنا " فال یكون حدث ممكنا، إال كمستحیل، فیما وراء . إطالقا ) inanticipable(غیر قابل للتوقع 

ھذه الكلمة لیست سلبیة في  ألوحي بأن) im-possible " (مستحیل" لذا فغالبا ما أكتب ."أقدر

الحدث، إلمكان الضیافة، الشرط إلمكان حصول  ، ھو) l'im-possible ( ممكن – فالال .استعمالي

حتى یكون ذلك قد انقضى ولن , ما شيءوالحال أن ما إن یتم توقع حدوث . والكتابة ووالھبة والعف

  .ال یحدث إال ما فشلت التخطیطات المتوفرة على توقعھ: أیضا فكر سیاسي  وھو. یحدث إذن

  

–   :مسؤولیة مطلقة المسؤولیة، أینما تموضعھا ومثلما تذكرھا، ھي  إن

 . وعمیاء

 :إنھا مسؤولیة اآلخر، ذاك اآلخر، الموجود قبلي في ذاتي، مسؤولیة اآلخر مثلي .  

 

    :فأنت تتحمل مسؤولیة . إنھ رضى مطلق باآلخر، وأعمى كلیا

  .وال خیار لك في األمر. وال قوتھ وال قدره ال یمكنك تقدیر تطوره شيء
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   :قدرة –إنھا نوع من الال ) im-puissance ( للذات على من  وعرض

عرض على اآلخر، ال یمكنھ إال أن یأخذ  فھو. كذات مغایرة وكمتنافر أ, بال اختزال ،) Autre"(آخر" ھو

. إنكارهو ولروحا، ومن ال یسعني َجأمامھا وتلك من أكون أمامھ أ وذاك أ وفاآلخر ھ. قدرة –شكل الال

وكما ال یمكنني التسلیم بغیریة اآلخر الذي سیظل دوما في الجھة المقابلة، ال یمكنني أیضا أن أنكر 

ھي ذي الضیافة . فاآلخر ھنا من قبل: اآلخرو وال أستطیع أن أقول أني أفتح األبواب، أنني أدع. غیریتھ

إنھا ). بل وحتى عن األخالق في معناھا الضیق ،عن القانونوھي غریبة عن السیاسة و(  الالمشروطة

فثمة بین المشروط . واآلخر سبق إلى الدخول وإن لم یتلق دعوة. دعوة تضیافة توجبھا زیارة ولیس

  .والبد من التالؤم مع األمر الواقع ةوال انفصالیتنافر نھائي , والالمشروط على العموم

     

 :ما تدركھ أنت على . على اآلخر بالنسبة لي شكل قبول یأخذ ھذا العرض

  .بول ال حدود لھُق و، ھمن منظوري، قدرة تقـْبل الخضوع وھ أنھ عجز

  

  :ترفـّع ووإنما ھ, ضعف عن ولیس بعجز ناجم عن استقالة عادیة أ وھ.  

          

 .أنت تصل إلى ذاتك من حیث لم تكن تنتظر: ھیلین سكسوس -

  

 Puisse         

 

 

 :لیت" إن) "Puisse( , ھي إحدى تلك اإلمكانات الثمینة التي تقدمھا لي اللغة

إن صیغة ". Puisse" ة مثلكلم لذا حاولت أن أضع منطقا لفعالیة: ھا وأستعملھاالفرنسیة، فأغیُر

ھذا یحدث، وھذا " لیت" .تعمل على إحداث الشيء بمجرد التلفظ باألمنیة le subjonctifنصب الفعل 

ذلك . عنھاالمناجزة والمغایرة األشد من  "قدرتھ"في "  puisse"وتكمن خصوصیة . یحدث في النص

 والتفاھم حول القوانین واألعراف، وهأن الكالم حتى یكون مناجزا یجب االستباق والتحكم في الظروف 

 ألن الحدث الخالص یتحدى الُمـناجزیة.ما یبطل إلى حد ما الدخول المفاجئ للحدثو
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)performativité(.  إن"Puisse "لیس ال صیغة أمر وال  والذي یشتغل في نصوص ھیلین، والذي ھ

إني أحاول أن . مكن والمستحیلصیاغة إخباریة، یتموقع على ذلك الخط المتملص الذي أتبعھ بین الم

خر، فیما آ، بوجھ (Hegel )هیجل إلى (Aristote)و أرسطأتفكر فیما ورثناه عن المأثور الفلسفي من 

 وھذا، كنوع من الكالم السھل أو یبد. إذ ینبغي أن نفكر بوجھ آخر في إمكانیة المستحیل. یخص الممكن

  .جدیة في العالم بالنسبة لي الرھان األكثرو وه. ّبیةكمفارقة لِع

 

  

  الحق في السر    

 

 

 

 

  :فثمة السر . أسرار فكلمة سر ھي ذات .توجد عدة أسرار

نھ، فیما عدا ربما ما عال أثر سّري وفي السر إلى درجة أنني بو وه. الذي ال أعرف عنھ شیئا

وثمة السر الذي یكون شیئا معروفا ومخفیا ویستحیل إفشاءه ألن . یحضرني على شكل أحالم

وثمة مجھول ھذا السر المدفون في . السّري وكذا الحیاة الشيءاإلفشاء یؤدي إلى تحطیم 

ویبقى . ھریستطیع أن یظو لن یعرف أحد أبدا على أیة صورة سیتشكل ل: الظلمة والصمت

. التي تجعلني أكون من أكون الهبۀھذه ، ) Dont je ne sais rien(  ما ال اعرف عنه شیئاسرا 

 إذ نعلم أن ثمة كنزا لن ندن: إنھا فعل الیأس: إن الكتابة ھي كإسعاف نقدمھ ألنفسنا في الظالم

  .وّقعومع ذلك ُن !ما أجھلنا لذواتنا . منھ أبداو

   :أشعر أني الوریث والمؤتمن لسر بالغ .  ینفذھذا موضوع ال

الكتابة التي أجول بھا في العالم تنقل سرا  وإن الكلمة أ. الخطورة، ال أملك منفذا إلیھ، أنا بذاتي

كثیرا ما قّدمت . یبقى ممتنعا عني، غیر أنھ یترك آثاره في كل نصوصي وفیما أفعل وأعیش

، أحد أولئك الیھود المرتدین قھرا، والذین كانوا ) marrane( کمراننفسي وأنا أكاد ال أمزح، 
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وشغلني أیضا . في إسبانیا والبرتغال یمارسون شعائرھم سّریا حتى أضحوا یجھلونھا أحیانا

: دةفعندما ال تحترم دولة معّینة الحق في السر تصیر مھِد. ھذا الموضوع من منظور سیاسي

والحال . الحق في السر حقا أخالقیا وسیاسیا ذلك أنني أعتبر. عنف بولیسي وتفتیش وكلـّیانیة

دون إفشاء  شيءواالعتراف بكل  شيءز، حیث یمكن قول كل أن األدب یفتح ذلك المكان المتمِی

بحق، دون أن یكذبني  إذ یمكنني دوما وبسبب القانون التّخیلي للمؤلـّـف األدبي أن أدعَي: السر

وھذا یطرح على ". باسميلست من یتكلم أني " ري كشفت لكم عن حقیقة ِسو وحتى ل، أحد

. شيءمن یتكلم؟ یحق لألدب إذن أن یقول كل . من جدید" لماالسم الَع"بساط النقاش قضیة 

یمكن أن أكون قد : على ظھر نص وال یستطیع أحد أن یثق بھ، ألنھ خیال منشور ھنا، فالشيء

. فالحقیقة تتشوه وتتحّول. كذبت، اختلقت وشّوھت، كما في كل النصوص المسماة سیرا ذاتیة

اإلثبات،  ما یسمىبولن یستطیع أحد أن یثبت  ". حقیقیة" أحیانا لبلوغ حقیقة أكثر قوة وأكثر

صلة  – بشيءدون أن تعترف  شيءالحق أن تقول كل  –ھذا الحق  یشكل. أن بعضھم كذب

ذاتھ وإنما  لیس شیئا في ویمكن الرد فعال، أن األدب إذ ھ. مبدأ بین األدب والدیموقراطیة

وظیفة إستراتیجیة وحیلة، یمكـّـن من یستغلھ أن ینكر ویعترف دون أن یعترف، سواء عن 

لم یكن األدب غیر سلسلة ضخمة من األعراض، یا لھ من و ولكن ل. عن غیر وعي ووعي أ

 فھ. إنھ یسحر المحللین النفسانیین! فرید في نوعھ, )symptomatologie (مبحث أعراض

 كان فروید. من الجمیع أقوىو فھ، ) (Lacan كان فروید إلى ال یر ومنَحُممبحث أعراض و

 ".إنما أتعلم بالقرب من الشعراء ": یقّر 
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   :فنظن أننا , القارئ الملھم یفتح. یوجد باب أمام الكتاب

یضحي بحیاتھ قد . وال حیلة للمؤلف إزاءه, في ثنایاه الشيءولكن النص یجتھد إلخفاء . ندخل

 في النھایة،. مجنون بضرورة مالحقة السر بال جدوىو فھ. إن األدب مأساوي. كي یكتشفھ

رسالة ھروب، واألدب مدین للسر بالحیاة، ألنھ ال  وفالكتاب ھ. یھرب الكتاب وال توجد لھ نھایة

  .نكتب لننبش، نفرز السّر بمجرد أنف .یقوى على مھمتھ

  

  :لیس ما و فھ. ممكن -ما قلناه عن الحقیقة وبالالیرتبط األدب ب

 وفي التقرب االتحادي أو إذ، مھما كنت قریبا من اآلخر ول. الوجود ذاتھ وھ. نخفیھ فقط

ة ـــة وبالالتینیــدث بالفرنسیــن نتحــــنح .لــــر منفصـــــفاألخ. اٍقــالنشوة الجنسیة، فالسر ب

القطع لیس سلبیا بل یعطي حظھ للقاء، للحدث وحتى  وھذا. فصل: ، یعني)Secernere ( :إذن

قال انطالقا من جذور أخرى ووفق داللة أخرى في اللغة علینا أال ننسى أن السر ُی. للحب

  .اإلغریقیة واأللمانیة
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  :اإلفراز فضال عن ذلك، یمكن أن نضیف) La secrétion ( :

ـف أبدا لن یقدر مؤلــِ: في حالة إفراز متواصلة ویكبر باستمرارو فھ: إذ لیس السر قطعة ماس

 .أن یرتفع إلیھ

  : دودة القز"تتحكم أوجھ السر واإلفراز في" )Un ver à soie( 

فھي . ، إن أمكن القول)Savoir( معرفۀ، إزاء نص ھیلین )Voiles("ستائر " ھ فيالذي نشرُت

مذكرات السفر إلى أمریكا : ن جھة إلى أخرىم ذاتي، -سیر وھ تتحكم في مساٍر

 ینالیھودیارتداؤه على  فرضذلك الوشاح الذي ی(د الیھودیة، التْل الجنوبیة،الطفولة،الدین،

أن إال  ھنا یسعناال ولیس ھذا سوى مثال أخیر عن كل المشاركات التي ). دون الیھودیات

 . ذكرھان

 

 خاتر. تعریب ج

 2004/ سبتمبر/ 08 
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  : مجلة*

Magazine littéraire N°430: Jacques Derrida. Paris, Avril 

 2004, P/P22/29 

  عناوین متقاطعة

  :جاك دریدا إلىسكسوس  من ھیلین

-Quelle heure est-il ? colloque « Le passage des frontières » ,autour de 

Jacques Derrida, Cerisy-la-Salle, juillet 1992, éd. Galilée, 1992.  

 -Portait de Jacques Derrida en Jeune Saint Juif, éd .Galilée, 2001.  

-Ce corps étranjuif, in « Judéités. Questions pour Jacques Derrida », éd. 

Galilée, 2003.     

  

 :من جاك دریدا الى ھلین سكسوس

 

-Fourmis, colloque «Lectures de la différence sexuelle», Paris, Collège 

international de philosophie, octobre 1990, éd. Des Femmes, 1994. 

 

-H.C.Pour la vie, c’est-à-dire…, éd Galilée, 2002. 

-Genèses, généalogies, genres et le génie. Les secrets de l’archive, éd. 

Galilée, 2003, avec un frontispice de Simon Hantai. 

 

   :وكجواب في المؤلف نفسھ

-Voiles, Galilée, 1999, avec six dessins d’Ernest Pignon-Ernest. 
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و -  
  

ینبغي لسوسیولوجیا األدب، لكي تتحول إلى سوسیولوجیا للنص األدبي 
لیصیة التي ، التخلي عن بعض الممارسات التق)أي إلى سوسیولوجیا للكتابة(

ـ عن فكرة  1: حالت في الماضي دون ارتقائھا إلى نظریة مقبولة
مبتذال كان أو غیر (سوسیولوجیا المضامین التي ترى أن للنص األدبي 

یمكن إدراكھ إدراكا مباشرا، كما یمكن استخالص معناه " مضمونا) "مبتذل
ار شارل األفكار االجتماعیة في آث("االجتماعي في المستوى الموضوعاتي 

ـ كّل محاولة  2؛ )، الخ"األرستقراطیة عند مارسیل بروست"، "دیكنز
) ، بارط"بنیة مدلوالت"إلى (الختزال النص األدبي إلى نسق مفھومي 

ـ فكرة أن  3ومماثلتھ مماثلة تعسفیة بخطاب خاص حول الواقع االجتماعي؛ 
ى ببنیات السوسیولوجیا األدبیة ال عالقة لھا بالنص، وأنھا ال تھتم سو

  .نصیة-خارج
یتعلق األمر ھنا بسلوك اتجاه معاكس لإلثبات األخیر، إذ ال یمكن 
لسوسیولوجیا األدب أن تتأّسس كسوسیولوجیا للنص إّال إذا فكرت في 

  .نصیة بوصفھا بنیات نصیة-البنیات الخارج
إن فكرة تمثیل البنیات االجتماعیة بوصفھا بنیات نصیة لیست جدیدة؛  

وجودة في بعض كتابات الشكالنیین الروس، وبخاصة في كتابات فھي فكرة م
تینیانوف الذي حاول توضیح الكیفیة التي تدمج بھا نصوص غیر أدبیة، 

، في خطاب تخییلي لتصبح بذلك )مثل الرسالة(تؤدي وظیفة اجتماعیة محددة 
كما أقام باختین، الذي خّصص فصال كامال في كتابھ عن رابلیھ . وقائع أدبیة

، عالقات بین بعض "األلفاظ المتداولة في الساحة العامة في آثار رابلیھ"ـ ل
لقد فحصنا دور «: األشكال اللسانیة السائدة في مجتمع معّین والنص األدبي

وقد قلنا إّن ھذه األنواع ". أصوات"الساحة العامة التي ھي قبل كل شيء 
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ا بدور أسلوبي العامیة تتسرب إلى اآلداب الجمیلة للعصر وتضطلع ضمنھ
لوتمان التي مفادھا بأنھ من الممكن النظر إلى . لقد ُطبقت ھنا فكرة ي. »1ھام

ولو أن ذلك التطبیق تّم في مستوى نظامي أقل " نصا ثقافیا"الثقافة بوصفھا 
  .من ذلك الذي بلغھ في أعمال مدرسة تارتو

باختین  ُعِقْوَمُی... «:بصدد المقاربة الباختینیة كریستیفا لقد الحظت
النص داخل التاریخ وداخل المجتمع منظورا إلیھما بوصفھما نّصین یقرأھما 

وھي نفسھا اقترحت قراءة روایة  .2»الكاتب ویندرج ضمنھما بكتابتھما
”Jehan de saintré“   )ملتقى فضاءات «بوصفھا ) دي السال. لـ أ

وصف ال("محّددة تشغل وظائف اجتماعیة  ،تلتقي فیھ نصوص كثیرة» نصیة
وھكذا یتجلى ھذا . النَص األدبي] بذلك[، مشكلًة ")االستشھاد"، "المدحي
" یعید كتابة"و " یقرأ"أنتجھ الكاتب الذي ) كریستیفا" (تناصا"األخیر 

  .نصوص مجتمعھ أو نصوص مجتمعات سابقة) یحّول(
ویبدو أن مثل ھذه المحاوالت الھادفة إلى َوْصِل المجتمع بالنص األدبي 

نیة اللسانیة لھذا األخیر مالئمة أفضل من تحالیل لوكاتش وغولدمان تالئم الب
التي تسعى إلى توضیح الكیفیة التي تعبر وفقھا نصوٌص عن بعض 

أو الفلسفات التي یمكن ربطھا بمصالح تجمعات اجتماعیة  تاإلیدیولوجیا
ذلك ألن األمر متعلق بمعرفة الكیفیة التي تندرج وفقھا البنیات . خاصة
، والكیفیة التي "كتابة"ماعیة في ھذه الممارسة الدالة التي تسمى االجت

وعلى كل محاولة مقبولة تھدف . فیھا] أي البنیات االجتماعیة[ تحوَُّل بھا 
إلى اإلجابة على ھذه المسألة أن تتموقع في المستوى اللساني، بمعنى أنھا 

  .تحرص على التفكیر في المصالح االجتماعیة على ھذا المستوى
ـ  1: ولوتمان وكریستیفا عن ضعفھا باختین،ھنا تكشف نظریات 

وھي القضیة المحوریة في المقاربات (فإھمالھا لمسألة الذات الجماعیة 
، جعلھا تعجز عن إسقاط الصراعات على المستوى الّلساني )الماركسیة

ـ ال تَمثَُّل التحوالت الحاصلة في المسار  2. بوصفھا صراعات بین جماعات
 ). أو مضادة لإلیدیولوجیا(ناصي بصفتھا مواقف اجتماعیة وإیدیولوجیة الت

                                         
1- M. Bakhtine, L’ œuvre de François Rablais…, Gallimard, 1970,  p. 183. 
2- J. Kristeva, Sémeiotiké- recherche pour une sémanalyse, Seuil, 1969, p. 
144. 
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الماركسیة "فولوشینوف في كتابھ /إن الّلغة لیست كما الحظ باختین
، وھو محق في ذلك، نظاما محایدا یستعین بھ الكاتب على "وفلسفة الّلغة

 إنھا أحد األنظمة السیمیائیة واالجتماعیة التي. مع اآلخر" التواصل"
وھكذا فإن النقد الذي یوجھھ . 1تتصارع داخلھا مصالح جماعیة متنافسة

إلى الرومانسیین الذین یعطون األولویة للكلمة    C. Maurasشارل موراس 
فعل سیاسي ال ُیفَصُل عن اإلیدیولوجیا ) النحو الجملي(على حساب الجملة 

یتالزم . (ھاالقمعیة والرجعیة لموراس والفئة االجتماعیة التي ینتمي إلی
  ).الدفاع عن صرامة التركیب مع كالسیكیة ذات نزعة تقلیدیة ومتسلِّطة

تطور كل فئة اجتماعیة، لغرض التعبیر عن وضعھا االجتماعي وعن 
مبنینة ) ، غریماس"لھجة اجتماعیة("مصالحھا الخاصة، خطابا خاصا بھا 

بات بطریقة معینة على المستویین التركیبي والداللي ومعارضة لخطا
ویمكن الحدیث عن الموقف السوسیولساني لتعیین . جماعات أخرى كثیرة

االجتماعیة تعیینا عاما، كما تتمظھر من خالل  Antagonismesالمتضادات 
وقد نتمكن، في سیاق مثل ھذا . في نصوص مكتوبة أو شفھیة: الّلغة

لنجاح وأھمیة ا" آالم الشاب فارتر"الموقف، من تبّین أھمیة روایة من قبیل 
را لقد استعادت ھذه الروایة، بتشربھا للخطاب التراسلي، عنص. الذي حّققتھ
للبورجوازیة اللیبرالیة لتلك المرحلة؛ أي  "اللھجة االجتماعیة"ھاما من 

. لجماعة اكتشفت عالم الفرد الخاص والكتابة الموافقة لھ أال وھي الرسالة
. passion privéeصي تصبح روایًة كل رسالة بصفتھا تعبیرا عن ھوى شخ

وُیِبیُن تحولھا الروائي، الذي تجد فیھ إیدیولوجیة اللیبرالیة تعبیرا أدبیا، عن 
من قبل رجال " (فارتر"النجاح، وفي اآلن ذاتھ عن الشجب الذي صادفھ 

  ).الدین واألمراء المستبدین
تحكم كل مقاربة تكتفي بوصف تشرب اإلنتاج األدبي النصوص غیر 

یتعلق األمر . على نفسھا بالبقاء سطحیة، بل وباالبتذال) وثائقیةال(التخییلیة 
من وجھة نظر سوسیولوجیا النص بالتصدي لمسألتین ھامتین تخصان 

تشرب نصوص غیر تخییلیة في (النتائج المترتبة عن التناص الخارجي 
  .على المستویین الداللي والتركیبي) روایة، أو مأساة، أو قصیدة

                                         
1- Voir : M. Bakhtine (V. N. volochinov), Le marxisme et la philosophie de 
langage, Minuit, 1977. 
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االزدواجیة "لتان مكانة مركزیة في كتابنا الموسوم تشغل ھاتان المسأ
وقد ُفِحَصتا على ثالث مستویات . 1"بروست وكافكا وموزیل: الروائیة
ال نروم ھنا تلخیص دعائم بحث موجھ نحو سوسیولوجیا الروایة . متكاملة

مع ذلك فقد یكون مفیدا قول بعض . ونحو أعمال بروست بصفة خاصة
ناص عند بروست والقضایا الداللیة والتركیبیة الكلمات حول عالقات الت

  théorèmesللروایة، وذلك من أجل توضیح القوانین النظریة ) السردیة(
  .المقدمة ھنا بصورة أفضل

إّن الفكرة التي مفادھا أن اللھجة االجتماعیة للمحادثة، ونعني كالم 
البحث عن " في) بالمحاكاة والمعارضة(الطبقة الراقیة، قد ُأدِمجت وحوِّلت 

یظھر الحدیث في الروایة، تماما . تشكل نقطة انطالق التحلیل" الزمن الضائع
مثلما ھو علیھ الحال في الواقع الیومي للصالونات، لغة ُمَنمَِّقٌة ومفصولة عن 
الممارسة االجتماعیة، وقد جعلتھا ممكنًة الحیاَة الخاملة ألصحاب الریع 

ولئن كان ھذا الحدیث ". حیة سان جرمانضا"البرجوازیین النبالء القاطنین 
. في ظاھره مجّردا من كّل جدوى اجتماعیة فإنھ محكوم، مع ذلك، بمبدأ نفعي

إّن اللغة بالنسبة للمتحدث ھي مجّرد وسیلة تتیح لھ البروز واالرتقاء في 
السّلم االجتماعي؛ فھو ال یعبأ ال بالحقیقة النظریة وال بالمیزات الجمالیة 

وفي نظره یمكن لكل فضائل الّلغة أن تختصر إلى . افا مستقلةبوصفھا أھد
  .أي خاضع إلى نجاحھ الشخصي  hétéronomeھدف وحید تابع 

بنیة مشابھة لبنیة الخطابة  ةتمتلك المحادثة فیما یخص ھذه النقط
إلى مجرد ) كل االختالفات النوعیة(اإلشھاریة التي تتحول فیھا كل المیزات 

ُتِقرُّ المحادثة، مثلھا . في تحقیق النجاح التجاري والریعوسائل بسیطة تفید 
، غیر intellectuellesوالفكریة ) البالغیة(مثل اإلشھار، بالمیزات الجمالیة 

  .أن ھذه المیزات أقنعة ال تفید سوى في حجب مبدأ التبعیة
إن المحادثة عند الطبقة الراقیة في الجمھوریة الثالثة، التي نشأت في 

ب الریع كنتیجة غیر مباشرة لتراكم رؤوس األموال، ھي لھجة حضن أصحا
یتعلق األمر بالنسبة للمتحدث الذي یمتلك : اجتماعیة موََّسَطة بقیمة التبادل

، بتبادل ھذه األمالك )البالغیة(بعض المعرفة وبعض المھارة الخطابیة 
. لنفسھ في المجتمع، وألجل تحقیق مكانة اجتماعیة" االرتقاء"الثقافیة ألجل 

                                         
1- Le Sycomore, 1980. 
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 -ألجل(إن كل ما یفعلھ موجھ نحو اآلخر، وبالتالي فالمحادثة محكومة بقانون 
  .، الذي ھو بمنظور أدورنو نتاج للوساطة عبر قیمة التبادل) آخر - شيء

إن القضایا التي طرحتھا اللھجة االجتماعیة للتواصل، والتي ھي في 
الروایة البروستیة اآلن ذاتھ، داللیة وإیدیولوجیة ووجودیة، قد تشربتھا 

لب ) الداللي(حیث یشغل غیاب القیم النوعیة واالختالف ] نسبة إلى بروست[
یصبح ھذا الغیاب القضیة الداللیة . المشھد ضمن عالم التواصل االجتماعي

" اختالفات"فال یكف السارد عن محاولتھ إقامة ": البحث"األساسیة لروایة 
. والممثالت األخریات، بین آل سوان وباقي العالم la Bermaبین البرما  

و " ناحیة سوان"وعندما تمحى في نھایة الروایة االختالفات الجوھریة بین 
 ،Gilberteمحوا فجائیا في خالل حدیث مع جیلبیرت " ناحیة غورمونت"

یعترف السارد اعترافا أخیرا باستحالة تحدید َمْكَمِن االختالف في عالم اللھجة 
  .تماعیة للطبقة الراقیة الذي ھو عالم مظاھر خداٍع وأقنعٍةاالج

البروستي تكمن في استبدال بروست " البحث"إن أصالة وأھمیة 
االنسجام التركیبي التقلیدي بانسجام داللي جدید، والذي یمكن أن نمثلھ 

فللبحث بنیة ). غریماس( *بوصفھ تطویرا وبوصفھ تحویال ألقطاب معنمیة
وتحوالت األقطاب الداللیة یمكن . عن أن تكون تركیبیة استبدالیة عوضا

). ومن ثمة للوساطة(النظر إلیھا على أنھا رّد فعل منتج لالزدواجیة الداللیة 
إن تحوالت أقطاب معنمیة متعارضة تنتج مباشرة عن محو كل التعارضات 

  ). المحادثة(الداللیة المزیفة لعالم الكالم التواصلي 
ضة ھذه األخیرة بكتابة استبدالیة وُحُلمیة ینتھي بروست بمعار

onérique  تعارض ". الذاكرة الالإرادیة"موجھة نحو الالوعي، نحو قوانین
ھذه الكتابُة الناتجُة عن تحلُِّل المبدأ التركیبي التقلیدي، الذي كان ینظم 

، الوساطَة عبر قیمة )إلى نھایة القرن التاسع عشر(روایات القرون السابقة 
أي باإلنتاج : دل، المالزمَة لكالم الطبقة الراقیة، بمبدأ قیمة االستعمالالتبا

النصي حیث تصبح العالمة اللفظیة ھدفا لذاتھا عندما تكف عن أن تكون 
االسم الذي ":  أسماء البلدان"ففي نص بروستي من قبیل . وسیلة تبادل

طلق ترابطات القابل للتبادل، ومن حّللناه تحلیال مفصال، یتعارض الدال غیر
وبھذا یلتحق . األمر نفسھ للجمیع: صوتیة وداللیة، بالمصطلح الكوني

                                         
بها لمقصود وا   ”sèmes“،  نسبة إلى  “isotopies sémémiques”: في النص األصلي  *

  . وحدة معنوية
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المّوسطة، بالمجھود ) بوصفھ كالما( خطابات الحدیثبروست، بنقده 
المالرمي لتخلیص اللغة من آثار قانون التبادل الذي ھو في اآلن نفسھ قانون 

  . التواصل اللفظي
ھي التي ُتِبیُن إلى أي درجة یكون  )الزمن الُمْستدرك" (البحث"ونھایة 

 ambivalenceفیھا القناع والتمویھ مظھرین الزدواجیة الطبع 
caractérielle فكل الشخصیات تقریبا : واالزدواجیة الداللیة بصفة عامة

ووفق ھذا األفق، یظھر . تظھر فیھا كائنات مزدوجة تنتمي إلى مجال الظاھر
عن االختالف النوعي الذي ال یمكن العثور بحثا داللیا عن القیمة و"  البحث"

  . علیھ في واقع سوسیولساني تحكمھ قوانین الوساطة، وقوانین التبادل
ازدواجیة الطبع (وعندما تأخذ الوساطة شكل االزدواجیة الداللیة 

: ، فإنھا تنتھي إلى التشكیك في التراكیب السردیة للروایة)وازدواجیة الحدث
سمة الطَّْبع ھي دافع "إّن . ة والحدثیة والفلسفیةفي السببیة البسیكولوجی

غیر أنھ في سیاق داللي مزدوج، حیث الطباع . مثلما الحظ تودوروف" الفعل
متناقضة، تتعذر إقامة أي عالقة سببیة أحادیة بین طبع ومقاصده ومتتالیة 

،  Albertineفعندما یحاول السارد أن یشرح لنفسھ سلوك ألبرتین . أحداث
ممكنة ومتوازیة دون أن یجد بذلك الحكایة الحقیقیة، الحكایة " كایاتح"یبني 

النھائیة، شأنھ في ذلك شأن سوان الذي یجھد نفسھ في بناء الحكایة 
في عالم روائي مزدوج، مسكون بكائنات   Odetteالحقیقیة ألودیت 

، ، ینتھي التركیب السردي بأن ُیَزْعَزع)بالمعنى الباختیني للكلمة" (مزدوجة"
الكلي  -فانسجام النص ال یمكن للتركیب: وتتعرض بنیة الروایة ألزمة

Macrosyntaxe  أن یضمنھ، كما ال تضمنھ السببیة السردیة    .  
ـ أن تشّرب اللھجة االجتماعیة للطبقة الراقیة یدخل  1: وخالصة القول

ـ أن الوساطة  2؛ )والبحث عن القیمة النوعیة(إلى الروایة قضیة الوساطة 
تأخذ فیھا شكل ازدواجیة داللیة وأن ھذه االزدواجیة تنتھي بأن تسبب أزمة 

ـ إن أزمة  3؛ )syntagme narratifالمركب السردي (التركیب السردي 
المبدأ التركیبي ھذه تؤدي إلى ازدھار كتابة جدیدة استبدالیة تعارض 

من ) بوصفھا داال مستقال(الوساطة بالبحث عن تخلیص العالمة اللفظیة 
، ھو إذن ذلك الذي "البحث"التعارض األساسي لـ : السیاق الموَّسط للتواصل

  . بین الكالم والكتابة
إن ھذه المبادئ النظریة التي ُعِرَضت بالتفصیل في االزدواجیة 

ذات صبغة ) للكتابة(الروائیة، ال یمكنھا بالطبع تأسیس سوسیولجیة للنص 
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دِّمت ھنا لتدّل على الوجھة التي یمكن وال تدعي ذلك؛ ولكنھا ُق) عامة(كونیة 
أن تتخذھا مثل تلك السوسیولوجیة، في موقف ال زالت فیھ الصلة التي توحد 
بین البنیة النصیة والبنیة االجتماعیة تطرح مشكال وینظر فیھا الباحثون 
معظُمھم بنوع من عدم االرتیاح إلى مصطلحات التماثل أو التشابھ البنیوي 

  . ریات الماضي الجدلیةالتي أدخلتھا نظ
و أ" الصدیقة"وفي األخیر ُیِبین تشرب النص األدبي النصوص 

، التخییلیة أو غیر التخییلیة، المكتوبة أو المنطوقة، عن تلقیھ "العدوة"
فال یمكن فھم ردود األفعال التي یثریھا النص ضمن أنظمة . المعاصر والالحق

بمعزل عن سیرورة اإلنتاج الذي اجتماعیة وفي أوساط فئات اجتماعیة مختلفة 
وقد یسمح تصنیفا للخطاب، الذي . ةاإلیدیولوجی) أي النص(تتطور فیھ مواقفھ 

السیمیائیات والعلوم "أكّد أھمیتھ غریماس في كتابھ الحدیث الموسوم 
نص ) خطابات(قة بین خطاب لسوسیولوجیا الكتابة إقامة عال" االجتماعیة

  .للجماعة التي تتلقاه) ریماسغ" (اللھجة االجتماعیة"أدبي و
في ھذا السیاق، فإن تلقي األثر البروستي في كتابات بعض المثقفین 

 “institue fùr sozialforsching”حول ) 1928منذ (األلمان المنضوین 
فالنصوص الفلسفیة لـ . یعد مثاال یغني عن أي تعلیق) مدرسة فرانكفورت(
أدورنو، تبحث عن . و. تبنیامین، وبصورة قطعیة حاسمة، نصوص . و

ضد التغیرات الشكلیة التي تخضع لھا  (das besonder)الدفاع عن الخاص 
فكتاباتھم، التي تتقزز من عوائق . ضمن األنظمة المصطلحیة والتراتبیة

التركیب المنطقي والمفھمة النظامیة، تنحو إلى التعبیر التصویري 
لیس  (paradigme)لمثال وعلى المبدأ الترابطي ل) االستعاري، الكنائي(

إن األشیاء  «: مصادفة أن تتوافق مع كتابة بروست الذي سبق وأن الحظ
اقل جماال مما ھي علیھ في الحلم، ولكنھا أكثر خصوصیة من المفھوم 

ویظھر تفكیر الفیلسوف بصدد ). ضد سانت بوف( »المجّرد الذي كّوناه عنھا
ألزمنة السحیقة یجھد الفن نفسھ منذ ا«: الفن وكأنھ یرد عن نظرة الفنان ھذه

     (Asthetische theorie) .»إلنقاذ الخاص؛ فالتمّیز المتدرج كان لھ محایثا
) ألدورنو وبنیامین" (النظریة النقدیة"إن القرابة الخطابیة التي تصل 

ال یمكن توضیحھا إال ) والتي ال مناص من ذكرھا ھنا(البروستي " البحث"بـ 
الواحد : لة الخصوصیة الواقعة في صلب الخطابینفي ضوء عالقتھا بمقو
وفي اآلن ذاتھ ُیفترُض أن تدرج ھذه المقولة، التي . مفھومي واآلخر تخییلي

ھي فلسفیة وجمالیة في آن، ضمن سیاق سوسیوثقافي مطبوع بانحطاط 
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، D. Halévyھالیفي . وقد حّلل أزمتھا ببصیرة نافذة د. النزعة اللیبرالیة
، وأصبحت الموضوع الرئیس )1931ي انحطاط الحریة، ف(معاصر بروست 

  .للنظریة النقدیة بعد أن بلغت  أوجھا في ظل الدیكتاتوریة الفاشیة
وختاما، ینبغي التأكید على استحالة فھم الوظیفة االجتماعیة للنص 

بتعبیر (أو " التطور األدبي"األدبي فھما ملموسا ما لم یحدد بالنسبة لـ
. ھذه الفكرة ُمَضمََّنٌة في نقد وّجھھ أ". الخطاب األدبي"ـ بالنسبة ل) تودوروف

غیر أن «: لـلوسیان غولدمان" البنیویة التولیدیة"إلى  E. Kohlerكوھلر 
ھذه الوساطة . »1بنیویتھ التولیدیة تتجاھل أھمیة الوساطة عبر التقلید األدبي

النصوص ضروریة للفھم السوسیوتاریخي لنص ما بالنظر إلى أن قطیعتھ مع 
في إطار : األدبیة السابقة ال یمكن شرحھا إّال في مستوى سوسیولوجي

موقف سوسیولساني جدید یجعل بعض أشكال الخطاب األدبي القدیم أشكاال 
  ).مفارقة للزمن(مستحیلة 

لبلزاك ومع اللغة " السردیة"وھكذا فإن القطیعة البروستیة مع الروایة 
لتي یقارن بروست أسلوبھا مع أسلوب التواصلیة للكومیدیا اإلنسانیة، ا

الحدیث، ال یمكن فھمھا إّال في موقف اجتماعي تتحّرر فیھ اللغة من الفعل 
في مثل ذلك . لتصبح بنیة مستقلة نسبیا) فاقدة بذلك صبغتھا العملیة(الفردي 

الموقف، تصبح الكتابة السردیة نفسھا، والتي ال یمكن فصلھا عن الفعل 
action   والحدثévenement ) تودوروف"السببیة الحدثیة"عن ،( ،

وأزمتھا تتصادف مع أزمة الفرد الفّعال للعصر اللیبرالي، . موضع تشكیك
  .عصر أشرف على نھایتھ في الوقت الذي كان فیھ بروست یكتب روایتھ

            

                                         
1 E. Kohler,  principes historico-sociologiques et science littéraire, in : Tilas, 
Univ. De Strasbourg, 1973-1974,  p. 7. 
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بتلمسان حیث تلقى تعلیمھ  1920جویلیة  21ولد محمد دیب یوم 

" األوروبي"و "األھلي"البتدائیة بفرعیھا االبتدائي إلى أن تحصل على الشھادة ا
 مآس كانت لھا انعكاسات عمیقةو غیر أن طفولتھ تمیزت بفرص. 1931سنة 

ھو لم یكد و فقد عرف الیتم. في أعمالھ األدبیة الحقاو مستمرة على طبعھو
كما تمیزت طفولتھ بحادث  1931یتجاوز العاشرة من عمره لما توفى ولده سنة 

مھ الفراش لمدة طویلة وكاد یودي بساقھ إلى البتر ألن ذلك وقع لھ بساقھ ألز
بنفس الفترة نذكر الدور الذي لعبھ معلم و كان بمرحلة ما قبل اكتشاف البنسلین

  .في تلقینھ الثقافة الفرنسیة) روجي بلیسان(شیوعي 
ھي فترة و ما بعدھاو فترة شباب الكاتب تصادف الحرب العالمیة الثانیة

. قدراتھ الذاتیةو ھا مھن عدیدة تدل على كثرة استعداداتھمارس محمد دیب ب
إلى ) 1940ـ 1938(فمن معلم بقریة زوج بغال بالحدود الجزائریة المغربیة 

إلى مترجم من ) 1941ـ  1940(محاسب بمكاتب جیوش الحلفاء بوجدة 
إلى ) 1944ـ  1943(الفرنسیة إلى اإلنكلیزیة لدى الجیوش بالجزائر العاصمة 

ألن محمد دیب كان رساما مؤھال قبل أن یكون ) 1945(زرابي بتلمسان مصمم 
 1950" (الجزائرـ الجمھوریة" التحق الكاتب بعد ذلك بجریدة و كاتبا أو شاعرا؛

  ".لیبرتي" حیث عمل كصحفي إلى جانب مساھمتھ في دوریة ) 1951ـ 
إلى جانب كل تلك النشاطات التحق محمد دیب بجامعة الجزائر حیث  

أقدم نصوص لھ ( في حین كان یمارس الكتابة ) 1944ـ  1940(س اآلداب در
غیر أن الكاتب مر دون شك خالل شبابھ بفترات ). 1946معروفة تعود إلى 

 1944و 1943یقول محمد دیب عن فترة إقامتھ بالعاصمة بین . شقاءو بؤس
لناس كانت كثیر من ا(...) كان ھمنا الكبیر بتلك الفترة العثور على ما نأكلھ "

ھي دون شك و ).1950سبتمبر  27الجزائر ـ الجمھوریة " ( تموت جوعا 
سیاسیا نحو الشیوعیة إذ انخرط لمدة و وضعیة جعلت الكاتب یمیل عاطفیا
  ).1951( قصیرة بالحزب الشیوعي الفرنسي 

ككاتب غیر أنھ اضطر إلى الھجرة  1952عرف محمد دیب إبتداءا من  
لم یسمح لھ باإلقامة بفرنسا إال بعد و ت االستعماریةتحت ضغط السلطا) 1959(
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واستقر بھ المقام بمدینة . تدخل مجموعة من كبار الكتاب الفرنسیین لصالحھ
  .إلى أن وافتھ المنیة 1964السال سان كلود بضواحي باریس من حوالي 

الكتابي قام الكاتب خالل غربتھ بأسفار عدیدة و إلى جانب نشاطھ الثقافي 
الوالیات المتحدة حیث عمل و بلدان المعسكر الشرقيو مغرب األقصىإلى ال

كما ) 1975ابتداء من ( فنلندا و )1977ـ  1976(أستاذا بجامعة لوس أنجلس 
ھو كان خالل كل ذلك و )1986ـ  1983(عمل أستاذا بجامعة السوربون بباریس 

لكاتب لقد قضى ا). 1983(على اتصال دائم بالجزائر إلى أن توفت والدتھ 
السنوات األخیرة من حیاتھ صریع المرض غیر أن ذلك لم یثنھ عن الكتابة، 

حسب " توقف بسیط لقلبھ" فآخر كتاب لھ صدر شھور قلیلة فقط قبل وفاتھ عن
  ).2003ماي  05جریدة لومانتي (ابنتھ آسیا 

  
الفلسفي للكاتب قد و نعتقد أن جزءا كبیرا من التكوین الروحي والجمالي

ترة طفولتھ وشبابھ وظل یالزمھ طوال مشواره الكتابي إلى جانب تم خالل ف
  .نضج الوعي الفني والفلسفيو المكتسبات الناتجة عن التجربة

" ( فیقا" ھي قصیدة و 1946فأول قصیدة معروفة للكاتب نشرت سنة 
ونحو المیثولوجیة ) لألندلس(وبھا نجد میوال مبدئیة نحو الحنین ) نجم

وأكد الكاتب الشاب . الشمولیة والصنعة اللفظیة الممتازةوالصوفیة التعتیم و
طبعھ وطموحاتھ الكبیرة خالل األیام الثقافیة بسیدي مدني بضواحي مدینة البلیدة 

  ".یرید أن یكتب عن كل شيء"لما صرح أنھ ) 1948( 
غیر أن وضع الفترة التاریخیة التي كان یمر بھا الشعب الجزائري بعد 

ھو وضع عایشھ الكاتب شخصیا ـ جعلھ یتجھ نحو و انیة ـالحرب العالمیة الث
وإن كانت تلك الواقعیة تخفي جوانب جمالیة (تعبیر أدبي ذي طابع واقعي 

وتلمیحیة كثیرة بإقرار من الكاتب نفسھ وھذا موضوع واسع ال یمكن التعرض 
فكتب ثالثیتھ األولى المشھورة حیث استعرض الوضع المزري لفئات ) لھ ھنا
المیز بین و في األریاف نتیجة االستعمارو الجزائري في المدن الشعب

فتعرض الكاتب لكل ذلك من وجھة نظر قریبة من . األھاليو األوروبیین
أیدیولوجیة الیسار السیاسي فقدم شھادة عن بؤس واستعباد أغلب الجزائریین 

ي أصحاب األراضو أذنابھم من بعض الجزائریین أرباب العملو وجشع المعمرین
غیر أن الكاتب تعرض بنفس الثالثیة إلى ). الدار الكبیرة ـ الحریق ـ النول( 

أقام موازاة بینھا وبین نضج الوعي السیاسي لدى و نضج الطفل عمرو مراھقة
التي " الحریق" قد عبر أحسن تعبیر عن ذلك في روایة و الشعب الجزائري

  ).الثورة المسلحة( حملت تنبؤات صریحة بما وقع في نفس سنة صدورھا 
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وسائل فنیة مختلفة في و فترة العمل المسلح عبر محمد دیب عنھا بنبرات
في مجموعتیھ و "رقصة الملك"و "من یذكر الیم" و "صیف إفریقي"روایات 

  ".الطلسم"و "المقھىفي " القصصیتین 
ما تمخض عنھ من مستجدات فقد تناولھا و أما مرحلة ما بعد االستقالل

اإللھ عند البرابرة " و "رقصة الملك " محمد دیب على الخصوص في روایات 
  ". ألف تحیة لصعلوكة" في مسرحیة و "وكیل الصید " و "

 را لقصصنالحظ أن الجزائر ـ وما تعلق بھا ـ شكلت محورا أساسیا مباش
روایاتھ التالیة انطالقا و ظلت حاضرة رمزیا في قصصھو روایات محمد دیبو

لما تحول الكاتب إلى تبني فضاءات خارجانیة ال محدودة " 1977/ ھابیل "من 
  .موضوعات بحوثھ الجدیدةو المعالم تماشیا

یمكن أن نستخلص من المسار القصصي للكاتب أربعة مراحل فنیة متمیزة 
  :ھي

بما فیھا فترة انتقالیة مع روایة ) ثالثیة الجزائر( حلة الواقعیة ـ مر  
  ".في المقھى" مجموعة و "صیف إفریقي"

من "الصوفیة مع روایتي و صریح نحو السریالیةو ـ مرحلة تحول جذري 
  ".سیرورة على الشاطئ المتوحش"و "یذكر الیم
 "الصید ولي" إلى روایة " الطلسم"ـ مرحلة واقعیة جدید من مجموعة  

ترسخ الطابع الصوفي و السریالیةو ھي مرحلة تجمع بین مكتسبات الواقعیةو
  .لقصص محمد دیب

  ".ھابیل" الرمزیة انطالقا من روایة و ـ مرحلة الفضاءات الخارجانیة 
الواقع و نالحظ من خالل كل ذلك أن الكاتب كان دوما متراوحا بین الحلم 
وفاءا لذلك و یھ خالل فترة الشبابتلك الحساسیة التي تكونت لدو تماشیا

بالفعل، ". الكتابة عن كل شيء"أي  1948المشروع األدبي الذي صرح بھ سنة 
موازاة مع تطرقھ إلى أوضاع الجزائر تناول الكاتب إبتداءا من الستینیات محاور 

األنوثة و المعنىو الحقیقةو عن الھویةو ذات صبغة عامة منھا البحث عن الذات
اللغة على العموم، فغاص في و عن إمكانیات التعبیر األدبيو یمةالقو والدین

حضاري بین من خاللھا وضع اإلنسان في و بحوث ذات طابع أنثروبولوجي
شرح خفایا اإلنسان الجزائري على و اإلنساني تجاه اآلخرو إنتمائھ الحضاري

 .اإلسالمي على العموم كما استعرض اإلنسان في مواجھتھ لقدرهو الخصوص
  .قدم مواقف وجیزة عن كل ذلك في مجموعاتھ الشعریة العدیدةو

الجائزة التي توجت  عدیدة أولھاو لقد نال محمد دیب جوائز أدبیة معتبرة 
آخرھا جائزة األكادیمیة الفرنسیة و 1952سنة " الدار الكبیرة" أولى روایاتھ 

  .1994سنة 
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 لى الفھمیبدو الكاتب في كثیر من أعمالھ صعب التناول مستعصیا ع
ھل أنا ألفت " قد أبدینا لھ مرة مالحظة في ذلك الشأن فرد علینا غاضبا و

 العمقو االنغالقو نعم كل ذلك التعتیم". كلمات متقاطعة فتطالبونني بالحل ؟
. واضحاو الغنى الداللي الذي یمیز جل أعمالھ كان لدیھا أمرا بسیطا عادیاو

             !ما أعظمھ
  

  أعمال محمد دیب
  :روایات

ـ 1954/ـ الحریق 1952/ـ الدار الكبیرة ( ـ ثالثیة الجزائر 
  ).1957/النول

  ).1959(ـ صیف إفریقي      
  ).1962( ـ من یذكر الیم      
  ). 1964( ـ سیرورة على الشاطئ المتوحش      
  ).1968( ـ رقصة الملك      
  ).1970( ـ اإللھ عند البرابرة      
  ).1973 (ـ وكیل الصید      
  ).1977( ـ ھابیل      
 1989/ـ إغفاءة حواء 1985/ـ أسطح أورسول( ـ ثالثیة الشمال      

  ).1990/ـ ثلوج من رخام
  )1992( ـ الصحراء بكل صراحة      
  )1994( ـ األمیرة اإلسبانیة المغاربیة      
  )1998( ـ إن شاء الشیطان      
  )2003( ـ رحلة لوس أنجلس      
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  :مجموعات قصصیة
  

  )1955(ـ في المقھى     
  )1966( ـ الطلسم     
  )1995( ـ اللیل المتوحش     
  )2001(ـ مثل دوي النحل     
  

  :لقصص لألطفا
  

  )1959( ـ بابا فكران 
  )1974( ـ القط الحارد 

  )2000( الساحر و ـ سالم
  )2001( ـ البرنیق الذي یعتقد أنھ قبیح الشكل 

  
  :مسرحیات

  
  )1980( ألف تحیة لصعلوكة  ـ

  )ترجمة مریزق قطارة /  لم تنشر بعد ( ـ خطبیة الربیع 
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  :مجموعات شعریة
  

  )1961( ـ الظل الحارس 
  )1970( ـ صیغ 

  )1975( ـ كل الحب 
  )1979( ـ نار یا نار جمیلة 

  )1987( ـ میاه جاریة 
  )1996( ـ فجر إسماعیل 

  )1998( ـ طفل الجاز 
  

  : تصنیف دون
  
  

  ).صورو نصوص/   1994( ـ تلمسان أو مقامات الكتابة 
  ).محاوالت /  1998( ـ شجرة القول 

  ).2003( ـ سیمورج  
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