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مقـــدمـــة
تندرج مقاربتنا لرواية (شعلة ابن رشد) للمبدع المغربي أحمد
المخلوفي 1ضمن لسانيات النص التي تعنى بدراسة نسيج النص
انتظاما ،واتساقا ،وانسجاما .وتهتم بكيفية تشكيل النص وتركيبه.
بمعنى أن لسانيات النص تبحث عن اآلليات اللغوية والداللية التي
تسهم في انبناء النص وتأويله وإنشائه.
أضف إلى ذلك أن هذه اللسانيات تتجاوز الجملة إلى دراسة النص
والخطاب والمقطع ،بمعرفة البنى التي تساعد على انتقال الملفوظ
من ال جملة إلى المقطع والنص أو الخطاب ،أو االنتقال من الشفوي
إلى المكتوب النصي .ويعني هذا أن لسانيات النص هي التي تدرس
النص ،وتحلل الخطاب والمقطع ،والتهتم بالجملة المعزولة ،بل تهتم
بالنص باعتباره مجموعة من الجمل والمقاطع المترابطة ظاهريا
وضمنيا .ومن ثم ،فقد انطلق هذا التخصص العلمي من لسانيات
الملفوظ مع إميل بنفنست ( 2)E. Benvenisteليتطور  ،بعد ذلك،
مع توزيعية هاريس ( ، )Harrisوتداوليات فان ديك ()Van Dijk
وهاليداي(.)Halliday
ومن ثم ،تهدف هذه اللسانيات إلى وصف النصوص والخطابات
والمقاطع والفقرات نحويا ولسانيا ،في ضوء مستوياتها الصوتية،
والصرفية ،والتركيبية ،والداللية ،والتداولية ،والبالغية...كما
 -1أحمد المخلوفي :شعلة ابن رشد ،مطبعة دار النابغة ،طنطا ،مصر ،الطبعة األولى
سنة 2017م؛ شعلة ابن رشد ،مطبعة الخليج العربي ،تطوان ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 2017م.
-Benveniste, E. : Problèmes de linguistique générale. Paris :
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Gallimard.1976.
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توصف الجمل حسب المدارس اللسانية؛ ألن النص جملة كبرى.
وما ينطبق على الجملة الصغرى ينطبق أيضا على الجملة الكبرى.
وعليه ،تدرس لسانيات النص الخطاب لسانيا ،وتلفظيا ،وإنجازيا؛
على أساس أنه مجموعة أو فضاء ممتد وواسع من الجمل والفقرات
والمقاطع والمتواليات المترابطة شكال ،وداللة ،ووظيفة ،ضمن
سياق تداولي وتواصلي معين .ومن ثم ،يحمل هذا النص أو المقطع
أو الخطاب مقصديات مباشرة وغير مباشرة .وبالتالي ،يهدف إلى
اإلبالغ ،أو اإلمتاع  ،أو اإلفادة ،أو التأثير ،أو اإلقناع ،أو االقتناع،
أو الحجاج...
وتدرس لسانيات النص ما يجعل النص متسقا ،ومنسجما ،ومترابطا؛
بالتركيز على الروابط التركيبية ،والداللية  ،والسياقية ،سواء أكانت
صريحة أم ضمنية .وال تكتفي لسانيات النص بماهو مكتوب فقط،
بل تدرس حتى النصوص الشفوية والملفوظات النصية القولية.أي:
تبحث عن آليات بناء النص  ،ومختلف الوظائف التي يؤديها ضمن
سياق تداولي معين.3
وما يهمنا  ،في هذه الدراسة النقدية ذات الطبيعة اللسانية  ،هو
التوقف عند طبيعة المقاطع والمتواليات والفقرات التي وظفها
المبدع المغربي أحمد المخلوفي في بناء روايته الذهنية البوليفونية
(شعلة ابن رشد) ذات الملمح التأصيلي المهجن من جهة  ،والتعرف
إلى بنياتها ودالالتها ووظائفها من جهة أخرى.

 -3جميل حمداوي:محاضرات في لسانيات النص ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2016م.
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ومن ثم ،فهذا الكتاب إضافة علمية جديدة وجادة إلى مكتبة الرواية
العربية التي مازالت في حاجة ماسة إلى الكتب والمؤلفات
والمصنفات النقدية التي تعنى بلسانيات النص منهجا ،ورؤية،
ومصطلحا ،وتوثيقا ،وتأريخا ،ودراسة ،وتحليال ،وتقويما،
وتوجيها...
ونرجو من هللا عز وجل أن ينال هذا الكتاب إعجاب القراء
األفاضل ،وينال كذلك رضا النقاد والمثقفين المتخصصين .وأعتذر
عن كل األخطاء التي أكون قد ارتكبتها في هذا الكتاب؛ ألن اإلنسان
ضعيف بطبعه ،يعرف بالسهو ،والعجز ،والنسيان ،والتقصير.
وهللا نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ،وهو حسبنا ،ونعم
الوكيل.
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الفصل األول:
مفهــوم لسانيات النص
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اليمكننن البحننث فنني المقنناطع النصننية ،باسننتجالء أنواعهننا وأشننكالها،
ومقاربتهننا بنيننة ،وداللننة ،ووظيفننة ،إال بتعريننف لسننانيات النننص مننن
جهننة أولننى ،والتمييننز بننين النننص والخطنناب مننن جهننة ثانيننة ،وتحدينند
الفوارق الموجودة بين الجملة والنص من جهنة ثالثنة .ويعنني هنذا أن
لسانيات النص هي التني تندرس البننى الخطابينة التني تتجناوز الجملنة
كننالفقرات ،والمتواليننات ،والمقنناطع ،والنصننوص ،والخطابننات .لننذا،
تعننند لسنننانيات الننننص هننني المقاربنننة المفضنننلة لدراسنننة المقننناطع فننني
مختلننننف مسننننتوياتها النصننننية  ،سننننواء أكننننان ذلننننك علننننى المسننننتوى
التصنننننويتي ،أم المسنننننتوى الصنننننرفي ،أم المسنننننتوى التركيبننننني ،أم
المستوى الداللي ،أم المستوى البالغي ،أم المستوى التداولي.

المطلب األول :مفهـــــوم النــــص
من المعروف أن النص من فعل نصص .وقد عرفنه ابنن منظنور فني
معجمننه (لساااا العاار ) بقولننه :نصننص  :النننص  :رفعننك الشننيء .
ننص الحنديث ينصننه نصنا  :رفعننه  .وكنل مننا أظهنر فقنند ننص  .وقننال
عمرو بنن ديننار :منا رأينت رجنال أننص للحنديث منن الزهنري  ،أي
أرفننع لننه وأسننند  .يقننال  :نننص الحننديث إلننى فننالن أي رفعننه  ،وكننذلك
نصصته إليه  .ونصت الظبية جيدها  :رفعته  .ووضع علنى المنصنة
أي علننى غايننة الفضننيحة والشننهرة والظهننور  .والمنصننة  :مننا تظهننر
عليننه العننروس لتننرى  ،وقنند نصننها وانتصننت هنني والماشننطة تنننص
العنروس فتقعنندها علنى المنصننة  ،وهني تنننتص عليهنا لتننرى منن بننين
النساء  .وفي حديث عبد هللا بن زمعنة :أننه تنزوج بننت السنائب فلمنا
نصننت لتهنندى إليهننا طلقهننا  ،أي أقعنندت علننى المنصننة وهنني بالكسننر
سننرير العننروس  ،وقيننل  :هنني بفننتح المننيم الحجلننة عليهننا مننن قننولهم
نصصت المتناع إذا جعلات بعهاع ىلاع بعا  .وكنل شنيء أظهرتنه
فقد نصصته  .والمنصة :الثياب المرفعة  ،والفنر الموطنأة  .وننص
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المتاع نصا  :جعل بعضنه علنى بعن
رفعها في السير ...

 .وننص الدابنة ينصنها نصنا :

والنننص والنصننيص  :السننير الشننديد والحننث ولهننذا قيننل  :نصصننت
الشنيء رفعتننه ومنننه منصننة العنروس  .وأصننل النننص أقصننى الشننيء
وغايته  ،ثم سمي به ضرب من السير سريع  .ابن األعرابي :النص
اإلسننناد إلننى الننرئيس األكبننر والنننص التوقيننف والنننص التعيننين علننى
شيء ما ونص األمر شدته  ...ونص الرجل نصا إذا سأله عنن شنيء
4
حتى يستقصي ما عنده .
ومننن هنننا ،ينندل النننص علننى معننان عنندة منهننا الظهننور ،واالرتفنناع،
والبننروز ،وضننم العناصننر إلننى بعضننها الننبع  ،واإلدرا والغايننة
والمنتهننى ،واالستقصنناء فنني الشننيء حتننى إدراكننه وفهمننه واسننتيعابه،
واالنتصاب واالستواء واالستقامة.
ومن ثم ،فنالنص  ،فني داللتنه الحقيقينة ،عبنارة عنن نسنيج منن الجمنل
المتضننامة والمتضننافرة والمتجادلننة والمتراكبننة والمتتابعننة ،اليمكننن
فهمه إال بتتبع ملفوظاتنه واستقصنائه جملنة جملنة بغينة إدرا المعننى
والغاية والمنتهى والفائدة المرجوة .
أمنننا مفهنننوم الننننص( ، )Texte/Text/Textoفننني الثقافنننة الغربينننة،
فيعننني نسننيجا لفظيننا أو مكتوبننا ،فنني شننكل جمننل وفقننرات ومتواليننات
مترابطة ،ومتراصة ،ومتسقة ،ومنسجمة .وبتعبينر آخنر ،الننص بنناء
كلي متسق ومنسجم ومتشاكل ،يخضع لمجموعة من القواعد النحوية
والصوتية والصرفية والمعجمينة .ومنن ثنم ،لنيس للننص طنول محندد
إال في الشعر كما يبدو ذلك جليا فني السنونيت ( ،)Sonnetوالشنذرة
 -4ابن منظور :لساا العر  ،الجزء الرابع عشر ،حرف النون ،مادة نصص ،.دار
صادر ،بيروت ،لبنان ،طبعة 2003م.
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( ،)Fragmentوالهايكو( .)Haïkuومن ثنم ،فالمقاربنة التني تهنتم
بدراسنننننة الننننننص هننننني اللسنننننانيات النصنننننية( Linguistique
.)textuelle
وينطلق عبد الفتاح كيليطو  ،في كتابه(األد والغراباة)  ،5منن ثنائينة
األدب والننننص ،مبيننننا أنننننا نسنننتعمل كلمنننة األدب بطريقنننة فضفاضنننة
واعتباطيننة ،دون مسنناءلة دالالتننه اللغويننة واالصننطالحية ومقاصننده
السننياقية والمفهوميننة .ومننن ثننم ،نفتقننر إلننى تصننورات حقيقيننة حننول
األدب ،وماهيتنننه ،ووظيفتنننه ،ومنننا يمينننز الننننص األدبننني عنننن بننناقي
النصوص األخرى .إننا النبحث عما يجعل النصنوص األدبينة أدبينة،
بل نكتفي بربطها بالمجتمع ،أو ما تتركه من آثار نفسية في المتلقي.
وينطبق هذا أيضا على مصطلح النص الذي يثير كثيرا منن اإلشنكال
على مستوى التحديد والضبط والتندقيق .وهنذا منا دفنع الناقند لتعريفنه
باستحضننار مقابلننه النننذي يتمثننل فنني مفهنننوم (الالنننص) .ومننن هننننا،
فالنص  -حسب كيليطنو -هنو النذي يتمينز بالنظنام واالنفتناح ،ويحمنل
مدلوال ثقافيا ،ويكون قابال للتدوين والتعليم والتفسير والتأويل ،وقابال
لالستشهاد به حينما ينسنب إلنى مؤلنف حجنة ،معتنرف بقيمتنه األدبينة
والفكرينننة ،ومشنننهور بمكانتنننه العلمينننة والثقافينننة .أي :البننند أن يكنننون
المؤلنننف شنننيخا مرموقنننا فننني السننناحة الثقافينننة .ويكنننون الننننص كنننذلك
 -5عبد الفتاح كليطو:األد والغرابة ،دار الطليعة  ،بيروت  ،لبنان،الطبعة الثانية،
سنة 1983م.
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غام

الداللة ،قوامه الغرابة واالنزياح والخرق بدل األلفنة والكنالم

العادي السوقي.لذا ،فالنصوص  -حسب ميشيل فوكو -نادرة وقليلة.
وتتنننوفر فننني الننننص مجموعنننة منننن الشنننروط الجوهرينننة التننني يمكنننن
حصننننرها فنننني االتسنننناق ،76واالنسننننجام ،8والتننننناص ،9والقصنننند،10
والقبول ،11واالتصال(اإلعالم) ،12والمقامية .13
وفي هذا السياق ،يرى روبرت دي بوجراند ()De Beaugrande
أن النص حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير
نصية مجتمعة ،هي:
 السبك أو االتساق(الترابط اللفظي) Cohesion
 الحبك أو االنسجام (التماسك الداللي) Coherence
-De Beaugrand :Introduction to text linguistics;RA.De
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Beaugrand; p3.
 -7االتساق مجموعة من الروابط اللغوية ،مثل :الضمائر ،وأسماء اإلشارة ،واألسماء
الموصولة ،والتكرار ،والضمائر...
 -8االنسجام عبارة عن عمليات معنوية  ،مثل :التغري

 ،والتـأويل ،والمشابهة،

والسيناريوهات ،والمدونات ،والخطاطات ،والعناوين...
 -9التناص بمعنى الحوارية وتداخل النصوص .ويسمى  ،في الثقافة العربية،
باالقتباس ،والتضمين ،واالستشهاد...
 -10القصد بمعنى المقصدية أو الرسالة المباشرة وغير المباشرة.
 -11بمعنى االعتراف الشرعي والمؤسساتي بالنص.
 -12اإلعالم بمعنى االتصال واإلبالغ.
 -13المقامية بمعنى السياق.
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 القصدIntentionality
القبولacceptability
 اإلعالمInformativity.
 المقامية أو السياق Situationality
 التناصIntertextuality
ويزول عن النص وصف النصية إذا تخلف عنه واحد من هذه
المعايير
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.

ويعني هذا أن االتساق اللفظي واالنسجام الداللي مرتبطان بالنص
في حد ذاته.في حين ،يرتبط القبول والقصد بمستعملي النص على
مستوى اإلنتاج والتلقي .أما المعايير الباقية كالسياق

والتناص

واإلعالم ،فتتعلق باإلحالة ،والمرجع ،والمحيط المادي والثقافي،
والسياق التواصلي.
إذاً ،هنا

ثالث محطات محورية في لسانيات النص :الداخل

النصي ،والبنية التواصلية (المرسل والمتلقي) ،والسياق المرجعي.
وقنند كننان النننص موضننوع البالغننة واألدب منننذ القننديم ،إال أنننه منننذ
منتصننف القننرن العشننرين قنند أصننبح موضننوعا لسننانيا بامتينناز ،بعنند
 -14روبرت دي جراند :النص والخطا واإلجراء ،ترجمة تمام حسان ،عالم الكتب،
القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 1998م ،ص106:؛ ويراجع أيضا :أحمد عفيفي:
نحو النص ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 2001م،
ص.76-75:
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تطننور الدراسنننات الداللينننة والتداولينننة والتلفظينننة .وقننند سننناهمت هنننذه
النظريات في ظهنور أنحناء الننص منا بنين سننوات السنتين والسنبعين
منننننننننننن القنننننننننننرن الماضننننننننننني منننننننننننع فنننننننننننان دينننننننننننك(، )V.Dijk
وكننننننننننننننننننننننننومير( )W.Kummerوهنننننننننننننننننننننننناروي (، )Harweg
وبيتننوفي( ...)Petöfiمسننتلهمة فنني ذلننك تصننورات النحننو التولينندي
التحويلي لنوام تشومسكي ( .)N.Chomskyوفي الوقت نفسه ،كنان
هنا تيار آخنر يندرس الننص والخطناب معنا هنو التينار التلفظني منع
منننننننننننننننانجونو ( ،)Maingueneauوكولينننننننننننننننولي)، (A.Culioli
وأوريكشنننيوني) ، (Orecchioniوفينننون (، )Vionمنننع االسنننتعانة
بنننننننننننننفراء إمينننننننننننننل بنيفنسنننننننننننننت( ،)E.Benvenisteورومنننننننننننننان
جاكبسنننون( ،)R.Jakobsonوميخائينننل بننناختين(.)M.Bakhtine
ومنننن ثنننم ،فقننند اهنننتم هنننذا االتجننناه بالخطننناب أو الننننص فننني عالقاتنننه
التلفظية ،داخل سياق تواصلي ما ،بنالتركيز علنى أطنراف التواصنل،
والملفوظ ،والسياق ،والتواصل ،واالندماج الحضوري .ومن هنا ،لنم
يعد هنا فرق كبير بين النص والخطاب.
عنننالوة علنننى ذلنننك ،يخضنننع الننننص ألنمننناط منننن االتسننناق اللسننناني،
واالتساق التلفظي ،واالتساق التداولي ،واالتساق الداللي.

المطلب الثاني :الفرق بين النص والخطا

14

هننننننا مشننننننكل عننننننويص يتعلنننننق بننننننالفرق بننننننين النننننننص()Texte
والخطننناب( .)Discoursفهنننل همنننا بمعننننى واحننند أم ثمنننة اخنننتالف
بينهما؟
هننا منن البناحثين منن يننرادف بنين الننص والخطناب .بيند أن هنننا
مننن يميننز بينهمننا بشننكل دقيننق  .فالخطنناب مننرتبط بننالتلف والسننياق
التواصننلي .فنني حننين ،يتميننز النننص بكونننه مجننردا عننن هننذا السننياق
بشننكل كلنني .وقنند ميننز ميشننيل آدم ( )M.Adamبينهمننا بهننذا الشننكل
الرياضي:
الخطاب = النص +ظروف اإلنتاج
النص= الخطاب -ظروف اإلنتاج
وبتعبير آخر ،فالخطاب ،بكل تأكيد ،ملفنوظ يتمينز بخصنايات نصنية،
لكنننه يتميننز أساسننا بوصننفه فعننال خطابيننا أنجننز فنني وضننعية معينننة
(مشاركون ،مؤسسات ،موضع ،زمان) ...أما النص ،فهو ،بالمقابنل،
موضوع مجرد ناتج عن نزع السياق عن الموضوع المحسوس
لنقل ،بعبارة أخرى ،إن الموضوع النذي هنو الخطناب يندمج السنياق:
أي الظروف الخارج لسنانية المنتجنة لنه .فني حنين ،إن الننص يبعندها
بوصفه ترتيبا لقطع تعود إلى البعد اللساني :أي السياق .15
 -15ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي :النظريات اللسانية الكبرى ،ترجمة :محمد
الراضي ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2012م،
ص.315:
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وإذا كننان النننص موضننوعا مجننردا ،ونظريننة عامننة لتننأليف الوحنندات
والمتواليات والمقاطع .ومن ثم ،يعني مجموعة من الجمل المتالحمنة
والمترابطننة والمتسننقة عضننويا ومعنويننا ،فننعن الخطنناب عبننارة عننن
ملفوظات شفوية أو مكتوبة مرتبطة بسياقها التواصلي الوظيفي .لنذا،
فأصحاب تحليل الخطاب ،ينطلقون من مبدأ أن الملفوظنات التقندم
نفسنننها بوصنننفها جمنننال أو متوالينننات جمنننل ،بنننل بكونهنننا نصوصنننا.
والننص ،فنني واقننع األمننر ،طريقننة تنظننيم خاصننة ،ويجننب أن ينندرس،
بننناء علننى هننذه الصننفة ،بعرجاعننه إلننى الظننروف التنني أنننتج فيهننا .إن
دراسنننة بنيننننة الننننص بعرجاعنننه إلنننى ظنننروف إنتاجنننه يعنننني تصنننوره
بوصفه خطابا.
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وإذا كننان النننص ينبننني علننى النصننية  ،والعالقننات التراتبيننة للوحنندات
والمتوالينننات ،وتمينننزه باسنننتقالله الشنننكلي ،وتنظيمنننه النننداخلي ،فنننعن
الخطاب يركز على الخطابية أو التلفظية .بمعنى أن الخطاب ينرادف
الملفوظ.
وهكذا ،تتداخل لسانيات النص مع تحليل الخطاب ،وإن كان النص
أعم وأشمل من الخطاب ،والسيما في مجال السرد ،فالنص يتضمن
من جهة الداللة القصة(األحداث ،والشخصيات ،والفضاء) .ومن
جهة الشكل ،يتضمن الخطاب (المنظور السردي ،والزمن السردي،
واألصوات اللغوية واألسلوبية) .بيد أن هنا من يرادف بين النص
 -16ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي :النظريات اللسانية الكبرى ،ص328:
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والخطاب ،فيجمع بينهما في صيغة ترادفية واحدة ،فيقول:
لسانيات النص ،أو لسانيات الخطاب  .ونجد هذا جليا عند فان ديك
الذي يرادف بينهما بقوله :توجد فوارق متسقة االطراد بين الجملة
المركبة وانتظام توالي الجمل وتسلسلها ،وخاصة من نوع المستوى
التداولي.ثم إن الجمل يمكن أن تتعلق بداللة أو بمعنى جمل أخرى
من العبارة نفسها حتى ولو كان ذلك ليس دائما مشابها في شيء
لمعاني القضايا في تركيبها أو الجمل المؤلفة.وهنا أسباب أدت بنا
إلى أن نسلم بأن العبارات المنطوقة يجب أن تعاد صياغتها تبعا
لوحدة أوسع ما تكون وأعني بذلك المتن أو النص .وهذا االصطالح
األخير إنما استعمل هنا ليفيد الصياغة النظرية المجردة المتضمنة
لما يسمى عادة بالخطاب.
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ومن جهة أخرى ،يعرف الخطاب( )Discoursبأنه اإلطار الشكلي
للمتن أو المحتوى ،أو التعبير والصياغة الفنية والجمالية للمضامين
والمحتويات المعروضة ضمن القصة أو الحكاية  ،والسيما إذا كان
الحديث -مثال -عن النص السردي.
وغالبا ،ما يشمل الخطاب ،في هذا اإلطار ،ما يسمى بالوصف،
والرؤية ،والصوت ،والزمن .في حين ،تحوي الحكاية األحداث،
والشخصيات ،والفضاء السردي .ويتسم الخطاب كذلك بالكلية،
 -17فان ديك :النص والسياق ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2000م ،ص.19:
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واإليحاء ،والتلميح ،والتضمين ،واالنتظام ،واالتساق ،واالنسجام،
والشكلي ة ،واالهتمام بجمالية اللغة ،واالنقطاع عن اإلحالة
المرجعية ،والتنصيص على األدبية القولية الداخلية ،واالرتكان إلى
الوظيفة اإلنشائية والقولية البنائية التي تخضع ،بدورها ،للتحديث،
واالنزياح ،والتجريب .ومن ثم ،فما يميز الخطاب األدبي -حسب
عبد السالم المسدي -هو انقطاع وظيفته المرجعية  ،ألنه اليرجعنا
إلى شيء ،وال يبلغنا أمرا خارجيا ،وإنما هو يبل ذاته ،وذاته هي
المرجع المنقول في الوقت نفسه .ولما كف الخطاب األدبي ،عن أن
يقول شيئا عن شيء إثباتا أو نفيا ،فعنه غدا هو نفسه قائال ومقوال،
وأصبح الخطاب األدبي من منقوالت الحداثة التي تد
أرسطو للمقوالت مطلقا.

تبويب

18

ويرى الباحث الجزائري نور الدين السد أن الخطاب األدبي
يأخذ استقراره بعد إنجازه لغة ،ويأخذ انسجامه وفق النظام الذي
يضبط كيانه ،ويحقق أدبيته بتحقيق انزياحه ،وال يؤتى له عدوله عن
مألوف القول دون صنعة فنية ،وهذا ما يحقق للخطاب األدبي
تأثيره ،ويمكنه من إبالغ رسالته الداللية ،غير أن داللة الخطاب

 - 18عبد السالم المسدي :األسلوبية واألسلو  ،الدار العربية للكتاب ،طبعة 1982م،
ص.116:
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األدبي ليست داللة عارية ،يمكن القب

عليها دون عناء ،بل الذي

يميز الخطاب هو التلميح ،وعدم التصريح.
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وخالصنننة القنننول :إذا كنننان الننننص بنننناء لغوينننا مجنننردا عنننن أطرافنننه
التواصلية ،فعن الخطاب له عالقة وثيقة باإلنجاز والكالم التلفظي.

المطلب الثالث :لسانيات الجملــــة
من المعروف أن لسانيات الجملة هي التي تدرس الجملة ،بمختلف
مكوناتها الصغرى :الفونيم ،والمورفيم ،والمقطع ،والمونيم .ويمكن
القول:إن الجملة عبارة عن تلف مزدوج .أي :المونيم والفونيم .وقد
تدل لسانيات الجملة على العبارة والمركب( )Syntagmeوالكلم
التام الفائدة.
ومن هنا ،فقد عرفت الجملة النحوية تعريفات عدة ومختلفة .فهنا
من يعتبرها كالما مفيدا .وهنا من يعتبرها فعال وفاعال ،أو مبتدأ
وخبرا ،أو هي عبارة عن مسند ومسند إليه ،وعالقتهما إسنادية.
ويعني هذا أن الجملة إسناد وعمدة ،وقد تتجاوز ذلك إلى مكمالت
موسعة أو فضلة توسيعية .20أي :إن الجملة عبارة لغوية تتركب من
حمل نووي أو موسع ،ومكون أو مكونات خارجية .ومن ثم ،تنقسم
19

 -نقال عن عبد القادر شرشار :تحليل الخطا األدبي وقهايا النص ،منشورات

مختبر الخطاب األدبي في الجزائر ،الطبعة األولى 2006م ،ص.47-46:
 -20الفضلة هي التي تلحق بالجملة النووية ،وهي سبعة عناصر :المستفيد ،والمفعول
المطلق ،والمفعول ألجله ،والمفعول معه ،والحال ،والمستثنى ،واإلضافة.
19

الجملة إلى جملة بسيطة ذات محمول نووي واحد ،أو جملة مركبة
ذات محمولين فأكثر.
ويرى الباحث المغربي عبد السالم سليمي أن الجملة نسق ثالثي
التركيب يتمثل في :المسند ،والمسند إليه ،والتكملة ،ونسق نحوي
يعتمد على تمام التكوين ،وصحة التأليف .وهي أيضا ذات نسق
متصرف؛ إذ تقبل التحليل والتحويل واإلعراب.21
بيد أن النحاة العرب لم يولوا اهتماما كبيرا  ،في دراساتهم النحوية،
بمسألة دراسة الجملة العربية ،من حيث تأليفها وتركيبها والعالقات
داخلها وفيما بينها ،فيما عدا ما قام به ابن أم قاسم المرادي
(ت749هـ) الذي كتب رسالة في جمل اإلعراب ،وتاله بعد ذلك ابن
هشام األنصاري (ت761هـ) الذي عقد للجملة بحثا مستقال هو الباب
الثاني من كتابه (مغني اللبيب).
وفي هذه الفترة أيضا كتب شهاب الدين األصبحي العنابي
(ت776هـ) رسالة نحوية صغيرة بعنوان  ( :الحلل في الكالم ىلع
الجمل).

-21عبد السالم سليمي :دراسة في التركيب ،كلمات للنشر والطباعة والتوزيع ،سال،
الطبعة األولى سنة 2010م ،ص.21-19:
20

وباستثناء هذه األمثلة ،النجد اهتماما واضحا بالجملة في الدراسات
النحوية ،إال ما رأيناه مؤخرا من اهتمام جيد بدراستها من قبل بع
الدارسين المحدثين.

22

ونستحضر من هؤالء الدارسين المحدثين والمعاصرين فخر الدين
قباوة في كتابه ( إىرا

الجمل وأشباه الجمل) ،23وحسني عبد

الجليل يوسف في كتابه ( إىرا النص ..دراسة في إىرا الجمل
التي المحل لها من اإلىرا ) ،24وإبراهيم صالح الحندود في
(الجمل المختلف في إىرابها)،25وصالح فضل السامرائي في
(الجملة العربية  ..تأليفها وأقسامها) ،26وشكر محمود عبد هللا في
( داللة الجملة االسمية في القرآا الكريم) ،27ومحمد حماسة عبد
 -22حسين منصور الشيخ :الجملة العربية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2009م ،ص.14-13:
 -23فخر الدين قباوة :إىرا

الجمل وأشباه الجمل ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت،

لبنان ،الطبعة الثالثة1981 ،م.
 -24حسني عبد الجليل يوسف :إىرا النص ..دراسة في إىرا الجمل التي المحل
لها مناإلىرا ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 1997م.
 -25إبراهيم صالح الحندود  :الجمل المختلف في إىرابها ،الدراسات اللغوية.
2004 ،1/5م.
 -26صالح فضل السامرائي  :الجملة العربية ..تأليفها وأقسامها ،دار الفكر ،عمان،
الطبعة األولى سنة 2002م.
 -27شكر محمود عبد هللا :داللة الجملة االسمية في القرآا الكريم ،دار دجلة ،الطبعة
األولى سنة 2009م.
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اللطيف في كتابيه ( العالمة اإلىرابية في الجملة بين القديم
والحديث) ،28و( في بناء الجملةالعربية) ،29وأيمن عبد الرزاق
الشوا في ( مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية) ،30ومحمود
أحمد نحلة في ( مدخل إلع دراسة الجملة العربية) ،31ومجدي
محمد حسين في (الجملة االسمية) ،32ومصطفى حميدة في (نظام
االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية) ،33وفاضل صالح
السامرائي في (الجملة العربية والمعنع) ،34وكريم حسن ناصح

 -28محمد حماسة عبد اللطيف :العالمة اإلىرابية في الجملة بين القديم والحديث،
دار الفكر العربي ،القاهرة ،بدون تاريخ نشر.
 -29محمد حماسة عبد اللطيف :في بناء الجملة العربية،دار القلم ،الكويت ،الطبعة
األولى سنة 1982م.
 -30أيمن عبد الرزاق الشوا  :مبادئ أساسية في فهم الجملة العربية ،دار اقرأ،
دمشق ،سورية ،الطبعة األولى سنة 2006م.
 -31محمود أحمد نحلة :مدخل إلع دراسة الجملة العربية،دار النهضة العربية،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1988م.
 -32مجدي محمد حسين :الجملة االسمية،دار ابن خلدون للنشر ،الطبعة األولى سنة
2004م.
 -33مصطفى حميدة :نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة العربية،دار نوبار
للطباعة ،الطبعة األولى سنة 1997م.
 -34فاضل صالح السامرائي :الجملة العربية والمعنع،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان،
الطبعة األولى سنة 2000م.
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الخالدي في ( نظرات في الجملة العربية) ،35وحسين منصور الشيخ
في (الجملة العربية) ،36ومهدي المخزومي في كتابيه (في النحو
العربي ..نقد وتوجيع) 37و( في النحو العربي..قواىد وتطبيق)،38
وأحمد المتوكل في (الجملة المركبة في اللغة العربية)

39

 ،وعبد

السالم سليمي في (دراسة في التركيب)... 40
وقد تحدث النحاة العرب القدامى عن الجملة الفعلية والجملة
االسمية .لكن هنا

من أضاف الجملة الظرفية ،مثل :ابن هشام

األنصاري(761هـ) ،وتبعه في ذلك السيوطي (911هـ) .ومن أمثلة
هذه الجملة( :أعند

35

زيد؟ أفي الدار زيد؟) .وأضاف الزمخشري

 -كريم حسن ناصح الخالدي :نظرات في الجملة العربية ،دار صفاء ومكتبة

المجتمع العربي ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2005م.
 -36حسين منصور الشيخ :الجملة العربية،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2009م.
 -37مهدي المخزومي :في النحو العربي ..نقد وتوجيع ،دار الرائد العربي ،بيروت،
لبنان ،الطبعة الثانية 1986م.
 -38مهدي المخزومي  :النحو العربي..قواىد وتطبيق ىلع المنهج العلمي
الحديث،بدون ناشر ،الطبعة الثالثة سنة 1985م.
 -39أحمد المتوكل:الجملة المركبة في اللغة العربية،منشورات عكاظ ،الرباط،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1989م.
 -40عبد السالم سليمي :دراسة في التركيب ،كلمات للنشر والطباعة والتوزيع ،سال،
الطبعة األولى سنة 2010م،
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الجملة الشرطية إلى الجملتين األساسيتين الفعلية واالسمية  ،وقد
أشار إليها من قبل كل من الخليل والمبرد .
ومن جهة أخرى ،فقد تحدثوا عن أنواع أخرى من الجمل هي:
الجملة األصلية  :هي التي تتكون من العالقة اإلسنادية التي
تجمع بين الفعل والفاعل ،أو بين المبتدأ والخبر.
الجملة الصغرى  :هي المبنية على المبتدإ .
الجملة الكبرى  :هي التي يكون فيها الخبر جملة اسمية أو فعلية،
مثل :السماء كواكبها المعة ،أو الوردة طابت رائحتها.
وهنا

من قسم الجملة العربية إلى الجملة اإلسنادية ،والجملة

الشرطية ،والجملة الظرفية ،والجملة البسيطة ،كما ذهب إلى ذلك
عبد الهادي الفضيلي في كتابه (دراسات في اإلىرا ).41
وقد قسمها تمام حسان إلى الجملة االسمية ،والجملة الفعلية ،والجملة
الوصفية ،42والجملة الشرطية ،والجملة اإلنشائية.
وهنا

43

من قسمها إلى الجملة الفعلية ،والجملة االسمية ،والجملة

المعربة ،والجملة غير المعربة ،والجملة الكبرى ،والجملة
 -41عبد الهادي الفضيلي :دراسات في اإلىرا  ،تهامة للنشر ،جدة ،السعودية،
الطبعة األولى سنة 1984م .صص.136-135:
 -42تتكون من ركنين ،الركن األول :اسم الفاعل أو اسم المفعول ،أو صيغة المبالغة،
أو الصفة المشبهة ،أو أفعل التفضيل ،والركن اآلخر :معمول هذه الصفات.
 -43تمام حسان :الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة
2000م ،ص.153-105:
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الصغرى ،كما هو الشأن عند حسين منصور الشيخ في كتابه
(الجملة العربية)... 44
وعلى العموم ،تتنوع الجملة  ،من الناحية اللسانية ،حسب مجموعة
من النحاة القدامى والمحدثين والمعاصرين ،إلى جملة فعلية ،أو
جملة اسمية ،أو جملة رابطية أو كونية ،أو جملة بسيطة ذات
محمول واحد ،أو جملة مركبة ذات محمولين فأكثر ،أو جملة
ظرفية ،45أو جملة شرطية ،أوجملة نداء ،أو جملة أساسية إسنادية ،
أو جملة صريحة (حرفية) ،أو جملة استلزامية (ضمنية) ،أو جملة
اقتضائية ( جملة اإلحالة) ،أو جملة ذيلية (...،)Tall
وفي إطار المدرسة الوظيفية ألندري مارتيني( André
 ،) Martinetتعتبر الجملة عبارة عن تمفصل مزدوج ،تتكون من
مونيمات ،ومورفيمات ،وفونيمات ،وظيفتها األساس هي التواصل.
ومن ثم ،تنقسم الجملة إلى جملة إسنادية حملية  ،وجملة فضلة أو
موسعة تكميلية.46

 -44حسين منصور الشيخ ،الجملة العربية ،صص.81-49:
 -45هي تلك الجملة التي يتصدرها ظرف زمني أو مكاني ،أو جار ومجرور ،نحو:
عند محمد ،في الصباح ضباب مكثف ،في القسم رجل.
- André martinet : Eléments de linguistique générale,

46

Armand. Collin, Paris, France, 1960.
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أما في إطار النحو التوليدي التحويلي ،كما وضعه نوام
تشومسكي) ،47(N.Chomskyفتنقسم الجملة إلى نوعين :جملة
عميقة أساسية ،وجملة سطحية محولة .ويعني هذا أن تشومسكي
يتحدث عن الجملة النواة أو الجملة األساسية التي توجد في البنية
العميقة،

والجملة المحولة ( )Phrase transforméالمرتبطة

بالبنية السطحية .ومن ثم ،فهي تخضع لمجموعة من التحوالت
الطارئة ؛ مثل :الزيادة ،والنقصان ،والحذف ،واالستبدال .عالوة
على ذلك ،فالجملة األولى هي جملة بسيطة وتامة وصريحة ومبنية
للمعلوم وموجبة .في حين ،تعد الجملة الثانية فاقدة إلحدى السمات
التي تتميز بها الجملة األولى.
ويقسم أحمد المتوكل الجملة إلى أنواع خمسة هي :48الجمل
المبتدئية ،والجملة الندائية ،والجملة الذيلية ،والجملة البسيطة ،
والجملة المركبة.
تلكم أهم أقسام الجملة النحوية واللسانية على مستوى البنية .فهنا
أقسام أخرى على مستوى الهدف  ،مثل :الجملة اإلخبارية

- N.Chomsky: Santactic Structures, The Hague, Mouton,

47

Tra.Fr.Ed. Seuil. Paris, 1967.
 -48أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية ،منشورات عكاظ ،الرباط ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 1988م.
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التقريرية ،والجملة االستفهامية ،والجملة التعجبية ،والجملة الطلبية
أو األمرية.

المطلب الرابع:مفهـــوم لسانيات النص
يقصد بلسانيات النص ذلك االتجاه اللغوي الذي يعنى بدراسة نسيج
النص انتظاما ،واتساقا ،وانسجاما؛ ويهتم بكيفية بناء النص وتركيبه.
بمعنى أن لسانيات النص تبحث عن اآلليات اللغوية والداللية التي
تسهم في انبناء النص وتأويله .أضف إلى ذلك أن هذه اللسانيات
تتجاوز الجملة إلى دراسة النص والخطاب  ،بمعرفة البنى التي
تساعد على انتقال الملفوظ من الجملة إلى النص أو الخطاب ،أو
االنتقال من الشفوي إلى المكتوب النصي .ويعني هذا أن لسانيات
النص هي التي تدرس النص ،وتحلل الخطاب ،والتهتم بالجملة
المنعزلة ،بل تهتم بالنص باعتباره مجموعة من الجمل المترابطة
ظاهريا وضمنيا .ومن ثم ،فلقد انطلقت من لسانيات الملفوظ مع
بنفنست (49)E. Benvenisteـ وتطورت الحقا مع المدارس
اللسانية النصية  ،وخصوصا المدرسة التداولية الوظيفية.
ومن هنا ،فلسانيات النص ( )Text linguisticsهي فرع من
فروع علم اللسانيات ) ،(Linguistique/Linguisticsوتتعامل
مع النص باعتباره نظاما للتواصل واإلبالغ السياقي .وفي هذا،
- Benveniste, E. : Problèmes de linguistique générale. Paris :

49

Gallimard.1976.
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يقول فان ديك( :)Van Dijkإن كل خطاب مرتبط على وجه
االطراد بالفعل التواصلي.وبعبارة أخرى ،فعن المركب التداولي
ينبغي أال يخصص الشروط المناسبة للجمل ومقتضى الحال فيها،
بل يخصص هذا المركب ضروب الخطاب أيضا .وإذاً ،فعن أحد
األغراض السامية لهذا الكتاب هو اإلعراب واإلفصاح عن العالقات
المتسقة االطراد بين النص والسياق التداولي.50 .
ومن ثم ،تهدف هذه اللسانيات إلى وصف النصوص والخطابات
نحويا ولسانيا ،في ضوء مستوياتها الصوتية ،والصرفية،
والتركيبية ،والداللية ،والتداولية ،والبالغية...كما توصف الجمل
حسب المدارس اللسانية؛ ألن النص جملة كبرى .وما ينطبق على
الجملة الصغرى ينطبق أيضا على الجملة الكبرى.
وعليه ،تدرس لسانيات الكبرى النص على أساس أنه مجموعة من
الجمل ،أو فضاء ممتد وواسع من الفقرات والمقاطع والمتواليات
المترابطة شكال ،وداللة ،ووظيفة ،ضمن سياق تداولي وتواصلي
معين .ومن ثم ،يحمل مقصديات مباشرة وغير مباشرة ،ويهدف إلى
اإلبالغ ،أو اإلمتاع ،أو اإلفادة ،أو التأثير ،أو اإلقناع ،أو االقتناع،
أو الحجاج...
وتدرس لسانيات النص ما يجعل النص متسقا ،ومنسجما ،
ومترابطا ،بالتركيز على الروابط التركيبية ،والداللية ،والسياقية،
 -50فان ديك :النص والسياق ،ص20:
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سواء أكانت صريحة أم ضمنية .وال تكتفي لسانيات النص بماهو
مكتوب فقط ،بل تدرس حتى النصوص الشفوية والملفوظات النصية
القولية.أي :تبحث عن آليات بناء النص  ،ومختلف الوظائف التي
يؤديها ضمن سياق تداولي معين.
من المعلوم أن النص )  )le texteعبارة عن مجموعة من الكلمات
والجمل التي تشكل ،في البداية ،ما يسمى عند أندريه مارتينيه
( )A.Martinetبالتمفصل أو التلف

المزدوج ( Double

 .) Articulationومن ثم ،يتكون النص عبر التحام الجمل واتساقها
نسيجا وانتظاما ،وعبر ترابطها عضويا وموضوعيا .ومن ثم،
يتشكل عبر امتداد مساحة النص ما يسمى بالفقرات (
،)Paragraphes

والمقاطع(

Strophes

)

والمتواليات() Séquencesالتي تؤلف بدورها ،في األخير ،ما
يسمى بالنص ،ووظيفته األساسية والبارزة التواصل ،واإلبالغ،
والتداول.
ومن ثم ،يتميز النص عن الالنص -حسب عبد الفتاح كليطو-
بمجموعة من الضوابط التي تتمثل في كون النص يحمل ثقافة،
ويعتمد على النظام ،وهو قابل للتدوين والتعليم ،وينسب إلى كاتب
حجة ،ويحتاج إلى تفسير وتأويل.

51

51

 -عبد الفتاح كليطو :األد والغرابة ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى

سنة  ،1982ص.20-12:
29

وعليه ،فقد انصب اهتمام لسانيات النص على ثنائية الجملة  /النص
التي اهتمت بها اللسانيات البنيوية التوزيعية والتوليدية التحويلية
سابقا .ويرى بلومفليد(  )Bloomfieldأن الوحدة اللسانية الكبرى
هي الجملة ،وأن اللسانيات مقتصرة على دراسة الجمل وتوزيعها
إلى مكوناتها االسمية والفعلية والحرفية أو إلى مكمالتها .بيد أن
لسانيات النص قد عقدت العزم على تجاوز الجملة لدراسة ترابط
الجمل واتساقها وانسجامها ،وتحديد العالقات الموجودة بين
الوحدات الجملية داخل النص ،وكذلك االهتمام بتعريف النص،
واستخالص مكوناته ومرتكزاته التركيبية ،والداللية ،والتداولية .هذا
النمط من الدراسة كانت تعده اللسانيات الكالسيكية اهتماما بالقضايا
الهامشية.
ويعرف كوليش رايبال ) (Gulish Raibleلسانيات النص بقوله:
نقصد بنحو النص مجموعة األعمال اللسانية التي تملك ،كقاسم
مشتر  ،خاصية تجعلها تجسد موضوع دراستها في المتواليات
الخطابية ذات األبعاد التي تتجاوز حدود الجملة.52 ...
إذاً ،فلسانيات النص هي التي تدرس المتواليات النصية  ،وتجعل
وحدتها الكبرى في النص ال في الجملة كما كان يفعل البنيويون
اللسانيون ،وكذا التوليديون التحويليون.
52

 -انظر :عبد الجليل غزالة (نحو النص بين النظرية والتطبيق) ،أنوال الثقافي،

المغرب ،العدد  ،1986/26ص.11 :
30

ولقد انكبت لسانيات النص ،تطبيقيا ،على مجموعة من القضايا
المهمة والشائكة  ،مثل :الضمائر العائدة( ،)Les anaphores
والتماسك

النصي(textuelle

cohérence

،)La

واالتساق(ِ ،)Cohésionواالنسجام ()Cohérenceإلخ ...وهذه
القضايا التي ذكرناها ،ال تغطي اإلشكاالت الخطابية برمتها ؛
وذلك ألن قطاع تحليل الخطاب يحاول ،في هذا الصدد ،تجاوز
إطار الجملة :حيث يدرس عدة جوانب للعالقات المتنوعة بين
األزمنة الموجودة داخل الخطاب ،كما أنه يتعرض للنبر في الجملة،
وخاصة قضية

العروضية  /التلحينية (  ،)La prosodieثم

العالقات المتبادلة بين المسند والمسند إليه ،واالقتضاء ،واإلضمار،
والنفي ،والغموض ،والبرهنة ،وهي قضايا تفرض علينا االهتمام
ببنيات الترابط الجملي (القول).
وبصفة عامة ،يطمح نحو النص/الخطاب إلى إنجاز مجموعة من
قواعد التماسك التي ستمنح للعالقات بين الضمائر العائدة
خصوصية متميزة ،أو ألنواع الجمل المترابطة األخرى .إن
قواعد التماسك النصي

تعمل كمؤشرات وقرائن الشروط

والظروف الخطابية ،والتي يجب أن تتوفر عليها الجمل السابقة
والالحقة  ...وذلك لكي يكون نص معين متماسكا...

53

 - 53انظر :عبد الجليل غزالة (نحو النص بين النظرية والتطبيق)  ،ص .12
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وهكذا ،يهدف تحليل الخطاب إلى تحديد الوحدات النصية الكبرى،
والتساؤل عن كيفية بروزها واتساقها وانسجامها وتماسكها،
ومعرفة كيف تبنى وتصاغ من أجل تأسيس نظرية لألنواع
الخطابية .وتعنى كذلك بالبرهنة الحجاجية ()L’argumentation
من جهة ،والسردية النصية ( )La narrativitéمن جهة أخرى...
ومن هنا ،تعد لسانيات النص من أهم المقاربات التي استهدفت
تحليل النص أو الخطاب إلى جانب السيميائيات ،والشعرية،
والتداوليات ،والسوسيولوجيا...
فبعد التحليل البنيوي للجملة ،أو الملفوظ اللغوي ،سواء على مستوى
التوزيع أم الوظيفة أم التوليد التحويلي ،انتقلت اللسانيات إلى تحليل
النص أو الخطاب ،فوسعت مجال موضوعها ،وبلورت
مصطلحاتها اإلجرائية ،وبحثت عن مفاهيم جديدة صالحة لإلحاطة
بالنصوص  ،ضمن تصورات نظرية وتطبيقية أكثر نجاعة ودقة
وكفاءة وبساطة.
وقد اهتمت لسانيات النص كذلك بمدى انسجام النصوص واتساقها
وترابطها  ،سواء على مستوى التركيب أم الداللة أم الوظيفة
التداولية .كما بحثت هذه اللسانيات في البنيات العميقة المولدة
للنصوص الالمتناهية العدد ،بالتركيز على عمليات التوليد
والتحويل  ،مثل :النقصان ،والزيادة ،والحذف ،واالستبدال...
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الفصل الثاني:
لسانيات المقاطع
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اليمكن فهم المقاربة المقطعية النصية من جهة ،أو استيعاب لسنانيات
المقنناطع ( )Linguistique des strophesمننن جهننة ثانيننة ،إال
بتعريننف المقطننع أوال فنني اللغننة واالصننطالح ،والتعريننف بلسننانيات
المقننناطع فننني مختلنننف تطوراتهنننا التاريخينننة واإلبسنننتمولوجية ثانينننا،
واستجالء مختلنف خطواتهنا العلمينة والمنهجينة والنظرينة والتطبيقينة
ثالثا .
إذاً ،منننا مفهنننم المقطنننع لغنننة واصنننطالحا؟ وكينننف تطنننورت لسنننانيات
المقنناطع فنني الحقننل النقنندي واللسنناني واألدبنني؟ ومننا أهننم الخطننوات
المنهجية التي يمكن االعتماد عليها في مقاربة المقاطع النصية داخنل
العمل األدبي واإلبداعي والفني والجمالي؟

المطلب األول :مفهـــوم المقطــــع لغـــة واصطالحا
يعرف المقطع ،في( لساا العر ) ،البن منظور على النحو
التالي :مقاطيع األودية  :مفخيرها  .ومنقطع كل شيء  :حيث ينتهي
إليه طرفه  .والمنقطع :الشيء نفسه .وشراب لذيذ المقطع أي اآلخر
والخاتمة .وقطع الماء قطعا  :شقه وجازه  .وقطع به النهر وأقطعه
إياه وأقطعه به  :جاوزه  ،وهو من الفصل بين األجزاء  .وقطعت
النهر قطعا وقطوعا  :عب رت  .ومقاطع األنهار  :حيث يعبر فيه .
والمقطع  :غاية ما قطع  .يقال :مقطع الثوب ومقطع الرمل للذي ال
رمل وراءه .والمقطع :الموضع الذي يقطع فيه النهر من المعابر.
54
ومقاطع القرآن :مواضع الوقوف ،ومبادئه :مواضع االبتداء.
يفهم  ،من خالل هذه الدالالت اللغوية ،أن المقطع له بداية ونهاية،
أو له مطلع وخاتمة .كما يدل المقطع على مواضع الوقوف مقابل
 -54ابن منظور :لساا العر  ،حرف القاف ،مادة قطع ،دار صادر بيروت ،لبنان،
طبعة 2003م.
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مواضع االبتداء .أضف إلى ذلك أن النص يتشكل من مجموعة من
المقاطع لها بداية ،ووسط ،ونهاية .ويعني هذا أن المقطع عبارة عن
مطية عبور إلى نقطة النهاية ابتداء من نقطة البداية .وأكثر من هذا
فهو فصل من األجزاء التي يتكون منها النص الكلي ،أو هو بمثابة
شق من شقوق النص ،أو فص من فصوصه الجزئية.
أما في الثقافة الغربية ،فيعني المقطع ،أو المتوالية ،أو الفقرة
()Paragraphes/ Strophes/Séquences textuelles
مجموعة من الجمل التي تشكل وحدة داللية أو معنوية ما .وتترابط
هذه الجمل بمجموعة من آليات االتساق واالنسجام ،مثل :آلية
السرد ،وآلية الوصف ،وآلية اإلخبار ،وآلية الحجاج ،وآلية
التفسير ...ومن هنا ،يمكن الحديث عن أنواع عدة من المقاطع:
المقطع السردي ،والمقطع الوصفي ،والمقطع اإلخباري ،والمقطع
التفسيري ،والمقطع الحجاجي ،والمقطع الحواري ،والمقطع
اإلحالي ،والمقطع الشذري ،والمقطع الفلسفي ،والمقطع
الميتاسردي ،والمقطع الشاعري ...
ومن جهة أخرى ،يتضمن كل نص مقطعا مهيمنا على باقي المقاطع
األخرى .وفي الوقت نفسه ،يحوي ذلك النص نفسه مقاطع ثانوية
مكملة أو تابعة للمقطع المهيمن.

المطلب الثانـــي :نشأة لسانيات المقاطـــع
ارتبطت عملية التقطيع النصي بلسانيات النص ،أو لسانيات تحليل
الخطاب  .ومن ثم ،فقد كانت أولى محاولة لتقطيع النصوص أو
الحكايات إلى مقاطع وفقرات ومتواليات مع كتاب(الحكايات
الروسية العجيبة) لفالديمير بروب ( )V.Proppالذي صدر سنة
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1928م55؛ حيث قدم بروب أول دراسة لسانية تحليلية لمقاطع
الحكاية بغية تحديد الوظائف السردية ،وتبيان عواملها وشخوصها
النحوية .ويعني هذا أنه قد وضع مجموعة من المعايير للتنظيم
المقطعي .ومن هنا ،فالجديد في كتابه هو تقسيم كل حكاية إلى
مقاطع ومتواليات سردية .ولم تكن المقارنة بين هذه الحكايات
الروسية العجيبة قائمة على المعطيات الخارجية ،بل كانت تستند
إلى وحداتها البنيوية الداخلية.أي :كان بروب أول من استعمل تقنية
التقطيع النصي إلى وحدات وفقرات ومقاطع وظيفية.
وفي هذا الصدد ،يقول فالدمير بروب :حين نحلل نصا ،يجب أن
نحدد بدءا عدد المقاطع التي يتألف منها .إن المقطع يمكن أن يتلو
مقطعا آخر مباشرة ،بيد أنهما يجوز أن يتشابكا ،وذلك حينما يتوقف
التطور المبدوء تاركا المكان إلدراج مقطع آخر.إال أن عزل مقطع
56
ليس باألمر السهل دائما ،لكنه ممكن وبدقة كبيرة.
ويعد الباحث السويسري جان ميشيل آدم ( )J.M.Adamمن أهم
الباحثين الذين اهتموا بتحليل النصوص والخطابات في ضوء

 -55فالديمير بروب :مورفولوجية الخرافة ،ترجمة  :إبراهيم الخطيب ،الشركة
المغربية للناشرين المتحدين ،الرباط ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1986م.
56

 -فالديمير بروب :مورفولوجية الخرافة ،ترجمة :إبراهيم الخطيب ،الشركة

المغربية للناشرين المتحدين ،الرباط ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1986م ،ص.95:
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لسانيات النص ،57فقد اهتم بدراسة المقطع النصي .وقد حدد خمسة
أنواع من المقاطع أو المتواليات النصية التي توجد في خطاب معين
هي :المقطع السردي ،والمقطع الوصفي ،والمقطع الحجاجي،
والمقطع التفسيري ،والمقطع الحواري .ويتكون كل مقطع من
ملفوظات تركيبية متسقة ومنسجمة ومتتابعة لها وظيفة داللية معينة
ضمن التنظيم النصي .وتترابط هذه المقاطع والمتواليات بشكل
متسلسل ،ومتدرج ،ومتسق .بل يمكن الحديث عن مقاطع مهيمنة
ومقاطع خاضعة ،أو مقاطع مدمجة (بكسر الميم) ومقاطع مدمجة
(بفتح الميم).
وبعد ذلك ،فقد أولى السيميوطيقيون السرديون أولوية مهمة لتحليل
المقاطع ،أمثال :غريماس( ،58)Greimasوجوزيف كورتيس( J.
Groupe
أنتروفيرن(
وجماعة
،59)Courtés
 ،...60)D'entrevernesبتقسيم النص المدروس إلى مجموعة من
المقاطع والفقرات النصية وفق معايير سيميائية متعددة ومتنوعة
-Adam, J.M : Linguistique et discourslittéraire.fernand
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Nathan. Paris1984 ; Éléments de linguistique textuelle.
Bruxelles-Liège : Mardaga.1990 ; Analyse de La linguistique
textuelle - Introduction à l'analyse textuelle des discours,
Paris : Armand Colin, collection "Cursus", 2005.
-Greimas : Maupassant, la sémiotique du texte : exercices
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pratiques, éditions du Seuil, 1976.
 -59جوزيف كورتيس :مدخل إلع السيميائية السردية والخطابية ،ترجمة الدكتور
جمال حضري ،مطبعة الجسور بوجدة ،الطبعة األولى سنة 2007م.
-Groupe D'entrevernes:Analyse sémiotique des textes. ED.
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Toubkal, Casablanca, 1987.
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ومختلفة ،كالمعيار البصري ،والمعيار الداللي ،والمعيار الفضائي،
والمعيار الشخوصي ،والمعيار األسلوبي ،والمعيار التجنيسي،
ومعيار التشاكل ،وغيرها من المعايير المهمة التي تسعف الباحث
في مقاربة النص وفق شكلنة المضمون بغية بناء المعنى بطريقة
علمية موضوعية.
وعليه ،فقد ألح السيميائي الفرنسي غريماص(  )Greimasكثيرا
على تقطيع النصوص قبل بداية عملية التحليل السيميائي ،في
مجموعة من كتبه مثل(:في المعنع ،61) Du sens/و( موباسان:
سيميوطيقا النصMaupassant : la sémiotique du /
 ، )texteوتبعهما في ذلك مجموعة من السيمائيين الغربيين ،أمثال:
كلود بريمون ،وروالن بارت ،وتودوروف ،وجوليا كريستيفا،
وجوزيف كورتيس ،وجماعة أنتروفيرن ،وجا فونتاني ..فضال
عن السيميائيين العرب كمحمد مفتاح ،وعبد المجيد نوسي ،وسعيد
بنكراد ،وعبد الحميد بورايو ،ومحمد الداهي ،ومحمد السرغيني،
وعبد الرحيم جيران ،وعبد اللطيف محفوظ ،وطائع الحداوي،
والسعيد بوطاجين ،وجميل حمداوي ،وعبد المجيد العابد...
وللتوضيح أكثر يتكون النص ،في منظور المقاربة السيميوطيقية،
من ثالث بنيات متكاملة :بنية التجلي(النص الظاهر) ،والبنية
السطحية ،والبنية العميقة .ومن ثم ،تعنى البنية الخارجية ،أو بنية
التجلي ،بدراسة العتبات الموازية(العنوان -األيقونات -الهوامش-
المقدمات -اإلهداء-المقتبس -كلمات الغالف ،)...إلى جانب االهتمام
بالبنية السردية ،وبنية الشخصيات ،وبنية الفضاء الزمني والمكاني.
-Greimas :Du sens, essais sémiotiques, Éditions du Seuil,
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1970.
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ومن جهة أخرى ،يقطع النص إلى المعيار المكاني( )Toponyme
الذي يتمثل في تحديد الفضاءات المكانية المدمجة (بكسر الجيم)(
 ،) Englobantوالمدمجة (بفتح الجيم)( .)Englobé
وهنا

المعيار الزمني الذي ينقسم سرديا إلى لحظات زمنية

محورية :قبل -أثناء -بعد.
وهنا أيضا المعيار السردي الذي يتمثل بدوره في ثالث لحظات
سردية :االستهالل ،والعقدة ،واالنفراج.
وهنا

كذلك المعيار الفاعلي(  )Actorielالذي يحدد الفواعل

والعوامل والشخوص الرئيسة والمساعدة ،سواء أكانت فردية أم
جماعية  ،والسيما تلك التي لها دور ،بشكل من األشكال ،في تأزيم
الحكي ،أو تشكيل السرد .فضال عن المعيار األسلوبي الذي يقوم
على استحضار السجالت اللغوية والروابط والصياغة األسلوبية
والتعبيرية التي لها أهمية في بناء النص وشكلنته .
وال ننسى أيضا المعيار البصري أو الطيبوغرافي الذي يهتم بتقطيع
النص إلى جمل وفقرات محددة في ضوء عالمات الترقيم ،أو
اعتمادا على ثنائية الفراغ واالمتالء ،أو استعانة بثنائية البياض
والسواد.
وهنا

المعيار الداللي أو الموضوعاتي القائم على استخالص

التيمات والموضوعات ،وجرد الحقول المعجمية والداللية والسمات
النووية الداللية والسيميائية.
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و في األخير ،يمكن الحديث عن معيار التشاكل السيميولوجي أو
الداللي الذي يرتكز على استخالص مجموعة من التواردات
التكرارية شكال وداللة .62
وعليه ،يقوم النموذج السيميوطيقي على دراسة النص أو الخطاب
انطالقا من المستوى الظاهري أوال ،ومقاربته على مستوى السطح
ثانيا ،وتحليله على مستوى العمق ثالثا ،بتقطيع النص إلى مقاطع
سردية مرقمة بشكل متسلسل ،أومعنونة بتيمات داللية ،ووحدات
وظائفية في شكل تواردات تشاكلية .وبعد ذلك ،يتم تقطيع المقطع
السردي إلى ملفوظات سردية متعاقبة في شكل جمل وعبارات
سردية ،فتدرس في ضوء المكون السردي من جهة ،والمكون
الخطابي من جهة أخرى .ومن ثم ،ننتقل إلى المستوى الداللي
والسيميولوجي بدراسة السيمات النووية والسيمات السياقية ،وتحديد
التشاكل السيميولوجي والداللي .وبعد ذلك ،يعنى المستوى المنطقي
بتحديد المربع السيميائي ،واستخالص عالقاته الثاوية ،واستجالء
عملياته المضمرة.

المطلب الثالث :منهجية دراسة المقاطع
تعتمننند لسننننانيات المقننناطع علننننى مجموعنننة مننننن الخطنننوات العلميننننة
والمنهجينننة لمقاربنننة المقطنننع مقاربنننة بنيوينننة كفائينننة مالئمنننة  ،وفنننق
- A.J.Greimas : Maupassant, La sémiotique du texte :
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exercices pratiques, Editions du Seuil, Paris, 1976,19-22.
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بننراديغم بنيننوي وصننفي ووظيفنني .ويعننني هننذا أن تحليننل النننص وفننق
المقاربنننة المقطعينننة تسنننتوجب مجموعنننة منننن اإلجنننراءات النظرينننة
والعملية لدراسة مختلف المقاطع التي يتضنمنها الننص أوالخطناب أو
العمنننل الفنننني واإلبنننداعي والجمنننالي .وتتمثنننل هنننذه اإلجنننراءات فننني
الخطوات العملية التالية:
 قننراءة العمننل األدبنني واإلبننداعي والفننني والجمننالي قننراءة عميقننة
مننرات متعننددة بغيننة فهننم المعنننى وتفسننيره وتأويلننه ،وفننق مقاربننات
منهجية عدة نفسية ،أو اجتماعية ،أو بنيوية ،أو سيميوطيقية...
 تجنننننيس العمننننل األدبنننني وتنويعننننه وتنميطننننه حسننننب نصوصننننه
وخطاباته ومقاطعه وفقراته النصية .
 تقسننيم العمننل إلننى مجموعننة مننن المقنناطع حسننب فصننول العمننل
وأقسننامه الكبننرى وفننق المعنننايير السننيميوطيقية المعروفننة كالمعينننار
البصنننننري ،والمعينننننار النننننداللي ،والمعينننننار الفضنننننائي ،والمعينننننار
الشخوصنننني ،والمعيننننار األسننننلوبي ،والمعيننننار التجنيسنننني ،ومعيننننار
التشاكل ،وغيرها من المعايير التحليلية والتقطيعية.
ترتيب المقاطع وعنونتهنا حسنب دالالتهنا الجزئينة التني تلنتحم منع
بؤرة النص وداللته المحورية المركزية.
 تصنيف مقاطع العمل األدبي إلى أنواعها المختلفة كأن نقول:
هنا  ،مثال ،المقطع السردي ،والمقطع الحواري ،والمقطع
الوصفي ،والمقطع الميتاسردي ،والمقطع االستهاللي ،والمقطع
التلفظي ،والمقطع اإلحالي ،والمقطع الحجاجي ،والمقطع الشاعري،
والمقطع الفانطاستيكي ،والمقطع اإلخباري ،والمقطع التفسيري،
والمقطع التأملي ،والمقطع الختامي ،والمقطع الحلمي،والمقطع
الذهني ،والمقطع العرفاني ،والمقطع االسترجاعي ،والمقطع
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المرجعي ،والمقطع البيوغرافي ،والمقطع األوطوبيوغرافي،
والمقطع التراسلي ،والمقطع الشذري ،والمقطع البؤري...
 تحديد بداية المقطع ،ووسطه ،ونهايته .عالوة علنى التأشنير علنى
صفحته ،ورقمه ،وعنوانه ،وعبارات البداية والنهاينة ،ووضنعها بنين
عالمات التنصيص.
 دراسننننة بنيننننة المقطننننع مننننن حيننننث اللغننننة ،والصننننرف ،والنحننننو،
والبالغنننة ،والتنننداول .عنننالوة علنننى التوقنننف عنننند مختلنننف المظننناهر
الشنكلية والبنيوينة للمقطنع فني عالقنة تامنة ووثيقنة بنالمعنى والفحنوى
الداللي.
 رصننند مختلنننف الننندالالت والقضنننايا والتيمنننات المعجمينننة التننني
يتمحننننور حولهننننا المقطننننع ،باسننننتجالء مختلننننف الحننننوافز الرئيسننننة
والثانوية ،واستعراض األجواء المكملة التي تؤثث الحدث الداللي.
 تبيننان مختلنننف الوظنننائف والمقصنننديات التننني يتضنننمنها المقطنننع،
سواء أكانت مقصديات قريبة أم بعيندة ،باسنتقراء أبعادهنا التواصنلية،
واستنطاق سياقيها النصي والخارجي.
 تحدينند مختلننف الخاصننيات الشننكلية والموضننوعية والبنائيننة التنني
تنننتحكم فننني بنننناء المقننناطع داخنننل العمنننل اإلبنننداعي واألدبننني والفنننني
والجمالي ،وإبرازها بشكل واضح ودقيق وبين.

وخالصااة القااول ،يتبننين لنننا  ،ممننا سننلف ذكننره ،أن دراسننة المقنناطع -
لسنننانيا وسنننيميائيا -قننند نشنننأت فننني أحضنننان الشنننكالنية الروسنننية منننع
فالديميننر بننروب مننن جهننة ،وفنني أحضننان السننيميوطيقا السننردية مننع
غريماس من جهة أخرى.
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ومننن ثننم ،اليمكننن دراسننة المقنناطع دراسننة لسننانية بنيويننة وشننكلية إال
بتتبننع أربننع خطننوات إجرائيننة كبننرى ،تكمننن فنني مرحلننة القننراءتين
األفقيننة والعموديننة ،ومرحلننة دراسننة بنيننة المقطننع ،ومرحلننة دراسننة
دالالت المقطع ،ومرحلة دراسة وظائف المقطع ،وتبيان مقصدياته.
ومنن ثننم ،فالمقاربنة المقطعيننة هنني مقاربنة بنيويننة شنكالنية مننن جهننة
أولى ،ومقابة موضوعاتية تيماتيكية منن جهنة ثانينة ،ومقاربنة سنياقية
وتداولية ووظيفية من جهة ثالثة.
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الفصل الثالث:
كيف تحدد المقاطع النصية؟
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يعد تقطيع النص إلى مجموعة من المقاطع الصغرى أو الكبرى
عملية منهجية ناجعة لإلحاطة بدالالت النص الظاهرة أو العميقة.
وتعد هذه العملية خطوة بيداغوجية أولية ضرورية الستخالص
الوحدات المعنوية ،وحصر البنيات الصغرى والكبرى التي تتحكم
في بناء النص ،وتعمل على تمطيطه وتوسيعه إطنابا ،وتكثيفا،
وإسهابا.
وقد أولت لسانيات النص والسيميوطيقا عناية كبرى لعملية التقطيع؛
لما لهذه العملية من فوائد عملية وعلمية ومعرفية ومنهجية
وبيداغوجية؛ حيث تساعد اللساني والسيميائي بصفة خاصة،
والدارس أو الباحث أو المحلل أو المؤول أو القارئ بصفة عامة،
على تحليل النص تحليال علميا دقيقا ومضبوطا ،ومقاربة الخطاب
تفكيكا وتركيبا قصد استخالص دالالته التيماتيكية والغرضية ،
واستكشاف وحداته المعنوية ،وتحصيل آثار المعنى المباشرة وغير
المباشرة.

المطلب األول :المعاييـــر السيميائية لتقطيـــع النصوص
ثمة مجموعة من المعايير السيميائية التي يستند إليها الباحث أو
الدارس أو المحلل اللساني والسيميائي لتقطيع النصوص بنيويا أو
دالليا ،أو تفكيك الخطابات سيميائيا ،أو تشريحها بطريقة تفتيتية أو
تجزيئية من أجل إعادة بنائها من جديد بغية فهمها وإزالة غموضها،
والحد من التباسها الداللي والمقاصدي .مع العلم أن المقطع عبارة
عن وحدة داللية وحكائية وخطابية مستقلة بنفسها دالليا ،وتركيبيا،
وتداوليا ،قابلة ألن تدمج في حكاية أكبر تضمينا وتوليدا.أي :إن كل
مقطع سردي يكون قادرا على أن يكون لوحده حكاية مستقلة ،وأن
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تكون له غايته الخاصة به ،غير أنه يكون قادرا أيضا على االندماج
63
داخل حكاية أكبر توسعا مؤديا وظيفة خاصة داخلها.
أما عملية التقطيع النصي والخطابي(  ،)le découpageفتتمثل في
تقسيم النص إلى مجموعة من المقاطع ،والوحدات ،والبنيات،
والفقرات ،والمتواليات  ،في ضوء مجموعة من المعايير الداللية
والشكلية والتداولية على النحو التالي:

الفرع األول :المعيـــار البصـــري
يرتبط المعيار البصري بالجهاز الكتابي والطباعي الذي يظهر فوق
الصفحة  .64ويقترن أيضا بكل العالمات الطيبوغرافية التي
يتضمنها النص أو الخطاب ،كتقسيم المعطى المعروض إلى جمل
مفصولة بعالمات الترقيم ،وتقطيعه إلى فقرات ،ومقاطع ،وفصول،
ومشاهد ،ومناظر ،ولوحات ،وأبواب ،وعناوين أساسية وفرعية
وداخلية ومقطعية .فضال عن تشغيل حروف رقيقة أو مشبعة
بالسواد ،وتنويع خطوط الكتابة التي قد تكون فوق الصفحة أفقية ،أو
عمودية ،أو مائلة ،أو منحرفة .كما يحيل هذا المعيار على ثنائية
البياض والسواد  ،والسيما في النصوص الشعرية  .ويحيل كذلك
على عالم األيقونات والمخططات والمؤشرات البصرية التي يزخر
بها النص ،و يمكن أن تصبح  ،بشكل من األشكال ،من معايير
التقطيع ،والتدليل ،والتسوير ،والتحديد ،والتسييج الموضوعاتي.

- Greimas, A.J : Du sens. Essais sémiotiques. Le Seuil, 1970,
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p : 268.
- Greimas, A.J : Maupassant, la sémiotique du texte, Seuil,
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Paris, 1976, p : 19.
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ويعني هذا أن وجود فراغ بصري ما ،أو وجود بياض بجوار
السواد ،أو ووجود نجمات أو نقط أو دوائر  ،أو أشكال أيقونية
فاصلة بين النصوص الصغرى أو الكبرى ،يمكن اعتمادها لتقطيع
المتن إلى مقاطع نصية دالة ومعبرة.
بيد أن المعيار البصري الذي يعد معيارا طبيعيا ومؤشرا ابتدائيا
أوليا في عملية التقطيع ،يبقى ،في بع األحيان ،غير كاف وغير
ضروري لتحديد مقاطع النص أو الخطاب  .65لذا ،يلتجئ الدارس
أو محلل النص أو الخطاب إلى معايير أخرى قد تكون فضائية ،أو
صرفية ،أو نحوية ،أو تركيبية ،أو تداولية ....بغية مواجهة النص،
وإخضاعه لمنطق التشريح والتركيب.

الفرع الثاني :المعيـــار التركيـــبي
يستند المعيار التركيبي ،في تقطيع النصوص والخطابات ،إلى
مجموعة من الروابط النحوية التي تسهم في تحقيق اتساق النص
وانسجامه .ومن بين هذه الروابط لكن  ،على الرغم من ،هذا وإن،
وعلى العموم ،بيد أن ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى،ويعني هذا،
أي  ،والمقصود بهذا ،غير أن ،وهكذا...
تسهم هذه الروابط التركيبية  -إذاً -في تبيان المقاطع النصية
والخطابية ،وتحديدها بشكل جلي وواضح ،وتمييزها عن بعضها
البع  ،وهي تحقق بذلك ما يسمى باالتصال االنفصالي
( )Conjonction disjonctive؛ حيث تستعمل على المستوى
التركيبي إلبراز عالقة االتصال بين مقطعين يوجد بينهما تعالق،

- Greimas, A.J Op.Cit, p : 19 .
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لكن كل مقطع يتميز من اآلخر ،ويتحقق ذلك حين ابتداء المقطع
66
الالحق عن السابق برابط من هذه الروابط. .
ويعني هذا أن هنا مجموعة من المؤشرات والروابط والمحددات
النحوية والتركيبية التي تفصل بين المقاطع اتصاال وانفصاال .وقد
تكون هذه المقاطع التركيبية مقاطع إثبات ،أو مقاطع تضاد
وتعارض وتناق  ،أو مقاطع تضمن  ،أو مقاطع استدالل وبرهنة
وحجاج وإقناع  ،أو مقاطع شرح وتفسير وتعليل ،أو مقاطع إضافة
وزيادة ،أو مقاطع استنتاج ،أو مقاطع شرط وافتراض ،أو مقاطع
مقارنة وموازنة ،أو مقاطع تقويم وحكم ،أو مقاطع تأكيد وتقرير ،أو
مقاطع استشهاد ،وتمثيل ،واستنساخ ،واقتباس ،وتضمين ...بل يمكن
القول :إن الروابط التركيبية المقطعية تضفي على النص والخطاب
اتساقا وانسجاما ولحمة بنيوية تسمى بالوحدة العضوية
والموضوعية.

الفرع الثالث :المعيـــار الفهائــي
يتمثل المعيار الفضائي في استعمال المؤشرات الزمانية والمكانية
في تقطيع النصوص والخطابات تجذيرا ،وتموقعا ،واندماجا .ومن
ثم ،يمكن للزمان أو المكان أن يسهال عملية القراءة واالستيعاب،
وفهم النص فهما جيدا ،وتأويل مقاصده ورسائله القريبة والبعيدة.
وال يتحدد ذلك بوضوح إال بوجود أمكنة وأزمنة مختلفة على
مستوى التحديد والتأشير؛ ألن االختالف عند السيميائيين هو أساس
المعنى ،وجوهر الداللة.
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المدارس ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2002م  ،ص.15:
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وإذا استحضر النص  -مثال  -حكاية وقعت أحداثها في النهار
والليل ،فيمكن تقطيعها إلى مقطعين سرديين :المقطع األول محدد
بالنهار ،والمقطع الثاني محدد بالليل.
وإذا استحضر النص نفسه حكايتين األولى وقعت في مكان معين،
واألخرى في مكان آخر ،سواء أكان داخليا أم خارجيا ،فيمكن تقطيع
النص في ضوء المعيار المكاني إلى مقطعين متتالين اتصاال
وتالحقا وترابطا  ،على الرغم من انفصالهما الظاهري.
ويظهر المعيار الفضائي ،بكل جالء ووضوح ،في النصوص
والخطابات التي تتضمن ،في طياتها ،أحداثا سردية ،أو تحوي أفعاال
تنجزها الشخصيات العاملة أو الفاعلة  ،عبر برامج سردية ديناميكية
متعاكسة ،ومتناقضة ،و متشاكلة.

الفرع الرابع :المعيار العاملي أو الفاىـلي
يعد المعيار العاملي (المرسل -المرسل إليه -الذات -الموضوع-
المساعد -المعاكس) ،أو المعيار الشخوصي (الشخصيات الرئيسة أو
الثانوية)  ،أو المعيار الفاعلي (الفاعل التيماتيكي أو المعجمي أو
الكالمي) من أهم المعايير التي يعتمد عليها السيميائيون لتقطيع
النصوص السردية؛ ألن ظهور فاعل أو عامل أو شخصية في ساحة
األحداث ،أو غيابها ليحضر عامل أو فاعل آخر ،يسهم  -بال شك-
في تحديد المقاطع النصية بشكل مضبوط ودقيق.
كما يعد الصراع الدرامي بين العوامل لتحصيل الموضوع
المرغوب فيه مظهرا من مظاهر الترابط النصي والمقطعي.
باإلضافة إلى ربطها بالبرامج السردية تحفيزا  ،وتأهيال ،وإنجازا،
وتقويما ،يمكن أن يشكل ذلك كله محددات أساسية في عملية تقطيع
النصوص والخطابات .وقد يساعد ربط الشخصيات والفواعل
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باألغراض الداللية واألدوار المعجمية المحلل اللساني أو السيميائي
على ضبط عملية التقطيع والتقسيم .ويعني هذا أن هيمنة الشخصية
داخل متوالية نصية أو خطابية يجعل من تلك المتوالية وحدة سردية
مستقلة بنفسها ،يمكن أن تتحول إلى مقطع نصي أو خطابي.

الفرع الخامس :المعيـــار الــداللي أو التيماتيـــكي
يعد المعيار الداللي(  ) Sémantiqueأو التيماتيكي(
 ) Thématiqueالمعيار المعتمد كثيرا في تحديد المقاطع النصية،
بالتركيز على التيمات أو الموضوعات أو األفكار الرئيسة كما في
المقاربة الموضوعاتية  ،أو باستخالص الحوافز والوظائف ،كما
فعل فالديمير بروب في كتابه(مورفولوجية الحكاية) 67عندما
استخلص إحدى وثالثين وظيفة من مائة حكاية روسية خرافية
عجيبة.
ويعني هذا أن المعيار الذي كان يعتمد بكثرة في تقسيم النص أو
الخطاب هو المعيار الداللي الذي يعنى بتقسيم المعطى إلى وحدات
معنوية داللية وصور معجمية وغرضية بارزة .ويكون بتحديد
األفكار العامة واألساسية والثانوية والفرعية انطالقا من المسح
االستقرائي الذي يشمل النص أو الخطاب من البداية حتى النهاية،
مرورا بمحطة العقدة ،أوالبؤرة ،أوالوسط ،بالتركيز على تحليل
أفكار النص ومناقشتها ،واستعراض بنياتها الداللية في شكل تيمات
وموضوعات وحقول داللية جامعة ،تجمع مفردات المعاجم ،وتضم
قواميس النص أو الخطاب .وبعد ذلك ،تجمع الوحدات الفكرية
والمقاصد والحوافز في شكل بنيات ذهنية ،ومقوالت مجردة،
وبنيات دالة معنوية ،في هيئة عناوين مركزة ،وتصورات مقتضبة،
 - 67فالديمير بروب :مورفولوجية الخرافة ،ص.95:
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وأقوال مكثفة ،وعبارات جامعة ومانعة ،تلخص دالالت النص
المسهبة والمنتشرة عبر صفحة الخطاب توسيعا ،وتمطيطا،
وتكرارا ،وإطنابا.

الفرع السادس :معيـــار التشاكـــل
يعتبنننر معينننار التشننناكل منننن أهنننم المعنننايير التننني تسنننهم فننني تقطينننع
النصوص على مستوى الوحدة المعنوية ،وخلنق آثنار الداللنة .ويعنني
هذا أن التشاكل له عالقة وطيندة بالمعينار النداللي والتيمناتيكي .ويعند
من أهم المفناهيم المركزينة لتحلينل الخطناب ،وبنناء المعننى ،وتحقينق
االتساق واالنسجام  ،واستكناه الداللة تجريدا وتقعيدا.
ومن جهة أخرى ،قد يكون التشاكل على مسنتوى الجملنة ،كمنا يكنون
علنننى مسنننتوى الخطننناب ،ويكنننون أيضنننا علنننى مسنننتوى المضنننمون
والداللنة ،كمنا يكنون علنى مسننتوى الشنكل التعبينري  ،ويتحقنق كننذلك
على المستوى التداولي والمقاصدي .ومنن ثنم ،يحصنل الندارس علنى
التشنناكل مننن خننالل تننراكم المقومننات المعجميننة والمقومننات السننياقية.
ومننن ثننم ،يحقننق هننذا التشنناكل انسننجام الحكايننة  ،ويسننهل مقروئيتهننا ،
مادام التشاكل عنصرا أساسيا في إزالة الغموض واإلبهنام وااللتبناس
في أثناء عملية التقبل و التلقي.
وعليه ،فالتشاكل مفهنوم سنيميائي إجرائني يسنعف الباحنث فني تحلينل
الخطنننننناب داللننننننة ،وصننننننياغة ،ومقصنننننندية ،وتقطيننننننع النصننننننوص
والخطابنننات ،بنننعبراز المقومنننات المعجمينننة و السنننياقية قصننند تنننوفير
مقروئية منسجمة للنص.
وهكننذا ،فالتشنناكل مننن أهننم المعننايير السننيميائية التنني تسنناعد محلننل
الخطاب على استكناه دالالت الننص ،وتحديند مقاطعنه داللينا بسنهولة

51

ويسننر ،وتسننعفه كننذلك فنني تكننوين قننراءة تأويليننة منسننجمة ومتسننقة
تركيبيا ،ودالليا  ،وتداوليا.

الفرع السادس :المعيــار المنـــاصي
نعني بالمعيار المناصي )( Paratextuelleكل ما يتعلق بالنص
الموازي من عناوين ،وهوامش ،وإهداءات،ومقتبسات ،ومقدمات،
وأيقونات ،وصور ،ومستنسخات ،ولوحات ،وأيقونات ،وتعليقات،
ومالحظات ،وتفسيرات ،وكلمات الغالف الخارجي ،وحيثيات
النشر ،وفهرسة ،وببليوغرافيا...إلخ .ومن ثم ،يمكن لنا أن نتخذ هذه
العتبات الموازية معايير لتحديد المقاطع ،والسيما العنوان الذي
يعتبر معيارا بصريا إجرائيا في تحديد المقاطع النصية والفقرات
الخطابية .ويعد أيضا آلية داللية مهمة في تقطيع النصوص؛ ألن
العنوان هو مفتاح القراءة ،وأس بناء المعنى والداللة .وضمن هذا
السياق ،يمكن الحديث عن العنوان األساسي ،والعنوان الفرعي،
والعنوان المقطعي .ويعد العنوان في الحقيقة مؤشرا دالليا مهما ،
ومكونا بنيويا وظيفيا ،وعنصرا سيميائيا بارزا في عملية تقسيم
النص إلى مقاطع داللية وتيماتيكية.

الفرع السابع :معيار االندماج والالندماج
يعد معيار االندماج(االتصال) والالندماج (االنفصال) من أهم
المعايير السيميائية واللسانية لتحديد المقاطع السردية والحكائية .
ويحتكم هذا المعيار إلى مجموعة من المعينات الرابطية التي تتمثل
في المؤشرات الضمائرية والزمانية والمكانية التي يمكن أن تضيء
النص داللة ومقصدية .ومن هذه المعينات ما يحيل على هيئة
المقال ،وما يتصل بها من زمان – ومكان(:أنا ،هنا ،اآلن) ،وبتعبير
آخر هي :الضمائر ،والظروف ،وأسماء اإلشارة ...وتمنح هذه
المعينات مرجعية للخطاب بتصنعها له .على أن حياة الخطاب
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تحتوي على جهتين ،وتتأرجح بغير نهاية بين استثمار هيئة المقال
وعدمه ،فهيئة المقال تقدم نفسها بعستراتيجية معينة ولكنها تتغيب
أيضا...أي :إن حياة الخطاب هي تمثيل للذاتية ،وللموضوعية في آن
واحد .فالذات حينما ال تندمج في الخطاب تقدم نفسها على أنها
موضوعية ،ولكن عدم اندماجها ليس إال وهما يخدع المتلقي ليقع
تحت طائلته .وحينما تندمج تزيل عن انفعاالتها كل قناع .واالندماج
L'Embrayageوالالاندماج  Le Débrayageيتعلقان بـ:
 العامل :اندماج أنا في المقال أو ال اندماجه ليحل محله غيره منالضمائر األخرى.
 الزمان :اندماج اآلن في المقال أو ال اندماجها لتحل محلهاظروف زمانية أخرى.
 المكان :اندماج هنا في المقال أو ال اندماجها ليحل محلها غيرهامن الظروف المكانية .68
و يوضح السيميوطيقون عملية االندماج االتصالي والالندماج
االنفصالي على الشكل التالي:
اإلنساا
أنت //هو

أنا  //غير أنا
المكاا الزماا
هنا //غير هنا
هنا //مكان ما
 -68محمد مفتاح :تحليل الخطا

اآلن //غير اآلن
البارحة -غدا //مرة
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الشعري ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،

الطبعة األولى سنة 1985م ،ص.153-152:
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ويتحقق المعيار االندماجي والالندماجي بتناق الضمائر (ضمير
التكلم يقابل ضمير الغياب) ،وتقابل الشخوص على مستوى الزمان
و المكان حضورا وغيابا .وفي هذا السياق ،يختلف ضمير المتكلم
الشخصي (أنا/أنت) عن ضمير الغياب غير الشخصي (هو بكل
أنواعه :شخص /شيء /حيوان/جماد) .ويقول إميل بنفينيست(
 )E.Benvenisteفي هذا النطاق مميزا بينهما بكل دقة
ووضوح :إننا بجمع الضمائر في نظام ثابت وفي مستوى موحد
تكون محددة فيه بتواليها ومرتبطة بهذه العناصر:أنا ،وأنت ،وهو،
ال نعمل إال على التحويل ،داخل نظرية شبه -لغوية ،لمجموعة من
الفروق ذات الطبيعة المعجمية .وهذه التسميات ال تقدم لنا عناصر
حول ضرورة المقولة ،أو حول المحتوى الذي تتضمنه والحول
العالقات التي تجمع بين مختلف الضمائر .يجب ،إذاً ،البحث في
كيفية تعارض كل ضمير مع الضمائر األخرى ،وماهو المبدأ الذي
يتبنى عليه تعارضها ،ألننا ال نستطيع فهمها إال من خالل ما يحدد
70
االختالف والتعارض بينها.
و يالح بنيفنست أن الدراسات اللغوية التقليدية ال تميز بين
الضمائر الثالثة :أنا -أنت -هو ،بل تجعلهم في مرتبة صرفية
ونحوية واحدة .بينما يقتضي التصور الجديد تجاوز هذا التعامل،
واستبداله بمنظور جديد يميز بين الضمائر دالليا  ،وأجناسيا،
وخطابيا ،فيضع بينها تقابالت كالتقابل بين الضمير الشخصي ( أنا
 أنت)  ،والضمير غير الشخصي (هو/هي /الضمير المحايد (
 -69محمد مفتاح :تحليل الخطا الشعري ،ص.152:
- Benveniste, E: (La nature des pronoms), in Problèmes de
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linguistique générale2, ED, Gallimard, Paris, 1974, p:226.
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 . on /وفي هذا الصدد ،يقول بنيفينست عن الضمير الشخصي :إن
أنا ال تعني الذي يتكلم ،وتتضمن أيضا قوال على ذمة أنا :
فبقولي أنا  ،ال يمكن لي أن أتكلم على نفسي .وفي المخاطب،
أنت تتحدد ضرورة بـ أنا  ،وال يمكن أن يتم التفكير خارج
71
وضعية غير محددة انطالقا من أنا .
أما الضمير غير الشخصي ،فهو ضمير موضوعي مرتبط بالغياب،
سواء أكان ذكوريا أم إناثيا أم محايدا :إن الشكل المسمى بضمير
الغائب ،يشمل إشارة لقول حول شخص معين أو حول شيء معين،
لكنه غير مرتبط بضمير شخصي خاص...ويمكن أن نصوغ النتيجة
بشكل واضح :إن ضمير الغائب ليس بضمير شخصي ،إنه صيغة
الفعل التي تؤدي وظيفة التعبير عن مقولة الضمير الال-
72
شخصي.
ويعني هذا كله أن االندماج أو الالندماج ضميرا وزمانا ومكانا يمكن
اتخاذه معيارا لتقطيع النصوص والخطابات لفهم محتوياتها ،
واستكشاف مقاصدها ،واحتواء رسائلها السطحية والعميقة.

الفرع الثامن :المعيار األسلـــوبي
يتحدد المقطع النصي عبر المعيار األسلوبي في أثناء انتقال الكاتب
أو المبدع من أسلوب إلى آخر ،كأن يستعمل السرد أو األسلوب غير
المباشر في نصه ،لينتقل  -بعد ذلك -إلى الحوار ،أو ما يسمى
باألسلوب المباشر ،أو ينتقل إلى الحوار الداخلي ،أو ما يسمى كذلك
باألسلوب غير المباشر الحر .كما يمكن أن ينتقل من األسلوب
الخبري إلى األسلوب اإلنشائي الطلبي وغير الطلبي .ومع كل انتقال
- Benveniste, E: (La nature des pronoms), p:228.
-Benveniste, E: Op.cit. p:228.
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أو تغيير أسلوبي ،يتحدد المقطع النصي ،والسيما في مجال الشعر
والسرد.
كما يميز تعاقب الوصف ،والسرد ،والحوار  ،داخل خطاب معين،
بين المقاطع النصية ،ويحدد هويتها الداللية والكالمية والتجنيسية.
ومن ثم ،ينقسم النص الروائي  -مثال -إلى مقاطع وصفية ومقاطع
سردية .وتتناول المقاطع السردية األحداث وسريان الزمن .أما
المقاطع الوصفية ،فتتناول تمثيل األشياء الساكنة...هنا والشك نوع
من التوتر بين الوصف الذي يتميز بالسكون ،والسرد الذي يجسد
الحركة .ومن هنا ،يتذبذب النص الروائي بين هذين القطبين .وهنا
نوع آخر من التداخل بين الوصف والسرد فيما يمكن أن نسميه
بالصورة السردية ،وهي الصورة التي تعرض األشياء متحركة .أما
73
الصورة الوصفية فهي التي تعرض األشياء في سكونها.
في حين ،تتكلف المقاطع الحوارية بنقل المشاهد الدرامية
والمسرحية ،ومعها يتوقف الزمن الحركي أيضا على غرار الوقفة
الوصفية.
ويعني هذا كله أن التلوين األسلوبي من أهم الضوابط والمحددات
السيميائية التي يمكن االعتماد عليها لتقطيع النصوص والخطابات
اتصاال وانفصاال.

الفرع التاسع :المعيـــار اإليقــاىي
يعتبر المعيار اإليقاعي (الوزن والقافية والالزمة الشعرية) من أهم
المعايير السيميائية واللسانية لتقطيع النصوص والخطابات الشعرية؛
 -73سيزا قاسم :بناء الرواية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،طبعة
2004م ،ص.117-116:
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إذ يسهم تغيير البحر العروضي والوزن الخليلي ،وتنويع التفعيالت
والقوافي ،وتلوين الروي إطالقا وتقييدا ،في استقاللية المقطع
الشعري ،واالنتقال من المقطع السابق إلى المقطع الالحق ،كما يبدو
ذلك جليا في شعر التفعيلة والشعر الرومانسي بصفة خاصة.
كما تعد الالزمة الشعرية من أهم المكونات اإليقاعية التي تسعف
الباحث في تقسيم المقاطع الشعرية كما في ديوان( المواكب) لجبران
خليل جبران ،وشعر الموشحات (تكرار األقفال) ،ونصوص الشعر
الرومانسي ،وخاصة نصوص الشاعر علي محمود طه ،إلى جانب
مكونات أخرى كالتكرار المقطعي ،وتشغيل الوقفة النظمية
والعروضية والتركيبية والداللية.

الفرع العاشر :معيـــار المنظــور السردي
من المعروف أن ثمة ثالث رؤى في تقديم األحداث والشخصيات
في مجال السرديات .نتحدث  -أوال -عن الرؤية من الخلف
باعتبارها رؤية مهيمنة في الروايات والسرود الكالسيكية الواقعية
أو الرومانسية .و تعتمد هذه الرؤية على ضمير الغائب ،والمعرفة
المطلقة الكلية التي مفادها أن الراوي يعرف أكثر من الشخصيات.
وتنبني هذه الرؤية كذلك على رصد الشخصية من الداخل والخارج،
واالرتكان إلى حياد الراوي واستقالليته ،والذي  -غالبا -ما ينزل
إلى درجة الصفر من الموضوعية.
أما الرؤية الثانية من تلك الرؤى السردية ،فهي الرؤية مع التي
تستند إلى المنظور الداخلي ،واستخدام ضمير المتكلم ،ومشاركة
الراوي للشخصية داخل مسار األحداث .ومن ثم ،تكون معرفة
الراوي متساوية للشخصية ،وفيها يتم التركيز كثيرا على االستبطان
الداخلي والتذويت ،وتشغيل الضمير الشخصي والمعرفة الداخلية.
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وكثيرا ،ما تهيمن هذه الرؤية على روايات السيرة الذاتية،والروايات
المنولوجية ،وروايات تيار الوعي.
أما الرؤية السردية الثالثة ،فهي الرؤية من الخارج ،وتكون معرفة
الراوي فيها أقل من الشخصية ،ويكون الراوي  -هنا -مجرد مالح
أو شاهد خارجي .ويصبح الضمير إما ضمير الغائب ،وإما ضمير
المخاطب .وغالبا ،ماتهيمن هذه الرؤية على الروايات الجديدة أو
الروايات التجريبية .ويعني هذا كله أن عند تغيير الرؤية السردية
يتغير المقطع النصي .ومن ثم ،ننتقل إلى فكرة محورية أو صيغة
تعبيرية أخرى.

الفرع الحادي ىشر :معيـــار االلتفــات
يعد االلتفات من أهم الظواهر البالغية التي عالجها البالغيون
القدامى في مصنفاتهم النحوية والبالغية .ويقصد به االنتقال من
ضمير إلى آخر ،كاالنتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب
أو الغائب ،أو االنتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم
والمخاطب ،أو االنتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم
والغائب .ومع كل انتقال ضمائري ،يتحدد المقطع النصي ،وتبرز
المتوالية بشكل دقيق وواضح .ويعرف حازم القرطاجني مفهوم
االلتفات عند الشعراء القدامى بقوله :وهم يسأمون االستمرار على
ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب ،فينتقلون من الخطاب إلى
الغيبة ،وكذلك أيضا يتالعب المتكلم بضميره فتارة يجعله ياء على
جهة اإلخبار عن نفسه ،وتارة يجعله كافا أو تاء فيجعل نفسه
مخاطبا ،وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب ،فلذلك كان الكالم
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المتوالي فيه ضمير متكلم أو مخاطب اليستطاب ،وإنما يحسن
74
االنتقال من بعضها إلى بع .
ويسمى االلتفات باالنصراف واالستدرا والتلوين وتغيير المواقع،
وهو مرتبط أشد االرتباط بالبالغة والبيان واألسلوبية وعلم السرد
ولسانيات النص .وقد يدل االلتفات على نقل الكالم من أسلوب إلى
75
أسلوب.
ويمكن إخراج دالالت مفهوم االلتفات من مجالها البالغي إلى النص
األدبي  ،كما يدعو إلى ذلك عز الدين إسماعيل الذي يقول :إن مقولة
االلتفات قد تنبسط داللتها حتى لتكون باتساع الخطاب األدبي
76
إطالقا ،لكنها عندئذ ربما فقدت داللتها وخصوصيتها.
وقد يتجاوز االلتفات مقولة الضمائر إلى الصي الفعلية ،باالنتقال من
الماضي إلى المضارع  ،أو من الماضي إلى األمر ،أو االنصراف
من المضارع إلى األمر والماضي ،أو االنتقال من األمر إلى
الماضي والمضارع على حد سواء .كما يشمل االلتفات صي
األسماء؛ حيث ينتقل المتكلم من المفرد إلى المثنى والجمع ،أومن
المثنى إلى المفرد والجمع ،أو من الجمع إلى المفرد والمثنى.
ويشير محمد مشبال إلى أن معيار االلتفات يساعد على تنوع
المقاطع الداللية  ،وتغير المواضيع في القصيدة العربية القديمة،
74

 -حازم القرطاجني :منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تحقيق :محمد الحبيب بن

الخوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة ،ص.348:
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 -الزركشي :البرهاا في ىلوم القرآا ،الجزء الثالث ،تحقيق :محمد أبو الفضل

إبراهيم ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،مصر ،ص.314:
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 -عزالدين إسماعيل( :جماليات االلتفات) ،ضمن أعمال الندوة التي أقامها النادي

الثقافي بجدة ( السعودية) ،سنة 1987-1986م حول قراءة التراث النقدي.
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والسيما القصيدة العباسية منها.وفي هذا الصدد ،يقول الباحث يتخذ
أسلوب االلتفات في قصيدة أبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم
صيغة االنتقال من المخاطب إلى المتكلم .وقد صاحب هذا التغير في
الضمائر تحول في موضوع القصيدة؛ وهذه سمة من السمات
األسلوبية في هذا النص قلما تتواتر في نصوص أخرى .وأعني
بذلك أنه اليوجد أي ارتباط ضروري بين تعدد الموضوعات وتغير
الضمائر في النص الشعري القديم؛ فقد دأب الشعراء على تغيير
الموضوعات في ال قصيدة الواحدة ،مما أصبح مقوما ثابتا في نمط
القصيدة النموذجية .غير أن صياغة أسلوب االلتفات بالصورة
تطالعنا في هذه القصيدة ،وهي الصورة التي تتناسب وتركيب النص
من موضوعين :المقدمة الطلية الغزلية وغرض المدح ،يفيد أن من
بين وظائف هذا األسلوب اإليحاء بتحول في المستوى الداللي
77
والنفسي للقصيدة.
وهكذا ،تعد مقولة االلتفات من أهم المعايير البالغية واألسلوبية
والسردية ذات الطابع التراثي التي يمكن االلتجاء إليها لتقطيع
النصوص والخطابات تقطيعا علميا دقيقا ومضبوطا.

الفرع الثاني ىشر :المعيــار التداولي
يعتبر المعيار التداولي والحجاجي من أهم المعايير التي تستعمل
لتحديد المقاطع ،والسيما في النصوص اإلبداعية والفلسفية
والحجاجية ،فاختالف األطاريح والتوجهات الفكرية تأييدا
منها،
ومعارضة يسهم في اختالف المقاطع  ،وبروز البع
وارتباطها بالمقاطع السابقة اتساقا وانسجاما .كما تساعدنا بع
77

 -محمد مشبال :مقوالت بالغية في تحليل الشعر ،مطبعة المعارف الجديدة،

الرباط،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1993م ،ص.71:
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األساليب والعمليات الحجاجية التداولية على تقسيم النص إلى
مجموعة من المقاطع ،كالقياس االستنباطي ( االنطالق من الكل
والعام إلى الجزء والخاص)  ،والقياس االستقرائي(االنطالق من
الجزء والخاص إلى الكل والعام) ،وتمثل الشاهد (عبارة عن حجة
جاهزة صناعية ،أو بمثابة مستنسخات قرآنية أو نبوية أو أحكام
وأمثال أو أقوال مأثورة ،أو نصوص شعرية يؤتى بها لتقوية درجة
التصديق ،وتوضيح المعطى) ،والتضاد( البرهنة على صحة القضية
من خالل فساد نقيضها) ،وإدماج الجزء في الكل( تتم فيه البرهنة
على أن ما يصدق على الكل يصدق على الجزء)،
والتضمن(تتضمن المقدمات نتيجة مسكوتا عنها) ،والتناق (ورود
قضيتين متناقضتين داخل نظام نصي معين) ،والتحديد (تحديد
الشيء وتعريفه ،أو وصف خصائصه) ،والتقسيم أو االستقصاء
(تقسيم الكل إلى أجزاء)،والمقارنة والموازنة(البحث عن أوجه الشبه
واالختالف) ،والوصل السببي( يكون بين ظاهرة وبين نتائجها أو
مسبباتها) ،واالتجاه( تحذر من مغبة انتشار ظاهرة ما)،
والتمثيل(اإلتيان باألمثلة)...
كما تساعد الروابط الحجاجية والمنطقية الدارس اللساني والسيميائي
على تقطيع النصوص والخطابات تقطيعا علميا موضوعيا محكما
إلى حد كبير  ،باالنتقال بين روابط الشرط واالفتراض(إذا -إن -لو-
فعن ،)...و روابط االستنتاج(إذا ً -وهكذا -نصل إلى أن -ولهذا -نتيجة
لذلك -وعليه -وبناء على ماسبق -وبناء على ذلك -وتأسيسا على
ماسبق ،)...والتضمن(ضمن ،)....واالستتباع (وبالتالي،)...
والتخصيص االستثنائي (والسيما ،)...والتعليل(ألن -بما أن-
بسبب ،)...والشرح والتفسير(أي ،)...واالستدرا والتعارض(لكن-
ومع ذلك -وعلى الرغم من ذلك -غير أن -في حين -بينما -خالفا
لذلك -بالمقابل ،)...والتفصيل(إما ....وإما ،)...والقصر والحصر(
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إنما -ما...إال ،)...والغاية ( لكي -ألجل -قصد -بغية،)...و روابط
نظ رية أفعال الكالم من إثبات ( التأكيدات الخبرية،)...
ونفي(ليس ،)...وتأكيد ،وبوح ،واعتراف ،واستفهام ،وأمر ،ورجاء،
ونهي ،وتمن ...عالوة على االستعانة بالتكرار اللغوي بهدف تثبيت
المعنى ،وضمان إذعان المتلقي لما يقال ،واالستعانة كذلك بالصورة
البالغية الحجاجية .وتسهم هذه الروابط المنطقية والعقلية كلها في
تحديد المقاطع الفكرية ،وتمييزها بشكل تصنيفي ،وتبيان مضامينها
وخصائصها الفنية ،والجمالية ،واألسلوبية.
كما يتضمن النص أو الخطاب مجموعة من الرسائل والمقصديات
المباشرة وغير المباشرة  ،الظاهرة والمضمرة ،الحرفية واإليحائية،
التي من خاللها تتحدد المقاطع النصية ،وتبرز بشكل جلي وواضح
للمحلل والدارس اللساني و السيميائي تفكيكا وتركيبا.
وهكذا ،يسعى المحاج أو المحاجج إلى تقديم سلسلة من القضايا
ينبثق بعضها منطقيا من بع لتحقيق عمليات االقتناع ،واإلقناع،
والتأثير ،والتداول .ومن ثم ،تسهم هذه العمليات والقضايا المنطقية
في ظهور المقاطع النصية  ،وبروزها بشكل واضح تشكال ،
وداللة ،وانكتابا ،وبناء ،ومقصدية.

المطلب الثاني :أهميــة ىملية تقطيع النصوص
يالح أن لعملية تقطيع النصوص والخطابات أهمية كبرى في
مقاربة النصوص والخطابات ،وتحليلها تحليال منهجيا ناجعا .كما
يالح أن لهذه العملية التقطيعية وظائف أخرى يمكن حصرها في
النقط التالية:
تسهيل عملية تطويق النص األدبي من جميع جوانبه.
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تفكيك النص إلى مقاطع جزئية بغية اإلحاطة بالدالالت الكلية
للنص.
تقطيع النص إلى مقاطع وأقسام عملية بيداغوجية تسعف الباحث
أو المحلل أو الدارس في االنتقال من الجزء والخاص إلى الكل
والعام  ،ضمن منهجية قياسية استقرائية.
التحكم في تمفصالت النص الكبرى بتقطيعه وتفصيله بطريقة
تشريحية تجزيئية.
التقطيع عملية منهجية إجرائية ضرورية في إطار المقاربات
اللسانية والبنيوية والسيميائية تفكيكا وتركيبا.
التقطيع خطوة منهجية أولية أساسية قبل الدخول مباشرة في
تحليل النص ،ومقاربته معنى وتأويال.
تسهم عملية التقطيع في تحقيق اتساق النص وانسجامه ،وتسهيل
عملية القراءة ،وإزالة الغموض وااللتباس عن النص والخطاب.
معرفة البنيات العميقة الثاوية التي تولد تمظهرات النص،
واستخالص الحبكات والقواعد السردية والخطابية التي يخضع لها
النص أو الخطاب.
تقسيم النص إلى مجموعة من المقاطع الصغرى ضمن مقاطع
نصية وخطابية كبرى هي :االستهالل ،والوسط ،والخاتمة .
يسعف تقطيع النص أو الخطاب الباحث أو الدارس في استكشاف
الداللة ،وتحصيل آثار المعنى استقراء واستنباطا .ومن ثم ،ال
يقتصر التقطيع على تحديد المقاطع التي يتمفصل إليها الخطاب
في تعالقها ،ولكنه يحقق هدفا أساسيا هو إضاءة داللة الخطاب بعنتاج
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مجموعة آثار معنى أولية وجزئية تسهم في تكون الداللة العامة
لخطاب الرواية.
إن تقطيع خطاب الرواية وفق معايير محددة ومالئمة مرتبطة
بالخطاب هو الذي يؤدي إلى كشف داللة الخطاب؛ ألن هذه المعايير
تتعلق بمكونات خطابية مثل :توزيع الفضاء الذي يقترحه السارد،
مثل :الزمن والفضاء المكاني والشخصيات .وارتباط هذه المكونات
بالخطاب الروائي يجعل استثمارها على مستوى التقطيع إجراء
78
تحليليا يولد آثار المعنى األولية.
 -11يبرز تقسيم النص أو الخطاب إلى مقاطع مدى تعالق النص
ترابطا واتساقا  ،وتالحمه سببيا وزمنيا .كما تمكن هذه العملية من
إبراز استقاللية كل مقطع من جهة ،القائمة على خصوصيات محددة
مثل هيمنة عنصر الزمن أو المكان أو هيمنة شخصية من
الشخصيات حين مقارنته بمقطع آخر يهيمن فيه عنصرا آخر،
وعالقته بالمقاطع األخرى المكونة للخطاب الروائي من جهة
أخرى ،ألن المقطع يندرج ضمن الخطاب الروائي بصفته كال داال
إلى أهمية تحليل العالقات بين المقاطع المكونة للخطاب ،تكمن أيضا
في إمكان الكشف عن توالد الخطاب وتناسله ،انطالقا من أن
الخطاب ينمو من عقدة تمثل مركزا منظما هو الذي يحدد تناسل
المسارات التصويرية األخرى ،ويبرز البعد الدينامي للخطاب،
79
وستتضح هذه الخاصية بتحليل التشاكالت الداللية.

 -78عبد المجيد نوسي :التحليل السيميائي للخطا الروائي ،ص.14:
 -79عبد المجيد نوسي:نفسه،ص.14:
64

وعليه ،فللتقطيع النصي والخطابي وظائف كثيرة ،وتنصب كلها في
تسهيل عملية القراءة  ،وتيسير عملية التحليل إن تفكيكا وتركيبا،
وإن فهما وتفسيرا ،وإن تشريحا وتأويال.
وخالصة القول ،تلكم  ،إذاً ،أهم المعايير والمحددات والضوابط
السيميائية التي يمكن اللجوء إليها لمقاربة النصوص والخطابات
تفكيكا وتركيبا ،وتحليلها معنى وتأويال .كما أن عملية التقطيع
ضرورية لفهم النصوص والخطابات وتفسيرها بغية إزالة
غموضها ،وتطويق دالالتها الملتبسة ،وبناء معانيها الجزئية
والكلية ،والتأكد من تعالق المقاطع وترابطها عضويا وموضوعيا
لمعرفة تجليات االستدالل والحجاج واالتساق واالنسجام .ومن ثم،
فالتقطيع عملية أولية وخطوة إجرائية مهمة عند البنيويين واللسانيين
والسيميائيين في أثناء مواجهة النصوص والخطابات  ،وتشريحها
تفكيكا وتركيبا ،أو معنى وتأويال.
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الفصل الرابع:
أنواع المقاطع
في رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي
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تتضمن رواية (شعلة ابن رشاد) للمبندع المغربني أحمند المخلنوفي
مجموعة من المقاطع النصية والتلفظية المتنوعة التي ينبغني التوقنف
عننندها فنني ضننوء لسننانيات النننص بغيننة مسنناءلتها علننى المسننتويات
األربعة التي تتمثل في الخطوات التالية:
80

 مستوى شكل المقطع وبنيته التركيبية.
 مستوى داللة المقطع وفحواه الداللي والمعجمي.
 مستوى الوظيفة أو المقصدية المقطعية.
 مسنننتوى القنننراءة األفقينننة والعمودينننة فننني قنننراءة المقطنننع وفهمنننه
وتفسيره وتأويله.

المطلب األول :المقطع االستهاللي
تنبني الرواية  -معماريا -على البداية ،والعقدة ،والجسد ،والنهاية.
وتسمى النهاية أيضا بالقفلة كما عند أحمد جاسم الحسين .81وإذا كان
هنا من الباحثين من يرادف بين البداية واالستهالل (ياسين نصير
مثال  ،)82فعن هنا من يميز بينهما (أحمد العدواني مثال) .83فالبداية
 - 80أحمد المخوفي:شعلة ابن رشد ،مطبعة الخليج العربي ،تطوان ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 2017م 354 .صفحة من الحجم المتوسط.
81

 -أحمد جاسم الحسين :القصة القصيرة جدا ،دمشق ،سوريا ،الطبعة األولى سنة

1997م ،ص.48:
82

 -انظر :ياسين نصير :االستهالل فن البدايات في النص األدبي ،دار نينوى

للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ،سورية ،الطبعة األولى سنة 2009م ،ص.7:
83

 -أحمد العدواني :بداية النص الروائي ،النادي األدبي بالرياض والمركز الثقافي

العربي بالدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2011م.
67

هي الجملة األولى من القصة .في حين ،إن االستهالل هو بمثابة
مطلع أو مقطع سردي يستهل به الكاتب نصه السردي ،وقد تستغرق
هذه الفقرة االستهاللية مساحة نصية ،قد تكون قصيرة ،أو متوسطة،
أو كبيرة.
وال يمكن الحديث عن البداية بشكل جيد ودقيق في غياب العقدة،
والجسد السردي ،والنهاية .فهذه المكونات كلها هي التي تحقق
للرواية اتساقها وانسجامها وترابطها وتماسكها النصي.
إذاً ،قليلة هي الدراسات النقدية التي اهتمت بالبداية ،أو االستهالل،
أو العقدة ،أو الجسد السردي ،أو النهاية ،في الكتابات اإلبداعية
الشعرية والدرامية والسردية والفنية؛ نظرا لما تطرحه هذه العناصر
المعمارية من مشاكل عويصة نظريا وتطبيقيا.
وقد همشت هذه العناصر البنائية

في الدرس األدبي والنقدي

والبالغي منذ اليونان إلى يومنا هذا .وعلى الرغم من هذا اإلهمال
الطويل ،فثمة استثناءات كما هو الحال في كتاب ( الخطابة)
ألرسطو الذي خصص فصال للبداية واالستهالل ،84وما قام به كتاب
الثقافة العربية القديمة الذين اهتموا بالخطابة وصناعة الكتابة ،فقد
أوردوا فصوال في هذا المجال بنوع من اإليجاز تارة ،وبنوع من

84

 -أرسطو :الخطابة ،ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ،منشورات وزارة الثقافة

واإلعالم ،طبعة 1980م.
68

التفصيل تارة أخرى  .85ومن األمثلة الحية على ذلك كتاب ( فن
التخليص في ىلوم البالغة) لإلمام جالل الدين محمد بن عبد
الرحمن القزويني الخطيب

86

...ونستثني أيضا من هذه الدراسات

الكتابات الشعرية الغربية الحديثة (جيرار جنيت -

Gérard

 -genetteمثال)
وإذا كان الدارسون والباحثون العرب قد اهتموا بهذه العناصر
البنائية في القصيدة الشعرية القديمة والحديثة والمعاصرة ،فعنهم قد
أهملوا بشكل كبير دراستها في السينما ،و المسرح ،و السرديات ،
والسيما في الرواية ،والحكاية الشعبية ،والقصة القصيرة ،والقصة
القصيرة جدا.
ويعد الباحث العراقي ياسين نصير  -حسب اعتقادي -أول دارس
عربي يشتغل على االستهالل في كثير من أبحاثه ودراساته القيمة
كما في كتابه(االستهالل فن البدايات في النص األدبي) .87ومن
الكتب األخرى التي اهتمت بالبداية واالستهالل كتاب( البداية في

85

 -ياسين نصير :االستهالل  ،دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق،

سورية ،الطبعة األولى سنة 2009م ،ص.7:
 - 86القزويني :فن التخليص في ىلوم البالغة ،ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي،
دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،لبنان ،الطبعة الثانية.
87

 -ياسين نصير :االستهالل فن البدايات في النص األدبي  ،دار نينوى للدراسات

والنشر والتوزيع ،دمشق ،سورية ،الطبعة األولى سنة 2009م.
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النص الروائي) لصدوق نور الدين ،88وكتاب( بداية النص
الروائي)  89ألحمد العدواني.
وثمة مقاالت أخرى اهتمت بالبداية واالستهالل كدراسة (البدايات
ووظيفتها في النص القصصي) لصبري حاف  ،90و( مساهمة في
نمذجة االستهالل الروائي) لعبد العالي بوطيب ،91و( في شعرية
الفاتحة النصية :حنامينة نموذج) لجليلة الطريطر ،92و( فاىلية
التخييل في البداية السردية)لشعيب حليفي...،93

88

 -صدوق نور الدين :البداية في النص الروائي ،دار الحوار ،الالذقية ،سورية،

الطبعة األولى سنة 1994م.
89

 -أحمد العدواني :بداية النص الروائي ،النادي األدبي بالرياض والمركز الثقافي

العربي بالدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2011م.
90

 -صبري حاف  (:البدايات ووظيفتها في النص القصصي) ،مجلة الكرمل،

قبرص ،العدد ،22-21:سنة 1986م ،ص.142:
91

 -عبد العالي بوطيب ( :مساهمة في نمذجة االستهالل الروائي) ،مجلة مقدمات،

الرباط ،المغرب ،العدد ،21:خريف  -2000شتاء2001م ،ص.31:
92

 -جليلة الطريطر( :في شعرية الفاتحة النصية  :حنامينة نموذجا) ،مجلة ىالمات

في األد والنقد ،جدة ،السعودية ،السنة 1998م ،ص.145:
93

 -شعيب حليفي( :فاىلية التخييل في البداية السردية) ،مجلة أوراق ،عمان،

األردن ،العدد ،10:شعبان 1420هـ ،ص.79:
70

أما عن الدراسات المترجمة في مجال البدايات ،فيمكن اإلشارة إلى
الدراسة القيمة التي بعنوان(في إنشائية الفواتح النصية) ألندري
دي لنجو ،94و( في البداية) لجا وب...95
وعليه ،فلقد اتخذ الروائي المغربي أحمد المخلوفي (مقامات
الدخول) التي بدأت بها الرواية مقطعا استهالليا لبناء روايته
التخييلية حول شخصية ابن رشد وصراعه مع الفقهاء الظالميين من
جهة ،وتشييد عوالمها الممكنة ذات الطابع الفلسفي من جهة أخرى:
"لكااأا روا اباان رشااد تسااربت لنسااوغي فغمرتنااي بااأنوار شااعلتها
المتوهجااة واحتااوتني .ارتكناات لخاادر لطيااف بطعاام إحساااس فنااااا
تملكتاااع نشاااوة الخلاااق ،والرغباااة الجامحاااة فاااي إنهائاااع واالساااتواء
ىليع.ال أدري كيف تداخل هذا الشعور معي دفعة واحدة ،وأناا أتأمال
حروفااي ،وهااي تصااطخب بقااوة معناهااا قباال أا تساافر بعااد مخااا
ىسااير ىاان تشااكيل صااورة اباان رشااد كمااا أحسسااتها وتخيلاات روا
ىقالنيتها وكونياة إشاعاىها .ولاوال صادى ذات التهليال مان الكلماات
الموقعة بآهات العجز والعدمية واليأس مان الحيااة لعانقات انتشاائي
وىشقي لما اىتبرتع إبداع يدي وخلقي:
94

 -أندري دي لنجو( :في إنشائية الفواتح النصية) ،ترجمة :سعاد بن إدريس نبيع،

مجلة نوافذ ،جدة ،العدد ،10:شعبان 1420هـ ،صص.25-20:
95

 -جا وب( :فن البداية) ،كتاب معالم القص ،ترجمة :د.مانع الجهني ،النادي

األدبي ،الرياض ،السعودية ،الطبعة األولى 2001م ،ص.167:
71

يا ليتنا نرضع بما يطالنا حتع نموت
ياربنا ليس لنا من أمرنا إال السكوت
والمبتلع ياذا العلع اليبتغي غير النجاة
في ىسرها ويسرها ملعونة تلك الحياة
ظلت آهات الموتع تقصف روحي فتتحصان .تساتميلها حيناا فتثبات.
وفي معترت صراىها معي تصر ىلع تحويل ما نعمت بع مان نشاوة
ذات التماس الروحي واإلبداىي والفكري إلع مرار وياأس..لكن ،هاا
هي ىظمة روحع التي ىادت تسكنني مارة أخارى قاد احتاوت فكاري
وروحي حتع لكأنها أناا ،أو لكاأنني هاي ..لقاد غادوت بعاد انتصااري
بهااا ىلااع قااوى اليااأس قااادرا ىلااع أا أرى ببصاار روحااع وببصاايرة
ىقلااع ،وأساامع بسحساااس قلبااع وأذنيااع..فأىقل األشااياء ،ومااا وراء
األشااياء ،كمااا ىقلهااا وكتبهااا قباال محاكمتااع وسااجنع ،وحتااع بعااد
ترحيلع جثة وفكرا من مراكش إلع قرطباة ،..ثام فكارا وروحاا نحاو
الغر ".....

96

يسنننتهل أحمننند المخلنننوفي روايتنننه بمقطنننع اسنننتهاللي ميتاسنننردي أو
ميتاروائي ،يركنز فينه علنى رغبتنه العارمنة فني إعنادة بنناء شخصنية
الفيلسننوف ابننن رشنند الننذي نننور الحضننارة األندلسننية المغربيننة بصننفة
خاصة ،ورفع سمك الحضارة العربية اإلسالمية بصفة عامة .وبهذا،
يكون أحمد المخلوفي بصدد بنناء حياتنه الفكرينة والذهنينة منن جديند،
 - 96أحمد المخوفي:شعلة ابن رشد ،ص.3:
72

بنننننتقمص شخصننننننية ابننننننن رشنننننند لمواجهننننننة الواقننننننع الموضننننننوعي
المتردي،وانتقنناده فنني ضننوء رؤيننة فكريننة وفلسننفية ومجتمعيننة كونيننة
شننناملة؛ هننندفها التغيينننر الجنننذري  ،وتقنننديم البنننديل العقالنننني لتجننناوز
الخرافة ،واألسطورة ،والالهوت ،والعرفان ،والنص الظاهر.

المطلب الثاني :المقطع السردي
المقطع السردي هو ذلك المقطع الذي تتوفر فيه الحبكة السردية
والقصصية القائمة على البداية ،والعقدة ،والصراع ،والحل،
والنهاية .عالوة على ذلك ،فالسردية ()la narrativitéهي
مجموعة من الحاالت والتحوالت التي يتعرض لها عنصر ما داخل
نص أو خطاب ما .بمعنى أن السردية هي بمثابة تعاقب حاالت
وتحوالت داخل سياق خطابي ما ،تكون مسؤولة عن إنتاج المعنى.
ومن هنا ،يهتم التحليل السردي برصد تلك الحاالت والتحوالت
داخل النص السردي .ومن هنا ،تدرس لسانيات النص المقاطع
السردية التي تتعاقب فيها األفعال ،والحاالت ،والتحوالت،
واألزمنة ،واألمكنة ،والشخوص؛ وتتنوع فيها اللهجات ،واللغات،
واألساليب ،واألصوات ،والصي .
وهكذا ،يتبين لنا  ،مما سبق ذكره ،أن أولى خطوة منهجية نبدأ بها،
في أثناء تعاملنا مع المقطع السردي ،هي تقطيع النص إلى متواليات
سردية  ،والتركيز على المكون السردي ،وتتبع الخاصية السردية ،
ومدارسة األفعال والحاالت والتحوالت ،والتوقف عند البرنامج
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السردي ضمن محطاته األربع :التطويع ،والكفاءة ،واإلنجاز،
والتقويم .وقد بينا أن الكفاءة تتضمن أربعة مؤهالت أساسية هي:
الواجب ،واإلرادة ،والقدرة ،والمعرفة .وهنا ،يمكن الحديث عن
جهات اإلمكان(الواجب واإلرادة) ،وجهات التحيين والتنفيذ(القدرة
والمعرفة) .وبما أن الفاعل نوعان :فاعل الحالة والفاعل اإلجرائي،
فعن الموضوع بدوره نوعان :موضوع القيمة ،وموضوع الجهة.
ويمكن كذلك الحديث عن البرنامج السردي المضاد الذي يقوم به
البطل أو الفاعل المعاكس ،أو الذات المضادة لتقوي

البرنامج

السردي الذي يقوم به الفاعل اإلجرائي من أجل تحصيل الموضوع
المرغوب فيه.
وعلى أي حال ،يقوم التحليل السردي على مبدأين أساسيين هما:
مبدأ التقابل أو التضاد المبني على المحور االستبدالي أو البراغماتي
(محور التعوي

واالنتقاء) ،ومبدأ التعاقب أو التتابع أو التسلسل

القائم على المحور التركيبي (الترابط المنطقي).
إذاً ،ينبني المقطع السردي على مجموعة من الجمل السردية
المتوالية والمتعاقبة التي تسهم في تحبيك القصة القصيرة جدا
وتمطيطها وتعقيدها بغية االنتهاء بحل ما ،على أساس أنه انفراج
لألزمة المعطاة .كما يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع:
" كاا ذلك أواخر سنة593هجرية ،لما سمح لغجرية مثلي بزيارتاع
في إقامتع الجبرياة ببلادة أليساانة القريباة مان قرطباة .حاين دخلات،
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تبسم لي كمعتاده ،وغمرني بعينيع الذكيتين األندلسيتين بنبل صافاء
قلبع .أحسست بوجعع المكابر .تململ في مكانع .طاوي الكتاا الاذي
بين يديع ،ونحع جانبا أدوات كتابتع وقال :أنت المرأة الوحيدة التاي
كساارت أىااراا نساااء األناادلس ويارتنااي فااي إقااامتي الجبريااة هااذه.
اكتفيت بابتسامة خاطفة خوفا من افتهااا ىااطفتي تجاهاع  .لكنناي
سرىاا ما رنوت إلياع كماا ترناو ىاشاقة الناور لشمساها أو ىاشاقة
الهااوء لباادرها..تأملت مالمحااع فباادا لااي ماان خاللهااا رابااط الجااأ ،
قااوي الاانفس ،ذا ىاازم معانااد ..متوقااد الااذكاء..قلت وقااد هااالني هااذا
السمو في شخصع رغم محنة النكبة:
ــ لن أنساع أبادا فهالك وفهال أسارتك ىلاي .فأنات مان أحببات إلاي
قرطبااة واألناادلس كلهااا ،وقرباات أهلااي إليااك وإليهااا ،بعااد أا كناات
وأسارتي مجارد غجار فاروا مان اضاطهاد فرسااا الكناائس وكهنتهااا
وإقطاىييها الفاسدين...
ــ ودادي موصول لك ،ولجميع الغجر يامنويال..بل ولكل المقهاورين
في الدنيا...
يال انقباضاااي بلطاااف كلماتاااع ،.واتساااع معاااين الفاااي

فاااي نفساااي

بمدخرات وفائع وإنسانيتع  .سألني إا كانات جاذوة ذات الحناين إلاع
ماارواا قااد خباات فااي نفسااي ولااو قلاايال ،فأجبتااع بااأنني حاولاات ،لكاان
ترجيعااات أوتاااره وىااذ أصااواتع وألحانااع ال تاازال أصاادا ها تاازور
سااكينتي المتقتااة حتااع أكاااد أخالااع حيااا بيننااا..وأا خلااو قرطبااة ماان
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دوا صااوتع العااذ الشااجي لهااو أماار موجااع ،وضااربة نجااالء ماان
طرا المتزمتين وفقهاء الظالم وأىاداء الفان .وأىتقاد أا ماا فعلاوه
بماارواا كاااا تحااذ يرا ماانهم لااي أنااا المساايحية التااي كاناات قباال أا
تتحااول إلااع غجريااة هااي وأهلهااا بعااد أا تاام إبااادة أساارتي ماان لاادا
رهباااا كنيسااة فاسااقين إقطاااىيين ،ال لشاايء سااوى أا والاادي كاااا
يجهااار بعقالنيتاااك وىلماااك وتساااامحك .لقاااد قاااال وهاااو يلعاااق آخااار
حسارتع :إا مان يبكااوا صالب المسايح ،ويمجاادوا تهاحيتع اليااوم،
ه م من قلعوا مساامير صالبع وصانعوا بهاا ىلاع مار التااريا صالبانا
وسااايوفا يقااااتلوا بهاااا كااال مااان أدرت دماااويتهم وخساااتهم وانغاااالق
أفكااارهم وروا الشاار التااي تسااكنهم...كما كاااا تحااذيرا لهاام لااك أناات
الذي كنت تحب صوتع وألحانع ،وتارين فياع كماا كنات تراناي ،رمازا
لما ينبغي أا يكوا ىليع تسامح المسلمين مع اآلخر...
أجاال ساايدي ،كاااا الوضااع متلمااا وأنااا أرى نصااف لسااانع قااد تشااقق
نصفين .لقد أحسست أا كل طيور قرطباة قاد أضاربت ىان ألحانهاا
وأصااواتها..حتع الطبيعااة أحسسااتها قااد انتفهاات مسااتنكرة للحااال.
آنااذات ،فكاارت فااي أا أهاااجر مااع فرقتااي الموساايقية نحااو أيااة بقعااة
تتويناا وترحااب بمقاادمنا .فلقااد كنات أىتقااد أا كاال مهاااجر ومهاااجرة
لهما الحق في أا يجعال من كوا هللا كلع وطنا..فأنت مان ىلمتناا أا
الوطن الحق ،هومن يتسع للحب والتسامح وللحرية والكراماة..وأا
ىلع المرء إا لم يجد كل هذا ،فكوا هللا أوسع من وطن مخيف..بال
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إنااك ماان ىلمتنااا معنااع جملااة كناات ترددهااا ماان غياار أا نعاارا أنهااا
حاااديثا" الخلاااق كلهااام ىياااال هللا ،وأحااابهم إلياااع ،أنفعهااام لعيالاااع".
أوتاادري ياااحكيم قرطبااة ماان صاارفني ىاان الرحياال ،وخفااف جحاايم
القسوة وشرارة االنتقام ىلع طريقتي من أىدائي..؟
تطلع نحوي بسمعاا وهمس:
من...؟
أنت أيها الحكيم"..
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يتخذ المقطع طابعا سرديا قائما على الراوي المشنار النذي يسنتخدم
الضننمير المننتكلم والرؤيننة المصنناحبة معننا .فضننال عننن التننأرجح بننين
السرد والخطاب المعروض.ويحيل المقطنع أيضنا علنى حنب منانويال
الغجرينة البنن رشند النذي كنان يعنيش محنتنه ونكبتنه فني ظنل الفقهناء
المسننتبدين الننذين كننانوا مننوالين للسننلطان الموحدي.وهننذا إن دل عل نى
شننيء ،فعنمننا ينندل علننى منندى انفتنناح ابننن رشنند علننى الغيننر المماثننل
والمختلننف ،وإحساسننه الشننديد بننالمظلومين الننذين كننانوا يعننانون مننن
العسف والجور واالضطهاد الديني والعرقي والطبقي.
ومننننن ثننننم ،يتضننننمن المقطننننع السننننردي المكننننون الحنننندثي التخييلنننني
والرومانسنني(زيارة مننانويال الغجريننة البننن رشنند فني إقامتننه الجبريننة
إبنننان زمنننن النكبنننة) ،و زمنننن الحننندث(593هنننـ) ،و الفضننناء المكننناني
(أليسانة قرب قرطبة) ،والشنخوص السنردية ( ابنن رشند ،ومنانويال،
 - 97أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.25-23:
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والكهنننننة ،والفقهنننناء الظالميننننون ،)...والمنظننننور السننننردي( الرؤيننننة
المصاحبة) ،والصياغة األسلوبية (السرد والعرض).

المطلب الثالث :المقطع الوصفي
يقصد بالمقطع الوصفي ذلك المقطع الذي يغلب عليه الوصف أو
الوظيفة الوصفية  ،بتشغيل نسق من النعوت ،واألوصاف،
واألحوال ،والصور البالغية ،والتمييز  ،والمقارنة  ،والصفة
المشبهة ،وصي المبالغة ،وصي المدح والذم...
وغالبا ،ما ينصب الوصف على عناصر رئيسة أربعة هي:
الشخصيات ،واألمكنة ،واألشياء ،والوسائل .ومن ثم ،فالمتواليات
والمقاطع الوصفية هي التي نجدها في النصوص السردية،
والنصوص الوثائقية ،والنصوص الخطابية بصفة عامة .ويلتقي
المقطع الوصفي مع المقطع اإلخباري والمقطع التفسيري في تعميق
الموضوع ،بوصف الحدث تزيينا أو تقبيحا .ويتضمن الوصف
بداية ،ووسطا ،ونهاية .ويعتمد على الجمل والعبارات والصور
الوصفية التي تنصب على مجموعة من الظواهر لوصفها ،ونقلها،
ورصدها ،واستجالئها .ويتميز المقطع الوصفي بالربط والتماسك
واالتساق واالنسجام ،باستخدام مجموعة من الروابط التركيبية،
والداللية ،والمعجمية ،والسياقية.
ويتكون المقطع الوصفي من الواصف ،والموصوف ،والموصوف
له ،وأدوات الوصف ،ووظائف الوصف .ومن ثم ،يرتكز هذا
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المقطع على روابط الوصف المكاني(حيث-أمام -تحت ،)-وروابط
الوصف الزماني(قبل -بعد ،)...وروابط الوصف المنطقي( بداية-
بعد ذلك -أثناء)...
وعليه ،يورد أحمد المخلوفي مجموعة من المقاطع الوصفية في
روايته لوصف الشخوص ،واألمكنة ،واألشياء ،باستعمال مجموعة
من اآلليات التصويرية والوصفية والنعتية للتزيين تارة ،أو للتقبيح
تارة أخرى:
"ولدت بقرطبة سنة 520هجرية .وهي مدينة لوكااا وساينكا وابان
حزم..ومدينااة القااالع والحصااوا والقصااور والبساااتين ،والجسااور
والمعامل والمكتبات والمسجد األىظام الاذي تساند مسااحتع العظماع
أكثر من أحد ىشر ألف ىماود ،والتساعة ىشار باباا المصانوىة مان
البروناااز ،وتزيناااع خمساااة آالا مصاااباا ،وكلهاااا تهااايء بزياااوت
ىطريااة ،فااتمف الفهاااء نااورا وىبقااا..والمحرا المساابع والمسااقف
بااادائرة مااان المرمااار األباااي

المااازين بالاااذهب والزجااااج الملاااوا

المرصاع بالحجااارة الكريماة والمنمااق بقيشاااني بيزنطاة ..ومنااع قبااة
اللتلت..وهااااذا المسااااجد األىظاااام تخاااارج منااااع األلااااوا ماااان نواباااا
المسلمين ومنهم محدثك هذا..
ألهذا أطنبت في وصفع؟
ــ لم أطنب..بل أوجزت وأخللت...
تعني..؟
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ــ الىلينا..فدع لبوحي أا يستمر ،وإا لبس ثو مترخ...
قرطبااة إذا نشااأتي ،ومنهااا امتااد نساابي .وإذا كاااا الاابع

ياارى أا

النسب أمر وهمي ،وأا الصريح من النسب إنماا يوجاد للمتوحشاين
القفر من العر  ،فسا هذا ال يمنعني مان قاول الحقيقاة إا قلات ،باأا
شااجرة نسااابي نقياااة .فالشااجرة التاااي حاااددها صاااحب كتاااا ( الاااذيل
والتكملة) صحيحة .وما الحظع فيهاا مان التنااو فاي السلسالة باين
أحمد ومحمد هو دال بالفعل ىلع اىتازاي أسارتنا بآبائهاا وبسساالمها
وارتباطها بخير أسماء خااتم األنبيااء والرسال .قصادي مان كال هاذا
أيهااا هااو دح ا

مااا أشاايع بعااد نكبتااي المعروفااة ونفيااي إلااع بلاادة

ألسانة ،والتي تقطنها أغلبية اليهود ،من كوا نسبي بع خلط ،وباأا
المنصااور مااا نفاااني إليهااان إال لكااوا نساابي ىليااق بأصااول يهوديااة.
فكأا نكبتي ،أرادوها أا تصبح نكبات :إحراق كتبي ،ثام الطعان فاي
نسبي بعد نفيي" 98..
يتبنين لننا  ،مننن هنذا المقطنع الوصننفي االستقصنائي  ،أن الكاتنب يقنندم
وصفا تزيينيا لجمال قرطبة التي نشأ فيها ابن رشد  ،وقد أصنبح فيهنا
علما فحال في مجال الفلسفة والحكمة الميتافيزيقية؛ مما جعنل الفقهناء
يغننارون منننه ويحسنندونه ويكينندون لننه المكائنند بسننبب حظوتننه التنني
وسنننعت المجتمنننع األندلسننني ،وتعييننننه منننن قبنننل السنننلطان الموحننندي
مستشننارا رئيسننا للدولننة ،وطبيبننا خاصننا للعائلننة .ومننن جهننة أخننرى،
 - 98أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.53-52:
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يشير المقطع إلنى منا تعنرض لنه ابنن رشند منن نكبنات ومحنن بسنبب
الشك في نسبه الجنيالوجي؛ حيث أرجعنه العنداة الحسناد إلنى الشنجرة
اليهودية المختلطة من أجل النيل به حقدا ،وعدوانا ،وظلما.
وقد استخدم الكاتنب ،فني مقطعنه الوصنفي ،مجموعنة منن األوصناف
والنعننوت الموجبننة فنني وصننف قرطبننة.عالوة علننى التمييننز ،وأسننماء
التفضيل ،والمقارنة ،والتقنويم التلفظني ،والصنور البالغينة المجازينة
واالستعارية.
ونننورد مقطعننا وصننفيا آخننر  ،ضننمن الوصننف التكننراري المتننردد،
يصننف فيننه الكاتننب جمننال قرطبننة باسننتعمال آليننات الوصننف المختلفننة
تركيبا،وداللة ،ووظيفة:
"واآلا ،هيا نتحرت قليال ىن مشهد اللقاء ،ومشهد الرحيل
والبوا بالحب وما قلناه كلع .ونحط الرحال إلع بهاء قرطبة في
يمنها .لن أخفي ىنك أني قد رأيت فيها من السحر ما يفوق
مرسية مدينتي .لست أدري لم لم يكتب ابن رشد ىن هذا الجمال
صحفا تخلدها مثل أقوال الشعراء ،وهو المغرم بالموسيقع والشعر
والطبيعة وجمال المرأة فيها..؟ قرطبة الوادي الكبير ،وجسرها
العائم بأقواسع ،ومسجدها الكبير الذي قال بع

الوصاا في

وصف ساحتع :إنها كانت ساحة تمفها أشجار البرتقال والرماان
يأكل منها الجائعوا والقادموا إلع المدينة من شتع البقاع..أما
دواخلع فيعجز الواصف ىن وصفع .لكن ها أنت تراه كيف تحول
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ىقب سقوط األندلس إلع كاتدرائية تابعة للكنيسة .أما مئذنتع
الفريدة في تاريخها فقد تحولت برجا تنتصب فوقها أجراس
الكنيسة .وحتع النقو

القرآنية في جدرانها وأسقفها فقد تحولت

حروفها إلع نمنمات وأوشام مخنوقة بحس الغربة ،وبالخوا من
دخيل لم ينصف قوة فنها ومعناها .أما في تلك البقعة الدائمة
الخهرة من الجهة الشرقية للمدينة ،فقد احتهنت يوما أىظم
جامعة ىلمية في أوروبا كلها .فهي كانت تحوي أكثر من أربعمائة
ألف كتا ..وفيها ومنها تخرج أفواج من العلماء والمفكرين
واألطباء :أمثال الطبيب الجراا الزهراوي ،وابن باجة الفيلسوا،
وابن طفيل ،وابن رشد ،وطبيب العيوا المشهور محمد الغافقي،
وابن ىبد البر ،ثم اإلدريسي الجغرافي المشهور ،ويد..ويد..
أما جمال قرطبة في نسائها فكاا من جمال الرحماا ،فهن فاتنات
ىميقات النظر والر يا ،لذيذات الحديث رقيقات الغناء .سليالت
الملذات وفاتكات..فسل روحي خلي كم اكتوت من لوىة أنفاسهن
الحالمات المهلكات ،حتع وأنا بمرسية هنات..ثم بعدها بفاس..أوفي
مصر أو مكة ودمشق ..فكلهن

والدات وبثينيات في ىمق

روحي ...وصبحيات ومعتمدات .فمرآتي لكل أنثع مفردة كانت أم
جمعا .فأنا سلطاا العشق في محرا
أشبع ،وإا بشكل متفرد ،ابن الفار
ونجوى هللا من خالل حسنع..
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األنثع .فال غرو إا كنت
العاشق في محرا الترقي

لم أجل لك رفيقي حتع اآلا ،غير مفاتن قرطبة ،ونسيت أا أىر
ىليك مافي قاع خابيتها من ىيو

وخيباتن ففيها بجانب

المتنورين من ذوي العلم والفكر ،الكثير من مدىي العلم والفكر
والفقع المظلل والمفتن وو ،..لكن قرطبة في النهاية ليست في
النساء كما قلت ،وليست في الموسيقع التي اشتهرت بها ،أو في
العلم والزراىة والصناىة المرتبطة بها..بل هي أيها في معمارها
وطيب مائها وهوائها وحهارة أهلها .فهي من ىل تبدو فريدة كل
الفرادة في تصميمها :منايلها بيهاء ،أسقفها ملكية..جبالها
الدافقة بالماء ،الممتلئة المرىع ،الواهبة ىليل الهواء المنبعث من
ىمق روحها وأرواا البحار البعيدة..كل ذا وغيره ،أثر في همة
رجالها ونسائها ،فلم تاليمهم وحشة ،وال وىكة خائبة ،بل كانت
مستودع الدواء ،حتع قيل إا المرء إذا نشد لبن ىصفورة يجده
في قرطبة..كما أنع إا نشد الخفة والطر
الربا

يجدهما في أهلها ،فهم أصحا

والرقص والغناء

والقانوا والدا والناي

والعود ..وإا لم يبلغوا في هذا مبل أشبيلية ،حرصا منهم فقط،
ىلع الكتماا ،وإبداء مسح الفهيلة المناسبة لهيمنة الفكر والعلم
ىلع مجالسها ،حتع انع نقل ىن ابن رشد أنع قال مخاطبا أبا بكر
بن يهر في سياق تفهيل قرطبة ىلع أشبيلية :ما أدري ما تقول:
غير أنع إذا مات ىالم في أشبيلية فأريد بيع كتبع ،حملت إلع
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قرطبة حتع تباع فيها .وإا مات مطر في قرطبة فأريد بيع آالتع،
حملت إلع أشبيلية"...
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يتضمن هذا المقطع الوصفي تفاصيل وصفية مسهبة في ذكر جمال
قرطبة التي ولد فيها الحكيم ابن رشد ومقارنتها بجمال إشبيلية،
برصد اإليجابي والسلبي معا ،وإن كانت وظيفة التزيين أرجح من
وظيفة التقبيح التي تحيل على مكائد المستبدين والحكام الظالمين
والفقهاء المتشددين والمتنطعين(ونسيت أا أىر

ىليك مافي قاع

خابيتها من ىيو وخيباتن ففيها بجانب المتنورين من ذوي العلم
والفكر ،الكثير من مدىي العلم والفكر والفقع المظلل والمفتن
وو .)..ومن ثم ،فلقد استعمل السارد آلية الوصف النعتي(وال وىكة
خائبة) ،وآلية الحال( فهي من ىل تبدو فريدة كل الفرادة في
تصميمها) ،وآلية المقارنة والموازنة والمفاضلة (ىن ابن رشد أنع
قال مخاطبا أبا بكر بن يهر في سياق تفهيل قرطبة ىلع
أشبيلية) ،وآلية التقويم والحكم(لن أخفي ىنك أني قد رأيت فيها من
السحر ما يفوق مرسية مدينتي) ،وآلية التصوير البالغي
والمجازي(الواهبة ىليل الهواء المنبعث من ىمق روحها وأرواا
البحار البعيدة).

المطلب الرابع:المقطع المرجعي
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يقصد بالمقطع المرجعي ذلك المقطع النذي يتضنمن معلومنات إحالينة
خارجينننة عنننن الواقنننع  ،بمختلنننف أنواعنننه ،سنننواء أكنننان ذلنننك الواقنننع
تاريخينننا أم سياسنننيا أم اجتماعينننا أم دينينننا أم اقتصننناديا.بمعنى أن هنننذا
المقطنننع لنننه وظيفنننة مرجعينننة وإخبارينننة بامتيننناز ،تتمثنننل فننني تقنننديم
معلومات إحالية عن مرجع أو واقع ما بغية االستئناس به ،أو معرفنة
أحداثه ومعطياته وبياناته التخاذه محطة أساسية في الفهم ،والتفسنير،
والتأويل ،كما يبدو ذلك جليا في هذا المقطع:
"ــ ىدنا مع مخزا ما قبل االستقالل وما بعده ،كخراا ضالة
تركها ىبد الكريم الخطابي في قبهة المعتوهين والمفسدين..ونحن
من سحقنا جنود سلفستيري في معركة أنوال ..وغيرها من أمهات
ووسطع..ثم قيدونا بعد معاهدة

المعارت في شمال ريف المغر

(أيكس ليباا المشتو مة) وهجرونا بعدها بعد تهميشهم لنا .ونحن
ما كانت العزة إال لنا .الللخونة وىمالء االستعمار الذين اختطفوا
ثمرة االستقالل وهي لم تنهج بعد...لقد كانت ثمة أجزاء من وطننا
التزال تئن تحت وطأة المغير الخارجي .لكن الذين فاوضوا ىلع
االستقالل السريع لم يكن هدفهم تحرير البالد كامال ،بل اختطاا
بواكره فقط"...
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يحيل هذا المقطع المرجعي على الواقع التاريخي من جهة ،والواقع
السياسي للمغرب بين فترتي الحماية واالستقالل من جهة
أخرى.وبهذا ،يعكس لنا هذا المقطع المرجعي مختلف األحداث
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التاريخية والسياسية التي عاشتها منطقة الريف في ظل استعمار
غاشم وظالم ،لم يكن له من هم سوى استنزاف ثروات البالد،
واستعباد العباد .ناهيك عما عرفته المنطقة ،في عز االستقالل ،من
اضطهاد وتهميش وإقصاء وتهجير وتعنيف؛ بسبب الطمع في
امتال

السلطة السياسية ،واالستفادة من ثمار االستقالل وحصاده

على حساب اآلخرين من ناحية ،وعلى حساب األرض المقطوعة
والمستعمرة من ناحية أخرى.

المطلب الخامس :المقطع الرحلي
يقصد بالمقطع الرحلي ذلك المقطع الذي يتخذ طابع جنس الرحلة،
باالنتقال في الزمان والمكان ،واستعمال الوصف الجغرافي
واإلثنوغرافي ،واالستعانة بالتأريخ في رصد الحقائق والمعطيات
والبيانات المرجعية ،باستعمال التدوين والمشاهدة والتذكر والتخييل
والسماع ،واللجوء إلى آليات الوصف والتهويل والتعجيب والتغريب
والمقارنة والمفاضلة في التحقيب للرحلة الخلفية من البداية حتى
المنتهى ،كما يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع الرحلي المتعلق
برحلة الخلفي العرفانية والجوانية في جنبات الروح والمكان على
حد سواء:
"تماوجت خواطري ور ياي كذي قبل فأخرجتني من جاذبية دوار
جليلة إلع حيث كنت من قبل في فيافي مكة بحثا ىن قهاء ليلة في
شعابها الباردة ليال...
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هبت ىاصفة رملية لم أتوقعها..كانت خفيفة في البدء ،ثم تهاىفت
حدتها .دارت دوائر الرمل حولي مرات .تلبسني مثار النقع فحد من
بصري للحظة ،ثم انغمرت في حلكة الذرات أصيح متحديا:
ــ ما هذا..؟
ال شيء غير نواا الذوات ،..وذات الهبو الذي ال أدري مصدره
لم يجب ىن ستالي..لقد صارت أهم أسئلتي بعد غيا

ابن رشد

ومحيع الدين ورشدي الجابر بال جوا  ! ..فلكأا الطوق الذي
يتملكني ليس سوى ثمن تيهي ودخولي وخروجي من مكاا إلع
مكاا  ،ومن يماا إلع يماا...
بت ليلتي في قلب يوابع ضواحي مكة تحت جذع نخلة سعفها
شعث ،ورطبها غير جني ،تساقط منها طير فوقع مثلي غريبا تحت
ىراجينها العجفاء..
آلمني المشهد .وتذكرت كم من قوافل مرت من التجار ىبر هذه
الصحراء ..ومن الشعراء الذين وقفوا فبكوا واستبكوا حبيبات
كانت لهم قبل طلولها ودراسها ،ثم رحلوا بال أثر لهم يذكر ،لوال
خلود شعرهم النواا الذي اليزال يشجينا ويطربنا حتع اآلا...
تخيلتني واحدا من هتالء..ثم ىن لي أنني ال يلت تلك القصيدة
التي تبحث ىن شاىرها..أو المريد الذي فقد شيخع وهو يخشي أا
يلقاه يوما دجاال بال مشيخة! ...
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هواجس وظنوا..تمزقات الحرا..تيهاا الداللة..ذرات رمال
مذرورة

مفككة

متجمعة..قلب

وىقل..نفس

وروا..رواء

ىطش..حب وحقد..أكل هذا لع متسع في كوا اليهيق؟
أهذا الخالق الم تعالي والقريب قر

الحبل من وريدنا هومن جزأ

المجزأ ،وفصل المفصل ..ثم ىاد فانتظمهما في ىقد بهي منسجم
رائع؟
ــ هع..وطوحتني يد النوم الطويلة لليقظة ىلع وقع نداء فجر
سمعتع من مآذا مكة .حين فتحت ىيني ىلع فهاء البيد ،رأيت
تالال قرىاء ،تلف وسطها كثباا رمل كثيفة صفراء ،وىلع مسافات
منها دور حجرية سوداء مصطبغة ببيا

 .لم تكن قد تراءت لي

من قبل ،فهل كانت دورا قبل أا تحولها الرمال تالال؟ أم أا ما أراه
هو جزء من ىوالم الصحراء الملغزة؟ بعفويتي قرأت سورة
الفاتحة ألطرد بفهلة إيماني هواجس النفس األمارة ،وتخيالت
الفكر الشيطاني ،وبع

شكوكي التي التنتهي...

مر أمامي ظبي شارد بعد قراءتي ،فوقف غير بعيد يتأملني  .بحثت
في ذاكرتي ىن قصائد الشعراء القدامع لعلني أىثر فيها ىن بع
أوصافهم لع ،فلم أجدها تنطبق ىليع ! .لقد أخذ شيئا من الظبي،
وشيئا من أوصاا جدي متوحش في الجبال .حرت في األمر:
وجهاا في مرآة واحدة .تذكرت شيا العارفين فاشتقت إلع لقائع.
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قبهت بكفي ىلع حفنة رمل ،وحين ذررتها كاا الظبي الجدي قد
اختفع..
غمني اختفا ه ،واشتدت وطأة اإلحساس مرة أخرى بفقداا رفيق
كاا يمتع فكري ووجداني بعمق نظرتع ور اه وأنا معع في ملكوت
نوره أسبح من ىل :ألتقط السانح والسوانح العابرات .ألمس
فيوضاتع ومجاهداتع ومناجيات أشواقع..كما أقرأ فتوحات مكيتع
وإسرائع وترجماا أشواقع وىلم أحوالع ومنايل روحع وأخباره
وىلم شريعتع..
تذكرت وتذكرت حتع أحسست بشيء ما يلفحني كنسمة هواء
رقيقة ويهمس:
ــ لم أيها الغريب تمهي في حيرة التنتهي إال لتبدأ ،وأنت بعد لم
تجر

سوى بع

مداخلها...فأصا السمع لي ،وادخل مكة مرة

أخرىن فأنفاس شيخك فيها مبثوثة في كل رحاباتها كأشواقع،
كمحبتع المتفرقة في ذوات مخلوقات خالقع..
ثم وجع لي جملة تقريعع المحبب:
ــ أتترت البحر الزاخر وتلوذ بمكاا قفر ماسكنتع غير اليرابيع
والوجر والشجر الطلح والشح والهبي الشارد وأسرا القطا!...
نههت بال تردد ،لكأا صوتع من قادني .ىبرت األيقة .طفت سبعا
ىن بعد .هرولت بين الصفا والمروة .كرىت ماء يمزم  .ذبحت
فديتي فحملتها وألقيتها للنسور الجائعة .ثم توهمت أنني أصغي
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لخطبة الرسول في حجة الوداع وهو يوصي من جملة ما يوصي
بالنساء خيرا .وحين انتهع من خطبة الوداع ورأيت بع

دموع

األحبة في هللا تنهمر انهمارا ىلع الخدود من فرط اإلحساس
بانقطاع الوحي ،أومن حدس صادق بقر

رحيل صاحبع .قلت:

لست نبيا ،لكني باالسم احمد كنت ،وبالكتابة ىرفت..فحروفي من
أسماء النب ي لو تعرفوا .حين كررتها للتلذذ سمعت قهقهات ،ولم
أسمع تصفيقات..آنذات قلت حسيرا:
ــ لم أتمم رسالتي بعد ،فلم تستعجلوا موتي المعنوي ؟ ففتوحاتي
أنا اآلخر لم أكتبها..ونجومي لم أتزوجها ! ..فحتع اآلا لم أتمكن
من مدارات تملكها بالقلب وبالكلمات ،فعسع أا ينعم بها ىلي
مشمول الصفات محيي الدين شيخي .
حين أتممت طقوسي ومناجياتي شعرت كأنني ال يلت في مقام
السعي وفي بدايتع .نههت .أخرجت ثيابي من ريمة كنت ادخرتها
لغايات ىرفتها من شريك أسفاري .ثم خرجت متحسسا أنفاس سيد
العارفين اإلمام .حين سألت أحدا بعد طول تطواا ىن دار فارسية
كاا الشيا يرتادها وبع

فهالء مكة قال :ما من دار فاضلة

نعرفها في هذا الحي غير دار الشيا أبي شجاع بن رستم
األصفهاني الملقبة ىندنا بدار األنوارن ألا شيا العارفين كاا
يرتادها..
قلت هي بغيتي فدلني ىليها...
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لم يشر ىلع بشيء ولم يدلني ،بل تركني وهو يردد :ىالمة النور
تبدو وأنت لم ترها..فكيف أدل من اليحمل قلبا فائها بالنور والحب
والعشق! ..
غمني ما سمعتع فبكيت..مرت لحظات الشجو ثقيلة ىلع نفسي.
ولو لم أتذكر كل ما نلتع حتع اآلا من صحبتع بعد ابن رشد لعدت
أدراجي"101..
ينصب هذا المقطع الرحلي على رحلة الخلفي للبحث عن الشيخ ابن
العربي األكبر في فجاج مكة وشعابها وطرقها الصحراوية ،
وانغماسه في بحار الروح وفيوض العرفان والوجدان الروحاني،
منتقال من عقالنية ابن رشد إلى وحدة الوجود األكبرية  ،متأرجحا
بين الزمن المرجعي حينا ،والزمن الراهن حينا آخر.عالوة على
تأرجح آخر بين المادة والروح ،بين البرهان والعرفان ،بين الواقع
والتخييل.
ويتضمن المقطع الرحلي انتقاال مفاجئا من الزمان الواقعي المادي
إلى الزمان الصوفي والروحاني والعرفاني ،وانتقاال في المكان من
األندلس إلى مكة ،وانتقاال من الحاضر الراهن إلى الماضي
المرجعي ،بالتحليق في عوالمه األدبية ،والدينية  ،والروحية،
والفكرية ،والحضارية .وقد استعمل الكاتب في ذلك آليات المشاهدة،
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والسماع ،والمعايشة ،والوصف الجغرافي،

واإلثنوغرافي،

والتخييلي ،والعرفاني.

المطلب السادس :المقطع الحجاجي
يقصنند بنننالمقطع الحجنناجي ذلنننك المقطننع النننذي يهنندف إلنننى اإلقنننناع،
والتأثير ،واالقتنناع ،واسنتخدام أسناليب التفسنير والبرهننة والحجناج.
ومنننن ثنننم ،تنننذهب التداولينننة الحجاجينننة إلنننى أن الننننص أو الخطننناب
أوالمقطننع عبننارة عننن روابننط لغويننة حجاجيننة .وخيننر مننن يمثننل هننذه
المقاربة الحجاجية أوزوالند دوكنرو ( 102)Ducrotالنذي أدخنل البعند
التداولي ضمن الوصف اللساني ،باعتباره أحد مكوناته الرئيسة إلنى
جانب التركينب والداللنة علنى غنرار شنارل منوريس .ويعنني هنذا أن
البعد التداولي للملفنوظ يوجند فني اللغنة نفسنها ،ولنيس مرتبطنا بسنياق
تلفظي ما .ومن ثم ،فالعالقنات الموجنودة بنين الملفوظنات هني عالقنة
حجاجيننة ،وليسننت منطقيننة اسننتنباطية .بمعنننى أن القواعنند الحجاجيننة
هي التي تتحكم فني تنرابط ملفوظنات الننص ،وتسلسنلها فني عالقاتهنا
بمعانيهننننا ،وليسننننت هنننني القواعنننند المنطقيننننة واالسننننتنباطية .أي :إن
الننروابط الحجاجيننة هنني التنني تننتحكم فنني اتسنناق النننص وانسننجامه ،
كالضننننمائر ،وحننننروف العطننننف ،واألسننننماء الموصننننولة ،وأسننننماء
اإلشارة ،وروابنط اإلثبنات والنفني ،واالسنتنتاج ،واالسنتدرا ...ومن
ثنننم ،يتحقنننق تواصنننل الملفوظنننات عبنننر أفعنننال الكنننالم ،ولنننيس عبنننر
الصفات من جهنة .ويعنني فهنم الملفنوظ فهنم أسنباب تلفظنه منن جهنة
أخننرى .ومننن ثننم ،فلقنند اهننتم دوكننرو كثيننرا بننالروابط التعبيريننة التنني
تخلق اتساق النص وانسجامه .واهتم كذلك بالتمفصالت اللغوينة التني
-ANSCOMBRE J.C., DUCROT .O : L’argumentation dans
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la langue, Bruxelles, Mardaga, 1983.
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تسنننهم فننني خلنننق الننننص الحجننناجي برهننننة ،واسنننتدالال  ،وترابطنننا،
وهيكلة.
وهكذا ،فالمقطع الحجاجي هو ذلك المقطع الذي يستعمل مجموعة
من اآلليات والروابط الحجاجية للتأثير ،واإلقناع ،والتأثير ،مثل:
أسلوب التعريف ،وأسلوب السرد والوقائع ،وأسلوب الوصف،
وأسلوب التمثيل ،وأسلوب الشرط ،وأسلوب االستدرا  ،وأسلوب
المقارنة ،وأ سلوب التقابل ،وأسلوب التضمن ،إلى جانب التضاد،
والتناق

 ،واإلثبات ،والنفي ،والفصل ،والوصل ،واالستشهاد...

إذاً ،يستند المقطع الحجاجي إلى توظيف الحجج والبراهين والروابط
اللغوية ذات الطابع الحجاجي ،كما يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع
الموالي:
"تذهب بال منحة ،وبغصة في حلقي كلما أخهعتها للصمت ،إال
وجفلت من صمتي ونطقت:
ــ ليس منطقيا أا يستفيد أبناء الويراء والمدراء وكبار األىياا
وكل خدام الدولة المغترفين من المال العام لهذا الشعب الفقير،
وهم لم يقدموا مثل ما قدمتع لهذا الوطن من ىطاء تربوي وىلمي
وإبداىي لمدة قاربت األربعين ىاما .ومع كل هذا لم يشفع لك في
استفادة صابر من منحة تشد من أير غربتع ،وتخفف من التكلفة
المادية الثقيلة لدراستع...
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بعد أا واجهتع بحجج كادت أا

أوتذكر جوا ذات القطي المنفو

تقنعع بما هو سائد من قوانين مجحفة غير مقنعة:
ــ سيدي :ال أحد ينكر ما قدمتع للوطن ،وال أحد يجد غهاضة في
أحقية ابنك في الحصول ىلع منحةن إسوة بما يخصص من منح
ألبناء األكابر .وكما تعلم ،فسا لعامة الشعب قانونا صي وفق
ميزاا الكيل بمكيالين :فالموظف الذي تجاوي راتبع بذلة ويير،
اليحق ألوالده الحصول ىلع منحة داخلية كانت أم خارجية...
لكن ،ثم همهمت وحوقلت وبصقت وقاتلت بخيالك كل ثعالب الوقت
وضباىع وتماسيحع وحيتانع المفترسة وقلت ما لم يقلع الحطيئة
أبدا ىن الزغب الحواصل واألرامل والعاطلين من أبنائك ..ثم
صحوت وقلت لذات القطي المنفو :
ــ هذا الراتب أىزت هللا ،وإا هو تجاوي بقليل ثمن بذلة أو حذاء
و يير ،فسنع...فسنع ..ثم ارتج ىليك وناديت من غير أا تشعر :أينك
ياأرويل لتقول نيابة ىنا ما يحصل في مزرىتنا ..الفي مزرىتك
فقط...
أكتفع بالنظر نحوت مليا..ثم ىبس وكشر وضحك وأبدى ابتسامة
كاذبة:
ــ ما معنع هذا؟
ــ معناهن أنني أتقاسم أجرتي مع من تركتهم الدولة بال شغل،
فأتولع النيابة ىنها في إىالتهم بتوييع أجرتي الشهرية ىليهم،
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حتع ينعم المترفوا بأمنهم ورواتبهم السمينة...وهذا الصنيع من
اإلحساا المفرو

بدهاء قسري تحسبع داخال تحت مفهوم:

التكافل األسروي..فبعد أا ذاقت حالوة تطبيقع ،وارتاحت من ىبء
المشاركة في تحملع ،أوىزت لعلماء الوقت وفقهائع أا يستحسنوه
في خطبهم ومجالس توىيتهم ،وأا ينقلوا تحمل مستوليتع من
مجال الدولة ،إلع المجتمع المدني ،بعد أا يبصموه بنصوص أئمة
الحديث ،وأقاويل الصحابة ،ولم ال باآليات الكريمة التي تدىو إلع
ضرورة تخفيف الثقل ىن كاهل الدولة المري

 ،إلع كاهل الشعب

األكثر مرضا! ...
فأينك ياأرويل مرة أخرى لتقول لي ما حدث في مزرىتك ،حتع
أقول لك ما يحدث في مزرىة هي أشد فهاىة من مزرىتك"103..
يرد هذا المقطع الحجاجي في شكل مناظرة بين المدعي والمدعى
عليه.أما موضوع الدعوى  ،فيتمثل في أن صابر بن الخلفي يستحق
المنحة الجامعية لمتابعة دراساته العليا في بلدان الغرب كباقي أفراد
الشعب.إال أن الموظف الحكومي المتغطرس يرف

ذلك الدعوى

باسم القوانين المفروضة على أبناء الموظفين .ومن ثم ،يستغرب
الخلفي من تلك القوانين العجيبة التي تسمح للوزراء أن يرسلوا
أبناءهم إلى الخارج بمنح الدولة االمتيازية ،وال تسمح للموظفين
الصغار بذلك  ،على الرغم من كونهم أعطوا الكثير للدولة ،
 - 103أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.146-145:
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وخاصة في مجال التربية والتعليم.بيد أن الدولة قد حرمتهم من
حقوق شتى ،وحملتهم مسؤولية إعالة المجتمع كله ضمن التضامن
األسروي بدل أن تعيلهم بما يدر على صندوق الدولة من أرباح
وضرائب مشروعة وغير مشروعة .لذا ،يحاول الموظف المنفو
ريشه أن يوظف حججا واهية في خدمة السلطة إلقناع السيد
الخلفي.في حين ،يوظف الخلفي حججا برهانية سياسية ومنطقية
وواقعية دامغة إلقناعه بصحة دعواه ،وأحقيته في المنحة .ومن هنا،
فلقد وظفت في هذا المقطع أنواع عدة من الحجج كحجة السلطة،
وحجة المناظرة ،وحجة القيم ،وحجة الواقع السياسي ،وحجة
القانون ،وحجة السخرية ،وأساليب التفسير ،والبرهنة ،والتعليل...

المطلب السابع :المقطع الشذري
من المعروف أن أدب الشذرات عبارة عن نص منقسم ومنفصل إلنى
مجموعننة مننن المقنناطع والفقننرات والمتواليننات المسننتقلة بنفسننها علننى
المسنننتوى البصننننري ،والمتكاملننننة منننع الشننننذرات األخننننرى دالليننننا ،
وتركيبيننننا ،وتننننداوليا .ومننننن ثننننم ،تتسننننم الشننننذرة المقطعيننننة بالتفكننننك
واالنفصال علنى مسنتوى الظناهر ،ولكنن تتمينز علنى مسنتوى العمنق
البنيننننوي بالوحنننندة العضننننوية والموضننننوعية .فضننننال عننننن االتسنننناق
واالنسجام والترابط والتالحم الموضوعاتي والرؤيوي والمقصدي.
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ويالح ن أيضننا أن المقنناطع الشننذرية عبننارة عننن نصننوص صننغيرة
الحجنننم ،متناهينننة الدقنننة .وتمتننناز كنننذلك بروعنننة األسنننلوب ،وجنننودة
التعبينننر .عننننالوة علننننى ذلننننك ،فهننني تتسننننم بننننالتكثيف ،واإلضننننمار،
واإليجاز ،والحذف ،والتركيز ،والتبئير .كما تتكئ على التتنابع تنارة،
واالنفصال تارة أخنرى .وغالبنا ،منا تحمنل مضنامين الشنذرات رؤى
فلسنننفية وتأملينننة عميقنننة ،تعبنننر عنننن عالقنننة المبننندع بذاتنننه أو بواقعنننه
الموضننوعي ،أو تفصننح عننن عالقتننه بننالفن الننذي يمارسننه فنني إطننار
الميتاسردي أو الميتافيزيقي.
وعليه ،فالمقاطع الشذرية عبارة عن تأمالت ماورائية صنارمة حنول
الحياة ،وتعبير شاعري عميق عن تجارب ذاتينة وموضنوعية وفنينة.
كمنا أنهنا بمثابننة جمنل أو ملفوظنات أو مقنناطع أو نصنوص نثريننة ،أو
شننعرية ،أو فلسننفية ،أو صننوفية ،أو تأمليننة ،أو غيرهننا .وهنني كننذلك
متواليات مقطعية منفصلة عن بعضها البع

 .بيد أنها قوية وجذابة،

تحمننننل صننننورا دالليننننة عميقننننة ،تقننننوم علننننى االنزينننناح ،والمفارقننننة،
والسننخرية ،واإليحنناء ،والترميننز ،واإلربننا  ،واإلدهننا  ،والعصننف
الذهني .ويتمينز تتنابع هنذه الشنذرات بحركينة إيقاعينة سنريعة قوامهنا
الحركة ،والنشاط ،والدينامية ،والدأب المستمر .ومن هنا ،فالشنذرات
هنني كتابننات ممزقننة ومتفرقننة تبنندو أنهننا ضنند النسننقية ،وضنند النظننام
النصي الصارم.
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وعلينننه ،فالشنننذرة بمثابنننة أسنننلوب المقطنننع والننننص الطلينننق ،و هنننو
أسلوب معفى من كل ضرائب الطبخ والتحليل ،وال يلزم أحدا بهزاتنه
وعواقبننه إال مننن بنناب التواطننؤ الوجننداني والتطننوع اإلرادي.وحننين،
يتيسر تحقيق هذين الشرطين ،نكون قد دخلنا عالما فكرينا ال أثنر فينه
لثقالة المعجم الفلسفي ،وال للغنائية الشعرية ،أو النثر المفخم المتنأنق،
بننل كننل النصننوص فيننه محكومننة فقننط بتنندفقات مقطعيننة ،التننروم إال
الكلمة المواتية الالزمة ،والبالغة المقتصدة المصادمة...
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وتأسيسا على ماسبق ،تعتمد الكتابة الشذرية المقطعية علنى األسنلوب
الشذري ،والجملة الشذرية ،والمقاطع المتشظية .ومن ثنم ،فاألسنلوب
الشننذري هننو أسننلوب الكتابننة الالنسننقية الننذي يعتمنند علننى المقطننع أو
الشذرة أو النص الطليق .وبالتالي ،فالمقناطع الشنذرية مقناطع تأملينة،
وخطرات فلسفية ،وقبسات صوفية ،وشطحات عرفانية ،وانطباعنات
عقلينننة ونفسنننية فننني شنننكل خنننواطر شننناعرية ،تعتمننند علنننى المسنننرود
النننذاتي ،والخطننناب غينننر المعنننروض ،وتشنننغيل ضنننمير الحضنننور،
واسنتدعاء النذات المتكلمننة .وقند تكننون الشنذرات مننن الناحينة الشننكلية
مقنننناطع قصننننيرة أو طويلننننة فنننني شننننكل حكننننم وخالصننننات عامننننة،
وانطباعات ذاتية وذهنية فلسفية  ،يطبعها التجريد ،ويسنمها التجرينب
واالنزيننننننناح ،ويكسنننننننوها العمنننننننق الفلسنننننننفي ،ويتخللهنننننننا الصنننننننفاء
104

 -بنسالم حميش :معهم حيث هم ،بيت الحكمة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة

األولى سنة 1988م ،ص.133:
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الصوفي.عالوة على ذلنك ،فهني مقناطع وجدانينة إيحائينة فني أبعادهنا
المجازينننة والتخييلينننة.ويالح كنننذلك أن مقننناطع الشنننذرات متفسنننخة
ومتقطعة وقوية ذهنيا ووجندانيا ،تنفنر منن النسنقية والمقناييس العقلينة
والمنطقية ،وتتمرد عن التفكير البرهاني أو الحجاجي.
وباختصار ،تجمع الشذرة بين الفلسفة والشنعر ،وتتنأرجح بنين النذهن
والوجننندان ،والشنننعور والالشنننعور  ،والعقنننل والالعقنننل ،والصنننحوة
والهنذيان  .ومنن ثننم ،تتمثنل خصنائص الكتابننة الشنذرية فني مجموعننة
منن الخاصننيات والسننمات ،مثننل :التركيننز ،واالختننزال ،واالقتضنناب،
واالقتصننناد ،والتحنننر السنننريع ،والنننتخلص منننن الحشنننو واإلطنننناب
واالستطراد ،واالعتماد على بالغة التكثيف؛ إذ تقدم الشذرة عصنارة
التجننارب الذاتيننة أو الموضنننوعية ،أو تكننون خاتمنننة لتجننارب ذهنينننة
ووجدانينننة خاضنننعة بننندورها النطباعنننات ذاتينننة أو موضننننوعية ،أو
لضغوط داخلية أو خارجية ،أو إلكراهات النسقية.105
ومن هنا ،فلقد وظف أحمد المخلوفي  ،في روايته (شعلة ابن رشد)
مجموعة من المقاطع الشذرية في شكل أوراق ،عددها عشر بحذف
الورقة الثالثة عمدا وقصدا ليسكت عن بع
105

األحداث المقلقة

 -جميل حمداوي :مقاربة النص الموايي وأنماط التخييل في روايات بنسالم

حميش ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ،جامعة محمد األول بوجدة ،السنة
الجامعية2001-2000:م ،ص.194:
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والمربكة التي اليريد السارد ذكرها في مظان الرواية .وترتبط هذه
األوراق بصابر ابن الخلفي الذي تر بلده مغتربا وباحثا عن العلم
والشهادة التي تؤمن حياته العملية.لذا ،يعيد الخلفي قراءتها من جديد
في ضوء مقاربة ذهنية تفكيكية انتقادية:
"أوراقك ،أو ألقل روايتك األخرى هي من جملة حافزي للمجيء
إليك..
هي ذي في يدي أىيد قراءتها للمرة العشرين .وكلما حاولت جمع
أفكارها في ذهني إال وخلتني أغتال روحك وأسلوبك ومواقفك
ور يتك كلها لما يجري في بحر هذا العجم الذي استعاا يوما ما
بمفتاا ىقالنية ابن رشد للخروج من مرحلة الجهل والفقر
والتعصب الكنسي األىمع إلع مرحلة األنوار ،ثم مرحلة العلم
والصناىة والديمقراطية ..فالحداثة فيما بعد..
لكن بعد أا استوى وتربع ،أغلق ىلع غيره سبل التقدم والتغيير.
خدم نفسع ،بل وسخر آليات تقدمع في العلم وغيره لقهر الشعو
باستعمارها ،وتشجيع االستمرار في تخلفها بعد نهب ثرواتها
ودىم حكامها وىمالئها الفاسدين..وهذا لعمري هي سر سقطتع
التي رسمت من خالل أوراقك بعها من مالمحها ال كلها..
فاسمح لي بسىادة قراءتها ىلع وقع رجات القطار ،وىويل الرياا،
وقطرات المطر المصحوبة بندا الثلج التي تزحف اآلا الكتساا
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م ساحة نافذتي...مع تفهم ىذري للقفزىلع بعهها ألسبا

لست

أذكرها..
آه...اآلا لم أىد فعال أرى األفق من خالل نافذتي...الزجاج بيا

،

وحجرة القطار سجن صغير قد ال تتنسني فيع غير
أوراقك..ففبدأ.
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ويتبين لنا ،من أوراق صابر ،أن الكاتب يعالج قضايا اجتماعية
وفكرية وحضارية عدة ،كالتوقف عند ثنائية األنا واألخر ،وثنائية
المركز والهامش ،وثنائية التقدم والتخلف ،وثنائية االستعمار
واالستقالل ،وثنائية الشرق والغرب  ،وثنائية المادة والروح،
وثنائية األصالة والمعاصرة ،وثنائية الماضي والحاضر ،وثنائية
الوعي والجهل ،وجدلية السيد والعبد،وثنائية الحب والكراهية،
وثنائية الحرب والسالم ،وثنائية التطرف والتسامح...
ويعني هذا أن الخلفي وابنه صابر ثائران على أوضاع البلد المتردي
من جهة ،وناقمان على التمييز العنصري في الغرب من جهة
أخرى.لذا ،تكشف أوراق صابر خبايا الغرب وأسراره المقيتة
وخيباته المتوارية؛ حيث لم يستطع صابر التأقلم مع غرب
العنصرية ،واالضطهاد ،واالحتقار ،واإلقصاء ،والتهميش .ويعني
هذا أن الغرب مازال ينظر إلى الغير أو اآلخر نظرة دونية تشييئية
مادية عدوانية ،تقوم على التغريب واإلقصاء واالزدراء .في حين،
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كانت الفلسفة الرشدية التي انتشرت في أصقاع الغرب تؤمن
بالتعايش ،والتسامح ،والتكامل ،والقيم الكونية المشتركة.
ومن ثم ،فلقد وردت أوراق الرواية بطريقة متقطعة متشظية غير
متناسقة ،تحمل في طياتها روح المعاناة الدامية ،والتمزق الذاتي
الداخلي ،والتشظي التراجيدي.

المطلب الثامن :المقطع التراسلي
نعني بالمقطع التراسلي ذلك المقطع الذي يوظف جنس الرسالة ،
سواء أكانت رسالة ذاتية أم غيرية ،أو رسالة شخصية خاصة أم
رسالة رسمية عامة .ومن ثم ،يتضمن المقطع التراسلي عناصر
التراسل كالمرسل ،والمرسل إليه ،والرسالة ،والقناة،والمرجع،
واللغة .ولكل عنصر وظيفته كالوظيفة التعبيرية للمرسل ،والوظيفة
الجمالية للرسالة ،والوظيفة التأثيرية للمرسل إليه ،والوظيفة
الحفاظية للقناة ،والوظيفة المرجعية للمرجع ،والوظيفة التفسيرية
للغة.
ومن ثم ،ف قد وظف أحمد المخلوفي مقاطع تراسلية عدة في روايته،
والسيما في أوراقه المتشظية،مثل هذا المقطع الذي أرسلته روز إلى
صابر:
"..ىزيزي صابر..
قبل ثالثة أيام وصلتني رسالة من الشركة التي حدثتك ىنها مبدية
رغبتها في قبولي في منصب سكرتيرة في إدارتها .أسرتي باركت
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ىن آخرها .بل احتفلت معي بالخبر السعيد في نظرها .كنت أمني
نفسي رغم التصدىات التي انتابت ىالقاتنا ىلع أا أتابع دراستي
حتع النهايةن ال لشيء سوى أا نكوا معا في المدينة التي وطدت
ىالقتنا من قبل .لكن موقع الشركة وسمعتها وإغراء الراتب
الشهري..وحسابات أخرى كلها حسمت أمر قبولي وترحابي بعد
نفور بدا لي ىاطفيا أكثر منع واقعيا.
ال أدري كيف ستكوا ىالقتنا مستقبال .لكن شيئا واحدا أقولع مع
نفسي :لنكن صديقين ىاطفيين وىقالنيين .لنستمتع بالمتاا الذي
يمنحنا متعة الحياة ولذتها .لنحب ونعمل ولننوع في كليهما .فهل
قلت مع نفسي :لنكن صديقين ولم أقل حبيبين .الأدري .لذا قلت
لنكن وكفع..
فلتعذر جرأتي ..وإيات أا يسبقك الوهم أنني لم أتعلم منك فنوا
الحب ولذتع القصوى..فعجبي وودادي يزداداا دوما بمن ىلمني
أا الحب كوني ،وأا ال فرق بين ضفة وأخرى ،أو بين قارة
وقارة..وبأننا إا لم نصنع من هذا الحب معبرا للقاء اإلنساا
باإلنساان فسا الكوا كلع سوا ينخره داء الصراع ،بدل الحوار،
والحر بدل السالم ،والموت بدل الحياة..
كلمات كبيرة تعلمتها منك ال من والدي لوبوا ..وال حتع من
والدتي الطيبة التي أحبتك..
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وحتع حين قالوا :إا مفكرينا هم من قالوا هذا قبل أا يقولع
اآلخروا نيابة ىنا لم أقتنع..ن ألا ما أىيشع في بلدي ال يمت
بصلة إلع حرارة هذه الكلمات وصدقها ونبل روا دالالتها .فما
أىيشع هو برد وجفاا ىاطفي ،ونبل قيم ال تلبث أا تذو

تحت

ضربات اآللة وحسابات األسهم وخواء الروا..
فشكرا لك إذ ىلمتني هذا .واىذرني إا كاا انتمائي العرقي قد نفا
في دمي وروحي بع

هذا الجفاا المحيط بي..

لقد تركتني فريسة للبرد ،وضعيفة أمام رد غلوائع"...
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تعبر هذه الرسالة اإلنسانية الشخصية والخاصة عن العالقة الحميمة
التي كانت تجمع روز الفرنسية بصابر المغربي ،تلك العالقة القائمة
على الحب والصداقة والقيم النبيلة  .كما تترجم هذه الرسالة العالقة
الموجودة بين األنا والغير ،أو بين الشرق والغرب ،أو بين المادة
والروح .وعلى الرغم مما يجمع بين صابر وروز من عالقة صداقة
ومحبة ومودة ،فثمة عوائق حضارية كبرى تمنع من االندماج
واالنصهار الحضاري بين الطرفين.

المطلب التاسع :المقطع الحواري
يقصد بالمقطع الحواري ذلك المقطع الذي يقوم على الحوار
المباشر ،وتبادل وجهات النظر ،واختالف حجج المتحاورين
تواصال واختالفا .ومن ثم ،يتضمن الحوار كالما متبادال بين
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األطراف المتحاورة.ومن ثم ،يمكن الحديث عن أنواع ثالثة من
الحوار:
 الحوار المباشر ( :)Dialogueهو الذي يكون بين شخصين أو
أكثر ،ويعبر عن اختالف وجهات النظر ،وتعدد األصوات
والمنظورات واألساليب واللغات في إطار بوليفونية تعددية .كما
يتضمن هذا الحوار وظيفة تواصلية ،واستخدام الجمل الحرفية
واالستلزامية ذات البعد التداولي .وغالبا ،ما يكون الحوار خاضعا
لتقسيم ثالثي :قبل الحوار ،وأثناء الحوار ،وبعد الحوار .ويتضمن
الحوار مجموعة من اإلرشادات الركحية التي يكتبها المؤلف بين
قوسين ،أو يدونها بخط عري

 ،وتحدد مواصفات الشخصيات،

وتحمل إشارات خاصة متعلقة بالديكور والسينوغرافيا.
 الحوار الداخلي ( :)Monologueوهو حوار ذاتي في شكل
مناجاة أو في شكل تداع أو هذيان أو استرسال حر ،تتحدث فيه
الشخصية مع نفسها استبطانا وتأمال ووجدانا وانفعاال .ويعبر هذا
الحوار عن الصراع الداخلي والتمزق النفسي.
 الحوار الصامت :هو حوار يقوم على الصمت والرف

،

واستعمال نقط الحذف ،ووجود أ سئلة دون أجوبة تعبيرا عن رف
المتحاور وصمته وامتناعه عن الكالم إما خجال ،وإما تمردا وثورة.
وعليه ،يسهم الحوار ،بمختلف أنواعه الموجودة ،في ترابط النص،
وتماسك الخطاب ،وتنسيقه ،وتنضيده ،واتساقه ،وانسجامه .وغالبا،
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ما تحضر المقاطع والمتواليات الحوارية في مختلف النصوص،
فتكون إما مهيمنة ومدمجة (بكسر الميم) (النصوص الحوارية)،
وإما تابعة ومدمجة (بفتح الميم) (النصوص السردية).
إذاً ،يقصد بالمقطع الحواري وجود حوار بين طرفين متكلمنين حنول
موضوع ما ،كما يبدو ذلك جليا في هذا المقطع التالي:
"ىدنا في ذات األمسية مثقلين بهموم وجع اليسار .وحالما شعرت
خديجة أىرا بكثافة الصمت الذي لفنا ،اقترحت أا نحتسي فنجاا
قهوة في قهوتنا التي ال تنام.
قالت ىلع وقع بحات ولهاث فرقة ناس الغيواا المفهلة لديها:
أنا أشبع شخصية روي في روايتك المقبلة ىن ابن رشد.
وحي ن أظهرت ىجبي قالت :ال تنزىج ،فلست بكاهنة وال ىرافة وال
قارئة فنجاان فأنت من ناولتني يوما بع

أوراق صابر ألقرأها

وأبدي رأيي فيها .ثم أضافت :أنا مثقلة مثلها بجناحي اليمين
واليسار معا :فوالدي ،وباالتفاق العجيب يشبع بع

الشيء لوبوا

والد روي .فهو متشدد ال في هو يتع فحسب ،بل في تطلعاتع التي لم
نعد نفهمها أنا وأمي .هو في الظاهر جماع للتحف العالمية ومتاجر
فيها ،وهو في اآلا نفسع يتاجر في العملة الصعبة بطرقع الخاصة،
وبعيدا حتع ىن أنظار المخزا .كما أنع ال يخفي تطلعع المتزايد إلع
الدخول لقبة البرلماا ،كخطوة لالستويار كما يقول .ليس حبا في
خدمة بلده ،بل لتعزيز مشروىع التجاري وتحصينع من التقلبات
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التي يخشع أا تعصف بع يوما .كما أنع ينظر إلع اآلخر بعيوا
الربح والخسارة ،ال بعيوا اإلنساا .فهو يشبع لوبوا الذي ال يرى
اإلنساا إال بعينع وىين فرنسا فقط.
تأوهت قليال وهي تمرر خصالت شعرها ىلع صدرها الناهد:
ــ من مكر التاريا أا تتشابع طبائع الشخصيات الروائية أحيانا...
ــ وكذلك في الواقع قلت...ضحكت وقالت:
بل قل مكر التاريا ،ومكر الرواية...ومع هذا ،فأنا أوافقك الرأي.
فوالدتي يهرة تشبع أيها فرنسيسكا والدة روي...فهي وحدها دوا
أبي من تحدثت ىنك وبسىجا ..
ــ لم يحصل لي شرا لقائها...
تطلعت نحوها ..لكنها ظلت صامتة في البدء ،قبل أا تدور دورة
بهلوانية تجاهي وتقبلني...
يغشانا هدوء مفعم بأجواء تشحن أىصابنا الستعادة لحظات الشبق
الهادر المنكتم في أحشائنا...
ترمقني بعين مرتابة في قدرتي ىلع استعادة هذا الشحن الذي خمد
أواره ولم يشتعل منذ مدة..تستأذنني في كأسة أخرى تخفف من
تعبها .أحرت كتفي فتبتسم:
أنت ىليل بمصير صابر..وبمصير ابن رشد..وبالمر

المزمن

ألمعائك التي تمنعك من لذة الكأس التي كانت تجرت نحوي كطير
مقرور إلع داء جسدي..
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وحين قلت إني ىليل كذلك بالمصير السياسي المهلك لبلدي،
تطلعت نحوي:
وأنا..؟ ألم تفكر في .؟ حتع ابن رشد أحب مانويال بعد يينب.
قلت ربما لم تكن مانويال بين قلمي غير ضربة كاتب يسعع بها إلع
فتح أفق للحب داخل ىقل اليميل إال لجمالية المنطق ودوره في
تخصيب الفكر وتحصينع من الزالت .لذا فتحت كوة في جدار هذا
الجمال الصوري الخانق لبهاء العشق وهيام القلب بع.
ــ لكن مانويال كانت شخصية حقيقية في حياة ابن رشد..
أجل..لكنني من نفا فيها حب ابن رشد..كنت كعشتار التي أشعلت
قلب أدونيس..
أتود أا تقول بأا ما تطفح بع رواياتك وقصصك كلها من حب
لنساء جميالت لسن سوى من صنع قلمك ،ال صنيع واقع ىشتع
حقا معهن..
ال أدىي هذا بسطالق ،وال أنكره .لكنني متأكد أنني قد ىشت حلما
لذيذا ىابرا معهن يا خديجة ،وأنت إحداهن...باستثناء جليلة...
ــ تلك الفتاة الريفية الجميلة ،التي تحدثت ىنها في روايتك (انكسار
الريح)...
ــ أجل...
ترنو نحوي مستزيدة بنظرتها الحانقة :أال تزال تحبها؟
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هي اآلا تجاويت بي منطقة الجسد والحب ،إلع منطقة
الرمز..ومنطق الثورة ككل.
وأنا؟ ما موقعي في اإلىرا معك..
أنت غير جليلة..هي للصبا والحب الفطري والثورة..أما أنت
فلصبيب الشهوة والفكر وإرهاصات الثورة التي ال أىرا حقا إا
كانت ستأتي..
تنتهي كأستها وتود المزيد منها فأرف

...

نستقل التاكسي .تشير بأصبعها إلع صفاء الجو بعد شحوبع:
كلما هم رشدي بالحديث الجاد إال واصطخب الجو مععن لكأنع
يستثير بفكره الحاد صمت الواقع اآلسن فيتحرت..ويتغير..
ــ هذا ما الحظتع بدوري وىبرت ىنع..
ـ هع....هع..ربما نذهب سويا في مقارباتنا..حتع كأننا نرى بعين
واحدة أيها الخلفي..
ألجأ للصمت..وحين تلج السيارة بنا در

السلطاا يسأل السائق

ىن الوجهة تحديدا فتقول بغنج الفت وهي تحتك بي:
نحو اليسار مل .ينحرا جهة اليسار ويقف .ننزل ونحن نردد معا
وبتلقائية الجملة ذاتها :اليسار..اليسار..
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تطوقني خلسة وتقول :أما أنت فقف بين اليمين واليسار إا
شئت..لكن المهم أا تختار يساري كلما اشتهيتني....وداىا
حبيبي...وداىا"108.
يرد هذا المقطع الروائي في شكل حوار مباشر وخطاب معروض،
يعكس بوليفونية الرواية وديالوجيتها اللغوية والصوتية.ويعبر أيضا
عن اختالف وجهات النظر بين خديجة أعراب والخلفي على
المستوى السياسي يمينا ويسارا .كما يعكس تشابههما في اللذة
األبيقورية  ،واختالفهما في منظوراتهما السياسية والحزبية
والفكرية والذهنية.

المطلب العاشر :المقطع األوطبيوغرافي
تستند السنيرة الذاتينة إلنى االسنتبطان النداخلي للشخصنية فني عالقتهنا
بنننالواقع الموضنننوعي .وترتكنننز أيضنننا علنننى سنننرد الحيننناة الشخصنننية
للمبنندع أو الكاتننب أو الفنننان ،باسننترجاع فتننرات مننن حياتننه  ،وذكننر
المعوقننات التنني واجههننا الكاتننب فنني حياتننه مننن طفولتننه ،فشننبابه ،ثننم
رجولته ،ثم كهولته.
ويعنننرف فلينننب لوجنننون السنننيرة الذاتينننة ،أو األوطوبيوغرافيينننا(
 ، ) Autobiographieبأنها عبارة عن محكي استرجاعي نثنري
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يحكيه شخص واقعي عن وجنوده الخناص ،عنندما يركنز علنى حياتنه
الفردية ،وخصوصا على تاريخ شخصيته .
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ويعني هذا أن السيرة تمتاز بمجموعة من الخصائص التي تتمثل فني
استخدام ضنمير المنتكلم ،والمطابقنة العلمينة ،والتنأرجح بنين المسنوغ
الننذاتي (الحينناة الفرديننة والشخصننية) واالسننتقراء الخارجي(اسننتقراء
أحننداث الواقننع) ،وتمثننل النثننر والكتابننة السننردية المحكيننة طريقننة ف ني
التعبينننر ،والمينننل إلنننى اسنننتخدام النننزمن الهنننابط ،واالسنننتعانة بتقنينننة
االسترجاع وفال

با .

وثمننة نوعننان مننن السننير الذاتيننة مننن حيننث اإليقنناع السننردي  :سننيرة
تمجيدينننة تشنننيد بانتصنننار الشخصنننية الرئيسنننة علنننى مثبطنننات الواقنننع
كسننيرة( األيننام) لطننه حسننين ،وسننيرة مأسنناوية مريننرة تنتهنني بننالعجز
والموت والفشل كسيرتي (األلم) و(الرحيل) للكاتب المغربي العربني
باطما.
ويعننرف عبنند السننالم المسنندي السننيرة الذاتيننة علننى أسنناس أنهننا جنننس
أدبي ينطلق من إطار اهتمام اإلنسان بسنيرته الشخصنية تحمنل فني
طياتهننا ضننربين مننن االزدواج :تراكننب غننرض ظنناهر مننع غننرض
باطن منن جهنة ثنم تضنافر اسنتقراء موضنوعي منع تسنوي ذاتني منن
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العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى 1994 ،م ،ص.22:
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جهننة أخننرى ،فننعذا بهننذا االزدواج المتضنناعف يسننتحيل معاظلننة فنيننة
اليقاس توفق الكاتب فني هنذا الجننس األدبني إال بمندى إحكامنه لنسنج
ظفيرتهنننا .علنننى أن الثنائينننة النوعينننة التننني يجتمنننع فيهنننا االسنننتقراء
الخننارجي لألحننداث مننع االسننتبطان الننداخلي لالنفعنناالت واألحاسننيس
هنني التنني تنندفع الناقنند إلننى استشننفاف طبيعننة االلتحننام فنني هننذا الجنننس
األدبي بين مستلزمات ذات الـــ أنا ومقتضيات الغائب .وغير خفني
ما بين هذين الجدولين من تباين في معين اإللهام ومصنبات اإلفضناء
الشعري. .
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ويتجلننننى المقطننننع األوطوبيننننوغرافي واضننننحا فنننني بدايننننة الروايننننة،
باستخدام السارد لضير المتكلم الذي يحيل على شخصية الخلفي التني
تتطننابق مننع الكاتننب نفسننه أحمنند المخلننوفي صنناحب الروايننة.ومن ثننم،
فهننو الننذي ينندير الحكنني بشننكل متننناوب ،ويننتحكم فنني دفننة السننرد فنني
مختلف إيقاعاته:
"حفظات القارآا فاي سان مبكار .ثاام شارىت فاي تعلام اللغاة العربيااة
والتعمق فيها .ثم انتقلت بعد ذلك إلع ىلوم النقل من تفسير وحديث
وأصاااول..أما العلاااوم العقلياااة أو ىلاااوم األوائااال فلااام تكااان فاااي وقااات
نشااأتي ض امن مااواد التعلاايم الرساامي ،باال كاناات تاادرس غالبااا فااي
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 -عبد السالم المسدي :النقد والحداثة ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة

األولى 1983م ،ص.115-114:
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البيااوت .لكننااي والحمااد ت تحااررت ماان هااذا النظااام ،فأقبلاات ىلااع
دراسة الرياضيات ثم المنطق والطبيعيات مبكرا .قبل أا أنكاب ىلاع
دراسة الفلسفة أو ىلوم األوائل كما كاا يطلق ىليها في يمنناا .أماا
الطب ،فقد أتع مواكبا لتعمقي في معرفة العلم الطبيعي ،وكذلك ىلام
الفلك..
فااي كاال هااذه العلااوم ،كتباات مااا تعرفااع ماان كتبااين إمااا تأليفااا محهااا،
أوشروحا ،أو مختصرات لفلسفة أرسطو العظيم..
ىشاات فااي بااالط الموحاادين كمرجعيااة ىلميااة وكطبيااب ومستشااار
الغير .ثم توليت القهااء أكثار مان مارة ىلاع ىهاد يعقاو يوساف.
ورغم ثقال مساتولية القهااء ومهمتهاا الخطيارة ،باىتبااري قاضاي
القهاااة ،فسنااع كاااا لهااا األثاار المحمااود فااي فهاام مشاااكل المااواطنين،
واالطالع ىلع مختلف أحوالهم ،ىالوة ىلع أنهاا كانات مشاجعة لاي
ىلااع بلااورة مشاااريعي العلميااة وفااق مااا يقتهاايع الحااس االجتماااىي
والعقدي والتشريعي لخير أمتي جمعاء..كاا هاذا فاي مرحلاة الفتاوة
األولااااع  .وهااااي مرحلااااة تكااااوين وفهاااام وتخطاااايط ألورا

ىلميااااة

كبرى..أمااا فااي المرحلااة الثانيااة ،فقااد أثقلتنااي المهااام ،حتااع غاادت
تشكل ىائقا في متابعاة إتماام مشااريعي الفكرياة وإنهائهاا..ولم أجاد
سااوى تخريجاااة واحااادة تمثلااات فاااي تعااوي

ماااا فااااتني مااان العمااال

ليال..فجزى هللا خيرا يوجتاي إا هاي غفارت لاي إهماالي وقصاوري
البااااادي تجاههااااان وهااااي تراقبنااااي ،وتتااااابع اضااااطرا خااااواطري
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وانشااادادي الكلاااي لمتلفااااتي ومختصاااراتي وجاااوامعي وتالخيصاااي
ومقااااالتي ...لقاااد كنااات أحاااس ،وهاااي تعاااد لاااي حساااائي ومشاااروبي
المفهااال ،ثااام تجلاااس قباااالتي فاااي ركنهاااا المعتااااد بجاااوار مكتبتاااي
لتشجعني بابتسامتها األندلساية ،باأنني أسالب منهاا حقاا طبيعياا لهاا
معي..وإحساسااي هااذا ،كاااا يتهاااىف كلمااا اقترباات بااوادر النكبااات
التي ىشتها..ولم أتخفف من حدة هذا الشعور إال بعد أا خهات فاي
مناقشة وتحليل دور المرأة وأهميتهاا ،انطالقاا مان كتاابي المعاروا
 :الهااروري فااي السياسااة ألفالطوا..وكااذلك حااين أطلعتهااا ىاان
ماادى إحساسااي بالااذنب تجاههااا فقالاات لااي برقتهااا المعهااودة :لقااد
اىتدت الشعور بالساعادة كلماا رأيتاك ثماال بكتابتاك ،غارقاا فاي بحار
تأمالتك ،منتشيا بآخر نقطة تهاعها أماام الحارا قبال الفجار .وأنات
تحسبني قاد نمات فتنااديني بصاوتك العاذ الفصايح  :الفجار اقتار
يايينب..فهيا لنصلي سويا...
ــ ما أحسبك إال وقد ارتحت بعد هذا البوا المسرود..
ــ ربما..ربما"111..
يتميز هذا المقطع النص بطابعه األوطبيوغرافي القائم على المسنرود
النننذاتي النننداخلي ،واسنننتخدام ضنننمير المنننتكلم الننندال علنننى الحضنننور
واالندماج في القصة التخييلية .

 - 111أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.55-54:
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ويوظننف الكاتننب هننذا المقطننع األوطبيننوغرافي فنني مكننان آخننر مننن
الرواية لخلق نوع من التماهي بين شخصيته وشخصية ابن رشد:
" مرة أخرى:
ــ أنا هو أنت ،وأنت أنا .ففصول القروا بيننا ال تثيرني كتلاة يمنهاا
وال تحوالتها المذهلة فقطن بل ما يثيرناي ويعنيناي منهاا تلاك الاروا
التااي احتوتهااا وطبعتهااا ،وأناات تلااك الااروا كنت..لااذا ترانااي أهفااو
لروحكن لزمناك الاذي أراه أكثار انفتاحاا وحيوياة مان يمناي !.لاذا ال
أبااال إا قلاات بأنااك ىشاات تاريخااك حقااا .أمااا أنااا فخااارج التاااريا
أىيش..أىااارا أا هاااذا اإلحسااااس ماااتلم ،لكااان المنااااص مااان قاااول
حقيقتع حتع أبرر أسبا ىودتي محمال بأسئلتي التي تشبع إلع حاد
ما أسئلتك التي كانت ،حتع وإا لم تعش ىصري أو تراني .فالعودة
إلياك أيهاا الحكايم ماارة أخارى ،هاي ىاودة باحااث حاائر متلهاف لتلااك
الشعلة من الفكار التاي أضاأت بأنوارهاا ىصارت ،قبال أا يحاصارها
الظالميااوا والمسااتبدوا ،ويرحلونهااا ماان المغاار واألناادلس تجاااه
الغاار  ،ليتلقفهااا رجااال فكاار ودي ان فيقاادحوا يناااد شااعلتها إلنااارة
ماادنهم الغارقااة فااي ظلمااات القااروا الوسااطع ،ويشاايدوا بعقالنيتهااا
فكاارا متناااورا يمجااد الفكااار ،والحريااة ،وحاااب العلاام .ومقااات الجهااال
والتعصااب األىمااع ،تمهياادا إلرساااء ركااائز المجتمااع الماادني ،وبناااء
ىصاار الحهاااارة والصااناىة والتقنياااة الميساارة للرفااااه االجتمااااىي
..فعذرا أيها الحكيم إا قلت لك بأنني آتيك من خارج التاريا ،ال مان
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داخلااعن فااذاتي غياار منسااجمة مااع تاريخهااا ،وال مسااتقلة ىاان تاااريا
اآلخر.لذا آمل أا تفتح لي ىاوالم فكارت وسايرتك وبواباات أسائلتك،
فلعلناااي أقتااابس مااان روا أناااوارت لاااي ولقاااومي ماااا يحفااازهم ىلاااع
النهو

والتحول ،والعبور بها نحو وضاع يقايهم مان االنفاالت مان

حتمية االنقرا

..فبسثبات الذات ،ومنافسة هذا اآلخر الاذي كنات لاع

خياار ىااوا فااي بناااء ىصاار أنااوار نههااتع وتقدمااع ،قباال أا يااديرلك
ولنا ظهارالمجن ،بعاد سابقع بخطاوات ماا لناا لهاا مان لحااق فاي ظال
انسداد فكري وروحي ماليم لنا...
إا ىلاااي واجاااب إخاااراج قاااومي مااان الظلماااات ،كماااا كااااا واجباااك
بالهبط..فأجز لاي العباور نحاو خاوالج وجادانك وتوقاد أسائلة فكارت
ومقاصدت ،فلست أقوى بادوا مسااىدتك ىلاع خاو

ثابج محيطاك

إا لم تقدني لماداخل فكارت ،وتاوقفني ىلاع مشاروع مديناة الساعادة
التي ىملت ىلع تأسيسها بعصارة فكرت ،والتاي دفعات روحاك ثمناا
لها"112..
تنطلق الذات األوطوبيوغرافية الساردة من ذات الكاتب التي تنتقمص
ذات ابننن رشنند إلننى درجننة التمنناهي والتننواري واالختفنناء وراء قننناع
الفيلسننننوف الحكننننيم ،باسننننتخدام ضننننمير المننننتكلم ،وتوظيننننف الرؤيننننة
المصنننناحبة ،والمشنننناركة فنننني القننننص .ومننننن ثننننم ،يرتكننننز المقطننننع
األوطوبيننوغرافي علننى الحننوار الننذاتي الننداخلي الننذي يننرد فنني شننكل
- 112أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.5-4:
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مقطع حواري غيري ،وإن كان في الحقيقنة خطابنا منولوجينا داخلينا،
يحنناور فيننه السننارد (الخلفنني) شخصننية ابننن رشنند ليسننتمد منهننا قوتهننا
التاريخينننة والفكرينننة والفلسنننفية ليوظفهنننا فننني العصنننر النننراهن بغينننة
مقاومة أشكال التخلف والتقاعس والتواكل لبناء أمة متحضرة زاهنرة
راقيننة.ويعني هننذا أن الخلفنني قنند تحننول إلننى مثقننف عضننوي رشنندي
يتخذ العقل المتنور أداة في صراع قوى الجهل والظالم واالستبداد.

المطلب الحادي ىشر :المقطع البيوغرافي
إذا كننان المقطننع األوطوبيننوغرافي) (Autobiographiqueمقطننع
الننذات المسنننتبطنة ،والنننتكلم الننداخلي ،والبنننوح العفنننوي ،واالعتنننراف
الصننريح ،واالسترسننال الشننعوري ،واالنسننياب الالشننعوري ،وذكننر
التجنارب الفردينة ،فنعن المقطنع البينوغرافي ( )Biographiqueهننو
مقطننع السننيرة الغيريننة ،باسننتعمال ضننمير الغائننب  ،ورصنند تجننارب
اآلخنننر فننني صنننراعه منننع النننذات منننن جهنننة ،وصنننراعه منننع الواقنننع
الموضننوعي مننن جهننة أخننرى ،كمننا يتبننين ذلننك جليننا فنني هننذا المقطننع
النذي يننذكر فيهننا السنارد سننيرة ابننن رشند العلميننة والفكريننة والثقافيننة،
وحضنوره البنارز فنني مجنالس الحكنام الموحنندين المسنتبدين كيعقننوب
المنصور:
"ــ ألهذا جعلت منع نموذجك المثالي في تصحيح أوضاع ىصرت
المختل

117

ليس هذا فحسب ،بل أردت التعريف بع وخلقع من جديد إا شئتن
ببعث أسئلتع وتتبع تموجات فكره ،ووضع أجوبتع إياء أسئلة
راهن أيمتنا  ،فلعلها أا تكوا قادرة ىلع أا تعطي لحياتنا الثقافية
ما هي في حاجة إليع من القدرة ىلع التصحيح والتجديد معا..بل
وحتع لحياتنا المدنية أو السياسية يخم التصحيح والتعديل ،ولم ال
سبل التغيير الشامل لها..
ولن أكتمك جليلتي مدى الهيبة والحب..وكذا التقدير الذي أكنع لهذا
الرجل ،بعد أا انخرطت في استكناه ىوالمع ،والتنقيب ىن مزاياه
الفكرية والعلمية والخلقية..لقد استهوتني كاريزمائيتع ،واندفاع
صخب فكره ،وتحليع بالفهيلة العلمية والخلقية ،وتكريسع لها من
خالل متلفاتع ،أوىبر سلوكع ومواقفع ..فلقد كاا أشد الناس
تواضعا وأخفههم جناحا .فحين تولع قهاء قرطبة حمدت سيرتع،
وتأتلت لع ىند الملوت وجاهة ىظيمة لم يصرفها في ترقيع حال
وال جمع مال ،إنما قصرها ىلع مصالح أهل األندلس ىامة..
إضافة إلع هذا ،فقد كاا حسن الرأي ذكيا .رث البزة ،قوي النفس.
ولعل قوة نفسع هي من كانت تأبع ىليع أا يكوا غير ما هو مع
جميع الناس  :الهعيف والقوين بما فيهم المنصور الخليفة
الموحدي ،لدرجة أا هذا األخير ،كاا إذا تدخل في ميداا ىلم بغير
ىلم صاا فيع كما يصيح األستاذ في طالبع :تسمع يا أخي ،..من
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غير أا يلتفت إلع ما يتعاطاه خدمة الملوت ومتحيلو الكتا

من

اإلطراء والتقريظ...
ــ أرأيت ياجليلة ىبارة تسمع يا أخي..أرأيت ما فيها من داللة
كبرياء المثقف ودوره في فر

احترام السياسي لع حتع ولو كاا

في أىلع هرم السلطة..فانظري ياقرة العين وقارني بين وضعية
المثقفين المداهنين اليوم..أوال ترين بعد هذا كلع من أا هذا
الشخص هو األفيد لنا في طرا أسئلتنا ىليع .إني أراه جديرا
باالستعانة بع .فحاجتنا إليع أكثر من أي وقت مهع إلع مشروع
فكره المتنور ،حتع نتمكن من أا نتقدم ولو قليال نحو مدارج
العصر الحديث .فبدونع ،وكما أرى ،قد اليكوا لنا مكاا في ىالم
يطحنع جنوا العقل وخوا السلطة وجشعها الموحش ،وخواء
الوجداا ،وشهوة القتل ،وصناىة اإلرها  ،وتشجيع العنصرية
المقيتة ،وتجاوي حلم اإلنساا في حياة تحقق العيش الكريم
بتسخير خيرات الطبيعة من أجل تحقيق هذا الرهاا بدل تحطيم
اإلنساا..
ـ ـ ربما ما أشرت إليع حبيبي هو فصل بياا ما بعده بياا...
وحين التفت نحوها لم أجدها..غمني أمر غيابها .فحهورها كاا
يسري ىني ويخفف من غربتي "113...

 - 113أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.11-9:
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لم يكتف السارد بسيرة الخلفي فقط ،بل اهتم كذلك بسيرة ابن رشد
الفكرية والذهنية في إطارها الواقعي والتخييلي .ويعني هذا أن
الرواية قد استخدمت مقاطع بيوغرافية للتعريف بالشخصيات
المهمة ،وذكر منجزاتها وتجاربها الذاتية والموضوعية  ،وتبيان
مواطن قوتها وضعفها ،ورصد مسارها الحياتي من البداية حتى
النهاية ،وتسليط األضواء على النقط المميزة في حياة هذا الفيلسوف
في صراعه مع الفقهاء من جهة ،والعرفانيين من جهة أخرى.

المطلب الثاني ىشر :المقطع الميتاسردي
يقصد بالميتاسرد  ،أو الميتاقص( ، )Métarécitذلك الخطاب
المتعالي الذي يهتم بالعملية اإلبداعية نظرية ،ونقدا ،وتوصيفا .كما
يعنى هذا الخطاب الوصفي برصد عوالم الكتابة الحقيقية
واالفتراضية والتخييلية ،واستعراض طرائق الكتابة وتشكيل عوالم
متخيل السرد ،وتأكيد صعوبات الحرفة السردية ،ورصد انشغاالت
المؤلفين السراد  ،وتبيان هواجسهم الشعورية والالشعورية ،
والسيما المتعلقة باألدب وماهيته ووظيفته  ،واستعراض المشاكل
التي يواجهها المبدعون وكتاب السرديات بشكل عام .بمعنى أن
الخطاب الميتاسردي يحقق وظيفة ميتالغوية ،أو وظيفة وصفية
( )Fonction métalangageبامتياز ،تهدف إلى شرح اإلبداع
توليدا ونشأة وتكونا ،وتفسير آلياته وتقنياته الفنية والجمالية قبل
اإلبداع ،وفي أثنائه ،وبعد االنتهاء منه .ويذكرنا هذا الخطاب
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بال ميتامسرح ،وخطاب السينما داخل السينما ،والسير

داخل

السير .
كما يحيلنا هذا المفهوم على الروائية ،أو ما يسمى كذلك
بالرومانيسك ( .)Romanesqueويعني هذا أن الخطاب
الميتاسردي كتابة نرجسية قائمة على التمركز الذاتي ،وسبر أغوار
الكتابة الذاتية ،والتشديد على الوظيفة الميتالغوية بمفهوم رومان
جاكبسون( .)Roman Jakobsonعالوة على ذلك ،يسائل الخطاب
الميتاسردي طرائق تكون اإلبداع ونشأته ،ووصف عملية الكتابة
وخطواتها ،ورصد التناص ،والمناص ،والنص الموازي  ،وتبيان
أنواع التداخل بين النص اإلبداعي والنص الميتاسردي ،هل هو قائم
على التأطير التعاقبي أو التناوبي أوالمتوازي أو المتقاطع؟! مع
تبيان عمليات االنتقال من النص السردي إلى النص الميتاسردي،
والعكس صحيح أيضا.
و لم يعد الخطاب الميتاسردي ،أو الميتاقص ،مجرد تضمين أو
تداخل النصوص السردية ،بل يتخذ عدة أشكال تتعلق بالتناص،
والنص الموازي ،والعتبات ،والبناء السردي ،والخطاب النقدي،
والخطاب التنظيري ،ومتخيل القراءة ،وتعدد السراد والرواة،
وميتاسرد الشخصية ،وتكسير اإليهام السردي ،ورصد عوالم
الكتابة ،وشرح تكون السرود انبناء ،وتشكيال ،وتركيبا ،وتبلورها
فنيا ،وجماليا ،ودالليا ،ورؤيويا.
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ومن ثم ،يرتكز الخطاب الميتاسردي على تصوير عالم الكتابة
السردية ،وتجسيد قلق الكتابة ،وتبيان كيفية تفكير القصة أو الرواية
أو الحكاية في نفسها أو ذاتها بطريقة نرجسية  ،أو بطريقة مرآوية
ذاتية .وإذا كان السرد  -من جهة -يشخص الذات والواقع  ،فعنه -من
جهة أخرى -يشخص أيضا ذاته ،ويرصد عملية الكتابة نفسها،
ويبرز مراحل تكونها وتطورها إلى أن يستوي النص السردي عمال
إبداعيا ،يستقبله القارئ الضمني أو المفترض استهالكا ،وتقبال،
وقراءة ،ونقدا.
ومن ناحية أخرى ،فلقد أطلق على الخطاب الميتاسردي مجموعة
من المصطلحات عربيا وغربيا ،ومن بين هذه المصطلحات
والمفاهيم

الميتاسرد

أو

الميتاقص(،)Métarécit

والميتاتخييل( ،)Métafictionوالتشخيص

الذاتي،

والرواية-

المرآة،والرومانيسك أو الروائية ( ،)Romanesqueوالتضمين
( ،)L’enchâssementوالحكايات المتضمنة ( Histoires
 ،)intercaléesأو الحكايات المؤطرة أو المتخللة( Histoires
،)intercaléesأو المحكي المؤطر (، )Récit encadréوالقصة
داخل القصة ( ،)Le récit dans le récitأو الحكايات الملحقة ،أو
خارج النص) ،(Hors-texteوميتاخطاب ( ،)Métadiscoursأو
األدب

النرجسي)littéraire

،(Narcissisme
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والميتاشارح

( ،)Métarécitوال خطاب الميتاسردي ،والخطاب الميتالغوي،
وهكذا دواليك...
وإليكم مقطعا سرديا يوظف فيه الكاتب الميتاسرد؛ حيث يقدم
تصوراته حول نظرية الرواية في ما يخص الرواية التخييلية التي
تجمع بين ماهو ذهني مرجعي توثيقي من جهة ،وماهو فني تخييلي
وجمالي من جهة أخرى:
"ــ البأس صد يقي..فما الرواية إا لم يكن الحب مغموسا بها نديا
بعطرها ،ىروسا في محفل مدارها...واآلا أرغب صديقي في أا
توجز لي مجمل القهايا التي ستكوا محور روايتك..أوجز لي
فقط ،وإا كنت ىلع دراية أا الكتابة الروائية بحق ،البد لها أا
تكسر الثوابت ،وال تسترفد منها إال ما يالئم ىالمها الخاص..
قلت هي قهايا ثالث ،لكنها تظل مرنة في انفتاحها ىلع قهايا
أخرى قابلة للدمج والتطور..أما كيفية تناولهان فهو أمر معقد قد ال
يدركع غير المتمرسين الحقيقيين في ىالم الرواية..
فاألولع تتعلق بسمكانية استعادة روا ابن رشد من أجل الفهم
والتحليل والنقد والترشيد والتخفيف من حدة ما يسمع اليوم
باإلسالم السياسي والتطرا الديني...ثم التمييز العنصري .هذه
الروا ،ال تزال تمثل ،في تقديري ،النموذج األرقع للمثقف العربي
المطلو

اليوم وغدان سواء في طرا مسائل الشريعة والعقيدة

والعلم والفلسفة والسياسة طرحا يتمثل التراث والفكر المعاصر،
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أوفي التشبع بالروا النقدية وبالفهيلة العلمية والخلقية..أو في
طرا قهايا فلسفية وإنسانية أخرى من شأنها أا توحد البشرية
جمعاء..
أما الثانية فهي ذات صلة باآلخرن ذلك الغر الذي انتزع منا ابن
رشد نحو ضفتع األخرى..فأضاء بشعلتع تاريخع المظلم ،وبنع بها
حهارة فكر وىلم لم يحلم بها .فنحن حين ملنا بع خارج التاريا،
هم أدخلوه في ىمقع..هذا اآلخر صديقي ،هو هاجسي في الكتابة.
لقد بت أراه اآلا بوجهين :وجها للعقل والجد واالبتكار والعلم
والديمقراطية..ووجها قبيحا يتمثل في تمركزه وانغالقع وىدوانيتع
ومتامراتع..وأخيرا ىنصريتع المتخفية بقفاي وردي يخفي تحتع
كيدا وشرا مستطيرا..هذا اآلخر ،مرة أخرى ،يشغلني..يثير
اهتمامي..لقد أخذ منا ىقالنية ابن رشد ثم تنكر لنا...أخذ منا جيلنا
األول والثاني فبنع بهما مدنع وقراه ثم تنكر لهما اآلا..كما أخذ منا
األوطاا كلها يوما ..وحين غادرها أبقع ىلع من يستنزا خيراتها
حتع اآلا ..ولعلك سيدي تعلم ما ىاناه كذلك ابني صابر وغيره من
ىنصرية مقيتة وهو مجرد طالب ىلم في دياره..لذا لن أسكت ىن
تشخيص ما ىانع في ىملين وحتع إا قصرت الحديث ىنع أو ىن
بع

أصدقائع ،فسا مدار الحديث في مجملع يحوم حول مهاجرى

ديار الغر كافة :من طلبة وىمال ..وحتع بع
منها..
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الكوادر العلمية

أما الموضوىة الثالثة ،فتتعلق بلهفتي المتزايدة في البحث ىن
العالقة بين العقل والقلب ،أو إا شئنا القول ،بالبحث ىن
المصالحة بين البرهاا والعرفاا..ففي اىتقادي أا أيمة العقل
مرتبطة بأيمة القلب .ف اإلنساا الغربي ،فقد جانب الروا ،لما بال
في تقديس دور العقل ىلع حسابع..والقيم الخيرة ،في أصل
وجودها ،مرتبطة بوجودهما معا ،كارتباط البرودة بالحرارة..أو
كاالرتباط السوي بين الروا والعقل في اإلنساا..ونحن نكاد أا
نفقد جانب الروا فينا ،حتع ولولم نتوفق حتع اآلا ،في إرساء
دىائم العقل والعقالنية في تفكيرنا وسلوكنا وتدبير شتوا أمورنا
في الحياة المدنية والسياسية واالقتصادية وهلم جرا..لذا ،فلتسمح
لي صديقي أا أغامر بقلمي في ثبج العرفاا وشواطئع  .وأا ال
ألزم نفسي كما ألزمت نفسك لما نعتع وصفتع بلحظة الوىي
الزائف ،أو بالم عرفة التي تأسست بواسطة جهاي ميتافيزيقي
فيهي..وأا هذه القوى المعانقة لع حين تتجع بع نحو الحاضر أو
المستقبل ،فسنها تعيش فقط في حلم ما أخفقت في تحقيقع ىلع
أر

الواقع..

قلت :إنك صوت ابن رشد في موقفع من

العرفاا "114..
يكشف الكاتب خبايا الميتاسرد في روايته ،بالتوقف عند مواضيع
معينة كالتطرف ،والتمييز العنصري ،وعالقة الشرق بالغرب،
 - 114أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.18-16:
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وتمثل الرشدية كما تمثلها عابد الجابري في فهم واقعنا العربي من
جهة ،وفهم الواقع الغربي من جهة أخرى.ويعني هذا أن الكاتب
يفضح ممارسته الروائية  ،ويكشف خطط لعبته السردية بتلخيص
أهم نقطها الرئيسة  ،واستجالء خيوطها الفنية والجمالية والمقصدية.
وال يكتفي الكاتب بلعبة الفضح والكشف والتفكيك الميتاسردي ،بل
يوظف مجموعة من المقاطع التي تعنى بنظرية الرواية فهما
وتفسيرا وتأويال ،كما يبدو ذلك جليا في هذا المقطع النصي:
"حين التفت نحوه ،فوجئت بعينيع الحادتين تحدقاا بي بقوة
تركيز غريبة ،وبحاجبين يرقصاا كأنهما مدات موج تتهيأ الرتطام
ال حد لع...قلت مع نفسي :ربما تجاويت حدا كاا لي أا أقف فيع.
فتناولي لمثل هذه الموضوىات الكبرى ،ربما قد يفوق إمكانياتي
كمجرد قارئ للفلسفة والتاريا..أضف إلع هذا ،فقد تلقي هذه
ا لخطابات بثقلها ىلع روايتي .والرواية تجافي غالبا ثقل الخطا ،
وتجنح كفراشة خفيفة الظل تحو مدار التحليق الحر ،لمداىبة
الهواء الطلق ،واللهفة في احتهاا األضواء ،حتع لو كاا حتفها
أمرا متكدا فيها..كما قلت بأا الرواية قد التشبع الفراشة ،بل تشبع
النحلة أثناء امتصاص رحيقها من هذا الحقل أو ذات..غير آبهة إال
بسمتاع ىشاقها بلذيذ شهدها المصفي..
ولما لم يتحلحل وضعع تجاهي ،قلت بصوت ناطق :ربما أهمية
روايتي تكمن في تلك األفكار التي أىتزم كتابتها باالستعانة بروا
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ابن رشد ،ومنهجع في معالجة القهايا العربية بصفة خاصة .وأنت
صديقي تحدثت غير ما مرة بلساا ابن رشد .ولساا ابن رشد هو
لساا ىصره كما هو لساا ىصرنا .وحين وضحت األمر ،قلت إا
منهجع يسعفنا فع مقاربة أسئلة الحاضرن ألنع ينتصر دوما لقيم
العقالنية ،وألنع أيها أكد ىلع أهمية إمكانية التعدد في الدنيا في
إطار وحدة اإلنساا ووحدة روا األدياا .وبأا النههة تتحقق ،إال
بأدوات التعامل النقدي العقالني مع الشريعة والعقيدة
والعرفاا....وأا من أهم أدوات هذا التعامل ،هو التأويل
المنهبط..بيد أا تحقيق أمر كهذا يبقع مرتهنا بالكشف ىن جذور
األيمة السياسية ىندنا"...
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إذاً ،ينطلق الكاتب من الرؤية الرشدية لتحليل الواقع الموضوعي
المتردي على جميع األصعدة والمستويات ،بتوجيه الرواية نحو
التخييل من جهة ،والتوثيق من جهة أخرى.عالوة على استخدام ابن
رشد سالحا للمقاومة والمواجهة ومقارعة الفكر الظالمي الذي
يتنطع في التشدد والتخلف والتطرف واالستبداد ،وتغييب أصوات
الحرية ،والعلم ،والحق.

المطلب الثالث ىشر :المقطع البتري
نعني بالمقطع البؤري ذلك المقطع الذي يشكل بؤرة الرواية ورهانها
ومقصديتها الرئيسة .بمعنى أن البؤرة هي الحبكة القصصية ،أو
 - 115أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.19-18:
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عقدتها األساسية ،أو مرتكزها الوظيفي.أي :للرواية مفاتيح متعددة
للولوج إلى عالم الرواية ،واستجالء مدخالتها ومخرجاتها بغية
كشف مقصدياتها القريبة والبعيدة ،المباشرة وغير المباشرة.عالوة
على استجالء رسائلها ووظائفها التي تعبر عنها  ،ويكون الهدف
منها هو جذب القارئ والتأثير فيه إيجابا أو سلبا ،كما يبدو ذلك
واضحا في هذا المقطع:
"لم يزد ىلع أا التفت نحوي التفاتة من يود أا يعرا مقدار
رصيدي من قراءتي البن رشد وكتبع..واصلت وقلت :ىل الجذور
السياسية تكمن في مصدر تلك الفكرة التي قامت ىليها الدولة
اإلسالمية قديما والتي جنحت في ىصرنا الراهن نحو أقصع ما
يمكن استباحتع من قتل ىلع الهوية والعقيدة واالنتماء العرقي
واللغوي..والتحري
ضرورة تقوي

ىلع تفتيت األوطاا .إنك سيدي ترى

أركاا هذه الدولة التي قامت ىلع أساس الغنيمة

والقبيلة والعقيدة ،..وتقترا سبل مواجهة أسطورتها في الشعور
مفاهيم العقالنية والديمقراطية،

الفردي والالشعور الجمعي بفر

بدل العلمانية التي هي مفهوم أتع إلينا من خارج منظومة قيمنا
وثقافتنا...إا ابن رشد في جل مواقفع كاا يشيد بالعقل سائدا
المسودا .ولعل كتابع(مختصر كتا

السياسة ألفالطوا) من أهم

الكتب التي تسعفنا في توصيف أنظمة الحكم قديما..ومقارنتها
بأنظمة الحكم ىندنا حديثا ،شأننا في ذلك شأا ابن رشد ،لما شبع
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ما جرى قديما بما يجرى ىليع الحال في يمنع ومدنع في البرين:
األندلس والمغر ....إا المعجز في مشروع هذا الحكيم يتمثل أيها
قي إىطائنا األمل في تغيير مسارات أنظمة الحكم المستبدة ،لما
اىتبر اإلرادة البشرية المرفقة بوىي متنور أهم ىنصر حاسم في
التغيير..خالفا البن خلدوا الذي لم يتفطن إلع أهميتها ،انسجاما
مع ر يتع لطبيعة العمراا ،وتقلبها من حال إلع حال ،وفق قدر
ىمراني محتوم....هذا األمل السار الذي يعطيع إلرادة التغيير،
تتكفل بسنجايه وال شك ،قوة واىية فاىلة..إنها أشبع ياصديقي بما
تسميع أنت " الكتلة التاريخية" حاليا...
ىند هذا الحد ابتسم ثم ىقب:
ــ هوا ىليك أيها الخلفي..هوا ..فأنا معك في رهانات روايتك ،إال
أا ما أستغر لع هو اهتمامك بالعرفاا..ولعل شخصية ابن ىربي
سوا تكوا من رهاناتك..أليس كذلك؟
ــ أجل..
لكن ،كيف لك أا تجمع بين روا ابن رشد وىقالنيتع..وبين ىرفاا
ابن ىربي وغنوصيتع ....بين حقيقة البرهاا ،وحقيقة القلب
والوجداا..بين معقولية الوجود ،وبين الدىوة لتحريره من ىقال
العقل..بين الفكر المعقلن ،وبين الفكر المرادا للشعر والتخييل
والذوق والكشف..بين العقل الفاىل ،والعقل المنفعل :ىقل القبول
والتلقي..ىقل الحرا..وىقل التعدد..كيف تفعل وأنت في جحيم
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الواقع ،وليس لنا سلطاا ىلع قهره إال بسلطاا العقل..ومنع ىقل
ابن رشد؟
ــ أنا معتاد ىلع الخرق سيدي .وهذه المرة تعمدت ىلع أا أطعم
الفكر بالخيال الممتزج بالعرفاا ،خدمة للفكر نفسع..أنا لست مفكرا
إال بمقدار .أنا روائي ..ومن حقي أا أتمرد أحيانا ىلع تعقيدات
الفكر بتلقيح سلطتع الفاحشة بماء القلب ودماء الحب وشطط
الخيال..أود أا ابني سرا حقلي السردي من داخل مكوناتع كي
ينصاع لتراجيديا اإلنساا ويتطهر بها ..ثم ألم يكن ابن ىربي
مبدىا مثلي ،أولم يخهع كل مجامع أخباره لقوالب الحكي
السردين إا في فتوحاتع ،أو في مقامات إسرائع ..وحتع في
ترجماا أشواقع؟ فسا كاا البع

رأى أا سروده تغرق في

فوضع ىارمة من الالتسلسل ،وىدم مراىاة حدود األجناس..فسنها
بالنسبة لي لحظة من لحظاتي الذاتية الحرة التي أجد فيها متعة
النظم ،وحرية السفر والتجوال ،والقدرة الفائقة ىلع الجمع المبهر
بين النثر والشعر ،وبين البرهاا بالكشف ،والعقل بالخيال ،وىلم
الطبيعة بالحروا...إا كتابتع سيدي الجابر تلقي بي في ىمق
الصبا وتهلكة الحب الممتزج بمر الرضا..كلماتع ترمي بي دوما
حتع تخوم إمرابهن حيث موطن جليلة ومسقط رأسها..جليلة
الماضي بجسدها وروحها ..وجليلة الحاضر بطيفها..فهاهي معي
تنكتب كما انكتبت في رواياتي األخرى ..وحيث إنها جليلة الحب
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والثورة ورمز األنثع المشاغبة ،فسا أخريات كثيرات ىبرا نحوي
ىبر مرآتها  :يينب :يوجة ابن رشد..سلمع ابنتع..مانويال
الغجرية..وروي صديقة ولدي صابر ..وسلمع ابنتي آخر العش..ثم
النظام الملقبة بعين الشمس :ىشيقة ابن ىربي..
تبسم في وجهي وقال:
ــ المهم ،أال تبتعد بهذا المسعع ىن ابن رشد..فهو من يمتلك
وصفة ىالج لما نحن فيع من جمود العقل ،وجموا التطرا الديني
والفساد السياسي..وأظن أنع كاا وسيبقع هو رهانك..
اكتفيت بهزة من رأسي:
ــ تفاءل..فقد أنجح في جمع كل هذه المتنافرات المصاحبات في
كوا واحد اسمع الرواية .فسا تحقق مسعاي هذا أكوا قد اقتربت
مما كنت تفر منع أنت وابن رشد في كتابتكما ومواقفكما من
العرفاا..فحياتنا لن تستقيم إال ىلع ركنين :العقل والوجداا..أال
ترى أا الغر

أوشك أا يكوا مقتوال بعقلع الفاحص ..لذا حين

استشعر مصيره بات يتحسس ذات الذي انصرا ىنع وخذلع  :إنع
الروا...لكنني لست أدري بدقة دوافع هذا المسعع :أهو حنين إلع
الدين وقيمع..أم هو مجرد الحنين لعودة اإلنساا إلع أحهاا
الوجود الطبيعي رغبة في استرجاع مكانة الوجود من خالل
الموجود الموغل في ج موده وهيمنتع..ونسياا اإلنساا لنفسع وهو
في جحيمع ...؟ أما نحن ،فبحاجة ماسة إلي استعادتهما مع :العقل
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والروا .نحن والغر  ،نحتاج إلع ما ينقصنا .وإا كنا نحن إلع
العقل أحوج ،الستخدامع كآلة في كل شيء في حياتنا ،بما فيها
معالجة النصوص ،وتأويلها حتع نخرج من دائرة الغلو وفقع
التكفير والفتنة والقتل المدمر لحياتنا ،إلع أفق نعيد فيع النظر في
كل شيء ،بما فيع ترتيب العالقة بين العقل والبرهاا ،وبينهما
وبين الشريعة والعقيدة والعرفاا...وهم يحتاجوا إلع إحداث
التوايا بين العقل الجامح وبين قيم الروا المفتقدة لديهم..وجميعنا
أخير ا نحتاج إلع فقع االىتراا ببعهنا إلىادة بناء حهارة كونية
قاسمها المشترت هو اإلنساا أينما كاا..
تحرت رشدي الجابر من مكانع وقصدني .لم أجد بدا من أا أتحرت
بدوري .اقتر مني مصافحا:
ــ ام

فيما أنت فيع صديقي ...أنا واثق بأنك ستحسن الهم بين

المعرفي واإلبداىي..وأا روايتك هذه ستكوا أول رواية ىربية
تقول غربة ابن رشد وغربتنا..ام

وفقك هللا..وال تتأخر ىن

طرق بابي"116..
يكشف هذا المقطع البؤري رهان الرواية ومقصديتها الرئيسة التي
تتمثل في اتخاذ الرشدية منهجا في الحياة السياسية والمجتمعية،
باستخدام العقل في تحليل أمور الواقع وكشف خباياه ،واالعتماد
عليه في معالجة مشاكل الحياة التي نعيش فيها ،باستشارة العقل في
- 116أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.22-19:
132

أمور دنيانا من أجل النهوض والتقدم واالزدهار بعيدا عن الخرافة
واألسطورة والالهوت  .بيد أن الكاتب اليرى مانعا من المزاوجة
بين ماهو برهاني وعرفاني ،والجمع بين الفلسفة والتصوف ،أو
التوفيق بين الحكمة والذوق.

المطلب الرابع ىشر :المقطع الفانطاستيكي
يقصد بالمقطع الفانطاستيكي ذلك المقطع الذي يرتكز على تيمتي
التحول والمسخ معا .ومن ثم ،قد يكون المقطع الفانطاستيكي عجيبا
أو غريبا  .إذاً ،فالمقطع الفانطاستيكي هو انتها

القوى غير

الطبيعية والالعقلية لماهو مألوف ويومي وعادي في الواقع
اإلنساني.
وبتعبير آخر ،فالفن العجائبي انزياح عن قواعد العقل ،والخروج
عن نواميس الطبيعة ،وتخط لقوانين التجربة والحس ،وتجاوزها
عن قصد للثورة على الواقع المنحط ،وإدانته لفظاظته وبشاعته
وغرابته .وينبني أيضا على تداخل الواقع والخيال ،والتأرجح بين
صراع العقل والالعقل ،والتأثر بجدلية الوعي والالوعي .يقصد
بالمقطع الفانطاستيكي ذلك المقطع الذي يرتكز على تيمتي التحول
والمسخ معا .ومن ثم ،قد يكون المقطع الفانطاستيكي عجيبا أو
غريبا  .إذاً ،فالمقطع الفانطاستيكي هو انتها القوى غير الطبيعية
والالعقلية لماهو مألوف ويومي وعادي في الواقع اإلنساني.
وبتعبير آخر ،فالفن العجائبي انزياح عن قواعد العقل ،والخروج
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عن نواميس الطبيعة ،وتخط لقوانين التجربة والحس ،وتجاوزها
عن قصد للثورة على الواقع المنحط ،وإدانته لفظاظته وبشاعته
وغرابته .وينبني أيضا على تداخل الواقع والخيال ،والتأرجح بين
صراع العقل والالعقل ،والتأثر بجدلية الوعي والالوعي .فضال عن
تطابق الشعور مع الالشعور .ويعبر كذلك عن تحكم الالعقل في
حياتنا الفردية والجماعية  ،وتشخيص الخلل الموجود في واقعنا
الموضوعي بتأكيد غرابته وال معقوليته ،وانحطاط إنسانه ،وتحوله
إلى كائنات ممسوخة بسبب هيمنة الرذيلة على الفضيلة ،أو رجحان
قيم الغرائز واألهواء على صفاء السريرة ،ونقاء الروح.
وفي هذا الصدد ،يمكن التمييز بين نمطين من الرواية الفانطاستيكية:
فهنا الرواية الفانطاستيكية التقليدية التي نجدها ،في القرن التاسع
عشر الميالدي ،عند كل من :بلزا  ،وميريمي ،وهوغو ،وفلوبير،
وموباسان  ...وهنا الرواية الفانطاستيكية الجديدة التي ظهرت في
القرن العشرين مع رواية (المسخ) لكافكا و(األنف) لجوجول؛ حيث
ينعدم فيها التردد والدهشة ،وتصبح األمور فوق طبيعية عادية ال
تثير فينا االستغراب.
أما الرواية الفانطاستيكية المكتوبة باللغة العربية  ،فتندرج في إطار
الرواية الجديدة التي انطلقت مع بداية الستينيات من القرن الماضي،
وهي تروم التحديث والتجريب من أجل تأسيس الرواية العربية
وتأصيلها.
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ومن أهم كتاب الرواية الفانطاستيكية جمال الغيطاني في (وقائع
حارة الزعفراني) ،و(كتاب التجليات) ،و(خطط الغيطاني)،
و(الزيني بركات) ،و(الزويل)...؛ وصنع هللا إبراهيم في (اللجنة )،
و( تلك الرائحة)؛ ويوسف القعيد في ( شكاوي المصري الفصيح)،
و(يحدث في مصر اآلن) ،و(الحرب في بر مصر) ،و(أيام
الجفاف) ،و(بلد المحبوب)؛ وطاهر الوطار في روايته (الحوات
والقصر) ؛ وخالصي الجياللي في (حمائم الشفق)؛ وهاني الراهب
في (ألف ليلة وليلتان)؛ وسليم بركات في ( فقهاء الظالم) ،و(أرواح
هندسية)  ،و(الريش) ،و(معسكرات األبد) ،و(الفلكيون في ثالثاء
الموت) ،و(الفلكيون في أربعاء الموت) ،و (مدينة الرياح) ؛ وإلياس
خوري في (أبواب المدينة)...
و من أهم النصوص الروائية الفانطاستيكية بالمغرب رواية (عين
الفرس والضلع والجزيرة) للميلودي شغموم ،و(بدر زمانه) لمبار
ربيع ،و(رحيل البحر) و(مهاوي الحلم) لمحمد عز الدين التازي،
و(أحالم بقرة) لمحمد الهرادي ،و(جنوب الروح) لمحمد األشعري،
و(الجرذان ) ليحيى بزغود ،و(سماسرة السراب) لبنسالم حميش...
ومنننن هننننا ،فلقننند وظنننف أحمننند المخلنننوفي مجموعنننة منننن المقننناطع
الفانطاسننتيكية المباشننرة وغيننر المباشننرة التنني تتننداخل مننع المقنناطع
الحلمية والرمزية واالستعارية والتشخيصية:

135

" ثم همهمت وحوقلت وبصقت وقاتلت بخيالك كل ثعالب الوقت
وضباىع وتماسيحع وحيتانع المفترسة وقلت ما لم يقلع الحطيئة
أبدا ىن الزغب الحواصل واألرامل والعاطلين من أبنائك ..ثم
صحوت وقلت لذات القطي المنفو :
ــ هذا الراتب أىزت هللا ،وإا هو تجاوي بقليل ثمن بذلة أو حذاء
ويير ،فسنع...فسنع ..ثم ارتج ىليك وناديت من غير أا تشعر :أينك
ياأرويل لتقول نيابة ىنا ما يحصل في مزرىتنا ..الفي مزرىتك
فقط...
أكتفع بالنظر نحوت مليا..ثم ىبس وكشر وضحك وأبدى ابتسامة
كاذبة:
ــ ما معنع هذا؟
ــ معناهن أنني أتقاسم أجرتي مع من تركتهم الدولة بال شغل،
فأتولع النيابة ىنها في إىالتهم بتوييع أجرتي الشهرية ىليهم،
حتع ينعم المترفوا بأمنهم ورواتبهم السمينة...وهذا الصنيع من
اإلحساا المفرو

بدهاء قسري تحسبع داخال تحت مفهوم:

التكافل األسروي..فبعد أا ذاقت حالوة تطبيقع ،وارتاحت من ىبء
المشاركة في تحملع ،أوىزت لعلماء الوقت وفقهائع أا يستحسنوه
في خطبهم ومجالس توىيتهم ،وأا ينقلوا تحمل مستوليتع من
مجال الدولة ،إلع المجتمع المدني ،بعد أا يبصموه بنصوص أئمة
الحديث ،وأقاويل الصحابة ،ولم ال باآليات الكريمة التي تدىو إلع
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ضرورة تخفيف الثقل ىن كاهل الدولة المري

 ،إلع كاهل الشعب

األكثر مرضا! ...
فأينك ياأرويل مرة أخرى لتقول لي ما حدث في مزرىتك ،حتع
أقول لك ما يحدث في مزرىة هي أشد فهاىة من مزرىتك"117..
هنا ،يتحول الواقع المألوف إلى واقع غريب غير مألوف ،بتحويل
الشخصيات البشعة إلى حيوانات فظيعة وبذيئة ومقززة ومستفزة،
والثعالب والحيتان

تفتقد مقومات اإلنسانية ،فهي كالوحو

والتماسيح الضباع والقطط المنفوشة التي التعرف الرحمة وال
الشفقة وال اإلنسانية .ومن ثم ،يحتكم المقطع الفانطاستيكي إلى قانون
التحول(تحول الكائنات البشرية إلى وحو

ضارية) ،وقانون المسخ

( امتساخ اإلنسان إلى حيوان لفقدانه للخاصية اآلدمية واإلنسانية).
لذا ،يهيمن الغريب على هذا المقطع  ،ويقل العجيب .ومن هنا ،يعبر
الفانطاستيك عن عجز واقعي على مستوى الممارسة ،مادام الخلفي
هو شخصية غير منجزة .لكن الفانطاستيك هو قوة خارقة وانتصار
على الشر على مستوى التخييل.وبذلك ،يكون مجرد تعوي
سيكولوجي عن عجز واقعي في مواجهة قوى الظلم واالستبداد
والشر.

المطلب الخامس ىشر :المقطع الحلمي
 - 117أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.146:
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ترد بع

المقاطع النصية  ،في رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد

المخلوفي ،في شكل مقاطع حلمية تجريدية وانسيابية وتخييلية
تتأرجح بين النوم واليقظة ،بين الغياب والحضور ،بين العجز
والفعل ،بين النوم والصحو ،ملفوظاتها تتكون من معجم الحلم بكل
ألفاظه المتكررة والمترددة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  .ومن
ثم ،يقوم المقطع الحلمي على استرجاع الماضي ،وتذكر األحداث
الفائتة ،ومخاطبة الطيف الحلمي الطوباوي،

واستحضار

الشخصيات المرجعية الماضية ،والدخول معها في حوارات وأسئلة
ذهنية عويصة تتحول  ،بدورها ،إلى إشكاالت فكرية وفلسفية ،كما
يبدو ذلك جليا في هذا المقطع الحلمي الذي ينغمس فيه السارد في
عوالم ابن رشد المرجعية والتخييلية لتمثل تجربته التنويرية قصد
تغيير واقعه السياسي السائد الذي يتسم باالستبداد ،والظلم ،والجور،
والتعسف،وغياب العدالة المجتمعية الحقيقية ،وانعدام الديمقراطية
وحقوق اإلنسان الطبيعية والمكتسبة:
"فباألمس فقط ،رأيتني كمن أبكي في حلم وأنا أتلمس جاهدا
طريقي نحو مدينتك .كنت فرحا وأنا أضع خطوي في أثر خطوت،
قبل أا أفاجأ ،وىلع حين غرة ،بيد تمسح وبحقد غريب خطواتك
التي هي دليلي..وكلما حاولت التقدم ىلع هدى خطو بصيرتي إال
وانتصبت أمامي وحو

ضارية تعوي وراء حواجز مانعة..آنذات،

طفرت من ىيني دموع العاجز ،فشرىت في بكاء صامت...وكمن
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يحلم الحالم داخل الحلم نفسع ،فقد رأيت نفسي كأنني حي بن
يقظاا الذي كاا ثمرة ىشق محرم ،أو ثمرة بطن من أر

جزيرة

تخمرت فيع طينة ىلع مر السنين واألىوام ،حتع امتزج فيها
الحار بالبارد ،والرطب باليابس ،امتزاج تكافت وتفاىل تمخهت
ىنهما طينة حدث فيها شبع نفاخات الغلياا..ومنها نفاخة صغيرة
منقسمة بقسمين بينهما حجا رقيق ممتلئة بجسم لطيف هوائع،
فتعلق بع وبأمر إلهي تلك الروا التي هي أنا...ثم تهيأ لي أنني قد
لقمت ضرع ضبيع ،وبأنني قد واجهت الوحو

كما واجهها بفهل

ميزة العقل ونوره حتع تكيف معها وسخرها لصالحة من جهة
أخرى ..كما واجهت ما واجع من معهالت حسية وفكرية بعد
موت حاميتي التي كانت سببا رئيسا في االرتقاء بأسئلتي ىبر
مدارج الحس والعقل إلع أا وصلت إلع الغاية في الرقي الروحاني
والعقلي فصرت أرى خالقي بعينع ،وأصغي بسمعع ،وأتنفس
شساىة أنواره..
ىند هذا الحد من الحلم انكشف لي طيفع وهو يقتر

نحوي

ويسألني بحنو يائد:
ــ ها أنت قد وصلت إلع ما وصل إليع حي بن يقظاا...فلم تبكي ؟
ــ كما تعلم أيها الحكيم ،فقد خرجت من جزيرتي ،بعد أا من هللا
ىلي بسدرات الحقيقة ىبر العقل والحس معا حتع أستوثق من
إمكانية إدراكها ىبر الوحي أيها .لذا قصدت موطن آسال الذي أقر
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معي بحقيقة الوحي والعقل معا .أما آساالا فأقر بحقيقة الوحي
فقط ،مع إصراره ىلع لزوم رأي الجماىة..
ألهذا فاضت ىينات؟
ــ أجل أيها الحكيم .فردة فعل سالماا كانت قاسية وهو يقول
محرضا المتزمتين من الفقهاء والعلماء ىلي وىلع آسال :
أخرجوا كل من يود أا يهع ميزاا الوحي جنبا إلع جنب مع
ميزاا العقل.. ،فهذا المسعع سيشو

ىلع مدينة الوحي ،وسيقود

إلع انتزاع الطاىة ىن أولياء األمر ،وتشتيت شمل األمة ،وإثارة
الفتنة والزندقة ،والمروق ىن الدين..ولوال أساالا الذي قال لي،
بعد أا هدأ من مدات روىي ،وخف

من منسو ىنادي لفتكوا

بي وبع...
ــ اسمع ياحي..من المحال أا تزرع في جماجم الموتع حقيقة
اإليماا والعقل والعلم..فهيا لنخرج قبل أا تخرجنا الغوغاء
بتحري

المستبدين وفقهاء وىلماء الظالم ومدىي الفكر..فأنا

الأرى فائدة من نصحك لهم..فوهللا ال أرات إال مسلوخا أو مذبوحا
أو مصلوبا

كالحالج وغيره..فانج

بنفسك من

إرهابهم

وأسرع"118...
يتحرر السارد من غفلة الحس ليسافر بعيدا في عوالم التجريد
الحلمي ،باستحضار شخصية ابن رشد التي أعجب بها كثيرا حتى
 - 118أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.6-5:
140

كأن روحه هي روح ابن رشد.ويعني هذا أن هنا
المرجعي التاريخي الحقيقي الذي عا

ابن رشد

في العصور الوسطى ،

وابن رشد المعاصر الذي يعيش في كنف االستبداد السياسي ،ويظل
يفكر عاجزا في ظل هيمنة فقهاء السلطان ،ال يقوى على تغيير
واقعه الف الذي تحول إلى واقع مأساوي فظيع ،انحطت فيه القيم
األصيلة التي تحولت إلى قيم استعمالية تبادلية وكمية ،في ظل
عولمة مغولمة صيرت اإلنسان إلى كتلة إسمنية جامدة بال روح
وال قلب.
ويستكمل السارد حلمه التأملي باستحضار تجربة حي بن يقظان
الذي كان مشدودا إلى ثنائية العقل والحس ،أو ثنائية العقل والنص،
أو ثنائية الظاهر والباطن:
"هكذا خرجت أيها الحكيم ،وبأسرع مما توقعت .فحطب العامة كما
تهيأ لي كاا مركونا في ساحة أىدت لحرقي حيا .وأنا كما تعلم بت
شديد الحساسية من ألسنة النار .ربما أتتني هذه الحساسية
الرهيبة من قراءتي لقصة إحراق كتبك بالذاتن ىلما بأا إحراق
الكتب تمتلئ بها بطوا كتب التاريان ليس في بالد اإلسالم فحسب،
بل حتع في بالد العجم..
ــ أو قرأتها...أم رويت لك؟
ــ قرأتها ثم ىشتها حلما مريرا ياقاضي قرطبة..فمشكلتي أنني كلما
انشغل بالي بأمر جلل كاإلحراق ،إال وىشت تفاصيلع المرة في
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منامي .فلقد رأيت كتبك تحترق في الساحة وأمام شماتة الحسدة،
وتشفي الظالميين من الفقهاء والعلماء أو الوحو

الهارة كما

كنت تسميهم قيد حياتك..لذلك بكيت بكاء الرجال في حلمي ،وحالة
البكاء تأتيني كلما شعرت بعجز بين في إنقاذ ما يمكن إنقاذه..لقد
كنت في قمة ىجزي وأنا أرى أوصال الكتب التي أنفقت ىليها
ثمرة ىمرت وتجربة ىلمك وحكمتك تحترق أرواا حروفها وأنا ال
أمتلك غير إمكانية ترديد جملتك الشهيرة حتع تخفف من مرارة ما
أحسع ( :هللا اليمكن أا يعطينا ىقوال ويعطينا شرائع مخالفة لها)
آنذات ،التفت نحوي وقلت :إا كنت تبكي فشلك صاحبي مع قومك
فتأس بي ..وإا كنت تبكي حال العر والمسلمين ،فاىلم أا بحار
العالم ال تكفيك دموىا..أما إذا كنت تبكي كتبي التي احترقت ،فاىلم
أا لففكار أجنحة وهي تطير ألصحابها...وبعد أا بلعت ريقك وأنت
حسير ،اقتربت مني وربت ىلع كتفي .اغتنمت فرصة قربك وقلت:
ــ ما ذا كنت تعني بأصحابها يافيلسوا قرطبة..؟
ــ بل قل فيلسوا اإلنسانية جمعاء...
انتظرت جوابع بعد اىتذار فلم يجب..لكني حين التفت نحوه رأيتع
كمن امتطع شعلة ما مخترقا بنورها سدل الظالم والغربة الموحشة
كلها..
وحين لم أجد معي غير آسال الذي رافقني بعد طردي من مدينة
شريعة الغا

والغيا

قلت :لم أقل لك آسال ،بأا حلمي هو
142

حلمع ،وأسئلتع هي أسئلتي ،وكتابع هو كتابي .كأننا روحاا حللنا
جسدا..حدق في وجهي مليا وقال:
ــ أسئلة من ..وحلم من..وكتا من؟..إنني بت ال أفهم ىنك ..
أيقيت بعد رد أسال ،بأنع لم يع بعد ،بأنع مجرد شخصية في حلمي .
وحين ألح ىلي ضرورة ماليمتنا الجزيرة حسب االتفاق للعبادة
إلع أا يأتينا اليقين ،اختلط الواقع بالحلم في ذهني..ثم فزىت إلع
بوادر اليقظة في حلمي فقلت مودىا:
ــ ىذرا ياسال..ما ىشتع معي هو مجرد حلم ..أو ألقل لك بأنك كنت
معي في كتابة مقدمة روايتي ،فتقبل مني اىتذاري.إذ ما كاا لها
أا تكتمل لوال وجودكما أنت وابن رشد وسواكما .لكن ثق أا
شعلة ابن رشد من كانت مسلكي ودليلي ور يتي في حلمي
ويقظتي..فما الرواية إا لم تكن تقدها شعلة الحلم والفكر..وابن
رشد شعلة الفكر ،وحلم النههة ،فهو من فتق أكمام العقل ،وأجرى
شريعة الوحي في سماحتها ونبلها وكشف ىن أبعاد
مقاصدها..وهو كذلك من دت حصن التغلب..ورفع من شأا المرأة،
وخط لمدينة السعادة حروفها..ورسم للوحدة البشرية مكانها
المشترت العام..شخص من هذا الطراي يأبع حرفي وقلمي
وقرطاسي وحبري وكل أوراقي ومقدماتي إال أا تقوم لع
احتراما"119...
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يتمي ز البكاء الحلمي التراجيدي لدى السارد بالحزن الجلل تأثرا
بظاهرة اإلحراق التي تعرضت لها كتب العلماء المتنورين
كالغزالي ،وابن حيان التوحيدي ،وابن رشد ،وغيرهم .ومن ثم،
يعبر المقطع الحلمي عن العجز الذي أحسه ابن رشد في حلمه
الباكي ،وفشله في تغيير واقعه الستبداله بواقع ممكن أفضل .ومن
ثم ،يتثبت للسارد أنه يعيد الواقع نفسه كما يعيشه في الحاضر
لتطابقه مع واقع الماضي .ويعني هذا كله أن روح ابن رشد قد
سرت في سائر جسد الخلفي ،وتحولت إلى رؤيا ذهنية صاخبة
لمقاومة االستبداد وفقهاء الظالم .ويشكل هذا المقطع عقدة الرواية
وبؤرته القصصية الرئيسة ،وحبكته السردية األساسية.

المطلب السادس ىشر:المقطـــع اإلخبـــاري
يقصد بالمقطع اإلخباري أو اإلعالمي ( )informatifذلك المقطع
الذي يهدف إلى اإلبالغ ،واإلخبار ،واإلعالن ،وتقديم معلومات
دقيقة ومستفيضة حول موضوع ما .ومن ثم ،نتحدث عن مقطع
إخباري عندما نريد أن نخبر المتلقي بمجموعة من المعطيات
والبيانات الحدثية ،ونزوده بمجموعة من المعارف والموارد
واألخبار .عالوة على ذلك ،يكون الكاتب ،في المقطع اإلخباري،
محايدا بذاته ،وال يصدر األحكام مهما كانت طبيعة األخبار
والتجارب واألحداث المنقولة .ويعني هذا أنه البد أن يكون
موضوعيا في رصد األخبار وتحليلها  ،وتبيان مصادر الخبر،
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واالبتعاد عن اإليديولوجيا ،أو مناصرة فئة أو نقابة أو حزب أو
طائفة سياسية أو عرقية أو دينية ما .بل ينبغي أن تكون الحقيقة من
أجل الحقيقة ،و يكون الخبر صادقا اليراد منه غير اإلخبار ال
لمصلحة أخرى ذاتية أو موضوعية.
وينبغي أيضا أن ينقل المخبر الخبر كيفما وقع وحدث ،دون تحليله
وتفسيره وتأويله .وهذا ما يتطلبه العمل الصحفي الذي ينقل لنا
أخبارا ووقائع وأحداثا ينبغي أن تكون صادقة وصحيحة
وموضوعية.
ومن هنا ،يجيب المقطع اإلخباري عن أسئلة ستة :من؟ ماذا؟ أين؟
متى؟ كيف؟ لماذا؟ ولإلجابة عن سؤال لماذا ينبغي أن يكون الجواب
مختصرا ومقتضبا ومركزا ،وإذا طال الجواب أصبح النص
تفسيريا.
والبد أن يستند المقطع اإلخباري إلى الروابط النصية التي تحقق
للنص اتساقه وانسجامه ،ويخضع للتقسيم الثالثي :المقدمة،
والعرض ،والخاتمة.
إذاً ،يتميز المقطع اإلخباري  ،في النص السردي ،بتقديم األخبار
واألحداث والوقائع بطريقة مباشرة أو ضمنية ،بهدف نقل الواقع
المعطى ووصفه كما هو .كما يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع:
"لمااا بلغاات الثامنااة والعشاارين ماان ىمااري ،سااافرت إلااع مااراكش
حيااث بااالط الخليفااة ىبااد المااومن ،ثاااني أمااراء الموحاادين بعااد اباان
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تومرت ..لقاد كانات أولاع سافرة لاي خاارج األندلس..سافرة مكنتاي
من اإلنصات لمعاني التاريان ال لمراحلع وأحداثاع وأوضااىع فقاط.
ومع توليتي للقهاء فيها فقد اتسع اهتمامي بقراءة كتب األوائال .
أصغيت باهتمام يائد ألنين روا ابن باجة من خاالل انكباابي ىلاع
قراءة بع

أىمالع قبال إتالفهاا أو ترحيلهاا ..هاالني فيهاا ماا بذلاع

مان جهاد فااي ترسايا النزىااة العقالنياة العلمياة البرهانيااة فاي فكاار
المغاار واألناادلس ،وكااذا قدرتااع الفائقااة فااي التمييااز بااين ماانهج
األقاويال الكالميااة فااي اإلسااالم ،وبااين األقاوياال العلميااة التااي تعتمااد
البرهاااا فااي سااعيها لبناااء العلاام ىلااع هاادى البحااث فااي األساابا
والمسببات في الطبيعة قبل غيرها ..كما أصغيت أللمع وهو سجين
بسبب أفكاره العلمية الحرة..ثم ما تال ذلاك مان تحرياره مان ساجنع
إثر قدوم والادي بنفساع مان قرطباة حتاع ماراكش فاي مساعع لادى
الخليفة لفك أسره..
لقااد نساايت أا أقااول ،بااأا ساابب دىااوة الخليفااة لااي كاناات بهاادا
إسهامي في ترتيب مواد المدارس التي أنشأها بمراكش.كما الأود
أا أنساع إخباارت بشااغفي بعلام الفلااك آناذات .لقاد كاناات فكارة ثبااات
األر

وىاادم كرويتهااا تريبنااي .لااذا لمااا قماات بمراقبااة فلكيااة ماان

الجبل المعروا بجبل درا ،راىني أا ما يسمع بنجم ساهيل الاذي
كاااااا ال يظهااااار ىنااااادنا ،قاااااد ظهااااار لاااااي فاااااي باااااالد البربااااار هاااااذا
سااانة 548هجرياااة .مماااا كااااا يعناااي بالنسااابة لاااي ،أا ثماااة حركاااة
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لفر

 ،وأنها غير ثابتة أو مساطحة ،بال كروية..هاذا الفاتح ،فاتح

شهيتي للتصريح بذلك  ،لكن لم يكن لي بد من قماع الفكارة متقتاان
فأنا أمام شعب اليزال محافظاا فاي كال شايء ..حتاع وإا ىمال ابان
تومرت ىلع حلحلة أركاا التقليد ،ودىا إلع إىمال العقال والارأي
فاي البحااث واسااتنباط األحكااام..لكن مااع كاال هااذا ،فااسا العامااة كاناات
التزال متمسكة بمذهب مالك ،وبفروع كتب الفقع ،ىلاع الارغم مان
وجود كتب كالمرشدة ،أو أىاز ماا يطلاب ،لعباد الماومن نفساع..لكل
هذا أحجمت ىن إفشاء ماا يادور فاي خلادي إلجاماا للعاوام  ،ودرءا
لفتنة القيل والقال .لكن هاذا االنكتاام قاد تحاول ماع األياام معاي إلاع
غصة ،ثم بعدها إلع تحاد ألزمات باع نفساي فاي المهاي فاي اتجااه
تفتقات بااع حجااب ىلاام الفلااك لاي ،لمااا رصاادت وبمتاااا آلااة طورتهااا
بنفساااي كلفتاااين ىلاااع وجاااع الشااامس ،ثااام بعاااد سلسااالة مراقباااات
ومشاهدات اهتدي فكري إلع أا ماا كااا مجارد تخماين ىنادي ىان
كرويااة األر

 ،قااد تحااول إلااع قناىااة ،خاصااة لمااا انتقلاات ناحيااة

القطب الجنوبي وظهرت لي من هنات ،كواكب في الفلك األىلاع لام
تكاان تظهاار بعااد ،ىنااد أهاال الربااع الشاامالي الالغربااي وال الشاارقي.
وساهيل الاذي أشارت إلياع ،ال يظهار بعاد فاي األنادلس ،لكناع يظهاار
في جبل درا بمراكشن أي خلف البحر الذي بيننا وبيانهم المسامع
بالزقاق"..
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يقنندم السننارد  ،فنني هننذا المقطننع اإلخبنناري ،علننى لسننان ابننن رشنند،
مجموعنننة منننن األخبنننار والمعطينننات والبياننننات والمعلومنننات حنننول
جهننوده فنني مجننال العلننم والطننب والفلننك والفلسننفة والتربيننة والتعلننيم
إبان الدولة الموحدية في القرن السادس الهجري.ومن ثم ،فلقد أثبنت
أنه قد اكتشنف كروينة األرض ،واسنتفاد كثينرا منن فلسنفة ابنن باجنة
فنني الحكمننة.ويعني هننذا أن هننذا المقطننع النصنني إخبنناري بامتينناز،
مادام يقندم أخبنارا بيوغرافينة تتعلنق بشخصنية ابنن رشند فني النبالط
الموحدي بمراكش.

المطلب السابع ىشر:المقطــع التفسيري
يمثل المقطع التفسيري ( )explicatifمستوى عاليا ضمن درجات
النص اإلخباري .والغرض من هذا المقطع هو تعميق الموضوع
بشكل دقيق ،باستجالء األسباب القريبة والبعيدة ،ورصد حيثيات
الموضوع ،ومناقشته من منظورات مختلفة ومتنوعة ،والبحث عن
الخلفيات التي تتحكم في تلك الوقائع واألحداث المنقولة  .ويعني هذا
أن المقطع التفسيري اليكتفي بنقل األحداث ووصفها فقط ،بل يهدف
إلى تفسيرها وفق بناها الداخلية ،وسياقاتها الخارجية السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والتاريخية ،والثقافية ،والدينية،
والنفسية ،والحضارية...
أي :ينصب المقطع التفسيري على الخبر بوصفه وتفسيره وفق
أسبابه ونتائجه .عالوة على ذلك ،تهيمن الوظيفة التفسيرية على
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الخبر فهما ،وتفسيرا ،وتأويال .ومن ثم ،تتوقف لسانيات النص عند
المتتاليات التفسيرية لدراستها لسانيا ،وتبيان مضامينها الداللية،
واستكشاف سماتها الفنية ،والجمالية ،والنصية ،والتداولية .
وأهم سؤال يجيب عنه المقطع التفسيري هو سؤال لماذا؟  .بل
يمكن القول :إنه يجيب عن األسئلة التفسيرية التالية :كيف؟ لماذا؟
وفي أية ظروف سياقية؟ إال أن النص التفسيري ال يتطلب الروابط
الحجاجية كالنص الحجاجي ،بل يحتاج إلى أدلة حسية ملموسة:
بصرية ،وسمعية ،وذوقية ،وشمية ،ولمسية...
وعليه ،فالبد أن يتحقق في المقطع التفسيري مقومات االتساق
واالنسجام ،ويتضمن خطوات تركيبية ثالث :االستهالل ،والعرض،
والخاتمة .بل يمكن االنطالق من المعلومات واألخبار المعروفة ،ثم
االنتقال إلى األخبار غير المعروفة ،ثم البحث عن معلومات جديدة.
ومن ثم ،يكون الكاتب محايدا وموضوعيا ،مع توظيف مصطلحات
ومفاهيم العلوم اإلنسانية في أثناء تفسير األحداث المنقولة ،وتبيان
خلفياتها.
يبدأ المقطع التفسيري بطرح الموضوع وتعريفه ،وعرض الدعوى،
ثم شرح األحداث وتفسيرها ،واستعمال أساليب النقا

والتحليل

واالستنتاج واالستدرا  ،والترجيح بين اآلراء ،وذكر األمثلة ،
واالعتماد على الوثائق الشفوية والمكتوبة والبصرية ،واالستعانة
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باألدلة العقلية والتاريخية  ،وتمثل أسلوب المقارنة حتى الوصول
إلى النتيجة  ،وغلق الموضوع.
إذاً ،يتميز المقطع التفسيري بتجاوز اإلخبار إلى تفسير األحداث
والوقائع وفق مكوناتها التفسيرية والسياقية .كما يبدو ذلك واضحا
في هذا المقطع النموذجي:
"ولجنا القاىة ىلع إيقاع نشيد الحز  .الحظت وجوم رشدي.
وبعد انغماره في موضوىع ،هالتني قدرتع الفكرية الهائلة ىلع
توصيف حال اليسار ىموما ،ويسار المغر

خصوصا .خاصة

تتبعع الدقيق لمسار مفهوم اليسار ،بدءا بنشأتع كمصطلح
وكمفهوم في فرنسا ،قبل ارتباطع بالواقعية الماركسية ،ليتخذ بعدا
أيديولوجيا واقتصاديا ودوليا في ظل التطاحن بين النظامين
المهيمنين آنذات وهما :االتحاد السوفيتي ،والنظام الغربي
الرأسمالي بزىامة أمريكا وحلفائها...والذي انتهع كما هو معروا
بهزيمة النظام االشتراكي ،وخروج النظام الرأسمالي منتصرا بعد
تمكنع من خلق أفق تصالح بين مصالح العاملين ،ومصالح
شركائهم في ىملية اإلنتاج...
من مدخل هذا التوصيف الشامل ،دخل في إشكال اليسار في
المجتمع العربي متتبعا مسار ىثراتع الممثلة في فشل االتجاه
االشتراكي القومي الذي تبنتع فترة الناصريةن نظرا لتبعيتع
للمعسكر الشيوىي ،ثم لعدم تشكيل نواة ىمالية وصناىية في
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المجتمع العربي ،باإلضافة إلع التخلف المرتبط بالجهل ومحدودية
الوىي وانتهايية النخب ،وهيمنة التحكم ،واالنغالق ىلع الهوية
والقبيلة والقطرية وما إليها من تعثرات..
يتوقف رشدي قليال .يتطلع نحو الجمهور المندهش لحسن لغتع
ودقة ىر

أفكاره فيقول :واآلا ،ما مستقبل اليسار في مغر

اآلا؟
يتأمل الوجوه بابتسامة ويواصل:
أمام انتفاء الحسم في مصير الصراع الطبقي اآلا ،نالحظ أا الدين
قد دخل ىلع الخط متيرا من جديد بالقبيلة والطائفية ،حيث بريت
قوة المسجد ،وقوة الكنيسة التي كنا حسبناها قد همدت كعاملين
أساسيين في توجيع دفة الصراع مرة أخرى .فما حصل في الجزائر
وقبلها إيراا ثم في مصر والسوداا وغيرهما ،قد قطع الشك
باليقين في أهمية العامل الديني في قيادة الجماهير المتعلمة وغير
المتعلمة من أجل المطالبة بالتغيير الشامل في بنية المعتقد
واالقتصاد والمجتمع والسياسة .لقد غدا دور اليسار العربي في
تأطير وتوجيع ممثلي الفئات الكادحة والمحرومة والمثقفين من
الطبقات الوسطع إلع جانب صغار الفالحين موضع نقا
ذاتع .والستال الذي انتهع إليع المحاضر كاا كالتالي:
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اليسار

أمام فشل االختيار الثالث المتمثل في إنشاء نظرية اشتراكية خاصة
بالعالم الثالث ..ماذا ترانا نصنع أمام القوى الممثلة في القبيلة
والدين ،أو االشتراكية المأسوا ىليها؟
ثمة وضع جديد إذا..لذا البد من خلق كتلة وطنية تنتظم تحت
لوائها كل هذه القوى مجتمعة ..كتلة ،تهع أهدافا وطنية مشتركة
منها :التحرر من التبعية االقتصادية والثقافية.
إقرار ديمقراطية حقيقية ،سياسية واجتماىية ،وتحقيق تنمية
مستقلة في إطار تكامل إقليمي تجعل تلبية حاجات الجماهير
الهرورية كأولع األولويات...
وقد ىدد رشدي الجابر هذه القوى في بلد كالمغر في:
الفصائل المنحدرة من الحركة الوطنية والمجموىات المرتبطة بهان
من نقابات ىمالية وحرفية وتجارية وفالحية ،وحتع جمعيات
ثقافية ومهنية..
ــ التيارات التي باتت تعرا اآلا بالجماىات اإلسالمية شرط أا
التمس بوحدة الوطن ،وال بوحدة الشعب ،وال بالوحدة الروحية
لفمة  ،وال باالنتماء العربي اإلسالمي..
ــ القوى االقتصادية الوطنية وجميع العناصر التي لها فاىلية في
المجتمع..

من انتظام هذه األطراا تتشكل ما دىاها بالكتلة

الوطنية..ن وهو حل يجنبنا الفراغ األيديولوجي القائم اآلا..كما
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يجنبنا التفرقة والصراىات ،ويجعلنا نتقاسم المواقف واألهداا،
ونتوحد في إىالنها..
ــ أوليست هذه الوحدة في النهاية هي جزء هام من وحدة ابن
رشد الشاملة؟
خرج الستال مني ىفويا حتع لفت نظر الحاضرين..
توقف قليال .لمحت ىيناه تبحث ىني بين الصفوا فانتعشت
بالتفاتتع تجاهي.لم يعقب بل أكمل ما تبقع من محاضرتع ،ثم فتح
با النقا  ،فأبدع في الرد بمنطقع األخاذ فأفحم وأقنع"..
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يتخذ هذا المقطع السردي طابعا تفسيريا ،مادام يركز فيه الكاتب
على التعريف باليسار بصفة عامة ،والمقارنة بين اليسار الغربي
واليسار العربي،والتوقف عند تجربة اليسار العربي ،وتفسير خيبته
وفشله في توحيد القوى الشعبية تحت راية وطنية واحدة.لذا ،يقترح
الكاتب على لسان رشدي الجابر خلق كتلة وطنية لتنضوي فيها
جميع التيارات ،والجمعيات ،والطوائف ،واالنتماءات السياسية
والحزبية ،والمجتمع المدني ،واالصطفاف حول أهداف كبرى
موحدة مشتركة لخدمة الصالح العام.ومن ثم ،يلتجئ رشدي الجابر
إلى آليات التفسير الواقعي والتاريخي والسياسي للدفاع عن
أطروحته وفكرته الرئيسة.

المطلب الثامن ىشر :المقطــع الشاىــري
 - 121أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.336-334:
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نعني بالمقطع الشاعري ذلك المقطع السردي الذي يتقاطع مع ماهو
شاعري ،ضمن ما يسمى بالرواية الشاعرية التي تزاوج بين
المحكي السردي واإليقاع الشاعري بمفهوم إيف تادييع( Yves
.122)Tadié
ويعني هذا أن المقطع الشاعري هو ذلك المقطع الذي يقوم على
السرد الشاعري ،وتداخل األزمنة ،وتعدد الرؤى السردية
واألصوات المتصارعة ،واللجوء إلى تنويع الضمائر واألساليب
المهجنة.
إذاً ،يتميز المقطع الشاعري بتوظيف جمل متناسقة ومتفلفة ،تتخذ
طابعا شاعريا مؤثرا أقرب إلى التأمل والوجدان العاطفي.ومن أهم
النماذج الدالة على ذلك ما يلي:
ــ ماانويال محباة ابان رشاد..ن فهاي مان ىزفات ىلاع ماا تبقاع مان
أوتاااار يرياااا القديماااة ،ودقااات بصاااناجتيها وبرجليهاااا ىلاااع إيقااااع
الغجاااار الرحاااال باسااااتمرار ...ىرفاااات سااااماحة الشااااريعة وىالقتهااااا
بالحكمااة ،منااذ أا احتكاات بحكاايم قرطبااة وأحبتااع..ن ىشااقت روحااع
باكتواء لذيذ ،وغنت بأوتار بن قزماا أشطرها الجميلة:
يابن قزماا قم..
فالصبح بأيجالك قد ماج
والنور قد نشر البهاء..
-Jean-Yves Tadié: Le Récit poétique, PUF, 1978 ; Gallimard,

122

1994.
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والحب صاا:
أا كسروا طوق المنع..
واغنموا كأس الحب ومعسول المالا
يابن قزماا قم....
..............................................
قم لتشدو البن رشد حبيبي....
فمالي من غيره سندي..
هو هواي وفكري ،والنجم الذي في القلب دليلي
قم لتقل لع :إا حبع قد جرى كنسيم العطر في نفسي
فهذه فتوا الشعر والرقص تشعلني..
وىشق الغنا ولذيذ المدامة في كأستي...
أخال مرواا يهزني .وأخالع وهو يهمني:
كاا خلي ويهو إيقاىي ويوجي ورقصتي المتيمة
يمني...
أخالع..أراه ينزا من طعنة الحقد ويوصي كمسيح الزماا:
قد ىفوت ىلع قاتلي...
فالحب ال يرضع بغير السالم"123..
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في

يتقاطع الخطاب المسرود  ،في هذا المقطع المستشهد به ،مع
الخطاب الشاعري بغية الجمع بين الوظيفة السردية من جهة،
والوظيفة الشاعرية من جهة أخرى.وهذا إن دل على شيء ،فعنما
يدل على أن الرواية جنس أدبي مفتوح ،تتخلله أجناس وخطابات
رئيسة وفرعية ونوعية لتشكيل بعدها الحواري والديالوجي
والبوليفوني على مستوى البناء ،واللغة ،واألصوات ،والمنظورات
السردية.

المطلب التاسع ىشر :المقطع التناصي
يعد التناص من أهم المفاتيح اإلجرائية لفهم األدب المقارن ،ورصد
عملية التثاقف والحوار بين الحضارات والثقافات اإلنسانية في شتى
المجاالت الفكرية ،والفنية ،واألدبية .ويعد كذلك أداة ناجعة لمقاربة
النص األدبي ،واستنطاق سننه اللغوي وبنيته العميقة ،والدخول إلى
أغوار النص ،واستكناه دالالته وتفاعالته الخارجية والداخلية .ألن
النص مهما كان ،فهو شبكة من التفاعالت الذهنية ،ونسق من
المصادر المضمرة والظاهرة التي تتوارى خلف األسطر ،وتتمدد
في ذاكرة المتلقي عبر آليات ،مثل :المعرفة الخلفية ،وترسبات
الذاكرة ،والخطاطات النصية  ،والسيناريوهات التصورية،
والتداخل النصي ،وتعدد األصوات ،واألسلبة ،والباروديا،
والتهجين...
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ويدل التناص كذلك على أن النص األدبي عصارة من التفاعالت
والتعالقات النصية التي تتم على المستويين :الداللي والشكلي.
والتناص أيضا مجموعة من األصوات واإلحاالت التي تنصهر في
النص األدبي بطريقة واعية أو غير واعية ،أو هو التداخل النصي
بصفة عامة.
ومادام التناص موجودا ،فمن الصعب الحديث عن إبداع أصيل
خالص للمبدع ،أو عن النص األب ،أو النص األصل -كما يرى
روالن بارت في كتابه ( درس السيميولوجيا )

124

،بل النصوص

اإلبداعية هي امتصاص ومحاكاة للنصوص السابقة ،وتفاعل معها
عبر عمليات الحوار ،والنقد ،واألسلبة ،والباروديا ،والتهجين،
والسخرية ،والحوارية...
وإذا كان التناص مصطلحا معروفا في النقد العربي بدالالت أخرى
(التضمين ،واالقتباس ،واإلحالة  ،)...فعن الغرب قد طور هذا
المفهوم ،وأصبح تقنية فعالة وإجرائية في فهم النص وتفسيره ،وآلية
منهجية في مقاربة اإلبداع وتشريحه قصد إثرائه بالدالالت الظاهرة
أو المضمرة .ويكثر المبدع  -اليوم -من اإلحاالت التناصية،
والمستنسخات النصية ،والرموز الموحية ،والخلفيات المسكوت
عنها إلى أن أصبح النص مصبا للنصوص ،وفضاء الختزال أفكار
124

 -روالن بارت :درس السيميولوجيا ،ترجمة عبد السالم بنعبد العالي ،دار

توبقال ،الدار البيضاء ،المغرب ،طبعة 1985م ،ص.63:
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السابقين في إطار عصارة تناصية ،تحتاج إلى استنطاقها
واستجالئها قصد تحديد مرجعيات الكاتب ،وتبيان مصادره الثقافية،
و رصد األصول المولدة لفكره  ،واستكشاف رؤيته للعالم.
ويعد جنس الرواية (دون أن نقصي الشعر والدراما )...الفن األدبي
الوحيد الذي يزخر بالتفاعالت التناصية ،والتداخالت الحوارية ،
والتعالق التفاعلي ،كما أشار إلى ذلك كثير من الدارسين
والمنظرين ،والسيما

ميخائيل باختين،

وجوليا

كريستيفا،

وغريماص ،وروالن بارت ،وتودوروف ،وجيرار جنيت ،وكل
الباحثين الذين درسوا النص الموازي وعتباته.
وتعد الرواية أيضا الجنس األدبي األكثر انفتاحا على الذات
والموضوع ،والنصوص السابقة أو الراهنة تعالقا وتفاعال .وهو
كذلك جنس أدبي تنصهر فيه كل األجناس األدبية ،واألساليب،
والخطابات النصية .أي :إن الرواية مظهر بارز للتناص،
والتداخالت المناصية ،وتكاثر المستنسخات واإلحاالت ،واألصوات
األجناسية؛ وهذا ما جعل باختين وجوليا كريستيفا يهتمان اهتماما
شديدا بهذا الجنس األدبي ،عندما انكب باختين من جهة على روايات
دوستيفسكي ،واهتمت كريستيفا من جهة أخرى بسيميائية الخطاب
الروائي.
وقد بدأ االهتمام بالتناص في العالم العربي في أواخر السبعينيات
من القرن العشرين مع بع

النقاد المغاربيين واللبنانيين ،كمحمد
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مفتاح ،وسعيد يقطين ،ومحمد بنيس ،وبشير القمري ،وسامي
سويدان ...وراحوا يفرعونه إلى أنواع وأقسام ومفاهيم اصطالحية،
يحللون بها النصوص األدبية العربية القديمة والحديثة تحليال ونقدا
حتى أصبح هذا المفهوم النقدي شائعا في الساحة الثقافية العربية،
وقلما تخلو منه دراسة أدبية أو نقدية.
أما فيما يتعلق بالمقطع اإلحالي ،فهو ذلك المقطع الذي يرتكن إلى
التناص،

والحوارية،

والتضمين،

واالقتباس،

واالستشهاد،

والمستنسخات النصية ،والمعرفة الخلفية  .ومن هنا ،يعتمد المقطع
التناصي أو اإلحالي على تشغيل المعرفية الخلفية ،وتوظيف
السيناريوهات والخطاطات والمدونات التناصية ،إما بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة ،وإما بطريقة واعية أو غير واعية ،كما يتضح ذلك
جليا في هذا المقطع النصي الذي يستحضر فيها السارد شخصية
دون كيشوت المثالية التي فشلت في تغيير واقعها الموبوء بالقيم
المنحطة .كما يستحضر شخصية ابن رشد باعتبارها سالحا فكريا
وذهنيا وفلسفيا لمقارعة األسطورة ،والخرافة ،والالهوت ،والجهل،
والظاهر ،والتخلف ،والتقاعس ،واالستبداد:
" تستهويني المقدمات...لكن هذه المرة يستهويني الفرار ياجليلة..
ــ الفرار ممن ياقرة ىيني؟
ــ من ثقل أسئلتي التي هي من أىطا
كلها .وأخشع أا ال يراني البع

ذاتي وقومي وىروبتي

من خاللها غير مجرد مدع أو
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متقمص لبطولة وهمية قد ال تحتملها غير صهوة جواد دوا
كيخوتن ذات الروسانطو األىجف الهزيل الذي كاا يكابر ويتباهع
كصاحبع مثقال بوهم إحياء قيم الفروسية ونبلها والتهحية من أجل
استعادتها..ربما الفرق بيني وبينع أنع حين رام أا يكوا
بروموثيوس يمنع ،كاا يعرا مسبقا أنع سوا يلقع من السخرية
ما قد يتلم ويحبط ،..ومع ذلك ،فقد مهع في مقارىة الشر بآليات
السخرية ذاتها..سخرية من ىصره الفاقد لنبل الحياة ،جراء موت
القيم اإلنسانية فيع ..أما أنا فال مجال ألا أسخر ،أوتدرين لماذا؟
ألا ىصري تجاوي حده في القبح والوحشية المقيتة القاتلة
لفر

واإلنساا والحب والكرامة والحرية..وألا فرسي وسالحي

ومعتمدي في طرا مشاكل ىصري هوابن رشد .وأنت تعلمين من
يكوا الرجل..فهو ليس فيلسوفا فحسبن بل هو فقيع مجتهد في
الشريعة والعقيدة والفكر .ثم لع سهم قوي في ىلوم الطب
والطبيعة والفلك والنحو والسياسة والمنطق ،ىالوة ىلع أنع
الفيلسوا الوحيد الذي قدم للعر

والمسلمين والغر

فلسفة

أرسطو من خالل تراجمع وشروحع وملخصاتع لمعظم أىمالع ،بل
واجتهاداتع وإضافاتع الجادة من داخل نسقع"125..
يحيل السارد ،في مقطعه التناصي هذا ،على مجموعة من المفاهيم
والتجارب والخلفيات التناصية بغية االستشهاد بها ،وتطعيم نصه
 - 125أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.9:
160

الروائي تعضيدا وتقوية وإحالة .ويعني هذا كله أن رواية (شعلة ابن
رشد ) حبلى بالمقاطع اإلحالية ذات البعد التناصي؛ ألنها تستحضر
مجموعة من المفاهيم والمصطلحات واألعالم والخبرات التناصية
(ابن رشد -ابن العربي -دون كيشوت -حي بن يقظان  -ابن ميمون-
وابن عربي -ابن طفيل -عبد المؤمن -يوسف بن عبد المؤمن وابنه
يعقوب -الغزالي -الفارابي -ابن سينا  -ابن تومرت-ابن خلدون -
الشاطبي

 -ابن

حزم

)...التي تتخلل الرواية من البداية حتى النهاية ،وهذا إن دل على
شيء ،فعنما يدل على المزج بين التخييلي والمرجعي ،بين التوثيق
والفن الجمالي ،بين التأريخ واإلبداع ،بين الواقع والتفلسف .وهذا
ديدن الرواية التخييلية مع جمال الغيطاني في روايته (الزيني
بركات) ،وبنسالم حميش في (مجنوا الحكم) و(العالمة) و(هذا
األندلسي) ،وأحمد التوفيق في (جارات أبي موسع) ،ورضوى
عاشور في (ثالثية غرناطة) ،إلخ...

المطلب العشروا:المقطع التلفظــــي
الملفننوظ ( - )Enoncéفنني اللغننة  -هننو فعننل الننتلف  ،أو نتنناج عمليننة
التلف  ،أو هو معطى لغنوي ولسناني يتكنون منن سلسنلة أو مجموعنة
مننن الوحنندات اللغويننة المتلفظننة والمحننددة بفتننرتين مننن الصننمت ،قنند
تكون ملفوظة أو مكتوبة .
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أما فني االصنطالح ،فهنو وحندة لسنانية وخطابينة أساسنية فني معظنم
تحاليل فلسنفة الكنالم واللسنانيات المعاصنرة .ويتمينز عنن فعنل النتلف
( )Acte d'énonciationالنننذي يتعلنننق باإلنجننناز التواصنننلي أو
التننداولي فنني سننياق مننا .بمعنننى أن الملفننوظ إنتنناج عبننارات وجمنننل
ووحنندات لغويننة ولسننانية داخننل إطننار تواصننلي معننين ،يجمننع بننين
طرفين أساسيين هما :المتلف والمتلف إليه .ومنن ثنم ،يتمينز الملفنوظ
عننن القضننية المنطقيننة مننن جهننة ،والجملننة النحويننة مننن جهننة أخننرى.
ويعننني هننذا أن الجملننة تتميننز باكتمننال معناهننا المفينند ،واكتمننال بنائهننا
التركيبي والنحوي .بينما ،تتحدد القضية بمواصفاتها المنطقية القائمنة
على المحمول والموضوع .عالوة على هذا ،فنالملفوظ المنطقني ،فني
فلسفة اللغة ،هو تلك الوحدة الصغرى للمعنى التي تحتمنل الصندق أو
الكذب .فني حنين ،يتشنكل معننى الملفنوظ انطالقنا منن شنروط النتلف .
وبتعبينننر آخنننر ،ينننرتبط الملفنننوظ بالمعيننننات واإلشنننارات التواصنننلية
اإلدماجية وغير اإلدماجية فهما ،وتفسيرا ،وتأويال.
وإذا كانت التداوليات تهتم بالتلف الكالمني اإلنجنازي والسنياقي ،فنعن
اللسانيات هي التي تعنى بنالملفوظ باعتبناره وحندة لغوينة أساسنية فني
الخطاب.وينندل هننذا علننى أن الملفننوظ مننرتبط بعمليننة الننتلف وسننياقه
اإلدمنناجي وغيننر اإلدمنناجي ،بحضننور مجموعننة مننن القننرائن الدالننة
على حضور الطرفين المتلفظين أو غيابهما.

162

ويميننز جوزيننف كنننورتيس بننين الننتلف ( )Enonciationوالملفنننوظ
السننردي ( ،)Enoncéفننالتلف عبننارة عننن عمليننة إنتنناج الملفوظننات
التننننني تنننننرتبط بنننننأدوات الحضنننننور ،كضنننننمير المنننننتكلم ،وظنننننروف
المكان(هنننننا) ،وظننننروف الزمننننان (اآلن) .أي :أنننننا ،اآلن ،هنننننا .أمننننا
الملفننوظ  ،سننواء أكننان شننفويا أم كتابيننا ،فهننو عكننس الننتلف  ،يننرتبط
بمجموعة من األدوات الدالة على الغياب ،مثل :هو  ،وبعند ،وهننا .
وهذا كله له عالقة باإلدماج والالإدمناج علنى المسنتوى السنيميائي
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 ،أو له عالقة باإلحالة التلفظية أو اإلحالة المرجعية.
وتأسيسا علنى ماسنبق ،يعند الملفنوظ وحندة لسنانية أساسنية وجوهرينة
في مجال اللسانيات وفلسفة اللغة .ويتميز عن فعل النتلف النذي يعنني
إنتاج الملفوظ في سياق تواصلي معين .ومن ثنم ،يتمينز الملفنوظ عنن
القضية المنطقية والجملة اللسنانية أو النحوينة.عالوة علنى ذلنك ،تهنتم
التننننداوليات بعمليننننة الننننتلف أو الكننننالم اإلنجننننازي.في حننننين ،تعنننننى
اللسانيات باللغة والملفوظ بنية ،وتحليال ،وتركيبا .
وثمة فنرق جلني بنين الجملنة والملفنوظ ،فالجملنة بنينة لسنانية ونحوينة
مكتملة المعنى والفائدة في سياقها التركيبي .أما الملفوظ فنال يفهنم وال
يفسننر إال فنني سننياقه التواصننلي القننائم علننى مجموعننة مننن المؤشننرات
والمعينات والقرائن التلفظينة والسنياقية  .ومثنال ذلنك :إذا قلننا :العمنل
-Joseph Courtès : la sémiotique du langage, Armand
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Colin2003,p :112.
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رائع.فهذه جملة .وإذا قلنا بنبرة السخرية :العمل عظيم! فننحن  -هننا-
النمنندح المننتعلم والنثننني عليننه  ،بننل نقصنند السننخرية والننذم والتننوبيخ.
ويعننني هننذا أن داللننة الملفننوظ تتحنندد مننن خننالل السننياق التواصننلي
للمعينات التلفظية.
وعليه ،فالملفوظ وحدة سياقية تواصلية بامتياز ،مرتبط بعملينة النتلف
والوضننعية السننياقية واإلطننار الفضننائي .ومننن ثننم ،يتشننكل الملفننوظ
التواصنننلي منننن الزمنننان والمكنننان والمعيننننات الدالنننة علنننى االنننندماج
والالاندماج.
وهنننا مننن يعننرف الملفننوظ السننردي بأنننه عبننارة عننن نننواة سننردية
تتشننننكل مننننن مجموعننننة مننننن األطننننراف المشنننناركة  ،مثننننل :الننننذات،
والموضوع ،والعالقة التي توجد بينهما .وفي هذا الصندد ،يقنول عبند
الننرحيم جيننران :إن تركيننب األطننراف التنني تكننون النننواة السننردية
داخل نص محدد يشكل منا نصنطلح علنى تسنميته بنالملفوظ السنردي.
ويشننتق هننذا األخيننر مننن النننص اعتمننادا علننى مؤشننرات عنندة التننرد
مجتمعة بالضرورة في محل نصي واحد ذي حيز مقلص ،فقند تكنون
متفرقنننة  ،وتقنننع فننني محنننال نصنننية متباعننندة نسنننبيا.وقد تكنننون الننننواة
السردية بسيطة متكونة منن ملفنوظ سنردي واحند ،وقند تكنون مركبنة
من ملفوظين سرديين أو أكثر.
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واليمكن فصل الملفنوظ السنردي ،فني تنامينه الحكنائي ،عنن التصنور
والتحقق أو الرغبة أواإلنجاز أو المعنى والحقيقة .فكل جهد سنردي
البننند لنننه منننن تصنننور قبلننني أو تصنننور مصننناحب للجهد.والمقصنننود
بالتصور تحديد نوع الموضوع المراد ،وكنل منا يتعلنق بالكيفينة التني
يمكننن حيازتننه بها.والتصننور بهننذا المعنننى اليعننني مجننرد الرغبننة فنني
الموضوع أو تنوفر القصند فني صندد حيازتنه ،وإنمنا منا تكوننه حولنه
مننن أفكننار ،ومننا نسنننده إليننه مننن قننيم سننلبية كانننت أو إيجابيننة ،ونننوع
الوسننائل التنني نحننددها مننن أجننل الحصننول عليه.وقنند يكننون التصننور
شكليا أو فارغنا منن دون محتنوى ،بحينث اليحندد إال فني هيئنة رغبنة
مننن دون تخصننيص محتننواه النننوعي.أي :إن الموضننوع يظننل عامننا
يفتقننر إلننى مننا يجسننمه علننى نحننو واضننح.وال يننرد التصننور إال لكنني
يحقننق ،وإال انتفننى التنننامي السننردي.وال يننراد بننالتحقق مجننرد العمننل
على نقل التصور إلى مجال الجهد ،وال حيازة الموضوع فقط ،وإنمنا
يراد به منا تتطلبنه الملفوظنات اإلنجازينة منن فحنص لمصنداقيتها فني
ضننوء ثنائيننة الحننق والباطل.ومننا يجعننل التحقننق -فنني هننذا الجانننب-
مرتهنننا بالتصننور هننو مننا يتضننمنه هننذا األخيننر ،علننى هننذا الوجننه أو
ذا  ،منننن تعهننند منننع الننننفس أو الغينننر بالفعل.وهنننذا التعهننند لنننه صنننلة
بالحقيقنة  ،أي ضنرورة فحصننه فني إطننار ثنائينة الحننق والباطنل .فننعن
كانت عالقة اإلرادة باستعمال الموضوع ترد من حيث هي مصنوغة
في هيئنة ملفنوظ سنردي ،فعنهنا التنرد إال فني التصنور ،إذاً ،أن يكنون
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داال علننى معنننى مننا ،بننل يقتضنني فحصننه فنني ضننوء الحقيقننة ،أي فنني
ضنننوء مسنننار انتقالنننه منننن المعننننى (التصنننور) إلنننى مجنننال الحقيقنننة
(التحقق).
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بيند أن هنننا مننن يطلننق الملفننوظ علننى النننص أو الخطنناب .وفنني اآلن
نفسه ،هنا من يميز بينها.129
وعليننه ،ينبنننني المقطننع التلفظننني علنننى وجننود ملفوظنننات حوارينننة أو
كالميننة تواصننلية ،تعبننر عننن وجننود الشخصننية فنني الزمننان والمكننان.
بمعنننى أن المقطننع التلفظنني تعبيننر عننن اننندماج الشخصننية المتلفظننة
داخل المقطع النصي ،والتعبير عن حضوره الذاتي ،كما يتجلنى ذلنك
واضحا في هذا المقطع النصي:
"لما تهاىفت حيرتي بفقدانها حملت نفسي في أمسية شتوية لهاا
طعم الموت والرصاص والجمر ىند صديقي المفكار رشادي الجاابر.
نقلت إليع قلقي مما آل إليع الوضاع فاي سااحتنا العربياة واإلساالمية
من تطرا ديني وصعود ما يسمع باإلساالم السياساي ،ورجوتاع أا
يقول لي ماا إذا كااا ممكناا لناا فهام هاذا الوضاع الصاعب مان حياتناا
وواقعنااا وحهااارتنا قباال أا نفكاار فااي مخاارج مشاارا لنااا..اىتراه
صااامت ثقيااال قبااال أا يميااال نحاااوي والقلاااق بااااد ىلياااع :ألااام تقااارأ
 - 128عبد الرحيم جيران :ىلبة السرد ،ص.44-43:
-Dominique Maingueneau : Les termes clés de l’analyse du
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discours, essais, éditions du Seuil ; Paris, 1996/2009 ; p : 55.
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كتبي؟...قلاات بلااع .قااال :فلاام تسااأل وقااد قلاات رأيااي الفصاال فيهااا ،أو
ىلااع األقاال فااي بعه اها..فأجوبتي تعااددت ..وهااي شااافية كافيااة كمااا
أرى...
ثم بعاد لحظاة تأمال واصال :ثماة أسائلة قديماة بأجوباة حديثة..وثماة
أسئلة حديثة بأجوبة قديمة .قلت :ألها ىالقاة باذلك الصاراع الممتاد
حتع اآلا بين الشرق والغر ..أو بين األصالة والمعاصارة..أو باين
تااراث فاىاال وتااراث منفعاال...؟ ولم اا لاام يجااب قلاات :كاااا ينبغااي أا
نحسم بالمرة في أمر هذا الصراع ،فنقطع شعرة معاوية التاي تاربط
أحدهما باآلخر..
تنهد بمرارة وىقب :الشعرة التي تومئ إليها لم تنقطع ولن تنقطاع
أباادا .فالتاااريا سلساالة أحااداث ووضااعيات وحاااالت مركبااة أحيانااا،
وبأنساااق متداخلااة متنااافرة فااي آا .قااد يتراخااع ىنصاار فااي ىناصاار
هذه السلسالة أو قاد يتكسار..لكنع اليماوت أو يتالشاع أبادا .فالتمثاال
قااد يتفتاات ،لكاان قااوة مادتااع وصااورتع تبقااع صااامتة حيااة فااي هااذا
الفتااات تنتظاار ماان يعيااد تشااكيلها ماارة أخاارى .هااذا الفتااات ألسااي
الخلفي ،هاو هيولناا صاورتنا وىقلناا الاذي يصاعب ىليناا نسايانع أو
محوه أو ق تلاع..فهو فاي حالاة كماوا باالقوة ،وال ينتظار غيار تفعيلاع
من لدا فاىل ما..قياسا ىلع هذا التصاور ،فاسا ىقلناا الثقاافي حتاع
وإا تخيلناه مجرد فتات ،فهاو ثااو فاي ذاتناا وىقلناا وتاريخناا الاذي
القدرة لنا ىلع إنكاره ،فهو الجاد األول لسااللتنا..فافهم مارة أخارى،
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فااع ضااوء هااذا ،أا ماهيت نااا فااي ماضااينا ،وفااي امتااداد تاريخنااا حتااع
وضااعنا الااراهن .لااذا يتعااين أا ال نتنكاار المتاادادنا وهويتنااا وذاتنااا،
ونلجأ إلع استدىاء اآلخر ليعلمنا كياف نفكار ،وكياف نكاوا ،وكياف
نقوم ماضينا وحاضرنا...
ــ لكان اآلخار ،هاو قاوى فاي كال شايء .ومان طبيعاة المغلاو تقلياد
الغالب...
ــ مرة أخرى ..الغر ..الغر
اسمع صديقي :لقد كنا نحن من ساهم في قوة وحهارة الغار ياوم
أا كناااا الغالاااب آناااذات..لكن األماااور كماااا شااااهدتها دول...لنااادع هاااذا
التبرير الاذي تغلاب فياع العاطفاة المنطاق ،ولنقال بتجارد ،باأا األمار
كلع ليس معقدا..فالمسألة كلها صديقي تكمن فقط في إصرار إرادتنا
ىلاا ع التغييااارن تغييااار الساااكن فيناااا إلاااع متحاارت يقاااوم ىلاااع مقاااوم
العقالنيااة الثاويااة نواتهااا فااي تراثنااا الثقااافي .خااذ مااثال ىقالنيااة اباان
رشااد وتأملهااا ،فسنااك سااوا تجااد فيهااا أجوبااة هامااة ىاان الكثياار ماان
أسئلة راهننا ،وما ىليناا فقاط غيار تطويرهاا وابتكاار ماا قاد يهايف
إليها قدرة اإلنصات لمعظم هموم ىصارنا وانشاغاالتنا .لقاد قلات فاي
بع

كتبي :إا الغر لن نستفيد منع غير ما يمكن أا نعقلع بعقلنا

 ،ونبصاامع ببصاامتنا ،أو نجعلااع مسااتجيبا لبيئتنااا وتطلعاتنااا .أمااا أا
نركن إليع كي يمنحنا جوابا قطعيا ىن إشكاالت ىصرنا ،فهو توجاع
أىمع وتبعية المبرر لها..
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وحتاااع نساااتعيد ماااا نحتاجاااع مااان ىقالنياااة ابااان رشاااد ،وتوظيفهاااا
التوظيااف الااذي يخاادم قهااايانا فااي التحاارر والديمقراطيااة وتشااييد
مدينااة العلاام والمعرفااة ..والعماال ىلااع محاربااة كاال أشااكال التعصااب
والتواكل والنزاىات الغنوصية وتكبيل الفكر ،الباد لناا مان فهام جياد
للمحطااة التاريخيااة التااي أنتجاات فكاار اباان رشااد ،حتااع نااتمكن ماان
تجاويها ىبر اختيار منهجي نمسك فيع بالروا الرشدية العقالنية..
ثم ال بأس ،إا أضافنا إليهاا روا العقالنياة التاريخياة البان خلادوا،
ومقاصااادية ابااان حااازم ..والشااااطبي .فاااالمهم فاااي ابااان رشاااد ،هاااي
ىقالنيتااع المفتقاادة فااي ىصاارنا  ،فبهااا يمكاان أا نواجااع المتاازمتين
والمتشاااااددين وغاااااالة المستشااااارقين المغرضاااااين والمتعصااااابين،
والتخفيف من حدة التطرا الديني واستغاللع في السياسي ،ثم بناء
ذات قادرة ىلع التجاوي والتجديد والتغيير الشامل إذا أمكن...
لااذا أدىااوت ،وأناات روائااي ،إلااع االسااتعانة بهااذه الااروا ،فااي بناااء
ىوالمك من خاللها وبها .ولن أبخل ىليك في هاذا المجاال إا طلبات
إسااعافي.فأنا ـ ربمااا ـ الوحيااد ماان يقاادر صااعوبة صاانيعك هااذان ألا
بناااء متلااف فكااري صااارم هااو ىناادي أهااوا ماان أبنااي ىالمااا روائيااا
يجمع بين الفكر والتخييل والواقع"130...
ينم هذا المقطنع التلفظني عنن وجنود ذوات متحناورة متلفظنة مندمجنة
فني الزمنان والمكنان.ومن ثنم ،يتغينر الملفنوظ الحنواري والتواصنلي،
 - 130أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.14-12:
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داخل هذا المقطع ،من شخص إلنى آخنر إخبنارا  ،وإنشناء ،وتنداوال ،
وتلفظا ،وسياقا ،وإدماجا ،وحضورا ،وغيابا .ومن ثم ،يتحناور السنيد
الخلفننني منننع المفكنننر رشنننيدي الجنننابر حنننول مجموعنننة منننن القضنننايا
المصيرية  ،والسيما قضايا النهضنة ،والتقندم ،واالزدهنار ،والقضناء
علننى التطننرف.عالوة علننى قضننايا أخننرى متعلقننة بعشننكال األصننالة
والمعاصرة والتبعية للغرب ،والتثبت من مدى قندرة النروح الرشندية
علنننى تجننناوز مختلنننف المشننناكل المستعصنننية التننني تعتنننرض األمنننة،
وتخليصها من مختلف معوقاتها الحضارية.

المطلب الواحد والعشروا :المقطع التأملي
تعد الكتابة التأملية ( )La contemplationكتابة بارزة في الثقافة
اإلنسانية ،وقد ارتبطت بالفلسفة ارتباطا وثيقا حتى إن الفالسفة
اليونانيين تركوا كثيرا من الشذرات الفلسفية  ،والسيما الطبيعيين
منهم .وتنصب هذه التأمالت حول الميتافيزيقا ،والوجود ،واإلنسان،
والنفس ،والطبيعة ،والمعرفة ،والقيم .وأصبحت التأمالت محورا
أساسيا في الفلسفة .وقد اعتنت الرومانسية كثيرا بشعر التأمالت ،
والتغني بالطبيعة والغاب ،والهروب من الواقع اإلنساني المنحط.
وتعني التأمالت أيضا النظر في اإلنسان والموجودات ،وتأمل الكون
الذي يحيط بنا ،ومالحظة ظواهره المتعاقبة أو الثابتة ،وإدرا
أسراره الخفية ،وفهم طبيعة الوجود علة وصيرورة ومصيرا،
واالشتغال بما وراء الطبيعة ،أو بما هو ميتافيزيقي ،واستخدام
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الذهن والعقل والمنطق والتفكير في إدرا كل ما يصادفه اإلنسان
في الواقع ،واالنطالق من الرؤى الفلسفية والدينية والفنية في فهم
ظواهر الوجود والطبيعة والكون وتفسيرها وتأويلها وفق منطق
تأملي عميق ،في شكل شذرات فكرية شاعرية وفلسفية وأدبية
موغلة في التجريد  ،واإلنصات إلى مفاهيم هذه المدركات،
واستجالء دالالتها السطحية والعميقة .ومن هنا ،فقد نشأ مصطلح
الـتأمالت في حقل الدين  ،ثم انتقل إلى حقلي الفلسفة واألدب.
ومن هنا ،فالتأمالت هي تفكير فلسفي والهوتي وديني حول العالم،
والمعرفة ،والقيم ،والحق ،والعدالة ،والمنطق ،والجمال ،والفن،
واإلنسان ،وال طبيعة  ،والنفس ،والجسد ،والعقل ،والتجربة،
والنظرية ،والممارسة ،وحقائق الواقع المتعددة والمتنوعة والثابتة.
والهدف من التأمل هو الوصول إلى الحقيقة ،وتحصيل السعادة
والكمال والفضيلة ،وهذا ما نجده عند الفالسفة قديما وحديثا،
وخاصة أفالطون ،وأرسطو ،والفارابي ،وابن سينا ،وابن
رشد...ويعني هذا أن التأمالت ربيبة الفلسفة والحكمة والدين .ويعد
التأمل أعلى مرتبة في كمال اإلنسان وتدرجه في العلم ،والمعرفة،
وإدرا الحقيقة  ،مادام ينتقل من عالم الحس إلى عالم التجريد ،أو
ينتقل من عالمنا المادي المحسوس إلى العوالم الممكنة التي تعد،
بدورها ،عوالم متوازية مع عالمنا الحسي ،أو أكثر حقيقة من عالمنا
النسبي المتغير والزائل.
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وإذا كنت الرؤية أو المالحظة أو المشاهدة قوام الحس والجسد ،فعن
التأمل قوام الروح والنفس اإلنسانية ،وقد يساعد الفن الجمالي
اإلنسان على التـأمل العميق ،والتحرر من إسار الحس والتجربة
والتفكير السطحي نحو آفاق التحرر المتعالي والعلوي.إذاً ،هنا
انعتاق من الحس والمدنس والنسبي والمتغير نحو المطلق والمقدس
والسامي ،مرورا بعدرا العقل والذهن والمنطق ،والهدف من ذلك
كله هو إدرا الحقائق المتوارية عن األنظار ،والبعيدة عن البصيرة
البشرية.
ومن هنا ،يطغى الخطاب التأملي على الدين ،والفلسفة ،والفن،
والتصوف ،والمخيال األدبي ،وخاصة الرومانسي منه .وقد أبدع
فيكتور هيجو ( )Victor Hugoكثيرا في ديوانه (التـأمالت) الذي
يتخذ طابعا وجدانيا رومانسيا بامتياز ،يقوم على الحب ،والتذكر،
والسعادة.
وقد تعمق الكاتب النمساوي روبرت موزيل ()Robert Musil
كثيرا في تأمالته العميقة في كتابه (اإلنساا بال جودة) ،وقد جعل
الـتأمالت محور هذا الكتاب ،وقد اعتبرها آلية منهجية واستداللية
للنظر إلى الوجود والكون ،وتغيير منظوره كلما تغير موقفه من
العالم الذي يحضنه.
وقد اهتم شاتوبريان ( )Chateaubriandكذلك بكتابة حكايات
تأملية لألطفال باستخدام أفعال ثالثة هي :شاهد ،أحب ،شبه.
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ومن هنا ،فالتأمالت عبارة عن صلوات أو أدعية ،أو مناجاة يتقرب
بها المؤمن من هللا ،ويتخلى عن أدران الجسد ،ويتجاوز بها مشاكل
الواقع .وفي مجال التصوف ،تكون التأمالت في شكل شذرات
وجدانية وعرفانية عميقة صادرة عن الروح ،يراد منها االرتماء في
الحضرة الربانية ،وتحقيق الوصال اللدني ،واالتحاد مع الذات
العلوية المعشوقة ،وهي الذات الربانية السامية.
ومن هنا ،يرتكز المقطع الـتأملي على إيراد مجموعة من الـتأمالت
الذاتية أو الفلسفية بغية التحملق والتأمل في الموضوع بعمق وتحليل
وسبر ،كما يظهر ذلك بينا في هذا المقطع النصي النموذجي:
"ــ أو لعلها جليلةن تلاك الحبيباة الريفياة الجميلاة التاي فتنتاك وأنات
مااا بقاال وجهااك ،أو طاار شاااربك ،كمااا حكياات لنااا ذلااك فااي روايتااك
الموسومة ( :انكسار الريح)
انتف

وجداني ىلع وقع كلماتع ،فانساابت يناابيع الماضاي كجادول

رقراق مف بفيهع جوانب روحاي الظماآى..تحرت خياالي تجااه تاوأم
روحي ،وىادت أطاوي صافحات اللحظاة القاتماة مان ىصاري ،بحثاا
ىاان صاافحات الحااب والثورة..غصاات فااي التيااع اللذيااذ وفااي مراتااع
الخصب ..وىصف بي الحنين لذات التصابي المجدول بتاوق العشاق
الذي كاا يربطني بها...
حااين ىاادت أدراجااي مكرهااا ثمااال ىلااع وقااع نحنحتااع ،دارياات تلهفااي
المسااتعاد ،وقلاات بصااوت مبحااوا الياازال مهااطربا بااأمواج ىشااق
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خهت اضطرا لذتها بعشق قلب صوفي :لكاأا ماا أىانياع مان ثقال
المشاهد المتلماة لاراهن ىصارين مان إرهاا أىماع ،ومان تراجاع
مخيف للقيم العقالنية واإلنسانية ،وهيمناة الفكار الظالماي ،وسايادة
ماادا الغلبااة والااتحكم ،هااو وراء هااذا الحنااين ،وهااذا التصااا
ما

جميل كنا فيع أىزة ال أذلة..ما

إلااع

ببهاء ذلك الكوا الاذي كااا

ولم يعد بعد..فاغفر لي يارشدي فاورة مراهقتاي المتاأخرة وىودتهاا
لماان كاناات هيااامي قباال اغتصااابها وترحيلااي ماان جنتها..لااذا حااين
ذكرتنااااي أثاااارت مواجااااع الحنااااين إليهااااا فسااااافرت بخيااااالي نحااااو
أطاللها"131..
ويسننتخدم الكاتنننب خاصننية التأمنننل فنني مقننناطع سننردية أخنننرى كهنننذا
المقطننع الننذي ينسننناق فيننه الكاتنننب وراء متاهننات ابنننن رشنند الذهنينننة
والعقلية :
"ــ ىذرا ابن رشد..ىذرا إا رأيتك قد أقفلت بمفتاا فكرت كل
أبوابي األخرى..إني أحس اآلا بنهو حب العقل في داخلي..وبأا
أواا تحركي قد حاا ألتحرت بقوة الخيال..وقوى األسطورة..وقوى
التعدد ،ومرايا التحول من حال إلع حال ،ومن مكاا إلع مكاا
يسمح لذاتي أا تتجلع وتتكاثر .فاإلقامة الواحدة غير المتحركة
والمتعددة قتل لها ،والصورة الواحدة اليعول ىليها..وأنا وإا لم
أكن ناكرا لفهيلة العقل ،فسني أرغب في أا أجمع في مرآتي
 - 131أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.16:
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صورتع تلك ،بصور القلب والوجداا.هذا الخيط الجامع الناظم هو
ما يحرت شوقي إلع ربط االتصال بوجودي ،وبالوجود المفارق
لوجودي..
ــ هي أثافي الحياة كما أراها ياذا النور ،وأنا بين يديك في هذا
الجبل المقدس طوى...
سكن الجبل سكوا من تتهيأ دواخلع لمخا

أىظم .لذا غمرني

إحساس ىميق بأني بت أتشمم ىطرا لم أشمع في حياتي ،وبأا
رخاء نسيم قد هب ينعش كوامن حواسي ويوقظها من صحوها
المعتاد ،إلع حيث الصحو بعدها وال نوم وال غفلة..ثم حدث أا دنا
مني ما يشبع همس وحي ممتزج بنور ناطق:
ــ أنت أتيتني أيها الغريب بهذا القلب الذي لم أىهده في بشر يعيش
ىصرت..
التفت نحوه ،ففا

مخزوا القلب ،وساحت العين في دائرة من

نور غمرت الكوا ببحور أسرارها..أمعنت النظر ،فارتد بصري من
نوره الصاىق..ثم وصلتني يده النورانية فربتت ىلع كتفي ..ملت
بكلي نحوها ،وشدني حلو التجلي والرغبة في ر يتع"132..
يتخذ هذا المقطع النصي طابعا تأمليا وجدانيا  ،مادامت الشخصية
الرئيسة (السيد الخلفي) قد انساقت وراء تأمالتها المجردة في عالم
العرفان والذوق اللدني ،تكترع من معين الذات الربانية ،وتقتات من
 - 132أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.113-113:
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العشق الجواني الروحاني.ومن ثم ،تتميز تأمالت هذا المقطع
بطابعها التجريدي ،وتجاوزها لنطاقي الحس والعقل ،والتيه في
عوالم سرمدية ممكنة تتنافى مع العالم الواقعي المادي الحسي.
وبالتالي ،يغلب على هذا المقطع الطابع الشاعري من جهة ،والطابع
الصوفي العرفاني من جهة أخرى .وقد انتقل فيه الخلفي من الحب
الرمزي الذي تشكله جليلة بنت الريف الجميلة إلى الحب الصوفي
األكبر المقترن بابن العربي الذي كان قدوة للخلفي إلى جانب ابن
رشد الذي يمثل الحب المعرفي العقالني.

المطلب الثاني والعشروا :المقطع االسترجاىي
يقوم المقطع االسترجاعي على العودة إلى الماضي من أجل
استرجاع مجموعة من األحداث المؤثرة إيجابا أو سلبا لتعضيد البنية
الزمنية التي تنبني عليها الرواية ،وخلق مفارقاتها السردية والزمنية
والفنية والجمالية.
إذاً ،يرتكز هذا المقطع على اإلحالة االسترجاعية  ،والعودة إلى
الماضي على مستوى المسار الزمني ،وتوظيف الفال

با ،

وإعادة األحداث القريبة والمتوسطة والبعيدة بغية خلق انحراف
انزياحي في ترتيب الزمن ،باالنطالق من الحاضر نحو الماضي،
ضمن ما يسمى بالزمن الهابط ،كما يتبين ذلك جليا في هذا المقطع
النصي:
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"ها قد مرت سنوات ىلع لقائي بخديجة أىرا ..أكيد أنها قد
جددت ىالقاتها مع غيري .ربما تزوجت وأنجبت ،وربما صامت
ىن هوانا ولم تفطر حتع اآلا..الزمن قاتل بأيد ناىمة أحيانا ،وفي
أحسن أحوالع محول .إنع كالموت الذي نرغمع ىلع أا يتجل موتنا
بنسياننا المشترت لع ،مع إدراكنا وهم هذا التأجيل في وجع حتمية
الزمن الذي ال يرحم بسلطة الموت.
ــ هي ذي الحقيقة التي نخشع فهمها والكشف ىنها حتع ال نحس
بموتنا اليومي .فآه ياخديجة العقل والجسد ،وياجليلة القلب
والثورة ! آه من هذا التعب الوجودي الذي كلما أحس بارتكاننا إلع
محطة ،إال وأغرانا باالنتقال إلع أخرى..هذا االنتقال كما يبدو لي
وأنا في محطة الستين من ىمري هو ىين المعنع الذي لم يستطع
حتع كبار العلماء والمفكرين من تفكيك أسرار طلسمع المعقد .بل
قصارى جهدهم أنهم حاموا حولع فوصفوه بعين من اليدري لم
يعيش..؟ ولم يموت؟
فكلمات مثل الموت والحياة والحب والعدل والخير والجمال تبدو
دوما جذابة ،لكنها محيرة حين يتعذر سبر أغوار حقيقتها..فهي
كحبات في سبحة فكرنا ووجداننا وواقعنا ،لكننا ال نعرا سر
وجودها وال حقيقة انتظامها وال الغاية منها حقا...
فأينك يابن رشد..،ويا رشدي الجابر ،ويابن ىربي..أينكم جميعا
لتزيلوا حيرتي .لقد رحلتم جميعا وتركتموني بال دليل أتوه في
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صحراء أسئلتي دوا أمل في العثور ىلع واحات أجوبتها ..رحلتم
وطعم أسئلتكم لم يفارق لساني...
فمع الحكيم ،تشربت ىقالنيتع وإنسانيتع وكونيتع ..وانتشيت
بنجاحع الباهر في نقل ما هو برهاني وىلمي إلع ما هو واقع
ىملي..واقع قائم ىلع أرضية مشتركة تعيش ىليها اإلنسانية كلها
في وئام وتسامح .أوليس هذا الطرا يحتفي بأجمل ما في الوجود
من إحساس بجمالية الوجود؟
كما تلذذت واقتنعت بر ية رشدي الجابرن ىلع الرغم من المسافة
الزمنية التي تفصلع ىن ابن رشد..
ألم يقل بهرورة استعادة روا ابن رشد لعصرنا..؟ أولم يعمل ىلع
تشريح العقل العربي أوال ،قبل دىوتع إلع ضرورة تدوين ىصر
جديد لع؟ .أولم يقل بهرورة وحدة اليسار ..و يقترا في إطار
تحقيق الوحدة ما سماه بالكتلة التاريخية كتمهيد إلقامة مدينة
فاضلة..؟
وابن ىربي؟
هذا الوجع سحرني .لقد جدد نظرتي .كنت أرى بعين العقل فقطن
فأصبحت أرى بعين القلب أيها ،بل وبعيوا أخرى أيقظت
خياالتي ،وغذت ر يتي العجفاء ،حتع غدوت أقول كما قال :من
يرى بعين واحدة ال يعول ىليع.
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أنا اآلا بت مثلع .ال أرتكن إلع اإليماا بكلية الواحد ،بل بتعدده.
حتع النساء اللواتي أحببتهن متعددات :جليلة..خديجة..ىشتروت
وفينوس ومريفيا ،والسيدة الحرة ،ومسيليا ،وكيلوباترا وشجرة
الدر ،ويينب..وو..فكلهن جديرات بمحبتي ،وهن جديرات بتعدد
هواي وتشعبع كهذا الوجود المتعدد بمعانيع...كما أا هذا التعدد في
الواحد هو ما ينقص هذا العالم ،فمن منا يعتقد أا خالصع يكمن في
هيمنة القطب الواحد ،أو الفكر الواحد ،أو العقيدة الواحدة ،أو حتع
في ما هو مادي ىقلي دونما اىتبار لما هو روحاني وجداني..وإال
فمن أين أتع هذا الخواء الممل..؟ وهذا االنغالق ىلع هوية ال
تفهي إال إلع ىنصرية تدور في فلكها كل شرور العصر....
فهل سمعت بوحي ياصابر..؟ وأنت يافاضل قل لي وأنت تعر
ىلع ىن بعد ،وبشكل رسمي رغبتك في الزواج من سلمع :ألم
يكن حبك لها دافعا لهذا التعدد ،ولهذا التالقي؟ وهل تدرت ما
لزواجكما مستقبال من رمز دال ىلع أهمية وحدة الشعبين:
الجز ائرى والمغربعن..بل وىلع رمزية وحدة الشعو

العربية

واإلنسانية كلها..؟
ثق بني ،أنني ال افتعل خطابا سياسيا طوباويان فانا كروائي ،أجدني
أغوص بعقلي ووجداني لكشف سر حبكما الذي حتع وإا سما
حقا في أفق غريزة الزواجن إال أنع قد سما أكثر في أفق الجمع،
وفي أفق ما يوحد بلدينا...
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باألمس ،تحدثت مع صابر في شأا روي .وقد فهمت منع أنع ال
يزال متعلقا بها .كما أنها ال تزال تحن الستعادة ذكرياتها معع،
وتتمنع أا يتغلب حبهما ىلع كل ما يفرق بينهما.
لذا أجدني متفائال من ىودة ىالقاتهما مستقبال .فالحب اإلنساني
خير من يكسر االختالا األ ىمع ،وخير من ينسج االئتالا الذي
يدفع باإلنساا إلع االنغمار في بهجة الحياة وشعريتها التي لن
تعو

أبدا في حال موت الحب فيها..

ما ينقصني يا صابر هي هذه اللمحة التي أرى من خاللها مصالحة
حقيقية تتم بين الغر وقيمع ،وبينع وبين قيمنا .مصالحة ليس من
أجل السلم وتبادل المنافع فقط ،بل من أجل االحتفاء بكل منجزات
اإلنساا كيفما كاا وأينما وجد"133...
يسترجع الخلفي ،في هذا المقطع اإلحالي ،ذكرياته في الماضي ،وقد
أشرف على الستين من عمره ،بالتوقف عند مجموعة من التجارب
الغرامية الرمزية من جهة ،والتجارب الفكرية والذهنية من جهة
أخرى .ومن ثم ،يستغرق هذا االسترجاع فترة طويلة فيما يتعلق
بحبه لجليلة الريفية الجميلة ،أو فترة قريبة فيما يتعلق بابنه صابر
الذي ربط مع اآلخر أو الغير عالقات صداقة ذات طابع حضاري،
ورومانسي ،وقيمي...

المطلب الثالث والعشروا :المقطع الذهني
 - 133أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.342-340:
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نعني بالمقطع الذهني ذلك المقطع الذي يتسم بالطابع الفكري
والثقافي والعلمي بعيدا عن ماهو ذاتي ووجداني وإنشائي وعاطفي.
ومن ثم ،يقترن الذهني بماهو موضوعي وعقالني وفكري وفلسفي
وأكاديمي .ويعني هذا أن المقطع الذهني مرتبط بالمعرفة الواعية
الجامعة التي تنطلق من المحصالت العقلية والملكات الفكرية
والعلمية .وتعد رواية (أوراق) لعبد هللا العروي 134نموذجا للرواية
الذهنية .ومن هنا ،تتخلل رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي
مجموعة من المقاطع الذهنية إلى الحد الذي يمكن تسميتها بالرواية
الذهنية بامتياز ،كما يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع:
"ـااـ إا كاااا مااا قياال قااد قياال ،وكاناات روحااك العادلااة لاام تساامعع كمااا
نحااان ،فاااسا هناااات مااان قاااال بأناااك كاااوني الفلسااافة ،وباااأا إىجاباااك
الشخصاي بااالمعلم األول آت ماان أنااك قااد وجاادت أا مذهبااع الفلساافي
هو أقل المذاهب الفلسفية شكوكا وأكثرها مطابقاة للوجاود .لاذا قلات
فااي حقع":ساابحاا الااذي خصااع بالكمااال اإلنساااني" .فاحتفااا ت هااذا
هااو احتفاااء بااالحق والحقيقااة ،واحتفاااء بمااا هااو أصاايل فااي ىلمااك
وطبعااك ،وبهااذه العدالااة المتأصاالة فااي مشااوار قهااائك .وكمااا قااال
رشدي الجابر :ليس كل فرد يمتلك الذوق الذي يجعلاع ينفعال لجماال
لوحاااة فنياااة ،أو يساااتمتع بسااايمفونية رائعاااة ،أو بقصااايدة شاااعرية
134

 -عبد هللا العروي :أوراق ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،

الطبعة السادسة 2004م.
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فاتنة..فالنظير الجمالي ال يواييع غير نظير جمالي مثلاع .وأنات هاذا
المثيل في مشترككما العقالني  ،ولو أا أحادا لان يكاابر إا شاهد لاك
بااالتفوق حتااع ىلااع معلمااك األول هااذا .ويكفااي دلاايال أنااك قااد ىملاات
ىلااع سااد بع ا

الثغاارات التااي تركهااا معلقااة حااول قهااايا الوجااود

والعقااال واالتصاااال ،وهاااو ماااا يثبااات أصاااالتك واساااتقاللك ،التبعيتاااك
كفيلسوا آلخر..ويكفي تفوقك أناك ارتادت أفقاا خاصاا بتصاحيحاتك
المتعددة المرامي .ففي مجال التصحيح الفلسفي لم تكتف فقط بتتباع
انحرافات كل من ابان ساينا والغزالاي..و ،..بال أقمات جسارا للعالقاة
بين الحكمة والشاريعة مان خاالل كتاباك القيم(:فصال المقاال ماا باين
الحكمة والشريعة من االتصاال) .وفاي مجاال اإلصاالا الاديني جئات
بكتااا (بدايااة المجتهااد وكفايااة المقتصااد) ،والااذي أىتبااره بمثابااة
خريطة ىمل جديدة في مجال الفقع والشريعةن ألنع يقدم مجمال ىان
قهايا الخالا باين فقهااء األماة وماذاهبها وأسبابها..باإلضاافة إلاع
أنع يفتح أفقا جديادا فاي االجتهااد الفقهاي المقاصادي ..والجميال فاي
كاال هااذا ساايدي وحكيمااي ،هااو أنااك قااد سااعيت حااين توليااك لشااتوا
القهاء في تطبيق ما آمنت بع من ضرورة إىماال الارأي واالجتهااد
فاااي إصااادار أحكامك..أماااا فاااي تصاااحيح العقيااادة ،فقاااد كنااات متناااورا
وجريئا في تلمسك لماواطن الخلال التاي هازت ىقائاد أهال الملاة مان
أمتنا مان خاالل كتاباك الهاام ( الكشاف ىان منااهج األدلاة فاي ىقائاد
الملااة)...إا كتاباااك هاااذا ،سااايدي ،حتااع وإا هاااو ترجماااة النشاااغالك
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السياساااي واالجتمااااىي والعقااادي لعصااارتن إال أناااع يتااارجم أيهاااا
بمهااامينع الفكريااة واأليدلوجيااة مشاااغلنا ومشاااكلنا التااي هااي فااي
فرقتناااا وتشاااو

ىقيااادتنا ،ومنطلاااق إرهابناااا الفكاااري والسياساااي

واالجتمااىي أيهاا .لاذا أراه مان األهمياة بمكااا ،فاي فهام أوضااىنا
المعاصرة ،ألنع يفتح أفقا للبحث ىان إيجااد ىالقاة أو مصاالحة باين
الدين والمجتمع ،مبنية ىلع أساس االجتهاد وحسان التأويال للانص
الااديني ،وىاادم فاار

أي نااوع ماان الفهاام القسااري لااع ،أو اسااتغاللع

سياسيا ضد الخصوم ،أو وسيلة للتحكم...
إننااي أوماان ساايدي مثاال غيااري مماان ليسااوا حتااع ماان ملتنااا اآلا،
بصالحية مشاروىك فاي ترتياب هاذه العالقاة باين الادين والمجتماع،
حتع بالنسبة للمجتمعات المعاصرة ،باىتباره تصورا يمكن توظيفاع
للحد من هيمنة التيارات األصولية المتزمتة والمنغلقة...وأخشاع أا
أطيل في إطنابي إا قلت بأا صورتك األكثر إثارة ىندنا هي صاورة
المصلح السياسي .وكتابك (الهروري في السياساة ألفالطاوا) يعاد
بيانااا سياساايا ماضاايا ومعاصاارا فااي آان ذلااك أا ىناصاار الجاادة فيااع
متنوىاة .ولكونااع كاااا سااببا رئيساايا فااي نكبتااك ،فااسا هااذا يكفااي فااي
تفسااير أهميتااع ودوره الثااورين لنااا أو لغيرنا..ففيااع تجاااويت يااأس
أفالطااوا ماان إقامااة المدينااة الفاضاالة ىلااع األر

 ،حااين أسااندت

إلرادة اإلنسااااا الحااارة والواىياااة دورهاااا الفاىااال فاااي تحقياااق هاااذا
المسعع .كما تجاويتع حين قارأت ىصارت مان خاالل ىصاره ،فنبات
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ىنا بهذا المسعع في نقد واقعنا السياسي ،ومنحتنا بقراءتاك مفتااا
التفكياار فااي فهاام واقعنااا ،وإمكانيااة إصااالحع ماان الااداخل ،بعااد فهاام
وتحليااال مختلاااف أشاااكال أنظماااة الحكااام .باإلضاااافة إلاااع خطاااوتين
جبااارتين أضااأت بهمااا أفااق هااذا اإلصااالا وهمااا :خطااوة االىتااراا
بالمرأة ،كشريك كامل للرجل فاي بنااء المدينة..والثانياة ،تتجلاع فاي
ربطك العقل الفعال بالعلم والفكر والممارسة السياسية واالجتماىياة
في ىالمنا الواقعي ،بهدا بناء مجتمع السعادة والرفااه ،أو المديناة
الفاضلة في األر

الفي السماء"135..

يتضنننمن هنننذا المقطنننع النننذهني مجموعنننة منننن المعلومنننات والبياننننات
والحقائق العلمينة والمعرفينة والذهنينة التني تجعنل الرواينة ذهنينة منن
البدايننة حتننى النهايننة ،علننى الننرغم مننن طابعهننا التخييلنني والسننردي
والميتاسننردي .ويعننني هننذا أن الروايننة حبلننى بمنناهو معرفنني وفكننري
ومعلومنناتي .وهنني كننذلك دسننمة بالمتعننة والفائنندة ،مادامننت قنند توقفننت
عند منجزات ابن رشد في مجال الفكر ،والفلسفة ،والحكمة ،والندين،
والسياسنننة،وقد استعرضنننت مختلنننف إنجازاتنننه فننني مختلنننف مينننادين
المعرفننة والفكننر التنني كننان هنندفها إعننادة النظننر فنني المجتمننع العربني
إبان العصر الوسيط ،بعيجاد الحلول المناسبة لتغييره والسمو بنه نحنو
آفاق ممكنة فاضلة وراقية.

المطلب الرابع والعشروا :المقطع العرفاني
 - 135أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.65-63:
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إذا كان المقطع الذهني مقطعا مرتبطا بما هو عقلي وفكري ومعرفي
وعلمي موضوعي ،فعن المقطع العرفاني هو مقطع وجداني
روحاني مرتبط بعوالم التصوف والعرفان والروح والتجارب
الجوانية اللدنية .كما يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع:
"كاا يقودني في الحلم دليلي وأنا في جبل قاسيوا أحوم حول
ضريح الشيا األكبر..أطوا وأطوا..فجأة يختفي من ىيني أثر
الهريح..أستعين بر الفلق والصبح ،وأنا أضر ىلع غير هدى.
أتحسس قبره الملغز الالمحدود ،لعلي أكتشفع .فلقد تصورتني أنا
السلطاا سليم األول العثماني وهو يجد في البحث  ،ثم وهو مغتبط
باكتشاا قبر حمل لغز إخفاء صاحبع لقروا دوا أا يترت شاهدة
أو ىالمة دالة ىلع مكاا قبره ،غير ىبارة رمزية ملغزة دالة
ىليع ،وىلع تاريا اكتشافع ،وتحديد بع

صفات مكتشفع وهي:

ىندما يدخل السين في الشين يكشف قبر هذا الحكيم..
تحقق أملي بعد طوافي المتكرر حول حياضعن إذ ما لبث أا انشق
قبره ،ثم تهيأ لي أا ثمة نورا حقيقيا قد انبثق من وسطع ،ثم ارتفع
فوق جبل قاسيوا نحو العال..
يهمس لي صوت غير مرئي:
ــ لكأا ميعاد مسرى روحع مرة ثانية قد حاا...ن فمسراه األول
كاا قد تم قيد حياتع ،بعد أا غشيع نور إلهي ،فرأى ما رأى في
مقام اإلسراء ما رأى وأحاط بما لم يكن بع خبرا ..رأى أنع ملك ما
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لم يكن قادرا ىلع تملكع أحد :ملك أسرار الحروا ثم أسرار
في متاهات بريخ األرواا فخاطبها

النجوم فتزوجها ،وخا

وأصغع لعذاباتها وأفراحها ونعيمها .ثم ىرج ىلع مقامات
األنبياء ،فراىتع هالة نور األنوار متجلية في اسم محمد المختار
الذي قبل بدء الكوا والخالئق كاا..حفي بع الشوق وهو في مقامع
األسنع ،فدوا أولع جمل فتوحاتع المكية  ،وأولع جمل أبياتع
الشعرية في ديواا ترجماا األشواق ،وفصوص الحكم ،حتع قبل
كتابتها حقا..ثم ىاج وماج حول مكة فرأى حبيبة العمر والفتاد
ىين الشمس ،ومعها سر

من غوانيها وهن يطفن فجاشت

قريحتع بما ترنم بع:
نفسي الفدا ،لبي

غرد ىر

لعبن بي ىند لثم الركن

والحجر
إال بريحهم من طيب األثــــــــر

ما أستدل إذا ما تهت خلفهم

هكذا األمر صار ،وهو في مقامع يستقطر الشهد من سكر
إسرائع..يرى ويقرأ كل شيء في تعدد مرآتع :حتع ابن رشد في
لقائع بع ،ومعاينة ترحيل جثمانع وغربتع التي طالت مع غير
قومع...
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ــ ربما ما يحدث أمامي اآلا ليس سوى جزء من األسرار التي
يكوا قد رآها في معراجع وإسرائع ،وهاهو يعبر اآلا ىن بعهها
معي"136..
يتخذ هذا المقطع النصي طابعا عرفانيا وجدانيا لدنيا .بمعنى أن
الخلفي يعيش تجربة عرفانية في حضن فيوض الشيخ األكبر ابن
العربي صاحب وحدة الوجود ووحدة األديان .وبهذا ،ينتقل الخلفي
من عقالنية ابن رشد إلى روحانية ابن العربي ليقيم جسرا بين
االثنين ،على أساس أن الفلسفة في خدمة التصوف ،والتصوف في
خدمة الفلسفة.وبهذا ،يعلن الخلفي تكاملهما وترابطهما الجدلي
الوثيق ،مادام اإلنسان عقال وروحا .ومن ثم ،اليمكن النظر إلى
اإلنسان من زاوية واحدة ،بل البد من النظر إليه على أنه كتلة
واحدة أساسها العقل والروح .وبهذا ،يتجاوز المقطع العرفاني ماهو
حسي وعقلي إلى ماهو وجداني وذاتي وحدسي .

المطلب الخامس والعشروا :المقطع الختامي
نعني بالمقطع االختتامي ذلك المقطع النهائي الذي تنتهي به الرواية،
ويكون في آخر العمل اإلبداعي ،ويكون في شكل نهاية سردية  ،أو
حوارية ،أو ميتاسردية ،أو فانطاستيكية ،أو ذهنية  ،أو عرفانية ،أو
منطقية استنتاجية ،إلخ...ومن ثم ،يجمل المقطع االختتامي بؤرة
الرواية ومقصديتها وخالصتها أو فكرتها األخيرة.وقد يكون هذا
 - 136أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.111-110:
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االختتام مغلقا أو مفتوحا أو دائريا حسب السياق النصي .ومن هنا،
تنتهي رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي بهذا المقطع
االختتامي الذي نورده على الشكل التالي:
"أحس اآلا ،وفواصل السطر تدفعني لصمت البيا

 ،أا جسدي

محموم  .وأا ثمة موجة شك تنتابني كحمع المتنبي فتلهبني بسياط
هتافها:
ــ أوترغب في مصالحة كونية ونحن لم نتصالح بعد مع تراثنا
وذواتنا ،أو مع ذوات غيرنا وتراثع ومنجزه المعاصر لنا؟.
ثم إا ما تراه من فراغ في الحس اإلنساني لقيم الغر ن ليس سوى
نتيجة لهيمنة المادي ىلع الروحي ىلع نمط ىيشها وتفكيرها.
لكن ،إا كاا هذا المدخل يمنحنا فهما لسر تعاسة الغر الروحية،
فسا ما ال يمكن فهمع في المقابل ،هوىدم امتالكنا لهما معا .فلقد
تخلينا ىن حقيقة الجانب الروحين بعد أا غرقنا في قشور الشكل
والدجل ،وسوقنا للعالم ــ ونحن الكذبة ـ ن أننا أمة دين وىقل
وشعر وقلب وروا ،قبل أا نكوا أمة مادة..ونحن ارتمينا في
أحهانها ال كمبدىين لوسائل إنتاجها ،بل كمستهلكين لها.
أولم تنع في روايتك موت البرهاا والعرفاا؟ أولم تقر بالفشل
الذريع في تحقيق المصالحة بينهما بعد أا رأيت أا لك آية وىبرة
من فشل ذات اللقاء المشهور بين ابن رشد وابن ىربي...
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حمع الدماغ ضاىفت من جرىة قسوتها ىلي ،حتع بت في جحيم
ىذاباتها

أرتطم

كعصفور

بين

جدراا

كوا

ماحق..حشاياي..أطرافي..ثناياي..كلها تتلمني ،تهيق حول ذاتي
الخناق حتع ألحس أا ذاتي توشك أا تفارق ذاتها .وأا الزمن بات
ىندي كصفحات كتا أقرأ فيها الحاضر بالماضي ..والماضي فيها
بالحاضر..أما المستقبل فصفحات بيهاء ما ىدت قادرا ىلع ملء
بياضها إال بخيالي...
وفجأة ،وفي ظل ىذاباتي ومفارقات الزمن معي بري ستال
كمطرقة ىلع سنداا لم يعرا الطرق إال مرة واحدة:
ـــ لم ال ترغب في أا تعيد لهذا الزمن توهجع الذي كاا ثم انطفأ..؟
ولما لم يسمع ردي:
ال تتردد..جر ن فسا نجحت فهو نجاحنا البدئي في استدراج
البرهاا ليتصالح مع التصوا و العرفاا ،أو ىلع األقل ليتعايشا.
فنحن أحوج ما نكوا لحنين العودة والتالقي ،ال للفراق...فاسع إلع
ترتيب لقاء الفرصة األخيرة بين ابن رشد وابن ىربي...
تملكتني الفكرة وجذبتني لمدارها حتع باتت أنوار القيم من تشدني
كما شدت سيرفانتيس ،.أوجات لوغوا ،وأالا دوليبيرا ،ورشدي
الجابر ،أو أنا وغيري للفكر الوسيط الماهد لنههة أروبا..قلت لم
ال أنه

لها..وأنا كلف بها؟..
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ومهيت..ونجح مسعاي معهما .وحددت مكاا اللقاء بينهما في
ساحة حديقة خارج قرطبة .كاا الجو مهطربا صافيا في آا .حتع
أنني تعجبت من هذا الجمع بين الصفاء والكدرة في هذا اليوم الذي
رتبتع للقائهما..
أقبل ابن رشد بريتع البيهاء القرطبية..أما ابن ىربي فقد كاا
يرتدي برنوسا أسود مثل فرسع .تقدم كل منهما تجاه اآلخر  ،وبعد
أا حي كل منهما اآلخر بتحية اإلسالم وقفا وجها لوجع ،دوا
مصافحة وال ىناق...
كاا ىلي أا أرتب مقدمة تليق بهذا الحدث التاريخي الهام  ،لكن ما
أا هممت حتع بادر ابن رشد صديقع:
حكمة هللا اقتهت أا ال أستقبلك هذه المرة في داري ومكتبتي...
ــ هذا يرضيني أيها الحكيم..فأنا تعودت الحركة في الزمن والمكاا.
ثم إا المكاا ال تهمني منع هندستع أوكيفيتع وسماتع ،بل اسمع
وجوهره وأىراضع الخفية..ن لذا قهيت ىمري ،كما تعلم ،متنقال
بين مرسية وقرطبة وفاس وبجاية وسجلماسة ومكة والقاهرة
ودمشق واإلسكندرية وغيرها من المدا األخرى..ثم إا لقاءنا
المشترت هذا ،وفي هذا الفهاء المتسع سيسعفني ويعفيك من حق
الهيف ىلع المهيف ،وحق المهيف ىلع الهيف .لنكن طلقاء ال
سجناء..
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ــ مرة أخرى يابن ىربي..مرة أخرى أكرر ىليك ستالي :كيف
اإللهي :هل هو ما أىطاه لنا

وجدتم األمر في الكشف والفي
النظر؟
يصمت ابن ىربي...

يعيد ابن رشد ستالع..ويتكرر نفس الصمت الموجع والمريب..
ابن رشد:
قل لي كما قلت لي من قبل  :نعم وال مجتمعتين أو متفرقتين .إني
أود أا أتأكد مما إا كاا قد تغير موقفك من البرهاا أم ال..
ــ ىلك لم تفهمني يابن رشد..وأنت الذي فتقت أكمام الغمو
وأىقدها ،بشرحك لغمو

فكر المعلم األول أرسطو من جهة،

ولمسعات الحثيث دوما إلع تقريب العلوم المختلفة ألذهاا القراء
من خالل كتبك الكثيرة والمتنوىة منها..
ــ أوضح يابن ىربي أوضح..فلقد ىركتك الحياة مثلي ،ولم تعد ذات
الشا

المحتدم كما ىهدتك أثناء اقتبالي لك بقرطبة .فأنا آمل أا

يكوا العقل قد أفرغ في مرآة ىرفانك ما بع قد تطور وتغير..فغير
موقفك من البرهاا ،وتخففت من حدة ميلك للعرفاا..كما آمل أا
تقل لي ما رأيت أو خطر ببالك بعد كل هذه القروا التي أرتك كيف
حار

الفقهاء والعلماء وبع

رجال التصوا أفكاري ،وكيف

نالوا مني جسدا وروحا ال فكرا..وكيف أيها أحيا الغر

فكري

وفلسفتي وكتبي حتع وصلوا بها المستوى الذي لم أحلم بع أبدا
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في وطني وبين أهلي..فاألنوار التي استظلوا بنورها هي أنواري.
والحهارة التي نعموا بها كانت من بنات أفكاري..
تعتريع لحظة صمت مرفوقة بألم خفي ويهيف:
فسا رأيتهم قد ياغوا اآلا ىن مذهبي وتنكروا لي ،فاىلم أا ذلك
يعود إلع استبدالهم لعقالنيتي اإلنسانية الكونية بعقالنية مسرفة
في تقديس نتائجها ،واالنبهار بما تتيحع فقط للفرد من رفاهية
وهيمنة ،دوا اىتبار لهوابط العلم األخالقية التي تعطي القيمة
الحقيقية للعقلن شرط تسخيره لصالح اإلنسانية ال ضدها..وكذلك
يعود إلع ىدم ربط ما حصل من تقدم ىلمي ميداني بعناية إلهية
هي وحدها من يسرت لهم سبل الكشف ،واالهتداء إلع إدرات ما
في الطبيعة من أسرار وقوانين مرتبة كلها بعنايتع ،ووفق تدبير
سننع في كونع...
ــ أنا معك يابن رشد في ما ذهبت إليع من أا خلو العلم من
اإليماا ،يفقده أهم ما فيع .فما كانت األسبا

والمسببات في

الطبيعة ىبثا ،لوال أا توخي هللا أا يستدرج ىباده إلع إدراكها
بعقولهم

التي

أىطاها

لهم،

بقصد

استغاللها

لمصلحة

دنياهم..فروىة االستفادة ،ال يكوا أثرها محمودا إال إذا واكبها
اإليماا والفهيلة المصاحبة للذة االكتشاا العلمي..
كما أقول نعم ،للفكر الذي بنع الغر بع نفسع .لكنني أقول ال لمن
يعتقد أا هذا البناء ،قد ىزل كليا جانب القلب والكشف أو العرفاا
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إا شئت..ن فالغر لم ينع القطيعة ال مع التصوا أو الدين .كما أنع
لم يتلع الفكر ىليع ،بل وظف الكل في بنائع حتع حدود القرا
التاسع ىشر الميالدين أي قبل ظهور ما بعد ىصر العلم ،وهو
العصر الذي شهد ردة فعل قاسية ىلع قيم البرهاا والعرفاان
الشيء الذي أدى إلع حرو

حصدت ماليين األرواا جراء

استخدام ال أخالقي لمنتوج العلم من أسلحة الدمار الشامل...
فافهم معن ع إجابتي الحائرة بال ..ونعم .فأنا كنت أودت أا تجمع بين
الفكر والعرفاا ،وأا تتزحزا قليال ىن دائرة الفكر الصارم ولو
قليال لصالح دائرة القلب والكشف والتقلب في األحوال واىتناق
كنع الوجود .لذا كاا هدفي من الجمع بين ال ونعم هو تبياا أا كل
واحد منهما موجود في اآلخر .فأنا لم أرد لك أا تقصي الفكر
إقصاء ،وال أا تميل كليا نحو العرفاان بل أردتك أا تجمع بينهما،
وأا تخرج من ىقل المكاا المنطقي الهندسي إلع ىقل المكاا
المنفعل بكل المعاران سواء أتت من هللا ،أم من الفكر ،أم من
القلب .وحينها لو فعلت ،لوفرت للفكر موارد أخرى ،ربما ىقلك
المدهش قد فكر فيها :مثل أهمية الخيال ،والمتعدد والمختلف في
الواحد والجمع ،ومعنع اىتناق الوجود ،ونبل الصورة وتعدد
مراياها..ومتعة اإلحساس في المزج بين الفكر والشعر والذوق
والكشف ،فيحصل لك بعقلك وفكرت ما قد حصل ىندي من حهور
وشهود قوية حتع بت بوىيي أرى أا الحق سمعي وبصري
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وجميع قواي..لكن ،حتع ولو حصل لك مثل هذا ،فسا ر يتي كانت
ستبقع دوما ألذ .ألنها أسست لوحدة الوجود ككلن خالفا لر يتك
التي أسست لوحدة العقل البشري ووحدة الحقيقة معها..
يخيم صمت مطبق ىلع كليهما قبل أا ينطق بستال حارق اختلجت
لسماىع وجنتا ابن رشد والتمعت ىيناه :
أو يجاري الفكر سلطاا القلب المتقلب..؟
ثم يصمت ويهيف:
التصوا ليس تشغيبا ىلع الفكر..أو ىلع الدين ،وال ىبثيا كما
تعتقد..إنع إقامة للفكر الحائر ،وىالج لكل ما هو مختل في روا
اإلنساا وفكره..
يتفحص ابن رشد مالمح ابن ىربي بعينيع الصقراوين الذكيين
ويقول:
لم تتغير كثيرا يابن ىربي..ال تزال نعم وال في سماء ىرفانك
وفكرت كالغيم الذي لم يمطر إال مرة واحدة..لقد بريت بع
األفكار ،وقلمت أخرى ،لكن األصل بقي فيك هو األصل"..
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يتخذ المقطع االختتامي الطويل طابعا ذهنيا وفكريا مفتوحا في شكل
استنتاج نهائي وإجمالي ،يتمثل في ضرورة الجمع بين العقل
والعرفان ،بين البرهان والوجدان ،بين الرشدية واألكبرية .ويعني
هذا أن الحل لمعالجة مختلف القضايا الصعبة التي يعاني منها
 - 137أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.348-343:
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مجتمعنا العربي اإلسالمي يكمن في استخدام العقل التنويري من
جهة في بناء معارفنا ومعلوماتنا الذهنية من جهة ،واالستعانة
بالعرفان لتنقية الضمائر وتخليق النفوس من جهة أخرى.
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خاتمــــــــة
وخالصة القول ،تنطلق دراستنا النقدية ،في مقاربة رواية (شعلة
ابن رشد) ألحمد المخلوفي ،من لسانيات النص من جهة ،ودراسة
المقاطع النصية من جهة أخرى .وتعد هذه الدراسة األولى من
نوعها في الوطن العربي  ،على حد علمي ،في تركيزها على
المقطع الروائي ،وتبيان أنواعه ،والتوقف عند بناه الشكلية،
ومحتوياته الداللية ،واستجالء وظائفه المقاصدية القريبة والبعيدة.
وإذا كانت لسانيات الجملة من بنيوية سوسير إلى لسانيات نوام
تشو مسكي تدرس الجملة ،فعن لسانيات النص تدرس مافوق الجملة.
أي :تعنى بدراسة الجملة الكبرى .أي :المقطع من جهة ،والنص من
جهة أخرى .لكن هاريس كان اللساني األول الذي درس الخطاب
تركيبيا وفق المنهجية التوزيعية؛ حيث درس الخطاب في ضوء
المكونات المباشرة وغير المباشرة ،وكان يعد النص أو الخطاب
جملة كبرى.
وثمة عدة مقاربات تندرج ضمن لسانيات النص أو تقترب منها،
بحال من األحوال ،مثل :المقاربة المعجمية ،والمقاربة اللسانية
التركيبية ،والمقاربة الفلسفية ،والمقاربة المنطقية ،والمقاربة
الحاسوبية ،والمقاربة السيميوطيقية ،والمقاربة التداولية ،واللسانيات
االجتماعية ،والمقاربة الحجاجية ،والمقاربة التلفظية ،إلخ...
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ومن أهم القضايا التي ترتكز عليها لسانيات النص اتساق النص
وانسجامه ،ودراسة الحوارية والتناص ،وتجنيس النصوص
وتنميطها ،والتمييز بين النص والالنص ،والتركيز على البعد
الوظيفي التواصل ي ،وتحليل السياق التداولي ،والتوقف عند
المقصدية النصية ،ودراسة المقاطع والفقرات والمتواليات النصية...
وتنبني منهجية لسانيات النص على تجنيس النصوص وتنميطها،
وتقطيع النصوص ،وتحديد طبيعة المتواليات النصية ،واستخالص
روابط النص على مستوى الدال والمدلول ،والتوقف عند االتساق
واالنسجام والتشاكل على حد سواء.
وقد رأينا أن ثمة معاييير عدة لتقطيع النصوص ،مثل :المعيار
الداللي ،والمعيار األسلوبي ،والمعيار المكاني ،والمعيار الزمني،
والمعيار الشخوصي ،وغيرها من المعايير اللسانية والسيميائية
المتنوعة...
ويتبين لنا كذلك أن المبدع المغربي أحمد المخلوفي يمتهن حرفة
الكتابة بشكل جيد ،ويتقن ممارسة الرواية إتقانا محكما ،بتوظيف
متخيالت سردية متنوعة ذاتية ،وموضوعية ،وميتاسردية،
وفانطاستيكية ،وحلمية.
أضف إلى ذلك أنه قد وظف مجموعة من المقاطع النصية ،مثل:
المقطع السردي ،والمقطع الحواري ،والمقطع الوصفي ،والمقطع
الميتاسردي ،والمقطع االستهاللي ،والمقطع التلفظي ،والمقطع
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اإلحالي ،والمقطع الحجاجي ،والمقطع الشاعري ،والمقطع
الفانطاستيكي ،والمقطع اإلخباري ،والمقطع التفسيري ،والمقطع
التأملي ،والمقطع االختتامي ،والمقطع الحلمي،والمقطع الذهني،
والمقطع العرفاني ،والمقطع االسترجاعي ،والمقطع المرجعي،
والمقطع البيوغرافي ،والمقطع األوطوبيوغرافي ،والمقطع
التراسلي ،والمقطع الشذري ،والمقطع البؤري...
كما تتميز مقاطعه النصية بمجموعة من الخاصيات ،مثل :خاصية
التركيز ،وخاصية اإلسهاب ،وخاصية التنويع ،وخاصية االتساق،
وخاصية االنسجام ،وخاصية التقطيع ،وخاصية التشذير ،وخاصية
االستقالل ،وخاصية التشخيص ،وخاصية الترميز ،وخاصية
التراكب ،وخاصية التخييل ،وخاصية التوثيق ،وخاصية األسلبة،
وخاصية التهجين ،والخاصية الذهنية ،والخاصية العرفانية،
والخاصية البوليفونية...
وأخيرا ،تعد رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي رواية تخييلية
ذهنية ومقطعية ومهجنة بامتياز ،مادامت تشتغل على الذهني في
عالقته الوثيقة والوطيدة بالعرفاني ،والحدسي ،والجواني.
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1966م.
 -7الزركشي :البرهاا في ىلوم القرآا ،الجزء الثالث ،تحقيق:
محمد أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،مصر.
 -8القزويني :فن التخليص في ىلوم البالغة ،ضبط وشرح عبد
الرحمن البرقوقي ،دار الكتاب العربي  ،بيروت  ،لبنان ،الطبعة
الثانية.
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المراجــــع باللغة العربيـــة:
 -9إبراهيم صالح الحندود  :الجمل المختلف في إىرابها ،الدراسات
اللغوية 2004 ، 1/5م.
 -10أحمد جاسم الحسين :القصة القصيرة جدا ،دمشق ،سوريا،
الطبعة األولى سنة 1997م.
 -11أحمد العدواني :بداية النص الروائي ،النادي األدبي بالرياض
والمركز الثقافي العربي بالدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى
سنة 2011م.
 -12أحمد عفيفي :نحو النص :اتجاه جديد في الدرس النحوي،
مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 2001م.
 -13أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية ،منشورات عكاظ ،لرباط،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1988م.
 -14أحمد المتوكل:الجملة المركبة في اللغة العربية ،منشورات
عكاظ ،الرباط ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1989م.
 -15أريكشيوني :فعل القول من الذاتية في اللغة ،ترجمة :محمد
نظيف ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2007م.
 -16األزهر الزناد :نسيج النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1993م.
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 -17أيمن عبد الرزاق الشوا  :مبادئ أساسية في فهم الجملة
العربية ،دار اقرأ ،دمشق ،سورية ،الطبعة األولى سنة 2006م.
 -18أيمن محمود موسى :لسانيات النص ،عالم الكتب ،الطبعة
األولى سنة 2015م.
 -19بنسالم حميش :معهم حيث هم ،بيت الحكمة ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1988م.
 -20تمام حسان :الخالصة النحوية ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر،
الطبعة األولى سنة 2000م.
 -21تمام حسان :اللغة العربية معناها ومبناها ،دار الثقافة ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2001م.
 -22جميل حمداوي:محاضرات في لسانيات النص ،مطبعة النجاح
الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2016م.
 -23جون أوستين :نظرية أفعال الكالم العام ،ترجمة :عبد القادر
قينيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
2006م.
 -24جوزيف كورتيس :مدخل إلع السيميائية السردية والخطابية،
ترجمة الدكتور جمال حضري ،مطبعة الجسور بوجدة ،الطبعة
األولى سنة 2007م.
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 -25حسني عبد الجليل يوسف:إىرا

النص ..دراسة في إىرا

الجمل التي المحل لها من اإلىرا ،دار اآلفاق العربية ،القاهرة،
مصر ،الطبعة األولى سنة 1997م.
 -26حسين منصور الشيخ :الجملة العربية ،المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2009م.
 -27روبرت دي جراند :النص والخطا

واإلجراء ،ترجمة تمام

حسان ،عالم الكتب ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 1998م.
 -28روالن بارت :درس السيميولوجيا ،ترجمة عبد السالم بنعبد
العالي ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،طبعة 1985م.
 -29سيزا قاسم :بناء الرواية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
القاهرة ،مصر ،طبعة 2004م.
 -30شكر محمود عبد هللا :داللة الجملة االسمية في القرآا الكريم،
دار دجلة ،الطبعة األولى سنة 2009م.
 -31صالح فاضل السامرائي :الجملة العربية والمعنع ،دار ابن
حزم ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2000م.
 -32صالح فضل السامرائي  :الجملة العربية ..تأليفها وأقسامها،
دار الفكر ،عمان ،الطبعة األولى سنة 2002م.
 -33صدوق نور الدين :البداية في النص الروائي ،دار الحوار،
الالذقية ،سورية ،الطبعة األولى سنة 1994م.
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 -34عبد الرحيم جيران :ىلبة السرد ،دار الكتاب الجديد المتحدة،
بيروت ،لبنان؛ بنغازي ليبيا؛ الطبعة األولى سنة 2013م.
 -35عبد السالم سليمي :دراسة في التركيب ،كلمات للنشر
والطباعة والتوزيع ،سال ،الطبعة األولى سنة 2010م.
-36عبد السالم المسدي :األسلوبية واألسلو  ،الدار العربية
للكتاب ،طبعة 1982م.
-37عبد السالم المسدي :النقد والحداثة ،دار الطليعة ،بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى 1983م.
 -38عبد الفتاح كليطو:األد

والغرابة ،دار الطليعة  ،بيروت ،

لبنان،الطبعة الثانية ،سنة 1983م.
 -39عبد القادر شرشار :تحليل الخطا

األدبي وقهايا النص،

منشورات مختبر الخطاب األدبي في الجزائر ،الطبعة األولى
2006م.
 -40عبد المجيد نوسي :التحليل السيميائي للخطا الروائي ،شركة
النشر والتوزيع المدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة
2002م.
 -41عبد الهادي بن ظافر

الهشري :إستراتيجية الخطا ،دار

الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى  ،سنة
2004م.
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 -42عبد الهادي الفضيلي :دراسات في اإلىرا  ،تهامة للنشر،
جدة ،السعودية ،الطبعة األولى سنة 1984م.
 -44فان ديك :النص والسياق ،ترجمة :عبد القادر قينيني ،أفريقيا
الشرق ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة 1999م.
 -45فخر الدين قباوة :إىرا

الجمل وأشباه الجمل ،دار اآلفاق

الجديدة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1981 ،م.
 -46فيليب لوجون :السيرة الذاتية ،ترجمة وتقديم :عمر حلي،
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى ،
1994م.
 -47فالديمير بروب :مورفولوجية الخرافة ،ترجمة  :إبراهيم
الخطيب ،الشركة المغربية للناشرين المتحدين ،الرباط ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1986م.
 -48كريم حسن ناصح الخالدي :نظرات في الجملة العربية ،دار
صفاء ومكتبة المجتمع العربي ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة
2005م.
 -49ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي :النظريات اللسانية
الكبرى ،ترجمة :محمد الراضي،

المنظمة العربية للترجمة،

بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2012م.
 -850محمد حماسة عبد اللطيف :العالمة اإلىرابية في الجملة بين
القديم والحديث ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،بدون تاريخ نشر.
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 -51محمد حماسة عبد اللطيف :في بناء الجملة العربية ،دار القلم،
الكويت ،الطبعة األولى سنة 1982م.
 -52محمد مشبال :مقوالت بالغية في تحليل الشعر ،مطبعة
المعارف الجديدة ،الرباط،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1993م.
 -53محمود أحمد نحلة :مدخل إلع دراسة الجملة العربية ،دار
النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1988م.
 -54مجدي محمد حسين :الجملة االسمية ،دار ابن خلدون للنشر،
الطبعة األولى سنة 2004م.
 -55المصطفى حسوني :بنية الجملة في العربية ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2014م.
 -56مصطفى حميدة :نظام االرتباط والربط في تركيب الجملة
العربية،دار نوبار للطباعة ،الطبعة األولى سنة 1997م.
 -57مهدي المخزومي  :النحو العربي..قواىد وتطبيق ىلع المنهج
العلمي الحديث ،بدون ناشر ،الطبعة الثالثة سنة 1985م.
 -58مهدي المخزومي :في النحو العربي ..نقد وتوجيع ،دار الرائد
العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1986م.
 -58محمد األخضر الصبيحي :مدخل إلع ىلم النص ومجاالت
تطبيقع،دار العربية للعلوم ناشرون بيروت ،لبنان/ودار االختالف
الجزائر ،الطبعة األولى سنة 2010م.
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 -59محمد محمد يونس علي :مدخل إلع اللسانيات ،دار الكتاب
الجديد المتحدة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2004م.
 -60محمد خطابي :لسانيات النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1991م.
 -61محمد خطابي وآخرون :لسانيات النص وتحليل الخطا ،
مؤلف جماعي ،دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،األردن،
الطبعة األولى 2013م.
 -62محمد الحنا  :البنيوية في اللسانيات ،دار الرشاد الحديثة،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1980م.
 -63محمد مفتاح :تحليل الخطا

الشعري(إستراتيجية التناص)،

المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
1985م.
 -64ياسين نصير :االستهالل فن البدايات في النص األدبي ،دار
نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ،سورية ،الطبعة األولى
سنة 2009م.
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المقــــاالت العربيــــة:
 -81أندري دي لنجو( :في إنشائية الفواتح النصية) ،ترجمة :سعاد
بن إدريس نبيع ،مجلة نوافذ ،جدة ،العدد ،10:شعبان 1420هـ.
 -82جا وب( :فن البداية) ،كتاب معالم القص ،ترجمة :د.مانع
الجهني ،النادي األدبي ،الرياض ،السعودية ،الطبعة األولى 2001م.
 -83جليلة الطريطر( :في شعرية الفاتحة النصية  :حنامينة
نموذجا) ،مجلة ىالمات في األد

والنقد ،جدة ،السعودية ،سنة

1998م.
 -84شعيب حليفي( :فاىلية التخييل في البداية السردية) ،مجلة
أوراق ،عمان ،األردن ،العدد ،10:شعبان 1420هـ.
 -85صبري حاف  (:البدايات ووظيفتها في النص القصصي) ،مجلة
الكرمل ،قبرص ،العدد ،22-21:سنة 1986م.
-86عبد الجليل غزالة (نحو النص بين النظرية والتطبيق)،أنوال
الثقافي ،المغرب ،العدد . 1986-26
 -87عبد العالي بوطيب ( :مساهمة في نمذجة االستهالل الروائي)،
مجلة مقدمات ،الرباط ،المغرب ،العدد ،21:خريف -2000
شتاء2001م.
 -88عزالدين إسماعيل( :جماليات االلتفات) ،ضمن أعمال الندوة
التي أقامها النادي الثقافي بجدة ( السعودية) ،سنة 1987-1986م
حول قراءة التراث النقدي.
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األطاريح الجامعية:
 -89جميل حمداوي :مقاربة النص الموايي وأنماط التخييل في
روايات بنسالم حميش ،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة ،جامعة محمد
األول بوجدة ،السنة الجامعية2001-2000:م.
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السيـــرة العلـــمية:

 جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور. حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل على دكتوراه الدولة سنة 2001م. حاصنننل علنننى إجنننازتين:األولى فننني األدب العربننني ،والثانينننة فنننيالشريعة والقانون.
 تابع دراساته الجامعية في الفلسفة وعلم االجتماع. أسنننتاذ التعلنننيم العنننالي بنننالمركز الجهنننوي لمهنننن التربينننة والتكنننوينبالناظور ،تخصص الديدكتيك والبيداغوجيا.
 أستاذ األدب الرقمي بماستر الكتابة النسائية بكلية اآلداب تطوان . أسنننتاذ الرواينننة ومنننناهج مابعننند الحداثنننة وأصنننول البحنننث العلمنننيبماستر النثر العربي القديم.
 باحننننننث فنننننني السوسننننننيولوجيا ،والسننننننيكولوجيا ،والبيننننننداغوجيا،واألنتروبولوجينننا ،والعلنننوم القانونينننة والسياسنننية ،والفنننن ،والفلسنننفة
والفكر اإلسالمي ،والقانون والشريعة.
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 أسنننتاذ األدب العربننني ،ومنننناهج البحنننث التربنننوي ،وعلنننم الننننفسالتربنننوي ،واإلحصننناء التربنننوي ،وعلنننوم التربينننة ،والتربينننة الفنينننة،
والحضارة األمازيغينة ،وديندكتيك التعلنيم األولني ،والحيناة المدرسنية
والتشريع التربوي ،واإلدارة التربوية ،والكتابة النسائية...
أديب ومبدع وناقد وباحث ،يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية. شاعر وقصاص وكاتب مسرحي ،يكتب للصغار والكبار. مثننل دورا سننينمائيا فنني الفننيلم األمننازيغي (عسننل المننرارة) لمنتجننهعبد هللا فركوس ،وإخراج علي الطاهري
 حصنننل مقالنننه (نظرينننة منننا بعننند االسنننتعمار) علنننى جنننائزة الموقنننعالسعودي (األلوكة ).
 حصل على جائزة مؤسسنة المثقنف العربني (سيدني/أسنتراليا) لعنام2011م في النقد والدراسات األدبية.
 حصل على جائزة ناجي النعمان األدبية سنة2014م. عضو االتحاد العالمي للجامعات والكليات بهولندا. رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. رئيس مختبر المسرح األمازيغي.212

 عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية. عضو اتحاد كتاب العرب.عضو اتحاد كتاب اإلنترنت العرب.عضو اتحاد كتاب المغرب. له إسنهامات نظرينة فني التربينة ،وفنن القصنة القصنيرة جندا  ،وفننالكتابنة الشنذرية ،واألدب الرقمنني ،والمسنرح ،ومننناهج النقند األدبنني،
والكتابة النسوية ،والبالغة الرحبة...
 باحث في الثقافة األمازيغية المغربية ،والسيما الريفية منها. خبير في البيداغوجيا والثقافة األمازيغية واألدب الرقمي. ترجمت مقاالته إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. نشنننرت كتبنننه بنننالمغرب ،والجزائنننر ،وتنننونس ،وليبينننا ،واألردن،ولبنننان ،والمملكننة العربيننة السننعودية ،واإلمننارات العربيننة المتحنندة،
والعراق.
 شار في مهرجانات عربينة عندة فني كنل منن :الجزائنر ،وتنونس،وليبيننننننا ،ومصننننننر ،واألردن ،ولبنننننننان ،والسننننننعودية ،والبحننننننرين،
واإلمارات العربية المتحدة ،وسلطنة عمان ،وكردستان ،وتركيا...
 مستشنننننار فننننني مجموعنننننة منننننن الصنننننحف والمجنننننالت والجرائننننندوالدوريات الوطنية والعربية.
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 نشر أكثر من ألف ومائتي مقال علمي محكنم وغينر محكنم ،وعندداكثيرا من المقاالت اإللكترونية .وله ( )176كتاب ورقي ،وأكثنر منن
( )300كتننناب إلكترونننني منشنننور فننني مواقنننع عننندة ،كموقنننع (جمينننل
حمنننداوي) ،و موقنننع (المثقنننف) ،وموقنننع (األلوكنننة) ،وموقنننع (أدب
فن)...
 ومننن أهننم كتبننه :محاضننرات فنني لسننانيات النننص ،وسوسننيولوجياالثقافننة ،ومينننادين علنننم االجتمننناع ،وأسنننس علنننم االجتمننناع ،والعنننوالم
الممكنننننة بننننين النظريننننة والتطبيننننق ،واألدب الرقمنننني بننننين النظريننننة
والتطبينننق ،وفقنننه الننننوازل ،ومفهنننوم الحقيقنننة فننني الفكنننر اإلسنننالمي،
ومحطننات العمننل الدينندكتيكي ،وتنندبير الحينناة المدرسننية ،وبيننداغوجيا
األخطننناء ،ونحنننو تقنننويم تربنننوي جديننند ،والشنننذرات بنننين النظرينننة
والتطبيننق ،والقصننة القصننيرة جنندا بننين التنظيننر والتطبيننق ،والروايننة
التاريخية ،تصورات تربوينة جديندة ،واإلسنالم بنين الحداثنة ومنا بعند
الحداثة ،ومجزءات التكوين ،ومن سنيميوطيقا النذات إلنى سنيميوطيقا
التننوتر ،والتربيننة الفنيننة ،ومنندخل إلننى األدب السننعودي ،واإلحصنناء
التربوي ،ونظريات النقد األدبي في مرحلة مابعد الحداثة ،ومقومنات
القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري ،وأننواع الممثنل فني
التيارات المسرحية الغربية والعربية ،وفي نظرية الرواينة :مقاربنات
جديننندة ،وأنطولوجينننا القصنننة القصنننيرة جننندا بنننالمغرب ،والقصنننيدة
الكونكريتيننة ،ومنننن أجنننل تقنيننة جديننندة لنقننند القصننة القصنننيرة جننندا ،
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والسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق ،واإلخراج المسرحي ،ومندخل
إلى السينوغرافيا المسرحية ،والمسرح األمنازيغي ،ومسنرح الشنباب
بننالمغرب ،والمنندخل إلننى اإلخننراج المسننرحي ،ومسننرح الطفننل بننين
التأليف واإلخراج ،ومسرح األطفال بالمغرب ،ونصنوص مسنرحية،
ومنندخل إلننى السننينما المغربيننة ،ومننناهج النقنند العربنني ،والجدينند فنني
التربيننة والتعلننيم ،وببليوغرافيننا أدب األطفننال بننالمغرب ،ومنندخل إلننى
الشننننعر اإلسننننالمي ،والمنننندارس العتيقننننة بننننالمغرب ،وأدب األطفننننال
بالمغرب ،والقصة القصيرة جدا بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عنند
السعودي علي حسن البطران ،وأعالم الثقافة األمازيغية...
 عننننننوان الباحنننننث :جميننننننل حمنننننداوي ،صنننننندوق البرينننننند،1799الناظور ،62000المغرب.
 جميل حمداوي ،صندوق البريد ،10372البريد المركنزي ،تطنوان ،93000المغرب.
 الهاتف النقال0672354338: الهاتف المنزلي0536333488: اإليميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.
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الغالا الخارجي
تنطلق دراستنا النقدية ،في مقاربة رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد
المخلوفي ،من لسانيات النص من جهة ،ودراسة المقاطع النصية من
جهة أخرى .وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها في الوطن العربي،
على حد علمي ،في تركيزها على المقطع الروائي ،وتبيان أنواعه،
والتوقف عند بناه الشكلية ،ومحتوياته الداللية ،واستجالء وظائفه
المقاصدية القريبة والبعيدة.
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