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الصمتُ "معطى تداوليًّا وندقاً خفيًّا في
الخطاب"
أ ،يودف رحايمي ،تونس

ّ
اإلالخم:
وؼعى مً دال ٨وضٟخىا هصه إلى الىٟىٓ ٚىس
ّ ّ
ُاهطة اللمذ ّ
ّ
ىاكلُت،
الٔملُت الخ
وجبحن زالالتها في
ّ
وٍأحي ػُٔىا في إًاض ما حـهسه ّ
الل ّ
٘ىٍت في
السضاػت
ّ
أهحاء ٣ثحرة مً اهخمام ب٠واًا الخٌاب والخىاكل
ّ
ّ
الخ ّ
ساولي ،وهط٣ع ٓملىا في هصا
وال ػُما في وحهها
ً
ًّ
اإلا٠آ ٨لى ٟواًا اللمذ بآخباضه وؼ٠ا دُٜا في
ْ
وٍىحه ّ
ّ
الساللت
الخٌاب ٌُؼاهم في ز ٕٛحط٣خه
بحؼب ػُا ٞالخا ،٨وال ج٠خلط هصه الىضٟت ٓلى
زالالث اللمذ بما هى بالٗت جٜى ٞبالٗت ال٥الم -
ّ
ّ
وهصا ما ٓاًىه ال٥ثحر -وإهما ٗاًدىا حٔ٠ب زالالث
ً
ً
ً ّ
بالٗت ٤ان أو ًّ
ُٓا ،إضازة ٤ان أو ٟهطا...إهىا
اللمذ
أمام اللمذ بما هى شاث ؤلاوؼان وضٗباتها ٓىسما
حُ٘ب ل٘ت ال٥الم.

مسدل:
ّ
ُ
لؼىا مخُ٠ىحن أهىا ػىٜلح في ال٥خابت ًٓ
ّ
و ٧ٛضمىظه وأػؼه ال٠ابم ٓليها
اللمذ
َ
ّ
وهحً في حوطة الخٌاب ألادطغٛ ،ئما أن
ّ
هلىٖ دٌابىا ٓلى ٗحر م٠خض ى الِاهط بأن
ُ
ّ
ُ
هىهم ال٠اضا أهىا هخحسر ًٓ اللمذ ووـبٕ
ً
ً
و٣الماّ ،
وإما أن ه٥خٜي بما ًُُٜس
البُان حبرا
ّ
ووؼ ٍ٠في حسوز الىك ٝالِاهط ،وهصا ما
ال ج٠خوُه ال٥خابت الٔلم ُّت ٓ-لى ألاٟلُٛ -ما
ّ
هلىٗه مً م٠االث ،وٓلُه ٛئهىا أمام الخُاض
ألاو ٨بأن ه٥خب ْ
ٟسض اإلاؼخٌاْ ُوهحسر ّ
ّ
ضجت
ّ
بالل٘ت حى ٨مىهىْ محىضه اللمذ.
ْ
ولئن ٤ان ال٥الم في الخٌاب ِمل ٧اإلاخ٦لم
ً
ً ّ
ُ
ًِهط لىا للُ٠ا أ٣ثر
أػاػا ٛئن اللمذ
َ
باإلاذاًبٛ ،هى زابما ٓلى الٌط ٚالىُ٠ى
ْ
مً كاحب ال٠ى ٨حتى وإن ٤ان هصا الٌطٚ
ّ
ُ
هٜؼهٛ ،اللمذ في الل٘ت شل٧
اإلاخ٦لم
"ال٘ابب الخاهط" .واإلاخ٦لم ححن ًلمذ
ّ
ٛصل ٧ألن هىا ٢حسًث آدط بِىه وبحن هٜؼه

ّ
لم ًُ ْ
٠ل ،ول٥ىه مىحىز ،حسًث ال هطاه ول٥ىىا
ُ
هخحؼؼهٛ ،اللمذ حسًث ٗحر مؼمىْ.
ولللمذ أبٔاز وزالالث في الخٌاب جحوط
ّ
ّ
ححن ٌعجع اللؼان ًٓ الخٔبحرٛ ،هى بسًل
ال٦اجب أو الـآط أو الؼاضز أو الىاك ٝححن
ّ
جخٌٔل ل٘ت ال٥الم ،وهى ٓىىان البالٗت ححن
ُ ّ
ً٥ثر الل٘ى ،وهى ػبُل ؤلاٟىاْ ححن جٜـل
ّ
ّ
مؼخىٍاث الل٘ت ًٓ الخأػِؽ .ومً هىا ٗسا
ً
ً
ً
ً
ً
ومٌٔى ووؼ٠ا حاهطا
اللمذ ٓىلطا ٛآال
في ٤ل دٌاب ،وٓلُه جأحي وضٟخىا هصه لخٝ٠
ًّ
جساولُا
ٓىس ح٠ُ٠ت اللمذ بآخباضه مٌٔى
ً
ووؼ٠ا ًّ
دُٜا في الخٌاب.
ُ
هثحر ٟواًا
ولؼىا بهصا اإلا٠ا٨
اللمذ حمُٔها ٛهى ًحخاج إلى أ٣ثر مً
ّ
وضٟاث محسوزة وإهما هثحر ٟواًا اللمذ
ّ
لخِت الخٌاب ،أي ٓىس الخىاكل ،بحُث
هٓ ٝ٠ىس أزواضه في جىحُه الخٌاب وآخباضه
ً
ً
ٓىلطا مؤػؼا للخىاكل إلاا ُٛه مً إؿاضاث
زالت جسدل في وؼ ١الاػخسالٓ ٨لى اإلأجى
ّ
ْ ّ
باللمذ وإن ٣ىا ال هطاه ،وبهصا ٛئهىا ؤالج
ً
ّ
ّ
ّ
وبُٔسا ّ
ٓما
ىاكلُت
الٔملُت الخ
اللمذ في
ًم ً٥أن ًلخل ١باللمذ مً ٟواًا ّ
تهم
ّ
ّ
التراُ٣ب والجمل مً ٟبُل الخص ٚفي الل٘ت
أو البُان في ال٠لابس والـٔط .
ُ
ْ
واللمذ إش هٓ ٝ٠ىسه الُىم باإلأاًىت
بما همخل ٧مً أزواث جحلُل الخٌاب حؼٜٔىا
ّ
في شل ٧لِؽ ب٠وُت لؼاهُت حسًسة ،وإهما له
ّ
ً
الل ّ
ّ
الٔطبُت وجحسًسا
٘ىٍت
حصوضه في اإلاسوهت
ٓىس الجاحّ في ٣خابه "البُان والخبُحن"،
ّ
ٛئهىا ّ
هؤػؽ لخثا ٟٝبحن أزواث بحث
ولهصا
حسًسة (جحلُل الخٌاب) هىٜص بها إلى وعي
ٟسًم ب٠واًا اللمذ البالُٗتٛ .ما هى
اللمذ؟ وً ُٝ٣سدل في جأزِث الخٌاب؟
ٌ
ٌ
هل اللمذ هٔ ٝوض٣ىن أمام ػٌىة
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ّ
ال٥الم أم أهه بالٗت كامخت؟ هل اللمذ
ّ
ّ
مؼخىي مً مؼخىٍاث هِام الل٘ت أم أهه
ّ
مٌٔى جساولي مترو ٢للم٠ام وما ًح ٝبه مً
ّ
مالبؼاث؟ وإشا ٤ان شل ٧هل وؼلم ب٥ىن
ً
دُٜا في الخٌاب ّ
وؼ٠ا ًّ
ًىحه زالالجه
اللمذ
ّ
وٍخح٥م ُٛه أحُاها؟
 في ماهُت ّاللمذ.
ََ َ ْ ُ
ًلمذ كمخا...أي
اللمذ ل٘ت مً كمذ
َْ َ
ُ
ًا ٨الؼ٥ىث ،وٍ٠ا ٨أكمذ الٔلُل ٛ ،هى
ََْ
ُ ْ ُ
آخَ ٠ل لؼاهه ،وفي الخسًث:
ل ِمذ ،إش
م
ُ
أكمخذ أمامه بيذ الٔاق أي آخ٠ل لؼاجها.
ْ
ّ
أن امطأة مً ْ
أح َم َ
ؽ حجذ
وفي الخسًث:
ّ
ُم ْ
لمخت أي ػا٣خت ال جخ٦لم...ومً أمثالهم:
ّ
إه ٧ال حـ٥ى إلى ُملمذ أي ال حـ٥ى إلى مً
ٌٔبأ بـ٥ىا ٢وحاضٍت كمىث الخلخالحن إش
٤اهذ ٗلُِت الؼاٟحن ،ال ٌؼمٕ لخلخالها
1
كىث ل٘مىهه في ضحليها.
ّ
ًِهط مً دال ٨هصا الخٔطٍ ٝأن اللمذ
ٌ
ٓعو ًٓ ٚال٥الم وضٗبت حامحت في
ّ
الؼ٥ىثٗ ،حر أهه ػ٥ىث م٥خجز باإلأجى ٟس
ًلل في بٔى ألاهحاء إلى ٟسضة جٜى ٞل٘ى
ال٥الم وزىضجه الهىحاء التي ال ًابل مً
ّ
الـٔبُت دحر زلُل ٓلى
وضائها ،ولىا في ألامثا٨
ً 2
ُ
شل٠ُٛ ،٧ا" ٨اإلامخلئ ال ًحسر كىجا" ،
ّ
ّ
وبالخالي ٛئن حسًثىا ًٓ اللمذ لِؽ بما هى
عجع ًٓ أزاء اإلا٠لىز ب٠سض ما هى ًطٍ ١مً
ًط ٞال٠ىً ٨خىداه اإلاخذاًبىن مً أحل بىاء
َ
ّ
دٌابي ُم٥خمل ألاًطا .ٚول ً٥ال ًمىٕ
ك ْطح
هصا مً أن و٘ىق في جٜاكُله وهٓ ٝ٠لى
ّ
اإلاخٔسزة ما زمىا في حوطة "ماهُت
هطوبه
اللمذ".
ّ
ّ
ّ
في البسء البس أن وـحر أن اللمذ في الل٘ت
والاكٌالح ٣ما حاء في لؼان الٔطب هى ّ
هس
ّ
ال٥الم ،وهى ضٗبت في الؼ٥ىثٗ .حر أن هصا

الخٔطٍ ٝال ٌُؼٜٔىا في اػخجالء ماهُت
اللمذ ،وال ًٓ ٝ٠ىس ْ
٣نههٛ ،ىحً ال ُ
ؤلم
ّ
ّ
مً ّ
اللامذ إال كمخه ،ولؼىا ٓلى ً٠حن أهه
ّ
ّ
ُ
كمذ بالٗت أم عجع ّ
وعي .ولؼىا مخأ٣سًً أهه
ُ
ٌؼ٥ذ ًٓ ًُب داًط وٓالمت ًٓ الطهاء
ّ
أم أهه ُم٥طه ٓلى شل ٧أمام ػٌىة ال٥الم
وٟهطه.
ُ
إشا ٤ان شل٣ ٧صلٛ ،٧اللمذ ُاهطة
ّ
مخلىهت ال ج٦از حٔثر ًٓ دٍُ هاُم
ظببُ٠ت
ًيسجهاٛ ،هى بالٗت وبطآت مً هاحُت وهٔٝ
ّ
ْ
وعجع مً هاحُت أدطي ،هى الطهاء والخٔ٠ل
والخ٥مت جاضة وهى الط٣ىن والاهلُاْ
ّ
والدؼلُم جاضة أدطي٠ً ،ىٓ ٨بس هللا البهلى٨
ّ
مخحسزا ًٓ اللمذ« :مىه ً٥ىن ما ً٥ىن شا
ّ
إبالُٗت وبالُٗت جٜى ٞالٌاٟت ال٦امىت
ًاٟت
ُ
في ال٥الم .وٍ٥ىن حُىا مىٜٟا ً٥طه ٓلُه
ّ
3
اإلاخ٦لم ُوٍوٌط إلُه»
ّ
والىاُط في اللمذ في كىضجه الٔامت ًطاه
ّ
ًخذلل ٟواًا الخٌاب مً هاحُت وٟواًا
ّ
ّ
الل٘ت مً هاحُت زاهُت ،حُث هطي الىحاة
والبالُٗحن الٔطب ًُسضحىن الخسًث ٓىه في
ػُا ٞالخسًث ًٓ الخص ٚالصي ًُلِب
التراُ٣ب ،وما في الخص ٚمً بطآت وٟسضة
وشجآت ، 4وهصا ما ًخجلى ٓىس كاحب
ً
ُ
الخلابم جحسًسا .وٟس ًخ٠إً اللمذ في
ُ
ّ
ً
الل٘ت مٕ ؤلاًجاظ الصي ُٓ ّس ًطٍ٠ا مً ًطٞ
ّ
ال٠ى ٨البلُ ،5ٙو٣أهىا باللمذ هىا ًجس له
ّ
ً
حوىضا في الل٘ت همً جطاُ٣ب الجمل ٓلى
ّ
ُ
كىض الخص ٚوؤلاًجاظ ،وبالخالي ٛىحً وـهس
ّ
ً
ً
ُٛه هعوٓا إلى ج٠لُل الل ّٜوكىال إلى لخِت
الُ٘اب (اللٓ )ّٜىس الخٌاب ،وهصا ما
ّ
ّ
ًجٔلىا جهخم به في الخىاكل بٔس أن ضأًىا أن
ّ
ْ
وإن لم ْ
جً٥
كىضه في الل٘ت حاهطة -هىٓا ما-
ُ
كطاحت .واللمذ ًم ً٥أن هلمحه أًوا بحن
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الؼٌىض وال٠ٜطاث همً الخٌاب اإلا٥خىب،
ً
ًّ
زاللُا لخسر شهجي ًُطٍس
٥ُٛىن اؤ٦اػا
الـآط أو ال٦اجب أن ً٠ى ٨لىا ؿِئاٛ ،صل٧
ً
ً
البُان لِؽ آخباًا ولِؽ أمطا ٣ما حاء
ّ
ّ
زاللُت كامخت جذٜي
واج ١ٜوإهما هى شخىت
ً
ً
دٌابا زُٛىا ،و بمىحب شلً ٧خحى ٨اللمذ
إلى دٌاب بلُّ « ٙ
ٌٔعظ بالٗت اإلاحى التي
جىاٟى بالٗت الامخالء في ال٠لُسة
6
الخ٠لُسًت»
ّ
ًلىض
وهلىٖ هصا الـ٦ل الخالي الصي
مى ٕٟاللمذ في بالٗت ال٥الم وبُاهه :ال٥الم
(هِم ال٥الم وكُاٗت ألالٜاَ أحؼً
كُاٗت)
الخص ٚوؤلاًجاظ والخ٠لُل في الل ّٜمٕ إؿباْ
اإلأجى  ،البُان
جماغ اللمذ مٕ الخصٚ
ّ
اللمذ وُٗاب الل ّٜوب٠اء اإلأجى
ٟطاءة جساولُت(أٗطان وم٠اكس )
(لخِت الخٌاب)
ُ
ًِهط لىا اللمذ في
همً هصا الـ٦ل
ّ
ّ
أػٜل مطاجب الل( ّٜأي ُٗابه في الل٘ت)
ّ
ول٥ىىا ٟلسها مىه أهه مىحىز همً بُان
ُ
ال٥الم وم٠اكسهٛ ،اللمذ ولئن دطج مً
ً
حسوز الل٘ت ٛئهه ًب٠ى مىحىزا لخِت
ً
ّ
أٗطاها وم٠اكس ّ
ٓسة
الخٌاب لُح١٠
بحؼب الؼُا .ٞوٌٍلٔىا الـ٦ل ٓلى جماغ
ّ
اللمذ مٕ مِاهط الخص ٚوؤلاًجاظ في الل٘ت.
 -2الىعي البالغي الٔطبي ب٠واًا اللمذ.
حٓ ١ُ٠لى الباحث وهى ًُ٠بل ٓلى ج٧ُ٥ٜ
ُاهطة ّ
مُٔىت أن ًجس لها اإلاىٌل٠اث التي
ِكُ٘ذ و٠ٛها حتى ًدؼجى له جأكُلها وًطحها
ّ
ألا٤ازًمي ،وهمً
بما ًىا ١ٛؿطوي الٔمل
ْ
ػُٔىا إلى جأكُل ُاهطة اللمذ في
هصا
ّ
الٔطبي ال٠سًم حُث ٛدـىا ًٓ
الىعي

ٟواًاها في ٣خب البالُٗحن ال٠سماء وجىٜٟىا
ٓىس أبٔازها و وُابٜها ّ
ُ
ٌؼمح لىا
الساللُت بما
ّ
بال٠ى ٨إن اللمذ مترسخ في الىعي الٔطبي
وله حوىض ٟىي همً جلاهُٜهم.
ّ
ّ
ٗحر أن الخٌط ٞلللمذ ٓىس الىحىٍحن
والبالُٗحن الٔطب لِؽ باإلاهمت الؼهلت٠ٛ ،س
ال هِٜط ّ
بمسوهت جٌط ٞأبىاب اللمذ بلىضة
ّ
مباؿطة ،وإهما هجس هصه الِاهطة جحذ
ُمؼمُاث أدطي وهمً أبىاب أ٣بر مثل باب
ّ
الخص ٚوؤلاًجاظ في ال٠ىٗ .٨حر أن هصا لم
جٜحم ّ
ًْمىٕ مً ّ
السضػحن الىحىي والبالغي
لى٠خىم إؿاضاث الخسًث ًٓ اللمذ
ً
جلطٍحا ٤ان أو جلمُحاٛ .ذص ٓلى ػبُل الص٣ط
٣خاب "البُان والخبُحن" للجاحّ ٛلاحبه
٤ان مً اإلاىلٔحن ب٠واًا البُان والعجع ٓىه
ّ
و٤ل ما ًم ً٥أن ٌؼاهم في بىاء الخٌاب حتى
ْ
ِدلىا الجاحّ "جساولُا ٟبل الخساولُت" مٕ
ُ
ّ
مطآاة ٛاض ٞالعمً ومىٌل٠اث الٌطح ،وآطج
ً
ّ
جحسًسا إلى "باب اللمذ " وػتري أن
ّ
الجاحّ ٓلى وعي جام ب٠واًا هصه الِاهطة.
ًبسأ ؿُر البُان في ٓطن أٟىا ٨حى٨
اللمذ جسوض أٗلبها حىٟ ٨وُت واحسة
ّ
مٜازها  :أن اللمذ أٛول مً ال٥الم زضءا
للٜخىت ،وما ٟس ٌؼخدبٕ الثرزطة مً ّ
م٘باث
ً
ُ
أوضزه
العللٛ ،اهِط مثال لهصا ال٠ى ٨الصي
"م٠خل الطحل بحن ْ
ُ
لخ ُُْه
الجاحّ في ٣خابه:
ّ
ْ
وجمًٔ أًوا هصا ال٠ى " ٨لِؽ ش يء
وُْ ٥ٛه"
ّ
أح ١بٌىْ ٨
سجً مً اللؼان" ،7والىاُط في
ُ
هصًً اإلاثالحن ًالحّ هعوْ كاحب البُان إلى
جٜوُل اللمذ ًٓ ال٥الم ،وجلازٛىا في
هصا أٟىا ٨وآزاض ّ
ٓسة وال ػُما ما جلخٌ٠ه
ّ
الُىمي مً أمثا ٨ؿٔبُت مً
آشاهىا في الىإٟ
ّ
ٟبُل" :إشا ٤ان ال٥الم مً ٛوتٛ ،الؼ٥ىث
مً شهب" ،الصي أوضزه الجاحّ أًوا همً
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ّ
أن الجاحّ ٌؼىٞ
٣خابه البُان والخببحنٗ .حر
٤ل شل ٧في ػُا ٞمٔحن ًخلل ٣-ما ٟلىا-
بأبٔاز اللمذ ؤلاًجابُت التي ج٠ي ؤلاوؼان
ً
ُ
مً ّ
ٌٔ٥ؽ أبسا
ؿط الىٟىْ في العلل ،وال
ً
هٜٔا مً اإلاخ٦لم وعجعه .وفي هصا ألادحر
أؿاض الجاحّ أًوا أن اللمذ ٟس ً٥ىن مً
باب ّ
العي والعجع وهٔ ٝالبُان والبالٗت في
ال٥الم ،وٟس أوضز في شل ٧حججا مً الـٔط
ْ
ٛاهِط ٓلى ػبُل الص٣ط ال
والخ٥م،
والىثر ِ
الخلط ٟى ٨بـاض الصي ػاٟه في البُان
والخبُحن:
َ
٣عي اإلا٠ا ***٨وفي اللمذ ّ
الٜٔاّ ٨
ُّ
عي
وعي
ِ
َ ْ8
٣عي الِ ٦لم
ُ
وحاء حسًث الجاحّ ًٓ اللمذ في
ً
ػُا ٞحٔطٍٜه للبالٗت٠ٛ ،س أوضز حسًثا
ّ
مٜازه أههُٟ :ل لٔمط بً ُٓبُس« :ما البالٗت؟
ّ
ٟا :٨ما بل ٙب ٧الجىت ،وٓس ٨ب ًٓ ٧الىاض،
وما بلط ٢مىا ٕٟضؿس ٢وٓىاٟب ّ
ُٟٗ .٧ا٨
الؼابل :لِؽ هصا أضٍسٟ .ا : ٨مً لم ًحؼً
أن ٌؼ٥ذ لم ًحؼً أن ٌؼخمٕ ومً لم
ًحؼً الاػخماْ لم ًحؼً ال٠ىٟ .٨اٟ :٨ا٨
ّ
ّ
الىبي كلى هللا ٓلُه وػلم" :إها مٔـط ألاهبُاء
ب٦اء" أي ٟلُلى ال٥الم» ،9وٟس ٤ان لللمذ
ٌ
حوىض في الىم ال٠طآوي وحاء مخىىٓا بدىىْ
الؼُا ٞالصي وضز ُٛهٛ ،هى أحُاها ًِهط لىا -
وفي مىا ٟٝجساولُت ُ -م ّ
ٔبرا ًٓ العجع أمام
ً
ّ
ضجت ال٥الم ،وأحُاها أدطي ًِهط لىا هىٓا
ّ
العي وٓسم ال٠سضة ٓلى ال٥الم
مً أهىاْ
ّ
ً
(البلُ ،)ٙوٍمثل أحُاها إؿ٦اال مً بحن
ّ
إؿ٦االث الخىاكلٛ ،اهِط مثال ل٠ى ٨مىس ى
﴿اح ُل ْل ُٓ َْ ٠س ًة ْ
ًٌلب ضبه ْ
مً ِل َؼاوي ًَ ُْ ٜ
٠هىا
َ
ْ ٟىلي﴾ (ًه ،آلاًت  ،)28وبهصا ً٥ىن هبي هللا
ً
ًالبا إلاىحت ال٥الم البلُ ٙفي ُم٠ابل ٓسم
ال٠سضة ٓلى الخبلُ ،ٙلُخحى ٨بمىحبها اللمذ

ً
هىٓا مً أهىاْ العجع في بٔى اإلاىاٟٝ
وداكت ّ
السٓىٍت منهآ ،لى آخباض أن هبي هللا
في مىهٕ زٓىة وإٟىاْ ،وهطي اللمذ في
ال٠طآن أًوا هىٓا مً أهىاْ الترمحز وؤلاؿاضة
ُ
َ
الى َ
اغ
وهصا ما ججلى في ػىضة مطٍم ﴿أال ج٦لم
َ
زالر لُاًّ ٨
ػىٍا﴾( مطٍم ،آلاًت  ،)10و٣صل٧
ٍ
ً ْ ّ
ّ َ ُ
َ
الُىم
ٛلً أ٤لم
﴿إوي هصضث للطحمً كىما
ّ
إوؼُا﴾ (مطٍم ،آلاًت  .)26وفي هصه آلاًاث
إؿاضة واضخت لؼُاٟاث اللمذ همً
ّ
الىم ال٠طآوي ،وهصا ما ًؤ٣س وعي اإلاسوهت
ال٠سًمت ب٠واًا اللمذ وهطوبه.
ّ
وبىاء ٓلى هصاٛ ،ئن اللمذ له
ّ
ّ
ّ
الٔطبي ال٠سًم ،وهى
البالغي
الىعي
حوىض في
ُ
ُ
حوىض ً٥ـٓ ًٓ ٝم ١هِط البالٗحن الٔطب
في مباؿطتهم ل٠واًا البُان وال٥الم،
ّ
ّ
والٌطٍ ٝفي ٤ل هصا أن جلىضهم لللمذ
ّ
جساولُتً ،سضحىهه أحُاها في
ًأحي جحذ أبٔاز
إًاض البالٗت اللامخت والخبلُ ٙبالؼ٥ىث،
وأحُاها أدطي ًٜ٠ىن ٓىس كىضه الؼِئت التي
ّ
والعي وٓسم ٟسضة اإلاخ٦لم ٓلى
حٔ٥ؽ العجع
وسج ال٥الم البلُ ،ٙوهصا لٔمطي مً كمُم
ّ
ُ
الخ ّ
ً٠ترح في مباؿطجه
ساوليٛ ،الجاحّ
البحث
ل٠واًا اللمذ أن ً٥ىن في مىاهٔه ولِؽ
ّ
٣ما حاء واج ،١ٜوٍ٠لس الجاحّ مً شل ٧أن
لللمذ مىاهٕ جطٔٛه إلى ملا ٚالبُان
الصي ًخجاوظ ال٥الم ،وٟس ً٥ىن في مىاهٕ
ّ
حٔبحرا ًٓ ض٣ىن اللؼان وهٜٔه.
ً
وؼ٠ا ًّ
دُٜا في الخٌاب
 -1اللمذ بآخباضه
ٓسة في ّ
ومؼاضاث ّ
الساللت.
ّ
أؿطها مىص البساًت أن وضٟخىا جٓ ٝ٠ىس
ً
ً
اللمذ بآخباضه وؼ٠ا مىحىزا في الخٌاب
ّ
ُ
وٍؤػؽ له همً أبٔاز جساولُت
ًس ٕٛبه
ّ
بحؼب م٠اكس اإلاخ٦لمحن .وٓلى هصا ٛئن
حسًثىا ًٓ اللمذ هى حسًث ُٛما ّ
ًؤػؽ
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ّ
له لخِت الخىاكل وإن ٣ىا إلاحىا بٔى
ّ
ُ
ُ
كىضه همً الل٘ت وجطاُ٣ب ال٥الم .واللمذ
في الخٌاب لئن ٤ان ًُٜهم ٓىس البٔى همً
ْ
ّ
ِحص ٞفي البالٗت وبطآت مً اإلاخ٦لم ٛئن
البٔى ّ
ّ
والعي ،وٟس
ٌٔسه همً ػُا ٞالعجع
ُ
ؤثر ٓلى بٔى مً ألابٔاز الخساولُت ألادطي
لللمذ جخجاوظ حسوز كىٔت البالٗت ّ
وٓيها،
وبهصا ٛىحً هطاه ًخذص مؼاضاث ّ
ٓسة في
ّ
الساللت بحؼب الؼُا.ٞ
ّ
ً
ًأحي اللمذ في الٔط ٚالل٘ى ّي مخأدطا
ًٓ ال٥المٛ ،جراه إحابت حُىا وٓعوٛا حُىا
ُ
آدط ٛ ،اللمذ في الٔازة حالت ججخاح
ؤلاوؼان بٔس ػمآه ؿِئا ما أو اكٌسامه
بش يء ما ،وٍ٥ىن كمخه في جل ٧الخاالث
ّ
ً
ّ
اؤ٦اػا لخسر وا ٕٟأزط ُٛه .وإلاا ٤ان ٣صل٧
ً
ّ
ّ
ٛئن اللمذ ّ
ٌٔس مً باب الخىاكل أػاػا،
أي ؤثر ٓلى وحىهه وأبٔازه همً الخٌاب
ُ
وؤاًً كىضه و ١ٛما جملُه ٓلُىا م٥ىهاجه
ّ
الخساولُت ،ولهصا وؼخٔحن في جٟ ٧ُ٥ٜواًاه
ّ
الخ ّ
ساولي مً آلُاث في
بما وٛطه لىا اإلاىهج
ّ
جحلُل الخٌاب وال ػُما أن هصا اإلاىهج ٌٔخجي
«بسضاػت اػخٔما ٨الل٘ت في الخٌاب» .10وٟس
ّ
آخبر ٓبس هللا البهلى ٨أن اللمذ ػُاػت في
ًّ
ال٠ى ٨بآخباضه "ادخُاضا ًّ
٥ٛطٍا
ٛىُا ومىٟٝ
ًلجأ إلُه اإلاخ٦لم وهى ٓلى ال٥الم ٟازض"،11
ّ
وهٜهم مً ٣الم البهلى ٨أن اللمذ في هصا
ْ
الؼُا ٞلِؽ بالعجع - ،وإن ٣ىا هذالٝ
البهلى ٨في هصا الخلىض وػُأحي جىهُح شل-٧
ّ
 ،وإهما هى بالٗت همىُت حهس ٚبها اإلاخ٦لم
جبلُ ٙم٠اكسه باإلًماء وزون أن ً٠ى ٨ؿِئا،
ّ
ؿ ٧هطب مً هطوب البالٗت
وهصا ال
الٜاب٠ت.
ً
هٌطح م٠اضبدىا لللمذ بآخباضه وؼ٠ا
ًّ
دُٜا في الخٌاب همً ما ًم ً٥أن جعدط به

هصه ّ
مٔان ،ولؼىا في
الساللت اللامخت مً
ٍ
ً
هصا الؼُا ٞؤٌي لللمذ أزواضا مً ٓىسها
ّ
ُ
وؼحر و ١ٛما ً٠ترحه ٓلُىا لخِت
وإهما هحً
الخٌابٛ ،سالالث اللمذ اهتهاظٍت في ألاكل
ّ
 إن ّصح الخىكُ -ٝشل ٧أهىا ال ؤثر ًٓ
كمذ مبرض في بٔى ألاحُان وػُأحي جحلُل
شل.٧
ّ
ّ
 -3أٛ .ر اللمذ واهتهاظٍت الساللت.
هىٌل ١في هصا الؼُا ٞمً حىاض بحن
ّ
كاحب ّ
مؤػؼت داكت للخسضَؽ ومٔلم حاء
ّ
ً
ًٌلب ؿ٘ال وٟس حؼلح بأزواث جحلُل
ّ
ّ
الخٌاب إلٟىاْ ُمـ٘لهٛ ،اإلألم ال ؿ- ٧وفي
ً
وا ٕٟحـهس ُٛه البٌالت اضجٜآا ٓ -لُه أن
ٌصخص ٤امل الىػابل في شل ،٧في اإلا٠ابل
ٌؼخل٠ي كاحب اإلاؤػؼت ٓلى ٣طػُه وٟس
ّ
حؼلح هى أًوا بىا ٕٟالخا ٨وجسٓمه في ّ
٤ل
شلُ ٧طو ٚاإلا٦ان والعمان.
ّ
الـُ ١ػجري ً ُٝ٣لٔبُ
في هصا الخىاض
ّ
اللمذ زوضه الؼلبي بأن ّ
ًىحه ٜ٣ت الخىاض
ّ
ّ
ُ
اإلاؤػؼت،
ًذسم كاحب
للالح اإلألم بما
 ُٝ٣شل٧؟
ّإجها الاٛتراهاث أحها ال٠اضاٛ ،لاحب
ّ
ّ
اإلاؤػؼت الخٔلُمُت الخاكت ٟس ا٣دؼب دبرة
مً ٣ثرة الل٠اءاث التي داهها مٕ الؼازة
اإلألمحن ،وبهصا ٛهى ً٥دؼب ججطبت الخىاض
ّ
ْ
ُ
ًذسم
دلمه بما
التي جم٥ىه مً جطوٍى
مللخخه الخاكتٛ ،لىخأمل مٔا الخىاض آلاحي:
ّ
اإلألم :مطحبا ،ل٠س حئذ ًالبا للـ٘ل فيمؤػؼخ٥م.
كاحب اإلاؤػؼتٓ :لى الطحب والؼٔت،ول٣ ً٥م دبرج ٧في هصا اإلاجا٨؟
ّ
اإلألم( ، 12)..............( :مٕ محاولت إلدٜاء
حٔابحر وحهه)  :ػيخان .ٍ٠ٛ
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 كاحب اإلاؤػؼت( :بٔس أن اػخس ٨مًكمذ اإلألم و حٔابحر وحهه ؿِئا ما) ،ولً٥
هصا ٗحر ٤اٛ ٚهىا ٢مً هم أ٣ثر مى ٧دبرة
وٟس ضٛوتهم.
ّ
 اإلألمً( :خساض ٢اإلاى :)ٟٝول ً٥أها ٓلىاػخٔساز للٔمل بطاجب ّ
أٟل.
ً
 كاحب اإلاؤػؼت٣ :م ج٠ترح مثال؟ّ
 اإلألم :أضبٔمابت زًىاض.ّ
 كاحب اإلاؤػؼت( :بٔس أن أكبحذ الٜ٥تللالخه) (.)............................
ً
 اإلألم( :م٠أًا كمذ كاحب اإلاؤػؼت)أها ٓلى اػخٔساز أن اؿخ٘ل بــثالزمابت
ودمؼحن .ٍ٠ٛ
 كاحب اإلاؤػؼت :حؼىا أها مىا.١ٛبالٔىزة إلى هصا الخىاض ومحاولت الىٟىٓ ٚلى
ُ
ػىجس ما ه٠ى٨
أزواض اللمذ في هصا الؼُاٞ
في ؿأن اللمذ الصي ٓبرها ٓىه بــالترمحز
ّ
ّ
الخالي ( .)........................إن مخابٔت الخىاض
ج٥ـ ٝلىا ًٓ ُُٜ٣ت اػخ٘ال ٨كاحب
ّ
اإلاؤػؼت الخٔلُمُت الخاكت لللمذ وحٔله
ّ
ً
ْ
ٌؼخٌٕ جطحُح
ػالحا في وحه اإلألم الصي لم
الخىاض لٜ٥خهًِ ُٝ٣ .هط لىا شل٧؟
ُ
ًٌُلٔىا الخىاض في البساًت ًٓ هسوء جام
بحن اإلاخحاوضًٍٛ ،ال ش يء ٌؼخسعي الخىجط
ّ
ً
ٛاإلألم ًطحب وٌٍلب ؿ٘ال وكاحب
اإلاؤػؼت ُّ
ّ
ًطز بما هى مخٔاضٓ ٚلُه في الٔازة،
ً
وٍبسأ ّ
ح٘حر مالمح الخىاض جحسًسا مٕ إحابت
اإلألم ٓلى ػؤا ٨كاحب اإلاؤػؼت حىّ ٨
مسة
ّ
ّ
ّ
اإلألم ّ
وح٘حر مالمح
الخبرة ،والِاهط أن كمذ
وحهه هي اإلاٌُت التي اجذصها كاحب
ّ
ّ
هٜؼُت اإلألم وجٌىَٕ
اإلاؤػؼت في ادتراٞ
الخىاض للالخهٛ ،اللمذ هىا -و٣ما ٟاً ٨ا
٣ىبؼىن" -وُُٜت اهدباهُت جخح ١٠ل ً٥زون
ٓالمت لؼاهُت" ،13و وهجز ٨في هصا الؼُاٞ

ٛلؼٜت كاحب اإلاؤػؼت وٟسضجه ٓلى ٟطاءة
ّ
كمذ اإلألم وٛىاكل ػ٥ىجه لخخحى ٨إلى
أزاوث في جحلُل الخٌاب ،وٍص٣طها هصا ب٠ى٨
ألحالم مؼخ٘اهمي همً ضواًتها شا٣طة الجؼس:
ّ
"إن الابدؼاماث ٛىاكل وه٠اي اهٌ٠اْ..
وٟلُل مً الىاغ أولئ ٧الصًً ماظالىا ًخ٠ىىن
وهٕ الٜىاكل والى ٍ٠في ٣المهم" ،
ُ ّ
ّ
واإلاخمًٔ في الخىاض أ٣ثر ػُجس أن
ُّ
ً ّ
كاحب اإلاؤػؼت مٜاون ٛص هِطا ألهه جابٕ
اػتراجُجُخه في ٣ؼب الخىاض للالخه ،وٟس
ّ
ّ
وًىٓه هصه ّ
اإلاطة
ٓى ٨أ٣ثر ٓلى اللمذ
للالخه ،و ل ٧أن حٔثر ٓلى شل ٧همً
ّ
الخىاض ،ححن ٟا ٨له اإلألم" :أٟبل أن أؿخ٘ل
بأضبٔمابت زًىاض ٛ ،"ٍ٠ٛلمذ كاحب
ّ
اإلاؤػؼت في هصه الخا ،٨وهمً هصا الؼُاٞ
ّ
جساولي بامخُاظ اػخٌاْ مً دالله
هى كمذ
ّ
ّ
ْ
أن ًطب ٧حالت اإلألم بٔس أن ج ًٌٜمً
ّ
ٓطهه أهه ٟابل ل٦ل اإلاهازهاث في الخىاض،
ّ
ؤَعظ جحلُلىا لصل ٧اػخسضا ٢اإلألم ححن
ٟإً كمذ كاحب اإلاؤػؼت وٟا" :٨أها ٓلى
اػخٔساز أن اؿخ٘ل بــثالزمابت ودمؼحن
ّ
الخحى ٨في ضأي اإلألم زلُل ٓلى
 ،"ٍ٠ٛوهصا
ّ
ْ
٣ىهه ػ ٍ٠في ٛر كمذ كاحب اإلاؤػؼت،
ً
ومً هىا ًخحى ٨اللمذ بآخباضه دٌابا ٗحر
ل٘ىي إلى دٌاب ػُمىلىجي ً٠ى ٨حمُل
حمساوي في هصا اللسز « :و ّ
٤ل دٌاب ل٘ىي
وٗحر ل٘ىي ًخجاوظ ّ
الساللت إلى ؤلابالٖ و
ال٠لسًت الىُُُٜتً ،م٥ىىا إزضاحه همً
ػُمُىلىحُا الخىاكل».14
ّ
ومً ألاُ٣س أن اللمذ في هصا
ً
أزواضا جساولُت ّ
ووحه الخىاض
الؼُاٟ ٞس لٔب
ّ
مُٔىتٛ ،اللمذ هطاه همً هصه
إلاعال١
ُ
اإلاحاوضة الٌطٍٜت ًخذص مىا ٕٟبحؼب ٟسضة
ّ
ً
ً
اإلاحاوضٛ ،لمذ اإلألم ٤ان محىت ووباال ٓلُه
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َ
َ
حٔل كاحب اإلاؤػؼت ٌؼخ٘له في
مما
ّ
الؼلبي،
البساًت ،وهصا هى اللمذ في وحهه
أما كمذ كاحب اإلاؤػؼت في مطحلت زاهُت
ّ
الخٌابي الصي ًُدؼلح به مً
ٛهى اللمذ
ّ
أحل دسمت الخىاض وجىحُه الساللت بما ًذسم
ال٘طن ،ومً هصا اإلاىٌلً ١خحى ٨اللمذ
ّ
إلى إؿاضة حؼخسعي ال٠اضا إلى أن ًىُٝ
اػخسالالجه لٜهم م٠اكس اإلاخ٦لم ،وحـاض ٢في
٤ل شل ٧ؤلاًحاءاث و حٔابحر الىحهٛ ،ىحً في
حوطة ػُا ٞجساولي ًخىاكل ُٛه اإلاخذاًبىن
جحذ ُال ٨الترمحز.
ّ
إن ما ٟام به كاحب اإلاؤػؼت إشا ما
ّ
وهٔىاه في ػُاٟه الخساولي و ؤلاٟىاعي بلىضة
ً
داكت ػىجسه مطج٥عا ٓلى آلُاث جحلُل
الخٌاب وال ػُما في إًاض همىُاث ال٠ى٨
والاػخسال ٨الٔ٠ليٛ ،لاحب اإلاؤػؼت
ً
وآخمازا ٓلى همىُاث الخٌاب 15بِىه وبحن
ّ
ّ
اػخس ٨مً اللمذ وباللمذ ٓلى
اإلألم
٣ثحر مً ألاؿُاء مما حٔله ّ
ًىحه الخىاض
للالخهٛ ،ىحً أمام اهتها ّظٍت ّ
الساللت وجٌىَٕ
ّ
الل٘ت للمللخت واإلاىٜٔت بما ًذسم كالح ٛطز
ّ
ًٓ ٛطز٥ٛ ،16أن اللمذ في هصا الخىاض لٔب
ً
ًّ
ػلبُا في جىحُه الساللت ،وٍص٣طها هصا
زوضا
ّ
الباًجي ودٜاًا اللمذ،
بٜلؼٜت الٔ٠ل
ً٠ى ٨محمس الٔامطي مؤػؽ ٛطهُت ؤلاٟىاْ
ّ
ألهه في جىاكلىا ٓلى اإلاؼخىي
الؼطي« :
ّ
اللِٜي ً٠ىم كمذ ًط ٚما بخحٜحز اإلابازضة
لسي الٌط ٚآلادط إلالء الٜجىة التي أحسثها
اللمذ ،وٓازة ما ً٥ىن ملء الٜجىة
ّ
ّ
مىلب
اضججالُا بأٟطب مخاح لسًه ،ألن التر٣حز
في الخٜاَ ٓلى اػخمطاضٍت الخىاكل
17
اللِٜي».
 .3ب .اللمذ بحن الازٓاء والخ٠ُ٠ت.

ُ
هطٍس باللمذ بحن الازٓاء والخ٠ُ٠ت
أن هبحث ًٓ آخ٠از ّ
اللامذ مً كمخه،
ّ
٥ٛما ٟلىا مىص البساًت هحً ال ؤلم هل أن
ً
ُ
ّ
اللامذ ًلمذ بالٗت وضٗبت مً ٓىسه،
ّ
ٛخ٥ىن ضػالخه ٟس وكلذ بما لم ًُ٠ل ،أم أن
ّ
اللامذ بلمخه ًذال ٝآخ٠ازه بأن ًلمذ
وله ضٗبت في ال٥الم والخٔبحر٠ٛ ،س ً٥ىن
ً
ٓاحعا أو م٥طها ،ولىا في حُاجىا الٔامت ال٥ثحر
مً هصا.
جلازٛىا في الىا ٕٟالُىمي ٣ثحر مً
ّ
ال٠واًا التي جخٔل ١باللمذ ،والتي ًم ً٥أن
ْ
جبحن مؼاضاجه ّ
وؼدىجس بها في ّ
الس ّ
اللُتٛ ،ذص
ُ
ٓلى ػبُل الص٣ط ال الخلط كمذ ألاهثى في
ّ
ُ
ًذٌب
ًخ٠سم مً
محاٛل العواج ،أي ححن
ًسها ،وجطي شل ٧في اإلاىاً ١الطٍُٜت ألا٣ثر
ً
ّ
للمخ٠سم للعواج:
محاِٛت٠ٛ ،ى ٨ألاب مثال
"ظوحخ ٧ابىتي" وال ػُما زون إشجها أوفي
ّ
حوطة كمتها هى هىْ مً ال٠هط الل٘ى ّي الصي
ٌؼطي ُٛه ٔٛل الٔ٠ىز هصا إلى وا ٕٟالخا،٨
حُث جخحى ٨مً دالله ألالٜاَ إلى أٔٛا٨
ّ
ّ
بآخباض أن هصه ألاٟىا ٨جيش ئ الٔمل بالل٘ت،
وهصا ٓلى ضأي أوػخحن  Austinمؤػؽ هِطٍت
أٔٛا ٨ال٥الم ،18وبهصا ٠ٛس ً٥ىن كمذ ألاهثى
في هصا الؼُآ ٞالمت ًٓ الطهاء ،ومً هىا
ّ
ٛئهه ٌؼاهم في ز ٕٛالخٌاب هحى اإلاىحى
ؤلاًجابي في ٜ٣تها ،وٟس ً٥ىن مً هاحُت أدطي
ً
اؤ٦اػا لخالت مً الخعن والطهاء الؼلبي
ُ
بٔس أن ظج بها في إًاض ٓالٟت لِؽ لها ٛيها ما
ّ
ًخحى ٨اللمذ مً ٓالمت
ج٠ى ،٨وهمً هصا
ًٓ الطهاء ٣ما اجٓ ١ٜلى شل ٧الٔ٠ل
الجمعي في ضمعٍخه الاحخمآُت والث٠اُٛت le
 symbolisme social et culturelإلى ٓالمت
ًٓ كمذ ػلبي ّجسعي ُٛه ألاهثى ّأجها ضاهُت
في ححن هي كامخت أمام ٟهط الص٣ىضة ،وبهصا
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ٛلِؽ ّ
٤ل كامذ ٓالمت ًٓ ضهاء بالوطوضة
 ،وفي هصا الخ٠ل ج٠ترح ٓلُىا الترمحزاث
الاحخمآُت والث٠اُٛت 19لللمذ مسادل ّ
ٓسة
بآخباضه ًسدل في إًاض ز٠اٛت ٤املت جطي
اللمذ ٓالمت ًٓ الطهاء .
ُ
وإشا ٤ان ؤلاوؼان ٟس دل ١لُ٥ىن
ّ
ً ّ
ّ
ّ
ّ
ؤَبر ٛ ،ئن كمخه لِؽ إال
هاً٠ا ً٥ٜط بالل٘ت
ُ
حالت ُمٜخٔلت في أٗلب ألاحُان ،وٟس جٌلٔىا
ػُاٟاث الؼُاػت ًٓ مثل هصاٛ ،اللمذ
في أٗلبه " ؿٌُان أدطغ" وهصا ما جلخٌ٠ه
آشاهىا في الىاٛ ،ٕٟهى ٌُؼاهم في الجطٍمت،
ْ
ٛذص ٓلى ػبُل اإلاثا ٨ما حِٔـه اإلاجخمٔاث
الُىم مً ْ
كمذ مما ًجطي حىلها مً حطوب
ً
ٔٛال ًّ
ًّ
ػلبُا
ل٘ىٍا
وزماض ،ألِؽ اللمذ هىا
ٌصجٕ الِالم ٓلى مماضػت ٔٛله؟؟ ،وٍ٠ا ٨في
بٔى ألامثا" ٨اإلالِبت لِؽ في ُلم ألاؿطاض
بل في كمذ ألادُاض".
ولِؽ ّ
ّ
جٜجط زىضاث الطبُٕ الٔطبي في
ّ
ّ
وحه ح٦امها إال كىضة مً كىض كمذ
الؼىحن ّ
وضزة ٔٛل ّ
ٓما وٛ ،ٕٟهصا هى اللمذ
الؼلبي الصي ًحطم ؤلاوؼان ّ
ّ
ح ١الخٔبحر ،و٣ما
ْ
ج٠ى ٨مؼخ٘اهمي إن ٤ان ؤلاوؼان ً٠ض ي
ّ
ّ
ػىىاجه ألاولى في حٔلم الىٌٛ ١ئن ألاهِمت
الٔطبُت ج٠ض ي ًُ٠ت ٓمطه في حٔلُمه
ّ
ًّ
جساولُا
اللمذ" ،والىاُط في هصا اللمذ
ًطاه كمخا ًطاعي ػُا ٞالىهٕ الصي ٤ان ُٛه
هِطا لٌبُٔت ألاهِمت.
ّ
حُ٠ُ٠ت
وٟس ً٥ىن اللمذ في مىاهٕ
ّ
ّ ً
مٔبرا ًٓ جط ٕٛال٠ابل ًٓ هىهاء الل،ّٜ
ً
ٛأن جلمذ مثال أمام شخم ًّسعي ٓلُ٧
وٍطٍس إٟحام ٧في حىاض بحزهٌي ٛهصا مً باب
ّ
الخٔ٠ل ،وٍ٠ا ٨في بٔى الخ٥م" إشا ّجم
الٔ٠ل ه٠م ال٥الم"  :وفي هصا إؿاضة واضخت
ّ
مً ْ
٣ىن اللمذ مً باب الخٔ٠ل وٟسضة

ؤلاوؼان ٓلى إزباث شاجه ،وهىا ٌؼَ ٍ٠
ك ْطح
ال٥الم بما هى اؤ٦اغ لوىهاء اللىث أمام
ؿمىخ اللمذ وٛخيخه بما هي ٟسضة وضكاهت.
ً
ّ
وٓلى هصا ألاػاغ ٛئن اللمذ ًأدص أبٔازا
ّ
ٓسة بحؼب الؼُا ٞالصي ًأحي ُٛه ،ومً هىا
ٛهى ٌؼاهم في ز ٕٛحط٣ت الخٌاب إلى ما
ّ
الجهاًت ٛلِؽ كمخىا في بٔى ألاحُان إال
اػخئىاٛا لخسًث آدط هٌلبه بٔس أن ضٛوذ
حسوػىا ما ُٟل مً ِٟبل مخ٦لم ما ،وهىا
ّ
ًّ
حُ٠ُ٠ا ال ج٦لُٛ ٝه وال دىٚ
ً٥ىن اللمذ
ّ
وال ضهىخ وإهما هى مً باب الادخُاض اإلا٠لىز
مً ٟبل اإلاخ٦لم.
ّ
ٓطٛاهُت.
 -3اللمذ وآٛا ٞالخحلُل :مِاهط
ً
ّ
إن البحث في اللمذ بآخباضه وؼ٠ا
ًّ
دُٜا في الخٌاب ٛخح لىا ألابىاب للىلىج إلى
ّ
ّ
الخ ّ
ساولُت همً
وجبحن زاللخه
ٓم٠ه
الخىاكلٛ ،اللمذ ٗسا البسًل ألاٛول ًٓ
ال٥الم في ٣ثحر مً اإلا٠اماث ،وفي كىضة أدطي
ّ
مثل الخل٠ت ألاهٔ ٝفي ؤلاوؼان التي جىحسض
ّ
به إلى ملا ٚالخُىان ٗحر ال٠ازض ًٓ الخٔبحر
ّ
إال في حسوز بٔى ؤلاًماءاث وؤلاؿاضاث.
وٟس ٤اهذ مٔاًىدىا لللمذ ًُلت هصا
اإلا٠ا ٨جٓ ٝ٠ىس حسوز أبٔازه ّ
الساللُت زون
أن ح٘ىق في بٔى مطحُٔاجه وزون أن جٝ٠
ٓىس مىٌل٠اجه والبِئت الث٠اُٛت التي ًىبث١
منها ،ولهصا هأحي بهصا الٔىىان "اللمذ وآٛاٞ
ّ
الخحلُل" ،إؿاضة مىا إلى اػخئىا ٚحىاض
اللمذ والخٜخِف ًٓ ٓم٠ه ؤلازضا٤ي الصي
ًىِمه ،وٍم ً٥أن ًحاكطه في ٛهم مبخ٘اه،
ّ
ّ
وٟس ضأًىا أن هجصض شل ٧همً م٠اضبت ًطٍٜت
ً
وزون أن ً٥ىن ٣المىا ٓاما حُث وحسها في
اإلاىهج الٔطٛاوي هالخىا ْ
ب٥ىهه ًس ٕٛبىا إلى
البحث ًٓ ٟواًا اللمذ ٓطٛاهُاٛ .هل
لللمذ مِاهط ٓطٛاهُت؟
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ٟبل ػبر أٗىاض اللمذ ٓطٛاهُا هطي
مً الوطوضي ؤلاؿاضة أن ٓلم ّ
الساللت
الٔطٛاوي ً sémantique cognitiveحاو ٨في
ّ
ّ
ًؤػؽ لُُٜ٥ت ٛهمىا
ٓم٠ه الىِط ّي أن
للٔالم وُُٜ٣ت ا٣دؼاب اإلألىماث
ّ
وجىُُٜها ،20وبالخالي ٛهى ًحاو ٨ؤلاحابت ًٓ
ّ
ُُٜ٣ت جمثلىا لألؿُاء ؤٌَُىا إحابت ًٓ
مطحُٔاتها في الىا .ٕٟوإشا ما حاولىا ججزًل
ّ
اللمذ في هصا الؼُاٛ ٞئهىا ٟس ؤثر ًٓ
جمِهطاث لللمذ ،وٟس هجس له في هِامىا
ً
ّ
ّ
لىضي حوىضا بحُث وؼخٔحر كىضه
الخ
اإلاخجؼسة في الٔالم وهىُٜها في ػُاٟاث ّ
ٓسة.
في البسء هدؼاء :٨ألِؽ كمذ الصاث
ً
هابٔا مً هسوء اإلا٦ان ودـىْ اللخِت؟ ألِؽ
هى ٓؼٔؼت اللُل؟ ألِؽ كمتها كمذ
ال٠بىض وٟساػت ما حىلها؟
لإلحابت ًٓ هصه ألاػئلت ؤىز بها إلى ٓلم
ً
ً
ّ
الساللت الٔطٛاوي الصي ً٠ترح جلىضا ٓمُ٠ا
في ُُٜ٣ت حٔامل ؤلاوؼان مٕ وأٟهٛ ،اإلوؼان
لِؽ بمٔع ًٓ ٨اهخِام ال٥ىن وٛلؼٜخه،
ً
وٍأحي كمخه في هصه الخالت اهبثاٟا مً وإٟ
ألاؿُاء التي حىلهٛ ،ط٣ىن الصاث إلى اللمذ
ّ
هى في الخ٠ُ٠ت حٔبحر ًٓ كٜاء الصهً أمام
ضجت ال٥الم وزطزطجهٛ ،اإلوؼان ًحخاج في
لخِاث إلى أن ًلمذ ٓىسما ً٥ثر الل٘ى مً
حىله ،وَؼخمس ٓم ١كمخه شا ٢مً الٌبُٔت
مً حىلهٛ ،الصخطاء إش جلمذ ّ
ٛئجها حٔ٥ؽ
دلىها مً الىاغ وأكىاتهم.
ّ
إن شهً ؤلاوؼان ٌؼخىٓب مِاهط
اللمذ مً حىله ُٛحاو ٨زابما أن ٌؼدىجس
بها في ٣ثحر مً اإلاىاهُٕٛ ،خحى ٨كمذ
ً
ؤلاوؼان إلى ح٥مت أحُاها ًجس لها في وإٟ
ُ
الخا ٨ما ًبرضهاٛ ،ىحً ححن هلمذ في
اإلاؼاحس ّ
ؤبر ٛلؼٜت ؤلاك٘اء واحخماء جحذ

ّ
اإلاحسر٠ً ،ى ٨محمس الـِباوي« :
وٟاض
مِلت ِ
وٟس ً٠خض ي ؤلاهلاث اهخماما أو مخابٔت-
ًىٓا أو ٣طهآ -ىس إل٠اء الخٌب هىا وهىا٢
أن هلىش باللمذ لٜتراث ًىٍلت» ،21وفي هصا
ُ
ؤلاًاض ُ
ؤثر همً دٌب الجمٔت ٓلى ٛلؼٜت
اللمذ همً ج٠الُسهاٛ ،اللمذ في كالة
الجمٔت وٓىس الاػخماْ للخٌبت هى ٟاهىن
ّ
م٠سغٌٔ ،اٟب مً ًذطٟه بئل٘اء حمٔخه
ً
َ
ْ
بُٔسا ًٓ ّ
صخت
"ٛمً ل٘ا ٛال حمٔت له" و
ّ
الخسًث مً ٓسمهٛ ،ئن لللمذ مطحُٔت في
الىا ٕٟجلخٌ٠ها أشهان الىاغ وحؼخٔملها في
مىا ٟٝأدطي.
ّ
ٓطٛاهُت
وهجس لللمذ مطحُٔاث
ُّ
جخٛ ١ٜيها إزضا٤اث الىاغ همً ما ًحٝ
بمطاػم الجىاظة والس ًٛمً دـىْٛ ،ىجس
الجمُٕ ًخ ١ٜفي هطوضة التزام اللمذ ٓىس
ظٍاضة ال٠بىضٛ ،ىحً في حوطة اإلا٦ان ب٦ل
ّ
م٠ىماجه الٔطٛاهُت ،وبهصا ٛئن ؤلاوؼان ححن
ُ ّ
ٛئهما ّ
ٌٔبر أحُاها ًٓ جط ٕٛفي الخسًث
ًلمذ
في حوطة اإلا٠ام .وٟس هلمذ ٓىس ػماْ
ً
ألاٗاوي اػخمخآا ٛىماهي بصلٛ ٧لؼٜت
الطومىٌُ٠ي ححن ًذخاض الٌبُٔت وهسوء
ً
البحط ،وٟس هلمذ دىٛا وحعٓا أمام ػٌىة
ّ
ألاب أو اإلألم...إلخ.
ّ
إن اللمذ همً هصا الؼُاٞ
ّ
ّ
الٔطٛاوي ٟس ًدؼٕ إلى ما الجهاًت ،وهصا ما
ًجٔلىا هٌطحه في آٛا ٞالخحلُل ،وال ّبس أن
ّ
أن ٟواًاه الٔطٛاهُت ّ
مهمت وحؼخح١
وـحر
ّ
ّ
الخحلُل ،شل ٧أهىا لم هٓ ٝ٠لى ٤امل
ّ
جمِهطاجه وإهما أضزهاها إؿاضاث حٔعظ البحث
في اللمذ وزالالجه.
ّ
لم ًب ١لىا في جهاًت هصا اإلاٌا ٚإال أن ه٠ى٨
ّ
إن:
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ٌ
ٌّ
دٜي في الخٌاب ال هطاه
وؼ١
 /اللمذول٥ىه حاهطٛ ،هى الصاث اإلا٠ابلت التي
ّ
جلمذ لخ٠ى ،٨وبلمتها جبل ٙما ج٥خجز به
ّ
الىٜؽ مً مـآط وأحاػِؽ.
 /اللمذ له زالالث ّٓسةٛ ،جري ّ
اللامذ
ً
ً
ً
بلُ٘ا حُىا ٓاحعا حُىا آدط ،هطاه حطا مطٍسا
ّ
حُىا م٥طها حُىا آدط ،ولهصا ٛئن اللمذ
ّ
وإن ٤ان في حاالث إًجابُا ٛئن له بٔى
مِاهط الؼلبُت.
ّ
جساولي ًسدل في لخِت
 /اللمذ مٌٔىّ
لُىحه
الخذاًب بما هى هُ٠ى ال٥الم
ّ
الساللت بحؼب ػُا ٞالخا.٨
ّ
ٓطٛاوي هجس له في ؤلازضا٢
 /اللمذ مٌٔىؤلاوؼاوي مطحُٔاث جؤلٜهٛ ،لِؽ اللمذ
ّ
ُاهطة ه٥طة في حُاة ؤلاوؼان وإهما هى مٌٔى
مىحىز في وا ٕٟألاؿُاء مً حىلىا.

الهىامف: 1لؼان الٔطب اإلاحٍُ ،للٔالمت ابً مىِىضّ ،
ٟسم له
الـُر ٓبس هللا الٔالًلي ،أٓاز بىاءه ٓلى الخطٚ
ّ
ألاو ٨مً ال٦لمت ًىػ ٝالخُاي ،زاض الجُل بحروث،
اإلاجلس الثالث مازة (ق.م.ث) ،ق .472-471
 2هصا اإلاثل ك٘ىاه بخحىٍط مً ٓىسها ،وهى ٓىسها في
جىوؽ ٌٔ٥ؽ اإلا٠ىلت الـٔبُت "اإلأبى ما ً٠طبٔف"
ّ
أي أن الطحل الصي ًحسر الطجت ٛاضٖ في أكله مً
اإلأجى وزطزطجه لِؽ إال زلُال ًٓ هصا الٜطاٖ ،وهصا
ًص٣طها بٌطح ٟسًم مٜازه" :مً ٓال كىجه هٜٔذ
حجخه".
ٓ 3بسهللا البهلى ،٨اللمذ ػُاػت في ال٠ى ،٨همً
ّ
ٓلمُت "٣خاب في اللمذ" 7-6-5 ،أٛطٍل
أٓما ٨هسوة
ّ
 ،2007أؿطٓ ٚلى حمٔه وٟسمه محمس الـِباوي،
ميـىضاث حامٔت كٜاٟؽ٤ ،لُت آلازاب والٔلىم
ؤلاوؼاهُت بلٜاٟؽ ،وحسة جحلُل الخٌاب،2008 ،
ق .83
ّ
 4ؤثر في اإلاخىن الىحىٍت والبالُٗت ال٠سًمت ٓلى هصا
اإلالٌلح "شجآت الٔطبُت" وهى ملٌلح داق بابً
الججي في ٣خابه الخلابم وهمىه أزضج الخصٚ

بآخباضه كىضة مً كىض شجآت الٔطبُت إلاا ُٛه مً
ٟسضة بالُٗت( .اهِط الخلابم ،ج ،2ق .)360
ً 5م ً٥أن جطاحٕ في هصا البُان والخبُحن للجاحّ
ُ
حُث ٌٔخبر ؤلاًجاظ ًطٍ٠ا مً ًط ٞالبالٗت في ال٠ى،٨
« ٟا ٨مٔاوٍت:
مً بحن شل ٧هصا الخسًث٠ً،ى:٨
ما ّ
حٔسون البالٗت ٥ُٛم؟ ٟا :٨ؤلاًجاظٟ ،ا ٨له
مٔاوٍت :وما ؤلاًجاظ؟ ٟا ٨صخاض :أن ججُب ٛال
جبٌئ ،وج٠ىٛ ٨ال جذٌئ٠ٛ ،ا ٨له مٔاوٍت :أو ٣صل٧
ج٠ىً ٨ا صخاض؟ ٟا ٨صخاض :أٟلجي ًا أمحر اإلاؤمىحن،
أال جبٌئ وال جذٌئ» ،وللجاحّ إؿاضاث واضخت
جترحم آخباض البالٗت هي ؤلاًجاظ في ال٠ى٠ً ٨ى)...(« :٨
حسزجي كسً ١لي ٟاٟ :٨لذ للٔخابي :ما البالٗت؟ ٟا:٨
٤ل مً أٛهم ٧حاحخه مً ٗحر إٓازة وال حؼبت وال
اػخٔاهت ٛهى بلُ( »...ٙالبُان والخبُحن ،ج ،1ق .)96
 6أحمس الجىة ،اللمذ أهىآه ووُابٜه في الـٔط
ّ
ّ
ٓلمُت "٣خاب في
الٔطبي الخسًث ،همً أٓما ٨هسوة
اللمذ" 7-6-5 ،أٛطٍل  ،2007أؿطٓ ٚلى حمٔه
ّ
وٟسمه محمس الـِباوي ،ميـىضاث حامٔت كٜاٟؽ،
٤لُت آلازاب والٔلىم ؤلاوؼاهُت بلٜاٟؽ ،وحسة
جحلُل الخٌاب ،2008 ،ق.31
 7الجاحّ ،البُان والخبُحن ،ج ،1ق .194
 8اإلاطحٕ هٜؼه ،ج ،1ق .4
 9اإلاطحٕ هٜؼه ،ج ،1ق .114
 10الىٟىٓ ٚىس حٔطٍ ٝواضح للخساولُت لِؽ باألمط
ّ
الؼهل شل ٧أن هصا اإلاىهج ًنهل مً ٓلىم مٔطُٛت
ّ
ٓسًسة ولهصا ٛئن وٜٟىا ٓىس حٔطٍ ٝماضي زًحر و
ٛطوؼىا ضٍ٦اهاحي(.اهِط اإلا٠اضبت الخساولُتٛ ،طاوؼىاظ
أضمُى٥ى ،جطحمت ػُٔس ٓلىؾ ،مط٣ع ؤلاهماء ال٠ىمي،
م٠سمت اإلاؤل)ٝ
 11عبد هللا بهبول ،ا بهت س اسةاف ا بهل ،ا
ّ
ٓلمُت "٣خاب في اللمذ"7-6-5 ،
همً أٓما ٨هسوة
ّ
أٛطٍل  ،2007أؿطٓ ٚلى حمٔه وٟسمه محمس
الـِباوي ،ميـىضاث حامٔت كٜاٟؽ٤ ،لُت آلازاب
والٔلىم ؤلاوؼاهُت بلٜاٟؽ ،وحسة جحلُل الخٌاب،
 ،2008ق .83
 )......................( 12هصا الترمحز ه٠لس به اللمذ.
 13أحمس الجىة ،اللمذ أهىآه ووُابٜه في الـٔط
الٔطبي الخسًث ،ق .26
 14حمُل حمساوي ،ػُمُىلىحُا الخىاكل
وػُمُىلىحُا ّ
الساللت ،همً الخىاكل هِطٍاث
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وجٌبُ٠اث ،ال٥خاب الثالث ،إؿطا ٚمحمس ٓابس
الجابطي ،الـب٥ت الٔطبُت لألبحار واليـط ،الٌبٔت
ألاولى بحروث  ،2010ق .58
ً 15ص٣طها هصا بما ج٠ترحه أوضُ٣ىوي في ٛهم الخٌاب
بآخباضها جطي وحىز حملت مً الاٛتراهاث و
ألاػاػُاث الومىُت في ٛهم ٛحىي الخٌاب والتي
الٜ٥اءاث
مً
حملت
ٓلى
جخىظْ
Orecchioni
اللؼاهُتkerbrat, (.
l’implicite, Paris, Armand colin,
.) 1986, p250.
 16اػخٔما ٨الل٘ت بٔالماتها للالح اإلاىٜٔت الخاكت
مبحث وً ٕٟطحه في إًاض ٓلم الخىاكل الاحخماعي،
وجحسًسا همً آخباضاث الىُٜٔت لل٘تEric (.
Maigret,
Sociologie
de
la
communication et des médias,
chapitre 8, de la sémiologie a’ la
.) pragmatique, p 113
 17محمس الٔامطي ،همً م٠ا ٨بٔىىان :ما هى الٜر
الصي ًُٛ ٕ٠ه أٗلب اإلا٠ىٔحن؟
 18أوػخحن ،هِطٍت أٔٛا ٨ال٥الم الٔامت ُٝ٣ ،هىجع
ألاؿُاء بال٦لماث ،جطحمت ٓبس ال٠ازض ُٟيُجي ،إٛطٍُ٠ا
الـط ،1991 ،ٞق  ،17اهِط أًوا j.l. Austin,
)Quand dire c’est faire,1970, p 143.
)
19
جسدل ضمعٍت اللمذ همً الخ٠ل الاحخماعي
ّ
لخخحى ٨إ ٨زا ٨مٔحن ًخذص بٔسا أحازًا
والث٠افي
همً ز٠اٛت مُٔىت مً مثل حٔبحر اللمذ ًٓ ضٗبت
في الطهاء ،وهصا هجس له أبٔازا ػىػُىلىحُت ّ
ٓسة.
(ًىِط ٓلى ػبُل اإلاثا:٨
Gilles Amado, Anderé Guittet,
Dynamique des communctions
dans
les
groupes,
Armand
)Colin/Vuef, 2003, p33
 20محمس اللالح البىٓمطاوي ،زضاػاث هِطٍت
وجٌبُُ٠ت في ٓلم الساللت الٔطٛاوي ،م٥خبت ٓالء
السًً كٜاٟؽ ،الٌبٔت ألاولى ،2009 ،ق.7
 21ح د بهشسبةناا بهت س ،تأ،سلها همً
أٓما ٨هسوة ّ
ٓلمُت "٣خاب في اللمذ" 7-6-5 ،أٛطٍل
 ،2007أؿطٓ ٚلى حمٔه ّ
وٟسمه محمس الـِباوي،
ميـىضاث حامٔت كٜاٟؽ٤ ،لُت آلازاب والٔلىم

ؤلاوؼاهُت بلٜاٟؽ ،وحسة جحلُل الخٌاب،2008 ،
ق.111
-

اإلالازض واإلاطاحٕ :

-

ابً حجي(أبى الٜخح ٓثمان)،
الخلابم ،ز.ث،جح ١ُ٠محمس ٓلي
الىجاض ،اإلا٥خبت الٔلمُت ،زاض ال٥خب
اإلالطٍت.
ّ
ابً مىِىض( ،أبى الٜول حما ٨السًً)،
ّ
ٟسم له الـُر ٓبس هللا الٔالًلي ،أٓاز

-

بىاءه ٓلى الخطّ ٚ
ألاو ٨مً ال٦لمت
ًىػٝ

الخُاي،

الجُل

زاض

بحروث.1988،
-

أضمُى٥ى (ٛطاوؼىا) ،اإلا٠اضبت الخساولُت،
جطحمت ػُٔس ٓلىؾ ،مط٣ع ؤلاهماء
ال٠ىمي.1987 .

-

البهلىٓ( ،٨بس هللا) ،اللمذ ػُاػت في
ّ
ٓلمُت
ال٠ى ،٨همً أٓما ٨هسوة
"٣خاب في اللمذ" 7-6-5 ،أٛطٍل
 ،2007أؿطٓ ٚلى حمٔه ّ
وٟسمه محمس
الـِباوي ،ميـىضاث حامٔت كٜاٟؽ،
٤لُت

آلازاب

والٔلىم

ؤلاوؼاهُت

بلٜاٟؽ ،وحسة جحلُل الخٌاب،
الٌبٔت

ألاولى

الثالزُت

الطابٔت،

.2008الٔامطي( ،محمس) ،همً م٠ا٨
بٔىىان :ما هى الٜر الصي ًُٛ ٕ٠ه
أٗلب اإلا٠ىٔحن؟
-

الجاحّ (أبى ٓثمان ٓمطو بً بحط)،
البُان والخبُحن ،جح ١ُ٠وؿطح ٓبس
الؼالم محمس هاضون ،م٥خبت الخاهجي
ال٠اهطة ،الٌبٔت الؼابٔت.1998 ،

-

الجىة،

(أحمس)،اللمذ

أهىآه

ووُابٜه في الـٔط الٔطبي الخسًث،
ّ
ٓلمُت "٣خاب في
همً أٓما ٨هسوة
اللمذ" 7-6-5 ،أٛطٍل  ،2007أؿطٚ
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ٓلى حمٔه ّ
وٟسمه محمس الـِباوي،
ميـىضاث حامٔت كٜاٟؽ٤ ،لُت

- -Kerbrat ( Orecchioni), L’implicite, Armand
colin, Paris 1998

آلازاب والٔلىم ؤلاوؼاهُت بلٜاٟؽ،

-

وحسة جحلُل الخٌاب ،الٌبٔت ألاولى
الثالزُت الطابٔت.2008 ،
-

الـِباوي (محمس) ،اللمذ جأوٍله،
ّ
ٓلمُت "٣خاب في
همً أٓما ٨هسوة

la

de

Sociologie

,

Eric

Maigret,

communication et des médias, Armand

Colin/Vuef, paris, 2003.

اللمذ" 7-6-5 ،أٛطٍل  ،2007أؿطٚ
ٓلى حمٔه ّ
وٟسمه محمس الـِباوي،
ميـىضاث حامٔت كٜاٟؽ٤ ،لُت
آلازاب والٔلىم ؤلاوؼاهُت بلٜاٟؽ،
وحسة جحلُل الخٌاب ،الٌبٔت ألاولى
-

الثالزُت الطابٔت.2008 ،
ّ
الٔامطي (محمس) ،ما هى الٜر الصي
ًُٛ ٕ٠ه أٗلب اإلا٠ىٔحن ،م٠ا ٨ميـىض
في مجلت ؿؤون ٓماهُت ؤلال٥تروهُت،
بخاضٍر  8أ٣خىبط  ،2017ضابٍhttps ; :
.//shuoon.om/ p=3632

-

أوػخحن(حىن) هِطٍت أٔٛا ٨ال٥الم
الٔامت ُٝ٣ ،هىجع ألاؿُاء بال٦لماث،
جطحمت ٓبس ال٠ازض ُٟيُجي ،إٛطٍُ٠ا
الـط.1991 ،ٞ

-

حمساوي (حمُل)  ،ػُمُىلىحُا
الخىاكل وػُمُىلىحُا ّ
الساللت ،همً
الخىاكل هِطٍاث وجٌبُ٠اث ،ال٥خاب
الثالث ،إؿطا ٚمحمس ٓابس الجابطي،
الـب٥ت الٔطبُت لألبحار واليـط،
الٌبٔت ألاولى بحروث .2010

- Amado Gilles, Guittet Anderé, Dynamique
des communctions dans les groupes, Armand
Colin/Vuef, 2003.
- Austin, JL Quand dire c’est faire,Paris, Seuil,
1970.
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