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امل ـق ــدم ـ ــة
قد يبدو للمتلقي �أن بحوث هذا العدد تبتعد حين ًا وتقرتب �أحيان ًا وقد
اعتاد �أن يرى حموراً يتناوله لفيف من ال ُّنقاد بر�ؤاهم املتميزة واملختلفة �أي�ض ًا يف

طرائق التفكري و�أ�ساليب املعاجلة ،لكنها ت�صب يف �إذكاء املحور وتعميقه ،وجاء
متفرقة ،وحماور
هذا العدد خمتلف ًا �شيئ ًا� ،إذا تناول مو�ضوعات تنتمي حلقول ِّ

مهمة ت�ضع بقية النقاد يف هذا العدد ي َّت�صفون به من غري
�إليه ،فبد�أ ب�أر�ضية َّ

�أن يقر�أوا هذا البحث ،لكنه ديدن الناقد احل�صيف الذي تعامل مع الق�ضايا
والن�صو�ص بحيادية ما �أمكنت هذه احليادية ليجيء بحث �آخر يعلن «املق�صدية»
وي�ضعها بني �آليتني �أو ثنائيتني فهذا البحث الآخر «التيارات الفكرية و�إ�شكالية
يع�ضده «ثنائية اللغة الأدبية واللغة املعيارية يف النقد الغربي»
امل�صلح النقدي» ِّ
لتكون ثنائية يف البحث� ،إذ ظلت «واو» العطف م�سيطرة
وترتى البحوث
ِّ

على ثمانية بحوث َّمما ي�شي بثنائية من نوع �آخر ،ليجد املتلقي الفكر البحثي
لهذه البحوث ،و�إن اختلفت يف الغو�ص داخل الن�صو�ص �أو ال�سباحة عليها
وفيها.
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اتكاءها على نوع معريف ن�سعى
متعددة ،بيد �أن هناك خيط ًا رفيع ًا يلمها ،ويعلن
َ
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املقدمـــة
تدعي هيئة التحرير �أ َّنها عاجلت ما
هذا العدد جاء م�شحون ًا ببحوث ال َّ

طرحته من �إ�شكاليات ،لكنها على يقني �أنها بحوث ت�ست�رشف حين ًا ،وت�ستطلع
مرة �أخرى ،وتثري جمموعة من الت�سا�ؤالت ،لعل باحثني �آخرين يتناولونها من

زوايا �أخرى.

َّ
وليظل البحث غري م�ستكني �أو هاجع ،ت�أمل هيئة التحرير �أن تتلقى

بحوث ًا �أخل�صت للنقد ،وعاجلت ق�ضاياه وخباياه� ،أو حاولت جادة ،ومازلنا
منتظرين.

هذا وباهلل التوفيق.
رئي�س التحرير
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حول �أخالقيات النقد
حممد بن�سعيد

هذا املقال مقدمة �رسيعة ملا �أ�سميه ب�أخالقيات النقد يهدف �إىل التنبيه �إىل

بع�ض مرتكزات هذا العلم و�رضورة �إعطائه املكانة التي ي�ستحقها داخل برامج

النتائج العلمية وغريها من الق�ضايا املرتبطة مبادة النقد الأدبي.

بداية �إن احلديث عن �أخالقيات النقد تقت�ضي النظر �إىل فل�سفة الأخالق

يف �شقها التطبيقي ويف ارتباط مبا�رش باملنهجية النقدية ،فلكل منهج نقدي
�أدواته الإجرائية ومفاهيمه اخلا�صة ملقاربة الظاهرة النقدية والروائية ب�صفة

خا�صة ،ومعنى هذا  -كما يبدو يل على الأقل � -أن احلديث يف �أخالقيات

عامة للنقد الروائي هي جزء من طبيعة املنهج الذي يهدف بالدرجة الأوىل �إىل
ك�شف املعنى ولي�س �إىل ا�ستغالقه.

النظر �إىل الأخالق باعتبارها موجه ًا للعملية النقدية م�س�ألة خالفية

ون�سبية يف نف�س الوقت ،فقد متدنا م�صادر �أخرى  -لي�ست بال�رضورة من �صلب

النقد  -بقيم �أخالقية ت�سهم �إىل حد ما ب�إ�شاعة �أفكار �أخالقية يف النقد ،ومن
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التعليم اجلامعي والبحث العلمي ،فقد �أ�صبحت احلاجة ما�سة لهذا العلم بعدما
ر�أينا كثرياً من التجاوزات على م�ستوى التعامل مع النقد وطرق الو�صول �إىل
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حول أخالقيات النقد
ذلك ما كان يعرف يف علوم �أخرى خمتلفة ،حتت �أ�سماء وم�سميات متنوعة،
تارة ب�أدب العامل واملتعلم وتارة �أخرى  -كما هو احلال يف الثقافة الإ�سالمية

القدمية  -بعلم اجلرح والتعديل .وهي علوم قدمت مرتكزات �أ�سا�سية وهامة

من الناحية التاريخية يف تطور جملة من العلوم و�صبغها ب�صبغة العلمية� ،أو ما
ن�صطلح عليه نحن باملو�ضوعية واحلياد العلمي .ولكن مع تطور املعرفة الب�رشية

�أ�صبحنا نرى االبتعاد التدريجي للنقد املعا�رص عن مثل هذه ال�ضوابط لأ�سباب

نعرفها تارة وجنهلها تارات �أخرى ،لذلك كان من ال�رضوري �إرجاع االعتبار
بدرجات متفاوتة لهذه القيم وتطبيقاتها لي�س فقط على العلوم التطبيقية البحتة

ولكن �أي�ض ًا يف العلوم الإن�سانية الأكرث ت�رضراً من املمار�سات غري الأخالقية� .إن

املعايري املو�ضوعية واحليادية ميكن �أن يفهما ويقا�سا ب�شكل �أكرث ثبات ًا يف هذه
العلوم لكن يف العلوم غري التطبيقية التي ال تقبل القيا�س جند الأمر خمتلف ًا.

املرجع الطبيعي لأخالقيات النقد �إذاً  -يف نظرنا على الأقل  -هو
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البحوث التي ُنظرت لأخالق العلم ب�شكل عام ،و�أخالقيات النقد بوجه

خا�ص ،وهو العلم املرتبط مبجموعة الق�ضايا الأخالقية التي تثريها العلوم بكل
�أ�صنافها� ،سواء كانت تقنية �أو �إن�سانية ،والتي تثري نوع ًا من اجلدال بني العلماء

واملتتبعني لق�ضاياها ،وميد هذا العلم باقي العلوم بال�ضوابط ال�رضورية قيمية
و�أخالقية لتكون �أكرث م�صداقية و�أ�شد ت�أثرياً( .)1وا�ضح �أن اهتمامنا ين�صب على

املجال املتعلق ب�أخالقيات العلوم الإن�سانية ويف مقدمتها النقد الروائي باعتباره

جزءاً من العلوم الإن�سانية� ،أو بتعبري دقيق ميكن اعتباره منطق ًا خا�ص ًا يف العلوم

الإن�سانية يف �شقها الأدبي ،ونبادر �إىل االعرتاف ب�أن �أخالقيات النقد كما يروج

لها الآن يف كثري من املنابر الثقافية مل تكن جمهولة عند القدماء ،بل حتدثوا
عنها حتت م�سميات كثرية لعل �أبرزها ما ين�ضوي حتت عنوان كبري عري�ض هو

«�أخالق العلم والعلماء» ،وقد يعرت�ض علينا املعرت�ض فيقول :وما بال �أخالق

محمد بنسعيد
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العلم والعلماء من النقد الروائي ،وبينهما اختالف وا�ضح يف الأ�سلوب واملنهج،

ونريد �أن ن�ستبق النقا�ش ونقول� :إن مو�ضوع �أخالق العلم والعلم لي�س خمت�ص ًا

بعلم دون علم ،و�إمنا يجب توفره يف كل الأن�شطة الفكرية ف�إذا كانت العلوم

الدقيقة ت�ضمن نوع ًا من الثقة بني املبدع /العامل وبني القارئ /امل�ستهلك ،لأن
الثقة موجودة يف منطق العلم نف�سه نظراً لو�ضوح �أ�ساليبه وبراهينه ،ف�إن الأمر

يختلف يف العلوم الإن�سانية ومنها النقد الروائي و�أخالقيات النقد من �ش�أنها �أن
تعزز الثقة وتزكي العمل ،ولي�ست �رشوط ًا خارج املنهج.
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ال ي�ستطيع دار�س الأدب وال الناقد الروائي� ،أن يقنع القارئ بدون هذه
الثقة ،لذلك وجدنا العلماء يتحدثون عن وجوب مثل هذه الأخالق /القواعد
القيمية تعطي للدر�س النقدي قدراً من امل�صداقية ،وتطبعه بطابع الثقة على
الأقل� .إن مفاهيم مثل الأمانة العلمية واملنهج النقدي ال�صارم وحتري امل�صادر
�أ�صبحت الآن غري جمدية �أو على الأقل دخلتها الكثري من �أالعيب النقاد وكثري
من التجاوزات من �أجل الو�صول ال�رسيع �إىل النتائج بغ�ض النظر عن قيمة هذه
النتائج ،حتى �أ�صبح من ال�صعب جداً متييزها والك�شف عنها ،و�أ�صبحت كثري
من كتاباتنا النقدية �سواء يف الرواية �أو ال�شعر �رضب ًا من الإغراق يف التعقيد
ولي�س التعقيد الذي نق�صده ما يرتبط بطبيعة العلم ومقت�ضياته و�إمنا يتحقق برغبة
الناقد ال�شخ�صية يف �أن يجعل من لغته النقدية لغة م�ستغلقة ال يفهمها �أحد� .إن
م�رشوعية البحث يف القيم الأخالقية النقدية تبد�أ من وعي الناقد مبدى �أهمية
املعرفة النقدية التي يقدمها ،و�أننا بهذه املعرفة ندفع تقدم التفكري النقدي �إىل
الأمام وبالتايل ت�أ�سي�س نوع من التفكري ال�سليم يخدم الإبداع ويرتقي بالإن�سان
يف معارج ال�سمو باجلمال ،انطالق ًا من هذا املبد�أ ،ف�إن املعرفة النقدية التي تقدم
ينبغي �أن تكون مبنية على �أ�س�س �أخالقية �صحيحة حدد بع�ضها القدماء يف
كتب احلديث وغريها ،ونظراً لكرثة هذه املراجع و�شيوعها ف�إننا لن نعتمد على
�أ�صول بعينها �إال �إذا دعت ال�رضورة �إىل ذلك.

عالمــات
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حول أخالقيات النقد

 .1مبادئ �أ�سا�سية:

 1.1مبد�أ الق�صديـة:
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ي�سميها القدماء بالنية� .إن الناقد الروائي ينبغي له �أن يعترب النقد ومنهجه
و�سيلة لهدف �أعلى ولي�س املنهج هدف ًا يف حد ذاته ،الناقد الروائي ال ي�ضع
املنهج و�إمنا يختربه فقط ،وعلى �أ�سا�س الق�صدية تت�ضح الأهداف الرئي�سية من هذا
النقد ،م�شكلتنا يف املغرب �أن النقد الروائي ،ورمبا غري الروائي �أي�ض ًا .غري واع
بالنتيجة التي يريد الو�صول �إليها ومن ثم يقوم فقط بقراءة ن�صو�ص روائية مبعزل
عن ن�صو�ص �أخرى� ،أو يف �أح�سن احلاالت يحاول �أن يربطها بظواهر حمددة ال
تف�رس العامل وال ميكنها تقدمي معرفة كافية عنه ،هل الهدف الذي يق�صده الناقد
من النقد هو جمرد قراءة ن�ص  -وال تهم الطريقة هنا� ،أم هو اختبار للروايات من
�أجل الو�صول �إىل تكاتف الوعي بوجوب تطوير نظرية روائية مغربية م�ستقلة
عن باقي النظريات ال�رشقية والغربية� ،إنها حاجة ما�سة �أن نعيد التفكري يف هويتنا
النظرية على الأقل ،فل�ست �أرى فرق ًا بني قراءة الرواية يف امل�رشق وقراءة الرواية
يف املغرب مع وجود اختالفات كثرية بع�ضها تاريخي وبع�ضها ثقايف .هل
العقلية املغربية هي نف�سها العقلية امل�رشقية ،البحث يف اخل�صو�صيات مطلوب
لإنتاج نظرية روائية مغربية ،وال يتم هذا الأمر �إال بتحديد املقا�صد الكربى من
النقد ،فعلى هذا الأ�سا�س ينبغي �أن ن�شتغل يف امل�ستقبل.

 1.2مبد�أ املو�ضوعيــة:

كثري من النقد الروائي الذي ننتجه ال ميت �إىل املو�ضوعية العلمية ب�صلة،
�إذ يرتبط مبا هو �شخ�صي� ،أكرث من ارتباطه بالن�صو�ص الروائية نف�سها ،ورمبا
يرجع ذلك �إىل ال�سمعة ال�سيئة لكلمة نقد .فقد تلعب املجاملة دوراً كبرياً يف
مثل هذا النقد ،والعتبارات معينة جند �أن النقد ال�سيئ ،يكرث يف حياة املبدع
النقد اجلميل الرائع يكرث بعد مماته ،وك�أن مقيا�س املوت واحلياة هو الذي يرفع
هذا ويحط من قيمة ذاك .والواقع �أن املجامالت النقدية قد �أ�ساءت كثرياً �إىل
النقد الروائي عندنا ،و�أبعدته عن هدفه الطبيعي املفاو�ض.

محمد بنسعيد
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 1.3مبد�أ العــدالة:
مبد�أ العدالة يلزم الناقد بعدم الكذب� .إن الكذب هنا ال يعني اختالف
القراءة ومدى �صحتها �أو خطئها ،و�إمنا يعني اعتماد الناقد �أ�ساليب خا�صة يف
تعامله مع امل�صادر والن�صو�ص ويكون هدفه هو الت�ضليل �أو الإ�ساءة �إىل املبدع
�أو تبيان قيمة �أو ق�ضية �أو ترك �أخرى ،وهو ما يجعل من قراءته للن�ص الروائي
قراءة اختزالية انتقالية لهدف غري معلن� .إن الكذب قد يتخذ مظاهر كثرية،
ك�أن ينقل الناقد ن�ص ًا ويقوم بتحريفه بتغيري كلمة �أو جملة ،وال يكون الهدف
هنا هو ك�شف املعنى و�إمنا توجيه اخلطاب �إىل منحى خمتلف يخدم الق�ضية التي
يدافع الناقد عليها ،وقد يلج�أ الناقد �إىل الكذب يف م�صادره ك�أن ينقل عن طريق
الوا�سطة ويكون بهذه «الوا�سطة» قد ت�رصف �أي�ض ًا يف الن�ص الأ�صلي مما يربك
القراءة ال�صحيحة للن�صو�ص الإبداعية.

 1.4مبد�أ ال�ضبط:

 1.5مبد�أ جتنب الغمو�ض:

�إذا مل ي�ستطع الناقد تب�سيط مفاهيمه لتبدو وا�ضحة ال غبار عليها،
فاعلم �أنه ال يفهمها ،و�إمنا ق�صدت �إىل هذا لأننا نرى الفكرة النقدية �أو النظرية
الروائية تبدو معقدة غري مفهومة ،ف�إذا ب�سطت بلغة �سهلة وا�ضحة �أ�صبحت
فكرة كغريها من الأفكار .وقد ي�سقط يف هذا حتى الأ�سماء الوازنة يف النقد
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ويق�صد به يف النقد الروائي �أن تكون منقوالت الناقد طبق الأ�صل
غي ال�سياق ف�إنه يكون ملزم ًا �أن يبني ذلك لقارئه ،وي�شمل ذلك
للمنقول ،ف�إذا رّ
اللغة والأفعال وال�ضمائر وكل م�ستلزمات ال�سياق ،فكثرياً ما ينقل الناقد ن�ص ًا
مع تغيري بع�ض كلماته دون �أن ي�شري �إىل ذلك فيعتقد القارئ �أن النقل �سليم
و�إمنا هي مغالطة وجب التنبيه �إليها .مبد�أ ال�ضبط ومبد�أ العدالة وجهان لعملة
واحدة ،ينتج عنهما نف�س الأثر الذي يح�صل يف علم احلديث حينما يكون يف
�سند احلديث �أحد املجروحني.

عالمــات
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الروائي املغربي ،وللغمو�ض يف كتاباتنا النقدية الروائية ،ولي�س الهدف منها
�سوى تبيان ما �أراه �صائب ًا من وجهة نظري ،ورمبا تكون قراءتي لهذه الن�صو�ص
يف غري حملها لق�صور �إدراك �أو خط�أ يف الفهم.

 .2مزالـق نقديــة:

 2.1مبد�أ املفهـومي:
 -النموذج الأول:

يتحدث الناقد عن الدينامية والتطورية:
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«يرتبط مفهوم الدينامية ،انطالق ًا من م�صدريه الفيزيائي والبيولوجي،
مروراً باملجالت الأنرثوبولوجية واالجتماعية والأدبية ،باحلركة والتغري
وباملق�صدية ،وذلك لأنه يت�ضمن معنى الغائية ،ومعنى القوة الفاعلة ال جمرد
ارتباط احلركات ارتباط ًا �رضوري ًا وفق قوانني ثابتة .وبتعبري �آخر [الت�شديد من
عندي] ف�إن التطور القائم على التغري يعني �شيئ ًا �آخر غري التغري و�أكرث من التغري،
وعلى هذا الأ�سا�س تطرق (�أوغ�ست كونت) �إىل ما �سماه بالدينامية االجتماعية
مقابل ال�سكونية االجتماعية ،باعتبار الأوىل مت�س ذلك الفرع من علم االجتماع
الذي يتناول التقدم االجتماعي»(.)2
هذا الن�ص منوذج حي ملدى الغمو�ض يف كتاباتنا النقدية ،فقد كان من
املمكن �أن يعرب الناقد عن مفهوم الدينامية ب�شكل وا�ضح« :الدينامية �سواء يف
م�صدرها الفيزيائي �أو الإن�ساين ترتبط باحلركة والتغري� .إن مفهوم الدينامية
تت�ضمن معنى الغائية والقوة الفاعلة ،وهذا االرتباط لي�س ارتباط ًا ثابت ًا» .وقـد
�أح�س الناقد بغمو�ض كالمه و�إغرابه فا�ستدرك بقوله (وبتعبري �آخر) ،الذي
يحيل �إىل �أن الكالم الذي �سي�أتي �سيبدد هذا الغمو�ض ويزيل اللب�س احلا�صل
يف املعنى لكنه عو�ض �أن ي�رشح الغمو�ض �أتى بق�ضية �أخرى ال تتعلق بالفكرة
الأوىل �إال يف جزئية واحدة من جزئياتها �أي برتكيزه على التطور وو�صف
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التطور ب�أنه كالم �أكرث غمو�ض ًا؛ «غري التغري و�أكرث من التغري» وقد حاولت
جاهداً �أن �أتبني املق�صود بغري التغري و�أكرث من التغري هذه فلم �أوفق .ثم يبني
على هذا الأ�سا�س موقف ًا لأوغ�ست كونت ،مع الفارق الزمني بينه وبني ظهور
الفكرة ،وين�سى «الثانية املتعلقة بالأوىل» ،ولعل هذا الغمو�ض يرجع بالدرجة
الأوىل �إىل عدم و�ضوح الفكرة يف ذهن الناقد و�ضوح ًا يجعله قادراً على التعبري
عنها بطريقة ب�سيطة مي�رسة .واحلق �أن كتابات �أحمد اليبوري عميقة وحتتاج
ملزيد من الدرا�سة ،و�إمنا �أوردت مثا ًال واحداً من هذا الكتاب نظراً لأهميته
النقدية و�أهمية الروايات املغربية التي قام بدرا�ستها.

 -الفقرة الثانية:

 2.2الغمو�ض الإقحامي:

ونق�صد به اجلمع بني عنا�صـر �أو بنيـات ال عالقـة �رضوريـة بينها �إطالق ًا
ال من قريب وال من بعيد ،مثال ذلك ما نقر�ؤه يف هذا الن�ص�« :إن طرح داللة
التوازي احلا�صل بني العامل الداخلي الفني واخلارجي املو�ضوعي ال ميكن
ا�ستكناه معامله �إال بت�رشيح ذاتية الأبطال ،مع العلم �أن ما يقوم املبدع بخلقه
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«والبحث عن م�ستوى التوازي ال�سالف الذكر يقودنا بالأ�سا�س �إىل
�ضبط معيارية هدفها التطابق ولي�س الفو�ضى تطابق املو�ضوعي مع الفني� ،أي
�أن احلدث املو�ضوعي يجد مقابله الإيجابي على امل�ستوى الفني لتكون بذلك
الداللة واحدة� ،أو يف معنى �آخر ليكون الأداء يف �أمت �صورة ،بعيداً عن فو�ضى
املو�ضوع وت�شتت الفن»( .)3من حيث منطق اللغة لن جند اختالف ًا كبرياً بني
هذا املثال واملثال ال�سابق ،ففي كال املثالني غمو�ض و�إغراب ،ويف كال املثالني
�إح�سا�س من الناقد بغمو�ض فكرته ،ويف كال املثالني ا�ستعانة ب�أدوات �أو جمل
تف�سريية �شارحة ،ويف كال املثالني ال تت�ضح الفكرة بعد ال�رشح والتف�سري و�إمنا
تزداد غمو�ض ًا مثل هذا الغمو�ض وهذا الإغراب كثري يف كتاباتنا النقدية،
وبع�ضه ال يكاد يظهر �إال بعد القراءة املت�أنية ال�شاقة.

عالمــات
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من عامل فني يوظف يف �أتونه �سمات تخييلية ،قد يتجاوز العوامل املو�ضوعية،
�إذ �إن «الأدب عامل مغاير» كما يرى الفيل�سوف بوجمارتن ،و�أي�ض ًا ،كما ي�ؤكد
حميي الدين �صبحي يف كتابه (درا�سات �ضد الواقعية يف الأدب العربي)»(.)4
وجه الغرابة يف هذا الن�ص اال�ست�شهاد بفيل�سوف ال يعرفه القارئ العربي دون
ذكر كتاب واحد له ،وذكر منوذج من كتاب معروف ،وقد كان الأوىل عند
الناقد �أن ي�ضع كتاب الفيل�سوف ال كتاب الناقد ،ل�شهرة الثاين و�ضمور الأول،
والغرابة الثانية هو هذا اجلمع بني دار�س للأدب وفيل�سوف مع اختالف يف
الدرجة والنوع ،والغرابة الثالثة �أن دار�س الأدب (حمي الدين �صبحي) جعله
الناقد ي�ؤكد كالم الفيل�سوف (بوجمارتن) ،وقد كان من ال�صواب العك�س ،ثم
�إن «بوجمارتن» هذا ال عالقة له بال�رسديات ال من قريب وال من بعيد(.)5

 2.3منطق الالمنطق:
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و�أق�صد به ا�ستنتاج ق�ضية �أو الو�صول �إىل حكم بدون مقدمات منطقية
وا�ضحة ومثاله�« :إن �ضبط منطق يرمي ملحاورة امليلودي �شغموم يف (ال�ضلع
واجلزيرة) ينبغي �أن ي�ستمد �أتونه من ت�سمية الأ�شياء ب�أ�سمائها ،مبعنى فك اخليايل
عن الواقعي وتقدمه يف �صورته احلقيقية التي �أرادها له �شغموم� ،أو التي اختار
لها اللبا�س اخليايل ،خا�صة �أن العملية النقدية �إن �ساهمت يف ت�رشيح الن�ص بعيداً
عن فك االرتباط احلا�صل بني اخليايل كعن�رص ت�شويقي �أو داللة توظف الرمز
يف غيبة البعد املبا�رش� ،إن مل �أقل �ست�ضيف عدة تعقيدات �أمام املتلقي حتول دون
الوعي الكامن يف الن�ص �أو يف ذاكرة املبدع� ،أو يف ذاكرة اجلماعة التي يعرب
عنها املبدع ،ومن ثم ف�إين ل�ست �ضد التخييل يف العملية الإبداعية ،باعتباره
�سمة جمالية(� .)6إن امل�س�ألة التي يطرحها الن�ص النقدي هنا لي�ست هي «�ضد �أو
مع» التخييل و�إمنا العالقة بني التخييل والواقع يف الن�ص الروائي ،وهكذا تكون
النتيجة بدون مقدمات منطقية تت�أ�س�س عليها وتعطيها �رشعية الوجود الفعلي
يف الن�ص النقدي.
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 2.4التدلي�س:
التدلي�س يف اللغة :هو التلبي�س والتغطية وهو م�شتق من الدل�س وهو
الظالم.
ويف النقد نق�صد به �أن يورد الناقد ن�ص ًا �أو موقف ًا �أو ق�ضية بلفظ يوهم
القارئ كـ (عن ،وقال ،و�أن) ،ويكون الهدف منه مترير ق�ضية نقدية و�إيهام
القارئ ،ليعتربها �صحيحة ال نقا�ش حولها ،ومن �أمثلة ذلك:

والتقرير يف �أ�صله هو �إيجاد رغبة القراءة عند املتلقي ب�أفعال مموهة �أو
قول باطل �أو �إطراء موهوم ،ومن �أمثلته« :يف �أول حماولة ت�شييد ف�ضاء روائي،
ت�أتي رواية «رحال ولد املكي» ملحمد �صوف ،لتطرح �أبعاداً ومرامي مت�شابكة
متناق�ضة يف الآن ذاته ،تدعو املتلقي لفكها وت�رشيحها الت�رشيح املتعقد .و�صوف
من خالل روايته هذه ي�ؤكد حقيقة تقليعة جديدة يف جمال الكتابة والإبداع
توازي ما �أبدعه يف جممل ق�ص�صه امل�ؤرخة فيما بني (1979/1975م)»( .)8وجه
التقرير هنا ينظر �إليه من زاويتني:
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«فت�أريخ الروائي يعتمد الفنية ولي�س املبا�رشة ،كما �أن هدفه لي�س تعليمي ًا
كما �أكدت ذلك بع�ض رواياتنا العربية التاريخية ،والتي ترنو للو�صول نحو
غايات ذاتية خ�صو�صية ،يف حني �أن ت�أريخ امل�ؤرخ تقريري مبا�رش ال يخ�ضع
للفن»( )7ووجه التدلي�س هنا �أن الناقد يعطي االنطباع للقارئ �أن الق�ضية
اخلا�ضعة للنقا�ش ال خالف حولها با�ستعمالها نوع ًا من امل�ؤكدات املعنوية «كما
�أكدت ذلك» ،واحلقيقة �أن الق�ضية خالفية بني النقاد ،فاحلدود الفا�صلة بني
التاريخي والروائي حدود ال تكاد تبني خا�صة حينما نكون �أمام رواية ال�سرية
الذاتية.

الأوىل :اعتبار رواية حممد �صوف متثل تقليعة حقيقية يف جمال الكتابة

عالمــات

 2.5التقــريـر:
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والإبداع ،ومع اعرتافنا ب�أهمية التجربة الروائية ملحمد �صوف� ،إال �أن الناقد ما
كان له �أن يغ�ض الطرف عن باقي التجارب الروائية يف املغرب.
الثانية :مقارنته بني رواية «رحال ولد املكي» ،وبني املجموعات
الق�ص�صية ملحمد �صوف ،فلو كان الأمر يتعلق مبقارنة بني رواياته لكان الأمر
عادي ًا ،لكن املقارنة بني رواية وجمموعات ق�ص�صية م�س�ألة فيها الكثري من املزالق
النقدية .ومما ي�ؤكد هذا املوقف �أن الناقد مل يربز عن�رصاً واحداً من عنا�رص املقارنة
بل اكتفى بانطباع �شخ�صي.

 2.5تدلي�س العطف:
والأ�صل فيه �أن يعطف الناقد مفهومني متباعدين يوحي للقارئ ب�أنهما
مفهوم واحد ،ولعل هذا النوع هو �أكرث املزالق التي يقع فيها �أغلب النقاد،
ومثاله:
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«ويواجه القارئ يف هذه املرحلة ال�سارد امل�شارك ،يف حماوالته ال�ستعادة
�صورة الأم عرب الأحالم و�أحالم اليقظة وال�صور ال�شعرية ،وك�أنه مل يعد مرتبط ًا
بالواقع الروائي ،بل ب�شظايا مدوية لذلك الواقع ،تتمثل ال يف الأ�شياء ولكن يف
الكلمات التي ت�ؤثث ف�ضاء الن�ص باعتباره (حلم ًا مركب ًا) ،الأقوا�س من و�ضع
الناقد»( .)9يظهر تدلي�س العطف يف كون توظيف «ال�صور ال�شعرية» يف �سياق
الكالم عطف بعيد من منظور املعنى ،ولعله كان يق�صد ال�صورة الال�شعورية
ولي�س ال�صورة ال�شعرية ،ودليل على هذا الظن ا�ستح�ضار الناقد بطريقة ذكية
لكتاب الكلمات والأ�شياء  les mots et les choseملي�شيل فوكو و�إعطاء فوكو
�أهمية وا�ضحة للمخزون الال�شعوري للغة.
ما قدمته يف الفقرات ال�سابقة ال يعدو �أن يكون مناذج �أو عينات لبع�ض
ما نعتقده مزالق نقدية .قد يلج�أ �إليها الناقد يف بع�ض الأحيان �سهواً وهو ما
نظنه ت�أكيداً حل�سن النية .وقد يلج�أ �إليها الناقد يف �أحيان �أخرى متعمداً خا�صة
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يف معر�ض الإطراء واملجامالت النقدية التي تكرث يف املقاالت ال�صحافية
مبنا�سبة وبدون منا�سبة ،من هنا ي�أتي ت�أكيدنا لأهمية درا�سة الن�صو�ص النقدية
من الداخل وتتبع ق�ضاياها ومنطق حجاجها ،والكيفية التي تقرر بها نتائجها،
على �أن يظل الهدف من هذا النقد هو امل�ساهمة يف بناء نقد مغربي ،ب ّناء قادر
على ك�شف خ�صو�صيات املدر�سة النقدية الروائية املغربية ومتييزها عن باقي
املدار�س ،لقناعتنا يف متيز هذه املدر�سة ب�أ�ساليبها ومرجعيتها وطريقة تفكريها،
ولعل املدر�سة املغربية يف النقد احلديث قادرة على ا�ستلهام الأ�س�س النقدية
للمدر�سة املغربية الأندل�سية وتطوير مفاهيمها ،وهي عملية نراها �رضورية،
بل نعتربها �أكرث �أهمية من التوجه غري امل�رشوط �إىل املدار�س الغربية الفرن�سية
وغري الفرن�سية ،هناك مناذج كثرية ميكنها �أن ت�ساهم يف بناء ال�رصح النقدي
املغربي .و�أعتقد �أن امل�رشوع الر�شدي �رصح كبري ينبغي �أن ي�ستغل لي�س فقط يف
الفكر الفل�سفي ولكن �أي�ض ًا يف الفكر النقدي ،على م�ستوى �أخالقيات النقد
قدم ابن ر�شد منوذج ًا حي ًا يف مناق�شاته مع �أبي حامد الغزايل ،بنف�س الدرجة
التي حتدث بها علماء ال�رشيعة يف م�صنفاتهم عن رواة احلديث ،وهي مداخل
نعتربها مهمة ،بل �رضورية لإعادة الثقة بني الناقد ،وقرائه ،بعدما �أ�صبح الناقد
والعمل النقدي �أ�شبه ما يكون بال�شعوذة يف عامل م�ضطرب مل يعد فيه النقد كما
كان م�صاحب ًا للأعمال الإبداعية ،و�إمنا �أ�صبح �رضب ًا من التملق والكذب� ،أفقد
�صاحبه م�رشوعية وجودة.
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حول أخالقيات النقد

الهوام�ش
( )1انظر هذا التعريف يف كتاب «�أخالقيات العلم» ،لدفيد ،بـ رزتيك ،ترجمة د .عبدالنور
عبداملنعم� ،سل�سلة عامل املعرفة ع  ،116يونيو .2005
(� )2أحمد اليبوري ،دينامية الن�ص الروائي ،من�شورات احتاد املغرب ،ط 1993 ،1م� ،ص .11
(� )3صدوق نور الدين :حدود الن�ص الأدبي ،درا�سة يف التنظري والإبداع ،دار الثقافة ط � ،1ص
� ،1984ص .111
(� )4صدوق نور الدين :حدود الن�ص الأدبي ،درا�سة يف التنظري والإبداع (مرجع �سابق)� ،ص
.121
( )5جوتليب بوجماردتن = (Alexander Gottlieb Baumgarten 1762-1714م)،
فيل�سوف �أملاين من �أتباع الفل�سفة الديكارتية� ،أهم كتبه «ت�أمالت فل�سفية حول امل�سائل املتعلقة
بال�شعر » �Méditiations philosophiques sur quelques aspects de lصe s
� )sence du poéme 1735أهم اهتماماته فل�سفة اجلمال.
(� )6صدوق نور الديـن :حـدود الـن�ص الأدبي :درا�سـة يف التنـظري والإبـداع (مرجـع �سـابق)،
�ص .74
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(� )7صدوق نور الدين :حدود الن�ص الأدبي :درا�سة يف التنظري والإبداع (مرجع �سابق)� ،ص
.18
( )8نف�سه� ،ص .45
(� )9أحمد اليبـوري :ديناميـة النـ�ص الروائي ،من�شـورات احتاد كتاب املغـرب (مرجـع �سـابق)،
�ص .58
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�سيميولوجية الرواية العربية
عبداملجيد العابد

ارتبطت ال�سيميائيات ابتداء بالعامل الأمريكي ت�شارلز �سندر�س بور�س
من خالل كتابه «كتابات حول العالمة» ،وهو عبارة عن حما�رضات لبور�س
جمعت بعد وفاته؛ فقد �أر�سى قواعدها منذ نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية
القرن الع�رشين ،جعلها مناط درا�سة التجربة الإن�سانية عامة ،منطلقا بالأ�سا�س
من اعتبارها حمرك باقي العلوم الأخرى� ،سواء كانت علوما �إن�سانية �أم غري ذلك،
وبور�س �إذ يراها كذلك ،ينطلق من �إبداالت نظرية �أملتها التخ�ص�صات املتعددة
التي �أقام عليها منوذجه النظري ال�سيميائي (الريا�ضيات واملنطق والفيزياء.)...
ويف الوقت نف�سه الذي كان يبني بور�س فيه هذا النموذج النظري ،افرت�ض
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�أ�صبح من ال�شائع اعتبار ال�سيميائيات ( )Sémiotiqueعند املهتمني
بهذا احلقل املعريف علما مو�ضوعه درا�سة العالمات ،والعالمة ،كما حددها
بور�س ( ،)CH.S.Peirceكل �شيء يحل حمل �شيء �آخر ويدل عليه� ،سواء
كانت عالمة لفظية �أم عالمة غري لفظية ،طبيعية �أم ا�صطناعية؛ هذا بالرغم من
�أن �أمربطو �إيكو ( )U.Ecoذهب �إىل �أن مو�ضوع ال�سيميائيات لي�س العالمة،
و�إمنا الوظيفة ال�سيميائية ،وهو يف ذلك ي�ستند �إىل يلم�سليف ( )Hjelmslevيف
هذا التوجه.
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الل�ساين ال�سوي�رسي فرديناند دو�سو�سور ( )F.De Saussureوجود علم جديد
�سماه ال�سيميولوجيا (� ،)Sémiologieسيكون جزءا من علم النف�س العام،
و�سيدر�س كل العالمات الدالة التي ال تدر�س الل�سانيات �إال اللفظية منها،
حيث تعنى �أ�سا�سا بالل�سان ،و�ستكون الل�سانيات بذلك �ضمن علم �أ�شمل هو
ال�سيميولوجيا.
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وقد �أدى االختالف يف الإبداالت النظرية التي ي�ستند �إليها كالهما �إىل
اختالفهما يف البناء الت�صوري لهذا العلم اجلديد ا�ستقباال ،لأن كل واحد منهما
ينطلق من �أ�س�س �إب�ستيمولوجية خمتلفة ،فبور�س منطقي ريا�ضي فيزيائي� ،أما
دو�سو�سور فل�ساين ،كان اهتمامه الرئي�س بلورة علم للغة مت�أثرا بعلم االجتماع
خ�صو�صا ،وهذا ما يربر اختالفهما يف العالمة املو�ضوع نف�سها ،فهي ثالثية
عند بور�س (م�أثول يحيل �إىل مو�ضوع عرب م�ؤول) ثنائية عند دو�سو�سور (دال
�أو �صورة �سمعية ،ومدلول �أو �صورة ذهنية) .فال �ضري �إذا يف نعت هذا العلم
بال�سيميولوجيا وفقا للت�صور ال�سو�سوري ،باعتباره منتجا فرن�سيا� ،أو و�سمه
بال�سيميائيات ا�ستنادا �إىل بور�س؛ لكن يبقى هذا االختالف يف الت�سمية اليوم
�شكليا.
تعددت اجتاهات النظرية ال�سيميائية ،واختلفت مناذجها ،و�أطرها
املرجعية بح�سب التحاقل املعريف الذي �شهده هذا العلم خ�صو�صا يف �أوا�سط
القرن املا�ضي ،مبوازاة تطور جمموعة من العلوم التي تفاعلت معها ال�سيميائيات
ت�أثريا وت�أثرا� ،إذ ميكن احلديث عن �سيميائيات التوا�صل (بوي�سن�س Buyssens
وبرييطو  Prietoومونان  ،)Mouninو�سيميولوجيا الداللة (روالن بارت
 ،)Roland Barthesالتي �أخذت على عاتقها درا�سة الأن�ساق الدالة غري
اللفظية من خالل اال�ستثمار املتميز للم�صطلحات الل�سانية (الدال ،واملدلول،
والتقرير ،والإيحاء ،وال�شكل ،واملحتوى ،)...و�سيميائيات الثقافة مع الإيطايل
�أمربطو �إيكو ( )U.Ecoوغريه ،ثم ال�سيميائيات الب�رصية ،و�سيميولوجيا
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الأ�شكال الرمزية ،ومدر�سة باري�س ال�سيميائية (ال�سيميائيات ال�رسدية) مع
رائدها اللتواين الأ�صل �أجلردا�س جوليان غرميا�ص ( )A.J.Greimasو�أتباعه:
جوزيف كورتي�س ( )J.Courtésوجون ماري فلو�ش ()J.M.Flochوجاك
فانطاين ( )J.Fantanilleوغريهم.
تبلورت نظرية ال�سيميائيات ال�رسدية ( )Sémiotique narrativeمنذ
كتاب م�ؤ�س�سها الأول غرميا�ص «الداللة البنيوية» ( ،)1966حيث �أر�سى �أوىل
قواعدها ،لكن توالت النماذج ال�سميائية بعد ذلك بدءا من« :يف املعنى»
( )1970ويف املعنى 1982( 11م) ،ثم املعجمني ال�سميائيني اللذين �أجنزهما
باال�شرتاك مع تلميذه جوزيف كورتي�س وغريها.

وهذا التوجه الأخري هو الذي نتبناه يف حتليل رواية «الل�ص والكالب»
لنجيب حمفوظ ،لكن هذا ال يعفي من اال�ستفادة من توجهات �سيميائية
�أخرى يف التحليل ،و�سنحاول ا�ستنادا �إىل ذلك ا�ستثمار مقت�ضيات و�إجراءات
ال�سيميائيات الغرميا�صية ،التي ت�ضع يف �صلب اهتمامها الرئي�س درا�سة �شكل
الداللة يف كل اخلطابات ال�رسدية بحثا عن املعنى ،علما �أن م�ؤ�س�سها يرى �أن
ال�رسدية حت�رض يف كل الأفعال واخلطابات الإن�سانية بكامل متف�صالتها� ،سواء
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عرف هذا االجتاه املعريف باملدر�سة الفرن�سية (مدر�سة باري�س ال�سميائية)،
�أ�س�ست منوذجها النظري ابتداء على اخلرافة واحلكاية ال�شعبية ،م�ستثمرة العمل
الهام لفالدميري بروب ( )V.Proppيف «مورفولوجية اخلرافة» ،ثم ا�ستدراكات
ليفي �سرتو�س ( )C.Levistrausوغريهما ،لتنفتح املدر�سة بعد ذلك على حقول
معرفية �أخرى ،مثل �سميائيات الأهواء مع جاك فونتاين ،ونظرية الكوارث مع
روين طوم ( )R.Thomeوجون بيتيتو كوكوردا )J.P.Cocorda( ،ومفهوم
التناظر ( )Isotopieمع فران�سوا را�سيتي ( )F.Rastierوغريهم؛ وقد �أغنت
هذه الإبداالت النظرية ال�سيميائية ال�رسدية ،وجعلت منها �إطارا حا�ضنا
لن�صو�ص ذات �أبعاد خمتلفة اجتماعية و�سيا�سية ودينية.
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تعلق الأمر بالرواية �أم بالق�صة �أم بال�صورة ،وهلم جرا .وبناء على ذلك �سيتخذ

حتليلنا ال�سيميائية الإجرائية الآتية:

 - 1يف عتبات الن�ص:
ينظر �إىل الغالف يف النظرية ال�سيميائية ،خ�صو�صا مع �أعمال فانتاين
الأخرية ،بو�صفه لوحة (� )Tableauضمن معمار الن�ص ،ت�شتغل باعتبارها
�صفحة تتميز عن ال�صفحات امل�شكلة للن�ص املنت بطابعها الداليل الأيقوين،
وبتنظيم العالمات الب�رصية بكيفية جتعلها تر�سخ ( )Ancrageاملنت الن�صي
ب�أكمله ،وتربز كيف ي�أتي املعنى �إليه.
يخ�ضع معمار الن�ص ( )Architecture de texteمن حيث حتديده،
وطريقته يف التدليل واال�شتغال� ،إىل اجلهاز النظري الذي يروم درا�سة الن�ص� ،أي
خمتلف املفاهيم الإجرائية التي حتدد املنهج الذي تتبناه النظرية بو�صفها جهازا
وا�صفا ،له كفاياته املخ�صو�صة ،وطريقته يف اال�ستدالل عموما؛ ويختلف
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املعمار من هذا املنظور باختالف الإطار النظري الذي ي�ستند �إليه يف التحديد،
ومن مت فهو ،منظورا �إليه من وجهة �سيميائية �رسدية ،يحدد باعتباره تركيبا
للن�ص� ،أي بو�صفه لوحة تنتظم فيها املعطيات الب�رصية ،واملعطيات الل�سانية،
ب�شكل يجعل من اندماج الن�سقني اللفظي والب�رصي �أمرا واردا ومهما يف بناء
الن�سق الداليل العام.
�إن الت�سا�ؤل حول املعنى ،عن طبيعته ،وعن �رشوط �إنتاجه يف عالقته
بالن�ص ،هو ت�سا�ؤل عن طبيعة التدليل نف�سه� ،أي الكيفية التي ي�أتي بها املعنى،
مادام الن�ص ي�شتغل بو�صفه تدالال ( ،)Sémiosisويق�صد به ال�سريورة التي
يحيل من خاللها امل�أثول على املو�ضوع عرب م�ؤول بح�سب الطرح البور�سي
(ن�سبة �إىل ت�شارلز �سندر�س بور�س).
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تنتظم الغالف جمموعة من العالمات الب�رصية الأيقونية ()Iconiques
والت�شكيلية ( ،)Plastiquesوالعالمات الل�سانية ( .)Linguistiquesيقع يف
�أعلى اللوحة ا�سم كاتب الرواية جنيب حمفوظ ،ويف و�سطها يدان ممدودتان؛ يف
اليد اليمنى منهما م�سد�س م�صوب ،و�أمام هذه العالمات كلبان بلون �أ�سود،
لكنهما يوجدان يف خلفية ال�صورة �أو عمقها ( ،)Fondويف �أ�سفل ال�صورة
على اليمني امر�أة تلب�س لبا�سا �شفافا يك�شف عن �أ�سارير ج�سدها ،وت�ضع يف
فمها �أحمر ال�شفاه ،كما �أنها حتمل علبة حتيل �إىل الهدية ،ويوجد يف �أ�سفل
الغالف على الي�سار عنوان الن�ص «الل�ص والكالب» كتب بلون �أبي�ض ،وبخط
منحرف متاما ،توجد اليدان يف الأعلى ،وك�أنهما فوق عمارة ،بينما ترزح
املر�أة بحركتها امللتوية حتت هاتني اليدين.

فال ميكن �سرب �أغوار دالالت الغالف املائعة والدفع مبعانيها نحو �ساحة
التداول �إال با�ستدعاء هذا امل�ؤول ،بح�سب املفهوم البور�سي للت�أويل ،هو مبثابة
م�ؤول ثان غري مبا�رش كفيل باالنطالق يف متاهات الت�أويل �إىل حدود الر�سوخ
عند م�ؤول نهائي باعتباره نهائيا داخل التدالل .يرى روالن بارت (Roland
 )Barthesيف هذا ال�صدد �أن ال�صورة تقر أ� على �شكل  ،zوهي يف ذلك تتبع
�سريورة العالمات الل�سانية ،وبارت يف ذلك يق�صد اللغة الفرن�سية التي تتجه
يف كتابتها من الي�سار �إىل اليمني ،لكن نحن يف اللغة العربية نقر�أها �إذا بالعك�س
على �شكل .s
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هذا كل ما يقوله امل�ؤول املبا�رش لهذه العالمات الب�رصية والل�سانية،
وهذا ما ال يرت�ضيه الذهن ال�سيميائي املحلل� ،إننا وقفنا فقط عند حدود ما
تقوله هذه العالمات يف �صورتها التقريرية ( ،)Dénotatifلكنه ال ي�سعف يف
ا�ستكناه دالالت الغالف �إال با�ستدعاء م�ؤول دينامي ،ننتقل بو�ساطته من املعاين
املبا�رشة �إىل املعاين الإيحائية (� ،)Connotativesإذ ن�ستدعي جتربة جانبية �سابقة
يف الوجود واال�شتغال عن ما هو متحقق ن�صيا ،وهي الكفيلة بتنا�سل املعنى
وطرحه ملتاهات الت�أويل.

عالمــات

24

سيميولوجية الرواية العربية
يوجد يف الأعلى ا�سم الكاتب جنيب حمفوظ ،ملاذا كتب بلون غري
بارز ،ومن دون �أي حلية مثل «الدكتور»؟ �إن الأمر يتعلق بنمط منوذجي
( ،)Prototypeبتعبري رو�ش ( ،)Roschفمحفوظ �أكرب من �أن يحلى �أو يكتب
بلون بارز� ،إذ هو �أ�شهر من ت�ضاف �إليه اللغة الكرافية ( ،)Graphiqueلذلك
كتب بخط غري بارز مادام ا�سمه �سابق لن�صه.
ومتتد يف و�سط اللوحة يدان ،يف اليمنى منهما م�سد�س م�صوب ،فلماذا
اختفى �صاحب امل�سد�س؟ وملاذا امل�سد�س م�صوب نحو الفراغ؟ وما عالقة
الكلبني املوجودين خلف ال�صورة بت�صويب امل�سد�س؟
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تلك �أ�سئلة تنقدح انقداحا على الذات ال�سيميائية القارئة لل�صورة،
وجتعل القارئ يربط الظاهر بالباطن والكائن باملمكن واملحال� ،إن غياب
�صاحب امل�سد�س غياب للتبئري ( ،)Focalisationوغياب للتحديد �أي�ضا،
لأن الأمر مرتبط ب�شيء م�شني ابتداء ،فالل�ص يتخفى عن الأنظار لأنه يعي مبا
يفعل ،وكان ب�إمكانه ا�ستبدال القناع بالتخفي ،فغيابه رهني بغياب �أهلية العامل
الذات /الل�ص ،غياب للتنظيم ،وك�أن هذا الل�ص ال يدري هدفه �أو مو�ضوع
القيمة ( )Objet de valeurبالن�سبة �إليه بو�صفه عامل ذات ( ، )Sujetيطلق
ر�صا�صه نحو الفراغ ،كما �أن الر�صا�صة لن ت�صل �إىل الكلبني املوجودين �أمام
امل�سد�س ،بقرينة �أن امل�سد�س م�صوب �إىل العدم.
ملاذا يح�رض الكلب باللون الأ�سود؟ وملاذا هما اثنان ولي�س �أكرث؟ �إن
الأ�سود يف الثقافة امل�رصية مرتبط باحلداد واخليانة والت�شا�ؤم ،ويف ذلك ن�ستح�رض
�أن دالالت الألوان تخ�ضع للمعيار الأنرتوبولوجي �أكرث من غريه ،كما و�ضحت
ذلك درا�سات �سيميائية مهمة ،كدرا�سات كاندن�سكي ( )Kandinskyو�إينت
( )Ittenوكوكيال ( )Couculaوجمموعة مو ( )Groupeµالبلجيكية.
�إن الكلب ،ا�ستنادا �إىل هذه املعطيات� ،سين�رصف عن مدلوالته احليوانية
املتعلقة بالألفة والوداعة والوفاء ،ليفيد الكون القيمي املرتبط بالكلب الإن�ساين،
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الذي من �سماته املميزة ( ،)Traits distinctivesبالتعبري الياكوب�سوين
( ،)Jakobsonالعربدة واخليانة واملكر واخلديعة ،فمن يكون هذان الكلبان
الإن�سانيان �إذن؟
�إذا كان الل�ص الذي يرمي بامل�سد�س نحو الفراغ هو «�سعيد مهران»
العامل الذات بال �شك ،فالكون القيمي للكلب الإن�ساين ال ينطبق �إال على
�شخ�صيتني اثنتني/عاملني اثنني يف الرواية ،هما «ر�ؤف علوان» ،و«علي�ش
�سدرة» ،لأنهما خانا معا «�سعيد مهران» مع زوجه «نبوية»� ،إنه �إذن ي�صوب
نحوهما لقتلهما انتقاما ل�رشفه ،واعتدادا بكرامته ،و�إكبارا ملروءته؛ فغيابه عن
الأنظار مرتبط �إذا بعدم حتقيق الرغبة ،مما يحيل تلقائيا �إىل ف�شل الربنامج ال�رسدي
( ،)Programme narratifوعدم ح�صول العامل الذات على مو�ضوع القيمة
نهاية :القتل.

�إن هذه التناق�ضات التي حبلت بها نتائج ثورة يوليوز 1952م يف �أم
الدنيا ،الثورة التي كانت �أقوالها �أقوى لها و�أفعالها �أفعى لها ،تختزلها الرواية
يف البناء الرمزي للن�ص� ،سواء من خالل التداعيات �أم من خالل عالقات
العوامل ( )Actantsفيما بينها.
ف�شل �صاحب امل�سد�س يف درء اخليانة وا�سرتجاع ابنته ،ومن ثم �أ�صبح
بطال م�أ�ساويا بامتياز ،لأنه اختار احلل الفردي يف ذلك ،و�أ�صبح ينظر �إىل النا�س
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تدل �صورة املر�أة املوجودة �أ�سفل الغالف من خالل �شكلها اخلارجي
(�شفاه حمراء ،قد مم�شوق ،لبا�س كا�شف كلب�سة املتف�ضل ،)...وكذلك ال�شيء
الذي حتمله ،والزمان الليلي ،تدل كل هذه البديهيات املزيفة ،ح�سب بارت،
على كون ن�سائي خم�صو�ص مرتبط ببائعات الهوى ،متثله يف الن�ص «نور» خليلة
«�سعيد مهران» ،وهي و�إن كانت متثل الرذيلة ،فقد وجد فيها البطل امل�أ�ساوي
�سعيد مالذه .فكيف يتغري جمتمع تختفي فيه املروءة حتى تغدو فيه املوم�سات
حا�ضنات ،وكرميات ،و�صانعات للخري؟
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جميعهم بو�صفهم خونة �إال ابنته «�سناء» ،وهذه �سبيل غري جمدية يف جمتمع
متناق�ض.
يرزح يف �أ�سفل الغالف على ي�سار اللوحة «الل�ص والكالب» عنوان
الرواية ،وامل�شة التي تقدم للقارئ حتى يزدرد الن�ص ،هي عالمة ب�رصية ت�شكل
الن�سق الل�ساين الذي يحد من تعدد دالالت ( )Polysémieال�صورة ،وهذه
العالمة اللغوية هي مبثابة تر�سيخ ( )Encrageللن�ص ب�أكمله.
�إن الأمر يتعلق �إذا بل�ص «�سعيد مهران» ،وكالب تدل �أحيانا على
الكون القيمي الإن�ساين فتحيل �إىل الكالب الإن�سانية التي حتبل بها الرواية
(ر�ؤوف علوان ،علي�ش �سدرة ،املخرب ،بياظة ،)....و�أحيانا تدل على الكلب
احليواين ،فتتعلق بكالب البولي�س التي طاردت �سعيد مهران بعد خروجه من
ال�سجن ،وقتله ل�شخ�صني باخلط�أ عندما �أراد يف الأوىل قتل «علي�ش» ويف الثانية
قتل «ر�ؤوف».
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 - 2تقطيع الن�ص الروائي:
يعد تقطيع الن�ص عملية �إجرائية مهمة بح�سب مقت�ضيات املنهج
ال�سيميائي ال�رسدي ،فالتقطيع هو ال�سبيل الوحيدة يف فهم الن�ص والأخذ
بتالبيب ت�شكل دالالته ،وكل مقطع �رسدي قادر �أن يكون لوحده حكاية
م�ستقلة بذاتها ،كما ميكنه �أن يدخل �ضمن حكاية �أو�سع؛ يرتبط تقطيع الن�ص،
ح�سب غرميا�ص ،مبعايري �أهمها :الف�ضاءات الن�صية ،والثيمات املتتالية يف تنا�سل
خطاب الن�ص ،واملكونات اخلطابية املختلفة مثل :التزمني ،والتف�ضيء ،وبنية
املمثلني ،وكل ما من �ش�أنه �أن ي�ضيء داللة اخلطاب ،ويخلق �آثار معنى ي�سهم
مت�ضافرا يف بناء داللة الن�ص.
ن�شري من خالل املحددات ال�سالفة للمقطع �إىل وجود ثالثة مقاطع
رئي�سة يف الن�ص مناط التحليل ،ميكن تق�سيمها وفق ما يلي:
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 املقطع اال�ستهاليل :يرتبط بخروج «�سعيد مهران» من ال�سجن عفوا مبنا�سبةعيد الثورة الرابع �إىل رجوعه من البيت ذي الأدوار الثالثة بـ «عطفة
ال�صرييف» ،حيث كان يريد ا�سرتجاع ابنته «�سناء» وكتبه واالنتقام من غرميه

«علي�ش �سدرة» وزوجه «نبوية» اللذين خاناه بعد دخوله �إىل ال�سجن .وهو

مقطع يت�ضمن برناجما �رسديا فا�شال ،حيث مل ي�سرتجع مهران ابنته التي نفرت
منه ،ونكرته و�أوج�ست منه خيفة؛ وقد حاول �سعيد تبديد ف�شله با�ستعادة
كتبه رغم تفاهتها لكي يبني للحا�رضين ب�أنه لي�س ،كما يح�سبونه ،ل�صا؛ �إن

هذا املقطع اال�ستهاليل ي�شكل بداية لإخفاقات �سعيد مهران املتتالية.

 املقطع الو�سطي :تتخلل هذا املقطع جمموعة من تداعيات «�سعيد مهران»ك�رست الرتتيب املنطقي للأحداث ،كتذكره ،وهو يف مقام ال�شيخ «علي

اجلنيدي» ،لطفولته وللطريقة التي مات بها والداه ،وتذكره للأيام اخلوايل
مع «نبوية» ،وتقديره ال�سابق لـ «ر�ؤوف علوان» الذي كان مبثابة �أ�ستاذ له
تعرف «�سعيد» من خالل جريدة الزهرة �أن «علوان» �صحايف بها ،لكن

بعدما نكره �أي�ضا �أ�صبح يفكر يف �رسقته ثم قتله ،مادام تخلى عن �أ�ستاذيته ،وكل

املبادئ التي كان ي�ؤمن بها ،وي�شبعها �سعيد مهران ،فقد �أ�صبح من امل�ستفيدين
من ثورة ال�ضباط الأحرار «قمة النجاح �أن يقتال معا ،نبوية وعلي�ش .وما فوق
ذلك ي�صفى احل�ساب مع ر�ؤوف علوان ،ثم الهرب ،الهرب �إىل اخلارج �إن
�أمكن» �ص .59

وبعد ذلك �أ�صبح �سعيد مهران مت�سلال يف بيت «نور» املوم�س التي

ح�ضتنه ،و�أخفته ،ال يخرج �إال ليال الب�سا بذلة بولي�سية ،كانت قد �أخاطتها له

بنف�سها قناعا ،و�أ�صبح رهني مطاردة البولي�س وكالبهم ،بعدما ف�شل يف قتل
علي�ش �سدرة وعلوان ،ففي املرة الأوىل �أ�صاب «�شعبان» (بامل�سد�س الذي اقتناه
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«علي �أن �أبد�أ احلياة يا �أ�ستاذ علوان» �ص.27
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من «املهرب» مبقهى طرزان) الذي �سكن بيت علي�ش بعدما غادره خوفا من
اقتفاء �سعيد مهران له ،ويف املرة الثانية قتل حار�سني لر�ؤوف.
 املقطع النهائي :يرتبط باختفاء �سعيد مهران يف بيت «نور» ،فبعد �أن خرجيوما �إىل مقهى «املعلم طرزان» ،رجع لتوه ومل يجد نورا ،جاءت �صاحبة
البيت تطلب ت�سديد الإيجار ،فا�ضطر �سعيد �إىل مغادرة البيت يف منت�صف
الليل خائفا يرتقب ،قا�صدا ال�شيخ «علي اجلنيدي» ،ليتبني له �أنه ن�سي البذلة
يف بيت نور ،فكر راجعا �إليها ،و�إذا به يجد �صاحب البيت ،ثم رجع هاربا
�إىل مقام «ال�شيخ علي اجلنيدي ،ال يعقب وال يلوي على �شيء ،كانت الليلة
ليلة ذكر ،وفجرا �سمع بخرب ح�صار احلي ،ليخرج هاربا نحو املقابر ،فتمت
مطاردته ،حاول املقاومة ،لكنه انتهى �إىل اال�ست�سالم.

 - 3امل�سار التوليدي للن�ص:
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�إن �ضبط امل�سار التوليدي لكل ن�ص بغية البحث يف ت�شييد دالالته،
والكيفية التي ي�أتي بها املعنى �إىل الن�ص ا�ستنادا �إىل البناء النظري ال�سيميائي
الغرميا�صي يخ�ضع �رضورة لتتبع امل�سار التوليدي ال�سيميائيات ال�رسدية ،بدءا
بالبنية اخلطابية التي تعد ،كما يراها غرميا�ص و�أتباعه من املدر�سة الفرن�سية ،بنية
متجلية متمظهرة ،وهي بذلك البنية الأخرية يف �سلمية امل�سار التوليدي عينه .ثم
ننتقل �إىل حتليل الرواية ا�ستنادا �إىل البنية البينية بني املحايثة والتجلي ،يتعلق الأمر
بالبنية العاملية ،وهي �أ�سا�سا حتليل للحاالت والتحوالت يف امل�سار ال�رسدي
عموما؛ و�أخريا البنية املوغلة يف التجريد املرتبطة ابتداء باملربع ال�سيميائي الذي
يعد بنية منطقية �أولية للداللة.
�إن هذه ال�سلمية املنتقاة يف التحليل �إجرائية ،تفر�ضها طبيعة الن�ص،
فنحن ال ننتقل �إىل ما هو موغل يف التجريد �إال قبل املرور �أوال عرب ما هو متجل
متمظهر م�ؤن�سن ( ،)Anthropomorpheوثانيا �إىل ما هو بني التمظهر من
جهة ،والتجريد من جهة ثانية وفق امل�سار الآتي:
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 1-3البنية اخلطابية:
تقوم البنية اخلطابية على مكونني اثنني :املكون الرتكيبي واملكون
الداليل� ،إذ تعد هذه البنية بالأ�سا�س جتل للبنية ال�سيميائية ال�رسدية وحتويلها �إىل
بنية خطابية بو�ساطة عملية التخطيب ()Discursivation؛ �إن اخلطاب نتيجة
حتويل للأ�شكال املجردة .وت�ستند عملية التخطيب ،يف االنتقال من املجرد �إىل
املح�سو�س� ،إىل ثالثة م�ستويات :م�ستوى �صوغ املمثلني ،وم�ستوى التف�ضيء،
وم�ستوى التزمني.

 1-1-3بنية املمثلني:

 دور ثيماتي (.)Thématique دور ت�صويري (.)Figuratifوللتمييز يرى جوزيف كورتي�س(� )J.Courtés( )3أن البعد الت�صويري
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�إذا كان العامل يتميز ببنيته الرتكيبية ،ف�إن املمثل يتميز ببنيته الداللية
بالأ�سا�س ،بو�صفه وحدة معجمية منتمية �إىل اخلطاب ،وهو قادر �أن يقوم بدور
�أوجمموعة �أدوار من خالل موقعه� .إن املمثل على امل�ستوى اخلطابي هو ب�ؤرة
التحليل ،لأن يف برناجمه اخلطابي(( )2الذي يزين الربنامج ال�رسدي) ي�ؤثر يف
انتقاء الأف�ضية (ال�سجن ،والبيت ذو الأدوار الثالث ،وعطفة ال�صرييف ،ومقهى
املعلم طرزان ،وق�رص ر�ؤوف علوان ،ومقام ال�شيخ علي اجلنيدي ،وبيت نور،
وامل�ست�شفى ،والقرافة )...والأزمنة (فرتة الطفولة ،وال�شباب ،وثورة ال�ضباط
الأحرار يف يوليوز 1952م وما بعدها ،و�أربع �سنوات يف ال�سجن ،واخلروج
من ال�سجن .)...وعموما يقوم املمثلون�( ،سعيد مهران ،ونبوية ،وعلي�ش،
ور�ؤوف علوان ،ونور ،و�سناء ،والكتب ،وعلي اجلنيدي ،واملخرب ،وطرزان،
واملهرب ،والكالب ،والبولي�س ،والبذلة ،وامل�سد�س )...بدورين هامني على
امل�ستوى اخلطابي:
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يعود �إىل احلوا�س� ،أي �إىل كل ما يدرك مبا�رشة من خالل املدركات اخلم�س،
وهو بذلك قابل للمعاينة يف العامل اخلارجي؛ ويتحدد البعد الثيمي بو�صفه كونا
جمردا� ،أي :ب�صفته م�ضمونا ال رابط بينه والعامل اخلارجي ،وبعبارة �أخرى ال
وجود لل�شيء �إال من خالل الن�سخ املتولدة عنه .وينظر �إىل البعد الثيمي بو�صفه
وجودا معاي�شا لقيم تولد ثيمات ،لتتحول هذه الثيمات �إىل �سلوك� ،أي �إىل
معطى ت�صويري.
�أ -الدور الت�صويري :يقوم الت�صويري على �سلمية حمددة يف التحليل:
م�سار �سيمي
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�صور

م�سارات ت�صويرية

ت�شكالت خطابية

 ال�صورة ( : )Figureتعد ال�صورة وحدة قارة تعرف من قبل نواتها الدائمة،والتي من خاللها حتقق الإمكانات بطرق خمتلفة ب�صدد ال�سياقات عرب
م�سارات �سيمية ( .)Parcours sémiqueوال�صورة هي املعنى الذي يقدمه
املدخل املعجمي( .)4جند بني �أيدينا يف الن�ص �صورا متعددة ميكن �أن جنملها
يف كل العنا�رص التي لعبت �أدوارا عاملية خم�صو�صة (�سن�شري �إليها الحقا)،
وميكن النظر �إىل ال�صورة من خالل الذخرية املتعلقة بحدود الإمكان،
�أي مبختلف الدالالت املمكنة لأي �صورة قبل ا�ستعمالها ،ثم من حيث
اال�ستعمال ،الذي يتعلق بتحقق هذه العوامل� ،أو بجزء منها؛ وعند تداخل
هذه الكلمات ،وارتباطها بعالقات داخل تتابع اجلمل� ،أمكننا دجمها يف
حقول:
– احلقل املعجمي :هو املجموع املكون من خالل الكلمات (اللك�سيمات)،
ت�صنفها لغة معينة من �أجل تعيني التمظهرات املختلفة لفكرة �أو مو�ضوع
�أو تقنية ما :ميكن للحقل �أن يتطابق مع اختبار التمظهر املحتمل لل�صور؛ �إن
احلقل املهيمن هنا هو االنتقام واملطاردة.
 احلقل الداليل :وهو جمموع ا�ستعمال كلمة يف ن�ص معطى ،يقدم لهذه الكلمةحمولة داللية :ميكن للحقل الداليل �أن يتعلق باختبار امل�سارات ال�سيمية
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ل�صورة �أو لتمظهر حمقق ل�صورة ،مثل االنتقام الذي قد يفيد يف حدود
الإمكان كل املعاين الواردة الدالة عليه ،وعلى املطاردة �سواء كانت حقيقية
�أم متخيلة ،وذلك ما تربره ال�صورة (الكالب) �إذ تفيد حينا الكالب احليوانية
البولي�سية ،وتفيد حينا �آخر الكالب الإن�سانية وغري ذلك.
نالحظ �إذاً �أن اختيار ال�صور يف ذاتها ولذاتها يظل قا�رصا يف التحليل
ال�سيميائي ،لأن �أي ن�ص ال يت�ضمن �صورا منعزلة ،بل ي�شمل تعالقا بينها ،ي�سمح
باالنتقال من املعجم �إىل الرتكيب� ،أي من ال�صور بو�صفها وحدات معجمية
�إىل امل�سارات الت�صويرية ( )Parcours figuratifsباعتبارها عالقات تركيبية
جامعة بني هذه ال�صور ،ومن مت االنتقال من الب�سيط �إىل املركب من خالل البعد
التحليلي للم�ستوى الت�صويري.

ر�أينا �سالفا �أن امل�سارات ال�سيمية تولد ال�صور ،وال�صور يف تعالقها
املتناظر تولد م�سارات ت�صويرية ،ومنه توجد عنا�رص ربط وا�ضحة داخل الن�ص
بني هذه امل�سارات ،تبد أ� بخروج �سعيد مهران من ال�سجن وتتو�سط باجلرائم
واملطاردة وتنتهي باال�ست�سالم.
 الت�شكالت اخلطابية :جند بني هذه امل�سارات الواردة يف الن�ص نقط التقاءم�شرتكة ،ميكن �أن جنمعها يف ت�شكالت خطابية ،حيث تظهر الت�شكالت
اخلطابية ( )Configurations discursivesبو�صفها جمموع دالالت حمتملة
قابلة لأن تكون حمققة عرب م�سارات ت�صويرية متمثلة يف االنتقام واملطاردة
واال�ست�سالم  .جنمل �إذا ما قلناه عن البعد الت�صويري يف ما يلي:
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 امل�سار الت�صويري� :إن ترابط هذه ال�صور فيما بينها ب�شكل من�سجم ،وديناميتهاب�صفة متناظرة( )5يولد م�سارات ت�صويرية متجلية يف املقاطع ال�رسدية التي
�أ�رشنا �إليها �سالفا� .إننا هنا �أمام برنامج منتظم ومن�سجم ،مما يخول لنا القول �إن
امل�سارات الت�صويرية تلب�س وتزين الربامج ال�رسدية على امل�ستوى ال�سطحي،
وتبني كيف تتجلى الربامج ال�رسدية على م�ستوى اخلطاب(.)6
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م�ستوى خطابي

م�ستوى لك�سيمي

جهة الإمكان ت�شكالت خطابية واردة من �صور لك�سيمية واردة من
قبل قامو�س جملي
قبل قامو�س اخلطاب
جهة التحقق م�سارات ت�صويرية حمققة يف م�سارات �سيمية حمققة يف
جمل
اخلطاب
ميكن من خالل اجلدول تق�سيم البعد الت�صويري �إىل م�ستويني اثنني:
م�ستوى لك�سيمي يقوم على الوحدات املعجمية التي تتكفل بها احلقول
الداللية واحلقول املعجمية ،منيز فيها بني جهة للإمكان� ،أي ما ميكن �أن
يتحقق ،وجهة للتحقق� ،أي ما ندركه متحققا فعال عرب امل�سارات ال�سيمية،
وال�صور وامل�سارات الت�صويرية؛ ثم م�ستوى خطابي يتعلق بجماع امل�سارات
الت�صويرية الناظمة للت�شكالت اخلطابية ،من خالل الإمكان �أوال ،ثم من خالل
التحقق ثانيا.
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ب  -الدور الثيماتي:
يقوم حتليل جماع ما هو حمقق ن�صيا من خالل امل�سارات الت�صويرية �إىل
�أنواع من الأدوار اخلطابية ميكن ت�سميتها بالأدوار الثيماتية ،ف�إذا كنا نرى �أن
الأدوار العاملية التي يقوم بها عامل يف امل�ستوى ال�رسدي ال�سطحي ،تختزل
�إىل دور عاملي حمدد ،ف�إن امل�سارات الت�صويرية التي يتفاعل معها املمثل ميكن
�أن تختزل وت�ستثمر دالليا يف �أدوار ثيماتية .والثيمات الثالث املهيمنة ،كما
�أ�شري �إىل ذلك ،هي االنتقام واملطاردة واال�ست�سالم املرتبطة باخليانة ،والنكران،
واحلرية امل�سرتجعة ،وتطبيق القانون الزجري.
نالحظ �أنه �إىل حد الآن نتحدث عن م�سارات غري حمددة بتخوم ،مما
يفر�ض علينا �إجرائيا احلديث عن التف�ضية والتزمني املرتبطني �إىل جانب املمثل
بالرتكيب اخلطابي.
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 2-1-3التف�ضية والتزمني يف الن�ص:
يرتبط التزمني التف�ضيء ( )Spatialisation et temporalisationيف
الن�ص من خالل �إجراءين �أ�سا�سني هما :االندماج والالندماج (Débrayage/
 )Embrayageميكن النظر �إىل الالندماج بو�صفه عملية ت�سند انطالقا من
انحالل حمفل التلفظ ،الذي يحدد يف «الأنا والهنا والآن»( .)7واالندماج هو
العملية التي تعود بنا �إىل حمفل التلفظ .ومنه نتحدث عن الندماج ممثلي (�أنا،
ال �أنا) وميكن �أن نالحظه عرب �إ�شاريات ح�ضور ال�سارد �أو غيابه عند تداعيات
«�سعيد مهران» ،حيث ينحل حمفل التلفظ ،فنكون �أمام الاندماج ممثلي ،حيث
يتكفل ال�سارد باحلديث عن ال�شخ�صية ،وهذا النوع هو املهيمن يف الن�ص،
فال�سارد ذو معرفة كلية ،ي�رسد ب�ضمري الغائب ،مطلع على كل �شيء ،مبا يف ذلك
بواطن ال�شخ�صيات مثل البطل امل�أ�ساوي «�سعيد مهران».

�أ  -الالندماج الف�ضائي  -الزماين:

وداخل الف�ضاءات والأزمنة نتحدث عن املحالتية ()localisation
والت�ضمني ( ،)Emboîtementكما هو احلال يف �إدخال ف�ضاءات جزئية يف
�أخرى كلية.
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يبعد هذا الالندماج الف�ضاء والزمان خارج حمفل التلفظ ،ونعرب عنه
بـ(هنا ،ال هنا) حيث يتوارى ،ويحل حمله الزمان  -الف�ضاء الآخر .ومفاد ذلك
�أن الذات املتلفظة ،تتحني داخل ف�ضاء وزمان خم�صو�صني ،وتتحدث عن وقائع
خارج حمفل التلفظ ،متثل هذا االنحالل يف حمفل التلفظ تداعيات �سعيد ،حيث
�إن زمن احلكاية يبد�أ مع خروجه من ال�سجن ،لكن ال�سارد ي�ستبطن ال�شخ�صية
الرئي�سة ل�رسد �أحداث وقعت قبل ال�سجن عن طريق اال�سرتجاع والتداعي،
باعتماد الفعل الدال على امل�ضي «وعقب �شهرمن احلادث ماتت الأم يف ق�رص
العيني .وطيلة احت�ضارها ظلت قاب�ضة على يدك وت�أبى �أن حتول عنك عينيها.
غري �أنك يف غ�ضون �شهر املر�ض �رسقت� »...ص .90
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ب  -توزيع الف�ضاءات والأزمنة:
�إن امل�سار الذي يعرتي ت�سل�سل الأحداث التي يقوم بها املمثل ،والتي
حتدد دينامية اخلطاب عرب م�سارات ،توازيه �سلمية يف حتديد الف�ضاءات
والأزمنة ،حيث يبتدئ بالزمان  -الف�ضاء املنبع (،)Espace temps source
الذي يعد نقطة انطالق البحث عن مو�ضوع القيمة ،وهو هنا ال�سجن يف ال�سنة
الرابعة من ذكرى عيد الثورة يف م�رص ،ثم الزمان  -الف�ضاء الهدف (Espace-
� ،)temps cibleأي الزمان  -الف�ضاء الذي يح�صل فيه البطل على مو�ضوع
القيمة� ،أو ال يح�صل عليها ،وهو هنا يف الرواية «القرافة» التي ا�ست�سلم فيها
«�سعيد مهران» يف مقابرها ،فلم يح�صل على مو�ضوع القيمة نهاية.
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غري �أن االنتقال من الأول �إىل الثاين ال يتم �إال عرب ف�ضاء  -زمان و�سيط
( ،)Espace temps médiateurوهو ف�ضاء  -زمان الفعل الإجنازي (بني
ال�سجن والقرافة 1956م) .وي�شمل ف�ضاءات و�أزمنة م�ساعدة ،فالف�ضاءات
والأزمنة امل�ساعدة كانت هي :بيت نور ،ومقام ال�شيخ علي اجلنيدي ،والبيت
ذو الأدوار الثالثة ،ومقهى املعلم طرزان ،والليل ...ثم ف�ضاءات و�أزمنة
معاك�سة كف�ضاء ال�سجن ،والقرافة ،واملقابر ،والفجر ...وميكن �صورنتها وفق
ما يلي(:)9
ف�ضاء م�ساعد
ف�ضاء منبع

ف�ضاء و�سيط

ف�ضاء هدف

(اال�ستهالل)

(الإجناز)

(الن�رص)

ف�ضاء معاك�س
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 - 2- 3البنيات ال�سيميائية ال�رسدية:
 - 1-2- 3املكون ال�رسدي ال�سطحي:
�إن االنتقال من البنية املتجلية خطابيا �إىل مابني املحايثة والتجلي يتطلب
�إجراء يحدد هذا التمف�صل بني اخلطابي وال�رسدي؛ وهذا الإجراء مير عرب
الدورين املختلفني اللذين يلعبهما املمثل ،وهما :الدور العاملي بو�صفه عامال
على امل�ستوى ال�رسدي ال�سطحي ،والدور الثيماتي يف عالقته بالبنية اخلطابية،
يف الأوىل ينظر �إليه بو�صفه عامال ،ويف الثانية ينظر �إليه باعتباره ممثال؛ �إن موقعه
�إذا بني بني.
يقدم الن�ص على م�ستوى البنية العاملية بو�صفه �سل�سلة من احلاالت
( )Etatsوالتحوالت ( ،)Transformationsجعلت غرميا�ص يقر �أن ال�رسدية
( )Narrativitéتوجد يف كل الأن�ساق الدالة؛ تتعلق احلاالت بالكينونة()Etre
وتعود التحوالت �إىل الفعل والظهور(.)Paraître
 )d’étatيتعـلق بالعـالقـة بني الـذات ( )Sujetواملو�ضوع ( ،)Objetونرمز
لـه بـ (ذ-م) وملفوظ الفعل ( ،)Enonce de faireيرتبط بالتحول يف هذه
العالقة �إما ات�صاال �أو انف�صاال ،يلزم من ذلك ملفوظني للحالة:
 ملفوظ حالة ات�صال ( :)Conjonctionيكون العامل الذات مت�صال بالعاملاملو�ضوع ،نرمز لالت�صال بالرمز حيث ع ذ ع م.
U

U

 ملفوظ حالة انف�صال ( :)Disjonctionيكون العامل الذات منف�صال عنالعامل املو�ضوع ،نرمز لالنف�صال بالرمز  Uحيث ع ذ  Uع م.
�أما ملفوظ الفعل �أو التحول فريتبط باالنتقال من حالة �إىل حالة �أخرى،
حيث جند �شكلني من التحول:
 -حتول االت�صال :يتم االنتقال من حالة االنف�صال �إىل حالة االت�صال.
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ونرمز له بال�صياغة ال�صورية الآتية:
ع ذ Uع م

U

عذ

عم

ي�شري ال�سهم �إىل التحول من حالة انف�صال �إىل حالة ات�صال.
 حتول االنف�صال :يتم االنتقال من حالة ات�صال �إىل حالة انف�صال ،منثل له بـ:عذ  Uعم
		
عذ عم
ي�شري ال�سهم �إىل االنتقال من حالة ات�صال �إىل حالة انف�صال.
U

ي�سمي غرميا�ص تتابع احلاالت والتحوالت برناجما �رسديا (narratif

 ،)Programmeيرتبط بالعالقة (ع ذ-ع م) ،وحتوالتها االت�صالية �أو
االنف�صالية ،وهذا التحول� ،أي القيام بالربنامج ال�رسدي ،يتطلب فاعال �إجرائيا
( )Sujet opérateurم�ؤن�سنا ( )Anthropomorpheومادام هناك حالة
وحتول ،فالفاعل الإجرائي �إما �أن يكون:

فاعل الفعل :التحول يف العالقة �إما باالت�صال �أو باالنف�صال ،نرمز لفاعل
الفعل بالرت�سيمة العامة ( )Schéma généraleالآتية:
فا ف

[( ع ذ  Uع م )

(ع ذ

ع م )]

يرمز (فا ف) �إىل فاعل الفعل و(ع ذ) �إىل العامل الذات وال�سهم �إىل
التحول ،و( ) �إىل االت�صال و( � ) Uإىل االنف�صال.
U
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 )valeurفالعالقة (ع ذ-ع م) حتدد ملفوظ احلالة� ،أو فاعل احلالة.

U
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فاعل احلالة :يكون يف عالقة ات�صال �أو انف�صال مبو�ضوع القيمة (Objet-

يتطلب هذا التحول اجنازا (� ،)Performanceإن حتقيق التحول من
قبل الفاعل الإجرائي يفرت�ض �أن يكون هذا الأخري حمفزا من قبل عامل �آخر
مر�سل ( )Destinateurيقنعه فيقتنع بالإجناز ،ن�سمي هذه العملية حتفيزا
( .)Manipulationوالبد بعد ذلك للعامل الذات /الفاعل الإجرائي �أن
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ميلك ال�رشوط ال�رضورية لإجناز الفعل ،وفق قيم جيهية (� )Modalitésأجملها
غرميا�ص يف �أربع :وجوب الفعل ( )Devoir faireوالقدرة على الفعل
( )Pouvoir faireومعرفة الفعل ( Savoir faireو�إرادة الفعل (Vouloir
 ،)faireن�سمي هذه ال�رشوط والقيم اجليهية القدرة (.)Compétence
تعد القدرة مو�ضوعا ميكن �أن يكون الفاعل الإجرائي ممتلكا له �أو ال،
وهذا املو�ضوع بو�صفه كذلك ،لي�س املطلوب الرئي�س للإجناز ،لكنه �رشط
�رضوري له ،لذلك �سمي مو�ضوعا ا�ستعماليا �أومو�ضوعا جيهيا (Objet
 )modalلأنه مرتبط بتحقيق للقيم اجليهية ال�سالفة� ،أما املو�ضوع الرئي�س
في�سمى مو�ضوع القيمة ،لأنه مرتبط بالإجناز وبالعالقة (ع ذ -ع م)� ،أي
مبجموع احلاالت والتحوالت (الربامج ال�رسدية) التي يقوم بها العامل الذات
يف بحثه عن مو�ضوع القيمة.
�سنحاول يف البدء تقدمي النموذج العاملي بو�صفه ن�سقا يف البداية ،ثم
جنري �إجراءه فيما بعد.

املر�سل
(احلرية)
امل�ساعد
نور ،طرزان ،اجلنيدي
النيل ،البذلة ،امل�سد�س...

املو�ضوع
(االنتقام)
الذات

املر�سل �إليه
(املروءة)
املعاك�س

�سعيد مهران غياب التنظيم ،علي�ش ،علوان ،املخرب
الكالب ،البولي�س ،البذلة)...

 املر�سل  /املر�سل �إليه (�أو حمور الإبالغ) :دور املر�سل (احلرية) هو �إقناع العاملالذات� ،أما املر�سل �إليه (املروءة) فهو ي�شكل العامل امل�ستفيد من املو�ضوع
(االنتقام) ،ولهذا ف�إن حمفله يكون يف النهاية.
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�أ -النموذج العاملي باعتياره ن�سقًا(:)10
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 الذات  /املو�ضوع (�أو حمورالرغبة) :ي�شكل هذا الزوج قطب الرحى يفالنموذج العاملي ،فالذات (�سعيد مهران) ترغب يف مو�ضوع القيمة
(االنتقام) ،ويكون هذا بعد �إقناع العامل الذات من قبل العامل املر�سل.
 امل�ساعد /املعاك�س (�أو ما ي�شكل مقولة ال�رصاع) :نالحظ �أن العوامل املعاك�سة�أعظم من العوامل امل�ساعدة يف الن�ص ،فهي تقوم بربامج م�ضادة للربنامج
ال�رسدي الأ�سا�س الذي يقوم به العامل الذات(�سعيد مهران) ،تعرقل بذلك
م�سار بحثه عن مو�ضوع القيمة ،ومادام العامل الذات يحمل يف نف�سه عامال
معاك�سا لنق�صان �أهليته (غياب التنظيم) ،ف�إن امل�سار ال�رسدي ب�أكمله �سيكون
فا�شال ،ولن يح�صل العامل الذات على مو�ضوع القيمة نهاية بال�رضورة «�أنا
روحك التي �ضحيت بها ولكن ينق�صني التنظيم على حد تعبريك..وم�أ�ساتي
احلقيقية �أنني رغم ت�أييد املاليني �أجدين ملقى يف وحدة بال ن�صري� ،ضيع غري
معقول» �ص .110
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ب  -النموذج العاملي بو�صفه �إجراء:
�إن النموذج العاملي باعتباره ن�سقا بنية �ساكنة ،وال ميكن حتريكها �إال
عرب االنطالق من الن�سق �إىل الإجراء عرب تر�سيمة �رسدية من �أربعة مواقع.
 التحفيز�( )Manipulation( :أو فعل الفعل) :حيث قام املر�سل (احلرية)ب�إقناع معنوي للعامل الذات(�سعيد مهران) بـ البحث عن مو�ضوع القيمة
(االنتقام) ،غري �أن الإقناع يف هذا النموذج معنوي ،لأن العامل املر�سل
عامل معنوي �أ�صال(احلرية) ،ومادام الأمر مرتبط بالأنفة والكرامة واملروءة
فالعمل الذات حمفز ابتداء.
 القدرة�( )Compétence( :أوكينونة الفعل)� :إن الإقناع واالقتناع لي�ساكافيني لتحقيق الرغبة ،بل البد من حتقق القدرة التي تعني ال�رشوط ال�رضورية
لتحقيق الإجناز ،وتتلخ�ص يف:
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 �إرادة الفعل :العامل الذات طامعا �إىل االنتقام لأن الأمر يتعلق به لذاته. القدرة على الفعل :العامل الذات ينق�صه التنظيم ،وهذا ما �سينعك�س علىامل�سار ال�رسدي بالف�شل ا�ستقباال.
 معرفة الفعل :العامل الذات عارف بطرق ،وكيفيات االنتقام نظراً ل�صو�صيتهال�سالفة فحدوده القيمية جتعله عارفا.
 وجوب الفعل� :أ�سا�سه الفعل اعتداد بالكرامة والأنفة لأن الأمر مرتبطباخليانة والنكران.
هذه ال�رشوط تتطلب برناجما ا�ستعماليا يتوخى من خالله العامل الذات
احل�صول على املو�ضوع اجليهي امل�شتمل للقيم اجليهية� ،إنه يرتبط بالبعد
الذريعي ،مادام هو �أ�س الربنامج الأ�سا�س ،غري �أن �سعيد مهران عجز ابتداء يف
احل�صول على املو�ضوع اجليهي� ،إذ تنق�صه �أهلية القدرة على الفعل.

 اجلــــزاء (�( )Sanctionأوكينونات الكينونة)� :إنه احلكم على الإجناز،ف�إذا كان املر�سل هو الذي يحكم على جناح الربنامج ال�رسدي �أو ف�شله ،ف�إنه هنا
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 الإجنــاز�( )Performance( :أو فعل الكينونة) :وي�شكل املرحلةالثالثة يف الرت�سيمة ال�رسدية؛ والإجناز هو كل عملية حتقق حتوال حلالة ،وهذه
العملية تقت�ضي عامال ( )Agentهو الفاعل الإجرائي (.)Sujet opérateur
�إننا ننتقل مما هو حمني �إىل ما هو حمقق )8(،والتحقيق يتطلب برناجما �أ�سا�سا هدفه
احل�صول على مو�ضوع القيمة ،غري �أن حتقيق الرغبة ما يكون مفرو�شا بالورود،
بل �إنه خا�ضع للبنية اجلدلية التي حتكم النموذج العاملي� ،إذ جند برناجما م�ضادا
يقوم به فاعل �إجرائي م�ضاد .ولعل ذلك ما جعل �سعيد مهران يعي�ش املطاردة
طيلة ف�صول الرواية ،لأن العوامل املعاك�سة �أكرب من �أن ي�ضاهيها ،وهو الذي
يغيب عنه التنظيم منذ البداية ،فرغم وجود بع�ض العوامل امل�ساعدة ،التي �أ�رشنا
�إليها� ،إال �أن ذلك مل يجد نفعا ،وبالتايل فمنذ الوهلة الأوىل ميكن احلكم على
الربنامج ال�رسدي بالف�شل.
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سيميولوجية الرواية العربية
يف الن�ص مغيب ،مادامت معرفة ف�شل الربنامج ال�رسدي �أمرا مفروغا منها ،لأن
الفاعل الإجرائي حني هم بالبحث عن املو�ضوع كان ناق�ص الأهلية؛ فكان
اجلزاء والتحفيز �سيان .ومنه عاد البطل امل�أ�ساوي �إىل نقطة ال�صفر ،حيث ابتد أ�
منف�صال عن مو�ضوع القيمة يف املقطع اال�ستهاليل للرواية ليختم باالنف�صال
�أي�ضا يف مقطعها اخلتامي ،بل انتهى �سعيد مهران �إىل اال�ست�سالم؛ وميكن التعبري
عن ذلك �صوريا بـ:
فا ف

(ع ذ  Uع م )]

[( ع ذ Uع م )

وميكن الت�أ�شري �إىل هذه املراحل من خالل اجلدول الآتي:
حتفيــز
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قـــدرة

�إجنــــاز

جـــزاء

فعل الكينونة كينونة الكينونة
كينونة الفعل
فعل الفعل
عالقة مر�سل
عالقة فاعل
عالقة مر�سل عالقة فاعل �إجرائي
برنامج ا�ستعمال �إجرائي  -برنامج �أ�سا�س فاعل �إجرائي
فاعل �إجرائي
(تقومي)
(�إقناع  -ت�أويل) (موا�ضيع جيهية) (موا�ضيع قيمية)

 - 2-2-3املكون العميق:
�إن االنتقال من العمليات �إىل الرتكيب ال�رسدي ال�سطحي يتم عرب الفعل

الرتكيبي ،وهو يدمج مفهوم الفعل امل�ؤن�سن ،مادام الفعل يتم من خالل انتقال
من عمليات عميقة ذات حمولة داللية بالأ�سا�س �إىل فعل يفرت�ض وجود فاعل
من �سماته (� +إن�ساين) ،كما �أن �إدخال الفعل الرتكيبي يفر�ض مفهوما �آخر ،هو

امللفوظ ال�رسدي الذي �أ�رشنا �إليه �سالفا.

يفرت�ض �أن يفهم ما قلناه �أعاله بطريقة ارتدادية ،حيث تن�سجم القراءة

والبعد الإجرائي الذي حددناه ابتداء� ،إذ منه �سنتحدث عن البنية الأولية
للداللة ،حيث ي�شكل اخليط الناظم للكرامة ,وهي بنية اختالفية ت�ضادية ،ميكن
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�أن جن�سدها ب�رصيا عرب املربع ال�سيميائي ،الذي ميثل الوحدات الداللية من �أجل
توليد كون داليل قابل للتجلي ،وميكن �صورنته كالآتي:
املقاومة

ت�ضاد

اال�ست�سالم

اقت�ضاء

تناق�ض

اقت�ضاء

ال مقاومة

�شبه ت�ضاد

ال ا�ست�سالم

تعد البنية الداللية عبارة عن عالقات ،فانطالقا من حتريك املربع
ال�سيميائي ننتقل من العالقات الداللية �إىل العمليات الرتكيبية ،التي من
خ�صائ�صها �أنها موجهة ،فال ميكن االنتقال من املقاومة �إىل اال�ست�سالم �إال عرب
الالا�ست�سالم من خالل ال�صورة الآتية:

نفي

�إثبات

ال ا�ست�سالم
على �سبيل اخلتام ينتظم هذا العمل �ضمن �إطار للتحليل يهم درا�سة الن�ص
العربي ،متخذا له منوذجا خم�صو�صا ،ن�ص «الل�ص والكالب» للم�ؤلف»جنيب
حمفوظ» الذي تعد ن�صو�صه خمتلفة باختالف طرقها يف التدليل ،و�أمناطها يف
اال�شتغال ،وقد مت االعتماد يف حتليل هذا النموذج على مرجعية نظرية متثلت
يف نظرية ال�سيميائيات ال�رسدية ،بناء على جماع املفاهيم التي ت�ستند �إليها هذه
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 �أو تلك التي ا�ستعارتها من نظريات، �سواء تلك املرتبطة بها ابتداء،النظرية
 �إال �أن هذا مل مينعنا من، ت�شكل هذه املفاهيم املنهج املتبنى يف الدرا�سة.�أخرى
 وقد كان هدفنا.) يف التحليلPertinentes( اال�ستفادة من كل املناهج الواردة
ا�ستثمار املنهج ال�سيميائي يف التحليل �آملني �أن حتذو الدرا�سات النقدية هذا
.احلذو ملا تقدمه ال�سيميائيات من فوائد جمة للدر�س النقدي العربي احلديث

مراجع املنت
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�آليات التداولية يف اخلطاب
اخلطاب الأدبي �أمنوذج ًا

عبدالقادر عواد

�إنّ ظهور هذا الفرع العلمي يف الدرا�سات الأل�سنية كان يف الواقع
مهم من التوا�صل الب�رشي ،جاء لي�سهم
وليد طرح جديد يف االهتمام بجانب ّ
يف تفعيل الن�شاط اللغوي ووظائفه ،وذلك كون الل�سانيات ظ ّلت خالل فرتة
طويلة من ال ّزمن تكتفي بق�سمني تقليدين �أ�سا�سيني هما ««النحو الرتكيبي»
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لقد طفقت النظرية التداولية تتبلور حديثا يف �إطار الل�سانيات،
ف�أ�صبحت مو�ضوعا م�ألوفا يف حتليل الظاهرة اللغوية/الكالمية ،ميتلك �أ�س�سه
ثم ف�إنّ التداولية
املنهجية كما ميتلك ّ
مقوماته ومفاهيمه وم�صطلحاته ،ومن ّ
( )La pragmatiqueقد اغتدت من �أحدث فروع العلوم اللغوية يف اعتنائها
بتحليل «عمليات الكالم ب�صفة خا�صة ووظائف الأقوال اللغوية وخ�صائ�صها
خالل �إجراءات التوا�صل ب�شكل عام»( ،)1مبعنى �أ ّنها تن�شغل يف الأ�سا�س
بدرا�سة فعل الكالم ومعاجلة وظائف الأقوال اللغوية وخ�صائ�صها ،بحيث جتعل
�شغلها الأول البحث يف تلك ال�رشوط ال�رضورية والالزمة كي تكون الأقوال
اللغوية مقبولة وناجحة و�أي�ضا منا�سبة يف املوقف التوا�صلي الذي يتحدث فيه
املتكلم(.)2

عالمــات
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
وهو يدر�س عالقة العالقات اللغوية بع�ضها ببع�ض و«الداللية» وهو يبحث
يف عالقات العالمات اللغوية باملعاين التي ّ
تدل عليها ،وكان هذان الفرعان
يطمحان �إىل و�صف ّ
كل اللغة الب�رشية ،ثم �أ�ضاف اللغويون ق�سما ثالثا �أطلق
عليه ا�سم «التداولية» وهو يعنى بعالقات العالمة اللغوية مب�ستخدميها»(،)3
ين�صب اهتما ُمه بالدرجة الأوىل على البعد اال�ستعمايل
�أي �أنّ االجتاه التداويل
ّ
والإجنازي للكالم وللغة اخلطاب� ،آخذا بعني االعتبار كال من املتكلم وال�سياق
عدها من هذا املنطلق نظرية
الذي ورد فيه الكالم ،وبالتايل ف�إنّ التداولية ميكن ّ
ا�ستعمالية وتخاطبية ،من حيث تركيزها على اللغة يف ا�ستعمال املتكلمني لها،
وعلى و�صف �رشوط التبليغ والتوا�صل التي حتكم ه�ؤالء املتكلمني ومقا�صدهم
من وراء ا�ستعمال ال�سياقات اللغوية واملقامات املمكنة التي ينجز �ضمنها موقف
التوا�صل ،وهو ما يذهب �إليه �أحد الباحثني يف كون التداولية مذهبا ل�سانيا
«يدر�س عالقة الن�شاط اللغوي مب�ستعمليه وطرق وكيفيات ا�ستخدام العالمات
اللغوية بنجاح وال�سياقات والطبقات املقامية املختلفة التي ينجز �ضمنها
اخلطاب»(ّ ،)4
يتم من خاللها
ولعل هذا ما ي�سوق �إىل البحث عن �صياغة نظرية ّ
حو�صلة العملية التداولية و�أ�سئلتها ،مما يجعل املقام يقت�ضي طرح �أ�سئلة ل�سانية
وحماولة الإجابة عنها وهو جمال البحث التداويل على نحو» من يتكلم؟ من هو
املتلقي؟ ماهي مق�صديتنا �أثناء الكالم؟ كيف نتكلم ب�شيء ون�سعى لقول �شيء
�آخر؟ ماذا علينا �أن نفعل حتى نتجنب الإبهام والغمو�ض يف عملية التوا�صل؟
هل املعنى ال�ضمني كان لتحديد املق�صود؟»( ،)5وهي الأ�سئلة ذاتها تقريبا التي
وردت يف ثنايا كتابات الباحثة «فران�سواز �أرمينغو»(.)F.Armengaud( )6
حمددا وجليا
قد يبدو االن�شغال بهذه اجلوانب والكيفيات يف هذا الإطار ّ
جمرد التم ّعن يف ماهية النظرية التداولية و�أ�صولها،
ومتاحا دون تعقيد ،غري �أنّ ّ
يطرح �إ�شكاال معرفيا ع�ضويا على م�ستوى اال�صطالح وكذا على م�ستوى
والتقري ب�أنّ التداولية
�سيما �إذا ما �أدركنا بعد التتبع
املفهوم والتبا�ساته ،ال ّ
ّ

عبدالقادر عواد

غري �أنّ �أبرز حقل معريف �أثر يف ظهور التداولية هو حقل «الفل�سفة
التحليلية» « ،»la philosophie analytiqueوالتي تعترب لدى الكثري املنبع
الأول الذي انبثقت منه �أوىل البوادر التداولية ،ال�سيما ما تعلق منها بظاهرة
ي�شد االهتمام
«الأفعال الكالمية» « »les actes de langageولذلك ف�إنّ �أكرث ما ّ
اجنر عنها والدة التيار
يف الفل�سفة التحليلية هو ما انبثق من هذه الظاهرة التي ّ
التداويل يف البحث اللغوي لأنّ الفل�سفة التحليلية هي ال�سبب الرئي�س يف ن�شوء
الل�سانيات التداولية ،فا�ضطلع باحثو ومنظرو الفل�سفة التحليلية يف املقام الأول
بدرا�سة اجلوانب الداللية و التداولية لغات الطبيعية متجاوزين املقولة التي
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باعتبارها مفهوما ونظرية وحقال علميا الزالت ّ
ت�شكل على الرغم من هويتها
املحققة يف جمال الدرا�سات الإن�سانية ،جهازا ملتب�سا ي�صعب حينئذ الوقوف
على حدوده الفا�صلة بينه وبني جماالت معرفية �أخرى تلت�صق به ،بحيث �إنّ
يخ�ص حتديد فر�ضياتها وال فيما
الإجماع مل يتحقق بعد بني الباحثني فيما
ّ
حد ت�شكل
يخ�ص م�صطلحاتها ،ويالحظ بجالء على العك�س من ذلك �إىل �أي ّ
ّ
ملتقى ثريا تتقاطع داخله جملة من االخت�صا�صات واالن�شغاالت ّ
أهمها
لعل � ّ
«علم اللغة اخلال�ص ،والبالغة واملنطق ،وفل�سفة اللغة ،وكذلك علم االجتماع
وغريها من العلوم
املهتمة باجلزء الداليل من اللغة»( ،)7فخا�صية التداخل تبدو
ّ
جلية بينها – التداولية -و بني تخ�ص�صات عديدة �أخرى �إذ ّ
ال�سواء
�شكلت على ّ
اهتمام املناطقة وال�سيميائيني والفال�سفة وال�سو�سيولوجيني وال�سيكولوجيني
والبالغيني وعلماء التوا�صل والل�سانيني( ،)8بل هناك من يعتربها ن�شاطا قد
حفزته علوم ومعارف خمتلفة كعلوم الفل�سفة واللغة والأنرثبولوجيا وعلم
النف�س واالجتماع �أي�ضا(ّ ،)9مما قد يعني �أنّ التداولية يف جوهرها �صارت
وك�أ ّنها در�س مركزي وحيوي ،يقع يف مفرتق طرق جمموعة معارف وحقول
فكرية و�أل�سنية ،قد تكون علة ذلك كونها جماال خا�صا بدرا�سة ظاهرة اللغة
ثم فهي تلج�أ �إىل دمج م�شاريع معرفية
والتوا�صل وطرائق ا�ستعمالها(اللغة) ومن ّ
متنوعة يف درا�سة هذه الظاهرة وتف�سريها(.)10

45
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
ترى �أن امل�شكل الفل�سفي يكمن يف اللغة ذاتها نحو حتديده يف اال�ستعماالت

ال�سليمة لها دون الن�أي بها �أو جتريدها من تداولها العادي( ،)11كما �أنّ نظرية
الذرائعية(*) �أو الرباغماتية» «يف هذه الفل�سفة تعترب �أحد امل�صادر الرئي�سة يف

طرح التداولية وت�سميتها ،ذلك �أنّ املذهب الذرائعي هو �أحد روافد التداولية
متتد يف الأ�صل �إىل «منظري ال�سيمياء �أمثال «�شارلز بري�س»
و�أنّ جذورها اجلينية ّ
و«�شارلز موري�س» و«جون ديوي» ،على وجه اخل�صو�ص ،وتختلف دالالتها

ح�سب احلقل الذي تنبعث منه كالفل�سفة والل�سانيات واالت�صال على �أن �سمتها
الغالبة ّ
تظل يف توجهها العملي»(.)12
ّ
ولعل الف�ضل الكبري يف �إدراج م�صطـلح «براغمـاتيك» �أي التداولـية يف

الدرا�سات الأل�سنية ي�ؤوب بالدرجة الأوىل �إىل «�شـارل موري�س» (Charles

 »Morris» (1979-1901وهو ا�صطالح كان يف الأ�صل للفيل�سوف» اميانويل
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كانط» ،قد �أخذ به«�شارلز بري�س» « »charles.s.peirceال�سيما يف بناء نظرية
ّ
ولعل �إ�سهامات «�ش .موري�س» يف هذا ال�صدد �أي يف
�شاملة للعالمات(،)13
ن�شوء البحث التداويل ذات �أهمية بالغة من حيث «تق�سيمه الثالثي املبدع
بني حقول علم العالمات (النحو  -الداللة  -التخاطبية �أو التداولية»(،)14

كما �أن «موري�س» هو من جعل التداولية جزءا من ال�سيميائية يف معاجلتها

ال�صلة بني العالمات وم�ستخدميها  ،بخا�صة من خالل كتابه الذي ن�رشه �سنة
1938م مو�سوما بـ�« :أ�س�س نظرية العالمات اللغوية» (fundantions of the

 ،)theory of signsوقد �أ�شار يف هذا الكتاب �إىل �أهمية درا�سة ما ي�صنعه

()15
يقر بالعالقة الع�ضوية بني جمال
املتكلم عن طريق اللغة  ،وبالتايل فهو ّ
التداوليات وال�سيميائيات التي يراها �أ�شمل من الأوىل وذلك حني ي�صوغ

خمططا لل�سيميائيات ي�ؤ�س�س من خالله ثالثة فروع لها وهي :

 -النحو ،علم الرتكيب ( )la syntaxeوالذي يعنى بدرا�سة العالقات ال�شكلية
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بني العالمات.
وتخت�ص بدرا�سة عالقات العالمات
 الداللة  ،الدالليات ()sémantique laّ
فيما بينها وبني الأ�شياء �أي ارتباطها باملعنى.

 التداولية والتي تُعنى بدرا�سة ارتباط العالمات مب� ّؤوليها �أو م�ستعمليها ،و�ضبطي�سمى املر�سل �أو امل�ستقبل
ا�ستعمالها يف املقام �أو درا�سة العالقات بني ما ّ
وعالقتهما ب�سياق االت�صال(.)16

ومنه فالعالمات يف منظوره لها عالقة وثيقة بالفروع التي ذكرت
�آنفا ،حيث يقت�ضي يف البعد الرتكيبي بع�ضها بع�ضاّ � ،أما يف البعد الداليل
ثم البعد التداويل الذي يعبرّ فيه عن
فهي تعينّ �شيئا
ّ
وي�سمى املرجع �أو املعينّ ّ ،
م� ّؤول ما(�	.)19إذن يتجلى بو�ضوح البعد ال�سيميائي يف تداولية «موري�س»
التي ّ
اتك أ� فيها على طروحات « �شارلز بري�س» �إذ ا�ضطلع ب�إعادة �إنتاج �أهم
متميز يف
ّ
ت�صوراته ،م�ستوحيا �أبرز مفاهيمه النظريةّ ،مما �أ�سهم يف خلق اجتاه ّ
هذا الإطار وهو «ال�سيمياء التداولية» «»la sémiotique pragmatique
يت�صور مبدئيا العالمة كيانا ثالثيا تتفاعل داخله العنا�رص الرتكيبية والداللية
الذي
ّ
م�ستمرة ،والذي كان لبري�س الف�ضل الأول يف �إر�ساء
والتداولية �ضمن �سريورة
ّ
معامله و�أ�س�سه ،منطلقا من حتديده ال�شهري للعالمة يف كونها هي كل ال�شيء
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يبدو �أنّ الرتكيز على اجلانب االت�صايل يف العالمات �أي عالقتها
مب�ستخدميها ،هو جانب ان�شغلت به التداولية �أكرث من الطرح الل�سانياتي القدمي
حد كبري بعلمي الرتكيب (النحو) واملعاين (الدالالت) مهمال
الذي اكتفى �إىل ّ
جوانب �أخرى ،بل يذهب التداوليون �إىل � ّأن اللغة «ال ميكن �أن تنعزل عن
ا�ستخدامها وتنح�رصيف علمي النحو واملعاين ،بل � ّإن االت�صال يلعب دورا فاعال
�إذا �أردنا �أن نفهم حقيقة اللغة»( ،)17وهو ما قد يتجلى لدى «موري�س» الذي
نالت العالمات من اهتمامه جانبا مهما �إىل الدرجة التي اعترب فيها �أن ّ
«كل علم
ي�ستخدم العالمات ويعبرّ عن نتائجه بوا�سطة العالمات»(.)18
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
يحدد �شيئا ثانيا ،لأجل الإحالة �إىل �شيء ثالث يحيل �إىل ال�شيء الأول ،وقد
ّ
ّ
ولعل �أثر «بري�س» قبل
�سمى هذه الأطراف بـ (املمثلة ،املو�ضوعة ،امل�ؤولة)،
ّ
«موري�س» يف جمال النظرية التداولية يبدوت�أ�سي�سيا بو�ضوح ال�سيما و�أنه كان
�أول من ا�ستعمل م�صطلح «الرباجماتية» يف مقال ن�رشه �سنة 1878م ،والذي
يعني لديه «�أداء عمليا» �أو �صاحلا لغر�ض معي()20
ثم تبعه يف ذلك الفيل�سوف
ّ
الأمريكي «وليم جيم�س» (1910-1842م) » ( »William Jamesيف �إحدى
«الت�صورات العقلية والنتائج العملية �سنة 1898م»(،)21
حما�رضاته املو�سومة بـ:
ّ
الت�صدي للنزعة التجريبية
هذا بالإ�ضافة �إىل �أنّ «بري�س» قد �سعى ب�إ�رصار نحو
ّ
التي كانت طاغية  ...وذلك بالعمل على نقلها من جمال املح�سو�س والتجريب
حيث ح�رصها فيه التجريبيون الإجنليز �إىل ميدان املعقول العام(.)22
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ف�ضال عن �إ�سهام ه�ؤالء يف بلورة النظرية وتطويرها وجتديد روحها،
ينبغي الإ�شارة �إىل �أ�سماء �أخرى كان لها الق�سط الوافر يف ف�ضل الإثراء �أمثال
الفيل�سوف والريا�ضي الأملاين «فريجه غوتلوب» «Frege Gottlob «(1848-
يعد ب�شكل من الأ�شكال رائد اجتاه الفل�سفة التحليلية من خالل
1925م) والذي ّ
حتليالته اللغوية وهو الذي ت�أثر ب�أفكاره ثلة من الفال�سفة ذائعي ال�صيت ،من
بينهم «فيتغن�شتاين و�أو�سنت و�سريل وهو�رسل وغريهم وجتتمع عند ه�ؤالء مقولة
مفادها �أنّ فهم الإن�سان لذاته ولعامله يرتكز يف املقام الأول على اللغة فهي التي
تعبرّ عن هذا الفهم»(.)23

لقد ا�ضطلع «لودفيغ فيتغن�شتاين» L.Wittgenstein» (1889- 1951م)
بدور هام يف �إطارطروحات الفل�سفة التحليلية التي ت�أثر بها ،حيث �أ�سقط
م�ضامينها على حتليل اللغة ،ف� ّأ�س�س اجتاها جديدا يو�سم بـ «فل�سفة اللغة العادية»
تخت�ص بـ«احلديث
« ،»la Philosophie du langage ordinaireوالتي
ّ

عن طبيعة اللغة وطبيعة املعنى يف كالم الرجل العادي»( ،)24وبذلك كان
حمدد وينبغي تفادي البحث
قوام بحثه يف املعنى �أنّ هذا املعنى غري ثابت وغري ّ
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املنطقي املح�ض يف �ش�أنه ،و� ّأما االجنليزي «جون �أو�ستني» «»Jhon.l. Austin

� )(1960-1911صاحب الكتاب ال�شهري» كيف ن�صنع �أ�شياء بالكلمات «how

 ،»to do things with wordsوذو الف�ضل امللحوظ يف ظهور التداولية
كنظرية ومنهج ،وتلميذه «جون �سريل «Jhon.R.Searle» 1932-م) ،ف�إنهما

يعدان من �أبرز م�ؤ�س�سي االجتاه التداويل كما �أنهما � ّأ�س�سا لنظرية الأفعال اللغوية
ّ
�أو �أفعال الكالم « ،»les actes de langageالتي تنه�ض على فر�ضية رئي�سة

جمردة ،و�إمنا ت�ؤ ّدي
مفادها �أنّ اجلمل يف اللغات الطبيعية ال تنقل م�ضامني ّ
وظائف تختلف باختالف ال�سياقات واملقامات( ،)25وهي النظرية التي تنظر

�إىل اللغة كذلك على �أنها «�أداء �أعمال خمتلفة يف �آن واحد ،وما القول �إال واحد

ي�رصح ت�رصيحا
منها ،فعندما
ّ
يتحدث املتكلم ف�إنه يف الواقع يخرب عن �شيء� ،أو ّ

ما � ،أو ي�أمر �أو ينهي �أو يلتم�س �أو يعد �أو ي�شكر»( .)26كما ميكن �أن ين�ضاف

�إىل ه�ؤالء �أثر فيل�سوف اللغة االجنليزي «بول غراي�س» «»Herbert.P.Grice

 ،»(1988-1913والذي جتلى يف تطوير الدر�س التداويل ال �سيما يف حديثه عن
يعد �أحد املبادئ العملية الأ�سا�سية للفعل التداويل �أن
ويق�صد مببد�أ التعاون الذي ّ

يكون �أطراف العملية التوا�صلية متعاونني فيما بينهم لت�سهيل هذه العملية ،وهو
َ
املخاطب (املتلقي �أو ال�سامع)
ما يفر�ض على املتكلم مثال �أن يراعي حاالت
ي�سخر لإجناح
ثم يطلب من املتكلم �أن ّ
لغويا واجتماعيا ونف�سيا وثقافيا ،ومن ّ
العملية ما قد يعني من و�سائل التبليغ كالإ�شارة واملالمح واحلركة وذلك بحثا
عن تعاون من الطرف امل�ستقبل بالإ�صغاء واالنتباه والرتكيز واالهتمام بالفهم

وغريها من العوامل امل�سهلة يف تلق ناجح وجيد ،كما ال ينبغي جتاهل �إ�سهامات

وجهود علماء وفال�سفة �آخرين كرث �شاركوا جميعا يف تطوير النظرية التداولية
والت�أ�سي�س للعديد من مفاهيمها مثل« :رودولف كارناب» و«بارترون
رو�سل» ،و«رومان جاكب�سون» ،و«فران�سي�س جاك» و«�أوزوالد ديكرو»
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
و«جان مي�شال �آدام» و«�آالن برييندونيه» و«ر.مارتن» و«�إيرك دونالد هر�ش»

والفيل�سوف الأمريكي «ريت�شارد رورتي» والفيل�سوف الفرن�سي «جان
فران�سوا ليوتار» و«جريار جينيت» وغريهم.

التداولية� :إ�شكالية امل�صطلح:
لقد �سبق احلديث يف مو�ضع �سابق عن تداخل وتقاطع «التداولية» مع
حد
حقول �أخرىّ ،مما �أفرز جملة من امل�صطلحات التي يلب�س ُ
بع�ضها بع�ضا �إىل ّ
االلتبا�س واال�ضطراب الداليل ،بخا�صة و�أنّ امل�صطلحات لدى البع�ض «جمامع
تتميز بها ّ
عما �سواها ،ولي�س من
كل واحدة منها ّ
للحقائق املعرفية وعنوان به ّ
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يتو�سل به الإن�سان �إىل منطق العلم غري �ألفاظه اال�صطالحية»(،)28
م�سلك ّ
ولهذا ف�إنّ اال�ضطراب احلا�صل يف حتديد امل�صطلح الأن�سب والأدقّ  ،قد
يكون م�صدره «عدم التمييز يف غالب الأحيان بني املعنى الو�ضعي واملعجمي
تقدمه املعاجم
واملعنى اال�صطالحي امل�ؤطر بال�سياق ،وهذا اعتمادا على ما ّ
العامة يف حتديدات مفهومية عامة غري م�ؤطرة ب�أ�سباب ا�ستعمال املفهوم ثقافيا
وعلميا»( ،)29وهو ما يفر�ض االحتكام �إىل مقايي�س دقيقة يف و�ضع امل�صطلح
معينة.
التقيد بال�سياق الذي ورد فيه �ضمن �إطار نظرية ّ
مثل ّ

ولقد �أثمرت النظرية التداولية كوكبة من امل�صطلحات واملفاهيم� ،إىل
التعدد والتداخل واالنت�شارّ ،
ولعل �أول م�صطلح قد �أ�صابه ن�صيب كبري من
حد ّ
ّ
اخللط واال�ضطراب هو م�صطلح «التداولية» طبعا الذي تداخل كثريا مع م�صطلح
«الذرائعية» كونها ترجمة مل�صطلح �أ�صلي واحد وهو «� »Pragmatiqueأو
« »Pragmaticsوكذا «� »Pragmatismeأو « ،»Pragmatismخ�صو�صا
�إذا ما وقفنا على الداللة املعجمية للم�صدر الأجنبي والذي يعود �إىل الكلمة
الالتينية « »Pragmaticusالتي ي� ّؤرخ ال�ستعمالها بالقرن اخلام�س ع�رش ميالدي
(1440م) ،والتي تبنى على اجلذر ( )pragmaومعناه الفعل (،)action
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ثم �صارت اللفظة بفعل الالحقة تطلق على كل ماله ن�سبة �إىل الفعل �أو
ّ
()30
التحقق العملي  ،وهو ما يجعل امل�صطلحني يف تقاربهما (الرباغماتيك
حد �شا�سع يف الداللة
والرباغماتيزم) يبدوان مبعنى واحد  ،ولكنهما يختلفان �إىل ّ
ورط الباحثني يف هذا النوع من االلتبا�س هو عالقة
واال�شتغال ،غري �أنّ الذي ّ
ي�سمى بالذرائعية
«التداولية» باعتبارها بحثا �أل�سنيا  ،باملذهب الفل�سفي الذي ّ
�أو الرباغماتية ( ،)pragmatismeوقد �أ�شار �إىل هذا اخللط �أحد الباحثني يف
قوله» يجب �أال نخلط بني علم التداولية  pragmaticsواملذهب الرباجماطي
يحبذ الرتكيز على ّ
كل ما له �أهمية
 pragmatismوهو املذهب الفل�سفي الذي ّ

املجردة»( ،)31مما يعني
عملية للب�رش ويتج ّنب البحث يف الق�ضايا املطلقة �أو
ّ
�أنّ الف�صل بينهما �أمر حتمي رغم ا�شرتاكهما املبدئي يف �أبعاد واحدة كالغاية
واملقا�صد الفعلية يف الواقع العملي ،مع الإ�شارة �إىل �أنّ م�صطلح «الرباغماتية»
باملعنى الفل�سفي �أقدم ن�سبيا من م�صطلح «التداولية» ،وذلك لأنّ «الرباغماتية»
ثم �أر�سطو
فل�سفيا» ا�سم جديد لطريقة قدمية يف التفكري بد�أت على يد �سقراطّ ،
ومنه فرتجمة م�صطلح « »pragmatiqueحينا وتعريبه حينا �آخر متا
من هذا املنطلق ومن منطلق وجهات النظر املختلفة يف مقيا�س اال�صطالح
فتعددت على هذا الأ�سا�س م�صطلحات �شتى مثل:
وا�صطفاء املكافئ الأن�سبّ ،
التداوليات  ،الذرعية ،الذرائعية ،مذهب الذرائع ،النفعية ،املقامية ،الوظيفية،

ال�سياقية ،الرباغماتية ،الرباجماتية( ،)33ومثل :الرباكمتية وعلم املقا�صد
والدرا�سة اال�ستعمالية والذريعيات( ،)34ف�ضال عن م�صطلحات �أخرى ال ّ
تقل

�إثارة ولفتا للنظر على نحو :الرباغماتك�س( ،)35الرباغماتزم ،الرباكماتية(،)36

وكذا «الذرائعية اجلديدة»()37
ثم «الرباجماتية
(ّ ،)New pragmatism
اللغوية �أو الل�سانية يف مقابل الرباجماتية باملفهوم املطلق»(.)38

ّ
موحد وم�ؤ�س�س ومقنع ،قد �أ�صاب
لعل اال�ضطراب يف و�ضع م�صطلح ّ
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
ي�ستقر على م�صطلح
خمتلف اجتهادات الدار�سني والباحثني ،جعلت املتلقي ال
ّ
واحد يتبناه ويتناول به البحث اللغوي التداويل ،غري �أنه يجدر بنا هاهنا �أن
نومئ بنوع من اخل�صو�صية �إىل �أحد الباحثني البارزين يف اال�شتغال على هذا
امل�صطلح (التداولية) وا�صطناع ما يقابل امل�صطلح الأجنبي ،كونه يعترب �صاحب
الف�ضل الأول يف ت�شكيل امل�صطلح واعتماده وهو ّ
املفكر املغربي» طه عبد
الرحمن» يف بداية ال�سبعينيات من القرن الع�رشين ،مف�ضال م�صطلح «التداولية»
املعرب ذي اللفظ الأجنبي ،وذلك
و«التداوليات» على م�صطلح «الرباغماتية» ّ
يف قوله» وقد وقع اختيارنا منذ 1970م على م�صطلح «التداوليات» مقاب ً
ال
للم�صطلح الغربي (براغماتيقا) لأنه يويف املطلوب حقه ،باعتباره داللة على
معنيني يف «اال�ستعمال» و«التعامل» معا ،ولقي منذ ذلك احلني قبو ًال من لدن
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الدار�سني الذين �أخذوا يدرجونه يف �أبحاثهم»( ،)39وبذلك يكون م�صطلح
التداولية �أو التداوليات من امل�صطلحات التي نالت رواج ًا وا�ستئنا�س ًا بل �صار
مهيمنا يف ا�ستعماالت الدار�سني وامل�شتغلني ،وهو امل�صطلح ذاته الذي مدحه
وال�سال�سة(.)40
�أحد الباحثني وا�صف ًا �إياه باخلفة ّ

التداولية لدى العرب القدامى:

ّ
مو�ضوع له امتداداته ومنابته
لعل مو�ضوع التداولية يف الرتاث العربي
ٌ
مدونات البحث العربي ب�شئ من الوعي والرتكيز ،وذلك قبل �أن
يف �أغلب ّ
حمددة ،مثل بقية العلوم
ي�صبح للنظرية ر�ؤية علمية م�ضبوطة ومعايري منهجية ّ
واملعارف احلديثة الأخرى ،وهو ما يذهب �إليه �أحد الباحثني يف ت�أكيده �شمولية
االهتمام باملو�ضوع لدى خمتلف الدار�سني وعلماء العرب بحيث �إنّ «النحاة
والفال�سفة امل�سلمني والبالغيني واملفكرين مار�سوا املنهج التداويل قبل �أن يذيع
�صيته ب�صفته فل�سفة وعلما ،ور�ؤية واجتاه ًا �أمريكي ًا و�أوربي ًا ،فقد وظف املنهج
التداويل بوعي يف حتليل الظواهر والعالقات املتنوعة»(.)41

يبدو �أنّ العرب على هذا الأ�سا�س قد حاولوا االقرتاب من الدر�س �أو
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التفكري التداويل ا�ستنادا �إىل علوم عديدة عرفوها وان�شغلوا بها كالنحو والنقد
واخلطابة وعلم الأ�صول وعلم البالغة ال�سيما الأخريان منها� ،إذ ميثل علماء
الأ�صول �إىل جانب البالغيني يف الرتاث اجتاها فريدا يربط بني اخل�صائ�ص

ال�صورية للمو�ضوع وخ�صائ�صه التداولية( ،)42كما در�سوا البنية وخ�صائ�صها
وعالقاتها باملقامات  ،وو�صلوا بني املقال واملقام ،وهو �ش�أن بالغي ب�صورة
خا�صة ،وك�أنّ مفهوم التداولية يف نظر الناقد «�صالح ف�ضل» جاء «ليغطي
بطريقة منهجية منظمة امل�ساحة التي كان ي�شار �إليها يف البالغة القدمية بعبارة
«مقت�ضى احلال» وهي التي �أنتجت املقولة ال�شهرية يف البالغة العربية «لكل
مقام مقال»(� ،)43أو ك�أنّ البالغة يف جوهرها لديه تداولية لأنها «ممار�سة
االت�صال بني املتكلم وال�سامع بحيث يحالن �إ�شكالية عالقتهما م�ستخدمني
حمددة للت�أثري على بع�ضهما»(.)44
و�سائل ّ

()45
يتم بيان وظيفة املتكلم بالدرجة
عملية �أبالغية ولو ب�صورة ذهنية وهكذا ّ
املخاطب يف �صياغة الر�سالة و�إنتاجها والت�أثر والت�أثري والإقناع
الأوىل باعتباره
ِ
والق�صد من االت�صال والإبالغ مع الوقوف على �أغرا�ض ونوايـا املتكلم  ،مبعنى
باملخاطب وكيفية
�أن العـرب قد تناولوا واهتمـوا باخلطاب فدر�سوا ما يرتبط
ِ
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وقد ّ
�شكل التوا�صل اللغوي �أو نظرية االت�صال ب�شكل عام ب�أبعادها
الدرا�سة البالغية ،خ�صو�صا على
مهما يف ّ
التداولية حقال نظريا وتطبيقيا ّ
م�ستوى نظرية الت�أثري واملقام� ،أي عملية الت�أثري يف املتلقي والتوا�صل بني املتكلم
�أو املر�سل وال�سامع الذي يحظى يف العملية البالغية لدى العرب قدميا ب�أهمية ال
تقل عن �أهمية املتكلم  ،مع العلم ب�أنّ هذا الأخري هو الذي يقوم ب�إن�شاء اخلطاب
وانفتاحه ،غري �أن ال�سامع هو من ُين� أش� له هذا اخلطاب ويوجه �إليه كما �أنه ي�شارك
م�شاركة فعالة يف �إنتاجه ولو مل تكن مبا�رشة ،ولذلك ف�إنّ املتكلم حني يراعي
مقام اخلطاب و�أحوال ال�سامع و�أ�شكال �إلقاء اخلرب �إليه و�أمناط الطلب التي ين�شئها
وما �إىل ذلك من ظروف احلديث املتنوعة ،فهو �إمنا ي�ستح�رض ال�سامع يف كل
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
واملخ َ
اطب وطريقة تلقيه ّ ،
ولعل اجلاحظ (ت 255هـ) يف هذا ال�سياق ميثل
�أدائه َ
الأمنوذج البارز يف حتقيق البعد التداويل انطالقا من كتابه (البيان والتبيني) الذي
جاء فيه يف �سياق تعريف ماهية البيان « ...على قدر و�ضوح الداللة و�صواب
الإ�شارة ،وح�سن االخت�صار ،ودقة املدخل ،يكون �إظهار املعنى ،وكلما كانت
الداللة �أو�ضح و�أف�صح  ،وكانت الإ�شارة �أبني و�أنور ،كان �أنفع و�أجنع ،والداللة
اخلفي هو البيان الذي �سمعت اهلل ع ّز ّ
وجل ميدحه ،ويدعو
الظاهرة على املعنى
ّ
ويحث عليه...والبيان ا�سم جامع لكل �شيء ك�شف لك قناع املعنى ،وهتك
�إليه
ّ
ال�سامع �إىل حقيقته ،ويهجم على حم�صوله
احلجاب دون ال�ضمري ،حتى ُيغ�ضي
ُ
كائنا ما كان ذلك البيان ،ومن �أي جن�س كان الدليل ،لأنّ مدار الأمر والغاية
التي �إليها يجري القائل وال�سامع� ،إمنا هو الفهم والإفهام  ،فب�أي �شيء بلغت
الإفهام و�أو�ضحت عن املعنى ،فذلك هو البيان يف ذلك املو�ضع»(.)46
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قد تتجلى ا�ستنباطا من هذا القول بع�ض الوظائف التي تت�ضمن �أهم
عنا�رص العملية التداولية من تخاطب وت�أثري و�إقناع و�إبالغ املعنى وغريها،
ولهذا ف�إنّ هناك من اعترب �أنّ العالقة بني البالغة العربية القدمية والتداولية
ثم االلتفات �إىل �إعادة االعتبار
احلديثة ذات بعد جاحظي بالدرجة الأوىل ،ومن ّ

�إىل البالغة العربية حتت عباءة جديدة وهي التداولية( ،)47ونلفيه يف مو�ضع
من كتابه املذكور �سلفا يتحدث ب�صورة منهجية دقيقة وواعية عن فعل التوا�صل
والتخاطب وما ينبغي للأطراف مراعاته خالل ذلك يف �إطار البعد التداويل
لالت�صال يف قوله «ينبغي للمتكلم �أن يعرف �أقدار املعاين ،ويوازن بينها وبني
�أقدار امل�ستمعني وبني �أقدار احلاالت ،فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ،ولكل
حالة من ذلك مقاما ،حتى يق�سم الكالم على �أقدار املعاين ،ويق�سم �أقدار املعاين

على �أقدار املقامات  ،و�أقدار امل�ستمعني على �أقدار تلك احلاالت»( ،)48وهو
ما يع�ضده كالم « �أبي هالل الع�سكري» (ت 395هـ) حني يقول يف ال�سياق
ذاته «وينبغي �أن تعرف املعاين فتوازن بينها وبني �أوزان امل�ستمعني ،وبني �أقدار
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تق�سم �أقدار
احلاالت ،فتجعل لكل طبيعة كالما  ،ولكل حال مقاما ،حتى ّ
املعاين على �أقدار املقامات ،و�أقدار امل�ستمعني على �أقدار احلاالت ،واعلم �أنّ

املنفعة مع موافقة احلال ،وما يجب لكل مقام من مقال»(.)49

لكن احلديث عن �أثر اجلاحظ يف ذلك البعد ال يعني �إطالقا ب�أنّ الأمر
مق�صور عليه وعلى �أبي هالل الع�سكري فح�سب ،بل هناك جهود عربية
�أخرى ال ّ
تقل �ش�أنا وال م�ستوى عن الإ�سهام يف �صياغة نظرية �أدبية بالغية
تنطوي على م�رشوع الدرا�سة التداولية للغة واخلطاب على نحو ابن قتيبة (ت
276هـ) وحازم القرطاجني (ت 684هـ) وابن �سنان اخلفاجي (ت 466هـ)
وعبدالقاهر اجلرجاين (ت 471هـ) و�أبو يعقوب ال�سكاكي (ت 626هـ) و�أبو
بكر عبدالرحمن بن خلدون (ت 808هـ) و�أبوالفتح بن جني (ت 392هـ)
وغريهم ،الذين حاولوا جميعا ت�سليط ال�ضوء على ظاهرة اخلطاب والإقناع
املخاطب و�رشوط خطابه ،وطرائق التلقي لدى
والت�أثري ومقت�ضى احلال ،و�أداء
ِ
َ
املخاطب ثم مطابقة اخلطاب ملقت�ضى الظاهر �أو ما يخالفه ،وغري ذلك من

دالالت اخلطاب:)Discours, Discourse, Speech( :
يعد م�صطلح اخلطاب من امل�صطلحات احليوية التي ات�سمت بال�شيوع
ّ
واال�ست�رشاء واالزدهار يف العديد من الدرا�سات والبحوث الإن�سانية املعا�رصة،
�إذ طفق ُيتداول ابتداء من املنت�صف الثاين للقرن الع�رشين ،وقد جتلى ا�ستعماله
ب�صفة خا�صة يف جمال الأدب والنقد والفل�سفة ،وكذا يف «الدرا�سات الأل�سنية
احلديثة التي ت�أثرت بها نظرية الأدب والنقد الأدبي مع ظهور البنيوية يف
�أواخر ال�ستينات وال�سبعينات من القرن املا�ضي»( ،)50غري �أنّ هذا امل�صطلح قد

وتعددت م�سالكه ومفاهيمه غري املتناهية( ،)51فاختلفت بذلك دالالته
ت�ش ّعب ّ
والتبا�ساته مع م�صطلحات �أخرى كم�صطح الن�صّ ،
ولعل مناط االختالف يف
وتطوراته لدى الباحثني يف النظر
حتديد معنى واحد له قد تو ّلد باختالف الفهم
ّ
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
()52
ثم ف�إنه – اخلطاب  -قد ا�ستوىل على ق�سط وافر من العناية
�إليه  ،ومن ّ
ّ
يحتل موقف ًا حمدداً يف
واملدار�سة ،وذلك باعتباره «منط ًا من الإنتاج الدال،
التاريخ وي�شغل علم ًا بذاته»(.)53

خماطب
ي�أخذ لفظ اخلطاب لغويا معنى امل�شاركة بني طرفني �أحدهما ِ
والآخر َ
خماطب �أي متكلم وم�ستمع ،تكون بينهما عملية توا�صل ور�سالة يق�صد
من ورائها التبليغ والإفهام  ،فقد جاء يف ل�سان العرب �أنّ اخلطاب «مراجعة
الكالم وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا وهما يتخاطبان»( ،)54وهو �أي�ضا
«توجيه الكالم نحو الغري للإفهام ،وقد يعبرّ عنه مبا يقع به التخاطب ،قال
يف الأحكام :اخلطاب اللفظ املتوا�ضع عليه املق�صود به �إفهام من هو متهيئ

()55
ويعرف يف مو�ضع �آخر على �أنه «الكالم الذي يق�صد به الإفهام،
لفهمه» ّ ،
ي�سمى
�إفهام من هو �أ�صل للفهم والكالم الذي يق�صد به �إفهام امل�ستمع ف�إنه ال ّ

خطابا»(.)56

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

حد ما مع �أحد
لع ّلها التحديدات ذات الطابع املعجمي ،التي تتوافق �إىل ّ
التعاريف اال�صطالحية احلديثة يف كون اخلطاب هو «ال�صيغة التي نختارها
لتو�صيل �أفكارنا �إىل الآخرين ،وال�صيغة التي نتلقى بها �أفكارهم� ... ،إنّ اخلطاب
ال�ضيقّ ،
ليدل على ما ي�صدر من كالم �أو �إ�شارة� ،أو �إبداع
يتجاوز هذا املفهوم ّ
فني»( ،)57وهو ما ميكن �أن ّ
ي�شكل �صيغة التفاعل بني طرفني �أو �أكرث يف عملية

التلفظ� ،أحدهما ير�سل الكالم والآخر يتلقاه � ،إذ يقوم اخلطاب على «التلفظ �أو
خماطب وثانيهما َ
خماطب»(� ،)58أو هو ذاك الذي
القول بني طرفني� :أحدهما ِ
«يرتبط باللغة من حيث هي �أداة للتوا�صل بني طرفني ،تتم بوا�سطتهما الدورة

املر�سل
واملر�سل �إليه»( ،)59كما ميكن �أن نلفي �صورة �أخرى
الكالمية وهما ِ
َ
للتعريف به ،من حيث حماولة حتديد مكوناته – اخلطاب  -ووحداته الدالة
تكون جمموعة منغلقة
عليه ،ك�أنّ يعترب ملفوظا طويال �أو هو متتالية من اجلمل ّ
تلم�س بنية �سل�سلة من العنا�رص(.)60
ميكن من خاللها ّ
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وميكن �إجماال االنتهاء �إىل تعريف ذي �صبغة �أل�سنية وتداولية ،يحاول
الوقوف على وظيفة اخلطاب وماهيته وذلك حني يعترب اخلطاب «امللفوظ
منظورا �إليه من وجهة �آليات وعمليات ا�شتغاله يف التوا�صل ،واخلطاب كل
تلفظ يفرت�ض متكلما وم�ستمعا ،وعند الأول هدف الت�أثري على الثاين بطريقة

ما»( ،)61وهو ما يتفق �إىل حد بعيد مع حتديد �أحد الأل�سنيني املعا�رصين البارزين
وهو الفرن�سي «�إميل بنفين�ست  )E.Benveniste) 1976-1902الذي يرى
َ
وخماطبا ويت�ضمن رغبة الأول للت�أثري يف الثاين
ب�أن اخلطاب قول يفرت�ض متكلما
ب�شكل من الأ�شكال(.)82

اخلطاب والن�ص:

بني هذين امل�صطلحني»(.)63

ويذهب يف ال�سياق ذاته �أحد الباحثني يف ت�أكيد ذلك غري �أنه ي�سوق
موقفني خمتلفني يف النظر �إىل امل�صطلحني من حيث التقارب والتمايز ،فيجعل
�أحدهما ينه�ض على عدم التمييز بينهما ،وا�ستخدامهما مبعنى واحد� ،أو الداللة
على �شيء واحد ،وهو العمل الأدبي الذي ما فتئ �أ�صحاب هذا املوقف يطلقون
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ّ
يظل حديثنا عن اخلطاب مرتبطا ب�شكل جديل مب�صطلح �آخر يتداخل
معه
ويتلب�س به ،وهو م�صطلح الن�ص ( )texteحيث نلفي نوعا من اخللط
ّ
وااللتبا�س بينهما ،ينبغي هاهنا الإ�شارة �إليه وحماولة الوقوف على حدود ّ
كل
منهما وماهية كليهما ،وهو �أمر قد ح�صل ح�سب �أحد الباحثني « يف الثقافة
الغربية قبل انتقالهما �إىل اللغة العربية عن طريق الرتجمة  ،و�إن كان يغلب يف
التقليد الأوربي ا�ستخدام الن�ص على حني يغلب ا�ستخدام اخلطاب يف التقليد
الأجنلو�أمريكي ،بيد �أنّ التداخل بني الن�ص واخلطاب من حيث هما ا�صطالحان
حموريان وعلمان ل�سانيان ،مما مل يح�سم �أمرهما يف الأدبيات ،فت�ستطيع عبارات
مثل( خطاب الن�ص) و(ن�ص اخلطاب) و( الن�ص بنية خطابية) و(الأدب خطاب
ن�صي) و(اخلطاب الن�صي)...وغريها ،ت�ستطيع �أن ت�ؤكد التداخل واال�شتباك

عالمــات
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آليات التداولية في اخلطاب  -اخلطاب األدبي أمنوذجا ً
عليه تارة م�صطلح «خطاب» وتارة م�صطلح «ن�ص»� ،أما املوقف الثاين فهو
يقوم على التمييز بينهما وا�ستخدامهما مبعنى خمتلف �أو الداللة على قيم ومعان
نوعية خمتلفة ،ينطوي عليها �أو يرتتب على �أ�سا�سها العمل الأدبي(.)64

املرجح لدى
غري �أنه بنظرة فاح�صة ورغم �إ�شكالية االلتبا�س بينهما  ،ف�إنّ
ّ
�أغلب الدار�سني هو جنوحهم لتغليب اخلطاب على الن�ص وا�شتمال الأول على
يتميز بالطول ،يف
الثاين ،مما يعني �أنّ اخلطاب «�أو�سع من الن�ص�...إنّ اخلطاب ّ

حني الن�ص قد يطول وقد يق�رص»( ،)65هذا ف�ضال عن �أنّ اخلطاب «ي�ستخدم
للإ�شارة �إىل كامل �سريورة التفاعل االجتماعي التي ال ي�شكل الن�ص �سوى جزء
منها ،ف�سريورة التفاعل االجتماعي هذه ت�شتمل -بالإ�ضافة �إىل الن�ص -على
�سريورة الإنتاج التي يكون الن�ص نتاجا لها ...وهو ما يجعل حتليل الن�ص جزءا
واحدا فح�سب من حتليل اخلطاب»(.)66
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ّ
لعل حدود اخلطاب على هذا الأ�سا�س تبدو �أو�سع من تخوم الن�ص،
متعددة قد
بو�صفه بنية تركيبية وداللية تت�سع لت�شمل وحدات و�أن�ساقا تلفظية ّ
تنطوي على �أكرث من ن�ص ،على نحو ميكن فيه «�أن تت�ألف اجلمل يف خطاب
بعينه لت�شكل ن�صا منفردا� ،أو تت�ألف الن�صو�ص نف�سها يف نظام متتابع ي�شكل

خطابا �أو�سع ينطوي على �أكرث من ن�ص مفرد»(ّ ،)67مما يجعل اخلطاب ف�ضاء
قابال لتفاعل ملفوظات كثرية ،ون�سيجا لغويا قادرا على اختزال ن�صو�ص
�صغرى غري متناهية ،بيد �أنّ اال�ستثناء الوحيد يف �سياق التمييز بني م�صطلحي
اخلطاب والن�ص ،واال�ستكانة �إىل رحابة الأول – اخلطاب  -و�سعته ،هو
ذلك الذي وقفنا عليه حني يقلب �أحد الباحثني املعادلة وي�ضع الن�ص مو�ضع
مبربرات يراها منهجية وبنيوية،
اخلطاب ،فيمنحه �سلطة ال�شمول واالحتواء ّ
الت�صورات البنيوية
وذلك يف اعتباره الن�ص �أ�شمل من اخلطاب منطلقا من
ّ
بتعدد
للن�ص التي فتحته وجعلته عملية �إنتاجية غري مرتبطة بامل�ؤلف ،و�سمحت ّ
داللته وتفاعله مع ن�صو�ص �أخرى(.)68

عبدالقادر عواد
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التحليل التداويل للخطاب:
بتطور املعرفة الل�سانية
يرتبط ازدهار وفعالية اخلطاب وحركية مفاهيمهّ ،

التي اتخذت منه مو�ضوعا �أ�سا�سيا ومركزيا للتحليل والتو�صيف(� ،)69إىل
الدرجة التي اعترب فيها املنهج التداويل بديال لنظريات �أدبية رائجة اهتمت
بتحليل اخلطاب كل�سانيات اجلملة والأ�سلوبية والبنيوية ودرا�سات ن�سقية
�أخرى.

()70
ثم
الفرن�سي «غرميا�س» ( )A.J.Greimas) (1917- 1992وغريه  ،ومن ّ
ف�إنّ الإجراء التداويل ي�سعى يف حتليله اخلطاب �إىل الرتكيز على اجلوانب الداللية
وال�سياقية التي ت�ضبط مقا�صد الن�ص وغاياته  ،حيث ميثل الن�ص الأدبي فعال
توا�صليا ي� ّؤكد �أهمية ال�سياق يف تف�سري الكالم وت�أويله.

تعد يف الأ�سا�س مظهرا
ُيو�صل اخلطاب ب�شكل ما ب�أ�ساليب الأدب التي ّ
من مظاهر اللغة ،وهو املظهر الذي ي�سمح بظهور كينونته ووظيفية  ،ومن ثمة
يتجلى الن�ص الأدبي ن�سيجا لغويا يتيح للطاقات التعبريية الكامنة �أن تنفجر

من �صميم الفي�ض اللغوي( ،)71وهو ما قد يعني ب�أنّ اخلطاب «الأدبي» هو
يف حقيقته لغة ميكن �أن تخلق من لغة �أخرى( ،)72التي تنطوي على جملة
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ّ
ولعل التحليل التداويل للخطاب الأدبي قد �صار ينتهج يف الآونة
الأخرية م�سلكا يفيد فيه من بع�ض �إجرائيات النظريات الأل�سنية والنقدية
املعا�رصة ،ال �سيما يف ا�ستناده �إىل �أدوات النظرية الل�سانية من حيث البحث
يف عالقة الن�ص على م�ستوى �أكرث من اجلملة الواحدة ،وك�أنّ جتاو َز حدث
مو�ضوع وغاية للفعل النقدي والل�ساين ،وذلك
اجلملة �إىل مرحلة الن�ص
ٌ
برمتها ،
بتتبع -على �سبيل املثال -الإحاالت النحوية والبنية الداللية للخطاب ّ
ّ
وكذا حتليالت االجتاه البنيوي الفلكلوري بخا�صة املنبثقة عن مبادئ «فالدميري
ثم ما �أ�ضيف
بروب»  ،)V.propp) 1895- 1970مع حتليل احلكاية ال�شعبيةّ ،
�إليها فيما بعد من �صياغة جديدة معتدلة كالتي مار�سها �سيميائيا الناقد والأل�سني

عالمــات
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من عمليات التلفظ ووظائف الألفاظ وخ�صائ�صها التوا�صلية واجلمالية التي
ّ
ولعل
معينة ،
تفر�ض ف�ضاء لتلقي هذا اخلطاب يخ�ضع ل�سياقات واقت�ضاءات ّ

يحبذ التحليل التداويل واال�شتغال
�أف�ضل و�أبرز �رضب من الن�صو�ص الأدبية التي ّ
عليها ب�آليات مفتوحة ،هو الن�ص ال�رسدي الذي يعترب هو الآخر ن�سيجا
ومتيزه كال�شخ�صيات واملكان والزمن
لغويا حمكما من العنا�رص التي ت�شكله ّ
وتعدد امل�ستويات الأ�سلوبية ،فيكون هذا جمال
والأحداث والو�صف واحلوار ّ
تهتم بتحديد مميزاته الأ�سلوبية والل�سانية من�شغلة بتحليل
الدرا�سة التداولية حني ّ
«وحداته اخلارجية امل�شكلة لعالميتها منذ العنوان �إىل �آخر فقرة يف اخلطاب
مرورا بدرا�سة ن�سيجه اللغوي والأ�سلوبي وحتديد البنى الزمانية واملكانية فيه
�إىل جانب حتديد �شخ�صياته ووظائفها وطبيعة حوارها وم�ستويات الكالم يف
ثم حماولة حتديد الر�ؤية التي
يت�ضمنها اخلطاب ال�رسدي»(.)73
ّ
حكيها ،ومن ّ
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وهكذا ميكن �أن ي ّتجه التحليل التداويل للخطاب بالدرجة الأوىل
�إىل ال�سعي نحو ا�ستنباط جملة القواعد والأ�ساليب اللغوية واحلجاجية
( )Argumentationوال�سياقية والتلفظية التي حتكم اال�ستدالالت والتوقعات
ثم �إنتاج الداللة  ،مثل درا�سة احلوار داخل الن�ص الروائي  ،وذلك
الداللية ومن ّ
بالرتكيز على الكيفية التي يتمكن بها املتحاورون من اال�ستدالل على املعاين
دومنا وجود ما ّ
يدل عليها مبا�رشة(.)74
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الأجنا�س الأدبية ومدى �إمكان
الإقرار بوجودها بالفعل
حممد النا�صر العجيمي
� - 1إ�شكالية حتديد الن�صف يف مفهومه العام:
عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

�إن من �أهم ما يواجه املبا�رش ملو�ضوع الأجنا�س من �إ�شكاالت يكمن
يف الت�سا�ؤل عما �إذا �أمكن الإقرار بوجودها بالفعل ال�سيما �أنه ال ي�سعف
�ضمن مواقف الدار�سني التقليدية منه مبا ميكن االطمئنان �إليه �إذا انح�رصت
يف جملتها يف اجتاهني متقابلني :يقول الأول يتعذر الوقوف على غري �أعمال
فردية قابلة للجمع بح�سب ر�ؤانا الذاتية �أي بطريقة اعتباطية ،وممن تبنى هذا
املوقف قرو�س( )1الذي رف�ض االعرتاف ب�إمكان انتظام الأعمال الأدبية يف
«جمموعات» منظمة وحمددة الهوية ،معترباً �أن الأجنا�س ال تعدو �أنها قائمة
على خ�صائ�ص ه�شة و�ضبابية وم�ستجيبة العتبارات وقيم اجتماعية ونزوع
فطري �إىل ا�ستنباط �أنظمة جامعة �أكرث من ا�ستجابتها للواقع الفني واحل�ضور
الفعلي للأعمال املتولدة من الن�شاط الإن�ساين� .أما املوقف الثاين ،و�ضمنه تدرج
الأدبيات الفكرية والنقدية التقليدية يف جملتها ،فيتبنى فكرة ح�ضورها بالفعل،
مثل ذلك ،فيما يرى املدافعون عنه ،مثل الكائنات الطبيعية املتميزة بخ�صائ�ص
قابلة لالنتظام يف �أ�شكال كربى .وا�ستناداً �إىل هذا املنظور ت�سبك الأعمال يف

عالمــات

68

األجناس األدبية ومدى إمكان اإلقرار بوجودها بالفعل؟
قوالب جاهزة وت�شرتك يف �سمات حمددة قبلي ًا تتيح تعرف مناذج قائمة من قبيل
امللحمة والرتاجيديا واملقامة وال�شعر املدحي والفخر والهجاء ،م�سهمة على
هذا النحو يف زرع �أفق انتظار معني ،وال �شك يف �أن هذين االجتاهني يحددان
مواقف نهائية وثابتة من مو�ضوع يثري من الق�ضايا ما يجعل الت�سليم ب�أحدهما
من قبيل املجازفة والأخذ ب�أحكام ال تنه�ض على �أ�س�س ذات م�صداقية علمية.
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ولعله بو�سعنا �إرجاع املوقفني ال�سابقني �إىل نظرتني فل�سفيتني قدميتني
تنفي الأوىل منهما املو�سومة بـ «الإ�سمانية»  nominalismeالوجود لغري
الفردي ولغري الأو�ضاع اخلا�صة معتربة �أن املفاهيم املجردة والكليات ت�سميات
اعتباطية خالية من كل �سند واقعي ،فيما تقول الثانية املو�سومة بـ «الكونيات»
 universauxب�أن الأ�صناف حا�رضة خارج الأفراد و�أنها حمكومة بقوانني
طبيعية كلية .بل �إن من املنتمني �إىل هذا االجتاه من يرى �أن مفهوم الأجنا�س
ينبني على مقوالت حا�رضة يف الذهن را�سخة يف طريقة ا�شتغاله حتى ال �إمكان
لإدراك الواقع �إال باالحتكام �إىل هذه القوانني وو�ضع الكائنات على اختالفها
يف ف�صائل �أو كليات(.)2
ويف املح�صول فقد اعتمد الت�صنيف �أ�سا�س ًا لإجراءات متييزية ذات
قدرة توليدية عاك�س ًا ،على هذا النحو ،اجتاه ًا قدمي ًا قائم ًا على اعتبار �أن معرفة
العامل تتطلب اعرتاف ًا ب�أن الكائنات فيه غري موجودة على �سبيل االتفاق ولكنها
حا�رضة بطريقة منظمة ومندرجة يف �أطر حمددة وخانات من�ضبطة احلدود
جماعها ثالثة �أق�سام هي :الكائنات احليوانية والكائنات النباتية والكائنات
املعدنية .كما بدا الت�صنيف عملية �رضورية يف امل�ؤ�س�سة التعليمية م�ساعدة له
على النهو�ض بوظيفته وت�أديتها على الوجه املطلوب يف تلقني طلبة البالغة
�أ�ساليب التعبري وفنونه ،ومتييز ما كان «رفيع ًا راقي ًا منها ،مما كان دونه قيمة
وانتظم يف باب «املتو�سط املتوا�ضع» �أو «ال�سوقي الو�ضيع» وفق معايري مقننة
�سلف ًا.

محمد الناصر العجيمي

وبناء على ذلك ال يعدو مو�ضوع الأجنا�س الأدبية �أنه �شكل خم�صو�ص
من امل�شكل العام املتمثل يف بناء املفاهيم فكما �أن �صنف «طائر» يتحدد بتوفر
�سمات مميزة من قبيل «امتالك جناحني» و«القدرة على الطري» و«التوالد عن
طريق البي�ض»� ،أمكن تعريف الرتاجيديا ب�أنها عر�ض عن طريق �أفعال بالكالم
وباحلركة ل�شخ�صيات يتميز بع�ضها بن�شاط فائق ،ومن بع�ض الوجهات م�رشوع،
ي�ؤول �إىل كارثة ،مثرياً على هذا النحو �شعوراً مزدوج ًا باخلوف وال�شفقة .ويتيح
النموذج الأجنا�سي الأر�سطي التقليدي امل�ستنبطة �أ�س�سه من املنوال البيولوجي
عن طريق �إقامة جداول من ال�سمات امل�ستخرجة من �آثار خمتلفة عقد نظم من
العالقات القابلة �أو غري القابلة لالجتماع يف �شكل �أنواع فرعية يغلب بع�ضها
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وهكذا بدت الأجنا�س ممثلة مل�ؤ�س�سات ولـ «ممار�سات اجتماعية
يتزاوج فيها �أفق انتظار القراء وا�سرتاتيجيات الكتابة وخ�صائ�ص تعترب مميزة
لطريقة �أو �أخرى يف التعامل مع اللغة .فالفرد مدعو �إىل النظر يف الن�صو�ص
من خالل هذه النظم ويف �إطار ما ا�ستقر من موا�ضعات على نحو ما يقوم
به را�صد ال�سلوكات العادية من بحث عن �أ�س�سها العرفانية بتجريدها من
العوار�ض وما يعلق بها من �شوائب ظرفية وو�صلها بالكليات من ال�سلوك:
فعملية «املفهمة»  conceptualisationوت�صنيف الفردي اخل�صو�صي يف
خانة كليات جامعة ذات قدرة على التوليد تبدو خا�ضعة لنمط من ال�سلوك
املركوز يف بنيتنا الذهنية ،ومتثل �أ�سا�س ًا من �أ�س�س ا�شتغال فكرنا وطريقة تعاملنا
مع الأحداث والأ�شياء ب�شكل تلقائي .ففي غياب مفاهيم جامعة ينتفي الفهم
وي�ستع�صي بناء معرفة قومية من جهة �أن جميع املوجودات �سواء تلك القائمة
بذاتها املحكومة بقوانينها الداخلية �أو احلادثة املتولدة من فعل �إرادي ،تتميز ال
حمالة بخ�صو�صيات حتدد منها فرادة ال �إمكان لتقلي�صها �أو ردها �إىل الكل لكن
عملية الت�صنيف والر�صد يف قائمات جامعة للخ�صو�صيات الرئي�سية امل�شرتكة
ت�سمح ب�إق�صاء ما يعد هام�شي ًا عار�ض ًا وبناء نظام من الت�صنيف ي�سمح بتحديد
وتعرفها و�ضبط حدودها الكلية.
و�ضع كل جتربة من جتاربنا ّ
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بع�ض ًا ويح�ضه مندرج ًا من الأ�شمل والأعم �إىل الأكرث خ�صو�صية وفرادة.
ورغم �أن هذا الإجراء يف التعامل مع الكائنات وحتديد �أق�سامها ظل
�سائداً طيلة قرون كثرية و�إىل حدود الع�رص احلديث فقد �أظهرت الدرا�سات
ذات املنحى النف�ساين والعرفاين وحتى البيولوجي ،عدم �إمكان االطمئنان �إليه
والإقرار مب�سلماته ،و�أظهرت �أن �أمر الت�صنيف �أكرث تعقيداً بكثري من هذا التوجه
يف الت�صنيف القائم على اعتماد �رشط «اخل�صائ�ص ال�رضورية والكافية» �أ�سا�س ًا
لتحديد اجلن�س .فلي�س �أو�ضاع الأ�صناف قارة ونهائية ،لكنها قد ت�أخذ ،يف
فرتة معينة وعند الكاتب الواحد يف بع�ض الأحيان ،م�سالك يف غاية الت�شعب،
عالوة على خ�ضوعها ،ب�سبب من عاملي الزمان واملكان ،ل�سنة التطور املف�ضي
�إىل التحول واالبتعاد عن النماذج التقليدية بن�سب متفاوتة وت�شكيلها بطرق
خمتلفة وعلى �أنحاء متنوعة ،مما ي�ستوجب التحوط ب�أطواق واقية و�أخذ النف�س
بكثري من احلذر.
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وقد �أثار فران�سوا را�ستيي( )3هذه الغ�ضبة معترباً �أن لفظ «مقعد» ،على
�سبيل املثال ،ي�ستع�صي حتديد مفهومه بطريقة جامعة مانعة وفق التوجه الداليل
(ال�سيمنطقي) املو�سوم بـ  analyse componentielleوالقائم على حتليل
الوحدات املعجمي �إىل مكوناتها «املعتمية»(� :séwmes )4إذ يكون الدار�س
مدعواً ،كلما انتهى �إىل ر�صد قائمة من املكونات التي يفرت�ض �أنها حمددة لهذا
املفهوم� ،إىل التو�سع فيها لظهور مفارقات مل تخطر على بال يف عملية ال تبلغ،
مطلق ًا نظري ًا ،حد الإ�شباع الكامل ،فكلما اكت�شفنا خل ً
ال يف التحديد �أو بدا �أن
ال�سمات امل�ستخرجة ال تفي باحلاجة ا�ضطررنا �إىل مزيد من ال�ضغط ب�إ�ضافة
�سمات دالة فارقة �أخرى ،ف�إذا التحديد يتحلل وي�ضيع يف متاهات ال ي�سع
الدار�س جتاوزها �أو الوقوف على حل نهائي لها( .)5ذلك �أن النماذج غري
قابلة للت�صنيف النهائي واالنتظام يف قوالب جاهزة مهما بلغ مقدار التدقيق
واحلر�ص على كائنات متولدة من الفعل الإن�ساين �أو ناجتة عن ن�شاطه الذهني
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املجرد .فلي�ست هذه اخل�صو�صيات املميزة قارة وال نهائية لكنها تبدو ه�شة
قابلة للتحويل املرتا�سل .وي�ستتبع ذلك �أن الت�صنيف ي�ضحى قائم ًا على عملية
بناء قابلة لالنت�شار والتعدد بال نهاية نظري ًا ،فحكمه ال ي�ستجيب ملقولة الكل
�أو الال�شيء ولكن لإجراءات مرنة متحولة تنبني ،على الدوام ،على االنعقاد
واالنحالل.

ويعرتف جورج كليرب نف�سه ب�أن الأ�س�س املنطقية للت�صنف مازال جمهو ًال
وب�أن املنواالت املقرتحة فيما يعرف بـ «النموذج»  prototypeمل ي�ستقر
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ولإبراز الأ�س�س �أو الإواليات املنطقية التي تنه�ض عليها هذه النظرة �إىل
الأ�صناف الطبيعية فقد قدمت درا�سات ذات توجه «عرفاين» اقرتاحات تق�ضي
بالعدول نهائي ًا عن الأخذ بقاعدة «ال�رشوط ال�رضورية والكافية» والتخلي عن
التزامها معياراً وحيداً لتحديد ال�صنف ،وباال�ستناد �إىل ما يحد�س ب�أنه منوذجي
 prototypiqueليكون مقيا�س ًا يحتكم �إليه ويقارن به ،وذلك على نحو ما
يجري يف العلوم البيولوجية التي تعمد �إىل و�ضع كائنات يف «�صنف الطيور»،
على �سبيل املثال ،عن طريق مقارنتها مبا ا�ستقام يف جتربتنا و«خربتنا بالعامل»()6
منوذج ًا للطائر ،وو�ضعها يف �أق�سام يح�ضن الواحد منها �شبكة من الأ�صناف
الفرعية املتدرجة من الأدخل يف النموذج املنتخب ،والأكرث �أخذاً مبوا�صفاته
�إىل الأبعد عنه والأقل انت�ساب ًا �إليه( .)7ورغم ما توفره هذه الطريقة من مزايا
يف حتديد معامل «الق�سم»� ،أظهرها �إقامة �س ّلم تراتبي خا�ص ل�شبكة من الأفراد
املتعالقة بوجه �أو �آخر واملنتظمة بينها �صالت يتفاوت مقدار متانتها ،فهي ال متثل
ح ً
ال جذري ًا لتحديد اجلن�س من جهات عدة ،قد يكون �أبرزها عدم قدرة هذا
التوجه على �ضبط املحددات الرئي�سية الكفيلة باعتمادها �أ�سا�س ًا قاراً للمقارنة،
مما ي�ؤول �إىل ما ميكن �إدراجه يف باب التذبذب ،ومنه �إىل عقد �صالت يتنامى
تهافتها �إىل حد عدم االرتباط بالنموذج �إال ب�صالت واهية ت�شارف جمرد ال�شبه
ال�شكلي وغري الع�ضوي.
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وي�ستوف �رشوط البحث العلمي املن�ضبط املعامل وامل�ستند �إىل قواعد �رصيحة
وقابلة لإعادة الإنتاج ،ف�إذا عمليات البحث واال�ستقراء ال تخرج من حدود

ما يو�سم عند فتن�شجاين  Luduoig wittgensteinبـ «النف�س العائلي»(،)8
فبح�سب ت�صنيفي الكائات ذات الري�ش �أو التي تتوالد عن طريق البي�ض �أو

احلاملة جناحني �أو القادرة على الطري يختلف ت�صنيفي للنعام ،على �سبيل املثال،
ور�صفه يف هذه القائمة �أو تلك واعتباره طائراً �أو غري طائر .وبذلك يت�شتت

الت�صنيف ويبتعد عن اجلمع واملنع.

ويف اجتاه م�ساوق لل�سابق ورمبا �أكرث نزوع ًا �إىل الأخذ مبا ي�سميه �إدجار
مورين  E. Morinمبد�أ «التعقيد»( ،)9اقرتحت هيالري بوتنام( )10منوا ًال
طبق ،بتجنب عقبتني قائمتني يف ت�صورين �سائدين تقليدي ًا
تقدر �أنه كفيل ،متى ّ

هما :النظرية «اجلوهرية»  conception essentialisteالقائلة ب�أن الأ�شياء

املنتمية �إىل �صنف طبيعي ت�ستمد وجودها من جوهر م�شرتك يعني وحدتها
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وهويتها ،والنظرية «التجريبية»  concetion emipriqueالقائمة على
النظر يف اخل�صائ�ص املميزة لكائن و�إحلاقها بال�صف الأوفى حتديداً والأقدر
على احتواء تلك اخل�صائ�ص وا�ستيعابها؛ فندرج ،على �سبيل املثال ،كائن ًا يف
�صنف «�شجرة» �أو «ذهب» متى �أمكن للو�صف النظري الأكرث دقة وا�ستيفاء

للخ�صو�صيات «املج�سدة» جلن�س احت�ضانه يف هذا اجلن�س.

وي�شرتط منوذج بوتنام توفر مكونني لالنتظام يف ق�سمني هما:
 - 1مكون «تعيني»  déictiqueحا�صله �أن ت�صنيف �شيء يف ق�سم خا�ص يتطلب
�أن يجارى ذلك ال�شيء بطريقة «خ�صو�صية» ممثلني ممتازين جم�سدين لهذا

الق�سم.

 - 2مكون «وظيفي»  nomologiqueيق�ضي بوجود مبد�أ نظري يقوم مقام

قانون �رصيح �أو �ضمني ي�ؤ�س�س وحدة ال�صنف ،فمن البني �أنه بالن�سبة �إىل
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البيانات واحليوانات ميثل التوالد مبد�أ �ضامن ًا وجود ذلك اجلن�س وات�صال
ح�ضوره.

وبذلك نتبني الفرق بني الأ�شياء الطبيعية والأ�شياء امل�صطنعة احلا�صلة بفعل
من الإن�سان و�إرادته للنهو�ض بوظائف معينة .فالأوىل جتد يف ذاتها ،بوا�سطة
اجلينات ،وت�ؤ�س�س ،ا�ستتباع ًا ،وحدة كيانها مبقت�ضى قوانني داخلية ذاتية ،فيما
ال ينتظم النوع الثاين يف هذا الإطار مطلق ًا ،فالتحليل الكيميائي �أو الفيزيائي
تعرف خ�صائ�صها الفيزيائية �أو فنيات
للم�صنوعات الفخارية ميكن �أن يهدي �إىل ّ
�صنعها لكنه ال ي�سمح بت�صنيف هذه املنتوجهات يف �أق�سام طبيعية ،ولبلوغ
هذه النتيجة ميكن �أن جُترى درا�سة دقيقة ومنظمة ملظاهر الت�شابه واالختالف
ال�شكلية وو�ضعها يف قائمات ت�ست�صفى فيها ال�سمات امل�شرتكة الأكرث بروزاً
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ويفرت�ض ذلك �أن هذه الكائنات جتد يف ذاتها مبد�أ «حركتها و�سكونها»
وهو مبد�أ ت�أ�س�ست عليه النظرية الأر�سطية ،ولي�س و�ضع الن�شاط الإن�ساين على
هذه ال�شاكلة من جهة �أنه ال يجد يف ذاته مبد�أ حركته لكنه وليد قوى ودوافع
فاعلة ديناميكية ونتاجها ،ولهذا الفارق ت�أثري نِّبي ومبا�رش فيما يخ�ص ت�صنيف
الأ�شياء امل�صنطعة يف �أق�سام خم�صو�صة .ف�إن نظرنا يف �صنف «حمفظة» ،على
�سبيل املثال� ،أمكن �أن نقف على �أنواع تكاد ال حت�صى عداً من حيث �أحجامها
و�أ�شكالها واملواد املقدودة منها .فال �شيء يف الظاهر يجمعها؛ وال ي�سع مبقت�ضى
ذلك الوقوف على مكون خارج اال�شرتاك فيما تنه�ض به هذه الأ�شياء جميع ًا
من وظيفة وهي حفظ وثائق وهكذا فلي�س بكاف لتحديد الأجنا�س و�صف
مظاهرها اخلارجية والنظر يف مدى ت�شابهها .وهذه ال�رضورة تت�أتى حتديداً
من �أن املو�ضوعات امل�صطنعة ال متتلك يف ذاتها مبد�أ «احلركة وال�سكون»،
�أو بعبارة �أخرى ،م�رشوعية مالزمة لها م�ستمدة من ذاتها :فال ي�سع و�صفها
وت�صنيفها �إال بالقيا�س �إىل ا�سرتاتيجيات �إنتاجها ،وما رام املنتجون �إ�سناده �إليها
من وظائف �أو دالالت.
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وت�سند �إليها ت�سميات تعني هيئاتها املرتكزة بال�رضورة على مقايي�س �شكلية،
قيا�س ًا على ما يعمد �إليه علماء الآثار من و�ضع �سل�سالت �أو متواليات خل�صائ�ص
ما يعاينونه ويعرثون عليه من �أثريات .واحلال �أنه تبني �إمكان الوقوف على
�أ�شكال مت�شابهة واتّفاق ًا متماثلة ومع ذلك فهي ال تنه�ض بوظيفة واحدة وال
تنتمي بالتايل �إىل �صنف واحد.
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و�إذا كان �أمر ت�صنيف الكائنات املنتجة ق�صداً وللنهو�ض مبهام وظائف
حمددة غري مي�سور باالعتماد على هذا املنوال و�إن توفرت فيه قدرة على الك�شف
والإ�ضاءة و�أمكنه جتاوز عقبات يف الت�صنيف فهو ال ي�سعفنا ب�أداة فعالة كفيلة
بتقدمي حلول للت�صنيف الأدبي الذي يثري من الإ�شكاالت ما تت�ضاءل دونه ما تثريه
�أ�شياء العامل الطبيعية وامل�صنوعة لأغرا�ض نفعية من ق�ضايا .فمهما تثبتنا وجردنا
من و�سائل تدقيق �شكلي وعمليات �إح�صاء وت�شكيل هند�سي �أو القورمتي فال
�شيء ي�ضمن �إقامة ت�صنيف من�ضبط احلدود وذلك لعدم «طبيعية» هذا الإنتاج
حتديداً� ،إذ يتطلب الأمر ا�ستخال�ص اخل�صائ�ص من وجهات متعددة �شكلية
ووظيفية ومو�ضوعاتية وغريها ب�أكرث ما يكون من دقة ونق�ص مما يقدر �أن ي�ؤول
التحليل �إىل تعقيد املنوال �إىل حدود ينتفي منها ما يقت�ضيه من اقت�صاد وقابلية
لإعادة �إنتاجه .وهو ما �سنجو�س يف بع�ض �إ�شكاالته يف املحور التايل.

� - 2إ�شكالية حتديد اجلن�س يف منظوره الأدبي:
لن�رش بدءاً �إىل �أن �أهم ما يواجه املقبل على التجني�س الأدبي من ق�ضايا
�شائكة يرتد �إىل خ�صو�صية هذا ال�رضب من الإنتاج الإن�ساين .ففي ف�صل عنوانه
«جتربة رت�شارد�س»( ،)11قدر �صاحب �أن هذا الإنتاج ي�ستدعي النظر فيه ال
باعتباره مكون ًا طبيعي ًا الزم ًا لذاته �أو م�ستمداً م�رشوعيته من وجوده �أ� ً
صال كما
لو كان ح�صاة �أو �شجرة منعزلة ،ولكن من جهة �أنه ح�صيلة عمليات تبادل
رمزي يتجلى يف ثالثة مظاهر متكاملة :فهو من ناحية يت�ضمن مظهراً �شاعري ًا
 polétiqueمن حيث �إنه وليد جمموعة من ا�سرتاتيجيات الإنتاج وال�صناعة،
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وميثل من ناحية �أخرى مظهراً جمالي ًا يتلقى ويذاع من قبل جمهور النقاد
والقراء ويعاد �إنتاجه ب�صفته تلك ،ويقوم من ناحية ثالثة على مظهر مادي
حمايد يكمن يف �إمكان مالحظة �آثار ح�ضوره فنم�سك به ونت�صفحه ون�ضعه
يف الرفوف� ،إ�ضافة �إىل �أنه يقتنى ويقر�أ .ويف املح�صول يتعذر حتديده نهائي ًا من
حيث ا�سرتاتيجية كتابته وما ي�سند �إليه من ت�أويل ومن حيث �شكله وكيفيات
تداوله .فهذه املظاهر ال تكف عن التحول يف بنيتها الداخلية ونظم ت�شكلها
ويف عالقات بع�ض الآثار ببع�ض .على �أننا مدعوون لو�ضوح الر�ؤية �أن نراعي
عند تناول مو�ضوع التجني�س الأدبي ثالثة عوامل رئي�سية :ما ق�صده امل�ؤلف،
تعرفه القارئ واعرتف به و�أ�سنده �إليه من قيم �أجنا�سية و�أخرياً اخل�صو�صيات
وما ّ
ال�شكلية التوليدية التي ميكن ر�صدها يف الأثر الأدبي ،ولي�س من ال�رضوري �أن
تنعقد بني بع�ض هذه العوامل الثالثة وبع�ض عالقات منظمة.
ففيما يخ�ص دور امل�ؤلف يف بلورة اجلن�س الأدبي نكتفي ب�إبداء
مالحظات ثالث:
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�أوالً� :إن امل�ؤلف عادة ما ينتج �إبداعه ،وينطبق ذلك على الإنتاج الأدبي
القدمي بوجه خا�ص ،يف �إطار م�ؤ�س�سة حتددت معاملها م�سبق ًا .وبناء على �سنن
متوا�ضع عليه ،ويرتتب على انخراطه يف هذه الأعراف وقبولها الوعي ب�أنه
حمكوم بتقاليد ال ي�سعه اخلروج عليها .وما قد ي�صدر عنه من �إنتاج ال ينتظم
يف هذا ال�سنن وال ي�ستجيب ملا حتدد قبلي ًا ولأفق االنتظار املر�سوم بغري �إرادته.
ال يعتد به ويق�صى من حظرية الأدب �أو يفهم على نحو خمالف لنوايا �صاحبه،
وال تندر ،يف تاريخ الأدب ،املواجهات بني منتجي الأدب ونقاد يح ّلون هذا
الإنتاج يف غري ما يفرت�ض �أن �أ�صحابه ق�صدوا الإن�شاء يف �إطاره من جن�س،
�أو بني منت�رصين ملا يعد منوذج ًا من الإبداع يف جن�س معني ومنت�رصين لغري
هذا النموذج .وكثرياً ما ي�ؤول ذلك �إىل جتريد حجج من املنقول �أو احلادث
لال�ستدالل بها على هذا املوقف �أو ذاك مما ي�سهم يف �إثراء عملية الو�صف ملا يعد
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متمح�ض ًا جلن�س معني .وهكذا تتحدد الأغرا�ض ال�شعرية من فخر ومدح ورثاء
وفق �أحكام خارجية ومقوالت ت�ضبط ما ي�سوغ قوله وما ال ي�سوغ �أو ي�ؤثر
جتنبه عند التطرق �إىل غر�ض معني ،دون �أن يغيب دور املبدعني يف هذا املجال
يف ّ
تنكب لنماذج الإبداع امل�ستهلكة والعدول بها �إىل م�سالك م�ستجدة تعرب
عن توجهات ذاتية وت�شبع نزعات �أ�صحابها الفنية ور�ؤاهم املخ�صو�صة.
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ثانياً :قبل �أن يكون امل�ؤلف عون �إنتاج للأدب فهو قارئ ملا يكتب وملا
ينتج .وال يخلو �أمره من االنتظام يف �أحد البابني� ،إما �أنه منخرط يف اجلن�س
الذي هو فيه ب�سبيل ،ويجر ذلك �إىل دعمه وتثبت قواعده وما يعد منه خ�صائ�ص
مميزة ؛ و�إما �أن يعدل به عن م�ساره امل�ألوف ويجريه يف م�سالك معدول بها عما
يعد منه تقليدي ًا حمدداً لنوعه .ويف كلتا احلالتني ال يتحدد منتج الأدب بو�ضع
املوروث منه و�سلطته عليه بقدر ما يتحدد بنظرته �إليه وكيفية تعامله معه عن
وعي و�إرادة .ومع ذلك فمن املفارقات التي يتفق ح�صولها �أن الأديب قد
تكون له النية يف ا�ستعادة منوذج من �إبداع �سابق مل يعد له ح�ضور يف ع�رصه،
�إال �أن �ضغوط هذا الع�رص التوليدية ومناذج الكتابة ال�سائدة واملختزنة يف ذهنه
قد حتمله �إىل ابتداع نوع �آخر يكون مزيج ًا من النموذج امل�ستهدفة ا�ستعادته،
ومن �أ�شكال الكتابة ال�سائدة يف ع�رصه ،وعلى هذا النحو يفلت �إبداعه من قيده
ويف�ضي به �إىل �إنتاج �رضب جديد من الأدب مل يق�صده ،وال ن�ستبعد �أن تكون
كتابة عي�سى بن ه�شام للمويلحي مثا ًال جم�سداً هذا الو�ضع.
ثالثاً :نخل�ص �إىل ما نعده �أهم دور ميكن �أن ينه�ض به الأديب يف ر�سم
حدود النوع وحتديد �آفاقه �أو حتريف م�سار �أنواع �سائدة وتلوينها بقيم �أجنا�سية
�أخرى ؛ ويكمن �أ�سا�س ًا يف �إعالن منتج الأدب اجلن�س الذي ق�صد الإبداع يف
�إطاره ورغبته يف كيفية تلقيه ،ولنا فيما �أفاد به اجلاحظ يف بع�ض مواطن «البيان
والتبيني» من �أن نوع الكالم يتحدد فيما يتحدد به بق�صد املبدع ما يعرب عن
هذه الظاهرة .وال يفرت�ض ذلك ا�ستجابة القارئ التلقائية ملا ير�سمه امل�ؤلف
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من حدود وي�ضبطه من �أفق تلقيه ،ذلك �أن كالم ًا قد ي�ستهدف منه �صاحبه
الإ�ضحاك وال يلقى ا�ستجابة من هذا القبيل ،ورمبا �أثار ردوداً مناق�ضة للمتوقع،
ويتفق �أن يح�صل العك�س فري�سل خطاب ال ي�ستهدف �إثارة ال�ضحك ومع ذلك
يثريه(.)12

وفيما يخ�ص الباب الثاين ف�إنه ال يخفى ما للتنظري النقدي من دور حا�سم
يف بلورة حدود اجلن�س الأدبي� ،إذ يعد القارئ ،وتخ�صي�ص ًا الناقد ،طرف ًا فاع ً
ال
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لكن ما يجدر ت�أكيده �أن للنية والق�صد دوراً يكرث �أو يقل يف حتديد
النوع وطريقة تلقينا له ،ولال�ستدالل على ذلك مبثال وا�ضح �أن �أندري بريتون
اقتطع �أجزاء من مقاالت �صحافية و�إ�شهارية وغريها من وثائق منتجة يف الف�ضاء
الثقايف و�أدرجها يف �أحد دواوين �شعره مقدم ًا �إياها باعتبارها �شعراً وداعي ًا
القارئ �إىل التعامل معها وفق هذا الت�صور .وي�ستبعد �أال يراعي هذا الق�صد
ويحمل على �أنه يعرب عن توجه جديد يف الكتابة فتتقبل تلك املقتطعات من
الوثائق باعتبارها �صادرة عن ّنية يف �إك�سابها م�سحة �أجنا�سية خم�صو�صة �أو
�إحاللها يف �إطار �صنف معني ب�رصف النظر عن موقف القارئ منها ومدى
ا�ستعداده لتقبلها بهذه ال�صفة وحتليلها ا�ستناداً �إىل هذا املنظور �أو رف�ضه لذلك
وعدم االعتداد به م�سلك ًا جديداً يف الإبداع ال�شعري .واحتكام ًا �إىل هذا
املعطى �أمكن للأديب �أن يثبت على غالف �أثره كلمة �شعر �أو ق�صة �أو رواية �أو
�أق�صو�صة �أو ما جرى جمرى ذلك ؛ مما يبني ما لق�صد �صاحب الأثر من �أهمية
يف كيفية تلقيه ،وقد يف�ضي الأمر متى دعمته امل�ؤ�س�سة الأدبية �أو الثقافية� ،إىل
تطوير اجلن�س الأدبي ،ورمبا �إىل انتحائه م�ساراً جديداً ،و�إال فمن املحتمل �أن
يثري ق�ضايا ويكون حمل جدل ،وال �أدل على ذلك مما �أثارته الرواية اجلديدة عند
الغربيني وحتى عند العرب من نقا�ش متحم�س وردود �أفعال يف بع�ض الأحيان
مت�شنجة لرف�ض بع�ضهم توجهها الفني التحديثي� ،إىل حد اعتبار بع�ضهم �إياها
غري جديرة بت�سمية رواية.
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يف �إر�ساء بنية النوع وزرع �أفق انتظار ،وال �شك يف �أن �صيغ ح�ضوره ووجوه
تدخله تختلف من عن�رص �إىل �آخر ومن جمتمع �إىل غريه ،فقد كانت عملية القراءة
قدمي ًا حمكومة �أكرث بتوجه تقعيدي ونزعة �إىل �ضبط الأ�س�س و�إمالء فن القول
الأدبي يف جن�س معني من ا�ستجابتها للتو�صيف املو�ضوعي املجرد .وما كان
يجري من مناق�شات ينتظم يف باب ما ينبغي على املبدع �إنتاجه ليحظى بالقبول
وينخرط يف النوع املحدد ال و�صف ما هو قائم بالفعل و�ضبط خ�صائ�صه وما به
يتميز ،ونعلم جميع ًا ما للتقليد وحماكاة �أعمال ال�سابقني ،يف الأدبيات النقدية
والفل�سفية الإغريقية( ،)13وعند العرب القدماء ،من قيمة بالقيا�س �إىل الإبداع
الفردي و�إف�ساح املجال لل�سليقة وللإبداع العفوي املتحرر من مقت�ضيات
اجلن�س و�رشوطه .فالناقد ي�ستند يف تعامله مع الأدب �إىل مقومات م�سبقة وقيم
�أدبية قبلية يفرت�ض �أنها �ضبطت نهائي ًا من قبل الأ�سبقني ،وحتى ما يح�صل يف
بع�ض مراحل الأدب القدمي من نقا�شات بني اجتاهات �إبداعية جتديدية و�أخرى
اتباعية حمافظة ،فذك ال ي�ؤول �إىل �إحداث ثورات يف اخلطاب الأدبي �أو تغريات
يف نظمه ال�شكلية وبناه الفنية العميقة ،بقدر ما يعلق بجوانب �شكلية يف �أ�سا�سها
تخ�ص كيفيات التعبري و�أغرا�ضه و�سجالته يف م�ستويات ال مت�س البنية العميقة
للإبداع(.)14
ولئن �شهدت الفرتات الالحقة( )15تطورات يف م�ستوى التعامل مع
الظاهرة الإبداعية والتنظري لأجنا�سها ،فاالنعطاف احلقيقي يف هذا الأمر
ح�صل يف الع�رص احلديث ،وحتديداً ابتداء من القرن التا�سع ع�رش �إذ �أخذ الأدب
ينحو �سبيل التحرر من املوروث والتحلل من مناذج التعبري والأجنا�س التقليدية
تدريجي ًا وينحو بخطى حثية وجهة �سن �أبواب م�ستحدثة يف الإبداع دون
حدود تقريب ًا ،ودون �أن يعني ذلك اختفاء هذه النماذج التعبريية التقليدية
كلية .وقد تكون �أبرز مظاهر الإبداع التخلي عن الفوا�صل املتوا�ضع عليها
واملفرو�ضة ق�رساً على �أجنا�س الأدب ،واملزج بينها بطرق وعلى �أنحاء خمتلفة
ف�إذا الأجنا�س تت�شابك مولدة �أجنا�س ًا هجينة �آخذة بحكمها هذا ب�أ�سباب من
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هذا اجلن�س ،وب�أ�سباب من ذاك �إ�ضافة �إىل ابتكار نظم من الكتابة من �أظهرها
ت�ضمني مقاالت وخطب ويوميات والإقبال على �أنواع �أخرى منها مل تعهدها
تقاليدها ال�سابقة وكانت نتيجة انت�شار و�سائل الإعالم على نطاق وا�سع وما
ي�رسته من �سبل الكتابة واالطالع عليها ،ومن هذه الأنواع امل�سل�سالت الروائية
والروايات البولي�سية وق�ص�ص اجلو�س�سة ،والروايات امل�صورة.
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وا�ستتبع ذلك ت�سليط نظرة جديدة على العمل الأدبي ترف�ض ت�سليط
نظم م�سبقة واالحتكام �إىل �أجهزة مو�ضوعة قبلي ًا وا�ستبدال ذلك ،تدريجي ًا،
مبنواالت و�صفية و«تاريخانية» .ومبوجب ذلك مل يعد ّ
املنظر يقرتح مناذج قبلية
وي�سن مبادئ متعالية تقنن كيفية �إنتاجها وقواعد كتابتها ،وغدا همه من�صب ًا
على ت�سجيل الأعمال يف تتابعها الزمني و�أطوارها املتعاقبة وعلى تفح�ص ما
يقر�أ وو�صفه بتجرد ومو�ضوعية .وانتظم ذلك يف ا�سرتاتيجية يف القراءة تقوم
على �إعادة بناء ال�ضغوط ال�شكلية امل�ؤ�س�سية لأفق انتظار القارئ واخلا�ضعة
للم�شاريع الإنتاجية الرائجة يف الع�رص املعني حتى تتحدد داللة العمل بالن�سبة
�إليه ،ويتمكن قارئ اليوم من فهمها وت�أويلها على نحو ي�أمن القدر الأوفى
من التحريف ،فجن�س فرعي ال يتحدد فح�سب مبدى ا�ستجابته للمقت�ضيات
املفرو�ضة وامل�سلطة من قبل ال�سابقني بقدر ما يتحدد مبا يبنيه مما ن�سمه بعوامل
ممكنة وما يت�ضمنه من ر�ؤى ونظرة �إىل الواقع و�إىل الوجود وما يحمله من قيم
قد ال تن�سجم مع القيم ال�سائدة ،وتقف منها موقف الرف�ض �أو تنخرط معها يف
عملية تفاو�ض .وهكذا يتحدد �أفق القراءة على �أنحاء �أخرى �أبداً متجددة مما
يقت�ضي من الدار�س �إقامة م�سافة بالن�سبة �إىل ما هو ب�صدد در�سه وتعديل نظرته
الراهنة لتواطئه .واحلال �أن هذه املهمة ال تكون �أبداً جمردة وتظل الروابط بع�رص
الكتابة التنظريية حا�رضة ال حمالة :وال�ستعارة التعبري الهرمنتيكي لغادامري نقول
�إن ت�أويل الأعمال ال�سابقة وحتليل �أبعادها التوليدية ال يتحقق �إال بدمج �أفقني
�أو لنقل حقلني مولدين  ،génériuesاحلقل الذي �أتاح للعمل الظهور واحلقل
الناه�ض مبهمة التحليل.
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وفيما يخ�ص الباب الثالث ،فاملالحظ �أن املحلل املمتلك منظومة من
املقايي�س لت�صنيف خمتلف ال�سمات للأجنا�س التي يدر�سها عادة ما تكون له
حمددات �أجنا�سية ذات «قيمة عامة» من قبيل الرتاجيديا �أو املقامة ،و�أخرى
«ذات قيمة خم�صو�صة» حمددة ب�أنواع متفرعة من اجلن�س وترتد �إىل ت�صنيفات
تعرتف ب�أنها ثقافة معينة وتدرجها من ذلك اجلن�س احلا�ضن .فعندما ن�شري �إىل
الرتاجيديا �أو �إىل املقامة فما يتبادر �إىل الذهن تلقائي ًا الرتاجيديا الإغريقية واملقامة
يف املوروث العربي وحتديداً عند الهمذاين� .أما ما و�سم برتاجيديا �سينيك
وتراجيديا ع�رص النه�ضة والرتاجيديا الإبليزيباتية والرتاجيديا الكال�سيكية ،عند
الغربيني ،واملقامة يف ع�رص النه�ضة عند العرب ،فتعد يف هذا املنظور متفرعة
منها .وينبغي يف هذا الإطار الف�صل بني االعرتاف �أو الت�أكيد ال�صادر عن
امل�ؤلف �أو النقاد يف الفرتات املعنية ب�أن ما عر�ض ينتمي �إىل الرتاجيديا �أو �إىل
املقامة وال�سمات الداخلية املميزة وامل�ستح�رضة لتربير هذه العالقة ففي احلالة
الأوىل نحن �إزاء حمددات «ذات قيمة خم�صو�صة» من جهة تعلق تلك الآثار
بوعي �أجنا�سي معني وبيئة ثقافية خم�صو�صة قد ال تقرهما املعطيات التجريبية
وال تثبت منهما �سوى �صالت واهية مبا يدعي االنت�ساب �إليه من جن�س �أدبي.
ونحن ،يف احلالة الثانية� ،إزاء قيم عامة قابلة لال�ستدالل بها عليها وذات عالقة
«قانونية» بال�صنف املدرجة فيه ،واحلال �أن �إثبات هذه ال�صالت ال يبدد املع�ضلة
املتمثلة يف مدى �إمكان الوقوف على �سمات قارة ت�شد جميع الآثار املفرت�ض
�أنها فرعية واملختلفة زمان ًا ومكان ًا جلن�س خا�ص ،وجديرة ب�أن تكون مقيا�س ًا
ثابت ًا ميكن االحتكام �إليه باطمئنان وتوثيقه .وجتاور احلكم ب�أن ما يعقد من
�صالت بنيوية �أو غريها بني كال الطرفني ال يتعدى �أمره احلد�س باالنتظام يف
«تف�سري عائلي» واحد له�شا�شة هذه ال�صالت وتعددها وعدم ا�ستقرارها .فهل
يت�سنى التعريف مبا يحدد اجلن�س الرتاجيدي �أو املقامة بطريقة ال لب�س فيها
ليكون عماداً يرتكز عليه للحكم بانت�ساب هذا الأثر �أو ذاك �إىل جن�س معني مبا
ال يدع جما ًال للطعن فيه؟
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ومتثل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال بال�سعي �إىل ا�ستنباط منوال للمحددات
العامة الكفيلة متى �ضبطت بو�صل بع�ض الآثار ببع�ض بخيط رابط يكفل ر�صفها
يف �صنف جامع مدار البحث واملهمة الأ�سا�سية املنوطة بالناقد .فهو مدعو يف
مرحلة الحقة لعملية ر�صد لآثار ي�صادر على حملها طاقة مولدة جامعة ت�ؤهلها
لالنتظام يف جن�س واحد� ،إىل �إقامة روابط بينها مع االحتفاظ مب�سافة هي تلك
الراجعة �إىل و�ضعه التاريخي ور�ؤيته الذاتية اخلا�صة ،بالنظر �إىل �أنهما عامالن
حمايثان لعملية الدر�س ال �إمكان للتحرر نهائي ًا منهما مهما توفر احلر�ص على
التجرد وت�سليط نظرة مو�ضوعية حمايدة ملادة الدر�س .ولت�أدية الدار�س مهمته
على النحو املطلوب احتاج �إىل منظومة من املعايري ت�سمح له با�ستخال�ص
خمتلف ال�سمات املائزة املحددة ملختلف الأجنا�س الفرعية وترتيبها وفق نظام
يراعي تعقد الظاهرة الأدبية وتكونها من ن�سيج من امل�ستويات املت�شابكة.
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ويبدو طبيعي ًا �أن يختار يف املقام الأول الأبعاد الثالثة التي حددها موري�س
للأنظمة الرمزية باعتبارها مقايي�س �أولية وهي الأبعاد الرتكيبية وال�سيمنطيقية
والرباجماتية� ،أ�سا�س ًا لعمله ،دون �أن يغيب عنه �أن تطبيقها على الن�ص الأدبي
يثري ق�ضايا دقيقة ومعقدة .فمن الوجهة الرتكيبية يتحدد الأثر الأدبي بعالمات
خارجية تخ�ص اجلمل املكونة له وما تتميز به من خ�صائ�ص تركيبية و�صيغ
تعبريية و�سجالت قول بقدر ما تهم ما يتجاوز اجلملة من نظم بناء وتق�سيم
�إىل وحدات مقطعية وف�صول مما يك�سبه نظام ًا �شكلي ًا و�إيقاعي ًا خم�صو�ص ًا.
ويف امل�ستوى «ال�سيمنطيقي» ف�إنه من املفيد متييز «�سينمطيقية مو�ضوعية» من
«�سيمنطيقية ذاتية» .ترتد الأوىل �إىل كيفية تنظيم العامل املمكن و�إىل خمتلف
الأو�ضاع والأحوال التي عليها يحيل .فالن�ص يخلق عامل ًا موازي ًا للعامل الواقعي
وي�صوغ واقع ًا �آخر مغايراً له و�إن كانت مكوناته م�ستمدة منه .وينتهي الأمر
�إىل ما ي�صطلح على ت�سميته «الرتكيب املورفولوجي» للرواية من حيث بناء
ال�شخ�صيات والأفعال ومو�ضوعات الطلبة و�أو�ضاع الفعل و�سياقاته وتوزيع
احلوار وال�رسد .فيما تخت�ص «ال�سيمنطيقية الذاتية» ب�أو�ضاع ال�شخ�صيات
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الذاتية و�أحوالها النف�سية امل�س�ؤولة عن ت�شكيل بيئة جمالية و�إ�ضفاء �شحنة
املخيل تولد عند القارئ م�شاعر وتثري انفعاالت من قبيل
�إ�شجائية على العامل
ّ
ال�شعور باخلوف وال�شفقة (الرتاجيديا)� ،أو بالتعجب وااللتذاذ الفني (روايات
املغامرات)� ،أو اال�ستمالح والرتويح عن النف�س (النوادر �أو املقامة) ،ي�ضاف
�إىل هذا ما يتفق �أن يحمله الأثر من قيم ذاتية �أو جماعية يعرب عنها مبا�رشة على
ل�سان �أعوان م�ضمنني يف الرواية �أو بطريقة غري مبا�رشة تتكفل و�سائط بالإيحاء
بها ،ومنها طريقة العر�ض وتقدمي الوقائع و�أقوال ال�شخ�صيات و�أفعالها التي قد
ت�أخذ م�سالك انحرافية متعددة.
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�أما امل�ستوى الرباجماتي فيتجلى يف مظهرين رئي�سيني هما :املنا�سبات
واال�سرتاتيجيات العامة .ويق�صد باملنا�سبات الأو�ضاع اخلا�صة احلافة بالإنتاج
الأدبي� ،إذ تتوفر يف بع�ض احل�ضارات ،ومنها بوجه خا�ص تلك املو�سومة
بال�شفوية ،ظروف حمددة قبلي ًا مو�سومة عادة بطابعها االحتفايل وب�إيقاعها
الزمني الدائري العائد ،ب�صفته هذه على نف�سه ،عودة الف�صول وموا�سم الفالحة
والأعياد االجتماعية والدينية التي تقام يف فرتات معينة من كل �سنة ،وعادة ما
تتميز �أجنا�س القول الأدبي الذي يجري يف �سياقها م�سبوكة يف قوالب و�أطر
جاهزة وتتعرف بطريقة �شبه �آلية مما يجعلها غري مهي�أة لتحوالت عن جمراها
مهمة �أو تطورات م�شهودة.
ومتثل اال�سرتاتيجيات الكلية العامة جمموعة غري متجان�سة تربز يف �صلبها
بع�ض املقوالت الأ�سا�سية من قبيل التقابل بني ال�شفوي واملكتوب ،كما يخت�ص
ب�أو�ضاع اخلطاب من قبيل التمثيل /ال�رسد ،والواقعي /املتخيل .وبالتزام هذه
الوجهة �أو تلك تتغري اخل�صائ�ص والبنى ،ويف الآن ذاته ،ن�ست�شف طبيعة العالقة
املنتظمة بني منتج الأدب ومتلقيه ،مما يقيم الدليل على �أن اال�سرتاتيجية حمكومة
بنوع هذه العالقة املنتظمة �أي ،يف نهاية املطاف ،بالطريقة التي يقدر الأول �أنها
الأدعى �إىل حتقيق امل�رشوع وبلوغ الغاية يف التعامل مع الثاين.

محمد الناصر العجيمي

ويتعقد الأمر عندما ننعطف �إىل املقاربة بني �أنواع فرعية منتمية �إىل بيئات
ثقافية خمتلفة ،من قبيل املقارنة بني املقاومة وما يعرف برواية «بيكار�سك» التي
انت�رشت يف �أوروبا وتخ�صي�ص ًا يف �أ�سبانيا يف القرون الو�سطى� ،إذ ال نعدم
�صالت بني كال ال�شكلني و�إن كانت واهية ،مما يثري الت�سا�ؤل عن مدى �إمكان
اجلمع بينهما .وي�ؤول الأمر ،يف حال الأخذ به� ،إىل التو�سع يف مفهوم اجلن�س
�إىل حد ي�ضحى معه مبثابة الثوب اخللق الذي يت�سع الحتواء �آثار ال جتمع بينها
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ورغم ما يوفره هذا التوجه يف مقاربة الأجنا�س من مداخل متكاملة
تثري انطباع ًا بقدرتها على حما�رصة مو�ضوع الدرا�سة ،فل�سنا نقف يف الأعمال
التطبيقية املنجزة ما ميكن االعتداد به ويقيم الدليل على بلوغه حداً من القدرة
الإجرائية بحيث ي�شارف اكت�ساب �صفتي اجلمع واملنع يف �ضبط حدود
الأجنا�س و�أطرها .وال �أدل على ذلك من �أن �أكرث الأعمال �سعي ًا �إىل ت�شخي�ص
حد الرتاجيديا ور�صد �إطارها الأجنا�سي ،ونق�صد عمل �رشير املو�صول
بالرتاجيديا( )16مل يكن حظه من النجاح يف �ضبط مدونة répertoire
وا�ستخال�ص �سمات ذات طاقة توليدية م�ستوفية �رشوط التحديد الدقيق للجن�س
وقادر على ا�ستيعاب ما �أجنز وما يحتمل �إجنازه وقابل لالنتظام يف هذا اجلن�س
ب�شكل ال يقبل الطعن فيه� ،إذ مل يخرج يف جملته من الأمور التقريبية والأحكام
االنطباعية احلد�سية ،فكلما عزل �سمة مميزة للجن�س وجد نف�سه منقاداً �إىل تعيني
جمموعة من الآثار املختلفة .فبح�سب حتديده اجلن�س الرتاجيدي باعتباره فع ً
ال
م�رسحي ًا ي�ستهل مبا يوحي باالنت�شاء وي�ؤول يف النهاية �إىل فاجعة� ،أو �أنه ينبني
على �إثارة ال�شعور باخلوف وال�شفقة� ،أو مقاربته من جهة �أنه يقوم يف �أ�سا�سه
على ر�ؤية �إىل العامل خم�صو�صة على منوال ما يراه نيت�شه �أو كيجدارد �أو لوكات�ش
�أو قلدمان� ،أو تعريفه ب�أنه ينبني على و�ضع يف �أ�سا�سه متدهور ويزداد تدهوراً
باطراد حتى ال �إمكان لإ�صالحه ،فهو يقل�ص حجم الأ�صناف املنتظمة يف خانة
الرتاجيدي �إىل حد ح�رصه يف مناذج حمدودة جداً �أو التو�سع فيه �إىل حد �إدراج
عدد من الآثار �إليه يكاد ال يح�صى.
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�سوى �صالت واهية جداً( .)17ويف املح�صول نتبني �أن املقايي�س الرتكيبية
وال�سيمنطيقية والرباجماتية من املرونة واله�شا�شة بحيث تفقد الفعالية املطلوبة
والقدرة على الت�رشيح والك�شف ،وباال�ستتباع ،م�رشوعيتها الكاملة.
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ورغم ما يحف بق�ضية ت�صنيف الأعمال يف قائمات �أجنا�سية من
�إ�شكاالت ال تبطل �رشعية الت�سا�ؤل عما �إذا �أمكن الوقوف على �أجنا�س كربى
ذات خ�صو�صيات عامة كونية ترتد �إىل ما يعرف عند جينت بـ «�أجنا�س
جامعة»  mégaganreحتد�س وجودها جتريبي ًا و�إن عز ،ح�سب ما وقفنا عليه
من توجهات يف عمليات الت�صنيف للآثار .االهتداء �إىل منهجية علمية قادرة
على حما�رصة خ�صائ�صها الأجنا�سية وو�ضعها يف قائمات من�ضبطة احلدود.
فنحن نعرف �أن القرن التا�سع ع�رش �أورثنا حتديداً ثالثي ًا حظي بقبول وانت�شار
وا�سعي النطاق ،وهو« :امللحمة» و«ال�شعر الغنائي» ،و«الدراما» .واحلال �أننا
متى تفح�صنا هذا التق�سيم تبينا �أنه يرتكز على مقايي�س خمتلفة �إىل حد كبري.
فالدراما ت�ستند �إىل مقيا�س براجماتي (عر�ض �أو متثيل� /رسد) يف مقابل امللحمة
وال�شعر الغنائي ،فيما يتحدد هذا ال�شكل من التعبري مبقابلته بالنرث وكذلك
مب�ضامينه املرجعة قيم ًا و�أحوا ًال ذاتية ال تدخل يف باب ال�شكل املتحدد معياراً
لتمييز امللحمي من الدرامي .وميكن االنتهاء �إىل القول ب�أن لهذه الأ�شكال
«قيمة خم�صو�صة» من جهة �أن املبدع والقارئ والناقد يعرتفون بوجودها
ويقرون حد�سي ًا بتمايزها ،لكن ذلك ال ي�شفع لها وال يربر اعتبارها �أ�صناف ًا
كربى ذات «مقومات عامة» تفر�ض نف�سها لإمكان اال�ستدالل عليها جتريبي ًا
وب�شكل قاطع .ي�ضاف �إىل هذا �أن هذه الأجنا�س يختلف النظر �إليها ،بح�سب
الع�صور والنماذج ال�سائدة و�أفق انتظار القراء ومدى ت�شعب مناحي مقاربة
الأدب .وهكذا فما مل يكن بعد �أدب ًا ،يف بع�ض الع�صور ،غدا ،يف ع�صور
�أخرى ،يعد �أدب ًا ،وت�ستقيم املعادلة متى عك�سنا طرفيها ،وال يفوتنا �أن ن�شري،
يف هذا ال�صدد� ،إىل �أن مفهوم الأدب حديث العهد ن�سبي ًا �إذ ال يعود �إىل ما قبل
القرن التا�سع ع�رش.

محمد الناصر العجيمي

85

ويف املح�صول ،فما يالحظ �أن املحاوالت النظرية للت�صنيف الأجنا�سي
وفق �أ�س�س وا�ضحة وذات م�صداقية ت�ؤهلها لقابلية �إعادة الإنتاج تبدو من
التنوع وتداخل املقايي�س من جهة جمعها بني الوظيفي وال�سيمنطيقي وال�شكلي
والديني والثقايف بحيث يتعذر الوقوف منها على ما ميكن �أن نعتد به ونعترب �أنه
ميثل م�رشوع ًا يب�رش بحل لهذه املع�ضلة.

 - 3نظرية قودمان ومدى قدرتها على �إ�سعافنا بحل ملع�ضلة اجلن�س الأدبي:

تت�أ�س�س هذه النظرية على مفهوم «التمثلة»  exemplificationالذي
يواطئ مفهوم العالمة الأيقونية كما ُعرف يف الدر�س ال�سيميائي(( .)20لكن
الفرق �أن التمثلة عند قودمان ال تتحدد من جهة م�شاكلة خ�صائ�ص من املمثل
الأيقوين خل�صائ�ص من املرجع ،ولكن من جهة انتماء خا�صية ماثلة يف ال�شيء
املرجعي �إىل ق�سم معني( .)21فخا�صية ما متوفرة يف �شيء معني تربط ذلك ال�شيء
ب�أ�سماء �أخرى ،ت�شرتك معه يف امتالكها اخلا�صية نف�سها ،ويكون ما �إليه تنتمي
وتقوم منه مقام «التمثلة» معيداً لها ان�سجام ًا مع م�صادرته �أن «(�أ) �إن كانت
يعي (�أ)» si x exemplifie y, alors y .dénote
متثلة لـ (ب) ،ف�إن (ب) نِّ
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لنا �أن نت�ساءل ،بعد �أن ا�ستقام عندنا تعذر الوقوف على منوال �صارم
ميكننا ،متى طبقناه ،من �ضبط حدود اجلن�س الأدبي ،عما �إذا ا�ستوجب ذلك
جتاور البحث يف اجلن�س الأدبي جماراة ملوقف عدد من املخت�صني الذين انتهوا
�إىل القول بعدم �إمكان الوقوف على �أجنا�س متميزة بحدود �صارمة ،وال
حتى على ما مييز اخلطاب الأدبي من غريه من اخلطابات اجلارية يف ال�ساحة
الثقافية مما ي�ستدعي العدول عن موا�صلة اخلو�ض يف هذا املو�ضوع واعتباره
باط ً
ال؟( .)18ورغم الإقرار بعدم �إمكان الوقوف على �إجابات حا�سمة ونهائية
لق�ضية التجني�س الأدبي ،فلعل مقارنتها يف �ضوء نظرية قودمان املت�صلة بالفن
واملطروحة يف كتابه املو�سوم بـ «قواعد الفن»( )19متدنا ب�أ�سباب لالقرتاب من
احللول الأوفر حظ ًا مبقت�ضيات البحث العلمي خلا�صيتها اال�ستك�شافية الفائقة.
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ولتج�سيد ذلك ن�سوق الأمثلة التالية� :إن كان قنديلي متثله للون الأخ�رض،
فالأخ�رض يعينّ لون قنديلي ،ف�إن كان متثله ملا لي�س له ذراع فما لي�س له ذراع يعني
�شكل قنديلي ،والنتيجة �أن ال�شيء الواحد ينتمي �إىل �أق�سام متعددة ،فقنديلي
ينتمي �إىل ق�سم القناديل ،و�إىل ق�سم الأ�شكال املعدومة الذراع ،و�إىل ق�سم ما
له لون �أخ�رض وق�س على ذلك �سائر الأ�شياء الطبيعية وامل�صنوعة بفعل الإن�سان
املادي وغريه من �إنتاجه الثقايف باملفهوم الوا�سع للكلمة.
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ويحر�ص الباحث على التنبيه �إىل �أن الفرق بني القيمة الت�رصيحية
والتمثلة ال يعود �إىل طبيعة العالمات و�إمنا �إىل وظائفها مو�ضح ًا �أن احلركة
الواحدة امل�ستعملة عند رئي�س فرقة متثيلية وعند �إ�سناد ريا�ضيات تكت�سب قيمتني
خمتلفتني ،هي عند الأول ت�رصيحية توا�ضعية ت�ؤدي وظيفة حمددة فيما حتمل
عند الثاين قيمة مثال« ،وميكن �أن نتخيل النتائج بت�أويل الأول بلغة الثاين رغم
متاثل احلركتني» (�ص  ،)95وكلمة «�صه» حتمل داللة ت�رصيحية تفيد بطلب
ال�سكوت لكنها من ناحية �أخرى متثلة للكلمات الق�صرية املكونة من مقطع،
وللكلمات العربية ،وللكلمات الق�صرية املفخمة منها .ولهذا التحديد نتائج
مهمة من جهة �أنه يتيح �إطالق الأ�سلوب ،تعميم ًا ،من قيد الأحكام النف�سية
العامة والإيديولوجية والقيمية الفنية وحماوالت ح�رصه يف ر�سوم بيانية كثرياً ما
تت�سم باالعتباطية ،ويدخله يف حيز الو�ضعي القابل لالنتظام يف �أق�سام بح�سب
وجهة النظر والغاية املق�صودة.
وكما ميز الباحث بني القيمة الت�رصيحية و«التمثلة» عمد �إىل التمييز بني
«التمثلة» و«الداللة احلافة» مقرراً �أن هذه الداللة مع ّلقة بالداللة الت�رصيحية.
ولتو�ضيح ذلك ي�سوق مثا ًال ملخ�صه �إمكان جهلي ما حتمل كلمة مر�سومة من
نوع الكتابة بالر�سوم  ideéoframmeمن داللة ت�رصيحية ،ومع ذلك �أعتربها
«متثلة» للكتابة الت�رصيحية ال�صينية ،وال ي�صح ،فيما ي�ؤكد ،عد ذلك من قبيل
الداللة احلافة .والنتيجة �أن كل «متثلة» لي�ست بال�رضورة داللة حافة و�أن هذه
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لي�ست �إال حالة خا�صة .فلمفهوم «التمثلة» يف تقديره فعالية وقدرة على
الك�شف والإ�ضاءة ت�سمح بدرا�سة اجلن�س من �أوجه متعددة ي�ست�صفي منها تلك
املت�صلة بالدال يف �صورته ال�صوتية املنطوقة ويف �شكله املادي املر�سوم ،وكذلك
يف وظائفه ودالالته.

وقيا�س ًا على ذلك نالحظ اخت�صا�ص �أجنا�س فرعية �ضمن اجلن�س اخلا�ص
بن�سب �أوفر من بع�ض �أنواع التمثلة .من ذلك نزوع امل�أ�ساوي �إىل متثلة البحث
عن املطلق بطريقة م�رشوعة على نحو من الأنحاء والعجز عن بلوغه ،ي�صور
وعلى �أنحاء خمتلفة ترتاوح ،بني عتبة عليا جت�سدها امل�أ�ساة الإغريقية ،وتتمثل يف
الإ�رصار املنقطع النظري على حتقيق الطلبة والتحدي البالغ حداً �أق�صى للعراقيل
الغائمة حائ ً
ال دون ذلك ،وعتبة دنيا حا�صلها تفتت هذا املطلق يف �أ�شياء العامل
العادية والأفعال اليومية التافهة �إىل حد ا�ستبداد �شعور بال�ضياع فيها وا�ستحالة
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فاحلوار الدرامي متثله للتفاعل القويل ،ونقف له على عدة �صياغات
ومناذج «ممثلة» يف امل�رسح ويف الرواية ويف احلكاية والأق�صو�صة ويف الن�صو�ص
الدينية ويف �أجنا�س �أخرى من اخلطاب اجلارية يف الف�ضاء االجتماعي ،وق�س
على ذلك الو�صف وال�رسد وال�صورة و�أنواع ًا �أخرى من اخلطاب ،فالأنواع
تخرتق الأجنا�س وال تخت�ص ب�أي منها ،لكن خا�صة جن�س تكمن يف هيمنة
بع�ض �أنواع التمثلة فيه وطرق خم�صو�صة يف �صياغتها وت�شكيلها يف الآثار
املنتجة يف �إطاره .فن�سب ح�ضورها �إ�ضافة �إىل هيئاتها ووجوه توظيفها وكيفيات
�إدراجها يف الأثر هي التي حتدد ،يف نهاية املطاف ،جن�سه .وهكذا نالحظ،
على �سبيل املثال� ،أن كمية احلوار يف بع�ض الآثار وكثافة ح�ضوره بالن�سبة �إىل
�أنواع �أخرى من اخلطاب ،وانتظامه فيها بطريقة توحي ب�أوفى مقادير املحاكاة
للتفاعل القويل اجلاري يف الف�ضاء االجتماعي هي التي حتدد اجلن�س الدرامي
ومتيزه من �سائر �أجنا�س الأدب ،فيما ينزع اجلن�س الروائي �إىل متثله �أظهر لل�رسد
وللو�صف.
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�إيجاد خمرج له ،على نحو ما يطالعنا يف امل�رسح احلديث املو�سوم بالعيني ،ولئن
بدت ظالل هذا الق�سم حا�رضة يف اجلن�س الدرامي فمقدار متثلته له يرتاجع،
والأهم �أن احلل فيه ال يبدو متعذراً ،و�إن انتقلنا �إىل اجلن�س الكوميدي وقعنا
على «متثلة» لأق�سام �أخرى من العمل دون �إمكان القطع با�ستحالة الوقوف
على ترجيع �صدى بوحه �أو �آخر ملا �أحللناه يف الق�سم امل�أ�ساوي ،على �أن هذا
الرتجيع ال يتعدى حدوداً �ضيقة ويبقى ن�سبي ًا .وق�س على ذلك �سائر �أجنا�س
اخلطاب وتفرعاتها.
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ويف املح�صول ميا يتحدد به حب�س لي�س متثله ق�سم مبفرده �أو متح�ض
خ�صائ�ص فيه دون غريه ،فهذه اخل�صائ�ص ترتا�سل وما يحكمها هو مبد�أ
اال�سرت�سال ال االنقطاع وهي قابلة لالجتماع يف �أثر �أدبي واحد على غرار
ما يطالعنا يف «الكتاب» لأدوني�س ،لكن ما ي�سمح ب�إدراجه يف هذا ال�صف �أو
ذاك �إمنا يكمن يف غلبة «متثلة» ق�سم على «متثلة» �أق�سام �أخرى �إىل كيفية ظهوره
وتقدمي ح�ضوره .ومع ذلك ال يندر �أن نظل حمتارين يف �إدراج �أثر �ضمن �صنف
تعينه وتداخلها(.)22
معني لت�شابك مناح متثلته وتزاحم الأق�سام التي ّ
وعلى هذا النحو من معاجلة الآثار والتعامل معها ينفتح جمال اجلن�س
على القادم منها وميتد �أفقه مل�شارفة النموذجي� :إن تعريف جن�س ق�صيدة �أو
رواية وحتديد خ�صائ�صها الأجنا�سية «يفرت�ضان متح�ض مثال من الكفاءة قادر
على توليد عدد ال يحد من ال�صفحات املطابقة لهذا النموذج بوجه �آخر من
وجوهه» .وطرافة الأ�سلوب ،ومنه اجلن�س ،ال ترتد �إىل اخت�صا�ص الفرد بهوية
وانفراده بخ�صائ�ص حمددة له دون �سائر الهويات� ،إمنا تعود �إىل خ�صو�صية
النموذج القابل للإنتاج يف �أمثلة و�صور تكاد ال حت�صى عداً «�إن و�صف فرادة
معناه تكمن على نحو من الأنحاء يف مبا�رشته بالإكثار منه» .وهكذا فالبحث
عن اخل�صائ�ص الأجنا�سية لأثر يت�أ�س�س على ت�شخي�ص �أنواع التمثلة التي يجريها
الأثر وت�ؤهله لالنتظام يف �أ�صناف خمتلفة من الآثار والكتابات .ويكون اجلن�س،
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بناء على ذلك ،نق ً
ال و�صهراً لنماذج متعالية من الكتابة و�إعادة �إنتاج لها انتهاء
بها ،يف بع�ض الآثار� ،إىل جت ّليه يف حدوده الق�صوى .وباالحتكام �إىل ذلك
ن�ستخل�ص �أن املدح عند املتنبي ال يعدو �أنه متثلة ل�صور املمدوح كما جتلت يف
كتابات �سابقة ومعا�رصة له وا�ستق�صاء لإمكاناتها .فكل �أثر من الآثار ي�ستوعب
عدة �أ�ساليب ب�صور خمتلفة ومن وجهات متعددة تعدد هذه الآثار وتنوعها .فال
تعدو الكتابة �أنها �إعادة لكتابات �سابقة وتكثيف لها وتغيري م�ستمر مل�سارها،
ومع ذلك فال �شيء يكتب نهائي ًا وتبدو كل كتابة له حا�صلة للمرة الأوىل وبال
نهاية .فال�سمات الأجنا�سية لي�ست �أبداً خمت�صة بذات ال�شيء �إمنا هي متعالية
باطراد ومنوذجية .ف�إذا اجلن�س من هذه الوجهة �أجنا�س و�أ�ساليب و�إذا الواحد
ي�ضم الكل واجلمع ي�ستقر يف الواحد ،وال ي�صدق ذلك على الكتابة يف ع�رص
�صدقه على الكتابة يف ع�رصنا.

اخلـامتـــة:
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ما ننتهي �إليه يف خامتة هذا الدر�س هو �أن دار�س الأجنا�س يف الوقت
الراهن مدعو �إىل التخلي عن مناذج يف مقاربة الأجنا�س �أظهرت حدودها
والأخذ مبفاهيم �إجرائية �أكرث مرونة و�أقدر على التعامل مع �رضوب من الإبداع
تتنكب امل�ألوف وتلج عوامل مل ترتد �سابق ًا وعلى نحو من الت�رصف يف القيم
الأجنا�سية يتحدى جميع املقايي�س والت�صورات التقليدية و�أجهزة التنظري
القائمة على االن�ضباط ور�سم فوا�صل للأنواع وت�سييجها يف حدود �صارمة.
وهو ما يلفت �إليه ويركز عليه دومينيك راباتي �إذ يقدر �أنه بالنظر �إىل ما �آل �إليه
و�ضع الكتابة حديث ًا من مزج بني الأجنا�س ومواط�أة بع�ضها لبع�ض على نحو
مثري ومنتج .فالدار�س مدعو �إىل �إعادة التفكري يف الت�صور التقليدي للأجنا�س
والتعامل معها ال باعتبارها �أمناط ًا يف الكتابة ثابتة� ،أو حمددة بنظام هرمي جاهر،
ولكن من وجهة �أكرث مرونة وباعتبار املنتوجات الأدبية «حقو ًال للتجريب
وجتمعات �صورية خطابية دائمة احلركة وحمكومة با�سرتاتيجيات �صورية
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قائمة ال على التمايز واالنتظام يف حدود م�سيجة ومنبطة نهائي ًا ،ولكن على
التبادل املتمثل يف الأخذ والعطاء ب�شكل مت�صل  »circulationي�ستجيب
ملبد�أ «اال�سرت�سال»  continuumال «التفا�صل»( .discontinu )23فال وجود
جلن�س نقي( .)24وال يعدو الأمر �أنه يخ�ضع لنظم وعادات يف الكتابة ات�صلت
على امتداد ع�صور حتى اكت�سبت تلك امل�سحة ال�رشعية وغدا من غري املباح
امل�سا�س بحدودها.
وللمزية املتوفرة يف مفهوم التمثلة واملتمثلة يف �صفته «الكمونية»
واالبتعاد عن التجريد والإطالق� ،أمكن اعتباره �أحد �أكرث الأدوات املنهجية
فعالية وم�ضاء� ،إن مل يكن �أم�ضاها و�أقدرها على م�ساءلة الأجنا�س ،عالوة على
�أن ما يتميز به من مرونة �إجرائية يتيح فهم ًا �أف�ضل للتجارب الإبداعية احلديثة،
ومنه ،تقب ً
ال  -م�شارك ًا  -يف  -عملية  -الإنتاج.
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على �أن هذه النظرية رغم قيمتها الإجرائية الفعالة ال ت�سعفنا مبفاتيح
اختيارية ن�ستجلي بوا�سطتها �أنواع النقل والتكثيف التي يجريها الكاتب لي�ؤلف
منها جمرى جديداً تلتقي فيه وت�صب تلك الروافد ،دون �أن تكون معادلة له،
�أو يكون جمرد ح�صيلة ونتيجة تراكمها و�ضم بع�ضها �إىل بع�ض وفق �صياغة
ح�سابية جامعة ،لكن هذا يجرنا �إىل مو�ضوع القيمة وهو مو�ضوع يف منتهى
الأهمية والدقة.
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( )12ولئن ربط اجلاحظ يف مقدمة «البخالء» بني الإبداع و�صاحبه ربط ًا وثيق ًا جاع ً
ال �أحدهما
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ال �ألزق نادرة ب�أبي احلارث جمني والهيثم مطهر ومبز ّبد وابن
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ومن �أهم ما جاء فيها �أن التنظري للكتابة ينتظم يف �إطار الر�ؤية العام للكون عند القدماء من
الإغريق .فالعامل يقوم عند ه�ؤالء مقام الكتاب والكتاب ي�ستوي يف منزلة العامل .فالكتابة
تتكون مثلها مثل �سائر الأ�شياء املاثلة يف العامل من رموز م�ستغلقة ي�ستدعي توظيفها �أو ت�أويلها
معرفة ب�أ�رسارها ودراية مبقوماتها ،وال يتاح ذلك �إال للخا�صة والرا�سخني يف العلم .وملّا كان
املتقدمون منهم �أقرب �إىل الطبيعة و�أل�صق بها و�أعرف مبحاكاتها ،ن�شطت احلركة القائمة على
النظر يف كالمهم لفك �ألغازه وك�شف امل�ستور منه .ولي�س ال�رشح يف حد ذاته بريئ ًا خالي ًا من
الغمو بل هو يرت�سم مذهب الكتابات ال�سابقة املعنية بال�رشح يف ا�ستعمال الألغاز والعالمات
امل�ستغلقة التي ت�ستدعي بدرها �رشح ًا �آخر ف�آخر .وهكذا ي�شتق ال�رشح من ال�رشح مثلما ينبثق
ال�شيء من ال�شيء من رحم ال�شيء يف عملية لولبية ال تنفك عن احلركة والدوران ال�ستحالة
و�ضع حد لتماثل كائنات الكون .واحل�صيلة تكد�س ال�رشوح وتراكم بع�ضها على بع�ض .وعلى
هذه الظاهرة يحيل القول امل�أثور يف و�صف �آلية التفكري الغربي القدمي هذا و�سنن �إجرائه «غاية
ما نقوم به �إمنا هو توليد ال�رشوح من ال�رشوح»( .مي�شال �شارل :م.م� .ص .)139-133 ،74
وال�شارح مدعو يف مبا�رشته الن�ص �إىل التقيد مببادئ قبلية وعدم العدول عنها والتحرك يف
م�سيج مبا يطلق عليه «اجلهاز العقائدي»  .Corps doctinalوهو جماع التعاليم
ف�ضاء ّ
واملج�سدة لل�سلطة املعرفية القانونية ال�ضامنة النتقال املعرفة يف �صورتها
واملعتقدات املوروثة
ّ
النموذجية من جيل �إىل جيل وات�صال حلقاتها يف جمرى التاريخ .هكذا ال يتحقق الن�ص وال
ينت�صب قائم ًا بذاته ما مل ي�شفع بجهاز معريف يثبته ويك�سبه بعده املرجعي املعرتف به .فالعالقة
بني الن�ص وال�رشح عالقة تكافل� ،أحدهما ي�شرتط الآخر وي�ؤ�س�سه ،و�إن كان الن�ص �أ�سبق
امل�رشعة�« .إن النظام ال�سكوال�ستيكي يف مظهره
و�أبقى فلأنه الأ�صل واملرجع وال�سلطة العليا
ّ
امل�ؤ�س�ساتي يقوم على الإحالة على ال�سلطة باعتبارها �ضمان ًا له وم�صدراً للمنع والإجازة».
والت�سميات امل�سندة �إىل �صاحب الت�أليف ترجع �صدى هذا املعنى فـ auteur, auctoritas,
 ،authenticusتكت�سب داللة مزدوجة جامعة بني الأ�صل وال�سلطة من الوجهة القانونية.
ودوره يكمن �أ�سا�س ًا يف انتقال املعرفة يف ف�ضاء املوروث وتداولها يف ظل ما �س ّنه ال�سلف
ووفق ما اختطوه .فه�ؤالء اهتدوا �إىل احلقيقة الثابتة والأزلية و�إل الالحقني توكل مهمة العودة
�إليها وا�ستجالئها تدريجي ًا« .فلي�ست الغاية من درا�سة ه�ؤالء معرفة ما كانوا يفكرون فيه و�إمنا
االقرتاب من كنه احلقيقة �شيئ ًا ف�شيئ ًا انتها ًء �إىل ك�شف النقاب عنها (مي�شال �شارل :م .م� .ص
 .)135وبذلك ال نخرج من هذه الدائرة املغلقة املحاكية �أبداً لنف�سها ،فالواحد هو املتحكم
يف كل �شيء ،وهو املحور املنظم ملظاهر الوجود وامل�ستقطب لتجلياته .الطبيعة واحدة والكون
واحد واحلقيقة واحدة قائمة بذاتها� ،أدركها الأقدمون نهائي ًا ،وهي ماثلة يف الن�ص الأول فال
حاجة �إىل تعديلها �أو جتاوزها .وت�ستتبع هذه النظرة �إىل الن�ص الأول الإكثار من اال�ست�شهاد
وتر�صيع الكتابة مبا جاء من كالم م�أثور ،مما يف�ضي �إىل اختفاء خطاب ال�رشح يف خ�ضم هذه
الأقوال امل�أخوذة من م�صادر خمتلفة ،و�إن �أمكنه �إثبات ح�ضوره من خاللها ذلك �أن «كتابة
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ت�سوغ لل�شارح �أن يبلغ من خالل الآخر ما يريد التعبري عنه»
ال�سلطة تخت�ص مبيزة حا�صلها �أنها ّ
(نف�سه �ص .)149
ويتبو�أ ال�شاعر القدمي مرتبة عالية من حيث �إنه م�ؤهل دون �سائر النا�س ملحاكاة الطبيعة وترجيع
�صوت القوى الكونية والعقل الكلي .وي�ستدل على مدى ما كان ال�شاعر القدمي يحظى به من
مكانة ومتجيد ي�شارفان حد التقدي�س ما درج القدماء على تلقينه تالميذهم من �أن «هومريو�س
لي�س �إن�سان ًا لكنه �إله» .وغاية الإبداع والنموذج الأعلى والأكرث اكتما ًال للمحاكاة وال�سمو �إىل
مرتبة الطبيعة ومناظرتها ما �أن�ش�أه الأقدمون .و�إىل املن�شد تعود مهمة �إذاعة �أ�شعاره .ومما نفيده
من خالل ما جاء على ل�سان �سقراط يف احلوار الذي جرى بينه وبني �إيون  Ionرواية هومريو�س
�أن على من يطمح �إىل االنت�صال راوية مالزمة لل�شاعر وفهم �أ�رسار �شعره (مي�شال �شارل «بالغة
القراءة»  ،Rhétoriqye de la lecture, Seuil, p. 75كذلك مقال لبييني J. Pepin
عنوانه�L :صherméneutiue ancienne, les mots et les idées, Poétique
 .nº 23, pp. 291-300ويف املح�صلة فاملعرفة ال تخرج من الواحد املحاكي �أبداً لذاته.
ونلم�س �آثار هذه البنية الفكرية حتى يف حتديد �سلطة الو�سائط وم�ستويات الإنتاج الأدبي
«املن�شد ال يتكلم �إال با�سم �شاعر واحد وال�شاعر ال يتلقى الإلهام �إال من لدن �إلهة واحدة
و�إنتاجه ينتظم يف �إطار جن�س واحد وال�شارح ال يفهم �إال لغة واحدة «بالغة القراءة» �ص .75
ولي�س من املتاح وحالة هذا الفكر على ما و�صفنا من انبنائه على الإعادة والتكرار �إنتاج معرفة
جديدة ،بل غاية ما يقدمه املحافظة على ما انتهى �إليه و�ضمان ات�صاله.

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

( )14فيما يخ�ص الأ�س�س النقدية التي كان ينه�ض عليها الإنتاجان النقدي والإبداعي العربيان
القدميان نحيل على كتانا «اخلطاب الو�صفي يف الأدب العربي القدمي :ال�شعر اجلاهلي منوذج ًا»
مركز الن�رش اجلامعي التون�س2003 ،م� ،ص  79وما بعدها.
( )15وال يفوتنا �أن نذكر ،يف هذا ال�صدد ،مبا كان للطباعة من �أثر م�شهود يف تطوير �سنن التوا�صل
وقلب معايري الكتابة� ،إذ مل تعد هذه جمرد �أداة لنقل الإبداع لكنها اكت�سبت بدورها بعداً دا ًال
وو�سيط ًا م�ؤه ً
ال الحتالل نظام عالمي ي�ستحق بحكمه هذا ت�سليط ال�ضوء عليه ك�سائر الأنظمة
العالمية .وهكذا غدت الكتابة الأدبية منتحية م�سالك خمتلفة وجارية عرب و�سائل متعددة مما
ك ّثف الدالالت وعقّد �سنن التوا�صل الأدبي تدريجي ًا ومواكبة لتطور تقنياتها ،وباحلركة نف�سها
�أتاح فر�ص ًا �أخرى للإبداع و�سب ً
ال جديدة للدر�س.
(16) J. Scherer, La dramaturgie en France, éd. Du Seuil, 1950.
( )17وهو ما �أثرناه من ق�ضايا يف حتديد مفهوم الطليعة يف م�رص (�ص  )53-48مت�سائلني عن القوا�سم
امل�شرتكة بني ما ت�سند �إليه هذه الت�سمية من �آثار ،بل وا�ضعني م�رشوعية الت�سمية يف ذاتها مو�ضع
ت�سا�ؤل لتعدد مظاهر الكتابات املنتظمة يف هذه اخلانة �إىل حد ي�صعب معه الإقرار بوجود طليعة
بكل اطمئنان ،وال �أدل على ذلك من توفر م�صطلحات عدة ت�صطنع بدي ً
ال منها ولت�سمية هذا
التوجه اجلديد يف الكتابة منها «امل�رسح العبثي» و«امل�رسح التجريبي» و«الكوميديا ال�سوداء»
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و«م�رسح الالمعقول» و«الرتاجـيديا احلديثة» وما جرى جمرى ذلك .ومما جاء يف �سياق ذلك
ما يلي« :وال ي�سعنا �إال �أن ن�ؤكد ن�سبية �صالحية م�صطلح ما يف ت�سمية اجتاه �أو التعريف مبذهب.
امل�ضمن يف كتابه املو�سوم بـ «الدراميون الربيطانيون
ونذكر يف هذا ال�صدد مبوقف ر�سل براون
ّ
املحدثون» .فبعد �أن يذكر عدداً من الت�سميات التي �أطلقت على النزعات التجديدية يخل�ص
�إىل القول« :لي�سـ ثمة قبعة (واملق�صود بذلك الت�سميات) تنا�سب �أكرث من ر�أ�س �أو ر�أ�سني.
وغالب ًا ما كانت القبعات تنا�سب ال�صحفيني والدار�سني الذين ابتدعوها �أكرث مما تنا�سب
الكتابات امل�رسحية التي و�سمت بها و�س ّلطت عليه» .فما امل�صطلح «�سوى تقريب وت�سهيل
لتعيني جمموعة من النزعات ت�شرتك يف بع�ض اخل�صائ�ص» .ومع ذلك فمهما يكن موقفنا منه
واحرتازنا يف قبوله فلي�س بو�سعنا اال�ستغناء عنه ملا يتوفر فيه من مزايا لي�س �أقلها قيمة خا�صيته
اال�ستك�شافية  heuristiqueوقدرته على الإ�ضاءة والت�رشيح وهو ما يلخ�صه مارتن ا�سلن
بقوله« :امل�صطلح يفيد بو�صفه و�سيلة تتيح لنا �أن نتتبع ونناق�ش خ�صائ�ص �أ�سا�سية معينة يبدو �أنها
م�شرتكة بني �أعمال عدد من الدراميني» (امل�رسح الطالئعي يف م�رص �ص .)53

�art, une approche de la théorieص(19) nelson Goodman, Langages de l
ds symboles, Présenté et Hachette de l’anglais par J. Morizot,
Paris, Hachette, 1990

وما يخ�ص ما �سنقدمه من مفهوم للتمثلة  exemplificationنقف عليه بوجه نحيل بوجه
خا�ص على ف�صل فرعي مفرد للتعريف مبفهوم «التمثلة» ر�أ�س ًا (�ص �ص  ،)90-86وعلى
ف�صول فرعية الحقة له �إىل حدود �ص .132
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(� )18أثار كل من تودوروف وجرار جينت ال�س�ؤال التايل :هل ميثل الأدب حا�ضنة كربى تلتقي
فيها وت�صب تفرعات �شفوية وكتابية واملذكرات واليوميات والر�سائل؟ وانتهينا �إىل القول
ب�صعوبة و�ضع الفوا�صل بني الأدبي وما لي�س ب�أدبي ،وانتفاء اخت�صا�ص الأدب مبيزات تفرده
عن �سائر �أنواع اخلطاب املنت�رشة يف ال�ساحة الثقافية ،ف�إن ا�ستبعد الدار�س ال�شعري املتميز
بقوالب موروثة و�صيغ يف الكتابة خم�صو�صة عز عليه متييز ما هو �أدبي مما لي�س ب�أدبي فما من
�سمة �أ�سلوبية �أو تعبريية �أو مو�ضوعاتية ينفرد بها وي�صعب الوقوف عليها يف �أنواع �أخرى من
اخلطاب ال ت�صنف عادة يف عداد الأدب .ويزداد الأمر �صعوبة متى تبينا �أن اخلطاب الأدبي
كثرياً ما يدرج يف �صلبه خطابات �أنتجت يف �سياق ثقايف �أو �سيا�سي ال �أدبي مبفهومنا احلديث.
فمفهوم الأدب يختلف باختالف الع�صور ،وما مل يكن يعد �أدب ًا غدا منتظم ًا يف هذه اخلانة
كالأخبار و�أيام العرب والر�سائل .ويف تقديرنا �أن املو�ضوع انتقل من احلقل الأ�سلوبي �إىل
احلقل الفل�سفي �إذ غدا االهتمام من�صب ًا عند املخت�صني يف هذا املجال على احلدود الفا�صلة
بني الواقعي واملخيل ،بني القابل للوقوع حتت �سلطة احلوا�س وما يبنيه الذهن من عوامل ممكنة
وجتارب مفارقة حلدود الإمكان الو�ضعي .ولنا يف بع�ض كتابات هالري بوتنام ودوريت
كوهن ونل�سن قودمان وغريهم �شواهد ّبينة على ذلك.
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( )20خ�ص هذا املفهوم يف الدر�س ال�سيمائي املعني بالفنون املرئية ومنها امل�رسح والر�سم والنحت
بوجه خا�ص بدرا�سات عدة .واملق�صود بالأيقون ب�إيجاز �شديد املثال امل�صطنع للإيحاء باملرجع
بطرق خم�صو�صة والقائم �أ�سا�س ًا على ر�صد ما يعد يف هذا املرجع م�شك ً
ال للبنية املحددة لهويته.
لذا فتحليل خ�صائ�ص الأيقون يندرج �ضمن الأدبيات املخت�صة بدرا�سة املعاين احلافة (�أو
امل�صاحبة) ومن هذه الدرا�سات نكتفي بالإحالة على اثنتني نقدر �أنهما من �أكرثها �إحاطة بهذا
املفهوم ،وا�ستيعاب ًا ملا يثريه من ق�ضايا:
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E. Panofskai Essais d’iconoogie, Gallimard, 1967.

-

U. Eco, Pour une reformulation du concept de signe iconique, in,
Communicatin, nº 29, 1972. 12

-

( )21من البينّ �أن لهذه النظرية �صلة وثيقة مبا �أجرته بع�ض التوجهات الل�سانية والفل�سفية احلديثة من
حماوالت تنظريية للتفريق بني طريف الزوج الدال املعروف بالت�رصيحي واحلا ف dénot a
 .tion/ connotationحا�صل هذا التوجه �أن كل ا�سم ي�ؤدي داللة ت�رصيحية ودالالت
حافة مرتبطة بهذه الداللة الت�رصيحية .فكلمة «ذئب» ،على �سبيل املثال ،حتيل على نوع من
احليوانات املتميزة ب�صفات ع�ضوية وغريها خم�صو�صة ي�ؤلف جماعها ق�سم ًا يحمل يف املنطق
ت�سمية ( exensionو�إن كان لهذا امل�صطلح مفاهيم �أخرى يف التحليل الل�ساين عاجلت
بع�ضها جوليا كري�ستيفا يف درا�سة لها مو�سومة بـ  du sujet en linguistiqueواملن�شورة
يف  ،)Langage, n. 1971, p. 108كما تثري دالالت حافة مت�صلة ،على نحو �أو �آخر،
بهذه اخل�صائ�ص �أو ببع�ضها كال�رشه �أو الغدر ...وحتيل عليها ت�سمية compréhension
وقد طور فريج  Gregeهذا التحليل دقق ا�ستتباعاته جاع ً
ال امل�صطلح الثاين املو�سوم عنده
بت�سمية  sinnدا ًال على «املعنى املعطى �أي الطريقة التي يجلو لك بها ال�شيء ح�ضوره» «Le
�sens (sinn) est la maniéredont lص� .»objet dénoté se donneأما املعنى
الت�رصيحي فال يق�صد به ،كما قد يتبادر �إىل الذهن ،ال�شيء الواقعي ،ذلك �أن الكلمة ميكن �أال
حتيل على مرجع باملفهوم التقليدي ،وتكون مع ذلك ،حاملة لداللة .كما يتفق �أال حتيل على
املرجع نف�سه عند متكلمي اللغة دون �أن تكف عن القيام بوظيفة توا�صلية .ولتقدمي املفاهيم
يف �صورة جلية ن�سوق جملة من امللفوظات املحيلة ،يف الظاهر على املرجع نف�سه واملكت�سبة
ب�صفتها هذه حكم الرتادف �أو التطابق :فال�صياغتان الريا�ضيتان  2+7=9و 2+5=9متعادلتا
النتيجة .ويحيل امللفوظان «جنمة ال�صباح» و«جنمة امل�ساء» يف الفرن�سية على الكوكب نف�سه.
وي�ستقيم لفظ «�أعزب» معاد ًال لـ «غري متزوج» .ويطلب ا�سم �أدوني�س وعلي �أحمد �سعيد لتعيني
ال�شخ�ص نف�سه ،وكذلك بالن�سبة �إىل �ستندال وهرني دي بايل .لكن تفح�ص هذه الأزواج من
الدول املرتادفة يف امل�ستوى الت�رصيحي يف الظاهر بحكم �أنها ت�ؤدي امل�ضمون نف�سه �أو حتيل
على مرجع واحد يقودنا �إىل الت�سول عما �إذا كان طرفاها مرتادفني بالفعل� ،أي عما �إذا كان
معنى كل منهما يطابق مطابقة تامة معنى الآخر ومي�سح دائرته املعنوية .ويجدر �أن نلفت �إىل �أن
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�أدوني�س ي�شري �إىل املبدع يف احلقل الأدبي فيما يحيل ا�سم علي �أحمد �سعيد على هوية املواطن
العادي احلامل يف بطاقة تعريفه هذه الت�سمية ،وبناء على ذلك لي�س بو�سعنا ا�ستبدال �أحدهما
بالآخر يف جميع احلاالت .وينطبق ذلك على �سائر ما �أوردنا من معادالت .من ذلك �أن كلمة
�أعزب ميكن �أن حتل �إجابة عن �س�ؤال يطلب منا تقدمي مثال لكلمة تتكون من �أربعة �أحرف،
وال ي�ستقيم ذلك بالن�سبة �إىل «غري متزوج» ،ثم �إن البحث الداليل واملنطق الدقيق ينتهيان بنا،
(كما يبني جون ليون�س  J. Lyonsيف كتابه Eléments de sémantique, trad.
� )Franç. Larousse, 1978, pp. 167-168إىل �أنهما يختلفان من حيث قيمهما
التعبريية والداللية :فهل تفيد كلمة «�أعزب»  -باالحتكام �إىل �رشوط ال�صدق conditions
 - de vérité/ assomptionsجمرد الو�صف للحالة املدنية ل�شاب �أم �أنها تومئ �إىل قيمة
اجتماعية ملن بلغ �سن الزواج ومل يتزوج؟ وهل وجدت حاالت يكون من الأدعى فيها نعت
ال�شخ�ص ب�أنه «�أعزب» �أو «غري متزوج» وما هي هذه احلاالت؟ وهل هناك حدود ل�سن الزواج
ي�ضبطها املجتمع وير�سل مبقت�ضاها ،هذه ال�صفة �أو تلك� ،إىل غري ذلك من الأ�سئلة الكثرية القابلة
للطرح يف هذا ال�سياق .وي�ستتبع ذلك ،يف حكم الفيل�سوف مي�شل ميري  M. Meyerيف كتابه
� Questions de rhéthorique, Paris, Livrairie générale, 1993ص ،49
انتفاء وجود �شيء قبلي �أو معطى قائم بذاته وحمدد نهائي ًا .وحتى يف حال انتهائنا �إىل ال�شيء
املعني �أو املرموز �إليه فهو ال يعدو �أنه �إجابة عن �س�ؤال �ضمني يهج�س بذهن املتكلم واعي ًا كان
بذلك �أو غري واع :نابليون (�أ) ي�ساوي (= ب) ،فهل ي�ستقيم الت�سليم ان�سجام ًا مع ما يعرف
باملقاي�سة  syllogismeب�أن (ب) = (ج) = (د)؟ ولي�ست الإجابة ،كما ن�ست�شعر ،بدهية ،بل
هي تثري �إ�شكاالت متعددة؛ ذلك �أن املرجع الواحد ين�شطر �أق�سام ًا ويتفتت ذرات وتخرتقه
عوامل ت�شوي�ش تنفي منه الوحدة والفرد حمكوم باالختالف والتعار�ض �أكرث مما ي�ستجيب ملظهر
االت�ساق والت�آلف .ويف املح�صول فكل �شيء قابل لالن�شطار �أو �أجزاء وتبع ًا لذلك ،لالنتظام يف
�أق�سام عدة .ماذا �أق�صد بتعييني «ورقة �شجرة» �أو طمطمة؟ وما هي اخل�صائ�ص التي ت�ست�صفى
من هذه �أو تلك وتنفرد بها دون �سائر الأ�شياء لتك�سبها هويتها ب�شكل تام قائم على مبد�أ اجلمع
واملنع؟ ال �شيء �إن انتهينا بالتحليل �إىل غاية منطقه ؛ فكل خا�صية من خ�صائ�ص ال�شيء تنتظم
يف ق�سم ت�شرتك فيه مع خ�صائ�ص لأ�شياء �أو كائنات �أخرى .اللون الأحمر املميز للطمطمة
يطالعنا يف الدم ،لذا وجب التمييز بني املرجعني البحث عن �سمة �أخرى فارقة جندها يف كروية
الطمطمة .لكن الطمطمة �ست�صبح يف هذه احلالة م�شاكلة للأر�ض ال�شرتاكها يف ال�سمة نف�سها،
واقت�ضى الأمر البحث ،من جديد ،عن �سمة �أخرى فارقة .و�إذا انطبق ذلك على الكائنات
الطبيعية فالأدعى �أن ينطبق على الكائنات التي ينتجها الإن�سان .ولنكتف باال�ستدالل على
ذلك مبثال واحد� ،سنعود �إليه يف معر�ض التحليل ،وهو �أن الأثر الأدبي الواحد ميكن �أن يكون
مكون ًا من �رسد وو�صف وحوار و�صور وغري ذلك من �أنواع اخلطاب التي نقف على متثله لها
يف �آثار �أخرى ال تكاد تدخل يف باب احل�رص ،واحلال �أنها قد ال تنتمي �إىل اجلن�س نف�سه .ويف
مقابل ذلك ميكن للق�سم الواحد �أو للنوع الواحد ،كال�صورة ،على �سبيل املثال �أن تخرتق
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�أجنا�س ًا �أدبية قد ال حت�صى كذلك عداً� .إذ ي�شرتك فيها ال�شعر وامل�رسح والرواية وكذلك ما ال
يندرج عادة يف خانة الأدب كاملقال ال�صحايف واخلطاب ال�سيا�سي وحتى اخلطاب العلمي ،مما
يجعلها �سمة غري فارقة باملفهوم الدقيق للكلمة .وهكذا ترتا�سل الأ�شياء من خالل اخل�صائ�ص
املكونة لها ترا� ً
سال ال يقف عند حد نظري ًا يخت�رصه مي�شيل ميري يف ال�صناعة املنطقية التالية�( :أ)
هو (ب) و(ب) هو �أي�ض ًا �صفة لـ (ج) خا�صية (ف) ،وهذه اخلا�صية ت�شرتك فيها مع (ز) ،مما
يجعل من (�أ) معاد ًال لـ (ز) املمتلك بدوره خا�صية (�س) وهكذا �إىل ما ال غاية له (نف�سه �ص
 .)51وعلى هذا النحو من الت�صور ننتهي �إىل �أن كل �شيء يداخل كل �شيء وي�ضايفه ،ويف
الآن ذاته يفرتق عنه ويباعده .وا�ستتباع ًا تكت�سب العالمة قيمتها بح�سب طريقة ا�ستخدامنا
لها والوظيفة التي ت�ؤديها .ويذكرنا ذلك على نحو من الأنحاء مبفهوم التماهي emulation
الذي اعتربه مي�شل فوكو يف كتابه «الكلمات والأ�شياء» مميزاً للعقلية التي تعترب �أن �أ�شياء الكون
ترتا�سل وتتبادل املواقع وتنعقد بينها عالقات توا�شج حميمة ترت�سم �آثارها على �صفحتها فت�شي
ب�رس ت�شاكلها .مع ذلك �أن الوجه يج�سد مثا ًال م�صغراً للكون تقوم العينان فيه مقام ال�شم�س
والقمر من هذا الوجود .وقد تتعاك�س ال�صور فيحل ال�صدر من بع�ضها حمل العجز من �أخرى
من �آيات ذلك �أن النبات قرين احليوان �إال �أن ر�أ�سه �ضارب يف الأر�ض ،وج�سد الإن�سان معادل
للعامل ن�صفه الأ�سفل ي�شبه الأماكن القذرة منه .وملزيد التو�سع يف هذا املو�ضوع عند فريج نحيل
على:
- Y Thierry, Sens et langage Ousia, 1983, p. 74.
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A. Rey, Théories du signe sens, Klinksiak, 1973. - M. Meyer,
Logique, langage et argumentation, Hachette, 1985, p. 83.

-

P. Rouilhan, Frege et les paradixes de la représentation, Minuit,
1988, p. 27. 22

-

( )22وينطبق ذلك بوجه خا�ص على �أمناط الكتابة احلديثة .وقد الحظ جان بيار �سارازاك �أن الأجنا�س
�أ�صبحت من التداخل واخرتاق بع�ضها لبع�ض بحيث مل يعد يف حكم الإمكان و�ضع فوا�صل
حمددة لها .فكما التب�ست الرواية بامل�رسح و�سطت على خ�صو�صياته كما لو كانت ت�سخر من
هويتها �أو تنزع �إىل ن�سف نف�سها بنف�سها ،كذلك فعل امل�رسح �إذ �سطا على الرواية و�أ�ضحى
ي�ضمن يف �أقوال ال�شخ�صيات مقاطع متتد �أو تق�رص من ال�رسد حتى ا�ستحالت بع�ض هذه الأقوال
ّ
�إىل ما ينزل منزلة حكاية ترويها ال�شخ�صية بطريقة خم�صو�صة على نحو ما يطالعنا عند �صمويل
بيكت وروبر بنجي ومرجريت دورا�س وكلود مورياك ،مت�سائ ً
ال عما �إذا مل يكن هذا التطور
امل�شهود للرواية يف االجتاه احلواري واحلواري يف اجتاه الروائي م�رسحه للملحمي ،وتك�سرياً
لوحدة الفعل فيه وانتهاء با�سمه �إىل غاية ما ي�سمح به من انفتاح على حدود غري منظورة .وقد
تكون ال�صورة التي �أقام عليها �سارازاك يف كتابيه «م�ستقبل الدراما» J. p. Sarrazac, L
�ص .avenir du drame, Lausanne, éd l;aire, 1983و«م�سارح الذات م�سارح
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العامل Thértres du moi, théatres du monde. Rouen, Ed. Médianes,
 .1995من جهة نزوعهما �إىل و�صل ما جرت العادة على ف�صله وف�صل ما ات�صل يف حكم
العادة نف�سها انتهاء �إىل بناء معمار متداخل اخلطوط مت�شابك امل�ستويات معرب عن ذاتية يف
�أق�صى مقادير كثافتها ،قد تكون هذه ال�صورة من �آ�رس ال�صور و�أكرثها جت�سيداً لهذه الر�ؤية.
ف�إذا كانت الدراما قائمة على �إف�ساح املجال القويل لل�شخ�صيات ،وكانت امللحمة قائمة على
الرتاوح بني �أقوال ال�شخ�صيات وقول الراوي ،ففي هذا النوع الرائي املتطور نزوع �إىل امل�رسحة
بقدر نزوع امل�رسحي احلديث �إىل الت�رسيد.
(23) A. Rabaté, Poétiques de la voix, Paris, Corti, 1999, p. 0. 42
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( )24على النقي�ض مما يتبناه برونيتري (بح�سب ما تفيد به �شيفر يف كتابها J. M. Scheffer, Qu
�ص�est-ce quص )un genre littéraire, Paris, Seuil, 1989, p. 23من �أن
الرواية يف تقديره تتطور يف اجتاه اكتمال م�رشوعها الأيديولوجي �أي القاعدة احلا�ضنة منظومة
املعتقدات والقيم احلاملة �أفق نقائها �أو ما ي�سمه بـ  .caractére essentieويقا�س مقدار
االكتمال باملرحلة التي بلغها هذا امل�رشوع بالنظر �إىل �أن الأنواع الأدبية ،وهو يف ذلك يجاري
نظرية دارون الن�شوئية القائمة على اعتبار �أن الكائنات احلية تن�ش�أ وتعي�ش وتتفاعل مع عوامل
احلياة وتتطور يف اجتاه بلوغ غاية مراحل اكتمالها .وهذا النوع من تطور الرواية يف اجتاه
مواط�أة جن�س �آخر هو اجلن�س امل�رسحي قد يكون يف منظوره غري متوقع وال منتظم فيما ي�صنفه
يف خانة التطور الداخلي الطبيعي النازع باجلن�س �إىل االكتمال ،وبالن�سبة �إىل الرواية� ،إىل النوع
امللحمي ،بل قد يكون ذلك عنده هجنة م�ؤذنة بتف�سخ اجلن�س وانهياره متهيداً لنوع �أدبي �آخر.
على �أننا نقف على توجه نقي�ض تبناه �شلوف�سكي وخا�صة تينيانوف� ،إذ يعتربان �أن ما يطر�أ على
الأجنا�س من اختالط ،وما يداخلها من عوامل الت�شوي�ش ال يدالن على انهيار اجلن�س بقدر ما
يدالن على ديناميكية للأجنا�س حمايثة لديناميكية الفعل الإبداعي ومرتكزة على التبادل �أخذاً
وعطا ًء( .نحيل يف هذا ال�صد على مقاليه�La fait littéraire, et, l :صévolution
�littérair: trad. C. Depretto-Genty, Lausanee, Lصage d homme,
 .)1991والر�أي عند ميخائيل باختني �أن الرواية ،من جهة �أنها نوع يف تطور مت�صل و�أنها
ال تكف عن جتديد و�سائل �إبداعها وطرق ر�ؤيتها �إىل العامل ،ومن جهة �أنها �أقل �أنواع الأدب
ا�ستجابة لل�ضغوط ال�شكلية و�أكرث حترراً منها ،م�ؤهلة �أكرث من غريها للت�أثري يف �أنواع الأدب
الأخرى ،ومنها بوجه خا�ص امل�رسح وتطويرها يف اجتاه �إك�سابها مزيداً من امل�سحة الروائية.
ويف هذا ال�صدد يقول�« :إن تطوير الأدب يف اجتاه �إ�سباغ مزيد من امل�سحة الروائية علي ه ro m
 anisationال ي�ستوجب تفويت �أنواع الأدب الأخرى يف خ�صو�صياتها وا�ستقطاب نوع
�آخر لي�س منها ب�سبب من �أن الرواية ال ت�ستجيب لأي منوذج م�سبق .فمن حيث نوعها ذاته
هي غري منوذجية ،بل هي من نوع يف غاية املرونة ،نوع اليفت أ� يبحث عن منوذجه ويراجع
نف�سه ويعيد النظر يف �أ�شكاله املكت�سبة واملجزية ( .)...ودوره حترير الأنواع الأخرى من كل
ما ي�شدها �إىل النموذجي واجلامد ويحولها يف اجتاه �أ�سلبة �أ�شكال عقيمة» récit épiue et
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 roman, in, Esthétiue et th7worie du roman, trad. D. Olivier, Ga .limard, 1978, p. 742ولئن بدا �إ�سباغ الطابع الروائي على امل�رسح واقع ًا فار�ض ًا نف�سه
معاين ًا يف كثري من �إنتاجه احلديث ،فحظ الت�أثري يف اجتاه معاك�س لي�س �أقل ح�ضوراً وانت�شاراً.

* * *
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«املق�صدية» بني نظرية املعرفة
و�آفاق اللغة والأدب
�سلطان الزغول

تقديـــم:

العربي� ،سواء يف القدمي �أو احلديث،
الن�ص الأدبي
�إنّ �أغلب من قر�أ ّ
ّ
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ّ
تتحكم املق�صدية ّ
بكل فعل لغوي ،فهي حتدد �شكله وتعطيه معناه .ومل
يخل � ّأي تناول لهذا الفعل من التطرق �إليها� ،سواء كان تناوال نافيا جلدواها يف
الدر�س اللغوي� ،أو معليا من �ش�أنها ودورها فيه .وتتطرق هذه الورقة ملفهوم
تعرج على دور الفل�سفة الغربية يف التنظري لهذا املفهوم،
املق�صدية ،قبل �أن ّ
تو�ضح �آراء علماء اللغة يف الداللة
وجعله �أ�سا�سا من �أ�س�س نظرية املعرفة .ثم ّ
املق�صديةّ ،
مركزة على نظريتي غراي�س و�سورل اللتني جعلتا الذات منطلقا خللق
عملية التوا�صل .بعد ذلك مت�ضي �إىل اخلطاب الأدبي بو�صفه عمال لغويا غري
مبا�رش ،يحر�ص على ق�صدية اللغة الأدبية ،ويقوم على توليد وحتويل ال�صياغات
اللغوية املتعارف عليها ،ويكت�سب من �شكل هذا التحويل جوهره وي�ضمن
خلوده .ثم تنتهي �إىل �أطروحة املقا�صد والت�أويل التي ّ
ت�شكل رافعة ال غنى عنها
الن�ص الأدبي ،و�إن رف�ضها �أ�صحاب نظرية القراءة املنغلقة التي ال
يف قراءة ّ
الن�ص املتناول.
تعرتف مبا هو خارج ّ
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«املقصدية» بني نظرية املعرفة وآفاق اللغة واألدب
لكن
عرج على ال�سياق� ،أو � ّأول خطاب امل�ؤلف ّ
مدعيا �أنه �أراد كذا وكذاّ .
قد ّ
املنهجي الواعي للمق�صدية نظرية معرفية وطرحا يف اللغة والت�أويل
التناول
ّ
النقدي ،والذي ن�ضج يف الغربّ ،
ظل قا�رصا يف �أدبنا العربي .لكنني يف هذا
املقام �أثني على جهود حممد مفتاح دار�سا واعيا ا�ستطاع �أن ي�سهم يف النظرية،
ويقدم لها بع�ض الإ�ضافات.
ّ

مفهوم املق�صدية:
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نحو ُت نحوه( .)1وقد
الق�صد يف اللغة �إتيان ال�شيء،
وق�صد ُت َ
ْ
ق�صدهْ :
�سادت نظرية الق�صد يف فكر فال�سفة الع�صور الو�سطى الأوربيني ،وكان الق�صد
عندهم هو فعل العقل لإدراك املو�ضوع� ،أما املق�صدية فهي خا�صية ال�شعور
طور هو�رسل هذه النظرية
يف �إ�شارته �إىل املو�ضوع� ،أو يف طريقه لإدراكه .ثم ّ
حتى �أ�صبحت �أ�سا�سا معرفيا لفل�سفته الظاهرية .ويقوم مفهوم املق�صدية عنده
على �أنّ ّ
كل فعل من �أفعال ال�شعور الب�رشي هو فعل ق�صدي� .أي �أنّ ال�شعور
ح�سيا ،ويق�صده لذاتهّ ،
دركه اخلا�ص،
فكل فعل �شعوري لديه ُم َ
يق�صد املُدرك ّ
وهو ال يف�صح عن نف�سه �إال حينما يق�صد �شيئا حم�سو�سا ،وهو فعل ي�ستخل�ص
حمدد املعنى ميكن �أن ُيدعى املقا�صد،
ويتم التعبري عنه بكالم ّ
معناه من الواقعّ ،
�أو الغايات(.)2

املق�صدية ونظرية املعرفة:
�إنّ اللغة «�شكل من �أ�شكال الوجودّ .
وكل معرفة بهذا الوجود �إمنا
ت�ؤدي �إىل �إعادة فهمنا للغة نف�سها� ...أن يكون الإن�سان موجودا معناه �أن ينطق
ويدل ويرمز ،كما ّ
ّ
ّ
وي�ستدل ويربهن ،بل معناه �أ ّنه ال
يفكر ويت�أمل،
ويتك ّلم،
ميكن �أن ّ
يفكر ويت� ّأمل �إال عرب اللغة»(.)3
تعبرّ املق�صدية الظاهرة عند هو�رسل عن خ�صو�صية الوعي باللغة،
وجعلها �ش�أنا من �ش�ؤون هذا الوعي .وهي �أدخل يف الداللة على حال الأنا
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عند اليقظة بو�صفها حاال منوذجية لو�صف حياة الوعي ،كما �أنها �أقرب للداللة
على ما بني الذات املتحدثة واللغة من قرب وتدان .فالأمر ال يتع ّلق بالكلمات

حد ذاتها ،بل بكونها غر�ضا للنظر ،حيث يكون �إجناز الفعل �آية على
يف ّ
ح�ضور الأنا قرب املو�ضوع الذي هو مو�ضوع مق�صدي .ف�إجناز الأفعال على
نحو خم�صو�ص ّ
يدل على �أنّ ما اتّ�صل بالوعي منها هو غر�ض جتب ن�سبته �إىل

املقومة للمعاين ح�سب
املقومة للألفاظ ،والأفعال ّ
الأنا .وينبغي توحيد الأفعال ّ

نظام الإحالة على املقا�صد� ،أي �أن ت ّتجه الأنا �إىل املحتويات املق�صدية بو�صفها
القاعدة الق�صوى ّ
لكل �إجناز عرب اللغة(.)4

وي�ؤكد هو�رسل �أنّ العبارة مناط املعنى والداللة ،ولذلك ينبغي �ضبط
كل كلمة ّ
مداها على نحو تكون فيه ّ
وكل ت�أليف بني كلمات �ضمن وحدة قول

ذات داللة .فوحدة القول تنا�سبها وحدة الداللة� ،أما املفا�صل اللغوية و�أ�شكال
القول فتنا�سبها مفا�صل الداللة وت�شكيالتها .وينجز املتك ّلم بنحو م�سرت�سل

جاءت فل�سفة هو�رسل الظاهرية ر ّدا على تراث الغرب الفل�سفي الذي

يعلي من �ش�أن الأنا ،فالفل�سفة الأوروبية الكال�سيكية ترى �أنّ ال�شعور الإن�ساين
هو بالدرجة الأ�سا�س �إدراك للذات �أو لأفكارها حول الواقع اخلارجي� ،أي
موجه النطباعات ومفاهيم حتدث يف م�ساحة الذات املغلقة،
�أ ّنه �شعور مغلق ّ
وي�صل �إىل الأ�شياء اخلارجية عن طريق التفكري الداخلي الذي يح�صل ما بني

املفاهيم واالنطباعات .و�إذا كان ديكارت قد قرن الوجود بتفكري الأنا ف�إنّ

هو�رسل هدف �إىل جعل ال�شعور قا�صدا للأ�شياء اخلارجية ،و�إلغاء التق�سيم
التقليدي ما بني الواقع اخلارجي وال�شعور الذاتي ،بل حمو ما يدعى بالذاتية،

فهو يرى �أنّ �شعور الإن�سان يق�صد الأ�شياء �أبدا(.)6
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يتحدث ،تتطابق مع الكلمات وحتييها ،ونتيجة لهذا الإحياء
داللة باطنية حني
ّ
ّ
حتل الداللة بالكلمات والأقوال وترقى بفعل هذا احللول �إىل رتبة املعنى(.)5
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املق�صدية يف التوا�صل اللغوي:
بينية :العالقة الداللية ،وهي
ميكن �أن ينق�سم التوا�صل �إىل ثالث عالقات ّ
عالقة العالمات بالأ�شياء ،والعالقة التداولية ،وهي عالقة العالمات باملتخاطبني
�أو امل� ّؤولني ،والعالقة الإعرابية ،وهي العالقة القائمة بني العالمات نف�سها.
والتداولية –يف تعريف موري�س -ق�سم من الدالئلية ُيعنى بال�صلة القائمة بني
العالمات وم�ستعمليها� .أما كرناب ف� ّأكد �أنّ � ّأي ل�سانيات هي بال�رضورة تداولية
ما دامت حتيل على املتكلم ،وحتى على مفهوم القاعدة ،مبا �أنّ ّ
كل قاعدة
يوجدها اال�ستعمال(� .)7أما مدر�سة بالو �ألتو فرتى �أنّ هناك م�ستويني للمعنى يف
ُ
الر�سالة التي تعبرّ عن التوا�صل الب�رشي :املحتوى� ،أي املعنى احلريف ،والعالقة،
أهم من م�ستوى املحتوى( .)8وبذلك
وهي الداللة التداولية .وم�ستوى العالقة � ّ
تفرق بني املعاين اللغوية املجردة التي ت�صنعها عالقات الكلمات ،والداللة
فهي ّ
املق�صدية التي ي�صنعها املتخاطبون ،ثم تعطي الأهمية ملق�صدية املتكلم.
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مو�ضحا �أنّ
ميز غراي�س الداللة املق�صدية عن احلاالت غري املق�صديةّ ،
ّ
ّ
كل حدث� ،سواء �أكان لغو ّيا �أم غري لغوي� ،إما �أن يكون حمتويا على نية الداللة
�أو ال يكون كذلك ،فرتاكم الغمام ّ
يدل على �أنّ ال�سماء قد متطر ،وهو حدث
له داللة لي�س وراءها ق�صد� .أما قولنا لأحد النا�س «اقر�أ»� ،أو «�أغلق الباب»
لكن املر�سل قد يخفي ق�صده كي ي� ّؤول
فهو قول ذو داللة مق�صدية وا�ضحةّ .
امل�ستقبل مق�صدا �ضمنيا لي�س هو مق�صده احلقيقي ،مثل تقطيب اجلبني للإيهام
ب�أ ّنه م�شغول ،واحلال �أنه لي�س كذلك .وتفرت�ض عملية التوا�صل املق�صدية وجود
ومتلق(.)9
طرفني �إن�سانيني :مر�سل
ّ

ّ
تتحكم املق�صدية بالفعل الكالمي بتحديد �شكله وخلق �إمكانية معناه،
ويفرق �سورل بني املق�صد ،وهو ما كان وراءه وعي ،واملق�صدية التي جتمع بني
ّ
الوعي والالوعي .فاملق�صدية تكون وراء حاالت عقلية مثل االعتقاد واخلوف
والتم ّني واحلب والكراهية من جهة ،ومن جهة �أخرى وراء �أحداث توجهها
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نحو الأ�شياء واحلاالت الواقعية .وقد انتبه �سورل �إىل �أنّ هناك حاالت عقلية
�أخرى كالغ�ضب واالكتئاب ،لي�س وراءها مق�صدية ،لأنّ الرغبات واملعتقدات
يجب �أن تكون حول �شيء ما ،بينما ال يكون الغ�ضب �أو االكتئاب دائما حول
�شيء معني( .)10وي� ّؤكد �سورل �أنّ املوا�ضعات االجتماعية والقواعد و�سياقات
املنطوق ت�ؤدي دورا �أ�سا�سيا يف حتديد الفعل الكالمي ،فلي�س املعنى ح�صيلة
للمق�صدية الفردية ح�سب ،و�إمنا نتيجة للممار�سات االجتماعية �أي�ضا .فالقدرة
على فعل الكالم تتحقّق يف عقل املرء� ،أما �إجناز هذا الفعل فهو تعبري عن
املق�صديةّ ،
وكل من القدرة والإجناز ممار�سة اجتماعية(.)11

يتحدد
خ�صائ�ص لتلفّظ املتك ّلم بها»( .)12لك ّنه ي� ّؤكد �أنّ معنى اجلملة يجب �أن ّ
عن طريق معاين الكلمات وترتيبها وفقا لقواعد اللغة ،و�إذا كان ما يعنيه
بد من مراعاة ا�صطالحات
املتكلم بنطق اجلملة �أمر يتع ّلق مبقا�صده ،ف�إ ّنه ال ّ
اللغة ،وقواعد ا�ستعمال اجلمل( .)13وتبقى الفكرة املحورية يف فهم املعنى عند
�سورل هي املعنى لدى املتك ّلم ،يقول يف ذلك�« :إنّ معنى اجلملة هو ب�صورة
ولكن اجلمل �أدوات للكالم .وهكذا
تامة م�س�ألة تتع ّلق با�صطالحات اللغة.
ّ
تقيد املعنى لدى املتكلم ،ف�إن املعنى لدى املتكلم ال يزال
حتى و�إن كانت اللغة ّ
هو ال�صورة الأ�سا�سية للمعنى اللغوي ،وال�سبب يف ذلك �أنّ املعنى اللغوي
للجمل يعمل ّ
ليمكن املتك ّلمني باللغة من ا�ستعمال اجلمل لتعني �شيئا ما يف
املنطوقات»(.)14
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منيز بعناية بني
يقول �سورل يف كتابه «املعنى والعبارة»« :ينبغي �أن ّ
املعنى احلريف للجملة ،وما تعنيه اجلملة عند املتكلم عندما ينطق بها لإجناز
لغوي ،لأنّ معنى التلفّظ خمتلف عن املعنى احلريف للجملة .ويف ما
عمل
ّ
يخ�ص الكالم ف�إنّ املعنى احلريف للجملة ح�شو ،لأنّ �أ�صناف املعنى الأخرى
ّ
ّ
مية ،واال�ستعارية ،وغري املبا�رشة) لي�ست خ�صائ�ص للجمل البتة ،ولكنها
(التهك ّ

تتخذ نظريتا غراي�س و�سورل الذات منطلقا خللق عملية التوا�صل .و�إذا
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كان غراي�س يح�رص مقا�صد املتكلم بت�أثريه يف املتلقي بناء على ميثاق بينهما،
و�سع النظرية لت�شمل كثريا من الظواهر الإن�سانية واللغوية(.)15
ف�إنّ �سورل ّ
كما �أنّ الإ�شارة �إىل املتك ّلمني ومقا�صدهم ذات �أهمية بالغة يف فهم اللغة عند
�سرتاو�سون الذي يقول� :إننا ال نفهم اللغة �إال �إذا فهمنا الكالم ،وال ن�ستطيع �أن
نفهم الكالم �إال �إذا عرفنا هدف االتّ�صال( .)16وي� ّؤكد حممد مفتاح �أنّ العملية
الكالمية تعك�س مواقف الذات و�أفعالها وحاالتها العقلية ،ومت ّثل يف الوقت
()17
ينبه �إىل �أهمية املجتمع
نف�سه العالقات الإن�سانية املتفاعلة  .وهو بذلك ّ
الذي يخلق التعابري اللغوية ويعطيها معناها.

مق�صدية اخلطاب الأدبي:
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اخلطاب الأدبي هو توليد وحتويل للقوالب اللغوية يف زمان وف�ضاء
و�رس حياته وتعيينه( .)18وي�صف �سورل اخلطاب
معينني،
بكيفية هي جوهره ّ
ّ
ّ
الأدبي بالعمل اللغوي غري املبا�رش ،فهو �رضب من اال�ستعارة الق�صوى ،تتجاوز
داللته داللة الألفاظ ،وترتكز على موا�ضعات م�ضمرة خا�صة ،وعلى عقد
واقع بني الكاتب والقارئ( .)19ويف مناق�شته مل�شكلة اال�ستعارة ي� ّؤكد �سورل
�أنّ املعنى احلريف للجملة يقوم بدور حمدود جدا ،ويحاول اكت�شاف املبادئ
التي ت�سمح باالنتقال من هذا املعنى �إىل داللة القول عند املتخاطبني ،فيبينّ �أنّ
اال�ستعارات ال ت�شتغل وفق الت�شابه بال�رضورة ،لأنّ بع�ض اجلمل لي�س لها � ّأي
معنى حريف ،وال تنطبق �إال ا�ستعاريّا(.)20
يقول علي حرب« :لي�ست البالغة �صناعة لغوية �رصفة ،بل هي العلم
باملعاين كما فهمها عبد القاهر اجلرجاين»( .)21ثم ي� ّؤكد �أنّ «الطاقة على الإيحاء
التي ميتلكها املجاز هي التي ّ
تتقوم بها اللغة ال�شعرية والأدبية
ت�شكل الف�سحة التي ّ
ّ
ويت�شكل اخلطاب ال�شعري /الأدبي ح�سب الأحوال النف�سية لقائله
عامة»(.)22
()23
يتحول من حال �إىل حال تبعا ملق�صد ّية
�ضمن بنية نف�سية و�سياق عام  ،وهو ّ
الن�ص له
قائله وحالته النف�سية ،كما �أنّ
ترا�ص الكلمات ومواقعها ون�سجها يف ّ
ّ
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داللة �سيميائية( ،)24فتقدمي بع�ض الألفاظ – مث ً
ال  -يعك�س االهتمام بها بناء
على طبيعة اللغة امل�ستعملة ،ومق�صدية املتكلم(.)25
وينزع ّ
كل �إن�سان –كما ي� ّؤكد بالن�شيه � -إىل االعتقاد �أنّ بناءه /تركيبه
جمرد ت�أويل لهذا الواقع( .)26بل �إنّ ّ
كل
للواقع هو الواقع مطلقا ،واحلال �أ ّنه ّ
خطاب ينعك�س بفعل التلفّظ به ،وبني ال�شفافية والكثافة يقول اخلطاب عن
ي�رصح بهّ .
فكل خطاب ي�ستدعي جزئيا خطابات �أخرى
نف�سه �شيئا غري ما ّ
يوا�صلها ويو ّلدها� ،سواء �أدرك ذلك امل�شرتكون فيه �أو مل يدركوه� ،ضمن ن�سق
تن�شد فيه العنا�رص بع�ضها �إىل بع�ض( .)27واخلطاب الأدبي «ال ينقل العامل
دائري ّ
ّ
بحرفيته ،و�إمنا ي�سهم يف �إعادة �صوغ احلياة وت�شكيلها� .إ ّنه ينطوي على توتّر
ّ
()28
وقلق دائمني ،على نفور من امل�ألوف العادي ،وعلى رف�ض للقائم وال�سائد» .
ويتميز هذا اخلطاب با�ستثماره لإمكانيات الرمز والإيقاع ،وحر�صه على
ّ
()29
ق�صدية اللغة الأدبية ،مبعنى االرتباط الطبيعي بني الدال واملدلول .
�إذا كان بع�ض الفال�سفة املعا�رصين يعار�ض فكرة �أنّ اللغة تخ�ضع
للتحكم العقلي �أو الق�صدي من جانب املتكلم ،ويعار�ض النظرية املق�صدية
مدعيا �أ ّنها تنظر �إىل املعنى على �أ ّنه فاعلية حمكومة بالعقل ،ومتنح املتك ّلمني نوعا
ّ
()30
ّ
من
التحكم الفعلي مبعاين كلماتهم  ،ف�إنّ حممد مفتاح ال يجعل املق�صدية
هي العلة الأوىل والأخرية يف �إنتاج اخلطاب وتف�سريه ،فهي عنده طرف ال
يكت�سب معناه �إال مبقابله ،وهو املجتمعية .وي� ّؤكد �أنّ مفهومي املق�صدية
واملجتمعية مفهومان ما وراء نظريني .كما �أ ّنه ي� ّؤكد يف قراءته لواقع الأدب
�رضوري يف متييز بع�ض الأغرا�ض ال�شعرية
العربي �أنّ اللجوء �إىل املق�صدية
ّ
واحلب الإلهي ،و�شعر اخلمرة الدينية
التي تتداخل ،مثل �شعر احلب الب�رشي
ّ
لكن هذا اللجوء ال
والدنيوية ،و�أ�شعار
الت�صوف وبع�ض الأ�شعار الفل�سفيةّ .
ّ
يكفي – يف ر�أيه  -و�إمنا يجب �أن ُيع َّزز باملعجم والرتكيب(.)31
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الن�ص،
وا�ستخداما لها يف التحليل الأدبي ،لك ّنه ينهج نهجا تفاعليا يف قراءة ّ
ي�سخر فيه النظرية املق�صدية �إىل جانب التفكيك وال�سياق التاريخي واملعجمي
ّ
وغري ذلك من الأدوات .يقول مفتاح :املق�صدية «�أ�سا�س ّ
كل عمل وفعل
وتفاعل ،وهي �رشط �رضوري لوجود �أية عملية �سيميوطيقية»( .)32وهو ي� ّؤكد
�أنّ املق�صدية ال تقت�رص على املتكلم ،ولكنها ت�شمل املخاطب �أي�ضا ،ولهذا قد
تتفق املق�صد ّيتان درجات من االتّفاق ،وقد تختلفان درجات من االختالف،
الن�ص،
ما �أدى �إىل طرح �
إ�شكاليتها الفل�سفية واملنهجية ،فهي غالبا ال تظهر يف ّ
ّ
كيفية تناولها
بل ُيفرت�ض �أنها تكمن خلفه .ومهما اختلفت وجهات النظر يف ّ
دينامية وحركة ،بل هي
فهناك �إجماع على وجودها ،لأنها تُك�سب الكالم
ّ
منطلق
الدينامية(.)33
ّ

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

ويلخ�ص مفتاح وجهات النظر املتباينة حول املق�صدية قائال� :إنّ بع�ض
ّ
تفوق املتك ّلم .بينما
الدرا�سات التي اعتنت باملق�صدية قد نظرت من جهة ّ
وت�صورت �أال فرق بني حموري عملية
نظرت درا�سات �أخرى �إىل دور املتلقي،
ّ
لكن درا�سات ثالثة ذهبت �إىل
التخاطب �إال من حيث الأخذ بزمام املبادرةّ .
يكيف خطابه ح�سب رغبات املتلقّي،
جعل املتكلم لعبة يف يد املتلقّي ،فهو ّ
()34
الن�ص القر�آين ي�ضيف مفتاح« :لدينا
وي�صري ناطقا با�سمه  .وبعد مت ّعنه يف ّ
متقم�صة ل�شخ�صية
ن�صو�ص دينية �آمرة �أو ناهية ،ولنا �أخرى حماجة مقنعة ،وثالثة ّ
()35
املتلقي
تعدد
الن�ص القر�آين مع ّ
ومت�رضعة له»  .ولع ّله ي�شري ها هنا �إىل تطابق ّ
ّ
تفوق
وجهات النظر حول املق�صدية ،فالن�صو�ص الآمرة �أو الناهية ت�أتي من جهة ّ
املتكلم� ،أما تلك املحاجة املقنعة فرتاعي حموري عملية التخاطب ،بينما تنظر
وت�رضع املتك ّلم
تفوق املتلقّي
الن�صو�ص
ّ
املتقم�صة ل�شخ�صية املتلقي من جهة ّ
ّ
له.
الن�ص القر�آين هذا االنفتاح قد ّنبه بع�ض علماء التف�سري
رمبا كان انفتاح ّ
�إىل ت�أ�سي�س علم دعاه مقا�صد ال�رشيعة ،وهو علم ّ
يركز على دور الق�صد يف
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الن�ص ،وتنا�سق خطابه ،ويلج�أ �إىل
اجتاهات الت�رشيع ،وي�أخذ يف احل�سبان �سياق ّ
الن�ص
امل�شكل بغريه من الن�صو�ص(.)36
ِ
تف�سري ّ
ال تتحكم املق�صدية وحدها يف �إنتاج اخلطاب بر�أي مفتاح ،و�إذا كان
يتم املق�صدية مبفهوم
مقتنعا بدور الذات املتكلمة يف �إيجاد هذا اخلطاب ،ف�إنه ّ
�آخر هو التفاعل ،الذي يعني عنده عالقة املر�سل مبتلقّيه� ،سواء كان املتلقي
فردا �أو جماعة ،موجودا بالفعل �أو بالقوة .وهي عالقة ت�سلب من املتكلم
يكيف هذا اخلطاب على قدر عقل
ال�سلطة املطلقة على �إ�صدار خطابه ،وجتعله ِّ
متلقّيه ،و�ضمن قواعد �ضمنية �أو معلنة حتكم عالقتهما ،فينال ر�ضاه وي�ستميله،
ويح�صل التفاعل نتيجة �إطالق اخلطاب(.)37

 -مق�صدية املنتج واملتلقي احلا�رضين اللذين بينهما ميثاق.

 مق�صدية املنتج امل�ضمرة التي يحاول املتلقي املعا�رص له ا�ستك�شافها بناء علىون�صية ،ويكون ت�أويل املتلقي نتيجة ملق�صديته.
قرائن خارجية ّ
 مق�صدية املنتج املعلنة التي يحاول املتلقي غري املعا�رص له �أن يفهمهاويت� ّأولها.

 مق�صدية املنتج امل�ضمرة التي ي�سعى املتلقي غري املعا�رص له �أن ي�ستخرجت�أويلها(.)38
يو�ضحها قول �إمربتو
الن�ص التي ّ
ي�ضاف �إىل مق�صدية امل�ؤلف مق�صدية ّ
املجردة التي تنتظم من خاللها اللغة يف �شكل ن�صو�ص،
الدينامية
�إيكو�« :إنّ
ّ
ّ
متتلك قوانينها اخلا�صة ،وتنتج معنى م�ستقال عن �إرادة من يتلفّظ به»(ّ .)39
ولعل
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يفرع مفتاح مفهوم املق�صدية �إىل �أربعة �أنواع قائال :املق�صدية هي
ثم ّ
يحرك املن ِتج من معتقدات وظنون و�أوهام لإجناز كالمه ،ومبا �أنّ �صنع
ما ّ
القرار اللغوي ي�شارك فيه قطبان �أ�سا�سيان ،هما املنتج واملتلقي يف زمان ومكان
معينني ،ف�إ ّنه يتعينّ تق�سيمها �إىل:
ّ
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الن�ص الأدبي دون �أن يق�صد م�ؤلّفه ذلك ،ومن هنا جاء
الالوعي اجلمعي ينفذ �إىل ّ
حمددات اقت�صادية واجتماعية
قول مفتاح �إنّ امل�ؤلف يعي�ش يف �سياق عام ذي ّ
و�سيا�سية وثقافية ،ويف �سياق خا�ص به ومبخاطبه ،وبهذا تنفتح �إمكانات ت�أويل
مقا�صد امل�ؤلف تبعا لإمكانات املتلقي الذي قد ي�ضيء مكبوتات من خالل
ن�صية تك�شف عن مقا�صد للم�ؤلف ال يعلم هو عنها(.)40
م�ؤ�رشات ّ
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ومن الإ�شارات الدالة التي يعتمد فيها مفتاح على الرتاث العربي يف
اال�ستنتاج قوله :توجد خ�صائ�ص بنيوية وظيفية جتعلنا ندعو كتابة ما بالكتابة
ال�صوفية ،وهذه اخل�صائ�ص الأركان التي ميكن �أن تنطبق على كل كتابة هي:
الغر�ض املتحدث عنه ،واملعجم التقني ،وكيفية ا�ستعماله ،واملق�صدية .وهي
تكون وحدة غري قابلة للتجزئة ،ف�إذا تناول م�ؤلف بع�ض الأغرا�ض
جميعها ّ
ال�صوفية دون �أن ي�ستعمل املعجم ال�صويف يف �سياق يالئمه ،فكتابته لي�ست
�صوفية ،كما �أنّ كتابة تهدف �إىل بع�ض مقا�صد الكتابة ال�صوفية دون �أن ت�ستعمل
لغتها �أو تطرق �أغرا�ضها لي�ست كتابة �صوفية� ،أما �إذا تناول م�ؤلف الأغرا�ض
ال�صوفية وا�ستعمل القامو�س ال�صو ّ
الت�صوف فكتابته
يف ومل يق�صد ما يهدف �إليه
ّ
()41
لي�ست �صوفية ،كما جند يف بع�ض م�ؤلفات احلب .
الن�ص ي�صاغ بكيفية معينة،
�إذا كانت مقا�صد امل�ؤلف هي التي جتعل ّ
ويتبنى ا�سرتاتيجية خا�صة( ،)42ف�إنّ حممد مفتاح يخل�ص �إىل القول �إنّ «ر�صد
املق�صدية ،وح�ساب دور املخاطب ،وتوطينهما �ضمن زمان ومكان معينني
عمليات �رضورية ينبغي �أن ت�سبق ّ
كل عملية فهم وت�أويل»(.)43
ولتو�ضيح
ن�صا البن طفيل( ،)44بادئا بتحديد
ا�سرتاتيجيته يقر أ� مفتاح ّ
ّ
يحر�ضهم على اجلهاد
�أطراف اخلطاب ،فابن طفيل يخاطب العرب يف �إفريقية ّ
املوحدين ،وهو يخاطبهم �شعرا ،ال عرب �أ�سلوبه الذي ا�ستخدمه يف كتابة
مع
ّ
«حي بن يقظان» مثال ،لأنّ لكل خطاب بنيته ووظيفته و�أمناطا من املتلقني له.
املوحدي ،وتنفذ �إىل
عما يختلج يف ذهن اخلليفة
ّ
وهو قد �صاغ ق�صيدة تعبرّ ّ
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عواطف العرب .ويتابع مفتاح� :إنّ جتاهل مقا�صد امل�ؤلف الوا�ضحة يف هذه
تعمقنا يف ال�سياق العام واخلا�ص الذي
الق�صيدة يبعد التحليل عن مبتغاه ،وك ّلما ّ
قيلت فيه الق�صيدة نكون قد خطونا خطوة �سليمة �إىل الفهم ال�صحيح ،و�إدراك
الوقائع التاريخية� ،أي طريقة تلقي الن�ص يف ذلك ال�سياق .ثم يتجاوز مقا�صد
الن�ص مهتما باملوا�ضعات الفنية التي �صيغ بها ،م� ّؤكدا �أنّ
امل�ؤلف �إىل مقا�صد ّ
املفردات التي ّ
يوظفها ال�شاعر القدمي ذات داللتني على الأقل :داللة يق�صدها
دينامية التوليد اللغوي .وحتى ال
ال�شاعر ،و�أخرى قد تتجاوزه لأنها تتولّد من
ّ
يقع القارئ املعا�رص يف �سوء الفهم� ،أو يف الفهم القا�رص ال منا�ص له من حفر
يف طبقات املفردة يراعي العالئق بني املعاين بامل�شابهة �أو املخالفة ،وهذا احلفر
الن�ص التي هي �أخ�صب و�أعمق
هو الو�سيلة لإدراك مقا�صد امل�ؤلف ومقا�صد ّ
من مقا�صد �صاحبه .لك ّنه ي�ستدرك قائ ً
الن�ص ومقا�صد �صاحبه
ال� :إنّ مقا�صد ّ
بد له من مراعاة ال�سريورة التاريخية واملرجعية
تتحدد مبقا�صد امل�ؤول ،الذي ال ّ
ّ
الواقعية.
�أجمعت الت�أويلية الفل�سفية وبع�ض فال�سفة اللغة والتداوليون على �أنه ال
غنى للم�ؤول عن مفهوم الق�صد والق�صدية لإدراك معنى الن�ص ،وت�أويله ت�أويال
مالئما ومن�سجما .وقد راعى بع�ض الدار�سني ا�ستعمال الن�صو�ص املوازية
الن�ص( .)45فها هو هو�رسل يف تناوله للإ�شكالية
للم�ؤلف نف�سه رفعا لإبهام ّ
الت�أويلية ينقل مفهوم التحليل �إىل �سياق ي�صبح فيه مو�ضوع التحليل الق�صدي
هو ك�شف املمكنات الثاوية يف الوعي ،ك�شف غر�ضه ال�رشح والتبيني والإي�ضاح
لكل ما هو مق�صود من جهة الوعي( .)46ومبطابقة ق�صدية الوعي للتحليل
الق�صدي مطابقة �صناعية ومنهجية �صارمة جعل هو�رسل فل�سفته الظاهرية
فل�سفة املعنى� ،أو فل�سفة ت�أويل املعنى من جهة التحام الفكر بنف�سه .وعندما
ت�صبح الق�صدية معنى املعنى �أو لغة اللغة عند هو�رسل ف�إنه يعيد تربية الب�رص على
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الإب�صار بنف�سه( .)47وبعطف البنية الق�صدية –�أي جوهر حركة الفكر يف
فل�سفة هو�رسل -على �أ�سا�سها� ،أي على ذات الفكر ،بو�صف هذه البنية قطب
يتمت ويرتفع م�ستوى الكفاءة الت�أويلية ،كما يبينّ جان غروندان(.)48
�أفعال ،نّ
الن�ص بو�صفه جت ّليا للحظة �إبداعية �إىل حياة امل�ؤلف الباطنية ،مثلما
ينتمي ّ
ينتمي �إىل نوعه الأدبي ،وال يحدث الفهم التا ّم �إال �ضمن هذا ّ
الكل املو�ضوعي
ن�ص ما ال نحاول �أن ننتقل �إىل داخل عقل
والذاتي .وعندما نحاول فهم ّ
()49
الن�ص
كون فيه امل�ؤلف �أفكاره  .وال يظهر ّ
امل�ؤلف ،بل �إىل املنظور الذي ّ
كيفيات متعددة وراءها مق�صدية املر�سل ،ومراعاة
يف �شاكلة واحدة ،و�إمنا يف ّ
الن�ص.
الن�ص ،وجن�س هذا ّ
يروج فيها ّ
مق�صدية املخاطب ،والظروف التي ّ
وهذه اخللفيات نف�سها ت�ؤدي �إىل اختالف ا�سرتاتيجية الت�أويل(.)50
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ويرى هر�ش �أنّ معرفة مقا�صد امل�ؤلف هي خطوة �أوىل للو�صول �إىل
ت�أويل مو�ضوعي .وتتج ّلى مقا�صد امل�ؤلف يف قواعد اللغة التي يطلق عليها
ن�ص ما
يفرق بني املعنى والداللة ،فاملعنى الذي مي ّثله ّ
«مبد�أ اال�شرتاك» .وهو ّ
هو ما يعنيه امل�ؤلف با�ستعماله متوالية من الأدلة اخلا�صة� ،أي �أنّ هذه الأدلة مت ّثل
املعنى� .أما الداللة فتعني العالقة بني املعنى وال�شخ�ص �أو املفهوم �أو الو�ضع� ،أو
تخيله .واملعنى – عنده  -ثابت غري متغيرّ  ،لأنّ مقا�صد امل�ؤلف
�أي �شيء ميكن ّ
التي �صدر عنها هذا املعنى قد �أعطيت بكيفية نهائية� .أما املتغيرّ فهو الداللة التي
مينحها ّ
كل م�ؤول للن�ص ح�سب مقا�صده .وبذلك ي�صبح املعنى هو مو�ضوع
الفهم والت�أويل� ،أما الداللة فهي مو�ضوع احلكم والنقد .ومهما اختلفت
الت�أويالت ال تتناق�ض لأنها معتمدة على �أر�ض معنوية م�شرتكة قابلة لإعادة
الإنتاج ،هي املقا�صد( .)51وبذلك يقدم هر�ش �أطروحة ق�صدية تبالغ يف تعظيم
دور الوعي والإرادة يف �إنتاج املعنى.
فعدد حمددات الت�أويل ،وجعل مرتكزها وعمدتها املقا�صد
�أما يوهل ّ
املميز املالئم ،ف�إذا ما
الواعية والالواعية ،ومقا�صد امل�ؤلف عنده هي العرف ّ
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لن�ص معني فهي �صحيحة� ،أما �إذا ما
ُح ّددت منطقيا ت�أويالت ممكنة ل�سانيا ّ
ترجح
احتملت بع�ض الكلمات يف الن�ص �أكرث من معنى ف�إنّ مقا�صد امل�ؤلف ّ
�أحدها(.)52
تتجاوز مقا�صد امل�ؤلف قواعد اللغة و�إلزامات اجلن�س الأدبي ،وهي
�رصح به منها ،كما ميكن �أن يرف�ض� ،إذ قد
�سابقة على ّ
الن�ص ،وميكن �أخذ ما ّ
يكون هدف امل�ؤلف هو التعمية وتوجيه امل�ؤول يف طريق غري �سليم .فاملقا�صد
امل�رصح به منها
الواعية وحدها غري كافية ،وميكن �أن تكون م�ض ّللة� .أما غري
ّ
لكن اال�ستغناء عن املقا�صد ب�شقّيها نكو�ص
فيجب االجتهاد يف الك�شف عنهّ .
�إىل بنيوية منغلقةّ .
تتو�سط مت�ضادين هما :الت�أويالت الالمتناهية
ولعل املق�صدية ّ
التي تتناق�ض �أحيانا ،والت�أويل احلريف الوحيد .فهي تنطلق من ثبات املعنى
لثبات مقا�صد امل�ؤلف ،ومن تغيرّ ات الت�أويل اخلا�ضع لإلزامات ع�رص امل�ؤلف
وال�سياق الذي يعي�ش فيه(.)53

ولكن هل ميكن �ضبط املقا�صد يف الن�ص الأدبي حقا؟ رغم ثبات
اجلوهر وح�رص املو�ضوعات التي ميكن �أن تالم�سها الن�صو�ص الأدبية� ،إال �أنّ
هذا الثبات خادع مراوغ ،وذلك احل�رص وهم ،فمحاورة � ّأي مو�ضوع من
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الن�ص ثابت غري متغيرّ  ،فمدار �أكرث
ّ
تدعي �أطروحة املقا�صد �أنّ معنى ّ
الن�صو�ص الأدبية هو احلياة واملوت واجلن�س والغيب� ،أو عالئق الب�رش مع
بع�ضهم� ،أو عالئقهم مع الطبيعة والكون .وبذلك ت�صري الن�صو�ص الأدبية ك ّلها
م�شرتكة يف ثوابت �أو نوى من املعاين ال تعدوها ،و�إمنا يختلف امل�ؤلفون يف
ت�أويلهم لها ،على �أ�سا�س �أنّ ّ
الن�ص الأدبي ذا
كل م�ؤلف هو م�ؤول .وبهذا ي�صبح ّ
معنى وحيد م�ستمد من �شيء حم�صور ،ورغم ذلك ال يحاط مبعانيه ،فهو ثابت
من حيث اجلوهر متغيرّ من حيث الت�أويل� ،إنه مطلق ون�سبي يف الوقت نف�سه.
الن�ص الأدبي والأفعال
تتم املطابقة بني ّ
وبافرتا�ض ثبات املعنى لثبات املقا�صد ّ
الكالمية التي ال ت�صدر �إال عن وعي و�سبق �إ�رصار ،وهي حم�صورة العدد(.)54
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املوا�ضيع العامة التي ميكن ح�رصها ميكن �أن تقدم عرب الأدب تعددا ال نهاية له،
وحيزا وا�سعا للبناء اجلمايل،
وتباينا يف زوايا النظر وطرق الدخول واخلروجّ ،
وعبورا بني املو�ضوعات باال�ستناد �إىل �أحدها� .أي �أنها تقدم مقا�صد ال ميكن
ح�رصها عرب ّ
كل مو�ضوع من املو�ضوعات العامة امل�شار �إليها.
يحدد املعنى هو
تذهب الأطروحة امل�ضادة للمق�صدية �إىل �أنّ ما
ّ
اخل�صائ�ص اللغوية امل�شرتكة بني فئة من النا�س� ،إذ من خالل معرفتنا املعجمية
البينات
والرتكيبية والداللية ُي�ضبط معنى
ّ
الن�ص يف ا�ستقالل وا�ستغناء عن ّ
لكن �أ�صحاب نظرية
اخلارجية
ّ
امل�ستمدة من املوا�ضعات العمومية لال�ستعمالّ .
املقا�صد الرتكيبية يعتمدون على املادة اللغوية يف الفهم والت�أويل ،ومع ذلك
الن�ص ومواقفه
يرون �أنها غري كافية ،وال ّ
بد من معرفة معتقدات �صاحب ّ
و�آرائه ،بل �إنّ هذه املعتقدات واملواقف والآراء هي التي تكون وراء ا�ستعماله
للغة بتداعياتها و�إيحاءاتها .فاملق�صد يرجح معنى على �آخر ،كما �أنّ اال�ستناد �إىل
الن�ص �أمر �رضوري ملا يحتويه من ان�سجام وتعقيد(.)55
ّ
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الن�ص الأدبي وجن�سه م�ساعدا يف ان�ضباط م�سار
رمبا كان حتديد هوية ّ
الت�أويل ،ولعل اختيار الكاتب اجلن�س الأدبي الذي يبدع فيه يع�ضد وجود
املقا�صد التي تدفع امل�ؤلف �إىل اختيار جن�س تعبريي دون �آخر .فحيثما نلتم�س
االن�سجام وال�سياق وطرق البناء اللغوية ف�إننا نلتم�س مقا�صد امل�ؤلف .وتتدخل
مقا�صد امل�ؤلف يف انتقاء عنا�رص من ال�سياق العام تنظر �إليها نظرة خا�صة.
وتدخل يف هذا ال�سياق الأعراف االجتماعية والثقافية ،وال�رشوط التداولية،
والأ�س�س البيولوجية املتفاعلة للعالقة الوثيقة بني اللغة والثقافة والبيئات
االجتماعيةّ .
تلق معينة ،و�ضبط
فكل ن�ص �أدبي ُينتج �ضمن ّ
حمددات و�أطر ّ
الزمان واملكان والأ�شخا�ص وجن�س اخلطاب عنا�رص �رضورية للت�أويل العادل
املن�سجم العقالين ،لأنها ت� ّؤطره ّ
وجتذره يف �أ�س�سه املادية(.)56
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الن�ص
جمددا ال معنى له �سوى �أ ّنه جتديد الفهم نف�سه»( ،)57ف�إنّ
وت� ّأول املعنى ّ
ّ
تعدد القراءات ،لكن ما ال يقبله هو الت�أويالت غري املتنا�سبة
الأدبي ميكن �أن يقبل ّ
منطقيا ،لأنها ّ
أهم دعامتني يقوم عليهما مفهوم الن�ص ،وهما :االن�سجام
حتطم � ّ
والتعقيد املنظم(.)58

كلمة �أخرية:
ثم �أو�ضح هذا
حاولت يف هذه الورقة �أن � ّ
أحدد مفهوم املق�صديةّ ،
املفهوم يف فل�سفة هو�رسل ،بو�صفه جزءا من نظر ّيته املعرفية التي تلقف منها
فال�سفة اللغة هذا املفهوم .بعد ذلك انطلقت �إىل �إ�سهامات فال�سفة اللغة يف
تطبيق مفهوم املق�صدية على الفعل الكالمي ،ونظرت يف ر�ؤية غراي�س و�سورل
خ�صو�صا ،كونهما قد جعال املق�صدية �أ�سا�س عملية التوا�صل الإن�ساين .وكان
والتطرق �إىل �أطروحة
هذا منطلقا للدخول �إىل مق�صدية اخلطاب الأدبي،
ّ
املقا�صد والت�أويل .وميكن �أن نخل�ص �إىل ما يلي:

 اخلطاب الأدبي عمل لغوي غري مبا�رش ،تتجاوز داللته داللة الألفاظ،ويتميز بحر�صه على ق�صدية اللغة
وترتكز على موا�ضعات م�ضمرة خا�صة.
ّ
الأدبية ،مبعنى االرتباط الطبيعي بني الدال واملدلول.
 ال ميكن �إنكار املق�صدية يف اخلطاب الأدبي ،وهي تنق�سم �إىل مق�صديةالن�ص الذي ينتج معنى
�صاحب اخلطاب ،ومق�صدية املتلقي ،ومق�صدية ّ
م�ستقال عن �إرادة �صاحبه.
 يتنازع �صاحب اخلطاب ،واملتلقي ،وال�سياق االجتماعي والثقايف وال�سيا�سيحمددات و�أطر �إنتاج
الن�ص .والت�أويل املن�سجم العقالين ينظر �إىل ّ
�صياغة ّ
الن�ص.
ّ
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 تتجاوز مقا�صد امل�ؤلف قواعد اللغة و�إلزامات اجلن�س الأدبي ،وهي �سابقةالن�ص .وتنطلق املق�صدية من ثبات املعنى لثبات مقا�صد امل�ؤلف ،ومن
على ّ
تغيرّ ات الت�أويل اخلا�ضع لإلزامات ع�رص امل�ؤلف وال�سياق الذي يعي�ش فيه،
الن�ص دون �إرادة �صاحبه.
يت�رسب �إىل ّ
وما ّ
تعدد القراءات ،لكنه ال يقبل الت�أويالت غري املتنا�سبة
الن�ص الأدبي ّ
 يقبل ّمنطقي ًا.
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املجال النطالق هذا العلم بو�صفه علما من�ضبطا يف ذاته ،و�ضابطا لغريه من العلوم.
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التيارات الفكرية و�إ�شكالية
امل�صطلح النقدي
حممد �سيف الإ�سالم بوفالقة

لي�س من �شك يف �أن التيارات الفكرية قد �شهدت اختالفات جمة،

وتباينات كبرية منذ البدء يف اتخاذ م�ساراتها� ،إذ ُيلفي املت�أمل توجهات ،ور�ؤى

تختلف كل االختالف عن بع�ضها البع�ض،وهذا االختالف م�صدره جملة

م�صطلحاته اخلا�صة به ،والتي تتفق مع توجهاته ،و�أفكاره ،وهي كذلك

تتعدد،وتتنوع ،ومن هنا تربز لنا �أهمية املو�ضوع الذي ن�سعى للإحاطة به يف

ورقتنا هذه ،وذلك من خالل الوقوف مع كتاب الناقد ال�سعودي املتميز الدكتور

�سلطان بن �سعد القحطاين؛�أ�ستاذ الأدب والنقد بجامعة امللك �سعود ،واملو�سوم
بـ« :التيارات الفكرية و�إ�شكالية امل�صطلح النقدي» ،فهو ُيقدم لنا درا�سة وافية

عن ق�ضية �إ�شكالية امل�صطلح النقدي العربي ،واخلطاب العائم يف مواجهة

الثقافات العاملية الأخرى ،حيث �إنه يهدف من خالل هذه الدرا�سة القيمة �إىل
ك�شف احلجب ،وجتلية الغمو�ض عن �إ�شكالية امل�صطلح النقدي املتباين بني

التيارات الفكرية ،وترجع هذه الإ�شكالية بالدرجة الأوىل �إىل االنت�شار الوا�سع

للتيارات العاملية بعد احلرب العاملية الأوىل،فقد انت�رشت تلك التيارات انت�شار
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التيارات الفكرية وإشكالية املصطلح النقدي
النار يف اله�شيم ،وازداد عددها ب�شكل كبري ،وبرزت الثقافة الغربية على �أ�سا�س
�أنها ثقافة القوي«التي ن�رشها من خالل لغته وخمرتعاته ،وبالتايل ا�ستطاع �أن
ُيعممها على العامل،يف وقت �ض ُعف فيه ال�رشق العربي الإ�سالمي ،ومل يكن على
�أر�ضية حتقق له من القوة العلمية ما مُيكنه من التعامل مع تلك التيارات بنف�س
القوة واملنطق�،أو حتى اللغة املعربة عن حاجات املجتمعات»(.)1
وقبل الولوج �إىل �أفكار ور�ؤى الدكتور �سلطان بن �سعد القحطاين،التي
حواها هذا ال�سفر الهام ،نرى �أنه من املفيد �أن ُنلقي ال�ضياء على بع�ض الكلمات
الهامة التي حواها العنوان ،وهي«:الإ�شكالية» ،و«امل�صطلح» ،و«الفكر».
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تن�رصف الإ�شكالية يف �سياق داللتها اللغوية �إىل الق�ضية التي �أوجبت
التبا�س ًا يف الفهم،ويكتنفها الغمو�ض،فهي بحاجة �إىل �رشح،وجتلية وتو�ضيح،
وا�ست�شكل الأمر �أي التب�س�،أو اختلط ،ومل يت�ضح وفق ًا ملا يقت�ضيه املطلوب،
،وال�ش ْك ُل الأمر امللتب�س،وغري
ومنه الأ�شكل �أي �صاحب اللونني املختلطني
َّ
الوا�ضح.
ٌ
إجمال للكلمات
ويكن �أن تحُ دد ماهية امل�صطلح من حيث �إنه �
مُ
والعبارات اال�صطالحية التي تُطلق على علم من العلوم،و تت�صل بفرع من
الفروع املعرفية� ،أو تنتمي �إىل فن من الفنون«�أو الكلمات و العبارات اخلا�صة
بعامل معني يف ب�سطه وعر�ضه لنظرية من النظريات الفنية �أو الأدبية �أو العلمية
ك�أن تقول ُم�صطلحات الغزايل يف الت�صوف كاملُريد والقُطب والإ�رشاق»(.)2
ويذهب الدكتور حممد التوجني �إىل �أن امل�صطلح«هو لفظ مو�ضوعي
اتخذه الباحثون والعلماء لت�أدية معنى معني يو�ضح املق�صود،وامل�صطلح من
م�شكالت الأمم يف كل ع�رص ،وقد ظهرت م�شكلة امل�صطلح العربي منذ
بد�ؤوا بتدوين علوم القر�آن وت�أليف الكتب .ومتخ�ضت امل�شكلة حني �رشعوا
بالنقل والرتجمة .فعمدوا �إىل نب�ش العربية ال�ستخراج م�صطلح ينا�سبهم .و�إن
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وعدوها ُم�صطلح ًا يفي
عجزوا ا�ستخدموا اللفظة الإغريقية �أو الهنديةُّ ...
بالغر�ض»(.)3
و�أما الفكر في�أخذنا الت�أمل يف دالالته �إىل جملة من املعاين الوا�سعة،
فيمكن �أن ُيو�صف ب�أنه ما يقوم به الذهن من ت�أمل يف �شتى الق�ضايا التي
تلفت االنتباه يف هذا الوجود،بالإ�ضافة �إىل الهواج�س التي تُ�ساور املرء،
واال�ستدالالت املعمقة ،وردات الفعل النف�سية واحلركية ،وجميعها ي�صدر
عن الفكر،وهو«ا�ستعداد عقلي وذهن يقظ ُيعني على توارد املعاين،والت�أمل،
واملحاكمة .وهو نظرة عميقة تُو�صل �صاحبها �إىل ر�أي عميق يختلف عن �آراء
الآخرين»(.)41

وللباحث احلق يف ت�سا�ؤله حول �إ�شكالية امل�صطلح� :أهي �إ�شكالية معرفية
�أم �إ�شكالية تراثية؟ ،وهل ظهرت �شخ�صية علمية للم�صطلح مع قيام الدولة
العربية �آنذاك� ،شخ�صية حتدد املالمح اخلا�صة مل�صطلح عربي �إ�سالمي يقوم
ح�ضاري ًا  -يف حقبة معرفية �أعقبت حقبة �سابقة كانت متمثلة يف ح�ضارتنيقدميتني عريقتني هما:ح�ضارة الروم ،وح�ضارة الفر�س؟ يتبع ذلك �أهمية ت�أمل
موقف �أبناء هذا الرتاث املن�سوب �إىل تلك احل�ضارتني القدميتني ،موقفهم من
جد فيها من �سمات ،وذلك كله
الدين واملعتقد اجلديد ،وموقفهم من اللغة وما ّ
واملوار
بطبيعة احلال  -ال ينف�صل عن موقف اخلطاب الديني الدائر واملحتدم ّيف ذلك املجتمع ،واملتمثل يف تعدد الفرق الإ�سالمية من معتزلة وخوارج و�شيعة
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�إننا نتفق مع ر�ؤية الدكتور يو�سف ح�سن نوفل ،التي قدمها عن الكتاب�،إذ
�أنه �أ�شار �إىل �أن اجلدة ال تكمن يف املو�ضوعات التي طرحها الدكتور القحطاين،
بل �إنها تظهر يف ر�ؤاه النافذة والعميقة ،وتتجلى يف تلك النظرة البانورامية
املت�سعة احلدقات يف �إطار الإجابة عن ت�سا�ؤالت علمية حر�ص الباحث على
�أن يتخذ طريقه الوا�ضح للإجابة عنها حول امل�صطلح النقدي يف م�سرية طويلة
عريقة تبد�أ منذ ظهور الإ�سالم حتى اليوم.
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باطنية .بل ما دار حول ذلك كله من �أ�صوات :الزنادقة ،واحل�شا�شني ،واملارقني
على النظام الديني ،ثم ما موقف الو�سطيني و�سط هذا اخل�ضم املوار؟.

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

واملوقف العام ال�سابق الذي ا�ستوى يف البدايات من عمر الدولة
الإ�سالمية ي�ؤكد مقولة قدمية جديدة هي :ما �أ�شبه الليلة بالبارحة ،ومقولة:
�إعادة التاريخ نف�سه؛ لرنى �أنف�سنا  -وجه ًا لوجه  -منذ بداية الع�رص احلديث
حتى الآن نقف �أمام اجتاهات متنوعة متكاثرة متداخلة حين ًا ،ومتنافرة حين ًا،
ما بني العلمانية ،والفكر الفل�سفي بوجوهه ومدار�سه وتياراته املتعددة،
وما �أ�سفرت عنه احلداثة من تطبيقات ور�ؤى جتعل من احلداثة حداثات ،ال
حداثة واحدة ،ومنذ مرحلة االن�سالخ �أو االنقطاع عن الدولة العثمانية حتى
الآن ،ن�ش�أت ،ومنت ،وترعرعت ،وتطورت ،وت�شكلت تيارات واجتاهات
ومدار�س ،وجماعات كثرية بع�ضها ذو منحى عربي ،و�آخر قومي ،و�أممي،
و�آخر مازج بني العروبة والإ�سالم� ،أو فا�صل بينهما ،وي�ساري ،ونا�رصي ،ومن
قبل ذلك حرية ال�س�ؤال حول م�ؤ�رش االجتاه�:أهي اجلامعة الإ�سالمية �أم اجلامعة
العربية؟ ،واملقابلة الوا�ضحة بني التيار الغربي وتيارات :الإخوان امل�سلمني،
وتيار العروبة القومي ،والقومية العربية الرومان�سية ،والأهم من ذلك كله �أن
الفكر العربي مل يع�ش ،وما ا�ستطاع �أن يعي�ش مبعزل عن الر�أي الآخر ،والعني
القارئة الأخرى ،البادية يف اهتمامات امل�ست�رشقني فرادى ،وجماعات منظمة
موجهة مدعومة،خال�صة لوجه الرتاث حين ًا� ،أو لوجه �آخر غريه �أحيان ًا� ،أو
لالثنني مع ًا ،وما دور البيئات العربية املتعددة يف ذلك كله ،وما احلل املطروح؟
وما دور اجتاه الأدب الإ�سالمي؟ وما موقع التغريب من ذلك كله يف جمتمع
�صار قرية �صغرية بفعل تنامي و�سائل االت�صال وتعاظمها ،وتقارب امل�سافات
وتالحمها؟
�أ�سئلة وعالمات ا�ستفهام كثرية طرحت نف�سها من قبل،وت�صدى هذا
الكتاب ال�رصيح ملواجهتها ،وت�سليط ال�ضوء على زواياها وجوانبها ب�شكل علمي
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من خالل الف�صل الأول من الكتاب ُنلفي عر�ض ًا وافي ًا عن �إ�شكالية
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دقيق»( ،)5منطلق ًا يف درا�سته من ر�ؤية نقدية ُبنيت على منهجني متوازيني هما:
املنهج التاريخي الذي يتوجب على الباحث �أن يعتمده ،ب�صفته حتمية لدرا�سة
وتتبع املراحل التي مر بها الفكر،والت�أمل يف تطوراته ،والتغريات التي حلقت
به عرب خمتلف الأحقاب ،واملنهج التحليلي املقارن الذي يحتاج �إليه الدار�س،
وال�سيما عند معاجلة الق�ضايا ال�شائكة التي حتتاج �إىل تب�سيط وتو�ضيح،فيلج أ�
الباحث �إىل املناق�شة ،والتحليل ،والتدليل على ما �ألفاه من ق�ضايا يف دروب
بحثه،ويف هذا اجلانب �أ�شار امل�ؤلف �إىل �أن املنهج التاريخي مكنه«من تتبع
�إ�شكالية امل�صطلح تاريخي ًا ،والتحليلي قام على الأول من حيث الزمان ،كظرف
يربر ظهور التيار�،أو ي�شجع على ظهوره (�سيا�سي ًا واجتماعي ًا) �إ�ضافة �إىل خلق
م�صطلح جديد �أو ترجمة م�صطلح �أجنبي يتفق حين ًا ويختلف يف �أحيان كثرية
مع واقع العامل العربي الإ�سالمي ،فامل�صطلح النقدي الفني يدل على واقع قد
ال يكون موجوداً بالفعل يف الثقافة املنقول �إليها .ومبا �أن العامل العربي جزء ال
يتجز أ� من املنظومة العاملية ،فقد كان لزام ًا عليه وعلى �أبنائه املثقفني التعامل مع
امل�صطلحات العاملية بحذر ووعي لداللة امل�صطلح يف ثقافته الأ�صلية والثقافة
املنقول �إليها ،ومن جانب �آخر التعامل مع الن�ص ،ب�رصف النظر عن م�ؤلفه� ،أو
�صاحب النظرية نف�سها ،وهذا ما فعله الغرب لنمو ثقافته ،حيث اختار لها كل
ما يراه �صاحل ًا ،من العلوم والفنون والآداب ،وجعل منها مرجعية ثقافية بنى
عليها �أ�س�س ثقافة جديدة ،مرجعيتها الأ�صلية ثقافة حملية حتولت فيما بعد �إىل
ثقافة عاملية ،بجهود �أبناء الثقافة نف�سها ،وبالرغم من تعدد اللغات والثقافات،
�إال �أنها مل تحُ دث �شقاق ًا وال عداوة �شخ�صية� ،أو خلق م�صطلح لألفاظ يف غري
مكانها .لذلك جاء امل�صطلح وا�ضح ًا يدل على مفهوم ثقايف وعلمي من الثقافة
نف�سها»(.)6
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التيارات الفكرية وإشكالية املصطلح النقدي
امل�صطلح الثقايف عند العرب� ،إذ �إن الدكتور �سلطان القحطاين يرى ب�أن امل�صطلح
كان ُي�شكل غمو�ض ًا يف وقت ظهور الإ�سالم ،وذلك من حيث املكابرة العلنية،
والتم�سك بالقدمي ،ومراعاة امل�صالح من جانب �آخر ،ومن زاوية �أخرى ب�سبب
�سوء فهم امل�صطلح من قبل �أغلب الدار�سني للثقافة العربية الإ�سالمية.
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ولقد ارتكزت املنهجية العربية على مبد أ� اال�صطالح على كل �شيء
منذ الع�رص اجلاهلي ،وذلك بغر�ض حتقيق اال�ستقامة يف خمتلف الأحوال العامة
منها واخلا�صة ،حيث �إنهم نقلوا بع�ض الأ�شياء ب�أ�سمائها كما هي يف اللغات
الأخرى ،ومع مرور الزمن تعربت و�شاعت يف لغتنا العربية ،حتى �أ�ضحت
جزءاً منها� ،إذ �إننا جند يف القر�آن الكرمي جملة من الألفاظ الفار�سية ،والهندية،
وامل�رصية ،وقد عرج امل�ؤلف يف هذا الف�صل على الرتاث احل�ضاري العربي منذ
الع�رص اجلاهلي ،وتطرق �إىل بع�ض التحوالت التي طر�أت عليه �إىل غاية الع�رص
الأموي ،وقد بينت الن�صو�ص الكثرية املبثوثة يف الأ�سفار القدمية مدى ما بلغه
العرب من ُرقي وتقدم فكري ،فنحتوا له ما ُيالئمهم من امل�صطلحات يف
جماالت حياتهم التجارية ،واملعي�شية ،والأمنية ،وعلى مدى هذه الفرتة ظهرت
م�صطلحات جديدة ،وبرزت على ال�ساحة ومل تكن تظهر من قبل ،وعن
�أ�صلها ي�شري امل�ؤلف �إىل �أن بع�ضها م�ستمد من الثقافة العربية املوروثة ،والآخر
جديد ،ويف كل من احلالتني امتزج الرتاث باملعا�رصة وولد م�صطلح جديد يف
الثقافة العربية الإ�سالمية ،وتفرع منه عدد من امل�صطلحات ،ح�سب احلاجة وما
يعرب عن حاجات املجتمع من ناحية ،ومتم�سك باملرجعية الفكرية  -الدينية
وعرف مب�صطلح الثقافة العربية الإ�سالمية .وقد
واللغوية  -من ناحية �أخرىُ .
قابل هذا امل�صطلح �إ�شكاليات مع امل�صطلحات القدمية عند الأمم التي دخلت
الإ�سالم ،ولعل �أول �إ�شكالية حدثت يف امل�صطلح الفكري ،قبل النقدي كانت
مفردة (العروبة) التي �سادت يف الع�رص الأموي ،فالدولة الأموية كانت تعتز
بالعن�رص العربي عن غريه من العنا�رص الأخرى ،وذلك ما عرب عنه اجلاحظ بقوله
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(عربية �أعرابية) ،ومن امل�ؤكد �أن هذه الإ�شكالية قد �ساعدت �أعداء هذه الدولة
من العبا�سيني على الرتب�ص بالأمويني،ثم التنكيل بهم على �أيدي القادة اجلبارين
من العن�رص الفار�سي،بحجة حتويل امل�صطلح �إىل (�إ�سالمي) بد ًال من العربي،
وبحجة �أن الدين للعامل كله،ولي�س للعرب»(.)7

التيار العربي الإ�سالمي يف مواجهة التيارات الثقافية الأخرى:

فب�ش�أن املرجعية الفكرية ،تعود اجلذور �إىل امتزاج الثقافة العربية مع
غريها من الثقافات الأخرى غري العربية ،ومن البدهي �أن تن�ش�أ من خالل ذلك
االمتزاج ثقافة جامعة هي الثقافة العربية الإ�سالمية ومن ثمة «�صار الل�سان
عربي ًا ،والدين الإ�سالم ،وحتى الأقليات التي مل تُ�سلم،ومل تتخل عن دينها
القدمي ،مثل امل�سيحية واليهودية ،من بقايا اليونانيني ،والأقباط يف م�رص،
والفينيقيني والآ�شوريني يف العراق ،تعربوا و�أ�صبحت ثقافتهم عربية وانتما�ؤهم
عربي ًا ،بحكم االنتماء العام للدولة .بيد �أن ذلك ال يعني التخلي الكامل عن
املوروث الثقايف لكل من الطرفني ،العربي وغري العربي� ،أو امل�ستعرب -
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يق�صد الدكتور �سلطان �سعد القحطاين بالتيارات الأخرى تلك
ُو�صف ب�أنها �إ�سالمية،
التيارات التي ال تنتمي للمنظومة العربية ،وهي تيارات ت
ُ
بيد �أن خلفيات ثقافتها �أجنبية ،وقد دخل �أهلها الإ�سالم ،وانتموا �إىل الدولة
الإ�سالمية ،ومما ال ي�شوبه ريب �أن اخللفيات الثقافية ت�شكل مرجعيات فكرية
خا�صة ،ومبجرد احلديث عن املرجعيات الفكرية ُندرك �أن لكل مرجعية
م�صطلحها اخلا�ص الذي ّ
ت�شكل من انتمائها �إىل ثقافتها اخلا�صة ،وهنا تربز
�إ�شكالية امل�صطلح يف هذا امليدان ،وقد قام امل�ؤلف حينما ر�صد مواجهة التيار
العربي الإ�سالمي لتلك التيارات بتق�سيم تلك التيارات �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة،
فق�سم �أ�سلم وح�سن �إ�سالمه ،وق�سم �آخر �أ�سلم ظاهري ًا وبقي على ديانته القدمية
مثل(املجو�سية) ،متقي ًا بالإ�سالم ،وق�سم �أعلن الكفر والزندقة ،ون�صب العداء
للعرب وللإ�سالم.
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�إن جاز لنا التعبري  -والبد �أن ُيحدث هذا التمازج بني الثقافات والديانات
واملوروث الثقايف حركات فكرية ،مرجعيتها الثقافة العامة ،وهي الثقافة التي
ا�ستطاعت �أن تُكيف ال�شكل العام بقوة الدعم ال�سيا�سي ،لكن بقي ال�شكل
اخلا�ص (الداخلي)تتنازعه مرجعيتان (املوروث الثقايف والثقافة اجلديدة) ومن
هنا ظهرت الفرق ال�سيا�سية ،على �أنها ن�شاط فكري متعار�ض مع بع�ض املبادئ
العربية حين ًا ،وحين ًا �آخر مع املبادئ ال�سيا�سية من داخل املنظومة العربية،
هذا من ناحية املظهر العام للفكر،كمرجعية�،أما من الناحية الفكرية اخلا�صة
بالرتاث فلم يتخل البع�ض عن الفكر املوروث»( ،)8وقد اقت�رص منط مرجعية
الأ�صول على ا�ستخدام امل�صطلح الإ�سالمي الأ�صليُ ،متخذاً من القيم واملبادئ
الإ�سالمية معياراً وحيداً يف النظر واحلكم ،ومن الن�ص النقلي مرجع ًا نهائي ًا
يف الدليل والإثبات ،وكما ي�شري امل�ؤلف �إىل �أنه لي�س بحاجة �إىل �أن ي�ستوحي
عنا�رص فكرية م�ستقلة من خارج �أ�صول الن�ص القطعي ،لال�ستعانة بها لتربير
فكرته والتدليل عليها والدفاع العقدي عنها ،و�إن احتاج �إليها ففي �أ�ضيق
نطاق ،خا�صة يف احلوار �أو ال�رشح �أو يف التعليم �أو حماورة غري امل�سلمني،ويواجه
التيارات غري امل�سلمة يف حدود الأ�صول النقلية ،مبعايريها الثابتة،ولي�س بطرق
الت�أويل العقلي ،كما ال حتول هذه الأ�صول �إىل فل�سفات علمية داخلية(و�إن
كانت العلمية ثابتة يف داخلها)فلي�ست هي الأ�سا�س ،مثل (ال�صالة ريا�ضة،
وال�صيام �صحة ،والزكاة تكافل) وعلى �صحة هذه الأقوال� ،إال �أنها حتول ذهن
املتلقي من اجلانب الروحي �إىل اجلانب العملي ،وتفتح الباب للبدائل الأخرى،
وهنا يختلف امل�صطلح العربي الإ�سالمي عن امل�صطلحات عند الأمم الأخرى،
فال�صالة تعني الدعاء ،وهو جانب نظري ،يف امل�صطلح اللغوي،وال�صيام
مكتوب على من قبلنا ،و�أدوات ال�صحة متعددة ،وال�ضمانات االجتماعية
موجودة عند غري امل�سلمني بو�سائل متقدمة ومتطورة ،ومن هنا يهمل اجلانب
الروحي املرتبط بامل�صطلح العلمي �أو الفعلي ،فالإميان الروحي ال يكفي بدون
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اجلانب العملي ،وال العملي يكفي بدون الروحي ،فهما وجهان لعملة واحدة،
وقد قابل هذا النمط يف الفكر العربي الإ�سالمي �إ�شكالية اخلطاب الع�رصي،يف
مواجهة الثقافات الأخرى،خارج نطاق الفكر الإ�سالمي ،والفرق املتفرعة
عنه»( ،)9ويعود ال�سبب �إىل اندفاع الكثري من الدعاة ال�سلفيني يف مواجهتهم
للتيارات الفكرية الإ�سالمية ،و�إىل �سوء فهم اللغات ،ونظراً لتغري امل�صطلح �إىل
مفاهيم ناق�صة الداللة العلمية والروحية.
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قُ�سم هذا النمط �إىل فرعني رئي�سني :فرع ميثله ال�سلفيون ال�سنة� ،إذ �إنهم
يتم�سكون بالن�ص والنقل ،وهناك من الباحثني من ي�ضم �إليهم بع�ض حمافظي
ال�شيعة مثل الزيدية ،وق�سم من الإمامية ويوجد يف داخل هذا الفرع فرع �آخر
يقل عنه ت�شدداً،حيث يقبل الر�أي الآخر ،واالجتهاد والقيا�س ،لكنه � -أي�ض ًا
 يرف�ض الر�أي الفكري والتيارات الفكرية اخلارجية وفل�سفة الن�ص ،ويتحركيف حدود جزئية ال مت�س جوهر الأ�صول الثابتة وال العقيدة ،وهذا �شيء يحيله
�إليها ،وذلك يعود �إىل �شدة احل�سا�سية من الفل�سفة وعلم املنطق ،وكل ما هو
غربي� ،سواء ما هو قدمي �أو ما هو حديث ،فهو ي�أخذ بال�شكل التعميمي،
و�أقرب �أحكامه جغرافية مكانية� ،أكرث منها علمية ،وقد عالج ق�ضية هذا التيار
الفكري ال�شيخ م�صطفى عبدالرزاق يف كتابه (متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية)
وانت�رش هذا التيار يف م�رص ،يف بداية القرن الع�رشين،يف مواجهة املد العلماين
والثقافة الغربية ،ومتثل يف اجلمود الفكري احل�ضاري ،وانزوى يف املعاهد
الإ�سالمية والزوايا،حتى جاء تطوير الأزهر على �أيدي الإ�صالحيني ،مثل حممد
عبده ،وجمال الدين الأفغاين ،وال�شيخ م�صطفى عبدالرزاق نف�سه ،لكنه تطور
بطيء ،نظراً للت�صادم بني التطوير واخلوف منه وبني ال�رضورة الق�صوى لإيجاد
هذا الإ�صالح ،ووجود هذا التيار يف داخل منطية التيار العام ،ي�ؤكد قابلية التيار
للتفاعل مع كل التيارات،ويتقبل التطور الفكري والنقا�ش ،وبناء قاعدة معينة
ذات هوية م�ستقلة،ال تتعار�ض مع التيارات الأخرى»(.)10
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و�أما الفرع الثاين في�شرتك مع ال�سلفية يف �إميانها ب�أن القيم الإ�سالمية هي
القيم ال�صاحلة نهائي ًا،وي�ؤكد على �أن الإميان ال�صادق موجود يف فكر العلماء
الفال�سفة العقالنيني ،ولهذا الفرع جملة من املحا�سن التي حت�سب له� ،إذ �أن
ثباته على الكثري من املبادئ العامة واخلا�صة �أك�سبه احرتام الكثري من املفكرين،
فقد جادل �أ�صحاب االجتاهات الفكرية املتعددة ،مثل ال�صوفية ،وهم �أ�صحاب
مذهب من داخل ال�سنة ،ولكن تغ ُلب عليهم الدرو�شة فيما يبالغون فيه من
الزهد ،و�إن كان الزهد مطلب ًا يف �أ�سا�سه الفكري الإ�سالمي ،وهم يعرتفون
بالزهد املعقول،ومن امل�ؤكد �أن هذا التيار ن�ش�أ يف الع�صور املتتالية من حكم
الآ�سيويني ،وما اعرتاه من الف�ساد والنزاع بني ال�سالطني ،وحتيز ال�صليبيني
للم�سيح على ح�ساب هدم الإ�سالم ،والي�أ�س والقنوط من �شدة الظروف العامة
واخلا�صة ،ف�أقاموا املوالد واملدائح واالبتهاالت،لعل اهلل يلطف بهم،كما يذكر
ابن قيم اجلوزية (751-691هـ) من علماء القرن الثامن الهجري �أن ن�رص الدين
فر�ض الزم ولي�س كفاية ،ويرى بع�ضهم �أن بع�ض �أ�صحاب الكرامات كانوا
مي�شون على املاء!! ،ومع �أن هذه اخلرافات والدرو�شات لي�س لها �أ�صول علمية،
�إال �أن بع�ض �أ�صحاب هذا الفرع كانوا يجادلونهم باملنطق العقلي ،ويرون �أن
العقل حمور التفكري وي�ؤمنون باحلوار مع امل�سلمني وغري امل�سلمني»(.)11

�أهم التيارات الفكرية املعا�رصة:
�سلط الدكتور �سلطان بن �سعد القحطاين الأ�ضواء على ثالثة تيارات
فكرية هي :التيار الفل�سفي ،والعلماين ،واحلداثي ،ويبدو �أن اختيار امل�ؤلف
قد وقع على هذه التيارات الثالثة نظراً لأهميتها ،ولأنها قد فُهمت على غري
مق�صدها كما �أ�شار �إىل ذلك يف مقدمة الكتاب ،كما �أنها مل تُقابل بدرا�سات
فدر�ست بنوع من احلما�س الزائد ابتعد �أ�صحابه عن النقد املُحايد،
علمية ُمقننةُ ،
واقرتبوا من الهجوم على رموز و�شخ�صيات حمددة مبتعدين عن التحليل والنقد
العلمي.
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يحد ُث
بالن�سبة للتيار الفل�سفي يرى امل�ؤلف ب�أن جمرد ت�سمية الفل�سفة ُ
لل�سامع نوع من االرتباك نظراً الرتباط ذكر الفال�سفة بالإحلاد ،وقد كاد
م�صطلح الفل�سفة �أن يختفي من العامل العربي منذ �سقوط ح�ضارتنا العربية
الإ�سالمية �إىل ظهور ع�رص النه�ضة يف �أوروبا.
لقد حتدد اجتاه هذا التيار من خالل �أنه يرى �إ�صالح املذاهب الفقهية ال
ميكن �أن يتم �إال بالرجوع �إىل فل�سفة امل�ستجدات على ال�ساحة الإ�سالمية ،ويف
نظر �أ�صحاب هذا التيار �أن الإ�صالح ال يتم �إال بالعودة �إىل فل�سفة امل�ستجدات
على ال�ساحة الإ�سالمية ،وال يكون الإ�صالح �إال بوجود فل�سفة م�ؤمنة من
خاللها يتم الت�أويل واالجتهاد الفقهي.
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�أما التيار العلماين فيعود ظهوره ب�شكل �أ�سا�س �إىل عودة عدد كبري من
املثقفني العرب من م�رص ،وبالد ال�شام من الدرا�سة يف الغرب ،فت�أثروا باملناهج
الغربية يف �أوروبا ،وقاموا باملجاهرة بالفكر الغربي اخلال�ص ،واجتهوا اجتاهات
تغريبية خال�صة ،وقد عر�ض امل�ؤلف �أفكار الكثري من �أ�صحاب هذا االجتاه،
ومن بني ه�ؤالء طه ح�سني ،فظهور كتابه «يف ال�شعر اجلاهلي» �سنة1925 :م
«م�س من كرامة اللغة كموروث عربي �إ�سالمي ،وال�سبب ما قام به طه ح�سني
من �شك يف ال�شعر اجلاهلي على �أنه م�صنوع يف الع�رص الإ�سالمي ليكون دلي ً
ال
على القر�آن الكرمي ،وطه ح�سني اتخذ يف البداية،املذهب الديكارتي (نظرية
الكوجيتو) لعامل الريا�ضيات الفيل�سوف الفرن�سي ،دي كارت (1650-
1596م) يف ال�شك لي�صل منه �إىل اليقني مذهب ًا له يف هذه الدرا�سة،وقد �سبقه
�إليها امل�ست�رشق الربيطاين (مارجوليوث  )j.Margoliouthفطه ح�سني بد�أ
مبنهج ال�شك الديكارتي يف بحثه  -هذا  -وال�شك الديكارتي يف حقيقته
وحتليله النهائي �شك منهجي،لأن ديكارت ذاته جتاوزه بعد تطبيقه منهجي ًا
وعاد �إىل ثنائية الروح واجل�سد ،و�أكد �أولوية الإميان من�ضوي ًا بذلك حتت االجتاه
املثايل الأوروبي اجلديد الذي غدا علم ًا من �أعالمه .وقد ت�أثر طه ح�سني بعدد
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من امل�ست�رشقني الفرن�سيني ،منهم على �سبيل املثال ،رينان وكونت ،فكري ًا،
و�أناتول فران�س ،ويعترب مثاله الأعلى،كما تعرف �شخ�صي ًا على �أندريه جيد،
وترجم كتابيه ،تيزه ،و�أوديب ،وجند �أق�صى ما و�صلت �إليه مادية طه ح�سني
ت�أثره بالفكر االجتماعي للفيل�سوف دور كهامي (1917-1858م) �أ�ستاذه يف
مرحلة الدكتوراه ،ويرى الكثري من الدار�سني عدم مادية دور كهامي باملعنى
الدقيق ،بيد �أنه �أخ�ضع قيم الدين والأخالق يف درا�سته للمجتمع ،للتطور
التاريخي الواقعي،ورد م�صدر تلك القيم �إىل الوجدان االجتماعي،وذهب
�إىل �أن اجلماعة تكون معتقداتها .يقول طه ح�سني يف مقالة حول الفرق بني
التف�سري االجتماعي العلمي والتف�سري الديني للتاريخ�( :إن دور كهامي ينتهي من
بحثه الطويل الدقيق �إىل نتائج خمتلفة منها� :إن اجلماعة تعبد نف�سها� ،أو بعبارة
�أدق ت�ؤله نف�سها) وهذه العبارات تثري م�شاعر الآخرين� ،سواء ق�صدها �أو مل
يق�صدها،فاختيار امل�صطلح ميثل دوراً مهم ًا يف فكر �صاحبه ،وهذه مع�ضلة من
مع�ضالت كثرية يف امل�صطلح النقدي يف الثقافة العربية»(.)12
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وعن تيار احلداثة ،فريى الدكتور �سلطان �سعد القحطاين �أن احلداثة
كمفردة نتج بني دالها ومدلولها فجوة ت�ضيق وتت�سع وبفهم الداللة �أو عدم
فهمها على الوجه ال�صحيح ،من اجلانب النظري املعريف ،وبناء على الفهم
تتداخل املعاين الداللية ،وبالتايل ينتج م�صطلح �ضبابي غري وا�ضح املعامل،ي�سبب
بدوره التبا�س ًا يف الفهم وي�صدر بناء عليه �أحكام خاطئة .ومهما يكن احلدث
يف جمتمع ما ،فالبد من رد فعل �أو �أفعال م�صاحبة للحدث قبل متحي�صه والنظر
�إليه ،من حيث االتفاق واالختالف من اجلانب الثقايف الذي يحمل يف داخله
املوروث (الديني وال�شعبي والأخالقي والبيئي) وهذه �أمور �شديدة الرتابط،
من الناحية االجتماعية الثقافية .ومبا �أننا يف العامل العربي الإ�سالمي مل ننظر
�إىل التيارات الغربية نظرة الفاح�ص املت�أمل،فقد اختلطت املفاهيم احلديثة يف
�أذهان الكثري منا حيال هذه الواردات اجلديدة يف جمتمعات منفتحة على العامل
منذ احلرب العاملية الأوىل .وبني العاملني  -املنفتح واملحافظ  -احلري�ص على
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بقاء احلياة كما هي دون حتديث يف القدمي ،وال �إحداث �شيء جديد�،صارت
الفر�ص مهي�أة للغزو اجلديد واقتحام �أ�سوار املحافظ بكل ي�رس و�سهولة ،نظراً
حلاجة جمتمعات هذا العامل املحافظ ملا يقدمه العامل الآخر من تقنيات حديثة مل
تُعرف من قبل»(.)13

التيارات امل�ضادة للتيار الغربي:
ال ريب يف �أن �سعي التيارات الغربية للتخييم على الوجود العربي،
وحتويل فكرنا العربي �إىل فكر ين�سجم مع خمططاتها ،جنم عنه ظهور عدد من
التيارات التي �سعت �إىل مواجهة تلك التوجهات الغربية ،فقام الإن�سان «مبراجعة
نف�سه للخروج من هذه الدوائر املغلقة ،يبحث عن �سبيل يتخذه خمرج ًا من
هيمنة التيارات الغربية من ناحية ،وي�سعى لتكوين �شخ�صية م�ستقلة من ناحية
�أخرى ،فظهر تيار العروبة الأول على يد �ساطع احل�رصي ،مقلداً لتيار القومية
الغربية الذي ن�شط يف هذه الآونة ،وت�صادم مع التيار الإ�سالمي ،ومن ثم جرت
املحاوالت لإيجاد البدائل الفكرية ،من طريق تيارات جديدة لها طابع املحلية،
لتكون رد فعل على التيارات الغربية املتزايدة يف املنطقة»( ،)15وبناء على هذا
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وقد قدم لنا امل�ؤلف ر�ؤية �شاملة ومعمقة عن عاملنا العربي ،ونظرته
للحداثة ،فتطرق �إىل جملة من النقاط الهامة ،التي ركزت على حتوالت جمتمعنا
العربي ،وطرائق ر�ؤيته للحداثة ،وكيفية تعامله معها� ،إذ �إن العامل العربي قد
انق�سم �إىل فريقني «فريق رحب بالغرب وبحداثته ،وتقبلها كما هي ،ولي�س
له يف الأمر خيارات �أخرى ،ولي�س له �إال �أن يتعامل معها بكيفيتها متخلي ًا عن
كل �شيء يربطه باملا�ضي القريب ،ويرى �أنه بهذه الطريقة �سيكون مثل العامل
املنتج ،وما هو �إال م�ستهلك لإنتاج ذلك العامل ،فيهمل الدين ،وي�ستعمل �ألفاظ
الكفر ،من �سب للدين وارتكاب للمحرمات ،كرد فعل على اجلمود ،وثورة
على الرتاث العربي ،ومعظم هذه الفئة من اجلهلة وال�شعوبيني ،غري املتعلمني،
وهم قلة مقلدة� ،رسعان ما رجعت �إىل طريق ال�صواب»(.)14
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التيارات الفكرية وإشكالية املصطلح النقدي
برزت جمموعة من التيارات،ك�شف الدكتور �سلطان �سعد القحطاين احلجب
عن توجهاتها و�أفكارها يف الف�صل الأخري من الكتاب ،فق�سمها �إىل خم�سة
تيارات رئي�سة ،وبدءاً بتيار «الإخوان امل�سلمني» قدم الدكتور القحطاين متابعة
تاريخية �شاملة لهذه احلركة منذ �أن ت�أ�س�ست يف ال�سوي�س �سنة1928 :م من قبل
�أبرز ن�شطائها الثالثة :ح�سن البنا ،وعبدالقادر عودة ،و�سيد قطب ،وقد «دارت
حول هذه احلركة �شكوك كثرية ،مع ح�سن الظن ب�أع�ضائها وم�ؤ�س�سيها ،فهناك
من الغربيني من قال� :إنها �أن�شئت لتكون �ضداً للحركة ال�صهيونية وقهرها عن
التمدد يف الوطن العربي الإ�سالمي يف ال�رشق الأو�سط ،وهناك من قال� :إنها
ظهرت لتكون ذرع ًا منيع ًا من انت�شار ال�شيوعية،وعلى �أي حال ،هذه �أقوال
ال ت�ستند على دليل علمي يجوز القطع به ،وقد انتقلت �إىل القاهرة ،يف �سنة
1933م ،بزعامة ح�سن البنا (1949-1904م) ويعترب ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا
(1935-1865م) الأب الروحي والفكري للإخوان امل�سلمني ،وجماعة املنار
هم ال�صوت الوحيد الذي ُيكافح العلمانية ،وقد �أخذ من توفيقية حممد عبده
جانبها ال�سلفي ،ومن الغزايل موقفه الكالمي ،وموقف ابن تيمية الفقهي
والت�رشيعي ،ونا�رص الدعوة ال�سعودية يف عهد امللك عبدالعزيز ،وقد �أجهد نف�سه
يف �صياغة قانون �إ�سالمي حديث يكمل ال�رشيعة وي�سري معها ،و�أفتى �ضد قتل
املرتد لأ�سباب عقيدية خا�صة به ال تثري فتنة عامة،وعالج و�ضع املر�أة فمنه �أخذ
ح�سن البنا ،وعبدالقادر العودة ،وح�سن اله�ضيبي ،و�سيد قطب ،وم�صطفى
ال�سباعي ،وحممد املبارك ،ومعروف الدواليبي ،وتقي الدين النبهاين ،ومن جاء
بعدهم من الإخوان ...وبالرغم من �أن هذه احلركة ا�ستقت من م�صدر واحد
(ال�شيخ ر�شيد ر�ضا  -رحمه اهلل � )-إال �أن هناك اختالف ًا يف املنهج والأ�سلوب
الفكري ،فلم ي�أخذوا منه التوفيقية وال ال�سلفية املعتدلة ،بل كانوا �أكرث ت�صلب ًا
وعنف ًا ،وكان م�صري الثالثة� ،إما اغتيا ًال و�إما �إعدام ًا ،فح�سن البنا مل ي�ؤثر عنه
و�شهد له بالذكاء ،وعبدالقادر عودة  -كذلك -
�أكرث من مر�شد للإخوانُ ،
�أما �سيد قطب فكان خطابي ًا هجومي ًا �شديد اللهجة ،تقرب لهجته الفكرية
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اخلطابية من لهجة ال�شيوعيني  -وقد يكون ذلك من خلفيته الثقافية  -فهو
يخاطب اجلماهري اجلائعة ويهاجم �أ�صحاب الرتف والعي�ش الرغيد ،و�إن كنا
ال نعار�ض هذا املبد�أ،لكن مل يكن موفق ًا يف �أ�سلوبه النرثي،خا�صة يف الآونة
الأخرية ،وهو ال�شاعر والناقد ،و�صاحب القلم اجلـميل قبل الدخول يف حركة
الإخوان »(.)16

وقد ركز الدكتور القحطاين يف ر�ؤيته لتيار القومية العربية الرومان�سية على
�أهم من برز يف هذا االجتاه من الأ�شخا�ص،فبد أ� من �أنطون �سعادة (1949-1904م)
م�ؤ�س�س احلزب القومي ال�سوري االجتماعي (1932م) ،الذي �أ�صدر جمموعة
من الأبحاث العلمانية اخلال�صة ،وبعد مدة حتول �إىل حماولة التوفيق بني الروح
واملادة ،كما ان�شغل بالتوفيق بني الإ�سالم وامل�سيحية،ف�سعى �إىل �أن جتد نظريته
�أ�صدا ًء طيبة بني دينني ،الأول قائم والثاين يف ملفات التاريخ كما �أ�شار �إىل ذلك
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و�أما تيار العروبة القومي،فيلفت امل�ؤلف االنتباه �إىل �أنه من الغرابة
درا�سة تيار ي�شكل ظاهرة بني �أهله ،حتى ك�أنه غريب عليهم ،ومن اجلانب
الواقعي ف�إن هذا التيار مل ُي�ستغرب كلية ،ولكنه �أ�ضحى �شبه غريب عن �أهله،
ويف عقر داره،حيث �إن «امل�صطلح ال يعرف يف �أ�سا�سه ومعناه ،وي�ؤوله على
كل ما يعتقد وي�سمع من الآخرين بدون وعي� .إن القومية التي نادى بها البع�ض
قيا�س ًا على القومية الأوروبية ،مثلما فعل �ساطع احل�رصي (ت 1968م) كانت
يف �أ�سا�سها قومية عربية� ،ضد القوميات العرقية التي نادت بها الأحزاب الرتكية
يف القرن التا�سع ع�رش امليالدي ،و�ألغت فيها العن�رص العربي ،مما ترك رد فعل يف
نف�س العربي املعتز بعروبته ودينه ،ول�سان حال دينه عربي خال�صَ } ،و َما �أَ ْر َ�س ْلنَا
مِن َّر ُ�سولٍ �إِالَّ ِبل َِ�سانِ ق ْو ِم ِه { (�سورة �إبراهيم  )44وكل الآيات ت�ؤكد �أن الإ�سالم
والعروبة ال ينف�صالن�،إال بانف�صال الر�أ�س عن اجل�سد ،وما كان ف�شل قومية
�ساطع احل�رصي ليح�صل لو مل يكن يف دعوته م�ستنداً على القومية العلمانية
الأوروبية»(.)17
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امل�ؤلف«،لقد كانت فكرته �أن ُيقارب بني الديانتني (الإ�سالم وامل�سيحية) حتى
يحقق فكرة ال�سورية ،ويرى �أن رقة النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم  -ولطافته،
مثل امل�سيح،فالنبي كنعاين هاجرت �أ�رسته قبل �أن تتعرب،ولأنه بهذه ال�صفات
احل�سنة (�سوري) من �أرومة امل�سيح .وغابت عن ذهنه م�ؤهالت النبوة عند
االثنني� ،أو �أنه يتجاهلها ليطوع فكرته الغريبة ،وجنده قد �سلك م�سلك بع�ض
امل�ست�رشقني،بل يفوقهم �سوءاً يف كثري من الأحيان ،فامل�ست�رشقون يعاجلون ق�ضايا
قد يوفقون فيها وقد يخفقون ،ومن ناحية ثانية،هم حمكومون بخلفياتهم الثقافية،
فبع�ضهم كان علمي ًا يف �أبحاثه و�آرائه،لكنه مل ُيقر أ� يف �سياق معريف ،ومل تُفهم
م�صطلحاته ،ولذا قامت �ضده التيارات الأخرى ت�شجب فكرته من �أ�سا�سها.
�أما �سعادة فقد ركب الطريق �شطط ًا ،ف�أخط�أ ه�ؤالء و�أولئك .وقد قدمت فكرة
�أنطون �سعادة على غريها لرنى الفرق بني الرومان�سية احلقيقية،كمذهب �أدبي
نقدي ذي م�صطلحات نقدية وبني العن�رصية يف زمن النه�ضة العربية»(.)18
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وعلى الرغم مما واجه الرومان�سية من �إ�شكاليات كثرية يف امل�صطلح،بيد
�أنها  -كما يرى امل�ؤلف  -حققت ما عجزت عنه التيارات ال�سابقة ،نظراً
لقُربها من املتلقي ،وجتديدها وحداثتها يف الأ�سلوب ،فق�سم املهجر العربي
يف �أمريكا متكن من النجاح يف ثورته �ضد التقليدية (الكال�سيكية) ،و ا�ستطاع
رموزها �أن يجمعوا بني امل�ؤثرات الغربية،والنبع امل�سيحي ال�رشقي،وبالن�سبة
لتيار القومية والنا�رصية فهو ُيعترب املوقف التوفيقي بني ال�رشق والغرب،ومل يجد
عبد النا�رص �إال �أن يعتنق تيار القومية العربية ،فهو الذي ُير�ضي اجلماهري العربية
املُ�سلمة فقد كانت ال�شيوعية مرتكزة يف البالد العربية (من الناحية الفكرية)
«والغرب بقواه يحتل معظمها بر�أ�سماليته التقليدية الب�شعة ،و�أمريكا متد ثقافتها
اجلديدة يف كل �أنحاء العامل ب�أ�ساليب حديثة �ستق�ضي بها على �أ�ساليب �أوروبا
القدمية التي حتتل �أجزاء كثرية من العامل العربي ،فعند قيام جامعة الدول العربية
مل يكن منها له ال�سيادة �أكرث من �سبع دول (ال�سعودية ،وم�رص ،واليمن ،و�سوريا،
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ولبنان،والأردن ،والعراق) فكان لزام ًا على عبد النا�رص �أن ُيكافح ال�شيوعية بيد
وي�صد الغرب باليد الأخرى ،وهذا موقف القومية العربية ،وعندما ظهر هذا
التيار كان عمره ثمان ع�رشة �سنة ،وكان يظهر يف كل مظاهرة �ضد االحتالل،
ويف املطالبة ب�إعادة الد�ستور ،ومن قراءة حياة عبد النا�رص يظهر التناق�ض يف
حياته بني نقي�ضني متالزمني يف كل طور مير به ،ومنذ البداية ي�صدم بفقد �أمه،
وكانت �إ�سكندرانية رقيقة�،أما �أبوه فكان من ال�صعيد موظف يف م�صلحة
الربيد� ،صارم يف عاداته وتقاليده ،وقد ن�ش أ� عبد النا�رص على �أفكار التيار القومي
العربي ،وت�أثر برومان�سيات الع�رص،يف �أدبياته،مثل �أدبيات توفيق احلكيم،وعلى
ر�أ�سها (عودة الروح)»(.)19
ويف الأخري تو�صل الدكتور �سلطان القحطاين �إىل �أن من �سوء حظ
القومية العربية �أنها ارتبطت  -طوع ًا �أو كره ًا  -بنظام عربي �سيا�سي جعلها
تتحول من فكر عربي يقدم النقد �إىل جدليات �سيا�سية �أُ�صيبت من خاللها
القومية العربية بالعقم نظراً جلملة من الأ�سباب .
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ويندرج تيار الأدب الإ�سالمي يف �إطار التيارات التي ظهرت راف�ضة
للنظريات الغربية،وجاءت بغر�ض الت�صدي للتوجهات التغريبية ،وعلى
الأخ�ص منها الدعوة �إىل العامية التي روج لها الكثري من امل�ست�رشقني ،و�ساعدهم
يف ذلك بع�ض العرب ،وتعود جذور هذا التيار منذ بداية الدعوة �إىل �رضورة
وجود جامعة �إ�سالمية ،وذلك قبل �سنة1945 :م ،فالبد �أن يربز على ال�ساحة
�أدب �إ�سالمي يتبع اجلامعة الإ�سالمية ،بيد �أن «ظهور التيار العروبي الإ�سالمي
املمثل يف ظهور املجالت امللتزمة بالروح الإ�سالمية املنفتحة على العامل يف �آدابه
وعلومه املتطورة ،مثل جملة الر�سالة ،والبيان ،والثقافة ،قطع الطريق على ظهور
تيار جديد ي�سمى الأدب الإ�سالمي ،باعتباره �أدب ًا مبثل وجهة نظر �إ�سالمية
خال�صة ،وبالتايل ي�ستبعد كتابات غري امل�سلمني (من العرب وغري العرب) وهي
الدعوة الأممية التي ظهرت بوادرها يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين،خا�صة
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بعد ف�صل باك�ستان عن الهند ،وظهور �أقليات �إ�سالمية يف ال�رشق والغرب،
حتتاج �إىل رابط يربطها بالعامل الإ�سالمي،حتى و�إن كان ا�سمي ًا�،إ�ضافة �إىل
ظهور املدار�س الغربية يف القارة الهندية ،وحتول اللغة من العربية �إىل لغة املحتل
(الإجنليزية والفرن�سية) يف الدول التي يقطنها امل�سلمون يف �إفريقيا و�شبه القارة
الهندية،على وجه اخل�صو�ص ،ومت�سك العلماء يف الهند بالدين الإ�سالمي
ورف�ضهم لتيار العروبة الذي ظهر مبكراً على يد املربي (�ساطع احل�رصي)
ورف�ض بع�ض التيار ال�سلفي للتجديد ومواكبة احل�ضارات الغربية وتبادل
اخلربات الثقافية معها»( .)20ووفق ًا لر�ؤية امل�ؤلف فالتعذر بالأدب الإ�سالمي
�سي�ؤدي بنا �إىل الوقوف على مفرتق طريقني،فمن جانب �سيكون هناك حرمان
من قراءة املوروث الثقايف ب�صورة جديدة ،وذلك دون النظر �إىل التغريات
الفكرية التي حتدث من حيث الزمان واملكان ،ومن جانب �آخر يكون هناك
ق�رص للأدب على وجهة واحدة ،وبالتايل �سيغدو �أدب ًا مكرراً يدور يف حلقة
واحدة مفرغة من امل�ضامني العاملية املقارنة،وقد تو�صل الباحث يف الأخري �إىل
�أن تيار الأدب الإ�سالمي« وما يحتوي عليه من م�صطلح م�رشوع مل ُيقدم
للأدب العربي الإ�سالمي �إ�ضافة تنمي فكره وت�ساعده على التمازج والتبادل
الثقايف والفكري العاملي ،و�إنه حم�صور يف �أدب لغات ميتة وفكر متخلف،
�أراد �أهله �أن ينه�ضوا به فلم ي�ستطيعوا ،و�إنه �سيبقى �أدب تقليد مكرر عن �أفكار
متقوقعة على نف�سها� ،أما ما �أنتج منه يف اللغة العربية فال يتفق مع معطيات
الثقافة العربية الإ�سالمية املتطورة،التي �أخذت من الثقافات العاملية و�أعطتها،
فالرواية �رسد ق�ص�صي مقلد ،والأ�ساليب رديئة ،وال�شعر منظومات بائتة،ال تُعد
من الإبداع يف �شيء ،وهي تكرار ل�شعر الفقهاء ،مثل منظومات ابن �سحمان
والأمريي وابن م�رشف ،و�شعراء ع�صور االنحطاط الأدبي ،يف العهود الثالثة
البائدة :الأيوبي ،واململوكي ،والعثماين .و�سيبقى هذا الأدب نظرية دون
تطبيق ،ل�سببني :الأول :عدم الإبداع ،لأن املبدعني احلقيقيني مل ي�شرتكوا فيه،
لأنه مقيد بقيود تقيد الإبداع ،مبا فيه من خيال هو جوهره ،والثاين :عدم اتفاقه
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مع الرتاث ،كم�صدر للبحث واملناق�شة� ،إ�ضافة �إىل عدم تفاعله مع احلديث،مبا
ميثله من تطرف املنظرين و�أ�صحاب القرار ،لذلك �أرى �إعادة النظر يف بنوده،
مع تو�سيع الدائرة الفكرية والعودة به �إىل م�صادره الأوىل ،يف الأدب العربي،
و�أن نعتز برتاثنا الذي �أثر يف ح�ضارات العامل ،و�أن نثبت هويتنا ،من خالل هذا
الرتاث والإبداع العربي احلديث املتفاعل مع الثقافات العاملية،باعتبارها جزءاً
من هذا العامل� ،رشقه وغربه ،و�أال ُن�سلم بكل نظرية ،قبل �أن منح�صها ،ونت�أكد
من �صالحيتها� ،إ�ضافة �إىل عدم الأخذ بالعواطف دون حتكيم العقل»(.)21

فذلــكة:
�إن درا�سة الدكتور �سلطان �سعد القحطاين متيزت بخ�صال عدة نكاد
نفتقدها يف الكثري من الدرا�سات التي ُنلفيها على ال�ساحة� ،إذ �إنها ات�سمت
بالإحاطة ال�شاملة مبو�ضوعها ،والطرح العميق ،و�سعة االطالع ،والبحث
الد�ؤوب.

لقد بلغت درا�سة الدكتور �سلطان �سعد القحطاين من اجلودة م�ستوى
رفيع ًا� ،إذ بذل امل�ؤلف جهوداً كبرية من �أجل �أن تكون جادة و�أ�صيلة� ،إذ �إنه
ك�شف احلجب عن كثري من الق�ضايا الهامة التي كان الدار�سون يف حاجة �إىل
معرفتها،وانتظروا ملي ًا من ُي�سلط الأ�ضواء عليها،ومن بني الق�ضايا التي �أبرزها
امل�ؤلف يف خامتة الكتاب �إ�شارته �إىل �أن «ظهور هذه التيارات حالة طبيعية وحمرك
للفكر الإن�ساين يف كل زمان ومكان ،واختالف الر�أي ال ُيف�سد للود ق�ضية،
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فقد حاول من خاللها امل�ؤلف �أن ي�ستخل�ص املعامل البارزة ملختلف
التيارات الفكرية ،ويربطها مع بع�ضها البع�ض،كما �أنه تعر�ض يف ت�سل�سل
فكري ،وبراعة فائقة ملختلف الأفكار التي خا�ضت يف ر�ؤى هذه التيارات،
و�أحاطت مب�صطلحاتها الفكرية ،وقد دعم امل�ؤلف عرو�ضه ،وطروحاته بالنقا�ش
والتحليل ،واملُ�ساءلة عن كيفية تقبل املجتمعات لهذا امل�صطلح �أو ذاك،عندما
يت�صادم مع امل�صطلح الذي تعود �إليه.
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التيارات الفكرية وإشكالية املصطلح النقدي
لكن ي�شرتط لوجود هذه التيارات،كما هو يف العامل� ،أن ال ي�سيطر تيار على
ال�ساحة مبفرده ،و ُيحارب التيارات الأخرى ،وال يعطيها الفر�صة للم�شاركة
بالر�أي والنقد النزيه واحلوار املتبادل ،و�أن ي�ؤمن اجلميع بعدد من النظريات
التي �أمر اهلل بها ...مثل التداول ،والتمييز ،واحلوار ،واجلدال ،ومعرفة الآخر
عن قرب ،ومتحي�ص النظريات الإن�سانية قبل رف�ضها ،والبعد عن الهوى...
وبهذا ال�شكل نكون قد و�صلنا �إىل معرفة م�صطلح كل فن نقر�أه ونتعامل
معه ،و�سواء اتفقنا �أو اختلفنا ،فاخلالف مقبول� ،أما االختالف ففيه وجهات
نظر نحرتمها ،وال نعمل بها ...و�إذا �أريد لهذه التيارات �أن تنجز امل�رشوع
التنموي العربي الإ�سالمي ،فعليها �أن تتخذ خط ًا و�سط ًا ُمت�ساحم ًا ،يقوم على
احلوار وتقريب وجهات النظر ،والوقوف على النظريات اجلديدة والقدمية
ومتحي�صها ،ودرا�ستها درا�سة تظهر موافقتها �أو عدمها للبيئة الثقافية العامة،
و�أن نعلم �أن الفكر النقدي يقوم على معرفة التيارات املعا�رصة ،وقد خل�صها
امل�ؤلف يف �أربع نقاط:
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 - 1متحي�ص النظرية الغربية ،والأخذ منها مبا يتوافق مع الثقافة املحلية ،وعر�ضها
على �أر�ض الواقع.
 - 2االبتعاد عن الن�صو�ص املوجهة �ضد التيارات الأخرى بحما�سة وانفعال.
 - 3الرجوع �إىل الدرا�سات التي ناه�ضت الرتاث العربي ،والنظر فيها من
وجهة نظر حمايدة ،وعدم الت�سليم بالأقوال التي لب�ست ال�صبغة الإ�سالمية،
ورف�ضت الرتاث العربي املتعلق بالإ�سالم،من عدد من الوجوه.
� - 4إعادة قراءة املوروث النقدي ،وا�ستخال�ص ما فيه من نظريات ميكن التعامل
بها مع النظريات الأجنبية ،والنظريات العاملية احلديثة»(.)22
وال ميلك املت�أمل بني دفتي هذا ال�سفر �إال �أن يثني على جهود الدكتور
�سلطان بن �سعد القحطاين يف �سبيل النهو�ض بهذا البحث املتميز،على مدى
ثالث �سنوات ،و�أ�سمح لنف�سي يف هذا املقام �أن �أ�شكره �أعظم ال�شكر على
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جديته وتعبه الذي يعك�س جدية �أولئك العلماء الأفذاذ ،وت�ضحيتهم يف �سبيل
�إثارة دروب العلم واملعرفة،و�إذ نقدر جهوده الكبرية ف�إننا ننتظر منه �أعما ًال
أخرى،يتعنا بها كما �أمتعنا من خالل �صفحات هذا ال�سفر ال�شائق.
�
مُ

الهوام�ش
( )1د�.سلطان �سعد القحطاين:التيارات الفكرية و�إ�شكالية امل�صطلح النقدي�،إ�صدارات نادي الطائف
الأدبي ،اململكة العربية ال�سعودية ،ط01،1426:هـ2005/م�،ص.11:
( )2جمدي وهبة وكامل املهند�س :معجم امل�صطلحات العربية يف اللغة والأدب ،مكتبة لبنان،
بريوت،ط1998 ،02 :م�،ص. 368:
( )3د .حممد التوجني:املعجم املف�صل يف الأدب ،دار الكتب العلمية،ج ،02:ط1993 ،01:م،
بريوت ،لبنان�،ص.797:
( )4د.حممد التوجني:املعجم املف�صل يف الأدب،ج�، 02:ص.690:

( )6د�.سلطان �سعد القحطاين :التيارات الفكرية و�إ�شكالية امل�صطلح النقدي� ،ص.10:
( )7د�.سلطان �سعد القحطاين :امل�صدر نف�سه� ،ص 33:وما بعدها.
( )8امل�صدر نف�سه� ،ص 42:وما بعدها.
( )9امل�صدر نف�سه � ،ص.53:
( )10امل�صدر نف�سه� ،ص 55:وما بعدها.
( )11امل�صدر نف�سه� ،ص.60:
( )12امل�صدر نف�سه� ،ص 74:وما بعدها.
( )13امل�صدر نف�سه� ،ص.94:
( )14امل�صدر نف�سه� ،ص.95:
( )15امل�صدر نف�سه� ،ص 129:وما بعدها.
( )16امل�صدر نف�سه� ،ص 130:وما بعدها.
( )17امل�صدر نف�سه� ،ص 147:وما بعدها.
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( )5د.يو�سف ح�سن نوفل :التيارات الفكرية و�إ�شكالية امل�صطلح النقدي ،جملة الفي�صل ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية ،العدد ،355:حمرم 1427هـ/فرباير  2006م�،ص 142:وما بعدها.
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( )18امل�صدر نف�سه� ،ص.158:
( )19امل�صدر نف�سه� ،ص 174:وما بعدها.
( )20امل�صدر نف�سه� ،ص.181:
( )21امل�صدر نف�سه� ،ص 213:وما بعدها.
( )22امل�صدر نف�سه � ،ص 220:وما بعدها.

* * *
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ثنائية اللغة الأدبية واللغة املعيارية
يف النقد الغربي
�أ�سامة حممد البحريي

�أر�سطـــو:

ومتثل �آراء «�أر�سطو» بداية نا�ضجة لتمييز خ�صائ�ص البنية اللغوية يف
العمل الأدبي ،ودرا�سة العالقة بني اللغة الأدبية (ال�سامية) ،واللغة املعيارية
(الوا�ضحة) ،فيقول يف كتاب «ال�شعر»« :وجودة العبارة يف �أن تكون وا�ضحة
غري مبتذلة ،فالعبارة امل�ؤلفة من الأ�سماء الأ�صلية هي �أو�ضح العبارات ،ولكنها
مبتذلة� ...أما العبارة ال�سامية اخلالية من ال�سوقية فهي التي ت�ستخدم �ألفاظ ًا غري
م�ألوفة و�أعني بالألفاظ غري امل�ألوفة :الغريب ،وامل�ستعار ،واملمدود ،وكل ما بعد
عن اال�ستعمال .ولكن العبارة التي ت�ؤلف كلها من هذه الكلمات ت�صبح لغزاً
�أو رطانة ،فمل�ؤها باال�ستعارات يجعل منها لغزاً ،ومل�ؤها بالغريب يجعل منها
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ن�ش�أت ثنائية اللغة الأدبية ( )Literary Languageواللغة املعيارية
( )Standard Languageمنذ بد�أ احلديث عن الأعمال الأدبية ،وحتللها،
ومتييز خ�صائ�صها ،وتكثيف اجلهود ملحاولة �صياغة نظرية متكاملة تف�رس
الأعمال الأدبية من خاللها.
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رطانة ...فينبغي اجلمع بني هذه الأنواع على نحو ما :فالغريب واال�ستعارة،

والزينة ،و�سائر الأنواع الذي ذكرناها تن�أى بالعبارة عن ال�سوقية واالبتذال،
واال�ستعمال الأ�صلي يك�سبها و�ضوح ًا»(.)1
يف هذا الن�ص جند �أو�صاف ًا حمددة للغة املعيارية (العبارة الوا�ضحة) فهي

تتميز بال�شيوع واالبتذال ،وا�ستعمال الألفاظ يف معانيها الو�ضعية الأ�صلية.

�أما اللغة الأدبية (العبارة ال�سامية) ،فهي تتميز باخل�صو�صية والبعد عن

االبتذال ،عن طريق االبتعاد عن امل�ألوف ،با�ستعمال �أنواع من املجازات،
والألفاظ والرتاكيب الغريبة التي تك�سب العبارة �سمواً ،وتن�أى بها عن ال�سوقية

وال�شيوع.

ويو�ضح �أر�سطو يف كتابه «اخلطابة» �أن املجازات ،و�أنواع االنحرافات

عن امل�ألوف ت�ؤدي وظيفة جمالية مهمة ،وت�سهم يف جذب املتلقي لكي يتفاعل
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مع العمل الأدبي فيقول« :الأ�سماء والأفعال � -أي �أجزاء القول  -املنا�سبة
(الأ�صلية) هي التي جتعل الأ�سلوب وا�ضح ًا� .أما الأخرى التي تكلمنا عنها

يف «فن ال�شعر» [املجازات واالنحرافات] ،ف�إنها ت�سمو بالأ�سلوب وتزينه.
ذلك �أن البعد عما هو معتاد من �ش�أنه �أن يجعله �أرفع قدراً ،ويف هذا املجال
ي�شعر النا�س نحو الأ�سلوب مبا ي�شعرون به نحو الغرباء واملواطنني ،ولهذا ينبغي

�أن ن�ضفي على لغتنا طابع الغرابة ،لأن النا�س تعجب مبا هو بعيد ،وما يثري

الإعجاب ي�رس وميتع .ويف ال�شعر كثري من الأمور تف�ضي �إىل هذا ،وفيه يكون
ذلك منا�سب ًا ،لأن املو�ضوعات والأ�شخا�ص الذين يتناولهم ال�شعر خارجة عن

امل�ألوف ،لكن �أمثال هذه الطرق ال تكون يف النرث منا�سبة �إال يف �أحوال قليلة،
لأن املو�ضوع �أقل �سمواً»(.)2
العبارة ال�سامية تهدف �إىل حتقيق الوظيفة اجلمالية التي تتجاوز الوظيفة

التو�صيلية للعبارة الوا�ضحة ،وتلفت انتباه املتلقي �إىل البنية اللغوية للعمل
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الأدبي عن طريق االنحراف عن اللغة امل�ألوفة املبتذلة ،و�إ�ضفاء طابع الغرابة

على الألفاظ والرتاكيب.

ونلمح يف كالم «�أر�سطو» تفريق ًا وا�ضح ًا بني خ�صائ�ص اللغة ال�شعرية
بو�صفها ال�صورة املثلى للعبارة ال�سامية (اللغة الأدبية) ،وبني لغة النرث الأقل
�سمواً ،والأكرث ابتذا ًال وو�ضوح ًا.

الكال�سيكية (:)Classicism
�أثرت �آراء املعلم الأول ت�أثرياً كبرياً يف الع�صور التالية ،وحتولت �إىل تقاليد
را�سخة ،وقواعد ثابتة يف ع�رص النه�ضة بفعل ترجمات الإيطاليني العديدة لكتابه
«فن ال�شعر» عن الأ�صل اليوناين ،وتوايل �رشوحهم العديدة له ،و�أ�سهم ذلك يف
و�ضع املبادئ الأوىل للقواعد الكال�سيكية(.)3

�أما �صفات الأ�سلوب الكال�سيكي ،فهي :االختيار ،والنظام ،والب�ساطة،
والق�صد �إىل العادي ،والو�ضوح .وميكن جتميعها حتت ا�سم واحد ،وهو
«ال�شكل املهذب»(.)4
«فالأ�سلوب الكال�سيكي ينايف التعقيد ،وينفر من الغرابة ،وال يحر�ص
على �شيء كما يحر�ص على الو�ضوح ،وال يظهر ذلك فقط يف اختيار الألفاظ
والرتاكيب ،بل يف ال�صور البيانية �أي�ض ًا .فال�شاعر الكال�سيكي يريد �أن ميتع
جمهوره ،وال يريد �أن يثري ده�شته ب�شيء خارج عن امل�ألوف»(.)5
ولكن بد�أ ال�شك يت�رسب �إىل قواعد املذهب الكال�سيكي مع بدايات القرن
الثامن ع�رش ،ووجه النقد �إىل كثري من مبادئها الرئي�سية الفكرية والأ�سلوبية ،فقد
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ويتميز املذهب الكال�سيكي بعدة �سمات تتعلق بالأفكار والأ�سلوب،
ففي جانب الأفكار تتميز الكال�سيكية بالعقالنية ،واملو�ضوعية ،والتزام
القواعد (الأر�سطية) ،وم�شابهة احلقيقة (ت�أثراً مببد�أ املحاكاة) ،والأخالق،
وميكن جتميعها حتت ا�سم واحد« :املو�ضوعية االجتماعية).
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انتقد «الأدب ديبو» يف كتابه «ت�أمالت حول ال�شعر والت�صوير» (�سنة 1719م)
مبد أ� القواعد الثابتة ،لأنها ال ت�ؤدي �إال �إىل فن جامد مت�شابه ،و�أكد جانب
العبقرية الفردية التي ت�أتي عن طريق الإلهام ،يف مقابل التهوين من �ش�أن املوهبة
الكال�سيكية التي تتولد عن طريق التعلم وال�صنعة .و�أ�شار �إىل �أن جوهر الإبداع
يكمن يف االنحراف عن القواعد الثابتة امل�ألوفة ،فقال« :العبقرية ال تكت�سب
ب�أي قدر من الدرا�سة �أو االجتهاد ...واخلروج على القانون �أمر جوهري،
حتى �إنك لتجده يف كل فن .فمثل هذه التجاوزات تخرق القواعد مبعناها
احلريف ،ولكنك �إذا نظرت �إىل الروح وجدتها ت�صبح قواعد بدورها ،عندما
تكون الظروف منا�سبة لها»(.)6

الرومان�سية (:)Romanticism
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بد�أ منو الرومان�سية مع منت�صف القرن الثامن ع�رش ،وو�صلت �إىل ذروتها
 على امل�ستوى التنظريي  -بعد �أن ن�رش ال�شاعر الإجنليزي «وردز وورث»مقدمته ال�شهرية لكتابه «حكايات غنائية» ( ،)Lyrical Balladsون�رش
«كولريدج» كتابه «�سرية �أدبية» ( ،)Biographia Literariaون�رش «�شيللي»
مقاله «دفاع عن ال�شعر» ( )Defence of poetryيف مطلع القرن التا�سع
ع�رش.
و�أكد الفكر الرومان�سي على قيم الذاتية ،والعاطفة واخليال ،و�إعادة
التوحد بني الإن�سان والطبيعة ،يف مقابل القيم الكال�سيكية :املو�ضوعية،
والعقالنية ،وم�شابهة احلقيقة .و�أعاد الفكر الرومان�سي الذات املبدعة �إىل
الطبيعة ،بعيداً عن عقالنية العلم وح�سيته ،و�أعاد الفكر الإن�ساين �إىل لغته
الطبيعية التلقائية« ،و�صحب ذلك النظرية القائلة ب�أف�ضلية الكالم العادي
(العفوي) �أو اللغة الطبيعية على اللغة الأدبية امل�صطنعة ،ومن ثم ف�إنها تكون
�أكرث منها �شاعرية»(.)7
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الإجنليزي (الرومان�سي) م�شكلة الكلمات امل�ستهلكة والتقاليد التي حتولت �إىل
(كلي�شيهات) جامدة ،بعد �أن �أدى ا�ستخدامها املتكرر �إىل درجة من الألفة
حجبت تلقائية اللغة وعفويتها ،وحجبت بالتبعية الأ�شياء الطبيعية والب�رشية،
ومن ثم جل�أ ال�شاعر الرومان�سي �إىل لغة الب�سطاء يف تلقائيتها وعفويتها للتعبري
عن الطبيعة والعواطف الإن�سانية التي تف�سدها جتريبية العلم و�إجنازات
احل�ضارة .ثم �إن العودة �إىل لغة الب�سطاء متثل رف�ض ًا للألفة التي ولدها طول
اال�ستخدام ،وهي الألفة التي دفعت «وردز وورث» �إىل عدم االعرتاف ب�أن
هناك مفردات �شاعرية يف حد ذاتها و�أخرى غري �شاعرية ال ت�صلح لال�ستخدام
ال�شعري ،لأن الن�ص عند «وردز وورث» هو الذي يحدد �شاعرية الكلمة �أو
عدم �شاعريتها»(.)8

ومن هنا فقد متثلت ثنائية اللغة الأدبية واللغة املعيارية يف املقابلة بني
اللغة التقليدية املتكررة امل�صطنعة ،وبني اللغة الطبيعية التلقائية العفوية التي
تك�رس الألفة والتعود ،وتظهر الأ�شياء يف مظهر غري م�ألوف.
ومبد�أ ك�رس �ألفة اللغة قد �أثر ت�أثرياً وا�ضح ًا على املدار�س النقدية  -يف
القرن الع�رشين  -التي اتخذت من التغريب واالنحراف مقيا�س ًا لتحقق اللغة
الأدبية.

دور فردينان دي �سو�سري:
كان لآراء اللغوي ال�شهري فرديناند دي �سو�سري (� )1913-1857أثر كبري
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يقول «وردز وورث» يف مقدمة كتابه حكايات غنائية« :الغاية
الأ�سا�سية املق�صودة من هذه الق�صائد هي اختيار �أحداث ومواقف من احلياة
العادية ،وروايتها وو�صفها من خالل هذه احلالة بقدر ما هو م�ستطاع ،اعتماداً
على عنا�رص خمتارة من اللغة التي يتحدثها النا�س بالفعل ،مع قيام اخليال يف نف�س
الوقت بتلوينها حتى تظهر الأ�شياء امل�ألوفة للعقل يف مظهر غري عادي»(.)9
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يف منو النقد الأ�سلوبي ،والبنيوي ،بعد ن�رشها  -عقب وفاته  -يف كتاب بعنوان

«حما�رضات يف علم اللغة العام» (� )Cours de linguistique generaleسنة
.1916

وقد ميز «�سو�سري» بني م�صطلحني هما :اللغة ( )La Langueبو�صفها

مادة علم اللغة ،التي متثل اخل�صائ�ص اجلمعية للمجتمع ،والكالم ()Le parole

بو�صفه املقدرة اللغوية ال�صادرة عن وعي املتكلم واختياره.

ور�أى �أن الهدف ال�صحيح اللغوي هو درا�سة لغة ( )Langueكل

جماعة لغوية� ،أي املعجم والقواعد والفونولوجيا (ال�صوتيات) املغرو�سة يف
كل فرد ب�سبب ن�ش�أته يف جمتمع معني وتن�شئته على الأ�س�س التي وفق ًا لها يتكلم

لغة هذا املجتمع ويفهمها.

و�أو�ضح «�سو�سري» �أن هناك بعدين �أ�سا�سيني �رضوريني للدرا�سة

اللغوية:
عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011
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البعد الأول :هو الدرا�سة التزامنية (الآنية) ( )Syncronicالتي تعالج

فيها اللغات بو�صفها �أنظمة ات�صال تامة يف ذاتها ،يف �أي زمن بعيد.

البعد الثاين :هو الدرا�سة التعاقبية (التاريخية) ( )Diachronicالتي تعالج
فيها  -تاريخي ًا  -عوامل التغيري التي تخ�ضع لها اللغات يف م�سرية الزمن.
وقد ا�ستبعد «�سو�سري» الدرا�سة التعاقبية (التاريخية) ،ور�أى �أن تدر�س
اللغة درا�سة تزامنية بو�صفها نظام ًا من العنا�رص (املعجمية والقواعدية وال�صوتية)
تعرف امل�صطلحات اللغوية بالن�سبة لبع�ضها البع�ض ،ولي�س
املرتابطة ،ويجب �أن ّ

ب�شكل مطلق.

وذكر «�سو�سري» �أن العالقات املتبادلة يف اللغة تقوم على كل من البعدين

الأ�سا�سيني للرتكيب اللغوي التزامني:
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البعد الأفقي )Syntagmatic( :الذي ي�شري �إىل تتابع املنطوق (جتاور
املفردات).
البعد الر�أ�سي (الرتابطي) )Associative paradigmatic( :املتمثل يف
�أنظمة العنا�رص �أو الفئات املتقابلة (حمور االختيار).
وبذلك ،ف�إن �آراء «�سو�سري» ،ودعوته �إىل ا�ستقالل علم اللغة بو�صفه
مو�ضوع درا�سة يف حد ذاته ،متثل الأ�سا�س الفعلي ملجمل علم اللغات
احلديث(.)10

و�أثرت دعوته �إىل ا�ستقالل علم اللغة ،ودرا�سة اللغة درا�سة تزامنية
بو�صفها بنية م�ستقلة مرتابطة ،يف تركيز املدار�س النقدية احلديثة على ا�ستقالل
بنية العمل الأدبي ،ودرا�ستها درا�سة منف�صلة عن �أي ت�أثريات (تاريخية� ،أو
اجتماعية� ،أو نف�سية) حميطة بالعمل الأدبي.

ال�شكلية الرو�سية :Russian Formalism
�أراد ال�شكليون الرو�س �أن تكون وجهة نظرهم �إيجابية فيما يتعلق
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وقد �أثرت �آراء �سو�سري يف معظم تيارات النقد يف القرن الع�رشين (ال�شكلية
الرو�سية ،وحلقة براغ ،والأ�سلوبية ،والنقد اجلديد ،والأ�سلوبية البنائية)...
حيث ترددت ثنائيته امل�شهورة :اللغة  -الكالم ( )Langue - paroleب�صور
متعددة وب�أ�سماء خمتلفة عند نقاد كثريين ،فهي ت�أتي عند «رومان ياكب�سون» يف
�صورة ثنائية :الرمز  -الر�سالة ( ،)Code - Messageوعند «جيوم» ثنائية:
اللغة  -اخلطاب ( ،)Langue - Discoursوعند «يلم�سليف» ثنائية :النظام
 الن�ص ( )Systeme - Textوت�أتي عند «نعوم ت�شوم�سكي» يف �صورة ثنائية:القدرة بالقوة  -الناجت بالفعل(.)Competance - performance( )11
وكلها �صياغات خمتلفة لتو�ضيح فكرة واحدة ،هي املقابلة بني امل�ستوى العام
للغة (اللغة املعيارية) ،وامل�ستوى اخلا�ص للن�ص (اللغة الأدبية).
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بخ�صائ�ص اللغة الأدبية ،فقد ر�أوا �أن املنهج ال�صحيح  -كما يقول ياكوب�سون

 هو درا�سة �أدبية الأدب � -أي اخل�صائ�ص التي جتعل من ر�سالة كالمية (ن�ص)عم ً
ال �أدبي ًا( ،)12وتبنوا م�صطلح ال �آلية ( )Deautomatizationاللغة الأدبية،
يف مقابل �آلية ( )Automatizationاللغة اليومية املعتادة ،وقد نظر ال�شكليون

�إىل اللغة الأدبية بو�صفها جمموعة من االنحرافات عن اللغة االعتيادية ،فالأدب
نوع خا�ص من اللغة على النقي�ض من اللغة االعتيادية التي ن�ستعملها(.)13

وقد كان مفهوم «التغريب» [جعل ال�شيء غريب ًا] عند «�شكلوف�سكي»

 �أحد �أقطاب ال�شكليني  -هو �أحد املظاهر الأوىل لنظرية «الال�آلية» ،وقدركز عليه يف مقاله «الفن بو�صفه �صنعة» ،حيث ر�أى �أن �إدراكنا للعامل ،وللغة

�إدراك متال�ش �آيل ،والكلمات التي نلفظها ال نعب�أ بها ،وال نركز انتباهنا عليها،

ونحن يف اللغة اليومية ال نهتم �إال بالإ�شارة وتعيني الأ�شياء ،وهذا ي�ؤدي �إىل

�أن تكون اللغة �آلية ،لأن العالقة بني الدليل والواقع ت�صبح معتادة ،وقال�« :إذا
عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011
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فح�صنا القوانني العامة للإدراك جند �أن الأفعال مبجرد �أن ت�صبح عادية تتحول

�إىل �أ�شياء �آلية ،وهذه الآلية التي تعممها العادة ،هي التي حتكم قوانني خطابنا
النرثي ،فجملته التي ال تنتهي ،وكلماته املنطوقة ن�صف نطق ،تف�رس بعملية

التحكم الآيل� ...إنها عملية يتمثل تعبريها املثايل يف اجلرب حيث حتل الرموز
حمل الأ�شياء»(.)14

وكان احلل ملواجهة تلك الآلية ،وك�رس �ألفة اللغة اليومية ،يتمثل يف

«التغريب» فر�أى «�شكلوف�سكي» �أن الفن اللفظي يجب �أن يلج�أ �إىل تعقيد
بنيته ،ويجعل الأ�شياء �أكرث غمو�ض ًا ،حتى يزيد من �صعوبة الإدراك ،ويطيل
فيها .وامتد «التغريب» �إىل ك�رس �ألفة الأ�شياء ذاتها ،مفردات العامل اخلارجي،

حتى يبدو امل�ألوف غري م�ألوف ،ويتحقق ذلك عن طريق �إعادة ترتيب الأ�شياء،
�أو تقدمي وجهة نظر جديدة(.)15
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حلقة براغ اللغوية (:)Lingustic circle of Bragh
ت�أثر �أع�ضاء حلقة براغ اللغوية ب�آراء مدر�سة «ال�شكلية الرو�سية» ،وان�ضم
عدد من اللغويني الرو�س �إليها منذ بدء ن�شاطها �سنة 1926م� ،أ�شهرهم «رومان
ياكوب�سون»(٭).
وقد طور لغويو حلقة براغ �آراء ال�شكليني الرو�س ،ال�سيما ثنائية اللغة
الأدبية ،واللغة اليومية ،ومفهوم الال�آلية ،ف�أكدوا مبد أ� تعدد الوظائف يف كل
نوع من �أنواع الن�شاط الإن�ساين ،و�إمكانية �أن تتعاي�ش عدة وظائف جمتمعة
داخل ن�شاط واحد ،حتى و�إن �سادت وظيفة بعينها ،و�أ�صبحت مهيمنة على
غريها من الوظائف ،ور�أوا �أن الوظيفة اجلمالية هي ال�سمة اخلا�صة التي متيز
ال�شعر عن غريه من الر�سائل القولية ،غري �أنها لي�ست منفردة �أو وحيدة ،فهناك
وظائف �أخرى ت�صحبها وت�سهم معها يف العمل(.)16
و�أورد «يان موكاروف�سكي» ()Jan Mukarovsky) (1975-1891

 )Language and poetic Languageاملن�شور �سنة  ،1932تعد تطويراً مهم ًا
ملفهوم «ال�آلية اللغة الأدبية» .وقد ا�ستخدم «موكاروف�سكي» م�صطلح اللغة
ال�شعرية مقاب ً
ال مل�صطلح اللغة املعيارية ،ور�أى �أن �أهم ما مييز اللغة ال�شعرية
هو انحرافها عن قانون اللغة املعيارية ،وانتهاكها له .واملراد باللغة املعيارية:
اللغة التي تلتزم جمموعة من القواعد ال�صوتية وال�رصفية ،والنحوية املتوا�ضع
عليها ،التي ت�ستخدم يف الكتابة غري الفنية ،وهي تت�سم باالن�ضباط وااللتزام
واال�ستقرار ،لتحقق وظيفة �أ�سا�سية هي التو�صيل.
قال موكاروف�سكي« :اللغة ال�شعرية لي�ست نوع ًا من اللغة املعيارية ،و�إن
كان هذا ال يعني �إنكار االرتباط الوثيق بينهما ،الذي يتمثل يف حقيقة �أن اللغة
املعيارية هي اخللفية التي ينعك�س عليها التحريف اجلمايل املتعمد للمكونات
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�آراء مهمة يف مقاله امل�شهور «اللغة املعيارية واللغة ال�شعرية» (Standarad
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اللغوية للعمل� ،أو بعبارة �أخرى :االنتهاك املتعمد لقانون اللغة املعيارية..
فلغة ال�شعر �شكل خمتلف من اللغة ،ذو وظيفة خمتلفة عن �شكل اللغة املعيارية
ووظيفتها ...فتحطيم قانون اللغة املعيارية هو اجلوهر احلقيقي لل�شعر ،ولهذا
ف�إنه من اخلط�أ �أن نطلب من لغة ال�شعر �أن تلتزم بهذا القانون ...وعلى هذا
ينبغي �أال يعد انحراف اللغة ال�شعرية عن قانون اللغة املعيارية من قبيل الأخطاء،
لأن ذلك يعني رف�ض ال�شعر»(.)16
و�أكد االرتباط الوثيق بني اللغة املعيارية واللغة ال�شعرية ،و�أن هناك عالقة
مطردة بني ثبات قانون اللغة املعيارية ،وبني زيادة معدل االنحرافات يف اللغة
ال�شعرية «�إن انتهاك قانون اللغة املعيارية  -االنتهاك املنظم  -هو الذي يجعل
اال�ستخدام ال�شعري للغة ممكن ًا ،وبدون هذا الإمكان لن يوجد ال�شعر .وكلما
كان قانون اللغة املعيارية �أكرث ثبات ًا يف لغة ما ،كان انتهاكه �أكرث تنوع ًا ،ومن ثم
كرثت �إمكانات ال�شعر يف تلك اللغة ،ومن ناحية �أخرى كلما قل الوعي بهذا
القانون ،قلت �إمكانات االنتهاك ،ومن ثم نقل �إمكانات ال�شعر»(.)18
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وقابل موكاروف�سكي بني م�صطلح «الأمامية» (،)Foregrounding
وبني م�صطلح الآلية ،وتعني «الأمامية» العنا�رص البارزة يف العمل الفني ،التي
تكون
تلفت االنتباه بخروجها عن امل�ألوف ،والآلية «هي العنا�رص الكامنة التي ّ
خلفية العمل الأدبي ،بحيث ت�ساعد على �إبراز العنا�رص الأمامية» فوظيفة اللغة
ال�شعرية تكمن يف احلد الأق�صى لأمامية القول ،والأمامية عك�س الآلية� ،أي
«ال�آلية الفعل» ( ...)Deautomatizationففي اللغة ال�شعرية حتقق «الأمامية»
حداً �أق�صى من التكثيف الذي يدفع بالتو�صيل �إىل الوراء ،على �أ�سا�س �أن هذه
اللغة هي الهدف من التعبري ،و�أنها م�ستخدمة لذاتها فقط ،من �أجل و�ضع
التعبري والقول نف�سه يف الأمام»(.)19
و�أو�ضح «موكاروف�سي» �أن كل مكونات العمل ال�شعري لي�ست منحرفة
عن قانون اللغة املعيارية ،لأنها ت�شكل اخللفية التي تعك�س انحراف العنا�رص
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املنحرفة (الأمامية) ،وهناك عالقة دينامية دائمة بني العنا�رص اخللفية والعنا�رص
الأمامية ،تتحول مبقت�ضاها العنا�رص الأمامية مب�ضي الزمن �إىل �آلية جديدة حتاول

الأعمال الأدبية التالية انتهاكها وك�رسها «�إن �أمامية �أحد املكونات البد �أن
ي�صحبها بال�رضورة �آلية �أحد املكونات الأخرى� ،أو �أكرث ،ووجود وحدة ما

يف �أمامية ال�صورة يعني �أنها ت�شغل هذه املكانة باملقارنة مع وحدة �أو وحدات
�أخرى تبقى يف اخللفية ،ومن ثم تُظهر الأمامية العامة املتزامنة كل املكونات
اللغوية يف امل�ستوى نف�سه ،ولهذا تتحول �إىل �آلية جديدة»(.)20

وذكر �أن حتقق احلد الأق�صى من �أمامية اللغة ال�شعرية ال يلتم�س يف كمية

العنا�رص الأمامية و�إمنا يكمن يف �صفتي :متا�سك العنا�رص الأمامية ،ونظاميتها.

واملعيار اجلمايل التقليدي القائم على التقاليد الأدبية ال�سائدة واملتوارثة،

ي�شكل هو الآخر مقاومة للعنا�رص الأمامية املنحرفة ،لأنه  -كما يرى
موكاروف�سكي � -أحد ركنني تتكون منهما خلفية العمل الأدبي «فاخللفية التي

للعنا�رص الأمامية  -تكون مزدوجة� ،أي قائمة على قانون اللغة املعيارية ،والقانون
اجلمايل التقليدي ،وكلتا اخللفيتني كامنة دائم ًا ،ومن ثم ت�صبح �إحداهما هي

املهيمنة ب�شكل حم�سو�س .ففي فرتات الأمامية القوية للعنا�رص اللغوية ،تكون
خلفية قانون اللغة املعيارية هي املهيمنة ،يف حني يكون القانون التقليدي هو

املهيمن يف فرتات اعتدال الأمامية»( )21لأن العمل الأدبي حينئذٍ يكون م�سايراً
للتقاليد الأدبية ال�سائدة �أو املوروثة ،مما يقلل �إمكانية انتهاكها وخرقها.
فاملبد أ� الذي ي�ؤكده «موكاروف�سكي» هو �أن القيمة اجلمالية للو�سائل
الفنية لي�ست ثابتة �أو مطلقة ،و�إمنا هي متحركة ،ون�سبية دائم ًا ،وقيمة الو�سائل
و�أهميتها تتطور دائم ًا يف اجتاه م�ضاد للتقاليد املوروثة ،ويف ات�صال متوتر مع

التقاليد ال�سائدة.
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ولي�س هناك انف�صام �أو ت�ضارب بني العنا�رص الأمامية واخللفية يف بنية
العمل الأدبي ،لأن «العالقات املتبادلة لعنا�رص العمل ال�شعري� ،سواء كانت
�أمامية �أو غري �أمامية ،هي التي ت�ؤلف بنيته ،وهي بنية دينامية ،تت�ضمن التقارب
يكون ك ً
ال فني ًا مت�سق ًا ،مادام كل واحد من مكوناته له قيمته
واالختالف الذي ّ
املحددة وفق ًا لعالقته بالكل»(.)22
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يرى «خو�سيه ماريا �إيفانكو�س» �أن فكرة «الال�آلية»  -كما طورها
موكاروف�سكي � -أو�سع من فكرة «االنحراف» ()L’ecart - The devation
التي تبنتها االجتاهات الأ�سلوبية والبنيوية ،حيث ت�شتمل على منظور خمتلف،
لأنها بد ًال من �أن ت�ؤكد معياراً مطلق ًا ،وغري تاريخي ،ف�إنها كانت ت�ضفي دائم ًا
طابع ًا ن�سبي ًا على مفهوم املعيار (�أو القاعدة) ،وجتعله يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية
على ح�سا�سية املتلقي (امللم بالتقاليد الأدبية ال�سائدة واملوروثة) ...ومفهوم
«الال�آلية» يعني فهم اللغة الأدبية على �أنها �إبراز ل�شكل الر�سالة بطريقة جتعل من
الدليل الأدبي لي�س جمرد �إ�شارة ،و�إمنا هو � -أي�ض ًا  -عن�رص يتطلب انتباه ًا قائم ًا
بذاته على نحو ما ،يف مقابل امل�شار �إليه .وبذلك يتحول الدليل �إىل مو�ضوع
للر�سالة ،وهذا مينح �شكل الر�سالة الأدبية قيمة ال متتلكها الر�سائل غري الأدبية
املرتبطة بالوظيفة التو�صيلية �أو الإ�شارية(.)23

اللغة الأدبية يف املناهج النقدية احلديثة:
در�ست املذاهب النقدية احلديثة اللغة الأدبية من وجهات نظر خمتلفة،
لتحقيق �أهداف ونتائج خمتلفة ،وفق ًا الجتاه كل مذهب نقدي ،وميكن القول
«�إن الفر�ضية اخلا�صة باللغة الأدبية ،التي تطرح عادة حتت م�صطلح عام هو
«االنحراف» ( )L’ecartتتقاطع مع جزء كبري من النظريات حول اللغة الأدبية
يف القرن الع�رشين ،وميكن القول ب�أن «الفر�ضية االنحرافية» �صارت عام ً
ال
م�شرتك ًا يف كثري من التوجهات املنهجية املختلفة ،واملدار�س النقدية .فقد
طرحت الأ�سلوبية املثالية ،وجزء كبري من ال�شعرية البنائي ،واجلانب الأكرث ذيوع ًا
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من الأ�سلوبية البنائية فر�ضية �أنه ينبغي �أن نفهم اللغة الأدبية على �أنها ابتعاد عن
اللغة امل�سماة بالنمطية� ،أو ال�شائعة (�أو املعيارية) ،وهذا االبتعاد �أو االنحراف
يكون كذلك بالن�سبة للقواعد التي تتحكم يف اال�ستخدام اليومي والتو�صيلي
للغة ،وهو يعني وجود �أبنية ،و�أ�شكال ،و�أدوات حتول اللغة الأدبية �إىل نوع من
اللغة خا�ص وخمتلف ،يتجاوز الإمكانات الو�صفية لعلم القواعد»(.)24

درا�سة «االنحراف» يف �إطار الأ�سلوبية الذاتية [�أ�سلوبية الفرد] :Stylistics
يرى ممثلو «�أ�سلوبية الفرد» �أن ال�سمة املميزة لأي عمل �أدبي عبارة

عن تفريغ �أ�سلوبي فردي� ،أو هي طريقة خا�صة يف الكالم تنزاح عن الكالم

العادي ،وكل انزياح عن القاعدة �ضمن النظام اللغوي يعك�س انزياح ًا يف بع�ض

امليادين الأخرى(.)25

فهذا االجتاه الأ�سلوبي له توجه «�سيكولوجي» ب�شكل رئي�سي ،حيث

ترتكز ر�ؤيته يف �أن كل انحراف عن اللغة امل�ستعملة (العادية) هو م�ؤ�رش حلالة
متميزة(.)26

وتتالقى االنحرافات (�أو اخل�صو�صيات اللغوية) وتف�رس بوا�سطة

اخل�صائ�ص النف�سية التي تثريها .فاللغة الأدبية انحراف ،ال ب�سبب املعطيات
ال�شكلية التي ترد عليها ،بل لأنها ترتجم ب�صورة خا�صة  -عن �أ�صالة روحية،

وعن قدرة �إبداعية متفردة ،هي التي ينبغي على املنهج النقدي �أن يكت�شفها.

ويعد ليو�سبيتزر (� )Leo Spitzer) (1960-1887أبرز م�ؤ�س�سي

الأ�سلوبية الذاتية (�أو املثالية� ،أو �أ�سلوبية الفرد) ،وهو الذي جاء �إىل الأ�سلوبية
مب�صطلح االنحراف ( ،)Lécartوهذا امل�صطلح موجود يف مركز منهجه

التحليلي(.)27
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يقول ليو�سبيتزر« :كان من عادتي حني كنت �أقر أ� الروايات الفرن�سية �أن
�أ�ضع خط ًا حتت العبارات التي ت�شد انتباهي بعدولها عن اال�ستخدام العادي،

وغالب ًا ما تكون هذه االنحرافات  -وقد جمعت  -متكاثفة �إىل حد ما ،وقد
كنت �أت�ساءل :هل بالإمكان �إيجاد رابطة م�شرتكة بني هذه االنحرافات جميعها،

�أو على الأقل بني معظمها ،وعما �إذا كان بالإمكان �إيجاد الأ�صل الروحي،
والنف�سي ملختلف اخل�صائ�ص الأ�سلوبية التي متيز تفرد الكاتب»(.)28

يقوم منهج «�سبتزر» على حماولة مد ج�رس بني االنحرافات اللغوية

و�أ�صلها النف�سي عند الكاتب ،من منطلق فهم عميق لوحدة البنية يف العمل

الأدبي ،الوحدة التي تتحقق بني الذات واملو�ضوع يف الإبداع اللغوي -
الأدبي ،بني املبدع وخ�صائ�صه الأ�سلوبية .وهو يربط بني العمل الأدبي وبني
�صاحبه برباط وثيق ،ويرى �أن روح الكاتب متثل النواة املركزية التي يدور

حولها نظام العمل الأدبي كله ،لهذا يجب على الناقد �أن يقر أ� الن�ص مرات
عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011
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ومرات حتى حت�صل «الوم�ضة» التي متكنه من االندماج مع الن�ص ،ومالحظة
االنحرافات اللغوية ،و�إيجاد رابطة م�شرتكة بينها ،ثم النفاذ من حميط املعطيات
اخلارجية (االنحرافات) �إىل روح العمل الأدبي امل�ستقر يف مركز الدائرة� ،أي

�أن حركة الناقد ينبغي �أن تتوجه من البنية ال�سطحية للن�ص� ،إىل بنيته العميقة التي
متثل  -عند �سبيتزر  -التجربة النف�سية والروحية للمبدع(.)29

«�إن غاية من غايات «ليو �سبيتزر» الكربى النفاذ �إىل �أبعد �أغوار
الذات املنتجة بو�صفها ذات ًا متفردة بتجربة نف�سية خا�صة� ،أفرزت �إنتاج ًا
لغوي ًا خا�ص ًا ...وهو ينطلق من قول جورج بوفون ( )1788-1707ال�شهري:
«الأ�سلوب هو الرجل» ليحدد من خالل الأ�سلوب نف�سية الكاتب ،وميوله،

ونزعاته ،والرتكيبة النف�سية التي جعلت �أدواته اللغوية تت�شكل بهذه الطريقة �أو
تلك»(.)30
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االنحرافات اللغوية
االنحرافات اللغوية

روح الكاتب

االنحرافات اللغوية

الأ�صل النف�سي

االنحرافات اللغوية

ونظراً للتوجه النف�سي الذي ات�سمت به الأ�سلوبية الذاتية ،مل ير�ض

منهجها البنيويني�« ،إذ ر�أوا �أنه يف�سح املجال للت�أثر الذاتي ،ومن ثم يظل بعيداً

عن عملية الأدب»( ،)31ور�أت جوويل ت�أمني �أن «من �أخطاء �أ�سلوبية «�سبيتزر»

�أنها «ذاتية» ،تعلقت همتها يف معظم الأحيان بالبحث فيما يرمي �إليه امل�ؤلف،
فهي ملا كانت مغرقة يف الأبعاد النف�سية ،بطل �أن يكون لها قانونها كاخت�صا�ص

علمي �صارم».

ور�أى �آخرون �أن خطورة هذا املنهج الأ�سلوبي تكمن يف توجيه

الأحادي الذي قد يهمل جوانب عديدة يف العمل الأدبي ،حيث «�إن �إرجاع
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البناء اللغوي يف الأثر �إىل مركزه الذي هو روح الكاتب ،من �ش�أنه �أال ينظر
�إال فيما يتما�شى مع هذه الروح ،و�أن ي�رصف النظر عما يخالفها يف الن�ص من

وحدات لغوية»(.)32

درا�سة االنحراف يف �إطار «البنائية» (:)Structuralism
تف�سري «البنائية» لالنحراف يف اللغة الأدبية ،وفهمها له يختلف
عن الأ�سلوبية الذاتية ،لأن موقفها النظري واملنهجي خمتلف ،فهي تنظر �إىل
بنية العمل الأدبي بو�صفها بنية مكتملة م�ستقلة عن التف�سريات وامل�ؤثرات
اخلارجية� ،سواء يف ذلك امل�ؤثرات النف�سية� ،أو االجتماعية� ،أو التاريخية،
وف�صل «البنائيون» الر�سالة الأدبية عن طريف التوا�صل الأدبي كلية ،عن املر�سل
(املبدع) ب�صفة �أ�سا�سية ،م�ستعينني مببد�أ «خرافة الق�صدية»� ،أي انتفاء الق�صد من
جانب املبدع ،وهو املبد أ� الذي نادى به قبلهم �أقطاب النقد اجلديد ،حتت �شعار
«مو�ضوعية العمل الأدبي»(.)33
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وف�صلوها عن امل�ستقبل (املتلقي) ،وذلك قبل �سيطرة «نظريات التلقي»
على اخلطاب النقدي بعد عقد ال�ستينيات.
وهناك ثالثة مالمح نظرية  -منهجية تو�ضح مفهوم االنحراف يف
االجتاه البنيوي ،وتف�صله عن مفهومه يف الأ�سلوبية الذاتية (املثالية):
 - 1تبني وجهة نظر عامة حول اللغة الأدبية :ذلك �أن وجهة النظر اخلا�صة
ب�أ�سلوب الكاتب التي �سادت يف الأ�سلوبية املثالية� ،ستحل حملها  -يف
البنيوية  -وجهة نظر «الأ�سلوب الوظيفي للأدب» ،و�أحداث الكالم
�سترتك املجال لظواهر اللغة ،ومل يعد يهم �إال اللغة ال�شعرية بو�صفها ظاهرة
عامة.
 - 2طرح م�س�ألة اللغة الأدبية الآنية (التزامنية) :وهذا يعني تهمي�ش الظواهر
اخلارجة عن الن�ص ،و�أي نوع من البحث عن تف�سري متعال خارج نطاق
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اخلربة العملية للن�ص ،ومل تعد م�شكالت �أ�صل العمل �أو بذوره تثري
االهتمام� ،سواء من وجهة النظر الفردية [اخلا�صة بالأ�سلوبية الذاتية،
والتحليل النف�سي] �أو االجتماعية [اخلا�صة بالنقد االجتماعي]� .أي �أن
تف�سري اللغة الأدبية ينبغي �أن يتم من داخل الدرا�سات اللغوية.
 - 3تثبيت بنية العمل الأدبي (املعطيات املدرو�سة) بكل الطرق ،ودرا�ستها على
�أنها ن�سق واحد متكامل ،فلم تعد الأدوات اللفظية ،والو�سائل الأ�سلوبية
�أحداث ًا معزولة ،و�إمنا هي �أحداث مت�صلة فيما بينها داخل ن�سق.
يف �ضوء هذه الإطارات اجلديدة لن تكون اللغة الأدبية بو�صفها
انحرافات مت�صلة باخل�صائ�ص النف�سية ملبدع عبقري ،و�إمنا �سوف ت�صوب �إىل

الأ�شكال التي تتعار�ض معها� ،أو التي تنحرف بالن�سبة �إليها( )34يف �ضوء مبد�أ
املتقابالت الثنائية ( )Binary oppositionsالتي حتكم بنية العمل الأدبي.

درا�سة االنحراف يف �إطار النظرية التحويلية (التوليدية)

ف�رست املقرتحات التوليدية الأوىل اللغة الأدبية على �أنها «انحراف»،
و�إن كان «ت�شوم�سكي» قد اقرتح م�صطلح «ال�شذوذ عن القاعدة» .وفد فُهم
التعار�ض بني اللغة الأدبية واللغة غري الأدبية من خالل م�صطلحي :ال�صحة/
وعدم ال�صحة ،)Grammaticality ungrammaticality( /وقبل «نعوم
ت�شوم�سكي» وجود درجات خمتلفة عن ال�شذوذ عن القاعدة.
ويف كتابه «مبادئ النظرية الرتكيبية» اخت�رص «ت�شوم�سكي» تقريب ًا -
اللغة الأدبية يف و�ضع منوذج القاعدة بالن�سبة لو�ضع �إمكانية حدوث �شذوذ،
واقرتح م�صطلح «درجة النحوية» كطريقة منظمة لتحديد نوعية االنحراف
اللغوي ،عرب مقوالت �شكلية م�ضبوطة ،وميز بني ثالثة �أنواع عامة (�أو
درجات) لالنحراف:
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 - 1انحراف ناجت عن انتهاك مرتبة معجمية.
 - 2انحراف ناجت عن وجود م�شكلة مع ملمح متفرع من مرتبة �صارمة.
 - 3انحراف ناجت عن ال�رصاع مع قواعد التحديد االختياري (حمور
االختيار).
وهناك جزء كبري من الدرا�سات التوليدية يتناول هذه الفكرة عن
ال�شذوذ ،ودرجاتها ،ويتوجه نحو هدف مزدوج:
 - 1الك�شف عن �أنواع القواعد املنتهكة ،ومن بينها قواعد «التحديد
االختياري» التي حظيت بعناية كبرية لبلوغها م�شارف اال�ستعارة.
 - 2اقرتاح �صيغ تو�ضيح للجمل املنحرفة من خالل علم قواعد ،يتعامل مع
هذه االنحرافات(.)35
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تلك هي �أهم مالمح ثنائية اللغة الأدبية واللغة املعيارية يف النقد الغربي
قدمي ًا وحديث ًا ،ولها جتلياتها يف النقد العربي قدمي ًا وحديث ًا ،ولعل ذلك يكون
جما ًال لدرا�سة قادمة ب�إذن اهلل.
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يف حداثة ال�سرية النقدية
 الر�ؤية واملنهج -حممد �صابر عبيد

�إ�شارة :يف ا�سرتاتيجية املقدمة:

�إن املقدمة تنطوي على �أهمية كبرية يف الإف�صاح عن منهجية الكتاب
وطريقته يف حتديد الر�ؤية التي �ستتمخ�ض عنها الكتابة النقدية ،وما ميكن �أن
حتققه من نتائج على �صعيد الفعل النقدي الإجرائي ،لذا يجب �أن تتح�صل
املقدمة على نوع من اال�ستقاللية التي ال تظل فيها ملحقة ومتعلقة وحم�سوبة
على تفا�صيل املنت و�رضوراته ،و�أن تتحرى منطق ًا ور�ؤية ودينامية خا�صة
تكون فيها م�ساحة للتعبري احلر عن �شخ�صية الكاتب يف كتابه ،بعيداً عن �ضغط
املهيمنات املنهجية والأ�سلوبية التي حظيت بها الكتابة يف املنت.
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هل تنطوي مقدمات الكتب  -وال�سيما النقدية منها  -على �أهمية خا�صة
خارج جمال منت الكتاب الذي تقدمه ،و�إذا مل يح�صل ذلك فع ً
ال فما هو جدوى
مقدمة ال ت�ضيف �إ�رشاقة معينة� ،أو تطلق �إ�شارة ما ،ميكن التقاطها بو�صفها حمرك ًا
�أداتي ًا للفهم والإدراك واملعرفة والتوا�صل ،يف �إطار اال�سرتاتيجية املنهجية التي
يعمل عليها الكتاب وهو يتدخل يف الن�صو�ص والظواهر وامل�شكالت.
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في حداثة السيرة النقدية  -الرؤية واملنهج
ومن هنا يتوجب على �أ�سلوبية املقدمة �أن تتمتع بدرجة عالية من احليوية
يف التعبري واخل�صو�صية يف لفت االنتباه �إىل جوهرية الق�ضايا التي ا�شتغل عليها
الكتاب ،وتوجيه االهتمام نحو عمق وخطورة املو�ضوع الذي ت�صدى الكتاب
ملعاينته ،من دون الوقوع يف �أ�رس الدعاية التي قد ت�صيب القارئ بالإحباط حني
يكت�شف زيفها� ،إذ البد من م�صداقية عالية يف ر�سم معامل الت�صور الكتابي
لق�ضايا الكتاب وم�شكالته على ال�صعيدين النظري والإجرائي
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بهذا املعنى ي�صبح الرتكيز �رضوري ًا يف احتواء املقدمة احتوا ًء تكثيفي ًا
ينطوي على قدر مهم من التما�سك الأ�سلوبي والتعبريي والداليل يف الكتابة،
عرب االقت�صاد ال�شديد يف لغة التعبري ،والرتكيز العايل للمنطلقات ،والتكثيف
الدال للأفكار ،وال�سعي احلثيث والد�ؤوب وامل�س�ؤول نحو تخ�صيب الر�ؤى
ت�سهل عملية
املكثفة فيها وفتحها �إ�شاري ًا على ما �أمكن من الآفاق التي ميكن �أن ّ
املرور كثرياً للقارئ نحو طبقات املنت الكتابي ،على النحو الذي تكون فيه
املقدمة حام ً
ال نظري ًا ومنهج ًا �أ�سلوبي ًا وجمالي ًا للر�ؤية النقدية التي ي�شتغل عليها
الكتاب.
وتف�صح املقدمة يف هذا الإطار عن قدر معني ودال عن جتربة الناقد يف
عموم جتربته النقدية التي جتلت يف كتب �سابقة ،ومن ثم يف خ�صائ�ص جتربة
الكتاب الذي ت�ضيء هذه املقدمة مفا�صله وحدود عمله وخ�صائ�ص مادته
النقدية ،بحيث ت�سهم املقدمة مبعية مقدمات كتب الناقد الأخرى يف حتقيق
الإ�شارة املرجوة والإ�ضاءة املطلوبة للتعريف مب�رشوعه النقدي ،واقرتاح �سبل
قراءة افرتا�ضية قد ي�ستعني بها القارئ لل�رشوع يف تلقي الكتاب و�إدراجه �ضمن
�أفق امل�رشوع النقدي للناقد.

جتربة النقد:
حتظى جتربة النقد  -بو�صفها جتربة راقية من جتارب املعرفة  -ب�أهمية
كبرية وخطرية يف �سياق نظرية الأدب ،ملا ت�ؤلفه من ح�ضور بارز وحيوي يف
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قراءة الن�صو�ص وا�ستنطاق ر�ؤاها وا�ستقراء مكوناتها وا�ستجالء خفاياها و�إدراك

مقولتها ،على النحو الذي ينعك�س على قيمة الإن�سان وخطورة وجوده اجلمايل
يف احلياة.

�إن مفهوم التجربة يف هذا الإطار تتمثل يف طبيعة املنجز النقدي الذي

ّ
متكن من توكيد ح�ضور ما له يف امل�شهد النقدي الراهن ،و�أهمية هذا احل�ضور

يف توجيه معطى نقدي خا�ص يعمل �ضمن �أفق ذاتي على تكري�س خ�صائ�ص
وميزات ور�ؤى وقيم معينة ،ميكن �أن ي�ستند �إليها الناقد يف حتقيق خ�صو�صيته

وتفرده و�صوته النقدي املتميز ،بجانب اخل�صو�صيات الأخرى التي ا�ستطاعت

�أن تلفت االنتباه �إىل حيويتها وخ�صو�صية م�رشوعها.

يف ظل الثورة املنهجية النقدية يف العامل املعا�رص مل يعد النقد فعالية ذوقية

ا�ستمتاعية جمردة ال تقوم على ر�ؤية وا�ضحة ومنهج فاعل ،بل حتول �إىل نوع

العملية الأدبية مبعناها ال�ضيق الذي يتحدد عادة بني حدود الكاتب والقارئ،

لت�شمل احلياة ب�أ�رسها بو�صفها فعالية يحتل الأدب مبعناه النظري العميق واحليوي
والفاعل جزءاً �أ�صي ً
ال من ت�شكيلها وا�ستمراريتها وتطوير ر�ؤاها.
ومن هنا �أ�صبح من الواجب على امل�شتغلني يف هذا احلقل تو�سيع مفهوم

التجربة النقدية وتخ�صيبها ،على النحو الذي ينا�سب وظيفتها اجلديدة التي

تتجاوز حدود العملية الأدبية حيث يتطلب منها تقدمي تف�سري وحتليل وت�أويل

للن�صو�ص فقط.

و�إثراء مفهوم القراءة و�إغنائه بالطريقة التي ت�صبح فيها القراءة النقدية
قراءة ّ
مركبة كثيفة ذات طبقات ،ال ت�ستغني ب�أي حال من الأحوال عن ف�ضاء

املتعة الذي هو �رشط �أ�سا�س لولوج ف�ض ِاءات جديدة لكنها تنفتح على م�ستويات
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من القراءة العميقة القائمة يف ت�شكيلها النظري اجلوهري على �أ�س�س معرفية
وفل�سفية تعمق الر�ؤية وت�ضاعف القيمة ،وت�ؤدي �إىل نتائج متتد �أحيان ًا خارج
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في حداثة السيرة النقدية  -الرؤية واملنهج
�أخرى تت�سع لق�ضايا الإن�سان  -ذاكرة وحلم ًا وم�صرياً  -باملعنى احليوي الراقي
واحل�ضاري الكوين ملفهوم الق�ضية.
�إذ �إن العمل الأدبي اليوم هو ثمرة ثقافية خ�صبة للمعاي�شة العميقة
واجلوهرية لق�ضايا الإن�سان وجتاربه اجلمالية يف املكان والزمن والر�ؤيا
والت�شكيل والفن ،لذا ال ميكن قراءة الن�ص الذي ميثل �أداة االت�صال الأوىل يف
العمل الأدبي من دون اال�ستعانة «بال�سياق الثقايف باعتباره احلا�ضنة التي يرتتب
يف �إطارها الن�ص»( ،)1على النحو الذي ينعك�س فيه الثقايف يف الن�صي والن�صي
يف الثقايف.
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وال يتوقف هذا ال�سياق الثقايف عند حدود الن�ص بل ينتقل �إىل م�ساحة
القارئ �أي�ض ًا ،لأن التلقي يف �ضوء هذا املنظور يعد «م�ساحة افرتا�ضية يف�سحها
املبدع ،تتقاطع مع م�ساحة ثقافية ميلكها املتلقي ،فتتكون من تقاطع امل�ساحتني
امل�ساحة احلقيقية ملا حتقق من عملية التلقي� ،أي م�ساحة التلقي الفعلية ،وهي
متلق لآخر ،على وفق ثقافته :خ�صو�صية وحت�صي ً
ال»( ،)2بحيث
تختلف من ٍّ
ميتد ال�سياق الثقايف من النا�ص �إىل الن�ص �إىل املتلقي يف عملية اندماجية منتجة.
مل يعد مفهوم املتعة يف القراءة منعز ًال عن متعة املفهوم يف �صفائه النظري
اال�صطالحي ،و�أ�صبح الإ�شكال املفهومي بني قراءة املتعة ومتعة القراءة عام ً
ال
فعا ًال يف االرتفاع ب�شبكة املفاهيم العاملة يف هذا امليدان �إىل مرتبة عالية يف
امل�ساق احل�ضاري ،عرب �إدراك نوعي للنزعة الإن�سانية يف �أ�سلوبية القراءة
و�أمنوذج املقروء وح�سا�سية ت�أويله ،و�إدراجه �ضمن كون ثقايف �أو�سع و�أعمق
و�أكرث حيوية ُيقر�أ الن�ص بداللته وا�ستناداً �إىل مكوناته و�إيحاءاته.
من هذا املنطلق ت�صبح جتربة النقد جتربة يف احلياة والثقافة واحل�ضورة
والكون والطبيعة ،ت�سمح للفاعل النقدي �أن يتدخل يف �أعماق الن�صو�ص
للك�شف عن جمالياتها ور�ؤاها وقيمها وطاقات املعنى فيها ،على النحو الذي
يعمق يف احلياة روحها النبيل ،ويقارب الثقافة مبخزونها املعريف الذي ي�سهم
ّ
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يف رقي الإن�سان ،ويدعم الفكرة التقدمية والطليعية والتنويرية يف احل�ضارة،
ويحقق وحدة الكون والطبيعة على ال�شكل الذي يجعل احلرية �سبب ًا يف التالقي
ال االفرتاق.
قد تبدو املهمة بهذا احلمل الثقيل ع�سرية على جتربة رمبا يراها البع�ض

حمدودة وال ميكن �أن تقود ب�أي �شكل من الأ�شكال �إىل م�صاف مثل هذا احللم،

�إال �أن تو�سيع عتبة التنظري وتو�سيع جمال اال�شتغال وح�شد مزيد من الطاقات

الفنية واالعتبارية للم�رشوع النقدي ،من �ش�أنه �أن ينقل م�ستوى التجربة من

احلدود ال�ضيقة �إىل �أق�صى جمال ممكن يف احلدود الوا�سعة.

بهذا املعنى ميكننا النظر �إىل التجربة يف �سياق العمل النقدي ال�شخ�صي

وما �أتاحه من خربة عرب �أكرث من ع�رشين كتاب ًا نقدي ًا و�أكرث من خم�س وع�رشين

�سنة يف حيز اال�شتغال النقدي ،مل يقت�رص على اجلانب النقدي الفني بل ترافق

مع جانب �أكادميي كان النقد فيه  -نظري ًا وتطبيقي ًا  -املحور املركزي وال�شاغل

الناقد عرب ال�شاعر:
مل تت�شكل �شخ�صيتي الناقدة مبعزل عن م�ستوى �آخر فيها ظل عالق ًا

وم�ؤثراً وموجه ًا وم�شاك�س ًا حتى الآن ،وهذا امل�ستوى هو الأمنوذج الآخر يف
�شخ�صيتي وهو ال�شاعر الذي رمبا �سبق الناقد يف حظوة احل�ضور والكتابة ومت ّثل
الأ�شياء.

تف ّتح ال�شاعر ّ
يف عرب وعي نقدي مبكر �صاغته على نحو ما درا�ستي

الأكادميية التي رفدتني و�شجعتني وقادتني �إىل م�ساحات جديدة يف التفكري

بالأدب ،وتخففت كثرياً من تلك النظرة الرومان�سية والعاطفية التي كنت
�أتناول املو�ضوع الأدبي من خاللها ،ورحت �أتطلع �إىل ر�ؤى مغايرة �أحتم�س
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لها با�ستمرار و�أ�سعى �إىل الغو�ص يف متاهاتها ب�شكل حر ورحب م�شحون
بالرغبة يف الكتابة.
الرغبة الكتابية كانت مبكرة عندي �أي�ض ًا ،لكن هذه الرغبة مل تكن
وا�ضحة متام ًا ومل يكن �سه ً
علي الو�صول �إىل �أية درجة و�ضوح ب�ش�أنها،
ال ّ
فكنت �أجرب �أي كتابة ويف خمتلف الأجنا�س الأدبية املتاحة من دون متييز
ميكن �أن يتالءم مع قدراتي ورغبتي املتوافقة معها ،لذا كانت معظم جتاربي
الكتابية �أول الأمر عادية لي�س فيها ما يثري� ،سوى �أنها متارين على الدخول يف
�أجواء الكتابة ومنعطفاتها وميادينها وف�ضاءاتها وحركيتها و�إيقاعاتها ،وهو ما
ح�صل فع ً
ال.
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�إال �أن ال�شاعر ّ
يف ظل متوهج ًا يف �أكرث احلاالت وظل يفر�ض �إيقاعه
و�سحره العجيب بالرغم من كل �شيء ،ومع ذلك مل �أ�شتغل بطموح �شاعر يتطلع
�إىل موقع متفرد يف ال�ساحة ال�شعرية لأ�سباب ال �أعلمها على نحو وا�ضح ودقيق
و�شمويل ،وح�سبي �أنني ظللت رمبا حتى الآن �أحت�س�س نب�ض ال�شعر يف �أعماقي
و�أتوا�صل مع منتجي ال�شعري القليل بكثري من البهجة وامل�رسة والفرح.
وظل هذا الهاج�س ال�شعري قائم ًا يف ان�شغايل النقدي وموجه ًا للكثري
من م�ساراته ،وال�سيما يف عملية اال�ستدالل على �أ�رسار العملية ال�شعرية الغائرة
�أبداً يف �أعماق الن�ص ،ومازلت �أ�ستغرب ممن مل يجرب كتابة ال�شعر جيداً كيف
ميكن له �أن يلتقط جواهره على النحو الذي يجب ،وعلى العموم وفّر يل
هاج�سي ال�شعري الذي �أح�سبه مت�ألق ًا على �صعيد احل�ضور يف �شخ�صيتي الكثري
من الآليات التي لوالها ملا ا�ستطعت �أن �أكون الناقد الذي عليه الآن.
و�إذا كان جل �شغلي النقدي على الفن ال�شعري بحيث يبدو هذا الكالم
�سليم ًا ومنطقي ًا ،فماذا عن �شغلي الآخر يف جمال ال�رسد  -بالرغم من قلته قيا�س ًا
بال�شغل يف جمال ال�شعر -؟
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�أقول مرة �أخرى �إن ال�شغل النقدي يتطلب مرجعية يف كتابة ال�شعر حتى
حني يتعلق الأمر بالعمل على الن�صو�ص والظواهر ال�رسدية وغريها ،وال�سيما
حني يتعلق الأمر با�ستقراء الن�صو�ص وحتليلها وت�أويلها وفك �شفراتها والغو�ص
يف طبقاتها� .إذ يتحتم على املتدخل �أن يكون مت�سلح ًا بطاقة �شعرية ت�ساعده
كثرياً على تق�صي الإ�شارات والتقاط العالمات ،على النحو الذي ي�ساعد على
الفهم والتمثل والتح�س�س والقراءة من �أجل الو�صول �إىل الربهنة على فرو�ضه
القرائية االبتدائية.
وميكن القول �إن هذه العالقة التي �أعدها هنا وبكثري من اجلر�أة جدلية،
منحتني احلرية الوا�سعة املعززة باحلما�سة واحلب والإخال�ص يف �شغلي النقدي
ووفرت يل املتعة يف البحث والك�شف واال�ستنتاج( ،)3لأن ال�شاعر ّ
يف يبقى
حا�رضاً بحدود تقدمي املتعة وامل�ساعدة والفائدة والدعم اجلمايل من دون �أن
يف�سد بهاء احل�ضور النقدي مطلق ًا.
مل تعد الكتابة النقدية كتابة هام�شية على تخوم الن�ص الأدبي ال ت�ستطيع
ب�أي حال من الأحوال �أن تتعاىل على كونها عالة عليه ،وحتولت �إىل كتابة نوعية
لها تقاليدها و�أعرافها وقيمها اخلا�صة بعيداً عن كونها كتابة تابعة� ،إذ حتولت
تعول �إال على �أمنوذجها يف ترتيب
�إىل كتابة ثانية تر�سم حدودها بنف�سها وال ّ
منزلها وتثبيت �شخ�صيتها.
من هنا حتتم عليها �أن تقدم خطابها ا�ستناداً �إىل ر�ؤية �أ�سلوبية تنطلق منها
وت�ؤ�س�س عليها ،والبد لهذه الر�ؤية الأ�سلوبية �أن تتحرى خ�صائ�ص �أ�سلوبية
خا�صة ب�أمنوذج هذه الكتابة وطرازها النوعي ،بو�صفها كتابة خا�صة لها منهج
وطريقة وفعالية قرائية ال متت ب�صلة �إىل �أية كتابة �إبداعية �أخرى ،على الرغم من
�أنها ت�شتغل يف �إطارها وداخل ف�ضاءاتها وعلى ح�سابها �أي�ض ًا.
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و�إذا ما �أردنا �أن نحدد املفهوم العام للر�ؤية الأ�سلوبية كونها دا ًال على
الطريقة التي يكتب بها الناقد ن�صه النقدي والأديب ن�صه الأدبي ،ف�إننا يجب �أن
نعرف  -كما يذهب �إىل ذلك الكثري من الأ�سلوبيني والنقاد الأل�سنيني �إىل �أنها
«ظاهرة تالزم حتقق العملية اللغوية ،املحكية منها� ،أو املكتوبة ،و�أنها بنتيجة
ّ
جتذرها يف التعبري الإن�ساين تتك�شف بدءاً من م�ستوى (اجلملة) ،وتراكيبها

املختلفة ،كما يف �أحوال اال�ستفهام ،والتعجب ،والتهكم ،وال�سخرية وغريها،
التي ترتك طابعها على القول� ..إال �أن جمالها احلقيقي ،هو (الن�ص) الذي يت�سع
ملقا�صد البث اللغوي ،كما يت�سع للتفنن يف الكتابة ،فيك�شف عن (فرادة)
رجح عند املنظرين كون (الأ�سلوب) طريقة خا�صة للباث
�صاحبها ،الأمر الذي ّ
للخطاب اللغوي ،وخا�صة الكاتب ،والأديب ،يف التعبري عن نف�سه»(.)4
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املكون الأ�سا�س للر�ؤية
�إن ثالثية الن�ص والفرادة والأ�سلوب هي
ّ
الأ�سلوبية ،وهي متيز ن�ص عن ن�ص ،وفرادة عن فرادة ،و�أ�سلوب عن �أ�سلوب،
على النحو الذي يطبع كل طراز كتابي ب�شبكة من اخل�صائ�ص الأ�سلوبية التي
ميكن من خاللها ت�أ�سي�س ت�صور عن طريقة الكتابة ومنهجها ومن ثم ر�ؤيتها.
و�إذا كانت ن�صو�ص الكتابة النقدية  -كما تبدو للكثريين � -أ�ضعف
الن�صو�ص الأدبية يف �إمكانية حتقيق هذا املنجز الأ�سلوبي ل�صاحلها ،فنحن نعتقد
�أن بو�سع الناقد الذي يهتم بهذا املف�صل املركزي من مفا�صل م�رشوعه النقدي،
�أن ي�شتغل على متتني خ�صائ�ص �أ�سلوبيته الكتابية وحتقيق نتائج كبرية على هذا
ال�صعيد ،ملا ميكن �أن متنحه الكتابة النقدية من �سبل خ�صبة وثرية يتعاىل فيها
الن�ص على ذاته املجردة ويدخل يف ف�ضاء �أ�سلوبي خا�ص ،يت�ضاهى فيه مع الن�ص
الأدبي الذي ي�شتغل عليه ويتوازى معه �أ�سلوبي ًا ،بحيث ال يقر�أ الن�ص النقدي
بو�صفه دلي ً
ال جمرداً للن�ص الإبداعي بل يقر�أ بو�صفه ن�ص ًا جديداً ،يقدم �أمنوذجه
اخلا�ص يف الكتابة �أو ًال ثم يفتح �سب ً
ومعمقة لقراءة الن�ص
ال �إ�ضافية مو�سعة
ّ
الأدبي الذي ا�شتغل عليه.
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من هنا يكونا بو�سعنا التحدث عن ر�ؤية �أ�سلوبية خا�صة للكتابة النقدية،
تعمل حل�سابها ب�رصف النظر عن الن�ص �أو الظاهرة الأدبية التي متثل ميدان
ر�صدها وقراءتها ونقدها ،وكلما ّ
متكن الن�ص النقدي من حتقيق تو�صالت

باهرة على �صعيد قراءته يف الن�ص �أو الظاهرة انعك�س هذا �إيجابي ًا على القيمة

الأ�سلوبية لكتابته النقدية ،لأن ثمة ارتباط ًا �أ�سلوبي ًا وثيق ًا بني ح�سا�سية القراءة
وطبيعتها وكيفيتها من جهة ،والتح�صل على ن�ص نقدي يتمتع بقيمة �أ�سلوبية
عالية من جهة �أخرى.

الر�ؤية املنهجية للت�صور الكتابي:
ترتهن الر�ؤية املنهجية عادة بطبيعة الفكر النقدي الذي يلهم الناقد

�سيا�سته النقدية يف كل جتربة كتابية ،ف�ض ً
ال عن طبيعة الكتاب الذي ي�شتغل
عليه مبا ينطوي عليه من ق�ضايا وم�شكالت وت�صورات ،وما حتتاجه من �أ�ساليب

ال وتف�سرياً وت�أوي ً
معاجلة ونظر وتناول وقراءة  -مراجعة وحتلي ً
ال .-

النقدية التي يحملها الناقد ،وم�ستوى �صالحية �شبكة امل�صطلحات واملفاهيم
والإجراءات العاملة على هذا ال�صعيد ،وقدرتها على �أن ت�شحذ �إمكاناتها
وقدراتها بكامل طاقته الإنتاجية يف ميدان العمل.
�إن حتول الر�ؤية املنهجية �إىل ت�صور كتابي يعني القدرة على تنفيذ الفكرة
بتحويلها �إىل كتابة ،وهذا قد ال يت�أتى ب�سهولة �إال �إذا ا�ستطاع الناقد �أن يوجد

�صيغ ًا حيوية وفعالة ت�ضبط م�سافة التحويل ،لأن عدم �ضبطها يخلق نوع ًا من
اخللل يف انتقال الفكرة املنهجية وحوا�ضنها �إىل امليدان الكتابي ،وهو ما ين�أى
بالت�صور الكتابي عند �إجنازه بعيداً عن الر�ؤية املنهجية فيخرجا مع ًا خارج

املجال النقدي.
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وعلى الرغم من �أهمية الر�ؤية املنهجية يف خلق ا�ستعداد منظم وتهيئة
�أجواء �صاحلة للإجراءات النقدية� ،إال �أن عدم جناحها يف �إن�شاء ت�صور كتابي
لها يتالءم من طبيعتها وكيفيتها وخ�صائ�صها املنهجية ،من �ش�أنها �أن يبقي الر�ؤية
املنهجية يف دائرة النظر والتفكري وال يكون مبقدورها �أن تتدخل يف املجال
النقدي احليوي ،الذي يجعل منها فعالية مركزية داخل نظرية الأدب قادرة
على التعبري عن ذاتها من خالل امليدان الإجرائي ،وهو مينحها معنى وا�ضح ًا
عملي ًا قادراً على الت�أثري والتغيري يف الو�سط الأدبي على م�ستوى الن�صو�ص
والظواهر.
يقرب مفهوم
لذا ف�إن النجاح يف �إيجاد ت�صور كتابي للر�ؤية املنهجية ّ
النقد كثرياً من �آلية التحقق يف امليدان ،لأنه بانفتاح الر�ؤية املنهجية على ت�صور
كتابي مالئم لها ومتوافق مع طبيعتها ،تتحول من ر�ؤية ذهنية ذات طبيعة نظرية
�إىل مفردات حية تالم�س �أدوات العمل وعدته ،على النحو الذي تكون فيه
قابلة متام ًا لت�رصيف مكنوناتها من خالل معاينة الن�صو�ص �أو مقاربة الظواهر.
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ويف الوقت الذي تكون فيه الر�ؤية املنهجية قد خ�ضعت عملي ًا للت�صور
الكتابي املطلوب وت�صبح يف متناول الأدوات ،تتك�شف هذه الأدوات املدعومة
باخلربة والثقافة والوعي واملعرفة والتقاليد املهنية عن قدرات وفعاليات مهي�أة
متام ًا للعمل ،ومن هنا تبد�أ �آليات العمل النقدي الذي ي�ستجيب ل�شخ�صية الناقد
امل�ؤ ّلفة من هذه الإمكانات كلها ،بحيث تنجز ما ي�شري �إليها ويعزز مكانتها
ويطور �أ�سلوبيتها يف ال�سبيل �إىل تكوين ال�صوت النقدي الذي يعرب عن منت
متميز وخمتلف.

النقد اجلمايل والنقد الثقايف:
�شغلت ق�ضية العالقة الإ�شكالية بني النقد اجلمايل والنقد الثقايف م�ساحة
وا�سعة من الدر�س النقدي احلديث ،ورمبا حتول كل منهما �إىل ما ي�شبه التيار
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النقدي الذي يرتبط ب�أ�س�س وقيم ومرجعية نظرية وفكرية معينة ،وال�سيما النقد
الثقايف الذي اقرتح �شبكة من الإجراءات النقدية اجلديدة التي افرت�ض �أنها

يجب �أن تقوم على �أنقا�ض النقد اجلمايل ،من خالل دعوة �رصيحة تقول مبوت

النقد الأدبي لأنه �أ�صبح عاجزاً عن الإيفاء مبتطلبات الوعي النقدي احلديث.

عر�ض امل�س�ألة على هذا النحو املثري الناقد عبداهلل الغذامي يف كتابه

«النقد الثقايف» حيث يقول «لقد �أ ّدى النقد الأدبي دوراً مهم ًا يف الوقوف

على (جماليات) الن�صو�ص ،ويف تدريبنا على تذوق اجلمايل وتقبل اجلميل
الن�صو�صي ،مع هذا وعلى الرغم من هذا �أو ب�سببه �أوقع نف�سه و�أوقعنا يف حالة

من العمى الثقايف التام عن العيوب املختبئة من حتت عباءة اجلمايل ،وظلت
العيوب منوذج ًا �سلوكي ًا يتحكم فينا ذهني ًا وعملي ًا ،وحتى �صارت مناذجنا
الراقية  -بالغي ًا  -هي م�صادر اخللل الن�سقي»(.)5

ثم يوا�صل العر�ض بقوله «ومبا �أن النقد الأدبي غري م�ؤهل لك�شف هذا

الثقايف مكانه»(.)6

وي�سرت�سل يف �إي�ضاح فكرته وب�سط مق�صديته من اجلانب العملي امليداين

بقوله «لي�س الق�صد هو �إلغاء املنجز النقدي الأدبي ،و�إمنا الهدف هو حتويل
الأداة النقدية من �أداة يف قراءة اجلمايل اخلال�ص وتربيره (وت�سويقه) بغ�ض النظر

عن عيوبه الن�سقية� ،إىل �أداة يف نقد اخلطاب وك�شف �أن�ساقه ،وهذا يقت�ضي

�إجراء حتويل يف املنظومة امل�صطلحية»(.)7

وال �شك يف �أن هذه الق�ضية �أثارت الكثري من النقا�ش وال�سجال بني

املتخ�ص�صني يف ال�ش�أن الثقايف والفكري النقدي( ،)8وخ�ضعت للكثري من
النظر النقدي املعمق على امل�ستويات النقدية كافة.
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اخللل الثقايف فقد كانت دعوتي ب�إعالن موت النقد الأدبي ،و�إحالل النقد
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وعلى الرغم من �أن ما طرحه الغذامي يتوافر على قدر كبري من الأهمية
تك�شف عنه من عمق و ُبعد نظر ور�ؤية ح�ضارية يف خلق ت�صور جديد حر
مبا ّ
وحمطم للتابوهات الثقافية التي هيمنت على �أفكارنا وت�سلطت على ر�ؤيتنا
زمن ًا طويال� ،إال �أن العنف النظري الذي حفلت به طروحاته عك�ست حما�سة
زائدة تتجاوز حدود الر�ؤية الثقافية ،وجتور على �سالمة املفاهيم وعلى �صالحية
التاريخ احلافل للنقد الأدبي بكل تياراته ومدار�سه و�إجنازاته.
�إن النقد الثقايف بامل�ستويات التي قدمها الغذامي مهمة و�رضورية جداً،
وميكن �أن ت�سهم �إ�سهام ًا فاع ً
ال يف �ضبط �إيقاع النقد الأدبي ومنعه من ال�سقوط
يف الرجعية والتخلف ،وحثه على امل�ضي قدم ًا يف م�رشوعه احل�ضاري اجلمايل
يخ�صب �آليات
لتعزيز الذوق الأدبي ودعمه ،يف �سبيل حيوي �أو�سع و�أعمق ّ
الفهم والتحليل والتف�سري والت�أويل.
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�إال �أن الدعوة �إىل الإلغاء �إمنا تنطوي �رضورة على ر�ؤية دكتاتورية ملحو
الآخر ،وهو ما يهدم منطلق ًا مركزي ًا وجوهري ًا انطلق منه الغذامي �أ�سا�س ًا لدعم
فكرته� ،إذ ال ب�أ�س من جتاور الأفكار وت�صاحلها واجتهادها وحتى تناف�سها
وت�ضادها ،والبقاء للأ�صلح كما يقال دائم ًا ،ال�سيما و�أن تاريخ النقد الأدبي
ال ميكن �شطبه بهذه ال�سهولة لإحالل النقد الثقايف حمله ،عرب فكرة وحيدة
اخرتقت الو�سط وطلبت �أن تت�سيده بال منازع يف دائرة ال تتعدى جما ًال �ضيق ًا
وحمدوداً جداً.
والآن وبعد ما يقرب من �سنوات عديدة مرت على دعوة الغذامي
لإحالل النقد الثقايف حمل النقد الأدبي ،ال يوجد ما ي�شري �إىل �أنها حققت
النتائج التي كان يطمح �إليها بالرغم من تعميق �صورة النقد الثقايف عن طريق
مزيد من التنظري له ،ف�ض ً
ال على ما تُرجم من الثقافة النقدية الغربية التي مل جند يف
طروحاتها �إجما ًال ما ي�شري �إىل �أنه بديل نهائي للنقد الأدبي كما طرح الغذامي
ذلك.
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ونح�سب  -قدر تعلق الأمر ب�آليات عملنا النقدي و�إجراءاته يف كتابنا هذا
 �أن الر�ؤية التي يرتكز عليها النقد الثقايف مهمة جداً ،وال ميكن التغا�ضي عنخطورتها و�أهميتها وجدواها يف املجال النقدي وكيفياته الثقافية واحل�ضارية،
وميكن  -يف نظرنا  -تفعيلها بجانب النقد الأدبي الذي ي�شتغل على اجلماليات
التي ال غنى للذوق الإن�ساين احل�ضاري عنه ،على النحو الذي ميكن �أن يقوم
النقد الثقايف بتوجيه النقد الأدبي من �أجل تفادي ال�سقوط يف العيوب الن�سقية
والت�شعرن الذي يقود �إىل �إنتاج قيم �سلبية تخلخل بنية ال�شخ�صية العربية.

القارئ الناقد والقارئ القارئ:
انفتحت نظريات القراءة والتلقي على �شبكة مفاهيم وم�صطلحات
جديدة للقارئ والقراءة واملتلقي والتلقي ،و�أ�شاعت ثقافة نقدية جديدة �أعادت
النظر يف �أهمية القارئ بو�صفه م�شارك ًا بالعملية الإبداعية على نحو ما.

ال ميكن ب�أي حال من الأحوال التغا�ضي عن املفهوم العام للقراءة بو�صفها
فعالية عامة ميكن �أن يقوم بها �أي �شخ�ص ،وهو يتحرى �أهداف ًا ومقا�صد متعددة
من وراء ن�شاطه القرائي هذا ،والقراءة ا�ستناداً �إىل هذا املفهوم لي�ست حكراً
على الفعالية النقدية ال�رصف بل تتمتع بقدر عال من ال�شيوع واالنفتاح.
حتول مفهوم القراءة �إىل
�إال �أن التقنني اال�صطالحي الذي ح�صل بفعل ّ
حولت القراءة �إىل منهج
مفهوم نقدي بفعل نظريات القراءة والتلقي ،التي ّ
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حتول مفهوم القراءة ليحل عموم ًا حمل النقد يف ال�سياق الثقايف
ّ
اال�صطالحي ،وراجت ثقافة القراءة يف عمليات التعاطي النقدي كثرياً حتى
�أ�صبحت البديل اال�صطالحي للثقافة النقدية ،وراحت مفاهيمها تغزو ال�سوق
النقدية بحيث نادراً ما جتد من يتحدث بغريها على هذا ال�صعيد ،بحيث
ت�سيد م�صطلح القراءة و�شيوعه
اختلط مفهوم القارئ الناقد بالقارئ يف ظل ّ
وقوة تداوله.
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نقدي له قوانينه وتقاليده وقواعده� ،سلب القراءة يف هذا ال�سياق مفهومها
التقليدي العام و�أدخلها يف �سياق جديد يخ�ضع ملنظور ر�ؤيوي وثقايف� ،أخرج
القراءة من دائرة احلرية القرائية التي ال تقوم على منهج و�صارت تعاين بو�صفها
قيمة نقدية ذات خ�صائ�ص نظرية جديدة.
من هنا ميكننا �أن نفرق بني نوعني �أ�سا�سيني من القارئ هما القارئ الناقد
والقارئ القارئ ،بالرغم من �أن ّ
منظري نظريات القراءة والتلقي و�صلوا بتعداد
�أنواع القارئ �إىل �أكرث من ع�رشة �أنواع من القراء ،تنتهي يف �أعلى مراحلها
بالقارئ الأمنوذجي الذي ميكن �أن ي�ساوي لدينا هنا القارئ الناقد.
القارئ الناقد هو القارئ الذي تعنى به نظريات القراءة على نحو
مركزي و�أ�سا�سي ،لكنها ال تعطي مفهوم ًا واحداً له �إذ هو يتنوع بتنوع القراءة
وطبقاتها وم�ستوياتها و�سياقاتها ،لكنه على العموم هو الذي يتمركز يف املنطقة
النقدية التي تتعامل مع الن�صو�ص على �أ�سا�س الر�ؤية النقدية املمنهجة.
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ويظل القارئ القارئ �سائح ًا يف منطقة احلرية القرائية التي ال تلزمه
ب�أية �صيغة منهجية �أو مناخ ر�ؤيوي ،بل يتعامل مع املقروء بن�شاط حر غري ملزم
ومن دون �أي منظور يحتم عليه التو�صل �إىل نتائج من خالل قراءته ،ك�أن تكون
القراءة خال�صة للمتعة وتزجية الوقت وما ميكن �أن يندرج يف هذا ال�سياق من
فعاليات قرائية ال متت ب�صلة �إىل العمل النقدي الفني واحلريف واملهني.
ال �شك يف �أن هذا التفريق �رضوري ملعرفة احلدود النظرية واملنطقية
للن�شاط القرائي يف فعاليته النقدية ال�رصف ،من �أجل �إدراك الطبيعة النقدية
مل�صطلح القراءة يف �سياق و�ضعه عنوان ًا رئي�س ًا لال�شتغال على الن�صو�ص
ال وتف�سرياً وت�أوي ً
الإبداعية  -حتلي ً
ال .-

الر�صانة الأكادميية واحليوية النقدية:
حتتاج العملية النقدية من �أجل �أن تبلغ �أعلى مراحل �إبداعها �إىل مرجعيتني
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�أ�سا�سيتني ت�ضمنا لها ما يلزمها من القوة والفنية والعلمية والتداول ،وميكننا �أن
ن�صنف هاتني املرجعيتني بـ «الر�صانة الأكادميية»« ،احليوية النقدية».

�إذ ميكن للر�صانة الأكادميية �أن متنع الفعالية النقدية من االن�سياق وراء

ال�شهوات االنفعالية واالنطباعية املجردة ذات رد الفعل ال�رسيع والأويل على

التلقي الن�صو�صي ،وتخ�ضعها دائم ًا للرتوي وتعميق النظر واملراجعة والت�شدد

يف االطمئنان �إىل املالحظة ،وتكثيف املعاينة وتركيز الفح�ص على الطبقات
الن�صية والظواهر واحليثيات والهوام�ش والعتبات وامل�صاحبات ،وكل ما من

�ش�أنه �أن يك�شف عن �أعماق الن�ص وجواهره وي�سهم يف فك �شفراته.

�إن الر�صانة الأكادميية �رضورية جداً للعمل النقدي فهي ال�ضابط املنهجي

القيا�سي الذي يدرج العمل يف �سياق الإنتاج الن�صي املتعايل ،الذي يتوافر على
خ�صب الإنتاج و�شعريته على النحو الذي يتحول فيه �إىل �أثر �إبداعي ي�سهم

�إ�سهام ًا فاع ً
ال يف تكوين نظرية الأدب.

الإنتاج الإبداعي النقدي يرتقي �إىل هذا امل�ستوى ،لأن االكتفاء بها ح�رصاً ينتقل

بالعمل النقدي �إىل فعالية بحثية قد تخلو من احل�سا�سية الإبداعية التي تدخل يف
�صميم العمل النقدي وجوهره ،وي�س ّلم بعد ذلك ب�إقرار تو�صالت نقدية حتيل

على القراءة العلمية املنطقية �أكرث من �إحالتها على املجال النقدي بف�ضائه الأدبي
الإبداعي.

من هنا تظهر احلاجة امللحة يف هذا ال�سياق �إىل ما دعوناه باحليوية

النقدية ،التي توفر للر�صانة الأكادميية عمق ًا نقدي ًا يحفظها من ال�سقوط يف

حا�ضنة العلمية واملنطقية ،اخلالية من املرونة واحل�سا�سية الأدبية التي تبقي

العملية النقدية يف دائرة النقد الأدبي ،وتدعم الن�ص النقدي بال�شعرية الكافية
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�إال �أن هذه الر�صانة الأكادميية لوحدها ال تكفي للو�صول �إىل مرحلة من
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لأن يتمايز عن �أية فعالية �أكادميية �رصف ت�سلبه حقه يف االنتماء �إىل هذا احلقل
امل�ستقل.
وقد اقرتحنا يف �أحد كتبنا مفهوم «املغامرة» للتعبري عن م�ستوى معني
من م�ستويات احليوية النقدية ،وقلنا ب�أن «املغامرة على وفق املعطيات وما
تفرزه من مناخات و�سبل وف�ضاءات ور�ؤى و�ألوان ،وما تقرتحه من �آليات
بكر لالنتفاح والتفاعل واحلوار ،هي جمال خا�ص يتمتع باملرونة والتموج
متون اللغة ال�شعرية بالعمق
والتمظهر ،ويعمل بو�صفه مرجعية زاخرة بالرثاء ّ
والكثافة وتغذيها بالأعجاز والفرح ،على النحو الذي يقودنا �إىل الإميان بقدرة
املغامرة على توفري فر�ص انعتاق حقيقية لفل�سفة اجلمال من قيود التفل�سف
واملنطقة ،لتحيا بحرية مطلقة يف الأف�ضلية اخلالقة للإبداع»(.)9
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وميكن و�صف احليوية النقدية باملرونة القرائية امل� َّؤ�س�سة على وعي
�أكادميي مرن وفعال ودينامي وتعددي ،قائم على ا�ستيعاب ال�رضورات
الأ�سلوبية التي يجب �أن يتحلى بها العمل النقدي يف ن�شاطه الكتابي امليداين،
ف�ض ً
ال على �أن هذه احليوية النقدية يجب �أن تتمتع بالقدر الكايف من الكثافة
والعمق واحل�سا�سية والرثاء ،على النحو الذي يجعلها قادرة على ا�ستيعاب
الوافد الأكادميي بثقله املنهجي وتقاليده الر�صينة ،ومن ثم متثله وتتفاعل معه
ب�أ�سلوبية راقية فيها قدر عالٍ من التوافق واالن�سجام والتفاهم والت�صالح بني
الآليات ،من �أجل الو�صول �إىل �أف�ضل حالة قرائية ميكن �أن تنتج �أف�ضل احللول
للك�شف النقدي.

حدود امل�رشوع النقدي:
هل ميكن و�ضع حدود معينة ونهائية للم�رشوع النقدي الذي ي�سعى
الناقد �إىل �إجنازه يف م�سريته النقدية؟ وما هي قيمة امل�رشوع النقدي �ضمن هذا
املفهوم؟ وهل بو�سع ناقد واحد �أن يحقق م�رشوع ًا نقدي ًا خا�ص ًا به؟
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ميكن يف هذا ال�سياق �إطالة �أمد الأ�سئلة التي تندرج يف دائرة هذا احلقل
وتو�سيع تنوعها ،لأن مفهوم امل�رشوع النقدي ظل م�رشوع ًا عائم ًا يكتنفه الكثري
من الغمو�ض واللب�س والإبهام ،على الرغم من تداوليته الكبرية لدى معظم
النقاد  -مبختلف �أجيالهم  -حني يتحدثون ب�شيء من الزهو عن جتاربهم
النقدية.
ال �شك يف �أن «امل�رشوع النقدي» مفهوم عامل و�شامل ووا�سع و�إ�شكايل
ومتعدد وكثيف ،ال ميكن التو�صل �إىل حتديد مفهومي وا�ضح ب�ش�أنه ب�سهولة
وي�رس ،لأنه ميكن �أن ُينظر �إليه من زوايا نظر متعددة وميكن �أن ُيفهم بطبقات
فهم متعددة �أي�ض ًا� ،إذ لكل ناقد تقريب ًا منطق معني له يتنا�سب مع ر�ؤيته النقدية
ومنهجه وذوقه ودرجة �أ�صالته النقدية وطبيعة مرجعياته وعمق جتربته يف جمال
العمل النقدي.

�إذ �إن مفهوم امل�رشوع النقدي ال ينفتح انفتاح ًا كلي ًا على دالالته ومعانيه
�إال من خالل عمل م�شرتك وجهد نقدي جماعي ،يتوافر على قدر مهم وكبري
من التال�ؤم يف الر�ؤية النقدية ويتنوع يف خ�صو�صية الر�ؤية املنهجية التي ي�شتغل
عليها كل ناقد يف املجموعة� ،ضمن ور�شة عمل تخ�ضع با�ستمرار للحوار
والتقومي واجلدل يف كل مرحلة من مراحل تطور امل�رشوع وكل مف�صل من
مفا�صله وكل حلقة من حلقاته.
ومن هنا ميكننا �أن ننظر �إىل عملنا النقدي وقد بلغ بهذا الكتاب �أكرث من
ع�رشة كتب نقدية ،جنتهد يف �أنه ميثل جزءاً من م�رشوع حداثي نقدي ميكن �إذا
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ال نعتقد �أن ناقداً واحداً مهما بلغ من الأهمية واخلطورة والإنتاج
النقدي  -كم ًا ونوع ًا � -أن ينفرد بت�أ�سي�س م�رشوع نقدي خا�ص به ،لأن مفهوم
امل�رشوع يف ال�صياغة التي نح�سبها م�ؤهلة لإغنائه وملء طبقاته �أكرب من عمل
ناقد مبفرده ،حتى و�إن توافر على قدر كبري من اخل�صو�صية والتفرد واخل�صب.
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في حداثة السيرة النقدية  -الرؤية واملنهج
ما ات�سق ر�ؤيوي ًا ومنهجي ًا من �أجزاء �أخرى يف جتارب نقدية �أخرى تتالءم معه،
�أن تقرتح امل�رشوع النقدي الذي نتحدث عنه من دائرة هذا املفهوم.
�إن جتربتنا يف هذا املجال تعك�س على نحو ما �سبي ً
ال معين ًا �إىل هذا الفهم
يف معاينة حدود امل�رشوع النقدي ،فالكتب النقدية التي �صدرت لنا منذ عام
 1999حتى الآن متثل ر�ؤية نقدية ذات �سل�سلة منهجية مت�ضافرة من احل�سا�سية
النقدية ،تبلورت تبلوراً نا�ضج ًا لتطوير و�ضع نقدي خا�ص من خالل متظهر
�شخ�صية نقدية ال ت�شبه �سواها بكل املعايري ،تنمو نقدي ًا على نحو عماري نقدي
بني كتاب و�آخر ب�أ�سلوبية تعي هذه الق�ضية متام ًا وت�شتغل عليها بعمق ودراية.

الهوام�ش والإحاالت
( )1التلقي وال�سياقات الثقافية ،د .عبداهلل �إبراهيم� ،سل�سلة كتاب الريا�ض ( ،)93الريا�ض.35 :2001 ،
( )2ال�رساب والنبع  -ر�صد لأحوال ال�شعرية يف الق�صيدة العربية يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين
 -د .م�صلح النجار ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ،بريوت ،ط .19 :2005 ،1
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( )3تنظر املقدمة التي ت�صدرت كتابنا مرايا التخييل ال�شعري ،من�شورات دار الكتب احلديث� ،إربد،
ودار جدارا للكتاب العاملي ،عمان ،ط .5 :2006 ،1
( )4الن�ص والأ�سلوبية بني النظرية والتطبيق ،عدنان بن ذريل ،من�شورات احتاد الكتاب العرب،
دم�شق.43 :2000 ،
( )5النقد الثقايف  -قراءة يف الأن�ساق الثقافية العربية  -د .عبداهلل حممد الغذامي ،املركز الثقايف
العربي ،الدار البي�ضاء ،بريوت ،ط .8-7 :2000 1
( )6م.ن.8 :
( )7م.ن.8 :
( )8ينظر على �سبيل املثال ما ن�رشته جملة «ف�صول» يف عددها  ،2004 ،63القاهرة� ،إذ خ�ص�صت
ملف ًا خا�ص ًا عن النقد الثقايف ،وتنظر يف هذا ال�سياق مقالة د .عبداهلل �إبراهيم املو�سومة بـ «النقد
الثقايف :مطارحات يف النظرية واملنهج والتطبيق» ،التي ناق�ش فيها �أفكار الغذامي يف كتابه
«النقد الثقايف».188 :
( )9املغامرة اجلمالية للن�ص ال�شعري :د .حممد �صابر عبيد ،دار الكتب احلديث� ،إربد ،ط ،1
.10 :2007
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طه ح�سني وحركة النقد يف عامل متغري
م�صطفى عبدالغني

ال ميكن ر�صد حركة النقد يف عامل متغري دون العود �إىل الفرتة التي عا�ش
فيها وطبيعة العالقة بينه وبني ع�رصه  ،ومن هنا  ،ف�إن فكر ع�رص النه�ضة الذي
انتمى �إليه طه ح�سني يف�رس كثريا منهجه النقدي يف التعامل مع حركة ال�شعر،
وطبيعتة ..
التا�سع ع�رش يف ال�رشق ،كان تكوينه الفكري يتبع ع�رص النه�ضة وجتلياته يف القرن
الثامن ع�رش يف الغرب  ،ف�أ�ضاف �إىل الفهم املحافظ لفكر اجليل ال�سابق عليه -
جيل الأفغاين وحممد عبده  -الفهم الليربايل للطفي ال�سيد و�سيد املر�صفي يف
اجليل التايل ؛ مما �سهل التعرف على الإ�شكالية التي تقف خلف الإنتاج املتنوع
لطه ح�سني نقدا و�إبداعا وفكرا ..ومما ي�سعى لتف�سري الإجراء الذي تلم�سه يف
التعامل مع حركة ال�شعر يف ع�رصه ،وهو ما يطرح علينا ال�س�ؤال هنا :
هل كان طه ح�سني خمل�صا حقا لأهم جتليات هذا الع�رص «املنهج
التاريخي»؟
وب�شكل �أكرث دقة :
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هل متثل الإجراءات النقدية لديه منهجا بعينه �أم ال�سعي العام للتغيري يف
ع�رص النه�ضة ؟
لنقرتب من هذا الع�رص ومن ميثله عندنا – طه ح�سني – قبل �أن نحاول
الإجابة عن هذه اال�سئلة .

تـمـهـيـد:
ال ميكن ر�صد الفكر النقدى عند طه ح�سني دون التمهل عند بع�ض
املالحظات الأولية فى هذه الفرتة.
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�إن ع�رص النه�ضة  Renaissanceفى الغرب الذي ي�شري فى معناه العام
�إىل حركة ثقافية كانت قد امتدت تقريب ًا من القرن الرابع ع�رش �إىل ال�سابع ع�رش,
بادئ ًا يف �إيطاليا يف �أواخر الع�صور الو�سطى والحق ًا انت�رش �إىل باقي �أوروبا.
التعبري ُي�ستعمل �أي�ض ًا بف�ضفا�ضية لي�شري �إىل الع�رص التاريخي ,ولكن ملا كانت
تغريات النه�ضة غري منتظمة ,ف�إن هذا اال�ستعمال للتعبري يعترب �شديد العمومية.
وامل�صطلح يطلق على فرتة االنتقال من الع�صور الو�سطى �إىل الع�صور احلديثة
وي�ؤرخ له ب�سقوط الق�سطنطينية عام 1453هـ تطور على امل�ستوى الفكري فى
القرن الثامن ع�رش فى عديد من التجليات الثقافية خا�صة.
وعبورا من تطور النقد الأدبي الغربي وازدهاره فى ع�رص النه�ضة
ميكن الو�صول �إىل بدايات هذا النقد لدينا  ،باملنهج العلمي� ،إىل بدايات القرن
الع�رشين مع ح�سني املر�صفي وخليل مطران وطه ح�سني ثم جماعة الديوان
واملهجريني وميخائيل نعيمة عن الرابطة القلمية والع�صبة الأندل�سية وغريهم
فى هذه الفرتة املهمة التى �شهدت تطور ع�رص النه�ضة العربي انعكا�سا لتطور
ع�رص النه�ضة فى الغرب قبل ذلك بقرون..
وهو ما ارتبط بتبلور التيارات النقدية العربية التي كانت – فى بداية
الأمر – �أ�شبه ببدايات فاعلة لع�رص النه�ضة العربي �أكرث منها انعكا�سا مل�صطلحات
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غربية كاملنهج  The Methodوالبحث � The Researchأو -حتى  -املدر�سة
� ..Schoolإىل غري ذلك ..
وعلى هذا النحو ،ففى حني كان الغرب يعرف الواقعية النقدية ثم
الواقعية اال�شرتاكية  :Socialist realismالتي جاءت ت�أكيدا و�إكما ًال للمدر�سة

الواقعية النقدية يف بداية الع�رشينيات (ثورة �أكتوبر1917م)كنا ن�شهد هنا
حركة الواقع التي كانت تتبلور عقب ع�رص التنوير والتغيري والنه�ضة يف املنطقة

العربية..

وهو ما يقرتب بنا �إىل حالة التعبري فى النقد الأدبي فى بدايات القرن

الع�رشين .

فى هذه الفرتة ن�ستطيع العثور على من راح يعرب ب�أ�سلوب علمي فعرفنا

منهم حممد ح�سن نائل املر�صفي يف كتابه «�أدب اللغة العربية» ،وعبداهلل دراز
ح�سن الزيات يف كتابه «تاريخ الأدب العربي» الذي اعترب املنهج ال�سيا�سي يف

تدري�س تاريخ الأدب العربي نتاجا �إيطاليا .وهنا نلتقى بالعديد من املحاوالت
التي حت�سب على هذا ..

وعلى هذا النحو نلتقى مبحاوالت لطه ح�سني و�شوقي �ضيف و�أحمد

�أمني وغريهم ممن ينتمون �إىل ع�رص النه�ضة العربي �أكرث منه �إىل ع�رص املناهج �أو

املذاهب �أو – حتى – املدار�س الغربية التي نعرفها(.)1

�إنها الفرتة التي نتعرف فيها – خالل النقاد والأكادمييني – العديد من

هذه امل�صطلحات التي تردد فى هذه الفرتة كثريا لكنها تنتمي للت�أ�صيل الغربي

�أكرث منه للت�صنيف العربي يف هذا ال�سياق حيث نعرث على كثري من �أعالم املنهج
التاريخي يف النقد احلديث فهم :فرديناند برونتري و�سانت بوف وهيبولت
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تني ،ثم �أعالم االجتاه التاريخي عند العرب فيذكر لنا طه ح�سني يف كتابه (مع
املتنبي).
لقد تبلور امل�رشوع النقدي لدى طه ح�سني �ضمن �إ�شكالية كبرية هي
�إ�شكالية النه�ضة ،هذه الإ�شكالية تقف خلف الإنتاج املتنوع لطه ح�سني نقدا
و�إبداعا وفكرا .وال �سبيل �إىل فح�ص هذا امل�رشوع وفهم داللته التاريخية �إال
با�ستعادة هذه ال�سمة اخلا�صة التي هيمنت على امل�رشوع الفكري عرب هذه
االزدواجية التي هيمنت على امل�رشوع الفكري والنقدي لطه ح�سني فكيف
جتلت هذه االزدواجية يف كتاباته؟
�إنها االزدواجية التي تطرح ق�ضايا التغيري فى ع�رص النه�ضة يف �إطار
التغيري �أكرث منه الت�صنيف �أو الت�أ�سي�س ملنهج بعينه ..
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فبعد عودة طه ح�سني من فرن�سا �سنة 1919م ،وبعد �أن �أحرز الفكر
الليربايل يف م�رص مكت�سبات �ضد الفكر املحافظ ،دعا «ب�أن احل�ضارة الأوربية
اعتمدت يف نه�ضتها على احل�ضارة الإغريقية الرومانية والـديـانـة امل�سيحية،
ويجدر بالنه�ضة العربية �أن تعتمد على احل�ضارة الإغريقية والرومانية والديانة
الإ�سالمية».
ويجب �أن ن�سارع بالقول هنا �إن طه ح�سني ي�ستح�رض النموذج الغربي
كمنطلق للتطور والتقدم ،ويرى ب�أن املجتمع ينبغي �أن ت�ؤول قيادته للعلماء،
ومل ينح�رص النموذج الغربي لدى طه ح�سني يف الغرب احلديث ،بل رجع
به �إىل الأ�صول الأوىل التي �شكلت احل�ضارة الغربية ،احل�ضارة الإغريقية،
ف�أ�صول الغرب احلديث و�ضعها اليونان ،حيث ابتكر ه�ؤالء العلم كمباحث
قائمة على منهج عقالين وكنظام من املعارف املجردة ،وابتكروا ال�سيا�سة
وف�صلوها عن الغيب ،فجعلوا م�صدر ال�سلطة هو اجلماعة الب�رشية املعنية (�أي
النظام الدميقراطي) .يف حني �أن ال�رشق مل يعرف �سوى نظام احلكم الذاتي
(اال�ستبداد).
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�إنها �أفكار ع�رص النه�ضة التي ي�ستعيد فيها م�ستقبل الثقافة العربية عود �إىل

احل�ضارة القدمية فى املنطقة وعود �إىل تطورها فى احل�ضارة الغربية املعا�رصة..

�إنه م�رشوع ع�رص النه�ضة قبل الت�صنيف فى �إطارات �أو مناهج بعينها ويف

�إطار تنفيذ هذا امل�رشوع �شغل طه ح�سني على تدري�س التاريخ اليوناين والروماين
يف اجلامعة ملدة �سنوات ،و�ألف كتابا عن «�آلهة اليونان» �سنة 1919م ،ويف �سنة
1921م ترجم كتابا لأر�سطو «نظام االثينني».

بالإ�ضافة �إىل هذه املكونات ،ت�أتي الفل�سفة الو�ضعية ك�إطار مرجعي

لت�صورات طه ح�سني حول الأدب ،و�إن مل يت�صل طه ح�سني بهذه الفل�سفة
مبا�رشة ،ف�إنه قد ت�أثر مبجموعة من النقاد الغربيني يرتكزون على �أ�س�س هذه

الفل�سفة ،و�أبرز ه�ؤالء النقاد هم :هيبوليت تني و�سانت بوف وجو�ستاف
الن�سون و جول لوميرت ..وغريهم(*).

وعبورا فوق م�ؤثرات كثرية يبدو �أن الن�سون كان �أكرث ت�أثريا على طه

بوف ،وجول لومتري وغريهما بدا عند النزعة االنطباعـية والت�أثريية �أكرث من
النزعة املنهجية لدى طه ح�سني.

الكتابات الت�أ�سي�سية واالهتمام باملنهج :
من خالل ا�ستعرا�ضنا للمكونات الفكرية لطه ح�سني تبدى �أن هذه الأطر

زودته بح�س منهجي ،هذا احل�س وهذه ال�رضورة املنهجية جتلت يف الكتابات

النقدية الت�أ�سي�سية لديه .وما يق�صد بالكتابات الت�أ�سي�سية هي الكتابات التي كان
من�شغال فيها بالبحث عن منهج للقراءة يخالف به املناهج ال�سائدة ،وتبد�أ هذه

الكتابات لكتابه بتجديد «ذكرى �أبي العالء» (1915م) ،مرورا بـ«حديث

الأربعاء» ،و�صوال �إىل كتاب «يف ال�شعر اجلاهلي» (1926م) ،ومتثل هذه
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الكتابات خال�صة ال�رصاع حول تكري�س منهج علمي ملقاربة الظاهرة الأدبية.
قد يكون من املهم �أن ن�شدد هنا على ق�ضية التغيري يف ع�رص النه�ضة العربية
قبل الت�صنييف والتكوين وهوما يفهم معه �أن هذا االن�شغال بق�ضية املنهج �أملته
�رضورة تاريخية ،حيث �إن اجلدل ا�شتد حول املنهج منذ فرتة مبكرة من بداية
القرن الع�رشين  ،وقد مثل الزيات وجورجي زيدان وم�صطفى �صادق الرافعي
ثم طه ح�سني �أقطاب ال�رصاع حول م�س�ألة التغيري وطبيعتها ،وكان لكل واحد
منهم مثله اخلا�ص.
يبدو من خالل م�ؤلفات ه�ؤالء امل�ؤرخني للأدب �أن هناك تفاوتا بارزا
حول توجه كل منهم ..
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لقد عر�ض كل منهم طريقته اخلا�صة يف الت�أريخ للأدب ،ق�سم جورجي
زيدان وح�سن الزيات الأدب �إىل ع�صور �سيا�سية ،يف حني �أن الرافعي رف�ض هذا
التق�سيم و�أبدله بالتق�سيم ح�سب الأغرا�ض الأدبية ،واعترب التق�سيم ال�سيا�سي
نقال عن امل�ست�رشقني �أما طه ح�سني فقد تبنى التق�سيم وفق املدار�س الفنية .
�إن هذا الت�ضارب يف الآراء حول املنهج �أوال�شكل املالئم لتق�سيم الأدب
والت�أريخ له ،ي�ستبطن موقفا غام�ضا حول م�س�ألة املنهج ،ال�سيما و�أن االهتمام
املنهجي ال يزال يف طور املخا�ض ،وما يجلي هذا الغمو�ض هو �أن كلمة «منهج
 »Méthodeمل ترد عند الرافعي وزيدان والزيات� ،إذ ا�ستعلموا مكانها كلمتي
«الطريقة» و«اخلطة» ،ومل ي�ستعمل الزيات كلمة «منهج» اللهم �إال بعد م�ضي
خم�سة و�أربعني عاما من ظهور الطبعة الأوىل لعمله .
والغريب �أن طه ح�سني هو الذي ا�ستعمل كلمة «منهج» وخ�ص�ص لها
مواطن يف كتابه «يف الأدب اجلاهلي».
لقدبدا �أن ق�ضية املنهج كانت من �أهم الق�ضايا التي �شغلت ذهن طه
ح�سني منذ فرتة مبكرة على اعتبار �أن االهتمام ب�سياق الثورة املنهجية � -ضمن
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ثورات راديكالية �أخرى  -من �ش�أنها جتديد العقل وحتريره ولي�س جتديد و�سائل

البحث و�أدواته فح�سب .ولعل ق�ضية التغيري ومالب�سات احلا�رض ال�صعب
فى هذه الفرتة وراء تنبه طه ح�سني ب�أهمية املنهج ..وتنبهه منذ فرتة مبكرة

ال�ستخدام املنهج الديكارتي بوعي فائق..

�إن الوعي و�إن متثل فى �أثواب كثريه كان الأ�سا�س الأول عنده �إحداث

التغيري والثورة على الواقع.

وميكن القول هنا �إن مظاهر الوعي باملنهج متثلت عند العديد من رواد

ع�رص النه�ضة العربى يف جوانب عدة ،من بينها �أنهم اعتربوا «تاريخ الأدب»
علما جديدا مل ي�سبق للعرب القدامى �أن عرفوه� ،إذ ال ميكن مقارنته بكتب

الرتاجم والطبقات لأن هذه الأخرية تفتقر �إىل البحث عن العالئق والتحوالت.

«فهي �أخبار مفردة غري مرتبطة ال تظهر ما بني ال�شعراء �أو الكتاب من عالقة

يف ال�صناعة والغر�ض والأ�سلوب ،وال تذكر ما عزا النظم والنرث من حتول
لقد بد�أ التغيري فى الواقع �أكرث منه تلم�س للمنهج وبد�أ ا�ستخدام املنهج

تلم�س لع�رص اال�ستنارة اكرث منه لتعميق قيم علمية ثابته فى هذا عرفنا معنى
املواقف اجلديدة اختياراتهم ؛ �أ�شار زيدان �أن طريقته متكن القارئ من االطالع
على الت�أثريات ال�سيا�سية يف الأدب والعلوم ،وفهم ال�سريورة التي يتطور بها

الأدب عرب الع�صور التاريخية� .أما الرافعي ،فقد �أ�شار �إىل �أن طريقته يف التق�سيم
�إىل �أغرا�ض فنية هي �أكرث تال�ؤما مع طبيعة الأدب العربي� ،أما �إ�شارات طه ح�سني

يف التق�سيم �إىل مدار�س فنية بدت عنده عظيمة الفائدة ،لأنه يعلم الطالب كيف

يكت�شفون الن�صو�ص ،وكيف يحققونها ويقر�ؤونها ،فيفهمونها على وجهها
ويفطنون �إىل مظاهر اجلمال الفني فيها ،ناهيك على �أنه ي�ؤدي �إىل نتائج جليلة
«هي �إىل الثورة الأدبية �أقرب منها �إىل كل �شيء».
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�إن هذه املظاهر �إن دلت على �شيء ،ف�إمنا تدل على �أن ق�ضية املنهج – التى

ارتدت �أثوابا عدة � ..-أ�صبحت �رضورة ملحة عند العرب املعا�رصين فى الع�رص
احلديث  ،وقد كان وراء هذا الوعي عوامل منها ما يرتبط بو�ضعية الدر�س

الأدبي يف بداية القرن ،ومنها ما يرتبط باالنفتاح على الغرب .ومنها  -وهوما
يعى هذا كله وي�ستوعبه  -معنى التغيري ..

معنى هذا املنهج لدى الرواد اكتنفه العديد من �صور الغمو�ض والت�ضارب

يف الآراء وقد كان مرد ذلك كله �إىل �أن هذا الوعي جاء يف حلظة تغيري كربى،

بالإ�ضافة �إىل تنوع امل�شارب الثقافية لكل من ه�ؤالء الرواد ،واختالف انتماءاتهم

الطبقية والدينية وال�سيا�سية ،دون �أن نن�سى الت�أكيد على�صعوبة طرح م�س�ألة
التاريخ الأدبي التي الزالت مطروحة للنظر و�إعادة النظر من طرف �أحدث

النظريات املعا�رصة (نظرية التلقي على �سبيل املثال) .لغياب نظرية عربية ت�ؤرخ
الظواهر ب�صفة عامة.
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و�إذا كان طه ح�سني كما �أ�رشنا هنا من �أبرز من �أثار م�شكلة املنهج يف

الت�أريخ الأدبي ،ميكننا �أن نت�ساءل عن الكيفية التي جتلى بها وعيه املنهجي يف

كتاباته الت�أ�سي�سية ؟ �إن هذا الوعى هنا بدا على امل�ستوى الر�أ�سي ال الأفقى وعند
�شاعر كاملتنبى �أو �أبو العال املعرى ممن كانوا ي�ستدعون لت�أكيد قيم معا�رصة فى

ع�رص النه�ضة .وعبورا فوق كتابات نقدية له من �أمثال :جتديد ذكرى �أبي العالء

وحديث الأربعاء ويف ال�شعر اجلاهلي ن�صل �إىل كتابه املهم هنا «مع املتنبى» فى

ال�سياق التاريخى له وهوما يقرتب بنا من دالالت الوعى التاريخى عند طه
ح�سني.

بعد �أن عر�ضنا للمالمح العامة لع�رص النه�ضة الذي جاء منه وفيه طه

ح�سني ك�أحد الكتاب واملثقفني الذين لعبوا دورا مهما يف هذه الفرتة �سنحاول
الآن و�ضع كتاب «مع املتنبي» يف �سياق هذا امل�رشوع ،مربزين املكانة التي
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يحتلها الكتاب �ضمن الت�صور العام لطه ح�سني  ،فهل هذا الكتاب ي�شكل

امتدادا للم�رشوع ؟ �أم ارتدادا ؟ وما املنهج الذي اتبعه ليقر�أ به املتنبي قراءة جديدة

تخالف القراءات ال�سابقة؟ وما هي اخللفيات الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية
واجلمالية املتحكمة يف طبيعة تلقي ن�ص املتنبي من طرف طه ح�سني؟

�إن هذه الأ�سئلة ت�سعى �إىل م�ساءلة القراءة النقدية التي مار�سها طه ح�سني

على �شخ�صية املتنبي و�شعره،متثل فى جتلياتها �أهم الإجابات عن الأ�سئلة التى

حاول الكاتب التعبري بها يف الإطار التاريخي الذي ورد فيه.

بيد �أننا ال ميكن الو�صول �إىل جتليات املنهج التاريخي لدى طه ح�سني

دون �أن ن�شري �إىل ق�ضية تتعلق بطبيعة التوقف مع طبيعة طه ح�سني  ،ونق�صد بها

�إ�شكالية التناول الر�أ�سي للن�ص  ،ومراجعة جتليات التناول النقدي لطه ح�سني
قبل ذلك  ،ر�أينا �أنه عر�ض لكتاباته النقدية على امل�ستوى الأفقى – جابرع�صفور

على �سبيل املثال  ..-وهوما يدفعنا �إىل التمهل عند املنظور الر�أ�سي ..

التمهل عنده هنا يكون همنا الأول بالتوقف خا�صة عند عمله امللحوظ (مع
املتنبى) بوجه خا�ص.

وفى حني يعر�ض نقاد يف �أدب طه ح�سني خل�صو�صية املر�آة التي ينطوي

عليها العمل الأدبي كاالجتماعي والفردي واالن�ساين (التاريخي والنف�سي
والإن�ساين) نكون واعني هنا �إىل ا�ستجابة الناقد للن�ص عرب منوذج حمدد من
حيث هو جدلية متداخلة من الفهم النقدي الواعي للن�ص للتنبه �إىل هذا التوفيق

بني العن�رص واال�ستجابات بني الر�أ�سي والأفقي لفهم جتليات املنهج التاريخي
فى تناول هذا الن�ص هنا ..

وهو ما نقرتب فيه من جتليات املنهج التاريخى ...
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جتليات املنهج التاريخى:
�أوال :التعبري عن ال�شاعر
والتعبري عن ال�شاعر هو �أكرث ما يلفت النظر يف موقف طه ح�سني من
املتنبي وهو ما ي�شري �إليه جابر ع�صفور يف مفهوم التعبري ويف البحث عن
«مر�آة الأديب» حني ت�أخذ بعدا حمددا «باقرتان الأدب بالتعبري .لكن هذا البعد
التعبريى يف�ضي �إىل �أبعاد �أخرى مرتتبة عليه .ومادام الأدب قد اقرتن بالتعبري
فالبد �أن ت�صبح كل �أعمال الأديب كا�شفة عنه وممثلة ل�شخ�صيته .وترتبط �أ�صالة
ال�شاعر -فى هذا ال�سياق – بقدرته على متثيل �شخ�صيته فى �شعره» وهو ما
ي�صل بنا �إىل �أن ال�شاعر هنا ا�ستطاع �أن ي�ؤكد وجوده  ،وهوما مي�ضى فى عدة
م�ستويات ..
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وعلى �سبييل املثال ،فقد الحظ طه ح�سني �أن املتنبى و�صل �إىل مرحلة
الأ�صالة بعديد من املواقف  ،منها  ،ما �أكده حني عر�ض النتماء ال�شاعر  ،وهو
االنتماء العربي  ،االنتماء الذي كانت ت�ؤكده الفرتة التي كتب فيها طه ح�سني
كتابه عن املتنبي يف الع�رشينيات والثالثينيات من القرن الع�رشين ..
لقد أ�لّف طه ح�سني كتابه «مع املتنبي» يف �صيف 1936م بفرن�سا  ،وقد
كان من وراء ت�أليفه له دوافع �رصح بها يف بداية الكتاب م�ستبعدا كل الدوافع
الذاتية ؛ ي�رصح يف البداية �أن املتنبي لي�س �شاعره الأثري ،يقول بهذا ال�صدد :
«ولي�س املتنبي مع هذا من �أحب ال�شعراء �إ ّ
يل و�آثرهم عندي ولعله بعيد كل البعد
�أن يبلغ من نف�سي منزلة احلب �أو الإيثار .ولقد �أتى على حني من الدهر مل يكن
يخطر �أين �س�أعتني باملتنبي و�أطيل �صحبته �أو �أدمي التفكري فيه».
ف�إذا ما ا�ستبعدنا الدافع الذاتي ،فما هو الدافع احلقيقي وراء هذه
ال�صحبة امل�ضنية واملكلفة� ،إن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال تتحدد من خالل اللحظة
التاريخية التي أ� ّلف فيها الكتاب ،ذلك �أنه منذ الع�رشينيات والثالثينيات من هذا
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القرن كان املتنبي هو ال�شاعر املف�ضل لدى الدار�سني  ،وقد كان هذا االهتمام

البالغ حافزا �أ�سا�سيا عند طه ح�سني لكي يخ�ص�ص كتابا م�ستقال حول املتنبي،
�إذ كانت حتدوه رغبة لكي يجيب عن �رس هذا االهتمام «فاملتنبي كان ومازال

حديث النا�س املت�صل منذ �أكرث من عامني ،ولأين حاولت ومازلت �أحاول �أن
�أ�ستك�شف ال�رس يف حب املحدثني له و�إقبالهم عليه و�إ�رسافهم يف هذا احلب
والإقبال ،كما �أ�رسف القدماء يف العناية به حبا وبغ�ضا و�إقباال و�إعرا�ضا».

�إن هذا الت�سا�ؤل حول �رس االهتمام باملتنبي هام جدا لأنه ي�ضعنا �أمام

�إ�شكالية كربى يف تاريخ النقد الأدبي احلديث� ،أي البحث يف العالقة بني الأدب

واجلمهور .هذه العالقة التي ظلت مغيبة يف النقد �إىل حدود القرن الع�رشين،

فهل ا�ستطاع طه ح�سني �أن يقر�أ املتنبي من خالل جمموع القراءات التي �أجنزت

حوله ؟ هذا ما مل يتم القيام به ،فطه ح�سني مل يبحث يف العالقة بني �شعر املتنبي

واجلمهور املتلقي ،فبالرغم من ت�سا�ؤله حول العناية الفائقة باملتنبي ،وا�ستمرارية
�أن ير�صد متثالت القراء الواقعيني �أو املفرت�ضني ،حول �شعر املتنبي ،راح ي�ؤ�س�س

�سرية لل�شاعر من خالل �شعره ،ولي�س يف ذلك غرابة لأن املنهج الدرا�سي الذي
كان �سائدا يف مرحلته منهج يعنى بال�شخ�صية و�أثر الواقع فيها ،وهو منهج بعيد
كل البعد عن �إ�شكالية الأدب واجلمهور(.)2

الأكرث من هذا �أن طه ح�سني م�ضى �أكرث فى هذا االجتاه  ،ففى حني �أبدى

فى بداية الكتاب �أن املتنبي لي�س �شاعره املف�ضل عاد لي�ؤكد على فكرة �أن التعبري

عن الذات هنا �أكرث مايحفظ للرجل  ،وهو تعبري مليء بالكربياء ،خا�صة حني
قال – وطه ح�سني يردد وهو يذكرهنا هذه الأبيات:

حد له هذه الأبيات التي هي من
و�أنا �أقبل من املتنبي يف �إعجاب ال َّ

�أروع ما قال من ال�شعر:
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ُ
���ظ���ه���راجلَ���ه���لَ ب���ي و�أ ْع����� ِر ُف����� ْه وال������ ُّد ُّر ُد ٌّر َ
وهو ي�ضيف هنا معجبا بالتعبري الذاتى للرجل:

لي�س يف ذلك عندي من �شك ؛ فقد اتهم الرجل يف ن�سبه ،و�سئل عن
�أبيه وجده فلم ي�ستطع� ،أومل يرد� ،أن يجيب �سائليه ،و�آثر �أن ينت�سب �إىل املجد
والكرم والب�أ�س ،و�أن يزدري الكائدين له واملرجفني به وامل�ؤلبني عليه .ومع
�أن هذه الأبيات ت�صور �ضعف املتنبي من ناحية ن�سبه �أبلغ ت�صوير؛ �إال �أن هذا
الإ�رساف يف الفخر والغلو يف التيه والإغراق يف ازدراء العائبني دليل يف حقيقة
الأمر على العجز والنكول � -أقول مع �أن هذه الأبيات ت�صور �ضعف املتنبي من
فتوة املتنبي وح�سن
ناحية ن�سبه �أبلغ ت�صور و�أقواه ،فهي يف الوقت نف�سه ت�صور ّ
ر�أيه يف نف�سه ،وقوة �إميانه بهذه النف�س ،و�صدق معرفته للنا�س ،و�شدة ازدرائه
لهم ،وا�ستهزائه بهم ؛ لأنه قد علم من حقائقهم ودخائل �أمورهم ما دفعه دفع ًا
�إىل هذا االزدراء واال�ستهزاء(� ،)4إ�ضافة �إىل �أن املرحلة التاريخية التي �ألف فيها
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الكتاب ات�سمت من الناحية ال�سيا�سية بربوز الوعي القومي ،خا�صة و�أن العامل
العربي عرف يف هذه اللحظة حركات حتررية �ضد اال�ستعمار ودخل يف مرحلة
البحث عن الذات يف مواجهة الآخر .وقد كان هذا الوعي واحل�س القومي
العروبي من وراء اهتمام الدار�سني العرب باملتنبي �إذ وجدوا فيه ال�صوت املعرب
عن رغبتهم يف التحرر ،وهذا ما يف�رس تلك املهرجانات الألفية التي �أقيمت
يف جل العوا�صم العربية احتفاء ب�شاعر العروبة .وهو ما ي�ؤكد هنا على املعنى
املتطور للفكر القومى فى هذه الفرتة ،يقول طه ح�سني:
ونحن �إذا انتهينا �إىل قرارة الأ�شياء ،ال نكاد ن�شك يف �أن املتنبي قد كان
عربي ًا ،ولكن ب�رشط �أن نفهم من لفظ العربي معنى �أو�سع و�أعمق و�أ�صدق مما
يفهمه الن�سابون يف الع�صور الأوىل ،ومما يفهمه املقلدون من الأدباء يف الع�رص
احلديث.

ومن احلديث املعاد يف غري طائل ،بل من احلديث املعاد يف كثري من ال�س�أم
وامللل� ،أن نذكرما �أثري حول الأن�ساب و�صحتها منذ �أقدم الع�صور العربية .بل
من احلديث املعاد اململ �أن نذكر ما �أثري حول �صحة الأن�ساب عند الأمم القدمية
كاليونان والرومان.
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ي�صدق ما كان يقال يف الع�صور
ف�أين العقل العاقل الذي ي�ستطيع �أن ّ
الأوىل ،وما اليزال يقال يف كثري من املدار�س الأدبية ،من �أن العربي ال�رصيح �أو
العربي ال�صليبة هو الذي يعرف له ن�سب �صحيح �إىل قبائل العرب يف ال�شمال
ي�صدق �أن جميع �سكان جزيرة العرب
�أو يف اجلنوب؟ �أين العقل العاقل الذي ّ
منذ الع�صور اجلاهلية الأوىل �إىل هذا الع�رص الذي نعي�ش فيه قد حفظوا لأنف�سهم
�أن�ساب ًا �رصيحة �صحيحة ترفعهم �إىل عدنان �أو �إىل قحطان؟ �إمنا حفظ الأن�ساب
مزية قد اخت�صت بها طبقات من �أ�رشاف العرب و�ساداتهم يف بع�ض الأوقات،
ثم �أ�صبحت �سنة موروثة وعادة م�ألوفة ،ومظهراً من مظاهر الأر�ستقراطية ،ثم
فر�ضت على�أ�صحابها �أن يحفظوها ويتوارثوها،ويبتدعوها ابتداع ًا �إذا غلبهم
عليها الن�سيان.
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لي�س من احلق �إذن �أن العربي ال يكون عربي ًا ،حتى يحفظ لنف�سه �أو
يحفظ النا�س له ن�سب ًا �صحيح ًا ينتهي به �إىل قبيلة من القبائل .ولو كان هذا حق ًا
لتغريكثرياً جداً من القيم التاريخية واملعا�رصة .ف�أكرث الذين كانوا يرون �أنف�سهم
عرب ًا يف الع�صور القدمية ،مل يكونوا يحفظون �أن�سابهم يف �أكرب الظن .والتاريخ
مل يحفظها عنهم على كل حال� .أفنجحد الآن �أنهم عرب ًا ،لأن �أن�سابهم مل ت�صل
�إلينا؟ و�أكرث املعا�رصين من ال�شعوب العربية يف ال�رشق الأدنى ،ال يحفظون
حتدرهم
�أن�سابهم ،وال ي�ستطيعون �أن يرقوا بها �إىل عدنان �أو قحطان� ،أفنجحد ّ
من العن�رص العربي ال�رصيح؟! وما هذا العن�رص العربي ال�رصيح؟ وكيف ال�سبيل
�إىل حتقيقه وا�ستخال�صه من العنا�رص املختلفة التي ال حت�صى ،والتي ات�صلت به
ومر الع�صور؟
و�أثرت فيه على تتابع الأحداث ِّ
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وهو يردد عن املتنبى �أنه لي�س من ال�رضوري �أن ي�ؤكد الإن�سان على �إنه
عربي حني يذكر �أو يحفظ له ن�سبا �رصيحا �صحيحا ينتهى به �إىل �إحدى القبائل،
الأكرث من هذا كان املتنبي ي�ؤكد �أنه يحمل من ال�صفات التي ت�ؤهله لهذا االنتماء
يف هذين البيتني:
ب����ج���� ُدودي
�َش�ر ُف���وا بي وب��ن��ف�����س��ي َف َ
����خ ُ
�َش�ر ْف ُ
����رت ال ُ
���ت ب��ل � رَ ُ
ال ب��قَ��وم��ي � رَ ُ
ف���خ���ر كُ�����لِّ نَ َ
ي��د
َد وع����� ْو ُذ اجل����اين وغَ������ ْو ُث ال�� َّط�� ِر ِ
ال�����ض��ا
وب���ه���م
����ق َّ
����ط َ
ُ
وهو ما يعنى ت�أكيد املتنبى على �أنه ال ي�رشف بقومه بقدر ما ي�رشف
قومه به � ،سائال :فما الذي مينعنا من �أن ن�صدق املتنبي ونرى معه �أنه كان عربي ًا
قحطاني ًا.

وهو فى مو�ضع �آخر ي�ؤكد على هذه ال�شعرية العالية وال�شخ�صية القوية
حني يردد فى بداية الكتاب من �أنه لي�س من �أن�صار املتنبى �أو املعجبني به واليلبث
�أن يردد لأكرث من مرة بعد ذلك مثل هذه العبارة �أن املتنبى «�شاعرا ،و�شاعرا
لي�س غري» (مع املتنبى  )175لقد ارتقى ب�شعره �إىل منزلة عالية  ،و�أثبت �شخ�صيته
وا�ضحة قوية ممتازة من غريها «و�أ�صبحنا ن�ستطيع �أن نقر�أ الق�صيدة من �شعره ،
فنقول � ،إنها ق�صيدته هو مل يت�أثر بهذا ال�شاعر �أو ذاك»(.)5
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وميكن ربط هذا الت�صور القومى مبفهومه الليربايل فى الن�صف الأول
من الثالثينات من القرن الع�رشين  ،هذا املفهوم الذى ال ينه�ض على �أ�سا�س
اللغة والدين واجلن�س ،و�إمنا تقوم على الواقع االقت�صادى فقومية املتنبي عند طه
ح�سني كان لها « �أبلغ امل�ؤثرات يف حياته العملية ...والفنية على كل حال.
�إن قومية املتنبي ال ت�ستمد من الإرث املا�ضوي ،و�إمنا هي قومية يكون
فيها الفرد هو �سيد م�رشوعه ،ومن هنا البد �أن نلمح �إىل �أن ا�ستدالل طه
ح�سني بهذين البيتني ي�ؤكد ت�صوره الليربايل للقومية ،املمجدة للذات وللمنافع
االقت�صادية ،واملغيبة للجن�س والدين واللغة.
لقد كان طه ح�سني اليهتم كثريا بالرجل الذى �أثبت وجوده فى هذه
الفرتة  ،وجودا فرديا جماعيا واعيا..
وهو ما ي�صل بنا �إىل النهج الذى عمد �إليه طه ح�سني فى تناولة – �أو
االقرتاب – من املتنبى.
وقد �سلك طه ح�سني للتعبري عن وعى املتنبى �أكرث من طريق ،ف�إذا
جاوزنا التعبري الفردي �إىل التعبري الأو�سع – الإن�سانى  -لالحظنا انطالقه من
�أهم �سمات املنهج التاريخى ؛ ونق�صد به هنا االلتزام بالرتتيب التاريخى على
اعتبار �أنه �أول خطوة فى العملية الإجرائية للتاريخ الأدبى عند طه ح�سني،
وعلى هذا النحو ن�ستطيع تتبع حركة التطور عرب – العملية الإجرائية والتطور
 �إىل ا�ستخال�ص «�صورة من هذه احلركة ت�سعى �إىل ت�شخي�ص «روح الع�رص»�أو ت�صور «�شخ�صية» ال�شاعر حني يتم احلكم على هذه القيمة نتيجة االلتزام
بعملية التعاقب التاريخى فى التعامل مع ن�صو�صه  ،فمن املعروف �أنه �سبق طه

ح�سني عديد من الدرا�سات( )6التى حاولت �أن ت�صل بهذا التعاقب وتتبعه عرب
العديد منها :
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رجى بال�شري ،درا�سة فى التاريخ الأدبى� ،صدر بالفرن�سية فى باري�س عام 1935م.
لوى ما�سينون .ماريو�س كنار .جان ل�سريف .بل والعديد من الدرا�سات الرتاثية
منها :

العكربى :التبيان فى �رشح الديوان  ،القاهرة 1302هـ ،جزءان.
اليازجى :العرف الكيب فى �رشح ديوان �أبى الطيب  ،بريوت 1305هـ ،جزء.
الواحدى� :رشح ديوان املتنبى  ،طبعة ديرتي�سى ،برلني 1861م ،جزء.
ثم العديد من الدرا�سات احلديثة ن�رشت قبل كتاب طه ح�سني منها :
حممود �شاكر ،املتنبى  ،املقتطف يناير 1936م.
عبدالوهاب عزام ،ذكرى �أبى الطيب  ،بغداد 1936م.
ورغم �أن طه ح�سني يردد �أنه رف�ض �أن يحمل معه حني �أملى كتابة ما

فى مكتبه من البحوث التي تناول بها القدماء واملحدثني حياة املتنبي ،ف�إنه يردد
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من �آن لآخر بع�ض كتابات بال�شري �أو غريه لت�أكيد هذا املنهج التاريخي الذى

يكتب به  ،وهو ما الحظه البع�ض فى ر�صد تناول طه ح�سني لهذا اخلط الأفقى
فى متا�سه مع اخلط الر�أ�سي فى التعامل مع فكر ال�شاعر من «�صبا املتنبى �إىل
م�رصعه» فى الن�صف الأول من القرن الرابع الهجري ،ففى حني يالحظ «�أن
هذه احلركة فى الكتاب تنطوي على تتبع للتطور ف�إنها ت�صل بني اخلط ال�صاعد
للتطور والدرجة املت�صاعدة ل�سلم القيم ال�شعرية .وتوحد بني االثنني لتجعل

من نقطة البداية – فى اخلط الزمني للتطور� -أهون درجة فى �سلم القيمة،

وجتعل من نقطة النهاية  -فى نف�س اخلط الزمانى – على درجة فى �سلم القيمة»

ع�صفور �ص .223

وهو ما ي�شري �إىل ت�أثري املنهج التاريخى عرب الرتتيب الزمني فى درجة

التغيري الإبداعي الذي �سعى �إليها ال�شاعر ،وهو ما ي�شري �إىل ترتيب عنوانات
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الكتاب هنا �إىل مراحل �أو �أق�سام توازي املراحل الزمانية واملكانية املتعاقبة يف
حياة ال�شاعر ..
ن�ستطيع العود �إىل الديوان وخارجه لرنى هذا التطور التاريخى-
الإن�سانى :
من ال�صبا (الكوفة).
�إىل ال�شباب (الالذقية).
�إىل الن�ضج (حلب).
�إىل التفوق (الف�سطاط).
�إىل التطور اخلالق (�شرياز)
ن�ستطيع املرور عرب التاريخ  -اجلغرافيا �إىل البعد الإن�ساين فى اخلروج
�إىل التباين فى درجات التعبري..

وهو ما الحظه طه ح�سني الذى بدا متحامال على ال�شاعر.
ومن يدقق فى الأبيات يالحظ كيف �أن املتنبى كان واعيا للهجوم على
حاكم م�رص فى ذلك الوقت حني خ�ص�ص الق�سم الأخري من الباب الرابع يف
الكتاب ،لفن الهجاء الذي قيل يف كافور ،وعر�ض ملوقف املحدثني من هذا
الهجاء ،حيث ذهب فريق �إىل �أن ال�شاعر هجا كافورا وهجا م�رص وامل�رصيني،
وذهب فريق �آخر �إىل �أن الهجاء كان مق�صوراً على كافور ،وقد هون طه ح�سني
من �ش�أن هذا اخلالف مربزا �أنه ما ينبغي �أن نحب ال�شعراء �أو نبغ�ضهم ،لأنهم
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وال نريد �أن نتابع هذه املراحل الزمنية التى انتهى بها و�إليها طه ح�سني
عن املتنبى ،و�إمنا ن�شري �إىل �إ�شارتني ترينا الوعى الذي بدا مت�صاعدا يف حركة
ال�شاعر خا�صة فى الفرتة الأخرية من حياته ،فى م�رص �أو حني غادر م�رص �إىل
خارجها  ،فقد راح يعرب عما يحدث فى م�رص بهذه الأبيات البليغة من ق�صيدته
املهمة فى هجاء كافور – حاك م�رص حينئذ . -
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مدحوا �أو هجوا ولأنهم مدحونا �أو هجونا ،و�إمنا ينبغي �أن نعرف ال�شعراء �أو
ننكرهم لأنهم مدحوا ف�أح�سنوا املدح ،وهجوا ف�أجادوا الهجاء.
وعلى الرغم من ذهاب طه ح�سني هذا املذهب املعتدل ،ف�إننا نح�س �أن
ق�ضية املتنبي مع كافور �أثارت حفيظته ،فراح يربز �أن كافورا بالرغم مما فعل به
املتنبي يبقى رجل �سيا�سة داهية ،له براعة يف تدبري �أمور ال�سلطات:
ن��ام��ت ن��واط�ير م����صر ع��ن تعاليمها

ف��م��ا ب�����ش��م��ن وم����ا ت��ف��ن��ى ال��ع��ن��اق��ي��د

وهنا ي�ضيف طه ح�سني:
ول�ست �أعرف �أ�صدق يف م�رص وال �أبرع يف ت�صويرها من هذا البيت
الأخري ،وما �أرى �إال �أن املتنبي قد �ألهم البالغة واحلكمة حق ًا ،حني وفق لهذا
البيت الذي يخت�رص لون ًا من حياة م�رص منذ �أبعد عهودها بالتاريخ �إىل هذا العهد

الذي نحيا فيه .ولو �أن التاريخ �أراد �أن يح�صي الثعالب التي عدت على م�رص

و�أموالها ،ف�أخذت منها ما �أطاقت وما مل تطق حتى �أدركها الب�شم وما هو فوق
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الب�شم ،ونواطريها نائمة 335 ،وقادتها غافلون ،و�أموالها مع ذلك ال تفنى
والتنفد ،ودول الثعالب يتلو بع�ضها بع�ض ًا ،ويقفو بع�ضها �إثر بع�ض � -أقول لو
�أراد التاريخ �إح�صاء هذه الثعالب ،ملا ا�ستطاع .ول�ست �أدري� :أي�أتي يوم يكذب
فيه هذا البيت من �شعر املتنبي ،فال تنام نواطري م�رص وال تب�شم الثعالب فيها،

وال يعدو املاكرون الغادرون على�أهلها الآمنني الغافلني ؛ ثم يقول املتنبي بعد
قليل(:)7
���ن
م��ا كنت � ٌأح َ�سبُني �أح��ي��ا �إل���ى َز َم ٍ
��ا���س ق��د ُف�� ِق��دوا
وال تَ��و َّه�� ْم ُ
��ت �أ َّن ال��نَّ َ
و�أ َّن ذا ال ْأ���س�� َو َد

ج ْوعا ُن ي�أكلُ ِم ْ��ن

ُ��وب مِ�شْ ف َُر ُه
امل��ث��ق َ
وزادي ُو ْم ِ�س ْكني

���ب و ُه���� َو حم��م��و ُد
يُ�����س��يء ب��ي ف��ي��ه َك��� ْل ٌ

و�أ َّن ِم��ث��ل �أب����ي ال��ب��ي�����ض��اء م��وج��و ُد
��ط��ي�� ُع��ه ذي امل�����ض��ا ِر ُ
ال���رع���ا ِدي��� ُد
تُ ِ
ي��ط َّ
ِل َ
��ي يُ َ
�����ص��و ُد
��ق��ال َع��ظ��ي ُ��م ال���ق ْ
ْ���د ِر َم��ق ُ
��ك ْ

ثم ت�أتى «الوثبة الأخرية» فى �سلم التطور فى �شعره � ،إذ ميكن �أن نالحظ
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مع طه ح�سني �أنه �إذا كان �أن ن�أ�سف ل�شيء ال يغني الأ�سف له ،فقد كنا نتمنى لو
فر املتنبي يف �شبابه �إىل فار�س ال �إىل ال�شام .وقد كنا نتمنى لو �سار ع�ضد الدولة
مع ال�شاعر �سرية كافور ،ف�أم�سكه يف �شرياز ومل ي�أذن له بالعودة �إىل العراق،
وذاد عنه ،مع ذلك ال�شعور ب�أنه �أ�سري ال ي�ستطيع �أن يذهب ويجيء كما يجب.
�إذن لتغري �شعر املتنبي تغرياً تام ًا ،ولوثب ال�شعر العربي يف القرن الرابع وثبة
ُتحت لل�شعراء بعد املتنبي �أبواب جديدة يلتم�سها ال�شباب من
بعيدة املدىَ ،وف ْ
ال�شعراء الآن فال يكادون يظفرون منها ما يبغون.

املمدوح(.)8

وعلى هذا النحو ،ف�إن قانون التطور التاريخي ينطوي على معيار القيمة
ال�شعرية املت�صاعد الذي ينتهي �إليه ف�شعره فى زمن �سيف الدولة �أرقى من �شعره
فى ظل التنوخيني «كما �أن حكمته وت�أمله فى الأحداث فى ظل كافور �أعلى
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وهنا ن�ستطيع �أن نالحظ – على �سبيل املثال – عند التمهل عند حمطة
م�رص – �أن �شعره حول كافور خال من ال�سقط وكرثة الأخطاء التي كان يعرفها
يف ال�سابق �إذ يبدو «�أن املتنبي كان يقدر العلماء املثقفني امل�رصيني �أكرث مما يقدر
العلماء املثقفني الذين كان يلقاهم يف ق�رص احلمدانيني».كما خال �شعر هذه
الفرتة من �شعر املنا�سبات كما �أنه �شعر يخلو من ال�سخف والغلو ف�ض ً
ال عما
ما ي�شري �إليه من عدم احتفاله بالبيئة الطبيعية مما جعله ال ي�صف الطبيعة امل�رصية
وال حتى احل�ضارة امل�رصية ،ويرجع طه ح�سني هذا العزوف عن و�صف البيئة
امل�رصية �إىل �أن املتنبي كان من�شغال بنف�سه ،فرمبا و�صف النجوم ف�أح�سن الو�صف
ورمبا �صور الليل ف�أح�سن الت�صوير ،و�أبدع يف و�صف وادي بوان وو�صف
بحرية طربية« ،ولكنه يف هذا كله مل يق�صد �إىل الو�صف من حيث هو فن يطلب
لنف�سه ...و�إمنا كان يتخذ الو�صف و�سيلة �إىل ما يثور يف نف�سه من العواطف
والأهواء» ف�ضال عن �أن الغناء احلزين ،وتخ�صي�صه لنف�سه �شعرا مل يرتك فيه
�أحدا مبدح �أو هجاء ،فاختفى يف هذا ال�شعر تق�سيمه املعتاد ال�شعر بينه وبني
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درجة يف �سلم التطور من مدائح �سيف الدولة ولو توا�صل خط التطور �إىل
نهايته احلتمية – كما يالحظ جابر ع�صفور – لو�صل �شعر املتنبى �إىل ذروة
�أعلى .و�أحدث فى ال�شعر العربى فنا جديدا مل ي�سبق �إليه .ولكن املتنبي –
للأ�سف – ارحتل عن ع�ضد الدولة ولقي م�رصعه فى الطريق» ع�صفور .225
وهو ما ي�شري �إىل اطراد قانون التطور فى عن�رص ال�صعود ،وهو ما ي�شري
فى ال�سياق �إىل �صورة متطورة من �صور ال�صدق فى التعبري.

ثالثا :ال�صدق فى التعبري:
وهى درجة عالية من درجات ال�صدق فى التعببري �سعى �إليه طه ح�سني
فى التعامل مع الن�ص ،انطالقا من اال�ستجابة الواعية للناقد �إزاء املجتمع ،وهو
ما ي�سهل فى تعبري جابر ع�صفور �صياغة الفكر النقدي من جماع الت�صورات
املتعار�ضة ت�صورا ي�سمح لها – جميعا – بالوجود فى بناء جديد ،ي�ضم �أطرافها،
في�صبح الأدب مر�آة للمجتمع فى جانب .ومر�آة ل�صاحبه فى جانب ثان ،ومر�آة
عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011
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للإن�سانية �أو متثيال لقيمها امل�شرتكة فى جانب ثالث(.)9

وهو ما مي�ضى فيه التعبيري امل�ؤكد �أن الن�ص الأدبى ي�صبح انعكا�س ًا
لطبيعة التعبري التى هى فى درجاتها البعيدة من ال�صدق فى نقل توجهاتها �إىل

اخلارج(.)10

وهذه الو�سيلة ما ت�صل بنا �إىل �أ�شكال عديدة من التعبيري يالحظها
العديد من النقاد فى الفرتة الأخرية منها �ضمري املتكلم وا�ستخدام �ضمري الأنا
وا�ستخدام اخلطاب النقدي عرب ت�صورات متعددة ..وما �إىل ذلك من �صور
ال�صدق فى التعبري ..
وال�صدق هنا ينتمي فى املقام الأول �إىل اخل�ضوع ملفهوم التغيري والتطور
لديه «�إذ يرتبط مفهوم التغيـر بت�صوره للعوامل التي تنتج الن�ص ،وهذه العوامل
ترجع �إىل مفهومي «اجلرب التاريخي» و«اجلرب النف�سي» .فالأول له عالقة مبر�آة
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املجتمع يف حني �أن الثاين يرتبط بذات الأديب ،وما يوجد بني املفهومني هو

مبد�أ املحاكاة ،فالأديب يحاكي ذاته وجمتمعه ،فيكون بذلك مر�آة تنعك�س فيها
التحوالت النف�سية واملجتمعية.

وعلى هذا النحو  ،تظل العالقة الناظمة لهذين العن�رصين هي عالقة

العلية ،حيث يتغري املعلول نتيجة لتغري العلة ،ف�إذا «كان الأديب يعك�س و�ضعا

اجتماعيا فيغدو مر�آة للمجتمع ،ويعك�س و�ضعا فرديا فيغدو مر�آة للأديب فمن
املنطقي �أن يتغري الأدب نتيجة كل تغري بحدث يف الأ�صل الفردي �أو االجتماعي

الذي يعك�سه» .وهذه ال�سمة التطورية للأدب تت�سم باحلتمية ،حيث �إن قانون
التطور يتجاوز �إرادة الفرد واملجتمع.

غري �أن مفهوم التطور يتحدد عند طه ح�سني يف عالقته مبفهوم الثبات،

فالأول ي�شري �إىل التغري والتجدد ،والثاين ي�شري �إىل ال�سكون واجلمود� ،إن التاريخ

الأدبي للأمة العربية وباقي الأمم الأخرى يخ�ضع لهذين القانونني� ،إذ �أخ�ص

خطريين ال يحتاج ال�ستك�شافهما �إىل جهد �أو عناء� ،أحدهما داخلي ي�أتيه من

نف�سه ومن طبيعة الأمة التي �أنتجته والآخر خارجي ي�أتيه من ال�شعوب التي
ات�صلت بالعرب �أو ات�صل العرب بها ،وي�أتيه من الظروف الكثرية املختلفة التي

�أحاطت بحياة امل�سلمني فيها على مر الع�صور» .فالتاريخ الأدبي عنده يعتمد

على العن�رص اخلارجي للتطور �أكرث من اعتماده على العن�رص الداخلي للثبات.
لأن التاريخ عنده «يعتمد يف حتديده على امل�ؤثرات الكربى التي حتدث تطورا
يف الأدب فتخرجه من و�ضع �إىل و�ضع ،وعلى التيارات التي تدخله فتحرره
من بع�ض ال�صفات وتلحق به بع�ض ال�صفات الأخرى» .وما يرتتب عن هذا

الت�صور هو �أن العالقة بني تطور املجتمع وتطور الأدب عالقة �آلية� .إذ كلما
«تغريت �رضوب العي�ش وجب �أن يتغري ال�شعر».
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«ما نالحظه يف حياة �أدبنا العربي منذ �أقدم ع�صوره �أنه ي�أتلف من عن�رصين
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�إنه التعبري الذى يفر�ضه الواقع ويدفع �إليه وعلى هذا النحو ي�صبح الأدب
هو ظاهرة تطورية تخ�ضع ملنطق تعاقبي ت�صاعدي ،و�ستتحدد قيمة الن�ص الفنية
من خالل احلركة املت�صاعدة عرب الزمن ،و�سنكون �أمام ظاهرة حتاكي منو
الإن�سان ،من الطفولة �إىل ال�شيخوخة ،فالأدب يف نظره ،يبد أ� كالطفل ،وما
ي�سم هذه املرحلة هو التقليد واملحاكاة ،ومبجرد ما ينتقل الأديب �إىل طور �آخر
من حياته ين�ضج �أدبه ويتغري.
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�إن قانون التطور والتغري هو قانون مفرو�ض على املتنبى وطه ح�سني ،
وهومايدركه فى بداية الكتاب وفى نهايته حني يقدم بني يدي درا�سته �إ�سهاما
عاما عن الع�رص الذي نبت فيه ال�شاعر ،ليخل�ص �إىل الأحداث الكربى التي
حتكمت يف حياته ،وكان لها ت�أثري بالغ يف تكوين �شخ�صيته� .إنه يدرك هذا
تنبه اىل حركة املتنبى من بغداد
جيدا منذ �أن ترك م�رص �إىل فرن�سا ،ومنذ �أن ّ
اىل القاهرة وهو ي�رصح لقارئه �أانه مل يرث «هذه املناق�شة الطويلة لأعرف �أكان
املتنبي عربيا �أم �أعجميا ،و�إما �أثرتها لأنتهي منها �إىل حقيقة يظهر �أنها ال تقبل
ال�شك ،وهي �أن املتنبي مل يكن لي�ستطيع �أن يفاخر ب�أ�رسته وال �أن بجهر بذكر
�أمه و�أبيه� ،ألتم�س بذلك ما �شئت من علة ،فهذا ال يعنيني ،و�إمنا الذي يعنيني
ويجب �أن يعنيك ،هو �أن �شعور املتنبي ال�صبي بهذه ال�ضعة �أو بهذا ال�ضعف من
ناحية �أ�رسته و�أهله ،قد كان العن�رص الأول الذي �أثر يف �شخ�صية املتنبي وبغ�ض
�إليه النا�س ر�أى نف�سه �شاذا لأمر لي�س فيه يد ،ولي�س له عليه �سلطان ،ففكر تفكري
ال�شاذ وعا�ش عي�شة ال�شاذ» .وهوما يف�رس حديثه لقارئه:
و�إذن فما �أقل ما نظفر به حني نخ�ص�ص حلظات من حياتنا للحظات
من حياة �شاعر �أو �أديب ؛ و�إذن فما �أعر�ضه عليك يف هذا الكتاب لي�س حياة
املتنبي كما كانت ،وال هو حياة املتنبي كما �أعتقد �أنها كانت ،و�إمنا هو حياة
املتنبي � -أ�ستغفر اهلل  -بل حلظات من حياة املتنبي كما ت�صورتها يف �أثناء �شهر
ون�صف �شهر من ال�صيف املا�ضي .ومن املحقق �أين كنت �أرى يف املتنبي قبل
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�إمالء هذا الكتاب �آراء عدلت عنها �أثناء الإمالء .ومن يدري ؛ لعلي �أرى يف
املتنبي غداً �أو بعد غد �أو اليوم �آراء غريما �أثبته يف غري هذا الكتاب� .إمنا نحن
عبيد اللحظات ال منلكها وال ن�ستطيع ت�رصيفها وال ادعاءها والردها عنا حني
تُقبل علينا .وهي تقبل علينا ب�شيء كثري ال نح�صيه .وملا تقبل علينا به �آثار ال
حت�صى يف تهيئة مزاجنا للفهم واحلكم وللت�أثر والت�أثري(.)11

�إنه نوع من �أنواع اخل�ضوع للزمن واعرتاف بهذا اجلرب النف�سى الذى
يخ�ضع الإن�سان للظروف اخلارجية  ،وهوما يدفع به �إىل حث النقاد والأدباء
«�إىل �شيء من التوا�ضع» املتنبى.
وفى حني يدفع القارىء والناقد �إىل �شيء من التوا�ضع حلتمية الزمن جنده
ي�صل �إىل هذا الواقع – عرب قارئه – ب�شكل �آخر من �أ�شكال احلديث النقدي..

�إن عنوانه هنا يثري داللة عنواناته الأخرى ،ففى حني ي�سمي كتابه (مع
املتنبي) يلحظ اختياراته الأخرى :مع �أبى العالء فى �سجنه  ،وال ب�أ�س من �أن
يردد من �آن لآخر وهو يحدث القارئ :احلديث �إىل ..
�إنه فى بداية كتابه وخامتته يردد �أن ما فعله ال يزيد على خواطر ولي�س
نقدا �أو ت�صديا ل�شعر املتنبى  ،فما فعله ال يزيد على �أن يكون «خواطر مر�سلة
تثيـرها فى نف�سي قراءة املـتـنبي يف قريـة من قـرى الألب فى فرن�سـا» املتنـبي
�ص  11مثل هذا القول« :ال �أريد در�سا وال بحثا و�إمنا �أريد �صحبة ومرافقة لي�س
غري».
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ف�إذا كان البد �أن يعرتف بعنف الزمن وقدريته  ،ف�إنه ي�سعى �إىل قارئه –
فى املقابل – با�ستخدام �ضمري املتكلم ليعك�س �صورة �أخرى من �صور ال�صدق
فى التعبري  ،ونق�صد به الوعي بقيمة ال�ضمري الذي ي�ستخدمه هنا ،وهو �ضمري
يقرتب به من قارئه – كال�صديق – وهوما ا�ستخدمه فى التعامل منذ البداية منذ
اختيار عنوانه (مع املتنبي).
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وهذا ال�صدق فى التعبري هومايالحظه العديد من نقاد طه ح�سني،

لي�صفه جابر ع�صفور ب�أنه (حديث الأ�صدقاء) ب�صدد تعر�ضه لطبيعة احلديث

النقدى(.)12

وي�صف �صالح ف�ضل ذلك �إىل �إرجاع طه ح�سني �إىل التحليل الفني له

بل يرجعه �إىل ما ي�سميه خ�صلتني هما قوامه ال�شعرى ،وهما املطابقة واملبالغة
وهما من م�صطلحات جمال البديع (ف�ضل �ص  )142-140بل �إن البع�ض الثالث

�أ�سهب فى طبيعة هذا التعبري ال�صادق حني �ألقى بحث �أ�سماه (انا املتكلم طه

ح�سني) حني يحدد هذه الغلبة ال�ساحقة ل�ضمري املتكلم فى عملية النقد عند طه

ح�سني(.)13

وهو ال�صدق الفائق الذى ي�صل اىل طرق مبا�رشة وعديدة فى مقدمته

وختامه بعد الفراغ (مع املتنبى) :

الآن وقد فرغت( ..و) و�أمتمت ( ..و)� ..إنى حني( ..و) ..ل�ست
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�أدري �إىل غري ذلك من هذه التعبريات املبا�رشة التي ت�ؤكد على �صدق املر�آة كما
�سعى �صاحبها فى هذا التمثيل ال�صادق �أو ذلك التماهي �أو املبا�رشة كما ر�أينا

ليخرج من الدر�س النقدى الثقيل �إىل الدر�س النقدي املبا�رش ال�صادق واملثري فى

�آن واحد وهو القدر الذي ينتقل بنا �إىل حدود التعبري فى الن�ص ودالالته.

رابعا :حدود التعبري:

الأول.

وكما نرى ،ف�إن حدود التعبري ينتمي �إىل املنهج التاريخي يف املقام
وحدود التعبري هنا تعود بنا �إىل املنهج التاريخى الذى �آثره طه ح�سيني،

وهو «يبتعد عن التحليل الأدبي ودرا�سة الأ�سلوب وال�سمات الفنية ،ويبتعد عن

الدرا�سة الداخلية للن�صو�ص الأدبية ،وبذلك يبتعد عن الهدف من درا�سة الأدب
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وهو االهتمام بالق�ضايا الفنية واجلمالية ،ودرا�سة لغة ال�شاعر يف الن�ص ..،وما
�إىل ذلك ممايح�سب على هذا املنهج فى كتابة النقد الأدبى(.)14

وعلى هذا النحو «يفيدنا املنهج التاريخي يف معرفة منا�سبة الق�صيدة
واملالب�سات التي �أثرت يف �صياغتها ،والأجواء التي عا�شت فيها والبيئة التي
نبتت و�أينعت فيها� ،إننا مث ً
ال جنهل كثرياً من البواعث التي دفعت املتنبي �إىل �أن
يقول هذه الق�صيدة �أو تلك ،وبالرجوع �إىل التاريخ وكتب الأخبار ن�ستطيع �أن
ن�ستجلي الأمر بكل و�ضوح» وهوما يقرتب بنا من طبيعة املنهج الذى تلم�سه
فى التعامل مع ال�شعر �سواء فى «مع ال�شعر اجلاهلى» مرورا ب�أبى العالء و�صوال
�إىل املتنبى ..

لقد انتمى الناقد هنا �إىل ع�رص النه�ضة ،ففى حني عا�ش فى بدايات
القرن التا�سع ع�رش ،كان تكوينه الفكرى يتبع ع�رص النه�ضة وجتليتها فى القرن
الثامن ع�رش ،ف�أ�ضاف �إىل الفهم املحافظ لفكر اجليل ال�سابق عليه  -جيل
الأفغانى وحممد عبده  -الفهم الليرباىل للطفى ال�سيد و�سيد املر�صفى فى ع�رص
النه�ضة و�إ�شكاليته ؛ هذه الإ�شكالية تقف خلف الإنتاج املتنوع لطه ح�سني
نقدا و�إبداعا وفكرا.
ومن �صور حدود التعبري هنا هو �أن ي�صبح الأدب فى مراحل كثرية
انعكا�سا فريدا حلركة املجتمع ،وهو انعكا�س ي�سعى طه ح�سني لي�صوره فى
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وهو ما يف�رس �أي�ضا الوعى بهذا املنهج خا�صة من الوثوق بامل�صدر
واالنتباه �إىل �شخ�صية �صاحب امل�صدر من حيث تفكريه ومعتقده الديني،
فكثرياً ما ي�ؤثر ذلك يف الأحكام على هذا ال�شاعر �أو ذاك ،فم�س�ألة التحامل
واردة يف هذا املجال� .إن التع�صب للر�أي والهوى والعقيدة كثرياً ما حجبت
عنا احلقيقة ،ولذلك ف�إن ا�ستخدام املنهج التاريخي  -كما قلت  -له حماذيره
وثغراته ..وهو ما يف�رس العود – عند طه ح�سني � ..-إىل عددكبري من الكتاب
والنقادكبال�شري و....
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انعطافة عامة بانها حلظات فى حيات املتنبى حني يقول «�إن ديوان املتنبي �إن

�صور �شيئا ف�إمنا ي�صور حلظات من حياة املتنبى ،ال �أكرث وال �أقل» منطلقا من
تعميق هذه اللحظات فى �إطارها احلقيقى فى الهدف من ت�أكيد هذا املعنى،

فهو ينطلق من اللحظة على اعتبار �أنها تعك�س الواقع الذى يلخ�ص التغيري

وي�سعى �إليه ويدفع به ،ومن هنا  ،ف�إن الرابط بني املتنبى وبني ما انتهى �إليه

�شعره يظل عند طه ح�سني يعك�س داللة اللحظة (= الواقع) وهو الواقع الذى

يكون واعيا حلرية التعبري التي تعك�س احلقيقة وتتماهى معها ال تعك�س الزيف
واال�ستطراد العميق ..

وعلى هذا النحو  ،رغم ما يبدو يف ا�ستطراد طه ح�سني فى بداية كتابه

ونهايته من تلخي�ص الواقع فى حلظة ،التي هي حلظة من حياة املتنبي �إىل حلظة
�أخرى من حلظات حياة طه ح�سني ،ولنقر�أ عبارته الأخرية التى يخاطب بها
قارئه على مهل:
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 ..-كما �أن هذا الكتاب الذى بني يديك �إن �صور �شيئا ف�إمنا ي�صور

حلظات من حياتى �أنا ال �أكرث وال �أقل.

م�ضيفا من هذا كله �إىل الداللة الأخرية من هذه ال�شهادة التى يرتاوح

فيها ال�ضمري عرب التماهى بني املتنبى وطه ح�سني والقارئ �أو بني الناقد وال�شاعر
واملتلقي فى ثالثية دالة مما الحظه جابر ع�صفور حني ي�صبح ما يكتبه الناقد

انعكا�س العمل الأدبي على �شخ�صيته التي ال ي�ستطيع ان يرب�أ منها .وعندئذ

يغدو العمل الأدبي هو الأ�صل املنعك�س بعد �أن كان ال�صورة العاك�سة .وي�صبح
نقد الناقد مر�آة للعمل الأدبي ومر�آة للناقد فى الوقت نف�سه .و�إذ جتاوزنا الناقد
�إىل من يقر�أ نقده انقلب الو�ضع  -مرة ثالثة – لو نظرنا �إىل االمر من زاوية ت�أثر

القارىء بالناقد .وعندئذ ي�صبح الناقد مر�آة للعمل الأدبي ومر�آة للقارىء على

ال�سواء( ،ع�صفور  ، )55وهو ما يعود بنا ثانية �إىل طه ح�سني الذى يكتب �أو
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ميلي فى نهاية رحلته (مع املتنبى) حتت عنوان (بعد الفراغ) هذه العبارة التي
ننقلها هنا(:)15

ديوان املتنبي �إن �صور �شيئ ًا ف�إمنا ي�صور حلظات من حياة املتنبي ،ال

�أكرث وال �أقل ،كما �أن هذا الكتاب الذي بني يديك �إن �صور �شيئ ًا ف�إمنا ي�صور

حلظات من حياتي �أنا ،ال �أكرث وال �أقل .فكما �أنك ال ت�ستطيع �أن تزعم �أنك
ت�ستخل�ص من هذا الكتاب �صورة �صادقة يل تطابق الأ�صل وتوافقه ،بل ال

ت�ستطيع �أن تزعم �أنك قادر على �أن ت�ستخرج من كتبي كلها �صورة �صادقة

يل تطابق الأ�صل وتوافقه ،ف�أنت كذلك عاجز عن �أن تخرج من ديوان املتنبي
�صورة �صادقة تالئم حياة املتنبي كما كانت يف الن�صف الأول من القرن الرابع

للهجرة.

ويكون علينا هنا �أن نتعرف على �أهم ف�صول املنهج التاريخى الذى

�سعى �إليه وعمل به رموز التغيري الأخرية .

عديد من الإ�شارات ،وهومايعود بنا �إىل �س�ؤال البداية :

هل كان طه ح�سني خمل�صا حقا لبنية «املنهج التاريخى» فى النقد؟

�أوال  -املتمرد ال الناقد:

الواقع �أن بنية املنهج التاريخى عند طه ح�سني ميكن�أن تكون متوفرة دون

�أن ي�سعى لتوفريها طه ح�سني  ،فمن املعروف �أن هذا املفكر كان غا�ضبا على
ع�رصه فى كثري من الق�ضايا  ،وو�صل فى غ�ضبه �إىل درجة ق�صوى  ،خا�صة بعد

�أن عاد من فرن�سا – عقب البعثة – ومن ثم  ،ف�إن التوجه التنويرى الغا�ضب

هنا كان �أكرثما يعك�س فكره  ،وهو ما يف�رس كيف انتمى �إىل العديد من البنى
النقدية التى تتعامل مع النقد العلمي لع�رص النه�ضة � ،إذ ميكن القول �إن «النقد
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وعلى هذا النحو ،ميكننا التعرف على املنهج عن د .طه ح�سني عرب
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العلمي» ( ، )Critique Scientifiqueالذي ظهر يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش
فى الغرب  ،مثل �شكال مبكرا للنقد التاريخي  ،من �أبرز ممثليه :
* هيبوليت تني  ، )H.Taine) 1828-1893 /الفيل�سوف وامل�ؤرخ والناقد
الفرن�سي ال�شهري الذي در�س الن�صو�ص الأدبية يف �ضوء ت�أثري ثالثيته
ال�شهرية:
 العرق �أو اجلن�س ()Race؛ مبعنى اخل�صائ�ص الفطرية الوراثية امل�شرتكةبني �أفراد الأمة الواحدة املنحدرة من جن�س معني.
 البيئة � ،أو املكان �أو الو�سط )Milieu( ،؛ مبعنى الف�ضاء اجلغرايفوانعكا�ساته االجتماعية يف الن�ص الأدبي.
 الزمان �أو الع�رص ()Temps؛ �أي جمموع الظروف ال�سيا�سية والثقافيةوالدينية التي من �ش�أنها �أن متار�س ت�أثريا على الن�ص.
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* فردينان برونتيار  ،)F. Brunetière) 1849-1906 /الناقد الفرن�سي الذي
�آمن بنظرية (التطور) لدى داروين (1906-1809م) ،و�أنفق جهودا معتربة
يف تطبيقها على الأدب  ،متمثال الأنواع الأدبية كائنات ع�ضوية متطورة،
فكما تطور القرد �إىل �إن�سان  ،تطور الأدب كذلك من فن �إىل �آخر وقد
�ألف كتابه (تطور الأنواع الأدبية) �سنة 1890م ،على غرار كتاب (�أ�صل
الأنواع) لداروين؛ حيث ر�أى �أن الآداب تنق�سم �إىل ف�صائل �أدبية مثلها
مثل الكائنات احلية  ،و�أنها تنمو وتتكاثر متطورة من الب�ساطة �إىل الرتكيب
يف �أزمنة متعاقبة حتى ت�صل �إىل مرتبة من الن�ضج قد تنتهي عندها وتتال�شى
وتنقر�ض كما انقر�ضت بع�ض الف�صائل احليوانية.
ومن الأمثلة التي ي�سوقها برونتيار لت�أكيد تطور الفنون بع�ضها عن بع�ض
�أن اخلطابة الدينية (يف القرن 17م) قد حتولت مبو�ضوعاتها البارزة (كعظمة
الإن�سان وحقارته ،وزوال احلياة وفنائها ،والثقة بالطبيعة )...وا�ستحالت
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�إىل ال�شعر الرومن�سي (يف القرن 19م) الذي تغنى باملو�ضوعات ذاتها (التغني
بامل�شاعر الروحية وال�شكوى من احلياة واللجوء �إىل الطبيعة)؛ فوحدة
املو�ضوعات مع اختالف ال�صياغة بني الوعظ وال�شعر دليل  ،يف نظر برونتيار
وفقا لنظرية داروين وال مارك  ،على �أن هذا منحدر من ذاك!� ..إىل جانب
رموز النقد العلمي  ،ف�إن هناك �أعالما �آخرين �أر�سوا �أوليات النقد التاريخي يف
�أوربا  ،نذكر منهم:
*

�ش� .أ� .سانت بيف Charle Augustin Sainte-Beuve) 1804- /

* ج�ستاف الن�سون ، )Gustave Lonson) 1857-1934 /ويعد هذا
الأكادميي الفرن�سي الكبري الرائد الأكرب للمنهج التاريخي الذي �أ�صبح
يعرف كذلك باالنت�ساب �إليه (الالن�سونية  ، )Lonsonnisme :وقد �أعلن
الن�سون عن هويته املنهجية �سنة 1909م ،يف حما�رضة بجامعة بروك�سل
حول (الروح العلمية ومنهج تاريخ الأدب) ،ثم �أتبعها �سنة 1910م مبقالته
ال�شهرية (منهج تاريخ الأدب) التي ن�رشها يف جملة ال�شهر (Revue du
 ، )moiوقد حدد فيها خطوات املنهج التاريخي ،حتى غدت تلك املقالة
«قانون الالن�سونية ود�ستورها املتبع» على حد تعبري �أحد الدار�سني.
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 ،)1869الناقد الفرن�سي (�أ�ستاذ هـ .تني) الذي ركز على �شخ�صية الأديب
تركيزا مطلقا � ،إميانا منه ب�أنه «كما تكون ال�شجرة يكون ثمرها»  ،و�أن
الن�ص «تعبري عن مزاج فردي»  ،لذلك كان ولوعا بالتق�صي حلياة الكاتب
ال�شخ�صية والعائلية  ،ومعرفة �أ�صدقائه و�أعدائه  ،وحاالته املادية والعقلية
والأخالقية  ،وعاداته و�أذواقه و�آرائه ال�شخ�صية ،وكل ما ي�صب فيما كان
ي�سميه «وعاء الكاتب» الذي هو �أ�سا�س م�سبق لفهم ما يكتبه ونقده.
وقد عده حممد مندور عميدا للنقد التف�سريي «الذي يحر�ص على ال�رشح
والإي�ضاح  ،وامل�ساعدة على الفهم � ،أكرث من حر�صه على احلكم وحتديد
القيم»  ،حتى و�إن «كان نقده قد �سمي بالنقد التاريخي فمن الواجب �أن
نفهمه على �أنه هو النقد التف�سريي».
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ثم وا�صل هذا الن�شاط «الالن�سوين» �أكادميي فرن�سي �آخر هو رميون

بيكار ( )Rymond Picardالذي دخل يف معارك نقدية �ضارية مع عميد
النقد الفرن�سي اجلديد روالن بارت  ،)R. Barthes) 1915-1980 /انتهت

بالإطاحة باملنهج التاريخي.

�أما يف النقد العربي ،فيمكن �أن تكون نهايات الربع الأول من القرن

الع�رشين تاريخا لبدايات املمار�سة النقدية التاريخية ،على يد نقاد تتلمذوا
– ب�شكل �أو ب�آخر – على رموز املدر�سة الفرن�سية ،يتزعمهم الدكتور �أحمد
�ضيف (1945-1880م) الذي ميكن عده �أول متخرج عربي يف مدر�سة

الن�سون الفرن�سية ؛ فهو �أول �أ�ستاذ للأدب العربي �أوفدته اجلامعة امل�رصية
الأهلية للح�صول على الدكتوراه من جامعة باري�س ،وقد ح�صل عليها بر�سالة
عن بالغة العرب يف الأندل�س وميثلهم هنا طه ح�سني (1965-1890م) ال انتماء

ملدر�سة نقدية بعينها �أكرث منه ملدر�سة التنوير التي تنتمي �إىل العديد من املناهج
العلمية وفى مقدمتها هنا املنهج التاريخي فى النقد.
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وميكن القول هنا �إن الهم التنويري الغا�ضب كان �أهم ما يحرك طه

ح�سني  ،ف�إذا جتاوزنا اخلط الأفقي فى كتاباته الكثرية حينئذ �إىل اخلط الر�أ�سي
يف ( مع املتنبى) لراينا هذا الغ�ضب اجلارف الذي ينال الكثري من الأفكار الثابتة

فى العقل العربي ال�سائد  ،مما يقرتب بنا من هذا الفهم� ،إن طه ح�سني منذ

ال�صفحات الأوىل (قبل البدء) وال�صفحات الأخرية (وقت الفراغ) وعرب هذه
اللوحات ال يتوقف عن هذا الغ�ضب النقدي التنويري �إذا جاز لنا الو�صف..

�إنه منذ ال�سطور الأوىل يعلن عن �س�أمه من الواقع فى العام اجلامعي بعد

�أن غادر م�رص �إىل جبال الألب راف�ضا �أن يحمل معه من الكتب التي تذكره
بالدر�س �أو البحث و�إمنا «�صحبة ومرافقة لي�س غري»(.)16

كما �أن املتنبى الذى �آثر �أن ي�صحبه هنا هو كما �أملى :

مصطفى عبدالغني

209

ولي�س املتنبي مع هذا من �أحب ال�شعراء �إ ّ
يل و�آثرهم عندي ،ولعله بعيد
ني من
علي ح ٌ
كل البعد عن �أن يبلغ من نف�سي منزلة احلب �أو الإيثار .ولقد �أتى ّ
الدهر مل يكن يخاطر ببايل �أين �س�أعني باملتنبي �أو �أطيل �صحبته �أو�أدمي التفكري
فيه .ولو �أين �أطعت نف�سي وجاريت هواي ال�ست�صحبت �شاعراً �إ�سالمي ًا قدمي ًا
ع�سرياً كالفرزدق �أو ذي الرمة �أو ِّ
الط ِر َّماح� .أو �شاعراً عبا�سي ًا من ه�ؤالء الذين
�أحبهم و�أوثرهم ؛ لأين �أجد عندهم لذة العقل والقلب� ،أو لذة الأذن� ،أو اللذتني
جميع ًا ،كم�سلم ،و�أبي نوا�س و�أبي متام ،و�أبي العالء.ولكني مل �أطع نف�سي و�إمنا
ع�صيتها ،ومل �أجار هواي و�إمنا خالفته �أ�شد اخلالف ،وطلبت �إىل �صاحبي على
كره مني �أن ي�ست�صحب املتنبي(.)17
وفى مرة �أخرى :

وفى نهاية الكتاب كبدايته يعلن عن هذه الثورة  ،وهذا الغ�ضب الذى
يحاول �أان يعرب به كما انتهى �إليه  ،م�شريا من �آن لآخر �إىل مثل هذ االغ�ضب
العام بني الغ�ضب وال�ضحك فيما ي�سعى �إليه:
وما �أكرثما �أعجب ،وما �أ�ضحك �أي�ض ًا ،حني �أقر�أ ما يكتبه النا�س عني
يح�صلون
بعد �أن يفرغوا من قراءة هذا الكتاب �أو ذاك من كتبي ؛ لأنهم
ِّ
لأنف�سهم ،ويعر�ضون على النا�س �صوراً يزعمون �أنها متثلني .ول�ست �أدري،
ولي�س املت�صلون بي من قريب ،يرون �أن بينها وبيني �سبب ًا .وما �أ�شك يف �أن
املتنبي لو �أن�رش اليوم وقر�أ هذا ال�سخف الكثري الذي نكتبه عنه منذ قرون ،لأنكر
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على �أنها علم ،وال على �أنها نقد ،وال ينبغي �أن ينتظروا منها ما ينتظرون
من كتب العلم والنقد .و�إمنا هو خواطرمر�سلة تثريها يف نف�سي قراءة املتنبي يف
قرية منقرى الألب يف فرن�سا ،قراءة املتنبي يف غري نظام وال مواظبة وعلى غري
ن�سق من�سجم� .إمنا هي قراءة متقطعة متفرقة� ،أق�صد �إليها �أحيان ًا لأين �أريدها،
و�أق�صد �إليها �أحيان ًا �أخرى لأن نف�سي تنازعني �إىل كتاب الأدب الفرن�سي،
ف�أعاندها و�أمانعها و�أكرهها على �أن ت�سمع للمتنبي �أو تتحدث �إليه(.)18
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نف�سه �أ�شد الإنكار� ،أو لأنكر هذا ال�سخف �أ�شد الإنكار ،ولر�أى �أننا مل نكتب
عنه و�إمنا كتبنا عن �أنف�سنا ،ومل ن�صوره و�إمنا �صورنا �أنف�سنا(.)19
وهو يعلن من �آن لآخر عن هذا التمرد الذى ينتمي �إليه وي�سعى �إليه يف
كل ما يكتب من در�س �أدبي �أو ق�ص�صي �أو فكري �إىل غري ذلك من تداعيات
التمرد الذي يحاول �صاحبه االعرتاف به من مثل هذه العبارة التي تتكرر
مع تغيري الألفاظ واملوا�ضيع �أثناء وجوده من دير العاقول حيث اغتيل املتنبي
وخزانات الأدب حيث املخطوطات املتنبية فى املنطقة العربية �سالن�ش وكمبلو
حيث عمد ت�سجيل هذه ال�ضواحي فى ريف فرن�سا فى نهاية ثالثينيات القرن،
لن�سمع ونقر�أ ون�ستعيد(:)20

ثانيا  :اخللط املنهجى:
ف�إذا جاوزنا احل�س النقدي خلرجنا ب�أمر �آخر ،هو �أن طه ح�سني مل يعمد
�إىل منهج بعينه  ،ف�إىل جانب �أنه يعرتف بهذا ويكرره ،ف�إننا ن�ستطيع بنظرة عامة
الو�صول �إىل هذا الأمر..
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�إنه اخللط املنهجى هنا فى كثري من هذه الرحلة مع ال�شاعر العربى
ويجب �أن ن�سارع بالقول هنا �أن اخللط النقدى هنا مل يكن عيبا  ،كما

مل يعمد �إليه طه ح�سني ،و�إمنا حدث لطبيعة الفرتة التي كانت متر بها املنطقة
العربية ،حيث الت�أثر العام دون الت�أ�صيل املنهجي �أو النقدي.

و�إذا عدنا لكتابات العديد ممن كتبوا فى هذه الفرتة غري طه ح�سني لوجدنا

من زمن طه ح�سني كل من زكي مبارك و�أحمد �ضيف ومرورا مبحمد مندور
ثم �شوقي �ضيف فى ال�ستينات و�سهري القلماوي وعمر الد�سوقي و�شكري

في�صل وحممد �صالح اجلابري من تون�س وعبا�س اجلراري باملغرب وبلقا�سم
�سعد اهلل وعبدامللك مرتا�ض ..وغريهم  ..من ال�صحيح �أن نر�صد ت�أثري مثل

هذه املناهج النقدية لدى كاتب مثل حممد مندور حول معامل «الالن�سونية»
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يف نقدنا العربي غري �أن هذا جاء بت�أثري الت�أثر ولي�س التعميق والتنظري ف�ضال عن
�أن كتابه امل�شهور (النقد املنهجي عند العرب) مذيال برتجمته ملقالة الن�سون
ال�شهرية (منهج البحث يف الأدب) ن�رش فى نهاية الأربعينيات يف وقت كان
طه ح�سني ي�سعى من بدايات القرن �إىل التمرد لت�أكيد الثورة على الواقع الآ�سن
والتخلف املريع ..
ومراجعة الكتابات التي كتبت عن طه ح�سني – جابر ع�صفور �أو �صالح
ف�ضل �أو – ترينا �أن هذا اخللط كان قائما ،وكان الهدف منه الغ�ضب �أكرث من
التهور و�إعادة البناء اكرث من الفو�ضى ،ولي�ست حماوالت نقادنا املعا�رصين
حول ( املرايا املتجاورة) �أو (حوار التماهى )..لي�ست غري حماوالت الق�صد
منها حماولة ر�سم �أطر الغ�ضب الذي �سعى �إليه طه ح�سني �أكرث من �صور ت�أكيد
انتماء مذهبي �أو تعميقه.

�إن الوعى التنويري كان رائدا عند طه ح�سني للمثقفني(� )22أكرث منه
لتعميق تيار �أو الدعوة ملذهب فكري �أو منهج حمدد له �أ�صول ودالالت فى
الع�رشينيات حيث كانت م�رص  -واملنطقة العربية – ت�سعىلال�ستعانة بقرن
التنوير فى الغرب لل�صعود على التخلف الذي كان ي�سود الواقع الذي حتياه
املنطقة العربية وتغم�س فى �أعماق اجلهل..
ومراجعة كتابات طه ح�سـني كلها قبل املتنـبي وبعده جند هذا اخلط
– ال نقول اخللط – فى �أعماله التي تت�صاعد بني املناهج والنظريات وتتعامد
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فقد بدا �أن التباين الكيفي كما الحظ – على �سبيل املثال – جابر ع�صفور
يرجع – يف جانب �أ�سا�سي منه – �إىل الطبيعة التنويرية للم�رشوع احل�ضاري عند
طه ح�سني .وهى طبيعة تقرتن باملو�سوعية التي ت�صل �صاحبها بكل ن�شاط،
وتربطه بكل اجتاه ،وتدفعه �إىل �أن يقدم �إىل جمتمعه املتخلف كل ما ميكن �أن
ي�ساعد على التقدم ،ولذلك تعددت �أن�شطة طه ح�سني الثقافية كما يالحظ
�صاحب ( املرايا املتجاورة) بالقدر الذي تعددت �أدواره االجتماعية(.)21
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بني الت�صورات وتت�أرجح بني العديد من املواقف النقدية والق�ص�صية والغا�ضبة
فى �شكل علمي ويكون الهدف غري املعلن بال�رضورة هوالتمرد لإعادة فر�ض
خطوط ع�رص النه�ضة الأدبية والنقدية ؛ وهذا يف�رس كثريا العديد من املواقف
الغا�ضبة لطه ح�سني – كا�ستقالته من العمادة فى بداية الثالثينيات – �أو املواقف
العلمية – كا�ستعادة الديكارتية قبل هذا وبعده فى كتاباته –.
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ورمبا يف�رس ذلك هذه املنتديات واملواقع الإليكرتونية التى يذكر فيها طه
ح�سني فى بدايات القرن احلادي والع�رشين وانطباعات عامه ال تخدم فكراً وال
تعني ق�ضيته وال ت�شكل �إ�ضافة �إبداعية ملجمل احلركة الأدبية العربية املعا�رصة ،
حني نقر�أ مثال مثل هذه العبارات �أن النقد املنهجي �إذن «هو ذلك البناء الأدبي
القائم وامل�ؤ�س�س على نظرية نقدية ،تعتمد �أ�صو ًال معينة يف فهم الأدب ويف
اكت�شاف القيمة اجلمالية والنف�سية والفكرية واالجتماعية يف العمل الأدبي ..
(و) ..ولي�س هناك من ناقد مت�سلح باملنهج النقدي ،حمل على املو�ضوعية
و�أدانها  ،مثلما �أدانها طه ح�سني  ،فهو يقول «�إن النقد املو�ضوعي حماولة ال
تنفع وال تفيد  ،وهي �إىل �إف�ساد الأدب وحرمانه احلياة والن�شاط � ،أدين منهما
�إىل �إ�صالحه ومنحه ما ينبغي له من احلياة والن�شاط»( ..و) ..و�إذا كان طه
ح�سني ال يتم�سك بنظرية �أدبية حمددة  ،وقد يعلن يف ثورة يف ثورات انطباعاته،
الت�شكيك يف جدوى �أية نظرية  ،ف�إنه يحلو له �أحيانا �أن يدعم حتى انطباعاته
مب�سوغات مقنعة  ،بل يذهب �إىل �أبعد من ذلك لي�صل �إىل �شيء �أقرب �إىل الق�ص
اخليايل «وتت�صاعد درجة الق�ص اخليايل بت�صاعد حدة «الذاتية» وانطالقها فيما
ي�شبه النجوى التي تك�شف عن عام الناقد اخلا�ص وتوتره �أكرث مما تك�شف عن
عامل الأعمال الأدبية املتميزة »( ..و)� ..أن الطموح النظري وم�ستوى الكتابة
التي �أراد لها طه ح�سني �أن تركن �إىل منهج نقدي  ،مل ترق �إىل قطع العالقة بينه
وبني اندفاعاته الذاتية وذوقه املح�ض  ،فكان الطموح النظري �أكرب بكثري مما
�سيف�صح عنه املنهج يف التطبيق.
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ولذلك ف�إن طه ح�سني ال يتوقف (مع املتنبى) يف الثناء على الرجل ثم
النيل منه ثم لعن زمنه ثم العود �إىل زمننا ليلعن كل �شيء  ،وال ين�سى �أن ينهي
كتابه بهذا ال�سطر الدال عن املتنبى :
«�أراد اهلل �أن يعي�ش وحيدا وميوت وحيدا ذلك ال�شاعر الذى ملأ الدنيا
و�شغل النا�س».
وفى ال�سياق الأخري بدا �أن خطاب طه ح�سني يتوجه للمثقفني فى املقام
االول(.)23

البناء الواعى فى ع�رص النه�ضة العربى ...
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وعود �إىل املالحظة العامة من تداخل البنى يف �شعر املتنبي  ،والتما�س
الدال بني الر�أ�سي والأفقي ،وتعدد اخليوط فى الرحلة ال�شعرية ف�إن الت�أمل
ملحاولة طه ح�سني هنا متيل �إىل الت�سليم �إىل وجود فو�ضى بنائية ،غري �أن التمهل
عنده هنا يكون – كما الحظ جابر ع�صفور �« ..-إن هذا التناق�ض وهذه
الفو�ضى البنائية ال تطفو على ال�سطح� ،إال �إذا نظرنا �إىل نقد طه ح�سني من
منظور التعاقب فح�سب ،و�إال �إذا ركزنا على ما ن�سميه بالتباين الكيفي من
خالل تتابع كتاباته النقدية  ،ولكن لو �ضممنا �إىل منظور التعاقب الأفقي،
منظور التزامن الر�أ�سي (العمودي) وركزنا على عنا�رص الثبات التي تكمن وراء
التغري وعوامل االتفاق النوعي التي تقابل التباين الكيفي � ،أدركنا �أن نقد طه
ح�سني ينطوي على نوع من البناء(.)24
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الهوام�ش
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(*) كانت الو�ضعية يف الن�صف الثاين من القرن  19تعترب الن�ص الأدبي وثيقة� ،أي �أن الن�ص كان
يدر�س يف وظيفته التي حتيل على املر�سل ،وقد مثل «هيبوليت» ت�صور الفل�سفة الو�ضعية يف
الأدب ،بالإ�ضافة �إىل اتخاذه البيولوجيا كعلم منوذجي ،يقول «ملاذا تدر�سون املحارة� ،إذا
مل يكن ذلك لت�صور احليوان ؟ وبنف�س ال�شكل �إنكم ال تدر�سون الوثيقة �إال للتعرف على
الإن�سان» ،و�إذا كان تاريخ الأدب الو�ضعي مل يعر الن�ص الأدبي ،باعتباره عن�رصا من مقام
توا�صلي� ،إال �أهمية قليلة ،ف�إن ما �أعاره من ذلك للمتلقي �أقل ،فاالهتمام باملر�سل وحده يعني
نفي املتلقي .وقد كانت فل�سفة باروخ �سبنوزا وفريديريك هيجل ال�شمولية وراء مفهوم التاريخ
الأدبي العلموي لدى تني .ف�أراد هذا الأخري «و�ضع تف�سري كامل �شامل لوجود و�صريورة
الأدب ،يربط الوقائع الأكرث خ�صو�صية بوقائع عامة ،وباكت�شاف جمموع القوانني التي تعرب
من هذا املجال ،عن منطقية العامل» ،ثم ي�أتي بعد تني «فردنياند برونتري» ليناه�ض املذهب
الطبيعي ،مقتب�سا منوذجا من العلوم البيولوجية ،ومن الداروينية على وجه اخل�صو�ص ،ويتم
ت�شبيه الأ�شكال الأدبية عنده ب�أ�صناف تولد ،وتختلف وتتعقد ،وت�صل �إىل القمة ثم تنحدر
ومتوت .وعلى الناقد �أن ير�صد هذا املنحى التطوري الذي يتحكم يف النجاح الفردي .بعد
برونتري� ،سيظهر م�ؤرخ �أدبي تتلمذ على يديه �إنه غو�ستاف ال�سنون ،الذي �سي�شجب الت�صور
العلماوي عند تني والنظري عند برونتري .يقول «ال يبني علم على منوذج علم �آخر �إذ يرتبط
تقدم العلوم با�ستقالليتها املتبادلة التي ت�سمح لكل علم باالن�صياع لهدفه ،ولكي يت�سم ت�أريخ
الأدب ب�شيء من العلمية يجب �أن يبد�أ باالمتناع عن �إعطاء �صورة �ساخرة عن العلوم الأخرى،
مهما كانت» .ولقد و�ضع الن�سون برناجما وا�سعا للبحث ي�ضم مراحل خمتلفة تخ�ضع لرتتيب
�إجباري هي� :إعداد الن�ص الأ�صلي ،ت�أريخ الن�ص كامال وت�أريخ خمتلف �أجزائه ،مقابلة الن�سخ
وحتليل املتغريات ،البحث عن الداللة الأولية «املعنى احلريف للن�ص» ،وكذا الدالالت املنزاحة
عنه (املعنى الأدبي للن�ص) ،حتليل اخللفية الفل�سفية والتاريخية للن�ص( ،منظور �إليه ،واحلالة هذه،
«يف عالقته مع م�ؤلفه وع�رصه» ولي�س نتيجة �إ�سقاط ت�صورات الباحث املعا�رص) ،درا�سة املراجع
وامل�صادر ،جناح العمل الأدبي وت�أثريه ،جتميع امل�ؤلفات التي ميكن �أن تكون متقاربة ب�شكلها �أو
حمتواها درا�سة الأعمال ال�ضعيفة واملن�سية حتى يت�سنى تقومي �أ�صالة الأعمال العظيمة ،التفاعل
بني الأدب واملجتمع .
( )1انظر:
http://www.wata.cc/forums/showthread.php
www.alfaseeh.com/vb/showthread.php
http://www.arabtimes.com/osama
�أي�ضا انظر فى تعريف املنهج التاريخى :
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( )1املدخل �إىل مناهج النقد املعا�رص ,ب�سام قطو�س ,الطبعة الأوىل ,دار الوفاء للطباعة والن�رش,
اال�سكندرية2006 ,م� ,ص .42
( )2املذاهب النقدية ,ماهر فهمي ,الطبعة الأوىل ,مكتبة نه�ضة م�رص ,القاهرة� ,ص .181
( )3املدخل �إىل مناهج النقد املعا�رص ,ب�سام قطو�س ,الطبعة الأوىل ,دار الوفاء للطباعة والن�رش,
اال�سكندرية2006 ,م� ,ص .44
( )4البحث الأدبي -طبيعته  -مناهجه � -أ�صوله  -م�صادره� ,شوقي �ضيف ,الطبعة ال�ساد�سة ,دار
املعارف ,القاهرة1977 ,م� ,ص .53
( )5املنهج التاريخي يف النقد (مقالة) وعد الع�سكري ,احلوار املتمدن  -العدد– 2017 :
2007/8/28م
( )6املدخل �إىل مناهج النقد املعا�رص ,ب�سام قطو�س ,الطبعة الأوىل ,دار الوفاء للطباعة والن�رش,
الإ�سكندرية 2006م.
?www.alfaseeh.com/vb/showthread.php
 مع املتنبى �ص .14 مع املتنبى �ص .15-14 مع املتنبى �ص .16 مع املتنبى �ص .178 طه ح�سني  ،املتنبى .335-334= (8) http://almotanaby.sakhr.com/articles/article.aspx?file1name
manaheg / 0017.
( )9جابر ع�صفور  ،ال�سابق �ص .. 54
( )10جابر ع�صفور �ص � – 415صالح ف�ضل �ص 147عز الدين �إ�سماعيل ندوة كلية الآداب.
( )11املتنبى �ص .8
(( )12ع�صفور �ص .)415
(( )13عز الدين �إ�سماعيل  -بحث فى ندوة العيد املئوى مليالد طه ح�سني نوفمرب  1989بجامعة
القاهرة ).
(14) http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd = 705 & issue
= 464.
( )15املتنبى  ،ال�سابق.
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طه حسني وحركة النقد في عالم متغير
( )16املتنبى  ،ال�سابق �ص . 8
( )17املتنبى  ،ال�سابق.
( )18املتنبى ،ال�سابق.
(� )19ص .379
( )20مع املتنبى .376
( )21املقدمة ال�سابق �ص.11-10
(22) http://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=42992.
( )23يذكرد� .صالح ف�ضل هنا مالحظة التخلو من حقيقة ،وهى احلقيقة التي ت�شري �إىل �أن طه ح�سني
– كما �سعى املتنبي من قبل.. -كان يتوجه بر�سالته �إىل املثقفني لتاثري التغيري ،وتذكر طبعة
ديوان �أبى الطيب املتنبى «معجز �أحمد» القاهرة 1986م فى مقدمة اجلزء الأول� ..إن املتنبي
كان مدركا ملن يتوجه �إليهم ب�شعره وهم العلماء واملثقفني بالدرجة الأوىل .وفيما يرويه عنه
«ابن جنى» ا�شارة �إىل ذلك تقول «وقال� -أى املتنبي – ىل يوما� :أتظن �أن عنايتى بهذا ال�شعر
م�رصوفة �إىل من �أمدحه ؟ لي�س الأمر كذلك ،لوكان لهم لكفاهم منه البيت ،قلت  - :فلمن
هى؟ قال -:هى لك ولأ�شباهك.
(� )24ص .13
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=106889
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الر�ؤيا وال�شفوية يف امل�رشوع النقدي
عند جماعة جملة «�شعر» اللبنانية
حبيب بوهرور

خلقت جماعة «�شعر» ابتداء من العام 1957م تاريخ �صدور بيان الكتابة
اجلديدة ليو�سف اخلال(*) مناخ ًا فكري ًا وتياراً �إبداعي ًا متميزاً عن كل التيارات

الفكرية ،والإبداعية التي �سبقته� ،سواء من حيث الطرح التنظريي لل�شعر �أومن

بنوعيه ال�شعر احلر وق�صيدة النرث ،هذه الأخرية وجدت الأر�ض اخل�صبة التي
منت وازدهرت فيها ،فقد �سجل �أن «�أول اهتمام جدي بال�شعر املنثوركان

اهتمام جماعة «�شعر» اللبنانية التي �صدرت �شتاء 1957م ،وكانت �أول جمموعة
طبعت لواحد من جماعتها هو �أن�سي احلاج ب�أ�شهر ،ثم تبعهما �شوقي �أبو �شقرا

ويو�سف اخلال وف�ؤاد رِ فقه ،و�آخرون ،ولكن املالحظ �أن ت�سمية ال�شعر املنثور
مل ت�صبح (ق�صيدة نرث) �إال بعد اكت�شاف �أدوني�س كتاب ًا فرن�سي ًا عنوانه (ق�صيدة
النرث من بودلري حتى الوقت الراهن) لكاتبته (�سوزان برنار) .وقد �صدرت

الطبعة الأوىل لهذا الكتاب عام  1959بباري�س ،وبعد �شهور من �صدوره

كتب �أدوني�س مقاال عنوانه (يف ق�صيدة النرث) ن�رشه يف جملة «�شعر» �شتاء عام

1960م(**) ،فكان �أول من �أطلق على هذا النوع من الكتابة ت�سمية (ق�صيدة)
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املتفرد الذي متثل يف ال�شعر اجلديد
حيث تفعيل هذا الطرح من خالل الإبداع ّ
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الرؤيا والشفوية في املشروع النقدي عند جماعة مجلة «شعر» اللبنانية
كما فعلت �سوزان برنار ،ومل يكتف بذلك فقد ن�رش ق�صيدة نرث عنوانها «مرثية
القرن الأول يف العدد نف�سه من جملة �شعر ،فبدت مقالته وك�أنها مقدمة لق�صيدته
النرثية»(.)1
ويف عام � 1960أ�صدر ال�شاعر �أن�سي احلاج ديوانه ال�شعري «النرثي»
املو�سوم بـ «لن» وكتب مقدمة ُي ّ
نظر فيها للنوع ال�شعري اجلديد �أي ق�صيدة
النرث ،اعتمد فيها على �أفكار �سوزان برنار يف كتابها ال�سابق ،فطرح �إ�شكالية
�صياغة ال�شعر من النرث وقدرة ال�شاعر على توليد ن�صو�ص �شعرية من �أعمال
نرثية ،لكون الآداب العاملية كلها �أنتجت يف نرثها �شعرا عظيما ،لأن ال�شعر ال
والروي .
يقف عند حدود الوزن والقافية �أو البحر
ّ
وقد م ّثل احلاج لهذا «بن�شيد الأن�شاد» يف العهد القدمي من الكتاب
املقد�س وب�شعر �سان جون بري�س(*)� ،أين عو�ض الإيقاع النمطي بالر�ؤيا
حد تعبريه الذي تزيد من تفاعله فرادة
ال�شعرية �أو الكيان الواحد املغلق على ّ
التجربة وعمقها(.)2
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ويتحدد دور جملة �شعر يف م�ساعدة ق�صيدة النرث و�إعالء �ش�أنها ون�رشها
وت�أكيد فنيتها يف النقاط الآتية:
أ�  -التكفل بن�رش الدرا�سات التي تتعر�ض بالنقد والتحليل (الإيجابي)للدواوين
ال�شعرية احلداثية التي تتخذ من ق�صيدة النرث �أمنوذجا للكتابة والثورة ،كما
تكفلت املجلة �أي�ضا بن�رش الدرا�سات ال�شعرية النظرية ،ودواوين �شعرية
متميزة« .ففي العدد احلادي ع�رش من جملة �شعر ،ظهرت �أول حماولة
تنظريية للتوجه اجلديد ،ممثلة يف مقالة �أدوني�س بعنوان «حماولة يف تعريف
ال�شعر احلديث»فقد ُو�ضحت يف هذه املقالة ت�أثريات املفاهيم ال�رسيالية
على �أدوني�س ،ف�إذا به يعرف ال�شعر ب�أنه ر�ؤيا وك�شف ،و�إذا به يعتربه نوعا
من املعرفة ونوعا من ال�سحر ،وتغيري يف نظام الأ�شياء والنظر �إليها .بل �إنه
يري �أن ال�شعر يغري �إيقاع نقل الواقع ب�إيقاع �إبداعه ،ويحجب واقع ًا �أغنى،
وراء وقائع العامل.)3(»...
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ب  -تقدمي الرتجمات ال�شعرية للق�صائد الأجنبية وذلك دون التزام القافية
والوزن وهذا ما جعلها متثل �أمنوذجا -لالحتذاء  -وممار�سة طقو�س كتابة
جديدة.
ت�صب يف خدمة ق�صيدة النرث �أهمها :
ج  -تثبيت مفهومات جديدة ّ
 .1الت�شكيل املو�سيقي اجلديد البعيد عن الإيقاعية التقليدية.

 .2حترير اللفظ من �سلطة ال�شعر من خالل هدم الفا�صل بني الألفاظ
ال�شعرية والألفاظ غري ال�شعرية.

وتلتقي هذه املفاهيم مع الربنامج ال�شعري ليو�سف اخلال م�ؤ�س�س جملة
�شعر ،الذي ميكن قراءته يف النقاط الآتية:
* التعبري عن التجربة احلياتية على حقيقتها كما يعيها ال�شاعر بجميع كيانه،
�أي بعقله وقلبه معا.
* تطوير الإيقاع ال�شعري العربي و�صقله على �ضوء امل�ضامني اجلديدة.
* االعتماد يف بناء الق�صيدة على وحدة التجربة واجلو العاطفي العام ال على
التتابع العقلي والت�سل�سل املنطقي.
* الإن�سـان يف �أملـه وفرحـه ،يف خطيئته وتوبته ،يف حريته وعبوديته ،يف
حقارته وعظمته ،يف حياتـه وموتـه ،هو املو�ضـوع الأول والأخـري ،كل

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

 .3كتابة الق�صيدة وقراءتها كبنية ر�ؤيوية مغلقة ومتكاملة يف الوقت
نف�سه ،والدعوة للتخلي عن التفكك البنائي الذي يقدم على
ال�شكلية «باعتبار �أن ق�صيدة النرث ذات �شكل قبل كل �شئ ،ذات
وحدة مغلقة ،هي دائرة �أو �شبه دائرة ال خط م�ستقيم هي جمموعة
موحد
عالئق تنظم يف �شبكة كثيفة ،ذات تقنية حمددة وبناء تركيبي ّ
منظم الأجزاء ،متوازن ،تهيمن عليه �إرادة الوعي ،التي تراقب
التجربة ال�شعرية وتقود توجيهها»(.)4
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جتربـة ال يتو�سطها الإن�سان هي جتربة �سخيفة ال ي�أبه لها ال�شعر اخلالد
العظيم.
* وعي الرتاث الروحي العقلي العربي وفهمه على حقيقته و�إعالن هذه احلقيقة
وتقييمها كما هو ،دون خوف �أو تردد.
* الغو�ص يف �أعماق الرتاث الروحي العقلي الأوروبي ،وفهمه والتفاعل
معه.
* الإفادة من التجارب ال�شعرية التي حققّها �أدباء العامل ،فعلى ال�شاعر اللبناين
احلديث �أال يقع يف خطر االنكما�شية كما وقع ال�شعراء العرب قدميا بالن�سبة
للأدب الإغريقي(.)5
د � -إعالء �شعار االحتواء الإبداعي املتميز دون �إق�صاء ،حيث مثلت املجلة
الرواد يف ميدان
�إطارا للتجارب ال�شعرية اجلديدة وميدانا لل�شعراء ال�شبان ّ
ق�صيدة النرث.
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وكان مناخ ن�شاط جماعة �شعر �أكرث مالءمة لتفعيل الر�ؤى والأفكار
والطاقات التجديدية� ،أكرث من �أي مناخ �سابق بحيث اجتمعت جمموعة من
عجلت بانت�شار �أفكار اجلماعة انت�شارا وا�سعا يف ال�ساحة الأدبية
الأ�سباب ّ
والإبداعية العربية نذكر منها ما ي�أتي:
التوجه نحو الآخر الأوروبي فكريا و�إبداعيا ،من خالل بعث حركية
 - 1تنامي
ّ
التجربة الأدبية خا�صة من الثقافة الفرن�سية والثقافة الأجنلو�أمريكية ،فقد
قر�أ �أع�ضاء اجلماعة ب�شغف كبري �إ�رشاقات رامبو ،وف�صله يف اجلحيم و�أزهار
ال�رش و�س�أم باري�س لبودلري ،و�أنا�شيد مالدورور للوثر يامون ،فوقفوا على
«ترجمات النتاج الغربي من ال�شعر خا�صة ّمما �أثبت �أن مو�ضوع الق�صيدة
املرتجمة ،والغنائية التي تزخر بها ،و�صورها ووحدة االنفعال والنغم
فيها عنا�رص قادرة على توليد ال�صدمة ال�شعرية دون حاجة �إىل وزن
وقافية»(.)6
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كما كان ل�صدور كتاب الأديبة والناقدة الفرن�سية �سوزان برنار»ق�صيدة
وحدد ّ
كل مفاهيم ال�شعرية
كبي ر�سم
ّ
أثر رٌ
نرث من بودلري حتى الوقت الراهن» � ٌ
احلداثية اجلديدة عند جماعة �شعر ،فقد كتب الأ�ستاذ ال�شاعر رفعت �سال ّم يف
التقدمي لرتجمة كتاب �سوزان برنار قائال:
«لكتاب (ق�صيدة النرث من بودلري حتى الوقت الراهن) ل�سوزان برنار
تاريخ عربي ،وفاعلية م�ؤكدة يف ال�شعرية العربية منذ �صدور طبعته الأوىل
عام 1958م بباري�س ،بل رمبا كانت فاعليته ،عربيا� ،أعمق و�أفدح من فاعليته
فرن�سيا ،يف جماله احليوي الأ�صلي ،مفارقة ت�ضيء يف بع�ض وجوهها �آليات
التفاعل الثقايف و�أ�شكالها العربية ...وطوال هذه ال�سنني-قرابة الأربعني �سنة-
ظل الكتاب هاج�سا �أ�سا�سيا لدى �شعراء احلداثة العربية ،فكان غائبا حا�رضا،
يف �آن ،غائب بالفعل؛حا�رض بالقوة ،لكنه الغياب الذي ال يف�ضي �إىل ن�سيان،
بقدر ما يف�ضي �إىل الت�شبث بالغائب ،لي�صبح ح�ضورا فادحا ،بال غفران� ،إنه
نوع من املهدي املنتظر»(.)7

 - 3ميل الكثري من �شعراء اخلم�سينات �إىل «الكتابة بالنرث» ،خا�صة ال�شعراء
الواقعيني وال�شيوعيني الذين اقرتبوا من النرث ال يف �أ�سلوبهم ولغتهم
فح�سب ،بل يف اجلو والأداء خا�صة عند عبد الوهاب البياتي ،ونذير
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� - 2ضعف ال�شعر التقليدي وانحطاطه �أمام الرغبة يف معاي�شة الواقع املعي�ش،
بعيدا عن املعاي�شة الو�صفية الغنائية ،و�إمنا خلق ف�ضاء عامل جديد يوازي
ويعادل العامل املو�ضوعي املعي�ش� ،إنها حلظة خلق الق�صيدة الر�ؤيا كمظهر
من مظاهر احلداثة ،وهذا ما عملت اجلماعة على جتاوزه وجت�سيده
خا�صة �إذا علمنا «�أن ق�صيدة النرث قد جاءت يف �سياق ملمح احلداثة وهو
التجاوز.وتخليها عن الوزن �أو الإيقاع اخلارجي رمبا يكون �أهم خطوة
من خطوات هذا التجاوز ،لأنها اخلطوة التي بد�أ بها �ألف ميل م�سرية
ق�صيدة النرث»(.)8
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الرؤيا والشفوية في املشروع النقدي عند جماعة مجلة «شعر» اللبنانية
طعمة ،وجربا �إبراهيم جربا ،وقد متيزت كتابات ه�ؤالء بالعمل على
تب�سيط اجلملة ال�شعرية انطالقا من ب�ساطة املفردة وب�ساطة الرتكيب بحث ًا
عن جماهريية ال�شعر ومقروئيته الوا�سعة بني �أفراد ال�شعب.
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يف ظل هذا املناخ ر�سمت جملة �شعر ا�سرتاتيجية ق�صيدة النرث كملمو�س
حداثي مبني على جت�سيد حلظات الرف�ض ،وفق حممول من حمموالت احلداثة،
فلي�ست «ق�صيدة النرث يف جتاوزها ال�شكل القدمي جمرد رف�ض له ،و�إمنا هي جزء من
م�ؤامرة على التقليد الذي ال يعك�سنا .ولهذا فهذه اخليانة لي�ست �رشفا فح�سب
بل هي قبل ذلك عمل طبيعي �إح�سا�سي جتاه هذا التقليد الذي ي�شبه �سجنا �رشط
التحرر منه هدمه حتى على ما فيه»( ،)9خا�صة �إذا الحظنا �أن ق�صيدة النرث التي
ّ
تدعو �إليها هذه اجلماعة هي ق�صيدة تعمل على �أن تفارق الق�صيدة العمودية،
مفارقة �شكلية وم�ضمونية ال رجعة فيها .وهذا عك�س ق�صيدة التفعيلة التي
ظلت حمتفظة بعالقات خمتلفة مع النمط القدمي ،ب�رشط �أال يفهم من هذا �إحداث
قطيعة تامة �أي�ضا مع الرتاث« ،لأن ق�صيدة النرث كما عرفنا ُ
قبل لها �صلة بهذا
الرتاث ب�إحالتها �إليه� ،سواء منه القدمي ،حني و�صلها عن طريق الرتاث ال�صويف
بظهوره فيها� ،أو احلديث حني و�صلها بال�شعر املنثور و�إرجاعها �إليه �إرجاع ًا
رئي�س ًا»(.)10
تعرف مو�سوعة «برن�ستون» لل�شعر وال�شعرية «Princeton

 ، »Encyclopedia of Poetry and Poeticsق�صيدة النرث على النحو الآتي:
«هي ق�صيدة تتميز ب�إحدى� ،أو بكل خ�صائ�ص ال�شعر الغنائي ،غري �أنها تُعر�ض
على ال�صفحة على هيئة النرث ،و�إن كانت ال تعد كذلك...وتختلف ق�صيدة النرث
ّ
ومركزة ،وعن ال�شعر احلر
عن النرث ال�شعري ( )Poetic Proseب�أنها ق�صرية
( )Free Verseب�أنها ال تلتزم نظام الأبيات ،وعن ق�صيدة النرث ب�أنها عادة ذات
�إيقاع �أعلى ،وم�ؤثرات �صوتية �أو�ضح ،ف�ضال عن �أنها �أغنى بال�صورة وكثافة
العبارة .وقد تت�ضمن ق�صيدة النرث ر�ؤي ًا داخلية و�أوزان ًا عرو�ضية .ويرتاوح
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طولها على وجه العموم ،بني �صفحة (فقرة �أو فقرتني) وثالث �صفحات �أو
�أربع ،مبعنى �أنها متاثل الق�صيدة الغنائية املتو�سطة الطول ،و�إذا جتاوزت هذا
الطول ف�إنها تفقد توتراتها و�أثرها ،وت�صبح تقريبا نرثاً �شعري ًا»(.)11

لهذا مثلت جماعة �شعر ،يف تقديري ،احللقة ال�شاذة من حلقات ال�شعرية
أقرت ب�رضورة الهدم والبناء ولكن دون �أن ُت ّن ِم َط ما تبني
العربية بامتياز .لأنها � ّ
وال ّ
ت�شكل ما ت�ؤ�س�س.فلقد حاول بع�ض �أع�ضائها وعلى ر�أ�سهم �أن�سي احلاج
و�أدوني�س ،ويو�سف اخلال تثبيت بع�ض املفاهيم الأولية لق�صيدة النرث بالرغم من
�إميانهم �أن الثابت �شكل جاهز والنمط قيد يعيق الر�ؤيا والتحديث ،فحددوا
خ�صائ�ص ق�صيدة النرث التي احتوت �ضمنيا على مبادئ اجتاههم يف الكتابة
والثورة ،هذا ما يعر�ضه الدكتور رفعت �سالم يف النقاط الآتية :
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يت�ضح من التعريف املو�سوعي ال�سابق لق�صيدة النرث �أن هذا اللون من
الأدب يف ال�شعرية الغربية التي متثل الرافد الأ�سا�سي جلماعة �شعر ،هو محُ كم
التعريف ،حمدد الأدوات ووا�ضح الغايات خا�صة عند الفرن�سيني ،الذين ُع ّدوا
رواد هذا الت�شكيل ال�شعري املتفرد واجلديد ،يف حني جاءت املفارقة الكربى
يف ا�سرتاتيجية جماعة �شعر �أنهم تبنوا التعريف ال�سابق وانطلقوا يف التنظري
لق�صيدة النرث من نقطة انتهاء النقد الفرن�سي  -فيما �أر�ساه من مفاهيم خا�صة
عند �سوزان برنار-دون �أن يكون لديهم النموذج الإبداعي التطبيقي «وهو
ما فعله كل من �أدوني�س يف مقالته مبجلة �شعر اللبنانية عدد  14ل�سنة 1960م،
و�أن�سي احلاج يف مقدمته لديوانه «لن» ،وفخري �صالح يف جملة ف�صول امل�رصية،
وغريهم من النقاد ممن �سار على نهجهم ،ومن الدالئل التي ت�ؤكد على تبني
تعريف لق�صيدة النرث يبتعد متاما عن تواجدها الفعلي يف الوطن العربي� ،أن
الذين تبنوا هذا التعريف من ال�شعراء والنقاد عادوا مرة �أخرى لهدم ما تبنوه،
بل بلغ احلد تبني عك�س ما كان متاما� ،سواء على م�ستوى الن�صو�ص الإبداعية،
�أم على م�ستوى النقد والتنظري»(.)12
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الرؤيا والشفوية في املشروع النقدي عند جماعة مجلة «شعر» اللبنانية
« �أ  -يجب �أن ت�صدر ق�صيدة النرث عن �إرادة بناء وتنظيم واعية ،فتكون ك ّ
ال
ع�ضويا م�ستقال ،وهذا ما يتيح لنا �أن منيزها عن النرث ال�شعري الذي هو
جمرد مادة ،فالوحدة الع�ضوية خا�صية جوهرية يف الق�صيدة.
فني متميز.فق�صيدة النرث ال غاية لها خارج ذاتها� ،سواء �أكانت
ب  -هي بناء ّ
هذه الغاية روائية �أو �أخالقية �أو فل�سفية �أو برهانية .فهناك جمانية يف
الق�صيدة ،وميكن حتديد املجانية بفكرة الالزمنية.
ج  -الوحدة والكثافة ،فعلى ق�صيدة النرث �أن تتجنب اال�ستطرادات والإي�ضاح
وال�رشح ،وكل ما يقودها �إىل الأنواع النرثية الأخرى»(.)13
�أما �أن�سي احلاج فقد عر�ض يف مقدمة ديوانه «لن» تعريفا لق�صيدة النرث
رك ّز خالله على ثالثية الإيجاز والتوهج واملجانية ،ك�رشوط �أ�سا�سية لالنتقال
من مرحلة االحتذاء بالإرثيني �إىل �أمنوذج الإبداعيني يقول:
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«...لتكون ق�صيدة النرث ق�صيدة نرث� ،أي ق�صيدة حقا ،ال قطعة نرثية
التوهج ،واملجانية.
فنية� ،أو محُ ّملة بال�شعر� ،رشوط ثالثة :الإيجاز (االخت�صار)ّ ،
فالق�صيدة� ،أي ق�صيدة ...ال ميكن �أن تكون طويلة ،وما الأ�شياء الأخرى الزائدة
�سوى جمموعة من املتناق�ضات ،يجب �أن تكون ق�صيدة النرث ق�صرية لتوفّر عن�رص
الإ�رشاق ،ونتيجة الت�أثر الك ّلي املنبعث من وحدة ع�ضوية واحدة.)14(»..
و�أرى �أن هذا الكالم لأن�سي احلاج ما هو �إال �صدى مبا�رش لكالم �سوزان
برنار حول �رشوط االرتقاء بالنرث �إىل ال�شعرية� ،أي البحث عن حتقيق الإيجاز جتنبا
لال�ستطرادات والإ�سهامات التف�سريية� ،أي كل ما قد ي�ؤول بها �إىل �أنواع النرث
حاولت
التوهج و�صوال �إىل جمانية الق�صيدة ذاتها .تقول...»:وقد
ُ
الأخرى ،ثم ّ
الإ�شارة �إىل ال�رشوط ال�رضورية لو�صول ق�صيدة النرث �إىل جمالها اخلال�ص� ،أي �أن
ت�صبح ق�صيدة حقا ال قطعة نرثية منمقة �إىل هذا احلد �أو ذاك :فالإيجاز والكثافة
واملجانية ،لي�ست بالن�سبة لها مثلما ر�أينا عنا�رص جمال حمتملة ،و�إمنا عنا�رص
جوهرية حقًا بدونها ال وجود لها.)15(»...
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�أما الفقرة يف الن�ص الأ�صلي فهي على النحو الآتي :
«..j’ai tenté d’indiquer …les conditions nécessaires pour que
le poème en prose atteigne sa beauté propre, c’est a dire soit
vraiment un « poème » et non un morceau de prose plus ou
moins travaillé : brièveté, intensité, gratuité sont pour lui ,nous
l’avons vu, non des éléments de beauté possibles, mais vraiment
des élément constitutifs sans les quels il n existe pas …»(16).

�سلم متاما مبعطيات برنار� ،إىل درجة �أنه مل ي�ستطع �أن
و�أعتقد �أن احلاج قد ّ
يخلع على مقتب�ساته من برنار طابعا �شخ�صيا ،وا�صطالحا �أقرب �إىل الإبداعية
منه �إىل النقل احلريف ،هذا ما يت�ضح يف الرتجمة الآتية لل�رشوط الثالثة :
الإجنــــــــاز

Brièveté

التوهــــــج

Intensité

املجانيــــــة

Gratuité

وقد �أثنى �أدوني�س على تنظريات احلاج و�إبداعاته يف جمال الت�أ�سي�س

لق�صيدة النرث العربية ،يف ر�سالة بعثها �إليه من باري�س �أوائل العام 1961م.
حتددت من خاللها الفل�سفة العامة جلماعة �شعر من جهة ،وفل�سفة ق�صيدة النرث
ّ
من جهة �أخرى ،يقول يف بع�ض منها:

«ُ ..ي�سمينا الإرثيون «الفو�ضى» .ي�سموننا �أي�ضا «اخليانة» .هكذا نبدو

يف �أعينهم .للمرة الأوىل ،ال يخطئون النظر .فاحلق �أننا نعلن فو�ضانا وخيانتنا.

يف ذلك العامل املمغنط باجليف املقد�سة.وال نكتفي ،بل نقنع اجليو�ش باخليانة،
كما تقول :يعني ،نقنعهم بالفو�ضى �أي�ض ًا»(.)17

ويت�ضح مما �سبق �أن نون اجلماعة التي ي�ستعملها �أدوني�س والتي تعود
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حد جت�سيد الف�صل بني الأنا والآخر يف
بال�رضورة على جماعة ال�شعر ،هي ّ
متظهراته املختلفة ،الأنا الفو�ضوية ،الهدامة ،اخلالقة ،احلاملة بر�ؤيا تتجدد بتجدد
الرائي ذاته ،فال تقع يف �سوداوية النمط وال �سلطوية الإرث متار�س الرف�ض الذي
يه ّز العامل يف حلظة خما�ض الق�صيدة ،وتعلن الت�أ�سي�س من منرب احلرية الإبداعية
يقول:
«هكذا نخطط وجودا يجعل الوجود حولنا غريبا ،ميحوه ،ي�سلبه
احل�ضور ،هكذا ن�سقط وجند خال�صنا يف ال�سقوط ،هكذا نعلن �أنف�سنا غواة
�سنو�سعها� ،سن�صنع
�سنعمقها،
وخائنني.الهاوية ت�أتي معنا ،نعرف ذلك،
ّ
ّ
لها �أجنحة من الريح وال�ضوء...املكان يقاومنا ،الأ�شياء تقاومنا ،املا�ضي
واحلا�رض يقاومنا ،البعيد وحدة معنا ،وال �سالح لهذا البعيد غري ح�ضورنا
ال�شعري»(.)18
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وذهب �أدوني�س يف خطابه �إىل �أن�سي احلاج� ،إىل حتديد موقف اجلماعة
املرحلي(*) من الرتاث .فرف�ض االنزواء يف �إحدى زواياه املقد�سة لأنه ال يعدو
�أن يكون جزءا من ح�ضورنا ولي�س هو ح�ضورنا ذاته ،يقول :
«لي�س الرتاث مركزاً لنا .لي�س نبعا ولي�س دائرة حتيط بنا .ح�ضورنا
الإن�ساين هو املركز والنبع .وما �سواه والرتاث من �ضمنه ،يدور حوله .كيف
يريدوننا �إذن �أن نخ�ضع ملا حولنا ؟ لن نخ�ضع� ،سنظل يف تواز معه� ،سنظل يف
حماذاته ،وقبالته ،وحني نكتب �شعرا �سنكون �أمناء له ،قبل �أن نكون �أمناء لرتاثنا.
�إن ال�شعر �أمام الرتاث ال وراءه.فليخ�ضع تراثنا ل�شعرنا نحن ،لتجربتنا نحن...
من هنا الفرق احلا�سم بيننا وبني الإرثني :ال يقدم نتاجهم �إ ّال �صورة ال�صورة،
�أما نحن فنخلق �صورة جديدة»(.)19
وتت�ضح مما �سبق �أ�س�س التنظري للنوع ال�شعري اجلديد عند اجلماعة عموما
و�أن�سي احلاج و�أدوني�س على وجه التخ�صي�ص ،بحيث مل تعد ق�صيدة النرث جمرد
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ثورة �شكلية وم�ضمونية يف احلركة ال�شعرية العربية احلديثة بل هي ثورة جدرية
ورقيها.
على كل ما �سبقتها من الأ�شكال ال�شعرية ومفاهيمها ،با�ستقالليتها
ّ
وحني يعود �أدوني�س بذاكرته �إىل مرحلة ت�أ�سي�س جملة �شعر وبعث ق�صيدة النرث
كملمح من مالمح جت�سيد احلداثة ال�شعرية ،يطرح ثالثة مبادئ �أ�سا�سية كانت
وراء ت�شكيل النموذج اجلديد بعيدا عن املفاهيم الفرن�سية «الربنارية» التي
�سادت حينها فيقول :
«وقد تبنينا ما ا�صطلحنا على ت�سميته بـ «ق�صيدة النرث ،انطالق ًا من ثالثة
مبادئ (م�ستقلة عن مفهوماتها الفرن�سية ) �أوجهها فيما ي�أتي:
* الأول هو �أن ال�شعرية العربية ال ت�ستنفذها الأوزان ،على الرغم من كمالها
تزخر ب�إمكانات تعبريية ،طرائق وتراكيب يتعذر
وغناها فنيا ،و�أن هذه اللغة
ُ
�أن ن�ضع لها حدا نهائيا تقف عنده ،فهي لغة مفتوحة على الالنهاية.

* الثالث هو الرغبة العميقة يف جعل اللغة العربية مفتوحة على جميع
التجارب ال�شعرية يف العامل ،ويف و�ضعها� ،إبداعيا ،على خريطة الإبداع
الكوين بخ�صو�صيتها لكن يف الوقت نف�سه بانفتاحها والنهائيتها ،تفاعال
ومقاب�س ًة وحواراً»(.)20

من هنا ن�ستطيع �أن نقول �إن جيل جملة �شعر بتنظرياته و�إبداعاته يف جمال
ق�صيدة النرث �أ�ضحى ميثل جيل الر�ؤيا ال�شعرية احلداثية ،لأن احلداثة يف متظهرها
الفني هي ر�ؤيا قبل �أن تكون �أي ّ
ت�شكل فني �آخر ،فاملبادئ الأدون�سية ال�سابقة
التحول يف النظر �إىل املوروث الفني و«الإبداعي» العربي و�إمنا متثل
ال جت�سد
ّ
يف تقديري مرحلة انتقال نحو تفعيل الر�ؤيا �إبداعيا عرب ّ ق�صيدة النرث ،فقد
«كان هذا التحول يعني على �صعيد املمار�سة ال�شعرية االنتقال من لغة التعبري
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الطرق
* الثاين هو ابتكار طرق و�أ�شكال �أخرى للتعبري ال�شعري ،تواكب ّ
والأ�شكال القائمة على الوزن وت�ؤاخيها ،مبا يغني اللغة ال�شعرية العربية،
ويعددها ،ويف هذا �إثراء للمخيلة وللذائقة �أي�ض ًا.
وينوعها ّ
ّ
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�إىل لغة اخللق ،ومن لغة التقرير �أو الإي�ضاح �إىل لغة الإ�شارة ،ومن التجزيئية �إىل
الكلية ،ومن النموذجية �إىل اجلديد ،ومن االنفعال بالعامل �إىل الك�شف عنه،
ومن املنطق �إىل الالوعي ومن ال�شكلية القبلية �إىل �أ�شكال خا�صة يفرزها تنامي
الر�ؤيا .من هنا ف�إن كل ر�ؤيا هي تغيري لنظام الأ�شياء؛وقفز خارج منطقها يفرز
لغته اخلا�صة ،لغة التغيري والتحول ،لأن الر�ؤيا هي حتويل لعالقات الأ�شياء.
حمددة بقابلية
ومن هنا كانت الر�ؤيا خروجا عن الأ�شكال امل�ألوفة� ،إىل �أ�شكال ّ
جاهزة� .إن الر�ؤيا هي مترد على �سلطان النموذجية الفنية املوروثة ودخول يف
�أ�شكال غري معروفة مثلما هي موقف من العامل ،و�شكل من �أ�شكال الوعي
الفني له.)21(»...
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لهذا ثارت نظرية ال�شعر عند اجلماعة على التق�سيم التقليدي ال�سلفي
ُ�شي ُئه تارة وجتزئه تارة
للق�صيدة العربية حني تنظر �إىل العامل نظرة ح�سية ،ت ِّ
ّ
تت�شكل الر�ؤيا
�أخرى ،فال تعك�سه �إ ّال ظاهري ًا من خالل الو�صف .يف حني
كم�رشوع فكري و�إبداعي انطالقا من مراجعة الثوابت ال�سابقة ،فتهدم النمط
والنموذج وترف�ض االحتذاء ك�سبيل لتحقيق �شاعرية معينة ،حينها ت�صبح
الق�صيدة الر�ؤيا ق�صيدة ال تتحدث عن العامل بل تتحدث العامل ،لأن «الق�صيدة
ال�سلفية تنقل العامل جم�سما �إىل �أ�شياء ،يف حني �أن الق�صيدة الر�ؤيا تكت�شف العامل
يف ُك ّليته احلقيقية ،يف وحدته الكونية...ال�شاعر الر�ؤيوي يكت�شف الأ�شياء.
وبني االنفعال واالكت�شاف فرق �أ�سا�سي»(.)22
�إنّ املتتبع مل�سار ق�صيدة النرث عند جماعة �شعر ،ومن انت�سب �إليهم يف
مرحلة ال�ستينيات ،يدرك مبا�رشة �أن التنظري ال�سابق حول «الق�صيدة الر�ؤيا»
املجرد ،و�أ�ضحى تنظريا يجد م�سوغات تفاعله داخل ال�رصاع
قد جتاوز جانبه
ّ
االجتماعي والفكري يف مرحلة ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،وهذا ما جعل
ق�صيدة النرث ت�صطبغ  -يف تقديري  -بال�صبغة الإيديولوجية� ،إميانا من ال�شاعر
�أن الأدب (ال�شعر) هو تعبري عن �أيديولوجيا كيفما جتلى �أو متظهر ،من هنا ُث ِّب َت
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وتعددت الر�ؤيا التي �أ�س�ست لها جماعة �شعر ،وكتب على �أ�سا�سها
ال�شكل
ّ
�أن�سي احلاج ويو�سف اخلال و�أدوني�س وحممد املاغوط ،وظهر تيار جديد من
وي�صدر لأفكار
ال�شعراء ال مييل �إىل �إثارة الأبعاد امليتافيزقية بقدر ما يطرح
ّ
املتفرد اجلديد؛ فانق�سمت
�إيديولوجية وقومية ووطنية �ضمن �إطار ال�شكل
ّ
ق�صيدة النرث �إىل ق�سمني ،ق�سم يرتكز على مبادئ اجلماعة يف ربط الن�ص
ال�شعري بالر�ؤيا ،وق�سم ثان يرتكز على �شحن اللغة العادية والكلمة اليومية
بالطاقة ال�شعرية كفارق جوهري بني كالم ال�شعر والكالم النرثي العادي ،وهذا
ما ا�صطلح عليه جمال باروت «بالق�صيدة ال�شفوية وهي الق�صيدة التي تطرح
ت�سا�ؤالت الإن�سان يف املدينة العربية املعا�رصة .حيث تلتقط توتر احلياة اليومي،
و�رشائحها ،و�صريورتها وحلظاتها الإن�سانية امل�ستمرة ،والأ�شياء ال�صغرية منها
وم�شاعرها اليومية ،لتكون وجدانا فنيا لها»(.)23

�أو ًال :اعتماد ق�صيدة الر�ؤيا على الكلمة ك�إ�شعاع داليل م�شبع
باملحموالت الفكرية والطروحات الثقافية والفنية ،حيث ت�صبح اجلملة
جمموعة من الإ�شارات والعالمات امل�شفّرة التي حتيلنا نحو اكت�شاف العامل
وفق الذات ال�شاعرة بعيدا عن الو�صف� .أما الق�صيدة ال�شفوية فغايتها �إعداد
الكلمة العادية التي تلقي طاقات �شعرية تقربها من الكالم ال�شعري وتبعدها عن
الإخبار والو�صف والتقرير.
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ويذكر باروت �أن حممد املاغوط ميثل النموذج ال�شفوي لق�صيدة النرث،
خا�صة بعد ديوانه «حزن يف �ضوء القمر» ال�صادر عام 1959م و«غرفة مباليني
اجلدران» 1964م� ،أي بعد مرحلة التنظري الأويل لق�صيدة النرث من طرف احلاج
و�أدوني�س ،ف�إذا كان احلاج بديوانه «لن» يعك�س اجلانب الر�ؤيوي لق�صيدة النرث،
ف�إن املاغوط ميثل اجلانب ال�شفوي منها ،ومع هذا فهما ي�شرتكان يف جانب
تخطي ال�شكل اخلارجي للق�صيدة العربية( .)24ويختلفان يف نقاط �أ�سا�سية
ميكن ح�رصها فيما ي�أتي :
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ّ
املركب ،حيث تتنا�سل
ثانيا :تعتمد ق�صيدة الر�ؤيا على الطرح
واحل�سي ،الثابت واملتغري ،يف �إطار بنية
املجرد
املو�ضوعات وتتولد الأن�ساق بني
ّ
ّ
�شبكية تركيبية مفتوحة الحتواء بنيات �إ�ضافية تفر�ض ح�ضورها �أمام ال�شاعر،
يف حني تنطلق الق�صيدة ال�شفوية من الطرح الواحد (املفرد) والن�سق الفكري
الواحد �ضمن بنية خيطية تتفاعل كلما زاد �إ�رشاق الكلمة وتوترها ال�شعري.
ويك�شف حممد جمال باروت هذه الفروق يف الثنائية الآتية :
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عالمــات

 -الق�صيدة ال�شفوية

 -الق�صيدة الر�ؤيا

 -البعد الواحد

 -تعدد الأبعاد

 -ال�صوت املفرد

 -تعدد الأ�صوات

 -املناخ الغنائي

 -املناخ الدرامي

 -البنية اخليطية

 -البنية ال�شبكية (الرتكيبية)

 -الأ�شياء ال�صغرية (اجلزئية)

 -الر�ؤيا الكلية (ال�شمولية)

 -الكالم

 -اللغة

 -حركة ال�شعور يف الكالم

 -حركة الر�ؤيا يف ال�صور()25

�أما نقاط اال�شرتاك والتوافق بني الق�صيدة ال�شفوية والق�صيدة الر�ؤيا
فقد ح�رصها الدكتور عبد العزيز موايف يف نقاط عديدة نذكر منها ما ي�أتي:
* اتخاذ اللغة املتداولة و�سيلة لتفجري �شعرية التقرير .
* اال�ستناد على احلد�س االنطباعي احل�سي .
* البحث عن �شعرية الن�ص ،والعمل على نفي �شعرية اجلملة.
* اكت�شاف ال�شعرية يف العامل ،ال �إ�ضفاء ال�شعرية عليه(.)26

ومن مناذج املاغوط يف الق�صيدة ال�شفوية يف مرحلة ال�ستينيات ،ن�صه
و�شحنت كلماته
املو�سوم بـ(اله�ضبة) والذي ا�ستمد ثقافته من الكالم اليوميُ ،

حبيب بوهرور

231

وقربته �أكرث ف�أكرث من ال�شعر املفعم
بطاقات �شعرية �أبعدته عن الكالم النرثي ّ
بالتواترات الغنائية ،القريب �إىل الغمو�ض ،ولكن من دون الولوج �إىل متاهات
الر�ؤيا و�أعماق الذات فق�صيدة اله�ضبة عبارة عن ر�ؤية تالم�س الواقع املعي�ش
لل�شاعر يف �إطار حركية املجتمع والوطن� ،ضمن ف�ضاءات تعبريية ر�ؤيوية �شفافة
ابتعدت عن الإيغال ال�رسيايل يقول :
ال ت�صفعني �أيها القدر
أمتار من ال�صفعات
على وجهي � ٌ

ها �أنا

والريح تع�صف يف ال�شوارع
�أخرج من الكتب واحلانات والقوامي�س
خروج الأ�رسى من اخلنادق
�أيها الع�رص احلقري كاحل�رشه
وبالثقاب بدل الرباكني
لن �أغفر لك �أبدا
�س�أعود �إىل قريتي ولو �سريا على الأقدام
لأن�رش حولك ال�شائعات فور و�صويل
و�أرمتي على الأع�شاب و�ضفاف ال�سواقي
كالفار�س بعد معركة منهكة
حلقات النار
بل كما تعرب الكالب املدربة
ِ
�س�أعرب هذه الأبواب والنوافذ
هذه الأكمام والياقات
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يا من �أغريتني باملروحة بدل العوا�صف
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حملقا كالن�رس
فوق خفر العذارى و�آالم العمال
با�سطاً جناحي كال�سنونو عند الأ�صيل
بحثاً عن �أر�ض عذراء
كوخ �أو ق�رص
كلما الم�سها ٌ
�أمريٌ �أو مت�سول

وثبت جاحم ًة يف الهواء
م�سها ال�رسج.
كالفر�س الوح�شية �إذا ّ
أر�ض،
� ُ

مل توجد ولن توجد �إال يف دفاتري.
ح�سنًا �أيها الع�رص
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لقد هزمتني
ولكنني ال �أجد يف كل هذا ال�رشق
مكاناً مرتف ًعا

أن�صب عليه راية ا�ست�سالمي(.)27
� ُ
ومن خ�صائ�ص الت�شكيل ال�شعري عند املاغوط �ضمن �إطار الق�صيدة
ال�شفوية تكثيف ال�صورة ال�شعرية ذاتها ،بحيث ي�ستطيع املتلقي �أن يحيد
عن م�س�ألة املو�سيقى اخلارجية يف �إطارها التقليدي لأنه وجد ال�رس الت�شكيلي
املتمثل يف جمموعة االنفعاالت الكبرية التي ت�شع من اللغة ال�شعرية املاغوطية،
�إنه»يتوجه �إىل احل�س مبا�رشة ،ويتكئ على مفردات و�صور ح�سية با�ستمرار� ،إن
الت�شبيه بكافة �أق�سامه واال�ستعارة بلونيها ،كلها مادية ح�سية با�ستمرار يف �شعر
املاغوط...ويف احلقيقة ال ميكن لنا �إدراك �أبعاد لغة الق�صيدة املاغوطية� ،إال �إذا
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قر�أنا الق�صيدة كاملة ،وهذه خا�صية ال�شعر الرفيع الذي ي�شكل ن�سيجا ع�ضويا
واحدا ال انف�صام فيه»(.)28
وتت�ضح هذه اللغة ال�شفوية يف ديوانه «حزن يف �ضوء القمر»�أين يعود
بنا �إىل املنابع الأوىل لل�شعر ،حيث تتفاعل الر�ؤية احل�سية داخل بنية الق�صيدة
لتولّد لنا �إيقاعا مو�سيقيا يت�سلل �إىل نفو�سنا ،حينها ندرك �أن الق�صيدة ال�شفوية
املاغوطية هي ق�صيدة «جماهريية» بامتياز ،ميتزج فيها احلزن بالثورة واحلرية،
يقول:
 ..ف�أنا �أ�سهر كثريا يا �أبي
�أنا ال �أنام
حياتي � -سواد وعبودية وانتظار
ف�أعطني طفولتي
و�ضحكاتي القدمية على �شجرة الكرز
لأعطيك دموعي ،وحبيبتي و�أ�شعاري()29

�أما ق�صيدة الر�ؤيا فت ّعد ق�صيدة ال�شاعر اللبناين بول �شاوول (*) «وجهك
الغياب الأق�صى» منوذجا ر�ؤيويا لق�صيدة النرث يف ذات املرحلة بامتياز ،فمنذ
عام 1974م تاريخ �صدور «�أيها الطاعن يف املوت»� ،أوىل جمموعاته ال�شعرية،
يوا�صل �شاوول ت�رشيع كتابته على التجريب واالختبار ،منقِّب ًا عن الكنوز
والينابيع والغيوم والأمطار العالية ،كا�شف ًا الآفاق ،متابع ًا مهمة ال�شاعر املطلقة
تقرب بني الثقافات وجوانب
يف ارتياد احلرية واملجهول ،مع ِّلي ًا اجل�سور التي ِّ
املعرفة.حيث العمل على ا�ستح�ضار الالوعي ك�آلية من �آليات الكتابة الفو�ضوية
املكثفة واملجانية .الأمر الذي ي�سهم �أكرث ف�أكرث وعن ق�صدية (�إرادية) يف
غمو�ض و�إبهام ق�صيدة النرث ،فقد �أ�صاب لغتها تفكك يف العالقات ،بتفريغ
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و�صنديل املعلق يف عري�شة العنب
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املفردات من دالالتها املعروفة امل�ألوفة و�شحنها ب�أخرى غريبة غري م�ألوفة،
ويتبهم ،وبخا�صة �أن هذا ال�شحن
«فتغرب الرتاكيب وال�صور ويغم�ض املعنى
ُ
ّ
يجري حتت هاج�سني من هواج�س احلداثة وهما التجريب والر�ؤيا ،والر�ؤيا يف
ق�صيدة النرث تتغذى ب�شكل رئي�سي من عامل الالوعي»(.)30
يقول بول �شاوول:
ثم ا�ستدرت
كان وجهك الغياب الأق�صى
طاعنا يف الليل
كلماتك الأبجدية بني �شقوق ال�ساعات
زهرة اجلمر على رماد اجلفن
باحلمى
لو كان الب�ؤب�ؤ ينعم ّ

لو كان ال�صدر �صفحة ال�سكون
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رع�شة تخلي احلوا�شي
يتفرد املوت على عري احللبات والأ�سوار
ّ
�إذا ارتفعت بني حلظات الدم

يتم ّوج ال�سهل حتت ثقل الري�ش والغناء
�رضبة يف العدم

يهتز رنني الوادي
وتعم الفجاج
يف الأيدي امل�صلوبة بني الن�سيان
من �سوف ي�رشق بعد الطوفان
بعد الربقة الأخرية التي ت�شعر احلجارة والعروق
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بعد ليلة ال�صيف التي تلمع يف كل النجوم
كان وجهك الغياب الأق�صى
حتى قلت الفجر الفجر
حجر للذكرى
كل تلفت ٌ
�أهرام الوقت املقطوع

لو تدخل مالحمي اجلدران
(حتى تنفجر الغ�صة)
(حتى �أُبرت على �ضفة الثانية كالوداع)
عري يغبط طلوع امل�أ�ساة
ٌ
�آه ! يا حار�س العبث

ي ٌد تدغدغ ثمر البحر
ج�سد يحفظ احل�ضور
و�أغلقت عليك)31(.....

لقد �أحالنا الن�ص ال�سابق �إىل مقاربة م�ستوي الت�شكيل الر�ؤيوي عند بول
�شاوول ،فهو ال�شاعر الإ�شكايل واملثري للجدل منذ ظهوره يف بداية ال�سبعينيات،
حيث رف�ض الدخول يف عباءة الآخرين �أويف عباءة النقد امل�ؤدلج حينها،
وما زال يرف�ض اال�ست�سالم للمعايري اجلاهزة .كما يرف�ض اال�ست�سالم لغواية
الإعجاب ،لذلك كانت جتربته ال�شعرية ،يف تقديري ،عبارة عن مقرتحات
ّ
املت�شكلة يف �إطار ق�صيدة النرث؛من خالل العمل على
جديدة للق�صيدة املعا�رصة
التدمري البنيوي للق�صيدة التقليدية ،وتدمري اللغة املركبة للت�شكيل التقليدي
ي�رص علي تدمري الذات مبعني التجاوز امل�ستمر لها ،ومبعني
ذاته ،ومع هذا وذاك ّ
التجريب الذي ال يتوقف� ،إنه التجريب املبني على فل�سفة احلداثة امل�ستمر بحث ًا
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عن املجهول� ،أو طلب ًا للحرية التي ال حتدها حدود النقد ،لأنّ النقد مطلق
وال�شعر ن�سبي ،ولذلك فهما ال يلتقيان وفق مبادئ الكتابة اجلديدة.
ويت�ضح مما �سبق �أن ال�شاعر وفق الر�ؤيا «ال�شا�ؤولية» يجب �أن يبحث
دائما يف كيمياء ال�شعر و�أحالم اليقظة املا ورائية ،ووعيه الت�صويف ،وكتابة كل
ما يخطر على باله وتدوينه يف كل حلظة حتى ال يعاين من الإخفاق ال�شعري،
لأنه القادر على �إعادة خلق كينونة الأ�شياء وحتويل الزمن �إىل �إبداع �شعري  ،به
ينت�رص على فنائه الذاتي ك�إن�سان.
وقد جتلت هذه الر�ؤيا يف الكتابة عرب م�ساره الإبداعي �إىل غاية دواوينه
الأخرية حيث يقول يف ديوانه «بو�صلة الدم»:
وتنتظر منقارا يفجر ال�صخور
وتنتظر طفال يزيل احلدود بني الطب�شور والثلج بني
احلديد والليلك بني احلجر واحلمامة
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وتنتظر ف�صوال تن�رش حريتها يف الينابيع والأمطار
ويت�ضح التحطيم البنيوي لنمط الق�صيد العربية التقليدية ،بل حتى
لتجارب ال�شاعر يف ميدان ق�صيدة النرث نف�سه ،من خالل ديوانه املو�سوم:
«ك�شهر طويل من الع�شق» �أين عمد �شاوول �إىل تق�سيم الديوان تق�سيما ر�ؤيويا
نابعا من ذاته الراف�ضة للأمنوذج ال�شكلي حتي يف دواوينه ال�سابقة ،فقد ت�ألفت
املجموعة من �أربعة �أق�سام .الق�سم الأول يحتوي على ع�رشة مقاطع .والق�سم
الثاين بعنوان «ن�ساء» يحتوي على ثالثني مقطعا .والق�سم الثالث بعنوان «�أحوال
اجل�سد» يحتوي على ثالثة مقاطع ذات عناوين :توابع اجل�سد ،بالدات اجل�سد،
ال�ضوء .والق�سم الرابع بعنوان « املطر القدمي» يحتوي على ثالثة مقاطع.

عالمــات

يف هذه املجموعة يتفاعل دور ال�شاعر وي ّت�سع موغ ً
ال يف التجربة من

والهواء()32
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املتناهي يف ال�صغر �إىل املتناهي يف الكرب .ك�أنه مي�سح روحه بزيت ال�شوق
وال�ضعف الغيا ما يقف حائال بني الع�شق وفكرة الع�شق ،بني الرغبة والفكرة
الرغبة ،بني اجل�سد وفكرة اجل�سد ،وي�شتعل بولعه وخبله و�شبقه وقدا�سته،
بجحيمه ورماده ،وقهره وحقده  ،وحنانه وق�سوته .وذلك يف نف�س ملحمي
تتح�س�س الأمكنة وتت�شمم كل ما يعبق ويفي�ض
وقريحة ال ت�ستكني وال تهد�أ،
ّ
ويتجلى يف عا�صفة وجدانية ال تبقي وال تذر.
�إن هذه املجموعة التي تتميز بلغة نا�ضجة وجريئة وجمازفة ،جتعل املتلقي
ويح�سها بجميع حوا�سه يف العني والأذن والأنف واجللد والل�سان،
يعي�شها ّ
فيت�شهى يلهث يف متابعة �إيرو�سية تلهب العني واخليال معا ،يقول:
يا �صباحات م�رشقة من الأبد �إىل الأبد على م�ضارب
الدم والكلمات
يا�صباحات الأح�صنة الطافرة من ال�رشايني
الواحد
ترتع�ش حلظة وتتال�شى يف موكب النحا�س
املغرب
يلمع البلور ُ
تت�رضج نعام ٌة بغيابها()33
َّ
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الهوام�ش
(*) كان ذلك يف  31يناير (جانفي)  ،1957بعد �سنتني من عودة يو�سف اخلال من �أمريكا التي كان
�سافر �إليها يف  ،1948وت�شكيل جملة �شعر �صحبة �أدوني�س وخليل حاوي ونذير العظمة.
ينظر :خري بك ،كمال .حركة احلداثة يف ال�شعر العربي املعا�رص ،ط ،2امل�رشق للطباعة والن�رش
والتوزيع ،بريوت � ،1986ص 72
(**) لتدقيق التاريخ فقط �أذكر �أن �أدوني�س كان قد ن�رش هذه املقالة يف العدد  14من جملة �شعر ربيع
.1960
( )1ن�ش�أت ،كمال� .شعر احلداثة يف م�رص ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة � 1998ص .203
(*) بري�س� ،سانت جون(  . )Perse ، Saint-Johnولد يف قوادلوب يوم  31ماي1887
وتويف يف جزيرة جيون الفرن�سية يوم � 20سيبتمرب ،1975 ،ينظر :
- Dictionnaire Encyclopédique De La Littérature Française , art
):(Saint-John
( )2ينظر ،احلاج� ،أن�سي .ديوان «لن « ،املقدمة  ،ط 1بريوت �1960ص�.ص  5ـ .15
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( )3موايف ،عبد العزيز .ق�صيدة النرث من الت�أ�سي�س �إىل املرجعية� ،ص .121
( )4موايف ،عبد العزيز .ق�صيدة النرث من الت�أ�سي�س �إىل املرجعية � ،ص .122
( )5ينظر :خري بك ،كمال .حركة احلداثة يف ال�شعر العربي املعا�رص� ،ص �ص .78 ،77
(� )6أبو جهجة ،خليل.احلداثة ال�شعرية العربية� ،ص .134
(� )7س ّ
الم ،رفعت .مقدمة ترجمة كتاب �سوزان برنار ،ق�صيدة النرث من بودلري حتي الوقت الراهن،
ج � ،1ص .7
( )8القعود ،حممد عبدالرحمن .الإبهام يف �شعر احلداثة� ،ص .154
( )9املرجع نف�سه� ،ص .155
( )10نف�سه� ،ص .156
(11) Princeton Encylopedia of poetry and poetics .enlarged ed.
princeton university press.1974 ) p.664
نق ً
ال عن ديب ،حممد  .ق�صيدة النرث بني املوهبة الفردية والرافد الغربي ،جملة الطريق ،العدد
الثالث� ،سبتمرب ،بريوت .1993
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( )12ال�ضبع ،حممود �إبراهيم  .ق�صيدة النرث وحتوالت ال�شعرية العربية،ط ،1الهيئة العامة لق�صور
الثقافة ،القاهرة� ،2003،ص .307
(� )13سالم ،رفعت .مقدمة ترجمة كتاب �سوزان برنار ،ق�صيدة النرث من بودلري حتي الوقت الراهن،
ج � ،1ص .8
( )14احلاج� ،أن�سي .مقدمة ديوان «لن» �ص .12
( )15برنار� ،سوزان .ق�صيدة النرث من بودلري حتى الوقت الراهن ،اجلزء الثاين� ،ص .605
(16) Bernard, suzan .le poème en prose de Baudelaire jusqu’à nos
jours, paris 1959 p 763.
(� )17أدوني�س .زمن ال�شعر ،ط ،6مزيدة ومنقحة ،دار ال�ساقي  ،بريوت� 2005 ،ص .320
( )18امل�صدر نف�سه� ،ص .321
مرحلي تغري مع تغري النظرة اخلا�صة �إىل
(*) هذا املوقف امل�صرّ ح به يف هذه الر�سالة ،هو موقف
ّ
الرتاث لدى اجلماعة يف مرحلة ال�سبعينات وما بعدها ،حيث �أ�ضحي البحث يف الرتاث يلهم
اجلماعة ،رغبة منها يف الوقوف على ال�شاذ واملتغري فيه و�صوال لآلية التحديث واحلداثة.
(� )19أدوني�س .زمن ال�شعر� ،ص .321

( )21باروت ،جمال .ال�شعر يكتب ا�سمه� ،ص �ص .54 ، 53
( )22باروت ،جمال .ال�شعر يكتب ا�سمه� ،ص .57
( )23املرجع ،نف�سه� ،ص .90
( )24نف�سه� ،ص .92
( )25باروت ،جمال .ال�شعر يكتب ا�سمه� ،ص .97
( )26ينظر موايف عبد العزيز .ق�صيدة النرث من الت�أ�سي�س �إىل املرجعية� ،ص .123
( )27املاغوط  ،حممد .الديوان ،دار العودة بريوت ،د ط  ،د ت � ،ص  323ـ .325
( )28خن�سة ،وفيق ،درا�سات يف ال�شعر ال�سوري احلديث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر
� ،1981ص.66
( )29املاغوط ،حممد ،حزن يف �ضوء القمر ،دار العودة بريوت � ،1973ص ،25نق ً
ال عن وفيق
خن�سة ،درا�سات يف ال�شعر ال�سوري احلديث� ،ص.74
(*) بول �شاوول� ،شاعر لبناين ولد عام ،1948كتب ق�صيدة النرث منذ بداياته الأوىل وتفرد بلغته
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�سنة �2001ص .47
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الهاربة من منوذج الت�شكيل املعجمي ،من �أعماله� .أيها الطاعن يف املوت� ،أوراق الغائب ،نفاد
الأحوال ،منديل عطيل..الخ
( )30القعود ،حممد عبدالرحمن .الإبهام يف �شعر احلداثة� ،ص .164
(� )31شاوول ،بول .ديوان «�أيها الطاعن يف املوت»،ط ،2امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش،بريوت،
�1981ص �ص  51ـ .57
(� )32شاوول ،بول  .بو�صلة الدم ،ريا�ض الري�س للكتب والن�رش ،لبنان � 2004ص.10
(� )33شاوول ،بول  .ك�شهر طويل من الع�شق ،ريا�ض الري�س للكتب و الن�رش ،لبنان،2001 ،
�ص.21
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العجيب والعجائبي
حفر يف جتاعيد امل�صطلح
اخلام�سة عالوي

ملخـــ�ص:

 - 1العجيب يف املعاجم العربية والأجنبية:

 /1-1العجيب يف املعاجم العربية:
يحيل اجلذر اللغوي (ع ج ب) على �أ�صلني �صحيحني ال ُع ْجب
وال َع َجب؛ «يدل �أحدهما على ِك رْب وا�ستكبار لل�شيء ،والآخر ِخلقة من ِخ َلق
معجب
احليوان ،فالأول ال ُع ْجب وهو �أن يتكرب الإن�سان يف نف�سه ،تقول هو َ
يعجب َع َجب ًا و�أمر عجيب ؛ وذلك �إذا
بنف�سه ،وتقول من باب ال َعجبِ :
عجب َ
()1
العجاب بالت�شديد
ا�س ُت ْك رِب وا�س ُت ْع ِظم»  ،ف�صار ُيتعجب منه ومثله ال ُعجاب �أما َّ
ف�أكرث منه(.)2
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ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل البحث يف حفريات م�صطلح (العجيب) يف
الثقافة العربية ق�صد �ضبط اجلهاز اال�صطالحي واملفاهيمي لنوع خا�ص من
الأدب هو الأدب العجائبي ،وذلك من خالل ر�صد  -نح�سبه على الأقل يف
تقديرنا � -شام ً
ال لكل احلدود املتاخمة للعجائبي مبا هو امل�صطلح النقدي القادر
على ا�ستيعاب كل الدالالت التي يحملها م�صطلح «.»le fantastique
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وذهب اخلليل بن �أحمد الفراهيدي [ت 175هـ] �إىل التفريق بني
العجيب والعجاب قائ ً
ال�« :أما العجيب فال َع َجب ،و�أما العجاب فالذي جاوز
حد العجب ،مثل الطويل ّ
والطوال ،وتقول هذا العجب العاجب �أي العجيب
واال�ستعجاب �شدة التعجب»( ،)3و�إمنا يكون التعجب كما قال �صاحب امل�صباح
«على وجهني� :أحدهما ما يحمده الفاعل ومعناه اال�ستح�سان والإخبار عن
ر�ضاه به ،والثاين ما يكرهه ومعناه الإنكار والذم له ؛ [ففي اال�ستح�سان يقال:
تعبت»( )4كما نقل
(ع ِجبت)](٭) ِو َزانُ
ُ
(�أعجبني) بالألف ،ويف الذم والإنكار َ
الفيومي عن بع�ض النحاة «التعجب انفعال النف�س لزياد و�صف يف املُ َت َع ّجب
منه ،نحو ما �أ�شجعه»(.)5

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

وع ّجاب،
ب عاجب ُ
وعجاب َ
وع َجب وعجيب َ
و«�أمر عجاب ّ
وعج ٌ
على املبالغة ي� َّؤكد به»( ،)6ويف التنزيل (� َأج َعل الآلهة �إله ًا واحداً �إنَّ هذا ل�شي ٌء
()7
اب»( ،)8و�إىل مثله
اب)  ،قال �صاحبا تف�سري اجلاللني�« :إنَّ هذا ل�شي ٌء ُع َج ٌ
ُع َج ٌ
جاب بالت�شديد والعجاب
ال�سلمي ُع ٌ
ذهب القرطبي يف تف�سريه م�ضيف ًا «وقر أ� ُّ
()9
)
(
اب لغة �أزد �شنوءة ٭٭ » ،
عج ٌ
والعجاب والعجب �سواء ( )...وقال مقاتلّ :
ّ
الفراء [ت 206هـ] قوله يف ال ُع َجاب« :هو مثل قولهم رجل كرمي
وقد ُنقل عن ّ
وعجاب بالت�شديد �أكرث من ُع َجاب»(،)10
وكبارّ ،
وكرام ،وكبري وكبار ّ
وكرام َّ
كما قال الزخم�رشي [ت 528هـ) يف تف�سري قوله تعاىل (�إن هذا ل�شيء ُع َجاب)
«�أي بليغ العجب ،وقرئ العجاب بالت�شديد كقوله تعاىل (مكراً ُك ّبارا) ،وهو
وكرام»( ،)11و�إمنا يعني العجب عنده
�أبلغ من املخفف ومثله كرمي وكرام ّ
()12
«روعة تعرتي الإن�سان عند ا�ستعظامه ال�شيئ»
وهو التعريف ذاته الذي
�أورده �أبو البقاء الكفوي [ت 1094هـ] يف مادة (عجب) بكل جزئياته دون
الإحالة على الزخم�رشي ،مبين ًا �أن العجب من اهلل �إمنا يكون على �سبيل الفر�ض
والتخييل� ،أو على �سبيل اال�ستعظام الالزم للعجب وهو نف�سه الذي �أورده
الزخمري يف معر�ض تف�سريه للآية } بل عج ْب َت ويسخرون {( .)13و�إمنا اكتفى
الكفوي يف كلياته ب�إ�ضافة عبارة «ويف القامو�س العجب من اهلل الر�ضى»()14
�إىل ما قاله الزخم�رشي.
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م�سح ًا �إح�صائي ًا ملادة (عجب) يف القر�آن الكرمي مب�ساعدة املعجم
و�إنّ ْ
املفهر�س لألفاظ القر�آن الكرمي( )15واملعجم املفهر�س ملعاين القر�آن العظيم()16
�أفرز لنا �أن مادة (عجب) جاءت يف القر�آن الكرمي ب�صيغ خمتلفة ،فتارة جاءت
(عجب ًا) نائب ًا عن �صفة عجيب ،و�إمنا يو�ضع امل�صدر مو�ضع العجيب
م�صدراً َ
للمبالغة( ،)17وتارة فع ً
عجبتُ ،ي ْعجب )...وتارة
ال (يعجبون ،تعجب،
ْ
ي�رصح بال�صفة فت�أتي على �صيغة عجيب �أو عجاب ،وهي ال تخرج -
�أخرى ّ
على تباين �صيغها  -عن خم�س دالالت يو�ضحها اجلدول التايل:
رقمها

ا�سم ال�سورة نوع العجب

الآيـــة
 } وألمة مؤمنة خير من مشركة ولومشرك
أعجبتكم...ولع ْبدُ مؤمنخيرمن ٍ
ولو ْأع َج َبكم {.

221

البقرة

اخلبيث َّ
} ُْ
والط ِّي ُب ولو
قل ال يستوي
ْأع َج َب َك كثرة اخلبيث.{...

100

املائدة

“

 }فال ِتعج ْب َك أموالهم وال أوالدهم إمنا
يريد اهلل ليعذبهم بها.{...

55

التوبة

“

 } وال ت ُْع ِج ْب َك أموالهم وأوالدهم إمنا يريداهلل أن يعذبهم بها في الدنيا.{...

85

التوبة

“

هن إال ما ملكت
 }  ...ولو ْأع َج َب َك حس ُن َّميينك.{...

52

الأحزاب

“

غيث ْأع َج َب الكفار
 }  ...كمـثل ٍنباته.{ ...

20

احلديد

“

}-إذارأيتهـمت ُْع ِجـ ْب َكأجسـامهم.{...

04

املنافقون

“

عجب
اال�ستح�سان
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الآيـــة

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

رقمها

ا�سم ال�سورة نوع العجب

 } أوعجب ُتم أن جاءكم ِذك ٌر من ربكمرجل منكم لينذركم ولتتقوا
على ٍ
ولعلكم تُرحمون {.

63

الأعراف

عجب الإنكار

 } أ َو َع ِجبتم أن جاءكم ِذك ٌر من ربكمعلى رجل منكم ل ُينذركم واذكروا إذ
جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح.{...

69

“

“

 } -بل َع ِج ْب َت ويسخرون {.

12

ال�صافات

 ... } -قالوا أتعجبني من أمر اهلل.{...

73

هود

“

 } وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالالكافرون هذا شيء عجيب {.

04

�ص

 } بل عجبوا أن جاءهم منذ ٌر منهم فقالالكافرون هذا شيء عجيب {.

02

ق

 } -بل عجبت ويسخرون {.

12

“
“
“

ال�صافات العجب ال�شديد

 } َأ َج َع َل اآللهة إله ًا واحداً َّإن هذا لشي ٌءعجاب {.

05

�ص

“

 } أكان للناس عجب ًا أن أوحينا إلى رجلمنهم.{ ...

02

يون�س

عجب الغرابة

 } قالت يا ويلتى أأ ِلدُ وأنا عجو ٌز وهذاْبعلي شيخ ًا إن هذا لشي ٌء عجيب {.

72

هود

“

 } إن ْتع َجب َف َع َج ٌب قولهم آئذا كنا تراب ًاخلق جديد.{ ...
إنَّا لفي ٍ

05

الرعد

“

اخلامسة عالوي
الآيـــة

رقمها

ا�سم ال�سورة نوع العجب

ِ
الكهف
حسبت َّأن أصحاب
 } أمَ
والرقيم كانوا من آياتنا َعجب ًا {.

09

الكهف

“

 ... } -واتخذ سبيله في البحر َع َجباً{.

63

الكهف

} ِأفم ْن هذا احلديث تعج ُبون {.

59

النجم

“

01

اجلن

“

204

البقرة

عجب ال�رسور

25

التوبة

“

29

الفتح

“

إلي أنّه استمع نف ٌر من
 } قلَ
أوحي َّ
اجلن فقالوا إنّا سمعنا قرآن ًا عجب ًا {.
ِّ
 } ومن الناس من يعج ُبك قوله في احلياةالدنيا {.
 }  ...ويوم ُحن ٍني �إذ �أعجب ْتكم كرثتكم...{.

“

وللتذكري فقد نابت �ألفاظ �أخرى يف القر�آن الكرمي (الإمر

والأد)()18

عن مادة (عجب) ،دون �أن تخرج عن املعاين املب�سوطة يف اجلدول �أعاله،

كما مل تتعد احلقل الداليل الذي اخت�صت به مادة (عجب) ،هذا احلقل الذي
ميكن اختزاله يف التغيري النف�سي� ،أو احلرية والده�شة التي تعرتي الإن�سان
عند ا�ستعظامه ال�شيء �أو �إنكاره ما يرد عليه من الأمور ،وهو املعنى الذي مل

ينفرد القر�آن با�صطناعه ،بل ت�رسب �إىل املعجمات العربية التي راحت ت�صوغه
�صياغات خمتلفة كما �أ�شار �إىل ذلك �إبراهيم �صدقة(.)19

الزجاج [ت 113هـ]� ،صاحب معاين القر�آن ،هذا املعنى
وقد تلقّف ّ

ناق ً
ال �إياه �إىل كتب اللغة وذلك حني قال�« :أ�صل ال َع َجب يف اللغة �أن الإن�سان
�إذا ر�أى ما ينكره و َي ُّ
عج ْب ُت من كذا !»( ،)20وهو املعنى الذي
قل مثله قال :قد ِ
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كان قد �سبقه �إليه �أبو عبداهلل حممد بن الأعرابي [ت 662هـ] وذلك حني ُن ِقل
عنه �أنه قال« :ال َع َجب النظر �إىل �شيء غري م�ألوف وال معتاد»( .)21علم ًا ب�أن
ن�صت على ذلك ّ
جل املعجمات العربية.
حمركة كما ّ
ال ُع ْجب كال َع َجب ّ
و�إىل نحوهما نحا ابن �سيده [ت 854هـ] وذلك حني �صاغ

تعريفه لل ُعجب وال َعجب بقوله« :ال ُع ْجب وال َع َجب �إنكار ما يرد عليه لقلة

اعتياده»( ،)22هذا التعريف الذي تناقلته معظم املعجمات العربية القدمية منها
واحلديثة لأهميته ؛ ذلك �أن �صاحبه اختزل بلفظة (�إنكار) حق ً
ال داللي ًا قائم ًا
بذاته ،تدل كل مفردة على انفعال النف�س حال تلقي العجيب ،والإقرار مبوقف
املتلقي الذي ال يتعجب من الأمر امل�ألوف و�إمنا من غري املعتاد ر�ؤيته� ،إذ ي�سقط

تعجبه للأن�س وكرثة امل�شاهدة على حد تعبري القزويني(.)23

حد العجب عند مو�ضوعتي (الإنكار وقلة االعتياد) اللتني
ومل يقف ُّ
خ�صه بهما ابن �سيده بل �أُ�ضيف �إليه ف�ضاء داليل جديد انتهى فيه الراغب
َّ
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«العجب والتعجب حالة تعر�ض للإن�سان
الأ�صفهاين [ت 205هـ] �إىل �أن
َ
عند اجلهل ب�سبب ال�شيء ،ولهذا قال بع�ض احلكماء :ال َع َجب ما ال ُي ْع َرف،
ولهذا قيل ال ي�صح على اهلل التعجب �إذ هو ع ّ
الم الغيوب ال تخفى عليه خافية،

ولـما مل ُي ْع َهد مثله
يقال ِ
عج ْبت َع َجبا ويقال لل�شيء الذي يتعجب منه َع َجبّ ،

عجيب.)24(»...

وعليه نح�سب �أن ما ذكره الزبيدي يف (تاج العرو�س)( )25من تعريف
الراغب الأ�صفهاين لي�س �إال تف�صي ً
ال ملا َج ُمل يف حد الراغب ال�سالف الذكر،

رجح �أن يكون �أ�ص ً
ال ملا �أورده القزويني يف كتابه (عجائب املخلوقات
الذي ُن ّ

وغرائب املوجودات) يف حد العجب .هذا احلد الذي تناقله كثري من الباحثني

على �أنه حد القزويني للعجيب ،غري �أننا برجوعنا �إىل كتاب القزويني وجدنا
�أن الرجل مل يكن �إال ناق ً
ال �أمين ًا حلد عزاه هو �إىل جماعة جمهولة الهوية وذلك
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بقوله« :قالوا :العجب حرية تعر�ض للإن�سان لق�صوره عن معرفة �سبب ال�شيء،

�أو عن معرفة كيفية ت�أثريه فيه»(.)26

وتر�سيخ ًا منه لهذا الرتجيح ن�ؤكد مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أن حد الراغب

هو �أقدم حد عرف فيه العجب بو�صفه حالة عار�ضة للإن�سان التلبث �أن تزول

ب�أن�س العجيب ،و�أنَّ التعجب ال يقع �إال مما مل يعهد ومل ُيعرف �سببه .ولي�س
هذا فح�سب بل �إنه بقليل من التب�رص نقطع اجلزم ب�أن حد الراغب كان املتك�أ
الذي اتك�أ عليه كل من ت�صدى حلد العجب بعده وعلى ر�أ�سهم ابن الأثري [ت

136هـ] الذي �أورد تعريفه �صاحب الل�سان( )27واجلرجاين [ت 618هـ] الذي
عرفه يف كتابه (التعريفات) م�ضيف ًا �إىل حد الراغب مقوم ًا �آخر وذلك حني قال:
ّ

«العجب هو عبارة عن ا�ستحقاق ال�شخ�ص رتبة ال يكون م�ستحق ًا لها ،وتغري

النف�س مبا خفي �سببه وخرج عن العادة مثله»( ،)28فقوله( :ت�صور ا�ستحقاق
ال�شخ�ص رتبة ال يكون م�ستحق ًا لها) هو على �سبيل التخييل والفر�ض ورغم
بالفعل ،وهو �أمر انفرد �صاحب التعريفات بالن�ص عليه.

وعودة منا �إىل ما ورد يف حد العجب �ضمن كتاب (عجائب املخلوقات
وغرائب املوجودات) من قول القزويني (قالوا) عازي ًا ذلك �إىل جماعة جمهولة،
وب�إعمال القليل من الفكر يف امل�س�ألة ندرك �أن يف كالم القزويني نق ً
ال العرتاف
�صرُ اح ب�إجماع جماعة على تعريف العجب مبا روى.

ومبقارنة هذا مبا ورد يف تاج العرو�س من قول الزبيدي  -املن�صو�ص

عليه يف الهام�ش رقم  - 25ندرك �أن املق�صود بجماعة القزويني �إمنا هو جماعة

حد جممع عليه من ِق َبل
�أهل اللغة ،و�أن احلد الوارد يف كتاب القزويني �إمنا هو ٌّ

�أفرادها ومن واالهم ،ف�صار حجة قطعية ال يجوز �إهمالها ،وال اخلروج عن
مقت�ضاها.
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و�أما تذييل الزبيدي لعبارة (ونقل �شيخنا )...بقوله (قال الراغب)
فقد �أ�سلفنا احلديث عنه .وعلى ذكر الراغب ف�إن �ضياء الكعبي يف كتابها
املو�سوم بـ (ال�رسد العربي القدمي) تذكر ب�أن الراغب يحدد «العجيب ب�أنه هو

التعجب»( .)29وبت�صفح م�صنف الراغب �ألفينا العجب والتعجب عنده «حالة

تعر�ض للإن�سان عند جهل �سبب ال�شيء ،)30(»...بينما �ألفينا العجيب عنده

«ما مل ُيعهد مثله»( ،)31ولي�س الأمر الذي يتعجب منه كما �شاع عند معظم
املعجميني العرب.

ومل تكتف �ضياء الكعبي بهذه املالحظة بل �أ�ضافت �أن ابن منظور ا�شرتك
مع الراغب يف تعريفه للعجب والتعجب والعجب ،م�ؤكدة �أن املادة املعجمية
عند ابن منظور �أوفر و�أغنى.
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و�إنا لن�ستغرب من الدكتورة �ضياء الكعبي هذه املقارنة بني املادة
املعجمية ملادة (عجب) بني امل�صنفني ،بل ال نرى جما ًال للمقارنة �أ�ص ً
ال ؛ لأن
معجم (ل�سان العرب) ا�ستوعب مادة �سابقيه ؛ �إذ جمع فيه �صاحبه من الألفاظ،
�رشق فكان معجم ًا مو�سوعي ًا� ،أما كتاب الراغب
غرب منها وما ّ
تفرق ،وما ّ
ما ّ
فما هو �إال جامع لغريب مفردات القر�آن ال غري.
وبعد هذه الرحلة املعجمية امل�ضنية وال�شاقة يف فلك (مادة عجب)
نحط الرحال م�ؤقت ًا على تخوم مملكة العجيب ،منتهني �إىل �أن العجيب هو
املتعجب منه �أو «هو ما يدعو �إىل العجب»( .)32و�أن العجب والتعجب
الأمر
َّ

هو «انفعال ي�صيب املرء عند ا�ستعظام ال�شيء»( ،)33وقد �أطلق على هذا
االنفعال تارة حرية ،وتارة روعة ،وتارة �أخرى ُح ّدد بالإنكار .وهو يف كل
الأحوال تغري حادث لر�ؤية الأمر العجيب ؛ وهو «ما خرج عن حد �أ�شكاله

ونظائره»()34
يعرفه الزخم�رشي .واال�ستعجاب هو فرط التعجب ،و�أما
كما ّ
(عجيبة) فهي لفظة مل نلحظ ح�ضورها يف املعجمات الرتاثية �إال يف (املحكم
واملحيط الأعظم) وذلك يف قول �صاحبه« :وجمع العجب �أعجاب ()...
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واال�سم العجيبة والأعجوبة»( ،)35ومل تخرج داللتها عن الآية اخلارقة للعادة،

واملعجزة �سواء �أكان ذلك يف معجم امل�صطلحات الأ�سطورية(� )36أم يف قامو�س
الكتاب املقد�س( ،)37بل يف تف�سري الك�شاف ذاته(.)38

و�إميان ًا منا بلزوم الوقوف على ّ
جل الألفاظ احلافة باحلقل الداليل للعجيب
والعجائبي ،وحماولة منا للتق�صي وتتبع املفاهيم التي ن�سعى �إىل توظيفها الحق ًا
يف هذه الدرا�سة ،ر�أينا �أن نقف على بع�ض املفاهيم املجاورة للعجيب معجمي ًا
وداللي ًا والتي منها (اخلارق) و(املده�ش).

�أ  -اخلــــارق:

يقطن (اخلارق) نف�س احلقل الداليل الذي ي�ستغرقه (العجيب)؛ ذلك
�أن اخلارق ا�سم فاعل م�شتق من الفعل خرق تدور مادته حول �أ�صلني :ا َ
خل ْرق

خلرق ،هذا الأخري الذي يعني «التحري»()39
و«الد َه�ش من الفزع �أو احلياء،
َ
وا َ َ
وخر َق
ده َ
خرقٌ ِ :
خرق بالك�رس ،خرق ًا فهو ِ
وقد � ْأخ َر ْق ُت ُه �أي �أده�شته ،وقد ِ
�شَ ،

هم �أو
«اخلرق �شبه النظر من الفزع ()...
ِ
وخرق الرجل بقي متحرياً من ٍّ
َ
()41
�شدة» .

فاملادة على ما ر�أينا حائمة حول حمى احلرية والده�شة املتولدة

من موقف مفاجئ ،وهي بذلك مل تخرج عن دائرة العجيب ،ورمبا هذا ما
جعل �سعيد علو�ش يختار اخلارق مقاب ً
ال عربي ًا لـ « »merveilleuxوذلك يف

معر�ض حتديده ملعنى

فانتا�ستيك()42

غري �آية بالرتجمات الأخرى وباللب�س

الناجم عن تداخل امل�صطلحات املرتجمة �إىل العربية ؛ �إذ �إن هناك من ترجم
« »fantastiqueباخلارق و�سمي الأدب الذي ي�شتغل على اخلارق ب�أدب
اخلارق كما �سنبني ذلك الحق ًا.
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و�إن كان معنى اخلارق يف ا�صطالح �أهل الأدب حتول �إىل كل ما هو
«خمالف للعادة ولنظام الطبيعة»( ،)43وقد «ي�شكل �إعجازاً فكري ًا ،خيالي ًا� ،أو
غيبي ًا بالن�سبة �إىل ما يقدر الإن�سان على �إجنازه عادة ويف ع�رصه بالذات� .إذ لكل
ع�رص خوارقه ،ووقائعه و�أ�ساطريه التي تتمثله وتخرتق وعيه مبا ت�صوره وك�أنه

وعي �أرفع �أو �سقف �أعلى من ال�سقف املعريف ال�سائد»( ،)44وهو على مراتب
«معجزة �إن قارن التحدي ،و�إن �سبقه ف�إرها�ص ،و�إن ت�أخر عنه مبا يخرجه عن
حتد على يد و ٍّ
يل فكرامة له� ،أو
املقارنة العرفية فكرامة فيما يظهر ،و�إن ظهر بال ٍّ
على يد غريه ف�سحر �أو معونة �أو ا�ستدراج �أو �شعبذة �أو �إهانة كما وقع مل�سيلمة
ّ
الكذاب»(.)45

ورمبا لأجل هذا جعل بع�ض الباحثني «احلقل الداليل الذي ي�شمله
العجيب ي�سع املعجزات واخلوارق وكل ما هو نادر وغري م�ألوف ويولِّد
االندها�ش واالنبهار ويختلق احلرية �أمام ما يحدث �أمام الكائن الب�رشي ب�سبب
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حيزه من �آيات وعجائب»( ،)46بينما جعل البع�ض
عجزه عن فهم ما يقع يف ِّ
الآخر املعجزة خارج هذه الدائرة ،ومن ه�ؤالء جيماريه ( )Gimaretالذي
يذهب �إىل �أن املعجزة «لي�ست من نوع العجيب املده�ش ،و�إمنا هي خرق
للعادة ،املق�صود بذلك ح�صول �شيء ا�ستثنائي دال خمالف للقوانني العادية للعامل
الواقعي ،يف حني �أن عامل العجيب املده�ش « »le merveilleuxيخ�ضع كلي ًا
لقوانني خمالفة متام ًا لقوانني العامل الواقعي»(.)47
ونحن �إذا �سلمنا جد ًال ب�أن بع�ض اخلوارق وكل ما هو نادر وغري م�ألوف
هو �ضمن دائرة العجيب ي�صعب علينا الت�سليم ب�أمر املعجزة ؛ لأن املعجزة على
ما �أثبتنا �سلف ًا حتت م�صطلح (عجيبة) ال تقف عند حدود االنبهار والإعجاب
و�إمنا تتعدى ذلك �إىل وجوب الت�صديق والإذعان للمعجز ؛ ذلك �أن ماهيتها
تختلف عن ماهية اخلوارق الأخرى من حيث �إنها حادثة ال تقع �إال بتدخل
قوى علوية ل�سد الفراغ املوجود بني الوجود املادي العقلي وبني الإمكان
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امليتافيزيقي ،لتمنح للعادي والواقعي مظهرهما املتعايل يف �إطار �سببية معينة
هي الإعجاز الإلهي ،ناهيك عن الوظيفة املعرفية الكربى التي ت�ؤديها والتي

و�صفها �أركون ب�أنها «ال يحاط بها»( ،)48لأنها على حد طرحه «لي�ست �إال
جتلي ًا للعقل العلوي املتعايل الذي ال ميكن �سربه»(.)49
�أما عن موقف املتلقي من باقي اخلوارق ف�إنه قد يقف عند جمرد
االنبهار واالندها�ش ؛ لأن غايتها هي تدمري �سكونية العامل الطبيعي الثابت
واملتما�سك.
هذا عن مدى �صلة مفهوم اخلارق باملعجزة التي ن�أنف من �أن تُدر�س
�ضمن دائرة العجيب حفاظ ًا على خ�صو�صيتها الدينية من جهة ،ولأن العجيب
بات ُينظر �إليه على �أنه يقع «داخل دائرة العقائد اخلرافية والأدب ال�شعبي �أي
�ضمن م�ستوى من الفعالية الثقافية املتدنية اخلا�صة بالأطفال واجلدال وال�شعوب

�أو ًال�« :أن يحدث القطيعة مع احلكايات اخلرافية وال�شعبية التي
تو ّلد ا�ستخدام ًا (خرافي ًا) وغري متما�سك وجماني ًا ملفهوم الغريب املده�ش (�أو
ال�ساحر).
وثاني ًا :حماولة االرتفاع والتو�صل �إىل عقالنية عليا ومتا�سك عقالين
يتطلبه الإميان ثم التو�صل �إىل وقائع غري عادية (�أو فوق طبيعية) ال عالقة لها

باملجرى الطبيعي للأ�شياء»(.)51

وقد ترجم العرب امل�سيحيون م�صطلح «� »surnaturalإىل «فوق
الطبيعي» وهو تعبري ال يفي بالغر�ض على ر�أي لوي�س غارديه الذي يرى �أال
تطابق بني العجيب « »merveilleuxو« ،»surnaturalوهو ما يلخ�صه قوله:
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املتخلفة»( .)50وهو ما دعا امل�سيحيني �إىل اللجوء �إىل بلورة م�صطلح اخلارق
للطبيعة « »le surnaturelو�إمنا كان الفكر امل�سيحي ين�شد من وراء ذلك
هدفني اثنني:
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«كان ر�أيي واليزال هو التايل� :إنّ الفوق الطبيعي هو عامل اهلل ،رنه اهلل بحد
ذاته� ،إنه القيوم ،احلق� ،إنه عامل الالهوت� .أما العجيب املده�ش فرمبا كان قبل
كل �شيء �إ�سقاط ًا ب�سيكولوجيا للروح الب�رشية (� )...إن العالقة التي تربطنا بعامل
العجيب والغريب لي�ست هي نف�سها التي تربطنا بعامل الالهوت(٭) .ومن

نعب هنا بدقة عما ن�شعر»(.)52
ال�صعب جداً �أن رِّ

واحلقيقة �أن ما ذهب �إليه لوي�س غارديه فيه جانب كبري من ال�صواب لأن
م�صطلح « »surnaturalحني �أُنتج كان يقت�رص على حممول حمدد ،ثم �أُخرج عن
حمموله عرب �شحنه بدالالت جديدة ،قد تظهر لأول وهلة �أنها بعيدة عن املعنى
املب�سوط يف املعاجم ،لكننا مانفت أ� ندرك �أن امل�صطلح مايزال يحافظ على الكثري
من ظالل املعنى املعجمي ال�سيما وهو يعني ا�صطالحي ًا كل ما هو خارج عن
ِّ
وي�شكل �إعجازاً فكري ًا خيالي ًا �أو عيني ًا بالن�سبة للإن�سان(،)53
امل�ألوف واملعقول
ويقف منه املتلقي موقف احلائر املرتدد.
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ب  -املده�ش (:)le féerique
ترجم ر�ضاء بن �صالح « »mrveilleuxباملده�ش( ،)54يف حني ترجمه
ها�شم �صالح �أثناء ترجمته لكتاب حممد �أركون (الفكر الإ�سالمي  -قراءة
علمية) بـ (العجيب املده�ش �أو ال�ساحر اخلالب) مردف ًا �إياه بهذا التعليق« :هذه
هي الرتجمة التي اخرتناها لكلمة « »merveilleuxالفرن�سية ،ويف معظم
الأحيان �أثبتنا تعبري العجيب املده�ش فقط و�أحيان ًا قليلة �أردفناها بتعبري (ال�ساحر
اخل ّ
الب) لتو�ضيح املفهوم �أكرث»( )55ومل يكتف بهذا بل راح ي� ِّؤ�صل ملعنى
الكلمة يف القوامي�س الفرن�سية قائ ً
ال« :جاء يف قامو�س روبري الفرن�سي كتعريف
للكلمة ما يلي :ال�شيء الذي ُيده�ش جداً ،اخلارق للعادة ،الفوق الطبيعي،

ال�ساحر ،املعجز ،الفخم ،الرائع ،الذي يفوق الت�صور»( ،)56وك�أنه يريد القول
�أن واحداً من كل هذه املقابالت العربية ال ميكن �أن ي�ساوي يف داللته داللة كل
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هذه الألفاظ جمتمعة ف�أبى �إال �أن يختار مقاب ً
ال عربي ًا ثنائي الرتكيب لعله يفي
باملعنى املطلوب املرغوب� ،إ�ضافة �إىل الرغبة يف املحافظة على الداللة املتاحة
يف املعاجم الفرن�سية لكلمة « .»merveilleuxويف املقابل كان ر�ضاء بن �صالح
�أكرث فطنة حني اختار املقابل العربي (مده�ش)؛ ذلك �أنه مل يخرج باختياره عن
احلقل الداليل الذي تدور يف فلكه كلمة « .»merveilleuxلأن املده�ش يف

واخلرق كما �أ�سلفنا هو
اخلرق»(،)57
الد َه�ش
َ
اللغة العربية من َ
َ
و«الده�ش مثل َ
�ش الرجل بالك�رس ده�ش ًا حتيرَّ »( .)58ويقابل املده�ش يف
«ده َ
التحري ،يقالِ :
الفرن�سية م�صطلح ( )le féeriqueالذي يعني كل «ما هو متعلق بعامل اجلنيات
العجائبي»( ،)59وقد يعني �أي�ض ًا «العر�ض الذي يتدخل فيه العجيب ،ال�سحر،
والكائنات فوق

الطبيعية»()60

ومنه جاءت عبارة «� »Conte de féesأي

«الق�صة العجيبة التي تتدخل فيها اجلنيات»( )61لتدير رحى احلكي «خارج

وبيئته كما ي�شري �إىل ذلك روجيه كايوا(� ،)63إذن فعامل املده�ش عنده «هو عامل

عجيب ي�ضاف �إىل العامل احلقيقي دون �أن يدمر التحامه»( .)64ورمبا هذا ما
جعل �ألبري ي�س يعترب حكايات اجلنيات «ت�سلية على هام�ش الواقع ،بعيدة عن

حتول �شكله»(،)65
جتديد عاطفة الوجود العميقة مت ِّزق تفاهة الواقع ب�إ�رشاقة ِّ
وذلك من خالل الر�ؤية املغايرة التي يحملها فوق الطبيعي الذي يعترب النواة
الب�ؤرية للكتابات العجائبية.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن مفهوم ( )le féeriqueارتبط بامل�رسحيات
والتمثيليات واخت�ص بنوع من امل�رسحيات هو م�رسحية اجلن �أو امل�رسحية
اخلارقة اخلفيفة التي جعل جمدي وهبة من �أهم خ�صائ�صها اال�ستعرا�ضية
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الواقع يف عامل ال وجود فيه للمال وللفا�ضح»( )62على حد تعبري لوي�س فاك�س.
فحكايات اجلنيات تقوم على ا�صطناع ال�سحر واال�ستغاثة باجلن والعفاريت؛
لأنها حتدث يف عامل �سحري مده�ش يكون ال�سحر فيه هو القاعدة ،وفوق
الطبيعي فيه لي�س غريب ًا ولي�س مده�ش ًا؛ لأنه ي�شكل مادة العامل املده�ش وقانونه
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العتمادها على روعة املناظر وكرثة الغناء والرق�ص ،بالإ�ضافة �إىل عدم التميز
بحبكة قوية وظهور �شخ�صيات خارقة كال�سحرة واجلن والأمراء والأمريات

امل�سحورين �إىل غري ذلك من ال�شخ�صيات اخلرافية( ،)66هذه الأخرية التي تعترب
حلقة الو�صل بني حكايات اجلنيات واحلكاية العجائبية.

الغريـــب:
�أورد الطاهر املناعي يف مقاله املو�سوم بـ (العجيب والعجاب احلد
والوظيفة ال�رسدية) ما يفيد �أن لفظة (عجيب) ا�ستعملت يف بع�ض املعاجم
وكتب الأدب باعتبارها مرادف ًا للغريب ،وهو ما ي�سمح بتبادل املواقع بني
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هاتني اللفظتني( ،)67وبرجوعنا �إىل الأ�صل وم�ساءلتنا لبع�ض املعاجم العربية
القدمية �ألفينا داللة العجيب ال تخرج عن انفعال النف�س مما خفي �سببه ومل
يعلم كما �أ�سلفنا� ،أما داللة الغريب ف�إنها ال تخرج عن معنيني اثنني� ،أحدهما:
وغرب،
غرب عنا ُ
يغرب غرب ًاَّ ،
البعد والنوى والتنحي عن الوطن ،يقال :وقد َّ
نحاه ويف احلديث �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر
وغربه ،و�أغْ َر َبهَّ :
و�أغرب ّ
والغر َبة والغ ُْرب :النوى
بتغريب الزاين �إذا مل ُيح�صن ،وهو نفيه عن بلده.
ّ

غرب فيه ،ويف كالمه غرابة ،وغَ ُر َب كالمه ،وقد غَ ُربت
فالن ُي ْغرب كالمه و ُي ِ
هذه الكلمة �أي غَ ُم�ضت فهي غريبة»(.)73

عالمــات

و�إمنا تعني غرابة الكلمة عند البلغاء «�أن تكون الكلمة وح�شية ال يظهر

والبعد.)68(»...

ومن هذا املعنى ا�ستعريت ال�صورة الت�شبيهية التي ُنقلت �إىل من انفرد عن
�أهله وال نا�صح له فقيل« :وجه كمر�آة الغريبة لأنها يف غري قومها فمر�آتها �أبداً

جملوة لأنه ال نا�صح لها يف وجهها(.)69
ّ

والآخر« :الغام�ض من الكالم»( ،)70و«البعيد عن الفهم»(�)71أو «البعيد
عن الفهم»( ،)72يقال« :تك َّلم ف�أغرب �إذا جاء بغرائب الكالم ونوادره ،وتقول

اخلامسة عالوي

255

معناها ،فيحتاج يف معرفته �إىل �أن ينقِّر يف كتب اللغة املب�سوطة»( ،)74وبنا ًء
على هذا «فهي مما ال يح�سن يف ف�صيح الكالم»( ،)75بينما نقل ابن القيم
اجلوزية حد الغرابة عن ابن قدامة قائ ً
ال :قال ابن قدامة هي �أن يكون املعنى
مما مل ي�سبق �إليه على جهة اال�ستح�سان فيقال :ظريف وغريب ،و�إذا كان عدمي
املثال �أو قليله»( .)76وقد �سبق �إىل هذا املعنى �سهل بن هارون حني حتدث عن
تفوق الرجل الذميم اخللق على الرجل النبيل يف القول معداً تفوقه يف الكالم
والبالغة من غريب القول()77؛ لأن «ال�شيء يف غري معدنه �أغرب»(� ،)78أو
على حد تعبري الراغب الأ�صفهاين« :ولكل �شيء فيما بني جن�سه عدمي النظري

غريب»(.)79

وقد تناقل �أهل الأدب هذه الداللة الثانية ف�صار الغريب عندهم �صفة

وعلى ب�ساطة هذا التعريف فقد ا�ستطاع �أن ي�ستوعب الداللة اللغوية
واال�صطالحية لتميزه بقدر كبري من املرونة.
ومما �سبق يظهر �أن الفرق بني العجيب والغريب جلي وا�ضح من حيث
املعنى املعجمي ؛ �إذ مل نقف حتى هذه اللحظة على معجم واحد يرادف بني

العجيب والغريب �إال بع�ض املعاجم الثنائية اللغة(.)82

واحلقيقة �أن مثل هذه املعاجم ينق�صها كثري من الدقة العلمية التي
عهدناها متوخاة يف حتديد داللة الألفاظ يف املعاجم احلادية اللغة.
وال يفوتنا يف هذ املقام �أن ن�شري �إىل �أن بع�ض الألفاظ الع�رصية قامت
يف �رشحها للغريب برده للعجيب وذلك من خالل القول« :الغريب ج
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للكالم البعيد عن الفهم( .)80يف حني جتاوز قامو�س الكتاب املقد�س هذا
التخ�صي�ص ،وذلك حني و�سم الغريب بالكثري من العمومية ب�أن جعل داللته
ت�ستغرق �أفراداً خمتلفة؛ �إذ تطلق لفظة غريب على «غري امل�ألوف» وال املعروف
�شخ�ص ًا �أو مكان ًا �أو فكرة �أو عم ً
ال منتظراً �أو قو ًال»(.)81
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غرباء :العجيب غري

امل�ألوف»()83

�أو الغريب« :العجيب غري امل�أنو�س وال

امل�ألوف»( ،)84وهم يف مذهبهم هذا مل يخرجوا عن القول القزويني الذي
ذهب فيه �إىل حد الغريب بقوله« :الغريب كل �أمر عجيب قليل الوقوع خمالف
للعادات املعهودة وامل�شاهدات امل�ألوفة ،وذلك �إما من ت�أثري نفو�س قوية �أو ت�أثري
�أمور فلكية �أو �أجرام عن�رصية كل ذلك بقدرة اهلل و�إرادته»(.)85
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�أما معاجم املعاين فقد كانت �أكرث دقة حني جعلت لفظة غريب تنتمي
�إىل ذات املجموعة التي ينتمي �إليها العجيب ،ويف املقابل جعلت املجموعة
عجاب ،غريب ،م�ستغرب ،مده�ش ،مذهل ،غري (فوق)
(عجيب ،عجابّ ،
عادي) نقي�ض ًا للعادي وال�سوي( )86دون �أن يعني ذلك �أن العجيب هو مرادف
الغريب كما ذهب �إىل ذلك الطاهر املناعي الذي كان م�سند مذهب تعريف
القزويني ال�سابق الذكر للغريب والذي نعده حجة عليه؛ ذلك �أن الغريب عند
القزويني هو نوع خا�ص من العجيب �أو كما قال حادي امل�سعودي(٭) «وقد
جعل القزويني الغريب �رضب ًا من العجيب»( )87وعليه فالغريب �أخ�ص من
العجيب عنده ؛ ذلك �أنه عجيب نادر الوقوع خارج عما يف العادة من �أمثاله،
وهو ما ي�شي به عنوان م�ؤلفه (عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات) الذي
جعل فيه العجائب حكراً على املخلوقات على اعتبار �أن العجيب هو حاالت
انفعالية نف�سانية (داخل الذات) ،بينما وقف الغريب على املوجودات ،ومبا �أن
املوجود فل�سفي ًا هو الثابت يف الذهن ويف اخلارج ،ف�إن الغريب هو �شيء خارج
الذات يثري النف�س فتنفعل له �إما �إنكاراً للمثري �أو ا�ستعظام ًا لأمره �أو ا�ستح�سان ًا
و�رسوراً به ،وبذلك حتدث اال�ستجابة ويح�صل التعجب بو�صفه «انفعال النف�س
مبا خفي �سببه»(.)88

هذا عن امل�ستند الأول للمناعي� ،أما امل�ستند الثاين فهو قول اجلاحظ يف
كتابه (البيان والتبيني) ،هذا القول الذي على �أهميته مل يثبته الباحث يف منت
بحثه بل اكتفى بتوثيقه يف الهام�ش ،وملا �سقطت هوام�ش الدرا�سة من املجلة
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املن�شور فيها املقال تعذر علينا الوقوف على القول فرحنا نكابد م�شقة البحث
يف (البيان والتبيني) بجز�أيه حتى عرثنا على مقولة طويلة ل�سهل بن هارون
كان اجلاحظ قد �أوردها يف معر�ض حديثه عن تعريفات البالغة ،جاء فيها «�أن
ال�شيء يف غري معدنه �أغرب ،وكلما كان �أغرب ،كان �أبعد يف الوهم ،وكلما
كان �أبعد يف الوهم كان �أطرف ،وكلما كان �أطرف كان �أعجب ،وكلما كان
�أعجب كان �أبدع»(.)89
فمن خالل هذه املقولة نلحظ �أن الغريب مبا هو ال�شيء غري امل�ألوف
والنادر �أ�صناف ،و�أن العجيب �أحد هذه الأ�صناف ،وتتحدد عالقة الغريب
ب�أ�صنافه مبدى توغلنا يف ف�ضاء الوهم (اخليال)؛ �إذ كلما كان الإيغال �أعمق كلما
انتقلنا من الغريب �إىل الطريف ،فالعجيب ،فالبديع كما يو�ضح ذلك ال�شكل
التايل:
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فهذا البناء الهرمي الذي قاعدته الغريب يجلي �أن الغريب هو �أ�صل

الأنواع كلها ،والأ�صل يف اللغة «ما ينبني عليه غريه»(� )90سواء �أكان هذا االبتناء
ح�سي ًا �أم معنوي ًا ،وعليه فال وجود للبديع والعجيب والطريف �إال بوجود عدمي
املثال ،قليل الوقوع ،غري امل�ألوف وال امل�أنو�س (الغريب).
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وب�إمعان النظر يف مقولة �سهل بن هارون ندرك �أنها �أقدم ما � ّأ�صل النفتاح
الغريب والعجيب على مو�ضوعة الوهم ،وقد متيزت على ب�ساطتها بال�شمولية
املتقدمة ؛ �إذ جاءت حماكية لثقافة الع�رص �أمينة على نقله وفق حامل ا�صطالحي
�أر�سطي ال�صبغة ،ينم على قوة وو�ضوح كل حد من حدودها ؛ ذلك �أن كل
م�صطلح من امل�صطلحات التي �شملتها املقولة بدا م�ستوي ًا على عوده ،ناطق ًا
بن�ضجه ،م�ؤكداً �أن م�صدر التعجيب هو الإغراق يف الوهم ،م�سلم ًا كل الت�سليم
ب�أن التعجب ال يقع من امل�أنو�س امل�ألوف بل من الغريب الذي ال تتبدى غرابته
�إال يف �إطار ما هو م�ألوف .كما ننوه يف هذا املقام ب�أ�سبقية هذه املقولة يف بيان �أن
اقرتان الغرابة والتعجيب بالتخيل يف�ضي �إىل ما هو �أبدع .وعليه ف�إن عزو هذه
الفكرة �إىل القرطاجني [ت 486هـ] يحتاج �إىل متحي�ص لأنه م�سبوق �إليها.
ونحن لو رجعنا �إىل ما ورد عن اجلاحظ يف مو�ضوع العجيب والغريب
لأدركنا �أن اجلاحظ كان من �أوائل من جعل املعنى الغريب العجيب مما يتفوق
به �شاعر على �آخر وذلك حني قال« :وال ُيعلم يف الأر�ض �شاعر تقدم يف ت�شبيه
م�صيب ،ويف معنى عجيب� ،أو يف معنى �رشيف كرمي� ،أو يف معنى بديع خمرتع،
�إال وكل من جاء من ال�شعراء من بعده �أو معه� ،إن هو مل يعد على لفظه في�رسق
بع�ضه �أو يدعيه ب�أ�رسه ،ف�إنه ال َيدع �أن ي�ستعني باملعنى»(.)91

فاجلاحظ مل يكتف بو�صف املعنى ب�أحد الو�صفني ،بل جاء بهما مقرتنني
مع ًا ال على �سبيل الت�ساوي يف املعنى كما يزعم البع�ض ،و�إما على �سبيل التمييز
بني املتتابعني؛ وك�أن الأول (الغريب) ال يفي بالغر�ض فجيء بالثاين (العجيب)
زيادة يف املعنى ،وتعميق ًا للداللة ،وحتقيق ًا للخ�صو�صية املبتغاة .هذا �إ�ضافة �إىل
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�أن اجلاحظ حني و�صف املعنى بالغريب العجيب مل يكن ذلك اعتباط ًا بل �أراد
�أن يبني �أنه ال يكفي �أن يحمل املعنى يف ذاته �صفة الغرابة كي يكون مما مل ُي�سبق
�إليه على جهة اال�ستح�سان بل البد �أن يحقق غاية �إيجاده الق�صوى وهي �إدها�ش
املتلقي والت�أثري فيه.
ومما تقدم نخل�ص �إىل �أننا «عندما نتحدث عن العجيب نتحدث �ضمني ًا
عن الغريب ،ونعترب موقف التعجب ناجت ًا عن غرابة ما �أو حادثة غري م�ألوفة.
فالعالقة بني الغريب والعجيب عالقة �سبب بنتيجة� ،إذ الغريب مهما يكن
�شكله ح�سي ًا �أو معنوي ًا هو الباعث على رد الفعل ،وبقدر ما تتعاظم الغرابة
يقوى الت�أثري ويت�ضاعف رد الفعل»( ،)92علم ًا ب�أن «الغرابة ال تتجلى �إال ملتلقٍ
تعود على نوع من الت�صورات»(.)93
َّ

العجيب يف املعاجم الفرن�سية:

 - 1ما يبتعد عن جمرى العادي امل�ألوف للأ�شياء فيبدو معجزاً فوق طبيعي.
 - 2تدخل و�سائط وكائنات فوق طبيعية « »surnaturelيف الآثار الأدبية
عامة ويف احلكاية وامللحمة على وجه اخل�صو�ص(.)94

هذا عن معناه يف املعاجم الأحادية اللغة� ،أما يف املعاجم الثنائية اللغة()95

فال يعدو �أن يكون �صفة للأ�شياء اجلميلة واملده�شة.

ت�أثيل م�صطلح:»le fantastique«:
العجائبي هو املقابل العربي الذي ارت�ضيناه يف هذه الدرا�سة مل�صطلح

« ،»le fantastiqueوهو م�صطلح مل يتح وجوده يف اللغات الأجنبية»(،)96
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متام ًا كما مل يتح له �أن يولد كم�صطلح نقدي منذ الوهلة الأوىل يف موطنه
الأ�صل؛ ذلك �أن كلمة « »le fantastiqueوبح�سب ما ورد يف (املعجم

الإتيمولوجي)( ،)97تنتمي �إىل مفردات القرن 14م ،وهي م�شتقة من الكلمة
الإغريقية « »phantastikosالتي حتولت عرب الالتينية �إىل «،»le fantasque
وتدور حول معاين اخليال.
ويعيد املعجم املذكور �أعاله كلمات مماثلة من نوعFantasque,( :

� )...,fantasme, fantaisie, fantomatiqueإىل عائلة لغوية واحدة ،تدور
حول مادة ( ،)fantomeالدالة على معاين الأ�شباح والأوهام والأطياف
والتخيل ،وهي كلمة �شعبية ،من مفردات القرن الـ 21م ،م�أخوذة من الكلمة
الالتينية العامية ( ،)fantaumaاملنحدرة من الإغريقية ( ،)phantasmaمبعنى:
�صورة �أو �شبح.
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ومنها ا�ش ُت َّق  -يف القرن الـ  - 20امل�صطلح ال�سيكولوجي (،)fantasme
الذي ُينقل  -يف العربية املعا�رصة � -إىل (هوام) ،ويدل (الهوام) يف (معجم
م�صطلحات التحليل النف�سي) على «�سيناريو خيايل يكون ال�شخ�ص حا�رضاً
ي�صور بطريقة تتفاوت يف درجة حتريرها بفعل العمليات الدفاعية -
فيه ،وهو ِّ
حتقيق رغبة ما ،وتكون هذه الرغبة الواعية يف نهاية املطاف.
يظهر الهوام بوجوه خمتلفة :فقد يكون هوامات واعية� ،أو �أحالم يقظة،
�أو هو يكون هوامات الواعية يك�شف عنها التحليل كبنى كامنة خلف حمتوى

ظاهر� ،أو قد يكون هوامات �أ�صلية»(.)98

أقر
وغري بعيد عن الف�ضاء الداليل الذي ت�ستغرقه الكلمات ال�سابقات «� ّ
قامو�س الأكادميية الفرن�سية ل�سنة 1831م �أن داللة الفنتا�ستيك ال تخرج عن
فلك كل ما له �صلة باخليال وهمي ًا كان �أم خرافي ًا �أم �أ�سطوري ًا ،جاع ً
ال �إياه مرادف ًا
مل�صطلح ( ،)chimériqueم�ؤكداً �أنه يعني كل ما له مظهر ج�سدي دون حقيقة
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وهو املعنى الذي جاء القامو�س نف�سه ليقره �سنة 1363م .ومن هنا جاء م�صطلح
( )les conts fantastiqueالذي يطلق عادة على حكايات اجلنيات وحكايات
الأ�شباح وق�ص�ص الأرواح العائدة ،حيث (فوق الطبيعي) يلعب دوراً كبرياً،

وقد ا�شتهر يف هذا النوع من الق�ص الأملاين هوفمان»(.)Hoffmann( )99

�إذن فحتى عام 1863م مل تخرج داللة الفنتا�ستيك عن املتداول
الإغريقي وال عن املفهوم الأر�سطي الذي يلخ�ص الفنتا�ستيك يف «ملكة
�إبداع ال�صور العابثة»()100
نرجح �أن يكون �أقدم تعريف م� ِّؤ�صل
 .هذا الذي ِّ
ل�صلة الفنتا�ستيك باخليال والوهم ،هذه ال�صلة التي ظلت الزبة باملفهوم حتى
بعد �أن تطور داللي ًا عرب الع�صور ،فهذا �سانت �أوغ�سطني يختزل تعريفه له يف

العبارة(� )Fantom, double( )101أي الرجل ذو الوجهني .وما �إن حل القرن
ال�سابع ع�رش حتى �أ�صبح الفنتا�ستيك يدل على كل «ما هو غريب الأطوار
( )fantasqueوخارق لل�صواب»(.)extravagant( )102

�إال يف وقت مت�أخر»( ،)103حيث �أ�صبح الفنتا�ستيك يطلق على «ال�صيغة الفنية
والأدبية التي ت�ستدعي عنا�رص العجيب ( )...وتربز بجالء اقتحام الالعقالين

( )L’irrationnelللحياة الفردية واجلماعية»( ،)104وهو املعنى الذي تقوم
عليه الدرا�سة.
وبنا ًء على ما تقدم ميكن �أن نقول :ال يو�سم الكالم �أو العمل بو�صف

العجائبي �إال �إذا كان «ال يحاكي الواقع ،بل هو من ن�سج اخليال»(،)105
كما ن�ؤكد تبنينا مل�صطلح العجائبي مقاب ً
ال عربي ًا �صميم ًا لـ «،»fantastique
وهو «غري العجيب وك�أن العجيب ال يفي باحلاجة فجيء به جمع ًا»(،)106
و�أ�ضيفت �إليه باء الن�سبة على خالف القاعدة ال�شائعة يف الدر�س النحوي
باق على جمعيته جيء بواحدة
التقليدي ،والتي مفادها �أنه «�إذا ن�سب جمع ٍ
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و ُن�سب �إليه»( ،)107غري �أن الهيئات واملجامع اللغوية املعا�رصة �أباحت الن�سبة
�إىل اجلمع عند احلاجة(٭) ،وا�ستناداً �إىل ذلك كان حتت م�صطلح (عجائبي)،

وعلى منواله نن�سج (غرائبي)...

بني م�صطلحي (:)Fantaisie - fantastiue
يذهب بع�ض النقاد �إىل التمييز بني اال�سم ( )fantaisieوال�صفة

()fantastique؛ �إذ يجعلون اال�سم نوع ًا �شام ً
ال يت�ضمن �أدب ًا ال ينتمي �إىل

�أدب اخلرافة كما حدده تودورف ،و�إمنا يعتمد على �شطحات اخليال فح�سب
ويت�ضمن (الرعب) ومن ه�ؤالء �آن كراين فران�سي�س «»Ann cranny Francis
التي تذهب �إىل �أن اال�سم يت�ضمن ثالثة �أنواع فرعية هي( :خياالت العامل
عد حممد عناين هذا النوع من
الآخر) و(ق�ص�ص اجلن) و(ق�ص�ص الرعب) .وقد ّ
التمييز نوع ًا من التع�سف(.)108

وبرد اال�سم (� )fantaisieإىل الثقافة العربية يتبني لنا �أن �أقدم �صورة
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لهذا امل�صطلح هي ما ورد يف ر�سائل الكندي الفل�سفية� ،إذ يقول�« :إن التوهم
هو الفنطا�سيا ،وهو قوة نف�سانية ومدركة لل�صور احل�سية مع غيبة طينتها،
ويقال الفنطا�سا هو التخيل وهو ح�ضور �صور الأ�شياء املح�سو�سة مع غيبة

طينتها»(.)109

فقد بدا الرتدد وا�ضح ًا يف حتديد مفهوم اال�سم؛ �إذ تارة يرده �إىل الوهم
و�أخرى �إىل التخيل ،وهو يف ذلك �إمنا ينقل لنا تردد املرتجمني من ال�رسيان لهذا
امل�صطلح كما ي�شري �إىل ذلك جودة ن�رص يف قوله« :ويذهب بع�ض الدار�سني
�إىل �أن املرتجمني من ال�رسيان قد ترددوا يف مفهوم الفنطا�سيا بني معنى التوهم
ومنعنى التخيل ،فبينما ي�ؤثر �إ�سحاق بن حنني التوهم مع ا�ستخدام التخيل يف
موا�ضع قليلة ،يف�ضل ق�سطا بن لوقا كلمة التخيل»(.)110
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ومما تقدم يتبني �أن اللفظ غري عربي الأ�صل ،بل هو �إغريقي ،حتول عرب

الالتينية �إىل « »phantasiaوقد «ا�ستعمله �أر�سطو وعنه انتقل �إىل فل�سفة القرون
الو�سطى للداللة على ال�صور احل�سية يف الذهن»( .)111وقد ت�أتي (الفنطا�سيا)

مبعنى املخيلة تارة ،واخليال املبدع �أخرى ،كما ت�أتي للداللة على الهلو�سة

وال�صور املتخيلة ،وهي تعني عند القدماء «القوة التي تتمثل الأ�شياء اخلارجية
املدركة �سابق ًا متثي ً
ال ح�سي ًا كالذاكرة واملخيلة .وهو عند ابن �سينا يعني قوة احل�س
امل�رشك «( »Sens communوهو قوة تقبل بذاتها جميع ال�صور املنطبعة يف

احلوا�س اخلم�س مت�أدية �إليها منها) .النحاة  .662-562بينما يطلقه القدي�س

توما الإكويني على حفظ ما قبله احل�س امل�شرتك من ال�صور احل�سية وبقي فيه

بعد غياب املح�سو�سات.

يف حني يذهب فال�سفة القرن ال�سابع ع�رش �إىل �إطالقه على (قوة اخليال

�أو امل�صورة التي حتفظ ال�صور بعد غياب املح�سو�سات)� ،أو على املخيلة التي
�أما اليوم فقد حل حمل الفنطا�سيا املخيلة مبدلولها الأو�سع كما يذكر

ذلك جمدي وهبه يف معجمه( ،)113بينما يذهب ميل �صليبا(٭) �إىل ت�ضييق دائرة
املفهوم بجعله حكراً على نوع واحد من �أنواع التخيل وهو التخيل الوهمي

وذلك حني قال« :ونحن اليوم نطلق (فنطا�سيا) على كل تخيل وهمي متحرر
من قيود العقل �أو على كل فاعلية ذهنية خا�ضعة لتالعب تداعي الأفكار� ،أو

على كل رغبة طارئة ال ت�ستند �إىل �سبب معقول»( .)114وهو نف�سه ما ذهب

�إليه �سعيد علو�ش يف معجمه( .)115ومنه فال يو�صف العمل الأدبي بالفنتازية
�إال �إذا «حترر من منطق الواقع واحلقيقة يف �رسده ،مبالغ ًا يف افتتان خيال
القراء»( ،)116م�ستخدم ًا يف ذلك حتى ال�صور الوهمية العجيبة التي تبلغ من

الوهمية «�إىل حد �أنها ال ت�صدق ،ولكنها تُبهر الأنظار وتخطف الأب�صار وال
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ت�ؤذي اجل�سم �أو الوجدان ،وترتفع بالإن�سان فوق الواقع واحلقيقة وحتلق به يف
عامل اخليال»(.)117

ففي التخيل الوهمي يكون التحرر من قيود ال�شكل التقليدية ب�إطالق
�رساح اخليال يرتع �أ ّنى �شاء ،بحيث يكون «ن�سج الر�ؤى والأحالم ن�سج ًا خيالي ًا

ال �صلة له بالوجود احلقيقي»( .)118وقد �أبان �صاحبا كتاب (�أدبية الرحلة يف
ر�سالة الغفران» �أن «القطيعة بني ال�صورة اخليالية والواقع ،يف التخيل الوهمي،
ال تتحقق على م�ستوى املحتوى .فما نراه يف الأحالم هو ا�ستتباع للواقع.
�إن املق�صود بالقطيعة ،هنا ،هو �أداة حتقق الفعل التخيلي .فاحللم لي�س ممار�سة
واعية يف الواقع املو�ضوعي .على هذا الأ�سا�س يتطابق مفهوم التخيل الوهمي
مع م�صطلح فنطازيا»( ،)fantaisie( )119متام ًا كما يتطابق التخيل الوهمي
مع التوهم عند جميل �صليبا( .)120وقد �أ�رشنا �سابق ًا �إىل �صلة التوهم ب�أ�صناف
الغريب وعلى وجه التحديد بالعجيب الذي يلج أ� �إليه العجائبي عادة ال�ستدعاء
العنا�رص التقليدية فيه و�إبراز اقتحام الالعقالين للحياة الفردية واجلماعية.
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�أما ال�صفة ( )fantastiqueفلم يخرج معناها يف املعاجم الثنائية اللغة

على الوهمي واخليايل واخلارق للطبيعة والعجيب(،)Le merveilleux( )121
�أما عن املعنى اال�صطالحي فقد ذهب معظم املنظرين لهذا الأدب �إىل �أن
العجائبي يقوم على قوانني تتعار�ض مع تلك التي ت�سود الواقع التجريبي ،مما
يجعل ال�شخ�صيات تقف مواقف ت�ستع�صي على الفهم والتف�سري لكونها ال
تخ�ضع ملنطق املوا�ضعات واملعايري امل�شرتكة وامل�ألوفة.
وقد يقرتن العجائبي ب�سلوكات احلرية والرتدد واخلوف كعالمات
مرتجمة ملا ت�ست�شعره تلك ال�شخ�صيات من ا�ضطراب وارتباك �ضمن عامل يلعب
فيه فوق الطبيعي الدور الفعال ،وهو ما جعل روجي كايوا يعرف العجائبي
على �أنه «فو�ضى ومتزيق ناجم عن اقتحام ملا هو خمالف للم�ألوف ،وتقريب ًا،
غري املحتمل يف العامل احلقيقي امل�ألوف (� )...إنه قطيعة لالن�سجام الكوين� ،إنه
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امل�ستحيل الآتي �إىل الفج�أة»( ،)122وهو بذلك ي�ؤكد «�رضورة ح�ضور فوق
الطبيعي لتثمني احلبكة و�إعطائها بعداً فانت�ساتيكي ًا ،ذلك �أن غياب عن�رص فوق
الطبيعي يعني غياب ال�شيء املولد للحرية واالندها�ش ،بينما ح�ضوره ي�ستلزم

منطق ًا ما»(.)123

�إذاً فالعجائبي «هو كل كتابة ت�شتمل على كائنات �أو ظواهر خارقة»()124

تدمر �سكونية العامل الطبيعي الثابت وحتكي �أ�رسار فوق الطبيعي دون مكابح،
م�ستغلة ر�صيد اخلوف والعنف الكائن يف كل �إن�سان ،مما جعل معظم النقاد
ينظرون �إليها على �أنها «و�سيلة ف�صيحة للتعبري عن الكوابي�س اليومية لهزائم
فردية وجماعية ،وخوف دائم ومرعب من �إماء الهوية �إثر �رضبات خارجية
وداخلية متواليتني ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستيهامات عنيفة حتايث الأحالم املجه�ضة
للكائن العربي»( ،)125هذا الكائن الذي عا�ش واليزال يحيا حياة هي يف
طينتها �شكل من �أ�شكال التعجيب.

العجيب والتعجب والتعجيب من امل�صطلحات التي تردد ذكرها على
�أل�سنة �أتباع �أر�سطو عرب ترجمات عدد من الفال�سفة امل�سلمني من �أمثال الفارابي
وابن �سينا وابن ر�شد وغريهم ورمبا كان �أول ا�ستعمال مل�صطلح التعجب يف
املجال النقدي على يد اجلاحظ [ت 255هـ] ،الذي اعترب التعجب من �أهم
خ�صائ�ص ال�شعر وذلك حني حتدث عن ق�ضية ترجمة ال�شعر مبين ًا �أن الرتجمة
تُ�سقط مو�ضع التعجب فيه كما تُبطل وزنه وتُذهب ح�سنه( ،)126ومل يكتف

بهذا بل جعل املعنى الغريب العجيب مما يتقدم به �شاعر على �آخر( .)127وهو
و�إن مل يبني يف كتابه (احليوان) م�صدر التعجيب يف ال�شعر فقد �أورد يف كتابه

(البيان والتبيني) مقولة ل�سهل بن هارون كنا قد �أثبتناها �سلف ًا( )128تت�ضمن
ت�رصيح ًا مبدى ارتباط التعجيب بحركة الوهم .وهو ما جاء ت�صور ابن �سينا [ت
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428هـ] لي�ؤكده ،وذلك حني ن�ص على «�أن التعجب هو مما يثري االنفعاالت
التخييلية �أو يفر�ض الإذعان على املتلقي معرف ًا التخييل ب�أنه (انفعال من تعجب
�أو تعظيم �أو تهوين �أو ت�صغري �أو ن�شاط ،من غري �أن يكون الغر�ض �إيقاع اعتقاد
البتة) وب�أنه (�إذعان للتعجب� ،أو التذاذ بنف�س القول) كما �أنه يدعو �إىل التحريف
عن العادة من �أجل �إثارة التعجب � -أي الإعجاب  -عرب حتريك اخليال �إىل
ت�صور ما هو متوهم ،قا�صداً �إىل نقل اخليال �إىل عامل جديد مبتكر بع�ضه �أو
كله»(.)129
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و�أي ًا كان الأمر ف�إن «ربط ابن �سينا بني التخييل و�إثارة التعجب ،هو
ربط يعني �أن �أخيلة ال�شعر تبعث يف املتلقي �إعجاب ًا بال�صور التي تبدعها خميلة
ال�شاعر من املعطى احل�سي� .إن الإعجاب يف هذا ال�سياق غري دال فالتعجب
تعبري عن �رضب من اال�ستح�سان �أو اال�ستنكار ،و�إمنا الدال �أن نربط بني التخييل
و�إثارة الده�شة ،ملا يحيل عليه التده�ش من تنوع وحدة يبدعها اخليال»(،)130
والذي ال مهرب منه «�أن �صفة التعجيب والإدها�ش �صفة نف�سية تدل على ت�أثري
ال�شعر العظيم يف املتلقي»( )131فينفعل له دون روية فكرية ،علم ًا ب�أن االنفعال
«هو الكيف ال�شعوري الذي يطر أ� على املتلقي بو�صفه م�ستقب ً
ال لفعل الإبداع
التخيلي»(.)132
و�إذا كان ما تقدم هو ت�صور ابن �سينا للتعجيب والتخييل واالنفعال ،ف�إن
عبدالقاهر اجلرجاين [481هـ] هو الآخر مل يخرج عن مقال ابن �سينا القا�ضي
تعر�ض
بالتعجب املن�شئ للتخييل بل �أ�ضاف �إليه ما �سماه بال�سحر ،وذلك حني َّ
للحديث عن (التخييل بغري تعليل) الذي جعل «مداره على التعجيب ،وهو
وايل �أمره ،و�صانع �سحره ،و�صاحب �رسه»( ،)133ممث ً
ال لذلك ببيتني متنازع يف
ن�سبتهما البن العميد �أو لأبي �إ�سحاق ال�صابي ،وهما:
ع����ل����ي م�����ن ن��ف��س��ي
ق����ام����ت ت���ظ���ل���ل���ن���ي م�����ن ال��ش��م��س ن����ف����س أع�������� ُّز
َّ

عالمــات

ش���م���س ت���ظ���ل���ل���ن���ي م�����ن ال��ش��م��س

ق�����ام�����ت ت���ظ���ل���ل���ن���ي وم�������ن ع��ج��ب
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ولوال �أن ال�شاعر �أن�سى نف�سه �أن هناك ا�ستعارة وجمازاً من القول ملا كان
لتعجبه معنى( .)134و�إمنا ق�صد بهذا التعجب �إخراج ال�سامعني لر�ؤية ما مل يروه
قط ومل جتر العادة به ،ولي�س هذا فح�سب ،بل يذهب اجلرجاين �إىل �أنه كلما
كان التباعد بني ال�شيئني املجتمعني كلما كان �إىل النفو�س �أعجب ،وكانت
النفو�س له �أطرب ممث ً
ال لذلك ب�شعر يف و�صف الرنج�س متنازع بني الزاهي
وابن املعتز ،وهو:
والزوردي�������������ة ت����زه����و ب���زرق���ت���ه���ا

ب�ين ال��ري��ا���ض ع��ل��ى ُح��م��ر ال��ي��واق��ي��ت

���ض�� ُع��فْ��ن بها �أوائ������ل ال���ن���ار يف �أط������راف ك�بري��ت
ك���أن��ه��م��ا ف���وق ق��ام��ات َ
ووجه التباين عنده هو ت�شبيه الرنج�س وهو نبات غ�ض ذو �أوراق رطبة

ترى املاء منها
ي�شف بلهب النار( .)135وك�أن اجلرجاين كما يقول اجلوزو:
ُّ

ح�س ُن ُه
«يريد �أن يقول ما قاله �شاعر اليتيمة
ال�ضد)»( .)136وال
ُّ
ُّ
(وال�ضد ُيظهر ْ
ي�شك اجلرجاين يف �أن مثل هذا اجلمع يعمل عمل ال�سحر حني يخت�رص بعد ما
بني امل�رشق واملغرب ،وي�أتيك باحلياة واملوت جمموعني ،واملاء والنار جمموعني،

ومل يكتف اجلرجاين بهذا بيان ًا مل�صدر التعجب بل عمد �إىل القول ب�أن
�إثارة التعجب تكون �أي�ض ًا نتيجة وجود ال�شيء يف غري مكانه و�إيجاد �شيء مل

يوجد ومل يعرف من �أ�صله يف اته و�صفته(.)138

ويف القرن ال�سابع الهجري ي�ضيف حازم القرطاجني �إىل التخييل
والتعجيب جداً جديداً هو الندرة م�ؤكدة �أن التعجيب ال يكون �إال ا�ستبداع ما
يثريه ال�شاعر من لطائف الكالم التي ُّ
يقل النهدي �إىل مثلها ،فورودها م�ستندر

م�ستطرف لذلك»( ،)139ومل يقف عند هذا احلد بل راح يبني «�أن �أف�ضل
ال�شعر ما ح�سنت حماكاته وهي�أته وقامت غرابته ( )...و�أرد أ� ال�شعر ما كان قبيح
املحاكاة والهيئة ،وا�ضح الكذب ،خلي ًا من الغرابة ،لأن قبح الهيئة بني الكالم
ومتكنه من القلب ،وقبح املحاكاة يغطي على كثري من ح�سن املحاكي �أو قبحه
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وي�شغل من تخيل ذلك ،فتحمد النف�س عن الت�أثر له ،وو�ضوح الكذب يزعها

عن الت�أثري باجلملة»(.)140

ومم زاد يف ر�سوخ املعطى القرطاجني ت�أكيده على �رضورة اقرتان
ظاهرتي الإغراب والتعجيب يف ال�شعر بحركة النف�س اخليالية لزيادة االنفعال
والت�أثر وذلك حني قال« :كل ذلك يت�أكد مبا يقرتن به من �إعراب ف�إن
اال�ستغراب والتعجب حركة للنف�س �إذا اقرتنت بحركتها اخليالية قوى انفعالية

وت�أثرها( ،)141وهو يف ذلك مل يخرج عن مقال ابن �سينا القا�ضي بالربط بني
التخييل واالنفعال ،كما مل يخرج عما قاله اجلاحظ يف هذا املقام ،و�إن بدا يف
مذهبه �أكرث عمق ًا من �سابقيه.
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ويف احلقيقة �إن «ما يذهب �إليه حازم ( )...من ربط الت�أثري النف�سي
لل�شعر بجانب الغرابة وخمالفة امل�ألوف لي�س بعيداً عن اهتمام النقد ،ف�صفة
الغرابة �أو ما ي�سميه البع�ض بـ «الال�آلية» تعد �إحدى الركائز الأ�سا�سية لل�شعر عند
ال�شكالنيني الرو�س ،وخا�صة عند �شلوف�سكي الذي يرى �رضورة اخلروج على
رتابة اللغة ونظمها الرتكيبية ،وخلق نوع من الغرابة يف عالقاتها ،ت�ستعيد بها
حيويتها وطاقاتها الت�أثريية )...( ،ونحن ال نزعم �أن حازم ًا كان يعني مبفهوم
الغرابة والتعجيب ما يعنيه ال�شكالنيون الرو�س ،وهو الرتكيز على �شكل الر�سالة
اللغوية لتربز يف ذاتها ،من خالل عمليات االنحراف اللغوي املعتمدة ،لأن
كل ما كان يق�صده مب�صطلح التعجيب هو التقاط الرتاكيب النادرة اال�ستخدام،
البعيدة عما هو متوارد على الأذهان� ،إنه ي�سعى �إىل ك�رس رتابة ال�شيء امل�ألوف،

والإتيان بكل ما هو م�ستطرف غريب»( ،)142ولأجل ذلك مل تتعد �أ�ساليب
التعجيب عنده الت�شاكل والتنا�سب يف �إيراد �أنواع ال�شيء و�رضوبه.

وعلى ٍّ
كل فحازم القرطاجني يجعل العجب والتعجب غاية كل
الأ�ساليب البيانية والبديعية واملنطقية وال�شعرية ،الفت ًا النظر �إىل خا�صية �أثر القلة
والندرة والتنا�سب والت�شاكل يف التعجيب ،وغاية كل ذلك هو �إثارة ف�ضول
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املتلقي و�إمتاعه بل وحتى مفاج�أته و�إدها�شه ،وتلك �شمولية متقدمة عنده كما

يقول اجلوزو(.)143

مما تقدم يتبدى لنا �أن عن�رصي التعجيب والإغراب هما من عنا�رص
ال�شعرية التي التفت �إليها حازم القرطاجني ،وهما جوهر ال�شعر اجليد .و�إمنا
يح�صل التعجيب عن طريق التخييل واملحاكاة البعيدة عن ال�صدق دون �أن
نن�سى الغرابة ،ذلك �أنه «كلما اقرتنت الغرابة والتعجيب بالتخييل كان
�أبدع»(.)144

وخال�صة القول� ،إن م�صطلح العجيب ال يبدو م�صطلح ًا نقدي ًا عربي ًا
خال�ص ًا ،وهو قليل التداول يف النقد الأدبي العربي ،بدليل انح�صاره يف الدائرة
الأر�سطية ،ولعله مقتب�س ل�شعر غري ال�شعر الذي و�ضع له �أ�ص ً
ال �إذ قد ا�ستعمله
النقاد العرب �أو املتعربون على �سبيل الرتجمة والتلخي�ص غالب ًا ال على �سبيل
مر به عر�ض ًا»(.)145
االبتكار �أما من مل يرتجمه فد َّ

العجائبي يف الثقافة الغربية:
�أ  -املقاربات املتناولة للعجائبي:
تعدد املقاربات التي تناولت العجائبي منذ جورج كا�ستيك�س �إىل
تودوروف ،فجان بلمني نويل ،وميكن ح�رص هذه املقاربات فيما يلي:
 - 1املقاربة التاريخية :ومتثلها الأنطولوجيات الكربى اخلا�صة بالعجائبي وعلى
ر�أ�سها كتاب»Anthologie du conte fantastique français« :
تعر�ض للعجائبي
ل�صاحبه بيار جورج كا�ستيك�س الذي قد يعد �أول من ّ
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�إذن فمن املعني الأر�سطي عرف معظم النقاد العرب مفهومهم للتعجيب
والغرابة و�أثرهما يف �إنتاج ال�شعرية ،وبذلك دخل امل�صطلحان معرتك ال�ساحة
النقدية والبالغية العربية.
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بالتعريف حني جعله «ال�شكل اجلوهري الذي ي�أخذه العجيب عندما
يتدخل التخييل يف حتويل فكرة منطقية �إىل �أ�سطورة م�ستدعي ًا الأ�شباح
التي ي�صادفها �أثناء ت�رشده املنعزل»( ،)146خمتز ًال طرائق ن�شوئه يف «احللم

والو�ساو�س ،اخلوف ،الندم وتقريع ال�ضمري ،و�شدة التهيج الع�صبي
والعقلي ،وكل حالة مر�ضية»( ،)147جاع ً
ال �إياه (�أي العجائبي) «يتغذى
على الوهم ،واخلوف والهذيان ،م�ؤكداً �أنه ال يبقى على حاله التي
ظهر بها �أول مرة ،و�إمنا يزدهر يف حقب الحقة لي�ستجيب لنمط احلياة
املعا�رصة»( ،)148وهو ما جاء الف�صل الأخري من كتاب تودوروف (مدخل
�إىل الأدب العجائبي) لي�ؤكده.
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وقد �أبرزت هذه الأنطولوجيات الكربى العجائبي جن�س ًا �أدبي ًا ،له
خ�صو�صياته التي ال ُيعرف �إال بها وعلى ر�أ�سها اخلوف حيث «ي�ستغل العجائبي
ر�صيد اخلوف والعنف الكائن يف عمق كل �إن�سان ،وهو (العجائبي) ال ي�أن�س
للغرابة �إال �أحيان ًا»( ،)149دون �إغفال ح�ضور فوق الطبيعي « »suranaturelيف
الأثر الأدبي ؛ �إذ يقوم ب�أداء جمموعة وظائف ح�رصها تودوروف يف ثالث هي:
«الوظيفة التداولية� :إذ �إن فوق الطبيعي يثري و ُيرعب �أو على الأقل يعلق القارئ
بقلق .ووظيفة داللية ،حيث ي�شكل فوق الطبيعي جتليه اخلا�ص� .إنها �إ�شارة
تعيني �آيل ،و�أخرياً ،الوظيفة الرتكيبية� :إذ يدخل يف املحكي»( ،)150ويعمد �إىل
دعمه»()151

تك�سري الو�ضع القار «الذي ترتع جهود جميع امل�شاركني �إىل
منذ بداية املحكي ،وهو ما جعل تودوروف يويل �أهمية كبرية لهذه الوظيفة
الأخرية جاع ً
ال �إياها «ترتبط مببا�رشة �أكرث من الوظيفتني الأُخريني ،بكلية الأثر
الأدبي»(.)152

ومن الأنطولوجيات التي تناولها كا�ستيك�س (ال�شيطان العا�شق) جلاك
كازوت [ ،]1792-1791و(الوح�ش الأخ�رض) جلريار دي نرفال [،]1855-1808
و(�ساعة املوت) لآبال هيجو [ ،]1755-1708دون �أن نغفل ما قام به بودلري
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[ ]1867-1821مع احلكايات اخلارقة لإدغارد �آالن بو� ،إذ قام برتجمتها �إىل
الفرن�سية �سنة [ ،]1860كما ين�ص على ذلك كا�ستيك�س مانح ًا �إياها املرتبة الثانية
بعد حكايات هوفمان( .)153هذه الأخرية التي ظل يحدد بها تاريخي ًا ظهور
العجائبي يف فرن�سا ،وقد ترجمت �سنة [.)154(]1828

 - 2املقاربة الداللية أو املوضوعاتية :وتقوم على ر�صيد التيمات املتواترة يف
معظم احلكايات العجائبية ،وعلى تتبع التطور الذي ي�شهده العجائبي
بو�صفه ن�ص ًا .وقد ح�رص جان مالينو « »Jean Malinoهذه التيمات
يف �ستة مو�ضوعات هي« :اجلن والأ�شباح ،املوت وم�صا�ص الدماء،
املر�أة واحلب ،الغول ،عامل احللم وعالقاته مع عامل احلقيقة ،والتحوالت
الطارئة على الف�ضاء والزمن»( ،)155وقد �أدرج �شعيب حليفي حتت هذه
املقاربة كل من روجيه كابوا ولوي فاك�س.

 - 3املقاربة البنيوية :وهي «التي تركز على �إن�شائية الأدب العجائبي وحتاول

 - 4املقاربة اإلنثربولوجية :وهي التي تنظر �إىل العجائبي على �أنه مظهر من
مظاهر الذهنية البدائية؛ لأنه دائم االرتباط باملعتقدات والطقو�س
امليثولوجية .ويتم الرتكيز فيها «على الثوابت واملتغريات على م�ستوى
التخييل الكوين .ويذهب يف هذا املنحى ج .دوران «»G. Durant
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ر�صد بنياته الهيكلية»( ،)156ويتزعم هذه املقاربة تودوروف بت�صور
احلرية والرتدد ميزة خا�صة باملحكي العجائبي ،وجان بلمني نويل بت�صور
الغرابة املقلقة� ،أما �إرين بي�سيري « »Iréne Bessiéreفتلخ�صت حماولتها
يف البحث عن تعريف يكون �أكرث متا�سك ًا ،من خالل حتديد اخلا�صية
التي تتميز بها احلكاية العجائبية عن غريها التي خل�صتها يف «ن�سبة عدم
االت�ساق الواقعي وفوق الطبيعي لر�سم ما لي�س موجوداً �أ�ص ً
ال»( )157مما
دعاها �إىل القول بالبناء العجائبي على املفارقة والتناق�ض و�سط ان�سجام
لغوي و�أ�سلوبي.
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الذي �أثبت يف كتابه (بنيات اخليال الأنطروبولوجية(٭) �أن املعنى املجازي
واال�ستعاري �أ�سبق من املعنى احلقيقي ،و�أن الن�شاط الإن�ساين الإبداعي
م�شبع بالعجائبي واال�ستعاري الذي بدونه ال ميكن �أن يكون ن�شاط ًا
َّ
()158
�إبداعي ًا»
 .والالفت لالنتباه هنا �أن دوران «ا�ستعمل كلمة فانتا�ستيك
()159
يف �أحيان كثرية معاد ًال للتخييل»
.
 - 5املقاربة النف�سية (ال�سيكولوجية) :وهي التي تنظر �إىل حمكيات العجائبي
على �أنها حمكيات ترتجم ال�رصاع بني رغبات الإن�سان والو�سائل التي بها
يتم حتقيق هذه الرغبات(.)160
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وقد نحا هذا املنحى بيري مابيل « »P. Mabilleمن خالل م�ؤلفه (مر�آة
العجيب) الذي يرى فيه �أن «�أ�صل العجيب املده�ش «»Le merveilleux
يكمن يف ال�رصاع الدائم الذي يقيم ت�ضاداً بني رغبات القلب والو�سائل
التي متتلكها لإر�ضائها»( .)161و�أن الهدف احلقيقي للرحلة العجيبة هو
االكت�شاف الأ�شمل للحقيقة الكونية وذلك ما يلخ�صه قوله« :وراء الر�ضى،
وراء حب اال�ستطالع ،وكل االنفعاالت التي تولِّدها فينا الق�ص�ص واحلكايات
والأ�ساطري ،وراء احلاجة �إىل الرتفيه عن النف�س والن�سيان ،والتزود ب�أحا�سي�س
رائعة ومر ِّوعة ف�إن الهدف احلقيقي للرحلة العجيبة� ،إمنا هو ال�سري الأ�شمل
للحقيقة الكونية»(.)162
نعرج على املقاربة ال�سيميوطيقية «التي تنبني على ر�صد
ويف الأخري ّ
�شكل امل�ضمون من خالل البنيتني ال�سطحية والعميقة بحث ًا عن دالالت الق�صة
بوا�سطة تفكيك منطق لعبة االختالف والتعار�ض»( )163التي يفر�ضها وجود
(فوق الطبيعي) يف الأثر الأدبي ،ومن ثم الوقوع يف الرتدد بني التف�سريين� ،أو
الت�سليم بوجود عامل �آخر يخالف منطقه العامل احلقيقي (الواقعي).
ويف هذه الدرا�سة نحاول �أن نلقي كل الأ�ضواء على املقاربة البنيوية

التي جاء لي�ؤ�صلها كتاب تودوروف «Introduction a la litterature

اخلامسة عالوي

273

 »fantastiueمبا هو «جتني�س بنيوي للأدب العجائبي بعد �أن كان متخي ً
ال �سائب ًا
اعتماداً على امل�رشوع البنيوي املركز على البينة والداللة والوظيفة»(.)164

وهكذا «ت�أتي حماولة تودوروف ل ُتخرج ن�صو�ص ًا كثرية من منطقة التناول

التعميمي �إىل م�ستوى ال�صياغة الإ�شكالية املدققة املتطلعة �إىل �ضبط علمي

للتحديدات وامل�صطلحات .وبالفعل ،ال يكفي القول ب�أن ن�صو�ص ًا ذات طابع

فانطا�ستيكي قد ُوجدت منذ القدم يف جميع الآداب ،لأن ما يدرج �ضمن

العجيب والغريب واخلوارق يختلف عن الن�صو�ص التي تبلورت منذ القرن

الثامن ع�رش على يد ك ّتاب يوظفون عنا�رص هذا املحكي للتعبري عن ر�ؤية مغايرة
تقدم حتو ًال يف العالئق مع الطبيعة ،وما فوق الطبيعة ،مع الذات اخلفية ومع
ِّ
الآخرين ،مع الواقع والالواقع ...ومثل هذا التحول على م�ستوى بنيات
املجتمع ،هو الذي يربز التحول من متخيل �سائب �إىل جن�س تخييلي ي�سنده وعي

ولغة متميزة وتيمات ت�ستك�شف املجهول وتو�سع من دائرة الأدب»(.)165

تودوروف متثلت يف بع�ض حماوالت ال�شكالنيني الرو�س من �أمثال :فالدميري

بروب يف كتابه (مورفولوجية احلكاية الرو�سية العجيبة) املرتجم �إىل الفرن�سية
�سنة [ ،]1965كلود ليفي �سرتاو�س « »C.Lévi straussيف درا�سته عن (بنية

ال�شكل� :أفكار حول �أعمال فالدميري بروب) ،باعتباره م�ؤ�س�س ًا للتيار البنيوي
الفرن�سي يف جمال الأدب والإنرثوبولوجيا ،وكذلك لوفكرافت «»Lovecravt

م�ؤ�س�س الأدب العجائبي يف الثقافة الأنكلو�سك�سونية �إىل جانب بنزولت

« ،»Penzoldtهذا �إ�ضافة �إىل درا�سات �أخرى جاءت لر�صد التخييل العجائبي

�سواء يف الأدب الإنكليزي �أو يف الأدب الفرن�سي من مثل درا�سة �سكاربو
رو�ش «( »Scarbo Rouchالفوق الطبيعي يف التخييل الإجنليزي املعا�رص)
ودرا�سة �شنايدر «( »Schneiderالأدب العجائبي يف فرن�سا).
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ب  -العجائبي يف الأدب:
�إن «الكم النقدي الذي �سعى �إىل تلم�س الفانتا�ستيك ب�رصامة ظل
قا�رصاً ن�سبي ًا عن ا�ستي�ضاح املفهوم الأمر الذي دعا جمموعة من املنظرين �إىل
�إبداء اهتمام دقيق �سعى �إىل ترتيب خارطة الفانتا�ستيك و�شفيعهم يف هذا �أهمية
الفانت�ساتيك كتقنية وت�شكيل يط ّعم الرواية احلديثة و ُي�سهم يف ردفها مب�شاهد
مل ت�ستطع الواقعية  -وهي لي�ست نقي�ض ًا للفانتا�ستيك  -ت�صويرها وتفكيك
عمقها ،وتر�سباتها املتعددة ،و�شق كل الطابوات وزرعها مبا هو فا�ضح
ورهيب كما ا�ستطاع الفانتا�ستيك �إجناز ذلك وامل�ضي �إىل حاالت ت�صل ن�سغ
الواقع مبرايا تت�صيد االنهيار بكافة وجوهه ،فتعك�سه ب�إ�شعاعات مده�شة ،كما
تعك�س دواخل الإن�سان امللتهبة ،وامل�شتملة على ما هو عقالين .وكل ذلك يتم
يف تالقح فانتا�ستيكي ،ي�ضم احلقيقي باملتخيل ال�ستيالد الإ�رشاقة الفانت�ساتيكية
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كتجريب يف �إطار الرواية احلديثة»( )167التي ي�سعى روادها �إىل تك�سري الرتابة
التي هيمنت على ذائقة املنتج للن�ص ،ومن ثم تك�سري النمط ال�رسدي التقليدي،
بخلق غرابة مقلقة ،والنفاذ �إىل ال�شعور والذاكرة وتفتيتها �إىل ذرات غري

متجان�سة با�ستح�ضار «كائنات فوق طبيعية تنه�ض مقام �سببية ناق�صة»(.)168
فتثري يف نف�س املتلقي احلرية والرتدد �أمام طبيعة احلد الغريب« ،هذا الرتدد ميكن
�أن يحل �أو ينفرج �إما بالن�سبة ملا ُيفرت�ض من �أن الواقعة تنتمي �إىل الواقع ،و�إما
بالن�سبة ملا ُيفرت�ض من �أنها ثمرة للخيال �أو نتيجة للوهم»( .)169و�أ ّي ًا كانت
النتيجة فما يهم يف املو�ضوع كله هو خا�صية الرتدد واحلرية التي قامت عليها
مقاربة تودوروف لن�صو�ص كثرية من الأدب العجائبي ،حيث �إن تودوروف
لكم هائل من الق�ص�ص التي احتوت موتيفات و�أجواء عجائبية،
وبعد تفح�صه ٍّ
وبتقليبه النظر يف تعاريف �سابقيه للأدب العجائبي خل�ص �إىل �أن العجائبي ال
يدوم «�إال مدة تردد(٭) :تردد م�شرتك بني القارئ وال�شخ�صية ،اللذين البد
�أن يقررا ما �إذا كان الذي يدركانه راجع ًا �إىل الواقع كما هو موجود يف نظر
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الر�أي العام� ،أم ال»( ،)170فالعجائبي عند تودوروف «ينه�ض �أ�سا�س ًا على تردد
للقارئ  -قارئ متوحد بال�شخ�صية الرئي�سة � -أمام طبيعة حدث غريب .هذا
الرتدد ميكن �أن يحل �أو ينفرج �إما بالن�سبة ملا ُيفرت�ض من �أن الواقعة تنتمي �إىل

الواقع ،و�إما بالن�سبة ملا ُيفرت�ض من �أنها ثمرة للخيال �أو نتيجة للوهم»(� .)171إذن
فمفهوم العجائبي يتحدد بالن�سبة �إىل مفهومني �آخرين هما الواقعي واملتخيل كما
�أ�شار �إليه ال�صديق بوعالم معلق ًا على تعريف العجائبي عند تودوروف ،الذي
ي�شكل الرتدد  -ك�سمة �أ�سا�سية ذات طابع �إدراكي  -النواة الب�ؤرية له ،ذلك «�أن

والرتدد»()172

الفن العجائبي املثال يعرف كيف يحافظ على ذاته يف احلرية
على حد تعبري لوي�س فاك�س ،لأن �إقحام عنا�رص فوق طبيعية يف عاملنا الأر�ضي
«يدعو �إىل الت�سا�ؤل :هل �إن ما يحدث وهم �أم حقيقة؟ فالبطل كالقارئ يبقى
مرتدداً بني تف�سريين �أحدهما عقلي وغيبي»(.)173

بذاته عالمة مو�ضوعية تتزامن مع الواقعية»( )174مما �أدى به «�إىل ت�ضييق اخلناق
على العجائبي ب�صورة ت�أدت بر�صده يف ن�صو�ص القرن الع�رشين �إىل نتيجة
مفادها تعليق العجائبي وان�سداد الأفق �أمامه ،ذلك �أنه  -العجائبي  -ي�سجل
يف �أدب القرن  20انقالب ًا من ا�ستثنائية (ن�صو�ص القرن � )19إىل قاعدية معممة
بحيث �إن الإن�سان (العادي) �صار هو الكائن العجائبي ،وهذا التحول ي�ستتبع
تغرياً يتمثل يف امحّ اء الرتدد مع وجود  -فوق الطبيعي  -وغياب اخلوف»(،)75

حتى �صار «العجائبي القاعدة ولي�س اال�ستثناء»( ،)176وغاية ذلك كله هو
«تلوين وجه العامل امل�ألوف ب�سلوكاته العادية ( )...يف ظل قلق الع�رص و�رشوخ
الوجود املعا�رص»(.)177
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ولئن كانت مقاربة تودوروف هي مقاربة من بني مقاربات �أخرى
م�رشوعة ت�ستجيب ل�سمات �أخرى ال تقل مركزية؛ ف�إن تودوروف على حد
تعبري فالريي تريتي «قد ذهب �إىل حد االنعطاف بالرتدد الذي هو �أحد �أ�سباب
الوهم الواقعي ،ظان ًا �أن الرتدد يف التف�سري (الت�أويل) الذي �أُعطي للحدث هو
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�إن كل هذا يجعلنا جنزم ب�صحة عبارة كان تودوروف قد قالها دون
�أن يعريها االهتمام الكبري وهي «�أن العجائبي حالة خا�صة من املقولة الأعم

للر�ؤية الغام�ضة»()178
�سنيدر يف (الأدب
لأنه كما ين�ص على ذلك مار�سيل ْ
العجائبي بفرن�سا) «ي�ستغور ف�ضاء الباطن ؛ فهو جزء من املخيلة ،وقلق العي�ش

و�أمل اخلال�ص»(.)179

ومما جتدر الإ�شارة �إليه يف هذا املقام �أن ما جاءت مقاربة تودوروف
لت�ؤ�صله هو الفرق بني حلظتني تخييلتني تتجاذبان العجائبي الذي ال ي�ستمر �إال
املدة التي ت�ستغرقها حرية وتردد القارئ  /ال�شخ�صية يف اختيار �أحد احللني .ف�إذا
قرر القارئ  /ال�شخ�صية «�أن قوانني الواقع تظل غري مم�سو�سة وت�سمح بتف�سري
الظواهر املو�صوفة قلنا �إن الأثر ينتمي �إىل جن�س ( )...الغريب ،وبالعك�س �إذا
قرر �أنه ينبغي قبول قوانني جديدة للطبيعة ،ميكن �أن تكون مف�سرّ ة من خاللها،

دخلنا عندئذ يف جن�س العجيب»( ،)180وهو ما جعل تودوروف يذهب �إىل
القول ب�أن «العجائبي يحيا حياة مل�ؤها املخاطر ،وهو معر�ض للتال�شي يف كل
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حلظة»( )181لأنه «ينه�ض ( )...يف احلد بني نوعني :هما العجيب والغريب
�أكرث مما هو جن�س م�ستقل بذاته»( .)182ومع ذلك «ال ميكن �إق�صاء العجيب

والغريب عن تفح�ص العجائبي ،فهما اجلن�سان اللذان يرتاكب معهما»(،)183
وهو بهذا «ي�شدد على الطابع اخلاليف للعجائبي (بو�صفه خط ِمقْ�سم بني الغريب
والعجيب ،عو�ض �أن يجعل منه جوهراً (كما فعل كا�ستيك�س ،وكايوا..،
�إلخ)»( )184يف تعريفهم له ،م�ؤكداً �أنه �إمنا ا�ستقى ذلك من تعريف �سولوفيوف
وجيم�س مونتاك رود�س ،هذا الأخري الذي �أ�شار يف تعريفه �إىل �إمكانية تقدمي
تف�سريين للواقعة فوق الطبيعية وذلك حني قال�« :أحيان ًا يكون من ال�رضوري
علي �أن �أ�ضيف :فليكن هذا الباب �ضيق ًا
توفر باب خمرج لتف�سري طبيعي ،ولكن َّ
مبا فيه الكفاية حتى ال ي�ستطيع املرء ا�ستعماله»( .)185فقد كان هذا التعريف
على حد تعبري تودوروف �أكرث �إيحا ًء وغ ًنى عن �سابقيه ،وهو ما يجعلنا نقول
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«ب�أن جن�س ًا ما يتحدد دائم ًا بالقيا�س �إىل الأجنا�س املجاورة له»( .)186ومل
يكتف تودوروف بالعجيب والغريب كخطرين يهددان حياة العجائبي بل
يعدد خماطر جديدة تتهدد حياة العجائبي ،وذلك حني ا�شرتط منط ًا خا�ص ًا
راح ِّ
من القراءة للمحكي العجائبي« ،والذي بدونه ميكن �أن ينزلق الإن�سان �إما �إىل
الأليغورة �أو ال�شعر»(.)187

وقد ن�ص تودوروف على �أن خري مثال ُي�رضب على الق�ص العجائبي هو
املخطوط املعثور عليه يف «�ساراغو�س» ( )saragosseجلان بوتوكي (Jean
 ،)Potockiم�ستثني ًا منه نهايته التي يبدو فيها الرتدد مقطوع ًا ،م�ؤكداً �أننا لو
طبقنا �رشوط العجائبي على املخطوط النطبقت عليه متام ًا.

�رشوط العجائبي عند تودوروف:
ا�شرتط تودوروف للعجائبي بو�صفه جن�س ًا �رشوط ًا ثالثة( )188هي:

 - 2حتول املرتدد �إىل مو�ضوعة من مو�ضوعات الأثر بحيث يظهر جلي ًا يف حياة
ال�شخ�صيات التي يكون �أمر القارئ مفو�ض ًا لها ،وقد يحدث �أن يتوحد
القارئ مع ال�شخ�صية يف حالة قراءة �ساذجة.
� - 3رضورة اختيار القارئ لطريقة خا�صة يف القراءة ،يرف�ض من خاللها الت�أويل
الأليغوري وال�شعري للأحداث.
وقد ع َّلق تودووف بعد عر�ضه لهذه ال�رشوط بقوله« :ولي�س لهذه
املقت�ضيات الثالثة قيمة مت�ساوية ،فالأول والثالث ي�شكالن الأثر حق ًا �أما الثاين

ملبى ،بيد �أن �أغلب الأمثلة ت�ستجيب للقيود الثالثة»(،)189
فيمكن �أن يكون غري َّ
وعلى عك�س ذلك ي�أتي مقال كري�ستني بروك روز لي�ؤكد �أن العثور على نوع
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 - 1حمل الن�ص القارئ على اعتبار عامل ال�شخ�صيات ،كما لو �أنه عامل حي،
ومتثل ال�شخ�صيات جزءاً منه ،متام ًا كما يحمله على الرتدد بني التف�سري
الطبيعي وفوق الطبيعي للأحداث املروية.
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�أدبي ( )genreمن اخلرافة(٭) املح�ضة �أمر متعذر ،وهو ما حذا بربوك روز �إىل
اعتبار اخلرافة (عن�رصاً ( )élémentال نوع ًا قائم ًا بذاته( ،)190يف حني يرى
تودوروف �أن العجائبي جن�س �أدبي م�ستقل ،تن�ضوي حتته العديد من الآثار
الأدبية.

احلدود املتاخمة للعجائبي عند تودوروف:
 - 1العجيب والغريب:
�شدد تودوروف على الطابع اخلاليف للعجائبي وذلك حني جعله ينه�ض
يف احلد بني نوعني :العجيب ( )Le merveilleuxوالغريب (،)L’étrange
وهو بذلك احلد الفا�صل بني ف�ضاءين متجاورين دون �أن يتما�س �أحدهما
بالآخر.
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وقد �أبان تودوروف �أن الغريب هو الذي فيه «تتلقى الأحداث التي تبدو
طول الق�صة فوق طبيعية ،تف�سرياً عقالني ًا يف النهاية»( .)191مبعنى �أن الأحداث
التي تبدو يف البداية خارقة �أو غري قابلة للتف�سري �رسعان ما تتحول �إىل �أحداث
عادية مف�سرَّ ة ومفهومة� ،إما لأنها «مل تقع فع ً
ال (ك�أن تكون ثمرة تخيالت غري
من�ضبطة� :أحالم ،عار�ض نف�سي ،هلو�سة� ،إلخ ،)...و�إما �أن وقوعها مت نتيجة

�صدفة �أو خدعة �أو �رس مكتوم �أو ظاهرة قابلة للتف�سري العلمي»( .)192ولقد
و�صف النقد هذا النوع من فوق الطبيعي بـ «فوق الطبيعي املف�سرِّ » ،حا�رصاً
�أمثلته يف �أدب الرعب اخلال�ص.
واحلق �أن «الغريب لي�س جن�س ًا وا�ضح احلدود بخالف العجائبي
وبتعبري �أدق �إنه لي�س حمدوداً �إال من جانب واحد ،وهو جانب العجائبي،

�أما اجلانب الآخر فهو يذوب يف احلقل العام للأدب»( )193وهو ال يحقق
من �رشوط العجائبي على حد قول تودوروف �إال �رشط ًا واحداً من ال�رشوط
الثالثة ،واملتمثل يف و�صف ردود الأفعال ،وملا كان هذا النوع متعلق ًا ب�أدب
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الرعب اخلال�ص ،ف�إن رد الفعل ميكن اختزاله يف اخلوف املرتبط بال�شخ�صيات،
ولي�س يف واقعة مادية تتحدى العقل .وهو بذلك عك�س العجيب الذي يت�سم
بوجود �أحداث فوق طبيعية (خارقة) ،دون افرتا�ض رد الفعل الذي ي�سببه لدى

ال�شخ�صيات(.)194

من الآثار التي عدها تودوروف من ق�سم الغريب روايات دو�ستويف�سكي،
والكثري من ق�ص�ص �أمريو�س بيري�س ،ومعظم �أقا�صي�ص �إدغار �آالن بو التي يقول
فيها «ال وجود حلكايات عجائبية باملعنى الدقيق يف �أثر بو ،خال رمبا ذكريات
م .بدلو والقط الأ�سود ،ف�أقا�صي�صه جميع ًا تقريب ًا ترجع �إىل الغريب ،وبع�ضها
ينتمي �إىل العجيب .ومع ذلك يف ِْ�ضل بو ،مبو�ضوعاته ،وبالتقنيات التي �صاغها،

الأحداث العار�ضة حتى ذلك احلني(.)196

والالفت لالنتباه يف احلديث عن الغريب �أن من الدار�سني (جميل
حمداوي) من و�سم الغريب بال�سلبية لأنه على حد زعمه «يرتك �أثراً �سلبي ًا على
نف�سية املتلقي؛ لأن احلدث م�ستهجن �إما لغرابته و�إما ل�شذوذه و�إما ملا يثري من
هلع وخوف ورعب �إىل درجة القلق»(.)197

ويف املقابل و�سم العجيب باحلالة الإيجابية لأنه «يرتك �أثراً �إيجابي ًا على
نف�سية املتلقي ،لأن املتعجب منه م�ستح�سن يثري االندها�ش والإعجاب لروعته

وخروجه عن امل�ألوف الذي ال يثري ف�ضوله»(.)198

ولئن �أ�صاب الباحث يف �إ�ضافة �سمة ال�سلبية �إىل الغريب ،لأن �أدب
الرعب اخلال�ص القائم على كل ما هو م�ستهجن و�شاذ ينتمي �إىل العجائبي
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قريب ًا جداً من م�ؤلفي العجائبي»( ،)195كما مثل للغريب باملخطوط املعثور
عليه يف �ساراغو�س  -كما �أملحنا �إىل ذلك �سلف ًا  -لأن الأعاجيب فيه مف�سرَّ ة
عقالني ًا يف نهاية الق�صة ،ف�ألفن�سو يلتقي يف املغارة بالنا�سك الذي كان ا�ستقبله
يف البداية ،والذي هو ال�شبح الأكرب للغومي ِل ْلز عينه ،حيث ُي ْطلعه على �آليات
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الغريب ،ف�إن �إ�ضافة الإيجابية �إىل العجيب ال ميكن الت�سليم بها ،لأن التعجب
ال يكون على �سبيل اال�ستح�سان فح�سب ،بل على �سبيل الإنكار �أي�ض ًا ،كما
�سبق بيان ذلك يف املبحث اخلا�ص بالعجيب يف املعاجم العربية ،وال نعلم باحث ًا
ذهب هذا املذهب ،على حد علمنا� ،إال الطاهر املناعي يف مقاله املو�سوم بـ
«العجيب والعجاب  -احلد والوظيفة ال�رسدية» ،مع بع�ض التباين يف الطرح،
حيث �رصح بعدم م�شاطرة تودروف متييزه بني العجيب والغريب لأن حججه
غري مقنعة ومرتددة ويف بع�ض الأحيان مفتعلة على حد زعمه ،جاع ً
ال العجيب
( )Le merveilleuxوالعجاب (� )le fantastiqueأثرين من �آثار الغريب،
مميزاً �أحدهما عن الآخر ،ب�أن جعل للأول ت�أثرياً م�صحوب ًا باال�ستح�سان ،بينما
ق�رص ت�أثري الثاين على اخلوف ،مو�ضح ًا ذلك بالتخطيط التايل(:)199
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فالباحث و�إن كان م�صيب ًا فيما ذهب �إليه يف مقاله ،ف�إن جعله الغريب
خط مقْ�سم بني العجيب والعجاب عو�ض العجائبي عند تودوروف فيه الكثري
م�سوغ ملذهبه مادام االتفاق قائم ًا بني
من ق�صد ت�سجيل اخلالف لي�س �إال؛ �إذ ال ِّ
الطرفني يف املبد�أ العام الذي يقوم عليه التعجيب وهو وجود ظاهرة غريبة ال
م�ألوفة وال م�أنو�سة.

العجيب (:)Le merveilleux
يقت�ضي العجيب «�أن نكون غارقني يف عامل تختلف قوانينه �إطالق ًا
عن القوانني يف عاملنا ،وبهذا ال تعود الأحداث فوق الطبيعية الواقعة خميفة
بتات ًا»(� )200أي «ال يحدث �أي رد فعل خا�ص ال عند ال�شخ�صيات وال عند
القارئ ِّ
املبطن .فلي�س ما مييز العجيب هو موقف جتاه الوقائع املروية ،ولكنها
طبيعة الوقائع بالذات التي ت َِ�سمه»(.)201

ويندرج حتت هذا اال�سم كل الق�ص�ص التي تقدم نف�سها ب�صفتها

فالعجيب ( )Le merveilleuxيتميز عامله «ب�أنه عامل ال ي�شبه عامل الواقع
بل يجاوره من دون ا�صطدام وال �رصاع رغم اختالف القوانني التي حتكم
العاملني ،وتباين �صفاتها فقارئ احلكايات العجيبة ك�ألف ليلة وليلة يتعاي�ش مع
ال�سحرة والعمالقة واجلان فيطمئن �إىل بع�ضها ويخ�شى بع�ضها الآخر .وهو من
بداية الق�صة يرتك عامله الواقعي وينتقل بالفكر �إىل عامل �آخر ،م�س ِّلم ًا بقوانينه
ومنطقه ففي حكاية اجلان ال يثري ح�ضور اجلني وعمله وطاقته وطاعته ملالك
القمقم ا�ستغراب �شخ�صيات الق�صة وال قرائها ب�سبب تواط�ؤ القارئ مع ما
يخالف منطقه ،وتخيله م�ؤقت ًا عن ح�سه النقدي ،وقبوله بدخول اللغة الفنية.
ومما ي�ساعد على هذا التواط�ؤ �أن القارئ ي�ست�سيغ العودة �إىل ت�صورات الطفولة
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عجائبية ،غري �أنها تنتهي بقبول للكائنات فوق الطبيعية( )202التي تتدخل يف
ال�سري العادي للأحداث لتغري جمراها.
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التي �سبقت اكت�ساب التفكري العقالين»( .)203و�إذا كان هذا �ش�أن القارئ يف
احلكاية العجيبة ف�إن �ش�أنه يف احلكاية العجائبية غري ذلك؛ �إذ ت�ستدرجه �إىل عامل
ي�شبه عامل الواقع يف كل �شيء ،وفج�أة تنت�صب له ظاهرة ال تف�سري لها ،تك�سرِّ
تلك الرتابة وذاك الهدوء اللذين ات�سم بها عامله (كعودة الأموات لالنتقام،
وم�صا�صي دماء متعط�شني �إىل دماء طازجة ،ومتاثيل تدب فيها احلياة فتختلط
بالنا�س ،وب�رش يتحولون �إىل وحو�ش ،وكائنات ب�رشية �أو مواد كيميائية تخرج
عن �سيطرة الب�رش� ...إلخ).
ومع �أن الأ�شباح التي ْتع ُمر هذه الق�ص�ص هي من ن�سج اخليال ،ف�إن
القارئ ال يراها بهذه العني بل يتعامل معها كجزء من عامله الواقعي ،فريى
الأ�شباح ت�أتي �إليه من خلف املوت تخرتق اجلدران والأبواب املقفلة وتختفي
حيث ال تراها عني الب�رش ،ثم تعمل على زرع اخلوف والرعب والقلق يف
حياته ،مما يدعوه �إىل الرتدد يف قبول ما يحدث حماولة منه لطم�أنة نف�سه من
جهة ،ولأن ما يجري مل يكن يف �أفق انتظاره من جهة �أخرى.
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فاحلكاية العجيبة �إذاً هي «خرق �سافر للقواعد ال�رسدية املتداول عليها،
وذلك ال�ستدعائها للخوارق تارة ،وا�ستح�ضارها للرمز �أخرى ،ناهيك عن
ا�شرتاك الإن�س واجلن وكل هذه الأنواع لها عرفها امل�ستقل ،ورغم ذلك
يتقبلها القارئ ب�صدر رحب لأنه يدخل يف اللعبة النوعية ،وي�ضع معتقداته بني
قو�سني»(� )204إىل حني.
«فالن�ص ب�أ�سانيده قد ال يقول للقارئ�( :صدقني) ولكن يقول( :هذا
قانون اللعب)»( ،)205ف�إما �أن ي�شاطر القارئ ال�شخ�صيات واقعهم حماولة منه
التعاي�ش معهم فيه ،و�إما �أن يرف�ض الدخول يف اللعبة ال�رسدية لأول وهلة.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق بيانه ف�إن «كل تك�سري الو�ضع القار يكون متبوع ًا
( )...بتدخل لفوق الطبيعي .ويكون العجيب هو الأداة ال�رسدية التي ت�شغل
ب�صورة جيدة هذه الوظيفة املحددة :وهي تعديل الو�ضع ال�سابق ،وك�رس التوازن
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(�أو عدم التوازن) القائم»( .)206ففوق الطبيعي يحتل مكانة كبرية وال غنى
عنها يف املحكي العجائبي� ،إذ لواله لتعر�ض املحكي للت�أجيل ،يف انتظار �أن

البدئي وزعزعة الو�ضع القار(.)207
حمب للعدل �إىل حتطيم التوازن ْ
ينتبه �إن�سان ٌّ
ولأجل ذلك توقف تودوروف عنده حمدداً وظائفه يف الأثر الأدبي ،ثم
مق�سم ًا �إياه �إىل فوق الطبيعي مف�سرَّ (بح�ضوره ينتمي الأثر الأدبي �إىل العجائبي
ِّ
الغريب) ،وفوق طبيعي ال يف�سرَّ ب�أي حال من الأحوال (وبه ننتقل �إىل العجيب
املح�ض) ،ف�إن تلقي فوق الطبيعي بعداً تعليلي ًا معين ًا كنا �أمام العجيب املعذور
«املعلل» الذي وقف عنده تودوروف طوي ً
ال م�ص ِّنف ًا �إياه �إىل �أ�صناف متعددة
نذكرها الحق ًا .عوداً على بدء ،لنقف عند العجيب املح�ض الذي يقابله يف
اال�صطالح الأجنبي واالختيار التودورويف ( )Le merveilleux purوهو -
كما حدده تودوروف  -الذي ال يف�سرّ بحال ولي�س له كما الغريب حدود

الديني �أن ُيفلت منه»(� )209أكرث ن�سبية ،وباملقابل تعمل على بيان عدم جدوى
تطبيق مفهوم العقل وحتديداته على القر�آن ،بل �إنه «مل يعد ممكن ًا �إ�سقاط الوعي
العقالين املت�أثر بالفل�سفة الإغريقية عليه كما فعلت القراءات الإ�سالمية طيلة
قرون وقرون»(.)210
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�ضافية( ،)208وهو نف�سه ( )Le merveilleuxعند حممد �أركون ،الذي ترجمه
ها�شم �صالح حني ترجم كتاب �أركون (الفكر الإ�سالمي  -قراءة علمية) بـ
«العجيب املده�ش» .وقد حاول �أركون تعديل املفهوم من خالل تطبيقه على
الن�ص القر�آين بالتحديد� ،ضمن م�رشوع �إعادة قراءة القر�آن عن طريق ا�ستخدام
املعطيات اجلديدة والإ�شكاليات احلديثة لعلم اللغة من جهة ،وعن طريق
ا�ستخدام منهجية البحث التاريخي املنفتح على كافة العلوم الأخرى من جهة
�أخرى ،ورام من خالله �إخراج م�صطلح العجيب من التناول التعميمي الذي
�ساد لدى علماء الفولكلور �إىل درجة ال�صياغة الإ�شكالية القائمة على تزويد
هذا امل�صطلح بحموالت معرفية جديدة جتعل من العجيب ما «ال ميكن للوعي

عالمــات

284

العجيب والعجائبي :حفر في جتاعيد املصطلح
وعلى الرغم من �أن �أركون يف م�سعاه هذا كان يريد �إ�ضافة �شيء ما بتطبيق
م�صطلح العجيب بالذات على الن�ص القر�آين هروب ًا من م�صطلح املعجزة؛ هذا

امل�صطلح الكال�سيكي القدمي الذي بات ل�صيق ًا بالكتب املنزلة والأنبياء والر�سل

ور�سائلهم� ،إال �أنه مل يخرج قيد �أمنلة عن مدلول املعجزة بدليل قوله يف بيان

طبيعة العجيب املده�ش ( )Le merveilleuxوالوظيفة التي ي�ؤديها «�إن طبيعة
الب تتغري بح�سب ما �إذا كان املتلقي رج ً
العجيب املده�ش �أو ال�ساحر اخل َّ
ال

م�ؤمن ًا �أو غري م�ؤمن»( ،)211م�ضيف ًا �أن رجل الإميان ينظر �إىل العجيب املده�ش
على �أنه «لي�س �إال جتلي ًا للعقل العلوي املتعايل الذي ال ميكن �سربه (� )...إن له �إذاً
وظيفة معرفية ق�صوى وكربى ال ُيحاط بها»(.)212

ف�أركون مل يقم �إال ب�إزاحة م�صطلح قدمي (معجزة) وتعوي�ضه مب�صطلح
جديد منتع�ش يف ظل ال�ساحة النقدية (العجيب) ،وهو بفعلته هذه مل يوفق ِّ
كل
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التوفيق لأن امل�صطلح البديل ظل حمم ً
ال ب�أدران الثقافة املنبثق منها .ولو اختار
�أركون ن�صو�ص ال�سرية النبوية جما ًال للتطبيق لكانت نتائجه �أف�ضل ،ال�سيما و«�أن

�أدبيات ال�سرية قد تعر�ضت للكثري من الت�ضخيم واملبالغات �ضمن خط التبجيل
والتقدي�س»( ،)213وهو ما يجعلها حق ً
ال معرفي ًا خ�صيب ًا ملثل هذه التجربة� .أما

بالن�سبة �إىل حماولته تطبيق ذلك على الن�ص القر�آين ف�إنا نراه منزلق ًا خطرياً ال حتمد
عواقبه ،ولعل تلك املناق�شات( )214احلادة التي متخ�ضت عن طرحه للفكرة يف

امل�ؤمتر العلمي الذي عقدته منظمة الدرا�سات الإ�سالمية بباري�س عام 1974م

ت�ؤكد ذلك ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى فقد فتح الباب على م�رصاعيه �أمام
الباحثني ب�إدخال املعجزة حقل العجيب وهذا �أمر ال ي�ستقيم لأ�سباب نعتقد �أن

الباحث �أعلم من �أي �شخ�ص �آخر بها.

وتبقى املعجزة مبا لها من خ�صو�صية دينية وقد�سية ال ميكن �سربها مبن�أى

عن حقل العجيب بكل تق�سيماته.

اخلامسة عالوي

285

�أ�صناف العجيب(:)215
�أكد تودوروف �أنه «من �أجل �أح�سن ح�رص للعجب املح�ض (Le
 )merveilleux purيتعني �إبعاد عدة �أمناط من احلكي ،حيث يتلقى فوق
الطبيعي فيها تعلي ً
ال معين ًا»( ،)216وهو بهذا احل�رص للعجيب املح�ض يحد
العجيب املعلل وي�ص ِّنفه �إىل �أ�صناف نذكرها فيما يلي:
 - 1العجيب املبالغ فيه �أو العجيب املُغايل:)Le merveilleux hyperbolique( :

«وهو الذي يعتمد الغلو واملبالغة من خالل ت�ضخيم �صور الأ�شياء
و�إعطائها �صوراً �أخرى تتجاوز الذهن الب�رشي فت�صدمه لكونها ت�ستند على

اخلارق الذي ُيرى بالعني»( .)217وقد م َّثل له تودوروف ببع�ض حديث
ال�سندباد عن احليتان والثعابني مبين ًا �أن الأمر ال يعدو �أن يكون طريقة يف
احلكي(.)218

وقد و�صفه تودوروف حمدداً موقعه بقوله« :وقريب ًا من النمط الأول من
العجيب يكون العجيب الدخيل� .أين ترى �أحداث ًا فوق طبيعية دون تقدميها
كما هي .فاملتلقي املفرت�ض لهذه احلكايات من املفرو�ض �أنه ال يعرف املناطق
التي جتري فيها الأحداث ،ولذلك فهو ال ميلك من الأ�سباب ما يجعله ي�ضعها
مو�ضع �شك»( .)219وقد كان التمثيل لهذا النوع من العجيب بالرحلة الثانية
لل�سندباد التي و�صف فيها طائر الرخ ب�أبعاده العجائبية.

 - 3العجيب الأداتي:)Le merveilleux Instrumental(:
ويعني به الآالت ال�صغرية والإجنازات التقنية غري القابلة للتحقق يف
الع�رص املو�صوف� ،إال �أنها ممكنة ،ومن �أمثلة هذه الأدوات ب�ساط الريح ،تفاحة
الدوار يف حكاية علي بابا والكهف العجيب ،الفر�س
ت�شفي العليل ،احلجر ّ

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

 - 2العجيب الدخيل:)Le merveilleux Exotique( :
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الطائر يف ق�صة احل�صان امل�سحور ،فكل هذه الأدوات ترتك انطباع ًا بالعجيب

و�إن كانت �أدوات م�سحورة(.)220

 - 4العجيب العلمي ،اخليال العلمي:)Le merveilleux Scientifique La Science-fiction( :
حيث يكون فيه فوق الطبيعي مف�سرَّ اً بطريقة عقالنية ،لكن انطالق ًا من
قوانني ال يعرتف بها العلم املعا�رص( ،)221حيث « ُيخترَ ق �أفق امل�ستقبل متخذاً
العلم و�أدواته كو�سيلة يف الأحداث ،الأمر الذي يجعلها يف هذا الأفق يبدو
مقبولة وممكنة»( .)222فاخليال العلمي هو منط من �أمناط العجيب املعلل التي
�سعى تودوروف �إىل �إبانتها جميع ًا حداً ووظيفة مبا هي تقنية يف احلكي غايتها
خلق الرتدد واحلرية يف نف�س املتلقي للأحداث.
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ف�إذا كانت هذه هي �أمناط العجيب عند تودوروف ،ف�إن هرني بيناك قد
�سماه العجيب ال�رسيايل ،وهو «الذي يتقاطع مع كل �أنواع
�أ�ضاف �صنف ًا �آخر َّ
التعجيب الأخرى ،بحيث �إن فوق الطبيعي يندمج بطريقة متناغمة مع الواقع
ال�ستقبال املتلقي»(.)223
ولنا �أن ن�ضيف نوع ًا جديداً ر�أينا �أن واقع اخلطاب الروائي قد �أفرزه
خمرتق ًا به ما ي�سمى بالثالوث املحرم ،ن�سميه «عجيب الثالوث املحرم» ونعني
به تعلق مبد أ� التعجب بتيمة من تيمات الثالوث املعروف ،مما ي�ستدعي تفريع
عجيب الثالوث �إىل ثالثة �أ�صناف ،مع الت�أكيد �أن هذا الف�صل �إمنا هو على �سبيل
الف�صل املنهجي ال غري .وفيما يلي بيان كل عجيب على حدة:

 - 1العجيب ال�سيا�سي :ونعني به اخرتاق املحرم ال�سيا�سي وجتاوز امل�سكوت
عنه يف �أ�سلوب ال ي�شكل خرق ًا �سافراً بقدر ما ي�صور لنا عجائبية الواقع
الذي نحياه� ،أجل يف �أ�سلوب يتو�سل فوق الطبيعي «كغطاء لتجاوز الرقابة
وال�ضوابط االجتماعية والتخل�ص من املمنوعات واملحرمات املفرو�ضة
ذاتي ًا»(.)224

اخلامسة عالوي

287

 - 2العجيب الديني :ونعني به تلك الآثار الأدبية التي تعمد �إىل توظيف بع�ض
الق�ص�ص الديني ب�شخ�صياته ذات اخل�صو�صية ،مع الرتكيز على جانب
اخلوارق والأعاجيب التي �صقلت جتربة هذه ال�شخ�صيات الدينية عملي ًا
�أو على �سبيل الرواية مما �أدى �إىل بروز عدد ال يح�صى من احلكايات
الن�سج حول هذه ال�شخ�صيات.
العجيبة املحكمة ْ

 - 3االعجيب اجلن�سي :ن�شري �إىل �أننا ا�ستعرنا هذا امل�صطلح من الهادي غابري،
الذي ّ
وظفه يف درا�سته املو�سومة (العجائبي يف رواية «وراء ال�رساب...
قلي ً
ال» لإبراهيم الدرغوثي)(٭) ،و�إمنا نعني به العالقات اجلن�سية املحرمة
واملمنوعة ،التي ت�ؤدي يف النهاية �إىل كارثة لدى الطرفني املتوا�صلني ومن
�صوره اللواط� ،سفاح القربى ،ال�سحاق ،التوا�صل مع املر�أة املتزوجة،
زواج الكافر بامل�سلمة (التي جاءت �أحداث رواية «وراء ال�رساب ...قلي ً
ال
لتك�شف عنه� ...إلخ.

كان ذلكم حديثنا عن امل�ستوى الأول من املخاطر التي يتعر�ض لها
العجائبي ،وهو م�ستوى يتعلق بحكم القارئ املفرت�ض على الأحداث املعرو�ضة
ُقبل على ما
التي �إما �أن تُف�سرّ تف�سرياً عقالني ًا فنمر من العجائبي �إىل الغريب� ،أو ت َ
هي عليه وحينئذ نكون قد مررنا �إىل العجيب.
�أما فيما يخ�ص امل�ستوى الثاين الذي ينه�ض على ت�أويل الن�ص ،ف�إن
العجائبي ح�سب ت�صور تودوروف يرتب�ص به خطر �آخر �أكرث ج�سارة من
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واحلق �أن هذا النوع من العجيب قد كان وا�ضح ًا وجلي ًا يف حكايات
حمال بغداد �إىل حكاية
�ألف ليلة وليلة بدءاً من احلكاية الإطار �إىل حكاية ّ
الأخت و�أخيها املم�سوخني �إىل �صنمني� ...إلخ .و�إمنا ُيلج أ� �إىل توظيف هذا
النوع من اجلن�س الال�رشعي وغري امل�ألوف لإثارة القارئ وا�ستفزازه ،ولزيادة
�شعوره بالتناق�ض الذي يولِّد فيه ال�شعور بالرتدد املف�ضي �إىل العجائبي.
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الأول� ،إنه خطر اجلن�سني املجاورين :ال�شعر والأليغورة مبا هما جن�سان يقتاتان
من املجاز واال�ستعارة والرمز .وفيما يلي تف�صيل ذلك:

ال�شعري والأليغوري:
�أ  -الت�أويل ال�شعري:
�إن ا�شرتاط تودوروف لطريقة خا�صة يف قراءة الأثر العجائبي؛ تقوم
على �إق�صاء ال�شعري والأليغوري مل يكن اعتباطي ًا ،و�إمنا �إميان ًا منه ب�أن «القراءة
ال�شعرية ِّ
ت�شكل حجر عرثة بالن�سبة �إىل العجائبي ،ف�إذا رف�ضنا ونحن نقر أ� ن�ص ًا ما
كل متثيل ور�أينا �إىل كل جملة بو�صفها تن�سيق ًا داللي ًا خال�ص ًا ،ف�إن العجائبي لن
يجد �سبي ً
ال �إىل الظهور؛ ذلك �أنه يقت�ضي ،كما نتذكر ،رد فعل على الوقائع كما
هي حا�صلة يف العامل املعرو�ض .ولهذا ال�سبب ال ي�ستطيع العجائبي �أن يدوم �إال
يف التخييل ،فال�شعر ال ميكن �أن يكون عجائبي ًا (و�إن كانت هناك �أنطولوجيا للـ
«�شعر العجائبي»� .)225()...إذاً فتودوروف جعل من �رشوط حتقق العجائبي

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

االبتعاد عن الت�أويل ال�شعري و«التزام القراءة احلرفية التي ي�ستجيب لها التمثيل
والتخييل واملرجعية يف اخلطاب العجائبي»( ،)226م�ؤكداً «�أن ال�صور ال�شعرية

لي�ست وا�صفة ،وب�أنها يجب �أن تكون مقروءة يف حم�ض م�ستوى ال�سل�سلة

النحوية التي ت�ؤلفها يف حرفيتها ،ولي�س حتى يف م�ستوى مرجعيتها»()227؛
لأنها (ال�صورة ال�شعرية) لي�ست �سوى «تن�سيق من الكلمات ال من الأ�شياء ومن
العبث ،بل ومن ال�رضر ترجمة هذا التن�سيق بعبارات حوا�سية»(.)228

وملا كانت مكونات الن�ص ال�شعري عند تودوروف غري متعدية ون�صية
فح�سب ،ف�إن ال�شعر عنده ال ميكن �أن يكون عجائبي ًا لأنه يرف�ض التمثيل ،ب�سبب
غياب مرجعية تنتظم الوقائع كم هي حا�صلة يف العامل املتخيل على حد تعبري
ال�صديق بوعالم( ،)229الذي ينقل ر�أي ًا خمالف ًا لهذا مو�ضح ًا �أن ال�شعري «يجمع

بني الكلمات والداللة على الأ�شياء بال�صور والرتاكيب الرمزية»( .)230ومل
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تقف تعليقات ال�صديق بوعالم عند هذا احلد بل ذهب �إىل القول �إن تدوروف
«انتهى �إىل حب�س العجائبي يف �رشوط ال تخرج عن املبد�أ الت�أويلي �سواء بالن�سبة
للقارئ �أو ال�شخ�صية»(� ،)231إذا كان الواقع يفر�ض «ح�ضوراً ل�شيء ن�سميه اجلو
العجائبي ،واملو�ضوعة العجائبية واللغة العجائبية ...وغريها ،وكلها م�ستويات
لتجلي العجائبي ال تقت�ضي �رضورة �إثارة الرتدد ،و�إن كانت تتطلب الت�أويل
مادام الأدب بطبيعته ً
معطى للت�أويل على الدوام»( ،)232هذا الت�أويل الذي
مينحه احلياة الأطول .و�إن كان ال يتم ذلك �إال مب�صارعة جادة مليتافيزيقا اللغة
اليومية ،و�أي�ض ًا مادام الأدب �أفق ًا للتقابل ال�ضدي املطلق بني احلقيقة واخليال.

ب  -الأليغورة(:)233

فاملرموزة التمثيلية (الأليغورة) تفرت�ض ح�سب ت�صور تودوروف �أو ًال
«وجود معنيني على الأقل لنف�س الكلمات ،فيقال لنا تارة �إن املعنى الأول
البد �أن يختفي ،ويقال لنا تارة �أخرى �إن املعنيني كليهما البد �أن يوجدا مع ًا.
ثاني ًا :يكون هذا املعنى املزدوج حمدداً بكيفية �رصيحة ،فهو غري متعلق بالت�أويل
(االعتباطي �أو غري االعتباطي) لقارئ ما»( ،)235فـ «�إذا كان ما نقر�أه ي�صف
واقعة فوق طبيعية ،وكان يتعني مع ذلك فهم الكلمات ال باملعنى احلريف
ولكن مبعنى �آخر ال يحيل �إىل �أي �شيء فوق طبيعي ،ف�إنه مل يعد يوجد ثمة
مكان للعجائبي ،وبالتايل فهناك وجود لت�شكيلة من الأجنا�س الأدبية الفرعية
بني العجائبي (الذي ينتمي �إىل هذا النمط من الن�صو�ص التي تُقر أ� باملعنى
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وتعني بب�ساطة كما يقول فلت�رش(٭) «�أن تقول �شيئ ًا وتعني به �شيئ ًا
�آخر»( ،)234وهذا يعني �أنها متثيل جمازي لأحداث حتمل يف ثناياها معنى يغلب
�أن يكون �أخالقي ًا �أو ديني ًا �أو غري املعنى الظاهر ،وقد ُم ِّثل لها بق�ص�ص �شارل
بريو ،و(مملكة اجلان) ل�سبن�رس ،و(الكوميديا الإلهية) لدانتي ،وكذا (ر�سالة
الغفران) لأبي العالء املعري� ...إلخ .دون �أن نن�سى الق�ص�ص التي جاءت على
�أل�سنة احليوان (كليلة ودمنة).
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احلريف) ،وبني الأليغورة اخلال�صة التي ال حتتفظ �إال باملعنى الثاين ،الأليغوري؛
�إنها ت�شكيلة �سوف تنبني تبع ًا لعاملني اثنني :الطابع ال�رصيح للإ�شارة ،واختفاء

املعنى الأويل»(.)236

عد تودوروف اخلرافة وحكايات اجلن التي عادة ما تت�ضمن عنا�رص
وقد َّ
فوق طبيعية وتقرتب من اخلرافات من الأليغورة اخلال�صة؛ لأن املعنى الأول
للكلمات فيها ينزع �إىل االحماء كلي ًا( .)237وقد يظهر املعنى الأليغوري يف غري

هذه الآثار ومن �أمثلة ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص ق�صة (الرجل ذو املخ
الذهبي)(٭) لألفون�س دوديه «[ »Alphonse daudet» [1840-1897التي
تروي ق�صة رجل فقري ميتلك خم ًا ذهبي ًا ،غالب ًا ما يكون الو�سيلة الوحيدة التي
تدر عليه الأموال وعلى �أقاربه .هذه الق�صة التي كان املعنى الأليغوري حا�رضاً
فيها وبكثافة منذ البداية؛ �أي منذ �أن �رصح البطل بذكائه يف عبارته�« :أمتتع
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بذكاء ُيده�ش النا�س ،ومل يكن �أحد يعرف �رسي غري والدي و�أنا»( ،)238فهو
بهذا الت�رصيح �أخرج الق�صة من العجائبي و�أدخلها يف حقل الأليغورات .ومثل
هذه الت�رصيحات كثري يف الأدب الفرن�سي ،ووجودها يعد ال�رضبة القا�ضية
للعجائبي ،ولأجل هذا ُع ّدت الأليغورة (املرموزة التمثيلية) خطراً من الأخطار
التي تهدد حياة العجائبي ،التي ال ت�ستمر �إال املدة التي ي�ستغرقها الرتدد :تردد
القارئ وال�شخ�صية اللذين يجب �أن يب ّتا ما يريانه �إن كان جزءاً من الواقع �أم
ال؟ ح�سب الطرح التودورويف .ووجهة نظرنا �أن هذا الرتدد ما كان ليكون
له داللة لوال متيز العجائبي بخا�صية مهمة كان قد �أ�شار �إليها الكاتب والروائي

الرو�سي فالدميري �سولوفيف( »V. soloviov« )239يف مقدمته لرواية «م�صا�ص
الدماء» لـ (تولو�ستوي) [� »Lio Tolstoy« ]1910-1828إذ يقول« :رليك
اخلا�صية املميزة للعجيب(٭) احلقيقي �إنه ال يظهر �أبداً يف �شكل �سافر ،ف�أحداثه
يجب �أال تُرغم �أحداً على االعتقاد باملعنى ال�صويف لأحداث احلياة ،و�إمنا يجب
على الأقل �أن توحي به ،لتف�سري ب�سيط للظواهر ،لكنه يف نف�س الوقت يحرم
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هذا التف�سري كلي ًا من احتمالية باطنية� .إن كل التفا�صيل اخلا�صة يجب �أن يكون

لها طابع يومي ،غري �أنها ،يف جمموعها ،يجب �أن ت�شري �إىل �سببية»( .)240وقد
ع ّلق توما�شف�سكي على هذه العبارة بعد �إيرادها بقوله�« :إننا لو نزعنا من هذه
العبارة الطالء املثايل لفل�سفة �سولوفيوف ،لواجدون فيها �صياغة جد م�ضبوطة
لتقنية احلكي العجيب من وجهة نظر قواعد التحفيز الواقعي»( ،)241مبين ًا «�أن
احلوافز املعتادة التي تتيح �إمكانية ت�أويل مزدوج هي احللم والهذيان ،ووهم
الر�ؤية وحوافز �أخرى»(.)242

ومن املهم الت�أكيد على �أن املحكي العجائبي يف و�سط متطور ومبوجب
متطلبات التحفيز الواقعي ميكن فهمه ك�أحداث واقعية ،وك�أحداث عجيبة
عد رواية «م�صا�ص الدماء» مث ً
ال جيداً للبناء
على حد تعبري توما�شف�سكي الذي ّ
العجائبي.

( )1ابن فار�س� ،أبو احل�سن �أحمد بن زكريا :معجم مقايي�س اللغة ،حت :عبدال�سالم حممد هارون ،م
 ،4دار اجليل ،بريوت ،ط 1991 ،1م� ،ص ..243
( )2ابن فار�س� ،أبو احل�سن �أحمد بن زكريا :جممل اللغة ،حت :زهري عبداملح�سن �سلطان ،م (،)4-3
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1986 ،2م� ،ص ( 651باب العني والثاء) .راجع �أي�ض ًا :الرازي،
حممد بن �أبي بكر بن عبدالقادر :خمتار ال�صحاح ،حت :حممود فاطر ،مكتبة لبنان ،نا�رشون،
بريوت1995 ،م� ،ص ( 171مادة عجب).
( )3الفراهيدي ،اخلليل بن �أحمد :كتاب العني ،حت :مهدي املخزومي و�إبراهيم ال�سامرائي ،ج ،1
من�شورات م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،ط 1998 ،1م� ،ص .235
(٭) � -أورد هذا التفريق بني ال�صيغتني الكفوي (يف الكليات) الحق ًا دون �أية �إحالة على الفيومي،
راجع :الكفوي� ،أبو البقاء :الكليات  -معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية ،حت :عدنان
دروي�ش وحممد امل�رصي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،ط 1993 ،2م� ،ص .151
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( )4الفيومي� ،أحمد بن حممد بن علي :امل�صباح املنري ،طبعة جديدة حمققة وم�شكولة اعتنى بها
الأ�ستاذ يو�سف ال�شيخ حممد ،املطبعة الع�رصية� ،صيدا ،بريوت2004 ،م� ،ص ( 204مادة
عجب).
( )5املرجع نف�سه� ،ص .204
( )6ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين بن مكرم :ل�سان العرب ،م  ،4دار �صادر ،بريوت ،ط ،1
1998م� ،ص ( 260عجب).
(� )7سورة �ص ،الآية .5
( )8ال�سيوطي ،جالل الدين واملحلي ،جالل الدين :تف�سري اجلاللني ،دار ابن كثري ،بريوت ،ط ،7
1993م� ،ص .453
(٭٭) �أزد �شنوءة من �أ�شهر بطون قبيلة الأزد ،وهي من �أ�شهر قبائل كهالن ،التي هي �إحدى قبائل
يعرب.
( )9القرطبي ،عبداهلل حممد بن �أحمد الأن�صاري :اجلامع لأحكام القر�آن ،ج  ،15حت� :أحمد
عبدالعليم الربدوين ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،لبنان1995 ،م� ،ص .150-149

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

عالمــات

( )10الزبيدي ،حممد مرت�ضى احل�سيني :تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،حت :عبدالكرمي الغرباوي،
مرا� :إبراهيم ال�سامراين وعبدال�ستار �أحمد فراج ،ج  ،3مطبعة حكومة الكويت� ،ص 321
(عجب).
( )11الزخم�رشي ،حممود بن عمر :الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه
الت�أويل ،ج  ،3مطبعة م�صطفى حممد �صاحب املكتبة التجارية ،م�رص ،ط 1354 ،1هـ� ،ص
.317
( )12املرجع نف�سه ،ج � ،3ص .298
(� )13سورة ال�صافات ،الآية .12
( )14راجع - :الكليات معجم امل�صطلحات والفروق اللغوية� ،ص ( 655عجب).
 تف�سري الك�شاف ،ج � ،3ص .298( )15عبدالباقي ،حممد ف�ؤاد :املعجم املفهر�س لألفاظ القر�آن الكرمي ،دار الفكر ،بريوت ،ط ،4
1997م� ،ص .267-266
وب�سام ،حممد :املعجم املفهر�س ملعاين القر�آن العظيم� ،إ�رشاف حممد عدنان �سامل،
( )16الزين ،ر�شدي ّ
املجلد الثاين (�ص  -ي) ،دار الفكر ،دم�شق� ،سوريا ،دار الفكر املعا�رص ،بريوت ،لبنان ،ط ،2
1417هـ� ،ص .781-780
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( )17تف�سري الك�شاف ،ج � ،4ص .145
( )18يذكر �أبو هالل الع�سكري �أن الأمر العجب الظاهر املك�شوف ،ذلك �أن �أ�صل الكلمة الظهور
ومنه قيل للعالمة الأمارة لظهورها ،الأمرة والإمارة ظاهر احلال ،ويف القر�آن (لقد جئت �شيئ ًا
�إمراً) الكهف� .71 /أما الأد فهو العجب املنكر ،وهو يعني العجب الذي خرج عما يف العادة
من �أماله ،والعجب ا�ستعظام ال�شيء خلفاء �سببه ،قال تعاىل( :لقد جئتم �شيئ ًا �إ ّدا) مرمي،89 /
والإمر والأد يدالن على الأمر الفظيع املنكر الذي ي�ستوجب التعجب .راجع :الفروق يف
اللغة :حتقيق جلنة �إحياء الرتاث العربي يف دار الآفاق اجلديدة ،من�شورات دار الآفاق اجلديدة،
بريوت ،ط 1991 ،7م� ،ص ..252
(� )19صدقة� ،إبراهيم :بنية العجائبي يف رواية  -كوالي�س القدا�سة ل�سفيان زدادقة ،حما�رضات امللتقى
الدويل ال�ساد�س (عبداحلميد بن هدوقة) للرواية مديرية الثقافة لوالية برج بوعريريج2003 ،م،
�ص .87
( )20راجع - :ل�سان العرب ،م � ،4ص .259
 تاج العرو�س ،م � ،3ص .322( )21ل�سان العرب ،م � ،4ص .260
( )22ابن �سيده ،علي بن �إ�سماعيل :املحكم واملحيط الأعظم يف اللغة ،ت :حممد ال�سقا  -ح�سن
ن�صار ،معهد املخطوطات ،جامعة الدول العربية ،ط 1985 ،1م� ،ص .205

( )24الراغب الأ�صفهاين� ،أبو القا�سم احل�سني بن حممد :املفردات يف غريب القر�آن� ،ضبط ومراجعة
حممد خليل عيتاين ،دار املعرفة ،بريوت ،ط 1985 ،1م� ،ص ( 325عجب).
( )25قال الزبيدي« :ونقل �شيخنا من حوا�شي القامو�س القدمية حا�صل ما ذكره �أهل اللغة يف هذا
املعنى� :أن التعجب حرية تعر�ض للإن�سان عند �سبب جهل ال�شيء ،ولي�س هو �سبب ًا يف ذاته ،بل
هو حالة بح�سب الإ�ضافة �إىل من يعرف ال�سبب ومن ال يعرفه )...( ،قاله الراغب» .راجع:
ج � ،3ص .319
( )26عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات� ،ص .10
( )27ل�سان العرب ،م � ،4ص .260
( )28اجلرجاين ،علي بن حممد بن علي :التعريفات ،ت� :إبراهيم الأنباري ،دار الكتاب العربي،
بريوت ،ط 1405 ،1هـ� ،ص .190
( )29الكعبي� ،ضياء :ال�رسد العربي القدمي  -الأن�ساق الثقافية و�إ�شكالية الت�أويل ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش ،بريوت ،ط 2005 ،1م� ،ص .35
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( )23القزويني ،زكريا بن حممد بن حممود :عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ،دار ال�رشق
العربي ،د.ت� ،ص .13
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( )30املفردات يف غريب القر�آن� ،ص ( 325عجب)
( )31املرجع نف�سه� ،ص .325

( )32جربان ،م�سعود :الرائد  -معجم لغوي ع�رصي ،ج  ،2دار العلم للماليني ،ط 1981 ،4م،
�ص .1008
( )33املرجع نف�سه ،ج � ،2ص ..1005

( )34تف�سري الك�شاف ،ج � ،4ص .145

( )35املحكم واملحيط الأعظم يف اللغة ،ج � ،1ص .205

( )36حيث ورد فيه�« :إذا ح�صل اخلارق بعد التحدي �أو الظاهرة املق�صودة ،و�صار فوق العرف
�أو الطقو�سية الأ�سطورية ال�سائدة ،وتخطى �آفاق املقارنة بينه وبني الأعراف ال�سائدة اعترب
كرامة �أو ع�صمة �أو عجيبة» .وتعني العجيبة هنا املعجزة .راجع :خليل� ،أحمد خليل :معجم
امل�صطلحات الأ�سطورية (عربي  -فرن�سي � -إجنليزي) ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط ،1
1996م� ،ص �ص ( 62-61مادة خارق).
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(� )37إذا ُعرفت فيه العجيبة ب�أنها «حادثة حتدث بقوة �إلهية تخرق جمرى الطبيعة وتثبت �إر�سالية من
كان �سبب احلادثة �أو من جرى على يديه وهي فوق الطبيعة امل�ألوفة ولكنها لي�ست �ضدها.
وهي حتدث بتوقيت نظم الطبيعة ،ولكنها ال تلغي ذلك النظم ويق�صد بها �إظهار النظام الذي
هو �أعلى من الطبيعة الذي يخ�ضع له نظام الطبيعة نف�سه .وملا كان اهلل هو القوة الوحيدة فوق
الطبيعة املت�سلطة فهو الوحيد القادر على �صنع العجائب به و بالذي ُينيط بهم ذلك ()...
وقد ا�ستعمل العهد اجلديد ثالثة �أو�صاف للعجائب� :آية وعجيبة وقوة قوات» .راجع :ت�أليف
جلنة من الأ�ساتذة ذوي االخت�صا�ص ومن الالهوتيني :قامو�س الكتاب املقد�س ،هيئة التحرير:
بطر�س عبدامللك  -جون �ألك�ساندر طم�س � -إبراهيم مطر� ،صدر عن دار مكتبة العائلة،
القاهرة ،طبع مبطبعة احلرية ،بريوت ،ط � ،2000 ،13ص .601
( )38ا�ستعمل الزخم�رشي لفظة عجيبة مبعنى املعجزة يف معر�ض تف�سريه للآية «واتخذ �سبيله يف البحر
عجب ًا» (الكهف .)63 /راجع :ج � ،2ص .396
( )39الزخم�رشي ،حممود بن عمر :الفائق يف غريب احلديث ،حت :علي بن حممد البجاوي  -حممد �أبو
الف�ضل �إبراهيم ،دار املعرفة ،لبنان ،ط  ،2د.ت ،ج � ،1ص .362

خرق).
( )40راجع - :ل�سان العرب ،ج � ،2ص ( 264مادة َ
 -الكليات� ،ص .433

 كتاب العني ،ج � ،4ص �ص .149-150� -أ�سا�س البالغة� ،ص .108

 جممع اللغ العربية :معجم الو�سيط� ،إخراج� :إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،ج  ،1املكتبــةالإ�سالمية للطباعة والن�رش والتوزيع ،ا�ستانبول ،تركيا ،د.ت� ،ص .229

( )41كتاب العني ،ج � ،4ص �ص .149-150
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( )42علو�ش� ،سعيد :معجم امل�صطلحات الأدبية املعا�رصة ،من�شورات املكتبة اجلامعية ،الدار البي�ضاء،
1984م� ،ص .84
( )43يعقوب� ،إميل و�آخرون :قامو�س امل�صطلحات اللغوية والأدبية ،دار العلم للماليني ،ط ،1
1987م� ،ص .191
( )44خليل �أحمد خليل :معجم امل�صطلحات الأ�سطورية (عربي  -فرن�سي � -إجنليزي) ،دار الفكر
اللبناين ،بريوت ،ط 1996 ،1م� ،ص .61
( )45الكليات  -معجم امل�صطلحات والفروق اللغوية� ،ص .433
( )46امل�سعودي ،حمادي :العجيب يف الن�صو�ص الدينية ،جملة العرب والفكر العاملي ،مركز الإمناء
العربي ،لبنان ،العدد  ،13-14ربيع1991 ،م� ،ص .90
(� )47أركون ،حممد :الفكر الإ�سالمي  -قراءة علمية ،تر :ها�شم �صالح ،مركز الإمناء القومي،
بريوت /املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،ط 1996 ،2م� ،ص .223
( )48املرجع نف�سه� ،ص .223
( )49املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )50املرجع نف�سه� ،ص .187
( )51املرجع نف�سه� ،ص .187-188

ولعل تعلق هذه التق�سيمات جميعها بعامل الالهوت هو ما جعل لوي�س غارديه وجيماريه
وغريهما يقفون �ضد م�ساواة اخلارق واملعجزة بالعجيب ملا لكل م�صطلح يف ثقافة وعرف
م�ستعمليه من خ�صو�صية.
(� )52أركون ،حممد :م �س� ،ص .210

عالمات  ،ج  ، 74مج  ، 19شعبان 1432هـ  -يوليه 2011

(٭) نود يف هذا املقام �أن ن�شري �إىل �أنواع اخلارق كما يقدمها املعجم الالهوتي الكاثوليكي الكبري
لفالكان ،ماجننو و�آمان �إذ بعد تعر�ضه للتعريف العام للخارق وهو «ما ال يتعدى الطبيعة» يقدم
تق�سيم ًا ملختلف �أ�شكال ما فوق الطبيعة حا�رصاً �إياها يف - 1 :فوق طبيعي جوهري (�أو غري
خملوق� ،أو مطلق) وهذا ال يقال �إال على اهلل - 2 .وفوق طبيعي عر�ضي (�أو خملوق �أو ن�سبي
�أو باملقارنة ،وي�سمى �أي�ض ًا « »préternaturelوهو ما ال يكون فوق طبيعي �إال بالن�سبة �إىل
طبيعة معينة حمددة .وهذا النوع يت�ضمن كل �أ�شكال اخلارق للطبيعة  - 3وقد يكون خارق ًا
ب�سيط ًا للطبيعة ما هو متعلق باجلوهر (الرحمة ،الف�ضائل الفطرية ،ح�صيلة القد�سيات) �أو ما
نبوات ،...فاخلارق للطبيعة مبعناه احلقيقي ح�سب املعجم
يتعلق بالعلل الفاعلة (معجزاتّ ،
الالهوتي هو ما يتعدى كل طبيعة خملوقة �أو قابلة للخلق .راجع :الالند :مو�سوعة الالند
الفل�سفية ،تعريب خليل �أحمد خليل� ،إ�رشاف �أحمد عويدات ،م  ،3من�شورات عويدات،
بريوت ،باري�س ،ط 2001 ،2م� ،ص �ص .1394-1393
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( )53معجم امل�صطلحات الأ�سطورية� ،ص .61
( )54ابن �صالح ،ر�ضا :مدخل �إىل الأدب العجائبي  -الغريب واملده�ش ،جملة احلياة الثقافية ،العدد
 ،156ال�سنة  ،29جوان 2004م� ،ص �ص .52-45
(� )55أركون ،حممد :الفكر الإ�سالمي  -قراءة علمية� ،ص ( 210الهام�ش .)1
( )56املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )57ل�سان العرب ،م � ،4ص .423
( )58املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
(59) Nouveau Larousse Encyclopédique, Librairie Larousse-Bordas,
Paris, 1998, Tome 1, p. 604.
(60) Ibid, tome 1, p. 604.
(61) Ibid, tome 1, p 604.
(� )62ألبري ي�س :تاريخ الرواية احلديثة ،تر :جورج �سامل ،من�شورات عويدات ،بريوت ،لبنان ،ط ،1
1997م� ،ص .426
(63) Valérie tritter: Le fantastique, Ellipses Edition, 2001, p. 3.
(64) Ibid., p. 20.
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( )65تاريخ الرواية احلديثة� ،ص .423
( )66وهبة ،جمدي :معجم م�صطلحات الأدب (�إنكليزي  -فرن�سي  -عربي) ،مكتبة لبنان ،بريوت،
1974م� ،ص .158
( )67املناعي ،الطاهر ،العجيب والعجاب  -احلد والوظيفة ال�رسدية ،جملة امل�سار ،احتاد الكتاب
التون�سيني ،تون�س ،العدد  ،34-35فيغري 1998م� ،ص .136
( )68ل�سان العرب ،ج � ،5ص .16-18
(� )69أ�سا�س البالغة� ،ص ( 322غ ر ب).
( )70معجم العني ،ج � ،4ص ( 411غرب).
( )71امل�صباح املنري� ،ص ( 230غرب).
( )72الرائد  -معجم لغوي ع�رصي ،ج � ،2ص .1076
(� )73أ�سا�س البالغة� ،ص ( 322غ ر ب).
( )74القزويني ،اخلطيب :الإي�ضاح يف علوم البالغة� ،رشح وتعليق وتنقيح :حممد عبداملنعم خفاجي،
م  ،1ج  ،1دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ط 1993 ،3م� ،ص .24-23
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( )75مطلوب� ،أحمد :معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها ،مكتبة لبنان نا�رشون ،بريوت ،لبنان،
ط 2000 ،2م� ،ص .537
امل�شوق �إىل علوم القر�آن وعلم البيان ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
( )76اجلوزية ،ابن قيم :الفوائد
ّ
لبنان ،ط 1998 ،2م� ،ص .258
( )77اجلاحظ� ،أبو عثمان عمرو بن بحر :البيان والتبيني ،ج  ،1حت :عبدال�سالم حممد هارون ،مكتبة
اخلاجني ،م�رص  -مكتبة املثنى  -بغداد ،ج 1961 ،2م� ،ص .89
( )78املرجع نف�سه ،نف�سها.
( )79املفردات يف غريب القر�آن� ،ص .361
( )80يعقوب� ،إميل و�آخرون :قامو�س امل�صطلحات اللغوية والأدبية ،دار العلم للماليني ،بريوت،
لبنان ،ط 1987 ،1م� ،ص .286
( )81قامو�س الكتاب املقد�س� ،ص .656
( )82راجع :البعبلكي ،روحي :املورد (قامو�س عربي � -إجنليزي) ،دار العلم للماليني ،بريوت،
لبنان ،ط 1994 ،6م� ،ص .752
( )83املنجد يف اللغة والإعالم ،دار امل�رشق ،بريوت ،لبنان ،ط 1987 ،29م� ،ص .547
( )84الرائد  -معجم لغوي ع�رصي ،ج � ،2ص .1076
( )86ا�سكندر ،جنيب :معجم املعاين للمرتادف واملتوارد والنقي�ض من �أ�سماء و�أفعال و�أدوات وتعابري،
مطبعة الزمان ،بغداد ،ط  ،1د.ت� ،ص � ،243ص .261
(٭) ذهب حمادي امل�سعودي يف مقاله املو�سوم بـ «العجيب يف الن�صو�ص الدينية» �إىل �أن القزويني
�رضب �أمثلة حول العجب هي على �أهمية ق�صوى بالن�سبة للحقل الداليل الذي تنه�ض عليه
الدرا�سة ،وراح يدلل ب�أمثلة كان القزويني قد �رضبها لإبانة حد الغريب ولي�س ل�رشح العجيب،
(راجع �ص  90من املقال) ،وهذا خط�أ منهجي وقع فيه الباحث كلفه بناء مقاله على فكرة
وهمية مفادها معجزات الأنبياء هي من جتليات العجيب يف الن�ص الديني ،ولو تريث قلي ً
ال
لأدرك �أن معجزات الأنبياء عند القزويني هي من الغريب .راجع :عجائب املخلوقات
وغرائب املوجودات� ،ص .18-17
( )87العجيب يف الن�صو�ص الدينية� ،ص .90
( )88التعريفات� ،ص .85
( )89البيان والتبيني ج � ،1ص .89-90
( )90احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة� ،ص .66
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( )85عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات� ،ص .15
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، دار اجليل، عبدال�سالم حممد هارون: حت،3  م، احليوان: �أبو عثمان عمرو بن بحر،) اجلاحظ91(
.312  �ص،م1992 ،بريوت
.134  �ص، احلد والوظيفة ال�رسدية- ) العجيب والعجاب92(
.60  �ص،م1997 ،3  ط، لبنان، بريوت، دار الطليعة، الأدب والغرابة: عبدالفتاح،) كيليطو93(
(94) Larousse, Le petit Larousse IIIustré, Librairie Larousse, paris,
2007, p. 683.
- Nouveau Larousse encyclopédique
- Nouveau Larousse Encyclopédique, Librairie Larousse-Bordas,
Paris, 1998, T 2, p. 1000.
- Larousse, Le petit Larousse en couleurs, Librairie Larousse, paris,
1986, p. 577.
(95) Jerwan, Sabek: El kanze, Dictionaire (Français - arabe), maison
Sabek S.A.R.L., 1997, p. 617.

16-15  �أعمال ملتقى، العجائبية يف رواية «ليلة القدر» للطاهر بن جلون: عبدامللك،) مرتا�ض96(
.110  �ص،1  ج،م1992  نوفمرب،3  دفرت رقم، جامعة وهران،م1989 مايو
(97) Jacueline picoch: Le robert - Dictionnaire étymologique du
français, Dictionnaires le robert, paris, 1994, p 232 (fanfome).
، م�صطفى حجازي: تر، معجم م�صطلحات التحليل النف�سي: بونتالي�س. ب. ج،) جان البالن�ش98(
.573  �ص،م1987 ،2  ط، بريوت،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رش والتوزيع
(99) Jean-Luc Steinmetz: La littérature fantastiue, collection enc clopédique, p. u. f., 1990, p. 2-4.
(100) Valérie tritter: Le fantastique, p. 3.
(101) Ibid, p. 3.
(102) Ibid, p. 3.
(103) Ibid, p. 4.
(104) petit Larousse en couleurs,p. 376.
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- Yossef m. Reda: Al Kamel - Alkabib plus, Dictionnaire de français
classique et contemporain, Librairie du Liban Publishers, Be routh, 1997, p. 773.
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( )105قامو�س امل�صطلحات اللغوية والأدبية� ،ص .196
( )106حوار مع الناقد والروائي عبدامللك مرتا�ض ،جملة عمان ،ت�رشين �أول 2004م ،العدد ،112
�ص .14
( )107ابن عقيل ،بهاء الدين عبداهلل� :رشح ابن عقيل ،ت :حنا الفاخوري ،ج  ،2دار اجليل،
بريوت� ،ص .489
 الزخم�رشي� ،أبو القا�سم جاراهلل حممود بن عمر :املف�صل يف �صنعة الإعراب ،ت� :إميل بديعيعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 1999 ،1م� ،ص .260
(٭) �أ�صدر املجمع اللغوي قراراً يف الن�سبة �إىل جمع التك�سري وهذا ن�صه« :املذهب الب�رصي يف
الن�سبة �إىل جمع التك�سري �أن ُيرد �إىل واحده ،ثم ين�سب �إىل هذا الواحد ،ويرى املجمع �أن ين�سب
�إىل لفظ اجلمع عند احلاجة ك�إرادة التمييز �أو نحو ذلك» .انظر :وايف ،عبدالواحد :فقه اللغة،
دار النه�ضة ،م�رص للطباعة والن�رش ،القاهرة ،ط  ،8د.ت� ،ص .302
( )108امل�صطلحات الأدبية احلديثة� ،ص ( 21معجم).
( )109جودة ن�رص ،عاطف :اخليال مفهوماته ووظائفه ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،م�رص،
1984م� ،ص .61
( )110املرجع نف�سه� ،ص .62
( )111معجم م�صطلحات الأدب� ،ص .166

( )113معجم م�صطلحات الأدب� ،ص .166
يقولون غريهم ما مل يقولون ،وذلك �ضمن ر�سائل
(٭) ي�ؤ�سفنا جداً �أن نرى بع�ض ًا من باحثينا ّ
�أكادميية جمازة! ،فهذا الباحث عبداملجيد بدراوي  -يف بحثه املو�سوم بـ «العجائبية يف �ألف
ليلة وليلة  -حكايات ال�سندباد البحري منوذج ًا» يقول معرف ًا العجيب عند جميل �صليبا« :يف
حني يعرفه (العجيب) جميل �صليبا يف املعجم الفل�سفي بقوله« :العجيب fantastique
يطلق اليوم على كل تخيل وهمي متحرر من قيود العقل �أو على كل فاعلية ذهنية خا�صة
[كذا] لتالعب الأفكار� ،أو على كل رغبة طارئة ال ت�ستند �إىل �سبب معقول)» (راجع� :ص .)3
واحلق �أن هذا التعريف �إما �أورده �صاحب املعجم الفل�سفي يف معر�ض حديثه عن الفنطا�سيا.
وملا كان هذا الأمر قد تكرر من الباحث يف بحثه مرات عديدات ر�أينا عدم ال�سكوت عليه� .إذ
عرف العجيب ويذكر
يذهب الباحث �أي�ض ًا يف ال�صفحة نف�سها من بحثه �إىل �أن حممد �أركون ّ
تعريف ًا هو يف احلقيقة للقزويني .والطريف يف الأمر كله �أن التعريف الذي نقله الباحث ظان ًا
�أنه ملحمد �أركون كان املرتجم قد و�ضعه بني مزوجتني ليكتب يف �صفحة الهوام�ش واملراجع
عبارة «نعتذر للقارئ ب�سبب عدم �إثبات الن�ص بلغته الأ�صلية» ،م�شرياً �إىل كتاب القزويني
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(� )112صليبا ،جميل :املعجم الفل�سفي ،ج  ،2دار الكتاب اللبناين /مكتبة املدر�سة ،بريوت ،ط ،1
1983م� ،ص .168
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عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات( .راجع :الفكر الإ�سالمي  -قراءة علمية� ،ص ،189
�ص  .)108راجع :بدراوي :بدراوي ،عبداملجيد :العجائبية يف �ألف ليلة وليلة  -حكايات
ال�سندباد البحري منوذج ًا ،خمطوط �أطروحة ماج�ستري ،جامعة باجي خمتار  -عنابة ،اجلزائر،
.2002-2001
( )114املعجم الفل�سفي ،ج � ،2ص .168
( )115معجم امل�صطلحات الأدبية املعا�رصة� ،ص .97
( )116املرجع نف�سه� ،ص .97
( )117بدوي� ،أحمد زكي :معجم م�صطلحات الدرا�سات الإن�سانية والفنون اجلميلة والت�شكيلية،
دار الكتاب امل�رصي /دار الكتاب اللبناين ،القاهرة ،بريوت ،ط 1991 ،1م� ،ص .135
( )118املعجم الفل�سفي ،ج � ،1ص .262
( )119الرقيق ،عبدالوهاب  -بن �صالح ،هند� :أدبية الرحلة يف ر�سالة الغفران ،دار حممد علي
احلامي ،اجلمهورية التون�سية ،ط 1999 ،1م� ،ص .75
( )120املعجم الفل�سفي ،ج � ،1ص .262
( )121ال�سابق ،جروان :الكنز  -قامو�س (فرن�سي  -عربي) ،دار ال�سابق للن�رش ،ط 1997 ،2م،
�ص .252
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 يو�سف حممد ،ر�ضا :الكامل الكبري زائد (فرن�سي  -عربي) مكتبة لبنان نا�رشون ،بريوت،ط 1997 ،2م� ،ص .462
( )122حليفي� ،شعيب� :شعرية الرواية الفانتا�ستيكية ،املجل�س الأعلى للثقافة ،الرباط1997 ،م،
�ص .33
( )123املرجع نف�سه� ،ص .33
( )124العجائبية يف رواية ليلة القدر� ،ص .108
(� )125شعرية الرواية الفانتا�ستيكية� ،ص .48
( )126احليوان ،ج � ،1ص .75
( )127املرجع نف�سه ،ج � ،3ص .312
( )128راجع مبحث الغيب من هذه الدرا�سة.
( )129اجلوزو ،م�صطفى :نظريات ال�شعر عند العرب  -نظريات ت�أ�سي�سية ومفاهيم وم�صطلحات،
ج  ،2دار الطليعة ،بريوت ،ط 2002 ،1م� ،ص .252
( )130جودة ن�رص ،عاطف :اخليال مفهوماته ووظائفه ،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة،
1984م� ،ص .149
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( )131اجلوزو ،م�صطفى :نظريات ال�شعر عند العرب ،ج � ،2ص .143
( )132اخليال مفهوماته ووظائفه� ،ص .150
( )133اجلرجاين ،عبدالقاهر� :أ�رسار البالغة ،حت :حممد الفا�ضلي ،املكتبة الع�رصية� ،صيدا  -بريوت،
ط 2001 ،3م� ،ص .226
( )134املرجع نف�سه� ،ص .266
( )135املرجع نف�سه� ،ص .99
( )136اجلوزو ،م�صطفى :م�س� ،ص .253-254
( )137اجلرجاين ،عبدالقاهر :م�.س� ،ص .99
( )138املرجع نف�سه� ،ص .99
( )139القرطاجني� ،أبو احل�سن حازم :منهاج البلغاء و�رساج الأدباء ،دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت،
لبنان ،ط 1981 ،2م� ،ص .90
( )140املرجع نف�سه� ،ص .72
( )141املرجع نف�سه� ،ص .70
( )142زكي �أبو حميدة ،حممد �صالح :درا�سات يف النقد الأدبي احلديث ،من�شورات جامعة الأزهر،
غزة2006 ،م� ،ص .36-37
( )144القرطاجني� ،أبو احل�سن ،م�.س� ،ص .91
( )145اجلوزو ،م�صطفى ،م�.س ،ج � ،2ص .257
(146) Pierre-Georges Castex: Anthologie du vonte fantastiue français,
Librairie José corti, Paris, 2004, p. 5-6.
(147) Ibid., p. 6.
(148) Ibid., p. 6.
(149) Jean-Luc Steinmetz: La Littérature Fantastique, p. 9.
( )150تزفيتان ،تودوروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي ،تر :ال�صديق بوعالم ،دار الكالم ،الرباط،
ط 1994 ،1م� ،ص .198
( )151املرجع نف�سه� ،ص .200
( )152املرجع نف�سه� ،ص .198
(153) Pierre-Georges Castex: 147 - Ibid., p. 203.
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( )154حليفي� ،شعيب� :شعرية الرواية الفانتا�ستيكية ،املجل�س الأعلى للثقافة ،املغرب1997 ،م،
�ص .25
( )155املرجع نف�سه� ،ص .25
( )156حمداوي ،جميل :الرواية العربية الفانتا�ستيكية :جملة �أدب وفن ،جملة ثقافية �إلكرتونية متاحة
على ال�شبكة www.adabfan.com
(157) valérie tritter: Le fantastique, p. 22.
(٭) العنوان الأ�صلي لهذا الكتاب هو�Les structures anthropologique de l« :ص
.»imaginaire
( )158حمداوي ،جميل :الرواية العربية الفانتا�ستيكية ،متاح على ال�شبكة.
( )159حليفي� ،شعيب� :شعرية الرواية الفانتا�ستيكية� ،ص .26
( )160املرجع نف�سه� ،ص .25
(� )161أركون ،حممد :الفكر الإ�سالمي  -قراءة علمية� ،ص .187
( )162تودوروف ،تزفيتان :مدخل �إىل الأدب العجائبي� ،ص .80
( )163حمداوي ،جميل :الرواية العربية الفانتا�ستيكية ،متاح على ال�شبكة.
( )164املرجع نف�سه.
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( )165برادة ،حممد :مقدمة كتاب (مدخل �إىل الأدب العجائبي) ،تر :ال�صديق بوعالم� ،ص .4
( )166حمداوي ،جميل :الرواية العربية الفانتا�ستيكية ،متاح على ال�شبكة.
( )167حليفي� ،شعيب� :شعرية الرواية الفانتا�ستيكية� ،ص .21-22
( )168تودوروف ،تزفيتان :مدخل �إىل الأدب العجائبي ،تر :ال�صديق بوعالم ،دار الكالم ،الرباط،
ط 1993 ،1م� ،ص .189
( )169املرجع نف�سه� ،ص .195
(٭) وبالعبارة الأجنبية «�le fantastique (...) en dure que le temps dصun hés i
�tationس.p 46 .
ما هو مالحظ �أن ُجل امل�شتغلني على كتاب تودوروف«  «Introduction a la lin t
 »térature fantastiqueترجموا لفظة « Hésitationبالرتدد ،هذه الرتجمات التي
نرى �أنها جاءت لتعطي احلياة «الرتدد» على ح�ساب مدلول �آخر كان �أكرث �أهمية هو مدلول
احلرية ،الذي كان التعويل عليه كثرياً يف تراثنا العربي وال�سيما عند احلديث عن التحديدات
اللغوية واال�صطالحية للعجيب وما جاورها على ما ّبيناه �سلف ًا .فهل كان ذلك الإبعاد عفوي ًا �أو
متعمداً؟ و�إن كنا نذهب �إىل القول بعدم معرفة ه�ؤالء املرتجمني مبا ورد يف الرتاث العربي.
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( )170تزفيتان تودوروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي� ،ص .65
( )171املرجع نف�سه� ،ص .195
( )172تزفيتان ،تودوروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي� ،ص .67
( )173املناعي ،الطاهر :العجيب والعجاب  -احلد والوظيفة ال�رسدية� ،ص .147
(174) Valérie, Tritter: Le fantastique, p. 21.
( )175تزفيتان ،تودوروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي� ،ص .21
( )176املرجع نف�سه� ،ص .209
( )177املرجع نف�سه� ،ص .21
( )178املرجع نف�سه� ،ص .54
( )179املرجع نف�سه� ،ص .57
( )180املرجع نف�سه� ،ص .65
( )181املرجع نف�سه� ،ص .65
( )182نف�سها.
( )183املرجع نف�سه� ،ص .67
( )184املرجع نف�سه� ،ص .50
( )186املرجع نف�سه� ،ص .50
( )187املرجع نف�سه� ،ص .195
( )188املرجع نف�سه� ،ص .54
( )189املرجع نف�سه� ،ص .54
(٭) املراد ب�أدب اخلرافة عند كري�ستني بروك روز هو الأدب العجائبي.
( )190عناين ،حممد :معجم امل�صطلحات الأدبية احلديثة ،مكتبة لبنان نا�رشون ،بريوت ،ال�رشكة
امل�رصية العاملية للن�رش ،لوجنمان ،ط 1996 ،1م� ،ص ( 28-29معجم).
( )191تزفيتان ،تودوروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي� ،ص .68
( )192زيتوين ،لطيف :معجم م�صطلحات نقد الرواية� ،ص .88
( )193تزفيتان ،تودوروف :م�.س� ،ص .70
( )194املرجع نف�سه� ،ص .70
( )195املرجع نف�سه� ،ص .72
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( )196املرجع نف�سه� ،ص .68
( )197حمداوي ،جميل :الرواية العربية الفنتا�ستيكية ،متاح على ال�شبكة (جملة �أدب فن).
( )198املرجع نف�سه.
( )199املناعي ،الطاهر :العجيب والعجاب  -احلد والوظيفة ال�رسدية� ،ص .134-135
( )200تزفيتان ،تودوروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي� ،ص .207
( )201املرجع نف�سه� ،ص .76
( )202املرجع نف�سه� ،ص .75
( )203زيتوين ،لطيف :معجم م�صطلحات نقد الرواية� ،ص .87
( )204كيليطو ،عبدالفتاح :الأدب والغرابة� ،ص .36
( )205بنعبدالعايل ،نعيمة :الأدب والفانتا�ستيك ،مقال متاح على ال�شبكة [،]2005/2/28
.www,arabicstory.net
( )206تزفيتان ،تودوروف :م�.س� ،ص .201
( )207املرجع نف�سه� ،ص .200
( )208املرجع نف�سه� ،ص � ،76ص .80
(� )209أركون ،حممد :الفكر الإ�سالمي  -قراءة علمية� ،ص .211
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( )210املرجع نف�سه� ،ص .212
( )211املرجع نف�سه� ،ص .190
( )212املرجع نف�سه� ،ص .191
( )213املرجع نف�سه� ،ص .210
( )214راجع بع�ض ًا من هذه املناق�شات �ضمن كتابه الفكر الإ�سالمي� ،ص �ص .210-241
(� )215إمنا نق�صد بالعجيب امل�صنف هنا العجيب املعلل ال العجيب املح�ض «Le merveilleux
 »purالذي ترجمه جا�سم املو�سوي بـ «العجيب الإعجازي» مق�سم ًا �إياه �إىل ثالثة �أق�سام هي:
املغرق بالغلو (ويقابله عندنا العجيب املبالغ فيه) ،واملجلوب الدخيل (ويقابله عندنا العجيب
الدخيل) والذرائعي «الو�سيلي» (ويقابله عندنا العجيب الأداتي» .زاعم ًا �أن هذا التق�سيم
م�أخوذ من كتاب تودوروف و�إنا لن�س�أل الباحث �أين ذهب ال�صنف الرابع ،م�ؤكدين �أن هذه
الأ�صناف هي للعجيب املعلل ال الإعجازي كما يذكر جا�سم املو�سوي .راجع كتابه� :ألف ليلة
وليلة يف نظرية الأدب الإنكليزي ،من�شورات مركز الإمناء القومي ،بريوت ،ط 1986 ،2م،
�ص .215

اخلامسة عالوي

305

(216) Todorov, Tzvetan: Introduction a la littérature fantastique,
Edition du seuil, 1970, p. 60.
( )217حليفي� ،شعيب� :شعرية الرواية الفانتا�ستيكية� ،ص .54
( )218تزفيتان ،تودروف :م�.س� ،ص .77
(219) Todorov, Tzvetan: Introduction a la littérature fantastique, p. 60.
( )220تزفيتان ،تودروف :م�.س� ،ص .79
( )221املرجع نف�سه� ،ص .79
( )222حليفي� ،شعيب� :شعرية الرواية الفانتا�ستيكية� ،ص .54
( )223املرجع نف�سه� ،ص ( 54الهام�ش .)1
( )224املو�سوي ،حم�سن جا�سم� :ألف ليلة وليلة يف نظرية الأدب الإنكليزي� ،ص .216

(٭) غابري ،الهادي :العجائبي يف رواية «وراء ال�رساب ...قلي ً
ال» لإبراهيم الدرغوثي ،جملة احلياة
الثقافية ،تون�س ،ال�سنة  ،30العدد  ،166جوان 2005م� ،ص .13
( )225تزفيتان ،تودروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي.85 ،

( )226بوعالم ،ال�صديق :مقدمة �إىل الأدب العجائبي� ،ص .21-20
( )227تزفيتان ،تودروف :مدخل �إىل الأدب العجائبي.85 ،
( )229بوعالم ،ال�صديق :مقدمة �إىل الأدب العجائبي� ،ص .21
( )230املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
( )231نف�سها.
( )232نف�سها.
( )233يرتجم م�صطلح « »Allégorieيف الكتابات العربية بـ :املرموزة (لدى �سعيد علو�ش)،
والتورية (لدى جوزيف مي�شال �رشمي) ،واال�ستعارة (لدى مبارك مبارك) ،احلكاية املجازية
(لدى حميي الدين �صبحي) ،والق�صة الرمزية (لدى �سعد البازعي وميجان الرويلي) ،والأمثولة
الرمزية (لدى �صالح ف�ضل)� ...،إلخ .راجع :وغلي�سي ،يو�سف� :إ�شكالية امل�صطلح يف اخلطاب
النقدي العربي اجلديد� ،أطروحة دكتوراه دولة خمطوطة ،جامعة وهران� ،2004-2005 ،ص
.404-405
(٭) له كتاب بعنوان (الإليغوري) ،وهو مبثابة املو�سوعة احلقيقية للإليغورة.
( )234وهبة ،جمدي :معجم م�صطلحات الأدب� ،ص .10
( )235تزفيتان ،تودروف :م�.س� ،ص .89-88
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( )236املرجع نف�سه� ،ص .89
( )237املرجع نف�سه� ،ص .89
) Pierre-Georges Castex: Anthologie du vonte fantastiue français,٭(
�or).ص�homme a la cervelle dصpp. 235-245 (L
(238) Ibid., 238.
عبدا الطريق �أمام تودوروف للو�صول �إىل
( )239ن�ؤكد يف هذا املقام �أن �سولوفيوف هو �أحد الذين ّ
ي�رصح يف تعريفه للعجائبي
عرف بها الأدب العجائبي ،وهذا لأن �سولوفيوف ِّ
مقولة الرتدد التي َّ
ب�إمكانية تقدمي تف�سريين للحادثة فوق الطبيعية ،ثم ُيختار بينهما .وهي اللبنة الأ�سا�سية يف بناء
�رصح الأدب العجائبي عند تودوروف.
(٭) املراد بالعجيب هنا كما �سن�شري �إىل ذلك فيما بعد « ،»Le fantastiqueوهو ما ترجمه به
�إبراهيم اخلطيب حني ترجم مقال نظرية الأغرا�ض.
( )240توما�شف�سكي :نظرية الأغرا�ض �ضمن كتاب نظرية املنهج ال�شكلي ،تر� :إبراهيم اخلطيب،
م�ؤ�س�سة الأبحاث العربية /ال�رشكة املغربية للنا�رشين املتحدين ،بريوت ،الرباط ،ط 1982 ،1م،
�ص .200-199
( )241املرجع نف�سه� ،ص .200
( )242املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي
• وكالة التوزيع االردنية (ارامك�س ميديا) • ال�شركة التون�سية لل�صحافة (�سوترب�س)
�صندوق بريد 3371
 3نهج املغرب
رمز بريد 11181
�ص.ب 719
عمان -اململكة الأردنية الها�شمية
تون�س  - 1000اجلمهورية التون�سية
تلفون+962-6-5358855:
تلفون+216-71-322499 :
• م�ؤ�س�سة الأهرام للتوزيع
� 14شارع اجلالء
القاهرة -جمهورية م�صر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة

�صندوق بريد 2007

دبي -دولة الأمارات العربية املتحدة
تلفون 4( +971-4-2665394:خطوط)

• �شركة الظالل للن�شر والتوزيع
بغداد  -اجلمهورية العراقية
تلفون+964-7901-332734 :
+964-7702-141164

• م�ؤ�س�سة العروبة التجارية املحرتمني
�ص .ب � 52شارع حارثة بن �سهل
الدوحة – دولة قطر
تلفون+974-4424721 :
+974-5531665

• م�ؤ�س�سة الأيام /مكتبات الأيام
�صندوق بريد 3262
املنامة -مملكة البحرين
تلفون+973-17-617733 :

• ال�شركة ال�شريفية للتوزيع وال�صحف (�سو�شرب�س)
ملتقى زتقة رحال بن �أحمد وزنقة �سان �سات�س
�صندوق بريد 13683
الدار البي�ضاء  20300-املغرب
تلفون2125-22-400233 :

• دار القلم للن�شر والتوزيع والإعالن
�صندوق بريد 1107
�صنعاء -اجلمهورية اليمنية
تلفاك�س+967-1-469415 :

• ال�شركة ال�سورية لتوزيع املطبوعات
برامكة -جتاه ثانوية التجارة
دم�شق – اجلمهورية العربية ال�سورية
تلفون+963-11-2128664 :

+973-17-617770

+967-1-469586

• ال�شركة املتحدة لتوزيع ال�صحف
�صندوق بريد  6588حوىل
رمز بريد 32040
دولة الكويت
تلفون+965-22456198 :
+965-22412820

• يف اململكة العربية ال�سعودية
 كنوز املعرفة  -جدة �شارع ال�ستني مكتبة املتنبي  -الدمام مكتبة دار الزمان -املدينة املنورة مكتبة ال�شرق -املدينة املنورة املكتبة الرتاثية -الريا�ض -ومكتبات �أخرى

