سلطٌت عواى
وزارة الخعلين العالي
جاهعت ًسوي
كليت العلىم واآلداب
قسن اللغت العربيت وآدابها

البعذ الحجاجي في األعوذة األدبيت
(هجلت دبي الثقافيت ًوىرجا)
إعذاد:
جليلت بٌج سعيذ بي سلين القاسويت

رسالت هقذهت السخكوال هخطلباث الحصىل علً درجت الواجسخير في اللغت
العربيت وآدابها حخصص( :أدب حذيث)
إشراف:
األسخار الذكخىر صالح الذيي بىجاٍ

يٌاير 6102م

اإلهداء
لك أٌها القارئ،

~أ~

وأقول شكرا
فشكرا ٌا رب على ما وهبتنً من نعم ،وعلى ما أتممت به علً هذا العمل.
وأقولها شكرا ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور صالح الدٌن بوجاه؛ على ما بذله من
جهد متواصل فً إنجاح هذا العمل ،والشكر موصول أٌضا لألستاذ عثمان بن مبروك
تكرم بمراجعة هذا العمل وتدقٌقه ،وللدكتور عبد المجٌد بن جاللً على
السعدي ،الذي َّ
ما أبداه من مالحظات قٌمة ومراجعة لهذا البحث .وفً هذا الصدد أٌضا ال أنسى شكري
الجزٌل للدكتور أحمد ٌوسف على تعرٌفه وإشارته إلى هذا المنهج ففتح أمامً بارقة
أمل فً سبر أغوار هذا المنهج ،كما أشكر األساتذة الكرماء الذٌن أسدوا لً بمالحظاتهم
فٌما ٌخص موضوع البحث وانتقاء المجلة المناسبة للدراسة :الدكتور إسماعٌل الكفري،
والدكتور هالل الحجري والدكتور عبدهللا العبودي ،وشكري الجزٌل أٌضا أقدمه للدكتورة
هاجر الحراثً غالب ،والدكتور محمد الغزي على مالحظاتهما الثرٌة فً سبٌل تطوٌر
هذا العمل.
إلى سلسلة النساء اللواتً أفخر بهن ،وأشكر هللا على أن رزقنً حبهن :جدتً
"عزٌزة" بدعائها الذي أبدأ به عزٌمتً فجر كل ٌوم .أمً "كرٌمة" حٌث هً بعطائها
السخً ،وكرمها الف ٌَّاض .أختً "سلوى" بإخالصها وتفانٌها فً الحٌاة .أختً "عبٌر"
رفٌقة الدرب ،والمؤنسة فً طرٌق السفر من وإلى نزوى.
إلى خولة السعٌدي ،لكِ منً خالص الشكر واالمتنان على ما قدمتِه لً من دعم فً
سبٌل والدة هذا العمل.
إلى كل من سعى واجتهد بمساعدتً :األستاذ زاهر بن سعود السٌابً ،وصالح السالمً،
وعمر العمرانً.
إلى إخوتً الطلبة والطالبات ممن كانوا عونا وسندا لً؛ ولهذا دائما أقول :تلزمنً
قبعتً تخرج :واحدة لً ،واألخرى لكل من كان قلبه معً بدعوة ٌرفعها باسمً ،بعرض
ّ
للمساعدة ،بتشجٌع وتحفٌز لمواصلة الطرٌق.

فشكرا لكم جمٌعا
~ة~

فهرس املىضىعاث

~ط~

م

الموضوع

1
2
3
4
5
6
7

اإلْذاء
انشكش ٔانزمذٚش
فٓشط انًٕػٕػبد
يهخض انذساعخ ثبنهغخ انؼشثٛخ
يهخض انذساعخ ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ
انًمذيخ
يذخم :األدة ٔرطٕسِ ػجش انظؾبفخ

8

الفصل األول :النظريت احلجاجيت
تمهيد :انجالغخ انؼشثٛخ انمذًٚخ ف ٙػٕء انجالغخ انغذٚذح
(انؾغبط).
يفٕٓو انؾغبط ٔيغبالد اعزؼًبنّ
يفبْٛى راد طهخ ثبنؾغبط:
 -1انغذل
 -2انجشْبٌ أٔ انجشُْخ
 -3اإللُبع
انؾغبط:
أٔال :انًؼُٗ انهغٕ٘ نهؾغبط
صبَٛب :انًؼُٗ االططالؽ ٙنهؾغبط
أْى َظشٚبد انؾغبط:
 َظشٚخ انجشْبٌ أٔ انجالغخ انغذٚذح ػُذ ثٛشنًبٌ َظشٚخ انؾغبط ف ٙانهغخؽمٕل انؾغبط ٔيغبالد اعزؼًبنّ:
 -1انؾغبط ٔانزذأنٛخ
 -2انؾغبط ٔانهغبَٛبد
 -3انؾغبط ٔاألعهٕثٛخ
 -4انؾغبط ٔانجالغخ
صُبئٛخ انُض ٔانخطبة:
أٔال :انُض
صبَٛب :انخطبة
انفشٔق األٔنٛخ ث ٍٛانُض ٔانخطبة
انخطبة انؾغبعٙ
عًبد انخطبة انؾغبعٙ

9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31

~د~

رقم الصفحة
أ
ب
ج-ي
ك
ل
4-1
12-5
72-13
22-14
47-23
24
27-24
27
32-27
33
34-33
36-34
41-36
39-37
41-39
47-41
42-41
44-43
46-44
47-46
53-47
51-47
53-51
53-52
54-53
57-54

صُبئٛخ انجبس ٔانًزهم ٙف ٙانخطبة انؾغبعٙ
كفبٚبد انًزكهى:
أٔال :كفبٚبد اإلَزبط
 انكفبٚبد انهغٕٚخ األدثٛخ انكفبٚبد انضمبفٛخ انزذأنٛخ انكفبٚبد انُفغٛخصبَٛب :كفبٚبد اإلَغبص
دٔس انًخبؽت ف ٙإَزبط انخطبة انؾغبع:ٙ
أطُبف انًخبؽَج:ٍٛ
 انًخبؽت انٕالؼٔ ٙانًخبؽت انًزخَّٛم انًخبؽت انؼبو ٔانًخبؽت انخبصيشاػبح ؽبل انًخبؽَت:
 يشاػبح انؾبل انغٕع ٕٛنغٕ٘. يشاػبح انؾبل انزُْٔ ٙانضمبفٙ يشاػبح انؾبل انُفغ ٙاالَفؼبنٙدٔس انًمبو ف ٙإَزبط انخطبة اإللُبػٙ

32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
 48الفصل الثاني :العمىد الصحفي (الزاويت) Column
 49تمهيد :األػًذح انظؾفٛخ ٔإشكبنٛخ انًظطهؼ.
 51انؼًٕد انظؾف( ٙانضٔاٚخ)
 51رؼشٚف انؼًٕد انظؾفٙ
 52كبرت انؼًٕد انظؾفٙ
 53يظبدس يبدح انؼًٕد
 54نغخ انؼًٕد انظؾفٙ
 55خظبئض انؼًٕد انظؾف:ٙ
 56أٔال :انشكم ٔانغٛبعخ انؼبيخ نهظؾٛفخ
 57صبَٛب :انًؼًٌٕ
 58عًبد األػًذح انًزخظظخ
 59إخشاط انؼًٕد انظؾفٙ
 61يشاؽم إخشاط انؼًٕد انظؾفٙ
 61إَٔاع انؼًٕد انظؾف:ٙ
 انؼًٕد االفززبؽ( ٙانًمبل االفززبؽ)ٙ62
 انؼًٕد انظؾف( ٙانذاخه)ٙ63
 64أطُبف انؼًٕد انظؾف( ٙانذاخه )ٙيٍ ؽٛش انشكم:
 انؼًٕد انضبثذ.65
~ِ~

71-57
63-59
62-59
61
62-61
62
63-62
71-63
67-63
65-63
67-65
71-67
68
69-68
71-69
72-71
021-37
81-34
59-81
82-81
87-82
84-87
89-84
85-89
88
88-88
85-88
50-85
50-51
59-50
57-52
57-52
57
57

66
67
68
69
71
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
91
92
93
94
95
96
97
98

 انؼًٕد انضبثذ انًزغٛش.أطُبف انؼًٕد انظؾف( ٙانذاخه )ٙيٍ ؽٛش انًٕػٕع:
 انؼًٕد انًزُٕع انؼًٕد انًزخظض ػًٕد انغبػخ انؼًٕد االعزكًبنٙيٍ ألغبو انؼًٕد انًزخظض (انؼًٕد األدث)ٙ
يكَٕبد انؼًٕد األدث ٙيٍ ؽٛش انشكم ٔانًؼًٌٕ:
أٔال :انؼًٕد األدث ٙيٍ َبؽٛخ انشكم:
 انظٕسح انظٕسح انشخظٛخ ()portrait انظٕسح انفُٛخ (انشعى انٛذٔ٘)آنٛبد انزؾهٛم انغًٕٛٛنٕع ٙنهظٕسح انظؾفٛخ:
أٔال :انًمبسثخ انٕطفٛخ
صبَٛب :يمبسثخ دساعخ ثٛئخ انهٕؽخ
صبنضب :انًمبسثخ انغًٕٛٛنٕعٛخ
ساثؼبَ :زبئظ انزؾهٛم
انزٕلٛغ أٔ اإليؼبء
صبَٛب :انؼًٕد األدث ٙيٍ َبؽٛخ انًؼًٌٕ:
انؼُٕاٌ
ؽغبعٛخ انؼُٕاٌ
إَٔاع انؼُٕاٌ ف ٙانؼًٕد األدث:ٙ
 انؼُٕاٌ انؾمٛم( ٙانضبثذ) انؼُٕاٌ انفشػ( ٙانًزؾشن /انًزغٛش) انؼُٕاٌ انشكه( ٙاإلشبسح انشكهٛخ) أعظ كزبثخ انؼُٕاٌ ف ٙانؼًٕد األدث.ٙانخطبة أٔ انُض األدث:ٙ
أٔال :انًمبل
ؽغبعٛخ انًمبل
صبَٛب :انشؼش
ؽغبعٛخ انشؼش
صبنضب :انمظخ انمظٛشح
ؽغبعٛخ انمظخ

~ٔ~

57
59-54
54
54
54
54
59-54
021-59
017-59
53-59
58-53
55-58
010-55
010-55
010
010
010
017-012
021-017
019-017
018-019
018-013
013
018-013
018
001-015
021-001
000-001
007-000
007
008-007
008-008
021-008

 99الفصل الثالث :البعد احلجاجي يف األعمدة األدبيت،
111
111
112
113
114
115
116
117
118
119
111
111
112
113
114
115
116
117
118
119
121
121
122
123
124
125
126
127

دراست تطبيقيت يف أعمدة منىذجيت.
تمهيد :انظؾبفخ انضمبفٛخ
اٜنٛبد انؾغبعٛخ ف ٙػًٕد "ػظفٕس يٍ ؽجش" نهًُظف
انًضغُٙ
أٔال :اٜنٛبد انؾغبعٛخ يٍ َبؽٛخ انشكم:
ػًٕد "ػظفٕس يٍ ؽجش"
انجؼذ انزٕاطه ٙف ٙانظٕسح اإلشٓبسٚخ نهؼًٕد:
 انًمبسثخ انٕطفٛخ انًمبسثخ انغًٕٛٛنٕعٛخ َزبئظ انزؾهٛمانظٕسح انفٕرٕغشافٛخ
رؾهٛم ثٕسرشٚخ (انًُظف انًضغُ)ٙ
 ٔطف انظٕسح يؾبٔس انشعبنخ (انظٕسح) انًمبسثخ انُغمٛخ انزٕلٛغصبَٛب :انخطبة انؾغبع ٙانجالغٔ ٙخظبئظّ األعهٕثٛخ فٙ
يمبل "انشبػش ف ٙانزاكشح انشؼجٛخ"
ثٚ ٍٛذ٘ انُض
انجُٛخ انؼبيخ نهؾغبط فْ ٙزا انُض
انخظبئض األعهٕثٛخ ف ٙانخطبة انؾغبع ٙانجالغٙ
"انشبػش ف ٙانزاكشح انشؼجٛخ"
 انزشجّٛ االعزؼبسح انزذػٛى ثبنذنٛم: -1انشبْذ
 -2انًضبل (شٕاْذ خبطخ)
 -3انزذػٛى ثبنًظذالٛخ
 -4انزذػٛى ثبنمًٛخ
 األعطٕسح انكُبٚخ اػزًبد األعبنٛت اإلَشبئٛخ اإلٚغبص ٔاإلؽُبة:~ص~

219-020

023-022
028
079-070
071
079-070
072-070
077-072
077
074
079-074
074
074
079-074
079
098-079
078-079
078-078
098-075
041-075
047-041
048-047
049-047
048-049
043-048
048
091-048
090-091
094-092
093-099

128
129
131
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
161

 -1اإلٚغبص
 -2اإلؽُبة
 انغغغ انطجبقانخظبئض انهغٕٚخ ف ٙانخطبة انؾغبع" ٙانشبػش فٙ
انزاكشح انشؼجٛخ"
رٕظٛف انزكشاس ف ٙانؾغبط
انشٔاثؾ ٔانؼٕايم انؾغبعٛخ:
 انفبء ألٌ ؽزٗ"ثم" ٔ "نكٍ"
ؽجٛؼخ انؼاللخ انمبئًخ ث ٍٛانجبس ٔانًزهمٙ
صبَٛب :ػًٕد "لظخ لظٛشح" نًؾًٕد انشؽجٙ
ػًٕد "لظخ لظٛشح"
أٔال :اٜنٛبد انؾغبعٛخ ف ٙانؼًٕد يٍ ؽٛش انشكم:
 خهفٛخ انؼًٕد انؼُٕاٌ اإلشٓبس٘ انظٕسح انفٕرٕغشافٛخ ٔػغ انشخض أيبو انكبيٛشا يغبفخ انظٕسح (ػًك انظٕسح) صأٚخ انظٕسح اإلػبءح يٕلغ انظٕسح يٍ انؼًٕد انُغجٛخ خهفٛخ انظٕسح انزٕلٛغ أٔ اإليؼبءانجؼذ انزٕاطه ٙف ٙانظٕسح انفُٛخ
رؾهٛم انظٕسح انفُٛخ
أٔال :انًمبسثخ انٕطفٛخ
صبَٛب :انًمبسثخ انغًٕٛٛنٕعٛخ
صبنضب :انًمبسثخ اإلٚكَٕٕنٕعّٛ
ساثؼبَ :زبئظ انزؾهٛم
صبَٛب :انخطبة انؾغبع ٙانزذأن ٙف ٙلظخ "انفشٔ األثٛغ"
أعبنٛت انمض
~ػ~

099
093-099
093
098-093
088-098
080-098
088-080
082
087-082
084-087
088-084
088-088
085-058
031
038-030
030
032-030
037-032
037
037
034-037
034
034
034
039
039
039
038-039
038-039
033
033
038
087-038
038

162
163
164
165
166
167
168
169
171
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
181
182
183
184
185
186
187
188
189
191
191
192
193
194
195

انخظبئض انؾٕاسٚخ نهخطبة انؾغبع ٙانزذأنٙ
انغشد انؾٕاس٘
اعزذػبء األؽبعٛظ
انذػٕح إنٗ انذنٛم
 االعزٓالل انغشد أٔ انؾٕاس انغشد٘ انؾٕاس اإلصجبد انخبرًخصبنضب :ثُٛخ انشخظٛخ ٔٔظبئفٓب انغشدٚخ ف ٙلظخ "انفشٔ
األثٛغ" نهمبص يؾًٕد انشؽجٙ
عًٛٛبء انؼُٕاٌ
عًٛٛبء انشخظٛبد
ؽشكخ انفٕاػم (انشخظٛبد) ف ٙانمظخ
 -1انؼشع ٔانطهت
 -2انجٛغ ٔانششاء
 -3انٕػذ َٔمؼّ أٔ األيبَخ ٔانخٛبَخ
ثُٛخ انًكبٌ
انشأ٘ ف ٙانخطبة انغشد٘
انؾغبط ثبنغخشٚخ
صُبئٛخ انخذػخ ٔانًشأح
ثالثا :عمود "شعر" لمؤيد الشيباني
انظٕسح كًغزُذ
انظٕسح انفٕرٕغشافٛخ
ػًٕد "شؼش"
أٔال :اٜنٛبد انؾغبعٛخ ف ٙانؼًٕد يٍ َبؽٛخ انشكم:
 رفغٛش انظٕسح انشخظٛخ انٕؽذاد انؾشكٛخ ف ٙانظٕسح انشخظٛخ خهفٛخ انظٕسحث ٍٛانظٕسح ٔانُض
صبَٛب :انجؼذ انؾغبع ٙف ٙانخطبة انشؼش٘
 انُض ٔانُض انًٕاص٘ٔعبئم اإلصبسح ٔانزأصٛش ف ٙانُض:
يغزٕٖ انهغخ
ثُٛخ انزكشٚش:
~ؽ~

038
035-038
035
035
035
081
082-081
082
087-082
088-087
087
089-084
088-089
088
088-089
088
083-088
088-083
085-088
085
051
051
051
050
054-052
052
052
057-052
054-057
219-054
054
219-059
211-059
053

196
197
198
199
211
211
212
213
214
215
216
217
218

 ركشٚش انشكم ركشٚش انًؼًٌٕثُٛخ انزٕاص٘
انغهى انؾغبعٙ
يغزٕٖ انجالغخ:
اػزًبد األعبنٛت اإلَشبئٛخ:
 أعهٕة االعزفٓبو (انغؤال) انٕظٛفخ انؾغبعٛخ ألعهٕة األيش أعهٕة انزًُٙ أعهٕة انُذاءانزشكٛم انًٕعٛمٔ ٙدٔسِ ف ٙانؼًهٛخ انؾغبعٛخ
انخبرًخ
فٓشط انًظبدس ٔانًشاعغ

~٘~

053
053
058
211-058
214-210
214-210
217-210
217
217
214
219-214
200-218
203-200

ملخص الدراسة
العنوان" :البعد الحجاجً فً األعمدة األدبٌة ،مجلة دبً الثقافٌة أنموذجا"
تناولت هذه الدراسة موضوع البعد الحجاجً فً األعمدة األدبٌة ،باعتماد نماذج أدبٌة
من مجلة دبً الثقافٌة .وقد قامت الدراسة على مدخل وثالثة فصول ،حٌث جاء المدخل
ٌستعرض تطور األدب عبر الصحافة بدءا من صفحات مبثوثة تفردها الصحٌفة لألدب وفنونه،
ووصوال إلى الصحافة األدبٌة المتخصصة.
كما سلطت الدراسة الضوء على األعمدة الصحفٌة من خالل الوقوف على تعرٌفها
وسماتها وأنواعها بما فً ذلك األعمدة األدبٌة التً كثٌرا ما غفل عنها دارسو األدب والنقد ،فلم
تحض بالدراسة الجادة ،ولم تأخذ حظها من الفحص والتحلٌل؛ ولهذا وقع االختٌار على المنهج
َ
الحجاجً كمنهج ٌُعنى باستخراج الطاقة الحجاجٌة الكامنة فً األعمدة األدبٌة من ناحٌتً الشكل
والمضمون ،على اختالف أجناسها (مقال ،وشعر ،وقصة) بحٌث ٌتوصل األدٌب الصحفً من
خالل ما ٌعتمده من تقنٌات إلى االحتجاج لرأي أو دحضه لفكرة ،محاوال إقناع القارئ بما
ٌبسطه ،أو حمله على اإلذعان لما ٌعرضه ،فضال على ما تولٌه المجلة من اهتمام بالغ فً
إخراج العمود األدبً فنٌا ،من خالل تدعٌمه بصورة األدٌب ،باإلضافة إلى الصورة الفنٌة
المصاحبة للنص والكاشفة عن مكنونه ،وحسن انتقاء الصورة اإلشهارٌة وما تحمله من عنوان
ثابت للعمود ،الذي ٌعد بمثابة رسالة لغوٌةٌ ،تطلب من المتلقً فك شفرتها.
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Abstract
Study Title : Evincive Dimension in literary columns, Dubai cultural
magazine Model
This study discussed Evincive Dimension in literary columns, by the
adoption of literary models of Dubai cultural magazine. The study consists
of an introduction and three chapters, in the introduction; we review the
development of literature through the press from graded pages in
newspaper for literature and arts to specialized literary journalism.
The study also highlighted the press columns by standing on the definition,
characteristics and types, including literary columns which are often
overlooked by students of literature and criticism. There were no serious
study, and they didn't take its share of the examination and analysis. So the
Evincive method was being selected as a way extracts Evincive energy
inherent in the literary columns in terms of both form and content (essay,
poetry, and story), so that the press writer reaches through techniques to
protest the opinion or refute the idea, trying to convince the reader with
accorded, or get him to defer to the presented. As well as the magazine
interested in the literary column output artistry, through buttress it by the
writer. Also the artistry picture associated with the text and reveals its
content, the good selection of advertising image and in respect of the fixed
title for a column, which serves as a linguistic message, the recipient
requires decoding it.

~~ل

ادلقدمت

تكمن أهمٌة هذا الموضوع فً تسلٌطه الضوء على أدب األعمدة ،الذي كثٌرا ما ؼفل
عنه دارسو األدب والنقد ،فلم ٌحظ بالدراسة الجادة ،والمنضبطة وفق قواعد منهجٌة دقٌقة ،كما
تؤتً أهمٌة هذه الدراسة فً محاولتها إٌجاد توصٌفات جدٌدة ألنماط كتابٌة خرجت عن الشروط
العامة للمقال الصحفً ،كما هو الحال بالنسبة إلى مصطلحً" :األعمدة األدبٌة" و "العمود
طوع هذا العلم (الصحافة) لخدمة المادة األدبٌة ،ال سٌما ،وأن
الشعري" وذلك محاولة منً أن أ ِّ
المقالة العربٌة نشؤت فً أحضان الصحافة ،كما أن األدب العربً ونقده شهدا تطورا ملحوظا
بظهور الصحؾ والمجبلت .وبهذا فتحت الصحافة المجال أمام أكبر شرٌحة من المجتمع،
لبلطبلع على هذا المخزون األدبً والنقدي.
لقد كان اختٌاري لهذا الموضوع نابعا عن قصد وفضول وشؽؾ بسبر أؼوار هذه
الخطابات ،ولم ٌكن ولٌد اللحظة ،أو اختٌارا عشوابٌا على الرؼم من اتساع نطاق االختٌار الذي
وصل إلى مابة واثنً عشر عمودا إال أن هذه األعمدة الثبلثة القت استحسانا وقبوال فً نفسً،
فاجتمع الهوى مع الرؼبة فً البحث العلمً ،أما عن سبب اختٌاري للمنهج ربما كان السبب فً
ذلك أن سإاال كان ٌدور فً ذهنً ولفترات طوٌلة عندما كنت ملتزمة شهرٌا بمتابعة بعض كتاب
األعمدة فً عدد من المجبلت المتنوعة ،عن السبب الذي ٌجعل القارئ ملزما إلى هذا الحد
بمتابعة بعض هإالء الكتاب؟ ولرؼبتً السابقة وقبل التحاقً ببرنامج الماجستٌر فً التعرؾ
على المنهج الحجاجً وآلٌاته اتخذته قالبا للدراسة .ولم أكن ألختار هذا المنهج لوال قناعتً أن
هناك من الطاقات الكامنة فً هذا النوع الصحفً ،ما ٌجعل القارئ ٌنجذب دون أدنى مقاومة .ال
سٌما وأنه ٌُعنى بالنظر فً مجموع التقنٌات التً ٌعتمدها األدٌب الصحفً لٌحتج برأي أو
لٌدحض فكرة؛ محاولة منه إقناع القارئ بما ٌبسطه ،أو حمله على اإلذعان لما ٌعرضه ،وقد
حاولت فٌه أن أجعله ٌتحاور مع النصوص وٌفحصها وٌعمل على تؤوٌلها ،كما جعلت من نفسً
متلقٌة لها فتعاملت معها برفق وتؤن؛ ولهذا وجدتنً أطٌل الوقوؾ أحٌانا عند عمود دون ؼٌره.
وما ذلك إال ألننً وجدت فٌه من الطاقة الحجاجٌة ما ٌستحق الوقوؾ علٌه ،وتفحصه ،وربما
هو إحساسً كمتلقٌة.
ولقد استطاعت هذه الدراسة أن تجٌب على عدد من اإلشكاالت التً عنت لً فً بادئ
األمر مثل :هل استطاعت الصحافة بما تملكه من إمكانات وتقنٌات أن تجعل من العمل اإلبداعً
عمبل إبداعٌا ،كؤن تجعل من الشعر شعرا؟ وكٌؾ ٌتؤتى لؤلدٌب خلق هذا اإلبداع ،وحصره فً
نطاق محدود (عمود صحفً) ووفق ضوابط والتزامات تفرضها الصحٌفة على الكاتب ،وبمعنى
آخر كٌؾ ٌمكن لهذا األدب أن ٌوجد فً ظل هذه الضوابط وااللتزامات؟ ثم ما مقدار الطاقة
ٕ

الحجاجٌة التً تختزنها هذه النصوص ،سواء من حٌث الشكل الفنً للعمود أو من حٌث
المضمون؟ وما االنطباع الذي تتركه فً نفس المتلقً؟ ال سٌما وأنها ترد فً مجلة ثقافٌة تهتم
بجانب الفكر واألدب والفن؛ لذا فإن مجًء مثل هذه األعمدة فً هذا السٌاق ،أكثر حجة وأدعى
فً نفس المتلقً مما ٌكون علٌه األمر إذا كانت المجلة متخصصة فً األدب.
وقد استفدت فً إعداد بحثً من العدٌد من الدراسات السابقة ،منها رسالة ماجستٌر
بعنوان "الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه دراسة تطبٌقٌة فً كتاب المساكٌن للرافعً"
لهاجر مدقن ،وكتاب"الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي؛ دراسة لسانٌة تداولٌة فً
الخطابة العربٌة أٌام الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً" للدكتورة عمارٌة حاكم ،وؼٌرها من الدراسات
الثرٌة فً مجال الحجاج واألدب.
لقد تبلورت هذه الدراسة فً ثبلثة فصول ،ال ٌقل أحدهما عن اآلخر أهمٌة ،كما رأٌت
أنه من الحكمة أن أبدأ الحدٌث بتمهٌد ال سٌما ،وأن مدونة الدراسة هً عبارة عن أعمدة أدبٌة،
ولهذا جاء المدخل معالجا هذه اإلشكالٌة من خبلل الحدٌث عن األدب وحضوره فً الصحافة،
وذلك بتتبع مراحل تطوره ،بعد أن كان ٌشؽل ح ٌِّزا ٌسٌرا من الصحٌفة ،وصوال إلى المبلحق
الصحفٌة المتخصصة ،وانتهاء بالصحافة الثقافٌة.
كما جاء الحدٌث فً الفصل األول حول تحدٌد مفهوم الحجاج وأهم نظرٌاته ومجاالت
استعماله ،ثم درج ُ
ت للحدٌث عن ماهٌة الخطاب الحجاجً ،وما له من سمات ضمن ثبلثٌة الباث
والمتلقً والمقام ،دون أن أؼفل الباث وما له من كفاٌات ،والمتلقً وأحواله ،والمقام ودوره فً
نجاح العملٌة الحجاجٌة.
أما الفصل الثانً فقد ورد مركزا فً إلقاء الضوء على األعمدة الصحفٌة من خبلل
تعرٌفها بذكر كاتبها وما لها من خصابص ،والوقوؾ عند أنواعها ،ال سٌما ،العمود األدبً الذي
هو محور دراستً فً هذا البحث ،ولهذا حاول ُ
ت أن أعطً تصورا شامبل عن مكونات العمود
األدبً من ناحٌتً الشكل والمضمون ،ومدى ما تتوافر فٌه من طاقة حجاجٌة فً كل مكون من
هذه المكونات .وبهذا قادنً الحدٌث إلى حجاجٌة العنوان ،وحجاجٌة الصورة الشخصٌة
والصورة الفنٌة ،وحجاجٌة الخطاب األدبً (المقال ،والقصة ،والشعر) من أجل أن أإسس قاعدة
نظرٌة سلٌمة ،أستطٌع من خبللها االنطبلق إلى عالم النص أو مدونة الدراسة ،وهذا ما حاولته
فً الفصل الثالث ،حٌن عمد ُ
ت إلى اختٌار ثبلثة أعمدة أدبٌة مختلفة األجناس (مقال ،وقصة،
وشعر) لدراستها من زاوٌة حجاجٌة ،وقف ُ
ت من خبللها على أهم اآللٌات الحجاجٌة للعمود األدبً
ٖ

على مستوى الشكل والمضمون وٌعد كل عمود منها ممثبل لواحد من أنواع األعمدة األدبٌة؛ لهذا
فإننا نبلحظ أن عملنا قد اتخذ بعدا سمٌولوجٌا ما لبث ٌتؤكد قدما كلما تقدمنا فً العمل.
لقد استطاعت الدراسة التطبٌقٌة والتً مثلت محور الحدٌث فً الفصل الثالث أن تثبت
لً أن الحجاج كان حاضرا وبقوة فً ثناٌا هذه الخطابات ،بل فً كل مكون من مكوناتها ،حتى
فً الشعر.
وفً نهاٌة هذا التصدٌر أسؤل هللا العزٌز القدٌر أن ٌنفعنً بما عملت ،وٌنفع به ؼٌري،
وإلى هللا قصد السبٌل.

جلٌلة القاسمً
الخمٌس ٕٓٔ٘ /٘ /ٕ2م.
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تمهٌد :األدب وتطوره عبر الصحافة
األدب نتاج المجتمع ،وواحد من الظواهر التً تعكس حركة الناس فٌه .فهو مإشر
لتفاعله واحتكاكه بالمجتمعات األخرى .والصحافة إحدى وسابل االتصال بٌن أفراد المجتمع،
وهً أٌضا تعكس ما ٌستجد فً المجتمع فً الجوانب :السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة،
والثقافٌة بما فً ذلك األدب وؼٌره من أنواع الفنون األخرى .أما النقد فٌشكل موجة من الرفض
والقبول لما ٌعرض على ساحة المجتمع من ظواهر مستجدة .ومن هنا جاء هذا البحث لٌلتمس
التطور الحاصل فً كبل الحقلٌن :الصحافة واألدب ،وٌتعامل معهما وفق منهج نقدي حدٌث له
ُ
واجتهدت فً وضع بعض التسمٌات بما ٌتناسب مع المادة
أبعاده ومقاٌٌسه التً ٌحتكم إلٌها.
الصحفٌة ذات المضمون األدبً؛ تنوٌرا للباحث من أمثالنا بضرورة التفرٌق بٌن عدد من
المصطلحات.
وألننً بصدد الحدٌث عن المادة األدبٌة فً الصحٌفة أو المجلة ،كان ال بد لً أن أمهد
إلى ذلك بالحدٌث عن العبلقة بٌن األدب والصحافة .فمحاولة الكشؾ عن طبٌعة هذه العبلقة هً
محاولة محرجة فكبل الحقلٌن نشؤ بتؤثٌر من اآلخر؛ فاألدب تطور وترعرع فً أحضان الصحافة،
فً حٌن أن الصحافة والتً هً من أقدم وسابل االتصال ما كانت لتبقى صامدة لوال وجود
األدب ،فتطورت بتطوره ،وارتقت برقٌه.
لقد كان للصحافة دور كبٌر فٌما أصاب اللؽة العربٌة من تؽٌٌر ،فقد تطورت لؽة
الصحافة العربٌة تدرٌجٌا ،وتخلصت من المٌل الظاهر إلى تنوٌع العبارات واستعمال المحسنات
اللفظٌة وأنواع البدٌع .ففسحت المجال لؤلدب حتى ٌتخلص من عقدة ظل ٌرزح تحتها أعواما
عدة ،فتخلص من البدٌعٌات المترفة ،وأخذ ٌصدر عن مشاعر صادقة دون حشو أوتكلؾ.
وفً المقابل ال نبالػ إذا قلنا :إن العربٌة المعاصرة مدٌنة للؽة الصحافة بما تتمتع به
اآلن من مرونة وٌسر ،فؤسلوب الصحافة فً التعبٌر ،هو األسلوب ذاته الذي ٌجمع الناس على
فهمه ومحاكاته حٌن ٌتكلمون أو ٌكتبون ،وقد وجد هذا األسلوب طرٌقه إلى العالم العربً
بؤسره .كما قامت الصحافة بدور مهم فً محاربة الجهل واألمٌة .فعمرت الصحؾ بالقضاٌا
األدبٌة واللؽوٌة والدٌنٌة(ٔ).

ٔ ) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :آمنة أحمد راشد العبار :األدب فً صحافة اإلمارات ،مجلة شإون
اجتماعٌة ،العدد (ٕٕ) ،ص.ٕ2:
٘

وقد وصل األمر لدى بعض الكتاب والباحثٌن إلى اعتبار األدب صانع الصحافة؛
فالصحافة – كما هو متعارؾ – نشؤت على كاهل األدباء والمفكرٌن فاصطبؽت بالطابع األدبً
والفكري المرتبط بطبٌعة اهتمام الكتاب ومٌولهم ،كما أن الدراسات الخاصة بتطور الصحافة
تظهر الترابط الكبٌر بٌن الصحافة واألدب ،حٌث جاء معظم الصحفٌٌن األوابل عن طرٌق األدب،
أو كانوا أدباء كبارا ،مما مٌز الكتابات الصحافٌة فً عهودها األولى بالطابع األدبً(ٔ).
إن نظرة سرٌعة إلى أسماء األدباء والمفكرٌن الذٌن نمت على أٌدٌهم النهضة العربٌة
الحدٌثة تكفً لمعرفة الدور األدبً والتنوٌري ألصحاب الصحؾ وكتابها .فبالعودة التؤرٌخٌة إلى
بداٌة عصر النهضة العربٌة فً القرن التاسع عشر ،وظهور األدب العربً الحدٌث ،أنتجت
الصحافة العربٌة الحدٌثة عددا ؼٌر قلٌل من األدباء الذٌن أسهموا فً الحراك األدبً وتصدوا
للكتابة السرٌعة ،وأسهموا فً رقٌها واستمرارها ،فـ (رفاعة الطهطاوي) على سبٌل المثال الذي
تخرج فً بارٌس ،وألم بالثقافة الؽربٌة ،وتزعم حركة الترجمة ،برزت قدراته فً "روضة
المدارس" التً كانت مجلة جامعة لؤلبحاث األدبٌة العلمٌة ،كما كان محررا "للوقابع المصرٌة"
فساعد على تحوٌلها من جرٌدة رسمٌة جامدة إلى صحٌفة حدٌثة تنشر األبحاث والمقاالت
والمجادالت والمقاالت الكثٌرة المترجمة ،وكان صاحب مدرسة فً الصحافة تعتمد على فنون
المقال الصحافً بؤشكاله المختلفة .وكذلك أحمد فارس الشدٌاق الذي ٌُعد من رواد النهضة
األدبٌة الحدٌثة؛ لكثرة مإلفاته .شارك أٌضا فً تحرٌر "الوقابع المصرٌة" وعرؾ بؤسلوبه
الهزلً ،وبطرس البستانً الذي ألؾ ونشر عشرات الكتب واألبحاث اللؽوٌة والقوامٌس،
وعبدهللا الندٌم الذي أنشؤ "التنكٌت والتبكٌت" والشٌخ إبراهٌم الٌازجً ،صاحب مجلة "البٌان"
و"الضٌاء" وهما صحٌفتان اهتمتا بشإون األدب ونقد األدباء والشعراء(ٕ).
وربما هذا ما دفع الكاتب الصحفً (أدٌب مروة) إلى نسبة الصحافة إلى األدب فً
عصرنا الحاضر ،فٌقول" :إن لم ٌكن العكس باعتبار أن الصحافة هً صانعة األدب الحدٌث"(ٖ).
فهً أٌضا "من أوسع الفنون الثقافٌة إحاطة ،وأسهلها تعبٌرا وأقربها إلى آذان القراء

ٌ )1نظر :نفسه ،صٕ2:
ٌ )2نظر :نفسه ،ص ،ٕٙ:وٌنظر أٌضا :عبد الحلٌم حمود :الصحؾ وإٌقاع العصر ،بٌروت – لبنان ،دار الهادي
للطباعة والنشر والتوزٌع ،طٕٕٔٓٓ2 /م ،ص.ٖٖ-ٖٕ:
ٌ )3نظر :آمنة أحمد راشد العبار :األدب فً صحافة اإلمارات ،صٕٙ:
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ومشاعرهم ،وأكثرها انتشارا"(ٔ) .كما ٌرى أٌضا "أهمٌة قصوى ألن ٌكون الصحافً أدٌبا،
رؼم أن الصحافة – اآلن – لٌســـت كاألدب ،وإن كان األدب عنصرا من عناصر الصحافة"

(ٕ)

إال أن هذا ال ٌقلل من شؤن الصحافة باعتبارها وسٌلة تساهم فً الكشؾ عن الجمال
الكامن فً العمل اإلبداعً ،وانتشار الوعً األدبً؛ فؤجهزة اإلعبلم كما ٌرى فوزي البشتً :لن
تستطٌع مهما تفننت أن تخلق من الشعر شعرا ،ولكنها تستطٌع على أٌة حال – وبما لدٌها من
إمكانات وتقنٌات – أن تمنح فرصة أكبر للتمتع بقٌم الجمال الكامنة فً العمل اإلبداعً ،وهً –
وبما لدٌها من قدرة على االنتشار – تستطٌع أن توسع دابرة التذوق الجمالً لؤلعمال اإلبداعٌة
حتى ال تظل هذه األعمال حكرا على فبة معٌنة أو قطاع محدود من المثقفٌن .ولعلها بهذا تإدي
خدمة جلٌلة للعمل اإلبداعً ،كما تإدي وظٌفة هامة بالنسبة إلى الجماهٌر إذ أصبح من الممكن
اآلن عملٌا أن تكون المادة الثقافٌة فً كل األقطار واحدة ،وفً متناول من ٌرٌدون أن ٌتثقفوا
فً مقابل قدر ضبٌل من المال ٌدفع مقابل النسخة الواحدة(ٖ).
بتقدم الصحافة اتسع مٌدان العمل أمام األدباء والكتاب البارزٌن ،فؤصبحت الصحؾ
والمجبلت مؤوى ألفكارهم وخواطرهم ،كما أن كثٌرا من كتب األدب ُجمِعت من أبحاث ومقاالت،
نشرت أوال فً الصحؾ .ولعل أبرز األمثلة على ذلك" :حدٌث األربعاء" لـ (طه حسٌن) بؤجزابه
الثبلثة التً نشرت على هٌبة مقاالت أدبٌة فً جرٌدة "السٌاسة" القاهرٌة فً العشرٌنات من
القرن الماضً .وكذلك فعل العقاد فً بعض كتبه التً كانت فً األصل مقاالت سبق نشرها فً
جرٌدة "األخبار" القاهرٌة ،وربما كان دافعهم من وراء ذلك كسب المزٌد من القراء ،والمزٌد
من االنتشار ألفكارهم.
لقد كانت أولى صور ظهور األدب فً الصحافة تتمثل فً عدد من الصفحات أو األعمدة
تفردها الصحٌفة لؤلدب وفنونه ،فتتخصص فٌه وفً قضاٌاه ،وفً تعمٌق أنواعه ،والتروٌج
للجدٌد من فنونه ،ومع تطور الصحافة وتنوع مجاالتها ،واتساع نطاق تؽطٌاتها ،بدأت العبلقة
بٌن الصحافة والطابع األدبً تتقلص تدرٌجٌا ،فطؽى الطابع السٌاسً على الصحافة ال سٌما فً
ظل األوضاع التً شهدها الوطن العربً فً تلك الفترة .وفً الجانب اآلخر توسعت المادة األدبٌة
خارج التقسٌمات والتبوٌبات التقلٌدٌة فً الصحؾ ،مما أوجد ضرورة ملحة فً جمع هذه المادة

ٌ )1نظر :نفسه ،صٕ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،صٕٙ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،صٕ٘:
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األدبٌة فً مبلحق متخصصة ٌتزامن ظهورها مع ظهور الصحٌفة ،وكان ذلك دافعا لتخصص
الصحفٌٌن أنفسهم .ومن هنا بدأ انفصال الصحافة األدبٌة عن الصحافة بمعناها الكامل(ٔ).
وفً سنوات الحقة كان ثمة أثر واضح لتوسع دابرة الصحافة المتخصصة بفعل تقدم
الطباعة ودخولها طورا جدٌدا موسوما باختراع التقنٌات الحدٌثة ،وبموازاة ازدٌاد المادة الثقافٌة
واألدبٌة والفنٌة بوجه خاص ،مما دعا إلى زٌادة ما ٌخصص لها فً الصحؾ ،فتم عزلها فً
مبلحق توزع ضمن اإلصدار العادي للصحٌفة ،ولكن بهٌبة تحرٌر مستقلة وبتوجه ال ٌخالؾ نهج
الصحٌفة العام ،لكنه ٌكرس الملحق للهدؾ المرسوم له .فكلنا نعرؾ الدور الذي لعبته المبلحق
الثقافٌة للصحؾ فً خدمة الساحة األدبٌة والثقافٌة والفكرٌة منذ عقود ،وفً إثراء المشهد
الثقافً العام ،فضبل على تؤسٌس وعً ثقافً وأدبً من خبلل ما دأبت على نشره من إبداعات
ودراسات ومتابعات للحراك الثقافً المحلً والخارجً ،إلى جانب ما شكلته من أرضٌة خصبة
لرعاٌة المواهب ودعمها وإبراز أسماء مهمة فً الثقافة واألدب والفن وتسلٌط الضوء على
نتاجهم وتجاربهم عبر التعرٌؾ بهم أو االحتفاء بإبداعاتهم(ٕ).
وقد واصلت المبلحق الثقافٌة مهمتها النوعٌة ،ومالت إلى التخصص الدقٌق والمهنٌة.
ونتجت عن ذلك صبلت طٌبة بالقراء ونتاجاتهم ،بل أبرزت كتابا ومبدعٌن وجدوا فً الصفحات
المتخصصة مساحة مناسبة لعرض نتاجهم ورواجها ،فنالوا شهرة واسعة من خبلل تعرٌؾ
القراء بإبداعاتهم.
وٌقدم الدكتور حاتم الصكر بعض البراهٌن الدالة على دور المبلحق فً صقل المواهب
وإبراز عدد من المبدعٌن بالقاص البصري محمد خضٌر الذي لم ٌكن فً أواسط الستٌنٌات
معروفا لدى القراء ،إال أن الملحق األدبً لجرٌدة الجمهورٌة أسهم فً ظهور نتاجه ،من خبلل
جابزة القصة القصٌرة التً أعلن عنها الملحق وفاز فٌها محمد خضٌر عن قصته الممٌزة
(البطات البحرٌة) والتً نالت إعجاب وانتباه لجنة تحكٌم من مثقفً وكتاب الجٌل الستٌنً ،كما
تمكن محمد خضٌر عبر قصته فً الملحق أن ٌجتاز حاجز العزلة وٌنشر – الحقا – قصته
الشهٌرة (األرجوحة) فً مجلة اآلداب البٌروتٌة فً أعوام الستٌنٌات أٌضا(ٖ).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،صٕ2:
ٕ ) للمزٌد حول دور المبلحق الثقافٌة فً إثراء الحركة الفكرٌةٌ ،نظر :محمد ؼبرٌس :اإلعبلمٌون العرب
وقراءة فً تجربة المبلحق الثقافٌة ،مجلة دبً الثقافٌة ،العدد ( )99أؼسطس (آب) ٖٕٔٓم  ،ص.ٙ2:
ٖ ) ٌنظر :د .حاتم الصكر :المبلحق الثقافٌة العربٌة أمسها وحاضرها ،مجلة دبً الثقافٌة ،) ،العدد ()99
أؼسطس (آب) ٖٕٔٓم ص.ٙٔ:
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وٌشٌر الصحفً محمد الحربً "إلى أن المبلحق كانت فً عقد الثمانٌنات فالتسعٌنات
جٌدة ومفٌدة .وأضاؾ :بعدها جاء حٌن من الوقت بدأت تلك المبلحق تنحدر بخط متواز مع
(ٔ)

انحدار المهنٌة فً الصحٌفة نفسها"...

فٌما ٌإكد القاص السوري إسبلم أبو شكٌر أن ثمة مشكلة تواجه المبلحق الثقافٌة وهً
ذاتها مشكلة الثقافة فً العالم العربً ،فحٌن نتحدث عن الثقافة هنا فإننا نقصد بها ذلك المعنى
الضٌق المتصل بالمنجز اإلبداعً كاألدب والمسرح والتشكٌل والسٌنما وسواها ،فهذه الفنون
تعٌش أزمة تلق ،ألقت بظبللها الثقٌلة على الصحافة الثقافٌة ،فلم ٌعد لها متابعون جادون ،وهذا
ٌعنً أنه متى ما تمكنت الثقافة من أن تجد حبل ألزمتها فسنرى الصحافة الثقافٌة تحقق حضورا
(ٕ)

أكبر.

وفً المقابل تستطٌع الصحافة نفسها أن تلعب دورا فاعبل فً انتشال الثقافة من األزمة
التً أشرنا إلٌها من خبلل إضفاء نوع من الحٌوٌة على موادها ،والتخلص من األسالٌب
التقلٌدٌة فً عرض هذه المواد ،والتخفٌؾ من جرعة الجدٌة والرصانة ،من ؼٌر ابتذال ،ودون
إخبلل بالرسالة التً ٌراد إٌصالها.

(ٖ)

فالصحافة الثقافٌة بحاجة إلى ما هو أكثر من مثقؾ جٌد ،فهً أٌضا بحاجة إلى محرر
متفهم الهتمامات القراء ،وأذواقهم ،وطرق قراءتهم ،حتى ٌُراعً كل هذا وهو ٌطرح مادته
علٌهم .ولئلخراج الصحفً دور فعال فً هذا المجال؛ فهناك مبلحق ثقافٌة تبدو منفردة فً
إخراجها ،وحجم ورقها ،ونوعٌة خطوطها ،ورداءة طباعتها ،إضافة إلى الصورة وما لها من
أهمٌة كبٌرة كقوة مساندة للنص المكتوب فهً إحدى وسابل التواصل بٌن الكاتب والقارئ،
وهذه بطبٌعة الحال عوامل قلما ٌتنبه إلٌها القابمون على الصحؾ وقلما نجد من ٌؤخذها بعٌن
االعتبار.
وخلص ربٌس القسم الثقافً فً جرٌدة االتحاد عادل علً إلى أن المبلحق الثقافٌة
وجدت نفسها أمام مهمة ٌمكن أن نسمٌها "تصحٌؾ الثقافة" ،أي تطبٌق شروط العمل الصحفً
على المادة الثقافٌة ،للوصول إلى قارئ صعب وحرود وملول(ٗ) .وهذا فً رأًٌ ما عجل بظهور
المجبلت الثقافٌة ،لتؤخذ مكانها ضمن الساحة الصحافٌة وتؽطً هذا النقص فً المبلحق الثقافٌة.
ٔ) محمد ؼبرٌس :اإلعبلمٌون العرب وقراءة فً تجربة المبلحق الثقافٌة ،مجلة دبً الثقافٌة ،العدد (،)99
ص.ٙ9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص2ٓ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص2ٓ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص2ٓ:
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فعلى الرؼم من الدور الذي لعبته المبلحق الثقافٌة فً حٌاة القراء إال أنها لم تستطع الصمود
أمام ثورة المجبلت المتخصصة وما لها من جاذبٌة عالٌة ،وقدرة على إقناع القارئ سواء من
حٌث الشكل أو المضمون .فهً من حٌث الشكل أجمل وأبهى ،فنوعٌة الورق المستعمل فً
الكتابة تختلؾ عما هو علٌه فً بعض المبلحق ،كما أن طرٌقة تبوٌب المجبلت هً أكثر جذبا
للقارئ ال سٌما أن الصورة حاضرة بقوة فً المجبلت وبما لها من أثر واضح فً رسوخ الفكرة،
وإقناع القارئ بمصداقٌة المادة المعروضة ،فضبل على ضعؾ وركاكة المادة المنشورة فً
المبلحق .وربما ٌعود ذلك إلى أن معظم أصحاب األقبلم هم من الهواة ،وال ٌوجد بٌنهم إال عدد
قلٌل من أهل االختصاص والخبرة ،وهذا ما أراد أن ٌإكده اإلعبلمً والكاتب الصحفً محمد
الحربً فً تحقٌق أجراه معه محمد ؼبرٌس حٌن نفى "أن تكون المجبلت الثقافٌة مهددة من
المبلحق الثقافٌة ،موضحا :لٌس ألنها أفضل مادة مما تنشره تلك المبلحق ،إنما ألن المبلحق ...
ضعٌفة فً مادتها وال تلقى من ٌخدم بما ٌجعلها حاجة تستحق السعً إلٌها والحرص على
(ٔ)

قراءتها".

وقد عرؾ القراء من تارٌخ الصحافة األدبٌة العربٌة مجبلت تخصصٌة أدبٌة لعبت دورا
كبٌرا فً تجدٌد األدب والفكر العربٌٌن ،وإدخال أنواع أدبٌة جدٌدة ،ومن هذه المجبلت على سبٌل
المثال مجلة "أبولو الشعرٌة" ومجلة "الهبلل" ،التً ما زالت تصدر فً مصر إلى اآلن مع
مبلحظة أن مواد ؼٌر أدبٌة بدأت تدخلها وتإثر على طابعها األدبً الذي عرفت به(ٕ).
وتصل إلى ٌد القارئ العربً الٌوم مجبلت ثقافٌة تهتم باألدب منها على سبٌل المثال
"العربً" الكوٌتٌة و"المعرفة" السورٌة ،و"الثقافة المصرٌة" ،و"الثقافة العربٌة اللٌبٌة"،
و"الدوحة" القطرٌة ،و"الحٌاة الثقافٌة" التونسٌة و"آفاق عربٌة" العراقٌة و"الفٌصل"
السعودٌة ،و"اآلداب" البٌروتٌة ،وؼٌرها كثٌر(ٖ) .وهً مجبلت تقدم األدب والفن من خبلل عدة
زواٌا .وٌذهب الدكتور حاتم الصكر إلى أن شح المادة األدبٌة ال ٌُم ِّكن من تحرٌر صفحات
مستقلة .وقد كان دافعا وراء انفتاح المحررٌن على فنون عدة بجانب المادة األدبٌة ،فتمكنوا من
خدمة الحركة الثقافٌة فحققوا عملٌا مبدأ وحدة الفنون وتبادلها فً المإثرات والمزاٌا واالهتمام،
كما عملوا على توسٌع مفهوم الثقافة ،فهً لٌست األدب وفنونه وحسب ،بل هً هذا النسٌج

ٔ) نفسه ،صٙ9:
ٕ) ٌنظر :آمنة أحمد راشد العبار :األدب فً صحافة اإلمارات  ،صٕ2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،صٕ2:
ٓٔ

المتعدد من فنون كثٌرة كالمسرح والتشكٌل والسٌنما والتصوٌر والموسٌقى والؽناء وسواها،
فتجاورت جمٌعها إلى جانب المادة األدبٌة الخالصة(ٔ).
وٌلخص ربٌس القسم الثقافً فً جرٌدة االتحاد عادل علً الدور الثقافً الذي لعبته هذه
المجبلت ،مإكدا أنه على موادها الضافٌة تثقفت جموع من القراء ،وفوق صفحاتها ظهرت
أسماء وبرزت فً مجال الصحافة واألدب معا .لكن مشكلة المجبلت – برأي الحربً – هً أن
القارئ لم ٌعد ٌطٌق المطوالت وال األسماء "المتحفٌة" التً انقرضت لدٌها الرإٌة المتجددة
للحٌاة .وٌدعو الحربً المجبلت الثقافٌة إلى أن توسع قلٌبل من عدسة رإٌتها وال تتقوقع فً
إطار "العبلقات العامة" التً هً على عبلقة سٌبة بالمسإولٌة الثقافٌة واإلنسانٌة ،بل علٌها أن
تفتح نوافذها على الجهات األربع لكً ٌتجدد الهواء كما قال ؼاندي(ٕ).
ما ٌمكن استنتاجه فً هذا السٌاق ،أن الصحؾ المتخصصة – بما فً ذلك المجبلت أو
المبلحق الثقافٌة – كان هاجسها تكرٌس قٌم اإلبداع وحرٌة الكاتب والكتابة فً التعامل مع
صا ٌنطوي على كثٌر من الممكنات القابلة للتؤوٌل كل ّ بحسب حساسٌته
الواقع وقراءته بوصفه ن ّ
وطرٌقة تعامله مع واقعه(ٖ)؛ ولٌس أدل على هذا من الدور الذي لعبته وسابل اإلعبلم ،بما فٌها
الصحافة فً تنمٌة الحركة األدبٌة واجتذاب أسماء أدبٌة جدٌدة من قبٌل تصرٌح أدٌب مروة من
أن الصحؾ –ال سٌما المصرٌة– لها فضل ال ٌنكر فً إحٌاء األدب العربً سواء كانت صحفا
ٌومٌة أو أسبوعٌة أو شهرٌة ،وقد حفلت هذه الدورٌات بخٌر ما أنتجه كبار األدباء والشعراء
من شعر ونثر ،وفتحت صدرها للبحوث العلمٌة واألدبٌة ،ونوعت فً النواحً الثقافٌة ،فؤشاعت
القصة فٌها ،وأخذت عن الصحؾ والكتب والمجبلت الؽربٌة خٌر ما فٌها ،وأتاحت بذلك لؤلدب
العربً فرصة احتمال ما لم ٌكن ٌحتمله من المعانً الحدٌثة(ٗ).
فضبل على دورها فً بلورة تٌارات أدبٌة ،عن طرٌق تبنً مجموعة قضاٌا تمت إثارتها
وتؽطٌتها من خبلل مقاببلت صحفٌة أدبٌة مع بعض األسماء أو الرموز التً أنجزت قضاٌا

ٔ) ٌنظر :د .حاتم الصكر :المبلحق الثقافٌة العربٌة أمسها وحاضرها ،دبً الثقافٌة ،العدد ( ،)99أؼسطس (آب)
ٖٕٔٓم ،صٙٔ:
ٕ ) ٌنظر :محمد ؼبرٌس :اإلعبلمٌون العرب وقراءة فً تجربة المبلحق الثقافٌة ،مجلة دبً الثقافٌة،ص-ٙ9:
ٓ.2
ٖ) ٌنظر :عزت عمر :المبلحق الثقافٌة هاجس الحرٌة واإلبداع ،مجلة دبً الثقافٌة ،العدد ( )99أؼسطس (آب)
ٖٕٔٓم ص.ٙٙ
ٗ) ٌنظر :آمنة أحمد راشد العبار :األدب فً صحافة اإلمارات  ،صٕ2
ٔٔ

حوارٌة استمرت لفترات طوٌلة تستقطب االهتمام ،إلى جانب العدٌد من المقاببلت مع الساحة
األدبٌة المحلٌة والعربٌة ،إضافة إلى كثٌر من المإتمرات المحلٌة والعالمٌة(ٔ).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖ2:
ٕٔ

الفصل األول :النظرية الحجاجية

ٖٔ

تمهٌد :الببلؼة العربٌة القدٌمة فً ضوء الببلؼة الجدٌدة (الحجاج)
الببلؼة فن تؤدٌة المعنى بعبارة صحٌحة فصٌحة ،لها فً النفس أثر خبلب ،ودقة فً
إدراك الجمال ،وتبٌن الفروق الخفٌة بٌن صنوؾ األسالٌب على حسب مواطن الكبلم ومواقعه
وموضوعاته ،وحال السامعٌن والنزعة النفسٌة التً تتملكهم وتسٌطر على نفوسهم ،فرب كلمة
حسنت فً موطن ثم كانت نابٌة مستكرهة فً ؼٌره(ٔ).
ووفقا لذلك فإن الببلؼة هً الطرٌقة والوسٌلة المتبعة فً الكبلم حتى تنفذ معانٌه إلى
عقل وقلب السامع ،مع ما ٌقتضٌه ذلك من محسنات وإبانة وإظهار وإقناع ،وٌعود هذا التصور
إلى كون الببلؼة قد نشؤت فً أحضان الصراع العقابدي ،فقد وصؾ القرآن الكرٌم بعض الناس
بؤن لهم ألسنة حادّ ة ،ووصؾ طابفة أخرى بؤن لهم القدرة على الجدل والخصومة ،وهكذا
فبالببلؼة ٌنتصر الشاعر أو الخطٌب لقضٌته وٌسوؼها فً النفوس ،وٌتم تمكٌنها فً الذات
"إنها إصابة المعنى والقصد إلى الحجة" ولعل هذا ما جعل المتكلمٌن والمعتزلة ٌعدُّون تعلّم
الببلؼة ؼاٌة فً حد ذاته ،فهً تمكنهم من أداة ناجعةٌ ،ظهرون بها على خصومهم فً
المناظرات والمجادالت(ٕ).
والحق أن الدرس الببلؼً العربً القدٌم ،كان ذا تؤثٌر بالػ فً مسٌرة جل علوم اللؽة،
فبالببلؼة والنقد ٌقاس األدب وٌمٌز حسنه من ردٌبه ،وجمٌله من قبٌحه ،وقد خدمت الببلؼة
اللؽة خدمة عظٌمة وأبرزت ما فً القرآن الكرٌم من وجوه الجمال وأوضحت سر اإلعجاز وذلك
بالبحث فً أسلوبه وطرٌقة أدابه المعانً ،ومقارنته بؤسالٌب العرب البلٌؽة( .)وحتى ٌومنا هذا

ٔ ) ٌنظر :د .عمر عبد الهادي عتٌق :علم الببلؼة بٌن األصالة والمعاصرة ،دار أسامة للنشر والتوزٌع /عمان-
األردن ،طٔ ،ٕٕٓٔ/ص.ٙٓ :
ٕ) ٌنظر :د :عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،دار العصماء /دمشق ـ سورٌة ،طٔ/
ٕٗٔٓم ،ص.2ٖ:
) امتزجت الببلؼة فً نشؤتها باألدب والنقد والدراسات القرآنٌة .فمن أقدم المصنفات التً حوت لمسات ببلؼٌة
كتاب مجاز القرآن ألبً عبٌدة ،وهو وإن كانت عناٌته لؽوٌة فلقد كانت له بعض الملحوظات البٌانٌة ،ثم جاء
الجاحظ بكتابه البٌان والتبٌٌن ،فاتسعت بفضله دابرة هذه الملحوظات البٌانٌة ،ثم جاء ابن قتٌبة ،وهو إن لم ٌبلػ
مرتبة الجاحظ من حٌث تسجٌل الملحوظات والؽوص على التقاط المعانً ،ثم ابن المعتز فوضع كتاب "البدٌع"
وذكر فٌه أنواعا مما بنٌت علٌه الببلؼة فٌما بعد ،ثم جاء قدامة فزاد على ماذكره ابن المعتز من أنواع البدٌع،
وكذلك كتاب الكامل للمبرد ،وكتاب عٌار الشعر البن طباطبا ،وكتاب الموازنة بٌن الطابٌٌن لآلمدي ،وكتاب
الصنا عتٌن ألبً هبلل العسكري ،وكتاب العمدة فً محاسن الشعر ونقده البن رشٌق القٌروانً ،وكتاب سر
الفصاحة البن سنان الخفاجً ،وكتاب دالبل اإلعجاز للجرجانً ،وكتاب مفتاح العلوم للسكاكً ،وكتاب المثل
السابر البن األثٌرٌ .نظر :د .عمر عبد الهادي عتٌق :علم الببلؼة بٌن األصالة والمعاصرة ،ص .ٔ2:وٌنظر
أٌضا :سحر سلٌمان عٌسى :المدخل إلى علم األسلوبٌة والببلؼة العربٌة ،دار البداٌة ناشرون وموزعون/
عمان -األردن ،طٕٔٓٔٔ/م ،ٖٕٔٗ /ص.ٕٓ:
ٗٔ

وما زالت أؼلب أدواته هً عدة النقد األساسٌة ،وبخاصة ما ٌتصل بنقد الخطاب أٌا كان نوعه:
(أدبً ،علمً ،دٌنً ،سٌاسً ،نفسً ) ...،لكن المإسؾ أن هذه األدوات تقدم للناشبة فً قوالب
جافة ،حتى تحولت إلى أداة تفسٌرٌة عقٌمة؛ ألن من ٌتعامل بها لم ٌدرك وظابفها الجمالٌة
الصحٌحة ،ولم ٌحاول الكشؾ عن خلفٌتها اللؽوٌة التً تعطٌها شرعٌة وظٌفتها اإلبداعٌة،
فكانت سبب من أسباب نفور الناشا من مجموعة البِنى الببلؼٌة أوال ،ثم من النص األدبً ثانٌا،
ومن ثم كان األمر فً حاجة إلى معاودة النظر فً مباحث الببلؼة ،جملة وتفصٌبل(ٔ).
أولى العرب قدٌما – وال سٌما البلؽاء منهم – الكبلم والتخاطب عناٌة كبٌرة ،فعمدوا إلى
تقسٌم وجوه الكبلم ومناسباته وصفاته تناسبا مع متلقٌه .ومهما كانت طبقته" ،وإذا كان
موضوع الكبلم على اإلفهام ...فالواجب ان [ أن ] تقسم طبقات الكبلم على طبقات الناس.
فٌخاطب السوقً ،بكبلم السوقة والبدوي بكبلم البدو...وال ٌتجاوز به عما ٌعرفه إلى ما ال
ٌعرفه ،فتذهب فابدة الكبلم ،وتعدم منفعة الخطاب"(ٕ) .وصنؾ كل هذا ضمن الببلؼة أو ببلؼة
الخطاب التً تضم الشعر والنثر معا.
()

وقد عرؾ العرب بعد أن اتصلوا بالثقافات األجنبٌة أن لؤلمم ببلؼة وتفننا فً القول

ولم ٌكن العرب بؤقل من ؼٌرهم منزلة ورفعة بعد ظهور اإلسبلم فقد دونوا علومهم وضبطوا
لؽتهم ،وكانت الببلؼة من أوابل ما اهتموا بها بعد أن استقروا وبدأوا ٌخرجون إلى العالم بكتبهم
وآرابهم فً مختلؾ العلوم والفنون(ٖ).
وٌنقل الجاحظ حوارا دار بٌنه وبٌن العتابً حول مفهوم الببلؼة " :قلت للعتابً :ما
الببلؼة؟ قال :كل ُّ من أفهمك حاجته من ؼٌر إعادة وال ُح ْبسة وال استعانة فهو بلٌػ ،فإن أردت

ٔ) ٌنظر :د .عمر عبد الهادي عتٌق :علم الببلؼة بٌن األصالة والمعاصرة ،ٕٕٓٔ ،ص .ٔ:وٌنظر أٌضا :سحر
سلٌمان عٌسى :المدخل إلى علم األسلوبٌة والببلؼة العربٌة ،ص.9:
ٕ ) أبو هبلل العسكري :الصناعتٌن الكتابة والشعر ،حققه :د .مفٌد قمحة ،دار الكتب العلمٌة /بٌروت -لبنان،
طٕٔٗٓ9/هـٔ929 -م ،ص.ٖ9:
 )والببلؼة لٌست مقصورة على العرب ،وال على أ ّمة دون أ ُ ّمة ،إ ّنما هً سمة عظٌمة القدر فً اللؽات التً
بلؽت درجة كبٌرة فً التطور واالرتقاء .وقد أشار الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن إلى ما كان عند األمم من
صل والوصل ،وقٌل للٌونانً :ما
ببلؼة عرفتها وتدارستها ،من ذلك :قٌل للفارسً :ما الببلؼة؟ قال :معرفة الف ْ
الببلؼة؟ قال :تصحٌح األقسام واختٌار الكبلم ،وقٌل للرومً ،فقال :حسن االقتضاب عند البداهة ،والؽزارة ٌوم
اإلطالة ،وقال الهندي :وضوح الداللة ،وانتهاز الفرصة وحسن الداللةٌ .نظر :الجاحظ :البٌان والتبٌٌن ،تحقٌق:
إبراهٌم شمس الدٌن ،مإسسة األعلمً للمطبوعات /بٌروت -لبنان ،مج ،ٔ:طٕٖٔٔٗ /هـٕٖٓٓ-م ،ص.9ٕ :
وٌنظر أٌضا سحر سلٌمان عٌسى :المدخل إلى علم األسلوبٌة والببلؼة العربٌة ،ص.9:
ٖ) ٌنظر :سحر سلٌمان عٌسى :المدخل إلى علم األسلوبٌة والببلؼة العربٌة ،ص.ٔٔ:
٘ٔ

ِّ
الحق ،وتصوٌ ُر الباطل فً
ٌروق األلسنة ،وٌفوق كل خطٌب ،فإظها ُر ما ؼ ُمض من
اللِّسان الذي ُ
(ٔ)

ّ
الحق"...
صورة

جامع لمعان
سبِل ابن المقفع ما الببلؼة؟ قال :الببلؼة اس ٌم
ٌ
وٌنقل عن ابن المقفع بقولهُ :
سكوت ،ومنها ما ٌكون فً االستماع ،ومنها ما
تجري فً وجوه كثٌرة ،فمنها ما ٌكون فً ال ُّ
ٌكون فً اإلشارة ،ومنها ما ٌكون فً االحتجاج ،ومنها ما ٌكون جوابا ،ومنها ما ٌكون ابتداء،
ومنها ما ٌكون شعرا ،ومنها ما ٌكون س ْجعا ُ
وخطبا ،ومنا ما ٌكون رسابل(ٕ).
ٌتضح من حدٌث الجاحظ السابق أن العرب القدامى قد تنبهوا ألدوات الببلؼة فً مرحلة
مبكرة من تارٌخهم ،ال باعتبارها أ ُطرا معرفٌة ذات تحدٌدات صارمة ،ولكن باعتبارها وسابل
تعبٌرٌة قابمة فً بنٌة التراكٌب ،فإذا قدم المبدع صورة رابعة ،وجد صداها مباشرة عند المتلقً
أو المتلقٌن وحظً منهم باالستحسان ،دون أن ٌكون لدى المتلقً األول إلمام كاؾ بمفهوم هذه
الصورة ،أو بمكوناتها ،أو حدودها االصطبلحٌة ،لكنه – على نحو من األنحاء – أدرك أن
المبدع قد تجاوز لؽة الحدٌث المؤلوفة ،إلى لؽة طاربة لها مواصفات جمالٌة مفارقة(ٖ).
كما كان القدماء ٌولون التمثٌل أو الصور البٌانٌة أهمٌة كبٌرة؛ لما لها من تؤثٌر بالػ فً
نفس القارئ ،وقد تنبهوا إلى هذا مبكرا ،وعدوه أداة من أدوات الحجاج فنجد الجرجانً على
سبٌل المثال فً كتابه (أسرار الببلؼة) ٌقول" :واعلم أنّ ما اتفق العقبل ُء علٌه ،أن "التمثٌل" إذا
عرضه ...،كساها أُبهة ،وكسبها م ْنقبة،
جاء فً أعقاب المعانً ،أو برز ْت هً باختصار فً م ِ
ورفع من أقدارها ،وشب من نارها ،وضاعؾ قُواها فً تحرٌك ال ُّنفوس لها ،ودعا القُلوب
إلٌها ...فإن كان مدحا ،كان أ ْبهى وأفخم ...وإن كان حِجاجا ،كان ُبرهانه أنور ،وسلطانه أقهر،
وبٌانه أ ْبهر".

(ٗ)

من كل ذلك أصبح محتما علٌنا التصدي إلى تلك األصوات التً ترتفع حٌنا بعد حٌن
بالهجوم على الببلؼة القدٌمة ،والعجٌب أن معظم هإالء المهاجمٌن إذا احتكموا للدراسة
التطبٌقٌة مع الخطاب األدبً ،ال ٌجدون ما ٌسعفهم إال تلك األدوات الببلؼٌة القدٌمة من تشبٌه
واستعارة وكناٌة ،ومن تقدٌم وتؤخٌر ،وحذؾ وذكر ،وتعرٌؾ وتنكٌر ،ومن سجع وجناس
ٔ) ٌنظر :د .عمر عبد الهادي عتٌق :علم الببلؼة بٌن بٌن األصالة والمعاصرة ،ص.ٙٔ-ٙٓ :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٙٔ :
ٖ) ٌنظر :د .محمد عبد المطلب :الببلؼة العربٌة؛ قراءة أخرى ،الجٌزة – مصر ،الشركة المصرٌة العالمٌة
للنشر –لونجٌان ،طٔ ،ٔ992/ص.ٔٓ:
ٗ ) ٌنظر :عبد القاهر الجرجانً ،قرأه وعلق علٌه :محمود محمد شاكر :أسرار الببلؼة ،مطبعة المدنً ـ
القاهرة /دار المدنً ـ جدة ،طٔٔ99ٔ /م ،ص.ٔٔ٘:
ٔٙ

وطباق ،وربما كانت اإلضافة التً نبلحظها على استعمال هذه األدوات هو إخضاعها لمسمٌات
طاربة ،توهم بالحداثة ،كاالنحراؾ واالنتهاك واالنزٌاح ،ثم إدخالها إلى دوابر اإلحصاء العددي،
وهً دابرة لم تؽب عن القدماء تماما ،وإن كانت إشاراتهم لها خاطفة ،دون أن ٌعطوها العناٌة
الكافٌة التً أصبحت لها فً الدرس األسلوبً الحدٌث(ٔ).
والبلفت أن ازدٌاد العناٌة بالببلؼة كان بمنبهات طاربة ،نتٌجة التصالنا بالتٌارات النقدٌة
الوافدة ،وكؤننا نحتاج إلى من ٌن ِّبهنا – دابما – إلى اإلفادة من تراثنا ،فإذا كانت التٌارات الجدٌدة
قد شؽلت نفسها بتحلٌل أدوات اللؽة بكل طاقاتها التؤثٌرٌة واإلقناعٌة ،وبكل مهامها االنفعالٌة،
فإن المهمة نفسها قد شؽلت الببلؼة القدٌمة ،وقد أفاد منها – ببل شك – الخطاب األدبً التراثً،
وسوؾ ٌفٌد – أٌضا – الخطاب األدبً الحدٌث ،وما علٌنا إال أن نعٌد اكتشاؾ الدروب القدٌمة
التً هجرها الباحثون بدعوى التحجر والجمود ،وهً دعوى قابمة – فٌما أعتقد – على السماع
دون الفحص الفعلً ،فما إن ردد شٌوخنا هذه المقولة ،حتى تتابع األبناء فً تردٌدها ،دون
العودة الموثقة إلى الموروث الببلؼً للتحقق من صحة الدعوى(ٕ).
وأعتقد أننا مطالبون الٌوم بإعادة الشرعٌة للدرس الببلؼً ،وقد حاول ذلك باحثون
سابقون فً مقوالتهم عن (تجدٌد الببلؼة العربٌة) أمثال الشٌخ أمٌن الخولً وأحمد الشاٌب
وأحمد حسن الزٌات ومصطفى صادق الرافعً ،وكانت محاوالتهم األولى بداٌة الربط الحقٌقً
بٌن الدرس الببلؼً القدٌم ،والدرس األسلوبً الحدٌث ،ثم تتابعت الجهود الحذِرة أحٌانا،
والمندفِعة أحٌانا أخرى ،وسبب هذا االندفاع ٌعود ـ فٌما نرى ـ إلى اال ِّتصال األخٌر بالوافد
الؽربً فً مجال األسلوب ٌّات والبنٌو ٌّات ،وإلى األهمٌة المتزاٌدة للبحث اللسانً ،ونظرٌات
التواصل والسٌمٌابٌات ،وإن ظلت هناك مفارقة بٌن البحث الببلؼً والبحث األسلوبً فً مناطق
معٌنة ،كمنطقة التقوٌم التً ارتكزت علٌها الببلؼة بحدة ،فً حٌن تؽاضت عنها الدِّ راسات
الحداثٌة(ٖ).
ومشروعٌة الببلؼة أمر مستحق منذ أن صارت علما مكتمبلٌ ،متلك أسسا نظرٌة،
وإجراءات تطبٌقٌة ،ولم ٌحصر نفسه فً البعد الجمالً وحده ،بل تجاوزه إلى عملٌة (التؤكٌد) أو
(اإلقناع) التً ترتبط بالمتلقٌن فً مقاماتهم وأحوالهم المتباٌنة ،أي أن الببلؼة – على نحو من
األنحاء – قد اتصلت بالواقع االجتماعً فً ظواهره الجمعٌة الثقافٌة ،وبخاصة فً مستوى
ٔ) ٌنظر :د .محمد عبد المطلب :الببلؼة العربٌة؛ قراءة أخرى ،ص.9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.2:
ٔ7

األفراد وتوافقه مع بٌبات لؽوٌة بعٌنها ،وكل ذلك أتاح للببلؼة أن تتحول عن مهمتها األولى
وهً إنتاج النص ،إلى مهمة جدٌدة هً تحلٌله والكشؾ عن نظامه(ٔ).
وكان للمعتزلة دور كبٌر فً نشؤة علوم الببلؼة العربٌة ،فقد عنً رجال المعتزلة
بمسابل البٌان والببلؼة التصالها بما كانوا ٌنهضون به من الخطابة والمناظرة ...فقد كان ّ
النظام
ال ٌبارى فً المناظرة وفً إٌراد الحجج وتولٌد المعانً ،وكذلك ثمامة بن األشرس وواصل بن
عطاء ،واهتم المعتزلة بما عند األمم األخرى من آراء فً الببلؼة ومسابلها المتنوعة ،وقد نقل
الجاحظ ما أثاره أقطاب المعتزلة فً كتبه المتعددة(ٕ).
ٌتضح مما سبق أن الحجاج قد اندرج قدٌما فٌما ٌسمى بالببلؼة ،والخطابة ،وفن
اإلقناع ،فكثٌرا ما ورد فً الثقافتٌن الؽربٌة والعربٌة بمعنى الجدل ،والتناظر ،فقد انطلق
(أرسطو) فً تنظٌره للخطابة مما وضعه سقراط؛ حٌث جعل لها خطتٌن :جدلٌة ونفسٌة .ورأى
أنه ال بد للخطابة الجدلٌة من أمرٌن :التركٌب الذي ٌجمع به الخطٌب نواحً الفكرة المتفرقة
لٌتمكن من تحدٌد الكبلم ،والتحلٌل الذي ٌرد الفكرة إلى آراء جزبٌة ،وسمى أصحاب القدرة على
التركٌب والتحلٌل (جدلٌٌن) ،فالخطابة عنده نوع من الجدل ،أو هً الجدل بعٌنه(ٖ).
وٌربط بٌن خاصة الكبلم والتعبٌر عند اإلنسان وبٌن اإلقناع :فاإلنسان ألنه متكلم معبر
ٌبحث بطبعه عن اإلقناع ،وٌحاوله ،وٌحاول أن ٌصل بكبلمه إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الناس
بوسابل مستمدة من التفكٌر الذي حوبً به من الطبٌعة ،وٌجد أن الخطابة والجدل متصبلن
ببعضهما ،وٌتحدان فً موضوعاتهما ،وفً سبٌل اللجوء إلٌهما إن كل الناس ٌلجإون للخطابة
والجدل بدرجات متفاوتة ،وكل إنسان ٌحاول ما أمكنه الجهد أن ٌعارض حجة من الحجج أو
ٌدعمها(ٗ).
وبهذا لم تكن دراسة النص الحجاجً حدٌثة وال من مستجدات العصر ،إنما ٌوؼل بها
التارٌخ إلى الٌونان وما جاء فً مإلفات "أرسطو" وال سٌما عن الخطابة فقد كان للمثال الذي

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.2-ٙ:
ٕ) ٌنظر :أ.دٌ :وسؾ أبو العدوس :مدخل إلى الببلؼة العربٌة ،علم المعانً -علم البٌان -علم البدٌع ،دار
المسٌرة للنشر والتوزٌع ،عمان –األردن ،طٕٔٔٗ2 /هـ ٕٓٓ2-م ،ص.ٔٗ:
ٖ ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه دراسة تطبٌقٌة فً "كتاب المساكٌن" لـ:
"الرافعً"؛ مذكرة من متطلبات شهادة الماجستٌر فً األدب العربً ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً،
جامعة ورقلة ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،قسم اللؽة العربٌة وآدابها ،السنة الجامعٌة،ٕٖٓٓ /ٕٕٓٓ:
ص.ٔ2:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2:
ٔ8

قدمه أرسطو عن "مكونات الخطابة"

( )

تؤثٌر كبٌر فً الدرس الببلؼً العربً ،إذ انبنت علٌه

أهم نتاجاتهم الببلؼٌة والفلسفٌة التً نظرت إلى الخطابة ـ بشكل خاص ـ كمٌدان خصب لتوافر
عناصر الحجاج ومكونات الخطاب اإلقناعً ،فضبل عما توارثه العرب عن أصول الخطابة
وممٌزات الخطٌب ،انتهاء إلى اإلرث الفكري الضخم الذي أحاط بكل ما ٌمكن أن ٌطرأ على هذا
النص من خبلل تطبٌقات كبار المفكرٌن والفبلسفة والفقهاء على مختلؾ النصوص :القرآنٌة،
والفلسفٌة ،والكبلمٌة(ٔ).
وقد ورد الحجاج – بمعناه الحدٌث – قدٌما بتسمٌات اختلفت باختبلؾ مطلقٌها
وتوجهاتهم ،فنجده عند "الجاحظ" وهو من أكثر العرب اهتماما بببلؼة الكبلم والمخاطبات باسم:
"البٌان" الذي ٌلخصه فً قوله ( :والبٌان اس ٌم جام ٌع لكل ِّ شًء كشؾ لك قِناع المعنى ...حتى
أي جنس كان
هجم على محصولِ ِه كابنا ما كان ذلك البٌانُ  ،ومِن ِّ
امع إلى حقٌقته ،وٌ ُ
الس ُ
ٌُ ْفضِ ً ّ
فبؤي
امع ،إنما هو الف ْه ُم واإلِفهام؛
األمر والؽاٌة التً إلٌها ٌجري القابل
الدّلٌل؛ ألنّ مدار
ِّ
والس ُ
ّ
ِ
شًء ْ
بلؽت اإلِفهام وأوض ْحت عن المعنى ،فذلك هو البٌانُ فً ذلك الموضع)(ٕ).
ؼٌر أننا نجد من النقاد القدماء من تجاوز هذا التمٌٌز وعد اإلقناع سمة أي خطاب وأن
"الحجاج ٌوجد حٌث ما ُو ِجد ْت اللؽة "فالجاحظ فً كتابه (البٌان والتبٌٌن) لم ٌكن ٌفرق فً
استشهاداته بٌن الشعر والنثر إذ إنه "ٌستشهد على كل ما ٌذهب إلٌه بخطابات من أقوال العرب
وٌستوي عنده فً ذلك جنسا النثر والشعر ،إذ ٌتعامل مع كل جنس منهما بوصفه خطابا فً هذا
المضمار ،بؽض النظر عن التصنٌؾ التقلٌدي أو الفوارق الدقٌقة بٌنهما ،مع احتفاظه لكل جنس
بخصابصه التً تمٌزه على مستوى الشكل(.)

 )والجدٌر بالذكر أن أرسطو فً دراسته للخطابة أعطى اهتماما كبٌرا لجانبها العقلً والنفسً ،محاوال
الموازنة بٌن وسابل اإلقناع ووسابل التؤثٌر ،فٌجعل األولى معٌنة للثانٌة ،فمٌز أول األمر بٌن نوعٌن من الحجج
(األدلة) :أدلة ؼٌر مصنوعة؛ وهً التً ال دخل لنا فٌها ،وأدلة مصنوعة؛ وهً كل ما ٌمكننا جمعه بؤنفسنا على
هدي المنهج الموضوع .وهذه األدلة المصنوعة هً جوهر الخطابة لدٌه ،وتقوم على ثبلثة أنواع :ما ٌتصل
بؤخبلق الخطٌب نفسه ،وما ٌتصل باستعداد السامعٌن ،وما ٌتصل بالخطبة نفسها إذا كانت استداللٌة فً حقٌقتها
أو فً ظاهرها .فكان النوع الثالث ما ٌسمى باالستدالل المنطقً ،وهو وثٌق الصفة بالحجاج اآلن ،كونه خاصا
بالحجة نفسها ،وبتحقٌق االستمالة والتؤثٌر بالقولٌ .نظر :نفسه ،ص.ٔ2-ٔ2 :
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص :أ.ٕ2-ٔ2-
ٕ) الجاحظ ،تحقٌق :إبراهٌم شمس الدٌن :البٌان والتبٌٌن ،منشورات األعلمً للمطبوعات /بٌروت – لبنان،
مجٔ ،طٕٖٔٓٓ/م ،ص.2ٕ:
 )وٌذهب الجاحظ إلى أبعد من ذلك؛ فٌعد كل من اإلشارة واللفظ شرٌكان ،بل هً ـ اإلشارة ـ عون له
وترجمان عنه ،وقد تنوب عنه فً حاالت كثٌرة ،بل إنها فً كثٌر من األحٌان تكون أبلػ وأصدق من اللفظ فهً
مرفق كبٌر ومعونة حاضرة ،فً أمور ٌسترها بعض الناس من بعض وٌخفونها من جلٌس وؼٌر جلٌس؛ ولهذا
ؾ الدالالت على المعانً من لفظ وؼٌر لفظ ،خمسة أشٌاء ال تنقُص وال تزٌد :أولها
نجده ٌقول( :وجمٌ ُع أصنا ِ
ّ
اللفظ ،ثم اإلشارةّ ،ثم الع ْقد ،ثم الخط ،ثم الحال ُ التً تس ّمى نِصبةٌ ).نظر :نفسه ،ص.22-2ٕ:
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أما "ابن وهب" فٌجعل "االحتجاج" نوعا من أنواع النثر على سبٌل التصنٌؾ( :فؤما
المنثور فلٌس ٌخلو أن ٌكون خطابة أو ترسبل أو احتجاجا أو حدٌثا ،ولكل واحد من هذه الوجوه
(ٔ)

موضع ٌستعمل فٌه)

وموضع االحتجاج عنده فً( :وأما الجدل والمجادلة فهما قول ٌقصد به

إقامة الحجة فٌما اختلؾ فٌه من اعتقاد المتجادلٌن ،وٌستعمل فً المذاهب ،والدٌانات ،وفً
(ٕ)

الحقوق ،والخصومات .والتسول فً االعتذارات ،وٌدخل فً الشعر وفً النثر)

وال ٌختلؾ األمر كثٌرا عند ابن خلدون الذي كان دقٌقا فً تعرٌفه للجدل ،بل لقد عرفه
وظٌفٌا ،وجعل االحتجاج وجها من وجوهه فً قوله( :وأما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة
التً تجري بٌن أهل المذاهب الفقهٌة وؼٌرهم ،فإنه لما كان باب المناظرة فً الرد والقبول
متسعا ،وكل واحد من المتناظرٌن فً االستدالل والجواب ٌرسل عنانه فً االحتجاج ،ومنه ما
ٌكون صوابا ومنه ما ٌكون خطؤ ،فاحتاج األبمة إلى أن ٌضعوا آدابا وأحكاما ٌقؾ المتناظرون
عند حدودها فً الرد والقبول ،وكٌؾ ٌكون حال المستدل والمجٌب(...

(ٖ)

فعده القاعدة التً تتضمن أصول المناظرة وآدابها وأحوال المتناظرٌن واألحكام التً
ٌجب أن ٌراعوها فً احتجاجاتهم وأخذهم وردهم ،وصاغ له تعرٌفا دقٌقا أخٌرا( :ولذلك قٌل إنه
معرفة بالقواعد من الحدود واآلداب فً االستدالل ،التً ٌتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه ،كان
ذلك الرأي من الفقه أو ؼٌره)(ٗ) .كما جعل الحجاج كذلك من تقنٌات علم الكبلم (وهو ٌتضمن
الحجاج عن العقابد اإلٌمانٌة باألدلة العقلٌة)(٘).
فنجد أن كبل من ابن وهب وابن خلدون ٌجعبلن الحجاج آلة من آالت الجدل ،وجزءا منه،
لكن آراءهم لٌست بعٌدة فً دالالتها عمن أوردوا الحجاج كوجه من أوجه الكبلم وأجناسه ،كما
ٌذهب إلى ذلك حازم القرطاجنً فً قوله" :لما كان كل كبلم ٌحتمل الصدق أو الكذب إما أن ٌرد
على جهة اإلخبار أو االقتصاص ،وإما أن ٌرد على جهة االحتجاج واالستدالل .)ٙ("...ومفردتا
االحتجاج واالستدالل كمفردة اإلقناع.

ٔ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه دراسة تطبٌقٌة فً كتاب المساكٌن للرافعً،
ص.ٕٕ:
ٕ ) وٌشرع ابن وهب فً تصنٌؾ الجدل وتقسٌمه أخبلقٌا ـ على ؼرار تقسٌمات "أرسطو" الخطابٌة ـ إلى جدل
محمود وآخر مذموم (فؤما المحمود فهو الذي ٌقصد به الحق وٌستعمل فٌه الصدق ،وأما المذموم فما أرٌد به
المماراة والؽلبة وطلب به الرٌاء والسمعة)ٌ .نظر :نفسه ،ص.ٕٕ :
ٖ) ٌنظر :نفسه ،صٕٕ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٕ:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص..ٕٕ:
ٌ )ٙنظر :نفسه ،ص.ٕٖ:
ٕٓ

وٌصنفه أبو هبلل العسكري ضمن األجناس الكبلمٌة كذلك" :وهذا الجنس كثٌر فً كبلم
القدماء والمحدثٌن  ، ...وهو أن تؤتً بمعنى ثم تإكده بمعنى آخر ٌجري مجرى االستشهاد على
األول والحجة على صحته"

(ٔ)

فالحجاج فً الفكر العربً اإلسبلمً القدٌم انحصر فً لونٌن خطابٌٌن ،هما( :خطابة
الجدل والمناظرة فٌما بٌن زعماء الملل والنحل ،وفٌما بٌن النحاة والمناطقة ،وفٌما بٌن الفبلسفة
والمتكلمٌن .والخطابة التعلٌمٌة متمثلة فً الدروس التً كان ٌلقٌها العلماء فً مختلؾ العلوم
آنذاك)

(ٕ)

وتجسدت فاعلٌتها عموما فً التؤثٌر واإلقناع ،وعلى النصٌن (الخطبة والقصٌدة) ،كما
لم تتخ ّط النص الثالث القرآن الكرٌم( ،الذي استقطب اهتمام الببلؼٌٌن العرب ،كان فً كثٌر من
آٌاته ذا طبٌعة خطابٌة وخطابٌة جدلٌة على نحو خاص ،فما أكثر الوقابع الجدلٌة الواردة فً
القرآن الكرٌم ،وما أكثر الحجج المنطقٌة أو المعقولة التً تقٌمها لنفً ما تنفٌه أو إثبات ما
تثبته)(ٖ) فقد ( سلك القرآن الكرٌم فً محاجة الكافرٌن وأهل الكتاب سبٌل العقل والوجدان،...
متخذا المشاهد الكونٌة والشواهد التارٌخٌة والوقابع المؤلوفة براهٌن متنوعة ،تقنع وتستهٌل،
وتؤخذ علٌهم باب العناد والمكابرة ... ،ومن ثم صاغ هذه البراهٌن فً أسالٌب إخبارٌة
وإنشابٌة ،وتقرٌرٌة وتصوٌرٌة ،فحاور وقطع بالرأي ،وأوحى وجهر بالحق ،ووعد وتوعد،
وربط بٌن الماضً البعٌد والمستقبل البعٌد ،وجعل الزمن كله حاضرا ، ... ،الفطرة حجة،
والتقلٌد حجة ،المادة دلٌل والروح دلٌل ، ... ،النفس فً سموها وانحطاطها برهان ،والعالم فً
(ٗ)(*)

سره وعلنه كتاب مفتوح ٌنطق بوحدانٌة الخالق سبحانه)

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن قولنا" :الببلؼة" ،أو "الخطابة" ،هو ترجمة لمصطلح:
" ،"Rhetoriqueوقد امتد االختبلؾ فً ترجمته إلى أحد المصطلحٌن إلى الدراسات الحدٌثة،
وهذا االنشطار فً الترجمة ناتج عن الداللة المزدوجة لمصطلح الـ " "Rhetoriqueإذ هً
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٗ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ص.ٕٗ :
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٗ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٗ:
*) وقد تناول "الشاطبً" فً كتابه" :الموافقات" بعض الظواهر العامة ألسلوب القرآن فً االحتجاج ،منها:
احتجاجه على الكفار بالعمومٌات العقلٌة والعمومٌات المتفق علٌها ،كقوله تعالى( :قل لمن األرض ومن فٌها إن
كنتم تعلمون ،سٌقولون هلل )...( ،قل فؤنى تسحرون) [سورة المإمنون :اآلٌات (ٗ ،])29-2فاحتج علٌهم
بإقرارهم بؤن ذلك على العموم ،وجعلهم ـ إذ أقروا بالربوبٌة هلل فً الكل ،ثم دعواهم الخصوص ـ مسحورٌن ،ال
عقبلء ،... ،وقوله تعالى( :ولبن سؤلتهم من خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر ،لٌقولن هللا ،فؤنى
ٌإفكون)( .اآلٌة ٔ ٙمن سورة العنكبوت)ٌ .نظر :نفسه ،ص.ٕٗ:
ٕٔ

فن القول وأناقة التعبٌر من جهة ،كما أنها الكبلم الهادؾ إلى اإلقناع من جهة أخرى ،ومرد
ترجمة هذا المصطلح بالخطابة ،هو اهتمامه بإٌجاد الحجج ،وهً الوظٌفة نفسها التً حددها
"أرسطو" لهذا المصطلح؛ حٌث عرؾ الخطابة بؤنها :الكشؾ عن الطرق الممكنة لئلقناع فً أي
موضوع كان .وهذا التحدٌد أدى بالدارسٌن العرب القدامى إلى تبنً مصطلح "الخطابة" كترجمة
لــ ،"Rhetorique" :وتبنً اإلٌقاع كجانب تداولً فٌها :عند "الشرٌؾ الجرجانً":
(الخطابة قٌاس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة ،من شخص معتقد فٌه ،والؽرض منها
ترؼٌب الناس فٌما ٌنفعهم من أمور معاشهم ومعادهم) و"ابن البناء المراكشً" الخطاب بؤقوال
مقبولة ٌحصل عنها اإلقناع .وعند كمال الدٌن البحرانً صناعة ٌتكلؾ فٌها اإلقناع للجمهور
فٌما ٌراد أن ٌصدقوا به .وٌسوق التهانوي المعنى فً قوله :اإلقناعً ٌطلق على الخطابً ،وهو
الدلٌل المركب من المشهورات والمظنونات .وٌعرؾ المناوي الخطابة بؤنها :قٌاس مركب من
مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فٌه ،والؽرض منها ترؼٌب الناس فٌما ٌنفعهم
(ٔ)

معاشا ومعادا.

والخبلصة أن معظم الجهود العربٌة القدٌمة فً حقل الدراسات الببلؼٌة التً تدور حول
قطب واحد وهو القول أو الكبلم ـ بتنوع أحواله ومقاماته وآدابه ـ كلها اجتمعت على أن الحجاج
كمصطلح قدٌم حدٌث ،هو الجدل وهو البرهان واإلقناع والتصدٌق ،وما إلى ذلك من مصطلحات
متعددة .وهو األمر نفسه الذي ستنطلق منه نظرٌة الببلؼة الجدٌدة مع " برلمان "Perlman
وؼٌره(ٕ).
وفً الختام ٌمكننا القول إن تصور الببلؼٌٌن العرب لئلقناع تصور ٌمكن االنطبلق منه
فً عصرنا الراهن ،خاصة وأنه ٌلفت االنتباه إلى الشبكة المعقدة التً تإسس عملٌة التخاطب،
وٌإكد على أن ظروؾ الخطاب ؼٌر اللؽوٌة تقوم بدور ها ّم فً تحدٌد خصابص الخطاب
الداخلٌة .ذلك ألن الخطاب ّ
ٌشؽل لتحقٌق ؼاٌاته عناصر لؽوٌة شعرٌة (اللفظ ،الصوت ،التركٌب،
الصورة) فً عبلقة بعناصر مقامٌة تداولٌة (المتكلم ،المخاطب ،المقام)(ٖ).

ٔ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه ،صٕٙ-ٕٖ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٙ :
ٖ) ٌنظر :د .حسن مدن :ببلؼة الخطاب اإلقناعً ،دار كنوز المعرفة /ع ّمان -األردن ،طٕٔٓٔٗ /م ،ص.ٖٔ :
ٕٕ

مفهوم الحجاج ومجاالت استعماله:
أحاول فً هذا الفصل أن أقدم تصورا خاصا عن نظرٌة الحجاج ،وعلى الرؼم من
صعوبة اإللمام بهذه النظرٌة؛ الستمرارٌتها فً التؤسس والتشكل حتى الوقت الراهن ،إذ إنها لم
تنؽلق بعد ولم تدخل كنظر ٌّات كثٌرة ح ٌّز الماضً – ماضً ال ّنشؤة واالكتمال ال ماضً الفعل
وال ّتؤثٌرــ وحتى ال أ ُطٌل الحدٌث حول النظرٌة فإننً أحصرها فً خطوات وعناصر أولٌة تشكل
خلفٌة لما سٌلٌها من مقاربات ،مركزة جهدي فٌها على ما وافق مدونة الدراسة ،ومتجاهلة منها
ما وجدته متكلفا وما أقحم على هذه النظرٌة ،بحٌث تكون دراستً إلى الواقع أقرب منها إلى
الموضوعٌة ودابرة التقعٌد(ٔ).
وبناء على ما تقدم سٌكون حدٌثً فً هذا القسم من الدراسة تحدٌد مفهوم الحجاج وأهم
نظرٌاته ومجاالت استعماله ،وأه ّم القضاٌا التً ٌطرحها ال س ٌّما عبلقته بمختلؾ مٌادٌن
المعرفة.
فالدّ راسات الببلؼٌة شهدت منذ ستٌنٌات القرن العشرٌن تقرٌبا نهضة قوٌة ،استعادت
بها مكانتها فً عالم المعرفة بعد ركود دام فترة طوٌلة ؼٌر أن هذه الدراسات وهً تحقق هذه
االستفاقة وتستعٌد تلك المنزلة قد ارتبطت ارتباطا وثٌقا بالمباحث الحجاجٌة والتداولٌة وهذا ال
ٌعنً أن االهتمام بالببلؼة والحجاج انحصر فً المٌدان اللسانً التداولً دون ؼٌره بل ش ّكل هذا
المبحث اهتمام مٌادٌن معرفٌة أخرى كالمنطق والفلسفة وعلم النفس وعلم االجتماع ولم تكن
مستقلة عن بعضها البعض بل ٌؤخذ هذا المٌدان من ذاك وٌنطلق الواحد منها من حٌث تو ّقؾ
حتى وإن أؼفل الباحثون اإلشارة صراحة إلى ذاك التدخل فً مباحثهم(ٕ).
اآلخر
ّ
وجدٌر باإلشارة هنا إلى أن عناٌة القدماء بالحجاج جاءت نتٌجة الهتمامهم بالخطاب
وأفانٌن الخطابة التً امتدت جذورها إلى الفلسفة الٌونان ٌّة بل قد وجدت فً تربة الٌونان منبتا
خصبا فنشؤت وأٌنعت وتطورت تطورا ٌمكن بٌسر مبلحظته ورصد مختلؾ مراحله مع (سقراط)
و(أفبلطون) و(أرسطو) و(السفسطابٌٌن) وإن كانت آثار أرسطو هً أهم تلك األعمال وأبلؽها

ٔ) ٌنظر :أ .د سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،إربد ـ األردن /عالم الكتب الحدٌث،
طٕ ،ٕٓٔٔ /ص.ٔ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٙ :
ٖٕ

تؤثٌرا فٌما سٌلحقهما من أبحاث ودراسات ببلؼٌة ،وما ٌهمنا من هذه األعمال :آراإه المتعلقة
بالحجاج(ٔ).
فقد قدّم (أرسطو) مفهوما للحجاج ٌجعله قاسما مشتركا بٌن الخطابة والجدل .ذلك أن
الخطابة بالمفهوم الٌونانً " "Rhetoriqueأو "الرٌتورٌقا" كما ترجمها العرب القدامى هً
"فن اإلقناع عن طرٌق الخطاب" وأن "الوظٌفة اإلقناعٌة هً وظٌفتها األولى واألساسٌة" كما
أكد ذلك (أولٌفٌٌروبول) ( )Oliver Reboulمب ٌّنا أن الحدٌث عن الخطابة ٌح ّتم االهتمام
بجملة الوسابل التً تجعل خطابا ما مقنعا .من هنا كان الحدٌث عن الحجاج عند أرسطو
باعتباره فن اإلقناع أو مجموع التقنٌات التً تحمل المتلقً على اإلقناع أو اإلذعان وهو حدٌث
ٌستدعً ضرورة مصطلحات أخرى ذات صلة وثٌقة بالحجاج؛ لٌتسنى لنا فهمها والتمٌٌز بٌنها
وبٌن مفهوم الحجاج( )وعبلقته بها ،من هذه المفاهٌم(ٕ):

ٔ -الجدل:
عرفه أرسطو بكونه علم االستدالل المنطقً ولكنه مع ذلك ٌخالؾ
هو الجدل الذي ّ
"البرهنة" من جهة انطبلقه من مقدّمات مشهورة فً حٌن تنطلق البرهنة فً الرٌاضٌات
والعلوم من مقدمات صادقة ضرورٌة ،ولذلك نإ ِّكد أن ما ٌمٌز الجدل من البرهنة الفلسفٌة
والعلمٌة أنه ٌستدل انطبلقا من المحتمل ( )Probableوما ٌمٌزه من السفسطة أنه ٌستدل
بطرٌقة صارمة محترما بدقة قواعد المنطق(ٖ).
والحجاج أشمل من الجدل فإذا كان الجدل ٌمثل "القسم اإلقناعً من الخطاب" كما قال
"روبول" فإن الحجاج هو جوهر الخطابة باعتبارها فن اإلقناع بالخطاب ،وقد أقام أرسطو
اختبلفا دقٌقا بٌن الحجاج الجدلً والحجاج الخطبً إذ مجال األول كما رأٌنا فكري خالص وعادة

ٔ) ٌنظر :نفسه ،صٔ2:
 )وقد ٌقع الحجاج أٌضا وصفا تخصٌصٌا لبلستدالل وملحقا به فٌسمى عندها "االستدالل الحجاجً"  ،ومفهوم
االستدالل من منظور العلماء والبلؽاء العرب ـ عدا أهل المنطق والبرهان ـ كان ٌتم استقصاء القول فٌه ضمن
إطار علم الببلؼة بفرعٌها :علم المعانً وعلم البٌان ،ذلك أنهم مٌزوا بٌن االستدالل أو القٌاس المبنً على الحد
المنطقً وبٌن االستدالل المبنً على أسس بٌانٌة (ببلؼٌة ،فقهٌة ،نحوٌة )...،فاالستدالل البٌانً هو ما ٌشكل
دلٌبل أو داللة بمعنى الب ٌّنة أو الحجةٌ ،حصل بها التبٌن أو إظهار الحق وصدق الخبر ،وفً المنظور العربً
اللّؽوي نجد أن مفهوم االستدالل ٌرادؾ القٌاس ،وهو لذا ال ٌخرج عن حظٌرة التشبٌه والوصؾ واالستعارة؛
ولهذا فإن االستدالل لٌس عملٌة عقلٌة استنباطٌة محضة ،ولكنه عملٌة "خطابٌة"ٌ .نظر :د :عمارٌة حاكم:
الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔ2ٓ-ٔ29:
ٕ) أ.د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٔ2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2:
ٕٗ

ما ٌكون بٌن شخصٌن ٌحاول كل منهما إقناع صاحبه بوجهة نظر معٌنة ومجال الثانً توجٌه
الفعل وتثبٌت االعتقاد أو صنعه ،فهو حجاج موجه للجماهٌر(ٔ).
وجدٌر بالذكر أن القدامى رفضوا الحجاج فً الشعر ألنهم ماهوا بٌنه وبٌن الجدل والحال
أنه أشمل منه وأوسع مجاال ،ورفضوه ألنهم رأوا فٌه طرٌقة استدالل صارم مجالها المناظرات
والعلوم النظرٌة فر ّقت الفوارق بٌن الجدل والبرهنة عندهم حتى ال تكاد تبٌن والحال أنّ
االختبلؾ بٌنهما كبٌر؛ ولهذا فإن أرسطو ـ وهو أول من أرسى قواعد المنطق الصوري فً
تحلٌبلته ـ نجد أنه ٌحصر مفهوم االستدالل فً المنطق ،وهو عنده تفكٌر عقلً بواسطته ٌتم
إنتاج العلم ،وٌنطلق فً ذلك من معارؾ سابقة أهمها المبادئ والتعرٌفات أو حتى مسلمات
شابعة(ٕ).
وفً هذا الصدد نجد أن أرسطو ٌُرجع العملٌتٌن األساسٌتٌن فً العلوم :االستقراء
واالستنباط إلى الخطوات التً أنتجت البرهان وأنتجت بطرٌقة معكوسة االستقراء؛ ومن هنا كان
المشتؽلون فً الحقل العلمً من الٌونان ٌتحدثون عن البرهان ال عن القٌاس؛ ألن البرهان هو
قٌاس الضرورة واالستقراء عكس ذلك(ٖ).
ولكن ما لبث أن ت ّم االعتراؾ بالقٌاس خارج المٌدان العلمً ،فً االستدالل الجدلً
واالستكشافً حٌث استعٌرت صورة القٌاس من البرهان لكً تكون أداة استدالل بواسطة عناصر
اللؽة الطبٌعٌة ،وذلك ألن القواسم المشتركة بٌنهما جلٌة ٌمكن أن ٌفهمها الجمٌع(ٗ).
من خبلل ما سبق نفهم من ذلك أن االستقراء الذي ٌشٌر إلٌه أرسطو هو ما نعنٌه بقولنا
"جدل" و"مجادلة" وهً مجموعة الحجج أو اآللٌات والتقنٌات التً تجعل خطابا ما مقنعا،
بحٌث تصل فً نهاٌة األمر إلى نتٌجة محتملة وصادقة إلى حد ما ،ولٌست حتم ٌّة بالضرورة كما
هو الحال فً البرهنة.
ولقد شؽل الجدل بوصفه جنسا من أجناس الخطاب بعض القدماء ،من هإالء أبً الحسن
بن وهب (تٖٖ2هـ) وحازم القرطاجنً (تٗٙ2هـ) اللذٌن تعرضا للحجاج بالدراسة والتحلٌل،
فنجد ابن وهب ـ على سبٌل المثال ـ فً مبحث "الجدل والمجادلة" ٌقؾ عند تعرٌؾ الجدل
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘٘-٘ٗ:
ٕ) ٌنظر :أ.د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً  ،ص ،٘٘-٘ٗ:وٌنظر أٌضا :د :عمارٌة حاكم:
الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔ2ٖ:
ٖ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔ2ٖ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٖ:
ٕ٘

والمجادلة ،وحقل استعماالتهما ،بقوله" :وأما الجدل والمجادلة ،فهما قول ٌقصد به إقامة الحجة
فٌما اختلؾ فٌه اعتقاد المتجادلٌن ،وٌستعمل فً المذاهب والدٌانات ،وفً الحقوق والخصومات،
(ٔ)

والتنصل فً االعتذارات"

والجدل كما ٌفهم من كبلم ابن وهب خطاب تعلٌلً إقناعً ،فالجدل إنما ٌقع فً العلة من
بٌن سابر األشٌاء المسإول عنها ،لذا ٌرى ابن وهب أنه ٌنبؽً للمجٌب إن سبل أن ٌقنع ،وأن
ٌكون إقناعه اإلقناع الذي ٌوجب على السابل القبول(ٕ).
وإذا كانت مقامات الجدل مقامات اختبلفات وخصومات فإن االعتبار األخبلقً من أوجب
ما توجبه تلك المقامات ،ولهذا ٌفهم من كبلم ابن وهب أن الجدل المحمود ما قصد به الحق
واستعمل فٌه الصدق والجدل المذموم ما أرٌد به المماراة والؽلبة ،وطلب به الرٌاء والسمعة(ٖ).
ومما ذكره ابن وهب أٌضا فً مبحثً "الجدل والمجادلة" و"أدب الجدل" ٌمكن أن
نستخلص آلٌات واستراتٌجٌات محددة وواضحة فً عملٌة االتصال الحجاجٌة ومن أهم هذه
االستراتٌجٌات(ٗ):
 أن ٌبنً المجادل مقدماته م ّما ٌوافق الخصم علٌه. أن ٌصرؾ همته إلى حفظ النكت التً تمر فً كبلم خصمه مما ٌبنً منها مقدماته وٌنتج منهانتابجه وٌصحح ذلك فً نفسه وال ٌشؽل قلبه بتحفظ جمٌع كبلم خصمه فإنه متى اشتؽل بذلك
أضاع ما هو أحوج إلٌه منه.
بحجة ،وال ٌردّ إال لعلة.
 أال ٌقبل قوال إالّ ّ أال ٌجٌب قبل فراغ السابل من سإاله ،وال ٌبادر بالجواب قبل تد ّبره ،واستعمال الرو ٌّة فٌه. أال ٌشؽل إذا شاؼبه صاحبه ،وال ٌرد علٌه إذا أربى فً كبلمه ،بل ٌستعمل الهدوء والوقار،وٌقصد مع ذلك وضع الحجة فً موضعها ،فإن ذلك أؼلظ على خصمه من السب.
 أن ٌخاطب الناس بما ٌعهدون وٌفهمون ،فبل ٌخرج فً خطابهم ع ّما توجبه أوضاع الكبلم.وٌبدو أن قول ابن وهب "إن الجدل إنما ٌقع فً العلة" مطابق لما جاءت به النظرٌة
الحجاجٌة المعاصرة التً ترى أن الكابنات البشرٌة صانعة علة ()Reason- Makers
ومستخدمة علّة ( )Reason- Usersوالوقوؾ على كٌفٌة صناعة الناس العلل واستخدامها
هو الوسٌلة الضرورٌة لبٌان عملٌة تطوٌر الدعاوي ومنح المواالة ،وإذا كانت العلة فً جوهرها
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ٘:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔٙ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ2-ٖٔٙ:
ٕٙ

هً ما ٌقدم ردّا على السإال "لماذا؟" فإن العلة المقنعة هً العلة فً أنّ المستمع ٌمنح
مواالته(ٔ).

ٕ -البرهان أو البرهنة:
وألخذ فكرة واضحة عن مفهوم "الحجاج" (ٌ )Argumentationنبؽً مقارنته
بمفهوم البرهنة ( )Demonstrationأو االستدالل المنطقً .فالخطاب الطبٌعً لٌس خطابا
برهانٌا بالمعنى الدقٌق للكلمة ،فهو ال ٌقدم براهٌن وأدلة منطقٌة ،وال ٌقوم على مبادئ
االستنتاج المنطقً ،فلفظة "الحجاج" ال تعنً البرهنة على صدق إثبات ما ،أو إظهار الطابع
الصحٌح الستدالل ما من وجهة نظر منطقٌة .وٌمكن التمثٌل لكل من البرهنة والحجاج بالمثالٌن
التالٌٌن(ٕ):
 كل اللؽوٌٌن علماء.
 زٌد لؽوي إذن زٌد عالم. انخفض مٌزان الحرارة
 إذن سٌنزل المطر(ٖ).ٌتعلق األمر فً المثال األول ببرهنة أو بقٌاس منطقً ( ،)Syllogismeأما فً المثال
الثانً ،فإنه ال ٌعدو أن ٌكون حجاجا أو استدالال طبٌعٌا ؼٌر برهانً قد ٌقع وقد ال ٌقع؛
فاستنتاج أن زٌدا عالم ،فً المثال األول حتمً وضروري ألسباب منطقٌة؛ ألنه قابم على أساس
أو قاعدة ثابتة ،أما استنتاج احتمال نزول المطر فً المثال اآلخر فهو ٌقوم على معرفة العالم
وفٌما إذا توافرت الظروؾ فقد ٌقع أو ال ٌقع ،ولهذا هو استنتاج احتمالً(ٗ).

ٖ -اإلقناع:
ٌخضع اإلقناع للقوانٌن التً تحكم عملٌة اإلدراك والمعرفة والدافعٌة لذا ٌرى محمد عبد الرحمن
عٌسوي أن الفرد ٌمٌل إلى اإلقناع باإلٌحاءات التً ٌعتقد أنها تصدر من األشخاص ذوي المكانة
ٌعرؾ اإلقناع بؤنه آلٌة ربٌسة لتكوٌن اآلراء والمواقؾ(٘).
االجتماعٌة البراقة .كما ّ
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ2:
ٕ) ٌنظر :د .أبو بكر العزاوي :اللؽة والحجاج ،األحمدٌة ،طٕٔٔٗٙ /ـ ٕٓٓٙم ،صٔ٘-ٔٗ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،صٔ٘-ٔٗ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ٘ -ٔٗ:
٘) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٕٔٓ:
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واإلقناع عند "واالس" ٌعنً تؤثٌر المصدر فً المستقبلٌن بطرٌقة مناسبة والمساعدة
على تحقٌق األهداؾ المرؼوب فٌها ،عن طرٌق عملٌة معٌنة ،وأن تكون الرسابل محددة لهذا
وٌعرؾ "توماس شاٌدل" ( )Thomas Scheidelاإلقناع بؤنه "محاولة واعٌة
التؤثٌر"،
ّ
للتؤثٌر فً السلوك"(ٔ).
بٌنما ٌرى"أوستن فرٌلً" ( )Austin Freelyأن اإلقناع والحجاج جزءان من عملٌة
واحدة ،وال اختبلؾ إال فً التوكٌد ()Emphasis؛ وٌولً الحجاج الدعاوي المنطقٌة أهمٌة
خاصة ،ولكنه ٌجعل من اختصاصه أٌضا الدعاوي األخبلقٌة والعاطفٌة ،أما اإلقناع فإنه ٌنعكس
على التوكٌد الذي ٌبطل ضده(ٕ).
وإلى جانب ما سبق من تعارٌؾ ٌرى كل من "هوارد مارتن" ()Howard martin
و"كنٌث أندرسون" ( )Kenneth Andersenأن كل ا ِّتصال هدفه اإلقناع ،وذلك أنه ٌبحث
عن تحصٌل ر ّد فعل على أفكار القابم باالتصال(ٖ).
وٌبدو أن هذٌن الباحثٌن فً تعرٌفهما لئلقناع نظرا إلٌه منفردا وؼٌر مرتبط بؽٌره أي
فً معناه العام؛ ولٌس اإلقناع الحجاجً الذي ٌصدر عن وسابل منطقٌة ولؽوٌة خاصة .وٌمكن
نصا إقناعٌا،
توضٌح هذه المسؤلة بالنظر إلى نصوص الخطابة العربٌة ،إذ ٌكون النص الخطابً ّ
نص حجاجً بالضرورة؛ ألنه ال ٌع ّبر بالضرورة عن قضٌة خبلفٌة؛ ولهذا فإن اإلقناع
ولكنه
ّ
ٌنمو وٌزدهر فً ظل القضاٌا الخبلفٌة التً تنتظر رد فعل من المستقبل سواء بالكبلم أو السلوك
الفعلً(ٗ).
نصا
نص
إقناعً ،ولكن لٌس كل
نص
وبناء على ذلك فإن كل ّ نص حجاجً
إقناعً ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حجاج ٌّاٌ ،رتبط اإلقناع إذن بالحجاج ارتباط ال ّنص بوظٌفته الجوهرٌة المبلزمة .وعلى أٌة حال
فهناك من ٌفرق بٌن نوعٌن من اإلقناع ،فهناك اإلقناع العقبلنً ،وهو أحد أشكال النفوذ
المرؼوبة والكرٌمة ،وٌتم بواسطة االتصال العقبلنً هذا الشكل الذي ٌقوم به (أ) لٌمكن (ب) من
الوصول إلى فهم الموقؾ الحقٌقً من خبلل توفٌر المعلومات الصحٌحة ،حٌث ٌتفق اإلقناع عن
طرٌق االتصال العقبلنً مع المبدأ األخبلقً الذي أوصى به "كانط" ( )Kantومإداه أن المرء

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٓ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٔ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٔ:
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ال بد أن ٌتعامل مع أقرانه من البشر بوصفهم ؼاٌات فً ذواتهم ،ولٌس مطلقا كوسابل للوصول
إلى ؼاٌة(ٔ).
ومجمل القول فإن اإلقناع :عملٌة إٌصال األفكار واالتجاهات والقٌم والمعلومات إما
إٌحاء أو تصرٌحا ،عبر مراحل معٌنة ،وفً ظل حضور شروط موضوعٌة وذاتٌة مساعدة ،وكل
هذا عن طرٌق االتصال(ٕ).
ومن جهة أخرى ال بد من اإلشارة إلى أن مفهوم اإلقناع ٌرتبط بمفهوم آخر وهو
التؤثٌر ،وٌكاد هذان المفهومان ٌكونان متبلزمٌن؛ فظاهر لفظ التؤثٌر ٌشٌر إلى عملٌة تبدأ من
المصدر لتصل إلى المستقبل مع توفر إرادة لذلك فً حٌن أنّ مصطلح التؤثر ٌشٌر إلى الحالة
التً ٌإول إلٌها المتلقً بعد التعرض لعملٌة اإلقناع واستقبال الخطاب وتفاعله معه(ٖ).
فالتؤثٌر إرادة وفعل لتؽٌٌر السلوك واالعتقادات أو اآلراء ،أو على األقل تعدٌلها أو
ترسٌخ قٌم وأفكار جدٌدة ،أما التؤثر فهو النتٌجة المحققة من وراء عملٌة التؤثٌر وبهذا ندرك أن
التؤثٌر مرادؾ لئلقناع ،والتؤثر مرادؾ لبلقتناع(ٗ).
وهناك مصطلح آخر قرٌب من مصطلح اإلقناع وهو "اإلٌحاء" الذي ٌشٌر إلى التؤثٌر
ؼٌر المباشر فً سلوك اآلخرٌن عن طرٌق النفوذ النفسً ،والقدرات السٌكولوجٌة للمقنع،
الصاؼر لما ٌوحى به من عمل
وٌعرؾ "اإلٌحاء" على أ ّنه" :التؤثٌر النفسً القابم على التقبل ّ
ّ
أو سلوك أو أفكار أو رؼبات"(٘).
ونستنتج من هذا أن اإلقناع ٌمثل عملٌة تتقاسمها عدّ ة مراحل حتى ٌصل إلى النتٌجة
المرجوة ،وهً التؤثٌر فً سلوك الفرد ،إ ّما بتؽٌٌر هذا السلوك أو بتعدٌله ،أو بناء رأي أو اتجاه
ٌعرفان اإلقناع على أنه عملٌة اتصال تتضمن
جدٌدٌن؛ ولذلك نجد (ولبرشرام) و(دونالد روبرت) ّ
بعض المعلومات التً تإدي بالمستقبل إلى إعادة تقٌٌم إدراكه لمحٌطه أو إعادة النظر فً
حاجاته وطرق التقابها أو عبلقاته االجتماعٌة أو معتقداتها أو اتجاهاته(.)ٙ

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٕٔ-ٕٔٔ :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٖٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٖٔ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٖٔ:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٖٔ :
ٌ )ٙنظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ :
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وحتى تإدي عملٌة اإلقناع ؼرضها وتحقق هدفها ٌرى (هربرتلٌونبرجر) أنه ٌجب أن
تتم هذه العملٌة عبر المراحل اآلتٌة:
ٔ -مرحلة إدراك الشًء ( :)Awarenessوهً المرحلة التً ٌختبر فٌها المخاطب أو
الجماعة ألول مرة الفكرة أو الصور أو االتجاه الجدٌد ،وفً هذه المرحلة ٌمكن
للمخاطب أن ٌقبل ما قٌل له أو ٌرفض ذلك(ٔ).
ٕ -مرحلة المصلحة واالهتمام ( :)Interestوفٌها ٌحاول المتلقً أن ٌلتمس مدى وجود
مصلحته فٌما ٌطلب منه(ٕ).
ٖ -مرحلة التقٌٌم أو الوزن ( :)Evaluationوفٌها ٌبذل المتلقً الجهد للمقارنة بٌن ما
ٌمكن أن ٌقدم له هذا األمر أو االتجاه الجدٌد ،وبٌن ما تقدمه له ظروفه الحالٌة(.)3
جس نبض الشًء من قبل المخاطب
ٗ -مرحلة المحاولة ( :)Trialواختبار أو تجرٌب أو
ّ
التعرؾ على كٌفٌة االستفادة من ناحٌة أخرى(.)4
أو المرسل إلٌهم من ناحٌة ومحاولة
ّ
٘ -مرحلة التب ّنً ( :)Adoptionوفٌها ٌصل المرسل إلٌه أو الجمهور إلى حالة االقتناع
الكامل شفهٌا وعملٌا بالفكرة الجدٌدة أي بالمطلوب ،حٌث تصبح هذه الفكرة جزءا من
الكٌان الثقافً واالجتماعً للفرد والجماعة(.)5
ومن زاوٌة أخرى أشار كل من "راٌن" ( )Ryanو "جروس" ( )Grossإلى أن
تبنً الفكرة الجدٌدة ٌتم عبر مراحل أربع هً:
ٔ -الشعور بالفكرة.
ٕ -االقتناع بفابدتها.
ٖ -محاولة قبولها.
ٗ -التبنً الكامل لها(.)ٙ

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ:
ٖ) ٌنظر:نفسه ،ص.ٕٔ٘:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ٘:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ٘:
ٌ )ٙنظر :نفسه ،ص.ٕٔ٘:
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أما عن عبلقة الحجاج باإلقناع هذا ما ٌدل علٌه (مٌشال ماٌٌر) ()Michelle Meyer
ٌعرؾ الحجاج عادة بكونه جهدا إقناعٌا (إفحامٌا) ،معتبرا
أحد منظري "نظرٌة الحجاج" حٌث ّ
البعد الحجاجً بعدا جوهرٌا فً اللؽة لكون كل خطاب ٌسعى إلى إقناع من ٌتوجه إلٌه(ٔ).
وعلى هذا االعتبارٌ ،صبح الحجاج بعدا جوهرٌا فً اللؽة ذاتها ،فٌنتج عن ذلك أنه
حٌثما ُوجد خطاب اللؽة ،فإن ثمة أستراتٌجٌة معٌنة نعمد إلٌها لؽوٌا وعقلٌا؛ إما إلقناع أنفسنا أو
إلقناع ؼٌرنا ،وهذه األستراتٌجٌة فً الحجاج نفسه ،وهً تستمد خصابصها وقٌمتها من الحقل
الذي تتحقق فٌه وٌعطٌها الشرعٌة وقد ٌكون هذا الحقل هو الحٌاة الٌومٌة للناس وقٌمهم أو
ٌكون الفكر والتفكٌر من أبسط درجاته إلى أكثرها تعقٌدا أو تجرٌدا(ٕ).
أنتهً من ذلك إلى أن الحجاج ٌجد جذوره وخصابصه فً كل أنماط الخطاب والخطابة
وما تشتمل علٌه من جدل وتبرٌر وإقناع ،لذا كان مفهوم الحجاج منذ القدم تابعا تبعٌة عضوٌة
واستعمالٌة لمجاالت أفعال تتطلبه وتستدعٌه ،أما بعض األبحاث والكتابات الحدٌثة فقد جعلت
منه موضوعا خاصا بها ،حٌث تفاعلت هذه األبحاث مع اللؽوٌات والمنطق والفلسفة ،ومن
منظور هذه الكتابات ٌشٌر الحجاج والتدلٌل إلى ذلك الخطاب الصرٌح أو الضمنً الذي ٌستهدؾ
اإلقناع واإلفحام معا مهما كان متلقً هذا الخطاب ،ومهما كانت الطرٌقة المتبعة فً ذلك(ٖ).
والواقع أنّ ارتباط الحجاج الخطابً بالمؽالطة والخداع واإلٌهام أمر جعل الخطابة
تشوه الحقٌقة وتز ٌّؾ الواقع على أن هذا االتهام وإن
متهمةٌ ،نظر إلٌها كضرب من المؽالطة ّ
رافق الحجاج فً مختلؾ المراحل التارٌخٌة فإنه كان وراء تراجع الخطابة الكبلسٌكٌة تراجعا
خطٌرا فً القرن التاسع عشر على نحو توقفت معه البحوث المتعلقة بها أو كادت(ٗ).
على أنّ الخوض فً أمر الخطابة ظل ّ قابما إلى حدود القرن التاسع عشر وذلك للحاجة
إلٌها ال س ٌّما فً مٌادٌن السٌاسة والقضاء وال ّتبشٌر الدّ ٌنً .لكنّ ظهور تٌارٌن فكر ٌٌّن جدٌدٌن
فً القرن التاسع عشر ش ّكل بالفعل الضربة القاضٌة التً أجهزت على "الخطابة" ّأولهما الت ٌّار
الوضعً الذي رفض الخطابة باسم الحقٌقة العلمٌة بل رفض ما أبقً علٌه منها أي "الببلؼة"
ّ
عوضها بفقه اللؽة وتارٌخ اآلداب ،وثانٌهما التٌار الرومنطٌقً الذي رفض "الخطابة"
حٌن ّ
باسم "الصدق" فكان الشعار الذي رفعه فٌكتور هٌؽو القواعد اللؽوٌة دون التقٌد بقواعد أخرى
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗٔ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗٔ:
ٗ) ٌنظر :أ.د.سامٌةالدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٔ9-ٔ2:
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تتجاوزها" فكان أن اختفت الخطابة سنة ٘ٔ22من التعلٌم الفرنسً وعوضت بتارٌخ اآلداب
الٌونانٌة والبلتٌنٌة والفرنس ٌّة(ٔ).
ولم تشهد األبحاث المنجزة حول الخطابة استفاقتها المثٌرة إالّ فً القرن العشرٌن
الس ّتٌنات إذ أصبح الحدٌث شابعا حول خطابة جدٌدة .ومما ٌنبؽً الوقوؾ عنده أن
وتحدٌدا مع ّ
تتؤسس إحٌاء للقدٌمة أو بعثا لها ستؤخذ عنها بداهة أمورا كثٌرة
الخطابة الجدٌدة وهً
ّ
وستستمدّ منها عناصر وأركانا عدٌدة ولك ّنها مع ذلك لم تكن مجرد بعث لها دون تطوٌر ولم تكن
ضربا من اإلحٌاء دون تجدٌد وٌمكن أن نستدل على ذلك من خبلل الحدٌث عن نقاط ثبلث تإكد
تطور وتجدٌد(ٕ):
ما شهدته األبحاث الببلؼٌة من ّ
أولها :تتعلق بـ "الهدؾ" فلم ٌعد هدؾ الخطابة الجدٌدة تؤسٌس الخطاب بل تؤوٌله وال
نعنً بذلك أن هذه األبحاث ال تعلّم المطلّع علٌها كٌفٌة إعداد خطاب وطرابق تشكٌله ولكن هذه
فلسفً ال ٌُنظر إلٌها على أنها من الخطابة أو لم
النزعة التعلٌمٌة الكامنة فً كل ّ تكوٌن أدبً أو
ّ
ٌنظر إلٌها بعد على أنها كذلك(ٖ).
أما ثانٌها :فتتعلق بـ "حقل" الخطابة الذي اتسع فعبل فلم ٌعد ٌقتصر على األجناس
والتثبٌتً والمشاوري بل أصبح ٌشمل مٌادٌن
الخطابٌة الثبلثة التً حدّ دها أرسطو المشاجري
ّ
جدٌدة تتعلّق فً نهاٌة األمر بكل ّ أنواع الخطاب اإلقناعً بدءا باإلشهار ومرورا بالشعر ووصوال
إلى الوثابق الرسمٌة كالمعاهدات واالتفاقات السٌاسٌة .بل من المثٌر فً القض ٌّة أنّ الخطابة
الشفوي والمكتوب
باعتبارها فن اإلقناع عبر الخطاب قد ا ّتسع مجالها فتجاوزت أصناؾ الخطاب
ّ
لتشمل مٌادٌن الصورة والصوت فؤصبح من الجابز بل من الشابع الحدٌث عن الحجاج فً لوحة
ملحنة بل عن حجاج ال
إشهارٌة أو معلقة تنبٌه أو منع أو شرٌط
سٌنمابً أو قطعة شعر ٌّة ّ
ّ
واع(ٗ).
ّ
مجزأة فً دراسات
وثالثها :تتعلّق بطبٌعة هذه الخطابة الجدٌدة فهً خطابة " منفجرة
مختلفة وهو ما ٌمكن أن نتبٌنه بٌسر فً مختلؾ األبحاث والدراسات المتعلقة بالخطابة
والحجاج(٘).

ٔ) ٌنظر :أ.د سامٌة الدرٌدي ،الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٕٓ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٓ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٓ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ:
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لذا ٌمكننً بعد هذا الحدٌث الذي تعرفنا من خبلله على عدد من المفاهٌم المرتبطة
بالحجاج ،وعبلقتها بالحجاج من جهة أخرى ،أن أقؾ عند الحجاج ،ألتعرؾ على جذره اللؽوي
فً المعاجم العربٌة ،ثم أعرج من خبلله إلى المعنى االصطبلحً للحجاج.

الحجاج:
أوال :المعنى اللؽوي للحجاج:
فً لؽتنا العربٌة نجد الحجاج والمحاجة مصدر لفعل "حاجج" وفً معجم العٌن جاء
والحجة :و ْجه الظفر على ُ
الخصومة .والفِعل حاج ْج ُته فحججته .احتج ْج ُ
ت علٌه بكذا.
قوله(ٔ)" :
ُ
الحجةُ :حج ٌج .والحِجاج المصدر".
وجمع ُ
وفً لسان العرب البن منظور وجد ما ٌلً(ٕ)" :حاج ْج ُته ...حتى حج ْج ُته أي ؼل ْب ُته
بالحج ِج التً أدْ ل ٌْ ُ
الحجة على ُحج ٌج
ت بها ،والحجة :هً ال ُبرهان أو ما د ُِوفع به الخصم ،وتجمع ُ
ُ
ج أي
صم ،ورجل م ِْحجا ٌ
وحِجاج ،وٌقال :حاجه ُمحاجة وحِجاجا أي نازعه ال ُحجة ،والتحا ُّج :التخا ُ
بحج ِجه.
ج ِدلٌ ،ومن أمثال العرب :لج فحج؛ معناه لج فؽلب منْ الجه ُ
ومن خبلل هذه التحدٌات القاموسٌة ٌبدو أن لفظ الحجاج أو المحاجة ٌحمل فً مضمونه
داللة ومعنى مستمدٌّن م ّما ٌش ّكل سٌاقه أو شرطه التخاطبً المتمثل فً (التخاصم) و(التنازع)
و(الجدل) و(الؽلبة) كعملٌات مؤخوذة هنا بمعانٌها الفكرٌة والتواصلٌة(ٖ) .كما أنها تحمل فٌما
معناه االستمرارٌة والتكرار وهذا ما نفهمه من قول ابن منظور " :حج ْج ُ
ت فبلنا إذا أت ٌْته مرة
بعد مرة".

(ٗ)

وعلى سبٌل المقارنة تحٌل لفظة ( )Argumentationفً معجم اللؽة الفرنسٌة على
عدّ ة معان أبرزها ما جاء فً قاموس "روبٌر" (" :)Robertالقٌام باستعمال الحجج" ،وكذلك
"مجموعة من الحجج التً تستهدؾ تحقٌق نتٌجة واحدة ".ثم هو "فن استعمال الحجج أو
االعتراض بها فً مناقشة معٌنة"(٘).

ٔ) الفراهٌدي ،مادة (ح ج ج) ،ص.ٕ22-ٕ2ٙ:
ٕ) ٌنظر :مادة (ح ج ج) ،ص.ٖ2:
ٖ) ٌنظر :د.عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٖٔٔ:
ٗ) مادة (ح ج ج) ،ص.ٖ2:
٘) ٌنظر :د.عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٖٕٔ:
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وفً القاموس نفسه أٌضا ٌشٌر الفعل (" )Argumenterإلى الدفاع عن اعتراض أو
أطروحة بواسطة حجج أو عرض وجهة نظر معارضة مصحوبة بحجج"(ٔ).
ثانٌا :المعنى االصطبلحً للحجاج:
ٌعد مفهوم الحجاج (المحاجة) من المفاهٌم التً تحدث االلتباس لدى كثٌر من الباحثٌن،
وٌعود ذلك إلى تعدد مظاهر الحجاج وتنوعها كالحجاج الصرٌح والحجاج الضمنً ،إضافة إلى
تعدد استعماالته وحقوله مثل القضاء والفلسفة والمنطق وتباٌن مرجعٌاته ،سواء فً الخطابة،
أو الخطاب المكتوب منه أو المنطوق ،فضبل عن خضوع الحجاج فً داللته إلى ما ٌم ٌّز ألفاظ
اللؽة الطبٌعٌة من رخوة ولٌونة تداولٌة ،وكذلك من تؤوٌبلت متجدّ دة وطواعٌة(ٕ).
على هذا األساس ٌصعب تحدٌد سرٌع ودقٌق لمفهوم الحجاج أو المحاجة؛ كما أنه من
الصعب إلحاق الحجاج بالمنطق؛ ذلك أن آلٌاته وصٌؽه الممكنة ال تحتمل الشكلنة الصارمة،
ولذلك تضفً تعٌٌناته وسٌاقاته طابع النسب ٌّة وال تخرج عن دابرة الممكن والمحتمل(ٖ).
هذا من جهة المنطق ،أما على المستوى اإلجرابً فإن الحجاج ٌستمد معناه وحدوده
ووظابفه من مرجعٌة خطابٌة محددة ومن خصوصٌة الحقل التواصلً الذي ٌندمج فً
استراتٌجٌاته الفردٌة والجماعٌة ،وال ؼرابة فً هذه الحالة؛ لذلك نجد هناك حجاجا خطابٌا
(لسانٌا) وحجاجا خطابٌا (ببلؼٌا) ،وآخر قضابٌا أو سٌاسٌا أو فلسفٌا(ٗ).
وبناء على ذلكٌ ،صبح الحجاج بعدا جوهرٌا من أبعاد الخطاب اإلنسانً المتاح باللؽة
المنطوقة أو المكتوبة ،وبقدر ما تختلؾ وتؽتنً أشكال ومضامٌن هذا الخطاب ،بقدر ما تختلؾ
وتتباٌن فٌه درجات الفعالٌة الحجاجٌة(٘).
وإذا جب ُ
ت إلى تعرٌؾ الحجاج أج ُد أنه ُع ِّرؾ من زواٌا شتى ،تدنو تارة من جوهر
الحجاج ،وتنؤى عنه تارة أخرى ومن أهم التعرٌفات التً ٌبدو أنها تقترب من ؼٌرها من جوهر
الحجاج ما ٌلً:

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٕٔ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔٓ-ٕٔ9 :
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔٓ:
ٗ) ٌنظر:نفسه ،ص.ٖٔٓ:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔٓ:
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 الحجاج عند "أندرسٌن ( )Andersenو "دوفر" ( )Doverطرٌقة الستخدام التحلٌلالعقلً والدعاوي المنطقٌة ،وؼرضها حل ّ المنازعات والصراعات وا ّتخاذ قرارات محكمة
والتؤثٌر فً وجهات النظر والسلوك(ٔ).
 الحجاج عند "بٌرلمان" ( )Perelmanو"تٌتكا" ( )Tytecaطابفة من تقنٌات الخطابالتً تقصد إلى استمالة المتلقٌن إلى القضاٌا التً تعرض علٌهم أو إلى زٌادة درجة تلك
االستمالة(ٕ).
ٌعرؾ كل ّ من
 وبناء على عنصر االستمالة والموالة التً بنٌت علٌها تعرٌفات برلمان وتتٌكاّ ،"رٌك" ( )Riekeو"سٌبلرز" ( )Sillarsالحجاج بؤنه عملٌة عرض دعاوي تتضارب فٌها
اآلراء مدعومة بالعلل والدعامات المناسبة بؽٌة الحصول على المواالة إلحدى تلك الدعاوي(ٖ).
وإلى جانب هذه التعرٌفات ،تبرز تعرٌفات أخرى ،ترى الحجاج فعبل لؽوٌا أو عملٌة
اتصالٌة أو جنسا من خطاب تفاعلً مع إبراز أهم مكوناته ،على نحو ما نجد فً تعرٌؾ "أوتس
ماس" ( )Ritz massو"دٌبورا شٌفرٌن" ( )Deborah Schiffrinوكل من "هاٌنمان"
( )Heinemannو"فٌفٌجر" ( .)Viehwergerبٌنما منهم من أوجد أصناؾ عدة للحجاج
فرق بٌن ثبلثة أصناؾ للحجاج :حجاج النوازع (الباتوس)،
فؤرسطو فً كتابه الخطابة ٌ ِّ
والحجاج العقلً (اللوؼوسً) ،والحجاج األخبلقً (اإلٌتوس) ،ففً الوقت الذي نجد فٌه الحجاج
اللُّو ُؼوسِ ًّ ٌستند على موضوع الخطاب باعتبار مبلمحه المحاٌثة ،وتتولد النتابج عن المقدمات
المحتملة ،وٌتم االستناد على الوقابع ،وترتٌب وحدات الخطابة ومقومات األسلوب ،فإن البرهنة
األخبلقٌة أو اإلٌتوسٌة ،تستند إلى صورة الخطٌب ومبلمحه التً تبعث ثقة المتلقً .إنها ضرب
من المقبولٌة العاطفٌة حٌث ٌتمكن الخطٌب بسبب هذه الثقة التً ٌمكن أن تكون عمٌاء فً
بعض األحٌان ،أن تصنع األعاجٌب بالعامة(ٗ).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٕٔ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٖٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٖٔ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص . ٖٔٗ:وٌنظر أٌضا :د .حافظ إسماعٌلً علوي :الحجاج مفهومه ومجاالته ،دراسات
نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة ،عالم الكتب الحدٌث /إربد – األردن ،طٖٔٔٗٔ /هـ ٕٓٔٓ -م ،ج/ٕ:
الحجاج :مدارس وأعبلم ،ص.ٙٓ:
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أما الحجاج الباتوسً فإنه ٌستند إلى المبلمح النفسٌة النزوعٌة للمتلقً ،ذلك أنه متى ما
استطاع الباث أن ٌتعرؾ على المتلقً وٌقترب من عواطفه ونوازعه ومٌوله واختٌاراته تمكن
من إقناعه(ٔ).
كما ٌستقطب الخطاب الحجاجً مقومات شبه منطقٌة ومرجعٌة ولؽوٌة ،إذ اللوؼوس
ٌحٌل أٌضا فً الٌونانٌة على اللؽة وتضام مفرداتها فً أقوال مإلفة ،فً حٌن أن الحجاج
اإلٌتوسً والبا ُّتوسً ٌتؽذٌان بكل ما هو عقبلنً أو عاطفً أو انفعالً؛ أي بعناصر مقامٌة
لصٌقة بالباث والمتلقً ،وهما جانبان انفعالٌان هامان فً حٌاة اإلنسانٌة وفً الحجاج؛ ذلك أن
الحجاج لن تقوم له قابمة بدون هذٌن الضربٌن الحجاجٌٌن االنفعالٌٌن أو النفسٌٌن(ٕ).
وخبلصة ما تقدم أن الحجاج جنس خاص من الخطاب ٌبنى على قضٌة أو فرضٌة
خبلفٌةٌ ،عرض فٌها المتكلم دعواه مدعومة بالتبرٌرات ،عبر سلسلة من األقوال المترابطة
ترابطا منطقٌا ،قاصدا إلى إقناع اآلخر بهدؾ دعواه والتؤثٌر فً موقفه أو سلوكه تجاه تلك
القضٌة(ٖ).
ومن خبلل الوقوؾ عند أهم النظرٌات الحدٌثة المإسسة للحجاج ٌكون من السهل علً
فهم الحجاج.

أهم نظرٌات الحجاج:
من الواضح أن مسؤلة التؤثٌر فً الجمهور ومحاولة استمالة الرأي العام نحو فكرة
معٌنة هدؾ كل قابم باإلقناع والتؤثٌر ،ومن أجل ذلك ٌنصب اهتمام القابمٌن به على أفضل السبل
للوصول إلى تؽٌٌر اتجاهات هذا الرأي أو بناء اتجاهات جدٌدة أو تعدٌلها أو لفت انتباه الجمهور
نحو قضٌة معٌنة(ٗ).

ٔ ) ٌنظر :د .حافظ إسماعٌلً علوي :الحجاج مفهومه ومجاالته ،دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة،
ص.ٙٓ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٙٓ:
ٖ) ٌنظر :د :عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٖٔٗ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٙ:
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ولقد بدأ االهتمام باإلقناع والتؤثٌر بعد ظاهرة الدعاٌة النازٌة والدعاٌة الشٌوعٌة،
والدعاٌة الصهٌونٌة بعد الحرب العالمٌة األولى ،حٌث أصبحت الدعاٌة والتؤثٌر على الرأي العام
وعلى معنوٌات الشعوب والمقاتلٌن(ٔ).
وٌمتد اإلقناع إلى مجال آخر وهو مجال تسوٌق البضابع فؤصحاب المصانع والشركات
ٌولون التسوٌق اإلقناعً لبضابعهم فً وسابل اإلعبلم أهمٌة كبرى ،على اعتبار أن اقتناع
المستهلك للبضاعة هو المحدد لمستقبل المإسسة المنتجة(ٕ).
وال ٌقؾ اإلقناع والتؤثٌر عند هذٌن المجالٌن ،وإنما ٌتعدى ذلك إلى مجاالت أخرى
كالحمبلت االجتماعٌة ،والتسوٌق السٌاسً (تسوٌق اإلٌدٌولوجٌات واألفكار ومشارٌع الحكومة)
وكذا مجال علم النفس العٌادي ،وكان نتٌجة لذلك أن تراكمت البحوث العلمٌة فً هذا المجال
مجرد طرٌقة فنٌة ٌمارسها الخطٌب البلٌػ وإنما أصبحت علما
بشكل لم ٌصبح اإلقناع والتؤثٌر
ّ
ٌدرس ،فظهرت عدد من النظرٌات من أبرزها(ٖ):
 نظرٌة البرهان أو الببلؼة الجدٌدة عند برلمان:
تعد نظرٌة الحجاج التً طورها برلمان وتٌتٌكا من أهم الطروح المنبثقة عما ٌعرؾ
الٌوم ببحوث الببلؼة المعاصرة ،وهً بحوث تهتم أساسا بؤسالٌب إجراء اللؽة ،وتنوٌعات
الخطاب ومقاماته ،وطبابع الناس المعنٌٌن بكل تلفظ معٌن.
وقد ولد مصطلح الببلؼة الجدٌدة عام ٔ9٘2م فً عنوان أحد الكتب الشهٌرة التً
وضعها المفكر البولونً المولد البلجٌكً المقام "برلمان شارل" (Perelman(Charles
تحت اسم "مقال فً البرهان :الببلؼة الجدٌدة" ٌعتمد هذا الكتاب على محاولة إلعادة تؤسٌس
تفردة
المحاجة االستداللٌة باعتباره تحدٌدا منطقٌا بالمفهوم الواسع كتقنٌة
البرهان أو
خاصة وم ِّ
ّ
ّ
لدراسة المنطق التشرٌعً والقضابً على وجه التحدٌد ،وامتداداته إلى بقٌة مجاالت الخطاب
المعاصر(ٗ).
هذا عن مدرسة "بروكسل" البلجٌكٌة ،أما عن الشكبلنٌة الروسٌة ،فإنه ٌبلحظ عموما
أن مبادبها تدور حول وظٌفة اللؽة التواصلٌة ،وأنها لٌست منبتة الصلة بالتقالٌد الببلؼٌة

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٙ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٙ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٙ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.2٘:
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الكبلسٌكٌة ،إنما هً اعتبار أن منظر الخطاب البرهانً ٌهتم بدوره باألشكال الببلؼٌة كؤدوات
أسلوبٌة ووسابل لئلقناع والبرهان(ٔ).
وإذا كانت مدرسة بروكسل والمدرسة الروسٌة تمثبلن التٌار األول فً الببلؼة الجدٌدة،
فهناك تٌار ثان نشؤ فً الستٌنٌاتٌ ،رى الباحثون بؤنه ٌعمل فً االتجاه المضاد للتٌار األول وقد
ولدت ببلؼة هذا التٌار فً حضن البنٌوٌة النقدٌة ذات النزوع الشكبلنً الواضح ،تتمثل حدتها
فً أنها تقوم فً مقابل التقالٌد المدرسٌة للببلؼة الفٌلولوجٌة ،وٌمثلها جماعة ممن أطلق علٌهم
الببلؼٌون الجدد ،معظمهم فً فرنسا مثل" :جٌرار جنٌت" و "جان كوهٌن" و "تودوروؾ" أو
"جماعة لٌجا" كما ٌطلق علٌها أحٌانا ٌلتقون فً كثٌر من مبادبهم وإنجازاتهم ،مثل الدراسات
المجازٌة واللّؽوٌة فً الثقافة االنجلٌزٌة واألمرٌكٌة على الرؼم من االختبلؾ بٌنهم فً المناهج
والؽاٌات(ٕ).
وباإلضافة إلى التٌارٌن السابقٌن هناك اتجاه ثالث مجاور للتٌار الثانً ،ومعتمد على
السٌمٌولوجٌا من ناحٌة ،والتداولٌة من ناحٌة أخرى ،وقد تحول إلٌه فً نهاٌة السبعٌنات بعض
أنصار التٌار الثانً أمثال "تودوروؾ" الذي اعترؾ عام ٔ929م بؤن السٌمٌولوجٌا ٌمكن أن
تفهم باعتبارها ببلؼة معاصرة ،وقد اتضح بعد هذا أنّ مفهوم ببلؼة الخطاب مرهون باالعتداد
بها كعلم لكل أنواع الخطاب ،وهو علم عالمً فً موضوعه ومنهجه ،مهما اختلفت األسماء التً
تطلق علٌه(ٖ).
نعود إلى كتاب "مصنؾ فً الحجاج" لمإلّفٌه برلمان ( )Perelmanوتٌتٌكا
( )Tytecaوالذي شكل ظهوره سنة ٔ9٘2م فتحا جدٌدا وأساسٌا فً عالم الخطابة الجدٌدة ،إذ
ّ
الباث والمتل ّقً فً الخطاب
م ّثل نظرة منطقٌة للحجاج ،فقد استؤنؾ برلمان تحلٌل التفاعل بٌن
"المنطقً المتم ّكن من آلٌات التفكٌر ال رجل ببلؼة
المكتوب ،وكان حرٌصا على الظهور بمظهر
ّ
فحسب(ٗ).
ٌقدم برلمان تعرٌفا للحجاج ٌجعله " جملة من األسالٌب تضطلع فً الخطاب بوظٌفة هً
حمل المتلقً على االقتناع بما نعرضه علٌه أو الزٌادة فً حجم هذا االقتناع" معتبرا أنّ ؼاٌة
الحجاج األساسٌة إنما هً "الفعل فً المتلقً على نحو ٌدفعه إلى العمل أو ٌه ٌّبه للقٌام بالعمل،
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.2٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.2ٙ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.2ٙ:
ٗ) ٌنظر :أ.د سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٕٔ:
ٖ8

على هذا النحو نتب ٌّن أنّ مإلّؾ برلمان وتٌتٌكاه الموسوم بـ "مصنؾ فً الحجاج" الخطابة
الجدٌدة إنما ّ
ٌنزل الحجاج فً صمٌم التفاعل بٌن الخطٌب وجمهوره .وصلة هذا العمل بالخطابة
األرسط ٌّة واضحة ولكن المإلّفٌن لم ٌكتفٌا مع ذلك بمجرد األخذ والتقلٌد فلبن استندا فً
تعرٌفهما للحجاج على صناعة الجدل من ناحٌة وصناعة الخطابة من ناحٌة أخرى فإ ّنهما حرصا
كل ّ الحرص على جعل الحجاج أمرا ثالثا مفارقا لهما رؼم اتصاله بهما .فالحجاج حسب ال ّتعرٌؾ
شً الفكري الذي ٌقود إلى التؤثٌر ّ
المذكور ٌؤخذ من الجدل ال ّتم ّ
الذهنً فً المتل ّقً وإذعانه إذعانا
نظرٌا مجردا لفحوى الخطاب وما جاء فٌه من آراء ومواقؾ وهو ٌؤخذ من الخطابة أٌضا توجٌه
والحض علٌه ،ولك ّنه ٌظل ّ مختلفا عن الخطابة والجدل من جهة
السلوك أو العمل واإلعداد له
ّ
ّ
العملً ،فهو خطابة جدٌدة
السلوكً
النظري والتؤثٌر
كسره للثنابٌة التقلٌدٌة وجمعه بٌن التؤثٌر
ّ
ّ
ّ
بالفعل م ّتسعة كما رأٌنا(ٔ).
تصورنا أنّ الدلٌل البرهانً ،إنما
المحاجة ال ٌمكن أن تنمو إذا
ٌرى "برلمان" أن نظرٌة
ّ
ّ
مبسطة بدٌهٌة ولذلك فإن هدؾ "نظرٌة البرهان" هو دراسة تقنٌات الخطاب
مجرد صٌؽة
هو
ّ
ّ
التً تسمح بإثارة تؤٌٌد األشخاص للفروض التً تقدّ م لهم ،أو تعزٌز هذا التؤٌٌد على نوع
كثافته(ٕ).
 نظرٌة الحجاج فً اللؽة:
إنّ الحدٌث عن الحجاج فً اللؽة ٌقتضً م ّنا التو ّقؾ عند مإلفات دٌكرو
( )O.Ducrotال س ٌّما كتابه "الحجاج فً اللؽة" والذي شاركه فً تؤلٌفه جان كلود أنسكمبر
( )Jean Claud Anscombreوفٌه تحدّث عن حجاج مختلؾ عن الحجاج عند برلمان،
عرؾ برلمان الحجاج باعتباره
فهو حجاج ٌقوم على اللؽة باألساس بل ٌكمن فٌها بٌنما ّ
مجموعة أسالٌب وتقنٌات فً الخطاب تكون شبه منطقٌة أو شكلٌة أو رٌاضٌة(ٖ).
إن هذه النظرٌة والتً وضع أسسها اللؽوي الفرنسً أزفالددٌكرو ( )O.Ducrotمنذ
سنة ٖٔ92م ،نظرٌة لسانٌة تهتم بالوسابل اللؽوٌة وبإمكانات اللؽات الطبٌعٌة التً ٌتوفر علٌها
المتكلم ،وذلك بقصد توجٌه خطابه وجهة ما ،تمكنه من تحقٌق بعض األهداؾ الحجاجٌة ،ثم إنها
تنطلق من الفكرة الشابعة التً مفادها" :أننا نتكلم عامة بقصد التؤثٌر"  ،وهً تحاول أن تبٌن

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٕ:
ٕ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.22:

ٖ) ٌنظر :د .أبو بكر العزاوي :اللؽة والحجاج ،ص.2:
ٖ9

أن اللؽة تحمل ،بصفة ذاتٌة وجوهرٌة ،وظٌفة حجاجٌة ،أي أن هذه الوظٌفة مإشر لها فً بنٌة
األقوال نفسها ،وفً المعنى وكل الظواهر الصوتٌة والصرفٌة والمعجمٌة والتركٌبٌة والداللٌة(ٔ).
لقد انبثقت نظرٌة الحجاج فً اللؽة من داخل نظرٌة األفعال اللؽوٌة التً وضع أسسها
أوستٌن وسورل ،وقد قام دٌكرو بتطوٌر آراء وأفكار أوستٌن بالخصوص واقترح فً هذا
اإلطار ،إضافة فعلٌن لؽوٌٌن هما فعل االقتضاء وفعل الحجاج(ٕ).
وتنتمً دراسة الحجاج إلى البحوث التً تسعى إلى اكتشاؾ منطق اللؽة ،أي القواعد
الداخلٌة للخطاب ،والمتحكمة فً تسلسل األقوال وتتابعها بشكل متنام وتدرٌجً ،وبعبارة أخرى
فإن الحجاج ٌتمثل فً إنجاز تسلسبلت استنتاجٌة داخل الخطاب(ٖ).
وتتعارض نظرٌة الحجاج فً اللؽة مع كثٌر من النظرٌات والتصورات الحجاجٌة
الكبلسٌكٌة التً تعد الحجاج منتمٌا إلى الببلؼة الكبلسٌكٌة (أرسطو) أو الببلؼة الحدٌثة
(ٗ)

(برلمان ،أولبرٌختتٌتٌكا ،مٌشال مٌٌر )...أو منتمٌا إلى المنطق الطبٌعً (جان بلٌز ؼرٌز)...

ومن المهم اإلشارة إلى مفهوم أساسً فً نظرٌة دٌكروالحجاجٌة ،وهو التوجٌه إذ
اعتبر أن ؼاٌة الخطاب الحجاجً تتمثل فً أن تفرض على المخاطب نمطا من النتابج بوصفها
وأقر دٌكرو بسلطة الخطاب
الوجهة الوحٌدة التً ٌمكن للمخاطب أن ٌسٌر فٌها على هذا النحو
ّ
الحجاجً فهو فً نظره خطاب ٌسد المنافذ على أي حجاج مضادّ فٌحرص على توجٌه المتلقً
إلى وجهة واحدة دون سواها .وبذلك تنتهً إلى مٌزتٌن أساسٌتٌن تم ٌّزان رإٌة دٌكرو الحجاجٌة
هما التؤكٌد على الوظٌفة الحجاجٌة للبنى اللؽوٌة وإبراز سمة الخطاب التوجٌهٌة(٘).

حقول الحجاج ومجاالت استعماله:
من خبلل ما سبق ٌبدو واضحا أن الحجاج ال ٌنحصر فً استعماالت خطابٌة ظرفٌة ،إنما
هو بعد جوهري فً اللؽة ذاتها ،فنتج عن ذلك أنه حٌثما ُوجد خطاب فً اللؽة ،فإن ثمة
أستراتٌجٌة معٌنة نعمد إلٌها لؽوٌا وعقلٌا ،إما إلقناع أنفسنا أو إلقناع ؼٌرنا ،وهذه األستراتٌجٌة
فً الحجاج نفسه هً التً تستمد خصابصها وقٌمتها من الحقل الذي تتحقق فٌه فٌعطٌها

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ-2:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ٘:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ-2:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ:
٘) ٌنظر :أ.د سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٕٗ-ٕٖ:
ٓٗ

الشرعٌة للتؤثٌر فٌه ،وقد ٌكون هذا الحقل هو الحٌاة الٌومٌة للناس وقٌمهم أو ٌكون الفكر
والتفكٌر من أبسط درجاته إلى أكثرها تعقٌدا أو تجرٌدا(ٔ).
ومن أجل األهمٌة القصوى للحجاج ،تسعى معظم األجناس المعرفٌة إلى ض ّمه إلى
الخاصة ،ولهذا هو فً تطور مستمر ،بحٌث أثري و ُط ّعم بمفاهٌم ووظابؾ وتنظٌرات
حضٌرتها
ّ
مختلفة ،ومن هذه الحقول التً ولجها الحجاج فؤثر فٌها وتؤثر بها:

(ٕ)

ٔ -الحجاج والتداولٌة:
ٌرى الباحثون أن الحجاج ظاهرة متجسدة فً الخطاب وبه ٌتحقق ،وهو متلبس بؤلبسة
لسانٌة وأسلوبٌة؛ لذا ٌع ّد التناول األلسنً لظاهرة الحجاج ملتقى تتقاطع فٌه مقاربات متباٌنة
أشد التباٌن ،منها اللسانٌات العامة ،والتداولٌة واألسلوبٌة الببلؼٌة(ٖ).
ولبن كان البعض ٌعتقد أن دراسة الحجاج فً الخطاب اللفظً هو شؤن التداولٌة
ٌبرره ،إذ بالفعل نجد الخطاب الحجاجً ٌخضع
( ،)Pragmatiqueفإن لهذا االعتقاد ما ّ
ظاهرٌا وباطنٌا لقواعد شروط القول والتلقً؛ بعبارة أخرى إن كل خطاب حجاجً تبرز فٌه
مكانة القصدٌة والتؤثٌر واالنفعالٌة ،ومن ثم قٌمة الذوات المتخاطبة ومكانتها وأفعالها(ٗ).
ولكن مجال التداولٌات مجال واسع ومتشعب؛ فهناك مجال تداولٌة الببلؼٌٌن ،ومجال
تداولٌة اللسانٌٌن ،ومجال تداولٌة الفبلسفة والمناطقة؛ ونظرا إلى تش ّعب التداولٌات ذهبت
(أرمٌنٌكو فرانسواز) " "Armingaud Francoiseإلى القول" :إن التداولٌة كبحث فً
ٌخص تحدٌد
قمة ازدهاره لم ٌتحدّ د بعد فً الحقٌقة ،ولم ٌتم بعد االتفاق بٌن الباحثٌن فٌما
ّ
افتراضاتها ،واصطبلحاتها"

(٘)

وعلى الرؼم من تداخل اختصاصات التداولٌة فإن الباحثة "أرمنٌكو فرانسواز" تحاول
اإلجابة عما ٌلً(:)ٙ
من ٌتكلّم؟ وإلى من؟
ماذا نقول بالضبط حٌن نتكلم؟
ٔ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔٗٔ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،صٖٔٗ:
٘) ٌنظر :نفسه ،صٗٗٔ.
ٌ )ٙنظر :نفسه ،ص.ٔٗٗ:
ٔٗ

ما هو مصدر التشوٌش واإلٌضاح؟
كٌؾ نتكلّم بشًء ونرٌد شٌبا آخر؟
وتستدعً اإلجابة عن هذه األسبلة استحضار مقاصد التكلم وأفعال اللؽة وبعدها
التداولً ،فالباحثة تحاول أن تستعلم عن المتكلم والمستمع ،ثم عن نوع الرسالة أو الموضوع
أو الخطاب ،ثم ع ّما ٌحٌط بالرسالة من لبس أو ؼموض ،وسإالها األخٌر استعبلم عن األشكال
الببلؼٌة من استعارة ومجاز وكناٌة وؼٌرها(ٔ).
وجدٌر بالذكر أن هذه األسبلة تنطوي على كل أنواع الخطاب بما فً ذلك الخطاب
اإلقناعً الذي ٌنطوي على عدة مستوٌات أهمها المستوى الحواري أو التحاوري سواء كانت
ذوات هذا التحاور ؼاببة أو حاضرة أو متعددة األصوات واألمارات(ٕ).
إن الظاهرة التخاطبٌة – الحوارٌة أصلٌة فً كل خطاب؛ ؼٌر أن االتجاه الحجاجً فً
هذه الظاهرة ٌبدو أكثر وضوحا على صعٌد التواصل الفكري ،ولهذا فإن أساس الحجاج فً
منظور بعض االتجاهات التداولٌة هو الحوارٌة وما تتطلبه من عملٌات حجاجٌة تتنوع وتتباٌن
تقنٌا بتنوع وتباٌن أنماط التحاور ومراتب الحوارٌة ،هذا األمر الذي دفع طه عبد الرحمن إلى
االعتقاد بؤن "الحوارٌة تنقسم إلى الحوار" و"المحاورة" و "التحاور" وكل منها ٌخضع لمنهج
حجاجً استداللً ،وآلٌة خطابٌة ،وبنٌة معرفٌة ،وشواهد نصٌة"(ٖ).
وٌرى أحمد عراب أنّ الحوارٌة وحجاجها هً ذاتها من نتابج "العملٌة التواصلٌة" ومن
ثم فمن الصعب جدا حصر كل اتجاهات المناقشة والتخاطب الحجاجً ،حتى لو حاولنا أن نضع
لذلك قواعد ومبادئ ،أو مسلمات كتلك التً سماها كراٌس ( )Criceبمبادئ المناقشة القابمة
على "التعاون"(.)ٗ()

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗٗ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ٘-ٔٗٗ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ٘:
 )لمعرفة المزٌد عن مبادئ المناقشة عند كراٌسٌ ،نظر :نفسه ،ص.ٔٗٙ :
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗٙ-ٔٗ٘:
ٕٗ

ٕ -الحجاج واللسانٌات:
تهدؾ المقاربة اللسانٌة إلى معالجة ظاهرة "الحجاج" كظاهرة لسانٌة – نصٌة ال ٌمكن
تفسٌرها دون إبراز مراتب المتكلمٌن وأدوارهم فً أفعال الكبلم؛ ودون إؼفال العناصر والروابط
الحجاجٌة التً هً بمثابة أدوات لسانٌة(ٔ).
ومن الذٌن اهتموا بالتحلٌل اللسانً للحجاج "إ .بنفنٌست" ()I.Benveniste
و "أ.دٌكرو" ( )O.Ducrotوآخرون ،ومن أبحاث "بنفنٌست" نفهم أن اللؽة ال ٌمكن أن
تتحقق فعلٌا إال بواسطة التلفظ ( )Enonciationوحٌنبذ تتحول اللؽة إلى خطاب ٌجسد عبلقة
بٌن متكلم ومستمع؛ ذلك أن اللؽة قبل التلفظ ال تكون سوى إمكانٌة لؽوٌة ،وبعد التلفظ تصبح
بمثابة الخطاب الذي ٌصدر عن متكلم فً شكل صورة ناطقة تستهدؾ مستمعاٌ ،بعث تلفظا آخر
ارتجالٌا"(ٕ).
ومن زاوٌة أخرى ٌإكد اللسانً (بنفنٌست) على أن "التلفظ ٌتمٌز بحدّ ة العبلقة الخطابٌة
مع الشرٌك ،سواء أكان شرٌكا حقٌقٌا أو متخ ٌّبل فردٌا أو جماعٌا ،وهذه الخاصٌة تطرح
بالضرورة ما ٌمكن أن نطلق علٌه ،اإلطار التشخٌصً للتلفظ" ،وعلى هذا األساس ،فإنّ التلفظ
ٌتخذ من بٌن أشكال الخطاب "صورتٌن" ضرورٌتٌن؛ األولى بمثابة مصدر التلفظ وتمثل الثانٌة
هدؾ أو ؼرض التل ّفظ ،إذن فالقضٌة هنا تتعلق ببنٌة الحوار(ٖ).
وفً هذا السٌاق؛ ابتدع "دٌكرو" مفهوم "المتل ّفظ – متعدد األصوات -لحل ّ مشكلة تحلٌل
بعض األقوال التً ال نعرؾ بالضبط لمن ٌنسب فٌها الكبلم ،هل لمتكلّم واحد ،أم ألكثر من
متكلم(ٗ).
ٌترتب
وإذا كان االتجاه اللسانً ٌجعل ( معنى ) القول ٌتعارض مع (قٌمة) القول والذي
ّ
علٌه تعارض الداللة مع التداولٌة ،فإن للّسانً دٌكرو اعتقادا آخر مفاده "أنّ المعنى ال ٌحدد من
دون الرجوع إلى مقاصد القول وحجاجه" وهو طرح ال ٌفصل بٌن البعد التداولً والبعد
الداللً(٘).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ2:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ2-ٔٗ2:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ2:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ9 -ٔٗ2:
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وٌفرق الباحث (دٌكرو) بٌن االستدالل العقلً وبٌن الخطاب؛ إذ األول ال ٌشكل فً
اعتقاده خطابا؛ ألن كل قضٌة من قضاٌا االستدالل تحٌل بمفردها إلى حالة واقعٌة أو افتراضٌة
من حاالت الواقع ،وهكذا ٌقول دٌكرو" :بالنسبة لً ،إنّ كبل من االستدالل العقلً والخطاب
ٌنتمٌان إلى نظامٌن مختلفٌن ،أي نظام ما نطلق علٌه عادة "المنطق" ونظام ما أطلق علٌه
"الخطاب"(ٔ).
ولعل (دٌكرو) بكبلمه هذا ٌرٌد تنبٌه الباحث إلى نتٌجة مفادها "إن الخطاب اللفظً
ٌتوفر على خاصٌة حجاجٌة مبطنة له دون أن ٌكون لهذه الخاصٌة معاٌٌر منطقٌة خارجٌة.
وحجاج هذا الخطاب ٌتجلّى فً العبلقات بٌن المنطوقات واألقوال ،وهً عبلقات مكونة لتلك
وتوجهها فً مجتمع ما توجٌها مع ٌّنا .وانطبلقا من هذه النتٌجة ،راح كل من "دٌكرو" و
األقوال
ّ
"ج.ك .أسكومبر" ٌطلقان على الحجاج الخطابً اسم "الحجاج داخل اللؽة"(ٕ).
إذ ٌتعلق األمر هنا بحجاج ٌمكن وصفه بـ "منطق الكبلم" أي تلك القواعد الداخلٌة
للخطاب والتً تتح ّكم فً ترابطه وتسلسله .ومما سبق ذكره نستنتج أن كثٌرا من أفعال الكبلم
لها وظٌفة حجاجٌة ،خاصة تلك األفعال التً تهدؾ إلى توجٌه المتلقً نحو مرمى معٌن أو
صرفه عنه(ٖ).
وخبلصة هذا العرض الذي ٌجعل استعمال الحجج لٌس عنصرا ٌضاؾ إلى اللؽة ،بل
ٌسري فٌها سرٌانا طبٌعٌا ،سوؾ ٌم ٌّز بٌن الدلٌل (الحجة القاطعة) وبٌن الحجة العادٌة من
جهة ،وسوؾ ٌولً اهتمامه التحلٌلً إلبراز نظام وتراتبٌة الحجج (حجج قوٌة ،وحجج ضعٌفة)
أو (حجج علٌا ،وحجج سفلى) بالنسبة إلى نتٌجة معٌنة من جهة ثانٌة(ٗ).
ٖ -الحجاج واألسلوبٌة:
إن الفعالٌة الحجاجٌة كفعالٌة خطابٌة ال تظهر وتنحسم لؽوٌا ّإال بمهارات أسلوبٌة،
وتؤثٌرات ببلؼٌة فهذه العوامل تخضع للشروط اإلبداعٌة واالبتكارٌة كمتطلبات جمالٌة وألبسة
ٌتلبسها مسار الحجاج وعبلقاته الداخلٌة ،وال ٌخفى على أي باحث أن قٌمة هذه العوامل تتفاوت
تقوي الحجج وتزٌد من فعالٌتها؛
من نص حجاجً إلى آخر ،فاألسالٌب ومهارات البٌان والتبٌٌن ّ

ٔ) نفسه ،ص.ٔٗ9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ9:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ٘ٓ-ٔٗ9:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ٘٘:
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أي أنها تعمل لصالح التؤثٌر واإلقناع ،لذلك ٌمكن النظر إلٌها كظواهر أدبٌة وخطابٌة قابمة
الذات؛ كما ٌمكن النظر إلٌها فً عبلقاتها بؤدوارها الحجاجٌة وقٌمتها اإلقناعٌة(ٔ).
وعلٌه إذا كان الحجاج قد بقً جذوره مع التداولٌة واللسانٌات ،فإنه لم ٌهمل عند
الببلؼٌٌن واألسلوبٌٌن الذٌن اهت ّموا بتحدٌد وتصنٌؾ أنواع الحجج واألسالٌب الحجاجٌة وقٌمتها
اإلقناعٌة ،فعلى الرؼم من أن أنواع الحجج واألسالٌب عدٌدة ال ٌمكن حصرها نهابٌا؛ إال أننا نجد
كل من "ج.ج.روبرٌو" ( )J.J.Reberieuفً كتابه "عناصر الخطابة والحجاج"
و "ج .روس" ( )J.Russبكتابها "المناهج الفلسفٌة" حاوال أن ٌحدّ دا هما أٌضا أنماط
الخطاب الحجاجً(ٕ).
تتفوق
وباإلجمال فإنّ اللؽة باعتبارها نسقا دالل ٌّا لفظٌا استراتٌجٌا فً التواصل اإلنسانً ّ
على باقً األنساق الداللٌة األخرى؛ لكونها على ح ّد تعبٌر "ر.بارث" تمدّ نا بالمعنى ،بل هً
نموذج المعنى فً حدّ ذاته ،ثم إن اللؽة اللفظٌة بطبٌعتها تإثر ووجدت لتإثر .فخاصٌة المعنى
اجة؟
سران لماذا ال ٌخلو كبلمنا من حاالت االستدالل والمح ّ
وخاصة التؤثٌر فً اللؽة الطبٌعٌة تف ّ
ّ
ولماذا ال تخلو أسالٌب التعبٌر والقول من أفعال استداللٌة وأدوات لؽوٌة – نحوٌة  -لسانٌة
تنفصل أجزاء الجمل وتجمعات الجمل ،وتستسٌؽها العقول والمعاٌٌر المتعارؾ علٌها لدى
جماعة بشرٌة معٌنة(ٖ).
وإذا كان التعبٌر عمادة الجمل ،وهً بدورها عمادة المعنى؛ فإنّ اختٌار مناسبات
وكٌفٌات استعماله أمور تبقى من اختصاص المتكلم ونوعٌة أسلوبه .ومن وجهة نظر دمشقٌة
عفٌؾ تنطلق األسلوبٌة اللؽوٌة من األسلوب باعتباره "قابما على استخدام الموارد اإلببلؼٌة
للؽة ،لصٌاؼة الفكرة بؤقصى ما ٌمكن من الفعالٌة"(ٗ).
ونظرا إلى ذلك التداخل الحاصل بٌن القول الشفاهً والقول الخطً (المكتوب) وبإحالة
أحدهما على اآلخر ،فإنه ال ٌمكن إهمال تلك الظواهر األسلوبٌة التً تتدخل سواء فً إٌصال
المحتوٌات والدالالت أو فً تحقٌق التؤثٌر؛ ألن هذه الظواهر تتعلق بكٌفٌة انتقاء عناصر
العبارة ،وتناؼم األصوات اللؽوٌة ،وإٌقاع العبارة ونبراتها ،واالستعارة واالشتقاقات ،وباقً
الطاقات اإلببلؼٌة والتعبٌرٌة التً تلعب أدوارا متناقضة بالنسبة إلى وضع الحجج ،داخل تناصٌة
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ٘ٔ-ٔ٘ٓ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ٘ٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه.ٕٔ٘ ،
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ٘:
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معٌنة ،ولكن هذه األسالٌب والتعبٌرات ال ٌمكنها أن تإثر أو تقنع من دون مضمون ،أي من دون
التنسٌق ما بٌن المعانً واألفكار ،ومن دون العبلقة الحجاجٌة القابمة على تلك القسمة العادلة
بٌن الناس والمتمثلة فً العقل(ٔ).
ٗ -الحجاج والببلؼة:
إذا كان أرسطو قد نظر إلى الببلؼة على أنها هً نفسها الخطابة بعدها قوة تتكلؾ
اإلقناع الممكن فً كل واحد من األمور المفردة ،فإننً أجد فً التراث العربً فرقا واضحا بٌن
كل من الخطابة والببلؼة ،كون الببلؼة أشمل وأعم من الخطابة التً هً جنس من أجناس
التواصل وفن القول بخبلؾ الببلؼة التً هً بعد أسلوبً فً هذا القول(ٕ).
وإذا كانت الخطابة شدٌدة االرتباط بالشعر عند العرب ،فقد فصل أرسطو بٌن الخطابة
(الرٌطورٌقا) وبٌن الشعر (البوٌتٌقا) إذ الخطابة عنده قوة تتكلؾ اإلقناع ،وهذا اإلقناع ٌتطلب
بالضرورة قواعد ووسابل ٌمكن اعتبارها منهجٌة ،ألنها تدخل فً صمٌم بناء الخطابة ،وعناصر
هذا البناء ثبلثة(ٖ):
 وسابل اإلقناع أو البراهٌن. األسلوب أو البناء اللؽوي. ترتٌب أجزاء القول.وهناك أٌضا عنصر اإللقاء الذي أضافه الدارسون المحدثون بعد أرسطو ،ومنهم
الببلؼٌون العرب باعتباره عنصرا مستقبل ٌتضمن الحركة والصوت(ٗ).
خبلصة القول إنه إذا كان الحجاج قد لقً مكانة فً الحقول السابقة فإنه لم ٌعدمها كذلك
()

فً حقول أخرى :كالقضاء( ،)وحقل الفلسفة( ،)والفقه

بل ٌفترض "ش .برلمان" أن

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ٘ :
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ٘:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ٘:
 )وٌعد القضاء أحد المجاالت التً تستدعً الحجاج والحجة؛ وذلك لما ٌتسم به هذا المجال من مرافعة
ومداولة  ،وسجاالت وتؤوٌبلت ومحاكمات ،تتم من خبلل أطراؾ أساسٌة هً :القاضً والمحامً والمدعً
العام ،...وألن المرافعة قبل كل شًء هً خطابة ومحاجة ،كما أن المداولة هً األخرى تفسٌر وحجاج ،تقوم
على التحاور ،من هنا ٌمكننا القول إن القضاء وأحكامه تشكل مجاال خصبا للتدلٌل والحجة ،وفق قوانٌن هذا
الحقل وضوابطهٌ .نظر :نفسه ،ص.ٔ29-ٕٔٗ :
 )وٌعد الحجاج بعدا جوهرٌا فً الفلسف ة ،على الرؼم من أن الممارسات واالستدالالت الفلسفٌة لٌست
مقصودة لذاتها وإنما لها ؼاٌات بعضها تعلٌمٌة وعقلٌة (إقناعٌة ،حوارٌة )...،وبعضها منهجٌة وفكرٌة
(مجالٌة ،جدلٌة ،تحلٌلٌة ،نقدٌة )...،وكل ذلك فً ارتباط عضوي مع ما تتطلبه روح التفلسؾ ،التً تقتضً
وضع اإلشكا الت وتشٌٌد األطروحات والمواقؾ والمنظورات باعتماد الحجج واالستدالالت اللفظٌة التً تفضً
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الحجاج ٌؽطً كل مجال الخطاب الذي ٌهدؾ إلى اإلفهام واإلقناع ،مهما كان المتلقً ومهما كانت
الطرٌقة المتبعة؛ ولهذا كان حدٌثنا اآلتً ٌركز على الخطاب الحجاجً وأهم خصابصه وسماته
التً تمٌزه من ؼٌره من أصناؾ الخطاب ،ثم نعرج بعده للحدٌث عن ثبلثٌة الباث والمتلقً
والمقام فً الخطاب الحجاجً ،والتً هً أساس نجاح أٌة عملٌة حجاجٌة فلوالها ما كان هناك
خطاب حجاجً.

النص والخطاب:
إن الحدٌث عن الخطاب الحجاجًٌ ،قودنا بالضرورة للحدٌث عن ثنابٌة النص والخطاب،
والسبب فً ذلك ٌعود إلى التداخل والتشابك بٌن االصطبلحٌن ،حتى ؼدا معه القارئ ؼٌر قادر
على الفصل بٌنهما ،فهل النص هو الخطاب؟ وما هً سمات كل منهما؟ وما الفروق بٌنهما إن
سؤذهب إلٌه فً هذه الدراسة :النص الحجاجً أم الخطاب
وجدت؟ وما هو المصطلح الذي
ُ
الحجاجً؟ ولماذا؟

أوال :النص(:)
اتفق الباحثون فً مجال علم النص( )على أن النص هو وحدة التحلٌل الكبرى ،إال أنهم
اختلفوا فً تحدٌد طبٌعته األساسٌة ،فتعددت تعرٌفاتهم له ،وذلك بحسب اتجاهاتهم والمدارس
التً ٌنتمون إلٌها.

إلى قضٌة اإلٌمان واالعتقاد؛ إذ ٌتوجب على المعتقد إقناع اآلخر بالحجة والحجج لكً ٌتقوى إٌمانه ،وبهذا
الصدد ٌقول "هبٌر قرٌنً" (" :)H. Grainierعندما أعمل على اإلقناع فإ ّنً أرؼب فً اقتسام اعتقادي مع
اآلخرٌن علما بؤنّ التفكٌر عنديٌ ،عنً التفكٌر مثلً" كما أن الحجة التً تبتؽٌها الفلسفة بحاجة إلى حجة قاطعة
ال إلى مجرد الحجة العادٌة ذلك أن الفلسفة فً أصلها جدال ومناقشة ،قبل أن تصبح أنساقا ومتونا وقبل أن تتعدد
مذاهبها ومسالكها واتجاهاتهاٌ .نظر :نفسه ،ص.ٔ29-ٕٔٗ:
)ومن الحقول التً ٌطولها الحجاج أٌضا هً الفقه ،ذلك أن "صٌاؼة الفقه هً التً ٌقتدر بها اإلنسان على
صرح فٌها بالتحدٌد والتقدٌر،
أن ٌستنبط تقرٌر شًء م ّما لم
ٌصرح واضع الشرٌعة بتحدٌده على األشٌاء التً ّ
ّ
وأن ٌتحرى تصحٌح ذلك حسب عرض واضع الشرٌعة بالملة التً شرعها فً األمة التً لها شرع" على حد
تعبٌر "الفارابً"ٌ .نظر :نفسه ،ص.ٔ29-ٕٔٗ:
_________________________

__________________________

صْ :ر ْفعك الشًء .نص
 )ورد فً لسان العرب عدة معانً للنص ٌ ،قول ابن منظور فً مادة (نصص) " :الن ُّ
ُّ
ٌص :السٌر الشدٌد والحث ،ولهذا قٌل:
ص والنصِ ُ
صه نصا :رفعه .وكل ما أ ُ ْظ ِهر ،فقد ُنص ...والن ُّ
الحدٌث ٌ ُن ُّ
صت الشًء رفعته ،ومنه مِنصة العروس .ابن منظور :لسان العرب ،مادة (ن ص ص) ،ص.ٖ9ٖٓ:
نص ْ
ٌ )هدؾ علم النص إلى استقصاء بعض إشكالٌات مصطلح النص وعلم النص؛ من حٌث تعدد مصطلحاتهما
وتشعب تعرٌفاتهما بوضع حد للنص ،وإبراز سماته النصٌة (التماسك واالنسجام) باإلضافة إلى التعرض إلى
اتجاهاته وأسسه المعرفٌةٌ .نظر :فهٌمة لحلوحً :علم النص :تحرٌات فً داللة النص وتداوله ،قسم اللؽة
العربٌة -كلٌة اآلداب واللؽات ،جامعة محمد خٌصر -بسكرة ( الجزابر) ،ص.ٕٖٔ-ٕٓ2:
ٗ7

والنص فً االصطبلح الحدٌث ٌتحدد باستقبللٌته وانؽبلقه ،أي أنه إنتاج لؽوي لفظً ،له
بداٌة ونهاٌة ،وٌملك استقبللٌة نسبٌة ،وٌتحدّد بؤنه أي النص لٌس ملفوظا أو مكتوبا ٌنهض
على عبلقات ؼٌر كاملة ،فهو مستقل ومكتمل فً شكله (المستوى السطحً) وتام فً المضمون
(المستوى العمٌق) ،ومن ثم فالنص هو القول اللؽوي الذي تتجلى فٌه خصابصه الجوهرٌة
(الثبات ،التركٌب ،االستقصاء ،االقتصاد) لفصله عن كل ظاهرة ؼٌر مكتملة أو ؼٌر تامة
كوصؾ هلمسلٌؾ ( )L.Hjelmslevكلمة "نار" نصا ،أو عند بعض الباحثٌن كوصؾ
"ممنوع التدخٌن" نصا ،انطبلقا من مبدأ االكتمال واالستقبللٌة ،وترتبط هاتان السمتان بطرح
أحد الباحثٌن اللؽوٌٌن المحدثٌن فً تحدٌد النص بؤنه" :القول اللؽوي المكتفً بذاته ،والمكتمل
فً داللته" ،ومن ثم فكل ظاهرة ال تتضمن هذا الشرط ال تع ُّد نصا؛ بل هً البلنص(ٔ).
والنص فً قاموس اللسانٌاتٌ :عنً "مجموع الملفوظات اللسانٌة الخاضعة للتحلٌل،
فهو إذن عٌنة من السلوك المكتوب والمنطوق" ٌتمحور هذا التعرٌؾ حول استعمال اللؽة فً
صورتٌها المكتوبة والمنطوقة وهو تعرٌؾ عام(ٕ).
بٌنما نجد النص فً الموسوعة اللؽوٌة هو عبلمة لؽوٌة تتجسد بالكتابة أو المنطوق،
وهً وجهان :أحدهما ٌمثل المستوى السطحً للنص بواسطة الدوال ،وثانٌها المستوى العمٌق
للنص الذي ٌتمثل فً المدلوالت .وتحكمه معاٌٌر نصٌة هً :الموقفٌة واإلعبلمٌة والقصدٌة
والسبك(ٖ).
وٌنطلق كلٌنز ( )Kleinesفً تحدٌده للنص من منظور نظرٌة التواصل اللؽوي
الشامل مركزها المستوى التداولً للنص فً قوله" :إن النص بوصفه وحدة كبلمٌة تامة
مستقلة نسبٌا ٌحققها المتكلم بهدؾ معٌن ،وفً إطار ظروؾ مكانٌة وزمانٌة محددة وٌفرق
بٌنها مجرد توال ألي عدد من الجمل"(ٗ).

ٔ) ٌنظر :فهٌمة لحلوحً:علم النص :تحرٌات فً داللة النص وتداوله  ،ص.ٕٔٙ:
ٕ) ٌنظر :فهٌمة لحلوحً:علم النص :تحرٌات فً داللة النص وتداوله ،ص.ٕٔ2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ2:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ9:
ٗ8

()

وٌحظى النص عند شمٌث

بمكانة خاصةٌ ،شمل هذا االهتمام النص المكتوب والنص

المنطوق ،والنص األدبً وؼٌر األدبً ،بمعنى نصوص اللؽات الطبٌعٌة ،لذا ٌتمحور تعرٌؾ
شٌمث للنص حول محورٌن أساسٌٌن هما(ٔ):
المحور األولٌ :رتكز على وحدة الموضوع.
المحور الثانً (التداولً)ٌ :رتكز على عنصرٌن متبلزمٌن ،هما:
 المخاطب /المتكلم :منتج الطاقة اإلنجازٌة. -المخاطب :صاحب أثر الطاقة

اإلنجازٌة.

ٌتضح من هذٌن المحورٌن ارتباط مفهوم النص عند شمٌث بالوظٌفة التواصلٌة التً
تتموقع حول هذه الثنابٌة التبلزمٌة والتً تحٌل إلى وظٌفة الخطاب من منظور الخطاب الببلؼً
القدٌم والتً تتمثل فً الوظٌفة اإلقناعٌة ،وٌمكن التمثٌل لهذه العبلقة فً الشكل المقابل(ٕ):

المخاطِ ب (الؽرض)

المخاطب (االستجابة)

اإلقناع

كما اقترح كل من الباحثٌن (دي بوجراند) و(درٌسلر)( )لفهم النص وإنتاجه واستعماله
أن تتوافر له سبعة معاٌٌر تحقق للنص نصٌته أي "ما ٌكون به الملفوظ نصا" وتتمثل هذه
المعاٌٌر فً(ٔ):

 ) ولٌس شمٌث وحده من أشار إلى الوظٌفة التواصلٌة للنص ،بل نجد فان دٌك ٌفرق بٌن الخطاب والنص،
وٌنظر للنص على أنه بناء نظري مجرد ٌتجسد من خبلل الخطاب بوصفه فعبل تواصلٌا ،وفً ذلك إشارة مهمة
إلى الجانب التداولً فً النصٌ ،قول فً مادة (نص)" :إن الخطاب هو فً آن واحد فعل اإلنتاج اللفظً،
ونتٌجته الملموسة والمسموعة والمربٌة ،فً حٌن أن النص هو مجموع البنٌات النسقٌة التً تتضمن الخطاب
وتستوعبه ،وبتعبٌر آخر :إن الخطاب هو الموضوع المجسد أمامنا كفعل ،أما النص فهو الموضوع المجرد
والمف ترض أنه نتاج لؽتنا العلمٌة "ٌ .نظر :عٌدة مسبل العمري :الترابط النصً فً رواٌة النداء الخالد لنجٌب
الكٌبلنً؛ قسم اللؽة العربٌة وآدابها بكلٌة اآلداب /جامعة الملك سعود ،الفصل الدراسً الثانًٖٔٗٓ /هـ،
ص.2:
ٔ) ٌنظر :فهٌمة لحلوحً :علم النص ،ص.ٕٕ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٕ٘:
 ) هذه المعاٌٌر النصٌة السبعة اقترحها (دي بوجراند) وتناولها فً كتابه (مدخل إلى اللسانٌات النصٌة) الذي
شاركه (فولفكا نؽدرٌسلر) فً تؤلٌفه ،وذكرا فٌه أهم مفاهٌم تحلٌل الخطابٌ .نظر :عٌدة مسبل العمري :الترابط
النصً فً رواٌة النداء الخالد لنجٌب الكٌبلنً ،ص.ٔٓ:
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 بعضها ٌتصل بالنص فً ذاته وهما:ٔ -السبك (.)Cohession
ٕ -االلتحام (.)Coherence
 وبعضها ما ٌتصل بمستعملً النص :سواء أكان منتجا أم متلقٌا  ،وهما:ٔ -القصد (.)Intentionality
ٕ -القبول (.)Acceptebility
 ومنها ما ٌتصل بالسٌاق الخارجً للنص ،وهما:ٔ -رعاٌة الموقؾ (.)Situationality
ٕ -التناص (.)Intertextuality
ٖ -اإلعبلمٌة (.)Informalitivity
ما نستخلصه من تعرٌفات النص السابقة ،تركٌز علماء النص على الجانب الداللً
والتداولً فً النص إضافة إلى الجانب النحوي ،وٌجب أن تتضافر هذه الجوانب جمٌعا ،لتإدي
ؼرض الترابط بٌن أجزاء النص.
أما (تودروؾ) له مفهوم آخر للنص ،فهو ٌرى أن النص ٌمكن أن ٌكون جملة ،كما
ٌمكن أن ٌكون كتابا تاما ،وٌعرؾ باستقبلله وانؽبلقه ،أما عن مكونات النص ٌقول" :نستطٌع أن
نتكلم عن الوجه الملفوظ للنص ونقول :إنه مكون من كل العناصر التً تكون الجمل :العناصر
الصوتٌة ،والقاعدٌة ،إلى آخره .كما نستطٌع أن نتكلم من جهة أخرى عن الوجه النحوي للنص،
وال ٌكون ذلك بالرجوع إلى نحو الجمل ،ولكن بالرجوع إلى العبلقات القابمة بٌن الوحدات
النصٌة مثل :الجمل ،ومجموعات الجمل .وٌمكننا أن نتكلم عن الوجه الداللً للنص ،وهو عبارة
عن منتج معقد للمضمون الداللً تنتجه الوحدات اللسانٌة"(ٕ).
من خبلل ما سبق نستنتج أنه من الصعب إٌجاد تعرٌؾ جامع مانع للنص؛ لما ٌتسم به
من التعقٌد والتشعب ،وعلى الرؼم من هذا التعقد والتباٌن فً التعرٌؾ عند النصٌٌن تبعا للتعدد
والتباٌن فً المدارس اللؽوٌة التً ٌنتمون إلٌها أو االتجاهات التً ٌمثلونها ،فإن هناك قاسما

ٔ) ٌنظر :فهٌمة لحلوحً :علم النص ،ص.ٕٕٙ:
ٕ) ٌنظر:عٌدة مسبل العمري :الترابط النصً فً رواٌة النداء الخالد لنجٌب الكٌبلنً ،ص.ٙ:
ٓ٘

مشتركا بٌن جل التعرٌفات وهو التؤكٌد على خاصٌة تماسك النص ،وعلٌه كان النص – عند
معظمهم – عبارة عن نسٌج من الكلمات ٌترابط بعضها ببعض(ٔ).

ثانٌا :الخطاب(:)
فكما نال مفهوم النص قدرا من التنوع ،فقد نال مفهوم الخطاب قدرا منه أٌضا ،وذلك
بتؤثٌر الدراسات التً أجراها علٌه الباحثون ،حسب اتجاهً الدراسات اللؽوٌة الشكلٌة
والدراسات التواصلٌة ،ولهذا فالخطاب ٌطلق على أحد مفهومٌن ،وهما(ٕ):
ٔ -ذلك الملفوظ الموجه إلى الؽٌر ،إلفهامه قصدا معٌنا.
ٕ -الشكل اللؽوي الذي ٌتجاوز الجملة.
وقد تناوله أكثر من باحث وفق المفهوم األول ،إذ انطلق ( قٌوم ) من الثنابٌة التً
أصبحت معهودة منذ (سوسٌر) أي اللؽة والكبلم ،والتً تكون اللسان وٌفرق (قٌوم) فً وضع
العبلمة اللسانٌة بٌن مستوى اللؽة ومستوى الخطاب؛ إذ تكون العبلمة اللسانٌة فً اللؽة داال ذا
مدلول واحد ،فً حٌن تتعدد مدلوالتها فً مستوى الخطاب؛ ألنه مٌدان استعمالها .وهناك من
ٌعرؾ الخطاب بالنظر إلى ما ٌنفرد به بالممارسة داخل إطار السٌاق االجتماعً بؽض النظر عن
رتبته حسب تصنٌؾ النحوٌٌن ،أي بوصفه جملة أو أكثر أو أقل  ،فبل فرق بٌن هذه المصطلحات
النحوٌة فً الخطاب؛ ألنه الملفوظ منظورا إلٌه من وجهة آلٌات وعملٌات اشتؽاله فً التواصل،
والمقصود بذلك الفعل عملٌة التلفظ .وبمعنى آخر ٌحدد (بنفنست) الخطاب بمعناه األكثر اتساعا
بؤنه :كل تلفظ ٌفترض متكلما ومستمعا ،وعند األول هدؾ التؤثٌر على الثانً بطرٌقة ما(ٖ).
وقد ورد مفهوم الخطاب ألول مرة عند هارٌس وقد حده بؤنه " :ملفوظ طوٌل أو هو
تكون مجموعة منؽلقةٌ ،مكن من خبللها معاٌنة سلسلة من العناصر بواسطة
متتالٌة من الجمل ِّ
المنهجٌة التوزٌعٌة ،وبشكل ٌجعلنا نظل فً مجال لسانً محض" .و بوصفه توزٌعٌا سعى
(هارٌس) فً هذا التعرٌؾ إلى تحلٌل الخطاب بنفس التصور واألدوات التً تحلل بها الجملة فً
المنهج التوزٌعً وتعرؾ (جولٌا كرٌستٌفا) "(  "(J, Kristivaالخطاب بؤنه "ٌدل على كل
ٔ) ٌنظر :فهٌمة لحلوحً :علم النص ،ص.ٕٕٖ:
 )كما ورد مصطلح الخطاب فً المعاجم العربٌة ،ومنها لسان العربٌ ،قول ابن منظور فً مادة (خطب):
ب على ال ِم ْنبر ...قال
صد ُر الخطِ ٌبِ ،وخطب الخاطِ ُ
ب :الشؤْنُ أو األ ْم ُر ،ص ُؽر أو ع ُظم ...وال ُخ ْطبة م ْ
"خطب :الخ ْط ُ
صد ُر الخطِ ٌبِ ...وهو أن ال ُخ ْطبة اس ٌم للكبلم ،الذي ٌتكل ُم به الخطِ ٌب،
أبو منصور :والذي قال اللٌث ،إن ال ُخ ْطبة م ْ
در ".ابن منظور :لسان العرب ،مادة (خطب) ،ص.ٔٔٔٗ-ٖٔٔٔ:
ف ٌُوض ُع موضِ ع الم ْ
ص ِ
ٕ) ٌنظر :عٌدة مسبل العمري :الترابط النصً فً رواٌة النداء الخالد لنجٌب الكٌبلنً ،ص.ٔٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ:
ٔ٘

لفظ ٌحتوي داخل بنٌاته الباث والمتلقً ،مع رؼبة األول التؤثٌر فً اآلخر" .أما (مٌلشر) فٌوجز
تعرٌؾ الخطاب فً أنه "الحوار"(ٔ).
فالخطاب إذن إنجاز فً المكان ٌقتضً لقٌامه شروطا ،أهمها المخاطِ ب والخطاب
والمخاطب ،ولفظ الخطاب من حٌث معناه اللؽوي ٌدل على كل ملفوظ أكبر من الجملة منظورا
إلٌه من حٌث قواعد التسلسل الجملً ،ومن وجهة نظر اللسانٌات فإن الخطاب ال ٌمكن أن ٌكون
سوى مرادؾ للملفوظ ،فالهدؾ األساس من استعمال الكبلم هو إٌصال رسالة ما إلى شخص
معٌن أو إلى مجموعة من األشخاص ،ولذلك فإن استعمال الكبلم ٌستوجب وجود ثبلثة عناصر ال
ٌكون الحدٌث إال بها(ٕ):
ٔ -المرسل (المتكلم) الذي ٌإلؾ المرسلة تبعا ألهوابه ورؼباته.
ٕ -المتلقً (المستمع) الذي ٌتلقى فحوى الرسالة.
ٖ -نص الرسالة.
وٌذكر محمد العبد الفروق األولٌة بٌن النص والخطاب ،ومن أهمها ما ٌلً(ٖ):
تكون وحدة داللٌة ،وٌنظر إلى الخطاب من حٌث
ٌٔ -نظر إلى النص من حٌث هو بنٌة مترابطة ِّ
هو موقؾٌ ،نبؽً للؽة فٌه أن تعمل على مطابقته.
ٕ -الخطاب أوسع من النص؛ فالخطاب بنٌة بالضرورة ،ولكنه ٌتسع لعرض مبلبسات إنتاجها
وتلقٌها وتؤوٌلها ،وٌدخل فً تلك المبلبسات ما لٌس بلؽة ،كالسلوكٌات الحركٌة المصاحبة
إٌجابٌا لبلتصال.
ٖ -النص فً األصل هو النص المكتوب ،والخطاب فً األصل هو الكبلم المنطوق ،ولكنه ٌتلبس
بصورة اآلخر على التوسع؛ إذ ٌطلق النص على المنطوق ،كما ٌطلق الخطاب على المكتوب
كالخطاب الروابً.
ٌٗ -تمٌز الخطاب عادة بالطول؛ وذلك أنه فً جوهره حوار أو مبادلة كبلمٌة .أما النص فٌقصر
حتى ٌكون كلمة مفردة ( مثل :سكوت ! ) وٌطول حتى ٌصبح مدونة كاملة (مثل :رسالة
الؽفران).
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ:
ٕ) ٌنظر:أ .د :نعمان بوقرة :الخطاب األدبً ورهانات التؤوٌل قراءات نصٌة تداولٌة حجاجٌة ،عالم الكتب
الحدٌث /إربد -األردن ،طٕٕٔٓٔ /م ،ص ،ٔ2:وٌنظر أٌضا :عٌدة مسبل العمري :الترابط النصً فً رواٌة
النداء الخالد لنجٌب الكٌبلنً ص.ٕٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ:
ٕ٘

وهكذا ٌتبٌن أن التفرد األكثر أهمٌة بٌن النص والخطاب ،هو اقتران الخطاب بالموقؾ
أو السٌاق التواصلً الذي ٌدور فٌه ،مما ٌدخِل ضمنه نماذج الحوار ،كما أنه ٌمٌل إلى الطول(ٔ).
خلص مما سبق إلى أننً فً دراستً هذه أعتمد مسمى "الخطاب الحجاجً" وذلك
أ
ُ
باعتماد من األستاذ المشرؾ أٌضا؛ كون الخطاب أعم وأشمل ال سٌما وأننً فً دراستً هذه
أقؾ عند الصورة وأستنطقها وهً لٌست مكتوبا وال ملفوظا؛ لذا فالخطاب وحده ٌتسع لعرض
مبلبسات إنتاجها وتلقٌها وتؤوٌلها ،كما أن النصوص التً أتعامل معها أستطٌع القول إنها
نصوص حوارٌة تستهدؾ القارئ والمتلقً ،فتجعله متحاورا معها ،وحاضرا فً جل تفاصٌلها،
فضبل عن المكان أو مقام التحاور وحضوره فً مدونة الدراسة.

الخطاب الحجاجً:
حجة مضادّة
حجة تفترض ّ
إن االستعمال االجتماعً للكبلم ٌبرز للحجاج سمة ممٌزة فكل ّ ّ
وال وجود الب ّتة لحجاج دون حجاج مضادّ ،وذلك ألن الحقٌقة متى ّ
تنزلت فً إطار العبلقات
اإلنسانٌة واالجتماعٌة صعب إدراكها وأضحت محل نزاع وجدال فً ؼٌاب الحجج المادٌة
والموضوعٌة(ٕ).
وأرى بؤن الحجاج هو أوسع من أن ٌكون حجة وحجة مضادة لها ،بل هناك حجاج ال
ٌقوم على مبدأ دحض الحجة لتحل محلها حجة أخرى ٌمكن عدّها حقٌقة إال فً الموضوعات
صادق الضروري ـ وهو ما ٌم ٌّزه
الٌقٌنٌة التً ال تقبل االحتماالت .فمٌدان الحجاج إذن لٌس ال ّ
من البرهنة ـ وإ ّنما الممكن المحتمل لذا ٌقول جٌل دكبلرك (" )Gilles Declercqإنّ الحجاج
وهو ٌ ّتخذ من العبلقات اإلنسان ٌّة واالجتماعٌة حقبل له ٌبرز كؤداة لؽو ٌّة وفكر ٌّة تسمح با ّتخاذ
قرار فً مٌدان ٌسوده ال ّنزاع وتطؽى علٌه المجادلة"(ٖ).
والواقع أن التعرٌفات التً قدمت للحجاج والتً حاولت فٌها اإلحاطة تسوقنا فً أؼلب
الصنؾ من الخطابات الذي ٌختلؾ ع ّما سواه
األحٌان إلى الحدٌث عن الخطاب
الحجاجً ،هذا ّ
ّ
من جهة هدفه الذي ٌمكن اعتباره دون رٌب برهان ٌّا فإذا كان قصده معلنا واستدالله واضحا
وأفكاره مترابطة فؤلنه ٌحرص كل الحرص على اإلقناع :إقناع المتلقً بوجهة نظره أو طرٌقته

ٔ) ٌنظر :عٌدة مسبل العمري :الترابط النصً فً رواٌة النداء الخالد لنجٌب الكٌبلنً ،ص.ٖٔ:
ٕ) ٌنظر :أ.د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٕٗ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٗ:
ٖ٘

فً تناول األشٌاء ،بل قد ٌحاول حمله على اإلذعان دون اقتناع حقٌقً فهو ٌلزم صاحبه على
جلً(ٔ).
ٌورطه بشكل واضح ّ
نحو صارم بما جاء فٌه بل ّ
على هذا النحو ٌمكن تعرٌؾ الخطاب الحجاجً بكونه خطابا مترابطا متناؼما ٌقوم على
خفً ال نكاد نلمحه ،وضع
وحدة معٌنة ال تكون بالضرورة واضحة جل ٌّة بل قد تؤتً على نحو
ّ
إلقناع المتلقً بفكرة ما أو بحقٌقة معٌنة عن طرٌق تقنٌات مخصوصة وقد تتداخل الخطابات
والنصوص فٌما بٌنها ،فنظفر فً النص الواحد بما ٌعود إلى التحلٌل والرأي أو بما نرجعه إلى
الحجاج والتوجٌه ومجرد اإلخبار؛ لذا فبل نزعم البتة أن هذا التفرٌػ قابم فً واقع الخطابات أو
النصوص على نحو صارم دقٌق إذ ال نجد صنفا واحدا من األصناؾ المذكورة

( )

فً شكله

الخالص النقً بل كثٌرا ما تتداخل ،لذلك تقول ماري جان بورال "نحن ال نضبط حدود الخطابات
كما نحدّ أرضا أو كما نفكك آلة فالمعاٌٌر والقواعد والضوابط التً تجلٌها الحٌوٌة وحٌوٌة
الخطاب على وجه مخصوص ال تفرض علٌه من الخارج أي من وجهة نظر ال تندرج هً ذاتها
فً حٌوٌته تلك(ٕ).

سمات الخطاب الحجاجً:
الحجاجً فً النقاط التالٌة:
النص
وقد جمع بنوا رونو سمات
ّ
ّ
ٔ -القصد المعلن :إنه البحث عن إحداث أثر ما فً المتلقً؛ أي إقناعه بفكرة معٌنة وهو ما
ٌع ّبر عنه اللسانٌون بالوظٌفة اإلٌحابٌة ( )Conativeللكبلم وقد أدرك رجال اإلشهار أهمٌة
هذا األمر فنجحوا فً استؽبلل هذا الشكل الناجح من أشكال التواصل(ٖ).
ٕ -ال ّتناؼم :فالنص الحجاجً نص مستدل ّ علٌه لذلك ٌقوم على منطق ما فً كل مراحله وٌو ّظؾ
على نحو دقٌق ال ّتسلسل الذي ٌحكم ما ٌحدثه الكبلم من تؤثٌرات سواء تعلق األمر بالفتنة أو
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٙ-ٕ٘:
أساسً ٌتمثل فً اإلعبلم واإلخبار
نص ٌستجٌب إلى هدؾ
 )ومن هذه النصوص :النص الخبري :وهو
ّ
ّ
ّ
والتنبٌه ،هذا الصنؾ من النصوص ٌنشد عادة هدفا ثانوٌا هو نشر ضرب من المعارؾ األمر الذي ال ٌنزهه عن
اعتماد الشابعات وتردٌد ما ٌقال وما ٌتناقل فٌسقط أحٌانا كثٌرة فً ضرب من الهذر والثرثرة .أما النص
التحلٌلً :فهذا الصنؾ من النصوص ٌرصد لنفسه هدفا أساسٌا هو الفهم فٌقوم تبعا لذلك على عمل ٌّتً ال ّ
شرح
والتؤوٌل وما ٌقتضٌانه من ترتٌب وتبدٌل .والنص توجٌهً :إن تناول قض ٌّة ما فإ ّنه ٌعمد إلى بٌان ما لها وما
علٌها مإكدا محاسن موقؾ ما ومساوبه مثٌرا للمبادئ والقٌم مذ ّكرا بالتارٌخ .أما نص الدراسة :فلما كان
الدارس مفكرا قبل كل شًء كان من الطبٌعً أن ٌنشؽل هذا الصنؾ من النصوص بالنظر فً قضاٌا مختلفة وأن
ٌبحث فً حلولها بطرٌقة جا ّدة ومنهج صارم وتفكٌر ب ّناء .وكذلك نص الرأي :جوهره تقوٌم لفكرة ما ،لهذا
ٌفضل كل النصوص وٌحلّه القوم ق ّمة ال ّترتٌب الشابع لهاٌ .نظر :نفسه ،ص.ٕ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٙ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٙ:
ٗ٘

االنفعال أو إحداث مجرد تقدم وهو ٌنم من هذا الوجه عن ذكاء صاحبه وٌشً بمعرفته الدقٌقة
بنفسٌة المتل ّقً وقدراته وآفاق انتظاره ،لذلك نراه ٌعلن أمرا وٌذكر آخر ٌختزل فكرة وٌسهب فً
تحلٌل أخرى ٌسؤل وٌجٌب بل قد ٌؤتً بالفكرة الواحدة على أنحاء مختلفة فٌتجلّى فً نصه سحر
البٌان وتتؤكد فتنة الكبلم(ٔ).
ٖ -االستدالل :وهو سٌاقه العقلً أي تطوره المنطقً ذلك أن النص الحجاجً نص قابم على
تفاعلً وتهدؾ جمٌعها إلى
البرهنة فٌكون بناإه على نظام معٌن تترابط فٌه العناصر وفق نسق
ّ
لسانً باألساس فإذا أعدنا الخطاب الحجاجً إلى أبسط صورة
ؼاٌة مشتركة .ومفتاح هذا النظام
ّ
وجدناه ترتٌبا عقلٌا للعناصر اللؽوٌة ترتٌبا ٌستجٌب لن ٌّة اإلقناع(ٕ) .وما تهذٌب النصوص
وتنقٌحها إال مرحلة من مراحل الحجاج.
ٗ -البرهنة :إلٌها تردّ األمثلة والحجج وكل تقنٌات اإلقناع مرورا بؤبلػ إحصاء وأوضح استدالل
وصوال إلى ألطؾ فكرة وأنفذها(.)ٖ()
وفً إطار الحدٌث عن سمات الحجاج أو خصابص الخطاب الحجاجً أثار العدٌد من
الباحثٌن سمة أو خاص ٌّة أخرى ع ّبروا عنها بـ "الحوارٌة" أو "التحاورٌة" فالخطاب الحجاجً
فً جوهره "حوار" مع المتلقً ،حوار ٌقوم على عبلقة ما بٌن مإسس النص ومتلقٌه وهً
عبلقة تتخذ دون شك أشكاال عدٌدةٌ ،كشفها الخطاب ذاته بوصفه ٌراهن أحٌانا كثٌرة على إقناع
أكبر عدد ممكن من المتلقٌن بما جاء فٌه ،بل قد ٌطمح أحٌانا إلى إقناع ما ٌسمى بـ "المتلقً
الكونً" ،وعموما تبقى الخاصٌة "التحاورٌة" مهمة وأساسٌة فً تؤكٌد حجاجٌة النص إذ تجعله
بشكل ضمنً أو صرٌح موضع رإى متباٌنة متناقضة تستدعً أطرافا ثبلثة(ٗ):
نصٌر األطروحة (الحجة) المعروضة  #نصٌر األطروحة المدحوضة (المرفوضة).
رأي متردد

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2:
 ) وقد حاول (أولٌفٌروبول) تحدٌد مبلمح الحجاج فجعلها خمسة :أول هذه المبلمحٌ :توجه إلى مستمع،
وثانٌهاٌ :عبر عنه بلؽة بلٌؽة ،وثالثها :مسلماته ال تعدو أن تكون احتمالٌة ،ورابعها :ال ٌفتقر تق ّدمه إلى ضرورة
منطق ٌّة بمعنى الكلمة ،وخامسها :لٌست نتابجه ملزمة ،وهً ذاتها المبلمح التً تم ٌّز الحجاج من البرهان
وتجعله خطابا ببلؼٌاٌ .نظر :نفسه ،ص.ٕ2-ٕ2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2:
ٗ) ٌنظر :أ.د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٕ2:
٘٘

ؼٌر أن خطابات حجاجٌة أخرى تتؤسس على إقناع المتلقً بوجهة نظر ما وحمله على تؽٌٌر
وضعه واستبدال موقفه األصلً بموقؾ ثان ٌدعو إلٌه مإسس النص فٌنبنً نصه هذا بناء ثبلثٌا
مؽاٌرا للبناء األول(ٔ):
نصٌر األطروحة المعروضة  #المتلقً باعتباره نصٌر األطروحة المرفوضة

المتلقً باعتباره "هدؾ" الحجاج

فالخطاب الحجاجً هو باألساس "فكر" اآلخر و"كبلمه" اللذان ٌتعارضان مع اعتقادي
الخاص ،وألننً أعارضه فً نقطة ما ٌبدو لً خطابه مجانبا للحقٌقة ال ٌرقى إلى الٌقٌن بل ٌظل
ضمن دابرة الممكن والمحتمل ،ومن ث ّمة فهو خطاب ٌتؤسس على "الصراع" وٌتولد من رحم
االختبلؾ حول قضٌة ما ،وٌؤتً الكبلم تجسٌما لبلختبلؾ بٌن منطلق األنا ومنطلق اآلخر(ٕ).
من هنا جاز التحدث عن تعدد األصوات فً النص أو الخطاب الحجاجً .ؼٌر أن تعدد
األصوات فً الخطاب الحجاجً والمجسم كما رأٌنا لخاصٌته الحوارٌة والدال علٌها ٌقتضً من
مإسسه تدقٌق اختٌاراته على مستوى العالم الذي ٌبٌنه بالخطاب لذلك نتحدث عن خاصٌة أخرى
من خصابص هذا الخطاب هً "التخطٌط" ( )Schematisationفاحتجاجنا لموضوع ما أو
ألطروحة معٌنة ٌعنً أننا نرسم عن طرٌق الخطاب كونا مصؽرا ٌمثل النموذج األمثل لوضعٌة ما
حواري(ٖ).
العلمً مع االعتماد أساسا على بعد
لكن دون أن ٌعكس مقتضٌات البناء
ّ
ّ
فً هذا السٌاق ٌمكن أن نعد اإلشهار نموذجا جٌدا معبرا عن بناء عالم متخٌل القصد
منه جلً والنٌة فٌه معلنة :إؼراء المتلقً لٌقبل على اقتناء المنتج موضوع الدعاٌة .لكن هذا
البناء الموظؾ ٌظهر أٌضا ـ وإن اتخذ أشكاال أخرى ـ فً المتخٌل القصصً أو السردي وفً
الخطاب التعلٌمً بل فً الخطاب الٌومً ،لكن السإال الذي ٌطرح بإلحاح :كٌؾ ٌقع رسم هذا
العالم المصؽر المتخٌل فً الخطاب وبالخطاب؟

(ٗ)

لٌتم ذلك بشكل ناجح ال مناص من "االنتقاء" :انتقاء العناصر المكونة لهذا العالم بشكل
دقٌق وموجه بشكل تساٌر فٌه تلك العناصر المنتقاة ؼاٌة الخطاب من جهة وتبلإم وضع المتلقً
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ9:
ٖ) ٌنظر :د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٖٓ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٓ:
٘ٙ

خاصة آلفاق انتظاره ،وهذا من شؤنه أن ٌقودنا إلى مبلحظة
وقدراته من جهة أخرى ،وتستجٌب
ّ
مهمة تإكد تعقد العملٌة الحجاجٌة رؼم بساطتها الظاهرة فالرسم له بناإه الخاص الذي ٌختلؾ
ع ّما ٌمثله حتى وإن بدا أحٌانا مماثبل له ،هذا البناء ٌمكن أن ٌقرأ فً عالم ؼٌر الرسم بفضل
مقتضٌات التؤوٌل ،فالرسم إذن رمز ٌعقد صلة بٌن مٌدان ومستعملٌه مقدّما تمثٌبل لهذه
الصلة(ٔ) ،وهذا ما نجده واضحا فً بعض الرسومات المصاحبة للعمود.
إن الخطاب الحجاجً وهو ٌعرض فكرة ما وٌحتج لها احتجاجا قد ٌكون صارما دقٌقا،
وقد ٌفتقر أحٌانا إلى الصرامة والدقة المنشودتٌن ،وإنما ٌهدؾ كما رأٌنا إلى إقناع المتلقً أو
إؼرابه أو حمله على اإلذعان دون اقتناع حقٌقً ،ونجاعة هذا الخطاب إنما تكمن فً مدى قدرته
على اقتحام عالم المتلقً وتؽٌٌره ،إذ إن الحدٌث عن وضعٌة ما خارج الخطاب ٌمكن أن ٌنتهً
بتؽٌٌرها ال على مستوى الفكرة فحسب بل على مستوى الوقابع وهذا ٌعنً حقٌقة ال سبٌل إلى
دحضها هً ارتباط الخطاب الحجاجً بوضعٌة كل من الباث والمتلقً ،وسؤركز جهدي فً هذا
المبحث لدراسة المتكلم أو الباث وأهم كفاٌاته اللؽوٌة والثقافٌة والنفسٌة والمخاطب وأصنافه،
وما ٌلعبه المقام من دور فً تشكٌل الخطاب الحجاجً ،كل هذا فً ثبلثٌة الباث والمتلقً
والمقام.

الباث والمتلقً فً الخطاب الحجاجً
ٌجدر بً قبل الخوض فً هذا الحدٌث أن أ ُشٌر إلى أن حدٌثً عن ثنابٌة الباث والمتلقً
سٌكون حدٌثا عاما ال أعنً به باثا أو متكلما خاصا فً مٌدان دون آخر ،بل أفترض ما ٌجب أن
تتوافر لدى الباث من كفاٌات ومهارات تإهله لٌكون متكلما ٌإثر وٌتؤثر ،بحٌث تنشؤ ردة فعل
لدى المتلقً الذي ال ٌقل أهمٌة عن الباث فً نجاح العملٌة الحجاجٌة ،دون أن أؼفل دور السٌاق
أو المقام فً ذلك ،وإنما أترك هذه الخصوصٌة فً الفصل الثانً حٌن الحدٌث عن األدٌب
الصحفً وما تلزمه من كفاٌات وقدرات تمكنه من اقتحام عالم المتلقً والتؤثٌر فٌه.
وٌذهب برلمان إلى أن الخطاب الحجاجً وهو ٌتخذ من إقناع المتلقً هدفا أساسٌا،
ٌبتعد عن كونه مجرد فك الرموز بواسطة اللؽة لٌكون الفهم بل ٌقوم على الفعل فً هذا المتلقً
وٌقتضً منه تؤوٌبل محددا للخطاب وبهذا وحده ٌكون الحجاج ناجحا والخطاب ناجعا ألنه تمكن
من تؽٌٌر وضعٌة سابقة لدى المتلقً ،وٌخلص برلمان من هذا كله إلى نتٌجة أساسٌة مفادها أنّ
"موجه"
العبلقة بٌن الباث والمتلقً لٌست معطى كما هً علٌه من وجهة نظر سكونٌة بل هً
ّ
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٓ:
٘7

ٌقود الخطاب فً كل مراحله وهو ما ٌقترب كثٌرا فً نظرنا من النظرٌة الببلؼٌة القدٌمة
وتحدٌدا من حدٌث القدامى عن خصال الخطٌب أو المتكلم عموما وأصناؾ المخاطبٌن
ومقتضٌات المقام حدٌثا تشعب لٌورد كل ما ٌخص الخطٌب من وسابل مساعدة ابتداء من هٌبته
الرصٌد الثقافً المتنوع المحٌط بالموضوع وهما
وانتهاء بثقافته أي العنصر
المسرحً وعنصر ّ
ّ
العنصران المك ّمبلن لعنصر العبارة أو األسلوب وعنصر المقام واألحوال(ٔ).
إن الحدٌث عن الباث أو المتلقً ٌقودنا إلى الحدٌث عن "الكفاٌات" وهً عبارة كثٌر ما
نجدها تتردد فً األواسط الصناعٌة واالقتصادٌة ومنها انتقلت العبارة إلى مجاالت المجتمع:
التعلٌم ،والصحة ،واألمن ،فدخلت إلى الدراسات التربوٌة والسٌكولوجٌة والسوسٌولوجٌة
واللؽوٌة والخطابٌة ،ففً اللؽة ترد الكفاٌة أو الكفاءة بمعنى القدرة على العمل الحسن
وتصرٌفه ،والكؾء هو القوي القادر على تصرٌؾ العمل .أما االصطبلح المعاصر والتربوي
بشكل خاص فإن الكفاٌات هً "قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل فً سٌاق معٌن ،وٌتكون
محتواها من معارؾ ومهارات وقدرات واتجاهات مندمجة بشكل مركب(ٕ).
من هنا ٌمكننا أن نحدد المقصود بـ "كفاٌات المتكلم" على أنها اإلمكانات اللؽوٌة
ومجموع ما ٌسمح للمتلفظ باإلنتاج .فالمتلفظ أو المتكلم تلزمه كفاٌات لٌست لؽوٌة فحسب بل ال
بد له من كفاٌات أخرى ؼٌر لؽوٌة ،نفسٌة وثقافٌة وتداولٌة .ومن ثم فالكبلم الذي ٌنتجه هو
تحوٌل نوعً للؽة إلى خطاب تحكمه عناصر أخرى ؼٌر لؽوٌة تفرض أن ننظر إلى اللؽة
بوصفها فعبل تواصلٌا اجتماعٌا ،كما تفرض أن ال ننظر إلى المتكلم على أنه شًء مجرد وذي
وضع اعتباري نظري ،ألنه فً الواقع لٌس مجرد مصدر للعملٌات ،كما هو مفهوم العدٌد من
نظرٌات اللسان والتواصل الحدٌثة ،وال ٌنظر إلٌه على أنه مجرد ذات لسانٌة ،بل ٌنبؽً لنا أن
ننظر إلٌه ،انطبلقا من هذا التصور ،بعده فاعبل اجتماعٌا ٌفعل داخل مقامات ووضعٌات اجتماعٌة
ملموسة ومحددة(ٖ).
كما أن هناك جانبا آخر من نشاط المتكلم قلما نلتفت إلٌهٌ ،دعو إلى التفرٌق بٌن كفاٌات
اإل نتاج وكفاٌات اإلنجاز ،وإن كان الببلؼٌون العرب قد أولوا كفاٌات اإلنتاج ما تستحق من
االهتمام ،فإنهم لم ٌهملوا كفاٌات اإلنجاز( .)فمن أجل أن ٌنتج الخطٌب خطبة ال بد له من كفاٌات
ٔ) ٌنظر :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٖٕ:
ٕ) ٌنظر :د .حسن المودن :ببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لببلؼة الخطاب صٖ9:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٗٓ:
 )وتكمن أهمٌة االنتباه إلى مستوى اإلنجاز فً أنه ٌسمح بمعنى جدٌد للشفاهٌة ،فهً ال تعنً فعل الصوت
فحسب ،بل هً تستدعً ،كما وضح بول زمتور ،كل األشٌاء التً تنطلق من دواخل المتكلم فً اتجاه اآلخرٌن،
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لؽوٌة وأدبٌة وثقافٌة ،لكنه إن أراد أن ٌلقً خطبته على الناس تلزمه كفاٌات أخرى تتعلق
بمستوى اإلنجاز؛ القتناعهم من جهة أولى ،بؤن االهتمام باإلنجاز ٌسمح بإمكانٌة إدراك جزء من
كفاٌات المتكلم بعده فاعبل اجتماعٌا انطبلقا من ممارسته الخطابٌة ،والقتناعهم من جهة ثانٌة
بؤن الكبلم الذي ٌصدر عن المتكلم لٌس مجرد رسالة لفظٌة لسانٌة ،بل هو كل هذه العناصر
اللؽوٌة وؼٌر اللؽوٌة التً تتضافر وتتكامل من أجل تشكٌل خطاب خاصٌته الجوهرٌة أنه ذو
بنٌة سٌمٌابٌة متعددة بدونها ال ٌمكن للؽة اللفظٌة أن تتحول إلى فعل لؽوي اجتماعً ،وهذا ما
ٌفسر انشؽال بعض الببلؼٌٌن بما سمٌناه بالكفاٌات المسرحٌة عند المتكلم ،وٌتعلق األمر هنا
ّ
بنشاط ٌسلتزم تجنٌد كفاٌات إٌمابٌة حركٌة جسدٌةٌ ،صعب فصلها عن الكفاٌات اللؽوٌة ،وخاصة
عندما ٌتعلق األمر بالخطاب الشفوي(ٔ).

كفاٌات المتكلم :وهً على نوعٌن:
أوال :كفاٌات اإلنتاج :وهً الكفاٌات اللؽوٌة والثقافٌة والنفسٌة والتداولٌة ،ذلك أن العربً لم
ٌكن ٌفكر فً اإلنتاج اللؽوي ،واألدبً من األساس ،بعٌدا عن سٌاقه التخاطبً االجتماعً الذي
تحكمه قٌم أدبٌة وثقافٌة واجتماعٌة ،وهً على مستوٌٌن:
ٔ -مستوى عام :وهو ٌهتم بكفاٌات عدٌدة ومتنوعة ضرورٌة إلنتاج الخطاب كٌفما كان نوعه
وجنسه .وٌمكن أن نسمً هذه الكفاٌات بـ "الكفاٌات الموسوعٌة" ؛ ألنها كفاٌات تتعلق بمٌادٌن
لؽوٌة وأدبٌة ومعرفٌة وثقافٌة عدٌدة ،ولهذا فهً تتصل بعلوم اللؽة واألدب والتارٌخ واالجتماع
والدٌن ،وهً التً تإهل مإلّؾ الخطاب إلنتاج خطاب تكون له قٌمته اللؽوٌة واألدبٌة ومكانته
السوسٌو -ثقافٌة(ٕ).
ٕ -مستوى خاص :وهو ٌهتم بكفاٌات نوعٌة تتعلق بالقدرة على اإلنتاج فً جنس معٌن من
أجناس الخطاب .فالببلؼٌون ٌقفون عند الكفاٌات الموسوعٌة الضرورٌة لكل منتج للخطاب،
سواء كان هذا الخطاب شعرا أو خطابة أو كتابة ،لكنهم ٌدركون أن هناك خصابص نوعٌة تمٌز
هذا الجنس من الخطاب عن ذاك أٌضا ،ولهذا نجد ابن سنان ٌتحدث عما ٌحتاجه الشاعر والكاتب

من حركة صامتة ،أو نظرة ذات مؽزى ،أو إشارة مرفوقة بملفوظ ،أو لباس خاص ،أو أدوات دٌكور ممٌزة وما
تحمله من دالالت وتؤثٌرات خفٌة تدعم القوة التؤثٌرٌة للخطاب اللفظً اللؽوي .للمزٌد حول هذا الموضوع،
ٌنظر :نفسه ،ص.ٗٔ-ٗٓ:
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٗٔ-ٗٓ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٗٙ-ٗ٘ :
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كل واحد على حدة ،ومن ذلك أن ما ٌمٌز الشاعر أنه ٌحتاج إلى العلم ببحور الشعر وقوافٌه،
وٌحتاج الكاتب إلى معرفة المخاطبات وفنون المكاتبات والتوقٌعات ورسوم التقلٌدات(ٔ).
أتوقؾ عند بعض كفاٌات اإلنتاج الموسوعٌة التً أرى بؤنها ذات صلة مباشرة
بموضوع دراستنا ،وهً كفاٌات ٌحتاجها األدٌب الصحفً وهذه الكفاٌات هً:
الكفاٌات اللؽوٌة األدبٌة:
إن أول ما ٌحتاجه مإلؾ الخطاب هو معرفة اللؽة .وتعنً الكفاٌات اللؽوٌة أوال القدرة
على اإلنتاج فً لؽة العرب وفق األصول والقواعد التً وضعتها علوم اللؽة ،وتعنً ثانٌا أن
الكفاٌات اللؽوٌة التً ٌحتاجها الخطٌب أو الشاعر أو الكاتب ؼٌر التً ٌحتاجها المتكلم العادي.
فاللؽة التً ٌتكلمها أحد هإالء لٌست باللؽة العادٌة التً تستعمل فً التخاطب الٌومً ،والتً ال
ٌنظر إلى شكلها ونحوها ولفظها وسبلمتها وخلوها من الخطؤ قدر ما ٌكتفً بمضمونها
ومقصودها ،بل هً شرطها الجوهري أن ٌحٌط صاحبها بكل العلوم اللؽوٌة الضرورٌة وأن
التصرؾ السلٌم من الخطؤ فً اللؽة .فالمعرفة الواسعة والدقٌقة باللؽة العربٌة
ٌمتلك القدرة على
ّ
من الشروط األساس والضرورٌة لكل من ٌإلؾ خطابا أو ٌكتب نصا(ٕ).
إن الكفاٌات اللؽوٌة التً ٌحتاجها مإلؾ الخطاب هنا هً امتبلك ما ٌكفً من المعرفة
والخبرة إلنتاج خطاب لؽوي تتمٌز لؽته عن لؽة التخاطب الٌومً ،من دون أن تفقد القدرة على
التواصل والتؤثٌر ،وهً ما ٌمكن أن توصؾ بالسهل الممتنع أو هً اللؽة الوسطى ،ال هً باللؽة
السوقٌة وال هً باللؽة الؽرٌبة التً ٌظهر فٌها التكلؾ والتصنع والؽموض ،وتكون قادرة على
التواصل مع كل طبقات المجتمع من دون أن ٌفقد هذا التواصل اللؽوي أدبٌته وشاعرٌته(ٖ).
وبالرؼم من األهمٌة التً ٌولٌها الببلؼٌون للكفاٌات اللؽوٌة فً مختلؾ أنواعها
وأجناسها النثرٌة والشعرٌة ،وفً مختلؾ مستوٌاتها ،الصوتٌة والمعجمٌة والتركٌبٌة والداللٌة،
وفً مختلؾ وظابفها ،الداللٌة والشعرٌة والتداولٌة ،فإنهم ال ٌهملون كفاٌات أخرى ذات طبٌعة
ثقافٌة تداولٌة من دونها ٌصعب على الخطاب أن ٌتدخل فً محٌطه السوسٌو – ثقافً بنجاعة
وفعالٌة(ٗ).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٗٙ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٗ9:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘ٔ-٘ٓ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ٘:
ٓٙ

الكفاٌات الثقافٌة التداولٌة:
تعنً الكفاٌات الثقافٌة أن ٌحٌط مإلؾ الخطاب بالثقافة التً تحكم العالم الخارجً الذي
ٌرٌد أن ٌتدخل وٌإثر فٌه ،وأن ٌعرؾ كٌؾ ٌوظؾ عناصر هذه الثقافة لصالح الؽاٌات التداولٌة
لخطابه .والثقافة هنا مؤخوذة فً معناها العام ،فبل ٌمكن تصور خطٌب أو شاعر أو كاتب ال ٌحٌط
بعلوم العرب وآدابها وتارٌخها وعاداتها وتقالٌدها ودٌنها وقٌمها وأخبلقها وطبابعها ،فالخطٌب
عند الجاحظ (ٕ٘٘-هـ) ٌكون كثٌر العلم واألثر ،والشاعر عند ابن سنان الخفاجً (ٗٙٙ-هـ)
ٌحتاج إلى معرفة المشهور من أخبار العرب وأحادٌثها وأنسابها وأمثالها ومنازلها وسٌرها
وحروبها وقصصها ،كما إن الكاتب عند ابن قتٌبة (ٕ2ٙ-هـ) ٌحتاج إلى معارؾ عدٌدة :رٌاضٌة
وجؽرافٌة ومٌدانٌة وفقهٌة وتارٌخٌة واجتماعٌة وأدبٌة وأخبلقٌة ولؽوٌة(ٔ).
وٌمكن القول إن الحاجة إلى الكفاٌات الثقافٌة تتفاوت تبعا لطبٌعة جنس الخطاب ،فما
تتطلبه الكتابة من معارؾ دقٌقة وواسعة ؼٌر التً ٌتطلبها الشعر ،ألن هذا األخٌر ال تفرض
طبٌعته معرفة ٌقٌنٌة ،فهو ٌعتمد المبالؽة والمحال والمجاز وٌبتعد عن الصدق والجد والٌقٌن(ٕ).
()

ونعنً بالكفاٌات الثقافٌة

أٌضا هً التً تسمح بإنتاج خطاب ٌعرؾ كٌؾ ٌخاطب طبقة

ٌكون
من الناس فً حدود لؽتها ومعرفتها ،فبل ٌمكن للخطاب أن ٌحقق ؼاٌاته التداولٌة دون أن ّ
معرفة أو صورة سابقة عن من ٌرٌد مخاطبته ،وهذا ما ٌقصده العسكري (ٖ٘9هـ) حٌن ٌوضح
تقسم طبقات الكبلم على طبقات
قاببل" :وإذا كان موضوع الكبلم على اإلفهام ،فالواجب أن
ّ
الناس ،فٌخاطب السوقً بكبلم السوقة ،والبدوي بكبلم البدو ،وال ٌتجاوز به عما ٌعرفه إلى ما ال
ٌعرفه ،فتذهب فابدة الكبلم ،وتعدم منفعة الخطاب(ٖ).
ومهما تعددت معانً الكفاٌات الثقافٌة فإن أهمٌتها ال تخفى عندما ننظر إلى الخطاب من
منظور تداولً ،فبل ٌمكن أن ٌكون للخطاب أثر ما فً المقام الذي ٌستهدؾ التواصل معه
والتؤثٌر فٌه ما لم ٌؤخذ بعٌن االعتبار الخصابص اللؽوٌة والسوسٌو -ثقافٌة لهذا المقام ،وما لم
ٌكن قادرا على التصرؾ فً ما تفرضه مختلؾ المقامات والمناسبات .وهنا ٌتعلق األمر فً

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘ٗ-ٖ٘:
 )وٌمكن أن تعنً الكفاٌات الثقافٌة شٌبا آخر ؼٌر اكتساب المعارؾ والعلوم وحسن توظٌفها عند إنتاج
الخطاب ،فهً قد تعنً ما ٌمكن تسمٌته بالكفاٌات اإلٌدٌولوجٌة التً قد تفهم على أوجه مختلفة :قد تضٌق
الكفاٌات اإلٌدٌولوجٌة فتعنً تلك الكفاٌات الثقافٌة التً تلزم الشاعر لٌحسن الدفاع عن قبٌلته أو طبقته أو
ممدوحه أو عقٌدته أو مذهبه أو فرقته أو هوٌتهٌ .نظر :نفسه ،ص.٘ٗ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘٘-٘ٗ :
ٔٙ

الواقع بكفاٌات ثقافٌة تداولٌة ،أي تلك الكفاٌات التً تستطٌع أن تحول مادة ثقافٌة فً مختلؾ
أوجهها إلى مادة ٌعرؾ الخطاب كٌؾ ٌوظفها لصالح ؼاٌاته التداولٌة(ٔ).
الكفاٌات النفسٌة:
نجد فً مإلفات الببلؼة والنقد كثٌر من الوصاٌا والتوجٌهات التً ته ّم المرحلة الزمانٌة
والظروؾ النفسٌة التً تعتبر أكثر مبلءمة لوالدة اإلبداع ،مركزة على الشروط النفسٌة التً
ٌنبؽً لها أن تتوفر قبل مرحلة اإلبداع .وأهم هذه الشروط أن ال ٌكون اإلبداع خاضعا لوالدة
قهرٌة أو عسٌرة ،فبل ٌستحسن إكراه النفس على اإلنتاج أو اإلبداع ،بل ٌستحب انتظار لحظة
استجابة النفس وتجاوبها؛ ذلك ألن اإلنتاج ٌصدر عن لحظة نفسٌة انفعالٌة تتمتع فٌها الذات
المبدعة بالنشاط النفسً والتركٌز الذهنً ،وتتمتع فٌها بقبول النفس لبلستجابة والعطاء
واإلبداع(ٕ).
والكفاٌات النفسٌة االنفعالٌة نوعانٌ :هم النوع األول الحالة النفسٌة االنفعالٌة التً
ٌستحسن أن ٌكون علٌها الخطٌب أو الشاعر عندما ٌقبل على اإلنتاج والتؤلٌؾ ،وٌتعلق النوع
الثانً بتلك الكفاٌات التً ٌوصى بها عندما ٌقبل أحدهم على إنجاز خطابه وأدابه أمام سامعه أو
سامعٌه(ٖ).
وتعنً كفاٌات اإلنتاج النفسٌة حسن اختٌار اللحظات النفسٌة االنفعالٌة األكثر مبلءمة
لوالدة اإلبداع ،وقد أولى الببلؼٌون والنقاد هذا النوع من الكفاٌات الكثٌر من االهتمام ،وربطوها
بنوع من الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة التً تحٌط باإلبداع(ٗ).
كما إن النقاد والببلؼٌٌن ٌنبهون إلى حسن اختٌار األوقات التً ٌمكن فٌها لئلبداع أن
ٌولد دون إكراه أو قهر للنفس على ذلك ،وٌشترطون فً المبدع القدرة على إٌجاد الحلول
المناسبة لتجاوز الحاالت التً تستحٌل فٌها والدة الشعر ،وهم فً ذلك ٌؤخذون بالحسبان الفروق
الفردٌة وتفاوت الطبقات االنفعالٌة(٘).
ثانٌا :كفاٌات اإلنجاز :وتسمى أٌضا بـ "الكفاٌات المسرحٌة" وهً تسمح للخطاب ،بما هو
شفوي ،بؤن ٌوظؾ عناصر أخرى ،صوتٌة وحركٌة وجسدٌة وفضابٌة ،فٌتحول بذلك من خطاب
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘ٙ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٙ2-٘2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘2:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘2:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٙٔ:
ٕٙ

لفظً لؽوي إلى خطاب تتعدد لؽاته وتختلؾ وهً فً مجموعها ما ٌش ِّكل الخطاب .وؼاٌة هذا
الفصل أن ٌكشؾ أن الببلؼً العربً كان حرٌصا على االنتباه إلى نوعٌة اإلنجاز التً تجعل من
التواصل الشفوي شٌبا شعرٌا مقبوال ثقافٌا واجتماعٌا داخل فضاء اجتماعً معٌن(ٔ).
وفً رأًٌ أن كفاٌات اإلنجاز ال تقتصر على الخطاب الشفوي بل تتجاوزه إلى النص
المكتوب ،بل هناك بعض الكفاٌات التً ال تتعلق باللفظ أو الخط المكتوب بل تتعداها إلى عناصر
لؽوٌة وؼٌر لؽوٌة تتضافر وتتكامل من أجل تشكٌل خطابا حجاجٌا ،بدونها ال ٌمكن للخطاب أن
ٌحدث تؤثٌرا لدى المتلقً ،مثلما نجد فً العمود الصحفً ،فهو فضبل عن ما ٌقوم به الكاتب من
مرحلة كتابة وإعداد النص الذي ٌرٌد نشره فإن هناك مراحل أخرى تتبع هذه المرحلة ،وهً
مرحلة إخراج العمود ،وهً مراحل ٌقوم بها أفراد آخرٌن من داخل طاقم الصحٌفة ،ولهذا
اقتصرت فً هذا الفصل الحدٌث عن كفاٌات اإلنتاج بٌنما سٌكون الحدٌث عن كفاٌات اإلنجاز أو
اآللٌات الحجاجٌة للعمود فً الفصل الثالث من هذا البحث.

دور المخاطب فً إنتاج الخطاب الحجاجً:
ٌعد أمبرتو إٌكو من أهم من تناولوا الدور الحضوري للقارئ أو المتلقً فً النص قبل
اإلنجاز وبعده ،فرأى أن النص الملقى والمكتوب هو إنتاج ٌرتبط مصٌره التؤوٌلً (أو التعبٌري)
ٌكون المرء نصا ٌعنً أن ٌضع حٌز الفعل استراتٌجٌة ناجزة
بآلٌة تكوٌنه ارتباطا الزما .فإن ّ
تؤخذ فً اعتبارها توقعات حركة اآلخر ،ومن ثم فإن النص إذ ٌحٌل إلى قراء (أو سامعٌن) لم
ٌكن ٌفترض وجودهم وال ساهم فً إنتاجهمٌ ،صٌر عصٌا على القراءة (أكثر مما هو علٌه) أو
ٌصٌر نصا آخر مختلفا(ٕ).
إن المسؤلة التً ٌنبؽً للمتكلم أو منشؤ النص أن ٌعالجها سابقا قبل إنتاج النص هً:
من ٌكون المخاطب الذي سٌتوجه إلٌه بالخطاب؟ من هنا ظهرت أصناؾ عدة للمخاطبٌن:
الواقعً والمتخٌل ،والمخاطب العام والخاص.
المخاطب الواقعً /المخاطب المتخٌل:
المخاطب هو الكابن اإلنسانً الواقعً الذي ٌتوجه إلٌه المتكلم بالخطاب فً زمان ومكان
محددٌن ،والمخاطب هو هذا الكابن نفسه وقد انتقل إلى المتخٌل المتكلم لٌكون من العناصر
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٗ:
ٕ) ٌنظر :د .حافظ إسماعٌلً علوي :الحجاج مفهومه ومجاالته ،دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة،
ص.ٔ2ٖ:
ٖٙ

بعدي ،أي هو من ٌتوجه إلٌه المتكلم بعد إنتاج الخطاب.
المإسسة لخطابه .المخاطب األول
ّ
قبلً ،أي هو هذا المخاطب الذي ٌستحضره المتكلم قبل إنتاج خطابه ،فالخطاب ٌقتضً
والثانً
ّ
كون فكرة مفترضة وصورة متخٌلة عن مخاطبه قبل أن ٌواجهه بخطابه
أن ٌكون المتكلم قد ّ
واقع ٌّا وفعل ٌّا(ٔ).
وتلعب المسافة الفاصلة بٌن المخاطب الواقعً والمتخ ٌّل دورا أساسٌا فً نجاح الخطاب
أو فشله ،أي أن المسافة بٌن الصورة المتخٌلة وبٌن الواقع هً التً تحدد فعالٌة الخطاب ،فإذا
كانت المسافة كبٌرة فإن مآل مشروع اإلقناع هو الفشل ،وكلما كانت الصورة المتخ ٌّلة أقرب من
الواقع إال وكانت عنصرا حاسما فً التواصل واإلقناع(ٕ).
كما أن "المخاطب المتخٌل" ال ٌعنً أن المخاطب من صنع الخٌال ،بل ٌعنً أن المتكلم
ٌكون عن المخاطب الواقعً تمثبل
قبل أن ٌواجه المخاطب الواقعً بخطابه ٌكون قد استطاع أن ّ
تخص المخاطب الواقعً .وبعبارة أخرى،
ذهنٌا وصورة متخٌلة انطبلقا من معطٌات سٌاقٌة
ّ
فالمعطٌات السٌاقٌة التً تتصل بالمخاطب فً الواقع المادي تتحول إلى صور وتمثٌبلت ٌنشبها
المتكلم عن المخاطب .واألمر ٌتعلق بمعطٌات سٌاقٌة متعددة ومتنافرة بحسب طبٌعة المخاطب
وهوٌته وانتمابه االجتماعً واللؽوي والثقافً ،وبحسب كفاٌاته الذهنٌة والتخٌلٌة .فالمخاطب
الواقعً عنصر متؽٌر ٌحدده المتكلم عندما ٌختاره هدفا لمشروع اإلقناع والتؤثٌر ،أي أن المسؤلة
التً ٌنبؽً للمتكلم أن ٌعالجها سابقا قبل إنتاج الخطاب هً :من ٌكون المخاطب الذي سٌوجه
(ٖ)

إلٌه بالخطاب؟

وهذا المخاطب المتخٌل أو المتوهّم الذي قلنا إن على الخطٌب تجرٌده من نفسه أو من
المقامٌ ،عد خطة منهجٌة ضرورٌة من صنٌع الخطٌب ذاته ،ومِن ثم ٌمكننا القول إنه داخل فً
إطار العبلقة بٌن الجوانب النفسٌة البحتة باألطر الحجاجٌة ،ذلك أن هذا المخاطب المتخٌل ٌإدي
وظٌفتٌن :إحداهما حجاجٌة واألخرى حوارٌة؛ واألولى منبثقة من الثانٌة ،ألنه انطبلقا من
األجوبة المتخٌلة التً ٌفترض أن تكون مطروحة فً المقامٌ ،كون مسار الكبلم وطبٌعته ،ومِن
ثم فعلى المتكلم أن ٌحترس من االندفاع الزابد على القدر المعتاد ،ألن الحماس الزابد على
المؤلوؾ ٌعد أمرا سلبٌا على وضع المتكلم فً المقام إزاء المخاطبٌن وإزاء ما ٌنوي توصٌله
مما ٌنجم عنه ردة فعل عكسٌة تإدي بمسار البناء الحجاجً بكامله ،كما أن المتكلم (خطٌبا أو
ٔ) ٌنظر :د .حسن المودن :ببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لببلؼة الخطاب ،ص.ٕ2٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2٘:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2ٙ-ٕ2٘:
ٗٙ

كاتبا) ال ٌستطٌع تخٌل هذا المخاطب ما لم ٌكن على دراٌة عمٌقة بؤحوال المخاطبٌن الراهنة،
وبمورثهم الثقافً والحضاري وبهموم مستقبلهم(ٔ).
المخاطب العامة والمخاطب الخاصة:
إن أول ما ٌنبؽً للمتكلم أن ٌحدده وٌؤخذه بالحسبان قبل بناء خطابه هو نوعٌة مخاطبه،
أي هوٌته السوسٌو – ثقافٌة .وبهذا الخصوص ،نجد الببلؼً ٌتحدث عن نوعٌن أساسٌن من
الخواص ،ذلك ألن الخطاب ٌكون
الخاصة أو
المخاطبٌنٌ ،سمً األول العا ّمة أو العوا ّم ،والثانً
ّ
ّ
والخواص(ٕ).
على قدر المستمعٌن ،ومن ٌحضره من العوا ّم
ّ
وٌعنً مصطلح العامة كما مصطلح الخاصة معانً عدٌدة ،ولهذا فضلنا أن نتحدث عن
المخاطب العام والمخاطب الخاص .فالعامة قد تعنً عند الببلؼً الناس ،على أن عبارة الناس
أٌضا قد تعنً ما ٌسمى الٌوم الجمهور العام ،وخاصة ذلك الذي ٌواجه المتكلم بشكل مادي
ملموس؛ وبهذا المعنى ،فالناس جمهور عام ٌتؤلؾ من مكونات متنوعة ومتنافرة .وفً نظر
الببلؼً ٌكون المبدأ العام الذي ٌنبؽً أن ٌنطلق منه المتكلم كلما فكر فً توجٌه خطاب إلى
الناس هو ما جاء فً قول بعض العلماء األوابل" :إ ّنما الناس أحادٌث ،فإن استطعت أن تكون
أحسنهم حدٌثا فافعل" .ومعناه أن الناس هم خطابات ،وال ٌإثر فٌهم إال من استطاع أن ٌوجه
إلٌهم أحسن الخطابات وأبلؽها ،فما ٌنبؽً أن ٌف ّكر فٌه المتكلم مسبقا هو ببلؼة الخطاب األكثر
تؤثٌرا على الناس(ٖ).
على أن اهتمام برلمان بهذا األمر قد قاده إلى تصنٌؾ آخر مشهور هو حدٌثه عن
المتلقً "الخاص" ( ) Particulierوالمتلقً "الكونً" ( (Universelمإكدا أنهما
"موجهٌن" كما قدمنا ٌحددان نوع الخطاب الحجاجً ،فالمتلقً "الخاص" باعتباره
وبوضعهما
ّ
الهدؾ فً الخطابات التً ترمً إلى اإلقناع ٌجعل من هذه الخطابات تنزع إلى اإلؼراء والحمل
وتحتج له ،فً
على اإلذعان أكثر من كونها ترمً إلى تحقٌق االقتناع الفكري بما تدافع عنه
ّ
حٌن ٌجعل المتلقً الكونً أي خطاب حجاجً إقناعا فكرٌا خالصا(ٗ).

ٔ) ٌنظر :د .حافظ إسماعٌلً علوي :الحجاج مفهومه ومجاالته ،دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة،
ص.ٔ9ٔ-ٔ29:
ٕ) ٌنظر :د .حسن المودن :ببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لببلؼة الخطاب ،ص.ٕ22:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ22-ٕ22:
ٗ) ٌنظر :سامٌة الدرٌدي :،الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٖٖ-ٖٕ:
٘ٙ

على أن هذا التصنٌؾ ٌبدو قاببل للنقد مثٌرا للجدل ،وقد أثار فعبل نقاشا ها ّما ومفٌدا،
ّ
خاص هو من
متلق
ذلك أنّ بعض الدارسٌن رأوا أن مفهوم "المتلقً" ذاته مفهوم مزدوج (فكل
ّ
ٌطوع له خطابه وهو من ناحٌة
ناحٌة معطى تجرٌبً ٌلتقٌه الباث دون أن ٌختاره ولذا علٌه أن ّ
أخرى مجموعة علٌه وهو ٌحكم خطابه أن ٌتمثل بعض خصابصها وأن ٌتوقع ردود فعلها .ففكرة
المتل ّقً إذن تحٌل على واقع ومفهوم معا فً حٌن أن المتلقً الكونً والذي ٌتوجه إلٌه الخطاب
ّ
الباث ولٌس له أٌة
الفكري الخالص ال ٌمكن أن ٌكون إال معٌارٌا أي مستبقا ومإسسا من قبل
حقٌقة تجرٌبٌة)(ٔ).
ّ
متلق كونً؟
وقد تساءل بعض الباحثٌن من جهة أخرى عن مدى مشروعٌة الحدٌث عن
خاصة وأن ذلك من شؤنه أن ٌوقعنا فً تناقض بٌن إذا ما أكدنا ارتباط الحجاج المبدبً بالواقع
وبوضعٌة كل من الباث والمتلقً بل إن الحدٌث عن متلق كونً ٌقتضً أن ٌكون هذا المتلقً
محاٌدا ال ٌملك أفكارا مسبقة عن موضوع الخطاب الحجاجً ولٌست له مواقؾ خاصة تمٌزه
وتوجه الخطاب تبعا لذلك وجهة معٌنة دون أخرى ،فهل هو اإلنسانٌة المفكرة العاقلة عموما(ٕ)؟
إن مخاطبة هذا المتلقً الكونً وادّ عاء وجوده قد ٌكون من قبٌل التكلّؾ المقصود
ّ
ٌوجه الخطاب إلى رجل الشارع بل إلى اإلنسان فً
الموظؾ ،ففً الخطابات السٌاسٌة كثٌرا ما ّ
معناه المطلق وعندما ٌلتبس الحجاج باإلٌدٌولوجٌا ،إذ بذلك ٌإ ّكد الباث إطبلق ٌّة مبادبه وكون ٌّة
آرابه وإنسان ٌّة نزعته ،وٌضرب أولٌفٌٌروبول لذلك مثبل حٌن ٌقول ( :فحٌن ٌصٌح روسو أٌها
الناس كونوا إنسانٌٌن" ألٌس خطابه موجها فً الواقع إلى المثقفٌن فً عصره من البارٌسٌٌن؟
إن التوجه إلى اإلنسان خارج مستمعه الواقعً هو استعمال لصورة ببلؼٌة هً االلتفات) ؼٌر أن
إٌجابً هام إذ ٌمكن أن ٌضطلع بوظٌفة نبٌلة هً
الحدٌث عن متلق كونً له مع ذلك جانب
ّ
تحقٌق المثال األعلى الحجاجً ذلك أن الباث ٌعلم أنه ٌخاطب متلقٌا خاصا لكنه ٌخصه بخطاب
ٌحاول فٌه تجاوزه مخاطبا من هم أبعد منه أي متلقٌن محتملٌن آخذا بالحسبان آفاق انتظارهم
خفً وهو ما أكده روبول من أن المستمع
ضمنً
ومختلؾ اعتراضاتهم الممكنة لكن بشكل
ّ
ّ
الكونً قد ال ٌعنً التعتٌم بل المثالٌة أي فكرة منظمة بالمعنى الكانطً ،إنً أعلم أ ّنً أتعامل مع
خاص ؼٌر أ ّنً أوجه لعدد هإالء المستمعٌن وطبٌعتهم ،وعندبذ ال ٌبقى المستمع الكونً
مستمع
ّ
مجرد خدعة بل ٌصٌر مبدأ للتجاوز وٌمكن بذلك أن نتحدث عن استعمال قوٌم لبللتفات(ٖ).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٖ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٗ :
ٖ) ٌنظر :سامٌة الدرٌدي ،ص.ٖٗ :
ٙٙ

وقاربه فً هذا الرأي الجاحظ حٌن نجده ٌقؾ عند معنى العامة ،وٌمٌزه من معنى
الناس ،فالعامة عنده ال تعنً الناس جمٌعا ،أي كل األمم وكل األجناس وكل الطبقات بل هً ال
تعنً حتى العرب كلهم ،بل هً عنده طبقة وسطى تتؤلؾ من مكونات اجتماعٌة لها كفاٌات
اإلقبال على العلم واألدب ،وما تملكه من الكفاٌات لئلقبال على الخطاب هو أرقى مما تملكه
الطبقات الدنٌا(.)
وقد تعددت آراء النقاد فً توصٌؾ القارئ ،فٌتحدث "آٌزر" عن قارئ ضمنً وٌقترح
"فولؾ" القارئ المقصود" أي القارئ الذي كان فً ذهن المإلؾ حٌن أنجز عمله ،أما
"رٌفاتٌر" فٌعرؾ "القارئ المتمٌز" ،ولعل أشهر مصطلح فً الدرس النقدي المعاصر مصطلح
القارئ الضمنً لفولؾ ؼانػ آٌزر الذي ٌعنً سلطة مهٌمنة للقراءة فً بنٌة الفهم النصً،
والقارئ بخبراته المتراكمة ٌمؤل الفجوات التً تظهر من عدم توافق النص والقارئ فً بادئ
األمر حتى إذا ما تخطى حالة الحٌرة فً القراءة األولى ،وتوصل إلى فك ما ؼمض من دالالت
شعر بارتٌاح وبهجة كبٌرة ...لقد أصبح إذا مفهوم القارئ الضمنً من حٌث طبٌعته المتخٌلة أو
المفترضة مفهوما إجرابٌا فً نظرٌة التلقً الحدٌثة ،هذه النظرٌة التً باتت قابمة على
الجوارٌة بٌن النص والمتلقً .كما أن للمخاطب أو المتلقً أحواال ٌجب أن ٌعرفها المتكلم وأن
ٌؤخذها فً الحسبان حتى ٌحقق أكبر قدر ممكن من التؤثٌر(ٔ).

مراعاة حال المخاطب
وأعنً بقولً "حال المخاطب" هً التحوالت والتؽٌرات التً تطرأ علٌه ،وبمعنى أن
حً ٌحمل على ظهره
المخاطب لٌس
مجرد أداة جامدة ُمستقبلة للخطاب ،بل هو كابنٌ
إنسانً ّ
ّ
ّ
خلفٌات وقٌما هً التً تش ّكل هوٌته اإلنسانٌة واالجتماعٌة واللؽوٌة والثقافٌة؛ وهو كابنٌ
ومكانٌة وشرو ٌط موضو ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ونزوعات ذاتٌة(ٕ).
عٌة
زمانٌة
وؾ
حً تحكمه ظر ٌ
إنسانً ّ
ّ
وانطبلقا من التعرٌؾ السابقٌ ،مكن أن نفترض أن مراعاة حال المخاطب تعنً أن نؤخذ
بالحسبان هوٌته اللؽوٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،وأن نستحضر الظروؾ الموضوعٌة وخصابصه
النفسٌة والذاتٌة التً تحكمه وتحدّ ده ،فالقول ال ٌقنع إذا لم ٌكن موجها أي مك ٌّفا بحسب
الحاجات الخاصة التً تقتضٌها فبات المخاطبٌن ،فالوضعٌات تختلؾ والمراتب تتباٌن واألفهام
 ) وفً هذا المعنى ٌقول الجاحظ" :وإذا سمعتمونً أذكر العوام ،فإنً لست أعنً الفبلحٌن والحشوة والصناع
والباعة ،ولست أعنً أٌضا األكراد فً الجبالٌ "...نظر :د .حسن المودن :ببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور
نسقً لببلؼة الخطاب ،ص.ٕ29:
ٔ) ٌنظر :عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٖٙ:
ٕ) ٌنظر :د .حسن المودن :ببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لببلؼة الخطاب ،ص.ٕ9ٖ:
ٙ7

العامً إذا كلمته بكبلم العلٌة
الخاصة ،ألن
الموجه إلى
الموجه إلى العا ّمة ؼٌر
تتفاوت ،فالخطاب
ّ
ّ
ّ
ّ
سخر منك" والخاصً إذا خاطبته بؤلفاظ سوقٌة أو بؤلفاظ ؼٌر مناسبة لهوٌته ومرتبته ،كان
ذلك منك جفاء تستجلب به أسباب الفشل فً االستمالة واإلقناع

()

ولهذا ٌمكن تصنٌؾ أحوال

المخاطب إلى ثبلثة أحوال ربٌسة(ٔ):
مراعاة الحال السوسٌو لؽوي:
ما ٌنبؽً للمتكلم البلٌػ أن ٌعرفه هو أنه ال ٌخاطب دابما أشباهه من الطبقة السوسٌو
لؽوٌة نفسها ،وأنه ٌحدث أن ٌخرج من الطبقة التً ٌنتمً إلٌها إلى طبقة اجتماعٌة أخرى لها
ٌكؾ عن القٌام
ضمن اللؽة الواحدة لؽتها الخاصة بها ،وفً الواقع ،فالشاعر أو الخطٌب ال
ّ
ٌكؾ عن التجول فً منطقة تتقاطع فٌها طبقات المجتمع ولؽاته(ٕ).
بذلك ،أي أنه ال ّ
وإجماال ٌمكن القول إن المتكلم البلٌػ لٌس هو من ٌتقن خطاب هذه الطبقة أو تلك ،بل
إنه الذي ٌملك القدرة على التصرؾ فً لؽات الطبقات جمٌعها ،فٌخاطب كل طبقة بلؽتها الخاصة
الخاص بها وألفاظها المح ّببة إلى نفوسها،
تلك؛ ألنّ لكل طابفة من الناس معجمها اللؽوي
ّ
فالخطاب لٌس شٌبا لؽوٌا ثابتا وقارا ،بل هو ممارسة اجتماعٌة تؤخذ بالحسبان أن المجتمع
ّ
موزع إلى فضاءات لؽوٌة خطابٌة من ّظمة ،ولكل ّ فضاء اجتماعً شخصٌته السوسٌو لؽوٌة(ٖ).
مراعاة الحال الذهنً والثقافً:
تعنً مراعاة الحال الذهنً أن ٌؤخذ المتكلم بعٌن االعتبار عندما ٌبنً خطابه ،كفاٌات
مخاطبه الذهنٌة ،فؽاٌة الخطاب هً اإلقناع ،واإلقناع ٌقتضً أوال وأساسا أن ٌكون المتكلم قادرا
على إفهام مخاطبه ،وأن ٌكون هذا األخٌر قادرا على فهم الخطاب وتف ّهمه ،وال ٌكون الخطاب
ٌراع فٌه المتكلم كفاٌات المخاطب اللؽوٌة وقدراته الذهنٌة فالمقصد من ذلك هو
قاببل للفهم إن لم
ِ
أن ٌبلػ الخطاب أذهان المخاطبٌن وعقولهم ،فخطابك إلى العلماء والحكماء والفبلسفة ؼٌر
خطابك إلى عموم الناس ،فكل طبقة من الناس تخاطب بالخطاب الذي تفهمه ،فكل تكلّؾ أو عسر
فً طرٌقة اإلفهام ،وكل ّ سوء فهم أو سوء تف ّهم ٌعنً فشل الخطاب فً بلوغ عقول مخاطبٌه
 ) ومن ذلك ما وقع للشاعر ذي الرمة حٌن دخل على عبدالملك بن مروان ،ولم ٌؤخذ بالحسبان بعض خصابصه
الفٌزٌولوجٌة و النفسٌة ،فؤنشده قصٌدته" :ما بال عٌنك منها الماء ٌنسكب" وكانت بعٌن عبدالملك رٌشة ،وهً
عرض به ،فقال :وما سإالك عن هذا ٌا جاهل؟ فمقته وأمر بإخراجهٌ .نظر:
تدمع أبدا ،فتوهّم أنه خاطبه أو ّ
نفسه ،ص.ٕ9٘:
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ9ٗ-ٕ9ٖ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ9ٙ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ92:
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وأذهانهم ،فقد جاء فً الصحٌفة الهندٌة أن على المتكلم أن ٌكون قادرا على التصرؾ فً كل
طبقة من طبقات المخاطبٌن ،وهو ما ٌإكده الجاحظ من أن المتكلم ٌجب أن ٌراعً حال المخاطب
ودرجة ثقافته فبل ٌدقق المعانً كل التدقٌق ،وال ٌن ّقح األلفاظ كل التنقٌح ،وال ٌص ّفٌها كل
التصفٌة ،وال ّ
ٌهذبها ؼاٌة التهذٌب ،وال ٌفعل ذلك حتى ٌصادؾ حكٌما ،أو فٌلسوفا علٌما(ٔ).
مراعاة الحال النفسً االنفعالً:
إنسانً
ٌنطلق الببلؼً من أن المخاطب ذهن وعقل ،نفس وانفعال ،وأن المخاطب كابن
ّ
حً ٌتكون من عنصرٌن أساسٌن :العقل والنفس ،وأن الخطاب البلٌػ ـ على حد تعبٌر الجاحظ ـ
ّ
هو ما ح ّبب إلى النفوس ،واتصل باألذهان ،والتحم بالعقول ،وه ّ
شت إلٌه األسماع ،وارتاحت له
القلوب ،فبل ٌمكننا وصؾ خطاب بالببلؼة إال إذا كانت األعناق إلٌه أمٌل ،والعقول عنه أفهم،
والنفوس إلٌه أسرع ،وهو ذاته ما قصد إلٌه عبد القاهر الجرجانً من أن الناقد الحصٌؾ أو
أمر وقع من المرء فً فإاده،
البصٌر بجواهر الكبلم إذا استحسن شعرا أو استجاد نثرا فإنه ٌ
وفضل اقتدح العقل من زناده(ٕ).
من خبلل ما سبق ٌبدو واضحا أن مراعاة الحال النفسً واالنفعالً للمخاطب شرط
ٌمنحه الببلؼً عناٌته واهتمامه ،من هنا كان على المتكلم أن ٌنتبه إلى مقدرة المخاطب النفسٌة
ومدى قدرته على التحمل ،وٌتجنب كل ما أمكنه بؤن ٌإدي بالمخاطب إلى االستثقال أو الملل -ال
سٌما الفاضل من الكبلم ـ وهو ما ٌسمٌه أو ٌعبر عنه الجاحظ بـ"الهذر" أو "الخطل" أو
"اإلسهاب(.)ٖ()
كما ٌتطلب من المتكلم أن ٌحسن التنوٌع والتنقل بٌن األشكال واألبواب ،وأن ٌعرؾ كٌؾ
ٌدفع مخاطبه إلى االفتتان بنصه ،وبؤلفاظه ومعانٌه من خبلل التصوٌر والتخٌٌل وما تتركه من
آثار نفسٌة خاصة إذا عرؾ المتكلم كٌؾ ٌبرع فً التصوٌرات التً تروق السامعٌن وتروعهم،
والتخٌٌبلت التً ّ
وتحركهم ،كما البد للمتكلم أن ٌدرك ما للتمثٌبلت والتشبٌهات
تهز الممدوحٌن
ّ
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٓٓ-ٕ99 :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٓٙ:
 ) وٌولً برلمان اهتماما خاصا لعبلقة البرهنة باألطر النفسٌة ،فطرق الصٌاؼة للفرضٌات ،وما ٌحؾ بها ،ثم
أسالٌب الدفع إلى الفعل ،كلها فً جوهرها أمور نفسٌة ،منها ما ٌتعلق بعلم النفس الفردي ،ومنها ما ٌدخل ضمن
ما ٌسمى بعلم النفس الجماعً ،أي األطر النفسٌة العامة الداخلة فً صمٌم سلوك مجموعة بشرٌة معٌنة تشترك
فً جل المقومات الوجودٌة :جؽرافٌا وحضارٌا وتارٌخٌا وإٌدٌولوجٌا؛ ومن ثم "فلٌس الحجاج فً النهاٌة سوى
دراسة لطبٌعة العقول ،ثم اختٌار أحسن السبل لمحاورتها ،واإلصؽاء إلٌها ،ثم محاولة حٌازة انسجامها اإلٌجابً
والتحامها مع الطرح المقدم .فإذا لم توضع هذه األمور النفسٌة واالجتماعٌة فً الحسبان فإن الحجاج ٌكون ببل
ؼاٌة وببل تؤثٌرٌ .نظر :حافظ ،ص.ٔ29:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٓٙ:
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من أثر كبٌر فً تقوٌة المعانً وتضعٌؾ قوتها فً نفس المتلقً .كما أن للببلؼة معجمها
النفسً ،وهو معجم ٌكشؾ عن اهتمام بالحركات الجسدٌة – النفسٌة التً ٌنبؽً أن ٌثٌرها
الخطاب البلٌػ عند المخاطب ،ومن أهمها :استمالة األسماع ،وإصؽاء األسماع ،وتحدٌج العٌون،
ّ
وهز األعطاؾ ،واألخذ بمجامع القلوب ،كما تكشؾ وٌكشؾ عن اهتمام
وجذب النفوس،
باألحاسٌس واالنفعاالت التً ٌنبؽً للخطاب أن ٌثٌرها عند المتلقً ،ومن أهمها :االبتهاج،
واالرتٌاح ،واالستؽراب ،واإلطراب ،واأللفة ،واألنس ،والقبول ،واللذة(ٔ).
وإجماال فإن أحوال المخاطب هً ذاتها أحوال المتكلم وما ٌلزمها من كفاٌات ،وهذا ال
ٌعنً أن المتكلم السوسٌو لؽوي ٌلزمه مخاطب من الحالة نفسها ،فقد ٌحدث أن ٌتنقل المتكلم
وفق ما ٌملكه من مهارات لؽوٌة وثقافٌة وذهنٌة بٌن أحوال المخاطب ،فٌإثر فٌها جمٌعا بما
أوتً من مهارات أو قدرة على اإلقناع ،فٌدخل إلى عالم المتلقً الخاص والعام.
ننتهً من ذلك إلى أن مراعاة حال المخاطب ،تعنً أن العناصر الخارجٌة المتعلقة
بالمخاطب وخصابصه عناصر تإثر فً تكوٌن النص وبنابه ،فً شكل النص ولؽته ،فً لفظه
ومعناه؛ لكن العناصرالخارجٌة التً تتدخل فً صٌاؼة النص والخطاب ال تقتصر على المخاطب،
بل هناك عنصر آخر أوسع وأشمل هو المقام الذي تربطه بالمقال عبلقات جدلٌة وثٌقة جعلت
العرب تقول :لكل ّ مقام مقال ٌ(ٕ).

دور المقام فً إنتاج الخطاب الحجاجً:
تحدث العرب كثٌرا عن المقام وعدّوه مناسبة القول ومبلبساته ودعوا إلى ضرورة
مراعاته وموافقة خصابصه ،ولذلك كثٌر ما نجدهم ٌرددون "لكل مقام مقال" وهو مبدأ
جوهري ،من خبلله ٌرٌد الببلؼً أن ٌقول إن الروابط بٌن الخطاب ومقامه روابط قوٌة ووثٌقة
ومتٌنة ،فالمقال لٌس مادة لؽوٌة منفصلة عن مقامها ،والمقام لٌس عنصرا ٌقع خارج المقال
وٌنفصل عنه ،فالمتكلم محكوم باعتبار مخاطبه ،وباعتبار التبلإم بٌن الؽرض وصورة قوله،
واعتبار السٌاق الذي ٌرد فٌه الخطاب(ٖ).
إن الببلؼً ال ٌهمه أن ٌدرس النص من جهة بنٌاته وخصابصه الداخلٌة فحسب ،بل إن
أكثر ما ٌه ّمه هو التفكٌر فً عبلقة النص بخارجه ،أي بعالمه الخارجً الذي من أجله ت ّم إنتاجه
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٓ9-ٖٓ2:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔٓ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔٗ:
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أصبل لٌفعل فٌه وٌإثر .وؼاٌتنا أٌضا أن نبٌن أن المقام مفهوم مركب شامل ٌتضمن مفهومٌن
أساسٌن" :المقام الداخلً" و"المقام الخارجً" وهو بهذا ٌبلمس العبلقات الجدلٌة المعقدة بٌن
( )

النص وعالمه

فبقدر ما ٌبدو المقام معطى خارجٌا وأساس المعطٌات المتعلقة بالمخاطب بقدر

ما ٌتحول هذا المعطى الخارجً إلى عنصر أساس فً إنتاج النص ،أي أن ما ٌبدو خارجٌا ٌصٌر
من المكونات الداخلٌة للنص؛ وبقدر ما ٌبدو المقام عنصرا داخلٌا (موقع الكلمة من كلمات
النص) ،بقدر ما ٌت ّم النظر إلى األلفاظ فً عبلقتها بجنس الخطاب وؼرضه ومخاطبه ،وعبلقة
التراكٌب بمعانً الكبلم ومقاصده ،كما تستند العبلقة بٌن الخطاب والمقام على مبدأٌن أساسٌن،
هما :مراعاة حال المخاطب ،ولكل مقام مقال(ٔ).
والواقع أنّ "المقام" ُعد مقٌاسا من المقاٌٌس التً اعتمدها القدامى فً حدٌثهم عن
األجناس األدبٌة فؤفردوا الخطابة عن سابر األجناس بالمقام الخطابً الذي ٌتسم بخصابص
عدٌدة أهمها أن المتلقً ٌطالب فً هذا المقام بفهم النص فهما مباشرا ألنه نص ٌنعدم وٌموت
فٌما هو ٌتؤسس فبل سبٌل إلى مراجعته وال سبٌل إلى معاودة النظر فٌه ألنه شفوي ٌستهلك
استهبلكا آنٌا مباشرا بل إن المقام عد إلى جانب ذلك مقٌاسا من مقاٌٌس المفاضلة بٌن األجناس
المتعصبون للشعر إنه ٌفضل النثر فً أمور عدٌدة منها أن
ال س ٌّما بٌن الشعر والنثر فقال
ّ
المتلقً ال ٌكون أبدا من العوا ّم وأنّ الشاعر قادر على مخاطبة الملوك وأولً األمر بكاؾ
المخاطبة(ٕ).
وبرلمان نفسه لم تفته هذه المبلحظة :فعلى الخطٌب ،فً نظره ،إذا أراد أن ٌكون خطابه
منسجما مع مستوى مخاطبٌه ،أن ٌفهم أوال المقام المتكلم فٌه ،ثم أحوال السامعٌن ومستوٌاتهم
المعرفٌة واإلدراكٌة ،ألن بناء الحجاج مرتبط أساسا بتنوع المعنٌٌن به ،فهم المقصودون
بفحواه ،المطالبون بإنجاز محموالته ،المشاركون فً صٌاؼته وإخراجه؛ ومن ثم فلكً ٌستمد

 )إن كلمة "مقام" بحد ذاتها تعنً أشٌاء عدٌدة ومتداخلة ،وتطرح مسابل وإشكالٌة شدٌدة التعقٌد ،منها ما ٌه ّم
العبلقات الداخلٌة بٌن مكونات النص ،بشكل ٌسمح بالحدٌث عن المقام النصً الداخلً؛ ومنها ما ٌه ّم عبلقة
ا لنص بنوع الخطاب وجنسه ،فبلنتماء النص إلى الشعر مقتضٌات ؼٌر التً ٌقتضٌها انتماإه إلى الكتابة ،من
دون أن ٌعنً ذلك انؽبلق الحدود بٌن أجناس الخطاب وأنواعه؛ ومنها ما ٌه ّم عبلقة النص بؤؼراض الجنس
الواحد وموضوعاته ولؽاته ومقاصده ،فانتماء النص إلى ؼرض المدح مقتضٌات ؼٌر التً ٌقتضٌها انتماإه إلى
ؼرض الهجاء أو الؽزل أو الرثاء؛ ومنها ما ٌه ّم عبلقة الداخل والخارج ،بشكل ٌسمح بالحدٌث عن عبلقة
النص ،على مستوى اللفظ والتركٌب والمجاز والمعنى ،ومقاصد الخطاب وؼاٌاته ،وٌسمح بالحدٌث عن العبلقة
بٌن النص والخطاب والمخاطبٌ .نظر :نفسه ،ص.ٖٔٗ-ٖٖٔ:
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2ٕ:
ٕ) ٌنظر :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.9ٔ:
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هذا الخطاب نفاذه المطلوب ،علٌه أن ٌضع فً الحسبان مستوى العقول التً ٌهدؾ إلى إقناعها
ثم نوعٌتها(ٔ).
وعموما فإن مراعاة المقام مبدأ مركزي فً الببلؼة ،ومع ذلك فهو متعدد المعانً
ومتفاوت ومن ذلك أن تراعً األلفاظ والتراكٌب األؼراض والمقاصد؛ ألنهما معنٌان ٌكشفان
العبلقة الجدلٌة بٌن المقال والمقام وٌكشفان رإٌة تداولٌة تقوم على اعتبار الدور الذي ٌكون
للمقام فً بناء المقال وفً تحدٌد فعالٌته ونجاعته(ٕ).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٙ-ٔ2٘:
ٕ) ٌظر :د .حسن :ببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لببلؼة الخطاب ،ص.ٖٔ٘:
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الفصل الثاني :العمىد الصحفي (الزاويت)
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تمهٌد :األعمدة الصحفٌة وإشكالٌة المصطلح
إن قضٌة التصنٌؾ النوعً للنصوص من القضاٌا المهمة فً عالم النص ،إذ ٌعد نوع
النص ( )typeإطارا محددا للعبلقات النسبٌة القابمة بٌن مقاطع النص السطحً ،وعالم النص،
وأنماط المعلومات المختزنة ،فلو أخذت مثبل النص الوصفً ( )texte descriptiveفإننً
أجده مبنٌا من حٌث عالمه النصً على تصورات لؤلشٌاء استعانة بالصفة والحال والتمثٌل
والتخصٌص بٌنما ٌتحدد عالم النص فً النصوص القصصٌة ( )texte narrativeبوساطة
تصورات الحدث والعمل والعلة والسبب والعرض والزمان والمكان ،أما إذا انتقلنا إلى النصوص
الجدلٌة ( )texte argumentativeفإن مركز الضبط ٌُضحًِ ممثبل فً قضاٌا كاملة تنسب
إلٌها قٌم الصدق والكذب(ٔ).
وٌقترح جلنتس تقسٌما نمطٌا للنصوص باالعتماد على األساس التواصلً -الداللً،
إلى :وعد -عقد -قانون -أمر -التماس -دفاع -دعاٌة -سٌاسة -تعلٌمٌ -ومٌات -فهرس -دلٌل-
تقرٌر -عرض -رسالة -بطاقة  -خبر -رواٌة -شعر -مسرح -دراسة ،وفً هذا السٌاق أٌضا ٌرى
فان دٌك أن مسؤلة تجنٌس النصوص مهمة بالنسبة إلى قضٌة توظٌؾ النصوص المختلفة فً
األداء ٌطلعنا فان دٌك على مفهوم "البنٌة العلٌا" التً تمثل نوعا من المخطط المجرد الذي
ٌحدده النظام الكلً لنص ما ،وأفاض فان دٌك فً هذا السٌاق مبرزا الحاجة إلى وضع نظرٌة
مبنٌة على تجارب ٌستؽرق تكوٌنها زمنا طوٌبل تسترشد ببعض المفاتٌح اإلجرابٌة المهٌمنة على
بنٌة النص ،وموضوعه كالعنوان واسم الكاتب والعبارة االستهبللٌة ،والتً ُتم ِّكن جمٌعها من
تجنٌس النصوص وتعٌٌن أؼراضها التداولٌة(ٕ).
ٌرى فان دٌك أن مسؤلة تجنٌس النصوص مهمة بالنسبة إلى قضٌة توظٌؾ النصوص
المختلفة فً األداء ،كما ٌذهب آدام إلى أن مسؤلة تصنٌؾ النصوص تقوم على الدراسة
الوصفٌة للبنى المقطعٌة األساسٌة التً ٌتؤلؾ منها البناء النصً الذي ٌحٌل إلى البلتجانس ،فإذا
كان النص بنٌة تكوٌنٌة كبرى فإنه ٌحٌل إلى ترابط مجموعة من البنى المقطعٌة الصؽرى حددها
الدارسون بالبنٌة الوصفٌة والحوارٌة والتفسٌرٌة والسردٌة واألمرٌة والبرهانٌة(ٖ).
ففً خضم توسع مفاهٌم التعبٌر االصطبلحً الذي ٌسود جوانب حٌاتنا الثقافٌة ومنها
بعض التؤصٌبلت النظرٌة فً الكتابة الصحفٌة أصبح من الممكن مجاوزة مثل هذه الفروق
ٔ) ٌنظر :أ.د  :نعمان بوقرة :الخطاب األدبً ورهانات التؤوٌل قراءات نصٌة تداولٌة حجاجٌة ،ص.ٕ2-ٕ2 :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2-ٕ2 :
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ2 :
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الدقٌقة ال سٌما أن ظاهرة شٌوع بعض المصطلحات وإطبلق بعضها على أجناس أو أنواع شتى
تؽدو حاجزا دون التفرٌق بٌن عدد من المصطلحات.
إن مصطلح "العمود الصحفً" ما زال ٌُمثل تعبٌرا مؽلفا بنوع من الؽموض؛ فهو ٌدل
عند بعض أهل االختصاص على مواد عدٌدة بعضها واضح المعالم ،وبعضها اآلخر ٌنقصه
الوضوح ،كما إن محاولة توصٌؾ هذه األنماط الجدٌدة لٌس سهبل ،إال بعد القٌام بدراسة تحلٌلٌة
لها؛ عسى أن ٌتسنى عن طرٌقها وضع توصٌفات جدٌدة تنسجم وشكل هذه االتجاهات الجدٌدة
وأسلوبها فً الكتابة الصحفٌة.
وفً محاولة اإلحاطة بهذا المفهوم ،فإن ثمة أسبلة كثٌرة ما زالت تلح علٌنا ،وثمة
عناصر وجوانب فً سٌاقه تحتاج إلى وقفات ،لعلها تسهم فً تجلٌة بعض المبلبسات التً
أحاطت به ،ال سٌما بعد التحوالت الكبٌرة التً شهدها هذا اللون الكتابً ،وما زال ٌشهدها فً
عصر تتسارع إٌقاعاته ،وتتنوع متطلباته ،وتتعدد بل تتعقد سبل التعبٌر عن إنسانه وقضاٌاه(ٔ).
إال إننً فً دراستً هذه آثرت أال أطٌل الوقوؾ عند المفاهٌم ،فقد كفتنا كتب الصحافة
واألدب مإونة ذلك ،ثم ألن هذا لٌس موضوع دراستً ،بل إن ما أرنو إلٌه حقا هو محاولة
التماس بعض الجوانب الموضوعٌة للعمود الصحفً ،ثم مفهومه الشابع فً صحافتنا العربٌة.
وأعرض بعد ذلك للمصطلح الذي اجتهدت فً وضعه وتخرٌجه تطوٌعا لخدمة المادة األدبٌة التً
بٌن ٌدي والتً هً مجال دراستً ،دون أن أمس شٌبا من مفاهٌم ومصطلحات "الصحافة
العربٌة" وكان دافعً من وراء هذا العمل ٌتمثل فً الخروج من االضطراب الحاصل فً
المصطلحات الصحفٌة ،وذلك من خبلل مراعاة جانبً :الشكل والمضمون فً دراستً للعمود
ت موقفا وسطا فانتصر ُ
الصحفً؛ فؤكون بذلك قد وقف ُ
ت للنص ومضمونه وما ٌحمله من طاقات
جمالٌة من جهة ،دون أن أؼفل طرٌقة إخراجه وتحرٌره صحفٌا من جهة أخرى؛ وفً ذلك
تفرٌق بٌن عدد من األجناس األدبٌة التً تحاشتها التؤصٌبلت الصحفٌة فً بعض األحٌان .ومن
هذه المصطلحات :مصطلح العمود األدبً الذي هو فرع من فروع العمود الصحفً .ثم ما ٌتفرع

ٔ) ٌنظر :د .نبٌل حداد :فً الكتابة الصحفٌة ،السمات ـ األشكال ـ القضاٌا ـ المهارات ـ الدلٌل ،عمان ـ األردن،
دار جرٌر للنشر والتوزٌع ،طٕ مزٌدة ومنقحةٕٓٔٔ /م ـ ٕٖٗٔهـ ،ص.ٕٓ2:
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(ٔ)

عن العمود األدبً من تفرٌعات متعلقة بشكل أو جنس المادة األدبٌة كـالعمود الشعري
والمقالً ،والقصصً.

إن مصطلح "عمود صحفً" هو مصطلح صحفً صرؾ ،وضع لٌدل على مساحة
محددة تخصصها أو تفردها الصحٌفة لكاتب ما ٌحرر فٌها ما ٌشاء .فؤلح ُظ أن كلمة "عمود"
خارج إطارها الصحفً كلمة ذات معنى واسع ،تشمل عمود البٌت أو عمود الخٌمة؛ أي األركان
أو األوتاد أو كل ما من شؤنه خلق الثبات وإعادة التوازن للمكان الذي ٌنصب فٌه ،ففً القرآن
الكرٌم ورد قوله تعالى" :فً ُع ُمد ُممددة"(ٕ) ...و(العِمادُ) بالكسر األ ْبنٌِ ُة الرفٌِعة ُتذكر
(ٖ)

و ُتإنث"...

والجبال أٌضا هً أوتاد أو أعمدة تحافظ على ثبات وتوازن األرض ،كما فً قوله

تعالى( :ألم نجعل األرض مهادا والجبال أوتادا)(ٗ) .وتارٌخٌا جاءت تسمٌة العمود ()column
فً العرؾ الصحفً مع بداٌات أسلوب اإلخراج الصحفً للصحؾ والمجبلت الذي اعتمد نمط
طباعة المادة الصحفٌة على هٌبة أعمدة ولٌس على نظام السطر الطوٌل (الطرٌقة األفقٌة).
ولهذا فإن العرؾ أن تطبع الصحٌفة على ثمانٌة أعمدة لكل صفحة ،أما المجبلت فؽالبا ما تطبع
على أربعة أعمدة ،وفً بعض األحٌان ثبلثة أعمدة للصفحة ،وبعد تطور اإلخراج الصحفً بقً
مصطلح العمود الصحفً قابما ،وأحٌانا ٌقال له (زاوٌة)؛ ألن المادة الصحفٌة تشؽل زاوٌة
صفحة من صفحات الجرٌدة أو المجلة(٘).
تعد كتابة العمود الصحفً من أصعب فنون الكتابة الصحفٌة؛ فكاتب العمود مطلوب منه
أن ٌقدم ما ٌقنع القارئ بقراءة عموده ،مما ٌتطلب منه أن ٌكون ملما بؤحداث الحٌاة العامة
وقادرا على التعلٌق علٌها وتحلٌلها وتقدٌم رإٌته فٌها إن دعا األمر إلى ذلك ،أو ٌطرح
مقترحات وحلول فً قضٌة أو مشكلة أو ظاهرة ما فً مختلؾ المجاالت السٌاسٌة واالجتماعٌة

ٔ) مصطلح "العمود الشعري" :هو العمود الصحفً الذي ٌحوي نصا شعرٌا .كما هو الحال فً أعمدة "شعر"
فً المجلة ذاتها .وهو خبلؾ قولنا "عمود الشعر" أو "الشعر العمودي" والذي نقصد به مجموع القواعد
الكبلسٌكٌة والتقالٌد القدٌمة التً ٌُ ْنشا علٌها الشاعر القدٌم قصٌدته.
ٕ) سورة الهمزة ،اآلٌة (.)9
صحاح ،بٌروت -لبنان ،منشورات دار ومكتبة الهبلل،
ٖ) محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازيُ :مختار ال ِّ
طبعة حدٌثة منقحة ،طٔ ،ٔ92ٖ/ص.ٗ٘ٗ :
ٗ) سورة النبؤ ،اآلٌة ( .) 2-ٙ
٘) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :د .عبده مختار :من هو كاتب العمود؟ ،صحٌفة الٌوم التالً السودانٌة،
ٕٖٓٔ/9/ٔ2مwww.alyoumaltali.com ،
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أو االقتصادٌة ،ففً كثٌر من الدول العربٌة نجد أن ك ّتاب األعمدة قامات سامقة بل بعضهم ٌمكن
وضعه فً مصاؾ المفكرٌن والمإثرٌن فً صناعة السٌاسة وصناعة الرأي العام(ٔ).
وؼالبا ما تدور مادته حول موضوعات جادة وأحٌانا تتناول بعض الموضوعات الطرٌفة
وإذا كان موضوع العمود الصحفً تخصصٌا ف ٌُسمى ذلك العمود بالعمود المتخصص كؤن ٌناقش
موضوعا سٌاسٌا وٌسمى عندها "عمودا سٌاسٌا" .وقد ٌطرح موضوعا رٌاضٌا فٌسمى عندها
"عمودا رٌاضٌا" وهكذا الحال بالنسبة إلى األدب فقد ٌناقش موضوعا أدبٌا وٌسمى عندها
"عمودا أدبٌا" بٌنما إذا كان ثقافٌا ٌطلق علٌه اسم "عمود ثقافً".
وإذا بحث ُ
ت فً كتب الصحافة عن هذا المصطلح ،أج ُد أن جل الدراسات الصحفٌة تجمع
على أنه لون من ألوان "المقال الصحفً" فنجد ــ على سبٌل المثال ــ دكتور كاظم المقدادي فً
مجلة "الباحث العلمً" ٌذكر بؤن الكتب والدراسات اإلعبلمٌة قد مٌزت بٌن نوعٌن أساسٌٌن من
المقاالت الصحفٌة وهما" :المقالة االفتتاحٌة" وتنشر عادة فً الصفحة األولى ،و"العمود
الصحفً" وٌنشر عادة فً الصفحات الداخلٌة(ٕ).
فهو بهذا ٌجعل من العمود الصحفً فرعا من فروع المقال الصحفً ،وٌشاطره الرأي
أٌضا الدكتور (عبد الرزاق الدلٌمً) بٌنما وجد ُ
ت الدكتور (عبد اللطٌؾ حمزة) ٌقسم المواد
الصحفٌة إلى قصة إخبارٌة ،وعمود صحفً ،ومقال افتتاحً .وٌفرق بٌن العمود والمقال على
أساس الشكل أو المساحة التً تخصص لكل مادة؛ أي أننا إذا أمعنا النظر فً شكل العمود،
وشكل المقال ،وجدنا أن األول ٌتسم بصؽر المساحة التً ٌشؽلها من الصفحة بالقٌاس إلى
الثانً ،وهذا هو أول الفروق الواضحة بٌنهما ،وهناك فرق آخر أٌضا ،وهو أن العمود ٌنبؽً أن
ٌكون له توقٌع ،وإن كان هذا التوقٌع له صور كثٌرة – كما سنرى فٌما بعد – فً حٌن أن المقال
االفتتاحً ،بوجه خاص ،ال ٌنبؽً أن ٌحمل توقٌع الكاتب(ٖ).
من خبلل ما سبق ألحظ أن معظم كتب الصحافة قد ؼفلت الجانب الفنً للمادة الصحفٌة
تفرق بٌن أسالٌبها فً الكتابة؛ ولهذا أجد كثٌرا من مصطلحاتها ٌنقصها الدقة
المنشورة ،ولم ِّ
والوضوح ،فضبل عن االضطراب والخلط الحاصل فً كثٌر من المسمٌات ،من ذلك ــ على سبٌل
المثال ــ مسمى "مقال عمودي" الذي ٌرد كثٌرا فً كتب الصحافة بوصفه مسمى آخر للعمود
ٔ ) من هإالء على سبٌل المثال :محمد حسنٌن هٌكل ،وأنٌس منصور ،وعلً أمٌن ،ومصطفى أمٌن وأحمد بهاء
الدٌن؛ وهناك فهمً هوٌدي ،وفإاد مطر ،وعبد الباري عطوان وعبد الرحمن الراشد وسمٌر عطا هللا ومكرم
محمد أحمد وؼٌرهم.
ٕ) د .كاظم المقدادي :الباحث اإلعبلمً ،جامعة بؽداد – كلٌة اإلعبلم ،العدد ( ،)ٔٓ-9حزٌران -أٌلول ٕٓٔٓ.
ٖ) ٌنظر :د .نبٌل حداد :فً الكتابة الصحفٌة ،ص.ٕٓ2:
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الصحفً ،فهو فً رأًٌ ٌحمل كثٌرا من المبلبسات؛ والسبب فً ذلك أنه لٌس ثمة فرع من
فروع المقال ما ٌسمى عمودٌا بل إن جل الدراسات العربٌة التً خاضت فً الحدٌث عن فن
"المقالة" وقع الخبلؾ بٌن أفرادها فً مضمون المقال .وعلى هذا األساس فرقوا بٌن نوعٌن
منه :ذاتً وموضوعً .وأجد من فرق بٌن المقال األدبً والمقال الصحفً .وذلك بالنظر إلى
المضمون وطبٌعة اللؽة المستعملة ،لكن فً مقابل ذلك لم أجد شٌبا من هذه الدراسات تقع أو
تختلؾ فً شكل المقال بحٌث تقسمه إلى مقال عمودي وآخر أفقً مثبل؛ باإلضافة إلى أن بعض
أهل االختصاص من الصحافة ٌطلقون هذا المصطلح وٌرٌدون به مصطلح "العمود الصحفً".
فلو افترضت صحة هذه التسمٌة وجدت أنها تتناسب مع العمود الذي تكون مادته التحرٌرٌة
"مقاال" فً حٌن أجد أنها تتعارض مع األعمدة الصحفٌة التً تكون مادتها التحرٌرٌة قصة أو
قصٌدة شعرٌة؛ ولهذا السبب لم أثبت هذه التسمٌة فً بحثً وإنما اقتصرت على مسمى "العمود
الصحفً" .واألصل أن تراعً الصحافة باعتبارها فنا أو علما حدٌثا مسمٌات أهل األدب ال سٌما
أن األدب متمثبل فً الشعر والنثر ٌشؽل حٌزا كبٌرا بٌن موادها التحرٌرٌة.
وٌرد الدكتور نبٌل حداد هذا الخلط الحاصل فً المسمٌات إلى أن تسمٌة "مقالة"
"تسمٌة قدٌمة فً تراثنا العربً ،ولما كانت الدراسات األدبٌة العربٌة المعاصرة ،فً كثٌر من
توجهاتها ،تمٌل إلى تتبع التسلسل التؤرٌخً للظاهرة األدبٌة أو الجنس األدبً ،فقد ظلت هذه
التسمٌة عالقة بؤذهان "األدبٌٌن" .أما االستعمال الصحفً "مقال صحفً أو أدبً" فاألرجح أنه
ناجم عن تقلٌد حدٌث فً األدبٌات األولى لفن الكتابة الصحفٌة (أو علم الصحافة) كما تمثلت فً
كتابات محمود عزمً ،وعبد اللطٌؾ حمزة ،وجبلل الدٌن ،وؼٌرهم"(ٔ).
أستنتج من ذلك أن منظري فن التحرٌر الصحفً أو فن الكتابة الصحفٌةٌ ،تعاملون مع
المواد التً تنشرها الصحافة (بما فٌها المقال واألعمدة بكل أنواعها) بوصفها مادة صحفٌة
صرفا؛ ولهذا فإن معظم المواد المنشورة فً الصحؾ تدرج تحت مسمى "مقال صحفً" دون أن
تلقً باال إلى هُوٌة الجنس األدبً فهً تؽفل عن القٌم الجمالٌة والشروط الفنٌة فً النص،
فنجدها تطلق التسمٌات فً كثٌر من األحٌان عبثا وهذا بطبٌعة الحال ٌتعارض مع كتب
واصطبلحات أهل االختصاص كالمإرخ األدبً أو الناقد فإن من حقه كذلك أن ٌبحث عن القٌم
الجمالٌة والشروط الفنٌة فً أي نص ،وأن ٌذود بعد ذلك عن هُوٌة الجنس األدبً.

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٔ:
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وفً رأًٌ أٌضا ربما ٌعود ذلك إلى أن الصحافة فً بداٌات عهدها كانت عامة .لهذا فإن
جل ما تنشره من مواد صحفٌة كانت تتخذ من المقال شكبل لها سواء كان مضمونه أدبٌا أو
علمٌا أو ثقافٌا ،فً حٌن أن المواد الصحفٌة تؽٌرت وتطورت بتطور الصحافة وظهور الصحافة
المتخصصة التً ُتعنى بدقة بموادها الصحفٌة بحٌث تخدم التوجه الذي تنحوه ،كما هو الحال
بالنسبة إلى الصحافة األدبٌة أو الثقافٌة التً تحوي عددا من األعمدة الصحفٌة المتخصصة فً
األدب أو اللؽة والتً ٌحررها كبار األدباء والشعراء العرب ،فمن هذه األعمدة ما مضمونه نثري
سواء كان مقاال أو قصة قصٌرة ،وبعضها اآلخر مضمونه شعري؛ ولهذا فإننً أجد بالنظر إلى
هوٌة هذه األجناس األدبٌة أنه من اللبس أن نطلق مسمى "مقال عمودي" على "العمود
الصحفً"؛ وذلك ألننا إذا أثبتنا نحن فً مجال األدب هذه التسمٌة كما درج على تسمٌتها أهل
االختصاص من الصحفٌٌن ،وقعنا فً إشكال ال نستطٌع الخروج منه إال بمحاولتنا إٌجاد
توصٌفات جدٌدة لهذه األنماط الكتابٌة التً خرجت عن الشروط العامة للمقال الصحفً .ولهذا
فإننً ألجؤ إلى محاولة إعادة ترتٌب وتهذٌب هذه المصطلحات لتتناسب مع المادة األدبٌة التً
بٌن ٌدي .وعلى هذا األساس اعتمدت مصطلح "عمود صحفً" للداللة على المادة الصحفٌة
التً تتخذ مساحة عمود أو عمودٌن وال تزٌد عن صفحة واحدة ،وتتقٌد بالشروط العامة للعمود
كافة ،من حٌث دورٌة نشره ،وثبات عنوانه ،فضبل على توقٌع كاتبه ،فإذا ما وجدنا هذه الشروط
صح لنا أن نقول عندها عمود صحفً ،ثم بالنظر إلى ما ٌحوٌه من مادة صحفٌة منشورة
(علمٌة أم أدبٌة أم ثقافٌة )...،جاز لنا أن نقسمها إلى :عمود علمً ،وعمود أدبً ،وعمود
ثقافً ،وهكذا ...طالما أن الصحٌفة وضعته تحت تصرؾ الكاتب ،فله حرٌة الكتابة فٌما ٌرٌد.
وفً دراستً هذه ال ٌعنٌنً من أمر هذه التصنٌفات سوى العمود األدبً ،فإن جاز لً
أن أقدم تعرٌفً الخاص به فإننً أعرفه ال سٌما وإن مدونة الدراسة تحوي على أعمدة
مضمونها شعري بحت وأخرى ذات مضمون قصصً ،وأخرى مقالً .فقولً" :عمود أدبً"
أ رٌد به " :مساحة محدودة من الصحٌفة ال تزٌد عن صفحة واحدة ،تضعه الصحٌفة تحت
تصرؾ أحد كبار الكتاب من أهل االختصاص فً األدب واللؽة والنقد وٌتمتع بقدر كبٌر من
الشهرة واالحترام والكفاءة الصحفٌةٌ ،عبر من خبلله عن آرابه وأفكاره وخواطره وانطباعاته
فٌما ٌراه من قضاٌا وموضوعات تخص األدب واللؽة وما ٌتصل بهما من نقد ،وباألسلوب الذي
ٌرتضٌه ،وٌوقعه باسمه ،وؼالبا ما ٌحتل مكانا ال ٌتؽٌر على إحدى صفحات المجلة وٌنشر تحت
عنوان ثابت وفً موعد ثابت .أما قولً" :عمود شعري" و "عمود قصصً" و "عمود مقالً"
فؤرٌد بها فروعا عدة للعمود األدبً خاضعة لسلطة المضمون ،وطبٌعة الجنس األدبً ،كما هو
79

الحال فً المجلة التً بٌن ٌدي ،فهً تعرض فً كل عدد لها أعمدة ثابتة تحت اسم ثابت "قصة
قصٌرة" ٌتناوب على الكتابة فٌها مجموعة من المبدعٌن ٌعرضون فٌها قصصهم التً ال تتعدى
صفحة واحدة ،وبهذا فهً تصنؾ من حٌث الشكل الصحفً بؤنها "عمود" لتقٌده بالشروط
العامة فً كتابة العمود ،وبالنظر إلى محتوى العمود نجد أنها قصة فنٌة؛ ولذلك نقول :عمود
قصصً .كما أن المجلة أٌضا تحوي أعمدة عدة تنشر باسم ثابت "شعر" وٌتناوب علٌها أٌضا
مجموعة من المبدعٌن ،فً حٌن أن هناك عمودا شعرٌا ثابتا باسم "خواطري" ٌعده الشاعر
نوري الجراح.

العمود الصحفً (الزاوٌة) Column
تعرٌؾ العمود الصحفً
ٌحتل العمود الصحفً مكانة متقدمة بٌن مواد التحرٌر فً أٌة صحٌفة ،لما ٌإدٌه من
دور فً توثٌق صلة الصحٌفة بالجمهور وشدة إقباله علٌها ،ولما له من قدرة سرٌعة على
اإلقناع؛ فهو ؼالبا ما ٌسٌر فً اتجاه عقبلنً إمتاعً وٌعمل بكل وسابل المنطق واإلمتاع
الستمالة القارئ وحمله إلى اإلٌمان بالرأي الذي ٌتبناه الكاتب.
إن مهمة إعداد مثل هذه المواد الصحفٌة مهمة صعبة ال ٌقوى على القٌام بها إال من
أوتً موهبة التحلٌل والحوار واإلقناع؛ ولهذا كثٌرا ما ُتلقى مهمة كتابته على عاتق أدباء كبار
ومفكرٌن سواء كانوا من داخل هٌبة تحرٌر المجلة أو من خارجها .وعلى الرؼم من قصر
المساحة التً تخصصها المجلة للعمود إال أن طابعه تحلٌلً تعلٌلًٌ ،عتمد بدرجة أكبر على
المعلومات التً ٌتم تجمٌعها والوصول إلٌها من مصادرها المختلفة.
وتكمن قوة تؤثٌر العمود فً مواقؾ وسلوك البشر ،فً أن قوته تنبع من حقٌقة احتوابه
على كم كبٌر من الحقابق الموضوعٌة والبراهٌن التً تعمل أساسا على إقناع القارئ بالخطوط
العرٌضة لفحواه ،وتؤكٌد افتراضات وأحكام توجٌهٌة محددة ،بل وؼرسها فً ذهن المتلقً ،ال
سٌما أنه ٌُكتب بلؽة مفهومة وواضحة وكلمات معبرة.
وتختلؾ موضوعات األعمدة تبعا للجمهور المتلقً الذي تستهدفه الصحٌفة؛ فالصحٌفة
الٌومٌة (اإلخبارٌة) على سبٌل المثال تستهدؾ فٌما تنشره جمٌع شرابح المجتمعٌ ،تساوى فً
ذلك المثقؾ وؼٌر المثقؾ؛ ولهذا فإن أعمدتها تؤتً أٌضا لخدمة هذا الؽرض ،فكثٌرا ما تكون
موضوعاتها ذاتٌة أو نقدٌة كؤن تكون شكوى من مواطن ٌعرضها الكاتب ،وقد تكون فكرة أو
اقتراحا ٌدعو إلٌه المحرر بقصد اإلصبلح ،أو معالجة بعض نواحً القصور والسلبٌات ،وقد
ٌتطرق الحدٌث إلى بعض الموضوعات األدبٌة والعلمٌة أو الفنٌة وٌبدي فٌها المحرر رأٌه بلؽة
سهلة مٌسرة تفهمها الشرٌحة المستهدفة من الجمهور .فالناس بطبٌعتهم أشد استجابة للنقد،
وهذا هو السر فً إقبال القراء على هذا النوع من المواد الصحفٌة .أما إذا جبنا إلى الصحافة
المتخصصة بما فً ذلك المبلحق األسبوعٌة أو المجبلت الثقافٌة أو المجبلت المتخصصة فً
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فرع واحد من فروع العلم والمعرفة ،فإن أعمدتها تؤتً أٌضا لخدمة الجمهور الذي تستهدفه،
وهو جمهور متخصص ومثقؾ ملم بما ٌدور حوله من فنون؛ ولهذا فإن منهجٌتها تقوم على
رصانة العرض وقوة المنطق والحجة ،وكثٌرا ما تؤتً لؽتها علمٌة دون أن تؽفل جانب اإلمتاع
وما تتصؾ به اللؽة من أسلوب سلس ٌحمل كثٌرا من الصور البٌانٌة ال سٌما فً األعمدة ذات
المضمون األدبً.
وٌلتزم العمود الصحفً بما ٌفرضه عامل السرعة ،فٌؤتً قصٌرا ٌؤخذ مساحة عمود أو
عمودٌن ،دون أن ٌتجاوز الصفحة الواحدة ،كما ٌؤتً مختصرا ،ومفٌدا وسهل الفهم لؤلكثرٌة،
وٌعكس الهموم واالهتمامات واإلرهاصات والهواجس وٌعتقد بعض علماء الصحافة أن عامل
السرعة هو الذي أجبر الصحؾ على التحول من المقال أو العمود االفتتاحً الطوٌل إلى القصٌر
ومن ثم ساعد على والدة العمود الصحفً(ٔ).
وإذا نظرنا فً المواد الصحفٌة من حٌث الشكل العام ،نجد أن هناك نوعٌن من المواد
الصحفٌة التً تتخذ من العمود شكبل خارجٌا لها ،وهما:
 المقال االفتتاحً كما درجت معظم كتب الصحافة على تسمٌته ،وهو ما تفتتح بهالصحٌفة ،وٌكون خاضعا لسلطتها.
 العمود الصحفً (الداخلً) الذي ٌتناول موضوعات مختلفة وٌكون فً الصفحاتالداخلٌة للصحٌفة.
وقد ظهرت تقسٌمات عدة للعمود الصحفً ،فهناك من ٌقسمه تبعا للوظٌفة ،وآخر تبعا
للمضمون ،وهناك التصنٌؾ الذي ٌمزج بٌن الشكل والوظٌفة والمضمون ،وال ٌهمنا من أمر هذه
التصنٌفات سوى العمود الصحفً (الداخلً) ،فنحاول جاهدٌن إٌجاد تعرٌؾ عام له بحٌث ال
تتعارض العناوٌن والتعرٌفات واألشكال ،ونبتعد قدر استطاعتنا عن الخلط بٌن المكونات
واألشكال.
و ٌُعرؾ العمود الصحفً فً االتجاه الصحفً المعاصر بؤنه :مساحة محدودة من
الصحٌفة ال تزٌد عن نهر أو عمود تضعه الصحٌفة تحت تصرؾ أحد كبار الك ّتاب ٌتمتع بقدر
كبٌر من الشهرة واالحترام والكفاءة الصحفٌةٌ ،عبر من خبلله عن آرابه وأفكاره وخواطره
وانطباعاته فٌما ٌراه من قضاٌا وموضوعات ومشاكل باألسلوب الذي ٌرضٌه ،وٌوقعه باسمه،
وؼالبا ما ٌحتل العمود الصحفً مكانا ال ٌتؽٌر على إحدى صفحات الجرٌدة وٌنشر تحت عنوان
ثابت وٌظهر فً موعد ثابت قد ال ٌكون كل ٌوم أو كل أسبوع(ٕ).
فبالنظر إلى تعرٌؾ العمود لؽة – كما سبق ذكره فً التمهٌد ـ وإلى التعرٌؾ االصطبلحً
نجد أن المراد بهذه التسمٌة أن هذا النوع من الكتابة هو حلٌة الصحؾ وأساسها وعمادها الذي
ال تقوم إال به ،كما هو الحال فً عمود البٌت أو الخٌمة.
ٔ) للمزٌد حول هذا الموضوع ٌنظر :د .موسى علً ال ِّ
شهاب :اتجاهات معاصرة فً كتابة المقال الصحفً ،دار
أسامة للنشر والتوزٌع /األردن -عمان ،طٕٕٔٓٔ/م ،ص.ٖٔٔ :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٓ2 :
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"ٌقول ربٌس تحرٌر جرٌدة TEMOIGNAGE CHRETIEN :عندما أكتب عمودا
صحفٌا أكون أكثر قربا من اإلباحة بسر ،إذا كانت لهجته حٌة وحارة فؤلن المزاج والتهكم
ٌملكان وظٌفة طٌبة ،إن العمود الصحفً هو واح ٌد من التفاصٌل المؤخوذة من األحداث الٌومٌة
التً تعطً الفرجة لمجرد التبلعب بالكلمات أو تقدم مادة للتفكٌر العمٌق وللتسلٌة
(ٔ)
ولبلقتراحات".
إن العمود الصحفً ال ٌتسع ألكثر من فكرة واحدة أو خاطرة واحدة ،بحكم ظروؾ
العصر من جهة وظروؾ الصحٌفة من جهة أخرى ،فبل تخصص إال حٌزا صؽٌرا للعمود ،األمر
الذي ٌقتضً اإلٌجاز فً التعبٌر وعدم الجنوح إلى اإلسهاب؛ ولهذا ٌرى أنٌس منصور صاحب
عمود "مواقؾ" أن العمود الٌومً ٌختلؾ عن أٌة كتابات فهو رأي معروض ٌومٌا فً مساحة
صؽٌرة ،لذلك ٌجب أن ٌكون سرٌعا ومركزا وٌختلؾ فً األسلوب؛ أي فً الطرٌقة التً ٌعبر
بها ،وفً اإلٌقاع وفً الصٌؽة التً ٌوصل بها معنى ما إلى وجدان القارئ(ٕ) .وكثٌرا ما ٌلجؤ
الكاتب إلى تجربته الخاصة ،أي ٌرٌد أن ٌإكد للقارئ أنه صاحب تجربة وبذلك ٌكون فً منتهى
الصدق مع نفسه وؼٌره.
وفضبل عن كون العمود شدٌد االختصار ،وشدٌد التركٌز ،فإنه ال بد أن تكون هناك
عبلقة مودة تجمع بٌن كاتب العمود وبٌن القارئ ألن كاتب العمود إنسان ٌدخل على القارئ كل
ٌوم من "ثقب الباب" .فٌنبؽً أن ٌكون هناك رابط روحً ٌربط بٌنهماٌ ،تمثل فً مقدرته العلمٌة
والفكرٌة فً إٌصال المعنى إلى القارئ بانتهاج األسلوب المحبب إلٌه ،وربما هذا ما أراد أن
ٌإكد علٌه صالح منتصر صاحب عمود "مجرد رأي" حٌن ذكر" :إن كتابة العمود تعنً أن
الكاتب وصل إلى درجة من الرصٌد والمخزون الفكري والعلمً واالجتماعً والثقافً
والسٌاسً ...الذي ٌمكنه من مصافحة عقل القارئ كل ٌوم ...وأعتقد أن العمود ٌتمٌز بمٌزتٌن
األولى :رشاقة األسلوب والثانٌة وحدة الفكر بمعنى أن ال تصطدم كثرة األفكار فً العمود
الصحفً وأن ٌتناولها الكاتب بؤسلوب ٌرضً أذواق القراء المختلفٌن فً ثقافتهم وهواٌاتهم
وأذواقهم"(ٖ) وربما هذا فً رأًٌ ما جعل العمود المقالً من أكثر األعمدة قبوال وقراءة وترك
صدى قوٌا بٌن القراء ألنه ٌتسم بقصر مساحته وببلؼة كلماته وقوة معانٌه وتجدد موضوعاته،
فضبل عن الوسابل اإلقناعٌة األخرى التً تتبناها الصحٌفة من أجل لفت القارئ والتً تتمثل فً
الصورة أو الرسوم واأللوان ،واستكتاب كاتب محبوب ومشهور لدى عامة الناس ،ثم إضفاء
نوعا من المصداقٌة على العمود من خبلل توقٌع كاتبه ،باإلضافة إلى العنوان الثابت ،والموقع
الذي ٌكاد ٌكون ثابتا أٌضا بٌن صفحات الصحٌفة.

كاتب العمود الصحفً
وٌحرر العمود الصحفً ،فً الجرٌدة عادة ،كتاب لهم وزنهم الصحفً ،وخبراتهم،
وتجاربهم ،الصحفٌة أو األدبٌة .وقد ٌكونون من بٌن أعضاء جهاز التحرٌر فً المجلة ،كما
تستعٌن بعض الصحؾ بكتاب أعمدة من خارج أعضاء جهازها التحرٌري تضمهم إلٌها ،ولكاتب
ٔ ) ٌنظر :نفسه ،صٔٓ2:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٔٓ-ٔٓ9:
ٖ) نفسه ،صٔٔٓ:
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العمود الصحفً حرٌة اختٌار موضوعه ،وزاوٌة المعالجة ،كما إن المجال متسع أمامه لمعالجة
المادة بؤسلوبه الخاص ،وبلمسة درامٌة خفٌفة ،أو ساخرة ،أو نقدٌة ،أو فكاهٌة ،أو كاشفة ،أو
لماحة ،أو رصٌنة ،أو وقورة ،على نحو ما نجده فً النماذج التً بٌن أٌدٌنا.
وكلما احتوت المجلة أو الصحٌفة على كتاب رابعٌن زاد اإلقبال على هذه الصحؾ
والمجبلت ،فمجلة دبً الثقافٌة ــ على سبٌل المثال ــ تستكتب نخبة من كبار الكتاب العرب ممن
لهم باع طوٌل فً الحراك الثقافً العربً من أمثال( :أدونٌس) و(أحمد عبد المعطً حجازي)
و(إبراهٌم الكونً) و(د .عبد السبلم المسدي) و(د .عبد العزٌز المقالح) و(د .جابر عصفور)
وؼٌرهم كثٌر( ،)بحٌث تخصص لهم المجلة زاوٌة ثابتة ٌكتب كل واحد ما ٌشاء من
الموضوعات فً مجال تخصصه .فبل ؼرابة بعد هذا أن نجد كثٌرا من الصحؾ تتسابق فً جذب
الكتاب من مختلؾ التخصصات ،وتخصهم بؤعمدة ثابتة.
وثمة أعمدة متخصصة فً مجال دون آخر .لذا فإنها تتطلب من القابمٌن على المجلة أن
ٌختاروا الكاتب لٌتناسب مع االتجاه العام أو التخصص الذي تنفرد به الصحٌفة ،وكم نحن بحاجة
إلى كتاب متخصصٌن كل فً مجاله من أجل إتقان هذه المهارة الرابعة التً توصله إلى قلوب
المبلٌٌن من الجماهٌر.

مصادر مادة العمود الصحفً
ؼالبا ما تكون مادة الكتابة فكرة ٌتلقفها الكاتب من البٌبة المحٌطة به وٌتؤثر بها وٌعبر
عنها بطرٌقته ،تبعا إلى تخصصه ،ووفق منطلقاته الثقافٌة ،ومخزونه الفكري ،وٌخرج من هذه
الفكرة بحجة ٌستطٌع من خبللها إقناع القارئ بؤهمٌة ما كتب؛ ودفعه لقراءته ،وتنشؤ بٌنهما
عبلقة مودة ،تجعل القارئ فً حالة ترقب وانتظار لما ٌكتبه المحرر.
وتكاد جمٌع المراجع التً تطرقت إلى الحدٌث عن مصادر مادة العمود تجمع على أن
العمود الناجح تكون فكرته مستسقاة عادة مما له اتصال بحٌاة الناس واهتماماتهم ،وهمومهم
ومعاناتهم الٌومٌة ،كما إن أفضل الموضوعات فً أٌامنا هذه وأكثرها جذبا الهتمام القراء
وإقبالهم علٌها هً تلك التً تتناول جوانب إنسانٌة مإثرة ،وهناك مصادر عدة ٌمكن للكاتب
الصحفً ولوجها الختٌار فكرة ٌبنً علٌها مادته الصحفٌة ،وهذه المسارب هً:
 -1المبلحظة والمشاهدة؛ وذلك من خبلل معاٌشته الٌومٌة وتفاعله المستمر مع من حوله
بؽض النظر عن المكان الذي ٌجوبه ،فقد ٌرى الكاتب مشهدا أو ٌتعرض لموقؾ ما فً
السوق أو المستشفى أو الجامعة ٌلفت انتباهه فٌتخذ منه فكرة لعمودهٌ ،ناقش وٌطرح
الموقؾ بشًء من الموضوعٌة موضحا وجهة نظره تجاه هذا الموقؾ سواء كان سلبا
أم إٌجابا.

 )ومن هذه النخبة أٌضا( :نبٌل سلٌمان) و(واسٌنً األعرج) و(د .محمد برادة) و(د .فٌصل دراج) و(المنصؾ
المزؼنً) و(د .حاتم الصكر).
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 -2الخبرة والتجربة؛ فهً تلعب دورا فعاال ومهما فً كل ما ٌكتبه الكاتب ،فعن طرٌقهما
ٌتمكن الكاتب من تفسٌر ما ٌدور حوله من مواقؾ ونشاطات ،ومن ثم الحكم علٌها وفق
تصوره وخبرته وتجربته فً الحٌاة .وتتمثل هذه الخبرات فً :خبرات الكاتب الشخصٌة
وأحاسٌسه ،وهناك أصحاب الخبرات الذٌن على الصحفً أن ٌسعى إلٌهم لٌعٌش
تجاربهم وٌستمد منها ما ٌمكن أن ٌفٌد به وٌدعم موضوعه.
 -3المواد المكتوبة والمطبوعة ،أو المنشورة بؤي طرٌقة من الطرق ،ولهذه أٌضا دور مهم
ال ٌقل أهمٌة عن ؼٌره ،فقد ٌقرأ الكاتب عنوانا فً أحد الصحؾ ٌثٌر اهتمامه وفضوله
فٌبدأ بالبحث والقراءة فٌه ،وٌتوصل من خبلل ذلك إلى بعض المعلومات التً ٌستطٌع
من خبللها أن ٌ ِّكون مادته الصحفٌة ،فضبل على أن بعض األعمدة تحوي نقدا أو عرضا
لكتاب.

لؽة العمود الصحفً
إن الكاتب الصحفً الناجح هو الذي ٌعً جٌدا طبٌعة الجمهور المستهدؾ وثقافته،
ومدى حاجاته وعلى ضوء ذلك ٌكتب نصه بلؽة صحفٌة تتسم بالوضوح ،وتبتعد عن الؽموض،
دون أن ٌؽفل السٌاسة العامة للصحفٌة .والكاتب الناجح هو الذي ٌلفت أنظار القراء من خبلل
كتاباته ،وٌشدهم إلى قراءتها حتى النهاٌة دون أدنى تذمر أو تملل .فبعض الكتابات تجذبك
طرٌقة أسلوبها وسرد موضوعها بشكل منسق وجمٌل ،تجعلك دابما فً حالة ترقب وانتظار
وتشوٌق لما ٌكتبه الكاتب فً العدد المقبل ،وبعضها اآلخر طوٌلة مملة فً قراءتها وكثٌرا ما
جرت أقبلم الصحافة فً الكتابة فٌها ،ففقدت ِجدتها ورونقها ،فعافتها نفس القارئ.
ولؽة العمود الصحفً ال بد أن تحافظ على خصابص من أهمها :البساطة واإلٌجاز
واالختصار والصحة؛ ونقصد بالصحة هنا هو كل ما ٌتصل بالصحة النحوٌة والصرفٌة ،والصحة
المنطقٌة ،لتؤتً النتابج واألحكام متفقة مع المقدمات فبل تتناقض المعانً مع بعضها بعض ،وال
تتعارض مع ما ٌنشده الكاتب من دعوة أو رأي وال تتناقض مع الحقٌقة ،كما أنها ال بد أن تتسم
بالصحة األسلوبٌة (الببلؼة) فٌنحت األسلوب وفقا لمتطلبات األسالٌب العربٌة الفصٌحة وال
تعارض هنا بٌن هذا المطلب وبٌن طابع البساطة والٌسر والوضوح فً لؽة الصحافة.
وتختلؾ لؽة العمود باختبلؾ المضمون أو طبٌعة المادة التً ٌناقشها ،وربما نجد هذا
االختبلؾ شدٌد الوضوح فً الصحافة المتخصصة ،فتقترب لؽة العمود حٌنا من المستوى
األدبً ،فٌضفً المحرر على كتابته سمة من األدب أو قدرا من الذوق األدبً ،ال ٌزٌد عن الحد
المعقول .فاألدب هو فن ولؽته ذاتٌة تعتمد التصوٌر واإلٌحاء واللؽة الموسٌقٌة واستخدام
المجازات والبدٌع واإلطناب والمحسنات اللؽوٌة ،وبذلك فإن الكاتب ٌستهدؾ التؤثٌر على المتلقً
من خبلل ذلك ،كما ال بد للكاتب أن ٌضفً على هذا النوع من الكتابة طابعه الذاتً ،وفً بعض
األحٌان نجد أن لؽة العمود تقترب من المستوى العلمً ال سٌما فً األعمدة المتخصصة فً فن
أو علم من العلوم ،فؤلفاظها بعٌدة عن الدالالت المجازٌة ،وهً مرتبة بمنطق علمً سلٌم ودقٌق
وموضوعً فتنقل الحقابق ال التجارب الذاتٌة .كما ٌلجؤ الكاتب فً أحٌان كثٌرة إلى األسلوب
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الصحفً (العام) وٌجمع فٌه الكاتب بٌن أكثر من مستوى وٌضفً على كتابته شٌبا من تجاربه
الذاتٌة ،وبؤبسط األسالٌب اللؽوٌة المٌسرة والمعبرة.
وٌلعب األسلوب دورا مهما فً استمرارٌة القراءة .فالكاتب الج ٌّد هو من ٌحاول
استدراج القارئ بطرٌقة سهلة ومحببة للقراءة تجعله ٌتفاعل مع المقالة حتى نهاٌتها؛ ولهذا
ٌجب أن ٌتسم أسلوب كتابة العمود بالقوة ،وأقصد بالقوة هنا طبٌعة وشكل الخطاب الذي
ٌستخدمه الكاتب ،وٌتوجه به للقارئ ،فإذا كان من أهداؾ الكاتب ،أن ٌقنع القارئ بفكرته ،فعلٌه
أن ٌختار لؽة لٌنة رقٌقةٌ ،ستمٌله من خبللها ،أما إذا كان الهدؾ من الكتابة نقد ظاهرة خاطبة،
أو أسلوب فاسد ،فعلٌه أن ٌكون واضحا مباشرا وقوٌا ،فاألسلوب هو الوعاء الذي ٌحمل الفكرة
وٌقدمها إلى القارئ ،فمهمة الكاتب لٌست فً إضعاؾ النفوس بل فً تحرٌك الرإوس على حد
تعبٌر الدكتور موسى علً الشهاب ،كما أن كل كاتب ال ٌثٌر فً الناس رأٌا أو فكرا أو مؽزى
ٌدفعهم إلى التطور أو النهوض أو السمو على أنفسهم وال ٌحرك فٌهم ؼٌر المشاعر السطحٌة
ٌقر فٌهم ؼٌر االطمبنان الرخٌص وال ٌوحً إلٌهم إال باإلحساس المبتذل وال ٌمنحهم
العابثة وال ّ
تكون فٌهم شخصٌة وال تثقؾ فٌهم ذهنا وال تربً فٌهم رأٌا لهو
ؼٌر الراحة الفارؼة التً ال ِّ
(ٔ)
كاتب ٌقضً على نمو الشعب وتطور المجتمع .
وفً المقابل نجد الكاتب الذي ٌتصؾ أسلوبه بالقوة ٌكون أقدر على التؤثٌر ،فقد ٌسهم
األسلوب فً إحداث القناعة لكن قوة األسلوب تحدث "موقفا" أو ردة فعل لدى المتلقً .وتنشؤ
قوة األسلوب من حٌوٌة األفكار ودقتها ومتانة الجمل وروعتها كما تتمثل أٌضا فً الكلمات
الموحٌة والعبارات الؽنٌة والصورة الرابعة ،والتقدٌم والتؤخٌر واإلٌجاز واإلطناب والخبر
واإلنشاء والتؤكٌد واإلسناد والفصل والوصل ،فحٌنما ٌملك الكاتب الذوق األدبً المرهؾ واألذن
الموسٌقٌة والقدرات البٌانٌة ٌستطٌع أن ٌتحاشى الكلمات الخشنة والجمل المنفرة والجرس
الرتٌب وحٌنما ٌوابم بٌن األلفاظ والمعانً وٌستوحً من خٌاله الصورة المعبرة ٌكون أسلوبه
جمٌبل ،وهذا ال ٌتعارض مع ما ذكرناه من أن أسلوب كتابة العمود ال بد أن ٌتسم بالوضوح
لقصد اإلفهام ،والقوة لقصد التؤثٌر ،والجمال لقصد اإلمتاع فالوضوح فً التفكٌر ٌفضً إلى
الوضوح فً التعبٌر ومعرفة الفروق الدقٌقة بٌن المترادفات ثم استعمال الكلمة ذات المعنى
الدقٌق فً مكانها(ٕ).

خصابص العمود الصحفً
تتسم األعمدة الصحفٌة بقوة الخطاب وحسن العبارة والحجة فً إبراز ما ترٌد تبلٌؽه،
فاألمر ٌحتاج إلى براعة خاصة وقدرة على التعمق فً فهم األمر ،وقوة اإلقناع بوجاهة الحجج
التً ٌقدمها الكاتب فٌما ٌكتب ،دون أن نشٌر إلى أهمٌة العناصر اإلٌضاحٌة له ،إذ إن هذا
الضرب من الجهد الصحفً ٌتطلب أكثر من ؼٌره صورا مصاحبة على قدر كبٌر من الوضوح
والداللة ،كما ٌنبؽً العناٌة بالعناوٌن الربٌسة للمقال؛ بحٌث تشد انتباه القارئ وتدفعه إلى
مواصلة قراءة الموضوع حتى نهاٌته ،ومن الضروري أن نشٌر كذلك إلى أن أسلوب إخراج
ٔ) ٌنظر :د .موسى علً ال ِّ
شهاب :اتجاهات معاصرة فً كتابة المقال الصحفً ،صٖ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖ2 -ٖ٘ :
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العمود ٌساعد على إنجاحه وربما كان للتؽاٌر فً استعمال ألوان الحروؾ وأحجامها وكذا
العناوٌن الفرعٌة (المتحركة) واستعمال الصور والرسومات دور مهم فً الصورة العامة التً
ٌتخذها شكل العمود(ٔ) .وهذه بحد ذاتها أهم السمات التً تمٌز العمود من ؼٌره من المواد
الصحفٌة األخرى.
وٌذكر مصطفى أمٌن صاحب عمود "فكرة" :للعمود الصحفً خصابص أرى أنه ٌجب
أن ٌكون فٌه شًء جدٌد ،وأن ٌكون مختلفا وقصٌرا ،وعندما أكتب العمود ،ال أكتب ما ٌفضله
القارئ وإنما أكتب ما أفضله أنا ،أكتب ما أتنفسه تنفسا واحداٌ ،مكن أن ٌكون صرخة ،دمعة،
ضحكة ،همسة ،والمقال قد ٌعبر عن أكثر من شخص كما ٌعبر عن رأي الجرٌدة أو رأي فبة من
الناس"(ٕ) وٌمكن أن نحصر بعض خصابص العمود فً ناحٌتٌن :الشكل والمضمون:
أوال :الشكل والسٌاسة العامة للصحٌفة:
 له عمود ثابت كما أن له مكانا أو موقعا ثابتا فً الصحٌفة ،ال ٌتؽٌر. له عنوان ثابت ،وآخر ثانوي (متؽٌر) حسب الموضوع الذي ٌطرحه المحرر .وٌفضل أن ٌكونعنوان العمود مقبوال فً الذوق العام ،جذابا خفٌفا فً النطق ،ال ٌتجاوز حجمه كلمة أو كلمتٌن؛
لٌلفت انتباه القارئ ،وٌثٌر فضوله وحماسه.
 أن ٌوضع فً الصفحة التً تناسب الموضوعات التً ٌعالجها ،فإذا كان سٌاسٌا وضع فًالصفحات السٌاسٌة ،وإذا كان رٌاضٌا وضع فً الصفحات الرٌاضٌة وهكذا.
 ٌحمل توقٌع كاتبه واسمه ،وسٌؤتً بإذنه تعالى الحدٌث عن التوقٌع والصورة بشًء منالتفصٌل فً حدٌث الحق.
 أن ٌلتزم كاتبه بمواعٌد ظهوره ،فإذا كان الكاتب ملتزما بكتابته كل ٌوم أو كل أسبوع ،فبل بدأن ٌراعً هذا االلتزام.
أن تكون له دورٌة نشر ثابتة كؤن تكون جرٌدة ٌومٌة ،أو ملحقا أسبوعٌا ،أو مجلة شهرٌة(ٖ).ثانٌا :المضمون:
وتتوقؾ سمات أو خصابص العمود على نوعٌته ،فٌما إذا كان متنوعا (عاما) أم
متخصصا فً فرع من فروع العلم والثقافة ،فالعمود العام ٌمتاز بثقافته المتنوعة ،واهتمامه
بالموضوعات العامة ال سٌما اإلنسانٌة فٌعبر عن هموم المجتمع وقضاٌاه وٌعالجها باألسلوب

ٔ) ٌنظر :د .نبٌل حداد :فً الكتابة الصحفٌة ،عمان -األردن ،ص.ٕٓٙ-ٕٓ٘:
ٕ) ٌنظر :د .موسى علً ال ِّ
شهاب :اتجاهات معاصرة فً كتابة المقال الصحفً ،دار أسامة للنشر والتوزٌع/
األردن -عمان ،طٕٕٔٓٔ/م ،ص.ٔٓ9 :
ٖ) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :د .السٌد أحمد مصطفى عمر :الكتابة والتحرٌر الصحفً؛ رإٌة جدٌدة،
دار القلم ،اإلمارات العربٌة المتحدة – دبً ، ،طٔ ،ٕٓٓ٘/ص.ٔ22:
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الذي ٌتناسب مع عقلٌة القراء باختبلؾ ثقافتهم ،ومن أبرز سمات التحرٌر فً هذا النوع من
األعمدة ما ٌؤتً:
 الجمع بٌن بساطة اللؽة الصحفٌة وسهولتها ووضوحها وما تحمله من طاقات جمالٌة عالٌة،فٌما ٌُعرؾ بالقدرة البٌانٌة التً تعنً القدرة على مخاطبة أعماق القراء بالعبارات التً تبٌن
وتوضح ما ٌرٌد الكاتب قوله ،فالموضوعات التً تتناولها مقاالت العمود وإن كانت ذات طابع
خاص ،إال أن االهتمام بها ؼالبا ما ٌكون عاما.
 اإلقناع عن طرٌق سبلمة الفكرة ودقتها ووضوحها. اإلمتاع عن طرٌق العرض الشابق الذي ٌجذب القارئ وٌإثر فٌه. الذاتٌة :فً اختٌار الموضوعات وزاوٌة المعالجة والتناول من وجهة نظر الكاتب الخاصة،المستندة إلى ثقافته وخبرته ،ولٌس شرطا أن ٌتفق مع سٌاسة الصحٌفة ،وتنعقد عبلقة مودة
بٌن الكاتب والقارئ فٌؤتً الحدٌث مطبوعا بطابع الحدٌث الودي الذي ٌدور بٌن صدٌق وصدٌقه؛
ولهذا فإن كتابته فً الؽالب ال تحتاج إلى مقدمات وصلب ونهاٌات ،إنما هو طبعً ٌصدر عن
طبع الكاتب وذوقه الخاص(ٔ).
 ٌقوم على تطبٌق القاعدة الذهبٌة فً الصحافة والتً تقول :أكبر كم من المعانً والمعلوماتفً أقل قدر من األلفاظ.
 تتسم موضوعاته بالحٌوٌة البالؽة واإلثارة الهادفة وال ٌوجد قٌود على المجاالتوالموضوعات التً ٌطرقها الكاتب ،فمن حقه أن ٌكتب فً السٌاسة واالقتصاد واألمن والثقافة
والفن واألدب وؼٌر ذلك مع اختبلؾ زاوٌة المعالجة للموضوع ،ومراعاة المساحة المحددة
للموضوع الذي ٌطرحه لٌؤتً مركزا دونما تشتت أو توسع فٌه(ٕ).
 أن ٌتطابق عنوان العمود مع االتجاه الذي ٌفضله الكاتب فً معالجة الموضوعات مثل عمود(دفتر أفكار) الذي ٌعالجه أدونٌس ،فٌؤتً العنوان متطابقا مع ما ٌبثه أدونٌس من أفكار ذاتٌة
وهموم فردٌة ،وكذلك (عدسة كاشفة) للدكتور عبد المعطً حجازي الذي ٌسلط فٌه الضوء على
أسرار اللؽة ،وبحرها المكنون.

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ22:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٔ2:
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 مراعاة اهتمام القراء :وذلك عند اختٌار الموضوعات ،واألسلوب المناسب لمعالجتها ،فإذا كانالمقال ٌعالج موضوعا كعٌد األم ،أو عٌد المعلم ،فإن معالجته تختلؾ عن موضوع ٌعالج انتشار
المخدرات أو ظاهرة التدخٌن عند الشباب(ٔ).
أما فٌما ٌتعلق باألعمدة المتخصصة والتً تتناول موضوعا متخصصا كموضوعات
العمود الرٌاضً ،أو الدٌنً ،أو الفنً ،مثل عمود (موسٌقى وؼناء) الذي ٌحرره إلٌاس سحاب
فً مجلة دبً الثقافٌة ،وكذلك عمود (عٌن النقد) لنبٌل سلٌمان من المجلة ذاتها ،فإنها تمتاز
بسمات خاصة ،تجعلها تنحو منحى موضوعٌا ومنهجٌا ،وأبرز هذه السمات:
 الموضوعٌة :بإظهار الحقابق وتقدٌمها على ما هً علٌه ،وتتصل الموضوعٌة كذلك بمستوىالمعالجة فً أشكال الرأي المختلفة ،والواقع أن الموضوعٌة مسؤلة نسبٌة ٌصعب وضع معٌار
لها طالما إن الصحافة كلمة ،والكلمة من ورابها هدؾ(ٕ).
 العقبلنٌة :وتعنً مخاطبة العقول والجدٌة فً إقناعها ،وتستلزم العقبلنٌة إٌراد الشواهد واألدلةوالبراهٌن – إن استلزم األمر – التً تجعل الموقؾ الذي تبنته الصحٌفة معقوال ومقبوال
منطقٌا(ٖ).
 الموازنة بٌن المصلحة العامة من جهة ومصالح الفبات المختلفة من جهة أخرى واعتباراتالمهنة من جهة ثالثة ،وتمتد خاصٌة الموازنة إلى مصالح الدولة وعبلقتها بالدول األخرى ال
سٌما فً الموضوعات السٌاسٌة(ٗ).
 الدقة فً تحدٌد الؽرض من تناول الموضوع وطرٌقة تناوله ووضعه فً إطار الصالح العاموالموقؾ الذي تتبناه الصحٌفة ،فكلما تبنت الصحٌفة فكر سٌاسً جاءت موضوعاتها فً هذا
االتجاه(٘).
 تناول القضاٌا والموضوعات واألحداث المستجدة فً المجالٌن الداخلً والخارجً فٌما ٌُعرؾبـ (عمود الساعة) وخاصة تلك التً تولٌها الصحٌفة أو المجلة أهمٌة خاصة ،وٌهتم بها القراء
كاألحداث السٌاسٌة على سبٌل المثال(.)ٙ
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ22 :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ29:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٓ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٓ:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٓ:
ٌ )ٙنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٓ:
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 اإلٌجاز فً القول والمعنى واللؽة؛ ألن العمود الصحفً بشكل عام محدد بمكان وزمن معٌن(ٔ). االلتزام بسٌاسة التحرٌر واحترام توجهاتها ،ال سٌما الموضوعات السٌاسٌة التً تجعل لهاالصحٌفة ضوابط محددة؛ ذلك أن الخروج عن هذه السٌاسة ٌعرض التحرٌر إلى مواجهات مع
القابمٌن بؤمر السٌاسة فً المجتمع.
 الوضوح :وٌقصد به وضوح الفكرة ووضوح المعالجة ،ذلك أن تعقٌد المعالجة ٌعقد الفكرة،كما أن عدم القدرة على تبسٌط الفكرة ٌعقد المعالجة ،فالمسؤلة ذات وجهٌن ٌكمل بعضهما
اآلخر ،بحٌث ال ٌستقٌم إحداها دون اآلخر(ٕ).

إخراج العمود الصحفً
إن العمل الصحفً أو التحرٌر الصحفً هو عملٌة اتصال جماهٌرٌةٌ ،قوم فٌها المحرر
الصحفً (المرسِ ل) بجمع المعلومات الصحفٌة ومعالجتها وصٌاؼتها فً شكل أو قالب صحفً
مناسب (الرسالة) ،ثم ٌرسل أو ٌبث هذه الرسالة ،أو المضمون الصحفً من خبلل وسٌلة اتصال
جماهٌرٌة وهً الصحٌفة (جرٌدة كانت أم مجلة) إلى القارئ أو الجمهور الذي هو مستقبل
الرسالة؛ وبذلك تتحقق األهداؾ التً تسعى الصحٌفة من أجل تحقٌقها كوسٌلة اتصال جماهٌرٌة
بؽٌة المساهمة فً تشكٌل الرأي العام فً أسلوب أو اتجاه معٌن ،ومن خبلل ردود الفعل أو رجع
الصدى الذي ٌحصل علٌه المحرر الصحفً من وسابل تقوٌم عدٌدة؛ بدءا من رسابل القراء
التقلٌدٌة واتصاالتها الهاتفٌة ،وبحوث الجمهور واستطبلعات الرأي العامٌ ،تم تقوٌم العمل
الصحفً (الرسالة) ومعرفة ردود فعلها ومدى تؤثٌرها ودرجة إقناعها ،وعلى ضوء ذلك ٌطور
المحرر من رسالته وأسلوبه لتبدو أفضل فً األعداد المقبلة.
إن الكاتب الصحفً الناجح هو الذي ٌعً جٌدا طبٌعة الجمهور المستهدؾ ومدى
احتٌاجاته وعلى ضوء ذلك ٌكتب نصه لٌتناسب مع المساحة المحددة ووفق لؽة صحفٌة تتسم
بالوضوح ،وتبتعد عن الؽموض ،وخبلل ذلك ٌراعً السٌاسة العامة للصحفٌة.
وٌرى الدكتور محمود أدهم إن التحرٌر الصحفً هو طرٌقة الكتابة الفنٌة التً تتٌح
للمحرر الصحفً تسجٌل األحداث ونقل الوقابع والتفصٌبلت والصور والمشاهد المرتبطة بها
والتعرٌؾ بما أسفر عنه البحث وراء عللها وأسبابها ثم التعبٌر عن ذلك كله تعبٌرا دقٌقا

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٓ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٓ:
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وموضوعٌا فً عبارات قصٌرة متماسكةٌ ،تم من خبلل لؽة صحٌحة واضحة وجذابة ،تخرج فً
قالب فنً صحفً ،صالح للطباعة والنشر والتوزٌعٌ ،مثل رسالة إعبلمٌة موجهة إلى القراء(ٔ).
والتحرٌر الصحفً أو فن الكتابة الصحفٌة هو فن كتابً ٌختلؾ عن فن الكتابة العلمٌة،
فتعتمد األخٌرة على المصطلحات العلمٌة أو الفنٌة المحددة الدقٌقة التً قد ال ٌفهمها إال أصحاب
التخصص ،كما تختلؾ عن الكتابة األدبٌة التً تعتمد على الخٌال والببلؼة اللفظٌة واالستطراد
وتتوجه إلى قارئ ٌبحث عن متعة جمالٌة وفكرٌة .ونقصد بالتحرٌر الصحفً كفن كتابً ٌعتمد
على األسلوب العلمً المتؤدب أو اللؽة الوسطى التً ٌسمٌها البعض باللؽة الصحفٌة أو اللؽة
اإلعبلمٌة ذات األسلوب الصحفً الذي ٌعتمد النثر الفنً فً الكتابة وهو أسلوب ٌرتفع به
أصحابه عن لؽة الحدٌث العادٌة ،ولؽة العلم الجافة ،فله من النثر العادي ألفته وسهولته
وبساطته ومباشرته وشعبٌته ،وله من النثر العلمً حظه من التفكٌر وعذوبة التعبٌر ،فهو
أسلوب جمٌل ٌعبر عن خلجات النفس وومضات العقل ،ونظرات الشعور ،وٌعتمد على ألوان عدة
من الطاقات الفنٌة من حٌث التنسٌق والتنمٌق ،والعناٌة باختٌار األلفاظ وتركٌب الجمل ،فهو
ٌوفر للمست ْق ِبل أو القارئ ما توفره الفنون األخرى كالموسٌقى والرسم والشعر من ضروب
اإلمتاع الفنً .وتمر مرحلة تحرٌر أو إخراج العمود الصحفً بمراحل عدة ،منها ما ٌتعلق
بالكاتب نفسه ،ومنها ما ٌبقى مهمة تنفٌذها على عاتق الجهاز التحرٌري للمجلة ،ومن هذه
المراحل:
 مرحلة ما قبل الكتابة ) )Prewritingوتتضمن :تحدٌد الفكرة ،ثم تحدٌد الهدؾ من كتابةالنص فضبل عن تحدٌد القارئ المستهدؾ ،وجمع المعلومات ثم مراجعة المادة المجموعة من
حٌث االكتمال المعلوماتً(ٕ) .وتختلؾ المعلومات والموضوعات المنتقاة للكتابة حسب
اهتمامات الكاتب نفسه؛ نظرا إلى أن العمود الصحفً ٌكتبه فً الؽالب كتاب تستكتبهم الصحٌفة
من خارج طاقمها التحرٌري ،لذلك فإنهم كثٌرا ما ٌعكسون خلفٌاتهم العلمٌة والثقافٌة
واهتماماتهم فً شإون الحٌاة العامة.

ٔ ) ٌنظر :دكتورة لٌلى عبد المجٌد والدكتور :محمود علم الدٌن :فن التحرٌر الصحفً للوسابل المطبوعة
واإللٌكترونٌة ،القاهرة -مصر ،دار السحاب للنشر والتوزٌع ،طٕٔٓٓ2/م ،صٖٔ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.92 :
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 -مرحلة الكتابة األولٌة للنص الصحفً ،أو كتابة النص األولً ()The first draft

(ٔ)

وفٌها

ٌتم اختٌار عنوان النص وكتابته ،وتختلؾ طرٌقة كتابة النص من حٌث نوع أو جنس القالب
الكتابً إن كان مقاال أو قصة أو شعرا؛ إال إنها تشترك جمٌعها فً األسس العامة من حٌث كون
العمود ٌحمل عنوانٌن :ثابت ،ومتحرك ،ثم إنه ٌؤخذ موقعا ثابتا فً المجلة ،وٌحمل توقٌع
محرره .كما ٌتم فً هذه المرحلة اختٌار الصور ،وتجهٌز الرسوم التوضٌحٌة .فالعمود المقالً ــ
على سبٌل المثال ــ ٌقوم بناإه على ثبلثة أجزاء :المقدمة هً فً األساس مدخل وتمهٌد من
الكاتب لموضوع مهم ٌتناوله فً عموده ،ثم ٌؤتً جسم العمود لٌضم الحدث أو الموضوع الذي
ٌتم تناوله باألدلة والشواهد والبراهٌن ،أما خاتمة العمود المقالً فهً رأي الكاتب فً الموضوع
الذي تناوله فً عموده ،ولذلك فإن العمود المقالً ٌقوم على القالب الهرمً المعتدل ،ال سٌما
فً األعمدة المتخصصة التً ؼالبا ما تؤتً منهجٌتها فً الكتابة واضحة تسٌر وفق ضوابط
معتادة ،بخبلؾ األعمدة األدبٌة والعامة التً ٌعتمد أسلوبها فً الكتابة على الكاتب ورإٌته؛
ولهذا ؼالبا ما تقوم على أساس ثابت ،بل تصدر عن ذوق المحرر وذاتٌته.
 مرحلة المراجعة ) )Revisingللتؤكد من االكتمال المعلوماتً وسبلمة الصٌاؼة الصحفٌة(ٕ). مرحلة الصٌاؼة األخٌرة والتهذٌبات النهابٌة(ٖ). مرحلة التقٌٌم المإسسً ،مراجعة النص الصحفً من قبل المحرر المسإول لتحدٌد صبلحٌتهللنشر من عدمه ،وهل ٌنشر النص كما هو ،أو ٌنشره بعد استكماله ،أو ٌنشره بعد إعادة
صٌاؼته ،أو ٌإجل النشر ،أو ال ٌنشر(ٗ).
 مرحلة إعادة صٌاؼة التحرٌر ) )Rewriting Editingوقد تتم بواسطة المحرر ،أو قسمالمراجعة ،أو سكرتٌر تحرٌر مركزي(٘).

أنواع العمود الصحفً:
إن الحدٌث عن أنواع العمود الصحفً ٌتطلب منا وقفة نتؤمل من خبللها األشكال العامة
للمواد الصحفٌة المنشورة ،كما ٌتطلب أٌضا قراءة المضامٌن وتقلٌبها على أوجهها؛ لٌتسنى لنا
من خبللها التفرٌق بٌن أصنافها المتباٌنة بما فً ذلك األعمدة األدبٌة.
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.92 :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص92 :
ٖ) نفسه ،ص92 :
ٗ) نفسه ،ص92 :
٘) نفسه ،ص92 :
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إن نظرة سرٌعة إلى المواد الصحفٌة التً تتخذ من العمود شكبل لها؛ تعرفنا أن هناك
نوعٌن من المواد الصحفٌة التً تتخذ من العمود إناء لها وهما :المقالة االفتتاحٌة والعمود
الصحفً (الداخلً) ،فكتب الصحافة تصنؾ القسمٌن السابقٌن ضمن المقال العمودي؛ وألننً فً
دراستً تجاهلت هذا المصطلح (المقال العمودي) وأثبت مصطلح العمود الصحفً لٌكون المقال
بؤنواعه المتباٌنة أحد فروع العمود الصحفً ،فالمقال االفتتاحً" على سبٌل المثال هو فرع من
فروع العمود الصحفً وٌسمى أحٌانا بـ "االفتتاحٌة" أو "العمود االفتتاحً" .فهذه تسمٌات
اكتسبها من حٌث موقعه أو مكانه فً أولى صفحات المجلة ،كما أنه ال ٌخرج فً تحرٌره عن
جنس المقال هذا من حٌث المضمون ،أما من حٌث الشكل فتنطبق علٌه الشروط العامة للعمود
إال أنه ٌخضع لسٌاسة الصحٌفة وال ٌعبر عن ذات الكاتب ،كما ٌخلو فً بعض األحٌان من توقٌع
المحرر؛ ولهذا نمٌل إلى تسمٌته "المقال االفتتاحً".
ٌلتقً المقال االفتتاحً مع العمود الصحفً فً كثٌر من النقاط ،وٌفترق عنه فً نقاط
أخرى ،فمن أوجه التشابه بٌنهما هو أن كبل منها ٌكثر استخدامه فً الصحٌفة الٌومٌة لؽلبة
الطابع الخبري على كل منهما ،كما أنهما ٌصدران إما بشكل ٌومً أو أسبوعً أو شهري أو
سنوي ،ولهما مكان وعنوان ثابت فوق صفحات الصحٌفة (جرٌدة أو مجلة) ،وتعتمدهما
الصحٌفة لكونهما وسٌلة جذب للقراء والتفاعل معهم ،كما أنهما ٌعتمدان على قالب الهرم
المعتدل فً كتابتهما فضبل على أنماط وأشكال أخرى ٌعتمدها العمود الصحفً دون المقال
االفتتاحً(ٔ).
أما أوجه االختبلؾ بٌنهما فهو كبر المساحة التً ٌشؽلها المقال االفتتاحً مقارنة
بضٌقها فً العمود الداخلً ،فالمقال االفتتاحً فً بعض األحٌان ٌشؽل مساحة صفحة أو
صفحتٌن كما هو الحال فً عمود (أجراس) فً المجلة التً بٌن أٌدٌنا ،كما أن المقال االفتتاحً
ال ٌوقع باسم كاتبه ألنه ٌعبر عن رأي الصحٌفة واالتجاه الذي تتبناه .فً حٌن أن العمود
الصحفً (الداخلً) ٌحمل اسم كاتبه وٌعبر عن رأٌه.
أما من حٌث المضمون فإن المقال االفتتاحً ٌمثل رأٌا رصٌنا ؼاٌته إقناع القارئ
والتؤثٌر فً الرأي العام ،كما أنه ٌمٌل إلى التحفظ والحذر فً إبداء الرأي وٌتناول فٌه محرره ـ
والذي ؼالبا ما ٌكون ربٌس تحرٌر المجلة أو الصحٌفة ـ موضوعات سٌاسٌة أو علمٌة أو أدبٌة
وذلك تبعا لبلتجاه العام الذي تبنته الصحٌفة ،فً حٌن أن العمود الداخلً ٌمتاز بالخفة والمرح
ٔ) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :د .موسى علً ال ِّ
شهاب :اتجاهات معاصرة فً كتابة المقال الصحفً.
وٌنظر أٌضا :د .السٌد أحمد مصطفى عمر :الكتابة والتحرٌر الصحفً ،ص.ٔ22:
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وٌهدؾ إلى اإلقناع واإلثارة فٌختفً فٌه التحفظ والحذر ،وٌتناول فٌه المحررون الموضوعات
العامة كافة أو المتخصصة بطابع ذاتً .ولؽة االفتتاحٌة رسمٌة وجادة وأحٌانا مملة على عكس
لؽة العمود التً تمتاز بالبساطة والسهولة.
وبعد أن أوضح ُ
ت المسلك فً الفرق بٌن المقال االفتتاحً وبٌن العمود الصحفً
(الداخلً) جاز لً عندها االنفراد بالعمود الصحفً للحدٌث عن أصنافه؛ فـالعمود الصحفً ٌقوم
على تقسٌمات أو تصنٌفات عدة فهناك من ٌقسمه بالنظر إلى حالته المكانٌة (الشكل) من حٌث
الثبوت والتؽٌر إلى:
 عمود ثابت هو ما ٌُ ْنشر بصفة دورٌة منتظمة (ٌومٌة -أسبوعٌة -شهرٌة -فصلٌة) وهو عمودثابت فً موقعه على صفحات الجرٌدة أو المجلة وتوقٌع صاحبه ،وحجمه ،واسمه ،وهو مرتبط
بكاتبه مثل عمود "أطٌاؾ" فً المجلة التً بٌن أٌدٌنا ،ارتبط اسمه بالدكتور عبد العزٌز
المقالح ،ومن أمثلته كذلك عمود "نقطة حرٌة" لـ(أمجد ناصر) وآخر بعنوان "آفاق" للدكتور
محمد برادة(.)
 العمود الثابت المتؽٌر :وٌنشر بصفة دورٌة (منتظمة) ،فً موقع وتحت اسم وحجم ثابت إالإنه متؽٌر فً من ٌتولون كتابته ،فٌتناوب المحررون والمهتمون والقراء والهواة بالكتابة فٌه،
وهو نوع من األعمدة ٌكون تحت اإلشراؾ المباشر لربٌس التحرٌر الذي ٌتولى اختٌار ومراجعة
الموضوعات التً تنشر فٌه ،مثل أعمدة "شعر" فً مجلة "دبً الثقافٌة" فهً عدد من األعمدة
الثابتةٌ ،نشر كل واحد منها باسم "شعر" ،وٌتناوب على الكتابة فٌه عدد من الموهوبٌن ممن
ٌجدون فً أنفسهم المقدرة الشعرٌةٌ ،بثون من خبللها خبلصة شعورهم ،بٌنما ٌؤتً قسم منها
عبارة عن شعر مترجمٌ ،ترجم من خبلل عدد من األدباء والمترجمٌن ،ومثلها أٌضا أعمدة قصة
قصٌرة ،وهً فً مجملها عمودٌنٌ ،تناوب على الكتابة فٌهما عدد من الموهوبٌن والمهتمٌن
بفن القصة القصٌرة(.)

 )ومثال ذلك عمود "فكرة" فً جرٌدة األخبار ارتبط لسنوات طوٌلة باسم صاحبه ،وقبلها عندما كان معتقبل
سٌاسٌا .ومن أمثلته كذلك عمود مرعً الحلٌان بعنوان "آخر الكبلم" بجرٌدة البٌان ،و "بٌن السطور" لمحمود
ٌوسؾ بجرٌدة االتحاد اإلماراتٌة .للمزٌدٌ ،نظر :د .السٌد أحمد مصطفى عمر :الكتابة والتحرٌر الصحفً،
ص.ٔ9ٓ:
 ) ومثال ذلك أٌضا ،العمود المقالً "كلمة" بجرٌدة أخبار الٌوم األسبوعٌة ،و "وجهة نظر" باألهرام و"كل
ٌوم" بجرٌدة األخبار الٌومٌة و"مدارات" بجرٌدة الجامعة التً تصدر عن جامعة الشارقة ،وعمود "رأي
رٌاضً" بجرٌدة الشرق األوسطٌ .نظر :نفسه ،صٔ9ٓ:
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تصنٌؾ آخر تبعا لبلتجاه أو الموضوع وهو ما أذهب إلٌه؛ كونه ٌشمل جمٌع
وهناك
ٌ
األصناؾ السابقة ،ثم ألننً أهتم بالجوهر أو المادة أكثر من الشكل ،وعلى هذا أصنفها إلى:
 العمود المتنوع :وهو نوع ٌهتم بالموضوعات العامة التً تختلؾ نوعٌتها من ٌوم آلخر،وٌتوقؾ نجاحه على مهارة الكاتب وثقافته الواسعة المتنوعة ،والتصاقه بقضاٌا الناس واختٌاره
للموضوعات التً تمس حٌاتهم الٌومٌة ،ومعالجتها باألسلوب الذي ٌتناسب مع عقلٌة القراء،
مثل عمود "آراء حرة" للدكتور فٌصل دراج ،وكذلك عمود "مدى" لـ(فرٌدة النقاش)(.)
 العمود المتخصص :وهو العمود الذي ٌتناول موضوعات متخصصة ،كمقاالت العمودالرٌاضً ،الدٌنً ،والفنً ،مثل عمود "عدسة كاشفة" الذي ٌحرره الدكتور عبد السبلم المسدي،
فً مجلة دبً الثقافٌة(.)
 عمود الساعة :وٌتناول األحداث الجارٌة على كافة المستوٌات المحلٌة واإلقلٌمٌة والعالمٌة،وهو ؼالب ما ٌكون سٌاسٌا ،والذٌن ٌتولون كتابته عادة هم من ذوي الخبرة والنظرة الثاقبة
المتمرسٌن القادرٌن على الكتابة التحلٌلٌة العمٌقة والموجزة فً الوقت نفسه مثل :عمود شًء
ما ،الذي ٌحرره الدكتور حسن مدن بجرٌدة الخلٌج اإلماراتٌة(ٔ).
 العمود االستكمالً :وٌسمى كذلك عمود المعلومات ،وهو نوع تقوم بتحرٌره أقسام المعلوماتفً الصحؾ ،وٌحوي معلومات من أسعار البورصة ،والطقس ،والعمبلت وما إلى ذلك مثل عمود
"معلومات تهمك" الذي ٌحرره قسم المعلومات بجرٌدة الشرق األوسط ،واألحوال الجوٌة الذي
ٌحرره قسم المعلومات بجرٌدة االتحاد اإلماراتٌة(ٕ).
واألعمدة المتخصصة ـ بطبٌعة الحال ـ تتفرع منها موضوعات مختلفة منها ما هو
سٌاسً أو أدبً أو دٌنً ،وسؤركز جهدي فً هذا البحث على العمود األدبً وأولٌه أهمٌة
خاصة؛ لكونه مادة دراستً وعلٌه أبنً نظرٌتً؛ فالمعروؾ أن لٌس لؤلجناس األدب ٌّة قوالب
ّ
مسطرة ولك ّننً أتبٌن لها مبلمحا بها ُتعرؾ وأطوارا علٌها أعتمد إن
متحجرة وال قوانٌن صارمة
ّ
رم ُ
أفرق بٌن هذه
ت الحدٌث فً الحدود واالختبلفات والركابز والمقومات التً فً ضوبها ِّ
األجناس .ومسؤلة التفرٌق هذه قد ُتشاهد بسٌطة سهلة ولكنها فً حقٌقة األمر ظاهرة معقدة
 )ومثلها أٌضا ،عمود حبٌب الصابػ بجرٌدة الخلٌج اإلماراتٌة تحت عنوان "معا"ٌ .نظر :نفسه ،ص.ٔ29:
 )ومثال ذلك ،عمود "للنساء فقط" الذي تحرره مرٌم جمعة بجرٌدة البٌان اإلماراتٌةٌ .نظر :نفسه،
ص.ٔ29:
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ29:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ29:
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بعٌدة الؽور مما ٌحتم علٌنا معالجتها فً كل طور من أطوار األدب ومعاودة النظر فً المقاٌٌس
المعتمدة فً تحدٌدها على نحو ال تتساوى معه النصوص فً النظر وال تعتبر كل كتابة أدبا وهذا
ما كان منا حٌن تحدثنا عن أجزاء العمود األدبً ووقفنا من خبلله عند مضمون العمود األدبً
وطبٌعة مادته األدبٌة (مقال أو شعر أو قصة)(ٔ).

العمود األدبً
مكونات العمود األدبً من حٌث الشكل والمضمون:
إن مستخدمً الكلمة سواء كانوا من مفكرٌن وكتاب مقاالت أدبٌة أو علمٌة أو فلسفٌة
أو كتاب أقصوصة أو سٌنارٌو أو رواٌة أو مسرح أو سٌنما بشكل عام لكل طرٌقته فً التفكٌر
والتعبٌر ،ولكل لؽته التً تبرز هذا العمل وتنقله إلى الناس حتى ٌمكنه من أن ٌوصل إلٌهم
رسالته ،وأن ٌإدي دوره فً عقولهم وقلوبهم ،كما أن لكل منهم القالب الذي ٌتناسب مع المادة
اإلعبلمٌة التً ٌقدمها!

(ٕ)

ت فً التمهٌد السابق إلى العمود األدبً ،وقل ُ
ت قد أشر ُ
وكن ُ
ت إن العمود األدبً هو فرع
من فروع العمود الصحفً (الداخلً) إال أن مادته الصحفٌة تكون ذات طابع أدبً كؤن تكون:
مقاال أو شعرا أو قصة أو مسرحٌة وهً مساحة محدودة من الصحٌفة ال تزٌد عن صفحة
واحدة ،تضعه الصحٌفة تحت تصرؾ أحد كبار الكتاب ممن هم من أهل االختصاص فً األدب
واللؽة والنقد وٌتمتع بقدر كبٌر من الشهرة واالحترام والكفاءة الصحفٌةٌ ،عبر من خبلله عن
آرابه وأفكاره وخواطره وانطباعاته فٌما ٌراه من قضاٌا وموضوعات تخص األدب واللؽة وما
ٌتصل بهما من نقد ،وباألسلوب الذي ٌرضٌه ،وتصنؾ األعمدة األدبٌة ضمن األعمدة المختصة،
ولها أصناؾ عدة كـ(العمود المقالً والقصصً والشعري) وفً دراستً هذه أسلط الضوء على
كل قسم منها وأقؾ من خبللها على عدد من العناصر الثابتة والمتؽٌرة على مستوى الشكل
والمضمون ومن هذه المكونات:

أوال :العمود األدبً من ناحٌة الشكل:
الصورة :تعد الصورة من أقدم وسابل االتصال التً عرفتها المجتمعات فً عصورها المختلفة،
فهً كؽٌرها من الوسابل االتصالٌة األخرى ،لها تارٌخها وطابعها واستخداماتها فً المجاالت
ٔ) ٌنظر :سامٌة الدرٌدي :،الحجاج فً الشعر العربً ،ص.٘2:
ٕ ) ٌنظر :د .محمود أدهم :األسس الفنٌة للتحرٌر الصحفً العام ،حقوق التؤلٌؾ والطبع والنشر والتوزٌع
محفوظة للمإلؾ ،ص.ٔٓ-9:
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اإلعبلمٌة المختلفة .فمنذ فجر التارٌخ كان للصورة دور فً تعلٌم اإلنسان والمحافظة على
خبراته وتجاربه الحٌاتٌة ،إذ عرفها اإلنسان فً مرحلة سابقة من تطور اللؽة( ،)فؤصبحت أداة
تعبٌر شابعة لدٌه ،ومعبرة عن الكلمات والجمل فً اللؽة(ٔ).
والصورة كما نعرفها هً شكل من أشكال الفنون التً تنقُل واقعا ما ،أو تبتكر مشهدا ما
من نسج الخٌال ،انطبلقا من واقع ملموس ،كما تؤتً لتعوض اإلنسان عن قصور أدواته
وحواسه عن التذكٌر المستمر ،واإلبقاء على الحدث أو العرض مدونا بطرٌقة صادقة ال كذب
فٌها أو التواء(ٕ).
ولعل اختراع الصورة الفوتوؼرافٌة قد ؼٌر موقع الصورة من ناحٌتً االستعمال
واالستهبلك ،فهً لم تعد تستهلك بنفس الطرٌقة التً كانت تستهلك بها اللوحات الفنٌة ،إذ دفعت
بالصورة لتساهم فً نقل األحداث كما هو الحال فً الصحؾ والمجبلت ،وفً تناولً فً دراستً
موضوع الصورة ،أرٌد تحدٌدا تلك الصورة الصحفٌة التً تسهم بشكل فعال فً بناء العمود
األدبً الذي بٌن أٌدٌنا؛ لنكشؾ من خبللها عن العبلمات وعن القٌم الداللٌة والفنٌة .ومحاولة
التعرؾ على المعانً وراء األشكال والخطوط واأللوان فً الصورة الصحفٌة بنوعٌها :الصورة
()

الفوتوؼرافٌة

ال سٌما الشخصٌة ( )portraitوالصورة الفنٌة (الٌدوٌة) التً ترسم ٌدوٌا

بالقلم أو بالفرشاة ،وكذا محاولة التعرؾ على ماهٌة الرسالة التً تركز علٌها(.)ٖ()

 ) تعد الصور والرسوم من أولى األشٌاء التً لجؤ إلٌها اإلنسان البدابً للتعبٌر عن نفسه وأفكاره ،ولهذا تعد
أول لؽة مكتوبة ،ومنها تطورت األبجدٌة ،التً نستعملها الٌوم ،والدلٌل على ذلك أن الحروؾ الهجابٌة فً اللؽة
اإلنسانٌة األولى اتخذت شكل صور األشٌاء والطٌور والحٌوانات المحٌطة باإلنسان األول فً لؽات الشرق القدٌم.
للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :د .خلٌل محمد الراتب :التصوٌر الصحفً ،دار أسامة للنشر والتوزٌع /عمان-
األردن ،طٕٕٔٓٔ/م ،ص.ٖٔ:
ٔ) ٌنظر :أ .ساعد ساعد ،د .عبٌدة صبطً :الصورة الصحفٌة؛ دراسة سٌمٌولوجٌة ،اإلسكندرٌة /المكتب
الجامعً الحدٌث ،ٕٕٓٔ ،ص.٘ :
ٕ) للمزٌد ٌنظر :جاك أومون؛ تر :رٌتا خوري؛ مراجعة :جوزٌؾ شرٌم  :الصورة ،بٌروت -لبنان /المنظمة
العربٌة للترجمة ،طٔ ،ٕٖٓٔ/ص 2:وما بعدها ،وٌنظر أٌضا :د .خلٌل محمد الراتب :التصوٌر الصحفً،
ص ٖٔ:وما بعدها.
 )تنقسم كلمة فوتوؼراؾ إلى كلمتٌن وهً :فوتو ( )Photoوتعنً ضوء ،وؼراؾ ( )Graphوتعنً رسم
أو تصوٌر ،وبذلك ٌكون المعنى للكلمة (التصوٌر بالضوء) أو (الرسم بالضوء)ٌ .نظر :د .خلٌل محمد الراتب:
التصوٌر الصحفً ،ص.٘ٗ :
 ) وهذا ما حذا ببعض الباحثٌن فً الشؤن السٌمٌولوجً من أن ٌوسعوا البحث فً مجال البصرٌات ،قصد
اإلجابة على أسبلتها المهمة :كٌؾ نتواصل بصرٌا؟ وكٌؾ نقرأ رسالة بصرٌة؟ وكٌؾ نكون ثقافة بصرٌة؟ وٌعد
روالن بارث أول من وضع منهجٌة توظٌؾ التحلٌل السٌمٌولوجً فً الصورة ،والتً طبقها على المثال
اإلشهاري "لعجابن بنزانً" فً كتابه "ببلؼة الصورة" .للمزٌد ٌنظر.أ .ساعد ساعد ،د .عبٌدة صبطً :الصورة
الصحفٌة؛ دراسة سٌمٌولوجٌة ،ص.ٔ2-9 :
ٖ) للمزٌد ٌنظر :أ.ساعد ساعد ،د .عبٌدة صبطً :الصورة الصحفٌة ،ص.٘:
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وتعتمد دراستً للصورة على اختٌار عٌنة قصدٌة من الصور بما أن المادة التً ٌعتمد
علٌها البحث أساسا محدودة ،وتمثل مجموع الصور الشخصٌة والٌدوٌة (التقلٌدٌة) المصاحبة
لؤلعمدة األدبٌة ،وذلك بقصد إثبات ما تحمله الصورة من طاقة حجاجٌة كامنة؛ لما تحوٌه من
نٌة فً التبلٌػ والتؤثٌر وما تتضمنه من رسابل إعبلمٌة موجهة كما تكمن حجاجٌتها فً مدى
قدرتها على استقطاب المتلقً وإمتاع الناظر إلٌها من خبلل ما تثٌره فً نفسه من إثارة
وتشوٌق فً سبر أؼوارها ،لما تحوٌه من مكونات عدٌدة تتمثل فً اللون والكتلة والخطوط
واألجسام واإلضاءة والظل وما إلى ذلك(ٔ).
وفضبل عن الوظٌفة اإلخبارٌة للصورة ،فإن لها وظٌفة سٌكولوجٌة ،فالصورة الواحدة
قد تعرض ما استطاع كتاب أن ٌقوله فً مابة صفحة حٌث إن حاسة البصر ذات أهمٌة كبرى
بالنسبة إلى شعور اإلنسان ودرجة فهمه ،كما إنها تصبػ بعدا آخر على الشخصٌة التً تستحق
أن ٌنشر عنها شًء أو تصورها ،فالشخص الذي ال بد أن ٌقرأ المرء عنه ٌومٌا أو أسبوعٌا
ٌثٌر لدى القارئ هذا السإال :ما هو شكله وكٌؾ ٌبدو؛ ذلك أن كثٌرا من القراء ال ٌقتنع
بالكلمات لكنه ٌمٌل إلى تصدٌق ما ٌحدث عندما ٌرى ،وبحضور الصورة تتحقق الوظٌفة
اإلقناعٌة لدى القارئ(ٕ).
وتنقسم الصورة الصحفٌة إلى أنواع عدة:
الصورة الشخصٌة (:)portrait
وهً صورة نصفٌة لكاتب العمود ،تنشر مع عموده ،وهً آلٌة تعمد إلٌها المجلة أو
الصحٌفة فترسل مصورٌها اللتقاط صور حدٌثة للشخصٌات المعنٌة بٌن فترة وأخرى ،إٌمانا
منهم بؤن الصورة تعادل ألؾ كلمة ،وأن صور األشخاص تجذب االنتباه أكثر مما تجذبه صور
األشٌاء األخرى ،وخبلل ذلك ٌتعٌن على المصور أن ٌتقن عملٌة التصوٌر ابتداء من اختٌار
الزاوٌة المناسبة التً ٌلتقط منها ،وتسلٌط اإلضاءة المناسبة التً تلعب دورا مهما فً التؤثٌر
فً نفسٌة القارئ والتفاعل معه .كما تلعب الصورة الملونة دورا بارزا فً عملٌة اإلقناع أكثر
مما إذا كانت الصورة باألبٌض واألسود(ٖ).

ٔ) ٌنظر :أ.ساعد ساعد ،د .عبٌدة صبطً :الصورة الصحفٌة ،ص ،ٔ2-ٔٗ:وٌنظر أٌضا :د .خلٌل محمد
الراتب :التصوٌر الصحفً.2ٕ-2ٔ ،
ٕ) ٌنظر :د .خلٌل محمد الراتب :التصوٌر الصحفً ،ص.2ٗ-2ٔ :
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.9ٔ-2ٗ:
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ومن السمات األخرى التً ٌجب أن ٌتجنبها المصور الصحفً فً تصوٌره للصور
الشخصٌة أن ٌلتقط صورة المتحدث وعٌنٌه متجهة نحو العدسة دون أن تظهر علٌه مبلمح
توحً بؤنه ٌتحدث عن موضوع ما أو ٌناقش قضٌة معٌنة ،فمن األفضل أن ٌتصٌد المصور
لقطته فً مثل هذه الحالة مع كل حركة ٌقوم بها المتحدث وبؤسرع وقت ممكن لكً ٌختار منها
الصورة التً تصلح للنشر ،فؤج ُد ـ على سبٌل المثال ـ فً عمود "دفتر أفكار" الذي ٌحرره
"أدونٌس" [ شكلٌ ]ٔ :ظهر أدونٌس ماسكا بسٌجارته ،والدخان ٌتصاعد منها ،وهً ربما
إحدى الطقوس التً ٌلجؤ إلٌها أدونٌس لحظة الكتابة ،أو عند النقاش أو الحدٌث ،فٌشعر القارئ
حٌالها بعفوٌة أدونٌس وأرٌحٌته وعدم مباالته بعدسة الكامٌرا ،بعٌدا عن التكلؾ والتنمٌق.

[ شكل]ٔ :
وقد تؤتً الصورة تروي تفاصٌل ومبلمح الشخصٌة من خبلل ما تتمتع به من حركة أو
انفعال مثال ذلك نجد صورة محمد شمس الدٌن فً عموده "بٌن األلؾ والباء"

[ شكل]ٕ :

فهً توحً لدى القارئ مدى االستؽراق الفكري العمٌق وبعد النظر الذي ٌتمتع به الكاتب وهو
ٌضع إبهامه على وجنته وسبابته ناحٌة فمه ،بٌنما عٌناه ترتكزان إلى األسفل فً حالة تفكر
عمٌق.

[شكل]ٕ:
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الصورة الفنٌة (الرسم الٌدوي) :وهً عنصر مهم تلجؤ إلٌه الصحؾ والمجبلت كبدٌل للصور
الفوتوؼرافٌة ،وتؤتً لتصاحب بعض الموضوعات الصحفٌة؛ لتحقٌق أؼراض جمالٌة وتعبٌرٌة،
كالرسوم المصاحبة لبعض األعمدة القصصٌة ،والشعرٌة وبعض المقاالت والتحقٌقات
الصحفٌة(ٔ).
وتظهر حجاجٌة هذا النوع من الصور فً قدرتها على جذب انتباه القارئ ،ونقل الفكرة
إلٌه ،والتعبٌر عن وجهة نظره بالرسم ،مثلما ٌعبر الكاتب عن وجهة نظره بالحروؾ والكلمات،
كما تلعب دورا مهما فً إٌضاح وتوضٌح فكرة العمود سواء كان قصة أو شعرا إلى القارئ
ومساعدته فً فهم كلمات النص المصاحب وتلخٌصها بشكل بصري؛ ولذا فهً ؼالبا ما تتسم
باإلٌجاز والتبسٌط وانتقاء صفة أو فكرة بارزة فً النص المعروض أمام الفنان ،لٌجري بعدها
الفنان رٌشته علٌها(ٕ).
( )

وفً دراستً للصورة عمد ُ
ت إلى بعض آلٌات التحلٌل السٌمولوجً

للصورة ،والذي

ٌُعنى بؤبعاد عدة للصورة:
أوال :المقاربة الوصفٌة:
ٌقول "لوران جٌرفٌرو"" :قد تبدو مرحلة الوصؾ مرحلة ساذجة ولكنها تبقى أساسٌة،
فانطبلقا من العناصر المتحصل علٌها عن طرٌق الوصؾ البسٌط ٌبنً التحلٌل الناجح فإن تصؾ
معناه أنك تفهم .وحتى تسهل عملٌة الوصؾ هذه ٌضع "جٌرفٌرو" مجموعة من الخطوات التً
ٌرى أنها قاعدٌة وضرورٌة(ٖ).
 الجانب التقنً :ونعنً به كل المعطٌات والمعلومات المادٌة التً تخص الصورة المعنٌةوٌندرج تحت هذا اإلطار:
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ9-ٔٗٙ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗ9-ٔٗٙ:
 )كان مٌبلد سٌمٌولوجٌا التواصل مع "أرٌك بوٌسنس" الذي نشر فً سنة (ٖٗٔ9م) كتاب "اللؽات
والخطابات فً اللسانٌات الوظٌفٌة فً إطار السٌمٌولوجٌا" والذي أعاد نشره من جدٌد سنة (ٔ9ٙ2م) تحت
عنوان "التواصل والتعبٌر اللسانً ،المطبوعات الجامعٌة ببروكسل" وبهذا ٌكون "أرٌك" من أوابل المناصرٌن
للسانٌٌن من أمثال "بارٌٌطو" و "جورج مونان" و "جان مارتٌنً" فً تحدٌدهم سٌمٌولوجٌا التواصل وفً
وضعهم لمبادبها وأسسها ،التً ٌتم من خبللها دراسة طرق التواصل ،أي دراسة الوسابل المستخدمة للتؤثٌر
على الؽٌر عن وعً أو ؼٌر وعًٌ .نظر :أ .ساعد ساعد ،و د.عبٌدة صبطً :الصورة الصحفٌة دراسة
سٌمٌولوجٌة ،ص.ٙٗ-ٖٙ:
ٖ) ٌنظر :أ.ساعد ساعد ،د .عبٌدة صبطً :الصورة الصحفٌة ،ص.ٔ2:
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ٔ -المرسل أو مبدع الرسالة :وذلك بذكر اسمه أو مجموعة المرسلٌن ،أو اسم الشركة أو
المإسسة ،أو المجلة التً أرسلت هذا العمل(ٔ).
ٕ -الرسالة :بذكر عنوانها ،وتارٌخها ،وظروؾ ابتداعها ،ونوعها هل تنتمً هذه الصورة إلى
الصورة الفوتوؼرافٌة أو اإلشهارٌة لمنتج معٌن ،أو ملصق فٌلمً ،أو لحملة انتخابٌة(ٕ).
 الجانب التشكٌلً:ٌبقى التحلٌل التشكٌلً بؽض النظر عن القٌمة الفنٌة للصورة ضرورٌا ،فهو ٌقوم بذكر
كل من الرموز البصرٌة المتعلقة بالصور أو ما ٌسمى (بصورة الصورة) ،أي كل ما هو موجود
فً الصورة من أشخاص ومنتوجات ،وكذلك الرموز البصرٌة ؼٌر المتعلقة بالصور أو ما ٌسمى
(صورة البلصورة) مثل الرسالة األلسنٌة الكلمات واألحرؾ أو ما ٌسمى بالفونٌمات وٌستند هذا
التحلٌل إلى عدة نقاط ثانوٌة ،أولها(ٖ):
 عدد األلوان ودرجة انتشارها ،وهذا الحصر ألهم األلوان المستعملة فً اللوحة ٌساعدنا فٌمابعد على حسن التؤوٌل ،فاأللوان على حدّ تعبٌر "جٌر فٌرو" قفزت من وظٌفتها كمادة بصرٌة
إلى وظٌفة رمزٌة .وقد جدد السٌمٌولوجٌون لكل لون داللته كما سنرى ذلك الحقا(ٗ).
 التعرؾ على األشكال والخطوط فً اللوحة ،مع العلم أن لكل شكل من الخطوط داللته الرمزٌة،فبٌنما الخطوط المستقٌمة (األفقٌة والرأسٌة) توحً بالثبات والصرامة ،نجد أن المابلة توحً
بالدٌنامٌكٌة والحركٌة ،أما المنحنٌة فتعطٌنا اإلحساس بالنعومة(٘).
 التؤطٌرٌ :جمع بٌن زواٌاه النص أو الرسالة المراد إٌصالها ،وقد هجر كثٌر من محرريالصحؾ فكرة استخدام اإلطارات المزخرفة ،التً ٌبدو فٌها كثٌر من التصنع واتجهوا نحو
الخطوط البسٌطة وترك مساحات من البٌاض لتقوم مقام اإلطار ،ومهمة اإلطار فً حالة
استخدامه هو خلق إحساس بالوحدة اإلشهارٌة فً العمود ،وضم أجزابه بعضها إلى بعض
وزٌادة قوة لفت النظر(.)ٙ

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،صٕٕ-ٕٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٕ-ٕٔ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ9:
٘) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ9:
ٌ )ٙنظر :نفسه ،ص.ٕٗ-ٕٖ:
ٓٓٔ

 الموضوع :وما ٌهمنً فً هذه الخطوة من الوصؾ ٌتعلق بشكل أساسً بالقراءة األولىللوحة ،وهذه القراءة تتطلب م ّنً بداٌة معرفة عبلقة النص بالصورة ،فالعنوان سواء وضع من
طرؾ صاحب العمل الفنً أم الٌ ،بقى ركٌزة أساسٌة فً تشكٌل المعنى ،وفً هذه المرحلة علً
أن أ بحث فٌما إذا كان العنوان ٌعكس حقٌقة التمثٌل األٌقونً فً اللوحة أو ال ،وفً كلتا الحالتٌن
أكون أمام معنى مؽاٌر تماما إذا أخذ ُ
ت بالحسبان ما للعنوان كرسالة لسانٌة من دور توجهً فً
قراءة الصورة(ٔ).
ثانٌا :مقاربة دراسة بٌبة اللوحة:
وأعنً السٌاق الذي انتجت فٌه اللوحة ،والذي تسمح لنا دراسته بتفادي التؤوٌبلت
الخاطبة التً قد ٌحدثها الوصؾ األولً لعناصر اللوحة(ٕ).
ثالثا :المقاربة السٌمٌولوجٌة:
فً هذه المرحلة نصل إلى الهدؾ المنطقً من خطوات التحلٌل السابقة والمتمثلة فً
الوصؾ األولً ودراسة سٌاق اللوحة وبٌبتها ،ففً هذا المستوى تتلخص ؼاٌة التحلٌل
السٌمٌولوجً للوحة أو أي صورة كانت ،إذ ٌتعلق األمر فً هذه القراءة التضمنٌة بالداللة
الحقٌقٌة للدلٌل ،ألنها تربط هذا األخٌر وواقعه الخارجً(ٖ).
كما ٌوضح التضمٌن المستوى الرمزي ،بمعنى أنه ٌحٌل إلى كون الصورة توحً بما هو
أبعد مما تمثله ،فالتضمٌنٌة تتعلق بالجانب اإلنسانً المتصل بعبلقة التؤثٌر الحادثة حٌن التقاء
القراء؛ لذا فإن جوهر الدراسة السٌمٌولوجٌة للصورة أو لؽٌرها
الدلٌل مع أحاسٌس ومشاعر ّ
من النظم االتصالٌة حسب "بارت" هو الكشؾ عن اإلٌحاءات والمعانً الخفٌة من ورابها أي
الرسالة الحقٌقٌة التً تود إٌصالها(ٗ).
رابعا :نتابج التحلٌل:
وهً المرحلة األخٌرة فً شبكة تحلٌل "جٌرفٌرو" وهً الحوصلة األخٌرة التً نحصل
علٌها بعد دراستنا لمختلؾ خطوات التحلٌل السابقة.

ٔ) ٌنظرنفسه ،ص.ٔ9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٓ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٓ:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔ-ٕٓ:
ٔٓٔ

التوقٌع أو اإلمضاء(:)
ٌِع :إصابة المطر
تحٌل مادة (وقع) فً لسان العرب إلى معان عدة ،منها قوله:
"والتوق ُ
ْ
ٌِع فً الكِتابِ :إلحاق
بعض األرض وإخطاإه بعضا ،وقٌل :هو إنبات بعضها دون بعض...
والتوق ُ
ْ
الشًء فٌه بعد الفراغ منه ...قال األزهري ::توقٌع الكاتب فً الكتاب المكتوب أن ٌُ ْجمِل بٌن
تضاعٌؾ سطوره مقاصد الحاجة وٌحذؾ الفضول ...فكؤن ال ُمو ِّقع فً الكتاب ٌُإ ِّثر فً األمر الذي
(ٔ)

ٌِع :ما ٌُوق ُع فً الكتاب".
ُكتِب الكتاب فٌه ما ٌُإ ِّكدُه و ٌُوجبه.
والتوق ُ
ْ

مما سبق ٌمكننً القول إن التوقٌع أو (اإلمضاء) ٌلعب دورا كبٌرا فً إثبات هوٌة
الكاتب ،والتصدٌق على ما ٌقوله وٌطرحه وٌناقشه من موضوع ،ولذا فهو ٌترك انطباعا لدى
المتلقً بالمصداقٌة واإلقبال على قراءة العمود ،وهو نوع من اعتراؾ المإلؾ ورضاه عما
ٌكتب ،لٌصبح مسإوال عن كل كلمة قالها ،وهو أٌضا مسآءل من قبل القارئ أو المتلقً ،ولهذا
نجد الصحؾ والمجبلت تلجؤ فً األعمدة إلى كتابة اسم الكاتب ،وتعلن أو تعترؾ بعدم تحملها
أدنى مسإولٌة عما ٌكتبه الكاتب ،وأن الكاتب مسإول عن المادة التً ٌكتبها ،فمجلة دبً
الثقافٌة – على سبٌل المثال – نجدها تكتب فً أولى صفحاتها "المقاالت المنشورة تعبر عن
آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة ".وبهذا فإن كاتب العمود ال ٌكتب إال ما
ٌرضاه لنفسه وٌقنعه ،ومن ثم ٌنعكس ذلك إٌجابا على سرعة اقتناع المتلقً بما ٌعرضه الكاتب
– ال سٌما إذا كان الكاتب مشهورا أو متخصصا – ومن هنا تنشؤ عبلقة وطٌدة بٌن الكاتب
والمتلقً ،تجعله ٌترقب األعداد المقبلة من المجلة أو الصحٌفة ،ولهذا نجد الصحؾ والمجبلت
تتنافس فً جذب الكتاب والمختصٌن للكتابة فٌها.
وإذا جبنا ندرس سٌاسٌة المجلة فً كتابة التوقٌع ،نجدها تكتب التوقٌع فً الجزء
العلوي من العمود ،أسفل صورة الكاتب من جهة الٌسار ،بخط (النسخ) وباللون األبٌض ،كما
تختلؾ طرق كتابة التوقٌع ،فنجد الكاتب ٌوقع بلقب الشهرة مثل (أدونٌس) والبعض باسمه
الثبلثً مثل (أحمد عبد المعطً حجازي) ،وآخر بوضع درجته العلمٌة إلى جانب اسمه (د .عبد
العزٌز المقالح) و (د .عبد السبلم المسدي) وأحٌانا باالسم الثنابً مثل (نبٌل سلٌمان) و
 )والتوقٌع الذي نرمً إلٌه هنا ،هو ؼٌر التوقٌعات التً انتشرت فً العصر العباسً ،وهو فن عربً خالص،
وٌمتاز باإلٌجاز الشدٌد الذي ٌلؾ المضمون ،وهو إٌجاز ال ٌخل بالمعنى ،إضافة إلى السجع المطبوع ،كما ٌتجلى
فٌها عنصر المفاجؤة المتمثل فً صٌؽة الطلب واألمر والنهً والتهدٌد أحٌانا والوعٌد ،وهً تعد مكونات فن
التوقٌعاتٌ .نظر :د .رفٌق حسن الحلٌمً :التوقٌعات ،مجلة الوعً اإلسبلمً ،وزارة األوقاؾ والشإون
اإلسبلمٌة ،العدد (ٕٖ٘) ٖٕٓٔٓ /9 /م.
ٔ) ابن منظور :لسان العرب ،مادة "وقع"،مجٕ ،ص.ٖٖٗ2-ٖٖٗ٘:
ٕٓٔ

(المصنؾ المزؼنً) كما تضعه المجلة داخل مستطٌل طولً (أفقً) ٌقسم الصفحة إلى قسمٌن:
القسم العلوي ،وٌحمل اسم العمود ،وصورة المإلؾ ،وتوقٌعه ،والجزء السفلً وٌشمل الجزء
األكبر من الصفحة ،وٌحمل العنوان والنص.

ثانٌا :العمود األدبً من ناحٌة المضمون:
العنوان:
ٌول النقاد والدارسون اهتماما لعتبات النص إال فً الدراسات السٌمٌابٌة المعاصرة،
لم ِ
فاهتمت السٌمٌابٌة بكل ما ٌحٌط بالنص من عناوٌن ومقدمات وهوامش وتنبٌهات ،وذلك بعدما
تبٌن أنها من المفاتٌح المهمة فً اقتحام أؼوار النص وفتح مؽالٌقه ومجاهٌله ،فؽدت هذه
الدراسات ال تخلو من إشارات – ولو باقتضاب – إلى العتبات النصٌة الربٌسة التً تفرض على
الدارس أن ٌتفحصها وٌستنطقها قبل الولوج إلى أعماق النص(ٔ).
والعنوان بالنسبة إلى النص كاالسم للمسمى ،وال ٌختلؾ األمر بالنسبة إلى االستدالل،
فالعنوان داللة وإحالة معٌنة على نص معٌن فهو الفتة داللٌة ذات طاقات مكتنزة ،ومدخل أولً
ال بد منه لقراءة النص ،فكما أننا نستدل بعبلمة ممٌزة فً الشًء نظهره على ؼٌره ،فكذلك
العنوان ٌستدل به تفرقة وتمٌٌزا للنص الذي ٌستتر خلفه عن ؼٌره ،بل ٌتعدى كونه مجرد اسم
ٌدل على العمل األدبً ٌحدد هوٌته ،وٌكرس انتماءه ألدب ما لٌصبح هو النص مختزال ،تنتضد
فٌه المعانً والدالالت الكلٌة للنص األصلً(ٕ).
أما عناٌة المبدعٌن بالعنوان أمر ظاهر ،حتى إن الشاعر عبد الوهاب البٌاتً ٌذكر أن
كثٌرا من الشعراء ٌطلبون منه أن ٌضع لهم أسماء لقصابدهم ،أو مجموعاتهم الشعرٌة ،مع أنه
ٌستؽرب كٌؾ ٌكتب شاعر دٌوانه وال ٌعرؾ كٌؾ ٌختار العنوان ،فؤهمٌة العنوان وخطورته
كثٌرا ما تدفع الشعراء ـ ال سٌما المبتدبٌن منهم ـ إلى الوقوؾ أمام عناوٌن النصوص قبل اختٌار
أي عنوان.
وٌرى كثٌر من النقاد أن العنوان ٌعد نصا مصؽرا تقوم بٌنه وبٌن النص الكبٌر ثبلثة
أشكال من العبلقات:
ٔ) ٌنظر :أ .عبد القادر رحٌم ،قسم األدب العربً ،جامعة محمد خٌضر -بسكرة (الجزابر) :العنوان فً النص
اإلبداعً -أهمٌته وأنواعه -مجلة كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة  ،العددان الثانً والثالث،ٕٓٓ2 /
ص.ٖ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص -ٗ :وما بعدها.
ٖٓٔ

ٔ -عبلقة سٌمٌابٌة :حٌث ٌكون العنوان عبلقة من عبلقات العمل.
ٕ -عبلقة بنابٌة :تشتبك فٌها العبلقات بٌن العمل وعنوانه على أساس بنابً.
ٖ -عبلقة انعكاسٌة :وفٌها ٌُختزل العمل ـ بناء وداللة ـ فً العنوان بشكل كامل ،وهو تحلٌل ٌثبت
مدى عناٌة النقاد بالعنوان بجعله ندا للنص ومثٌبل له.
ونظرا إلى هذه األهمٌة ،فقد شؽلت عناوٌن النصوص األدبٌة فً الدراسات الحدٌثة حٌزا
كبٌرا من اهتمام النقاد

()

رأوا فٌه عتبة مهمة لٌس من السهل تجاهلها ،إذ ٌستطٌع القارئ من

خبللها دخول عالم النص دونما تردد ما دام استعان بالعنوان على النص ،فهو ٌوازي إلى حد
بعٌد النص الذي ٌسمه ،كما أنه لم ٌعد زابدة لؽوٌة ٌمكن استبصالها من جسد النص ،بل أصبح
عضوا أساسٌا ٌستشار وٌستؤذن ،وفً أبسط تعرٌؾ له :هو تلك الكلمة أو الجملة التً توضع
أعلى النص ،وتكون على صلة مباشرة أو ؼٌر مباشرة به ،وٌمثل وحدة تحرٌرٌة قابمة بذاتها،
ذات نسٌج لؽوي متماسك وأحد المكونات األساسٌة للنص ومركزه ،وفً كثٌر من األحٌان توكل
صٌاؼته لفبة معٌنة من الصحفٌٌن الذٌن ٌملكون حسا صحفٌا متمٌزا ،وقدرة خاصة على بناء
الجمل المركزة التً تلقً الضوء على الهدؾ من المادة المكتوبة(ٔ).
وٌعد الظهور أولى سمات العنوان ،إذ له الصدارة فً الكبلم ،وٌبرز منفردا بشكله
وحجمه ،وهو أول لقاء بٌن القارئ والنص؛ لذا فهو الوسٌلة الوحٌدة الناجعة التً ٌمكن
لصاحب النص أن ٌتسلح بها لجلب اهتمام القارئ ،وهو رأس العتبات وعلٌه مدار التحلٌل ،إذ ال
ولوج إلى النص إال من خبلله(ٕ).
فظهور العنوان ٌعنً سطوته وتجبره على (المبدع /المنتج) و(القارئ) فؤما على األول
فمن حٌث إنه صاحب الحظوة والصدارة فً النص ،إذ ٌتصدر الصفحة بالنسبة إلى النص وأما
على الثانً فكونه ٌلقً بظبلل سلطته على القارئ ٌفرض نفسه علٌه ،ألجل استبذانه فً الدخول
إلى عالم النص ،وهو األمر الذي علٌه معنى الخروج ،فالعنوان ال ٌخرج إال لٌكشؾ عن نفسه
 )ولعل عناٌة كل من جٌرار جٌنٌت ( )Gerard Genetteولٌوهوك ( )Leo Hockوكلود دوشً
( )Claude Duchetوجون مولٌنو ( )Jean Maulinoوروبرت شولز ( )Roberts Sholesوجون
كوهٌن ( )Jean Cohenبالعنوان أسس لما ٌسمى الٌوم علم العنونة ،حتى أخذ النقاد ٌستنطقون البعد
السٌمٌابً فً تحلٌل العبلقة الجدلٌة بٌن العنوان فً قمة الهرم ،وبٌن البنٌات المشكلة لمتن الهرم ،اتكاء على ما
خلفته دراسات فرنسوا فروري ( )Francois Frourisوأندري فونتانا ( )Andrei Fontanaوشارل
جرٌفال ( .)Charles Grivalللمزٌد ٌنظر :أ .عبد القادر رحٌم :العنوان فً النص اإلبداعً -أهمٌته
وأنواعه ،ص -ٗ :وما بعدها.
ٔ) ٌنظر :د .السٌد أحمد مصطفى عمر :الكتابة والتحرٌر الصحفً ،ص.ٗٗ-ٖٗ:
ٕ) ٌنظر :أ .عبد القادر رحٌم ،قسم األدب العربً :العنوان فً النص اإلبداعً -أهمٌته وأنواعه ،ص.9:
ٗٓٔ

أوال ،ولٌفصح عما فً النص ثانٌا ،لذلك كان خروج العنوان وتشكله البصري والهندسً أو
بتعبٌر آخر بروزه (خروجه) مدعاة للتؤوٌل السٌمٌابً ،لتشكل العنوان بالطرٌقة التً جاء
علٌها(ٔ).
وأما القصد واإلرادة فداللتان قارتان فً العنوان ،ألن العنوان ٌعمل فً النص الشًء
الكثٌر ،مع األخذ فً الحسبان أنه ال اعتباطٌة فً العنوان ،بل إن الكاتب ٌجهد نفسه فً اختٌار
عنوان ٌبلبم مضمون كتابه ،لدواع فنٌة وجمالٌة ونفسٌة وحتى تجارٌة تجعل المتلقً أو القارئ
ٌسٌر تبعا لمقصدٌة أو إرادة العنوان ،سبرا ألؼوار النص .وال تكون إرادة العنوان أو مقصدٌته
إال من خبلل إرادة المبدع صاحب النص ،لذلك سٌكون المتلقً تابعا للمقصدٌة أو المرجعٌة التً
ٌحملها العنوان ،سواء كانت ذهنٌة أو فنٌة ،أو سٌاسٌة أو مذهبٌة أو إٌدٌولوجٌة المهم أن
العنوان ٌقصد شٌبا ما أو باألحرى ٌرٌد شٌبا ما سٌكون المبدع ـ ال محالة ـ هو صاحب هذه
اإلرادة ،ولن ٌكون القارئ إال كالمتلقً الذي تستهوٌه (إشارة /قصدٌة) المرسل(ٕ).
حجاجٌة العنوان:
أصبح العنوان ضرورة ملحة ومطلبا أساسا ال ٌمكن االستؽناء عنه فً البناء العام
للنصوص ،لذلك ترى الشعراء ٌجتهدون فً وسم مدوناتهم بعناوٌن ٌتفننون فً اختٌارها ،كما
ّ
بالخط والصورة المصاحبة ،وذلك لعلمهم باألهمٌة التً ٌحظى بها العنوان،
ٌتفننون فً تنمٌقها
فإذا أخذنا على سبٌل المثال عنوان " رفة جناح" للعمود الذي ٌحرره نواؾ ٌونس [شكل]ٖ :
نجد أن العنوان بحد ذاته وبكلمتٌه ٌحٌل إلى معنى واسع ،فضبل عن الصورة المصاحبة ،والتً
جاءت لتقرب المعنى لذهن القارئ وتإكده فً نفسه من خبلل لمحة الؽروب التً تضفٌها على
أجنحة الطٌور ،والذي ٌظهر األول فٌهما قابضا جناحٌه ،بٌنما ٌظهر اآلخر باسطا جناحٌه فً
طرٌق عودتهما إلى المؤوى ،كما تؤتً لمحة الؽروب والتً ظهرت فٌها ألوان البنً بدرجاته
المختلفة إعبلنا بانتهاء الٌوم جاء أٌضا هذا العنوان لٌكون ختاما ألعمدة المجلة وصفحاتها.

[شكل]ٖ:
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص -ٗ:وما بعدها.
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص -ٗ:وما بعدها.
٘ٓٔ

كما تتجلى أهمٌة العنوان فٌما ٌثٌره من تساإالت ال نلقى لها إجابة إالّ مع نهاٌة العمل،
فهو ٌفتح شهٌة القارئ للقراءة أكثر ،من خبلل تراكم عبلمات االستفهام فً ذهنه ،والتً بالطبع
سببها األول هو العنوان ،فٌضطر إلى دخول عالم النص بحثا عن إجابات لتلك التساإالت بؽٌة
إسقاطها على العنوان ،كما هو الحال فً العنوان الذي اختاره أدونٌس لنصه "تحٌة إلى حجر
الفبلسفة" لٌبقى معها القارئ فً حٌرة وفً حالة تساإل دابمة عن طبٌعة هذا الحجر؟ وهل هو
حجر حقٌقً أم أراد به أدونٌس معنى مجازٌا؟ كما ٌدفعه إلى التشوٌق وٌثٌر فٌه فضول المعرفة
وحب االكتشاؾ لٌتعرؾ ماهٌة هذا الحجر (حجر الفبلسفة)؟ وكذلك عنوان "من ٌنببنً بما لم
أستطع علٌه صبرا" الذي افتتحت به "ساجدة الموسوي" نصها فً عمودها "باقة أمل" وكعادة
عز الدٌن مٌهوبً فً إثارة القارئ وامتصاص فكره من خبلل ما تثٌره عناوٌنه من ؼموض
واستؽراب ورؼبة فً اقتحام أؼوار النص ،ففً عموده "اشتباك" نجده ٌطرح عدد من العناوٌن
من مثل" :حصاة فً حذاء ..الداالي الما" وعنوان آخر "إبلٌس فً جلباب عتارٌس" .كما ٌؤتً
العنوان فً أحٌان كثٌرة ٌكشؾ عن االتجاه الذي ٌتبناه الكاتب فنلمح على سبٌل المثال اللؽة
وقضاٌاها حاضرة بقوة فً عمود "عدسة كاشفة" لعبد السبلم المسدي والذي من خبلل هذا
العمود ٌبحر فً عالم اللؽة الشاسع وقضاٌاها المتعلقة بها مناقشا وفاحصا وناقدا لها ،ومن هذه
العناوٌن" :بٌن اللؽة والهوٌة" و"بٌن الحداثة والتحدٌث" و"العلم وإنصاؾ اللؽة" و"األقنعة
الثقافٌة" ،واألمثلة على ذلك كثٌرة ال ٌستوعبها المقام هنا.
من هنا ٌمكننا القول إن العنوان اكتسب أهمٌة خاصة فً مختلؾ فنون الكتابة الصحفٌة
وخاصة العمود األدبً ،على اعتبار أنه استهبلل ٌرمً إلى إقناع القارئ بمتابعة القراءة ،كما
ٌتٌح للقارئ فرصة االختٌار لقراءة موضوع دون آخر ،وتمكنه من اإلحاطة بالصفحة ،فهو
وعلى الرؼم من قصره ٌقدم جوهر النص وٌلخصه؛ ولهذا فهناك إجماع على االهتمام بكتابته
من الناحٌة اللؽوٌة وإعداده من الناحٌة الفنٌة ،فلقد تفنن ال ُكتاب والمحررون فً صٌاؼته مثلما
أبدع المخرجون فً تصمٌماته(ٔ).
وجدٌر باإلشارة هنا إلى أن العناوٌن تتعدد بتعدد النصوص ووظابفها ،فهناك أنواع عدة

ٔ) ٌنظر :د .السٌد أحمد مصطفى عمر ،الكتابة والتحرٌر الصحفً ،ص.ٗٗ:
ٔٓٙ

للعنوان

( )

وال ٌهمنا من أمر هذه األصناؾ سوى ما ٌتعلق بالمادة التً بٌن أٌدٌنا ،فنجد للعمود

األدبً ،ثبلثة أصناؾ من العناوٌن:
ٔ -العنوان الحقٌقً (ثابت) :وهو ما ٌحتل واجهة العمود ،وٌبرز صاحبه لمواجهة المتلقً،
وٌسمى الحقٌقً ،أو األساسً ،أو األصلً ،وهو كشعار ال ٌتؽٌر فً جمٌع أعداد المجلة ،وهو
بمثابة العبلمة أو الصورة اإلشهارٌة التً ٌعرؾ بها العمود وكاتبه ،فٌقال :عمود "دفتر أفكار"
ألدونٌس ،وعمود "آراء حرة" لدكتور فٌصل دراج ،و"خواطري" لنوري الجراح ،و"ؼواٌة"
آلمال مختار ،فهو ٌع ُّد بحق "بطاقة تعرٌؾ تمنح العمود هوٌته" فٌنفرد عن ؼٌره من األعمدة
األخرى؛ ولهذا ال بد أن ٌُراعى فً وضعه لٌكون جاذبا وشادا النتباه القارئٌ ،عبر بصدق عن
االتجاه أو المنحى الذي ٌنحوه الكاتب؛ ولهذا ٌضعه المخرج الصحفً أو المحرر نفسه ،من ذلك
 على سبٌل المثال – عمود "متون" الذي ٌعبر عن الجانب الفكري الذي ٌنحوه المفكر إبراهٌمالكونً ،وعمود "نقطة حرٌة" الذي ٌظهر فٌه أمجد ناصر كطابر حر ٌحلق فً سماء اإلبداع
لٌقتنص اللحظة المثٌرة واللقطة الهاربة فٌخلق منها نصا حرا .وهناك أٌضا عمود "خط أحمر"
الذي ٌحرره الكاتب المبدع محمد حسٌن ُطلبً فٌفتح من خبلله ملفات ساخنة على الصعٌد
األدبً.
ٕ -العنوان الفرعً (المتحرك /المتؽٌر)ٌ :ستشؾ من العنوان الحقٌقً ،وٌؤتً بعده ،وؼالبا ما
ٌؤتً كعنوان للنص أو الموضوع الذي ٌطرحه الكاتب فً عموده؛ ولذلك فهو ٌتؽٌر تبعا
للموضوع أو النص المعروض ،ولذلك ٌسمى "بالثانً" أو "الثانوي" ،والعنوان ال بد أن ٌلخص
الفكرة التً ٌدور حولها الموضوع؛ ولذا فهو ٌتسم باإلحاطة الجوهرٌة للمعنى أي أن ٌكون
ومضة للمعنى ال إحاطة شاملة له ،وأن ٌكون موجزا فهو فً الؽالب ال ٌحتمل أكثر من ثبلث أو
أربع كلمات ،ومثال ذلك " رأٌت ما وقع قبل أن ٌقع" وهو العنوان الذي استهل به أحمد عبد
المعطً حجازي موضوعه فً عموده الشهري "رإى" كما جاء الموضوع الذي ٌناقشه
وٌطرحه الدكتورعبد السبلم المسدي فً عموده "عدسة كاشفة" بعنوان "التمثٌل الضال" ،وقد
جاء العنوان على هٌبة سإال سواء أكان حقٌقٌا أم مجازٌا ،وٌوجهه الكاتب لقاربه ،فٌشد
انتباهه ،وٌشؽل فكره للبحث عن جواب ـ إن كان استفهاما ـ وربما ٌثٌر داخله عبلمات
 )ومن هذه األنواع :العنوان المزٌؾ :وٌؤتً مباشرة بعد العنوان الحقٌقً ،وهو اختصار وتردٌد له وتعزٌز
للعنوان الحقٌقً ،وٌؤتً بٌن الؽبلؾ والصفحة الداخلٌة ،وتعزى إلٌه مهمة استخبلؾ العنوان الحقٌقً إن ضاعت
صفحة الؽبلؾ ،وال حاجة للتمثٌل له ألنه مجرد تردٌد للعنوان الحقٌقً ،وهو موجود فً كل الكتب ،وأٌضا هناك
العنوان التجاري :الذي ٌقوم على وظٌفة اإلؼراء لما تحمله هذه الوظٌفة من أبعاد تجارٌة ،وهو عنوان ٌتعلق ـ
ؼالبا ـ بالصحؾ والمجبلت أو المواضٌع المعدة لبلستهبلك السرٌع ،وهذا العنوان الحقٌقً ال ٌخلو من بعد
إشهاري تجاريٌ .نظر :أ .عبد القادر رحٌم :العنوان فً النص اإلبداعً -أهمٌته وأنواعه ،ص -ٗ:وما بعدها.
ٔٓ7

االستؽراب والدهشة أو حتى االستنكار من ذلك ـ على سبٌل المثال ـ "من ٌطهرنً من دنس
الركض" وهو العنوان الذي استفتح به محمد المحسن قصٌدته فً عمود "شعر" وكذلك عنوان
"هل اللٌل فً حاجة إلى حماٌة" ألدونٌس ،و" متى ٌبدأ موسم الهجرة إلى الشرق" للدكتور عبد
العزٌز المقالح فً عموده الشهري "أطٌاؾ" و"ما ٌتبقى منا!" ألمجد ناصر.
كما قد ٌؤتً العنوان ٌتخذ منحى سردٌا ،فتحسبه وكؤنه نص قصصً قصٌر ،وهو أحد
الخدع أو الوسابل التً ٌلجؤ إلٌها الكاتب الحاذق ،الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌسبر أؼوار المتلقً من
خبلل معرفته بالدور الذي ٌلعبه القص فً مخٌلة القارئ ال سٌما إذا بدأ بكلمة "كان" ومثال ذلك
عنوان "كان مؽنٌا جواال وعاشقا جواال!" ألحمد عبد المعطً حجازي ،وكذلك عنوان "كان
بوسعهم أن ٌكونوا نجوم رمضان" للمنصؾ المزؼنً .كما ٌؤتً أٌضا وفً أحٌان كثٌرة ؼامضا،
والذي ٌعد – بحد ذاته – حجاجا ،كونه أي الحجاج ٌجد فً الؽموض بٌبة خصبة ،فٌنمو فٌها
حتى ٌستوي ومثال ذلك "حجازٌك" لنبٌل سلٌمان ،وهو عنوان ؼامض – بالنسبة إلً – خاصة
عندما قرأته أول مرة ،إلى أن قرأت النص فؤدركت أن الكلمة استنبطها الكاتب من كلمة
"حاجز" ،وهً أٌضا كلمة توحً بشًء من السخرٌة والتهكم وهً إحدى أدوات الحجاج أٌضا.
كما ٌؤتً العنوان مبدوءا باسم " المطالع الصاعقة للقصابد" و "أوجاع التحول
الشعري" لمحمد علً شمس الدٌن فً عموده "بٌن األلؾ والباء ،وكذلك "لوركا ولؽز
الجاذبٌة" لصبحً الحدٌدي فً عموده "أضداد" واألمثلة على ذلك كثٌرة ،وهً بهذا تحمل داللة
مؽاٌرة عما إذا كان العنوان مبدوءا بشبه جملة أو فعل ،كما هو الحال فً عنوان " فً عٌنٌك
أسفاري" للدكتور أكرم جمٌل من خبلل عموده "شعر" وعنوان "فً مقام سٌد المعرفة"
للدكتور عبد العزٌز المقالح ،و"فً بستان ابن عربً" لنوري الجراح ،كما ٌؤتً أٌضا مبدوءا
بفعل كما هو الحال فً عنوان "أشرق ضوء فً المنامة" آلمال مختار فً عمودها "ؼواٌة"
كما ٌؤتً كلمة واحدة كما هو الحال فً "الكوثر" لعلً الشعالً فً عموده "شعر" ،وقد ٌؤتً
أكثر "رسالة مفتوحة إلى عمٌد األدب العربً" للدكتور عبد العزٌز المقالح ،كما ٌؤتً أحٌانا
ٌعالج ثنابٌة معٌنة كثنابٌة "ضوء /نور" ألمجد ناصر.
ٖ -العنوان الشكلً (اإلشارة الشكلٌة) :وهو العنوان الذي ٌمٌز نوع النص وجنسه من باقً
األجناس ،وباإلمكان أن ٌسمى "العنوان الشكلً" لتمٌٌزه العمل عن باقً األشكال األخرى من
حٌث هو قصة ،أو رواٌة ،أو شعر ،أو مسرحٌة  ،كما هو الحال فً عنوانً" :شعر" و"قصة
قصٌرة" فً المجلة ذاتها.

ٔٓ8

وجدٌر بالذكر أن صٌاؼة العناوٌن الفرعٌة الخاصة بموضوع العمود األدبً ،ال تخضع
لقٌود معٌنة كما هو الحال فً الفنون الصحفٌة األخرى كالعمود الصحفً (العام) والخبر
الصحفً ،والتحقٌق ،فالعنوان فً فن العمود األدبً ٌعتمد على إعمال الفكر وإبداع الخٌال
والتصورات الذهنٌة للكاتب ،فٌجوز له القفز إلى النتابج ؼٌر المإكدة ،ووضع االستنتاجات
المبنٌة على الرأي الشخصً ،وتوخً عناصر التشوٌق والجاذبٌة واإلثارة ،واالهتمام بالمضمون
العام لفكرة النص سواء كان مقاال أو شعرا أو قصة أكثر من اعتماده على المحتوى الظاهر له،
وعلى أٌة حال ٌمكن أن نشٌر فٌما ٌلً إلى أبرز األسس الضرورٌة عند كتابة العنوان فً العمود
األدبً:
 أن ٌكتب بطرٌقة مختصرة ومركزة وواضحة بعٌدا عن التكرار والشمول والؽموض ،دون أنٌؽفل جانب اإلثارة والتشوٌق لدى القارئ لٌتابع قراءته للموضوع.
 أن ٌركز على حقٌقة الموضوع بدقة ،بل ٌلجؤ المحرر فً بعض األحٌان إلى استعارة بعضكلمات الموضوع بوضعها فً العنوان.
 أن تتناسب كلماته مع مضمون المادة المكتوبة ،إذ ال ٌصح أن تكون ألفاظ العنوان بعٌدة عنالموضوع المعروض.
 ٌستحسن فً العنوان الربٌسً الخاص باسم العمود أن ٌكون قصٌرا ال ٌتعدى أكثر من كلمتٌنأو ثبلث ،وأن ٌكون وحدة لؽوٌة مستقلة تإدي معنى كامبل.
 ٌستحسن تجنب استعمال صٌؽة المبنً للمجهول ،واختٌار صٌؽة اإلٌجاب ال النفً. ٌستحسن فً العنوان استعمال صٌؽة المضارع أو المصدر. ٌستحسن أن ٌكون العنوان الثابت للعمود ٌدل على االتجاه أو التوجه الذي ٌقصد إلٌه الكاتب السٌما فً األعمدة المتخصصة.
 فً العنوان ال ٌجوز الفصل بٌن الفعل وفاعله بجمل معترضة ،كما ال تستعمل السٌن وسوؾللداللة على المستقبل ،فإن الفعل المضارع كفٌل بالداللة على المستقبل ،إال أنه وفً أحٌان كثٌرة
ٌلجؤ الكاتب – ال سٌما األدٌب المبدع ـ لمثل هذه العناوٌن لؽرض ببلؼً ٌجذب من خبلله
المتلقً.

ٔٓ9

 اإلخراج الجٌد للعنوان ،واختٌار حجم الحروؾ المناسبة واللون المناسب الذي ٌكفل جذبانتباه القارئ.

الموضوع أو النص:
ٌؤخذ الموضوع أو المتن الحٌز األكبر من العمود أو الصفحة ،وبما أن األعمدة التً نحن
بصدد دراستها هً أعمدة أدبٌة ،فإن مضمون أو محتوى هذه األعمدة ال ٌخرج عن كونها تمثل
إحدى األجناس اآلتٌة :مقالة أو شعر أو قصة ،تختلؾ كل منهما من حٌث المبنى والمعنى ،من
هنا تولدت الحاجة للحدٌث عن كل جنس على حدة ،كاشفة عما أثٌر حوله من تعرٌفات
ومعلومات ذات صلة؛ لنبرهن من خبللها على مدى ما ٌتمتع به كل جنس من طاقة حجاجٌة
متجددة تثٌر فضول القارئ وتجعله فً حالة ترقب دابمة لما ٌكتب فً هذا العمود ،وبهذا تتشكل
عبلقة ألفة ومحبة بٌن القارئ والكاتب ،وأولى هذه المضامٌن:

أوال :المقال
لقد وضعت عشرات التعارٌؾ للمقالةٌ ،ختلؾ كل واحد منها تبعا الختبلؾ زاوٌة الرصد،
ف ٌرصدها كل مهتم من زاوٌة خاصة مختلفة ،أو من عدة زواٌا متباٌنة متؽاٌرة ،والمقال بصفة
عامة هو من أقدم الفنون الصحفٌة وهو ذلك الشكل من الكتابة الذي ٌتجه فٌه الكاتب إلى قرابه
اتجاها مباشرا ٌنقل أفكاره وآراءه دون ارتباط بقالب تعبٌري محدد من تلك القوالب التً اصطلح
على تسمٌتها بالقصة أو الرواٌة أو الدراما أو الشعر .واألمر فً المقال أنه ٌعتمد على األسلوب
التصوٌري ،فالقصد منه أن ٌبٌن الكاتب عن نفسه دون حابل أو ستار ،ودون تخؾِ عامد أو
عفوي ،ولهذا السبب سمى كثٌر من الدارسٌن تلك الفصول التً حفل بها أدبنا العربً واعتمدت
على الحدٌث المباشر واألسلوب التقرٌري مقاالت تجوزا .نخلص من هذا كله إلى القول إن كل
حدٌث مباشر ال ٌلتزم شكبل أدبٌا بذاته ٌمكن أن ٌسمى فً ٌسر مقاال ،ما دامه ٌلتزم أسلوب
التقرٌر واإلٌضاح عن الرأي والفكرة(ٔ).
وبصورة عامة فإن كاتب المقال  -باألخص المقال الصحفًٌ -قدم وجهة نظره فً المقام
األول ،وعلى هذا فإن المقال من هذه الزاوٌةٌ ،قابل القصة اإلخبارٌة؛ بمعنى أن كاتب المقال
ٌنشد إقناع قاربه بوجهة نظره؛ قد ٌستعمل هذا الكاتب المعلومات والوقابع ،وربما ٌكشؾ عن
أخبار جدٌدة ،ولكنه ال ٌقدمها لذاتها بل ٌستعملها جزءا من عملٌة اإلقناع التً ٌقوم بها .لذا ال
ٔ ) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :د .موسى علً الشهاب :اتجاهات معاصرة فً كتابة المقال الصحفً،
ص.ٖٕ-ٕٕ:
ٓٔٔ

عجب أن نرى كاتب المقال ٌلجؤ إلى نهج كتابً ٌلتقً مع النهج القصصً الفنً فً ناحٌة مهمة:
وهذه الناحٌة هً ما ٌمكن أن نطلق علٌه طرٌقة البناء :ذلك أن كاتب المقال ٌسعى إلى بسط
وجهة نظره بالتدرٌج على األرجح ،وقد ٌبدأ باإلجمال ثم ٌفصل ،أو ٌفصل ثم ٌجمل ،لٌصل
بقرابه فً نهاٌة المطاؾ إلى خاتمة وقفلة ٌتوخى من خبللها أن ٌترك كبل ُمه أعمق أثر ممكن
لدى قاربه(.)ٔ()
حجاجٌة المقال:
تكمن قوة تؤثٌر المقال على مواقؾ وسلوك البشر ،فً أن قوته تنبع من حقٌقة احتوابه
على كم كبٌر من الحقابق الموضوعٌة والبراهٌن التً تعمل أساسا على إقناع القارئ بالخطوط
العرٌضة لفحواه ،وتؤكٌد افتراضات وأحكام توجٌهٌة محددة ،بل وؼرسها فً ذهن المتلقً ،ولؽة
المقال لؽة مفهومة وواضحة وكلماته معبرة وجمٌلة على أال تنزلق إلى البساطة وتج ّنب الرموز
المختصرة والمفاهٌم المعقدة والمصطلحات التً تحتاج إلى تفسٌر وتوضٌح(ٕ).
والمقال الصحفً بشكل خاص ٌحقق الهدؾ من الكتابة ،وهو إثارة انتباه القارئ ،ودفعه
لقراءة المقال ،ألن أي كاتب مقال ،إنما ٌهدؾ الستقطاب أكبر عدد من القراء ،لقراءة مقاله،
وهً مهمة لٌست سهلة ،خصوصا إذا عرفنا أن القراء ٌتفاوتون فً قدراتهم الشخصٌة ،ولٌسوا
طبقة واحدة ،ففٌهم المتعلم واألقل تعلٌما ،وفٌهم كذلك ،الرجل والمرأة ،والقارئ الموضوعً؛
القراء،
وألن كاتب العمود المقالً فً المجلة التً بٌن أٌدٌنا ٌجد نفسه ٌكتب لطبقة مثقفة من ّ
على دراٌة بفنون اللؽة واألدب ومختلؾ فنون الثقافة األخرى ،أو ممن لدٌهم اإلقبال والشؽؾ
بالفنون الثقافٌة كاللؽة واألدب والتارٌخ والموسٌقى والتصوٌر والفكر اإلنسانً ،كما هو الحال
فً مجلة دبً الثقافٌة؛ لذا كان ال بد من أن ٌكون هو ذاته على صلة وثٌقة بمختلؾ هذه الفنون؛
لٌتسنى له التؤثٌر على عدد أكبر من القراء والمثقفٌن فً مختلؾ بقاع األرض.

 ) وهذا بناء ٌخالؾ البناء األساسً السابد فً القصص اإلخبارٌة المعروؾ بنمط (أو قالب) الهرم المقلوب،
الذي ٌبدأ بؤهم جزبٌة فً القصة لٌنتهً باألقل أهمٌة ،ومن هنا جاءت سهولة قطع القصة من آخرها ،وٌظل
للقصة عطاإها اإلخباري المعقول ما دام الرأس أو المقدمة سلٌما .وفً حٌن ٌخالؾ بناء القصة اإلخبارٌة بناء
المقال من هذه الزاوٌة ،فإن هذه الزاوٌة تجمع بٌن بناء المقال والقصة الفنٌة ذات البناء التقلٌدي على األقل؛
فهً شانها شؤن المقال ،ال تمنح معناها الكامل ومؽزاها وفكرتها إال مع السطر األخٌر للنص القصصً .وٌمكن
أن نعمم الحكم نفسه على العبلقة البنابٌة بٌن المقال والقصة الصحفٌة المكتوبة بؤسلوب قصصً وهً ـ كما
أشرنا آنفا ـ القصص التً تناسب حوادث الجرٌمة والموضوعات ذات المنحنى اإلنسانً أو الطرٌؾ ،و ُتنشر
عادة فً الصحؾ اإلسبوعٌة والمجبلت وبعض الصحؾ الٌومٌة التً تنشد اإلثارة .للمزٌد ٌنظر :أ .د .نبٌل
حداد ،فً الكتابة الصحفٌة ،ص.٘2:
ٔ) للمزٌد ٌنظر :أ .د .نبٌل حداد ،فً الكتابة الصحفٌة ،ص.٘2:
ٕ) ٌنظر :د .موسى علً ال ِّ
شهاب :اتجاهات معاصرة فً كتابة المقال الصحفً ،صٔ2:
ٔٔٔ

ولعل أبرز ما ٌحققه العمود المقالً فً نفس القارئ هو إقناعه عن طرٌق سبلمة الفكرة
ودقتها ووضوحها إلى جانب إمتاعه عن طرٌق العرض الشابق الذي ٌجذب القارئ وٌإثر فٌه،
ولهذا فإن كاتب العمود المقالً ٌدرك جٌدا المهمة الملقاة على عاتقه فً تحرٌك الرإوس ،فكل
كاتب ال ٌثٌر فً الناس رأٌا أو فكرا أو مؽزى ٌدفعهم إلى التطور أو النهوض أو السمو على
ٌقر فٌهم ؼٌر االطمبنان الرخٌص وال
أنفسهم وال ٌحرك فٌهم ؼٌر المشاعر السطحٌة العابثة وال ّ
ٌوحً إلٌهم إال باإلحساس المبتذل وال ٌمنحهم ؼٌر الراحة الفارؼة وال ٌؽمرهم إال فً التسلٌة
تكون فٌهم شخصٌة وال تثقؾ فٌهم ذهنا وال تربً فٌهم رأٌا لهو كاتب ٌقضً
والملذات التً ال ّ
على نمو الشعب وتطور المجتمع(ٔ).
وحتى ٌحقق األدٌب الصحفً هذا التؤثٌر والقدرة على اإلقناع تلزمه أدوات وآلٌات
خاصة على مستوى األسلوب؛ ذلك أنه ال بد أن ٌتسم أسلوب المقالة بالوضوح لقصد اإلفهام
والقوة ،لقصد التؤثٌر والجمال ،لقصد اإلمتاع ،فالوضوح فً التفكٌر ٌفضً إلى الوضوح فً
التعبٌر ومعرفة الفروق الدقٌقة بٌن المترادفات ثم استعمال الكلمة ذات المعنى الدقٌق فً مكانها،
فضبل عن طبٌعة وشكل الخطاب الذي ٌستخدمه الكاتب ،وٌتوجه به للقارئ ،فإذا كان من أهداؾ
الكاتب أن ٌقنع القارئ بفكرته ،فعلٌه أن ٌختار لؽة لٌنة رقٌقةٌ ،ستمٌله من خبللها ،أما إذا كان
هدؾ المقال نقد ظاهرة خاطبة ،أو أسلوب فاسد ،فعلٌه أن ٌكون واضحا مباشرا ،وقوٌا ،ذلك أن
األسلوب هنا ٌمثل الوعاء الذي ٌحمل الفكرة وٌقدمها للقارئ .ومن ثم فقد ٌسهم فً إحداث
القناعة لكن قوة األسلوب تحدث "موقفا" ،وتؤتً قوة األسلوب من حٌوٌة األفكار ودقتها ومتانة
الجمل وروعتها ،كما تسهم فً قوة األسلوب الكلمات الموحٌة والعبارات الؽنٌة والصورة
الرابعة والتقدٌم والتؤخٌر واإلٌجاز واإلطناب والخبر واإلنشاء والتؤكٌد واإلسناد والفصل
والوصل وهو ما نجده عند األدٌب الصحفً الذي ٌملك الذوق األدبً المرهؾ واألذن الموسٌقٌة
والقدرات البٌانٌة فٌستطٌع أن ٌتحاشى الكلمات الخشنة والجمل المتنافرة والجرس الرتٌب
فٌوابم بٌن األلفاظ والمعانً وٌستوحً من خٌاله الصورة المعبرة فٌكتسً أسلوبه بالجمال
األدبً الخالص إلى جانب الوضوح والقوة فٌه(ٕ).
ننتهً من ذلك إلى أن األسلوب هو الروح الخاصة بالعمود المقالً والتً عن طرٌقه
ٌمكن التنبإ باستمرارٌة القارئ فً القراءة أم ال ،فالكاتب الج ٌّد هو من ٌحاول استدراج القارئ
بطرٌقة سهلة تجعله ٌتفاعل مع المقالة حتى نهاٌتها ،وإلى جانب أسلوب الكاتب أو مضمون
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖ٘-ٖٕ :
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖ2-ٖ٘:
ٕٔٔ

العمود األدبً تسهم آلٌات أخرى فً إحداث التؤثٌر لدى المتلقً على مستوى الشكل كما ٌتضح
لنا ذلك من خبلل دراستنا التطبٌقٌة(ٔ).

ثانٌا :الشعر
الشعر أعظم من أن ٌحد وأوسع من أن ٌحصر ،إذ لما حاول القدامى حده وجدوا أنفسهم
ٌضعون أكثر من تعرٌؾ وٌقرون أكثر من حد وكؤنهم ٌحاولونّ عبثا محاصرة فكرة ال تستجٌب
لسعٌهم وال تخضع لطرابقهم فً ضبط التعارٌؾ وتحدٌد المفاهٌم أو كؤن الشعر مما تحٌط به
المعرفة وال تإدٌه الصفة كما ٌقولون ،ذلك أن الشعر خطاب جمالً فً المقام األول ،ومن هنا
فإن دور اللؽة فً الشعر لٌس توصٌل األفكار فحسب؛ بل إن اللؽة فً الشعر هً أداة للتشكٌل
الجمالً أوال ونقل األفكار ثانٌا .بمعنى أن الشعر الجٌد ٌنقل الفكرة من خبلل الصورة ،ولو كان
الشعر أداة لنقل الفكرة فحسب لتفوق علٌه النثر ،سواء فً ذلك النثر الفنً أو النثر ؼٌر الفنً،
فالنثر ؼٌر خاضع لقٌود الوزن والقافٌة لذا فإن فٌه من المرونة والقدرة على استٌعاب األفكار ما
هو أكثر مما لدى الشعر(ٕ).
وبالمثل ال ٌستطٌع شاعر أن ٌقدم أحاسٌسه وانفعاالته ومشاعره ومكنوناته ولواعج
نفسه وأشكال هدوبها أو سكونها ،أو ثورتها أو تمردها ،كل ذلك على الورق وفً صورة "لؽة
شعرٌة" ٌحكمها وٌربط بٌنها نسٌج مختلؾ ،وبشكل مؽاٌر من أشكال التعبٌر ،ولكنه ٌقوم فً
النهاٌة "بتوصٌل" ذلك كله إلى القراء أٌضا ،حتى وإن اختلفت القوالب وتعددت أشكال القصٌدة،
ألن اللؽة واألسلوب وما ٌمكن أن ٌقال كلها موجودة أساسا ،أو المفروض أنها كذلك(ٖ).
حجاجٌة الشعر:
قُ ِرئ الشعر العربً قراءات كثٌرة وتناوله الدارسون من زواٌا عدٌدة وظل ّ موضوعا
مثٌرا للنظر والبحث ال سٌما بما وفرته لنا المعارؾ الحدٌثة من مناهج وآلٌات ،وهً مناهج
ملحة تحدوها رؼبة فً كشؾ
تختلؾ حٌنا وتتعارض بحدّة أحٌانا ولك ّنها تلتقً جمٌعا فً رؼبة ّ
وٌقوم تجربة شعر ٌّة من
أؼوار هذا الشعر وتجاوز ظاهره نحو عمق ٌحوي خصابصه المم ٌّزة
ّ
زاوٌة جدٌدة تعنى "بالحجاج" أو "المحاجة" ومدى حضور الحجاج فً الشعر ،ذلك أن الشاعر
قد ٌنظم القصٌدة أو القطعة أو البٌت المنفرد احتجاجا لرأي أو دحضا لفكرة بل ٌحدث أن ٌقؾ
ٔ) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :نفسه ،ص.ٖٗ:
ٕ) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :د .سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.9٘-ٗ2:
ٖ) ٌنظر :د .محمود أدهم :األسس الفنٌة للتحرٌر الصحفً العام ،ص.9:
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أحدهم عند صورة حجاجٌة ٌحللها وٌبٌن طاقة اإلقناع فٌها ،وعلى هذا األساس فإن دراسة
حجاجٌة الشعر تعنى بالنظر فً مجموع التقنٌات التً ٌعتمدها الشاعر لٌحتج لرأي أو لٌدحض
فكرة محاوال إقناع القارئ بما ٌبسطه أو حمله على اإلذعان لما ٌعرضه(ٔ).
وجدٌر بالذكر هنا أن مسلك الشعر ؼٌر مسلك النثر بما فً ذلك المقال الذي ٌتجه إلى
عقل مخاطبه ،بٌنما ٌخاطب الشعر عاطفة المتلقً وٌحرك فٌه أحاسٌسه بل ال ٌصور من العالم
إال ما ٌطرب فٌحصل اإلمتاع وٌتؤكد التلذذ دون أن ٌكون للعقل دور فً حصول اإلمتاع أو التلذذ،
على هذا النحو نفهم أقواال عدٌدة قرنت الشعر بالتخٌٌل وهو ما ذهب إلٌه ابن سٌنا من أن الشعر
هو كبلم مخ ٌّل مإلّؾ من أقوال موزونة متساوٌة وعند العرب مق ّفاة والمخ ٌّل هو الكبلم الذي
تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن ؼٌر رإٌة وفكر ،على هذا النحو شاعت أفكار
تقصً الشعر من دابرة العقل ومستلزمات المنطق كالقول بؤن أحسن الشعر أكذبه أو تؤكٌد سحر
المبالؽة وحبلوة التهوٌل وربما هذا ما دفع القدامى إلى رفض الحجاج فً الشعر؛ ألنهم ماهوا
بٌنه وبٌن الجدل والحال أنه أشمل منه وأوسع مجاال ،ورفضوه ألنهم رأوا فٌه طرٌقة استدالل
صارم مجالها المناظرات والعلوم النظرٌة فر ّقت الفوارق بٌن الجدل والبرهنة عندهم حتى ال تكاد
تبٌن والحال أنّ االختبلؾ بٌنهما كبٌر(.)ٕ()
واألهم من ذلك كله أن الحجاج ال ٌقتصر على االستدالل العقلً بل ٌتجاوز ذلك لٌشمل
الحجاج اللؽوي الخالص ذاك الذي ٌنبع من اللؽة باعتباره خاصٌة كامنة فٌها فٌتشبع به نسٌج
النص ،وهذا المفهوم إنما ٌتنزل فً نظرٌة عامة هً نظرٌة "الحجاج فً اللؽة" ،وهذه النظرٌة
بهذا المفهوم تثبت أن الحجاج قابم فً الشعر ،وذلك ألن النصوص الشعرٌة لؽوٌة باألصل ،وهً
ذات وظٌفة حجاجٌة مإهلة الحتضان الحجاج وإجرابها على أنحابه المختلفة ،ثم إن الحجاج ال
ٌكمن فً اللؽة وحدها كما ٌذهب إلى ذلك دٌكرو بل ٌنحدر من عوالم المنطق والنفس واالجتماع
من هنا تؤتً خاصٌته اإلنسانٌة التً أكدها الباحثون حٌن بٌنوا قدرة اإلنسان مطلقا على الحجاج
دون التقٌد بشروط المكان والزمان وضروب المعارؾ والثقافات(ٖ).
بل إن قدرة اإلنسان المثقؾ والمختص فً مٌدان معرفً تفوق ببل شك قدرة اإلنسان
العادي ذي المعارؾ البسٌطة على الحجاج ،فما بالك بشاعر عدّ وه أمٌر كبلم ٌشعر بما ال ٌشعر
ٔ) ٌنظر :أ.د .سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٕ-ٔ:
 )وفً ذلك ٌقول الجرجانً "والشعر ال ٌح ّبب إلى النفوس بالنظر والمحاجة وال ٌحلى فً الصدور بالجدال
والمقاٌسة" ٌنظر :نفسه ،ص.٘ٓ-ٗ9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘ٗ-ٗ9:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘ٙ-٘٘:
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به ؼٌره وٌنفذ إلى ما ال ٌنفذون؟ ألن ٌكون حجاجه أنفذ من حجاجهم؟ وهو الذي ٌملك ما تعطؾ
به القلوب النافرة وٌإنس القلوب المستوحشة وتلٌن به العرٌكة األبٌة المستعصٌة وٌبلػ به
الحاجة وتقام به الحجة ،فالشعر قد ٌنهض بوظٌفة الحجاج والجدل خبلفا لما ٌعتقده البعض وهو
أمر قد أقره بعض القدامى كابن وهب الكاتب(ٔ).
على هذا النحو أخلص إلى أنّ تضٌٌق القدامى مفهوم الحجاج ومن ثمة مٌدانه ٌعد من
أهم األسباب التً دعتهم إلى رفض الحجاج فً الشعر إن لم نقل أهمها متعلّلٌن بؤن ذلك ٌفقده ما
به ٌكون شعرا وٌحوله إلى خطبة ،والسإال الذي نثٌره هنا هل تتحول القصٌدة وجوبا إلى خطبة
متى قامت على الحجاج واتخذت من اإلقناع والحمل على اإلذعان هدفا وؼاٌة؟
إن ما دفع القدامى إلى هذا االعتقاد هو أنهم اعتبروا "الشعرٌة" صفة للشعر ٌولدها
الكبلم إن جاء على نحو مخصوص وقد تؤتً فً الشعر والنثر على حدّ السواء وقد تؽٌب فً
شعر فٌسمى نظما ال شعر فٌه وتحضر فً نثر فٌع ّد شعرا وإن لم ٌؤت موزونا مق ّفى .ومؤتى
الشعرٌة هو الخروج عن السمت العادي فً تؤلٌؾ العبارة والعدول بالكبلم على نحو ٌخالؾ
المؤلوؾ وهو أمر وضحه ابن رشد حٌنما كشؾ عن عدد من التؽٌٌرات التً تدخل على القول
وبها ٌكون شعرا كالموازنة والموافقة واإلبدال والتشبٌه وبالجملة فإن إخراج القول ؼٌر مخرج
ّ
والزٌادة والنقصان وال ّتقدٌم وال ّتؤخٌر وتؽٌٌر القول من اإلٌجاب إلى
العادة مثل القلب والحذؾ
السلب إلى اإلٌجاب وبالجملة أي جمٌع األنواع التً تس ّمى عندنا مجازا(ٕ).
السلب ومن ّ
ّ
نفهم من ذلك أن الحدٌث عن االختبلؾ أو الفرق بٌن الخطبة وال ّ
شعر قد بنً على مفهوم
"الدرجة" ال على االختبلؾ فً ال ّنوع ،ولذا جعلوا للنثر خصابص أو معاٌٌر قدّروها تقدٌرا إذا
كؾ ال ّ
شعر عن
بلػ حدّا معٌنا كان الخطاب شعرا وإذا خالفت ذاك الحدّ أو تجاوزت تلك الدرجة ّ
كونه شعرا لٌدخل مجال ال ّنثر بما فٌه الخطبة ،مما ٌجٌز للشاعر أن ٌعتمد الحجاج دون مبالؽة
فبل ٌهمل "التخٌٌل" أو المحاكاة ،وال ٌؽلّب اإلقناع كؽاٌة للخطاب فٌذهب مذهب الخطٌب فً
االحتجاج واإلقناع والحرص على الترابط واالنتظام فً األفكار(ٖ).
بل ٌمكن القول إن الحجاج ٌجد أرضٌة خصبة فً الشعر الرتباطه بؤمر هو من صمٌم
الشعر ومن أبرز خصابصه بل هو خاصٌته الممٌزة والتً نعنً بها "الؽموض" ذلك أنّ الحجاج
ٌجد فً الؽموض تربة مبلبمة فٌنمو وٌزدهر وبهذا لن تكون الحقٌقة عندبذ واحدة أو ال ٌمكن
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٕٕ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٙ-٘2:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٙ-٘2:
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الحسم فً شؤنها فٌكون االلتجاء إلى اإلقناع وتفسٌر المواقؾ بدٌبل عن برهنة شكلٌة صارمة
تمٌز بٌن الحق والباطل وتنطلق من مقدمات صادقة ضرورٌة .وفً المقابل نجد الشعر ٌتخذ
الؽموض مذهبا فً أؼلب األحٌان ،وهذا الؽموض قد ٌكون انعكاسا لؽموض الوجود ،ووجها من
وجوه معاناة الشاعر إزاء ؼموض عالمه .ولكنه متؤت فً النظرٌة الببلؼٌة القدٌمة وهو ما
اصطلح على تسمٌته بـ "التؽٌٌر" أو "العدول" و "االنزٌاح" ذلك أن الشعر ال ٌختلؾ عن النثر
أو الكبلم العادي من جهة الداللة وإنما فً كٌفٌة الداللة(ٔ).
لهذا فإن حدٌثنا عن الحجاج وحضوره فً الشعر هو حدث مثٌر ومشوق ،نبحث من
خبلله على حجج متنوعة بها نثبت أن الحجاج قد ٌحضر فً الشعر حضوره فً النثر وأن
الشاعر قد ٌضطلع بوظٌفة المدافع عن فكرة المحتج لها تماما كالخطٌب أو السٌاسً أو رجل
اإلشهار(ٕ).

ثالثا :القصة القصٌرة:
ال ٌستطٌع كاتب قصة ،أن ٌنقل أحداثها ووقابعها وتطوراتها وأقوال شخصٌاتها من
األبطال أو الذٌن ٌقفون على هامش تفصٌبلتها ،كما ال ٌستطٌع أن ٌقدم إلى جمهوره من القراء
أفكاره الخاصة التً تدور على ألسنة هإالء الذٌن رسمهم خٌاله ،أو نقل مبلمحهم ،كلها أو
بعضها ،عن تجاربه ومربٌاته ،ال ٌستطٌع مثل هذا الكاتب أن ٌفعل ذلك أو أكثر منه وأن ٌقوم
"بتوصٌله" إلى هذا الجمهور ،دون وضع هذه النقاط كلها فً قالب أو إطار فنً معٌن ٌتضمن
هذا النسٌج كله ،وٌتكون ـ أساسا ـ من فكر هذا الكاتب مضافا إلٌه طرٌقته فً التعبٌر ،بما ٌسمى
أسلوبه الخاص ،وهو هنا أسلوبه األدبً القصصً طبعا(ٖ).
وقبل الحدٌث عن العمود القصصً ٌجدر بنا بداٌة التفرٌق بٌن الخطاب القصصً
وأسلوبه ،ولؽة الخطاب المباشر وأسلوبه ،سواء كان خطابا وظٌفٌا أو تعبٌرا فنٌا .إن التعبٌر
التقرٌري فً القص هو أقرب إلى التعبٌر الوظٌفً ،ونعنً به ذلك التعبٌر الذي ٌتضمن حكما
ذهنٌا عاما أو وصفا مباشرا ذا داللة شمولٌة لموقؾ ما أو شخصٌة ما ،أو أي شًء آخر فً
المعالجة القصصٌة .أما التعبٌر التصوٌري فهو تصوٌر ذلك الموقؾ أو الشخصٌة أو ذلك الشًء
من خبلل الصورة أو الفعل ،فإذا قلنا مثبل إن فبلنا نهم أو فبلنا بخٌل ،فهذا تعبٌر تقرٌري ،أما إذا
قلنا :أكل فبلن ستة أرؼفة وكٌلوٌن ؼرام من اللحم فً وجبة العشاء ،فهذا تعبٌر ٌعطً الحكم
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٙٙ-ٕٙ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕ٘:
ٖ) ٌنظر :د .محمود أدهم :األسس الفنٌة للتحرٌر الصحفً العام ،ص.9 :
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من خبلل المثال (أو الصورة) ولٌس من خبلل التقرٌر .وال شك فً أن التعبٌر التصوٌري أنجح
فنٌا من التعبٌر التقرٌري(ٔ).
وعلى أساس ما سبق فإن هناك فروقا جوهرٌة بٌن القص الفنً والقص اإلخباري .إن
القص الفنً ٌخضع فً المقام األول لمقتضٌات المنظور الفنً ،وأول هذه المقتضٌات أن أي
جزبٌة فً هذا اللون من القص البد أن تسعى لخدمة الفكرة الربٌسة التً تقوم علٌها القصة
األدبٌة ،ومن ثم فإن جمٌع جزبٌات القصة تتضافر معا لتحقٌق هذه الفكرة وإبرازها فً أروع
صورة ممكنة من صور األداء التعبٌري اللؽوي .والعمل القصصً ـ بعامة ـ ٌقوم على مبدأ مهم
من مبادئ الكتابة أٌا كان نوعها وهو مبدأ العزل واالختٌار ،ولكن هذا المبدأ ٌطبق بطرٌقة
خاصة فً الكتابة القصصٌة األدبٌة ،بمعنى أن الكاتب هنا (واألفضل أن نطلق علٌه المإلؾ)
ٌعزل كل ما لٌس من شؤنه اإلسهام فً تطوٌر الحدث والشخصٌة والفكرة والبلوغ بهما إلى
الحبكة وتتجلى
نهاٌة المطاؾ ،أي اللحظة التً تتكشؾ عندها أسرار العبلقات والوشابج داخل ُ
من ثم الفكرة العامة التً تقوم علٌها القصة ،هذه اللحظة تسمى لحظة التنوٌر .ومن ثم فإن
الكاتب هنا ٌنتقً ما ٌساعده على بلوغ هذه اللحظة وٌستثنً أو ٌعزل ما ال دور له فٌها ولهذا
فكل جزء فً القصة األدبٌة له دوره الذي ٌإدٌه فً البناء الفنً(.)ٕ()
وتتفق القصتان الفنٌة واإلخبارٌة فً أن لكل منهما موضوعا تدور حوله .والموضوع
فً القصة مظلة عامة ٌدور حولها كل من القصة الفنٌة والقصة اإلخبارٌة فقد ٌكون الموضوع
فً القصة اإلخبارٌة نزول اإلنسان على سطح القمر ،وقد ٌكون هذا العنوان نفسه موضوعا
فرق قصة
لقصة فنٌة من قصص الخٌال العلمً .فالموضوع ـ بناء على ذلك ـ فكرة عامة ال ت ِّ
فرق بٌن قصة إخبارٌة أو فنٌة عن سواها من النوع نفسه ،لكن
إخبارٌة عن قصة فنٌة ،بل ال ت ِّ
الذي ٌمٌز القصة ،اإلخبارٌة والفنٌة ،من سواها هو المضمون  contentأي المحتوى الفكري
للعمل مضافا إلٌه المؽزى  themeوالشكل  formبالنسبة إلى القصة الفنٌة(ٖ).

ٔ) ٌنظر :أ.د نبٌل حداد:فً الكتابة الصحفٌة؛ السمات ـ األشكال ـ القضاٌا ـ المهارات ـ الدلٌل ،ص.92:
 )والقصة الفنٌة بهذه الكٌفٌة هً ؼٌر القصة اإلخبارٌة التً هً أقل تعقٌدا بكثٌر من القصة الفنٌة لمحدودٌة
األنماط أو القوالب المستعملة فً إعداد األولى؛ ولهذا نجد النقاد ٌستعملون كلمة أنواع للداللة على نماذج الكتابة
الفنٌة المختلفة فً القصة األدبٌة ،فً حٌن ٌستخدم مإلفو كتب التحرٌر اإلعبلمً كلمة أنماط وقوالب للداللة
على نماذج كتابة القصة اإلخبارٌة .وال شك فً أن كلمة قالب توحً بشكل ثابت أو جاهز ،وربما كانت التسمٌة
معبرة هنا ،ذلك أن كتابة القصة اإلخبارٌة ـ على أهمٌتها ـ ال تحتاج إلى قدر من االستعداد الفنً الذي تحتاج إلٌه
كتابة القصة الفنٌة ،بل تحتاج إلى مهارة أقرب إلى اإلنجاز الصناعً ذي الهدؾ الوظٌفً ،فً حٌن تتطلب
القصة األدبٌة مواهب فنٌة متقدمة إلبداع نموذج فنً ذي شروط جمالٌةٌ .نظر:نفسه ،ص.٘ٗ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖ٘:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘2-٘ٙ:
ٔٔ7

فالمضمون فً القصة الفنٌة ال ٌُطلب لذاته أو ألهمٌته الموضوعٌة ،بل ٌُطلب لمؽزاه
ودالالته ولدور كل جزبٌة فٌه فً بلوغ الفكرة العامة التً تقوم علٌها القصة ،والمضمون سواء
كان معلومات أو وقابع ،ال قٌمة له إال بمقدار إسهامه فً دفع األحداث نحو لحظة التنوٌر فً
(*)

القصة الفنٌة

أما شكل القصة الفنٌة فإن كل نموذج منها ٌمكن عده مؽامرة متفردة فً الشكل

والمضمون ،أي لها شكلها المستقل الذي ربما اق ُتصر علٌها بخبلؾ القصة اإلخبارٌة التً تعتمد
على قوالب جاهزة ،ولعل قالب "الهرم المقلوب" أشهر قوالب القصة اإلخبارٌة وهو القالب
المستعمل فً معظم القصص اإلخبارٌة ،وٌعتمد هذا القالب على آلٌة كتابٌة من السهل أن ٌتقنها
أي صحفً(.)ٔ()
حجاجٌة القصة القصٌرة:
تكمن حجاجٌة القصة فً المادة الموضوعٌة األساسٌة والمكونات أو العناصر األولى
لها ،وهذه العناصر والمكونات تتحقق فً اإلجابة عن األسبلة الستة الشهٌرة :من وماذا وكٌؾ
ولماذا ومتى وأٌن .إن مجرد توافر هذه العناصر األساسٌة كاؾ على األرجح لتكوٌن قصة
إخبارٌة مكتملة ،كما أنه كاؾ لتقدٌم العنصر األساسً للقصة الفنٌة وهو عنصر الحكاٌة الذي قد
ٌلً بعض احتٌاجات المضمون(ٕ).
إن الحدث فً القصة مؤخوذ من الواقع الخارجً أو هو من خٌال المإلؾ ،كما هو الحال
بالنسبة إلى شخصٌات القصة فحضورها مرتبط بالحدث ،فإنها فً المقام األول مستمدة من خٌال
كاتبها ،قد ٌكون استوحاها من ذاته أو عن ؼٌره ،أي قد ٌكون لها أصل ما ،ولكنها تظل شخصٌة
تنتمً إلى عالم الفن ،وتخضع لمنطق الفن ،ولهذا فإن الحدث فً القصة الفنٌة ال ٌطلب لذاته بل
لداللته أو لمؽزاه ولدوره ضمن الحبكة القصصٌة وباإلضافة إلى ذلك ،فإن كاتب القصة ٌمارس
*) أما المضمون اإلخباري فإنه ٌطلب لذاته وهو خاضع بالضرورة لوقابع خارجٌة ٌحاول المندوب أو المحرر
تلخٌصها واستحضارها كما حدثت فً الواقع ،وال ٌملك كاتب القصة اإلخبارٌة ،بناء على هذا ،أٌة حرٌة فً
تؽٌٌر أي من وقابع قصته أو تعدٌلها ،وإال ُع ّد مزورا ،أما مضمون القصة الفنٌة فتتحكم فٌه رإٌة الكاتب
وانتقاإه وخٌاله .وكاتب القصة اإلخبارٌة ال ٌستطٌع أن ٌبدي رأٌه أو موقفه الشخصً باالنتقاء ،بل إن االنتقاء
ٌخضع لمقتضٌات عناصر الخطاب اإلخباري ،وهً مقتضٌات ثابتة تجعل النص اإلخباري ـ فً األؼلب األعم ـ
أقرب إلى النمطٌة الشكلٌة منه إلى التنوع الذي تمتاز به القصة الفنٌةٌ .نظر :نفسه ،ص.٘2:
 ) وثمة أسلوب آخر تكتب به القصة اإلخبارٌة هو األسلوب القصصً والذي تحصل علٌه الصحٌفة عادة
بجهود محررٌها ومندوبٌها ال بفضل وكاالت األنباء ومن ثم تكون هذه األخبار مجاال خصبا أمام هإالء
المحررٌن و المندوبٌن الستعمال أسالٌبهم الخاصة التً تبرز فٌها شخصٌاتهم؛ فٌكتب الواحد منهم قصته حسب
األسلوب الذي ٌرتضٌه ال حسب قالب ثابت ،وعادة ما ٌسرد وقابع هذه القصة بؤسلوب قصصً لما فً هذا
األسلوب من تفرد وتشوٌق .وعلى الرؼم من العوامل المشتركة بٌن القصة اإلخبارٌة بهذا األسلوب ،والقصة
اإلخبارٌة العادٌة فإن الفروق األسلوبٌة ٌمكن أن تجعل أحدهما متمٌزة عن األخرىٌ .نظر :نفسه ،ص٘٘:
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘2-٘ٙ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘2:
ٔٔ8

حرٌته فً العزل واالختٌار وهنا تكمن حجاجٌة القصة ومدى قدرتها على التؤثٌر فً المتلقً من
خبلل هذا االختٌار سواء ما ٌتعلق بالنسبة إلى اختٌار شخوصها وبطل القصة ،مما ٌثمر فً كثٌر
من األعمال نماذج إنسانٌة ؼنٌة ذات أبعاد جسمٌة واجتماعٌة ونفسٌة تترك أثرا جلٌا فً نفسٌة
المتلقً أو القارئ (التطهٌر) من خبلل ما تجسده من عبرة وعظة(ٔ).
كما تكمن حجاجٌة القصة فً اإلطار البٌبً الذي تتحرك فٌه الشخوص واألحداث فً
القصة والذي ٌشمل عنصري الزمان والمكان؛ فالزمن فً القصة الفنٌة ال ٌتسم بالبساطة كما
هو الحال فً القصة اإلخبارٌة ،بل كثٌر ما ٌكون مؤخوذا من خٌال مإلفه وال ٌقتصر تعقٌده على
لعبة التقدٌم والتؤخٌر؛ فالزمن هنا كثٌرا ما ٌكون زمنٌٌن :زمنا طولٌا وزمنا قصصٌا(ٕ).
أما المكان فً القصة فهو إطار جؽرافً أو موضعً ٌجري فٌه الحدث ،ولكنه ،أي
المكان ،قد ٌعطً للقصة الفنٌة فً كثٌر من األحٌان مؽزاها ،أو ٌحدد هوٌة الشخصٌة وربما
مصٌرها ،إنه فً ـ كثٌر من األعمال ـ أفق واسع قد ٌتؽلؽل فً كل عناصر القصة وتتؽلؽل فٌه
لتصبح بعض القصص الفنٌة قصص مكان فً المقام األول ،كما هو الحال فً نموذج القصة
الذي اخترته لدراستً الحجاجٌة(ٖ).
كما ٌعد السرد وهو الكٌفٌة التً تروى بها الحكاٌة أو القصة ،وٌتشكل من مكونات
أساس هً الراوي والمروي والمروي له ،داخل بنٌة تعنى بمظاهر الخطاب السردي عامة ،وهو
المصطلح العام الذي ٌشتمل على نص حدث أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء أكان ذلك من
صمٌم الحقٌقة أم من ابتكار الخٌال؛ فهو بمعناه العام ٌدل على مجمل التقنٌات التً تشكل
مجتمعة النص السردي(ٗ).
إن الخضوع لتوجٌهات القراءة النصٌة التً تتطلبها الحكاٌة تبقى قاصرة؛ ألجل ذلك
رأٌنا أن نستند إلى القراءة المنفتحة وشروطها التؤوٌلٌة؛ التً ستنصب على تؤوٌل مقاصد النص
وفق ما ٌقتضٌه الخطاب الحجاجً ،لننتقل فً هذا المستوى من النص بوصفه خبرا؛ تقوم فٌه

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.٘9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٙٓ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٙٔ:
ٗ ) ٌنظر :أحمد او الطواؾ :ببلؼة الخطاب الحكابً؛ استراتٌجٌات الحجاج فً كلٌلة ودمنة ،عالم الكتب الحدٌث
للنشر والتوزٌع /األردن -إربد ،طٕٔٓٔٗ/م ،ص.ٔ2:
ٔٔ9

الشخصٌات بؤعمال إلى اعتبار النص خطابا ٌتم فً مقام تواصلً هو "مقام التلفظ"؛ فالنص من
هذه الناحٌة له قوانٌن وأدوات ٌتعٌن علٌنا استجبلإها حتى نستطٌع أن ننفذ إلى مقاصده(ٔ).
من هنا نستنتج أن تداخل كل من مكونات السرد الحجاجً والحوار ،ساهمت فً تمكٌن
الحكاٌة من إٌصالها إلى مرامٌها ومؽازٌها ما دامت الؽاٌة أو المقصد منها التؤثٌر فً السامع أو
القارئ كً ٌستخلص إثر فراؼه من سماعها أو قراءتها العبرة أو الحكمة(ٕ).
بقٌت مسؤلة أخٌرة تتعلق بما ٌسمٌه نقاد القصة القصٌرة بـ وحدة االنطباع وهً التجربة
الشعورٌة التً تحققها القصة القصٌرة لقاربها ،حٌن ال تتعدد فٌها الشخصٌات واألمكنة
واألزمنة ،ومن الممكن القول إن القصة اإلخبارٌة ذات المنحى أو المضمون اإلنسانً تولد أثرا
قرٌبا من الوحدة الشعورٌة التً تحققها القصة الفنٌة ،لكن مصدر هذا األثر ٌتوقؾ على القٌمة
الموضوعٌة ،فً حٌن ٌتوقؾ تؤثٌر القصة الفنٌة على القٌمة الفنٌة للعمل وتشابك العبلقات بٌن
عناصره كما ٌتضح ذلك من خبلل ما نسوقه من نماذج فً الفصل الثالث(ٖ).

ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.22:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.2ٖ-ٔ2 :
ٖ) ٌنظر :أ .د .نبٌل حداد:فً الكتابة الصحفٌة ،ص.ٙٔ:
ٕٓٔ

الفصل الثالث :البعد احلجاجي يف األعمدة
األدبيت ،دراست تطبيقيت يف أعمدة منىذجيت

ٕٔٔ

تمهٌد :الصحافة الثقافٌة
تع ُّد الصحافة إحدى أهم وسابل االتصال الجماهٌرٌة ،وتتمثل هذه األهمٌة فً الدور
اإلقناعً والتؤثٌري الكبٌر للكلمة المطبوعة؛ فعلماء االتصال ٌإكدون وجود عبلقة إٌجابٌة بٌن
ما تركز علٌه وسابل اإلعبلم فً رسالتها وما ٌراه الجمهور مهما ،وهً بهذا تسهم بدور كبٌر
فً ترتٌب اهتماماتهم وأولوٌاتهم .فضبل على دورها فً إمداد الجمهور المتلقً بالمعارؾ
واآلراء والخبرات ،وهو ما ٌحقق التنمٌة الثقافٌة المتواصلة(.)1
لقد اتجهت وسابل اإلعبلم بما فٌها الصحافة إلى التخصص ،بسبب تطور مستوى
التعلٌم ،ونزوال عند رؼبة الجمهور فً التركٌز فً مجال معرفً معٌن ال سٌما وأن العصر الذي
نعٌشه ٌتسم بالتخصص وٌتجه نحو الدقة فً مختلؾ مناحً الحٌاة؛ وبهذا أصبحت هناك صحافة
سٌاسٌة واقتصادٌة ودٌنٌة ورٌاضٌة وفكاهٌة وأدبٌة وثقافٌة إلى ؼٌر ذلك من التخصصات(.)2
فبل ٌستطٌع أحد أن ٌنكر الدور الذي تإدٌه الصحافة للثقافة والفكر ،وذلك من خبلل نشر ثمار ما
ٌكتبه المفكرون واألدباء والمثقفون عبر الصحؾ ،التً تمثل وسٌلة حٌوٌة ٌستطٌع من خبللها
الكاتب أن ٌتفاعل مع جمهوره ،وتتٌح فً الوقت نفسه للجمهور أن ٌقبل على اإلنتاج الثقافً
واألدبً الذي ٌقدمه أهل الفكر والثقافة؛ وبهذا ظهرت الصحافة الثقافٌة لخدمة هذا الهدؾ،
ولتكون حلقة وصل بٌن الكاتب وقاربه( ،)3فهً هوٌة المجتمع وواجهته الثقافٌة .ولعل هذا ما
أراد التؤكٌد علٌه البروفٌسور (كارلوس فٌنتس) فً االجتماع الدولً للصحفٌٌن فً بٌونس
آٌرس عام ٔ922م من أن الصحافة الثقافٌة هً قاطرة أساسٌة للتارٌخ الذي نعٌشه ،والهوٌة
التً نحملها(.)4
وٌتحدد مفهوم الصحافة الثقافٌة من خبلل ارتباطها بكل ما هو معرفً شؤنه خدمة
اإلنسانٌة والرقً بها .فنجد ــ على سبٌل المثال ــ مصطلح الصحافة الثقافٌة فً الؽرب ٌشٌر إلى
أسلوب الصحفً الذي ٌجمع بٌن مهارات التؽطٌة اإلخبارٌة التفسٌرٌة باستعمال تقنٌات الكتابة
القصصٌة ،وبشكل عام ٌكون لؤلدب على صفحاتها أوفر نصٌبا .وتعرفها سناء عبد الرحمن بؤنها
ذلك النوع من الصحافة التً تسهم فً تشكٌل معارؾ قرابها وتصوراتهم عن العالم الخارجً،
ٔ ) للمزٌد حول هذا الموضوعٌ ،نظر :خلٌفة بن حمود بن أحمد التوبً :الصحافة الثقافٌة فً سلطنة عمان
"مجلة نزوى أنموذجا"؛ رسالة مقدمة الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً اإلعبلم تخصص:
الصحافة ،قسم اإلعبلم – كلٌة اآلداب والعلوم االجتماعٌة ،جامعة السلطان قابوس ،ٕٓٓ2 ،ص.9-2:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،صٔ:
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖ٘:
ٗ) ٌنظر :نفسه ،صٖ9:
ٕٕٔ

وذلك من خبلل توسٌع مجال رإٌتهم للتجارب اإلنسانٌة والثقافات األجنبٌة ،وهً تقوم بدور
الوسٌط بٌن القراء والمإسسات الثقافٌة ،والتعرٌؾ بدورها الفاعل اجتماعٌا .وٌرى أدٌب مروة
بؤنها مٌدان خصب لنشر إنتاج األدباء والشعراء والفنانٌن والقصاصٌن ،والمسرحٌٌن وهً
()1

تتناول نشاط إنتاج الكتب والمسرح والرواٌة

سواء كان ذلك عبر الصفحات الثقافٌة فً

الصحؾ الٌومٌة ،أو عبر المبلحق األسبوعٌة ،أو المجبلت الدورٌة التً تعنى بعرض
موضوعات تتصل بمناحً الحٌاة المختلفة ،وما ٌتصل بها من أنشطة إنسانٌة؛ كالمسرح
والموسٌقى والرسم والتصوٌر واألدب والتارٌخ.
وقد نشؤت الصحافة الثقافٌة التً بدأت فً إٌطالٌا ،فـ انجلترا ،ثم ألمانٌا ،فـ فرنسا ،ثم
أمرٌكا ،إلى أن ظهرت فً الوطن العربً فً أواخر القرن التاسع عشر ،ثم فً الخلٌج العربً
خبلل الربع األول من القرن العشرٌن ،ومنذ ذلك الحٌن توالى إصدار الصحؾ الدورٌة
المتخصصة (األسبوعٌة ،والشهرٌة) التً تعنى بالفكر والثقافة وتتوجه لجمهور محدد متماثل
نسبٌا من حٌث اهتماماته الثقافٌة سواء على المستوى المحلً أم اإلقلٌمً أم الدولً ،ومن
أبرزها محلٌا نذكر مجلتً" :نزوى" و"التسامح" وإقلٌمٌا مجلة "أم القرى" السعودٌة،
"والعربً" الكوٌتٌة ،و"الهبلل" المصرٌة(.)2
وتعد مجلة "دبً الثقافٌة" واحدة من المجبلت الثقافٌة المعرفٌة التً لها حضور فكري
وأدبً فاعل له تؤثٌره العمٌق فً المشهد الثقافً العربً .وتتمثل أهمٌة هذه المجلة فً التنوع
واالنفتاح على شتى االتجاهات الثقافٌة العربٌة واإلنسانٌة ،والمبلحظ أنها تولً اهتماما بالكتاب
الذٌن ما زالوا فً بداٌة طرٌقهم مستندة فً ذلك إلى مبدأ تقدٌم الجودة على ذٌوع االسم.
وهً مجلة ثقافٌة شهرٌة تصدر أول كل شهر عن دار الصدى للصحافة والنشر
والتوزٌع ،وتعنى بجانب األدب والفن والفكر ،صدر العدد األول منها فً األول من أكتوبر سنة
ٕٗٓٓم ،وٌبلػ عدد صفحاتها حوالً ( )ٔٗٙصفحة من القطع المتوسط ،وتعتمد على الخطوط
المقروءة واأللوان الواضحة واإلخراج المبسط.
ولكونها تصدر من دولة اإلمارات العربٌة المتحدة وبالتحدٌد من إمارة دبً؛ جاءت
تسمٌتها "دبً الثقافٌة" ،وٌرأس تحرٌر المجلة المدٌر العام لدار الصدى الشاعر اإلماراتً

ٔ) ٌنظر :نفسه ،صٖ2:
ٕ) ٌنظر :نفسه :صٖٗ -ٕ:
ٖٕٔ

(سٌؾ محمد المري) ،أما إدارة التحرٌر فكانت للفنان التشكٌلً والروابً المصري (ناصرعراق)
ثم تبله الكاتب المسرحً واإلعبلمً السوري نواؾ ٌونس.
وٌصدر مع المجلة سلسلة كتابها الشهري ،الذي ٌوزع مجانا معها ،فضبل على (جابزة
دبً الثقافٌة لئلبداع) التً خصصتها المجلة لمختلؾ فروع الثقافة :الشعر ،والقصة القصٌرة
والرواٌة والفنون التشكٌلٌة والحوار مع الؽرب والتؤلٌؾ المسرحً واألفبلم التسجٌلٌة والمبحث
النسوي العربً وشخصٌة العام الثقافٌة اإلماراتٌة ،وتتولى تقٌٌم هذه األعمال لجان تحكٌم تضم
نخبة من أعبلم الفكر والثقافة واألكادٌمٌٌن العرب أذكر منهم على سبٌل المثال :واسٌنً األعرج
ونبٌل سلٌمان وإبراهٌم محمد إبراهٌم وحسٌن دروٌش وٌوسؾ أبو لوز ود .رشٌد بوشعٌر
ود .صالح هوٌدي.
وقد صرح المدٌر العام لدار الصدى الشاعر اإلماراتً سٌؾ المري :بؤن الهدؾ الذي من
أجله أنشبت جابزة دبً الثقافٌة لئلبداع هو الحرص على دعم المبدعٌن لكً ٌكونوا أكثر
حضورا وتؤثٌرا فً الواقع ،وقد وصلت قٌمتها إلى (ٕٓٓٓٓٓ) دوالر ،فً دورتها الثامنة
(ٕٕٔٓ )ٕٖٓٔ/موزعة على ثبلثة فروع ،وذلك بعد أن تمت إضافة فرع جدٌد لها فً هذه
الدورة والمتمثل فً (المبحث النسوي العربً)(.)
وقد أعلن سٌؾ المري فً االحتفال الذي أقامته المجلة بمناسبة دخول المجلة عامها
العاشر ،وتوزٌع جابزة دبً الثقافٌة بؤن "دبً الثقافٌة" مشروع ثقافً ولٌست مجرد مجلة،
وقال :ننتقل بها من مرحلة إلى مرحلة ومن واقع إلى واقع ،تصبح فٌه لجمٌع األقبلم العربٌة،
ألبناء وبنات هذه األمة المفتونة بالحلم ،أمة عظٌمة بتارٌخها وأمجادها وقاماتها فإذا خرج منها
عمل ثقافً كبٌر فهو لٌس أكثر من تحصٌل حاصل ،والثقافة والعلم والحضارة هً جزء من
()1

مكونات هذه األمة

كما أكد حرص المجلة على خدمة الثقافة العربٌة التً هً نسٌج واحد

 )فروع الجابزة :أوال :جابزة شخصٌة العام اإلماراتٌة (ثقافٌا وإبداعٌا) وقٌمتها (ٕٓٓٓ٘ دوالر) ثانٌا :جابزة
الشعر والقصة القصٌرة والرواٌة والفنون التشكٌلٌة والحوار مع الؽرب والتؤلٌؾ المسرحً واألفبلم التسجٌلٌة.
ثالثا :جابزة المبحث النسوي العربً ،وقٌمتها (ٕٓٓٓٓدوالر).
ٔ) ٌنظر :محمد الحمامصً :مبدعون ومثقفون عرب ٌحتفلون بعشر سنوات على انطبلق دبً الثقافٌة،
ٕٖٓٔ/ٔٔ/ٕٙمwww.middle-east-online.com/ ،
ٕٗٔ

وٌعبر عن مصٌر مشترك لؤلمة ،وأن كل مثقؾ مهمته كبٌرة تجاه تطوٌر وتعمٌق الثقافة فً
أوساط المجتمع؛ ألن المثقؾ لٌس متلقٌا لؤلفكار ،بل هو صانعها(.)1
وإذا كانت المجلة قد اكتسبت تسمٌتها من مكان أو مقر صدورها وهً إمارة دبً ،إال أن
السإال الذي ٌطرح نفسه هنا :ماذا ٌعنً تصدٌر كلمة "الثقافٌة" عبر كل صفحة إبداعٌة! فنقول
على سبٌل المثال :ملحق ثقافً هذا إن كانت الصفحات الثقافٌة تصدر مع صحٌفة ٌومٌة ،وكذلك
أٌضا بالنسبة إلى كثٌر من المجبلت التً ٌقترن اسمها بلفظ (الثقافٌة) كمجلة دبً الثقافٌة.
إن اإلجابة على هذه األسبلة تتطلب منً العودة إلى ثقافتنا العربٌة؛ لمعرفة جذور هذه
الكلمة ومعناها فً التراث العربً ومن خبلل ذلك ندرك سر هذه التسمٌة بصورة واضحة فمادة
قومه ونفى عنه
(ثقؾ) مؤخوذة من تثقٌؾ الرمح أي تسوٌتهٌ .قال ثقؾ الرمح وٌرادّ :
قاؾ :حدٌدة
االعوجاج ،وجعله أداة صالحة من أدوات الحرب ،فقد جاء فً معجم العٌن" :ال ِّث ُ
ُ
ؾ مصدر الثقافة ...وثقِ ْف ُ
ب
ت الشًء وهو
سرعة تعلُّمه .وق ْل ٌ
ح ونحوها ...والث ْق ُ
الرما ُ
ُتسوى بها ِّ
()2
صد ُر ثقُؾ،
ِؾ ،أي :سرٌ ُع التعلُّم والتف ُّهم ، ".وجاء فً تاج العروس قوله ..." :وثقافة م ْ
ثق ٌ
ِؾ :إذا كان
ِؾ ،وثق ٌ
ؾ لق ٌ
رجل ٌ ت ْق ٌ
الس ِّكٌتُ :
ِؾ...وقال ابنُ ِّ
بالض ِّم :صار حاذِقا فطِ نا ف ِهما فهو ثق ٌ

ضابطا لِما ٌ ْحوٌ ِه قابما به ،)3("...ثم اتسع المفهوم شٌبا فشٌبا ،من كونه ٌعنً المهارة فً
ِ
صناعة بعٌنها .ثم تجاوز هذا المعنى وانتقل إلى معنى ٌتصل بالعقل والذوق.
ومفهوم الثقافة واسع متشعبٌ ،ستوعب بمعناه العرٌض كل مجاالت نشاط اإلنسان
(الفكرٌة منها والمادٌة)؛ ولهذا اختلفت اآلراء حول تحدٌد مفهوم قطعً لها ،إال أنه ٌمكن القول
إنها تعنً كل ما من شانه أن ٌرتقً بعقل اإلنسان وٌهذب خلقه ،وٌنعكس ذلك إٌجابا على
مجتمعه وحٌاة الناس فٌه ،بما فً ذلك مجموع الممارسات والعادات والتقالٌد التً ٌنتمً إلٌها
الفرد ،وتعكس هوٌته .وٌرى (جون دٌوي) أن الثقافة حصٌلة التفاعل بٌن اإلنسان والبٌبة ،بٌنما
ٌ ُعدها (ثوماس هوبز) نشاطا ٌبذله اإلنسان لؽاٌات تطوٌرٌة ،وٌعرؾ لٌنتون ( )Lintonالثقافة
بؤنها :ذلك المجموع الكلً ألنماط السلوك المكتسب واالتجاهات والقٌم والمعاٌٌر التً ٌشترك

ٔ) ٌنظر :دبً – مكتب الرٌاض :العدد ٓٓٔ من "دبً الثقافٌة" ،جرٌدة الرٌاض،www.alriyadh.com ،
وٌنظر أٌضا :ؼالٌة خوجة :حفل توزٌع جابزة دبً الثقافٌة فً دورتها الثامنة،
ghaliadubai.blogspot.com
ٕ ) مادة (ثقؾ) ،الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي :العٌن ،ترتٌب وتحقٌق :د .عبد الحمٌد هنداوي( ،بٌروت ـ لبنان)،
دار الكتب العلمٌة ،طٕٔٔٗٗ/هـ ـ ٖٕٓٓم) ،مجٔ ،ص.ٕٓٗ:
ٖ) م ادة (ثقؾ) الزبٌدي :تاج العروس من جواهر القاموس ،دراسة وتحقٌق :علً شٌري ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزٌع ،مجٕٔٔٗٔٗ( ،هـٔ99ٗ /م) ،ص.ٕٔٓ:
ٕ٘ٔ

فٌها وٌنقلها أفراد مجتمع معٌن( .)1وقد ٌكون هذا االكتساب بالكلمة المقروءة أو المسموعة أو
المربٌة.
وفً واقع األمر أجد أن صفة (الثقافٌة) قد استعملتها المجلة للداللة على طبٌعة المادة
المعروضة أو المنشورة التً تجمع بٌن ما هو أدبً وفكري وفنً ،ولكن ما ٌعنٌنا هنا هو التؤكد
من صحة هذه التسمٌة ومدى تؽطٌتها للمادة المنشورة ،من خبلل استعراضنا للمواد التحرٌرٌة
فً المجلة ،ومعرفة ما إذا كانت هذه المواد ثقافٌة بالمفهوم الشامل للثقافة؟ أم أنها مادة علمٌة
بحتة ،أم أدبٌة خالصة؟ وعلى هذا األساس نفند هذه التسمٌة؛ فنطرح على أنفسنا السإال اآلتً:
هل المجلة جاءت بمصطلح (الثقافٌة) وأرادت بذلك الجزء (المادة األدبٌة أو العلمٌة) األمر الذي
ٌتطلب إعادة التسمٌة إلى وضعها الصحٌح المرتبط بحقٌقة المادة المنشورة ال سٌما وأن هذه
التسمٌة الوظٌفٌة "الثقافٌة" طبعت مبلمح الصحؾ والمجبلت المهتمة بالتعبٌر واإلبداع
اإلنسانً.
إن مجلة كـ "دبً الثقافٌة" نجد أنها تستكتب زمرة من الكتاب والمفكرٌن العرب فً
مختلؾ التخصصات ،وتخصص لهم أعمدة وأبوابا ثابتة فنجد على سبٌل المثال :عمود "رإى"
للدكتور أحمد عبد المعطً حجازي وعمود "بٌن األلؾ والباء" لمحمد علً شمس الدٌن وعمود
"نقطة حرٌة" ألمجد ناصر وعمود "آفاق" للدكتور محمد برادة وعمود "عصفور من حبر"
للمنصؾ المزؼنً وعمود إبراهٌم الكونً "متون" وؼٌرها كثٌر .ومن األبواب أو الصفحات
الثابتة فً المجلة نجد "أما بعد" لجابر عصفور وهً صفحات تعنى برصد الجانب التارٌخً
والحضاري للتراث العربً واإلسبلمً ،كما نجد باب "سٌنما" لناصر ونوس الذي ٌستعرض من
خبلله أشهر رواد ورموز السٌنما الؽربٌة ،والمكسٌكٌة منها بوجه خاص ،كما نجد باب "لون"
الذي ٌعده محمد العامري وٌعرفنا من خبلله على عدد من الرسامٌن العرب ،وفً مجال الفن
التشكٌلً نجد أٌضا باب "تشكٌل" الذي ٌحرره ٌحٌى بطاطا وٌعرفنا من خبلله على أشهر فنانً
التشكٌلً العالمً .وفً مجال اإلعبلم والمسرح العربً والعالمً نجد باب "نافذة" وٌقدمه
سحاب
الدكتور أحمد سبلمة ،وفً الجانب الموسٌقً نجد باب "موسٌقا وؼناء" للصحفً إلٌاس ّ
ٌستعرض من خبلله عددا من الموسٌقٌٌن العرب والؽربٌٌن.
وفً واقع األمر ،ومن خبلل الرصد لنماذج من الصفحات الثقافٌة فً المجلةٌ ،مكن
مبلحظة أن المادة األدبٌة حاضرة بقوة بٌن جملة ما هو منشور ،فاألدب ٌنحصر فً أنه" :فن
ٔ) ٌنظر :خلٌفة بن حمود بن أحمد التوبً :الصحافة الثقافٌة فً سلطنة عمان "مجلة نزوى أنموذجا"( ،م.س)،
ص.ٖٙ-ٖ٘:
ٕٔٙ

التعبٌر عن نفس قابله وعن الموضوعات التً ٌطرقها ،وٌمتاز بالوقع الجمٌل الجذاب ،والخٌال
()1

المنمق ،والحس المرهؾ ،بحٌث ٌحدث فً النفس شعورا بالمتعة الجمالٌة" ...

دون أن نؽفل

التنوع الذي تولٌه المجلة لكثٌر من المجاالت الثقافٌة األخرى ،ومن هنا ٌبدو أن إلصاق اسم
"الثقافة" ومشتقاتها على الصفحات واألقسام المعنٌة بها لم ٌكن ارتجاال أو عبثا ،إنما هو
مقصود لحد ذاته؛ نظرا إلى اتساع وشمول مفهوم الثقافة ومحدودٌة مجال األدب .وبهذا التحدٌد
فإن األدب أو المادة األدبٌة ،قد دخلت ضمن الصفحات والمبلحق الثقافٌة ،كؤحد روافد التثقٌؾ،
ولم تعد كما كانت فً بداٌات الصحافة العربٌة ،مجرد تسمٌة للصفحات األدبٌة والمبلحق األدبٌة
بالصحؾ(.)2

ٔ) آمنة أحمد راشد العبار :األدب فً صحافة اإلمارات ،ص.ٖٕ:
ٕ) للمزٌد حول موضوع األدب فً الصحافة الثقافٌةٌ ،نظر :نفسه ،ص.ٖٕ :
ٕٔ7

ُ
تطرق إلى الحدٌث عن الجانب التطبٌقً من الدراسة ،وسؤعم ُد إلى
فً هذا الفصل سؤ
دراسة نماذج ألعمدة أدبٌة مختلفة من زاوٌة حجاجٌة ،أقؾ من خبللها على أهم اآللٌات
الحجاجٌة للعمود األدبً على مستوى الشكل والمضمون.
علٌه وبناء على كثرة األعمدة األدبٌة فً المجلة التً بٌن أٌدٌنا ،ارتؤٌت قراءة مجموعة
من األعمدة (ٕٔٔ) عمود من مجلة دبً الثقافٌة ،بؤعدادها المختلفة وذلك لحصر عٌنة الدراسة
بصفة قصدٌة واختٌارٌة فً ثبلثة وٌعد كل عمود منها ممثبل لواحد من أنواع األعمدة األدبٌة،
وذلك إٌمانا منً بما لبلنتقاء من دور فً االقتناع والحمل على اإلذعان ،ولهذا وقع اختٌاري
على هذه المجموعة من األعمدة "لجعلها تضطلع بدور حجاجً فتإسس القاعدة الصلبة التً
تقوم علٌها الحجة ،وتشكل من ثم العامل المإسس للؽاٌة التً ٌقود إلٌها الخطاب الحجاجً"(ٔ):
أوال :عمود "عصفور من حبر" للمنصؾ المزؼنً.
ثانٌا :عمود "شعر" لمإٌد الشٌبانً.
ثالثا :عمود "قصة قصٌرة" لمحمود الرحبً.

ٔ) ٌنظر :أ.د .سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٔ29:
ٕٔ8

اآللٌات الحجاجٌة فً عمود "عصفور من حبر" للمنصؾ المزؼنً:
ٌعرؾ الخطاب األدبً بؤنه "خلق لؽة من لؽة" ،أي أن صانع األدب ٌنطلق من لؽة
موجودة فٌبعث فٌها لؽة ولٌدة وهً لؽة الخطاب األدبً؛ وبذلك ٌمكن لهذا الخطاب أن ٌفرز
أنماطه الذاتٌة وسننه العبلمٌة والداللٌة ،فٌكون سٌاقه الداخلً هو المرجع ،لٌقٌم دالالته حتى
كؤن الخطاب هو معجم ذاته ،وذلك بصوغ اللؽة عن وعً وإدراك ،وهذه الصٌاؼة أو عملٌة
الخلق تمٌز طبٌعة الخطاب األدبً ،التً تتطلب استعدادا معٌنا ٌٌسر عملٌة الدخول إلى حضرة
الخطاب ،ومن ثم استٌعابه والتفاعل معه ،وٌتجسد هذا االستعداد فً كثٌر من المعارؾ التً
ٌستعملها الدارس كؤدوات لتحلٌل الخطاب ،وفك مؽالٌقه ،وتحدٌد دالالته ورإاه ،وهذا ٌجعل من
الخطاب امتدادا للقارئٌ ،حرره من الوضع األول (المكتوب) لٌرتبط بما ٌملٌه على القارئ فً
عملٌة تلقٌه ،ال سٌما وأن الخطاب األدبً هو شحنة من الخصابص اللؽوٌة والنفسٌة والثقافٌة
والحضارٌة(ٔ).
من هنا جاء تحلٌل الخطاب الحجاجً فً عمود "عصفور من حبر" ٌجمع بٌن إجرابٌة
تحلٌل العمود من ناحٌة الشكل أوال؛ لنبرهن من خبلله على أهمٌة الشكل ودوره فً عملٌة
اإلقناع أو الحجاج ،مع االحتٌاج إلى تحلٌل المضمون لنقؾ من خبلله على عدد متنوع من
مستوٌات الحجاج وأدواته وأسالٌبه المتعددة ،وأشٌر هنا أٌضا إلى أننً فً تعاملً مع هذه
النصوص هو تعامل قارئ وقعت بٌن ٌدٌه هذه المجلة ،ولفتته هذه األعمدة دون سواها .كما
رأٌت من الحكمة أن أدرج كل عمود فً صفحة مستقلة ـ كما جاء فً المجلة ـ قبل البدء فً
التحلٌل ،والؽوص فً مكنوناته.

ٔ) هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه ،ص.ٙ2-ٙ2:
ٕٔ9

ٖٔٓ

أوال :اآللٌات الحجاجٌة من ناحٌة الشكل:
جاء العمود مقسما فً اتجاه أفقً إلى قسمٌن :األول ،وٌؤخذ حٌز صؽٌر ٌتسع لعتبات
النص والمتمثلة فً "اسم العمود" والصورة المصاحبة له ،أو هً باألحرى الصورة اإلشهارٌة
للعمود ،كما تؤتً الصورة الفوتوؼرافٌة للكاتب فً منتصؾ هذا القسمٌ ،لٌها إمضاء الكاتب أو
(اسمه) أسفل الصورة ناحٌة الٌسار.

البعد التواصلً فً الصورة اإلشهارٌة للعمود:
إن هذه الرسالة هً أول ما ٌصادفنا من رسابل عدة فً هذا العمود ،جمٌعها تسهم فً
التؤثٌر على المتلقً وإقناعه بالقراءة ،وكونها ـ أي هذه الرسالة ـ هً صورة إشهارٌة للعمود،
تشكل مجاال ثرٌا لنقل المعلومات ،وإثارة أحاسٌس وعواطؾ الناظر ،لذا فإن دراستنا لها تنطلق
من منظور المنهج السٌمٌولوجً فً تحلٌل الصورة ،لنتعرؾ من خبللها على المعانً التً تكمن
وراء األشكال والخطوط واأللوان فً الصورة محل الدراسة ،وكذلك بالنسبة إلى العنوان،
وعبلقة ذلك كله بمضمون النص المكتوب؛ لنثبت من خبلله أن الصورة جاءت كواحدة من
الدعابم القابمة فً العمود والتً تهدؾ إلى جذب انتباه المتلقً ،ومتابعته للعمود.

المقاربة الوصفٌة ،وتتضمن:
 المرسل أو مبدع الرسالة :مجلة دبً الثقافٌة. عنوان الرسالة :عصفور من حبر. تارٌخ الرسالة :جاءت هذه الصورة اإلشهارٌة فً شهر (ٌونٌو) من سنة ٖٕٔٓم ،الصادرةفً مجلة دبً الثقافٌة ،العدد (.)92
 نوعهاٌ :مكن – وحسب معرفتً المتواضعة عن أنواع الصور– عدها صورة إشهارٌة تهدؾإلى تروٌج هذا العمود الذي ٌحرره الكاتب (المنصؾ المزؼنً).

محاور الرسالة:
إن أولى األشٌاء التً ٌمكن مبلحظتها ومشاهدتها لهذه الصورة ،هً الرموز البصرٌة
المتعلقة بالصورة أو ما ٌسمى بصورة الصورة وهً قطرات الحبر المنتشرة فً الصورة،
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والمتداخلة مع بعضها البعض ،لتخلق منظرا جمٌبل ٌوحً إلٌك وكؤنك أمام عدسة مجهر
(ماٌكروسكوب) لعٌنة من قطرة الحبر ،تظهر فٌها قطرة الحبر وكؤنها تبلل متراكمة.
أما الرموز البصرٌة ؼٌر المتعلقة بالصورة أو ما ٌسمى (صورة البلصورة) والتً تتمثل
فً الرسالة اللؽوٌة المصاحبة( ،عصفور من حبر) وهً جملة اسمٌة تحمل فً طٌاتها طاقة
حجاجٌة عالٌة متمثلة فً المجاز اللؽوي ،فكما ٌؽرد الطابر وهو رمز للحرٌة والسبلم بصوته
العذب ،ؼرد هنا الكاتب بحبره .والعنوان أو العبلمة اللسانٌة هنا جاءت قصٌرة ُمعبر عنها
بكلمات بسٌطة وٌسهل حفظها وتذكرها ،فإذا قال قابل" :عصفور من حبر" اتجهت الذاكرة
مباشرة إلى مجلة دبً الثقافٌة والكاتب المنصؾ المزؼنً ،وبهذا ٌمكن لهذه الجملة البقاء طوٌبل
فً الذاكرة إلٌقاعها الذي ٌسهل حفظه .وقد كتبت بخط فارسً وهو خط ٌتسم بالمرونة وتشٌع
فٌه االنحناءات ،مما ٌتجانس والعنوان الفنً لهذا العمود ،كما جاء باللون األبٌض ،وهو لون
واضح ناصع ال سٌما وأن الصورة ٌسودها اللون البنً بدرجاته إلى اللون األسود ،وبهذا جاء
اللون األبٌض شادا وجاذبا للنظر.
األشكال والخطوط :تظهر فً الصورة منحنٌات خطٌة متداخلة ومتشابكة على امتداد
الصورة ال تعطً شكبل محددا واحدا.
عدد األلوان :اشتملت الصورة على ألوان هادبة :درجات البنً ،واللون األسود
واألبٌض ،فٌما جاء اللون البرتقالً وهو اللون الدافا الوحٌد فً الصورة كتحدٌد للشكلٌن
البارزٌن فً مقدمة الصورة ،وبهذا تحققت الوحدة الجمالٌة بانسجام األلوان وترابطها فً
الصورة اإلشهارٌة من ناحٌة ،ومكونات العمود وألوانه من ناحٌة أخرى ال سٌما وأن القسم
العلوي من العمود جاء ملونا باللون البنً الفاتح ،وكذلك عنوان النص جاء باللون البنً الؽامق
وكذلك بالنسبة إلى الخط الختامً الرفٌع الواقع فً نهاٌة العمود؛ مما ٌخلق نوعا من االنسجام
والترابط اللونً ،وهو وضع مرٌح للعٌن فعٌن القارئ تجد نفسها أمام اتزان فً الوحدات
اللونٌة داخل العمود.
المقاربة السٌمٌولوجٌة وفٌها:
 التحلٌل الشكلً أو التقنً للرسالة:
 المدونة الهندسٌة :وردت الصورة فً شكل مستطٌل طولً ٌحتل جزءا ٌسٌرا منالجانب األٌمن للصفحة أو العمود ،بحٌث ٌظهر وكؤنه ٌتدلى من أعلى الصفحة،
والمستطٌل بحد ذاته هو شكل مستحب وتسترٌح له العٌن.
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 التحلٌل الفوتوؼرافً:
 التؤطٌر :اعتمد مصمم الصورة على التدرج اللونً كبدٌل لئلطار ،بما ٌدفع لزٌادة قوة النظرواتساعها.
 اختٌار الزاوٌة :تكتمل زواٌا النظر عندما ترتبط العٌن بالشًء المنظور له ،وقد ركز المصممهنا على زاوٌة النظر السفلٌة ،وتمكن من ذلك من خبلل عدد من التؤثٌرات التً أضفاها على
الصورة والتً تتمثل فً ترك مساحة سفلٌة باللون األسود صؽٌرة فارؼة من الخطوط ،باإلضافة
إلى أن الرسالة اللسانٌة جاءت مكتوبة فً أسفل الصورة ،وبهذا تجعل الناظر ٌنجذب مباشرة
إلى الزاوٌة السفلٌة؛ لٌقرأ الرسالة اللسانٌة ال سٌما وأن اللون األبٌض هو متمركز أسفل
الصورة قبل اللون األسود مباشرة.
 حركة العٌن :تتجه حركة العٌن فً هذه الصورة من األسفل إلى األعلى. التحلٌل التٌبوؼرافً:
إن الوظٌفة األولى للحروؾ أو الرسالة اللؽوٌة هً أن تساعد فً نقل الرسالة البصرٌة،
وإببلؼها للمتلقً ،وبهذا جاء عنوان العمود بالبنط العرٌض وبكلمات بسٌطة ٌسهل حفظها كما
سبق وأن ذكرنا .وقد استطاعت الصورة ـ إلى حد ما ـ أن تحقق هذه الوظٌفة.
 نتابج التحلٌل:
جاءت الصورة تحمل معانً عمٌقة ،وتحمل نوعا من الؽموض ،تختلؾ معها زاوٌة
تحلٌل الناظر أو المشاهد ،ومرد هذا الؽموض برأًٌ إلى شبكة الخطوط المتداخلة ،فبل تعطً
شكبل محددا وواضحا ،وهذا ـ بطبٌعة الحال ـ ٌخلق نوعا من التؤوٌل الذاتً الذي ٌختلؾ تبعا
لرإٌة المشاهد .أما من الناحٌة اللونٌة ،فقد استطاعت األلوان المعبرة أن تخلق نوعا من الهدوء
والراحة لعٌن القارئ ،وتدعوه لمتابعة القراءة أو النظر فً زواٌا العمود ،فلم ٌكن ملفتا أو شدٌد
التركٌز بحٌث ٌصرؾ القارئ ُجل انتباهه وتركٌزه على الجانب اللونً فحسب ،بل خلقت األلوان
نوعا من الوحدة واالتزان لٌس فً إطار الصورة فحسب بل بٌنها وبٌن مكونات العمود األخرى
أٌضا ،فنعثر فٌها على اللون البنً بدرجاته المختلفة حاضرا بٌن أجزاء العمود ،وهو لون
محاٌد ،وحاضر بشدة فً الثقافة العربٌة ،ومرتبط بتراثها الحضاري ،فهو لون الصحاري
والرمال ،وهو لون الخشب ولون الحجر.
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الصورة الفوتوؼرافٌة (البورترٌة):
وهً صورة نصفٌة للكاتب "المنصؾ المزؼنً" ،نشرت مع عموده الشهري فً مجلة
دبً الثقافٌة ،وٌظهر فٌها المإلؾ وكؤنه مستؽرق فً تفكٌر عمٌق ،أو ٌمكن عدها نظرة
استشراؾ للمستقبل ،وقد استطاعت المجلة أن تقنع المتلقً وتضفً على مادتها نوعا من
المصداقٌة من خبلل التقاطها لصورة الكاتب ،كدعامة لصحة نسبة النص لكاتبه ،كما استطاعت
أٌضا أن تشبع فضول القارئ فً رؼبته فً معرفة صورة من ٌقرأ له ماثلة أمام عٌنٌه ،وكٌؾ
تبدو هً؟ ال سٌما وأن ذهن اإلنسان ٌتجه مباشرة لرسم هذه الصورة عبر المخٌلة!
تحلٌل بورترٌة (المنصؾ المزؼنً):
 وصؾ الصورة:
 المرسل :مجلة دبً الثقافٌة. الرسالة :صورة فوتوؼرافٌة للكاتب المنصؾ المزؼنً. تارٌخها :العدد (ٌ )92ونٌوٕٖٓٔ /م ،وهً صورة للمإلؾ تعرض كل شهر فً عموده"عصفور من حبر" فً المجلة ذاتها.
 نوع الرسالة :صورة فوتوؼرافٌة (شخصٌة) ٌحدها إطار باللون األبٌض ،متخذ شكل مربعرأسً.
 محاور الرسالة :تحمل الصورة المناظر اآلتٌة:
ٔ -الصورة الشخصٌة للكاتب.
ٕ -خلفٌة الصورة.
 المقاربة النسقٌة:
النسق من أعلى(أسباب التقاط الصورة) :التقطت هذه الصورة كإثبات هوٌة الكاتب ،بهدؾتقدٌم دلٌل قوي على صحة نسبة النص لقابله.
 النسق من األسفل (الدعاٌة):تم نشر هذه الصورة فً عمود "عصفور من حبر" الذي ٌحررهالمبدع المنصؾ المزؼنً فً مجلة دبً الثقافٌة.
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 التؤثٌر :استطاعت الصورة أن تعطً المتلقً صورة بصرٌة ومربٌة للكاتب الذي ٌقرأ عنه،وبهذا خلقت نوعا من االقتناع لدٌه ،كما أضفت نوعا من المصداقٌة ،بتدعٌهما النص بصورة
مبدعه أو منشؤه ،وهً وسٌلة من وسابل لفت أو جذب انتباه القارئ ،وهً قٌمة إقناعٌة أو
حجاجٌة تتمثل فً مراعاتها وتلبٌتها لفضول القارئ فً التعرؾ عن قرب بالمإلؾ الذي ٌقرأ له.
 التوقٌع:
جاء التوقٌع – حسب آلٌة المجلة – فً الجانب األٌسر أسفل الصورة ،وهو بمثابة إثبات
هوٌة الكاتب ،وكؤنه اعتراؾ أو إقرار منه بصحة نسبة المعلومات الواردة فً العمود إلٌه،
وإقراره بتحمله كافة ما ورد فً العمود من بٌانات .وقد خصصت المجلة للتوقٌع إطار أفقً وهو
ذاته اإلطار الفاصل بٌن القسمٌن األول والثانً وٌحمل اللون البنً بتدرج أؼمق من المساحة
السابقة أو خلفٌة القسم األول من العمود .وقد جاء توقٌع الكاتب – كما هو واضح – باسمه
الصرٌح الثنابً (المنصؾ المزؼنً) ولم ٌوقع بلقبه المشهور أو كنٌته.

ثانٌا :الخطاب الحجاجً الببلؼً وخصابصه األسلوبٌة فً مقال "الشاعر فً الذاكرة
الشعبٌة" للمنصؾ المزؼنً.
بٌن ٌدي الخطاب:
بعد حدٌثً عن القسم األول والذي تمثل فً الجانب اإلشهاري للعمود ،أتحدث هنا عن
القسم الثانً ،وهو القسم األوسع الذي ٌحتل الحٌز األكبر من العمود ،والذي ٌضم بٌن ثناٌاه
النص المكتوب الذي أنشؤ من أجله هذا العمود ،وسٌقت من أجله تلك الدالبل أو الدعابم المتمثلة
فً الصورة اإلشهارٌة والصورة الشخصٌة والتوقٌع،كإثبات لهوٌة الكاتب ،وكلها عبلمات تإكد
صحة نسبة النص لقابله.
عنوان المقال (الشاعر فً الذاكرة الشعبٌة) هً جملة اسمٌة مكتملة األركان ،فعلى
الرؼم من اعتٌادٌة العنوان وكثرة جرٌانه كؽٌره من العناوٌن؛ إال أنه عند قراءته للوهلة األولى
ٌتبادر إلى ذهن القارئ عدد من االستفهامات :من هو هذا الشاعر؟ وهل هو شاعر محدد أم جاء
به الكاتب مفردا وقصد به مجموعة من الشعراء؟ وبصفتً قاربة ومتلقٌة فقد أثار العنوان
فضولً فً مواصلة القراءة لمعرفةالصورة التً انطبعت فً الذاكرة الشعبٌة حول الشاعر ،ومن
هو هذا الشاعر ال سٌما أن الكاتب من خبلل كلمة (الشاعر) ٌحٌل إلى شخوص متعددة ،فهل هو
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شاعر بعٌنه أم شعراء بعٌنهم ،وما هو سبب خلودهم فً ذاكرة الشعب؟ وما طبٌعة هذه
الصورة؟
البنٌة العامة للحجاج فً هذا النص:
وبعبارة أخرى التشكٌل المقطعً للنص ،فبالنظر إلى الطرٌقة التً حرر بها المقال،
ٌمكننا دراسته بناء على تشكٌله المقطعً كما أراده مإلفه ،وهً ترقٌمه على سبع فقرات أو من
الممكن تسمٌتها سبعة مقاطع وعلى الرؼم من أن المقال ال ٌخرج فً إعداده عن قالب الهرم
المقلوب ،الذي ٌبدأ بالنتٌجة ،لٌؤتً ما بعدها تفصٌبل وتصدٌقا للنتٌجة المذكورة ،فكما هو واضح
اتخذ الحجاج فً هذا النص بنٌة واحدة ،إذ بدأ بالنتٌجة أوال ثم أدرج بعدها المعطٌات والحجج،
وهو ما ٌسمى بالنظام العكسً أو نظام الهرم المقلوب ،وجاءت الفقرة األولى والثانٌة فً صورة
دعوى أو نتٌجة ٌقدمها الكاتب بناء على خبراته وبحكم تمرسه باللؽة ،وبلوؼه مستوٌات علٌا
فً اإلنشاء األدبً خاصة ،وألن المقال قابم على طرح مثالًٌ ،حمل بذرة إصبلحٌة ٌهدؾ من
خبللها الكاتب إلى اإلقناع لؽرض التؽٌٌر ،أي تؽٌٌر هذه الصورة النمطٌة للشاعر فً الذاكرة
الشعبٌة من خبلل المعطٌات والدعابم التً اعتمدها الكاتب ،وٌمكن تمثٌل سٌر هذه الحجاج فً
الشكل اآلتً:
المعطٌات (الحجج)

النتٌجة

كما ٌمكننا التعبٌر عن ذلك من خبلل معطٌات المقال ،ومثال ذلك:
"حٌن ٌولد شاعر بٌن الناس وٌترعرع فً حضن ذاكرتهم وإطارها ،تكبر صورته فً كل اتجاه،
وهكذا ٌتخذ وجه الشاعر انحرافات ومنحنٌات"
من خبلل المثال السابق ٌمكننا تقسٌم المثال إلى الوحدات اآلتٌة:
حٌن ٌولد شاعر بٌن الناس وٌترعرع فً حضن ذاكرتهم وإطارها
تكبر صورته فً كل اتجاه

(ن)

(م)
(ح)

وهكذا ٌتخذ وجه الشاعر انحرافات ومنحنٌات
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فـ (ن) نتٌجة ،و(م) معطى ،و(ح) حجة ،واألمثلة على ذلك كثٌرة ،وهو أسلوب كثٌر ما نجده
حاضرا فً القرآن الكرٌم.
وقد تؤتً الحجج مباشرة ،أي صرٌحة تناقش فكرة أو أطروحة جدٌدة ،ومثال ذلك:
حً ـ ال ٌشارك فً رسم صورته ،هذا إذا لم تكن عدم
األطروحة :إن الشاعر ـ حتى وهو ّ
استشارته مقصودة ومطلوبة.
الحجة :فالصورة ٌرسمها الناس بؤلوان من اإلثارة والتهوٌل وٌلتبس فٌها واقع عجٌب بخٌال
مرٌب متنام عبر األجٌال.
فالحجة هنا فً قوله " :فالصورة ٌرسمها الناس ...عبر األجٌال" هً حجة مباشرة
حً ـ ال ٌشارك فً رسم صورته" بصورة موجزة
تناقش الطرح الجدٌد "إن الشاعر ـ حتى وهو ّ
وتامة ،على خبلؾ النوع اآلخر:
صورة ؼٌر مباشرة (التمثٌل) :وذلك بؤن تكون الحجة هنا إما مثاال أو أكثر مضروبٌ ،ؽنً عن
الشرح ،والتفسٌر ،وإما أن تكون بمثابة حجة ثانٌة أو (حجة الحجة)؛ إذ تلً التفسٌر األول
لؤلطروحة الجدٌدة.
مثال الحالة األولى:
األطروحة" :أبو نواس هو الشاعر الذي عاش وٌعٌش رمزا للشاعر السكٌر العربٌد الؽلمانً"
الحجة (ٔ) :الذي ٌترنح منذ والدته الشعرٌة فً وجدان العرب وٌرشح فً ذاكرتهم .ولم تمحها
صورة شاعر آخر رؼم أن الشعراء لم ٌك ّفوا عن تناول الخمر ووصفه قبل أبً نواس بعده.
الحجة (ٕ) :بعبارة أخرى ،وبلؽة الرٌاضة وتحطٌم األرقام القٌاسٌة ،فإن الشعراء قبل أبً نواس
وبعده كانوا ٌسكرون وٌقولون الشعر ،ولكنّ السابقٌن كما البلحقٌن ،لم ٌُ ْخ ِرجوا أبا نواس من
وجدان الناس .حتى صارت الخمرٌات ؼرضا شعرٌا وعبلمة تجارٌة حصرٌة خاصة ،وٌكاد ٌنفرد
بها أبو نواس دون ؼٌره.
ففً هذا المثال ال ٌكتفً الكاتب بالمحاجة من خبلل الطرح أو الفكرة الجدٌدة؛ بتفسٌر أو
حجة واحدة فحسب ،بل ٌعمد إلى االحتجاج للحجة ذاتها بنص مواز لها .وٌش ّكل بهذا بدل الحجة
الواحدة حجتٌن ،أو ما نستطٌع تسمٌته (حجة الحجة) التً تؤتً ـ ؼالبا ـ فً شكل مثال.
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وهذه الحالة األخٌرة تسلّط الضوء على خاصٌة عامة أخرى لطبٌعة الحجج ،وهً
(الحجج المركبة) ،حٌث إن الكاتب ال ٌكتفً بحجة واحدة فقط ،بل ٌعتمد فً أحٌان كثٌرة إلى
الحجتٌن أو الثبلث حجج ،وهً على تعددها تختلؾ بٌن
االحتجاج بسلسلة من الحجج قد تتجاوز
ّ
كونها تفسٌرا أو تمثٌبل ،ومثال ذلك:
األطروحة" :أبو نواس معروؾ بؤنه س ِّكٌر وٌسكن فً منطقة واقعة بٌن نشوتٌن"
الحجة (ٔ) :والناس ٌتناولون قصصا تجعلنا نش ّك فً حٌاة أبً نواس برمتها!!!
الحجة (ٕ) :حتى أنّ المرء ٌتساءل :هل ترك ِد ّنا من ِدنان الخمر أو قنٌنة واحدة ل ُنداماه؟؟
الحجة (ٖ) :وكٌؾ كان أبو نواس ٌجد الوقت لٌتث ّقؾ وٌقرأ وٌنحت الشعر؟!
الحجة (ٗ) :فالصورة التً ُحشِ ر فً إطارها هً حانة ال ٌخرج منها إال لمبلقاة هارون الرشٌد
والعودة السرٌعة إلى خ ّمارة البلد حٌث الندامى والؽلمان.
الحجة (٘) :وهكذا انحفرت صورة أبً نواس وا ْنحفرت عند الناس ،حتى عند أجٌال من
الشعراء الذٌن ولدوا بعده.
س ْكر
الحجة ( :)ٙوبعضهم أؼرته السٌرة ال ُّنواسٌة فجنح إلى تقلٌدها ولم ٌظفر إالّ بحالة ال ُّ
والمثل ٌّة الجنس ٌّة وفشل فً أن ٌكون شاعرا!
من خبلل ما سبق نجد أن الطرح" :أبو نواس معروؾ بؤنه س ِّكٌر وٌسكن فً منطقة
واقعة بٌن نشوتٌن" استدعى ست حجج كان آخرها مثال أو نموذج لبعض الشعراء الذٌن حذوا
حذو أبً نواس والنتٌجة التً آل إلٌها هإالء ،وقد راعى الكاتب فً تركٌبها التسلسل وإسبلم
إحداها لؤلخرى التً تكون بالضرورة إما جزءا تالٌا ،وإما تفسٌرا مك ّمبل ،وإما استفهاما تعجبٌا
ٌسهم فً إثارة القارئ للوصول إلى النتٌجة ،وإما مثاال ٌسوقه الكاتب لٌدلل على حقٌقة ما ٌرٌد
إثباتها من خبلل سوق ذات المعطٌات على أشخاص آخرٌن ،لٌخرج من خبللها إلى نتٌجة مقنعة
ٌستطٌع من خبللها إقناع القارئ إلى ما ٌرمً إلٌه كما هو الحال فً المثال األخٌر الذي ساقه لنا
س ْكر والمثل ٌّة
الكاتب" :وبعضهم أؼرته السٌرة ال ُّنواسٌة فجنح إلى تقلٌدها ولم ٌظفر إالّ بحالة ال ُّ
الجنس ٌّة وفشل فً أن ٌكون شاعرا!" لٌدع بعدها القارئ أمام حقٌقة أو نتٌجة توصل إلٌها هو
وٌرٌد إٌصالها إلى القارئ.
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الخصابص األسلوبٌة فً الخطاب الحجاجً الببلؼً"الشاعر فً الذاكرة الشعبٌة"
ٌكتسً أسلوب المنصؾ فً خطابه "الشاعر فً الذاكرة الشعبٌة" صبؽة ببلؼٌة تؤخذ
وتنوعها،
شكل الخطاب الحجاجً ومعانٌه مآخذ ش ّتى ،كما تسهم فً إثراء صور الحجج
ّ
وحضورها فً مظاهر ببلؼٌة مختلفة تحقق أهم خصابص الخطاب الحجاجً الببلؼً ،وال سٌما
كسب تؤٌٌد المتلقً بإقناعه عن طرٌق إشباع مشاعره وفكره معا.
وقد جاء الطرح والحجج معا فً صور وأسالٌب ببلؼٌة إببلؼٌة متعددة تم ّثلت فً
األنواع اآلتٌة:

 التشبٌه:وقد ٌقع فً األطروحة (النتٌجة) وحججها معا ،فتؤتً وكؤنها صورة ببلؼٌة وفنٌة
واحدةٌ ،قتضً توضٌحها تجزبة هذه الصور إلى أجزاء ش ّتى ،والمثال الذي نسوقه هنا ٌوضح
ذلك:
األطروحة" :ألن أبا نواس صار الحضن األكبر والطراز الرفٌع لمثل هذا الؽرض الشعري"
الحجة(ٔ) :وؼدت كل قصٌدة فً الخمر ـ ومهما كان مستواها ـ تنسب إلى أبً نواس ؼصبا
عنه.
الحجة (ٕ) :وكل من كتب أبٌاتا فً ؼبلم نسبها إلى هذا الشاعر.
الحجة (ٖ) :فبل ٌوجد ِم ْ
شجب أكثر تح ّمبل من أبً نواس!
ففكرة الصورة المتنقلة التً تختزنها الطبقات الشعبٌة عن الشاعر والتً تنتقل من
عصر إلى آخر ومن جٌل إلى جٌل ال تنتقل كما هً ،ولكن بإضافة إلٌها ما تٌسر من الخٌال ،حتى
ؼدا كل شعر خجل صاحبه من مستواه الجمالً أو األخبلقً ٌُنسب باإلكراه والقسر إلى أبً
نواس ،وهذا ما أراد الكاتب إٌصاله من خبلل الصورة التً تقدم بها.
وبطبٌعة الحال فإن هذه النتٌجة لٌس لها أن تقنع ما لم تعزز بحجج أخرى تدعمها ،ال
سٌما إن كانت مكملة للصورة (الحضن الكبٌر ألبً نواس) فشبه أبا نواس تارة بالحضن الكبٌر
الذي ٌلملم وٌحتوي بٌن ثناٌاه هذا المقدار الضخم من األشعار المنسوبة إلٌه ،حتى ؼدا أبو
نواس طرازا رفٌعا وخاصا لؽرض الخمر والمثلٌة الجنسٌة ،وبهذا جاءت الحجتٌن (ٔ)و(ٕ)
كحجج مكملة لؤلطروحة ،بٌنما جاءت الحجة (ٖ) وهً صورة فنٌة رابعة كتكرار لمعنى
األطروحة التً تقدم بها الكاتب فً أولى حجاجه لؽرض توكٌد المعنى وتقرٌبه فً ذهن المتلقً
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من خبلل سوقه لصورة المشجب الذي ٌتحمل كل ما ٌعلق علٌه ،وصورة أبً نواس الذي ؼدا
كالمشجب فً تحمله لكل ما ٌنسب إلٌه.
ما دامت الحجة ال تساق إال فً مظهر مجازي أو صورة بدٌعٌة ،تحقق المتعة واإلقناع
الذي ٌؤتً فً الدرجة األولى؛ ألن اقتضاء لفت االنتباه هو التوسل بالمحسنات األسلوبٌة،
فتنصرؾ إلى هدفها األساس وهو اإلقناع فٌسحرك بٌانها مع قرب مؤخذها.
وفً هذا الصدد تؤتً "االستعارة" و "التمثٌل" كؤهم خاصٌتٌن أسلوبٌتٌن للخطاب
الحجاجً الببلؼً ،فتخرج باللؽة عن مؤلوفها المعتاد ،وبهذا تحقق نوعا من الجدة فً التعبٌر
من خبلل ما تخلقه من تصوٌرات وتشبٌهات ،مما ٌنعكس إٌجابا على نفس القارئ.

 االستعارة:لم ٌخل هذا الخطاب من االستعارة التً كانت جزءا ال ٌستهان به فً تركٌب أطروحاته
أونتابجه ،وكذلك فً تراكٌب حججه.
األطروحة" :حٌن ٌولد الشاعر بٌن الناس وٌترعرع فً حضن ذاكرتهم وإطارها"
الحجة (ٔ) :تكبر صورته فً كل اتجاه.
الحجة (ٕ) :وهكذا ٌ ّتخذ وجه الشاعر انحرافات ومنحنٌات.
ففً هذه األطروحة استعار الكاتب كلمتً (ٌترعرع ،وحضن) لدالة مجردة وهً
(الذاكرة) ،فً حٌن أن كلمتً (ٌترعرع ،وحضن) هما معنٌان حسٌان ففً األولى داللة على
النمو واالستمرارٌة ،وفً الثانٌة تشٌر إلى حضن اإلنسان وصدره ،وفً ذلك انزٌاح جمٌل أراده
الكاتب أن ٌقع من خبلل إٌصال حجته إلى القارئ وهً كٌؾ ٌتسنى لصورة الشاعر أن تنمو
وتكبر فً مخٌلة الناس ،فعمد إلى تقرٌب الصورة من خبلل المجًء بإضافة كلمتٌن حسٌتٌن إلى
دالة مجردة ،وبهذا أصبحت الصورة فً متناول القارئ.
وفً الحجة (ٕ) نجد الكاتب أٌضا ٌعمد إلى كلمتٌن مادٌتٌن حسٌتٌن وهً (انحرافات
ومنحنٌات) وٌنسبها إلى وجه الشاعر ،فٌثٌر لدى القارئ فضول إذ كٌؾ لوجه الشاعر أن ٌتخذ
هذه االنحرافات والمنحنٌات ،حتى إذا ما تابع القارئ قراءته وجد الصورة واضحة من خبلل
الحجج البلحقة التً احتج بها الكاتب فعلم أن مصدر هذا االنحرافات والمنحنٌات هو ما تتناقله
األجٌال عن الشاعر من صورة خٌالٌة بعٌدة عن الواقع ،فكما أن للشارع أو الطرٌق انحرافات
وانحناءات خلق الكاتب أٌضا مثلها لوجه الشاعر.
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ومن الصور الشعرٌة البارزة فً هذا النص هً صورة المشجب الذي ٌعلق علٌه أكثر
من شًء فٌظل متحامبل متماسكا ،وهً صورة استقاها الكاتب من الحٌاة االجتماعٌة ،وأتى بها
كمعادل موضوعً للشاعر أبً نواس الذي ؼدا كالمشجب من كثرة ما ٌنسب إلٌه من أشعار،
حتى ؼدت كل قصٌدة فً الخمر مهما كان مستواها ،وكل أبٌات فً الؽلمان تنسب إلٌه ،فؽدا
الشاعر نموذجا للشاعر الذي عاش فً وجدان الناس ،هذا الوجدان الذي رفض أن ٌنصؾ
الشاعر.
كما ظهرت تعبٌرات عدة للكاتب تبرز مدى ما ٌتمتع به الكاتب من ذابقة أدبٌة ولؽوٌة،
تنعكس من خبلل ما ترد من ألفاظ وصور حٌة ،من ذلك:
األطروحة" :لقد ؼدا نموذجا للشاعر الذي رفض أن ٌموت فً وجدان الناس"
الحجة (ٔ) :ولكن هذا الوجدان رفض أن ٌُنصؾ شاعره أو ٌُإ ْنسِ نه.
الحجة (ٕ) :فرماه فً إطار البطولة والطراز.
أجد أن الكاتب أراد أن ٌبرهن أو ٌإكد أطروحته وما ٌذهب إلٌه ،فقرب للمتلقً النتٌجة
التً توصل إلٌها ،من خبلل التعبٌر بكلمة (ٌإنسنه) وهً على الرؼم من أنها كلمة واحدة إال
أنها تحمل داللة تعبٌرٌة مكتظة أي أن مخٌلة الشعب رفضت أن تنصؾ الشاعر أو تضعه فً
إطاره فً حدود اإلنسان ،فؤخرجته من هذه الدابرة ،من خبلل ما سبؽته علٌه من أفعال
ومبالؽات ،وبهذا جاء بكلمة (ٌإنسنه) لتدلل على ما ٌرمً إلٌه الكاتب ،وتوجز للقارئ التعبٌر
خشٌة اإلطالة.
ولم ٌكتؾ الكاتب إلثبات أطروحته بحجة واحدة بل زاد علٌها أن جاء بحجة أخرى
استطاع أن ٌصور من خبللها ردة فعل الناس إزاء الشاعر وما حملته ذاكرتهم عنه ،فجعلت منه
بطبل ال ٌبارٌه أو ٌجارٌه أحد فً سٌرته ،فؤصبح وحده طرازا خاصا .وكما هو واضح استطاع
الكاتب أن ٌوصل فكرته من خبلل تعبٌره عنها بكلمة (فرماه) وهً كلمة كثٌر ما تستخدم
للجمادات والدالبل المجردة بٌنما وظفها هنا الكاتب لكابن حً وهو الشاعر ،وذلك من خبلل
ضمٌر الؽابب (الهاء) العابد للشاعر ،بٌنما جاء الفاعل هنا ضمٌر مستتر ٌعود على الوجدان،
وإلى جانب هذا الكلمة نصادؾ أٌضا كلمتً البطولة والطراز ،فالبطولة كثٌر ما تستخدم لئلنسان
إذا وصل إلى حد لم ٌصل إلٌه أحد ،وهو تعبٌر مؤلوؾ إال أن الكاتب أردفها بكلمة أخرى هً
لٌست من حقل اإلنسان وهً كلمة (الطراز) التً تستخدم أٌضا فً عالم الجمادات إذا وصلت
المادة إلى حالة قصوى فً اإلبداع ،ومن االستعارات األخرى المتواجدة فً ثناٌا هذا المقال:
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األطروحة" :والحال أن من عرؾ هذا الشاعر عن قرب ومن عاشره من معاصرٌه ٌسردون
قصصا مختلفة تماما عن ادِّ عاءات نزار نفسه وعن الصورة المجافٌة للواقع بعد أن انحفرت فً
وجدان الناس"
الحجة (ٔ) :وهناك شهود عٌان من أهل الثقة والشهادة بالحق ومن معاصري نزار ومعاشرٌه
من النساء والرجال ومن أقاربه ٌروون حكاٌات وحوادث بسٌطة لنزار.
الحجة (ٕ) :خبلصتها أنه رجل ٌتعرض للتحرش الجنسً من المرأة التً تحرش بها شعرٌا.
فجاء الكاتب بعبارة التحرش الشعري فً مقابل التحرش الجنسً ،ففً هذا الطرح نقع
على استعارة حٌث استعار فٌها الكاتب بعض المعانً أو الممارسات اإلنسانٌة ،أي الخاصة
باإلنسان وأسقطها على موجودات جامدة أي ؼٌر اإلنسان ،والمتمثلة هنا فً الشعر ،وهذا
الوصؾ أو اإلسقاط من باب المبالؽة فً تجسٌد الكم الهابل من المعانً الؽزلٌة التً ٌحتوٌها
شعر نزار.
وهذه االستعارات أو الصفات التً أسبؽها الكاتب على المعانً المجردة والمتجسدة فً
حجاجه ـ سواء كان ذلك فً األطروحة أم الحجج أم هما معا ـ أسلوب ببلؼً جمع بٌن لفت
االنتباه من أجل اإلمتاع بحسن التصوٌر وتبادل الوظابؾ والصفات بٌن المادٌات أوالمجردات
(الجمادات) والمحسوسات ،وبٌن اإلقناع الذي ال ٌؤتً من أفعال الناس فحسب ،بل من األشٌاء
عندما تكسوها صفات اإلنسان فتعرب عن نفسها بنفسها ،وتجلً الفكرة بصلبها ومبلحقها ،وال
ٌخلو من منطق وبٌان ٌعتمران أجساما ببلؼٌة ،فتلتحم متعة التصوٌر ومنطق الطرح الذي ٌإدي
إلى اإلقناع وتؽٌٌر المنظور السابق إلى توجه جدٌد سٌقت من أجله الدالبل والحجج .ولعل المثال
التالً ٌقوي ما نرمً إلٌه من حجاجٌة االستعارة:
األطروحة" :فمن ٌستطٌع أن ٌمحو هذه الصورة من وجدان الناس؟"
الحجة (ٔ) :بخاصة إذا كان نزار نفسه هو من رسم صورته على هذا النحو.
ومرت فوقه عرباتً".
الحجة (ٕ)" :ما ثم نهد أبٌض أو أسود؛ إال ّ
الحجة(ٖ) :أو "فصلت من جلد النساء عباءة؛ وبنٌت أهرامات( )من الحلمات".
الحجة (ٗ) :فؤٌة صورة ف ْحلة كهذه مشحونة بالمبالؽات التً ال ٌمكن تنفٌذها إال بصعوبة بالؽة
فً مخابر الخدعة السٌنمابٌة فً هولٌود؟

 )وٌظهر لً أن األسلم وزنٌا "أهراما" ولٌس "أهرامات" كما ذكره صاحب المقال؛ النكسار الوزن.
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والتً هما اقتباسات
موطن الشاهد فً قوله" :صورة فحلة" وألن الحجتٌن السابقتٌن
ّ
ألبٌات من قصٌدة نزار "الرسم بالكلمات" ٌركنان فً أعلى السلم الحجاجً ،كان الزما للكاتب
أن ٌؤتً بحجة هً أكبر وأكثر تصوٌرا لٌختم بها أطروحته ،لهذا كان تعبٌره بـ "الصورة
الفحلة" حجة قوٌة ساهمت فً تقرٌب الصورة للمتلقً.
وهكذا فإن الخطٌب أو الباث أو الكاتب لكً ٌثبت صحة رأٌه أو ما توصل إلٌه من نتابج
بإزاء رأي اآلخر ومعتقده ال سٌما وأن اآلخر أو المخاطب الضمنً (المتخٌل) الذي أراده
الكاتب ،وقصده بخطابه هو القارئ العربً الذي ترسخت فً مخٌلته صورة نمطٌة ثابتة ألبً
نواس فؤراد الكاتب أن ٌسهم فً تؽٌرها ،وقد اعتمد فً سبٌل ذلك على عدد من اآللٌات التً
سبق الحدٌث عنها ،ومن هذه اآللٌات أٌضا هً التدعٌم والذي نقصد به "أدلة منطقٌة وشواهد
وأمثال تدعم صحة الدعوى،وللتدعٌم وجوه ثبلثة :التدعٌم بالدلٌل ( ،)Evidenceوالتدعٌم
بالقٌمة ( )Valueوالتدعٌم بالمصداقٌة (")Credibility

(ٔ)

التدعٌم بالدلٌل:ٌلجؤ المتكلم فً أحٌان كثٌرة إلى تطوٌر حجاجه بإضافة مادة مدعمة لدعواه على نحو
ٌجعل المستقبل موالٌا لتلك الدعوى ،وهو ما ٌسمى بالدلٌل ،وفً النص الحجاجً العربً ،نرى
أنماطا ش ّتى للدلٌل ،من أهمها:
ـ الشاهد :ونعنً بها أدلة تارٌخٌة ٌتم اقتباسها من التارٌخ األدبً ،وقد تكون شواهد ٌتم
اقتباسها من القرآن الكرٌم أو السنة النبوٌة أو من حكم العرب وأمثالها ،وهً قوالب جاهزة
ٌستدعٌها الكاتب لٌقرب صورة أو ٌحتج لفكرة ،أو ٌقنع المتلقً بما توصل إلٌه من نتابج ،ونجد
مثال ذلك ،فً الشواهد التً استقاها الكاتب من قصٌدة نزار "الرسم بالكلمات" ،فهو فضبل على
أنه أشار إلى اسم القصٌدة والدٌوان لم ٌكتؾ بهذه الحجج ،بل أردفها بشواهد من القصٌدة
نفسها؛ لٌنزل المخاطب المنزلة ذاتها من الوعً وهو ما ٌعرؾ فً الببلؼة بؤسلوب التناص،
والمخطط اآلتً ٌوضح آلٌة سٌر هذه المحاجة:

ٔ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔ9ٔ:
ٖٗٔ

األطروحة

الحجة

أبٌات شعرٌة
صورة نزار فً الوجدان الشعبً
العربً هً صورة شبٌهة
بصورة أبً نواس ،وهً صورة
مشحونة بالمغالطة ومجافٌة
للواقع.

" -1ما َث َّم نهد أبٌض أو أسود؛ إال
ومرت فوقه عرباتً"
ّ

رابط حجاجً

أو

النتٌجة

"فصلت من جلد النساء
-2
َّ
عباءة؛ وبنٌت أهراما من
الحلمات"

الشرح

هذه الصورة جعلت
الناس المعاصرٌن
ٌظ ّنون بنزار ظنونا
ش ّتى تتعلق بالفحولة فً
معناها الجنسً ،والحال
أن من عرف الشاعر
عن قرب ومن عاشره
من معاصرٌه ٌسردون
قصصا مختلفة عن
ادعاءات نزار نفسه
وعن الصورة المجافٌة
للواقع.

ففً هذا المثال نجد أن االحتجاج لؤلطروحة التً تب ّناها الكاتب ،اتخذ أنماطا أخرى
للحجاج ،فبعد أن قدم مثاله األسطوري فً وصؾ صورة نزار والمنحى الذي اتخذته صورته،
عمد إلى شرحها وتوضٌحها من خبلل االستشهاد بقصٌدة نزار الشهٌرة والتً حملت اسم
دٌوانه ،وقد جاء ذكرها صراحة "الرسم بالكلمات" ووقع من خبللها على أشهر بٌتٌن لنزار
ٌرسم من خبللها صورته ،وهً صورة مجافٌة للواقعٌ ،صعب تنفٌذها حتى فً مخابر الخدعة
السٌنمابٌة فً هولٌود ،وقام بتحدٌد "هولٌود" دون ؼٌرها ،وذلك ألنها من أشهر دور السٌنما
التً تنتج فٌها الخدع السٌنمابٌة ،كما نجده ال ٌكتفً ببٌت واحد كحجة ،وإنما وجدناه ٌسوق
بٌتٌن من هذه القصٌدة ،إال أن اعتماده على الرابط الحجاجً (أو) التً تفٌد التخٌٌر ٌكشؾ لنا
حقٌقة مقصده ،وكؤنه أراد أن ٌقول إن بٌتا واحدا من البٌتٌن كفٌل بإٌضاح المؽزى ووقوع
االقتناع ،وإنما جاء بذكر البٌتٌن على سبٌل التؤثٌر واإلقناع ،ورسوخ الفكرة فً ذهن المتلقً،

ٗٗٔ

فربما استدرك الكاتب على نفسه ،وافترض بؤن المتلقً قد ال ٌصل إلى تلك الدرجة المطلوبة من
االقتناع فقرر إضافة دلٌل آخر والمتمثل فً التمثٌل.

 المثال (شواهد خاصة):وتستخدم هذه الشواهد عندما تعجز األمثلة الحقٌقة ( )Real examplesعن التؤثٌر
واإلقناع ،وهذا النوع من الشواهد ٌسمٌه كل من "رٌك" و "سٌبلرز" باسم المثال االفتراضً أو
النظري ""Hypothetica examples

()ٔ()

فالحجة هنا قد تكون مثاال أو أكثر تؤتً مباشرة للتعبٌر عن الفكرة أو األطروحة ،كما هو
الشؤن فً هذا النص ،فورد هذان المثاالن اللذان ٌؤتٌان للتعبٌر عن فكرة واحدة أو نتٌجة واحدة
أقرها الكاتب فً أول حدٌثه ،من أن الشاعر ٌولد وتترعرع سٌرته فً الذاكرة الوجدانٌة للشعب
ّ
ـ حتى بعد رحٌله الجسدي ـ فتتخذ ألوانا ش ّتى من اإلثارة والتهوٌل والمبالؽات.
ولكً تتضح الصورة أكبر جاء الكاتب بؤبً نواس كمثال مباشر عبر من خبلله عن
فكرته التً عبر عنها صراحة فً عنوانه "الشاعر فً الذاكرة الشعبٌة" لتكون بالمثال حاضرة
وقرٌبة من أذهانهم ،ولهذا وجدناه مباشرة أعقب أطروحته بمثال أبً نواس والمنحى الذي
اتخذته صورته فً الوجدان الشعبً ،ثم وبحكمة الحاذق العارؾ بما ٌقنع متلقٌه ،لجؤ إلى مثال
آخر شبٌه ألبً نواس هو نزار قبانً ،وذلك حٌن وجد أن سٌرة أبً نواس تبعد بمقدار ألؾ عام
عن ذاكرة الجٌل الحالً ،فجاء بنزار كونه شاعرا قرٌبا من أذهان جٌل هذا العصر الذي قصده
الكاتب بخطابه هذا ،فهو شاعر معاصر استطاع الكاتب أن ٌعمد إلى شهادة أهل الثقة من
معاصرٌه فٌحتج بها على أطروحته.
جدٌر بالذكر هنا أن المثال األول (أبو نواس) ،جاء من صمٌم العملٌة الحجاجٌة ،ولذلك
هو مثال مباشر ٌمكن عدّه حجة احتج بها الشاعر لصالح أطروحته ،بٌنما جاء المثال الثانً
(نزار قبانً) مثال ؼٌر مباشر ،ؼرضه تدعٌم الحجة وأضفى إلٌها نوعا من المصداقٌة من خبلل
المقارنة بٌنه وبٌن أبً نواس ،ولهذا جاء المثال قرٌبا من متناول األذهان ،مما هو معاصر لها،
ولم تؽب صورته عنها ،بٌنما المثال األول والذي هو موضع االحتجاج جاء بعٌد ،وجاءت أخباره
 ) وتجدر اإلشارة هنا إلى التفات بعض القدماء إلى عبلقة المثال بالحجاج ،ومنه ابن وهب الذي ٌقول عن
ضرب الحكماء والعلماء واألدباء لؤلمثال" :وإنما أرادوا بذلك أن ٌجعلوا األخبار مقرونة بذكر عواقبها،
والمقدمات مضمومة إلى نتابجها" وٌقول" :المثل مقرون بالحجة"ٌ .نظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب الحجاجً،
ص.ٔ9ٖ-ٔ9ٕ:
ٔ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب الحجاجً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔ9ٕ:
٘ٗٔ

متناقلة ال ٌعلم مدى صحتها ،ولهذا احتاج إلى ما ٌدعمه وٌسنده ،فلجؤ الكاتب إلى شخص نزار،
والذي به اتضح المقصد ،كما فً الشكل المقابل.

األطروحة

تكبر صورة الشاعر فً حٌاته
وال تتوقف عن النمو بعد
رحٌله ،فٌتخذ وجه الشاعر
انحرافات ومنحنٌات.

الحجة /التدعٌم بالدلٌل

أبو نواس هو الشاعر الذي
عاش وٌعٌش فً ذاكرة العرب
ووجدانهم رمزا للشاعر السك ٌِّر.

نزار قبانً ذو صورة
شهرٌارٌة دونجوانٌة
فً وجدان الناس.

التدعٌم بالمصداقٌة:
المصداقٌة عامل مهم فً الحجاجٌ ،لجؤ إلٌها الكاتب اللتماس العلل المقنعة بتقدٌم إفادات لشهود
عٌان ،فٌما ٌعرؾ بالمصداقٌة الثانوٌة وهً التً تؤتً من ربط مصداقٌة شخص آخر بالحجاج،
وربما ٌلجؤ الكاتب إلى ذلك تاركا األمر لنص الخطاب ولفهم المخاطب .ومن األمثلة على ذلك:

ٔٗٙ

األطروحة

النتٌجة

الصورة الفحولٌة المجافٌة
للواقع التً ادعاها نزار على
نفسه وكرسها فً قصائده.

الصورة الفحولٌة
لنزار غٌر صحٌحة.

االحتجاج والبرهان

الحجة

الدلٌل

التدعٌم بالمصداقٌة
(الشهادة)

من عرف الشاعر عن
قرب ،ومن عاشره من
معاصرٌه ٌسردون
قصصا مختلفة تماما
عن ادعاءات نزار

التدعٌم بالقٌمة

الشاعر ٌقول ما ال ٌفعل،
وهً قٌمة ٌتم استنتاجها من
خالصة ما آل إلٌه الحجاج.

هناك شهود عٌان من أهل الثقة والشهادة بالحق
ممن عاصر نزار ومعاشرٌه من الرجال والنساء،
ومن أقاربه ٌروون حكاٌات وحوادث بسٌطة
خالصتها :أنه رجل خجول ٌتعرض للتحرش
الجنسً من المرأة التً تحرش بها شعرٌا.

فعلى الرؼم من أن الكاتب هنا لم ٌلجؤ إلى المصداقٌة المباشرة ،التً ٌقدم فٌها الكاتب
إفادته المباشرة بقصد زٌادة قابلٌته للتصدٌق؛ إال أنه استطاع من خبلل طرحه أن ٌتبنى شهادة
أهل الثقة وشهود األعٌان ،فٌطرحها كما لو أنها شهادته ،وهو برأًٌ اعتما ٌد أقوى كثٌرا من
اعتماده على المصداقٌة المباشرة (شهادة الكاتب)التً قد تحقق الهدؾ منها فٌقع الصدق من
المتلقً فٌما ٌعرضه الكاتب ،ولكنها قد ال تحقق االقتناع لدٌه؛ ولهذا فقد لجؤ الكاتب إلى الشهادة
الثانوٌة؛ لٌدعم ما ٌتب ّناه من فكره من خبلل اإلدالء بشهادة أهل الثقة من معاصري نزار؛ فالناس
ـ عادة ـ ٌمٌلون إلى تصدٌق من ٌرونهم أهبل للثقة واألمانة والكفاءة.

ٔٗ7

 التدعٌم بالقٌمة:انطبلقا من أن النص الحجاجً هو نص تقوٌمً ،والقٌمة مفهوم تستنبط مما ٌقوله
الناس ،ومما ٌفعلونه ،ومما تش ٌّده المجادالت والمناقشات ،وبهذا تنشؤ المادة التفاعلٌة التً بها
ٌقدر الناس الحجاج الذي ٌستحق منهم المواالة ،ومن منظور كل من "دوبوجراند"
( )DeBeaugrandو"درسلر" ( )Dreslerتع ُّد القٌم من أهم المفاهٌم التً ٌبنى علٌها
النص الحجاجً المتمثلة فً العلّة والمعارضة(ٔ).
وعلى هذا األساس نجد النص موظؾ لتقوٌة القبول أو تقدٌم معتقدات وأفكار أو هما معا
كما هو الحال فً النص الذي بٌن أٌدٌنا ،كما أجد نمطٌن اثنٌن للقٌمة( :القٌمة الوسٌلة)
( )Instrumental Valueوتمثلها هنا (الشهادة) التً جاءت كوسٌلة داعمة للطرح إزاء
الفكرة التً تب ّناها الكاتب منذ أولى لقاءاته بالمتلقً عبر هذا النص ،لٌصل عن طرٌقها إلى
القٌمة الؽاٌة ( )Terminal Valueالتً قصد الكاتب إقرارها فً ذهن المتلقً قبل مؽادرته
للنص وخبلصتها" :أن الشاعر ٌقول ما ال ٌفعل" .على نحو ما مثلنا لها فً الشكل السابق.

 األسطورة:هً عند أرسطو من األمثلة المصطنعة ،أو "المثل الخرافً" ،وتؤتً كذلك تؤكٌدا للطرح
الجدٌد المراد اقتناع القاريء أو المحاجج به(ٕ):
التمهٌد" :فً المعاصرٌن شبٌه ألبً نواس ولكن فً ؼرض آخر هو الؽزل"
األطروحة" :هذا نزار قبانً ٌمؤل دفاتر العشاق وؼٌرهم والمراهقٌن والمتصابٌن بما كتبه وما لم
ٌكتبه"
الحجة (ٔ) :وهو ذو صورة شهرٌارٌة دنجوانٌة سبق أن كرسها هو نفسه حٌن قال قصٌدته
الشهٌرة التً حملت اسم دٌوانه "الرسم بالكلمات".
فاألسطورة هنا جاءت تفسٌرا للتمهٌد الذي جاء بمثابة النتٌجة األولى التً تحمل معنى
لٌفصل المعنى وٌزٌده وضوحا ،فاألطروحة أو
عاما مجمبل ،احتج له الكاتب بمثال أسطوري
ِّ
النتٌجة تبٌن أن مدار الكبلم حول المكانة التً احتلها نزار بٌن الشعب وفً ذاكرتهم ،وهً مكانة
ٔ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔ9ٗ-ٔ9ٖ:
ٕ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه ،ص22:
ٔٗ8

التبس فٌها الواقع بالخٌال ،بشهادة من عاصره وعاشره بؤنها صورة مجافٌة للواقع ،وحاله فً
ذلك كحال شهرٌار فً ألؾ لٌلة ولٌلة ،وما تناقله الناس من خبره بؤنه كان ملكا مزواجاٌ ،تزوج
النساء باللٌل ،وٌقتلهن فً الصباح ،ولهذا جعل الكاتب كبل األسطورتٌن صفتٌن بارزتٌن لصورة
نزار فً الوجدان الشعبً.
توسطت كحجة بٌن الناتج التمهٌدي األول،
فاألسطورة هنا جاءت كنوع من التمثٌل
ّ
والطرح أي الناتج النهابً المعول علٌه ،فجاءت تختصر المعنٌٌن التمهٌدي والنهابً كما هو
موضح هنا:

النتٌجة (األطروحة)

التمهٌد

نزار قبانً شبٌه ألبً نواس،
ولكن فً غرض الغزل

الشاعر ٌولد بٌن الناس ،وتكبر
صورته بٌنهم ،فتتخذ وجها آخر
من االنحرافات والمنحنٌات

الحجة

األسطورة

صورة الفحولة الجنسٌة عند نزار

 شهرٌار -دونجوان

صورة مشحونة بالمبالغات = مغالطة للعقل ومخالفة للواقع.

فضبل على أن الكاتب جاء بهذه األسطورة فً سٌاق تقرٌب صورة أبً نواس فً الذاكرة
الشعبٌة ،وفً محاولته لدحض هذه الصورة جاء بمثال آخر ـ فبالمثال ٌتضح المقال ـ وأضاؾ
إلى ذلك أن اختاره من المعاصرٌن ،أي ممن عاشره الناس وعاصروه ،فبل ٌدع مجاال للشك
والرٌبة فً صحة دعواه ،السٌما حٌن استدل فً السٌاق ذاته بشهادة شهود عٌان ،وأهل الثقة.
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من خبلل األمثلة السابقة أستنتج أن كل من الشاهد ،والتمثٌل ،واألسطورة تتموضع
بمثابة حجج صناعٌة جاهزة ،والتً ؼالبا ما تإدي وظٌفة التدعٌم ،كونها "تكتسب قوتها من
مصدرها ومن مصادقة الناس علٌها وتواترها ،كما تإدي وظٌفة إعادة التوازن بٌن المتكلم
والمخاطب عندما ٌصٌب عملٌة التخاطب خفوت فً تفاعلها ٌعتقده المتكلم لدى انسٌاقه فً طرح
معنى معٌن ،وكؤنه ٌعترضه شك أو ظن أن رادا ٌرد قوله ،أو ساببل ٌسؤله عن سببه ،فٌعود
راجعا إلى ما قدمه ،فإما أن ٌإكده أو ٌذكر سببه ،أو ٌزٌل الشك عنه .كما تإدي هذه الحجج
وكونها خاصٌة من خاصٌات الخطاب الحجاجً الببلؼً وظٌفة اإلمتاع إضافة إلى الوظابؾ
السابقة ،وذلك لورودها فً قالب قصصً ٌنقذ الذهن من تعقٌدات الطرح الجامدة إلى األمثلة
التً تصنع بدورها اإلمتاع وهو طرٌق آخر لئلقناع (ؼٌر المباشر) ٌحمل فً صورته هذه كل
أسباب صحة الطرح ومنطقٌة تقبله(ٔ).

 الكناٌة:األطروحة" :فً المعاصرٌن شبٌه ألبً نواس ولكن فً ؼرض آخر هو الؽزل"
الحجة (ٔ) :هذا نزار قبانً ٌمؤل دفاتر العشاق وؼٌرهم والمراهقٌن والمتصابٌن بما كتبه وبما
لم ٌكتبه.
الحجة (ٕ) :وهو ذو صورة شهرٌارٌة دنجوانٌة.
فالحجة (ٕ) جاءت تحمل فً طٌاتها طاقة حجاجٌة عالٌة تصلح ألن تكون أطروحة بحد
ذاتها ،فما هً سوى تؤكٌد لؤلطروحة التً تقدم بها الكاتب ،أو النتٌجة التً توصل إلٌها الكاتب،
فعبر عن صورة الشاعر فً وجدان الناس بؤنه ذو صورة (شهرٌارٌة) فهذه الكلمة بحد ذاتها
كفٌلة باختصار وإٌجاز ما أراد الكاتب التعبٌر عنه ،فجاء بكلمة شهرٌارٌة ،وهً كناٌة عن
المبلػ الذي ٌبلؽه الرجل فً التؽزل بالنساء ومجالستهن .فشهرٌار كما جاء فً ألؾ لٌلة ولٌلة
هو رجل مزواجٌ ،تزوج النساء باللٌل ،وفً الٌوم الثانً ٌؤمر بقتلهن ،ثم أتبع هذه الصفة بصفة
دنجوانٌة ،وهً أٌضا شخصٌة أسطورٌة ،وهً كناٌة عن كثرة اإلعجاب بالنساء والتؽزل بهن.
ومن ذلك أٌضا:
األطروحة":أبو نواس ونزار هما شاعران فصٌحان شعبٌان باقٌان فً الوجدان العام".
الحجة (ٔ) :فاألول مات منذ ألؾ عام والثانً بمقدوره أن ٌرافق أبا نواس فً رحلته.
ٔ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه ،ص.9ٓ-2ٓ:
ٓ٘ٔ

الحجة (ٕ) إذا لم ٌطلع شاعر آخر وٌحطم الرقم القٌاسً النزاري فً وجدان الناس.
موطن الشاهد فً قوله" :الرقم القٌاسً النزاري" فؤصبح نزار رمزا ال ٌضاهٌه أحد فً
هذا الجانب ،ولذا فقوله" :الرقم القٌاسً النزاري" هً كناٌة عن المبالؽة وتجاوز الحد فً
التؽزل بالنساء.
ومن ذلك أٌضا:
األطروحة" :أبو نواس ونزار شاعران ٌرشحان فً الوجدان الشعبً العربً"
الحجة (ٔ) :وكل فً مجال اختصاصه.
الحجة (ٕ) :ولكن إذا كانت الصورة الفحولٌة لنزار ؼٌر صحٌحة فهل تصح الصورة الكحولٌة
ألبً نواس!؟
فموطن الشاهد فً قوله" :الصورة الفحولٌة لنزار  #والصورة الكحولٌة ألبً نواس،
فاألولى كنى بها الكاتب عن الرجل إذا بلػ مبلؽا عظٌما من مصاحبة النساء ،والثانٌة كنى بها
عن الرجل الذي ٌبلػ مبلؽا عظٌما فً تعاطٌه للخمرٌات!
ومن الكناٌات أٌضا :
األطروحة" :وهكذا انحفرت صورة أبً نواس وانحرفت عند الناس".
الحجة (ٔ) :حتى عند األجٌال من الشعراء الذٌن ولدوا بعده.
الحجة (ٕ) :وبعضهم أؼرته السٌرة النواسٌة ،فجنح إلى تقلٌدها.
س ْكر والمثل ٌّة الجنسٌة وفشل فً أن ٌكون شاعرا!
الحجة (ٖ) :ولم ٌظفر إال بحالة ال ُّ
موطن الشاهد فً الحجة (ٖ) فً قوله" :السٌرة النواسٌة" بحٌث ؼدا أبو نواس ٌضرب
بسٌرته المثل فً الخمر والمثلٌة؛ فؤصبح مضرب المثل فً هذا الشؤن ،وهً كناٌة عن الشاعر
الذي ٌبالػ فً شربه الخمر ،والمثلٌة الجنسٌة ،وقد جاء بها الكاتب لتقوٌة فكرته أو أطروحته
التً تب ّناها فً أول األمر من الوقوؾ موقؾ المحامً عن شخص أبً نواس ،وأن حٌاته
الشخصانٌة هً شًء وحٌاته الشعرٌة شًء آخر ،كما حاول الكاتب من خبلل ذلك أن ٌقنع
المتلقً بالنتٌجة التً توصل إلٌها من أن معظم من أؼرته سٌرة أبً نواس التً انحفرت فً
مخٌلة الشعب وعمد بعضهم إلى تقلٌدها ،بقً فً حدود تلك النشوتٌن ولم ٌفلح فً أن ٌكون
شاعرا.

ٔ٘ٔ

اعتماد األسالٌب اإلنشابٌة:
تضطلع األسالٌب اإلنشابٌة بدور هام فً العملٌة الحجاجٌة ،إذ كثٌر ما تنبنً الحجة
إنشابً وكثٌر ما تعضد األسالٌب اإلنشابٌة حججا قابمة الذات بما توفره من إثارة وما
بؤسلوب
ّ
تستدعٌه من عواطؾ وأحاسٌس ذلك أن األسالٌب اإلنشابٌة خبلفا للخبرٌة ال تنقل واقعا وال
تحكً حدثا فبل تحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبا وإنما تثٌر المشاعر وتشحن من ثمة بطاقة
حجاجٌة هامة؛ ألن إثارة المشاعر ركٌزة كثٌرا ما ٌقوم علٌها الخطاب الحجاجً(ٔ) ،ومن هذه
األسالٌب أسلوب االستفهام.
وقد تؤتً األسالٌب اإلنشابٌة لؽٌر ؼرضها الحقٌقً ،كما هو الحال فً األمثلة التً بٌن
أٌدٌنا ،أجد أن الكاتب لجؤ إلٌها كوسٌلة إلقناع القارئ بفحوى دعواه ،من ذلك:
األطروحة" :أبو نواس معروؾ بؤنه س ِّكٌر وٌسكن فً منطقة واقعة بٌن نشوتٌن".
الحجة (ٔ) :والناس ٌتداولون قصصا تجعلنا نشك فً حٌاة أبً نواس برمتها!!!
الحجة (ٕ) :حتى أن المرء ٌتساءل هل ترك ِد ّنا من دِنان الخمر أو قنٌنة واحدة ل ُنداماه؟؟
الحجة (ٖ) :وكٌؾ كان أبو نواس ٌجد الوقت لٌتثقؾ وٌقرأ أو ٌنحت الشعر؟!
وبهذا تتابع هذه السلسلة من الحجج؛ وهو فً إثبات أطروحته ال ٌكتؾِ بهذه السلسلة
من الحجج ،وإنما ٌردفها بحجج أخرى ال تقل عنها أهمٌة وتؤثٌر وما سوقنا لهذه الحجج إال
لنثبت ما كنا فً الحدٌث بصدده من أن الحجة قد تخرج فً هٌبة أسلوب إنشابً ،كما هو الحال
فً الحجة (ٕ) فبعد أن استعرض الكاتب أطروحته وما استقر علٌه أمر الشعب من صورة
نمطٌة عن أبً نواس ،جاء بحجة تفتح للمتلقً باب الشك فً صحة هذه الصورة ،وتثٌر داخلة
فضول فً الوقوؾ على صحة ما ٌدعٌه وٌتداوله الناس من قصص وحكاٌات ،وأن مثل هذه
القصص ـ كما ٌقول الكاتب ـ تجعلنا نشك فً حٌاة أبً نواس برمتها!!! ولم ٌكتؾ الكاتب بفتح
باب الشك عند متلقٌه بل إنه أراد أن ٌشركه فً تعجبه ،وما ٌدور داخله من أسبلة ،ولهذا لجؤ
إلى أسلوب هو أقوى وأرقى من سابقه حتى ٌؽري المتلقً بمتابعته والجري خلؾ أفكاره ،ولهذا
جاء تعجبه واستنكاره على هٌبة سإال ،كما هو فً الحجة الثانٌة .بل إن هذه الحجة بحد ذاتها
مثقلة بطاقة حجاجٌة كثٌفة تتمثل بعدم اكتفاء الكاتب بؤداة االستفهام هل لٌطرح استنكاره
وتعجبه ،وإنما سبقها بقوله" :حتى أن المرء ٌتساءل "...وما ذلك إال لٌدلل وٌإكد أن ما ٌتناوله
الناس من مبالؽات وقصص عن أبً نواس كانت سببا فً الحفر فً سٌرة أبً نواس فً رحلته
ٔ) أ.د .سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٔٗٔ-ٖٔ9:
ٕ٘ٔ

للتنقٌب عن الحقٌقة ،ولهذا نجده لجؤ إلى روابط حجاجٌة ،لٌربط هذه الحجة بسابقتها ،وسٌرد
الحدٌث عن هذه الروابط فً ثناٌا هذا البحث.
وفً الحجة (ٖ) نجده أٌضا ٌطرح تعجبه أٌضا عطفا على ما سبق ولكن هذه المرة بؤداة
االستفهام (كٌؾ) لٌستفهم من خبللها وباستنكار مرٌب عن ماهٌة هذا الوقت الذي ٌملكه أبو
نواس فً التوفٌق بٌن حٌاته اإلبداعٌة ،وبٌن حٌاة الخمر والؽلمان!! ،ال سٌما أن كل من حاول
أن ٌحذو حذو أبً نواس فً سٌرته التً اختلقها الشعب" ،لم ٌظفر إال بحالة السكر والمثلٌة
الجنسٌة ،وفشل فً أن ٌكون شاعرا!" كما ٌورد ذلك الكاتب فً حجج الحقة ،لٌقر بذلك النتٌجة
أو الفكرة واألطروحة التً تبناها فً بادئ األمر ،وقد نجح إلى حد كبٌر فً الوصول إلى ؼاٌته.
وفً موضع آخر ،أج ُد الكاتب ٌطرح فكرة أخرى ،وٌناقشها مع قاربه أو متلقٌه ،كل ذلك
من أجل أن ٌؤخذ بٌده وبفكره إلى تؽٌٌر هذه الصورة النمطٌة عن الشاعر مما ارتسم فً مخٌلة
الشعب العربً ،التؽٌٌر الذي ٌحدث به موقفا ،بؤن ال ٌركن القارئ العربً الواعً لمثل هذه
القصص والمبالؽات وٌتناقلها أو ٌإمن بها دون فحص وتمحٌص ،وهذا ما قصد إلٌه الكاتب ،من
خبلل ما أجراه من سإال وجوابٌ ،قول فً أطروحته:
األطروحة" :واستمرت الصورة منتقلة من عصر إلى عصر"
الحجة (ٔ) :وكل جٌل ٌوصً الجٌل التالً ،ال بنقل الصورة كما هً ،ولكن بإضافة ما تٌسر.
الحجة (ٕ) :ال من الخٌال فحسب ،بل ومن الشعر الذي خجل صاحبه من مستواه الجمالً أو
األخبلقً.
الحجة :)ٖ( :فنسبه باإلكراه والقسر ألبً نواس!
الحجة (ٗ) :لماذا؟
الحجة (٘) :ألن أبا نواس صار الحضن األكبر والطراز الرفٌع لمثل هذا الؽرض الشعري.
الحجة ( :)ٙوؼدت كل قصٌدة فً الخمر ـ ومهما كان مستواها ـ تنسب إلى أبً نواس ؼصبا
عنه.
الحجة ( :)2وكل من كتب أبٌاتا فً ؼبلم نسبها إلى هذا الشاعر.
الحجة ( :)2فبل ٌوجد مشجب أكثر تحمبل من أبً نواس!
فكما هو واضح نجد الكاتب ٌطرح فكرة تناقل الصورة عبر العصور إلى أن وصلت إلٌنا
بهذه الكٌفٌة ،فجاء الطرح بهذا التسلسل:

ٖ٘ٔ

فً الحجة (ٔ) ،كشؾ الكاتب عن هذه الصورة المتناقلة ،وإنها لم تنقل كما هً ،وإنما
بإضافات ومبالؽات ،وفً الحجة (ٕ) فسر طبٌعة هذه اإلضافة ،وإنها لم تكن سٌرته هً التً
طرقها الخٌال فحسب ،بل حتى حٌاته اإلبداعٌة أصابتها هذه اإلضافات ،من خبلل ما ٌنسب إلٌه
من أشعار خجل أصحابها من مستواها الجمالً أو األخبلقً ،فنسبت إكراها وقسرا ألبً نواس،
جراء هذا الفعل ،لٌتساءل عن الدافع من وراء ذلك،
وهً حجة تقود القارئ إلى التعجب من ّ
وهذا ما عبرت عنه الحجة (ٖ) ذلك أن الكاتب بخبرته الواسعة وقدرته الفكرٌة ،استشعر أن
القارئ أو المتلقً قد ٌقؾ هنا لٌستفهم فبل تمر علٌه معلومة خطٌرة كهذه مرور الكرام ،ولذلك
أعقبها باستفهام صرٌح فً الحجة (ٗ) مما ٌإكد أن الكاتب كان مدركا جٌدا لطبٌعة المتلقً الذي
ٌخاطبه وٌشاركه فكره ـ وإن لم ٌصرح به ـ وإنما جاء به ضمنٌاٌُ ،لمح فً التعبٌر عنه بـ
"الذاكرة الشعبٌة" وهو القارئ العربً بكافة مستوٌاته الثقافٌة ،وبهذا جاء الجواب صرٌحا
أٌضا فً الحجة (٘) ،وألنه أجمل الحدٌث فً الحجة (٘) جاءت الحجتان )ٙ( :و ( )2تفصل
طبٌعة هذا الؽرض الشعري ،وأراد أن ٌختم هذه السلسلة من الحجج بما ٌبقى وٌقر وٌرسخ فً
أذهان الناس فوجد مراده فً االستعارة التً تحتل أعلى مراتب السلم الحجاجً ،فاستعار صورة
المشجب وكثرة ما ٌعلق علٌه ،ألبً نواس فً كثرة ما ٌنسب إلٌه من قصص وأشعار مؽالطة.
وألن الكاتب كما سبق وذكرت فاهم لطبٌعة المتلقً الذي ٌلقنه ،لهذا جاءت الفقرة التالٌة
بمثابة دعامة لما سبقها من حجج ،بل أكاد أقول بؤنها تكرار لما سبق ،لوال أنه استدرك أمره هذا
( )

بإضافة كلمة شعاعٌة

ـ كما أسمٌها ـ وهً كلمة (ٌإنسنه) وقد سبق الحدٌث عنها وما تحمله

من طاقة حجاجٌة عالٌة.
وفً الفقرة الختامٌة واألخٌرة أو السابعة ـ كما رمز إلٌها الكاتب ـ وظؾ الكاتب أٌضا
أسلوب االستفهام ولكن هذه المرة على ؼٌر عادته ،فبعد أن كان ٌستفهم وٌجٌب ،وٌتعجب
وٌفسر ،ألنه كان ٌبرر فكرته ،وٌوضح خبلصة ما استنتجه ،من خبلل فحصه لسٌرة الشاعر،
أجده ٌختم أطروحته وهذه السلسلة المتتابعة من الحجج بتعجب ،واستفهام حقٌقً ،لٌترك المجال
للمتلقً فً اإلجابة عنه ،وبهذا ٌؽادرنا بكل ثقة ،بعد أن تؤكد بؤنه أحدث تؽٌٌرا فً المتلقً ،لٌولد
موقفا فٌما بعد ،تماما كمن استفرغ دلوه فً زرعٌ ،نتظر حصاده ،ولو بعد حٌن.

" )كلمة شعاعٌة" كثٌرا ما أطلقُ هذه التسمٌة على بعض الكلمات الحجاجٌة ،التً تحمل معان مكثفة تختصرها
فً كلمة أو لفظة واحدة.
ٗ٘ٔ

 اإلٌجاز واإلطناب:اإلٌجاز :وٌتمثل ذلك فً قوله:
النمو بعد رحٌله الجسدي"
األطروحة" :تكبر صورة الشاعر فً حٌاته وال تتوقؾ عن
ّ
الحجة (ٔ) :فتحٌا بسبلم خاص.
الحجة (ٕ) :وباستقبلل تام عن حٌاته أو وفاته.
الحجة (ٖ) :وال تحتاج إلى دعم.
وهذه الحجج الثبلث تترجم إحداها األخرى وتك ّملها ،إال أنه فً كل واحدة منها اختصار
لقول أو تفسٌر ٌطول معناه وٌتشعب ،فاختصر الكاتب على نفسه هذا ،وأفسح المجال للقارئ فً
التوسعة وملء الفراغ بنفسه لٌقنع نفسه بنفسه.
اإلطناب :ومن األمثلة الجلٌة على ذلك فً النص الذي بٌن أٌدٌنا نجدها فً حدٌث
الكاتب عن الشبه بٌن صورة أبً نواس وصورة نزار قبانً فً الوجدان الشعبً العربً:
األطروحة " :فً المعاصرٌن شبٌه ألبً نواس ولكن فً ؼرض آخر هو الؽزل"
الحجة (ٔ) :هذا نزار قبانً ٌمؤل دفاتر العشاق وؼٌرهم والمراهقٌن والمتصابٌن بما كتبه وبما
لم ٌكتبه.
كرسها هو نفسه حٌن قال قصٌدته
الحجة (ٕ) :وهو ذو صورة شهرٌارٌة دونجوانٌة سبق أن ّ
الشهٌرة التً حملت اسم دٌوانه "الرسم بالكلمات".
الحجة (ٖ) :فمن ٌستطٌع أن ٌمحو هذه الصورة من وجدان الناس؟
الحجة (ٗ) :بخاصة إذا كان نزار نفسه هو من رسم صورته على هذا النحو" :ما ثم نهد أبٌض
ومرت فوقه عرباتً".
أو أسود؛ إال ّ
"فصلت من جلد النساء عباءة؛ وبنٌت أهراما من الحلمات".
الحجة (٘) :أو
ّ
الحجة ( :)ٙفؤ ٌّة صورة ف ْحلة كهذه مشحونة بالمبالؽات التً ال ٌمكن تنفٌذها إالّ بصعوبة بالؽة
فً مخابر الخدعة السٌنمابٌة فً هولٌوود؟
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الحجة ( :)2هذه الصورة جعلت الناس المعاصرٌن ٌظنون بنزار قبانً ظنونا ش ّتى تتعلق
بالفحولة فً معناها الجنسً.
الحجة ( :)2والحال أن من عرؾ هذا الشاعر عن قرب ومن عاشره من معاصرٌه ٌسردون
قصصا مختلفة تماما عن ادعاءات نزار نفسه وعن الصورة المجافٌة للواقع بعد أن انحفرت فً
وجدان الناس.
الحجة ( :)9وهناك شهود عٌان من أهل الثقة والشهادة بالحق ومن معاصري نزار ومعاشرٌه
من النساء والرجال ومن أقاربه ٌروون حكاٌات وحوادث بسٌطة عند نزار خبلصتها أنه رجل
ٌتعرض للتحرش الجنسً من المرأة التً تحرش بها شعرٌا.
فمن خبلل المثال السابق أستنتج أن المحاج أطنب فً عرض حججه ـ وال ٌعاب ذلك على
الكاتب ـ ال سٌما وأنه لجؤ إلى ذلك من أجل تفسٌر المعنى أو النتٌجة التً توصل إلٌها حتى
تستوفً أقصاها من الوضوح ،وٌزٌد علٌه توكٌدا للطرح والفكرة وذلك من خبلل االستشهاد
بصورة نزار قبانً التً ترسخت فً مخٌلة الشعب من خبلل مسٌرته الشعرٌة ،ولم ٌكتؾ الكاتب
بذلك حتى لقب نزار بؤنه ذو صورة شهٌرٌارٌة ودونجوانٌة ،وزاد على ذلك بؤن ساق لنا مثاال؛
لٌإكد ما كان ٌرمً إلٌه من فكر ومقصد من خبلل قصٌدة نزار الشهٌرة والتً ذكر الكاتب اسمها
صراحة "الرسم بالكلمات" ،ثم أعقب ذلك باستفهام تعجبً قصد به أن ٌثٌر شكوك القارئ
وفضوله واستؽرابه ،وأن ٌخلق داخله نوعا من االستؽراب مثلما ٌعٌشه الكاتب ،كما وجد ُ
ت ذلك
فً الحجة (ٖ) ثم أتبعها بكلمة "بخاصة" التً تترك انطباع لدى المتلقً بمدى ثقة الكاتب وقوة
حجته فٌما ٌرمً إلٌه من طرح وأن ما ٌسوقه بعد هذه الكلمة هً حقٌقة أو حجة محضة وقد
استعان الكاتب إلثبات ذلك من خبلل اللجوء إلى االقتباس من قصٌدة نزار كما هو الحال فً
الحجتٌن )ٗ( :و (٘) و وظؾ بٌنهما أداة الربط (أو) وكؤنه ٌوحً للمتلقً بؤن مثال واحد من
المثالٌن ٌكفً لبلستشهاد وإثبات ما ٌرمً إلٌه ،ثم عاد الكاتب لٌتساءل مرة أخرى وكل ذلك حتى
ال ٌبقً للمتلقً سإال أو استفسار ومن ثم ٌرضخ المتلقً وٌقنع بؤطروحة الكاتب فٌستفهم
متعجبا كٌؾ ٌمكن لهذه الصورة المشحونة بالمبالؽات أن تتحقق على أرض الواقع؟
ثم عادت نبرة الخطاب إلى صورتها الطبٌعٌة واالعتٌادٌة بعد أن ارتفعت حدة الخطاب
فً الحجج السابقة ،فعاد الكاتب إلى تؤكٌد أطروحته بشًء من الهدوء كما بدأ فً طرحه لفكرته
أول األمر فجاء قوله " :هذه الصورة جعلت الناس المعاصرٌن ٌظنون بنزار قبانً ظنونا ش ّتى
تتعلق بالفحولة فً معناها الجنسً" .ثم جاء بحجة هً أقوى من سابقتها حٌن برهن على
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صدق ما ٌرمً إلٌه وٌإكده من خبلل ما ٌسرده عنه من عاشره ومن معاصرٌه من قصص
مخالفة عن ادعاءات نزار ،وهذا ما برهنت علٌه الحجة رقم ( )2كما استعان الكاتب فً الحجة
( )9بشهود عٌان ثقة ٌروون حكاٌات وحوادث بسٌطة عن نزار "خبلصتها أنه رجل خجول
ٌتعرض للتحرش الجنسً من المرأة التً تحرش بها شعرٌا" .وهً حجة مشابهة لسابقتها بل
هً فً رأًٌ تكرار لها وأكاد أقول بؤنه تكرار مخل لوال التذٌٌل الذي جاء به الكاتب فً نهاٌة
الفقرة فكانت إضافة للمكرر وخبلصة لما سبق طرحه بؤن نزار فً حقٌقته كان مطلوبا ال طالبا.

السجع:
وهو من الجمالٌات الببلؼٌة والمحسنات البدٌعٌة اللفظٌة التً تضفً نوعا من التخفٌؾ
فً استشفاؾ الحجاج ،وتواتر الحجج الواحدة تلو األخرى ،لتزٌد معناها قوة وثباتا وجماال أمام
المتلقً ،ومن األمثلة على ذلك:
األطروحة :إن الشاعر ـ حتى وهو حً ـ ال ٌشارك فً رسم صورته.
الحجة (ٔ) :هذا إذا لم تكن عدم استشارته مقصودة ومطلوبة.
الحجة (ٕ) :فالصورة ٌرسمها الناس بؤلوان من اإلثارة والتهوٌل وٌلتبس فٌها واقع عجٌب
بخٌال مرٌب متنام عبراألجٌال.
كما نلمح صورة السجع أٌضا بٌن (عاشٌ #عٌش) فً أطروحته التً ٌقول فٌها " :أبو
نواس هو الشاعر الذي عاش وٌعٌش رمزا للشاعر الس ِّكٌر العربٌد الؽلمانً".
الطباق :ومثاله:
األطروحة" :تكبر صورة الشاعر فً حٌاته وال تتوقؾ عن النمو بعد رحٌله الجسدي"
الحجة (ٔ) :فتحٌا بسبلم خاص وباستقبلل تام عن حٌاته أو وفاته وال تحتاج إلى دعم.
الحجة (ٕ) :وهكذا فإن حٌاة الشاعر ال تقتصر على مروره فً حٌاة ذات بداٌة ونهاٌة
محدودتٌن فً دفتر الوالدات والوفٌات ألن شعره له حٌاة أخرى مستقلة.
وحتى ٌتضح المثال أكثر نسوق مثاال آخر:
األطروحة" :بعبارة أخرى ،وبلؽة الرٌاضة وتحطٌم األرقام القٌاسٌة ،فإن الشعراء قبل أبً
نواس وبعده كانوا ٌسكرون وٌقولون الشعر".
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الحجة (ٔ) :ولكن السابقٌن كما البلحقٌن ،لم ٌخرجوا أبا نواس من وجدان الناس.
من خبلل ما سقته من أمثله أجد أن كل حجة تحوي نقٌضها ،وهً بهذا تفسر المعنى
المقصود وتك ّمله ،وفً هذا تعزٌز للطرح وسد لطرق اإلنكار من أوجه كثٌرة.

الخصابص اللؽوٌة فً الخطاب الحجاجً "الشاعر فً الذاكرة الشعبٌة"
الوسابل اللؽوٌة فً كل نص إقناعً هً سداه ولحمته ،ولقد كانت اللؽة هً األداة
المنطقٌة لنقل المعنى أو النتٌجة فً كل قٌاس منطقً ،ولما كانت اللؽة فً اإلقناع هً الوسٌلة
لفرض السلطة على اآلخرٌن من نوع استدراجهم إلى الدعوى المع ّبر عنها وإقناعهم
نفرق بٌن عدد من البنى اللّؽوٌة التً ٌقبل وقوعها النص
بمصداقٌتها ،ومن أجل ذلك ٌمكن أن ِّ
اإلقناعً العربً ،والتً تزوده بؤدوات مهمة فً اإلقناع واالستمالة ،مما ٌجعله مختلفا ومنفردا
إلى حدّ ما عن ؼٌره من أنواع النصوص األخرى ،وهذه الوسابل(ٔ):
 توظٌؾ التكرار فً الحجاج:ٌضطلع أسلوب التكرار أو المعاودة وٌسمى أٌضا بالتردٌد أو الترداد ،بدور حجاجً هام؛
ولهذا ٌعد رافدا أساسٌا ٌرفد هذه الحجج أو البراهٌن التً ٌقدمها المتكلم ألطروحة ما؛ بمعنى
أنه ٌوفر لها طاقة مضادة تحدث أثرا جلٌبل فً المتلقً وتساعد على نحو فعال فً إقناعه أو
حمله على اإلذعان ،ذلك أن التكرار ٌساعد أوال على التبلٌػ واإلفهام وٌعٌن المتكلم ثانٌا على
الرأي أو الفكرة فً األذهان فإذا ردد المحتج لفكرة حجة ما أدركت مرامٌها وبانت
ترسٌخ ّ
مقاصدها ورسخت فً ذهن المتلقً ،وإن ردد رابطا حجاجٌا أقام تناؼما ب ٌّنا بٌن أجزاء الخطاب
وأكد الوحدة بٌن األقسام أو أوهم المتلقً بها(ٕ).
وإذا جب ُ
ت إلى النص الذي بٌن ٌدي فؤجد أن توظٌؾ التكرار فً الحجاج جاء على أنواع،
منها:
التكرار اللفظً:
وٌظهر ذلك جلٌا فً تكرار لفظة "شاعر" فهً بمثابة الخٌط الذي ٌصل بٌن مكونات
الخطاب ككل ،وألمحها فً أول العنوان ،وهً كلمة نكرة ال تحٌل إلى شاعر بعٌنه ،حتى إذا ما

ٔ) ٌنظر :د .عمارٌة :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،صٔ9ٙ :
ٕ) ٌنظر :أ.د .سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٔٙ2:
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تجاوزت عتبة العنوان ،ودخلت إلى سٌاق النص ،وجدتها فً أكثر من موضع ،مما ٌدلل على أن
هناك حقٌقة أراد الكاتب أن ٌحقها حول هذا الشاعر الذي اكتفى باإلشارة إلٌه بلفظة "شاعر"
لٌدفع فضول القارئ لمعرفة هذا الشاعر؛ ولهذا جاء تكرار لفظة شاعر فً الفقرتٌن األولى
والثانٌة كنوع من إثارة وجدان القارئ وفضوله ال سٌما وأن الكاتب لم ٌصرح بعد باسمه:
 العنوان وهو هنا بمثابة األطروحة" :الشاعر فً الذاكرة الشعبٌة"الفقرة (ٔ)" :حٌن ٌولد الشاعر بٌن الناس ...وهكذا ٌتخذ وجه الشاعر انحرافات ومنحنٌات .إن
الشاعر – حتى وهو حً ـ ال ٌشارك فً رسم صورته"...
الفقرة (ٕ)" :تكبر صورة الشاعر فً حٌاته ...وهكذا فإن حٌاة الشاعر ال تقتصر على مروره
فً حٌاة ذات بداٌة ونهاٌة ...وٌخضع تكبٌر الصورة إلى قدرة الشاعر على الحٌاة خارج
حٌاته"...
ولهذا فبعد أن تفطن الكاتب لما أحدثته هذه اللفظة من وقع فً قلوب متلقٌه وما تركه
من أثر فً األسماع واألذهان ،من تشوٌق وإثارة ،لٌخلق من هذا الشاعر لؽزا ،أثار به فضول
صرح باسمه فً الفقرة الثالثة كاشفا عن هذا الشاعر
المتلقً فً التعرؾ على هذا الشاعرّ ،
وهو "أبو نواس".
على أننا نظفر بنوع ثان من التكرار ٌتمثل فً تكرار المعنى ال اللفظ ،ولهذا ففً المثال
السابق نجده بعد أن عمد إلى تكرٌر لفظة "شاعر" كرر هنا أٌضا ذات اللفظة كاشفا عن
ماهٌتها ،فالشاعر المقصود فً أول الحدٌث "أبو نواس" ولهذا جاء التكرار هنا بهدؾ اإلحالة
إلى المرادؾ ،فؤبو نواس هو شاعر أٌضا:
الفقرة (ٖ)" :أبو نواس هو الشاعر الذي عاش وٌعٌش رمزا للشاعر السكٌر ...ولم
تمحها صورة شاعر آخر رؼم أن الشعراء لم ٌكفوا عن تناول الخمر ووصفه قبل أبً نواس
وبعده بعبارة أخرى ...فإن الشعراء قبل أبً نواس وبعده كانوا ٌسكرون ...ولكن السابقٌن كما
البلحقٌن ،لم ٌخرجوا أبا نواس من وجدان الناس .حتى صارت الخمرٌات ؼرضا شعرٌا ،وعبلمة
تجارٌةٌ ...نفرد بها أبو نواس دون ؼٌره ".
والكلمات ذاتها وجدتها تتكرر بشكل واسع فً جمٌع فقرات النص ببل استثناء ،وربما
كان هدؾ الكاتب من ذلك هو فً سهولة إٌصال الفكرة إلى ذهن المتلقً وتؤكٌدها فً نفسه ال
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سٌما وأنه ٌخاطب متلق عامٌ ،تمثل فً الشعب العربً بمختلؾ طبقاته الثقافٌة ،فصورة أبو
نواس بهذه الكٌفٌة هً صورة مترسخة فً أذهان العامة بهذه النمذجة.
والتكرار قد ٌقع على مستوى اللفظ والمفرد أو ؼٌر ذلك؛ فٌقع على مستوى الجمل ،كما
ٌقع على مستوى الفقرات أٌضا ،وٌهدؾ صاحبه من خبلله إثبات دعوى أو تبرٌرها ،ومن أمثلة
هذا النوع من التكرار ،ما وجدته فً الفقرة األولى من اعتماد الكاتب على أسلوب التكرار فقدم
لحدٌثه بمقدمة كشؾ فٌها عن الفكرة أو األطروحة التً تب ّناها الكاتب ،والذي هو بصدد إثباتها
من خبلل التدعٌم لها بؤنواع ش ّتى من المبررات والمعطٌات ،ولهذا أج ُد أن:
األطروحة" :حٌن ٌولد الشاعر بٌن الناسٌ ...تخذ وجه الشاعر انحرافات ومنحنٌات" فً حٌن
أن قوله فً العبارة التً تلٌها" :إن الشاعر  ...بخٌال مرٌب عبر األجٌال" جاءت كتكرار قصد
به الكاتب تؤكٌد المعنى فً ذهن المتلقً ،ولهذا أجد أن كبل العبارتٌن لهما نفس المعنى ،إال أن
األولى جاءت مجملة واألخرى جاءت تفصل الحدٌث.
وإذا انتقلنا إلى الفقرة (ٕ) أجد أن جمٌعها عبارة عن سلسلة متتابعة من الحجج تسٌر
لصالح الفكرة أو األطروحة ولهذا ال نكون مخطبٌن إذ قلنا إنها من حٌث المعنى هً تكرار للفقرة
األولى ،فبل نعثر على جدٌد فٌها لوال أن الكاتب زاد على ذلك بؤن صورة الشاعر ال تتوقؾ عن
النمو بعد موته ،وإنما تظل مستمرة حتى بعد رحٌله الجسدي ،وبرأًٌ أن الكاتب عمد إلى هذا
التكرار المتتابع بهدؾ إقرار الفكرة أو األطروحة وإثباتها فً ذهن المتلقً ،حتى إذا ما تؤكد من
ذلك عمد إلى تدعٌم فكرته من خبلل آلٌات متعددة ،وهذا بالضبط ما وجدناه فً الفقرة (ٖ)،
والتً ابتدأها الكاتب مباشرة بدعامة قوٌة متخذا من الشاعر "أبً نواس" مثاال ٌقٌم علٌه
حجته ،وٌوضح من خبلله أطروحته ،وما ذهب إلٌه فً أول حدٌثه .وبهذا جاء هذا الدلٌل كشاهد
على صدق أطروحته ،ورؼم أنه قدم هذا الشاهد إال أنه تبعه بعبارة أخرى حاول فٌها أن ٌقدم
توضٌحا وتفسٌرا أكثر للشاهد ،وذلك بهدؾ إحداث أثر فً المتلقًٌ ،فضً إلى إحداث موقؾ أو
تؽٌٌر فً سلوكه.
كما جاءت الفقرة (ٗ) أٌضا مبتدبة "بؤبً نواس" عمد فٌها الكاتب إلى التكرٌر بتؽٌٌر
التركٌب لٌبرهن على دعواه ،ولهذا نجده ٌإكد الفكرة نفسها ولكن باستخدام حجج أقوى من
سابقتها؛ إذ لجؤ إلى األسالٌب اإلنشابٌة من خبلل زعزعة إٌمان القارئ بالصورة النمطٌة ألبً
نواس من خبلل تشكٌكه فً مصداقٌة ما ٌتناقله الناس عن أبً نواس ،ولهذا جاء بؤسلوب
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االستفهام لؽرض االستؽراب والتعجب ،كما عمد أٌضا إلى أسلوب االستعارة من أجل تقرٌب
الصورة وتؤكٌدها فً ذهن القارئ ،وكلها دعابم وتبرٌرات تدعم األطروحة.
وتتابع الفقرة (٘) أٌضا دعابمها بتقدٌم نموذج آخر شبٌه ألبً نواس وهو نزار قبانً،
وهو شاعر معاصر ،وتعد هذه الفقرة برأًٌ هً أقوى أنواع الفقرات الواردة؛ وذلك لما حوته
من طاقة إقناعٌة عالٌة ،متخذة من اللؽة المجازٌة إحدى وسابلها ،ثم ما احتوته من أدلة
وبراهٌن تتمثل فً الشواهد األدبٌة التً استشهد بها الكاتب.
أما الفقرة ( )ٙفقد جاءت عبارة عن مقارنة بٌن كبل الشاعرٌن والتً انتهت بالتشابه
الكبٌر بٌن صورتٌهما فً وجدان الناس كل فً مجال اختصاصه ،على الرؼم من فارق الفترة
الزمنٌة بٌن األول والثانً .كما ألمح أن الدعابم بدأت تخفت فً هذه الفقرة بخبلؾ سابقتها التً
بلؽت مرحلة الذروة ،وقد عمد الكاتب إلى ذلك بعد أن تؤكد من التؤثٌر على فكر القارئ،
والوصول به إلى الؽاٌة من اإلقناع ،وهو تؽٌٌر فكر المتلقً وسلوكه تجاه هذه الصورة ومن ثم
إحداث موقؾ .وهذا ما حاوله الكاتب فً الفقرة األخٌرة حٌن عمد إلى التصرٌح بمؽالطة
الصورة الفحولٌة لنزار ،ثم أتبعها باستفهام استنكاري ،استنكر الصورة الكحولٌة المتداولة عن
أبً نواس ـ بعد أن استوفى الدعابم كاملة فً تبربة هذه الصورة الكحولٌة ألبً نواس ،تاركا
الحكم للمتلقً ،وهً أقوى إقناعا مما لو صرح بالحكم بنفسه.
 الروابط والعوامل الحجاجٌة:لما كانت اللؽة وظٌفة حجاجٌة ،وكانت التسلسبلت الخطابٌة محددة بواسطة بنٌة األقوال
اللؽوٌة وبواسطة العناصر والمواد التً تم تشؽٌلها ،فقد اشتملت اللؽات الطبٌعٌة على مإشرات
لؽوٌة خاصة بالحجاج .فاللؽة العربٌة مثبل تشتمل على عدد كبٌر من الروابط والعوامل الحجاجٌة
التً ال ٌمكن تعرٌفها إال باإلحالة إلى قٌمتها الحجاجٌة ،نذكر من هذه األدوات :لكن ،إذن ،حتى،
ال سٌما ،إذ ،ألن ،بما أن ،مع ذلك ،ربما ،تقرٌبا ،إنما ،ما ،إال ...وؼٌرها ،ونقصد بالروابط
الحجاجٌة هً التً تربط بٌن قولٌن ،أو بٌن حجتٌن على األصح (أو األكثر) ،وتسند لكل قول
دورا محددا داخل االستراتٌجٌة الحجاجٌة العامة(ٔ).
إن تقدٌر المتكلم أو المرسل لردود أفعال المخاطب أو المرسل إلٌهٌ ،جعله ٌستنبط حججا
افتراضٌة بناء على ذلك التقدٌر ،وألن خطابه الحجاجً هذا ٌكون دوما فً مواجهة خطاب ضدي
آخر (سواء كان طرحا واقعا وهو من ثم مرفوض ،أو مقدّ ٌر ٌتوقعه المتكلم وٌفترض وجوده فً
ٔ) ٌنظر :أبو بكر العزاوي :،اللؽة والحجاج ،ص.ٕ2 -ٕٙ:
ٔٔٙ

ذهن المتلقً) فإنه ٌسهم فً تحقٌق النشاط التواصلً الذي قد تفرضه البنٌة اللؽوٌة ذاتها ،أو
السٌاق النصً ،وقد ٌتعٌن بطرٌقة مباشرة عن طرٌق الروابط الحجاجٌة(ٔ).
وفً الخطاب الحجاجً الذي بٌن أٌدٌنا ٌتوفرعلى مجموع روابط تنفرد كل منها بداللتها
المتكون بٌن النتٌجة (الطرح) والحجة:
وأثرها
ّ
 -الفاء:

األطروحة (النتٌجة)

الروابط

إن الشاعر ـ حتى وهو حً ـ ال ٌشارك
فً رسم صورته.

الفاء

تكبر صورة الشاعر فً حٌاته وال
تتوقف عن النمو بعد رحٌله الجسدي.

الفاء

الحجة
 فالصورة ٌرسمها الناس بألوانمن اإلثارة والتهوٌل وٌلتبس فٌها
واقع عجٌب بخٌال مرٌب متنام
عبر األجٌال.
 فتحٌا بسالم خاص وباستقالل تامعن حٌاته أو وفاته.

لحرؾ الفاء دالالت عدٌدة تختلؾ باختبلؾ تموضعها فً الكبلم ،ففً هذٌن المثالٌن أجد
أنها ساهمت إلى جانب الربط بٌن الحجة والنتٌجة ،التعلٌل والتفسٌر ،بحٌث نجدها تؤتً مباشرة
ٌفسره وٌعلّل مضمونه من حجج.
بعد االنتهاء من إلقاء النتٌجة (الطرح)؛ لتحٌل إلى ما ّ
 -ألن:

األطروحة (النتٌجة)

الرابط

الحجة

وهكذا فإن حٌاة الشاعر ال تقتصر على
مروره فً حٌاة ذات بداٌة ونهاٌة
محدودتٌن فً دفتر الوالدات والوفٌات

ألن

شعره له حٌاة أخرى مستقلة.

واستمرت الصورة منتقلة من عصر إلى
عصر وكل جٌل ٌوصً الجٌل التالً ال
بنقل صورته كما هً ،ولكن بإضافة ما
تٌسر ال من الخٌال فحسب ،بل ومن
الشعر الذي خجل صاحبه من مستواه
الجمالً أو األخالقً فنسبه باإلكراه
والقسر ألبً نواس! لماذا؟

ألن

أبا نواس صار الحضن األكبر
والطراز الرفٌع لمثل هذا الغرض
الشعري.

ٔ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه ،ص.ٔٔٙ:
ٕٔٙ

تؤتً "ألن" لؽرض التفسٌر والتعلٌل ،فتتموضع تماما بعد إلقاء النتٌجة أو األطروحة،
مرتبطة مباشرة بالحجج بما أنها هً ذاتها تفسٌرات ومبررات لسبلمة الطرح  .ففً كبل المثالٌن
جاءت كؤداة ربط علٌة واستنتاجٌة فً الخطاب الحجاجً التداولً.
ومن الروابط الحجاجٌة التً شاع استعمالها فً هذا النص "حتى" ولنؤخذ األمثلة التالٌة:

األطروحة (النتٌجة)

الرابط

الحجج

ٔ -حٌن ٌولد الشاعر بٌن الناس  -وهكذا ٌتخذ
لشاعر
وٌترعرع فً حضن ذاكرتهم وجها
وإطارها ،تكبر صورته فً كل انحرافات
ومنحنٌات.
اتجاه

حتى

ٕ -بعبارة أخرى وبلغة الرٌاضة ولكن السابقٌن
وتحطٌم األرقام القٌاسٌة ،فإن كما الالحقٌن ،لم
الشعراء قبل أبً نواس وبعده
ٌخرجوا أبا
كانوا ٌسكرون وٌقولون الشعر
نواس من وجدان
الناس

حتى

ٖ-أبو نواس معروف بأنه سكٌر والناس ٌتداولون
وٌسكن فً منطقة واقعة بٌن قصصا ً تجعلنا
نشك فً حٌاة
نشوتٌن.
نواس
أبً
برمتها!!!

حتى

وهكذا انحفرت
أبً
صورة
نواس وانحرفت
عند الناس

حتى

ٗ -فالصورة التً حشر فً
إطارها هً حانة ال ٌخرج منها
لمالقاة هارون الرشٌد
إال
والعودة السرٌعة إلى خمّارة البلد
حٌث الندامى والغلمان

الحجة
إن الشاعر ـ حتى وهو
حًّ ـ ال ٌشارك فً
رسم صورته.
حتى صارت الخمرٌات
غرضا ً شعرٌا ً وعالمة
تجارٌة حصرٌّة خاصة

حتى إن المرء ٌتساءل:
هل ترك ِد َّنا ً من دِنان
الخمر أو قنٌنة واحدة
ل ُندَ ا َماه؟

حتى عند أجٌال من
الشعراء الذٌن ولدوا
بعده.

ٌتعلق األمر فً هذه األمثلة ،بـ "حتى الحجاجٌة" فإذا أخذنا المثال األول ،فإن الرابط
الحجاجً ٌربط بٌن حجتٌن لهما نفس التوجه الحجاجً" :صورة الشاعر فً ذاكرة الناس"
و" عدم مشاركة الشاعر فً رسم هذه الصورة" وهما تخدمان نتٌجة من قبٌلٌ" :تخذ وجه
الشاعر انحرافات ومنحنٌات حتى فً حٌاته" إال أن الحجة الثانٌة "ال ٌشارك فً رسم صورته"
التً وردت بعد الرابط هً أقوى من الحجة التً قبلها ،فجاءت لتكشؾ ما قد ٌقع من لبس
للمتلقً فٌظن أن هذه الصورة المشوهة للشاعر تنشؤ بعد وفاته فجاء هذا الرابط كاستدراك لهذا

ٖٔٙ

الفهم وتوضٌح له من أن هذه الصورة المشوهة تكون حاضرة حتى فً حٌاة الشاعر ،وتظل
ٌتناقلها األجٌال بخٌال متنام عبر العصور.
والشًء نفسه ٌنطبق على المثال الثانً ،فحتى هنا تربط بٌن حجج عدٌدة ،وهً:
"الشعراء قبل أبً نواس وبعده كانوا ٌسكرون وٌقولون الشعر" و "الشعراء السابقٌن كما
البلحقٌن لم ٌخرجوا أبا نواس من وجدان الناس" و "صارت الخمرٌات ؼرضا شعرٌا وعبلمة
تجارٌة خاصة" وهً حجج تخدم نتٌجة واحدة مفادها "أن أبا نواس حطم الرقم القٌاسً فً
س ْكر وقول الشعر" وبهذا جاءت الحجة التً تلً الرابط هً الحجة األقوى ،فمعلوم أن أبا
ال ُّ
نواس ـ فً وجدان الشعب ـ قد حطم الرقم القٌاسً فً شربه للخمر ،فؽدت عبلمة تجارٌة
حصرٌة ألبً نواس.
وهذا بطبٌعة الحال ٌوافق الوصؾ الحجاجً لـ "حتى" والتً تستدعً أن تكون الحجج
المربوطة بواسطتها تنتمً إلى فبة حجاجٌة واحدة ،أي أنها تخدم نتٌجة واحدة ،ثم إن الحجة
التً بعد "حتى" هً األقوى وهو ما ٌقصده النحاة بقولهم أن ٌكون ما بعدها ؼاٌة لما قبلها،
ولذلك فإن القول المشتمل على األداة "حتى" ال ٌقبل اإلبطال والتعارض الحجاجً كما هو الشؤن
فً المثال (ٖ) نجد أن الحجة الواقعة بعد حتى فً قوله" :حتى أن المرء ٌتساءل :هل ترك"...
هً بعض مما قبلها "والناس ٌتداولون قصصا تجعلنا نشك فً حٌاة أبً نواس برمتها" أي هذه
االستفهامات هً بعض من كثٌر من االستفهامات التً تتولد فً نفس المرء كنتٌجة لحالة الشك
التً تنتابه إزاء هذه الصورة المترسخة فً مخٌلة الشعب ،وقد جاء بسإالٌن دون سواهما وذلك
للتعظٌم والتهوٌل ،وإثارة الشعب إزاء ما ٌحملونه من صورة مؽالطة لحٌاة أبً نواس.
كما قد تؤتً الحجة التالٌة لـ "حتى الحجاجٌة" ؼاٌة لما قبلها ،على نحو ما أجده فً
المثال (ٗ) فقوله "حتى عند أجٌال من الشعراء الذٌن ولدوا بعده" جاءت كؽاٌة ونتٌجة لما
قبلها؛ أي نتٌجة لهذه الصورة المنحرفة ألبً نواس والمنحفرة فً ذاكرة الشعب".
"بل" و "لكن":
وتستعمل كل من "بل" و "لكن" للحجاج وكذلك لئلبطال ،فاألداة "لكن" حال استعمالها
فً الحجاج تستلزم أمرٌن اثنٌن:
 أن ٌقدم المتكلم "أ" و "ب" باعتبارهما حجتٌن ،الحجة األولى موجهة نحو نتٌجة معٌنة "ن"والحجة الثانٌة موجهة نحو النتٌجة المضادة لها ،أي "ال -ن"
ٗٔٙ

 أن ٌقدم المتكلم الحجة الثانٌة باعتبارها الحجة األقوى ،وباعتبارها توجه القول أو الخطاببرمته(ٔ).
واألمثلة أدناه توضح ذلك:

األطروحة (النتٌجة)

الحجة (ٔ)

ٔ -تحطٌم الرقم القٌاسً
فً شرب الخمر

فإن الشعراء قبل
أبً نواس وبعده
كانوا ٌسكرون
وٌقولون الشعر

ٕ -الصورة المشوهة
ألبً نواس التً انحفرت
فً وجدان الناس

ٖ -أبو نواس صار
الحضن األكبر والطراز
الرفٌع لمثل هذا الغرض
الشعري ،فال ٌوجد
مشجب أكثر تحمال من
أبً نواس
ٗ -أبو نواس ونزار
شاعران ٌرشحان فً
الوجدان الشعبً العربً

الحجة (ٕ)

الرابط
لكن

ولكن السابقٌن كما
الالحقٌن لم ٌخرجوا
أبا نواس من وجدان
الناس

لكن

ولكن بإضافة ما تٌسّر
ال من الخٌال فحسب،
بل من الشعر الذي
خجل صاحبه من
مستواه الجمالً أو
األخالقً...

لقد غدا نموذجا
للشاعر الذي
رفض أن ٌموت
فً وجدان الناس

لكن

ولكن هذا الوجدان
رفض أن ٌُ ْنصِ ف
الشاعر أو ٌ َُو ْنسِ َنه
فرماه فً إطار
ِّ
والطراز.
البطولة

وكل فً مجال
اختصاصه

لكن

واستمرت
الصورة منتقلة
من عصر إلى
عصر وكل جٌل
ٌوصً الجٌل
التالً ،ال بنقل
الصورة كما هً

بل

ولكن بإضافة ما
استمرار انتقال صورة
الشاعر من جٌل إلى جٌل تٌسر ال من
الخٌال فحسب
عبر العصور

ٔ) ٌنظر :أبو بكر العزاوي :اللؽة والحجاج ،ص.٘2-٘2:
٘ٔٙ

ولكن إذا كانت
الصورة الفحولٌة
لنزار غٌر صحٌحة
فهل تصح الصورة
الكحولٌة ألبً
نواس!؟
بل ومن الشعر الذي
خجل صاحبه من
مستواه الجمالً أو
األخالقً فنسبه
باإلكراه والقسر ألبً
نواس

فإذا عدت إلى المثال األول ،فسؤجد أن "لكن" الواردة فٌه هً "لكن الحجاجٌة" فهناك
تعارض حجاجً بٌن ما ٌتقدم الرابط وما ٌتلوه فالحجة (ٔ) موجهة لصالح نتٌجة من قبٌل
"سٌؽ ٌّر الناس الصورة المشوهة التً تناقلتها عن أبً نواس" إال أن الحجة الثانٌة الواقعة بعد
"لكن" تضمنت نتٌجة مضادة للنتٌجة السابقة ،أي أنها تخدم نتٌجة من نمط "لن ٌؽ ٌّروا هذه
الصورة ،ولن ٌُنصِ فوا الشاعر".
والشًء نفسه نقوله عن المثال الثانً ،فالحجة المتضمنة فً القسم األول موجهة
لصالح نتٌجة من نمط "استمرار الصورة المتناقلة عن الشاعر من جٌل إلى جٌل كما هً دون
تزٌٌؾ" لكن الواقع هو خبلؾ ذلك ،فقد تناقل الناس هذه الصورة بعٌدة عن الحقٌقة بإضافة
شًء إلٌها من خٌالهم فضبل عن الشعر الذي خجل صاحبه من مستواه الجمالً واألخبلقً فنسبه
إلى الشاعر" وهذا ما أظهرته واستدركته الحجة (ٕ) الواقعة بعد لكن ،والتً تخدم نتٌجة مضادة
للنتٌجة األولى.
وهكذا الحال أٌضا بالنسبة إلى المثالٌن الثالث والرابع ،أما فٌما ٌتعلق باألداة "بل" فهذا
الرابط مثله مثل لكن ٌستعمل لئلبطال والحجاج ،وله حاالن :أن ٌقع بعده مفرد أو ٌقع بعده
جملة ،وتبعا لذلك ٌختلؾ معنى "بل" ففً المثال الذي بٌن أٌدٌنا أجد أن "بل" هنا جاءت بمعنى
اإلضراب ؛ كون ما بعدها لٌس مفردا ،أي اإلضراب على جهة الترك لبلنتقال من ؼرض إلى
ؼرض آخر من ؼٌر إبطال ،وبل الواردة فً هذا المثال من النمط الحجاجً؛ كونها تقٌم عبلقة
حجاجٌة مركبة من عبلقتٌن حجاجٌتٌن ،الحجة األولى جاءت تخدم نتٌجة من قبٌل "استمرار
انتقال الصورة الخٌالٌة ألبً نواس بٌن الناس" بٌنما جاءت الحجة الثانٌة الواقعة بعد بل تخدم
نتٌجة مضادة لؤلولى من نمط " الصورة الخٌالٌة المتناقلة عن أبً نواس جعلت من الناس
ٌضٌفون أشعار خجل أصحابها من مستواها األخبلقً والجمالً فنسبت إلٌه"؛ ولذلك هو لم ٌبطل
الحجة األولى بل تركها وزاد علٌها مما جاء فً الحجة الثانٌة.

طبٌعة العبلقة القابمة بٌن الباث والمتلقً:
ٌمكننا من خبلل دراستنا وتعمقنا فً خصابص الخطاب الحجاجً "الشاعر فً الذاكرة
الشعبٌة" أن نلمح طبٌعة العبلقة القابمة بٌن الباث والمتلقً ،وبالتمعن فً سمات هذا المقال،
وما حظً به من صٌػ وأسالٌب ببلؼٌة مكثفة ،أن أقر بمدى إمكانٌة الباث ،وتمكنه من زمام
اللؽة ،وسعٌه إلى ترقٌتها ،وبلوؼه مستوى عال فً اإلنشاء والتحلٌل األدبً خاصة ،ولهذا جاء
هذا الخطاب متصفا بقالب أو منهج أسلوبً منفردا فً الخلق والتعبٌر اللؽوي ،وهذا ما ٌإكد
ٔٙٙ

فعبل وٌعطً داللة صادقة عن مدى الكفاٌات التً ٌتمتع بها الباث على مستوٌات عدة ،ذلك أنه
من خبلل قراءاتً للموضوعات التً ٌطرحها هذا الكاتب فً عموده ،شدنً الكاتب من خبلل
كتاباته ،وكقاربة وبصدق أتحدث أننً لم تكن لً معرفة بهذا الكاتب ولم أقرأ له قبل هذا العمود،
إال أن قراءتً لعموده "عصفور من حبر" شدنً بكتابته والمستوى الفكري الذي ٌكتب فٌه ،مما
دفعنً إلى محاولة التعرؾ على سٌرته األدبٌة ،حتى عرفت عنه بؤنه شاعر تونسً له من
اإلنجازات واإلنتاج األدبً الذي فاتنً منه الكثٌر.
لقد كانت طبٌعة العبلقة بٌن الباث والمتلقً كحال من ٌشد بٌن طرفً الحبل لٌحظى
بفكره وموقفه الصارم ،فالباث هنا هو الكاتب "المنصؾ المزؼنً" بكل ما لدٌه من إمكانٌات
ومهارات لؽوٌة بٌنما المتلقً هو الفرد العربً ،أو ـ الشعب العربً برمته ـ بكل ما اختزنته
ذاكرته من ثقافة أدبٌة وشعرٌة متناقلة ،وقد حاولت منذ البداٌة أن أجعل نفسً موضع المتلقً
الذي ٌتلقى فكر وأطروحة كهذه؛ ألعترؾ من خبللها على مدى قدرة الكاتب فً تؽٌٌر موقفً
إزاء هذه الصورة النمطٌة ألبً نواس.
لقد كان الكاتب ٌهدؾ إلى تؤٌٌد المتلقً (القارئ) فً شؤن القضٌة التً ٌطرحها ،من
خبلل إشباع مشاعره وفكره معا ،لٌقبل القضٌة وٌوافق على الفعل موضوع الخطاب ،وهذا ما
جعل من هذا الخطاب الحجاجً موجها إلى العقل والقلب معا ،من خبلل التبرٌر العقلً إضافة إلى
الصور والمحسنات البٌانٌة؛ على اعتبار أن هذه الصور واألسالٌب الببلؼٌة تقنٌات تستدعٌها
جمالٌة اإلٌصال والتلقً ،لكنها ؼٌر قادرة على الصمود وال ّتماسك أمام نفاذ العقل وتوقد الشك
إن لم تعزز بحجج عقلٌة قوٌة تعكس المعتقد وتمحو الرٌبة وتحقق اإلقناع(ٔ).
لقد ظهر الكاتب من خبلل منبره هذا كالمدعً ٌرافع عن قضٌته وٌتهم الذاكرة الشعبٌة
العربٌة ب "تشوٌهها لصورة الشاعر" بٌنما كقاربة ومتلقٌة ،وكونً أحد هذه الذاكرات العربٌة
المتهمة ،جعلت من نفسً محامٌة لها ،لقد كان اتهامه صرٌحا حٌن فرد قضٌته ،وطرح تهمته
فً أن صورة الشاعر ـ حتى بعد رحٌله ـ تكبر عبر األجٌال وتنمو فً ذاكرة الناس بؤلوان من
اإلثارة والتهوٌل وٌلتبس فٌها واقع عجٌب بخٌال مرٌب .لقد كان الكاتب شدٌد الوضوح
واالهتمام بفكرته وأطروحته التً جاء من أجلها ،من خبلل ما ٌقدمه من حجج وبراهٌن منطقٌة
إنسانٌة تإدي إلى التؤثٌر واإلقناع ،على نحو ما نجده فً سوقه لمثال أبً نواس ،وكٌؾ أقصته

ٔ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه  ،ص.2ٕ:
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الذاكرة الشعبٌة ،ورمته بشتى التهم المؽالطة ،فخرج لنا بهذه الصورة فً محاولته الجادة
إلنصاؾ الشاعر من هذه الصورة المؽالطة.
لقد كان الكاتب مستحضرا فً جمٌع زواٌا هذا المقال المتلقً الذي هو بصدد توصٌل
فكرته إلٌه ،وهو متلق ضمنً ،استطعت أن أستوحٌه من إكثار الكاتب من عبارات مثل
"فالصورة ٌرسمها الناس" وقوله" :وجدان الناس" وتكرارها فً أكثر من موضع ،كما نعثر
أٌضا على قوله" :الوجدان العام" مما ٌدعونا إلى استنتاج أنه ٌشٌر إشارة ضمنٌه إلى المتلقً
الذي قصده من خطابه هذا وهو المتلقً العربً.
كما استطاع الكاتب أن ٌراعً الخصابص النفسٌة لمتلقٌه ،فعمد إلى أسالٌب متنوعة من
اإلثارة والتشوٌق بهدؾ اإلقناع ،ولهذا اتسم أسلوبه بالجمال والبعد عن الؽموض والتعقٌد،
ولهذا نجده ٌعمد إلى أسلوب التكرار ،وأسلوب التمثٌل واالستشهاد ،واألسالٌب اإلنشابٌة وهً
حقٌقة أسالٌب معقدة فً جوهرها ،لوال أن بساطة عرضها وتلقابٌة حركتها ونموها الطبٌعً فً
المقال أبعدها عن دابرة الؽموض من جهة والتكلؾ واالبتذال من جهة أخرى.
وفً الختام ٌمكننً أن أقر بؤن الكاتب استطاع بما اتسم به من صدق اإلحساس وأصالته
فً التعبٌر عن ذاته أن ٌبرز وجهة نظره وٌتبناها وٌتحمس لها وٌدافع عنها ،من خبلل مٌله إلى
تفصٌل المعانً وتفرٌعها وترتٌبها بشكل منطقً على نحو ما وجدناه فً ترقٌمه للفقرات
وتسلسل الحجج داخلها لصالح النتٌجة العامة أو األطروحة ،ومن ثم إقناع المتلقً بوجهة نظره،
وحمله إلى تؽٌٌر سلوكه.

ٔٙ8

ثانٌا :عمود "قصة قصٌرة" لمحمود الرحبً:
ٌعد عمود "قصة قصٌرة" من األعمدة المتحركة أو الثابتة المتؽٌرة ،التً ٌتناوب على
الكتابة فٌها عدد من األدباء والمهتمٌن بالشؤن األدبً ال سٌما فن القصة ،وفً هذا العدد (ٗ)9
مارس ٖٕٔٓم ،جاء العمود متمٌزا بهذه القصة للقاص العمانً محمود الرحبً.
لم ٌكن اختٌاري لهذه القصة أو هذا العمود بشكل عام اعتباطٌا أو من باب الصدفة ،بل
جاء عن قصد ،وانتقاء منً على الرؼم من أن المجلة تنشر فً العدد الواحد أكثر من عمود
بعنوان "قصة" أو "قصة قصٌرة ،وٌعود سبب اختٌاري لهذا العمود عن ؼٌره من األعمدة ذات
الصلة أو المشابهة ،لؤلمور اآلتٌة:
 العمود من ناحٌة شكلٌة ٌعد مادة خصبة للنقد والتحلٌل ،ومعرفة مقوماته ،وأدواته فً اإلقناع،وجذب القارئ.
 الصورة الصحفٌة (البورترٌة)ـ بحد ذاتها ـ كانت دافعا لقراءتها ،والوقوؾ عند بعضالمنعطفات الخاصة بتحلٌل الصورة الشخصٌة للكاتب .ولٌس فً ذلك خدش لشخص الكاتب،
وإنما فً اآللٌة التً التقطت بها الصورة.
 الصورة الفنٌة ،وأجدها معبرة جدا عن موضوع ومضمون النص؛ فهً كفٌلة بحد ذاتها فًالكشؾ عن بعض سمات المضمون ،إذا أحسن الناظر قراءتها وتؤوٌلها.
 النص أو الخطاب ،جاء ممتعا ،ومثٌرا ،بدءا من أول كلمة فً العنوان إلى آخر كلمة فٌه ،بلأٌضا إلى الرمز أو اإلشارة التً أومؤ إلٌها الكاتب والمتمثلة فً عنوان القصة "الفرو األبٌض"
وما حملته من معان ودالالت كثٌفة.

ٔٙ9
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أوال :اآللٌات الحجاجٌة فً العمود من ناحٌة الشكل:
ٌنقسم العمود إلى قسمٌن ،أٌمن وأٌسر بواسطة خط عمودي (رأسً) ،األٌمن :وقد
خصص للعنوان اإلشهاري( )للعمود ٌلٌه أسفل منه الصورة الشخصٌة ،وٌحتل مساحة عرض
صؽٌرة جدا فً مقابل الجزء األٌسر من العمود ،والذي ٌؤخذ المساحة األكبر منه ،وهو مخصص
للنص موضوع العمود وهً القصة ،باإلضافة إلى الصورة الفنٌة ،والتً تقع أسفل الصفحة،
وتؤخذ حٌزا مشتركا بٌن قسمً العمود.
ٔ -خلفٌة العمود :وتلعب دورا هاما فً خلق الوحدة واالتزان داخل العمود ،وذلك من خبلل
ألوانها ،والذي ٌستحب أن تكون الدرجة اللونٌة فٌه هادبة أو أخؾ قلٌبل من الدرجات اللونٌة
للوحدات األخرى فً العمود ،وال ٌفضل أن ٌكون الفارق كبٌرا فً الدرجات اللونٌة؛ لببل ٌجذب
هذا الفارق التركٌز على وحدة معٌنة دون األخرٌات أو ٌحجب عنها هذا االهتمام ،إال إذا كانت
للمحرر حاجة فً نفسه من وراء فعل كهذا؛ كؤن ٌثٌر فضول المتلقً أو ٌشد انتباهه تجاه زاوٌة
معٌنة ،لؽرض إقناعً.
ولهذا أجد أن الخلفٌة هنا حققت هذه المطالب ،واستوفت هذه الشروط ،من خبلل
توظٌفها للون الرمادي ،وهو لون محاٌدٌ ،تسم بالهدوء ،وٌوحً بالؽموض ،وهو أكثر األلوان
خفة من بٌن مجموع األلوان المستعملة أو أقلها قٌمة لونٌة ،ولهذا استطاعت أن تبرز جمٌع
الوحدات الشكلٌة األخرى فً العمود ،بما فٌه النص ،الذي جاءت حروفه باللون األبٌض ،وهو
أعلى قٌمة لونٌة من الرمادي.
ٕ -العنوان اإلشهاري :أو الشكلً ،كما ٌسمى أٌضا "باإلشارة الشكلٌة" كونه ٌكشؾ عن شكل
العمل اإلبداعً أو نوع الجنس األدبً كما هو الحال فً هذا العمود "قصة قصٌرة" وقد استطاع
العنوان من خبلل اسمه هذا "قصة قصٌرة" أن ٌعلن ظهوره وسطوته على (المبدع /المنتج)
و(القارئ) فؤما على األول فمن حٌث إنه صاحب الحظوة والصدارة فً النص ،إذ ٌتصدر
الصفحة بالنسبة إلى النص وأما على الثانً فكونه ٌلقً بظبلل سلطته على القارئ ٌفرض نفسه
علٌه ،ألجل استبذانه فً الدخول إلى عالم النص ،فالعنوان ال ٌخرج إال لٌكشؾ عن نفسه أوال،
ولٌفصح عما فً النص ثانٌا ،لذلك كان خروج العنوان وتشكله البصري والهندسً بهذه
الطرٌقة ،مدعاة لجذب القارئ ،ودفعه لكشؾ مضامٌن هذه القصة ،وقد جاء العنوان اإلشهاري
ٌ )قال :صورة إشهارٌة ،ومنها استوحٌت االسم ونسبته إلى العنوان أٌضا ،وذلك ألنه هو بمثابة اسم الشهرة
للعمود ،فبه ٌعرؾ ،فٌقال :عمود "قصة قصٌرة" فً مجلة "دبً الثقافٌة".
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مكتوبا بالخط الفارسً ،وهو من أجمل الخطوط العربٌة؛ لما ٌتمتع به من تنسٌق وانحناء
ورشاقة ،كما تمتاز حروفه باللٌونة والتً تبدو وكؤنها تنحدر فً اتجاه واحد ،باإلضافة إلى
التشكٌل الذي أضفى لونا من الزخرفة حول النص ،كما خلق نوعا من االلتفاؾ والترابط بٌنها.
كما جاء نص العنوان مسطرا ،وهً جمٌعها تقنٌات تسهم بصورة مباشرة فً جذب القارئ
ودعوته للقراءة.
ٖ -الصورة الفوتوؼرافٌة (بورترٌة):
تؤتً أهمٌة هذه الصورة فً إضافتها الكثٌر من المعانً للمادة المقدمة مما ٌكسبها
مصداقٌة أكبر من خبلل الحضور الرسمً للقاص ،والذي ٌتمثل فً صورته ،كإثبات منه
بحضوره الفعلً فً النص.
المصور
و ٌُعد تصوٌر البورترٌة من المواضٌع األكثر تشوٌقا فً فن التصوٌر ،وٌطمع
ِّ
إلى إتقان هذا المجال الذي ٌعد من المجاالت الخاصة بالمصور المحترؾ ،وٌعتمد نجاح
البورترٌة إلى درجة كبٌرة على أحسن وضع للشخص أمام الكامٌرا ،كما تلعب اإلضاءة دورا
هاما فً هذا المجال ،إلى جانب اختٌار العدسة المبلبمة والوضع المناسب للكامٌرا(ٔ).
إن مسؤلة تصوٌر الشخصٌة ( )portraitمسؤلة تحتاج إلى خبرة أكثر مما تحتاج إلى
ممارسة ،حٌث إن هذا المجال ٌرتبط بشكل أساسً بالجمال والحس ،الذي ٌتعمق عند المصور
من خبلل التجارب والتطلعات والثقافة ،فوجه اإلنسان الذي ٌبدو للوهلة األولى وجه مشابه
لآلالؾ بل ولمبلٌٌن الوجوه األخرى من عٌن وفم وأنؾ وأذن ،وهو متباٌن فً تفاصٌل كثٌرة مع
باقً الوجوه التً نشاهدها ٌومٌا ،بتفسٌر الوجه تظهر لنا المعالم واضحة ومختلفة تماما ،والتً
حٌنما ننظر إلٌها من ناظور الكامٌرا تظهر المعالم التً نراها بالعٌن البشرٌة مؽاٌرة للمعالم التً
تظهر فً الناظور أو العدسة ،فهناك كثٌر من التفاصٌل والتضارٌس فً الوجه البشري تبدو
مركزة وبارزة فً الصورة الفوتوؼرافٌة بشكل صرٌح حٌن ننظر إلٌها من الناظور(ٕ).
هناك أٌضا عبلقات مكانٌة للشخص الموجود التً تكون معه أو بجانبه أو خلفه فهً
تشكل تؤثٌرات فً ؼاٌة األهمٌة ،كما أن مكونات الوجه بحد ذاتها مختلفة من حٌث النسب فً
الوجه الواحد ومختلفة فٌما بٌن الوجوه األخرى ،فهناك جملة من العوامل األساسٌة التً تدخل
فً كٌنونة الصورة الفوتوؼرافٌة ،هذه العوامل على المصور أن ٌدركها حق اإلدراك لكً ٌتمكن
ٔ) ٌنظر :د .خلٌل محمد الراتب :التصوٌر الصحفً ،ص.ٔٙٔ-ٔٙٓ:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٙ-ٔٙٔ:
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من التصوٌر بنجاح ،وٌحقق درجة من القبول لدى الشخص ذاته ،وكذلك تحقٌق اإلقناع(ٔ)؛
وألهمٌة هذه العوامل ودورها فً العملٌة الحجاجٌة ،فإننً عمد ُ
ت هنا إلى إسقاط هذه العوامل
على الصورة الصحفٌة التً بٌن ٌدي ،ألتعرؾ من خبللها على مقدار تقٌد الصورة بهذه
العوامل ،وما ٌترتب علٌه فً عملٌة التؤثٌر فً المتلقً وحمله إلى اإلذعان ،ومواصلة القراءة.
 وضع الشخص أمام الكامٌرا :جاءت الصورة هنا نصفٌة ،حٌث ظهر فٌها وجه القاص وجزءٌسٌر من كتفه ،بٌنما وقع التركٌز البإري على العٌنٌن ،وهو عمل جٌد؛ ألنه ٌوجد على العٌنٌن
نقطة مضاءة إضاءة جٌدة ،فضبل على أن عٌنً اإلنسان هما أهم نقطتٌن فً الوجه؛ ولذا كان
توضٌحهما وتركٌز البإرة علٌهما من أهم ما ٌمكن.
 مسافة الصورة (عمق الصورة) :تظهر هنا الصورة قرٌبة (متوسطة العمق) وهً من اللقطاتاألكثر شٌوعا إعبلمٌا؛ ولهذا جاءت تسمٌتها "اللقطة اإلعبلمٌة" التً ٌظهر فٌها الرأس
والنصؾ األعلى من الجسد(.)
 زاوٌة الصورة :تلعب الزاوٌة دورا مهما فً إعطاء المتلقً أو الناظر انطباعا ما لدى رإٌتها؛ولذا كان ال بد للمصور أن ٌحسن اختٌار الزاوٌة التً ٌلتقط منها الصورة ،ذلك أن هناك من
الزواٌا ما تستخدم إلظهار األعداد الضخمة جدا فً المظاهرات أو ما شابه ،فٌما ٌعرؾ باللقطة
()

العصفورٌة

ومن اللقطات أٌضا ما تستخدم لئلٌحاء بتحقٌر ذلك الشخص

()

ومنها ما

ٌستخدم لتعطً انطباعا بالفخامة والتعظٌم(.)
ٔ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔ2ٗ-ٔ٘9:
 )ومن المسافات األخرى للصورة الشخصٌة )ٔ( :قرٌبة جدا :وهً اللقطة التً ٌظهر فٌها النصؾ األعلى من
الوجه وباألخص تعبٌرات عٌنً الشخص )ٕ( .قرٌبة :وهً تظهر الوجه ومجمل الرأس )ٖ( .وسط :وقد سبق
الحدٌث عنها :)ٗ( .بعٌدة :وتستخدم لتصوٌر الجسد والهالة المحٌطة به من مكونات )ٗ( .بعٌدة جدا :وهً
تظهر الجسد والهالة المحٌطة والخلفٌة البعٌدة أٌضا ،وتستخدم أكثر فً األماكن السٌاحٌة .وتعد اللقطة
المتوسطة ،أكثر األنواع استخداما ،فً حٌن ٌستخدم النوعٌن األول والثانً فً بعض األحٌان إلظهار تعبٌرات
وجه المسإولٌن والرإساء حٌن إلقاء الخطب ،أو إلظهار المعاناة أو السرور على وجوه المواطنٌن فً حدث ما.
ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ-ٔٗٔ:
 ) اللقطة العصفورٌة :سمٌت كذلك ألنها تلتقط الصورة من أعلى كالطابر الذي ٌنظر لؤلرض من األعلى ،مثل
التصوٌر من طابرة هلٌكوبتر ،أو من فوق سطح بناٌة شاهقةٌ .نظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ:
 )وتسمى باللقطة العلوٌة ،وهً لٌست بنفس ارتفاع الصورة العصفورٌة ،ولكنها أٌضا لٌست بمستوى
السطح ،وٌمكن أن نقول أنها تصنع مع األرض زاوٌة بمقدار ٘ٗدرجةٌ .نظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ:
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أما فٌما ٌتعلق بالصورة التً أمامنا ،فمن الواضح أنها تنتمً إلى الزاوٌة أو "اللقطة
المستوٌة" وهً التً تكون فً مستوى عٌن اإلنسان ،فالكامٌرا هنا لٌست مرفوعة وال
منخفضة ،وٌمكن أن نصفها بالمحاٌدة ،فهً ال تعطً المتلقً أي انطباع بالتحقٌر أو التعظٌم،
وإنما تتخذ موقفا محاٌدا إزاء القاص؛ وقد ٌوحً للمتلقً بعدم شهرة القاص.
وجدٌر بالذكر أن الصورة ال تكون بعمق دون زاوٌة ،أو زاوٌة دون عمق؛ لذا فإن
المصور الناجح هو من ٌستطٌع الدمج بٌن االثنتٌن باالختٌار السلٌم بٌن العمق المطلوب
والزاوٌة المطلوبة.
المصور أن
 اإلضاءة :ولئلضاءة أٌضا دور فعال فً عملٌة اإلخراج المتقن للصورة ،لذا علىِّ
ٌتحاشى اإلضاءة الشدٌدة واالستعانة عنها باإلضاءة اللطٌفة ،وفً هذه الصورة أجد أن درجة
اإلضاءة كانت عالٌة ،فؽابت معها بعض مبلمح الصورة ال سٌما األطراؾ ،وربما ٌعود هذا األمر
إلى الخلفٌة أٌضا التً جاءت بلون مشع ،باإلضافة إلى سطوع اإلضاءة أٌضا ،مما خلق نوعا
من االرتباك وعدم التوازن داخل الصورة ،وبهذا ؼابت بعض المبلمح.
 موقع الصورة من العمود :تحتل الصورة موقعا مناسبا بٌن الوحدات األخرى المكملة للعمود،فهً تقع فً الحٌز األعلى من العمود على الجانب األٌمن منه ،وأسفل العنوان اإلشهاري.
 النسبة :جاء التركٌز على العٌن بشكل أساس ،بجعلها وسط الصورة ،وهو توجه مناسب فًوضع الصورة الشخصٌة ال سٌما وإن القاص ٌنظر مباشرة صوب عدسة الكامٌرا ،وهو وضع قد
ال ترتاح له عٌن الناظر ،فٌشعر بؤن الصورة ؼٌر حقٌقٌة بها شًء من التكلؾ والصنعة ،وذلك
ألنها لٌست من قلب الموقؾ أو الحدث ،وقد ُتظ ِهر صاحب الصورة وكؤنه ؼٌر مبال بالموضوع
الذي ٌتحدث عنه ومهتم بالصورة الملتقطة ،وبطبٌعة الحال مثل هذا األمر قد ال ٌنطبق على كل
األحوال؛ ألن هناك من الظروؾ والمواقؾ ما تتبلءم فً أن ٌظهر المتحدث وهو ٌنظر للكامٌرا،
كما هو الحال فً بورترٌة "محمود الرحبً" التً ٌظهر فٌها استعداده للتصوٌر ،كؤن ٌعبر من
خبلل نظرته إلى عدسة الكامٌرا عن امتنانه للمجلة أو الصحٌفة ،وربما هو ٌهدي صورته
للمتلقً الذي ٌقرأ له ،ولهذا جاءت الصورة تخلو من الحركة :كاإلشارة بالٌد ،أو زاوٌة نظر
بعٌدة ،أو ابتسامة ،أو حركة جسم جانبٌة ،كما أنه ال ٌظهر أثر جلً لبلنفعال ،وربما ٌعود ذلك
 ) وتسمى باللقطة السفلٌة ،وهً عكس العلوٌة تماما ،حٌث تكون الكامٌرا فً مستوى منخفض وترفع
العدسة ألعلى بزاوٌة ٘ٗ درجة ،ولذلك فمعظم الصور الشخصٌة للرإساء والزعماء تكون من هذه اللقطة.
ٌنظر :نفسه ،ص.ٕٔٗ:
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إلى أن النص أو الخطاب هو عبارة عن قصة ،ولٌس مقال أو موضوع كخبر أو تحقٌق ٌحتاج
نقاش ،أو ردة فعل من مقابل ،فكؤنه هنا جاء لٌعرض قصته وٌمضً.
 خلفٌة الصورة :تلعب الخلفٌة دورا هاما فً تصوٌر البورترٌة؛ فوضعها ولونها ودرجةإضاءتها تإثر تؤثٌرا كبٌرا على مظاهر الصورة ،وال ٌنبؽً أبدا أن تكون الخلفٌة مسٌطرة لببل
تجذب االنتباه لذاتها ،وٌجب أن تكون مضاءة بما فٌه الكفاٌة لتظهر الصورة بؤحسن مظاهرها؛
وال ٌعنً ذلك أن تكون اإلضاءة قوٌة ،بل أخؾ قلٌبل من درجة إضاءة الشخص حتى ال ٌمتزج
األمران ،وهذا ما حصل فً بورترٌة "محمود الرحبً" فقد جاءت إضاءة الخلفٌة أقوى من
الشخص ،وبهذا ٌقع التركٌز على الخلفٌة على حساب الصورة ،هذا باإلضافة إلى أن اإلضاءة أو
لون الخلفٌة وهو األبٌض طمس بعض مبلمح الشخص ،والمتمثل فً (الكمة) ولم ٌراع الجانب
اللونً للزي الذي جاء بؤلوان فاتحة أٌضا قرٌبة من اللون األبٌض مما أثر سلبا على الصورة.
وعلى الرؼم من أن لون الخلفٌة ٌتناسب وٌتجانس مع األلوان األخرى المستخدمة فً وحدات
العمود؛ إال أننا ٌمكننا االستعاضة عنه بلون آخر من المجموعة اللونٌة المستخدمة كؤن تكون
الخلفٌة باللون البنً ذي الدرجة المتوسطة.
٘ -التوقٌع أو اإلمضاء :وٌؤتً التوقٌع أسفل الصورة مباشرة ،وهو عبارة عن االسم الثنابً
للكاتب( :محمود الرحبً) ٌلٌه مباشرة أسفل منه ،منشؤ الكاتب" :سلطنة عمان"

البعد التواصلً فً الصورة الفنٌة "الفرو األبٌض":
من خبلل معطٌات الصورة الفنٌة التً بٌن أٌدٌنا ،فإننً أتوقؾ عند الجانب التواصلً
للصورة الفنٌة ،ومدى قدرتها على تجسٌد النص ،داخل إطار العمود الواحد.

تحلٌل الصورة الفنٌة:
أوال :المقاربة الوصفٌة:
 الجانب التقنً:
 اسم المرسل :مجلة دبً الثقافٌة ،فً عددها (ٗ )9مارس ٖٕٔٓم وكعادة المجلة فإنها ُتسندهذا العمل إلى أحد رسام ٌّها الثابتٌن فً المجلة ،وهما( :سهٌل بدور) و (صدام الجمٌلً).
الرسالة:
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 عنوان الرسالة" :الفرو األبٌض". تارٌخ الرسالة :لقد تم تصمٌم هاته الصورة فً شهر مارس من سنة ٖٕٔٓم ،والصادرة فًمجلة دبً الثقافٌة ،فً عددها (ٗ.)9
 نوعها :تنتمً هذه الصورة إلى الصورة الفنٌة المرسومة برٌشة أحد الفنانٌن.محاور الرسالة:
 الرموز البصرٌة المتعلقة بالصورة :أو ما ٌس ّمى بصورة الصورة ،وهً عبارة عن صورةرجل ٌقتعد مقعدا ،وٌظهر من خلفه عدد مختلؾ من األنسجة التً ٌتباٌن ألوانها بٌن البرتقالً،
والبنً ،واألسود واألبٌض ،فتعطً انطباعا للناظر بؤن الرجل ٌعمل فً النساجة وٌقؾ أمام
الرجل أو البهلوي ـ كما ٌسمٌه القاص  -فً القصة فرو ثعلب أبٌض ،وال نكاد نستبٌن الصورة
لوال مبلمح وجه الثعلب الذي ٌظهر مكشرا بؤنٌابه صوب البهلوي ،وعٌنه المفتوحة بدهاء
ومكر.
 أما الرموز البصرٌة ؼٌر المتعلقة بالصورة :أو ما ٌسمى (صورة البلصورة) فبل نعثر هنا علىرسالة لؽوٌة مصاحبة ،سوى اسم المجلة ورقم الصفحة وعدد المجلة والتارٌخ ،وهً معلومات
نجدها تتكرر فً كل صفحة وعلى كل عدد والتً جاءت جمٌعها باللون األبٌض أسوة بؽٌرها من
الرسابل اللؽوٌة التً ٌحملها العمود .شملت الصورة على ألوان هادبة :درجات البنً ،واللون
األسود واألبٌض ،فٌما جاء اللون البرتقالً واألصفر واألحمر وهً من األلوان الدافبة أو
الساخنة فً الصورة وقد أعطى هذا التداخل واالمتزاج بٌن األلوان الهادبة والدافبة رونقا جمٌبل
فً الصورة على الرؼم من سٌطرة األلوان الدافبة وٌؤتً اللون البرتقالً فً مقدمة هذه األلوان.
وبهذا تحققت الوحدة الجمالٌة بانسجام األلوان وترابطها فً العمود والمتمثل فً لون خلفٌته
وهو الرمادي ،الذي استطاع بحٌادٌته أن ٌضم وٌجمع هذه الكوكبة من األلوان المتفاوتة فً
درجاتها ،وهو وضع ٌجذب العٌن وٌلفتها أمام هذا التنوع اللونً.
ثانٌا :المقاربة السٌمٌولوجٌة وفٌها:
التحلٌل الشكلً أو التقنً للرسالة:
 المدونة الهندسٌة :جاءت الوحدات الشكلٌة للصورة الفنٌة دون أن توضع فً إطار شكلًمحدد ،وبهذا جاءت الوحدات الشكلٌة واللونٌة موزعة إلى جانب بعضها دون أن ٌحدها حد ،عدا
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مساحة لونٌة فارؼة من الكتابة حول الصورة ،ولهذا جاءت األشكال بارزة وواضحة المبلمح،
على خلفٌة باللون الرمادي ،وهً خلفٌة العمود ككل.
التحلٌل الفوتوؼرافً:
 التؤطٌر :اعتمد مصمم الصورة على التدرج اللونً كبدٌل لئلطار ،معتمدا على اللون الرمادي،وهو لون العمود ككل؛ وبهذا برزت األشكال بحٌث تبدو وكؤنها مجسمة أمام عٌن الرابً ،بما
ٌدفع لزٌادة قوة النظر واتساعها.
 اختٌار الزاوٌة :تكتمل زواٌا النظر عندما ترتبط العٌن بالشًء المنظور له ،وقد ركز الرسامهنا على زاوٌة النظر العلوٌة ،وقد جاء وجه الثعلب وكؤنه ٌخرج من الفرو ،بعٌنه الماكرة،
وأنٌابه المكشرة وهً أكثر الزواٌا لفتا للنظر ،فً حٌن جاءت زاوٌة النظر على البهلوي ،وما
ترك خلفه من كومة األقمشة فً المرتبة الثانٌة .وبهذاأستطٌع القول إن زاوٌة النظر العلوٌة هً
الزاوٌة المباشرة والملفتة لعٌن الناظر ،أما الزاوٌة السفلٌة فقد كانت تخلو من األشكال الواضحة
عدا درجات لونٌة متباٌنة ،ولهذا انصرفت عنها عٌن الرابً.
 حركة العٌن :تتجه حركة العٌن فً هذه الصورة من األعلى فاألسفل.ثالثا :المقاربة اإلٌكونولوجٌة( ،)وتشمل:
 هوٌة الرسالة :كما سبق وذكرنا فإن هذه الصورة تنتمً إلى الصورة الفنٌة ،المدعمة لنصالعمود.
 معرفة المكان :استطاعت الصورة أن تحدد مكان الحدث ،وهو حانوت البهلوي ،وذلك منخبلل جلسته على المصطبة ،وخلفه كومة من األقمشة.
رابعا :نتابج التحلٌل:
جاءت الصورة معبرة جدا عن العنوان وأحداث القصة ،بل استطاعت أن تمثل لحظة
اإلثارة فً القصة أو العقدة وهً اللحظة التً جمعت البهلوي بالشاب الذي استطاع بدهابه أن
ٌخدع البهلوي ،وٌرضخ عند طلبه ،فكما هو مبلحظ عبرت الصورة عن هذا المشهد أو اللقطة
من حٌث اجتماع الشاب والذي رمز له الرسام بوجه الثعلب الذي ٌتدلى من الفرو ،فً حٌن ظهر
 )هً واحدة من مقاربات التحلٌل السٌمٌولوجً للرسالة (صورة) ،وتعتمد منهجٌتها على توضٌح خصابص
الرمز فً الصورة وتشرحها .للمزٌد حول هذا هذا الموضوعٌ ،نظر :د .سلٌم بتقة ،سقوط الفن فً العفن
السٌاسً؛ مقاربة سٌمٌولوجٌة لملصق فٌلم سقوط الصقر األسود ،مجلة دلٌل الكاتبwww.dalilalkitab.net،
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البهلوي ،وكؤنه شخص ساذج مؽلوب على أمره ،وقد ظهرت مبلمح الخسارة بادٌة علٌه من
خبلل اختفاء مبلمح الوجه باإلضافة إلى وضعٌة ٌده ،وجلسته المتهالكة.
أما من الناحٌة اللونٌة ،فقد استطاعت األلوان أن تخلق هذا الجو الساخن ،من خبلل
سٌطرة األلوان الساخنة على الصورة( :البرتقالً ،واألصفر ،واألحمر) ،فً حٌن جاء (األبٌض
واألسود ،والرمادي) وهً ألوان محاٌدة نوعا ما بحٌث ٌعتمد توظٌفها على ما مزج معها أو
شاركها من ألوان .وعلى الرؼم من هذا االختبلؾ فً الدرجات اللونٌة ،إال أنها استطاعت أن
تجذب القارئ وتثٌر فضوله وهو ٌشاهد الصورة فٌدخل فً عالم الصورة وتفاصٌلها ومكنونات
النص ،والذي جاء ملونا باألبٌض ،وهو لون هادئ تسترٌح له العٌن ،وناصع تتضح معه
الرإٌة ،كما جاء اللون الرمادي مسٌطرا على صفحة العمود وداخبل فً جمٌع تفاصٌله بما ٌعطً
المتلقً الحٌاد فً الحكم على األحبولة :االنتصار لسذاجة وضعؾ البهلوي أو تعظٌم واستنكار
فعل الشاب! وهذا فعبل ما دلت علٌه الخاتمة المفتوحة للقصة لٌترك الكاتب الخٌال للمتلقً فً
تؤوٌل نهاٌة للقصة.

ثانٌا :الخطاب الحجاجً التداولً فً قصة "الفرو األبٌض"
أسالٌب القص:
ٌحدد األسلوب السمات الممٌزة للشخصٌات ،ونوعٌة العبلقات التً تنشؤ بٌنها ،ولهذا
ٌلجؤ القاص إلى اللؽة كوسٌلة لنقل أحداث حكاٌته لآلخرٌن ،وقد تمثلت أسالٌب القص التً اجتهد
فٌها الراوي المبدع أن ٌقدمها للمتلقً الضمنً فً شكلٌن :الحوار ،والسرد الحواري ،دون أن
ٌؽفل عن الوصؾ بٌن الفٌنة واألخرى ،على نحو ما ٌؤتً ذكره بشًء من التفصٌل:
الخصابص الحوارٌة للخطاب الحجاجً التداولً:
السرد الحواري:
ومن أمثلته فً قصة "الفرو األبٌض" التً تعرض فكرة" :الخداع والسذاجة والطمع"
وٌمكن تطبٌق نموذج بارث "[ "Barthesشكل ]ٔ:الذي ٌقسم الخطاب ،أو نظام أجزاء
الخطاب إلى عنصرٌن:
ٔ -استدعاء األحاسٌس :وهو الجزء العاطفً الذي ٌضم (االستهبلل) و (الخاتمة) كجزبٌن
خارجٌٌن للخطاب.
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ٕ -الدعوة إلى الدلٌل :وهو الجزء البرهانً الحجاجً وٌضم (السرد؛ أي عبلقة األحداث) و
(اإلثبات؛ أي طرق اإلقناع واألدلة) ،وهما الجزءان اللذان ٌتوسطان الخطاب:

الخاتمة

االستهبلل

اإلثبات

السرد

[ شكل]ٔ:
وتبتدي قصة "الفرو األبٌض" بجانب عاطفً تمهٌدي ٌتضمن األطروحة التً تشكل
االستهبلل:
 االستهبلل:
األطروحة" :فً دار الدباؼة بفاس ،بعد أن توارت الظهٌرة ،جلس البهلوي ٌنكش بإحدى ٌدٌه
أفكار الخسارة التً تراوده ،وبٌده األخرى ٌدحرج ببطء خرزات مسبحته.
فكما هو مبلحظ ابتدأ الطرح بذكر المكان والزمان ،والحالة النفسٌة للبهلوي .أستطٌع
القول إن القاص استطاع أن ٌضمن خاتمة القصة أو النتٌجة فً هذا التمهٌد حٌن ذكر بصرٌح
العبارة من أن أفكار الخسارة كانت تراود البهلوي ،وهً الحالة ذاتها نجدها فً نهاٌة القصة،
فكما هو مبلحظ أن االستهبلل فً هذه القصة ٌقود إلى النتٌجة أو الخاتمة.
وبطبٌعة الحال أن هذه الفكرة أو الطرح ٌستدعً االحتجاج والبرهنة على صحتها
وتواجدها ،وحقٌقة هذا األمر ،فالمتلقً ال ٌفهم طبٌعة هذه الخسارة ومن هو هذا البهلوي ،ومن
فسره الجانب الحجاجً والذي ٌتمثل فً:
هو السبب فً خسارته ،وهذا ما ٌ ِّ
 السرد ،أو السرد الحواري:
فً هذا العنصر ٌعمد القاص أو الروابً إلى:
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 وصؾ أصحاب النواٌا الحسنة (حال البهلوي) :وٌعمد إلى ذلك من خبلل تبٌٌن الهٌبة التً كانعلٌها البهلوي ،حٌن كان جالسا مستؽرقا فً تفكٌر عمٌق حٌث الخوؾ من المستقبل أي من
المجهول ،وبٌنما هو ٌقلب أفكار الخسارة التً تراودهٌ ،دحرج فً ٌده خرزات مسبحته .وقد
استطاع القاص من خبلل هذا الوصؾ أن ٌصور حالة الشرود الذهنً واالستؽراق التام ،فٌوحً
بمقدار الصمت التام الذي خٌم علً البهلوي.
 وصؾ أصحاب الخداع والمراوؼة (حال الشاب) :وهو شاب حذر ولبقٌ ،متاز بسرعة البدٌهةوالقدرة على المراوؼة ،وٌتضح ذلك من خبلل تصنعه لحالة االستؽراب التً أبداها من طلب
الرجل الثري ـ كما ٌدعً ـ وهو بذلك ٌحاول أن ٌُضفً على خدعته شًء من المصداقٌة كما
ٌظهر ذلك أٌضا من خبلل حرصه على أن تظهر قسمات حٌرته إلى عٌنً البهلوي وكل ذلك من
أجل أن تنطلً الحٌلة على البهلوي ،ثم تبع ذلك كله برفع رقبته ،لٌوحً رؼم استؽرابه بؤنه ذو
ثقة ،وأردؾ ذلك بح ّك الصفحة الملساء لخده لٌوحً بعدم المباالة ،أو ربما ٌإكد ما هو بصدده
من الحٌرة واالستؽراب ،حتى إذا ما تؤكد من إٌصال أحاسٌسه وانفعاالته ،وقد تجسد ذلك فً
لحظة التقاء عٌنٌه بعٌنً البهلوي واقترابه الخفٌؾ منه لٌكسب ثقته ،بادره بطلب ما جاء ألجله.
الحوار أو الحوار السردي :وٌتمثل فً الحوار الذي دار بٌن البهلوي والشاب الذي بادره قاببل:
 السبلم علٌك أٌها البهلوي . وعلٌكم السبلم ورحمة هللا .. سمعت أنك أشهر باعة الجلود فً فاس. هذا ما ٌقوله الناس.. لن أطٌل علٌك ،فؤنا فً عجلة ،ما أرٌده فقط هو فرو ثعلب أبٌض. فرو ثعلب أبٌض؟ لم أسمع به ،وٌإسفنً أن أرد طلبك ،لدي أنواع أخرى ادخل لترى. ال ٌا سٌدي الحاج ،طلبً هو فرو ثعلب أبٌض ،وسؤشترٌه منك بخمسة مبلٌٌن سنتٌم ،لقد طلبهمنً رجل ثري ،فلكً تستطٌع زوجته أن تنجب له ؼبلما ال بد لها من أن تؽطً وصفة الفقهاء
بفرو ثعلب أبٌض .أتركك اآلن وسؤعود إلٌك بعد جمعتٌن ،ابحث عنه ،وهذا نصؾ ملٌون سنتٌم
ضعه عندك كتؤكٌد على حسن نٌتً ،وحٌن أعود ،وربما لن تتمكن من إٌجاد الفرو ،فعلٌك أن
إلً ،أنا أسمع عن كرم أخبلقك وأعرؾ أنك لن تلمس ماال ال ٌخصك.
تعٌد المبلػ ّ
 -اترك السر بٌننا ٌا بنً ،وسٌحل هللا ما ٌشاء.
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انتهى الحوار بٌن البهلوي والشاب هنا ،على أمل أن ٌعود الشاب ألخذ الفرو األبٌض
من البهلوي فً حالة استطاع البهلوي إٌجاد فرو الثعلب ،لٌعلن بعد ذلك بداٌة أحداث أخرى
ستنقلب فٌها األمور ،وٌنعكس حال االثنٌن ،لٌجد بعدها البهلوي نفسه أمام الخسارة وجها لوجه.
وٌتضح ذلك فً الحوار الذي جمع البهلوي بالرجل صاحب الفرو األبٌض ،فما إن رأى البهلوي
الف رو على كتؾ أحد المارة ،إال قفز من مكانه شارد الذهن ،تاركا خلفه حانوته متتبعا فرو
الثعلب ،حتى إذا ما اقترب منه جعل ٌربت علٌه بٌده وٌتحسسه ،فانتبه صاحب الفرو فجؤة ،ودار
بٌنهما الحوار التالً:
 ال تخؾ ،ال تخؾ ،أود أن أسؤلك فقط عن هذا الذي تحمله فوق كتفٌك؟ شًء ٌخصنً وحدي ،دعنً وشؤنً أجبنً فقط وسؤتركك كما ترى بعٌنٌك ،فرو ثعلب فرو ثعلب أبٌض؟ نعم أرٌده منك ،سؤعطٌك ما تطلب فٌه لٌس للبٌع ،إنً أتبرك به ،وهو كما ترى نظٌؾ ألنّ عناٌتً به ال تتوقؾ بعه لً ،سؤعطٌك ما تطلب ال ٌمكننً أنْ أبٌعه ،إنّ به سري وأجزاء طوٌلة من حٌاتً أٌكفٌك نصؾ ملٌون سنتٌم؟ وال مبة ملٌون ،اتركنً ٌا سٌدي الحاج. ملٌون . أرجوك قلت لك إنه لٌس للبٌع. إنً أحتاجه حقٌقة ،ال تجعلنً أقؾ طوٌبل ٌا بنً. إنْ ذكرت لً ثبلثة مبلٌٌن فربما سؤوافق. اتبعنً إلى حانوتً.ما أالحظه هنا أن الحوار السرديٌ ،نطبق على الطرح الذي بدأت به القصة ،بل من
الممكن عد هذا الحوار مثاال علٌها ٌقود إلى الخاتمة والنتٌجة ذاتها.
 اإلثبات:
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كما ذكر ُ
ت بؤن السرد الحواري السابق ٌمكن عده مثاال ٌثبت األطروحة التً نحن
بصددها ،وٌتجسد اإلثبات فً:
 محاولة البهلوي شراء الفرو من صاحبه والمساومة علٌه بؽال الثمن. رفض الرجل تعرٌض الفرو للبٌع ،وإنما أراد االحتفاظ والتبرك به. مساومة البهلوي لصاحب الفرو ،الذي بدوره كان ٌرفض المرة تلو األخرى بهدؾ إقناعالبهلوي بؤهمٌة ومكانة هذا الفرو وأن به سر عظٌم.
 زٌادة شؽؾ البهلوي لشراء الفرو من أجل أن تتم الصفقة بٌنه وبٌن الشاب صاحب الطلب،فجلس ٌلح على صاحب الفرو أن ٌبٌعه إٌاه.
 موافقة صاحب الفرو بٌعه ،وتم البٌع والشراء بٌنهما.وفً هذا إثبات لمعنى األطروحة المقتضً انطبلء الحٌلة على البهلوي ،وصدق حدس البهلوي
بتحقق أفكار الخسارة التً كانت تراوده.
 الخاتمة:
أجد بعضها فً اإلثبات وبعضها اآلخر فً خاتمة القصة والتً تتمثل فً لحظة انفراج
العقدة ،ذلك أنه ما إن تم البٌع والشراء بٌن الطرفٌن ،وذهابهما معا إلى حانوت البهلوي لٌنقده
المبلػ الذي رضٌا به وهو (ثبلثة مبلٌٌن سنتٌم) فحتى هذه اللحظة ٌبدو األمر طبٌعٌا كؤٌة عملٌة
بٌع وشراء تقع بٌن طرفٌن ،وأنه لم ٌبق أمام البهلوي سوى انتظار الشاب الذي وعده بالمجًء
بعد جمعتٌن ،والذي وضع نصؾ ملٌون سنتٌم كتؤكٌد على حسن نٌته؛ إال أن مجًء الخاتمة،
والتً هً لحظة انفراج األحداث وتبدٌد فضول المتلقً ،فً عدم مجًء الشاب واإلٌفاء بوعده،
وبهذا انطلت الحٌلة على البهلوي ،وأصبحت أفكار الخسارة ماثلة أمام عٌنه وهو ال ٌكاد ٌرى
وجوه المارة من حٌرته.
ثالثا :بنٌة الشخصٌة ووظابفها السردٌة فً قصة "الفرو األبٌض “للقاص محمود الرحبً
شؽلت الشخصٌة فً الخطاب السردي الحدٌث موقعا مهما فً البحث النقدي المعاصر،
بخاصة فً توجهه السٌمٌابً الذي عنً بتوصٌؾ البنى السردٌة الدالة ،ولعل هذه األهمٌة
متؤتٌة من كون العمل القصصً ؼٌر قادر على االستواء بدون شخصٌات تصنع أحداثه ،وٌعد
فٌلٌب هامون من أبرز من اهتم برصد حركة الشخصٌات الفاعلة فً النص السردي بعامة ،من
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عرؾ فٌه الشخصٌة بؤنها
خبلل بحثه المهم "من أجل قانون سٌمٌولوجً للشخصٌة" والذي ّ
عنصر سٌمٌولوجً ٌمثل وحدة داللٌة من خبلل شكلها الفارغ الذي ٌقوم على األوصاؾ
واألفعال ،وال ٌكتمل بناإها إال بنهاٌة العمل القصصً الذي تظهر فٌه(ٔ).
وفً هذا الجانب أحاول الدخول إلى أؼوار هذه الشخصٌات المكونة للنص ،وفً البداٌة
ٌجدر بنا الوقوؾ واالقتراب من العنوان الذي ٌكشؾ لنا قصدٌة المإلؾ والؽرض الذي من أجله
أنشؤت هذه القصة.
 سٌمٌاء العنوان:العنوان كما سبق وذكرنا هو رسالة لؽوٌة ،تتصل لحظة مٌبلدها بحبل سريٌ ،ربطها
بالنص لحظة الكتابة والقراءة معا ،فتكون للنص بمثابة الرأس من الجسد ،نظرا إلى ما ٌتمتع به
العنوان من خصابص تعبٌرٌة وجمالٌة تتحكم فً داللٌة النص فً التؤوٌل األدبً مثل بساطة
العبارة وكثافة الداللة ،كذلك لما ٌحتله هذا األخٌر من صدارة فً الفضاء النصً للعمل األدبً(ٕ)،
فٌتمتع بؤولوٌة التلقً ،وعلٌه تعهد مهمة متابعة المتلقً ألحداث القصة من ؼٌرها.
عنوان النص السردي الذي بٌن أٌدٌنا صٌػ فً كلمتٌن :الفرو األبٌض ،وبهذا فإن
العنوان كوحدة داللٌة فً هذا النصٌ ،حٌل منذ البدء إلى الثعلب ،والذي ٌرمز بطبٌعة الحال إلى
المكر والخدٌعة والدهاء ،وعند التمعن فٌه أكثرٌ ،قودنا مباشرة إلى المعنى العام الذي تتضمنه
الرواٌة ،وهو المكر والخداع واالحتٌال.
 سٌمٌاء الشخصٌات:إن الشخصٌة عنصر أساس من عناصر النص السردي ،إذ إن سابر العناصر القصصٌة
تنتظم انطبلقا منها ،فالنص الروابً نسٌج لفظً على ورق ٌتؤلؾ تشابكه من تعانق لشخصٌات
عدٌدة تسند إلٌها أدوار وأفعال تقوم بإنجازها على مستوى النص ،كما أراد لها المإلؾ خالق
النص األول والذي ٌعود إلٌه الفضل فً منح هذه الشخصٌات عبلمات ومدلوالت وكذلك أسماء
وألقاب(ٖ).

ٔ) ٌنظر :أ.د :نعمان بوقرة :الخطاب األدبً ورهانات التؤوٌل ،ص.ٖٔٙ-ٖٔ٘:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٔ2 :
ٖ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٖٕٔ:
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فكٌان الشخصٌة أو بناإها الداللً ال ٌكتمل إال فً نهاٌة القصة ،أي بانتهاء األثر نفسه،
كما إن األسماء فً النص السردي ،قد تبعد عن أن تكون اعتباطٌة ،بمعنى أن المإلؾ ٌختارها
عن قصد فٌجعل لكل منها عبلقة ما بداللة الشخصٌة التً تحملها ،وهً فً ذلك كاالسم
الشخصً ألي إنسان ٌسند إلى حامله فً معظم الحاالت عن تصور وتصمٌم مما ٌبقى فً
المحٌط العابلً ،وفً هذه القصة نجد ثبلث شخصٌات بارزة تتجاذب أطراؾ الحوار ،سواء كان
لها تؤثٌرا إلى سٌر األحداث سلبا أو إٌجابا ،وٌلعب البهلوي دور الشخصٌة المحور فً هذه
القصة ،وهو مدار األحداث كلها ،والمبلحظ هنا أن القاص أشار إلى هذه الشخصٌة بلقبها دون
أن نعرؾ اسمها الحقٌقً ،وهو ربما أراد القاص من ذلك أن ٌبٌن أن هذه الشخصٌة ؼرٌبة
لٌست من ذات المجتمع ولذلك كان ٌعرؾ بٌن الناس بـ "البهلوي" نسبة إلى بلدته "بهبلء"
وهً عادة نجدها متفشٌة فً كثٌر من المجتمعات ،كؤن ٌُنادى الؽرٌب عن المدٌنة باسم مدٌنته
وبه ٌشتهر ،كما أن القاص لم ٌكن اختٌاره اعتباطٌا حٌن عمد إلى اختٌار شخصٌته البارزة من
بهبلء ،وما ُعرؾ عنها من حكاٌات السحر والدجل والشعوذة حتى وصلت إلى حد الخرافات
واألساطٌر ،أضؾ إلى ذلك أن القاص جعل من مدٌنة فاس المؽربٌة ،وبالتحدٌد دار الدباؼة مدار
األحداث أوالفضاء المكانً الذي تدور فٌه أحداث الواقعة ،مع ما تشتهر به المدٌنة أٌضا من
سحر وشعوذة ،ال تقل عن المدٌنة التً جاء منها البهلوي.
كما أجد القاص فً آخر العمود ٌضع تعرٌفا بسٌطا عن بلدة بهبلء" :مكان عمانً هبط
فٌه أول مرة كما تحكً األسطورة النبً سلٌمان فً قٌادة جٌش من الجن ،بحثا عن أسقؾ الماء
الخفٌة ،وحٌن أمرهم بحفر اآلالؾ منها ،انبثقت متدفقة ،األفبلج فً عمان بؤبنٌتها المعقدة" .وقد
استطاع القاص أن ٌستحضر مدٌنة فاس بتراثها العرٌق المعروؾ بالدباؼة ،فضبل على ظهورها
فً لسان أهلها ،حٌن أجد كل من الشاب وصاحب الفرو ٌنادي البهلوي "بسٌدي الحاج" وهً
تسمٌة تتناسب وأهل فاس ،فً تسمٌة الشٌخ الكبٌر فً السن بهذا االسم ،فالمبلحظ أن القاص
حاول أن ٌكسً كل شخصٌة خلفٌتها اللؽوٌة والثقافٌة واالجتماعٌة ،وقد نجح فً ذلك إلى حد
بعٌد.
وتؤتً الشخصٌة الثانٌة :الشاب ،ولم ٌسمه القاص أٌضا ،وإنما اكتفى باإلشارة إلٌه
بالشاب ،وهو كما ٌظهر من خبلل القصة شخصٌة ؼامضة قلقة ،مرتبكةٌ ،ظهر ذلك من خبلل
انفعاالته التً بدت فً قسمات وجهه ،والجدٌر بالذكر أن القاص لم ٌسند صراحة فعل الخٌانة أو
نقض الوعد للشاب ،لكن المتلقً ٌفهم ذلك من خبلل المعنى الضمنً لخاتمة القصة.
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أما الشخصٌة الثالثة :صاحب الفرو األبٌض ،لم ٌوظؾ لها القاص اسم صرٌح ،وإنما
اكتفى للتعبٌر عنها بعدد من اإلشارات " :صورة كتؾ أبٌض" ،وكذلك قوله" :الكتؾ" وقوله:
"فانتبه صاحبه فجؤة" قاصدا بذلك صاحب هذا الفرو .وهذه الشخصٌة كما تظهر من خبلل
القصة ،واثقة من نفسها ،معتدة برأٌها ،كما تظهر بمظهر المهتمة بالجانب المعنوي كحلول
جراء اقتنابها لهذا الفرو ،بحٌث ال تساوم فٌه أحدا فً البٌع ،وربما هذا ما
البركة علٌها من ّ
ساعد ومهد للحٌلة على حٌن ؼفلة من البهلوي.
وقد تحركت هذه الفواعل أو الشخصٌات فً القصة من خبلل عدة عبلقات ،هً:
ٔ -العرض والطلب :وٌتضح ذلك فً العبلقة التً جمعت البهلوي بالشاب ،الذي قصد حانوت
البهلوي لمعرفته المسبقة بؤنه "أشهر باعة الجلود فً فاس" كما ٌدعً ،جاء ٌطلب من
البهلوي فرو ثعلب أبٌض ،والذي بدوره قدم أسفه للشاب فً عدم تواجد هذا النوع من الفراء
لدٌه ،فعرض علٌه أن ٌدخل إلى الحانوت لٌرى أصنافا أخرى مما هو موجود .رفض الشاب
عرض البهلوي وأصر على رؼبته فً اقتناء هذا الفراء بحجة أن رجبل ثرٌا طلبه منه لتؽطً به
زوجته وصفة الفقهاء؛ فتنجب له ؼبلما ،وهً حجة كفٌلة بإثارة مشاعر البهلوي ،ال سٌما إذا
كان األمر ٌتعلق بالمرأة والرؼبة فً اإلنجاب ،وهنا قدم الشاب عرضه على البهلوي إن حصل
على الفرو فإن الشاب سٌشترٌه منه بمبلػ (خمسة مبلٌٌن سنتٌم) وهو مبلػ كفٌل بإثارة لعاب
البهلوي لٌلهث وراء إٌجاد هذا الفراء.
ٕ -عبلقة البٌع والشراء :التً جمعت البهلوي بصاحب الفرو ،وتمت بعد المساومة بٌنهما على
المبلػ ،عملٌة البٌع والشراء ،والتً على إثرها نقد البهلوي صاحب الفراء (ثبلثة مبلٌٌن سنتٌم)
مقابل الفراء .وقد استطاع صاحب الفرو من خبلل ما أبداه من امتعاض نتٌجة تحسس البهلوي
للفرو ،ثم إشارته للبهلوي بؤن أمر الفراء ٌخصه وحده ،كما ٌتضح ذلك أٌضا من خبلل ما أبداه
من ثقة عالٌة فً أجوبته محاوال بذلك كسب ثقة البهلوي ،ثم رفضه لعملٌة البٌع ،ورفضه المبلػ
الذي عرضه البهلوي مقابل البٌع وإنه ال ٌبٌعه حتى بمابة ملٌون ورؼبته فً االحتفاظ بالفرو
للتبرك به ،ففٌه سره وأجزاء طوٌلة من حٌاته ـ كما ٌدعً ـ مما أؼرى البهلوي به ،فؤلح هو
اآلخر على عملٌة البٌع ،حتى تمت الصفقة بٌن االثنٌن.
ٖ -الوعد ونقضه أو األمانة والخٌانةٌ :ظهر ذلك فً الوعد الذي قطعه الشاب على نفسه
بالعودة إلى البهلوي بعد جمعتٌن لٌؤخذ الفرو فً حالة حصول البهلوي علٌه ،وترك أمانة
مقدارها (نصؾ ملٌون سنتٌم) كتؤكٌد على حسن نٌته بعد أن عمد إلى مدح البهلوي وأخبلقه
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وأمانته وحفظه للسر ،فؤذعن له البهلوي تحت هذه المإثرات ،وقبل بالطلب .كما تتبدى صفة
اإلٌفاء بالوعد لدى البهلوي الذي و ّفى بعهده وحفظ السر وسعى فً حاجة الشاب إلى أن حصل
علٌها من صاحب الفرو واشتراه منه بقٌمة (ثبلثة مبلٌٌن سنتٌم) ،بٌنما تجلت الخٌانة ونقض
العهد فً الشاب الذي لم ٌؤ ِ
ت بعد جمعتٌن  -كما ادعى  -ألخذ الفرو ،فخان العهد ،وربما هو من
دبر لصفقة البٌع والشراء التً تمت فٌما بعد بٌن البهلوي وصاحب الفرو ،والتً أصبح البهلوي
على أثرها ٌقلب كفٌه على ما جرت به نفسه.
 بنٌة المكان:ٌقوم المكان بدور أساس ومهم فً األعمال القصصٌة ،فإذا كانت هذه األخٌرة نقبل
ألحداث وتصوٌرا لحاالت ووضعٌات تتعلق بعدد من الشخصٌات ،فإنه ال ٌعقل تصور هذه
األحداث دون إطارٌن :زمانً ،ومكانً ،ومن ثم فإن تحلٌل أي أثر أدبً ال ٌمكن أن ٌهمل هذا
العنصر ،وبهذا سؤحاول فً هذا المجال أن أقؾ عند مبلمح البنٌة المكانٌة (الزمان والمكان)
ودورها فً عملٌة الحجاج ،وكٌؾ عبر عنها المإلؾ ،وهل استطاع المكان أن ٌإدي دوره
الوظٌفً فً تطور األحداث؟ وما مدى انعكاس البٌبة المكانٌة على الشخصٌات؟
إن أحداث القصة ـ كما هو واضح ـ تدور فً دار الدباؼة بمدٌنة فاس المؽربٌة ،أعرق
حواضر المؽرب ،التً اشتهرت بهذه المهنة منذ ثبلثة قرون ،مع ما ُعرؾ عن بعض النساجٌن
فٌها وأصحاب هذه الدور من استؽبللهم للناس ،واالحتٌال علٌهم ،هذا فضبل عما ُعرفت به
المدٌنة من سحر ودجل وأساطٌر .وقد استطاعت شخصٌات القصة التحرك فً هذا اإلطار
المكانً بحرٌة تامة رؼم االختبلؾ بٌنها ،فهناك البهلوي القادم من "بهبلء" وهو مكان ال ٌقل
ؼموض عن سابقه ،فقد هبط فٌه النبً سلٌمان أول مرة ـ كما تحكً األسطورة ـ فً قٌادة جٌش
من الجن بحثا عن أسقؾ الماء الخفٌة .وما اتصؾ به هذا البهلوي من طٌبته وحسن نواٌاه،
وهً ربما سمة نجدها عند أهل هذه البلدة بعمان ،وفً مقابل هذا البهلوي نجد الشاب العارؾ
بالمدٌنة وأحوالها ،وهو عارؾ أٌضا بكرم البهلوي وحسن أخبلقه ،فوجد الفرصة مواتٌة له فً
استؽبلله واالحتٌال علٌه ،فاستطاع من خبلل ما اختلقه من قصة أن ٌإثر على وجدان البهلوي
وٌقنعه بطلبه إلى أن ٌجد البهلوي نفسه أمام الخسارة المتوقعة ،وهً نوع من الحٌل التً ٌلجؤ
إلٌها بعض أفراد هذه المدٌنة الستؽبلل أصحاب الحوانٌت وكسب رزقهم منها.
فكما هو واضح استطاع القاص أن ٌحسن اختٌار زاوٌة المكان ،فجاءت القصة واقعٌة
بعٌدة عن الخٌال ،أما فٌما ٌتعلق باختٌار اإلطار الزمانً وهو بعد الظهٌرة ،وهو وقت العصر،
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وهً أكثر أوقات النهار التً ٌنتشر فٌه الناس للبٌع والشراء ،وتبلػ فٌه حركة الناس وعملٌات
البٌع والشراء ذروتها.
 الراوي فً الخطاب السردي:الراوي المقنع أو السارد الخارجً هو نمط ٌؤتً من خارج األحداث؛ ٌنقل األحداث
وٌروٌها وٌعلق علٌها .وٌطور السرد وٌمؤل الفراؼات وٌربط بٌن األحداث والشخصٌات ،وٌكشؾ
العوامل الداخلٌة للشخصٌات الفاعلة فً األحداث ،وٌخرج ما تضمره نفوسها إلى الجهر والعلن.
وٌقوم بوظابؾ متعددة على مستوى البناء ،مثل التنسٌق وتوزٌع األدوار ،وٌعمل على توجٌه
النص توجٌها محددا ،كما أنه لٌس فاعبل فً األحداث إال على مستوى التؤطٌر الخارجً
للمروٌات(ٔ).
لقد ظهر الراوي هنا كالممثل المسرحً والسٌنمابً الذي ٌتقمص األدوار وٌعٌشها عن
طرٌق شخصٌاته ،من أجل إقناع المتلقً بالمؽزى من هذه القصة ،فؤجده ٌظهر فً شخصٌة
البهلوي ،حٌن ٌصؾ بدقة وعناٌة حركاته وسكناته ،وما ٌشؽله من أفكار الخسارة التً تراوده،
فاستطاع أن ٌقنعنً كمتلقً بسمات البهلوي ومدى انطباقها علٌه ،كما أجده ٌظهر أٌضا فً
دهاء الشاب ،وحاالت القلق والتوجس التً تظهر فً حركاته وتصرفاته ،ثم أجده تارة فً
شخص صاحب الفراء وما ٌمتلكه من ثقة عالٌة واعتداد بنفسه وقراراته ،وقد أجاد القاص أو
الراوي هذه األدوار جمٌعها ،فبل نجد شخصٌة من شخصٌاته مستقلة عن تؤثٌر الراوي ،على
نحو ما بٌنا سابقا ،على الرؼم من بعض سمات الؽموض التً طفت على مبلمح القصة ،كعدم
التصرٌح بذكر األسماء ،وإنما اكتفً باإلشارة إلٌها باللقب ،وهو ؼموض محمودٌ ،دفع من
مقدار الجاذبٌة والتشوق لمتابعة أحداث القصة إلى نهاٌتها ومن ثم ٌرفع من حجاجٌة القصة.
حتى أن قارئ النص ٌتبٌن له أن الراوي لم ٌكن فً منؤى عن أحداث القصة ومواقفها.
كما استطاع الراوي من خبلل نصه أن ٌخلق له سلطة على القارئ ،وٌظهر ذلك فً
محاولته لجعل النص مفتوحا ،بحٌث ٌجبر القارئ على إتمام العناصر الناقصة فً متوالٌة
الخطاب بما فً ذلك نهاٌة الصفقة بٌن البهلوي والشاب؟ وهل و ّفى الشاب بوعده وجاء بعد
ٌصرح بالخدعة أو الحٌلة ،حتى نعتقد أنه
جمعتٌن كما وعد لٌؤخذ الفرو؟ ولهذا نجد الراوي لم
ّ
جعل للمتلقً حرٌة تؤوٌل نهاٌة للقصة لوال القٌد الذي حال دون هذه الحرٌة ،وحصر النهاٌة فً
كونها خدعة واحتٌال ،وأن الشاب لم ٌ ِ
ؾ بوعده ،وٌتضح ذلك فً إشارته إلى أنه " ومنذ ذلك
ٔ) ٌنظر :أحمد او الطوؾ :ببلؼة الخطاب الحكابً ،ص.ٕٖ:
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الٌوم ،واألشهر تمر أمام عٌنً البهلوي كعداد المسبحة البطًء بٌن أصابعه ،وهو ٌرمق الوجوه
تخطو أمامه ساهما ،دون أن ٌراها" وهً نهاٌة تقودنا ـ ببل شك ـ إلى األطروحة التً ابتدأ بها
الراوي قصته ،أي إلى الحٌلة التً انطلت على البهلوي.
 الحجاج بالسخرٌة:ٌعد الحوار مكونا أساسا من مكونات السخرٌة والحجاج ،فهو ٌسمح المجال لعرض
األفكار والحجج أو دحض أفكار الخصم ،عبر تفخٌخ الخطاب؛ ففً الحوار الذي جمع البهلوي
بالشاب ،أجد الشاب ٌستند إلى حجاج ساخر مفاده" :سمعت أنك أشهر باعة الجلود فً فاس"
وبهذا استطاع أن ٌكسب ود البهلوي ،لٌستمع إلٌه ،وٌمهد لما هو بصدده ،ولهذا أجده فً
موضع ٌصرح بطلبه" :طلبً هو فرو ثعلب أبٌض ،وسؤشترٌه منك بخمسة مبلٌٌن سنتٌم ،لقد
طلبه منً رجل ثري فلكً تستطٌع زوجته أن تنجب له ؼبلما ال بد لها من أن تؽطً وصفة
الفقهاء بفرو ثعلب أبٌض" وبهذا الخطاب المفخخ ،نجح الشاب فً اإلٌقاع بالبهلوي واستدراجه
إلى الرضوخ لطلبه واإلذعان له ،بل زاد على ذلك أن عمد إلى حجة أخرى ال تقل سخرٌة عن
سابقاتها ،حٌن ترك نصؾ ملٌون سنتٌم عند البهلوي كتؤكٌد على حسن نٌته كما ٌقول ،وعند
عودته بعد جمعتٌن فإنه ٌؤتً السترجاع المبلػ من البهلوي فً حالة لم ٌعثر األخٌر على طلبه.
وبهذا المال استطاع أن ٌقنعه بحسن نواٌاه ،وزاد على ذلك أن عمد إلى السخرٌة بالمدح ،فؤشاد
بؤخبلق البهلوي وكرمه ،وبؤنه ال ٌمس ماال ال ٌخصه ،ولم ٌجد البهلوي حٌال هذه المؽرٌات
سوى الرضوخ والتسلٌم.
كما نعثر على هذا النوع من الحجاج أٌضا فً الحوار الذي جمع البهلوي بصاحب
الفرو ،وقد حاول فٌها صاحب الفرو أن ٌبدي تحفظه وتمنعه عن بٌع الفرو ،والمؽاالة فً هذا
الرفض حتى وصل به الحد إلى أن ٌرد على البهلوي عندما كان ٌتحسس الفراء بقوله" :شًء
ٌخصنً وحدي ،دعنً وشؤنً" مما أثار فضول البهلوي ورؼبته الذي بدوره ألح على الرجل،
والذي رد" :لٌس للبٌع ،إنً أتبرك به ،وهو كما ترى نظٌؾ ألن عناٌتً به ال تتوقؾ .وتحت
هذا الرفض والتمنع لم ٌزد البهلوي إلى رؼبة ملحة فً اقتناء الفراء بؤي ثمن كان ،وحٌن أٌقن
الرجل من أنه بلػ المراد بالتؤثٌر على البهلوي ،أراد أن ٌبرهن على أهمٌة هذا الفرو حٌن أردؾ
قاببل" :ال ٌمكننً أن أبٌعه ،إن به سري وأجزاء طوٌلة من حٌاتً" وبهذا انطلت الحٌلة على
البهلوي ،الذي بادر بعرض نصؾ ملٌون سنتٌم لشراء الفراء ،عندها أٌقن الرجل من سطوته
وإحكام قبضته على البهلوي ،فرد علٌه بسخرٌة الذعة مبدٌا امتعاضه من إلحاح البهلوي" :وال
مبة ملٌون ،اتركنً ٌا سٌدي الحاج وشؤنً" إال إن مسلسل العرض والطلب والمساومة ما زالت
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قابمة بٌنهما ،فبدأ البهلوي برفع المبلػ إلى ملٌون ،لكن الرجل لم ٌؽٌر موقفه ،إال عندما تؤكد من
رؼبة البهلوي فً شراء الفرو بؤي ثمن كان ،وهذا ما كان ٌقصد إلٌه الرجل من خبلل إبداإه
االمتناع تارة والسخرٌة تارة أخرى ،وهو التؤثٌر على البهلوي ،إلى أن ٌصبح فرٌسة سهلة
بتورٌطه فً هذه الصفقة ،عندها قدم عرضه" :إن ذكرت لً ثبلثة مبلٌٌن فربما سؤوافق" لقد
استطاع الرجل من خبلل العرض أن ٌقود البهلوي إلى التسلٌم واإلذعان طوعا ،ودون أدنى تردد
أو اعتراض منه ال سٌما وإن مجً "ربما" من قِبل صاحب الفرو فً آخر الحوار أضفت معنى
التقلٌل من إمكانٌة تحقق البٌع ،مما جعل البهلوي ٌسارع فً إتمام الصفقة ،خوفا من أن ٌؽ ٌِّر
صاحب الفرو رأٌه ،وتحت هذه المإثرات جمٌعها لم ٌملك البهلوي حٌالها إال أن ٌرد سرٌعا،
بقوله" :اتبعنً إلى حانوتً" فضبل على الترٌث والرد بالموافقة أوال.
 ثنابٌة الخدعة والمرأة:لقد استطاع الراوي من خبلل قصته أن ٌضفً لونا آخرا من الحجاج ٌتعلق بالمرأة،
كعادة المجتمعات الشرقٌة ،وإٌمانها بالخرافات واألساطٌر ،ولهذا نجد الشاب ٌعمد إلى إقناع
البهلوي بعرضه من خبلل الخدعة واالحتٌال ،والتً ما كانت تؤخذ موقعها من نفس البهلوي لوال
عنصر المرأة ،وحضوره فً الحبكة القصصٌة ،وقد جاء توظٌؾ المرأة فً الحجاج من خبلل
الفرو فحسب ادعاء الشاب أن رجبل ثرٌا طلب منه فرو أبٌض لزوجته ،فلكً تستطٌع أن تنجب
له ؼبلما ال بد لها من أن تؽطً وصفة الفقهاء بفرو ثعلب أبٌض .وقصد الشاب بذلك إؼواء
البهلوي لٌحمله على الموافقة على عرضه ،وبهذا تمت الخدعة.

ثالثا :عمود "شعر" لمإٌد الشٌبانً.
ٌؤتً عمود "شعر" فً مجلة دبً الثقافٌة كؤحد األعمدة المتؽٌرة التً ٌتناوب على
الكتابة فٌها نخبة متعددة من الشعراء ،وفً هذا العدد من المجلة (ٌ )92ولٌو ٖٕٔٓ كان
الشاعر مإٌد الشٌبانً أحد الشعراء البارزٌن فً هذا العمود ،على مستوى القصٌدة الحرة.
الصورة كمستند:
إن مصطلح المستند مبهم بعض الشًء ،وهو ٌشٌر دون د ّقة إضافٌة إلى كل نتاج أدبً
بشري ٌهدؾ إلى حفظ المعلومات ،وترسٌخها فً ذهن المتلقً وقد ٌكون هذا السند المادي لهذا
اإلنتاج البشري عبارة عن :نص مدون على ورقة ،أو ملؾ إلكترونً أو صورة أو فٌلم ،وؼٌرها
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من المستندات المادٌة األخرى ،وال ٌهمنً من أمر هذه المواد سوى الصورة كمستند(ٔ)والتً
تؤتً لتعطً المتلقً معلومات وإشارات عن النص ،كما تؤتً أٌضا لتقنعه بفحوى النص ،وهً
عامل مساعد على فهمه ،ال سٌما فً الصورة الفنٌة المصاحبة ،كما قد تسهم الصورة الشخصٌة
فً تزوٌد المتلقً بالشكل الذي ٌكون علٌه الكاتب ،فهً بحد ذاتها ٌمكن عدها وثٌقة على صحة
نسبة النص لقابله.
الصورة الفوتوؼرافٌة:
حٌن ننظر إلى صورة الشاعر متصدرة الزاوٌة الٌمنى من العمود ،ندرك بؤنها ما صممت
عبثا ،وإنما تم إنتاجها قصدا ،فهً مصممة ومعدة كً تنقل مدركات ومضامٌن وتؤثٌرات أولٌة،
كما أنها مصدر حٌوي للتؤثٌرات النفسٌة ،فعلى سبٌل المثال إذا افترضنا أن هذا العمود خبل من
الصورة الشخصٌة للكاتب ،وجًء بالنص دون الصورة ،فإن العمود قد ٌقنع المتلقً إلى حد ما،
لكنه ال ٌستطٌع إشباع فضول المتلقً ورؼبته فً التعرؾ على هذا الشاعر الذي ٌطل علٌه عبر
هذه النافذة كل أسبوع ،أو كل شهر أو سنة ،ومن ثم فإن مجٌبها ومعرفة المتلقً بكاتبه
المفضلٌ ،جعله ٌسعى دابما القتناء المجلة ،لمتابعة ما ٌكتبه الكاتب أو الشاعر.

ٔ) ٌنظر :جاك أومون ،تر :رٌتا خوري :الصورة ،ص.ٕٗ2:
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أوال :اآللٌات الحجاجٌة فً العمود من ناحٌة الشكل:
ٌنقسم العمود إلى قسمٌن :أٌمن وأٌسر ،وٌشؽل الجانب األٌمن الحٌز األصؽر ،والذي
خصص للعنوان اإلشهاري للعمود ،والصورة ،وتوقٌع الكاتب ،ومكان إقامته ،بٌنما شؽل الجانب
األٌسر المساحة األكبر ،وهو مخصص للنص ،بٌنما جاءت خلفٌة العمود عبارة عن صورة فنٌة
معبرة لمضمون النص.
تفسٌر الصورة الشخصٌة:
إذا كانت الصورة تتضمن معنى ما ،فٌجب من ثم أن ٌقرأه ال ُمرسل إلٌه ،أو ال ُمشاهد .كما
أننً ومن خبلل التجربة المباشرة ،ال أرى الصور بطرٌقة وحٌدةٌُ ،حدّ دها ُكل ٌّا جهاز اإلدراك،
بحٌث ال أرى فٌها إال ما أستطٌع فهمه .ومن ثم فإنّ الصور التً ٌتم إنتاجها فً إطار مكانً أو
زمانً بعٌد عن إطارنا ،هً تلك التً تتطلّب أكثر قدر ُممكن من التفسٌر .كما هو الحال فً
الصورة الشخصٌة للشاعر مإٌد الشٌبانً.
الوحدات الحركٌة فً الصورة الشخصٌة:
 خلفٌة الصورة:تلعب الخلفٌة دورا هاما فً تصوٌر البورترٌة ،فوضعها ولونها ودرجة إضاءتها تإثر
تؤثٌرا كبٌرا على مظاهر الصورة ونجاحها ،فٌخلق فٌها جوا من الحركة واإلثارة ٌخرج بها من
وضعها الصامت إلى الوضع الحركً ،وعلى الرؼم من أن الصورة تعتمد على بعض األسس
الثابتة ،وهذا ال ٌعنً أن تجاوز إحداها ٌلؽً مٌزة الصورة الناجحة والمثالٌة ال سٌما إذا كانت
الصورة تعج بالحركة ،التً نلمسها من خبلل تركٌز المصور على أجسام عدة فً اللوحة ،فضبل
على تعابٌر وجه الشاعر وجسمه.
فقد استطاعت الصورة من خبلل اختٌار زاوٌة جانبٌة اللتقاط الصورة أن تقنع الناظر
إلٌها بمدى الدقة التً تم بها التصوٌر ،وأستطٌع القول إن الشاعر من خبلل صورته بدا واثقا
من نفسه إلى حد بعٌد ،وٌظهر ذلك من خبلل نظرته المباشرة على عدسة الكامٌرا.
ومن خبلل الصورة ٌمكننً أٌضا أن أتبٌن اإلطار المكانً للصورة فٌما ٌعرؾ بموقع
التصوٌر ،والذي أضفى عمقا وبعدا للصورة ،وقد ظهر فٌها الشاعر جالسا على أحد المقاعد،
ومتكبا على جدران أحد الدور المبنٌة من الطوب كخلفٌة للصورة ،وإلى جانبه كرسً آخر
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وٌظهر فً الخلفٌة أٌضا إلى جانب الجدار ،جزء ٌسٌر من النافذة .والصورة بهذه الكٌفٌة
والخلفٌة جاءت متبلبمة مع الصورة الفنٌة من جهة ،ومع عنوان النص ومضمونه من جهة
أخرى ،وهو الحنٌن فً ثنابٌة الذكر واألنثى.
بٌن الصورة والنص:
لقد كان الٌونان فً القرون الوسطى ٌعرفون أن ُجدرانٌات الكنابس ٌمكن أن تكون
بمثابة "الكتاب المقدس" بالنسبة إلى األمٌٌن ،إال أن هذا التعادل بقً ؼٌر متكافا ،فقد بقٌت
الصورة فٌها خاضعة تماما إلى النص ،وحتى إلى النص الجامد بشكل خاص ،والذي ال ٌمكن
تؽٌٌره ،وبالتالً لم ت ُكن الصورة نفسها تجلُب إال المعلومات الموافقة لجدول سبق للنص أن
وضعه .وعندما ٌتساءل لٌسٌنػ (ٔ92ٙ( )Lessingم) وهو ممن واكبوا تؤسٌس مٌدان علم
الجمال الجدٌد ،عن الفوارق بٌن الشعر والرسم ،فهو ٌتناول هذا الموضوع تحدٌدا فً مجال علم
الجمال ،من خبلل الشعور الخاص الذي ٌعطٌه كل من الصورة والكلمة .كما ٌبلحظ أن للرسم قوة
تعبٌرٌة ومثٌرة نشعر بها بشكل فوري وسرٌع أكثر بالمقارنة مع الشعر ،الذي ٌمر من خبلل
وساطة الكلمات ،ولكن ٌمكن لهذه القوة أن ترتد علٌهما ،وذلك تحدٌدا عندما ٌكون الشعر قوٌا
فً بعض األحٌان ،والسإال الذي نطرحه هنا ،وعلٌه ٌكون مدار حدٌثنا عن الصورة والنص،
(ٔ)

هو :هل هذه الصورة تفوق النص قٌمة على صعٌد اإلثارة واإلقناع ،أو تقل قٌمة عنه

وما

تؤثٌر ذلك فً حجاجٌة العمود؟
لئلجابة عن هذا السإال ،كان البد من أن أقؾ عند الصورة الفنٌة ،وأعمد إلى تحلٌلها،
ومنها أنتقل إلى النص ،وأحاول الؽوص فً أعماقه ،ومن ثم أجٌب عما كنا بصدده من حدٌث.
لقد جاءت الصورة كما هو واضح فً عمود "شعر" من مجلة دبً الثقافٌة ،فً عددها
(ٌ )92ولٌو ٖٕٔٓم ،وقد جاءت كتعبٌر لمضمون النص المعد من قبل الشاعر ،وهو الحنٌن فً
ثنابٌة الذكر واألنثى ،وألن الشاعر فً نصه الشعري تحدث عن مدى الحنٌن الذي بلؽه ،بحٌث
جعل منه فً حالة ترقب للحمام ،لٌحلق معها وٌسابقها ،وٌمد جناحٌه لٌكمل طٌفا شده الحنٌن
إلٌه .وقد جاءت الصورة تحمل صورتٌن :لذكر الحمام وأنثاه ،وهما بمثابة المعادل الموضوعً،
الذي أراده الشاعر لٌعبر عن عاطفة الحنٌن داخله ،والتً تتجلى فً ثنابٌة الرجل والمرأة ،لقد
استطاعت الصورة بتفاصٌلها أن تنقل لنا واقع النص وتجسده ،فظهر فٌها سرب الحمام وهو
ٌحلق بعٌدا فً الفضاء الشاسع ،والذي ٌراه الشاعر مظلما ومشارفا على االنتهاء ،نتٌجة ما
ٔ) ٌنظر :جاك أومون ،تر :رٌتا خوري :الصورة ،ص.ٕٙ٘-ٕٙٗ:
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ٌعانٌه من لوعة الفقد ،والذي ٌظهر من خبلل سٌطرة اللون البنً ودرجاته المتفاوتة ،باإلضافة
إلى اللون األصفر الذي ٌتخلله لون بنفسجً ،وهو لون الفجر أو وقت الؽبش ،والذي ٌظهر
كبارقة أمل تعٌد للشاعر حٌوتٌه وأمله فً سماع صوت من ٌحن إلٌه ،كما نعثر فً الصورة على
سٌاج ٌحٌط بؤرض وسماء ،وهو ما عبر عنه الشاعر بقوله" :هذا الفضاء مس ٌّج باللٌل ال أحد
ٌرانً أو أراه" .كما نلمح أٌضا فً الصورة حمامتٌن بٌضاوٌتٌن ٌحلق كل منهما بعكس اتجاه
اآلخر ،وفً زاوٌة أخرى من الصورة نلمح سرب الحمام ٌحلق بعٌدا ،وهً ذاتها الصورة التً
ُ
رحت أرقب ُه لم ٌؤ ِ
األمس ،هل
ت منذ
أراد الشاعر أن ٌفصح عنها حٌن قال" :ما من حمام ؼاب إال
ِ
ضاع المدى أم خاننً؟" فً المقابل عبر الرسام عن ؼٌاب الحمام ،باللون البنً كمإشر للبعد،
والتحلٌق فً الفضاء الشاسع.
كما تبدو ثنابٌة الذكر واألنثى واضحة فً الصورة أٌضا ،كل منهما فً اتجاه ،وهذا ما
أراد الشاعر التعبٌر عنه فً قصٌدته ،فهو ٌرى طٌؾ من ٌحب ،فتتولد لدٌه عاطفة الحنٌن،
والملفت فً هذه الثنابٌة هو طرٌقة رسم ٌد الرجل والمرأة ،حٌث تبدو كجناحً حمام ممدودٌن،
وهذا ما عبر عنه الشاعر بكلماته" :وأمدّ أجنحتً ،كمن ٌحنو على طٌؾ لٌكمل ُه".

ثانٌا :البعد الحجاجً فً الخطاب الشعري:
إن هذا النص بوصفه خطاب متلفظ بهٌ ،فترض متكلما ومستمعا تتوافر فٌه قصدٌة
التؤثٌر بوجه من الوجوه ،وهذا ما حققته القصٌدة من خبلل مستوٌاتها الثبلثة مستوى اللؽة،
والببلؼة ،والموسٌقى ،ونبدأ دراستنا هذه عند أولى محطات القصٌدة ،وهً العنوان أو النص
الموازي
النص والنص الموازي:
إن عبلقة العنوان بالنص على ما فٌه من تكامل وتوافق تحٌل إلى الرٌبة ،وتنفتح على
تعدد التؤوٌل فالعنوان ٌخفً النص ،فؤجد النص نفسه حٌال ذلك مجبرا على استعمال طاقته
الكامنة لقراءة العنوان ،ذلك أنه أول عتبة ٌطإها القارئ مستدرجا إٌاه إلى ش ّتى ألوان الؽواٌة
التؤوٌلٌة .إن موضوع النص الذي بٌن أٌدٌنا "حنٌن "...ولهذا جاءت القصٌدة كلها تعبر عن
الحنٌن ،وما ٌكابده الشاعر جراء هذا الفقد ،ولهذا جاء العنوان كؽاٌة أو نتٌجة ،بٌنما جاء النص
بمثابة حجج متتابعة ،تفضً جمٌعها إلى األطروحة األولى أو النتٌجة (الحنٌن).
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وسابل اإلثارة والتؤثٌر فً النص:
من خبلل تمعنا فً النص الذي بٌن أٌدٌنا ،أجد الشاعر ٌعمد إلى عدد من الوسابل إلثارة
المتلقً والتؤثٌر فٌه ،والتً من الممكن إجمالها فً المستوٌات اآلتٌة:
 مستوى اللؽة:
نهتم فً هذا المستوى باالختٌارات اللفظٌة والتركٌبٌة التً ٌعمد إلٌها الشاعر لؽاٌة
حجاجٌة فٌحل ّ اللفظ المحدد مكانا مع ٌّنا لٌقود المتلقً إلى ؼاٌة ما وٌعتمد تركٌبا دون آخر لٌقنعه
بؤمر ذي عبلقة وطٌدة بالخطاب فً كلّ ٌّته ،ال سٌما وإن ك ّنا قد بٌ ّنا أنّ "االنتقاء" قانون حجاجً
عام ٌعنً االختٌار الدقٌق والواعً لدقابق الخطاب بهدؾ تبلٌػ المقصد وما ترمً إلٌه النفس(ٔ).
وقد وقفنا على هذه الظاهرة اللؽوٌة ـ حسن انتقاء األلفاظ لؽاٌة حجاجٌة ـ فً القصٌدة
التً بٌن أٌدٌنا ،والتً استفتحت بعنوانها "حنٌن" فٌما جاءت األبٌات تساند الشاعر فً إفصاحه
عن هذا الشعور ،وإٌصاله إلى ذهن المتلقً ،ولهذا نجد الشاعر حٌن أراد أن ٌعبر عن مدى ما
ٌكابده من شوق وحنٌن من جراء فقد وؼٌاب من ٌحب ،أصبح الفضاء عنده كله لٌل طوٌل ال
ٌؤتٌه النهار ،فكؤن هذا الفضاء مضروبا حوله سٌاج من لٌل؛ ولهذا نجد الشاعر ٌقول" :هذا
الفضاء مسٌج باللٌل" .فكلمة "مسٌج" وحدها كفٌلة بالوقوؾ عندها وتؤملها ،لما توحً إلٌه من
دقة فً التعبٌر ،وحسن انتقاء الشاعر لها لتحل هذا الموضع المناسب.
وجدٌر بالذكر أن الكلمة رؼم ما تحوٌه من طاقة حجاجٌة نفاذة إال إنها ؼٌر قادرة
وحدها على آداء المعنى ،وتوصٌله إلى ذهن المتلقً ،وهنا ٌؤتً دور السٌاق فً إبرازها
وإٌضاحها؛ ذلك أن اختٌارات الشاعر اللؽوٌة ال تنحصر فً األلفاظ فحسب ،بل تتعدى ذلك إلى
التراكٌب إذ من شؤن التركٌب الجٌد المبلبم للمعنى أن ٌستمٌل المتلقً وٌفعل فٌه فٌكون رافدا
مه ّما لها .وال ؼرابة فً ذلك والعبلقة الحجاجٌة ال تبنى إال فً التركٌب واأللفاظ ال ٌكتمل شرفها
وال ٌتؤكد فعلها فً النفوس إال متى انتظمت فً تراكٌب تناسب مقاصد الشاعر وتجانس نتابج
(ٕ)

القول وؼاٌاته

ومن هذا القبٌل أجد قول الشاعر" :كؤننً أعمى ووسع الكون محبسه" فكون

الشاعر رؼم سعته هو محبس له ،لما ٌجده فً نفسه من وحشة وعتمة ووحدة إثر هذا الحنٌن.
فكلمة "محبسه" ؼٌر قادرة على أداء دورها الحجاجً ،لوال مجٌبها فً إطار الصورة التً
انتزعها الشاعر ،لٌبرهن على اشتعال عاطفة الحنٌن لدٌه.
ٔ) ٌنظر :أ.د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٕٔٓ:
ٕ) ٌنظر :أ.د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٔٓ9-ٔٓ2:
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إن مثل هذه الكلمات ،وما تبثه من جمال وتثٌره من خٌال نستطٌع أن نسمٌها بـ
"الشعاعٌة" لما تحوٌة من طاقة حجاجٌة متجددة ،فتؽري القارئ حٌالها فبل ٌستطٌع تجاوزها
إال بعد تؤملها طوٌبل ،كحال الشعاع الذي ٌنثر شعاعه على ما حوله من أجسام ،فٌضفً رونقا
جمٌبل علٌها .فكلمة "ؼبش" واستعمالها فً هذا الموضع ومع الصوت كانت جدٌرة بوقوؾ
القارئ عندها ،والتلذذ بما تضفٌه من كثافة فً المعنى ،ؾ "الؽبش" وهو ظلمة آخر اللٌل التً
ٌخالطها البٌاض ،وقد جاء بها الشاعر فً إطار حدٌثه عن الصوت البعٌد الذي ٌسمعه الشاعر،
وٌراه فً آخر اللٌل مما ٌلً الفجرٌ ،راه وقد اجتمع وتكاثؾ ،وهنا أٌضا تستوقفنا كلمة "ٌلتم"
والتً استعملها الشاعر مع الصوت ،وهو مسموع ولٌس ملموس ،فً حٌن جاء بالفعل "ٌلتم"
أي "ٌجتمع" وهو من األفعال التً تستخدم فً سٌاق المادٌات المحسوسة والملموسة ،مما زاد
المعنى قوة وعمق داللة .وفً حدٌثه عن صوت من ٌحب ،نجده ٌولٌه كثٌرا من العناٌة
واالهتمام ،فٌخرجه من دابرة المسموعات إلى دابرة المربٌات ،حٌن عبر بالفعل "وأراه" فً
قوله" :وأراه فً ؼبش المدى ٌلت ُّم" ،فالضمٌر الؽابب هنا ٌعود للصوت ،وقد وظفه الشاعر
كرمز لمن شده إلٌه الشوق والحنٌن.
وبٌن طول الصمت ،وقلٌله ٌقؾ هناك الكبلم كلص ٌتلصص؛ لٌنتهز الفرصة فً السرقة،
وهو ما ٌخشاه الشاعر على نفسه ،ولذا نجده ٌطٌل الصمت كثٌرا؛ خشٌة إن بدأ فً الحدٌث
سرقه الكبلم من شدة الحنٌن ،والرؼبة فً اإلفصاح عن مكنونات نفسه ،فبل ٌعود إلى حالته
األولى (الصمت) ،ولهذا نجد توظٌؾ الشاعر لكلمة "ٌسرقه" فً سٌاق الحدٌث عن ثنابٌة
الصمت والكبلم ،زاد من كثافة المعنى ،وخلق هذا الجو من اإلبداع.
وفضبل عما تحمله الكلمة من قوة فً األداء ،ودقة فً االختٌار ،نجدها تدلل على عدد
مرات حصول الفعل ،مما ٌكسبها بعدا حجاجٌا ،وآخر تداولٌا ،لما توحٌه من تداول الفعل وقٌامه
بٌن أطراؾ عدة ،وهذا ما عبر عنه الفعل "قاذؾ" فً قول الشاعر" :ما من حمام قاذفته الرٌح
إال حط فً روحً ،ونام بمؤمن ،فؤنا السبلم" فالشاعر لم ٌقل قذفته الرٌح ،وإنما "قاذفته الرٌح"
معنى ذلك أن فعل القذؾ قد تم على مرات عدة ،ولم ٌؤ ِ
ت دفعة واحدة ،بل أصبح الحمام ،كالرٌشة
التً تصدها رٌح وتردها أخرى.
وكثٌرا ما أجد الشاعر ٌعمد إلى التكرٌر؛ وذلك لتوجٌه المتلقً نحو ؼاٌة محددة بقصد
اإلفهام ،وتقرٌر المعنى وإثباته فً ذهن المتلقً ،لذا كان حرٌا بنا أن نقؾ عند هذه البنٌة،
لنتعرؾ على دورها فً العملٌة الحجاجٌة.

ٔ9ٙ

بنٌة التكرٌر:
ٌعد التكرار من المفاهٌم األساسٌة فً معالجة النص األدبً ،فهو وسٌلة مهمة الكتشاؾ
أبعاد الواقعة األدبٌة فً التداولٌات األدبٌة ،مما ٌإكد السمة البنٌوٌة للتكرار فً النصوص ،فهً
وسٌلة لئلفهام واإلفصاح والكشؾ والتؤكٌد والتقرٌر واإلثبات وما ٌلعبه من دور فً عملٌة
اإلقناع ،فٌعمد الخطٌب إلى التكرار كلما وجد أن المقام ال ٌحتاج إلى إٌجاز ،والسبب فً ذلك؛ أن
التكرار أولً فً مقام اإلطناب ،وهو أولً كذلك فً مقام اإلٌجاز ،ومن أجل ذلك ٌنبؽً أن ٌكون
النظر إلى المعنى من جوانب متعددة ،وعلى هذا األساس فإن التكرٌر ٌإثر وٌقنع ألنه من
بواعث انتباه السامعٌن ،ومن شواهد التكرار ما تبرزه األمثلة اآلتٌة:
تكرٌر الشكل :وذلك إذا قصد الشاعر أوالخطٌب إلى ذلك ،بهدؾ تدعٌم رأٌه وترسٌخه فً ذهن
المتلقً ،ونجد هذا على نحو:
"ما من حمام عاد إال عدت أسؤل ُه
عمن هناك ولٌتنًٌ ..ا لٌتنً معه"
فالشاعر هنا أعاد تكرٌر الجملة الفعلٌة بجملة أخرى من العنصر نفسه (عاد  #عدت)،
وذلك لؽرض التؤكٌد واإلثبات لٌدلل على عودته المإكدة المرتبطة بعودة الحمام .كما نجده أٌضا
ٌكرر أسلوب التمنً (ولٌتنً ٌ #ا لٌتنً) لتقرٌر شعوره باألسى نتٌجة البعد عمن ٌُحب ،ورؼبته
فً التواجد معه.
تكرٌر المضمونٌ :بنى تكرٌر المضمون أو المحتوى على مكونات لؽوٌة مترادفة أو مشتركة فً
جزء من المعنى ،على نحو ما نجده فً قول الشاعر" :ما من حمام طار إال طرت  ..أحدوه
وأسبقه"؛ فالحدو والمسابقة مضمنة فً الطٌران ،أي أنها نوعٌن من أنواع عدة للطٌران.
والتكرٌر لٌس محض وقوع اللفظ فً الكبلم أكثر من مرة أو صٌاؼة المعنى أكثر من
مرة ثانٌة ألنّ ّأوله ٌفتقر إلى تمام ال ٌفهم ّإال به
مرة لكن قد ٌعاد لفظ الفصل األول من الكبلم ّ
ّ

(ٔ)

ومن األمثلة على ذلك:
" ما من حمام طار إال طرت"...
" ما من حمام عاد إال عدت"...

ٔ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٔ92:
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بنٌة التوازي:
ٌقوم التوازي فً القصٌدة على تشاكل تركٌبً بٌن بنى نحوٌة ،تظهر نوعا من الترابط
الداللً بفضل عبلقات داللٌة منطقٌة مثل الترادؾ والتضاد والتقابل المشهدي ،وهذا ٌضفً على
شعرٌة القصٌدة إٌقاعا متمٌزا ٌنسجم مع ؼرض الخطاب ،وربما كان كل تواز تركٌبً فً مقطع
أو مشهد شعري محققا التوازن والتوافق بٌن موضوع النص والسٌاق الخارجً(ٔ) ،ولعل قصٌدة
"حنٌن" تفصح عن بنى متوازٌة مستهلة بؤسلوب نفً (ما من حمام)ٌ ،تبعها أسلوب االستثناء
(ما من حمام طار إال طرتٌ )...تكرر بعد كل دفقة شعورٌة ،محدثا أثرا موسٌقٌا تطرب له
األسماع ،وترتاح له النفس.
وتتبعا لما جاء به"هالٌداي" ( )M.A.Hallidayفً كتابه "مدخل إلى النحو
الوظٌفً" ( )An introduction to functional grammaireنجد أن التوازي عنده
هو ربط بٌن عناصر متساوٌة فً الحال ،فهناك عنصر سابق وعنصر آخر متصل به أو الحق،
فكل منطوق هو خلٌط من السبلسل المتوازٌة والمتركبة(ٕ) ،ومثال ذلك:
ما من حمام طار إال طرت ..أحدوه وأسبقه
.............................
ُ
عدت أسؤل ُه
ما من حمام عاد إال
.............................
ما من حمام ؼاب إال رحت أرقبه
............................
ما من حمام مر إال ُّ
مت شوقا
............................
ما من حمام ّ
ُ
ُ
رحت أبحث فً صؽابر رٌشه
حط إال
...........................
ما من حمام قاذفته الرٌح إال حط فً روحً
..........................
صور واإلٌقاعات ،كل
وجدٌر بالذكر أن مثل هذا التوالً فً األصوات وفً النبر وفً ال ُّ
هذا ٌجعل اللؽة مكثفة.
السلم الحجاجً:
تطرح نظرٌة "الحجاج فً اللؽة" تصورا لعمل المحاجة من حٌث هو تبلزم بٌن قول الحجة
ونتٌجتها ،لكن قول الحجة والنتٌجة فً تبلزمها تعكس تعددا للحجة فً مقابل النتٌجة الواحدة
ٔ) ٌنظر :نعمان بوقرة :الخطاب األدبً ورهانات التؤوٌل ،ص.ٔ22-ٔ22:
ٕ) ٌنظر :د .عمارٌة حاكم :الخطاب اإلقناعً فً ضوء التواصل اللؽوي ،ص.ٕٓ2:
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على أن هناك تفاوتا من حٌث القوة فٌما ٌخص بناء هذه الحجج(ٔ) ،وٌمكن أن نرمز لها بالشكل
التالً:
ن
حٖ
حٕ
حٔ
حٌث (ن) :نتٌجة ،و (ح) حجة.

فعندما تقوم بٌن الحجج المنتمٌة إلى فبة حجاجٌة ما ،عبلقة ترتٌبٌة معٌنة ،فإن هذه
الحجج تنتمً إلى السلم الحجاجً نفسه ،وٌتسم السلم الحجاجً بسمتٌن بارزتٌن:
 كل قول ٌرد فً درجة ما من السلمٌ ،كون القول الذي ٌعلوه دلٌل ٌ أقوى منه بالنسبة إلىالنتٌجة.
 إذا كان القول (حٔ) ٌإدي إلى النتٌجة (ن) فهذا ٌستلزم أن القولٌن( :حٕ) و(حٖ) اللذٌنٌعلوانه درجةٌ ،إدي إلى النتٌجة ،والعكس ؼٌر صحٌح(ٕ).
إن مفهوم السلم الحجاجً فً الخطاب الشعري من حٌث تركٌزه على مبدأ التدرج فً
توجٌه الحجج ٌبٌن أن المحاجة اللؽوٌة ال ترتبط بالمحتوى وإحالة هذا المحتوى على مرجع
محدد بل هً رهٌنة القوة والضعؾ الذي ٌنفً عنها الخضوع لمنطق الصدق والكذب

(ٖ)

وٌمكن

توضٌح ذلك من خبلل المثال اآلتً:
 هذا الفضاء مسٌج باللٌل. ال أحد ٌرانً أو أراه. كؤننً أعمى ووسع الكون محبسه.ٔ) ٌنظر :نعمان بوقرة :الخطاب األدبً ورهانات التؤوٌل ،ص .ٔٙ٘:وٌنظر أٌضا :د .أبو بكر العزاوي :اللؽة
والحجاج ،صٕٔ-ٕٓ:
ٕ) ٌنظر :د .أبو بكر الرازي :اللؽة والحجاج ،ص.ٕٔ-ٕٓ:
ٖ) ٌنظر :نعمان بوقرة :الخطاب األدبً ورهانات التؤوٌل.ٔٙ٘ ،
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فهذه الجمل تتضمن حججا تنتمً إلى الفبة الحجاجٌة نفسها ،كما تنتمً كذلك إلى ذات
السلم الحجاجً ،فكلها تإدي إلى نتٌجة مضمرة تشٌر إلى "شعور الحنٌن وما ٌتركه من أثر فً
نفس الشاعر" ولهذا جاء تعبٌره فً أول األمر عن أثر الحنٌن فً نفسه بـ "الفضاء المسٌج
باللٌل" ذلك أن شدة الحنٌن عند الشاعر جعلت منه ال ٌرى سوى اللٌل ،فكؤن كل أوقاته هً لٌل
دامس ،بل إنه ٌشعر أن الفضاء كله مضروب حوله بسٌاج هو اللٌل ،ورؼم أن الحجة األولى
احتوت على صورة فنٌة جمٌلة إال أن هذه الصورة جاءت مبهمة وؼامضة ،بحٌث ال نفهم منها
مقصد الشاعر وما ٌرمً إلٌه من قول ،ولهذا جاء بالحجة الثانٌة كتوضٌح لؤلولى ،واستكماال
لها "ال أحد ٌرانً أو أراه" فشعور الحنٌن جعل منه إنسان منعزل ال رؼبة له برإٌة أحد ،وال
ٌشعر بوجود من حوله ،فكما هو مبلحظ أن الصورة هنا اتضحت واكتملت ،إال أنه أراد أن ٌإكد
جراء الفقد ،ولهذا جاء بالتشبٌه
لنا هذا الشعور ،وٌشرك المتلقً هذا الشعور وما ٌحسه من ّ
الصرٌح أو التمثٌل ،من خبلل االستعانة بصورة األعمى "كؤننً أعمى ووسع الكون محبسه"
ذلك أن األعمى رؼم سعة الكون فإنه ال ٌرى منه سوى الظبلم ،فالكون هو محبسه ،وبهذا فإن
مجًء التشبٌه أضفى توضٌحا وتؤكٌدا لؤلطروحة أو النتٌجة الواردة فً أول الحدٌث ،وٌمكن
الترمٌز لهذا السلم كما ٌؤتً:
(ن) الفقد والحنٌن

ووسع الكون محبسه
(حٖ) كؤننً أعمى
ُ
(حٕ)ال أحد ٌرانً أو أراه
(حٔ) هذا الفضاء مسٌج باللٌل

وٌتضح أٌضا من خبلل الشكل السابق أن جمٌع الحجج جاءت مترابطة بعضها ببعض،
فؤجد أن الحجة األولى ؼامضة ال ٌمكن فهمها والوقوؾ على مضمونها إال بالحجة الثانٌة والتً
هً بحد ذاتها (المشبه) أي أحد طرفً التشبٌه الوارد فً الحجة الثالثة؛ فالمشبه قوله" :ال أحد
ٌرانً أو أراه" إلى جانب أداة التشبٌه "الكاؾ" ،والمشبه به" :األعمى" ،ووجه الشبه قوله:
"وسع الكون محبسه".
ٕٓٓ

 مستوى الببلؼة:
نعنً فً هذا المستوى بكل أسالٌب الكبلم التً تمكن من تؤدٌة المعنى ،واضحا فصٌحا
مع مراعاة اإلٌجاز من ؼٌر عجز واإلطناب من ؼٌر خطل ،ذلك أن أهمٌة هذه األسالٌب
والوسابل تكمن فٌما توفره للقول من جمال ٌّة قادرة على تحرٌك وجدان المتلقً والفعل فٌه ،فإذا
أُضِ ْ
ٌفت تلك الجمالٌة إلى حجج متنوعة وعبلقات حجاجٌة تربط بدقة أجزاء الكبلم وتصل بٌن
أقسامه أمكن للمتكلم تحقٌق ؼاٌته من الخطاب أي قٌادة المتلقً إلى فكرة ما أو رأي معٌن ومن
ث ّمة توجٌه سلوكه الوجهة التً ٌرٌدها له(ٔ).
اعتماد األسالٌب اإلنشابٌة:
تضطلع األسالٌب اإلنشابٌة بدور هام فً العملٌة الحجاجٌة ،فهً ال تنقل واقعا وال تحكً
حدثا ،فبل تحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبا ،وإنما تثٌر المشاعر وتستدعً العواطؾ واألحاسٌس،
وتشحن من ث ّمة بطاقة حجاجٌة ها ّمة؛ ألن إثارة المشاعر ركٌزة كثٌرا ما ٌقوم علٌها الخطاب
الحجاجً(ٕ) .ولهذا نجد الشاعر اعتمد على عدد كبٌر من األسالٌب اإلنشابٌة ،فؤفعال النداء
واألمر والنهً ،وؼٌرها كفٌلة بكشؾ ظاهرة التنازع بٌن ذاتٌن ،حٌث ٌفترض الكاتب طرفا آخر
ٌحاوره وٌقدر أفعال كبلمه وٌبنً علٌها التواصل ،كما تإدي هذه األفعال إلى مستوى داللً أكبر
هو فعل الكبلم ذو الطبٌعة الشاملة ،أو فعل الكبلم الجامع(ٖ) .على النحو التالً:
 أسلوب االستفهام /السإال:ٌعد االستفهام من األفعال الطلبٌة التً تعنً طلب فهم شًء ما ،وله أؼراض خطابٌة
متعددة لعل أبرزها فً التداول التنبٌه واإلفهام واإلنكار واالستؽراب والحٌرة والتهكم ،وربما جاء
االستفهام لٌكشؾ عما فً النفس من حٌرة ؼالبة وقلق جارؾ(ٗ).
إن السإال ـ أي سإال ـ هو إشكال ،ذلك أن السابل متى طرح سإاال دعا المتلقً إلى
ا ّتخاذ قرار بل إن الجواب حتى وإن علم السإال الذي هو مصدره ٌثٌر السإال ،ومن هنا ندرك
أهمٌة المساءلة من الناحٌة الحجاجٌة ،إذ ل ّما كان الكبلم إثارة السإال أو استدعاء له فإنه ٌولّد

ٔ) ٌنظر :أ.د .سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٕٔٓ-ٔٔ9:
ٕ) ٌنظر :نفسه ،ص.ٔٗٓ-ٖٔ9:
ٖ ) ٌنظر :هاجر مدقن :الخطاب الحجاجً أنواعه وخصابصه دراسة تطبٌقٌة فً " كتاب المساكٌن "للرافعً،
ص.ٕٔ٘:
ٗ) ٌنظر :نعمان بوقرة :الخطاب األدبً ورهانات التؤوٌل ،ص.ٕٓ2-ٔ2ٖ:
ٕٔٓ

بالضرورة نقاشا ومن ث ّمة حجاجا فإذا بالكبلم والحجاج م ّتصبلن على نحو عمٌق وإذا بالسإال
ماثل فً كل نوع من أنواع الحجاج .من هنا ندرك خطورة طرح األسبلة فً الخطاب إنها وسٌلة
هامة من وسابل اإلثارة ودفع الؽٌر إلى إعبلن موقفه إزاء مشكل مطروح .هذا الموقؾ ٌحدده
المتكلم بقرابن ومواد اختٌارٌة تحضر فً السٌاق وتقود إلى عملٌة االستنتاج المتصلة بالسإال
المطروح(ٔ) .وقد ٌلجؤ المتكلم إلى السإال لؽرض تنبٌه السامع ،أو إؼناء السامع (عن السإال)،
أو إسكاته (عن الكبلم)ومثال ذلك قول الشاعر:
"ما من حمام ؼاب إال رحت أرقبه
لم ٌؤ ِ
ت منذ األمس ،هل ضاع المدى
أم خاننً؟"
ففً المقطع السابق ٌمكننا القول أن الشاعر ٌعٌش نوعا من القلق والمخاوؾ والحٌرة
إزاء تؤخر الحمام ،الذي كان الشاعر ٌجد فٌها سلوته ،فهً رسوله الذي ٌوصل إلٌه رسالته إلى
من شده الحنٌن إلٌه ،ولذا نجد الشاعر حٌن ؼاب الحمام أصابته المواجع ،وانتابته الحٌرة،
والمخاوؾ التً خرجت على هٌبة سإال ٌسؤل بها الشاعر نفسه ،علّه ٌجد عندها جوابا :هل
أضاع الحمام طرٌق عودته؟ أم أنه خاننً ولم ٌ ِ
ؾ بوعده فً المجًء لٌخبرنً عن أخبار من
تحن إلٌه نفسً.
وفً مقطع آخر أجد حالة الشوق والحنٌن قد أخذت مؤخذها من الشاعر ،فلم ٌعد قادرا
على االحتمال ،ولهذا أجد سإاله "كٌؾ تتركنً وحٌدا ٌا حمام" ٌحمل نوعا من العتاب المحبب
إلى النفس ،فهو ما إن رأى الحمام بعد انقطاعه عابدا ومحلقا ،حتى بدأ بعتابه العذب .ثم ما تلبث
نفسه أن تهدأ حتى ٌطلب من الحمام أن ٌؤخذه إلى صوت الحنٌن البعٌد ،الصوت الذي ما زال
ٌسمع أنات الشاعر ،الصوت الذي ٌراه الشاعر فً حلكة اللٌل قبٌل الفجر وقد بدأ فً التجمع ،إال
أن الشاعر ٌتدارك ما قاله ،فتنتابه حاالت االستؽراب ،فٌؤتً سإاله مثٌرا ،نوعا من الفضول
لمعرفة الحقٌقة "هل للصوت رسم واضح؟" وال ٌقتصر هذا الفضول أو االستؽراب على الشاعر
فحسب ،بل أٌضا ٌثٌره فً نفس المتلقً ،الذي ٌجد نفسه عاجزا عن اإلجابة:
مر إال ُّ
مت شوقا
"ما من حمام ّ
كٌؾ تتركنً وحٌدا ٌا حمام؟
خذنً إلى صوت بعٌد لست أعرفه

ٔ) ٌنظر :أ.د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً بنٌته وأسالٌبه ،ص.ٔٗٔ-ٔٗٓ :
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لكنه لآلن ٌسمعنً
وأراه فً ؼبش المدى ٌلت ُّم ،هل للصوت رسم واضح؟"
الوظٌفة الحجاجٌة ألسلوب األمر:
األمر هو أسلوب إنشابً ٌنتمً إلى صنؾ األفعال التً وسمها أوستٌن بـ " Actes
 "perlocutionnairesأي األقوال التً فٌها إنجاز ألفعال معٌنة ولك ّنه إنجاز ضمنً ألن
صٌؽتً األمر والنهً تحمبلن معنى الدعوة ومن ث ّمة تبدو صلتهما بالحجاج وثٌقة أل ّنهما ٌهدفان
إلى توجٌه المتلقً إلى سلوك معٌن تحدده أطروحات الشاعر ومبادبه .ففً قول الشاعر:
مر إال ُّ
مت شوقا
"ما من حمام ّ
كٌؾ تتركنً وحٌدا ٌا حمام؟
خذنً إلى صوت بعٌد لست أعرفه"
الشاهد هنا فً قوله "خذنً" فالشاعر هنا ال ٌنقل واقعا أو ٌُحدِّ ث عنه ،بل ٌنجزه أثناء
عملٌة التلفظ ذاتها ،فهو من األفعال التً تتحقق وهً تلفظ؛ لذا تعد طاقتها الحجاجٌة مهمة؛ ألنه
ٌنجز واقعا خاصا وٌبنً بالكبلم عالما متمٌزا :واقع التحلٌق مع سرب الحمام إلى حٌث صوت
الحنٌن الذي ٌلهج به الشاعر ،وقد استطاع الشاعر من خبلل توظٌفه هذا الفعل فً هذا السٌاق
أن ٌقنعنا وٌبرهن لنا عن مدى الشوق والحنٌن الذي ٌكابده ،فٌجعل من سرب الحمام جلٌسه،
وٌطلب منها أن تؤخذه معها إلى ذلك الصوت البعٌد ،صوت من ٌُحب.
أسلوب التمنً:
مما ٌلفت النظر وٌشد االهتمام فً هذه القصٌدة هو تكرار فعل التمنً ،إذ المعلوم أن
التمنً هو محبة حصول الشًء سواء ٌستحٌل تحققه أو بعٌد المنال ،وٌمكن أن ٌإدى ببلؼٌا
باألداة لٌت ،كما هو الشؤن فً المثال المقابل:
"ما من حمام عاد إال عدت أسؤله
عمن هناك ولٌتنًٌ ..ا لٌتنً معه"
حٌث ٌتمنى الشاعر أن ٌكون مع من تحن إلٌه نفسه؛ ولذا نجده ٌستعجل الحمام حال
عودته فً المساء فٌسؤله عمن هناك ،حٌث ٌحب الشاعر وٌشتاق ،وألن ما ٌرنو إلٌه وتصبو
إلٌه نفسه هو أن ٌكون بمعٌة من ٌحب ،وهو أمر بعٌد المنال ،أطلق الشاعر تمنٌه ،بل كررها
لٌدلل على شدة رؼبته فً وقوع هذا األمر رؼم صعوبته.
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أسلوب النداء:
وقد اختتم به الشاعر قصٌدته ،لٌكون خاتمة حنٌنه ،والذي كان عبارة عن ندابه للحمام،
والتً رمز بها الشاعر عما ٌحب ،وهً تحمل دالالت عدة كاالستعطاؾ:
"قلبً على كفً وأؼنٌتً صبلة
ٌا حمام"..
إن مثل هذه األفعال توحً بالتخاطب والتحاور ،وهً مصطلحات تعكس التفاعل الذي
ٌقتضٌه تبادل الحدٌث بٌن اثنٌن ،فٌعتمد الشاعر فً تحاوره كما هو باد فً هذه األمثلة على مبدأ
افتراض ردود فعل المخاطب ،كؤن ٌفترض سإاال خطر بباله فٌبادر إلى طرحه ،أو منادى على
مقربة منه فٌنادٌه.
التشكٌل الموسٌقً ودوره فً العملٌة الحجاجٌة:
إن الموسٌقى فً الشعر وسٌلة من أقوى وسابل اإلٌحاء ،وأقدرها على التعبٌر عن كل
ما هو عمٌق وخفً فً نفسه ،ولعل هذا السر وراء الحالة النفسٌة الحابرة والقلقة التً تنتاب
الشاعر والتً ترافق معظم أبٌات القصٌدة .ومن أبرز عناصر التشكٌل الموسٌقً ٌتمثل فً
الموسٌقى الخارجٌة والداخلٌة للخطاب .ونقصد بالموسٌقى الخارجٌة الوزن والقافٌة ،والقصٌدة
هنا تنتمً إلى الشعر الحر القابم على وحدة التفعٌلة التً تؤتً لتحدث رنٌنا عذبا بعد كل دفقة
شعورٌة.
أما الموسٌقى الداخلٌة ،فقد أسهم عنصر التكرار فً إثراء الموسٌقى العامة للنص
الشعري ،فضبل عما خلفته بنٌة التوازي من انتظام فً أصوات القصٌدة فخلق نوعا من الوحدة
واالنسجام بٌنها وقد سبق الحدٌث عنهما فً ثناٌا هذا البحث .كما أجد صوت الهاء بما ٌحمله
من خفة ولٌونه حاضرا بقوة فً القصٌدة ،مما ٌتناسب والحال التً علٌها الشاعر من حنٌن
وشوق ،ولهذا آثرت الوقوؾ عند هذا الضمٌر والتعرؾ على دوره الحجاجً.
 الضمٌر المجهول ودوره الحجاجً:حٌن أتحدث فً الخطاب الحجاجً عن تعدد األصوات ،إذ أجد صوت المتكلم المشتاق
المع ّبر عن لوعة الحنٌن ،كما أجد صوت المحتار القلق ،المترقب ،وأصوات أخرى كثٌرة
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ٌستحضرها المتكلم لٌعبر عن مكنونات نفسه ،فٌجادلها وٌحاورها كما لو أنها بشر مثله .ؼٌر أن
ضمٌر المجهول أو الؽابب ٌظل أكثر األصوات ترددا ،معبرا بذلك عن تعدد األصوات(ٔ).
إن المتكلم ٌستعمل الضمٌر المجهول لؽاٌات عدة ،تتمثل فً اتخاذ مسافة من األصوات
تعبرعن وجهة نظر أخرى تمثل الطرؾ اآلخر الذي اختاره الشاعر لٌكون شرٌكه فً وحدته،
فٌناجٌه وٌبث إلٌه مشاعره ،والذي ٌتمثل هنا فً سرب الحمام الذي اتخذه الشاعر مرسال بٌنه
وبٌن من ٌُحب .وهذا الضمٌر أٌضا نجده طٌفا ٌتخٌله الشاعر فٌمد إلٌه ٌدٌه لٌكمله ،وربما قصد
بالطٌؾ هنا هو طٌؾ من تشتاق له نفسه ،وتارة هو اللٌل الذي ٌخ ٌِّم على الفضاء فتنعدم فٌه
الرإٌة ،وتارة هو الصوت البعٌد الذي ٌرؼب الشاعر فً الرحٌل إلٌه ،كما ٌجعل الشاعر لهذا
الصوت ٌدٌن تمتدان إلى الشاعر حٌن ٌعترٌه الخوؾ من الظبلم ،وتارة إلى الصمت الذي ٌخشى
الشاعر علٌه من سرقة الكبلم له.

ٔ) أ .د :سامٌة الدرٌدي :الحجاج فً الشعر العربً ،ص.ٔ٘9 -ٔ٘2:
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اخلامتت
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بعد هذا العرض الموجز لموضوع "البعد الحجاجً فً األعمدة األدبٌة؛ مجلة دبً
الثقافٌة أنموذجا" والتً ال ٌسعنا المجال هنا فً التوسع واإلطالة أكثر مما نحن بصدده ،فً
محاولة منا للكشؾ عن الطاقة الحجاجٌة الكامنة فً الخطابات الحجاجٌة التً علٌها محور
حدٌثً ومداره .وقد راعٌ ُ
ت فٌها عنصر االنتقاء؛ كونه ٌشكل ركٌزة أساسٌة تقوم علٌها العملٌة
الحجاجٌة ،وٌمكننً القول وهلل الحمد إننً استطع ُ
ت إلى حد ما أن أسبر أؼوار هذه الخطابات
كاشفة عن مضامٌنها وما تضطلع به من دور فً العملٌة الحجاجٌة ،فضبل عن شكلها وما له من
دور فً إؼراء المتلقً واستدعابه لقراءتها وتؤوٌلها واكتشاؾ مكنوناتها .وقد جاء البحث بهذه
الكٌفٌة ٌحمل كثٌرا من النتابج التً توصل ُ
ت إلٌها ،ومنها:
ٌٔ -مكن إرجاع السبب فً سٌادة الطابع األدبً فً الصحافة العربٌة فً عهودها األولى إلى
طبٌعة نشؤتها التً قامت على كاهل األدباء والمفكرٌن ،ذلك أن معظم الصحفٌٌن األوابل جاإوا
إلى الصحافة عن طرٌق األدب ،أو كانوا أدباء أصبل .وعلى الرؼم من تؤكٌدي على دور الصحافة
فً انتشار األدب وذٌوعه إضافة إلى كونها وسٌلة تسهم فً الكشؾ عن الجمال الكامن فً
العمل اإلبداعً ،إال أنها ال تستطٌع مهما تفننت فً طرق اإلخراج أن تخلق من األدب أدبا ـ
سواء كان شعرا أم قصة أم مقاال مما ٌعنً أن هناك قوة أخرى قادرة على خلق هذا اإلبداع
وفرضه على المتلقً وجعله مستساؼا فً أعٌن القراء ،وتتمثل هذه القوة فً اآللٌات الحجاجٌة
التً ٌتوافر علٌها الخطاب األدبً ،على مستوى الشكل والمضمون.
ٕ -اندرج الحجاج قدٌما فٌما ٌسمى بالببلؼة ،والخطابة ،وفن اإلقناع ،فكثٌرا ما ورد فً
الثقافتٌن الؽربٌة والعربٌة بمعنى الجدل ،والتناظر؛ وبهذا لم تكن دراسة الخطاب الحجاجً حدٌثة
وال من مستجدات العصر ،إنما ٌوؼل بها التارٌخ إلى الٌونان وما جاء فً مإلفات "أرسطو" وال
سٌما عن الخطابة ،كما أن معظم الجهود العربٌة القدٌمة فً حقل الدراسات الببلؼٌة تإكد على
أن الحجاج كمصطلح قدٌم وحدٌث ،هو الجدل وهو البرهان واإلقناع والتصدٌق ،وما إلى ذلك من
مصطلحات متعددة .ولهذا فإن الممارسة الحجاجٌة كانت حاضرة بٌن بلؽاء العرب ال سٌما
الخطباء منهم إال أن الحجاج كنظرٌة لها قواعد وضوابط لم نعرفها إال فً القرن العشرٌن فً
الببلؼة الجدٌدة.
ٖ -لقد كان انتصاري لمفهوم "الخطاب الحجاجً" للداللة على مدونة الدراسة ،جاء من قبٌل
توسع مصطلح "الخطاب" عن مصطلح "النص"؛ وذلك القتران الخطاب بالموقؾ أو السٌاق
التواصلً الذي ٌدور فٌه ،مما ٌدخِل ضمنه نماذج الحوار ،كما أنه ٌمٌل إلى الطول؛ فهو أوسع
من النص؛ ولهذا ٌتسع لعرض مبلبسات إنتاجه وتلقٌه وتؤوٌله ،وٌدخل فً تلك المبلبسات ما
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لٌس بلؽة ،كالسلوكٌات الحركٌة المصاحبة إٌجابٌا لبلتصال .وهذا ما أردته فً مدونة دراستً
أن أكشؾ عن خصابص الخطاب وما ٌتوافر فٌه من آلٌات حجاجٌة تتعلق بالشكل ،كالصورة
الفنٌة ،وما تحمله من دالالت متعددة تسهم فً توسٌع دابرة اإلقتناع عند المتلقً من خبلل جذبه
باأللوان أو الخلفٌة أو األشكال والخطوط.
ٗ -إن قولً" :المخاطب المتخٌل" ال ٌعنً أن المخاطب من صنع الخٌال ،بل ٌعنً أن المتكلم
ٌكون عن المخاطب الواقعً تمثبل
قبل أن ٌواجه المخاطب الواقعً بخطابه ٌكون قد استطاع أن ّ
تخص المخاطب الواقعً؛ حتى ٌتسنى للمتكلم
ذهنٌا وصورة متخٌلة انطبلقا من معطٌات سٌاقٌة
ّ
التؤثٌر والفعل فً المخاطب.
٘ -اعتماد مسمى "عمود صحفً" بدال من مسمى "مقال صحفً" الذي ٌرد كثٌرا فً كتب
الصحافة بوصفه مسمى آخر للعمود الصحفً والسبب فً ذلك ربما ٌعود إلى أن الصحافة فً
بداٌات عهدها كانت عامة .لهذا فإن جل ما تنشره من مواد صحفٌة كانت تتخذ من المقال شكبل
لها سواء كان مضمونه أدبٌا أم علمٌا أم ثقافٌا ،فً حٌن أن المواد الصحفٌة تؽٌرت وتطورت
بتطور الصحافة وظهور الصحافة المتخصصة التً ُتعنى بدقة بموادها الصحفٌة لتخدم التوجه
الذي تنحوه ،كما هو الحال بالنسبة إلى الصحافة األدبٌة أو الثقافٌة التً تحوي عددا من األعمدة
الصحفٌة المتخصصة فً األدب أو اللؽة والتً ٌحررها كبار األدباء والشعراء العرب ،فمن هذه
األعمدة ما مضمونه نثري سواء كان مقاال أو قصة قصٌرة ،وبعضها اآلخر مضمونه شعري؛
ولهذا فإننً أجد بالنظر إلى ُهوٌة هذه األجناس األدبٌة أنه من اللبس أن نطلق مسمى "مقال
عمودي" على "العمود الصحفً"؛ وذلك ألننا إذا أثبتنا نحن فً مجال األدب هذه التسمٌة كما
درج على تسمٌتها أهل االختصاص من الصحفٌٌن ،وقعنا فً إشكالٌة ال نستطٌع الخروج منها
إال بمحاولتنا إٌجاد توصٌفات جدٌدة لهذه األنماط الكتابٌة التً خرجت عن الشروط العامة للمقال
الصحفً،فلٌس ثمة فرع من فروع المقال ما ٌسمى عمودٌا بل إن جل الدراسات العربٌة التً
خاضت فً الحدٌث عن فن "المقالة" وقع الخبلؾ بٌن أفرادها فً مضمون المقال .وعلى هذا
األساس فرقوا بٌن نوعٌن منه :ذاتً وموضوعً .ونجد من فرق بٌن المقال األدبً والمقال
الصحفً .وذلك بالنظر إلى المضمون وطبٌعة اللؽة المستعملة ،لكن فً مقابل ذلك لم نجد شٌبا
من هذه الدراسات تقع أو تختلؾ فً شكل المقال فتقسمه إلى مقال عمودي وآخر أفقً .ولو
افترضنا صحة قولنا "مقال عمودي" وجدنا أنه ٌتناسب مع العمود الذي تكون مادته التحرٌرٌة
"مقاال" فً حٌن نجد أنه ٌتعارض مع األعمدة الصحفٌة التً تكون مادتها التحرٌرٌة قصة أو
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قصٌدة شعرٌة؛ ولهذا السبب لم أثبت هذه التسمٌة فً بحثً وإنما اقتصرت على مسمى "العمود
الصحفً".
 -ٙإن قولً "عمود أدبً" أرٌد به :مساحة محدودة من الصحٌفة ال تزٌد عن صفحة واحدة،
تضعه الصحٌفة تحت تصرؾ أحد كبار الكتاب من أهل االختصاص فً األدب واللؽة والنقد
وٌتمتع بقدر كبٌر من الشهرة واالحترام والكفاءة الصحفٌةٌ ،عبر من خبلله عن آرابه وأفكاره
وخواطره وانطباعاته فٌما ٌراه من قضاٌا وموضوعات تخص األدب واللؽة وما ٌتصل بهما من
نقد ،وباألسلوب الذي ٌرتضٌه ،وٌوقعه باسمه ،وؼالبا ما ٌحتل مكانا ال ٌتؽٌر على إحدى
صفحات المجلة وٌنشر تحت عنوان ثابت وفً موعد ثابت .أما قولً" :عمود شعري" و "عمود
قصصً" و "عمود مقالً" فؤرٌد بها فروعا عدة للعمود األدبً خاضعة لسلطة المضمون،
وطبٌعة الجنس األدبً ،على نحو ما فصلته فً ثناٌا هذا البحث.
 -2تكمن حجاجٌة العمود األدبً فً مقدرته على إثارة عاطفة المتلقً ووجدانه أوال ،ومن ثم
مخاطبة عقله؛ ذلك أن شكل العمود وما ٌحوٌه من صور وألوان زاهٌه مصاحبة للنص األدبً،
تكون أسرع وصوال إلى عٌن المتلقً من الرسالة اللؽوٌة ،ومن ثم أكثرها نفاذا إلى قلبه،
فٌتعامل معها المتلقً وفق عاطفته وما تتركه فً نفسه من أثر .وتظهر حجاجٌة هذا النوع من
الصور فً قدرتها على جذب انتباه القارئ ،ونقل الفكرة إلٌه ،مثلما ٌعبر الكاتب أٌضاعن وجهة
نظره بالحروؾ والكلمات ،كما تلعب دورا مهما فً إٌضاح وتوضٌح فكرة العمود سواء كان
قصة أم شعرا أم مقاال إلى القارئ ومساعدته على فهم كلمات النص المصاحب وتلخٌصها بشكل
بصري؛ ولذا فهً ؼالبا ما تركز على لحظة اإلثارة فً النص كؤن تنتقً صفة أو فكرة بارزة فً
النص المعروض أمام الفنان ،لٌجري بعدها الفنان رٌشته علٌها ،حتى إذا ما انتهت عٌن المتلقً
من جولتها فً زواٌا الصورة ووحداتها الشكلٌة واللونٌة ،فإنها تعود إلى الرسالة اللؽوٌة
(النص المكتوب) لتقرأها بتؤن وتقؾ عند كلماتها ،وما ٌرمً إلٌه المرسِ ل من خبللها من رسالة
ٌرٌد إٌصالها إلى المتلقً ،فتؤتً لتخاطب عقله ،فتشكل عنده مبدأ الرفض والقبول لفكر الكاتب،
الذي ٌؤتً توقٌعه كخاتمة لهذه الرسالة اللؽوٌة من أجل إثبات هوٌته ،والتصدٌق على ما ٌقوله
وٌطرحه وٌناقشه من موضوع ،ولذا فهو ٌترك انطباعا لدى المتلقً بالمصداقٌة واإلقبال على
قراءة العمود ،وهو نوع من اعتراؾ المإلؾ ورضاه عما ٌكتب ،بحٌث ٌصبح مسإوال عن كل
كلمة قالها ،وهو أٌضا مسآءل من قبل القارئ أو المتلقً عن كلماته أٌضا.
 -2تتجلى أهمٌة العنوان وحجاجٌته فٌما ٌثٌره من تساإالت ال نلقً لها إجابة إال مع نهاٌة
العمل ،فهو ٌفتح شهٌة القارئ للقراءة أكثر ،من خبلل تراكم عبلمات االستفهام فً ذهنه ،مما
ٕٓ9

ٌضطره فً الدخول إلى عالم النص بحثا عن إجابات لتلك التساإالت بؽٌة إسقاطها على العنوان،
كما هو الحال فً العنوان الذي اختاره أدونٌس لنصه "تحٌة إلى حجر الفبلسفة" .كما ٌعمد عز
الدٌن مٌهوبً فً إثارة القارئ وامتصاص فكره من خبلل ما تثٌره عناوٌنه من ؼموض
واستؽراب ورؼبة فً اقتحام أؼوار النص ،ففً عموده "اشتباك" نجده ٌطرح عدد من العناوٌن
من مثل" :حصاة فً حذاء ..الداالي الما" وعنوان آخر "إبلٌس فً جلباب عتارٌس" .كما ٌتٌح
العنوان للقارئ فرصة االختٌار لقراءة موضوع دون آخر ،وتمكنه من اإلحاطة بالصفحة ،فهو
وعلى الرؼم من قصره إال أنه ٌقدم جوهر النص وٌلخصه ،كما نجده فً أحٌان كثٌرة ٌتخذ
منحى سردٌا ،بحٌث تحسبه وكؤنه نصا قصصٌا قصٌرا ،وهو أحد الخدع أو الوسابل التً ٌلجؤ
إلٌها الكاتب الحاذق ،الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌسبر أؼوار المتلقً من خبلل معرفته بالدور الذي ٌلعبه
القص فً مخٌلة القارئ ال سٌما إذا بدأ بكلمة "كان" ومثال ذلك عنوان "كان مؽنٌا جواال
وعاشقا جواال!" ألحمد عبد المعطً حجازي ،وكذلك عنوان "كان بوسعهم أن ٌكونوا نجوم
رمضان" للمنصؾ المزؼنً .كما ٌؤتً أٌضا وفً أحٌان كثٌرة ؼامضا ،والذي ٌعد – بحد ذاته –
حجاجا ،كونه أي الحجاج ٌجد فً الؽموض بٌبة خصبة ،فٌنمو فٌها حتى ٌستوي ومثال ذلك
"حجازٌك" لنبٌل سلٌمان.
 -9تكمن قوة تؤثٌر المقال على مواقؾ البشر وسلوكهم ،فً أن قوته تنبع من حقٌقة احتوابه
على كم كبٌر من الحقابق الموضوعٌة والبراهٌن التً تعمل أساسا على إقناع القارئ بالخطوط
العرٌضة لفحواه ،وتؤكٌد افتراضات وأحكام توجٌهٌة محددة ،بل وؼرسها فً ذهن المتلقً ،على
نحو ما وجدناه فً الخطاب الحجاجً "الشاعر فً الذاكرة الشعبٌة" للمنصؾ المزؼنً ،والذي
اتسم طرحه بالموضوعٌة فً إظهار الحقابق وتقدٌمها على ما هً علٌه ،ومعالجته ألشكال
الرأي المختلفة .وبهذا تمكن من خبلل سبلمة الفكرة ودقتها ووضوحها إلى جانب إمتاعه عن
طرٌق العرض الشابق الذي ٌجذب القارئ وٌإثر فٌه ،وٌتضح ذلك من خبلل ما ساقه من شواهد
وبراهٌن ،وما امتازت به أفكاره من حٌوٌة ودقة ،ومتانة الجمل وروعتها كما تتمثل أٌضا فً
الكلمات الموحٌة والعبارات الؽنٌة والصورة الرابعة ،مراعٌا بذلك حال مخاطبه ،لٌتمكن من
إحداث موقؾ لدا القارئ.
ٓٔ -تكمن حجاجٌة القصة فً المادة الموضوعٌة األساسٌة والمكونات أو العناصر األولى لها،
وذلك من خبلل تداخل كل من مكونات الحوار والسرد الحواري الذي ٌساهم فً تمكٌن الحكاٌة
من إٌصالها إلى مرامٌها ومؽازٌها ما دامت الؽاٌة أو المقصد منها التؤثٌر فً السامع أو القارئ
كً ٌستخلص إثر فراؼه من سماعها أو قراءتها العبرة أو الحكمة ،كما هو الحال فً قصة
ٕٓٔ

"الفرو األبٌض" لمحمود الرحبً ،والتً تعددت فٌها فنون اإلقناع والتؤثٌر ،بدءا من حركة
الفواعل (الشخصٌات) فً القصة ،فضبل على توفر عنصر االختٌار فً القصة وذلك من خبلل
اختٌار اإلطار البٌبً الذي تحركت فٌه الشخوص واألحداث فً القصة والمتمثل فً عنصري
الزمان والمكان ،انتهاء إلى الحجاج بالسخرٌة ،وثنابٌة المرأة والخدعة.
ٔٔ -انطبلقا من الخاصٌة اإلنسانٌة وما ٌتسم به الشعر من ؼموضٌ ،مكننً أن أقر بحجاجٌة
الشعر ،الذي ٌنبع من اللؽة باعتباره خاصٌة كامنة فٌها فٌتشبع به نسٌج النص ،وهذا المفهوم
إنما ٌتنزل فً نظرٌة عامة هً نظرٌة "الحجاج فً اللؽة" ،وهذه النظرٌة بهذا المفهوم تثبت أن
الحجاج قابم فً الشعر ،وذلك ألن النصوص الشعرٌة لؽوٌة أساسا ،وهً ذات وظٌفة حجاجٌة
مإهلة الحتضان الحجاج وإجرابها على أنحابه المختلفة وقد وجد ُ
ت هذا واضحا فً قصٌدة
"حنٌن "...للشاعر العراقً مإٌد الشٌبانً من خبلل اختٌاراته اللؽوٌة التً لم تنحصر فً
األلفاظ فحسب ،بل تتعدى ذلك إلى التراكٌب إذ من شؤن التركٌب الجٌد المبلبم للمعنى أن ٌستمٌل
المتلقً وٌفعل فٌه فٌكون رافدا مه ّما لها .كما تظهر حجاجٌة القصٌدة فً احتوابها على عدد
كبٌر من األسالٌب اإلنشابٌة والتً تضطلع بدور هام فً العملٌة الحجاجٌة ،فهً ال تنقل واقعا
وال تحكً حدثا ،فبل تحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبا ،وإنما تثٌر المشاعر وتستدعً العواطؾ
واألحاسٌس ،وتشحن من ث ّمة بطاقة حجاجٌة ها ّمة؛ ولهذا نجد الشاعر اعتمد على عدد كبٌر من
األسالٌب اإلنشابٌة ،فؤفعال النداء واألمر والنهً ،وؼٌرها كفٌلة بكشؾ ظاهرة التنازع بٌن
ذاتٌن ،حٌث ٌفترض الشاعر طرفا آخر ٌحاوره وٌقدر أفعال كبلمه وٌبنً علٌها تواصله.
هذا خبلصة ما توصلت إلٌه من نتابج أوجزتها فً أسطر قلٌلة لتكون خاتمة لهذا العمل
وهللا ولً التوفٌق.

ٕٔٔ

فهرس ادلصادر وادلراجع

ٕٕٔ

ً
أول :ادلصادر:
ِ -1دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌغٕح اٌؼاششج ـ اٌؼذد (ِ )49اسط  ،َ3112داس اٌصذٜ
ٌٍصحافح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ /دت -ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج.
ِ -3دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌغٕح اٌؼاششج ـ اٌؼذد ( )49ئتش ،َ3112 ً٠داس اٌصذٜ
ٌٍصحافح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ /دت -ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج.
ِ -2دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌغٕح اٌؼاششج ـ اٌؼذد (ِ )49ا ،َ3112 ٛ٠داس اٌصذٜ
ٌٍصحافح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ /دت -ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج.
ِ -9دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌغٕح اٌؼاششج ـ اٌؼذد ( ،َ3112 ٛ١ٔٛ٠ )49داس اٌصذٜ
ٌٍصحافح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ /دت -ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج.
ِ -9دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌغٕح اٌؼاششج ـ اٌؼذد ( ،َ3112 ٛ١ٌٛ٠ )49داس اٌصذٜ
ٌٍصحافح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ /دت -ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج.
ِ -9دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌغٕح اٌؼاششج ـ اٌؼذد ( )44أغغطظ  ،َ3112داس اٌصذٜ
ٌٍصحافح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ /دت -ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج.
ِ -9دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌغٕح اٌؼاششج ـ اٌؼذد ( )111عثرّثش  ،َ3112داس اٌصذٜ
ٌٍصحافح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ /دت -ٟاإلِاساخ اٌؼشت١ح اٌّرحذج.

ً

ثانيا :ادلراجع:
أ -المراجع القديمة:
ٔ -أسعط :ٛاٌخطاتح ،ذش :ػثذ اٌمادس لٕ ،ٟٕ١أفش٠م١ا اٌششق ـ اٌّغشب ،د.غ.َ3119 /
 -3أت٘ ٛالي اٌحغٓ( )تٓ ػثذهللا تٓ ع ًٙاٌؼغىش :ٞاٌصٕاػر ٓ١اٌىراتح ٚاٌشؼش ،حممٗ
ٚظثػ ٔصٗ :دِ .ف١ذ لّحح ،دورٛساٖ ف ٟاألدب اٌؼشت ،ٟداس اٌىرة اٌؼٍّ١ح /ت١شٚخ-
ٌثٕاْ ،غ٘1914/3ـ.َ1494 -
 -2أت ٛتىش ػثذ اٌما٘ش اٌدشخأ :ٟأعشاس اٌثالغح ،لشأٖ ٚػٍك ػٍِ :ٗ١حّٛد ِحّذ
شاوشِ ،طثؼح اٌّذٔ ٟـ اٌما٘شج /داس اٌّذٔ ٟـ خذج ،غ.َ1441 /1
 )تم توثٌق المرجع تبعا السم مإلفه ،متجاهلة ما تقدمه من لقب أو كنٌة.
ٖٕٔ

 -9أت ٛػثّاْ ػّش ٚتٓ تحش اٌٍّمة تاٌداحع :اٌث١اْ ٚاٌرث ،ٓ١١ذحم١ك :ئتشا٘ ُ١شّظ
اٌذِ ،ٓ٠إعغح األػٌٍٍّّ ٟطثٛػاخ /ت١شٚخٌ -ثٕاِْ ،ح ،1:غ٘1932 /1ـ.َ3112-
ب -المراجع الحديثة:
 -1أت ٛتىش اٌؼضا :ٞٚاٌٍغح ٚاٌحداج ،األحّذ٠ح ،غ1939 /1ـ .َ3119
 -3أحّذ ا ٚاٌطٛاف :تالغح اٌخطاب اٌحىائٟ؛ اعرشاذ١د١اخ اٌحداج ف ٟوٍٍ١ح ٚدِٕح،
ػاٌُ اٌىرة اٌحذ٠ث ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ /األسدْ -ئستذ ،غ.َ3119/1
 -9خان أ :ِْٛٚاٌصٛسج ،ذش :س٠را خٛسٞ؛ ِشاخؼح :خٛص٠ف شش ،ُ٠ت١شٚخٌ -ثٕاْ/
إٌّظّح اٌؼشت١ح ٌٍرشخّح ،غ.3112/1
 -9حافع ئعّاػ ٍٟ١ػٍ :ٞٛاٌحداج ِفِٚ ِٗٛٙداالذٗ ،دساعاخ ٔظش٠ح ٚذطث١م١ح فٟ
اٌثالغح اٌدذ٠ذج ،ػاٌُ اٌىرة اٌحذ٠ث /ئستذ – األسدْ ،غ٘1921 /1ـ  ،َ3111 -ج/3:
اٌحداجِ :ذاسط ٚأػالَ.
 -4حغٓ اٌّٛدْ :تالغح اٌخطاب اإللٕاػٔ ٟح ٛذصٛس ٔغمٌ ٟثالغح اٌخطاب ،داس
وٕٛص اٌّؼشفح اٌؼٍّ١ح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ  /ػ ّّاْ ـ األسدْ ،غ٘1929 /1ـ ـ .َ3119
 -13خٍِ ً١حّذ اٌشاذة :اٌرص٠ٛش اٌصحف ،ٟداس أعاِح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ /ػّاْ-
األسدْ ،غ.َ3113/1
 -19عاػذ عاػذٚ ،ػث١ذج صثط :ٟاٌصٛسج اٌصحف١ح؛ دساعح عٌٛٛ١ّ١خ١ح،
اإلعىٕذس٠ح /اٌّىرة اٌداِؼ ٟاٌحذ٠ث.3113 ،
 -19عاِ١ح اٌذس٠ذ :ٞاٌحداج ف ٟاٌشؼش اٌؼشت ٟتٕ١رٗ ٚأعاٌ١ثٗ ،ئستذ ـ األسدْ /ػاٌُ
اٌىرة اٌحذ٠ث ،غ،3111 /3
 -19عحش عٍّ١اْ ػ١غ :ٝاٌّذخً ئٌ ٝػٍُ األعٍٛت١ح ٚاٌثالغح اٌؼشت١ح ،داس اٌثذا٠ح
ٔاششِٛٚ ْٚصػ /ْٛػّاْ -األسدْ ،غ.1923 /َ3111/1
 -19اٌغ١ذ أحّذ ِصطف ٝػّش؛ ِٕغك ِغاس اٌصحافح اٌّطثٛػح وٍ١ح االذصاي –
خاِؼح اٌشاسلح :اٌىراتح ٚاٌرحش٠ش اٌصحفٟ؛ سؤ٠ح خذ٠ذج ،داس اٌمٍُ ،اإلِاساخ اٌؼشت١ح
اٌّرحذج – دت ، ،ٟغ.3119/1
 -19ػثذ اٌحٍ ُ١حّٛد :اٌصحف ٚئ٠ماع اٌؼصش ،ت١شٚخ – ٌثٕاْ ،داس اٌٙادٌٍ ٞطثاػح
ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ ،غ،َ3119 /13

ٕٗٔ

 -31ػّاس٠ح حاوُ :اٌخطاب اإللٕاػ ٟف ٟظٛء اٌرٛاصً اٌٍغٞٛ؛ دساعح ٌغأ١ح
ذذا١ٌٚح ف ٟاٌخطاتح اٌؼشت١ح أ٠اَ اٌحداج تٓ ٛ٠عف اٌثمف ،ٟداس اٌؼصّاء /دِشك ،غ/1
٘1929ـ ـ .َ3119
 -31ػّش ػثذ اٌٙاد ٞػر١ك :ػٍُ اٌثالغح ت ٓ١األصاٌح ٚاٌّؼاصشج ،داس أعاِح ٌٍٕشش
ٚاٌرٛص٠غ /ػّاْ -األسدْ ،غ.3113/1
 ٍٝ١ٌ -32ػثذ اٌّد١ذ ٚاٌذورٛسِ :حّٛد ػٍُ اٌذ :ٓ٠فٓ اٌرحش٠ش اٌصحفٌٍٛ ٟعائً
اٌّطثٛػح ٚاإلٌ١ىرش١ٔٚح ،اٌما٘شجِ -صش ،داس اٌغحاب ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ،غ.َ3119/1
ِ -39حّذ ػثذ اٌّطٍة :اٌثالغح اٌؼشت١ح؛ لشاءج أخش ،ٜاٌد١ضج – ِصش ،اٌششوح
اٌّصش٠ح اٌؼاٌّ١ح ٌٍٕشش – ٌٔٛد١اْ ،غ.1449/1
ِ -39حّذ ِحّذ أتِٛ ٛعٝ؛ أعرار ٚسئ١ظ لغُ اٌثالغح تىٍ١ح اٌٍغح اٌؼشت١ح خاِؼح
اٌض٘شِ :شاخؼاخ ف ٟأصٛي اٌذسط اٌثالغِ ،ٟىرثح ٘ٚثح /اٌما٘شج – خّٛٙس٠ح ِصش
اٌؼشت١ح ،غ٘1939 /1ـ.َ3119 -
ِ -39حّٛد أدُ٘ :األعظ اٌفٕ١ح ٌٍرحش٠ش اٌصحف ٟاٌؼاَ ،حمٛق اٌرأٌ١ف ٚاٌطثغ ٚإٌشش
ٚاٌرٛص٠غ ِحفٛظح ٌٍّإٌف.
ِٛ -34ع ٝػٍ ٟاٌ ِّشٙاب :اذدا٘اخ ِؼاصشج ف ٟوراتح اٌّماي اٌصحف ،ٟداس أعاِح
ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ /األسدْ -ػ َّّاْ ،غ.َ3113/1
ٔ -21ث ً١حذاد :ف ٟاٌىراتح اٌصحف١ح؛ اٌغّاخ ـ األشىاي ـ اٌمعا٠ا ـ اٌّٙاساخ ـ اٌذٌ،ً١
ػ َّّاْ ـ األسدْ ،داس خش٠ش ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ،غِ 3ض٠ذج ِٕٚمحح َ3111 /ـ ٘1923ـ.
ٔ -21ؼّاْ تٛلشج :اٌخطاب األدتٚ ٟس٘أاخ اٌرأ ً٠ٚلشاءاخ ٔص١ح ذذا١ٌٚح حداخ١ح،
ػاٌُ اٌىرة اٌحذ٠ث /ئستذ -األسدْ ،غ.َ3113 /1
ٛ٠ -22عف أت ٛاٌؼذٚط؛ أعرار اٌثالغح ٚإٌمذ -لغُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ،وٍ١ح ا٢داب -خاِؼح
اٌ١شِٛنِ :ذخً ئٌ ٝاٌثالغح اٌؼشت١ح ،ػٍُ اٌّؼأ -ٟػٍُ اٌث١اْ -ػٍُ اٌثذ٠غ ،داس اٌّغ١شج
ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ ،ػّاْ –األسدْ ،غ٘1939 /1ـ .َ3119-

ً

ثالثا :ادلعاج :
 -1اٌخٍ ً١تٓ أحّذ اٌفشا٘١ذ :ٞوراب اٌؼِ ٓ١شذثا ً ػٍ ٝحشٚف اٌّؼدُ ،ذشذ١ة ٚذحم١ك:
د .ػثذ اٌحّ١ذ ٕ٘ذا( ، :ٞٚت١شٚخ ـ ٌثٕاْ) ،داس اٌىرة اٌؼٍّ١حِ ،ح  ،1غ٘1939/1ـ ـ
.)َ3112
ٕ٘ٔ

ِ -3حّذ تٓ أت ٟتىش تٓ ػثذ اٌمادس اٌشاصُِ :ٞخراس اٌصِّحاذ ،ت١شٚخٌ -ثٕاْ،
ِٕشٛساخ داس ِٚىرثح اٌٙالي ،غثؼح حذ٠ثح ِٕمحح ،غ.1492/1
 -2أت ٟاٌف١ط ِحّذ( )تٓ ِحّذ ِشذع ٝاٌحغ ٟٕ١اٌٛاعط ٟاٌضت١ذ :ٞذاج اٌؼشٚط
ِٓ خٛا٘ش اٌماِٛط ،دساعح ٚذحم١ك :ػٍ ٟش١ش ،ٞداس اٌفىش ٌٍطثاػح ٚإٌشش
ٚاٌرٛص٠غِ ،ح٘1919( ،13ـ.)َ1449 /
 -9اإلِاَ اٌؼالِح أت ٟاٌفعً خّاي اٌذِ ٓ٠حّذ تٓ ِىشَ اتٓ ِٕظٛس اإلفش٠مٟ
اٌّصشٌ :ٞغاْ اٌؼشبِ ،ح ،3ت١شٚخ ـ ٌثٕاِْ /إعغح األػٌٍٍّّ ٟطثٛػاخ ،غ/1
٘1939ـ ـ .َ3119

ً
رابعا :الرسائل اجلامعيت:
 -1خٍ١فح تٓ حّٛد تٓ أحّذ اٌرٛت :ٟاٌصحافح اٌثماف١ح ف ٟعٍطٕح ػّاْ "ِدٍح ٔضٜٚ
أّٔٛرخاً"؛ سعاٌح ِمذِح العرىّاي ِرطٍثاخ اٌحصٛي ػٍ ٝدسخح اٌّاخغر١ش فٟ
اإلػالَ ذخصص :اٌصحافح ،لغُ اإلػالَ – وٍ١ح ا٢داب ٚاٌؼٍ َٛاالخرّاػ١ح ،خاِؼح
اٌغٍطاْ لاتٛط.3119 ،
 -3ػ١ذج ِغثً اٌؼّش :ٞاٌرشاتػ إٌص ٟف ٟسٚا٠ح إٌذاء اٌخاٌذ ٌٕد١ة اٌى١الٟٔ؛ دساعح
ذطث١م١ح ف ٟظٛء ٌغأ١اخ إٌص ،لذِد ٘زٖ اٌشعاٌح اعرىّاال ٌّرطٍثاخ اٌحصٛي ػٍٝ
دسخح اٌّاخغر١ش ف ٟلغُ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚآداتٙا تىٍ١ح ا٢داب /خاِؼح اٌٍّه عؼٛد،
اٌفصً اٌذساع ٟاٌثأ٘1921 /ٟـ.
ِ -2ىٍ ٟشاِح :اٌحداج ف ٟشؼش إٌمائط دساعح ذذا١ٌٚح؛ ِزوشج ٌٕ ً١شٙادج
اٌّاخغر١ش ،خاِؼح ٌِٛٛد ِؼّش ٞذ١ضٚ ٞص ،ٚوٍ١ح ا٢داب ٚاٌؼٍ َٛاإلٔغا٠ح ،لغُ األدب
اٌؼشت ،ٟاٌغٕح اٌذساع١ح.3114 /3119 :
٘ -9اخش ِذلٓ :اٌخطاب اٌحداخ ٟأٔٛاػٗ ٚخصائصٗ دساعح ذطث١م١ح ف" ٟوراب
اٌّغاوٌ "ٓ١ـ" :اٌشافؼ"ٟ؛ ِزوشج ِٓ ِرطٍثاخ شٙادج اٌّاخغر١ش ف ٟاألدب اٌؼشت،ٟ
ٚصاسج اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌٚ ٟاٌثحث اٌؼٍّ ،ٟخاِؼح ٚسلٍح ،وٍ١ح ا٢داب ٚاٌؼٍ َٛاإلٔغأ١ح ،لغُ
اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚآداتٙا ،اٌغٕح اٌداِؼ١ح.3112 /3113:

 )نظرا لورود لقب المإلؾ وكنٌته إلى جانب اسمه ،فقد تم توثٌق المرجع تبعا السم المإلؾ ،متجاهلة بذلك
لقبه وكنٌته.
ٕٔٙ

ً
خامسا :الدورياث:
ٔ -إِٓح أحّذ ساشذ اٌؼثاس :األدب ف ٟصحافح اإلِاساخِ ،دٍح شإ ْٚاخرّاػ١ح ،اٌؼذد
(.)33
 -3د .حاذُ اٌصىش :اٌّالحك اٌثماف١ح اٌؼشت١ح أِغٙا ٚحاظش٘اِ ،دٍح دت ٟاٌثماف١ح،
اٌؼذد ( ،)44أغغطظ (آب) .َ3112
 -2د .سف١ك حغٓ اٌحٍ :ّٟ١اٌرٛل١ؼاخِ ،دٍح اٌٛػ ٟاإلعالِٟ؛ ِدٍح و٠ٛر١ح شٙش٠ح
خاِؼحٚ ،صاسج األٚلاف ٚاٌشإ ْٚاإلعالِ١ح ،اٌؼذد (.َ3111 /4 /2 )923
 -9ػثذ اٌمادس سح ،ُ١لغُ األدب اٌؼشت ،ٟخاِؼح ِحّذ خ١عش -تغىشج (اٌدضائش):
اٌؼٕٛاْ ف ٟإٌص اإلتذاػ -ٟأّ٘١رٗ ٚأٔٛاػِٗ -دٍح وٍ١ح ا٢داب ٚاٌؼٍ َٛاإلٔغأ١ح
ٚاالخرّاػ١ح ،اٌؼذداْ اٌثأٚ ٟاٌثاٌث.3119 /
 -9ػضخ ػّش :اٌّالحك اٌثماف١ح ٘اخظ اٌحش٠ح ٚاإلتذاعِ ،دٍح دت ٟاٌثماف١ح ،اٌؼذد
( )44أغغطظ (آب) .َ3112
 -9فّ١ٙح ٌحٍٛح :ٟػٍُ إٌص :ذحش٠اخ ف ٟدالٌح إٌص ٚذذا ،ٌٗٚلغُ اٌٍغح اٌؼشت١ح -
ِدٍح وٍ١ح ا٢داب ٚاٌٍغاخ ،اٌؼذداْ اٌؼاشش ٚاٌحاد ٞػشش خأفٚ ٟخٛاْ ،3113
خاِؼح ِحّذ خ١عش -تغىشج( اٌدضائش).
 -9د .واظُ اٌّمذادِ :ٞدٍح اٌثاحث اإلػالِ ،ٟخاِؼح تغذاد – وٍ١ح اإلػالَ ،اٌؼذد (-4
 ،)11حض٠شاْ -أٍٛ٠ي .3111
ِ -9حّذ غثش٠ظ :اإلػالِ ْٛ١اٌؼشب ٚلشاءج ف ٟذدشتح اٌّالحك اٌثماف١حِ ،دٍح دتٟ
اٌثماف١ح ،اٌؼذد ( )44أغغطظ (آب) .َ3112

ً
سادسا :ادلىاقع اإللكرتونيت:
 -1د .عٍ ُ١ترمح ،عمٛغ اٌفٓ ف ٟاٌؼفٓ اٌغ١اعٟ؛ ِماستح عٌٛٛ١ّ١خ١ح ٌٍّصك ف ٍُ١عمٛغ
اٌصمش األعٛدِ ،دٍح دٌ ً١اٌىاذةwww.dalilalkitab.net،
 -3د .ػثذٖ ِخراس ٛ٘ َِٓ :واذة اٌؼّٛد؟ ،صح١فح اٌ َٛ١اٌراٌ ٟاٌغٛدأ١ح،
www.alyoumaltali.com ،َ3112/4/19

ٕٔ7

 -2غاٌ١ح خٛخح :حفً ذٛص٠غ خائضج دت ٟاٌثماف١ح ف ٟدٚسذٙا اٌثإِح،
ghaliadubai.blogspot.com
ِ -9حّذ اٌحّاِصِ :ٟثذػِٚ ْٛثمف ْٛػشب ٠حرفٍ ْٛتؼشش عٕٛاخ ػٍ ٝأطالق
دت ٟاٌثماف١حwww.middle-east-online.com ،َ3112/11/39 ،
ِ -9ىرة اٌش٠اض  -دت :ٟاٌؼذد " ِٓ 111دت ٟاٌثماف١ح" ،خش٠ذج اٌش٠اض،
WWW.alriyadh.com
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