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Abstract

The critical bases of the linguistic proficiency
access for learners The rapid developments in
the contemporary world in various fields of
knowledge have confirmed that the progress
of societies is now dependent on the quality
of their advanced educational curricula, the
development
of
various
pedagogic
performances and the elimination of
abhorrent subordination. The contemporary
educational process seeks to create the
individual conscious mental formation by
providing him with a range of skills in a
variety of fields that make him capable of
development, continuity and confrontation.
The acquisition of language is one of these
skills, but the most important of them all
because it is widely used, and is acquired
through the oral interaction and continuous
training, which are proficiently established
and the success of every productive act as Ibn
Khaldun believes.
Key-words : linguistic proficiency, critical
bases, educational process.

ملخص
لقد أكدت التطورات السريعة اليت يشهدىا العامل ادلعاصر يف
شىت اجملاالت ادلعرفية أف تقدـ اجملتمعات أصبح اليوـ مرىونا
 وتطوير سلتلف األداءات،بنوعية مناىجها التعليمية ادلتطورة
،البيداغوجية والتخلص من التبعية ادلقيتة
وتسعى العملية التعليمية ادلعاصرة إىل تكوين الفرد
تكوينا عقليا واعيا ذلك عن طريق إكسابو رتلة من ادلهارات
يف رلاالت متعددة جتعلو قادرا على التطور واالستمرار
.وادلواجهة
واكتساب اللغة ىو إحدى ىذه ادلهارات بل أمهها رتيعا ألهنا
 ويتم اكتساهبا عن طريق ادلشافهة،تستعمل يف نطاؽ واسع
والتدريب ادلستمر واللذين هبما ترسخ ادللكة وجتود كما يرى
.ابن خلدوف
 العملية، األسس الًتبوية، ادللكة اللغوية:الكلمات ادلفتاحية
.التعليمية
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تسعى العملية التعليمية ادلعاصرة إىل تكوين الفرد تكوينا عقليا واعيا ذلك عن طريق إكسابو رتلة من ادلهارات يف رلاالت
متعددة جتعلو قادرا على التطور واالستمرار وادلواجهة.
واكتساب اللغة ىو إحدى ىذه ادلهارات بل أمهها رتيعا ألهنا تستعمل يف نطاؽ واسع ،ويتم اكتساهبا عن طريق ادلشافهة
1
والتدريب ادلستمر واللذين هبما ترسخ ادللكة وجتود كما يرى ابن خلدوف.
لقد أكدت التطورات السريعة اليت يشهدىا العامل ادلعاصر يف شىت اجملاالت ادلعرفية أف تقدـ اجملتمعات أصبح اليوـ مرىونا
بنوعية مناىجها التعليمية ادلتطورة وتطوير سلتلف األداءات البيداغوجية والتخلص من التبعية ادلقيتة ،فلم تعد الفلسفة البيداغوجية
القائمة على التلقُت للمتعلم كافية دلواجهة العامل اخلارجي كما أهنا غَت رلدية حلل ادلشكالت اليت حتيط بالفرد ادلتعلم ،ولقد
سامهت إىل حد كبَت يف وسم العملية التعليمية باجلمود والتقوقع يف بوتقة الركود ومن مث اقصاء مهارات ادلتعلم ،فلم تعد ادلؤسسة
الًتبوية اليوـ مرتعا لتلقُت ادلعلومات وختزينها وشحن ادلتعلم الستظهارىا يوـ االمتحانات ،ومن ىنا ودلعاجلة ىذا اإلشكاؿ ظهرت
ثورة بيداغوجية ارتقت بالعملية التعليمية من التصور السلوكي النمطي الذي كاف يهدؼ اىل إكساب ادلتعلم سلوكات وعادات عرب
التكرار وتعزيز الشرط إىل تنمية قدراتو ومهاراتو ،ال لينجح يف االختبارات الفصلية بل ألف يكوف فاعال ومنتجا يف احلياة العملية،
قادرا على حل ادلشكالت اليت تواجهو بفعل ادلداومة على البحث ،من خالؿ القراءة الواعية والنفعية ادلبنية على العلم الصحيح
واستثماره يف حياتو اليومية ،ألف الفعل القراءايت رافد من الروافد األساسية لًتسيخ األفق الثقايف والتكويٍت للمتعلمُت فهي عملية
معرفية عقلية تسمح بفك الرموز ادلكتوبة وفهم دالالهتا  2كما أهنا مهارة أساسية يتأتى هبا امتالؾ ناصية اللغة وتطويعها ،وىذا
مرىوف بكيفية شلارسة ادلتعلمُت ذلا ،فالقارئ اجليد ليس من ال تتعثر قراءتو وفهمو بل من أحسن استغالؿ واستثمار ما يقرأ يف
تنمية قدراتو االستيعابية...
ومن اإلشكاالت ادلطروحة يف اجملاؿ الًتبوي :كيف يتمكن ادلتعلموف من اكتساب ادللكة اللغوية؟
ادلرسل معلّم اللغة استخداـ الطريقة ادلستعملة يف العملية التعليمية ليتم من خالذلا التبليغ والتواصل بُت ِ
وىذا يتطلب من ِ
ادلرسل
وادلتلقي ،وىي قابلة للتطور واالرتقاء ،إذف حيتاج ىذا األمر إىل طريقة ناجحة يستثمرىا ادلعلم يف تدريسو  3وإىل تقنيات وأشكاؿ
تنظم مواقف التعلم اليت خيضع ذلا ادلتعلم من حيث تنمية القدرات العقلية وتعزيز الوجداف وتوجيو الروابط االجتماعية ،دوف إغفاؿ
احلسي احلركي للفرد ادلتعلم  ، 4وال يتم صلاح العملية التعليمية ادلتعلقة هبدؼ ترسيخ ادلهارات لدى ادلتعلمُت إال على ضوء
اجلانب ّ
نظرية تابعة لفرع من فروع علم النفس ادلعريف  cognitive psychologieوالذي ىو علم معاصر يبحث بطرائق حديثة
تربوية يف كيفية امتالؾ الذىن البشري للمعرفة وكيفية تطويرىا ،ويبحث يف عالقة احمليط باالكتساب ويف كيفية احتفاظ الذاكرة
بادلعلومات واستعماذلا عند احلاجة ،ويف مواقف متباينة إىل غَت ذلك من ادلباحث الذىنية بالتنسيق مع تعليمية اللغات.5
فاللغة نظاـ من األنساؽ ادلتعاضدة حتكمو عالقات متنوعة ومتشابكة ،يظهر ىذا النظاـ يف سالسل كالمية ىي اجلمل
والًتاكيب ،فال يكفي أف يعرؼ ادلتعلموف رلموعة من احلقائق اللغوية والقواعد والقوانُت النحوية ليصبحوا قادرين على استخداـ
اللغة ،ومتحكمُت يف طرائق أدائها عن طريق التلقُت وختزين ادلعرفة حبفظ قواعد النظاـ اللغوي اليت حتكمها قوانُت النحو والبالغة،
فالنحو يف كل لغة ىو النظاـ الذي حيكم العالقات الرابطة بُت األلفاظ إلنشاء الًتاكيب واجلمل ،وىذا النظاـ النحوي ما ىو إال
جزء من عقلية األمة يظهر يف طريقة كالمها وكيفية استعماذلا للغتها ،وما ىو إال طاقات تعبَتية زلفوظة يف استعماؿ اللغة منذ
مجلة دراسات أدبية
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قروف خلت ،وما يظهر من صعوبات يف رلاؿ تعلم النحو يرجع يف األساس إىل البعد الفكري ألبنائنا ادلتعلمُت عن طبيعة اللغة يف
حد ذاهتا ،فال ديكن أف نتعلم النحو مبعزؿ عن استعماؿ اللغة ،ذلك أف ادلهارات اللغوية على نوعُت :مهارات إرساؿ ،ومهارات
استقباؿ ،وتتجلى مهارات اإلرساؿ يف ادلشافهة والكتابة كما تتمثل مهارات االستقباؿ يف االستماع والقراءة ،وكل ذلك يتم ضمن
سالسل نطقية حتمل مضامُت وأفكارا يريد ادلتكلم إرساذلا إىل ادلخاطَبِ ،
فادلرسل رلرب على احتذاء مناذج كالمية مكتسبة عن
طريق ادلراف وادلمارسة وىذا ما أشار إليو ابن خلدوف يقوؿ « :اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة ،إذ ىي ملكات يف اللساف
للعبارة عن ادلعاين ،وجودهتا وقصورىا حبسب إدتاـ ادللكة أو نقصها ،وليس ذلك بالنظر إىل ادلفردات وإمنا ىو بالنظر إىل الًتاكيب،
فإذا حصلت ادللكة التامة يف تركيب األلفاظ ادلفردة للتعبَت هبا عن ادلعاين ادلقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكالـ على
مقتضى احلاؿ بلغ ادلتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع وىذا ىو معٌت البالغة ،وادللكات ال حتصل إال بتكرار األفعاؿ
ألف الفعل يقع أوال وتعود منو للذات صفة ،مث تكرر فتكوف حاال ،ومعٌت احلاؿ أهنا صفة غَت راسخة ،مث يزيد التكرار فتكوف ملكة
أي صفة راسخة 6» .ىكذا :
فعل

صفة

حاؿ

ملكة (صفة راسخة)

وىنا يشَت ابن خلدوف إىل أف حصوؿ ادللكة اللغوية (الصفة الراسخة) اليت تؤىل ادلتعلم للتحكم اجليد يف استعماؿ اللغة ىو نتاج
مراحل متتابعة ومتتالية ،فاللغة ال تقتصر على األلفاظ فحسب بل تتعداىا إىل الًتاكيب أيضا ،ألهنا تسمح لنا باشتقاؽ ما ال
حصر لو من الًتاكيب واجلمل اليت مل نكن قد مسعناىا من قبل ،وختضع عملية االشتقاؽ يف كل لغة إىل طبيعة العالقة اليت تربط
األلفاظ بعضها ببعض ،وما تتميز بو تلك العالقة من شليزات نابعة من األسس الفكرية اليت تتحكم يف الصياغة اللغوية لدى أبناء
اجملتمع اللغوي ،وفكرة التعليق ىي اليت يقوـ عليها النحو يف اللغة العربية وسائر اللغات ومن ىنا فإف الدراسات اللسانية احلديثة
7
تسمي النحو(:علم الًتاكيب).
وإف ما جيري يف أنساؽ الكالـ من العبارات والًتاكيب خيضع لقواعد عامة ال تتناقض بُت أجزائها ،ذلك ىو النظاـ
النحوي الذي حيكم الًتاكيب اللغوية والذي ىو تعبَت عن بٌت داللية ال ديكن الوصوؿ إليها إذا فسد ىذا النظاـ ادلعرب عنها لفكرة
التعليق القائمة يف ذىن ادلتكلم ،وىذا ما أشار إليو اخلليل بن أزتد الفراىيدي « :إف العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت
مواقع كالمها ،وقاـ يف عقوذلا عللو » ...وقد شبو ذلك النظاـ الذي حيكمو التعليق ادلتمثل يف النظاـ النحوي بدار زلكمة البناء
عجيبة النظم واألقساـ قائال «:ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا زلكمة البناء عجيبة النظم واألقساـ الواضحة واحلجج الالئحة
فكلما وقف ىذا الرجل يف الدار على شيء منها قاؿ :إف فعل ىذا ىكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذا سنحت لو وخطرت
8
ببالو»...
وقد تناوؿ عبد القاىر اجلرجاين يف مؤلفو دالئل اإلعجاز ىذا التكامل يف بناء ىذا النظاـ الذي حتكمو قوانُت ضلوية
اجتماعية تتضمن ىذه ادلفاىيم ادلصطلح عليها هبذه ادلصطلحات :النظم ،البناء ،الًتتيب ،التعليق.
 -1النظم :ىي ادلعاين القائمة يف الذىن وترتيبها وفق إعماؿ العقل فيها وذلك قائم على أساس تصور شامل جلملة من العالقات
النحوية ادلعروفة فمعلوـ عنده " أف ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض 9 ".ألف عمل
10
العقل يقتضي التنظيم واالنسجاـ وال يقبل فكرة جديدة إال إذا وجد ذلا رابطا وانسجاما لفكرة سابقة جتانسها.
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 -2البناء :يتضمن ألفاظ اللغة عامة وما يصيبها من تغَتات حيت تؤلف وتنظم يف كالـ مفيد يرسل ضمن قناة إىل ادلخاطب من
أجل إيصاؿ مضموف معُت ،وىذا الذي أشار إليو عبد القاىر اجلرجاين بقولو" :ال نظم يف الكالـ وال ترتيب حىت يعلق بعضها
ببعض ويبٌت بعضها من بعض وجتعل ىذه لسبب من تلك 11 ".كأف نبٍت دلعٌت الفاعلية امسا مرفوعا ،أو ضمَتا منفصال يف موضع
آخر ،وضمَتا مستًتا يف موقع ثالث ،فالبناء كما يراه دتاـ حساف ىو اختيار ادلباين اليت يقدمها الصرؼ للتعبَت عن ادلعاين
12
النحوية.
وبوضع النظم بإزاء فكرة البناء يكوف عبد القاىر اجلرجاين قد عرب عن االرتباط بُت ادلبٌت وادلعٌت أي قدرة ادلتكلم على اإلفادة إزاء
صياغة وفق قانوف ديرف الناطقُت بُت وحدات صوتية من أفعاؿ وأمساء وحروؼ تعرب عن أفكار ومعاف ،فالبناء اللغوي مربوط أساسا
بادلعاين ادلعرب عنها من الناحية الفكرية.
 -3الًتتيب :ورد ىذا ادلصطلح عند اجلرجاين يف مواضع شىت يف كتابو دالئل اإلعجاز ،من ذلك قولو" :وىذا احلكم  -أعٍت
االختصاص يف ترتيب األلفاظ  -يقع يف األلفاظ مرتباً على ادلعاين ادلرتبة يف النفس وادلنتظمة فيها على قضية العقل ،ولن يتصور
يف األلفاظ وجود تقدًن وتأخَت وختصيص يف ترتيب وتنزيل ،وعلى ذلك وضعت ادلراتب وادلنازؿ يف اجلمل ادلركبة وأقساـ الكالـ
ادلدونة ،فالًتتيب يكوف يف ادلعاين ألهنا مناط اىتماـ ادلتكلم وىي ادلقصودة من الكالـ ،أما األلفاظ فهي تابعة للمعاين ولباس ذلا
خيرجها ادلرسل إىل حيز الوجود ،ومن ىنا ما نالحظو من تقدًن وتأخَت أو حذؼ يف عناصر األلفاظ واجلمل ،فمرده إىل قصد
13
ادلتكلم بغية مطابقة ذلك اإلرساؿ حسب ما يقتضيو سياؽ احلاؿ وادلقاـ".
 -4التعليق :من األسس اذلامة اليت بٌت عبد القاىر اجلرجاين عليها نظرية النظم حيث يرى تلك القرائن اللفظية وادلعنوية اليت هبا
يتم الًتتيب يف ادلعاين واأللفاظ ،فمرد ذلك إىل أمور معنوية تتصل أساسا بالفكر ،يظهر ىذا من خالؿ الًتكيب اللغوي وتتابع
األلفاظ والًتاكيب يف سياؽ عاـ جيمع بينها وفق خط أفقي ،أال ترى أف النابغة الذبياين أعاب على حساف بن ثابت حُت أنشده
قولو:
الضحى
عن بِ ُ
لَنا اجلََف ُ
لم َ
نات الغُُّر يَ َ

َوأَسيافُنا يَقطُر َف ِمن َصل َػدةٍ َدما

أنت شاعر لكنك أقللت من جفانك وسيوفك ،فعاب عليو استعماؿ رتع القلة وىو يقصد االفتخار وسياؽ احلاؿ يقتضي الكثرة
وادلبالغة ومها من مسات ادلدح وأغراضو ،فإحداث العالقات بُت اجلفنات واللمع وبُت األسياؼ والقطر حبيث أسند اللمع إىل
اجلفنات والقطر إىل األسياؼ ،وإف كاف مقبوال يف عرؼ اللغة إال أف ادلقاـ يقتضي ادلبالغة والكثرة ،ىذا يناسب تعليق اللمع
باجلفاف والقطر بالسيوؼ وليس كما أوردمها الشاعر بتعليق الصفة جبمع القلة ،فاجلفاف والسيوؼ أنسب يف ادلطابقة يف الًتكيب
وتعليق التابع بادلتبوع أو الصفة بادلوصوؼ ،فطبيعة اللغة مبميزاهتا النطقية والًتكيبية والداللية تفرض نفسها على الناطقُت هبا يف
تسلسل أنساؽ متكاملة ومًتابطة آخذة جبالبيب بعضها البعض.
وعبد القاىر اجلرجاين من اللغويُت والنقاد الذين تفطنوا إىل مفهوـ (التعليق) وأمهيتو يف الًتاكيب اللغوية وحتديد الوظائف
الداللية والنحوية لأللفاظ داخل ىذه الًتاكيب ،للوصوؿ من خالؿ ذلك إىل تذوؽ رتاليات النص اللغوي وبالغتو ،الذي يقدَّـ
وتعلَق أفكاره يف ذىنو إىل حُت.
للقارئ ادلتعلم يف طبق شهي يقبل عليو بشراىة ْ
ومن ىذا فإف عبد القاىر اجلرجاين يف منهجو التحليلي جيمع بُت البالغة واللغة والنحو ،أي ينظر إىل الكالـ العريب (النص
اللغوي) عرب ىذه ادلستويات الثالثة السابقة ،وىو منهج جدير بأف نتخذه أساسا يف تعليمية اللغة العربية يف منظومتنا الًتبوية ،ألنو
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ينطلق من حتديد العالقات اليت تربط بُت األلفاظ للوصوؿ إىل وظائفها النحوية ،وما ذلا من أثر رتايل تذوقي يف تصوير الفكرة
وتوصيلها إىل ادلخاطب ،ذلك من األسس اليت دتكن ادلتعلم من ترسيخ وتنمية ادللكة اللغوية ،فإذا استطعنا أف نتوصل بأبنائنا
ادلتعلمُت إىل إدراؾ تلك العالقات الرابطة بُت األلفاظ ،نكوف قد مكناىم من معرفة شليزات ألفاظ اللغة وطبائعها الداللية وكيفيات
الربط بينهما ،ومعلوـ أف اللفظة يف أية لغة تأخذ معناىا بالوضع واالصطالح ،مث تأخذ معٌت آخر عن طريق العدوؿ أو االستعماؿ
حاسة التذوؽ اللغوي عند ادلتعلم واليت هبا حتصل ادللكة اللغوية لدى ادلتعلمُت .فادلضموف ال تكتمل أجزاؤه
اجملازي ،ومن ىنا تنشأ ّ
إال باستعماؿ العالقات بُت األلفاظ ،وتفسَت مفهوـ اإلفادة الذي اشًتطو النحاة العرب يف اجلملة دليل إدراكهم العالقة بُت الفكر
واللغة وليس على أساس الشكل السطحي للكالـ ،يقوؿ عبد القاىر ":وأف العلم مبواقع ادلعاين يف النفس علم مبواقع األلفاظ الدالة
عليها يف النطق ، 14 ".يؤكد اجلرجاين على أف ادلعاين قائمة يف الذىن الذي يعمل على ترتيبها مث يأيت النطق ذلذا الًتكيب خادما
لو ،ومن ىنا يتمكن ادلتعلم من امتالؾ آلية ادلشافهة والتخاطب مع الغَت وإدراؾ العالقة بُت ألفاظ اللغة والفكر يف عملية التواصل
والتبليغ.
األسس اإلجرائية في عملية ترسيخ الملكة اللغوية
العملية التعليمية تعتمد على رتلة من العناصر قصد ترسيخ ادلبادئ واألفكار وبناء ادلعارؼ وحتقيق األىداؼ ادلنشودة يف
بناء اخلطاب التواصلي بُت ٍ
ومتلق (معلِّم ومتعلم) ،وأوؿ ىذه العناصر يف عملية التعلم الناجح:
ملق ٍّ
 -1امتالؾ ادلرسل الكفاية التواصلية :وىي قدرتو على حسن التصرؼ يف التخاطب أي تكييف اخلطاب حسب ما يقتضيو ادلقاـ
واحلاؿ ،والتمكن من قواعد اللغة والسيطرة على ادلعاين ووضوح اخلطاب 15واستحضار ادلعاين يف الذىن ،يقوؿ صاحب الصناعتُت
يف ىذا " :إذا أردت أف تصنع كالما فأحضر معانيو يف ذىنك ،وتوقى لو كرائم اللفظ ،واجعلها على ذكر منك ليقًتب عليك
تناوذلا ،وال يتعبك تطلبها ،واعملو ما دمت يف شباب نشاطك ،فإف غشيك الفتور وختونك ادلالؿ فأمسك ...فإف الكثَت مع
ادلالؿ قليل ،والنفيس مع الضجر خسيس ،واخلواطر كالينابيع يسقى منها شيء بعد شيء  ...فتجد حاجتك من الري وتناؿ
16
إربك من ادلنفعة ...فإذا أكثرت عليها نضب ماؤىا وقل عنك غناؤىا".
فلصناعة اخلطاب ينبغي على ادلرسل ادلخاطب استحضار األلفاظ ادلناسبة للمعاين يف الذىن ومناسبتها للحاؿ وادلقاـ الذي تقاؿ
فيو ،أي النظر إىل مقاـ ادلخاطَب وسياؽ احلاؿ واختيار ادلناسبات والظروؼ اليت يقاؿ فيها اخلطاب ويتم التواصل ،إضافة إىل
ذلك ينبغي أف ديتلك مهارة تعلم اللغة أي الكفاية اللغوية بأف يعرؼ النظاـ الذي حيكم اللغة (النحوي ،الصريف ،الصويت ،الداليل،
ادلعجمي) واع بتطبيقو تطبيقا عفويا ،فال يكوف احملاور ناطقا حقيقيا إال إذا تكلم لسانا طبيعيا دارسا ألوجو دالالت ألفاظو
وأساليبو يف التعبَت والتبليغ ،وأف يعرؼ أقدار ادلعاين فيوازي بينها وبُت أقدار ادلستمعُت وأقدار أحواذلم وما جيب لكل مقاـ من
17
مقاؿ.
 -2ادلتلقي :ىو ادلستقبل(ادلتعلم) :يعد ادلتلقي قطب الرحى يف العملية التعليمية وىو من ينشأ لو اخلطاب ومن أجلو ،وىو مشارؾ
يف إنتاجو مشاركة فعالة فاخلطاب منو وإليو ،إذ ال بد أف ينطوي على مهارة لغوية حىت يفهم لغة ادلرسل ،قادرا على التحليل
والًتكيب ،وألف ديتلك مهارة االستماع اجليد ،جاء يف كتاب الصناعتُت " :ادلخاطَب إذا مل حيسن االستماع مل يقف على ادلعٌت
18
ادلؤدي إليو اخلطاب".
ألف االستماع مهارة من مهارات التعلم ،فاالستماع اجليد من عوامل صلاح العملية التواصلية.
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 -3اخلطاب :ىو احملتوى الفكري ادلعريف ،حبيث يبٌت اخلطاب ويستكمل عناصره حسب ادلقاـ الذي يكوف فيو ِ
ادلرسل ونوعية
ادلستقبِل ذلذا اخلطاب ،ومن ذتة يتحدد اخلطاب مطابقا للحاؿ اليت يستخدـ فيها بُت ادلتكلم والسامع خاليا من األخطاء بعيدا
عن الغلو واحلشو وادلقدمات الطويلة.
 -4القناة :إهنا الوسيلة اليت تنقل اخلطاب أثناء عملية التواصل ،وألجل تواصل سليم يشًتط فيها انسجاـ شكلها مع مضموف
اخلطاب ،قدرهتا على إيصاؿ احملتوى سليما ،مناسبتها دلستوى ادلتعلمُت العقلي ،ألف الفهم واإلدراؾ ال يتحققاف إذا كانت اللغة
اليت تستعملها قناة التواصل أعلى مستوى من قدرة ادلستقبِل العقلية على التلقي ،كما أنو يستهُت هبا إذا شعر أهنا أدىن من مستواه
العقلي ،ومن أىم الوسائل ادلستخدمة كقنوات تواصلية الوسائل ادلكتوبة ،ووسائل شفوية مباشرة كالوسائل السمعية أو السمعية
البصرية ،والوسائل اإللكًتونية احلديثة (أجهزة احلاسوب وشبكة االنًتنت).
دور المشافهة في تثبيت الكفاءة اللغوية وتعزيز القدرات العقلية للمتعلم
إف أوىل ادلهارات وأمهها يف استثمار اللغة ىي ادلشافهة ،وىي من أىم مدخالت العملية التعليمية والتعلمية ،وفيها يتم
التواصل ويتمكن ادلتعلم من ىيكلة أفكاره وتكوين شخصيتو وانطباع أحاسيسو يف سلتلف وضعيات احلياة اليومية ،لذلك فإف تعلم
اللغة يف التصورات اللسانية احلديثة مل يعد غاية يف حد ذاهتا ،بل أصبح وسيلة استثمارية للقواعد اللغوية وخصائصها الًتكيبية
ونظامها الصويت والصريف والداليل يف تداوذلا واستعماالهتا يف وضعيات متباينة ،ويف مواقف سلتلفة شلا حيقق أغراض ومقاصد
التواصل.
إف اذلدؼ اجلوىري لتعليم اللغة العربية ىو " :تزويد ادلتعلمُت بكفاءة دتكنهم من توظيف ما تعلموه يف وضعيات التواصل
الشفهي والكتايب ،ومل يعد ادلطلوب اليوـ من تعليم اللغة العربية مقتصرا على معرفة النماذج األدبية وال معرفة القواعد النحوية
والصرفية فحسب ،بل جعل ادلتعلم يبلغ أعلى مستوى من الفهم واإلدراؾ واستعماؿ ادلعرفة سواء على ادلستوى الشفهي أو
الكتايب".
 19إنو التصور الذي ينسجم مع الطروحات اللسانية احلديثة اليت ترى أنو ال قيمة لتعلم اللغة وتعليمها ما مل نعمل على
تنمية كفاءات ادلتعلمُت وتثبيتها عن طريق احلوار والتواصل الشفهي والكتايب على السواء.
إف أكثر ما ديكن أف يع ِرؼ بو الفرد نفسو قدرتو على احلديث ودتكنو منو ،بل ديكننا بواسطة حديثنا أف نًتؾ انطباعا
إجيابيا عن شخصيتنا ،وقد نبو اخلطيب ادلشهور (زج زجلر) إىل أمهية ادلشافهة ودورىا اإلجيايب يف استثمار ادللكات اللغوية
وجتسيدىا عمليا ،يقوؿ " :إننا سواء رضينا أـ أبينا فإف الذين حيسنوف احلديث والكالـ أماـ الناس يعتربىم اآلخروف أكثر ذكاء،
وأف لديهم مهارات قيادية متميزة على غَتىم ،وما من أحد أشهر ذكره وأخلد امسو إال لو من مهارة اإللقاء واخلطابة نصيب وافر".
تعترب مهارة ادلشافهة يف مفهوـ اللسانيات مهارة مركزية كوهنا سلدومة من مهارة أخرى وىي مهارة السمع  ،20وىي اليت
نستطيع بواسطتها غرس الثقة بالنفس والقدرة على ترتيب األفكار وتنظيمها يف الذىن ،وزيادة القدرة على استخداـ الكلمات
ادلعربة واستخداـ الصوت ادلعرب والنطق ادلتميز ،واستخداـ احلركات اجلسمية والوقفة ادلناسبة ،والقدرة على تكييف الكالـ وتنظيمو
وتوظيفو حبسب ادلوقف ادلطلوب  21وىي من أىم احملطات يف القدرات الشخصية وادلواىب لدى ادلتعلمُت ،وذلا القدرة الفائقة يف
تثبيت الكفاءة اللغوية يف الذىن إذا وجدت الرعاية واالىتماـ من طرؼ ادلدربُت ،وذلك حبسن استخداـ الطرائق التعليمية احلديثة
تدرب عليها ادلتعلموف خالؿ مراحل تعليمهم.
اليت تنص عليها اللسانيات احلديثة ،إهنا جتسد رلموعة من األفعاؿ اإلصلازية اليت َّ
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األسس النقدية لحصول الملكة اللغوية لدى المتعلمين

إهنا مفاتيح هبا يلج ادلتعلم إىل فضاء العلم مصداقا لقولو تعاىل « :واللَّو أَخرج ُكم ِّمن بطُ ِ
وف أ َُّم َهاتِ ُك ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف َشْيئًا
ُ
َ ُ َْ َ
ص َار َو ْاألَفْئِ َدةَ لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َف» ّ ،22بُت اهلل سبحانو وتعاىل يف ىذه اآلية الكردية األدوات اليت يتعلم هبا
َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َو ْاألَبْ َ
الناس ،وىي السمع والبصر والفؤاد بعد إخراجهم إياىم من بطوف أمهاهتم ال يعلموف شيئا مث رزقهم السمع الذي بو يدركوف
23
األصوات.
االستماع
ف
حاسة السمع دلا ذكرت يف القرآف الكرًن كانت يف الرتبة األوىل يف ترتيب احلواس األخرى ،جاء يف قولو تعاىلَ « :وَال تَػ ْق ُ
24
ِ
الس ْم َع
َنشأَ لَ ُك ُم َّ
ك بِِو ِع ْل ٌم إِ َّف َّ
ك َكا َف َعْنوُ َم ْسئُ ًوال » وقولو جل شأنو « َوُى َو الَّذي أ َ
صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُوَٰلَئِ َ
س لَ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ
َما لَْي َ
ص َار َو ْاألَفْئِ َد َة قَلِ ًيال َّما تَ ْش ُكُرو َف»  ، 25فتقدًن االستماع يف اآليات القرآنية يدؿ على أمهيتو لدى اإلنساف فكاف بذلك عامال
َو ْاألَبْ َ
مهما يف عملية االتصاؿ ،ولو دور تربوي مهم يف عملييت التعليم والتعلم ويف ترسيخ وتثبيت ادلهارة اللغوية يف الذىن واستثمارىا يف
عملية التواصل ،فمختلف احملطات اليت تستدعي التخاطب يف العملية التعليمية ترتكز بصفة كبَتة على حسن استغالؿ مهارة
االستماع اجليد للمتعلم ،واليت أخذت نصيبا وحظا وافرا يف معظم برامج تعليم اللغات يف الدوؿ ادلتقدمة وكانت نتائجها مثمرة،
فاالستماع ىو األداة الوحيدة اليت تضبط عملية الكالـ أداء ونطقا ،وىو الوسيلة األساسية يف إدراؾ اللغة وترسيخ مهاراهتا يف
عملية تعلمها ،سواء كانت اللغة األـ أـ لغة أجنبية  ،26وإنو عامل مهم وأساسي يف النمو اللغوي لدى ادلتعلم ،ومن ىنا نعطي
ذلذه ادلهارة العناية الكافية يف العملية التعليمية.
وىذا ما جيعل تعليم اللغة ينطلق من ثقافة اجملتمع وأحوالو ومقاصد ادلتكلم ،والسياؽ والتفاعالت الكالمية واحملادثات
ادلتبادلة بُت ادلخاطبُت ،حبيث تتم تنمية ادللكات التبليغية التواصلية لدى متعلمي اللغة ،ومن ذلك أصبح للمتعلم دور ىاـ يف
ادلشاركة الفعلية يف العملية التعليمية ،وتغَتت اإلجراءات التعلمية واستبدلت الطرائق واألدوات ،ومل تعد النظرة إىل التعلم على أنو
رلرد وعاء وخزاف تفرغ فيو ادلعارؼ من حُت آلخر ،أو قواعد تلقينية صماء حتفظ عن ظهر قلب ،بل اعتباره عملية ذىنية تقوـ
على الفهم واالستيعاب ،حبيث َدينح للمتعلمُت فرصا فيما بينهم للقياـ مبحاوالت إجرائية ،وحل ادلشكالت ولعب األدوار
والتخلص من اجلو الروتيٍت القاتل للمواىب إىل فضاء مليء باحليوية والنشاط.
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القص عند زهور ونّيسي
ّ فن
ّ تجلّيات الفاعليّة الثّوريّة على
)) الرصيف النّائم
ّ (( في مجموعتها القصصيّة

The manifestations of revolutionary actory on the art of
storytelling at zehour wenissy
In her collection of stories, the sleepy pavement
2
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Abstract

The revolution was a breakthrough in
the

history

of

Algerian

storytelling,

particularly the short one, the latter was
associated with the revolution, and the
functional structure towards anti-colonialism
and the cultivation of the principle of sacrifice
and conflict, which constitutes wealth and
diversity, in terms of contents, which inspired
the reality and circumstances experienced by
the people Algerian.
The surreal structure of the stories of

(

Zhour wenissy) surrounds various aspects of
the revolution of events, characters, time,
place and language, to give the storywork
aesthetic value, and to extract the lessons and
inspirations inherent in these revolutionary
narrative sympers..
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،القص اعبزائري
ّ ش ّكلت الثّورة منعرجا يف تاريخ
، ىذا األخري ارتبط بالثورة،وخاصة القصري منو
ّ
فوجهت البنية الوظيفيّة كبو مناىضة االستعمار وزرع
ّ
،وتنوعا
اء
ر
ث
ل
ك
يش
الذي
،ضاؿ
ن
ال
و
ضحية
الت
مبدأ
ّ
ّ
ّ
ّ

 اليت استلهمت الواقع والظّروؼ،على صعيد اؼبضامني
.الشعب اعبزائري
ّ اليت عاشها
السردية يف قصص زىور ونيسي ربيط
ّ إ ّف البنية
دبختلف جوانب الثّورة من أحداث وشخصيات وزماف
، إلكساب العمل القصصي قيمة صبالية،ومكاف ولغة
واستخراج العرب واإلحياءات الكامنة بني ثنايا ىذه
.النّصوص القصصيّة الثّورية
 القصة، البنية السردية، ا لثورة:الكلمات المفتاحية

 زهور ونيسي.القصرية

القص عند زهور ونّيسي(( في مجموعتها
فن ّ
تجلّيات الفاعليّة الثّوريّة على ّ

الرصيف النّائم ))
القصصيّة ّ
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مق ّدمة:
تعاجل الكاتبة زىور لونيسي يف ؾبموعتها القصصية القصرية (الرصيف النّائم) ع ّدة قضايا وطنيّة وثوريّة ،حيث تنقل إلينا آالـ

مكونة من
ومأساة ّ
الشعب اعبزائري إبّاف الثّورة التّحريرية ،عاشتها ىي كأحد أفراده وتفاعلت معها ،وىذه اجملموعة القصصيّة ّ

فاالذباه
الرصيف النائم ،ؼباذا زباؼ أمي؟ ،زغرودة اؼباليني)ّ .
سبع أقصوصات (عقيدة وإدياف ،فاطمة ،مازلنا نقسم ،خرفيةّ ،
القصة القصرية من بني األجناس األدبيّة ،الّيت
لعل ّ
الثّوري حاضر ّ
بقوة يف ـبتلف األجناس األدبيّة على اختالفها وتنوعها ،و ّ

االذباه بشكل واضح وجلي ،وذلك بتمثيل واقع الثّورة والغوص يف أعماقو .كما يعكس الواقع الّذي عاشو
ظهر فيها ىذا ّ
الرؤى اعبمالية الّيت تعبّد درب العدالة واؼبساواة.
اجملتمع اعبز ّ
ائري وأبعاده اإلنسانية و ّ

 :2عالقـ ـ ـ ــة القص ـ ـ ــة القصيـ ـ ـ ــرة بالث ــورة الجزائريـ ـ ـ ــة.

القصة اعبزائريّة ،يعي قلّة زادنا اإلنتاجي والنّقدي يف ىذا اجملاؿ مث إ ّف اػبوض يف ىذا اغبديث
إف اؼبتف ّقد ألحواؿ ّ

العريب
القصة اعبزائريّة ،وشرعيتها ومكانتها ضمن خريطة األدب
لو من األمهّية ما جيعلو ذا قاعدة إلثبات ىويّة ّ
القصصي ّ
ّ
جيرنا إىل اغبديث عن اؼبرحلة اعبنينية ؽبذا اللّوف األديب يف اغبركة اإلبداعيّة اعبزائريّة ،يف الوقت الذي جيتهد
اغبديث ،وىذا ّ

مرده النظرة
خاصة ،لنفي الكياف القصصي اؼبكتوب باللغة الوطنيّة ،وتشخيص ىذه الوضعيّة ّ
فيو النّقاد واألجانب بصفة ّ
االستعمارية ،الفوقيّة اؼبسقطة على ال ّذات اإلبداعيّة اعبزائريّة ،اليت ال تعرتؼ بغري اإلبداع اؼبكتوب بلساف حاؽبا ،بل إ ّف

البعض ال يعرتؼ بوجود أدب جزائري أصال أمثاؿ" :عبد اجمليد الشافعي" .حني يقوؿ ـباطبا أحد خالنو قائال ":أنا واثق يا

سيدي من أف مدلوؿ أدب معدوـ يف بالدنا"( الركييب ،1974 ،ص)164
ىذا الظّلم بعث يف نفوس لفيف من زعماء اغبركة األدبيّة والثقافيّة الوطنيّة لبوة اإلقباز األديب ،ألجل إحداث

النص القصصي
الساعية للتّصدي حملاوالت الطّمس واؼبسخ والتغريب ...لتشهد بداية ميالد ّ
التّغيري ،وإثبات ال ّذات الوطنيّة ّ

خاصة ،مع احملاولة األوىل "حملمد السعيد الزىراوي" يف قصتو " فرنسوا والرشيد" الّيت صدرت يف "جريدة اعبزائر".
يف ظروؼ ّ

حسب ما يرى "عبد اؼبالك مرتاض" (حاج ؿببوب عراييب ،د/ت ،ص  )34كما برز يف ىذه اؼبرحلة "ؿبمد عبد العايل

السعادة
الصائد يف ّ
القصة القصرية ،ومن أشهر ما نشرّ " :
اعبياليل" الّذي اعتربتو "عايدة بامية أديب" رائدا يف ؾباؿ ّ
الفخ"ّ "-

الشهاب" ابتداء من  ( 1935عايدة بامية أديب ،د/ت ،ص ،)306
البرتاء" إىل جانب أعماؿ أخرى ،نشرت يف جريدة " ّ
الشهاب" عاـ 1935ـ" .أضبد رضا
وظهر إىل جانبهما "أضبد بن عاشور" يف باكورة إنتاجو "حجاج يف اؼبقهى" جبريدة " ّ
القصة القصرية اؼبكتوبة باللّغة الوطنيّة.
حوحو" أبو ّ

القصة اعبزائرية حديثة النّشأة ،إذ ترجع بداية حضورىا إىل أوائل اػبمسينيات والبنية السياسيّة والثقافيّة اليت
إف ّ

القصة اعبزائرية ،وخصوصا القصرية منها ،مل تسمح ؽبا بالنّشوء إالّ يف أواخر العقد الثالث من القرف العشرين،
كانت ربياىا ّ
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لوال اشتداد ساعد اغبركة اإلصالحية ،وقد أوجزنا ىذه الظروؼ فيما يلي(أضبد اؼبديين ،د/ت ،ص )55،58فمنها ما يتعلق
الفن يف ذاتو:
بالظرؼ اؼبوضوعي وشقها اآلخر نابع من طبيعة ّ

تسربت إىل ؿبيطنا األديب ،مل تكن على القدر الكايف من النّضج ،لتعطي أكلها
-1إ ّف النّماذج القصصيّة الشرقيّة ،اليت ّ
وتأمال.
سريعا ذوقا ّ

بث روح احملافظة ،وىو مامل يهيئ اؼبناخ ؼبيالد وعي جديد ،وتنشيط فنوف أدبيّة أخرى.
السلفية يف ّ
 -2مسامهة اغبركة ّ
القصة إذف؟
كل بدعة ضاللة فمن أين ستطل ّ
ّ
فالقصة عند ىؤالء بدعة ،و ّ

األديب.
القصة اعبزائرية ال ّدافع
 -3مل يتوفّر لكتاّب ّ
اغبقيقي ،و ّ
اؼبتأصل ؼبمارسة اإلبداع ّ
ّ
الفن واعتباره ضربا من اػبرافة.
 -4ازدراء احمليط العاـ و ّ
اػباص ؽبذا ّ

اؼبمزقة بني ـبالب االستعمار ،واالصطداـ
 -5العالقة اعبدليّة بني البنية العقليّة اعبامدة والوضعية االجتماعية اؼبتأخرة و ّ
أخر الوالدة العسرية ؽبذا اعبنس.
حبضارة اآلخرّ ...

الشكل الكتايب ،الذي ال يتجاوز عمره على األرجح القرف من الزمن ،قياسا
اؼبعوقات وأخرى منعت استحداث ىذا ّ
ىذه ّ

حبرب التحرير الكربى.

القصصي ،فقد أثرت اغبوادث
للفن
ديكن تقييم اؼبرحلة الثّورية من اغبياة األدبيّة على أهنا مرحلة ازدىار ّ
ّ

السياسيّة ـبيّلة الكتّاب فتحمسوا للقضية ،وزبلّصوا من اؼبواضيع اؼببتذلة والتقاليد االجتماعية والصبغة اإلصالحية ،وأصبح

القصصي
السرد
اغبديث
القصصي يستند على الفرد ،يف عالقتو باؼبنظومة االجتماعيّة اليت صارت عالقة نضاليّة ،وأصبح ّ
ّ
ّ
عما
القصة تتنازؿ عن أسلوهبا
دييل إىل الواقعيةّ يف الطرح واؼبعاعبة .فبّا جعل ّ
اػبطايب ،وأصبح البطل "بطال ثوريا" ،ـبتلفا ّ
ّ

سبق ،وسعى الكتّاب إىل التّنقيب عن موضوعات وأشكاؿ جديدة تستوعب الوقائع الثوريّة ،وىنا انفتحت بؤرة لإلطاللة

على نتاجات اآلخر "الغريب واؼبشرقي" ،واتصل األدباء باؼبدارس األدبيّة ،واتّسع ؾباؿ الرؤية عندىم واستقبلت دور النّشر

القص
الساحة األدبيّة حركة جديدة (عبد اؼبالك مرتاض1983 ،ـ ،ص )99انبثق فيها ّ
اؼبهجرية األقالـ اعبزائريّة ،وشهدت ّ
وجهت البنية الوظيفيّة للنّصوص القصصيّة كبو مناىضة
ائري من الظّروؼ الّيت ولّدهتا األوضاع االستعماريّة ،لذا ّ
اعبز ّ
الركود االجتماعي وغسل ال ّذىنيات من اػبرافات واؼبعتقدات اػباطئة .فاغبرب
االستعمار وزرع األفكار القوميّة ،وكسر ّ

الركود وسيادة العادات
تعطي لألديب فرصة لالنطالؽ وربطيم اؼبفاىيم ّ
السائدة وتسلّحو بطاقات جديدة ،ال يظفر هبا أثناء ّ

الرجعية (أبو القاسم سعد اهلل ،1977 ،ص.)57
والتّقاليد ّ

إ ّف عالقة األدب اعبزائري بالثّورة التّحريرية مل يعد شيئا حيتاج إىل تأكيد ،كوف ىذه العالقة كانت وال تزاؿ

سخر قلمو لينفث من ذاتو أصبل ما تقولو الكلمة ،اعرتافا ؽبذا
صلبة ،فالكاتب اعبزائري ىذا اؼبمتزج باألرض روحا ودما ،قد ّ
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الشعر ،بل ليتجاوزه خبطاب أكثر مصداقيّة وواقعيّة ،بعد أف وجد
القصة قد أطلق من أسره لينافس ّ
فن ّ
الوطن جبميلو .وكاف ّ
تتلمس بعض
األرضيّة الّيت حبث عنها والفضاء الذي اكتفى بو ألف يكوف متن ّفسا ،وىكذا ديكن اغبديث عن ّ
قصة بدأت ّ

عناصر الفنّية مع الثّورة التّحريرية "باعتبار أ ّف ىذه الثّورة كانت اغبلم العذب ،الذي طاؼبا راود النّفوس" وقد فتقت مواىب
فن يسمى
األديب ،بعد أف كانوا ال يريدوف اغبديث عن ّ
الكتّاب فكانت ؽبم ال ّدافع ػبوض غمار الكتابة يف ىذا اعبنس ّ

بالقصة خطوات
حّت غدا األدب يف اعبزائر ىو ّ
القصة ،تاركني اجملاؿ ّ
للشعرّ ،
الشعر وكفى .....إ ّف الثّورة اعبزائرية قد دفعت ّ
ّ

اغبب واؼبرأة
فتحوؿ مركز االرتكاز من التّقاليد و ّ
إىل األماـ ،بأف جعلتها تتّجو إىل الواقع ،وتستم ّد مضامينها وموضوعاهتاّ .

الروح اعبماعيّة (عمر بن قينة ،د/ت ،ص)109
إىل اإلنساف والنّضاؿ و ّ

الرصيف النائم" بالثّورة الجزائريّة.
:3عالقة قصص " ّ

تعترب الثّورة اعبزائريّة حدثا بارزا يف تاريخ اعبزائر اؼبعاصرة ورافدا يستقي منو األدباء إبداعاهتم ،ومن شبّة ذبسيدىا

القصة القصرية" ،الّيت تعكس مدى استفادهتا من
وتنوعها .من بني تلك اإلبداعات " ّ
يف كتاباهتم األدبيّة على اختالفها ّ

استمرت حرب التّحرير سب ّد ظالؽبا على الكتابات
الثّورة يف ؾباؿ تصوير ورسم آالـ ومأساة ّأمة وشعب بكاملو .حيث " ّ
حّت أنّنا ال نقرأ ؾبموعة قصصيّة إالّ وقد أفردت بعض
األدبيّة بصفة عامة ،وعلى الكتابات القصصيّة بصفة خاصةّ ،

للقصة وواقع حرب التّحرير" (ـبلوؼ عامر ،1988 ،ص).42
قصصها غبرب التّحرير مباشرة ،أو ربط بني الواقع اعبديد ّ

الرصيف النّائم" للكاتبة زىور ونّيسي ،اؼبكونة من سبع أقصوصات ( عقيدة وإدياف،
خري ما ديثّل ذلك ؾبموعة " ّ

نسي،
فاطمة ،مازلنا نقسم ،خرفية ،الرصيف النائم ،ؼباذا زباؼ أمي زغرودة اؼباليني) .وىي تدين فبارسات االستعمار الفر ّ

القصة القصرية والثّورة اعبزائريّة
ائري ،وىي إحدى النّماذج ّ
وتنقل إلينا مأساة ّ
الشاىدة على العالقة اؼبتينة بني ّ
الشعب اعبز ّ
الصورة اإلنسانية يف
األديب" ،وقد ّ
عربت زىور ونّيسي عن ىذه ّ
اليت كانت ال ّدافع ػبوض غمار الكتابة يف ىذا اعبنس ّ

ؾبموعتها األوىل" الرصيف النائم" خري تعبري ( "..عبد اهلل الركييب ،1974 ،ص)244

نسي من اؼبوضوعات اؼبثرية
" حني يع ّد موضوع الثّورة واؼبعارؾ ،اليت خاضها جنود جبهة التّحرير يف معاركهم مع اعبيش الفر ّ
الشخصيات واؼبواقف عندىا ،وإىل ؿبافظتها على موضوعاهتا
عند زىور ونيسي ،وقد ّأدى ىذا االىتماـ إىل تكرار بعض ّ

القددية كاىتمامها بإبراز دور اؼبرأة يف حرب التّحرير" (عبد اهلل بن اغبلي ،1976 ،ص)199

كل
الرصيف النائم الواقع الذي عاشو ّ
يصور لنا ّ
ّ
الشعب اعبزائري من آالـ ومأساة ما زالت راسخة يف ذىن ّ
الرصيف النّائم" الّيت
ائري ،والظّروؼ واألوضاع االستعماريّة القاسيّة .يقوؿ "ضبودة عاشوري" أستطيع القوؿ :إ ّف ّ
جز ّ
قصة " ّ
تتضمن التّضحية واؼبأساة يف وقت واحد ،وىو واقع
عربت أكثر من غريىاّ ،
اختارهتا الكاتبة عنوانا جملموعة قصصها ّ
ألهنا ّ

أساسي يف عظمتها؟ (زىور لونيسي ،2007،ص)18
صارخ يف حياة ثورتنا وعنصر
ّ
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لقد عاشت الكاتبة زىور ونّيسي أيّاـ الثّورة ،لذا جاءت قصصها أكثر تعبريا عن الواقع واغبوادث اليت جرت

األـ العجوز "فاطمة الثّكلى" ،الّيت استشهد ابنها
أيّاـ اغبقبة االستعماريّة .ففي ّ
صورت لنا معاناة ّ
قصة "عقيدة وإدياف" ّ

الشرؼ ،ومع لوعة ىذا اؼبصاب ،إالّ ّأهنا كانت كلّها صمودا وصربا وعقيدة وإديانا أماـ ىذه الفاجعة .أما
الوحيد يف ميداف ّ

بكل ما فيها من أبعاد وأسرار،
يف قصة "فاطمة" فأرادت أف تنقل إلينا دور اؼبرأة يف حرب التّحرير ومشاركتها يف الثورةّ ،

وبالتّايل الوحشيّة والقسوة واآلالـ.

وجهت البنية الوظيفيّة
عادت بنا الكاتبة زىور ونّيسي إىل مرحلة الثّورة ،وجعلتنا نعيش يف أعماؽ نضاؿ ّ
الشعب حيث أهنا ّ
لقصصها كبو مناىضة االستعمار ونقل جزيئات وتفاصيل الثّورة.

قصة "مازلنا نقسم" استطاعت الكاتبة أف ترسم لنا على لساف تلميذاهتا اغبقائق اؼبريرة الّيت خلّفها االستعمار ،وظلّت
ويف ّ
الصغري والكبري ،حيث كاف ذلك يف أمسية الواحد والثالثني من شهر أكتوبر
راسخة يف ذىن ّ

1964ـ ،واعبزائر كلّها

قصة
تستقبل عيد ّأوؿ نوفمرب اػبالد ،لتحيي شهداء الكفاح وتشهد عمر شعب صبور وصامد .فقد روت التّلميذة "فتيحة" ّ

القصة اليت روهتا التّلميذة "الياقوت" حوؿ خيانة بعض األفراد ،واألعماؿ اإلجرامية اليت
خطف والدىا من البيت ،وكذلك ّ

قصة " خرفية" لوحة للمرأة اؼبناضلة
جسدت لنا الكاتبة من خالؿ ّ
الريف اعبز ّ
كاف جنود اؼبستعمر يرتكبوهنا يف ّ
ائريّ ....
الرجل ،من أجل
واؼبضحيّة يف سبيل الوطن ،بشموخها وحبّها الكبري ....وتضحياهتا األزليّة ،ووقوفها إىل جانب أخيها ّ

مناىضة االستعمار واستشهادىا يف سبيل الوطن .لذلك جعلت الكاتبة "زىور ونّيسي" من الثّورة مصدر إؽبامها ،وجعلت

وخاصة دور اؼبرأة اعبزائريّة يف حرب التحرير ( شريبط أضبد شريبط ، 1998 ،ص)94
قصصها شاىدة على الثورة،
ّ

الرصيف النّائم" الواقع اؼبرير
تواصل الكاتبة مسريهتا يف تصوير بعض مالمح الثّورة اعبزائريّة وتستعرض يف ّ
قصة " ّ

واغبياة القاسيّة ،اليت عاشتها ورديّة بعد استشهاد زوجها وبقيت أرملة ؽبا ثالثة أوالد ،فأرغمتها ظروؼ اغبياة للبحث عن

عامة،
العمل..جعلت زىور ونّيسي ىذه اغبكايات أو ما قد يطلق عليو البعض "األقصوصات" بسيطة كبساطة ّ
الشعب ّ

وأشخاصها يف الواقع واغبقيقة ال ديتّوف للخياؿ بصلة وال ىم ينتسبوف إليو ،لكنّها قطع نابضة وصور حيّة تربز بعض جوانب
بكل ما فيها من أبعاد وإعجاز وأساطري (زىور لونيسي ،2007،ص)16
ملحمة الثّورة اعبزائريّةّ ،
وذبسمها ّ

قصة " ؼباذا زباؼ أمي " فتعود بنا إىل زمن اغبرب واؼبظاىرات ،حيث كانت ّأـ ضبدي ترفض أف تصنع
ّأما يف ّ

حّت أهنّا
علما البنها ،وىو ال ّذكر الوحيد عندىا ،خوفا عليو أف يلتحق يوما ما بالصفوؼ واؼبظاىرات ويشارؾ يف مسريهتاّ ،

ويردد األناشيد
كانت سبنعو من ترديد األناشيد الوطنيّة اغبماسيّة يف البيت ،لكن يأيت اليوـ الذي حي ّقق حلمو وأمنيتو ّ

العزة
الراية ويستشهد فداء ألرض ّ
الوطنيّة ،ويرفع العلم بكل اعتزاز ،ويتق ّدـ صفوؼ اؼبظاىرة ،وينطلق الطّفل حامال ّ
والكرامة.
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ويف آخر أقصوصة ،لزىور لونيسي " زغرودة اؼباليني " يف ؾبموعة "الرصيف النائم" ،تسري الكاتبة كما عودتنا يف
القصة معاناة
بكل ما فيها من أبعاد ووقائع وأحداث .حيث تروي ّ
إبداعاهتا القصصيّة على ذبسيد ملحمة الثّورة اعبزائريّة ّ
مدرسا وإماما يف
السرية ،بعد أف كاف ّ
أسرة الشيخ "عمر" بعد اعتقالو طبس سنوات كاملة من طرؼ عصابة اؼبنظّمة ّ

كل فرد من عائلتو ،من فتيات ونساء
اؼبسجد ،يس ّدد ضرباتو يوميّا للمستعمر من خالؿ توعيّة ّ
السكاف وتثقيفهم ،وقد كاف ّ

شاب من سيّارتو وأخرج من
وأطفاؿ مشاركا يف القياـ بالواجب الوطين ،ويف يوـ من األيّاـ ويف ساعة ّ
متأخرة من اللّيل نزؿ ّ
ربت حزامو شيئا ،فرأى اعبرياف ذلك ،وكانت ربتوي ىذه الكومة قطعة من قماش ،بدت فيها قبمة ضبراء وىالؿ أضبر،

ردد
يبدو كأنو صبرة من ؽبب ،إنّو علم الثّورة ،فبّا جعل " ّأـ ظباؾ" زوجة ّ
الشيخ عمر تطلق زغرودة طويلة قويّة ،سرعاف ما ّ

فالرصيف النّائم تعبري عن آالـ ّأمة ومأساة شعب ،نقلتها إلينا الكاتبة يف
صداىا زغاريد اؼباليني .إنّو يوـ االنتفاضة اؼبوعودّ .

صور قصصيّة ،زاوجت بني اػبياؿ القصصي والثّورة التّحريرية ،وىي اليت امتزجت باألرض روحا ودما.

ديكن اإلشارة إىل أ ّف " عالقة اغباضر باؼباضي ،ماضي الثورة ،استحوذت على اىتماـ كبري من طرؼ القصاص

للقصة اعبزائريّة (عبد اهلل بن اغبلي ،1976 ،ص)199
اعبزائريني ،حيث أصبحت نغمة فبيّزة ّ

وهبذا تكوف" زىور ونّيسي" قد بذلت جهدا كبريا يف التّعبري عن األحداث الثورية ،وخصوصا دور اؼبرأة يف حرب التّحرير،
القصة شاىدا على الثّورة ،وال تزاؿ تكتب بنفس الوسائل اليت ش ّقت هبا طريقها
و ّ
اؼبؤرخ ،أي جعل ّ
كأهنا تقوـ بوظيفة ّ

القصصي ( شريبط أضبد
التحريرية ينبوعها ال ّدافق ،ديثل منبع اإلؽباـ يف أدهبا
األديب ،خالؿ سنوات الثّورة وال تزاؿ األحداث ّ
ّ
ّ
شريبط ،1998 ،ص)94
الرصيف النائم " لزهور ونّيسي.
 :4أثر الثورة وأبعادها ،في تطور قصص " ّ

زىور ونّيسي من الكاتبات اللّوايت أسهمن بأدائهن يف دعم الثّورة والتّعبري عن ظروؼ اغبرب ونضاؿ اإلنساف

اؼبعربة عن الثّورة ،ذبلّت فيها أبعاد
الرصيف النّائم" إحدى النماذج القصصية ّ
اعبز ّ
ائري لطرد اؼبستعمر .لذا تع ّد ؾبموعة " ّ
الفين بشكل غري مباشر .فعلى مستوى
الثّورة ،الّيت أثّرت إجيابيا على مضموهنا بشكل مباشر ،وعلى مستوى شكلها ّ

الفين استخدمت الكاتبة أساليب جيّدة للتّعبري عن أفكارىا وآرائها ومشاعرىا ،باإلضافة إىل أ ّف ىذه اجملموعة
ّ
الشكل ّ

الرصيف النّائم" الّيت كانت
الرمز ،ويتجلّى ذلك يف ّ
القصصية احتوت على عناصر ّ
قصة " ّ
ومقوماهتا كاإلحياء و ّ
القصة الفنّية ّ
ائري ....اغبقيقة اغبيّة اؼبنتصبة والتّاريخ ال ّدامي..كلّها تقوؿ :إ ّف أرصفة وأزقّة
ترمز للواقع اؼبرير ،الذي عاشو ّ
الشعب اعبز ّ

الصراخ والعويل واالنفجارات (..زىور
وشوارع اعبزائر مل تعرؼ خالؿ الوجود الفرنسي..وطيلة ثورة ّ
الشعب..إالّ ّ
الضجيج و ّ

لونيسي ،2007،ص)59
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2

د.عمر جادي

عما يعتمل يف
الزغرودة رمزا ّ
قصة "زغرودة اؼباليني" فعنواهنا يوحي بدالالت وأبعاد الثّورة ،وجاءت ّ
ّأما يف ّ
معربا ّ

جيسد بطولة
الصدور من عراقيل ومعاناة .ويف قصة " خرفية " جاءت بطلة ّ
ّ
القصة "خرفية" رمزا للنّضاؿ والكفاح ،الّذي ّ
السرد،
اؼبرأة اعبزائريّة وتضحيّاهتا يف سبيل الوطن ،كما أ ّف الكاتبة ابتعدت عن األسلوب اػبطايب واألسلوب اؼبباشر يف ّ

ائري ،األمر الّذي حتّم عليها توظيف
ويظهر ذلك يف اىتمامها بتصوير البيئة القصصيّة ،الّيت عكست قضايا اجملتمع اعبز ّ

قصة "زغرودة اؼباليني" جوانب من مظاىرات
صورت لنا يف ّ
أماكن حقيقيّة شهدت أحداث الثّورة التّحريرية بوقائعها .كما ّ

حبي "سالـ باي"  ،أحد األحياء العربية باعبزائر ال ّدامية ،كما كانت اؼبظاىرة حاضرة أيضا يف قصة "ؼباذا
ديسمربّ 1960

متنوعة ،اختارهتا الكاتبة من صميم اعبزائر العميقة ،ناقلة إلينا نضاؿ
حي بلكور ،إضافة إىل أماكن أخرى ّ
زباؼ ّأمي" ،يف ّ

تسجل حقائق
ائري يف كرونولوجيا تارخييّة ،لذلك" تكثر يف قصص زىور ونّيسي التّواريخ وأظباء األمكنة ،و ّ
ّ
كأهنا ّ
الشعب اعبز ّ

واقعيّة حدثت بالفعل ( شريبط أضبد شريبط ،1998 ،ص)93

لقد آثرت استعماؿ العربيّة الفصحى للتعبري عن أفكارىا وآرائها ،وتصوير شخصيّات قصصها ،إالّ أ ّف قضايا

ائري كانت سببا دفعها للتعبري باللغة العامية يف بعض اؼبواقفّ .أما على مستوى اؼبضموف ،فقد أثّرت الثورة
اجملتمع اعبز ّ

الرصيف النّائم" الّيت زبرج
التحريرية يف مضموف ّ
القصة تأثريا مباشرا ،وبرزت أبعادىا بشكل واضح ،وذبلّى ذلك يف قصص " ّ
ائري أماـ قوى اؼبستعمر ،فمثال يف
مضامينها عن الثّورة وحرب التحري،ر حيث وصفت فيها الكاتبة صمود ّ
الشعب اعبز ّ

صورت بطوالت اؼبناضلني
قصة "عقيدة وإدياف " نقلت لنا الكاتبة صمود وصرب فاطمة بعد استشهاد ابنها الوحيد ،كما ّ

قصة "خرفية" أوضحت شجاعة خرفيّة وكفاحها ونضاؽبا ض ّد اؼبستعمر
خاصة دور اؼبرأة يف حرب التّحرير ،ويف ّ
واجملاىدينّ ،

حّت استشهادىا.
ّ

الرصيف النّائم"،
وإذا كانت حرب التّحرير عامال إجيابيا يف تطوير بناء القصةّ الفنّية لدى األدباء اعبزائريني ،كما يف ؾبموعة " ّ

اىتمت بتصوير اؼبعارؾ
فإ ّف ؽبذه اغبرب أثرا آخر يتمثّل يف بعض ّ
الضعف ّ
الفين الظّاىر يف ؾبموعة زىور ونّيسي ،حيث ّ

ائري فبّا ّأدى إىل تكرار اؼبواضيع واؼبواقف ،فقصة "خرفية" ترّكز على دور اؼبرأة يف حرب التحرير ،مثل
وكفاح ّ
الشعب اعبز ّ

الشخوص ،إذ غاب عن القصص عنصر اؼبفاجأة والتّشويق وغرقت زىور ونّيسي يف
قصة "فاطمة" ،باإلضافة إىل تشابو ّ
وطين ديليو إحساسها بالواجب وااللتزاـ.
التّفسري والتّكرار و ّ
الشرح ،وىذا بدافع ّ

الرصيف الناّئم إحدى النماذج القصصيّة اليت سبثل اؼبعني الذي ال ينضب لألفكار
لكن مع ىذا تبقى ؾبموعة ّ

الثّورية ووقائع حرب التّحرير.

 .5أثـ ـ ـ ــر الثـ ـ ــورة في تطـ ـ ــور القص ـ ــة القصيـ ـ ـ ــرة الجزائرية.
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أىم
تع ّد الظّروؼ السيّاسية اعبديدةّ ،
خاصة بعد قيّاـ حرب التّحرير الكربى ،يف أوؿ نوفمرب 1954ـ -من ّ
فتنوعت األشكاؿ األدبيّة وتع ّددت اؼبضامني،
تطور األدب اعبز ّ
ائري اؼبعاصر ،إف على مستوى الشكل أو اؼبضموفّ ،
عوامل ّ

وتغري الشكل وتعدد اؼبوضوعات برز كتّاب شباب خارج الوطن دافعوا
التطورّ ،
فن ّ
القصة القصرية جبزء ّ
وحظي ّ
ىاـ من ىذا ّ

انضموا
وعرفوا بقضايا ّ
الشعب السياسيّة واالجتماعية والثقافية ،وما كادت اغبرب التّحريرية تندلع ّ
حّت ّ
عن اعبزائر بالكلمةّ ،

القصة بدورىا باعببل تعايش الثّورة
يسجلوف انتصاراهتا ّ
ويصوروف أحداثها ،والتحقت ّ
إىل صفوفهاّ ،
ويعربوف عن آماؽبا ّ

أي موضوع سواىا مثل "عثماف سعدي ،وعبد اهلل الركييب،
تفرغ للثّورة ،ومل يكتب عن ّ
وتكتب عنها ،ومن ال ّقصاصني من ّ

وفاضل اؼبسعودي ،وؿبمد الصادؽ الصديق (عبد اهلل بن حلي ،1976 ،ص .)169فبّا ترؾ بعض الن ّقاد يضعوف شروطا

التمسك بواقع البالد وقضايا اجملتمع السياسيّة واالجتماعيّة،
لكتابة ّ
القصة يف ىذه اؼبرحلة اؼبتميزة بواقعها الثوري ،فدعوا إىل ّ
القصة اليت مهّها التّسلية
وباؼبقابل ّ
عرب بعض الكتّاب عن رفضهم الكتابة يف بعض اؼبوضوعات ،معلّلني ذلك دبضي زمن ّ

بكل ما فيها من
وإثارة العواطف "عاطفة اؼبراىقني" ،وأ ّف الواجب يدعو إىل أف ننظر جب ّد إىل واقعنا وإىل حياتنا اغباضرة ّ
أحزاف وأفراح (عبد اهلل خليفة الركييب ، 1984 ،ص)07

بكل أبعاده ودالالتو ،وينقل
كل ىذا التّفاوت ساىم يف إجياد ىذا اعبنس األديب ،وجعلو يرسم اؼبشهد الثّوري ّ
 .6خاتمةّ :

وسجال شاىدا على اعبردية ،وتعبريا فنّيا
اؼبشاىد اؼبرعبة اليت خلفتها الوقائع التارخيية للثورة ،فكانت مرآة عاكسة لألحداثّ ،

بكل طاقة وعنفواف.
يتفاعل مع اغبدث ّ
 .7قائمة المراجع:

 1ػ ػ زىور ونيسي ،األعماؿ القصصية الكاملة ،اعبزائر ،صدرت عن وزارة الثقافة( ،د /ط). 2007،
 2ػ ػ عبد اهلل الركييب ،تطور النثر اعبزائري اغبديث ،اعبزائر ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب.1974 ،
 3ػ ػ حاج ؿببوب عراييب ،دراسات يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة ،د /ط ،د/ت.
 4ػ ػ عايدة بامية أديب ،تطور األدب القصصي اعبزائري 1925ـ1967 -ـ ،تر :ؿبمد صقر ،اعبزائر ،ديواف اؼبطبوعات
اعبامعية ،د/ط ،د/ت.
 5ػ ػ أضبد اؼبديين ،فن القصة القصرية باؼبغرب ،يف النشأة والتطور واالذباىات ،بريوت ،دار العودة ،د/ت.
 6ػ ػ عبد اؼبالك مرتاض ،هنضة األدب اعبزائري اؼبعاصر يف اعبزائر 1925ـ1954 -ـ ،اعبزائر ،الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع ،ط.1983 ،2
 7ػ ػ أبو القاسم سعد اهلل ،دراسات يف األدب اعبزائري اغبديث ،دار اآلداب ،ط.1977 ،2
 8ػ ػ عمر بن قينة ،اؼبسار النضايل يف القصة اعبزائرية -تونس ،ؾبلة اغبياة الثقافية ،عدد .32
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 9ػ ػ ـبلوؼ عامر ،مظاىر التجديد يف القصة القصرية ،دمشق ،منشورات ارباد الكتّاب العرب( ،د/ط).1988 ،
 10ػ ػ عبد اهلل الركييب ،تطور النثر اعبزائري اغبديث ،اعبزائر ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب.1974 ،
 11ػ ػ عبد اهلل بن حلي ،القصة العربية اغبديثة يف الشماؿ اإلفريقي(تونس -اعبزائر -اؼبغرب) ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستري ( ـبطوط) ،جامعة عني مشس ،كلية اآلداب.1976 ،
 12ػ ػ شريبط أضبد شريبط ،تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة ،دمشق ،منشورات ارباد الكتّاب العرب( ،د/ط)،
.1998
 13ػ ػ زىور ونيسي ،األعماؿ القصصية الكاملة ،اعبزائر ،صدرت عن وزارة الثقافة(،د /ط).2007،
 14ػ ػ عبد اهلل بن حلي ،القصة العربية اغبديثة يف الشماؿ اإلفريقي(تونس -اعبزائر -اؼبغرب) ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستري ( ـبطوط) ،جامعة عني مشس ،كلية اآلداب.1976 ،
 15ػ ػ شريبط أضبد شريبط ،تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة ،دمشق  ،منشورات ارباد الكتّاب العرب( ،د/ط)،
.1998
 16ػ ػ زىور ونيسي ،األعماؿ القصصية الكاملة ،اعبزائر ،صدرت عن وزارة الثقافة(،د/ط).2007،
 17ػ ػ شريبط أضبد شريبط ،تطور البنية الفنية يف القصة اعبزائرية اؼبعاصرة ،دمشق  ،منشورات ارباد الكتّاب العرب( ،د/ط)،
.1998
 18ػ ػ عبد اهلل بن حلي ،القصة العربية اغبديثة يف الشماؿ اإلفريقي(تونس -اعبزائر -اؼبغرب) ،دراسة مقارنة ،رسالة
ماجستري ( ـبطوط) ،جامعة عني مشس ،كلية اآلداب.1976 ،
 19ػ ػ عبد اهلل الركييب ،مقدمة حبرية الزيتوف ،أليب العيد دودو ،ط ،2اعبزائر ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب.1984 ، ،
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مقاربة في مصطلح األدب الشعبي
An approach in the term popular literature

 علي بولنوار: أ د
قسم اللغة العربية
ادلدرسة العليا لألساتذة بوسعادة
boulanouarali15@ yahoo .fr:الربيد االلكًتوين

Résumé
Le terme littérature populaire est un sujet qui
a été traité par plusieurs chercheurs qui ont
essayé de trouver une définition précise à ce
genre d'art. Mais toutes les tentatives étaient
loin de la réalité de cet art à cause de la non
concentration et l'indifférence dans la
recherche. À travers cette lecture j'ai voulu
faire un balayage de ces expériences en les
analysant et en les décrivant. Je veillerai à
collecter les définitions et je discuterai leurs
ressemblances et leurs différences.
Mots clés :
La littérature populaire- la concentration et
la sériosité - interférence des Notionsdialecte populaire- l'oral et l'écrit- l'accord et
le désaccord. Grammaire.
Confusion dans les concepts.

:ادللخص
مصطلح األدب الشعيب من القضايا األدبية اليت خاض فيها
 زلاولُت إجياد تعريف دقيق ذلذا النوع من، العديد من الباحثُت
 غَت أف تلك احملاوالت ظلت بعيدة عن حقيقة ىذا،الفنوف
 لذلك أردت يف. بسبب عدـ الًتكيز واجلدية يف البحث،الفن
ىذه القراءة أف أقف عند تلك التجارب وصفا وحتليال
سأعمل على مجع العديد من ىذه التعريفات وأناقش مواطن.
.االتفاؽ واالختالؼ بينها
:الكلمات ادلفتاحية
 قواعد،  تداخل ادلفاىيم،  الًتكيز واجلدية، األدب الشعيب
 الشفاىي والكتايب،  اخللط يف ادلفاىيم،  اللهجة العامية، اللغة
.  االختالؼ واالتفاؽ،

Résumé :
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أ د  :علي بولنوار

مقاربة في مصطلح األدب الشعبي

شلا ال شك فيو أف مصطلح األدب الشعيب ،مصطلح شديد الغموض والشمولية ،وحتديد مفهوـ هنائي لو يبدو من الصعوبة
كما ىائال من ادلفاىيم ،سأحاوؿ قدر ادلستطاع أف أقف عند كل واحد وقفة مستأنية ألوضح مدلوؿ
مبكاف ،وعلى كل فبُت أيدينا ّ
وأبعاد كل مفهوـ.
لكن قبل ذلك أريد أف أشَت إىل مسألة أراىا يف غاية من األمهية تتمثل يف الطابع العاـ الذي ينتاب الباحث ادلتفحص
وادلتصفح للكتابات يف ىذا ادليداف ،وىو شعور باليأس واإلحباط ،نتيجة عدـ الًتكيز واجلدية يف البحث ،حيث يقف ادلرء عند
فكرة وال يكاد يستوعبها حىت جيد ما يناقضها ،شعور يتملك القارئ موحيا إليو أف الذي يكتب يف األدب الشعيب وكأنو مدفوع
دفعا لذلك دوف إرادة منو وأف ما يكتب غَت نابع من وحي ذاتو الواعية اإلرادية ،أمور كثَتة -من عدـ الًتكيز واجلدية -خرجت
هبا وانأ أحاوؿ أف أصل إىل تعريف حيدد رلاؿ األدب الشعيب.
و يف البدء أشَت إىل القراءة اليت أريد تقدديها ليست قراءة بادلعٌت ادلتفق عليو  ,وليست تلخيصا لكتابات الباحثُت بقدر ما ىي
إشارات ،و إف مل تأت بالغرض ادلتوخى تبقى أهنا زلاولة حاذقة وجادة.
ولعل زلمود ذىٍت من أكثر الكتاب الذين طرحوا عددا كبَتا من التعريفات ،ولكن من خالؿ مناقشتو سوؼ نلم جبوانب
عديدة ختص ماىية األدب الشعيب.
وقبل ذلك أشَت إىل مسألة ختص موقف ذىٍت فهذا الباحث ,أراد أف ينقل صورة طيبة عن األدب الشعيب ،وأف ،ينظر إليو
كشكل من أشكاؿ التعبَت الذي يسعى صاحبو من خاللو إىل نتاج فٍت يساىم يف بناء الفكر ،وأراه من كثرة غَتتو وحرصو عليو
قد ورط نفسو ،حيث أحلق بو نعوتات هتدـ صرح أجياؿ عملت على بنائو ،وأعطاه صورة حتط من قيمتو الفنية واإلنسانية .ويظهر
ذلك من خالؿ قولو أف األدب الشعيب يعاين اآلف " من خلط واضح بُت أمسائو ومسمياتو –عربية كانت أو أجنبية -إىل تداخل
بُت مفاىيمو وميادينو ومعادلو ،واىل إقحاـ للسقيم والتافو وادلتخلف ،واىل ختلص من قواعد اللغة وعلومها ،واىل ضحالة من األفكار
وسذاجة من ادلعاين وبإسفاؼ يف التعبَت ...وىكذا أصبح "األدب الشعيب" موضة العصر ،يتسلق إليو كل من مل يستطع الوصوؿ
إىل إنتاج أديب زلًتـ وكل من أخفق يف دراسة جادة مثمرة ،وكل من عجز عن إتقاف العربية كأداة للتعبَت الفٍت ،وكل من رأى
وسائل اإلعالـ احلديثة مورد رزؽ سخي سريع العطا ء .النص معقد متشابك ال دينح معناه بسهولة وال يهب نفسو يف يسر ،وذلك
ألف معناه ال يعكس توجو صاحبو ،فادلفروض أف زلمود ذىٍت يدافع عن األدب الشعيب ،لكن عندما يرى بأف ىناؾ خلطا واضحا
بُت أمسائو ومسمياتو ،وأف ىذا وجها من وجوه ادلعانات اليت يعاين منها األدب الشعيب يكوف قد وضعو يف حدود دائرة جامدة.
فاختالؼ الدراسُت يف أمسائو ومسمياتو ليس عيبا وإمنا اجتهادا أراد بو أصحابو ،إبراز الوجوه ادلختلفة ،كما أرادوا بو التعبَت عن
أرائهم ،وإذا نظرنا إىل مضموف ىذا األدب واختالؼ شكلو صلد ذلك طبيعيا.
وعندما يقوؿ إىل تداخل بُت مفاىيمو وميادينو ومعادلو "صلد أنفسنا مضطرين للقوؿ بأف ىذه ليست معاناة ،إمنا ىو تداخل يف
األفكار وإثراء للمفاىيم ،ورحابة يف ميادينو ،وليس أدؿ على ذلك ىذه ادلناىج اليت تظهر من وقت آلخر ،وىذه النظريات الفكرية
اليت خيلقها أصحاهبا بُت احلُت واحلُت ،فهذه عالمة من عالمات تقدـ الفكر وداللة من دالالت تطور اإلنساف شكال ومضمونا.
مث إف ىذا التداخل يعد لبنة التفكَت ادلنتج والعقل احلي ،فالتداخل يعٍت االختالؼ ،واالختالؼ يؤدي إىل التنوع ،والتنوع يعكس
اجلدية يف العمل .فإذا توقف كل باحث أو دارس عند ادلفهوـ نفسو ،فذلك يعٍت اذلبوط إىل ىاوية العقم ،وضلن ال نريد لألدب
الشعيب أف يكوف عقيما ،نريده ثورة فكرية ،ورؤية فلسفية ،إمنا بكل إخالص وجدية ،وبعدىا على ادلتلقي أف يتوجو الوجهة اليت
تتفق مع ذوقو الفٍت ،فليس شرطا أف تتوافق اآلراء ،إمنا الشرط يف أف حتًتـ ،فكل رأي ديثل فكرا ،وكل فكر وراءه مبدع ،ولكل
مبدع حرية يف التفكَت ،ادلهم أف يكوف موضوعيا وفعاال.
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قولو" :وإىل إقحاـ للسقيم والتافو وادلتخلف" فهذه شهادة ما بعدىا شهادة من أف األدب الشعيب أدب ىابط ،كيف ال وىو
الذي حيوي السقيم والتافو وادلتخلف ،وهبذا نكوف قد أضرينا باألدب الشعيب ،فأي مكروه بقي ومل ننسبو إليو.
قولو" :إىل ختلص من قواعد اللغة وعلومها" الواقع أف األدب الشعب ال يعاين من ىذا ،ألنو وببساطة ال خيضع لقواعد اللغة
الفصحى ،إمنا خضوعو التاـ لقواعد لساف العامة ،وعامة الناس كخاصتهم ترى أف قواعد اللغة وعلومها تتبع األدب الفصيح.
ولألدب الشعيب لغتو اخلاصة يفرضها منطقو اخلاص.
قولو" :إىل ضحالة يف األفكار وسذاجة يف ادلعاين وإسفاؼ يف التعبَت" ىذه العبارة تدفعٍت للقوؿ :إف أوؿ وأىم ما ينبغي أف
يقاؿ ىو إف ىذا يعترب مبثابة إقرار صريح من زلمود ذىٍت من أف األدب الشعيب أدب ساذج ركيك وبو إسفاؼ ،وإذا كاف كذلك
فإف األمر حيتاج إىل إعادة نظر وإىل تأمل عميق لتصنيف جديد لو.
قولو" :وىكذا أصبح "األدب الشعيب" موضة العصر ،يتسلق إليو كل من مل يستطع الوصوؿ إىل نتاج أديب زلًتـ ،وكل من
أخفق يف دراسة جادة مثمرة ،وكل من عجز على إتقاف العربية كأداة للتعبَت الفٍت ،وكل من رأى يف وسائل اإلعالـ احلديثة مورد
رزؽ سخي سريع العطاء"..
هبذا نكوف قد وضعنا لألدب الشعيب بناء يسيء إليو أكثر شلا خيدمو ,كيف ال وىو فن غَت زلًتـ وغَت جاد و غَت مثمر ،وإف
صحت ىذه الدالئل فهو فعال يعاين شلا جعلو ذىٍت يعاين منو.
وإذا آمن بأف األدب الشعيب أصبح يتسلق إليو كل من مل يستطع الوصوؿ إىل نتاج أديب زلًتـ ،نكوف قد بينّا من جهة أخرى
من أف األدب الرمسي أدب زلًتـ ،والذي ال يصل إىل نتاجو يتوجو لغَت احملًتـ أي لألدب الشعيب حسب ذىٍت.
وأخَتا أقوؿ إف األدب الشعيب ال يعاين إمنا من يعاين حقا ىم الباحثوف يف ميدانو.
ىذا موقف سلتصر أو تطلع يسَت دلسألة عدـ الًتكيز فيما يكتب عن األدب الشعيب ،وقد بدأ التفكَت يف ادلسألة ،وكانت قرين
التطلع ادلستمر إىل فهم أعمق ذلذه ادلشكلة الشائكة أو أقرب إىل ذلك .ولو مضيت أتعقب زلمود ذىٍت يف حتليالتو للكشف عن
أبعاد ادلشكلة ورحت أحبث عن كل ما يعطي صورة كاملة أو شبو كاملة ذلذه ادلسألة –عدـ الًتكيز واجلدية -لوقفت عند نصوص
كثَتة تثبت ذلك ،من بينها حديثو عن اللغة ،فعندما كاف يتحدث عن اللغة استشهد بقوؿ "فندريس" الذي يرى بأف اللغة "تعد
مبثابة انعكاس للضمَت البشري وتعرفنا صورة النفس اليت حتملها" ) (2ويرى ذىٍت أف النص يظهر أوؿ وأىم فارؽ بُت اللغة ادلشًتكة
واللهجة العامية «فاألوىل تعكس ضمَت األمة بكل ما يثور فيو من عواطف عامة يستشعرىا الشعب بأكملو ،وتعرب عن وجدانو
اجلماعي الذي يتسامى إىل الكليات ،وتًتجم آمالو وأحالمو ادلتعلقة مبستقبلو ،أما اللهجات احمللية اليت ىي وسيلة التعامل اليومي
فال ترتبط إال بظروؼ ادلعيشة احمللية ،وال تستطيع أف خترج عن دائرهتا احملدودة يف نطاؽ االحتياجات ادلادية أو العاطفية احملدودة
حبدود الطائفة أو اإلقليم» ) .(3النص يطرح أكثر من قضية ،وما شدين أكثر كالمو عن اللهجات احمللية من أهنا وسيلة التعامل
اليومي.
فإذا كانت هبذه الصورة فلماذا أحلقها بفئة األطباء وادلدرسُت واحملامُت وادلوظفُت ،وجعلها ذلجة ادلثقفُت؟

) ،(4فاللهجة –على

حد تعبَته -ترتبط ارتباطا وثيقا بأصحاهبا وتواكب تطورىم االجتماعي وادلعيشي وتعرب عنهم تعبَتا مباشرا ) .(5أمن ادلعقوؿ أف
تكوف اللهجة وسيلة التعامل اليومي وىي دتتاز هبذه احليوية؟ وأف تلك الفئات ليس ذلا صلة مبا دتتاز بو اللغة ادلشًتكة من مسات

وىي الطبقة ادلثقفة.
ولعل ما يساعد على توضيح ىذه الفكرة أف نعرض لرأي آخر لو ،يقوؿ :يلزـ «التنويو إىل حقيقة واحدة ىي أف اللهجات
ادلختلفة ألمة من األمم إمنا ىي يف األصل وليدة اللغة األـ أو اللغة الرمسية لغة الكتابة والتدوين» ) (6ومبا أف األمر كذلك فاللهجة
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العامية ليست بعيدة عن اللغة الفصحى ،والبد أف حتتفظ ذلا ببعض مساهتا .وإذا فالفارؽ الذي أوجده ذىٍت بُت اللغة واللهجة
جيب أف يعاد فيو النظر فهو حيتمل قوال آخر وبناء سلتلفا.
وما ىو جدير بالذكر أف "فندريس" الذي استشهد بقولو ذىٍت عندما كاف يتحدث عن اللغة مل يكن يف ذىنو أف يضع فروقا
بينها وبُت اللهجة العامية.
ونستطيع أف منضي فنضرب أمثلة متعددة تظهر نظرة ذىٍت للغة وحينئذ جتد أنو وقع يف خلط كبَت وأنو مل يكن يركز يف مواقفو.
فمثال يرى بأف األدب العامي يستخدـ ذلجات زللية ال ترقى إىل مستوى اللغة ،وىذه ليست ذلا قواعد دتكن من كتابتها بطريقة
منضبطة ،فاألدب العامي يعتمد ادلشافهة دوف الكتابة وإذا سجل استعار لتسجيلو طريقة كتابة الفصحى .وبعد ىذا راح يتأمل
العالقة بُت األدب الشعيب واللهجة العامية ،ورأى بأف ىناؾ أدبا شعبيا مدونا بلهجة عامية ) .(7لست أدري كيف تكوف اللهجة
من جهة غَت صاحلة للتدوين ومن جهة أخرى يدوف األدب الشعيب هبا؟.
ما من شك أف زلمود ذىٍت كاف يهدؼ إىل تعميق النظرة ،أو رمبا إىل تصحيح بعض األخطاء ادلتداولة ،لكنو عاجلها مع كل
أسف مبجموعة من ادلتناقضات ،األمر الذي جعل معاجلتو الفتة.
وأنا ،إذ وقفت ىذه الوقفة ،ال حتامال عليو إمنا لتقديري الشديد جملهوداتو ،وألبُت مدى العمق الذي أراده للبحث .وأشَت إىل
أين سأقف ادلوقف نفسو ألظهر عدـ الًتكيز واجلدية يف دراسة األدب الشعيب مع كتاب آخرين وذلك بعد سرد جملموعة من
التعريفات اليت طرحها ذىٍت.
ومن ادلفيد ىنا أف أشَت إىل أنو يف ذلك مل يكن دقيقا ،حيث مل يذكر أصحاب التعريفات وال مصدرىا ،األمر الذي جيعلنا
نفقد متعة مناقشة ادلفاىيم .فمناقشة مفهوـ ادلصطلح يثَت عدة قضايا ىامة البد من جالئها لتتفتح حقيقة العامل الذي يضمو ىذا
ادلصطلح ويعرب عنو.

أوؿ ىذه التعريفات« :إف األدب الشعيب ىػو الذي يستخدـ اللهجات الدارجة» ) .(8لكنو مل يذكر ادلعطيات اليت بفضلها صيغ
التعريف ،فمن ادلمكن جدا – واألمر كذلك -أف صاحبو كانت لديو نظرة خاصة وجزئيات تربر مذىبو .فمن ادلعروؼ أف التعريف
يكوف خالصة حبث وتنقيب ،ومناقشة وهتذيب حىت حتصل لصاحبو القناعة التامة بو .لكن تعريفا عاريا ىكذا يقيدنا .عموما
فذىٍت يرى بأف التعريف خيلط خلطا مشينا بُت األدب الشعيب والعامي ،فادلسلم بو –حسب ذىٍت -أف األدب العامي ىو
ادلستعمل للهجات الدارجة .لكن ما أدرانا أف صاحب التعريف يؤمن أصال بوجود أدب عامي؟ .إف موقفا كهذا أراه ضعيفا وال
ديكن األخذ بو ،ألنو يعتمد سندا ال خيص إال صاحبو.
وإذا كاف قد حتدث عن اخللط فإف ىذا ال خيص سواه ،ويظهر ذلك عندما يرى بأف األدب الشعيب يستخدـ الفصحى عادة.
وادلعروؼ أف الذي يستخدـ الفصحى ىو األدب الرمسػي ،وشتاف بُت األدبُت وما يزيد األمور تعقيدا زلاولتو –خطأ -إقناعنا من
أف لغة األدب الشعبػي ىي اللغة الفصيحة .ويضرب لذلك مثال بالنشرات اإلخبارية اليت تذيعها زلطات اإلذاعة العربية .فهذه
تكوف الفصحى ،ومع ذلك فإف الشعب جبميع طبقاتو يستوعبها دوف حاجة إىل ترمجتها للهجة الدارجة ) .(9ىنا أراد أف يوضح
كيف أف مجهور األدب الشعبػي يستقبل نشرات األخبار اليت تذاع بالفصحى ويفهمها-طبعا القصد من وراء ىذا زلاولة إقناعها
بعدـ جدوى التعريف -ونسي أف ادلثل الذي قدمو ىو اخلطأ عينو .وصواب الرأي أف الشعب جبميع طبقاتو ليس فػي مستوى
استيعاب النشرات ادلذاعة .فادلعروؼ والثابت أف النشرات حتوي مصطلحات ومفاىيػم ال يدركها إال أناس معينُت.
ولعلو من ادلفيد ىنا وضلن نتحدث عن اللغة أف أصحح فكرة –أراىا -مغلوطة وىي سعيو وراءىا –اللغة -كي يثبت بطالف
التعريف ،ويبدو أنو نسي أف اللغة ادلشًتكة ىي لغة األدب الرمسي.
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فاللغة الرمسية إف كانت تبعده عن األدب العامي فهي ترمي بو فػي أحضاف األدب الرمسػي ،وإذا كاف ذىٍت يريػد أف يبتعد عن
األدب العامي ويتورط يف حدود دائرة األدب الرمسػي ،فهو مل يأت بشيء يعتد بو .والظاىر أنو قد تورط فعال ،فبعد أف أرىق نفسو
واعتمد اللغة فػي رسم احلدود بُت األدبُت العامي والشعيب ،نراه فػي موضع آخر يصرح بأف اللغة ال تصلح أساسا لتعريف األدب

الشعبػي) (10لَتسم بذلك أوضح صورة مػن صور التناقض الناتج عن عدـ الًتكيز واجلدية فػي البحث ،والغريب يف األمر أنو يعود
بعد ذلك ليعػرؼ األدب الشعيب معتمدا علػى اللغة ،فاألدب الشعبػي عنده ال ينبغي أف يلتزـ بالفصحػى وال بالعامية ،وال أف يتميز

بواحدة منهما ،وإمنا األولػى أف يقاؿ إف لو لغة خاصة بو ،ذلا من الصفات والسمات «ما جيعلها تضم الفصحى والعامية ،أو
تسمو عليها حُت تأخذ بساطة العامية وانتشار الفصحى وتصبح قادرة على التوصيل واإلبالغ لكل فرد من أفراد األمة ،بقدر ما
ىي قادرة على التصوير واإلبداع والتأثَت يف كل فرد من أفراد األمة» ) (11فإذا مل تكن الفصحى وال العامية ىي لغة األدب الشعيب،
فإف ىناؾ لغة خاصة ،وىذا أمر ال يتفق مع ما ذىب إليو من أف اللغة ال تصلح أساسا لتعريف األدب الشعيب.
التعريف الثاين الذي اقًتحو ،والذي يرى انو خيلط بُت األدب الشعيب واألدب العامي ،ىػو الذي يعرؼ األدب الشعيب بأنو
األدب الشفوي ،الذي يتم تناقلو كالما دوف تدوين ) .(12فهذا التعريف  :إما أنو قػد أمهل األدب العامي ،وأنو مل يفرؽ بينو وبيػن

األدب الشعيب واعتربمها شيئا واحدا ،وفػي احلالتُت يكوف –التعريف -خاطئا ألنو بٍت على أساس خاطئ ) .(13رمبا األساس اخلاطئ

مصدر ،كوف األدب العامي –عنده -يعتمد على ادلشافهة دوف الكتابة ) .(14وبذلك تكوف ادلشافهة خاصية تلحق األدب العامي
ال الشعبػي ،أما اعتبار األدبيُت شيئا واحدا فهو مفهوـ خاطئ عنده ألنو يفرؽ بينهما.
والسؤاؿ الذي جيب طرحو ىو صيغة العبارة اليت عاجل هبا التعريف يقوؿ "التعريف خاطئ ألنو بٍت على أساس خاطئ" فهذا
اجلزـ يف القوؿ ال يباركو منطق القوؿ ألننا وببساطة ال نتحدث يف أمور منتهية ،لذالك كاف جيب أف نبتعد عن األحكاـ اجلازمة.
لكن الظاىرة اجلديرة بادلالحظة واليت ال حتتاج إىل عناء كبَت ىي أف بُت أيدينا نصا خيطئ ذىٍت نفسو بنفسو ،فهو عندما يرى بأف

األدب العامي يتم تداولو مشافهة مل يقل عكس ذلك عػن األدب الشعيب ،بدليل أنو يرى أف اجلزء األكرب من األدب الشعيب يتم
تداولو مشافهة ).(15مبعٌت أنو يتميز بسمة ادلشافهة وبالتايل ال ضرر أف يعرؼ ويعرؼ هبا .لست أفهم ما الذي يريده ذىٍت ،ففي
السابق يقوؿ إف اللغة ال تصلح كأساس لتعريف األدب الشعيب ،يف حُت وجدناه يعتمدىا كلية يف التفريق بُت الشعيب والعامي،
وىنا يرى بأف ادلشافهة ال تصلح أساسا لتعريف األدب الشعيب ،ويف ذات الوقت يرى أف معظم األدب الشعيب يتم تداولو

مشافهة .ويقوؿ أيضا إف األدب الشعيب يتم مكتوبا ويتم مشافهة ) .(16ليس ىذا فحسب بل األدب الشعيب قد اعتمد على النقل
الكتايب مثلما اعتمد النقل الشفوي سواء بسواء ).(17
وضلن نتحدث عػن ادلشافهة نشَت إىل أف ىناؾ مػن آمن هبا لدرجة أنو اعترباىا سنة جيب أف تتبػع ،يقوؿ زلمد علي الصباح،
األدب الشعيب جيب أف «يتداوؿ شفاىة بُت الناس ولو دلدة وجيزة مػن الزمن» ).(18
صحيح أف الرواية الشفوية كاف ذلا إسهاـ كبَت فػي نقل وإيصاؿ الًتاث العربػي الرمسػي والشعبػي ،فاألدب اجلاىلي مثال وصلنا
عن طريق الرواية قبل أف تػوجد وسائل الطباعة ،فهو مل يكتب إال بعد حُت .ومػع ذلك ينبغي أف نشَت إلػى أف اشًتاط الرواية
الشفوية يعنػي عدـ االعًتاؼ باألدب الشعبػي ادلطبوع وادلنشور مثػل قصص ألف ليلة وليلة ،وسَتة عنًتة بػن شداد وغَتمها  ،..فال
أظن أف أحدا ينكر على تلك األعماؿ صفػة الشعبية .ومن ىنا فال أجد ضررا من اعتبار الشفاىية مرحلة وليست قدرا مكتوبا أو
قيدا.
وإذا كاف البعػض اعترب الشفاىية سنة فهناؾ مػن ذىب إىل حػد خلق وإجياد عداوة بيػن النص الشعيب والكتابة بسيط .فالنػص
الػذي يظهر فيو التأثر واضحا بادلصدر ادلطبوع ال ينبغي أف ينظر إليػو ،ليس ىذا فحسب ،بػل إف اهنيار النص سببو معرفة الكتابة
مجلة دراسات نقدية
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والقػراءة ،وقػد مثل ىذه اجلماعة «مسيث» الذي يقػوؿ إنػو بازدياد ادلعرفة بالقراءة والكتابة تتضاءؿ ادلأثورات الشعبيػة

) .(19وكأف

مسيث ىنػا ينادي باألمية وجيعلها شرطا مػن شروط الفػن الشعيب .وىػذا زعم باطل ،ألف الواقع يفنده ،فكما صلد الفػن الشعيب عند
األميُت أيضا صلده –وبصورة أكثر -عند الذين يعرفػوف القراءة والكتابة.
ليس ىذا فحسب ،بل ىنػاؾ من يعتقد بأف النص األديب الشعيب ال يتمتع بكيانو احلػي إال إذا أدى دوره بوصفو عامل تواصل
شفاىي) ، (20وذلك رمبا ألف النقل الشفاىي ال يلزمو فضاء ضيقا وحدودا جامػدة ،حبيث يكوف من ادلمكن أف يضاؼ إليو وحيذؼ
منػو أو يعاد ترتيب عناصره ،وذلك عند انتقالو مػن شخص إىل آخر .فادلعروؼ أف احلدث إذا نقل شفاىة كاف عرضة للزيادة
والنقصاف ،وىػذه ظاىرة سليمة ،ألف ادلرء كثَتا ما تتدخل فػي روايتو ذاتو الناقلة فالتحم مع ذاتو ادلفكرة ،وبالتايل ال ديكن أف ينقل
احلدث كما ىو.
عموما فلقد قيل الكثَت عن النقل الشفاىي بُت مؤيد ومناصر وبُت رافض ،ومهما يكن مػن أمر فإف الًتكيز على شيء واحد،
وىو طريقة نقل ىذا الفن ال يعطينا فكرة واضحة عن األدب الشعيب.
أخَتا أقوؿ إف أمهية الًتاث وقيمتو ال حيددىا يف الواقع تدوينو وال شفاىيتو ،إمنا أمهيتو تستمد من كونو عمال من أعماؿ
اإلبداع واخللق ،وأف يالئم ضمَت ووجداف األمة ،وأف حيقق التواصل بُت أفرادىا «فالكلمة سواء كانت مدونة أو غَت مدونة ،ما

ىي إال أحد انعكاسات الفكر ،ومػن ىنا تصبح القضية ىػي ما تعرب عنو الكلمة ،ال كيف تبدو الكلمة» ).(21

التعريف الثالث يعتمد فػي قيامو علػى شخصية ادلؤلف ،يػرى صاحبو أف األدب الرمسي ىػو ادلعروؼ القائل والشعيب ىػو اجملهوؿ
)(22
كمفرؽ بُت األدب الرمسػي واألدب الشعبػي يعترب
القائل  .ويبدو أف ذىٍت مل يعجبو ىػذا ،ألف شخصية القائل دلا تتخذ « ّ
أساسا غَت سليػم إلقامة تعريف عليو ،نظرا لكثرة الشذوذ فػي اجلانبُت شلا جيعل التعريف غَت جامػع وغَت مانع» ) ،(23فػي حُت أننا
صلده يفعل األمػر نفسو عندما أراد حتديػد رلموعة من الصفات اليت دتيز األدب العامي عػن كل من األدبُت الرمسػي والشعبػي ،يقوؿ
متحدثنا عػن األدب العامػي إف قائلو معروؼ ومنسوب إلػى صاحبو الفرد ،وىذا دتاما عكس األدب الشعبػي «الػذي قد ينسب
بعضو لقائل ىػو فػي احلقيقة أوؿ مػن أوجده ،ولكن دوامو يػدؿ اعتباريا علػى توايل تطوره علػى يد الشعب –أفرادا ورلموعات -شلا
يعطيو خاصية دتػايز بينو وبُت األدب العامي» ) .(24لعل ادلالحظة ادلبدئية اليت ديكن لنا أف نلحظها من ىذا النص ومن الكالـ
الذي سبقو أف ذىٍت قد مسح لنفسو مبا مل يسمح بو لغَته .صحيح أنو مل يفرؽ بُت األدب الرمسي والشعيب ،لكنو أخذ جوىر
العملية .واجلوىر ىنا نقصد بو اختاذ شخصية القائل كمفرؽ إلقامة التعريف ،أما الشذوذ كما ىي موجودة بُت األدبُت الرمسي
والشعيب أيضا موجودة بُت العامي والشعيب.
أعتقد أف خاصية رلهوؿ القائل ومعروؼ القائل معادلة غَت متوازنة وغَت دقيقة ،ذلك أننا كثَتا ما نعثر على أعماؿ تعترب من
عيوف األدب الشعيب –قدديا وحديثا -ومع ذلك فهي منسوبة إىل قائليها دتاما كاإللياذة واألوديسا ذلومَتوس .واإللياذة لفرجيل ويف
األدب العريب سَتة عنًتة بن شداد اليت يقاؿ إهنا من تأليف يوسف بن إمساعيل وغَتىا.
ويف العصر احلديث ال نكاد نعثر على قصيدة شعرية شعبية دوف معرفة صاحبها ،وعندنا يف اجلزائر ال خيلو األمر من ىذا.
ولعل قصيدة "حيزية" البن قيطوف من أكثر القصائد انتشارا ،فهل جيوز أف ننفي صفة الشعبية عنها دلعرفة قائلها.
كذلك احلاؿ بالنسبة لألدب الفصيح ،حيدث أف نعثر على أعماؿ غَت منسوبة ألصحاهبا ،ومع ذلك ال ديكن أف تصنف إال
ضمن الفصيح وكمثاؿ على ذلك ما صلده يف ادلفضليات واألصمعيات ،كذلك األمر بالنسبة لديواف احلماسة أليب دتاـ.
فادلقطوعات الشعرية اليت يذكرىا دوف ذكر أصحاهبا ،ال ديكن أف تصنف كفنوف شعبية مع أهنا رلهولة القائل –على األقل بالنسبة
إلينا -وإال فسنضطر إىل تقسيم الديواف إىل جزئُت ،جزء شعيب وجزء فصيح ،وىذا طبعا غَت شلكن.
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فعدـ انتساب األعماؿ الشعبية إىل قائليها رمبا تعود إىل أف الناس مل هتتم بادلؤلفُت ،بل قصروا اىتمامهم على النصوص ،من
ىنا سقطت األمساء وبقيت النصوص ،وإذا فعدـ نسبتو ال دتنع من شعبيتو .زد على ذلك فإف عدـ التدوين الذي الحق األدب
الشعيب ساىم يف سقوط أمساء ادلؤلفُت.
وألجل معروؼ القائل أو رلهولو ذىب البعض إىل حد إسقاط حق األدب الشعيب .فرشدي صاحل يقوؿ« :أنت تلقى األدب
اخلاص بوصفك ناقدا أو دارسا أو زلبا لألدب .وليس لك أف تٌدخل عليو ما ليس منو ،فهو أدب معروؼ ادلؤلف زلدود القالب،

فإذا نسبت إىل نفسك شيئا منو ،عد ذلك سرقة أدبية ،أي أف لو قدرا من صفات الشيء ادلملوؾ ولذلك جتد قوانُت حتافظ على
أديب الفصحى فيو ،يف حُت أف اآلداب الشعبية التقليدية ملك شائع للكافة يسوونو على مألوفهم») (25أدب الفصحى ديتاز هبذه
الصفات ألجل أنو أدب معروؼ ادلؤلف ،زلدود القالب ،وادلعروؼ أف ىناؾ العديد من األشعار الشعبية دتتاز ىي األخرى
باخلاصية نفسها أي زلدودية القالب ومعروفة القائل ،فهل ألجل ىذا ال ندخل عليها ما ليس منها ،وأال ننسب شيئا منها
ألنفسنا ألف ذلك يعد سرقة ،أـ ألهنا مأثورات شعبية جيب أال ختضع لذلك.
ىذه النظرة غَت عادلة وال دتثل فكرا متطورا يريد بو صاحبو أو أصحابو أف يضعوا الفنوف الشعبية يف مكاهنا الذي يليق هبا.

وأعتقد أف األمر سيظل كذلك ما دمنا ننظر للفنوف الشعبية على أساس أهنا رلهولة ادلؤلف ،وشفاىية...
وأخَتا أقوؿ إف تعريف األدب الشعيب مبجهوؿ ادلؤلف واألدب الرمسي مبعروؼ ادلؤلف غَت سليم ،ألف معرفة ادلنشئ ال تطعن
يف الشعبية ،كما ال تثبت الرمسية.
التعريف الرابع يقوـ على أساس وحدة ادلؤلف ،مبعٌت أف األدب الرمسي لو مؤلف واحد خالؼ األدب الشعيب الذي يشًتؾ يف
تأليفو أكثر من مؤلف).(26
ىذا التعريف يف اعتقاد ذىٍت يعترب حتريفا للتعريف السابق .لكٍت أرى خالؼ ذلك ،فبُت ادلفهومُت ىوة واسعة حبيث ال رلاؿ
ألف يقًتب ىذا من ذاؾ .وال عجب واحلاؿ ىذه أف أشَت أنو اعتمد يف تفسَته معادلة أراىا خاطئة ،فهو يقوؿ إف اجلهل بادلؤلف
ديكن أف يدؿ على تعدده ،وتعدده ديكن أف يدؿ على جهلو ) .(2فلفظ التعدد الذي ذىب إليو ذىٍت خيتلف يف معناه عن ادلعٌت
الذي يقصده صاحب التعريف ،فهذا يقصد بالتعدد ،تلك ادلشاركة أو ادلمارسة الفعلية ألحداث النص اليت يقوـ هبا األفراد .ال
جداؿ من أف صاحب النص الشعيب ىو فرد واحد ،لكن حبكم أف النص خاضع للزيادة والنقصاف –النص ادلروي -فكر راوي
ديارس عليو مجلة من اإلسقاطات ،يف حُت أف الذي يفهم من كالـ ذىٍت يف مسألة التعدد أف ىذا حيدثو االختالؼ يف النسبة.
فعندما جيهل ادلؤلف تكثر األمساء ادلرشحة دللكية النص ،فكل يرى أف شخصا معينا ىو ادلؤلف وبالتايل حيدث التعدد ،وشتاف بُت
دالالت ىذا ادلعٌت ودالالت ادلعٌت اآلخر.
كما يرى أف الرد على التعريف السابق ديكن أف يكوف ىو نفسو ردا على ىذا .ففي اعتقاده مل حيدث أف عثرنا على عمل
شعيب من تػأليف عدد من األشخاص ،وىنا يريد أف يثبت فردية العمل ،ومن جهة أخرى يرى أننا إذا عرفنا شخصية ادلؤلف ثبتت
فرديتو ،وإذا فاألدب الشعيب غَت رلهوؿ القائل ،وهبذا يكوف قد رد على التعريف السابق من أف األدب الشعيب غَت رلهوؿ ادلؤلف،
كما رد على التعريف السابق من أف األدب الشعيب أحادي التأليف .لكن ىناؾ مسألة جيب الوقوؼ عندىا واإلشارة إليها ،وىي
زعمو من أننا إذا عرفنا ادلؤلف ثبتت لنا فرديتو ) (3حسبو غَت صحيحة ،ألف جهلنا بادلؤلف أيضا يثبت فرديتو ،مث إف عكس ما
ذىب إليو غيػر صحيح ،شلا يدؿ على عدـ جدوى ىذه ادلعادلة .فقولنا إذا عرفنا شخصية ادلؤلف ثبتت لنا فرديتو معناه أف جهلنا
بشخصية ادلؤلف تؤدي إىل مجاعية التأليف ،وطبعا ىذا غَت صحيح.
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ولعلو من ادلفيد ىنا وضلن نتحدث عن ىذا التعريف أف أشَت إىل مسألة يف غاية من األمهية ،وىي مسألة التأليف اجلماعي
لألدب الشعيب.
فمػن غَت ادلعقوؿ أف جتتمع رلموعة مػن الناس لتؤلف أدبا ،وبالتالػي فاألصل فػي التأليف البػد وأف يعػود للفرد « وىػذا الفرد

اخلالؽ ال يعيش حياة مػن نشاط إبداعػي خالؽ ،خيلق الكلمػة ادلعربة.(27) »...
فكما أف وراء كل عمل رمسػي فناف متميز ،كذلك وراء كل لوف فٍت شعيب فرد متميز ومزود بقدرات وملكات فنية تؤىلو لذلك،

ودتيزه عن بقية الناس .فالنص الشعيب نتاج ادلوىبة الفردية لإلنساف.
ليس ىذا فحسب بل علينا أف ندرؾ أيضا من أف الراوي ليس مؤديا للنص غريبا عنو ،بل فناف مبدع يتعامل بنسق خاص
وبدرجة ما من احلرية مع ادلادة الشعرية اليت ينقلها.
وإذا قلنا أف النص الشعيب مجاعي ،فهو كذلك من حيث أنو يعكس فكر اجلماعة ومشاعرىا ،وحياهتا بشكل عاـ .فهو تعبَت
عن وجداف الناس ،مهما تفاوتت مواقعهم يف اذلرـ االجتماعي ،واختلفت قدراهتم الثقافية ،ولعل احليوية ىذه اليت يتمتع هبا الفن
الشعيب جعلت بعض الباحثُت يرونو جتسيدا لعقل اجملتمع وميولو احلضارية واألخالقية .ىذا من حيث ادلوضوع ،أما من حيث

التأليف ،فاألدب الشعيب ديكن أف يفهم من أنو من تأليف عدة أشخاص بسبب عوامل عديدة ) ،(28من بينها عامل التغيَت –

وأشَت ىنا إىل أف ىذا العامل ال ديس جوىر ادلأثور الشعيب وإمنا يؤثر يف األىداب البعيدة عن اجلوىر -فبسبب انتقاؿ النص
الشعيب من مكاف إىل مكاف آخر خيضعو لضرورة األقلمة بادلكاف اجلديد.
كذلك طوؿ الزمن جيعلو دوف شك عرضة للتغيَت من وقت آلخر ،وأيضا عامل النسياف .فكل فرد يضيف للنص الشعري رؤى
جديدة تعرب عن ابتكاره كما تسقط منو رؤى أخرى بفعل عوامل التفسخ الناجتة عن النسياف .ىذا دوف أف ننسى طريقة نقل
النص الشعيب ،فالنقل الشفاىي يساىم بدور كبَت يف التغيَتات .كذلك مزاج الراوي يساىم بقدر كبَت يف تغيَت النص ،وأيضا
رللس احلضور .فالراوي احلاذؽ يعرؼ بفراستو ادلواضع اليت ترضي مجهوره فيطيل ويزيد ،فبتغَت مجهور ادلستمعُت كل مرة يتغَت
موقف الراوي من قصة إىل أخرى.
كل ىذه األمور جتعل من النص الواحد عدة نصوص ،وكأنو تأليف جديد يف كل مرة .فالنص الواحد يردده راوي سلتلف يف
كل مرة شلا يعطي اإلحساس جبماعية التأليف.
وإذا فمفهوـ اجلماعية ال يعٍت جتاىل حق ادلبدع الفرد ،وامتصاص جهوده الذاتية ،إمنا يعٍت تبٍت اجلماعة نتاج الفرد وتداولو.
كما ينبغي أف أشَت إىل أف الفن الشعيب ال يعرب دائما عن روح اجلماعة ،فهو أيضا تعبَت عن ذات الفرد وعن حياتو اليت ال
ختص غَته ،فابتعاده عن بعض ادلواضيع اليت ال تعكس واقع اجملتمع –ككتلة مجاعية -ال ينفي عنو صفة الشعبية .فالشاعر
الشعيب عاش ادلواقف اخلاصة وعرب عنها ،كقصص احلب مثال .وكما عرب عن الطبقة الشعبية اتصل أيضا باألمراء واحلكاـ ،وعرب
عن حياهتم وحياة قصورىم.
من ىنا أجد من الصعب تقبل فكرة من األدب الشعيب ال يعرب عن وجداف فردي واحد ،وأنو ال يعرب عن فكرة الفرد ولكن
فكرة اجلماعة).(29
ويف السياؽ ذاتو يقوؿ زلمد علي الصباح عن األدب الشعيب من إنو «يعرب عن جتربة مجاعية ال عن جتربة شخصية»

) .(30كما

يرى حسُت عبد احلميد أمحد بأف األدب الذي تطغى عليو النزعة الفردية ال ديكن ع ّده أدبا شعبيا ،وذلك ألف األصل يف األدب
الشعيب التعبَت عن شخصية اجلماعة ،وال ينبغي أف تظهر فيو الشخصية الفردية ).(31
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ما من شك يف أف ىذه النصوص أو ادلفاىيم وأشباىها نصوص مشوبة بشيء غَت قليل من القصور ،ألهنا تنكر عن الفناف
ذاتو .حيث ينبغي أف نقتل يف الفناف جانبو الفردي حىت نعد نتاجو أدبا شعبيا.
ليس ىذا فحسب ،فقد ذىب البعض إىل فرض شروط أكثر على العمل حىت يكسب شعبيتو .من ذلك ىذا النص الذي
يقوؿ فيو صاحبو « :ما يبدعو فرد ما ،وتتلقاه اجلماعة كما ىو ،مث يشيع لفًتة ما ،طالت أـ قصرت ،فإف ىذا اإلبداع يظل منسوبا
لصاحبو ،ويكوف لصاحبو الفضل يف القدرة على تقدمي ما يعرب عن ذاتو ويتوافق مع ذات اجلماعة .فهو إبداع فردي حىت وإف
توسل بأساليب أو حىت بأشكاؿ ومضامُت من اإلبداع الشعيب.
فالشيوع واالنتشار و التلقي اجلماعي ليس ىو الصفة اليت جتعل اإلبداع الفردي ادلعروؼ مؤلفو أو مبدعو واألكثر انتشارا بُت
اجلماىَت ىو فن شعيب ،بل التلقي واإلبداع والتبٍت للعمل من قبل اجلماعة ومن مث تواتره واستخدامو تلقائيا خالؿ شلارسة احلياة
اليومية اجلارية ،تبعا لظروؼ ورلاالت رلريات ىذه احلياة اليومية ،ىو الذي يعطي ذلذا الفن شعبيتو» ).(32
التعليق الذي ال أجد سواه على ىذا النص ،ىو أف اإلبداع الشعيب هبذه الصورة إبداع ال جيب أف يكوف !
عموما ،فالنص الشعيب سواء أكاف فردي ادلنشأ أـ مجاعي ،البد وأف يكوف يف كل حاالتو (كفن) ويف كل أشكالو (كإبداع)
شكال من أشكاؿ السلوؾ االجتماعي ألبناء اجملتمع .خيضع يف شلارستو جملموعة من القيم اإلنسانية .كما ىو تعبَت عن الفضاء
الوجودي لإلنساف عن منوه احلضاري ،عن رؤيتو اجلمالة والفنية.
فعمليات اإلبداع اجلمايل والفٍت يف اجملتمع ينبغي أف تتكامل معا باعتبار أهنا فردية أو مجاعية تعرب عن الواقع اإلنساين الواحد
الذي يعايشو الفرد وحتياه األمة.
أخَتا وكما بدأنا احلديث يف ضوء ىذا التعريف عن األدب الرمسي واألدب الشعيب ننهيو أيضا باحلديث عنهما .لنقوؿ إف
االختالؼ بينهما من ادلؤكد أنو اختالؼ يف الدرجة ،وليس اختالفا يف النوع حبكم أف كال منهما إبداع حياوؿ فيو صاحبو أف ديزج
بُت التجربة الفردية والتجربة اجلمعية .فالعالقة بينهما متداخلة متالمحة ،كل منهما يكمل اآلخر.
كثَت من إبداعات األدب الرمسػي كانت ألوانا شعبية ،ومػن غَت الالئػق وال مػن باؿ ادلنطق أف ننظر إليهما على أساس أف
أحدمها أحادي التأليف واآلخػر مجاعي.
التعريف اآلخر الذي طرحو ذىٍت ىػو الذي يرى فيو أصحابو ،أف األدب الشعيب ىػو األدب الذي يقدـ للطبقات اذلابطة من

األمة مبفهومها االجتماعي ،أي الطبقات الفقَتة اجلاىلة ).(33
ىذا ادلفهوـ اخللط فيو واضح ّبُت ،ويبدو أنو نابع من سوء فهم كلمة شعيب ،فمن الناس من يرى بأف لفظ "شعبػي" يدؿ على
الطبقة الدنيا .يف حُت أف مدلوؿ الكلمة سلتلف دتاما ،فهي تعٍت رلموع الناس على اختالؼ طوائفهم وانتماءاهتم.
ومبا أف التعريف قد بٍت على أساس خاطئ ،فبالتأكيد سيأخذ منحى خاطئ .وأريد أف أقوؿ ،إف أوؿ وأىم ما ينبغي أف يقاؿ
يف ىذه ادلناسبة ،ىو إنو ليس من باب التفكَت ادلنتج أف ننظر لألدب كقيمة إنسانية سامية على أساس طبقي.
أما أعجب التعاريف – يف اعتقاد ذىنػي -الذي حاوؿ أصحابو فيػو حتديد ىوية األدب الشعيب ،ذلك الذي اعتمد فكرة
التقسيم ادلكاين كأساس للتفرقة بُت األدبُت الرمسي والشعيب ،ليكوف أدب ادلدينة ىػو األدب الرمسي وأدب الرؼ أو القرية ىػو
األدب الشعيب) .(34ويرى ذىٍت أف صاحب التعريف « مل خيطر ببالو أف ىناؾ بيئات أخرى خالؼ ىذين اللونُت ،بل إنو فػي مصر
ذاهتا بيئات أخرى سلالفة ذلما ،كالبيئة الصحراوية والبيئة الساحلية ،وقد اضطر إىل االعًتاؼ بذلك حُت حاوؿ أف يقدـ األلواف
ادلختلفة لألدب الشعيب مقسمة إىل أدب العماؿ وأدب الفالحُت وأدب سكاف السواحل وأدب أىل الواحات» ).(35
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وال عجب واحلاؿ ىذه أف نقوؿ إف العجيب فعال ىو أف يعترب صاحب النص البيئة الساحلية والبيئة الصحراوية مكانُت ال
يتبعاف ادلدينة وال الريف ،فإذا مل يتم سكاف الساحل ،وسكاف الصحراء إىل ادلدينة أو إىل الريف ،فإىل أي مكاف ديكن االنتماء.
التعريف يتحدث عن الناس من حيث انتمائهم ادلكاين (مدينة ،ريف أو قرية) ال من حيث انتمائهم ادلناخي أو البيئي .ويبدو
أف ذىٍت قد أخلط بُت الشيئُت حىت ظهرا لو وكأهنما شيئا واحدا ،ومن ىنا كاف العجب يف ىذا التعريف بالنسبة لو.
الواقع أف ىناؾ العديد مػن الباحثُت من اىتم هبذا ادلوضوع ،وذىب فيػو مذاىب متشعبة ،وتفنن فػي تفسَت مفهوـ األدبُت
(الرمسي والشعيب) علػى أساس االنتماء إىل ادلدينة أو القرية .ومػن ادلتفننُت نذكر ما ورد عػن حسُت نصار الذي حاوؿ التخلص مػن
ادلشكلة فقسم األدب الشعيب إلػى فرعُت ،أدب القرية وأدب ادلدينة .وذىب إىل أف األدب األوؿ ىػو الذي يصدره الفالحوف،
وديكن أف حيمل مجيػع الشروط ادلطلوبة فػي األدب الشعيب مػن جهل بادلؤلف ،وعدـ الطبع والتسجيل إلػى غَت ذلك ،..مػع اتفاؽ
تاـ مػع الذوؽ اجلماعي .أما األدب الثانػي فيفقد بعض الشروط لكنو ال يزاؿ أدبػا شعبيا ).(36
ومهما يكن مػن أمر ،فإف ىذا التقسيم غَت مرغوب فيو وال أظنو يعكس الصورة احلقيقية لطبيعة األدب الشعيب .كما ال
يعكس صورة الفػن بصورة عامة .فما معنػى أف نقسم األدب إلػى أدب القرية وأدب ادلدينة .كما أننػي أجد مغالطة جيب
إيضاحها ،وتتمثل يف قولنا إف أدب القرية ىو أدب الفالحُت ،وكافة القرية ال تقطنها سوى ىذه الشرحية .كذلك عندما نقػوؿ إف
مجيع الشروط ادلطلوبة فػي األدب الشعيب متوفرة مػن جهل بادلؤلف إلػى عدـ التسجيل...
فمن أقر ىذه الشروط وسنّها ،ومن وافق أف تكوف أساسا .فاألحباث والدراسات أكدت بطالف ىذه الشروط ،لذلك ال
ديكن اعتمادىا .فالعالقة بُت األدبُت تعكسها بيػن أىل ادلدينة وسكاف القريػة ،بينهما تداخل غَت منكػور ،فالقرية جزء مػن ادلدينة،
وادلدينة تعترب امتدادا ذلا .وكما صلد األدب الشعبػي فػي القرية صلده أيضا فػي ادلدينة .كذلك األدب الرمسػي كما يوجد فػي ادلدينة
يوجد يف القرية ،فكثيػرا ما حيدث وصلد مػن القرويُت من يقوؿ أشعارا فصيحة وحيفظ الدواوين.
كما صلد أعدادا غَت قليلة من ساكٍت ادلدينة مػن يقوؿ وحيفظ ألوانػا كثَتة مػن فنوف األدب الشعيب .وإذا فال القرية وال ادلدينة
ديكن أف يكونا مقياسُت للشعبيػة أو لغَتىا ،فالصفػات اليت دتيز الناس موجودة عند كػل سكاف ادلدينة وعند سكاف القرية علػى حد
السواء ،فاألمر متعلق مبلكات الفناف وقدراتو وليس بواقػع البيئة .مث إف ىناؾ أمرا آخر يفرزه ىذا ادلفهوـ وال أظػن أف أحدا يوافق
عليو ،ويتمثل فػي قولنا إف أدب القرية ىػو األدب الشعيب .فهذا معناه –أف سكاف القرية وحدىم مػن يستحق أف نطلق عليهم
اسم "الشعب" .الواقع ال يبارؾ ىذه النظرة الضيقة ،ألف قبوذلا يعنػي التسليم بالقوؿ إف سكاف ادلدينة مل يكونوا يوما من الشعب،
وأهنم يشكلوف رلتمعا خارج إطػار الشعب.
إذا مضينا نتعقب األوجو ادلختلفة وادلنبثقة عػن ىذا التعريف ،من ادلؤكد أننا سنكتشف مواقف عديدة ،نذكر مػن بينها ،ذلك
ادلفهوـ الذي فضل فيو صاحبو تقسيم األدب إىل قسمُت «أدب فصيح وأدب عامي ،مث قسم األخَت إلػى فرعُت ،أدب القرية
وأدب ادلدينة ،فإذا أردما أف نطلق كلمة األدب الشعيب فأجدر بنا أف نطلقها علػى أدب القرية وإف كانت بعض ألواف ادلدينة تندرج
حتتها») .(37ىذا النص قد يكوف ذا حقيقة كبَتة بالنسبة لصاحبو ،لكن احلقيقة األكيدة لدينا ىػي أف صاحبو نسي أف يبُت لنا
دلاذا كاف مػن األجدر بنا أف نطلق كلمة األدب الشعيب علػى أدب القرية مبعٌت أنو أعطى النتائج دوف أف يشَت إلػى دالئلها ،لتكوف
نظرتو بذلك نظرة ضعيفة .إف مثل ىذا ادلوقف يعترب موقفا عقيما ،إذا كنت أدرجتو فألبُت مػدى تفشي ظاىرة عدـ اجلدية والًتكيز
فػي البحث.
وحتػى ال أذىب بعيدا فػي عامل األدب الشعيب ،أتوقف عند ىذا ادلفهوـ ،وأشَت إلػى أف تصور زلمود ذىٍت يعترب مػن أكثر
احملاوالت إحلاحا فػي فهم طبيعة ىذا الفن ،وإذا كاف قد وقع يف بعض التناقض فذلك –فػي اعتقادي -راجع لعدـ الًتكيز.
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ىذه الظاىرة –عدـ الًتكيز -اليت دلستها عند الكثَتين شلن حبثوا فػي ىذا ادليداف فمثال فاروؽ خورشيد يقوؿ «إف أي أدب

لكي يدخل حتت مصطلح األدب الشعبػي جيب –أوال -أف حيقق وجوده ألكثر مػن جيل ،وألكثر مػن مكاف .(38) »...لكنو فػي
موضع آخر وىو يتحدث عػن اللغة ادلستعملة يف األدب الشعيب ،يرى بأنو يكتب بلغة الشعب ادلتداولة ،وإذا كاف الشعب قبيلة

منعزلة سادت لغتها ) .(39فهذا إقرار صريح مبكاف واحد .القبيلة ادلنعزلة تشغل حيزا مكانيا واحدا ،وبالتايل فاألدب الشعيب حقق
وجوده فػي مكاف واحد .وإذا فشرط أف حيقق وجوده ألكثر مػن مكاف شرط ال أساس لو .أو لنقل شرط أقامو خورشيد مث تنازؿ
عنو ،شلػا يثبت ظاىرة عدـ اجلدية فػي البحث.
الباحث الثاين الذي سوؼ أتناولو ىػو ثناء أنس الوجود ،اليت ترى فػي تعريف األدب الشعبػي أنو «رلموع ادلعطيات القولية
ذات الطبيعة الفنية ادلتميزة واخلصائػص النوعية الواضحة التػي قدمها الشعب للتعبَت عػن قضاياه ومهومو ،وبلورة التجارب احلياتية
فػي معطيات أدبية ،نثرا كاف أـ شعرا» ) .(40أىم مالحظة أهنا مل تشر إلػى صاحب التعريف أو إلػى مصدره مع أهنا تقوؿ إنو يف
رأي بعض الباحثُت.
ترى الباحثة أف التعريف يطرح رلموعة مػن القضايا ،منها ما يتصل "بالقولية" ،وراحت تفسر لفظ القولية بالشفوية .ورأت
أهنما لفظتاف مًتادفتاف ،مػع أف ادلتفحص للتعريف ال جيد كبَت عناء مػن فهم ادلقصود بادلعطيات القولية (الشعر والنثر) .وىػذا ما
تؤكده العبارة األخَتة مػن التعريف .وىو تأكيد ال حيتاج إلػى برىاف .كما ترى أف الرواية الشفوية التػي تقوـ علػى الكلمة ادلنطوقة
ىػي مبثابة الوسيلة األساسية اليت ينتقل عربىا األدب الشعيب بأشكالو ادلختلفة .وىذا معناه أف الفنوف الشعبية التػي ال تعتمد
الكلمة ادلنطوقة تستبعد مػن رلاؿ التعريف كادلوسيقى الشعبية والرقص والطب الشعيب .وتضيف قائلة :إف ادلتأمل فػي كيفية طرح
جرد األدب الشعبػي مػن ىذا
ىذه القضية وكيف استبعدت الكثَت مػن الفنوف ادلتوغلة بعمق فػي صلب الشعبيات .لذلك ّ

العمق.وذىبت تشرح العالقة بُت فن الكلمة ادلنطوقة وبُت الفنوف األخرى ذات الطابع الشعبػي ) .(41كما يبدو –واألمر كذلك-
أهنا لػم تنتبو لشيء مهم ،وىػو أف التعريف كاف خاصا باألدب الشعيب وليس بالًتاث عامػة .فمنطقي جدا أالّ يكوف احلديث عػن
الفنوف الشعبية ،وبالتايل فال أرى استبعادا ألي فػن وال توجد مناسبة للحديث عن العالقة بُت األدب الشعبػي وبقية ادلوروثات فػي
ىذا التعريف .وعليو فللمرة الثانية حتمل التعريف ما مل يقل بو أصحابو.
ومػن بُت القضايا اليت يطرحها النص – فػي اعتقاد أنس الوجود -قضية اللغة ) (42ودوف الدخوؿ فػي تفاصيل ىذه ادلسألة نقوؿ
إف التعريف ال يطرح أي قضية مػن ىذا النوع وإمنا ما يطرح فعال وما ىػو موضوعي ىػو ،دلاذا تطرح انس الوجود قضايا مل يشر
إليها التعريف ال مػن بعيد وال مػن قريب؟ أىي الرغبة فػي طرح القضايا أـ ماذا؟ .الشيء ادلؤكد لدي والذي يطرح نفسو بقوة
والػذي ال أجد لو تفسَتا غَته ،ىػو أف نتاج عدـ الًتكيز فػي معاجلة األدب الشعيب وقضاياه.
حسُت عبد احلميد أمحد رشواف يقوؿ متحدثا عػن طبيعة األدب الشعبػي أنو –األدب الشعيب« -يستخدـ ...اللهجات
الدراجة ،فكل ما يصدر باللهجة الفصحػى ،فهو غَت شعيب ،وكل ما يتوصل باللهجة العامية ،فهو أدب شعيب ،وذلك مػن أجل
أف يتوصل إىل أفراد الشعب» ) . (43وفػي نفس الصفحة وغَت بعيد عن ىػذا النص يقوؿ « :أما األدب الشعبػي احلقيقي فينشأ
أساس باللغة الفصحى ،أي اللغة العربيػة السليمة»).(44
ونستطيع أف منضي فنضرب أمثلة متعددة دالة علػى تناقض صارخ ،يقوؿ« :فإف األدب الذي ينشأ باللهجة العاميػة يكوف

قاصرا علػى اجلماعة صاحبة تلك اللهجة فقط ،وبعيدا عػن استيعاب غَتىا من اجلماعات ،وبالتايل بعيدا عػن اىتماماهتا .وليس
كذلك األدب الشعيب الػذي يتوجو إىل الشعب بأكملو ،ويؤثر يف وجداف األمة مجعاء» ).(45
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األدب الػذي يصدر بالفصحى غَت شرعي ،مث يقوؿ األدب الشعبػي احلقيقي ىو الذي ينشأ بالفصحى .ومػن جهة أخرى
يقوؿ عن األدب الشعيب ىػو الذي يتوصل باللهجة العامية .مث يعود ويقوؿ إف األدب الذي ينشأ باللهجة العامية ليس أدبا شعبيا.
لست أدري ما الذي يقصده حسُت عبد احلميد مػن وراء ىذا اخللط .وديضي فػي شرح فكرتو ويستمر يف اخللط ،فهو يرى أف
األدب الشعيب ىػو األدب القومي ،وأدب الفالحُت ،والعماؿ ،والطبقات الكادحة .أي أف ىػذا الفن خيص شرائح معينة مػن
اجملتمع) .(46ويف موضع آخر يقوؿ عػن األدب الشعيب إنو ال ينتسب إىل طبقة معينة أو فئة اجتماعية بعينها ) .(47أقل ما يقاؿ عػن
ىذه النصوص أهنا صورة ناطقة مػن صور عدـ اجلدية يف البحث وعدـ الًتكيز.
حسُت نصار ناقش مفهوـ األدب الشعيب ونظر إليو مػن خالؿ تعريفات ثالثة جملموعة مػن الدارسُت.
يرى البعض أف األدب الشعيب ىػو «ىو األدب اجملهوؿ ادلؤلف ،العامي اللغة ،ادلتوارث جيال بعد جيل بالرواية الشفوية» ).(48
وىناؾ مػن عرفو بأنو «األدب ادلعرب عػن مشاعر الشعب ،يف لغة عامية أو فصحى» ).(49
ويرى أف ىناؾ فئة ثالثة اقًتبت مػن التعريف األوؿ الذي طرد من شللكة األدب الشعيب األدب العامي احلديث ،ادلعروؼ
القائل .ومل تتوارثو األجياؿ بعػد .وترى « أف األدب الشعيب ىػو األدب العامي ،قدديا كاف أو حديثا ،مسجال كػاف أو مرويا شفاىا،

رلهوؿ القائل أو معروفو» ) .(50يقوؿ إف كل تعريف مػن ىذه التعريفات الثالثة فيها نقص ما .ففػي التعريف األوؿ يالحػظ إسقاط
األدب العامي الػذي تنشره وسائل النشر احلديثة ،من مطبعة وسينما وإذاعة .ويقوؿ إف السبب فػي ذلك يعود ألف األدب غَت
رلهوؿ ادلؤلف ،وال توارثو الشعب جيال بعد جيل .ىذا ادلوقف قػد يكوف ذا حقيقة لو مل يقل حسُت نصار ما يناقضو فػي موضع
آخر ،يقوؿ  « :ومػن الطبيعي أننا يف بعض األحياف بل فػي أغلبها ال نصل إىل ىذا األدب إال بعد أف توارثو أجياال ،فيًتؾ فيو
كػل جيل أثره ،فادلعروؼ أف األدب الشعيب ال يأخذ صورة هنائية زلدودة وإمنا تضيف إليػو األجياؿ ادلتعاقبة ،وحتذؼ منػو ،وتعيد

ترتيب عناصره ،وجتري فيو بعض التغيَتات ليالئم ذوقها ويعرب عنها .فاشًتاط التوارث يكػاد يكوف ضروريا» ) .(51كما ىػو واضح

النص يطرح خصائص عديدة أثبتها وأقرىا صاحبو ورآىا ضرورية فػي حتديد مفهوـ األدب الشعيب .وكما ىػو واضح أف شرط
التوارث ضروري .أيضا نلمس مػن التعريف إسقاط األدب العامي الذي تنشره وسائل النشر احلديثة ،ألف شرط التوارث ال يتوفر
فيو ،وكمػا سبق ذكره فإف حسُت نصار يرى فػي ىذا اإلسقاط نقصا وعيبا.
ويػرى أف عيبا ما يلحق بالتعريف الثاين ألنػو يقوض الفواصل الواضحة بيػن األدبُت ،الشعيب واخلاص ،األمػر الذي جيعل التمييز

بينهما أمرا عسَتا) .(52فػي حُت صلده يقدـ تعريفا لألدب الشعيب ينطبق عليو ىذا العيب.
يقوؿ معرفا األدب الشعيب« :ىػو األدب الذي يصدره الشعب فيعرب عػن وجدانو ،وديثل تفكَته ،ويعكس اجتاىاتو ومستوياتو
احلضارية») ، (53فهذا التعريف كما ىػو ظاىر نظر فيو صاحبو إىل ادلضموف .ومضموف األدب الشعيب ىػو نفسو مضموف األدب
الرمسي.
عبد اهلل الركييب يقوؿ متحدثا عػن الشعر الشعيب «دلا كاف "الشعر ادللحوف" –فػي معظمو -تقليدا للقصيدة ادلعربة فإف الفرؽ
بينو وبينها ىػو يف اإلعراب ،فهػو إذف من "حلن" "يلحن" فػي الكالـ إذا مل يراع اإلعراب والقواعد اللغوية ادلعروفة.

والواقع أف منشئ ىذا الشعر معروؼ ،قصد إلػى كتابتو هبذه الطريقة بغرض سلاطبة وجداف القارئ العريب البسيط .الذي قد ال
يستطيع أف يتذوؽ الشعر الفصيح ،وإطالؽ صفة "الشعيب" عليو ،قد يوحي بأنو رلهوؿ ادلؤلف ،والشائع أف صفة "الشعبية" فػي
األدب تنصرؼ إلػى ما لو عراقة وقدـ ،وإلػى ما يعرب عػن روح مجاعية بالكلمة ،حبيث يصبح ىػذا الشعر تعبَتا عػن وجداف الشعب
عامة وعن قضاياه دوف اىتماـ بالقائػل .إذ ينصب اىتماـ ادلتلقي علػى النص وحده.
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أما الشعر الذي نعرض لو فػي ىذا الفصل فأصحابو –كما أشرنا -معروفوف فػي مجلتهم وىم ،وإف عربوا بقصائدىم
ومنظوماهتم عػن أشواؽ الناس وخلجات نفوسهم وصبواهتػم الروحية ،فإف النص يبقػى مرتبطا بصاحبو وبقائلو  ،معربا عػن شخصيتو
وثقافتو وزلصولو اللغوي أو ملكتو األدبية أو نوازعو الروحيػة ومشاعره الذاتية .ومػع ىذا ديكن أف صلد بعض النماذج التػي ينطبق

عليها مصطلح "الشعر الشعيب" رغم وجود أصحاهبا ،ألهنا شاعت بيػن الناس وأصبحوا ال يهتموف بقائلها قدر اىتمامهم هبا ).(54
النص كما ىػو ظاىر كبَت ادلعٌت ،عميق الفكرة ،جليل الفائدة ،ومػع ذلك فإف ىذا ال دينعنا مػن أف نقوؿ إنو ديثل مػن جهة أخرى
منوذجا حيا مػن صور التناقض وعدـ االكًتاث.
يقوؿ إنو اختار مصطلح الشعر ادللحوف دوف غَته مػن ادلصطلحات كالشعر الشعيب أو الشعر العامػي دتشيا مػع ما كاف شائعا
فػي البيئة األدبية بادلغرب العريب ) .(55مبعنػى أنو ال فرؽ بُت ىذه ادلصطلحات الثالثة ،الشعيب وادللحوف والعامي .لكن بعد ذلك
يضع حدودا بُت الشعر ادللحوف والشعر الشعيب ،ويرى بأف منشئ الشعر ادللحوف معروؼ فػي حُت أف الشعر الشعيب رلهوؿ
ادلؤلف ،كما أشَت أف ما أشار إليو ،من أف البيئة األدبية فػي ادلغرب العربػي شائع فيها مصطلح الشعر ادللحوف كالـ خاطػئ،
فمحمد ادلرزوقي يستخدـ مصطلح الشعر الشعبػي ،كذلك عباس اجلراري يستعمل مصطلح الزجل ،وكالمها مػن البيئة نفسها.
يقوؿ بإمكاف وجود بعض النماذج التػي ينطبق عليها مصطلح الشعر الشعيب رغم وجود أصحاهبا .فهذه العبارة ال تتماشى مػع
ما صرح بو مػن أف صفة الشعيب تعٍت رلهوؿ ادلؤلف.
يتابع حديثو ويرى بأنو ال ديكن تسمية ىذا الشعر بالعامي ،ألف العامػي قد يوحػي بأف القائل أو ادلتلقي أمي ،وفيما سبق
أشرت إلػى أنو يعترب ادلصطلحات الثالثة مصطلحا واحدا .وىذا طبعا تناقض .ىذا إضافة إلػى أنو يضع ىنا مفهوما جديدا للفظ
العامي ،مػن أنو يرادؼ لفظ أمي ،يف حُت أف العامية ال تعٍت األمية بأي حاؿ مػن األحواؿ.
يقوؿ أيضا متحدثا عػن الشعر ادللحوف« :ذلك أف بعض القصائد ،بالرغم مػن أهنا ال تراعي القواعد اللغوية ،فهي فػي روحها
فصيحة ،ألف ألفاظها وعباراهتا شلا يدخل فػي تركيب الفصحى’ ال يف تركيب العامية أو نسيجها ،وإف كاف بعضها ال يراعي البحور
واألوزاف ادلعروفػة» ) .(56ىذا النص قػد يكوف ذا حقيقة كبَتة لو مل يكن قد قاؿ خالؼ ىذا ادلعنػى فيما سبق عندما يرى بأف
الشعر ادللحوف فػي معظمو خيتلف عن الفصيح يف اإلعراب.
ليس من شك فػي أف ىذه النصوص أو ادلفاىيم وأشباىها نصوص مشوبة بشيء غَت قليل مػن القصور .ألهنا تثبت الشيء مث
تناقصو مػرة أخرى .ففي األوؿ يقوؿ ركييب إف الفرؽ بُت ادللحوف والفصيح ديكن فػي اإلعراب ويف النص األخَت يقوؿ إف ادللحوف
ال يراعي اإلعراب فقط فػي بعض القصائد .مػع أنو يرى أف تسمية ادللحوف مػن حلن أي عدـ مراعاة الشاعر لإلعراب والقواعد
اللغوية ادلعروفة.
مبناسبة حديثنا عػن اللحن واإلعراب ،أريد أف أشَت إىل مسألة فػي غاية من األمهية .فعندما يتصور ركييب أف الشعر ادللحوف
جاءت تسميتو من حلن يلحن فػي الكالـ ،أي أف الشاعر مل يراع اإلعراب والقواعد اللغوية ادلعروفة .فماذا نقوؿ إذا عػن الشعر
الذي راعى فيو صاحبو شروط القصيدة الرمسية ودلسنا فيها بعض األخطاء اللغوية .فهل ألجل ذلك نلحقها بالشعر ادللحوف
(الشعيب) .بالطبع ال .وما داـ األمػر غَت كذلك فادلفهوـ إذا حيتاج إلػى تعديل أساسي ،فهو غَت مقنع علػى أقل تقدير.
يقوؿ « :ذلذه الدواعي كلها اخًتنا إطالؽ مصطلح "ادللحوف" علػى ىذا الشعر وىي تسمية ال تتعارض كثَتا مع بقية

ادلصطلحات») ، (57الدواعي التػي يقصد هبا ىػي تلك اخلصائص اجلوىرية اليت دتيز كل فن سواء كاف شعبيا أو عاميا ) .(58وأظن أف
ىذه اخلصائص تتعارض كثَتا مػع قولو ال تتعارض كثَتا مع بقية ادلصطلحات .فلو دققنا فػي معٌت النص للمسنا شيئا غَت
مستساغ ،فقولو «ذلذه الدواعي كلها» عبارة تفيد من أف الكالـ عػن أمور جوىرية وأساسية جتعل الشعر ادللحوف يبتعد عػن الشعر
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العامي ،مث نفاجأ بعبارة «وىػي تسمية ال تتعارض كثَتا مػع بقية ادلصطلحات» فكيف أنو اختار تسمية ادللحوف وألسباب
جوىرية ،ومػن جهة أخرى يرى أف ىذه التسمية ال تتعارض كثَتا مػع بقية ادلصطلحات؟
الالفت لالنتباه حقا ىػو قولو بعد ذلك مػن أف مصطلح الشعر الشعيب أعم وأمشل مػن ادلصطلحات األخرى

)(60

 .ما داـ األمر

كذلك فلماذا اختار مصطلح ادللحوف بدال منو؟
والغريب فػي األمر أنو أعاب على زلمد ادلرزوقي ميلو دلصطلح الشعر ادللحوف وكيف أنو رآه مصطلحا أعم مػن الشعر الشعيب.

) .(61ادلرزوقي آمػن
يقوؿ ادلرزوقي  « :أما الشعر ادللحوف الذي نريد أف نتحدث عنو اليوـ ،فهو أعم من الشعر الشعيب»...
مبصطلح الشعر ادللحوف ورآه أعم مػن الشعر الشعيب وىذا مذىب ال ضرر فيو ،إمنا الضرر أف يؤمن ادلرء مبصطلح ويػرى يف غَته
األمشل واألعم !.
إف مثل ىذا النوع مػن الكتابات كثَتة جدا ،والقائمة ال تزاؿ طويلة وحتػى ال يأخذ البحث منعطفا آخر نكتفػي هبذه العينة
اليت أرى أهنا أنابت وأحسنت عػن غَتىا لًتسم لوحة صادقة مػن عدـ الًتكيز واجلدية فػي البحث .ليظل بذلك األدب الشعيب
حقال بكرا ينتظر رؤية جديدة صادقة وموضوعية.
وفػي هناية حديثي عن مفهوـ األدب الشعيب حيق يل أف أضع تعريفا خرجت بو مػن وسط ذلك الكم اذلائػل ادلتفق أحيانا
وادلتباين أحيانا فػي كثَته ألقوؿ :إف األدب الشعيب ىػو األدب الرمسي بلغة عامية ملحونة.
الهوامش :

 .1زلمود ذىٍت :األدب الشعيب العريب":مفهومو ومضمونو" مكتبة االصللو املصرية القاىرة .ص 19-18
°فندريس :ىو جوزيف فندريس باحث وعالمة لغوي فرنسي1960_1875 :
ادلصري القاىرة .ص  ,431ضمن كتاب زلمود ذىٍت ،األدب الشعيب العريب "مفهومو ومضمونو" ص 49
ة
 .2فندريس :اللغة ,مكتبة االصللو
.3
.4
.5
.6
.7

زلمود ذىٍت ،األدب الشعيب العريب .ص .49
أنظر ادلرجع نفسو :ص .40
أنظر نفسو :ص .40
نفسو :ص .41
أنظر نفسو :ص 52

 .8ادلرجع نفسو ص .55
 .9أنظر نفسو :ص .55
 .10أنظر نفسو :ص .59
 .11نفسو :ص .60
 .12انظر نفسو :ص 60
 .13أنظر نفسو  :ص 60
 .14أنظر نفسو  :ص 62
 .15أنظر نفسو .ص 56
 .16أنظر نفسو :ص .62
 .17أنظر نفسو :ص  61وأنظر أيضا ص .66
 .18القصص الشعيب يف مؤلفات سالـ الراسي ،دار الفكر اللبناين بَتوت ط  1990 1ص .18
 .19أنظر أمحد علي مرسي .األغنية الشعبية ,دار ادلعارؼ ،القاىرة  ،1983ص .63
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 .20أنظر نبيلة إبراىيم  ،رللة فصوؿ ،اجمللد العاشر ،العدد الثالث والرابع يناير  ،1992ص .69
 .21أمحد علي مرسي ،األغنية الشعبية :ص .64
 .22أنظر زلمود ذىٍت ,األدب الشعيب العريب ،ص  ،64وأنظر أيضا علي بدير :أثر األدب الشعيب يف األدب احلديث ،دار ادلعارؼ القاىرة ط 1
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-األبعاد االجتماعية لألمثال الشعبية – مقاربة تأويلية
The social dimensions of popular proverbs - an interpretative approach –

بوزيد رحمون.د
-  أستاذ محاضر – أ:الرتبة العلمية

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ـ الجزائر ـ
rehmoun.bouzid@univ-msila.dz

Summary
Folklore is a fertile compound of the
spiritual and material culture of the
people, and its handling as a life and its
study as an expression is a study of the
people and the disclosure of his
personality. The difference in their
activity and behavior in their dealings,
morals and customs, and the example
through the small particles that he
displays in humility and calmness
discusses these issues and explains them
and gives a vivid picture of their nature.
key words
Dimensions. Society, ideals,
interpretation, folk, heritage

ملخص
الًتاث الشعيب مركب خصب من الثقافة الروحية
 وتناولو كحياة ودراستو كتعبَت ىو دراسة،وادلادية للشعب
 فقد قدمت األمثاؿ،للشعب وكشف عن شخصيتو
الشعبية صيغة شاملة لثقافة اإلنساف الشعيب واحتوت
 والبحث يف ادلثل العاـ إمنا ىو،نظرتو إىل احلياة بوضوح
حبث يف حياة فئات العامة من الناس على اختالؼ
 و،نشاطهم وسلوكهم يف تعاملهم وأخالقهم وعاداهتم
ادلثل من خالؿ اجلزئيات الصغَتة اليت يعرضها يف تواضع
وىدوء يناقش ىذه ادلواضيع ويفسرىا ويعطي صورة حية
.لطبيعتها
الكلمات المفتاحية
 الًتاث،  الشعيب،  التأويل، ادلثل، اجملتمع.األبعاد

األبعاد االجتماعية لألمثال الشعبية – مقاربة تأويلية-

د.بوزيد رحمون

ومن ىنا يتبُت أف األمثاؿ قد استمدت مادهتا من اجملتمع فهي بذلك احتوت قيمو ومعتقداتو وحقائقو وقدمتها من يبلر
بعد للفرد حكمة يسًتشد هبا يف حياتو ،لذلك فإف ارتباطها باجملتمع ارتباطا وثيق وديكن أف نستوضح صورة اجملتمع ،قيمو
ومعتقداتو ومثلو من خالؿ األمثاؿ ،وىذه القيم وادلعتقدات وادلثل ىي روافد حكمة اإلنساف الشعيب يف احلياة.
وىذا ادلفهوـ يستطيع أف يفسر أمهية االجتاه ضلو دراسة األمثاؿ اليت تعد دراسة للقطاعات الشعبية صاحبة اجلهد احلقيقي
يف بناء الدوؿ ،والواقع أف دراسة القطاعات الشعبية من خالؿ نتاجها الفكري تعد خطوة جديدة يف رلاؿ الدراسات اإلنسانية
تفرضها ضرورات إنسانية واجتماعية وعلمية.
إف ادلثل الشعيب يغذي الفكر السائد للطبقات ادلكونة للمجتمع من خالؿ اخلربات والتجارب اليت مرت هبا وصاغتها يف
تلك العبارات القصَتة اليت تلخص حدثا أو جتربة فتحصيو وموقف اإلنساف من ىذا احلدث أو ىذه التجربة يف أسلوب غَت
شخصي وأنو تعبَت شعيب يأخذ شكل احلكمة اليت تنبٍت على جتربة أو خربة مشًتكة.
يتضح من ىذا أف ىناؾ أساليب ثقافية يستطيع اإلنساف بواسطتها التعبَت عن نفسو ،وبإمكاف ىذه األساليب احلفاظ على
قيمة استخدامها اليت حتققت عرب األزماف وذلك بسبب امتداد جذورىا عميقا يف اجملتمع .وبإمكاهنا أف تتخذ بعدا جديدا
مبرور الزمن وستتخذىا األجياؿ اجلديدة ليس بسبب قيمة استخدامها األصلية ،بل بسبب قيمتها الثقافية العالية.
يربط الًتاث بُت األجياؿ ادلختلفة ويوحد اىتماماهتا حيث يربط بُت األفراد الذين يعيشوف يف مكاف واحد وينتموف إىل
مناطق سلتلفة ،وىنا تكمن األمهية التارخيية للًتاث ،فهو يزيل حواجز الزمن ويشكل كيانا قوميا وثقافيا معينا ويصبح جزءا من
الكياف االجتماعي جملتمع معُت.
ويتخذ ادلثل الشعيب طابعا أخالقيا ،فهو يدعو إىل قيم اجلماعة وإىل تكريس مثلهم وهنجهم األخالقي وديكننا رصد عناصر
ىذا النهج األخالقي من خالؿ األمثاؿ ادلتوفرة عن رتاعة ما أو بيئة شعبية معينة ،ويبدو ادلثل مادة يسهل التعرؼ من خالذلا
على كثَت من العادات والتقاليد اليت اعتادت اجلماعة على سلوكها وشلارستها.
لقد أصبح من احلقائق ادلؤكدة أف تراث أي رلتمع من اجملتمعات ىو انعكاس للحياة االجتماعية يف ادلاضي مثلما ىو
صوت احلاضر ادلدوي وصدى لو ،ويف ضوء ىذه احلقيقة ديكن القوؿ إف إلقاء نظرة شاملة على مكنونات ىذا الًتاث
وعناصره ادلختلفة تعطينا صورة واضحة عن بنية اجملتمع وعن نسقو الثقايف بشكل عاـ.
وشلا ال شك فيو أف األدب نتاج فردي ،كما ىو نتاج احلوار ادلتبادؿ بُت كثَت من األوضاع الثقافية والسياسية،
واالجتماعية ،إنو نوع من الصراع احلتمي بُت االيديولوجيا الشخصية ،وااليديولوجيا اجلماعية لشعب ما.
فكما ىو تعبَت ذايت ،يعد بادلماثل تعبَتا اجتماعيا ،لذا يوصف يف كثَت من األحياف بالظاىرة االجتماعية ،يلم جبميع
احلتميات اليت تفرضها الظروؼ االجتماعية ،لذلك فهو ال يولد إال من رحم الصراع القائم يف عمق النفس بُت ما ىو ذايت وما
ىو رتاعي.
ومبا أف اإلنساف خيضع دائما يف تفكَته وشعوره لسلطة اجملتمع فهو يف شد وجذب بُت السلوؾ الشعيب والسلوؾ غَت
الشعيب ،ومن الرموز األدبية للسلوؾ الشعيب صلد األمثاؿ الشعبية ،اليت تعد حبق سرا من أسرار اإلذلاـ الشعيب وتعبَتا حيا عن
ادلكنونات والطاقات اذلائلة اليت تزخر هبا الشعوب ،فبواسطتها يتم التوصل اىل أخالؽ األمم وأطوارىا ،ومنها تؤخذ حالتها
االجتماعية واإلخبارية.
فرغم قصر ادلثل الشعيب إال أنو لفت انتباه الدارسُت وأولوه عناية خاصة ،فراحوا يبحثوف عن ّسر فلسفتو اجلمالية
واالجتماعية والسياسية والثقافية ،وقد تفاوتت النظرة إليو من حيث شكلو ووظيفتو ،فعبد الرزتاف التكرييت يرى بأف األمثاؿ
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تع ّد خالصة التجارب وسجل الوقائع ومصدر الًتاث ،بل ىو مرآة األمم اليت تعكس واقعها حُت يقوؿ (( :أمثاؿ كل أمة
خالصة جتارهبا ومستودع خرباهتا ومنار حكمتها ومرجع عاداهتا وسجل وقائعها وتررتاف أحواذلا ومصدر تراثها ومتنفس
أحزاهنا ...فهي مرآة األمة تعكس واقعها الفكري واالجتماعي بصفاء ووضوح )).1
بينما يرى حسُت اجلليلي بأف األمثاؿ خالصة حكاية أو حادثة ذىبت وبقي ىو رمزا ذلا كما قد يكوف قوال يأخذ طابع
التعليم والوعظ واإلرشاد دوف أف يرتبط بقصة أو حكاية ،يقوؿ (( :الذي أعتقده أف ادلثل :خالصة حكاية قيلت أو حادثة
وقعت يف وقت من األوقات ،فذىبت وبقي ادلثل رمزا لتلك احلكاية أو موجزا حلوادثها ،وقد يكوف ادلثل تعليميا أو وعظيا أو
إرشاديا ،ومل يرتبط بقصة أو حكاية )).2
أما أزتد أمُت فاألمثاؿ الشعبية دتثّل عنده (( نوعا من أنواع األدب ديتاز بإجياز اللفظ وحسن ادلعٌت ولطف التشبيو وجودة
الكناية وال تكاد ختلو منو أمة من األمم ،ومزية األمثاؿ أهنا تنبع من كل طبقات الشعب)).3
أما فوزي رسوؿ فاألمثاؿ عنده حياة كاملة ،وفضاء حيوي كل الفنوف إىل جانب كونو صورة من البالغة العربية بًتكيبتو
الفنية واجلمالية ،ويف ىذا ادلعٌت يقوؿ (( :إف األمثاؿ ،حبق ،دنيا كاملة :حكمة وأحالـ ،زتاسة ووصف ،سياسة واقتصاد
وقواعد صحية واجتماعية ،ىي صور من البالغة العربية ،وىي بعد ذلك حياة وما فيها من مهوـ وشجوف)).4
ومن الباحثُت الغربيُت نعرض موقفُت لفريدريك زايلر والكسندر كراب ،فادلثل عند األوؿ قوؿ يتداولو الشعب ،يتميز
بطابع تعليمي وبشكل أديب ،يقوؿ (( :ادلثل ىو القوؿ اجلاري على ألسنة الشعب الذي يتميز بطابع تعليمي وشكل أديب
مكتمل يسمو على أشكاؿ التعبَت ادلألوفة)). 5
أما كراب فادلثل عنده ديثل أسلوبا (( من أساليب الفولكلور العريقة تردد خالصة التجربة اليومية وأف اإلبداع يف صياغة
وروجوىا وتواتروىا)).6
األمثاؿ يكمن يف إبداع أفراد يف األصل ،ولكن رتهرة الشعب والعامة ىم الذين أذاعوىا ّ
رغم ىذه – اجلزئية – يف النظرة إىل ادلثل الشعيب ،إال أنو يف النهاية ال خيرج عن كونو صورة حية ناطقة لطبيعة الشعب،
وتفرعها وأنشطتها ادلختلفة ،وىذا ما يفسر أمهيتو يف رلاؿ ال ّدراسات االجتماعية باعتباره
وسجل ثقايف حافل بكل أمناط احلياة ّ
وثيقة اجتماعية ،كما يف رلاؿ الدراسات األدبية باعتباره من ألواف الفن األديب ،وحُت تتآزر الدراستاف االجتماعية واألدبية،
فإف الصورة الشعبية تبدو زاىية ذات ألواف حية صادقة.
وما يزيد من سحر األمثاؿ الشعبية أهنا تصاغ بلغة متميّزة ،وىي مسجوعة يف أغلب األحياف ،وىذا ما جيعلها أسهل
للحفظ ومن ذتة أكثر تداوال وانتشارا وأسرع إىل التغلغل يف أعماؽ اإلنساف الشعيب.
إىل جانب ذلك ،فادلثل ديتاز بألفاظو القليلة اليت حتمل الكثَت من ادلعاين وتطوي الكثَت من التفصيالت ،ورمبا ىذا الذي
جل أساليب
دفع أبا ىالؿ العسكري للقوؿ (( :ودلا عرفت العرب أف األمثاؿ تتصرؼ يف أكثر وجوه الكالـ ،وتدخل يف ّ
أجل الكالـ وأنبلو ،وأشرفو وأفضلو ،لقلة
القوؿ أخرجوىا يف أقواىا من األلفاظ ،ليخف استعماذلا ،ويسهل تداوذلا ،فهي من ّ
ألفاظها وكثرة معانيها ويسر مؤنتها على ادلتكلّم ،مع كبَت غايتها ،وجسيم عائدهتا ،ومن عجائبها أهنا مع إجيازىا تعمل عمل
اإلطناب وذلا روعة إذا برزت يف أثناء اخلطاب ،واحلفظ موكل مبا راع من اللفظ وندر من ادلعٌت ))7.
تفضل فوزي رسوؿ سابقا ،فإف األمثاؿ الشعبية دنيا كاملة ،حكمة وزتاسة واقتصاد وصحة واجتماع ،غَت أف اإلدلاـ
وكما ّ
هبذه اجلوانب يف ىذه ادلناسبة أمر صعب ،لذلك قصرنا حبثنا على جانب واحد ،يتمثل يف الدالالت االجتماعية.
وأعتقد أف إلقاء نظرة  -ولو بسيطة  -على الدالالت االجتماعية ذلذا اجلنس األديب تعطينا صورة واضحة عن بنية
اجملتمع وعن نسقو الثقايف بشكل عاـ ،والوقوؼ عند االختالفات احلاصلة بُت منط وآخر من األمثاؿ يكشف لنا عن دينامية
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ىذا اجملتمع أو ذاؾ ،وعن حجم استجابة أفراده لعناصر التجديد وقوى التغيَت يف كل مرحلة من مراحلو ،لنصل يف األخَت اىل
جانب من العالقة النوعية بُت األدب واجملتمع.
شك أنو سيخرج جبملة من القواعد السلوكية اليت تنبئ عن طبيعة ىذا الشعب.
والناظر يف األمثاؿ الشعبية اجلزائرية دوف ّ
ضلس بوجود
فلو أخذنا ادلثل القائل ( ال ّداب دابي وركوبي من لّورا) ّ
يتسرب إىل ذواتنا اإلشارة إىل التمايز الطبقي ،إنّنا ّ

فئتُت يف اجملتمع ،فئة تشقى وتتعب وتكد ألجل انتفاع فئة أخرى ،فهناؾ حالة من غياب العدؿ و التوازف ،لذا جاء ىذا ادلثل
نتصور احلالة االجتماعية اليت يعيشها الناس ،ونستطيع
تنفيسا للشعب جراء تسلط فئة على أخرى ،ومن ىذا ادلثل نستطيع أف ّ
أيضا بناء فكرة عن إحساسهم مبا ىم عليو ،فلوال وعيهم حلالة الالتوازف واالستغالؿ دلا أمكن أف ينطلق ىذا ادلثل على
ألسنتهم ،وىذا الذي ّأىل األمثاؿ الشعبية أف تصبح مداخل أساسية لدراسة أحواؿ الشعوب وأمناط معيشتها وطرؽ تفكَتىا
مهم جدا للمؤرخ األخالقي واالجتماعي ،فلو نظرنا يف األمثاؿ اليت قيلت
واجتاىات تق ّدمها احلضاري.من ىنا فاألمثاؿ مصدر ّ
يف العالقة بُت األـ وابنتها ،الستطعنا حتديد طبيعة تلك العالقة ،من ىذه األمثاؿ نذكر:
قلّب البرمة على فمها تخرج البنت لمها.

البنات على لمات والخيل على السادات.

ما يشكر لعروسة غير أمها والّ فمها.
فهذا اإلرتاع على تبعية البنت ألمها يعطينا فرصة حملاولة توجيو سلوؾ البنت وتربيتها الًتبية احلسنة ،إف ضلن حتكمنا يف
سلوؾ األـ ،كما يعطينا من جهة أخرى توجيها الختيار الزوجة ادلناسبة ،وبناء أسرة فاضلة ،بل ورلتمع فاضل ،وهبذه الكيفية
يصبح ادلثل مادة نتعرؼ من خالذلا على كثَت من السلوكيات احلياتية ،وسالحا دلواجهة االضلرافات االجتماعية ،إنو سياج من
القيم يضربو اجملتمع من حولو لكي حيمي نفسو.

وضلن نتح ّدث عن ادلرأة نشَت إىل أف ىناؾ أمثاال شعبية تشَت إىل بعض القيم اخلاطئة يف حق المرأة ،من هذه األمثال نذكر:
مرتك شاورها وخالف رايها.

معريفة الرجال كنوز ،ومعريفة النساء نجاسة يا لوكان عجوز.

أيحوس على الخراب يكثّر النساء ولكالب.
اللي ّ
كية النساء ماتتنسى ومرقتهم ما تتحسى.
بات ليلة مع اخوتاتو طلق مرتو.

تبكي لمره قبل الزواج ،والراجل يبكي بعدو.
يستشف من ىذه األمثاؿ أف ادلرأة مصدر لكثَت من ادلصائب وادلهالك  -إف مل نقل كلها  -فهي توصف بقلة
الذي
ّ
التدبّر واحلكمة ،بالنجاسة واخلراب ،بالفتنة واذلالؾ ،وليس أكثر من أهنا صنّفت مع الكالب يف مستوى واحد.
وتعسف واضطهاد وادلرأة ىنا مقًتنة باخلطيئة،
دوف ّ
شك أ ّف ىذه الصفات تقلّل من قيمة ادلرأة وحت ّقرىا ،ففيها ظلم ّ
كرـ ادلرأة ورلّدىا،
وكأهنا سللوؽ دوف فائدة ،وىذه سخرية ال يقبلها ادلنطق ،وتتناىف مع تعاليم الشريعة السمحاء ،فاإلسالـ ّ
العمة واخلالة اجلدة واحلبيبة ،فمن أين
يفرؽ بينها وبُت الرجل ،إهنا األـ واالبنة  ،األخت والزوجةّ ،
ومنحها مكانة مشرفة ومل ّ
تعرب إال عن رأي أفراد دفعتهم جتارهبم الشخصية ألف يصنعوا
للرجل إذف أف يطعن فيها ويسلبها حقها ،إهنا نظرة ضيقة وال ّ
مثل ىذه األمثاؿ ،وىذا يدفعنا للقوؿ بأف الرؤى ليست حقائق مطلقة يف عموـ األحواؿ ،ذلك أف الذي يصلح يف فًتة قد ال
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يصلح يف فًتة أخرى ،وما يطبّق على رلتمع قد ال يطبّق على رلتمع آخر ،إهنا رؤى ال تتحقق يف كل زماف ومكاف ،فاألسس
وادلفاىيم تتغَت باستمرار نتيجة للتغَتات الثقافية التارخيية واالجتماعية.
ومن ادلواضيع االجتماعية األخرى اليت طرحتها األمثاؿ الشعبية ،الكسل ،كقوذلم:
طويلة وعريضة وفي اليدين مريضة.

ربع نساء والقربة يابسة.

الالّ أمليحة ،وزادها ريح النفاس.

سيدي أمليح ،وزادو لهوا والريح.

الراقد ما عطاتو ّأمو كسره .

ومبا أف األمثاؿ ال تصف الظاىرة فحسب ،راحت تقدـ احللوؿ ،ودتثل ذلك يف األمثاؿ اآلتية:
لمس ِّقي.
أضرب أذراعك تاكل َ
الخدمة مع النصارى ،وال لقعاد خسارة.

الحر حر والخدمة ما تضر.

ترصد األمثاؿ ىنا الظاىرة وتعاجلها ،لذا فهي من الوسائل الفعالة يف اجملتمع يف توجيو األفراد وتعريفهم بالقواعد السلوكية
ادلستحبة اليت ينبغي اتباعها ،والقواعد السلوكية اليت ينبغي االبتعاد عنها.
وكما عاجلت األمثاؿ الشعبية الكسل ،عاجلت أيضا ،الطمع والنّفاؽ ،نذكر يف الطمع اآليت:

أذكر الماء ،يبان العطشان.

كي شاف الضيفة طلّق موالت الدار.
على كرشو خلى عرشو.

ودر تسعة.
جا يسعى ّ

مول الخبزة طامع في مول الجدق.

اللي عجبك رخصو تخلي نصو.

اعطيناه االلبربوشة الح يدو للخليع.

اعرضت بنتي جا راجلها.
ويف النفاؽ:

ياكل مع الذيب ،ويبكي مع الراعي.

ينغز الداب ،وي ّدرق بالبردعة.

ياكل في القلة وسب في الملّة.

الال عدوة و حاجتها حلوة.
ّ

في الوجوه امرايا وفي الذيول امقاص.
ىذه األمثاؿ تعبَت حي عن السلوكيات اخلاطئة اليت تنهش بنية اجملتمع ،كما ىي دليل واضح تعيش مع الشخص مرات
عديدة يف يومو ويتسرب إىل دقائق وكبائر حياتو  ،تطرح وتناقش وتفسر.
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بكل
فاألمثاؿ مبعاجلتها ذلذه ادلواضيع تكوف قد قدمت سجال شامال عن ثقافة اإلنساف الشعيب ،واحتوت نظرتو إىل احلياة ّ
صدؽ ووضوح .والنظر يف ىذا السجل كشف عن حياة الناس على اختالؼ نشاطهم وسلوكهم يف تعاملهم وأخالقهم،
وكيف تولدت ىذه العالقات ومداىا ودورىا يف تكوين أخالقيات الناس ،ومن ىنا تتحدد الدالالت االجتماعية لألمثاؿ
الشعبية ،وإذا كاف ادلؤرخ ال يقف عند دقائق احلياة االجتماعية ،والشاعر ال يذكر إال جوانب خاصة من جوانب احلياة
االجتماعية اليت يراىا ىو دوف أف يراىا اجملتمع ،فإف األمثاؿ الشعبية ىي ادلعرب الروحي وادلادي عن اىتمامات وانشغاالت
شك يف أف اإلفادة منها أمر زلقق ،وانطالقا من كوف األمثاؿ نتاج
اجملتمع ،فهي ناقل حملصلة وخربة اجملتمعات ،وما من ّ
رتاعي ،فهي إذف تكشف عن جوىر شخصية قائلها ،وهبذه الكيفية يكوف ربط األدب بعلم االجتماع ربطا عضويا وثيقا.
إ ّف عامل االجتماع حباجة إىل العودة إىل األمثاؿ الشعبية كي يدرس وحيلل ،ويكشف ويستكشف أحواؿ اجملتمعات،
ونوعية العالقة اليت كانت بُت األفراد ،وإذا كاف األدب يق ّدـ لعامل االجتماع ىذه اخلدمة ،فإف عامل االجتماع ديكن أف يق ّدـ
خدمة لألدب يف أنو يق ّدـ لو خلفية العناصر التارخيية واالجتماعية ،ويف ىذا ادلعٌت يقوؿ إيدانوؼ (( :جيب أف ينظر إىل
األدب يف عالقتو غَت ادلنفصلة عن حياة اجملتمع ،ويف خلفية العناصر التارخيية واالجتماعية اليت تؤثر يف األدب ،ىذا كاف دائما
ادلبدأ ادلوجو يف األحباث األدبية السوفيتية وىو يرتكز على ادلنهج ادلاركسي –اللينيٍت يف إدراؾ احلقيقة وحتليلها ،ويستبعد وجهة
النظر الذاتية واالعتباطية ،اليت تعترب كل كتاب كيانا مستقال ومنعزال ،فاألدب ظاىرة اجتماعية ،ىو اإلدراؾ احلسي للحقيقة
ادلصورة اخلالقة )).8
عرب ّ
وحتمل ادلسؤولية ،األصالة واحملبة.
ومن الكسل والطمع والنفاؽ إىل البخل وادلكر ،اخلداع واحلسد ،العناد واالستهزاء ّ
ػ أمثاؿ البخل:
الفروج مايبيّض.

خياط و مشتاق مسلّة.
طباخ و شاتي مرقة.

جزار وعشاه لفت.

القط ما يمد الشحمة.

رجلي وال في سباطي لحمر.
في ّ

جيبو في ظهرو.

الصدقة ما تخرج من الحبس.

أخدم يا الشاقي للباقي.
ػ أمثاؿ يف ادلكرواخلداع:

اللي حفر حفرة لخوه طاح فيها.

اللي باعك بالفول بيعو بقشورو.

ما يعجبك نوار الدفلة في الواد داير اظاليل ...و مايعجبك زين الطفلة حتى تشوف لفعايل.

الزين أوقلة الدين.
ػ أمثاؿ عن احلسد:

الرجالة تكسب ،والناس تحسب.
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ػ أمثاؿ العناد:

قال العظم أنا يابس ،قالو الكلب أنا فارغ شغل.

معزة ولو طارت.

علي بالماكلة مرتين.
أنت عليك بترقاق الكسره  ،وانا َّ

ػ أمثاؿ االستهزاء:

المذبوحة تضحك على المسلوخة ،و لمقطعة تضحك عليهم في زوج.

وش من كرش تولد الذراري.
قد النملة و يعمل عملة.

الطول والجياح.

حتمل ادلسؤولية.
ػ أمثاؿ عن ّ
اللي ضرباتو يدو مابكى.

عقدتها بيديك ،حلها بسنيك.
ػأمثاؿ عن األصالة.

مايبقى في الواد غير حجارو.

كل طير يلغى بلغاه ،وكل ماء يتبع مجراه.

ػ أمثاؿ يف احملبة.

اللي تحبو قابلو.

اللي يبغيني يقطع الواد ويجيني.

الحجره من عند الحبيب تفاحة.

اللي ابغاه قلبي ما ياكلو كلبي.

ديكننا رصد عناصر النهج األخالقي من خالؿ األمثاؿ السابقة ،وىي أمثاؿ تدعو إىل قيم اجلماعة و تكريس مثلهم ،اليت
اعتادوا على سلوكها وشلارستها.
ومبا أف اجملتمع يرفض كل أشكاؿ االضلراؼ ،فإنو قد أنشأ أمثاال تدعو الناس دعوة مباشرة وبشكل صريح أف يع ّدلوا من
فوجهتهم ضلو كثَت من األخالقيات ،من ذلك القناعة ،فعلى اإلنساف أف يقنع ويرضى مبا لديو ،كثَتا كاف أـ قليال.
سلوكياهتمّ ،
من ىذه األمثاؿ نذكر:
الشعير والراحة ،وال القمح ولفضاحة.

اللي ما شبع من القصعة ما يشبع من لحيسها.
ما تطلق اللي في يدك ما اتبع اللي في الغار.

اللي ما اكفاه قبرو ايجي فوقو ويقعد.

اللي ماشبع من اللحم  ،ما يشبع من تكداد لعظم.

دورو في الجيب خير من عشرة في الغيب.
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على ادلرء أف يتجنب الطمع ويقنع مبا لديو وذلك ألف ( اللي ماهو ليك يعيّيك ).

ادلثل الشعيب من حيث ىو انعكاس طبيعي حلياة اإلنساف ،فهو ال يرددىا كالببغاء دومنا ىدؼ واضح أو سياسة
مقصودة ،ولكنو يدفع الناس إىل اخلَت ،وحي ّذرىم من االلتجاء إىل الشر متبعا أسلوب الًتغيب والًتىيب ،وأحيانا أسلوب
النصح ،ومن األمثاؿ الشعبية الدالة على ذلك نذكر:
اللي فاتو وقتو ،مايطمع في وقت الناس.

مجرب وال تسال طبيب،سال الثعلب وال تسال الذيب.
سال ّ
اللي طاعك طيعو ،واللي باعك بيعو.

بات على غيض ،و ماتباتش على ندامة.
اللي عينو في الخبز الحامي يبكرلو.

دير الخير وانساه ،وإذادرت الشر تفكرو.

دير كيما يدير جارك ،والّ ب ّدل باب دارك.

خوذ الطريق الصحيحة ولو دارت ،وخوذ بنت العم ولو بارت.

ىذه إذف ،جوانب منطية من األمثاؿ الشعبية ذات الدالالت االجتماعية اليت تنم عن دينامية اجملتمعات وتطور حياة
أفرادىا ،وىي أمثاؿ متج ّددة بتج ّدد احلياة االجتماعية.
دمك ىو مهّك.
التطور والتج ّدد ،نشَت إىل ظاىرة توصف بالتناقض ،كأف صلد ادلثل ونقيضو ،مثل قوذلمّ :
وضلن نتح ّدث عن ّ
فهذا ادلثل يتناقض مع األمثاؿ اآلتية:

يغرك صاحبك.
خوك خوك ال ّ
الكلب ما ياكل خوه.

همك.
عمك تستر ّ
بنت ّ

مر هبا اإلنساف وخلّدىا أمثلة ال تزاؿ تعيش بيننا ،فالذي تأذى من أقاربو
الواقع أف ىذا ليس تناقضا ،بل تعبَت عن جتارب ّ
شك أنو سيًتجم ذلك دوف زيادة أو نقصاف ،وىذا من صميم وظائف األمثاؿ الشعبية ،فهي تعبَت صادؽ عن حقائق
دوف ّ
احلياة االجتماعية يف سلتلف جوانبها.
إ ّف األمثاؿ اليت صنعتها الذاكرة الشعبية للمجتمع اجلزائري وبقيت تتزامن معو حىت وقتنا احلاضر بصورة حية ،شكلت
جانبا مهما من حياتو ،من حيث مسَتتو السياسية واالجتماعية والثقافية ،تراثا ومعاصرة ،إهنا ادلرآة اليت عكست عقليتو،
واجتاىاتو وأخالقو وتقاليده وحياتو االجتماعية،شلا الصلده مسجال يف أي لوف من ألواف ادلعرفة األخرى.فالذي يتبحر يف مكنوف
ىذا الفن ،جيد نفسو يعيش جزءا مهما من حياتو (( ولعل ىذا يفسر لنا استعمالنا الدائم لألمثاؿ،على عكس األنواع الشعبية
نود أف نتجنب
األخرى مثل األسطورة واحلكاية الشعبية واأللغاز وغَت ذلك ،فاألمثاؿ بالنسبة لنا عامل ىادئ نركن إليو حينما ّ
التفكَت الطويل يف نتائج جتربتنا9)).
ومبا أف األمثاؿ قد استمدت مادهتا من اجملتمع صلدىا قد عكست قيمو ومعتقداتو وطرحتها دستورا حكميا يسًتشد بو،
ويتضح من ىذا أف ىناؾ أساليب من الًتاث الشعيب يستطيع اإلنساف بواسطتها التعبَت عن نفسو ،كما عن اجملتمع ،وديكن
ذلذه األساليب احلفاظ على قيمة استخدامها اليت حتققت عرب ادلد الزمٍت .وديكن ذلا أيضا أف تتخذ بعدا جديدا مبرور الزمن،
شك أف األجياؿ اجلديدة ستتخذىا دستورا ،ليس بسبب قيمة استخدامها األصيلة ،بل بسبب قيمتها الثقافية العامة،
وما من ّ
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من ىنا فال حرج من أف نقوؿ بأف لألمثاؿ الشعبية أمهية اجتماعية ال غٌت عنها ،فادلثل واحد من أش ّد األسلحة فعالية يف
الصراع من أجل احلياة ،وىو باؽ اليوـ من أجل قيمتو االجتماعية غَت ادلباشرة ،وكذا من أجل سحره اجلمايل ادلباشر.
الهوامش:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

عبد الرزتاف التكرييت ،األمثاؿ البغدادية ادلقارنة ،مطبعة العاين ،بغداد  1966مقدمة اجلزء األوؿ.1974
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العدد 01

التناص الديني في شعر أمل دنقل
التناص مع القرآن الكريم

religious intetexuality in the in the porsie of Amal Dunqul
intetexuality with noble quran

الدكتور أحمد طعمة حلبي

أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية بجامعة قطر
athalabi@qu.edu.qa

Summary
This research aims to study the phenomenon
of religious intersexuality in the poetry of
Amal Dunqul, in particular intersexuality

with the Noble Quran, because of this
apparent presence in his poetry, and because
of the influence in his life. of the Holy
Quran. And research will signify this
phenomenon, as we have indicated, and will
focus on its artistic forms. A distinction has
been made between two main methods of
appearance, the first method, total attendance
and the second method, partial attendance.
The whole public is supposed to use the
Koranic story to build the whole poem,
which Gérard Genet called the narrative..

ملخص
يعٌت ىذا البحث بدراسة ظاىرة التناص الديٍت يف شعر أمل
 ؼبا ؽبذه الظاىرة يف، وال سيما التناص مع القرآف الكرمي،دنقل
 وؼبا كاف يف حياتو من تأثر بالقرآف،شعره من حضور واضح
 ويتناوؿ، كما أشرنا، وسيعٌت البحث هبذه الظاىرة.الكرمي
 وقد جرى التمييز بُت أسلوبُت أساسيُت يف.أشكاؽبا الفنية
 واألسلوب، األسلوب األوؿ اغبضور الكلي،ىذا الظهور
 واؼبقصود باغبضور الكلي االستعانة.الثاين اغبضور اعبزئي
 وىو ما ظباه جَتار،بالقصة القرآنية يف بناء القصيدة كلها
.جينيت تناص اغبكاية
- القرآن الكريم- الديني- التناص:الكلمات المفتاحية

 أمل دنقل-شعر

Key words: intersexuality - religious - the
Noble Qur’an - poetry - Amal Danqul.

: تمهيد-

التناص الديني في شعر أمل دنقل التناص مع القرآن الكريم

د أحمد طعمة حلبي

أصبح التناص منهجاً نقدياً متكامالً ومتطوراً ،بنيت يف ضوئو عشرات الدراسات ،وما يزاؿ منهجاً جديداً قابالً لإلغناء
والتطوير .والتناص يف األساس ظاىرة لغوية أدبية ،عمادىا وجود عالقة بُت نص ونص آخر أو نصوص أخرى ،ومن أبرز أمثلتو
الواضحة واؼبباشرة يف الشعر العريب القدمي النقائض واؼبعارضات .وقد تنبو النقاد العرب القدامى إىل شكل من أشكاؿ التناص ،وىو
السرقات األدبية ،وتوسع النقاد يف معاعبتها ،ومنهم اآلمدي وعبد القاىر اعبرجاين وابن رشيق القَتواين.
وظهر مصطلح التناص 'intertextualite

' Lعند الناقدة البلغارية اليت ربمل اعبنسية الفرنسية جوليا

كريستيفا J.Kristevaعاـ  ، 1966وقد استفادت من مصطلح اغبوارية عند الناقد الروسي باختُت  ،M. Bakhtineوىي
عرفت التناص بقوؽبا " :يتشكل كل نص من قطعة موازييك من الشواىد ،وكل نص ىو امتصاص لنص آخر أو ربويل عنو".1
اليت َّ
مث عٍت دبوضوع التناص عدد كبَت من النقاد األوربيُت  ، 2وتناولوه بالشرح والتفسَت والتنويع ،ومنهم تودوروؼ ،وروالف
بارت ،ولوراف جيٍت ،ومارؾ أقبينو ،وليوف سومفيل ،وىوؼبو ،ولعل أشهرىم جَتار جينيت .وقد وضع يف كتابو

"أطراس

 "Palmpsestesعاـ 1981طبسة أشكاؿ للتناص  ،3األوؿ التناص  Intertextualitéدبعٌت االستشهاد Citation
اؼبنصص ،والواضح أو اػبفي القائم على التلميح  ،L’Allusionأو تناص السرقة .والثاين النص اؼبوازي
اؼبنصص أو غَت ّ
اغبريف ّ

 Paratexteويكوف بالعنواف أو اإلىداء أو التعليقات أو الرسوـ واألشكاؿ .والثالث النصية الواصفة Métatextualité
ويفسره ،سواء ورد نصو أـ مل يرد .والرابع "النصية اؼبتفرعة
واؼبقصود هبا النص الذي يشرح نصاً آخر ِّ

"Hypertextualité

ويعٍت تفرع نص عن نص آخر ،يستمد وجوده منو سواء ذكره أو مل يذكره ،مثل اإلنيادةوعوليس يف اعتمادمها على األوديسة.
واألوىل ربكي قصة جديدة بطريقة األوديسة ،والثانية ربكي قصة األوديسة بطريقة جديدة ،والنوع اػبامس"النصيّة اعبامعة

 "l’Architextualitéعن طريق تسمية العمل وربديد نوعو ،كأف يوصف بأنو رواية أو قصة ،ولكن القارئ ىو الذي حي ّدد
نوعو ال التسمية.
وسيبٌت البحث على فهم جينيت ،وسيتم األخذ أوالً بالنوع الرابع وىو "النصية اؼبتفرعة  ،"Hypertextualitéألنو
اؼبنصص أو
األبرز يف شعر دنقل واألكثر سبيزاً ،وبالنوع األوؿ التناص  Intertextualitéدبعٌت االستشهاد  Citationاغبريف ّ

اؼبنصص ،والواضح أو اػبفي القائم على التلميح  ،L’Allusionوىو األكثر حضوراً يف شعر دنقل .مث ستتم اإلشارة إىل
غَت ّ
غياب األنواع الثاين والثالث واػبامس يف التناص مع القرآف الكرمي ،وسيتم تعليل ذلك.

 أنواع التناص الموجودة في شعر أمل دنقل: -1التناصّ المتفرع عن قصة :جعل جينيت التناصّ اؼبتفرع  Hypertextualitéنوعاً واحداً ،مث أشار إىل شكلُت :األوؿ
متفرع عن قصة ،والثاين متفرع عن طريقة ،واؼبقصود بالتناص اؼبتفرع عن قصة أف يستعَت الكاتب قصة معروفة مث يقدمها بطريقة
جديدة ورؤية جديدة ،قد تكوف موافقة أو مغايرة.
ومن ذلك يف شعر أمل دنقل بناء قصيدة على قصة نوح وابنو والطوفاف ،عنواهنا" :مقابلة خاصة مع ابن نوح" ،فالقصيدة
تقيم عالقة تناص كلي مناقض مع قصة نوح ،واؼبقصود بالتناص الكلي اؼبناقض بناء القصيدة كلها على قصة يف القرآف الكرمي،
مجلة دراسات نقدية
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وتوظيف عناصر ىذه القصة يف تشكيل القصيدة ،مع ربميل العناصر دالالت جديدة ،مناقضة كلياً ؼبا كاف ؽبا يف األصل من
دالالت يف القرآف الكرمي.
فالشاعر يوظف عناصر من قصة الطوفاف يف غرض ـبتلف كلياً عن مضموهنا ،بل مناقض ،فالقصة ربكي عن قوـ نوح
الذين مل يؤمنوا باهلل ،مع أنو لبث فيهم سنُت عدداً يدعوىم إىل اإلدياف ،ولذلك أمر اهلل نبيو ببناء السفينة ،ليحمل معو من آمن،
مث أرسل اهلل الطوفاف على قومو الذين مل يؤمنوا ليغرقهم.
ويعرب الشاعر عن اؼبوضوع بصورة ـبتلفة كلياً ،فيصور طغياف اغباكم والفساد كالطوفاف ،قد أغرؽ اؼبدينة ،ولذلك أسرع
االنتهازيوف واؼبوالوف للحاكم إىل الركوب معو يف سفينتو ،يف حُت رفض الشباب الشرفاء الركوب معو يف سفينتو ،وأخذوا يبنوف
السدود ليحموا ما تبقى من الوطن الذي حيبونو.
ويعرب الشاعر عن م ّد الفساد وطغياف اغباكم ،فيكٍت عنو بالطوفاف وىو يغرؽ كل شيء ،فيقوؿ يف ىذه القصيدة "مقابلة
خاصة مع ابن نوح":4
ويطفو اإلوز على الماء

نوح
جاء طوفا ُن ْ
المدينةُ تغْر ُر شيياً..فشييا..

ألاث..
يطفو اا ُ
ولُعبةُ طفل..

العصافير
تفر
ُّ
ُ
والماءُ يعلو

و َشهقةُ ٍّأم حزين ْة
طوح
َّ
الس ْ
الصبايا يُ ّ
لوحن فو َر ُ

العصافير تجلو
ُ

رويداً..رويدا..

وىكذا يغدو الطوفاف رمزاً لسلطة اغباكم وطغيانو ،فهو يغرؽ اؼبدينة ،وإذا الذين يركبوف معو يف السفينة ىم رجاؿ اغباكم
وأعوانو من الفاسدين ،ويسخر منهم الشاعر إذ يسميهم اغبكماء ،فيقوؿ:
تعار)
ابتهجل عندما
ْ
الم ْس ْ
( َ
شعرىا ُ
انتشلل َ

نوح
جاء طوفا ُن ْ
َ
السفين ْة
نلو َّ
يفرو َن َ
ىم "اللكماءُ" ّ
ىا ُ

المغنو َن -سائس خيل اامير -المرابو َن -قاضي القضاةِ
( ..ومملوُكوُ

ِ
المعبد
حامل
السيف  -راقصةُ
ُ
ُ

ِ
ِ
الح
الس ِ
 جباةُالضرائب  -مستوردو َشلنات ّ
ِ
بوح!
سمتِو اانثوي َّ
ُ
الص ْ
عشيي ااميرة في ْ
نوح
جاء طوفان ْ
َ
السفين ْة
يفرون نلو َّ
ىم ُ
الجبناءُ ّ
ىا ُ

وباؼبقابل فإف اؼبثقفُت واعبيل الواعي من الشباب يرفضوف السَت يف ركاب اغباكم ،ويؤثروف ضباية اؼبدينة وبناء السدود

للحفاظ عليها ،ويأبوف ركوب السفينة مثلهم مثل ابن نوح ،ولكن مع الفارؽ يف الدافع ،فابن نوح مل يركب عن كفر وغرور
وفساد ،يف حُت مل يركب الشباب يف سفينة اغباكم ،ألهنم فضلوا البقاء يف اؼبدينة غبمايتها من الفساد:
مجلة دراسات نقدية
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الزمن
ويستبقو َن ْ
يبنو َن سدود اللجارةِ
ُ
ِ
الصبا واللضارْة
هاد ِّ
َعلَّهم يُنقذو َن م َ
الوطن
علَّهم يُنقذو َن..
ْ

شباب المدين ْة
كان
ُ

وح
يلجمو َن َ
الج ُم ْ
جواد المياه َ
ينقلو َن ِ
ياه على ال َكتفين
الم َ

وإذا كاف ابن نوح قد أوى إىل جبل من حجر ،ظناً منو أنو سيعصمو من الطوفاف ،فإف الشاعر وجيل الشباب قد أ ََوْوا إىل

جبل آخر أشد سباسكاً وىو الشعب ،يف مقابل اغباكم وأعوانو ،أي إف الشباب ينتموف إىل الشعب الذي يصنع ويبٍت ،وال ينتموف
إىل اغباكم:
َعنتو ُّ
روح
كان قَلبي الذي ل ْ
الش ْ
يرق ُد -اآلن -فو َر بقايا المدين ْة

َّمار
نتلدى الد َ
ونأوي الى ِ
جبل ال يموت
يسمونَو َّ
الشعب

طن
ورد ًة من َع ْ
ىادئاً

الفرار
نأبى َ
ُّزوح
ونأبى الن ْ

قال "ال" للسفين ْة
بعد أن َ
وأحب الوطن
َّ

الجروح
سجتو
كان قلبي الذي نَ ْ
ْ

وىكذا يستعَت الشاعر قصة الطوفاف ،ويوظفها يف موضوع سياسي ،ال عالقة لو بالدين ،ليعرب من خالؽبا عن طغياف
الفساد واالستبداد الذي ديارسو اغباكم على البالد والعباد ،فكأنو الطوفاف ،وقد ركب معو يف السفينة أعوانو من الفاسدين ،أما
الشباب اؼبنتمي إىل أمتو ،واحملب لوطنو فقد أىب الركوب مع اغباكم يف سفينتو ،وفضَّل الشباب االنتماء إىل الشعب ،فالشاعر يثق
بأف ىذا الطوفاف سيغرؽ السفينة ،سفينة اغباكم ،وسيهلكو وسيهلك من معو ،من أعواف ومتآمرين ومنتفعُت ،وسيبقى الشعب.
والتوظيف لقصة الطوفاف جديد ،خيتلف يف الفكرة واؼببٌت عن قصة الطوفاف كما وردت يف القرآف الكرمي ،فهو يأخذ
عناصرىا ،ويقلبها ،وحيمل كل عنصر معٌت آخر جديداً ـبتلفاً عن معناه يف سياؽ القصة كما وردت يف القرآف الكرمي .وىذا
التوظيف اؼبقلوب جديد وجريء ،وىو واضح الداللة ،وال غموض فيو ،وليس فيو شيء من اؼبس بالقصة يف ىدفها الديٍت ،وإمنا
وظفت ىنا ؽبدؼ آخر ـبتلف كلياً.
والشاعر ال يستعيد قصة نوح ،وال يعيد بناءىا ،وإمنا حيكي قصة ـبتلفة كلياً ،يستعَت ؽبا بعض عناصر قصة نوح ،والقصة
اليت يرويها ـبتلفة كلياً عن قصة نوح ،ولكنها تبعث يف الذاكرة قصة الطوفاف .وىذا النوع من التناص ىو الذي أظباه جَتار جينيت
التناص مع اغبكاية.
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ونالحظ ىنا أف كل عنصر من عناصر قصة نوح قد ُوظف يف شكل ـبتلف كلياً بل مناقض ،فنوح النيب اؼبؤمن يقابلو

اغباكم الفاسد ،واؼبؤمنوف الذين ركبوا يف السفينة مع نوح ،يقابلهم أعواف اغباكم الفاسدوف مثلو ،والسفينة عند نوح لنجاة اؼبؤمنُت
ىي ىنا لنجاة الفاسدين ،وابن نوح الذي استعصم باعببل ،يقابلو الشباب الوطٍت احملب للوطن الذي استعصم بالشعب.
وىنا يطرح السؤاؿ نفسو :أمل يكن من اؼبمكن أف يوظف الشاعر قصة الطوفاف نفسها لتصوير ظلم اغباكم من غَت أف
جيري ىذا القلب والتحوير؟ كأف يتحدث عن ظهور رجل صاحل ،مثل نيب اهلل نوح ،أو رجل ثوري ،يدعو الناس إىل اػبَت ،فال
يتبعو إال قليل ،فيغضب ويدعو اهلل أف يرسل طوفاناً يغرؽ البالد؟ واعبواب ىو أنو لو بٌت الشاعر مثل ىذه القصة لكانت ؾبرد
تقليد مباشر لقصة نوح ،ال ابتكار فيها وال حياة ،ولبدت ؾبرد تكرار باىت ،ال ديتلك شيئاً فبا سبتلكو قصة نوح ،من بالغة وروعة
وإدىاش وما ؽبا من خصوصية دينية.
ولقائل أف يقوؿ أيضاً :أما كاف أجدر بأمل دنقل أف يصور اغباكم نفسو طيباً ومصلحاً وعادالً ،ولكن البطانة من حولو
ىي الفاسدة ،وقد حاوؿ أف يتقرب من شعبو ،فما تبعو إال قليل ،مث دعا عليهم ،وكاف ما كاف من أمر الطوفاف؟ واعبواب ىو أف
ىذا االحتماؿ أيضاً ؾبرد تقليد باىت ،وىو نوع من تربئة اغباكم وإلقاء التبعة على بطانتو ،وىي أسطورة جرت عليها كثَت من
اغبكايات واؼبسرحيات والروايات اليت تربئ اغباكم ،وذبعلو ال يعرؼ ما يدور يف البلد ،وتنحو بالالئمة على الوزير أو البطانة
الفاسدة.
ولو أف الشاعر استعمل عناصر قصة نوح بدالالهتا اؼبألوفة ؼبا أتى جبديد ،ولكاف عملو ؾبرد تكرار ،ولكنو حُت قلب
الدالالت وعكس الرموز كسر التوقع وحقق اإلدىاش ،وأتى دبا ىو جديد ،وامتلك مربر كتابة القصيدة ،ومربر استعماؿ عناصر
قصة الطوفاف.
وبذلك يبدو التغيَت الذي قامت بو القصيدة عمالً إبداعياً مدىشاً ،وىو ال ديس القصة الدينية يف شيء ،ألف اؼبوضوع
الذي تعاعبو القصيدة ليس موضوع الدين ،إمنا ىو موضوع اغبكم.
ويقوؿ الشاعر يف قصيدة عنواهنا ":كلمات سبارتكوس األخَتة":5
المجد للشيطان معبود الرياح

من قال "ال" فلم يمل

من قال "ال" في وجو من قالوا "نعم"

وظل روحاً أبدية االم

من علم اإلنسان تمزيي العدم
وىو يقيم تناصاً مع قصة إبليس الذي عصى أمر ربو ،فلم يسجد آلدـ ،فحلت عليو اللعنة .والقصة وردت يف القرآف
الكرمي يف غَت موضع ،والشاعر يقيم تناصاً معها على سبيل اؼبغايرة ،فيجعل من إبليس ثائراً متمرداً ،قياساً على اؼبالئكة الذين قالوا
نعم ،ولذلك كاف حظو العذاب األليم.
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التعبَت عن اؼبفكرين األحرار الذين قالوا ال يف وجو السلطة ،ومل خيضعوا ؽبا،
والشاعر يبغي من وراء ىذا التناص اؼبغاير َ

فشقوا يف حياهتم ،وعانوا ،وبذلك مل يكن غرض الشاعر من اؼبغايرة يف القصة دينياً ،إمنا كاف الغرض سياسياً ،ولذلك يبدو ىذا
التناص حراً وجريئاً ؼبا فيو من مغايرة .وىو مدىش وجديد ،وىو تناص مع قصة ،عماده النقض واؼبغايرة ،والتناص مدىش وجريء،
والغاية منو نقد الواقع ،وليس للتناص ىنا أي داللة دينية ،وال يعٍت النيل من قصة إبليس.
ومن التناص مع القصة أيضاً ،ولكن بصورة جزئية ،ما

يظهر واضحاً يف قصيدة عنواهنا "سرحاف ال يتسلم مفاتيح

القدس" ،حيث يقوؿ يف أحد مقاطعها:6
الرأس شيبًا)
س (يشتعل ُ
وعجوٌز ىي ال ُق ْد ُ

عائدون وأصغر إخوتهم (ذو العيون اللزين)
ب
الج ِّ
يتقلَّب في ُ

فتبيض أعيُ نُها بالبكاء
القميص
تشم
ُّ
ُّ
َ

أجمل إخوتهم ال يعود!

فالشاعر يتحدث عن قضية سرحاف بشارة سرحاف ،وىو شاب فلسطيٍت من مواليد عاـ  1944دبدينة الطيبة قرب راـ
اهلل بفلسطُت ،ىاجر إىل الواليات اؼبتحدة عقب النكبة عاـ  ،1948ويف عاـ  1968هاهتم باغتياؿ روبرت كنيدي ،وحكم عليو
باإلعداـ ،مث خفف إىل السجن اؼبؤبد ،وما يزاؿ يف السجن إىل اليوـ.
ويستعَت الشاعر من القرآف الكرمي قصة يوسف الذي ألقاه إخوتو يف اعبب ،وجيعل من سرحاف مثل يوسف ،فهو أصغر
إخوتو الفلسطينيُت ،إذ كاف لسرحاف يومئذ من العمر أربع وعشروف سنة ،وىو مثلو ُرِم َي يف اعبب .وىنا ربضر فكرة الرمي يف
ليعرب هبا شعرياً عن االهتاـ والرمي يف السجن اؼبؤبد ،ولكن التعبَت يف القصيدة ليس ىو نفسو
اعبب كما وردت يف القرآف الكرميّ ،
التعبَت الوارد يف القرآف الكرمي ،فالتعبَت ىنا ـبتلف ،وىذا يعٍت أف الشاعر مل يأت بنص العبارة القرآنية وإمنا أتى دبعناىا ،وإذا كاف

يوسف قد رماه إخوتو يف اعبب فجاء من انتشلو ،فإف سرحاف ما يزاؿ يتقلَّب يف اعبب .والشاعر يستعمل صيغة الفعل اؼبضارع
يتقلب ليدؿ على االستمرار؛ ألف اغبكم قد صدر على سرحاف بالسجن اؼبؤبد.
مث يستعَت الشاعر اآلية الكردية" :واشتعل الرأس شيباً" ،اليت جاءت على لساف زكريا ،عليو السالـ ،وىو يصف نفسو،
وقد تقدـ يف العمر .والشاعر يستعَت العبارة ليصف هبا معاناة أـ سرحاف بشارة سرحاف ،فقد عانت يف غياب ولدىا ،وحزنت
لسجنو ،فاشتعل رأسها شيباً .وأتت العبارة يف القصيدة بصيغة لغوية ـبتلفة ،فهي ىنا تقوـ على الفعل اؼبضارع ،وتسند الفعل إىل
أـ سرحاف ،ويعود الضمر يف رأسها عليها ،فكانت العبارة يف القصيدة" :ويشتعل رأسها شيباً" .والعبارة واضحة الداللة على معاناة
أـ سرحاف ،وال زبتلف الداللة يف القصيدة كثَتاً عن داللتها يف القرآف الكرمي ،فهي يف القصيدة تدؿ على شيب الرأس اؼببكر،
بسبب اغبزف واؼبعاناة ،وىي يف القرآف الكرمي تدؿ على شيب رأس زكريا ،بسبب التقدـ يف العمر ،وتكتسب العبارة يف القصيدة
بعداً فنياً صبيالً من خالؿ استيحائها ،يف الصياغة واؼبعٌت ،اآلية الكردية ،وبنائها على منطها .وزبتلف العبارة يف القصيدة عن العبارة
يف القرآف الكرمي دبجيئها يف صيغة الفعل اؼبضارع ،داللة على االستمرار.
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مث يعود الشاعر إىل قصة يوسف ،ويستعَت منها حزف والده ،حىت ابيضت عيناه ،حيث يقوؿ تعاىل عن يعقوبَ ":وتَػ َوَّىل
ِ
اؿ يا أَس َفى علَى يوسف وابػيضَّت عيػنَاه ِمن ْ ِ
يم (  .")84كما يستعَت قصة رد قميص يوسف على أبيو،
اغبُْزف فَػ ُه َو َكظ ٌ
َعْنػ ُه ْم َوقَ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َْ ْ َْ ُ َ
وف ( )94قَالُوا تَاللَّ ِو إِنَّك لَ ِفي ِ
ِّد ِ
اؿ أَبُ ُ ِ ِ ِ
ك
ومشّو رائحة يوسف فيو ،حيث يقوؿ تعاىل" :قَ َ
ف لَ ْوال أَ ْف تُػ َفن ُ
ضالل َ
َ
َ
وس َ
يح يُ ُ
وى ْم إ ِّين ألَج ُد ر َ
الْ َق ِد ِمي ( )95فَػلَ َّما أَ ْف جاء الْب ِشَت أَلْ َقاه علَى وج ِه ِو فَارتَ َّد ب ِ
صَتاً" .والشاعر ينسب ىنا ابيضاض العينُت إىل األـ القدس ،وجيعلها
َ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ
ىي اليت تشم قميصو ،فتبكي ،فتبيض عيناىا من البكاء .والشاعر ال يدخل اآليات الكردية بنصها ،إمنا يأيت بصياغة مستوحاة
منها ،ومبنية على شاكلتها ،وال ُجيري أي قلب يف الداللة ،سوى نسبة الفعل إىل األـ اليت ىي القدس ،ال األب ،كما ورد يف
القرآف الكرمي ،خبالؼ تغيَت واحد يف اؼبوقف ،وىو بكاء األـ ،إذ تشم قميص ابنها ،فتبكي حىت تبيض عيناىا ،يف حُت يلقي
البشَت على يعقوب قميص ولده فَتتد بصَتاً.
وىكذا ظهر التناص يف ثالثة مواضع من ىذه القصيدة ،وىو تناص مع قصتُت وردتا يف القرآف الكرمي ،األوىل عن اشتعاؿ
رأس زكريا بالشيب ،والثانية عن إلقاء يوسف يف اعبب وابيضاض عيٍت أبيو عليو من اغبزف ومشو ريح قميصو .ويبدو التناص مع
القصتُت منسجماً ومناسباً ؼبوضوع سرحاف بشارة سرحاف ،فالقصتاف من مصدر ديٍت واحد ،ومن ثقافة واحدة .وقد أغٌت التناص
التجربة ،ومدَّىا بعمق تارخيي وثقايف ،جيعلها أكثر تأثَتاً يف اؼبتلقي ،ولكنو تناص عادي ،ال إدىاش فيو ،وال مفاجأة ،فهو تناص
جزئي موافق للمعٌت ،وال قلب فيو وال تغيَت ،سوى االختالؼ يف أثر القميص.
ويف قصيدة أخرى يتحدث أمل دنقل عن براءة الشاعر الطفل ونقائو وصفاء روحو حُت نزؿ إىل اؼبدينة ،وىو ابن الريف،
فوجدىا ملوثة ،كل شيء فيها زائف .ويستعَت ؽبذه الصورة قصة يوسف عليو السالـ ،حُت ِجيء بو إىل مصر ،ودخل قصر
العزيز ،وىو شاب بريء نقي ،ابن البدو ،ال يعرؼ من عيش القصور شيئاً .فيشبّو نفسو بيوسف ،وقد جاء إىل القصر حيمل قمراً،
ال ديلك سواه .ويقصد بالقمر صبالو وهباءه ،وظبوه وعلوه ونقاءه وبراءتو ،حىت إنو أخفاه عن عيوف اغبراس ،ولكنهم ضبلوه إىل

السجن ،حيث اللصوص والقتلة واجملرموف ،ليطفئوا يف السجن نور ذلك القمر ،ليعيش بُت اجملرمُت ،فيصبح فاسداً مثلهم ،ولكنو
شع عليهم ،وىداىم إىل النور ،يقوؿ يف قصيدة عنواهنا "العشاء األخَت":7
استطاع أف حيافظ على نقائو ،بل َّ
حملوني معو للسجن حتى أطفيو

ملبوب "زليخا"
يوسف"
وأنا " ُ
ُ

تركوني جائعاً بضع ليال..

عندما جيل إلى قصر العزيز

تركوني جائعا..

قمرا
لم أكن أملك إالً ..

كفي – كعكة
فتراءى القمر الشاحب – في َّ

قمرا كان لقلبي مدفأة
ً

جاىدت كي أخفيو عن أعين اللراس
ولَكم
ُ

وإلى اآلن ..بللقي ما تزال..

كل العيون الصدئ ْة
عن ِّ

قطعة من حزنو ااشيب تدميني كشوك ْة

كان في الليل يضيء
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وىكذا حافظ الشاعر على نقائو وبراءتو وطيبو ،وىو يعيش يف اؼبدينة ،مثلما حافظ يوسف على نقائو ،ولكن ىذا اغبفاظ
على الذات متعب ،وليس بالسهل ،ىو كالشوكة .وىنا يستعَت الشاعر جزءاً من قصة يوسف ،ويستحضره ،ويقدمو يف القصيدة،
يف قدر قليل من التحوير والتغيَت .يوظفو للتعبَت عن الرباءة دبعناىا اؼبعاصر ،وىي حفاظ ابن الريف على نقائو يف اؼبدينة اؼبلوثة،
وىو ال يلتزـ بعناصر القصة كلها ،إمنا خيتار منها ما يناسب غرضو ،وىذا التناص قائم على القصة ،ال على عبارات أو ألفاظ
بعينها ،وىو تناص بعيد ،ولكنو واضح ،ومباشر.
ومن التناص مع القصة ،أو جزء منها ،ما يقولو الشاعر يف قصيدة عنواهنا عنواهنا "أيلوؿ":8
ليلة أن وقف على درجات القصر اللجري ْة

أيلول الباكي في ىذا العام

ليقول لنا إن سليمان الجالس منكفياً فور عصاه

يخلع عنو في السجن قلنسوة اإلعدام

قد مات ،ولكنا نلسبو يغفو حين نراه

يمشي في ااسوار يبشر بنبوءتو الدموي ْة

والشاعر يسخر من األنظمة العربية اليت انكشف ضعفها يف نكسة اػبامس من حزيراف ،ويصور كيف أف اغباكم العريب
الذي كنا خنشاه مل يكن سوى جسد ميت ،مثلو مثل سليماف الذي مات ،وىو مستند على عصاه ،وظلت اعبن زبشاه ،إىل أف
أكلت دودة األرض طرؼ عصاه ،فسقط ،وعندئذ أدركت اعبن موتو ،وندمت ألهنا لبثت يف خدمتو سنُت عدداً ،وىي ال تدري.
ت َما َدلَّ ُه ْم َعلَى َم ْوتِِو إِالَّ َدابَّةُ
ض ْي نَا َعلَْي ِو ال َْم ْو َ
وقد أنبأنا هبذا اؼبوىل تعاىل يف ؿبكم التنزيل بقولو عز وجل عن سليماف ":فَ لَ َّما قَ َ
ااَر ِ تَأْ ُكل ِمنسأَتَوُ فَ لَ َّما َخ َّر تَب يَّ نَ ْ ِ
ب َما لَبِثُوا فِي ال َْع َذ ِ
اب ال ُْم ِهي ِن" ([ )14سورة سبأ].
َ
ْ
ل الْج ُّن أَ ْن ل َْو َكانُوا يَ ْعلَ ُمو َن الْغَْي َ
ُ َ

والتناص قائم على موقف يف قصة ،وىو مطابق ؼبا فيها من معٌت ،وال يغايره ،قوامو الكشف عن حقيقة ـبفية ،واؼبكث يف

العذاب ،وعدـ إدراؾ حقيقة الرجل الذي يعذب ،وىي أنو ؾبرد جثماف ميت ،والتناص مدىش وجريء ،وبعيد الداللة ،وقوي
اإلحياء ،والقصيدة مؤرخة بأيلوؿ عاـ .1967
 -2التناصّ االستشهادي المباشر  :Intertextualitéأي االسشهاد بنص بصورة واضحة ،بالتنصيص أو من غَت تنصيص
 ،Citationأو بالتلميح  ،L’Allusionوفق رأي جينيت .ويقوـ على االستشهاد بصورة حرفية ،أو غَت حرفية بآية قرآنية،
ويكوف بالتمليح ،ويتعلق بالبنية اللغوية ،يف الكلمة واعبملة والعبارة ،وال يتعلق بالبنية الكلية للسورة أو القصة يف السورة .وىذا
النوع كثَت عند الشاعر ،ومن اؼبمكن اإلشارة السريعة إىل بعض أمثلتو.
ومن اؼبمكن التمييز فيو بُت تناص جزئي مناقض،وتناص جزئي موافق ،واؼبقصود بالتناص اعبزئي اؼبناقض استعارة صيغة
لغوية جزئية من القرآف الكرمي ،وإدخاؽبا يف سياؽ القصيدة ،مع إحداث تغيَت جزئي أيضاً يف داللتها ،واالكتفاء هبذه الصيغة
اللغوية اؼبقتطعة من السورة ،وعدـ بناء القصيدة كلها على السورة ،خبالؼ ما كاف من بناء القصيدة السابقة كلها على قصة نوح،
فالعالقة ىنا بُت القصيدة والسورة عالقة جزئية يف كل منهما ،وليست عالقة كلية ،وىي أيضاً عالقة مناقضة.
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وىذا ما يتضح يف قصيدة عنواهنا "ال وقت للبكاء" ،وفيها يستعُت الشاعر بال َق َسم يف سورة "التُت" حيث يقوؿ اؼبوىل

تعاىل يف مفتتحها" :والتُت والزيتوف وطور سينُت وىذا البلد األمُت"  ،فيأخذ الشاعر ىذا القسم بنصو ،ويتعامل معو على أنو نص
لغوي ،دبعزؿ عن سياقو يف السورة الكردية ،باعتباره جزءاً من الثقافة العربية ،وجزءاً من تعبَت لغوي ؿبض ،فيقسم بالتُت والزيتوف
وطور سينُت ،ليدؿ هبما على بالد الشاـ وفلسطُت وسيناء ،مث يقسم هبذا البلد احملزوف ،جاعالً صفة احملزوف بدالً من صفة األمُت،
وىو يعٍت بالبلد مصر ،عشية وفاة صباؿ عبد الناصر ،خبالؼ ما ورد يف القرآف الكرمي من القسم هبذا البلد األمُت ،وكاف اؼبقصود
بو يف القرآف الكرمي مكة اؼبكرمة ،حفظها اهلل.
واستعماؿ صفة احملزوف يدؿ على دقة يف االختيار وعمق يف الداللة ،فمصر ؿبزونة بسبب وفاة عبد اؼبناصر ،ولكنها
ليست مدمرة ،واستعماؿ صفة احملزوف أبلغ يف الداللة من صفة اغبزين ،ألف صفة اغبزين تدؿ على الثبات يف اغبزف واالستمرار
فيو ،والشاعر ال يقصد إىل ىذا ،بل يقصد إىل عكسو ،إذ يريد أف يؤكد أف مصر ستخرج من حزهنا ،وستنتصر على عدوىا ،وأف
موت الرئيس ال يعٍت موت األمة ،بل يؤكد أف آالؼ الرجاؿ من أمثاؿ صالح الدين سيظهروف ،ولذلك يستخدـ صفة احملزوف
وىي اسم مفعوؿ ،واحملزوف يزوؿ حزنو بعد حُت ،أما اغبزين فحزنو طويل أو دائم.
والشاعر بذلك حيدث قلباً يف اؼبعٌت ،وتغيَتاً يف السياؽ ،ويكسر توقع اؼبتلقي ،وىنا تكمن قيمة ىذا اغبضور لنص لغوي
مستوحى من القرآف الكرمي ،فقد قلب اؼبعٌت وعكسو ،ليدؿ على واقع مصر بعد وفاة صباؿ عبد الناصر يف  28أيلوؿ ،1970
والقصيدة مؤرخة هبذا التاريخ.
ويتكرر ىذا التناص نفسو يف القصيدة مرتُت ،األوىل يف مفتتح مقطع حيلم فيو الشاعر باالنتصار على اإلفرنج ،ودحرىم
وىزديتهم ،وىو حلم نائم ،ويستعمل فيو لغة ذات إيقاع فخم ثقيل .ويف مقطع آخر حيلم حلم يقظ بربوز آالؼ الرجاؿ من أمثاؿ
صالح الدين ،فبن كانوا ديشوف يف جنازة عبد الناصر ،أو يعرب عن رؤية متفائلة واثقة بالشعب .يقوؿ الشاعر يف اؼبقطع األوؿ:9
والتين والزيتون

وملك اإلفرنج

وطور سينين ،وىذا البلد الملزون

السرج
يغوص تلل َّ

لقد رأيل يومها سفائن اإلفرنج

وراية اإلفرنج

تغوص تلل الموج

المعوج
تغوص ،وااقدام تفري وجهها
ّْ

مث يقوؿ يف اؼبقطع الثاين:10
والتين والزيتون

وجو لويس التاسع المأسور في يدي صبيح

وطور سينين وىذا البلد اامين

رأيل في صبيلة ااول من تشرين

لقد رأيل ليلة الثامن والعشرين

جندك يا حطين

من سبتمبر اللزين

يبكون ال يدرون

رأيل في ىتاف شعبي الجريح

أن كل واحد من الماشين
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فيو...صالح الدين

وجهك يا منصورْة
واؼبدىش يف القصيدة ليس ؾبرد تناصها مع جزء من سورة يف القرآف الكرمي ،إمنا إقامتها ىذا التناقض بُت صفة األمُت
وصفة احملزوف ،وىو ما أحدث الدىشة وكسر التوقع ،ومنح القصيدة اؼبربر الفٍت لتناصها مع القرآف الكرمي ،ولو أف الشاعر استعمل
صفة األمُت ؼبا أتى جبديد.
وموقف الشاعر من موت عبد الناصر يدؿ على رؤية مستقبلية ،ووعي تارخيي وارتباط بالشعب ،وىو جيسد موقفاً
موضوعياً بعيداً عن اغبزف اؼببالغ فيو.
والنوع الثاين يف التناص اعبزئي ىو التناص اعبزئي اؼبوافق،واؼبقصود بو استعارة صيغة من القرآف الكرمي ،وإدخاؽبا يف نص
القصيدة ،من غَت تغيَت يف اؼبعٌت ،مع بعض التحوير يف بناء الصيغة وتركيبها.
ومن أمثلتو ما جاء يف قصيدة عنواهنا "اػبيوؿ" ،وفيها يتكلم الشاعر على التزييف الذي ناؿ من القيم واؼبعاين يف اغبياة،
ويتخذ من اػبيوؿ مثالً لذلك ،فلم تعد اػبيوؿ ىي اػبيوؿ اليت يغار عليها يف اغبروب واؼبعارؾ على األعداء لتصنع الفتوحات،
وإمنا أصبحت تركب يف األعياد واؼبناسبات ،أو ربولت إىل دمى من خشب أو طُت ،فيقوؿ يف ذلك:11
وال العاديات– كما قيل– ضبلا

الخيل:
اركضي أو قفي اآلن ..أيتها
ُ

ِ
لسل المغيرات صبلا

ِ
ِ ِ
ِ
ادي ِ
ص ْبلاً
ات َ
ض ْبلاً ( )1فَال ُْموِريَات قَ ْدحاً ( )2فَال ُْمغ َيرات ُ
وىو بذلك يقيم تناصاً واضحاً ومباشراً مع قولو تعالىَ ":وال َْع َ
ِِ
ْن بِ ِو َج ْمعاً ([" )5سورة العاديات] .والشاعر ال يناقض اؼبعٌت وال يغَته ،وإمنا ينفي عن اػبيوؿ
( )3فَأَألَ ْر َن بو نَ ْقعاً ( )4فَ َو َسط َ
اؼبعاصرة اؼبعٌت الكرمي الذي أطلقو اؼبوىل تعاىل على اػبيوؿ القددية ،ليدؿ على تراجع القيم وتزييفها يف العصر اغباضر ،وىو تناص
جزئي موافق ،يكتفي باستعارة الصفة لنفيها عن اػبيوؿ اؼبعاصرة.
ويقيم الشاعر تناصاً جزئياً موافقاً يف قصيدة " سرحاف ال يتسلم مفاتيح القدس" مع اآلية القرآنية الكردية يف قولو عز
ادهِ والْعاقِبةُ لِل ِ
ال موسى لِ َقوِم ِو است ِعينُوا بِاللَّ ِو واصبِروا إِ َّن ااَر لِلَّ ِو يوِرألُها من ي َ ِ ِ ِ
ين (  ،)128فيقوؿ
وجل ":قَ َ ُ َ ْ ْ َ
ْ َ ُ َ َْ َ
ْمتَّق َ
شاءُ م ْن عبَ َ َ َ ُ
َ ُْ
أمل دنقل:12
مراع من الشوك
أنل فيها– ٍ
أر ُ كنعان– إن لم تَ ُك ْن َ
يورألها اهلل من شاء من أمم
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وىو بذلك يقيم تناصاً مع العبارة "يورثها من يشاء"  ،وىو تناص جزئي ؿبدود ،ال يغَت يف الصيغة ،وال يف الداللة ،وىو
تناص عادي ،ال يثَت الدىشة .وىو هبذا التناص يريد القوؿ إف اؼبناضل من أمثاؿ سرحاف بشارة سرحاف إذا مل يعد إىل وطنو ،كما
عاد يوسف ،فإف الوطن فلسطُت ستغدو ؾبرد شوؾ ،يورثها اهلل ًأفبا شىت ،فال بد من عودة اؼبناضل إىل وطنو.
ويقوؿ يف ختاـ القصيدة ـباطباً كيسنجر:13
َّر
ليغف ِر َّ
اص ِم ْن ذَنْبِ َ
الر َ
ص ُ
ك َما تَأَخ َ

صاص ..يا كيسنجر
لِيَ غْ ِف ِر َّ
الر ُ

فالشاعر يلقي اللوـ على كيسنجر ،الذي عمل على وقف إطالؽ النار،وقياـ اؽبدنة بُت العرب وإسرائيل .وحيمل كيسنجر
اؼبسؤولية ،وجيعل موقفو ذنباً ،ويرى أف ىذا الذنب ال يغفر إال بالرصاص ،أي باؼبقاومة ،فما أخذ بالقوة ال يسًتد إال بالقوة.
وبدالً من ىذا التعبَت العقلي اؼبباشر يستعَت الشاعر معٌت دينياً ،وىو الذنب والغفراف ،ويراه ال يكوف إال بالرصاص،
ك َوَما
َّم ِم ْن ذَنْبِ َ
َك فَ ْتلاً ُمبِيناً (  )1لِيَ غْ ِف َر ل َ
ويصوغ تعبَتاً يستحضر فيو اآلية الكردية يف قولو تعاؿ" :إنَّا فَ تَ ْلنَا ل َ
َك اللَّوُ َما تَ َقد َ
ك ِ
ص َراطاً ُم ْستَ ِقيماً ( ( ")2سورة الفتح) .وداللة الصيغة يف القصيدة مغايرة كلياً لداللة الصيغة
ك َويَ ْه ِديَ َ
َّر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَوُ َعلَْي َ
تَأَخ َ
يف القرآف الكرمي ،وىذه اؼبغايرة ربدث إدانة لكيسنغر وسخرية منو ،إذ يرى الشاعر أف موقف كيسنغر سيقود إىل ذنوب متأخرة
جديدة ،ال تغفر إال بالرصاص ،أي اؼبقاومة.
والشاعر يستحضر بناء اعبملة يف اآلية الكردية ،ويصوغ صبلة جديدة ِّ
تذكر هبا ،ليجعل عبارتو ذات بعد ثقايف ،ولتثَت يف
نفس اؼبتلقي شحنة صبالية ومعرفية.
غٌت ،وجيعلها أكثر تأثَتاً يف إحساس
وفبا ال شك يف أف صبلة الشاعر يف قصيدتو قد اكتسبت عمقاً داللياً ،يكسبها ً

اؼبتلقي ويف وعيو؛ ألهنا تثَت يف ذاكرتو اآلية الكردية وتنبهها ،فتلقي من نورىا على القصيدة أضواء تغنيها.

ويضع عنواناً لقصيدة كالتايل":قالت امرأة يف اؼبدينة" ،14وىذا يتضمن تناصاً غَت مباشر مع اآلية الكردية" :وقال نسوة
في المدينة"( ،)30سورة يوسف .وىو تناص لغوي مع ربوير يف الصياغة.
وكاف النسوة يف اؼبدينة قد تناقلن خرب امرأة العزيز ،وىي تراود فتاىا عن نفسو ،فجمعتهن وجعلتهن يعجنب بيوسف،
وأظهرت ؽبن اغبق .واؼبرأة ىنا يف القصيدة تستنهض مهم الرجاؿ لنصرة اغبق ،والوفاء لدـ الشهداء ،فال جييبها أحد .وىي بذلك
تظهر اغبق ،مثلما كانت امرأة العزيز قد أظهرتو للنسوة ،وقد أدانت نفسها ،يف حُت تدين اؼبرأة ىنا يف القصيدة اآلخرين وتربئ
نفسها.
وبذلك تبدو داللة العنواف عميقة بعيدة ،وليست ؾبرد تناص مع صبلة لغوية فيها ربوير ،وإمنا ىو تناص مع موقف يف
قصة ،مع اؼبغايرة يف طبيعة اؼبوقف.
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ويتحدث الشاعر عن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم يف سبيل الوطن ،وانغرست أجسادىم يف ترابو ،وىو يتأمل
الستشهادىم ،ودفنهم يف تراب األرض ،ويرثي غباؽبم ،فقد انغرسوا يف أرض مل يعدىم اهلل هبا ،ومل ديلكوا منها شيئاً ،فيقوؿ
ؽبم:15
ىذه اار

وانطرحوا في حبها مستشهدين

التي ما وعد اهلل بها

من خرجوا من صلبها

فادخلوىا بسالم آمنين

وانغرسوا في تربها

ادخلوىا بسالم آمنين..

ِ
ٍ
َّات وعي ٍ
وف
وىو بذلك يقيم تناصاً مع قولو تعاىل خياطب اؼبؤمنُت ،وىو يدعوىم إىل دخوؿ اعبنة" :إِ َّف الْ ُمتَّق َ
ُت ِيف َجن َ ُُ
(ْ )45ادخلُوىا بِس ٍ ِ ِ
ُت ( ( ")46سورة اغبجر) .وال خيلو ىذا التناص من إحساس باؼبرارة ،وإشفاؽ على اعبند .وبذلك
الـ آمن َ
ُ َ َ

يكوف الشاعر قد وظف اآلية الكردية بنصها ،ولكن لغَت ما جاءت لو يف األصل ،وىو على سبيل النفي ،مع اغبفاظ على معٌت

اعبملة.
ويقوؿ يف قصيدة عنواهنا "اؽبجرة إىل الداخل":16
أبلث عن مدينتي التي ىجرتها فال أراىا

يا إرم العماد

أبلث عن مدينتي

يا بلد ااوغاد واامجاد

يا إرم العماد
وىو يقيم تناصاً واضحاً ومطابقاً ،ال تغيَت فيو وال تناقض ،مع إشارة اؼبوىل عز وجل إىل مدينة إرـ ذات العماد ،اليت طغا
ات ال ِْعم ِ
ك بِع ٍ
اد ( )6إِرم ذَ ِ
اد
َم تَ َر َك ْي َ
ََ
ف فَ َع َل َربُّ َ َ
أىلها يف البالد ،فنقم عليهم اؼبوىل فدمرىا .ويف حق تلك البالد يقوؿ تعاىل ":أَل ْ
َ
( )7الَّتِي لَم ي ْخلَ ْي ِمثْ لُها فِي الْبِ ِ
الد ( ( )8سورة الفجر) .والغاية من ىذا التناص ىي االتفاؽ يف الظلم والبغي والطغياف،
َ
ُْ
واإلشارة غَت اؼبباشرة إىل سوء العاقبة ،اليت لن تكوف سوى الدمار ،وىو تناص لغوي جزئي ،ال ربوير فيو وال تغيَت.
ويقوؿ من قصيدة "خطاب غَت تارخيي على قرب صالح الدين":17
شر التفاح بالسكين
نق ّ

نم يا صالح الدين
نم ..تتدلى فور قبرك الورود كالمظليين

ونسأل اهلل "القرو

ونلن ساىرون في نافذة اللنين

فاتلة..آمين

اللسنة"

وىو بذلك يقيم تناصاً مباشراً وواضحاً مع دعوة اهلل عز وجل يف مواضع كثَتة اؼبؤمنُت إىل الزكاة والعمل الصاحل ،وكأنو
قرض حسن يقدمو اؼبرء هلل تعاىل ،ليجده يف صحائف أعمالو ،ومنو قولو تعاىل ":من ذَا الَّ ِذي ي ْق ِر اللَّو قَ رضاً حسناً فَ ي َ ِ
ضاع َفوُ
ٌ
ُ ُ َ ْ ََ ُ
َْ
ِ
ط َوإِل َْي ِو تُ ْر َج ُعو َن ([ )245سورة البقرة] .والغاية من ىذا التناص ىي السخرية من اؼبتخلفُت
سُ
لَوُ أَ ْ
ض َعافاً َكث َيرةً َواللَّوُ يَ ْقبِ ُ
ض َويَ ْب ُ
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عن القتاؿ الذين يتاجروف بدماء الشهداء ،ويقعدوف وال يعملوف ،وينتظروف من اهلل أف يقرضهم ،أي إهنم ال يعملوف ،وينتظروف
النصر يأتيهم وىم قاعدوف ،وال حيسنوف غَت قراءة الفاربة على أرواح الشهداء ،وىو بذلك ينفي عن أولئك قيامهم بالقرض اغبسن
الذي يدعو اهلل إليو.
ويقوؿ يف قصيدة عنواهنا "براءة":18
وأحرر جنة المأوى

وأسند رأسي الملفوح في صدرك
فقد تترمد اافكار في جمرك

والشاعر جيد يف صدر اغببيبة جنة اؼبأوى ،واللفظ يقيم تناصاً مع قولو تعاىل يف ؿبكم التنزيل عن نبيو ؿبمد صلى اهلل عليو
وسلمَ " :ولَ َق ْد َرآهُ نَ ْزلَةً أُ ْخ َرى (ِ )13ع ْن َد ِس ْد َرةِ ال ُْم ْنتَ َهى ( ِ )14ع ْن َد َىا َجنَّةُ ال َْمأ َْوى ( [ ")15سورة النجم]  .فقد رأى ؿبم ٌد
جربيل مرة أخرى عند سدرة اؼبنتهى ،وىناؾ جنة اؼبأوى ،وىو موضع األماف واالطمئناف والراحة والسكوف ،ولكن الشاعر يستعَت
لفظ جنة اؼبأوى لصدر اغببيبة ،وىو يلجأ إليو ،ال ليطمئن أو يرتاح أو يستقر ،وإمنا لتحًتؽ أفكاره وتًتمد ،بل لتحًتؽ جنة اؼبأوى
نفسها.
وىو تناص ال ينفي عن نصو اؼبعٌت الذي جاء يف النص األوؿ الذي أقاـ معو التناص ،وال يغَت فيو ،وال يناقضو ،وإمنا
يستعملو يف سياؽ ـبتلف ،وؼبعٌت ـبتلف.
ويقدـ مدحياً ساخراً ؼبدير إحدى مؤسسات الدولة ،ربت عواف "صالة" يقوؿ فيو:19
شون ،إال
شون ،إال الذين يَ ُ
العيون فيع ُ

تفردت وحدك باليسر ،إن اليمين لفي خسر

الذين ُّ
يوشون ياقات قمصانهم برباط السكوت

أما اليسار ففي العسر ،إال الذين يماشون
شون بالصلف المشتراة
إال الذين يعيشون يل ُ

وفيو يظهر واضحاً ما يقيمو من تناص مع سورة العصر ،حيث يقوؿ تعاىل":والعصر ،إف اإلنساف لفي خسر ،إال الذين
آمنوا وعملوا الصاغبات ،وتوصوا باغبق وتواصوا بالصرب" .كما يظهر فيها إشارات إىل آيات عدة من سورة الواقعة ،منها قولو
ِ
ِ
ِ
السابُِقو َن
السابُِقو َن َّ
اب ال َْم ْشيَ َم ِة ( َ )9و َّ
اب ال َْم ْشيَ َمة َما أ ْ
اب ال َْم ْي َمنَة ( َ )8وأ ْ
اب ال َْم ْي َمنَة َما أ ْ
تعاىل" :فَأ ْ
َص َل ُ
َص َل ُ
َص َل ُ
َص َل ُ
ِ
يم ( )12ألُلَّةٌ ِمن اا ََّولِين ( )13وقَلِ ِ
ك الْم َق َّربو َن ( )11فِي جن ِ
ِ
َّات الن َِّع ِ
ين (  .")14ومنها أيضاً قولو
ْ
َ
( )10أ ُْولَي َ ُ ُ
يل م ْن اآلخ ِر َ
َ
َ ٌ

ض ٍ
ض ٍ
ود ( َ )29و ِظ ٍّل
ود ( َ )28وطَل ٍ
ْح َم ْن ُ
اب الْيَ ِمي ِن ( )27فِي ِس ْد ٍر َم ْخ ُ
اب الْيَ ِمي ِن َما أ ْ
تعالى في السورة نفسهاَ ":وأ ْ
َص َل ُ
َص َل ُ
ٍ
اب الشِّم ِ
اب الشِّم ِ
ال (  )41فِي
ال َما أ ْ
َم ْم ُدود ( .")30ومنها أيضاً قولو عز وجل في السورة نفسهاَ )40 (" :وأ ْ
َص َل ُ َ
َص َل ُ َ
يم ( )42و ِظل ِمن يلم ٍ
سم ٍ
وم ( )43ال با ِرٍد وال َك ِر ٍيم ( )44إِنَّهم َكانُوا قَ بل ذَلِ َ ِ
وم َو َح ِم ٍ
ين (.")45
ُْ
ك ُم ْت َرف َ
َ َ
َ ٍّ ْ َ ْ ُ
َُ
َْ
وأصحاب اليمُت يف السورة الكردية ىم اؼبكرموف ،واؼبنعموف ،وأصحاب الشماؿ ىم اؼبعذبوف اجملرموف .ولكن الشاعر ىنا

يقيم التناص على سبيل اؼبغايرة ،فيجعل أصحاب اليسار ىم اؼبكرمُت اؼبنعمُت ،وأصحاب اليمُت ىم اؼبعذبُت .وىو بذلك يعٍت
مجلة دراسات نقدية
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اليمُت واليسار باالصطالح السياسي اؼبعاصر ،ال باؼبعٌت الديٍت؛ فقد كانت األنظمة العربية يف زمن الشاعر قد قربت األحزاب
اليسارية وكرمتها ،واستبعدت األحزاب اليمينية وآذهتا.

وبذلك يقيم الشاعر تناصاً مع آيات من القرآف الكرمي ،ليعرب عن ٍ
معاف وقيم جديدة ،يستعَت ؽبا ألفاظ القرآف الكرمي،
ّ

وصياغاتو ،ولكنو حيملها دالالت معاصرة ،كي جيعل صياغتو أكثر تأثَتاً يف اؼبتلقي .وىو تناص لغوي مع جزء من آيات يف القرآف
الكرمي ،ويقوـ على التحوير اللغوي والتغيَت يف الداللة ،هبدؼ انتقاد الواقع والسخرية منو.
وقاؿ يف قصيدة عنواهنا "سفر التكوين":20
وكان عرشي طافياً كالفلك

وكان عرشي حجراً على ضفاف النهر
مث قاؿ يف القصيدة نفسها:21

عين بعين وسن بسن

قلل فليكن العدل في اار
وقاؿ يف القصيدة نفسها:22
ورأيل ابن آدم يقتل ابن آدم

وىو يقيم بذلك تناصات ثالثة مع آيات قرآنية كردية ،ىي على التوايل:
ِِ
ِ ِ ِ
اآليات األوىل قولو تعالى :و ُىو الَّ ِذي َخلَ َي َّ ِ
س ُن
الس َم َوات َواا َْر َ في ستَّة أَيَّ ٍام َوَكا َن َع ْر ُشوُ َعلَى ال َْماء ليَْب لُ َوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َ َ
َح َ
ت لَي ُقول َّ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ([ )7سورة ىود].
َع َمالً َولَيِ ْن قُل َ
ين َك َف ُروا إِ ْن َى َذا إِالَّ س ْل ٌر ُمبِ ٌ
ْل إِنَّ ُك ْم َم ْب ُعوألُو َن م ْن بَ ْعد ال َْم ْو َ
َن الذ َ
ِ ِ َّ
س بِالنَّ ْف ِ
س
مث قولو عز وجل يف ؿبكم التنزيل وىو يتحدث عن التشريع عند بٍت إسرائيلَ " :وَكتَْب نَا َعلَْيه ْم ف َيها أَن النَّ ْف َ
الس ِّن والْجر ِ
ِِ
وال َْع ْين بِال َْع ْي ِن واا َ ِ ِ
َنف وااُذُ َن بِااُذُ ِن و ِّ ِ
َم يَ ْل ُك ْم
ص ٌ
اص فَ َم ْن تَ َ
وح ق َ
ص َّد َر بو فَ ُه َو َك َّف َارةٌ لَوُ َوَم ْن ل ْ
الس َّن ب ِّ َ ُ ُ َ
َ
َنف باا َ
َ
َ َ
ك ُى ْم الظَّالِ ُمو َن ([ )45سورة المائدة].
َنز َل اللَّوُ فَأ ُْولَيِ َ
بِ َما أ َ
مث قولو تعالى عن ابني آدم":واتْل علَي ِهم نَبأَ اب ني آدم بِالْل ِّي إِ ْذ قَ َّربا قُرباناً فَ ت ُقبِّل ِمن أ ِ ِ
َم يُتَ َقبَّ ْل ِم ْن
َ َْ ُ َ ْ َ
َ ُ َ ْ ْ َ َْ ْ َ َ َ
َحدى َما َول ْ
ِ
ِ
َي ي َد َك لِت ْقت لَنِي ما أَنَا بِب ِ
ِ
ك
َّك قَ َ
اآلخ ِر قَ َ
ك اَقْتُ لَ َ
اس ٍط يَ ِدي إِل َْي َ
ال اَقْتُ لَن َ
س َ
َ
َ
طل إِل َّ َ َ ُ َ
ال إِنَّ َما يَتَ َقبَّ ُل اللَّوُ م ْن ال ُْمتَّق َ
ين (  )27لَي ْن بَ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َص َل ِ
ين ( )29
اف اللَّوَ َر َّ
َخ ُ
اب النَّا ِر َوذَلِ َ
وء بِِإألْ ِمي َوإِألْ ِم َ
إِنِّي أ َ
ك فَ تَ ُكو َن م ْن أ ْ
ك َج َزاءُ الظَّالم َ
ب ال َْعالَم َ
ين (  )28إنِّي أُ ِري ُد أَ ْن تَبُ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ين ([ )30سورة المائدة].
فَطََّو َع ْ
سوُ قَ ْت َل أَخيو فَ َقتَ لَوُ فَأ ْ
َصبَ َح م ْن الْ َخاس ِر َ
ل لَوُ نَ ْف ُ
والتناص يف اؼبواضع الثالثة تناص لغوي جزئي ،عماده صيغة مستمدة من القرآف الكرمي .والشاعر يعٍت هبذا التناص أف

عرشو كاف من حجر على األرض ،ألنو بشر ،أي كاف مرتبطاً باؼبادة والناس ،وىو فوؽ األرض ،ال فوؽ اؼباء ،ألف اؼباء سر اغبياة،
و بو يعجن الًتاب .وعلى اؼباء كاف عرش اهلل ،وباؼباء والًتاب جعل الطُت وخلق اؼبوىل البشر.والشاعر ال يدعي القدرة على اػبلق،
إمنا يؤكد أف عرشو كاف على الًتاب ،أي بُت اؼبخلوقُت من تراب ،ولكنو من حجر صلب،أي متماسك ،ولكنو كاف طافياً
كالفلك ،أي كاف متنقالً متحركاً غَت مستقر ،ليؤكد بشريتو .وكاف من البدء يتطلع إىل العدؿ اؼبطلق ،فالسن بالسن ،والعُت
بالعُت ،لكن فوجئ بابن آدـ يقتل ابن آدـ ،أي أخاه ،وىكذا اىتزت رؤيتو للعامل ،وأدرؾ ما يف العامل من ظلم وقهر.
مجلة دراسات نقدية
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وىكذا ظهر يف التناص مع القرآف الكرمي نوعاف اثناف من التناص ،وفق تصنيف جَتار جينيت ،األوؿ التناص مع قصة،
بصورة كلية ،كما يف قصة نوح وابنو ،أو بصورة جزئية ،كما يف قصة يوسف وقصة إبليس .ويف معظم ىذه األشكاؿ من التناص
مع القصة كاف الشاعر جريئاً ،يقلب دالالت القصة ،وحيورىا ،بل ينقضها ،فقد جعل من عصياف ابن نوح واعتصامو باعببل ،نوعاً
من رفض ىجرة الوطن ،وتأكيداً للبقاء يف األرض ،وعدـ الركوب مع اغباكم يف سفينتو .كما جعل من عصياف إبليس نوعاً من
اعبرأة يف قوؿ ال ،مقابل من قالوا نعم .وىو ال يعٍت هبذا كلو البعد الديٍت ،إمنا يعٍت البعد السياسي ،وإمنا عرب عنو بوسيلة دينية ،ومل
يكن يريد اإلساءة إىل الدين ،إمنا كاف يريد إدىاش اؼبتلقي ،وصدمو ،فهو مل جيدؼ ،ومل يسئ للحقائق الدينية ،ومل يزعم أنو يكتب
قصيدة دينية ،إمنا ىو يكتب قصيدة سياسية ،وكاف ىدفو اغبرية ،بكل أبعادىا .وقد يثَت ىذا النوع من التناص حفيظة من يقرأ
بسرعة ،ولكن من يقرأ على مهل وبتعمق ،يدرؾ أنو ال ضرورة للتحفظ أماـ العمل الفٍت الذي من حقو استعماؿ كل الوسائل
للتعبَت عن ىدفو ،والتناص ىو إحدى ىذه الوسائل .تقوؿ عبلة الرويٍت زوجة أمل" :اغبرية كانت ىي اؼبلمح اؽباـ واؼبميز لشخصية
أمل ،وىي جزء أساسي يف تكوينو الفكري والسلوكي ...خرج حىت على اؼبسلَّمات الدينية وإدياف العواـ واؼبقدسات الثابتة ...إف
قصيدة "مقابلة مع ابن نوح" ال تشكل فقط خروجاً على اؼبوروث الديٍت السائد ،بل تشكل تعديالً وتثويراً لطبيعتو؛ حيث يطل
ابن نوح فيها متمرداً عصرياً ،خارجاً من فكرة العقوؽ السلفي للثورة".23
كما ظهر يف شعره نوع آخر من التناص ،ىو التناص اللغوي اؼبباشر مع عبارة أو صبلة أو كلمة ،بنصها ،أو بالتحوير يف
صياغتها .وىو كثَت يف شعره ،وكاف أكثره موظفاً ؼبناقضة اؼبعٌت ،وتغيَته ،وكاف أقلو باغبفاظ عليو ،ولكن لنفيو عن اؼبوصوؼ ،ومن
ذلك على سبيل اؼبثاؿ التناص مع اآلية الكردية" ،والعاديات ضبحاً" ،وىي صفة للخيوؿ ،وقد استعملها الشاعر باؼبعٌت نفسو،
تناصو مع قولو تعاىل ألصحاب اعبنة" :ادخلوىا بسالـ آمنُت" ،فقد استعملها
ولكنو نفاىا عن اػبيوؿ اليت يريدىا ،كذلك ّ

دبعناىا ،ولكن يف سياؽ ـبتلف ،إذ خاطب هبا الشهداء الذين يدفنوف يف األرض ،على سبيل الرثاء ؽبم واإلشفاؽ عليهم .وكانت

تلك األشكاؿ من التناص تقوـ على التحوير أحياناً واالمتصاص أحياناً أخرى ،وقد أحملنا إىل ذلك ،وذكرنا أف التناص عنده كلي
أو جزئي ،وموافق أو مغاير ،وىذه مصطلحات اصطنعناىا لتناسب طبيعة التناص عند أمل دنقل.
وشبة أشكاؿ أخرى من التناص يف شعر أمل دنقل ،منها التناص الذي أظباه جَتار جينيت النص اؼبوازي Paratexte
ويكوف بالعنواف أو اإلىداء أو التعليقات  ،ولكنو مل يكن مع القرآف الكرمي ،وإمنا كاف مع العهد القدمي ،ومن ذلك قصائده اليت
ربمل العناوين التالية" :سفر التكوين" و"سفر اػبروج" و"مزامَت"  ،24وىي تتناص مباشرة مع أسفار يف العهد القدمي ربمل
ؿبوراً مع " العهد القدمي" و"العهد اعبديد" يف ؾبموعة عنواهنا" العهد اآليت"
العناوين نفسها ،بل إنو يقيم تناصاً َّ

 ،25ويضمن

اجملموعة القصائد اليت تناصت مع األسفار ،وال يظهر ىذا النوع من التناص مع القرآف الكرمي.
كما تضمن شعر أمل دنقل نوعاً آخر من التناص أظباه جَتار جينيت لنصية الواصفة  Métatextualitéواؼبقصود
ويفسره ،ومن ذلك تعريفو دبقتل كليب ،وقد جعلو تقددياً لقصيدتو "ال تصاحل"
هبا النص الذي يشرح نصاً آخر ِّ

 ،26وكذلك

تعريفو يف هناية القصيدة حبرب البسوس وكليب بن ربيعة وجليلة بنت مرة واليمامة  .27وؽبذا التناص الواصف أو الشارح داللتو،
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فالشاعر يريد أف تصل قصيدتو إىل اؼبتلقي واضحة مفهومة ،لَتسخ معناىا التارخيي وداللتها السياسية اؼبعاصرة .ويالحظ أف ىذا
ما مل يفعلو مع قصة نوح وابنو وال مع قصة يوسف وإخوتو ومل يشرح أية آية من آيات القرآف الكرمي اليت أقاـ معها التناص
دبختلف أشكالو ،ولعل مرجع ىذا ال إىل ثقتو دبعرفة اؼبتلقي بآيات القرآف الكرمي ،فهذا التفسَت سطحي ،وإمنا لرغبتو يف اغبفاظ
على الغموض الشفيف يف التناص الذي أقامو مع ىذه اآليات الكردية ،واإلبقاء على األلق الفٍت ،وعدـ التصريح والدخوؿ يف
اؼبباشرة ،يف حُت قصد إىل ذلك قصداً يف قصيدتو " ال تصاحل" ،ألف كل معانيها قائمة على اػبطاب اؼبباشر والتحريض .وؽبذا
الغرض أردنا أف نشَت إىل غياب ىذين النوعُت من التناص مع القرآف الكرمي ،ألنو كاف يريد العمق الفٍت والتألق اعبمايل ،وإغناء
نصو ،ومنحو بعداً ثقافياً وتارخيياً ،كما كاف يريد للمتلقي أف يعمل ذىنو ويكده ،ويبتعد بنصو عن اؼبباشرة والوضوح.
وىكذا كاف للتناص مع القرآف الكرمي ميزتو اػباصة يف شعر أمل دنقل ،وىو الذي تلقى ثقافة دينية؛ إذ كاف والده عاؼباً يف
األزىر ،ناؿ الشهادة العاؼبية يف الفقو يف سنة والدة ابنو أمل ،ولذلك ظباه أمل .وكاف والده باإلضافة إىل ذلك شاعراً ،وكاف ديتلك
مكتبة فقهية وتراثية ضخمة ،ومع أنو تويف وألمل من العمر عشر سنوات ،فقد ترؾ يف نفسو وتربيتو أثراً كبَتاً .وقد ظهر ذلك يف
شعره ،فهو حريص على قوة اإليقاع اؼبوسيقي ،كما ظهر من خالؿ حضور الثقافة القرآنية يف شعره.
وال بد من اإلشارة يف اػبتاـ إىل دراسة عبد السالـ اؼبساوي يف كتابو " :البنيات الدالة يف شعر أمل دنقل"

 ،28وقد

ولكن عرضو كاف سريعاً ،أشبو بالرصد والتتبع واإلحصاء ،ال بالنقد والتحليل.
عرض فيها للتوظيف القرآين يف شعر أمل دنقلّ ،

وقد وقع ،يف فقرة عنواهنا "الًتاث الديٍت -القرآف" يف فصل عنوانو" :توظيف الًتاث" ،وال تكاد الفقرة تبلغ أربع صفحات دبا فيها
من أمثلة وجدوؿ إحصائي يغطي صفحتُت ،فال يبقى من الفقرة للدراسة سوى صفحتُت .ويقوؿ اؼبساوي يف مستهل

الفقرة":يشكل القرآف الكرمي مصدراً أساسياً بُت اؼبصادر الًتاثية األخرى يف اؼبنت الشعري الدنقلي ،ذلك أف ؾباؿ توظيفو حيضر
بأشكاؿ كثَتة وطرؽ متنوعة ،فهو حاضر على مستوى الكلمة اؼبفردة ،وعلى مستوى اعبملة واآلية ،وأحياناً أخرى يتجاوز ذلك
إىل إعادة إنتاج جو القص القرآين ،ضمن السياؽ الذي خيدـ البناء الشكلي والداللة اليت يرمي إليها يف كل توظيف" .وال يأخذ
اؼبساوي دبفهوـ التناص ،وال يشَت إليو ،وال يطبقو ،ويكتفي بتعليقات أولية.
وبذلك يظل ىذا البحث ؿبتفظاً دبربرات إجرائو ،وال سيما ما فيو من نقد وربليل ،واتباع ؼبنهج واضح وؿبدد ،وىو
منهج جَتار جينيت ،ؼبناسبتو شعر أمل دنقل ،مع إضافات تناسب شعر الشاعر ،ومنها التناص الكلي أو اعبزئي ،واؼبغاير أو
اؼبوافق .ويظل شعر أمل دنقل جديراً دبزيد من الدرس.
التهميش:
1

كريستيفا ،جوليا ،يف كتاب :آفار التناصية ،المفهوم والمنظور ،تر .ؿبمد خَت البقاعي ،اؽبيئة اؼبصرية العامة
للكتاب ،القاىرة ،1998 ،ص.37
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للتوسع يف نظرية التناص ينظر كتايب :التناص بين النظرية والتطبيي ،دمشق -اؽبيئة العامة السورية للكتاب،

2

ط.2007 ،1
3

جينيت ،جَتار ،يف كتاب :آفار التناصية ،المفهوم والمنظور ،ص .139-132

4

دنقل ،أمل ،ااعمال الشعرية الكاملة ،دار العودة ،بَتوت ،مكتبة مدبويل ،القاىرة ،ط ،1985 ،2ص
.396-393

5

اؼبصدر السابق ،ص .110

6

اؼبصدر السابق ،ص .281

7

اؼبصدر السابق ،ص .178-177

8

اؼبصدر السابق ،ص .127

9

اؼبصدر السابق ،ص  258والقصيدة مؤرخة بػ  28سبتمرب  ،1970وىو تاريخ وفاة رئيس مصر صباؿ عبد
الناصر.

10

اؼبصدر السابق ،ص .260 -259

11

اؼبصدر السابق ،ص .387

12

اؼبصدر السابق ،ص .281

13

اؼبصدر السابق ،ص .285

14

اؼبصدر السابق ،ص .404

15

اؼبصدر السابق ،ص .284

16

اؼبصدر السابق ،ص .231

17

اؼبصدر السابق ،ص .399

18

اؼبصدر السابق ،ص .49

19

اؼبصدر السابق ،ص .265

20

اؼبصدر السابق ،ص .268

21

اؼبصدر السابق ،ص .269

22

اؼبصدر السابق ،ص .270

23

الرويٍت ،عبلة ،الجنوبي ،دار سعاد الصباح ،الكويت ،1992 ،ص .65

24

دنقل ،ااعمال الشعرية الكاملة ،ص  267و 274و.298

25

اؼبصدر السابق ،ص .261
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26

اؼبصدر السابق ،ص .323

27

اؼبصدر السابق ،ص .351-349

28

اؼبساوي ،عبد السالـ ،البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ،ارباد الكتاب العرب ،دمشق ،1994 ،ص 144
ػ .148
المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. جينيت ،جَتار ،)1998 ( ،يف كتاب :آفار التناصية ،المفهوم والمنظور  ،تر .ؿبمد خَت البقاعي ،د .ط ،القاىرة ،اؽبيئةاؼبصرية العامة للكتاب.
 دنقل ،أمل،)1985( ،ااعمال الشعرية الكاملة ،ط ،2بَتوت -القاىرة ،دار العودة ومكتبة مدبويل. الرويٍت ،عبلة ،الجنوبي ،)1992( ،د .ط ،الكويت ،دار سعاد الصباح. طعمة حليب ،أضبد،)2007( ،التناص بين النظرية والتطبيي ،ط ،1دمشق ،اؽبيئة العامة السورية للكتاب. كريستيفا ،جوليا ،)1998( ،يف كتاب :آفار التناصية ،المفهوم والمنظور ،تر :ؿبمد خَت البقاعي ،د .ت ،القاىرة ،اؽبيئةاؼبصرية العامة للكتاب.
 -اؼبساوي ،عبد السالـ،)1994( ،البنيات الدالة في شعر أمل دنقل ،د .ت ،دمشق ،ارباد الكتاب العرب.
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تقنيات السرد الجديد في رواية الجيل الجديد
ذاكرة معتقلة للونيس بالل أنموذجا
New narration techniques in the novel of the new generation
DAKIRA MOATAKALA of Lounis Bilal as a model

 أحمد أمين بوضياف:الدكتور
أستاذ محاضر أ جامعة المسيلة
ahmedamine.boudiaf@univ-msila.dz

Résumé
Le temps est l’un des éléments les plus
importants de la construction narrative du
texte narratif, dans lequel le reste des
éléments interagit les uns avec les autres.
La fréquence de la narration est une forme
de la présence de temps dans le récit, à
travers laquelle les événements suivent et
sont répertoriés selon un plan de temps
spécifique.
Ce travail est venu pour discuter de ce plan
ou de cette stratégie au sein d’un des romans
de la nouvelle Algérie est un roman de
mémoire arrêté pour "Leonis Bilal"
les mots clés :La structure du temps, le
nouveu récit Algérien , La narration .

ملخص
إن الزمن عنصر من أىم عناصر البناء السردي للنص الروائي
 وإن وتَتة السرد،وتقوم خاللو باقي العناصر وتتعالق معو
شكل من أشكال حضور الزمن داخل ادلنت الروائي ومن
.خاللو تتواىل األحداث وتسرد وفق خطة زمنية زلددة
جاء ىذا العمل ليبحث يف ىذه اخلطة أو اإلسًتاتيجية
داخل واحدة من روايات اجلزائر اجلديدة ىي رواية ذاكرة
" معتقلة " للونيس بالل
: الكلمات المفتاحية
 السرد،  الرواية الجزائرية الجديدة، بنية الزمن

السرد الجديد في رواية الجيل الجديد ذاكرة معتقلة للونيس بالل أنموذجا

د.أحمد أمين بوضياف

يعترب السرد من أدوات التعبَت اإلنساين منذ أن وجد البشر على ظهر األرض  ,وىو حاضر يف اللغة الشفوية واللغة ادلكتوبة
ومنو جاءت األجناس األدبية ادلعروفة قدديا وحديثا ,وقد حتول يف اآلونة األخَتة إىل علم قائم بذاتو يتناول بالتفصيل نظرية من
نظريات حول طبيعة السرد وأنواعو وتقنياتو ادلتعددة  ,والسرديات كتصور واختيار يشكل بعدا منهجيا لتحليل اخلطابات دلعرفة
مكونات ىذه اخلطابات وأنساقها وىي ال هتتم بادلتون السردية يف حد ذاهتا وإمنا بكيفية ظهور مكوناهتا سرديا  ,أي بادلمارسة اليت
اختذهتا مكونات السرد ضمن البنية السردية.
إذ ما لبثت خصائصو أن انفصلت بعضها عن بعض و استقام لكل منها مميزاتو ،حيث حفلت احلياة الثقافية يف اجلزائر بعد
االستقالل بكم معريف و أديب ،جتلى يف العديد من الدواوين و القصص و ادلسرحيات والروايات ،ىذه األخَتة قفزت قفزًة نوعية
جتاوزت العقبات اليت اعًتضت مسَتهتا ،واحتلت بذلك مكانة مرموقة بُت األجناس األدبية األخرى ،اليت ساعدت يف انتعاش جو
اإلبداع يف رلال السرد ،دلا دتثلو من تصوير للواقع وللمواقف اإلنسانية ،أخذت اىتمام الباحثُت و النقاد حىت أصبحت اآلن ديوان
احلياة ،فقد عد الروائي بذلك الصوت ادلعرب عن وطنو بصفة خاصة و عن األمة بصفة عامة
ويعتمد جنس الرواية على سرد األحداث من خالل حركة الشخصيات اليت حتكمها رلموعة من الروابط السردية اليت تكون
عامل الرواية ،وفق نظام معُت يكشف عن إيديولوجية النص وكيفية تواصلو ،ويعترب الزمن من بُت التقنيات األساسية يف معمار بناء
الرواية ،وىو تقنية سردية تلعب دورا بارزا يف تشكيل الرواية ومجالياهتا .وانطالقا من ىنا اخًتنا يف حبثنا أن نبحث يف الوتَتة
السردية للرواية فكان لونيس بالل ()1وجهتنا ورواية ذاكرة معتقلة 2مدونتنا.
مفهوم الرواية الجزائرية الجديدة :
عرفت الرواية اجلزائرية العديد من التسميات و ادلصطلحات اليت أطلقت عليها ،واليت نذكر منها "الرواية اجلديدة" "رواية
التشخيص"  ،الرواية العضوية ،الرواية ادلناضلة و الرواية اإلستعجالية ،اذ تعددت التسميات و ادلصطلحات على ىذا النوع النثري
اجلديد ،لكن رغم ذلك الرواية نوعا من الكتابة ظهر ليعرب وينقل بعضا من ىذا الواقع.
يقول عبد ادللك مرتاض يف كتابو يف نظرية الرواية تضافرت عوامل كثَتة بعضها تارخيي ،وبعضها حضاري وبعضها ثقايف ،للدفع
بعجلة الرواية إىل مأزق تفجرت منو الرواية اجلديدة و أنشات ذلا رحبا تضطرب يف مناكبو ،وذلك حتت ألف لباس وبوجو فٍت
يشكل يف ألف صورة ،وبلغة جديدة تتأسلب بألف أسلوب "

()3

وصحيح أن الرواية اجلزائرية احلديثة العهد يف الظهور ،وادلكتوبة منها باللغة العربية خاصة ،إال أننا نستطيع القول أنو منذ ظهورىا
اقتحمت الساحة األدبية بشكل قوي (.)4
الرواية وتقنية السرد الحديثة:
يف ىذا الشكل من األشكال جند القاص يعرض قصتو من حلظة التأزم ،أو كما يسميها بعضهم العقدة ،مث يعود إىل ادلاضي أو
إىل اخللف لَتوي بداية حدث قصتو مستعينا يف ذلك ببعض األساليب كتيار الالشعور و ادلناجات والذكريات وجتلت ىذه الطريقة
يف قصة "القبلة ادلشؤومة" لرضا حوحو فقد مهد ذلا بوصف البيئة القصصية اليت وقع فيها احلدث .ويتضح من ادلقدمة أن احلدث
قد انتهى وإمنا بطل القصة أعاد روايتو
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وجند أيضا الطاىر وطار قد جنح يف خلق عنصر التشويق يف قصتو "زنوبة" بواسطة ادلرأة اليت ىتفت للطفي ووعدتو بأن تزوره يف
بيتو.
إن الطريقة احلديثة قد أدت دورا مهما يف بناء القصة اجلزائرية وأتاحت للكاتب إمكانية التعبَت عن ادلوضوعات اجلديدة وتصوير
الظواىر اإلجتماعية.

()5

تقنيات زمن السرد الحديثة :
تسريع السرد  :يعتمد تسريع السرد أساسا على تقنيتُت احلذف واخلالصة فإذا أردنا تتبع ايقاع الزمن يف الرواية علينا تتبع
حركات احلديث وسكناتو ونستهل دراستنا ىذه بتقنية التلخيص أو (اخلالصة)
الخالصة :ىي سرد موجز يكون فيو زمن اخلطاب أصغر من زمن القصة وتتضمن البٌت السردية تلخيصات ألحداث و وقائع
جرت دون اخلوض يف تفاصيلها فتجيء يف مقاطع سردية وإشارات.
وتعد اخلالصة تقنية زمنية يلجأ إليها الروائي يف حالتُت :احلالة األوىل ،حُت يتناول أحداثا حكائية ممتدة يف فًتة زمنية طويلة،
فيقوم بتلخيصها يف زمن السرد وتسمى اخلالصة اإلسًتاجعية ،واحلالة األخرى ،حُت يتم التلخيص ألحداث سردية ،ال حتتاج إىل
()6

توقف زمٍت سردي طويل ،وديكن تسميتها باخلالصة اآلنية يف زمن السرد احلاضر.

وىي تقنية يوظفها الراوي يف نصو ،قصد الرفع من وتَتة السرد إىل األمام وذلك بتلخيص أحداث جرت يف شهور أو سنوات يف
()7

عبارة موجزة ،وىي سرد ملخص دلدة طويلة بدون تفصيل لألفعال واألقوال.

تعتمد اخلالصة يف احلكي على سرد أحداث ووقائع يفًتض أهنا جرت يف سنوات أو أشهر أو ساعات ،واختزاذلا يف صفحات
()8

أو أسطر ،أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل.

أما سيزا قاسم فًتى أن اخلالصة تكمن يف القفز السريع على فًتة من الزمن من خالل قوذلا  ":فدور التلخيص ىو ادلرور السريع
()9

على فًتات زمنية ال يرى ادلؤلف أهنا جديرة باىتمام القارئ.

إذن سرعة السرد تزداد بازدياد مدة اخلالصة ،وىي تقنية متصلة بادلاضي أكثر من اتصاذلا باحلاضر وادلستقبل ،ذلك أنو من غَت
ادلمكن أن يقوم الراوي بتلخيص أفعال أو أحداث مل حتدث بعد ليكون باإلمكان تلخيصها بعد وقوعها ومن مث تصبح مبثابة
ادلاضي الذي نتذكره ،ونعيد سرده ملخصا ،كما أهنا تستطيع األخذ من احلاضر واختصاره مبا فيو من أحداث وىذا ما يؤكده "
حسن البحراوي " بقولو  ":قد توجد خالصات تتعلق باحلاضر و وتصور مستجداتو أو تستشرف ادلستقبل وتلخص لنا ما سيقع
فيو من أفعال وأحداث.

()10

سوف نتوقف عند بعض النماذج من الرواية فنجد الراوي يقدم لنا خالصات زلددة مثل  ":استعرضت في تلك الصالة كل
حياتي البائسة ونثرت أيامي المكلومة "

()11

جند يف ىذه اخلالصة اإلسًتجاعية تلخيص عبد القدوس كل مراحل حياتو البائسة

وذلك أثناء تأديتو للصالة ويف تلخيص آخر جند عبد القدوس يلخص دلرمي كيف أضحت حاذلم بعد موت أمهم فيقول  ":مرت
األيام األولى بعد أمي يا مريم حاكلة مملة ال طعم لها بيتنا أضحى موحشا ال يشبو البيوت "
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أما يف ىذا ادلقطع  ":بعدما ماتت رقية بشهور معدودات تمت خطبتها لرجل يقيم في فرنسا ،يكبرىا سنا بخمس
وعشرين سنة منذ أن تزوجها وسافرت معو إلى ىناك لم تعد"

13

مل خيرب عبد القدوس يف ىذه اخلالصة مرمي بتفاصيل زواج

أختو زينب حيث أشار إليها بسرعة دون اخلوض فيها.
كما جند تلخيص عن حياة مرمي دلا سأذلا عبد القدوس عن زوجها و أوالدىا فمرت مرورا سريعا بإعطائها خالصة اسًتجاعية
ذلم يف بضع أسطر وعدم التفاصيل أكثر حيث تقول " :أنا أيضا كان لي أوالد  ...لكنهم رحلو يا عبد القدوس
و أين رحلو يا مريم؟ وماذا عن زوجك
()14

لقد مات ثالثتهم في حادث سير ،لم يبقى لي منهم سوى ذكريات رثة وصور تذبحني كلما رأيتها

مما سبق ديكننا القول بأن اخلالصة أدت وظيفتها داخل البناء الروائي أضافت إيقاعا سريعا متناغما للرواية ،كما أهنا أدت وظيفة
أكرب و أىم وىي الربط وسد الفجوات ،مما نسج عنو انسجام وتالؤم بُت مكونات وعناصر السرد يف الرواية
الحذف :يعد احلذف تقنية زمنية تشًتك مع اخلالصة يف تسريع وتَتة السرد الروائي والقفز بو يف سرعة وجتاوز مسافات زمنية
يسقطها الراوي من حساب الزمن الروائي.
فاحلذف ىو التقنية األوىل يف عملية تسريع السرد ألنو قد يلغي فنرات زمنية طويلة وينتقل إىل أخرى ،و بذلك يطبق الراوي مبدأ
اختيار احلدث ونسجو يف النص.
وىو تقنية يلجأ إليها الروائي لصعوبة سرد الزمن الكرونولوجي ،كما تساعدنا تقنية احلذف على فهم التحوالت والقفزات الزمنية
()15

اليت تطرأ على سَت األحداث احلكائية.

ويرى جان ريكاردو أن احلذف ىو ":نوع من القفز على فًتات زمنية والسكوت على وقائعها من زمن القص ىذا النوع ،ونوع
()16

يلحق القصة والسرد معا يف حالة التقل من فصل إىل فصل حيث حتدث فجوة يف القصة.

فهو تقنية زمنية يلجأ إليها الكثَت من الروائيون التقليديون يف كثَت من األحيان لتجاوز بعض ادلراحل من القصة دون اإلشارة
إليها ،ويكتفي عادة بالقول مثال  ":ومرت سنتان " أو " انقضى زمن طويل أو  " ...ويسمى ىذا قطعا )17( .ويتضح من ىذا
التعريف على أن القطع إما أن يكون زلددا أو غَت زلدد.
ويعرفو حسن البحراوي ،بقولو  ":يكون جزءا من القصة مسكوتا عنو كليا ،أو اإلشارة إليو فقط بعبارات زمنية تدل على
()18

مواضع الفراغ الحكائي من قبل " ومرت بضعة أسابيع " أو " مضت السنين ".

فاحلذف ىو القفز فوق فًتات زمنية طويلة كانت أو قصَتة من غَت اإلشارة دلا مت فيها من أحداث ،أي اجلزء ادلسقط من
احلكاية ،ويلجأ الروائي لتقنية احلذف من أجل إعطاء السرد سرعة كبَتة تطوي من خالذلا السنُت وتتجاوز بو األحداث اليت جرت
فيها.

()19

وديكن حصر أنواع احلذف يف النصوص بثالثة أنواع:
الحذف المعلن ( :المحدد ) وادلقصود بو ىو إعالن الفًتة الزمنية وحتديدىا بصورة صرحية وواضحة ،حبيث ديكن للقارئ أن
حيدد ما حذف زمنيا من السياق السردي كقول  ":وانقضت أربعة أشهر ".
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الحذف غير المعلن ( :الغير المحدد) ويف احلذف غَت ادلعلن ،يصعب حتديد ادلدى الزمٍت بصورة دقيقة ،لذلك تكون الفًتة
احملذوفة اليت أسقطها الكاتب غامضة وغَت واضحة مثل قولنا ":مرت عدة سنوات".
الحذف الضمني :يوجد احلذف الضمٍت ضمن النصوص السردية ،وال يكاد يوجد سرد دون حذف ضمٍت ،ألن الروائي ال
يستطيع أن يلتزم بالتسلسل الزمٍت الكرونولوجي ،وبالتايل البد أن يلجأ إىل احلذف الضمٍت ،ومن الصعب على الباحث تتبع
()20

احلذف الضمٍت يف النص دلا يكتنفو من تعقيد وغموض.

ويف دراستنا لرواية " ذاكرة معتقلة " نسوق بعض األمثلة يف احلذف احملدد ،والغَت زلدد.
الحذف المحدد :و ادلقصود بو اإلعالن عن فًتة زمنية وحتديدىا بصورة مرحية وواضحة وقد تضمن الرواية أمثلة عن ذلك نذكر
منها" :مرت األيام األولى بعد أمي يا مريم كحالة مملة ال طعم لها"

()21

ىنا مل يذكر شيئا عما حدث ذلم يف األيام األوىل

فسار يستغٍت عنها مكتفيا مبا جرى بعد وفاة أمو فقط يف بضع سطور لتسريع السرد.
كما جند مثاال آخر عن احلذف على لسان عبد القدوس بقولو  ":توالت األيام الكئيبة يوما تلو اآلخر إلى أن وصل أربعون
()22

يوما "...

يف ىذا احلذف حتدث عن مرور أربعون يوما ومل يتطرق لذكر التفاصيل و الغاية منو ىو اختصار الزمن واسقاطو تسريعا للسرد "
()23

بعد مرور أسبوع ،توجهت أنا وأبي إلى المستشفى لزيارتها كالعادة "...

جاء ىذا احلذف قصَت ادلدى يعلن فيو فًتة زمنية قدرت بأسبوع فقط زلذوفة دون ذكر أي تفاصيل فيها.
أما يف حذف آخر فنجد ( عبد القدوس ) مل يتطرق إىل تفاصيل حياتو يف إيطاليا و أسرع بتمرير الزمن بقولو

 ":في عامي

()24

األول و الثاني في إيطاليا لم أكن كثير الخروج من المطعم مخافة أن يقبض عليا "...

باإلضافة إىل حذف آخر بقولو ":مرت السنوات السريعة بين العمل و األوالد ،في عامي األول بعد الزواج ،رزقت
بصوفيا ،و رزقت بروفيا بعد عام ثاني  ...وقبل
()25

قرابة عام ونصف من اليوم رزقني القدر بعبد العليم "...

نالحظ أن الراوي مر مرورا سريعا وحذف كل التفاصيل يف تلك األعوام و الغرض من ذلك إعطاء حملة سريعة لنظام السرد يف
مثال آخر قصَت ادلدى على لسان زينب بقوذلا ":بقينا ثالثة أيام ونحن على تلك الحال ،و في اليوم الرابع أصرت بنتاه على
()26

رؤيتو " ...

ىنا تقفز زينب بإسقاط تفاصيل زمنية ال أمهية ذلا يف ىذه ادلدة و ذلك للتخلص من فًتات زمنية غَت مهمة وظيفتها الزيادة يف
سرعة السرد و إعطاءه وظيفة أخرى فنية ومجالية لدى القارئ.
الحذف الغير محدد :وىو حذف ديكننا معرفتو و اإلستدالل عليو من خالل مسار السرد ،كما يصعب حتديد ادلدى الزمٍت فيو
بصورة دقيقة ،لذلك تكون الفًتة احملذوفة اليت أسقطها الكاتب غامضة وغَت واضحة.
وردت يف رواية ( ذاكرة معتقلة ) أمثلة كثَتة عن احلذف الغَت معلن نذكر منها:
()27

" مرت األيام وتركتني أتخبط في ذىولي " ...
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ىذا احلذف جاء على لسان عبد القدوس فالراوي ىنا مل حيدد كم مر من يوم ،و إمنا تركها مفتوحة ليحددىا القارئ كيفما
يشاء.
كما جند حذفا آخر غَت زلدد ،ولكن ليس بنفس ادلدة السابقة بقولو  ":مرت األيام و األعوام وىي تأمل مع كل ذلك أن
()28

تتغير تصرفاتو معها " ...

ىنا ذكر عدد غير معروف من األيام مرت ومضت ولم يخبرنا بتفاصيل ما جرى فيها بقولو  ":مرت األيام وىي على تلك
()29

السيرة والصفات بل ازداد األمر سوءا ،وكثر خروجها من المنزل دون مشورة أبي " ...

كما قفز الراوي على حذف غَت زلدد قصَت ادلدى كانت يف فًتة زمنية غامضة وغَت واضحة قدرت بشهور معدودة غَت زلددة
و الغرض منها تسريع السرد يف نظامو بقولو  ":بعدما ماتت رقية بشهور معدودات ،تمت خطبتها لرجل يقيم بفرنسا  ،يكبرىا
()30

سنا بخمسة عشرة سنة "

كما نجد حذفا أخر بنفس المدة السابقة بقولو  ":مرت الشهور بأكملها يا مريم و أنا أبكي وحيدا في صمت سحيق لم
()31

أرغب في الظهور عاريا أمام عائلتي "...

ىنا تكلم عن مدى حزنو و أدلو لكنو مل حيدد الفًتة اليت لقي فيها تلك احلالة واكتفى بقولو مرت الشهور ...
و في نفس السياق أو المنوال يقول  ":مرت الشهور على وفاة رقية كئيبة ال فرح فيها يكتمل وال شيء يستحق الفرح
()32

" ...

نالحظ أنو يكتفي بذكر الشهور ومل حيدد عددىا دون اخلوض يف تفاصيلها و ذلك لزيادة نغمة فنية يف تسريع السرد لدى
القارئ
"()33

" بقيت سنوات عديدة حتى جاء اليوم الذي صلبتك فيو من والدك و كلي أمل ان تكون لي

قفز ىنا الراوي فًتة طويلة ادلدى وحذف كل تفاصيلها دون التعرض لشرح تفاصيلها ومل حيدد لنا كم سنة بقي على تلك احلال
اليت كان عليها فسارع الزمن بصيغة فنية جتعل القارئ يتابع مسار السرد.
أما في ىذا الحذف الذي لم يحدد فيو عدد األيام و الشهور التي كان يلتقي فيها مع فاليريا يقول  ":بعدما كثرت
()34

محادثتنا الهاتفية ولقاءاتنا اليومية لشهور في مطعم "دوالتور" ،أدركت أن شجرة عشقنا كبرت وتورقت أغصانها "

نستخلص أن احلذف يف رواية ذاكرة معتقلة ،دتيز بطابعو اإلسًتجاعي باعتبار أن الرواية كانت مؤسسة على الذكريات وأحداث
ماضية ،فذاكرة الرواية مليئة باألحداث ،و ادلواقف اليت عربت عنها وترمجتها يف رواية ذاكرة معتقلة ومع ىذا الكم اذلائل من
الذكريات ،وجب احلذف ولزم أن يكون ىناك اسقاطات وجتاوزات كثَتة ال طائل من ذكرىا.
إبطاء السرد :إن ىذه احلركة تأيت معارضة للتسريع ،أي ما يتصل بإبطاء السرد وتعطيل وتَتتو وذلك من خالل تقنيتُت ادلشهد
ال:
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المشهد:وىو تقنية ادلقطع احلواري فهو " عبارة عن تركيز وتفصيل لألحداث بكل دقائقها " ()35وينقسم ادلشهد إىل قسمُت
أوال :احلوار الداخلي ويسمى ادلونولوج :وىو حوار يكون فيو السارد حياور نفسو وىو  ":حالة في صلب الخطاب ( )36أما الثاني
فهو خارجي يتعادل فيو الزمنان " أي أن السرد يساوي زمن القصة

()37

الحوارات الداخلية المونولوج :
لقد كان للحورات الداخلية يف رواية ذاكرة معتقلة مساحة صغَتة شغلتها عرب صفحات الرواية مقابل احلوارات اخلارجية اليت
( )38وذلك جراء ادلواقف

كانت كثيفة اليت كانت ذات قيمة افتتاحية ألن لكل منها يدل على دخول البطل إىل موقع جديد

التمثيلية ادلتنوعة و ادلشاىد ادلختلفة ومن أمثلة ادلشاىد الداخلية نذكر حوار الراوي مع نفسو يشكو أمو بقولو
من أين لها بكل ىذه القسوة وىي التي كانت تربت على أحزاني وتبكيني في صمت سحيق؟ من أين لها بهذه القوة
لتتركني أتخبط بين حناياىا كطائر جريح وقع في مصيدة؟
 -كيف ىنت عليها وتركتني لصقيع الغربة مضت دون النظر في عيوني الماطرة حبا فيها؟

()39

يف ىذا احلوار الداخلي ،دلسنا احلالة الشعورية وحالة التيهان اليت عاشها الراوي عن فقدان أمو وكثرة تساؤالتو عنها يف عدم
أخذىا معو
أما يف مشهد آخر يقول:
آه يا وطني لم أمعنت في إذاللي ،بترت أيامي و قصفت أحالمي ،لم أعد أجدني فيك بين أناس تقاسمت معهم رغيف
أحزاني وبكيت معهم لوعتي وخطوبي ،ضاعت فيك بوصلتي و مات رباني وسجية الليل ال تبرحني  ...عبثا أحاول انتشال
روحي العريقة في بحورك المظلمة عازفا سيفونية األحزان ممزوجة بشجن الشوق و الحنين اللذين مزقا مضغتي أرديانني
قتيال في غياىب الضياع  ...انطفأت فيمك جذوتي فاسحة المجال لعتمة أغتصبت بريق عيني ،وتساقطت أوراق حتى
()40

لتتكرر خيباتي ...

ادلالحظة يف ىذا ادلشهد أنو عمل على إبطاء احلكي وتصوير اللقاء ادلتوتر بينو وبُت وطنو بصورة يتخللها الوصف وكان ىذا
احلوار عبارة عن جدل داخلي حبواره مع ذاتو.
ىل لي أن أدير ظهري لها كما فعلت يوما؟
ىل أغادر كما غادرتني؟
أأقابلها بجبال من جليد أو أمضي؟

()41

ىنا جند عبد القدوس يتسائل مع نفسو فيما سيفعلو مع مرمي اليت أحبها يوما كما أن ىذا ادلشهد جاء على شكل اسًتدادات
واستشرافات ومعًتضات ترددي ووصفية من السارد.
أما يف ىذا ادلشهد فنجده خيتار بينو و بُت نفسو يف اختيار والده يف الزوجة الثانية
الذي مل يتوقعو فيقول:
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كيف لو أن يختار " زوليخة " التي كانت أمي تمقتها وتشاجرت معو بسببها كذا مرة؟ كيف لنا أن نعيش مع إمرأة
أقسمت أمي أن تطأ قدمها بيتنا ...
()42

كيف لزوليخة صاحبة الجمال الفاتن و المال والجاه أن تقبل أبي زوجا لها
يف حوار آخر يصف حالتو الشعورية يف حوار مع ذاتو فيقول:

طالما رغبت أشياء فقاسمتها شطر من روحي فقاسمتها شطرا من روحي من وجداني من كل شيء أملكو وال أملكو و في
األخير لم أجني سوى غبار الذكريات  ،أصبح الوجع وليمتي في ىذه المدينة البائسة التي جئت ألرتاح فيها فإذا بي
أمرض أكثر قدري في مدينة البيبان أن أتألم ،أن أتوجع ،فما أقسى الجوع إلى عينيك يا مدينتي ،وما أقسى أن تشبعني
ضربا.

()43

لقد كان الغرض من ىذا احلوار الداخلي الذي وصف فيو أدلو وحزنو من مدينة البيبان اليت جاء لَتتاح فيها إبطاء السرد و تعطيلو
مع إقامة دلسة فنية مجيلة جتعل القارئ يعيش فًتات كثيفة ومشحونة.
أما يف ىذا ادلشهد القصَت الذي كان يناشد فيو أمو عند قربىا ان تسازلو فنجده يقول.
اماه سامحيني ،سامحيني أرجوك لم أنسك ولم تغب صورتك من ذاكرتي ابدا ...
() 44

اماه سامحيني  ...سامحيني

كما جند مشهد آخر يصف فيو زوجتو فالَتيا بتحدثو مع نفسو عنها بعد قطع اإلتصال كما جنده يف نفس اللحظة يفكر يف
مرمي و ما سيحدث معها إن رأهتم
" أدرك تماما ان تلك المرأة مجنونة تستطيع فعل كل شيء يخطر ببالها وال أستغرب ان تحمل األطفال و تأتي بهم إلى
ىنا بعثا عني ،لحظتها سيستمر علي البقاء جنب مريم و اإلعتناء بها ،و أكون بذلك قد أخلفت وعدي .الذي قطعتو لها
()45

ثم أن مجيء زوجتي و أبنائي سيؤثر سلبا على صحتها "...

أما يف ىذا ادلشهد جند أن عبد القدوس يتخبط مع نفسو وىو حياورىا كيف خيرب فالَتيا عن حقيقتو عند لقاؤىا يقول:
بت أتخيل ما سيحدث بيننا غدا؟ وبما سأحدثها؟
ىل سأخبرىا من أكون؟
()46

ربما لو عرفتني ستبتعد وتتركني ...

باإلضافة إىل ىذا ادلشهد الذي حتدث فيو زينب نفسها وحتاورىا عن اخيها وكيف آلت بو احلياة فتقول:
" آه يا ؟اخي قدرك في الحياة ان تعيش متقلبا بين األموات أن ترى أمي جثة تتخبط في دمائها ،ثم رقية وىي تحتضر
بين أسوار المستشفى و اآلن مريم ،لقد ماتت الفتاة التي طالما أحببتها وحدثتني عنها ،انطفأت شمعتها واختفى قمرىا
أمام عينيك إلى األبد ،كم قلب يلزمك يا أخي لتشفى من ذاكرتك ،وكم يلزمك من تراب لتدفن تحتو ما تبقى منك،
()47

أدركت أن الحياة تكرىك و الموت يحبك و الفقد أيضا ...

من خالل دراستنا لرواية " ذاكرة معتقلة " واليت تناولت مسألتُت مهمتُت مها :ادلفارقات الزمنية ونظام السرد داخل الرواية.
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سنرصد أىم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل حبثنا واليت سنلخصها يف النقاط التالية  :أن ادلؤلف "لونيس بالل " يف روايتو
ذاكرة معتقلة قد خاض مغامرة ساحرة وفن جديد يف كتابة الرواية
كما كان دور تقنيات السرد من تسريع و إبطاء واضحا  ...واليت أعطت إيقاعا ونفس أثرى الرواية وساىم يف تنوعها خاصة،
الوقفات الوصفية وادلشاىد احلوارية  ،وقد حظيت الرواية بتقنيتُت اخلالصة واحلذف ،مما أعطى الرواية حركة امتازت بالسرعة يف
الرواية
كل ىذه التقنيات يف الرواية ،أدت يف النهاية إىل إنتاج أديب غزير الفكر متميز وذلك راجع للموىبة الفنية للكاتب.
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ىوامش وإحاالت
 -1لونيس بالل من مواليد  1991/05/22من والية برج بوعريريج من أصول قرية تربو بلدية القصور ،متحصل على شهاديت بكالوريا
و 2012أستاذ التعليم ادلتوسط صدر لو كتاب جامع مع رلموعة من الكتاب ادلميزين حتت عنوان صدى
 -صاحب الرواية ادلوسومة بذاكرة معتقلة عن دار – ادلثقف -للنشر اليت لقيت استحسانًا كبَتا من رلموعة من الكتاب ،

2010

 -و ستصدر لو رواية

بعنوان أوجاع الرجال  -.تعترب رواية "ذاكرة معتقلة" أول عمل أديب لو الذي صدر يف 2018
 -2تتضمن رواية "ذاكرة معتقلة" بُت دفتيها " ،اذلوية والغربة"" ،احلب والسرد" ،تدور أحداثها حول مأساة الشخصية الرئيسية "عبد القدوس"الذي
عاد إىل أرض الوطن بعدما رحل منو يوما زلمال بذاكرة عليلة مليئة باآلىات و احلسرات ،خصوصا بعد مقتل والدتو على يد اإلرىابيُت ،وزواج والده
بامرأة شريرة حقودة سودت معيشتو ىو وأختاه ،وما زاد األمر تعقيدا ىو موت أختو متسممة بنبتة سامة وضعت يف طعامها.
يسرد لنا البطل معاناتو ومعاناة الشباب الذين ركبوا معو البحر والذين كانت معهم امرأة ورضيعها ،لكل واحد من ىؤالء قصة جعلتو حيمل رفاتو
ويرحل  ...يصل البطل إىل إيطاليا ،يعمل مدة  3سنوات كطباخ يلتقي بفتاة تنتشلو من الضياع ،يتزوجها وينجب معها ثالثة أوالد ،ويصبح مدير شركة
إيطالية معروفة ،لكن فرحتو مل تدم حيث يصاب مبرض خطَت (سرطان ادلخ) الذي تفاقم مع مرور الوقت وأصبح جسد "عبد القدوس" ال يتجاوب مع
العالج ،وقد أرجع طبيبو ذلك إىل القلق الزائد وعدم نسيانو حلياتو ادلاضية ،ما جعلو يعرضو على طبيب نفسي الذي بدوره نصحو بالعودة أليام الوطن
للتصاحل مع ذاكرتو وزيارة قبور أىلو الذين مل ينساىم البتة واحلديث معهم حىت لو كانوا رلرد قبور...
تشاء الصدف أن يلتقي عبد "القدوس" عند عودتو إىل الوطن بادلرأة اليت أحبها صغَتا كان امسها "مرمي" ،بعد أن صارت متسولة أمام ادلسجد الذي
كان يؤمو والده ،الذي مات دون أن حيضر جنازتو عندما رأتو تلك ادلرأة سقطت بُت يديو مغشيا عنها ،اضطر ألخذىا إىل ادلستشفى وحتمل مسؤوليتها
كاملة ،فأصبح يزورىا يوميا وحيكو ذلا وحتكي لو عن احلياة ادلاضية اليت عاشها كالمها ،لتموت يف األخَت "مرمي" بُت يديو بسبب مرض ادلالريا جراء
لدغة تلقتها من بعوضة بسبب نومها يف العرء ،ىذا احلدث يزيد من مرض البطل...
( )3عبد ادلالك مرتاض :يف نظرية الرواية ،حبث يف تقنيات السرد ،عامل ادلعرفة ،كويت( ،د ط).58 ،1998 ،
( )4زلمد فاسي :دراسات يف الرواية اجلزائرية ،دار القصبة للنشر ،اجلزائر( ،د ط) ،2000 ،ص 40
( )5شربيط أمحد شربيط :تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية ادلعاصرة ،منشورات احتاد الكتاب العريب  ،دمشق( ،د ط) ،1998 ،ص.75 74
()6مها حسن القصراوي :الزمن يف الرواية العربية ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،لبنان ،ط .2004 ،1ص .224
( )7مسَت ادلرزوقي ومجيل شاكر :مدخل إىل نظرية القصة ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،الدار التونسية للنشر ،تونس( ،دط) ،1986 ،ص.235
( )8محيد احلميداين :بنية النص السردي من منظور النقد األديب ،ادلركز الثقايف العريب للطباعة و النشر ،دار البيضاء ،ادلغرب( ،ط،1991،)1ص .76
()9سيزا قاسم :بناء الرواية(،دراسة مقارنة لثالثية جنيب زلفوظ) ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة ،ط 1984 ،1ص .82
( )10حسن البحراوي :بنية الشكل الروائي( ،مرجع سابق) ،ص .146

()11بالل لونيس :رواية ذاكرة معتقلة ،دار ادلثقف للنشر و التوزيع ،ط.2018 ،1ص 10

( )12ادلصدر نفسو ص43

()13لونيس بالل ،رواية ذاكرة معتقلة  ،ص 111
()14ادلصدر نفسو  ،ص 84
( )15مها حسن القصراوي :الزمن يف الرواية العربية( ،مرجع سابق) ،ص .232
( )16ادلرجع نفسو .233 ،
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األيديولوجي في الرواية الجزائريّة
التّوظيف
ّ
رواية " ريح الجنوب " البن هدوقة أنموذجا
Ideological employment in the Algerian novel
A novel "Wind of the South" by Ibn Haddouka as a model

د عبد الرحمان بن يطو.أ
جامعة المسيلة
abderrahmane.benyettou@univ-msila.dz

الملخص

Summary
The
problem of ideological and literary
overlap emerged in the novel with the
victory of the Bolsheviks over Tsarist rule
in Russia and the emergence of socialist
realism at the beginning of the last
century. The novel is at the forefront of
literary arts, which adopts the convictions
of socialist ideology because it works on
society in all its contradictions or in what
is known in Marxist literature as class
struggle.. In this paper we try to reveal
the relationship between ideology and the
Algerian novel through the intellectual
and cultural convictions of the central
figure in the novel "Wind of the South"
by Abdelhamid Ben Haddouga.
key words : Ideology, realism, reflection,
infrastructure, superstructure, dialectical,
proletarian, bourgeoisie

ظهرت إشكالية التداخل األيديولوجي واألديب يف
الرواية مع انتصار البالشفة على احلكم القيصري يف روسيا
وظهور الواقعية االشًتاكية يف بداية القرف ادلاضي ؛إذ
صارت الرواية يف مقدمة الفنوف األدبيّة اليت تتبٌت قناعات

األيديولوجية االشًتاكية لكوهنا تشتغل على اجملتمع بكل

تناقضاتو أو مبا يعرؼ يف األدبيّات ادلاركسيّة بالصراع

، الطبقي

ويف ورقتنا البحثية ىذه حناوؿ أف نكشف
العالقة بُت األيديولوجيا والرواية اجلزائرية من خالؿ
" القناعات الفكرية والثقافية للشخصية ادلركزية يف رواية
. ريح اجلنوب " لعبداحلميد بن ىدوقو
الواقعية،  األيديولوجيا: الكلمات المفتاحيّة

،اجلدلية،  البنية الفوقية،البنية التحتية،االنعكاس،

.  الربجوازية، الربوليتارية

األيديولوجي في الرواية الجزائريّة رواية " ريح الجنوب " البن هدوقة أنموذجا
التّوظيف
ّ

أ.د عبد الرحمان بن يطو

تضطلع الشخصية ادلركزية يف الرواية مبهاـ كبَتة يف إدارة أحداث الرواية وتوجيهها وفق تصورات الكاتب ،بل
ويبقى مصَت الشخصيات األخرى مرتبطا ارتباطا وثيقا هبا  ،ومن خالؿ بناء الشخصية الروائيّة تربز لنا عبقرية ادلبدع ألهنا
تشكل زلورية احلدث فال زماف وال ومكاف بدوف حدث وال حدث بدوف فاعل أو فواعل الذي يتمثل يف الشخصية ،

ونستطيع القوؿ ال رواية بدوف أشخاص ( )1فالشخصية ىي صانعة احلدث وواجهتو األوىل ومن ىنا تأيت أمهيتها كعالمة
أيديولوجي  " ،كل ما ىو أيديولوجي ديلك قيمة رمزية " ()2
أو كرمزية حاملة خلطاب ذي زلتوى
ّ
توجهاهتم األيديولوجيّة كما ىو احلاؿ عند الفيلسوؼ
حرص الروائيّوف على أف تكوف أعماذلم الروائيّة تعكس ّ

كرس أعمالو الروائية وادلسرحية يف خدمة فلسفتو الوجوديّة وتعامل مع الرواية كوجهة نظر
الفرنسي (جوف بوؿ سارتر)،الذي ّ
أيديولوجيّة ( ، )3ومن أكثر األعماؿ األدبية احتفاء بتوظيف األيديولوجيا تلك اليت تنطلق يف قناعاهتا من منظور الواقعية

االشًتاكيّة بوصفها (أي) الرواية ملحمة بورجوازيّة على ح ّد قوؿ جورج لوكاتش .

وحناوؿ ىنا أالّ نتعامل مع األيديولوجيا كنسق من األفكار ادلنبثقة من الواقع االجتماعي بكل إكراىاتو ونتؤاتو
بل نتعامل معها كلحظة وعي يف حركيتها التارخييّة واالجتماعية والسياسية  .وعليو جاء احلديث عن ادلشروع االشًتاكي

كأطروحة أيديولوجيّة تتبناىا النخبة السياسية اليت تولّت مقاليد احلكم بعد استقالؿ اجلزائر  ، 1962واليت حتمل شعارات
براقة منها األرض دلن خيدمها  ،وتعميم التعليم ورلانية العالج وتكافؤ الفرص بُت اجلزائريُت ،ولكن مل تصمد ىذه

السياسي يف اجلزائر ادلستقلة .
الشعارات اليوتوبيّة أماـ عقابيل الزمن
ّ
وارتأيت أف أتتبّع أجزاء الصورة عن ىذا ادلوضوع من خالؿ أوؿ رواية باللغة العربية وىي رواية " ريح اجلنوب "

البن ىدوقة اليت نشرت عاـ  1971ويع ّد صاحبها من أكثر األوفياء ذلذه األيديولوجية يف أعمالو الروائيّة  ،وال ديكن فهم

تعرفنا على ادلناخ السياسي اليت كانت تعيشو اجلزائر من خالؿ التحوالت البنيوية االجتماعية والسياسية
ذلك إال إذا ّ

والثقافية خاصة بعد ما التصحيح الثوري سنة  1965حيث عرفت اجلزائر كدولة ورلتمع عدة قرارات سياسية جريئة على
 1966و  1969شهدت اجلزائر تأميم ادلناجم

مستوى الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي والثقايف ،فما بُت
وشركات التأمُت والبنوؾ والصناعات الثقيلة اليت كانت يف ٍ
أيد أجنبيّة إىل جانب ذلك استقالؿ القرار السياسي للدولة
اجلزائرية من خالؿ احتكار التجارة اخلارجية وتأميم احملروقات يف  24فيفري  1971وظهور ما يعرؼ بقانوف التسيَت
االشًتاكي للمؤسسات  ،الذي تبعو ظهور قانوف الثورة الزراعية عاـ  1970وىو قانوف يهدؼ إىل إعادة االعتبار للفالح
اجلزائري مبنحو األراضي وخلق جتمعات سكنية حديثة تضمن للفالح كرامتو كانت تعرؼ بالقرى االشًتاكية رلهزة
بلواحقها االجتماعية كالكهرباء وادلاء وادلدرسة وادلستوصف والطرؽ ادلعبدة وغَتىا .
ففي ىذا السياؽ السياسي والتارخيي ظهرت رواية "ريح اجلنوب" اليت تعاجل قضية اإلقطاع وتأميم األراضي
الزراعية ومناىضة تعليم ادلرأة واالنتهازية ،وكثَت من ادلظاىر السلبية ادلوروثة عن احلقبة االستعماريّة .
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األيديولوجي في الرواية الجزائريّة رواية " ريح الجنوب " البن هدوقة أنموذجا
التّوظيف
ّ

أ.د عبد الرحمان بن يطو

اعتمد الكاتب على بيئة اجتماعية قد تكوف البيئة اليت ترعرع فيها الكاتب نفسو من خالؿ توصيف العادات
والتقاليد وادلشاىد الطبيعية  ،كما أعرج على بعض ادلشاىد من اجلزائر العاصمة حيث تدرس الطالبة نفيسة وىي مشاىد
التحوالت االجتماعية بعد االستقالؿ ومن الشخصيات الروائية الطالبة نفيسة
مناقضة دتاما حلياة القرية واختار الزمن زمن ّ
ابنة اإلقطاعي عابػد بن القاضي  ،ومالك شيخ البلدية ،و خَتة الوالدة ادلسادلة ،والعجوز رمحة صانعة الفخار ،وراعي

الغنم رابح منقذ نفيسة  ،لكن حاوؿ بن ىدوقة أف يعتمد على الشخصية ادلركزية يف دترير خطابو و تصوراتو األيديولوجية
يتم ىذا كلو من خالؿ ادللفوظات والسلوكات ادلؤطرة أيديولوجيا وادلناقضة للنسق االجتماعي والثقايف احملافظ الذي
طبعا ّ
يسود القرية وما نالحظو يف حواراهتا مع والدهتا خَتة تلك ادلرأة ادلسادلة واخلاضعة إلرادة زوجها ادلتسلّط ىو مؤشر آخر
يفصح عن قناعات نفيسة الرافضة حمليطها االجتماعي .
استغل الكاتب الظروؼ االجتماعيّة اليت تعيشها الشخصية ادلركزية نفيسة يف قريتها  ،حيث البؤس والفقر
ّ

واألمية والطقس احلار وحيث تعيش ادلرأة اضطهادا ذكوريّا قاسيا من طرؼ اجملتمع من ىنا كانت سطوة الكاتب واضحة
يف إرغاـ الطالبة اجلامعية نفيسة وتوجيهها بطريقة أو أخرى إىل تبٍت األيديولوجيا االشًتاكية السائدة بُت النخبة اجلزائرية

ادلتطلعة إىل مستقبل واعد ؛ ثائر على رواسب ادلاضي االستعماري البغيض .
احناز الكاتب من البداية إىل البطلة وشحنها بقناعاتو األيديولوجية الشخصية والثقافية والسياسية حىت صارت
كل ذلك من خالؿ مجلة من األقواؿ واألفعاؿ ال تصدر عادة إال عن فكر
مسكونة هبواجسو الثورية االشًتاكية ،طبعا متّ ّ
منتسب إىل النهج االشًتاكي الذي تبنتو القيادة اجلزائرية بعد االستقالؿ اجلزائر عاـ 1962ىذا النظاـ السياسي اجتاح
بعض الدوؿ العربية ودوؿ العامل الثالث اليت كانت ترزح حتت نَت االستعمار  .وقد واعدت بعض األنظمة االشًتاكية
وردي مل يتحقق أبدا إىل أف جاء التاريخ وأفضح ىذا ادلشروع ادلًتع
شعوهبا منذ ظهورىا يف بداية القرف ادلاضي بواقع ّ
باألوىاـ من خالؿ سقوط جدار برلُت عاـ ، 1989وبعده سقوط االحتاد السوفيييت عاـ . 1991

وحناوؿ من خالؿ ىذه ادلدونة أف تقتفي األثر األيديولوجي للبطلة من حركاهتا وسكناهتا يف سياؽ األحداث
الروائيّة  ،حبيث وجدت نفيسة نفسها مكبّلة بقيود الكاتب األيديولوجيّة  ،فالبطلة تعيش بُت واقعُت سلتلفُت واقع الريف
الذي يعيش يف قحط وأمية وشعوذة وبُت واقع مديٍت يف العاصمة حيث تدرس يف اجلامعة وما يعرؼ عن ىذا الواقع من
التطور .
مظاىر التحضر و ّ
بكل ادلسلتزمات الثقافية واالجتماعية والطبيعية ليشهر
وحىت يسهل األمر على الكاتب راح يؤطّر ادلكاف الريفي ّ

ثورتو األيديولوجية من خالؿ شخصية نفيسة  ،إذف فهو مكاف رجعي متخلف ونفيسة طالبة جامعية حتمل ادليوؿ
االشًتاكية الثائرة اليت غرستها فيها ادلنظمات الطالبية يف اجلامعة باجلزائر العاصمة  ،فهي تعيش يف ثنائية الرجعي
والتقدمي ،ادلتعلم واجلاىل ،وسطوة الذكورة مقابل خنوع األنوثة  ،وانتهازية الربجوازية مقابل ادلد الثوري الزاحف .
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ولعل من نوافل القوؿ أف نعرج إىل عنواف الرواية (ريح اجلنوب)وعالقتو مبتنو فما داللة (ريح )وما داللة (اجلنوب)؟
نسي جَتار جينيت وقد عرفو
والعنواف ىو ادلنفذ األوؿ إىل عوامل الرواية و العتبة األوىل مبفهوـ الناقد البنيوي الفر ّ

أحد ادلهتمُت بالعنونة يف عصرنا وىو ليو.ىػ .ىوؾ بقولو  " :رلموعة من العالمات اللسانيّة ()...اليت ديكن أف تأيت على

رأس كل نص لتح ّدده وتدؿ على زلتواه العاـ وتغري اجلمهور ادلقصود " )4( .

فالنصوص العنوانيّة ال تعطي بعض ما دتلك إال إذا أعطيتها كل ما دتلك فبتضافر إبداع ادلنتج وكفاءة ادلتلقي

يتكوف من وحدتُت
نالمس احلقيقة الشعرية للعنواف  ،ومن ىنا ارتأيت أف أقف عند شعرية عنواف (ريح اجلنوب)الذي ّ

معجميتُت مها (ريح)و(اجلنوب) ،وقد استهل الكاتب عبد احلميد بن ىدوقة روايتو بقولو  ... " :كانت ريح اجلنوب قد
سكنت  "...واختتمها أيضا بقولو  ... " :وحتركت الريح  "..والريح ويف القرآف الكرمي مل ترد إالّ يف سياؽ العقاب لقولو
صر َعاتِيَة "(  )5بينما الرياح وردت يف سياؽ النفع لقولو تعاىل " وأرسلنا الرياح لواقح
تعاىل " َوأ ََّما َعاد فَأ ُْىلِ ُكوا بِ ِر ٍ
ص ْر َ
يح َ
"(، )6ومن ىنا تأخذ ذلا رمزية الثورة والعقاب ادلوجو ألىل اجلنوب الذي يعٍت يف اجلغرافيا السياسية يف العامل التخلف
فشعوب جنوب الكرة األرضية أكثر تبعية وختلفا من شعوب مشاؿ الكرة األرضية  .وباجتماع الوحدتُت ادلعجميتُت حنصل
على  :الثورة على التخلف .
إذف الريح تعٍت (الثورة) و(اجلنوب) يعٍت التخلف  ،أي الثورة على التخلف  .تتكوف رواية (ريح اجلنوب)من
 260صفحة من احلجم ادلتوسط تتقامسها سبعة فصوؿ كل فصل يسلمنا للفصل الذي يليو  ،إذ تبدأ أحداث الرواية بعودة
الطالبة نفيسة إىل بيت أىلها بالقرية قادمة من العاصمة مع بداية عطلة الصيف ادلملة يف القرية  ،فكانت العطلة ىذه
ادلرة جحيما على نفيسة اليت رغب والدىا االنتهازي يف تزوجيها من شيخ البلدية مالك ادلناضل السابق يف الثورة التحريرية
 .وجاءتو فكرة مصاىرة شيخ البلدية حىت حيمي أراضية من قوانُت الثورة الزراعية الزاحفة على تأميم أراضي كبار ادلالّؾ
ووالد نفيسة واحد منهم  .قاومت نفيسة بش ّدة ىذه الصفقة اليت رغب والدىا يف إبرامها دوف استشارهتا ومل جتد أحدا
يساندىا يف العائلة مبا يف ذلك والدهتا اخلاضعة إلرادة زوجها وال تستطيع أف ترد لو طلبا فطلباتو أوامر  ،وتفاقمت
اذلواجس على نفيسة وراحت تفكر بطريقة جنونيّة حىت وصل هبا األمر إىل ح ّد االنتحار ،لكن يف النهاية اىتدت إىل
زي رجايل وأخذت الطريق حنو زلطة
طريقة أقل ضررا وىو اذلروب باجتاه العاصمة حيث تسكن خالتها  ،فتن ّكرت يف ّ

القطار القريب من قريتها ولكن لسوء حظها ظلّت الطريق فوجدت نفسها تسَت بُت أشجار الغابة فباغتها ثعباف ولدغها
وأغمي عليها  ،ومصادفة عثر عليها أحد الرعاة وىو رابح الذي قدـ ذلا اإلسعافات األولية وأخذىا إىل بيت والدىا أماـ
حالة من اإلحباط واليأس
اجتهد بن ىدوقة يف بناء شخصية نفيسة أيديولوجيا فهي طالبة جامعية واجلامعة بعد االستقالؿ كانت مؤسسة
حرر من الدين
أيديولوجية أكثر منها مؤسسة علمية أكاددييّة  ،فتشبّعت بأفكار مل تعهدىا من قبل أفكار تبعث على التّ ّ
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والعادات والتقاليد وتدعو إىل التساوي بُت اجلنسُت وترى األخالؽ إنتاج اجتماعي ديكن جتاوزه واالستغناء عنو  ،كل
يروج لأليديولوجية
ذلك برعاية الدولة اجلزائرية اليت تبنت النهج االشًتاكي كنظاـ سياسي للجزائر ادلستقلّة ،فكاف ّ

هضوي الذي
االشًتاكية يف أوساط الشباب اجلامعي الذي ينظر إليو على أساس أنو طليعة اجملتمع وقائد لواء ادلشروع النّ ّ
تطمح إليو اجلزائر الواعدة  .وانطالقا من أحداث الرواية حناوؿ الوقوؼ على ادلؤشرات الدالة على ادليوؿ االشًتاكية

كل سلوؾ دافع كما يقاؿ عند
ادلاركسية للشخصية ادلركزية من خالؿ تتبّع أقواؿ نفيسة ادلناىضة للقيم االجتماعية  ،فوراء ّ

علماء النفس ففي قوذلا مثال وىي تتحدث عن عالقاهتا بزمالئها يف الدراسة  " :أصدقائي الطلبة ؟ ىم يريدوف من الفتاة

كل شيء إال الزواج" ( ، )7فما نالحظو أف لفظ (أصدقائي) من احملظورات يف اجملتمع اجلزائري وخاصة اجملتمعات الريفية
 .يضاؼ إىل ذلك تتحدث عن موضوع ىو من التابوىات فاحلديث عن العالقة احلميمية مع الرجاؿ خارج مؤسسة الزواج
قد يؤدي إىل القتل أحيانا يف ادلناطق اجلزائرية  .ويف موقف آخر تقوؿ ذلا والدهتا معاتبة  " :لو كنت تصلُت يا نفيسة دلا
كي فهي
شعرت هبذا الضيق " (  ، )8إف عدـ إقباؿ نفيسة على الصالة متأت من قناعة فكرية وليس من احنراؼ سلو ّ

وأمثاذلا ترى الدين أفيوف الشعوب كما وصفو كبَتىم كارؿ ماركس  ،وقالت نفيسة معقبة على كالـ أمها وبذلك فهي

تفصح عن موقفها  " :الصالة  ..ال يعرفوف ىنا إال الصالة وادلوت أما احلياة فهي وساوس الشيطاف " ( ، )9ويف حلظة
طوقها يف
انفعالية قالت بصوت عاؿ  " :ال أصلي " ( ، )10كانت نفيسة دائما حتاوؿ مقاومة الضجر والروتُت الذي ّ
ىذا البيت فراحت تطالع كتابا ألحد الكتاب الروس وىو ما يتناغم مع األيديولوجية اليت تتبناىا " ىنا ال وجود لألخوة

كارامازوؼ" ( )11وتعٍت بذلك الكاتب الروسي العادلي فيدور دوستوفسكي ،و بشيء من التحدي للقيم الدينية تقوؿ :
" فالسموات ال تضمن شيئا (  )12ودتعن نفيسة يف انتقاد اجملتمع القروي الذي تعيش فية ويف معاملتو للمرأة بطريقة
دونية ال دتت بصلة إىل الدين وال للقيم اإلنسانيّة " كأف ادلرأة سللوؽ شاذ جيب أال يعامل معاملة األسوياء  ...اخلروج

عيب  ..الضحك عيب  ...احلديث مع الرجاؿ عيب  ...التجميل عيب  ...عدـ القياـ بكرة عيب ..عدـ الصالة
جاـ غضبها وتفصح عن ىويتها الفكرية
عيب  ..كل شيء عيب  )13 ( " ..وكأف نفيسة حتينت الفرصة لتفرغ َ
واأليديولوجية الثائرة .

ومن الدالالت اليت أشار إليها الكاتب على لساف العجوز رمحة صانعة الفخار وىي تصف مجاؿ نفيسة " وىذه
اخلصلة الكثيفة الناعمة ادلرسلة على اجلهة اليسرى من الصدر"(  )14ولفظ يسرى ليست داللة رلانية ؛ ومنها قولنا
يساري مبعٌت ماركسي وىذا ما ىو متعارؼ عليو يف األدبيات األيديولوجية ادلاركسيّة  .ويف موقع آخر تقوؿ تصرحيا وليس

تلميحا  ":الدين أيضا لو كلمة يف ادللبس عليها أف تلبس (ادلرأة) أثوابا ال تسمح للنور مبالمسة جزء من ساقيها أو ذراعيها
أو صدرىا " (  ، )15وىو انتقاد صريح ال لبس فيو للحجاب الشرعي الذي تناىضو األفكار ذات التّوجو الشيوعي
والعلماين  ،ومن خالؿ تصرحيها ادلوايل نعرؼ اذلياكل السياسية والثقافية اليت كانت من وراء تشكيل شخصية نفيسة
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السياسية والفكرية ؛ ىذه ادلؤسسات اليت كانت ترعاىا الدولة ماديا وسياسيا ففي قوذلا  " :فال فرع ىنا للمنظمة النسائية
وال لشبيبة احلزب وال لغَتىا )16( " ..
وحُت أرادت توصيف أـ رابح راعي الغنم قالت عنها  " :فتصورهتا تشبو إىل حد ما إحدى بطالت قصص
ديستوفيسكي "(، )17ويف انتقادىا لطريقة توزيع ادلواريث يف الشريعة اإلسالمية  " :ىذه ادلرأة اليت يف اإلرث ذلا نصف
حظ الرجل ويف احلياة الحظ ذلا معو مطلقا "

،ىنا حصرت الدين يف تصرفات الناس وسلوكاهتم وليس يف كتاب منزه

حبيث تشهر مبظلومية ادلرأة وما حلقها من حيف من اجملتمع يف حقها يف ادلَتاث واحلقيقة أف الدين نص ولكن الناس
يؤولونو وفق منظوراهتم ومنفعتهم اخلاصة " مث أف ادلرأة مل تعطها القوانُت السماوية والوضعية حقها كامال "(  . )18ىذه
ادلقولة يراىن عليها ادلشروع النسوي الذي يطالب بادلساواة بُت الرجاؿ والنساء يف حت ّد للشرائع السماوية بينما ادلطلوب
التطور فاألصل العالقة بُت ادلرأة والرجل ىي
ىو تصحيح األفهاـ اخلاطئة اليت حلقت بادلرأة عرب العصور باسم احلداثة و ّ

بتطورىا ادلادية لكن بقيت يف اجلانب اإلنساين
عالقة تكامل وليس عالقة تنافر ،حىت احلضارة الغربية اليت أهبرت العامل ّ

واألخالقي يف خطواهتا األوىل بدليل أهنا تعامل ادلرأة كمادة وتراىن على جسدىا ال غَت فهي فادلرأة عندىا مادة استعمالية

حلاجة ذكورية .
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 العرض في الخطاب المسرحي/ثنائية النص
Dual text / presentation in theatrical discourse
 إسماعيل بن صفية:الدكتور/األستاذ
جامعة عنابة
bensefia@live.com

Résumé
Le texte dramaturge est-il un discours littéraire
destiné à la lecture et l'analyse, ou bien est-il écrit
dans le but d'être mis en scène un théâtre ? quel
est le secret de la réussite littéraire de textes qui
n’ont pu avoir lel même écho sur scène et vice
versa ?

الملخص
 أـ عرض، ىل النص اظتسرحي خطاب أعد للقراءة والتحليل
فرجوي دتثيلي اللتوز صفة العمل الفٍت الدرامي إال بعد جتسيده
 ما سر ؾتاح بعض النصوص أدبيا وإخفاقها، على خشبة اظتسرح
 إذا كانت الثروة اظتسرحية تتشكل يف معظمها من، دتثيليا والعكس
 ووصلتنا بواسطة اظتطبعة و، نصوص كتبت أصال للقراءة واظتطالعة

Si le théâtre est compose a l'échelle mondiale de

 فهل اظتسرحية اطتالدة كتب أف تكوف، الكتاب ال اطتشبة والتمثيل

textes écrits pour lalecture et non pour être mis

 ما سر شهرة العديد، نصا أدبيا مقروءا قبل أف تكوف عرضا دتثيليا

en scène , est-ce que cela veut dire que la pièce
théâtraleimmortelle doit être un texte destiné à la
lecture avant la mise en scène ? Ce qui explique
la renommée de plusieurs textes dramaturges,
malgré qu'ils n'ontpas été mis en scène.
Est- ce qu'il y a beaucoup de divergences entre le
texte théâtral littéraire e etsa représentation sur
scène ?
Tel sont les différentes questions auxquelles nous
allons essayer derépondre dans cet article.
Mots clés: texte, présentation, théâtre, jeu
d'acteur, scène, livre, lecture, metteur en scène,
écrivain

من اظتسرحيات العربية والعاظتية مع أهنا دل تعرؼ طريقها إذل اطتشبة
ىل ىناؾ فروؽ جوىرية بُت النص اظتسرحي األديب والعرض
التمثيلي ؟ وما ىي خصائص كل نوع
، اطتشبة، التمثيل، اظتسرح، العرض،النص

:الكلمات المفتاحية

 الكاتب، اظتخرج، القراءة،الكتاب

ثنائية النص /العرض في الخطاب المسرحي

أ.د إسماعيل بن صفية

كاف القرف اطتامس قبل اظتيالد إيذانا ببداية تشكل فن جديد لدى قدماء اإلغريق  ،عرؼ باسم اظتسرح ،ويبدو أف
القدرة على اطتلق واإلبداع دل تقتصر يف ىذا البلد وحتديدا يف مدينيت أثينا وطيبة على اظتسرح  ،بل امتدت لتشمل علوما وفنونا
أخرى  ،فاليونانيوف ىم معلمو الشعوب يف الفلسفة واظتنطق وأساتذتو يف اظتسرح واظتالحم وقدوتو يف الدنتقراطية واضترية  ،كانوا
أوؿ من عرؼ اظتسرح وعنهم أخذت البشرية قواعد ىذا الفن وأصولو  ،كما أخذت عنهم قواعد تلك العلوـ ،وأوؿ من وضع
فتاذج لدور اظتسارح وقاعات العرض  ،وأوؿ من مارس التمثيل واإلخراج اظتسرحي،وارتبط ىذا الفن يف نشأتو مبعتقداهتم.
ودل يكن العرض اظتسرحي كما ىو عليو اليوـ عمال مشًتكا بُت عدد من األشخاص؛ من كتاب وؽتثلُت وؼترجُت
وتقنيُت  ،بل يسند يف التجربة اليونانية إذل اظتؤلف (الشاعر) الذي يبدع النص ونتثلو ويساىم يف إخراجو على ؿتو ما شاع
لدى رواد اظتسرح اإلغريقي الكبار أسخيلوس (  456–525ؽ.ـ) وصوفوكليس (  405-497ؽ.ـ)ويوربيدس ( – 485
 406ؽ.ـ) وأرستوفاف( 385 – 448ؽ.ـ)  ،الذين ساقتوا يف ترسيخ تقاليد ىذا اظتسرح ووضع كل منهم لبنة يف ىذا البناء
الشامخ  ،الذي أبدعتو العبقرية اليونانية
وعلى الرغم من التطور الذي شهادتو اظتسرحية عرب ؼتتلف عصورىا (يوناين  ،روماين ،إيزابلثي )..ومذاىبها
(كالسيكية  ،رومانسية  ،واقعية  ،رمزية  )...إال أف تلك القواعد األرسطية دل نتسها التغيَت إال مسا خفيفا  ،ودل يثر النقاد
واظتسرحيوف القضايا األساسية اظتكونة للعرض اظتسرحي إال مع هناية القرف التاسع عشر  ،حيث تبلورت فكرة اإلخراج  ،وبدأت
ترتسم مع بداية القرف العشرين مالمح ثقافة مسرحية جديدة ،كاف من شتاهتا أف بدأ النقد ينصب على القالب األرسطي من
حيث لغة النص ومكانو واظتتلقي والبنية العامة لو ،وأصبح اصتمهور واظتخرج واظتمثل اإلضاءة والديكور اظتوسيقى مفردات
أساسية يف العمل اظتسرحي ويف الثقافة اظتسرحية اصتديدة.
ومبا أف اإلغريق أوؿ من عرؼ ىذا الفن وكتب لو ومارس التمثيل واإلخراج فإف اصتذور األوذل إلشكالية
النص /العرض يف اظتسرح تعود إذل ذلك العصر  ،حيث كاف الشاعر اإلغريقي يبدع النص ونتثلو ومترجو  ،وتبعا لذلك كاف
التتويج والثناء من نصيبو  ،وليس من نصيب اظتمثلُت.
ومن اليوناف انتقل ىذا الفن  -كما انتقلت الفلسفة واظتنطق  -إذل ؼتتلف شعوب العادل ،وعرفو العرب يف منتصف القرف
التاسع عشر من خالؿ تلك التجربة الرائدة اليت أقدـ عليها ماروف النقاش (  )1855 -1817يف لبناف عاـ  1848واليت
نؤرخ من خالعتا لبداية ىذا الفن يف األدب العريب ،وؽتا تقدمو تلك التجارب األوذل لكل من النقاش وأزتد أبو خليل القباين
( )1902 - 1832أف ىذا الفن دخيل على تراثنا األديب ،نشأ حتت تأثَت الثقافة األجنبية ،ومظهر من مظاىر االحتكاؾ
الثقايف بُت األدبُت الغريب والعريب  ،وؽتا ميز تلك النشأة أهنا ربطت النص باطتشبة وبالتمثيل واالتصاؿ اظتباشر باصتمهور
(اظتتلقي) فقد أقبل على جتسيد بواكَته األوذل على خشبة اظتسرح ( ،)1قبل أف يقدمها يف كتاب لقناعتو أف اظتسرح فن دتثيلي
قبل أف يكوف نصا أدبيا مقروءا ،وقبل العرض األوؿ لو وللمسرح العريب  ،قدـ خطبة طويلة أتى فيها على تاريخ اظتسرح وأنواعو
ورسالتو وأسباب تأخره لدى العرب  ،ودوافع تفضيلو للملهاة على اظتأساة  ،وقدـ وجهة نظره يف التمثيل واإلخراج  ...وىي
مقدمة كشفت عن وعي ماروف بقواعد ىذا الفن وأصولو  .وال شك أف اضتديث عن اإلخراج والتمثيل واظتكاف واصتمهور
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دعائم أساسية ألي عرض مسرح  ،وقرف ؾتاح أي نص مسرحي بتوافر ثالثة عناصر أساسية حددىا بقولو( :إف طالوة الرواية
(اظتسرحية) ورونقها وبديع رتاعتا يتعلق ثلثو حبسن التأليف وثلثو برباعة اظتشخصُت (اظتمثلُت) والثلث األخَت باحملل الالئق
(مكاف العرض)

()2

واعترب اصتمهور عامال أساسيا يف أي عرض مسرحي ألنو ىو اظتتلقي بل ىو اظتقياس الذي ؿتتكم إليو يف ؾتاح النص
أو إخفاقو  ،فراعى تلك الطبيعة وسعى إذل استمالتها  ،فآثر اظتلهاة على اظتأساة  ،واعتمد الشعر وأدخل مواقف الرقص والغناء
ألهنا أقرب إذل طبيعة اصتمهور العريب ،وحُت عاجل موضوع الزواج احًتـ التقاليد فجعل ىندا أرملة ؽتا يسهل الزواج هبا ،
وجعل اشًتاؾ األب واالبن يف حب فتاة واحدة أمرا غَت مقبوؿ ،ألف طبيعة البيئة العربية تأىب ذلك.
بعد وفاتو أنشأ آؿ النقاش فرقة توذل سليم النقاش إدارهتا  ،وشرعت يف مزاولة نشاطها اظتسرحي يف بَتوت ٍب يف القاىرة ،
فأعادت عرض مسرحيات ماروف وقدمت أخرى أعدىا كل من أديب إسحاؽ مًتجم الفرقة وسليم النقاش رئيسها  ،وتبعا
لذلك ،ومن خالؿ تتبع إسهاـ أسرة آؿ النقاش يف اظتسرح  ،لوحظ أهنا دل حترص على طبع مسرحيات ابنها  ،بل على
()3

دتثيلها

ودل يهتم أزتد أبو خليل القباين بالنص اظتسرحي إال من حيث دراميتو وقابليتو للعرض والتمثيل ،وال شيء غَت ذلك
 ،وقد اضطلع يف ىذه التجربة الرائدة  -باعتباره مؤسس اظتسرح السوري وباعث اضتركة اظتسرحية يف مصر -بدور اظتؤلف
واظتمثل واظتخرج .ويزداد الًتكيز على اصتانب التمثيلي يف النص مع بقية الفرؽ الفنية اليت كانت تزاوؿ نشاطها اظتسرحي يف
سورية ولبناف ومصر وكاف من نتائج ذلك االعتقاد الذي قصر اظتسرح على التمثيل أف افتقدت اظتكتبة العربية إذل معظم
النصوص اليت قدمتها تلك الفرؽ  ،ألف أولئك الذين كانوا يعدوف النصوص للفرؽ اظتسرحية دل يدفعوا مبؤلفاهتم وتررتاهتم إذل
اظتطبعة  ،فضاع الكثَت منها وما حفظتو يد الزماف من الضياع بقي يف أدراج بعض الفرؽ اظتسرحية يف شكل مسودة أو ؼتطوط
يصعب أحيانا أف تعرؼ طبيعة النص ىل ىو تأليف أـ تررتة ؟ من الذي أعده للفرقة ؟ وما ىو األصل الذي أخذ عنو؟ؽتا
كتعل التعرؼ على النص أو على مع ّده أمرا يف غاية الصعوبة  ،فكاف التمثيل ال القراءة  ،ػتورا أساسيا يف تلك التجارب األوذل
اليت قدمها ـتبة من رواد اظتسرح العريب كالنقاش والقباين وصنوع  ،ويوسف خياط  ،وجورج أبيض وغَتىم.
وبانتقاؿ النص من األدبية إذل الفنية (التمثيلية) يصبح العرض اظتسرحي عمال رتاعيا يشًتؾ فيو اصتميع من مؤلف وؼترج
وؽتثلُت ومصمم أزياء وموسيقي ، .....يسهم كل واحد –حسب وظيفتو -يف نقل النص من حالة اصتمود (الكتاب) إذل
اضتيوية واضتركة (خشبة اظتسرح).
على الرغم من ىذه اضتقيقة التارمتية إال أف عددا من نقاد اظتسرح وكتابو نظروا إذل ىذا الفن الوافد على أدبنا
وحضارتنا نظرة مغايرة فاعتربوه نصا أدبيا يف اظتقاـ األوؿ وليس عرضا فنيا أو دتػثيليا فرجويا فربطوه باألدب وأضتقوه بأجناسو ،
وصنفوه يف العديد من اصتامعات والكليات ضمن بقية الفنوف األدبية  ،فيدرس ولتلل كأي نص أديب آخر يتجو فيو الكاتب
إذل القارئ قبل اظتتفرج أداتو فيو الكتاب ال اطتشبة  ،وال يشكل العرض سوى عنصر مهمتو تررتة ما ىو مكتوب وحتوير طبيعة
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اظتتلقي من قارئ إذل مشاىد  ،وتتدخل العُت إذل جانب األذف كعنصر مؤثر يف تلقي العمل األديب والتأثر بو ،وتبعا لذلك دل
تعد اطتشبة وقاعات التمثيل اصتسر الذي يعرب من خاللو النص إذل اصتمهور ،حيث انتقلت األداة إذل اظتطبعة والكتاب.
ويف تاريخ مسرحنا العريب الكثَت من الشواىد اليت تقوـ دليال على اعتبار اظتسرحية نصا دبيا سواء حوؿ إذل فرجة
مسرحية أو ظل ػتافظا على طبيعتو األدبية ،كاف توفيق اضتكيم ( )1988-1898مؤسس اظتسرحية النثرية يف األدب العريب
 ،وإماـ اظتسرحيُت العرب أبرز األشتاء اليت حاولت  -يف مرحلة مبكرة  -الفصل بُت اظتسرح والتمثيل ،ونظرت إذل اظتسرح على
أنو نص أديب أعد للقراءة واظتطالعة  ،قبل أف يكوف عرضا تتمثيليا ،على الرغم من أف عالقتو باألدب التمثيلي أسبق من عالقتو
باألدب اظتسرحي وباظتطبعة والكتاب  ،فقد مارس التأليف وإعداد النصوص للفرؽ اظتسرحية ،وىو ال يزاؿ طالبا يف اصتامعة ،ودل
تتوقف العالقة عند حد التأليف بل كاف لتضر العروض التجريبية  ،ويبدي رأيو يف التمثيل واإلخراج وذلك حبكم العالقة
الوطيدة اليت كانت تربطو ببعض الفرؽ التمثيلية  ،ال سيما فرقة زكي عكاشة اليت قدمت لو سنة 1924مسرحية "اطتطيب" ،
وىي أوؿ مسرحية لتوفيق اضتكيم تعرض على اطتشبة ،ومثلت لو ىذه الفرقة مسرحيتُت عاـ 1926قتا "علي بابا" و"اظترأة
اضتديثة" ( ،)4وانغمس يف اضتياة اظتسرحية إذل درجة أخافت الوالد الذي كاف ينظر  -كغَته من اظتصريُت  -إذل اظتسرح والتمثيل
نظرة سخرية وازدراء  ،ولذا سعى إذل إبعاده عن ىذا اصتو الفاسد يف نظره  ،فأرسلو إذل باريس لتكملة دراستو القانونية .وعن
ىذا السبق يف حياتو للفن التمثيلي وللخشبة واصتمهور على األدب واظتطبعة  ،يقوؿ يف مقدمة مسرحية "بيجماليوف" اليت
نشرىا عاـ  1942وقدـ فيها مفهومو للمسرح الذىٍت وخصائصو الفنية  ،يقوؿ ( :منذ ؿتو عشرين عاما كنت أكتب للمسرح
باظتعٌت اضتقيقي  ،واظتعٌت اضتقيقي للكتابة ىو اصتهل بوجود اظتطبعة )()5
وإذا كاف اضتكيم حاوؿ أف يعدؿ عن ىذا الرأي عقب عودتو من باريس  ،ويقًتب من اطتشبة ويربط اظتسرحية
بالتمثيل  ،ال سيما بعد أف وقف على أصوؿ ىذا الفن ىناؾ  ،وشرب من منابعو ومدارسو  ،إال أف صدور مسرحياتو الذىنية
قد أكد مرة أخرى سيطرة فكرة أف اظتسرح أدب قبل أف يكوف دتثيال  ،وأقر يف مقدمة إحدى مسرحياتو األسطورية أف فكرة
التمثيل دل تكن تشغلو  ،حيث شرع يف تقدًن تلك اظتسرحيات الذىنية  :أىل الكهف

 1933وشهرزاد  1934براكسا

 ، 1939بيجماليوف  1942سليماف اضتكيم  ، 1943اظتلك أوديب  1949إزيس  . 1955ودل كتد أمامو غَت اظتطبعة ،
فهي الوسيلة اليت دتكن من خالعتا تقدًن ىذه األعماؿ إذل اصتمهور  ،فقاؿ ( :اتسعت اعتوة بيٍت وبُت خشبة اظتسرح  ،ودل أجد
" قنطرة " تنقل ىذه األعماؿ إذل الناس غَت اظتطبعة  ،لقد تساءؿ البعض أال نتكن عتذه األعماؿ أف تظهر على اظتسرح
اضتقيقي  .أما أنا فأعًتؼ بأين دل أفكر يف ذلك عند كتابات روايات (مسرحيات) مثل أىل الكهف وشهرزاد وبيجماليوف ،
ولقد نشرهتا رتيعا ودل أرض حىت أف أشتيها مسرحيات  ،حىت تظل بعيدا عن فكرة التمثيل ).

)(6

وازدادت اعتوة بينو وبُت اطتشبة اتساعا بعد التجربة الفاشلة يف إخراج أىل الكهف اليت قدمت على خشبة اظتسرح ثالث مرات
( ، )7ويف كل مرة كاف مصَتىا الفشل  ،وذكر أف ىذا العمل ال يصلح للتمثيل  ،أو على األقل ال يصلح للتمثيل على الوجو
الذي ألفو أغلب الناس ،وازداد قناعة بصواب رأيو حُت رأى انصراؼ الناس وإعراضهم عن متابعة ومشاىدة "أىل الكهف"
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 ،ويذكر فتاذج وعينات من تعليق ىؤالء اظتنصرفُت  ،ؽتا حدا بو إذل التدخل لدى القائمُت على شؤوف اظتسرح حىت يوقفوا
عرض ىذه اظتسرحية )

( (8

وتداخل يف ىذه القطيعة مع اطتشبة عوامل أخرى  ،يقف يف مقدمتها ازدراء اجملتمع واستخفافو وسخريتو من فن
التمثيل وكل من نتتهنو  .فولده إشتاعيل رغم ثقافتو ،إال أنو رأى يف شغوؼ ابنو باظتسرح مظهرا من مظاىر الفساد واالؿتراؼ ،
فلم يكن التمثيل فنا ػتًتما أو مقبوال اجتماعيا  .وقد اعًتؼ بتأثَت ىذه النظرة االجتماعية السلبية للمسرح وللتمثيل على
حياتو اإلبداعية  ،وأقر بذلك يف إحدى رسائلو إذل صديقو أندريو اليت ضمنها كتابو " زىرة العمر "  ،حيث قاؿ(:إف كلمة
التشخيص ( التمثيل ) اليت عرضتٍت لإلىانة يف بداية حياٌب األدبية ما زالت ترف يف أديب  ...إف ىديف اليوـ أف أجعل للحوار
قيمة أدبية حبتة ليقرأ على أنو أدب وفكر().9
واشتكى إليو استخفاؼ أىل الشرؽ بفن التمثيل وازدرائهم ظتن نتتهنو  .ومن مالػتو أف والده سيفجع حُت يعلم أف
ابنو دل يقلع عن حب اظتسرح ودل يغَت ذلك االجتاه  ،الذي كاف قد بدأه يف مصر ودل يلتفت إذل القانوف  ( :إف اشتي كما تعلم
مقيد منذ زمن جبدوؿ احملامُت يف بالدي  ،إين يف عرؼ القانوف ٍ
ػتاـ  ،ولكن أي ػتاـ ؟ لقد كانت فجيعة أليب اظتسكُت أياـ
أف يسمع ويرى أين أنسى صفيت كمحاـ وأؿتشر يف زمرة اظتمثلُت  ،أولئك الذين يسموهنم عندنا " اظتشخصاتية "  ،اضتق أهنم
يف مصر ليسوا بعد من الطوائف احملًتمة  .ولقد كاف ملحن رواياٌب " كامل اطتلعي "

( )10معي على قارعة الطريق يدندف

ويلحن وىو عاري القدمُت  ،إال من قبقاب خشيب  ،تلػك كانت بداييت الفنية واألدبية ) ( )11وظتا كاف التمثيل فنا ال لتظى
باالحًتاـ والقبوؿ على اظتستوى االجتماعي ومدعاة للتندر والسخرية ،ويف سبيل جتنب سَتتو ألسنة الناس  ،وضمانا ألدبو
اظتسرحي اإلقباؿ ،آثر توفيق اظتطبعة والكتاب على اطتشبة واصتمهور  .وعلل ىذا اإليثار بقولو:ألف األدب يف بالدنا أكثر
استقرارا واستمرارا وارتفاعا ،فدفعت مبسرحياٌب إذل اظتطبعة متجاىال اظتسرح الذي كاف وقتئذ يف حالة احتضار حقيقي )

12

ويبدو أف نظرة االستخفاؼ ىذه دل تقتصر على التمثيل واظتسرح  ،بل امتدت لتشمل فن الرواية .فحُت صدر كتاب
"عن حديث عيسى بن ىشاـ" حملمد اظتويلحي (  )1930 - 1858ذكر علي الراعي (  )1999 - 1920أنو شتع من
بعض اظتشفقُت على شتعة آؿ اظتويلحي أهنم ذىبوا إذل والده واشتكوا إليو من أف ابنو يسَت يف طريقة ال لتمد مغبة السَت فيو ،
بإنشائو كتابا كتري فيو غترى أدب العواـ) (13).
وللمازين ( )1958- 1886قصة تؤكد ىذه النظرة وتدعمها  ،حيث ذكر أف أحد أصدقائو من األدباء جاءه ناصحا حُت
علم أنو بصدد كتابة رواية  ،فقاؿ لو( :إف الرواية فن ال يليق بك وال يناسب مركزؾ األديب  ،قاؿ :فصدمٍت ىذا الرأي ولكٍت
كنت أعلم من صديقي اإلخالص وحسن السريرة  ،وكاف كلما لقيٍت وعرضت اظتناسبة يسألٍت أما زلت مصرا على كتابتها ،
()14

علي )
فأقوؿ نعم  ،فيهز رأسو آسفا ومشفقا ّ

وبسبب ىذه النظرة السلبية  ،كاف توفيق اضتكيم ال يضع اشتو أو لقبو على عدد من النصوص اليت قدمها لبعض الفرؽ

اظتسرحية  ،وإذا كانت " أىل الكهف " قد أخفقت على مستوى التمثيل  ،إال أهنا حققت ؾتاحا كبَتا على مستوى القراءة ،
فقد طبعت مرتُت يف عامها األوؿ ،ونقلت إذل عدد من لغات العادل ،فًترتت إذل الفرنسية عاـ
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واإليطالية عاـ  ، 1945ونشرت باألسبانية عاـ  ، 1946وأعيدت تررتاهتا بعد ذلك  ،ودخلت اظتناىج الدراسية  ،وال شك
يف أف ؾتاحها على مستوى اظتطالعة وإخفاقها على اطتشبة يؤكد حقيقة أف ىناؾ العديد من النصوص اظتسرحية حبكم طبيعتها
تصلح للقراءة أكثر ؽتا تصلح للتمثيل .وإذل ىذه اضتقيقة نوعز إطالؽ مصطلح "األدب التمثيلي"  ،و" الشعر التمثيلي "
(اظتسرحي) على النصوص اليت أعدت أصال للتمثيل  ،ومصطلح األدب اظتسرحي على النص الذي تكوف غايتو األوذل القراءة
واظتطالعة  ،سواء مثل أو بقي ػتافظا على صبغتو األدبية
ساىم توفيق اضتكيم – بفضل مسرحياتو األسطورية  -يف إغناء مصادر الكتابة اإلبداعية حُت نتم وجهو ؿتو ىذا
اظتصدر الذي دل يكن اظتبدعوف العرب يعرفوف عنو شيئا عنو ،إال أنو يف اظتقابل مثل مرحلة من تاريخ اظتسرح العريب تباعد فيها
األدب اظتسرحي عن التمثيل ،وحدث القطيعة بُت النص واطتشبة ،فلم يعد االىتماـ يرتكز على اصتانب التمثيلي  ،بل انصرؼ
إذل الناحية األدبية يف النص  ،وتلك نتيجة شبو حتمية لضعف فن التمثيل يف الوطن العريب وجدتو على اجملتمع الذي أنكر
على التمثيل أف يكوف فنا  ،وعلى اظتمثل أف يكوف فنانا ،ومن مالمح ذلك أف اظترأة دل حتًتؼ التمثيل يف بعض األقطار العربية
إال يف السنوات األخَتة  ،وبسبب نظرة االستخفاؼ واظتهانة جتاه كل من نتتهن ىذا الفن.
وعلى النقيض من اضتكيم  ،فإف نعماف عاشور ظل –طواؿ مسَتتو اظتسرحية -يعلي من شأف اصتانب التمثيلي يف
اظتسرح  ،يؤثره وينتصر لو  ،باعتباره اظتقوـ األساسي للدراما  ،وىذا اإليثار يتجلى منذ اظتراحل األوذل للكتابة  ،حيث يقوؿ (:
وىذه النصوص األربعة اليت قدمتها للمسرح  ،دل تكن مطبوعة يف كتاب  ،وإفتا منسوخة على اآللة الكاتبة  ،ذلك أهنا نصوص
كتبت لكي دتثل  ،ال لتطبع للقراء يف كتاب)

15

وجتلى ذلك االنتصار يف حرصو على حضور التدريبات والعروض األوذل

ظتسرحياتو  ،وسعيو إلخراج بعضها  ،بغية اضتفاظ على غاية النص ورسالتو.
نتيجة لقصور الثقافة اظتسرحية  ،نظر إذل النص مبنظار واحد  ،ووضع يف خانة واحدة  ،وأجرب على اختيار إحدى اطتانتُت إما
القراءة واظتطالعة  ،وإما العرض والتمثيل  ،وكأف اصتمع بُت اعتدفُت أو لنقل بُت اضتسنيُت  -يف نظر ىؤالء  -أمر غَت مقبوؿ ،
مع أف النص اصتيد يف عرؼ النقاد واظتخرجُت ىو الذي استطاع أف كتمع بُت الغايتُت؛ إقباؿ ورواج على مستوى القراءة
والتمثيل معا  .وإف كاف ىذا ال ينفي أف ذتة مسرحيات ضعيفة أدبيا  ،قوية دتثيليا  ،وحُت نقلت إذل اظتسرح اعتربت إحدى
روائػع ىذا الفن وآياتو  .وباظتقابل  ،ىناؾ مسرحيات أخرى افتقرت إذل مقومات العرض افتقارا شديدا  ،ولكنها من الناحية
األدبية  ،وعلى مستوى القراءة لقيت رواجا كبَتا على ؿتو ما أشرنا إذل مسرحية " أىل الكهف " لتوفيق اضتكيم.
وبفعل شيوع الثقافة اظتسرحية بُت الكتاب ال سيما فيما تعلق باصتوانب التقنية  ،هتاوت فكرة أف النص إما أف يكوف
أدبيا أو دتثيليا  ،إال أف النجاح الذي عرفتو العديد من النصوص اليت قدمتها ـتبة من كتاب اظتسرح يف الوطن العريب  ،أمثاؿ
نعماف عاشور (  ،)1924معُت بسيسو (  ، )1984-1924يوسف إدريس (  ، ، )1991-1927وألفريد فرج
( ،)-1929وسعد اهلل ونوس ( )2000-1941وعلي عقلة عرساف (-1941

) وغَتىم  .حيث أعيد طباعة بعضها

ظترات عديدة  ،ودخلت اظتناىج الدراسية يف الكليات واظتعاىد اظتتخصصة  ،وقدمت على خشبة اظتسارح العربية  .كل ىذا
يقف دليال على سقوط ذلك اضتاجز الوقتي الذي فصل بُت اظتسرح واألدب اظتسرحي  ،لفًتة غَت قصَتة  .وال شك يف أف
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جودة تلك النصوص أدبيا ودراميا  ،كانت رخصتها للدخوؿ إذل اظتقررات واظتناىج الدراسية  ،وجواز سفرىا إذل اطتشبة ومنصة
العرض.
ودل يكن ىذا التوجو لدى اضتكيم يف إيثاره اصتوانب األدبية يف النص  ،على حساب الناحية التمثيلية ظاىرة شاذة أو
معزولة عن مسار اظتسرح العاظتي ،الذي يؤكد تارمتو أف معظم نفائس ىذا اظتسرح ونصوصو اطتالدة تشكلت  -عرب الزمن -
من مسرحيات قرئت قبل أف دتثل ،وعرفت اظتطبعة والكتاب قبل أف تعرؼ اطتشبة واإلضاءة واظتوسيقى أعماؿ كاف كفة األدب
( الصبغة األدبية ) فيها أعلى شأنا من كفة التمثيل  ( ،إف اظتسرحيات العظيمة يف العصرين اليوناين والروماين ،ويف عصر
إيلزابيث  ،ويف أمثاؿ تلك العصور السحيقة اظتتناىية يف القدـ  ..كاف السبب يف خلودىا ووصوعتا إذل اصتيل اضتاضر نسختها
()16

اظتكتوبة اليت يعاد إخراجها واستنساخها)

وؽتا يقوي ىذه الرؤية ويدعمها أف أرسطو شيخ النقاد نظر إذل الًتاجيديا من حيث كوهنا نصا أدبيا  ،أعد للقراءة ال للعرض
والتمثيل  ،ففي معرض حديثو عن وظيفة اظتأساة  ،الحظ (إف الًتاجيديا قادرة على أف تصل إذل ىدفها دوف حاجة إذل
()17

التمثيل  ،وتؤثر فينا عندما نقرأىا )

وعلى مستوى الكتابة اإلبداعية  ،كاف اظتسرح يف التجربة اإلغريقية نصا أدبيا أيضا  ،وليس عرضا دتثيليا  ،فلم يكن
التمثيل من أولويات اظتسرح  ،حيث اعتربوا العرض أشبو ما يكوف بالًترتة أو النقل للنص من حاؿ إذل آخر  ،فكبار مؤلفي
اظتسرح اليوناين كانوا يقدموف نصوصهم مكتوبة إذل اظتمثلُت الذين تسند إليهم أداء األدوار بل كانوا يقدموهنا إذل اصتمهور أيضا
 ،وعليو فإف الكتاب وليس اطتشبة كاف األداة اليت خلدت تلك النفائس اليت أبدعتها العقلية البشرية عرب العصور واألزمنة ،
وحفظتها من الضياع واالندثار حىت وصلت إذل األجياؿ اظتعاصرة  ،اليت اختذهتا أفتوذجا لالحتذاء واظتتابعة  ،وال يزاؿ الكثَت
من الكتاب اظتبتدئُت يف الغرب  ،يعكفوف على دراسة تلك النماذج قبل اإلبداع.
وإذا كانت الثروة اظتسرحية العاظتية تتشكل يف معظمها من تلك النصوص اليت وصلتنا بواسطة اظتطبعة وقرئت بوصفها
أدبا ،فهل اظتسػرحية اطتالدة كتب أف تكوف نصا أدبيا قبل أف تكوف عرضا دتثيليا  ،نصا صاضتا للقراءة قبل أف يكوف صاضتا
للعرض ؟
الثابت يف ىذا أف النص اصتيد يبقى كذلك سواء اطلع عليو بواسطة اطتشبة أو الكتاب فاللذة أو اظتتعة  ،اليت نشعر هبا حُت
نقرأ تلك النصوص ال نظن أهنا تسقط ،بل تبقى – وقد تزداد -حُت ينقل النص إذل اطتشبة بدخوؿ العُت كوسيلة إمتاع
أخرى  .يقوؿ روجرـ بيسفيلد (إف اظتكتبات – وباألحرى دور الكتب – قد خلدت األدب اظتسرحي اليت أنتجتو رتيع
18

العصور والتمثيليات اليت غالبت الزمن حىت وصلت إلينا ىي دتثيليات نعزىا ونقدرىا ،بوصفها أدبا ومسرحا معا)

فكاف سعد اهلل ونوس أحد كتاب اظتسرح العريب اظتعاصر الذين شغلتهم ثنائية النص/العرض  ،وشكلت إحدى ىواجسو ،
فعرض عتا يف كتاباتو اإلبداعية والنقدية  ،على أساس أهنا تشكل جزء ال يتجزأ من اإلبداع اظتسرحي على ؿتو ما كشفت عنو
بعض نصوصو ،مثل " :سهرة مع أيب خليل القباين" و "حفلة شتر من أجل ستسة حزيراف"  ،ىذه األخَتة اليت ارتكز فيها على
نزاع فٍت بُت الكاتب الشاعر عبد الغٍت وبُت اظتخرج الذي تصدى لعرض ىذا النص أو حتويلو لعرض فٍت  ،فأكثر ما يؤرؽ
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الكاتب من اظتسرح ىو النص  ،ومضمونو الفكري  ،وال يرى يف العرض إال تررتة لو (. )19وساقتت الكتابات النقدية حبكم
طبيعتها يف ازديػاد اعتػػوة بُت النص واطتشبة ،فأفاضت يف دراسة العناصر األدبية للنص اظتسرحي من حوار وشخصيات وصراع
وبيئة زمانية ومكانية  ،وربطت بُت ىذه العناصر الفنية والرسالة االجتماعية للمسرح ،وأسقطت اصتوانب األخرى للنص من
ؽتثلُت ورتهور ومالبس وإضاءة وموسيقى  ،وًب الربط بُت القيمتُت اصتمالية والنفعية (الرسالة) للنص  ،وأقتلت قيمتو التمثيلية
 ،ولذلك عدت مثل ىذه الدراسات  -يف نظر بعض اظتختصُت  ،من نقاد وؼترجُت  -قاصرة وغَت مكتملة ألهنا جتاىلت
طبيعة اظتسرح كظاىرة اجتماعية أيضػا ،ورسخت يف ثقافتنا أف اظتسرح نص أديب أع ّد للقراءة والتحليل ،وليس للعرض والتمثيل
وبالتارل أبعد اظتسرح عن صفة التمثيل الذي الزمتو منذ اظتراحل األوذل من نشأتو.
والشك يف أف العودة إذل بعض كتابات أعالـ النقد اظتسرحي يف الوطن العريب  ،أمثاؿ ػتمد مندور وعلي الراعي وزكي
العشماوي  ،وإبراىيم زتادة وعلي اشتاعيل يف مصر ،وعدناف بن ذريل وعلي عقلة عرساف وزياد ػتبك وعبد اهلل أبو ىيف يف
سورية  ...وغَتىم من النقاد الذين عرضوا إذل الظاىرة اظتسرحية تؤكد ىذه اضتقيقة  ،فال أثر يف ىذه الدراسات إلشكالية
العرض والتمثيل ومكونات الظاىرة اظتسرحية من رتهور وؽتثلُت وإخراج وموسيقى وديكور وإضاءة ،وماىي مقومات النص
التمثيلي،وىل اظتسرح نص أديب أـ عرض دتثيلي ؟ ىل يتوجو الكاتب اظتسرحي إذل قارئ أـ إذل متفرج ؟ ىل النصوص اظتسرحية
قادرة على خلق مسرح ؟ وغَتىا من األسئلة اليت نتكن طرحها.
وؽتا زاد يف اتساع اعتوة بُت األدب اظتسرحي واظتسرح (اظتكاف)  ،إعالء ـتبة من كتاب اظتسرح ونقاده للجوانب األدبية يف النص
على حساب النواحي التمثيلية  ،حيث افتقرت الكثَت من النصوص اظتقدمة إذل مقومات العرض اظتسرحي(إف عدد الكتاب
اظتسرحيُت الذين يكتبوف دتثيليات عتا قيمتها كأدب مسرحي يفوؽ بكثَت عدد األدباء الذين يكتبوف دتثيليات صاضتة
20

للمسرح)

كػل ىذا وغَته جعل الكتاب واظتطبعة يتحوالف إذل أداة أساسية لنشر النص وإذاعتو بُت اظتثقفُت  ،فرجحت كفة القراءة على
حساب التمثيل.
أما الشق الثاين من ثنائية القراءة/التمثيل أو النص /العرض يف اظتسرح  ،فيتمثل يف اعتبار اظتسرحية نصا دتثيليا  ،وىي رؤية
يتبناىا عدد من الكتاب واظتخرجُت واظتثقفُت الذين يروف أف العرض ىو الركيزة األساسية ألي نشاط مسرحي  ،وال يأخذ
النص صفة اظتسرحية إال عندما تتوافر فيو شروط اضتضور اظتسرحي  ،ولتقق فعل الفرجة  ،فربطوا النص باطتشبة والتمثيل
منطلقاهتم يف ذلك أف اظتسرحية عمل قصد بو التمثيل ال القراءة  ،وتبعا لذلك أطلقوا عليو األدب التمثيلي  ،ويف تاريخ اظتسرح
العاظتي الكثَت من األدلة على أسبقية التمثيل وأولوية العرض يف النص اظتسرحي ،فاظتسرحيات األوذل اليت قدمها رواد اظتسرح
اإلغريقي ٍب الروماين ،دل تكتسب صفة اظتسرحيات ،وحتوز تأشَتة السفر إال عندما قدمت على خشبة اظتسرح ( كانت
النصوص األوذل يف روما  ،تكتب من أجل أف تقدـ على خشبة اظتسرح  ،ويف األغلب األعم مرة واحدة  ،فاعتدؼ األشتى
الذي كاف يبغيو صاحب العرض ىو تسجيل اضتدث يف ذاكرة اصتماىَت ((21
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والكثَت من مشاىَت كتاب اظتسرح العاظتي اضتديث آثروا التمثيل أيضا  ،بل إف بعضهم أسقط صفة مسرحية على كل نص دل
يعد أساسا للعرض  ،ويرى أهنا غَت جديرة بأف نطلق عليها صفة مسرحية  ،فقد ذىب برمتت (

 ، )1956-1889إذل

()22

أف(اظتسرحية غَت جديرة هبذا االسم وغَت قابلة للفهم إال عندما تقدـ على اطتشبة )

وقبلو كاف موليَت (  )1673-1622الكاتب الفرنسي الشهَت مبالىيو  ،وأحد شهداء اظتسرح العاظتي (حيث مات وىو يقدـ
أحد العروض) يقوؿ  ( :إف الكوميديا دل تكن تبدع إال من أجل التمثيل  ،وال أنصح بقراءة مسرحياٌب إال إذل األشخاص
()23

الذين نتتلكوف عيونا قادرة على كشف اللعبة اظتسرحية أثناء القراءة )

وىكذا أدت غزارة اإلنتاج إذل تضاؤؿ اصتانب التمثيلي للمسرح  ،وفسحت اجملاؿ واسعا للقراءة واظتطالعة  ،فلو فرضنا أف
رتيع ما كتب خالؿ سنة واحدة صاحل للعرض  ،فمن أين لنا باإلمكانات اظتادية والبشرية اليت حتوؿ ىذه النصوص أو معظمها
إذل اطتشبة ،يف ظل وجود بعض العروض اظتسرحية اليت يستمر عرضها لشهور  ،بل لسنوات متتالية.
كل ىذا وغَته جعل الكتاب واظتطبعة يتحوؿ إذل أداة أساسية لنشر النص وإذاعتو بُت الناس  ،فرجحت كفة القراءة على
حساب التمثيل.
وإذا كاف الكثَت من النصوص اظتسرحية يف األدبُت الغريب والعريب قد دخلت مناىج الدراسة وقرئت بوصفها أدبا
جيدا ،وطبعت يف كتب وأعيد نشرىا مرات عديدة  ،كما ىو اضتاؿ يف مسرحنا العريب مع مسرحيات شوقي  ،وتوفيق اضتكيم،
ونعماف عاشور  ،وألفرد فرج  ،وسعد اهلل ونوس  ،ويوسف إدريس  ،وعلي عقلة عرساف ،وعبد الرزتن الشرقاوي وصالح عبد
الصبور ،ويوسف العاين ،ووليد إخالصي ،وػتمد اظتاغوط…اخل .إال أف األصل يف اظتسرح يظل ثابتا ،وىو أنو أدب دتثيلي
ألف ال ليحتفظ بو بُت دفيت كتاب  ،ويف رفوؼ اظتكتبات  ،بل ليمثل يف اظتسارح ودور العرض أماـ رتهور من الناس  ،إنو
نوع من الكتابة اظتسرحية  ،ال يتوجو فيو اظتؤلف إذل القارئ دائما  ،بل إذل اظتتفرج عن طريق اظتخرج  ،يرتكز على فضاءين
للكتابة أحدقتا فضاء النص وثانيهما فضاء العرض  ،وعلى الرغم من أف األوؿ يشكل القاعدة واألساس للثاين إال أنو متتلف
عنو  ،وتلك إحدى شتات التمايز واالختالؼ بُت ماىو نصي وبُت ماىو دتثيلي  .ويف سبيل جتسديو على اطتشبة ال بد من
توافر عناصر أساسية أقتها  :ؼترج نتتلك رؤية درامية ويتحكم يف عدد من التقنيات  ،من إضاءة  ،ومالبس  ،وموسيقى ،
وديكور  ..ورتهور يقدـ لو ىذا العرض  ،ألننا ال نتصور عرضا مسرحيا دوف رتهور .فقد نتخلى عن بعض التقنيات
كالديكور أو اظتوسيقى مثال ولكن من الصعب أف نتخلى عن اصتمهور فهو عنصر أساسي يف العرض اظتسرحي  ،ألف إقبالو
على ىذا الفن يساعده على ازدىارىا ،واالنصراؼ عنو يكوف سببا يف بواره وكساده  .إنو مبثابة الناقد الكبَت الذي لتكم على
النصوص باإلخفاؽ أو النجاح.
وما داـ النص بُت دفيت كتاب  ،فسيظل  -يف نظرىم  -ميتا أو أشبو باظتيت  ،وال تدب فيو اضتياة وال يعود إذل فطرتو إال
عندما يتحوؿ إذل اظتسرح  ،ويتوذل أمره ؼترج يشرؼ على بث روح اضتياة فيو  ،مستغال يف ذلك عددا من اإلمكانات الفنية
والتقنية .وحُت يتوافر مثل ىذه اإلمكانات اليت تقدمها اطتشبة ويستغلها اظتخرج ،ينتقل النص من حالة إذل أخرى ( :من اضتياة
اظتثالية للكتاب إذل حياة مادية على خشبة اظتسرح )
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وإذا كانت حجة اظتدافعُت عن أدبية النص اظتسرحي  ،ترى أف العديد من اظتسرحيات جيدة ومشهورة مع أهنا دل
تعرؼ طريقها إذل اظتسرح ،ولكن انتقاعتا من مستوى القراءة إذل مستوى التمثيل ،ومن الكتاب إذل اطتشبة سيسهم يف تألقها
وتوىجها بفضل تلك التقنيات اليت يستخدمها اظتخرج  ،وبفعل التحوؿ الذي يصيب بعض عناصرىا الفنية  ،فاللغة اليت كانت
جامدة صامتة مكتوبة تتحوؿ إذل ( لغة مرئية منطوقة ومؤداة ،حبيث يعطيها معناىا الصحيح يف الزماف واظتكاف  ،اللذين يصبح
اظتمثل واظتشاىد شركة فيها )

()25

وتتحوؿ الشخصيات -ىي األخرى -بفعل ىذا االنتقاؿ من حالة اصتمود إذل اضتركة واالنفعاؿ  ،من شخصيات ورقية إذل
أخرى ترى رأي العُت  ،وىي حتاور وتصارع  ،حتب وتكره ،جادة يف ىذا اظتوقف ،وىازلة يف اآلخر  ،وتتحوؿ تلك اظتالمح
الفزيولوجية (اصتسدية) إذل لغة غَت منطوقة  ،ودوف إجهاد  ،نفهم من خالؿ تلك التعبَتات اصتسدية امتعاضها من ىذه
الشخصية  ،ومن حديثها وسلوكها  ،واستحساهنا لألخرى.
فاطتشبة دتنح الشخصية يف أف تعرب ( بالوجو والعينُت  ،وبالذراعُت وبالكفُت  ،وبالوقفة وباصتلسة  ،وبالسكتة وبالكالـ ،
()26

وبالصمت  ...أف اظتمثل جهاز كامل للتعبَت وللتصوير)

وىكذا تتظافر ىذه األدوات الفنية من إضاءة وموسيقى وديكور يف توىج النص وإضاءة اصتوانب اظتظلمة فيو  ،وىو
ما ال يتحقق لو إف ىو ظل ػتافظا على أديبتو وقابعا بُت دفيت كتاب  ،وبانتقالو من الكتاب إذل اطتشبة تتعدد قراءاتو وتتنوع ،
قراءة اظتخرج وقراءة اظتمثل ٍ ،ب قراءة اصتمهور باعتباره اظتتلقي األخَت وصاحب سلطة على النص الذي دل يعد يف اظتفهوـ
البارٌب تعبَتا عما كتري يف ذىن الكاتب  ،بل أصبح النص قابال لتأويالت القارئ وتفسَتاتو.
وتتجسد مالمح ثراء النص وتوىجو يف ظواىر أخرى  ،أبرزىا أف اإلخراج يسهم يف إبراز الرؤية الفكرية للنص وترسيخها ،ورمبا
قدـ اظتخرج رؤية مغايرة كأف لتوؿ النص من السلبية واالهنزامية إذل اإلكتابية ،ألف التجارب اظتسرحية اضتديثة يف اإلخراج دل تعد
تقصر وظيفة اظتخرج على نقل كلمات النص وشخوصو من حالتها اظتثالية على الورؽ إذل أخرى مادية وإفتا ( جتاوزت ذلك إذل
تفسَت النص تفسَتا يقوـ على رفض اصتوانب السلبية يف الواقع االجتماعي ،والدعوة إذل مؤازرة اجملتمع بكل مؤسساتو ) (. )27
ألف اختالؼ الرؤية بُت اظتخرجُت ،وتباين سبل تناوؿ اظتسرحية  ،وتعدد الثقافات عوامل أساسية تقف وراء اإلخراج اظتتعدد
للنص الواحد.
وانطالقا من ىذا اظتنظور تبدو الدراسة األدبية للنص اظتسرحي قاصرة وتبدو القراءة أكثر قصورا  ،ألهنا ال تستطيع
إثراءه بالشكل الذي يتاح لو حُت ينقل إذل اطتشبة  ،وال دتلك من اإلمكانات ما كتعلها حتقق ذلك  .وألهنا من جانب آخر
تتجاىل طبيعتو كظاىرة اجتماعية أيضا ،تلك الطبيعة اليت جعلت منو أدبا دتثيليا يف اظتقاـ األوؿ ،وإف حالت الظروؼ دوف
دتثيلو ،فالنص ال تتجلى( أقتيتو الفنية واألدبية والوظيفية إال بتجسيده فعال مرئيا وػتسوسا أف يصل إذل اآلخرين عرب العُت
()28

واألذف واإلحساس العاـ الذي يرتبط باضتياة السائدة  ،وبالػذاكرة الثقافيػة واالجتماعية الشاملة )

وظتا كاف اصتمهور يف اظتسرح التمثيلي نتثل الضلع الثالث بعد اظتؤلف واظتخرج  ،فإف أصحاب ىذه الفرؽ منحوه عناية خاصة
ألف العرض يقدـ إليو وىو اضتكم ولذا أوجب إمتاعو بغية نيل رضاه  .ويف سبيل حتقيق ذلك  ،فإف مع ّد النص أو اظتخرج يف
مجلة دراسات نقدية
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التجارب األوذل كاف ال يتواىن يف التصرؼ فيو ،فيضيف أحداثا إذل النص األصلي أو لتذؼ أخرى  ،يغَت هناية اظتسرحية أو
يدخل عليها مواقف الغناء واإلنشاد انطالقا من أف العالقة بُت اظتخرج واظتؤلف عالقة ائتالؼ وتكامل وليس تضاد أو تصادـ
.
وتلك بعػض مواصفات العديد من النصوص اليت كاف يقدمها أديب إسحاؽ وطانيوس عبده وؾتيب اضتداد وعثماف
عز على ؾتيب اضتداد أف تكوف هناية زتداف بطل مسرحية ىرناين اظتوت واالنتحار بالسم  ،بعد أف قاوـ اظتلك
جالؿ فقد ّ

وتنكر للتقاليد يف سبيل االحتفاظ حببيبتو  ،واستجابة لرغبة اصتمهور وسعيا إذل رضاه ،خالف طانيوس عبده يف تررتتو ظتسرحية

"قتلت" النص األصلي ،فلم كتعل البطل نتوت مسموما ،وىو الذي دافع عن الشرؼ وانتقم ألبيو.
وكاف موليَت من أبرز مسرحيي عصر النهضة دفاعا عن اصتانب التمثيلي يف النص اظتسرحي  ،وكاف يرى أنو من
الصعب تقوًن النص قبل مشاىدتو على خشبة اظتسرح ،وطتص ىذا اظتوقف يف كلمة مأثورة  (:ال نتكن أف ؿتكم على اظتسرحية
قبل دتثيلها ) وىي فكرة ؾتد صداىا يًتدد لدى عدد من نقاد اظتسرح وكتابو  ،حيث ذىب توماس ستَتنإليوت ( - 1898
 )1956إذل أف حتديد الوضع الفٍت اضتقيقي للمسرحية قبل عرضها يظل غَت مكتمل إال حُت جتسد على اطتشبة  (:إف
اظتسرحية ال يصح حباؿ من األحواؿ أف يكوف عتا كياهنا كمجرد عمل من األعماؿ األدبية أو اظتطبوعة ،وإذا كاف لنا أف نقدرىا
كعمل درامي  ،وباألحرى بوصفها مسرحية فيجب أوال أف يفًتض أف اظتؤلف كاف يضع نصب عينو كال من اظتمثلُت
واصتمهور حُت كاف يكتب سطوره ) وكتعل األردس نيكػوؿ  -النػاقد اظتسرحي الكبَت  ،وصاحب اظتصنفات الكثَتة حوؿ
اظتسرح

()29

من التمثيل مقياسا أساسا للنجاح ( دتثيل أي رواية على خشبة اظتسرح ىو الوسيلة الوحيدة لبلوغ هبا إذل ذروهتا )

()30

وعلى الرغم من أف تناوؿ يوسف ؾتم للمسرحية يف األدب العريب دل مترج عن نطاؽ التأريخ عتذا الفن وتتبع
مسارات التأليف فيو إال أف أىم ما ميز ذلك التقوًن أنو دل يغفل اصتانب التمثيلي  ،حيث اىتم بظاىرة العرض من خالؿ
تركيزه على اصتمهور واظتمثل واظتسرح (اظتكاف) كإحدى اظتكونات األساسية ألي عرض مسرحي فكاف من أسبق نقاد اظتسرح
اىتماما باصتمهور الذي يعد الضلع الثالث يف اظتسرح التمثيلي ؛ فهو اظتتلقي واظتقياس الذي ؿتتكم إليو يف ؾتاح النص أو
أقر بأف دراسة اظتسرح تفًتض أف تربط بينو وبُت ( بيئتو الطبيعية وىي اظتسرح  ،فاظتسرحية تتميز عن سائر فنوف
إخفاقو  ،و ّ

األدب األخرى بأهنا تكتب لتمثّل على اظتسرح وللمسرح وؽتثليو ورتهوره أثر يف توجيو الكتاب الذين يسهموف يف اضتركة

اظتسرحية  ،مؤلفُت ومًترتُت أو معربُت) (  ، )31وشكلت ىذه االلتفاتة إذل بعض اظتقومات األساسية للعرض اظتسرحي (

اظتؤلف  ،اصتمهور ،اظتكاف  ،اظتمثل ) إحدى الومضات اظتشرقة يف الكتاب  ،سعى من خالعتا إذل إخراج النص من تلك النظرة
األحادية اليت ظلت ترى أنو خطابا أدبيا وليؤكد للمثقف العريب سواء أكاف مبدعا أـ متلقيا أف النص دل يؤكد حضوره ،
ويساىم يف ؾتاعتو إذا ظل بعيدا عن اطتشبة (اظتنصة)  ،ذلك أف بقاءه بُت دفيت كتاب يف الدرج أو على الرؼ قد يكوف سببا
يف طمسو ونسيانو  ،ألف اظتسرحية يف منظور البعض ( ليست قطعة من األدب للقراءة وإفتا اظتسرحية اضتقيقية ذات خصائص
32

ثالث  ،فهي أدب نتشي ويتكلم أماـ أبصارنا )
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وللداللة على األقتية اليت يقدمها العرض للنص اظتسرحي  ،نشَت إذل ضعف بعض اظتسرحيات من الناحية األدبية أو
الدرامية  ،ورمبا افتقد بعضها إذل ما ال بد منو يف اظتسرح  ،إال أهنا تتحوؿ بفعل اإلخراج اصتيد إذل إحدى روائع اظتسرح ودرره،
وقد يكوف النص جيدا أدبيا ودتثيليا  ،إال أف سوء إخراجو يؤدي بو إذل السقوط  .من ذلك مثال أف مسرحية "ترويض النمرة"
لشكسبَت ( )1616 - 1564على الرغم من قوهتا الدرامية  ،فإف إخراجها على يد فرقة عادية جعل منها (عمال كئيبا ال
روح فيو وال إعتاـ) (  )33وحُت أعيد إخراجها على يد ؼترج آخر لقيت رواجا كبَتا (  )34فأين اضتقيقة ىل نصف اظتسرحية
بالكآبة كما يف التجربػة األوذل ؟ أـ باضتيوية واضتياة كما يف التجربة الثانية ؟ ويف ىذا دليل على أف اعتبار دتثيل النص مقياسا
للجودة حكم ليس من السهولة التسليم بو.
كاف من نتائج التطور الذي شهده اظتسرح أف أعيد التفكَت يف بعض ما كاف يعترب مسلمات وأوعتا اعتبار التمثيل
اظتعيار األساسي الذي ؿتتكم إليو يف تقوًن النصوص ،حبيث استقل العمل الدرامي عن اإلخراج والتمثيل دوف أف يفقد جوىره
الدرامي ،وأدرؾ اصتمهور أف اظتسرحيات اليت ظلت دتثل نتكن ( أف تقرأ  ،كما أدرؾ مديرو اظتسارح بعد وقت طويل أف
()35

اظتسرحيات اليت نظروا إليها على أهنا مسرحيات أدبية من اظتمكن تقدنتها على اظتسرح )

وبدأت العالقة بُت اظتسرح واألدب اظتسرحي تطرح إشكاالت أخرى فرضها التطور الذي مشل النص واإلخراج  ،منها عالقة
اظتخرج باظتؤلف  ،وطبيعة تلك العالقة ونوعها  ،فكلما اتسمت بالتعاوف ساقتت يف ؾتاح النص  ،فليس كل ما يقدمو الكاتب
صحيحا  ،كما أف رؤية اظتخرج ليست بالضرورة صائبة  .ومن ىذه اإلشكاالت حرية تصرؼ يف النص وحدود تلك اضترية ،
وعالقة اظتؤلف واظتخرج بالتمثيل باعتبار أحد األطراؼ لنجاح أي عرض مسرحي  ،إذل جانب دور العرض ،ودورىا يف تطور
فن اظتسرح  ،وضرورة توفَت اصتوانب اظتادية اليت تسهم يف ؾتاح إخراج النصوص  ،تلك بعض إشكاالت اظتسرح اظتعاصر.
اعتوامش واإلحاالت
( )1لم تكن في بيروت قاعة لمتمثيل ،فييأ إحدى غرف البيت الذي كانت األسرة تسكنو واتخذه قاعة لمعرض  ،وذكر
الرحالة اإلنجميزي دافيد أركيو ىارت الذي كان أحد ضيوف ىذا العرض أن مارون استطاع أن يجعمو قريبا جدا من
قاعات التمثيل األوروبية

انظر محمد يوسف نجم  ،المسرحية في األدب العربي  ،ص 36

( )2حورية محمد حمو  ،تأصيل المسرح العربي بين النظرية والتطبيق اتحاد الكتاب العرب دمشق  ،ص .89
(- )3جمعت أعمالو ونشرت في كتاب بعنوان أرزة لبنان  ،طبع عام 1869
( )4توفيق الحكيم  ،السمطان الحائر  ،مكتبة اآلداب القاىرة  ،ص . .234
) توفيق الحكيم  ،بيجماليون مكتبة اآلداب القاىرة ،المقدمة ( 5

) (6محمد مندور  ،مسرح توفيق الحكيم  ،دار النيضة العربية القاىرة ص .36
) (7أول إخراج ليا كان سنة  1935عمى يد زكي طميمات سنة  ، 1935وأعاد نبيل األلفي إخراجيا سنة .1960
) محمد مندور  ،مسرح توفيق الحكيم  ،ص(8 9
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السيميائية ومصطلحاتها عند الناقد بسام قطوس
Semiotics and terminology when critic Bassam Qattous

 عمر عليوي: الدكتور
جامعة المسيلة

amar.alioui@univ-msila.dz
:الملخص

Résumé:

La phase postmoderne a marqué une

étape importante au niveau de la pensée

شكلت مرحلة ما بعد احلداثة عالمة فارقة على مستوى

philosophique et critique, car des idées

 إذ ظهرت رؤى نقدية على،الفكر الفلسفي والنقدي

structuralisme, et elles ont redonné de la

 وأعادت االعتبار للمؤلف والقارئ،أنقاض البنيوية

critiques ont émergé sur les ruines du

considération à l'auteur, au lecteur et au

 وإذا كان للنقاد الغربيون السبق يف،والسياق اخلارجي

occidentaux avaient un précédent dans la

 والتحكم يف ناصية مناىجها حبكم،التنظًن ذلذه ادلناىج

contexte externe, et si les critiques

théorisation de ces approches et le

 فإن النقاد العرب ما عرفوا ىذه ادلناىج،أهنا وليدة بيئتهم

contrôle du coin de leurs programmes en

 إال يف مرحلة، والتشريح، والتأويل، والتقويض،كالتفكيك

environnement, les critiques arabes ne

، بعد عملية الرتصبة واالحتكاك اللغوي والثقايف،متأخرة

l'ont pas fait. Ils connaissaient ces

،وىذا ما احدث جدال على مستوى ادلصطلحات

fragilisation, interprétation et anatomie,

 وأحيانا اختالفا ملحوظا وسأحاول يف ىذا،وادلفاىيم

raison

de

approches

l'origine

comme

de

leur

dissociation,

sauf à un stade ultérieur, après le

ادلقال عرض إشكالية السيميائية ومصطلحاهتا عند الغرب

linguistique et culturelle, ce qui a suscité

وعند العرب مث مقارنتها دبا جاء بو الناقد العريب بسام

processus de traduction et de friction

une controverse au niveau des termes, des

.قطوس

notables. Seigneur et les Arabes, puis

:الكلمات ادلفتاحية

concepts

et

parfois

des

différences

comparez-les à ce qu'a dit le critique
arabe Bassam Qattus.
les mots clés:
Sémiotique.

Interprétation.

Culture. critique littéraire.

Recevez.

.  النقد.  الثقافة.  التلقي.  التأويل. السيميائية

السيميائية ومصطلحاتها عند الناقد بسام قطوس

د عمر عليوي

السيميائية لغة مشتقة من الفعل سام الذي ىو مقلوب وسم اليت تعين العالمة ووردت يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع
1
ال
رج ُ
حج ُ
اب َو َعلى األ ْع َراف َ
ْحافًا » .وقولو أيضاَ « :وبَ ْي نَ ُه َما َ
َّاس ال َ
بسم ْ
منها :قال تعاىل «:تَ ْعرفُ ُه ْم َ
اىهم ال يَ ْسأَلُون الن َ
بيسماىهم.»2
يُ ْع َرفُو َن ُكالً َ

اصطالحا :ىو ادلنهج الذي يهتم بدراسة العالمات اللغوية وغًن اللغوية يف النص دراسة منظمة وينطلق من الرتكيز على العالقة
3

بٌن الدال وادلدلول وادلرجع.

السميولوجيا :ىي علم اإلشارة الدالة مهما كان نوعها واصلها ،وىذا يعين أن النظام الكوين بكل ما فيو من إشارات ورموز ىو
نظام ذو داللة ،وىكذا فإن السميولوجيا ىي العلم الذي يدرس بنية اإلشارات وعالئقها يف الكون ويدرس توزعها ووظائفها
4

الداخلية واخلارجية.

وقد تعددت ادلصطلحات وىذا حسب التسمية السميائية والسميولوجيا ،السيميوتيك ،والسبب يف ىذا التعدد يرجع إىل تعدد
الروافد الثقافية ادلختلفة.
أ-السميائية عند الغرب والعرب:
أوال :عند الغرب:
وقد ربدد يف أربعة اذباىات (االذباه األمريكي ،واالذباه الفرنسي ،االذباه الروسي ،واالذباه اإليطايل) ومن أشهر أعالم
السميولوجيا الغرب صلد تشارلسساندرز بيرس( SandrsPirs )1914-1839وروالن بارت Roland Barthes
وغريماس ورومان جاكبسون .وامبير توايكوا ،مايكل ريفاتيرا ،وجوليا كريستيفا  .Julia Kristevaولكن الفيلسوف
األمريكي بًنس ىو أىم مؤسس ىذا الطرح .وقد عرض نظرية مسيولوجية عامة يف التقعيد ،ونظرية للعالمة وفاعلية وظائفها الداللية
ال زبتلف عن الطرح البنيوي االلسين إذ يرى أن العالمات حسية أو غًن حسية تنقسم إىل دوال ومداليل وعالقات تربطها معا
5

فهو يبحث عن القانون ادلنظم الذي حيكم حركة ىذه العالقات.
ثانيا :عند العرب:

انتقلت إىل الوطن العريب خالل الثمانينات ومن بٌن األقالم اليت أسهمت يف ىذا احلقل نذكر على سبيل ادلثال ال احلصر(
محمد مفتاح ،وعبد الفتاح كليطو ،ومحمد الماكري ،والسعيد بلكراد ،وعلي العيش ،وسمير المرزوقي ،وعبد المالك
6

مرتاض ،وعبد الحميد بورايوا ،ورشيد بن شمالك وعبد اهلل الغذامي).

إال أن من حيث ادلصطلح صلد النقاد ال يتفقون على مصطلح معٌن ،فمنهم صالح فضل رفض ادلصطلح وتبعو الغذامي
وذلك من خالل ادلصطلح ادلعرب مسياء وفضال عن ادلصطلح األجنيب السميولوجيا يف حٌن أيد عادل فاخوري التسمية العربية
مسياء وعموما أدى ىذا القلق أو االضطراب إىل رفض ىذه النظريات ،أو صعوبة تقبلها أو مهاصبتها نظرا لتعدد اذباىاهتا.
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ب -مجاالت واتجاىات السميولوجيا:
-1سميولوجيا دي سوسيرF. De Saussure :
ديكننا أن نتصور علما موضوعو دراسة حياة العالمات يف اجملتمع ،مثل ىذا العلم يكون جزءا من علم النفس االجتماعي،
حيث أوالىا اىتماما كبًنا وجعلها تشمل يف طياهتا على اللسانيات ،وعدىا علما للعالمات يدرس حياة الدالئل داخل احلياة
االجتماعية وعد العالمة زلور مشروعو السميولوجي ،وقد حصرىا يف ثنائية قائمة الدال  Signfierأي الصورة الصوتية احلسية
اليت ربدثها يف دماغ ادلستمع صورة ذىنية أو فكرة .أما الثاين فهو ادلدلول

 Signfiedوكالمها ذو طبيعة نفسية :ويشبههم

بالعملة الواحدة (وىي لعملة واحدة) وال ديكن فصل أحدمها عن اآلخر .فالعالقة بٌن الدال وادلدلولئش عالقة اعتباطية بأهنا ال
7

ترتبط بواقع الن ليس ذلا صلة طبيعية بادلدلول.
-2سيميوطيقا بيرسSandres Pirs:

لقد عمل بيرس على الربط بٌن ادلنطق والسيميوطيقا فليس ادلنطق دبفهومو العام إال امسا آخر لسيميوطيقاوالسميوطيقا نظرية شبو
ضرورية أو شكلية للعالمات فالعالمة عند بيرس ىي كيان ثالثي ادلبىن ويتكون من:
الصورة :Beresentamenتقابل الدال عند دي سوسير.
المفسرة :Intarprétantتقابل ادلدلول عند دي سوسير.
الموضوع : Objetاليوجد لو مقابل عند دي سوسير.
وقد توصل بيرس إىل اكتشاف ثالث أنواع من العالمة ىي:
األيقونة  :Iconeىي عالمة ربيل إىل الشيء وتقوم على عالقة التشابو بينو وبٌن ما يدل عليو ومثال ذلك الصور الفوتوغرافيةوالصور التمثيلية الشخصية.
-المؤثر  :Indexىو عالمة ربيل إىل الشيء الذي تشًن إليو بفضل وقوع ىذا الشيء عليها يف الواقع ،وقد استعار

بيرس

8

ادلؤشر من أسبابو اليت تشًن إىل الشيء.

الرمز  :Symboleعالمة ربيل إىل الشيء الذي يشًن إليو بفضل قانون غالبا ما يعتمد على تداعي بٌن أفكار عامة وذلكأن العالقة بٌن الرمز وما يدل عليو تستمد إىل العرف االجتماعي ومثال ذلك اللون األبيض وغصن الزيتون فهما ديثالن رمزا
9

للسالم.

-3سميولوجيا التواصل:
يذىب أنصار ىذا االذباه أن العالمة تتكون من وحدة ثالثية ادلبىن حيث الدال وادلدلول والقصد وىو يركزون يف أحباثهم على
10

الوظيفة التواصلية.
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-4سميولوجيا الداللة:
مثل ىذا االذباه ( روالن بارت ) ويرى أصحاب ىذا االذباه إن العالمة وحدة ثنائية ادلبىن (دال ومدلول) وما دييزه عن
11

االذباىات األخرى ما جيعلو على النقيض من سوسير وىو (قلبو لالطروحةالسوسًنية) القائلة بعمومية علم العالمة.
12

وما دامت اإلنسان والوقائع كلها دالة فال عيب من تطبيق ادلقاييس اللسانية على الوقائع غًن اللسانية.
-5سميولوجيا الثقافة:

ديثل ىذا االذباه عدد من العلماء والباحثٌن (السوفيات) الذين تطلق عليهم تسمية صباعة موسكو ،ىم يرون أن العالمة ثالثية
13

( الدال وادلدلول وادلرجع ثقايف).

وأخًنا نرى أنو يوجد اذباه حاول أن جيمع بٌن مسياء التواصل ومسياء الداللة مثلو

امبرتوا ،وقد طور امبرتوا ايكو منوذجا

مسيائيااتصاليا بإضافتو الشفرات الصغرى اليت تسهم يف فك شيفرات الرسالة من قبل القارئ .أي فهم الرسالة وإعادة تركيب شفرة
14

ادلرسل وخلقها من جديد.

ج-مصطلح السميائية عند بسام قطوس:
يرى الناقد قطوس أنو كان من شبار تطور الدرس اللساين احلديث ظهور مناىج وتيارات نقدية كثًنة مثل البنيوية واألسلوبية
والسيميائية.
والسيميائية أو السيمائية أو السيميولوجيا أو السيميوطيقا أو علم اإلشارة أو علم العالمات أو علم األدلة......اخل .ترصبات
وتعريفات تطول لعلم واحد دبصطلحٌن شائعٌن مها )Semiology( :من ( )Semionاليونانية ،حسب العامل اللغوي
السويسري فردينانددي سوسير ( )1913-1856أو ( )Semioticsحسب العامل والفيلسوف األمريكي شارلساندرس
بيرس (.)1914-1838
مث يذكر جهود النقاد الغربيٌن يقول :وقد أسهم يف وجود ىذا العلم عدد من العلماء والفالسفة والنقاد .فإذا طلبت السيميائية
بوصفها علما ،فان عليك أن تشًن إىل

فرديناند ديسوسير ،وشارل موريس  .Ch-Morisوإذا أردهتا منهجا نقديا

وإسرتاتيجية مطورة يف قراءة اخلطابات اإلبداعية قراءة سيميائية ،أو قراءة النص بوصفو شلارسة دالة .كان عليك أن تذكر ( روالن
بارت R-Barthesوجاك الكان  ،J-Lakaوجوليا كريستيفا  .)J-Kristevaوإذا طلبتها يف الفلسفة ،فأمامك
كاسيرر Cassirerيف رمزية األشكال .أما إذا أردت أن تبحث عنها مفهوما.فإنك واجدىا سيميائيات .فثمة
سيميولوجياسوسير ،خبلفياهتا اللسانية ،وسيميوطيقا بيرس دبرجعياهتا ادلنطقية والرياضية والظاىرية ،وشبة سيمياء التواصل لدى
بريتو ،prietoومونان ،mouninوبويسنس ،Buyssensوشبة سيمياء الداللة كما عند بارت والكان  ،وىناك سيمياء
الثقافة كما بشر هبا الروسي يوري لوتمان ،y lotmanواإليطايل امبرتوا ايكو ، u ecoوغًنىم شلن عدوا الظواىر الثقافية
15

موضوعات تواصلية وانساقا داللية.
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ويقول الناقد :يهمين يف ىذا اجلانب أن أقدم تصورا مكثفا ذلذا العلم ،مركزا على اجلانب ادلنهجي منو ،وىو النقد األديب ،مبتدئا
16

باحلديث عن دي سوسير ،أول من تكلم يف ىذا العلم من خلفية لسانية ،وأول من توقع ميالده وبشر بو.
 -سيميولوجيا دي سوسير:

لقد بشر دي سوسير دبولد السيميولوجيا وحدد موضوعها بكل عالمة دالة ،وجعل اللغة جزءا من ىذه العالمة الدالة ،إذا
17

أعد علم اللغة جزءا من علم السيميولوجيا العام.
 -سيموطيقا بيرس:

تقوم سيموطيقا بيرس على ادلنطق والظاىرانية والرياضيات ،فادلنطق ،دبعناه العام ،علم القوانٌن الضرورية ادلوصلة إىل الصدق،
يشكل بيرس فرعا من علم التشكيل العام للدالئل ،أي :فيزيولوجيا الدالئل أو السيموطيقا.
وينظر الىسيميوطيقابيرس بوصفها سيميوطيقا التمثيل والتواصل والداللة يف آن واحد .وىي تتسم بأبعاد ثالثة :بعد تركييب،
18

وبعد داليل ،وبعد تدوايل.

 سيميولوجيا الداللة:يبدوا أن ىذا االذباه الذي يعزى للناقد روالن بارت يقرتب كثًنا من حقل النقد األديب لعنايتو بربط الداللة باللغة ،فقد ذىب
19

بارت إىل أن السميولوجيا ىي علم الدالئل ،وإهنا استمدت مفاىيمها من اللسانيات.
-سيميولوجيا الثقافة:

وشبة اذباىات أخرى يف داخل السميائية مثل :سيميولوجيا الثقافة(  )Semiology of Cultureكما لدى صباعة
موسكوا-تارتوا (

 )MoscoTartoيوري لوسبان(

،) Lotman.Yواوسبانسكي(

،)Ouspensky

وإيفانوف(، )Ivanovشلن يعدون الظواىر الثقافية موضوعات تواصلية وانساقا داللية ،وعىن أصحاب ىذا االذباه بدراسة
الظواىر الثقافية باعتبارىا عمليات تواصلية ،وربطوا بٌن اللغة وادلستويات الثقافية واالجتماعية واأليديولوجية مؤكدين أن العالقة
تتألف من دال ومدلول ومرجع ثقايف.

20

سيمياء التواصل ): )Semilogy of Communicationفيمثلها كل من بريتوا ،وجورج مونان،وبويسنس  ،حيث ال يرون يف الدليل غًن كونو أداة تواصلية أو أداة قصد تواصلي،
والعالقة لدى أصحاب ىذا االذباه تكون من وحدة ثالثية ادلبىن :الدال وادلدلول ،ولسيمياء التواصل زلوران :زلور التواصل وزلور
21

العالمة الذي يصنف العالمة يف أربعة أصناف ىي :اإلشارة  ،ادلؤشر ،األيقون ،الرمز.

ليختم الناقد ىذا اجلزء خبالصة نقدية مفادىا  :أن االذباىات السيميائية قد شكلت روافد أصلية لبناء(قراءة/قراءات) سيميائية
ليس لألدب فحسب بل لقراءة أنظمة عالمية وإشارية أخرى ،فباإلضافة إىل قراءة األدب :شعراً ورواية ومسرحاً ،والفن :رمسا
وموسيقا وسينما ،فقد دخلت السيمياء كل دوائر اخلطاب الفلسفية والدينية والفكرية ،وقد امتازت الدراسات السيميائية لألدب
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حبرصها على فهم العالقة األدبية يف مستوى العالقة اجلدلية بٌن النص األديب واجملاالت الثقافية واأليديولوجية ببنيتها االقتصادية
22

واإلجتماعية.

وقد توافق النقاد منهم معجب الزىراني وعبد المالك مرتاض فكالمها يرجع مفهوم السيميائية إىل العالمة ،واتفاقهما على
موضوع دراستها أي أنظمة العالمات ،وىذا دليل تعقيب على مدى تأثرىم بالداريسٌن الغربيٌن أمثال

دي سوسير ،وبيرس،

وغريماس وغًنىم ،ويف ىذا الصدد يقول :عبد المالك مرتاض ( :إن مفهوم السيميائية آت ،كما ىو معلوم من تركيب(س م و)
الذي يعين ،فيما يعين(العالمة) اليت يعلّم هبا الشيء ما كالثوب ،وإنسان ما كالوشم ،أو حيوان ما كما يسم القبائل العربية اليت
23

السيمياء).
السيمياء بادلد و ّ
كانت تسمي إبلها ،ومن ىذه ادلادة جاء لفظ السيما بالقصر ،و ّ

تهتم السيميائية الستخراج طرق بناء المعنى في النصوص ،وىنا الناقد بسام قطوس قد عرض االختالف المصطلحي

لمصطلح السيميائية عند بعض النقاد الغربيين فقط ،ولم يشير إلى جهود نقادنا العرب  ،مثل عبد المالك مرتاض الذي
يعد قطباً من اقطاب السيميائية في الوطن العربي وغيره من النقاد
باإلضافة إلى عرضو لبعض المفاىيم مثل :األيقونة والرمز واإلشارة
لكنو في األخير لم يوجهنا توجيها سليما نحو المجال التطبيقي ،فهو اكتفى بالجانب النظري فقط
-3مصطلح التلقي والتأويل:
أ-تعريف التلقي:
لغة :التلقي ىو االستقبال -كما حكاه االزمري -وفالن تلقى فالن أي القرآن الكرمي حول ىذه ادلادة يف أنساقو التعبًنية ،ومل
من
يستخدم مادة االستقبال يف ىذا اجملال ،بل استخدم مادة التلقي ال شرف النصوص :فيقول عز وجلَ « :وإنَّ َ
ك لَتَ ْل َقى ال ُق ْرآ َن ْ
25
24
اب َعلَْيو».
لَ ُدن َحكيم َعليم» .وقال تعاىل« :فَ تَ لَ َقى َ
لمات فَ تَ َ
آد ُم ْ
من َربو َك َ
فداللة االستعمال القرآين دلادة التلقي مع النص تنبو إىل ما قد يكون ذلذه ادلادة من إحياءات وإشارات إىل عملية التفاعل
26

النفسي والذىين مع النص ،حيث ترد لفظة التلقي مرادفة أحيانا دلعىن الفهم والفطنة.

اصطالحا :يأيت التلقي ضمن أىم ادلقوالت اجلوىرية اليت ميزت النظرية النقدية ادلعاصرة مشكال بذلك حقال معرفيا جديدا تساىم
يف إثراءه سلتلف ادلناىج والنظريات على اعتبار أن النقد ادلتوجو للجمهور ليس حقال واحدا بل عدة ميادين.
ويأخذ مفهوم التلقي الوجو ادلقابل لفاعلية القارئ يف إنتاج ادلعىن عرب إسرتاتيجية القراءة اليت ربدد ىذا ادلعىن ،وتدعوا إليو عرب
27

منظومة شاملة من ادلفاىيم واالصطالحات اليت تولدت عرب حوار عميق مع ادلناىج النقدية.
ب-تعريف التأويل:

الهيرمينوطيقا :ىي فن التأويل وىي تطرح نفسها يف مواجهة ادلوضوعات اليت تفرتض أهنا سبتلك معىن عميق ،ال ديكننا إدراكو،28

حيث تقرتح ،اذلًنمينوطيقا ربديد ما تريده ىذه ادلوضوعات قولو احلقيقة.
أي أن ادلعىن الطايف على السطح ليس ىو رلال اشتغاذلا.
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وقد ارتبط ظهور التأويل بالدراسات الدينية.
ج-مبادئ التأويل:
وىناك رلموعة ضوابط يشرتط كبار ادلنظرين اذلرمينوطيقا توفرىا القراءة التأويلية ىي:

-1الفرضية :وتعترب ادلعرفة األولية للنص وتعد من أجبديات اإلدراك اجلمايل للنص ومن دوهنا يستعصي النص عن الفهم وىي
تنطلق من معارفنا السابقة.
-2المقصدية :وىي عنصر مهم إذ ال ديكن أن تتحدث عن تأويل ما مل نفرتض سلفا قصد ادلؤلف بوجهة ذلك التأويل.
 -3الدائرة الهيرمينوطيقية :وىي إدارة منهجية تتناول الكل يف عالقتو بأجزائو والعكس أي أن فهم ادلعىن الذي قصده ادلؤلف
يعود إىل فهم النص.
-4السياق :أي النص الذي يواجو ادلؤول ال ديكن أن يواجهو دبعزل عن سواه من النصوص وثالثة أنواع (السياق ادلقامي والنصي
والتارخيي والثقايف).
29

-5تأويل النص ال استعمالو :أي فهم النص من النص نفسو وليس من ادلذىب الذي تنتمي إليو.
د -مصطلح التلقي والتأويل عند بسام قطوس:

التلقي :ال يستطيع الباحث يف األصول الفلسفية والفكرية جلماليات التلقي أن يتجاىل ثالثة من الفالسفة وادلفكرين الذينشكلوا اخللفية ادلعرفية اليت استند إليها نقاد صباليات التلقي واالستقبال وىم:
-1ادموند ىوسرل  E-Husserlفيلسوف الظاىراتية ،الذي كانت فلسفتو تشكل رد فعل على الفلسفة الوضعية اليت
30

استبعدت (الذات) بوصفها مقوماً أساسياً من مقومات ادلعرفة .

-2إنجاردن R-Ingardenتلميذ ىوسرل ،الذي عدل يف مفهوم التعايل فجعلو ينطوي على بنيتٌن إحدامها ثابتة منطية
وىي أساس الفهم عنده واألخرى متغًنة مادية تشكل األساس األسلويب للعمل األديب.
-3جادامير H-G-Gadamerصاحب مفهوم األفق التارخيي أو أفق التاريخ حيث استخدم

جادامير مفهوم األفق

التارخيي يف تفسًن التاريخ حيث رأى أنو ال يكون شبة ربقق خارج زمانية الكائن اليت تسمح باندماج األفق احلاضر باألفق
31

ادلاضي.

مدرسة كونستانس األلمانية:
إذا كانت البنيوية يف إحدى وجوىها على النص األديب أو البنية اللسانية احلاملة للداللة وادلنتجة ذلا وادلكتفية بذاهتا فإن
أصحاب نظريات التلقي يعدون البنية اللسانية إحدى ادلؤشرات يف فهم النص .لكن ىذه البنية البد ذلا أن تتغذى دبرجعيات ذاتية
قائمة على الفهم من لدن القارئ.
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إن أصحاب نظريات التلقي قد أعلوا من سلطة القارئ أو متلقي النص .حيث رأوا أنو ال ديكن احلديث عن النص دبعزل عن دور
القارئ ومسامهتو يف صنعو ومن ىذا نفهم دلاذا مثل اذباه نظريات القراءة أو التلقي واحداً من اذباىات ما بعد البنيوية يف نظريات
32

النقد العادلي احلديث.

لقد تأصل ىذا االذباه النقدي الذي مسي بأمساء سلتلفة منها :صبالية القراءة أو صبالية التلقي أو التقبل أو نظرية التلقي يف
جامعة

ىانز روبرت ياوس

كونستانس Constanceيف أدلانيا االربادية وقد برز األدلنيان

H-R-

Jaussوولفجانغآيزر W-G-Iserبوصفهما منظري التلقي.
ولقد سعى ىذان الناقدان إىل تأصيل خطاب نقدي يهتم بالعالقة اجلدلية بٌن النص والقارئ ويكرس رؤية نقدية تسعى إلبراز
فعالية القراءة حيث يرى ياوس أن ادلقاربات النقدية السابقة حرمت األدب من بعد مهم يعد مالزماً لطبيعتو بوصفو ظاىرة صبالية
لو وظيفة اجتماعية ،ويعتقد بأن النص ال ديلك ''معىن'' موضوعياً ولكنو حيتوي فقط على بعض اخلصائص اليت ديكن وصفها بورة
33

موضوعية واستجابة القارئ اليت تشكل بالنسبة إليو ادلعىن واخلصائص اجلمالية للنص.

ويذىب آيزر ،الذي قام بتطوير التحليل الفينومينولوجي لعملية القراءة اليت اقرتحها رمان إنجاردن R-Ingardenإىل أن
النص حيتوي على عدد من الفجوات أو العناصر غًن احملدودة وعلى القارئ أن ديأل ىذه الفجوات ذاتياً عن طريق ادلشاركة اخلالقة
34

مع ماىو معطى يف النص الذي أمامو.

أما العناية احلقيقية أو االىتمام احلقيقي بالقارئ فقد بدأ واعياً دبقاصده مع العلماء األدلان يف جامعة كونستاس األدلانية الذين
ُعنوا بالتنظًن جلمالية التقبلL’Eshaetiquede la receptionوالكشف عن الطريقة اليت يتم هبا تلقي اآلثار األدبية
ويعد ىانزروبرت ياوس  H-R-Jaussمن أبرز أعالم ىذه ادلدرسة وادلنظر األساسي جلمالية التقبل يف كتابو الشهًن الذي

ترجم ب ''صبالية التلقبل'' أما العلم الثاين ولفجانجايزر W-Iserالذي تعد فلسفتو تطبيقا كامالً للفلسفة الظواىرية اليت هتتم
بالتأثًن ادلتبادل بٌن النص والقارئ.

35

التلقي في النقد العربي:ربظى نظريات القراءة أو التلقي  ReceptionTheoriesبقدر كبًن من االىتمام لدى النقاد العرب ادلعاصرين غربيٌن
وعرب ،ودلا كان النقد جهداً عادلياً وخربة تراكمية .فقد أسهم النقاد العرب ادلعاصرون فيو إسهام مشاركة وتفاعل من حيث التنظًن
أو التطبيق أو الرتصبة ،وقد ألفينا أقالماً كثًنة تبحث يف القراءة والتقبل والتلقي والتأويل حيث عقدت جامعة تونس يف غضون
36

تسع سنوات ندوتٌن متخصصتٌن للقراءة والكتابة.

ولعل قارئ نظرية النظم للناقد العريب عبد القاىر الجرجاني بتمعن وبتفحص يدرك أن الوصول إىل معىن ادلعىن حيتاج إىل قارئ
فطن يبذل جهداً عقلياً شليزاً للوصول إىل ادلعىن الكامن خلف ادلعىن األول .وفيو تأكيد على ذاتية الفهم والتأويل واالنتباه إىل
37

لطائف مستقاىا العقل.
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التأويل والهرمونيوطيقا:بٌن التفسًن والتأويل Interpretationمواطن التقاء وافرتاق :فمن مواطن االلتقاء أن كليهما يسعى إىل الكشف عن معىن
النص وقصدية ادلؤلف وإذا كان ادلفسر يقع على عاتقو عبء تفهم النص وإفهامو من خالل البحث عمت تعنيو الكلمات أو
ظاىر اللفظ فإن ادلؤول ال يكتفي بذلك بل يسعى إىل ذباوز قصدية ادلؤلف إىل البحث عما وراء ظاىر الكلمات.
ومن ىنا تبدو زلدودية التفسًن بإزاء اتساع التأويل ،وكأن التأويل يتجاوز سلطة النص اإلبالغية ليمنحو مزيداً من حرية النظر يف
النصوص اليت تعصى على التحديد...فادلؤول ال يقف عند مقاصد ادلؤلفٌن بسبب اعتقاده بصعوبة ربديد تلك ادلقاصد ،وإمنا
يتجاوزىا للبحث عما زبفي وراء الكلمات ،وهبذا ديثل مفهوم القصد أو الوصول إىل القصد ركناً أساسياً من أركان التفسًن ،سواء
38

أكان اخلطاب ادلعين بالتفسًن دينياً أم أدبياً أم فلسفياً.

ويف تراثنا القدمي نشأ مصطلح التفسًن مع تفسًن القرآن الكرمي ،فكان لدينا نوعان:
األول :التفسًن بادلأثور وكان يقصد من ورائو الوصول إىل معىن النص عن طريق
صبع األدلة التارخيية واللغوية اليت تساعد على فهم النص فهماً ''موضوعياً'' أي كما فهمو ادلعاصرون لنزول القرآن الكرمي من خالل
ادلعطيات اللغوية اليت يتضمنها النص وتفهمها اجلماعة.

39

والثاني:التفسًن بالرأي أو(التأويل)وقد نظر إليو على أساس أنو تفسًن''غًن موضوعي'' ألن ادلفسر ال يبدأ من احلقائق التارخيية
وادلعطيات اللغوية وإمنا يتجاوزىا دبوقفو الراىن زلاوالً أن جيد يف النص ادلدروس سنداً لذلك ادلوقف.
وتبدو صعوبة الفصل بٌن التفسًن والتأويل فصالً حاداً .فالعالقة بينهما تبدو أحياناً جدلية ،إذ من غًن ادلعقول أن زبلو كتب
التفسًن بادلأثور من بعض االجتهادات بالرأي اليت ترقى إىل مستوى التأويل .وإذا كان التأويل مفهوماً قددياً قدم النصوص نفسها
دينية أو لغوية وقدم بدء زلاوالت تفسًنىا وشرحها من خالل رلموعة من القواعد وادلعايًن اليت يتبعها ادلفسر ،فإن اذلرمنيوطيقا ىي
نظرية تأويل النصوص .أو ىي العلم الذي يبحث يف آليات التأويل بيد أن اذلرمنيوطيقا ،منهجاً ومفهوماً وفلسفةً تطورت بعد ذلك
حيث امتدت تطبيقاهتا إىل دوائر أكثر اتساعا مشلت حقول العلوم اإلنسانية كالتاريخ والفلسفة  ،واألنثرولوجيا ،والنقد األديب
وغًنىا.

40

التلقي واالستقبال ىم مصطلحان يصبان يف موضوع واحد ،حيث يركز األول يف تاثًن النص على القارئ يف حٌن يركز الثاين على
تأثًن القارئعلى النص ،مشكال بذالك دائرة التأثًن ادلتبادل مع كل من ايزروياوس
أما التأويل والتفسًن ىم مصطلحان يسعى كليهما إىل الكشف عن معىن النص
ويتضح عرض الناقد ىنا نظريا فقط  ،أكثر منو توجيها تطبيقيا .فالسيميائية هتتم بطرق بناء ادلعىن يف النصوص ،وقد عرض قطوس
االختالف ادلصطلحي ،وبعض ادلفاىيم لكنو مل يوجهنا ضلو اجملال التطبيقي.
أما التلقي واالستقبال مصطلحان يصبان يف موضوع واحد ،إما التفسًن والتأويل كليهما يسعى إىل الكشف عن معىن النص.
وعرض الناقد ىنا كان نظريا.
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ين المسلمين
ُ
َ َ
َ الم َعلم
Simulation theory
From the wise to the Muslim teachers
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Summary:
This article aims to define imitation
and to follow its historical path of the
time of the sages Plato and Aristotle,
then the passage of this concept to the
Muslim teachers who dealt with this
subject through their study of Greek
philosophy and gave it great
importance, especially to the treatment
of poetry.
My impressions, through this study
on:
First, the concept of imitation.
Second: imitation by the wise Plato
and Aristotle.
Third, imitation by Muslim teachers.
Keywords:
imitation,
Greek
philosophy, Plato, Aristotle ...

 ترمي ىذه ادلقالة إىل التعريف باحملاكاة كتتبع:ملخص
 مث،مسارىا التارخيي من عهد احلكيمُت أفالطوف كأرسطو
انتقاؿ ىذا ادلفهوـ إىل ادلعلمُت ادلسلمُت الذين تناكلوا ىذا
ادلوضوع من خالؿ اطالعهم على الفلسفة اليونانية كأكلوه
.أمهية كبَتة خاصة يف تناكذلم للشعر
:كقفت من خالؿ ىذه الدراسة عند
. مفهوـ احملاكاة:أكال. احملاكاة عند احلكيمُت أفالطوف كأرسطو:ثانيا. احملاكاة عند ادلعلمُت ادلسلمُت:ثاللان، أفالطوف، الفلسفة اليونانية، احملاكاة:الكلمات ادلفتاحية
...أرسطو

نظرية المحاكاة من الح ِكيم ْي ِن إلى ِ ِ
ين المسلمين
ُ
َ َ
الم َعلم َ

د زالفي إبراهيم

المحاكاة:
حيمل لفظ احملاكاة معٌت ادلماثلة كادلشاهبة يف القوؿ كالفعل ،كىي اسم مصدر للفعل حاكى حياكي األمر ،مبعٌت قلده
ِ
ِ
ت ملل قَػ ْولو سواءن مل
ت ملل ف ْعلو أَك قُػ ْل ُ
كاتبعو .جاء يف لساف العرب :حكي :احلكايةُ :كقولك ح َكْيت فالنان كحا َكْيتُو فَع ْل ُ
َين َح َكْيت إنسانان كأ َّ
َف
كح َك ْوت عنو حديلان يف معٌت َح َكيتو .كيف احلديث :ما َسَّرين أ ي
أُجاكزه ،كحكيت عنو احلديث حكايةَ .
كحياكِيها .1كجاء يف ادلعجم الوجيز
يل كذا ككذا أَم فعلت ملل فعلو .يقاؿَ :ح َكاه كحا َكاه ،يقاؿ :فالف َْحيكي
الشمس ُحسنان ُ
َ
(حكى) الشيء – حكاية :أتى مبللو ،كشاهبو .كحكاه :شاهبو يف القوؿ أك الفعل  .2كما كردت لفظة احملاكاة يف قاموس ادلورد
بالصيغ التالية:3
 ُزل ٍاؾ (احملاكي)ُ :مقلد . Imitator ;mimic ;imitative
َ
 زلاكاة :تقليد Imitation ; copying ; mimicry زلاكاة :تشابو Ressemblance ; similarity ; likenessاصطلح العلماء يف العصر احلديث على أف احملاكاة ىي أكؿ نظرية أدبية ،تبلورت من خالؿ ما أفرزه العقل البشرم يف
عصوره القددية منذ عهود اإلغريق كاليوناف .فهي نظرية قددية النشأة كادلولد ،دتتد جذكرىا إىل عمق التاريخ البشرم ،ظهرت
إرىاصاهتا األكىل على شكل آراء كأقواؿ متناثرة تدكر حوؿ ماىية األدب كطبيعتو ككظيفتو ،كقد يرجع ذلك إىل الفًتة ما قبل
القرف الرابع قبل ادليالد .مث استوت مبادئها كترسخت أسسها مع احلكيمُت :الفيلسوؼ اليوناين أفالطوف * ( 347 -427ؽ
ـ) من خالؿ كتابو "ادلدينة الفاضلة  ،مث ارتبطت بعد ذلك بتلميذه الفيلسوؼ أرسطو طاليس (  422-384ؽ ـ ) ككتابو
"فن الشعر"  .كىي تعٍت التقليد كادلشاهبة يف الفعل كالقوؿ .كيرجعوف أصل ىذه الكلمة إىل ادلصطلح اإلغريقي mimesis
الذم اصطلح عليو بالعربية بكلمة زلاكاة ،أك  Imitationباللغة الفرنسية.4
بقيت ىذه النظرية سائدة كرائدة إىل غاية منتصف القرف اللامن عشر ادليالدم ،حيث ظهرت نظريات جديدة ذات
مبادئ جديدة منها " نظرية التعبَت ،نظرية االنعكاس ،نظرية اخللق ...اليت نادل ركادىا من أدباء كنقاد هبجر كل ما ىو قدمي.
كعلى الرغم من قدـ نشأة نظرية احملاكاة ،كظهور نظريات حديلة يف األدب كالفن ،إال أهنا ظلت إىل يومنا ىذا قائمة معتمدة
لدل الكلَت من ادلدارس األدبية.
المحاكاة عند الحكيمين أفالطون وأرسطو:
يتضمن مصطلح احملاكاة معٌت العرض أك إعادة العرض ،أك اخللق من جديد ،استعملو أفالطوف للتفريق بُت الفنوف
اجلميلة كالفنوف التطبيقية ،كترجع نظرية احملاكاة عنده إىل نظرية ادللل ،اليت تقوؿ أف اإللو قد خلق ادللاؿ األكؿ لكل شيء يف
احلياة ،كىذا ادللاؿ كامل كمتكامل كال ديكن دلسو يف عامل الواقع .كعلى ىذا فالواقع الذم نعيشو ىو تقليد كزلاكاة دلا ىو كائن
يف عامل ادللل.5
تقوـ نظرية احملاكاة على الفلسفة ادللالية ادلوضوعية ،اليت ترل أف الوعي أسبق يف الوجود من ادلادة ،كأف الكوف مقسم إىل:
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 -1عامل ملايل ،عامل العقل يتضمن احلقائق ادلطلقة كاألفكار اخلالصة كادلفاىيم الصافية ،كىو عامل ادللل الذم خلقو اهلل.
 -2عامل زلسوس طبيعي مادم ،يسمى عامل الظالؿ ،يتضمن ادلوجودات من أشياء كأشجار كأهنار.
 -3عامل الفنوف الذم يتضمن األدب كاللغة كالصور كغَتىا.
تعرب صورة الكهف اليت أكردىا أفالطوف يف مجهوريتو عن نظرية ادللل من حيث صلتها بنظرية احملاكاة ،فهو يرل أف ما
ندركو من األشياء يشبو ما يدركو أناس ينظركف إىل ظالؿ النار على جدراف كهف .كقد أداركا ظهورىم إىل فتحتو اليت تتأجج
أمامها النار ،فهؤالء إمنا يدركوف الظالؿ ادلرتسمة على جدراف الكهف فيخالوهنا حقيقة ،فإذا ما جتردكا من قيود الظاىر
كغادركا كهفهم أبصركا حقائق األشياء يف النور بعيدان عن الظالؿ ،فكأف عامل ادللل ىو ادلاىية احلقيقية اجملردة اليت تسبق
الوجود ،كما الوجود إال زلاكاة حسية ذلا مبلابة الظالؿ من النار .كمن ىنا فإف صورة الكهف عند أفالطوف قد خلقت التمييز
الفلسفي األساسي بُت ادلظهر كاحلقيقة ،كأكدت أكلوية عامل األفكار فوؽ عامل احملسوسات.6
يشكل العامل اللاين ادلتملل يف العامل احملسوس الطبيعي صورة مشوىة كمزيفة لعامل ادللل ،فهو زلاكاة لعامل ادللل ،لذلك فهو
ناقص كمزيف .كجيعل أفالطوف من الشجرة ادلوجودة يف العامل الطبيعي ملاال ذلذا االعتقاد ،فهي عنده رلرد صورة مشوىة
للشجرة األكىل ادلوجودة يف عامل ادللل كاليت خلقها اإللو ،كيستدؿ على ىذا التشويو كالنقص بتعدد األشجار كاختالفها .كالعامل
اللالث ىو صورة ناقصة للعامل اللاين ،فإذا رسم الفناف شجرة ثاللة ،فإنو سينقلها عن الشجرة اللانية اليت ىي بدكرىا صورة
ناقصة للشجرة األكىل ،كيف ىذه احلالة فالعملية تقليد التقليد ،أك زلاكاة احملاكاة ،كتعدد األشجار يف العامل الطبيعي عالمة
على عدـ تطابقها مع تلك الفكرة ،كىذه عالمة على أهنا ناقصة كمشوىة. 7
يرل أفالطوف أف الفنوف ليست سول زلاكاة حملاكاة أك صورة لصورة ،كمبا أف الرسم كالشعر من الفنوف فهما كذلك،
فالشاعر كالرساـ حياكياف العامل الطبيعي احملسوس ادلزيف يف نظر أفالطوف ،فيصبح عملهما أكلر تزييفا كنقصان ،ألنو زلاكاة دلا
ىو زلاكاة أصال ،كبالتايل فعملهما ىذا يبتعد عن احلقيقة اليت تكمن يف عامل ادللل .كيقدـ أفالطوف أمللة توضح رأيو :
أكال حوؿ الرسم :فالرساـ عندما يرسم سريرا فإنو جيهل كيف كشلا يًتكب ،كىو حياكي السرير الذم صنعو النجار يف الواقع،
كالنجار بدكره حاكى صورة السرير الذم خلقو اإللو يف عامل ادللل كىو سرير كامل الصفات ،كهبذا يكوف عمل الرساـ زلاكاة
للمظهر ال للجوىر ،كبعيد عن احلقيقة بدرجتُت ،فهو خداع كتشويو.
ثانيا الشعر :ىاجم أفالطوف الشعر كاعتربه تافها ألنو ال ديلل فكرة ،إمنا ديلل الشيء الذم ديلل الفكرة .كال يقف رأم أفالطوف
عند ىذا احلد كإمنا يتعداه إىل كصف الشعراء باجلهل كعدـ إدراؾ كنو األمور ،فالشعراء عنده جيهلوف حقيقة ادلوضوعات اليت
حياكوهنا ،كال يعرفوف عنها شيئان ،فهم يصفوف ادلعارؾ كال يعرفوف التكتيك العسكرم ،كيصفوف الطب كال يعرفوف مبادئ
الطب ،كعلى ىذا جيب طردىم من اجلمهورية الفاضلة ،إال من كاف منهم ديجد اآلذلة كيعدد مفاخر األبطاؿ ،كيشيد بأعاظم
الرجاؿ.8
كما نظر أفالطوف إىل الفن على أنو رلرد مرآة عاكسة ،يقدـ صورة سطحية للعامل بأكملو .ككما ىو احلاؿ بالنسبة ألم
فرد قادر على أخذ مرآة كاللعب هبا ،كتدكيرىا يف كل اجلهات ليصنع السموات كالكواكب كاألرض ،فكذلك عمل الفناف
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لعب كعبث . 9فادلرآة تعكس صورة اجلسم ،إال أف ىذه الصورة تكوف صورة خيالية ال كجود ذلا خلف ادلرآة ،كإذا كانت ىذه
ادلرآة مقعرة أك زلدبة كانت ىذه الصورة اخليالية أكلر تشويهان .كمن ىذا اجلانب فادلرآة ال تقدـ صورة صحيحة للجسم كإمنا
صورة خيالية ناقصة كمشوىة .فالشعراء عنده مفسدكف لألخالؽ ،فهم خياطبوف العاطفة أكلر شلا خياطبوف العقل ،كيعتمدكف
على نشوة الوحي كاإلذلاـ ،فهم كالنافورة تقذؼ ما يصب فيها ".فالشاعر خفيف زللق ال خيًتع شيئا حىت يوحى إليو ،فتتعطل
حواسو كيطَت عنو عقلو ،فإذا مل يصل إىل ىذه احلالة ،فإنو ال حوؿ كال طوؿ كال يستطيع أف ينطق بالشعر" .لدل طردىم من
مدينتو الفاضلة ،عدا أكالئك الذين تتعلق أشعارىم باآلذلة كاألبطاؿ ،كاشًتط أف ال تتعارض القصيدة مع ما ىو شرعي
كخَت
ي

10

كما فضل أفالطوف ادللحمة عن الًتاجيديا ،ألهنا تصور احلياة يف أفضل صورىا ،فادللحمة تلَت عاطفة اإلعجاب بأبطاذلا،
فتجعل الناس أكلر قوة ،أما الًتاجيديا فهي تشكل خطرا على ادلشاىد ،حيث إذا رأل منظرا زلزنا ينساؽ معو كيولد يف نفسو
نفس الشعور ،فيلَت فيو عاطفيت الشفقة كاخلوؼ ،فتجعل ادلشاىد أكلر ضعفا.11
أخذ مصطلح احملاكاة عند أرسطو مفهوما علميا جتريبيا ،كمل يقًتف عنده بنظرية ادللل األفالطونية ،حيث عد الشعر نوع
من احملاكاة ،فالشاعر حياكي الطبيعة كاالنطباعات الذىنية ،كأفعاؿ الناس كعواطفهم ،كالطبيعة ال حتاكي عامل ادللل ،كالشاعر
حياكي ما ديكن أف يكوف بالضركرة ،أك جيب أف يكوف ،كليس ما ىو كائن فقط .فالفناف إذا أراد أف يصور منظرا طبيعيا ،فإنو
ال يتقيد مبا يف ادلنظر ،بل يصوره كأمجل ما يكوف ،ألف الطبيعة ناقصة ،كالفن يكمل ما فيها من نقص .فالفن " ليس أف
12

حتاكي الطبيعة زلاكاة الصدل ،كدتللها دتليل ادلرآة ،كتنقلها نقل اآللة

تظهر أبعاد نظرية احملاكاة عند أرسطو من خالؿ مقارنتو بُت الشعر كالتاريخ ،حيث يرل أف الشاعر كادلؤرخ ال خيتلفاف،
فأحدمها يركم األحداث شعرا كاآلخر نلرا ،كإمنا ادلؤرخ يركم األحداث كما كقعت فعال ،بينما الشاعر يركم ما جيوز أك ديكن
كقوعو .كذلذا فالشعر يف نظر أرسطو أقرب إىل الفلسفة ،كأمسى مرتبة من التاريخ. 13
كما فضل أرسطو الًتاجيديا ،كعدىا أرقى أشكاؿ الشعر ،ألهنا تنمي عاطفة الشفقة كاخلوؼ ،فتجعل ادلشاىدين أكلر
قوة من خالؿ التطهَت ،فما حيدث ملال للبطل قد حيدث للمشاىدين ،كمن خالؿ الشفقة كاخلوؼ تتطهر عواطفنا .كيف هناية
الًتاجيديا يشعر ادلشاىد بالسركر ،ألف عذابو أقل من عذاب البطل ،كهبذا يشعر باالرتياح كرمبا بالقوة.14
تقوـ نظرية احملاكاة على الفلسفة ادللالية ادلوضوعية ،اليت ترل أف الوعي أسبق يف الوجود من ادلادة ،كصلد أهنا تركز على
ثالثة أشياء:
أكذلا األديب الذم ينظر إليو أفالطوف على أنو رلرد مقلد أك ملهم أك كسيط مسلوب اإلرادة ،إال أف ىذه النظرة تتغَت عند
أرسطو الذم يضفى عليو صفة زلاؾ أك صانع  ،يصنع األشياء بادلماثلة.
أما األمر اللاين فيتعلق باألدب نفسو كالذم يعتربه أفالطوف بأنو زلاكاة للمحاكاة أك صورة مرآكية حرفية .كختتلف نظرة أرسطو
عن نظرة أستاذه ،فهو ينظر إىل األدب على أنو زلاكاة لفظية أك صورة لغوية للكليات كادلعاين الكونية.

مجلة دراسات نقدية

114

المجلد الثاني العدد 01

نظرية المحاكاة من الح ِكيم ْي ِن إلى ِ ِ
ين المسلمين
ُ
َ َ
الم َعلم َ

د زالفي إبراهيم

األمر اللالث ىو ادلتلقي ادلشاىد ادلنفعل السليب ،الذم ال دكر لو يف صياغة الصورة حسب رأم أفالطوف ،أك الذم يصبح
بالتطهَت أكلر توازنا كدتاسكا كتقيدا باألخالؽ كما ىو عند أرسطو.

الم َعلِّ ِمين المسلمين:
نظرية المحاكاة عند ُ

على الرغم من اختالؼ بيئاهتم ادلكانية ،كالعصور اليت عاشوا فيها ،فقد ترؾ ادلعلموف ادلسلموف بصماهتم كاضحة يف

تاريخ الفكر اإلسالمي ،حيث اشتهركا بشرح الفلسفة اليونانية ،كخاصة ما تركو أفالطوف كأرسطو من فكر كمعرفة ،كأسسوا
فلسفاهتم اخلاصة هبم مبا استوعبوه من ثقافة كعلم ،كلقد تناكؿ ادلعلموف ادلسلموف نظرية احملاكاة من خالؿ شرحهم آلراء
أفالطوف كأرسطو.
يعرؼ ابن سينا ( 370ق 428-ق)احملاكاة بأهنا «:ىي إيراد ملل الشيء ،كليس ىو ىو ،فذلك كما حياكي احليواف
الطبيعي بصورة ىي يف الظاىر كالطبيعي ،كلذلك يتشبو بعض الناس يف أحوالو ببعض كحياكي بعضهم بعضا ك حياكوف غَتىم
» .15فابن سينا يوضح احملاكاة بأمللة:كمحاكاة حيواف بصورة ،كتشبو الناس ببعضهم البعض ،كاألىم ىو أف احملاكاة ليست
تقليدا حرفيا للواقع أك مطابقة تامة لو ،أك نقل الشيء كما ىو ،كإمنا تقدمي شبيها لو .فابن سينا يؤكد على كجود اختالؼ بُت
األصل كالصورة اليت حتاكيو.
يستعمل ابن سينا مصطلح التعجيب أك الفائدة أك الغاية الفكرية ادلدنية بدال من مصطلح اللذة ليعرب هبم عن الغاية من
قوؿ الشعر ،كيتجلى ذلك يف قولو  « :كالشعر قد يقاؿ للتعجيب كحده ،كقد يقاؿ لألغراض ادلدنية،ك على ذلك كانت
األشعار اليونانية ،كاألغراض ادلدنية ىي يف أحد أجناس األمور اللالثة أعٍت :ادلشورية كادلشاجرية كادلنافرية ».16
كاف ابن سينا من الفالسفة ادلسلمُت الذين أدركوا حقيقة احملاكاة األرسطية ،كىذا ما أكده طو حسُت يف حديلو ،حيث
قاؿ « :لكن ابن سينا قد فهم حق الفهم نظرية احملاكاة ،كجاء بصورة صحيحة للصناعة الشعرية ،كللوسائل اليت يتوسل هبا يف
التغلب على الصعاب اليت تعًتض الشاعر». 17
يذىب ابن سينا إىل أف احملاكاة يف الشعر تكوف من قبل الكالـ كاللحن كالوزف كرمبا تكوف من قبل الكالـ كالوزف أك
تقتصر على اللحن كما ىو يف ادلوسيقى ،كما للحن من أثر انفعايل يف النفس ،قد يتملل يف احلزف أك الغضب ،كقد تقتصر
على اإليقاع كحده كما ىو يف الرقص ،كما ديتلكو من قدرة على التأثَت يف النفس مبا يشتمل عليو من إيقاع سواء أكاف رلردا
من اللحن أك مقًتنا بو .كيتضح ذلك يف قولو « :كالشعر من مجلة ما خييل كحياكى بأشياء ثالثة :باللحن الذم يتنغم بو ،فإف
اللحن يؤثر يف النفس تأثَتا ال يرتاب بو ،كلكل غرض حلن يليق بو ،حبسب جزالتو أك لينو أك توسطو ،كبذلك التأثَت تصَت
النفس زلاكية يف نفسها حلزف أك غضب أك غَت ذلك ،كبكالـ نفسو إذا كاف سليال زلاكيا .كبالوزف فإف من األكزاف ما يطيش
كمنها ما يوقر ،كرمبا اجتمعت ىذه كلها ،كرمبا انفرد الوزف كالكالـ ادلخيل ،فإف ىذه األشياء قد يفًتؽ بعضها من بعض،
كذلك أف اللحن ادلركب من نغم متفقة كمن إيقاع قد يوجد يف ادلعازؼ ،كاللحن ادلفرد الذم ال إيقاع فيو قد يوجد يف ادلزامَت
ادلرسلة اليت ال تُوقع  ...كاإليقاع الذم ال حلن فيو قد يوجد يف الرقص ،كلذلك فإف الرقص يتشكل جيدا مبقارنة اللحن إياه
حىت يؤثر يف النفس».18
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ك إذا كاف أرسطو قد مجع بُت التصوير كفن الشعر ،فإف ابن سينا كذلك قد سار على خطى احلكيم كذىب إىل أف
الشاعر كادلصور ينبغي أف حياكي كل منهما الشيء الواحد بأحد األمور اللالثة .حيث يقوؿ « :إف الشاعر جيرم رلرل ادلصور
فكل كاحد منهما زلاؾ ،كادلصور ينبغي أف حياكي الشيء الواحد بأحد أمور ثالثة :إما بأمور موجودة يف احلقيقة ،إما بأمور
يقاؿ إهنا موجودة ككانت ،كإما بأمور يظن أهنا ستوجد كتظهر».19
يتحدد موضوع احملاكاة عند الفرايب (  260ق 339 -ق)بكل ما يتصل بأفعاؿ الناس كسلوكاهتم ،كالشعر عنده زلاكاة
لكل ما يتصل حبياة البشر من خَت كشر ،كاحملاكاة ليست نقال حرفيا للواقع أك الطبيعة ،كإمنا ىي تصوير دلا ديكن كقوعو .كىذا
ادلعٌت صلده عند أرسطو ،كىو ما يوحي بتأثر الفرايب مبحاكاة أرسطو .كيتضح معٌت احملاكاة عن الفرايب من قولو « :إف
موضوعات األقاكيل الشعرية ىي بوجو ما مجيع ادلوجودات ادلمكنة أف يقع هبا علم اإلنساف ،كىذه ادلوجودات منها ما حاذلا
أبدا حاؿ كاحدة ،كمنها ما ليس أبدا حاذلا حاؿ كاحدة ،كمن ىذه خاصة ما إلينا فعلها كىي اليت تسمى األشياء اإلرادية،
كمنها ما ليس إلينا فعلها ،ككلَت شلا ليس إلينا فعلها ذلا معونة ما إلينا فعلها ،فهذه منها ما ىو تقليد ذلا أك حافظ ذلا أك دالئل
عليها ،كىذه كلها تعد مع اليت إلينا فعلها كاألشياء اإلرادية كاليت تعد معها ،منها ىيئات كأخالؽ كعادات كمنها أفعاؿ
كانفعاالت ،كمنها اذليئات النفسانية اليت هبا يكوف التمييز كمنها أحواؿ األبداف ،كمنها األشياء اخلارجة عن ىذين ،كباجلملة
فإهنا ىي اليت يقاؿ أهنا خَتات أك شركر يف اإلنساف أكلو ،فمنها ما ينسب إىل النفس كمنها ما ينسب إىل البدف كمنها ما ىي
خارجة عن ىذين ،كأخص ادلوضوعات لألقاكيل الشعرية ىي ىذه األشياء دكف تلك األخرل ».20
يفرؽ الفرايب بُت الشعر كالفنوف األخرل كالنحت كالتمليل كالرسم ،من خالؿ الوسيلة ،كيتضح ذلك عند مقارنتو بُت
الشعر كالرسم ( صناعة التزكيق) فلكل منهما كسيلتو اخلاصة يف التعبَت عن احملاكاة ،فالشعر يتوسل األقاكيل أك اللغة كالرسم
يتوسل األلواف كاألصباغ  .حيث يقوؿ « :إف بُت أىل ىذه الصناعة (الشعر) كبُت أىل صناعة التزكيق مناسبة ،ككأهنما
سلتلفاف يف مادة الصناعة كمتفقاف يف صورهتا كيف أفعاذلا كأغراضها أك نقوؿ :كإف بُت الفاعلُت كالصورتُت كالغرضُت تشاهبا،
ذلك أف موضع ىذه الصناعة األقاكيل ،كموضع تلك الصناعة األصباغ ،كإف بُت كليهما فرقا ،إال أف فعليهما مجيعا التشبيو
كغرضيهما إيقاع احملاكيات يف أكىاـ الناس كحواسهم ».21
يرل الفرايب أف الشعر نافع ألنو يستخدـ يف أمور اجلد ،حيث يسهم يف االرتقاء باإلنساف من خالؿ التأثَت يف سلوكو،
كتوجيو أفعالو لتحقيق سعادتو ،كالشعر شلتع ألنو يستخدـ يف أمور اللعب كاللهو .كيتضح ذلك من قولو « :كاألقاكيل الشعرية
منها ما يستعمل يف األمور اليت ىي جد ،كمنها ما شأهنا أف تستعمل يف أصناؼ اللعب ،كأمور اجلد اليت ىي مجيع األشياء
النافعة يف الوصوؿ إىل أكمل ادلقصودات اإلنسانية ،كذلك ىو السعادة القصول ».22
يرل إحساف عباس أف التخييل ىو الذم يسمى احملاكاة ،كاألقاكيل الشعرية ىي اليت شأهنا أف تؤلف من أشياء زلاكية
لألمر الذم فيو القوؿ ،فإف زلاكاة األمور قد تكوف بفعل ،كقد تكوف بقوؿ ،فالذم يفعل ضرباف:أحدمها أف حياكي اإلنساف
بيده شيئان ما -ملل أف يعمل دتلاالن حياكي بو إنسانان بعينو ،أك شيئان غَت ذلك -أك يفعل فعال حياكي بو إنسانان ما أك غَت ذلك.
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كاحملاكاة بقوؿ ىو :أف يؤلف القوؿ الذم يضعو أك خياطب بو من أمور حتاكي الشيء الذم فيو القوؿ ،كىو أف جيعل القوؿ
داالن على أمور حتاكي ذلك الشيء ،كيلتمس بالقوؿ ادلؤلف شلا حياكي الشيء ختييل ذلك الشيء :إما ختييلو يف نفسو كإما

ختييلو يف شيء آخر ،فيكوف القوؿ احملاكي ضربُت :ضرب خييل الشيء نفسو ،كضرب خييل كجود الشيء يف شيء آخر.23
يرل ابن رشد (  520ق 595 -ق) أف احملاكاة ختتلف من فن إىل آخر ،فمنها ما يتوسل باأللواف كاألشكاؿ كما يف
الرسم ،كمنها ما يتوسل باألصوات كادلوسيقى ،أما يف الشعر فباألقاكيل .كيتضح ذلك من خالؿ قولو « :كالتخييل كاحملاكاة يف
األقاكيل الشعرية تكوف من قبل ثالثة أشياء :من قبل النغم ادلتفقة ،كمن قبل الوزف ،كمن قبل التشبيو نفسو ،كىذه قد يوجد
كل كاحد منها مفردا عن صاحبو ،ملل كجود النغم يف ادلزامَت ،كالوزف يف الرقص ،كاحملاكاة يف اللفظ ،أعٍت األقاكيل ادلخيلة غَت
ادلوزكنة ،كقد جتتمع ىذه اللالثة بأسرىا ملل ما يوجد عندنا يف النوع الذم يسمى ادلوشحات كاألزجاؿ ،كىي األشعار اليت

استنبطها يف ىذا اللساف (العريب) أىل ىذه اجلزيرة (األندلس) ».24
خالفا البن سينا كالفرايب فإف ابن رشد قد طبق مفاىيم أرسطو على الشعر العريب ،حيث اعترب أف كل قوؿ شعرم ىو
مديح أك ىجاء ،فادلديح يقوـ على زلاكاة األفعاؿ الفاضلة ،كاذلجاء على زلاكاة األفعاؿ القبيحة ،ألف األفعاؿ اإلنسانية
ادلمكنة خَتا أك شرا ىي موضوع احملاكاة الشعرية.25
يذىب ابن رشد إىل أف غرس العلوـ النظرية يف نفوس أىل ادلدف تكوف باألقاكيل اخلطابية كالشعرية ،كمرجعو يف ذلك أف
درس احلكمة للجمهور مستعمال الطرؽ اخلطابية كالشعرية ،كطريقة التعليم ىذه مالئمة لتعليم الصغار كذلك،
أفالطوف َّ
كهتذيبهم كاالرتقاء هبم إىل أفضل حاؿ ،كمسى ابن رشد ىذه الطريقة بالتعليم الشعرم.حيث يقوؿ « :إنا نقوؿ أف ىناؾ
طريقتُت حتصل هبما الفضائل يف نفوس ادلدنيُت ،أحدمها األقاكيل اخلطابية كالشعرية ،كاآلخر اإلكراه ». 26
احملاكاة عند الفرايب نوعاف :إما بقوؿ أك بفعل ،حيث يقوؿ « :فإف زلاكاة األمور قد تكوف بفعل كقد تكوف بقوؿ،
فالذم بفعل ضرباف :أحدمها أف حياكي اإلنساف بيده شيئا ما ملل أف يعمل دتلاال حياكي بو إنسانا بعينو أك شيئا غَت ذلك ...
كاحملاكاة بقوؿ ىو أف يؤلف القوؿ الذم يصنعو أك خياطب بو من أمور حتاكي الشيء الذم فيو القوؿ ،كىو أف جيعل القوؿ
داال على أمور حتاكي ذلك الشيء».27
الخاتمة:
عمم حكيم اليوناف أفالطوف مفهوـ احملاكاة على كل ادلوجودات كفسر هبا أنواع ادلعارؼ ادلختلفة ،بينما حصرىا تلميذه
أرسطو يف رلاؿ الفنوف فقط .أما عند ادلعلمُت العرب ،فيعتربىا الفرايب ىي مبدأ كل خلق أك إبداع شعرم كفٍت ،كينظر إليها
ابن سينا على أهنا مبدأ كل تشكيل أك تصوير شعرم كفٍت ،كال شأف ذلا بالنقل احلريف للواقع ،كىو الدرب الذم سار عليو
أرسطو ،أما ابن رشد فكاف أقرب إىل أرسطو إذ جعل احملاكاة مرتبة بالفنوف كختتلف من فن إىل آخر.
الهوامش:
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Abstract:
The Andalusian tendency is reflected in
the book of Nafh el Tib through the Andalusians
struggles to defend their country and their
literature, and their attempt to highlight their
character and inner self in their literature after
they were belittled by the words of Sahib bin
Abad in the book of Ibn Abed Rabbo El aked El
Farid "Hadihi Bidaatona Rodat Elina" . In his
book ‘Nafh el Tib’, El Makari tried To face AlMasharqa on their field by highlighting the
importance of Andalus, and stating that its
literature is in no way inferior to the Mashriqi
literature, and that they are on the same level.
Al-Maqri also included in his book an
important message written by Ibn Hazm al-

يعكس كتاب نفح الطيب عموما النزعة األندلسية من
 وزلاولتهم إبراز، خالؿ دفاع األندلسيني عن بلدىم وأدهبم
شخصيتهم وذاتيتهم يف آثارىم األدبية بعد أف وصمتهم
بالقصور مقولة الصاحب بن عباد يف كتاب ابن عبد ربو العقد
الفريد "ىذه بضاعتنا ردت إلينا" وقد حاوؿ ادلقري يف كتابو
نفح الطيب أف يواجو ادلشارقة يف عقر دارىم بإبراز فضل
األندلس وإعطاء األدب األندلسي ادلكاف الالئق بو كند
. لألدب ادلشرقي ال يقل عنو أعلية ومكانة
وقد ضمن ادلقري يف كتابو النفح رسالة ىامة البن
حزـ الظاىري يبني فيها فضل األندلس ومكانة علمائها
وأدبائها مدافعا عنهم بعد الذي الحظو من قصور األندلسيني
. يف التعريف ببلدىم وإظهار مآثرىم
،  نصوص، أندلس،  نزعة: الكلمات المفتاحية

 رسالة،فضل

Dhahiri, in which he demonstrates the virtue of
Andalus and the status of its scholars and
scientists as an advocate for them after he
noticed the Andalusians' shortcomings in
defining their country and showing their
exploits.
Key Words: Tendency, Andalus, Texts,

Virtue, Message

01 المجلد الثاني العدد

-1-

مجلة دراسات نقدية

النزعة األندلسية في نصوص نفح الطيب للمقري
رسالة ابن حزم في فضل األندلس انموذجا

أ.د.مصطفى البشير قط

تعد عناوين الكتب من العتبات النصية  ،وادلؤلفوف حينما يضعوف عناوين دلؤلفاهتم إظلا يقصدوف داللة وىدفا  ،وىم بذلك
ػلملوف العنواف جزءا أساسيا من رسالة النص ،وقد ذىب بعض النقاد إىل حتديد وظائف العنواف باألمور اآلتية:
 -1التحديد
 -2اإلػلاء
 -3منح النص قيمتو.
كما ذىب بعضهم إىل أف العنواف يفتح شهية ادلتلقي للقراءة (.)1
وتوحي شعرية عنواف كتاب "نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"  -باعتبار العنواف عتبة من العتبات النصية ومؤشرا
سيميائيا ومفتاحا للمنت -بأف صاحبو يقف موقف ادلدافع وادلنافح وادلعجب باألندلس  ،فقراءة سيميائية للعنواف تكشف عن
مدى إعجاب ادلقري باألندلس ونتاجها من األدب واألدباء والعلم والعلماء .
إف نفح الطيب ىو انتشار رائحتو الذكية  ،نقوؿ  :نفح الطيب ،إذا فاحت رائحتو (، )2والغصن  :ما تشعب من ساؽ
الشجر دقاقها وغالظها( ، )3والغصن الرطيب يوحي بالنضارة واحلياة والقدرة على االستمرار يف العطاء.
وكأين بادلقري يبكي شوقا وحنينا جنة ضائعة خرجت من ملك ادلسلمني بعدما عمروىا ما ينيف عن السبعة قروف ،
ولذلك كاف دائم الًتداد ذلذه العبارة يف كتابو كلما ذكر األندلس قاؿ":أعادىا اهلل تعاىل إىل اإلسالـ بربكة ادلصطفى عليو من اهلل
أفضل الصالة وأزكى السالـ"(.)4
إف شوؽ ادلقري وحنينو إىل الفردوس ادلفقود الذي مل تطأه قدماه يعد يف نظري دافعا أساسيا إىل تأليف كتابو النفح
باإلضافة إىل زلاولتو إثبات النزعة األندلسية يف ادلشرؽ العريب ،أما طلب الرجل الدمشقي ادلسمى أمحد الشاىيين من ادلقري تأليف
كتابو فلم يكن إال دافعا ثانويا وسببا مباشرا.
إف النزعة األندلسية بارزة متضخمة من عنواف الكتاب ،بلو عن زلتواه احلافل بالنصوص األدبية اليت تشكل بنيتو العميقة
شعرا ونثرا يف التغين باألندلس  ،واالفتخار بفضائلها ومآثر أىلها  ،فهو يتحدث "بصورة أساسية عن احلياة األدبية يف األندلس"
(.)5
فكال البنيتني يف الكتاب السطحية ادلتمثلة يف تشكيلة الكتاب ككل كما خطو مؤلفو ،والعميقة ادلتمثلة يف النصوص
ادلستشهد هبا تتضافراف إلبراز النزعة األندلسية بيئة وطبيعة وعلما وأدبا وثقافة أو باألحرى إبراز الطابع األندلسي يف احلضارة
العربية اإلسالمية.
لقد ظل العرب األوائل الذين ىاجروا إىل األندلس مرتبطني بادلكاف من شبو اجلزيرة العربية وما جاورىا مشدودين إليو،
غلدوف نفورا يف التأقلم مع ادلكاف اجلديد الذي حلوا بو ،وظلوا ػلنوف إىل ادلشرؽ العريب بيئة وأدبا وثقافة ،من ذلك قوؿ عبد
الرمحاف الداخل يف احلنني إىل ادلشرؽ بعد أف ىاجتو طللة مفردة :
يا نخل أنت غريبة مثلي
مجلة دراسات نقدية
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وقد جتلى حنينهم إىل ادلشرؽ يف مظاىر متعددة من أقواذلم وسلوكهم ؛ من ذلك أهنم مسوا بعض مدهنم بأمساء ادلدف يف
ادلشرؽ دلا رأوه من أوجو التشابو بينها يف البيئة وادلناخ  ،فقد نقل ادلقري أف أبا اخلطار الكاليب " كثر أىل الشاـ عنده  ،ومل
حتملهم قرطبة ففرقهم يف البالد  ،وأنزؿ أىل دمشق إلبرية لتشاهبهما ومساىا دمشق  ،وأنزؿ أىل محص إشبيلية ومساىا محص ،
وأىل قنسرين جياف ومساىا قنسرين  ،وأىل األردف رية ومالقة ومساىا األردف ،وأىل فلسطني شذونة ومساىا فلسطني  ،وأىل مصر
تدمري ومساىا مصر" (.)6
ومل يقتصر األمر على ادلدف بل مسوا شعراءىم بأمساء شعراء ادلشرؽ ؛ فابن اللبانة ىو مسوأؿ الشعراء،ومحدة بنت زياد
خنساء ادلغرب  ،وأبو األجرب جعونة الكاليب عنًتة األندلس  ،ومؤمن ابن سعيد دعبل األندلس  ،وابن زيدوف حبًتي األندلس،
واألعمى التطيلي معري األندلس ،وابن ىاىنء متنيب األندلس ،وابن خفاجة صنوبري األندلس وىلم جرا...

()7

ولكن النزعة ادلشرقية اليت صاحبت وجود العرب األوائل باألندلس سرعاف ما حتولت إىل نزعة أندلسية خالصة لدى
األجياؿ التالية إذ سرعاف ما ألفوا ادلكاف ،وركنوا إىل البيئة اجلديدة  ،وطاب ذلم ادلقاـ يف جنة األندلس يتف ِي ِِؤوف ظالذلا  ،وبدأت
صلتهم العاطفية بادلشرؽ ختف حدهتا وتتحوؿ إىل حب للبيئة اجلديدة ،وارتباط هبا على ضلو يشعر بالغربة يف االبتعاد عنها على
ضلو ما صلده يف قوؿ ابن خفاجة :
إن للجنـ ــة باألندلس
فسنا صبحتــها من شنب
وإذا ما ىبت الريـح صبـا

مجتلى حســن وريـا نفس
ودجــى ليلتهـا من لعـس
صحت وا شواقي إلى األندلس

وبدأ األندلسيوف يستشعروف عقدة النقص جتاه الثقافة ادلشرقية خاصة بعد الصفعة اليت وجهها الصاحب بن عباد للثقافة
األندلسية حينما قاؿ عن كتاب ابن عبد ربو العقد الفريد :
" ىذه بضاعتنا ردت إلينا ،ظننت أن ىذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبار بالدىم ،وإنما ىو يشتمل على أخبار
بالدنا ،ال حاجة لنا فيو" (. )9
لقد كاف الصاحب بن عباد يأمل يف أخذ صورة عن األدب األندلسي يف مؤلف أندلسي ،ولكنو مل غلد سوى ثقافة
مشرقية يعلمها دتاـ العلم ال تضيف إىل ثقافتو شيئا جديدا.
من ىنا كاف لزاما على أىل األندلس أف تظهر نزعتهم األندلسية يف أدهبم ومؤلفاهتم  ،وأف يعرفوا بثقافتهم يف ادلشرؽ
ألىل ادلشرؽ ،وىذا ما اضطلع بو ادلقري يف نفخ الطيب إذ غزا ادلشارقة يف عقر دارىم بثقافتو األندلسية ،فقد رحل إىل ادلشرؽ
وأقاـ فيو  ،وألف كتابو "النفح" ىناؾ معرفا ادلشارقة باألندلس بيئة وثقافة وأدبا وأعالما ،وكأين بو يرد على الصاحب بن عباد قولو
ويأتيو ببضاعة جديدة غري البضاعة اليت يعرفها.
وقد ظهرت النزعة األندلسية يف كل نصوص النفح شعرا ونثرا ،أما النصوص الشعرية فيصعب حصرىا لكثرهتا  ،وأما
النصوص النثرية ،فقد أورد ادلقري منها ثالث رسائل يف فضل األندلس واألندلسيني األوىل أليب زلمد بن حزـ الظاىري
والثانية ألمحد بن سعيد وتعد تكملة وتذييال لرسالة ابن حزـ
مجلة دراسات نقدية
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وسوؼ نقتصر يف مداخلتنا على التعريف بالرسالة األوىل فهي اظلوذج واؼ على إبراز النزعة األندلسية "اليت جتلت يف
شعور واضح بابتكارات األندلسيني يف التأليف والشعر والكتابة والعادات ،والتفات إىل تاريخ األندلس وجغرافيتها وخصائصها
وتاريخ علمائها ووالهتا وقضاهتا وكتاهبا وشعرائها"

()13

صاحب الرسالة:
ىو أبو زلمد بن علي بن أمحد بن سعيد بن حزـ  ،ويلقب بالقرطيب نسبة إىل موطن والدتو ونشأتو ،كما يلقب بالظاىري
نسبة إىل ادلذىب الفقهي الذي اشتهر بو  ،قيل إنو من أصل فارسي "سكن ىو وآباؤه قرطبة ،ونالوا فيها جاىا عريضا" ( )14وكاف
والده أمحد بن سعيد وزيرا للمنصور بن أيب عامر القائم أنذاؾ بشؤوف الدولة األموية يف زلل اخلليفة ىشاـ الثاين ،ويف ىذا البيت
اطي تعيش يف ترؼ وحسن مظهر يف أعلى مستوى بني األسر القرطبية.
ولد ابن حزـ سنة 384ىػ  ،ونشأ يف أسرة أرستقر ة
قضى ابن حزـ فًتة صباه بني احلرًن يف قصر أبيو ،حيث عهد إىل اجلواري بًتبيتو وحتفيظو القرآف  ،ولعل السبب يف ذلك
ما أصابو وىو صغري من مرض قليب أو لعل السبب ىو فرط التدليل والًتؼ ،وقد أكسبتو تلك البيئة النسوية كثريا من اخلربة
بأحواؿ النساء وأسرار نفوسهن  ،كما أتاحت لو جتارب عاطفية منذ صباه  ،ووجهتو منذ حداثتو إىل البحث يف فلسفة احلب على
ضلو ما يعكسو ذلك كتاب "طوؽ احلمامة" (. )15
ودلا بلغ مرحلة الشباب خرج ابن حزـ إىل رلالس العلماء ،وهنل من سلتلف علوـ عصره "وأوغل يف االستكثار من علوـ
الشريعة حىت ناؿ منها ما مل ينلو أحد قط باألندلس قبلو "

(.)16

ومل تًتؾ الظروؼ ابن حزـ يفرغ للعلم فقد خاض معًتؾ السياسة ،وتقلب بني أتوهنا ؛ فذاؽ حالوة الوزارة  ،كما ذاؽ مرارة
السجن " دليلو السياسي إىل األمويني"( ، .)17وبعد سقوط اخلالفة األموية باألندلس عزـ ابن حزـ على التفرغ للعلم كلية ينشره يف
ربوع األندلس متنقال بني أرجائها حىت وافتو ادلنية سنة  456ىػ  ،بعد أف عاش أكثر من سبعني عاما خلف فيها ثروة علمية وأدبية
ىائلة فقد ذكر ياقوت احلموي أف مبلغ تواليفو يف الفقو واحلديث واألصوؿ والنحل وادللل وغري ذلك من التاريخ والنسب وكتب
األدب والرد على ادلعارض ضلو أربعمائة رللد تشتمل على ذتانني ألف ورقة (. )18
في سياق الرسالة:
كاف ابن حزـ معتزا مبوطنو األندلس الذي أتاح لو ،وألفراد أسرتو مكانة سامية يف مساء السياسة واألدب والعلم  ،وقد وقع
يف يده ذات يوـ كتاب بعث بو أبو علي احلسن بن زلمد بن الربيب التاىريت إىل أيب ادلغرية عبد الوىاب أمحد بن حزـ ادلتوىف
سنة 438ىػ – وىو ابن عم ابن حزـ الظاىري -يعيب فيو على أىل األندلس تقصريىم يف إظهار فضائل بلدىم ،وختليد أخبار
علمائهم ،يقوؿ فيو:
" إني فكرت في بلدكم أىل األندلس ،إذ كان قرارة كل فضل  ،ومقصد كل طرفة ،ومورد كل تحفة  ،إن بارت
تجارة أو صناعة فإليكم تجلب ،وإن كسدت بضاعة فعندكم تنفق ،مع كثرة علمائو ،ووفور أدبائو،وصالبة ملوكو ،ومحبتهم
للعلم وأىلو  ...ثم ىم مع ذلك فهم في غاية التقصير ونهاية التفريط من أجل أن علماء األمصار دونوا فضائل أعيانهم
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،وقلدوا الكتب مآثر أقطارىم ...فأبقوا لهم ذكرا في الغابرين ولسان صدق في اآلخرين ،وعلماؤىم مع استظهارىم على
العلوم،كل امرئ منهم قائم في ظلو اليبرح ،وثابت على كعبو ال يتزحزح  ،يخاف إن صنف أن يعنف ،أو تخطفو الطير،
أو تهوي بو الريح في مكان سحيق ،لم يتعب نفسا أحد منهم في مفاخر بلده. )19( "...
ومل غلد ابن حزـ بدا بعد اطالعو على ىذه الرسالة من جتريد يد اذلمة والشروع يف تأليف رسالة يف فضل األندلس وذكر
علمائها ،وقد مساىا ابن خري يف فهرستو "رسالة يف فضل األندلس وذكر رجاذلا " ومسيت أحيانا "بياف فضل األندلس وذكر
علمائها" (.)20
وادلوجود من الرسالة بقايا التتعدى الصفحات القليلة أوردىا ادلقري يف كتابو "نفح الطيب" ،كما نقل منها احلميدي يف
مواضع كثرية من كتابو "جذوة ادلقتبس يف ذكر والة األندلس" (.)21
بنية الرسالة وأسلوبها:
الغرض من الرسالة إظهار النزعة األندلسية ،ويتجلى ذلك من موضوع الرسالة العاـ الذي يدور حوؿ فضل األندلس
ومكانتها،والغالب على ابن حزـ يف ىذه الرسالة "ذلجة الدفاع عن األندلس وبياف فضلها ومكانتها بني دوؿ اإلسالـ"

()22

وؽلكن تقسيم الرسالة إىل ثالثة أقساـ؛
يف القسم األوؿ بني ابن حزـ سبب كتابتو لرسالتو يف فضل األندلس شلا ذكرناه آنفا يف سياؽ الرسالة ،مث حتدث عن أعلية
األندلس من خالؿ إضفاء قداسة عليها مستمدة من حديث النيب

-صلى اهلل عليو وسلم -عن طائفتني من أمتو تركباف البحر

للغزو يف سبيل اهلل  ،ويفسره الكاتب بأف األوىل ىي اليت غزت جزيرة قربص  ،والثانية قامت بفتح األندلس وغزوىا ،وقد جلأ ابن
حزـ يف تفسريه للحديث الشريف -ليجعلو منطبقا على موطنو األندلس -إىل أسلوب يغلب عليو طابع ادلناطقة كقولو :
" والسبيل أن يظن بو وقد أوتي ما أوتي من البالغة والبيان أنو يذكر طائفتين قد سمى إحداىما أولى ،إال والتالية لها
ثانية ،فهذا من باب اإلضافة وتركيب العدد ،وىذا مقتضى طبيعة صناعة المنطق  ،إذ ال تكون األولى أولى إال لثانية ،وال
الثانية ثانية إال ألولى ،فال سبيل إلى ذكر ثالث إال بعد ثان ضرورة  ،وىو صلى اهلل عليو وسلم إنما ذكر طائفتين،وبشر
بفئتين.)23("...
ونالحظ يف ىذا القسم من الرسالة أنو يعمد "إىل األسلوب السهل ادلرسل اخلايل من التعقيد اللفظي الذي يثبت فيو
السجعة إذا كانت مواتية ،ويغض الطرؼ عنها إذا مل تكن طوع اخلاطر،مث ىو بعد ذلك يعمد إىل أسلوب ادلناطقة يف سوؽ
احلجج وبسط ادلقدمات حىت ينتهي إىل النتائج اليت يراىا ويرضاىا.

()24

ويف ىذا القسم من الرسالة ؼلص ابن حزـ مسقط رأسو قرطبة ببعض ادلزايا كفطنة وذكاء أىلها ودتكنهم من سلتلف العلوـ
شلا غلعلها تفخر على سائر األقاليم ،يقوؿ:
" فكان أىلها من التمكن في علوم القراءات والروايات ،وحفظ كثير من الفقو  ،والبصر بالنحو والشعر واللغة
والخبر والطب والحساب والنجوم بمكان رحب الفناء ،واسع العطن ،متنائي األقطار،فسيح المجال" (. )25
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وأما القسم الثاين من الرسالة فيكاد يكوف فهرستا لبعض تآليف األندلسيني يف سلتلف العلوـ والفنوف ،إذ أحصى فيو ابن
حزـ علماء األندلس السابقني وادلعاصرين لو مع ذكر مؤلفاهتم،واستعراض أفانني العلم اليت طرقوىا يف الفقو والتفسري واحلديث
والقراءات والتاريخ واألخبار واألنساب والًتاجم واللغة والشعر والكتابة والطب والفلسفة واذلندسة وعلم الكالـ  ،ويغلب على
أسلوب ىذا القسم من الرسالة الطابع اإلحصائي العلمي كقولو:
"وألفت عندنا تآليف في غاية الحسن ،لنا خطر السبق في بعضها ؛فمنها كتاب "الهداية" لعيسى بن دينار ،وىي
أرفع كتب جمعت في معناىا على مذىب مالك وابن القاسم  ،وأجمعها للمعاني الفقهية على المذىب،فمنها كتاب
الصالة ،وكتاب البيوع وكتاب الجدار في األقضية وكتاب النكاح والطالق  ،ومن الكتب المالكية التي ألفت باألندلس
كتاب القطني مالك بن علي وىو رجل قرشي من بني فهر ،لقي أصحاب مالك وأصحاب أصحابو ،وىو كتاب حسن فيو
غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات. )26( "....
وقد بني ابن حزـ منهجو يف إحصائو دلؤلفات األندلسيني بأنو لن يذكر منها سوى ما يستحق الذكر لقيمتو العلمية يف
حتقيق إنتاج معريف يعتد بو  ،أما ما سوى ذلك من مؤلفات فقد أضرب عنو صفحا ،إذ إنو من الكثرة حبيث ال ػلصى ،يقوؿ
موضحا منهجو يف الرسالة :
" وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر ،والتي تدخل تحت األقسام السبعة التي ال يؤلف عاقل عالم إال في أحدىا
وىي ؛ إما شيء يخترعو لم يسبق إليو  ،أو شيء ناقص يتمو  ،أو شيء مستغلق يشرحو أو شيء طويل يختصره دون أن
يخل بشيء من معانيو ،أو شيء متفرق يجمعو ،أو شيء مختلط يرتبو ،أو شيء أخطأ فيو صاحبو يصلحو ،وأما التآليف
المقصرة عن مراتب غيرىا فلم نلتفت إلى ذكرىا ،وىي عندنا من تأليف أىل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها "(. )27
وأما القسم الثالث من الرسالة فقد ماؿ فيو ابن حزـ إىل إجراء نوع من ادلقارنة وادلفاضلة بني علماء وأدباء األندلس
ونظرائهم يف ادلشرؽ العريب مع ميل ابن حزـ الواضح إىل تفضيل علماء وأدباء األندلس ،وىو يف رسالتو دائم الًتديد دلثل ىذه
العبارة "مل يؤلف مثلو "حينما يذكر مؤلفا من مؤلفات األندلسيني .
ويف ىذا القسم من الرسالة أثار ابن حزـ بعض القضايا شلا يدخل يف صميم النقد األديب ،كموازنتو بني الشاعر األندلسي
ابن جعونة الكاليب والشاعرين جرير والفرزدؽ وإحلاقو مبذىبهما يف الشعر،وكموازنتو بني ابن دراج القسطلي من جهة ،وأيب دتاـ
وادلتنيب من جهة أخرى،وكموازنتو يف الكتابة بني ابن شهيد من جهة ،واجلاحظ وسهل بن ىاروف من جهة أخرى(.)28
كما أثار مشكلة "االحتجاج" أماـ علماء اللغة والنحو ؛ إذ ما ؽلنع من االحتجاج بشعر شاعر مثل ابن جعونة الكاليب
وشعره جار على مذىب األوائل مستوؼ لشروطهم يقوؿ:
"..ولو أنصف الستشهد بشعره فهو جار على مذىب األوائل ال على طريقة المحدثين" (.)29
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أما أسلوب ابن حزـ يف الرسالة عموما فيمكن " أف يندرج حتت باب الكتابة األدبية العلمية  ،أي تلك اليت يناقش
الكاتب من خالذلا قضية حتتاج إىل سند من ادلنطق والتاريخ يف إطار من ريق القوؿ وعذب األسلوب ،وىو ظلط من الكتابة قد ال
يستطيع التجويد فيو إال قلة من الكتاب"(.)30
ولعل أسلوب ابن حزـ يف ىذه الرسالة ال ؼلتلف عن أسلوبو عموما الذي عرؼ بو يف تآليفو ادلختلفة "فقد عرؼ ابن حزـ
باألسلوب الرائق البليغ مع حسن البياف حىت وصف بأنو "جاحظ األندلس" غري منازع ،ويبدو يف كتاباتو أثر عقليتو ادلرتبة ادلنطقية
 ،حيث ػلسن إيراد ادلقدمات واستخالص النتائج ،ويتحرر من اللغو واالستطراد واحلشو  ،وقد عرؼ بدقتو يف حتديد معاين
األلفاظ (.)31

الهوامش:

( )1ينظر فضاء ادلتخيل ورؤيا النقد:زياد أبو لنب،دار اليازوري،عماف ،األردف ،2004 ،ص.151:
( )2القاموس احمليط،للفريوز آبادي،دار الفكر،بريوت ،2005،مادة "نفح"ص.223:
( )3ادلصدر نفسو مادة "غصن"ص.1099:
( )4ينظر نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرىا لساف الدين بن اخلطيب :للمقري  ،شرح وضبط د/مرًن قاسم الطويل ،ود/يوسف
علي الطويل،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط 128/1 ، 1995،1ويف مواضع متعددة من الكتاب.
( )5مصادر األدب يف ادلكتبة العربية:د/عبد اللطيف الصويف ،دار اذلدى ،عني مليلة ،اجلزائر ،د.ت  ،ص.267:
( )6نقال عن تاريخ النقد األديب يف األندلس :د زلمد رضواف الداية،دار األنوار،بريوت ،ط،1968 ،1ص.43:
( )7ينظر ادلرجع نفسو ص.44-43:
( )8نفح الطيب.167/1:
( )9العقد الفريد :ابن عبد ربو،دار الكتاب العريب،بريوت،1982،مقدمة احملققني للكتاب.
( )10ينظر نص الرسالة يف النفح.158 -138/4 :
( )11ينظر نص الرسالة يف النفح.163-158/4 :
( )12ينظر نص الرسالة يف النفح.196-163/4 :

( )13تاريخ النقد األديب يف األندلس:د/زلمد رضواف الداية،ص.36:

( )14معجم األدباء :ياقوت احلموي،دار الفكر،بريوت،ط237/2 ، 1980 ،3

( )15األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة:د/أمحد ىيكل،دار ادلعارؼ.مصر ،ط،1982 ،8ص.353-352:
( )16معجم األدباء:ياقوت احلموي238/12،

( )17ظهر اإلسالـ :أمحد أمني،دار الكتاب العريب،بريوت،ط 55/3 ، 1969، 3
( )18ينظر معجم األدباء:ياقوت احلموي239-238/12،

( )19الذخرية يف زلاسن أىل اجلزيرة :البن بساـ،حتقيق د/إحساف عباس،الدار العربية للكتاب ،ليبيا ،تونس،1981،ؽ/1ـ ،1ص134-133:
( )20تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة :د/إحساف عباس،دار الثقافة ،بريوت ،ط،7،1985ص.347:

( )21ينظر تيارات النقد األديب يف األندلس يف القرف اخلامس
،ص290:

اذلجري:د/مصطفى علياف عبد الرحيم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،ط

( )22تاريخ النقد األديب يف األندلس :د/زلمد رضواف الداية،ص309
( 23نفح الطيب143/4:

مجلة دراسات نقدية

- 126 -

المجلد الثاني العدد 01

1986 ،02

النزعة األندلسية في نصوص نفح الطيب للمقري

أ.د.مصطفى البشير قط

رسالة ابن حزم في فضل األندلس انموذجا

( )24األدب األندلسي موضوعاتو وفنونو :د/مصطفى الشكعة،دار العلم للماليني ،بريوت،ط1979 ،4

( )25نفح الطيب144/4 :

ص614:

( )26ادلصر السابق147/4 :

( )27ادلصدر السابق155/4 :
( )28ادلصدر السابق156/4 :
( )29ادلصدر السابق156/4:

( )30األدب األندلسي:د/مصطفى الشكعة،ص614:

( )31نوابغ الفكر اإلسالمي:أنور اجلندي،دار الرائد العريب ،بريوت ،1983 ،ص.251:

مجلة دراسات نقدية

- 127 -

المجلد الثاني العدد 01

أثر الدرس البالغي في رسم مقاصد التداولية
The effect of rhetorical lesson in drawing deliberative intentions

دكتوراه سنة ثالثة

 نوال برباش:الطالبة

"أستاذ محاضر "أ

 ناصر بركة/ د:إشراف

المسيلة-  محمد بوضياف:الجامعة

naoual.berbache@univ-msila.dz :البريد اإللكتروني

Summary:
There is no doubt that the ancient Arab
rhetorical studies are extremely important,
and they only appear by examining the
impact that they have had on linguistic and
critical studies in the modern _ Western _
study, because theories and critical schools
in the modern lesson meet with this theory in
many concepts and limits, and this It does
not lead you to believe that it is an
intolerance of heritage, nor deny the modern
lesson and consider it merely as a
terminological alternative to ancient
grammar and rhetoric, as this contradicts the
recipe for objectivity in scientific research,
but it remains a reference to the features of
systems theory for Abdul-Qahir al-Jarjani
and how that through his analysis and
discussion, he has contributed in a way Clear
F. Drawing critical studies modernist
landmarks and building purposes of the
theory of deliberative.
Key words: old rhetorical lesson,
deliberative theory, systems theory.
Deliberative.

:الملخص
ما من شك يف أن الدراسات البالغية العربية القددية

 ال تظهر إال من خالل الوقوف على األثر،تكتسي أمهية بالغة
الذي أحدثتو يف الدراسات اللغوية والنقدية يف الدرس احلديث
_الغريب_ ذلك أن النظريات وادلدارس النقدية يف الدرس
،احلديث تلتقي مع ىذه النظرية يف كثَت من ادلفاىيم واحلدود
 وال نفيا،وىذا ال يؤدي بك إىل االعتقاد بأنو تعصب للًتاث
للدرس احلديث واعتباره رلرد بديل مصطلحي للنحو والبالغة
، إذ يتناىف ىذا وصفة ادلوضوعية يف البحث العلمي،القدديُت
وإمنا يبقى إشارة دلالمح نظرية النظم لعبد القاىر اجلرجاين
 وقيد، حُت أثبت ونفى،وكيف أنو من خالل حتليلو ومناقشتو
 وشبو، وفصل ووصل، وقدم وأخر، وعرف ونكر،وأطلق
 قد أسهم، وأوجز وأطنب، وصرح وذكر وأضمر،وكٌت
وبشكل جلي يف رسم معامل الدراسات النقدية احلداثية وبناء
.مقاصد النظرية التداولية
 النظرية،الدرس البالغي القدًن

:الكلمات المفتاحية

. التداولية. نظرية النظم،التداولية
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توطئة:
إن البحث يف رلال النظرية التداولية واسع وال مديكن حصره يف ىذه الدراسة ،حيث إن ىذه النظرية احلديثة قد انبثقفت من
خالل حتليلها ودراستها من منطلقات لغوية وأخرى فلسفية ،عالوة عن ذلك استنادىا إىل الضوابط االجتماعية والنفسية ،وىي
ادليزة اليت أعلت من شأن ادلنحى التداويل يف الدراسات النقدية احلديثة  ،ىذا األمر الذي يملزمنا يف ىذه ادلداخلة على ضرورة
حصر موضوع الدراسة حول نقاط التقاطع بُت الدرس البالغي العريب القدًن وادلقاصد التداولية .
وسعيا منا يف ىذه ادلداخلة ادلوسومة ب ":أثر الدرس البالغي في رسم مقاصد التداولية " أردنا أن نمبُت مدى امتداد

الدرس العريب القدًن إىل العصور احلديثة ،وكيف أهنا شاهبت يف كثَت من احلاالت ما وصلت إليو الدراسات اللغوية والنقدية
الغربية ،وكيف أن العقل العريب مل يستثمر ىذا الرصيد ادلعريف اللغوي الكبَت الذي تركو الدرس العريب القدًن يف مجيع ادليادين
السيما منها النقد ،يف زلاولة منا لذكر إسهام الدرس العريب يف الدرس النقدي احلديث.
من ىنا صلد أنفسنا أما اإلشكال ادلطروح:

إ ىل أي مدى ساىم الدرس البالغي القدًن يف رسم مالمح النظرية التداولية؟ مث أين تتجلى دتظهراتو؟
تعريف التداولية:

الدولة بالفتح
الد َولةم بالضم يف ادلال ،و َ
لغة :يف "لسان العرب البن منظور" صلد دول :العقبة يف ادلال واحلرب سواء ،وقيل م

يف احلرب ،ويف حديث أشراط الساعة :إذا كان ادلغنم مد َوال مجع مدولة بالضم وىو ما يتداول من ادلال فيكون لقوم دون قوم ،وقال

الزجاج :الدولة اسم الشيء الذي يمتداول والدولة الفعل واالنتقال من حال إىل حال ،كأنو كي ال يكون الفيء دولة أي متداوال.1

ويف معجم "أساس البالغة للزسلشري" صلدَ :دول :دالت لو الدولة ودالت األيام بكذا وأدال اهلل بٍت فالن من عدوىم :جعل

الكرة ذلم عليو ،وعن احلجاج :إن األرض ستدال منا كما أدلنا منها ،ويف مثال :يمدال من البقاع كما يمدال من الرجال وأمديل
ادلؤمنون على ادلشركُت يوم بدر ،وأمديل ادلشركون على ادلسلمُت يوم أحد واستدلت من فالن ألدال منو ،و ِ
استدل األيام بُت الناس
وعقب ونموب ،وتداولوا السيء بينهم وادلاشي يداول بُت قددييو :يراوح بينهما .ونقول َدواليك
مرة ذلم ومرة عليهم ،والدىر مدول م

أي َدالت لك الدولة كرة بعد كرة .وفعلنا ذلك دواليك بعضها يف أثر بعض.2

بناء على ما تقدم من التعاريف اللغوية السابقة يتضح أهنا ال خترج عن اجلذر "دول" واليت حتمل معاين التنقل من حال إىل

حال والتبدل والتغيَت .وتلك حال اللغة متحولة من حال لدى ادلتكلم ،إىل حال أخرى لدى السامع ومتنقلة بُت الناس يتداولوهنا
بينهم ،ولذلك كان مصطلح "تداولية" أكثر ثبوتا هبذه الداللة من ادلصطلحات األخرى  :الذرائعية ،النفعية ،السياقية.
اصطالحا :من مجلة التعاريف اليت قمدمت دلفهوم "التداولية" وبعد تفحص العديد منها ارتأينا الختيار ىذه التعاريف:يقول "دالش"
إنو ختصص لساين يدرس كيفية استخدام الناس لألدلة اللغوية يف صلب أحاديثهم وخطاباهتم كما يعٍت من جهة أخرى بكيفية
تأويلهم لتلك اخلطابات واألحاديث.
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وصلد تعريفا عند "آن ماري ديَت" و"فرانسو ريكانايت"  :التداولية ىي دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب ،شاىدة يف ذلك على
مقدرهتا اخلطابية.3
وإذا ذىبنا إىل الدرس العريب فنجد "مسعود صحراوي" وىو أحد ادلهتمُت بالنظرية التداولية حيث يعرفها بأهنا مذىب لساين
يدرس عالقة النشاط اللغوي مبستعمليو ،وطرق وكيفيات استخدام العالمات اللغوية بنجاح والسياقات والطبقات ادلقامية ادلختلفة
اليت ينجز ضمنها اخلطاب والبحث عن العوامل اليت جتعل من اخلطاب رسالة تواصلية واضحة وناجحة واحلث يف أسباب الفشل
يف التواصل باللغات الطبيعية.4
وبناء على ما تقدم من تعاريف ديكننا القول بأن اللسانيات التداولية إمنا ىي لسانيات احلوار وادللكة التبليغية ،فهي دراسة ختتص
بدراسة اللغة باعتبارىا ظاىرة خطابية تواصلية واجتماعية ،وعلى الرغم من اختالف وجهات النظر بُت الدارسُت حول التداولية
وتساؤالهتم على القيمة العلمية للبحوث التداولية وتشكيكهم يف جدواىا فإن معظمهم يقر بأن قضية التداولية ىي إجياد القوانُت
الكلية لالستعمال اللغوي والتعرف على القدرات اإلنسانية للتواصل اللغوي ،وتصَت "التداولية من مث جديرة بأن تمسمى علم
االستعمال اللغوي.
حول المرجعية الفكرية للتداولية:
تع ّد اللسانيات التداولية امسا جديدا لطريقة قددية يف التفكَت بدأت على يد "سقراط" مث تبعو "أرسطو" والرواقيون من بعده
بيد أهنا مل تظهر إىل الوجود باعتبارىا نظرية فلسفية إال على يد "باركلي" تغذيها طائفة من العلوم على رأسها  :الفلسفة
واللسانيات واألنثروبولوجيا وعلم النفس وعلم االجتماع .فالتداولية اللسانية اجتاه جديد يف دراسة اللغة يبحث عن حل لعديد من
ادلشاكل اللغوية اليت أمهلتها اللسانيات ومل هتتم هبا ضلو "الفونولوجيا ،الًتكيب ،الداللة" ولذلك يعًتف "كارناب" أن التداولية درس
غزير وجديد بل يذىب إىل أكثر من ىذا بقولو  ":إهنا قاعدة اللسانيات" كما أن اللسانيات التداولية تشكل زلاولة جادة لإلجابة
عن مجلة من األسئلة تفرض نفسها على الباحث والبحث العلمي بعامة ،وعجزت اللسانيات عن اإلجابة عنها ،متوسلة يف سبيل
ذلك عديدا من العلوم اإلنسانية واالجتماعية وىي أسئلة من قبيل :ماذا نصنع حُت نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حُت نتكلم؟ من
يتكلم ومع من يتكلم؟ من يتكلم وألجل من؟ ماذا علينا أن نعلم حىت يرتفع اإلهبام عن مجلة أو أخرى؟ كيف ديكننا قول شيء
آخر غَت الذي قلنا؟ ىل ديكن أن نركن إىل ادلعٌت ادلعريف لقصد ما؟ ما ىي استعماالت اللغة؟
ومل تصبح التداولية رلاال يعتد بو يف الدرس اللساين إال يف العقد السابع من القرن العشرين ،بعد أن طورىا فالسفة اللغة
ادلنتمُت إىل جامعة أكسفورد جون أوسنت و جون سَتل وبول غرايس وىم من مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية ،يف مقابل مدرسة
اللغة الشكلية (الصورية) وكانوا يهدفون إىل إجياد طريقة لتوصيل معٌت اللغة اإلنسانية من خالل إبالغ مرسل رسالة إىل مستقبل
يفسرىا فكان عملهم من صميم البحث التداويل.
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وكانت بداية تطور اللسانيات التداولية بنظرية أفعال الكالم اليت ظهرت مع "جون أوسنت" وتطورت على يد "جون سَتل"
وبعض فالسفة اللغة ومن بعده لتظهر بعدىا مجلة من ادلفاىيم والنظريات اليت تشكل رلتمعة ما يعرف باللسانيات التداولية (أفعال
الكالم ،االستلزام التخاطيب ،اإلشاريات).
واحلق أن "جون أوسنت" حينما ألقى زلاضرات وليام جيمس عام

1955م مل يكن يهدف إىل وضع اختصاص جديد

للسانيات أو فرع جديد ذلا ،وإمنا كان يرمي إىل وضع اختصاص فلسفي جديد ىو "فلسفة اللغة" بيد أن تلك احملاضرات صارت
فيما بعد بوتقة للسانيات التداولية .وانطلق أوسنت من مالحظة بسيطة مفادىا أن كثَتا من اجلمل اليت ال ديكن أن ضلكم عليها
بالصدق أو الكذب  ":ال تستعمل لوصف الواقع بل لتغيَته ،فهي ال تقول شيئا عن حالة الكون الراىنة أو السابقة إمنا تغَتىا أو
تسعى إىل تغيَتىا" ،فاجلملة "آمرك بالصمت" ال تصف واقعا بل تسعى لتغيَت حالة الضجيج إىل الصمت .وبناء على ىذه
ادلالحظات قسم "أوسنت" اجلمل إىل  :مجل وصفية ديكن احلكم عليها بالصدق أو الكذب ومجل إنشائية ال ينطبق عليها ذلك
احلكم وتقابل يف الثقافة اللغوية العربية اجلمل اخلربية واجلمل اإلنشائية ،مثلما صلدىا عند علماء النحو والبالغة وكذا علماء
التفسَت وأصول الفقو يف أحباثهم.5
وظائف التداولية:
ساد نقاش يف البداية على جدوى التداولية وذكر "زلمد سامي أنور" أن ىناك تناقضا بُت النظرية اللغوية احلديثة والتداولية
يقول :النظرية اللغوية احلديثة مبنية على أساس أن اللغة نشاط ذىٍت فهي تتبٌت االجتاه العقلي ،يف حُت أن النظرية الربغماتية تعتمد
على ردود الفعل الشرطية اليت قامت عليها ادلدرسة السلوكية ،وكلتا ادلدرستُت على طريف نقيض ،لذا فإن دمج متغَتات مدارس
سلتلفة يف إطار حبث علمي واحد لن يتفادى التناقض احلتمي بُت ادلبادئ اليت بنيت عليها النظرية العقلية وأساليب التحليل
السلوكي للغة"
ويف السياق نفسو يقول " :عندما يتسع رلال البحث ليشمل مبدأ التوفيق االجتماعي الستخدامات اللغة ،فإن االىتمام
ينتقل من اللغة كظاىرة مستقلة بذاهتا إىل ما تعنيو ىذه الظاىرة يف ادلتغَتات االجتماعية ،وىو نوع من التجريد ينتقل من الشيء
يف حد ذاتو إىل الشيء بادلتغَتات األخرى" .وىناك من يقتنع جبدوى التداولية يف الدرس اللغوي ألهنا أوجدت انقالبا معرفيا على
التقاليد البنيوية اليت تقصي كل ما ىو خارج البنية اللغوية من الدراسة ،حيث أن االىتمام يف الدراسة اللغوية أصبح بعد رليء
التداولية متوجها إىل النظر يف التأثَتات الفعلية للخطاب ،ويلحظ ذلك عند الفيلسوف "سَتل" حُت عدل بعض مواقف االجتاه
البنوي جبعلو العمل اللغوي ىو موضوع الدراسة اللغوية وليس اجلملة كما كان يلح على ذلك البنيويون ،فقد أدخل "سَتل" النظرية
اللغوية يف نظرية العمل ،فالتداولية حقل معريف جديد استطاع أن يتخطى حدود الدرس اللغوي التقليدي الذي تؤطره الكلمة
واجلملة ،وجتاوز إىل آفاق رحبة يف اخلطاب .ومن ىذا ادلنطلق نستطيع ذكر بعض الوظائف اليت بإمكان التداولية أن تقف عندىا:
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 تعيُت اجملال التجرييب القائم على القواعد ادلتواطأ عليها يف اللغة ،والربىنة على صلاح العبارة بوصفها فعال إصلازيا ومبادئ فعلمشًتك الصلاز التواصل مع بنية اخلطاب ،وكذلك استخالص العمليات اليت دتكن الكالم من التجذر يف إطاره الذي يشكل
الثالثية اآلتية :ادلرسل ،ادلتلقي ،والوضعية التبليغية ،ألن أي حتليل تداويل بالضرورة يستلزم التديد الضمٍت للسياق الذي تؤول فيو
اجلملة ،وبالتايل الوقوف عند معاين النصوص واجلمل والتأويالت اليت حيتملها ادلعٌت بشكل واسع.
 أصبحت الدراسة اللغوية بعد رليء التداولية هتتم بقضايا كانت مقصاة عند البنيويُت والتوليديُت كدراسة أحوال التخاطباليت ينجز ضمنها اخلطاب.
 تدرس التداولية وجوه االستدالل للتواصل اللغوي ،إذ أن لبعض األقوال حاصية استلزام أقوال أخرى إال أن ادلتكلم يبلغبأقوالو أكثر شلا تدل عليو الدالالت احلرفية لتلك األقوال.
 تدرس التداولية بعض القضايا اليت ذلا عالقة وتداخل مع علم النفس من خالل اىتماماهتا جبزئيات تداولية تنطلق منمبادئ مستمدة من علم النفس اإلدراكي ،وأشهر النظريات التداولية يف ذلك ىي نظرية ادلناسبة أو ادلالءمة.6
التداولية وعالقتها بالدرس البالغي العربي القديم:
يظهر البحث يف رلال االتصال والتواصل قدًن قدم البشرية وذلك راجع إىل ارتباطو باحلياة االجتماعية لإلنسان من أجل
التفاىم ،وقد عدت اللغة وسيلة حتقيق ىذا التواصل واإلبالغ ،وإال أن جتسيد ىذه اللغة كان مدعاة للتساؤل عن القدرة على
ذلك ،من حيث ارتباطها بأمور خارجة عن نطاق ادلنظومة اللسانية ادلتواضع عليها ،وذلك أن اإلنسان تسَته ظروف تواجده يف
بيئتو وعالقاتو داخل اجملتمع ،وىو ما يعرف بادلقام أو السياق ،لذلك استدعت احلاجة إىل تسخَت ىذه اللغة دتاشيا مع متطلبات
ادلقام ،من أجل حتقيق اإلبالغ واالتصال .وتعد البالغة من العلوم العربية اليت نالت رواجا يف أوساط الباحثُت والدارسُت ،فقد
كانت دعامة أساسية للدرس العريب ،مثلت عادلا لالتصال نظرا الرتباطها باستعمال اللغة ،وتعد البالغة أحسن ما يتناول إبراز
العالقات التداولية يف اللغة ألهنا هتتم بدراسة التعبَت على سلتلف مستوياتو اللفظية والًتكيبية والداللية والعالقات القائمة بينها ،وقد
نتجت من استقصاء العلماء وتتبعهم للهيئات الللسانية يف اللغة العربية وما كان عند العرب من العادات الكالمية ادلعروضة عرضا
7

بليغا وفصيحا للوصول إىل أرقى ادلعاين وأبلغها وأمجلها ،وذلذا كانت البالغة مؤسسة على ثوابت الثقافة اإلسالمية واإلرث العريب.

وحيتل ادلقام دورا بارزا ولو مكانة متميزة يف كتب البالغة والنقد األديب القدًن ،فالعرب قدديا مل مخيصصوا حبوثا حول ادلقام
وإمنا جاء احلديث عنو يف سياق البالغة والبيان والفصاحة واخلطابة وغَتىا من القضايا اليت ذلا عالقة مباشرة بادلقام ،كما صلد أيضا
الدراسات التداولية احلديثة ىي األخرى تتناولو كثَتا يف حبوثها حتت ما يمعرف "بالسياق" أو مقتضى احلال أو "المناسبة".

وإن ما نفهمو من مبدأ " لكل مقام مقال" ىو الفصل بُت ادلقام وادلقال بطريقة جذرية وىذا أمر غَت مالئم ألنو يصعب أن نقول
إن ىناك يف جهة ما عادلا لألشياء واألنشطة ويف جهة أخرى توجد اللغات وادلقامات ،وإمنا اجلوانب احمليطة بادلقال تؤثر يف فهمو
واستيعابو ،وىنا نقف عند السياق ،وىنا صلد إشارة السكاكي حُت يقول «:ال خيفى عليك أن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام
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التشكر يباين مقام الشكاية ،ومقام التهنئة يباين مقام التعزية ،ومقام ادلدح يباين مقام الذم ،ومقام الًتغيب يباين مقام الًتىيب،
ومقام اجلد يف مجيع ذلك يباين مقام اذلزل ،وكذا مقام الكالم ابتدء يغاير مقام الكالم بناء على االستخبار أو االنكار ،ومقام
8

البناء على السؤال يغاير مقام البناء على االنكار ...ولكل مقتضى غَت مقتضى آخر»

وىذا يعٍت أن ادلقام كان لو حظ كبَت عند العرب القدماء مثلما كان لعلوم البالغة األخرى كالبيان والبديع وادلعاين ،فادلقام لو
ختصص لو أبواب وفصول يف كتبهم ،وقد جاء على لسان باحث يف مصطلح السياق حيث أشار أن " السياق" كان لو حضور
قوي يف النص العريب القدًن حتت ما يسمى بادلقام ،كما أورد الباحث نفسو مصطلح احلال وادلقام ادلرتبطُت بادلقال الذي ىو النص
أو العبارة أو اخلطاب ،فيقول «:يف األصل يًتدد ىذا ادلصطلحان يف النصوص البالغية مث انتقال إىل حقلي النحو والنقد وقد
يكون مفيدا الوقوف على داللتهما يف ادلقام الذي وردا فيو وترتيب النصوص اليت تضمنتها حبسب تسلسلها الزمٍت ،قبل أن يتحدا
9

مصطلحا زلدد الداللة»

عند العودة إىل بعض ما كتبو الباحثون صلد بأهنم وضعوا مبحثا بعنوان مناسبة الًتكيب للمقال ،حيث قالوا فيو :زنقصد
مبناسبة الًتكيب للمقام ادلطابقة التامة بُت شكل الًتكيب الذي يكون عليو وعناصر ادلقام ادلختلفة وادلقصد وموقف اخلطاب ومن
دالئل ىذا النوع من التناسب بُت الًتكيب وادلقام توظيف اللفظة ادلناسبة من حيث الداللة والتعبَت وادلقام .فيتضح لنا من خالل
ىذا القول أنو ال اختالف بُت الًتكيب وادلقام ،فًتكيب األلفاظ يبقى كما ىو أما ادلقام فهو سلتلف فاختالف عناصره بالرغم من
ذلك فهما متطابقان.
إن ادلتأمل يف البنية ادلفاىيمية للبالغة اجلديدة يالحظ أهنا مل خترج عن نطاق تعريف القدماء والذي وسع دائرتو احملدثون
بإجياد مرتكزات تستند فيها على معطيات البالغة القددية ،ىذه ادلرتكزات تتجلى يف ادلتكلم  ،ادلخاطب ،اخلطاب ،ادلوقف
اخلرجي ،وهبذا ديكن اعتبار البالغة منهجا للفهم النصي مرجعو التأثَت ولقد وضع احملدثون للبالغة تعريفات متعددة تلتقي يف إجياد
خط متواصل بُت ىذه العناصر ليكون الكالم مطابقا دلقتضيات ادلقام ،وتتحقق فيو السمة البالغية اإلبالغية ،وىو الرأي الذي
أشار إليو محمد العمري حُت رأى بأن البالغة العربية قد أعيد ذلا االعتبار يف الدراسات ادلعاصرة فيما يعرف بالتداولية ،وعلى
أساس ىذه اآلراء يعقد " صالح فضل " رؤية جامعة بُت اآلراء ليصل إىل رأي مفاده أن البالغة والتداولية تتفقان يف اعتمادمها
على اللغة كأداة دلمارسة الفعل على ادلتلقي ،على أساس أن النص اللغوي يف مجلتو إمنا ىو نص يف موقف.
وبناء عليو نستنتج أن البالغة دتتاز باإلفادة وقوة التأثَت وذلك مبقصدية إيصال ادلعٌت إىل ادلخاطب ،فتعمل على جذب فكر
ِ
ادلخاطب لتتواصل عملية التبادل الفكري ،فعالقة الًتابط بُت البالغة القددية واجلديدة تكمن يف مراعاهتا لسياق
ادلخاطب إىل
التخاطب ويتضمن كل ما يتعلق بأوضاع ادلتخاطبُت ،وىو ما جعل صالح فضل يقف عند نقاط تالقي البالغة بالتداولية يف
منعرج االستعمال والذي يرتبط بادلقام ،فهو استعمال اللغة حبسب السياق حلدوث التواصل ،وىو ما جيعل االستعمال مرتبطا
بالقول وكيفية إيصالو للطرف ادلستقبل ،حىت أمكن نعت البالغة بفن القول.
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لقد نشأ التفكَت التداويل من االىتمام بالتواصل واالستعمال الفعلي للغة ،فقد ارتبطت التداولية حبقل الفلسفة التحليلية ،مث
انفصلت عنها لتكون ذات توجو لساين يعٍت بدراسة اللغة حلظة االستعمال ،وإن التقاء التداولية مع منظومة من العلوم جعل
اجلانب ادلفاىيمي ذلا ديتاز بالثراء والتشعب من باحث آلخر ،إذ ظهرت تعريفات سلتلفة ذلا ،وصلد يف ىذا الصدد "دومينيك
مانقونو" يتحدث عن ىذه الوفرة ادلفاىيمية بقولو أهنا نابعة من كون التداولية ملتقى دلصادر أفكار وتأمالت سلتلفة يصعب
حصرىا ،إضافة إىل تداخلها مع علوم أخرى شلا جعل رلاذلا ثريا واسعا وغالبا ما يكون عسَتا جيعل الباحث يتيو يف فروعها
ادلعرفية ،وذلك بالنظر إىل طبيعة ادلنشأ الذي قامت عليو فهو منشأ فلسفي بالدرجة األوىل.10
األمر الذي وجب أن نشَت إليو أن الوقوف عند الدرس البالغي العريب يف مستوياتو الثالثة "

علم المعاني ،علم البيان ،علم

البديع" ىو زلور اىتمام وتركيز الدارسُت يف التداولية ،وىذا راجع لألمهية اليت خيضع ذلا البحث وادلفهوم الكالمي من خالل علوم
اللغة الثالثة .ونشَت بنظرة إليها فنقول:
 1األسس التداولية في علم المعاني:
إن كان علم ادلعاين ذلك اجملال الذي يلقي مقارباتو حول الظروف واألحوال وادلقامات اليت تعترب مبثابة الضابط وادلؤطر
والكنف اجلوىري لعملية صناعة الكالم ،فهو هبذا ادلنحى إمنا خيطو خطوات حقيقية ضلو التداولية اليت تعٌت مبثل ىذه ادلقاربات
وبذا فإن اآلليات وادلباحث ادلندرلة لواءه تتقاطع تقاطعا معرفيا يف بعض دتظهراتو مع بعض ادليكانزمات ادلعتمدة بالتنظَتات
التداولية ادلعاصرة ،ومن أجل إثبات ىذه الرؤية ال ضَت يف نأخذ مناذج تشتمل على علم ادلعاين ومباحثو:
بُت ظاىرة احلذف ونظرية االفًتاض السابق :يعد مبحث احلذف من ادلباحث اليت استأثرت باىتمام نفر غَت قليل من البالغيُت
العرب ،فها ىو "عبد القاىر اجلرجاين" يفرد لو بابا خاصا بو استهلو بقولو "ىو باب دقيق من الذكر والصمت عن اإلفادة أزيد
لإلافدة وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق وأمت ما تكون بيانا إذا مل تنب".
ولعل الدافع األكرب الذي حدى البالغيُت العرب ضلو مقاربة ظاىرة احلذف راجع إىل ما حتملو ىذه الظاىرة من مجال فٍت وإبداعي
من جهة ،وما حتملو من دالالت وأغراض من جهة أخرى.
األسس التداولية في علم البيان:
لقد ركز البالغيون العرب منذ القدم على التعابَت اجملازية وما حيملو اللفظ من معاين ظاىرة وأخرى خفية وذلك بالًتكيز على
معٌت العبارة واجلملة من خالل دراسة مجلة من األبعاد وادلفاىيم منها :اجملاز واالستعارة والكناية والتشبيو.
األسس التداولية من خالل علم البديع:
من البديهي القول أن احملسنات البديعية من اآلليات اليت تأسس عليها اخلطاب البالغي الذي كان يصبو إليو البليغ العريب
من خالل استمارة ذلذه اآلليات إىل بعث البعد التحسيٍت اجلمايل لكالمو ،سواء أكانت زلسنات بديعية لفظية أو رلسنات بديعية
معنوية.11
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إىل جانبو صلد " سيرل" وىو أبرز ادلهتمُت بالدرس التداويل قد أعطى أمهية ودور كبَت لدراسة التعابَت اجملازية من خالل الوقوف
على االستعارة  ،وىنا نشَت إىل دراستو اليت خص هبا ( معنى الجملة الحرفي ) وادلعٌت التداويل السياقي ،األمر الذي معد من بُت
أىم القضايا ادلثارة يف دراسة االستعارة وفق رؤية تداولية ،ومن ىنا جاءت معاجلتو من خالل عرضو للتمييز بُت ادلعٌت النحوي

وادلعٌت التداويل.12
إن الرؤية التداولية يف وصف الفعل الكالمي اليت تتجاوز التصور ادلنطقي للقضية اليت حتصر قضية اإلسناد يف رلرد تضمن
ادلسند يف ادلسند إليو صلدىا عند عبد القاىر اجلرجاين إذ يقول  ":اعلم أن معاين الكالم كلها معان ال تتصور إال فيما بُت شيئُت
واألصل األول ىو اخلرب ،وإذا أحكمت العلم هبذا ادلعٌت فيو ،عرفتو يف اجلميع فمن الثابت يف العقول والقائم يف النفوس أنو ال
يكون خرب حىت يكون سلرب بو ..ودلا كان كذلك وجب أن ال يعقل إال من رلموع مجلة :فعل واسم " فليس يف الدنيا خرب يعرف
من غَت ىذا السبيل  ،النقطة اليت يشَت إليها " سيرل" فاإلسناد يظهر لنا الرابطة ادلعنوية والداللية اليت ينجزىا ادلعٌت يف القول،
وذلك بتوارد العالقات بُت األلفاظ حبسب السياق ،وىو ما مساه "الجرجاني" بالتعليق الذي يدور حولو النظم ،فاإلسناد يظهر يف
القول يف صيغة اإلصلاز ،وذلك بالربط بُت أجزاء الكالم حلصول معٌت ادلتكلم.
ذلذا فإن اإلسناد حيمل ضروب القول من خرب وهني وأمر ...لتصبح فيما بعد ركيزة إلصلاز أفعال كالمية ترتبط بالسياق
التخاطيب ،وىناك إشارة مهمة يف كال "اجلرجاين" تبدو يف رؤيتو بأن وظيفة اللغة ىي التواصل ونقل ما يقصده ادلتكلم إىل السامع
ويظهر من خالل ىذا الكالم أن ادلعٌت ادلستفاد من اخلطاب يتحدد أثناء العملية التواصلية ،وخيضع إىل عامل خارج اللغة وىو
قصد ادلتكلم ،والقصدية شكلت األساس الذي انبنت عليو نظرية فعل الكالم ،وتتجلى انطالقا من الربط بُت العبارات اللغوية
وغرض ادلتكلم ومقصده ،إذ جيب أن ينظر إىل اإلصلاز بوصفو جانبا قصديا لفعل كالمي يف سياق ادلوقف الكلي التداويل
التواصلي ،فكل فعل كالمي يقوم على قصد معُت ولو تأثَت ودور يف ضبط القوة اإلصلازية ادلرادة ،إذن فاجلرجاين يربز من خالل
ىذه األفكار ادلتقدمة األبعاد التداولية يف النحو والبالغة حُت سلك يف حتليلو للقول مسلكا إبداعيا وأعطى للمقوالت البالغية
أبعادا تداولية ومعان جديدة ووظائف تأثَتية ،وبذلك يلتقي اجلرجاين مع سَتل الذي بٌت نظريتو على دراسة ادللفوظ من منطلق
اإلصلاز والقصد.13
ولقد اىتم الدارسون بالسياق فهو يقوم بتحديد الداللة ادلقصودة من الكلمة يف مجلتها ومن قدًن أشار العلماء إىل أمهية
السياق أو ادلقام وتطلبو مقاال سلصوصا يتالءم معو ،وقالوا عباراهتم ادلوجزة الدالة "لكل مقام مقال" فالسياق متضمن داخل التعبَت
ادلنطوق بطريقة ما ،إذ يضطلع السياق بأدوار كثَتة يف التفاعل اخلطايب مثل حتديد قصد ادلرسل ومرجع العالمات كما أن الكلمة
ال معٌت ذلا خارج السياق اليت ترد فيو ورمبا اختذ ادلدلول واختلف ادلعٌت طبقا للسياق الذي قيلت فيو العبارة أو طبقا ألحوال
ادلتكلمُت والزمان وادلكان الذي قيلت فيو  .14ولقد ركز اجلرجاين اىتمامو بداللة النظم
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"النظم" وأمهيتو يف حتديد قيمة الكلمة وبيان تفاوت البلغاء يف إنشائهم حسب قدراهتم وتوفيقهم يف إحكام النظم ،واستعمال
وسائلو يف الداللة على ادلعاين ألن اللفظ يكتسب معناه من الًتكيب .ادلرجع نفسو.15
ىكذا فإن السياق أو ادلقام أو سياق احلال يعد من أىم ادلعطيات اليت ال ديكن التغافل عنها سواء يف بناء اإلنتاج اللغوي أو
تأويلو وبالتايل باتت احلاجة إىل ضرورة االىتمام هبذا ادلستوى يف عموم الدرس اللساين وأدىن نظرة يف نظرية الفعل الكالمي تشَت
إىل أن السياق قد شكل الفكرة احملورية اليت تبلورت منها ىذه النظرية مبختلف تصوراهتا ،انطالقا من بيان ماىية الفعل الكالمي
تشَت إىل أن السياق قد شكل الفكرة احملورية اليت تبلورت منها ىذه النظرية مبختلف تصوراهتا انطالقا من بيان ماىية الفعل
الكالمي وطبيعتو وكيفية إنتاجو وتصنيفو وصوال إىل كيفيات تلقيو وتأويلو يقول " أوستين"  ":إن مقولة فعل الكالم كجنس كلي
منظور إليها من موقف أو مقام كالمي ىي فقط الظاىرة الوحيدة اليت نسعى جهدنا لتوضيحها يف هناية األمر ،وعلى ىذا األساس
من ادلنظور التداويل ألفعال الكالم ،قدم "أوستُت" مقوالتو حول اإلصلاز وكان من أىم ما أشار إليو ىو أن ىناك رلموعة من
الوسائل اللغوية اليت ديكن للمرء أن يستخدمها للكشف عن أدائية إصلازية وىي:
 صيغة فعل الكالم كالصيغة ادلشهورة لألمر مثل "أغلق الباب" التشديد على الصوت وإيقاعو وتنغيمو بإمالتو وغَت ذلك من فنون القراءة ويقصد يف ذلك طرق األداء الشفوي من التنغيموالنرب ،وموسيقى الكالم حيث خيتلف معٌت اجلملة أو ادلنطوق باختالف نغماتو.
 الظروف النحوية وما ترتبط بو من تراكيب . أدوات الربط بُت أجزاء ادلنطوق عرب وسائل الربط ادلختلفة من ضلو ":إذن ،بينما ،بالرغم من".ما يصاحب التلفظ بالكالم ومستتبعاتو ،كاحلركات واإلشارات.
 مالبسات وأحوال التلفظ بالعبارة :إذ أن النطق بالعبارة ىو أىم معُت لنا على معرفة الغرض منها.فيظهر بوضوح اىتمام الباحثُت احملدثُت بالسياق وىذا االىتمام الذي تقاطع فيو "

أوستين" مع أفكار " عبد القاهر

الجرجاني"  ،من خالل بيان أمهية السياق ومقتضى احلال يف فهم الكالم والعبارات اليت يود ادلتكلم أن يوصلها للسامع.16
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 ،2005ص.5
 - 5باديس ذلوديل ،التداولية والبالغة العربية ،رللة ادلخرب ،العدد ،7:قسم اآلداب واللغة العربية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،2011،ص .159
 - 6عماري زلمد ،مبادئ الدرس التداويل يف الًتاث العريب ،جامعة باتنة ،1باتنة ،2017 ،ص.45
 - 7ثقبايث حامدة ،قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاىر اجلرجاين ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2012 ،ص.7
 - 8أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر علي السكاكي ،مفتاح العلوم ،تح :عبد احلميد اذلنداوي ،منشورات علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بَتوت،
 ،2000ص.256
 - 9نادية جرمان ،الدرس البالغي القدًن وادلقاربة التداولية زلمد العمري أمنوذجا ،جامعة العريب بن مهيدي ،أم البواقي ،ص.30
 - 10ثقبايث حامدة ،قضايا التداولية يف كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاىر اجلرجاين ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،2012 ،ص .31،30
 - 11واضح زلمد ،اخلطاب التداويل يف ادلوروث البالغي العريب ،جامعة وىران ،2012 ،ص .230
 - 12سعيدة مداس ،اجملاز يف دالئل اإلعجاز لعبد القاىر اجلرجاين دراسة تداولية ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة  ،2016،ص .52
 - 13عماري زلمد ،مبادئ الدرس التداويل يف الًتاث العريب ،جامعة باتنة ،2017،1ص.128
 - 14عبد الرمحن بشالغم ،جتليات مفاىيم التداولية يف الًتاث العريب ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ،2014 ،ص60.
 - 15عماري زلمد ،مبادئ الدرس التداويل يف الًتاث العريب ،جامعة باتنة ،1باتنة، 2017،ص .202
 - 16ادلرجع نفسو ،ص .170
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