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 دور  ر   ات و ات

اا

ــــــــــــــــعبد هللا ب  ارن ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   ر���ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــآمنة ب   ا اد ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   لع��ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــأنوار ط ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   را�ــــــــــ

ـــــــــــــحيدر ع�� س ــــــــــــــــــ   المةــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــسطمبول ن ــــــــــــــــــ   اصرــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــمنصوري م   صطفىــــــــــــــــ

ــــبن يخلف ن ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ف�سةـــــــــ

ـــــــــــــــــــقوتـال ف ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   ضيلـةــــــــــــ

  را�يـــــــــدمحم العبن مسعود 

ــــــــــــــــــــــراو�ة ي ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   حياوي ــــــــــــــــ

ـــــــــــــح فر�دة آيت   مدوشــــــــــــــــ

ــــــــــالعزو�ي ف ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   تيحةـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــر�مة برق ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   رق ـــــــــــ

ـــــــــــوداود ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   ابرا�ي�� بــــــ

ــــــــــــــــف��وز ب ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   وز�دةــــ

ـــــــــــــــــــالشيخ س ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   عديةـــــــــ
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  أ  1- انو -اا  
 

ـــــــــــعبد امللك مرت ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا��زائ  اضـ ارن    رــــ

ــــــــــــــــــــأحمد ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا��زائ  وسفـــــــــــ  ا اد    رــــ

ـــــــــــرشيد بن م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــا��زائ  الكـــــــــــ       رــــ
ــــــــــــــــــــعبد ا��ميد ب ــــــــــــــا��زائ  ورايو ــ       رــــ

ــــــــــــــسعيد ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاملغ  قط�نـــــــــــــــــ       ربــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدمحم م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاملغ   فتاحــــــــــــــــــــ       ربــــ

ـــــــــــــــــــــــأبو بكر ال ــــــــــــــــــــاملغ  عزاوي ـــــــــــــــــــــــــــــ       ربــــ
ـــــــــــبر��� ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاملغ  بد هللا ــــــــــــــــ       ربــــ

ــــــــدمحم ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاملغ  دا��ـــــــ       ربــــ
ـــــــــــــــــــــــسعيد ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاملغ  نكراد  ــــــــــ       ربــــ

      السعودية   مد آل قاسمــــــــقاسم أح
      السعودية   حم��ي ــــــــــعبد الواسع ال

      السعودية  غر�ا�ي ـــــــــــــــــــــــــــأحمد ع�� ال
ــــــــاليم  حساميـــعبد ا��ميد ال ـــــــــــــــــــ       نــ

ـــــــــــــا  عمر إ��اق أوغلـــــــــــــــــــــــــــو        تركيـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــتون  وجاهــــــــــــــــــــــــــــصالح الدين ب       ســـــــــــــ

ــــــــــــــــــــناصر دمحم ال ـــــــــــــــــتون  ��ي��ــــــــــ       ســـــــــــــ
ـــــــــــعبد الن�� أص ـــــــــــسور�  طيفـــــــــــــ       اـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــغسان ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــسور�  سيد  ــــــــ       اـــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــسامي أد� ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــلبن  م ـــــــــــــــــــــــــــ       انـــ
ــــــــــــــــــــعبد هللا اب ــــــــــــــــــــالع  را�يم ـــــــــــــــــــــــــــ       راقـــ

ـــــــــــــــــسعيد ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــمص  وفيقـــــــــــــــــ       رـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادر ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــالبحر�  اظمـــــــــــــــــــ       نــ

ـــــــــــــــــال��از�  رتن�� ف��يراـــــــــدينا مار�ا م       لــ
ــــــــــــــأندر�ا غ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــإيطالي  ابر�ال ــــــــــــــــــ       اـ

univ_semiotique@hotmail.com: توجھ املراسالت
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 دور  ر   ات و ات

اا

ت�شر ا��لة الدراسات �صلية املتخصصة ال�� لم �سبق �شر�ا، وأن ت�ون ذات صلة بنظر�ة العالمات �� 

 .الصفحةأن تخضع البحوث إ�� املعاي�� املعمول  ��ا من توثيق وذكر مكتبة البحث �� آخر 

�ستحسن أن ترسل ال��� �صلية من البحوث ع�� أقراص مضغوطة مكتو�ة ع�� برنامج مكروسوفت 

 .املشار إليھ

 ت�شر البحوث املؤ�لة �عد خضوع�ا للتحكيم العل��، ع�� أن يل��م الباحثون بإجراء التعديالت و�ضافات
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ت�شر ا��لة الدراسات �صلية املتخصصة ال�� لم �سبق �شر�ا، وأن ت�ون ذات صلة بنظر�ة العالمات �� 

 .ا��قول العلمية و��سانية جميعا

أن تخضع البحوث إ�� املعاي�� املعمول  ��ا من توثيق وذكر مكتبة البحث �� آخر 

�ستحسن أن ترسل ال��� �صلية من البحوث ع�� أقراص مضغوطة مكتو�ة ع�� برنامج مكروسوفت 

Microsoft word .  أو ع�� العنوان �لك��و�ي)Email (املشار إليھ

ت�شر البحوث املؤ�لة �عد خضوع�ا للتحكيم العل��، ع�� أن يل��م الباحثون بإجراء التعديالت و�ضافات

 .إن طلب م��م

 .ت�ون لغة البحث بالعر�ية أو الفر�سية أو �نجل��ية

 .ال ترد �صول إ�� أ��ا��ا سواء أ�شرت أم لم ت�شر

 .يخضع ترت�ب البحوث العتبارات فنية
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ت�شر ا��لة الدراسات �صلية املتخصصة ال�� لم �سبق �شر�ا، وأن ت�ون ذات صلة بنظر�ة العالمات ��  - 

ا��قول العلمية و��سانية جميعا

أن تخضع البحوث إ�� املعاي�� املعمول  ��ا من توثيق وذكر مكتبة البحث �� آخر  - 

�ستحسن أن ترسل ال��� �صلية من البحوث ع�� أقراص مضغوطة مكتو�ة ع�� برنامج مكروسوفت  - 

Microsoft wordوورد  

ت�شر البحوث املؤ�لة �عد خضوع�ا للتحكيم العل��، ع�� أن يل��م الباحثون بإجراء التعديالت و�ضافات - 

إن طلب م��م

ت�ون لغة البحث بالعر�ية أو الفر�سية أو �نجل��ية - 

ال ترد �صول إ�� أ��ا��ا سواء أ�شرت أم لم ت�شر - 

يخضع ترت�ب البحوث العتبارات فنية - 
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 شاييم ب��ملان: بقلم فلسفة ا���اج القانو�ي  ب�ن شمولية السلطة وعنف �يديولوجيا  أنوار طا�ر 
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 إم��اطور�ة العالمة لروالن بارتقراءة �� :�خر  ر�مة برقرق  

 

  



﷽﷽  

  �فتتاحية

إنھ من �جدر أو الضروري أن نؤدي السؤال �ي نباشر ف�م املع��، ألن الشروح ال تل�� إال فاتحة الدخول 

، إن السؤال عن املع�� �و طلب استحضار املمكن �� مقابل املمتنع، أو استدعاء املوجود �� مقابل ومبتدأ الشروع

الالموجود ، إن املع�� �� مقار�ة التأو�ل السيميا�ي ال �سكن داللتھ بقدر ما يجوب �ل املمكنات، �ونھ نّواسيا ع�� 

أنھ لم �عد مكتفيا بف�مھ أو تخر�جھ أو ذلك لة، س��ورة متحركة حيث يظل من يؤدي املع�� ضمن فاعلية إنتاج الدال

صوب أداء تحديده، إثر �صطدام ملا تمليھ تلك املسافة ال�� تأخذ القارئ ع�� تخوف من تخوم الداللة �� مقابل 

ذر إتيانھ، ألن املسافة �� بمثابة التقدير الزم�� لعمر الداللة و�� ال�� دوما تمنحنا القرب من أفق التقبل أل��ا تن

بحركية ت�سف ذلك الز�و املرجأ وتلك ال��ر�ة ال�� يتما�� ��ا املتلقي و�� دائرة تظل تقدم ملن يؤدي حمولة تأو�لھ 

ومن ثم ف�� قر�بة من دائرة ال��ر�ة ال�� تم�� �� عرف التفك�� تلك الطابو�ات ال�� ال تتغ�� ونمطا من عادة 

ِ ال�� تفرز ا�غالقا ال يُ  ال�سليم وطقس �ذعان، إ��ا بمثابة تلك ا��تمية
ّ

ن من تطور الف�م ح�� ينفتح ع�� توثب مك

 ح�ن يقدم �ارل بو�رمن تخطيط ا�س�يمولو�� مفتوح �ي �عزز تأو�لھ صوب املدى املفتوح، �كذا يذ�ب طرح 

ق ، ألن ��سامناقشة منظومة التفك�� للقانون الطبي�� لدى ا��تمعات البدائيةفلسفية قصد  ةأدبيتصوره وفق 

  .�� متغ��ة ومتقلبة

�ي ال �شتغل ع�� س�ونية العالمة بقدر ما اشتغل ع�� وظائف�ا ا��ركية،  ب��سولعل �ذا مما دفع 

فاملسافة �� ع�� وج��ن مسافة �م�ان ومسافة �متناع، مسافة التما�� ومسافة ال��و�م املفتوح و�ذا �خ�� �و 

تل�س�ا الغموض ة يالدال وقع �ق��اب وإن �ان يدرك �ل من ي�شوف أفق التأو�ل أنھ يروم ا��ال، ألن ��ساق

ملا ت��ض عليھ من تلك العرفانية والشعر�ة وا���اجية، ا��طابية والرمز�ات �يحائية وكذا نظام العالمات  و���ام

غ�� اللسانية من أيقونات التمثيل البصري �� ثقافة الرقمنة ا��دثة، وال�� �� مجموع�ا ترتكز لدى مجموع الو�� 

غية فك شفرا��ا الدالة، فمن أين يرد التأو�ل ل�ذا ا��امع، إن غدت معان��ا غورا صوب ��سا�ي ع�� مكنة �حاطة �

�شعب القراءات و�عدد منافذ التأو�ل وتفرع مقاصده وكذا قصد إتيان بتلك املقدرات من مضمرات املع�� �� 

�� �شعفھ ذلك ا��ض من ذلك �ق��ان الدائم من التأو�الت و�ذا �خ�شعف�ا  ، كما أن ��ساقده املتدرجتصعّ 

املساءلة ال�� تدفع معالم ا��دود بمنأى عن �ج�از ع�� فاعلية ا��ركية للتأو�ل �و��ا تقدم وقع املنجز الرحب 

للمع�� من غ�� انقطاع، فالع�ن �� الفلسفة الظا�رتية �� لغ��ا �و�� أل��ا ل�ست إدرا�ا ل��د الذي يمنع منطلق 

ا��املة ل�ل منظور من غ�� �عرض ملا يمنع منطلق�ا وتلك �� رحابة �فق �� ع�ن التأو�ل توث��ا �درا�ي وإحاط��ا 

�ونھ مو��ا أوليا، واستعارتنا للع�ن �و بمثابة �نموذج �مثل لالق��اب �صيل واملباشرة القبلية دون وسيط �ي 

ع��  الرؤ�ا -تحصيل الرؤ�ةلا أ��ا مشروع ، كمي�ت�� إليھ التأو�لفاعلية تحصيلھ ملا �ي يؤدي  �تف�� لألفق التأم�

ابن ، ولعل الظا�ر�ة �� لغة الع�نف�فصاح بالعبارة صوب انتظام املدى، ذلك أن عيانية �متداد ل�ل ���يص، 



يقدر ممكنات البصر �ف��اضية ألفق التأو�ل �� مقابل العقل، حيث يذ�ب إ�� أن القدر ال�ا�� من  حزم �ندل���

، ألن ا��د �و تأس�س تركي�� أفرزه عقل لغوي مسند إ�� قانون اللغة، ألن العقل كما يذ�ب بتوسط الكالم �و ا��د

� الكتاب، فاملر�ي لھ داللة وفق مقدرات �ق��اب إدراكھ وإدراك البصر معا ، �املعا�ي املف�ومة املعلومة من ا��ط �

أو تطبقھ ثم تفتحھ بال زمان ح�ن ترى  بزمان و�غ��اب ب�ن القرب بزمان و��ن البعد بال زمان، وح�ن تفتح بصرك

الالمتنا��، �كذا نتمثل املدى ا����ة من محدود و للرا�ي املتلقي الد�شة من تخوم الال �فالك البعيدة حيث تتم 

لة ِخ فق التأو�ل، فالتأو�ل أل 
ّ

لذلك ال�سيج من تلك ا��سمانية جوابة جاّسة ملا يدق ضمن تلك ا��سمانية املركبة ال

أو �� نحو ما �ي تخلص إ�� ما ال �عرف من ا���ول وع�� غ�� املعتقد  ولتلك �ركيولوجية من حفر�ات ��ساق

�ف��اض �ست�باطي وخيار�ة الصوري �ستقرا�ي حتمية أيضا إضافة إ�� ما سلف إثر تفر�قھ ب�ن  �ارل بو�ريذ�ب 

ل�ست �� ما �و معروف، ومضبوط بل �� : "��األو�و �عاين مشروعية القيمة العلمية واملعرفية ألي بحث إ�سا�ي 

شھ، واملشا�ل ال�� تواج�ھ وال�� ��ل�ا ي��ك القفزة ال�� تدفع العقل ��سا�ي أما ا���ول، وأمام �مور ال�� تد�

أن امليتاف��يقا �� ا��اضنة -ع�� أساس ... لعقلھ �� اق��اح حل، وتقديم تصور حل، ل�ذه املش�لة... الفرصة 

 ."-لنظر�ات علمية مستقبلة حول القضايا والفرضيات واملشكالت املفتوحة ال�� لم يتمكن العلم من �جابة عل��ا  

ة املتلقي �عدما �ان م�ّ�را فت�سط أفقھ ل�سائط ال��كيب التأو��� �عدما �ان ذلك أن �   
ّ
جابة �شفي غل

غضيضا فيفتق ع��ه ��ب ا���ول �عدما �ان مرتتقا وخائضا �� الر�ب يتقلب ع�� حوا�� �ف��اض املفتوح لداللة 

د ش�ولھ وع�� اختالف انقطاعھ ووصولھ ��ساق، وإن �ان دوما ساعيا ليحفر �� مغواتھ، فالتأو�ل ي��ض ع�� متعد

     . النقطاع و�ل انقطاع مقوض لوصول  ٌض ولكنھ ال يث�ت ع�� حال، ف�ل وصول مقوِّ 

من أين ين��ع املع��؟، ذلك أن حركية التأو�ل ح�ن �سند إ�� السيميائيات ير��ن �ذا ا��ال امل�شا�ل إ�� 

ما تنا�ت إليھ مقوالت املع�� التنظ��ية �� �خذ إ�� و تأخذ املع�� �عيدا وفق مرجعيات متداخلة حيث فلسفة خاصة 

وحساب ا��ر�ات ال�ونية وحساب فرضيات  و�ندسة �ش�الوعلوم الطبيعة املنطق وحساب الر�اضيات والف��ياء ب

و�ل�ا قرائن �ف��اض لتفس�� الوجود، ا��ذور، إضافة إ�� النظر�ات التطور�ة وحساب حركية �ستمرار�ة ومجاالت 

ال��  رل �وّس إضافة إ�� ظا�ر�ة  �س�� إلحداث تلك الفروق القائمة ما ب�ن التخوم وا��دود، لتصور فكري متداخل

التأمل القب�� من غ�� �رت�از إ�� تلك ا��ا�ز�ة الصور�ة ولعل �ذا قد طبيعة  ا�عطفت بالسيميائيات إ�� ج�ة من

يباشر ذلك التواصل باللغة �و��ا �سقا حيو�ا ال تنط�� عليھ تلك الصور�ة ال�ابحة متجرد،  ��أس�م �� إحداث و 

كشف مقدرات تلك الدالالت املفتوحة ع�� ما ت��ض عليھ ع�� فرادة �ذه ا��صوصية يتم لھ إذ  ملطلق التأو�ل،

بتصور مك�ن ال إنتاج املع�� �ستوجب �حاطة ، وعليھ فإن ومتعددة  ومختلفة  �سقية اللغة من عالقات متداخلة

ألن الفاعلية التصور�ة ال�� يؤد��ا الو�� تجعلنا إزاء ذلك القبلية ملا يجب أن ي�ون، �لية يراد منھ �خذ بتلك 

التواصل القائم ب�ن التأو�ل والسيميائيات �ون أن التوسع �شمل �مر�ن من ج�ة ما تتأسس عليھ من املدارج 

ع�� معرفة داللة الوحدات  ة وا��موالت املعرفية، �و��ا منظومة من �ليات املعرفية و�� مجموع�ا تنصّب التصور�

وإ�� ما يصدر عن ذلك املدى الرحب بوصفھ طاقة اللغو�ة لأل�ساق،ى حيث تنطلق من مدى �نصات والتأمل 

  . لس��ورة التأو�لتصور�ة 



إن اللغة وما يتأ�ى ع��ا من �عدد ��ساق لم �عد تركن إ�� تلك الصور�ة من حيث منطق عالقات الوحدات 

بتلك اللغو�ة ا��ايثة أو محصلة لذلك ا��رج �� إحداث املمكنات التأو�لية من ج�س حتمية التخر�ج �ستقرا�ي 

ية التأو�ل، تظل ت��اح عن �ذه الصور�ة إ�� ج�ة �وليات �و��ا عالمة لصياغة النتائج، أم أن ��ساق ضمن فاعل

تلك املتاعليات القصية، ومن ثم يظل محمل�ا التأو��� يتوسع ع�� طبيعة من الف�م املتفرد واملنفلت عن تار�خية 

التجارب وجا�ز�ة التعقب ��� وغ���ا من ممكنات �ستقراء املسبقة، وفق �ذا فاللغة ع�� �عدد أ�ساق�ا تنعطف 

إثر أي فاعلية من التأو�ل إ�� ذلك التعدي عما قيل ف��ا إ�� ما لم يقال، ومن ثم فاملع�� ال يأخذ إشباعھ وكفايتھ دوما 

ِرٌه إ�� فاعلية املز�د من منافذ مما يؤديھ دون توقف صوب �خذ بما ي�شوفھ من املطاولة املأمولة
َ

                          .  ألن التأو�ل ش

 
ّ
ضمن عدد يتم�� ع�� اشتغالھ ا��امع حول التأو�ل  مجلة السيميائيات�ذا العدد من  يردھ، إثر �ذا �ل

ال�� ان��ت بالدراسة واملقار�ات التحليلية واملعا��ات التصور�ة،  املقاالت سما��اصة  وفق قوا فلسفتھ�ونھ يأخذ 

الفكر ع�� اشتغال من أساسا تأصل تأو�ل النوعة فتتصور�ة وإجرائية ممقار�ات بالتأو�ل  �� ت�نازع حقول وعليھ ف

معاي�� ومن إس�امات املنطق �ون فاعليات ا��سابات ت�ت�� إليھ �� معرفة أوجھ الصدق و الصوب والكذب وا��طأ 

افات املقدمات و����� البيانات القضايا وصنّ �عيي�ية مما ا�عطف إ�� أداء تصوري مغلق تتجواب ضمنھ مسالك 

 ما �ذا جّل ا��سابية ولعل 
ّ

رزه املنطق فالتنظ��ية و�جرائية و�خاصة ما أ ھن ا��قل السيميا�ي من استعارة مكنمك

� �ذا املقت��� التصوري أس�ن التفك��  �� ضوء رصد تلك ال�سقية الرامزة �� ف�م محددات وتصور � مما رّ� �الروا

إذ إن عملية التحديد ملا يضفيھ املنطق بوصفھ  ،العالقات إضافة إ�� كث�� من ا���ود ال�� تأو�ت فاعلية �ذا الطرح

تؤول إ�� ��عطاف صوب ا���� �ونھ معادال ال�� ليف من ��ساق آ�� تخر�ج آليات التحليل لتلك التحصيفا ج�ازا 

ت الوحدات إ�� تلك الدقة من الف�م ى �ساق اللغة موضعا جو�ر�ا �عز أوردت  ،نطق و�ا�نامموضوعيا لل
ّ
، حيث حل

ح�ن للتأو�ل التصور�ة   C. S. Peirce ب��ساس��اتيجية وفق ما تب�تھ أو  )ا��سابية( حل الوحدات العدديةاللغو�ة م

لعالقات الر�اضية إ�� ج�ة متصورات أيقونية بمقار�ة وجودية ر�د اقام باستعاضة صور�ة العالقات ا��سابية وتج

دون �شوف إ�� أسيقة ا��قائق وعليھ فالتأو�ل ل�س إذ تبدى لھ أن عزلة املنطق عنھ أمكن ج�ازه إ�� رسم ��غالق 

انحصارا وتصو�را ضمن دوران ذ��� ومدار متعقل بحدة من الوثوقية الصارمة ال�� ال  تباشر�ا منافذ الوجود 

 قمن إكرا�ات �� تقفي �س مليھوفاعليات التجر�ب الذا�ي �� أداء التأو�ل املتحرر من �وابح تلك ا��ا�ز�ة وما ت

ال�عتاق من لحداث �ستدالل يفرز آلية إأن عملية تأصيل التجر�ب للفكر ��  ذلك ،ج �ح�امانتإالعالقات وكذا 

�� مقابل ت�وثر عامل وا��ت�� مما �س�م �ذا �� إثراء الدالالت إثر ان��اع عامل التجر�د القسري  ،داءصور�ة � 

ياتھ، إذ يتوثب الفكر من سلطة سيقة الوجود إثر مباشرة عي�و�ذا �خ�� ال �عزل الفكر عن أ�ست�باطي  اف��اض

� ُيدع� ماور لتلك القضايا ال�� مكنت التأو�ل �ي ينفتح ع�� ضت محصلة ا��دا��و�ر إ�� رحابة الوجود و�ا �نا ور 

منو� الالمتنا�ية للوجود وللمعرفة تفرض فالب�ية �فقية  ،ع�� نظر�ة املف�ومتصور�ا حصيفا باألفق �ونھ ردا 

وع�� �ذا للفكر والكتابة ممتثال لنفس ال�يئة أي دائرا ع�� نفسھ ومرسال �غ�� ��اية  Heuristiqueاستقصائيا 

تؤدية �عاقبية أ�ساق اللغة يدخل ضمن العالمة �و��ا ترد من ج�ة التمثيل الذي يرد عنھ �ثر الذ��� �ساس فما 

ن ج�ة أداء �ست�باط التأو��� املتالحق والت�وثر الدال�� املتعاقب، يأخذ حيو�تھ م الدينامي أو ا��يوي  حيث املؤول



فاعلية �خذ بتلك ا��ركية للعالمات ع�� وظائف�ا ضمن أ�ساق اللغة وتراكي��ا  ب��سمن �نا نأخذ سيميائية 

  .املتحولة حيث ي��ع املتلقي إ�� تأو�ل�ا ع�� أفق املف�وم

إ�� أفق الدالالت املشرعة حيث نلتمس �� املقابل من ظا�ر�ة  ان��اءإن اق��ابنا من سيميائيات ب��س �و 

  .امق من الو�� ومن فينومينولوجيا اللغة صوب تأو�لية الف�مسذلك �ق��اب ال �وسرل 

مجلة ضمن �ذا العدد من - التصور�ةالت املقاه التوطئة التصور�ة نتجت مسا�� جملة ع�� �ذ

تتق��� �� مجموع�ا  و�� �� ا��ور املقابل باللغات �جن�ية،ل�ا أو املصاحبة  وامل��جمة�جرائية كذا و   - سيميائيات

ع�� التأو�ل السيميا�ي مس�ثمرة �ل ما �س�م �� وت�سط �� الوقت ذاتھ ع�� مقار�ا��ا املتنوعة دراسة أفق ا��طابات 

ك��ا �ي تأ�ي ع�� ذلك املأخذ ا��امع ملا يطمح تجلية ��ساق الدالة وكذا ما تؤديھ من آليات لس��ورة التأو�ل، مما أم

، وعليھ فإننا ن�سط �ذا العدد "السيميائيات والتأو�ل"واملوسوم بـ  مجلة سيميائياتملف العدد ا��امس من  إليھ

للقارئ ع�� مشموالتھ من املعا��ات الدارسة، ح�ن نأمل أن يؤدي لديھ مما نصبو إليھ �ونھ يرد فضاء واعدا، ألن 

ننا من الكتاب
ّ

ة �� مثل �ذا املأخذ �� ضنك معر�� يفرز بالضرورة ما ال �عرف من الكشف، كما أن القراءة عسر ُيَمِك

��ة التواصل املعر�� املأمول والواعد، �و��ا استدعاء واق��ابا و�شوفا لتلك �حاطة ال�� �س�م �� ا��اصل �ش�يد 

  .    لفذلك الصرح ملعروشات الفكر السيميا�ي املتعدد وا��ت

  

  مدير ا��لة
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  التفك�� �يقو�ي

  نحو سميائيات لتأو�ل العمل الف��

  �نتاج والتلقي

  *عبد هللا بر���                                                                        

  توطئة

ال يمكن ) باملع�� ال�و�ي(العالم تحاول الفكرة ا��ور�ة ل�ذه الدراسة أن تث�ت أن 

ال ع�� ش�ل أحداث وصور ووقا�ع �سم��ا 
ّ
 بوصفھ تمث

ّ
أن ي�ون مقبوال لدينا إال

إن . فالعالم الواق�� واملرج�� ال يمكن إدراكھ ع�� نحو مباشر .عالمات، و�� البانية لھ

لوفة معرفة وف�م وإدراك �ذه العالمات ال�� تؤثث فضاءات �ذا ال�ون، و�ي تص�� مأ

لدينا، ال يمكن أن تتم إال ع�� فحص�ا وت��ير�ا وتأو�ل�ا وفك سن��ا وطر�قة اشتغال�ا 

�ذا ال�سلسل الضروري للعالمات، و�ذه املطاردة �� ما . انطالقا من عالمات أخرى 

  .يطلق عليھ بورس س��ورة السميوز�س ا��ركية �� أ�عاد�ا �ف��اضية والتوقعية

فالعالم ينمو داخل العالمة وال تنمو العالمة . العالمات �� نظر�ة معرفية إدراكيةو��ذا املع�� فإن نظر�ة  

ومع�� ذلك أن العالمة تتأسس بناء ع�� �سق . داخل العالم إال �شرط التوفيق ب�ن �حالة ا��از�ة و�حالة املرجعية

د �عض�ا من �عض، ال وفق س�ن �حاالت ذا��ا فحسب، بل ب
ّ
ا�غراس العالمة �� الس�ن الثقا�� إحاالت ذاتية متول

بل وفق  ،)ب( ) أ(فالعالمة �� �صل ال �س�� وفق نموذج 1  .فال �دف من �شكيل أشياء النص إال سياقيا. ذاتھ

، بل �� ما يجعلنا نتعرف aliquid stat pro aliquoف�� ل�ست ش�ئا يحل محل ���ء آخر. ......)إذن) (أ(نموذج إن 

وكما س�ت�� فإن العالمة �� توجيھ للتأو�ل وآلية تقود، انطالقا من مث�� . 2  دائما وافد جديدع�� ���ء إضا��، إ��ا 

إننا ننطلق من العالمة ملطاردة السميوز�س �� جمل��ا، ولبلوغ . أو��، إ�� جميع �سن�ناجات التأو�لية ��عد شأوا

 ملا �انت تلك �ليا
ّ
د تناقضا��ا ا��اصة وإال

ّ
لذلك سعينا، . 3 ممكنة" أدب"ت النصية املسماة النقطة ال�� تول

تطبيقيا �� �ذه الدراسة، إ�� استقراء ا��طاب �يقو�ي بلغتھ ا��اصة و�� سياقھ الداخ�� وا��ار�� التا�ع�ن 

مركز�ن داخل النظر�ة السميائية ع�� مف�وم�ن مركز�ن �� سميائيات بورس . للمجال التداو�� الذي ورد فيھ

منطقية مواز�ة  اف��اضيةعمل ف�� ما يقت��� منا استحضار س��ورة  إنتاجذلك أن نتاج والتلقي؛ � : تحديدا، �ما

ذلك أن �دف إنتاج عمل ف�� ما، �و . لتلك ال�� يمكن أن ي�ون عل��ا البحث العل��، �سا�م �� تطو�ر ال�ون وتنميتھ

فنان واملبدع من عملھ، ينفتح �ذا �خ�� ع�� فعندما يفرغ ال. القبض ع�� �والنية وجعل�ا محققة ووا��ة وُمدَركة

وإن تأو�ل عمل ف�� ما يضع . مستو�ات تلّق متعدد وتأو�الت منفتحة ما يجعل تداولھ وإم�انية استمراره أمرا ممكنا

ة التفك�� �يقو�ي
ّ

�ة و�اعتبار العمل الف�� عالمة يلزم تأو�ل�ا؛ فإن  �ذه التأو�الت تفرض معرفة فكر . املتلقي �� سك

�ذا العمل ل�س إحساسا أو شعورا، بل �و إدراك وفكر، فاألمر، �نا، ال يتعلق باستدالل أو   تلقيألن . وداللية

 .  بر�نة، بل بنوع من التفك�� املرتبط بمستوى مع�ن داخل �والنية �� فلسفة بورس
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وذجا للتواصل الف�� ي�ناول �ل ما و�مكننا انطالقا من فلسفة بورس ال��اغماتية ومن نظر�تھ السميائية أن �شيد نم

��م إنتاج وتلقي العمل الف��، و�مكن للقارئ اس�ثمار �ذا النموذج �� تحليل ومقار�ة مختلف الوقا�ع ال�� ��م 

  . �عمال الفنية املعاصرة

إن النظام الذي �شتغل وقفھ سميائيات بورس شاسع جدا وم���م �� الوقت نفسھ، ف�و ي�ب�� ع�� ثالث 

الباحثة حسب فلسفية حاضرة �� �ل الظوا�ر و�� �والنية والثانيانية والثالثانية، وا��دول ��ي يو��  مقوالت

  :4 أ�م القيم املسندة ل�ل مقولة نيكول إفرارت د�سميدتالب��يكية 

  الثالثانية  الثانيانية  �والنية

  مستقلة

  شاملة

  العام -�لية 

  املمكن

  النوعيات

  �حاس�س

  �نفعاالت

  أيقونة

  حياة وجدانية

  أ�شطة فنية

  مرتبطة ب

  ��ظات زمانية وم�انية

  ا��اص

  الواق��

  التجسيد

  التجر�ة وا��دث

  الفعل ورد الفعل    

  أمارة

  حياة حركية     

  عملية

  التوسط

  قاعدة وقانون 

  العام

  الضروري 

  الفكر والثقافة

  التمثل

  اللغة

  رمز

  حياة اجتماعية وثقافية

  علمية

ولقد س�� بورس إ�� تص�يف الس��ورة السميائية وفق �ذا التوز�ع املقو��، حيث أدرج �يقونة ضمن 

�ذه املقوالت الثالث ضرور�ة و�افية للتعب�� عن �ل ما ��م . �والنية و�مارة ضمن الثانيانية والرمز ضمن الثالثانية

نية وللثانيانية صلة با��ياة ا��ركية وللثالثانية صلة التجر�ة ��سانية؛ مادامت لألوالنية صلة با��ياة الوجدا

وتبعا ل�ذا التص�يف يمكننا أن نم�� داخل سميائيات بورس ب�ن ثالث . با��ياة الفكر�ة و�جتماعية والثقافية

ة ��شطة الفنية املتصلة باألوالنية و��شطة العملية املتصلة بالثانيانية و��شطة النظر�: فعاليات ك��ى ��

  .   والعلمية املتصلة بالثالثانية

  سميائيات اللوحة ال�شكيلية أو التفك�� �يقو�ي -1

  كيف يمكن لعمل ف�� ما أن �شتغل سميائيا؟ 

إن داللة عالمة ما �� سميائيات بورس التداولية، �ع�� ما تحدثھ �ذه العالمة من أثر أو فعل، ثم كيف 

  . تؤثر �ذه العالمة ع�� املتلقي، إما بتعز�ز أو �عديل مواقفھ وسلو�اتھ و�ل ما يتعلق �عادات تفك��ه

إن العمل الف�� �س�� . عل الناجم عنھإن طموحنا �� مقار�ة العمل الف�� ال ي�بدى �� تحديد ما�يتھ، بل �� الف

بوصف�ا حاالت مطلقة مجردة ) �م�ان والنوعيات والوجدان(ل��و�ج فكرة �والنية، حيث يجعل�ا ت�تقل من حاالت 

ر ف��ا ع�� حالة توسطية �� ما يجسد �ذا العمل الف�� �� موضوع .. و�يو�� وعماء
َّ

إ�� حالة محسوسة وقابلة ألن يفك

  .أو حدث
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وع�� الرغم من �عدد . ا��صول ع�� حاالت �والنية الثالث �ذه انطالقا من تطبيقنا ملقوالت �والنية و�تم

مستو�ات �ذه املقوالت، حسب بورس، فإننا �ستطيع أن نم�� ب�ن �والنية ا��ضة وا��الصة ال�� �سم��ا بورس 

. ال�� تدخل �� الثالثانية املفكر ف��او�والنية  وجودةمعن �والنية ال�� تتجسد �� الثانيانية لتص��  �م�ان النو��

أو ا��الة ال��  "الذ�نية"�� ال�� يتم استدعاؤ�ا �� حالة ال�شاط الف�� وقد أسما�ا بورس  املفكر ف��اإن �والنية 

. قو�يالتفك�� �ي�سمية أخرى ��  نيكول إفرارت د�سميدتي�ون عل��ا الذ�ن و�و �� حالة تفك�� وقد اق��حت 

 من  5.�و تفك�� �� أوالنية  و�� نوعية �لية وال متنا�ية وممكنةوالتفك�� �يقو�ي 
ّ
وضمن مسار �والنية �ذه، فإن كال

الفنان واملتلقي ينخرطان ع�� التوا�� أو ع�� نحو متعاقب �� بناء مع�� العمل الف�� ما يجعلنا أمام محفل�ن أساسي�ن 

   .�نتاج والتلقي: �ما محفال

  أوالنية محضة

  إم�ان نو��

  �حاس�س والنوعيات�يو�� 

  إنتاج

  أوالنية مجسدة

  وجود

  عالمة أيقونية :عمل محقق

  تلقي

  أوالنية مدركة

  معقلنة

بوصف�ا حالة (و�س�� الفنان خالل إنتاج عملھ الف�� إ�� محاولة إتمام املرور من حالة �م�ان النو�� 

إ�� حالة الوجود؛ أي العمل الف�� ا��قق الذي يجّسد و�حّقق ) ج التار�خسديمية مطلقة خارج الزمن وامل�ان وخار 

و�ذا لم يكن ليتم إال ع��  .عالمة أيقونيةوسوف نصط�� ع�� �سمية �ذه العالمة، . �والنية �� ���ء أو عالمة ما

 .   وسيط يؤّمن املرور إ�� �والنية املفكر ف��ا وا��سوسة أو �دراك �وال�ي

ل�ست عالقة قائمة ع�� املتعة ا��مالية فحسب، بل �� عالقة تر�طنا إن العالقة ب�ن العمل الف�� واملتلقي 

�ش�ل مباشر أو غ�� مباشر مع العالم الذي يحيل عليھ، و�و ما يجعل التفاعل ب�ن �ذا العمل الف�� و��ن املتلقي 

أما الش�ل ف�و . ھ، لكننا �عود إ�� أنفسنا، و�ظ�ر وجودنافنحن ح�ن نقع ع�� عمل ف�� ما، فإننا ن�� عامل. أمرا ممكنا

والتواصل ا��ما�� يقوم ع�� املشاركة والتفاعل دون فصل ب�ن �داء الف�� . الوسيط الذي �عطي للعمل �ل تحققاتھ

� املؤول أن وأدواتھ ومواده �ولية، ف�ما يتفاعالن �� إطار وحدة ا��قيقة ال�� تجمع ب�ن الفن والتار�خ واللغة، وع�

  . �ستعيد �فق ا��امع بي��ما

و�ذا التصور �و الذي سيحملنا إ�� �عتقاد بأن العالقة ب�ن العمل الف�� واملتلقي تن�ثق من الطبيعة 

  . ��سانية ذا��ا، �مر الذي يجعل�ا ع�� العموم مسألة ذات جذور أن��و�ولوجية

 عند «:، فاملأساة، كما قال غادام��"املشاركة وا��وار"إن عالقتنا باألعمال الفنية �� عالقة 
ّ
ال توجد إال

 عند القراءة
ّ
 عند عزف�ا، كما أنھ ال وجود للنص إال

ّ
و�عبارة أخرى إن مع�� �ذه . 6»عرض�ا، وال وجود للموسيقى إال
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 من طبيعة امللموس واملادي، فالعمل الف�� ال يمكن أن ُي�نا
ّ
ول �� أوالن�تة معزوال وال �عمال ال يمكن أن  ي�ون إال

وما �سميھ عمال فنيا، «، 7 »إن العمل الف�� �� ذاتھ ال يمكن أن يكون سوى تجر�د محض«يملك داللة �� ذاتھ؛ 

فالنص ال يملك أي . 8 »ونجعل منھ موضوع تجر�ة جمالية، �و الذي �س�ند ع�� تحقيق وتجسيد ما �و مجرد

ق أو . ة تمنحھ أ�عاده التصو�ر�ة و�ل تحققاتھحضور أو داللة فعلية دون س��ورات توسطي و�عّد عمليات التحقُّ

عاد إنتاجھ، 
ُ
التجسيد �ذه تأو�ال ما دام التأو�ل �ع��، �� أحد معانيھ، �نتاج، و�و إنتاج يملك صلة وثيقة بالعمل امل

محافظا ع�� وحدتھ العمل الذي يجب ع�� املؤول أن يمثلھ أو يؤّديھ أو يقرأه بحسب املع�� الذي يوجد فيھ، 

إن عملية ا��دل �� ف�م العمل الف��، تقوم ع�� أساس السؤال الذي يطرحھ علينا العمل الف�� نفسھ،  .وتماسكھ

�ذا السؤال يفتح عالم تجر��نا الوجودية لتلقي العمل الف��، . السؤال الذي �ان سَ�َب وأصل وجوده) ثقافة النص(

إن �ذه املعرفة ل�ست . ناتج جديد �� املعرفة ال�� يث���ا فينا العمل الف��وتندمج التجر�تان �� ) ثقافة املؤول(

قينا 
ْ
ف

ُ
ب جديد ناتج عن التفاعل و�ندماج ب�ن أ

ّ
موجودة �� العمل الف�� وحده أو �� تجر��نا وحد�ا ولك��ا مرك

لسميوز�س تحمل �� ذا��ا ا��وار �ذا �ع�� أن الظا�رة التأو�لية أو ا. وا��قيقة ال�� �عّ�� ع��ا و�جّسد�ا العمل الف��

و��ذا . فعندما يطرح الّنص نفسھ بوصفھ موضوعا للتأو�ل، ف�و يطرح سؤ� ع�� املؤول. جواب/ ذي الب�ية سؤال

املع��، فالتأو�ل يحتوي دائما ع�� إحالة م�مة للسؤال املطروح ع�� أحد�م، وف�م الّنص �و ف�م �ذا السؤال و�و 

فبواسطة السؤال ال يمكن ا��صول ع�� إجابة فقط، وإنما ع�� تأو�الت متعددة ومتصارعة  .ما ي�تج �فق التأو���

  .تقوم بإنتاج عالم الّنص ا��اص و�شكيل كينونتھ

ق �مر بالسميائيات 
ّ
من �نا �انت الرغبة وا��اجة م�ّ�ة آللية قرائية تتأمل اللوحات ال�شكيلية، يتعل

� والتأمل ل�ذه اللوحات س�نصب فقط ع�� الكيفية ال�� نقبض ��ا ع�� . التأو�لية
ّ

مف�وم الزمن كما أن التم�

  :ولذلك وضعت ل�ذه التأمالت عنوانا �و بوصفھ ��ظات منفلتھ

 � زمن �نكسار أو سميوز�س الرفض والتمردصرخة � 2

ال ومرسوما داخل لوحة فنية �شكيلية ألن التجر�ة ��سانية �لية 
ّ

إن الزمن ال يمكن أن ي�ون إال مشك

وتحتاج ل�ي تكشف عن نفس�ا إ�� مواد �عب��ية بالغة الغ�� التنوع؛ والفن �و أحد �ذه �وجھ الكشفية فماذا كنا 

. لوال تجسيد �ذه القيم �� �عاب�� فنية مرسومة.... را�ية وا���� و�نكسار والقلق و�نتظارسنعرف عن ا��ب والك

فالزمن مبن�ن ع�� ش�ل �عاب�� مصورة أو مرسومة و�� �� �صل ح�اية، والذات ال تدرك نفس�ا إال ع�� رمز وح�اية؛ 

ل�ذا . � �نا ـ باملناسبة ـ وسيط بصري ع�� عالمات �� رموز ونصوص، أي ع�� وسيط؛ و� أي ع�� نحو غ�� مباشر،

يمكن القول إن إعادة تصو�ر أو �شكيل الكينونة ال�� تقوم ��ا الصورة ال�شكيلية تؤكد �ذا ا��انب من املعرفة 

الذاتية؛ ونقصد بذلك أن الذات ال تدرك وال ��� ذا��ا انطالقا مما توفره الواقعة �� أ�عاد�ا التعيي�ية و�و��، بل 

أي من . ستطيع مع�ا الذات التخلص من املطلق والعام واملطابق للتوغل �� ا��اص والثقا�� وحركية التأو�لبطر�قة �

 إ�� س��ورات رمز�ة توسطية ت�تج دائما 
َ
خالل انز�اح العالمات الثقافية بجميع أنواع�ا، ال�� يتم إنتاج�ا اس�نادا

داّل ب�ن الوظيفة الفنية ال�� تمثل�ا الصورة ال�شكيلية، ف�ناك ارتباط . وأساسا الفعل، ومن ضم��ا الفن ال�شكي��

  . والتجر�ة ��سانية

ل عمقا 
ّ
إن ال�شكيل من �ذا املنظور يمنح �شياء أ�عادا تز�ح�ا عن دوائر النفعية واملباشر�ة إ�� ما �ش�

  .دالليا وأداة حاسمة �� تنظيم التجر�ة ��سانية
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اء الذات ��سانية املفككة باستمرار شكال محققا وصورة مالئمة و�عّد اللوحة ال�شكيلية طر�قة �� إعط

و�ذا يتضّمن بالضرورة إعادة �شكيل «إ��ا بمع�� آخر، �شكيل وصياغة لتجر��نا �� �ذه ا��ياة، . ل�افة تجار��ا

   .9»لتجر��نا الزمنية

فق و�منح�ا صيغا وأش�اال فإذا �انت التجر�ة املع�شة متضار�ة �� أساس�ا، فإن الفن عامة يجلب ل�ا التوا

فالفن ال�شكي�� ل�س فقط صيغة تصو�ر�ة وتمثيلية ل��ياة . �عب��ية تنظم�ا �� قوالب و�عط��ا ا���اما حقيقيا

و�س�� كذلك إ�� . إنھ �ستع�� من ا��ياة، ولكنھ يحّول�ا. �عمل ع�� إعادة إنتاج�ا، بل �و إنتاج وابت�ار وتوليد دال��

ووفق �ذه �طروحة، فإن الزمن يص�� . فرة �� حاال��ا وأ�داف�ا وآفاق�ا غ�� املتوقعةالتأليف ب�ن عناصر متنا

حيث يمثل الفن ال�شكي�� م��لة أنطولوجية، و�تحول إ�� . إ�سانيا �� ا��دود فقط ال�� يتمفصل ف��ا بطر�قة فنية

جية لعالقتنا باملوجودات إنھ فعال وسيلة استكشاف أنطولو . مصدر أو�� من مصادر املعرفة بالذات و�العالم

  .و�الوجود

 :�ذا التصور ملف�وم الزمن والفن يضع�� أمام ال�ساؤل ��ي 

 

 

 

 

 

 

  

 عندما ي�ون مرسوما داخل لوحات 
ّ
إ�� أي حّد يمكننا أن نمعن �� �ف��اض أن الزمن ال يص�� إ�سانيا إال

  ال�ون إ�� زمن ��سان؟�شكيلية ؟ وكيف ندرك أن املرور بال���ء املرسوم �و ارتقاء بزمن 

  : إن الزمن �� اللوحات تحققھ عالمات أيقونية كث��ة من بي��ا    

 العنكبوت  

 نتظار�  

                     الغروب  

 تمزق الثياب 

  لعبة ال��لة 

 الساعة 
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 اللعب �� الفراغ 

 السراب 

 ظة السقوط�� 

 ظة �نكسار�� 

 

   *الفزاعة ولغة ا��فاف - 

وفكر��ا قائمة ع�� أّن �ّل �شّوه يمكن أن يصبح . مشّوه، أو �ي�ل أو تمثال مشّوهالفزاعة ش�ل �شري 

 ل��وف أو لل��ر�ة 
ً
 أو ألحد�ما... مصدرا

ً
فالفّزاعة، … )ع�� ما يرى الفيلسوف ب��غسون (ف�و قابل للمعني�ن معا

لقد �عودنا ع�� رؤ�ة ). رضلتجذره �� � (تبعث ا��وف �� النفوس، و�� اصطالح املعاجم يطلق عل��ا كذلك ا��ذار 

الفزاعة �� ا��قول ا��ضراء بوصف�ا حارسا و�ميا �شتغل ع�� ���ام بدرجة أساس ملنع العصاف�� من أ�ل ا��بوب 

والثمار الزراعية، و�ذه الصورة املن��عة من الواقع محملة بقيم داللية ممتدة �� الذاكرة ومرتبطة بمشا�د الطبيعة 

�ش�ل خاص، والفنان حينما ي�ناص مع�ا ال �ستدع��ا إ�� لوحتھ بمحموال��ا القارة ف��ا، وإنما ا��صبة وا��قول م��ا 

�عمد إ�� قلب صور��ا النمطية، فيضع�ا �� ال��راء أو �� حقل أخضر تحول إ�� ��راء؛ حيث املساحة م��امية 

 اد تقوى ع�� تجاوز شق أوت� وتناسل الشقوق املن�شرة، فال �رض �طراف، تحت وطأة ا��فاف وانكسارات

انكسار، ح�� يليھ آخر �سرق و�سلب منك القدرة ع�� ا��طو إ�� �مام، اجتمعت الشقوق ف���ت ب�تا كب�ت 

�س�نقاع �� امل�ان فتحولت إ�� متا�ة ُيبحث ف��ا عن ا��ياة  لكن �ذه ا��ياة لن  لعبة الشقوق  تلعب. العنكبوت

�ذا ��سان لن ي�ون . لت ثيابھ وتقادمت بفعل زمن �نتظار وا��لم �غد أفضلت�ون ممكنة إال �� بقايا إ�سان تآ�

أي ���ء آخر سوى فزاعة �ذه �خ��ة، من طوال انتظار�ا تحولت من شبح و��� �� �صل إ�� شبح حقيقي مخيف 

يخيف �ذا  حيث غياب الوجھ ا��قيقي و�عو�ضھ بخيوط العنكبوت لكن السؤال �ش�ا�� الكب�� �و ماذا. وأجوف

 .....الشبح؟ �ل يخيف السراب ؟ أم يخيف ال�شققات املماثلة لب�ت العنكبوت؟
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مي يمكن اف��اضھ من خالل تأملنا ل�ذه اللوحة أن ��سان �� زمن �نكسار أصبح أجوفا وفارغا وم��زما 

  .وقد تجذر �ل ذلك �� أرض لم �عد ف��ا مع�� ل��ياة؛ إ��ا أرض ا��راب

وما زاد �ذه اللوحة عمقا دالليا ورمز�ا �و تواجد لوحة أخرى بداخل�ا و�أننا ��ذا نتحدث عن ح�اية داخل 

ح�اية فإذا �انت اللوحة �و�� ترسم صورة قاتمة عن زمن �نكسار وزمن ا��وف و�نتظار، فإن اللوحة ال�� 

و ما قيمة اللعب �� زمن �نكسار؟ �ل �و عودة بداخل�ا تح�ي عن زمن اللعب وزمن الطفولة، لكن السؤال املث�� �

 إ�� ا��الص الطفو��؟ �ل �و �روب إ�� املا��� ؟   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

إن اللعب �� زمن �نكسار زمن الضياع لم �عد لھ قيمة؛ فالطفل ب��اءتھ  يلعب وسط �شباح داخل فراغ  

إنھ يلعب �� زمن الفراغ، و�حاول ال�روب منھ . روبفاللعب لم يكن ��ارا بل �و �خر �� الغ. مصلوب  �� زمن يحتضر

  .  ع�� زمن آخر زمن ال��لة أو الطوق يحاول التخلص من زمن ا��وف و�شباح فيطارده و�الحقھ ولو بالصعود إليھ

فال . و�بعث العطش �� أرجائھ إن اللوحات تر�د أن تقول لنا إننا نحن �� زمن، يأ�ل فيھ ا��فاف زماننا و�طوقھ،

�� إطار �ذا التقابل ب�ن زمن السقوط . إ�� املاء و إ�� ا��ياة  إال بالقبض ع�� �غي�� �ذا الزمن والصعود إليھ درب

والصعود إ�� �غي��ه إذن، وما يكثفھ من رمز�ات التقاطع و�لتقاء ب�ن عامل�ن يف��ض أ��ما متناقض�ن، يمكن ف�م 

ود، والبحث عن عتبات ومدارج للعروج إ�� عالم الفوق، عالم كرغبة مكبوتة �� امتالك منافذ للصع" الفنان"رحلة 

�ذا الزمن الذي غابت مالمح وج�ھ ا��قيقية وحل محل�ا زمن املتا�ة، وزمن العنكبوت �ذا الزمن . الزمن ا��قيقي

 ...يمان��شيمھ ألنھ زمن وا�ن، وإن أو�ن البيوت لب�ت العنكبوت ي�ب�� �غي��ه باليد وذلك أضعف �  ي�ب�� �غي��ه و

  أو �نكسار املضاعف / ما �� �ل مرة �سلم ا��رة  - 

  . كيف ال تنكسر ا��رة، وقد سرى الي�س والقحولة �� عروق�ا،  �عدما تبخر املاء  
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إن �نكسار �نا أصبح معادلة صعبة؛ ف�و انكسار قبل السقوط أو انكسار قبل �نكسار أو موت قبل 

إن السقوط نزول عنيف من �ع�� إ�� . املضاعف انكسار ا��رة وانكسار �رضاملوت إنھ بلغة أخرى �نكسار 

إحدا�ما : ع�� معني�ن –ع�� �قل  –�سفل، و�و حركة ف��يائية معروفة؛ و�مع�� آخر، �شتمل لفظة السقوط

   .قانون ا��اذبية يحمل طا�عا عنيفا، يذكر بالتد�ور و�نحطاط وثان��ما يرتبط بحركة ف��يائية طبيعية، �س�ند إ��

فاإليحاء بالسقوط يالحق �يحاء بالتدم��، و�و ما يجعل اللوحة ال�شكيلية غارقة �� ن��ة حز�نة ُمطبقةـ 

النف��� و�خفاق �� تحقيق  �نكسار إن اللوحة تحمل داللة. إننا نتحدث بلغة أخرى عن تدم�� الذات املدمرة أصال

ولذلك نراه، يلقي . ا��قيقة و�ستج�� خفايا ا���ول  �و أن يدرك  وحلمھما يصبو إليھ الفنان إنھ حالم كب��، 

  . باللوم، ولو بصورة رمز�ة ع�� �ذا الزمن و�أنھ ��ذا يلعن زمن الرداءة

وتتوا�� دالالت انكسار ا��رة مع انكسارات وتصدعات �رض ا��افة، مما �عمق دالالت التعب وانقطاع   

، و�ل ذلك ينضاف و�تعاضد ....)ا��رة ال�� �شتمل ع�� املاء أو الك�� أو �ل ذي قيمة (التواصل مع �ل أش�ال ا��ياة 

يتجاوز حدود فرادة    وألن املدلول . مع دالالت السقوط ب�ل إيحاءا��ا الدالة ع�� ���زام، والضعف، وا�عدام القدرة

ط يوحيان �عدم القدرة ع�� التغي��، الدال، فقد ُيذ�ب إ�� أ�عد من تلك الدالالت املتجاورة؛ فاالنكسار والسقو 

زمن �نكسار ما قبل السقوط ( السابق والالحق ل�ا : و��تجان داللة بقاء �حوال ع�� ما �� عليھ، واستواء الزمن�ن

  .، ما يؤدي إ�� سوداوّ�ة الواقع، وثبات املأساة)وزمن �نكسار ما �عد السقوط

  ة أحزان وإصرار أو العودة إ�� ما قبل الوالد - 

دما ي�ون صافيا رقراقا وزالال، لكن الظا�ر ��  �صل �� املاء أنھ رمز ل���� وا��صب والنماء، والتط���، خاصة عن

 .اللوحة فقدانھ لتلك الدالالت ف�و رامز إ�� الطوفان والفيضان ، إنھ املوت والفناء

 

  

 

 

 

 

 

 

وال�شققات كمعادل موضو�� لزمن �نكسار لكنھ �� �ذه  لقد رفض الفنان �� السابق �ل التصدعات

إن �ذه الصورة، و�� . اللوحة يصنع لنفسھ شقوقا أخرى داخل ما �شبھ ا��سد بحثا عن ا��الص نجاة أو �رو�ا
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عدة صور كرس��ا �عض الثقافات مثل الرغبة ��  ترسم ضيق �فق وظلمتھ، ترسم أيضا فكرة املوت ال�� تتج�� ��

الواقع ا��ار�� ب�ل  قد تمثل كذلك حالة �روب تفرض�ا قسوة الرحم إ�� العودة �� الرغبة إن. � الرحمالعودة إ�

  .قيمھ الدالة ع�� �نكسار وطول �نتظار

��بنا  و�املقابل، يمكن ملشاعر �حساس بالضياع والسقوط و�نكسار أن تدفعنا للعودة إ�� الرحم ألنھ

) جسد املرأة(ولم يكن ا��سد . ما قبل الوالدة، قبل الوجود إ�� العودة آخر، رغبة �مان والطمأن�نة، بمع�� دفء

 عالم إ�� العودة �� ذلك امل�ان ورغبة خفية إ�� ذاكرة الفنان، إنھ �عب�� عن ا��ن�ن �� سوى مرادف للم�ان �ول 

ه م��سيا إلياد من خالل النص ولعل �ذا ما يؤكد. والنف���؛ و�� �� �صل عودة رمز�ة بمستو�يھ ا��غرا�� الرحم

  :التا��

ت�� للوالدة ا��ديدة ) العودة إ�� �صل: (إن �ساط�� والطقوس ال�� تتعلق باالنكفاء إ�� الرحم ت��ز ا��قيقة التالية(

 �ناك بالتخصيص والدة فنية جديدة، و�عبارة.10 لكن �ذه الوالدة ال �ست��� الوالدة �و��، أي الوالدة الف��يائية

  .أخرى، الوصول إ�� نمط جديد من الوجود

�و��  و�ذه الصرخة املدو�ة �� �رض �� التتو�ج الفع�� لذلك ا��اض �والدة وخروج إ�� النور والصرخة

السقوط، وال / ��تھ، وال يمكن ا��ديث عن �ذه الوالدة إال �ان�ثاق وخروج من عالم �نتظار للمولود دليل

فقط بل �صرار ع�� الرفض ب�ل مالمح �صالة لزمن �نكسار وزمن �نتظار أل��ما يقتصر �مر ع�� ا��روج 

  ...يجلبان العار و�حتضار

 

 

 

 

 

 

د تجر�ة املبِدع �� وسيط ثابت �و العمل  إن �ذا التأمل ل�ذه اللوحة أو تلك، ما �ان لي�ون ممكنا لوال تجسُّ

إن اندماج ا��قيقة أو الوجود ال�امن �� «ممكنة ب�نھ و��ن املتلقي الف�� أو الش�ل، الذي يجعل عملية املشاركة 

و�ذا �ستقالل الوا�� للعمل الف�� . العمل الف�� يكون اندماجا �امال لدرجة أن الناتج يكون ش�ئا جديدا

تلقي وتجر�ة امل. ل�س استقالال معزوال دون �دف، سوى املتعة ا��مالية، ولكنھ وسيط للمعرفة باملع�� العميق

  .11 »للعمل الف�� تجعل �ذه املعرفة ممكنة و�مكن املشاركة ف��ا

 من خالل 
ّ
درك إال

ُ
إن املضام�ن ال�� ينقل�ا العمل الف�� للمتلقي، ال تملك داللة �� ذا��ا، ف�ذه املضام�ن ال ت

� تحيي��ا ضمن موضوع يجسد�ا، و�عط��ا �افة أ�عاد�ا الداللية ا��ققة من خالل تمفصالت ممكنة، كما �عمل ع�
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و�كذا، فإن إدراك أّي مضمون «فما ندركھ عن داللة �ذا العمل، �و ش�ل ول�س مادة، . آفاق تأو�لية مختلفة

يقت��� تحو�لھ إ�� ش�ل، و�ذا التحول يمّر ع�� الكشف عن الوحدات الداللية ال�� تخ�� عن املادة املضمونية، 

فال وجود للعمل الف�� �� ذاتھ، بل إن إم�انية التدليل . 12 »و�� املسؤولة أيضا ع�� إسقاط السياقات ا��تملة

 من خالل منحھ شكال �عطيھ �افة تحققاتھ
ّ
ذلك أن إم�انية التدليل وإنتاج مع�� ما داخل العمل . داخلھ ال تتم إال

 من خالل �ذه الش�لنة ذا��ا أو التحول إ�� ش�ل، و�و 
ّ
أمر يخص جميع الف�� أو أّي واقعة ما، ال يمكن أن يتّم إال

 من خالل مثولھ ع�� ش�ل ما داخل الزمان وداخل «م�ونات ا��ياة نفس�ا 
ّ
ف�ل �شاط ال يدرك وال يتحدد إال

 باعتبار�ا خالقة لألش�ال
ّ
يقول . 13 »أل��ا ش�ل والش�ل �و نمط ا��ياة . الفضاء، فا��ياة ذا��ا ال تتحدد إال

تحول الذي �عطي للعب ��سا�ي كينونتھ الفعلية وصورتھ ذلك ال) عمل(أس�� التحول إ�� ش�ل أو«: غادام��

و�فضل �ذا التحول �ستطيع اللعب �جابة عن فكرتھ بصورة تمكننا من إدراكھ وف�مھ �� . التامة ليص�� فنا

  .14 »فرديتھ ا��ددة

ل لم �عد لھ داللة جو�ر�ة، فمن ب�ن معان��ا حسب غادام��؛ أن ما ُوجد من قب" التحول إ�� ش�ل"إن ِلعبارة 

فما يتم عرضھ أو ���يصھ �� العمل الف�� �و ا��قيقة  .أثر حاليا، بل أيضا ال وجود ح�� ملا �و ماثل أمامنا �ن

  . 15 الدائمة ال�� �عّ�� ع��ا �ذا العمل

وإن ا��قيقة ال�� يضمر�ا العمل الف��، ل�ست ثابتة، بل �� حقيقة متغ��ة من جيل آلخر ومن سياق 

ولكن الوسيط أو الش�ل الف�� الثابت �و الذي . سياق تار��� مغاير طبقا لتغ�� آفاق املتلق�ن وتجار��متار��� إ�� 

وع�� �ذا �ساس، فإن املع�� ل�س محايثا للعمل الف��، بل �و حصيلة ملا . يجعل عملي�� الف�م والتأو�ل ممكنت�ن

فالعالقة ب�ن املؤول والعمل الف�� ل�ست . �� �ذا العمليضيفھ املؤول أو متلقي �ذا العمل إ�� الوجود املادي الذي يم

ألوان وأش�ال (عالقة فور�ة تدرك �� أ�عاد�ا املباشرة، بل �� عالقة مح�ومة بكّم �ائل من أش�ال التوّسط 

ھ، �و حصيلة العالقات املمكنة وأش�ال ا��وار والتفاعل القا...)وأ��ام
ّ
ئم ، وتأو�ل العمل الف�� اس�نادا إ�� ذلك �ل

وما ي��ر �ل �حاالت املمكنة الرابطة ب�ن العناصر امل�ونة لل�شاط التأو��� �و �ذه العالقات . ب�ن النص واملتلقي

 من خالل املشاركة وا��وار القائم ب�ن املؤول والنص. بالذات
ّ
�ذه . لذا ال يمكن ا��ديث عن �شاط تأو��� إال

ينجم عن �ذا التداخل استخالص دالالت إضافية . ات املؤولاملشاركة �� تداخل �سيج اف��اضات النص واف��اض

�ذه الدالالت . من طبيعة إيحائية و�� دالالت حاملة لقيم مغايرة ملا �و معطى �ش�ل صر�ح داخل العمل أو الواقعة

م ببعض�ا و�طرح �عض�ا �خر جانبا، مما يضعنا أمام انتقاءات تأو�لية من طبيعة سياقية
َّ
املشاركة وتحيل �ذه . ُ�سل

  .ال�� تر�ط املؤول بالعمل الف��" �نتماء"املوجودة ب�ن اف��اضات العمل واف��اضات املؤول ا��اصة إ�� عالقة 

إن �ذه املشاركة ال�� تتطور بفعل جدل السؤال وا��واب، �� ذا��ا بؤرة لس��ورة تأو�لية، ول�ست معطى 

م ��ا وال . لتعي�ن املباشر لألشياءوال يمكن للتأو�ل أن يتوقف عند حدود ا. مكتٍف بذاتھ
َّ
فالتوسط حالة ضرور�ة مسل

  . يمكن لإل�سان أن يدرك ذاتھ والعالم �� �ن معا �عيدا عن أش�ال التوّسط �لزامي السالفة

فإذا �ان العمل الف�� عنصرا . �ذا التصور لدور الوسيط، سيحيلنا ع�� تحديد آخر ملف�وم العمل الف��

إنما يتم ) وأي سلوك(فأي تأو�ل . سط معناه إلغاء ملباشر�ة العالقة ب�ن ��سان ومحيطھ ا��ار��توسطيا، فإن التو 

  .اس�نادا إ�� معرفة أو أح�ام واف��اضات مسبقة تحدد لل���ء ـ مادة التأو�لـ موقعھ داخل س�ن مع�ن
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. يط الثقا�� والدال��بناء ع�� ذلك، فإن الوسيلة الوحيدة لإلمساك بالعالم والذات س�تمثل �� �ذا الوس

ومادامت عمليات �دراك ال تتم بطر�قة مباشرة، وإنما بأش�ال تأو�لية، فإن العمل الف�� سوف �س�ند إ�� س�ن 

ثقافية مش��كة يتم إنتاج�ا انطالقا من أش�ال ثقافية وتار�خية تخ����ا الذاكرة ا��ماعية بوصف�ا �سن�نا، وتكثيفا 

ة��موعة من املمارسات ��سا
ّ
  . نية الدال

إن ال�شكيل يؤسس الفن إذن، و�ذا �خ�� يؤسس التار�خ، ولن ي�ون لل�شر تار�خ إال بالقدر الذي تنكشف 

. ومن �نا ت��ز ضرورة الفن، كضرورة وجودية وتار�خية. فيھ ا��قيقة أمام�م، باستقرار�ا داخل �عمال الفنية

  :و�مع�� آخر فإن 

  .نفسھ، وغ�� ذلك يلقي بنا �� دائرة �غ��اب عنھالفن �و جمال وحقيقة �� الوقت  -

  . للفن صلة وثيقة بالوجود و�الناس، وتلقينا لھ ع�� أساس وعينا ا��ما��، ينّ�� شعورنا باالغ��اب عنھ  -

. إن �طروحة املراد إظ�ار�ا تتمثل �� �ون كينونة الفن ال يمكن أن تتحدد أو تخ��ل �� موضوع جما�� صرف

ا��مال و��تج ا��قيقة �� �ن نفسھ و�ظ�ر ذلك �� الطاقة ال�ائلة ال�� تزخر ��ا �ثار الفنية املتبّدية فالفن �ع�� عن 

كما أنھ ال يمكن �عر�ف العمل الف�� حسب . �� قدر��ا ع�� إنتاج املع�� وكشف ا���ب وإضاءة املناطق املعتمة

ث عن املثال �ستطيقي ال بد حسب بورس من فل�ي نتحد. بورس انطالقا من املع�� التقليدي ملف�وم ا��ميل

  .والذي يطابق التمثيل املعقلن لإلحساس ا��بوب �� ذاتھأي  « kalos »باملف�وم �غر�قي" ا��مال"�عو�ض مف�وم 

   



 

12 

 

  خاتمة

ال�� يتم ع���ا توليد مجمل الدالالت داخل " اللغة البصر�ة"إن «: يمكن القول مع الناقد سعيد بنكراد  

 : الصورة �� لغة بالغة ال��كيب والتنوع و�س�ند من أجل بناء نصوص�ا إ�� مكون�ن

  ما �عود إ�� العالمة �يقونية  -1

  ما �عود إ�� العالمة ال�شكيلية  -2

� يوفر�ا التمثيل �يقو�ي �إنتاج بصري فالصورة �س�ند، من أجل إنتاج معان��ا، إ�� املعطيات ال�

، و�س�ند من ج�ة ثانية إ�� معطيات ....)وجوه، أجسام، حيوانات، أشياء من الطبيعة ( ملوجودات طبيعية تامة 

و�تعلق �مر بما . من طبيعة أخرى، أي إ�� عناصر ل�ست ال من الطبيعة وال من ال�ائنات ال�� تؤثث �ذه الطبيعة

�ش�ال وا��طوط و�لوان وال��كيب : ثيل ال�شكي�� ل��االت ��سانية، أي العالمة ال�شكيلية ُيطلق عليھ التم

ما �عود إ�� الطر�قة ال�� يتم من خالل�ا إعداد املساحة املؤ�لة الستقبال �نفعاالت ��سانية مجسدة �� ( 

  ".�ش�ال و�شياء وال�ائنات 

( ورة �� نتاج تركيب يجمع ب�ن ما ي�ت�� إ�� البعد �يقو�ي إن املضمون أو املضام�ن الداللية للص

و��ن ما ي�ت�� إ�� البعد ال�شكي�� مجسدا ... ) التمثيل البصري الذي �ش�� إ�� ا��ا�اة ا��اصة ب�ائنات أو أشياء

ماره �� أش�ال من صنع ��سان وتصرفھ �� العناصر الطبيعية وما راكمھ من تجارب أودع�ا أثاثھ وثيابھ ومع

و�عد الصورة، من �ذه الزاو�ة، ملفوظا بصر�ا مركبا ي�تج دالالتھ اس�نادا إ�� . وألوانھ وأش�الھ وخطوطھ

فكما أن العالمة �يقونية �ش�� : التفاعل القائم ب�ن مستو��ن مختلف�ن �� الطبيعة، لك��ما مت�امالن �� الوجود

لة ما، فإن العالمة ال�شكيلية ال �شتغل باعتبار�ا كذلك إ�� تركيب ��موعة من العناصر املؤدية إ�� إنتاج دال

  . 16 »إال �� حدود تأو�ل�ا ككيان حامل لدالالت

وع�� الرغم مما يم�� الصورة من خصائص تجعل�ا موضع دراسة ضمن ا��قول التطبيقية للسميائيات    

. منغلقا ال عالقة لھ بما يحيط بھ و�حيل عليھالبصر�ة، فإ��ا ال �ش�ل حسب كر�س�يان مي�� قارة معزولة، أي عاملا 

�� لعبة املع��، أو �� صنع " �رتماء"لم يكن �� إم�ا��ا أن تتجنب  -مثل�ا �� ذلك مثل ال�لمات و�شياء -إن الصور 

 17 .إن سميائيات الصورة ال تضع نفس�ا خارج سميائيات عامة). …(حركة تأ�ي لتعا�� الداللة �� قلب ا��تمعات 
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ـــــــــــــــــــــــــــــسيمي   ة ـــــــــــــــــــاء �بجديــــــــــــــــــــ

 �� ديوان ��وة الغيم لعبد هللا الع���

  *ة بلع��ــــــــــــــآمن

  

ل  عبد هللا الع���يحرص الشاعر 
ّ
�� �ل مرحلة من تجر�تھ الشعر�ة، ع�� أن يمث

توّج�ا مركز�ا من ا��داثة الشعر�ة العر�ية، ال�� تجعل من الذات قطب الر�� �� 

مسعا�ا التجديدي، ولذلك نراه ومن خالل دواو�نھ الثالثة، ي�تقل �� مقام البوح من 

ق�اجس 
ّ
وان الثا�ي إ�� �سماء باألن�� باعتبار�ا مركز ال�ون ال�� تدفعھ �� الدي التعل

الفض��، فيطوف بالقيم �خالقية الك��ى من خالل الطواف باألسماء، و�ا�و �� �ذا 

الديوان يتحقق لھ املع�� الذي طاف من أجلھ، فيقدم لنا كيف يصبح ��سان �و 

. القيمة �خالقية الك��ى، ح�ن ي�ناغم مع الوجود و�سبغ ع�� ا��ياة معنا�ا الكب��

�ذه النقطة بالذات يتج�� توافق الشاعر التام مع ا��داثة، ال��  تمثل ف��ا  ولعل من

خاصة  .1"آخر صورة لالعتقاد �� وحدة ��سان بالطبيعة"�يديولوجية ا��داثية 

  .وأننا �ع�ش عصر التحّوالت الك��ى ال�� ال �عطي فيھ أي قيمة لإل�سان وال للطبيعة

، ال��وة والغيمتركيبا عالميا من عنصر�ن �ما " وة الغيم��"يقدم الديوان من خالل العنوان 

و�ذا �ع�� قابلي��ما لعملية اس�ثمار تأو��� يقوم ع�� . باعتبار�ما م�ّون�ن أساسي�ن يقوم عل��ما توليد الداللة فيھ

ر ال�سق ما �ع�� أ��ا ست.اس�نطاق �ل نص �� الديوان اس�نادا إ�� �ذين العنصر�ن �� العالقة ال�� يبدوان ف��ا
ّ
ؤط

��يصية ال�� تقوم عل��ا 
ّ
ف للطر�قة ال�

ّ
ل ع�� �ذا مبدئيا ا��ضور املكث

ّ
�ستعاري الذي يقوم عليھ الديوان، و�دل

عناو�ن القصائد وا��ضور امل�يمن للصباح واملساء �� م�ن النصوص و�روز �خر �ن�� الذي �عت�� عالقة �نا 

نرى �� �خر وعالقتنا بھ حضورا للوجود " أالن تور�نوذلك أننا كما يرى  املت�لم ��ا �و ا��ضور وما عدا�ا غياب،

  .2"وللال��ا�ي

وإذا �ان عنصر ال��وة يو�� إ�� ما �و إ�سا�ي وإ�� الوالدة وا��ياة و�ل املظا�ر الطبيعية املرتبطة 

ر مثال، �� ح�ن أن الغيم
ّ

�و عنصر �و�ي يؤشر إ��  بال��و �الصفاء والضياء و�ل ما �عّ�� عن �ستفاقة �التذك

و�و  )ال��وة(ا���ب و�ختفاء و�ل ما �عّ�� عن الغموض أو ال�سيان وإذا ما ر�طنا ب�ن أحد عناصر ا��ال املصدر

يصبح توظيف ا��روف كبداية ل�ل قصيدة، و�و ما ، حي�ئذ و�و املاء )الغيم(النور، مع أحد عناصر ا��ال ال�دف 

اقة، أمرا مس�ساغا �� مثل �ذا املزج التصوري �� بناء ال�سق �ستعاري وجواز ر�طھ �عادل بداية ال��وة أو �ستف

باعتباره إسفارا عما يمكن أن ي�ون غموضا �� النصوص؛ أي أن �بجدية تصبح وسيلة لفك ا��فاء الدال�� الوارد �� 

إ�� : �داء الذي يقول فيھالنصوص، و�لما تتالت �بجدية أسفر الشاعر عن مع��، و�ذا ما ي�ب�ن من خالل � 

                                                           

  .ت��ي وزو -جامعة  مولود معمري باحثة أ�اديمية من 
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،  فل�ست املسافات إال املسافة  ب�ن ��سان ��وة أنتظر�ا وغيمة أتوقع�ا وأبجدية �ع�� بما��ا سلطان املسافات

وال�ون أو ب�ن مج�ول ومعلوم، فنقرأ ��سان و�و يتحول �� الديوان إ�� �ون و��ناثر ع�� القصائد ليتحّول إ�� قيمة 

  .مطلقة

وا���ب، واملعلوم وا���ول إذن، يتج�� لنا، ش�ئا فش�ئا، املوضوع الدينامي �� الديوان الذي  ب�ن �سفار

تتأّسس من خاللھ البطاقة الداللية لآلخر �نثوي، و��ون �ل حرف من حروف �بجدية د� �س�م مع الدوال 

تھ مع ا��رف  فيعّرفھ باإلضافة أحيانا �خرى �� رسم صورة تلك املرأة القيمة، �� الوقت الذي يقص فيھ علينا تجر�

وأحيانا يجعل�ا  و��ل �سئلة ح��ة املع��: ، و�جعل�ا أحيانا جزءا من ال�لمة مثلألف �سماء، وحكمة الباء"ـكـ

و�ل ذلك من أجل أن يرسم لنا رؤ�تھ وموقفھ الوجودي، من خالل تثو�ر العطاء "  قاف �اف"مستقلة بذا��ا مثل 

يفقد ا��يط الناظم ب�ن املا�ية اللغو�ة ل��رف باعتباره رابطة، "لك أن الشاعر ال ير�د أن الرمزي ل��رف، ذ

و�ستعمال ا��ازي ل��رف، بمع�� �لم املعنوي و�د�ي، لكنھ يص�ر تلك املعا�ي الرمز�ة املتوارثة بالبعد 

 عن معاناة الذات املتقلبة ع�� لظى الصو�� التجر�دي، دون أن �غفل عن مركز�ة �نا �� العملية �بداعية، وال 

  3 "املعرفة، ب�ن �ائن ال�شكيل وممكن التأو�ل

و�كذا تبدأ تجر�ة الشاعر مع �بجدية ، من خالل عالقة ذات أطراف ثالثة، �� ال��وة والغيم و�بجدية 

ا��اصل ب�ن ��سان ال�� يتمثل دور�ا �� التوحيد ب�ن الطرف�ن، و�يجاد الذي تتكفل فيھ بردم ذلك التناقض 

 وال�ون، و�و ما تجسده افتتاحية �بجدية ال�� يقول ف��ا  

  هللا يا�

  أنرت من أمامھ أضواءك ا��ضراء

  فاساقطت ع�� يديھ

  ...لكنھ

  منطفئ القلب، �ل نبض فيھ

  مدينة عمياء  

  4هللا يا هللا

�س�نجد ��ا، من أجل أن �عود إنھ بمثابة البيان الشعري الذي يتحدى فيھ �بجدية �� الوقت الذي 

لإل�سان مرجعيتھ، وقيمتھ ال�� ضّيع�ا، وأصبح ال يرى النور الذي �عم ال�ون و�ن�� لھ الس�يل، ل�ي يتجاوز غر�تھ، 

  .ال�� تركتھ غ�� مطم�ن لكينونة، �ل نبض ف��ا ينطق با��واء

ية صماء سوف يخلق ف��ا ا��ياة، �ذه الرؤ�ة الوجودية لعالقة ��سان بالوجود ال يتم ترميم�ا إال بأبجد

و�جعل�ا ا��سر الذي �عطي لإل�سان ا���امھ مع �ذا ال�ون من خاللھ �غلغل عنصر ثالث يبدأ �� ال�ش�ل و�ختلط 

ألف مع ال�ون و�مكن من إحداث عالقة ا���ام معھ، وتجاوز  انطفاء القلب و�ظ�ر ذلك  مع أول قصيدة و�� 

املت�لمة كيف حدثت الغر�ة وكيف انفصمت العالقة مع ال�ون، من خالل حالة  ال�� �س��جع ف��ا الذات�سماء، 

 :انفصال معھ فيقول 

  ...�� الصباح الذي ضاع من يومنا
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  ...كنت أسند ض�ري ع�� موجة

  وأعد الزمان 

  ساعة ... ساعة 

  �� تفاصيل أيامنا

  

  ...�� الصباح الذي ضاع من يومنا

  ...كنت أرسم حل�� ع�� الرمل

  ..أع�� ظ��

  .وأحفر �ذا املدى باستعاراتنا

.........  

.......... 5  

ي�شا�ل املقطعان �ول والثا�ي للتعب�� عن  الغر�ة ال�� أعلن ع��ا �� �فتتاحية، من خالل ضياع الصبح  

كنت أسند ظ�ري ع�� موجة، وكنت أرسم حل�� ع�� من العمر وانطفاء القلب الذي تؤكده استعارات من قبيل 

�نا دور املؤشر إ�� حالة انفصال وقعت �� املا��� وارتبطت باألنا املت�لم ) كنت( الكن�ية، وتلعب أع�� ظ��الرمل، و 

املفرد و�أن الضياع �و حالة تخصھ �و، �انت ن�يجة التو�م �� سند و حلم و�مي�ن تر�اه �� حالة انطفاء ل��ياة 

ية ونفسية �ع�� عن  عالقة �نفصال با��ياة فضياع الصباح الذي يتكرر �و ملفوظ حالة زمان. وتوقف للزمن

وتتأكد من سطري الصمت اللذين تؤث��ما النقاط املتتا�عة �عب��ا عن ال�وة والفراغ  . و�الس�يل الذي أناره لھ هللا

لكنھ املوت الذي ت�بعث منھ ا��ياة فما يلبث أن يحدث تنافرا دالليا باستحضار .واملوات الذي خلقھ �نفصال

  :الذي ضاع �� املساء، و�تصال ب�ن الذات املت�لمة وما ضاع م��ا فيقول الصباح 

  �� املساء

  سيعود الصباح و�سأل عنا

  وليكن ما يكون 

  سوف يجمعنا بتفاصيلنا

  ..سيظللنا قمر �� الغياب 

  6 و�ض�� لنا قمر �� ا��ضور  

يتفاءل الشاعر باملساء الذي �ستحضر الصباح، و�ذا التصور �ستعاري ا��ديد سيلقي بظاللھ ع�� ما 

تبقى من القصيدة �� جز��ا الثا�ي، حيث ن�تقل من ا��ديث بصيغة املفرد إ�� ا��مع،  الذي تتواتر من خاللھ �ل ما 

لنا قمر �� الغياب، و����ء لنا.. سيجمعنايو�� إ�� �تصال، 
ّ
، وس�تحول الصباح الذي ضاع قمر �� ا��ضور  يظل

إ�� بداية ا��ياة من جديد،  و�عود الشاعر منھ ع�� الزمن ل�س�� عكس الزمن الواق��، و��ون الفجر �و ��اية 

و�أن الشاعر �عود بالزمن إ�� الوراء، من املساء إ�� الصباح،  فالفجر الذي ي�ون  "سيختم بالفجر غر��نا"الغر�ة، 

اناة، ألنھ واقعيا بداية العالقة مع هللا، الذي يناشده �� �فتتاحية �عد انفصالھ عنھ، و�ا �و يؤسس ��اية املع

وسواء �ان الطرف الثا�ي �و ذات أخرى لم يف�� ع��ا الشاعر �أن ت�ون �ن��، أم أ��ا . للعودة إليھ مرة أخرى 

اء عن �ل نبض فيھ، و�عود الصدى ل��راحات الذات �ل�ية، فإن �عودتھ، س�نار الدرب من جديد، و�زول العم
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وتجمع ا��طوات و�لملم ما �ع��تھ الر�اح و�رمم ما جرحتھ املرا�ي وتضاء الفراغات و�فتح ا��ال لألحالم مرة أخرى 

و�تم العناق،  و�ل �ذه ا��االت ال�� ت�شا�ل سما��ا معنو�ا ولفظيا ترسم لنا حالة جديدة مغايرة ل��الة �و�� و�� 

ة �تصال، و�تحول العماء إ�� نور ف��يمن الصور املرئية ع�� القصيدة ل��سم صورة جميلة ��ياة مرتبطة حال

، لكنھ سيعطي ��ياة الشاعر القيمة واملع�� الذي فقدتھ، ليتمكن الشاعر �� ��اية القصيدة من )سوف(بالسوفية 

  "�كذا تنح�� وتقوم سنابل أيامنا: مة بقولھتقييم املسار الذي سارت عليھ القصيدة ، فيختم�ا بما �شبھ ا��ك

ت��ص �ذه العبارة، املقولة الداللية ال�� ت�ب�� عل��ا الب�ية العميقة  للقصيدة �و�� �� الديوان، فأول 

�سماء �� املقولة الداللية ال�� ينطلق م��ا منتج ا��طاب و�� كما رأينا تقوم ع�� ثنائية يمكن حصر�ا �� ا��ياة 

ما تفرع م��ا �اليأس و�مل،  و�� الثنائية ال�� سوف يقوم الشاعر باس�ثمار�ا خالل الديوان، من خالل واملوت و 

عالم الظا�ر الذي �و املشبھ بھ و�و ال�ون �ستعاري املرتبط بالطبيعة للتعب�� عن  مشبھ خفي �و الباطن الذي 

� السار�ة ��  قلب الشاعر، مثل �نوثة السار�ة �� �يأ لھ �ذا ال�ون �ستعاري  والذي �ش�ل تجليا لھ و�� �ن�

العالم، باعتبار�ا التجسيد ال�� للصورة �ل�ية �� جمال�ا وجالل�ا، مثلما يرى ذلك املتصوفة، ومن �نا، سوف 

�ش�د �� بقية الديوان ومن خالل رمز�ة ا��روف مج�� ل�ل صور ا��مال والكمال، فن�ون أمام آلية �� التصو�ر  

ع�� الطبيعة �� صورة أن��، و�تآلفا ليصبحا ظا�را �ع�� عن التصور العام الذي ع��ت عنھ �فتتاحية،  قائمة

�ذا التج�� الذي ع�� عنھ ��  7فالطبيعة ال�� �� صورة للمرأة تتحد ��ا لتصبحا صورا ومرايا ملف�وم التج��

و�نا إشارة إ�� ما �سّميھ املتصوفة ، "أنرت لھ أضواءك ا��ضراء فاّساقطت ع�� يديھ: "�فتتاحية بقولھ

بالقصدية �ل�ية القائمة ع�� فعل �يجاد ، ليصبح النور  و�ضواء ا��ضراء �� الطر�ق إ�� معرفتھ، لكنھ منطفئ 

القلب غ�� قادر ع�� اك�شاف سر �يجاد وطر�ق املعرفة، و�قرن �نطفاء بالقلب ألن بھ يتم الف�م والكشف وقدرة 

ولعل ذلك ما تحقق لھ �� القصيدة �و��، حيث نقف ع�� ذلك انفراج . اس�يعاب قلبھ ل�ل التناقضات ��سان ع�� 

ما بدا ا�شطارا ب�ن خلق هللا وعماء القلب، �� البيان الشعري، أو باألحرى �عب�� عن حقيقة ��سان باملف�وم الصو�� 

عن املقولة الداللية �ولية القائمة ع�� ش�ئ�ن الذي يجمع املعية والضدية �� �ن نفسھ، أو لنقل �و �عب�� 

و�حكم تجر�تھ الصوفية السابقة �� ديوانيھ   عبد هللا الع���مختلف�ن و�س�� ليجعل�ما العارف واحدا، والشاعر 

السابق�ن،  يصل �� �ذا الديوان إ�� ما �شبھ تحقق �ذا ا��مع ب�ن الضدين �� صورة أن�� تتحد بالطبيعة، ل��مز 

ا  إ�� قيمة الوجود ذاتھ القائم ع�� ا��ب الذي �عد الناظم امل���� للقول �ستعاري وحضوره الوجدا�ي اتحاد�م

، لذا يبدو �ذا الديوان تجسيدا لالنتقال من الصورة ا��ب إ�� املوضوع مقام البوحعند الشاعر بدءا من ديوان 

" ��وة الغيم"�� آثاره ا��لقية أما �� " األسماءيطوف ب"�و ا��ب و��  "مقام البوح"املرأة، ف�أن ا��تفى بھ �� 

و�أنھ انتقال من املركز ا��ب إ�� ال�امش و�و التج�� عند املتصوفة، غ�� أن الشاعر �عكس . ف�� املوضوع ذاتھ

مسار التمركز �ذا ليصبح عنده �نتقال من ا��ب إ�� املركز الذي �و املرأة، و�ذا التصور يلتقي فيھ الشاعر مع 

��ن والروم�سي�ن والعرفاني�ن أيضا �� تمثل�م لألشياء والوقا�ع والتعب�� عن العالقة ب�ن  ما يدركھ والطر�قة ال�� الرمز 

  .يتمثل ��ا ما يدرك

و�ما أن الشعر يقوم ع�� �سق استعاري ي�ون مسؤوال عن ا���ام ا��طاب، فإن ما يضمن �ذا 

ى آلخر والداللة �ولية �� ما يجعل الداللة الثانو�ة يتم نقل�ا من مستو " ����ام، �و تلك ا��ركة ال�� 

ولذلك يوقفنا الشاعر �� �ذا الديوان ع�� �سق استعاري قائم ع�� استعارت�ن تتجّسدان  8"باعتبار�ا مع�� املع��

ذي منذ القصيدة �و�� ترتبط �و�� بمعا�ي الفشل وا��يبة و�لم وغ���ا من معا�ي السلب وتتجسد �� املا��� ال

،  �ل وضعيات السقوط واملعا�ي �حباط  أو خلف/ الضعف: ومن ثم ت��ز لنا استعارة) كنت(الكن�ية �ع�� عنھ 
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و�تأّسس �سق استعارة أخرى �عكس �ل معا�ي �تصال . داخل/ الضعف : العماء و�نطفاء ، وتتفرع ع��ا استعارة

وفيةبا��ميل و�نتصار، و�رتبط  ، و��ون املستعار لھ مرتبطا أمام/ القوة: عنھ استعارةفت�تج ) سـ، سوف( بالسَّ

تجسيدا لتصور مستقبل �و أيضا حاضر إذا وضعنا �� �عتبار فعل املضارع الذي يدل ع�� املستقبل " سوف"بـ

، و�ذا ما �عكسھ بحث الشاعر عّما يؤثث بھ حقل خارج/القوةوا��اضر أيضا ، ونقف عند استعارة متولدة ع��ا �� 

ا��ارجية  واملستقبلة ال�� تكمن �� اتحاد الطبيعة واملرأة ، و�كذا ن�ون أمام إسقاط اتجاه فضا�ي �و أمام رؤ�تھ 

وخلف ع�� تصور غ�� فضا�ي �و املا��� واملستقبل و�و نفسھ �سقاط ع�� الداخل وا��ارج، فيتحول الزمن إ�� 

د نوع من التصّور �ستعاري �نطولو�� 
ّ
ا، و�عانقھ عند سيعود ا(��ص أي يتول

ّ
لصباح ��وال و�سأل عن

  .....)أبوابنا، �ستفيق ال��ار 

واستعمال حاالت عاطفية، ... إن إسناد أفعال  من خصائص ��سان إ�� الطبيعة من قبيل امل��ء والكالم 

املرأة :  "ووظائف إ�سانية، وتأن�ث الظوا�ر، ليوقفنا ع�� ال�سق �ستعاري �بدا�� العام �� الديوان الذي يقول 

، والذي تدور حولھ مجموعة من ال�شاكالت �ستعار�ة ال�� تبدأ باالنفصال عن انطفاء "اللغة سكن"، و"لغة

ب ع�� ا��واء والعماء أو املدينة العمياء القا�عة �� القلب، وتأس�س �شاكالت مغايرة تتعلق باالتصال 
ّ
الذات والتغل

قيق معادلة القدرة ع�� ����ام، والوصول إ��  ال�شا�ل ا��وري  �عوالم جميلة، عالم القيمة وذلك من أجل تح

  ."املرأة سكن"الذي �و 

�كذا ، إذن يب�� الشاعر  تصوره �ستعاري �� �ذا الديوان من خالل �شاكالت تقوم ع�� رمز�ة حروفية  

�عّد قصيدة محور�ة تجتمع  )�ا(الثاء �غزل ليلتب�� سكنا باللغة وتحّول املرأة من خالل�ا إ�� سكن، ولعل قصيدة 

ل ما �سّميھ باالستعارة ا��ور�ة ال�� ي�ب�� عل��ا الديوان أو �� 
ّ
دمحم بتعب��  �ستعارة �محول�ا �ل املعا�ي ل�ش�

ال�� توجد �� النص  قصيدة أو ديوانا إذا ما جاز لنا اعتبار الديوان قصيدة واحدة، ف�ناك ما سّماه �ستعارة  مفتاح

وإذا اطمأنّنا إ�� �ذا �ف��اض الذي  9ناك استعارات متفرعة ع��ا تتوالد ع��ا استعارات أخرى إ�� ��اية النص�م،  و�

سي�ون من ال�س�� كذلك اف��اض أن �ل قصائد الديوان، و�زخم لغ��ا �ستعار�ة �� بمثابة  دمحم مفتاحقال بھ 

  . سم��ا و�� املشّبھ �ك��مشبھ بھ لتجر�ة حب امرأة واقعية يتحدث ع��ا الع��� وال �

للتمثيل  لي�ش و�نقل �عر�ف دمحم مفتاحكما يذ�ب إ�� ذلك   allegoryو�ذا املشبھ بھ �و ما يد�� بالتمثيل 

الرمز املتعدد �و ما يكون فيھ عدد من الرموز ا��تلفة ذات التأو�الت الفردية املضموم �عض�ا إ�� �عض " بأنھ

املشبھ (ز اللغو�ة واملرئية ال�� ت�ناسل وت�شا�ل �و الذي سيقود إ�� �ستعارة �م ولعل الرمو  10"لصنع تأو�ل شامل

و�و الذي يضمن بھ الديوان ا���امھ حيث  ت�شا�ل جمل �ذه �ستعارة �م  لفظيا ودالليا مع با�� نصوص ) بھ

الشعري، ب�ناء مركبة سردية  الديوان، و�عمل جميعا وفق �س�ثمارات ال�� قام ��ا منتج ا��طاب و�و يب�� عاملھ

  :و�عطي الشاعر للقارئ مؤشرات عن �ذا املشبھ كما �� قولھ.وخطابية ت�ش�ل  وتتوالد لتحيل إ�� املرأة �� الديوان

 الصباح وما أجملھ
ّ

  ما أرق

  لست أعنيھ، ( 

  ) إ�ي أصّرح باسم وال اقصده

  �� صبا�� و�� ز�ر أغني�� 

  �� فجري أطو�ھ أو أ�شره

  املعا�ي و�� ص�د�� جمر 
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  �لما �زجت باملعا�ي ا�سكب

......  

.......  

  در��ا وردة 

  11 ودرو�ي قصب

فالشاعر �علن من خالل �ذا املقطع، أنھ ال �ع�� ما تقولھ ا��مل، ألنھ يقصد صباحھ و ز�ر أغن�تھ وفجره 

  .شبھ الذي يقصدهو�و يح��ق بمعان��ا وم�متھ أن يتغ�� ��ا، ولعل �� �ذا التأن�ث ما يحيل ع�� �ذا امل

ل ��ا الداللة فيھ 
ّ
منا أن �ستعارة ال�لية �� الديوان  ل�ست سوى ن�يجة للمقولة �ولية ل�� ت�ش�

ّ
وإذا سل

وتفرعا��ا الفضائية و�نطولوجية ال�� أشرنا إل��ا ) �نفصال و�تصال،أو �سفار وا���ب(والقائمة ع�� الثنائية 

ت إال وسيطا للر�ط ب�ن العامل�ن، فاملقوالت املتقاطعة لكث�� من عقد الشبكة ل�س" سابقا، ف�� ��ذا املع�� 

وذلك ما بصرنا بھ من �شاكالت عالم  12"ال��ات�ية الداللية تب�� قنطرة للعبور إ�� أشياء العالم الطبي�� وأحداثھ

�� ش�ل حزم من ال�شاكالت و��ون . �عالم املشبھ بھ املصنوع باللغة وعناصر العالم املر�ي �� الديوان) املرأة(املشبھ 

ال�ش�يھ و�ستعارة من أ�م أدوا��ا مثلما �و وارد �� �ذا الديوان، و�� تدخل �� �شكيل ال�سق �ستعاري �� 

الديوان، وتضمن قيام �سق تصوري ي��ض ع�� الس�� ع�� إحداث الوحدة ب�ن املتناقضات كما تحدث ب�ن ال��وة 

�سا�ي والثانية بالطبي��، وم�ما �عددت وتنوعت  �شياء الطبيعية، فإ��ا تصبح رموزا والغيم، الرتباط �و�� باإل

ال�� ت���ع ع�� عرش القصائد قد�سة وإل�ا، و�عدو �ل ما يرتبط ��ا صورة من صور ذلك ) �ن�� (ل�ذا ال�ائن القيمة 

  . الكمال وا��مال

بجدية يك���� أك�� من �ل ا��روف �خرى قيمة من ذلك مثال، أننا نجد ال�اء الذي �و حرف من حروف � 

احتفاء مم��ا يجعل�ا مركز الديوان والبؤرة ال�� تلتئم حول�ا �ل  )"�ا(الثاء �غزل ليل"و�حتفي ��ا الشاعر �� قصيدة 

القصائد، و�� الوقت نفسھ ت�ون مصدر إشعاع �عم �ل ا��روف و�ل نصوص الديوان، ل�س ذلك أل��ا تدل أك�� 

�� التأن�ث، فنون ال�سوة والتاء من أك�� ا��روف �� عرف القراء داللة عل��ا، وإنما  للتحول الذي عرف��ا، من غ���ا ع

حيث رفع�ا الشاعر من ���ام أو التبعية إ�� اسم علم، فتفوقت ع�� ا��روف جميعا باك�سا��ا التعر�ف، 

��ا، حيث اك�س�ت �ل ا��روف  �� عناو�ن و�استقاللي��ا و�عدم حاج��ا إ�� �لمات أو حروف أخرى لتك�سب ��صي

، أو بذو�ا��ا مع حروف أخرى ل�س�م �� تكيل �لمة مثل حكمة الباء وألف �سماءالقصائد دالل��ا بما أ��ق ��ا  مثل 

، واستقلت �� أحسن �حوال م��و�ة ببعض�ا عار�ة من �ل ما يمّ���ا دالليا مثل و��ل �سئلة ح��ة املع��

� لم يزد اق��ان �ذين ا��رف�ن إال �� إ��ام�ما، فضال عن أن وجود �ذه ا��روف مرتبط أساسا بما ال�" قاف، �اف"

  .يؤثث لعناو�ن القصائد ال غ��، وال �ع�� �� النص ع�� ما يو�� أو يؤشر إل��ا

تفضل �حرف جميعا وت�ون محور القصيدة �ل�ا، بدءا من العنوان الذي يفرد�ا فيھ ) �اء(�� ح�ن نجد ال

  :بقوس�ن كعالمة ع��  استغنا��ا عن غ���ا  ودالل��ا �� ذا��ا، حيث يقول �� القصيدة

  ع�� عتبة ال��ر، ...

  �ان الضياء يجر ا��طى مر�قا،

  :و�عب من الفجر ألوانھ
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  نرجس ورخام

  وفيض بنف��ة

  وض�� خط �� املاء أحالمھ

  :أشرقت

  تلك عينان من غسق غزل الليل جفن��ما

  ...تحتفالنمن د�� الكون 

  وتختصران املسافة ب�ن السماوات و�رض، إ�ي أرى 

  ضاق �ي �فق إ�ي أرى؛

  )..�ا(قمرا ذاب �� فيضھ وأرا

  تتّوج بالظل �ستا��ا

  ..تذري ال��اء ع�� وجنة الر�ح) �ا(

  لغة حكت �بجديات ترحال�ا) �ا(

  ...وقرنفلة سكب��ا الفصول 

  )�ا(وأخفت تواشيح

  ...قناع يؤجل��)�ا(

  )�ا(جل إسفارو�ؤ 

  ...أستع�� لسانا غر�با(

  )�ي أ���� تفاصيل أحرف�ا

  ...دنت وتدلت) �ا(

  وألقت ع�� ال��ر أغصا��ا

ت
ّ
  ...وانث�ت وتول

  13وما ذاع سّر ل�ا 

تلقي �ذه القصيدة بظالل�ا ع�� �ل قصائد الديوان وتقول �ل ما قالتھ القصائد �خرى، ف�� القصيدة 

ال�� تدور �� فلك�ا القصائد �ل�ا، و�شع م��ا ا��روف �خرى ، فنجد�ا مبثوثة �� القصائد إما بالصيغة نفس�ا، أو 

ائد �خرى مخ��لة ف��ا وال يمكن أن تضاء إال ولذلك فمعا�ي القص ،)نا(باندماج�ا مع املت�لم لتصبح جزءا من 

  )�ا(بإضاءة �ذه ال

تتحول ال�اء �� �ذه القصيدة إ��  �ائن مستقل معّرف، يحوز فضاء �ستقل بھ، وتجتمع من حول�ا �ل 

عناصر ال�ون ا��ميلة، وتك�سب مالمح�ا من �ل ا��االت ال�ونية ا��ميلة من الليل وال��ار والشمس والقمر 

الت الذات �نثو�ة �� وال��ر والز�ر والرخام  والر�ح وال��ر ح�� ل�أ��ا تص�� ال�ون �لھ، وتجسد 
ّ
عناصره �ل تمث

�ل اب��اجا��ا، وقد تجاوز الشاعر تاء ا��اطبة ال�� �انت �� مقام البوح وال�� قيدت التاء �� ذاك الديوان بامرأة 

إ�� ) �ا(بدت من ��م ودم، غ�� أنھ �� �ذا الديوان يتحدث ع��ا ول�س ل�ا، فتتحول داللة الغيبة املرتبطة بال

و ح�ن يضع�ا ب�ن قوس�ن ف�أنھ ي�� املتلقي ليكشف لھ عن ���ء يج�لھ و�زرع فيھ الفضول ملعرفة  اسم علم، و�

من ت�ون �ذه ال�اء تماما كما �ع��ي الطفل الفضول ملعرفة سر �بجدية، �� محاولتھ ت��ية ا��روف ثم تمتد 

فيا بموضوع رؤ���ا وتجل��ا، حيث لتصبح ال�ون �لھ، ومن أول مقطع تبدو الذات املت�لمة مشمولة وجدانيا ومعر 
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وت�شا�ل الصور  ��ر وضياء وألوان ونرجس ورخاميرسم لنا حالة جمالية تؤث��ا �ل عناصر ال�ون ا��ميلة من 

و�علن ع��ا �لمة أشرقت، ال�� تخ��ل ا��الة السابقة،  ليبدأ ) �ا(البصر�ة ا��تلفة، ل��ي�نا الستقبال �ذه ال

عيون و�ل�س�ا سمات جديدة تأخذ من السواد بر�ق�ما، و��ن ال���يص والتجر�د الشاعر �� وصف�ا، ف�س�� ال

تتوالد الصور الواحدة تلو �خرى و���اح الشاعر الذي يبحث عن التفرد �� رسم تفرد �ذه �ن�� عن املوسوعة 

�ستمد ل�ا الصفات من  الثقافية ال�� �شبھ املرأة بالقمر، ليجعل املرأة تفوق القمر جماال وتتجاوزه،  و�عدما �ان

الطبيعة أصبحت �� ال�� تضفي ��ر  ال��اء ع�� وجنة الر�ح، أي أ��ا أصبحت مصدر الوجود، و�� �ذا إحالة 

إ�� الف�م الصو�� للوجود الذي يقوم ع�� التأن�ث،  إ�� درجة أنھ ال يجد اللغة ال�� يصف�ا ��ا، ف�� من صنف 

، و�أ��ا �سبق ظ�ور الشاعر وتخفيھ �ا قناع يؤجل��: ��ا تتل�سھأسطوري، تضيق اللغة عن  �حاطة ��ا، أل

وتفيض عن وجوده، فال �ستطيع أن يخ�� ع��ا أل��ا تأ�ى عن أن �سفر عن نفس�ا و�� أشبھ بصور التج�� ت��ء 

ب ي���ء و�ختفي، وتضيق العبارة عند ا�ساع رؤ�ة الشاعر �ذه، وخاصة ح�ن دنت وتدلت، 
ّ
وتختفي أو ك��ق خل

إ�� سورة النجم،  فيذكرنا ب��ظات التج�� الصو��، و�ش�د مع الشاعر �ش�ل أن�� ل�ست ك�ل ال�ساء، بل  إشارة

  . �� املطلق الذي ال �ستطيع القصيدة الكشف عنھ

و�عد �ذا �متالء ��ذه �ن�� �س�يقظ الشاعر ع�� الواقع الذي  يحول دون امتالك�ا فيقول فيما �شبھ 

  :الرثاء

  خ أيامنا الذا�بةا����� يا توار�

  ...واقر�ي حالنا

  إن أشياءنا غ����ا الفصول 

  14ولم يبق إال خياالتنا الشاحبة

إن �ذا املقطع الذي ين�� بھ الشاعر صورة التج�� ا��ارق ل�ذه �ن��، يمكن اعتباره، من ج�ة، نوعا من 

يمكن تأو�ل�ا بحالة خوف من  تضليل القارئ ل�ي ال يتو�م أن القصيدة �� محض �غزل بامرأة ، ومن ج�ة أخرى،

  .غياب ال�اء، وأنھ يخ��� أن يفلت �ذا ال���ء ا��ميل الذي �شملھ و�قدسھ منھ، فاألشياء ا��ميلة ال تدوم

ال شك أن لإلدراك البصري حضورا الفتا �� �ذا الديوان، ف�ل عناصر ال�ون ت�ناغم ل�ي تصبح مش��ا بھ ل�ذه 

���� من الطبيعة ألوا��ا و��و�ا، فتصبح الالم خضراء والنون ��و والواو املرأة، بل إن ا��روف أيضا تتحول وتك

مشرقة و�تحد الغيم بال��و، فيتو�� سكب �لوان و�ضواء والروائح، و�تحول املساء إ�� صبح، و�شرق ا��لم �� 

ر، وتصبح ��وة حقول الظالم، و�تآلف البياض و�شراق وال��و مع الظالم والغيم واملساء و��� الواحد �� �خ

ماء الوجود وماء الضوء الذي يجعل ال�ائن �ع�� نحو نور ل�س مفارقا للظالم، إذ النور والظالم ثنائية "الغيم 

  15 "��سد كو�ي واحد

ومن خالل �ذا ال��اوج ال�و�ي ينقل الشاعر �ن�� إ�� مستوى ال�ون فيوّحد�ا بھ، أو يوّحد ال�ون ف��ا، 

و�غدو املديح ل�س لالسم الذي ال ير�د أن يصّرح بھ �� آخر ديوان مقام البوح، بل لل�ون و�جمع حول�ا �ل العناصر، 

الذي �عادل صورة �ذه املرأة ال�� يصل ��ا إ�� ع�ن اليق�ن، غ�� أنھ �� تحّسسھ ��ا �ذه املرتبة يتحّسس أيضا من 

الشعراء من قبلھ، من ح��ة املع�� والتمدد خالل �بجدية قدرتھ ع�� الكتابة وتجاوز ضيق العبارة و�عا�ي مثلما عا�ى 

�� �يقاع، ولذلك نرى عمل �بجدية �� توحيد عناصر ال�ون ورسم البطاقة الداللية ل�ذه �ن��، ي���ب أيضا 
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ع�� مستوى �يقاع، فع�� الرغم من أن حركة �يقاع تختلف باختالف �ل حرف مع �ل قصيدة، إال أن �اجس 

د�ا الشاعر تلقي بظالل�ا ع�� التفعيلة ، حيث نلفي �شاكال إيقاعيا تخلقھ �يمنة تفعيلة ال�ارمونيا ال�� ي�ش

  .املتدارك، فتحاول فيھ �ل تفعيلة منھ أن تدرك الصورة ال�� يرنو إ�� بنا��ا الشاعر

و�ما أن قصائد الديوان قائمة ع�� ا��روفية، و�� �ستمد رمز���ا �� �ساس من �ذه ا��روف نظرا 

لقابلي��ا الت�و��ية ل�ي ت�ون رموزا، لم يكن الشاعر بحاجة ل�ي يؤث��ا بكث�� من الرموز الثقافية �خرى، و�ذه 

الطر�قة ال��، ال شك، أ��ا تلتقي مع املرجعية الصوفية �� �شكيل ا��روف، تجّسد رؤ�ة وجودية تحتفي بالقيم ال�� 

�ا الشاعر، و�� مقدم��ا قيمة ��سان  وتق
ّ
دير الذات وقيمة ا��ب باعتباره �اجسا ال تتحقق ذاتية ��سان يتغيا

إال بھ، ومن �نا نف�م سر احتفائھ باألن�� �� �ل الديوان، الذي ي��يھ باإلعالن عن اكتمال �ل املواصفات ال�� تجعل 

  :واو وأشرقت:م��ا قيمة ك��ى بال�سبة إ�� الشاعر، فيقول �� قصيدة 

  ..فجأة أشرقت من تخوم الضيا

  وأضاءت فضاءا��ا

  فجأة أسدل الصمت أستاره

  ف�شابكت ال�لمات بأصوا��ا

� ظ�� ع�� ضو��ا
ّ
  و�ع�

  غاب �ل ندا

  ل�س غ�� الصدى

  ذائبا ب�ن أحضا��ا

  ��ت �ا ��

  إ�ي أرى وج��ا 

  �� ح��ي 

  وميالد أجو���

  �� أن�� ا��روف ال�� أنجبت �لما�ي

  �� �ذي القصيدة

  تطلع من جذر أّيام�ا

  أب�� قصيدي ع�� �غمة�كذا سوف 

  16من أناشيد�ا

�نا تكتمل البطاقة الداللية ال�� عمل الشاعر ع�� إ�شا��ا أو استحضار�ا، وتكتمل ��ا رحلتھ مع ا��روف 

ت مقصدية الشاعر �� �ذا الديوان، �� مل�مة 
ّ
ال�� �انت وحدات املع�� ال�� سا�مت �� مل��ا واكتمال�ا، و�نا تجل

اتھ مع�� و�� سر إبداعھ، �� مجرد امرأة قد ت�ون ك�ل ال�ساء، لكن الشاعر ال يرا�ا  كما الشاعر و�� من �عطي ��ي

  .ال�ساء
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  لغة �يديولوجيا وايديولوجيا اللغة
  تار�خ العالمة املق�ور  ��قراءة 

  

  *حيدر ع�� سالمة
  

  

 

��ادي�� السائد، أن �ناك /يالحظ املت�بع لص��ورة وحركة ا��طاب اللسا�ي

 كث�� منألسماء  و�غي�با/اغيابلسانية مركز�ة، و /نوعا من سيادة  أسماء �ار�زمية

 :�شقيھ –ول�س املاركسية الدوغمائية  -ة املاركسي الدراسات  مجددي خطاب

، الثقا��/Esthétiqueو�ستطيقي  Épistémologie �ستمولو���/praxisال��اكس����

 لسا�ي لذلك ا��طاب، وممن-الذين ش�لوا ا ك�� من منعرج سوسيو عند أولئك سيما

اللسانية ا��ديدة وا��طاب  �بحاثب�ية ��مة التواصل ب�ن  إعادةعملوا ع�� 

�ان ر�ما . �جتماعية/اللسانية والثقافية؛ املارك��� �� مجمل تحوالتھ السيمان�يكية

الذي عمد من خالل جميع مؤلفاتھ " آدم شاف"الفيلسوف البولو�ي  أبرز�ممن 

 قراءة إعادة إ��املنطقية واللسانية،  إعمالھجانب  إ��الفلسفية والسوسيولوجية 

 رؤ�تھل افوفق. اللسانيات وفلسفة اللغة واملنطق �� تار�خ الفلسفة املاركسية طابخ

، لم �عد اللغة مجرد ا�ع�اس للب�ية التحتية كما ظ�رت �� املاركسية النقدية" شاف"

  �ذا، وال يمكن حصر وأيديولو��لسا�ي ؛ نتج ثقا��التقليدية، بل اللغة �� ُم 
ُ
نتج امل

 .ضيقةالستالي�ية الرؤ�ة الو الدوغمائية ��ع�اس ضمن نظر�ة واحدية كنظر�ة 

التعاون ب�ن ا��قول املعرفية  ((ضرورة  إ�� "شاف"فيلسوف اللسانيات دعا  ،لذلك

الن �ش�الية اللسانية املطروحة ت�سم بدرجة من التعقيد الذي يجعل م��ا . ا��تلفة

اللسانيات واملنطق نقطة محور�ة للتواصل ب�ن العلوم ��ستمولوجية املتعددة، �

ال�� بدو��ا ���ز الفالسفة عن تحليل و و�ثنولوجيا والساي�ولوجيا وعلوم الطب، 

 .    1)) �ش�الية اللسانية تحليال ا�ستمولوجيا

لفلسفات العلوم ذات  عند نقطة إعادة ال��مة ب�ن النظام التواص��" شاف"ولم يتوقف الفيلسوف 

قد سلط الضوء أيضا ع�� إعادة قراءة خطاب العلوم ��سانية ذات �تصال  التوجھ �م��يقي، بل إننا نجده

فبعد تنقيبھ �ركيولو�� �� تار�خ العالقات �جتماعية . الثقافية/املباشر �عملية ت�و�ن الظا�رة اللسانية

يمثل املادة ا��ام لتار�خ توصل إ�� أن ذلك ا ،) ا��تمعات البدائية (بـ" خطأ"ال�� ُيطلق عل��ا للمجتمعات القديمة، و 

نتمكن من ر�ط  ((ال�� بواسط��ا و سياسية، - والسوسيو ثقافية-لسانية؛ والسوسيو-��مل املقار�ات السوسيو

�نجل��ي مالينوفس�ي  ا�ن��و�ولوجيعالم  أبحاثفمن خالل . تار�خ وثقافة ا��تمعات :�ش�الية اللغو�ة مع �ل من

نف�م ب�ية  أن�ت ثورة من��ية �� ب�ية تلك �ش�الية، فصار من غ�� املمكن ية، ُدِش �� لسانيات ا��تمعات البدائ

و�ذه الفرضية الزالت سار�ة املفعول، �� درجة . والدي�ية والطقسيةتلك اللسانيات بمعزل عن ممارسا��م الثقافية 

منفصلة لم �عد ن طبيعة دراسة تلك ا��تمعات إ �عبارة أخرى،. 2 )) معينة، ع�� ب�ية لسانياتنا �� فضائنا الثقا��

                                                           
*
  العراق -بتحث أكادیمي   - 



 

26 

 

عن دراسة ب�ية نظام�ا الثقا��، الذي يتأسس ع�� منظومة لسانية �عكس تصورات تلك ا��تمعات ��مل تمثال��ا 

وُ�عيد /ُ�ش�ل�و الذي " شاف"حسب رأي الفيلسوف النظام اللسا�ي واللغوي صبح أ ومن ثمة،. مليتاف��يقا العالم

�يديولوجيا؛ اللغة ونظام إنتاج التصورات  :العالقة ب�ن �ل من ول�ذا، ا�سمت. الو�� للعالم�شكيل تصورات 

 
ُ
 والتمثالت امل

َ
يفسر لنا  بالضبط، ماو�ذا . ومتفاعلة متداخلة�� �و��ا عالقة لة لب�ية الواقع املادي والتار���، يّ تخ

ب�ية خ�� لعمل �يديولوجيا، وال�� ت�اد أن ت�ون إش�الية وجود ب�ية من القوان�ن ا��اصة ال�� �عكس النظام الدا

أن الب�ية الفوقية ل�ست أك�� من  اعت��تال�� و املي�انيكية،  �نتاجيةمستقلة ومتحررة عن قوان�ن ��ع�اس وأطر�ا 

ة تار�خييديولوجيا �� ملف�وم � �ل تبلورت نظر�ة �ان علينا أن ن�ساءل �نا، ف. مجرد ا�ع�اس للعامل �قتصادي

�� خطاب  �يديولوجيا والفلسفة واللغة :؟ و�ل �ش�لت عالقة ا�ستمولوجية ب�ن �ل منعامة  الفلسفي خطابنا

  ؟اللسانيات خاصة 

تلك  أش�المختلف وع�� يبدو ان طبيعة ب�ية �يديولوجيا املتفاعلة مع مجمل ممارسات ا��ياة اليومية، 

. ومعدة سلفا والثقا��، ال يمكن اخ��ال�ا �� وصفات مي�انيكية جا�زةاللغوي واللسا�ي : �ل منالب�ية وتحوال��ا ب�ن 

��شظى ب�ن اصغر وادق مج�ر�ات ا��ياة اليومية الواعية و ُ�ش�ل طبيعة ذلك التداخل، " امنظور� امنطق"الن �ناك 

املمارسة "ألنطولوجيا  ميةرة �� ب�ية ا��ياة اليومية والقيّ امل�شِط " املمارسات املنظور�ة"ومثل تلك . م��ا والالواعية

، �ستحيل عل��ا أن تبقى ر�ينة ا���س�ن لعالقة ا�ع�اسية للب�ية التحتية، �� ح�ن أن "اللسانية والفعالية اللغو�ة

ومن �نا، تتأ�ى ضرورة عملية ف�م . ميتافور�ة أك�� مما �� حرفية أو حقيقيةعالقة �ذه العالقة، �� �� الواقع، 

 )critical discourse analysis(النقدي  ا��طابتحليل : �ل منيديولوجيا مع ف�وم � مل وتأو�ل العالقة املتداخلة

ذا تأو�ل سوف تتوفر شروط ك�مثل ، فبواسطة "غيل��"بحسب ) philosophy of linguistics( اللسانياتفلسفة و 

 أقصتال�� طاملا  �سسالتقليد الرا��ة �� ب�ية خطابنا الفلسفي، تلك  أسسجديدة لزعزعة " صدمة حداثو�ة"

مثل من ابرز من عمل ع�� �شكيل �ان املغاير ملركز�ة الثقافة الغر�ية بذا��ا، ور�ما /�خر الغر�ي ا��تلف أطروحات

فيلسوف املنطق واللسانيات البولو�ي  :اللسانيات واللغة ا�ستمولوجيافلسفية �� تار�خ ال/�داثو�ةا�صدمة تلك ال

وعالم الساي�ولوجيا الثقافية الرو��� �صل  ؛"ز�نوفيف"املنطق الرو���  ؛ وعالم"�ورز�س�ي"�صل 

مؤسس فلسفة القطا�ع ��ستمولوجية و  "غرام���"، اضافة ا�� فيلسوف خطاب الدراسات الثقافية 3"فيغو�س�ي"

ونظام لوجيا ع�� إعادة قراءة وتحليل ا�ستمولوجيا اللغة وعالق��ا بلسانيات �يديو  واممن عمل وغ���م "التوس��"

  .اليوميةا��ياة  ب�ية عمل�ا �� �شكيل

 مف�وم �يديولوجيا من سيطرة املفا�يم الوضعية عل��ا، فعّد  "التوس��"فع�� س�يل املثال، حرر 

ع��  أساسيةأل��ا تقوم بصفة  ”غ�� ماركسية“نظر�ة �يديولوجية ا��للة �� كتاب �يديولوجيا �ملانية، نظر�ة :((...

وع�� التقابل ب�ن  ”الزائف“أو  ”الو���“عالقة ��ع�اس املقلو�ة ب�ن الب�ية العليا والب�ية السف��، وع�� الو�� 

عن �يديولوجيا �� تلك ال�� اعتقد التوس�� انھ عرض�ا ��  ”السليمة“النظر�ة املاركسية  إن.... ا��قيقة والكذب

 إ��ا ...��ا �يديولوجية �ملانية أتتطروحة الوضعية والتار�خانية ال�� جذر�ا عن � ...مختلف مؤلفاتھ، أل��ا تختلف

  :إيجاز��  

 -ثالثا عالقة خيالية للناس �شروط وجود�م �جتما��، وإ��ا -ثانيا اعتبار �يديولوجيا ممارسة اجتماعية، -أوال 

  .�� نفس الوقتمن حيث وظيف��ا، �ع��ف بالواقع وتتجا�لھ  وإ��ا - را�عا خالدة، وإ��ا

 إنتاجمعينة إ��  أولية؟ يقصد بھ بصفة عامة �ل عملية لتحو�ل مادة ..ماذا �ع�� التوس�� بمف�وم املمارسة 

و�جب اعتبار �يديولوجيا مستوى خاصا ... إنتاج معينة أدواتمع�ن، و�أستعمال  إ�سا�يمع�ن، بواسطة عمل 

ألن اعتبار �يديولوجيا . � مستو�ات املمارسة �جتماعية �خرى للعمل واملمارسة باملع�� السابق ال يختلف عن با�
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 أمسياسية  أمذلك الن �ل ايديولوجيا، دي�ية �انت  ،ممارسة �و الشرط الذي ال غ�� عنھ ل�ل نظر�ة �� �يديولوجيا

و�� الناس  ”تحو�ل“و�عرف التوس�� �يديولوجيا كممارسة موضوع�ا . ”و�� الناس“تحول موضوع�ا أي ... أخالقية

، لھ وجود خاص، ولھ )، أف�ار، تصوراتأساط��، أخيلة(من التمثالت  – يملك دقة ومنطقا خاصا –�سق ... " :بأ��ا

عالقة واقعية تر�ط الناس بظروف وجود�م املادي، و�ناك عالقة أخرى  إذن،�ناك .... "...دور تار��� �� مجتمع ما

الناس  ”و��“أي أن �يديولوجيا تحول :، بواسط��ا يحيا الناس العالقة �و�� خيالية تتحقق �� مستوى �يديولوجيا

 �نتاجال تمثل �يديولوجيا �� �شو���ا ا��يا�� عالقات “ :يقول التوس�� �� �ذا الصدد . ”خيا��“بواقع�م إ�� و�� 

ل�ست . �نتاج�عالقات  لألفراديالية القائمة والعالقات �خرى املشتقة م��ا، ولك��ا تمثل قبل �ل ���ء العالقة ا��

�يديولوجيا تمثال لنظام العالقات الواقعية ال�� ��يمن ع�� وجود الناس، بل تمثل العالقة ا��يالية ل�ؤالء الناس 

و�حيا الناس ايديولوجيا��م، كعالقة خيالية و�سق من التمثالت، غالبا بكيفية ال ... بالعالقات الواقعية ال�� يحيو��ا

ب�يات تفرض ع�� �غلبية من الناس بدون أن تمر ... “ديولوجياين � إعية ح�� عندما تظ�ر �� صور واعية، وا

  .4 )) بوع��م

قطيعة ا�ستمولوجية مع نظر�ة �يديولوجيا، خاصة مع ع�� تدش�ن عمل  "التوس��" أنيت�� مما سبق، 

�يديولوجية وعيا خاطئا ولثاما يكفي ((...أن كس، واعت��ت ملار ) �يديولوجيا �ملانية(ظ�ور كتاب و تلك ال�� �ش�لت 

تمثال و�ميا وا�ع�اسا  إالففي رأي �ذه النظر�ات ل�ست �يديولوجية . للكشف عن ظروف الع�ش الواقعية إماطتھ

و�ذا �ع�� أن التمثالت �يديولوجية عند�ا �� تمثالت و�مية خيالية ل�س ل�ا وجود واق�� ول�ست . منفعال ال فعاال

�ذه . “�نتاجإعادة عالقة إنتاج عالقات “معينة تتحكم �� س�� ا��تمع وتكّيفھ و�سا�م ��  أج�زةتتجسد �� 

�س يوجد �� العالقة ال�� تر�ط تلك التمثالت بالعالقات �جتماعية بل �� التمثالت الو�م ل أنالنظر�ات ال �عت�� 

فعندما يقول �ذا الكتاب . ا�م �ذه النظر�ات حسب التوس�� �� ال�� جاءت �� كتاب �يديولوجية �ملانية. ذا��ا

�عكس عالقات  أ��اعكس الواقع أي بأن �ستالب الفكري ناتج عن �ستالب املادي ف�أنما يف��ض أن �يديولوجية �

��  وإنمايرد التوس�� بأن �يديولوجية عالقة من الدرجة الثانية و�� ال �عكس العالقات ا��قيقية . الناس الواقعية

أن نظر�ة ماركس الشاب حول  “ :عندما يقول  "بوالن��اس"�ذا ما يؤكده . عالقة و�مية بالعالقات ا��قيقية

. استالب -واقع  -�ان ماركس يتصور �يديولوجية انطالقا من النموذج ذات . مركز حول الذات�يديولوجية �انت تت

ذلك ألن �يديولوجية  “للذات �� عالم و��� إسقاط�� �يديولوجية تفقد الذات ما�ي��ا العي�ية، و�يديولوجية �� 

  .5 )) ستوى �قتصاديمن حيث �� مستوى من مستو�ات ال�شكيالت �جتماعية، ال تردد صدى امل

ما حاولنا أن ن��جم مجمل ما تم طرحھ أعاله بلغة اللسانيات والدراسات �دبية  إذا، ى خر أ �عبارة

�� واخال��، تداخلت فيھ �ل من والدراسات الثقافية، نجد أن مف�وم �يديولوجيا شغل أك�� من نظام ثقا�� وقيّ 

الفيلسوف اليونا�ي بحسب (ا��يالية للمجتمع ال�� �ش�ل املؤسسة والسياسية، و  �جتماعيةو  اللسانية ��عاد

، فقد تم تدش�ن منعرج "ت��ي ا�غلتون "أما مع رؤ�ة فيلسوف النظر�ة �دبية والدراسات الثقافية ). �اس��ياد�س

  :ممثال لـ   فمع �ذا املنعرج اصبح مف�وم  �يديولوجيا ).ideological turn(ايديولو�� جديد 

جسد �ف�ار الذي يم�� طبقة أو  )ب( عملية إنتاج املعا�ي والعالمات والقيم الثقافية �� ا��ياة �جتماعية؛ )أ(( ( 

�ف�ار  )ث( �ف�ار ال�� �ساعد ع�� ت��ير شرعية السلطة السياسية ا��اكمة؛ )ت( مجموعة اجتماعية معينة؛

 املانحالوا�ب و  ،التواصل املشوه �ش�ل منظم )ج( اسية؛الزائفة ال�� �ساعد ع�� ت��ير شرعية ال�يمنة للسلطة السي

 املتطابق،/التفك�� ال�و�ا�ي )خ( التفك�� ا��َفزة من قبل ا�تمامات اجتماعية؛ أش�ال )ح( للذات موقعا وكيانا؛

ووسيط يتمكن من خاللھ املمثل ) ذ( ر�ط ب�ن ا��طاب والسلطة؛ وأداة )د(اجتماعيا؛  اضرور� ابوصفھ و�م

س عليھ �سق من الذي يؤَس و تحكم بھ ايديولوجيا، مُ فعل اجتما��  )ر( �� الوا�� من �شكيل مع�� لعاملھ؛�جتما
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يصبح �و  )ش( ؛اسيميائي اوكال�ما يمثل تطابق )س( وواقعة ظا�راتية؛ الساني اش�ل التباس�و  )ز(�عتقادات؛ 

ون�يجة  )ص(ية نحو ب�ية اجتماعية و�مية؛القناة الرئ�سية ال�� بواسط��ا تتخارج الذوات عن عالقا��ا ا��قيق

  .6 )) ، تتحول ا��ياة �جتماعية إ�� واقعة طبيعيةالسابقة الذكر أعاله لعملية إنتاج املعا�ي والعالمات والقيم

وايديولوجيا اللغة، /الضرورة الرا�نة ��اولتنا الرامية إ�� إعادة اك�شاف لغة �يديولوجيا تتج�� من �نا،

، ذلك املنطق الذي طاملا تم �غي�بھ ومصادرتھ بأسم �تجاه "السانيات �يديولوجي"تفعيل منطق  إعادةمن اجل 

التجر�دية، سواء �� فلسفة /لسيطرة ال��عة التعميمية أسس�مر الذي . املنطقي/الر�ا���/املوضوعا�ي املتعا��

الفلسفية املستعملة،  للمراجع واملصادرعة �نتقائية �� ال��  آو�خالق واملنا�� التقليدية املعتمدة �� لغة بح��ا، 

  . أخرى وال�� �� مجمل�ا، ا�عكست سلبا ع�� طبيعة الدرس الفلسفي من ج�ة، وص��ورة امل�شور الفلسفي من ج�ة 

رشيفنا الفلسفي منذ تأس�سھ وا�� يومنا �ذا، الك�شفنا سيطرة إولو قمنا بجولة فلسفية �� د�ال�� تار�خ 

املتعا�� �� مختلف التوج�ات و�ختصاصات الفلسفية، بدء من تار�خ الفلسفة /جاه املوضوعا�ي املنطقيمطلقة لألت

 �تجاهحيث سنالحظ كيف أن �ذا . املا�عدياتخطاب اليونانية وان��اء بالفلسفات ا��ديثة واملعاصرة وا��داثو�ة و 

ق��� �ل ما �و تار����عميمي/معرفية محددة شكالنية أنماطلسيادة تام س �كر عمل ع�� ت
ُ
ص، وكيف /ة، ت

ّ
م��

الفلسفية، حيث  أقسامنا�� " اللغة املتداولة شفا�يا وكتابيا أسلو�يات"وخيمة ع��  �� الوقت نفسھ، اثاراافرز 

كة �� البحث عن الدقة املنطقية والضبط املتعالية، امل��مِ  Objectivismeاللغات املنطقية املوضوعانية  سيطرت

اللغة الشكالنية : "ساد �ل من ،ل�ذا. ال�� �� إنتاج اللغة عامة، والعبارات املتداَولة خاصةو�صطالر�ا��� 

�� ا��قل أنفس�م ب�ن املشتغل�ن " التواصل الرس��"؛ و  "لغة ا��ياة اليومية الطبيعية"ع�� حساب " املنطقية

وتواصل متفاعل ب�ن العلوم ومنا���ا ا��تلفة  intersubjectivitéع�� حساب تحقيق تواصل ب�نذا�ي  الفلسفي

interdisciplinaire . ب�ية" ة امل��صةال�لمة ا��يّ "بدال من " ال�لمة القاموسية ا��ردة"�ل ذلك م�د لسيطرة �� 

  .من جانب آخر انطولوجيا ا��ياة اليومية ا��طاب ��ادي�� من جانب، و�� ب�ية

ال�لمة ((..." :بـ�عيد إنتاج ما ُ�عرف و /ي�تجساتنا ��اديمية ا��طاب الفلسفي �� مؤس أصبح، من �نا

 أما. وموضوع�ا و�عب��ي��ا املباشرة ولغ��ا الواحدة والوحيدة ”أي سياق�ا �� ”ذا��ا إالال �عرف .... ، ال��"القاموسية

مجرد  إال، أحداخص بوصف�ا �لمة محايدة من �لمات ال ت إالال�لمة �خرى، املوجودة خارج سياق�ا، فال �عرف�ا 

 �ان يمثلر�ما الن �ذا املصط�� �و �قرب إ�� عمل نظامنا الفلسفي قديما وحديثا، طاملا . 7 )) كالمية إم�انية

  إالال �ع��  اخطاب
ُ
  8"باخت�ن"فيلسوف اللسانيات علينا اق��ح  من �نا، .رةضَم عن ذاتھ وعن سياقاتھ �يديولوجية امل

التصور التقليدي الذي يرتاح إ�� :((..، ألنھ رفض "ال�لمة ��اديمية امليتة"بديل عن ك" ة�يّ ا��لمة ال"مف�وم 

، ال�� �ساوي وجود�ا وجود "ال�لمة امل��صة"كما يقول، و�ذ�ب إ�� " ال�لمة ا��ايدة" إ��، أو "ةال�لمات امليت"

ود�ا �و صراع�ا مع �لمات وتأثر�ا �لمات �خر�ن ف��ا،قبوال أو رفضا أو تقاطعا، فال وجود لل�لمات فرادى، فوج

و�ذا �لھ �ع�ن ال�لمة كيانا حّيا، يت�ون �� عالقات التأثر والتأث��، . ب�لمات أخرى وتقاطع�ا القلق مع �لمات الحقة

ال�لمة "...."ال�لمة �� الظا�رة �يديولوجية بأمتياز...."كما لو �انت ال�لمة جملة العالقات �جتماعية ال�� �ع���ا

ان ال�لمة الطا�رة واملكتفية بط�ر�ا الذا�ي ال وجود ل�ا، ذلك ". ة دائما بمضمون أو بمع�� ايديولو�� أو حد�يمحمل

بفضل  إالال تحقق استعمال�ا  إ��ا�� استعمال�ا اليومي ال تنفصل عن مضمون ايديولو�� محايث ل�ا، بل  إ��ا

 إشارةوحمول��ا �يديولوجية يل�� داللة ال�لمة، لتغدو ولذلك فأن الفصل ب�ن ال�لمة . �يديولوجيا ال�� تالزم�ا

لغو�ة، أي انھ يكتفي بال�لمة �� ذا��ا و�عرض عن املتحدث�ن ��ا، كما لو �ان بإم�ان اللغة  إشارةمجردة، �عد أن �انت 

  .9 )) أن توجد بمعزل عن املتحدث�ن ��ا
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�� �� واقع  إنما، "اليومية/ال�لمة ا��ية"و��ية  ،"ال�لمة القاموسية"ن طبيعة املقار�ة الفلسفية ب�ن ب�ية إ

فمن الناحية اللسانية، لم �عد . وأخال��تأس�س منعرج ا�ستمولو��؛ لسا�ي نحو  لنا أفقا جديدا تفتح، مقار�ة �مر

 نظام النحوو ع�� ب�ية  ةرتكز وامل ع�� ا�ستمولوجيا لسانيات ال��عة املوضوعانية ا��ردة �س�ناد �� �م�ان،

Grammatique الس�تاك��� Syntaxe؛ السيمان�ي�ي Sémantique ِة دَ لة وا��َد ؛ املنطقي لطبيعة ا��ملة املنعز

�تجا�ات الوضعية والتجر��ية �� املنطق ونظر�ات املعرفة ، وال�� �عكس مجمل بأ�ساق اللغة الشكالنية املتعالية

سيِطرة التقليدية 
ُ
�� �� مؤسساتنا ��اديمية، وال�� عملت ��ا التعليمية ومنا��شكيالت دروس الفلسفة ع��  وامل

ولغة  / وفلس؛  ولغة الفيPolis واملدينة /والعامة /  الفيلسوف :ب�ن �ل منوانفصال ع�� إنتاج خطاب عزلة  مجمل�ا

  .ولغة السياسة / ولغة الفلسفة  اليومي أنالش

سلسل انفصام العالقة ب�ن �ل من الفلسفة �ستمرار �� م فما عاد ممكنا،الناحية التار�خية،  أما من 

ملف�وم �يديولوجيا من خالل �س�ناد ع�� إعادة إنتاج تصورات  اشكالني و�يديولوجيا، الذي افرز تناوال

سيما  - وخطابنا الفلسفي املادي ،�� الب�ية التحتية للمنظومة املفا�يمية �� خطابنا الفلسفي عامةقاّرة استداللية 

�ع��، بطر�قة ما أو بأخرى، دراسة اللغة �� ((... :ع�� الرغم من أن دراسة نظر�ة �يديولوجيا .خاصة -  منھاملارك��� 

 أد�ىودراسة الوسائل ال�� من خالل�ا يتم تداول اللغة �� ب�ية ا��ياة �جتماعية اليومية، بدء من . العالم �جتما��

فإذا حصل وتم إعادة . 10 )) وان��اء بأع�� مراحل ا��دل السيا��� العائلة الواحدة وأفرادا��ادالت ب�ن �صدقاء 

 :إ��و   ،�� الفلسفة حداثو�ة جديدة صدمة" حي��ا ر�ما سيؤدي ذلك إ�� إحداثال��مة ب�ن الفلسفة و�يديولوجيا، 

رادي�ا��  أثراء مف�وم �يديولوجيا بوصفھ نظر�ة وممارسة �� آن واحد، والذي ي�ش�ل بواسطة تحقيق تحول ((...

أو �غيي��ا من قبل �عض  إ�مال�التصوراتنا حول اللغة، لال�عراج بأن�با�نا نحو مظا�ر�ا التداولية، ال�� طاملا تم 

فمن اجل أن ت�ون العالقة  متفاعلة ب�ن اللغة و�يديولوجيا البد . التصورات التقليدية �� اللسانيات وفلسفة اللغة

نطقي الصارم للعبارات أو ألنظمة العالمات، وال��ك�� عوضا عن ذلك ع�� الوسائل التخ�� التام عن التحليل امل :من

تلك العالقة املتفاعلة، إ��  تحو�لوع��  ؛ال�� �ساعد �عاب��نا اللغو�ة ع�� إنتاج تدوالية الفعل ورد الفعل من ج�ة

دعونا نظر�ة �يديولوجيا إ�� النظر و�ذلك ت. أخرى إنتاج ا��تمع من ج�ة  وإعادةالتار�خ  إنتاجقناة يتم من خالل�ا 

- ظا�رة سوسيوالنظر ال��ا بوصف�ا  وإنماإ�� اللغة ل�س بوصف�ا مجرد ب�ية �ستخدم ألجل التواصل أو ال��فيھ، 

غلف انطولوجيا الصراع ��سا�ي
ُ
  .11 )) تار�خية �

الصراع الطبقي كما �و  لسانيات �يديولوجيا وتار�خ منطق�ا، مجرد م��ق �سيط بتار�خ �عت�� المن �نا، 

الذي ر�ن تار�خ تطور �خالق و�سبو�ة القيم بالظوا�ر الطبيعية "  ال�وت املاركسية �رثوذك��� "ا��ال عليھ �� 

فيلسوف �عد املنعرجات ا��اصلة �� اللسانيات وفلسفة اللغة، سيما مع وذلك ألنھ . مادية جدلية-وا��تمية البايو

مف�وم ((... :�� �م�ان، النظر إ�� لم �عدو�اخت�ن وغرام��� والتوس��،  "ففولوش�نو "اللسانيات الرو��� 

يمثل قوة مادية �� قاع اصبح  أنما، ”للواقع“تمثل زائف أو مشوه  أومجرد �تافات خطابية، بوصفھ �يديولوجيا 

 الثقا��  ھسياق
ُ
  .  12 ))د�َد ا�
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 التأو�ل السيميا�يأفق املع�� �� 

  *سطمبول �رص                                                                                         

أن العبارة  قد تخون مطلق�ا �� اشتمال�ا ع�� "�� قولھ إ��  التوحيدييذ�ب    

الذات لذا��ا  ، و�ذا العقب من الصوغ الواصف، �و محّصلة من معرفة1 "غ�� املعتقد

و�� تباشر التأو�ل ا��تمل حيث الالمتوقع �و ارتياب وارتجاج لتلك اليقي�ية، ي�تج عن 

املع��، �ونھ أفقا منفلتا ال ير��ن إ�� التحّدد ملا يتصف بھ من التقلب و كذا طواعيتھ 

 ملمكنات التوّسع املرسل، ملا ينطوي مداه ع�� مباغتة الذات بالالوصول ع�� بيانية من

متا�ات الالتحدد، إذ ثمة تواصل م�شا�ل ب�ن �فق واملع��، وعليھ ف�ذا �خ�� �و 

صنافة من املراتب ال�� ال �سمك الثبات حركي��ا إ�� تلك املرامي اليقي�ية ملا �شمل 

مطلق�ا ع�� غ�� املعتقد فيأخذ املقام املنتج للمع�� دوما ع�� تخّوف، فا��صل من 

ي�سفة ذلك املرمى من التقو�ض ملا  اللية لدى الوا�ب للمع��،التصورات لليقي�يات الد

رّ��ة سقف التحدد لدى الذات العابرة إ�� مبت�� الرصد ع�� سلطان النفاذ الذي 

ألن املقار�ة النصّية  تطالب بوحدة  تصاميم ( ، تزعمھ و�� تتقّصد مطاولة شرف التعا��

ع��  من منظور عملية امل��مّية ا��توى والتعب��، تكف عن تصور  عملية بناء امل

إن ظوا�ر ال�ش�ل الدال��  ال�� ت�ناول سياقات ذات أ��ام  متغّ��ة ت�ل دالئل  . وحد�ا 

وع�� �ذا �ساس فإن التحّول وكذا التغّ�� الذي يباشر  2 )معّ��ة أصال إلعداد املدّونة 

��ساق ع�� ا�عطاف�ا عن تلك النحو�ة القارة و��ساق املرّجعة يقدم دوما مشروعية 

�� أن مش�لة اللغة تن�ثق أساسا من  دوسوس��لتلك �ختالفات، ولعل �ذا ما أدركھ 

إ�� ذلك التم�� الذي تتصف بھ  فاعلية التحّول مما يجعلنا ن�ت�� ع�� �ذه الفاعلية

قادرة ع�� أن �س�م بإضفاء  ... ت�ون �ذه التغّ��ية املتعددة(نصوص دون أخرى، حيث 

وملا ظلت النصوص ع�� ما تؤديھ الكتابة تؤدي ذلك التوّسع من ج�ة  3)صفة �ش�ا��

ارة ت�وثر ذلك �رتحال �ي تجا�� مركز�ا �ول وتأصيل�ا البد�ي  من��ية إ�� �خذ باستع

أخذ �نز�اح ذلك املرجأ الذي .��ساق ب�ل ما �عنيھ من �يئات ال�ش�ل �نوا�� املتغاير

ال �علن جا�ز�ة املس�شرف من ��ساق ومج�ول �ستعارات ألب�ية النصوص و�ش�ل 

  .ا��طابات

�ش�ا ق�سا، فين��ع من �نا ترد ��ساق املتصاعدة من غ�� أن ي�ب�ن للمتلقي مواتح �ش�ل�ا �ي ينجز ع�� غ

 ملسلك التحدد ا���ّ� �ي يكبح دالال��ا من ج�ة  ال�ش�ل التوز��� املتعدد أل�ساق النصوص،  �ون أن ورود 
ً
مْ�يعا

�ل �سق ي�ب�� تبعا لفضاء توز�عھ ع�� استعارة املغايرة و�الغة �ختالف ومج�ول البيان ومن . املع�� دوما ي�تج ع��ا

بطر�قة مغايرة تماما، إنھ ل�س تحديدا لنوعية الفعل وال تحديدا لتوقعية ما، بل  �شتغل (ثم ف�و بالضرورة  

بل تأ�ي عن طر�ق ..... عنصر مسا�م �� عملية إنتاج املع��، وداللتھ ال تأ�ي من العناصر الطبيعية املش�لة لھ

تمنح  .. .خل ب�ية جديدةعرض �ذا الفضاء، ذلك أن عملية ان��اع العنصر الطبي�� من بن�تھ �صلية وتث�يتھ دا

                                                           
*
 .الجزائر –أحمد بن بلة  -1باحث أكادیمي، جامعة وھران - 
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مع�� العنصر داخل الب�ية �و��، ومعناه داخل الب�ية  الثانية، و�كذا : للفضاء داللة جديدة �� تركيب ملعني�ن

فإن  أي فضاء قد �شتغل كفضاء عدوا�ي  كما قد �شتغل كعنصر مساعد، تماما كما �و  الشأن  مع ما �س��  

االنفتاح ل�س معطى �ش�ل سابق ع�� تحي�ن الفضاء داخل النص، وكذلك بالفضاء املفتوح  والفضاء املغلق، ف

بھ يرد أفق املع�� بوصفھ ساكنا ومنفلتا  4.)�مر مع ��غالق
ّ
وفق �ذا البيانية الواصفة ملظان ال��كيب ع�� تقل

قابل �� حقل من يجنح إ�� س�ونية الداللة و�مور مورا متجافيا مركز�ة الف�م وسلطان التحدد ألن ��ساق �� امل

التوا�� املتفاعل ب�ن اللغوي وغ��ه واستعارة غالبة �� أداء وجھ الغموض وأردية من الر�ط ا��في �ي تلتف ع�� 

ب �م�االت ا��ّصلة 
ّ
كث�� من املعا�ي املتالحقة من غ�� أن تركن إ�� أحد�ا فتم�ل املتلقي مما يمتاحھ إ�� خل

�ساق ت�ب��  أساسا ع�� ا��في املدمج مما ي��ض ��ا �ي تتخطى املع�ود، ألن ف��جئھ إ�� الالحق املغاير ذلك أن �

اللغة ��ب الوضوح ا��طي و�� الوقت ذاتھ �سلك التعّرج والتوثب الدورا�ي وتلك �� علة ا����ة لدى املتلقي ألنھ 

ع�� �ول �� نحو ما يف�� بھ خرج إ�� غ�� املعتقد ور�ب �حت�ام إ�� وثوقية  املع��  أو�� نحو ما أوثقھ معقول امل

سع املع�� وانخرق املراد وتاه الو�م وحار : (صوب �ذا �نفالت ��ذه ا��اطبة الواصفة التوحيدي
ّ
ضاق اللفظ وا�

قد صرفت القول  �� " 5...العقل  وغاب الشا�د �� الغائب وحضر الشا�د �� الغائب  وتنكرت الع�ن منظورا ��ا

مثل �ذا يخرج عن )6".ا عمق باالعتبار  و��ن عبارة  ل�ا متغلغل �� غوامض �سرار�ذه ا��اطبة ب�ن إشارة ل�

املأخذ العقال�ي ح�ن انفلت عن منطق التحّدد  حيث التوسع والالتنا��  من غ�� أن يذعن ألرغانون مبدأ ال�و�ة 

�رسطية إنتاج العالم ع��  و�كذا �ان �ّم الفلسفة(وعدم التناقض و�خذ بالعلية ومدارج �ستدالالت اليقي�ية 

أر�انون أو آلة "أنھ عقل و�عّقل  والذي يتحقق من خالل �نطالق من الواقع إ�� التجر�د الذي يحتاج إ�� 

استداللية أو منطقية تحلل الواقع ع�� وفق معطيات حدود العقل ال�� عّ�� ع��ا أرسطو �� مبادئ منطقية 

، وع�� �ذا �ساس نتجت 7 )املبدأ العق��، ومبدأ السب�ية ومبدأ املا�يةصور�ة، منتجا ثالثة مبادئ  أساسية �� 

تصورات ج�ود الفالسفة �سالمي�ن وما انت�� لدى علماء �صول من تصورات وج�ود ت��لت إ�� منطق التنا�� 

ميات التص�يف ومدارج التحّدد، حيث سلطة التقي�س وُم�يمنة 
ّ
ى  العقل الذي أرغانون �رسطي ع�� ُسل

ّ
ال يتخط

اللفظ  �و (، أن مقّدمة املستصفى��  الغزا��صور�ة ا��ّد حيث صرامة ا��مع واملنع، �� حذو ما صدر عن 

و�و شرح ما دّل عليھ اللفظ ...وا��ّد �و اللفظ املفسر ملعناه ع�� وجھ يجمع و�منع... املفيد للمع�� عند التخاطب 

���ول و�ش��اك مخّل باملع�� املقصود ل�ونھ منتجا للتنوع ومفرزا ، فا��ّد يقابلھ البيان ال ا8 )بطر�ق �جمال

  .�ل يجوز أن ي�ون لل���ء حّدان ؟ : صوب �ذا املأخذ ورد �ش�ال  9للتعّدد

 باالتصال، حيث ال تنفصل ما�ي��ن 
ُ

ر قسم��ا، �و��ا تّتصف
ّ

يرد ا��ّد بوصفھ  مجموعا ما�عا و�لّية يتعذ

ما�يتھ  .. وإذا قسم( د أو الوحدة ا��امعة املا�عة ألن �تصال  ُيراد منھ تحقيق �بانــــة أي أّ��ا ترد  بمثابة الواح

وما يقال فيھ إنھ ال ينقسم بأن ما�يتھ  غ�� ... ال يوصف بأعراض  كث��ة... تبطل وإما بأن يفوت ا��س امتداده

�و املؤدي لتلك الطبيعة القائمة ب�ن ، فا��ّد، إذن ال قسيم لھ صوب �ذه الصور�ة وعليھ ف10 )منقسمة أصال 

اللفظ وما يصدر عنھ من التعي�ن  املطابق ملنطق صوري يتجاوب وفاعلية ال��ابط وكذا التوافق ب�ن م�ون اللفظ 

اللفظ الك�� �� (وما يقتضيھ املع�� دون إضافة �� نحو ما يقدمھ علماء �صول من تقر�ب ثال�ي ألوجھ املع�� 

و�� صنافة ت��ر ) واللفظ الك�� �� مقابل املع�� ا��ز�ي واللفظ ا��ز�ي �� مقابل املع�� الك��مقابل املع�� الك�� 

تلك الصور�ة من حتمية �ستقراء ب�ن طبيعة اللفظ وطبيعة املع�� غ�� أن �� عرف التخر�ج و�نتقاء يظل املأخذ 

ك مسلك التحّدد ا��ّرد من غ�� أن ت��قھ �ول ب�ن اللفظ الك�� واملع�� الك�� �و أك�� املآخذ حضوة و�ذه تر�

تراكمية التعميمات أو عالئق  املتواليات أو ما �ست�بعھ انز�احات ا��ازات أو يتأوب املفرد من الداللة املتفّرع من 
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�سا�س �ش��اك والتقاطع، لذلك فبيان التحّدد املناط بقيم الصدق لدى علماء املنطق �و التجّرد من �ل �ذا، 

 Lexèmesالتجّرد أو الصور�ة �و �خذ بالثابت ملع�� اللفظ �� حذو ما تؤديھ م�ونات الوحدات امل��مية لذلك ف

La composante   درج  �� القاموس (ألن ا��الف ينُدر حولــ�ا ألن
ُ
إنما �و مادة " أع�� القاموس الّنظري "ما أ

اللة امل��مّية  �و أن القاموس يتضّمن �عي�نا ل�ّل والذي نفتقر إليھ �� تفس�� نظري للد. م��مّية  ول�س ألفاظا 

و�� مقابل �ذا ، يرد   11)مادة م��مّية  فيما ت�تجھ من فائدة بمناسبة شروط الّصدق لسائر ا��مل ال�� تقع ف��ا

ال��جيع ملقت��� �عدد املعا�ي للفظ الواحد، ألن السياق دوما يقّوض تلك الصور�ة للتحّدد امل���� أو وفق 

ب أب�ية تراكيب أ�ساق ا��مل، فاللفظ يتصف دوما ب�ونھ وحدة شاردة و�و بمعزل عن �ل��ام احتما
ّ
ل تقل

 .بمقت��� ال�سقية أو بما �عصف بھ انز�احات ا��ازات أو ال��اكيب البالغية 

��ام�م ولعل �ذا ما التفت إليھ املناطقة إثر مباشر��م ملتعّدد املعا�ي الذي تقتضيھ دالالت �لفاظ، مع ال 

بتقييد اللفظ صوب الواحد املعّ�ن مع  ترجيح�م أن ي�ون كث��ا بما يتوارد عليھ من املنقول إليھ مجازا، إذ �� 

ل، ب�ن تلك املعا�ي نقل  بأن ( تصور�م أن اللفظ لھ أفراد وعليھ ففي تصور�م 
ّ
إن �ان املع�� كث��ا ، فإّما أن يتخل

ل النقل �ان موضوعا ملع�� أّوال  ثم لوحظ ذلك امل
ّ
ل، فإن لم يتخل

ّ
ع�� ووضع ملع�� آخر ملناسبة بي��ما، أو لم يتخل

أي كما �ان موضوعا لذلك املع�� من غ�� نظر إ�� املع�� �ول  ف�و : بل �ان وضعھ بتلك املعا�ي ع�� السوّ�ة 

والسّر ..." ع�� الّسواء  املش��ك الش��اكھ ب�ن تلك املعا�ي �الع�ن فإّ��ا موضوعة للباصرة والذ�ب والركية  والذ�ب

�ا 
ّ
أن �ش��اك والنقل  وا��قيقة وا��از �ل�ا صفات �لفاظ  �� جر�ان �ذه �نقسامات �� �لفاظ   �ل

، مما يّت�� لدى علماء 12)*." ، وجميع  �لفاظ م�ساو�ة  �قدام  �� �ّ�ة ا��كم عل��ا  و��ابالقياس إ�� معان��ا

إثر قياس قسمة معانيھ ف�و دوما ير��ن إ�� مآخذ اتصافھ  با��زئية أو ال�لّية، و�لما �ان املنطق �� تحديد اللفظ 

مستقال خرج عن ال�لية بقسيم مع�ن ومن ثم ف�و قد خرج إ�� ال���يص،و�� مقابل �ذا ترد القسمة لصفات 

من صالحية �خبار، ألن اللفظ لد��م من خلل الداللة وما توافقھ من ج�ة الدال، ألن املدار لد��م فيما يوجب 

و�خبار يراد منھ اك�ساب التصديق الذي 13 "املادة وال�يئة مسموعتان معا ــ إشارة إ�� قسمة �سم إ�� معناه ـ "

ال ي�ون إال ب�ن ش�ئ�ن (تحصل من ج�ة التأليف املتعاقب الذي يقبلھ العقل، ألن ال��ت�ب �� عرف املناطقة 

�اصلة صور�ا عند العقل و�� ت�ناول التصور�ة والتصديقية من اليقي�يات فصاعدا و�املعلومة �مور  ا�

والظنيات وا���ليات، فإن الفكر كما يجري �� التصورات يجري �� التصديقات، وكما يجري  �� اليقي�� ي�ون 

لدى  ، التصديق14.)ومن شرائط التعر�فات التحرز عن استعمال �لفاظ املش��كة... أيضا �� الظّ�� وا�����

علماء املنطق  يراد  منھ التعقل و�و �شتغل ع�� �لفاظ من ج�ة الثبات ع�� �م�ان الك��، ألن  مباحث �لفاظ  

مقّدمة للشروع  �� العلم واملنطقي يبحث عن �لفاظ  ع�� الوجھ الك�� املتناول ��ميع اللغات  لت�ون  �ذه 

ية ترد �� طرح�م من ج�ة �و��ا �� الصورة املعقولة من ال���ء، ، ألن املا�15املباحث مناسبة  للمباحث املنطقية

وعليھ فمقت��� تحصيل الداللة ي�تج من ال�ليات ذلك أن مدارج التحصيل تتقّصد العام والك�� ذلك أن مع�� 

وكما أن ا��اص خاص بال�سبة إ�� العام  كذلك العام عام  بال�سبة إ�� ا��اص  ( ا��ز�ي أو ا��اص يقع تح��ما

فا��اص ..  حد املتضايف�ن ال يجوز أن يذكر �� �عر�ف املتضايف �خر، وإال �ان �عقلھ قبل �عقلھ المعھوأ

� �ضا�� بمع�� واحد، وال شك أن ا��اص والعام  متضايفان 
ّ

وا��ز�ي �ضا�� بمع�� واحد، وكذلك العام والك�

واملتضايفان ال �عقالن إال �األبّوة والبنّوة، مش�وران �األب و�بن  وأن ا��صوص والعموم متضايفان حقيقيان  

فال�لُّ ي�ون دوما بإزاء ا��اص ومن ثم، فأن الداللة لدى علماء املنطق �� طلب التحديد  للما�ية ت�تج ، 16 )معا

 .من ال�لّيات
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تصّور  لذلك، فاأللفاظ  وما يحصل ع��ا من إفادة لد��م ال يراد م��ا ال�يئات ا��ردة، بل أن ما يوصل�م لل

� ما يصط�� عليھ بالتصديق ع�� " اللفظ، ا���س، الفصل"ال يراد منھ تخر�ج ال��ت�ب أو التعاقب 
ّ

وإنما �و تو�

من حيث إ��ا (املعا�ي  ألن مدار �لفاظ تتأ�ى �� �و��ا دالئل املعا�ي، أي العلم بما يحصل من �خر، فاأللفاظ 

يلزم من العلم بھ العلم ����ء آخر، وال���ء �ول �و �ون ال���ء بحالھ دالئل املعا�ي قدم الكالم �� الداللة،  و�� 

كداللة ا��ط والعقد : فغ�� لفظية، وإال فالداللة لفظية، والدال إن �ان لفظا الدال والثا�ي �و املدلول،

  كداللة ��سان ع�� ا��يوان الوضعيةو�شارات والنصب، والداللة اللفظية إّما بحسب جعل جاعل، و�� 

كداللة : لطبيعةالناطق، والوضع جعل اللفظ بإزاء املع�� أّوال، وال يخلو إما أن ي�ون بحسب اقتضاء الطبع و�� ا

كداللة اللفظ  العقليةعند عروض الوجع لھ، و�� ) �ع(ع�� الوجع، فإن طبع الالفظ يقت��� التلفظ  )أخ(

الداللة اللفظية الوضعية، و�� �ون اللفظ بحيث املسموع  من وراء ا��دار ع�� وجود الالفظ، واملقصود �نا �و 

مثل �ذا التفر�ع يرد سواء �� ، 17)*مطابقة أو تضّمن أو ال��امم�� أطلق ف�م منھ معناه للعلم بوضعھ، و�� إما 

فإن مثل  ، وعليھأرسطو والرواقي�نأو نحو تفر�عھ الثال�ي ي�ت�� إ�� تفر�عات " الوضعية والطبيعية"طرحھ الثنا�ي 

�ذه الدالالت لدى علماء املنطق ترد إثر توافق اللفظ إزاء �س�تھ للفظ آخر ف�� تتق��� أساسا املث�ت، �سب 

نحو ما يرد ب�ن السيف (لصدق�ما ع�� ذات واحدة بخالف املغاير أو ا��الف ومن ثم يرد ال��ادف لد��م 

تب أن اللفظ ي��ع أيضا إ�� املش��ك وا��از، ، مما ي�� 18، فاسدا �ونھ اتحاد �� املف�وم ال اتحاد �� الذات )والّصارم

فُينقل من �سمية إ�� الوصفية، ألن �ش��اك والنقل وا��قيقة وا��از �ل�ا صفات �لفاظ بالقياس إ�� معان��ا ، 

وجميع �لفاظ ـ وفق طرح�م ـ م�ساو�ة �قدام �� ��ة ا��كم عل��ا، من �نا نتج لد��م �خذ بالصفات 

 .طالن الصفات الضمنية ألنھ ال يلتفُت إل��ا حال التقسيم �و��ا ال توصل إ�� معلوم الداللة الصر�حةالصر�حة و�

وعليھ، فاألظ�ر لدى علماء املنطق �و مراعاة أفق املتلقي �� أن يفيد ا��اطب فائدة تامة ع�� خصوصية 

 
َ
�اط

ُ
بوت ال��كيب التام لدى ا�

ُ
إذا جرد النظر إ�� (ب من ج�ة املت�لم، أي مف�وم ا����، لذلك فاملناطقة ُيراعون ث

مف�وم املركب و�قطع النظر عن خصوصية املت�لم، بل عن خصوصية ذلك املف�وم، وُ�نظر إ�� محصل مف�ومھ 

وا��اصل أن ا���� .... ثبوت ���ء ل���ء أو سلبھ عنھ" ن�يجة ..."وما�يتھ �ان عند العقل  محتمال للّصدق والكذب

ب عند العقل نظرا إ�� ما�ية مف�ومھ مع قطع النظر عما عدا�ا ح�� عن خصوصية ما يحتمل الصدق والكذ

ـ ألن، املعا�ي  �� الصور .....مف�وم ذلك ا����، وحي�ئذ  فال إش�ال  �� أن �خبار  بأسر�ا محتملة الصدق والكذب 

�ي املفردة  وإال فاملركبة،  والكالم الذ�نية من حيث إ��ا وضع بإزا��ا �لفاظ، فإن عّ�� ع��ا بألفاظ مفردة ف�� املعا

فالك�� إذا �سب إ�� ما ...و�ل مف�وم و�و ا��اصل �� العقل إما جز�ي أو ك�� .. �ا �نا إنما �و �� املعا�ي املفردة 

تحتھ  من ا��زئيات  فإما أن ي�ون  نفس ما�ي��ا وداخال ف��ا أو خارجا ع��ا ، والّداخل ُ�س�� ذاتيا، وا��ارج 

يت�� من �ذا البناء الصوري ا��رد املؤسس ع�� التقييد لل�ش�ل ا��ز�ي وال��كيب أنھ ي�ب�� ع�� . 19.)عرضيا

أق�سة الكشف عن طبيعة الداللة ع�� نمط من التقدير العق�� ا��ض الذي يرا�� �سمية �� مقابل الشي�ية 

املوجودات يجب أن ي��بھ  من حيث أن �ل اقتصاد  يتحقق �� مجال(وفق تقر�ب املع�� املث�ت واملقتصد 

اقتصاد مماثل �� مجال االرموز اللغو�ة  و�ذا ح�� تتحقق  عالقة واحد لواحد  ب�ن �ل موجود �� الوقع  و��ن �ل 

إذ ير�ط داللة العالمة  بتأدي��ا  لغرض واحد  �� اللغة  ال أك�� ، بحيث  ال يمكن  لعالمة واحدة أن ....رمز �� اللغة

للداللة ع�� عضو " الع�ن"حيث �ستخدم �لمة  –مثال  -، كما �و ا��ال �� اللغة العر�ية تخدم غرض�ن مختلف�ن

�بصار  وللداللة ع�� مصدر املاء، كما ال يمكن لعالمت�ن  أن تخدم غرضا  واحدا  كما �و ا��ال �� استخدام 

ال ... � و�كذا تصبح  إحدى ال�لمت�ن ا�...للداللة ع�� الوسيلة التقليدية �� القتال "  امل�ند"و " السيف"ال�لمت�ن 
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، يجري �ذا الطرح  لدى املناطقة قصد �خذ 20.)ضرورة ل�ا  وما ال ضرورة لھ  �� لغة منطقية دقيقة �و بال مع�� 

با��صر دون ال�سلسل، ألن مسار املعا�ي ال ي�ب�� أن يتعّدى رسم ا��ّد  ومن ثّم فالتعّدي أو التجاوز �و فساد 

باأللفاظ الناّصة "فاألشياء ع�� �ذا املنطق يلزم أن تتعزز بما  يضبط ذوا��ا ضمن التعر�فات  لدقة التمثيل،

، من �نا يتحرز املناطقة من توثب الرموز اللغو�ة ا��اتلة ال�� 21"املعتادة أو التاّمة املعتدلة الّناصة املناسبة

�عصف باملعا�ي ا��قيقية إ�� الف�م وعليھ فنقل املع�� لد��م إ�� ا��ا�يل أو �غاليط ال�� �سلك�ا ا��از صوب 

� �� إنتاج جر�ان من التمثيل املستغرق تحّمل �لفاظ دوما ع�� غ�� املقصود، يقت��� من �ذا بطالن الالمتنا�

�و ترتب أمور غ�� متنا�ية فال بد أن ي�ون الالزم باطال  وامللزوم (املع��، ألن تحصيلھ أو اك�سابھ ع�� ال�سلسل 

وإذا حاولنا تحصيل  ���ء م��ما ، فال بد أن ي�ون حصولھ �علم آخر، وذلك العلم �خر أيضا نظري، في�ون .. مثلھ 

و�و ال�سلسل، أو �عود فيلزم سلسلة �ك�ساب إ�� غ�� ال��اية ذ�ب حصولھ �علم آخر و�لّم جرا، فإما أن ت

المتنع التحصيل،  الدور أو ال�سلسل، وأما بطالن  الالزم فألن التصّور والتصديق لو �ان بطر�ق  *الدور 

فال�سلسل يقت��� ... فألنھ يف��� إ�� أن يكون ال���ء حاصال قبل حصولھ،، الدور و�ك�ساب  إما بطر�ق 

واملوقوف ع�� استحضار ما ال��اية لھ، واستحضار ما ال��اية لھ محال،  لعلم املطلوب فيتوقف حي�ئذحصول ا

�نا ع�� �ذا الطرح أن تصور املناطقة مؤسس سلفا ع�� �خذ بالقب��، �ون أن  مما يرد، 22)ع�� ا��ال محال

ا لد��م أن تجتمع �� الوجود دفعة واحدة ، ومن لوازم�(�نتقاالت الذ�نية  �� اك�ساب العلم بال���ء  و�يقين�تھ، 

و�أن العالم متغّ��  و�ل متغّ�� حادث فحصل لنا التصديق بُحُدوث العالم ... بل ي�ون السابق معّدا لوجود الالحق

و�� �صطالح جعل �شياء املتعّددة بحيث يطلق عل��ا اسم الواحد،  .جعل �ّل ���ء �� مرت�تھ: وال��ت�ب �� اللغة

ر و��ون 
ّ

ألن ال��ت�ب  ال يمكن إال ب�ن ش�ئ�ن فصاعدا، و�املعلومة ...لبعض�ا �سبة إ�� البعض �خر بالتقّدم والتأخ

... اليقي�يات والظنيات وا���لياتمن  التصور�ة والتصديقية�مور ا��اصلة صور�ا عند العقل  و�� ت�ناول 

ومن شرائط التعر�فات . ا��ازم املطابق الثابتفإنھ كما يطلق ع�� ا��صول العق�� كذلك يطلق ع�� �عتقاد 

�عم لو �ان للسامع علم باأللفاظ الوحشية  أو �ان �ناك قر�نة  دالة – �لفاظ املش��كةالتحرز عن استعمال 

و�جب أن ... و�جب �ح��از عن �عر�ف ال���ء بما �ساو�ھ �� املعرفة وا���الة..." -ع�� املراد جاز استعمال�ا فيھ 

و�غاليط ... ن استعمال ألفاظ غر�بة وحشية غ�� ظا�رة الداللة بالقياس إ�� السامع ل�ونھ مفّوتا للغرضيح��ز ع

فإن الغالب مبادرة املعا�ي �لفاظ ا��از�ة، و�استعمال ... اللفظية غ�� وا��ة الداللة فيفوت غرض التعر�ف

 23)�ا �عر�ف ال���ء  بما يتوقف معرفتھ عليھوم�... ا��قيقية إ�� الف�م، واملعّرف يجب أن ي�ون أقدم معرفة

�سوقنا �ذا املأخذ من الطرح صوب رسم محددات ال�ش�ل ل�سقية اللغة و�� حاملة ��ّصلة �داء الك��، 

ا��امل للمتعدد برسم الواحد، إنھ مسلك ي�ت�� فاعلية التفك�� باملنطق القب�� ع�� �سمية ال�� ت�ب�� أساسا ع�� 

تأخذ �� حسبا��ا محاذير �ح��از من غرابة �ستعمال أللسنة أخرى، مما ينجّر عنھ �عّدى دقة صارمة بحيث 

موا�ع �ذه ا��دود ومن ثم تنخرط �� ظنية الثوا�ي من املعا�ي، إن مثل �ذا �قصاء لصّنافة املتعّدد من �لسنة 

فاملعا�ي ال �عصف ��ا املتعدي من مكن املنطق من مكنة �قصاء ملا يخالف منطق الواحد ع�� ثبات التأو�ل، 

وع�� �ذا �ساس فإن �عر�ف  �لسنة وال يجرف�ا املش��ك أو ا��ازي أو الظ�� من مجا�ل ��ساق الغر�بة

عدم توقف املع��  �� (�شياء با��ّد والرسم من املعا�ي �صلية و�شد مناسبة �� نحو من املطابقة، و�� حال 

ل ع�� أن املع�� ال يتوقف ع�� الوجود الفع�� للواقعة، و�و ما �سمح  لنا بالقول إن الرسم ع�� صدق الرسم يد

�� املع��  تقوم ع�� أن  قتغ�شتايندور الواقع التجر���  ل�س حاسما �� تحصيل املع��  �� القضية، فنظر�ة 

�اذبة، و�� حائزة ع�� القضية ت�ون قضية حقيقية إذا �ان ل�ا قطبان أحد�ما ت�ون بھ صادقة و�خر ت�ون بھ 

أي أ��ا ت�ون دائما ذات . و�كذا نرى أن الثابت �و املع��  ب�نما املتغّ�� �و الصدق والكذب. مع�� �� �لتا ا��الت�ن
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مع�� سواء أ�انت صادقة أو �اذبة، و�� ��اية املطاف ت�ون ذات مع�� سواء وجدت الواقعة �ولية املقابلة ل�ا �� 

من �نا يرد املع�� من حيث �عدده وفق ما تقتضيھ مسلمات الوجود سواء تنا�� . 24)توجدالواقع ا��ار�� أم لم 

إ�� الوفرة أو لّز إ�� صور�ة الواحد و��ن �ذا وذاك تأسست فاعلية التصورات ال�� �شيد بالو�� بھ �ي يخرج صوب 

املماثلة الطبيعية واملماثلة " التنظ�� فتتخذ منھ وفق متعدد حاالت التمثيل انطالقا مما يحصل ب�ن �شياء ضمن

املنطقية، إذ �ذه �خ��ة تتجرد من حضور الذات ع�� وع��ا املستقل، حيث �عمل املنطق سلفا ع�� إحداث نمط 

حيث تمثيل الوقا�ع مرادف ... من التوازي ب�ن �نطولوجيا و��ن اللغة و�و الذي يتحقق ب�ن القضية ال�سيطة

، ولعل �ذا ما نلفيھ ع�� مقت��� �نتقاالت الفكر�ة ال�� 25"  فتغ�شتاين ب إليــھللتعب�� عن املع�� وفق ما يذ�

نتجت ع��ا فلسفة املع��، حيث الداللة ظلت �عزز�ا مقوالت املع�� املتعاقبة، إذ املنطق لم ي��ك للغة أفق 

و��ون .. جعل �ل ���ء �� مرت�تھ : أن ال��ت�ب �� اللغة : " ال�ش�ل املعر�� لدى و�� املتلقي مما أفرز �ابحا ع�� دعوى 

حيث ظل �ذا املأخذ لدى علماء  26"و�األمور ا��اصلة صور�ا عند العقل... لبعض�ا �سبة إ�� البعض �خر،

  27املش��كو املنقول و املستعارالذي يأ�ي من ج�ة  اللفظ املطلقو�خرج عنھ  اللفظ ا��ّدداملنطق يلبيھ 

�ا ع�� �عّدد املعا�ي  إ�� غاية  فاللفظ ا��مول ع�� مثل �ذه ا���ات
ّ

بخاصة أو ع�� ا��از �عامة يظل دوما مر�

ة تحاش��ا لدى املناطقة �و��ا ال �عّزز فاعلية ال��ا��ن �� ا��اطبات ، فاملستعار لد��م 
ّ
من التوّسع  لذلك فإن عل

عمل �� العلوم  ملس�س ا��اجة ي�ب�� أن يجت�ب �� ال��ا��ن دون املواعظ  وا��طابيات والشعر، أما املنقول ف�ست(

وم��ا ما ... أما املش��كة فال ِيؤ�ى ��ا �� ال��ا��ن خاصة وال �� ا��طابيات... إليھ  ملا لم يتحقق عنده  جميع املعا�ي

يقع ع�� عّدة أمور م�شا��ة �� الظا�ر مختلفة �� ا��قيقة ال ي�اد يوقف ع�� وجھ مخالف��ا �ال�� الذي يطلق ع�� 

��سان وع�� النبات والنور يطلق ع�� املدرك بالبصر املضاد للظالم، وع�� العقل ال�ادي إ�� غوامض هللا وع�� 

ھ ال ينصرف إ�� املش��ك املضاف  وال�� تتم ب�ن املوضوع  28.)�مور 
ّ
، مما ي�بّ�ن عن صور�ة التحدد املنطقي أن

قع �� مقابلھ وغ�� مستغرق  لذلك فما يحصل وا��مول وعليھ فاملع�� ا��صل من اللفظ ع�� �يئة لفظ  محدد ي

�و التقسيم الذ���  للموضوعات  إ�� أجزا��ا امل�ونة ، والفرز الذ���  (إزاء اللفظ يؤديھ التحليل املنطقي، إذ 

وع�� �ذا النمط من   29) ومن أجل فرز السمات ا��و�ر�ة  ي�ب�� التجرد عن السمات غ�� ا��و�ر�ة... لسما��ا

� �� مقابل �ذا أن ال��اكيب الغامضة  تظل ناقصة ملا ت��ض عليھ من غموض  ومن ثم ال تتأسس التحصيل يقت��

وإذا (ع�� املعرفة املباشرة لدى املتلقي، إذ ينخرط صاح��ا  إثر تحليل�ا �� �و�ام املنطقية  واملغالطات الالعقلية، 

يؤول مع�� " فرتز"�نا نجد  راسل؟  يقي عند�ان الو�م املنطقي ل�س عدما �� �ل �حوال، فما �و معناه ا��ق

كغ��ه من الرموز �أنھ �ش�� إ�� �ائن ما إال  -للو�لة �و��  -الرمز الناقص و�م ألنھ  يبدو لنا : "الو�م املنطقي بقـولھ 

� مع الطبيعة اللغو�ة املنطقية ملن�... �ذا التأو�ل يتفق" �عد التحليل ل�س كذلك  –�� ا��قيقة  – أننا نجده

التحليل، كما يتفق مع أغراض �ذا املن�� �� إزالة أو اس�بعاد العبارات الغامضة �� اللغة �ذه العبارات تمثل�ا عند 

من الطرح ترد ال��اكيب و�ب�ية و�� تتأسس دوما ع�� املعرفة املباشرة  �ذا النحو وفق 30)الرموز الغامضةراسل 

مستدل عل��ا، من �نا ترد ال��اكيب ال�سيطة �� مقابل �ب�ية ومن ثم فمحّصلة وضوح�ا تؤول إ�� �و��ا غ�� 

املركبة، حيث �و�� تنط�� عل��ا املعرفة املباشرة وما �عق��ا يخلو من ذلك وإثر �ذا نقع �� إش�ال الفصل بي��ما أو 

اللية عكس اليقي�� ا��ّد ب�ن خصوصي��ما ما ب�ن اليقي�ية والظنّية، إذ إن ما ال �عرفھ يخضع دوما إ�� معرفة استد

 .تحفزه املعرفة املباشرة، أو ما يقع ب�ن الوجودي والالوجودي

بالوجود، إذا �انت الدالة ال�� يرد ف��ا  ذلك  ع�� البناء املنطقي    Russel راسلوع�� �ذا �ساس  يحكم 

ابل ب�ن �ذين املسلك�ن البناء  صادقة أحيانا، و�عدم الوجود إذا �انت الدالة �اذبة دوما،  غ�� أن مأخذ التق
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�و��ما متضايف�ن  وأحد�ما يلزم �خر، ألن أي تركيب يلزمھ الغموض أو التحديد، أي ما يصدق حضوره  �� 

الواقع أو يخرج عنھ  حيث �ذا �خ�� تنط�� ع�� ما تؤديھ تراكيب ا��مل بأوصاف غامضة  و�و ما �ع�� لدى 

ن ا��ال الدال�� �� الدوال أو العبارات الوصفية  أوسع من مجال أ( ومن ثم فإنھ يت��   راسل  بالرمز الناقص

، ألن الوصف  ا��ّدد ينأى عن التفرد  والوحدة 31)القيم ال�� ت�ون الدوال أو العبارات  صادقة بال�سبة إل��ا

، ع�� 32)أخرى رموزا ناقصة أي أ��ا  ل�ست ل�ا معا�ي �� ذا��ا  وأ��ا تك�سب  مع�� ��  سياقات (املنطقية، �و��ا 

( �ذا، وضمن فلسفة املنطق ا��ديث لم �عد �ناك  تدافع ب�ن الصدق أو الكذب أو تقابل تقي���� وإنما ب�ن 

ة واملتغّ�� أن ل�س �� القضايا ���ء يجعل�ا صادقة أو �اذبة ، لكن صدق�ا أو كذ��ا  يتوقف ع�� طبيعة  
ّ
فكر�ي الدال

، من �نا يمكن ال�ساؤل، إذ كيف يمكن أن يحّول �ستدالل ال���ا�ي 33)القيم ال�� تأخذ�ا املتغ��ات �� الدوال

القائم ع�� التعيي�ية ال�لية والوحدة وصرامة ا��ّد إ�� املنطق الفلسفي دون �خذ بحرج الصور�ة املنطقية حيث 

�ز�ة من املواضعة ي�تج �� مقابلھ أفق التأو�ل و�و ع�� نحو من الرحابة وفاعلية �ختيار دون �ل��ام بتلك ا��ا

التعيي�� القطعية و�� الوقت ذاتھ يتأ�ى ذلك التحّول ع�� تلك التجر�ة الذاتية، ّمما يحّول�ا �ي تنفّك من قسر�ة 

و�ذلك تص��  الفينومينولوجيا تجر�ة يمكن، بضرب من الّدر�ة و�رتياض (�تباع و�ذعان و�نقياد املسبق، 

ك�ن إ�� املقام الطبي�� وتحو�ل �ذا املقام نفسھ إ�� مسألة فلسفية من شأ��ا أن الرو�� ان��اع�ا من �نقياد امل

وع�� �ذا النحو من التمثل يتعاضد التأو�ل وكذا التحليل   34)ت�ّ�ء  �قبال ع�� ال��ت�ب املثا��  للو�� وللمعرفة

رفية آللية التحديد ل�و�ة الوجود ع�� أفق من التأس�س املتعا�� من غ�� أن يأبھ بتلك �جرائية من املطابقة ا��

املف�وم تتحرك �ذه املطابقة ع�� أرض ال �سبة ل�ا إ�� (الفع�� ملدلوالت �سامي وال��اكيب و�ب�ية، ولذلك 

وتتحّرى ا��واب ع�� ذلك " املوجود ملا �و موجود"للفلسفة �و��، أي إ�� السبق الفع��  لنظر�ة   �رسطي

 �عتبار الطبي��" �Husserlوّسرل ��ضات �ذه النظر�ة  الراجعة با��ملة إ�� ما �سّميھ السؤال �غ�� ال��ام  بمف

إن �ذا �عتبار �و قاعدة لعمل املش��كة ب�ن الفكر العل�� والفكر العامي  املتقدم عليھ  وال�� تف��ض "...للعالم

ل  التعلق ال�� بي��ا  و��ن املع�شات الفعلية  ال�سليم القب��  بوجود �شياء  واملوجودات �� الزمان  وامل�ان و�أش�ا

، من �نا 35)ال�� تنطوي عل��ا الذاتية  العارفة  وسائر ما �و معطى  بنحو سابق ع�� التحقيق  النقدي والنظري 

و�� تنعطف إ��  امليتاف��يقا �و��ا مالزمة للفكر ومفارقة لصور�ة العقل، إذ  �وّسرل ترد الفينومينولوجيا لدى 

تالزم يقت��� خصوصية من غ�� أن ت�شغل باملضاف من التأّمالت كما أ��ا غ�� متصلة بما يتصل بال�يوالنية �ذا ال

واملاورائية وكذا متا�ات الغي�يات ال�� تؤول إ�� محصلة هللا والنفس وتأمالت الوجود بقدر ما �� قيمة تأو�لية إذ 

قات  (إ�� تلك �وّسرل �ا �نا تلتفت فينومينولوجيا املأخذ املنطقي ع�� دراساتھ لم تك��ث ملثل �ذا املسلك و 
ّ
التعل

� املنطقي"املمكنة ب�ن 
ّ

� امليتاف��يقيا"و"  الك�
ّ

املقوالت "ونظ����ا أي " املقوالت املنطقية الّصرفة"، أو ب�ن "لك�

اصل �ستد�� ضمن ، ولعل مثل �ذا التو 36") املفردات الفعلية" و"  املفردات املثلّية" وأخ��ا ب�ن " امليتاف��يقية

الفاعلية من التوثب صوب تلك �ولية ال�� �سبق وثوقية التعقل و�ا �نا ترد مكنة  إ�� تلك�وّسرل ما يبادر بھ 

حيث "  فينومينولوجيا �ستحضارت ا��دسية" التوسع إ�� تلك الرحابة  حيث اشتغل عل��ا بما يصط�� عليھ بـ 

املقو�� املنطقي ال ُمكنة لھ ما لم �عزز بمعرفة  توّسع مداركھ التعيي�ية ف�ستدرك ما أ�ملھ وفق ما سلف ذكره من 

املنطق أو ما ب�ن  منطق للقب�� املاديو��ن   منطق للقب�� الصوريب�ن (التعلقات فيحصل حي�ئذ ذلك التفر�ق 

الذي يختص بمقوالت املادة ا��ددة   املنطق الفع��و الذي يختص بمقوالت الصورة ا��ضة للفكر الصوري

وأنطولوجيا الواقع وا��يالية   �نطولوجيا الصور�ةو�ذا التقابل يقع ب�ن  37)بالصورة أو املقوالت امليتاف��يقية

من ي�اد �ذا الطرح من التقابل يضارع ما ي�سب إ�� العقل وما ي�سب إ�� الو�م لدى املناطقة القدامى  و�و نمط 

إن �ان ب�ن الصور ا��سوسة، (التقارن  ب�ن الصور ا��سوسة والصور الو�مية ال�� يقتض��ا ا��يال فالتقارن 
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ب�ن املعا�ي "  التقارن "وكذا . فال شك أنھ أمر يقت��� العقل �س�بھ ا��مع بي��ما، ول��يال مدخل فيھ، ف�سب إليھ

ب�ن   "التقارن "م  إنما ين��ع املعا�ي من الصور ا��يالية، بل الو�مية، أو بي��ا و��ن الصور ت�سب إليھ،  ألن الو�

املعقوالت املن��عة عن ا��سوسات، ت�سب إليھ أيضا، ألن تلك املعقوالت من��عة عن الصور ا��يالية أيضا، �عم 

عرفية املعقوالت الصرفة  لو فرض ف��ا تقارن لم يكن ل��يال  ف��ا مدخل،  لك��ا عما نحن بصدده من �مور ال

، وفق �ذا كيف يمكن للداللة أن تركن للوحدة، �و��ا ال ت�تج إثر التأو�ل، بوصف�ا  38).املعت��ة �� اللغة بمراحل

ملا ت��ض عليھ من عبارات  39وا��ة وحرجة، ألن ال��اكيب الغامضة لدى املناطقة �� بمثابة الرموز الناقصة

وإذا (ة، إذ ينخرط صاح��ا إثر تحليل�ا �� �و�ام املنطقية، غامضة، ومن ثم ف�� ال تتأسس ع�� املعرفة املباشر 

يؤول مع��  -فرتز- ؟ �نا نجد راسل�ان الو�م املنطقي ل�س عدما �� �ل �حوال، فما �و معناه ا��قيقي عند 

ئن ما، إال الرمز الناقص و�ٌم، ألنھ يبدو لنا للو�لة �و�� كغ��ه من الرموز �أنھ �ش�� إ�� �ا: الو�م املنطقي بقولھ

مع الطبيعة اللغو�ة املنطقية ملن�� ... �عد التحليل ل�س كذلك �ذا التأو�ل يتفق -�� ا��قيقة –أننا نجده 

التحليل، كما يتفق مع أغراض �ذا املن�� �� إزالة أو اس�بعاد العبارات الغامضة �� اللغة، �ذه العبارات يرد تمثل�ا 

النحو من ا��ذو ترد �ب�ية وال��اكيب و�� تأسس دوما ع�� املعرفة  و�� �ذا 40)بوصف�ا رموز ناقصة راسلعند 

املباشرة ومن ثم فمحصلة وضوح�ا �عود إ�� �و��ا غ�� مستدل عل��ا، و�ا �نا نقع نصب �ب�ية ال�سيطة �� مقابل 

الفصل  �41 إش�ال�ب�ية املركبة حيث �و�� تنط�� عل��ا املعرفة املباشرة وما �عق��ا يخلو من ذلك و�نا نقع �

بي��ما أو ا��د ب�ن خصوصي��ما، �وننا نقع ب�ن اليقي�ية والظنية، إذ إن ما ال �عرفھ يخضع دوما إ�� معرفة 

 . استداللية عكس اليق�ن تحفزه املعرفة املباشرة أو ما يقع ب�ن الوجود والالوجود

–ود إذا �انت الدالة ال�� يرد ف��ا ع�� البناء املنطقي بالوج   B. Russel  راسلوع�� �ذا �ساس يحكم 

، غ�� أن عملية أخذ التقابل ب�ن �ذين 42صادقة أحيانا و�عدم الوجود إذا �انت الدالة �اذبة دوما -ذلك البناء

املسلك�ن يقع �� �و��ما متضايف�ن وأحد�ما يلزم �خر، ألن أي تركيب يلزمھ الغموض أو التحديد الوا�� ا��رد، 

�� الواقع وما يخرج عنھ، و�ذا �خ�� ينط�� ع�� ما تؤديھ تراكيب ا��مل بأوصاف غامضة،  أي ما يصدق حضوره

أن ا��ال الدال�� �� الدوال أو (وعليھ يت��  Incomplète symbole 43بالرمز الناقص  راسلو�و ما �ع�� لدى 

، ألن الوصف 44)ة بال�سبة إل��االعبارات الوصفية أوسع من مجال القيم ال�� ت�ون تلك الدوال أو العبارات صادق

رموزا ناقصة أي أ��ا ل�ست ل�ا معا�ي �� ذا��ا أي أ��ا تك�سب (ا��ّدد ينأى عن التفرد والوحدة واملنطقية، �و��ا 

، وع�� �ذا وضمن املنطق ا��ديث لم �عد �ناك تقابل ب�ن صيغت�ن متعاندت�ن 45)مع�� �� سياقات أخرى 

فكر�ي الدالة واملتغ�� إذ ل�س �� القضايا ���ء يجعل�ا صادقة أو (وإنما ب�ن  إحدا�ما صادقة و�خرى �اذبة،

، وعليھ فا��ّد ظل لدى 46)�اذبة، لكن صدق�ا أو كذ��ا يتوقف ع�� طبيعة القيم ال�� تأخذ�ا املتغ��ات �� الدوال

ذلك ا��يف من تلك علماء املنطق ي�ت�� إ�� املب�سر ا��امع، �ونھ ال ينفتح ع�� مستغرق ال��كيب متحاشيا 

الصيغ ال�� تباشره �املش��ك من ال��اكيب أو ا��از من �داء �ستعاري من بالغة ��ساق ألن �ق�سة ال ت�ب�� 

فالقدر ال�ا�� من (عل��ا و�خاصة ال���انية م��ا ن�يجة مما تؤديھ من صرف املتلقي إ�� املغالطات �� التصديقات 

وإثر �ذا يمكن �لتفات إ�� حال ا��طابات �خرى عن  47) لتحر�ر محل ال��اع الكالم �و ا��د و�و ضروري جدا

حال ا��طابات �خرى �� مقابل �ذا ا��كم و�� تتضمن تلك �حاالت الال متنا�ية، �و��ا بمنأى عن تلك �ح�ام 

ترمي إ�� إزالة الو�م عن ( ال���مينوطيقاالتقليدية من ا��ددات أو الّرمز�ات القر�بة �� الوقت الذي أ��ت فيھ 

إ�� إعادة تجميع  -كما ترمي �� الوقت ذات–الرمز�ة من خالل الكشف عن القوى غ�� املع��ف ��ا املست��ة داخل�ا 

، ع�� �ذا 48)�و��ا ال تقف عند ا��وافز �جتماعية أو عند قاعد��ا ا��رفية...املع�� �ك�� ثراء وسموا وروحانية 
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�م لم يرد دون خرق لتلك ا��ا�ز�ة من التأمالت ال�� لم تجب عن مدارك النص من خالل املأخذ فإن مشروع الف

الكشف عن املع�� ولذلك فإن مقاصد النصوص �� مقابل أفق املتلقي وا�شغاالتھ املفارقة لتلك الصور�ة ع�� 

ا�ي كتلك ال�� �ي �شا�ع فعل الو�� الطبي�� للذات و�� حقائق املع الظا�رتيةال�� مكنت ال���مينوطيقا 

ح�ن وصف�ا و�و يؤدي تلك املفارقة ب�ن مؤوالت معا�ي ألفاظ ا��طابات ب�ن أ�ل  التوحيدياس�شرف أفق�ا 

العقل والدين و�و يدرك سلفا خصوصية تلك �صول ا��فية لذلك نجده يتعرض ل��ّد الذي �عم أك�� �سماء 

ائل مع اختالف�ا فيما يتقارب وما ي�باعد من ج�ة املعا�ي وا��از البعيد، وعليھ فاختالف�ا وتنوع�ا وفق �ذه املس

ملا �شمل �مور اللغو�ة من �ختالف والتباين إذ ينعطف  49مفرقا �� الوقت ذاتھ ب�ن املسألة الطبيعية واللغو�ة

مع  �� املقابل إ�� حّد الشعر وما يليق بصناعتھ، إذ يراه من ج�ة طبيعة م�ونھ، أن معانيھ تتدافع التوحيدي

لو حملنا معا�ي الشعر ع�� ت��يح الفلسفة وتنقيح : (الفلسفة واملنطق، في�ت�� �� حاصل طرحھ إ�� القول 

ع�� أننا لو ذ�بنا نحتج لھ ونخرج تأو�لھ لوجدنا مذ�با ...املنطق لقل سليمھ وان��ك حر�مھ، وكنا مع ذلك ظامل�ن لھ 

، 50)مغالطات الشعراء ومذا���م وعادا��م �� صناعتھوأص�نا مسل�ا ولكن �ذه �جو�ة مب�ية ع�� تحقيقات 

يقر�نا مثل �ذا الطرح إ�� تلك املرجعية من ا��دّدات و�� تأسر فاعلية املتلقي �� أدائھ من إنتاج املع�� وفق 

أو باألحرى –قد ولدت  ال���مينوطيقافإن (س��ورة التمدلل ال�� ت�ت�� إ�� إفراز تلك الدالالت القصية و�ا�نا، 

و�ذا �نص�ار . ن�يجة انص�ار تفس�� التوراة بفقھ اللغة الكالسي�ي و�أح�ام القضاء شالير ماخر�� ع�د  -عثت�

ما الف�م ؟ : ، قّدم سؤال  (Copernic)كو�رني�يب�ن شعب معرفية متعددة، استطاع أن يتم بفضل انقالب " نتج"

املقّدسة، أو الب�يو�ة، الشعر�ة أو " من النصوص ع�� سؤال مع�� �ذا النص أو ذاك، أو مع�� �ذه الفئة أو تلك 

�ذا البحث عن الف�م �و الذي أدى �عد قرن من الزمن إ�� �لتقاء بالسؤال الظا�را�ي بامتياز، أي " القانونية

، 51)أ��ا تطرح سؤال املع��، باألحرى �� �عده املعر�� و�درا�ي –أي–... تمحيص املع�� القصدي لألفعال الفكر�ة 

ت��� من �ذا التحصيل  أن �رث الفكري إزاء إش�الية الالمتنا�� قصد تحر�ر املع�� من ا��مل املنطقي، حيث يق

العقل �و رديف س��ورة ا��ددات ملفصل �ل داللة، وما يتعالق بالتحديد انت�� إ�� التفك�� فيھ �ونھ مشروعا ال 

ن الر�اضيات �ي يظل مس�وتا عنھ ومغفال أو مس�وا عنھ، حيث تنازعتھ التصور 
ّ

ات بوصفھ مجاال مغلقا مما مك

ت��ر تفصيلھ امل��ابط وعليھ تمت عملية إخصاب مفا�يم الالتنا�� منذ �نقالب ال�و�رني�ي ولدى 

حيث تواصل العقل بالطبيعة �� مقابل تحا���  *)Flippo Bruno( برونووما عقبھ لدى فيليبو  (Galilée)غالي��

�� مقابل ��عطاف  أرسطوومنطق  بطليموسسلطة "مما انجر عنھ �سفيھ التصور الال�و�ي التقليدي، 

�� عدم كفاية العقل ا��الص مما ا�عطف ا��ال إ��  Pascalباس�ال وما ان��ى لھ  الدي�ار�يال�و�رني�ي والتحول 

��  مال���شالتوسل لتلك �سرار الروحية �� الفلسفات القديمة �الص�نية والفارسية وما ان��ت إليھ مسا�� 

، �و��ا �� حّل عن 52"�طالع ع�� الديانات �سالمية وال��ودية و�� مجمل�ا مارست نقد العقل �� ا��ضارة الغر�ية

، إ��اق نيوتنأسرار تلك الروحية و�واط��ا املا ورائية و�ا �نا نتجت الف��ياء إ�� جوار التفك�� الر�ا��� لدى 

سع مجال أق�سة ال��ا��ن  تلك ال��ا��ن ع�� أوسع ش�ل نظامي، مداره ، حيث تو جون لوكوالعقل ��سا�ي لدى 

��سان والعقل والطبيعة، مما اقت��� استفحال حضور فاعليات التجر�ب �� مقابل جا�ز�ة التقليد مما توسع 

العقل صوب علم الفلك لدى �و�رنيك فتوثب التفك�� من ح�� الر�اضيات إ�� ح�� الوجود الطبي�� إضافة إ�� 

ومسا�� فولت�� و�و �س�م ع�� ��ل �ذه ا���ودات �ي يب�� ال�وتا عقليا آخر، إنھ  دي�ارتإس�امات شراح 

اق��اب تصوري ينعتق من فلسفة القرون الوسطى إذ لم �عد ل�ا تلك القيمة ال�� انكفأت من ج�ة 

ما تمليھ من حيازة ومن ثم لم يكن ل�ا أيضا ذلك ا��ضور ا��و�ري من ج�ة  scolastique السكوالس�يكية

، إنھ اق��اب من مدارة �ونية معقدة واس�شراف لعقل آخر وطبيعة أخرى �س�شرف �فاق 53التصور الال�و�ي
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املناطق البعيدة ال�� ال �ستطيع ع�ن ��سان إدراك�ا �� م�ان يرتد البصر وا��س خاشعا و�و (القصية حيث 

�انت قوة شملت حكم��ا الالمتنا�ية ح�� ��سان الصغ�� �� ولر�ما ... حس��، تقيم القوة ال�� صنعت �ل �ذا 

 .54) النظام ال�و�ي الواسع 

لقد أفرزت الر�اضيات إضافة إ�� علوم الف��ياء تلك الصيغ التعب��ية من املدلوالت، �و��ا أفضل كشف 

ع�� "��� ألسرار ال�ون لذلك �نفتاح ع�� مجا�ل الطبيعة، مما أدى ��ا �ي تنعطف إ�� ج�ة فاعلية ال��وع التأو 

معرفة �سب التتا�ع و�سب املسافات وال�سارع الف��يا�ي وا��ر�ات ا��رة، والتحديد ا��ر�� ��و�ر ا��اذبية 

 Spinoza  سب�نوزاوقياس عالقة �رسال الساقطة ع�� املعادالت الر�اضية ومقدرات التحليل الف��يا�ي مما دعا 

إ��ا إش�الية  55"ع ��سان �� قلب �ذه املتا�ة املعرفية و�لة املعقدة �ي يخلص �� القرن السا�ع عشر و�و يض

ال ��ائية ال�� تمثلت من حيث حضور�ا لدى الو�� من تلك امليتاف��يقا ال�� تضمن��ا �ساط�� و�سرار 

استل�م  ح�ن  Copernicكو�رنيكح�� غدت حقال للعلم مثلما نتج ذلك لدى ) الال�وتية(والتصورات التيولوجية 

ومن ثم استو�� من فرضيات مركز���ا �ي يتق���  56أف�اره ال�ونية من �فالطونية ا��ديدة حول الشمس

ممكنات �ختبار التصوري، إ��ا قراءة ملضمرات �ونية الالمتنا�ية وعليھ فإن اق��اب العلم من امليتاف��يقا 

ة ت�سف تلك املعيار�ة ال�� تؤدي بالعالقات و�خذ و�خاصة علوم الر�اضيات والف��ياء �ي تنعطف إ�� أح�ام بديل

��ا وفق نظام وضعيات من الرموز املقيدة، إ��ا رغبة �� �نفالت من وضعيات منطقية وع�� الرغم من �ون 

�ي يتخذ صياغة تمي��  Popper 57 )بو�ر(امليتاف��يقا ال يباشر�ا التجر�ب ولكن ي�ت�� �خذ ��ا وفق ما يطرحھ 

�� الئق للسياق التجر��� الذي ين��ھ العلم، ومن ثم، فمثل �ذا التواصل، �و اق��اب يخلص إ�� البناء والتدم�� 

الوقت نفسھ، ي�اد يضارع �ذا مثل اق��اب الشعر من الفلسفة ل�ون الشعر ي�ب�� ع�� علمية التحديد ورمز�ات 

أو �� النحو الذي سلف ذكره لدى  ��58 مآخذه ع�� الفلسفة �� مقابل الشعر" غودمان"اللغة مثلما يرى 

، ومن ثم ف�� تضع نصب الوضعية ، فامليتاف��يقا تد�� اس�شراف ال�ون ع�� ا��دس الال��ا�يالتوحيدي

ملف�وم  L. Wittgenstein"فيتغ�شت�ن"املنطقية تلك املقدرات من التصور �و��ا استحضارات وفق ما يطرحھ 

اللغة، أي أ��ا ترسم ما يمكن أن يفكر فيھ، ع�� الرغم من ا��ا استحضار ملا يمكن أن ي�ون حكما مسبقا أو 

ملنطقية إثر �ل تجر�ب �عضده الواقع، و�ذه �� فاعلية ضمان املطابقة، أم من �ح�ام ا املا صدقاف��اضا �سبق 

، �و��ا ال "فكر�ة -قوالب لغو�ة"أن �ل نظر�ة و�� خارج �ذا املأخذ ف�� دوما ال �عمل إال داخل نظام رمزي مغلق 

ي مدلول �� تباشر الواقع بالوصف وفق ما تدركھ بالقوة، أي نحو ما �عتمده الف��ياء �ي ت��جم �ل حكم ذ

 .59الزمانية لألجسام الف��يائية –السي�ولوجيا إ�� حكم عن ا��ر�ات امل�انية 

من �نا تلد امليتاف��يقا �ي ت�ت�� إ�� تدم�� ذا��ا �� الوقت الذي تقدم العلوم القديمة أو ا��دثة محصلة 

و��  60ساسا نتجت بال مدلول املدلوالت و�لغة مفردة قصد ا��لوص إ�� صياغة �ل حكم، ألن امليتاف��يقا �� أ

مقابل�ا تقع العلوم و�� �� حّلٍ وتحرر من امليتاف��يقا و�ا �نا نجد أنفسنا صوب جدلية أفق اللغة الشعر�ة 

امليتاف��يقي ال (ب�ن الشعر وامليتاف��يقا، ذلك أن Carnap   "�ارناب"و��اجية امليتاف��يقا �العالقة ال�� �عقد�ا 

محاوال دحض مزاعم�م ب�نما ال " مثلھ"فيدعم اح�امھ ب��� و�جادل آخر�ن ... عن ���ء يؤكد ش�ئا بل �ع�� فقط 

، إنھ تقابل ب�ن تمامية الدال الذي 61)أل��م ضمن مجال الفن ول�س ضمن النظ�� " عمل ذلك"يحاول الشعراء 

من لغة الشعر ع�� الرغم يؤدي منطقا مغلقا ومتا�ة الدال املفتوح الذي ال ي�ت�� إ�� وجود، امليتاف��يقا ت�سرب ض

من نحو�تھ املغلقة ومعيار�تھ املوصدة، وكذلك ا��ال بال�سبة إ�� العلم إذ ت�سرب إ�� أقانيمھ ا��ردة فتتحول ما 

قبل �ل تجر�ب إ�� ��اج لغوي فكري ومن ثم فإن �ل مشروع مكرس الس�بعاد امليتاف��يقا عن العلم �و منذر 
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، إذ إن ترات�ية �ل 62 1929حلقة في�نا وحلقتھ أو �� ما ذ�بت إليھ   �Carnapارناب بالفشل �� نحو ما اس�شعره

ا��اوالت وصنافة �ختبارات العلمية وسلميات التجر�ب ظلت �� مجموع�ا ضمن دائرة الدحض والنقض و�� 

حصلة مجموع�ا ملا توصلت إليھ من علميات وأدبيات واصفة يمكن وصف�ا بامليتاف��يقا �و��ا لم تخرج إ�� م

من مسا��  كو�رنيكاملدلول ال��ا�ي وقطعيات التحديد و�قي�يات الوصول، ولعل ما ان��ت إليھ محصالت ج�ود 

وال�� خرجت من الر�اضيات إ�� الوجود الطبي�� أفرزت �� �خرى صنافة من املسا�� �ف��اضية �� معرفة 

وغ���ا من الدراسات ال�ونية ال�� سا�مت �� حر�ات �جسام السماو�ة ودورا��ا وكذا قياسات النظام الشم��� 

وما أفرزتھ كبلر ولدى مساعده " عالم دانمار�ي" تيخو�را��إحداث فرضيات التوّسع العل�� وما عقبھ لدى 

ـ مجمل �ذا يمكننا من النفاذ 63بطليموسملطارحات  كو�رنيكو��فيت  ألرسطوبوصفھ خصما  غالي��محا��ة 

�صل حيث اللوغوس �و �ساس التار��� املوحد وتحا��� �نقطاع عن التصور إ�� فاعلية رفض �نفصال عن 

اللوغوس �غر�قي لم يكن لھ نقيض، بمع�� أن �غر�ق �ان يقفون بجوار (و�ذا ما يف��ض أن  *التيولو��

، وإثر 64)االلوغوس �و�� و�سا��� والغ�� قابل للقسمة والذي لن يظ�ر فيھ التناقض وا��رب وا��دل إال الحق

ا�عطاف الو�� ال�شري إ�� مدارج التأو�ل حيث املع�� ال يث�ت ضمن إجبار�ة �ذه ا��لقة وإكرا�ية �ذا �ل��ام، 

 �يجلمما يقت��� دوما س��ورة التوسع وفاعلية التغ�� بمنأى عن �ذه الرا�نية، و�ا �نا نتوجس ما يطرحھ 

Hegel   ة مزدوجة تمت مساءل��ا من ج�� الوجود وعدم الوجود عن الف��ياء، و�� إش�الي أرسطوعن الزمن و

واملا��� وا��اضر وما بحوزة الذوات وخارج الذوات وما �س�� إليھ الذات أن تف�� بھ تجاه املع�� �� ا��ياة 

، من �نا ترد فلسفة الالتنا�� ع�� �عدد منازع�ا 65اليومية وعندما �عا�ي من �عقيدات املع�� أو من فقدانھ

وضمن كث�� من الدراسات ��اديمية، و�� �ستفسر حقيقتھ املعرفية ع�� تقر�بھ من ��م املسافة التصور�ة 

و�تصال ورحابة الفضاء وحسية ا��ركية وكما اق��بت �� الوقت ذاتھ من ��م املقدار الالمعقول ألن الال��ائية 

ع�� الرغم من �ونھ �و  �66ركية والزمنتتصف با�عدام املعقول  و�كتمال ومن ثم ف�و ال ي��يأ �� املوجود �ا�

ال يق��ب من التمثل الفع��   Aristote أرسطوا��امل ل�ل املوجودات إنھ املوجود من غ�� �يأة ولذلك و�و لدى 

وع�� ال معقولية املقدار و�تصال و�ا �نا أفرزت الر�اضيات بالغة املنطق العددي الالمتنا�� وح�� أواخر القرن 

 "نقد العقل ا��رد"��   Kant �انطخاصة مازال �عت��ان عند  مبدأ �تصالو مبدأ التمامالثامن عشر �ان 

إذ يصبح �نتقال ... تنوع املوجودات ال�� ال يخ��� نقصا��ا... ة والتعدد �� �شياءفاملبدأ �ول يراد منھ الك�� 

�ي   Kant ل�انط، مما أف��� 67موضوعا للمتصل الالمتنا��، يف��� �ذا إ�� النفاذ الذ��� إ�� تركيب الطبيعة

أخذ لدى ما ان��ت إليھ يخلص إ�� أن العالم يتصف بالال��ا�ي حيث هللا �و الالمتنا��، مما يؤول مثل �ذا امل

ح�ن يقابل ب�ن ما �شملھ �دراك �� معرفة ا��ّد وما يمتنع عنھ ح�ن ي�نا�� علم  املقا�سات��  التوحيديتأمالت 

واجب أن ي�ون الفلك : (الالمنت�� إ�� هللا و�و يقدم و�عرض ذلك التقابل ب�ن �م�ان و�متناع ح�ن يذ�ب �� قولھ

ل�ان ال يقف ع�� ... فلو �ان �م�ان حدا غ�� مؤتلف ...ي�ون املركز محيطا بالفلك، محيطا باألرض وممتنع أن 

الوضع والفرض والرسم والظن والتخيل، أال ترى أنك لم �س�ت �ذا �م�ان لم ي��، أع�� أنھ مستحيل أن يقال 

ووضعا وتو�ما، وال فرض عند و�� �ول جاز عندنا ذاك ألن قلنا تقديرا وتظننا ... ممكن عند الفلك، أو عند هللا

ف�ل وجود يرسم للممكن أو املمتنع ... الفلك، وال ظن وال تقدير وال تو�م أيضا عند هللا تقدس اسمھ، و�عا�� جّده

مثل �ذا �نصراف �� تقر�ب ا��في املمتنع والالمتنا��،  68)فإنما �و باالستعارة والتقر�ب والتحلية وال�ش�يھ

عدم مطاولة مشموالت ا��في من حركية املتصل، فا��ركية �و��ا �ساؤال مح��ا وفاتحة حيث إن امتناعھ يقابل  

ُمكن  التوحيديملعرفة �ق��اب من محددات �ونية الفضاء، العقل ت��ب عنھ تلك �حاطة ولذلك �ستع�� 

� املمتنع، لذلك فاملناطقة يدر�ون تمّنع ال
ّ

عقل إذا انفلت عنھ التقر�ب ع�� مجاز البالغة �ي يرسم فرضيات تج�
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�وليات (منطق ال��ات�ية ومحّددات التعاقب، فاألول لد��م موجب لفاعلية ال���ان املنت�� إ�� اليق�ن، ذلك أن 

، وإنما يتوقف ا��كم ��ا ع�� تصور -ال �س�ب من �سباب ا��ارجة عنھ-و�� قضايا يوج��ا العقل الصر�ح لذاتھ

لعقل التصور ��دود�ا با��قيقة وقع لھ التصديق، �العلم ألن ال�ل أعظم طر�� القضية ال غ��، ف�لما وقع �� ا

�، ألن تصور حدود القضية حاصل ل��ميع، وم��ا ما �و خفي عند . من ا��زء
ّ

و�ذه �وليات م��ا ما �و ج�� للك�

�عض الناس، لوقوع التباس لتصور حدود�ا فيتوقف العقل عن ا��كم، فإذا حصل لھ التصور جزم العقل 

يرد �نا ب�ن ا����  التوحيدييقت��� من �ذا أن ما سلف ذكره ب�ن �م�ان و�متناع لدى   69)وحكم بمقتضاه

وا��في حيث من �ذا �خ�� يتأ�ى �لتباس والتوقف والتعطل �� إعطاء ا��كم، ومن ثم فممكنات التوقف �ذه 

دالالت، يقتض��ا التوليد وفق طبيعة التوليد، ال تقت��� التحول خارج صور�ة العقل ال�ابح ملنافذ �نفتاح ع�� 

حيث �ستعارة أبلغ من ا��قيقة، ومن ثم ف�� لدى علماء املنطق تقع �� ا��ال مما �س�� لد��م بجزافات �ال�� 

، وع�� �ذا �ساس نتج لدى 70تؤد��ا �سائط ال��اكيب �� الشعر ألن ا��ّيالت فيھ �لما �انت أ��ب �انت أغرب

ن املع�� يرد من ج�ت�ن املع�� الظا�ر الذي يؤديھ املف�وم ومع�� املع�� حيث ي�تج من اللفظ مع�� ثم أ ا��رجا�ي

و�ذا �خر �ستوجب مع�� آخر، وفق فاعلية التأو�ل وطبيعة �ستعمال كما يذ�ب  71يفيد ذلك املع�� مع�� آخر

ذلك أن    Peirceب��س �ت إليھ فلسفة ، إثر �ذا ننعطف إ�� ما ان�RORTYو رور�ي  ECOإيكو إ�� ذلك �ل من 

نزعة �ستغراق �ش�ل لديھ تصورا ميتاف��يقيا حيث ��أ إ�� �خذ بال�سق امليتاف��يقي من غ�� �خذ بھ صوب 

سلم التدرج املنطقي لذاتھ، ذلك أن �ل متتالية من التعاقب تأخذنا إ�� ذلك �ستمرار الال��ا�ي، و�ذه الفاعلية 

��ورة من التواصل املتالحق، إذ �ّل متتالية تؤول من حيث محصل��ا �صلية إ�� الواحد، ألن من التعاقب والس

�سقية التعاقب تؤدي بالعقل إ�� ج�ة �قرار لس��ورة التواصل من علة املبتدأ إ�� فاعلية �ستغراق إ�� ذلك 

امل ملبدأ التنا��، و�ذه العلمية من املصب من ا���ول ألن العقل ير��ن دوما إ�� محصلة الن�يجة ومن ثم ف�و ح

التحديد يقابل�ا ذلك �ف��اض التخيي�� الالمتنا��، ع�� فرضية متتالية ال متنا�ية من غ�� أن يضع �� ا��سبان 

�ونھ أض�� ب�ن مطلق ال�ونية وفاعلية اشتغال العقل ��    Peirceتصور الن�يجة ولعل �ذا مقت��� تفك�� ب��س 

 . ال س�ون لفاعلية الالمتنا�� إرسالھ املطلق، حيث

إ�� �ذه الظا�رة بظا�ر�ة �شمل�ا تفك��ه من غ�� أن نجزم بتواصل ب�ن  ب��سمن �نا اقت��� �شّوف 

وع�� �ذا �ساس فإن اق��ابنا من �ذه الثنائية ب�ن س�ونية   �Husserlوسرل وظا�ر�ة    Peirceب��س ظا�ر�ة 

�ف��اض العق�� وإرسالية �ف��اض التخيي�� الالمتنا�� يحملنا �ا�نا إ�� إش�الية تمثل طبيعة ال�ون ومنطق 

 العقل، إذ إن �ذا التواصل �و مرتكز يخضع إليھ دوما تصورنا ب�ن محدودية الساكن وس��ورة الفعل الدينامي

لتلك ا��ركية الالمتنا�ية، مع أن املتنا�� �و حامل دوما لفرضية الالتنا�� و�نا يرد ذلك التقابل ب�ن ا��د 

املنطقي وا��ر�ي املستغرق الذي يؤديھ املؤول الال��ا�ي أو ما يوسم باملؤول الدينامي ا��يوي ضمن ما �س�� 

إثر �ذا نلتفت إ�� ) Sémiosis(ة الدالالت املفتوحة �� محصلة التخر�ج للتأو�ل �س��ور   Peirceب��س و�عرف لدى 

إش�االت حضور املع�� ع�� �ذه الس��ورة، و�ا �نا أيضا ي�تج أفق املتلقي �ونھ حركية قبل �ل ���ء تصدر الذات 

تلك القضايا واملسلمات من ج�ة املزاوجة ب�ن  ب��ساملتلقية ع��ا بفاعلية التأو�ل، لذلك امتاحت سيميائيات 

الطبي�� و��ن الر�اضيات، مما مكن  �ذا املأخذ �ي يختص بتلك املواصفة من ا��صوصية التداولية وكذا العلم 

املنطقية مما خول�ا �ي ت�ون وفق الكث�� من آليا��ا املتمثلة �� العالمات ح�� أصبحت مشرعة �� تأو�ل دالالت 

غ�� لسانية مما مكن��ا متصورات الرقمنة أ�ساق ا��طابات ب�ل أنماط�ا إ�� غاية تلك البصر�ة �و��ا عالمات 

ا��دثة، �ي ت�ون مضافة إ�� فاعلية التأو�ل ولعل اس�ثمار الكث�� من املقار�ات ومشار�ع التأو�ل من الدالالت 
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  Greimas غر�ماساس�ثمرتھ السيميائيات السردية لدى  Sémiosis، �ون أن السيميوز�س ب��ساملفتوحة لدى 

لكشف عن املع�� ضمن الب�ية العميقة  لأل�ساق السردية، حيث العالمة تفرز �� و�� �� ا  Cortèsوكورت�س 

�� نحو عالمة م�افئة ل�ا أو ت�اد ّأن تتصعد عل��ا، ألن ) Representamen(املتلقي مأخذا مضارعا بوصف�ا ممثال 

اتھ، ألن العالمة �� دوما ، املتعاقب وا��دد �� الوقت ذ72التواصل يحدث دوما تلك الصلة ع�� نمط من التتا�ع

ع�� فاعلية �خذ باملع��، �عدت ذلك �ش�ال  ب��ستتوثب إ�� نقلة من املؤوالت املتعاقبة، و�نا، فسيميائيات 

ّزت ف��ا السيميائيات، مما أوجد��ا 
ُ
ال�ابح ملسار مسا�� اللسانيات وكذا البنو�ات إضافة إ�� تلك ا��ايثة ال�� ل

جة لل�سق �ونھ م�يمنة وسلطة وفاعلية للتحدد، لذلك أنتج �ذا التعّدي تلك الّنقلة ضمن تلك ا��ددات ا��ر 

ال�� مكنت املتلقي ع�� أدائھ لطبيعة املؤول �ونھ أفرز لديھ ذلك ال�سلسل املتالحم الذي �عمد إ�� إفراز تلك 

دات للداللة، 
ّ
وع�� �ذا �ساس فإن ...  ألن التحليل السيميا�ي �غ�� ال�سق الذي يولده(�ضافة ضمن صرح مول

غر�ماس من قبيل فكرة التناظر الدال�� ال�� قال ��ا "السيميائيات ال تبحث �� النص عن ب�ية داللية �لية وثابتة 

Greimas وال تبحث عن مع�� معطى ومكتفي بذاتھ، إ��ا ع�� العكس من ذلك " و�� فكرة لم �عد تقنع أحدا

داخل الواقعة فالوقا�ع ل�ست سوى س��ورات ضمنية حيث �عيد ا��لل تحاول الكشف عن الس��ورات املمكنة 

، من �نا نخلص إ�� ال�ساؤل عن فضاء �فق الذي �عد رحابة لطاقة تصور�ة  73)بنا��ا وفق فرضياتھ التأو�لية

  Horisontفقنظر�ة � (لدى املتلقي �ونھ يل�� تلك الفاعلية التداولية �� إنتاج املع��، دون فاعل آخر؟ وعليھ فإن 

فالب�ية �فقية الالمتنا�ية للوجود وللمعرفة . �� املثالية �ملانية) Begriff( نظر�ة املف�ومأبلغ رّد فلسفي ع�� ... ��

، وع��  74)تفرض منو� استقصائيا للفكر وللكتابة، ممتثال لنفس ال�يئة أي دائرا ع�� نفسھ ومرسال �غ�� ��اية

–التأو��� الذي يالزم املتلقي يظل مرافقا ومصاحبا للسياق التواص��، ألن املتلقي  �ذا �ساس فعملية التق���

�ونھ منتجا للمع��، إذ  ال �عد ��ائيا �� تحديد الداللة من ج�تھ ألن س��ورات آفاق املعا�ي تظل تجنح دوما إ�� ذلك 

السؤال عن حول    Heidegger – ر�يدغالتعدد املتصاعد ومن ثم فالنص ي�اد يؤدي إ�� تلك ا����ة ال�� قدم�ا 

، �ونھ حامال ��موع من ا��صائص إ�� حد التعقيد حيث �ذه ا��صائص تظل تتواصل ب�ن �شياء �� ال���ء

نمط من ال�شا�ل ومن ثم ف�� تقاوم �عض�ا �عضا، و�� ا��اصل فإن ا�تداء ��سان إ�� خصوصيا��ا قصد 

نطالقا من مبتدأ التبدي ألن ��سان �و املقياس �� �عي�ن ال���ء �عي�ن ال���ء انطالقا من التجر�ة اليومية وا

وفق �ذا يقم  75انطالقا من �ذه التجر�ة و�� مقابل ذلك يظل ال���ء حامال للقائم واملتبدل من ا��صائص

تلقي التأو�ل السيميا�ي تلك الس��ورة ا��يو�ة واملنفتحة واملصاحبة لتلك �وضاع املعرفية وال�� ي��ض عل��ا امل

وفق طبيعة ا��االت الثقافية أيضا، مما �عزز �ذا أن أفق املع�� الذي يؤديھ التأو�ل السيميا�ي ل�س جا�ز�ة 

تصور�ة أو حمولة معرفية مغلقة بقدر ما �و مراس إجرا�ي، ومن غ�� أن يأخذ املتلقي تلك ا��يازة ا��ان�ية ضمن 

ة النص وحواشيھ مما يجعل النص، مس�ّوا عنھ ومدح
ّ
ورا ضمن قصدية جان�ية، تجرف بھ و��ليتھ، حيث حاف

رور�ي  يتحول القارئ ع�� مقصديتھ �ذه �ي ي�ون متلقيا متعّسفا �سوء و�نوء بھ ذلك التخ�� وفق ما يؤديھ وصف

Rorty   در�دا لھ بالقارئ الرديء ، كما أن املع�� يرد بكيفية ي�ت�� إل��اDerrida  ضمن ذلك التصور التقو���� �ي

رائيا، مما ّ�سلم املع�� إ�� ذلك ال�شظي و��شطار املتالحق، فاال�شطار �و نمط إجرا�ي يظل متحاشيا ي�ت�� إج

املع�� �ص�� واملشروع للنص حيث ال يطاولھ ومن ثم ف�و معراج مفتوح ومرجأ، يفرز معارج تخومھ وتحولھ ضمن 

شرعة، مما 
ُ

يجعل�ا مفتوحة �� حذو من التعاقب املتالحق، إثر فاعلية إنتاج  ذلك التعدد املتعاقب لتلك املعا�ي امل

ؤ�ي مأخذ�ا من القراءة وإن در�دا�ذا مكنت مطارحة 
ُ
، �ي يذ�ب إ�� أن �ل عالمة ل�ا  ا��ق �� تلك املشروعية �ي ت

ق�ا
ّ
لدى �ل من ينخرط ف��ا و�شرع �� تأو�ل�ا، يقت��� من �ذا أن فاعلية  76تال��� سياق تأصل�ا وتحدد تخل

�� إنتاج املع�� ال تقت��� بالضرورة  تلك �طالقية املفتوحة أو �رسال املشرع إ�� غ�� ��اية مما يؤدي املمارسة 
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ّزت إليھ، ومن ثم يظل النص با�تا مغ��با دون �خذ بھ، 
ُ
بالقراءة إ�� حركية ال تخلص إ�� ن�يجة أو تركن إ�� تحدد ل

ناظر القراءة، وذلك ع�� الرغم من تأكيده ع�� أن املع�� ب�ن تناظر النص وت راس��م�� (وع�� �ذا �ساس فقد 

ل�س محايثا للرسالة، بل محايثا للوضعية التواصلية، ال�� تضم إ�� جانب م�ونات الرسالة عام��، املرسل 

ولعل �ذا يلزم املتلقي بتلك العملية التأو�لية �� إ��اق ما يخرج عن النص إ�� س��ورات التأو�ل مما  77)واملتلقي

و�نا نجد أنفسنا ب�ن ا��ايثة و�نفتاح . نعطف باملع�� عن تلك الباطنية املضمرة ملا تؤديھ أ�ساق النصوصي

إ�� تلك الكفاية حسب رحابة ) من يؤديھ(ضمن عملية التأو�ل ومن ثم فاملع�� �ونھ �و امل�ون الدال�� يظل يتوق 

ق وما ت��اح بھ من استعار�ة قصّية �� إيحاءا��ا �فق الذي ي�سع لھ، وإذا �انت النصوص حاملة لتلك ��سا

فات املع��، ح�ن  غر�ماسوتخوم أب�ي��ا البيانية، ي�ت�� تطلع 
ّ

ع�� مشروعھ إ�� ما تضمره الب�ية العميقة من تكش

ب مضمرا��ا،  و�� �عرض ذلك ا��بوء من الدالالت، و�� مقابل �ذا يأ�ي اصطالح النص 
ّ
لدى   -املولد-تتوث

التعّدد الن���  78و�و يقّدم تلك ال��ات�ية ضمن مدارة مفتوحة، ن�يجة دينامية شفرات  Krestiva كر�س�يفا

، مما Transtextuellesضمن إنتاجيتھ، بمجموع خصوصياتھ املتنوعة وال�� ترد ع�� التناص أو ع�� النصّيات 

ن متلقي النص �ي يفتح مق��با، يقدم �ذا إجراء متم��ا قصد إحداث مكنة لتحقيق املع�� ع�� أوسع مأخذ مما يُ 
ّ

مك

ألفق املع�� و�و �عرض تلك املسالك من التمدلل ملرامي تلك ال�سقية من الشفرات النصية امل�شا�لة، ومن ثم 

ن املتلقي أخذ املع�� ا��امل لتمفصل ذلك ال�شا�ل لتلك �ثار 
ّ

فإن صرح ت�و��ا  ال�سقي ع�� النص الواحد يمك

من �نا يمكن تأمل أفق املع�� من ج�ة . � أن ي�ون �� حسبان املؤلف أن يتقصد�االنصية املتعالقة ومن غ�

السيميائيات ع�� �ساؤل ينط�� ع�� مقدرات تلك الرحابة من التصور ال�� يتضم��ا و�� املتلقي من غ�� ا�تداء 

ج لذلك الفيض من ��ا�ز�ة تلك �وليات ال�� يتذرع ��ا علماء املنطق �و��ا مسل�ا مقيدا، يكبح شطط التخر�

�ستغراق، ولذلك فاألفق مكرس من ج�ة تحقيق املع�� من غ�� أن يك��ث بالقبلية ع�� ا��دد الصوري، لذلك 

ف�و يجري ذاك التعدي، �ي ي�ت�� إ�� �خذ ب�سبة املع�� إ�� أصولھ وفق الوجود الذا�ي ورّد ذلك إ�� املقاصد 

وفق . لتأو�ل مما يصدر عن املع�� �ي ي�ت�� قصد مطاولتھ ع�� املتلقياملعقولة، فاألفق �و ذلك املدى لفعاليتھ ا

�ذا املأخذ نجد أن السيميائيات �� ال�� ت�اد ع�� دعوا�ا �ي �عطي تلك الكفاية املعرفية مما يجعلنا نتمثل أفقھ 

أو��� إذ قد التأم�� متعديا تلك املقابلة النصية ع�� علل شفراتھ ألن �ل نص �و حال من أحوال التفك�� الت

املع�� الذي �ستخلصھ السيميا�ي من علل الطبيعة �و (تتحقق ع��ه مقدرات �يجاب وممكنات السلب، حيث 

أو الدالالت الالمتنا�ية �� ال�ون ع�� وجود هللا وعظمتھ، وال ي�ب�� القبول بأن ما يطرحھ ) خالصة لسيميوز�س

صور الس��ورات ال�� �س�م �� بناء املقدمات وصوغ النتائج، وإنما �س�ند إ�� ... ا��تميون من قضايا �و مصادرات

ع�� �ذا املأخذ من الطرح يمكن ال�ساؤل عن  79) "ألن التعر�فات والقضايا تتج�� فعالي��ا �� ال�شاط �ستدال��

ع��، ذلك �نفتاح غ�� القار والال  السميوز�س�ونية املع�� بوصفھ حامال ل�المية غ�� قارة مما ي��ر�ا إصطالح 

محّدد من غ�� أن يركن إ�� التعقل أو التمركز ا��ايث، يمكن أداء سؤال إزاء �ذا ا��ال، �ل �نفتاح يراد منھ 

�ق��اب من ذلك التكشف الالمنطقي، الذي تؤديھ امليتاف��يقا واملتعاليات ال�� تتقفى تلك ا��قائق ال�� تخلص 

ل ومن ثم فالسيميائيات ع�� استدالال��ا ال تق��� عالمات ا���� �� املنطق بل �ستعيضھ بج�� دوما إ�� السؤا

غ�� أن تمثل تلك التخوم ال��  80العالمات ال�� تخلص �� ا��اصل إ�� منطق العالقات ضمن السيميائيات

�� معرض تجل��ا تظل يتقّصد�ا أفق املع�� تظل تنفلت من ذلك التحدد ا��ايث �ي تتأّوب تلك ��ساق و�� 

حاملة لذلك ال�شا�ل ا��ّ�� الذي أض�� أفق التلقي، ميدانا متحر�ا، �عرج ��ا �عيدا عن تار�خية التأو�ل مما يطرح 

�� املقابل إش�الية التوالد الالمتنا�� الذي ينذر بتال��� العالمة، مما �غّيب إثر �ذه الس��ورة ذلك ال�ابح ا��اسم 

، كما يذ�ب إ�� ذلك علماء املنطق ع�� تلك القصدية �مرة بالوقف لتلك الّدور و أداء �ي يمكننا من ال��يث أ
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�ستمرار�ة و�ستغراق قصد أداء النظر وفعل �س�يعاب وا��لوص إ�� تقليص ذلك ��سياب الالمحدود، ألن 

وفق �ونية تخوم  81لنفسھ ديناميكية املؤول ع�� إنتاج الدالالت يؤدي ��ذا الصرح املتعاقب استحالة اس�يعابھ

، �ونھ يخ��ل منافذ الت�وثر الدال�� ألفق املع�� مما أفرزت الظا�ر�ة صوب �ذا )املؤول(املدارج ال�� تؤد��ا مقولة 

الطرح لتلك الوصلة ال�� ترمي عقد ر�ط ب�ن أفق املع��، وتأمالت الذات، ذلك ال��ابط الذي يقدم انفتاح الدالالت 

اللغة ر�ن �عدد ��ساق وتنوع أنظمة �وضاع الرمز�ة والبالغات ا��دثة وكذا عالمات دون انقطاع، مادامت 

�يقونات ال�� تؤد��ا �سقية التمثيل البصري مما استحدثتھ التصورات الرقمنة �� الفكر ا��دث �� الثقافة 

قا املع�� مادام التوقان  ا��ارف البصر�ة، أم أننا إزاء �ذا �لھ صوب �نفتاح ع�� �رمسية جديدة أو ع�� ميتاف��ي

إ�� ممكنات حضور تلك التخوم من الالوجود إ�� الوجود وع�� الرغم من ذلك، يأخذ حضوره صوب ا���ول، ألن 

امليتاف��يقا أساسا ال مدلول ل�ا ألن العقل ال يباشر أي موجود ومن ثم يظل أقل م��ا وأد�ى من مطاول��ا م�ما ظل 

يأخذ حضوره ضمن تلك البي�ية ب�ن �م�ان و�متناع، غ�� أن السؤال يظل خطابا ي�� دوما �ذا املس�� قائما، إذ 

ضمن الو�� ��سا�ي، دون �ذعان لطواعية املف�وم قصد إحداث ذلك التعر�ش، ألفق املع�� وتخومھ وذلك 

ا��و�ر يراد منھ مطاولة  قصد أداء مق��بھ �س��، ألن املعرفة ال�افية ضرب من اليقي�ية الو�مية ألن مالحقة

الوجود وذلك محال، ألن التخوم ال يطاول�ا التأو�ل،غ�� أن جسارتھ تمكنھ وفق حركيتھ �ي يتأّوب تلك العدمية 

 .         ا��تجبة �ي يمك��ا من الوجود
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    : ال�وامش

،  1982، 02/ ب��وت ، لبنان، طوداد القا���، دار الثقافة ،  / ، �شارات �ل�ية ، تح )أبو حيان ( التوحيدي   -1

  .155/  ص

ر�تا خاطر،مركزدراسات الوحدة / ، املع�� �� علم املصط��ات، تر)فيليب(،توران )���ي (بيجوان   -2

  ،01،2009/ العر�ية،ب��وت،ط

  .128/ ص

  .127/ املرجع نفسھ ، ص  -3

ن، مطبعة النجاح ا��ديدة،الدار ، السيميائيات السردية، ـ مدخل نظري ـ،م�شورات الزم)سعيد( بنكراد   -4

  .141/، ص2001البيضاء، املغرب،

  .152/  وداد القا���، ص/ ، �شارات �ل�ية ، تح )أبو حيان ( التوحيدي    -5

  .159/ املصدر نفسھ ، ص  -6

ف ـ ، ما ورائية التأو�ل الغر�ي ـ �صول، املنا��، املفا�يم ـ،م�شورات ضفا)محمود خليف خض��(ا��يا�ي   -7
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  آفاق السيميائيات البصر�ة ور�انا��ا

  مشروع السيميائية �يقونية الواصفة

  

  *قوتـال فضيلـة

       

ــــ�  ـــي �ــ ــــات الســــــيميائية عمومــــــا ع�ـــــ� �جــــــراء الوصــــــفي، إذ تحتفـــ ــــوم الدراســ تقـ

تنوعات مجاال��ا بما تقدمھ من آليـات تحليليـة �عمـل ع�ـ� وصـف �صـناف السـيميائية 

 ع�ـ� مقار���ـا باستكشـاف تأو�ال��ـا املتعـددة، مـن 
ً
�غية التنظ�� لب�ية اشـتغال�ا، أو عمـال

وذلـــــك ديـــــدن الســـــيميائيات البصـــــر�ة . الليـــــةخـــــالل مـــــا تفتحـــــھ عالما��ـــــا مـــــن ســـــ��ورات د

إال أن مــا يم�ــ� الســيميائيات �يقونيــة الواصــفة . بوصــف�ا فرعــا مــن فــروع الســيميائيات

La méta sémiotique iconique ــو �و��ـا مشـروعا جـرئ الطـرح، إذ �سـ�� إ�ـ� تجــاوز�

ـــا�ي بوصـــــفھ مرجعيـــــة لأل�ســـــاق الســـــيمي ائية القاعـــــدة البارتيـــــة، ال�ـــــ� تقـــــ�ن للفكـــــر اللســ

  .جميع�ا

تق�ـــ�ح الســــيميائية �يقونيــــة  الواصــــفة آليــــة جديــــدة لتأو�ــــل ��ســــاق البصــــر�ة، مــــن خــــالل ا��افظــــة ع�ــــ� 

املش��ك ب�ن املوضوع ولغة التأو�ل، حيث �س�� إ�� إ�شاء تأو�ل أيقو�ي ت�ـون  (le mono code)طبيعة الس�ن الواحد 

ابـــل مشـــروع التجر�ـــد الـــذي م�ـــ� اللغـــة الواصـــفة ال�ـــ� اق��ح�ـــا و�ـــ� مق. املوضـــوع -اللغـــة واصـــفة للصـــورة-فيـــھ الصـــورة

وأذكـــر .  يلمســليف، تتج�ـــ� صـــعو�ة التنظ�ـــ� للمشـــروع املنـــاقض الــذي اق��حتـــھ �عـــض �صـــوات الســـيميائية املعاصـــرة

� فمـا �ـ.   Coliandro Stephanieو  Bernard Darrasو�ارنـارد داراس   Françoise Casanovaفرا�سـواز �ازانوفـا : م��ـا

�فــاق التأو�ليــة ال�ــ� بلغ��ــا �ــذه الرؤ�ــة الســيميائية، أو يمكــن أن تبلغ�ــا؟ علمــا بــأن مــا تطرحــھ التكنولوجيــا يوميــا مــن 

  .مستجدات، �� جانب البصر�ات قد ي�ون مجاال أحوج إ�� تأو�الت سيميائية ذات طا�ع أيقو�ي

  :ر�انات السيميائية �يقونية الواصفة -

�ســـاق الســـيميائية �ك�ـــ� حضـــوة با�تمـــام الســـيميائي�ن املنظـــر�ن، واملمارســـ�ن �عـــد ا��طابـــات البصـــر�ة �

للتحاليــل التطبيقيــة ع�ــ� ا��طابــات، ذلــك أل��ــا تقــدم ا��طــاب �ك�ــ� وضــوحا فيمــا يتعلــق بتمظ�ــر دوال�ــا، مــن خــالل 

�ــذا و . الــدال واملــدلول : و�ــذا مــا يحقــق حالــة �نفصــال التــام �ــ� العالمــة البصــر�ة بــ�ن شــق��ا. صــفتھ التعيي�يــة املرئيــة

قد مثل �س�ثمار ال�ائل ل�ا، �� الف��ة املعاصرة، أوج �ستعمال السيميا�ي اعتمادا ع�ـ� درجـة الّتـأث�� القصـوى، بنـاء 

ــ� �ســــبة التلقــــي العاليـــة كًمــــا وكيفــــا ل��طابــــات البصـــر�ة عنــــد ��ســــان ب�ــــل فئاتـــھ العمر�ــــة، وطبقاتــــھ �جتماعيــــة،  ع�ـ

  .بل ومستو�اتھ الثقافية ومراتبھ العلميةوأحوالھ النفسية، 

                                                           

  ا��زائر -تيـارت -جامعة ابن خلـدون  -باحثة أ�اديمية  - *
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ــــــ�ار�ة  ــــــقات �شـ ـــــر�ة �امللصـ ـــــائط البصــ ـــــ� إعمـــــــال الوســ ـــة �ــ ـــــالغ ��ميــــ ـــــر�ة بــ ــــــات البصــ ـــــر ا��طابـ ـــــان أمــ ــــا �ــ وملـــ

والدعائيـــة، أو ا��اضـــرة م��ـــا ع�ـــ� صـــفحات ا��رائـــد وا��ـــالت واملواقـــع �لك��ونيـــة، والســـمعية البصـــر�ة ممـــا تقدمـــھ 

�ـ� تحليلـھ للملصـقة �شـ�ار�ة ا��اصـة  �سـلعة " روالن بـارت: "رح كب�� من البـاحث�ن بـدء بــالتلفزة أو �ن��نت، عمد ص

  .امل��نات، إ�� مدارسة العالمة البصر�ة من خالل عمليات التص�يف والتحليل، وتحديد وظائف�ا السيميائية

ة، إذ �عمـــل ا��اصـــية ال أحـــد ينكـــر قـــدرة العالمـــات �يقونيـــة  ع�ـــ� التواجـــد املكثـــف �ـــ� ا��طابـــات املتداولـــ

املش��كة ب�ن موضوع�ا وممثل�ا، حسب التحديد �صطال�� لشارل سندرس ب��س، ع�� �سر�ع و�س�يل عملية إنتاج 

إن العالقة املعللة تلك غ�� �عتباطية ال�� . الداللة عند املتلقي بخالف العالمات �خرى ال�� تحتاج إ�� إمعان وتفك��

�يقونــــة قــــوة اشــــتغال�ا الــــدال�� حيــــث الوظيفــــة الســــيميائية  تفــــوق املتانــــة ال�ــــ� يمنح�ــــا  تجمــــع بي��مــــا �ــــ� ال�ــــ� تكســــب

التواضــع و�صــطالح، ف�ـــل  تضــطلع �يقونـــة بالفعاليــة ذا��ـــا عنــدما �عت�ــ� رتبـــة العالمــة الواصـــفة أم ال؟ و�ــل يمكننـــا 

�ـ� �ـذا املقـال، �ـو �ـل طـرح نظـري منـتج " السـيميائية الواصـفة: "تأدية �ذا الدور التحلي�ـ� حقـا؟ علمـا بـأن املقصـود بــ

ال�ــ� 1 ��موعــة العمليــات التحليليــة، ألن التحليــل الســيميا�ي يمثــل، دائمــا، ســيميائية واصــفة للســيميائيات املوضــوع

  .يؤسس ل�ا و�درس�ا، كما �و حال بال�سبة للسان الواصف

صــف، وســي�ون �ــذا �خ�ــ� ع�ــ� الوا-املوضــوع، واللســان-يمكــن أن نم�ــ� �ــ� الوظيفــة الواصــفة بــ�ن اللســان

ــــون الســـــ�� إ�ـــــ� إقامـــــة لغـــــة ج��يـــــة أو رمز�ـــــة  ــــة، حيـــــث ي�ـ ــــوم التجر��يـ ـــ� حالـــــة العلـ �غلـــــب طبيعيـــــا ال اصـــــطناعيا، إال �ــ

�الر�اضــيات أو الكيميـــاء مــثال، حيـــث التمي�ــ� بـــ�ن وظيفتــ�ن واصـــفت�ن، تقــوم أوال�مـــا بوصــف املفـــا�يم بلســان طبي�ـــ� 

الوظيفــة الثانيـــة إ�ــ� نمـــط رمــزي يقـــوم ع�ــ� وظيفـــة ســيميائية، أل��ـــا ال تقــف عنـــد حـــد يحــدد�ا نطقـــا، أو فكــرا، تحولـــھ 

الواصـف مجموعـة مـن -كمـا يقـدم اللسـان. وصف اللغة، بـل ��ـدف إ�ـ� وصـف املفـا�يم واملا�يـات وعالقا��ـا فيمـا بي��ـا

غو�ــة ذا��ــا والقواعــد ال�ــ� باســتخدام الوحــدات الل2"�نظمــة الفرعيــة لعمليــات توضــيح آليــات إنتــاج النظــام الك�ــ�"... 

  .تحكم�ا، وتنظم�ا

ـــــ� بـــــــ�ن  ــــ� �ـــــــذا املقـــــــام التمي�ــ ـــــا، إذن، �ـــ ــــب علينــ ــــف"يتوجـــ ـــــفة" و " اللســـــــان الواصـــ ـــــة الواصــ ـــــاب "و" اللغــ ا��طــ

 Reyبنــاًء ع�ــ� �ســس املعرفيــة ال�ــ� وضــع�ا دوسوســ�� و�ــ� إشــ�الية اصــطالحية تحــدثت ع��ــا راي دو�ــوف " الواصــف

Debove  ا��اضــع لســ�ن معــ�ن �ــ� عالقــة مــع لســان مــا، وتحقيــق �ــذا "... بالنظــام الواصــف الواصــف -معرفــة اللســان

ــ� لســــان مــــا، ومــــن ثــــم فــــإن مجمــــوع اللســــان الواصــــف  النظــــام �ــــ� خطــــاب �ــــو ا��طــــاب الواصــــف، مقارنــــة با��طــــاب �ــ

الطبي�ـ� وأظـن أن �ـذا التصـ�يف مالئـم للسـان . 3 "1للسان ل) 1و(�و اللغة الواصفة  1وا��طاب الواصف للسان ل

  .الذي يتم�� عن غ��ه من �نظمة التواصلية بخاصية أساسية تجعلھ شامال

غ�ـــ� ملزمـــة ب��ايـــات خاصـــة، وأ��ـــا ت�ـــتج كـــذلك "إ�ـــ� �ـــون �لســـن ال�شـــر�ة " يلمســـليف"و�عـــود ذلـــك حســـب 

ال�ــ�  ن�نفع�ــ� الــرغم مــن أن اللســان الطبي�ــ� �ــو نظــام معيــاري �ســتعمال نظــرا للقــوا4" انطالقــا مــن حر�ــة قواعــد�ا

فـإذا . تحكمھ، إال أن امتالك �ذه الكفاءة اللسانية مرفق باإلبداع اللفظي ا��اصل من ا��انب �نتقا�ي أو �بت�ـاري 

�انـت الكفــاءة اللسـانية �ســمح بإنتـاج جمــل مقبولـة  عــن اللسـان، و�ــاألخص تلـك ال�ــ� تقـر بــأن ا��مـل حــول العـالم �ــ� 

ينحصر �ـ� ذلـك وحسـب فـإن آليـات التحليـل واملقار�ـة والف�ـم، والتوضـيح تقـوم علما بأن دور�ا ال 5 جمل مقبولة أم ال

  .عل��ا أيضا، وأحس��ا تحتاج، �� ذلك، إ�� كفاءة لسانية أك��
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الـذي أكـد " روالن بـارت:"�عود تنص�ب النظام اللسا�ي، �� رت�تـھ العليـا واملرجعيـة، إ�ـ� التنظ�ـ� السـيميا�ي لـــ

نظ���ا اللسا�ي �� عملي��  الف�م والتفك�ـ�، تفسـ��ا أو تـأو�ال، ممـا دفعـھ إ�ـ� �عمـيم علـم حاجة �نظمة السيميائية إ�� 

اللسانيات ع�� السيميائيات، رغم �ون موضوع �ول جزًء من موضوع الثا�ي، ف�ل ي�ون اللسان، دائما �و الوسيط 

  ���ء ع��ا؟�فضل  �� ا��ديث عن السيميائيات غ�� اللسانية، و�ل يمكنھ بالفعل قول �ل 

ــ� تأمـــل الفكـــر ال�شـــري وحتميـــة �ونـــھ لســـانيا وحســـب، ف�ـــل يمكـــن أن  إن �ســـاؤال مـــن �ـــذا القبيـــل يجرنـــا إ�ـ

. نتحدث عن فكر بصري مثال، ذلك ألن قدرة النظـام اللسـا�ي ع�ـ� ا��ـديث عـن الصـور ال �عـادل مطلقـا حديثـھ صـورا

اصف، الذي يف��ض أن ي�ون موضوعھ خطابا أيمكن للسان أن يتحدث صورا؟ و�ما حالتان مختلفتان ل��طاب الو 

  بصر�ا، ف�ل ي�ون من الصواب �كتفاء با��الة �و��؟ وما مدى شرعية الطموح إ�� ا��الة الثانية؟

�ـــ�يح أن النظـــام اللســـا�ي يمثـــل مرجعيـــة �نظمـــة الســـيميائية، لكـــن امللفـــت لالن�بـــاه يكمـــن �ـــ� إحالـــة �ـــل 

و�ــذا مـــا . نفســھ" روالن بــارت"لذ�نيــة، حســب التنظ�ـــ� السوســ��ي الــذي ت�نــاه العالمــات، ع�ــ� تنوع�ــا، وإ�ــ� الصــورة ا

وع�ـ� الـرغم مـن الفـرق بـ�ن مف�ـومي . يث�ت إذن املرجعية التصور�ة �ـل �نظمـة السـيميائية  بمـا ف��ـا  اللسـان ال�شـري 

ـــدلول  ھ املف�ــــوم أو التصــــور إنــــ. الصــــورة الذ�نيــــة والصــــورة البصــــر�ة، إال أن املشــــ��ك بي��مــــا يكمــــن �ــــ� نمــــط إدراك املـ

الذ���، فإذا �انت الصورة الذ�نية شرطا أساسيا لقيام العملية �دراكية، لن ي�ون غر�با، إذن، ا��ديث عن تفك�� 

  .بصري مرج��

  عالمة أيقونية واصفة                عالمة لسانية واصفة

1دال  1مدلول   1مدلول   1دال         

2مدلــول  2دال   2مدلــول    2دال    

 صورة بصر�ة  تصور ذ��� صورة أ�وس�يكية تصور ذ���

إن طبيعــة العالمــة �يقونيــة القر�ــب دال�ــا مــن مــدلول�ا تجعــل م��ــا عالمــة ســيميائية �ســيطة الف�ــم، ســ�لة 

التأو�ــل غالبــا، و�ــذا مــا يـــدفع إ�ــ� التفك�ــ� �ــ� التقليـــل مــن صــرامة اللغــة الواصــفة مـــن خــالل اســ�ثمار �ســاطة العالمـــة 

�يقونيــة، إال أن �ــذه ا��اصــية �عيــق النظــام �يقــو�ي عــن �شــكيل �ســق نظــري �عتمــد الدقــة والصــرامة �ــ� التأســ�س 

  .ألنظمة سيميائية أخرى أو تحليل�ا

إن مجمـــوع العالمـــات البصـــر�ة املتمثلـــة �ـــ� �شـــ�ال وا��ططـــات املنتجـــة �غـــرض وصـــف نـــص مـــا، وشـــرحھ 

ف�ـــل يمكـــن أن ي�ـــون ا��طـــاب املوضـــوع بـــدال مـــن ذلـــك خطابـــا . وضـــوعام-تمثـــل خطابـــا واصـــفا للســـان بوصـــفھ خطابـــا

بصـــر�ا؟ �ـــل يمكـــن أن نقـــوم بوصـــف وشـــرح صـــورة والتأســـ�س لكيفيـــة اشـــتغال�ا باســـتعمال عالمـــات بصـــر�ة واصـــفة، 

 Leلي�ـــون النـــاتج خطابـــا أيقونيـــا واصـــفا مؤسســـا، يمكـــن اعتمـــاده �ـــ� عمليـــات التحليـــل ضـــمن تقنيـــة الســـ�ن املوحـــد 

Momo Code.  

"... وتجدر �شارة �نـا إ�ـ� أن العالمـات �يقونيـة �شـ��ك مـع العالمـات اللسـانية �ـ� �و��ـا نمطـا لغو�ـا �سـمح 

  .و�� الوظيفة اللغو�ة �ساسية6 "بال�شارك والتبادل والتواصل  ب�ن ال�شر
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� قـــد إن ا��ــديث عـــن صــور وســـائط لصـــور أخــرى يحيلنـــا إ�ــ� مســـألة �م�ـــان الــدال�� للصـــورة الواصــفة ال�ـــ

تقـــول شـــ�ئا أخـــر غ�ـــ� الصـــورة املوضـــوع، إذ ال يحتمـــل ا��طــــاب البصـــري صـــفة التمفصـــل إ�ـــ� وحـــدات خطيـــة تجعــــل 

التمـــدلل العالمــــي �شـــاطا داخــــل عالمـــي بــــل إن التموضــــع ال��اك�ـــ� لعناصــــر الصـــورة بوصــــف�ا مجموعـــة مــــن العالمــــات 

يــؤثر ع�ــ� مــدى فاعلي��ــا �ــ� التعليــق ع�ــ� موضــوع تحتــاج إ�ــ� الوصــف مــن جديــد، و�ــذا مــا -ا��زئيــة يجعــل م��ــا عالمــة

  .صورة أخرى 

اللغـــة املوضـــوعية، املتحدثـــة عـــن �شـــياء "لقـــد م�ـــ� علـــم املنطـــق ا��ـــديث بـــ�ن مســـتو�ي اللغـــة املتمثلـــ�ن �ـــ� 

،  حيـــث يتمركـــز ا��طـــاب حـــول الســـ�ن، ف�ســـتعمل مفرداتـــھ وتركيباتـــھ 7 "واللغـــة  الواصـــفة املتحدثـــة عـــن اللغـــة ذا��ـــا

ل دراســـ��ا �ل�ـــا، أو إحـــدا�ا و�ـــو �مـــر الـــذي يكســـب الســـ�ن اللســـا�ي القيمـــة العظ�ـــ� �ـــ� �ـــل خطـــاب ودالالتـــھ مـــن أجـــ

  .واصف

إن للغة ال�شر�ة إم�انات خاصة تخول�ا إ�� أن تتجاوز احتواء�ا لعالم �شياء، من أجل أن تحتوي نفس�ا 

عمل ع�� الوصف العل�� للغات الطبيعيـة واصفة، �) ميتا لسانية(من خالل كفايا��ا التعب��ية، ال�� قد تؤدي وظيفة 

، املتمثلـة �ـ� �عـض أحادي�نـا 8 "وغ���ا، إال أن التمي�� واجب ب�ن اللغة الواصفة العلمية  واللغة الواصـفة غ�ـ� العلميـة

ف�ســــتعمل ف��ــــا �عــــض ، 9 "تحديــــد مع�ــــ� �شــــارات، وذلــــك ألن املتلقــــي قــــد ال يف�م�ــــا"... اليوميــــة ، ال�ــــ� ي�ــــون �ــــدف�ا 

وتفيـد �ـذه املقارنـة إ�ـ� التخمـ�ن املبـد�ي �ـ� . ات الواصفة ال�� تؤكد الوظيفـة الدالليـة للعالمـات املنطـوق ��ـا أوالالعالم

  .احتمالية عدم تجاوز �يقونات الواصفة الوظيفة الثانية إذ تكتفي بالشرح والتعليق �� كث�� من �حيان

لفعاليــــة �ـــ� ترجمــــة �ف�ـــار ال�شــــر�ة منـــذ قــــديم إن ل��طـــاب �يقـــو���، كث�ــــ�ة مـــن ا��طابــــات الســـيميائية ا

العصور، حيث أنتجت املزاوجة ب�نھ و��ن العالمات اللسانية تنوعا دالليـا، بـدًء بمـا عـرف قـديما بالكتابـة التصـو�ر�ة ، 

ووصوال إ�� ا��ططات املصاحبة للنصوص املكتو�ة أو امللصقات املعروضة ، و�عض �فالم الوثائقيـة والفيـديو�ات 

  .�� عوضت الكتابة املنفردة �� شرح الظوا�ر العلميةال

ــا�ي يــــدفع، حًقــــا، إ�ــــ� التفك�ــــ� �ــــ� إم�انيــــة نجــــاح �زدواج العل�ــــ� ذاتــــھ ع�ــــ�  إن �ــــذا �نتــــاج الســــيميا�ي الثنــ

و�ــــو �مــــر الــــذي يث�تــــھ واقــــع �بحــــاث العلميــــة والدراســــات النقديــــة ال�ــــ� تصــــف ا��طابــــات  . مســــتوى خطــــا�ي واصــــف

ف�ـــل يمثـــل ذلـــك �حتمـــاَل �ق�ـــ�� لإلنتـــاج �يقـــو�ي الواصـــف، تأكيـــًدا . �يقـــو�ي-ســـطة تحليل�ـــا اللســـا�يالســـابقة، بوا

ب�نمــــا تكتفــــي . ��اجتــــھ املرجعيــــة إ�ــــ� النظــــام اللســــا�ي بوصــــفھ رك�ــــ�ة فكر�ــــة  تؤســــس مل�ــــام التفســــ�� والشــــرح والتعليــــق

ده مؤلفــــات النقــــد الف�ــــ�، حيــــث تــــؤول الصــــور إنــــھ �مــــر الــــذي تجســــ. �يقونــــات الواصــــفة بالــــدور التوضــــي�� امل�ِســــط

البصــــر�ة بخطابــــات مزدوجــــة ال �ســــتغ�� مطلقــــا عــــن التــــأليف اللســــا�ي الواصــــف، بــــل وقــــد ي�تفــــي اســــتعمال ا��طــــاب 

  .�يقو�ي الواصف ف��ا، ع�� الرغم من �و��ا مجالھ �ك�� ثراء

ــــــن داراس  ــــــل مــــ ــــا �ـــــ ــــ ـــــدث ع��ــ ــــ ــــ� تحـ ــــ ـــــر�ة ال�ـــ ــــ ــــــمعية البصـ ــــاوالت الســــ ــــ ــــــا  B.Darrasإن ا��ــ ــــواز �ازانوفـــــ ــــ وفرا�ســ

F.Casanova تمثل اس�ثمارات فعلية ملا تقدمھ التكنولوجيا "الوسائط املتعددة والسيميائيات �يقونية:"�� مقال�ما ،

ا��ديثــة مــن بــرامج إلك��ونيــة تمــنح مســتعمل�ا إم�انيــة �عــديل الصــور والكتابــة عل��ــا، وإعــداد ال�سلســل ال��ات�ــ�، مــع 

ر فــــوق �عضــــ�ا، والــــتحكم �ــــ� أ��ام�ــــا، والتالعــــب بــــاأللوان و�شــــ�ال و�ســــب �نــــارة �ســــ�يل عمليــــات موضــــعة الصــــو 

وقــد �عمــل ا��طابــات املنتجــة ع�ــ� وصــف أنظمــة ســيميائية أخــرى، كمــا �ــو ا��ــال بال�ســبة لعــروض . وأنمــاط التــأط��

قيم�ا �� مراحل  دراسية ملشار�ع أ
ُ
  .خرى ع�� س�يل املثالالتصورات ال�� تصف ا��ططات ال�ندسية املعمار�ة، بل وت
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إ��ـا نمـاذج تث�ـت  قـدرة  الصـورة ع�ـ� أداء مجموعـة مـن الوظـائف الدالليـة، إذ �عمـل ع�ـ� تفعيـل �شـتغال 

وأل��ــا تملــك الكفــاءة الســيميائية . العالمــي بواســطة �خبــار، والشــرح، والتوضــيح، و�ظ�ــار، والتنظــيم، والســرد أحيانــا

تتحقــق داخــل ��عــاد الرمز�ــة وا��ماليــة ال�ــ� �غــزو عــالم الداللــة، إذ تلتحــق أحيانــا .. "..ال�ــ� تؤ�ل�ــا لتأديــة ذلــك، فإ��ــا 

فمـا مـدى قـدرة العالمـات �يقونيـة  ع�ـ� تحقيـق  10 "بالنص، فتجعـل كـال مـن الالمقـول  والالمسـموع  والالمسـ�� مـدر�ا

  :�دوار التأو�لية املتمثلة ��

  .إطالق التأو�ل-1

  .إعمال التأو�ل-2

  .مساعدة التأو�ل-3

 لعالمات أيقونية أخرى -4
ً
  .�و��ا مؤِوال

إن اختبار قدرة العالمات �يقونية ع�� التأو�ل، ال بد أن ترافقھ مساءلة كفاء��ا �� �ل من وظيفة ال��جمة والتجر�د، 

  .إذ تمثل �ذه �دوات أنماط اللغات الواصفة ال�� تنقل العالمات ضمن نظم�ا السيميائية ا��تلفة

لــدى يلمســليف مقابــل مف�ـــوم الــدال السوســ��ي نــا�ع مــن أصــل الوظيفـــة " التعب�ــ�"إن اســتعمال مصــط�� 

�و�ــ� ال�ــ� تؤد��ــا اللغــة و�ــ� التعب��يــة الســابقة عــن الوظيفــة التواصــلية، وأقصــد بــذلك فعــل التعب�ــ�، بوصــفھ ترجمــة 

  :ـلألف�ار الذ�نية ، إذ نر�ط �نا ب�ن �ليت�ن اعتمادا ع�� نقل�ما ل

  �عب��                  محتوى             : �نتاج العالمي

  �2عب��                      ]�1عب��                      1محتوى :[ ال��جمة

ا عمليتان متطابقتان تقر�بـا، حيـث �سـ�� العالمـة امل��جمـة إ�ـ� نقـل الداللـة  مـن نظـام عالمـي إ�ـ� نظـام مإ��

ليــة حــدوث �غي�ــ� ع�ــ� مســتوى ال�ســق مــن حيــث عــدد العالمــات وترتي��ــا ب�نمــا يكشــف ال�شــر�ح عالمــي أخــر، مــع احتما

  :النظري عن تمفصل التأو�ل العالمي إ�� 

  2تمثيل أيقو�ي          �عب��   2تأو�ل       محتوى   ]محتوى                  �عب��[ 

ــا بتطــابق العالمــة " �سمــور "و�ــالرجوع إ�ــ� التعر�ــف النظــري ملف�ــوم �يقونــة عنــد 
ً
الــذي �عت�ــ� تماَم�ــا مرتبط

مع موضوع�ا، أي تطابق �عب���ا مع محتوا�ا، إذ يتعلق �مر �عالمة تحيل إ�� موضوع�ا من خالل الكشف عـن جـزء 

تحـدد املوضـوعات ال�ـ� يمكـن "... من أجزائھ، تتأكد فكرة شـرطية الثقافـة و�عـراف �ـ� تأو�ـل �يقونـة ذا��ـا، ف�ـ� ال�ـ� 

،  إضـافة إ�ـ� الشـروط الطباعيـة لالست�سـاخ وصـيغھ، إذ 11"التعرف عل��ا اس�نادا إ�� خصـائص       أو سـمات للتعـرف

ال يمكننــــا بلــــورة عالمــــة أيقونيــــة مــــن موضــــوع غ�ــــ� معــــروف، أو يؤَســــس ممثل�ــــا ع�ــــ� جزئيــــة أو خاصــــية ال يقــــر العــــرف 

  .دتھبأ�لي��ا لتمثيل املوضوع والداللة عليھ، �عد مناسب��ا ملا

ظرفيـا مـن مـادة �ـ� ذا��ـا املوضـوع الـذي قـد �سـتعان بـھ إذا "...إ��ا، إذن، عالمات عرفية ي�ش�ل الدال ف��ـا 

وملـا �انـت وظيفـة العالمـة الواصـفة �ـ� �عيـ�ن عالمـات أخـرى، . 12 "ما استعملت �ذه العالمـات �ـ� فعـل مرج�ـ� ملمـوس

املوضــوع �نــا بصـر�ة، �ــان ع�ــ� �يقونــة -إذ �سـتعمل �غــرض تحديــد خصـائص لغــات أخــرى ، ولنف�ــ�ض أن ت�ـون اللغــة
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 و�شـ��ط �ـ� املقابـل أن تتجنـب التطـابق مع�ـا، ألن تـداخل اللغتـ�ن ال ي�ـتج خطابـا. الواصفة أن تحمل سمة من سـما��ا

  .ذا فائدة، ال ع�� صعيد وصف�ا كشفا ��صائص�ا، وال تأو�ال لعالما��ا

تمنح درجات ال�شابھ ب�ن ممثل وموضوع �يقونات ف��ة لالنتقال من التطابق التام إ�� التماثل ا��ز�ـي، 

ال�ـ� �عيـد  الصـور ال�ـ� �شـبھ املوضـوع مـن �عـض ا��وانـب و�ـ�ن الرسـوم البيانيـة"إذ يم�� ب��س �� قسـم �يقونـات بـ�ن 

أمــا مــا يطلــق عليــھ . إنتــاج �عــض العالقــات بــ�ن أجــزاء املوضــوع، و�ــ�ن �ســتعارات ال�ــ� ال نــدرك داخل�ــا ســوى تــواز عــام

  13"ا��ا�اتية" "الواقعية"و��ن ..الصور فبإم�اننا التمي�� ب�ن �يقونية الضعيفة

  الكفاية اللسانية أم الكفاية الفنية؟  -

مــة ســيميائية غ�ــ� لســانية �ـــ� التأســ�س ��طــاب واصــف �عــود أساســا إ�ــ� ســـد إن ا��اجــة إ�ــ� اســ�ثمار أنظ

فكث�ـ�ا مـا نجـد  أنفسـنا أمـام مؤلفـات تفتقـد إ�ـ� . النقائص ا��اصلة �� عملية تلقـي الفنـون وا��طابـات البصـر�ة عامـة

�ا عـــن ذلـــك الـــذوق وا��ـــس الف�ـــ� لك��ـــا تـــتقن اللعـــب اللغـــوي، ومؤلفـــات أخـــرى ت�ـــاد توصـــلك إ�ـــ� متعـــة التلقـــي، و�صـــد

ال��ز اللغوي �� وصف �ذا ا��طاب الف��، نا�يك عن ا��االت الفنية ال�� ���ز اللغة، �� كث�� من �حيان، عن أن 

  .تمثل بحق �ثر الذي ت�تجھ اللوحة مثال �� نفسية املتلقي

ــــو�ض الكفايــــــة  ــــ� �عــ ــــو�ي الواصــــــف ع�ــ ــــف، وا��طــــــاب �يقــ ــــا�ي الواصــ ــــة بــــــ�ن ا��طــــــاب اللســ �عمــــــل املزاوجــ

ضــا�عة  �ـــ� عمليـــة التحليـــل، ح�ـــ� تصـــبح ضـــرورة إتقـــان لســان مـــا، و�درجـــة عاليـــة جـــدا، شـــرطا أساســـيا �ـــ� ��صـــية ال

ــــتالف أنماط�ــــــا ــــ� اخــ ــــون ال�شــــــكيلية  ع�ــ ــــون البصــــــر�ة ، ونخــــــص بالــــــذكر الفنــ الرســــــم، النحــــــت، الــــــنقش، : املتلقــــــي للفنــ

وملــا �ــان حضــور�ا معــا غ�ــ� متــوفر �شــ�ل . و�ــةوال�ــ� �غلــب كفــة ا��ــس الف�ــ� �ــ� نقــد�ا ع�ــ� امللكــة اللغ....ال�اليغرافيــا

حت�ــــ� جــــاز التفك�ــــ� �ــــ� التأســــ�س لســــيميائية أيقونيــــة واصــــفة �عمــــل ع�ــــ� مقار�ــــة الفنــــون وتأو�ل�ــــا، علمــــا بــــأن �نتــــاج 

  .�يقو�ي �و �عب�� متأصل �� الفكر ال�شري يصنعھ، إدراك العالم والعرف التمثي��

�� ا��لوقــات �ونــھ مفكــرا ناطقــا، إال أن �عمــة الكــالم  �اتــھ �ــ� �ــ�يح أن مــا يم�ــ� ��ســان عــن غ�ــ�ه مــن بــا

وقـــد أثب�ـــت التجـــارب ا��ياتيـــة الكفايـــة . قـــدرة  تفتقـــد�ا فئـــات كث�ـــ�ة مـــن ذوي �حتياجـــات ا��اصـــة، ال يمكـــن إ�مال�ـــا

تـأخر عق�ـ� الفنية  لدى كث�� من الفنـان�ن الصـم الـبكم، أو املصـاب�ن بمـرض التوحـد، وح�ـ� أولئـك اللـذين �عـانون مـن 

ب�سب متفاوتة، و�� حاالت �غيب ف��ا القـدرة ع�ـ� إنتـاج خطـاب لسـا�ي واصـف، �ـ� أ�سـط أشـ�الھ التأو�ليـة �ـالتعليق 

إ��ا إس��اتيجية حضار�ة �� إدماج فئات خاصة إ�� عالم التلقي الف�ـ�، تثمينـا للـذوق الف�ـ� . ع�� العمل بصفة مرتجلة

  .��ية تطور من التقنيات العالجية ال�� يتلقو��االذي يمتل�ونھ، أو اس�ثمارا ألنماط �عب

�ـــ� مقابلـــة �ـــ�فية  إ�ـــ� ضـــرورة التفك�ـــ� �ـــ� الســـيمائيات �يقونيـــة الواصـــفة �غـــرض " برنـــارد داراس"�شـــ�� 

التعامــل، مــثال، مــع املر�ــ�� الــذين �عــانون مــن ��ــز العقــل لــد��م عــن إيجــاد العبــارة املالئمــة ألف�ــاره، و�ــو �مــر الــذي 

تعمال أنظمة سيميائية غ�� لسانية قد تصل ا��اجة ف��ا إ�� خطابـات واصـفة، ت�ـون العالمـات �يقونيـة يدفع إ�� اس

  .ف��ا �س�ل �� ت�شيط الدماغ املصاب، وتفعيل التعب�� غ�� اللسا�ي لديھ

  : مأزق الالإدراك الف�� والنجدة �يقونية -
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�� تحقق مرحلة �ستقبال، ف�ستقر العالمة حيث يمثل الالمدرك �� ا��طابات الفنية �جزاء العالمية، ال

�دراك �ول لصف��ا الظا�رة، تل��ا مرحلة الشلل الفكري �� ترجمة �ذا التعب�� إ�� فكرة، ع�� الرغم من توفر التلقي 

ال / غمرت�ــ� بالســعادة أو بال�ــ�ن/  لوحــة ممتعــة  \كــم �ــ� را�عــة \إن عبــارات مثــل . ا���ــ�� ل�ــا، بــل والشــعوري أحيانــا

و�بقـــى التلقـــي معلقــــا بـــ�ن درج�ــــ� ا���ـــل والــــو��، ا���ـــل التــــام . �ع�ـــ� بالضـــرورة الوصــــول إ�ـــ� مرحلــــة الكشـــف  الــــدال��

حيـث تمثـل حالـة الـالإدراك معرفـة باملسـتوى . بالنظام العالمي �� مسـتواه التعب�ـ�ي، ودرجـة الـو�� �سـ��وراتھ الدالليـة

 ع�� املستوى الثا�ي
ً
 وترددا

ً
  .�ول وح��ة

العالمــات �يقونيــة املمثلــة با��ر�ــات ا��ســدية، ال�ــ� ي�تج�ــا املســتمع إ�ــ� ســيمفونية مــا،    أو الغــارق �ــ� إن 

قســمات لوحــة فنيــة و�ــو يتحــدث ع��ــا، �ــ� خطــاب واصــف مــواٍز �عمــل ع�ــ� مــلء الفــراغ ا��اصــل �ــ� التعليــق اللســا�ي 

�واءنا ال يمكن أن نرغم عقولنا ع�� تلق��ـا أل��ـا فعندما تخاطب العالمات أ. ، �س�ب الفراغ الفكري تجا�ھ)الالمقول (

ســـ��دف مطلقـــا
ُ
و�صـــبح مركـــز �ســـتقبال �ـــو املســـؤول عــن ردة الفعـــل الشـــعور�ة، مجســـدة �ـــ� تنو�ـــع عالمـــي، قـــد . لــم �

  .�شغل فيھ �يقونات ا��ركية ح�ً�ا ال بأس بھ

��مــل �عضــا م��ــا �علــة أفضــلية ال يمكــن، إذن، للتنظ�ــ� الســيميا�ي، املؤســس ��ميــع �نظمــة العالميــة، أن 

�ــ�يح أن النظــام اللســا�ي �ــو النظــام �ك�ــ� شــ�رة �ــ� �ســتعمال ال�شــري، إال أن شــ�رتھ تلــك ال . �عضــ�ا ع�ــ� �عــض

تل�ـــ� �ـــ� املقابـــل أ�ميـــة �نظمـــة �خـــرى، ال�ـــ� ال ينعـــدم اســـتعمال�ا اليـــومي، و�شـــ�ل مكثـــف �ـــ� الســـلو�ات والتعـــامالت 

وعليـھ فـإن ال��ـوء اللسـا�ي . إن الر�ـان ف��ـا جميعـا قـائم ع�ـ� فعاليـة �نتـاج الـدال�� ال غ�ـ� .وأنماط التواصل املباشرة

  .إ�� العالمات غ�� اللسانية �� ا��ادثات اليومية يقر من ناحية أخرى بجدار��ا السيميائية

 : ا��طابات الفنية الواصفة -

قارئـــة ومـــن ثـــم ف�ـــ� واصـــفة ألعمـــال فنيـــة  إن أعمـــاال فنيـــة كث�ـــ�ة قـــد تـــم إنتاج�ـــا بوصـــف�ا مرافقـــة، مالئمـــة،

إ��ـــا �شـــاطات فنيـــة بالغـــة ��ميـــة �ســـ��، �ـــ� القطعـــة املوســـيقية مـــثال، إ�ـــ� ترجمـــة القصـــيدة إ�ـــ� نوتـــات أو إ�ـــ� . أخـــرى 

حيـــث �ســـ�� العالمـــات إ�ـــ� تأو�ـــل عالمـــات أخـــرى، وقـــد أفـــرزت تكنولوجيـــا �عـــالم ��ـــ� . حر�ــات �ـــ� عمـــل ف�ـــ� �ـــاليغرا��

ة مــثال لعــرض بصــري يقــدم اللوحــة الفنيــة خطابــا قــا��طــاب ع�ــ� ا��طــاب، فأصــبحت املوســيقى املراف إم�انيــة إرداف

حــادة مــع �لــوان املتو��ــة، وخافتــة مــع ال�ادئــة م��ــا، �عــوض : واصــفا ل�ــا، إذ تتغ�ــ� أيقوناتــھ الســمعية لتمثــل أجزاء�ــا

  .إ��....صرخة الفم املفتوح، وتجسد الفرحة، وتتوتر مع فجوات التيھ والعتمة

وقـد ت�ـون تقنيــة التصـو�ر متعـدد ��عــاد مجـاال خصـبا لصــناعة ا��طابـات �يقونيـة  الواصــفة، علمـا بــأن 

و�ـ� التقنيـات ال�ـ� أثـرت ميـادين ) بصر�ة، ذوقية، ملسية، شمية، سمعية: �يقونات(�يقونة ال ت�ون بصر�ة وحسب 

حقـــا ع�ـــ� التفك�ـــ� �ـــ� تطـــو�ر فكـــرة الســـيميائيات �يقونيـــة و�ـــذا مـــا يحفـــز . شـــ�� �الثقافـــة والعمـــل والتعلـــيم وال�ســـلية

و�ـــذا مـــا . الواصـــفة، مـــن أجـــل أ�ـــداف بيداغوجيـــة تؤســـس للتعلـــيم عـــن �عـــد والتعلـــيم بالوســـائط الســـمعية البصـــر�ة

 .�ستد�� حقا، ��تمام �مثل بم�ام الت�و�ن ا��ديدة، وأ�دافھ
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  تخوم الداللة ب�ن ا��ايثة والتأو�ل

  عند املناطقة العرب  

  *بن مسعود دمحم العرا�ي                                                      

  

إذا �ان املنطق الواصف يختص بتقو�م العبارة املنطقية ووصف�ا، من خالل 

النظر �� داللة ا��دود والتعار�ف، �ان لزاما ر�ط نظر�ة التعر�ف لدى املناطقة العرب 

بمف�وم الداللة، فمعرفتنا لنظر�ة الداللة ومف�وم�ا حول �لفاظ املنطقية وعبارا��ا 

ف املنطقية بمختلف توج�ا��ا سواء كما قدم�ا س�ساعدنا ع�� ف�م نظر�ة التعر�

وم�� علمنا �ذا علمنا أنھ من �ضرار . املتقدمون أم املتأخرون من املناطقة العرب

ا��ل بف�م نظر�ة التعر�ف إ�مال التعرض إ�� مف�وم الداللة وتوج�ا��ا بوصف�ا 

رو��ا،  كما ال محددا معرفيا يقف وراء الكث�� من تلك �راء حول اللغة الواصفة وض

يؤاخذ علينا فيما نحن بصدده اعتمادنا  �� إظ�ار حداثة تلك املتصورات ألفاظا 

  . سيميائية حديثة لم يكن للقدماء من علمائنا ع�د ��ا

ال ت�اد تنفصل وظيفة اللغة عند املناطقة العرب عن تحديد داللة �لفاظ تحديدا سيميائيا، فقد ذكر فيما 

ي�ون كالما، وقد ي�ون (( ھ يحدد التعر�ف انطالقا من  طبيعتھ السيميائية؛ ب�ونھ قد أن ابن س�ناتقدم عن 

فالتعر�ف بالكالم �و الذي �عتمد ع�� العالمة اللسانية الواصفة، أما التعر�ف باإلشارة ف�و الذي �عتمد . 1))إشارة

  .ع�� العالمات غ�� اللسانية

تتفق املصنفات  نطقية بمباحث الداللة وصنوف�ا، ل�ذا لقد صار يؤكد بدا�ة ارتباط نظر�ة التعر�ف امل

املنطقية العر�ية ع�� أن املنطق مرتبط أشد �رتباط باللغة أو النطق بالوجھ الذي يفيد أن مرامھ يقت��� تقو�م 

أصل معناه النطق ((اللسان و�سديده إ�� إنتاج أقوال ��يحة صائبة مباعدة ل��طأ،  وذلك من منطلق أن املنطق 

ثم نقل للقواعد ا��صوصة ال�� �عصم مراعا��ا الذ�ن عن ا��طأ �� فكره، ل�سديد�ا (...)لسا�ي وإدراك املعقوالتال

وم�� علمنا �ذا،  علمنا أن املنطق ال يضطلع بتقو�م ما �و متصور  2)).النطق و�دراك وسلوك�ا ��ما س�يل السداد 

وعليھ 3)).التمي�� ب�ن الصدق والكذب �� �قوال((الغرض منھ  ن�� �ذ�ان إال بتقو�م ما �و صادر عن اللسان؛ أل 

فاملنطق واللغة سيان وصنوان ال يف��قان، بل إن املنطق صناعة سيميائية كفيلة بأن تجعل الفكر قابال 

الصدق (( و�ما أن . � تمثل�ا وا��كم ع��الالستكشاف عن طر�ق العالمات اللغو�ة ال�� تصبح موضوعات �س�� إ�

و��ون ا��كم، من حيث �ونھ �� ما�يتھ متعلقا ����ء . ل�س ل�ما من داللة إال داللة �شارات والرموز ... ب والكذ

فإن املنطق س�ت��م بتحديد الشروط ال�� يجب أن تتوافر �� اللغة ح�� ت�ون ��يحة من حيث  4)).يق�س نفسھ بھ

  . دالل��ا ع�� ما �ع�� عنھ �عب��ا وجوديا

                                                           
  -ا��زائر –جامعة ا��لفة -باحث وأ�ادي��   - *
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بؤرة التفك�� املنطقي ال�� �لت أف�ام املناطقة،  ومن ثمة ت��مت  اللغو�ةالداللة ية وعليھ غدت إش�ال

�لفاظ الذ�نية ا��صوصة " 5املنطقية ودالل��ا أو ما سماه  ���ري " ا��دود"ج�ود�م �شرح �لفاظ أو 

ملتصوراتية يتوقف ع�� وملا �انت معرفة �ذه �لفاظ ا. املتوقفة ع�� اللفظ وأقسامھ والداللة وأقسام�ا"الدالة

ملا �ان النظر ف��ا من حيث إ��ا دالئل املعا�ي قدم الكالم (( معرفة الدالالت اللفظية ابتدأ علماؤنا بحد الداللة؛ ألنھ 

وعليھ �� امتناع معرفة املؤلفات بال معرفة �لفاظ وأحوال�ا، مما يوجب البحث �� �لفاظ بوصف�ا 6)).�� الداللة

ف�ان الالئق ذكر مباحث اللفظ قبل مباحث الداللة، وحاصل الدفع أن اللفظ منظور لھ من حيث ((معقوالت ثوان؛ 

 7)).إنھ يدل ع�� املع��، فامللتفت إليھ �� ا��قيقة إنما �و داللتھ ع�� املع�� ال غ���ا، ف�ان تقديم الداللة �و الالئق

  . ب�و��ا �ليات مش��كة ب�ن اللغات قاطبة مع ضرورة ا�عدام النظر إل��ا بأ��ا خاصة بلغة �عي��ا، وإنما

  :التعر�ف السيميا�ي للداللة -     

�عد مف�وم الداللة عند العرب مف�وما سيميائيا عاما ال�عدام اختصاصھ بمجال دون مجال آخر، وال سيما  

مل��ان، ولعل �ذا ع�� علوم العر�ية واملناظرة وا ال��انوي أنھ يتموضع �� مف��ق الطرق ب�ن علوم عدة �شتمل حسب  

ف�م (( أو ��  8)).�ون ال���ء بحالة، يلزم من العلم بھ العلم ����ء آخر(( أصل سيميائي��ا وعموم معنا�ا، فالداللة 

  :وسيميائية �ذا ا��د للداللة تأتيھ من ج�ت�ن �ما  9)).أمر من أمر

  .اش��اكھ ب�ن علوم عديدة وتالفيھ حول�ا �ل�ا -1

فلما �ان ملطلق الداللة ع�� بلفظ ���ء (( بإطالق لفظ الداللة ع�� �شياء �عموم�ا �ذا التعر�ف يبادر  -2

و�و ما ي�ساوق مع حد أ�ل السيميائيات بأن العالمة 10)).ح�� ينطبق التعر�ف ع�� أقسام الداللة �ل�ا 

 . �شتمل ع�� �شياء الدالة برم��ا

 ا��دين يؤكدان ع�� خصيصة حصول العلم أو وعند محاولتنا تفصيل �ذه ا��دود و�يا��ا، نلفي أن كال

و�� �ذا ال 11)).العلم باألول العلم بالثا�ي((الف�م �� حد الداللة من عالقة ثنائية تحصر�ما �� الدال واملدلول،فيلزم 

الدال �و (( يمكن أن ت�ون �ناك داللة �� غياب دال ومدلول، وعالقة بي��ما �علل إسناد الواحد م��ما إ�� �خر؛ ألن 

ومن �نا �انت 12)).الذي يلزم من العلم بھ العلم ����ء آخر، واملدلول �و الذي يلزم من العلم ����ء آخر العلم بھ

ال�� �� ناتج عالقة داخلية ال �ستعيض �غ�� مف�وم العالقة ا��الصة ��صول�ا 13،))العالقة س�ب الداللة ((�ذه 

  .    ب�ن متضايف�ن

  : إنتاج الداللة وف�م�ا -

إن تصور العالقة ب�ن الدال واملدلول وف�م�ا لدى املناطقة العرب أفرز إش�االت عديدة، ت�بوأر �ل�ا حول 

سواء باش��اط اللزوم الذ���  .14))فرع تفس�� الداللة((  التفتازا�ي سعد الدينأصل الداللة ومرد�ا، أو ما سماه  

وملا �انت الداللة �سبة ب�ن اللفظ واملع��، بل بي��ما و��ن (( : �� قولھ زكر�ا �نصاري أم عدمھ،   و�ذا ما ي��صھ لنا 

السامع ،اعت��ت إضاف��ا تارة إ�� اللفظ، فتفسر بذلك وتارة إ�� املع�� فتفسر بف�م املع�� منھ، أي انف�امھ، وتارة إ�� 

ة ترا�� أ�عاد العالمة ولعل وج�ات النظر �ذه تنم عن رؤ�ة شمولي 15)).السامع بف�مھ املع�� أي انتقال ذ�نھ إليھ 

وتمظ�را��ا بحسب أطراف�ا، مما يجعلنا نؤكد أن �ذه التصورات �� تصورات مت�املة ول�ست متناقضة؛ ألننا �� �ل 

ف�م ((حالة من ا��االت الثالثة نلفى وج�ة نظر ما نطل ��ا ع�� صرح من صروح الداللة ووج�ا��ا، �ذا إذا علما بأن 
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لعلم بالوضع اش��ط اللزوم الذ��� ومنع وجود الداللة �� أنواع ا��ازات املذ�ورة املع�� من اللفظ م�ما سمع ل

إ��ا ف�م املع�� من اللفظ إذا سمع للعلم بالوضع واكتفى بالف�م �� ا��ملة لم �ش��ط : �أ��اب امل��ان ، ومن قال

؛ ألن �17ل اللسان وأ�ل امل��انو�ذا ما يجعلنا نقر بأن املطلوب من الداللة يختلف ب�ن أ.  16))�أ��اب العر�ية

املناطقة لم يكن ��م�م سوى تحديد أ�عاد العالقة اللزومية ب�ن الدال واملدلول، �� ح�ن أن اللغو��ن ال يبحثون أ�عاد 

  .  �اتھ العالقة ا��ردة إال �� حدود ما �ستقر �� ف�م مستعمل�ا

وة القائمة باألب املتعلقة بابنھ، فإذا فسرت صفة للفظ قائمة بھ متعلقة بمعناه �األب((ومادامت الداللة 

 �نتقال وف�م السامع ومف�ومية املع��باالنتقال من اللفظ إ�� املع�� أو بأحد الف�م�ن، لم يلت�س ع�� ذي مسكة أن 

، �� �ون اللفظ بحيث ي��تب عليھ ما من�ئة إنباء ظا�را ع�� حالة قائمة بھل�ست صفات قائمة    باللفظ، لك��ا 

إن �ذا الضرب من �نتقال يدفع إ�� النظر بأن الداللة �� عبارة عن عالقة 18)).، وتلك ا��ي�ية �� الداللة ذكر

ثالثية �عكس عالقة الواحد بالثا�ي والثالث غ�� القابل لالخ��ال إ�� ما �و أقل من ذلك، ف�ناك الدال الذي �و 

أو موضوع الداللة،  لكننا ال ) مف�ومية املع��(ي �و املدلول اللفظ بوصفھ أوال أو واحدا �ست�بع ف�مھ ف�م الثا�ي الذ

 . يمكن أن نتعرف عن الداللة �� غياب الف�م بوصفھ ثالثا يرجع إليھ تأو�ل الداللة

ف�و بمثابة املمثل ا��امل للداللة الذي ) انتقال(اللفظ كما قيل ي��تب عنھ ما ي��تب من عالقات  إذا �ان

يخلق �� عقل الفا�م ش�ئا ما أو مدلوال ين�� عن حالة قائمة بھ، إن ما يحدث من انف�ام للفظ �و مؤول للفظ الذي 

والظا�ر أن املتبادر من مف�ومية املع�� . �يحل محل املوضوع أو ما اصط�� عليھ �� النص السابق مف�ومية املع�

إحالتھ إ�� �نفتاح الدال�� و�عدده، الذي يمكن أن �ستفاد من صيغة املفعول ال�� جاء ع�� وز��ا، ولعلھ ما يتال�� مع 

  .شارل سندرس بورسفلسفة الدالالت املفتوحة ال�� أر��� دعائم�ا �� التار�خ السيميا�ي 

الداللة لم يلق الوجھ �كمل لھ لدى �عض املناطقة و�خاصة املتأخر�ن م��م،  إال أن �ذه التوجھ �� ف�م

الذين �شيعوا إ�� ال��عة الصور�ة ا��الصة من منطلق �سليم�م بوجوب النظر إ�� الداللة ع�� أ��ا أمر قب�� سابق 

حاالت من �حتمال  ولعل رفض�م الف�م �عود إ�� �ونھ حماال ألوجھ مختلفة، قد ينجر ع��ا. عن الف�م  و�عده

ال���ء املوضوع ملع�� يتصف بداللتھ عليھ قبل (( و�لتباس باختالف ���اص من ج�ة، ومن ج�ة أخرى؛ ألن 

ع�� اعتبار أن الداللة ذات صفة لفظية خالصة عالئقية ل�س لف�م السامع مدخل ف��ا، ل�ذا 19)).ف�مھ منھ و�عده

�و��ا ف�م أمر من أمر، ومن ثمة ف�� تنفتح عن الوقا�ع ا��ارجية �لھ اع��ض املتأخرون ع�� �عر�ف الداللة ب

  .املرتبطة بالذات الواصفة لفعل الداللة ووقع�ا

اللفظ يتصف بالداللة بمجرد وضعھ و�عد استعمالھ، والتعر�ف يقت��� أنھ ال يوصف ��ما إال ((وما دام  

وال جرم أن �ذا .   21))مر بحيث يف�م منھ أمر أخر�ون أ((فإنھ ي�ب�� �عر�ف الداللة ع�� أ��ا . 20)حال استعمالھ

ا��د يرا�� كينونة الدال �� إطار ما يجليھ الوضع و�ستعمال، ل�ذا يوصف اللفظ بالداللة قبل �ونھ مستعمال 

ومن ثم صار �و�� بالناظر أن يرا�� �� �عر�ف . 22و�عد�ا؛ ألن ما يؤول إليھ و�عده �عت�� مجازا باعتبار ما �ان

ولعل �ذا ما سي�ون ركنا مكينا �� قسم��م للداللة . اللة اللفظ الدال بالوضع ل�ونھ �عر�فا يرا�� ا��قيقةالد

  .  وتجزئ��ا إ�� مجموعة من �قسام الصور�ة ا��ايثة ال�� ترا�� ال�سق اللفظي الدال �� حد ذاتھ

مشتمل ع��  الدور؛ ألن العلم (( ھ لقد عدل املناطقة عن ف�م السامع وتأو�لھ للداللة وعزفوا عنھ ب��ة أن

بالوضع موقوف ع�� ف�م املع�� ضرورة توقف العلم بال�سبة ع�� تصور املن�سب�ن، فلو توقف ف�م املع�� عليھ لزم 
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ن العلم املتقدم علم املدلول مطلقا واملتأخر علم املدلول من الدال، وأيضا املتقدم وتو�م الدور ساقط؛ أل ... الدور 

يجعل من �لتفات مرتبة  ابن س�نال�ذا نلفي  23)).صوري واملتأخر �و �لتفات والعلم التصديقي �و العلم الت

أخ��ة �� حصول الداللة وف�م�ا، فبعد تمكن الداللة �� النفس ��سانية وتر���ا عن  طر�ق الطبع، يتدخل ا��س 

. 24))ا��س ع�� النفس التفت إ�� معناه) املع��املقصود �نا (ف�لما أورده ((بما أنھ صفة للذات املستمعة لتأو�ل�ا، 

؛ ألن الداللة ال تنفك أن ت�ون خاصية �� 25))مجرد �لتفات والتوجھ (( ومن �نا ي�ون حصول العلم بالداللة �و

بأن العالقة ب�ن الدال  إميل بنف�ستو�� �ذا تطابق صر�ح مع ما ارتآه .  اللفظ وحده بما �و حامل ملدلول وحسب

  . ل �� عالقة ضرور�ة غ�� قابلة لالنف�اكواملدلو 

؛ 26))الدال قبل حصول الف�م منھ بالفعل ال �س�� د�(( و�� مقابل �ذا �لھ يرى املتقدمون من املناطقة أن 

ألن الداللة وصف للدال والف�م وصف للفا�م، ومن ثمة ال يجوز أن نتصور داللة �� ذا��ا دون تصور ف�منا ل�ا، بيد 

الدال انف�م أو ف�م منھ املدلول بالفعل،  فال يرد أن الف�م وصف ال��ص الفا�م والداللة وصف (( أنھ إذا �ان 

تفس���م تفس�� ما �و وصف ((وعليھ فإن املتقدم�ن من املناطقة ي�ون . 27))الدال فكيف �عرف ال���ء بما �غايره؟

ما يمكن أن ينجر عن املبادرة بلفظ الف�م  لتفادي. 28))ألمر بما �و وصف لغ��ه ل�ذا فسر�ا املتأخرون بما  علمت

ألنھ لو لم �علمھ لم يف�م الثا�ي من �ول ... علم �ول ف�م الثا�ي(( ب�ون أن العلم أسبق من الف�م، ألنھ م�� 

ومن �نا �ان مناط ا��كم ع�� غلط �عر�ف املتقدم�ن أنھ يخلط ب�ن ما �و خالص من اللفظ وما ل�س   .29))أصال

وال شك أن الذي ف�م منھ أمر (( طورا آخر أنھ يقتصر ع�� فعل املدلول �� ذ�ن السامع و�قيده بالدال،منھ طورا، و 

�و �مر الدال ال غ��ه، والذي اتصف بھ غ��ه إنما �و الف�م ألمر، أي �ونھ فا�ما لھ ال الف�م منھ، أي �ونھ مف�وما 

ليل �عتداد بالعالقة اللزومية ال�� �س�� إ�� تكر�س وعليھ يحاول �ذا التح. 30))منھ فال��ص فا�م ال مف�وم منھ

ا�عدم انف�اك الدال عن املدلول من حيث الوضع، وال ��م ��نا البتة دور املستقبل وف�مھ �� تأو�ل الداللة؛ ألنھ 

ر سواء ولعل انقسام املناطقة العرب �� النظ.  بمجرد  �عتداد بھ ينفصل الدال عن مدلولھ و���لق �� �باء التأو�ل

باعتبار الداللة �� ذا��ا أم باعتبار ف�م�ا أدى إ�� إنتاج نوع�ن من الداللة سنطلق عليھ ما �عرف السيميائيات 

  .املعاصرة بالداللة الصور�ة والداللة التداولية

  : الداللة الصور�ة والداللة التداولية -        

لتداولية ال�� ترا�� القصود الفردية  للمت�لم�ن أن رأي املتقدم�ن ينخرط داخل السيميائيات ا- إذا -الغرو 

وأفعال�م، ومن ثمة نلفي أ��ا��ا يرا�نون ع�� دور املستمع �� تأو�ل الداللة وف�م�ا، ولعل �ذا ع�ن ما ذ�ب إليھ 

�� �ون أن �ذه �فعال ا��ادثة �� الذ�ن �� من قبيل املؤول الدينامي الذي �و عبارة عن  شارل سندرس بورس

مما يوفر إم�ان الر�ط ب�ن الدال واملدلول باصطالح املناطقة . 31))ل الواقع الذي تحدثھ العالمة �� الذ�نالفع((

، ومع�� �ذا أن الدال ال يمكن أن ي�سب إ�� املدلول صور�ا �� أثناء بورسالعرب أو املمثل واملوضوع باصطالح  

وإنما تر��ن إ�� قاعدة الوضع ال�� ست��ر ال حقا ف�م  �ستعمال، ألن عملية إ��اق الدال باملدلول ال تتم جزافا،

، إذ الف�م �و املقصود بالوضع ع�� تلك ا��ي�ية ف�و 32الف�م �العلة العادية(( املستعمل�ن للدالالت، والسيما أن 

ول�ذا �لھ ي�ون املؤول أو  .33))باعث ع�� ا��عل �ا��لوس بال�سبة إ�� صناعة الكر���، فالداللة مش��كة بي��ما

  .          الف�م الصادر عن الذات املستمعة �و الشرط الثالث إلقامة صرح الداللة مقيدا بمراد املت�لم ومرامھ

الداللة املعت��ة �� (( و�� مقابل ما سبق فإن رأي املتأخر�ن يمكن أن ينخرط داخل السيميائيات الصور�ة، ألن 

وأما إذا ف�م من اللفظ �� �عض �وقات بواسطة قر�نة، فأ��اب �ذا الفن ال يحكمون  ،�34ذا الفن ما �انت �لية
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ال�� يمكن أن ت�تج من عالقة ثنائية صور�ة لزومية قائمة ب�ن . 35))بأنھ دال عليھ بخالف أ�ل العر�ية و�صول 

بضرورة القول �عدم انف�اك الدوال الدال واملدلول وحسب؛ ألن رسوخ الدالالت ال�لية وتث�ي��ا ال يمكن أن ي�ون إال 

عن املدلوالت بطر�قة ثنائية ي�ون �ل دال م��ا موضوع إزاء مدلول آخر و�عي�نھ �عينا مباشرا، ع�� اعتبار أن 

التعي�ن وا��عل ال ((مع العلم أن املراد ��نا   36)).الوضع �عي�ن ال���ء ليدل ع�� ���ء آخر من غ�� قر�نة((

ألنھ ال ي�ون د� بتمام ما وضع إليھ اللفظ �� جميع �وقات إال  38)).�� إدخال ا��از فيھ ال ي((،  ل�ذا 37))ا��صر

  . الدسو��حسب 39بنصب القر�نة

وإذا رمنا تقر�ب �ذا املتصور باملصط�� السيميا�ي املعاصر  يمكن أن �ع�� عن �ذا �تجاه بالداللة التعي�ية 

ولعل أجل ما ي��ر . ل�� سنلف��ا حاضرة فيما يد�� بالسيميائيات التداوليةأو التامة �� مقابل الداللة �يحائية ا

إ��اق الداللة إ�� اللفظ لدى املناطقة يؤكد تلك الصعو�ة ال�� يمكن أن �ع��ض اس�ساغة املتصورات ا��ردة 

  .وف�م�ا، فاملعا�ي املنطقية ال ت�ون معلومة خارج جملة �لفاظ املنطقية ا��ددة ل�ا

إ�� أن العملية التواصلية �انت عماد تب�� تفس�� الداللة وتأو�ل�ا لدى ما يمكن �سمي��م  قرا��ال�ش�� 

بأ��اب اتجاه السيميائيات التداولية، فمن الضروري أن ي��ض مف�وم الداللة ع�� دعائم الف�م من دون إكراه، بل  

�ذ�ان ع�� أساس وضع�ا �� عالم �عيان، وإال ع�� التواصل أن �س�م إس�اما جادا �� اس�بانھ الداللة وتقر���ا من 

دل عليھ وإن : إذا دار اللفظ ب�ن املتخاطب�ن فإن ف�م منھ ���ء قيل((تحولت إ�� خياالت وأو�ام معدومة، ومن ثمة 

لم يف�م منھ ���ء قيل لم يدل عليھ، فدار إطالق لفظ الداللة مع وجود الف�م وجودا وعدما، فدل ع�� أنھ 

ليھ تاليا ال يمكن أن تتموجد الداللة إ�� بوجود الف�م  بوصفھ فعال قبليا و�عديا �� �ن ذاتھ، �س�م وع 40))مسماه

�� إنتاج�ا املستعمل وتوليد�ا انطالقا من استعداداتھ الذ�نية وتراكماتھ املعرفية ��  التواصل، الذي سي�ون مفزعا 

 .ھ سيميائيات التواصل وفاعلية ا��وارحذقا ملعشر السيميائ�ن حسب ما ارتآه أحمد يوسف �� كتاب

الداللة بوصف�ا فعال سيميائيا تداوليا  يقوم ع�� التبادل ال��جي�� ب�ن املرسل  أبو ال���ات البغدادييتصور    

جدل املع�� ال ينفصل عن طبيعة عناصر ا��طاطة (( لعملية التواصلية، انطالقا من أن �� أثناء اواملرسل إليھ 

وال سيما عندما ت�ون تلك املعا�ي مح�ومة بمنطق ال�شارك �� التصورات ب�ن شر�اء التواصل ،ألن  41)).التواصلية

�ل لفظ يجري ب�ن الناس �� مفاوضا��م ومحاورا��م فلھ مع�� �� ذ�ن   قائلھ، �و الذي دل بھ عليھ ومف�وم �� ((

�ا بوصف�ا صيغا منمذجة تصور�ا �� غياب وعليھ فالداللة ال يمكن ف�م 42)).ذ�ن سامعھ �و الذي �ستدل بھ  عليھ 

وضع�ا �� أسيق��ا التواصلية طورا ، وطورا آخر أن الداللة بما �� م�ونة من شق�ن دال ومدلول ال يمكن كذلك 

تصور الدال إال بارتباطھ باملرسل واملدلول بحصولھ لدى املرسل إليھ، فالداللة بجزأ��ا الدال واملدلول ال تنفصل عن 

  .  صل، املرسل واملرسل إليھجز�ي التوا
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  مف�ـــــــوم= م                                       

  لفـــــــــظ=    ل      ل                              

 

 

 

  

  

املعا�ي القائمة �� صدور الناس املتصورة �� أذ�ا��م واملتخ��ة �� نفوس�م، واملتصلة ((إ�� أن  ا��احظ�ش�� 

بخواطر�م، وا��ادثة عن فكر�م، مستورة خفية، و�عيدة وحشية م��و�ة مكنونة، وموجودة �� معا�ي معدومة، ال 

شر�كھ واملعاون لھ ع�� أموره، وع�� ما ال يبلغھ �عرف ��سان ضم�� صاحبھ، وال حاجة أخيھ وخليطھ ، وال مع�� 

ل�ذا �لھ �انت . 43))من حاجات نفسھ إال �غ��ه، وإنما يح�� تلك املعا�ي ذكر�م ل�ا وأخبار�م ع��ا واستعمال�م إيا�ا

خر �� املعا�ي ل�ست ذات قيمة �� ذا��ا كما �� قائمة �� نفوس أ��ا��ا، وإنما قيم��ا تتج�� من خالل التواصل مع � 

مادام ال يمكننا . 44))فاأللفاظ وسائط ب�ن الناطق والسامع((إطار التفاعل ب�ن الذوات �� تجر�ة ا��ياة اليومية، 

استكشاف الصور الذ�نية �� غياب تمظ�ر�ا ع�� مجموعة من الدوال اللفظية ال�� �ش�ل نقطة التقاء الذوات 

  . ��سانية وتفاعل�ا

ائية البيان ب�ونھ فعال تواصليا تتعدد عالمتھ �� ذلك من لفظية وغ�� لفظية، ع�� سيمي ا��احظول�ذا يرا�ن 

إن ��عاد السيميائية . فالعالمة تظ�ر املع�� وتب�ن عنھ بحسب ما يقتضيھ الوضع التواص�� ب�ن املرسل واملرسل إليھ

���ء كشف لك قناع املع��، اسم جامع ل�ل (( إ�� �عتقاد بأن البيان  با��احظللتواصل بما �� فعل دال دفعت 

و�تك ا���اب دون الضم��، ح�� يف��� السامع إ�� حقيقتھ ، و���م ع�� محصولھ �ائنا ما �ان ذلك البيان، ومن 

أي ج�س �ان الدليل، ألن مدار �مر والغاية ال�� إل��ا يجري القائل والسامع، إنما �و الف�م و�ف�ام ، فبأي ���ء 

ومن �نا تظ�ر الغاية الك��ى للتواصل أ��ا . 45))ع��، فذلك �و البيان �� ذلك املوضعبلغت �ف�ام وأو��ت عن امل

  .حصول �فادة ب�ن شر�اء التواصل م�ما �عددت العالمات املتوسل ��ا �� ذلك

ما (( ل�ذا �لھ �ان �ل ���ء يحقق مع�� �و عبارة عن لغة حق�ا من البيان   محفوظ، فالعالمات غ�� لغو�ة  

تنوب عن اللفظ، وما �غ�� عن ا��ط، و�عد ف�ل �عدو �شارة أن ت�ون ذات صور  معروفة، وحلية أك�� ما 

موصوفة، ع�� اختالف�ا �� طبقا��ا ودالال��ا، و�� �شارة بالطرف وا��اجب وغ�� ذلك من ا��وارح، مرفق كب�� 

�� ا��ل�س، ولوال �شارة لم ومعونة حاضرة، �� أمور �س���ا �عض الناس من  �عض، و�خفو��ا من ا��ل�س وغ

وعليھ يمكن للتواصل أن يقوم بواسطة أ�ساق مختلفة، إال أن �ش�ال  .46))يتفا�م الناس مع�� خاص ا��اص

ففي ((يتمحور حول إم�ان أن ي�ون �ناك �سقا بدل �سق آخر �� التعب�� عن أغراض معينة دون أغراض أخرى، 

)مرسل( قائــــل  

 م          ل

)مرسل إلیھ(سامع  

م   ل    
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ختيار �سق بدل �سق آخر، فإن �ذا ال�سق يص�� واقعا ذا داللة، و��ذا الوقت الذي �سمح فيھ الوضعية للمرسل با

يب�ن عن تلك �ختيارات الرز�نة إليضاح املع��،  ا��احظو�خاصة أن البيان عند . 47))ال�سق ��تم السيميولو��

حددة ت��ض  ع�� ينضاف إ�� ذلك أن العالمات اللسانية تمتلك مع�� �عيي�يا �� أثناء التواصل، الرتباط�ا بمقاصد م

كما أم ��ا صاح��ا وتوخاه من معان ع�� س�يل .48))��ة التقسيم وتخ�� اللفظ وترت�ب النظم وتقر�ب املراد

  .   ال���ان باإلتيان بالبيان

ومن �نا تحتاج الداللة إ�� التواصل احتياج ال�� لل�واء واملاء والغذاء، ألنھ م�� أمكننا مالزمة الداللة  

ف�م�ا ف�ما بتوسط تلك املناسبة القائمة ع�� الوضع أو الس�ن املش��ك، الذي يحفظ انتقال  للتواصل أمكننا

املتصورات الذ�نية من عقل إ�� آخر وإفاد��ا بتوسط �لفاظ، إذ يقت��� �ل قول دال سياقھ الذي ي�ناسب معھ، 

تواصلية تداولية بحسب املنظورات  ل�ذا وجب أن ال ينظر إ�� �لفاظ بوصف�ا كيانات مجردة، وإنما بوصف�ا كيانات

املتنوعة باختالف أطراف�ا ومجاال��ا الزمنية وامل�انية ال�� تصدر �� خضم�ا، واملقتضيات السياقية املتجددة ال�� 

  .ترد ف��ا �عد انمحاء �ل قول ��   الزمن

  :الداللة التعي�ية والداللة �يحائية -   

املنطق ينماز بصرامة من��ية ب�ونھ د� للفكر إ�� س�يل العلم  من �ح�ام ا��ار�ة مجرى املسلمات، أن

ا��قيقي،  فتص�� الداللة �� أذ�ان متلق��ا وا��ة ال ل�س ف��ا، بحسب �سبة ال��ة �� القول الذي يحمل�ا، ل�ذا 

�م القول �لھ أظ�ر املناطقة عناية  بتقديم املع�� ع�� اللفظ �� القول املنطقي، وحي�ئذ تص�� ال��ة مناط تقو 

ن  القبول بما �و فعل يرتبط بالذات املتلقية يحيل إ�� أل  ؛وا��كم عنھ حكما منطقيا يتلقاه املرء جراه بالقبول 

السالمة بما �� مرتبطة بالعبارة اللغو�ة ال�� ال تقت��� إقحام إال ما ي�ون د� داللة حقيقة، ورد ما يمكن أن ي�ون 

  .    تدعو إ�� إقحامھ مس�با للقلق جراء إقحام ما ال ضرورة

و�� س�يل تحصيل الدالالت ا��قيقة م��  علماء العر�ية بي��ا و��ن الدالالت ا��از�ة ال�� تخرج إ�� املعا�ي 

ا��اصلة من إضافة مدلول ثان إ�� مدلول الداللة  ا��قيقة، ومن ثمة أمكن تجزئة الدالالت إ�� نوع�ن بحسب 

ال يوصل إل��ا  49داللة املع�� بذاتھ املع�� عنھ باللفظ أم بواسطة داللة ثانيةاملسلك املوصل إ�� ذلك سواء أ�انت ب

اللفظ بل يوصل إل��ا مدلول ذلك اللفظ، و�عبارة أخرى عن طر�ق مدلول مدلول الدال الذي ينحرف عن س�ن اللغة 

لسيميائيات الغر�ماسية ال�� انصرفت االتواصلية ومقاصد�ا إ�� دالالت إيحائية، مع العلم أن �ذا ذاتھ �ان مرام 

يروم البحث عن ��عاد ال�سقية الداخل  غر�ماسإال أن �ناك فروق بي��ما، فإذا �ان . �� �خرى إ�� مع�� املع��

  .  يروم تحكيم �واليات التداولية املرتبطة بمقاصد املت�لم وف�م السامع �� �ن ذاتھ ا��رجا�يلسانية للمع��، فإن 

�ن لنا اعتبار أن املدلول �ول �و علة وجود الظا�رة التواصلية لزم أن �ستقر باالستدالل أنھ من ج�س إذا تب

إذا قصدت أن ((الداللة الوضعية، من حيث �و وسيلة لسد ا��اجات التواصلية املقصودة، وذلك من مثل أنك 

لة محصلة من اللفظ مباشرة دون توسط ف�ذه الدال. 50))تخ�� عن ز�د مثال با��روج ع�� ا��قيقة فقلت خرج ز�د

  .اعتبارات أخرى خارجة عنھ، ذلك أ��ا تحمل مع�� �عيي�يا يقرر حقيقة تواصلية ال مشاعة �� ف�م�ا

فرعية تحصل من استقراء " معان ثوان"بيد أن �غراض الداللية للفظ  قد ت��لق عن املواضعات لت�ون ل�ا  

فإنك ال تفيد غرضك الذي �ع�� من مجرد ... كث�� رماد القدر: ى أنك إذا قلتأو ال تر (( العبارة وإعادة قراء��ا، 
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اللفظ، ولكن بدل اللفظ ع�� معناه الذي يوجبھ ظا�ره، ثم �عقل السامع من املع�� ع�� س�يل �ستدالل مع�� ثان 

تحمل حقيقة و�خاصة أن الظا�ر من أن العبارة ال  51))ضياف م�و غرضك كمعرفة من كث�� رماد القدر أنھ 

تقر�ر�ة �عيي�ية تق���  إثبات حقيقة ك��ة الرماد ذا��ا بل تروم إثبات ما يقف وراء العبارة اللغو�ة واملس�ب ل�ا 

فدلت بذلك ع�� الكرم، في�ون مدلول العبارة واصف ملدلول آخر ع�� س�يل التوسط ملدلول موصوف بمدلول 

  . تقف وراءه واصف، ألنھ دل باملقصود من املع��  بأسبابھ ال��

ولعل �ذا ما يت��م ع�� إظ�ار أن املدلول الفر�� مولد توليدا معلال، ب�ونھ مح�وما سلفا باملدلول �ول الذي 

يضطلع بتقر�ب املقاصد املتوخاة منھ إ�� املدلول الثا�ي، ل�ذا �ش��ط التوسط ب�ن املدلول �ول والثا�ي، فالتوسط 

دلول�ن، ل�ذا �لھ �ان املدلول الثا�ي يف�م ع�� س�يل �ستدالل من املدلول �ول �و س�ب �نتقال أو العالقة ب�ن امل

عبد القا�ر ع�� أغراضھ، ومن ثمة �انت الدالالت �يحائية مرتبطة بالقرائن املعنو�ة ال اللفظية كما ب�ن ذلك 

  .     ا��رجا�ي

عملية �نتقال من مستوى الداللة التعي�ية وعليھ ي�ب�ن لنا من معرفة املدلوالت الثوان أن �ذا الرأي �علل 

ال�� �ستفاد من اللفظ �� حد ذاتھ، إ�� الداللة �يحائية ال�� �ستفاد من مدلول الدال، ولعلھ ما �ستجمع �� رؤ�ة 

 .�لية انقسام علماء العر�ية إ�� القسم�ن اللذان أشرنا ل�ما �� البداية حول تفس�� الداللة سواء باللفظ أم  بالف�م

تفسر باألمر�ن بحسب الغرض املراد م��ا، ألن طبيعة الداللة وما  القا�ر ا��رجا�يذلك أن الداللة حسب عبد 

  .     تنحوه �و ما يحدد وجھ النظر إل��ا ومنوال تفس���ا

إذا استقرت �لفاظ ع�� املعا�ي ال�� جعلت عالمات ل�ا فصار واحد واحد (( �� السياق ذاتھ أنھ  الفارا�ييري 

لواحد واحد وكث�� لواحد أو واحد لكث��، وصارت راتبة ع�� ال�� جعلت دالة ع�� ذوا��ا، صار الناس �عد ذلك إ�� 

ال��� والتجوز �� العبارة باأللفاظ، فع�� باملع�� �غ�� اسمھ الذي جعل لھ أوال وجعل �سم الذي �ان ملع�� ما راتبا 

ھ بھ �علق ولو �ان �س��ا إما لشبھ �عيد وإما لغ�� ذلك، من غ�� أن لھ د� ع�� ذاتھ عبارة عن ���ء أخر م�� �ان ل

وعليھ يرى  الفارا�ي أن اللغة �يحائية ناتجة عن لعبة لغو�ة يضطلع ��ا .  52))يجعل ذلك راتبا للثا�ي د� ع�� ذاتھ

لتوسع �� العبارة داخل الناس ع�� س�يل ال��� والتجوز، فت�ون اللغة �يحائية عبارة عن س��ورة ناتجة عن فعل ا

 .   اللغة العادية

�� املدلول املطابقي (( �عد الداللة التعيي�ية �� نظر املناطقة داخلة �� قسم داللة املطابقة ب�و��ا �ستعمل 

من حيث إنھ موضوع لھ بأن قصد منھ ذلك، ف�و حقيقة، وا��قيقة �� ال�لمة املستعملة �� املوضوع لھ، واللفظ 

، أي كما أثب��ا الواضع واستعمل�ا املت�لمون �� اللغة العادية، أما الداللة �يحائية 53))� كذلكحي�ئذ من حيث �

اللفظ املستعمل �� غ�� ما وضع لھ جاز الت�لم فيھ من (( ف�� ال�� تقتصر ع�� داللة التضمن و�ل��ام، ذلك أن 

�� وموضعھ �ص�� و�ان جازا، أي محتاج ا��از إ�� معناه �ص�� إ�� غ��ه، ف�و محل ا��واز، وجازه أيضا سماتھ �و 

ومن ثمة فالداللة التعي�ية قوام�ا املع�� التعي�� ا��قيقي .  54))قر�نة لي�ون صرفھ غ�� ا��قيقة ومعينة للمقصود

ال العائد  للتواضع، أما الداللة �يحائية ف�� خروج عن حدود املواضعة إ�� �ع�ن أوضاع أخرى، ومن ثمة يحمل الد

  . مدلوال جديدا

و�� خاتمة املطاف محصول النتائج يؤكد أن مف�وم الداللة عند املناطقة العرب يتأسس ع�� أسس ظا�رة 

تتوحد برم��ا إن �� ا��ايثة وإن �� التأو�ل؛  لذلك يمكن أن �عد آراؤ�م مسبارا تقاس بھ الداللة تق�سا سيميائيا،  
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مما يجعل الداللة بوصف�ا .  وشكال �ليا من أش�ال التصر�ف التأو��� املوجھ إ�� استفاء مداخل الظا�رة   الداللية

�سقا سيميائيا تتلون بمنطلقات ت�باين مشار��ا الفكر�ة، ال�� تتحكم �� توج���ا صوب مقاصد محددة يحدد�ا 

  . املف�وم السياق املؤسس و�علو ��ا عن �عميمات التص�يف واعتباطية
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حـــّول 
ّ
  :��شيــــــــــم ��ســـــــــاق وأفق الت

  ألدون�س )   الكتاب  أمس امل�ان �ن (�� 

  *راو�ة يحياوي  

 

  :توطئة

عر العر�ي القديم من أن يخ��ل محّدداتھ، وخصائصھ و�ن�تھ       
ّ

ن الش
ّ

تمك

�� تصّور أحادي وشامل، ضّم �ّل املق��حات ا��مالّية �� نظام�ا وأسس�ا وقواني��ا 

ل منظومة شعرّ�ة ثابتة املزايا
ّ
واشتغل الّدرس الّنقدي . الّصارمة، و��ون بذلك قد ش�

عر ( ��  القديم ع�� تكر�س تلك املنظومة
ّ

ي يمكننا أن نصفھ بتكر�س )عمود الش
ّ

، الذ

ش�يھ ا��( ��ساق 
ّ
، و�عت�� أّي خروج ... )�سق العروض ا��لي��، و�سق املقار�ة �� ال�

  ).الّسنة �دبية(عن تلك املنظومة قصورا ابداعيا، وخروجا عن مؤّسسة النموذج 

ر�ّية، ب�ن قصيدة امل�ل�ل بن وعندما نتأمل الّص��ورات الك��ى ا��اصلة للقصيدة الع 

، نقرأ ...�� ا��ا�لّية، إ�� آخر نّص شعري كتبھ أدون�س أو دمحم بن�س أو * ر�يعة

الّتحوالت الك��ى، وال �غفل أّن �ّل تحّول حاصل �انت تحّركھ ا��لفيات املعرفّية 

عراء ا��ّددون مقتنع�ن ��ا ووفدت إل��م من
ّ

  .الغرب والتيارات الفكرّ�ة، الّ�� �ان الش

ا نقف عند املركز�ات الّ�� �انت 
ّ
�شغل مشروع أدون�س نقرأ إ��احھ ع�� مف�وم الّتحّول،  –وال تزال  –ومل

و�مكننا أن نجد ... من خالل مجموعة من املفا�يم الّ�� تكّرسھ �القطيعة، والّتجاوز، وا��لق، وا��رق و�بداع ا�� 

عر العر�ي، عام  (�ذا املف�وم �� أّول دراسة نقدّية صدرت لھ 
ّ

جديد " : الّ�� يقول ف��ا)  1971مقّدمة للش
ّ
 داللة الت

ّ
إن

� يمارس�ا بال�سبة إ�� ما قبلھ وما �عده، أي طاقة ا��روج ع�� املا��� من 
ّ
غي�� ال�

ّ
عر �� طاقة الت

ّ
�و�� �� الش

� ع�� �ذه املركزّ�ة خال1"ج�ة، وطاقة احتضان املستقبل من ج�ة ثانية 
ّ

ل �ّل كتبھ الّنقدّية ، وكم �ان ي�

غة جسم الّ��راء (والفكرّ�ة، إ�� أن يقول �� كتابھ �خ�� 
ّ
ال �سألو�ي، إذا، ملاذا أعشق ا��انب البدوي، ) " رأس الل

غة الفاتنة 
ّ
امرئ الق�س، طرفة، �ع��� الكب��، الشنفرى وتأّبط شّرا، و�قّية : لغة العرب –البدا�ي �� �ذه الل

وال �غفل عن ورود �ذه املركز�ة �� أطروحتھ الّ�� تقّدم ��ا  2" تحّول دائم . اية بداية دائمة�ذه البد. الّصعاليك

ابت واملتحّول، بحث �� �تباع و�بداع : يوسف بب��وت، واملوسومة بالقد�س  لنيل ش�ادة الّدكتوراه �� جامعة
ّ
الث

  .ومعارض ، وعندما طبع�ا أثارت جدال واسعا، ب�ن مؤّ�د1973عند العرب عام 

ي يتجاوز فيھ ا��مس�ن سنة، فقد أْبدع �� التحّول داخل املمارسة الّنصّية، 
ّ

عري، الذ
ّ

أّما �� مساره الش

عري عنده، س�تا�ع الّتحوالت، بدًء من أّول مجموعة شعرّ�ة 
ّ

، 1957الّصادرة عام ) قصائد أو�� ( فالقارئ للمنَجز الش

عرّ�ة ال�املةثّم أبدع أك�� من عشر�ن مجموعة شعرّ�ة إضا
ّ

  .فة إ�� �عمال الش

                                                           
  .ا��زائر -ت��ي وزو -جامعة مولود معمري  - *
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عري عند أدون�س 
ّ

�� أفق الّتعّدد و�ختالف الّدائم،  –و مازال  –وال أحد ينكر كيف غامر ا��طاب الش

ي ظّل مكّرسا لقرون من الّزمن، إ�� جانب ج�ود شعراء ا��داثة واج��د �� ��شيم ��ساق 
ّ

ابت الذ
ّ
م املفرد والث

ّ
ف�ش

  .نصيا ونقديا

الكتاب ( أن نتا�ع نصّيا كيف �شمت القصيدة املطّولة الّ�� اخ��نا�ا من  –�� �ذه املداخلة  -  سنحاول 

��ساق املكّرسة �� القصيدة العر�ّية القديمة؛ وسنقرأ )  260/ 233من الصفحة : أمس امل�ان �ن، ا��زء الثالث

لعر�ّية القديمة، و�ذا ل�س معناه إلغاء ج�ود أفق التحّول باملقارنة ب�ن املنجز الّن��� عند أدون�س، والقصيدة ا

ين أبدعوا �� �غي�� مسار القصيدة العر�ّية قبل أدون�س
ّ

  .ا��ّددين الذ

���، من املفرد إ�� املتعّدد -1
ّ
 اشتغـــــــــال الفضـــــــــاء الن

  :الب�ت الشعري والّداللة �يقونية-أ

قبل الولوج لقراءة الفضاء الّن��� �� نص أدون�س املطّول يمكننا الوقوف عند تار�خّية �شتغال الفضا�ي ��          

ي 
ّ

�ل العمودي الذ
ّ

ي فرض نفسھ لقرون من الّزمن؛ الش
ّ

عري العر�ي القديم، و�الّتحديد عند الّنموذج الذ
ّ

الّنص الش

  : �ان �اآل�ي

    بياض  

  

  

�ل دال أيقو�ي 
ّ

ل �ذا الش
ّ
غة الّنقدّية **) من مفا�يم جماعة مو(يمث

ّ
يحتاج إ�� القراءة، وقد أّولتھ الل

واشتقاق الّتصر�ع من مصرا�� الباب، ولذلك قيل : " ...القديمة، �أن يقول ابن رشيق �� توضيحھ ملرجع الّتصر�ع

ھ باب القصيدة ومدخل�ا، وقيل بل 
ّ
�و من الّصرع�ن، و�ما طرفا الّ��ار، قال أبو ا��اق لنصف الب�ت مصراع، �أن

مس عن كبد الّسماء إ�� وقت غرو��ا : الزجاج
ّ

مس إ�� استواء الّ��ار، و�خر من ميل الش
ّ

 3... "�ّول من طلوع الش

ل مصراع الباب
ّ
عري والباب، و�ّل شطر من الب�ت، يمث

ّ
  :و��ذا يمكننا أن نقارب ب�ن الب�ت الش

  املرجع                                                                 :الّدال �يقو�ي

  

ا�ي           
ّ
 املصراع �ّول                       املصراع الث

 

  املرجع:                                                    أو أّن الب�ت �شبھ الّ��ار

  مســـــــــــاء)       زوال (صبـــــــــاح                   

 قسم آخر من الّ��ار        قسم من الّ��ار      

  

 ینباب بمصراع

 النّھار  

ض
 بیا

ض
 بیا
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ي �و مدخل الب�ت، ف�أن العالم الّداخ��         
ّ

عري شب��ا بالباب، نقف عند أ�مّية الباب الذ
ّ

عندما ي�ون الب�ت الش

عري ( للّنص ينغلق بمصرا�� الباب 
ّ

) الباب (، ول�ي ندخل إ�� العالم الّداخ�� علينا أن �ع�� من الب�ت )الب�ت الش

ل القسم �خر، فبعد �ّل صباح يأ�ي املساء ثّم يأ�ي ��ار آخر، وقد حّدد العرب 
ّ
ا�ي يمث

ّ
طر الث

ّ
�ّول من الّ��ار، والش

�ب ب�ية الب�ت الفضائية بامل�ان و�الزمان، عدد أبيات القصيدة �سبعة فما فوق، و�و عدد أيام �سبوع، ��ذا تق�

عرّ�ة مع 
ّ

ي يحياه العر�ي، فعّمرت القصيدة طو�ال، إ�� أن جاءت حر�ات الّتجديد الش
ّ

بدر " و" نازك املالئكة " الذ

عر، وتتحّول الدوال �يقونية" شاكر السياب 
ّ

  .�� �ر�عينات؛ ليتغّ�� نظام الب�ت و�تغّ�� مف�وم الش

��� عند أدون�س �� كيف �غّ�� - ب
ّ
ص املطّول؟)الكتاب(اشتغال الفضاء الن

ّ
حديد �ذا الن

ّ
  ؟ و�الت

  : عند متا�عتنا للفضاء الن��� ��ي         

  قال الراوي:  

ھُ  
َ
ْركبـ

َ
  فوَق حماٍر أ

 بِھ �� �ْسواِق و�� 
َ

  ِليطوف

ُرقاْت، 
ُّ
  الط

  -و َسقاُه شراًبا 

اِعُر  
َّ

  َس�َ� الش

� ماْت     .َح�َّ

  

  -ظ-

شاِ�د 
ُ
ْمًسا، أ

َ
ذقّية ش

ّ
شاِ�ُد �� الال

ُ
 أ

َ
ال

  /ش�ًئا

مُس، 
َّ

َ�ْل َوْ��َ� �َن  -ُيقاُل لھ الش

ُل 
َ

ْعق
َ
  / أ

ْم أّن بي�� 
َ
ظرا�َي، أ

َ
طوا�َي، ِمن ن

ُ
ِمن خ

  و��ن

  /امل�اِن التباًسا؟ 

 
ٌ
ٌك َي�ثاَءُب و�رُض َمْرضوَضة

َ
ل

َ
  .ف

  

  

  

الشاعر يز�د بن ر�يعة ا��م��ي 

ك بن مروان، سنة والفكرة لعبد املل

  .��رّ�ة 70

   ،ذا اليوْم� ��  

� أيُّ كالٍم،    ال ُيفِ�ُ� َعِ�ّ

رِ�ي 
ُ
ظ

ْ
  أن

  َحّ�� أْصقَل عق��، 

ْومْ    .�� ِمْرآِة النَّ

  

  

  

  

  

                                                                        

م أدون�س الفضاء الّن��� �حادي الثابت، القصيدة العمودّية بدوال�ا �يقونية، إ�� أر�عة 
ّ

نقرأ كيف �ش

م نّص امل�ن إ�� نّص امل�ن �� �ع�� ونّص امل�ن �� : فضاءات نصّية
ّ

نص ال�امش �يمن، ونّص ال�امش ��سر، و�ش

ر نّص امل�ن بصندوق مستطيل، و�نا . �سفل
ّ
نصوص متعّددة لنّص واحد، أو ) الكتاب(ن القول بأّن يمك" كما أط

�و نّص الواحد املتعّدد، ذلك أّن حركّية تنامي الّنص تأخذ طا�عا انقساميا �شبھ �� نوعھ نظام �نقسام ا��لوي، 
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، 4..." بمع�� انقسام ا��لية الواحدة إ�� العديد من ا��اليا �خرى الّ�� تحمل الّت�و�ن والصفات واملوروثات نفس�ا

م نظام الب�ت فال �ع�� ع�� ب�ت �شطر�ن
ّ

  .كما �ش

َصْنَدق     
ُ
  عندما يتوّجھ القارئ إ�� الّصفحة ال �عرف من أين يبدأ القراءة، �ل من امل�ن امل

بو�� متعّدد �طراف وا���ات، و�صوات ) الكتاب(إ�� صفحات " أم من ال�وامش ؟ ألّن أدون�س دخل 

 أنن 5"...و�زمنة
ّ
شكيل إال

ّ
ا يمكننا متا�عة ما �ّمشھ، وما مْركزه �� امل�ن، و�سأل ما �� الّداللة الّرمز�ة �� �ذا ال�

  .البصري ؟

اكرة " وردت �� ال�امش �يمن نصوص 
ّ

اكرة " ا��ماعّية، وعنو��ا ب " الذ
ّ

�ـ ح�� 334وذّيل�ا بتار�خ " الذ

َز صوت املتن�� و�و يت�لم �� �ع��، وورد أسفلھ صوت أّما �� امل�ن. تو�� �حداث إ�� الّتار�خ الواق�� لألمة
َ

، فقد مْرك

اكرة املش��كة الّ�� �عت�� سّرة و�ؤرة الوجود العر�ي �ّمش�ا 
ّ

اخ��ل �ّل ���ء؛ وقد قلب �دوار، فالّتار�خ ا��ما�� والذ

ھ كت��ا بخط صغ��، وجعل الّتار�خ الفردي مركزّ�ا، نظر إ�� كينون
ّ
اعر وقّزم�ا ألن

ّ
اعر ع�� أّ��ا مركزّ�ة وكت��ا الش

ّ
ة الش

اعر مركزّ�ا "النحن " بخط أك��، فقد �ّمش تار�خ 
ّ

قافة العر�ّية يجعل " ، وجعل صوت الش
ّ
فما اعت�� أساسا �� الث

قافة يضعھ �� موقع القلب الّنابض 
ّ
ي  6"منھ مجّرد �امش، وما بقي ع�� �امش �ذه الث

ّ
ل قلب �دوار، الذ

ّ
ما يمث

ي يقصده  يو�� بقناعات
ّ

 أّن الفرد الذ
ّ
ل مركز الوجود  إال

ّ
أدون�س الفكرّ�ة، الّ�� تقول أّن الفرد بتار�خھ وفرادتھ يمث

ائر ع�� املنظومة، أيا �انت
ّ
اعر الث

ّ
ق أو الش

ّ
 7وال �غفل العالقة ب�ن اشتغال الفضاء الن��� والّداللة . �و املبدع ا��ال

غو�ة إ�� أيقونات
ّ
  .فتتحّول العالمات غ�� الل

ز ع�� الّتار�خ الّدموي، يقول أدون�س و�و يقرأ 
ّ

ولم �عمد أدون�س إ�� ��م�ش الّتار�خ فحسب، بل رك

اكرة العر�ّية، الّسلطوّ�ة الّسياسّية " ): الكتاب(
ّ

ل ا��زء أو ال�امش �يمن من الصفحة الذ
ّ
  –يمث

ّ
�� أحدا��ا الال

ل، و�� ا��ر�ات التمرديّ 
ْ
ك والقت

ْ
  .8" ...ة الثورّ�ة إ�سانّية، أحداث الفت

ق للّرواية الّتار�خّية، و�شرح أك�� �حداث
ّ
. أّما ال�امش ��سر فقد خّصھ إلضاءات ذات طا�ع م����، توث

م أحادّية الّنص 
ّ

و�مكننا الوقوف عند ا��لفيات الفلسفية . ، وتب�� التعّددّية �� البناء)النموذج(و ��ذا ي�ون قد �ش

  .يقونيةال�� انتجت تلك العالمات � 

فتظ�ر ا��لفية الفلسفية والتأثر بمواقف ) �نا(ومركز�ة ) الذات(ت�ش�ل نصوص امل�ن لتقّول كينونة   

إ�� أن ترى  -من خالل الشاعر–ني�شھ ونظر�تھ �� ��سان املتفّوق، وتجاوزه لثنائية ا���� والشر  فتعمد ذات املتن�� 

 9"الُ�م"أو " الواحد"فارغة ونظيفة م�شّقة عما �سميھ �يدجر عالم  فراد��ا، وت���ب إ�� عالم الّداخل لت�ون ذاتا

  .و�ذا ما �انت ت�� عليھ ا��داثة و�� �س�� إ�� التخلص من الال�وت �� بداية ظ�ور�ا مع عصر �نوار

 الّصغ��، ح�� يتحّرر   
ّ
اعر ال�امش وا��ط

ّ
اكرة، اختار ل�ا الش

ّ
أما نصوص ال�امش �يمن ف�� نصوص الذ

  .طة املا���، و�س�ند �� ذلك إ�� ما �عد ا��داثةمن سل

ص إ�� وحدات داللية بؤرّ�ة-2
ّ
  :تقطيع الن
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ي يتوزع ع�� ثمان وعشر�ن صفحة من 
ّ

الكتاب، أمس امل�ان (ال يمكننا أن ننظر إ�� �ذا الّنص املطّول، الذ

ھ ب�ية داللية ك��ى، يمكننا ال260إ�� الصفحة  233من الصفحة ) �3ن 
ّ
 أن

ّ
وصول إل��ا بتقطيع الّنص إ�� ، إال

م الّنص الواحد، إ�� أر�عة فضاءات 
ّ

ل املقاطع، و�عد أن رأينا �� املبحث �ّول كيف �ش
ّ
وحدات داللية بؤر�ة تمث

ع �ّل نص ع�� : نّصية
ّ
نص ال�امش �يمن، ونص ال�امش ��سر ونص امل�ن �ع�� ونص �امش امل�ن ،يمكننا أن نقط

  .حدى

أن نت�بھ إ�� أّن الشاعر تدخل بتقطيعھ، حيث أحاط �ّل نص صغ�� بصندوق  -�� البدء–علينا  :نتقطيع نص امل�-أ

�� –، و�ان الكالم )أبجد �وز (مؤطر، فقّسم نصھ املطّول إ�� ثمانية وعشر�ن نصا، و�ّل نص عنونھ بأحد حروف 

ي  تقّنع بھ، وتما�� م بضم�� املفرد املت�لم، ع�� لسان املتن�� -أغلبھ
ّ

عھ وتنازل لھ بحقوق الّتأليف، و�ذا ما أورده الذ

مخطوطة ت�سب إ�� املتن��، يحّقق�ا و��شر�ا أدون�س، لذا علينا أن نر�ط : �� الغالف من خالل العنوان الفر��

  .العالم الّدال�� للّنص بخصوصيات املتن��

  .و�نفصال عن ا��ماعةينقل الشاعر من خالل املتن�� مغامرة الّرحيل الدائم،  :1الوحدة الّداللية -

  .اس�ن�ار وتذمر من مدح ا��لفاء، واختيار �نطالق :2الوحدة الّداللية -

  .فارس وطر�د :3الوحدة الّداللية -

  .معاناة الطر�دة الّ�� �� ذات املتن�� والشاعر :4الوحدة الّداللية ا-

  .حواجز مع الّسماء وتب�� الكينونة البكر:5الوحدة الّداللية -

ه الوحدات ا��مسة ت�ب�� الذات مغامرة إرادة الكشف من خالل مغامرة الّرحيل الّدائم وإرادة و�� �ذ

فلسفيا إ�� ) الذات(ورفض املدح، ثّم �نطالق نحو الكينونة البكر فتتحّول ) الُ�م(الكشف تأتت من �نفصال عن 

وز فلسفية �السفر الّدائم والكينونة فتتحّول مجموعة من العالمات �� شعر أدون�س إ�� رم. طفل يك�شف العالم

  .ا��...البكر

  .ال�ونية وإلغاء ا��دود ا��غرافية :6الوحدة الّداللية -

  .الذات تتقّنع باآلخر :7الوحدة الّداللية-

  .لعب ال��د مع سّيد ا��ظ :8الوحدة الّداللية -

  .البداية الدائمة  :9الوحدة الّداللية -

  .التحرر من مدح ا��لفاء :10الوحدة الّداللية -

  .التجر�ة ا��القة :11الوحدة الّداللية -

  .أنا والعناكب: 12الوحدة الّداللية -

  .معاناة الّتعب و رفض �فول  :13الوحدة الّداللية -

  .مع الشمس، و�� دروب شرار: 14الوحدة الّداللية -

  .لقاء التناقضات: 15الوحدة الّداللية -

  .ال�شرد وصداقة املرأة: 16الوحدة الّداللية -
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  .فلسفة ال�شرد: 17الوحدة الّداللية -

ات 
ّ

و�� تخوض �� التجر�ب واملغامرة �لعب ال��د والبداية الدائمة  - �� مغامرة إرادة الكشف- ت�ش�ل الذ

قة
ّ
  .والتحرر من املدح والتجر�ة ا��ال

  .ال�روب من مصر :18الوحدة الّداللية -

  .مصر ��اء عرش :19الوحدة الّداللية -

  .عشق النيل :20الوحدة الّداللية -

  .العودة إ�� ال�وفة: 21الوحدة الّداللية -

  .�ختالف عن امل�ان: 22الوحدة الّداللية -

  .شرر الرحيل :23الوحدة الّداللية -

و�� ت�تقل من إرادة الكشف  إ�� إرادة ا��لق والدخول �� مصا��ة  -�� �ذه الوحدات الّستة-ت�ش�ل الذات   

  ).عشق النيل والعودة إ�� ال�وفة(�عض �ماكن مع 

  .وج�� الذي رسمتھ �� أيامي ع�� جسد ا��ياة: 24الوحدة الّداللية -

  .حالة وقت الرحيل :25الوحدة الّداللية -

  .كذب املدائح ورجاء أفول املتج��ين :26الوحدة الّداللية -

  .ل �� القصيدة�ت�اء ع�� أوجاع الوحدة، والدخو : 27الوحدة الّداللية -

�يا :28الوحدة الّداللية -
ّ
�ى وال�

ّ
  .�نصات إ�� ال�ون، والس�� ب�ن ال�

عندما تتوّجھ إ�� املوجودات �اإلنصات إ�� ال�ون وو�� ا��سد ) إرادة ا��لق(و�تصاعد انخراط الذات ��   

  ).وج�� الذي رسمتھ �� أيامي(

  : ف�و ينقسم إ�� وحدات داللية �اآل�ي امل�ن �� ال�امشأما عن نص     

لم من مغادرة ال�وفة-1
ّ
  .تأ

  .رفض �نتماء إ�� بالد العنف-2

اتصال�ا بامل�ان وانفصال�ا عن بالد العنف، ألّ��ا ذات  -من خالل �ذين النص�ن القص��ين–نقول الذات   

  .تملك ا��يارات واتخاذ القرارات

  .عشق املوت-3

    .ممارسة ال�روب-4

  .الدور العظيم للت�س �� حياتنا-5

  .أما�ي الغرق لل�لمات الّ�� ال تجّن وال �عشق-6

  .�حتفاء ب��ق يخرج من قولة أو خطوة-7

  .عرش الّسديم-8

يل-9
ّ
  .بداية الل

  .ان�ار مستقبل ضيق- 10

  .جذوري �� موجة- 11
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  .الفضاء فم خيطتھ السماء- 12

  .املالك تبقى ط��ا أو ظال- 13

  .الالتل�س با��- 14

  .رفض الوالية واختيار الشعر واملغامرة- 15

من عشق املوت وممارسة ال�روب وتختار ) الذات(�ل خيارات " أنا"تقول �ذه النصوص من خالل الضم��   

جّن و�عشق، وتحتفي بال��وق، و�س�نكر عرش السديم واملستقبل الضّيق، وتختار مّرة أخرى التل�س 
ُ
ال�لمات ال�� ت

عرا��ال واملغامرة ب
ّ

  .الش

  .البدء �وة- 16

  .قنديل العميان- 17

  .دعوة إ�� خوف العالم من علمھ- 18

  .ذنب الشاعر- 19

  .�حتفاء بالطر�ق البكر- 20

م مع�� والصباح يصنع صوره- 21
َ
  .العال

  .ف�م �خر واستعباده- 22

�� با��ود- 23
ْ
  .الوجود �غ

  .ا��راح تلد الضياء- 24

  .حكمة الدمع- 25

  .عبث الواقع- 26

  .ا���يم والنعيم- 27

  . القصيدة أرض ال�شر- 28

ات من   
ّ

صيغ املوجودات وفق رؤ���ا، ) إرادة ا��لق(إ�� ) إرادة الكشف(عندما تحّولت الذ
ُ
استطاعت أن ت

�� الوجود 
ْ
دت حكما �أن ي�ون البدء ُ�ّوة، والوقوف عند ذنب الشاعر و�حتفاء بالطر�ق البكر، وكيف َ�غ

ّ
فول

  . با��ود

َعْنَون بالذاكرة، ف�� محّددة بالّتار�خ ال��ري، كما يأ�يلل�امش �يمنأما الوحدات الّداللية         
ُ
  :، امل

  .زمن معز الّدولة بن بو�ھ:  �ـ 324-

  .معز الّدولة �سوق ا��ليفة املستكفي با� سمل العين�ن إ�� ال��ن-              

  .لدولةخراب العراق �� زمن معز ا-              

  .ا��اب معز الّدولة باملصارع�ن واملالكم�ن  :�ـ 335-

  .ا��نود �عيثون فسادا-              

  :تنقل الذاكرة الصّور ال�شعة للّتار�خ، ح�� تتغّ�� الّرؤ�ة ال�� تقول أّن التار�خ م���ء ثّم تواصل  

يعة والّسنة :�ـ 338-
ّ

  :يفقد قّسم�ا ع�� عشرة �وامش رقم�ا �اآل�: فتنة الش
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يعة والّسنة رجل واحد يتآ�ل من الداخل-1         
ّ

  .الش

يعة والّسنة  رجل واحد يتجزأ �� ذاتھ-2         
ّ

  .الش

يعة والّسنة ز�رة واحدة تتقصف-3         
ّ

  .الش

يعة مدن من جراح -ّسنة -4         
ّ

  .ش

يعة -5         
ّ

  .ّسنة كرة سوداء -ش

  .وتسنة يحرقون البي-شيعة-6         

يعة ورفض القتال -ّسنة -7         
ّ

  .ش

يعة -8         
ّ

  .ّسنة ��ب وفتك -ش

  .شّيعة جراح وقتل -ّسنة -9         

يعة والّسنة- 10         
ّ

اعر لفتنة الش
ّ

  .رفض الش

  .عودة ا���ر �سود �عد عشر�ن عاما :�ـ 339-

��م-:�ـ 340-
ّ
  .رفض كفر أ��اب جعفر بن أ�ي العز �� تأل

  .�حتفاء ب��ول �نباء واملالئكة إ�� صدور ���اص-            

  .هللا ينفخ من روحھ �� جسود ب�يھ-            

  .رفض الطفلة أن ي�ون معلم�ا مال�ا-            

  .شاعر �غدادي عشقتھ الشمس-            

  .امللك يّوحد وج�� العاشق�ن-            

  ).ا��مرة(أبو نواس وظب�تھ -            

  .الروح �واء أم نور -            

  : قّسم�ا إ�� ستة �وامش، �اآل�ي :�ـ 344-

  .الّدماء الكث��ة ب�ن املعز الفاط�� وعبد الّرحمان الّناصر �موي - 1     

  . عرش الفاطمي�ن �سبح �� الّدماء- 2     

  .صراع الفاطمي�ن و�مو��ن- 3     

  .صراع الفاطمي�ن و�مو��ن ذ�اب غ�� ال�او�ة- 4     

  .�مو�ون والفاطميون تار�خ دامغ- 5     

  .�مو�ون والفاطميون وسؤال وداع التار�خ- 6     

اكرة �ل �شاعة الّتار�خ الّدموي، فتصبح ذاكرة ع�� مقّدسة، يمكننا مناقش��ا عندما �عيد قراءة   
ّ

تروي الذ

القصيدة تتأ�ى من تحّول "يمكننا الوقوف عند الّرحم الّدال�� الذي يقول عنھ ر�فات�� بأّن  �ذه املساحات الّنصية،

 التحقيق 
ّ
ھ ل�س إال

ّ
الّرحم الذي �و جملة دنيا وحرفية، إ�� �عر�ض أطول ومعّقد وغ�� حر��، والّرحم اف��ا���، بما أن

  10..."الّنحوي وامل���� لب�ية �امنة

التحّول، السفر الّدائم، الطر�ق البكر، ال��وق، عشق : ال�� �� نصوص أدون�سومن جّل عبارات الّرحم الّد   

  .املوت، �نصات إ�� ال�ون، و�ل�ا عالمات داللية تحيلنا ع�� فلسفة ا��داثة الشعر�ة الّ�� �شّبع ��ا أدون�س
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  ):الكتابة(إ�� ا���س العابر لألنواع ) القصيدة (من ا���س ا��الص -3

عر والن��، كما قّدم نظرّ�ة �� شعرّ�ة القصيدة، حرص املنج       
ّ

ز الّنقدي العر�ي القديم ع�� ضرورة الفصل ب�ن الش

عر
ّ

واشتغل شعر ا��داثة وما �عد ا��داثة ع�� تقليص ا��دود ب�ن �جناس �دبية، . اخ��ل عناصر�ا عمود الش

   11"الكتابة"وأبدع 

��ب��ا �عددية وتنّوع �جناس �دبية، ) الكتاب(س �� ديوانھ إّن الّتعددية �� البناء الّ�� اعتمد�ا أدون�

عر والّسرد وأدب الس��ة والّتار�خ واملسرح ا��
ّ

م ا���س ا��الص... حيث تجاوز الش
ّ

  .و��ون بذلك قد �ش

ر�خية �� ال�امش �يمن، واستغّل  :اس�ثمار الّسرد-أ
ّ
اس�ثمر الشاعر طاقة الّسرد عندما ��أ إ�� رواية �حداث التا

ي �� ا��زء �ول من ) الذاكرة(�لمة 
ّ

، و�ان الشاعر حر�صا ع�� أن يمد �حداث )الكتاب(لتتحدث م�ان الّراوي، الذ

  :استغّل الّتوار�خ، ليقول الّدقة الزمنية، �أن يقول  بالواقعية، لذا �ان يوثق و����ء �عض�ا �� ال�امش ��سر، كما

  املعز �سوق ا��ليفة،

  �سمل عي�يھ،يلفتھ

  12...�� ال��ن

  :وأضاء �ذه املقطوعة بال�امش ��سر قائال       

  سيق ا��ليفة املستكفي"

  با� ماشيا إ�� معز الدولة بن

  بو�ھ �� �غداد، سمل عي�يھ

  و��نھ، بو�ع م�انھ املطيع

  .13"با�

اكرة الّ�� تروي �حداث الّتار�خية، أّ��ا لم تكتف بالّرواية، بل �انت تتدخل ل�س�نكر أو 
ّ

املالحظ ع�� الذ

�علق، خاصة وأّن معظم �حداث الّ�� رو�ت، �انت تقول القتل والوحشية، الّ�� سادت الواقع العر�ي �� نظر 

، فلم 14"�ذه البطولة �� سمل عين�ن؟ ما �ذه ا��ليفة؟ ما: "أدون�س، �أن تقول الذاكرة مس�نكرة بطش ا��ليفة

  .�عد الذاكرة حيادية، بل قدمت رأ��ا وقيمت ا��دث لتقول رفض�ا للسلطو�ة

وكث��ا ما �سقط ا��دود ب�ن زمن السرد وزمن الرواية ليعّ�� عن تفاعل راوي الذاكرة بموضع الّرواية، ذلك 

  :�أن يقول  الذاكرة يتمثل ا��دث و�ع�شھ،/ألّن الشاعر

  فاط�ّ� �نا، أموي 

  �نالك رمٌح 
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  �� افتنان

  وسيف

  �� عباءة ز�و

  يا بالد ال�اتب

  وأسراره العاليھ

  رّ�ما فاتك الوقت

  �ذه ا��ياة الّ��

  شئ��ا

  ال طر�ق ل�ا

  ال م�ان سوى 

  .15ال�او�ة

اعر
ّ

بالّرماح والسيوف، ثّم الذاكرة ل��وي �حداث الّ�� دارت ب�ن الفاطمي�ن و�مو��ن من قتل / اشتغل الش

�ذه ا��ياة الّ�� : "ثّم أعقب ليبّ�ن سوء ال��اية، بقولھ" يا بالد الكتاب"خرج من الّسرد إ�� املواج�ة، من خالل الّنداء 

  ".ال�او�ة/ال م�ان سوى / ال طر�ق ل�ا/شئ��ا

لذا يمكننا اعتباره الراوي وكث��ا ما تروي الذاكرة أحداثا ل�ا عالقة وطيدة بصوت املتن�� املتمركز �� امل�ن، 

�ّول واعتبار صوت الذاكرة، صدى لصوتھ، كرواية الذاكرة لتج�� هللا �� مخلوقاتھ، ونفخھ الّنبوة �� �عض�م، و�ذا 

قب
ّ
  .�ان قناعة املتن��، لذا لقب ��ذا الل

ة من �فعال ومن جّل �حداث الّ�� رو��ا الذاكرة وجود ا��ليفة معز الّدولة البو���، من خالل مجموع

ا��نود �عيثون �� "يلقيھ �� الّ��ن، إ�� جانب ا��راب الذي أ��قھ بأرض ال�شر، و...�سمل عي�يھ...�سوق ا��ليفة(

يعة والّسنة، من حرب وتفرقة وعواصف وإ��اق ا��راب، وقتل "العامل�ن فسادا
ّ

، ثّم �حداث الّ�� حدثت ب�ن الش

  .الناس

اعر ا
ّ

سرد كما ال �غفل، كيف وظف الش
ّ
 أّن طاقة الغنائية فاقت ال

ّ
لّسرد �� امل�ن ع�� لسان املتن��، إال

لت 
ّ
، ف�و يحرص أن يقّدم حدثا واحدا يتحدث حولھ، �أن يختار من واقع �حداث الّ�� عاش�ا املتن�� )امل�يمنة(ف�ش�

  ):الكتاب(حادثة ��ائھ ل�افور �خشيدي، عندما سافر إ�� مصر، يقول املتن�� �� 

لم أ�ُ� )/ ونظام�ا/ لكن�� أخطأت إذ ماَ�ْيت ب�ن ترا��ا/ (��رت من ح�ام�ا–لم أْ�ُ� مصر /قول ملصر؟ كالماذا أ

 - مصر
�
  16.إن لم يكن ضوءا �سّبح وجھ مصر/ و��وت عرشا، ما شأنھ/ وضمائر منخورة/ ��وت ذال

ي اختاره عن حياة  - �� الّنص–تتظافر 
ّ

ھ ركز ع�� ا��دث الذ
ّ
املتن��، وتنازل الشاعر إم�انية السرد، ألن

ي سا�م �� غنائية �ذا الّنص، 
ّ

أدون�س للمتن�� �� أن يروي ما وقع لھ �� ��ائھ ل�افور، إ�� جانب إم�انية �يقاع الذ

، إ�� جانب طاقة �يقاع الداخ�� الناتجة عن تكرار �عض ال�لمات )متفاعلن(فقد اختار تفعيالت بحر ال�امل 

  .إ�� جانب اس�ثمار �ستف�امات املتكررة) ��وت لم أْ�ُ� مصر،(والعبارات 

  :اس�ثمار الس��ة الذاتية- ب
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ز 
ّ

يأخذ املتن�� امل�ن، و�ستغّل ضم�� املت�لم، ليتحدث من خاللھ، فيختفي أدون�س، وال يكتفي ��ذا، بل يرك

نة، كحادثة فراره من ع�� تفاصيل حياتھ الواقعية، الّ�� رو��ا كتب تار�خ �دب، و��ذا يكتب س��تھ الذاتية بأما

  : مصر، وتركھ ل�افور �خشيدي، يقول 

  17...يا �لي��، أين أنت/ عفوك/ �� أفقا، وأترك مصر؟/ أ�و الفرار؟ أفّر من حل��؟ ومما �ان

وال �غفل �عض تفاصيل ��صية املتن�� الّ�� اس�ثمر�ا نصيا، كحبھ ملغامرة الّرحيل، و�نفصال عن 

شرد و�غ��اب ا��ا��ماعة، وال�يام بالفلوات
ّ
كما وردت ... ، والفروسية وحب �ك�شاف والّتجر�ة الواسعة وال�

�عض تفاصيل حياة املتن��، ليتأمل�ا مرة أخرى  و�بدي رأيھ ف��ا، أو لي�ّ�� ما ف��ا من أحداث لم يرض ع��ا كرفضھ 

  :ملدح ا��لفاء، قائال

ي ال / ولكن -ال ل��ليفة، ال للم�ان/ وال ذاكال ل�ذا �م��  / �ي أغ��ّ / أشعر �ن أ�ي �� حاجة
ّ

للضياء الذ

و�أّن الشاعر أدون�س تدخل �نا، برفضھ والء املتن�� لألمراء، فاس�نطقھ برفضھ لشعر املدح، لذا . 18. (...)ُ�سّ��

اتية، علينا متا�عة 
ّ

لفعل وملالمح رصد حقيقي ألحداث عاش�ا املتن�� با: مستو��ن"عندما نتوجھ لقراءة �ذه الس��ة الذ

ذين يؤطرا��ا إ�� زمن آخر وم�ان 
ّ
�صية، أي تجاوز امل�ان والّزمان الل

ّ
��ص�تھ، وتجاوز ل�ذه �حداث ول�ذه ال�

  .19"آخر تر�سم فيھ صورة أدون�س الشاعر ا��الق املتما��  مع ��صية بطلھ

ي كتب �ذا الديوا
ّ

شابھ ا��اصل ب�ن س��ة الشاعر أدون�س الذ
ّ
ي تقّنع كما ال �غفل ال�

ّ
ن وس��ة املتن�� الذ

  .بھ الشاعر، واختفى من خاللھ صوتھ، ف�ذا امل�ن فيھ الس��ة الذاتية للمتن��، كما حضرت فيھ ظالل س��ة أدون�س

  :اس�ثمار املسرح-ج

مشا�د  -�� �عض �حيان–يمكننا أن نجد اس�ثمار املسرح، من خالل إعداد الصفحة الواحدة، الّ�� تقّدم 

�صيات الكث��ة، فتتعدد �صوات، ففي الصفحة  مسرحية تتحرك
ّ

�� حدث لھ إطاره الّزما�ي وامل�ا�ي، وتتحرك ال�

ارح، و�و داخل صوت الذاكرة، لي�ش�ل مش�د ظلم ا��ليفة �� الّزمان 
ّ

�و�� من �ذا الّنص املطّول، نجد صوت الش

�سوق ا��ليفة املستكفي با� سمل العين�ن  �ـ، و�� امل�ان حّدده ببغداد، ف�و يروي مش�د املعز و�و344ا��دد بـ

  .ليلقيھ �� ال��ن

ما م�ان حفظ املادة الّتار�خية و�� ملك ل��ماعة ال �فراد، 
ّ
علينا أن نن�بھ إ�� أّن الذاكرة ل�ست صوتا، وإن

ق ع�� أحدا��ا مس�نكرا 
ّ
بأمانة ما نقلتھ ح�� يو�منا  -�� �عض �حيان–وقد اس�نطق�ا بالّرواية، و�ان الّرواي �عل

اكرة، إ�� جانب  فاعلية الّراوي  وكث��ا ما �ان ا��وار �و ا��رك �سا���، �ا��وار الّداخ�� ب�ن ما تر�ده 
ّ

�ذه الذ

ات املنطلقة الّداخلية، وما تر�ده ا��ماعة الّ�� ي�ت�� إل��ا، �أن يقول 
ّ

  :الذ

 233كيف سأرحل، كيف رحلت؟،ص–فلماذا : "أيضا ، وقولھ"وأع�ش ب�ن الناس كفرد م��م؟/ ملاذا لم أتحمل ر�قي"

، كما �س�ثمر 234،ص"عرش خضوع واستحذاء؟–كيف أع�ش أج��ا عند أم��؟ كيف أمجد عرشا ميتا : "وقولھ

  :الوصف ح�� تكتمل املشا�د ال�� أراد�ا املتن��، �أن يقول 
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 يصدر ع��ا أي �س�س/ حظ/�� الغرفة حيث أنام، بيوت عناكب،"
ّ
/ ب��      و�ع�ش �أّن العالم خيطت �� صمت./أال

...". بر�اح�ن ألحلم ف��ا/ والوسادة محشوة/ �� سر�ري شمس ترى خالخيل�ا: "، أو أن يقول 244ص..." أو�ن مما ت���

  .246ص

 أّن �ذا لم �ش�ت الّنص  بل حّول �ذا العبور 
ّ
اعر ألجناس كث��ة داخل ج�س الشعر، إال

ّ
ورغم اس�ثمار الش

م إ�� ) الشاعر(من املتلقي أن يج��د ليجد ا��يط ا��امع، ب�ن �ذا العبور، فالصوت الواحد إ�� فاعلية تحتاج 
ّ

��ش

 أّن �ذا ال يل�� الوحدة ال�لّية، و�ذا ما سنوّ��ھ �� 
ّ
م إ�� أجناس متنوعة، إال

ّ
أصوات كث��ة، وج�س الشعر ��ش

  234ص). ب(قراءتنا للصفحة الواحدة، و�� الصفحة 

ي ساد �� زمن  334حدث الذاكرة عن تار�خ �� ال�امش �يمن تت
ّ

�ـ، يروي ف��ا راوي الذاكرة عن ا��راب الذ

/ �� أيام املعز أقطع: " معز هللا بن بو�ھ، و�� ال�امش ��سر يتحدث الشارح لي���ء ما ورد �� ال�امش �يمن، يقول 

  ".ا��ند البالد و�رض، أدى ذلك إ�� خراب

ره �� العودة إ�� الفلوات، ورفضھ الع�ش أج��ا عند �مراء، وأبدى تذمره من و�� امل�ن يروي املتن�� عن قرا

عرش مّيت، أما �� أسفل امل�ن نطق صوت الذات ال�اتبة كرد فعل ��ا�ي فيھ ان�ار ونفي لالنتماء إ�� البالد، قال�ا 

  .ال�امش �يمن وامل�ن، بالد الظلم والق�ر

أن نقول �ذه الوحدة من خالل متا�عتنا للّسرد داخل املساحات أما عن ا���س العابر لألنواع، فيمكننا 

 أّن الغنائية �انت حاضرة، ألّن الّراوي جمع ب�ن سرد أحداث محدودة 
ّ
املتوّزعة، فال�امش �يمن فّعل السرد، إال

ي نتج من تفعيالت املتقا) ان�شار ا��ند بالعراق وان�شار ا��راب+ ظفر املعز(
ّ

) فعولن(رب إ�� جانب �يقاع الذ

، ولم �عتمد الّراوي ع�� لغة إبالغية )املعز يجر ذيول الظفر(إ�� جانب �بتداء باالسم بدل الفعل ) فاعلن(واملتدارك 

ي يحّقق �متاع و�متناع الدال�� 
ّ

، لقاء "املعز يجّر ذيول الظفر"خالية من �يحاء، بل استعان با��يال الفّ�� الذ

  بذيول؟) و�و إيجا�ي(لظفر املتناقضات، وكيف يصبح ا

ھ للمتن��، ف�و صوت الذات الشاعرة، و�و أك�� 
ّ
أما نص امل�ن، ف�و أك�� شعر�ة من ال�امش �يمن، ألن

العرش "، و"هللا قض�ب أو ع�از عند العرش"، "الظلمة نور "غنائية، رغم إيراده ل��دث وخّصھ الشاعر بصور بيانية  

عر�ة و�يقاع، فقد اختار تفعيالت بحر "ات املع��سأعود إ�� فلو "، و"يرفرف فوق املاء
ّ

غة الش
ّ
، كما جمع ب�ن الل

  .، إ�� جانب املوسيقى الداخلية)فاعلن(واملتدارك ) فعولن(املتقارب 

عنَون 
ُ
أنا من كتبھ، فكيف : "و�مكننا أن نخ��ل ما ذ�بنا إليھ �� قول أدون�س، و�و يقرأ الكتاب �� مقالھ امل

قصيدة، أو بوصفھ شذرات و�شظيات، أو بوصفھ –بوصفھ رواية " الكتاب"ا يمكن أن يقرأ �كذ: "، يقول "أقرأه؟

عوالم متباينة، –�� وحدتھ وشموليتھ، أّ��م يمرون ب�ن غرف " الكتاب"أن يروا (...) �يكال معمار�ا مقسما إ�� غرف 

  20..."�� املعرفةوأّن عل��م أن �غّ��وا ب�ن غرفة، وأخرى، أدوا��م �� املقار�ة و�� الّتذوق، و

ھ تحّول من املفرد إ�� املتعدد  من مفرد الفضاء    
ّ
و�مكننا أن نحوصل ��شيم ��ساق عند أدون�س �� أن

، �و )تداخل �جناس" (الكتابة"إ�� متعدد �بداع والتحّول ) القصيدة " (النموذج"الّن��� إ�� متعدده، ومن مفرد 

ئم والّتجر�ب املستمر
ّ
  .، في�تقل باملتلقي من أفق توقع إ�� آخر، فتتحقق �بداعية واملوضوع ا��ما��أفق الّتحول الدا
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  :ال�وامش

تذ�ب كتب تار�خ �دب ع�� كث�� من أدبيات مدونا��ا أّن قصائد امل�ل�ل من فواتح الشعر �و�� الّ�� قيلت �� *

  .ا��ا�لّية

عر العر�ي، دار العودة، ط -1
ّ

 .100، ص 1971، ب��وت، 1أدون�س، مقدمة الش

غة جسم الّ��راء، دار السا��، ط - 2
ّ
  .91، ص 2008، ب��وت، 1أدون�س، رأس الل

نقال   . Group U :traité de signe visuel pour une rhétorique de l’image , seuil,paris, 57,1992,p137:يراجع**

 .79، ص2008ب، ، د1عبد املاجد العابد، مباحث �� السيميائيات، دار القرو��ن، ط: عن

 .174دمحم م�� الدين عبد ا��ميد، دار الّرشاد البيضاء، ص : ، تحقيق1ابن رشيق الق��وا�ي، العمدة، ج -3

 .19، ص 1997، ب��وت، 1، دار �داب، ط1أسيمة درو�ش، تحر�ر املع�� دراسة نقدّية �� ديوان أدون�س الكتاب  -4

 .11املرجع نفسھ، ص  -5

، 2001ألدون�س، دار الّ��ار، د ط، ب��وت، �انون الثا�ي، "  1الكتاب " الّتار�خ والّتجر�ة ��  ز�يدة درو�ش جبور، -6

 .27ص 

راو�ة يحياوي، من القصيدة إ�� الكتابة، تحّوالت النص الشعري �� الكتاب ألدون�س، رؤ�ة لل�شر : يراحع -7

 .271-270، ص2015، القا�رة، 1والتوز�ع، ط

غة  - 8
ّ
 .46جسم الّ��راء، ص أدون�س، رأس الل

، 1عادل ضا�ر، الشعر والوجود، دراسة فلسفية  �� شعر أدون�س، دار املدى للثقافة وال�شر، ط: يراجع - 9

 .202، ص2000سور�ا، 

، 1997، الر�اط، 1ماي�ل ر�فات��، دالئليات الشعر، ترجمة دمحم معتصم، �لية �داب والعلوم ��سانية، ط - 10

 .29ص

 استخدمھ أدون�س ليدّل ع�� تداخل �جناس �دبية �� الشعر) كتابةال(مصط��  -  11

  .233، ص2002، ب��وت، لبنان، 1، دار السا��، ط IIIأدون�س، الكتاب أمس امل�ان �ن  - 12

  .املصدر نفسھ، الصفحة نفس�ا - 13

  .املصدر نفسھ، الصفحة نفس�ا -  14

  .258املصدر نفسھ، ص - 15

  .251صاملصدر نفسھ،  - 16

  .250املصدر نفسھ، ص - 17

  .242املصدر نفسھ، ص -  18

  .40، ص1ز�يدة درو�ش جبور، التار�خ والتجر�ة �� الكتاب  -  19

غة جسم ال��راء، ص - - 20
ّ
  .49أدون�س، رأس الل

 

  

  



 

84 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

85 

 

 ري ـــــــــــــــــــل البصـــــــــــالتمثي

  وأ�عاده التداولية

  *نف�سةبن يخلف 

قـــد يبعـــث تفاعـــل الفع�ـــ� والبصـــري ع�ـــ� ال�ســـاؤل ا��ـــدي حـــول مكنـــة تطـــو�ر 

لفعـــل ألن التمثيـــل �يقـــو�ي قـــد أث�ـــت أنـــھ ع�ـــ� لتـــداوليات للصـــورة �ـــ� مقابـــل تـــداوليات 

ــــإبراز  ــــات الداخليـــــة أو بـ درجـــــة غ�ـــــ� قليلـــــة مـــــن التعقيـــــد؛ إذ يتعلـــــق �مـــــر بإظ�ـــــار العالقـ

  .�يقو�ي وما يتضمنھ من دالالت ظا�رة أو مست��ةالعالقات القائمة ب�ن املعطى 

ع�� �ذا �ساس ي�ب�ن أن قراءة البعد البصري تتطلب تحديد الظوا�ر 

�يقونية �� النص املراد تحليلھ ع�� إخضاع�ا ل�سق مع�ن ابتغاء �رتقاء إ�� درجة من 

مما �ع�� أن التأو�ل تحفظ ا��صوصية السيميائية للعالمات ولتجليا��ا �يقونية؛ 

��� مقار�ة بي�ية تتوافق والوضعية املتداخلة لأليقونة ال�� تقراءة من �ذا النوع تق

تتضمن جدلية املر�ي واللسا�ي وتتجاوز حدود �بحاث ال�� لم تث�ت جدار��ا �� 

ممارسات مماثلة �و��ا أقصت املر�ي ال��اما باملس�� الذي حصر العالمة �� البعد 

  .ذلك ع�� خطية الدالاللسا�ي مرتكزا �� 

  :إقصاء البعد �يقو�ي/ 1

صورة سمعية و�و تصور يتضمن إ�ماال للمر�ي ينعكس سلبا ع�� املستوى   دوسوس���عد الدال �� تصور          

الدال�� �ونھ يقلص من مجالھ ليحصره �� البعد اللسا�ي، وقد حاولت عدة اتجا�ات ب�يو�ة استدراك �ذا النقص 

ال�� اعتمد ) 1938-1929(براغ�مال املر�ي، ومن أ�م�ا التوجھ الفونولو�� ممثال �� مدرسة الذي �شأ عن إ

املع�� لكن مقار�ا��م ال�� انطلقت من مفا�يم السمات املم��ة  �� تحديد) Oppositivité(مبدأ التقابل  1أ��ا��ا

ملمكن البتة توظيف معيار التقابل ع�� الفونولوجية والب�يات املورفولوجية لم تتعد حدود ا��طية؛ إذ لم يكن من ا

  . مستوى الظوا�ر �يقونية

�امة للمنطوق �� مقابل الكتابة ولعل ذلك ما �عكسھ أبحاثھ ال��  م�انة) Bloomfield.L(بلومفيلدأو��         

جابة ال�� اختصت با��انب ا��طي للغات متجا�لة التجليات �يقونية للكتابة واكتفت بمعا��ة اللغة تبعا لالست

ل الثقافة إ�� لسان ع�� اخ��ال املعا�ي املتعددة إ�� مع�� واحد"تندرج ضمن البعد السلو�ي الذي  ، ولم تتحرر 2"ُيحّوِ

فيما يتعلق بتحديد اللسان حيث قدمت تصورا يتضمن فردانية  سلطة اللسانيات الغلوسيماتية �� �خرى من

)  الغلوسيمات(ممثال بمف�وم الوحدات الصور�ة الصغرى  دوسوس�� العالمة �� مقابل التصور الثنا�ي الذي صاغھ

  .أو السمات الفونولوجية والداللية ال�� ال يمكن تحليل�ا لسانيا

                                                           
 .ا��زائر – سعيدة – جامعة الطا�ر موالي  –باحثة أ�اديمية  - *
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 –و�و تحديد �عد أقل �عسفا من التحديدات ال�� سبق ذكر�ا –�� تحديده للعالمة  يامسليفاق��ح  

د �� �ل م��ما شكال تمثلھ الب�ية اللسانية وجو�را يمثلھ رابط  مستو��ن �ما مستوى التعب�� ومستوى  ا��توى، وَحدَّ

�� مقابل ) Sémiotique connotative(بالسيميائيات �يحائية يأخذ غ�� لسا�ي يتج�� فيھ الش�ل؛ كما أنھ 

�ي الذي قال بھ لكن الالفت لالن�باه �و أن البعد �يحا Sémiotique dénotative(3(السيميائيات التقر�ر�ة 

  .قد يرتبط ولو ضمنيا بالرمز�ة يامسليف

بدت �ذه ا��اوالت قاصرة ع�� مجاراة ال�شاط �يقو�ي واس�يعابھ ع�� الرغم من أ��ا أظ�رت ن��ا �س�يا ��         

قو�ي ال�� سد الثغرات ال�� أفرز�ا التصور السوس��ي للعالمة وذلك أل��ا غ�� كفيلة باإلحاطة بإش�الية ال�شاط �ي

�عكس صورة وا��ة للتداخل العل�� الذي ال يمكن أن تدركھ مقار�ة سيميائية ذات نمط واحد؛ بل يقت��� مقار�ة 

سيميائية متعددة املداخل قد ت�ون جديرة بفحص التجليات �يقونية، لكن �ذا ال �ع�� أن طبيعة ال�شاط �يقو�ي 

قد يمثل جزءا منھ ألن الظوا�ر �يقونية إنما �ستعمل لتأس�س  بصر�ة؛ فمف�وم �يقونة يتجاوز البصري بل إنھ

  . نوع من املالحظة املثالية للتمثيل، وع�� �ذا �ساس ي�بلور مش�ل أسا��� �و مسألة التمثيل

الذي أق��� �ذا املف�وم من ا��ال اللسا�ي،  دوسوس��لقد أ�ملت اللسانيات مف�وم التمثيل مشا�لة �� ذلك         

بالعالمات ابتغاء تحقيق تفاعل�ا ضمن  ��ع�"يما يتعلق بالعالقة ال�� تر�ط الدال باملدلول فإن اللسانيات ال�� أما ف

  .�عدل عن قرار�ا القا��� رفض التمثيل 4"شبكة من التباينات السلبية

و�سوق�ا �سق متمفصل  يندرج التمثيل الذي يختص باللغة الفعلية ضمن عالقة �حالة ال�� يؤسس�ا التقر�ر         

و�و ��ذا ال يمت بصلة إ�� محا�اة �فراد أو املوضوعات أو �حداث، 5 يختلف من حيث ال��كيب و�حمل داللة كثيفة

وقد واجھ التمثيل �� املراحل الكالسيكية صعو�ة بالغة أفرز��ا محاولة توحيد مختلف الصيغ السيميائية؛ حيث 

وصفا م��امنا لعالقت�ن إحدا�ما تر�ط العالمة بالفكرة  و�خرى تر�ط الفكرة  الرو�-بور أتاح �ذا املف�وم �� منطق 

َعـّدٍ تكفل للعالمة ال��وء لتمثيل ) موضوع- فكرة- عالمة(باملوضوع، و��ذا املع�� ترتبط ا��دود الثالثة 
َ
وفق عالقة �

  .ال���ء انطالقا من الفكرة

ق التمثيل ع�� �جناس �دبية، وقد أدى ذلك إ�� بروز إش�الية وفق �ذه �س��اتيجية التأس�سية تم تطبي         

جديدة تتمثل �� كيفية معا��ة التمثيل�ن الف�� بوجھ عام و�د�ي بوجھ خاص و�و سؤال يتضمن البحث �� مسألة 

  .أرسطوو  أفالطون ا��ا�اة ال�� تمتد جذور�ا إ�� الفلسفة القديمة وتحضر بقوة �� أعمال �ل من 

  :ثيل وا��ا�اةالتم/ 2

           � و�خر سردي �عتھ با���ي ) Mimesis(ب�ن نمط�ن من التعب�� أحد�ما درامي �عتھ با��ا�اة أفالطون َم�َّ

)Diegesis( 6 وضع التلفظ؛ ففي �ول ي�ون الشاعر �و من �سرد �حداث، أما يكمن ، وقد ذكر أن الفرق بي��ما ��

متضمنا �� ال��صيات ال�� �س�نطق�ا، و��ن �ذين النمط�ن يندرج نمط ثالث �و �� الثا�ي فإن �ذا الشاعر ي�ون 

؛ و���كب فيھ السرد الناتج عن الراوي )Poésie épique(الذي يختص بھ شعر �مجاد) Récit mixte( ا���ي الغلث

  .مع ما ي�تج عن ال��صيات سواء �ان خطابا مباشرة أو خطابا غ�� مباشر

سَ��ل ا�         
ُ
�ا�اة �� تصور أفالطون ع�� مقاطع �عب��ية تقت��� استدعاء وصلة سردية يؤد��ا السارد أوالشاعر �

الذي يتقمص دور ��صية أخرى يحاك��ا �� كالم�ا وحر�ا��ا؛ فيختص تلفظھ بال��صية ال�� يمثل�ا؛ ومثل ذلك 
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�ذا �ع�� أن ا��ا�اة ت�ت�� إ�� رتبة �لياذة ال�� لم تخل الوصالت ا��اكية ف��ا من التناوب مع وصالت سردية، و 

 .�� ذلك شأن أي نوع من أنواع ا��يالشأ��ا   7"ال تقر با��قيقة بل تقدم إيحاًء أو و�ما"�جناس ا��يالية �و��ا 

ال�� Mimésis( 8(ألرسطو �و ا��ا�اة ) Poietiké" (فن الشعر"خالفا ألفالطون فإن ا��د امل�يمن ��    

اال تضمن الرسم و�دب الدرامي وكذا السرد، و�ذا �عكس را�نا يمثلھ إم�ان تطبيق مف�وم جعل�ا �ذا �خ�� مج

 . التمثيل �� مؤلفات أدبية وفنية و�� م�� �جناس ا��اكية من غ�� ا��اكية

�يقاع أو "أدوات الفنون جعل من ا��ا�اة أداة للشعر وذكر أ��ا تتم إما بواسطة  أرسطو�عدما حدد 

ففي فنون ��شاد ي��اكب ال��ن و�يقاع، وفن الرقص يم��ه �يقاع أما فن 9 "ال��ن أو بواسط��م جميعا اللغة أو

وا��وارات السقراطية Mimes( 10(القول بنوعيھ الن�� والشعر فإنھ يتضمن �� آن واحد �شارات ا��اكية 

ون  ، و�ذلك �عارض  أرسطو أولئك الذين)Mètres(والعروض شاعرا �ل من استعمل العروض فبال�سبة ل�م ُ�َسمُّ

وأمبيدو�ل  ) Homère(يرتكز الشعر ع�� ال�شاط العرو���؛ أما أرسطو  فال يرى أي عالقة تر�ط ب�ن �وم��وس 

)Empédocle ( فاألول شاعر والثا�ي عالم يختص بالطبيعة. 

العامة ال�� �انت ترى �� �ل من �ستعمل العروض شاعرا وأسند للشاعر صفة ا��يال فإذا  أرسطولقد عارض         

�ستحق لقب الطبي�� أو لقب عالم الطبيعة  أمبيدو�ل�ستحق لقب الشاعر اس�نادا للتمثيل فإن  �وم��وس�ان 

�يال ف�و ي�ت�� لزمرة �و ا� �وم��وسألن عملھ �علي�� يفتقر للتمثيل وموضوعھ ف��يا�ي، و�ذا �ع�� أن موضوع  

�و ) Epopée(و�ناء عليھ فإن ما �ش��ك فيھ املأساة واملل�اة و�مجاد  ،11"الذين يحا�ون فيمثلون أناسا فاعل�ن"

فاعلة، وملا �ان املوضوع الف��يا�ي قابال للوصف أو العرض و�عيدا  تمثيل �ذه �جناس لل�شاطات ال�� تؤد��ا عوامل

لزمرة الشعراء و�ذلك ي�ون أرسطو  أمبيدو�لعن التمثيل الذي يق��ن ب�شاط ��سان لم يكن من املمكن البتة ضم 

�وارات قد أق��� الشعر غ�� ا��ا�ي مثل الشعر التعلي�� ممثال بـأمبيدو�ل كما أق��� الن�� غ�� ا��ا�ي �ا�

  .السقراطية

حدد أرسطو موضوع التمثيل �� الفصل الثا�ي من الشعر�ة، وقد �ان �ذا املوضوع متمثال �� ال��صيات 

و�و ما تحدده �جابة  12 سواء �انت ن�يلة أو غ�� ن�يلة أو �انت جيدة أو س�ئة) Personnage en action(الفاعلة 

تختص �عدم إم�ان م�� موضوع التمثيل من موضوع  إحدا�ماليت�ن ع�� السؤال ماذا، لكن �ذا التحديد يطرح إش�ا

  ، والثانية تتعلق بمدى فاعلية ا��ا�اة ف�ل ا��ا�اة إحياٌء للواقع أم �� إبداع؟)Artefact(العمل الف�� 

ث  عن صيغ التمثيل �� الفصل الثالث من الشعر�ة حيث ذكر أ��ا ما تحدده �جابة عن  أرسطوتحدَّ

أو بتفعيل �ذه ال��صيات ال�� (...) السؤال كيف؛ إذ يمكن تمثيل املوضوع أو ال��صيات الفاعلة بوصف�ا ساردا 

الشاعر يمكن أن يمثل قد استعار رأيا ألفالطون فحواه أن  أرسطوو�نا يبدو أن 13 �عد بدور�ا مؤلفة للتمثيل

بوصفھ ساردا أو باألحرى يمكن أن يتحدث كما لو أنھ ��ص آخر، لكن أرسطو يصنف �ات�ن �م�ان�ت�ن خالفا 

الذي يرى أن السرد  أفالطون ألفالطون ضمن نطاق ا��ا�اة و�جعل م��ما تمثيالت، و�نا يكمن ا��الف ب�نھ و��ن 

ف��ى أن التمثيل �و ال��ظة املوحدة  أرسطواص و�وجھ ا��وارات، أما م�يمن، إذ ��يمن السارد ليتحدث باسمھ ا��

  .ألنھ يمثل تفعيال للنص أو �شاطا دراميا
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أن ا��ا�اة الفعلية 14عناء تمي�� ا��ا�اة الفعلية عن ا��ا�اة التصو�ر�ة، فقد جاء �� الشعر�ة أرسطولم يتكبد        

فتختص باأللوان والصور و�ذا ال �ع�� أن الصوت ل�س إال ) Figurative(تختص بالصوت أما ا��ا�اة التصو�ر�ة

وسيطا ف��يائيا للغة، فما تختص بھ ا��ا�اة الفعلية بمعنا�ا العام �و أن تتجاوزه بالداللة، و�ذه املالحظة �ستد�� 

بل ��تم 15 ذات مع��مالحظة أخرى فحوا�ا أن ا��ا�اة ال �ع�� بتقليد �فراد واملوضوعات و�حداث مما يجعل�ا غ�� 

  .بمثيال��ا، أو بمع�� أدق ��تم �عالقة �حالة ال�� ي�تج�ا التعب�� و�سوق�ا الداللة

تتضمن �سقا تداوليا يتمثل �� �فعال ال�� من شأ��ا  أرسطوع�� �ذا �ساس ي�ب�ن أن ا��ا�اة كما يتصور�ا        

ف من قبل أفراد فاعل�ن أظ�رت أفعال�م ما يم�� فالتار�خ الذي يقوم ع�� � "م�� السرد من الدراما  ِ
ّ
ل
ُ
حداث أ

، فإذا �ان الوضع أفالطون الفرق ب�ن ا���ي واملسرح كما فعل قبلھ  أرسطو؛ ول�ذا الس�ب لم يحدد 16"أف�ار�م

يحدده التلفظ �ونھ يرتكز ع�� سارد خيا��؛ فإن الوضع الدرامي يتم�� ب�ون ��صياتھ  أفالطون السردي �� تصور 

ألنھ مرتبط  أرسطوو�ختفي ا���ي الغلث �فالطو�ي �� مدونة ، يمكن أن ت�ون زاو�ة للتمثيالت بوصف�ا فاعلة

  .بالتلفظ ؛ فيعكس بذلك ا��انب التداو�� للمحا�اة كما تصور�ا

فأق��� �ل ما �ش�ل �عض التمايز مقارنة ) agir, Prattein(ع�� تصرفات ال��صيات  أرسطولقد أكد        

با��ا�اة الدرامية، إذ يبدو �ل ما ل�س شب��ا إ�� حد كب�� با��ا�اة الدرامية غر�ب عن الفن الشعري ألن الشاعر 

، و�ناء ع�� ذلك 17"�بيات يحا�ي ال�شاطات مما يقت��� وجوب صناعتھ ل���ايات ال صناعة"باعتماده ع�� ا��ا�اة 

  .�تمثل �� طبيعة عالقة �بداع بالتمثيلو ي�بلور إش�ال �عكس فاعلية التمثيل 

  :التمثيل �� التصورات القروسطية/ 3

ت��ر إم�انية التأو�ل ا��اطئ للتمثيل �عده عن الكمال وتنفي عنھ الطبيعة الواقعية فالقول بأنھ �عكس الواقع ال        

مع مسألة  القروسطيون أنھ الواقع بل �ع�� أن التمثيل وسيلة �ستعمل لغايات معينة، و�كذا �عامل  �ع�� البتة

التمثيل؛ ففي مرحلة القرون الوسطى بات تصور العالم قائما ع�� الرموز و�اتت �ل حقيقة حسية تجد ت��ير�ا فيما 

  .ثال �� عالم الرموز تدل عليھ، لذلك ظ�ر جسر وسيط ير�ط الفكر ال�شري بجو�ر �شياء متم

بالقدرة ع�� �عث نظام مثا�� للتعب�� عن املس�وت عنھ فقد  القروسطيينفرد التمثيل الرمزي �� التصور 

جسر يتوغل ع��ه املطلق �� ال�س�� و�تجاوزه املفتوح ليك��� املغلق، و�فعلھ تخ��ق "تم تقديم الرمز ع�� أنھ 

عالمة حساسة تقدم "يكن معرفة �� ذا��ا بل �ان س�يال للمعرفة ف�و  ، و�ذا �ع�� أن الرمز لم18 "السرمدية الزمن

، إنھ عالمة لالمر�ي وللرو�� معا بل يبدو جسرا ير�ط ب�ن ضف�� املر�ي والالمر�ي ولعل 19"مشا��ات لوقا�ع غ�� مادية 

ر ال�ون ع�� أنھ وحدة ؛ إذ لم يكن من املمكن تصو القروسطية�ذا ما يفسر مقدار ��مية ال�� أوليت لھ �� الف��ة 

  .تامة بمعزل عن الرموز ال�� تقت��� املشا��ة قاعدة لتمثيال��ا
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  :  املشا��ة وتداولية الصورة/ 4

�عد مقار�ة تطور مف�وم املشا��ة ع�� قاعدة فلسفية خطوة �امة ��اراة مشا�ل التمثيل ور�انات الداللة         

و�ي، وال غرو �� أن مقار�ة من �ذا النوع ستالمس مجال بحث واسع حيث ي�بلور املش�ل املركزي للتمثيل �يق

ابتغاء ) Ressemblance(يقت��� دراسة خاصة تلزم القائم عل��ا بالوقوف ع�� إش�الية ا��ا�اة وعالق��ا باملشا��ة 

  .فحص الدور الذي تؤديھ املشا��ة �� مسألة املعرفة

بف�م الس��ورة �يقونية، لكن ا��ا�اة ال تمثل ال�شاط ال شك �� أن ارتباط �سماء بمسميا��ا �سمح 

�يقو�ي بمجملھ، فع�� �قل يجب أن ي�ون ب�ن �سم وا��سم تطابق أو تالؤم تؤمنھ أداة معينة قد ت�ون املشا��ة 

لية تر��ن ألفالطون فإن �ذه العالقة � كراتيللكن نظرا إ�� ما ورد �� محاورة  ) l’Analogie(كما قد ت�ون التناظر

لعالقة ا��ا�اة ال�� �غمر�ا كما لو أن التطابق الوحيد ب�ن الدال واملدلول يكمن �� مشا��ة الثا�ي لألول لتغدو 

  .املشا��ة عنصرا حيو�ا �� عملية ا��ا�اة

بأن معرفة العالم �صغر أو باألحرى معرفة ��سان ستقود إ�� معرفة ال�ون  القروسطيون لقد اقتنع     

من املنظور  20 "�� ذاتھ السماء و�رض يحمل"تك���ھ املعا�ي ال�� ت����ا العالمات و�ما أن ��سان  الذي

و�اتت معرفة الذات عتبة ل�ل معرفة �و��ا س�سمح للمرء   21"و�ق���   �ول "القروسطي صار ينظر إليھ ع�� أنھ 

  .باستكشاف م��زة �صل و ستدل ع�� مآلھ

تصور التمثيل املشابھ الذي يو�� لإل�سان م�انة خاصة مقارنة ببا�� ال�ون باعتباره  من �ذه الفكرة �شأ   

الوحيد القادر ع�� كشف املع�� ال�امن �� الصور، و�ناء ع�� ذلك ت�ون العالقة ب�ن الصورة واملشا��ة عالقة حركية 

ود�ا بالوجود ال�شري ألن الصورة تطالب �ل من يتلقى الصورة بالس�� وراء املشا��ة ال�� يرتبط وج) ديناميكية(

  .تقطن الباطن، و�ذا ما يث�� بدوره �ساؤال حول عالقة اللفظ بالصورة

إن اللفظ صورة �ستعمل للتعب�� عن الواقع؛ بل إن �ل �لفاظ املستعان ��ا �� التعب�� عن �شياء عقليا 

أن ل�ل مشا��ة درجة صدق تقاس تبعا ملدى  أو املستعملة �� التفك�� �� مشا��ات لألشياء أو صور ل�ا و�ذا �ع��

مطابق��ا لل���ء املمثل، لكن �ذا ال ينفي احتمال وجود �عض النواقص؛ فالصورة ال يمكن أن تطابق ا��قيقة 

بصفة تامة ألي وذلك ما سيضع ا��قيقة موضع �ساؤل، فاملعرفة باعتماد الصور املادية غ�� تامة أل��ا تخ��ل الواقع 

  .ا ال�شر لتمثيلھ مما سيعكس طبيع��ا القاصرة و�جعل من املشا��ة مصدرا لتوليد �خطاء�� مفا�يم صاغ�

ضمن زمرة غ�� املقدس؛ فاأللفاظ ال  القروسطيمن �ذا املنطلق جمعت اللغة و�عمال الفنية �� التصور 

ت للتفك�� �� �ذه �شياء، تملك القدرة ع�� التعب�� عن الواقع أل��ا لم تكن عالمات لألشياء بقدر ما �انت عالما

ولعل ذلك ما وضع قدر��ا ع�� الوفاء �� التعب�� عن الواق�� موضع شك، أما الصور فقد أسندت عدم قدر��ا ع�� 

  .تمثيل الواقع الستحالة انفصال�ا عن الش�ل الذي و���ا الفنان إياه وعن املادة ال�� ش�ل�ا م��ا

الذي يمثل التقليد ) Tradition(املع�� �ما النقل أو التقليد  صيغت�ن إلبداع القروسطيون اق��ح املفكرون 

الذي �عد ) Fiction(�� تصور�م م��اثا �عتمده �ل �اتب كما لو أنھ سلطة قسر�ة تفرض عليھ �يمن��ا وا��يال 

و�عد  22 تيةصيغة الوجود الثانية إ�� جانب الكتابة أما ا��ال املفضل للتمثيل ف�و السرد �ونھ يتمتع باملرجعية الذا
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ل �� الوقت ذاتھ بوصفھ خطابا، إنھ عالمة ل���ء ما من أجل "
َ
و��ذا املع�� فإن 23 "ما ���ءتمثيال لواقع خار�� ُيمث

  .النص السردي يرتكز ع�� ذاتھ

تكشف وضعية التمثيل ا��دلية حقيقة من��ية تتمثل �� ضرورة العثور ع�� إطار خصب تتعدد فيھ 

الرؤى وتختلف فيھ السبل و�جراءات ليتمكن من �حاطة بتلك املشا�ل والتعقيدات ال�� التوج�ات وتتمايز فيھ 

يتطلب من املتلقي "تطرح�ا صيغ التمثيل عموما ومستوى ال�شكيل �يقو�ي ع�� وجھ التحديد؛ ألن �ذا املستوى 

قت��� الفصل ب�ن عامل�ن �ما عالم الكث�� من التأ�ي وا���د التأو��� الذي يتفرع بدوره إ�� س�ن لسا�ي وس�ن بصري ي

، ثم إن ال�شاط �يقو�ي يقدم جوانب مختلفة 24 )"معطى للرؤ�ة(وعالم ال�شكيل البصري ) معطى للقراءة(اللغة

توفر وظائف سيميائية �عكس�ا ترابط صيغ التمثيل ال�� تحمل مع�ا عالمات عامة غاي��ا التأو�ل، و�ذا ال�سلسل 

  .يطة �عد جو�ر الدالالت املفتوحةالذي �ستد�� دوما عناصر وس

�� ��اية القرن السا�ع عشر تقمصت املشا��ة دورا فاعال �� الثقافة الغر�ية حيث �ان ينظر إل��ا ع�� أ��ا    

لك��ا تالشت من أفق املعرفة �� نحو القرن الثامن عشر ليحل محل�ا �سيج دال�� وصفھ  25 ا�ع�اس للعالم أو مرآة لھ

  .بأنھ أقل ثراء من املشا��ة) Michel Foucault(26فوكو

يتضمن مختلف أصناف صيغ املشا��ة ال�� سادت �� ف��ة العصر الكالسي�ي، وقد بدت �شكال  فوكوحدد      

العالمات أو باألحرى مختلف مستو�ات ال�شاط �يقو�ي؛ حيث يمكن إرجاء مقوالت املشا��ة إ�� وظائف سيميائية 

ال�شاطات �يقونية مباشرة إ�� الصيغ �يقونية غ�� املباشرة لتعرج �� مسار�ا ع�� الرمزي مختلفة ت�تقل من أك�� 

  .والقر��� وفقا ملقتضيات الضرورة

تجعل التجاورات الداللية املشا��ة مرئية ملا ل�ا من أدوات تصو�ر�ة وفروع مفا�يمية ف�� �� �شاط�ا 

ة ال�� �عدل الداللة لك��ا مع ذلك ال يمكن أن تفرز نتاجا يرتبط تجا�س العالمات املؤولة �و��ا تب�ن صيغ املشا��

ارتباطا دقيقا بالواقع ألن العالمات ال�� سي�تج�ا التمثيل لن ت�ون مطابقة �ليا للواقع كما لن ت�ون معزولة عنھ 

غ��ا �س�يا ألن �ليا؛ بل ستقع موقع الوسط بحيث تمثل املوضوع انطالقا من الداللة ال�� ستؤد��ا؛ لك��ا ستعكس �

مما �ع�� أن املشا��ة تمثل 27 "�ل مشا��ة ب�ن ش�ئ�ن أو أك�� ست�تج عن تدرج ان�با�� ي�شأ عنھ تدرج �� الوضوح"

وظيفة تحافظ ع�� قدر �س�� من املطابقة ب�ن التمثيل وخصائص �نموذج املمثل و�س�ل عملية إدراك �ذا 

  .�نموذج

  :الصورة و�دراك /5

التصو�ري منذ العصور الكالسيكية ضمن إطار �سناد ا��ا�ي حيث �ان التمثيل يقت��� أدرك التمثيل 

إعادة تقديم ال���ء مع مراعاة املشا��ة �� ذلك ف�ان النجاح الف�� �� ا��قبة الكالسيكية يتعلق ب�ون اللوحة مماثلة 

باملوضوع املمثل في�ون بذلك مالئما  للموضوع املمثل؛ إذ يتوجب ع�� العمل الف�� أن ي�ون ع�� قدر كب�� من الشبھ

  .لھ

باختصار �ان التمثيل مدرجا �� إطار العرض؛ لكن إذا �ان التمثيل كذلك فكيف يمكن م�� الصورة من 

  املوضوع، أل�س التفك�� �� التمثيل بوصفھ مشا��ا �ع�� إقصاء �ل �عمال ال�� ال تحا�ي موضوعا��ا؟



 

91 

 

عن �ذا السؤال ع�� اق��اح إسناد التجر�د للمشا��ة معتمدا �� ذلك ع�� قاعدة فحوا�ا  غودمانأجاب 

لم ) Ch. P. Pru(برو مما �ع�� أن الس�ب �و املواضعة أو �صطالح، لكن 28 "أن �ل ���ء يمكن أن يمثل أي ���ء"

، لكن أال �ع�� ارت�از 29لعالمةالتجر�د ال يحيل إال ع�� ذاتھ ف�و ل�س با��طاطة وال با �س�سغ �ذا الرأي ورأى أن

  ال�سق التصو�ري ع�� �صطالح أن املشا��ات ناشئة عن املواضعة أو �صطالح؟

الفصل ب�ن املشا��ة والتمثيل فرسم الغليون �� تصوره ال �شبھ الغليون ) R. Magritte( ماغر�تاعتمد 

ألن ) Distinction(ال�� ت�ت�� إ�� رتبة التمي��) Similitudes(بالضرورة وما يجمع بي��ما ل�س سوى تلك املماثالت

ت�شأ عن فعل الفكر الذي �عاين و�ثمن و�قارن، �� ح�ن أن املشا��ة ت�ت�� إ�� رتبة " ماغر�تاملماثلة �� تصور 

أل��ا س��ورة �عكس  بورسمقار�ة ملف�وم �والنية لدى  ماغر�ت، و�ذا ما يجعل املشا��ة ال�� قال ��ا 30"الالتمي��

يتم بفعل�ا تقو�ض املماثالت ) Possible(واملمكن) Qualité(م التمي��، إ��ا بمع�� آخر س��ورة انفتاح ع�� الكيفعد

  .والفروق ال�� �شأت عن املواضعة

�ونھ يرتكز ع�� ) Analogique(�ذا �ع�� أن التمثيل التصو�ري ينظر إليھ أحيانا ع�� أنھ تناظري 

بالتجر�د التصو�ري  جين�تيانا غ�� تصو�ري حينما يك���� طا�عا تجر�ديا �عتھ املماثالت، لكن التمثيل قد ي�ون أح

)Abstraction Figuratif ( بي�اسولكنھ رغم ذلك يحمل داللة معينة، ومثل ذلك لوحة)P. Picasso ( الش���ة

ف من اعتاد ال�� قد يرى ف��ا أي ��ص عادي عمال فنيا �شكيليا م��ما ع�� خال " Guernica"املوسومة �ـغورني�ا

التعامل مع الفن والذي ستحمل �ذه اللوحة بال�سبة لھ كًما من املعا�ي والدالالت، ومثل ذلك قراءة 

ل�ذا العمل الف�� الش��� و�� قراءة تجمع ب�ن ا��س ا��ما�� والو�� �درا�ي؛ إذ إن ) J.Derrida"(دير�دا"

"Guernica " و�عارض ) …(ف�� يكشف ال��بر�ة املتحضرة  �� اسم ملدينة و���نم وكذا اسم لعمل"كما يرى

أشبھ بظل مستطيل       "الش���ة ال�� تبدو) Malvitche(مالفي�ش، وكذلك �و ا��ال بال�سبة للوحة 31العنصر�ة

، مما �ع�� أن �ذه الصور 32"أو إطار �� ح�ن أ��ا مستطيل رسم ضمن إطار مستطيل �شا�لھ لونا و�ك��ه فيحتو�ھ

  .ن ت�ون خالية من املعا�يا��ردة ال يمكن أ

العمل الف�� يحتاج إ�� س��ورة خاصة من التأو�ل ال تقيم وزنا ملا �و صر�ح ومحدود ح�� وإن انطلقت "إن 

فالصور الفنية تمثل موضوعات نا�عة من ا��يال 33"اللوحة الفنية من ثيمة ذات حمولة مرجعية وثقافية أو تار�خية

بالعثور ع�� م�ندس كفؤ �ستطيع "الذي �ان يأمل  بي�اسو�عاد كما �ان يحلم لك��ا موحية وإن لم تكن ثالثية �

  .ِلَتِ�� مجال التمثيل الواق�� الذي �عد موضوعاتھ محققة   34 "  تجسيد أعمالھ الفنية

يحث التمثيل ع�� منح صورة عقلية للمر�ي ابتغاء تمثيل�ا ع�� الوجھ الالئق إلبراز الالمر�ي؛ فالصورة ال 

لم �ع�� �� "الذي ) Régis Debray(ف�م�ا أل��ا �عمل ع�� خلق إدراك متم�� لل���ء وفق تصور  دو�راي�س�ل 

  .ألن الصورة تحفز ع�� البحث �� املعارف ابتغاء إدراك�ا35"التصو�ر املر�ي إال ع�� منفعة واحدة �� إبراز الالمر�ي

شا��ة ال�� �عد عالقة إدراكية تقوم ع�� بناء ع�� ما سبق ي�ب�ن أن التمثيل عالقة منطقية ع�� خالف امل

املماثلة؛ ففي التمثيل تتج�� القدرة ع�� استعمال أ�ساق سيميائية يحقق�ا مجموع �صطالحات أو املواضعات ال�� 

يجمع عل��ا أعضاء جماعة ثقافية معينة أما �� املشا��ة فتتج�� آليات معرفية ت�يح إم�ان التعرف ع�� املماثالت 

لكن �ذا قد يث�� عدة �ساؤالت أ�م�ا ذاك الذي يتعلق بموقع الالمر�ي �� الس��ورة ال�� تمتد من �دراك  وإدراك�ا،

  .البصري إ�� املعرفة
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  دالالت الفضاء البصري للكتابة الشعر�ة املغار�ية

  تحليلية ملمكنات �ش�ل ا��طاب الشعري مقار�ة 

  *حمدوش فر�دة آيت                                                                       

                                                                                 

بدوا�� ال�ش�ل لقد �انت الفاعلية الشعر�ة �� أمس ا��اجة إ�� ما يمد�ا 

�كرا�ات و�رغامات لتلك لتلك ردحا من الزمن أن خضعت البنا�ي ا��دث �عد 

الصارمة ال�� يجل��ا عمود الشعر �ونھ أفرز لدى الشاعر صرامة مما كرس �س�ن 

ا أدى ل�ذه الشعر�ة املقفلة �ي لديھ ذلك التقفي ا��ا�ز من غ�� أن يحيد عنھ مم

عن �� املقابل تبحث تبحث عن فرج بنائية أخرى تخرج عن تلك البنائية املغلقة و�ي 

أن تنفي جملة القدرات و�م�انات �بداعية من غ�� تفجر من خالل�ا بديلة رحابة 

ن غ�� ، ألنھ ماملا�عة لتلك �طالقية �� �داء البنا�ي ل��طاب الشعري ا��دود مجمل 

املمكن أن ال تخضع الكتابة الشعر�ة ملقاي�س محدثة من شأ��ا أن ترتقي بالعمل 

الشعري و تجعلھ منفتحا ع�� عدة �يئات �شكيلية تمنح النص استمرار�تھ و تحفظ 

تم��ه الف�� لتظل القصيدة ا��ديثة ت��ع نحو التجر��ية، تجر�ب �ل املسالك ال�� 

مادامت القصيدة تبحث عن أش�ال جديدة ت�ون تدفع ��ا نحو آفاق شعر�ة جديدة 

قادرة ع�� �حاطة بالصراعات ال�� �ع�ش�ا الفرد و �عان��ا ا��تمع ع�� تجدد �سيقة 

 .وحداثة منازع التفك�� �بدا��

  :أولية ال�ش�ل البصري  -

لذي قدمھ �� القصيدة ا��ديثة يؤدي حتما إ�� خصوصية الطرح ا إن التعرض إ�� مالمح التعدد الصو�ي

ع�� �عر�ف  إليوتو لم �ستقر . الذي �ش�ل �� نمط شعري ي�تقل من التعدد الصو�ي إ�� ال�ش�ل البصري  إليوت

محدد للشعر ألن الشعر لديھ ال ��دف �ش�ل مقصود إ�� �رشاد و �قناع و الوعظ، بل الشعر يؤدي وظيفة خاصة 

أن «ديد الذي ينطوي عليھ الشعر إذ أصبح �دف الشاعر �و�� ظل التصور ا�� ف�و ال �علم و ال يمدح و ال ي��و

يقدم رؤ�ا، و ال يمكن أن ت�ون الرؤ�ا �� ا��ياة مكتملة، إن لم تتضمن �شكيال �عب��يا عن ا��ياة يصنعھ الذ�ن 

  1»��سا�ي

يت�� من �ذا التصور أن الشعر ي�تج عاملھ ا��اص و كذا فرادتھ الت�و��ية، إذ تبدو مالمح ا��داثة 

خاصة �� معرض حديثھ عن موسيقى الشعر ال�� ال �عت���ا �غمية فحسب، فالنغم ال ) ELIOT(إليوتوا��ة لدى 

أشك من حيث الصوت « إليوت يمثل إال عنصرا واحدا �� موسيقى ال�لمات و ع�� �ذا النحو من الطرح يذ�ب

ا��اصة، إن ال�لمات ال�شعة �� ال�لمات ال�� ال وحده فيما إذا �انت أية �لمة أو أقل جماال من غ���ا داخل لغ��ا 

ألن السياق النظ�� �و الذي يمنح ال�لمات ال�سيطة داللة مكثفة و �ذا ما يضارع  2»تتالئم مع ال�لمات ا��اورة

 ، كما3ال�� ترى أن ال�لمات املفردة ا��ردة ال قيمة ل�ا إال إذا وظفت �� سياق مع�ن) ا��رجا�ي القا�ر عبد( نظر�ة 

�� سياق حديثھ عن موسيقية الشعر عن ضرورة التآلف ب�ن تناغم �صوات و تناغم املعا�ي ل�ي  إليوتيؤكد 

                                                           
*
  . الجزائر -أحمد بن بلة  -1باحثة أكادیمیة من جامعة وھران - 
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ا يؤديان تلك معلما بأن �يقاع و تخ�� �لفاظ إضافة إ�� �سق الت�و�ن اللغوي �و��. تتحقق شعر�ة القصيدة

  .الفرادة لفضاء ا��طاب الشعري 

تحول الذي أصاب نظام العروض إذ ترتب عن ذلك جملة من املتغ��ات �� و قد تولدت �ذه املفا�يم إثر ال

فلم �عد .املفا�يم و الرؤى مكنت الشاعر �ي يخلق نمطا من �طالق و �ف��اض لفضاء ال�ش�ل الشعري مساحة

نحو ما الوزن معيارا للشعر إال إذا انص�ر بمع�� الوجود و إيقاع العصر و كذا �سقية اللغة ل��طاب الشعري �� 

�� دعوة إ�� وضع حد ��موعة من القيود ال�� قيدت شعراء التقليد، حيث «:تاور�ت �ش��يذ�ب إليھ الباحث 

كبحت قول�م الشعري، و خنقت مسار�م �بدا�� و �� دعوة دعا إل��ا معظم شعراء ا��داثة �� عاملنا العر�ي، و ال 

�ذا �� مجملھ أفرز ا��يار �ش�ال و حداثة �ساليب ال��  و لعل 4»سيما نازك املالئكة، و نزار قبا�ي،و أدون�س

امتحا�ا رواد الشعر العر�ي املعاصر من تراكيب و أب�ية ا��طابات الشعر�ة الغر�ية نحو �ق��اب من بالغة 

ل�و إن الذي ي�تكر أوزانا جديدة « و �س�ئصال ال��ا�ي لألساليب العر�قة، و يقر إليوت �� �ذا النحو �ستعارة

و  و كذا إسقاطھ للتعاب�� الشعر�ة... الرجل الذي يوسع و ��ذب إدراكنا و ال يقتصر �ذا ع�� البناء الف�� وحده

و �� �ذا النحو فإن الشعر العر�ي املعاصر من حيث �ش�ل القصيدة و تنوع�ا ت�ون قد 5»استعمالھ ألفاظا معاصر

ألس�ن القصيدة من حيث �يقاع إذ �عدت إ�� تلك ا��وار�ةو  أفادت من طرح إليوت، إذ تم ل�ا تجاوز تلك املعيار�ة

من حيث �ندسة الش�ل البصري إذ أفاد �ذا  )EZRA POUND( عزراباوندتنوع �صوات، كما أفادت من الشاعر 

  .�خ�� من بصر�ات ال�ش�ل الصي�� للنص الشعري 

الشعري إذ تم لھ ذلك تم من ج�ة تخطي و ع�� �ذا �ساس فإن تال��� عمود الشعر و فتور حرج الفضاء 

توازي �شطر من تلك ال�ندسة الصور�ة للقصيدة العر�ية القديمة القائمة ع�� تلك الوقفة البصر�ة لعمود 

القافية ح�� عدت رسما لكث�� من املطوالت الشعر�ة، و إثر �شظي قصيدة عمود الشعر من حرج تلك املعيار�ة 

الس�ونية املتواز�ة لل�شكيل املتوازن، انفتحت القصيدة ع�� فضاء ال�ش�ل البصري  للوزنو الصور�ة البصر�ة لتلك

ألن املتغ��ات « املفتوح، كما برز �ذا التنوع انطالقا من التغ��ات ال�� ��قت بمستوى الب�ية �يقاعية للقصيدة

عتاد، �ذا �خ�� الذي بقي استمرارا �يقاعية ال�� عرف��ا القصيدة العر�ية، ا�عكست آليا ع�� ا�شغال�ا الفضا�ي امل

وفق �ذا يؤكد الباحث ع�� طرحھ 6»للنموذج الفضا�ي القديم، رغم التغ��ات ال�� اكتنفتھ ع�� امتداد أز�د من قرنا

�� النص الشعري ا��ديث مما يؤدي �ي ن�ساءل، �ل عرف للنموذج 7مسألة امتداد �نموذج الفضا�ي القديم

ضور بمجموع ما ي��ض من �ش�ل �� ذاكرة الشعراء ا��دث�ن؟، أم أنھ �غ�� و اتخذ البصري لعمود الشعر من ح

  .\\أ�عادا بصر�ة متباينة إثر �ذه الثورة ال�� أفرز��ا دعاوى التجديد و طروحات التطو�ر و منازع ا��داثة الش�لية

طوي عليھ من معاي�� قد يأخذ السؤال منعطفا صعبا حيث �جابة عليھ قد ت�ون مرتبطة باملتلقي و ما ين

فالنص الشعري املدون يصبح بالضرورة تتا�عا لعالمات بصر�ة ع�� فضاء . وقع التلقي ألي نص شعري يباشره بصر�ا

مفتوح، و بمجرد ما �شرع القارئ ع�� تواصلھ بالنص املدون ت�بدى �ي�تھ البصر�ة، حيث يتوزع النص الشعري ب�ن 

توز�ع السواد و البياض مما يدل ع�� أن املظ�ر املادي للنص �و ما يلزم السعة و التنظيم، التناسق، إ�� جانب 

  8.القارئ بإس��اتيجية خاصة بھ

  :دالالت الفضاء البصري �� الكتابة الشعر�ة املغار�ية -

تحول �يقاع �� القصيدة ا��ديدة إ�� صورة متفرعة ال تذعن بالضرورة لتلك النحو�ة ا��طية و �� نا�عة   

من حركة الذات الشاعرة �� �عد�ا الفردي، إذ أصبح إيقاع التفعيلة يتخطى تلك القصدية إ��  تلك �عتباطية 
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ت�املة �� القصيدة العر�ية ا��ديدة، �عد صارت العالقة ب�ن السمع و البصر عالقة دائر�ة م« البصر�ة حيث

�مر الذي أفرز �شكال محدثا �� ب�ية �يقاع الداخ��، فلم �عد السمع  9»انفتاح�ا من أسر الب�ت و حدود الع�ن

وتوا�� العناصر الرمز�ة، بل البد لھ  وحده قادرا ع�� التقاط الصور الشعر�ة و ترابط ��ساق و تداخل النصوص

  .جميع ا��واس و �� مقدم��ا الع�نمن أن �شرك 

من خالل  بن�س دمحم�� ضوء صنافات التجر�ب لبصر�ات الفضاء الشعري العر�ي املعاصر �عد تجر�ة 

أول تجر�ة مغر�ية ا�عطفت إ��  ) تكو��ية املغرب مقار�ة ب�يو�ة �� املعاصر الشعر ظا�رة(ب دراستھ املوسومة 

ف�ا جسارة ع�� املعتاد و املتواضع عليھ، إذ التفت الباحث إ�� أ�مية ��تمام بخصوصية �ق��اب البصري بوص

امل�ان بوصفھ فضاء ل�ش�ل النص الشعري، و من �نا �عد امل�ان عنصرا جو�ر�ا ��ضور  �سق ا��طاب  بصر�ا و 

�لقاء و للم�ان أ�مية �� تحليل النص، و خاصة عندما ن�تقل من عملية « بن�سكذا �سقيا �� نحو ما يذ�ب إليھ 

إ�� عملية القراءة البصر�ة، فالنص �� �ذه ا��الة ل�س مجاال زمنيا فقط، و لكنھ م�ا�ي أيضا و خاصة أولئك الذين 

إن مكنة �لتفات إ�� بالغة امل�ان لم تبلغ 10»تمكنوا من تخطيط دواو���م أو �شراف عل��ا، و إدراك�ا بحس�م الف��

السيميائي�ن ببالغة الصورة أو بالغة امل�ان إال مع ظ�ور مجتمع  أدبيات امية التأس�س و بخاصة صوب ما  ضمنمت

الكتابة الذي يجعل من ا��ط مرتبطا بقوان�ن اخ��اق الكتابة لدائرة الكالم، و اعتبار النص الشعري جسدا يمتلك 

 .شكال معينا ينفلت صوب املنفتح من متعدد ال�يئات الش�لية 

ا تلك النصوص ال�� ت��ق بالصور و الرسوم ال�� تمثل ال�لمات بحيث ال تتمثل الكتابة البصر�ة �� �و��

و من �نا باشر الشعراء املعاصرون ذلك املركب . تقرأ و إنما �شا�د أيضا مما �ش�ل �عضيدا للمع�� و توج��ا لھ

�ة تلك ا��طية البصري بوصفھ عالمة تتو�� كثافة �يقنة حيث ت�شا�ل اللغة بالصورة أو ال�يئة ال�� تتعدى جا�ز 

تظ�ر الصورة كخطاب �ل الرساالت املمكنة م��امنة ا��ضور ع�� الصفحة ومن �نا « إ�� فاعلية �ثارة البصر�ة و 

ال يمكن أن يمدنا ) الصورة( إن قراءة و تفس�� امل�ونات ا��طابية... ت�نوع املقار�ات و القراءات والتأو�الت املمكنة

إن ذلك يقت��� أن تقوم الع�ن بمجموعة من ا��ر�ات عمودية . الت املمكنةدفعة واحدة ب�ل الرساالت والدال

وضمن �ذا �شتغال البصري ثمة �سلسل خطي لوحدات الرسالة �� الصورة و�نا . ا��... وأفقية ودائر�ة

غة قراءة خطية للصورة إذ يؤكدون أنھ، انطالقا من ا��ركة ا��طية للبصر ت�ش�ل بال ) السيميائيات علماء(يق��ح

 11»الصورة

ولذلك فالبد « و��ذا تتجاوز القصيدة الش�ل الشعري املتعارف عليھ و يتحول النص إ�� حشد من الصور 

ألن نجاح عملية التلقي . للتلقي أن يمتلك معرفة وذاكرة ثقافية تخولھ ف�م و اس�يعاب ب�ية النص الشعري ا��ديث

ر إذا امتلك معرفة نصية حديثة تمكنھ من النفاذ إ�� دواخل يرك��ا الشاع ال�� نفسھ الذي �ستطيع أن يفك الرموز 

السيما أن عملية فك الرموز تصبح �� . النص الشعري ا��ديث وإن ��ز عن ذلك بطلت عملية التواصل الشعري 

والنص ��ذه ال�يئة يقدم للقارئ 12»غاية الس�ولة إذا �ان املتلقي يمتلك ثقافة شعر�ة أي إذا واكب ا��ركة الشعر�ة

والستجالء كيفية �عامل املتلقي مع البعد البصري الشعري، و�� �ذا النحو نق��ب من ظا�رة  .مقاي�س تلقيھ

�شتغال الفضا�ي عند الشعراء املغار�ة من خالل املواكبة النظر�ة و التطبيقية ل�ا معتمدين ع�� �عض التجارب 

ا��ا التصور�ة �� إحداث تأو�ل مشروع للدالالت املغار�ية ال�� دفعت حتما إ�� إحداث قراءة خاصة، ل�ا مرتكز 

 .السيميائية لبصر�ة ا��طاب الشعري 
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  :للقصائد البصر�ة ال�شكالت �يقونية -

ت�اد تجر�ة الشاعر دمحم بن�س تج�� تلك ا��صوصية املتفردة من الكتابة البصر�ة ��طاب الشعر 

و �� سياق �ذه النظرة ت��ز طروحات . املعاصر، حيث التفت إ�� أ�مية امل�ان بوصفھ فضاء ل�ش�ل النص الشعري 

ل�ش�ل �� الو�� املغار�ي �صيل بن�س من أجل مشروعية ا��ط املغر�ي �ونھ ملكية تتمتع بتلك ا��فر�ة لساللة ا

ومن ثم ف�و ا��طاب الشعري الذي يصنع التم�� و يل�� �� الوقت ذاتھ م�يمنة �خر، و�ذا ال يراد منھ إحداث 

�و امتداد ل��طوط العر�ية  - �� تصور بن�س –قطيعة مع �نواع �خرى من ا��طوط العر�ية إذ إن ا��ط املغر�ي 

  .ق و ال �س�سلم ��و الفرق ألن الكتابة ت�بذ ��غال 

تلك النصوص الشعر�ة ع�� ش�ل ) �� اتجاه صوتك العمودي(ع�� ديوانھ  بن�سومما �عرضھ الشاعر 

إذ يمكننا تمثل البعد البصري �� �ذا . عبد الغ�� و�دة�يئات بصر�ة متنوعة م��قا ل�ذه العملية خطوطية الفنان 

�ل للمتلقي داللة تفاوت أطوال املوجات الشعور�ة املتدفقة ع�� �ل ل��« الديوان من خالل حركة �سطر الشعر�ة

و بذلك يرسم الشاعر خطوطية أش�الھ البصر�ة قصد توليد داللة بصر�ة، و�مكن رصد 13»سطر ���يال بصر�ا

ال�� وردت خطوط�ا مائلة ع�� �يئة مثلث �� �ذا النحو من ال�ش�ل ) شعر�ة(�ذه التقنية �� قصيدة بن�س 

  :14البصري 

  

  

  

  

  

 

 

 

فال�يئة .إذا أمعنا النص الوارد �نا نلفيھ يحرك بصر املتلقي صوب رسم مثلث قائم الزاو�ة بقاعدة علو�ة

فمثل �ذه ال�يئات البصر�ة ل��طاب . البصر�ة �نا تحدث لدى املتلقي تلك �ثارة �� انتاج املماثل �و��ا أيقونة

ت�تفي تلك ا��طية ا��املة للتفاصيل، ألن بصر�ة الفضاء الشعري �ستوجب التلقي البصري ل�لية ال�ش�ل حيث 

�و��ا تفيد قفال أو فاتحة )أفق(مقدمة ع�� معرفة ا��زئيات أضف إ�� ذلك حضور قر�نة بصر�ة واملتمثلة �� 

م��ع صو�ي : ع�� م��ع�ن )أفق(إذ وردت صيغة . وحضرت بوصف�ا وسيطا بصر�ا جامعا ب�ن ذروة املثلث و قاعدتھ

تن�يھ آمر، ومن ج�ة ثانية ف�� ت��ض ع�� إثارة بصر�ة حال�ا مثل أيقونات عالمات املرور و لذا وردت �� يحيل ع�� 

  .�يئ��ا البصر�ة تن�يھ صو�ي و بصري 

ومن �نا يصبح من العس�� ع�� املتلقي الذي لم ي��ود بمعطيات القراءة أن يتعرف ع�� الب�ت الشعري، 

عن �عض�ا البعض، و�� �ذا تجاوز للس�ن �مالئية املعروفة ��  �Graphèmeس�ب انفصال الوحدات ا��طية 
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الكتابة الشعر�ة و �ستمر �ذا ا��رق و التجاوز و�نفالت لألس�ن الشعر�ة �� نحو �ذه �سطر املتموجة وفقا 

  :15للش�ل البصري التا��

  

  

  

  

  

  

  

  

اتجا�ا دائر�ا )وردة الوقت(وع�� �ذا النحو أيضا من �ندسة ال�شكالت البصر�ة ت�ش�ل خطوط قصيدة 

  :16ع�� نحو �ذا الش�ل

  

  

  

  

  

 

 

  

  :يؤدي الشاعر �� �ذا النحو البصري 

  �ل الطرقات

  حواجز مستقبلنا

  ��ناء يطلون ع��

  منفى بضفاف ال موج ل�ا

  خوفا ت�ناقلھ املرآة 
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الدخول �� ممنوع «��أ الشاعر إ�� تقنية الرسم بالشعر ال�� وردت ع�� الش�ل املروري و ال�� �ع��

والدائرة �� 17»الطرقات ال�� توضع ف��ا، و قد جسد الرسم بالشعر داللة القمع بإغالق الطرقات تجسيدا بصر�ا

  فلسفة �ونية لتأو�ل محصلة �لتقاء ا��امع ل�ل السبل 

وفقا ل�ذه �ش�ال البصر�ة تصبح القصيدة عالمة تتضافر ضمن بنا��ا عالمات نوعية متعددة ف�� تتوزع 

، و عالمات تخص )البياض و السواد -حركة �سطر -ا��ط( � عالمة جامعة تخص الفضاء الن��� و �شمل�

لي��ز ا��ط �ونھ عنصرا ) مثلث، ش�ل دائري ، ش�ل بصري متموج( الفضاء الصوري و �شمل �ش�ال البصر�ة

ارات عامال م�ما �� تكر�س مشار�ا �� إضفاء الداللة ع�� النص، فتصبح الفواصل و النقاط و الفراغات و �ش

ومن ضمن الشعراء املغار�ة الذين ان��وا إ�� تلك املسا�� �بداعية ع�� �ذه التجر�ة من . �ندسة إيقاعية للنص

  :��18 نحو �ذا الش�ل البصري ) عينان �سعة ا��لم(ضمن ديوانھ دمحم �شعري الكتابة الشاعر املغر�ي 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ال�الل�ن ال�� �عد من سمات �داء الشف�� و ال�� تدرج تحت محور عالمات ا��صر، وظف الشاعر تقنية 

وذلك ح�� يمكن الشاعر املتلقي من التفر�ق ب�ن صوت�ن، إذ إن املقطع غ�� ا��صور ب�ن ال�اللي�ن يمثل الصوت 

ضمن ح�� ال�اللي�ن وردت . ا��ار�� للشاعر أما املقطع ا��صور ب�ن ال�اللي�ن فيمثل صوت الشعر الداخ�� ا��افت

�سطر �خ��ة ع�� ش�ل نقاط أفقية شغلت مساحة معينة، امتثل ف��ا الشاعر لدالالت املس�وت عنھ فيما يضيفھ 

  .ح�� البياض لدى املتلقي بما ال تف�� بھ القصيدة و من ثم �عد البياض فضاء لشعر�ة الصمت أو الفراغ الدال

لم تنل ما �ستحقھ من بحث يكشف عن دور�ا ا��ث�ث �� ب�ية النص وع�� الرغم من أن عالمات ال��قيم 

العميقة، إذ �عد انحرافا أسلو�يا يوازي �� داللتھ فيض  املس�وت عنھ، و �� الوقت ذاتھ  أكدت حضور�ا و�� 

          الصفرا�يمفعمة بدالالت تضيف إ�� النص الشعري و تجعلھ مفتوحا ع�� عدة تأو�الت �� نحو ما يذ�ب إليھ 
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لكن الشعر العر�ي ا��ديث استدرج عالمات ال��قيم ��دمة منحاه �بدا�� التجاوزي و عامل�ا معاملة الدوال ... «

  19»اللغو�ة و ذلك �����ا بدالالت ووظائف جديدة تحيد عن املألوف من دالال��ا و وظائف�ا

دون و�مكن أن نقرأ �ذا النص ع�� املقطع �خ�� من القصيدة يظ�ر نصا صور�ا يرافق النص الشعري امل

الصوري �أيقون بصري،ألن املطر يمكن أن يج�� انبجاسھ بمكنة غ�� لغو�ة حيث اس�ثمر الشاعر �نا أيقونة واتخذ 

من �ذه �يقونة الوسيط ب�ن �سق التوزع و �سق التصدع، ألن العالمة �يقونية ال تتعلق بالعالمة �� عالق��ا 

فال�شابھ ل�س ب�ن العالمة و املرجع، بل « إ�� الصورة الذ�نية املنطبعة �� ال���ء ذاتھ ومنھبال���ء ذاتھ وإنما تتعدى 

ب�ن العالمة و �نموذج �درا�ي، ن�يجة لذلك فال�شابھ املتحدث عنھ من قبل ب��س موجود، لكن ب�ن ال��سيمة 

بالعالمة البصر�ة املتمثلة �� نوعية ا��ط وقد ام��جت �� �ذا املقطع العالمة �يقونية 20»الذ�نية واملرجع الثقا��

الذي جاء مغايرا للمقاطع الشعر�ة  ال�� سبقتھ، ل���يل داللة محددة تتمثل �� املبا�اة بالثقافية املنعكسة من 

 .ال�يئة البصر�ة لنوعية ا��ط

صائد�ا النصوص الشعر�ة ا��زائر�ة ال�� توسمت �ذا املأخذ من التجر�ة البصر�ة �� معظم قضمن  ومن  

إذ غالبا ما تؤدي الشاعرة ضمن فضاء صفحات أشعار�ا إسداء شعر�ة  )�ذه املرة(�� ديوا��ا  سلي�� رحالالشاعرة 

ليتحول البياض بذلك إ�� داللة يؤد��ا التلقي البصري ليك�سب قيمة جمالية ت�يح للشاعر التصرف �� . للفراغ 

علية املتلقي قصد إنتاج دالالت وفق ما يو�� بھ فضاء �ش�ل ومن �نا �عمد الشاعر إ�� إذ�اء فا. عناصر القصيدة

  :21القصيدة �� نحو ما يؤديھ �ذا �نموذج الشعري 

 

 

 

 

 

 

 

 

يت�� من خالل �ندسة �ذا التفرع البصري لتواتر ال�سق القص�� ل��ملة أن �يقاع م�سارع إذ إن 

�رتباط ب�ن البعد العاطفي للمقاطع الشعر�ة و التج�� �يقا�� �ش�ل نمطا رمز�ا و مقوما ي��ض عليھ ا��طاب 

العالم الشعوري ل��طاب �� الواقع ع�� يقوم « (jacques fontanille) جاكفونتا�ي الشعري �� نحو ما يذ�ب إليھ 

إن مستوى التمفصل �ول �و فضاء توتري يمكن لتعديالتھ . أر�ع مستو�ات تمفصلية مختلفة تظ�ر�ا الداللة

و �� املقابل نجد املستوى الرا�ع 22 »...الظ�ور �ش�ل �غ��ات �� السرعة �يقاعية، أو �ش�ل وقا�ع مظ�ر�ة أو إيقاعية 

احث باملش�د التصوري والذي ت�ون مزاياه حسية و إدراكية �عمل ع�� توجيھ و�� املتلقي ليباشر الذي سماه الب

لقطات سر�عة و مركزة �� بمثابة « فا��مل القص��ة السياق الشعري مباشرة عي�ية و�تمثل املش�د تمثال أيقونيا

  23»سواء أ�ان �ذا العالم مرئيا أو ال مرئيا�وة صغ��ة �عيد من خالل�ا الشاعر تركيب العالم الذي ير�د نقلھ للقارئ، 
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ثم يتدافع البياض ب�ن �لمات النص و تتوسع املسافة ب�ن �سطر مما �ستوجب من ذلك أن �ذا الفراغ 

�و الذي ال يود الشاعر �فصاح عنھ من أجل إشراك املتلقي �� صوغ بناء داللة شعر�ة خاصة، وع�� �ذا �خذ 

ر انفالتھ عن تلك الب�ية التقليدية للب�ت الشعري ليلقي بالقارئ �� متا�ة بحيث ال يقدر بنمط الكتابة يؤكد الشاع

ع�� التفر�ق ب�ن الشعر و الن�� إال أن �ذا القارئ لھ مكنة �لتفات إ�� تلك املفارقة عندما يتدخل �يقاع و�و يؤدي 

فالشاعر املعاصر أصبح �ع�ش . ة املتواز�ةمسلكھ ا��اص ع�� الرغم من انفالتھ من تلك ا��ا�ز�ة ل��طية البصر�

ر�ما لم يجر�ھ القدماء بنفس ا��دة ال�� �ع��ي شاعرنا املعاصر، و�و « صراعا حادا ب�ن ا��ط والفراغ و�و صراع

يكتب نصھ الشعري، ألن القدماء �انوا �عرفون مسبقا حدود امل�ان عند كتابة النص، فيمارسون  الكتابة داخل 

اللون ( بنفس القلق الذي يواجھ الفراغ) اللون �سود( لشاعر املعاصر فإنھ يواجھ ا��طوطإطار مقفل، أما ا

  24»و �ذا الصراع ا��ار�� ال يمكن أن ي�ون إال ا�ع�اسا مباشرا للصراع الداخ�� الذي �عانيھ)�بيض

ومن ضمن النصوص الشعر�ة ال�� ��أ صاح��ا و�و يتوسل باس��اتيجية ���اق لل�يئة املصورة و�و 

 معاشوإذ ت�اد ت�ون رسوم الفنان  وغل����أيوسف بخطاط، الشاعر ا��زائري  ال�اليغرا���ستع�ن �� �ش�ل��ا 

  :25ياوطن �وطان آهترافق �ل نصوص الشاعر من مثل نص  قرور

  

  

  

  

 

 

  

  

  

تمكن الشاعر أن يفرد لكتابتھ الشعر�ة فضاء بصر�ا �عادل �� داللتھ ا��ور�ة داللة نصھ الشعري، لقد 

يتمثالن �� نص الشعر وخطوطية الرسم الناتج�ن عن : و�ضعنا نصب فاعلية التوازي ب�ن  إطار�ن متحاور�ن بصر�ا

  :اطن ا��زائري �ذا نصھعمق إحساسھ باملعاناة ال�� تؤلم نفسھ أمام ��شطار الذي ي�ابده املو 
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املرسوم، و الفضاء ا��اضن الفضاء : �ذه امل�ونات الفضائية تقيم تمايزا ب�ن �عدين فضاءين متغاير�ن 

عتبة بصر�ة أخرى تتمثل �� ��داء الذي �علو القصيدة يرتبط  ال�اليغرا��لذلك املرسوم إذ تضمن �ذا ال�شكيل 

أنھ ال توجد عالمة بصر�ة، بل عالمتان « معظم املشتغل�ن با��قل البصري �سياق الشعر و�سق اللغة إذ يتفق 

اث�تان �� �ل صورة، يتم �ذا عن طر�ق التمي�� ب�ن العالمة �يقونية، والعالمة ال�شكيلية، فالعالقة ب�ن النوع�ن 

التج�� ال�شكي��، ب�ن  �يقو�ي، حيث عندما نصف س��ورة أيقونية نضع بدءا - غالبا ما تدمج داخل املع�� ال�شكي��

  26»ا��افل الطبيعية و ا��افل الثقافية

يبدو أن �ذا العمل الشعري عمال مؤسسا بخطاطة مسبقة مكنتھ من تواصلھ باأليقون املدمج فأفرز تلك 

 إذ �ذا �خ�� �عد مؤوال لھ و حامال ألمشاجھ �ي. الكثافة من درجات �يقنة ب�ن �سق النص و �يئة الرسم املش�ل

ف��دوج املتلقي ب�ن مسلك�ن في�تج لھ �� مقابل ذلك " isotaxie"يضفي عليھ دالالت مفتوحة �ي يؤدي �شاكال تركي�يا

النص اللفظي يوجھ إدراك املتلقي و�قوده إ�� « و عليھ فالرسم يحا�ي ال�سق إذ إن " isosémie"ال�شا�ل الدال�� 

ل�يئة امل��قة ي��ع إ�� �دماج �ي يحقق ع�� التلقي فاعلية وإثر تواصل الرسم أو ا  27»حدود معينة من التأو�ل

ا��طاب البصري �� ال�يئة املدمجة ب�ن �سق ال�لمة و�يئة الصورة و �ذا عبارة عن مسلك ي�اد يقارب الصور 

  .�ش�ار�ة و �و يزاوج ب�ن بالغة �ش�ل الصورة و بالغة صوغ ال�سق اللغوي 

إ�� أن القراءة ا��طية ت��ض ع�� إكراه املتلقي �� معرفة التفاصيل  µ GROUPEموولقد ان��ت جماعة 

. ولعل �ذا يتمثل �� قراءة ال�سق الن��ي  -و�ذه القراءة �� علمية و صور�ة  -ح�� يتأ�ى لھ �حاطة باملع�� أو الداللة 

�ذا التواصل ع��  ومغ�� أن �سق الشعر و بخاصة املعاصر منھ ي��ض ع�� ���اق و التكثيف، وقد قدمت جماعة 

و�ذا يخضع إ�� آلية مخالفة . و �و مأخذ من مآخذ ا��از الذي يراد بھ ا��شو �� املع��) (Métabolesمصط�� 

ل��طية إذ تقارب العمودية �ي يتم للمتلقي فاعلية التحصيل السر�ع ملا ي��ض عليھ من صنوف ال�ش�ل و أنماط 

ع��ما µموقتصد �� مقادير تمدد �سقھ و �ذا ما التفتت إليھ جماعة ا��از، إذ إن �ش�ل الشعر ا��دث متقلب في

اصط��ت عليھ بجدولة ال�سق ع�� القراءة فان��ت إ�� أن �سق الشعر ي��ض ع�� ال�ش�ل ال��كي�� و ال�شا�ل 

  :و تلك �� اس��اتيجية تأو�ل ا��طاب الشعري .الدال��

        Adjonction     ���اق أو �ضافة

       Suppression           التكثيف

إذ �و أك�� نزوعا إ�� البصر�ة، فا��طاب الشعري إذا انت�� إ�� البصر�ة املركبة ب�ن الرسم غ�� اللغوي وال�سق 

ا��از العام ع�� اللغة وا��از العام ع�� الرسم ح�ن يتعدى املتلقي : اللغوي يصبح ب�ن مسلك�ن من �نز�اح أو ا��از

فالشعر �ونھ ي��ع . صص إ�� فضاء العالمة البصر�ة حيث بالغة ال�لية ل�يئة ال�سق املعمممجاز ال�سق ا��

و�� عالمات تأش��ية تحيل ع�� �شياء بالتمثيل أو ) Médiation(للبصر�ة فإنھ يرتكز ع�� اس��اتيجية التوسط 

. و �ستعارة/ و العالمة/ التمثي�� للرمزفالشعر ذو طبيعة تركي�ية حاملة لفاعليات التوسع من حيث �داء . ال�ش�يھ

  .وغ���ا من ��عاد �يقونية و غ���ا من �ندسات الكتابة و التوز�عات ا��طية
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 الشعر�ة البصر�ة

  �� ا��طاب الروا�ي 

  *العزو�ي فتيحة

  

أصبحت الب�ية البصر�ة للكث�� من ا��طابات الروائية املعاصرة توفر 

" الب�ية  �� ة �ذه ميكما تكمن أ�. معطيات إجرائية تمّد العون للمتلقي لف�م النص 

توجيھ القوى القرائية نحو محفزات التلقي و �ندغام �� عالم النص من بوابة 

واسي�� "لل�اتب ا��زائري " سوناتا ألشباح القدس " �نا تتمظ�ر رواية . 1"الع�ن

�ش�ل الفت، �مر الذي  جعلنا نخت���ا قصد تأو�ل املستو�ات ا��مالية    2"�عرج

  . لب�ي��ا البصر�ة

ع ملقار�ة الشعر�ة البصر�ة �� الرواية املذ�ورة معا��ة أوال العبء الرمزي �ذا،  �اجسناد ير 
ّ
ونحن نتطل

�� �ذا  -بوصفھ عالمة بصر�ة-الذي تتحّملھ لعبة السواد والبياض ضمن فضائية الرواية، ثانيا تأو�ل  نص ال�امش 

  .النص

اء البصري ل�ذا النص فضاء محايد ؛ أم �ناك ماذا تلتقط الع�ن ؟ ماذا ت�تج؟  وماذا تصوغ ؟ و�ل الفض

  �شابك دال�� وجما�� ب�نھ و��ن النص املكتوب؟ 

   :ا����ة ا��مالية ومستو�ات إدراك املتلقي

 Roman" (ا�غاردنرومان "نولو�� مياملطروحة �س�ند نظر�ا إ�� تصورات الفينو  إلثارة �ذه �ش�اليات 

Ingarden ( ن�يجة ذلك التفاعل �يجا�ي الذي تحّدده طبيعة ا����ة تتّم  عمل الف��تحقيق ال الذي يرى أن عملية

�سمح ا����ة ا��مالية ب�شكيل . ب�ن نص ال�اتب ومستو�ات إدراك املتلقي) (Expérience Esthétiqueا��مالية 

القارئة لذا��ا ت�ون مواز�ة وتركيبھ، و�� �� �ن نفسھ تقوم بإثراء تجر�ة املتلقي ، ذلك أن عملية بناء الذات عمل ال

  . 3لعملية بناء املوضوع ا��ما��

ب�ية ثابتة ومحددة، و�و بذلك مستقل عن املوضوع القصدي " ا�غاردن"�عب�� وفق يمتلك العمل �د�ي  

ول إليھ قراءة �ذا العمل ُ
ؤ

َ
ا�� بذلك يفرق ب�ن الب�ية القاعدية للعمل �د�ي و��ن املوضوع ا��م" ا�غاردن"و. الذي  ت

  . الذي يحققھ القارئ انطالقا من �ذه الب�ية

                                                           

 .ا��زائر –أحمد بن بلة  -1باحثة أ�اديمية من جامعة و�ران *

 
 

 



 

106 

 

و�و  .باعتباره القاعدة ال�� ينطلق م��ا التأو�ل  يتعلق تحقيق املوضوع ا��ما�� بطبقات العمل �د�ي ذاتھ،

فاملوضوع ا��ما�� يّتخذ أوج�ا متعددة تختلف باختالف . ما يجعل القراءة تحقق إم�انيات متعددة للب�ية نفس�ا

 . ب�ن عملية تحقيق املوضوع ا��ما�� وخ��ة املتلقي " ا�غاردن"من �نا ير�ط . تلق�ن املتفاوتة فيما بي��اخ��ات امل

  .العمل �د�ي �� ال�� تجعلھ يفتقر إ�� التحديد ال��ا�ي4     أن قصدية" ا�غاردن"يرى 

ال�� ينطوي عل��ا ) Schémas textuels(النصية ا��طاطات  ي�ون بإكمال -منظوره من–املوضوع ا��ما�� وتحقيق

املوجودة داخل �ذه  ) ( Lieux d’ indéterminationوكذا ملء مواضع الآلتحديد . ثم إعادة تركي��ا العمل �د�ي،

ك. ا��طاطات
ّ

َتحّددة ، أل��ا  �ش�ل رابطا ب�ن خطاطات النص املفك
ُ
  . و�عمل القراءة ع�� ردم  املواضع غ�� امل

ل�ا مواضع الآلتحديد " ا�غاردن"�عود الفضل �ك�� إ�� 
ّ
وكذا . �� اعتباره العمل الف�� ب�ية خطاطية تتخل

و�ما أن الدليل اللسا�ي ينقل ش�ئا أك�� من ذاتھ ن�يجة . ��ه للعمل الف�� عن فعل التحقيق الذي ينجزه املتلقيميت

الذي  (L écrit)قا من املكتوبسوف تتّوسع انطال(Le Blanc) ، فإّن مساحة البياض5"قدرتھ ع�� إنتاج ���ء غ��ه"

د �� ذ�ن القارئ 
ّ
  .يحمل داللة تفوقھ، ومن الالمكتوب الذي يتول

ل ومعّدل من طرف "إّن البياض ل�س معطى ماديا ملموسا، 
ّ
        6"الّتفاعالت ب�ن النص والقارئ ... ولكّنھ مش�

إذن ما �و معروض �� العمل . ال�� �عوق تدفق ا��مل (Les vides)و�تّم بلوغ التوازن من خالل �عبئة الفراغات 

   .�� مواضع غ�� متعّينة تحتاج إ�� نوع من التعبئة، �د�ي ينطوي دائما ع�� فراغات

ثم طوره؛ بأن جعلھ خاضعا لعدد من " مواضع الآلتحديد"مف�وم   )Wolfgang Iser ""(إيزر فولفغا�غ" أخذ 

و�و ما بات �عرف �� . وع�� تفعيل خ��تھ �� ف�م الّنص . ملتلقي ل��ل النصتتوقف ع�� مدى استحضار ا  �جراءات

أن البياضات النصية موجودة داخل النص " إيزر "يرى ).  Le vide constitutif "(بالفراغ البا�ي" مشروعھ النظري 

ل ما يقوم ب�ن �جزاء النصية من عالقات دال
ّ
ف بي��ا، و�دمج�ا  ب�ن املنظورات النصية، وع�� القارئ أن يتمث

ّ
لية و�ؤل

  .  7"�� وحدة داللية متجا�سة "�عد ذلك

ل �ذه املواضع شرطا لقيام التواصل ب�ن النص ومتلقيھ، حيث تظل عملية التواصل �د�ي مر�ونة  
ّ
تمث

خاضعة وتبقى العالقة ا��وار�ة ب�ن الّنص وقارئھ  ).Tissu textuel(�سيج الّن���البملء القارئ للفراغ املوجود �� 

  .ل�ذا �جراء

لتأث�� والتفاعل اإن القارئ و�و ي�تقل من منظور إ�� آخر أثناء القراءة يجعل �ذه �جزاء النصية ت�بادل  

سق يجمع ب�ن تلك �جزاء، مع�� ذلك أن البياضات بقدر ما تبدو . فيما بي��ا
ّ
و��ت�� �� �ل مرة إ�� تركيب دال�� م�

ة ألجزاء النص بقدر ما
َ

ك
ّ

ر إم�انات الر�ط بي��ا ُمَفك
ّ
   8توف

  

  

  



 

107 

 

   :النص ءفضا: 1

  :ع�� ثالثة فصول، مرتبة ع�� النحو التا�� " السوناتا"تقع ع�ن املتلقي �� م���ا البصري لرواية  

  .115إ�� ص   21وذلك من ص . 6إ��  1جاء �� ستة أجزاء ، مرقمة من " تميعطش البحر ال"-

�ثن�ن : تحددت بداية تار�خ�ا بـيوم . �� ش�ل رزنامة 415.صإ��  117.عرض من ص" مدونة ا��داد"-

إ�� تقييد توار�خ  مي/حيث ��أت ال��صية ا��ور�ة. 2000، و��ايتھ بمطلع الفاتح جانفي �1999س�تم�� 20

�ش�� إ�� أن �ده . فأنتجت ثالث�ن لوحة سردية. ، من خالل كتابة مذكرا��ا"نيو�ورك املركزي "تواجد�ا �� مس�شفى

نقل  -�� حال وفا��ا–عندما باغ��ا املرض �عثت تطلب .،�ع�ش �� أمر��ا ��1948صية �� من م��ري فلسط�ن ال

جثما��ا إ�� أرض�ا �م،غ�� أن طل��ا قو�ل بالرفض التعسفي من قبل السلطات �سرائيلية ، فوقعت إثر ذلك ع�� 

  .حرق جث��ا

  .462. إ�� ص  417.، وذلك  من ص5إ��  1جاء �� خمسة أجزاء ، مرقمة من " سوناتا الغياب"-

ا ع�� ميبالنظر إ�� الكّم الور�� الذي ضبطناه أعاله، سيالحظ املتلقي معنا أن الفصل الثا�ي يتفوق رق

�ساءلنا عن الدوا�� ا��مالية النفتاح الفصل الثا�ي �� الوقت الذي ينكمش فيھ الفصل�ن . الفصل�ن �ول والثالث

�ساءلنا عن دوا�� تقسيم املؤلف الضم�� للفصل الثا�ي بصر�ا إ�� لوحات زمنية بلغت الثالث�ن، مثلما .�ول والثالث 

  �� ح�ن اكتفى ب��قيم الفصل�ن �ول والثالث؟

حيث يقوم السارد فيھ  بجمع مادة السرد،  ،)Géno-texte(يمثل الفصل �ول مرحلة النص ا��ني�ية 

من مرحلة الصمت إ��  مي /ب�نما يمثل الفصل الثا�ي مرحلة انبجاس النص وذلك مع انتقال ال��صية. وتكثيف�ا

حيث تقوم بن�� املادة السردية املتعلقة بذاكر��ا ، وال�� �ان السارد  قد جمع�ا �� . مرحلة الوجود الفع�� بالكتابة

  .ل الفصل �و 

بالنظر إ�� التفاعالت البي�ية القائمة ع�� قانون �نتقاالت املمكنة من فصل إ�� آخر، يبدو لنا أن 

فجاء  مكتو��ا . انتصرت ع�� ا��صار املضروب عل��ا من ا��انب�ن ،  باس��سال�ا �� كتابة الذاكرة  مي/ال��صية 

ل الفصل الثا�ي أوال مركز�ا، وثانيا أك�� امتدادا
ّ
وع�� الرغم من �ون �ذا . من الفصل�ن �ول والثالث الذي يمث

الفصل املركزي  جاء محاصرا ع�� املستوى البصري إال أنھ يتج�� �� ش�ل أك�� عنفوان بتغطيتھ  ملا يقارب 

م��ا للفصل " صفحة 92" ؛ " صفحة418"من الكم الور�� املكتوب املغطي للفصول الثالثة، واملقدر بـ" صفحة 285"

 100%مكتو�ة تمثل " صفحة 418"وإذا �انت . املتبّقية �� املكتوب ا��صص للفصل الثالث" صفحة 41" و.  �ول 

من الكم الور�� املمثل  68.18 %يصبح الفصل الثا�ي يمثل . من الصفحات املسّودة للفصول الثالثة مجتمعة

، �� ح�ن ستقارب �سبة   22%ستقارب  للفصول الثالثة مجتمعة ؛ �ذا �ع�� أن ال�سبة املئو�ة ملكتوب الفصل �ول 

ال�سبة �جمالية من الفضاء السردي املكتوب، املقدرة بحسب النتائج  من  9.80%مكتوب الفصل الثالث 

مكتوب الفصل�ن �ول والثالث " مدونة ا��داد"بناء ع�� �ذه النتائج يتصّدر مكتوب .  100%~ 99.98%�حصائية بـ

   .لسرديع�� املستو��ن ال�شكي�� وا
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نيو�ورك "�� الفصل الثا�ي داخل فضاء واحد، يتحدد �غرفة �� مس�شفى  مي/توجد ال��صية ا��ور�ة  

من . يتقلص �ذا  الفضاء �� النص السردي إ�� حدود املوت والعدم. �س�ب مرض باغ��ا وان�شر �� جسد�ا" املركزي 

تزامنا مع . حيث ��أت  لكتابة مذكر��ا". ادمدونة ا��د"�ذا الفضاء أنتجت �ذه ال��صية خطا��ا املوسوم بـ

  . اشتغال�ا ع��  فن الرسم 

لقد منح السارد ل�ذه ال��صية فرصة اك�شاف ذا��ا ب�ل حر�ة ، �عد أن تن�� �لية مع ��اية الفصل �ول 

للذاكرة تبعا  لذلك �ع�� السرد �ذه املرحلة بأك�� بطء ممكن، لي�يح  . ل���ل حضوره مع بداية الفصل الثالث 

أن �ع�ش  مي/بوسع ال��صية " �نا"و�فعل ا�شطار  -�� حاضر النص–لقد أصبح �ن .تكرار ا��دث املا��� 

�و فعل تأس���� جديد ��دث �ان قد مورس من  ) Répétitif(�ذا ا���ي التكراري ... طفول��ا من جديد ثانيا وثالثا 

مما يج�� قوة التأث�� ال�� تمارس�ا الذاكرة ع�� فعل .  لزمنيةبفعل�ا ذاك،  إنما �عمق ا��ركة ا  مي/وال��صية . قبل

  . �� حاضر�ا باملس�شفى ، ذلك أ��ا �عيد تجديد أسئلة الطفولة املدفونة �� باط��ا مي/ال��صية 

إن عملية إدراك الذات لذا��ا بالكتابة والرسم مر�ونة با����ة الباطنية ال�� �ع�ش�ا �ذه ال��صية ، 

يمعن السرد �� تأجيل اكتمالھ وإرجائھ ،إذ �كتمال �و قر�ن "ه ا����ة تتم �ش�ل مرح�� لذلك فضال ع�� أن �ذ

، فا��ا  9"املوت، ول�ذا يكيد السرد �� الفصل الثا�ي لالكتمال بم�ائد متنوعة من طرائق متغايرة �� بن�نة ا��طاب 

إذ  ال ع�� املستوى البصري ل�ذا الفصل الثا�ي،و�و ما نجده ماث. ا��ال أك�� أمام الذات لتخت�� ذا��ا �ش�ل أعمق

�نثوي تمركزا شديد ا��صوصية حول ذاتھ " أنا"� املت�لم م�السيما لدى تمركز ض.�اد يل��م صفحات الرواية �املة

 . فتحقق لھ �نفراد بفضاءات ا���ي زمنا وم�انا وحادثة

ذاكرة لفظية ،وذاكرة بصر�ة :ي الصيغة �شتغل ع�� نظام ثنا�" السوناتا"�ش�� إ�� أن الذاكرة �� نص

ألنھ ال "�شتغل الذاكرة اللفظية ونظرا لطبيع��ا الصوتية �ش�ل تتا���،. متبددة �� السرد، و�ي��ما روابط متداخلة

بد لل�لمات أن تحدث سواء �� الصياغة أو �� التذكر بوصف�ا كينونات منفصلة متفردة �� تتا�ع زم�� ،إما ع�� ش�ل 

والقول اللفظي ال يمكن أن ي�ون متداخال إ�� ا��د الذي يجعل �لماتھ الكث��ة تحدث . �� ش�ل قول قائمة أو ع

تكشف اختبارات �دراك  مثال ،عن تفوق وا�� للذاكرة "، أما بخصوص الذاكرة البصر�ة فاألمر مختلف؛ إذ 10"آنيا

السرد "وملا �ان   11".مباشرة داخل صورة واحدة ألن عناصر متعددة يمكن أن تندمج  الصور�ة ع�� الذاكرة اللفظية،

�غدو التأليف "، وما يروى محدد بزمان وم�ان أي أن لھ تار�خ، 12 "يؤدي بالضرورة إ�� محور الزم�ان ل��دث اللفظي

فع �� الكتابة ، كما �و �� الرسم التخطيطي والتجر�ة البصر�ة للعالم املادي ،ا�ع�اسا ملا �و تزام�� �� الزمان ومند

من النص السردي عن تداخل صور املا��� و مدر�ات  -مدونة ا��داد-و�ن�ثق الفصل الثا�ي . 13"نحو املركز �� امل�ان

مما حرر الفعل  �بدا�� الذي �شتغل عليھ . ا��اضر؛ أي أنھ يتموضع ب�ن �عدي الذاكرة اللفظي والبصري 

 .من قيود التتا�عية، وأقحمھ ضمن أفقي التناظر وال�شابك ]الكتابة والرسم[ مي/ال��صية 

بالقلم والر�شة، أسند فيھ اللون �شاشة ال�لمة ذلك أن ال��صية " السوناتا"إذن �عرض السرد �� رواية 

ل �� وألن لوحا��ا  ال�شك. ذاكر��ا البصر�ة  ا��ور�ة فيھ فنانة �شكيلية ، اس�ثمرت �� معرض�ا �خ��
ّ
يلية تمث

مجموع�ا عاملا منظما لھ أ�عاده، قامت ب��تي��ا �� املعرض ترت�با زمنيا، �عد أن صاغ��ا �� مدّون��ا �ش�ل سردي جما�� 

إن �ل حدث سردي  ضمتھ مدون��ا يأ�ي . قدم من خالل ثالث�ن لوحة سردية محددة بزمان متحول وم�ان ثابت 
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وتؤشر عملية الرصف البصري للوحات السردية  وفق �سق زم�� . ل�شكيليةليتضايف جماليا مع لوحة من لوحا��ا  ا

  . ، ع�� العالقة التعاقبية الزمنية املصاحبة لعملية الرسم )2000إ�� الفاتح جانفي �1999س�تم��  20من(ترات��

إدخال ا��ركة  مي/بحكم املواد ا��امدة للفن ال�شكي�� ف�و ثابت �� امل�ان، لذا تقصدت ال��صية 

و�� فكرة ستو�� . عليھ، فاس�ندت إ�� ال�سلسل الزم�� �� رزنام��ا من خالل تقييد زمن إرسال السرد بتار�خ معلوم

و�ذا كفيل بتحر�ر اللوحات من الس�ون ، . بالزمن عن طر�ق ا��ركة الزمنية املمتدة �� اللوحة ال�شكيلية ا��امدة

  . تماشيا مع خصوصية السرد الزمنية

ية السردية أعطت للوحات ال�شكيلية املرصوفة  �� املعرض إيقاعا داخليا يو�� بحركة �ذه �س��اتيج 

�مر نفسھ تلتقطھ ع�ن املتلقي �� م���ا البصري للرواية، حيث تقف ع�ن القارئ ع��  .ة ملتلق السردميزمنية تناغ

دار�ة سردية م�شابكة مع ثالث�ن لوحة سردية �� املدونة املذ�ورة �� ش�ل حلقات زمنية مضغوطة ، مش�لة ج

  *.ا��دار�ة ال�شكيلية

جسور التواصل مع �عض آليات الفن ال�شكي��، وسعت آليات الفراغ البصري دوما النص يمد ول�ون 

إذن يضاعف الفراغ من شعر�ة النص عندما تبدأ ع�ن . دائرة السؤال لدينا بخصوص فضاءات الفراغ املتوالدة

ال�� بقيت د�را مكفنة " مدونة ا��داد"سردي ملفوف �� البياض،  مثلھ مثل  القارئ �� التحرك ع�� فضاءات نص

ت�تظر قارئا . �� �خرى �� البياض، مغمورة داخل صندوق خش�� �عيدا عن �يدي و�ع�ن، محتفظة �سّر�ا داخل�ا

ا عن املدونة، طاملا أن والنص من منظورنا ال يختلف كث�� . يفّك شفرات حروف�ا امل��اصة تارة واملتناثرة تارة أخرى 

لذا نلفي املؤلف الضم��  قد اشتغل ع�� البياض �� النص، بأن جعل منھ . �ذه �خ��ة اك���تھ وصارت مركزا لھ

. مستفّزا ع�ن املتلقي ال�� تحضر �� النص لتأو�ل بياضاتھ ورتق فراغاتھ . أحد أ�ّم أر�ان إس��اتيجيتھ السردية

  . اءات الفراغ املادي �� النصوا��طاطة التالية تكشف لنا فض

  : الفصل �ول  -

باست�ناء ا��زء ا��امس الذي أ��ق . ورد �ل جزء من أجزائھ الستة ملفوفا �� البياض من ا��انب�ن

ست صفحات . (�� ح�ن استغرق البياض با�� الصفحة. للكتابة ) خمسة أسطر(بصفحة خصص جزء �س�� م��ا 

  ).بيضاء

  : الفصل الثا�ي -

  مي/بيضاء بياضا تاما تتقدم توار�خ الرزنامة املتعلقة بأيام تواجد ال��صية ) عشرة صفحة ثالث (يضم  

  ".مدونة ا��داد"، �لما عكفت ع�� ا��ط بقلم�ا ع�� ميحيث �انت ت�تدئ بتقييد التار�خ اليو .  �� املس�شفى 

  : الفصل الثالث -

ِبَع  .ورد �ل جزء من أجزائھ ا��مسة ملفوفا �� البياض من ا��انب�ن
ْ
ت

ُ
باست�ناء ا��زء �خ�� الذي أ

  ).خمس صفحات بيضاء.(بمحتو�ات النص 
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إذن �� إطار . بيضاء بياضا تاما" أر�ع وعشرون صفحة"�� ضوء املعطيات البصر�ة السابقة يصبح لدينا 

من �نا يلتفت القارئ . املداخل البصر�ة لغرض جذب ع�ن املتلقي" املؤلف الضم��"لعبة السواد والبياض �ستغل 

ل م�ان إقامتھإ�� البياض الذي �عوم  فيھ الفصول الثالثة محاوال اخ��اقھ ألنھ اس�
ّ
لكن ما�� قراءتنا . �اتيجيا يمث

  ل�ذه الب�ية البصر�ة؟ 

و ، من ال��ظة ا��اضرة ال�� �ع�ش�ا داخل �سق دورة املوت �� املس�شفى مي/ين�ثق خطاب ال��صية

يركز النمط السردي للرواية، ع�� صمت الصوت، و�و صوت داخ�� ي��ض ب�ن الذات الساردة وذا��ا، و��ن الذات 

صم��ا نوع من أنواع املواج�ة، و�و �ش�� �� النص إ�� غ�� املقول؛ أي إ�� املكبوت؛ إنھ نص يبطن . أخرى  وذوات

  . الغائب ، و��بدد لدى محاورتنا لھ

لذلك تبدأ �� �نصات إ�� . �ذه ال��صية  من ا��سوس جعل�ا �ستعيض عنھ بالالمر�يكما أن تذمر 

حيث ، فانكشفت ل�ا ا���ب ب�ن �حياء و�موات، مت لغة للفقدانمتخذة من الص. صو��ا خارج حدود الواقع

طبيعة الل�س ال�� �سم  مما يؤكد. "يوظف النص ��صيات المرئية ل�ا حضور متعا�� ع�� العالم املوضو��

إ��ا كمائن فنية تضفي ع�� النص غموضا مضاعفا وتز�د �� ألغامھ، مما يجعلھ طافحا بارتياب متنا��، .  14"النص

  .�مر الذي �عمق من متا�ات الفراغ �� النص و�ز�د�ا غورا

غ�� . والشبح املقصود �� النص ، �و �� ا��قيقة مر�ي من قبل�ا. يتم بواسطة �شباح مي/تفك�� ال��صية

 "فاســي�� �اندي�ســـ�ي" و�صـــبح البيــاض ع�ــ� رأي الرســام  .أنــھ يتــوارى تار�ــا م�انــھ للفـــراغ ا��ــاط ��الــة مــن املمكنــات

Wassily Kandinsky ت بل إنھ فراغ يؤكد البداية ال�ـ� لـم ي�و رمز عالم �عيد فوقنا ، رمز الصمت ، ل�س الصمت امل

  ...تولد �عد

� السردي، و�و ما يجسد م�ال�لمات املس�وت ع��ا املست��ة �� الض"لكن يظل �ذا البياض مشبعا بـ 

  .صبحس�نا  فعالية الغياب وشعر�ة أدائھ �� فضائية �ذا  الن

الغالب من اشتغال الناشر؛ إال فإ��ا ترد �� الفصول الثالثة ت�ش�ل ضمنھ البياض الذي وعليھ فإن فضاء 

ل مع�ا ب�ية دالة مضاعفة ال 
ّ
أننا نتصور أن بن�تھ البصر�ة تدخل �� ا���ام تام مع أ�عاد النص الداللية، بل و�ش�

عد أن يدخل �� تصور إ�� أفق املع�� ا��تمل، وذلك �املعطى البصري وفق �ذا الليتحول . يمكن بالتا�� فصل�ما

 . ائتالف مع  املعطى السردي 

و�توقف ذلك ع�� . تر��ن عملية إعادة خلق القارئ للبياض �� النص بإعادة خلقھ للمنتوج الروا�يوعليھ، 

الفراغ، ومللمة شتا��ا من إخصاب ملكة التلقي لدى القارئ الذي س�شارك �� فك عزلة �جزاء النصية املعلقة �� 

بياض صفحات املدونة، -�ساسية �� مع البياض  مي/وإذا اعت��نا أن مش�لة ال��صية . خالل بنائھ ملعا�ي ممكنة

ذلك أن مش�لة القارئ �ساسية ل�ست سوى . نلفي القارئ يواجھ املش�لة نفس�ا -و�ياض فضاء اللوحة ال�شكيلية

  .مع �ذا البياض
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  :لفضاء ال�امش داللة مقصدية ال .2

ما �� الدالالت ال�� يتحمل ال�امش عْبء إيصال�ا للع�ن؟ وما��  الدوا�� ا��مالية ��ضوره ��ذه الكثافة 

  �� الرواية ال�� نخت���ا؟ 

  :إ��  مستو��ن أساسا  عنھ �س�ندي��تب  ؤالنا و ماتأس�س سقصد و 

  . ضبط تمظ�رات ال�امش مع اق��اح قراءة إحصائية لھ: أول�ما   

  .�� ضوء �عالقاتھ بالنص الروا�ي-بوصفھ عالمة أيقونية-مقار�ة حضوره: ثان��ما

،  ليحرر الع�ن نحو 15"موقع منعزل ومعزول"بصر�ا �� " السوناتا"ال�امش �� رواية ي�ش�ل حضور  

قراءة النص مرت�ن ؛ مرة بمواصلة ا��ملة مباشرة ، ومرة أخرى "إ�� اتجا�ات جديدة ، �مر الذي يضطر القارئ 

�ش�ل -إنھ تحّول ع�� مستوى البصر، ألنھ يحدث توز�عا للرؤ�ة لتلقي نص�ن  16"بإجراء ا�عطاف ع�� املدونة

  :وقد  توزعت ال�وامش �� النص وفق ا��طاطة التالية.  ��17 فضائ�ن مختلف�ن - متداخل

 :ورد لـ". �امشا  42: " الفصل �ول  -

  .ضبط أسماء �عالم، ال��صيات الروائية، تحديد أسماء �ماكن واملدن �� اللغة �جن�ية   

  :ورد لـ". �امشا 59:"الفصل الثا�ي -

  . ضبط أسماء املراكز ال��ية، �حياء، الشوارع، واسم املعرض ال�شكي�� �� اللغة �جن�ية  -1

ْزَ�د من عشر�ن لو   -2
َ
  . حة �شكيلية ، مع تحديد مرجعيا��اضبط عناو�ن أ

  :  وردت لـ". �وامش 7":لفصل الثالثا -

  .ضبط أسماء الشوارع واملدن �� اللغة �جن�ية

ومن جملة . ��م النص ال�ام��� املرافق للنص الروا�ي - "�امش108"وال�� تتحدد بـ -تج�� �ذه �رقام

مش، أ��ا تتصل أغل��ا ب�يانات جغرافية ألسماء أحياء املالحظات ال�� قد ترصد�ا ع�ن املتلقي بخصوص �ذه ال�وا

  . 18، ضبطت �� لغ��ا �صلية ،أي �� اللغة �جن�ية "يو�ا"واب��ا  مي/ م�ان إقامة ال��صية" نيو�ورك"وممرات ��

ال�امش إلثراء ��ل النص الروا�ي �شّده إ�� الواقع ، حيث يتحّول إ�� دليل لغوي تأس�سا ع�� ما سبق يرد 

الذي يف��ض فيھ عدم معرفة أ�عاد الفضاء ا��غرا�� الذي -ف ضمنيا عن أفق التلقي الضيق ملتلقي النص يكش

  . لذا  ي��ض �ذا �خ�� بم�مة الشرح و�بانة لقارئھ. مثلما يتوقعھ املؤلف الضم�� -يحتضن ا��دث السردي 

  ...    *ال ترافياتا" :�� قولھ السارد يذ�ب 
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حاول أن ي���� �ل ���ء وأن ال يتذكر إال مالمح وج��ا امل���ء وعين��ا املمتلئت�ن  .أغمض عي�يھ مرة أخرى 

19."با��ياة قبل أن تنطفئا
  

  -"الترافياتا ) :"5: كتب �� �امش رقم(

 ":La Traviata : فيوليتا السو�رانو مار�ا (أو�را للموسيقي �يطا�� غو���� فردي، وأدت دور�ا �سا���

  . 20)"�االس

بمرجعية مغايرة   (La Déception d’ attente ) انتظاره  وقعتر�ك ال�لمة �و�� متلق��ا عندما تخّيب 

� عملية التلقي ذا��ا. للنموذج الروا�ي الكالسي�ي الذي �عّود عليھ
ّ
 vide ) (فضال عن الفراغ املطلق. مما قد �ع�

absolu سارد �نا إنما ير�ك اس��سال املتلقي ا��طي �� القراءة وال. الذي يمتد إ�� غاية العودة إ�� السطر املوا��

�� املقابل أدبية  يباشر أو أن ". ترافياتا"�لمة  صوبا��مالية براجع القارئ خ��تھ ن أ�. و�وزع أ�عاد رؤ�تھ البصر�ة

ء مبدئيا ملتلقي، إنما جااوال�امش ع�� النحو الذي يبدو لع�ن . ال�امش الذي خصص لشرح ال�لمة املوسيقية �ش�ل 

ليعقد أواصر �تصال ب�ن النص و��ن الرؤ�ة البصر�ة للقارئ، الذي يف��ض أنھ ��ذ حاسة البصر بداية من عتبة 

  .النص القائمة ع�� اللون والنور 

يبدو لنا أن شرح املؤلف الضم�� لل�لمة أفقية النص، حيث مستوى وسع يقت��� أننا نتخطى قراءة أوع�� 

�عبارة أخرى إن ال�امش فضاء . غ��ا �صلية، ينطوي ضمنيا ع�� أفق توقعاتھ �و من النص�� ال�امش أو ضبط�ا �� ل

بھ يتو�� إ��ام املتلقي بواقعية النص، عندما يضبط لھ  -ومن خلفھ ال�اتب -يحتوي موقف املؤلف الضم�� ورؤ�تھ 

تيقنا . ، وكذا املتاحف ال�� اقتن��ا و�دقق �� مرجعية اللوحات ال�شكيلية...  أسماء �عالم، الشوارع و املس�شفيات

�نا �سقط املتلقي �� شباك الو�م الذي يقوم عليھ النص . 21"احتمال ��ة التفاصيل وسيلة للتضليل"منھ أن 

  .*إ��ا ا��يلة الفنية ال�� تحيط القارئ �شباك اللعبة. التخيي��

اس�ثماره نظرا  لقدرتھ ع�� تفعيل الرواية تم ضمن مدونة إن ال�امش آلية من آليات ال�ش�ل البصري 

�ذه  العالمة البصر�ة بمجرد أن تالق��ا ع�ن . ثاق التواص�� ب�نھ و��ن والنصي�شاط القارئ وتحف��ه بإ�عاش امل

القارئ تتوقف مباشرة عن متا�عة ا��يط السردي، فيتوقف ملدة �ساوي زمن قراءة ال�امش مما �عد خروجا ع�� 

  . ذلك التعاقد

من الذي �شتغل عليھ، يفقد براءتھ و النص ال�ام��� �� العمل الروا�ي نذ�ب إ�� أن �ذه املقار�ة وتخص�با ل 

من خالل توجيھ دالالت ا��مل ال�� ترتبط بال�وامش توج�ا . نظرا ملا يمارسھ من نفوذ ع�� متلقيھحيث ال�ش�ل 

أ��ا �ش�ل  بؤرة لال�تمام، باستقطا��ا   وع�� الرغم من تموقع �ذه �حاالت �� ال�امش، إال. �ستد�� حضور املتلقي

عزلھ أثناء  لرؤ�ة القراء البصر�ة  قصد �غي�� عادا��م �� القراءة ، بدءا من �عو�د�م ع�� عدم إقصاء ال�امش أو

  و�جّرنا �ذا التحليل إ�� إثارة سؤال جو�ري يتصل بحدود التعالق ب�ن ال�امش والنص السردي ؟ . عملية القراءة

وشعور �ذه . 22"تار�خ و�عطل دور�ا التار���لال �� أتون ا"الذات العر�ية ضمن تلقي ش �م�ال�نخرط ي

السيما  ،23"إقصاء ال�امش العر�ي"و�� ظل . ش أدى إ�� فقدا��ا �حساس بالتواصل مع الزمان و امل�انم�الذات بال��

، يأ�ي النص الروا�ي ليعيد �عتبار لل�امش ع�� مستوى الكتابة السردية، بإقحامھ من جديد �1967عد �ز�مة 
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، مي/من �نا ال يمكن ف�م التوتر لدى ال��صية . تھ بال�سبة للبؤرة النصية ميوالكشف عن أ�. ضمن دائرة الضوء

  . املتموقعة أصال ماب�ن ال�امش واملركز" أنا ال��صية"ل ش، ذلك أن سؤال ال�امش �و سؤام�إال �� عالقتھ بال��

النص الروا�ي، يقود القارئ إ�� التفك�� �� إم�انية ف�م أسباب ضمن مدونة التفك�� �� ال�امش إن عملية 

�ا صعبة من حيث �و�) العالم العر�ي(وأل��ا ��� جيدا أن �قامة �� ال�امش. امل�زومة تار�خيا "أنا ال��صية "تد�ور 

، دون أن تل�� )أمر��ا(، انزاحت عنھ باتجاه املركز24"منفى ممن�� فيما �� نفي ��ق ا��ر�ة و�بداع، بل حق الكالم"

  . حضور�ا فيھ ، من حيث �ونھ واقعا نصيا 

". نيو�ورك"�� " يو�ا"،�� واب��ا  مي/نحسب أن تقييد املؤلف الضم�� ملواقع إقامة ال��صية عليھ، و 

�� ال�امش، جاء " برو�ل�ن"مرجعيات اللوحات ال�شكيلية ال�� اشتغلت عل��ا �� املس�شفى و�� بي��ا بـع ميوتحديده ��

من قبيل تخص�ب حضور �ذا الفضاء املل�� عادة ، بأن حولھ املؤلف الضم�� إ�� م�ان إقامة مستديمة لل��صية 

  .ولف��ا 

، أو تلك "نيو�ورك"دن سواء تلك املوجودة �� ع أسماء �حياء ،الشوارع واملمياملتلقي أن ج ھيالحظمما و 

إ�� فضاء املنفى  ���� أماكن أخرى، وال�� ورد تحديد�ا �� ال�امش �� لغ��ا �صلية، ت�ت مي/ال�� زار��ا ال��صية

�نا نجد مسوغا يجعلنا نقول إن ف��ة ال�امش تلتقي مع فضاء . ا��غرا�� الذي �ع�ش فيھ ال��صية ا��ور�ة

رض ع�� ال��صية املنفى الذي 
ُ
  .وانت�� ��ا املطاف إ�� القبول بھ والتعا�ش معھ. منذ طفول��ا  مي/ف

مجّسدة حضور�ا . إذن ت�تفي �ذه �� ال��صية �� �ذا الفضاء جغرافيا، مثلما ت�تفي �� ألوان لوحا��ا

  . املعنوي �� مجموع �ذه اللوحات ال�� يتعّرف املتلقي ع�� معطيا��ا من ال�امش

كتب  58رقم ال�امش- "  Mamm Donyaدنيا–ألول مرة أرسم عالمات مام :" �� قول�ا مي/صيةال�� تذ�ب

  :فيھ بخصوص اللوحة

نيو�ورك للفنون ا��ديثة ضمت إ�� معرض متنقل ب�ن الكث�� من املتاحف  اللوحة محفوظة �� متحف"

لم :كتب ع�� الورقة �� أسفل اللوحة  MOMA-MAY-AE453666-:�م �خرى ورقم�ا : ة ،حول موضوعةيالعامل

    رقم الشراء.حليب �م :اسمھ  ،ولك��ا �انت ذاكر�ي امل�سية و�و��� وحني�� إ�� النبع �ول الذي ميأ مام دنياتكن 

MOMA. Mamm Dony/MKON/00987&234"25  

تارة �� مركز النص وتارة أخرى �� �امشھ، لكن يبدو ع�� املستوى البصري لل�امش أن �ذه   مي/ال��صية ترد       

ل حر���ا �و��
ّ
 ��عزلة من ال ��ادن وال �س�سلم، عزلة من ي�ت" إ��ا. �خ��ة تقبل �عزل��ا  فيھ ،ألن �قامة فيھ تمث

بمع�� آخر إن . امش إ�� مركز إلنتاج خطاب الفنخاصة لدى تحو�ل املؤلف الضم�� لفضاء ال�.  26"للتار�خ ال ل��ظة

ال�امش ينحرف عن داللتھ �و�� من حيث �ونھ مؤشرا ع�� الغياب، إ�� إم�انية تلمح إ�� تج�� وحضور الذات 

وتتحّول �ذه القيم بال�سبة . الشرقية املغّيبة وامل�ّمشة ال�� تصنع من �امش�ا بؤرة مولدة لقيم جديدة للّتج��

  . � مرجعية �س�ند إل��ا �� تأو�لھ للنصللمتلقي إ�

وإن . ع�� مستوى آخر تلتقط ع�ن املتلقي �� م���ا البصري للمكتوب، الصراع القائم ب�ن املركز وال�امش

ب ع�� سيطرة املركز، لدى ال��امھ 
ّ
�انت الغلبة ملكتوب املركز،  فإن ذلك ال يل�� انتصار مكتوب ال�امش الذي �غل
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غ�� مبال با��ط �سود الفاصل ب�ن املركز وال�امش،  ليقف شامخا  يتفّرج . إثبات وجودهجزءا من فضائھ قصد 

  .ع�� الذاكرة املش�تة ع��  فضاء املركز الن��� 

زحزحة ال�امش ملركزه منحت النص الروا�ي �ندسة مغايرة، حيث جعل لنفسھ �� حدود �عالقھ  بالنص 

ر ع�� مسار ضروري �و �ش�ل ا���اية من املر�ي واملتخيل �� آن عملية ا����لة �ذه تم. "الروا�ي مع�� ممكنا

غ�� أنھ لم �ستكن، بل حضر . ؛ إذ ب�ن ال�امش واملركز يتموقع الصوت الذي غّي�تھ ال�زائم زمنا من الّد�ر27"واحد

  . ليصارع الفناء والعدم بتمظ�ر مختلف -ذلك ال�ائن الذي يجمع الكث�� ع�� ضعفھ -مّمثال �� صوت امرأة 

ال�� ظ�رت �� النص  28"ي���م وواقع الذات املغيبة وامل�مشة والتا�عة"من �نا تصبح قراءة ال�امش فعال 

   29."وال�ام��� املع�� عن التناقض مركز  حقيق��ا توجد �� الال."بوجھ مختلف-فيما نراه-الروا�ي 

كتابة �� �ذا النص تبحث ل�ا عن ، نرى أن الاملستو��ن اللذين حددنا�ما آنفا �� ضوء قراءتنا لل�امش ع��

فع�� الرغم من �ستقالل . وتصنع �ندس��ا �ش�ل يتوافق مع مقصدية النص. منافذ ملنظورات إبداعية جديدة 

ذلك أن . البصري الذي يتمّتع بھ ال�امش ،إال أن ف�مھ بصر�ا ال يكتمل إال من خالل املقابلة ب�نھ و��ن �سيج النص 

يقف متلقيھ ع�� إطار�ن داللي�ن أحد�ما مر�ي " حيث. ي�� ومكتوب سردي �� �ن نفسھالنص ي��ض ع�� رصيد �شك

  30 ."و�خر مقروء
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  :�وامشال

النادي �د�ي، الدار /، الر�اض )1.ط(،)2004-1950(،ال�شكيل البصري �� الشعر العر�ي ا��ديث )دمحم(الصفرا�ي-1

 .130.ص، 2008املغرب،املركز الثقا�� العر�ي،/البيضاء

  .2008، سوناتا ألشباح القدس، دار الفضاء ا��ر،) واسي��(�عرج  - 2

3 Voir : Iser (Wolfgang) , l’acte de lecture- théorie de l’effet esthétique, trd : Sznycer (Evelyne) , 

Bruxelles, ed. Pierre Mardaga, 1976,  p.173, et suite. 

 ).Franz( Brentano )1838 – 1917(عند عالم النفس �ملا�ي )   ’intentionnalité) lظ�ر مف�وم القصدية   -4 

" .ي�ب�� من الذات باتجاه املع��" و�و يتعلق بذلك التوتر الذي . تأس�سھ تأس�سا فينومينولوجيا" �وسرل "وقد أعاد 

/ ، ا��زائر) 1.ط( ،) عمر(�يبل م: ، املنعرج ال�رمينوطيقي للفينومينوولوجيا، ترجمة ) جان(غراندان : ينظر 

وقد أ��ت القصدية فيما �عد مرتكزا أساسيا ملا بات �عرف �عملية .  59.ص - 58. ، ص 2007م�شورات �ختالف، 

  ".جمالية التلقي"التفاعل �د�ي �� اتجاه 

5  Iser (Wolfgang) , l’acte de lecture. p.60. 

، الكدية ) حميد(��مدا�ي : نظر�ة جمالية التجاوب �� �دب،  ترجمة وتقديم –، فعل القراءة )فولفغا�غ (إيزر   -6

  . . 98. ، ص1994مكتبة املنا�ل، /، فاس ) ا��ال��(

7  Iser, l’acte de lecture, p.323. 

8 - Voir, Iser, l’acte de lecture, p.340.  
  -  ْعَ�� ب���يل ا��ياة العامة ع�� حساب ا��ياة �� نصوص ال ت"املذكرات

ُ
ل��م التوثيق باملع�� ا��ر�� لل�لمة، �

ال��صية ،وذلك بإيراد ذكر�ات متفرقة بأسلوب استعاري ،بحيث تركز ع�� ا��وادث وال��صيات ال�امة، 

تم�� اليوميات وت ".و�ماكن واملشا�دات، دون إعطاء �ف�ار وا��االت الشعور�ة والوجدانية مساحة كب��ة

و ال يتم ف��ا انتقاء أحداث . ب�و��ا غ�� ذات ب�ية فنية عالية املستوى ،و�ظ�رف��ا اح��ام ال�سلسل الزم��"ا��ميمية 

، )عمر من�ب (إدل�� : راجع ��ذا ا��صوص ".  �عي��ا وال��ك�� عل��ا ،ب�نما تبدو قر�بة من ا��دث زمنيا ونفسيا وعقليا

  .22.ص- 21.، ص2008إصدارات دائرة الثقافة و�عالم ،/ ، الشارقة) 1.ط(لذاتية، فن الس��ة ا–سرد الذات 

، �� نظر�ة العنوان، مغامرة تأو�لية �� شؤون العتبة النصية، دمشق،الت�و�ن للتأليف ) خالد( حس�ن حس�ن -9

 .301. ، ص2007وال��جمة وال�شر،

 .202، ص1990، �غداد ، دار املأمون  ،) 1. ط(، ) يم( مظفر: ،الشعر والرسم، ترجمة) فرانلك�ن(روجرز . ر - 10

 .202.م س  ، ص - 11

  .122.م س  ، ص -21

 .123.م س ، ص  -31
لقد ...  الرسوم ا��دار�ة نتاج لعملية التقاط بصري قام ��ا إ�سان ما قبل التار�خ ل�ل املشا�د ال�� عاش�ا" - *

ينظر، نزار شقرون، ". استعاد ��سان البدا�ي املشا�د ا��ياتية الواقعية فجعل�ا املنبع �سا��� لفعلھ التصو�ري 

   .25ص.�2009ن�شار العر�ي،،)1.ط(معاداة الصورة �� املنظور�ن الغر�ي والشر��،

14 -Eco (Umberto ), l' œuvre ouverte :Traduit de l' italien par : de Bezieux (Roux) avec le concours de : 

Boucourechliev (André), Paris, Editions du Seuil, 1965.p.p..9-10 .    
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، املركز الثقا�� العر�ي، )2.ط(، حداثة السؤال بخصوص ا��داثة العر�ية �� الشعر والثقافة، ) دمحم(بن�س  - 15

 .219.،  ص 1988الدار البيضاء ، املغرب، 

16 -  Butor (Michel ), Essai sur Le roman, France ,Gallimard, Collection idées,1969,p146.  

17- Voir : Butor (Michel ), Essai sur Le roman, p.147.  

 .221.، السوناتا ، ص) واسي��( �عرج: ينظر  - 18
وألف موسيقا�ا �و�را�� �يطا�� الش��� ".دوماس ألكسندر " عرض أو�را�� عال�� من تأليف الفر���� " ال ترافياتا"- *

ال�� "فيوليتا ف��دي"ي قصة سيدة �� مدينة بار�س، تح� 1840عام " الترافياتا"تدور أحداث " . ف��دي غو���� " 

ولذلك تنقلب �� .تصاب بملل من ا��ياة �س�ب مرض�ا الدائم وإحساس�ا أنھ ل�س �ناك ���ء �ع�ش من أجلھ 

راجع املوقع �لك��و�ي ...عواطف�ا و�ع�ش حيا��ا دون �عقل ب�ن أفراح دائمة وأحزان إ�� ��اية �حداث

:http:/3arfah.blogspot.com   

  .21.، السوناتا ، ص) واسي��(عرج �  - 19

 .21.م س ، ص  -  20

، ب��وت، املؤسسة العر�ية ) م�� الدين(صب�� : ، ترجمة)2.ط(، نظر�ة �دب،) أوس�ن(، وار�ن ) رن�يھ(و�لك   - 21

.  222.، ص1981للدراسات وال�شر،  
-183.ص-170.ص- 169.ص- 161.ص - 155.راجع ��ذا ا��صوص الصفحات التالية من النص الروا�ي، ص  -  *

  .215.ص

 .15.ص، 2005،سعد الورزازي لل�شر،)1.ط( ،)الكتابة وا��ال( -حفر�ات �� الرواية العر�ية،) دمحم(الدو�و  - 22

 .10. م س ، ص - 23

  . 219.، حداثة السؤال ، ص) دمحم ( بن�س  - 24

 .215.، السوناتا،  ص) واسي��(�عرج  - 25 

  . 219.حداثة السؤال،  ص،  ) دمحم ( بن�س - 26

، 1991،املغرب أفر�قيا الشرق ،)1.ط( دراسات �� السرد الروا�ي والقصص،- ،ا���اية واملتخيل ) فر�د( الزا��  - 27

.22.ص  
. 167. ، ، ص2004،)1.ط(، السرد ال�سا�ي العر�ي،شركة ال�شر والتوز�ع املدارس،) ز�ور (كرام  - 28  

 .27.لرواية العر�ية، ص، حفر�ات �� ا) دمحم(الدو�و  - 29

 .73.، ال�شكيل البصري �� الشعر العر�ي ا��ديث ، ص) دمحم( الصفرا�ي  - 30
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 فلسفة ا���اج القانو�ي

  *ب�ن شمولية السلطة وعنف �يديولوجيا

  شاييم ب��ملان: بقلم

 *رأنوار طا�: ترجمة

  

��ادي��، إن التظا�رات السياسية وحمالت العصيان املد�ي و�س�نفار 

�ن�شار ع�� جميع أنحاء العالم �� السنوات �خ��ة، وال�� جرى عرض�ا ��  �خذة ��

ما أن أخذت �� أن ت�ون ال��  �autoritéل م�ان تقر�با، بوصف�ا تمردا ع�� السلطة 

 forceن�يجة لالستعانة بقوة البول�س العام،وذلك   pouvoirمع مف�وم القوة متماثلة

public أصبحت �ش�ل ��ديدا مستمرا لص��ورة ا��ر�ات الفردية ، ح��.  

، ومنذ أك�� من قرن، لقضية التعارض J. S. Millوقد استعرض الفيلسوف �نجل��ي جون س�يوارت مل 

 :وال�� اقتِ�س م��ا النص التا�� "  On liberty" وا��ر�ة، وذلك �� دراستھ املعروفة  ب�ن السلطة

والسلطة �و من السمات �ك�� وضوحا �� تلك العصور التار�خية / �ر�ة إن الصراع ب�ن �ل من ا� « 

فا��ر�ة إنما تمثل �نا، ا��صانة ضد طغيان ... املألوفة بال�سبة لنا، بدء من اليونان والرومان وح�� �نجل��

�� طائفة، و�ان  ففي املا��� البعيد، �ان ا��اكم عموما يتمثل �� ��ص واحد؛ أو قبيلة أو ... ا���ومات السياسية

�ستمد سلطتھ من ا��ق �� �رث أو �� الفتح، و�� جميع �حوال، �� سلطة ال تؤخذ برضا ا���وم�ن، الذين ال 

يمتل�ون ا��رأة ال�افية، أو ر�ما ال يرغبون، �� مواج�ة نفوذ�ا، م�ما �انت نوع �حتياطات ال�� يمك��م اتخاذ�ا ضد 

  ).1(»ممارسا��ا القمعية 

، مس�بدال إياه  autorité" السلطة " وفيما �عد، ُيالحظ أن جون س�يوارت مل، لم �عد �ستعمل  مصط�� 

لكن، �ل �ما حقا قابال . ، كما لو أن �ذين املصط���ن م��ادفان pouvoir" القوة " و�ش�ل منتظم بمص�� 

، ف�ل �ع�� ذلك "روح السلطات وجو�ر�ا " لالس�بدال ؟ فإذا ما قلنا عن أولئك املتحكم�ن بزمام القوة بأ��م يمثلون 

اع��افا منا �شرعية نفوذ�م، ال�� ما أن تتالزم مع�ا بالضرورة ممارسات تقديم فروض الطاعة والوالء وال��لف، ح�� 

و�ذا ما أشار إليھ الفيلسوف . بوصف�ما م��ادف�ن" القوة"و " السلطة"نم��� قدما �� التعامل مع �ل من مف�ومي 

، autorité، �� مالحظة لھ ذكر�ا �� قاموسھ الكالسي�ي الش��� ،حول �لمة سلطة LITTRÉ ÉMILEر���� اللسا�ي الف

م أن 
ّ
، لكنھ »�� جانب ما من استعمال مصطل�� السلطة والقوة ي�ونا قر�ب�ن جدا من �عض�ما البعض  «حينما سل

  : عاد ل�ستدرك، ��ذا التحديد �صطال�� 

                                                           
، 2002جامعة �غداد عام /�لية �داب/متخصصة �� الدراسات الفلسفية، حاصلة ع�� املاجست�� �� الفلسفة -باحثة من العراق - *

حائزة ع�� جائزة العلوم �� الفلسفة عام . ) أنموذجاك��كيجارد؛ ني�شھ وسارتر : بالغة العشق الوجودي: ( عن اطروح��ا املوسومة

�شرت مقاالت �� ��ف عر�ية، إضافة إ�� تحر�ر�ا . 2003من مؤسسة الزمان لل��افة وال�شر عام ) شبعاد(حائزة ع�� جائزة . 1999

   . 2004-��2003 عدة ��ف عراقية ) املرأة وا��تمع (لصفحة 
 



 

118 

 

لذلك، . ا �انت السلطة �� من �سمح ����ء ما، والقوة �� من تر�د ش�ئا مابالرغم من ذلك، إال انھ مل «

  . »الذي ال تنطوي عليھ القوة بالضرورة  moraleالقّي�� /دائما ما تتوفر �� السلطة م��ة من التأث�� املعنوي 

ر�ما �� ا��قيقة، استمر النظر إ�� �ل من مف�ومي السلطة والقوة �� القرن الثامن عشر أيضا، باعتبا

، مثلما �ان ا��ال عليھ �� الوقا�ع والقانون 
ً
لذلك، نجد أن �سقف وفيلسوف �خالق �نجل��ي جوز�ف . أضدادا

مع سلطة الو��  le pouvoir des passionsالثانية، قد عارض قوة �نفعاالت  ، �� موعظتھJoseph Butlerبتلر 

l’autorité de la conscienceھ ن�يجة إلح�ام قبضتھ ع�� الواقع مع ما ي�ب�� إتباعھ �س�ب ؛ وما يجري �ل��ام ب

�ع�� �ل ما يقول بھ و�� �مر وُ�ِصادق ع��  ،L’auctoritasف�لمة السلطة �� اللغة الالتي�ية ). 2(تفوقھ �خال��

ر  حية من ثمة ف�و بذلك يقوم بتحو�ل �عب�� �رادة إ�� فعل ذي صالحية من النا: صالحيتھ الصغار الُقصَّ

  .ال�شر�عية، عديم الفاعلية من الناحية القانونية

�� تقر�ره  Jacques Maritainوا�� ذلك النوع من التعارض، أشار أيضا الفيلسوف الفر���� جاك مار�تان 

شر �� ا��لد الثا�ي الذي كرسھ املع�د الدو�� لفلسفة   ،" Démocratie et Autorité: "التار��� واملوسوم
ُ
الذي �

  :وطرح فيھ �عر�ف�ن اثن�ن . السياسة ملوضوعة القوة

فنقصد ��ا " القوة "حق القيادة وتوجيھ �مر وواجب طاعتھ وخضوع �خر�ن لھ؛ أما بـ" السلطة "�ع�� بـ «

فال��ص العادل ا��روم من �ل . ن ع�� السمع والطاعة�ستطيع من خاللھ إجبار �خر� forceما نملكھ من نفوذ 

أما اللص أو الطاغية، . من سلطتھ �خالقية –بل ُ�ع��  –أش�ال القوة وا���وم عليھ بتجرع السم، ال ُيد�ي 

�ناك مؤسسات مثل مجلس الشيوخ الروما�ي . فنجد�م يبطشون بقو��م دون أن يتوفروا بالضرورة ع�� السلطة

كمة العليا للواليات املتحدة حيث تظ�ر السلطة ع�� نحو أك�� وضوحا رغم أ��ا مؤسسات ال تمارس القديم وا��

فمن اجل أن تؤثر السلطة ع�� ا��ياة �جتماعية، تحتاج إ�� عمل  ... النافذوظائف محددة تماما ضمن نظام القوة 

، و�دو��ا ست�ون السلطة غ�� )قانونيا  �غض النظر عن نموذج تلك القوة والذي ل�س بالضرورة أن ي�ون ( القوة  

إذن، الفصل ب�ن القوة . �ل قوة ال �ع�� عن سلطة ما، ست�ون قوة ظاملة. فعالة وعديمة التأث�� ع�� الشعب

  ).3( »والسلطة، �ع�� الفصل ب�ن النفوذ والقانون 

 Du: " الالفتة �� دراساتھ Bertrand De Jouvenelولطاملا أكد ال�اتب الفر���� برتراند دي جوفنيل 

Pouvoir " و"De la Souveraineté  " ع�� أ�مية السلطة �� مجال السياسة:  

أو ، باألحرى، �� من يمثل الس�ب الفعال �� تحشيد . تطلق �لمة السلطة ع�� املقدرة �� دفع �خر ع�� القبول  «

  . ا��موع طوعيا، ذلك ا��شد الذي أرى فيھ بوضوح كب�� عمل نفوذ السلطة

ال شك فيھ، أن �ل مؤلف ا��ق �� استعمال أي �لمة ضمن املع�� الذي يختاره شر�طة �ل��ام مما 

رغم ذلك نجد أنفسنا نقع �� �لتباس حول فيما إذا �ان املع�� املعطى لل�لمة �عيدا جدا عن .  باألصول املتبعة

 "ا كث��ا ما نطلق مصط�� ا��اكم السلطوي وع�� ما يبدو إن�� وقعت أيضا �� تلك ا��الة، وذلك ألنن. معنا�ا املعتاد

gouvernement autoritaire " ،ع�� من ي��أ إ�� �ستخدام املفرط للعنف، قوال وفعال، من اجل ا��ضوع لھ ،

فحاكم مثل �ذا، وحسب �عر�في ا��اص، إنما يفتقر إ�� السلطة ال�افية لالضطالع بم�امھ، لذلك نراه ي��أ إ�� سد 

  . يبذلك النقص بال���
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و�بدو أن �ذا �نحراف �� مع�� ال�لمة �و حديث الع�د جدا، ولم اعمل إال ع�� إعادة وضعھ �� مجرى 

  ).4(  »سياق معناه التقليدي

الذي نبھ إليھ جوفنيل، عند من يماثل سلطة القانون مع ا��وف من العقاب،   أننا لنلمح ذلك ال�شو�ھ،

رغم أنھ �� الواقع، ال ي�ب�� لقوة البول�س التدخل إال �� حالة منع ان��اك القانون عندما ال يح��م و�طبق بالش�ل 

  .املالئم

ك ما ي�ب�� إتباعھ أو وسيطرة ل��عة معيار�ة، ف�نا/من �نا، غالبا ما يالزم عرض خطاب السلطة حضورا

�� الواقع،أن من يملك قوة دون . ا��ضوع لھ، كسلطة ال���ء املق��� ا��كم فيھ، أو سلطة العقل أو سلطة ا����ة

  .سلطة، قد يج�� �خر�ن ع�� ا��ضوع لھ، لكن ل�س ع��  اح��امھ

انھ مف�وم ارتبط : يا قّيميا ول�س قانون/مف�وما أخالقيا املسي��-�� التقليد ال��ودي �عد مف�وم السلطة

و�و ��ذا املع��، ُيَمثل �� أنموذج سلطة �ب تجاه أوالده، ف�و الذي ُ�علم�م وُ�رشد�م حول ما . بمظا�ر �ح��ام

ي�ب�� القيام بھ وما ي�ب�� تجنبھ، وذلك ما يلق��م إياه ع�� التقاليد والعادات وأعراف الوسط العائ�� و�جتما�� 

السلطة املستمدة من �ب �� نفس�ا ال�� للمعلم، الذي يحدد لتالميذه الطر�قة  إن. الذي س�ندمجون فيھ

�ذا ما قال بھ املعلم للتلميذ، : فعبارة. ال��يحة �� القراءة والكتابة، وما ي�ب�� عل��م اعتباره ��يحا أو خاطئا

magister dixitش�ل حضور مبدأ املساواة ع�� أي حال، ال يمكن أن ي. ، �� أفضل مثال ع�� ت��ير عمل السلطة�

سواء �� العالقة ب�ن �ب وأوالده ا��اضع�ن لسلطتھ �بو�ة، وال �� تلك القائمة ب�ن املعلم وتالميذه �� املدرسة 

ألنھ �� واقع �مر، �ل تر�ية، بل و�ل �عليم، �� أي حقل �ان، البد وان تبدأ بمرحلة من التلق�ن، حيث . �بتدائية

ن لھي�ون ف��ا من الع
َ

لق
ُ
لِقن مع امل

ُ
فمن الالزم منح ���ء من السلطة لل��ص املسؤول . بث �ع��اف بمبدأ مساواة امل

 . عن التعليم، ح�� لو �ان �� حالة عالقة ب�ن أ��اص بالغ�ن

فإذا ما قصدت معلما من اجل أن �علم�� أصول علم الكيمياء أو أسس اللغة الص�نية، ي�ب�� حي��ا، 

ف�ل نقد يف��ض املعرفة با��قل الذي . تعليم �و��، أن امتثل إ�� توج��اتھ و�عليماتھ التم�يدية�� مرحلة ال و�خاصة

ول�ذا الس�ب، نجد انھ من الطبي�� أن ي�ون التعليم �بتدا�ي أك�� دوغمائية من التعليم . سوف �شتغل عليھ

و�ذا ع�� أي حال ال يتعلق بمسألة السن . الثانوي، وان ت�ون سمة التعليم ا��ام�� �� التدرب ع�� التفك�� النقدي

واملستوى التعلي�� فقط، وذلك ألنھ ح�� �� التعليم ا��ام��، �ناك مواد دراسية غ�� معروفة للتالميذ، مثل اللغة 

الص�نية، تحتاج حتما إ�� دورة من التلق�ن والتعلم، لكن ذلك سيحصل ع�� أساس من �عتياد مسبقا ع�� التفك�� 

  .مواضيع ومواد أخرى النقدي �� 

ألي دور لل��بية، بأحداث قطيعة مع سلطة املا���،   Descartesإن اس�بعاد الفيلسوف الفر���� دي�ارت 

 قاده إ�� اف��اض وجود أف�ار فطر�ة �� ذ�ن �ل �ائن عقال�ي، و�ذا ما جعل الفيلسوف الفر���� روسو 

Rousseau يم��� �� مؤلفھEmile بل ي�ب�� : ا��اجة إ�� تدر�س العلوم لألطفال  إ�� نظر�ة مشوشة، تقول �عدم

يملك من الكفاءة  معلملكن كما �و معروف اليوم، إن املنا�� العملية تحتاج إ�� . عل��م اك�شاف�ا بوسائل�م ا��اصة

م وروح �بداع أك�� بكث�� من تلك ال�� تتطل��ا املنا�� التقليدية ال�� يمكن أن �ستعاض ف��ا عن املعلم عند اللزو 

  .بكت�ب �علي�� موجز
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لكن املش�لة ا��قيقية . �ب واملعلم تجاه �طفال الصغارإنھ من غ�� املعقول إن�ار الدور �سا��� لسلطة 

إنما تكمن �� تحديد املرحلة والطر�قة ال�� ي�ب�� أن ت�ت�� ف��ا عالقة السلطة، لتف�� ا��ال تدر�جيا لعالقة من 

  .داخل ب�ية العالقات ب�ن البالغ�ن �خص تحديد الدور الذي تلعبھ السلطة وع��. التعاون والتبادل النقدي

فمن الشا�ع �� مجا�� السياسة أو الدين، أن يجري �ستعانة بصورة �ب من اجل التعب�� عن �ح��ام 

وكث��ا / انت للزعيم السيا���، الذي �" ميتافورا"فاألب للوطن يمثل . والتقد�س الواجب تقديمھ تجاه زعيم �ار�زمي

للواليات املتحدة " Founding fathers " فمثال، �باء املؤسس�ن  . ما �ستمر �� أن ت�ون أفعالھ خالقة ومحصنة

وال زالوا �� ترسيخ �ح��ام و�متثال / �م��كية، �م �جداد الذين قاموا بصياغة الدستور �م���ي ومن سا�موا 

املسي�� -والتقليد ال��ودي. معروفة جدا �� كث�� من البلدان �سيو�ة و�فر�قيةإن عبادة �سالف . لذلك الدستور 

أب�نا، ملكنا "  الفت النظر للغاية فيما يتعلق بذلك، ألنھ �� س�يل إظ�ار ما ندين بھ للرب من حب واح��ام، ندعوه بـ

أبونا املوجود �� السموات " ت معروفة جدا ، �� الديانة ال��ودية؛ و�� الديانة املسيحية، تبدأ الصالة اليومية ب�لما"

إن قس الكن�سة يقبض وع�� حد سواء ع�� سلطة �ب وع�� سلطة املعلم، الذي يدرك ا��قائق الصا��ة ". 

 .و�ضمن خالص املؤمن�ن

�� التقليد الع��ي �لھ �و  ا��افظ للسلطة السياسية و�ل سلطة ملكية ال يمكن أن تأ�ي إال بتفو�ض ال�� 

  .السيد املسيح خليفة الرب، و�ل سلطة سياسية تصدر من الرب ومسؤولة أمامھ من: 

استعمل ميتافور �ب �ذا، �� العصور الوسطى للتعب�� عن  عالقة السيد مع عبيده، وفيما �عد، من اجل 

ر��ي البطر�/إن النظام �بوي ". أطفال�م الكبار " تحس�ن صورة عالقة ال�ولونيالي�ن مع الناس امللون�ن 

paternalisme  الذي �ع�� عن ذلك �تجاه يفتقر كث��ا اليوم للمصداقية و�ح��ام .  

. وح�� يومنا �ذا، السلطة،  ب��ة البحث عن ا��قيقةSocrate عارض التقليد الفلسفي الغر�ي دائما، منذ سقراط 

البطر�ركية، وتحت نفس /�بو�ة فأحد أ�م  أسباب إدانة سقراط، إنما �ان �س�ب خروجھ ع��  إيديولوجيا السلطة

من سلطة املعا�ي والتجر�ة نقيضا  Bacon و�� وقت الحق، جعل الفيلسوف التجر��� �نجل��ي بي�ون . تلك ا���ة

و�� الصراع القائم ب�ن . للسلطات التقليدية، ب�نما وضع الفيلسوف الفر���� دي�ارت العقل نقيضا لتلك �خ��ة

 والكن�سة، وقف غاليلو ضد سلطة �نجيل وسلطة أرسطو Galiliée  يطا�� غاليلو عالم الر�اضيات والفلك � 

Aristote لقد اعت�� فالسفة عصر �نوار �ل �ثباتات . املطلقة، معارضا �ل م��ما باملالحظة واملن�� التجر���

  .املقدمة تحت ذر�عة السلطات الدي�ية أو العلمانية �� أح�ام مسبقة تفتقر  للموضوعية

بالطبع، �لما توفرت  منا�� مؤَسسة ع�� التجر�ة، �سمح باختبار قيمة إثبات ما والتأكد من مدى 

وس�نظر إ�� الواقعة �ع�ن �عتبار أك�� بكث�� من عمدة : فاعليتھ، ال يمكن حي��ا أن تقف بوج��ا أي سلطة �انت 

إ�� الن�يجة نفس�ا، دون خطأ، يصبح ال��وء  فإذا ما استعنا سواء بالتجر�ة أو با��ساب، واستطعنا إن نصل. مدينة

أر�عة، �ل نحن = اثنان + واحد + فمن اجل �قرار بأن واحد . إ�� سلطة ما ل�س غ�� نافع فحسب، بل وغر�ب أيضا

عندما يتوفر ا��ميع ع�� منا�� تطبيقية، تقود �ل واحد م��م إ�� ن�يجة واحدة، : �� حاجة إ�� سلطة تث�ت ذلك 

  .تحقق مبدأ املساواة ب�ن ا��ميع، و�صبح التذرع لسلطة ما، ب�ل �ساطة، فكرة مث��ة لل��ر�ةعند�ا فقط س�
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غ�� أن التقليد الكالسي�ي املؤَسس، ولعدة قرون، ع�� اعتبارات دي�ية أحيانا وفلسفية �� أحيان أخرى، 

�ذا ا��واب، . ش�ل ج��عمد إ�� ترسيخ ألزعم �� وجود جواب ��يح وصا�� ل�ل املشا�ل ��سانية املطروحة �

 .الذي �علمھ �لھ منذ �زل، ي�ب�� ع�� �ل �ائن عاقل أن �س�� جا�دا للعثور عليھ

لكن �ل ��يح أنھ يوجد ل�ل سؤال جواب واحد فقط والذي البد وأن ي�ون ��يحا بالضرورة ؟ و�ل 

�� واحدة �سمح باختبار وصياغة �ل يمكننا �ع��اف بإم�انية الوصول إ�� حقيقة واحدية، أو ع�� �قل بوجود منا

  فرضية ع�� اختالف�ا ؟

، البد وأن �سود فيھ connaissanceال يمكننا إن�ار أن عددا كب��ا من العلوم سيما املتعلق م��ا باملعرفة 

 ومعرفة ما �و عادل وظالم، ما �و  لكن عندما يتعلق �مر بالسلوك ،. مثال ا��قيقة ع�� جميع �عتبارات �خرى 

جيد وس��، ما يدفعنا ع�� القيام بفعل ما وما يدعونا إ�� اجتنابھ، �ل توجد فعال، حقيقة موضوعية تحدد طبيعة 

السلوك �فضل �� اتخاذ قرار ما أو اختيار مع�ن ؟ فأن لم يكن كذلك، �ل يمكن أن العقل الضامن الوحيد 

، تناقضا Humeاعتقد ��ا الفيلسوف �نجل��ي �يوم ؟ أال تحمل فكرة القول بوجود عقل عم�� كما  actionألفعالنا 

  مفا�يميا �� ذا��ا ؟

ف�و يجن�نا فقط : فأنا ��صيا، رغم اعتقادي بوجود دور للعقل العم��، إال إن�� أتصوره مجرد دور سل�� 

ا��الة، �� �ذه : لكن ال يوجد ما يضمن لنا و�طر�قة عملية وجود حل ��يح واحد . ا��لول ا��الفة ملا �و صائب

إن لم يكن �ناك حال وحيدا و�ش�ل عم�� كذلك الذي يقدمھ لنا ا��واب ال��يح �� ا��ال النظري، فسوف لن 

  .  �volontéستمد اختيارنا ل��ل �عد ذلك من العقل بل من �رادة 

، وحسب العديد من ومن �ذا املنظور مثلت القوان�ن والقواعد �لزامية �� الدولة، �عب��ا عن إرادة امللك املفروضة

 الذي عرفناه من خالل أفالطون  Thrasymaqueالفيلسوف السفسطا�ي   آراء أملنظر�ن �� النظر�ة السياسية منذ

Platon وح�� ماركس ،Marx ع�� �ل القوان�ن ال�� جرى �سي�س�ا و�ما يتالءم مع مص����ا ا��اصة ،.  

وإذا حصل ما يخالف رأي منظري القانون الطبي�� الذين وفقا لرأ��م توجد قواعد موضوعية ذات 

صالحية ي�ب�� ع�� املشرع البحث ع��ا وان �س��ا، و�انت �ذه القواعد �لزامية �ع�� عن إرادة املشرع، فمن الطبي�� 

ن �تفاق العام ع�� القبول ��ا بصورة مباشرة أو إذن، أن ي�ون ع�� ا��ميع �ل��ام ��ا واملسا�مة �� تطو�ر�ا وإعال 

ال�� منحت النبالء  1215عام  �Magna Chartaكذا نجد انھ منذ الوثيقة العظ�� . عن طر�ق وسطاء يمثلو��م

�كذا، بدأنا ن��ظ تطورا تدر�جيا لاليديولوجيا . وال��جواز��ن ا��ق �عدم فرض أي ضر�بة عل��م دون موافقة م��م

ب��االديمقراطي
َ

  .ة ال�� وفقا ل�ا ال �ستمد السلطات من �لھ أو من ممثليھ ع�� �رض، وإنما من �مة وُمنتخ

�عارض �يدولوجيا الديمقراطية فكرة وجود قواعد موضوعية سار�ة الصالحية فيما يتعلق بالسلوك، 

وف النظر�ة السياسية �نجل��ي فمن �ان �عتقد من أمثال فيلس. ألننا ال نقرر لألغلبية ما �و الصائب من ا��طأ

 Utilitarismeالتلميذ �نار�ي لـفيلسوف القانون �نجل��ي ومؤسس مذ�ب ال��عة النفعية  GODWINجودو�ن 

، نجد�م "�� منفعة ألك�� عدد ممكن من الناس �ك" ، بإم�انية تحديد موضو�� للسلوك BENTHAMب�تام 

أما فيما يتعلق باملادة العلمية، فل�س �ناك . ع يصوغ قواعد سلوكياتناعارضوا فكرة ا��اجة الضرور�ة لوجود مشر 
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ألنھ، إن �ان ا��ميع يملك �� قلبھ وضم��ه املقاي�س املوضوعية للصواب ول��طأ، . ما يدعو إ�� فرض سلطة للمشرع

  .�غدو فكرة �ستعانة بأي مشرع �ان، ل�ست فكرة غ�� محتملة فحسب، بل عب�ية للغاية

ان املذ�ب �ناركية �ع��، بال�سبة لنا، ل�س فقط غياب ا���ومة وإنما الفو��� أيضا، ف�ذا لكن إذا �

�عود إ�� انھ عندما يتعلق �مر باتخاذ قرارات معينة أو بأعداد قواعد محددة أو باختيار أ��اص �عي��م ألداء �عض 

��ص ما أو �يئة تمثل سلطة اتخاذ امل�ام، و�عد إزالة ا��لول ا��الفة للصواب، ي�ون من الضروري �عي�ن 

. وحد�ا السلطة ال�شر�عية من �ستطيع صياغة �شر�عات إلزامية ضمن حدود أراض��ا. القرارات املع��ف �شرعي��ا

وألنھ �� كث�� من �حيان يمكن أن ت�ون تلك القواعد موضوعا لتفس��ات مختلفة، فال غ�� عن منح السلطة 

  .ن القضائية صالحية ا��كم بالقانو 

إن صالحيات السلطات امل�ش�لة واملسؤولة عن قيادة مجتمع سيا��� منظم، تصبح اقل فاعلية بكث�� �� 

فمن امل�م من اجل ممارسة صالحية سياسية، �ع��اف . حال اس�ناد�ا ع�� أداة واحدة �� القوة من اجل طاع��ا

و�ذا �و الدور �سا��� . ل العام ��اتدفع ا���وم�ن ا��اضع�ن ل�ا ع�� القبو  �شرعي��ا، وان تتمتع �سلطة

سواء �انت ذات طبيعة دي�ية، فلسفية أو تقليدية، فأ��ا ��دف، فيما وراء ا��قيقة، إ�� إضفاء . لإليديولوجيات

وشرعية �ذه �خ��ة غالبا ما ت�تج عن �و��ا متفقة مع القانون، نظرا لتعيي��ا وفقا .  الشرعية ع�� صالحيات السلطة

لكن ذلك يف��ض، أن تلك �جراءات ذا��ا غ�� قابلة للطعن، وم�سقة مع . لقانونية لالنتخاب وال��شيحلإلجراءات ا

  .�يدولوجيا الرسمية، ضمنا أو عالنية

�� الواقع، إ��ا ل�ست بإجراءات علمية ��دف إ�� إقرار الصائب من ا��اطئ أو ع�� �قل ا��تمل من املس�بعد 

: ر قراراتنا وتوفر لنا بواعث ع�� الفعل و�ختيار أو ع�� تفضيل فعل مع�ن ع�� آخر احتمالھ، وال�� �سمح بت��ي

  .فاملنا�� العلمية �سمح بالوقوف ع�� الوقا�ع، لكن ل�س بالنظر إل��ا بوصف�ا دوافع للفعل أو للتفضيل

املتعة ال��  إن البواعث الوحيدة ألفعالنا، وفقا لبعض الفلسفات الوضعية أو الطبيعية، إنما تت�ون ��

شباع إتوفر�ا لنا أو �� �لم الذي تجن�نا إياه، آو �� الشعور بالرضا الذي �ستطيع أن تمنحنا إياه، بالسماح لنا ب

�ل إيديولوجيا . �ل حكم قيمة �و تمو�ھ عن منفعة، إخضاع لرغبة. غرائزنا؛ حاجاتنا ومصا��نا من إي نوع �انت

�ذه �� �طروحة ال�� ت��ز من . خالل الكبح إ�� خدمة مصا�� �ك�� نفوذا ل�ست إال قناعا خادعا لعملية ��دف من

  .كتابات ماركس أو من كتابات ني�شھ

ق�سة الفاسدة واملغالطات ال�� بالطبع، إن النقد الفلسفي لاليدولوجيا املسيِطرة، عندما يكشف عن �

عندما ينظر إ�� النفوذ �أ�سط ش�ل من . وريي�ون مقدمة ل�ل فعل ث تضفي الشرعية لقوة ما بالتأس�س لسلط��ا،

لكن املؤ�د . أش�ال التعب��  عن عالقات القوى، سوف لن ن��دد �� معارضتھ بقوة ثور�ة ��دمة مصا�� متنافسة

بل ي�ب��، إضافة إ�� ذلك، أن ي�ون : للثورة ال يمكنھ �كتفاء بمعارضة قوة ثور�ة لتلك ال�� تح�� النظام القائم 

النظام ا��ديد، الذي سي�ون نظاما أك�� عدال وإ�سانية، والذي س�نقذ ��سان من مختلف أش�ال مدافعا عن 

لذلك، ي�ب�� صياغة إيديولوجيا أخرى إلظ�ار تفوق النظام . ، بأن �ستعيد لھ حر�تھ املفقودةaliénationاغ��ابھ 

  .ا��ديد ع�� القديم؛ تفوق النظام الثوري ع�� النظام القائم
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ع�� من أن املنا�
ُ
� العلمية غ�� قادرة، �� أحسن �حوال، إال ع�� أن ت�ون �� خدمة تقو�ض ا��قائق ال�� �

�� ح�ن أن  نقد . إيديولوجيا معينة، دون أن تتمكن من نقد �سباب ال�� استعمل��ا تلك �يدولوجيا �� ت��ير  ميول�ا

لكن تلك �يدولوجيا . ونموذج آخر لإل�سان وللمجتمعسم أيديولوجيا أخرى؛ ا�يدولوجيا املسيِطرة ال ي�ون إال ب

ا��ديدة سوف لن ت�ون بمنأى من النقد؛ �كذا س�تحول ا��دل الفلسفي إ�� صراع دائم ب�ن �يديولوجيات ال�� 

لكن، رغم ما تحملھ تلك �نتقادات من تناقض الواحد م��ا مع . �س�� لفرض حقيق��ا ا��اصة ��ا ع�� ا��ميع

إ��ا تمثل �� الواقع، فرصة لتحقيق تقدم رو�� ل��ميع، الن �ل واحد م��م بقدر ما يأخذ �� نظر اعتباره  �خر، إال

و�عد تجدد ا��دل والنقاش، . اع��اضات �خر�ن، سيعمل ع�� �غي�� موقفھ حاملا يبدو لھ انھ ضعيف للغاية

  .عما �انت عليھ �� البدء وامتداده لف��ة طو�لة أحيانا، يت�� كيف أن املواقف أخذت باالختالف

لكننا ال �ش�د غالبا اليوم، صراعا ب�ن �يديولوجيات، وإنما نزاعات تفتقر ألي تأس�س نظري و �ستع�� 

شعارات من �نا و�ناك، وكث��ا ما ت�ون شعارات متقلبة ومتناقضة ودائما م�ينة، تكتفي بمعارضة النظام القائم 

  .ا��الية بوسيلة العنف، وإن�ار �ل نفوذ للسلطة

يمكن أن يجد �ذا �تجاه ت��يره عند أولئك الذين نرفض �صغاء إل��م، ما دمنا ننكر عل��م سمة قدر��م 

. ع�� أن ي�ونوا محاور�ن، لذا نجد�م يضطرون إ�� ال��وء �� أحيان كث��ة إ�� العنف من اجل أن ُ�سمع صو��م

عتبار، إال لو استطاع، و�� آن واحد، من أن يتفوق لكن، ال��اع بصورتھ �ذه، ال يمكن النظر إليھ �ع�ن � 

وحد�ا . أيديولوجيا تنادي ،ع�� س�يل املثال، باح��ام كرامة ��سان، أو التأس�س ��تمع أك�� ديمقراطيةب

�يدولوجيا من �سمح للمحتج�ن �� ت��ير ثور��م ضد دعوات �ستعانة بقوة البول�س، �� حال حصول اضطرابات 

عات، الن بدو��ا، إذا �ان �ل ���ء ل�س إال عالقات قوى، فلماذا إذن ���ط من املدافع�ن عن النظام داخل ا��ام

  القائم الذين يواج�ون القوة بالقوة ؟

أصبح من الشا�ع �� املؤسسات ��اديمية عدم ال��وء إ�� قوة خارجية ��فظ �نضباط، أنھ �� الواقع،

دار تار�خ�ا �شعر باالرتياب تجاه استخدام القوة، و�عت���ا ��ديدا ل��ر�ة ف�ذا �عود إ�� أن تلك املؤسسات وع�� م

و�� باسم قيمة اح��ام ا��ر�ة ��اديمية، ال ترغب باالستعانة بقوة البول�س ال�� بإم�ا��ا أن �ش�ل . ��اديمية

تمثل دوما مالذا ��ر�ة التفك�� فلما �انت املؤسسات ��اديمية �� التقليد الغر�ي . خطرا ع�� حر�ة التعب�� عن الرأي

والتعب��، وللبحث ا��ر عن ما �و صائب وحقيقي، لذا �ان البد من حماية ا��امعات من استخدام العنف من إي 

لكننا إن أنكرنا جميع �يديولوجيات . ولن يحظر استخدام القوة، إال باسم أيديولوجيا أخرى جديدة. ج�ة �انت

وا�ية، وأن ا��ياة السياسية ل�ست إال صراع قوى، حي�ئذ سوف لن يبقى غ�� حق باعتبار�ا ل�ست إال �سو�غات 

  .�قوى بوصفھ �فضل دائما، وفكرة ا��ق �ذه نفس�ا س�تال��� لتف�� ا��ال للعنف وحده

، ي�ب�� نافذةختاما، من اجل أن ال يجري اخ��ال ا��ياة �جتماعية والسياسية إ�� محض عالقات قوى 

ؤَسس السلطة ف��ا ع�� أيديولوجيا مع��ف ��ا�ع��اف 
ُ
وال يتم نقد �ذه �يدولوجيا إال . بوجود قوة شرعية، حيث ت

 �انت تلك �يديولوجيات، �ش�ل أساس ا��ياة 
ً
باسم إيديولوجيا أخرى، و�ذا الصراع ب�ن �يديولوجيات ايا

ت، إنما �ع�� إعادة تأس�س لدوغمائية وارثوذكسية وإن منع التنافس ب�ن �يديولوجيا. الروحية �� �زمنة ا��ديثة

إن نفي �ل قيمة لأليديولوجيات، سيعيد ا��ياة السياسية . أخرى، وإخضاع حياة الفكر إ�� قوة النفوذ السياسية

  .، الذي سي�تصر فيھ و�ش�ل غ��  قابل ل��دال، الزعيم العسكري �ك�� نفوذاإ�� الكفاح املس�� ضد القوة
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لمؤسسات ا��امعية بأداء وظيف��ا تحت مظلة ا��ر�ة ��اديمية، إنما �ع�� بالضرورة أما السماح ل

�ع��اف بوجود منظومات قيم أخرى غ�� قيم القوة والعنف؛ و�قرار  بأن ال ت�ون أي واحدة م��ا بمنأى عن النقد، 

  .ا��اوانھ ال ي�ب�� ألي إيديولوجيا �س�ناد ع�� نفوذ�ا أل���ي�� من اجل ضمان بق
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  رواية ضم�� املت�لم

  م�شال �لوف�س�ي

  *منصوري مصطفى -ترجمة 

  :توطئة 

�ذا املقال العتبارات، مرتبطة با��اجة إ�� �عميق وعينا  1تخضع ترجمة 

باألش�ال السردية، �عد أن أصبح املنجز الغر�ي يق��ح �� �ل مرة مجموعة من املنا��  

و �ليات و الطرائق، ت�باين لتلتقي �� ا��اجة إ�� استحداث طرائق جديدة �� قراءة 

ت تلك املنا�� قد أصبحت و إذا �ان. النصوص �عيدا عن السياق الذي أنتج�ا

متداولة و معروفة �ش�ل من �ش�ال، فإن كث��ا من آليا��ا ال زالت لم تجد س�يل�ا 

  .للممارسة التطبيقية، ع�� الرغم من أ��ا أثب�ت فاعلي��ا �� �ستكشاف و �س�نطاق

د �شتغل �عد  لعبة الضمائر �� النصوص السردية مجاال خصبا تتجاذبھ حقول معرفية متنوعة، فق

اللسانيات ع�� وظيفتھ �� ا��ملة، و تخضعھ التداوليات و بخاصة نظر�ة أفعال الكالم ملعياري ال��ا�ة و الصدق، 

و�ستحضره السرديات للوقوف ع�� من يت�لم؟ ومن أي موقع؟ و ما عالقة السارد ���صياتھ؟ و أخ��ا ما عالقة 

  املؤلف ا��قيقي باملت�لم داخل النص السردي؟

قد رأى أن الضم�� ش�ل فارغ، ال يمكن ر�طھ ال باملوضوع و ال باملف�وم، .Benveniste E"بنفن�ست"ن إذا �ا

ومن ثم يصبح الضم�� محددا للزمنية . فإن نظام زمن �فعال عنده مرتبط بوضعية املت�لم، ا��سد بالضم�� بدا�ة

يموقع القصة صراحة �� ماض  -"جن�ت"تعب�� ب–فضم�� املت�لم �� الس��ة الذاتية .أيضاـ   génériqueو�جناسية

  .انت��، و�دل ع�� أن سرد�ا الحق

تأ�ي �ذه ال��جمة إذا، محاولة للوقوف ع�� التعقيدات الك��ى ال�� ت�تج عن استعمال ضم�� دون آخر، 

  .فاختيار صيغة معينة يقود إ�� بروز ب�يات أسلو�ية و أخرى داللية ل�ست بالضرورة مطابقة الختيار آخر

  :امل�ن امل��جم

ع�� الرغم من قدم وصف آليات �ش�ال النحو�ة �� الرواية، و بخاصة ضمائر املت�لم و النظام الفع��، إال 

وا��ق أ��ا مسألة �امة و حاسمة، ألن اختيار . 2 أن �عقيدات توظيف�ا ما زالت قائمة يث���ا الروائيون و النقاد معا

حدد بصفة أساسية امل�ان ال�� يحتل�ا مح�ي ما ضمن �نواع السردية ف�� ت. ضم�� يقود إ�� اختيارات أخرى 

إذ الب�يات الداللية ���ي �غ�� ضم�� املت�لم، �عرض فيھ  -و �عبارة أخرى فإنھ يحدد ب�يات داللية معينة. املمكنة

                                                           
*
  .دي بلعباس الجزائرسی –جامعة الجیاللي الیابس  - باحث أكادیمي - 
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تلفة تماما عن مخ3)) فون��ان، �اس��وب، شفيك((أو ما �عادلھ مثل أسماء �عالم" �و"ال��صيات بضم�� الغائب

  .مح�ي بضم�� السارد

يتموقع ا���ي بضم�� الغائب ضمن ما يمكن أن �سميھ بالتلفظ املوضو�� الذي أقصد بھ �� حالة الرواية 

التلفظ الذي �علمنا بطر�قة موضوعية باألفعال، �حداث، �شياء امل�ونة للعالم التخيي�� و املعروضة �� الفضاء 

ذه املوضوعية ��عل القارئ عارفا بما �عرضھ الروا�ي بوصفھ عنصرا من العالم الروا�ي ومن ثم �س�ثمر �. السردي

  .الذي يرسم

. إن �ذا النوع من التلفظ مرتبط باألشياء املؤثثة لعام التخييل، أك�� مما �و مرتبط ���ص السارد

 Ignac Rzetkiإي�ياك رز��س�ي بال�سبة للسيد (( فالقارئ ال يمتلك معلومات �افية تخول لھ الشك �� جملة من مثل

صرح (( ، فسي�ون �� موضع مخالف لو أن ا��ملة صيغت بالش�ل التا��))زمن القلق وال��دد قد عاد من جديد 

، إذ قد ي�ساءل �ل ))بأن بال�سبة إليھ زمن القلق و ال��دد قد عاد من جديد..."فكر، قال"السيد إي�ياك رز��س�ي

عند ا��ديث عن "حقيقة، صدق"رز��س�ي صادق ضمن القبول ا��اص ل�لمات السيد إي�ياك  assertionإخبار 

  .الرواية

و لكن�� . الرواية بضم�� الغائب citationsال أستعرض �نا التمظ�رات املوضوعية للتلفظ �� اس�ش�ادات 

 la poupée' الدمية'إذا �انت ا��ملة موجودة �� فصل .Boleslaw Prus  4بولسالف بر�س 'أق��ح وج�ا ثانيا ��ملة 

         فإ��ا يمكن أن �عرض تقر�با بالش�ل التا��" إي�ياك رز��س�ي"املصاغة بضم�� املت�لم ال�� تمثل يوميات السيد '

مة معلنة ، فا��ملة بال�سبة لقارئ الرواية ل�ست فقط معلو ))بال�سبة إ�� فزمن القلق وال��دد قد عاد من جديد(( 

إ��ا تصر�ح خاضع ملبدأ .من السارد، ولك��ا مختلفة أيضا عن �سلوب املباشر ل�و��ا معلومة من مصدر سردي

املوضوعية بوصفھ معلومة يمكن أن تخضع ملبدأ التحقق من طرف السارد و بذلك، فالقارئ �ستطيع أن �عرف �ل 

ال يوجد القارئ �� حالة مر�حة ح�ن . ن القلق وال��دداملتعلق بزم" إي�ياك رز��س�ي"بإم�انھ تقبل إخبار السيد

  .مواج�ة أجواء زمن مسرود بضم�� املت�لم، إنھ أمام تردد وا��، تجاه قيمة ا��ملة املطروحة

ال �س�ند مرجعية القارئ ع�� طروحات السارد، ألنھ �� حالة سرد رواية بضم�� املت�لم ي�ون السارد �� 

ضمن مح�ي بضم�� ". واضعا، و خاضعا ��تمية املوت، و معرضا ل��طأ أيضامت" مستوى واحد مع ال��صيات 

لكن مظا�ر . املت�لم ��ذه الصورة، يمكن للضم�� أن �ستد�� عالنية صيغة تلفظية ت�ت�� إ�� مح�ي بضم�� الغائب

دف �عض ، كما يمكن أيضا أن نصا"امللفوظات التعب��ية أو املنجزة"مح�ي بضم�� املت�لم يمكن أن تظ�ر �عض 

فالقصة الواحدة، . ومن ثم نصبح أمام منطق سردي بمستو�ات عدة. �5ح�ام املسبقة، و �عض ��واء و ��اذيب 

و�عبارة أخرى فا���ي بضم�� املت�لم يمتلك فيھ السارد قدرة . يمكن أن توجھ القارئ و تضللھ �� الوقت نفسھ أيضا

  .�ا أي ���ءع�� �خبار، بالقوة نفس�ا ال�� ال يمتلك ف�

سأعود إ�� �ذه النقطة الحقا، و لكن لنالحظ أن الب�يات الداللية ���ي بضم�� املت�لم مختلفة عن 

كما عرفت لدى ' الكالسيكية'أش�� �نا إ�� الرواية التقليدية (( الب�يات السردية املق��حة من مح�ي بضم�� الغائب

  .نفي ان�سا��ا للصيغة الداللية الس�ش�ادات الرواية ال�� ال يمكن)) الروائي�ن الواقع�ن �� القرن املا���
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من الصعب عد ا���ي بضم�� املت�لم اس�ش�ادا، إذ �� غياب أي وضعية تلفظية، فإ�� أي ���ء �عزى تلك  

وتبعا لذلك ففي رواية من �ذا النوع ال . �س�ش�ادات؟ إنھ تلفظ غ�� آ�ي، وواقع من الوج�ة ال��ات�ية �� املقام �ول 

  .كن للمح�ي أن يخضع ملبدأ التحقق، فالعناصر املس�مة �� داللة القصة متباينة و �عبارة أدق ملت�سةيم

يمكن أن تتوقف الداللة ضمن التلفظ شبھ املوضو�� ع�� عناصر، تكمن وظيف��ا �� مطابقة �س�ش�ادات، 

  .جعل ا��طأ ملت�سا مع ال��يحفتطابق �فعال املوضوعية �� عالقا��ا مع �ع��افات  الذاتية سيؤدي إ�� 

إن العناصر ال�� أم���ا �ن ل�ست �� الغالب منفصلة عن �عض�ا البعض، ف�� تتمظ�ر دفعة واحدة،إذ 

و �كذا فالرواية بضم�� املت�لم �ستطيع أن تحوي نوعا من الصدق السردي .الداللة داخل القطعة السردية متنوعة

ع�� الرغم من أ��ا ال �علن ذلك صراحة، بيد أن التحول . �شك �� تحقق�امن خالل أحداث منتظمة كرونولوجيا، ال 

املستمر ل���س �د�ي منع الرواية بضم�� املت�لم من إبراز �ذا املعطى، حيث حاولت دائما إخضاع التلفظ 

رواية و إن كنت سأعرض الحقا الس�ب الرئ���� ل�ذا ال�شابھ ح�ن تبدو ال. للموضوعية �� ا���ي بضم�� الغائب

  .بضم�� املت�لم عاجزة ع�� حل التناقض السردي ع�� الرغم من امتالك�ا قدرة فعل ذلك

ف�و �عمد إ�� إ��امنا . أقصد بالتناقض السردي معرفة السارد التامة بموضوعھ، وعدم كشفھ دفعة واحدة

من الوجوه، ا��بكة ال�� بوقوع القصة �� زمنية مواز�ة لتتا�ع �حداث، إذ النظام الذي يقدم فيھ �ساير بوجھ 

وال شك أن ب�ن �ات�ن . �عكس �� الرواية الكالسيكية وقوع �حداث، بصورة يف��ض أ��ا طبيعية و قابلة للتحقق

السلسلت�ن نوعا من التماثل الذي �و �� �صل من التقاليد �ساسية ���ي بضم�� الغائب �� الرواية الكالسيكية، 

فيما أن �ذا التماثل يمكن . ���ء لكنھ غ�� مطالب بتقمص ��صية من ال��صياتأين نصادف ساردا عارفا ب�ل 

أن يظ�ر �� رواية بضم�� املت�لم ح�ن يصبح السارد ��صية مجسدة و لكنھ من الوج�ة النظر�ة غ�� عارف بأي 

  .���ء

املت�لم ح�ن إن �ذا �عتبار لھ أ�ميتھ القصوى، �� الوضع الزم�� للقصة، و بخاصة �� ا���ي بضم�� 

فالقارئ �� �ذه ا��الة ال �عرف ش�ئا عن السارد عدا اشتغالھ . يوضع زمن القصة ع�� ا��ك �� �ل ��ظة

�� (وا��قيقة أن املستوى السردي غ�� م�يمن ح�� �� تلك �نواع ال�� تقسم القصة إ�� مقاطع صغ��ة.السردي

إال . ال�� يف��ض أن ت�ون املقاطع ف��ا متواز�ة مع �حداث) أو �� مح�ي اليوميات مثال  épistolaireالرسائل �دبية

أن تلك الشذرات �عرض بصورة طبيعية يتوافق �عد�ا الكرونولو�� مع �حداث ا��كية، و نادرا ما ي�تعد السارد 

  .6 عن �ذا املبدأ ليعرض أحداثھ دفعة واحدة

فس�ا ضمن إكرا�ات الرواية الواقعية وضعت ن' التناقض السردي'عندما تجاوزت رواية ضم�� املت�لم 

فصارت مضطرة إ�� استدعاء �عاب�� غر�بة عن الرواية بضم�� . الكالسيكية، كما عرفت �� القرن التاسع عشر

�عد ا���ي بضم�� املت�لم محا�اة خاصة، ف�و تقليد بواسطة ش�ل معطى، و بصيغ خطابات أدبية وغ�� .الغائب

  .مش��كة مع الكالم العادي أدبية و كذلك من خالل عقد صالت

ذات التعاب�� �جتماعية ا��ددة الرا��ة  sonnet' صونيھ'�س�ند ا��ا�ات الش�لية ع�� أش�ال قصيدة 

إننا �ن نتعامل مع ش�ل من �سلبة ، و لعل ذلك �و الذي يجعلنا ال نتحدث عن محا�اة ش�لية، إال إذا . �� ثقافة ما

  .التناوب ب�ن صيغ التعب��، عندما �ستع�� رواية ما قواعد اليوميات مثال برز نوع من التوتر أو نوع من
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. ال يمكن عد ا��ا�اة ش�لية �� مح�ي ما، ح�ن يوظف ب�يات أسلو�ية من ج�سھ أو من تقليد أسلو�ي مع�ن

ه �� �ذ. التقليدية  sonnetتماما مثل ما تفعل القصيدة الصونيھ ح�ن �ستحضر بصورة قسر�ة قواعد قصيدة 

ا��الة التوتر املتوقع ال وجود لھ وظا�ر ا��ا�اة الش�لية ال يتم إنتاج�ا، إذ إن �ذا التوتر �و الذي �ش�ل املعاي�� 

ال�� ال ت�ش�ل من مجرد تحو�ل قواعد " تقليد"من �ذا املعيار تتولد ظا�رة أ�ع��ا ب .�ساسية للمحا�اة الش�لية

إن التقليد ال . ، إذ ل�س ثمة تبعية تامة ب�ن ش�ل مقلد و �ل مقلدأسلو�ية موظفة �� مح�ي مع�ن إ�� مح�ي آخر

  .يخ��ل �� نوع من �ختيار، إنھ صدام عنيف ب�ن قواعد مختلفة

إن الش�ل الذي تنجز فيھ عملية التقليد لھ أ�ميتھ، ألن ضمن �يئة إعادة �نتاج تقحم عناصر مقلدة 

ية ال�� تجعل املذكرات أو اليوميات ا��اصة أنموذج�ا إ�� إخضاع �عمد الروا. داخل حقل ت�تظم فيھ ب�ياتھ ا��اصة

فتغدو حاملة ��صائص مختلفة عما �انت عليھ �� حقل�ا . الب�يات املقلدة، من خالل وضع�ا ضمن دائرة تخييل�ا 

، ة �عب��ية معينةبادئ ب�يو�ة لصيغومن ثم فا��ا�اة الش�لية ال �س�ند أبدا إ�� �شابھ عام أو إ�� تحو�ل تام مل. �ص��

. وتظ�ر �� الوقت نفسھ عدم القدرة ع�� امتالك تلك ال�و�ة.و لك��ا تتج�� �� مجموع التماثالت ال�� تقود إ�� �و�ة ما

تظ�ر .مما سيؤدي �� �خ�� إ�� عدم جعل ا��ا�اة الش�لية خاضعة لش�ل أد�ي ما أو إ�� أش�ال �عب��ية غ�� أدبية

. الش�لية، فالعناصر ال�� تخص التقليد �� ال�� �س�م دائما �� �شكيل الداللة�نا خاصية أساسية للمحا�اة 

  .فاملسألة �نا ال تتعلق بالت�ون و إنما بالب�ية. و�عبارة أخرى يجب استكشاف �نموذج لف�م ا���ي الذي �س�ند إليھ

شاف�ا ��عل العمل املصاغ �عد ا��ا�اة الش�لية من العناصر امل�ونة للتقاليد �دبية، ومن ثم ي�ب�� استك

و�ذلك يصبح بإم�ان ا��ا�اة . بواسطة القواعد املتعارف عل��ا مف�وما، أي أن تتم قراءتھ وفق القواعد ا��اصة بھ

  .الش�لية أن �س�ند إ�� أش�ال �عب��ية معرف ��ا تار�خيا شفا�ية �انت أم كتابية

ل املطابقة لنوع من ما �س�� ببالغة ا���ي، يمكن أن نذكر ضمن التقاليد املرتبطة بالشفا�ية  �عما

و�� �ذه ا��الة . �� �دب البولو�ي'  gawed'ال��ثرة'الرو��� و '  le skaz'س�از'مثل . وقبل ذلك أسلبة ا���ي الشفا��

ع�� أي ���ء �س�ند التقليد؟ إنھ نوع من قلة التوافق السردي، و استدعاءات للمتلقي، وكذا �عض : يطرح سؤال

ا��قيقة أن �ذا النوع من التلفظ يلتقي مباشرة مع . وأنواع أخرى من ا��ر�ات الصوتية...�داءات الغنائية الشا�عة

، أحد النقاط املركز�ة املفضلة لدى 'س�از'وقد عد . ��ة، ال زالت مظا�ر�ا بارزة ح�� �نتقاليد أدبية را

  Victor Vinogradovبور�س إخنباوم، و �عد ذلك دراسات  Boris Eikhenbaomالشكالني�ن الروس، �� دراسات 

  .فكتور فينوقرادوف ع�� س�يل املثال ال ا��صر

يب�� ع�� حوارات ذات طبيعة متنوعة، تظ�ر مرة ع�� ش�ل  �س�ند ا���ي الشفا�� إ�� ش�ل خاص،

و يمكن أن �ش�� إ�� �عض نماذج�ا املستحضر ملبادئ ا��ا�اة . اس�ش�ادات ومرة أخرى  بوصف�ا مجموعة مستقلة 

الش�لية ببعض أنواع ا���س الروا�ي مثل املذكرات التخييلية او اليوميات ال�� من خصائص�ا �ساسية الس�� إ�� 

  .عل النص التخيي�� مطابقا ���س أد�ي محدد، إن لم تكن شكال �عب��يا خارجا عن �دبج

يمكن للمحا�اة الش�لية �� طوا�ع�ا الشفا�ية والكتابية أيضا ، أن �شمل أثرا ما �� �ليتھ، و يمكن أن ال 

���ء الذي يظ�ره املثال ال( مثل ما يظ�ر �� يوميات مصاغة �� إطار رواية بضم�� الغائب. �شمل إال ب�ية معينة

و يمكن لورود ا��وار ضمن )). Proustل��وس poupéeيوميات شيخ مفوض من السلطة �� دمية ((الكالسي�ي لـ 
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و سأدرس ) داخل حدود مح�ي ما( سياق سردي أن يكشف ظا�رة أك�� �عقيدا لالشتغال املقط�� للمحا�اة الش�لية

  .7 ))الرواية ا��وار ��((�ذا املش�ل �� دراسة عنون��ا ب 

تك���� ا��ا�اة الش�لية �� الرواية بضم�� املت�لم أ�مية خاصة، ألن �ذا النوع من الروايات يدرك من    

وال شك أن �ذا التعارض ب�ن الصيغت�ن للمح�ي قد . خالل مرجعية أعمال ال �س�ند إ�� مبادئ مح�ي بضم�� الغائب 

�� ا���ي بضم�� املت�لم �و عالقتھ بأش�ال �عب��ية تقع �� حدود إن ما يم.أخذت ضمن تار�خ الرواية أ�مية خاصة 

ومن ثم . �دب، و�عيدة عن �ذه ا��دود أيضا، �أن ت�ون ضمن إطار اللغة العادية ووفق مبادئ ا��ا�اة الش�لية

شارات من تتم عملية قراءة العمل تبعا لالشارات املعلنة أو وفق و�� القارئ بمواضع التقليد، إذ ل�ست تلك � 

  .اختيارات املؤلف دائما

تصبح ا��ا�اة الش�لية ضمن �ذه �فاق ا��اصية �ك�� بروزا �� الرواية بضم�� املت�لم ، بل إ��ا أك�� 

و لكن ال �عدم العثور ع�� �عض الروايات ال�� ال تقع ضمن تأث��ا��ا، .8 ا��صائص �ساسية للنوع الذي ت�ت�� إليھ

إذا �انت ا��ا�اة الش�لية قد أدت  دورا محور�ا و متنوعا إ�� أن . لن�� التخيي�� �� القرن العشر�نو�� غالبا ما ت�ت�� ل

صارت نتائج�ا مختلفة تبعا للعصور التار�خية وتبعا لتطور �ش�ال السردية، فإن ظا�رة بقيت ثابتة بمقتضا�ا 

�ي مستعار من ا��ياة اليومية، مس�ندة ح�ن أصبحت الرواية ت��ض ع�� التجر�ب، سعيا إ�� استحداث ش�ل �عب�

  .إ�� مرجعية قائمة ع�� ا��رافة الشفا�ية

عندما  - gaweda)9 ال�اودا( مثل ما تفعل -يحاول ا���ي بطر�قتھ، أن �عيد إنتاج مقصدية السارد املت�لم

ن ال�شابھ ال يمكن أن غ�� أ. تحيل الرواية ع�� أش�ال �عب��ية كتابية تجمع �� يوميات أو �� رسائل متتالية أصلية

ي�ون مطلقا، إذ إن �ذه �ش�ال ال تتوا�ى �� توظيف صيغ أدبية خاصة، و�التا�� مش�لنة �� �ستعماالت ال�� 

ولعل ذلك راجع إ�� �كرا�ات ال�� تفرض�ا املذكرات . تقدم�ا مختلف التعاب�� املستعارة من التجر�ة اليومية

  .واليوميات ا��اصة أو الرسائل

ب العمل �د�ي دائما وجود نوع من الداللة ال�لية معلنة �� ت�ونھ، ألن للعمل بداية و ��اية محددت�ن، يتطل

�جواء غ��  فاألحداث املصنفة ا��اسمة ال توجد متصارعة ضمن. أما التفاصيل ا��زئية فيمكن إصالح�ا �س�ولة

فسر بوصف�ا نوعا من �نحراف �� مواج�ة قواعد عندما ال تفرض �عمال �دبية إكرا�ات معينة فإ��ا ت. امل�مة

وضمن نوع من صيغ الن��  sterneوذلك ما سض�ر �� س��ن (ا���س، ول�س بوصف�ا مشروعة ضمن ال تطابق�ا

  .فالداللة ال�لية ل�ذه �عمال �� ال�� تظ�ر�ا الداللة املنتظرة �� ا��ا�اة الساخرة) . 10املعاصر

بية، و�ظ�ر ذلك جليا �� الرواية بضم�� املت�لم ال�� تقلد مختلف �ش�ال يحول �دب �ل ���ء إ�� �د

وفق صيغ أدبية خاصة وتبعا لإلكرا�ات ال�� تفرض ع�� �ل نوع روا�ي إما �س�ب طبيعة ) �عض�ا غ�� أد�ي(التعب��ية 

ھ طبيعة العالقات ال�� يقيم�ا ت�و��ا، وإما �س�ب انتما��ا إ�� الن�� �د�ي املعروف بإكرا�اتھ ع�� الرواية، ومن خالل

  .مع ا���س �د�ي

�علن رواية ضم�� املت�لم تماثل�ا مع املذكرات أو اليوميات ا��اصة، و �عمل ع�� أن ت�ون مذكرات و�وميات 

تخييلية، ولك��ا ال تقوى أبدا أن ت�ون مطابقة ل�ما، يمكن إظ�ار �ذه �ستحالة ع�� مستو�ات عدة، ولكننا 

  .ھ واحد من املش�ل يخص صيغ �خبار �� مح�ي أقوال ال��صية الرئ�سةسنقتصر ع�� وج
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  :�سمح الرواية بضم�� املت�لم نظر�ا بنوع�ن من �س�ش�ادات

  ).و بخاصة بواسطة �سلوب غ�� املباشر( �س�ش�ادات غ�� املباشرة املرتبطة بصيغ �عب�� السارد -

  .ة نفس�ا�س�ش�ادات ال�� ال تفسر بوصف�ا تمثل ال��صي-

إذا �انت �ذه �قوال تخضع لألسلبة فإن �س�ش�اد ي�ش�ل من �لمات موظفة من ��صية ما �� وضعية 

و�� ا��الت�ن ال يتم إعادة إنتاج �دب، ع�� الرغم من أن الرواية بضم�� املت�لم تحوي اس�ش�ادات يف��ض . 11معطاة

�� املعاصر ع�� اس�ش�ادات من �ذا النوع، تفسر غالبا أ��ا أدبية، أو أن حضور�ا ي�ب�� أن يحفز �� مح�ي الن

بالتأث��ات ال�� يفرض�ا النموذج الروا�ي السائد الذي يصبح فيھ ا��وار ظا�رة طبيعية، �ش�ل العالمات املم��ة 

 ومن ثم تص�� تلك �س�ش�ادات ال�� �انت عالمة ع�� ا��ا�اة الش�لية وسيلة. للعالم الروا�ي وإشارة لتخييليتھ

  .أل�عاد�ا، تكمن م�م��ا �� التنظيم العام ألثر ما

املت�لم حقيقة قر�بة من " أنا"إن �س�ش�ادات ذات البعد ا��و�ري �� رواية ضم�� املت�لم ال�� تجعل من  

ألن قارئ �ذا النوع الروا�ي ي�ون دائما ع�� و��  - أقول �عقيدات-.السارد العالم ب�ل ���ء، تث�� �عقيدات م�مة

ت�ون وج�ة النظر محدودة ح�� عندما �عمد السارد .تب�� وج�ة نظر السارد الذي يملك معلومات محدودةبضرورة 

  .ع�� �غي�� بنوع من ا��ر�ة معطيات القصة، دون أن يحدث خلال �� تذكره

ي�ون ف��ا السارد عارفا أو غ�� عارف �� . �كذا فالرواية بضم�� املت�لم، ت�ت�� لصيغة مح�ي جد خاصة

عندما أعلن أن معرفة السارد ' فرديرك'و�و ال���ء الذي الحظھ . ، بل إن املعرفة ذا��ا إش�الية12نفس�ا الدرجة

�عمد الرواية بضم�� املت�لم من بداي��ا . و ذلك ما �ش�� إ�� ا��دود املصطنعة ل�ذا النوع من ا���ي. ي�ب�� أن تؤكد

، لكن �ذا الصراع ال ي�ون ضمن �س�ش�ادات، ألن 13ل��اإ�� ��اي��ا إ�� خرق نوع من الصراع من أجل الظفر بأصا

  .السارد ي�ون من البداية معرض للفشل إذ ثمة قوان�ن خاصة تضبط �ذا النوع

. بذلك تصبح أسلبة �ذه �ش�ال التعب��ية غ�� الروائية عملية معقدة ال يمكن أن تقود إ�� ش�ل مقبول 

يحوي ا��طاب السردي بمع�� ما، �� . ضم�� املت�لم وفق منظار آخرو�مكن أن نواجھ مش�ل �س�ش�ادات �� رواية 

وتاليا ف�ذا ا��طاب ال �ش�� إ�� . �ذا النوع الروا�ي خصائص ال تظ�ر إال �� ضم�� الغائب املتضمن لالس�ش�ادات

ا���ي،  من ج�ة أخرى فا��طاب مرتبط ع�� �قل من حيث املبدأ بطبيعة انتماءات. سارد مجرد و إنما سارد مادي

و�� خصائص . الساردة وال��صية ال�� ت�ت�� للعالم التخيي��' أنا'وال شك أن �ذه الوضعية �ش�� إ�� التدخالت ب�ن 

  .ومن خالل الشروط و الصيغ ال�� توجھ أحداث ا���ي ي�ب�� أن تظ�ر بصورة وا��ة من خالل مواصفات خاصة،

املت�لم، ف�� أحيانا متوقفة ع�� ��صية املت�لم، يتوقف بروز �عض العناصر ع�� طبيعة رواية ضم�� 

و لعل .غ�� أن استحضار عنصر دون آخر يخول إم�انية جعلھ وسيلة �امة للتمي��. وأحيانا أخرى ع�� ��ظة السرد 

  .ذلك ما سيقود إ�� فقدان رواية ضم�� املت�لم ��صوصيا��ا، فتصبح متطابقة مع رواية ضم�� الغائب

�� املت�لم �� مأزق عدم �ستقاللية، تص�� شب��ة بحوار مقدم بحضور القارئ الذي عندما توضع رواية ضم

ضمن .ال يصبح فقط حاضرا �� النص السردي، و إنما مطالب بوجھ من الوجوه مشارك �� بلورة القصة ومرسال ل�ا

اه ، إذ ثمة قضايا النقاش نفسھ تتم الرواية بضم�� املت�لم عن تخطيط مقصود، لم �شر الدراسة إال لبعض قضاي
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أخرى مثل مختلف أنواع ا���س �د�ي، كفاءتھ و كذا مختلف صيغ تحققھ صمن القصة، وضعت خارج حدود 

  .دراس�نا

إن مثل �ذا التخطيط يبدو مشروعا مادامت الصيغة السردية قد عو��ت ضمن أجواء رحبة،  �ان فيھ 

لكن �ذا النوع ال �س�نفذ ��ستمولوجا ال�� . التفاصيل الس�� موج�ا إ�� استحداث أنموذج عام، دون �لتفات إ��

تتطابق مع دراسة �جناس �دبية و تنوعا��ا، و ل�ست �عراف �دبية و إن �انت تمثل مرحلة أساسية �� التحليل، 

حدد ف�� ال تنحصر �� أش�ال قابلة للت��يح و التقو�م، إذ �� تتطور �� الزمن و تتمظ�ر �� سياقات مختلفة، ت

  .و طبي�� أن تخص �ذه املالحظة الرواية بضم�� املت�لم وكذلك الرواية بضم�� الغائب .غاي��ا و دالال��ا

إن �ذا النوع من التلفظ السردي يوجد �� وضعية خاصة، ف�و لم يخضع إال لتحوالت �سيطة، فبن�تھ 

املت�لم �� أواسط القرن العشر�ن، تمتلك الرواية بضم�� . أبانت عن ثبات ظا�ر بل إ��ا قاومت �ل تحول جذري 

ع�� الرغم من تباين الوضعيات . تجا�سا مع روايات أواسط القرن الثامن عشر،أك�� من رواية ضم�� الغائب

لنتفحص أوال كفاءتھ، فإ��ا من حيث املبدأ مختلفة ضمن ا��قل .التار�خية ل���س، ف�� تخص كفاءتھ أساسا

�ذا با��صوص ح�ن �علم إواليات تار�خ التخييل الن��ي ، ح�ن لم يكن ا���ي و يظ�ر . املفتوح ل���س تبعا للعصور 

بضم�� املت�لم يخضع الختيار خالفا للم��مة ولكنھ قضية ضرور�ة، فاألجناس �خرى لم تكن قد ظ�رت 

وقد أصبح . فمح�ي ضم�� املت�لم متضمن �� روايات املغامرات، و يكمن دوره �سا��� �� دفع ا��بكة إ�� مدا�ا.�عد

  .لكن ذلك لم يقد إ�� التخ�� عن ا���ي بضم�� املت�لم. من خالل تطوره التار��� محكيا مختلفا

أن �ذا النوع من الرواية �س�ند إ�� ضم�� املت�لم ، ' البي�ار�سكية'املعروف بالرواية Claudio"�لوديو "يرى 

فالرواية البي�ار�سكية، �� . ا وفق وج�ة نظرهل�س من أجل سرد مغامرات امل�شردين فقط، و لكن أيضا ليصف عامل

لم تجعل ا��بكة م�م��ا �و�� ، ف��  - ح�� �� بداي��ا -غ�� أن رواية ضم�� املت�لم14بالضرورة نوع من الس��ة الذاتية

  .مرتبطة أك�� بما يمكن أن �سميھ التحليل النف���

كما عرض . حداث الروائية رواية متخلية تخص جميع �  Mme deStael'دي ستال'توقعت السيدة

فقد أعلن . opermanبإ��اح �ف�ار نفس�ا �� مالحظاتھ النظر�ة املعروضة �� مقدمتھ ل  Senancour س�نان�ور 

إذ �ان متخلصا من جميع خصائص الرواية أي أنھ ال يحوي حبكة و ال . بدون مراوغة أن كتابھ، رواية بالرسائل

�ع��ف مسبقا بأنھ ال �س�� إلثارة القارئ بواسطة وسائل معروفة لدى  تطورا دراميا، إضافة إ�� أن ال�اتب

، لكن إم�انيات �ذا النوع الن��ي كث��ة، ال يمكن توقع حصر�ا �� مجموعة 15الروائي�ن، ف�و موجھ  إ�� أمور أخرى 

 . من الوظائف �صطناعية ا��ددة

كن أن ت�ون بحثا مؤسسا ي�ون فيھ السارد يمكن لرواية ضم�� املت�لم أن ت�ون اع��افات خاصة، و لكن يم

مونولوجا �� / داعية، كما يمكن أن يضطلع بم�مة عقلية معلنة إليطو�يا ، و يمكن أن يحدث حوارا داخليا / م�شرا

و يمكن بكث�� من التفوق أن يطالب ببعض الفضاءات ال�� �� �� �صل . سلسلة من �خبارات تق��ب من ا��نون 

إن �ذا النوع من رواية ضم�� املت�لم قد ت�ون استمرارا ملرحلة معينة من تار�خ�ا، .16 شتغالھ�عيدة عن مجال ا

  .و�مكن أن تظ�ر أيضا ضمن آفاق دياكرونية
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إن رواية ضم�� املت�لم ال ترتبط بخصوصيا��ا فحسب، ف�� مشروطة بامل�انة ال�� تحتل�ا ضمن مجموع 

إذا �انت رواية ضم�� الغائب قد نالت . يم�ا مع رواية ضم�� املت�لما���س الروا�ي و�خاصة ضمن العالقة ال�� تق

م�انة م�يمنة قبل �ذا العصر فإن العصر ا��ا�� ال يمنح أفضلية ج�س ع�� آخر، إنھ يخضع �ش�ال السردية 

  .لتحوالت جذر�ة

الكبار الواقعي�ن و بقية الكتاب  Balzacلم تكن رواية ضم�� املت�لم �� الع�د الذي سبق إبداعات بالزاك  

الش�ل السردي املفضل الذي نال أفضلية عند ح�ام الذوق �د�ي، و لكن �انت أيضا محددة للطاقات ا��طابية 

يبدو أن املساحة ال�� �انت �شغل�ا الرواية �� ذلك العصر لم تتح ظ�ور . 17ل���س �عامة وللنظرة املش��كة تجا��ا

�تمام بالتعارض ب�ن مح�ي ضم�� املت�لم ومح�ي ضم�� الغائب ، فبعض ولعل ذلك ما يفسر عدم � .أش�ال محددة

�� -وقد �غ�� الوضع تماما �عد أن حازت الرواية الواقعية. �جزاء يمكن أن توجد �� �ذا أو �� ذاك أو ت�ت�� إل��ا معا

لكن رواية . ش�ل�ن م�انة م�يمنة، إذ صار ممكنا ا��ديث عن شروط خاصة مالئمة للتمي�� ب�ن ال-ش�ل�ا التقليدي

�ذا ما يدعيھ س�يل�اغن  -ضم�� املت�لم �� �ذا الوضع بقيت �� ال�امش، ينظر إل��ا بوصف�ا شكال �عب��يا ناقصا

Spellhagenال أفاق لھ  -ع�� �قل .  

مكتفيا ( الظا�ر أن وضعية رواية ضم�� املت�لم مختلفة �� �داب املعاصرة حيث أصبحت شكال سرديا

  .      ملبدأ التطور مثل بقية �ش�ال ، �ستمد مرجعي��ا ع�� ظوا�ر خاصة من مثل ا��وار الداخ�� ا���ي يخضع) بذاتھ

مثل روايات روب . و�� �عض ا��االت يمكن التفر�ق ب�ن رواية ضم�� املت�لم و رواية ضم�� الغا�ي ظوا�ر موسومة

  . Robb Grilletغر�يھ 

متم��ة ب�شر�ف ي�اد ي�ون ثابتا فداللة ش�ل أد�ي ما و إن �ان ال  �كذا فرواية ضم�� املت�لم بقيت دائما

و قبل ذلك . يخضع لتطور ظا�ر ال يو�� با�عزاليتھ، و إنما يكشف عن طبيعتھ ح�ن يواجھ حاالت التطور التار���

ا�ع خاصة مثل ضمن سياق بقية �ش�ال �دبية ألن مص�� رواية ضم�� املت�لم املتغ�� �� �خ�� �س�� ألن يوسم بطو 

  .ما فعلت روايات روب غر�يھ
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  :�خر

 قراءة �� إم��اطور�ة العالمة لروالن بارت

  *ر�مة برقرق 

  :توطئة

�َون صورة عن �خر؛ تنطبع �� أذ�اننا بالتدر�ج إ�� أن  
ُ
من البدي�� أن ن

كال من �دب و�عالم  -*إديولوجيا–تأخذ شكال محنطا ،و�سا�م �� صياغ��ا و�نا��ا 

املتخيل الثقا�� �ستخدم بوصفھ «فـ .إ�� أ�سط سلوك الواع أو قول مازح تبوح بھ نكتة 

كة واسعة من الصور والثيمات واملرو�ات وا��طابات ذاكرة جمعية ،وخزانا رمز�ا وشب

  1»والقيم والرموز املتداخلة ،وال�� �� بمثابة �طار املرج�� ل�و�ة ا��تمع الثقافية 

غة العر�ية أن يب�� مصط�� 
ّ
من ضم�� الغائب �و،و�أّن الذات لن تتعرف ع�� "ال�و�ة " فل�س غر�با �� الل

رديفة ملف�وم " الغ��ية"ومن ثمة فقد أ��ت «  ، "الذات عي��ا �آخر" ذا��ا إال �آخر و�و عنوان كتاب بول ر��ور 

ة تخضع إلجراءات التحول و�نتقال واملفارقة للوقا�ع ع�� حد اعتبار أننا ندرك �خر�ن ع�� �شكالت صور�" الصورة"

ال�� تنطوي ع�� اخ��ال تكثيفي ملغزى أخال�� والصور  * Embiemاملوضوعية؛ حيث إن من أنماط�ا صور رمز�ة 

ال�� تحضر ��  clichéبقصد ال��ر�ة و���اك، والصور النمطية " ال�شو�ھ"ال�ار��اتور�ة املتضمنة لفعل التحو�ر و

 2»ق أسلو�ي مع�ن حاملة مع�ا مقومات جا�ز���ا سيا

روج ل�ا مختلف أش�ال وقنوات التواصل اللغوي 
ُ
ب �خر عنا صورة حقيقية أو زائفة ت

َ
وال���ء نفسھ يرك

غوي ، ففي ظل الصورة املنظور�ة الطيفية،  ال يمكن
َ
ذلك أن .أن نتحدث عن وقا�ع موضوعية - �� اعتقادنا -وغ�� الل

 . ف عن ال�ش�ل والتحول �� زمن الصورة �ف��اضية ،و�س��الك الالمحدودالوقا�ع ال تتوق

،و�� مثل �ذه الضدية ينطوي " (...)�نا"أو " الذات"�خر �� أ�سط صوره �و مثيل أو نقيض "وإذا �ان 

 Roland) رت ،فإن رؤ�ا روالن با3"�ذا التحديد ع�� التقليل من قيمة �خر، و�ذا ما �سود �� ا��طاب �ستعماري 

Barthes )   تقلب معادلة دونية �خر وفوقية �نا �� عدة مظا�ر ومحطات �ستوقفنا فيما ي�� ،من كتابھ إم��اطور�ة

 العالمة ،�ذا مقول ا��طاب فما املس�وت عنھ ؟

�ة إم��اطور "،كتاب روالن بارت ) اليابان(لعَل من الكتب املتم��ة ال�� تقرأ العالقة ب�ن الغرب والشرق 

عن مطا�ع لوزان جن�يف،حيث يقع �ذا الكتاب �� مائة 1970صدر عام  ،الذي(l’empire des signes)"العالمة

أطفال ومصارع�ن ،�ساء يرتدين الزي (وخمس�ن صفحة ،و�حوي ب�ن دفتيھ كتابات يابانية وصورا ل���س �سيوي 

 .و�ضم الف�رس ستة وعشر�ن موضوعا ، )Calligraphe(، باإلضافة إ�� الكتابة بخط اليد )التقليدي

                                                           

ية �داب واللغات  *
ّ
 2جامعة دمحم مل�ن دباغ�ن ـ سطيف-�ل
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النص ال �علق ع�� الصورة، الصورة ال :"ونجد �� الصفحة الرا�عة من الكتاب ،تصر�ح روالن بارت القائل

 تو�� النص 

 Le texte ne commente pas les images.les images n’illustrent pas le texte""  

قد �شبھ اليابان "نتا�ع الصورة ال�� يرسم�ا عن اليابان ال�� قد ال نتوقف كث��ا عند تن�يھ روالن بارت، ح�� 

ال�� يحلل�ا كتاب إم��اطور�ة الرموز اليابان ا��قيقية وقد ال �ش���ا ،ولكن ال شك �� أن ثقاف��ا تقَدم م��أ يرحب بال�� 

  4"مثل بارت ��رب من ال��جواز�ة ا��انقة ال�� ظَل يمق��ا طوال حياتھ

فھ ب
َ
ليصبح مدخال " بال كالم"يليھ الفصل املوسوم ب " اللغة غ�� معروفة"فصل �عنونھ �س��ل بارت مؤل

 )(là- bas"�نا ـ ك"وقبل�ا فصل �عنوان  c’est tout le corps de l’autre5مشروعا يت�لم عن جسد �خر 

الغرب (ولعل ما يقرع سمعنا ،و�دعونا باستمرار إ�� بحث العالقة وإقامة املقارنة ب�ن حضار�ي 

" مرآة"فإن املقارنة تصبح بمثابة « ال�� ال يكف عن ترديد�ا ،ومن ثمة " عندنا) "chez nous (،عبارة روالن بارت)والشرق 

تجلو حقيقة الذات و�خر ،فتتحول إ�� أداة للتعارف والتجاوز،فاآلخر طر�ق إ�� الو�� بالذات بقدر ما يوقظ الذات ع�� 

 .6»حقيق��ا

الغر�ية  أن ت�ون الذات مركز ومحور القياس واملقارنة �� إطار مف�وم املركز�ة - �� وجھ آخر- كما ال �س�بعد

)logocentrisme ( نتقال من مراحل التلقي السل�� إ�� �يجا�ي ،الذي يمنح دورا «،ال�� ش�دت نقدا وتحوال ،فحدث�

�سانية ك�دف ��ا�ي للمغامرة الثقافية بحثا عن �ليات إ(...) لل�و�ات �خرى املغايرة والطامحة إ�� �ختالف البناء 

 . 8و�ذا ما بحثھ فالسفة �ختالف مؤسس�ن ملشروع النقد الثقا��7"

تفتقر إليھ الذات، �و ما ال تملكھ ،أي أَن الذات �� مواج�ة �خر ،إنما تواجھ  �و ما"وعليھ ي�ون ا��تلف 

وتزداد رغب��ا باالكتمال ع�� .د فيھ شعور الذات بذا��ا�خر حضور يحت. نفس�ا منقوصة ، تنظر �� مرآة حاج��ا وعوز�ا

ا��ضاري ، �� وقفة  –ومؤدى �ذا �لھ �و أن وقفة الذات أمام �خر باختالفھ الثقا�� . �م��اج بھ أو بما يرمز إليھ

 .9"مشبعة بالقلق 

ا من خالل إّن �ات�ن �طروحت�ن تتصارعان �� كتابة إبداعية ،نحاول اس�نطاق�ما والوقوف عل��م

 .الف باملف�وم الدر�دي )ت(إم��اطور�ة العالمة كتاب عن رحلة �خـ

 :يذ�ب تودوروف �� قراءة إش�الية �خر�ة إ�� تحديد ثالثة احتماالت لعالقة الذات باآلخر قائال

مستوى (كم قيمة يجب التمي�� ب�ن ثالثة محاور ع�� �قل ،يمكن تحديد موقع إش�الية �خر�ة عل��ا ف�ناك، أوال ،ح« 

مستوى (و�ناك فعل التقارب أو فعل التباعد �� العالقة مع �خر (...) أحبھ أو ال أحبھ، ، فاآلخر حسن أو س��،)قي��

فأنا أتب�� قيم �خر أو أتوحد معھ، أو أشبھ �خر بنف��� وأفرض عليھ صور�ي ا��اصة،كما أن ب�ن ا��ضوع ) : عم��

  10»يضا �و ا��ياد أو الالمباالة وثالثا فإ�ي أعرف أو أج�ل �و�ة �خرلآلخر وإخضاع �خر حد ثالث أ
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تخرج عن �ذه �حتماالت الكالسيكية النمطية ،إن –كما تتج�� لنا –وا��دير باملالحظة أّن قراءة بارت 

الكما  صلي�ن،�� التعب��، ال�� است�بط�ا تدوروف من سرده ���اية استعمار الرجل �بيض ألمر��ا وإبادتھ لس�ا��ا � 

 " .فتح أمر��ا"يظ�ر �� عنوانھ �شاعر�ة لطيفة 

فالذات البارتية فيما نرا�ا ال تنظر نظرة قيمية لآلخر؛ ال تكر�ھ وال تحبھ وال تأخذه با��ياد ،ال �عرفھ إذ 

يف �ع�� بارت كذات فك.تنفي املعرفة السابقة وال تقّر املعرفة ا��ديدة ،ذلك أّ��ا �عد�ا معرفة حلمية احتمالية تخييلية 

 عن عالقتھ باآلخر ؟وكيف يقرأ ذلك؟

�� ا��ضارة " الش��"، انحدر إ�� "ال��بري املتوحش"�و  معا�ي الطرد والنفي و�قصاء،" �خر"لطاملا حمل 

الغ��ي ،ع�� الرحالت وا��روب، من اليونان إ�� الغرب /الرومانية مجردا من ��سانية،�كذا وردت تمثيالت �خر

 .11ا��ديث

لذا��ا ،وال يمكن تجا�ل الصراع " الذات"�شأن تصور " �خر"ال يمكن تجا�ل الدور الذي يضطلع بھ «

الذي يحصل ب�ن الذات و�خر، فاآلخر حاضر و�كيفية وجودية إنھ �ش�ل أفقا للذات وأحيانا جزءا من النظرة إ�� 

موضوع إغراء ومصدر  -�ش�ل مفارق أحيانا –لك ف�و يمثل لذ(...) الذات ، �غض النظر عن �ش�ال ال�� يتقدم ف��ا 

إ��اب إ�� حد �ستالب :�ذه النظرة املزدوجة نرا�ا  �ش�ل خطاب بارت �� أم��اطور�تھ .12»حيطة وحذر �� وقت واحد

ھ فيما أضمره صورة ل��لم، رواية أخرى محتملة تختلف عما رواه الغر�ي 
ّ
و�ذا ما يقدمھ منطوق ا��طاب ،غ�� أن

 !فل�ل قرن روايتھ .�ن��و�ولو��  �� القرن الثامن والتاسع عشر 

  :منطوق ا��طاب- 1

و�� أحيان أخرى  يحوز ع�� قيمة مساو�ة للذات،" �خر"نالحظ أّن  بقراءة نص إم��اطور�ة العالمة �� داللتھ ا��رفية،

  :أع�� م��ا، و�ذا ما يؤكده منطوق ا��طاب البار�ي �� �ذين النموذج�ن 

عن ثنائية الن�� واملطبوخ ،�� طور انتقال ��سان من الطبي�� إ�� ) strauss(سبق وأن تحدث ش��اوس : الطعام 1-1

) (Majestueux .لدى الياباني�ن والعظيم (la petitesse)الثقا�� غ�� أن بارت يتحدث عن ثنائية أخرى املتنا�� �� الصغر 

،عامدا إ�� أسلوب 13وقد حدد ل�ا ثالث وظائف) (baguettesسيوي عند الغر�ي�ن، ثم يخصص كالما لع��� الطعام � 

وع�� �ختيار بي��ا  املقارنة مع الشوكة والسك�ن �� الثقافة الغر�ية،أّوال �عمل الع��� ع�� �عي�ن قطع الطعام الصغ��ة،

� تصبغ حرك��ا باآللية ،�نا تن�� الذوق والذ�اء ،�ذا ا��س ا��ما�� ،الذي �غيب �� استعمال الغر�ي�ن للشوكة ،ال�

،ثانيا يرى أن ع��� الطعام �� طر�قة حمل�ا للطعام ،���� بحنان �م ،نا�يك عن �عومة مادة ا��شب ، �عيدا عن عنف 

ل�ما وظيفة فرز واس�بعاد قطع  ثالثا، مضاعف ينجر عنھ التمز�ق ،كما �و ا��ال �� استخدام الشوكة والسك�ن،

قبض �� أدوات املائدة الغر�ية ،�نا ع��� الطعام ال �عت�� الوجبة فر�سة وإنما �� الطعام،بخالف إيحاءات القطع وال

  .جو�ر التناغم 

ال��م الن�� �و  ألّ��ا أمام نظر الز�ون، الشفافية، وقد ر�ط �طعمة الشرقية غ�� املطبوخة با��يو�ة،

  .14إ��ا م��مة روحانية للطعام  .الغر�ية  حالة عن قوة الطعام وجدتھ ،و�ل �ذه املعا�ي تفتقد�ا الثقافة طاقة حيو�ة،
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و�ذلك اس�بعد بارت صور ال��ر�ة وصعو�ة �ستعمال مركزا ع�� قيم امل�ارة، فعدت الع��� استطالة 

 .ال مالقط ثاقبة وجارحة  لألصا�ع ولأليدي،

يؤكد ع�� الضد من ذلك �ساوي جميع ال�شر  إن �ذا املذ�ب عن التفاوت سوف يحارب بمذ�ب آخر،«

و�جب إيالء �ن�باه إ�� الصوت�ن املاثل�ن ف��ا ،وا��ال أن �ذه املناظرة ال  ،و�كذا فإن ما نحن بصدده �نا �و مناظرة،

فيظ�ر بارت �� �ذا ا��طاب قد تجاوز الوصف ا��ار�� إ�� استكناه 15»�ستخدم فقط التعارض ب�ن املساواة والتفاوت 

ھ قد نبذ الشوكة والسك�ن واس�بدل�ا بالع��� �سيو�ة  النص، حقيقة الثقافة �سيو�ة ،وقد ال �شك  قارئ 
ّ
 .�� أن

  :املدينة1-2

و�عطي ع�� ذلك  مثال  ،)اليابان(�عقد بارت فصل مقارنة ب�ن مركز املدينة الغر�ية ،وفراغ املدينة الشرقية

  )paradoxe( يو �� مفارقةمدينة لوس أنجلس ال�� تجسد  الغر�ية ، و�� الطرف الثا�ي يحدثنا عن فراغ مدينة طوك" 

ولذلك فلما ي�ون  .وعن عالقات نزاعية �� أغلب ا��االت عن مواز�ن قوى وعن عالئق ترات�ية، ت��جم صورة �خر،« 

  16»امل�يمن و�قوى و�ع�� �� موقف من �عاين �خر 

فرت لتحقق املركز�ة م��ا ف�ناك عدة عوامل تظا �ل اخضرار طبي�� م��ا وإل��ا، إذ �� مدينة املراكز الغر�ية،

ول�ذا  املركز �و مقر ا��قيقة، ،17مصداقا للميتاف��يقا الغر�ية ،)العسكري  –الدي��  -�قتصادي –العامل التار��� (

  .حقيقة اجتماعية باألساس  إذن �� ف�و ممت��،
ّ
تبدو و�أن عل��ا ل�س  أن غ��ية �خر بما �و غر�ب ،آخر غ��ي أنا ،«إال

 auبل أن �عت��، ع�� طر�ق��ا، بأ��ا سابقة ل�ل اخ��ال إ�� ا��اص    ت�شابك مع آخر�ة ا��سد الذي أنا �و،فقط أن 

proper) . (18»ذلك أن جسدي ال يظ�ر كجسم ب�ن �ل �جسام إال بقدر ما أنا نف��� آخر ب�ن �ل �خر�ن   

 دينة حول م�ان ممنوع أو مختلف،لكنھ فارغ، فعادة ما تدور  امل أما مدينة طوكيو ف�� �خرى مركز،

 محروس  

و�ؤدي إ�� كتابة  و�و ما يجعل ا��في والسري ينفتح ع�� التأو�ل، بمياه ا��دول، أو يقط��ا إم��اطور ال نراه مطلقا 

  .املعا�ي

  :مسكوت ا��طاب-2

 :املعطى التخيي�� 1 -2

ت نفس�ا ال�� �عمل ع�� نف��ا �ستخدم املقوال « من النصوص ال�� �س�شف م��ا خطاب بارت املراوغ ح�ن 

ما افتتح بھ فصلھ �ّول الذي أقامھ ع�� �حتمال 19»،و�ؤسس دعوتھ ع�� املصادرات نفس�ا، ال�� يدعو إ�� محار���ا

         Si je veux  imaginer un people »20(...)املب�ية ع�� التخييل  ) Si" (إذا "املقرون بـ 

»  le traiter comme un objet romanesque fictif  ومفاده إذا أردت أن تصور شعبا و�ميا مختلقا وأن أ�عامل معھ

 حقيقتھ النصية   باعتباره موضوعا روائيا 
ّ
فالعمل الروا�ي بطبيعتھ عمال تخييال، يفارق الواقع، وال �عكسھ  فال يقدم إال

ا��طاب وآلياتھ �� إنتاج املع�� �� نقد النص نتعدى املنطوق واملقول إ�� املس�وت عنھ، للكشف عن ب�ية «و
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و��ذا التأط�� أي أّن عملھ يندرج �� �دب، نجد بارت يك�سب حر�ة ال محدودة �� قول أي ���ء للغطاء . 21»وا��قيقة

ا��ماية، ال�� يخلق�ا فعل التخييل ،ومن ج�ة أخرى يحتمل ا��طاب املنجز الدحض ،بل قول عكسھ ونقيضھ ،داخل 

  .، الذي يحتمل �عبئة انطباعية)sens vide( املع�� الفارغ ما اصط�� عليھ بـــــ

�علن عن انطباعات ال حقائق ثابتة ،وأك�� من ذلك �� طر�قة  -كما نقول -اليابان «و�ضيف بارت الحقا 

إذا، ما قّدمھ بارت �� بناء صورة اليابان ال �عدو أن   .22»للتخفيف من نز�ف املوضوع �� لغة مقطعة �وصال وخاصة 

 .ت�ون خواطر، مشبعة بالذاتية وتصورا مغايرا لألعراف الغر�ية منذ فولت�� 

  : ا��لم  2-2

�ي ت�ون مسوغا لالنفالت من " اللغة غ�� معروفة"أول �لمة افتتح ��ا بارت فصلھ املوسوم ب" ا��لم"إن         

 uneلتعرف ع�� لغة أجن�ية  غر�بة  �و ا: ا��لم « :رقابة مركز�ة الفكر الغر�ي النمطي عن الشرق، إذ صرح قائال 

langue étrangère (étrange)  ولكن مع عدم ف�م�ا، ندرك �ختالف داخل�ا دون أن �س��جع اللغة �� سطحي��ا

  23»(vulgarité)�جتماعية، تواصال أو ابتذ� 

غة  بما �� �و 
ّ
ل�ست «�ة �خر  وف��اه ي��ف، �ّل أجن�� �و غر�ب، �� منظور الناظر إليھ، يتعرف ع�� الل

فنحن �س�� إ�� معرفة �خر�ن والكتابة ع��م ال بقصد املعرفة (...) معرفة �خر فعال بر�ئا ومحايدا ع�� �طالق 

يظ�ر ذلك �� إبقاء �خر غر�با 24»ا��الصة فحسب، بل إنھ، فوق ذلك، س�� محموم من أجل ال�يمنة ع�� �خر�ن

�� –البالغة �� �خر�ة «يقوم ع�� ا��وار ومحاولة الف�م تذوب �� وحدة �ليانية إذ ولغتھ مختلفة �احتمال وجودي ال 

إنما �� أيضا فن من�ن �� العمق ع�� عدم  -اخ��الية ع�� الغالب، وتتضمن دائما ��ديدا ملن تجعلھ موضوعا ��طا��ا

  25»ت�ون فيھ مرئيا  ل�س �ناك تناظر ب�ن وضع ت�ون فيھ رائيا، كحال �ن��و�ولو��، ووضع. التناظر 

إن تأو�ل حلم من «وما قالھ سيغموند فرو�د عن ا��لم يمكن أن �ساعدنا �� توضيح الطرح البار�ي إذ يقول 

  26»�حالم يقت��� اس�بدال مضمونھ الظا�ر بأف�اره ال�امنة، و�عبارة أخرى تفكيك ا��بكة ال�� حاك�ا العمل ا��ل��

خي�� ���ايتھ �ف��اضية ال�� أطرت الكتاب، وإنما يدخلنا �� متا�ة فعال، إن بارت ال يكتفي بالبناء الت

  27»يرده الذ�ن فور �س�يقاظ و�أنھ عنصر غر�ب« ا��لم، بما  �و ح�اية و رمز يحيل ع�� مع�� آخر، فا��لم بطبيعتھ 

قافة إ��اب منقطع النظ�� بتفاصيل الث/ولعل �ذا ما يفسر التناقض الذي وقع فيھ بارت ب�ن اس�يالب

زمن ا��لم واستدراك ع�� يقظة ضغوط الواقع البورجوازي، الذي لم �ستطع �فالت من شرنقتھ، ) الشرقية(اليابانية 

 ".ا��لم "ُب�� ع�� تيمة  -أصال-ذلك أن تأس�س منطوق ا��طاب

�� ال��اية، ورغم عدم تفصيلنا �� كث�� من النقاط امل�مة، وإغفالنا لبعض�ا �خر، فإننا نرى �ذا الكتاب  

ــــــــراءة عن �خر ت�تعد عن مف�وم الدونـــــــــــية املرتب ـــط عادة بالنقد جديــــــــــر بالقراءة املتأنية، ذلــــــــك أنھ يقدم لنا قـــ ـــــــ

 .ـــونيا��، كما ال يمكن تنا��� املس�وت عنھ، والذي ين�� بھ شقوق ا��طاب البار�ي ال�ولــ
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 :املصادر واملراجع

مركز دراسات الوحدة )/لبنان(جورج ز�نا�ي ،املنظمة العر�ية لل��جمة ،ب��وت.بول ر��ور، الذات عي��ا �آخر،تر-

  العر�ية

  1992، 1،ط)مصر(السبا��،س�نا لل�شر،القا�رة  تزفيتان تودوروف،فتح أمر��ا ،مسألة �خر،تر �ش��-

  )ال�و�ت(دمحم عصفور،عالم املعرفة ،. جون س��وك، الب�يو�ة وما �عد�ا من ليفي ش��اوس إ�� در�دا ، تر-

   2007، 1،ط)الر�اط(سعيد علوش ، نقد ثقا�� أم حداثة سلفية؟،دار أ�ي رقراق -

  2005، 1،ط)لبنان( 1999، 1ط،)مصر(سعد الباز��، مقار�ة �خر،دار الشروق،-  

  1982، 4،ط)لبنان(جورج طراب���� ، دار الطليعة، ب��وت .سيغموند فرو�د،ا��لم وتأو�لھ، تر  -

شرف الدين ماجدول�ن ،الفتنة و�خر،أ�ساق الغ��ية �� السرد العر�ي،دار العر�ية للعلوم ناشرون -

  2012،ط،)ا��زائر(م�شورات �ختالف )/لبنان(ب��وت

  1999، 1،ط)لبنان(�ر لب�ب ، العر�ي ناظرا ومنظورا إليھ ،مركز دراسات الوحدة العر�ية ،ب��وتا لطا-

 2007، 2،ط)ب��وت(ع�� حرب ،التأو�ل وا��قيقة ،قراءات تأو�لية �� الثقافة العر�ية ، دار التنو�ر -

  2005، 4،ط)لبنان(ب��وت )/غربامل(نقد النص،املركز الثقا�� العر�ي،دار البيضاء1النص وا��قيقة ، -            

النص وا��قيقة ،املمنوع واملمتنع،نقد الذات املفكرة،املركز الثقا�� العر�ي،الدار البيضاء  -            

 2005، 4،ط)لبنان(ب��وت)/املغرب(

 )ا��زائر(عبد هللا بوقرن ،�خر �� جدلية التار�خ عند �يجل ،أطروحة دكتوراه،قسنطينة -

، سعد الباز��،دليل الناقد �د�ي،إضاءة ألك�� من سبع�ن تيارا ومصط��ا نقديا معاصرا،املركز  ميجان الرو���-

  2002، 2،ط) املغرب(الثقا�� العر�ي ،الدار البيضاء 

نادر �اظم، تمثيالت �خر، صورة السود �� املتخيل العر�ي الوسيط ،املؤسسة العر�ية للدراسات -

  2004،ط،)لبنان(وال�شر،ب��وت

  ��ال م�يدات، �خر �� الرواية ال�سو�ة العر�ية، �� خطاب املرأة وا��سد والثقافة،عالم الكتب -

  2008، 1جدار للكتاب العال�� ،ط)/عمان(ا��ديث

Roland Barthes, l’empire des signes,flammarion,Genéve,paris,1970.-  
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  :ال�وامش
تبعا الستعمال نابليون معادلة �� الغالب الثوري  Ideologist، �انت اديولو�� ��19 القرن " �ديولوجا" *

Revolutionary لكن كذلك اك�س�ت،Ideological,idéology,ideologist  عن طر�ق توسع من مف�وم نابليون مع��

ثقا�� ر�موند وليمز ،ال�لمات املفاتيح، م��م :ينظر" غ�� أن عملية �ديولوجيا فكر زائف ومجرد(...) نظر�ة متعصبة 

  157،158.،ص1،2007،ط)املغرب(ومجتم��،تر �عيمان عثمان،املركز الثقا�� العر�ي 

نادر �اظم،تمثيالت �خر،صورة السود �� املتخيل العر�ي الوسيط ،املؤسسة العر�ية للدراسات  -1

  39.،ص1،2004،ط)لبنان(وال�شر،ب��وت
  كذا وردت ،غ�� موجودة �� القاموس. 

ماجدول�ن ،الفتنة و�خر،أ�ساق الغ��ية �� السرد العر�ي،دار العر�ية للعلوم ناشرون شرف الدين  -2

  24.،ص1،2012،ط)ا��زائر(م�شورات �ختالف )/لبنان(،ب��وت

ميجان الرو��� ، سعد الباز��،دليل الناقد �د�ي،إضاءة ألك�� من سبع�ن تيارا ومصط��ا نقديا معاصرا،املركز  -3

 23-21.، ص2،2002،ط ) املغرب(لدار البيضاء الثقا�� العر�ي ،ا

 93.،ص)ال�و�ت(دمحم عصفور،عالم املعرفة ،. جون س��وك، الب�يو�ة وما �عد�ا من ليفي ش��اوس إ�� در�دا ، تر -4

5- Rolan Barthes, l’empire des signes,flammarion,Genéve,paris,1970,p.18  

 56.،ص2،2007،ط)ب��وت(و�لية �� الثقافة العر�ية ، دار التنو�ر ع�� حرب ،التأو�ل وا��قيقة ،قراءات تأ -6

 187.،ص1،2007،ط)الر�اط(سعيد علوش ، نقد ثقا�� أم حداثة سلفية؟،دار أ�ي رقراق  -7

و�و ما ش�دت عليھ �عمال املتواترة أساسا لدر�دا ،وفو�و،و�ول ر��وروجوليا كر�س�يفا وتدوروف وإدوارد "  -8

��يل جديد من الباحث�ن ع��� ع�� ا��صر ��  العديد من التخصصات املعرفية ،من مثل  سعيد ؛ثّمبعد ذلك

وكر�س�يان أر�سب��غر   Janet M.Patersonوجان�ت باتر�سون    Dominique Groux،دومي�يك غرو  

CristienArnsperger  وإل��اب�ث شال��Elisabeth chalier"19.صشرف الدين ماجدول�ن ،املرجع السابق ،:ينظر 

 12.،ص1،1999،ط)مصر(سعد الباز��،  �خر،دار الشروق، -9

تزفيتان تودوروف،فتح أمر��ا ،مسألة �خر،تر �ش�� السبا��،س�نا لل�شر،القا�رة  - 10

 197.،ص1،1992،ط)مصر(

 27-18.،ص)ا��زائر(عبد هللا بوقرن ،�خر �� جدلية التار�خ عند �يجل ،أطروحة دكتوراه،قسنطينة : ينظر- 11

��ال م�يدات، �خر �� الرواية ال�سو�ة العر�ية، �� خطاب املرأة وا��سد والثقافة،عالم الكتب  - 12

 37.،ص1،2008جدار للكتاب العال�� ،ط)/عمان(ا��ديث

13-Voir:Roland Barthes, op ,cit.p 24-28 

14-Voir:Roland Barthes, op ,cit.p  - 32 - 30   

 157.ابق،صتزفيتان تودوروف،املرجع الس - 15

ب�ن ا��مود وقابلية التحسن ضمن صورة :عبد ا��ليل حليم، الفالحون املغار�ة �� �ثنولوجيا ال�ولونيالية - 16

 450.�خر،العر�ي ناظرا ومنظورا إليھ،ص

  17-  Roland Barthes, op.cit ,p43-44 

مركز دراسات الوحدة )/لبنان(لل��جمة ،ب��وتجورج ز�نا�ي ،املنظمة العر�ية .بول ر��ور، الذات عي��ا �آخر،تر - 18

 601،602.،ص1،2005،ط)لبنان(العر�ية 
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ب��وت )/املغرب(نقد النص،املركز الثقا�� العر�ي،دار البيضاء1ع�� حرب،النص وا��قيقة ،- 19

 161.،ص4،2005،ط)لبنان(

20- Roland Barthes,op.cit,p.7 15 

نع،نقد الذات املفكرة،املركز الثقا�� العر�ي،الدار البيضاء ع�� حرب، النص وا��قيقة ،املمنوع واملمت - 21

 164.،ص4،2005،ط)لبنان(ب��وت)/املغرب(

22- Roland Barthes,op.cit,p12 

23- Roland Barthes,op.cit,p.11 

 44.نادر �اظم،املرجع السابق، ص - 24

و�ولو�� ضمن صورة �خر العر�ي ناظرا اخ��اع �خر �� ا��طاب �ن��:منذر الكيال�ي،�س�شراق و�ستغراب - 25

 77.،ص1،1999،ط)لبنان(ومنظورا اليھ ،تحر�ر الطا�ر لب�ب ،مركز دراسات الوحدة العر�ية ،ب��وت

 75.،ص4،1982،ط)لبنان(جورج طراب���� ، دار الطليعة، ب��وت .سيغموند فرو�د،ا��لم وتأو�لھ، تر - 26

 5،6.املرجع نفسھ، ص - 27


	1- سميائيات اللوحة التشكيلية أو التفكير الأيقوني



