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أبعادىالخطابىالدونيىالتداولوةىفيى
ضوءىآلواتهىاللدانوةىوأددهى
المعرفوة ى
أ،ىحمروطىجلولىدلوم ى
جامعةىأحمدىبنىبلةى( )1ى
وهران
اإلالخو7
ًفترى الخُاب الضًني جىاحض مخساَبين
مغؾل ومخلم،هما ؤن ْغوف بهخاج الخُاب الضًني
جيسجم بىحه ٖام باإلاٗاعف اللبلُت ،هإعيُت نلبت
باٖخباعها ٖملُت فىغٍت،طاث خغهت جفاٖلُت وكُُت .
والخُاب الضًني ٌؿعى بلى ببغاػ الهفاث
اليامىت وعاء اللغت،هىٓام لخبلُغ ما وعاء الخُاب مً
ملانض.
والخُاب الضًني ٖىض الغغب وؿُج
جدكابً زُىَه،بِىما الخُاب الضًني ٖىض الٗغب
هى7ؤلاباهت وؤلافهاح وهى الكإن وألامغ،واللهض مً
وعائهما.
ًدب٘ طلً الٗىانغ اإلاكيلت للٗملُت
الخُابُت الخإوٍلُت ،اهُالكا مً الٗلىم الخضًشت
والتي لها مىهجُاث خضًشت ؤًًا،في جفىًُ قفغاث
الخُاب الضًني بلغاءة الىو لخدلُم اإلاؿعى.
اليلماث اإلافخاخُت7
زُاب صًني – مٗاعف كبلُت – آلُاث – جضاولُت –
بيُت الخُاب – هامل جإوٍلي – مجاٌ لؿاوي –
ٖلىم الخُاب.

* ؤبٗاص الخُاب الضًني الخضاولُت ،في يىء
آلُاجه اللؿاهُت ،وؤؾؿه اإلاٗغفُت7
جخُلب جضاولُت الخُاب الضًني
ّ
مُٗىت
جىاحض مخساَبين ،يمً ويُٗت
ّ
ًخًمنها هظا الخُاب وفم آلُاث
بسهاثو
ّ
بهخاج اإلاٗنى اللؿاهُت لخخدلم ألاصلت اللغىٍت،
ّ
ُ
والؿام٘ حؼثين مً هظه
بدُث ٌٗخبر اإلاخلفٔ
ّ
الىيُٗت الخلفُٓت في الخُاب الضًني،
ّ
وجخدضص
العجباٍ هظا الخُاب بملام اهجاػه،
ّ
مؿافخه اللفُٓت ببيُت لؿاهُت ومخخالُت مً

اهؼٍاح بالغي ،وْاهغة ؾُمُاثُت جبرػ الٗالكت
بين الٗالماث ومؿخٗمليها ،باٖخباع فًاء
ّ
ّ
اللغاءة اإلاخهل بالخُاب الضًني ،والظي
ّ
ًخدىٌ لُهبذ مُضاها فؿُدا للخإوٍل .
 فةلى ؤي مضي ًمىً عنض هظه ؤلاخاالثالخضاولُت في ٖملُت الخىانل ؟
 وهُف ّجدىىٕ البيُاث اللؿاهُت والبالغُت
والؿُمُاثُت في الخُاب الضًني ؟
 وما هى ؤزغ الؿُاق في جدضًض جضاولُتالخُاب الضًني ؟
ّ
 وهُف وؿدكف نضي بؾتراجُجُت الخإزير فياإلاساَب ؟
ًّ
ًجخاػ الخُاب الضًني ؤًا وان هىٖه
كىاة في طهً اإلاساَب ،بل كىىاث ومغاخل
جإملُت وازخماعٍت جدبلىع بكيل ؤو بأزغ ،كبل
ؤن جدكيل في مدُتها الجىُيُت .
بط ٌٗخبر مكغوٖا في خض طاجه باٖخباع
ؤن ول مكغوٕ ًفترى فُه ؤن ًسغج مً
الخهىع الظهني بلى جهمُم الجاهب الٗملي
الخُبُلي.
والىٓغ في الغالب ٖىض ؤهل هظا
الفً مً الخُاب الضًني،ؤنهم ًىٓغون بلى
مدخىي الٗمل،ومًمىهه ،زم ًٖ قيله
الخُابي ،وؤؾـ ملىماجه مً باب الخبؿُِ.
الخُاب الضًني
ؤزظ الخُاب الضًني خًىة واؾٗت
ّ
......فماصة زُب اؾتهلىذ ما
في لؿان الٗغب
ٌٗاصٌ ؤعب٘ نفداث حعج مٗٓمها بالكىاهض
اللغآهُت وألاخاصًث الىبىٍت ،وغيرها مً قٗغ
وؤكىاٌ .
وفي اللغآن الىغٍم وخضه جىغعث لفٓت
الخُاب الضًني ٖضة مغاث .
وهُفما وان الخىاوٌ فةن ماصة زُب7
حٗني ألامغ الظي جل٘ فُه اإلاساَبت  ،وهى
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بمشابت عؾالت جدمل في َُاتها زُابا،
والخُاب ًىُىي ٖلى مكغوٕ طا ؤهمُت ،ؤو
هى ألامغ والكإن ،والؿبب الظي وك٘ مً ؤحله
الخُاب ،هىظا وعص في مٗٓم اإلاٗاحم.
اقخلذ لفٓت الخُابت مً الخُب
ؤي 7ألامغ الجلل "ألن الخُابت جلىي ّببان
الخُىب بين اللباثل وهي هىٕ مً الىثر الفني
ًغاص به بكىإ الؿام٘ بما ًغٍضه الخُُب،
وهي فً بكىإ الؿامٗين والخإزير فيهم بكغٍ
ً
ؤن ًىىن الىالم مُابلا إلالخط ى الخاٌ ،ؤي
مىافلا للؼمان واإلايان والبِئت الاحخماُٖت
1
ومؿخىي الٗللُت للجماهير".
ّ
للض خث ؤلاؾالم ٖلى َلب الٗلم
ُّ
وحٗهض الٗلىم الضزُلت ،فىلل الىشير مً ٖلم
الغغب ،فهاهى اللغآن ًضٖى بلى الٗلم في غير
آًت7وكل عب ػصوي ٖلماَ ه
،111والغاسخىن في الٗلم ..آٌ ٖمغان
آلاًت ، 4كل هل ٌؿخىي الظًً ٌٗلمىن
2
والظًً ال ٌٗلمىن...الؼمغ آلاًت .6
والغاسخىن في الٗلم هم الٗلماء ،وكىاة الٗلم
هي الخُاب و كاٌ حٗالى7ما
زُبىمااللهو 32
ؤي ما ألامغ وما الكإن ،وكاٌ حٗالى
هظلً7فما زُبىم ؤيها اإلاغؾلىن الظاعٍاث
آلاًت  21ؤي ما الكإن الُٗٓم الظي جغٍضون
،فىك٘ طلً الاجهاٌ بىالم لغىي ًدمل
زُابا
ولٗل ما ًىضح ؤهثر غمىى هظا
الخٗغٍف "،حٗضص هظه اإلاؿالً الىٓغٍت التي
ًجىػ ؤن ًدخمله ول منها ٖلى الغغم ،مً
3
الخباٖض اإلاىيىٕ بُنها".
وبظلً فالخُاب الضًني ،مً ؤهم صالالجه
مٗنى الخٗامل ،وهى ما جفغٕ ًٖ اإلاٗامالث

الخساَبُت التي ًغجىؼ ٖليها  ،وال ًىىن
الخساَب طا فاٖلُت بال بطا وحض نضي.
و الخضًث الكغٍف وغيره مً ؤكىاٌ
الٗلماء ،بما خفل به مً صٖىة بلى الٗلم
ّ
ٌكض ًٖض الخُاب
،وبحالٌ اإلاخٗلمين
الضًني باٖخباعه مغهؼ الشلل ،واليلُت الخلفُت
للىو ،بين الضاللت والخإوٍل ،وبين الخضاولُت
واإلاؿاعاث الجؼثُت ؤو ما ٌؿمى بالضاللت
الٗللُت في ملابل الضاللت الىيُٗت .
ول هظه ألابٗاص جضٌ في حىهغها
ٖلى مٗنى الخٗامل ،وبكامت ٖالكاث حٗاملُت
جفاٖلُت ،وهى مًمىن الخُاب الضًني ًخسظ
فُه الىالم مدىعا هاما ،وخيزا باعػا ًىىن
فُه اللفٔ بمشابت الىجغ مً اللىؽ بل جبرػ
ولها مجخمٗت ٖلى هُفُت الخٗامل والخىانل
بين حاهبين ؤو َبُٗخين جخفاوث مغاجبهما
،باٖخباع ؤلاوؿان هى زلُفت هللا في ؤعيه
ًمص ي في مىاهبها ،وِٖكه جدذ عٖاًت هللا صون
ٖىف ؤو ٖضاء ،وصون خلض ؤو صؾاجـ،
اٖخماصا مً ؤن الخُاب الضًني له كىاهِىه
الخانت وَبُٗخه الخانت،ال ًُلب نضكت ؤو
الخماؾا مً الىاك٘  ،بل ًلخمـ نضكت مً
الىو الظي ًدىمه .
الىاك٘ ؤن هىان هشيرًً ًجهلىن الخضماث
التي كضمها الٗغب للخًاعة والٗلىم ،بل بن
هاالء مً ٌٗخلض ؤن الٗلل الٗغبي لم ٌؿخُ٘
في حمُ٘ ألاصواع التي مغث ٖلُه ،ؤن ًلضم
للمضهُت زضماث ٖلمُت حلُلت والتي كضمها
الغغب "،وؤهه لم ًىً بين الٗغب مً اؾخُإ
ؤن ًهل ٖلمُا صعحت غالُلى وهُىجً
4
...وغيرهم".
ولغبما وان الؿبب الىاضح بجضاعة لظلً
،هى قضة الخدامل الظي ًىلُه الغغب ٖلى
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الترار الٗغبي ؤيف بلى طلً ما ؤناب
الٗلىم الٗغبُت مً بهماٌ واهضزاع.
بِىما هجض ؤن الٗغب كض ؤولىا الخُاب
الضًني ٖىاًت ال ٌؿتهان بها ،وفي اإلاكخلاث
اللغٍبت مً اللفٔ الخُاب ،الخُبت،
والخُاب ،واإلاساَبت ،الخُب ...وغيرها وهي
ال جظهب في صاللتها هشيرا ًٖ ؾُاق الخاٌ
والكإن اٖخماصا ٖلى اللغت.
"فاإلوؿان واثً لغىي ًفىغ باللغت
،وٍستزٌ وحىصه فيها ،وال ش يء له مٗنى ًمىً
بصعاهه وفهم حىهغه ،زاعج خضوصها ال لؿبب
بال ألن ألاقياٌ الغمؼٍت للضاللت ال جخدلم بال
5
بإقياٌ ألابيُت الغمؼٍت الفاٖلت فيها".
ًخسُل البٌٗ مً كاصة الفىغ
والخغٍت والاهُالق والخىاحغ اإلاضوٍت وغير
اإلاٗغوفت مً ؤصخاب ألاكالم الباعػة ؤنهم
مجضصون في عهىب ؤؾالُب الخُاب الضًني
بغُت جمغٍغه هسُاب ججضًضي مٗانغ.
ولغبما ًىىن اللهض امخُاء ؾلم
الغٍاصة بٗالج الخسلف الخانل ،ؤو بغُت
كهض آزغ.
صون وي٘ آلُاث الخُاب الضًني في الخؿبان
وهي7
 الالتزام الشابذ ٖلى حاصة الخم
والهىاب .
 الغحىٕ بلى ؤنل ومىاب٘ عوافض ٖؼ
ألامت .
 الخجاوب بكيل بًجابي م٘ اللُم
الىاضخت واللغٍبت الٗهض مً اإلاهضع
ألام.
 بٖماٌ الفىغ باؾخسضام الٗلل في
ول ما مً قإهه ببغاػ حىهغ الضًً
الىُٓف.

" فالهجىم ٖلى الخفىير الٗللي
،وعفٌ الخالف والخٗضصًت كضًما
وخضًشا ً،مشل ؤؾاؾا مً ألاؾـ
6
التي ًلىم ٖليها".
وبهظا ًدبين ؤن خلُلت الىالم لِؿذ
هي الضزىٌ في ٖالكت بإلفاّ مُٗىت ،بلضع ما
هي الضزىٌ في ٖالكت م٘ الغير  ،بمٗنى ؤن ما
ًدضص ماهُت الىالم بهما هى الٗالكت
الخساَبُت ولِـ الٗالكت اللفُٓت ،وألصٌ ٖلى
طلً مً ؤن اللفٔ اإلاساَب به ًخدضص
باإلاضلىٌ اإلاىيىٕ له واإلادفىّ في اإلاٗاحم
،وبهما باللهض الظي ًىىن مىه لضي اإلاخيلم
ٖىض الىُم به .
فاللغت باٖخباعها ماصة مٗلىمت ،مىحىصة في
جهىعاجىا وؤكىالىا وزُاباجىا ،ولظلً اهدؿذ
ؤهمُت هبيرة وواهذ مدل اهُالق اإلاضاعؽ
الخُابُت الضًيُت ،وبظلً فهي جسً٘
للؿُاق الىص ي.
ولظلً ْلذ الخُابت بكيل ٖام
،والخُاب الضًني بكإن زام طا جإزير مدىم
،وبسانت ولما واهذ جمجض الخم ،وجضٖى بلى
الفىغ الىير والهغاٍ اللىٍم  ".وٍخضزل
الخلفٔ باٖخباعه بحغاء اللغت بملخط ى فٗل
فغصي في الاؾخٗماٌ ،في مهُلح الخضاولُت
7
همفهىم للمماعؾت والخفاٖل م٘ آلازغ".
اللضم ،مغ
فالخُاب الضًني مىغل في ِ
بمغاخل ٖضًضة بلى غاًت اؾخىاثه ،وونل
فُما ونل بلى ما هى ٖلُه آلان في نىعة جامت
بلضع ما وٗغفها "بن جساَب شخهين ٌٗني
فغى ازخُاعاث مخٗضصة هُغٍلت الىالم
وجغهُب الجمل  ...زم مىكف اإلاخيلم بػاء
مساَبه مً جدظًغ ،تهضًض ،ؤمغ ،ههي  ...وما
8
ًضوع بُنهما مً خضًث".
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ّ
وصًيىا ًدث ٖلى اإلاجاصلت واإلاىاككت
الخؿىت  "،وول ش يء في ؤلاؾالم كابل
ً
ابخضاء مً وحىص هللا حٗالى
للمىاككت الٗللُت
9
بلى ؤبؿِ اإلاؿاثل".
ومىه اؾخمض الخُاب الضًني كىجه واػصهاعه
،وؤياف بلى ؤلفاْه بٌٗ الخٗضًالث في
ألاصلت والبراهين وصخغ الخهم بمسخلف
الدجج،فهي خافلت بفهاخت الٗباعة وطهغ
الخفؿير والخٗلُل لإلفهام والخبُان .
"وازخهاع الضاللت ًدىمه جىجغ مخٗضص ،جىجغ
اللغت في صاللتها الظاجُت مما حٗلها كابلت
لخٗضص الخفؿير ،وهىزغ صاللتها الباَىُت ٖلى
10
الىحىص" .
ومٗنى طلً ؤن الضاٌ ٌكير بلى
مضلىٌ بُٗىه وامل الشباث ،مهما جىغعث ؤي
ٖالمت جضٌ ٖلُه ولىً في اإلاؿخىي الىحىصي
فاإلاكاع بلُه في جسلم حضًض .
وهى ما اٖخمضه البيُىٍىن في جدلُله
للىنىٌ بلى مٗنى الخُاب الضًني بلغت غير
مإلىفت ومغاًغة إلاا ؤلفه عحاٌ الضًً ،وهى ما
انُلح ٖلُه في جفؿير ؾىعة الفاجدت
باللخٓت اللؿاهُت وألاهثروبىلىحُا الخاعٍسُت
وفي هظا اإلالام جخطح لىا ؤلاقيالُت
اإلاُغوخت وهي التي جخٗلم بمٗغفت الخضوص
الفانلت بين وخضاث اللغت ووخضاث ؤلاهجاػ
،ؤًً جخىكف جضازالث اللغت  11.ولغبما هباع
اإلافىغًٍ والىسبت مً الباخشين ،هم الظًً
ٌؿخُُٗىن فً قفغاث بٌٗ اإلافاهُم وهظا
اإلاهُلخاث واؾدشماعها لهالح الخُاب
الضًني ،ومىاحهت بٌٗ الاٖتراياث
والُغوخاث التي جلف خاثال ؤماما الىنىٌ
للمبخػى ،ومً هظا اإلابخػى اللُم الخشلُفُت
التي حؿغبل الخُاب الضًني .

واإلابضؤ ألاؾاؽ في ؤلاؾالم ؤهه ال
بهغاه في الضًً  البلغة ،322وهظا اإلابضؤ
ًىُىي ٖلى ؤعف٘ مٗاوي الدؿامذ والخغٍت
12
الفىغٍت.
فالُغح في الىُْفت وآلالُاث اإلاٗغفُت
للخُاب الضًني ،جسلم ول ألافياع الجضًضة
وألالفاّ ؤلاًجابُت إلاداولت بصعان مشالُت
الخُاب الضًني ،لخإوٍله وفم كغاءة مًِئت ،
بةًداءاث بىاءة جسضم الىو الخُابي" ،وكض
خاوٌ بٌٗ ؤٖضاء ؤلاؾالم اللضح ٖلُه بٗضة
مؿاثل ًبغىن مً وعائها بْهاعه بالخٗهب
واللؿىة في مٗاملت ؤصخاب الضًاهاث ألازغي
13
".
ُوعمي بالخُاب الضًني في مخاهاث وغُاهب
،فإنبذ مؿخٗملىه في جىاكو ،وجهضع اإلاىابغ
الخُابُت مً ًإمغ الىاؽ وٍيس ى هفؿه  ،ومً
ًضاف٘ ًٖ اللُم واإلاشل واإلاباصت وٍضوؽ ٖليها
،مً كهض ؤو غير كهض" .الخُاب وؿُج مً
ألالفاّ ،واليؿُج مٓهغ مً الىٓام الىالمي
الظي ًخسظ له زهاثو لؿاهُت جميزه ًٖ
ؾىاه ،مً ؤحل طلً هجض في بٌٗ ألاَىاع
اإلاىيىٖت ًخىغع هى هفؿه لضي ؤهثر مً
14
مبضٕ".
فسُاب الفغص ؤو الجماٖاث ًدؿم
ؤخُاها بفىغ الفغص ؤو الجماٖت هفؿها،ؤي هى
امخضاصا َبُعي للفىغ اإلاٗخىم وهى في حىهغه
بهضاع للُاكت ومً صون جغقُض ،بؿبب
اإلاىكف ؤلاًضًىلىجي الؿالف الظهغ.
"وجمىً اإلالىت اإلاىُلُت اإلاؿخٗمل،
مً اقخلاق مٗاعف بيافُت مً مٗاعف
15
مخىفغة لضًه بىاؾُت كىاٖض اؾخضالٌ".
لظلً جىىن بٌٗ ألاَغوخاث غير هاضجت وال
مؿاولت جىم ًٖ قبابُت اإلاساَب ًجمٗها
لُيؿم بها بيُت لفُٓت ال جلضم للضًً مفهىما

328

2018

وال عئٍت هاججت ًٖ عوٍت ولغبما جىىن
مؿتهلىت ومكىهت مخجاهلت بٌٗ الجىاهب .
ومً زهاثو الٗامت ؤنهم ُ
ًجبىىن ًٖ
الخفىير اإلاؿخلل ألهه مدخاج بلى اؾخٗضاص
فُغي وبعاصة وحغؤة ،زم ًخٗللىن بما ًضًً به
اإلاجمىٕ ،وهم ًخمؿىىن صاثما بمٓاهغ ألامىع
وٍلُضون ؤهفؿهم باأللفاّ "هما ؤنهم قضًضو
ؤلاحالٌ لألشخام بطا اٖخلضوا في شخو ما
ً
ملضعة ما جبٗىه زُإ ؤم نىابا طلً ألنهم
كلما ٌؿخُُٗىن فهم اإلاباصت وكلما ًفُىىن
16
إلاا ًغٍض الكغٕ".
وال ًياص ًىلط ي العجب ٖىضما ًىىن هظا
الص يء اإلالضم هى ٖالج الخسلف الخلني وهى ما
ًاهض هىنهم مللضًً للغغب في حٗاملهم م٘
الضًً اهُالكا مً "ؤن ول هو هخللفه
17
وهاوله فهى وزُم بالخإوٍل ".
ؤما الخانت 7مً طوي الفُغة الفاثلت فهم
ّ
"ؤقض
ؤهل الخفىيرـ وهم فُما ًخٗلم بالضًً
غىنا ٖلى اإلاٗاوي الغوخُت وؤهثر عغبت في
جإوٍل ألالفاّ التي ال ًىافم ْاهغها ملخط ى
18
اإلاىُم والٗلل".
فالىاحب مىاحهت حٗضص اللغاء وازخالف
قغاثدهم بخُبُم مىهجُت مدىمت ٖلى
الىهىم الضًيُت ؤًا واهذ وخؿب ؤوؾاَها
وبِئاتها الؿُاؾُت والاحخماُٖت والشلافُت ،م٘
جىُْف حمالُاث الخللي ٖىض ول قغٍدت مً
اإلاجخم٘ ختى جخللاها بىىٕ مً اإلاساًل
الفىغٍت الىافظة واإلاكيلت ؤنال في ؤطهانها.
الغؾل ٖامت ال ًسخاعون بال مً ألافغاص
الىاهين ًٖ طوي الٗلىٌ الىيرة والٗؼٍمت
اإلاايُت وألازالق الىغٍمت ومً طوي اإلاياهت في
ؤكىامهم وٖلى هظا كىٌ هللا حٗالى7وبط
حاءتهم آًت كالىا لً هامً ختى هىحي مشلما
19
ؤوحي عؾل هللاألاوٗام .63
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فالٗلماء هم الٗاإلاىن بإؾغاع الخلم
التي ؤوصٖها هللا ٖلى هظه ألاعى ومىيىٕ
هظا الخُاب الضًني هى هفؿه مىيىٕ الٗلم
الُبُعي ،فالٗالم الُبُعي ًبدث ًٖ ألاقُاء
الىىهُت وَباجٗها وزىانها ،والٗالكاث التي
بُنها ،والخُاب الضًني بالخللي ؤو الؿمإ
مكافهت ؤو هخابت ههُت مً صٖاة زلاث في
ٖلمهم وٖملهم.
ًسخلف الخُاب في اللغاث الُبُُٗت
مً خُث حجمه ،فيرص حملت ؤو ؾلؿلت مً
ً
الجمل ؤو هها مخيامال "هما ًسخلف مً خُث
ً
ً
ً
همُه فُىىن
زُابا ؤو
ؾغصًا ؤو
زُابا
ً
حجاحُا ؤو زُابا فىُا ؤو زُابا ٖلمُا بلى غير
20
طلً مً ألاهماٍ الخُابُت اإلاٗغوفت ".
وٖلى هظا الىدى لفذ اللغآن ؤهٓاع
الىاؽ فُما ًخٗلم بٗلُضة ألالىهُت ،ؤما فُما
ًخٗلم بالغؾاالث ٖامت والخُاب الضًني
بىحه الخهىم فلض كامذ ألاصلت ٖلى ؤن
اللغآن مً ٖىض هللا  ...وؤن الضٖىة جىُلم
مىه وحٗىص بلُه.
وبطا وان اهدكاف الضاللت ال ًخم بال مً
زالٌ الخفؿير باإلاٗنى الظي قغخىاه "فةهما
بٗض ٖملُت الخإوٍل هما الضاللت واإلاغؼي ،
ًخىاػٍان م٘ الضاللخين اللغىٍخين إلاهُلح
21
الخإوٍل".
ع وهى الفهم الظي اٖخمضجه هٓغٍت ألافٗاٌ
اللغىٍت بىىن مجمىٕ وْاثف الاجهاٌ ال
جىُىي جدذ مضلىٌ اللغت ؤو اإلاٗلىماث
فدؿب ،بل هي خغهُت ؤو وكاٍ خغوي
مخضازل ومٗلض ًخُلب الخساَب بين مغؾل
ومؿخم٘.
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اللاٖضة بطن في الخىم ؤلاؾالمي هي
الدؿامذ الضًني" ،وكض صعحذ الخىىمت
ؤلاؾالمُت في نضع ؤلاؾالم بهفت زانت ٖلى
اخترام وافت ألاصًان وٖضم الخضزل بين
ؤلاوؿان وٖلُضجه ؤو مىٗه مً اللُام بكٗاثغ
22
صًيُت".
والخُاب الضًني مغالبت اإلاباصت الغوخُت
والضٖىة بلى اؾخلؼام الىسبت بىشير مً الخىاْغ
في يبِ زهاثو الٗالمت الخساَبُت
للىكف ًٖ جغهُب اوكاجي ًىىن فُه مً
ألاصلت ما ًضٖم الاٖخباعاث الؿُاكُت،
"اإلاجضصون الٗهغٍىن ال ًجمٗهم خؼب ؤو
ماؾؿت ؤو هُئت ،لىنهم مجمىٖت مً الىاؽ
ًسخلفىن فُما بُنهم ازخالفا هبيرا  ،فهاالء
منهم الٗلماهُىن ومنهم الؼهاصكت واإلاالخضة
،ومنهم ٖمالء نلُبُين ،هما ؤن منهم
اإلاؿلمين اإلابخضٖين واإلاؿلمين اإلاجضصًً
23
ًضٖىن للخجضًض الٗهغي" .
فخيسجم ْغوف الخُاب الضًني ،وفم الفىغ
اإلادضص باٖخباعه ميلف بىٗمت الٗلل،
وجفًُله ًٖ اإلاسلىكاث"،هظه الخغٍت
الفىغٍت اإلادضصة هي التي ؤهلظث ؤلاوؿان مً
24
مهير الخُىان".
وٍمىً ؤن جدضص جًمُىاث الىاعصة
في اللىٌ ،ؤي ما جم جبلُغه بهفت يمىُت
فىخىنل بلُه مً زالٌ الخإوٍل الخضاولي
الخام بالٗملُاث الاؾخضاللُت" ،وٍىىن
مىُللها الخإوٍل اللؿاوي لللىٌ" 25.مً ؤحل
طلً فىغ اإلاٗانغون في الخفاّ ٖلى ماء
الىحه ألاصبي للخغوج مً صاثغة اللضامى
حملت وجفهُال "والبدث ًٖ ؾبُل ؤٌؿغ
26
وؤقياٌ حضًضة للخٗبير".
فملاعهت الىو الخُابي التراسي
جخُلب ًلٓت وجبهغة إلااهُت جغازُت الىو

وؾُاكاجه التي ؤوحضجه هاهًُ ًٖ الخدىالث
اإلافهىماجُت اإلاظهىعة فُه "والتي اهفهلذ ً
ولُا
ؤو حؼثُا ًٖ مفاهُمىا الخايغة(مفاهُم
الٗهغ)" 27.فىُْفت الخفٔ والخبلُغ مبرع
ً
بحغاء
كىي ٖىضه لِؿترح٘ السج٘ باٖخباعه
جغحُُٗا ،مياهخه بظهاب ٖلت جدغٍمه زانت
وؤن "ٖامل ؤلاًلإ اإلابني ٖلى الاؾترحإ
28
والخىغاع ٌُ ّ
ؿهل الخفٔ" .
ِ
ألن الخٗامل م٘ الىو اللغآوي ٌؿخىحب
كغاءجه في طاجه ومىىهاجه ومنها
كضؾِخه،بهفخه وخُا "وألهه زاعج ًٖ مفهىم
الؼمً م٘ كغاءجه يمً صاثغة الؿُاق في
قلُه الؼمني واإلاياوي الظي وحض مً ؤحله ؤو
29
وحض فُه".
بن جدضًض ألافياع والخىاصر والصخىم
والبضاًاث والنهاًاث كض ًٌُُٗ فىغة واضخت
بلى خض ما ولىىه ال ًٌُُٗ "بإي خاٌ نىعة
30
مخبلىعة لخُاب صًني" .
بال ؤن جمغ ٖبر هلاٍ الخفاٖل
الخإوٍلي ،وهي اإلاىفظ الاؾتراجُجي الظي ًمىدىا
اللضعة ٖلى ٖبىع مؿافاث جإوٍلُت مسخلفت
"ومنها اؾترحإ الؿِىاعٍىهاث الخىانُت التي
جشبذ في ؤطهاهىا بٗض كغاءجىا للخُاب
31
الضًني".
وكض احؿمذ بؿماث فىُت مُٗىت
هفهاخت ألالفاّ وؾهىلت الخٗبير ،والبٗض
ًٖ الخيلف والخٗلل وخؿً الخًمين آلًاث
اللغآن الىغٍم "،والتراوح بين ؤلاًجاػ
وؤلاؾهاب ،فلض جىىن فلغاث مٗضوصة وجىىن
32
ؤهثر مً طلً فخُىٌ الؿاٖاث".
وال ًىخفي الخُاب الضًني بظلً بل
ًخجاوػه بلى اصٖاء يمني وهى ما اعجبِ
بالٗلل اإلاظهبُت.

330

2018

والضاف٘ في طلً اؾخيباٍ صكاثم
الكغٕ في الخُاب الضًني "وجلغٍغ جلً الٗلل
33
ٖلل اإلاظهب وجمهُض ألانىٌ".
والهغإ الخًاعي ش يء الػم
للخًاعاث ،وٍمشل ؾمت حىهغٍت في جىىٍنها
"وعبما ًىىن هى الؿبب الخلُلي وعاء اػصهاع
34
الخًاعاث  ،وجفىق خًاعة ٖلى ألازغي".
واإلاىاك٘ الخُابُت ٖلى مؿخىي الىو
اإلاشبذ ألاهثر ابالغا هي جلً اإلاىاك٘ التي جخجلى
فيها الهىعة ألاصبُت واللغىٍت والتي "جمشل
35
ؤْهغ ألاماهً ٖلى مؿخىي اليؿُج اللغىي".
وكض واهذ لغت الهغإ خاصة في الٗهىع
اللضًمتً ،تراقلها الىاؽ بهغاخت فيل
خًاعة مىخهغة جؼهى باهخهاعها وجىُم زمغة
هجاخها "،وجخدضر بلغت اللىة فتزٖم لىفؿها
ولكٗىبها اإلاياهت الالثلت " 36.وال جخدلم حىصة
الىو الخُابي الضًني بال بطا حكيلذ الهىعة
مً فله الص يء اإلاخهىع واؾدُٗاب ؤبٗاصه
37
وهُئخه الخىىٍيُت.
آلُاث الخُاب الضًني7
 الاهُالق مً ؤعيُت جغازُت نلبت 7حٗغف
ؤكىاٌ الؿلف جُىعا زهبا في الخىُْف
والاحتهاص والخىخُض ،فِؿدشمغ الخُاب ول
الىهىم والؿُاكاث ٖلى ؤؾاؽ ؤنها غير
كابلت للًُٗ وال للجضاٌ ".وكض ؾبم ؤن
ؤقغها بلى ؤن اإلاؿلمين واهىا ٖلى وعي بىحىص
مجاالث لفٗالُت الىهىم ،ومجاالث ازغي
لفاٖلُت الٗلل والخبرة ال فٗالُت الىهىم
فيها  ...وخين ٌؿدىض الخُاب الضًني اإلاٗانغ
بلى هظا الجاهب مً الترار فةهه ًخٗمض ججاهل
38
الجاهب آلازغ مشل اججاه ؤصخاب الُباج٘".
وطلً ما اعجبِ باألؾلىب اؾخضالال
وكام ٖلى حضاٌ ومداوعة ،والبىاء الخساَبي

لهظا اإلالام له صاللخه في الىو" ،فهى مغجبِ
باألؾلىب الاؾخضاللي اإلاٗخمض فيها،واللاثم ٖلى
39
الجضاٌ واإلاىاْغة".
وكض ًٓل البٌٗ في فهم الىهىم
الؿالفت ،وكض ال ًخفًُ بال ٖلب اعجياب
بٌٗ الىىاعر ،مما ال وحىص لها في الضًً ؤو
جغازه ألانُل .فالبض بطا مً نفاء الظهً في
خالت الخفىير الجُض ،وطلً ما وان مؿاعا
للبدث ٖىض الفالؾفت بغُت الاهخضاء بلى عؤي
زابذ.
ًاصي طلً وله بلى الخٗغف ٖلى الىهىم
في مهاصعها اإلاىخىبت ،ومً زم ًمىً لغواص
الخُاب الضًني ؤن ًىىبىا ٖلى صعاؾتها
وجُبُلها.
 ؤوحه الخمازل والاثخالف بين الضًً
والىٓغٍاث الفىغٍت7
الىٓام اللغىي ؤو الىهىم اللغىٍت لها
مجاٌ حؿير فُه ،وم٘ ؤنها زايٗت (ؤي
ههىم الىحي) بلى زبرة البكغ وجفُٗل
فهمها ،ومً الىهىم ما هى مغجبِ اعجباَا
وزُلا بالىحي الظي ال هلاف فُه ،ومغصه بلى
الٗلل والخبرة الفىغٍت .طلً ؤن عفىف
الخُاب الضًني ػازغة بالىؾاثل مً مشل7
اإلاىأٖ ،وؤلاعقاصاث والخُب والبرامج
َ
وخل ِم الظهغ.
والللاءاثِ ،
وال ًىخفي الخُاب الضًني بظلً بل ًىخض
بُغٍلت آلُت بين هظه الىهىم ،وبين كغاءجه
وفهمه لها "وبهظا الخىخُض ال ًلىم الخُاب
الضًني بةلغاء اإلاؿافت اإلاٗغفُت بين الظاث
واإلاىيىٕ ،بل ًخجاوػ طلً بلى اصٖاء يمني
بلضعجه ٖلى ججاوػ ول الكغوٍ ،والٗىاثم
40
الىحىصًت اإلاٗغفُت".
 مبضؤ عص الٓىاهغ7
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جخفم حمُ٘ الضًاهاث بلى بعحإ ٖلت
الىحىص ،بلى مبضؤ واخض ،وهى هللا فالم الىىن
واإلاخهغف فُه .ولظلً فالخُاب الضًني
ولِـ الٗلُضة هى الظي ًلىم بخفؿير ول
الٓىاهغ الُبُُٗت والاحخماُٖت "ًغصها بلى
طلً اإلابضؤ ألاوٌ" 41.والهضف الظي ًيكضه
ٖلم الضاللت هى الىكىف ٖلى اللىاهين ،التي
ّ
جخمم وحغير اإلاٗاوي وجُىعها "واللىاٖض التي
42
حؿير وفلها اللغت".
 بين ٖلم الُلين وٖين الُلينً 7مىً
الاختراػ مً بٌٗ ألالفاّ اإلاخٗضصة للخُاب
الضًني ،والتي جبضو ْاهغٍا وهإنها متراصفاث كض
ًدباصع بلى طهىً ؤنها جدمل مٗنى واخضا ،وهظا
الدؿاهل في ٖملُت الخمُيز ،هى الٗىصة بلى
الىعاء ،فخً٘ الخضوص والخىاحؼ في الخُاب
الضًني ،ولغبما بٌٗ مً اإلاُٗلاث.
بن الخُاب الضًني ال ًخدمل ؤي زالف
حظعي ،وبن احؿ٘ نضعه لبٌٗ الخالفاث
الجؼثُت .بن ْاهغة الجماٖاث ؤلاؾالمُت مشال،
ًصح ؤن ٌؿمذ بمىاككتها ؤو بالىخابت ٖنها بال
للٗلماء ،طلً ؤن "ؤكالما هشيرة حاهلت ؤو
خاكضة ؤو مإحىعة ،زايذ في اإلاىيىٕ بغير
43
ٖلم ،وهخاب مىير".
وكض حٗضصث قاون ألامت ،بخٗضص ول
ٖىانغ الخُاة ،والبكغ ٖلى اؾخٗضاص اصعاوي
بدىىٕ هظه الكاون.
ففي ألامت عحاٌ ،وليل حاهب مً
حىاهب الخُاة عحاله ؤًًا ٖغفىا بىطج آلاعاء
وُٖٓم آلازاع وَىٌ الخبرة واإلاغان وهاالء
الغحاٌ هم "ؤولىا ألامغ مً ألامت ".
وهم الظًً ًجب ٖلى ألامت ؤن
حٗغفهم بأزاعهم وجمىدهم زلتها ،وجيُبهم ٖنها"،
44
في هٓمها وحؿغَٗها والهُمىت ٖلى خُاتها".

وٖىضما جسخل اإلاىاػًٍ وجًُغب
ألامىع ًضزل في وؿم عحاٌ ألامت ،مً ال ٌُٗي
اللىؽ باعيها وهظه هي ؤهم اإلاالمذ التي
ٌكترن فيها صٖاة الخجضًض الٗهغي ،والتي
هخج ٖنها فؿاص ٖغٌٍ في فهم الضًً وفله
الكغَٗت.
وهظا اججاه ماج٘ ًضزل جدذ
ٖباءجه ،وٍخضزغ بغصاثه هشيرون ،وؤهل الٗلم
الغاسخىن لهم حٗبيراث مىًبُتً ،لُيُت في
طلً ،فهم ًخدضزىن ًٖ ملانض الكغَٗت"،
وملانض الكغَٗت مٗغوفت مؿخيبُت
45
باالؾخلغاء".
ّ
 الخُاب الضًني البُٗض ٖىا ػمىُا
واإلالهىص مً طلً الؼمً الظي
ًيخمي بلُه ناخب الخُاب الضًني باٖخباع ؤن
ول ٖهغ ًخميز ًٖ ؾابله والخله ،بمجمىٖت
مً اإلاُُٗاث ،وهظه الىٓغة بالغت ألازغ،
وجسخلف جباٖا للمكاعب واإلاُىٌ وألالفاّ
بضوعها جدُلىا بلى الٗهغ الظي جخمىك٘ فُه.
وبالضعحت هفؿها مً الىيىح ًبضو
بهضاع البٗض الخاعٍخي،في جهىع الخُابم بين
مكىالث الخايغ وهمىمه ومكىالث اإلااض ي
وهمىمه ،وافتراى بمياهُت نالخُت خلىٌ
اإلااض ي للخُبُم ٖلى الخايغ ،وٍىىن
الاؾدىاص بلى ؾلُت الؿلف والترار "،واٖخماص
ههىنهم بىنفها ههىنا ؤولُت جخمخ٘
46
بلضاؾت الىهىم ألاولُت".
وهي ؾُُغة همىطحين مخلابلين ،ليل
منهما ؤجبإ ؾاثغون ٖلى الضعب،ي هخج ًٖ
طلً ٖالكت عغبت بين البكغ ببًٗهم ،وال
ٌٗني الخىافغ بُنهم.
وجسخلف قٗب ؤلاعقاص واإلاىأٖ في
الخُاب الضًني ومً بين هظه الكٗب قٗبت
ألازالق بدُث ًىىن الغباهُىن الكهضاء
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والهالخىن وفي ْلها ًىىن ألاثمت والهضاة
واإلاغقضون صٖاة لألزالق الفايلت التي تهظب
الىفىؽ وجهلح مً قإن الفغص والجماٖت،
وجدظع ألازالق الؿِئت التي جىصي "بمٗاوي
الاوؿاهُت الفايلت وحؿبب الكلاء في
الخُاة" ...« 47.بن الخضًث ًٖ الؼمان
واإلايانً ،ىكفىا ؤما جىُٓم زان  ....بن جلىُت
اإلاكاهض خين جىفغص بالضاعؽ لبٌٗ الىكذ،
جسفي ٖىه ما وعاءها الوكغاله بٗاإلاها الخام
.غير ؤنها جفخذ في طاثلخه ؾُال مً الدؿائٌ
اإلاكغوٕ ًٖ الٗلل الخلُلُت للخدىالث
الىبري 48.»...وبظلً ًخم الىنىٌ بلى الخلاثم
ألاصبُت ،التي جسضم الخُاب الضًني ،وؤهم ما
ًاصي بلى طلً الُغٍم اإلاسخهغ في ؾلً
وؾاثله وؾبله ،وٖىضها جيخهي بلى جدضًض
اإلاٗنى الخغفي لأللفاّ والتراهُب.
بن ؤهم ما كغعجه الضعاؾاث اللؿاهُت
الخضًشت في مبدث كُمت الغؾالت ؤلابالغُت،
هى "وحىص مؿخم٘ ؤو مخلم مشالي مؿخٗض
الؾخلباٌ الغؾالت ؤلابالغُت ،زاٌ طهىه مً
49
فدىاها مؿبلا".
وفي ألازير ًمىً ؤن هلىٌ 7ؤن الخُاب في
مجمله ،طو مغحُٗاث صًيُت مخىىٖت ،حؿخمغ
وجخجضص عغم اعجباَها بصخهُاث ،ؤو
اججاهاث ما ،وٍدؿً بىا ؤن همخلً هىابغ
ًلضمىن الخُاب الضًني ،همجاٌ لإلًمان
الهاصق والىُت الخؿىت ،اهُالكا مً جضُٖم
الخألف وهبظ الخىافغ ،صون بفغاٍ ؤو جفغٍِ.
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