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التعريف باملجلة
تهتم املجلة بنشر البحوث األصيلة املبتكرة ذات الصلة بعلوم اللغة العربية وآدابها املختلفة؛ بهدف نشر
املعرفة املتخصصة ومعالجة القضايا واملشكالت املرتبطة بالظواهر اللغوية واألدبية ،وما يتصل بها من طرق
ّ
ً
التفكير والتحليل ملستويات اللغة وظواهر األدب ونقده عند العرب ً
قديما وحديثا ،وصلة ذلك كله بمستجدات
الحياة والتفكير العلمي ،وفق رؤية عصرية جادة .
أهداف املجلة:
تهدف املجلة إلى خدمة اللغة العربية وآدابها بتنشيط حركة البحث العلمي في قضاياها ،من خالل إتاحة
الفرصة للمفكرين وللباحثين لنشر نتاجهم العلمي والبحثي ،الذي تتوفر فيه شروط البحث العلمي الرصين،
ومتابعة ما يستجد من نتاج علمي في اللغويات النظرية والتطبيقية ،واآلداب املقارنة ،وتشجيع الدراسات والبحوث
األصيلة ،التي تراعي شروط البحث العلمي ،من حيث :أصالة الفكر ،ووضوح املنهجية ،ودقة التوثيق ،والجودة
العالية ،وج ّدية الطرح .
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جميع اآلراء التي تتضمنها هذه املجلة ّ
تعبرعن وجهة نظركاتبها
وال تعبرعن رأي املجلة وبالتالي فهي ليست مسؤولة عنها

قواعد النشر
.1

ً
أن يكون البحث أصيال وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة
البحوث األكاديمية.

.2

ً
ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية على بريد املجلة ،بحيث يكون مكتوبا على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت
وورد بصيغة ) (docأو (.)docx

.3

ُيكتب البحث على ملف  A4بهوامش افتراضية 2سم من أعلى و 1.5سم من أسفل و 2.9سم من اليمين واليسار.

.4

يكون تباعد األسطر  1وخط الكتابة باللغة العربية ( )Sakkal Majallaوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.5

يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية ( )Times New Romanوبخط  14للعناوين و  12للمتن.

.6

ال تزيد عدد صفحات البحث عن  30صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.

.7

يحتوي البحث على ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع  150كلمة على صفحة مستقلة ،على أن يتبع كل ملخص بالكلمات
املفتاحية التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

.8

ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.

.9

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها في رفض
البحث دون إبداء األسباب.

 .10اعتماد منهجية واضحة في كتابة البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية:
ً
 املقدمة :وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة ،مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا
منها.
 أهمية الدراسة
 محددات الدراسة(الزمانية ،املكانية ،واملوضوعية) إن وجدت.
 التعريفات باملصطلحات.
 إجراءات الدراسة.
 النتائج ومناقشتها.
 التوصيات.
 املراجع.
 .11يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق( (APAالتالي:



ُ

يشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين .مثـال :داودPetersen, 1991. ،2016 ،

ً
توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث ،وترتب هجائيا حسب اسماملؤلف ،باللغتين العربية أواالنجليزية
هكذا( :اسم العائلة ،أول حرف من االسم األول للمؤلف (سنة النشر) عنوان الكتاب ،رقم الطبعة مدينة النشر :دار
النشر .ص :من -الى) .مثال:
 العمري ،ن )1999( .تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط 1مصر:دار املعارف .ص.180-160
 Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction
Between Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100

 .12إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين
العربية واإلنجليزية.

 .13إرسال جميع محتويات بحثك (متن البحث– املالحق أو األدوات) بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي:
 editorjalls@Refaad.comأو من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة ،ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF
ُ .14يعرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على
محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه.
 .15يلتزم الباحث /الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم
بكتابة رد علمي مبرر ليعرض على هيئة التحرير ،وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة ،وإن لم يكن هناك رد
علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي.
 .16يرسل الباحث /الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام
الصفحات ،وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل.
 .17إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة.
 .18يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر.
 .19تحتفظ املجلة بحقها في إخراج البحث ،وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر.
 .20يستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه (ملف  )pdfمن خالل الدخول على موقع املجلة اإللكتروني.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ْ
ّ
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الحمد هلل ّ
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ّ
الدولية ّ
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ّ
ّ
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ّ
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الشريفة وبتجلياتها ّ
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قديما وحديثا.
منبتة عن جملة اهتمامات الباحثين واملعنين بهذه اللغة
ّ
ّ
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الحالي بتناول الباحثين فيه الشعر
وتتوزع اهتمامات العدد
التقليدية ّ
ّ
ّ
والسائدة من باحثة جريئة في طرحها صارمة في منهجهاّ ،
العربية الحديثة في ارتباطاتها
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ّ
ّ
ّ
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النقدية الحديثة في تمظهرها
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ً
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ّ
ّ
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األسلوبية
فاعلية
وسبيال ملعاينة
االفتتاحية إال ْ
ّ
ّ
االستشارية وهيئة التحرير في
أن ُيقدر هذا الجهد للهيئة
وليس بالوسع في مختتم هذه
إسهامهم املستمر بدعم املجلة ،والشكر للباحثين الساعين لتقديم رؤاهم وأبحاثهم ،آملين ْ
أن يجدوا في هذه املجلة
ما يحقق طموحاتهم وأهدافهم ،ثم الشكر ملركز رفاد للد اسات واألبحاث الذي أخذ على عاتقه ْ
أن يتولى هذه
ر
ّ
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العلمية على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها.
العربي باملجالت
املهمة في رفد العالم
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رواية "ساق البامبو" لسعود ّ
نموذجا
السنعوس ّي
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تاريخ استالم البحث2019/10/7 :

تاريخ قبول البحث2019/11/26 :

امللخص:

يطرح هذا البحث جماليات املكان في ّ
الرواية الكويتية ممثلة في رواية ساق البامبو ،وهي تنقسم -في هذا السياق -إلى أربعة
أقسام :ويركز القسم ّ
األول -املعنون ب (مصطلح الجماليات) على مفهوم الجماليات في اللغة ،والصرف ،واملعجم ،وتاريخية املصطلح،
والتفريق بين مصطلح (الجماليات) و (الشعرية) ،وعالقة الجماليات باملكان ،ثم يأتي القسم الثاني املعنون ب (مصطلح املكان) ليركز
على املعنى اللغوي ،وعالقة املكان بالزمان ،والتفريق بين ثالثة من املصطلحات (املكان ،والحيز ،والفضاء) ّ
،أما القسم الثالث املعنون
ب ( صور املكان) فيأتي لفحص األمكنة املغلقة في رواية "ساق البامبو" ،واألمكنة املفتوحة ،وكيفية توظيفها في بيان حيرة البطل
ً
والفلبين).وأخيرا يأتي القسم الرابع املعنون ب (وظائف املكان) ليركز على ثالث
عيس ى ،وأمله ،وضياعه ،وتيهه ،بين األمكنة في ( الكويت،
وظائف أساسية انتابت البطل عيس ى ّ
وأدت إلى تيهه وضياعه في الرواية ،وهي على النحو اآلتي :الوظيفة النفسية ،والوظيفة التخيلية،
تتفرع إلى وظائف ثانوية أخرىّ ،
والوظيفة اإلبالغية ،وهي وظائف أساسية ّ
وتبين بجالء معاناة بطل الرواية عيس ى ،ومأساته العظمى،
وضياع هويته كإنسان.
وتلخص الخاتمة ما وصل إليه البحث من النتائج حول جماليات املكان :صوره ،ووظائفه في رواية "ساق البامبو".
ّ
الشعرية؛ ّ
الكلمات املفتاحية :جماليات؛ املكان؛ ّ
الزمان؛ الفضاء؛ الحيز؛ البطل؛ الوظائف؛ الهوية.
الرواية؛

تمهيد:

الرواية من كاتب آلخر ،ومن معجم آلخر ،بيد ّأن أغلب التعريفات ُتجمع على ّأن مفهوم ّ
لقد اختلف تعريف مصطلح ّ
الرواية هي
محاكاة للواقع املعيش بصورة طبيعية " .وهذه الصيغة األدبية ،وليدة الشعور بضرورة محاكاة الواقع الحي الجاري في املجتمع البشري
بل ّإنها كانت في وقت من األوقات خير وسيلة ملحاكاة الواقع بصورة طبيعية" وهبة ،م (ّ .)1972
فالرواية كجنس أدبي قائم بذاته كانت
وما تزال من أنجح الطرق لتصوير الواقع املعيش ،إذ فضلها أغلب األدباء ،والكتاب للتعبير ّ
عما يختلجهم من مشاعر وأحاسيس
وتجارب ّ
تهم املجتمع العربي وواقعه.
ً
تحديدا أقاموا روايات ّ
تعبر بحق ّ
ُّ
يخص مجتمعاتهم العربية ويهمها .فيمنى العيد تقول" :الن كان هذا
عما
فاألدباء املعاصرون
ّ
ّ
ّ
السؤال يعني التحرر من التقليد واملحاكاة فإنه يشير في العمق منه إلى أن لنا حكاياتنا ،وأن علينا أن نقولها" (العيد ،ي)2011.
ّإن ّ
الرواية كوسيلة إليصال ما يختلج في صدورهم عن واقعنا املعيش ،ولقد اختلفت طريقة كلّ
الكتاب العرب قد استخدموا ّ
ً
واحد منهم في التعبير ّ
ٌ
عما يجيش بصدره ف "الرواية هي ٌ
تجاوزا
خاص من أشكال القصة ،والقصة ظاهرة تتجاوز حقل األدب
شكل
ً
كبيرا؛ فهي إحدى املقومات األساسية إلدراكنا الحقيقة .فنحن من حين نبدأ أن نفهم الكالم حتى موتنا ،محاطون بالقصص دون
انقطاع" بوتر ،م( .)1986فاألدباء يأخذون ّ
جل رواياتهم من الواقع الذي يعيشونه ،وإن أضفوا بعض الخيال عليه ،فباختالف الواقع
املعيش ،واختالف أحداثه وحوادثه تختلف موضوعات ّ
الرواية واتجاهاتها ،فالروائي يصوغ عامله الروائي حسبما يتماش ى مع واقعه
اليومي ":إن شكل الرواية يبدو لي كما لو كان حقيقة أمره عبارة عن نقل للحياة اليومية في املجتمع الفردي( "...تودوروف ،ت .وآخرون.
.)1997
ً
ولئن كانت الرواية في األصل تستمد من الواقع ،فقد كتب الكثير من املؤلفين عن قضايا في مجتمعهم لم يجدوا لها حال إال
ً
بطرحها على شكل رواية تقرأ لعلها تثير جدال حول القضية األصلية ،وتجذب االنتباه لها.
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ومن هنا استقى الكاتب والروائي سعود ّ
السنعوس ّي موضوع روايته " ساق البامبو" ،والذي طرح فيها موضوع الهوية الضائعة
لبطل الرواية "عيس ى" ،وقضية العمالة األجنبية في الكويت ،ودول الخليج ،وموضوع االغتراب الذي يعاني منه الكثير من الشباب،
وموضوع البدونّ ،
وكل هذه املوضوعات ،والقضايا الواقعية حملها املكان.
فاملكان يمثل في الرواية ركيزة مهمة في البناء الروائي ،ووسيلة عند الروائي للكشف عن كثير من املعاني التي يريد أن يوصلنا
جزءا من ّ
كثيرا من الروائيين يمثل املكان في الرواية عندهم ً
إليها ويكشف عنها ،بل ّإن ً
السرد إذ ّإن املكان بالتاريخ الذي يحيط به يكمل
ّ
التفصيالت السردية التي يريد الكاتب أن يشير إليها دون أن يدخل في تفصيالتها كما أنه يمثل وسيلة رمزية لإليحاء بمعاني تاريخية،
وسياسية ،ونفسية ،واجتماعية.
ّ
ّ
ّ
ُّ
ً
ّ
مفتاحا من أهم مفاتيح قراءة النص الروائي ،ملا يشكله من عالقات مع مكونات النص الروائي ( الشخصية،
ويعد املكان "
ّ
ّ
الزمان ،املضمون  )...وربما يبرز هذا التأثير بشكل خاص ،في عالقة املكان بالشخصية الروائية ،ومن هنا ال غرابة أن يحدد املكان اتجاه
مهما من الرواية العربية الحديثةّ :
ّ
جزءا ً
الروائي وطبيعته" الطالب ،ه (  .)2009إذ يمثل عنصر املكان بأبعاد الجمالية ً
النص ّ
ولكنه مع
َ َ
ّ
ومدققة ّ
حظ إلى اآلن  -حسب علمنا  -بدراسة فنية ّ
مما جعل أحد النقاد يقول " :ما تزال دراسة املكان في الرواية نادرة
معمقة
ذلك لم ي
في النقد العربي ،والكتب التي صدرت في هذا السياق ما تزال دون عدد أصابع اليد" (زياد ،م.)2005 .
ّ
لهذا كله رأينا أن نقوم بهذا البحث في محاولة منا للوقوف على جماليات املكان في الرواية العربية مطبقين ذلك على رواية
يحتل املكان في بنائها أهمية كبيرة ،وهي رواية "ساق البامبو" للكاتب والروائي الكويتي سعود ّ
السنعوس ّي ،إذ ّإن املكان بجمالياته هو
العنصر الذي ترجع إليه في تقديرنا مختلف العناصر القصصية األخرى رجوع الفرع إلى األصل .فهو جامع للعناصر القصصية في رواية
"ساق البامبو".
ً
ً
وقد شكل العنوان " ساق البامبو" نقيضا صارخا ملسيره بطل الرواية (عيس ى الطارووف) ف "ساق البامبو" ال ينتمي إلى مكان،
وينقل من موضعه من غير مراعاة ألصله ،وكذلك البطل /عيس ى أريد له أن يزرع في أماكن متعددة من غير أن يكون له أصل في ذلك
ربط بينه وبين أصوله.
املكان ،ومن غير ٍ
ّ
فقد شبه الكاتب (عيس ى الطارووف) ب "ساق البامبو"؛ ولكنه لم يتجذر في الكويت موطن األب (راشد) وال في الفلبين موطن
األم (جوزفين) فقد تراوح اضطرابه بين أرضين (الفلبين ،والكويت ) ولغتين (العربية ،والفلبينية) ،وديانتين (اإلسالم ،واملسيحية )،
واسمين (عيس ى ،وهوزيه ) ،وبذلك كان له شخصيتان متباينتان في جميع املكونات األساسية لهويه اإلنسان ،ولذلك ّ
فإن هذا العنوان
تماما عن الرؤية التي ّ
معبرا ً
" ساق البامبو" كان ً
تقدمها الرواية لضياع الهوية ،وعدم االنتماء فالكاتب سعود السنعوس ي وجه ضربة
شديدة وعنيفة في هذه الرواية للمجتمع الكويتي الذي لم يتقبل ابنهم (عيس ى) املتولد من الخادمة (الفلبينية جوزفين) واألب الكويتي
ً
ونظرا لهذه
(راشد الطارووف) ،وكشفت الرواية الكثير من املعوقات التي حاله دون تكيف البطل (عيس ى ) مع عائلته في الكويت،
ّ
األهمية التي يحملها املكان في ّ
الرواية ارتأينا أن نتناول هذا الجانب في رواية "ساق البامبو" ً
نظرا لقوة رمزية املكان وتنوع صوره،
ووظائفه في هذه الرواية ،وعالقتها بشخصية البطل عيس ى الروائية ،وتأثيرها في ذاته ،وانعكاسات املكانين ( الكويت ،والفلبين) عليه،
ونظرا لدالالتها الفنية ً
أيضا في الناحية ّ
السردية ،وتأثيرها في شخوص ّ
ً
الرواية.
ّ
وقد عالجنا هذا املوضوع بمنهج وصفي تحليلي؛ وذلك ألن طبيعة البحث في جماليات املكان تستلزم وصف املكان ،وصوره،
ووظائفه ،وتحليلها ،وكشف املنهج املتبع عن وصف هندس ّي دقيق ملختلف األمكنةّ ،
وبين صورها ،وأبرز وظائفها.
ٍ
ٍ
وقد نشرت حول هذا املوضوع دراستان األولى هي “شعرية الفضاء وبناء الداللة في رواية "ساق البامبو " لعبدهللا بن خليفة
السويكت ،وهذه الدراسة تتناول شعرية املكان ،ودراستنا تتناول املكان من الناحية السردية وعالقته ببناء األحداث ،وليس بناء اللغة
ّ
الشعريةّ .
السويكت ،ع (ّ ،)2017
وأما الدراسة الثانية فهي "البنية الزمكانية في رواية "ساق البامبو" مقاربة
كما تقتض ي الدراسة
بنيوية" ملصطفى فاروق عبدالعليم محمود ،وهذه دراسة بنيوية اهتمت بعنصر الهوية ،وتناولت تفاعل الزمان واملكان في الرواية
معتمدة املنهج البنيوي لتكشف عن عدد من األمور منها الدور الذي لعبته التراكمات الزمانية االستذكارية في الرواية ،وما الذي
تستوجبه سرعة السرد ،والدور الذي قامت به التوترات الزمانية في الرواية ،وهذه الدراسة وإن كانت تالمس بعض ما تتعرض له
ّ
دراستنا إال أنه ال يدخل في صلب املوضوع الذي نبحث ،وال يعالج القضايا التي نريد تناولها بصورة مباشرة (محمود ،م.)2014 .
ّ
ولكل ما ّ
ّ
تقدم فإننا في هذا البحث سنتناول صور املكان ،ووظائفه ،ودالالته في رواية "ساق البامبو" للكاتب الكويتي سعود
ً
ّ
السنعوس ّي ،وقبل ذلك سنعطي تعريفا بالروائي.
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تعريف بالروائي :سعود السنعوس ي:

ولد الكاتب والروائي الكويتي سعود السنعوس ّي في عام  1981م ،وهو عضو رابطة األدباء في دولة الكويت ،وجمعية الصحفيين
الكويتيين .ولقد أصدر روايته األولى (سجين املرايا)عام ،2010وفازت بجائزة ليلى العثمان إلبداع الشباب في القصة ،والرواية في دورتها
الرابعة" جريدة الراي ( .)2013ونشر في عام  2011قصته (البونساي والرجل العجوز) التي حصلت على املركز ّ
األول في مسابقة
القصص القصيرة التي تجريها مجلة العربي الكويتية بالتعاون مع بي بي س ي العربية.
ّ
فاز سعود ّ
السنعوس ّي في عام  2013م بالجائزة العاملية للرواية العربية في دورتها السادسة عن روايته"ساق البامبو" التي
ّ
التشجيعية في دولة الكويت عام  .2012وقد اختيرت من بين  133رواية ّ
حصدت جائزة ّ
مقدمة لنيل جائزة البوكر العربية.
الدولة
أعماله:
 سجين املرايا (رواية) 2010
 البونساي والرجل العجوز (قصة) 2011
 ساق البامبو (رواية) 2012
 فئران أمي حصة (قصة) 2015
 حمام ّ
الدار (رواية) .2017
ّ
ّ
وملا كان هذا البحث يتناول "جماليات املكان في رواية "ساق البامبو" ،فإنه صار لز ًاما علينا أن نحدد املقصود بمصطلحي العنوان ،وهما
ّ
الجماليات ،واملكان ،ولهذا فإننا نتناولهما في مبحثين على النحو اآلتي:

املبحث ّ
األول :مفهوم الجماليات ،واملبحث الثاني :مصطلح املكان
ً
أوال :مفهوم الجماليات

ّ ّ
تعبر عن الجمال ّإما بلفظه أو بألفاظ مرادفة ،أو في سياق عام ُ
اللغة العربية مألى باملفردات التي ّ
ترد لفظة الجمال فيه أو
إن
ٍ
ٍ
َ
ُ
سياق خاص .وقد جاء في " لسان العرب" البن منظور :الجمال :مصدر الجميل ،والفعل جمل ،والجمال :هو الحسن و البهاء ،قال
في ٍ
الصور ،واملعاني ،ومنه الحديث النبوي ال ّشريفّ :
"إن هللاَ
ُ
أيَ :
حس ُن األفعال َ
الجمال يقع على ّ
كاملُ
يحب الجمالّ ،
ُ
جميل ُّ
ٌ
ابن األثير:
ِ
ّ
اف (ابن منظور ،ج.)2004 .
األوص ِ
ً
جماال فهو جميل ،واملرأة جميلة وجمالء ً
الجمالُ :
ُ
الحسن  ،وقد َج ُمل ّ
أيضا بالفتح واملد.
الرجل بالضم
وورد في "الصحاح":
ً
َّ ُّ
َّ
وجم ُله تجميال زينه  ،والتجمل تكلف الجميل (الجواهري ،إ . )1987 .
وقد جاءت لفظة الجمال في كتاب هللا (القرآن الكريم) ثماني مرات واحدة منها بصيغة املصدر كقوله تعالى في وصف الخيل
َ
ًّ َ َ ُ
واإلبل ً
َ
ال حين ُتر ُ
يحو َن َو ِح َين ت ْس َر ُحو َن" (النحل ،)6:وقد خاطب هللا نبيه الكريم من باب الوصف املعنوي
وصفا
حسيا " :ولك ْم ِف َيها ج َم ٌ ِ
ِ
ً
َ
َّ ْ َ َ
الجم َ
يل" (الحجر ،)85:وأشارت بعض آيات الكتاب إلى بعض وسائل الجمال كالحلية ،والريش،
للجمال قائال له " :فاصف ِح الصفح ِ
والزخرف ،وتحدثت آيات أخرى عن آثار الجمال في النفس البشرية كالسرور ،والعجب ،ولذة األعين.
ونالحظ االرتباط َّ
الشديد في استعماالت القرآن املجيد بين الحسن ،والجمال للترادف بينهما ،وللتعبير عن الجمال كالجميل،
والحسن ،والبهجة ،والنضرة ،والزينةّ .
وأما االشتقاق الصرفي لفظ (الجماليات) التي هي جمع (لجمالية) ،وهي مصدر صناعي من
ّ
ّ
ًّ
ّ
ٌّ
الصناعي على األلسن ،وشاع في أساليب الكتاب ،واألدباء،
مقياسا ،وملا كثر دوران املصدر
سماعي ،وليس
جمال ،واملصدر الصناعي
ّ
ّ
ّ
أقرت املجامع اللغوية صياغة املصدر الصناعي ،واشتقاقه على وجه قياس ي ،وذلك أن الجمالية في أوضح دالالتها تشير إلى النواحي
النص األدبي ،ولقد ُع ّدت الجمالية من أبرز الخصائص التي تمنح النص أدبيته بل ّإن أدبية ّ
الفنية في ّ
النص في بعض املناهج النقدية
الحديثة كاألسلوبية ال تتحقق إال ِم ْن خالل الصياغة التركيبية بما فيها من مجازات ،وانزياحات ،ودالالت إيحائية رمزية.
َّ
تحدد فكرة الجمال مفاهيم الجميل والجذاب ،وهي تنهض على أساس ثقافي (سيمور ،ش .الت) ،وترتبط باإلحساس والشعور،
ً
إذ ّ
ً
شعورا بالفرح( .كونزمان ،ب.)2007 .
يعد الش يء جميال إذا ما أيقظ
ّ
ً
ي ّ
ّ
ألنه يستحضر ًّ
حسا مشتركا عند جميع
ّإن الحكم الجمالي كلي ،وذلك ألنه يطلب من اآلخرين متابعته ،وهو حكم ضرور
ّ
الناس ،ويرتبط الجمالي باألخالقي في مفهوم (كانت )kant -للجمال ،فهو يرى ّأن التحديد املقوالتي للجميل نظير للخير األخالقي.
(سيمور ،ش .الت).
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ّ
ّأما الجمالية؛ فهي مفهوم أوسع من الجمال ،إذ ال تشير الجمالية "إلى الجميل فحسب ،وال إلى مجرد الدراسة الفلسفية ملا
هو جميل (مهما كانت وجهة النظر ،ومهما تكن النتائج) ،ولكن إلى مجموعة معينة من املعتقدات حول الفن ،والجمال ،ومكانتها في
الحياة" ( .جونسون،ر .ال.ت).
َّ
ويعد مفهوم جماليات املكان من املفهومات التي شاع استخدامها في ميدان الدراسات الروائية في العالم العربي ،و" بجهود
الفيلسوف الفرنس ي غاستون باشالر ( )1962-1884ضمن أطروحته الثمينة "جماليات املكان"ّ ،
فتنوعت مجاالت االهتمام باملكان،
ّ
واكتشفت مجاالت جديدة له وآلثاره في حياة اإلنسان ،لذلك أصبح املكان محط االهتمام األكبر في الدراسات األنثروبولوجية ( علم
اإلنسان) ،وامليدان األحدث هو علم النفس العمراني ( األيكولوجي)" ( " Ecologcal Psychoghالشهرزوري،ي.)2010 .
وإن الترجمة التي ّ
ّ
قدمها غالب هلسا للكتاب " جماليات املكان" كانت فاتحة لكثير من َّ
الدراسات العربية التي استوحت نهجها،
ً
مكتوبا بالفرنسية (شعرية الفضاء) ،ولكن عدم
وترسمت خطاها .فهذا الكتاب ترجم إلى العربية عن اإلنجليزية الذي هو في أصله
الدقة احالته بعد الترجمة إلى (جماليات املكان) نجمي ،ح ( .) 2000ومن هذا الخطأ ذهب بعض الدراسين يطلق مفهوم الجماليات
ً
بوصفه مرادفا للشعرية واألدبية ،وفريق آخر ال يحدد له مفهوم واضح املعالم فيجعله يدور في فلك التشكيل ،وإبراز أدبية العمل
الفني ،وفريق ثالث يجعل الشعرية ً
مزيجا من الجماليةّ ،
والسردية .الكردي ،ع ( 1436ه) .فمعظم الجهود التي تناولت مفهوم
ّ
الجماليات جهود متفرقة ال ّ
تقدم له ًّ
ً
واضحا وال تحاول التأصل له ،وإنما تتحدث عنه بعبارات فضفاضه ،وتراكيب مراوغة.
حدا
ّ
(الشعرية)؛ وذلك ّ
ألن مصطلح (الشعرية) ال يتسع ليشمل ّ
كل
وقد اخترنا مصطلح (جماليات) في هذا البحث على مصطلح
ّ
ّ
يتعلق بالتوظيف ّ
السردي ،وإن كانت (الشعرية) تحوي في بعض داللتها "لغة جديدة أو أدبية
القيم الجمالية التي نريدها ،وخاصة فيما
ً
ً
ّ
ً
 ،أو خصائص اشتغال الخطاب األدبي  ،أو تاريخا لألدب بخصائصه التعبيرية  ،أو علما لألدب  ،أو فرعا من اللسانيات وكل ذلك غير
ً
ّ
ّ
محدود بجنس بعينه (الشعر) ،فلماذا إذا التسمية بالشعرية" (نبيل،س.)1994 .

ً
ثانيا :مصطلح املكان
لقد أثبت املكان منذ فجر الخليقة دوره الفاعل في تكوين حياة البشر ،وتثبيت هويتهم ،وترسيخ كياناتهم ،فتعددت تعريفاتهم
ّ
ّ
كثير من املعاجم اللغوية ك "لسان العرب" ،و"الصحاح" ،و"القاموس املحيط" من الجذر اللغوي
له وتنوعت ،إذ ينحدر املكان في ٍ
ُ
َ
َ
ناتها َومكناتها" ّ
(كان) على وزن َ(م ْف َعل) ،بمعنى( :املوضع  ،كقول النبي (ص)ُّ :
أي على مواضعها التي جعلها هللا لها ،
"أقروا الطير على م ِك ِ
ّ
و(أماكن) هو :جمع الجمع ،والعرب تقول :كن مكانك ،وأقعد
وأقذلة،
فال تزجروها ،وال تلتفتوا إليها؛ ألنها ال تضر وال تنفع ،كقذال ِ
ِ
ّ
ّ
مقعدك ،فقد ّ
دل على أنه مصدر من كان أو موضع منه ،وإنما جمع أمكنة فعاملوا امليم الزائدة معاملة أصلية"( الجواهري ،إ .
.،)1987
ّ
ويرى إبراهيم جنداري ":أن هذه املعاجم لم تبحث في مرادفات املكان من ألفاظ من محل وأين واملأل والحيز واملوضع والخالء
.
إال بقدر تعلقها باللغة واشتقاقاتها " (جنداري ،إ.)2013 .
ّ
ّ
ً
واملكان لغة  " :املوضع الثابت املحسوس القابل لإلدراك" الحاوي للش يء املستقر" ،وهو متنوع وحجما ومساحة .إن األمكنة
شكل من أشكال الواقع ،انتقلت إلى الرواية ،وأصبحت ً
مكونا من مكوناتها" (الحسيني ،أ.)1981 .
واملكان كمفهوم هو ":املكان الطبيعي ،املكان الحقيقي في الواقع الخارجي املحسوس ،وهذا املكان ال عالقة له باملكان الروائي،
ّ ّ
ّ
يتصور الذهن
ألنه املوضع الحقيقي الثابت الجامد" الفيصل ،س( " ،)2012وعالقة اإلنسان باملكان جدلية مصيرية ،فال يمكن ّأن
لحظة من لحظات الوجود اإلنساني خارج سياق املكان" (إبراهيم ،ن ،)1995 .فالحياة بمظاهرها ،والنفس البشرية بأحوالها تشهد
بحضور املكان وتعدد نواحيه ومظاهره فهو-بال شك ٌ -
جزء ال يتجزأ من الوجود في الحركة والسكون ،والتجربة البشرية هي في مجملها
َْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ
يدك ْم"(طه ،)55:إذن
مجموعة أمكنة ،واألرض التي خلق منها اإلنسان ،وإليها يعود هي مكان  ،قال تعالى"ِ :منها خلقناكم و ِفيها ن ِع
"فاملكان هو حاضن الوجود اإلنساني وشرطه الرئيس ي" (املحادين ،ع.)2001 .
ً
ّ
وقد شغل مفهوم املكان الفالسفة ً
وحديثا ،وذلك ً
ن
نظرا ألهميته ،وذهبوا مذاهب شتى ،فقد رأى " إفالطو " أن املكان
قديما
هو  ":الخالء املطلق" .بدوي ،ع ( ،)1984و" املكان هو املسافة املمتدة واملتناهية لتناهي الجسم" العبيدي ،ح( (1987إذن املكان غير
ّ
ونتحيز فيه ،كذلك يمكن إدراكه عن
مستقل عن األشياء ،فهو يتشكل من خاللها بينما يرى "أرسطو" ّأن املكان" موجود ما دمنا نشغله
طريق الحركة التي أبرزها حركة النقلة من مكان إلى آخر ،واملكان ال يفسد بفساد األجسام" (بدوي ،ع.)1984 .
ّ
ّ
ّ
ّ
بأنه  " :السطح الباطن من الجسم الحاوي
املماس للسطح الظاهر من الجسم املحوي ،وعند
وعرف فالسفة املسلمين املكان
.
َّ
ُ
املتكلمين :هو الفراغ املتوهم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه أبعاده" (الج ّ
رجاني ،ع)2004 .
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َ ً
َ َ
ولقد ورد املكان في القرآن الكريم بمعانيه ،واشتقاقاته اللفظية ،ففي قوله تعالىَ ":و َرف ْعن ُاه َمكانا َع ّليا"(مريم ،)57:وقوله
َّ َ َ
ْ
ً َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َُْ
ً
وذ ُك ْر في الك َت َ ْ َ َ
َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ً َ ْ ًّ
يب"
أيضا" :
اب مريم ِإ ِذ انتبذت ِمن أه ِلها مكانا شر ِقيا"(مريم ،)16:وقوله أيضا " :واست ِمع يوم ين ِاد املن ِاد ِمن مك ٍان ق ِر ٍ
ِ ِ ِ
(ق.)41:
َّ ً
ن ّ
ُ
ّ
واشتقاق املكان لغويا من " كو ؛ ألنه بذلك يتضمن معنى الزمان ،إذ ال يمكن للحدث أن يقر بال محدث ،أو بال زمن محدد يقع
خالله إضافة إلى مكان يقع فيه" نصير ،أ ،)1413( .فاملكان هو " :مكون محوري في السرد بحيث ال يمكن ّ
تصور حكاية دون مكان ،فال
وجود ألحداث خارج املكان ،ذلك ّأن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد وزمان معين" العيد ،ي(  .،)2011إذن املكان ُّ
يعد العنصر
ٍ
ٍ
ّ
ن
مكان يحددها ،وزمان يقيدها.
عمل سردي سواء أكان قصة أم رواية ،فال يمكن لألحداث أن تقع دو
ٍ
األساس في بناء أي ٍ
ً
ّ
والزمن هو ً
ًّ
ًّ
أيضا قوي الصلة مع بحياة اإلنسان ،بيد أنه يظل في ّ
شعوريا غير منظور ،بينما يرتبط
نفسيا
كل أحواله مدركا
َ ََ
َّ َ َّ ُ ُ َّ ُ َّ
املكان باإلدراك الحس ي أو التصور الذهني ،وقد أشار الكتاب العزيز إلى هذه الحقيقة الكونية بقوله تعالىِ " :إن ربكم َّللا ال ِذي خلق
َّ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ً َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ
َّ َ َّ ُ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
الس َم َـوات َو َ
َ
ات ِبأ ْم ِر ِه أال
األرض ِفي ِست ِة أي ٍام ثم
ش يغ ِش ى الليل النهار يطلبه ح ِثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخر ٍ
ِ
استوى على العر ِ
ْ َ َ
ً
َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ
امل َين" ( األعراف ،)54:فالدنيا ّ
بكل مكوناتها ،وعناصرها أمكنة ،فعنصر املكان ليس طارئا أو
له الخلق واألم ُر تب َارك َّللا َر ُّب الع ِ
ّ
ّ
ًّ
أخص خصائصه ،وأبرز مكوناته؛ ألنه الجزء األهم في عملية التواصل ،والتفاعل مع الحياة،
هامشيا في حياة اإلنسان ،بل هو من
ّ
والناس من حوله.
" لقد ّ
حدد اإلنسان الغربي مفهوم املكان بطرق عديدة ،من " املكان االجتماعي" عند بوغاردوس و "املكان االجتماعي الثقافي"
عند سوروكين إلى "طوبولوجيات" لفين .وقد درس هالوويل املسافات على الصعيد التقني ،وذلك بوصف طريقة قياسها في الثقافات
املختلفة ّأما "جامر" فإنه عالج مفاهيم املكان "بما في ذلك ّ
أسسها التاريخية" من وجهة نظر الفيزياء  .إال ّأن البروكسيميا " أو علم
املكان التي تدرس إدراك اإلنسان للمكان وطريقة استعماله له ،ال تمت بصلة مباشرة إلى أي من هذه األعمالّ ،إنها على العكس من
ذلك أقرب إلى مجموعة النشاطات السلوكية وامتداداتها  ،التي تعرف في " علم العادات و التقاليد " باسم " اإلقليمية " ،وهي تعالج
ً
أساسا مفهوم املسافة خارج حقل الوعي ،وتدين بالكثير ألعمال سابيد وورف" (هال ،إ.)1988 .
ولقد استفادت الدراسات األدبية ،والنقدية من النظريات واآلراء في علم االجتماع ،والفلسفة لدراسة العالقات املكانية،
ً
مخزونا لألفكار ،والتجارب
والزمانية بوصفها إطارين لذكريات اإلنسان في حياته االجتماعية من جهة ،ومن جهة أخرى بوصفها
ّ
ّ
أسس جاستون باشالر رؤيته املكانية في األدب على أنه مجموع الصور الفنية التي تثير الذاكرة وتعيد املاض ي زمن
البشرية  ،وبذلك
الطفولة ،أو هو مجموع قيم متخيلة يختزنها العقل الباطن ثم تصبح هي القيم املسيطرة( .باشالر ،ج .)1984( .
َّ
ً
ً
تحديدا ،عناية ضعيفة دون مستوى الطموح وال ترقى إلى املأمول  ،فلم
فلقد ظلت العناية بعنصر املكان في الدراسات الروائية
يزدد االهتمام به في عاملنا العربي إال في العقدين اآلخرين ،رغم ما حفلت به النصوص اإلبداعية على ّ
مر العصور من دالالت متنوعة
وغنية حول املكان سواء في مستوى عالقاته مع بقية املكونات ّ
السردية األخرى ،أو في مستوى آليات تشكيله ً
فنيا أو في وسائل تقديمه
ً
ً
معيارا للتقويم أو ً
ً
جانبا من جوانب تمييز
وتوظيفه دالليا ،إذ لم تكن عالقات املكان بغيره من عناصر النصوص القصصية -مثال-
جمالياتها وكشف دالالتها املتنوعة (العيد ،ي.)2011 .
ّ
ّ
ّ
ّأما عنصر املكان فقد أغفل ،فلم يحظ بما يستحقه من اهتمام ،وقد ركز نقادنا العرب على عناصر السرد األخرى ،فأخذوا
يولونها عناية كبيرة بمنطق األحداث  ،ووظائف الشخوص ،وزمن السرد ،وجماليات اللغة ،بيد ّأن دارس مكونات السرد البنائية يلحظ
ً
ما يطلع به هذا العنصر من مهمة بلغة الدقة في تشكيل النص السردي ،وتحديد دالالته.
ّ
ثالثة من املصطلحات (الفضاء ،واملكان ،والحيز) ذلك ّأن دارس ي األدب عندما يتناولون املكان في
وال بد من التمييز بين ٍ
النصوص األدبية يخلطون بين هذه املصطلحات الثالثة.
ً
ً
فقد يطلق املكان الروائي دون قيد أو تحديد ليدل على املكان داخل النص األدبي ،سواء أكان مكانا واحدا أم عدة أمكنة ،أما
حين يراد التمييز بين مصطلح املكان ،ومصطلح الفضاء فإن مفهوم املكان ينحصر في املكان املفرد داخل النص األدبي بينما يدل
ً
الفضاء على مجموعة األمكنة التي تدخل في شبكة من العالقات فيما بينها داخل ّ
ً
واتساعا
النص ،كما ّأن مصطلح الفضاء أكثر شموال
ً
ً
مساويا له (نجمي ،ح.) 2000 .
من مصطلح املكان  ،ليغذو هذا األخير جزءا من الفضاء وليس
البنيويون على التمييز بين املكان الروائي ،والفضاء الروائي" ذلك ّأن الرواية تحتاج إلى أمكنة ّ
عدة تواكب ّ
ّ
تطور
ولقد حرص
ّ
ً
ّ
ُّ
ّ
مكونا من مكونات
الحوادث وحركة الشخصياب .ويمكن القول :أن مجموع األمكنة الروائية يشكل الفضاء الروائي ،بحيث يعد املكان ِ
.
الفضاء" (الفيصل ،س،)2012 .
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ً
"وقد يأتي الخلط بين املصطلحات في حقل الرواية العربية ،نتيجة لالختالف في ترجمة ( (Spaceاإلنجليزية ولفظة )(Espace
الفرنسية ّ
فالدراسات التي تابعت الجهود الفرنسية اكتفت باستخدام مصطلح املكان للداللة على ّ
كل أنواع املكان ،ولم يكن معنى
ِ
ّ
الفراغ بمفهومه الحديث قد نشأ فلما تطورت املفاهيم ،واتسعت الرؤية استعاضت الجهود الفرنسية باملكان (بمحدودية املوقع) عينه
بالفضاء بمفهومه األوسع واألشمل ،في حين تمسكت الدراسات اإلنجليزية بمفهوم املكان ليؤدي داللته املحدودة في النصوص السردية
(جنداري ،إ.)2013 .
و" يستخدم الروائيون ،وغيرهم من الفنانين ،الصور الخاصة باملكان من أجل إثارة املتلقي ،وتكوين انطباعات ،وتصورات،
ّ
ّ
مكاني ،كما تؤكد الدراسات السيكولجية والثقافية الحديثة ذلك ،ومثله مثل
وأفكار خاصة لديه ،فالفن على وجه العموم بطبيعته
ً
الحياة يتطلب ً
مكانا ً
ًّ
معينا يصبح ساحة األحداث ،مكانا يمكن أن يصبح ساحة لتصوير الواقع ،أو إعادة انتاجه فنيا" (شاكر ،ع.
.
،(1995
ّ
فاملكان الروائي :يحيل إلى كل مشهد أو بيئة طبيعية أو اصطناعية ،ليشمل بذلك البنايات بمختلف أنماطها ووظائفها
ومحتوياتها من قطع األثاث والديكور واألدوات ،كما يشمل الطرقات والشوارع ،وما قد تتضمنه من محال تجارية وعربات وسيارات،
ً
كما يشمل أيضا الوقت أو الزمن وتقلباته وأحوال الطقس ،ويشير كذلك إلى أجواء املكان من صخب أو هدوء أو أضواء أو ظلمة او
روائح (البلهيد ،ح.)1428 .
ً
هذا البحث ال يدعي ما ليس في مقدوره ،وال يتجاوز مهمته املرسومة له ،وتحديدا في رواية "ساق البامبو" للكاتب والروائي
ً
تناوال ً
أدبيا وجماليا غير معزول عن
سعود السنعوس ي ،ولن يتبنى مفهوم (الفضاء أو الحيز) ،وسيكون التناول لجماليات املكان
سياقات التاريخ ،واملجتمع الكويتي ،والذات املبدعة.
صوراملكان:
ً
شغل املكان في رواية "ساق البامبو" حيزا ً
كبيرا ،وتعددت صور املكان واختلفت األمكنة ما بين أمكنة مغلقة ،وآخر مفتوحة،
ً
ّ
جميعا في بيان نفسية البطل عيس ى،
ولكل منها صفاته املختلفة التي نستطيع تبينها من خالل قراءة الرواية ،وقد اشتركت األمكنة
حيرتهُ ،
ُ
وتيهه وانحساره بينما األمكنة املفتوحة بينت انطالقه وفرحته ،وانعتاقه ،ويمكننا تقسيم األمكنة في
فاألمكنة املغلقة بينت
"ساق البامبو" على النحو اآلتي:
أمكنة مغلقة :وتمثلت في البيت الكويتي ،والفلبيني ،واملسجد ،والكنيسة ،والكهف ،والسجن ،واملطار.
ّ
وأما األمكنة املفتوحة :فهي أرض مندوزا ،جزيرة بوراكاي ،البحر ،بالد العجائب الكويت ،الشارع ،املقبرة.
ً
وسأتناول األمكنة املغلقة أوال ،ثم أعرج على األمكنة املفتوحة ً
ثانيا:
 .1األمكنة املغلقة:
البيت:
ّ
ّ
ّ
إن البيت الذي يعنيه األديب ليس أي بيت ،إنه بيت محدد ،فهو البيت الذي عاش فيه تجربته أو الذي له ارتباط ما بتجربته،
ً
ً
ّ
واحدة  ،فقد ّ
مرت هذه العالقة بأطوار تاريخية قديمة قدم البشرية نفسها ثم
ونالحظ أنه " لم تكتمل عالقة اإلنسان باملنزل طفرة
أخذت بالتدرج وفق مراحل زمنية مختلفة ارتبطت بتعامل اإلنسان وسيرته الطويلة مع مظاهر الطبيعة وهو يخطو أولى خطواته
الزمن يتخذ من الغابات والكهوف ً
ردحا من ّ
للتعرف على الحياة ،واألشياء من حوله ،فقد عاش ً
مكانا يأوي إليه ،وملجأ يوفر له الحماية
واألمن من أخطار ومخاوف استشعرها بإحساسه الفطري؛ ّ
ولكنه بعد جهد وكفاح أحس بحاجته إلى االستقالل عن الطبيعة لتحقيق
وجوده اإلنساني ضمن ما توفره له الطبيعة نفسها من مواد وعناصر شحيحة وبدائية ،وما تسمح به إمكاناته البشرية املحدودة في تلك
األزمنة ،فأخذ يتكيف مع حاجاته وظروف عيشه .وفي مرحلة تاريخية الحقة من تقدم املجتمعات البشرية ّ
تطورت أساليب اإلنسان،
وطرق تفكرهّ ،
ً
تطويرا منه لسبل آمنه وحمايته من جهة،
فجد في البحث عن أنماط وأشكال معينة من البيوت واملادة املصنوعة فيها،
وتلبية لنوازعه الذاتية في رغبته لالستقرار والثبات من جهة اخرى "(البلهيد ،ح ،)1428 .وقد ّ
ظل املنزل منذ فجر البشرية يحمل طابع
املوضوعية والحرمة والقداسة ،فالكعبة هي بيت هللا الحرام ،وبيت العرب هو شرفها املصون ،وبيت الرجل امرأته وخلوته .كما ارتبط
املنزل من جهة اخرى بمفهومات األمن واأللفة ،والرحابة والحرية والطمأنينة والسكون ،ففيه يكمن دفء الطفولة الحميم ،وتنبع فيه
دهشة املكان ّ
األول وباملنزل ومنه تندرج في سلك جماعة متآلفة ،ومتضامنة متجانسة ،هي األسرة التي نتعلم من خاللها معاني املجتمع،
ومعاني الوطن.
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"وتكاد تشكل هذه املفاهيم التي يتميز بها املنزل مالمح ثابتة على مستوى الالوعي ،وفي أغوار الذات ،وإن تباينت مواقف البشر
في تقدير قيمتها بحسب نوع التجارب وعمقها .وخالل تلك العالقة الحميمة بين اإلنسان واملنزل نتائجها تمتد بجذورها إلى وجدان
ّ
ّ
اإلنسان وتؤثر في تكوينه النفس ي واالجتماعي ،حتى جاز لنا وصف املنزل بأنه "الوطن اآلخر في صورته املصغرة" فكأنه يسكننا بالقدر
الذي نسكنه؛ فاملنزل بكل محتوياته وعناصره وأبعاده املختلفة هو في ّ
النهاية طرف في جدلية التفاعل بين املكان واملتمكن ،وبهذه
العالقة ومن خاللها تبرز قيمة املنزل الحقيقية فيما أنتجه اإلنسان من صنوف اإلبداع" (البلهيد،ح.)1428 .
يشغل البيت ً
حيزا ً
ً
هاما في حياة اإلنسانّ ،إذ إن البيت هو ملجأ ّ
كل إنسان بعد يوم من العناء والشقاء والعمل .وهو غالبا ما
يكون مصدر الراحة واألمن والطمأنينة التي يسعى إليها ّ
كل شخص ،ويرتبط البيت بذكريات هامة في حياة الشخص تسهم في تشكيل
شخيصته ،ويعتمد هذا على حجم البيت وشكله وعلى من يعيش فيه )شاهين ،أ.)2001 .
املنزل الذي كانت تقطنه جوزافين في أرض مندوزا كان كبير مكون من طابقين ،وتكدست فيه األسرة (جوزافين ،عيس ى ،الخالة
آيدا وابنتها ميرال ،الخال بيدرو وزوجته وأبناؤه)) ّ
السنعوس ّي ،س ،)2013 .يقول عيس ى ابن جوزافين" :ساقت الظروف والدتي لترك
بالدها ،وأهلها ،وأصدقائها للعمل في الخارج ،وعلى صعوبة هذا ،بالنسبة لفتاة في العشرين من عمرهاّ ،
فإن مصيرها كان أفضل بكثير
من ذلك الذي سيقت إليه اختها آيدا ،التي تكبرها بثالثة أعوام .فحين تحالف الجوع مع مرض والدتها ،والديون التي اثقلت كاهل
والدها املقامر الذي أفنى ماله في ديوك املصارعة ،لم يجد األبوان بدا من تقديم ابنتهما البكر ،ذات السبعة عشرة آنذاك ،مجبرة ،إلى
ً
جسدا ونقدا ،من الفتاة في نهاية ّ
كل
سمسار يوفر لها فرصة عمل في مراقص وحانات املنطقة ،والنزوال عند شرطه بأن يأخذ حصته،
يوم عمل ( ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
هذا يبين شدة فقر األسرة لدرجة ّأنها ّ
تقدم ابنتها آيدا للمرقص مقابل النقود ،لكن جوزافين ترفض املصير الذي استسلمت له
آيدا ،فآثرت العمل كخادمة .خارج بالدها على أن تقدم ذاتها إلى سمسار يوفر لها فرصة عمل في مراقص وحانات املنطقة .
املسجد:
يحمل املسجد داللة دينية ،وتعد الداللة الدينية واحدة من الدالالت الكثيرة التي يثيرها املكان في الرواية بصفة عامة .الداللة
ً
ممتدحا النبي
الدينية ترتكز على مرتكزين :أحدهما أرض ي ،وهو املعني بضبط عالقات البشر فيما بينهم ،وقد أوجزها القرآن الكريم
َّ َ
ُُ
(ص) بقوله تعالىَ }:و ِإن َك ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍيم{ (القلمّ ، )4:أما املرتكز الثاني فهو ذلك الذي يربط العالقة بين العبد وربه ،وال يمكن
رصدها ّ
بكل دقة ،ولكن يمكننا رصد تجلياتها وآثراها على شخوص املكان .وللمسجد دوره املحوري في حياة الناس حين يمنح اإلنسان
ً
ّ
كل مكان مقدس ينطوي على ّ
اتصاال مع الخالق ،في رحلة روحانية وارتباط وثيق باهلل إذ ّ
تجل مقدس ،عن تفجر للقدس ي ينتج عنه
ً
مختلفا عنه ً
نوعيا ( البلهيد ،ح.)1428 .
انفصال إقليم عن محيطه الكوني فيجعله
ينتزع الفرد في املسجد روحه الغامسة في ملذات الدنيا وملهياتها ،ويعرج بها إلى السماء ،فيناجي ربه ،يبتهل ،يتضرع إلى هللا
بالدعاء .يعيش اإلنسان في املسجد روحانية عالية تصفي ،وتظهر دواخله من دنس الدنيا الدنية من خالل أداء مختلف العبادات
ّ
املتمثلة بالصالة ،قراءة األذكار املستحبة ،وتالوة القرآن الكريم ،مع وجود النية الخالصة هلل ّ
عز ّ
وجل شأنه .بمعنى إنه مفارق للمكان
الدنيوي من حيث املحتوى ،ومن حيث ثبات داللته الرمزية بوصفه وسيلة تحقق على اتصال بالخالق ّ
جل وعال .وال يقتصر هذا الدور
ّ
وإنما يمتد إلى مستوى ّ
الزمان حيث إيقاع الحياة اليومية منضبط وفق مواعيد الصالة في
املحوري للمسجد على مستوى املكان،
َ
ٌ
املساجد خمس مرات في اليوم والليلة .واملسجد يشير إلى هوية املجتمع املسلم ،وهو معلم يدل على تجانس السكان ،ويلبي حاجات
الفرد النفسية واالجتماعية عن طريق دوره املؤسس للشخصية التي تعيش في مجتمع اتخذ املسجد ً
مركزا للتعليم والدروس ،وقراءة
القرآن الكريم ،وسماع الدروس الدينية ،بل يتجاوز املسجد هذا الدور الثقافي إلى دور مجتمعي ،فهو ملتقى الجيران ،ورمز التعاون
واألخوة من خالل ما يؤديه من وظائف ،كالدعوة إلى املناسبات االجتماعية ،وحضور الزواج ،أو لعقد اجتماع خاص بين أعيان القرية،
أو دعوة للتكافل والبذل في وجوه الخير ومساعدة املحتاجّ ،
وكل هذه الوظائف تسهم في إزالة الغربة وزيادة األلفة بين ساكنين الحي /
القرية.
ّ
إن األبعاد النفسية للمسجد  /املكان هي من األهمية الكبرى في حياة املجتمع املسلم  ،ولعل أهم مالمح هذه األبعاد النفسية هي
الرحابة ،ومن املؤكد أن الرحابة بعد نفس ي في املقام ّ
ّ
األول ال يتوقف عند رحابة املكان أو اتساعه بمعناه الطوبوغرافي .فقد يكون
ّ
صغيرا في مساحتهّ ،
ً
ولكنه رحب فسيح بالنسبة للمسلم الذي يرتاده ،فالفرد املسلم في صالته إنما يقف بين يدي خالقه
املسجد
ّ
ومواله ،وهو وإن كان يدرك محدودية موقفه املكاني ،فقد يدرك أنه بإزاء املطلق ،فرحابة املسجد النفسية ال توجد _ من حيث النوع _
ّ
وإنما هي انطالق النفس وسموها باتجاه خالقهاّ -
عز
في األماكن الرحبة الشاسعة الفسيحة ،كأمكنة ذات أبعاد هندسية طوبوغرافية،
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وجل -فيتحرر العقل من قيود املكان وتتطهر النفس من شوائبها باتجاه الخير املحض ،ولذا ّ
ّ
فإن للمسجد تأثيره امللموس القوي في
نفوس مرتاديهً ،
وكثيرا ما يغير من اتجاهاتهم وسلوكهم في الحياة.
يشرع عيس ى في وصف املسجد " :أهذا هو املسجد ؟! ،تساءلت في حيرة األرض مفروشة بالسجاد بالكامل .سجاد أخضر فاتح
مكي ًفا بأجهزة التبريدّ ،
بخطوط أفقية داكنة ثريا كبيرة تتدلى من السقف ،ورغم ّأن املسجد كان ّ
فإن املراوح تنتشر على الجدران،
وقفت في منتصف املكان أنظر حولي أمامي محارب عبارة عن تجويف يشبه الباب ّ
املقوس في صدر املسجد .تنتشر أعاله نقوش
ً
وزخارف ،لعلها حروف عربية .ال يتميز املسجد بتفاصيل كثيرة كالتي في الكاتدرائية أو املعبد البوذي ،فقد كان بسيطا إلى درجة لفتتني..
داخل تجويف املحراب وقفت ً
كفي أمام وجهي كما كان يفعل .أغمضت ّ
قريبا من الجدار .استمع صوت أنفاس ي بوضوح .ضممت ّ
عيني:
ّ
كل ش يء وأعظم ،استمع لكلماتي" ّ
ألنك أكبر من ّ
السنعوس ّي ،س (  .)2013وفي موطن آخر يفتتن عيس ى
هللا أكبر ..هللا أكبر ..هللا أكبر..
ّ
ّ
باملسجد ويستشعر حالوة مناجاة الرب األعلى "يفتتن عيس ى باملسجد ،ويستشعر بحالوة مناجاة الرب األعلى ،ويستلذ بجمال األجواء
الروحانية ،وقداسة القرب من هللا ،والتأمل في روح هللا التي تسكن املكان") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
الكنيسة والكاتدرائية مانيال:
ّ
ًّ
ّ
لقد نشأ عيس ى وسط أهل أمه املسيحيين إال إنه لم يكن يرى ما يميز عالقته بالكنيسة ،وزياراته لها قليلة جدا ،زارها أول مرة
بعد تعميده مع خالته آيدا ،وخاله بيدرو ،وزوجته ،حين بلغ الثانية عشرة ،وزارها كذلك بعد سنوات لوداع جده ميندوزا بعدما رحل
ً
ّ
جدي ،املفتوح ،محموال على طاولة مغطاة بقماش حريري أبيض.
إلى عالم آخر ،فيقول " :في صدر الكنيسة الصغيرة ،كان تابوت
تحيطه أزهار بيضاء في آنيات فضية .تابوت أبيض بنقوش أرجوانية ،له مقابض ذهبية على جوانبه األربعة .صليب متوسط الحجم
ّ
حمالة خشبية ،يضم صورة ّ
معلق إلى الحائط أعلى التابوت .وعن يمينه يستند إطار على ّ
جدي وبياناته :سيكستو فيليب ميندوزا "
عاما") ّ
ميالد السادس من أبريل  -1925وفاة الحادي والعشرون من يونيو ً 80-2005
السنعوس ّي ،س،)2013 .
يتحدث عيس ى عن زيارته األولى للكاتدرائية في مانيال ،بصحبة خالته آيدا التي ّ
أصرت على القيام بطقس التثبيت ،يقول( :تجاوزنا
البوابة الخشبية الكبيرة ،ماما آيدا ،خالي بيدرو وزوجته ،وأنا توقفنا أمام تمثال ملالك يحمل وعاء املاء ّ
املقدس غطس الجميع أناملهم
في املاء ،ورسموا عالمة الصليب أمام وجوههم ،وباملثل فعلت.
أهو اإليمان الذي أنزل بي ذلك الشعور بالرهبة تجاه املكان؟ـ
أم ّأن للشموع ،والتماثيل ،واأليقونات دورها في ذلك؟
جلست ماما آيدا وخالي بيدرو وزوجته يتلون الصلوات ،في حين بقيت ً
واقفا في املنتصف ،على سجادة حمراء طويلة ،تنتشر
الكراس ي الطويلة الخشبية في صفين عن يميني وعن يساري .شعور جديد لم آلفه قبل زيارتي تلك .هدوء مطبق ،نقوش على سقف
يستند إلى أعمدة رخامية ثمانية ،عالمات الصليب على الجدران بأحجامها الكبيرة ،النوافذ بزجاجها امللون ،أشعن الشمس تلقي
بألوان النوافذ على أرض الكاتدرائية الرخامية ،وتمثال السيدة العذراء ،بثوبها األبيض وعباءتها الزرقاء ،ينتصب أمامي في صحن
كل جانب" ) ّ
الكاتدرائية ،تحيطه باقات الزهور من ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
شعور عيس ى في هذا املكان هو شعور التيه ،الضياع ،الشك ،الحيرة ،الخوف ال اليقين ،وال اإليمان ،والدليل تساؤله أهو
أب مسلمّ ،
كل هذا بسبب مجيئه من ّ
اإليمان والرهبة أم الشموع والتماثيل واأليقونات تلعب دورها؟ ّ
ٌ
كفيل
وأم مسيحية ،فهذا األمر
بخلق صراع داخلي ،وأزمة نفسية نتيجة اختالف الديانتين.
الكهف:
" يعني املكان بالنسبة لإلنسان أشياء متعددة فهو املأوى ،واالنتماء ومسرح األحداث" ربابعة ،م ،)2000( .ففي رحلة ممتعة مع
ً
واصفا أكبر الكهوف " :ركضنا بين الصخور إلى أكبر الكهوف لجأنا فوق صخرة كبيرة ،داخل الكهف،
ابنة خالته ميرال ،يقول عيس ى
جلست وميرال فتحة الكهف أمامنا ال تكشف عن ش يء سوى املطر املتساقط بغزارة ،وخيال داكن الخضرة كان املكان شديد الرطوبة
شعورا ً
ً
غريبا .أضافت ميرال مصباحها اليدوي،
في الداخل ،ورائحة التربة املبتلة متحالفة مع فضالت الخفافيش أضفت على املكان
ً
ممرة الضوء على الصخور في األعلى عشرات الخفافيش تتدلى من الصخور ،رؤوسها لألسفل .كنت ملتصقا بميرال ساقي لصق ساقها
املبتلة املكشوفة مشاعر مختلفة انتابتني ليس الخوف أحدها فال خوف في حضرة ميرال ،وإن كنا بمواجهة املوت أن تستشعر املرأة
ً
أمانا في ظل رجل ..ال جديدّ ،
الجدة تكمن عكس ذلك" ّ
السنعوس ّي ،س .)2013( .في هذا املكان ينعكس شعور عيس ى تجاه ميرال التي
ً
مستقبال ،فهو ّ
يقر أن ال خوف ينتابه في حضرة ميرال ،وإن كان يواجه املوت ،فهو يستشعر بأمان وسالم طاملا ميرال معه.
ستكون زوجته
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السجن غرفة الحجز:
يطلب عيس ى سيارة أجرة للذهاب إلى محل الغاز الطريق مزدحم بسبب سيارات الشرطة يقف أفرادها يدققون على صالحية
رخص القيادة وأوراق السيارة ،فسأله أحدهم عن هويته ،لكن عيس ى لم يحملها معه ،فطلب منه أن يترجل من السيارة إلى مركز
ً
الشرطة فيصف عيس ى السجن قائال" :خلف قضبان الحجز في مركز الشرطة مكثت ليلتين ،إذا ما اعتمدت في ذلك على استخدام
الساعةّ .أما ما شعرت به تجاه الوقت فقد كان يفوق ذلك بليال كثيرة .غرفة صغيرة قذرة كنزالئها العشرة .رائحة املكان واألشخاص ال
كل يعرف ما ينتظره عداي ُ
تطاق .برد يناير الجاف ّ
يخدر األطراف ،ويخترق العظام ،الوجوه هادئة ٌّ
لست أدري إالم سيطول حجزي في
هذا املكان .أصوات أنثوية تصدر من مكان قريب .عرفت فيما بعد ّأن غرفة حجز النساء تقع في نهاية املمر .املرأة الفلبينية منذ وجودنا
ً
شرطيا يحمل ً
ً
عصا سوداء ،يحث الخطى
ارتفاعا هذه املرة().....أشاهد من خلف القضبان
في الحافلة ال تزال تبكي ولكن بصوت أكثر
ً
مسرعا باتجاه غرفة حجز النساء") ّ
ّ
السنعوس ي ،س.)2013 .
ُيشعر السجن بالخوف والضيق والكآبة ،إذ ُيزج فيه الشخص ُم ً
رغما ،ويعامل معاملة قاسية ال يعرفها إال من عاناها السجن له
ّ
ّ
مكان آخر ،ألنه مكان يمارس فيه فعل قمعي ضد الشخص املناوئ للسلطة الحاكمة أو املحتلة املغتصبة ،وفي
سمات مختلفة عن أي ٍ
ً
السجن ُيحرم اإلنسان من أبسط حقوقه ،وهو ّ
ً
لصيقا بمفهوم
حقه في امتالك حريته ،إذ ّإن املكان كما يقول لوتمان " ،يرتبط ارتباطا
الحريةّ ،
ومما ال شك فيه ّأن الحرية ـ ـ في أكثر صورها بدائية ـ ـ هي حرية الحركة" لوتمان ،ي .)1991 (.ويمكن القول ّإن العالقة بين
اإلنسان واملكان _ من هذا املنحنى _ تظهر بوصفها عالقة جدلية بين املكان والحرية ،وتصبح الحرية في هذا املضمار هي مجموع
األفعال التي يستطيع اإلنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم بحواجز أو عقبات ،أي بقوى ناتجة عن الوسط الخارجي ،ال يقدر اإلنسان
على قهرها أو تجاوزها .وهذا ما حدث ً
تماما لبطل الرواية عيس ى ،فلقد فقد حريته في أكثر من موطن في الكويت منذ دخوله وحتى
لحظات الوداع واملغادرة في املطار.
املطار:
يصف عيس ى املطار يوم قدومه إلى الكويت" :مطار كئيب ذلك الذي حطت به الطائرة يوم األحد ،الخامس عشر من يناير 2006
تبريرا .انتشر الناس في طوابير ،أمام موظفي املطار ،يختمون جوا اتهم وفي ّ
مقدمة ّ
الوجوه تشبه مطارها ،كئيبة ،بشكل لم أجد له ً
كل
ز
ُ
ُ
طابور ،في األعلى ،الفتات ،كتب على بعضها G.C.C ":وكتب على بعضها اآلخر :مواطنو الدول األخرى .وقفت في حيرة أمام هذه
الطوابير .هل أتوجه للطوابير التي يقف فيها الفلبينيون الذين كانوا معي في الرحلة؟ أم تلك الطوابير التي يقف فيها أناس ال يشبهونني؟"
السنعوس ّي ،س ،)2013( .مطار حزين ،والوجوه فيه حزينةّ ،
ّ
ألن البالد في حالة حداد ،فقد مات أمير البالد فجر ذلك اليوم.
ً
ً
كذلك املطار يوم رحيل عيس ى من الكويت إلى الفلبين كان حزينا ،فيصفه عيس ى " :كان املطار حزينا ،وإن كان ال يشبه الحزن
الذي شاهدته يوم وصولي .ليست األعالم منكسة وليست كراس ي املقاهي مقلوبة على طاوالتها ،و لكن وجه خولة ..وجوه أصدقائي
ً
املجانينّ ..
كل الوجوه تشبه غسان عند بوابة املغادرة ،حامال جوازي األزرق ،يلتف حولي املجانين من بينهم بابا غسان وإبراهيم سالم
ً
ً
مظروفا من املال(ّ )..
فض أصدقائي الحلقة يفسحون مجاال ملرور خولة.
هذا يعانقني ،وذلك يصافحني بحرارة ،واآلخر ّيدس في يدي
ّ
تقدمت أختي ببطء .عانقتني بشدة .طال عناقها ً
كثيرا ..تباعد األصدقاء من حولي .اتسعت الحلقة أكثر ملرور عمتي هند التي فاجأتني
بحضورها ..نظرت عمتي إلي بوجه يشبه بقية الوجوه" :سامحنا يا عيس ى ..سامحنا" بابتسامة واسعة ،ودموع غزيرة ّ
هززت رأس ي من
ً
دون أن أنطق") ّ
السنعوس ّي ،س .)2013 .غادر عيس ى مطار الكويت بألم ،وحسرة ،وفيض من الدموع .تاركا وراءه شظايا من الذكريات
متجها إلى أرض أمه التي احتوته وتقبلته كما هو ً
حلوها ومرها ً
عوضا عن أرض أبيه التي ضاقت به ،وصغرت عليه بشدة لدرجة ّإنها لم
تتقبله ،ولم تحفه ،ولم تكرمه ،ولم تحتويه.
 .2األمكنة املفتوحة:
أرض ميندوزا:
يصف عيس ى أرض ميندوزا قائال " :نشأت في أرض ال تتجاوز مساحتها ألفي متر مربع في مدينة فالنسويال ،شمال مانيال ،يقوم
عليها منزالن صغيران ،أحدهما كبير مقارنة مع اآلخر ،ويتكون من طابقين ،كان ً
سكنا لنا تكدسنا فيه ..والدتي وأنا ،خالتي آيدا وميرال،
ّ
سكنا ّ
خالي بيدرو وزوجته وأبناؤه .أما املنزل اآلخر ،صغير ً
جدا ،يفصل بينه وبين ّ
لجدي
األول مجرى مائي بعرض متر واحد ،كان
ً
فرعا من نهر؛ ّ
صغيرا ،أو ً
ولكنه كان ًّ
ً
مكبا تصب فيه مياه املجاري حاملة معها
ميندوزا .لم يكن مجرى ،املاء الفاصل بين املنزلين ،جدوال
تضم األرض الصغيرةً ،
مخلفاتنا ،ما يجعل رائحة املكان في األيام الرطبة ال تطاقّ .
بعيدا عن املنزلين في أحد أركانها املطلة على الزقاق
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ً
شيده ّ
صغيرا ًّ
ً
مصنوعا من سيقان البامبوّ ،
ً
جدي قبل سنوات طويلة إلمرأة وحيدة
جدا،
الخارجي ،أسفل شجرة مانجو عمالقة ،منزال
تدعى تشولينغ ( )...تغطي املساحات الخالية ،حول البيوت الثالثة أشجار كثيرة كاملانجو ،واملوز والجوافة ،والبابايا ،والجاكفروت،
ّ
سورا ألرض ميندوزا ") ّ
مشكلة بسيقانها الطويلة ً
تحيطها من ّ
السنعوس ّي،س.)2013 .
كل جانب أشجار البامبو
هذه األرض البسيطة التي تربى فيها عسيى ،وهي أرض تمتاز بطبيعة خالبة ،فهي أرض زراعية خصبة ُمغطاة بأشجار خضراء
ّ
تحمل في طياتها نباتات مثمرة بما لذ وطاب هي موطن الطفولة ،ومدارج الصباُ ،مظللة بشعور الدفء ،الحنين ،األلفة تظل األلفة
قرينة أمكنة الطفولة ،فحين نفارقها تستيقظ الذاكرة ويستبد الشوق ،وتتدفق الذكريات ،والصور عن األمكنة ،ومالمحها،
ومحتوياتها عبر تفاصيلها الصغيرة ،وتصبح هي الحضن ،املالذ ،امللجأ ،والحصن الحصين الذي نلوذ إليه حين ترهقنا برودة الغربة،
وهذا ما سيحصل لهوزيه بعد تركه أرض ميندوزا الطيبة ،ورحليه إلى الكويت.
جزيرة بوراكاي البحر:
ّ
لكل منتجع في بوراكاي مركب أو أكثر ،مهمته توصيل
عمل عيس ى في أحد منتجعات جزيرة بوراكاي في جنوب مانيال ،فيقولِ " :
ّ
السياح من جزيرة كاتيكالن ،حيث املطار صغير ،إلى جزيرة بوراكاي املشهورة بمنتجعاتها السياحية وبين الجزيرتين كنت أقض ي اليوم
ِ
بطوله ً
واقفا في صدر املركب أرافق الركب في رحلة الدقائق العشر التي يستغرقها اإلبحار بين الجزيرتين( )...في بوراكاي ،افتقدت اللون
األخضر بحق ،ولكن األزرق كان ً
لطيفا معي .يا له من لون! أيني من سحره ّ
كل هذه السنوات؟ لون ال بدايات له ،وال نهايات أطلق عيني
ُ
أطلقت عيني في البحر
في هذا اللون السرمدي ،مثل طائر ّي نورس يحلقان في السماء ،تداعب أجنحتهما من التحليق في زرقة السماء..
سمكتين ..تتبع إحداهما األخرى في زرقة ال آخر لها .أحببت اللون األزرق في السماء والبحر ،وأنا الذي ما كنت أراه سوى في ّ
عيني
ميرال") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
يفتقد عيس ى اللون األخضر لون أرضه التي كبر فيهاُ ،ويسحر باللون األزرق لون البحر ،فالبحر يتسم بانفتاح ال محدود ،سعة
ّ
ً
شعورا بالراحة ،واالسترخاء ،واالنعزال عن العالم ،وهمومه ،ومشاكله.
مطلقة نقاء الهواء ،وكلها سمات تبعث في النفس
بالد العجائب (الكويت):
ً
يصف عيس ى الكويت قائال" :جميلة هي الكويت ،هذا ما كنت أراه حين يصطحبني غسان إلى املجمعات التجارية ،واملطاعم.
الشوارع نظيفة بشكل ملفت ،ال ّبد أن تكون كذلك ،فليست السيارات التي تسير فوقها عادية .املباني والبيوت ،واحدها يختلف عن
وكل يجذبك فيه ش يء ،األلوان والتصاميم والسيارات املصفوف أمامها ..أوه! ما أجملها" ّ
اآلخرّ ،
السنعوس ّي ،س .)2013 (.هذه بداية
نظرة عيس ى إلى الكويت ،بلد مفعم بالحياة الفاخرة ،ومنعم بمستوى رفيع من الترف والبذح ،بلد ُمغدق بالرقي والثراء والكماليات .لكن
ً
وحب قليل ًّ
حلم ٌ
واصفا الكويت" :الكويتٌ ..
فيما بعد تتغير نظرة عيس ى ،فيرى ّإنه يحصل على مال وفيرّ ،
جدا .يقول
قديم ..لم أتمكن
من تحقيقه رغم وصولي إليها ،وسيري على أرضها .الكويت ،بالنسبة لي ،حقيقة مزيفة  ..أو زيف حقيقي  ..لست أدري ،ولكن للكويت
وجوه عدة ..هي أبي الذي أحببت ..عائلتي التي تتناقض مشاعري تجاهها ..غربتي التي أكره ..الكويت هي خذالن أبنائها لي بنظرتهم
ّ
الحب ال يصلح لبناء عالقة حقيقية ..الكويت
الدونية ..الكويت هي غرفتي في ملحق بيت الطاروف ..مقدار كثير من املال ..وقليل من
ً
شقة فارهة في الجابرية يملؤها الفراغ ..الكويت زنزانة ظاملة مكثت فيها يومين من دون ذنب ..وأحيانا ..تكون أجمل ..أراها بصورة عائلة
كبيرة ُيحيي أفرادها بعضهم البعض في األسواق والشوارع واملساجد :السالم عليكم ..وعليكم السالم ..أو بصورة رجل عجوز طيب..
يسكن في بيت كبير مقابل البناية حيث أسكن ..الكويت مجتمع يشبه بيت الطاروف ..مهما اقتربت منه ..أو سكنت إحدى غرفه ..أبقى
ً
بعيدا عن أفراده") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
عبر هوزيه عن نظرته الصادقة تجاه الكويت ،وإن كانت مؤملة ّ
ّ
لكنها حقيقية ،فهو رأى الكويت كما صورتها له أمه بالد العجائب،
وتحقيق األحالم املادية بقدرته على اقتناء ما يريد ،وإن كان بسعر ثمين ًّ
جدا.
بالحب ،واألمان ،والطمأنينة ،والسكينة ،واأللفةّ ،
ّ
يرى عيس ى ّإن مقابل ّ
كل هذا الغنى املادي ال يوجد شعور
فكل هذه القيم
النفسية العليا يفتقرها في الكويت .هو لم ّير سوى الغربة ،الدموع ،الحزن ،األلم ،الحذر ،التوجس استشعر فيها بالوحشة القاتلة،
الوحدة املريرة ،الصراع النفس ي ،استالب الكرامة ،الشعور بالدونية أو األقلية ،واالضطهاد والظلم ،العنصرية والتمييز ،فلم تعامله
ّ
عائلة الطاروف على أنه فرد من أفرادها ،بل ألقت به في امللحق كبقية الخدم ،وحاول االقتراب منهم ،ونيل مودة أفئدتهم ،لكنهم قابلوه
ّ
ً
معنويا إال بإلقاء
بالصد ،واإلعراض ،والنكران ،فلم يعترفوا لآلخرين بأنه ابنهم من صلب أخيهم راشد هوزيه لم ّير الكويت جميلة
أفرادها تحية السالم على بعضهم البعض أو بوجود العجوز الطيب الذي يقطن في بيت كبير مقابل البناية التي يسكن فيها.
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الشارع:
ُّ
ّ
َ
ُيعد الشارع من األماكن املهمة في حياة املدن ،و" تدخل مخاطبة املكان في مخاطبة الجماد ،وتتجلى هذه املخاطبة في أنها مبالغة
ّ
وغلو وابتعاد عن الواقع ،وليس من السهل على املرء أن يتخيل إقامة عالقة مع األشياء الجامدة ،ولكن الخيال الشاعري الفذ هو
الذي يساعد على إنطاق الجماد"(ربابعة ،م.)2000 .
ّ
ُّ
ويعد ياسين النصير الشارع  " :صحراء املدينة ،وجزؤها الزمني ،المتداده طاقة على مد الخيال ،والنعطافاته تحوالت في الزمان،
واملكان ،لسعته رؤية ريفية ،ولضيقة رؤية املدن الصغيرة للوسطية ،ولساكنيه حرية الفعل وإمكانية التنقل ،وسعة االطالع والتبدل"
ً
النصير ،ي ،)1986 ( .يصف هوزيه الشارع في الكويت قائال " :أخذني غسان في جولة عبر محبوبته ،كما يسميها ،سيارته الالنسر
ً
مشمسا .بدأ االزدحام يزداد مع اقترابنا من املنطقة الساحلية،
البيضاء ،إلى الشوارع جهة البحر .الهواء بارد رغم أن الطقس كان
األعالم بأحجام مختلفة ،ترفرف فوق السيارات .صوت األغنيات الوطنية يتعالى من النوافذ .أبواق السيارات يحاكي بعضها اآلخر.
تصفيق وهتافات ..والفرح على الوجوه .مسدس املاء وبخاخ الرغوة ،في األعياد الوطنية ،يحيالن الكويت إلى غسالة كبيرة .هذا ما
شعرت بهّ .
الناس تغني وترقص مبللة باملاء ،مضمخة بالرغوةّ ،
وكأنها تغتسل في حمام جماعي ..تذكرت املجانين الذين كنت أشاهدهم
عينة صغيرة من هؤالء الذين يرقصون في الشوارع في العيد الوطني" ّ
في بوراكاي ،واكتشفت ّأنهم ما كانوا سوى ّ
السنعوس ّي ،س( .
 .)2013الشارع مليء بأهازيج الفرح ،الغناء ،الرقص ،الهتافات ،والتصفيق ّ
كل هذا تعبير عن أوج السعادة ،فقلوب الشعب مغمررة
بالفرح بمناسبة العيد الوطني املجيد.
ً
واصفا شارع املشاة " :أخرج مع مغيب الشمس أمش ي في املنطقة ،أصل إلى السوق املركزي ،اتسكع بين املحال
يقول عيس ى
التجارية التي تحيط به ،ثم أقض ي حوالى ساعة في شارع املشاة املطل على الشارع  .الرئيس ي .شارع املشاة الطويل ،ال يميزه ش يء.
تصطف البيوت الكبيرة على أحد جانبيه ،وفي الجانب اآلخر يمتد الشارع الرئيس ي .في مكان ما في شارع املشاة ،ال يتجاوز طوله مائتي
متر ،تنتشر األشجار بشكل جميل على الجانبين .كان هذا مكاني املفضل تحت الفتة زرقاء كبيرة مكتوب عليها (شارع دمشق) كنت
أجلس .أدير ظهري لبرادة م اء من تلك البرادات التي تنتشر بكثرة في شارع املشاة ،يتبرع بها األهالي لتسد عطش املشاة أو العمال في
ً
مواجها الشارع الرئيس ي ،وورائي مساحة ترابية تخلو من البيوت .السيارات في الشارع
النهارات املشمسة .كنت أجلس على األرض
الرئيس ي تنطلق بسرعة أصواتها مزعجة ،ولكنني مضطر لتحمل ضجيجها من أجل بقائي قرب األشجار هو املكان األفضل مقارنة مع
ُ
غيره" ّ
السنعوس ّي ،س .)2013 (.شارع املشاة املزين باألشجار ذات األوراق الخضراء اليانعة هو املكان األفضل بالنسبة لهوزيه ،ولعل
السبب راجع إلى لحظة تذكر عيس ى وتأمله في الشجر األخضر املنتشر على جانبي شارع املشاة ،فهو يتذكر األشجار الخضراء املثمرة
التي تغطي أرض ميندوزا ،وسبب آخر هو ّأن هوزيه بتأمله ،وتفكره في األشجار الجميلة في شارع املشاة يقتل الوقت املليء بالفراغ
الكئيب ،والوحدة املؤملة.
املقبرة:
ً ّ
ً
ّ
إن " املكان الحيز ال يمكن أن يعني شيئا كبيرا ،وإنما املكان الذي يعني هو املكان التجربة .فالعالقة التي تربط الشاعر باملكان هي
الذكريات والتأمالت"(ربابعة ،م.)2000 .
وقد وصف عيس ى املقبرة بقوله " :مساحة رملية كبيرة .تنتشر ألواح القبور في خطوط أفقية .أناس كثيرون جاؤوا لتوديع
ّ
ً
سعيدا بلقائك ..أقسم أنه يستمع إلى وقع أقدامنا اآلن نقترب منه .اقشعر
أحبتهم( )..أشار غسان نحو مكان ليس ببعيد :سيكون راشد
ً
صعودا إلى صدغي .خطواتي إلى قبر أبي ثقيلة( )...جلست على التراب إلى جانب القبر،
بدني .ش يء كدبيب النمل أخذ يسري في رقبتي
ً
وضعت كفي على سطحه .أطبقت قبضتي على حفنة تراب :بابا ..لو أنني لم أبدأ بهذه الكلمة ملا انفجرت باكيا .مرت أمامي صورته التي
شاهدتها في درج غسان وفي حقيبة أميّ .
كل السعادة والجنون ،والحب ،والشجاعة في قلب هذا القبر ..الدموع انسابت من ّ
عيني
أحبه أو أحتاجه ..أنا منبوذ") ّ
بسخاء ..نشيجي غلب قدرتي على الكالم ..لم أقل له إنني ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
ّأول مرة يدخل فيها هوزيه مقبرة في الكويتّ ،
وأول زيارة له إلى قبر أبيه الشهيد .رؤية عيس ى لقبر والده هيجت في داخله ذكريات
الحزن واألس ى ،فمنذ أن لهج بكلمة (بابا) انفجع ً
باكيا ،ورجع بذاكرته إلى الوراء إلى وجه والده في الصور ،وما ارتسم على ذاك الوجه من
حب ،جنون ،وشجاعة .وتزداد دموع عيس ى ،ونشيجه ونحيبه ،فال يقوى على التعبير ّ
مشاعر سعادةّ ،
عما يجول في خاطره .لم يبدي له
ّ
خالص وده .لم يخبره أنه يحتاج وجوده بشدة .لم يفض ي ما بداخله تجاه بيت الطاروف الذين نبذوه ،فالجدة غنيمة متورطة به،
والعمات ال يعترفن بوجوده.
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ّ
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هكذا جاءت صور املكان في رواية "ساق البامبو" لتحكي مأساة البطل عيس ى الطاروف بين مكانين مختلفين (الكويت ،والفلبين)
في ّ
كل ش يء في الديانة :اإلسالم واملسيحية ،والعادات والتقاليد حتى اسمه في كال املكانين مختلف :في الكويت عيس ى وفي الفلبين خوسيه
ً
أو هوزيه ،واألمكنة بدت في ثنائية االنفتاح ،واالنغالق فعاش عيس ى حياة ملؤها األلم النفس ي ،والحيرة ،والحسرة ،وضياع الهوية،
والتيه  ...هنا وهناك .ويقرر في نهاية املطاف بعد أن ضاق به الحال في الكويت املوصوفة ببالد العجائب تلك الجنة التي لم ينعم بهاّ ،إنها
بلد أبيه (راشد) ،بعدها يقرر الرحيل إلى بلد أمه الفلبينية (جوزافين) ذلك املكان الذي قبله كما هو ،فهو أرض بسيطة تمتاز بطبيعة
خالبة كما وصفها ّ
السنعوس ّي "هذه األرض التي تربى فيها عيس ى ( )...حين ترهقنا برودة الغربة" وهناك في الفلبين يتزوح ابنة خالته
ً
(ميرال) التي ّ
أحبها وينجب طفال بمالمح شرقية ،ويسميه (راشد) فيقول عيس ى" :على السجادة وسط غرفة الجلوس يحبو ولدي الصغير
غير آبه بما يجري حوله  ...اقشعر بدني رعشة تسللت إلى أعماقي إلى أطرافي ما إن شرع العبو املنتخب الكويتي بترديد النشيد الوطني،
وطني الكويت سلمت للمجد ،وعلى جبينك السعد") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
"أنقل نظري بين ولدي وشاشة التلفاز ،ولدي الذي توقعت أن يأتي بعينين زرقاوين و بشرة بيضاء جاء بمالمح مغايرة بشره
عربية ،وعينين واسعتين تشبهان عيني عمته خولة") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
فقد أضفى النشيد الكويتي على نفسية البطل عيس ى الرعشة ،والحنين إلى موطنه األصل الذي لم يهنأ فيه.

وظائف املكان:

الرواية ذلك البناء الكلي الذي تتشكل منه مجموعة العناصر ،واملكان ٌ
واحد من أهم العناصر في هذا البناء ،فهو له أثره الفاعل،
كونه ُيجسد " الحاضنة االستيعابية ،واإلطار العام الذي تتحرك فيه الشخصيات ،وتتفاعل معه" عبيد ،م ،.والبياتي ،س،(2008( .
ً
حقيقيا
أضف إلى ذلك إسهامه العظيم في تشييد عاملها من خالل التأثير والتأثر مع العناصر األخرى .و" يبدو املكان لو كان خز ًانا
لألفكار واملشاعر والحدوس ،حيث تنشأ بين اإلنسان واملكان عالقة متبادلة يؤثر فيها ّ
كل طرف على األخر" (بحراوي ،ح،)1990 .
ّ ُ
تحول ك ّل ش ٍيء في
فاملكان في النص السردي ال ّبد أن ينهض بوظائفه املحددة في ذهن املبدع (الراوي) ليترك أثره في املتلقي ،وإال
جزءا ً
املكان إلى مجرد لوحة ساكنة ،وغدت أحداثه وشخوصه خالية من الركة الفاعلة .وخسرت الرواية هنالك ً
مهما من رونقها،
وجمالها ،وفعاليتها ،وأصبحت مجرد خلفية باهتة تدور خلفها وأمامها أو حولها األحداث ،والشخصياتّ ،
كل ذلك حين يهمل املكان
بجماليته ولم ّ
تفعل وظائفه كما ينبغي ،ويمكننا حصر وظائف جماليات املكان في ثالث وظائف هي على النحو اآلتي :الوظيفة النفسية،
والوظيفة التخيلية ،والوظيفة اإلبالغية ،و " هي وظائف تتقاطع ،وتتداخل في مهامها لتوفر تماسك البنية الكلية في العمل الروائي،
ً
تحقيقا لهدف التواصل مع متلقيه " البلهيد ،ح.)1428( .
وتشكل عامله الفني

الوظيفة النفسية:

هذه الوظيفة ّ
تعد األعقد في وظائف املكان وجمالياته ،وهي وإن تقاطعت مع الوظيفتين التخييلية ،واإلبالغية في القصد إال ّأن
الوظيفة النفسية تختلف في هدفها املركب ،فهي تتعامل مع شخصيات الرواية حيث يؤثر املكان في سلوكهم وردود أفعالهم ويتحكم في
ً
تعامل بعضهم مع البعض اآلخر في هذا من جهة ،ومن جهة أخرى يؤثر املكان على الوظائف النفسية للمتلقين ً
إيجابا؛
سلبا كان أم
وذلك ّ
ألن طريقة تقديم املكان ،ووسائل تفعيله داخل الرواية ،يعمل على تحفيز مجموعة من املشاعر املتباينة عند املتلقي ،كما
وتشيد في ذهنه من الصور والتداعيات املتداخلة التي تترسخ في وعيه ،وتتشر بها ذاكرته عن أمكنة الرواية وشخصياتهاّ ،
مما يمكنه في
الوقت ذاته من التواصل والتألف ،أو النفور والقطعية مع ّ
النص اإلبداعي بكافة عناصره.
ً
لذلك " يصبح املكان ً
جزءا من التجربة الذاتية بعد أن يفقد صفاته الواقعية ارتباطا باللحظة النفسية التي تمر بها الشخصية
فيضيق أو يتسع أو ينهار" إبراهيم ،ج ،)2013( .وهذا بالفعل ما رأيناه حدث مع بطل الرواية" عيس ى" فاألمكنة في "ساق البامبو"
ّ
بالتحرر واالنطالق في األمكنة املفتوحة ،واالنحسار والضيق في األمكنة الضيقة ،فاملكان مرتبط
كشفت عن حيرته ،وإحساسه
ً
باللحظة النفسية التي تمر بها الشخصية ،فمثال " عيس ى" في الكويت /املكان عندما أنكره أهله وذويه شعر بالغربة والضيق واالنهيار.
ُتم ّر الوظيفة النفسية بثالث مراحل هي على النحو اآلتي :
الجانب املعرفي :الذي يشتمل على اإلحساس ،واالنتباه ،واالدراك ،والتفكير ،والتصور ،والتذكر ،وأما الجانب الوجداني :فهو
ً
وأخيرا الجانب النزوعي الذي يصاحبه الفعل من حركة وكالم وإرادة وقدرات عامة أو خاصة.
املكون من املشاعر واالدراك والعواطف،
يستشعر بطل رواية "ساق البامبو" عيس ى " الغربة ،والوحدة ،والضياع فهو شخصية مكتئبة ،حزينة ،ترى الحياة مظلمة أمام
عينيها؛ وذلك نتيجة ملا القاه في الفلبين من ُسخريات ،واستهزاءات؛ وتنابز باأللقاب .ناهيك ّ
عما القاه في الكويت من إهانات ،ومذالت،
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ً
تحديدا لم يتوثقن من
وظلم واضطهاد ،وفوق هذا وذاك التشكيك بهويته الكويتية كونه يحمل مالمح فلبينية ،إذ ّإن أهله وعماته
قرابته لبيت الطاروف إال بعد رؤية األوراق املثبتة الشرعية .رغم هذا لم يعاملوه بصفته روح راقية ُولدت من ِصلب أخيهم راشد دون
النظر إلى االعتبارات القومية األخرى") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
ّ
يشعر البطل بالغربة ،والوحدة ،والضياع  ،فهو ينتمي إلى أرض ميندوزا التي احتضنته منذ الصغر  ،بيد أنه تقبل فكرة العيش في
يقينا ّ
بأنها جنة النعيم ،وفي نهاية املطاف يدرك عيس ى ً
الكويت التي طاملا امتدحتها أمه حتى صورتها في ذهنه ّ
بإن السمكة تموت عندما
تخرج من البحر .يغادر اإلنسان مكانه على مستوى الواقع الجغرافي ،إال ّأنه يعود إليه ً
رمزا ليحتويه ،ويعلن انتماؤه إليه ،ويتشبث به
َ
تتحرك في نفسه
ليظل ينمو في وجدانه ،وهي الحالة النفسية التي عاشتها شخصية (هوزيه) فاملكان القديم رمز يلوذ إليه الفرد حين
لواعج الحنين ،فيعود إلى أرض الطفولة والصبا التي ترك في جنباتها الكثير من براءة الطفولة ،وتركت هذه األماكن في وجدانه دفئها
وسحرها وألفتها ") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
شخصية عيس ى شخصية هاربة من ذاتها ،وهذه الشخصية تنتبه إلى ظروف حياتها الال إنسانية ،إلى اغترابها عن ذاتها ،لكن
حد املعرفة .فهي ترفض ما تتعرض له من تغيب ،وإهمال ،وتهديد ،واعتداء ،لكن فعلها محدود ال يصل بها إلى ّ
حركتها وقفت عند ّ
حد
التوازن النفس ي واالنسجام الذي تريد ،ذلك ّأن اكتشاف الذات ألسباب االغتراب ،ومصادره يضعها أمام مواجهة كبرى ،لذا ّ
تفضل
الهروب فتهاجر ،أو تدين عجزها وقصورها ،أو تحاول االنسياق والنسيان وقتل ما ينبض في داخل ذات عيس ى التي تعاني من تيه،
وتذبذب نفس ي ،وتأرجح ما بين هويتين وديانتين ،هوية األب الكويتي املسلم ،وهوية األم الفلبينية املسيحية ،فذاته غير متسمة
دورا ّ
باالستقرار النفس ي ،واالطمئنان القلبي ،قضية الديانة لعبت ً
فعال في دواخله الذاتية .فقد كان مشوش الذهن والخاطر ال يعلم
من صاحب الديانة األصح .هل هي والدته التي تؤمن بألوهية عيس ى املسيح أم بوالده الذي يؤمن باهلل الواحد القهار؟") ّ
السنعوس ّي،
س. .)2013 .
ّ
ً
بناء على ما سبق يمكننا القول إن ذات عيس ى ال تتمتع بالصحة النفسية ،فالصحة النفسية تساعد الفرد على التكيف مع
نفسه ،ومع مجتمعه ّ
مما يجعل الفرد يتمتع بحياة خالية من االضطراب ومليئة بالتحمس ،والصحة النفسية عبارة عن التوافق التام
بين الوظائف النفسية املختلفة ،مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التي تطرأ على اإلنسان ،ثم اإلحساس اإليجابي
بالسعادة والرضا.
ونجد شخصية راشد املرتبطة بشخص عيس ى برباط األبوة .يقول عنها عيس ى " :كان والدي يكبرها بأربعة أعوام .أساءت جدتي
وعماتي باملثل باستثناء الصغرى متقلبة املزاج .أبي وحده كان ً
معاملتهاّ ،
حنونا معها على الدوام .ولطاملا اختلف مع جدتي ،وعماتي في
ً
ّ
شأن معاملتهن لجوزافين ..أمي ـ ـ الخادمة  -فتصف جوزافين راشد قائلة " :كان رجال ً
مثاليا كما كنت أرى ،وأجزم أن الجميع كان يراه
ً
كذلك .وكانت والدته تعامله معاملة خاصة ،فهو كما تقول ،رجل البيت الوحيد .كان هادئا ،قلما يعلو صوته .يقض ي معظم وقته في
القراءة والكتابة في غرفة املكتب .كانت هذه اهتماماته إلى جانب صيد السمك ،والسفر بصحبة غسان ووليد"ّ (.
السنعوس ّي ،س.
.)2013
ّ
ّ
يبدو أن األب راشد كان ذو ثقافة عالية ،وحس أدبي فني ،يستمتع بصحبة هادئة ،روح متوجة بالحنية والتعاطف .اقترف خطأ
ً
فادحا باقترانه بجوزافين الخادمة التي باتت فيما بعد ضحية هذا الزواج الفاشل هي ومولودها هوزيه .كان على راشد ان ُيحكم عقله
على عواطفه ونزواته ،فيتخذ الزوجة األنسب لذاته لبناء زواج ناجح مستمر .جوزافين لم تكن صالحة له ّ
ألن كالهما ال ينتميان إلى
ثقافة اجتماعية متماثلة .عندما ينتمي الشريكان إلى أسرة متماثلة تسود فيها عادات سلوكية متشابهة ،ويجمعها اتفاق أساس ي حول
كل من الزوج والزوجة ينتمي إلى بيئة اجتماعية متباينة ّ
التصرفات املختلفة تصبح الحياة املشتركة من األمور الهينةّ .أما إذ كان ّ
كل
التباين ّ
فإن عملية التكيف تصبح أكثر صعوبة .وهذا ما نراه ً
واقعا في طبيعة العالقة الروحية بين راشد وجوزافين.
ً
ّأما شخصية األم جوزافين ،فيصفها عيس ى قائال ":كانت فتاة حاملة ،تطمح ألن تنهي دراستها لتعمل في وظيفة محترمة .لم تكن
تشبه أفراد عائلتها في ش يء .في حين كانت أختها تحلم بشراء حذاء أو فستان جديد ،كانت أمي ال تحلم بأكثر من أن تقتني ً
كتبا بين وقت
ُ
أحببت سندريلال
وآخر ،تشتريه أو تستعيره من إحدى زميالتها في الفصل .تقول  " :قرأت الكثير من الروايات ،الخيالية منها والواقعية.
وكوزيت بطلة البؤساء ،حتى أصبحت مثلهما ،خادمة ،إال أنني لم أحظ بنهاية سعيدة كما حدث معهما"( سعود السنعوس ي.)2013 ،
ّ
أألنه كان ً
ُ
ّ
لطيفا معي في حين كان
أحببت ُه ،وال أزال ،ولست أدري كيف ،وملاذا؟
تعبر جوزافين عن مشاعرها تجاه راشد قائلة:
ّ
ّ
ألنه كان الوحيد في منزل ّ
السيدة الكبيرة ،الذي يتحدث إلي في أمور غير إعطاء األوامر؟ أألنه كان وس ًيما؟
الجميع يس يء " ،معاملتي؟ أم
ّ
كاتبا ً
ألنه كان ً
شابا ً
مثقفا يحلم بكتابة روايته األولى ،وأنا التي أدمنت قراءة الروايات؟" ( سعود السنعوس ي.)2013 ،
أو

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،1العدد2019 -4

215

ً
ّ
ّ
مجاليات املكان الصور والوظائف رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي منوذجا

علي عمران

فلئن افتقدت جوزافين الحنان ،والرقة ،والطيبة ،واملعاملة الحسنة من أبيها العنيف ،وتشبعتّ ،
ّ
الحب،
فإنها قد وجدت
والهيام ،والغرام ،والعشق ،والشوق ،واللهفة في زوجها راشد.

الوظيفة التخيلية:

ّ
يختلف املكان في النصوص الروائية عن املكان في ّ
الدراما (املسرح)" ،إذ ّإن املكان في الرواية ال يتعين إال من خالل اللغة ،فهو
مكان لفظي مجازي ،ومن هنا تبرز وظيفته التخيلية بشكل فاعل ،بينما تتراجع هذه الوظيفة املكانية في ّ
الدراما ،فاملكان في املسرح ال
ّ
يتحقق حضوره بطريقة مؤثرة إال من خالل فضاء العرض الذي يتميز بأنه مكشوف واضح ينحو جانب املدركات الحسية،
فالشخصيات تتحرك على سطحه ،وتتفاعل دون منح الفرصة الكاملة ملخيلة املشاهد لتعمل فيما وراء املتاح ،واملاثل أمام عينيه ،ومن
ً
هنا كانت الوظيفة التخيلية في املكان الروائي _ إضافة إلى ما تنطوي عليه أصال فكرة التخييل من سحر و جاذبية  -أهميتها وتأثيرها
ّ
وإنما ً
أيضا في مخيلة املتلقي ،إذ ّإن هذه الوظيفة تتوجه إليه بشكل أساس ،وتجد
ليس على مستوى البناء املعماري الروائي فحسب،
غايتها وهدفها في إثارة مخيلته وتحفيزها بدرجة تفوق الوظائف األخرى" البلهيد ،ح ،)1428 (.هذه الوظيفة تمنح القارئ في األفق
البعيد متصور ما بداخل النص األدبي من براعة وإبداع.
ً
ّ
أحيانا مع أمكنة روائية لها مرجعية واقعية ليست غريبة عن أفق املتلقي ،بيد أن فاعلية الخيال وامتالك
تتفاعل الشخصيات
ً
آفاقا جديدة ،وربما استنطقت بعض دالالتها الخفية ،ومنحتها ً
طابعا فنياً
الروائي ألدواته الفنية تضفي على هذه األمكنة املألوفة
ً
ً
وأحيانا يقصد الروائي بمهاراته الفنية إحداث مساحات خالية في تقديم أمكنته الروائية ،وطرق تفعيلها ملنح مخيلة املتلقي
خاصا،
ً
ّ
ً
ً
مزيدا من اإلثارة ،بل إن هذه املخيلة أحيانا تستكمل بعض تفاصيل املساحات الخالية التي أغفلها قاصدا أو تغافل عنها الروائي
ً
متعمدا.
ومصطلح (التخييلية) يتضمن معنى الخيال .والخيال ضروري لإلنسان ال ّبد منه وال َ
غني عنه ،ضروري له كالنور ،والهواء ،واملاء،
ً ّ
وإنما كان كذلك ّ
ألن الخيال نشأ في
والسماء ،ضروري لروح اإلنسان ولقلبه ،ولعقله ولشعوره ،ما دامت الحياة حياة واإلنسان إنسانا.
النفس اإلنسانية بحكم هذا العالم الذي عاش فيه اإلنسان ،وبدافع الطبع والغريزة اإلنسانية الكامنة وراء امليول والرغبات ،وما كان
ّ
منشؤه الغريزة ومصدره الطبع فهو ّ
اضمحل العالم ،وتناثرت األيام في أودية العدم.
حي خالد ،ال ولن يمكن أن يزول إال إذا
ً
فخيال عيس ى في أرض ميندوزا ناش ئ من عشقه الشديد لها ،وتعلقه بها .كان ً
كثيرا ما يختلي بنفسه متأمال األشياء من حوله .يقول
هوزيه " :كم كنت أعشق األرض التي نشأت فيها ،حتى خلتني إحدى أشجار أرض جدي .ال أستبعد فكرة أن يورق رأس ي ،أو أن تنبت
ً
ثمرة مانجو خلف أذني ..أو أن أرفع ذراعي ألكشف عن عذق موز نبت في إبطي .وأحيانا ،كنت أتخيلني حصاة مهملة في األرض ذاتها ،قد
يتغير مكانها ،يطمرها الرمل ،ويكشف عنها املطرّ ،
ولكنها تبقى هناك ،ال تتجاوز سور البامبو الذي يحيط األرض قط .أحببت اللون
االخضر ،لون الحياة ،بدرجاته حتى خلته اللون الوحيد في هذا الكون" ) ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
ُ
وكذلك خيال عيس ى في أرض ميندوزا نابع من الطبيعة املزدانة باألشجار والشجيرات املخضرة والفاتنة .فالطبيعة مصدر يبعث
على التأمل ،والتفكر ،والتدبر ،والتخيل بخياالت مفعمة بالحيوية والنشاط .فيتساءل عيس ى من وحي مخيلته ":ملاذا كان جلوس ي تحت
ً
الشجرة يزعج أمي؟ أتراها كانت تخش ى أن تنبت لي جذور تضرب في عمق األرض ما يجعل عودتي إلى بالد أبي ً
أمرا مستحيال؟ ربما ،ولكن
ً
حتى الجذور ال تعني ً
شيئا ً
جزءا من ساقها ..نغرسه ،بال جذور ،في ّ
أي أرض ..ال
أحينا .لو كنت مثل نبتة البامبو ،ال انتماء له .نقتطع
ً
ماض ..بال ذاكرة ..ال يلتفت إلى اختالف الناس حول تسميته ..كاوايان في الفلبين..
يلبث الساق طويال حتى تنبت له جذور جديدة ..بال ٍ
خيزران في الكويت ..أو بامبو في أماكن أخرى"ّ ) .
السنعوس ّي ،س.)2013 .
ً
ً
مفترضا احتماالت من ٌمخيلته .فهل جلوسه تحت الشجرة ُينبت له جذور تتوغل في غياهب
هوزيه يطرح سؤاالُ ،ويحلق إلى األفق
األرض ،ويستحيل رحيله إلى بالد أبيه .ينتقل إلى خيال آخر ،فيمثل ذاته بنبتة البامبو مسلوبة االنتماءُ .تغرس جذورها في أي أرض دون
ُ
اختالف البشر حول تسميتها! هذا املتخيل الذهني يعكس صورة حقيقية لواقع عيس ى الناش ئ في أرض أمه ،املغترب في أرض أبيه رغم
ّأنها تعتبر أصله .هو كساق
البامبو املزروع في مختلف بقاع األرض مع اختالف تسمياته من أرض ألخرى ،وهذا حال عيس ى بالفعل ،فهو يحمل مختلف
املسمياتُ .ينطق في الفلبين كما في اإلنكليزية هوزيه .في العربية يصبح كما في اإلسبانية خوسيه .في البرتغالية ُينطق جوزيهّ .أما في
الكويت فاسمه عيس ى.
ً
ّ
لم يتصور عيس ى أن يترك أرض ميندوزا في فالنسويال راحال إلى الكويت .لكن مع مشقة ،وصعوبة الحياة في أرض جده ،والصورة
التي كانت ترسمها أمه له عن الجنة التي تنتظره ،أصبح يترقب اليوم املوعود الذي يصبح فيه ً
ثريا ،وفي ِحيرة البطل عيس ى وشكه،
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،1العدد2019 -4

216

ً
ّ
ّ
مجاليات املكان الصور والوظائف رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي منوذجا

علي عمران

وتردده بين املكانين الذي ينتمي إليه ،واملكان الذي يسكن فيه ،الكويت  /الجنة ،والفلبين  /الجحيم ،وباعتبار إحساس البطل بالبيئة
املغلقة في الفلبين ،والبيئة املفتوحة في الكويت ،وإحساسه بالحصار هنا في الفلبين ،واالنطالق هناك في الكويت.
وكان اختيار الكاتب ً
موفقا لألمكنة في رواية "ساق البامبو" ،فقد اختارها بعناية فائقة خدمة إحساس البطل عيس ى باالنحصار
ّ
هنا في الفلبين ،واالنطالق واالنفتاح هناك في الكويت فنجد هذا التوظيف املحكم الذي رسمته ّ
األم جوزافين في مخيال رائع جذاب في
ذهن عيس ى عن الكويت ،فيقول ":كنت إذا ما انبهرت ملشاهدة إعالن ّ
لسيارة باهظة الثمن ،تقول والدتي :في الكويت ..هناك ..سيشتري
ً
لك راشد ً
واحدا مثله .كنت أتخيلني مثل "آليس" ،اتبع وعود أمي بدال من األرنب ،ألسقط في حفرة تفض ي إلى الكويت ..بالد العجائب..
أقنعتني أمي ّأننا نعيش في الجحيمّ ،
وأن الكويت هي الجنة التي أستحق" ّ ) .
السنعوس ّي ،س.)2013 .
تشبع ذهن عيس ى بزخارف اللوحات الفنية املزركشة التي نحتتها أمه عن موطن ُ
الحلم األزرق املتألأل في سماء املعالي .غرس في
ّ
مخيلته إن ُه مثل آليس يتبع وعود أمه ،ويهوي في حفرة تفض ي به إلى بالد العجائب ،وتحقيق ُجل الرغبات ،واألمنيات العظيمة .فيما بعد
ُ
يصعق عيس ى بالواقع امل ّر كالعلقم ،وتنهار أحالمه الذهبية الكبرى التي بناها في ُمخيلته كالجدار املرصوص املرصع بالجواهر،
والياقوتُ .يدرك ًّ
حقا غرقه بغنى مادي مقابل افتقاره ّ
لحب معنوي.
ٍ

الوظيفة اإلبالغية:

"ترتكز هذه الوظيفة في املقام ّ
األول على الطرف الثاني في العمل اإلبداعي ،وهو املتلقي ،إال ّأن عملية إتمامها بشكل مقنع يرجع
ّ
إلى قدرة الطرف ّ
األول املبدع في توصيل الرسالة" البلهيد ،ح .)1428 (.شريطة أال تغطي وظيفة اإلبالغ على غيرها من الوظائف األخرى،
فهي مكملة لها ال منفصلة عنها .وتنهض الوظيفة اإلبالغية بشكل أساس على وصف املكان محتوياته ،وعناصره ،ومعامله الجغرافية،
ومالمحه الطوبوغرافية ،وأبعاده الهندسية .وهذه الوظيفة تيهىء املتلقي لقبول املكان ،والتفاعل معه ،وإيقاظ إحساسه ،واسترجاع
أحالمه املشبعة بالحنين لتجعله يستعيد تجربة شبيهة باملكان املوصوف .و"الجغرافيا هنا لها وظيفة اإلبالغ عن املكان وجمالياته،
وتأثيره على شخصيات الرواية وتفاعله معه ،وإعطاء املتلقي من ناحية أخرى صورة عن وضعية املكان سواء كانت موضوعية أو
متخيلة" البلهيد ،ح ،)1428 ( .قد تمتزج أو تتقاطع مع الوظيفة اإلبالغية وظيفة أخرى بهدف منح العمل الروائي ً
مزيدا من الترابط في
ً
وتمكينا للمتلقي من جهة أخرى لحصوله على املتعة الفنية ،وشعوره بنوع من املماثلة بين املكان املوضوعي،
بنيته الوصفية السردية،
ّ
واملتخيل بطريقة اإليهام مما يؤدي في النهاية إلى اإلقناع والتأثير.
ّ
يقول عيس ى" :رغبتي الدائمة في التوحد مع الطبيعة من حولي ،والتصاقي باألشجار في أرض جدي ميندوزا حتى أوشك أن أفقد
حواس ي التي هي مصدر املعاناة كما يقول بوذا في تعاليمه") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
هذا املكان املتمثل في الطبيعة ُيبلغ عن خلجات عيس ى الداخلية املضطربة ،إحساسه بالظلم ،معاناته في البحث عن اسم،
ودين ،ووطن .ولعل سبب الظلم الذي يشعر هو مجيئه من أبوين مختلفين ً
تماما في االنتماء العرقي ،والقومي ،وفي الديانة وهذا عامل
مؤثر بشكل كبير في النفس اإلنسانيةُ ،ومولد الضطرابات نفسية ،فالرغبة الدائمة في االلتصاق بالطبيعة الخضراء في أرض ميندوزا
ُ
تبلغ عن خالص الود ،والعشق ،والتعلق بهذه األرض الحبيبة.
الصف األمامي ،وضعت ّ
ُ
"جلست في ّ
كفي فوق صدري ،على الصليب املتدلي من رقبتي ،ذلك الذي
يقول هوزيه في الكتدرائية:
ّ
أهدتني إياه ماما آيدا بعد إجراء طقس التثبيت قبل سنوات .شرعت في الصالة :أبانا الذي في السماء ..ليتقدس اسمك ..ليأت ملكوتك..
ّ
لتكن مشيئتك ..كما في السماء كذلك في األرض ..أبانا ..إني عائد إلى حيث ُولدت ..إلى بالد أبي الذي لم أره ..إلى مصير أجهله وال غيرك
يعلمه ..تقول أمي ّأن حياة جميلة تنتظرني هناك ..ولكن ،ال أحد يعرف ماذا ينتظرني سواك") ّ
السنعوس ّي ،س.)2013 .
ً
مديحا ر ً
ائعا عنها ،وكما
هذا املكان ُيبلغ عن ش يء من الرغبة الكامنة في قلب عيس ى بالرحيل إلى بالد أبيه التي طاملا سمعت أذناه
يقول عبد القاهر الجرحاني" ّ
مدحا كان أبهى وأفخم ،وأنبل في النفوس وأعظمّ ،
فإن كان ً
وأهز للعطف ،وأسرع لإللف ،وأجلب للفرح
"(الجرجاني ،ع،)1992 .
ً
ّ
ُ
لذا صور هوزيه الكويت ،املوطن املرفه برغد العيش ،والحياة في جنباته منعمة بالسالم والوئام بعيدا عن كارثة الفقر في الفلبين
لكن بعد أن انغمس عيس ى في الكويت ،ورأى ما رأى من أهل والده ،والقى ما القى من أذى املجتمع الكويتي ُيدرك ً
يقينا استحالة استمرار
عيشه في الكويتّ ،
وأن الفلبين (أرض ميندوزا)هي املوطن الدافئ الذي يليق به.
ّ
ً
فاملكان" ًإذا لم يعد ً
أحيانا ،فيتم تشخيصه ،وازدادت أهمية املكان في الرواية الحديثة
إطارا بل إنه يحتل صدارة العمل الروائي
إذا بدأ بالتعبير عن استقالله التام بوقوعه في الخارج ،يؤطر األشياء ويخضعها لسلطته" )جنداري ،إ.)2013 .

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،1العدد2019 -4

217

ً
ّ
ّ
مجاليات املكان الصور والوظائف رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي منوذجا

علي عمران

الخاتمة:

ُ
توصلت إلى نتائج عدة في
بعد هذا التطواف في رواية " ساق البامبو " ،واستعراض مكانة املكان في بنائها من حيث الصور والوظائف
هذا البحث ،أجملها في النقاط اآلتية:
ً
ُّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
 .1لقد كتب الروائي الكويتي (سعود السنعوس ي) نصه بإحكام ،واختار له عنوانا يعد إغراء لهذا العمل للدخول إلى الرواية التي كانت
ً
ً
النص األولى في ّ
غنية بمقوالتها ،وأحداثها ،وأمكنتها ،وملا كان العنوان هو عتبة ّ
النص ّ
الروائي فقد جعله السنعوس ّي مثقال بالداللة
"ساق البامبو" الذي ينبت في ّ
أي مكان يغرس فيه دون جذور ،وقد كشفت دراسة املكان في هذه الرواية عن أزمة الهوية وظاهرة
االغتراب فضياع البطل عيس ى الطاروف بين هويتين جعل اإلحساس باالغتراب ال يفارقه في كال املكانين في املجتمع العربي(الكويت)
موطن األب " راشد" ،أو في املجتمع اآلخر ( الفلبين) موطن األم " جوزافين".
ّ
 .2لقد قسمت األمكنة في رواية "ساق البامبو" إلى أمكنة مفتوحة ،وأمكنة مغلقة ،وقد توزعت بين (الكويت ،والفلبين) ،فمن األمكنة
املفتوحة (أرض مندوزا ،وهي النقطة املركزية النطالق شرارة الرواية ،فالوضع املعيش ي القاس ي والفقير أدى ّ
بأم عيس ى (جوزافين)
إلى التخطيط للعمل خارج البالد ،ثم توالت األحداث ،وتصاعدت ،وتفاقمت في الكويت ليعود بعدها البطل عيس ى إلى (الفلبين).
ً
ومن األمكنة املفتوحة أيضا :جزيرة بوراكاي ،والبحر ،والشارع ،واملقبرةّ .أما األمكنة املغلقة( :شقة عيس ى ،والشقة املجاورة لشقة
عيس ى ،واملسجد ،والكنيسة ،والكاتدرائية ،والسجن ،واملطار) ،وقد الحظنا ّأن األمكنة في رواية "ساق البامبو" قد اختيرت بعناية
فائقة ،فكشفت عن حيرة بطل الرواية (عيس ى الطاروف) ،واحساسه بالتحرر واالنطالق في األمكنة املفتوحة ،واالنحسار والضيق
ٌ
والضجر واأللم في األمكنة الضيقة ،فحدث صر ٌ
شديد أدى إلى تحرر البطل من األمكنة املغلقة إلى األمكنة املفتوحة،
اع نفس ٌي
أدل على ذلك من عودته إلى الفلبين وزواجه من ميرال وإنجابه ر ً
وليس ّ
اشدا.
فنيا ،وتشكيله ً
 .3توظيف املكان ً
روائيا ،فقد خرج املكان عن املنحنى التسجيلي الذي يتعامل مع املكان وفق رؤية ساكنة بوصف
ّ
وإنما برز املكان في رواية "ساق البامبو" ُم ً
تخطيا التعامل السطحي
مجرد خلفية تفتح فيها األحداث ،وتتحرك خاللها الشخصيات؛
وعيا بمفهوم املكان الروائي ،ومنحه ً
للمكان ،وأكثر ً
مزيدا من العمق عن طريق استثمار طاقاته ،وتفعيل عالقته بالعناصر األخرى
ّ
حتى لقد أصبح املكان بمظاهره املختلفة وامتداداته في الرواية وطبيعته ً
مؤثرا في إيقاع السرد كله .كما أسهم اتساع الرقعة
الجغرافية ،وتعدد مساحتيها املكانيتين (الكويت ،والفلبين) ،وتباينهما ّ
وتنوع عاداتهما وتقاليدهما ولغاتهما في توجيه ّ
الرواية إلى
االهتمام املتزايد باملكان حتى أصبح بؤرة مركزية ،وشخصية محورية تنافس بقية الشخوص ،وربما طغت عليها ،حتى أن الكاتب
رمز املكان ،وأسطره وشحنه بكثير من الدالالت واإليحاءات( .الكويت جنة العجائب.)....
ّ
ّ .4إن رواية "ساق البامبو" تحركت في مسارات زمنية متعددة ،فحاولت استثمار عالقات املكان بغيره من العناصر الروائية ،فتنوعت
ً
لتفاعل الشخصيات مع سياقها املكان على محور الزمن ،فمنحت األمكنة املقدسة (املسجد ،والكنيسة)
دالالتها املكانية نتيجة
ِ
طابع الخصوصية التي تتميز بها البيئة املحلية بأبعادها الطبيعية ،والحضارية ،واالجتماعية كما ّأن الرواية لم تهمل الواقع املعيش
ّ
وتصور رؤية ساكنيها وتفاوت مستوياتهم ،وصراعهم مع
فاقتربت من أمكنته ترصد نبض الحياة فيها ك(املقبرة ،)....وغيرها،
ّ
قضاياهم االجتماعية .وقد سجلت الرواية بعض التقاليد واألعراف ،واألنماط السياسية مما زخرت به البيئة الكويتية ك(قضية
البدون ،والزواج من الخدم ،)..وغيرهما.
ّ
ّ
الرواية وعرضها هنا وهناك في (الكويت ،والفلبين) كان له
 .5إن املكان في رواية "ساق البامبو" ووصفه األبنية واألمكنة كلها في طول ِ
ًّ
طبقيا في املكان الذي يتوافق والطبقة التي أنت عليها أو جئت منها ،وهذا أعطى
داللة اجتماعية كاشفة عن ّأن املجتمع يضعك
املكان داللة طبقية بامتياز في رواية "ساق البامبو" التي أسكنت بطل الرواية (عيس ى الطاروف) في غرفته في ملحق بيت الطاروف
ّ
الكبير .والكاتب السنعوس ّي وظف املكان ًّ
فنيا للداللة على الطبقات حتى ّأن غسان لم يستطع أن يتزوج خولة الطاروف؛ ألنه من
البدون .وقد وظف املكان للداللة على املعاناة النفسية ،وللداللة على األديان (املسجد ،والكنيسة) ،وللداللة على القوميات كما
رأينا.
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 .6أمكننا حصر وظائف جماليات املكان في ثالث ،وهي على النحو اآلتي :الوظيفة النفسية ،والوظيفة التخيلية ،والوظيفة اإلبالغية،
ً
ً
تحقيقا لهدف التواصل
وهي وظائف تتقاطع ،وتتداخل في مهامها لتوفر تماسكا للبنية الكلية في العمل الروائي ،وتشكل عامله الفني
ً
مثال تتعامل مع طرفين في غاية األهمية :طرف ّأول يمثله شخصيات ّ
الرواية حيث يؤثر املكان في
مع متلقيه .فالوظيفة النفسية
ّ
سلوكهم وردود أفعالهم ويتحكم في تعامل بعضهم مع بعض ،أما الطرف الثاني :فيتمثل في تأثير املكان على الوظائف النفسية
سلبا أو ً
للمتلقي ً
أيجابا ،وكذلك الوظيفتان األخريان تهيئان املتلقي لقبول املكان ،والتفاعل معه ،وتأثيره البالغ في شخوص ّ
الرواية
كما رأينا.
 .7وهكذا كان املكان في رواية "ساق البامبو" الكويتية ،مظاهره متعددة ،وجمالياته الفنية ّ
متنوعة ،ومعطياته اإلنسانية متجلية في
ً
شخصياتهّ ،
توظيفا ً
كبيرا في ّ
الرواية.
وتنوع قضاياه االجتماعية ،وقد وظف
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Abstract. This study presents the aesthetics of the place in the Kuwaiti novel represented in the
story of the leg of the bamboo. In this context, it is divided into four sections. The first section,
entitled "aesthetics," focuses on the concept of aesthetics in language, morphology. The term
"aesthetics" and "poeticism", and the relation of esthetics to the place. The second section, entitled
"Place term", focuses on the linguistic meaning, the relation of place to time, and the distinction
between two terms (space, place) (Photos of the place) comes to inspect the places enclosed in the
novel leg Al Bamboo, the open spaces, and how to employ them in the statement of the confusion of
the hero Issa and his pain, between the places in Kuwait and the Philippines. Finally comes the fourth
section entitled (Functions of the aesthetics of the place) to focus on three basic functions, And his
role in the novel, which is as follows: psychological function, the imaginary function, and the function
of reporting, which are basic functions that branch to other secondary functions, and clearly shows
the suffering of the protagonist Issa, and his great tragedies, and loss of his identity as a human.
The conclusion summarizes the findings of the research on the aesthetics of the place in “the bamboo
leg story” and functions.

Keywords: aesthetics; place; novel; poetry; time; space; hero; jobs; identity.
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ّ ّ
للن ّ
ّ
ّ
األدبي
ص
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تاريخ قبول البحث2019/12/15 :

امللخص:

ّ
ّ ّ
ّ
األسلوبي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والدقة ،لذلك يسخر لها املحلل مناهج تسعفه في بيان خصائص
املوضوعية
األدبي ،معالجة تروم
للنص
التحليل
ّ
ّ
ّ
الن ّ
ّ
العلمية عن طريق تطبيق عملية اإلحصاء املساعدة على
اإلحصائي الذي يهدف إلى
األسلوبية ،ومن جملة تلك املناهج املنهج
ص
ومكوناته بهدف فهم أبعاده ّ
كشف جماليات ّ
ص ّ
الن ّ
الداللية.
األسلوبي؛ ّ
الكلمات املفتاحيةّ :
ّ
الن ّ
ّ
ّ
األسلوبية اإلحصائية.
األدبي ؛
ص
التحليل

تمهيد:

ّ
ً
ً
ً
واالجتماعية بعد عصر ّ
النهضة ّ
الل ّ
ّ
ّ
توجها جديدا ،مغايرا ملا كان سائدا في ساحة
غوية
العلمية في ميدان العلوم
عرفت األبحاث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلوم قبل ذلك العصر ،فعهد النهضة حمل إلى الدراسات النظرية الروح العلمية ،نتيجة اقتناع العقول بأهمية بعض التقنيات التي
ّ
ّ
من شأنها ّ
الل ّ
ّ
ّ
غوية ،وسبيال للوصول إلى الحقائق
كتقنية املقارنة التي تشكل مصدرا خصبا من مصادر املعرفة
العلمية،
تحقق تلك
ّ
الجوهرية.
ً
ّ
وال تنحصر ثمار ّ
ّ
العلمية في تقنية املقارنة وحدها ،وإنما كذلك في فكرة املنهج وضرورة اعتماده من الباحثين طلبا
النهضة
للتنظيم ّ
ّ
والدقة.
ّ
والل ّ
ّ
ّإن تطبيق املقارنة واعتماد املنهج شمل ّ
غوية،
األدبية
كل أصناف العلوم بما في ذلك األدب وبفضلهما ارتقت األبحاث
ّ ّ
ّ
اللسانيات الذي يعنى ّ
ّ
ّ
العلمية للغة.
بالدراسات
العلمية إلى معارف جديدة كعلم
وتوصلت الجهود
ّ
ً
ً
ً
إجالال للسانيات اعترافا بصنيعهاّ ،
والحقيقة ّأن حقوال ّ
ألنها كانت سببا في ميالدها وظهور حقائق بشأن
علمية كثيرة تنحني اليوم
ّ
ّ
التاريخية والوصفية شارحة خصائصه ّ
بالد اسة ّ
ّ
الل ّ
غوية فتناولتها
بالتفصيل ،منتهية إلى ما ُيعرف باألسر
اللسان البشري حيث تتبعته ر
ّ
الد اسة ّ
ّ
باملقارنة بينما ُخ ّ
التقابلية للغات التي ال تنتمي إلى أصل واحد.
صصت ر
ّ
ّ
الد اسات واألبحاث ّ
ّ
املتصلة بمختلف اللغات أولى األلسنيون دراسة اللغة وهي مستخدمة في أشكال نسقية
وبعد عقود من ر
ّ
األسلوبية ،أو
عديدة ،وتولى الدراسة هاهنا علم ُولد من رحم اللسانيات ،مهمته النظر في النسيج اللغوي وما يميزه ،إننا نقصد بذلك
علم األسلوب.

ّ
والن ّ
ّ
ّ
األدبي:
ص
األسلوبية

ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ينظم مختلف ّ
الن ّ
املؤسسات ويضبط قوانين اشتغالها ويقنن التعامل بين أفرادها،
االجتماعية ،ألنه
ص مرتكز أساس ي في الحياة
وكل نوع ّ
ولذلك نجد أنفسنا أمام كم هائل من النصوص كالنص القانوني ّ
يؤدي دوره في ّ
واألدبيّ ،
ّ
عملية
والسياس ي والديني والفلسفي
ّ
ّ ّ
االجتماعية ،يقول حسن حنفيّ « :
تنظيم جانب ّ
ّ
الن ّ
ص ليس ّ
ولكنه ُيمثل
مجرد تدوين للحفظ والتسجيل،
معين من أنشطة الحياة
سلطة توجيه وتقنين وتشريع»( .الباحثين)1993 ،
ّ
ّ
ّ
األهمية ّ
ص أهلته الحتالل ّ
ّ
ّ
للن ّ
الصدارة في الدراسات الحديثة التابعة لفروع معرفية كثيرة كالتاريخ وعلم االجتماع وعلم
ّإن هذه
ّ
ّ
ّ
ّ ّ ّ ّ
بالنسبة لحقل ّ
ّ
النفس وعلوم ّ
ص يمثل الوحدة الطبيعية
النقد واألدب ،حيث يرى علماء اللغة أن الن
السياسة ،وكذلك هو األمر
ّ
للتفاعل ّ
ّ
والتواصل بين املتكلمين.

ّ
ّ ّ
ّ
ّ
فاعلية املنهج اإلحصائي يف املعاجلة األسلوبية للنص األدبي

فاطمة صغري

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
داخلي،
ولكونه يشكل الوحدة الطبيعية ملمارسة اللغة ،حظي بعناية اللسانيات ونظرت إليه على أنه بنية متماسكة ذات نسق
(الصبيحي)2008 ،
ّ
منطقية ونحوية وداللية.
تربط بين عناصره عالقات
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ومن ّ
ّ
ُّ
ثم راح األلسنيون يكتشفون مقوماته ،فأجمعت الرؤى على أن النص ال يعتد فيه بالكتابة والحجم ،وإنما العبرة باالكتمال
طبقا لقول سعيد يقطينّ « :
(يقطين)2001 ،
ص وحدة ّ
الن ّ
داللية ،وهذه الوحدة ليست وحدة شكل بل وحدة معنى».
ّ
ّ
ص ،وظفر ّ
صية وعلم ّ
اللسانيات ّ
صية تتعاظم عند ّ
الد اسات ّ
ّ
الن ّ
الن ّ
الن ّ
الن ّ
ّ
األدبي برعاية
ص
الدارسين اللغويين في حقل
وظلت ر
ّ
ُ ّ
شكل ّ
األدبي بنية ّ
الن ّ
ّ
لغوية
ص
فائقة إذ حظي بمفاهيم كثيرة ،توالت بحسب توالي املناهج اللسانية الكثيرة ،فمن منظور البنيويين ،ي
ّ
ّ
ّ
)(barth, 1964
إال لغة؛ أي نظام من العالمات وليس جوهره في ّ
الرسالة التي يحملها ،وإنما في نظامه بالذات».
قائمة بذاتها «فاألدب ليس
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
وتصدح جوليا كريستيفا julia kristevaبمفهوم متميز للنص األدبي ملمحة إلى مقوم أساس ي فيه ،يتمثل في التناص ،حيث
ّ
تقول« :نظام عبر لغو ّي ،يقوم الكاتب فيه بإعادة توزيع نظام اللغة وذلك بإقامة عالقات بين الكالم ّ
التواصلي الذي يهدف إلى اإلبالغ
ُ
)(julia, 1969
املباشر ،وبين امللفوظات القديمة واملعاصرة».
ّ
ّ
ّ ّ
واتخذ ّ
الن ّ
ص موضوع بحث له ،ومثلما ظفر بعناية الشكالنيين والبنيويين،
والحقيقة ما من منهج قام في كنف اللسانيات إال
ّ
ّ
ّ ّ ّ
األسلوبيين ،ذلك ّ
ّ
ص اتجاها أساسيا ضمن االتجاهات الثالثة املعتمدة في تعريفهم
ألنهم اعتبروا الن
حظي كذلك باهتمام الباحثين
ّ
ّ
ّ
ملصطلح أسلوب ،مثلما يؤكده سامي محمد عبابنة« :بمقدورنا أن ننظر من ثالثة اتجاهات إلى األسلوب قد تقدم صورة شبه وافية عن
ّ
ّ
ّ
ّ
مختلف القضايا واملشكالت التي ُيثيرها ّ
ّ ّ (عبابنة،
التفكير في األسلوب ،هذه االتجاهات هي :اتجاه املؤلف واتجاه القارئ ،واتجاه النص».
)2010

األسلوبية إذن -في محاولتهم إليجاد مفهوم دقيق وشامل لألسلوب – على ّ
ص ،فراحوا ّ
ّ
الن ّ
يتأملون بناء كلماته
لقد استند علماء
ّ
ُ
وتركيب عبارته ّ
ّ
ّ
ّ
والسمات التي تتخلل عملية صياغته ّ
وكل ما من شأنه أن يكسبه الخصوصية والفرادة األدبية ،وفي طليعة ذلك مسـألة
ّ
االنحراف عن الشائع أو املألوف.
ً
جل ّ
األسلوبيةّ ،ركز فيها أصحابها على ّ
ّ
والحقيقة ّأن ّ
عملية االنحراف في تحديدهم ملاهية األسلوب ،علما ّأن االنحراف
الدراسات
ّ
أسلوبية تدخل في إنشاء ًّ
األدبي على وجه الخصوصّ ،
ّ
الن ّ
ّ
ثم ّإن ربط األسلوب باالنحراف ضمن مجال تحليل
ص
ليس إال ظاهرة
فسية ،أو أي اعتبار آخر خارج بنية ّ
اريخية ّ
األدبي بعيدا عن االعتبا ات ّ
النصوص ُي ّعبر بشكل واضح عن االهتمام ّ
ّ
والن ّ
الت ّ
الن ّ
بالن ّ
ّ
ص
ص
ر
ّ
(عبابنة)2010 ،
وبنية اللغة ذاتها.
ً
ّ ّ ّ ّ
األسلوبي ،حيث يكون ّ
مما ّ
التحليل َ
ّ
وانطالقا ّ
ّ
األساسية في
دعامته
ص يمثل في الواقع مجال العمل
تقدم عرضه ،نصل إلى أن الن
ّ
ّ
ّ
الفنية ،واستقصاء املفاهيم واألفكار ّ
تفحص أدواته وتشكيالته ّ
الداخلة في تكوينه من خالل النسيج اللغوي الذي تمثله تلك املفاهيم
أهمية بالغة حيث شمل البناء العام ّ
األسلوبي ّ
واألفكار ،وبذلك اكتس ى ّ
(القضاة،
ص فتناول ّ
األدبي ّ
للن ّ
للن ّ
ّ
ّ
مكوناته وأجزائه.
ص
التحليل
)1999

األسلوبي من ّ
السياق يكشف فرحان بدري َ
وفي هذا ّ
الن ّ
ّ
ّ
األدبي فيقول« :األسلوبية
ص
الحربي بوضوح الجوانب التي يطالها البحث
ّ
ّ
ّ ور ّ
والنعوت واملجا ات واإليقاع وما فيه من جناس وأصوات وعلى ّ
عرية ّ
الش ّ
النظام ولغة الشعر
تؤكد دراسة خصائص األسلوب والص
ز
وعلى الغموض وتوظيف األساطير والحكم واألمثال وغير ذلك ّ
مما يستوعب من مباحث البالغة القديمة ويتجاوزها إلى مكتشفات
(الحربي)2003 ،
ّ
األلسنية».

ّ
ّ
الن ّ
ّ
ّ
األدبي:
ص
األسلوبية املعتمدة في دراسة
االتجاهات

ّ
ّ
اللغة بعد استخدامها نطقا أو كتابةّ ،
ّ
مؤسسها
األسلوبية َسليلة اللسانيات ،وهي مصطلح حديث يتناول بالبحث
بات أكيدا ّأن
ّ
األول شارل بارلي ( )Charles Ballyتلميذ دي سوسير ( ،)De Saussureوهو رائد األسلوبية التعبيرية ( Stylistique de
ّ
وإنما يولي عنايته ّ
التيار ال يتناول ّ
 ،)l’expressionغير ّأن هذا ّ
للتعبير املنطوق ،فيبحث عن معنى العبارة ّ
الن ّ
ويتبين
ص املكتوب
ّ
ّ
النسق ّ
ثم ّ
فإنها أسل ّ
الطرق التي تعطي العبارة صورتها ،ومن ّ
ّ
وبية
التعبيري ،كما تسعى أسلوبيته إلى بيان
الوجدانية وموقعها في
سماتها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
وصفية تعنى بالبنى ووظائفها داخل النظام اللغوي الخاص باللغة اليومية املباشرة ،وليس اللغة األدبية( .النحوي)1999 ،
ّ
ّ
األسلوبية عن األدب بكون األديب يستعمل اللغة استعماال إراديا واعيا وجماليا مقصودا ،بخالف الفرد
ُوي ّبرر شارل بالي عزله
ّ
جر عليه َوابال من االنتقادات ّ
العادي الذي يستعملها للكالم في الظروف ّ
ّ
العامةّ ،
مما ّ
أسلوبية جديدة تعمل على
عجلت بملء تيارات
ربط علم األسلوب باألدب.
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ُ
باألسلوبية ّ
ويأتي في طليعة هذه ّ
ّ
ّ
الت ّ
ّ
ّ
وأسلوبية
كوينية
الفردية ( )Stylistique génétiqueوالتي تعرف كذلك
األسلوبية
التيارات
ّ
اللغة بد اسة األدب ،متجاوزا في معالجته ّ
للن ّ
الكاتب لصاحبها ليو سبيتزر (ّ )Leo-Spitser
ّ
األدبي
ص
الرامي من خاللها إلى ربط دراسة
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ (درويش)1984 ،
البحث في أوجه التراكيب ووظيفتها في نظام اللغة إلى النظر في العلل واألسباب الكامنة خلف تكوين النص.
تميز ُمنشئه باعتباره فردا قاد ا على ّ
لقد ّركز سبيتزر في تحليله ّ
األسلوبية التي ّ
ّ
للن ّ
ّ
التعبير عن قصده
األدبي على الخصائص
ص
ر
األسلوبية والعالم ّ
ّ
النفس ي للكاتب ،دون أن يهمل أثر
وكشف دواخله وكوامنه ،وهو األمر الذي يش ي بحتمية العالقة بين العناصر
ّ
األدبي.
البيئة واملجتمع في العمل
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األسلوبية رواجا في التحليل األسلوبي للن ّ
ّ
البنيوية ( )Stylistique Structuraleالتي تعرف
األسلوبية
األدبي
ص
ومن أكثر أفنان
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األسلوبية الهيكلية واألسلوبية الوظيفية ،وقد رفع لواءها كل من رومان جاكبسون ( )Roman Jackobsonوميشال
أيضا باسم
ّ
ّ
ريفاتير ( )Michael Riffaterreفي املستويين :النظري والتطبيقي.
ّ
ّ
ّ
يأخذ هذا املنهج بآ اء دي سوسير القائمة على ّ
ُ
ّ
التفريق بين اللغة والكالم ،ويؤمن بأن أساس الظاهرة األسلوبية ال يكمن في
ر
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نمطية اللغة ،بل في الوظائف التي تؤديها داخل النص ،ولذلك تأخذ البنيوية بالقراءة املتكاملة للنص ،مثلما يشير إليه عبد السالم
سدي في قولهّ « :
املَ ّ
ص بنية متكاملة تحكم العالقات بين عناصرها قوانين ّ
الن ّ
خاصة بها وتعتمد صفة ّ
كل عنصر من العناصر على بنية
ّ
الكل ،لذلك كان هذا ّ
(املسدي)1983 ،
اللغة والكالم ماثال في أعمال ّ
ّ
كل البنيويين».
التمييز بين
ّ
وطبقا لهذا ّ
التنظير ،تكون دراسة األسلوب بوصفه طاقة كامنة في اللغة ،يستخرجها الكاتب ّ
بنية توجيهها إلى هدف معين ،وهذه
ّ
الد اسة تستهدف الخطاب ّ
ّ
ّ
الش ّ
عرية من منظور
املتميز عن باقي الخطابات في الوظيفة
الفني في لغته التي تخلق أسلوبها الخاص
ر
(بودوخة)2015 ،
جاكبسون.
ً
ّ
ّ
ّ
األدبي ،معتبرا الن ّ
ّ
ّ
األدبي الذي
ص موطن األسلوب
ّأما أساس األسلوبية البنيوية عند ميشال ريفاتير ،فيكمن في تحليل الخطاب
(ريفاتير)1993 ،
ّ
قصدية ّ
يعرفه بقوله« :األسلوب شكل ّ
ّ
أدبية».
فردي ذي م
ّ
ّ
قضية اتصال األسلوب باملتلقي ،إذ ّإن القارئ ينتبه إلى عناصر ّ
ّ
ويثير ريفاتير ّ
الن ّ
واملتميزة لكونها منبع األسلوب في
ص البارزة
ّ
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ّ
دا ّأن بنية ّ
ّ
لغويينّ :
األدبي ذات مستويين ّ
الن ّ
الن ّ
ّ
األول يمثل النسيج الطبيعي ،والثاني مزدوج ويمثل نسبة حضور االنزياح في
ص
ص ،مؤك
ّ
ّ
ّ
ويتسبب في تشويش الفهم لديه ،مثلما يرى محمد ّ
الن ّ
ص ،حيث يتولد عن ذلك عنصر املفاجأة الذي يصدم القارئ
عزام« :ارتباط
ّ
ً
فكلما كانت ّ
ّ
ّ
مفهوم األسلوب بعنصر املفاجأة التي تصدم متقبل ّ
متضمنة للمفاجأة
األسلوبية
السمة
الرسالة وتحدث تشويشا له،
(عزام)1989 ،
ّ
فإنها ُتحدث خلخلة ّ
وهزة في إدراك القارئ ووعيه».
ّ
ّ
واألكثر من ذلكُ ،ي ّ
ّ
األسلوبية بحجم األثر الذي ُيخل ُفه عنصر املفاجأة في القارئ ،طبقا لقول محمد
قدر ريفاتير قيمة الظاهرة
ّ
ً
ُ
األسلوبية تتناسب مع ّ
ّ ً (عزام)1989 ،
ّ
ّ
حدة املفاجأة التي تحدثها تناسبا طرديا».
عزام دائماّ « :إن قيمة الظاهرة
ّ
منبهات ّ
غير ّأنه ّ
الن ّ
ص ،وحتما ليس ّ
البد أن نعلم صنف القارئ الذي أعطاه ريفاتير هذه املنزلة في تحديد ّ
أي قارئ ،وإنما هو
ّ
الظواهر وتفكيك ّ
القارئ ّ
ص ّ
الن ّ
تم إعادة بنائه من جديد.
النموذجي ( )archi lecteurفوحده القادر على اكتشاف
ّ
التحليل األسلوبي ّ
االتجاهات التي شاع استخدامها في ّ
األدبية ،نجد منهجا آخر ّ
سجل حضورا ّ
ّ
قويا في
للنصوص
وإضافة إلى هذه
ّ ّ
ّ
ّ
األسلوبية ،إننا نقصد بذلك املنهج اإلحصائي الذي صار معتمدا في مقاربة األعمال األدبية ،فما املنهج اإلحصائي؟ وما خصائصه؟
حقل
ّ
ّ
ّ
وما جدواه في معالجة النص األدبي؟

ّ ّ
للن ّ
ّ
ّ
األدبي:
ص
اإلحصائي في املعالجة األسلوبية
جدوى املنهج

ّ
اللغة واألدب ،يدفع الفوض ى والعشوائية أثناء عرض املعرفة ،كما ُيعين على الوصول إلى ّ
ّ
النتائج
الشك ّأن اعتماد املنهج في حقلي
ّ
ّ
أهميته في توجيه األبحاث ّ
الث ّ
قافية في العصر الحديث ،بعد أن ظهرت ّ
والدراسات التي لم
بشكل دقيق ،ولذلك قامت في سبيله الثورات
ّ
ّ
العلمي املعاصر ،وسبب ّ
ألن « ّ
تعد تخلو منه ّ
ّ
تقدم الشعوب
التحكم في املنهج ركن في املعرفة ويوصل إلى الحقيقة التي يتطلبها البحث
ُ
تحكمهم في املنهج واعتمادهم على ّ
(بلعيد)2005 ،
ّ
واملوضوعية».
الدقة
هو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ومن بين املناهج املحققة للدقة واملوضوعية املنهج اإلحصائي الذي يقوم على علم اإلحصاء املخصص لدراسة كيفية جمع
ّ
ّ ّ
للتحليل تحليال رياضيا ،يفض ي إلى نتائج قابلة ّ
رقمية في جداول ،قابلة ّ
املعلومات وتحويلها إلى بيانات ّ
للتغيير ،وألنه يمثل الطريقة
ّ
ّ
العلمية في بلوغ ّ
املعرفية لكونه أكثر ّ
ّ
ّ
النتائج ،اعتمدته مختلف الحقول
صحة من الوصف اللفظي في تعليل الظاهرة التي تكون قيد
ّ
الدراسة.
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ّ
اإلحصائي:
 تعريف املنهج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّتنوعت التعارف التي خص الدارسون بها املنهج اإلحصائي ،وبتأملها نجدها جميعا تشير إلى أهم أسسه وخصائصه ولعل أشهر
الناصر جندلي؛ إذ قال« :فرع من ّ
تلك التعارف ما جاء على لسان عبد ّ
الدراسات ّ
الرياضية التي تعتمد على جمع املعلومات والبيانات
ثم تحليلها واستخالص ّ
(الجندلي)2005 ،
ّ
ملدونة معينة وتنظيميها وتبويبها وعرضها جدوليا أو بيانيا ّ
النتائج بشأنها والعمل على تفسيرها».
ً
توضيحي ًا فيقول« :هو مجموعة من األساسيات ّ
ّ
املتنوعة املستعملة لجمع املعطيات اإلحصائية
ويراه عبد القادر حليمي منهجا
ًّ
(حليمي)1994 ،
ّ
العلمية التي قد تبدو في الغالب غير واضحة».
رياضيا لغرض إظهار االستدالالت
وتحليلها
ّ
ً ّ ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بينما ينعته حسين عبد الحميد أحمد رشوان بالطريقة العلمية الكمية قائال« :هو تجمع املادة العلمية تجميعا كميا وهو بذلك
(رشوان)2004 ،
البيانية أي في صورة ّ
ّ
ّ
رياضية باألرقام ّ
ّ
كمية».
والرسوم
العلمي في صورة
يعكس البحث
الكمية طلبا ّ
للدقة والعلميةّ
الرياضيات في تحليالته ّ
ّإن هذه املفاهيم وغيرها ُتجمع على ّأن املنهج اإلحصائي ،يستند إلى ّ
ّ
تبنيه ّ
ّ
خاصة بعد أن غدا الحاسوب متاحا للجميع ،وساعد الباحثين على إخراج نتائج
واملوضوعية ،ولذلك سارعت مختلف العلوم إلى
ّ
الر ّ
أبحاثهم من حالة التخمين إلى حالة اإلحصاء ّ
قمي.
ّ
ّ
ّ
ولم تبق ّ
والل ّ
ّ
ّ
اإلحصائي في
غوية بمنأى عن الطرائق اإلحصائية ولغة األرقام ،وإنما اعتمدت هي األخرى املنهج
األدبية
الدراسات
ّ
ّ
ّ
غوية بشكل دقيق ،سواء أكان ذلك في املفردات أم في التراكيب ،وخير مثال على هذا ّ
الل ّ
ّ
األسلوبية اإلحصائية.
التبني
رصد الظواهر
ّ ّ
للن ّ
ّ
ّ
األدبي:
ص
األسلوبية اإلحصائية
 املعالجة
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نروم بعبارة املعالجة األسلوبية اإلحصائية للنص األدبي تحليله ومقاربته أسلوبيا باعتماد املنهج اإلحصائي رجاء توضيح التعبير
)(vian, 1965
ّ
الفردي للكاتب وتفاعله إلى محتوى ّ
الرسالة.
ّ
التحليل األسلوبي هو محاولة الوقوف على انتماء ّ
ومعلوم ّأن ّ
ص الذي ّ
الن ّ
يتم تحليله إلى هذه اللغة أو تلك ،إلى هذا األسلوب
ّ
السمات املخصوصة ّ
الوظيفي أو ذلك ،من أجل بيان ّ
ّ
العملية ينتقي لها املحلل وسائل معينة
والسمات املتداخلة( ،الحباشة )2011 ،وهذه
ّ
ّ
ّ
الر ّ
قمية ّ
املحلل بالطرائق ّ
اإلحصائية من
والرياضيات ،ومختلف األدوات
ومنهجا من املناهج ،يقوده إلى الغاية التي يبتغيها ،فإذا تسلح
ّ
ّ
اإلحصائية.
األسلوبية
جداول وأعمدة ،يكون حينئذ بصدد املعالجة
ُ ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
والذي ال مراء فيه ّأن املحلل األسلوبي املعتمد للمنهج اإلحصائي يجانب الذاتية ويحقق الدقة العلمية واملوضوعية ،كما يبتعد
عن األحكام املسبقة التي كثي ًرا ما ّتتصل بالغايات ّ
النفسية واإليديولوجية ،يقول صالح فضل بهذا الخصوصُ « :
ّ
اإلحصائي في
البعد
(فضل)1984 ،
ّ
األساسية التي يمكن باستخدامها تشخيص األساليب وتمييز الفروق بينها».
دراسة األسلوب هو من املعايير املوضوعية
ّ
ّ
الدارسون إلى جدوى ّ
لقد انتبه ّ
ّ
ّ
التحليل اإلحصائي ،حيث يقوم املحلل بتمييز السمات اللغوية ،مظهرا معدالت ونسب تكراراها
ّ
اللغوي لصاحب ّ
عندئذ ّ
الن ّ
ص ّ
بكل ُيسر ،دون أن يقع ضحية االعتباطية واالنطباعية القائمة على
يتسنى له تشخيص االستخدام
ّ ق ّ
العلمي على ّ
األدبي على معارف العصر وعلومه آخذا بأسباب ّ
عول في معالجته ّ
وإنما ُي ّ
للن ّ
ّ
ّ
حد تعبير سعد مصلوح،
الدرس
ص
الذو ،
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الذي يحمس الدارسين على تبنيه قائال« :إن املنظور اإلحصائي في معالجة النص األدبي ...أداة كاشفة ومعينة ووسيلة منهجية واعدة،
ّ ّ ل ّ
والتسويغ املنطقي لألحكام ّ
فساحا في سبيل عقلنة ّ
وهي قادرة على أن تخطو بنا خطوات َ
والتفسير املنضبط
التذوق وعلمية التناو
ّ
(مصلوح)1993 ،
للظاهرات ّ
األدبية».
ّ
األسلوبية ّ
ّ
األدبي بحصر معطياته ّ
للن ّ
إلى جانب ذلكَ ،يسمح اإلحصاء ّ
ّ
كميا ،وغالبا ما تتمثل في الوحدات
ص
الرياض ي في املقاربة
ّ
ّ
ّ
ُ
النسبة بين عدد ورود الكلمة في ّ
ّ
الرياضيةّ ،
ّ
ّ
عددياّ ،
الن ّ
مما يعين على
ص واملجموع الكلي
فيتم تمثيل
للعمليات
اللغوية التي تخضع
مقارنتها بنصوص أخرى.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والظاهر ّأن تطبيق املنهج اإلحصائي في التحليل األسلوبي ،يخضع لعدة طرائق ،ينتقى منها املحلل ما يناسبه ،ومنها:
 .1إحصاء كلمات ّ
الن ّ
ص وتصنيفها حسب نوع الكلمة (أسماء – أفعال – صفات – ضمائر – ظروف – حروف ّ
جر – حروف
ربط – أدوات ربط).
ّ
 .2إحصاء نسبة األفعال إلى الصفات من حيث العدد.
ّ
 .3قياس معدالت األفعال بالنسبة لعدد كلمات الجملة.
ّ
ُ ّ
ّ ّ ّ
ّ
حلل على ّ
املكونات
ص كله ،أو جملة أو مقطعا منه ،فيقف امل
والجدير بالذكر ّأن تطبيق إحدى هذه الطرائق ،قد يمس الن
ّ
ويستخرج العناصر ّ
ّ
ّ
بعملية الوصف اللغوي ،قصد
األسلوبية باعتماد مرحلتين في غالب األحوال؛ إذ يقوم في املرحلة األولى
والسمات
ّ ّ
ّ
ّ
األسلوبية ّ
ّ
األسلوبية قلة وكثرة ،أما في
ثم قياس معدالت تكرار تلك املثيرات أو العناصر اللغوية
جرد املثيرات اللغوية ذات القيمة
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ّ
ّ
ثم ّ
التأثيرات اإلخبارية ّ
املحلل ّ
والجمالية لتلك املثيراتّ ،
ّ
الد ّ
يحدد قيمها األسلوب ّية في إبداع املعنى ،سواء
اللية
املرحلة الثانية فيصف
ّ
من خالل ّ
الصيغ أو التراكيب.
ّ
ّ
ّ
ّ
األسلوبية ّ
ّ
املميزة للن ّ
اإلحصائي ،ينظر إلى الن ّ
ّ
ّ
ّ
ص،
األدبي نظرة فاحصة ،توصله إلى الظاهرة
ص
األسلوبي املعتمد للمنهج
واملحلل
ّ
للد اسة اإلحصائية ،من أجل إبراز ّ
ّ
ّ
ّ
الدالالت املترتبة
الخبرية أو األساليب
كأن يالحظ شيوع األفعال أو الجمل
البيانية ،عندئذ ُيخضعها ر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
عن ذلك االستخدام ،ولكي يتأتى هذا األمر البد أن تتوفر في املحلل القدرة على تحليل الظواهر األسلوبية وتأويلها.
الكمي املحتكم إلى إجراءات ّ
أهمية ّ
املوضوعي والقياس ّ
ّإن ّ
ّ
التحليل اإلحصائي ّ
الرياض ي؛
الدراسة اإلحصائية تكمن في الوصف
ّ
الدارسون في مقارباتهم ّ
تبناها ّ
وألجل ذلك ّ
ّ
األدبية مثل محمد الهادي الطرابلس ي ومحمد العبد وعلي هنداوي وصالح فضل
للنصوص
وسعد مصلوح ،فهؤالء جميعا ارتقوا ّ
ّ
ّ
العملية
اإلبداعية ،ملتزمين خطوات
بالدراسة اإلحصائية ،بتطبيقها على العديد من األعمال
وأدواتها اإلجرائية ،وتتمثل الخطوات في:
ّ
غوية اختيا ا وعن طريق الخلخلة وطرق مختلفة في ّ
ّ
ّ
ّ
التوزيع مماّ
ّ
األسلوبي :ويراد به حصيلة توظيف السمات الل
املتغير
 .1تحديد
ر
ّ (مصلوح)1993 ،
ّ
ّ
يجعل املتغيرات األسلوبية مميزة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األسلوبي :هو ّ
عملية يقوم بها املحلل من أجل التعرف على هوية الن ّ
ّ
األسلوبية ،من خالل الكشف عن
ص
 .2التشخيص
األسلوبية ّ
(مصلوح)1993 ،
عملية اختيار عناصر ّ
لغوية ّ
الناتجة عن ّ
ّ
معينة.
املؤشرات
ّ
وإذا جئنا إلى األدوات اإلجرائية نجدها تنحصر في:
ّ
ّ
ّ
األسلوبي :كأن يقيس املحلل كثافة نوع من أنواع الجمل عن طريق قسمة عدد الجمل املراد قياسها على
املتغير
 .1قياس كثافة
مجموع عدد جمل ّ
النصّ.
 .2قياس البنية بين ّ
ّ
أسلوبيين :مثل قياس نسبة األفعال إلى ّ
الصفات.
متغيرين
ّ
ّ
ّ
للمتغيرات :واملقصود استعمال املبدع لنوع ّ
ّ
الل ّ
غوية.
معين من االستخدامات
املركزية
 .3قياس النزعة
ّ
التفريق بين ّ
املتغيرات :ويفيد هذا القياس في ّ
ّ
النصوص املتشابهة.
 .4قياس تشتت بيانات
ّ
ّ
معين في أجزاء ّ
ّ
أسلوبي ّ
ويمثل قياس تكرارات ّ
الن ّ
ّ
ص الواحد.
متغير
للمتغيرات:
 .5قياس التوزيع االحتمالي
ّ
ّ
اإلحصائية ،نجد كتابين رائدين في هذا املجال للدكتور سعد مصلوح ،األول
الجادة التي اهتمت باألسلوبية
ومن الدراسات
ّ
عنوانه األسلوب ـ دراسة لغوية إحصائية ،أما الثاني فعنوانه في النص األدبي دراسة أسلوبية إحصائية.
يلح على ضرورة االستفادة من ّ
وبالرجوع إليهما نلفي صاحبهما ُ
الدرس اللساني ،في دراسة النص األدبي ،طلبا للنظر العلمي
ّ
املنضبط والذي لن يتحقق إال باعتماد منهج ذي معايير موضوعية للقياس والوصف واالستنباط ،ويبدو أن هذه املعايير يستوفيها
املنهج اإلحصائي بدليل قوله " البعد اإلحصائي في دراسة األسلوب هو من املعايير املوضوعية األساسية التي يمكن باستخدامها
تشخيص األساليب والتمييز بينها" (مصلوح ،األسلوب دراسة لغوية إحصائية ،)1992 ،وطبقا لذلك سنحاول الوقوق عند أهم
الخطوات اإلجرائية التي حددها سعد مصلوح في الدراستين ،مع كشف أثر هذه املنهجية في التعامل مع النص األدبي.

ً
أوال :الخطوات اإلجرائية

ً
ّ
سن الدكتور سعد مصلوح مجموعة من الخطوات اإلجرائية لتطبيق املنهج اإلحصائي ،أثناء مقاربة النص األدبي وتتمثل أساسا في:
 .1اختيار الدارس للعينات اختيارا دقيقا ،كأن تكون نصوصا ملنش ئ واحد أو لعدد من املنشئين.
 .2تحديد الدارس للخصائص التي يراها جديرة بالقياس الكمي؛ من أجل الحصول على مؤشرات عددية تعينه على الوصول إلى
نتائج دقيقة وموضوعية.
 .3قياس كثافة الخصائص األسلوبية ولتكن مثال كثافة الجمل االسمية أو الفعلية أو البسيطة أو املركبة أو اإلنشائية أو
الخبرية في النص ،فيقوم بحساب عدد مرات تكرار نوع الجمل املراد قياسه في النص ّ
ثم يقسمها على طول النص أي مقدار
عدد الكلمات أو الجمل في النص كله.
ّ
 .4اعتماد معادلة بوزيمان في عملية اإلحصاء وذلك بحساب نسبة التعبير بالحدث (الفعل) والتعبير بالوصف (الصفة) ثم قسمة
عدد األفعال على عدد الصفات ،فيحصل الدارس على ما يسميه سعد مصلوح بنسبة الفعل إلى الصفة (ن ف ص = عدد
األفعال /عدد الصفات.
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والظاهر ّأن جهود سعد مصلوح في شرح الدراسة اإلحصائية للنص األدبي ،تبدو ناضجة أكثر في كتابه الثاني ،ذلك ألنه كشف بدقة
جميع املصطلحات التي ترد في املعالجة األسلوبية مثل املتغيرات األسلوبية التي ال يخلو منها أي نص أدبي ،وكذلك التشكيل األسلوبي
وهو عمل تركيبي يقوم به املنش ئ ،إضافة إلى التشخيص األسلوبي الذي يمثل العمل التحليلي للباحث.
وللعلم ّ
فإن التشخيص األسلوبي هو مجال املعالجة اإلحصائية ،يعمد الباحث من خالله إلى:
 .1تحديد املتغيرات األسلوبية التي يراها الباحث مسؤولة عن ّ
التميز األسلوبي في النص األدبي.
 .2القيام بالوصف اإلحصائي عن طريق طرق معلومة ،تتلخص في قياس كثافة املتغير األسلوبي ـ قياس النسبة بين متغيرين
أسلوبيين ـ قياس النزعة املركزية.
 .3التحليل اإلحصائي.
 .4االستنتاج.

ً
ثانيا :أثراملنهجية اإلحصائية في التعامل مع النص األدبي ونتائجها

ما من شك ّأن املعالجة اإلحصائية للنص األدبي ،قد ساعدت الباحثين على دراسته دراسة علمية دقيقة ومضبوطة ،نأت به عن
األحكام الذوقية ،كما ساعدت على عملية تشخيص أسلوبه وتمييزه عن سائر األساليب كاألسلوب العلمي مثال.
وليس هذا فحسب وإنما صار بمقدور الدارسين تمييز أصناف األساليب ،كأسلوب النثر األدبي عن أسلوب النثر الصحفي،
وأيضا معرفة ما إذا كان هذا األسلوب من إنشاء املرأة أو الرجل ،فضال عن إمكانية تحديد املرحلة العمرية التي ألف فيها األديب عمله
األدبي ،وهذا دائما بواسطة تطبيق معادلة بوزيمان التي أشار إليها البحث سابقا.
ّ
وبخصوص إشكالية نسبة النصوص األدبية إلى أصحابها املجهولين التي لطاملا عانى منها الباحثون ،فإن تبني املنهج اإلحصائي في
ّ
الدراسة األسلوبية ،مكنهم من االهتداء إلى منشئيها الحقيقيين ،باعتماد البصمة األسلوبية التي تقتض ي اتخاذ نصوص ثابتة معيارا
للقياس ،ثم تحديد السمات األسلوبية للنص املشكوك في نسبته ومقارنة ما تم التوصل إليه بنظائره في النصوص الثابتة ملعرفة
التطابق أو التشابه أو االنحراف عن النمط.
ّ
وال تقف فاعلية الدراسة األسلوبية اإلحصائية عند هذا الحد ،وإنما تتجاوزه إلى معرفة طبيعة املعجم اللغوي للمنش ئ عن طريق
قياس خاصية تنوع املفردات ،بعد معرفة التوزيع التكراري لها داخل النص.
ً
ّ
اإلحصائي في ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األسلوبي ساعد كثيرا على كشف جماليات النص وفهم مكوناته وأبعاده
التحليل
وصفوة القول ّأن اعتماد املنهج
ّ
ّ
ّ
اللية ،غير ّأن هذه اإلنجا ات لم تمنع بعض ّ
ّ
الد ّ
الدارسين من تسجيل تحفظاتهم بشأنه ،مؤكدين أنه ليس غاية في ذاته وإنما هو
ز
ائي فقط ،يهدف إلى الوصول إلى ّ
ّ
عنصر إجر ّ
اإلبداعي.
النص

املراجع:

ً
أوال :املراجع العربية:
ّ
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Abstract. The stylistic analysis of the literary text is a treatment aiming objectivity and precision, this
is why the analyst uses some curricula which help him to describe the stylistic characteristics of the
text. One such curriculum is the statistical approach that aims at science by applying the statistical
process in order to help to detect the aesthetics of the text and its components with a view to
understanding its semantic dimensions.
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امللخص:

ً
يتناول هذا البحث مفهوم الصراع الثقافي في شعر املتنبي ،وبدال من تنظيره انطالقا من الصراع بين العرب والشعوبية ،ينظر
ثقافيا ً
إليه كصراع بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية .إذ إن له ً
ً
عريقا ال يقتصر على القرن الرابع الهجري وال على مجيء
بعدا
ً
اإلسالم ،وهو يقوم بدور جذري لتأسيس الثقافة اإلسالمية .ولتحليل هذه الفرضية ،يركز البحث  -أوال  -على الخلفية التاريخية لهذا
الصراع ،ويهدف إلى شرح كيفية تمحور الحركة الشعوبية بمجملها حول هذا الصراع على املستوى الثقافي .ويقارن – ثانيا  -بين
القصيدة امليمية التي مدح املتنبي فيها سيف الدولة بما يمثله في نظر املتنبي من أمل لتأسيس الدولة العربية القوية ،وبين القصيدة
ً
النونية التي مدح فيها عضد الدولة ،الذي يمثل محاولة إلغاء السلطة العربية في الثقافة اإلسالمية .ويهدف البحث  -ثالثا  -عبر هذه
ْ
القصيدتين أن يشير إلى وعي املتنبي بهذا الصراع الجذري في الثقافتين ،وبأهمية الظروف التاريخية التي كانت تعلن تدهور
املقارنة بين
ً
شعريا وسياسياً.
الدولة العباسية في القرن الرابع الهجري ،وأثر ذلك في تشكل هذا الوعي وتجليه
الكلمات املفتاحية :الصراع الثقافي في العصر العباس ي؛ العرب والشعوبية؛ السياسية وشعر املتنبي.

املقدمة:
إن العصبية العربية تقوم بدور مهم في شعر املتنبي حيث إنها تمثل إحدى املنطلقات األساسية على املستوى الفكري .غير أن
تلك العصبية ال تصدر عن االعتزاز بالنفس أو بالقبيلة أو القومية كما نلحظ في الثقافة العربية قبل اإلسالم فحسب ،وإنما مرتبطة
بالظروف التاريخية التي تحيط بالدولة العباسية وتهددها في القرن الرابع الهجري .إذ كانت الدولة العباسية في وضع من التدهور
السياس ي الخطير كما يظهر في قول ابن األثير" :ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالها والحكم في جميعها البن رائق وليس للخليفة حكم.
وأما باقي األطراف ،فكانت البصرة في يد ابن رائق ،وخوزستان في يد البريدي ،وفارس في يد عماد الدولة بن بويه ... ،ومصر والشام في يد
محمد بن طغج ... ،والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي( ".ابن األثير ،ج.)1987 .
وتعد الشعوبية إحدى األسباب األساسية في هذا التدهور ،فمع ضعف السلطة املركزية العباسية بدأت الشعوب املختلفة مثل
الفرس ،واألتراك ،والهنود تستغل الفرصة لتأسيس دول منفصلة عن الخالفة .إضافة إلى ذلك يجدر ذكر محاولة الفرق السياسية
العربية املختلفة – خاصة الشيعية العربية -االستيالء على السلطة .لكن كل هذا الصراع للسلطة الذي يصدر عن الشعوبية لم يصل
إلى خطورة الصراع الثقافي الذي وقع بين العرب والفرس؛ ألنه ال يهدف إلى االستيالء على السلطة املركزية فقط بل على العناصر
الثقافية الكلية وتشكيل الثقافة اإلسالمية مجددا ،أورفوا ،د ،)2010( .وال يقتصر هذا الصراع على القرن الرابع فحسب ،وإنما له
تاريخ جدلي عريق كما سيأتي ،غير أنه وصل إلى أوجه في تلك الحقبة بسبب الظروف التاريخية املذكورة.
من هنا يمكن القول إن العصبية العربية في شعر املتنبي تتجسد في سياق مثل هذا ،أي أنها تنهض ضد الثقافة الفارسية التي
تهدف إلى إلغاء السلطة العربية والثقافة العربية وتأسيس الثقافة اإلسالمية وفق العناصر الفارسية مجددا (شاكر ،م.)1987( .
وإلظهار هذا املوقف األيديولوجي في شعر املتنبي ،تتناول هذه الورقة البحثية -أوال -الخلفية التاريخية في الصراع بين الثقافتين العربية
والفارسية وأسبابه ،وتسعى لتوضيح كيفية تمحور الحركة الشعوبية بمجملها حول هذا الصراع على املستوى الثقافي.
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ثانيا تقارن الورقة البحثية بين مدح سيف الدولة الذي يمثل أمل تأسيس الدولة العربية القوية ،ومدح عضد الدولة الذي
يمثل محاولة إلغاء السلطة العربية في الثقافة اإلسالمية .ولتأكيد هذا املوقف تتناول الورقة البحثية القصيدة امليمية (واحر قلباه
ممن قلبه شبم) التي ربما تعتبر أدنى درجة في مدح سيف الدولة ألنها مخلوطة بالعتاب والتأنيب ،وتقابلها بالقصيدة النونية (مغاني
الشعب طيبا في املغاني) التي يمدح املتنبي فيها عضد الدولة ،وتحاول عبر هذه املقارنة إظهار ذلك الصراع الثقافي باالستفادة من
مقوالت النقد الثقافي انطالقا من بعض العناصر املنهجية مثل :التفكيكية والتناص ،والحجاج على وجه الخصوص.

 .1الخلفية التاريخية :الصراع بين الثقافة العربية والفارسية

ً
كما سبقت اإلشارة فإن الصراع السياس ي والثقافي بين العرب والفرس ّ
يصنف عادة تحت مادة الشعوبية ،وكذلك الصراع مع
الثقافات األخرى مثل اليونانية ،والرومانية ،والهندية ،والتركية .أي كأنه جزء من الحركة الشعوبية ضد العرب ،لكن عندما ننظر إلى
ّ
خلفية هذا الصراع يتضح لنا أنه يمثل دورا جذريا في الثقافتين ،وأنه محور يمكن الحركة الشعوبية وتأثيرها الخطير من تأسيس
الثقافة اإلسالمية.
ويمكن إرجاع تاريخ هذا الصراع إلى ما قبل امليالد أو إلى التاريخ الذي ألغت فيه اإلمبراطورية الفارسية القديمة ثقافة ما بين
النهرين .من الغريب أن هذا التاريخ سنة  539ق.م هو تاريخ تأسيس اإلمبراطورية الفارسية أيضا ،بمعنى أنها تنهض إللغاء ثقافة ما بين
النهرين كأمر أولي أو أساس ي ،وأصبح هذا التاريخ يمثل دورا مركزيا ،إذ لم يستطع أحد من أقوام هذه الثقافة تأسيس دولة قوية
وتجميع األقوام األخرى حوله حتى مجيء اإلسالم.
وكما هو معروف بعد الحملة الفارسية بدأت حملة اإلسكندر (332ق.م ،).وبعدها بدأت سيطرة الفارسيين مجددا تحت اسم
دولة جديدة :اإلمبراطورية الساسانية من سنة  141ق.م إلى  642م ( .Nissen, Hans J. & Heine, P. ,(2009وفي هذه الحقبة
دخلت األقوام السامية املهمة التي كانت مسيطرة على ما بين النهرين مثل :البابليين ،والفينيقيين ،والكلدانيين ،تحت سلطة
الفارسيين ،واضمحلت هذه األقوام التي قامت بدور مهم في تاريخ اإلنسان تحت هذه السيطرة (.1)Van De Mieerop, Marc 2016
وبعد ذلك خاصة بداية من القرن الثالث امليالدي -نرى العرب -بين الساميين -كقوم مؤثر في ما بين النهرين مثل اللخميين ومملكة
الحضر ،إال أنهم كانوا تحت سيطرة الفارسيين أيضا .وعلى الرغم من محاولتهم للتخلص من هذه السيطرة من حين إلى آخر إال أنهم
بقوا على تلك الحال حتى اإلسالم (.)Nissen, Hans J. & Heine, P. ,2009
ّ
لكن هذا الوضع قد تغير بشكل جذري بعد الفتوحات اإلسالمية ،فمن سنة 16هـ إلى سنة 22هـ (مع فتح الخليفة عمر بن
الخطاب) دخلت بالد الفرس تحت سيطرة اإلسالم .السيوطي ،ج (  .)2003وأكثر من ذلك بدأ اإلسالم ينتشر بين الشعب الفارس ي مع
بداية الفتوحات ،مع ذلك استمر ذلك الصراع القديم بصورة مختلفة ،أي أنه ال يظهر كصراع بين الثقافتين إنما يظهر كصراع داخل
الثقافة نفسها؛ وهي الثقافة اإلسالمية ،أي عندما اضطر الفرس إلى قبول سيطرة العرب حاولوا االستيالء على السلطة داخل أفق
الثقافة اإلسالمية سواء على املستوى السياس ي أو الثقافي.
على املستوى السياس ي يجدر ذكر دعمهم للحركة الشيعية بأشكال مختلفة طوال العصر العباس ي كما يظهر عبر الصراع بين
األمين واملأمون للخالفة ،وحركة القرامطة وتأسيس الدولة البويهية .طقوش ،م ، )2009 ( .والحركة الخرمية التي هددت الدولة
العباسية أكثر من عشرين سنة ،والتي كانت تهدف إلى إلغاء سيطرة العرب واإلسالم وتأسيس الدولة الفارسية (طقوش ،م، )2009 .
وحركة الزنج التي كانت تظهر كحركة شعوبية بشكل عام وتصدر عن مشاكل مختلفة إال أن رئيس هذه الحركة كان من الفارسيين
وقبل رئاسة هذه الحركة ّ
جرب طرقا عديدة للقيام بالثورة -إلخ (طقوش ،م.)2009 .
أما على املستوى الثقافي يدعي الفرس أن العرب ليسوا أصحاب ثقافة عريقة وليس لديهم جذور مع الثقافات القديمة ،وال
يعرفون العلوم اللغوية أو الطبيعية أو الرياضية وغيرها ،وليس لديهم دواوين (أورفوا ،د .)2010 .نلحظ ذلك عبر رجوعهم إلى الثقافة
الفارسية القديمة إلثبات عراقة ثقافتهم.
في هذا الصدد يمكن ذكر ترجمات ابن املقفع عن "األدبيات السياسية الفارسية القديمة وتعريبها مثل كتابه األدب الكبير الذي
شحنه بالحكم واألمثال ذات املدلول السياس ي االجتماعي وهناك رسالة الصحابة التي تعد بمثابة بيان سياس ي دستوري يطرح ضرورة
تنظيم الدولة على األساس العلماني .أما كتابه األشهر كليلة ودمنة فعلى الرغم من أصله الهندي – الفارس ي فإن ترجمته إلى العربية
ذات مغزى سياس ي واضح" (الجابري ،م ، )2014 .ويظهر ذلك بطريقة أوضح في الباب الذي أضافه ابن املقفع إلى كليلة ودمنة وهو باب
برزويه ،حيث يشير إلى خطورة اختالف األديان وضرورة االعتماد على العقل وحده .ومن هذا املنطلق "ال يستشهد ال بالقرآن وال
1

في ما يخص نجاح الفينيقيين والكلدانيين في العلوم -مثل علم الفضاء ،والطب ،والرياضيات ،والسيمياء انظر إلىVan De Mieerop, Marc (2016).:
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بالحديث وال بأي عنصر آخر من املوروث اإلسالمي ،بل بالعكس يدعو صراحة إلى األخذ من املوروث القديم السابق لإلسالم"الجابري،
م .)2014 ( .غير أن ذلك السابق لإلسالم يجب أن ُيؤخذ من الثقافة الفارسية والهندية وليس من الثقافة العربية القديمة وال ثقافة ما
بين النهرين.
لذلك يمكن اإلشارة إلى ترجمة ابن املقفع لكتاب "خداينامة" وهو مجموعة تقاليد فارسية قديمة ،وكتاب "آيين نامة" وهو
مجموعة القوانين التقليدية عن آداب البالط ،واملوظفين ،وأصحاب الصنعة أورفوا ،د .)2010 (.وكل هذا وقع في القرن الثاني الهجري.
أي أنه وقع في الفترة التي كانت قدرة الفارسيين ضعيفة ،غير أنه في القرن الرابع الهجري مع تدهور السلطة العباسية واستيالء الفرس
على السلطة نرى ذلك االدعاء الفارس ي بصورة أكثر صراحة ،كما يظهر عبر كتاب "الشاهنامة" للفردوس ي (1020م) الذي يتناول تاريخ
امللوك الفرس القدماء بشكل أسطوري ،أو باألحرى يتبلور هذا الكتاب كصورة ملحمية مؤسسة للثقافة الفارسية (Ferdowsi,
).2000
ْ
وبالتالي بدأت تتشكل الثقافة العربية اإلسالمية تحت ظل هذه التحديات ،لكن قبل أن نركز على ردود أفعالها يمكن اإلشارة إلى
أن الثقافة العربية لم تمارس تجربة حضارية قوية قبل اإلسالم ،ومع اإلسالم دخلت الثقافات الحضارية العريقة مثل الفارسية
والرومانية والهندية والسريانية وغيرها تحت سيطرة العرب .حسان ،ت .)2000 (.وعلى الرغم من ذلك فالعرب كانوا أصحاب الدعوة
اإلسالمية التي تدعي أنها دين أخير وعالمي وال تنظر إلى اإلنسان كعبد فقط وإنما تنظر إليه كخليفة في العالم ،ومن ثم كصاحب دعوة
قوية ،كان يجب على العرب أن يثبتوا أنهم قادرون على حمل مسؤولية هذه الدعوة ونشرها على املستوى الفكري والثقافي .من أجل
ذلك علينا أن نؤكد ذلك الجانب الذاتي في تأسيس الحضارة اإلسالمية أو في تأسيس العلوم اإلسالمية انطالقا من البنية اللغوية
العربية والثقافة العربية الجاهلية ،في هذا الصدد يجدر ذكر قول تمام حسان:
كان على العرب أن يختاروا بين أمرين :فإما أن يكونوا أصحاب رسالة ال تستند إلى ثقافة ،ويقفوا بكل ما يمثلون من رسالة اإلسالم التي
ترمي إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور موقف التالميذ من أمم خضعت لهم ...وإما أن يسلكوا الطريق التي تليق بأمة قائدة
فيسعون جاهدين إلى إنشاء ثقافة قومية يجعلون بها الرسالة التي أغدقت عليهم نعمة الفتح والغلبة رسالة مقبولة لدى املغلوبين
املثقفين (حسان ،ت.)2000 ،.
مع ذلك حملة الثقافة الفارسية ضد العرب أدت إلى تقوية هذه املحاولة ،كما يبرز في محاولة ربط الثقافة العربية مع ثقافة ما
بين النهرين .أوال يظهر ذلك في "كتاب األصنام" البن هشام الكلبي ،الذي يمثل أحد ردود األفعال املثيرة على التحديات الفارسية ،إذ
يتناول العبادات واألساطير القديمة في ما بين النهرين والجزيرة العربية داخل بنية واحدة .على سبيل املثال يعطي لنا املعلومات
التفصيلية عن األصنام العديدة عند العرب الجاهليين ،وصلتها بثقافة ما بين النهرين ويشرح ندرة استخدام هذه األسماء في الثقافة
العربية بمجيء اإلسالم الذي ينهي عبادة األصنام كليا .ابن الكلبي ،هـ .)1995 (.من هنا يعرض ثقافة ما بين النهرين كمنبع لعبادة
األصنام في الجزيرة العربية ،وهكذا يصنف الثقافة العربية القديمة تحت األفق الثقافي الشامل العريق (أورفوا ،د.)2010 .
وثانيا يجدر ذكر كتاب "مروج الذهب" للمسعودي (346هـ) الذي يتناول قضية األديان في الثقافة الجاهلية بالتسلسل الهرمي
ويصل عبر هذا التسلسل إلى اإلسالم ،بحيث يحاول ربط الثقافة الجاهلية بالثقافة اإلسالمية على املستوى الديني ،وعلى ذلك ّ
يقسم
أقر بالخالق والبعث وأنكر الرسل ،والثالث ّ
أقر بالخالق وكذب الرسل والبعث ،والثاني ّ
األديان إلى أربعة أقسام :األول ّ
أقر بالخالق
والبعث والرسل لكن بطريقة شاذة (مثال يعبدون املالئكة) ،والرابع ّ
أقر بالخالق والبعث والرسل بطريقة صحيحة ،ويعده موحدا.
ّ
أورفوا ،د )2010 (.و املسعودي(  .)2005أي أنه يؤسس االستمرارية بين الجاهلية واإلسالم ،وال يكتفي بذلك فقط وإنما ينظر لهذه
االستمرارية بين الثقافة العربية القديمة (الجاهلية) وثقافة ما بين النهرين واإلسالم .إذ يعرض لنا صورة سردية لتاريخ الشعوب
السامية منذ الطوفان وتشتتهاز املسعودي(  ، )2005ويرى أن هذه الشعوب بداية من نوح عليه السالم يعرفون ويقبلون وجود
الخالق ،لكن بسبب العناصر املختلفة لجؤوا إلى األصنام كوسيط بينهم وبين الخالق(أورفوا ،د.)2010 .
كان املسعودي معاصرا للمتنبي ،فكالهما عاشا في فترة التدهور السياس ي ،فكان العرب بحاجة إلى التركيز على الخطاب
الوحدوي العرقيّ ،
فنفذ املسعودي ذلك عبر كتبه التاريخية واملتنبي عبر شعره وعالقاته مع األمراء ،غير أن املتنبي بدال من أن يشير إلى
أصول العرب وعالقتهم االستمرارية مع ثقافة ما بين النهرين ،يقف عند تميز العرب عن الفارسيين وأهمية هذا التميز ،أو باألحرى بدال
ّ
من أن ينظر أفقا ثقافيا مؤثرا بصورة تجريدية تحت ظل التدهور السياس ي للعرب واستيالء الفرس على السلطة ،يستند إلى الصراع
الحي سواء على مستوى التجربة الشعرية أو السياسية.
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 .2ازدواجية املدح بين سيف الدولة وعضد الدولة
يرى محمد محمود شاكر أن العصبية العربية بدأت تظهر في شعر املتنبي مع قصائده التي أنشدها عند بدر بن عمار وهو القائد
العربي ويشترك مع املتنبي في بغض العجم شاكر ،م ،)333-328( )1987( .ويرى أن هذه الفترة أي قبل أن يذهب إلى سيف الدولة
تمثل فترة تحضيرية للشاعر العربي األكبر شاكر ،م .)1987 (.ويصف خصوصية شعر املتنبي قبل هذا التاريخ ( )328تحت بضعة
عناوين مثل "االلتفات الشعري الجميل من املعنى املحدود إلى  ...املعنى املترامي بخيال سامعه"شاكر ،م ،)1987 (.والرجولة والفتوة،
والتأثر بألفاظ الفالسفة ،والثورة الدائمة ،وباقي ال عناوين مرتبطة بفكرة الثورة كالصراع مع العدو والثأر منه .وكانت املضامين التي
تبرز عبر هذه الخصوصيات هي فراقه عن الكوفة ،وصراعه مع العلويين الذين سجنوه ،وجدته ،إلخ (شاكر ،م .)1987 .بمعنى آخر
ً
منغرسا في آالمه ،وظروفه اليومية ،وعالقاته قبل سنة .328
كان شعر املتنبي
غير أنه بعد هذا التاريخ لم يكتب عن املواضيع املرتبطة بحياته والظروف أو املشاكل املعينة فقط ،إنما يربط هذه الظروف
ومشاكل حياته بآرائه عن الوضع السياس ي الذي يسبب تدهور السلطة العربية أي بالعصبية العربية .في هذه الفترة يمتزج شعر املتنبي
بآرائه وتجربته اليومية ،أي يصبح شعره وذاته وحياته بنية واحدة ،وهكذا يبرز لنا طريق نبوغ الشاعر العربي الكبير.
كأن هذا القائد العربي ،بدر بن عمار ،بسطوته ،وقوته أيقظ أمل وحدة الدولة العربية اإلسالمية في املتنبي كما يظهر في أول
قصيدة مدحه بها (البرقوقي ،ع:)2011 .
أحلما نرى ،أم زمانا جديدا
ْ
تجلى لنا فأضأنا به

َ
الخلق في شخص حي أعيدا
ِأم
كأنا نجوم لقينا سعودا

تظهر هذه العصبية في شعره في سيف الدولة أكثر وضوحا ،فقد ذهب إليه في سنة  337وبقي عنده تسع سنوات تقريبا ،2ومع
املقارنة بين مدح سيف الدولة في القصيدة امليمية ومدح عضد الدولة في القصيدة النونية نلحظ ذلك بشكل أوضح كما يأتي.
أ) مدح سيف الدولة والقصيدة امليمية
كان سيف الدولة الحمداني أخا ناصر الدولة الذي أسس الدولة الحمدانية ،وكان الحمدانيون فرعا من قبيلة تغلب العربية
التي سكنت في ما بين النهرين منذ قبل اإلسالم ،وكونوا إحدى الدول التي تأسست بعد تدهور سلطة الخالفة العباسية مثل
اإلخشيديين والبويهيين والسامانيين ،غير أنهم ضد تدهور السلطة العربية ،ويسعون إلى تأسيس وحدة الثقافة اإلسالمية تحت سلطة
عربية .وكان سيف الدولة يعتبر من أهم الشخصيات بين الحمدانيين فهو قائد عربي حارب البيزنطيين الذين هاجموا شمال سوريا
استفادة من ضعف الخالفة ،وغلبهم وحارب مع اإلخشيديين وأسس إمارة حلب ّ
وحولها إلى مركز ثقافي حي ّ
وجمع حولها األدباء
واللغويين والفالسفة طقوش ،م )2009 (.؛ بمعنى أنه يمثل حلم املتنبي الذي بدأ يتشكل عند بدر بن عمار ،وعند سيف الدولة وجد
هذا الحلم ترابه املناسب للنبوغ ،أي أنه يرى في ذات سيف الدولة أمال للتخلص من استيالء الفرس على مقاليد السلطان والحكم،
لذلك خالل هذه السنوات التسعة من  337إلى  346كان شعر املتنبي غارقا في مدح سيف الدولة أي في تمجيد شخصيته ،وذكر
غزواته وحروبه (شاكر ،م.)1987 .
يبرز ذلك في قصيدته امليمية التي يمكن أن نعتبرها أقل درجة في مدحه ،إذ إنها تتراوح بين املدح والعتاب ،وعلى الرغم من ذلك
نرى أهمية سيف الدولة في وجود املتنبي سواء على املستوى الذاتي أو الفكري أو الحس ي ،وكذلك يمكن أن نحدد هذا التمظهر في ثالثة
مستويات:
ً
أوال :عتابه لسيف الدولة ينطلق من حبه :يبدأ املتنبي بالقصيدة ويعاتب سيف الدولة بسبب قلة اهتمامه به بين الشعراء الذين
يمدحونه (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ
َ
َ َ
واح َّر َق ُ
َ
ند ُه َسق ُم
َو َمن ِب ِجسمي َوحالي ِع
لباه ِم َّمن ق ُلب ُه ش ِب ُم
ُ
ُ
َ َ
ً َ
َّ
َ َ َّ ُ َ
الدول ِة األ َم ُم
يف
مالي أك ِت ُم ُح ّبا قد َبرى َج َسدي
وتدعي ح َّب س ِ
َ
ُ َ َ
ُ
ََ َ ّ َ
َ
كان َي َ
الح ِ ّب نقت ِس ُم
در
جم ُعنا ُح ٌّب ِلغ َّرِت ِه
ِإن
فليت أنا ِبق ِ

2

يصف إحسان عباس املتنبي بأنه "يحاول أن يكون بدويا بين أهل الحضارة حتى في زيه ...كان في قباء كرابيس وعمامة زرقاء خشنة ...ويستعمل التصغير واأللفاظ البدوية" لشرح
درجة هذه العصبية .انظر إلى (عباس ،إ.)1983 .
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أي يشكو من احتراق قلبه حبا وهياما بسيف الدولة بارد القلب ،وعلى الرغم من أن حب املتنبي تحول إلى مرض ،إال أن سيف
الدولة يتجاهله بسبب كثرة محبيه ومداحيه ،لكن املتنبي يرى نفسه املستحق لتقبل سيف الدولة أكثر من اآلخرين ،ألنه يحبه أكثر،
وبعد هذا املدخل التأنيبي يقول (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ ُ ُُ َ ُ ُ
ُ َ ٌ
غم َدة
ند م
اله ِ
قد زرته وسيوف ِ

ََ َ َ ُ َ َ ُ ُ
السيوف َد ُم
وقد نظرت ِإل ِيه و

يؤكد املتنبي في هذا البيت أنه سيبقى عند سيف الدولة رغم غضبه وتأنيبه له ،أو باألحرى سيكون عنده في حالة السالم أو
الحرب .يرجع إلى مفهوم السيف لتأسيس املعنى الداللي الجديد ،إذ يستخدم السيف في حالتين ،األولى عندما يكون السيف في غمده
أي أنه ال ُيستخدم ،ويدل هذا الوصف على مفهوم السالم ،والثانية عندما تكون "السيوف دم" ويدل على الحرب.
بعد ذلك يأتي مدح سيف الدولة في األبيات بين  ،11-5فيصف لنا فتوته ،وشجاعته ،وحسن خلقه ،وعدالته ،ويشرح لنا سبب
انسجامه معه رغم تأنيبه كما يأتي (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ ُّ
َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ َ
الش َي ُم
َّللا ك ِل ِه ِم
فكان أحسن خ ِلق ِ
وكان أحسن ما في األحس ِن ِ
َ
َ ُ َ َّ
َ َ ٌ
َ ََ
في ط ِّي ِه أ َسف في ط ِّي ِه ِن َع ُم
الع ُد ّ ِو الذي َي َّممت ُه ظف ٌر
فوت
وفي القسم األخير في القصيدة (األبيات بين  )37-26يرجع إلى الشكوى من أعدائه وجهدهم إليجاد عيب في شخصية املتنبي،
وعدم قدرتهم على ذلك ألن ذاته تخلو من العيوب (البيت  .)29ومع ذلك يقول إنه سيكون راضيا بالحساد واملعيبين إن كان سيف
الدولة مسرورا من ذلك (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ
َ
ُ ََ
َ
فما ِل ُج ٍرح ِإذا أرضاك ُم أل ُم
كان َس َّر ُك ُم ما َ
حاس ُدنا
ِإن
قال ِ
وينهي القصيدة بالبيت:
ُ َ ّ َ َّ ُ َ ٌ
َقد ُ
ض ّم َن ُ
الد َّرإ ّال َأ َّن ُه َكلمُ
َهذا ِعتابك ِإال أنه ِمقة
ِ
ِ
ِ
ومع هذا البيت الختامي يثبت أن عتابه يصدر عن محبته ،بحيث "إن العتاب يجري بين املحبين" ،ويحتج بالعالقة بين الدر
والكلم لشرح العالقة بين العتاب واملحبة ،فللوصول إلى الدر نحتاج جرحا -من املعاني االشتقاقية لكلم الجرح (ابن منظور ،ج .د .ت) -
أي يجب أن نقطع املحار وهو الحيوان الذي يضم الدر داخله .ومن ثم يشير إلى أن ّ
در املحبة تحت ذلك العتاب الجريح.
ً
ثانياّ :
يقدم عالقته مع سيف الدولة كعالقة ذاتية :إذ يشكو من برودة وتباعد سيف الدولة الذي يحكم بالعدل بين الناس لكن
عدله ال يشمل املتنبي (البيت  ،)12ويرى أنه ال يستحق تلك املعاملة ،وإلثبات ذلك يحتج بشعره ،أي يرى أنه أروع شاعر في عصره،
وأكثر من ذلك إذ يدعي أن كل الناس يقبلون موقفه بين الشعراء ،إلى درجة وصول شعره إلى األعمى واألصم ،وبينما يحاول الشعراء
اآلخرون حفظ نوادر الشعر واجتذابه ،ويسهر الخلق الليالي في تدبره والتفكير فيه ،ينام هو "ملء جفونه" ،ألنه ال يحتاج إلى الحفظ
وال إلى االجتذاب ،ويستطيع استحضار أي نوع من النوادر متى شاء (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ
َ َّ َ َ َ
سم َعت َكلماتي َمن به َ
َو َأ َ
ص َم ُم
أنا الذي نظ َر األعمى ِإلى أ َدبي
ِِ
ِ
َ َ
ََ َ ُ َ
َ
الخ ُ
َ ُ َ ُ
لق َج ّراها َو َيخت ِص ُم
ويسهر
وار ِدها
أنام ِملء جفوني عن ش ِ
ّ
فيشبه ذاته باألسد ويهدد عدوه عبر هذا التشبيه (البيت .)18
وال يكتفي باالعتزاز بشعره فقط ،وإنما يعتز بشجاعته وفتوته.
يظهر ذلك عبر مشهد من الحرب التي يتحرك فيها مع جواده بين صفوف جيش العدو كموج مرهف (البرقوقي ،ع:)2011 .
َ ُ َ
َُ َ ُ َ
َ ّ
واد َظ ُ
هر ُه َح َر ُم
صاح ِبها
دركتها ِبج ٍ
ومهج ٍة مهجتي ِمن ه ِم ِ
ُ
َ
ُّ َ
َوفعل ُه ما ُت ُ
ُ
ٌ َ َ
َ
ريد الكف َوالق َد ُم
دان َي ٌد
ِ
كض ِرجل والي ِ
ِرجاله في الر ِ
ُ َ َ َ ََ
َّ َ ُ ََ ُ َ
َ
َُ َ
وت َيلت ِط ُم
الجحفل ِين ِب ِه
ف ِسرت بين
حتى ض َربت وموج امل ِ
ومره ٍ
بمعنى أنه ال يدخل إلى الصراع على املستوى الفكري التجريدي فقط ،وإنما يدخله بكل أجزائه :جسده ،وشعره ،ودهائه،
وفتوته:
ُ
والر ُ
ُ
ُ
والسيف ُ
ُ
ُ
والقلم
والقرطاس
مح
والليل والبيداء تعرفني
فالخيل
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غير أن هذه الوحدة في تجربته وتفكيره لن تصل إلى غايتها في تأسيس وحدة الثقافة اإلسالمية تحت رئاسة العرب إال مع سيف
الدولة .أو هذا االعتزاز بالذات وهذه القدرة الشعرية الفائقة وقدرة الفتوة ال يمكن أن تتحقق إال بوجود سيف الدولة:
َ َ ُّ َ َ َ ُ َ
ُ ُ َّ َ َ َ ُ
عدكم َع َد ُم
ِوجداننا كل ش ٍيء ب
فارق ُهم
يا من ي ِعزعلينا أن ن ِ
وهكذا تتسق ذات املتنبي بذات سيف الدولة جذريا ،فشعره الذي يمثل أروع نوع ،ودهاؤه ،وشجاعته وفتوته التي تشبه قوة
األسد تصبح ال ش يء دون وجود سيف الدولة .وتجربته الشعرية تثبت ذلك أيضا؛ فهو لم يمدح أحدا غير سيف الدولة خالل
السنوات التسعة التي بقي فيها عنده ،بل إن كل أشعاره التي أنشدها تلك الفترة تقريبا مغروسة في مدح سيف الدولة بصور عديدة
(حسين ،ط.)2014 .
والبيت الذي يليه يؤكد هذه الصلة الذاتية التي تتمحور حول فكرة العصبية العربية بشكل أوضح ،بحيث إن هذا الجانب
الفكري له أهمية أكثر من املحبة بينهما ،أو يمكن القول إن املتنبي يستمر على عتابه ويقول :وإن لم تبق بيننا املحبة توحدنا الفكرة.
ألن املركز الذي يؤسس الوحدة بينها هو الفكرة األيديولوجية ،وتحقيق الذات متسق بتحقيق الفكرة ،ال يستطيع املتنبي تنفيذها إال
برئاسة ومساعدة سيف الدولة (البرقوقي ،ع:)2011 .

َ َ ٌَ
ََ َ َ َ َ ُ
عرفة
وبيننا لو رعيتم ذاك م ِ

َّ َ َ َ
ُ
هل النهى ِذ َم ُم
عارف في أ ِ
ِإن امل ِ

َ
َ
واح َّر َق ُ
َ
لباه ِم َّمن ق ُلب ُه ش ِب ُم
ُ
َ
كان َي َ
جم ُعنا ُح ٌّب ِلغ َّرِت ِه
ِإن

َ َ
ند ُه َسق ُم
َو َمن ِب ِجسمي َوحالي ِع
ُ َ َ
ََ َ َّ َ
الح ِ ّب نقت ِس ُم
در
فليت أنا ِبق ِ

ً
وثالثا  ،يمكن أن نقف عند استخدام الضمائر في القصيدة ،وعالقتها بموفق املتنبي تجاه سيف الدولة .فنلحظ أن هناك
ازدواجية في استخدام الضمائر ،فعندما يعاتب املتنبي سيف الدولة يخاطبه بضمير الغائب ،وعندما يمدحه يستخدم ضمير
املخاطب ،فعلى سبيل املثال في بداية القصيدة يعاتبه بضمير الغائب:

وفي الكالم عن حبه تجاهه يميل إلى ضمير املخاطب (في األبيات :)10-5

َ ُّ
َ َ َ َ َ َ
َّللا ك ِل ِه ِم
فكان أحسن خ ِلق ِ
َ ُ َ َّ
َ ََ
الع ُد ّ ِو الذي َي َّممت ُه ظف ٌر
فوت
َ
َ َ َ َ ُ َ
ََ
َ
َ
وف و ِاصطنعت
قد ناب عنك شديد الخ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ً
يئا َل َ
يس َي َلز ُمها
ألزمت نفسك ش
َ ُ َّ ُ َ َ ً َ َ َ َ ً
أكلما رمت جيشا ف ِانثنى هربا
َ
ُ
َع َل َ
يك َه ُ
زم ُه ُم في ك ِ ّل ُمعت َر ٍك

َ َ َ َ َ
َ َ
الش َي ُم
وكان أحسن ما في األحس ِن ِ
َ
َ َ ٌ
في ط ِّي ِه أ َسف في ط ِّي ِه ِن َع ُم
َ َ َ َُ
َ َ
صن ُع ُ
الب َه ُم
هابة ما ال ت
لك امل
َ ُ َ ُ َ ٌ َ َ َُ
واريهم أرض وال علم
أن ال ي ِ
َت َ
ص َّر َفت ب َك في آثاره اله َممُ
ِِ ِ
ِ
َ ََ َ
يك بهم ٌ
عار ِإذا ِا َنه َزموا
وما عل ِ ِ

واستمرت تلك االزدواجية في األبيات التالية ،غير أن ضم ير املخاطب يستخدم أكثر من ضمير الغائب ،في الحقيقة إن
ضمير الغائب ال يستخدم في كل أبيات العتاب ،بل يستخدم في األبيات األولى ،وهذه األبيات تمثل أشد تأنيب في القصيدة .في
األبيات التالية نرى تليين عتاب املتنبي لسيف الدولة ،ومع هذا التليين يميل إلى استخدام ضمير املخاطب (في بيت :)25-24
َ َ ُّ َ َ َ ُ َ
ُ ُ َّ َ َ َ ُ
عدكم َع َد ُم
ِوجداننا كل ش ٍيء ب
فارق ُهم
يا من ي َ ِعز َعلينا أن ن ِ
ُ
َ
َ
َ
مر ُك ُم من َأمرنا َأ َممُ
َلو َأ َّن َأ َ
نكم ب َت ُ
كرم ٍة
ِ
ما كان أخلقنا ِم ِ
ِ
عبر هذا االستخدام للضمائر يظهر أن املتنبي عندما يؤنب سيف الدولة يستخدم ضمير الغائب ،وهكذا كأنه يبعد ذات املتنبي
وحضوره عن هذا التأنيب إلى ّ
حد ما .وعندما يخف التأنيب ويميل إلى املدح يرجع إلى ضمير املخاطب وهكذا يقوى حضوره .من هنا -
وربما بعبارة شبه مبالغة -يمكن اإلشارة إلى أن املتنبي رغم نظم قصيدة العتاب يريد أن يحمي ذات سيف الدولة من هذا العتاب في
الوقت نفسه.
ب) مدح عضد الدولة والقصيدة النونية
غير أن القصيدة النونية التي مدح املتنبي بها عضد الدولة تعرض لنا صورة معاكسة ،فعلى الرغم من أن املتنبي أنشدها بعد أيام
مقدمه (في سنة  )354على سماط عضد الدولة في شيراز كمدح ترحيبي إال أنها مختلطة باملدح والهجاء ،واالستنكار ،واالستهزاء.
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ً
في الحقيقة كان الصراع بين املادح واملمدوح معروفا من كليهما شاكر ،م .)1987 (.ومعروف أن عضد الدولة أمير الدولة البويهية
ُ
التي أسست كدولة فارسية وسيطرت على بعض املدن الفارسية مثل أصفهان ،وهمدان ،والري في أوائل القرن الرابع الهجري ،والتي
بسطت هذه السيطرة على العراق ،وعلى الخالفة في ما بعد (ضيف ،ش .د.ت) .أي أن عضد الدولة يمثل طموح الفرس في السيطرة
على الثقافة اإلسالمية ،وهو يقف ضد فكرة العصبية العربية وتأسيس الثقافة اإلسالمية تحت سلطة العرب ،أو باألحرى يقف ضد
موقف املتنبي ،ومن ثم كان كالهما يعرف موقف اآلخر شاكر ،م .)1987 (.وكان كالهما يعرفان أن هذا اللقاء سيكون مسرحا فذا
ُ
للصراع القديم ،كرقص طوطمي يعلن من اللحظة األولى أنه سينتهي بقتل أحد ،وكما هو معروف قتل املتنبي في السنة نفسها (354هـ)
بعد خروجه من شيراز بقليل.
يظهر هذا الرقص القاتل عبر حركة املد والجزر في القصيدة ،بين املدح والهجاء ،القبول واالستنكار ،التأييد والتهديد .ويمكن أن
نركز على هذه الحركة الداللية في مستويين:
األول هو ظهور هذا الصراع الداللي بين شيراز ودمشق حيث يسيطر على ما يقارب نصف القصيدة (أول سبعة عشر بيتا) ،إذ
يبدأ املتنبي بمدح شعب بوان (اسم مكان في شيراز) لكن يأتي االستنكار في البيت الثاني مباشرة (البرقوقي ،ع:)2011 .

ً
َ
َ
َ
عب طيبا في املغاني
مغاني الش ِ
َ َ َّ َ
الفتى َ
الع َرِب َّي فيها
ول ِكن

َ َ
ب َمنزَل ِة َ
مان
الر
بيع ِمن الز ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
سان
جه والي ِد و ِ
غريب الو ِ
الل ِ

َمالع ُب ج َّن ٍة َلو َ
سارفيها
ِ ِ

َُ ٌ َ َ َ ُ
مان
سليمان لسار ِبترج ِ

ََ َ َ َ َ
شق ثنى ِعناني
ولو كانت ِدم
ََ
َ
َ
ُ
يف
نجوج ُّي ما ر ِفعت ِلض ٍ
يل ِ
َ ُّ َ َ
ُ
جاع
ت ِحل ِب ِه على ق ٍ
لب َش ٍ
َمناز ُل َلم َي َزل ِمنها خ ٌ
يال
ِ

َ ُ ُ
الث ِرد ِ ُّ
فان
لبيق
الج ِ
صيني ِ
ُ َ
ُ
ّ
ُّ
خان
ِب ِه النيران ن ِدي الد ِ
رح ُل م ُ
نه َعن َق َ
َو َت َ
بان
ِ
لب ج ِ
ٍ
َ َ
ُ َ ّ ُ
جان
يش ِيعني ِإلى ال ِنوبنذ ِ

أي على الرغم من أن شعب بوان يوصف بـ"منزلة الربيع من الزمان" بجماله إال أن "الفتى العربي" املتنبي ال يستمتع بهذا الجمال،
ألنه ليس الجمال الذي يتعوده أو يتكيف معه ،بل على العكس يستغربه ويستنكره فهو "غريب الوجه ،واليد ،واللسان" .وكما هو
معروف ُيمثل الوجه الشخصية أو الذات ،وهنا يدل على الذات العربية واختالفها عن الذات الفارسية ،والبيئة التي تحيط به مختلفة
عن بيئته وال يعلم كيف سيتعامل معها ،واللسان الفارس ي ليس اللسان العربي ،لذلك يداه ولسانه ووجهه أو باألحرى كل العناصر
األساسية -ألن كل منها يمثل دورا جذريا في الذات اإلنسانية -في شخصيته تستنكر هذا البلد الفارس ي.
وفي البيت الثالث يزيد ذلك االستنكار (البرقوقي ،ع:)2011 .
أو إن نبرة البيت تتحول من االستنكار إلى االستهزاء أو االستفزاز ،حيث يقول إن لغتهم بعيدة عن اإلفهام كل البعد حتى لو سار
سليمان عليه السالم في هذه الحدائق الجميلة التي تمثل "الربيع من الزمان" ،أو التي هي فوق الجمال الطبيعي -الجنة -الحتاج إلى
ترجمان .هنا يستحضر قصة سليمان لالستهزاء بلغة الفرس ،حيث إن النبي سليمان معروف بعلمه باللغات كلها ،وفهمه قول البهائم
والجن (ابن كثير ،إ ، )1997 .ورغم تلك القدرة اإلعجازية ال يستطيع فهم لغة الفرس ،ألنها غير قابلة للفهم.
بعد ذلك يرجع إلى مدح شعب بوان مجددا ،فيرسم لنا صورة عن جمال أشجارها وثمارها (األبيات بين  ،)9-5لكن هذا الثناء
ينقطع بذكر دمشق ،إذ إن شيراز رغم جمالها ال تستطيع منعه من ذكر دمشق على الرغم مما وصف به عضد الدولة من كرم
وضيافة ،ومآدبه الحية ،فدمشق تتبعه ويذكرها أينما يكون .بمعنى آخر هذا املكان (شعب بوان) رغم جماله إال أنه ال يحمل في بنيته
فعاليات ناشطة وعالقات ثقافية راسخة مثل دمشق:

ولم يكتف املتنبي بكل هذا ،إذ يقارن صوت الحمام بصوت الجارية املغنية ،فكالهما متفقان بالصوت اإليقاعي ،وأصال أهل
شعب بوان أحوج إلى البيان من الحمام ،وتفسيره وتأويلهْ .
لكن ليس لهما -لهذا البيان ولتفسيره -أي معنى وال فصاحة .وعلى الرغم من
أنهما يتفقان في صفة "غير القابل للفهم" ،إال أن موصوفهما مختلف -أي أن أحدهما طائر والثاني إنسان )البرقوقي ،ع:)2011 .

َّ َ ُ ُ ُ
الورق فيها
إذا غنى الحمام
َ
َ
َ
ُ
ََ
مام
ومن ِب ِ
عب أحوج ِمن ح ٍ
الش ِ
ً
قار ُب َ
َو َقد َي َت َ
صفان ِج ّدا
الو
ِ
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َ َ ُ َ
يان
أجابته أغا ِن ُّي ِ
الق ِ
َّ َ َ
َ
يان
ِإذا غنى وناح ِإلى الب ِ
ُ َُ
ََ
دان
وموصوفاهما مت ِ
باع ِ
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في الحقيقة بهذا األسلوب الساخر ينقد املتنبي التفكير الفارس ي الذي يعتبر الطيور مصدر العرفان واملعرفة .هنا يجدر ذكر -أوال
وقبل كل ش يء -طائر سيمرغ الذي يقوم بدور جذري في وجود العالم في التفكير الفارس ي ،فقد كان الفرس على األقل منذ تأسيس دين
زرادشت (تقريبا في القرن السادس قبل امليالد) يعتقدون أن سيمرغ له قدرة ميتافيزيقية ،وبهذه القدرة يحكم على التغيرات الطبيعية
( ،)http://www.iranicaonline.org/articles/simorgلذلك كان يستخدم صورة سيمرغ كعلم الدولة الفارسية القديمة.
تحول استخدام سيمرغ مع مجيء اإلسالم إلى تمثيل املعرفة الروحانية التي ال يمكن الوصول إليها إال بطريقة الصوفية؛ ومن ثم نرى
الرجوع إلى السيمرغ كمنبع املعرفة املقدسة في التفكير الصوفي الفارس ي ،وعادة هذا التنظير يسرد عبر حوار أدبي صوفي بين الطيور
التي تبحث عن طريق للوصول إلى الطائر األكبر مصدر املعرفة وهو سيمرغ ،ويرشد هذا الحوار الصوفي في الوصول إلى املعرفة إلى
الحقيقة كما يظهر في كتاب "منطق الطير" لفريد الدين العطار بصورة أدبية فائقة(العطار ،ف.)2002 .
وهكذا ،يبدو أن كالم الحمام أو أغانيه تنزاح عن معناها الحقيقي إلى املعنى الرمزي فتدل على الكالم عن املعرفة (البيان) بين
الطيور في الثقافة الفارسية الصوفية .والجارية املغنية تدل على الشخصية الفارسية التي تأخذ املعرفة من الطيور (إذا َغ ّنى َ
الح ُ
مام
جاب ُ
الو ُ
َ
َّ َ َ
ته َأغان ُّي القيان) ،ويظهر عبر البيت التالي َ(و َمن بالش َ َ ُ
رق فيها َأ َ
ُ
َ
يان) أن املتنبي يسخر
مام ِإذا غنى وناح ِإلى الب ِ
عب أحوج ِمن ح ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
بهذا الرجوع إلى الطيور كمصدر معرفي ويرى أنه ليس هناك أي نوع من املعرفة أو البيان في هذا الحوار.
ثانيا بعد هذا املدخل املتراوح بين املدح والهجاء واالستهزاء بمدينة شيراز ،ينتقل إلى مدح عضد الدولة (األبيات بين  ،)48-19وال
ً
نرى في هذه األبيات حركة املد والجزر مثلما الحظنا في ذكر شيراز ،بل على العكس يبدو أن هناك ً
مدحا مترابطا خاصة من البيت 19
إلى  ،45فيبدأ باملدح بقول (البرقوقي ،ع:)2011 .

ََ ُ َ ُ
َُ ُ
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َ َ َ َّ ُ َ
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َ َ ََ
َ
الدول ِة ِامتن َعت َو َع َّزت
ضد
ِبع ِ

َ َ
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َ
ثان
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ِ
َ
ََ
نان
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راد ِبال ِس ِ
كت ِ
ََ َ َ
َ ُ َ
دان
وليس ِلغ ِيرذي عض ٍد ي ِ

ُ َ َ
ُأ ُ
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روض
رب وخ ٍ
الناس ِمن ت ٍ
ِ
ُ
ُ ّ َ
ُ
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ت ِذ ُّم َعلى الل
ِ
صوص ِلك ِل ت ٍ
ََ
ُ
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َ َ َ َ ُ َّ
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َ
ََ ُ َ ُ
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رض أبي ش
وأ
جاع ِمن أ ِ
ٍ
َُّ
ُ
َ
ََ َ
وار ِم كل جاني
وتضمن ِللص ِ
َ
ُدف َ
َ
عان
عن ِإلى امل
ِ
الر ِ
حاني و ِ
َ ُ َ َ ُ ُّ َ َ
تصيح ِبمن يمرأما تراني

وعبر هذا األسلوب الخبري ،يبدو أنه ال يهتم بالعناصر املمتعة واملزعجة املذكورة في شيراز بعد أن رأى عضد الدولة ،ألن وجوده
ينسيه كل ش يء .ويعرض تجربته الشعرية قبل مجيئه إلى عضد الدولة كتجربة تعليمية للوصول إلى الكمال ،ويشبه هذه التجربة
بتعليم الحرب باستخدام الرماح بال سنان ،وبعد هذه املمارسة التمرينية وجد شعره مصدر كماله عند عضد الدولة الذي عزت به
الدولة البويهية.
وأكثر من ذلك يعرض رئاسة عضد الدولة كمصدر الحق والعدالة (بين أبيات  ،)36-27ويشير إلى أن بالد الفرس بالد أمن بينما
البلدان األخرى تعاني من الخوف ،ويسوقون التجار دون خوف من اللصوص في شوارع البلد بفضل عدالة عضد الدولة ،وعندما
يجرؤ أحد على جريمة يعاقب بالقوانين الصارمة ،لذلك ال أحد يحاول انتهاك هذه القوانين إلى درجة يترك التجار أموالهم مكشوفة وال
يخافون عليها ألن "هيبة املمدوح تحميها" (البرقوقي ،ع:(2011 .

من املثير لالهتمام عبر هذا املدح املنطلق من فكرة األمانة والعدالة ،يبدو أن املتنبي يستحضر صورة أنوشيروان العادل (كسرى
األول  ،)579-531وهو يمثل ملكا عادال ومؤسس السالم واألمانة في الثقافة الفارسية قبل اإلسالم ،وهو معروف بقوانينه املؤثرة التي
ّ
شرعها أثناء بداية حكمه حيث يروى أنه ال يتجرأ أحد على جريمة خوفا من صرامة هذه القوانين ،وهو معروف بتنفيذ هذه القوانين
ّ
دون أن يلتمس العذر ألحد .وإضافة إلى ذلك اهتم بإنهاء الحرب مع الدول املجاورة خاصة مع اإلمبراطورية البيزنطية ،وهكذا ركز على
اإلصالحات الداخلية ،وتوسيع التجارة ،وتطوير العلوم .فحقق تطورا ملحوظا في الفنون مثل العمارة ،واألدب ،والرسم؛ والعلوم مثل
علم الفضاء ،والطب ،والفلسفة .واهتم بتأسيس ودعم املدارس الفلسفية مثل جندسابور وحران ،ودعم نقل وترجمة العلوم الهندية
والرومانية عبر هذه املدارس .وكان هناك تسامح ملحوظ تجاه اآلراء املختلفة واألديان واملعتقدات املتعددة ( .)Daryaee, T. 2009من
أجل كل هذا يعتبر عهده العصر الذهبي الثاني للدولة الساسانية ،ويقوم بدور مثالي في تأسيس العدالة ،واألمانة ،والسالم ،وقدرة
ووحدة الثقافة الفارسية.
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وبالتالي تظهر هذه املحاكاة لذات أنوشيروان في تعامل عضد الدولة أثناء حكمه ،فهو معروف بتلقيب نفسه بصفة شاهنشاه
(ملك امللوك) وهو لقب فارس ي منتشر خاصة عند ملوك الساسانيين ،وبمحاولته لتأسيس األمان للطرق التجارية ،وعقوبته الصارمة
للصوص ،وباهتمامه بالعلماء ،واملدارس ،وإنشاء املستشفيات إلخ (ضيف ،ش( .ب) د.ت).
يبدو أن املتنبي يشير إلى هذا الحلم العريق الذي يحاول عضد الدولة تأسيسه مجددا أي تأسيس حضارة فارسية متطورة كما
فعل أنوشيروان ،غير أن هذا املدح الذي يحاول أن يلمس صميم أحالم عضد الدولة يسبب التساؤالت ،ألنه يتناقض مع موقف
املتنبي جذريا ،ويتناقض مع بنية القسم األول من القصيدة ،فكما سبقت اإلشارة كان القسم األول من القصيدة يتراوح بين املدح
والهجاء واالستهزاء ،بينما في القسم الثاني يبدو (بين األبيات  )45-19أنه يعرض مدحا صريحا.
في الحقيقة مع البيت  46نستطيع أن نفكك هذا اللغز الغريب في النص الشعري:

ُ ٌ َ َ
ثاء
د
ناء ِبال ِر ٍ
عاء كالث ِ

َ ُ
َُّ
َ
نان
يؤد ِيه الجنان ِإلى الج ِ

بمعنى أن كل ما قاله املتنبي في مدحه (بين األبيات  )45-19هو دعاء فقط ،أي ليس من صفات املمدوح وإنما من الصفات التي
يريد املمدوح الوصول إليها ،وكما هو معروف نحن ندعو لش يء ال نمتلكه بعد ،واملتنبي يشير إلى هذا الدعاء بصورة شبه استهزائية ،أي
أنه يقول لعضد الدولة إن كل الصفات التي مدحتك بها هي حلمك ،وأنني أعلم أحالمك عن تأسيس الدولة الفارسية القوية واملتطورة
كما فعل أنوشيروان ،وأدعو لك أن تتحقق أحالمك يوما ما ،لكنها لم تتحقق بعد ،من أجل ذلك أنت ال تمتلك هذه الصفات.
واستخدام الضمائر يؤكد هذه القراءة أيضا فاملتنبي ال يستخدم إال ضمير الغائب حتى البيت  .47أي أن كل تلك الصفات اإليجابية
َ
التي حكاها املتنبي تأتي بصيغة غائبة ،وبعيدا عن ذات عضد الدولة ( َوال ُتحص ى َفضائ ُل ُه ب َظ ّن َوال اإل ُ َ ُ َ
يان  /ف ِإ َّن
خبار عنه وال ِ
الع ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
الناس َو ُ
الدنيا َط ٌ
َ
ثان) .ألن هذه الصفات أصال بعيدة عن ذاته ،هي حلمه ،ويذكرها املتنبي كما يليق بسياق
ريق ِإلى َمن ما ل ُه في
الناس ِ
ِ
حلم .لكن بعد البيت  ،46أي بعد اإلفصاح عن غرضه ،يخاطب املتنبي املمدوح بضمير املخاطب ليزيد من االستهزاء:

ََ َ َ ُ
حت م ُ
نه في ِف ِر ٍند
فقد أصب
ِ
ََ َ ُ ُ
الناس كانوا
ولوال كونكم في
ِ

ََ َ َ َ َ
َ
مان
ضب ي ِ
وأصبح ِمنك في ع ٍ
ُ ً َ َ
الم ِبال َمعاني
هراء كالك ِ

الخالصة:
لقد بدا -في هذه الورقة البحثية -أن هناك موقفين متعارضين في مدح سيف الدولة وعضد الدولة انطالقا من املقارنة بين قراءة
القصيدة امليمية والنونية للمتنبي .إذ كما سبقت اإلشارة ،في مدح سيف الدولة تمتزج ذات املتنبي وطموحاته للمستقبل مع ذات سيف
الدولة ،وذلك ليس بسبب املحبة بينهما فقط وإنما بسبب التفكير األيديولوجي الذي يتمركز حول العصبية العربية ،وتلك العصبية
مرتبطة بالظروف التاريخية والسياسية التي تسبب تدهور الخالفة العباسية.
ّ
غير أن هذه الدراسة بدال من النظر إلى هذا التدهور عبر الصراع بين العرب والحركة الشعوبية ،ركزت على الصراع بين العرب
ثقافيا ً
والفرس الذي يمكن القول إنه هو املحور املحرك للحركة الشعوبية بشكل مجمل حيث إن له ً
بعدا ً
عريقا ال يقتصر على العصر
العباس ي وال حتى على مجيء اإلسالم .ولذلك حاولت الدراسة إظهار خلفية هذا الصراع العريق بين العرب والفرس وأهميته في تدهور
السلطة العربية في الثقافة اإلسالمية وفي موقف املتنبي على وجه الخصوص .وهكذا يتضح موقف املتنبي املعارض تجاه عضد الدولة
في القصيدة النونية ،فهو أمير الدولة البويهية التي تمثل محاولة تأسيس الدولة الفارسية واالستيالء على الثقافة اإلسالمية سواء على
املستوى السياس ي أو الثقافي .من هنا ،على الرغم من أن القصيدة النونية أنشدت كمدح وقدمت إلى عضد الدولة في سماطه ،إال أنها
تتراوح بين املدح والهجاء واالستهزاء إلبراز موقف املتنبي املعارض لتلك املحاولة تحت صورة فنية شبه غامضة.
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Abstract. This study addresses the concept of cultural conflict in Al-Mutanabbi’s poetry, and rather
than picturing it based on the point of view of Ạrab and Shu’ubiyya conflicts, it will be picturing it as
a conflict based on the Arab and Persian cultures. As it has a deep-rooted cultural dimension that
isn’t limited to the 4th century AH nor the beginning of Islam only, and has a strong role in
establishing the Islamic culture.
To analyze this hypothesis, the study will focus on the following: First the historical back-ground for
this conflict, the reason for this is to explain how the Shu’biyya movement revolves around this
subject in general, on a cultural level. Second, compares between the “poem of Memyah” in which ẠlMutanabbi praised Saif Al-Dawlah through his importance in the hope of creating the strong Arab
country in Al-Mutanabbi’s eyes, and the “poem of Nonyah” in which he praised Ạdud Ạl-Dawlah, who
represents the attempt of canceling the Arabic authority in Islamic culture. And Third, the study aims
to point out Al-Mutanabbi’s awareness regarding this rooted conflict between the two cultures by
comparing between the two poems, alongside the importance of the historical conditions which
announced the deterioration of the Abbasid Caliphate in the 4th century AH, which affected the
formation of this awareness and the way it shows both in poetry and politics.

Keywords: Cultural conflict at the Abbasid era; Arabs and Shu’ubiyya; politics and Ạl-Mutanabbi’s
poetry.
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[1] ʿbạs. Ạ̹ hsạn, Tạrykẖ Ạlnqd Ạlả dby ʿnd Ạlʿrb, Byrwt: Dạr Ạltẖqạfh, (1983), pp. 292.
[2] ʿṭạr. Fryd Ạldyn, Mnṭq Ạlṭyr, Trjmẗ: Bdyʿ Mḥmd Jmʿẗ, Dạr Ạlả ndls, Byrwt, 2002(1221m).
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[9] Ḍyf. Sẖwqy, Tạrykẖ Ạlả dby Ạlʿrby 5 ʿṣr Ạldwl Wạla̹ Mạrạt: Ạljzyrh Ạlʿrbyh- Ạlʿrạq– Ạ̹ yrạn, Dạr
Ạlmʿạrf, pp. 233-234, 234-235.
[10] Ferdowsi, Epic Of Kings or Shahname, trans: Helen Zimmern, Ames: Omphaloskespis, (2000)

244

2019 -4 العدد،1 املجلد-املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية

خريية قرتاي

ً
 مدح سيف الدولة وعضد الدولة منوذجا-الصراع الثقايف يف شعر املتنبي
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Dạr Ạlktb Ạlmṣryh, Ạlqạhrh, 1995(204h), pp.6-12.
[15] Ạbn Ktẖyr. Ạla̹ mạm Ạlḥạfẓ ʿmạd Ạldyn Ạ̉ bw Ạlfdạʾ Ạ̹ Smạʿyl, Ạlqṣṣ Ạlả nbyạʾ, Tḥqyq: ʿbd Ạlḥy
Ạlfrmạwy, Dạr Ạlṭbạʿẗ Wạlnsẖr Ạla̹ slạmyh, Ạlqạhrh, 1997(774h), pp. 609-611.
[16] Ạbn Mnẓwr. Ạ̉ bw Ạlfḍl Jmạl Ạldyn Mḥmd Bn Mkrm, Lsạn Ạlʿrb, M 12, Dạr Ṣạdr, Byrwt, Mạdẗ Klm,
(1311m)
[17] Ạlmsʿwdy. Ạla̹ mạm Ạ̉ by Ạlḥsn Bn ʿly, Mrwj Ạldẖhb,2m, Tḥqyq: Kmạl Ḥsn Mrʿy, Ạlmktbh Ạlʿṣryh,
Byrwt, 2005(346h), pp.98.
[18] Nissen. Hans J. & Heine. Peter, From Mesopotamia to Irak: A Concise History, Chicago: The
University of Chicago Press, (2009), pp.107-129, 125-131.
[19] Sẖạkr. Mḥmwd Mḥmd, Ktạb Ạlmtnby: Rsạlẗ Fy Ạlṭryq Ạ̹ la Tẖqạftnạ, Ạlqạhrh: Mṭbʿẗ Ạlmdny.
(1987), pp. 302-305, 259, 261, 215-216, 183, 184-196, 225-243, 216-222, 325-326, 381-382.
[20] Ạlsywṭy. Jlạl Ạldyn ʿbd Ạlrḥmn, Tạrykẖ Ạlkẖlfạʾ, Dạr Ạbn Ḥzm, Byrwt, 2003, (911h), pp. 107108, 312-323.
[21] Ṭqwsẖ. Mḥmd Shyl, Tạrykẖ Ạldwlh Ạlʿbạsyh, Byrwt: Dạr Ạlnfạỷs, (2009),pp. 114-115, 182-183,
131-134, 172-178, 310-311.
[22] Van De Mieerop, Marc, Philosophy Before The Greeks: The Pursuit of Truth in Ancient
Babylonia, New Jersey: Princeton University Press, (2016), pp. 87-140.

245

2019 -4 العدد،1 املجلد-املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية

