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حمـمد عبـد البشري مسـاليت

مستخلص
ّ  ال بالنصوص السردية يف،القراء
ّ إن اإلبدال املعريف الذي حتاول هذه
ّ
ّ
مرجعيتها
حد
الدراسة اقرتاحه هو االهتمام بأثر النصوص السردية يف
ّ
ّ
ّ  أو يف،تارخييتها
ّ
ّ
ّ  ما موقع النصوص السردية القدمية يف: ليس هو، فسؤال الدراسـة،حد ذاتها كما هي
 أو ما الذي،ارخيية
الصريورة الت
أو
ّ  أي ما طبيعة وقع، ماذا حيدث للقارئ حني يقرأ:وإنا هو
ّ
ّتقوله؟ وكيف تقوله؟ م
وشدة أثره فيه؟ ويف حماولتنا
النص السردي القديم
ّ
ّ املقروء/ هل النص السردي املنقود:األزلي
،جيد؟ أم رديء؟ لكن من خالل القراء
اإلجابة عن هذه األسئلة اجلديدة إجابة على سؤال النقد
ّ
 بقدر ما هو حبث يف بعض أمناط التلقي اليت دارت حول، والبحث بهذه الصيغة ليس مقاربة يف النصوص السردية الرتاثية بالدرجة األوىل
. وحتديد قيمته ومعناه، »هذه النصوص؛ وذلك من أجل الكشف عن الدور الكبري الذي متارسه القراءة والتلقي يف «تصنيع النص
 السرد،  التلقي،  التأويل،  القراءة،  احلداثة،  الرتاث:كلمات الدالة

Classical Arabic Narratives and the Prospects of Interpretation
Mohamed Abdul Bashir Masaalti

Abstract
The aim of this study is to propose an alternative methodology of reading classical Arabic narratives, which
forgrounds the effect of reading such narratives on the readers, instead of the traditional concern with questions
like : what is the context of classical Arabic narratives within an overall historical context of such texts. The focus
in this new proposal is not on what these texts say, or how they say it. Rather the focus is on questions like:
What happens to the Reader when he/she reads? In other words, what is the impact of the narrative text on
the reader? In our attempt to answer these new questions, we will try to provide an answer to an everlasting
question which is : is the narrative text that is critiqued or read good or bad? This question has always been
addressed through the identification of reading patterns. This study, however, is not merely an approach to the
reading of classical narrative texts. It is rather a study of some patterns of reception of such texts. The aim is to
discover the significant role played by reading and reception in the creation of text and in determining its value
and meaning.
Keywords: Heritage, Modernity, Reading, Interpretation, Reception, Narrative
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مقدمة
مل حيظ السرد العربي القديم بالعناية الكافية من الباحثني العرب
املعاصرين رغم االتفاق على وجوده وتوفر نصوصه املندرجة
ضمن أنواع وأجناس سردية خمتلفة كاألخبار والنوادر واحلكايات
واألمثال واملسامرات وسواها ،وقد يرجع ذلك يف بعض أسبابه

ّ
أيديولوجية متشابهة ،كما
وحتركهم هواجس
تارخيي واحد،
أفق
ّ
ّ
ّ
أنهم يشرتكون يف جمموعة من االفرتاضات ،والغايات ،واملصطلحات
ّ
الفنية ،واسرتاتيجيات القراءة ،مما يسمح بالوصول إىل نتائج
ّ
ّ
ّ
مشرتكة ،وتأويل متشابه والثالث هو أن فعل التلقي والقراءة ال
يتحقق إال من خالل ّ
التفاعل بني ّ
النص والقارئ الالحق والقارئ

إىل استمرار النظر إىل املوروث األدبي العربي على أنه متمركز يف

ّ
ّ
القراء املتعاصرين من جهة ثالثة.
ثانية ،وبني
السابق من جهة
ّ

الشعر فقط ،أو إن اهلوية الثقافية للرتاث تتجلى يف «أو من خالل»

من املعروف ّ
التلقي هي
أن اإلشكالية احملورية اليت تطرحا نظرية
ّ

الشعر يف املقام األول ،ملا متيزت به الشعرية العربية من قوة ونفوذ

العالقة بني النص والقارئ ،فما شكل تلك العالقة ،وبتعبري آخر

وانتشار وفرها هلا تارخيها وانتظامها الداخلي ،ونصوصها املنوعة

ّ
السردية ؟ وهل تعد مدونته
ما العالقة بني اجلاحظ ونصوصه

عرب العصور وقوانينها ولغتها وإيقاعها ،والذرى النوعية اليت

ً
ً
صحيحا فهل من
حقيقيا لقصده العقلي ؟ وإذا كان ذلك
مساوية

وصلتها القصيدة العربية املوروثة.

العقلي/اإلبداعي
املمكن أن يتمكن مقاربوه من النفاذ إىل عامله
ّ

بيد ّ
ً
سببا آخر لرتاجع االهتمام بالرتاث السردي قد يشرتك
أن هناك

من خالل تشريح أفكاره ،وإذا أنكرنا التطابق بني قصد اجلاحظ

فيه هذا الرتاث مع املوروث النثري العربي كله ،وهو هيمنة الشعر
أصلاً يف الرتاث بسبب الشفاهية اليت رافقت أوليات األدب العربي

ً
متاما؟ أم
ونصوصه السردية ،فهل هما أمران متمايزان منفصالن
أن ّ
ّ
مثة عالقة ما؟ وما طبيعة هذه العالقة ؟ وكيف نقيسها؟ ومن

وحتكمت يف إنتاج الثقافة العربية فالنثر -وهو القسيم الشقيق

ّ
ّ
إمكانية
مثة ما نوع العالقة بني نصوص اجلاحظ وقارئيه؟ وما هي
املوضوعي
املوضوعي لنصوص اجلاحظ ،ونقصد بالفهم
الفهم
ّ
ّ

للشعر يف حاضنة األدب  -مل يتيسر له االنتشار والنفوذ ملا يتطلبه
ً
أيضا يف تأليفه؛ ألن
من هيئة كتابية ليس فقط يف تدوينه ولكن

العلمي الذي ال خيتلف عليه» ،أي فهم نصوص اجلاحظ كما
«الفهم
ّ

الشفاهية أعرافها وإجراءاتها يف عقل الكاتب قبل االصطدام

ّ
ثالثية (اجلاحظ/نصوصه/مقاربوه) بالواقع
تساءلنا عن عالقة

بالصعوبات املوضوعية كندرة الكتاب وغياب التعلم والتدوين..

الذي تتم فيه عمليتا اإلنتاج والقراءة .وتزداد حدة التعقيد إذا

ً
حاجزا حيول دون التفكري باملكتوب فتفرض
الشفاهية كانت

اخل .هذان السببان املعاصر والقديم رغم تباعد نشأتهما ونوعهما
كتعلق األول بالتلقي املعاصر ،والثاني بالشعرية العربية ذاتها كانا

ً
تعقيدا إذا
يفهمها اجلاحظ ،أو كما يريد أن تفهم وتتزايد املعضلة

ّ
الزمين بني نصوص اجلاحظ وزمن قراءاتـها .من
أدركنا الفارق
لاً
التلقي يصعب إن مل يكن مستحي  ،الفصل بني
منظور نظرية
ّ

ً
ً
وأكادمييا
نقديا
وراء هيمنة الشعر على مساحة البحث املعاصر

حدود النص وحدود القارئ ،أو بتعبري أمحد بوحسن «من الصعب

حتى صار «مصطلح الثقافة» العربية يف مرحلة ما حييل إىل

التمييز بني ما ميكن أن يقرأ يف النص وبني ما هو مقروء منه

مفهوم حمدد هو الشعر دون سواه مما أضر بصورة األدب العربي يف

فعال» (بوحسن« ،) .23 :1993 ،إذ ّ
أن العالقة بني القطبني عالقة

تلقي معاصرينا والدارسني منهم خاصة.
ّ
إن ّ
ّ
العربي
أي قارئ حصر اهتمامه لزمن طويل يف قضايا النثر
ّ
ّ
القديم ليتساءل عن موقع هذا النثر من األدب كلما قرأ حديث

حوار وتداخل وتفاعل ،وليس باإلمكان تصور تلك العالقة إال
عن تلك الصورة؛ إذ ال ميكن الفصل بني فهمنا للنص وبني النص
ّ
ذاته ،ومبا ّ
فإن
أن النص والقارئ يندجمان يف وضعية واحدة
ً
صاحلا ،ومن ّ
مثة ّ
فإن املعنى
الفصل بني الذات واملوضوع مل يعد

الدارسني احملدثني عن انفتاح ّ
ّ
النص وتعدد املعاني ،Polysémie
وقابلية ّ
ّ
التأويل الالمتناهي وما إىل ذلك من العبارات واالستعارات

موضوعا يستوجب التعريف به؛ مّ
ً
أثرا يعاش»
مل يعد
وإنا أصبح ً

اليت تضع نصب عينها نصوصا حمددة من اإلبداع احلديث يف جمال

(إيزر ،) 76 :1993 ،وناجتا عن التفاعل بني النص والقارئ .فلو ّ
أن

ّ
ّ
خاصة.
السرد

النصوص ال حتمل سوى املعنى املختبئ الذي يكشف عنه التأويل،

ال خيفي عنوان هذا البحث إذن ّ
نية االنتماء إىل هموم مجالية
ً
ً
التلقي احلديثة ،بل يكاد حيدد أحد مناحيها األكثر شهرة ومتيزا؛

ملا تبقى «أمام القارئ الكثري ليفعله ولن يكون عليه حينئذ سوى
قبول التأويل أو رفضه ،األخذ به أو تركه» ).)ISER, 1989:226-227

سنحاول االستفادة من املفهوم العام للقراءة ،ثم من تطبيقات

وهلذا ينبغي علينا من هذا املنظور أن نسلم ّ
بأن املعاني نتاج تفاعل

ّ
التأويلي ،الذي صاغ فولفغانغ إيزر ()WILFGANG ISER
النصي
االجتاه
ّ

نشط بني النص والقارئ وليست موضوعات خمتبئة يف النص.

مبادئه العامة ،مستثمرين املناسب من كل ذلك يف مساءلة بعض
اخلطابات القرائية الدائرة حول النص السردي اجلاحظي ،مبعنى

أوال :أسلـوبيـة السرد واملركزيـة الشعريـة

ّ
ّ
والتلقي ،وهو تصور
حمدد للقراءة
أن هذا البحث ينطلق من تصور
ّ
ّ
األول هو ّ
يستند/يتأسس على افرتاضات ثالثة أساسيةّ ،
أن النص ال

لقد شكل التمييز بني الشعر والنثر ،والنظر إليهما يف سياق

تلقيه وقراءته اليت نتجت عنه ،فتاريخ ّ
ّ
النص
ينفصل عن تاريخ
هو على وجه ّ
ّ
تلقيه وجتسداته املتالحقة عرب
التحديد تاريخ

ّ
العربية أفقا طريفا من اآلفاق
تنافسهما أو صراعهما يف الثقافة
اليت صدر عنها النقاد والدارسون يف قراءة نثر اجلاحظ ،والكشف
عن مساته ومكوناته ،فقد أسهم هذا األفق يف إظهار بالغة نثرية

ّ
أن فحص تاريخ ّ
ّ
اني هو ّ
التلقي والقراءات يفلت من
التاريخ،
والث ّ
الفردية ّ
اتية ،فأمناط ّ
مزاعم ّ
ّ
ّ
الذ ّ
ذاتية متاما،
التلقي ليست
النزعة

َّ
ً
وعيا
األدبية
لعل اجلاحظ أبرز أديب عربي وعى مبسألة األنواع

القراء يصدرون عن
مجاعي عام ،إذ أن مجاعة من
بل تنشأ من أفق
ّ
ّ

ً
ً
وجلياَّ ،
جسدته إشارات عديدة مبثوثة يف تضاعيف كتبه
واضحا

مغايرة لبالغة الشعر.
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املختلفة وهي إشارات تكشف ،عن وعي دقيق حتصل هلذا الناقد

من صور اللغة إىل صور اخلطاب ،وهكذا وقف الدارسون أمام هذا

األدبي بضرورة الرتتيب والتصنيف والتنظيم (الغرايف،)152 :2013،

األفق؛ فاجلاحظ بفهم شوقي ضيف هو صاحب الفضل يف انتقال

فقد ّ
عد ذلك شرطا للمعرفة العاملة ،ومطلبا أساسا لتحفظ احلكمة

األدب من طور بالغة األسلوب إىل طور بالغة احلياة (ضيف:1946 ،
ً
)161؛ مبعنى ّ
مفتونا بالكلمة
أن التعبري األدبي مع اجلاحظ مل يعد

حسب اجلاحظ «سببا يدعو إىل تأليف ما كان فيه مشتتا ،ومعنى

بقدر ما أصبح مأخوذا بتصوير الطبيعة واإلنسان واجملتمع .ومع

حيدو على مجع ما كان منه متفرقا ،ومتى أغفل محلة األدب وأهل

البالغي ،إال
أن الباحث شوقي ضيف ال يقدم تفسريًا هلذا التحول
ّ

املعرفة متييز األخبار ،واستنباط اآلثار ،وضم كل جوهر نفيس

أننا نستطيع أن نفسره بتحول يف أداة التعبري األدبي من الشعر إىل

إىل شكله ،أميت األدب ودرس مستور كل نادر» (اجلاحظ:1965،

النثر ،وهو ّ
العربي وانتقاله من طور
حتول استجاب لتطور اجملتمع
ّ

ج.)232/2

البداوة إىل طور احلضارة (مشبال .)162 :2010،
ّ
ويف السياق ذاته يـرى زكي جنيب حممود ّ
أن نثر اجلاحظ شكل
العربية؛ ّ
ّ
ّ
ّ
التحول يف الثقافة
«إنه هو نقطة
حتول يف الثقافة
نقطة

والعلمّ .
إن لكل شيء من العلم ونوع من احلكمة وصنف من األدب

قدم الباحث فرج بن رمضان يف حبثه املوسوم بـ(حماولة يف
ً
ً
تصنيفيا
مقرتحا
حتديد وضع القصص يف األدب العربي القديم)
ً
استنادا إىل صلتها مبا يسميه (منظومة األشكال
ألنواع القصص
املؤسسة) .ويف هذا التصنيف يزاوج فرج بن رمضان بني التاريخ
ً
منطلقا من فكر جدلي يرى يف (الصراع) كما يقول
واأليديولوجيا

ّ
العربية كلها ،من ثقافة كان حمورها الشعر ،إىل ثقافة حمورها النثر،
ّ
ّ
وجدانية إىل أخرى
وإذا قلنا ذلك فقد قلنا إنه حتول من نظرة
ّ
عقلية؛ فبعد أن كانت الثقافة العربية قبل اجلاحظ ختاطب األذن

الغرايف «احملرك األساس للتاريخ ،وتساوقا مع هذا التمشي نظر

باجلرس والنغم ،أصبحت بعد اجلاحظ ختاطب العقل بالفكرة؛
ّ
إنه انتقال من البداوة واسرتساهلا مع الشاعر ،إىل حياة املدنية وما

األدب يف مسار حتوله ،فاستخلص من تدبره تاريخ هذه األنواع ،من

وعي العقل ويقظته فيلتفت إىل الدقائق واللطائف
يكتنفها من
ّ

منظور جدلي تارخيي ،أن األدب العربي القديم توزعته ثنائيتان

اليت ّ
متيز األشياء واألفكار بعضها من بعض» (حممود.)148 :1978 ،
ّ
حيمل هذا النص بني أعطافه مجلة من الثنائيات اليت حتدد

املؤسسة) ،وطرفها الثاني (املعارضة) ومتثلها أنواع من القصص
عرف بـ(القصص الشعيب)َّ ،
الذي ظل إنتاجه وتداوله يتمان على

بعض الفروق بني بالغيت الشعر والنثر وتفسر أسباب وجودها؛

الباحث يف أنواع القصص من زاوية تطورها ومواكبتها ملفهوم

متقابلتان ،طرفها األول (السلطة) ومتثلها (منظومة األشكال

هامش الدرس النقدي البالغي العربي» (الغرايف.)163 :2013 ،
وقد انتهى الباحث من فحصه العالقة بني األنواع َّ
اليت تنتجها

الوجدان يف مقابل العقل ،واجلرس يف مقابل الفكرة ،واسرتسال
الشاعر يف مقابل دقائق األفكار ،والبداوة يف مقابل املدنية .وهي
قراء اجلاحظ فيما يقول حممد مشبال
ثنائيات سيستثمرها بعض ّ

(املعارضة) ،وتلك َّ
اليت تنتجها (السلطة) ،إىل رصد حركتني اثنتني

«يف سياق تفريقهم للفروق بني بالغة نثرية جديدة وبالغة

جسدتا هذه الصلة:

شعرية شكلت عمود الثقافة العربية قبل نشوء احلواضر وبروز

 -1حركة أوىل تتنزل خارج منظومة األشكال املؤسسة ،وهذه احلركة

تعدد الثقافات واألعراق واللغات» (مشبال.)162 :2010 ،

هي املسؤولة عن ظهور ألوان قصصية متنوعة ،مما يدخل يف باب

تتشاجر طروحات عبد الفتاح كيليطو ،وعبد اهلل الغذامي

القصص الشعيب (قصص بطولي ،وقصص ديين ،وقصص غرامي)،
أيضا تتنزل املدونة القصصية الفصيحةَّ ،
ويف هذا املستوى ً
اليت

ومصطفى ناصف على ّ
أن نثر اجلاحظ قام على أصول مناقضة
العربي القديم ،بل ّ
إنه أسس بالغته على نقض
ألصول الشعر
ّ

حتفل بها أنواع من التأليف َّ
اليت ال تدخل حتت طائلة التصنيف

تقويض أسس بالغة الشعر؛ ّ
إن هذا النثر الذي نشأ يف جمال حضري

األدبي الرمسي ككتب األخبار والنوادر.

ً
ً
ثقافيا مغايرا للنموذج الثقايف الشعري.
منوذجا
جديد ،محل
ّ
ّ
القراء يلحظ أن قيم النموذج الشعري
ولعل الفاحص ملقاربات هؤالء
ّ

 -2حركة ثانية تقع داخل منظومة األشكال املؤسسة يف دائرة
التفكري النقدي .إن هذه احلركة قد جعلت القصص «يتسلل عرب

ّ
ُ
العربية القدمية تعرضت يف نثر اجلاحظ
وم ُث َله ودعائمه يف الثقافة

َّ
مشروعية حضوره من داخل
مسالك التصنيف الرمسي وينتزع

ّ
ّ
والتعرية والتسآؤل والتبخيس ،فكتاب البخالء _وفق
السخرية
إىل

َّ
الرمسية» (بن رمضان :ع.)275 :1991 ،32
البنية

ضمنية إىل ّ
ّ
قيم
قراءة كيليطو_ ال ينبغي أن يقرأ بوصفه دعوة

وإذا كان ال بد من صراع ومواجهة بني أشكال األدب الرمسي

السخاء فقط ،بل ينبغي أن نقرأه أيضا باعتباره دعوة إىل البخل؛

واملعارض ،فإن هذه املواجهة كانت تنتهي دائما ،فيما يقرر الباحث،
اليت تنتج يف حضن السلطة ،لألشكال َّ
(باحتواء) أشكال األدب َّ
اليت

ّ
هزلية ساخرة للبخيل املنبوذ
فاجلاحظ مل يكتف برسم صورة

تنتج يف دائرة املعارضة أو ألجزاء منها على األقل.
ً
ّ
انطالقا من الفهم الذي ّ
أسسه فرج بن رمضان ،جند أن السرد
اجلاحظي قد ُقرئ من منظور أفق الصراع؛ أي بوصفه خطابا

ًّ
اجتماعيا ،بل جتاوز ذلك إىل رسم صورة له باعتباره بطال نال
بتقشفه وقهره للشهوات مرتبة الصاحلني ،فكتاب البخالء من هذا
املنظور يعد خطابا موجها ضد ّ
قيم العطاء والكرم اليت جمدها
الشعر اجلاهلي ،وألجل ذلك ازدرى خبيل اجلاحظ الشعر اجلاهلي

ً
ً
ا/مصارعا خلطاب الشعر ،وظهرت بذلك مقاربات رامت
خمالف

الذي ميجد اإلسراف .يقول كيليطو ّ
إن «النموذج الذي يقرتحه

فحصه من هذه الزاوية؛ فقد وقف الباحث حممد مشبال على هذه
ً
مبحثا ومسه
الفكرة وناقشها يف كتابه :البالغة والسرد ،وخصص هلا

ّ
السيد ،رئيس القبيلة الذي ،عالوة على شجاعته
اجلاهلي هو
الشعر
ّ
يف املعارك ،يطعم عشريته ويقوم بأعمال تؤدي إىل حتطيم املال

بـ«بالغة النثر» ،كما أشار إليها عرضا يف كتابه :البالغة واألدب

كالعطاءات اخلارقة وامليسر وجمالس الشرب .هذا النموذج اجلاهلي
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حمـمد مسـاليت

هو بالضبط ما يناضل البخالء ضده ويسعون إىل تقويضه».

الباحث كيليطو ّ
حيزا كبريا يف كتابه املوسوم بـ«الكتابة والتناسخ»

(كيليطو .)26 :2007،

ّ
خصه ملفهوم «املؤلف» يف الثقافة العربية الكالسيكية؛
الذي

ميثل مشروع عبد الفتاح كيليطو النقدي سلطة قرائية بديلة ،

وينطلق فيه من تصور مفاده ّ
أن الثقافة العربية الكالسيكية ال

ترتكز يف مقاربتها للنصوص الرتاثية العربية على التفاعل املنتج

تقبل سرد احملاكاة حيث خيتفي املؤلف لينسج اجملال ويرتك الكالم

مع املنجز الفكري والنقدي احلداثي وما بعد احلداثي الغربي،

ّ
خيالية .وينصرف يف قراءته للجاحظ إىل ما يبدو خارج
لكائنات

حيث ال يهدف الناقد إىل البقاء يف مستوى الرتاث ،وإمنا يدرسه من

ّ
السردي
«النظرة» اليت وجهت أغلب القراءات اليت عنيت باخلطاب

زاوية حوارية تتأسس على الوعي باالنتماء إىل مستوى خمتلف

اجلاحظي  ،فهو يبحث يف اهلوامش  ،ولذلك يقف أول ما يقف عند
ّ

يفرضه سياق عصري وزماني خمتلف مما يفيد ،أن تأويل كيليطو

البيتني الشعريني اللذين وصف فيهما أحد النظامني اجلاحظ

للنص الرتاثي إذ يتم يف إطار أمة وتقاليد أمة ،يتم أيضا من داخل

بقولـــــه (كليطو:)10 :1985 ،
َ
ُ
خا َثانياً
ير َم ْس ً
اخل ْن ِز ُ
ِ
ل ْو يمُ ْ َسخ ِ
ج ٌل َي ُن ُ
اجلح ْيم ِب َو ْ
َر ُ
ج ِه ِه
وب َع ِن
ِ ِ
ً
ت ْ َث َ
جلَ
ْ
الهُ
لو َّ
َو َ
مرآة َ
ان ْ
تمِ

السؤال يف مركز الثقافة .والقارئ املتعود على قراءة هذه التأويالت
ً
مشدودا بفعل قوة سحرية إىل النهاية  ،وهو يتابع بعثرة
يظل

ّ
صلة اجلاحظ بواحد من فصيلة
ومن ّثم يتوغل يف تأويل
اخلنازير ،مما يقوده ً
أيضا إىل احلديث عن «قبح اجلاحظ» الذي هو

املؤول لعناصر النصوص اليت يقوم بتحليلها من أجل إعادة بنائها

ّ
القصة الشهرية لتلك
«قبح الشيطان» ،ويف هذا املقام يأتي على ذكر
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ّ
حليها ،مما جعلها
املرأة اليت أرادت أن تنحت صورة الشيطان على

ً
أساسا ،هو النتيجة اليت
وتضيف قائلة« :ولعل ما خيلق الدهشة

تأتي باجلاحظ بعد أن تعذر على الصائغ أن جيد منوذجا يقلده.

يسفر عنها دمج املؤول كيليطو بني اآلفاق  ،أي طريقة اندماج
ً
ً
ً
ً
واعيا بوضعيته
حديثا
عربيا
قارئا
أفقه التأويلي اخلاص بصفته

ً
موضوعا آخر يتصل باهلامش دائما ،ويتعلق بـ
كما عاجل كليطو
«الطرس الشفاف» أو «مسألة املادة» اليت يكتب عليها ،ويتصور  -مع

ً
جيدا املسافة اليت
التأويلية  ،مع أفق النص الرتاثي الذي يدرك

اجلاحظ ّ -
أن الورق ينقص من قيمة النصوص الرفيعة ،أما اجللد

تفصله عنه مما يفيد  ،أن دهشة القارئ حتفزها نتيجة التأويل

فيضفي قيمة على نصوص لو اعتربت يف ذاتها ملا كانت هلا قيمة
كربى .ويواصل صاحب «األدب والغرابة» ّ
أنه أميل إىل االعتقاد ّ
أن

من جهة  ،والنهايات امللغومة اليت تشكك يف وضوح مقصدية املؤول

عيين اجلاحظ جحظتا من شدة تأمله لعجائب املخلوقات وحتديقه

من جهة أخرى؛ فتأويالت كيليطو ال حتث القارئ على طرح أسئلة
حول عالقته بذاته املاضية واحلاضرة فحسب  ،وإمنا حتثه ً
أيضا

يف احليوان  ،وليس من ّ
شدة قراءته كما عودتنا على ذلك القراءات
النمطية.

على طرح أسئلة حول التأويل الذي هو بصدد قراءته  .خالقة

ويف مقاربته لظاهرة االستطراد عند اجلاحظ حياول الباحث

بذلك دينامية مزدوجة :دينامية املؤول والنص الرتاثي املؤول،

ّ
ّ
التكيف مع خمتلف
البالغية وقدرته على
أن يعزوه إىل ملكته

وجدل املؤول وقارئ التأويل  ...هكذا وبال نهاية( ...أحمزون:2014،

اخلطابية ،ويرى ّ
ّ
أن موقف ابن قتيبة- ،حني اتهم اجلاحظ
املقامات
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بالتناقض  -انطلق من معيار اليقني والقيم الراسخة ،بينما يفضي

ّ
إن قراءة عبد الفتاح كليطو –كما بينه حممد مشبال -تعزو هذا

خطاب اجلاحظ إىل «عدم اليقني وإىل نسبيـ ّـة القيــم» (كليطو،

ّ
ّ
واحلضارية اليت
االجتماعية
وعي البخيل بالتحوالت
املوقف إىل
ّ

 .)111 :1995وميضي الباحث يف تفسري هذه السمة البالغيـ ّـة اليت
يراها مدخـلاً
ً
مالئما لتحليل كتـاب «البخالء» ،أشهر مؤلفات

ّ
حضارية كربى
نظام العشرية والنسب إىل نظام يقوم على مراكز

اجلاحظ الذي جيمع بني مدح البخل وذمه ،حيث يقول ّ
«إن عمل

تتعايش فيها أجناس خمتلفة وثقافات متباينة يصعب أن جتتمع

الشيء ونقيضه هــو أوثق وسيلة إلخفاء املوقف الشخصي (إن كان

حول ّ
قيم واحدة .يف هذا النظام أصبح الفرد يعول على ذاته

ّ
شرعية كل موقف يريد أن يكون مطلقا
موجودا) والتشكيك يف

ّ
غنيا حتى يضمن
الشخصي ،وليس أمامه إال أن يكون
وجمهوده
ّ

أو متفوقا :بهذه الطريقة يف العرض ،كل املعتقدات تكتسب نفس

استمراره .على هذا النحو كان رفض البخيل للشعر رفضا للثقافة

خطابي .وأشد
احلقوق ،كل شيء يصري قضية استدالل وإقناع
ّ
ّ
وأقلها قبوال ميكن ،إذا كان ّ
ّ
ّ
جيدا،
الدفاع عنها
عبثية،
األفكار

تيار فكري حي يعترب السؤال يف مركز الثقافة.
وتعلق الباحثة فاحتة الطايب أحمزون على تأويالت كليطو بقوهلا:
«إن تأويالت كيليطو ملختلف أنواع اخلطاب الرتاثي العربي إذ تتم يف
إطار أمة وتقاليد أمة  ،تتم ً
أيضا من داخل تيار فكري حي يعترب

اليت تنزع عنه اإلحساس باالطمئنان لعالقته التقليدية بالرتاث

ّ
املدنية ،ومن
العربي الذي انتقل من البادية إىل
طرأت على اجملتمع
ّ

والقيم اليت اقرتنت بـه« ،اجلدير باملالحظة ّ
ّ
أن خبالء اجلاحظ ال
يقرضون الشعر ،فهم يتعاطون النثر والنثر فقطّ .
إن تبخيس

ما َ َّ
َ
ُ
احظ
كان إِال ُد ْو َن ق ْب ِح اجل ِ
َ
َو ُه َو َ َ
ُ ِّ
ظ
ح ِ
القذى فيِ َعينْ ِ كل ُمال ِ
ََ َ
آهَ ،ك َ
َو َر ُ
ظ
اع ِ
ان له كأ ْعظ ِم َو ِ

ّ
جبدية ،وال تبدو منفرة إال بسبب «العادة»ّ ،
ّ
ألن
ينظر إليها
أن

الكرم يتماشى مع تبخيس الشعر ،وإعالء شأن البخل يرافقه إعالء

املدافعني عنها مل يكونوا باملهارة الكافية لدعمها حبجج متينة»

أن الشعر مرادف للكذبّ .
شأن النثر .ومبا ّ
فإن النثر مرادف للصدق.

(كليطو.)110 :1995 ،

ّ
ّ
احلجة
واملبين على
أي نثر؟ النثر املؤسس على العقل واالستدالل

اجللي إذن أننا إزاء قراءة مغايرة ،قراءة قائمة على التأويل
من
ّ

والربهان( .كيليطو .)26 :2007،

الذي يفصح بدوره عن نوع من «التذاوت» )(Intersubjectivite

وفق هذا الطرح جند ّ
أن اجلاحظ يأخذ فهما طريفا ؛ حبيث أفرد له

ّ
الفينومينولوجية ،ليس
على حنو ما تنص عليه اهلرمينوطيقا
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السرد العربي القديم  ،وآفاق التأويل

عنه ،حيث انتهى إىل ّ
أنها عالقة تناسخ؛ فاالستطراد هنا قام بنسخ

ّ
علمي
مثة «مسافة» بني القارئ واملقروء أو سعي حنو إنتاج «وعي
ّ
ّ
ّ
ولعل هذا ما يعطي انطباعا بالقراءة
اجلاحظي؛
بالنص
مدقق»
ّ

دعوى املنت وتقويض أطروحته .مل يعد االستطراد إذن جمرد

اليت هي يف شكل «تأويالت شخصية ،خاصة»

لعبة تسلية كما أعلن اجلاحظ للقارئ ،بل «قيمة ثقافية معارضة

ومن املفيد هنا أن نصدح ّ
بأن التأويل ال يكشف أسرار النص فقط

ّ
بالسخرية وبالالجدية لكي مترر معارضتها للنسق املهيمن،
تتوسل

املؤول أيضا .إال ّ
ّ
أن ما يهمنا هنا أكثر -وهي فكرة
 ،بل انشغاالت

فتقوضه عرب لعبة السخرية» (الغذامي.) 226 :2000 ،

قد ال تغيب عن كيليطو نفسه -هو ّ
أن احمللل ال يؤول النص ،بل
النص هو الذي يؤول احمللل؛ ّ
ّ
والنص هنا كذلك قرين صيغة القراءة

ّ
إن أهمية االستطرادات يف نثر اجلاحظ دفعت الباحث إىل التساؤل:
«هل كان اجلاحظ يستطرد خروجا عن املنت ،أم ّ
إن املنت عنده

اليت «حنيا بها» ،وذلك عن طريق «الصور احلميمة» اليت يثريها يف

كان وسيلة يتوسل بها كي خيرج إىل اهلامش من حتت املنت ،ومن
ّ
تسلية
ّثم ال يكون املنت إال قناعا يتوسل به لغرض أبعد من جمرد

ّ
اجلاحظي إمكانات كبرية هلذا النوع
الناحية يتيح النص
ومن هذه
ّ

القارئ...؟» (الغذامي.)234 :2000 ،

من التأويل  ،بل ّ
القراء
إن كليطو رسم صورة للجاحظ جعلت بعض
ّ

على هذا النحو تدعو قراءة الغذامي إىل ضرورة استجالء وظائف

الفرنسيني -كما يقول يف مقدمة كتابه «أبو العالء املعري» وبعض
ّ
ّ
شخصية اجلاحظ (هل فعال عاش اجلاحظ أم
يشككون يف
حواراته-

أبعد خفاء لالستطراد يف نثر اجلاحظ ،على حنو الوظيفة اليت

القارئ.)Jouve,1993:79) .

هو ابتكار كيليطو ونسيج خياله).

مر بنا يف سياق
استجالها من حكاية «غنية» اليت وردت كما ّ
ّ
ّ
حديث اجلاحظ عن «تفاريق العصا»؛ حيث بينّ الباحث أن النص

مل تقع نتائج قراءة عبد اهلل الغذامي بعيدا عما أفضت إليه قراءة

ّ
االستطرادي نقل العصا من صورتها املتماسكة الدالة على اجملد

عبد الفتاح كليطو ،يرى عبد اهلل الغذامي ّ
ّ
الثقافية اليت
أن القيم

ّ
مهمشة دالة على أغراض عملية غري الداللة
البالغي ،إىل صورة
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
وبادعائه
بذكوريته
القديم يف منوذج الفحل
العربي
رسخها الشعر
ّ

ّ
ّ
بالغية وخطابية (الغذامي.)235 :2000 ،
الرمزية باعتبارها قيمة
واحلال هذه ّ
اجلاحظي يف تصور الباحث يقع يف قلب
فإن االستطراد
ّ

تعرضت يف خطاب اجلاحظ
اللفظي وبتناقض أفعاله مع أقواله،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والسخرية ،وذلك من خالل تأويل
والتعرية
السردي إىل التقويض

العالقة اليت تصل ما بني املنت الذي جرى تشكله وفرزه ،واهلامش

الباحث حلكاية وردت يف صلب «كتاب العصا» الذي دافع فيه

الذي البد من أن يتشكل وجيري فرزه أيضا؛ وهلذا ّ
فإن االستطراد

اجلاحظ عن العصا باعتبارها رمزا للثقافة والبالغة العربيتني

يعكس اخلروج على املنت  ،مثلما يعكس نهج املخاتلة واملراوغة من
أجل التحايل على اخلطاب الرمسي .وكما ّ
ّ
ثقافية معارضة
أنه قيمة

الباحث ّ
أن احلكاية جتسد يف هذا الكتاب صورة هزلية للنموذج

ّ
ّ
وبالالجدية لكي مترر معارضتها للنسق املهيمن،
بالسخرية
تتوسل
ّ
ّ
وحتتل السخرية واجهة اخلطاب وكأنها هي غايته وجوهره .وهنا

وذلك بوضعه يف امتحان عسري ومواجهة صعبة يتحمل فيها تبعات
ّ
ّ
تعرض أفعاله
تسلطه؛ فابن غنية غري النافع
واملتسلط على الناس ّ

جيري تهشيم اجلذر الذي يقوم عليه املنت (الغذامي-225 :2000 ،
.)226

ّ
ّ
تتحول العصا إىل تفاريق؛ فتكسب ّ
أمه من هذا
للتشويه كما
وجهه

ويف ضوء هذا االستطراد يركز الغذامي أيضا على «االهتمام اخلاص»

ّ
غنية وأصبح به الفتى نافعا نفع
التشويه ماال وفريا أصبحت به

للجاحظ باملهمش واملنسي حيث اهتمامه بالسودان والربصان

العصا ،ولكن هل يستمر الوجه املمزق والعصا املهشمة يف االضطالع

والنساء واجلواري ،واستضافته لألعراب والشعبيني ،والصعاليك

بوظيفتيهما باعتبارهما أداتني للفحولة والبيان؟!

والظرفاء ،ووضعهم جبانب البلغاء والوجهاء من أجل أن يتكلموا

ّ
العربي يف تفخيمها .ويرى
القيم اليت تفانى الشعر
وجلملة من
ّ
الثقايف الشعري أو بتعبري الباحث نفسه «الفحل النسقي/الشعري»؛

يف الوظيفة

بلغتهم وحكاياتهم وهواجسهم ....هكذا تكون الغلبة للحكاية على

ّ
ّ
حيددها يف
األسلوبية اليت أسندها اجلاحظ إىل االستطراد عندما

البالغة وللهامش على املنت ،وال يتحقق ذلك إال باالستطراد املمتع

إمتاع القارئ ودفع امللل عن نفسه ،لقد استبعد الباحث املعيار

املقابل للمنت اململ (الغذامي .)224 :2000 ،

األسلوبي اخلالص يف نظره إىل االستطراد عند اجلاحظ ،مشريا إىل ّ
أن
ّ
ً
هذه جمرد دعوى من الكاتب ختفي أغراضا أخرى تتجاوز اإلمتاع

وجامع القول فقد حتدث الباحث عبد اهلل الغذامي عن النسق
ً
ّ
الثقافية يف العصر
متناوال احلالة
املخاتل باخلروج على املنت ؛

إىل الرفض والتعرية والسخرية والتقويضّ .
إن عالقة االستطراد

اجلاحظي
القصصي
العباسي مطبقا النسق املضمر على النص
ّ
ّ

ّ
األهمية اليت حيظى بها اهلامش يف
باملنت ينبغي النظر إليها يف سياق

ّ
املؤسساتية املهيمنة والثقافة
«بني املنت واهلامش ،بني الثقافة

كتابات اجلاحظ؛ فقد أوىل نثره أهمية بالغة للمهمشينّ واملنسيينّ ؛
فهل نستمر يف القول ّ
إنهم جمرد مادة للتظرف والتندر ،أم ّ
إن

ّ
الشعبية املقموعة» (الغذامي.)84 :2000،

وعلى هذا النحو ارتابت قراءة عبد اهلل الغذامي

لقد أكدت قراءة الغذامي هلذه احلكاية ّ
أن اجلاحظ أراد باخلطاب
ّ
واإلنساني على حساب
وللمنطقي
السردي االنتصار لثقافة اهلامش
ّ
ّ

العالقة بني اهلامش واملنت ،أو ّ
النص واالستطراد يف نثر اجلاحظ
ً
خمتلفا ؟
تتطلب قراءة أخرى وتفسريا

ثقافة اخلطابة والشعر ومنوذجهما الفحل النسقي؛ «وهذا يعين

ففي تأويل/قراءة الباحث حلكاية استطرد إليها اجلاحظ يف سياق

ّ
ّ
هزلية لتسخر
أن احلكاية حبكت لتقدم رموز الفحولة يف صورة

دفاعه عن العصا وإبراز مزاياها باعتبارها رمزا لقيم الفروسية

من هذه الرموز عرب غطاء السرد واحلكي ..وهذا يبينّ

ّ
ّ
اخلفية
العربية ،سعى إىل الكشف عن املقاصد
واخلطابة يف الثقافة
هلذا ّ
ّ
النص االستطرادي وحتديد طبيعة عالقته باملنت الذي خرج

النوعي بني اخلطاب الشعري واخلطاب السردي ،حيث جتري يف
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ّ
وهزلية
السرد تعرية للنموذج الفحولي وعرضه بصورة ساخرة

حمـمد مسـاليت

مع كشف عيوبه وإبرازها على نقيض التأسيس الشعري والغارق يف

واالستغناء عن األكمل ،واخلروج من التعظيم الالئق بالشعر إىل

نسقيته» (الغذامي.)214 :2000 ،

ميدان املالحظة (ناصف« ،)89-56 :1997 ،الكتابة عند اجلاحظ

قد ال تكون مجيع استطرادات اجلاحظ حاملة هلذه الوظيفة
ّ
ولكنها بكل تأكيد ليست جمرد
الساخرة اليت أشار إليها العذامي،

ّ
العملية واالستقصاء..
يف خدمة اإلنسان العادي واملالحظ األليفة
الشعر ينظر إىل األشياء مبعزل عن التاريخ ،ولذلك تكتسب قداسة

احنرافات عن النص األساس؛ فقد أثبتت قراءة الغذامي ّ
أن

أو مهابة على خالف الكتابة تعطي للتاريخ والتطور مكانا ،أدرك

االستطراد يف نثر اجلاحظ قد يكون أصال ليس املنت سوى فرع

أن ثقافة الشعر جيب أال تطغىّ ،
اجلاحظ ّ
وأن من واجب الكتابة أن

عنــه ،ورغم أهمية قراءة الغذامي فإنها تظل موغلة يف «التأويل
املفرط» ( ،)Surintepretationإضافة إىل ّ
أنها مل تالمس موضوع

تهتم بالسياق الطبيعي الذي خيلو إىل حد بعيد من فكرة اإلعجاز
الغامض يف الفكر والتعبري» (مصطفى ناصف :1997 ،ص.)74-73

ّ
اجلاحظي حبكم عدم تركيزها
النثري
«املثقف» وأداءه يف اخلطاب
ّ
ّ
السياسي» الذي هو جزء من «النسق الثقايف» العام
على «النسق
ّ

اجلديدة عند اجلاحظ ،يعين التحول من فتنة الكلمة وقوتها

الذي وجه املرحلة اليت عاش فيها اجلاحظ.

ّ
اإلقناعية إىل أسلوب السرد القائم على مجلة من املكونات املناقضة

وتتماثل مع هاتني القراءتني قراءة مصطفى ناصف اليت دعا فيها

ألسلوبي اخلطابة والشعر .وبذلك كان اجلاحظ مؤسسا لبالغة
ّ

إىل ضرورة النظر إىل نثر اجلاحظ من منظور التفاوت بني الشعر

العربي؛ بالغة صارعت الشعر وثقافته ،مستجيبة
النثر يف األدب
ّ

والنثر وتنافسهما احلاد(ناصف )115-114 :1997،؛ فنثر اجلاحظ ال

ّ
ّ
والثقافية اليت حدثت يف عصره( مشبال،
احلضارية
للتحوالت

ميكن فهمه وتقديره خارج الصراع الذي خاضه مع الشعر والقيم

.)86 :2010

ّ
ّ
ّ
الثقافية إىل بالغة النثر بقيمها
التحول من بالغة الشعر وقيمها
إن

اليت مثلها؛ فقد توخى هذا النثر ما أمساه الباحث بـ «تشويه
الثقافة األوىل وإخفائها وقلبها(ناصف ،) 86 :1997،حبثا عن ثقافة

ثانيا :مقاربة السرد اجلاحظي بني وهم املماثلة ومبدأ

جديدة وبالغة مغايرة ،ويذكر ناصف ّ
أن االنتقال من ثقافة الشعر

املغايرة

إىل ثقافة النثر كان أمرا شاقاّ ،
ألن األمر ينطوي على خلق مكونات
العربي الذي ّ
ّ
شكل الشعر وعيه اجلمالي
املتلقي
ثقافية مل يألفها
ّ
ّ

 -1ضياء الصديقي وعلي عبيد ومأزق املماثلـة:
إن املقاربة املؤسسة على مبدإ ّ
ّ
التماثل بني األدب القديم واألدب
ً
ً
ناشئا يف طور ّ
ّ
الن ّ
مو ،أو
أدبا
بالنظر إليه بوصفه
احلديث -سواء

يبدو ّ
أن الباحث مصطفى ناصف قد انتهج الرمزية يف قراءته
للنص اجلاحظي ،ومن ّثم فقد أخذت النصوص النثرية اجلاحظية

باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه -جتعل من األدب القديم يسقط

ّ
األدبي.
تلقيه
ومعايري
ّ

ّ
اجلاحظي
النثري
أبعادا داللية ومعنوية أخرى؛ فقد انصهر النص
ّ
ّ
ّ
الرتاثي
وحتول اجلاحظ/الناثر
الثقايف،
مع ناصف يف بؤرة التفاعل
ّ
اجتماعي  ،وسيلته الكلمة وأداته األسلوب الساخر؛ فكتاب
إىل ناقد
ّ
ّ
ّ
اللغوية و
احلساسية
احليوان حبسب الباحث ما هو إال كتاب يف
ّ
ّ
الثقافية اجلديدةّ ،
رمزي حبت ،وبهذا
أسسه اجلاحظ من منطق

ّ
ّ
منوذجية األدب احلديث ،تارة عندما جيد فيه الباحث ما
ضحية
كان جيب أن يلقاه ،وتارة عندما ال جيد فيه ما كان يبتغيه ؛ يف احلال
األوىل-القراءة اليت تنظر إىل األدب القديم مبا هو أدب ناشئ يف طور
ّ
النموّ -
خصوصية األنواع القدمية ومغايرتها ملصلحة أدب
يتم إلغاء
ّ
ّ
ّ
اخلصوصية
كونية تبتلع
يتعاىل على الزمان واملكان وملصلحة قيم

ارخيية آلداب األمم واحلضارات ،ويف احلال ّ
اجلمالية ّ
ّ
ّ
الثانية-
الت

طغت على هذا النص الوظيفة الرمزية اليت متارس إشعاعا ال

القراءة اليت تنظر إىل األدب باعتبار ما ينبغي أن يكون عليه -يتم
إلغاء هذه األنواع واستبعادها ّ
كلي ًة ملصلحـة أنـواع أفرزتهـا ثقافات

نصا مشفرا شاركت يف تفعيل معانيه وإخصاب دالالته تلك
واهلندية وغريها ،هذا التفاعل أدى إىل اختزال تلك الثقافات يف
إطار موقف ساخر هازئّ ،
لكنه حيمل بني أعطافه خماوف كاتب

حديثة وآداب جديدةّ .
إن القراءة القائمة على املماثلة هي قراءة
ً
«منحازة إىل ّ
أحيانا
األدبي احلديث ،تستخدمه
اجلمالي
النموذج
ّ
ّ
ّ
أدبية قدمية ،وتستخدمه
معياراً تعيد يف ضوئه صياغة أنواع

ً
أحيانا معياراً حملاكمة هذه األنــواع واستبعادها» (العلمي:2012 ،

ّ
العربية بغريها من األمم ،لذلك
حذق يعي خطورة اختالط األمة

.)75

متناهيا على دالالت النص ومعانيه ،وأصبح بهذا كتاب احليوان
الثقافات املختلفة اليت عاشت مع الثقافة اإلسالمية كالفارسية

جاء نثره يف تقدير ناصف خادما ملقولة اجلدل مؤسسا لفكرة
املصاحلة ،وهذا يتضح من خالل حماولة اجلاحظ يف كسب اهتمام
قرائه ،وجعلهم يشاركونه مواقفه وأفكاره من خالل تلك احلكايات

مبعنى أن هذا النمط من القراءة ّ ،
ّ
باملعيارية واهليمنة
يتصف
ّ
الس ّ
واإلقصاء؛ فكثري من األنواع ّ
بالتقدير
ردية القدمية مل حتظ
ّ
ّ
مكونات تتعارض مع الت ّ
وجه
بسبب ما كانت تقوم عليه من

الطريفة اليت يلقيها بني ثنايا هذا الكتاب ،وهذه احلكايات ما

اجلمالي ملفهوم األدب احلديث..مبعنى إن مثل هذه القراءات ال
ّ

هي إال مواقف مشفرة يهدف اجلاحظ من خالهلا إىل تعرية واقع

تراعي الفروق البالغية النوعية بني القص القديم وفنون القصة

اجملتمع العباسي املتأزم.

احلديثة ،وال تقيم التفاعل املطلوب بني األفق البالغي السردي

لقد عنى االنتقال وإنكار فكرتي النموذج والبطولة ،وقبول العيوب

القديم واألفق البالغي السردي احلديث.
إن القراء ّ
ً
ّ
ّ
ألدبية األدب القديم
اليت جتعل األدب احلديث معيارا
أنتجت «منطني من املواقف ّ
الس ّ
الن ّ
قدية بصدد األنواع ّ
ردية

والنقائض ،واجلمع بني الفضائل والرذائل يف سياق واحد ،أو بني
اجلد واهلزل والعلم والظرف والفائدة والتسلية ،والبعد عن التسلط
واحلمية واحلدة ،حبثا عن التعاطف والنزهة ،والعطف على النقص

ّ
يتمثل املوقف ّ
ّ
األول يف إدانة ّ
حبجة ابتعاده
السرد القديم
القدمية؛
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ّ
ّ
روري للماثلة.
الض
عن معايري األدب احلديث أو كسره للمبدأ
ويتمثل املوقف ّ
ّ
ّ
اني يف تقريظ ّ
السرد القديم حبجة استيعابه
الث ّ
جلملة من معايري األدب احلديث أو جتسيده مببدأ املماثلة .ويف
احلالتني ً
معا (أي موقف اإلدانة وموقف ّ
التقريظ) تتبنى القراءتان
تراثي لألنواع احلديثة» (العلمي
مبدأ املماثلة ،أي البحث عن نظري
ّ
.)76 :2012 :
ّ
تعد قراءة ضياء الصديقي لنوادر البخالء أوضح القراءات احلديثة
ّ
اليت متادت يف استخدام معيار املماثلة؛ فهذا الباحث يرى ّ
ّ
للقصة
أن
ّ
الس ّ
احلديثة جذوراً يف الترّ اث ّ
والنوادر
العربي مثل األخبار
ردي
ّ

واألمثال واملقامات وقصص احليوان ،بل يذهب إىل أبعد من ذلك
الغربية ّ
ّ
ّ
تأثرت يف نشأتها حبكايات وقصص
القصة
حني يذكر أن
ّ
ّ
والالتينية
اإلسبانية
العربي عن طريق الترّ مجة إىل
وسري الترّ اث
ّ
ككتاب «كليلة ودمنة» ّ
اإلسبانية يف القرن ّ
ّ
الثالث
الذي ترجم إىل
ّ
اهلجري(الصديقي.)152−151 :1990 ،

.)167-166-165

لقصة «أبو مازن وجبل الغمر» ،يقول ّ
ّ
إنها تنقلنا
ويف مقاربته
ّ
ّ
القصة
إىل املوقف مباشرة ،ومن دون متهيد ،وتتوفر على عناصر

ّ
ّ
والزمان ،واملكان ،واحلوار ،ووجهة ّ
ّ
النظر والبداية،
خصيات،
كالش
شخصية «جبل الغمر» ّ
ّ
والتصوير ّ
ّ
ّ
الذي
فسي ملشاعر
الن
والنهاية،
ّ

قطاع ّ
خيشى ّ
ّ
واللصوص والعسس ويبحث عن مأوى آمن
الطرق
شخصية «أبو مازن» ّ
ً
ّ
بارعا يف
الذي كان
يبيت فيه ،وتصوير
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالسكر املفرط للتخلص من
والسذاجة والتظاهر
اصطناع البالهة
املوقف احملرج ّ
الذي وقع فيه (الصديقي.)166−165 :1990 ،

يقارب الباحث ّ
ّ
«حممد بن أبي املؤمل»:
قصتني من قصص
ّ
القصة األوىل تقوم على احلوار بينه وبني اجلاحظ ،حيث يربز
ّ
ّ
ّ
ّ
شخصية
أهمية احلوار الذي يكشف عن
القصة
الباحث يف هذه
البخيل ،وعن طريق احلوار ،يغوص اجلاحظ يف أعماق هذه
حمل ً
ّ
ّ
ّ
ال دوافعها وسلوكها ومشاعرها ،ويعطي صورة عن
خصية
الش

القصصي يف كتاب
وقد صدر الباحث يف قراءته لرتاث اجلاحظ
ّ

ادعائه الكرم باحليلة ّ
«حممد ابن أب املؤمل» يف سرت ّ
ّ
اليت
حماوالت
ّ
يلجأ إليها (الصديقيّ .)168−167 :1990 ،
ّ
القصة الثانية من قصص
أما

ّ
اثية سواء يف شكله الفنيّ ّ
للقصة الترّ ّ
ّ
متقدم
البخالء ،فهو منوذج
ّ
ّ
يضم جمموعة من القصص ترتبط مبوضوع واحد هو البخل،
الذي

ّ
«حممد ابن أبي املؤمل» فتحكي عن تلك املفاجأة العظيمة بدخول

القصة القصرية احلديثة .يقولّ :
ّ
«أما كتاب
«البخالء» عن معيار

الفن ّية ّ
ّ
ّ
اليت تقرتب يف بعض
ومميزاتها
أو يف بناء القصص نفسها
ّ
القصة احلديثة» (الصديقي.)153 :1990 ،
جوانبها من
تصدر قراءة ضياء الصديقي إذن عن معايري فن القصة القصرية
احلديثة يف تفسريه للسمات الفنية اليت تشكلت منها نوادر البخالء؛
إذ ال يكتفي الباحث باستثمار خربته اجلمالية القصصية احلديثة
يف حتليله للنوادر ،بل يتخذ من القص احلديث معيارا يقيس به
بالغة النوادر وحيدد به قيمتها اجلمالية.
ّ
واحلال هكذا ،فقد حلل الباحث جمموعة من نوادر البخالء اليت
ّ
رأى ّ
ّ
تتوفر على مواصفات كثرية من ّ
ّ
كالتصوير
القصة
فن
أنها
ّ
خصيات واحلوار وعنصر ّ
ّ
ّ
التشويق واملفاجأة وغريها
والش
الدقيق

الفن ّية .وهكذا الحظنا ّ
أنه يدرج ّ
ّ
النوادر ضمن جنس
من العناصر
النوادر ليستدلّ
القصة القصرية؛ ويف ضوء ذلك حلل جمموعة من ّ
ّ
على ّ
ّ
ّ
كقصة «زبيدة
القصة القصرية
أنها تعتمد على عناصر

ّ
ّ
وقصة «املروزي
وقصة «أبو مازن وجبل الغمر»،
بن محيد»،
ّ
ّ
ّ
وقصة «الدراديشي».
«حممد بن أبي املؤمل»،
وقصة
والعراقي»،
ّ
ّ
يرى الباحث أن نادرة «زبيدة بن محيد» الصرييف الكبري وأحد
ّ
ّ
القصة،
الفنية من
أثرياء البصرة وأشهر خبالئها تقرتب خبصائصها
كاحلادثة واملوقف واحلوار ،وهلا بداية ووسط ونهاية أو حلظة
ّ
«التنوير» كما يطلق على ذلك يف ّ
ّ
القصة.
فن

ّ
أن الباحث يرى يف ّ
الالفت ّ
للنظر ّ
النادرة ّ
قصة توافرت
ومن
ّ
ّ
القصة احلديثة؛ فيذكر ّ
ّ
خصيتني
الصراع بني الش
فيها عناصر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خصيات الثانوية اليت أضفت على
الرئيسيتني ،ويذكر الش
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
الرئيس ،كما يشري
الر
الش
ئيسية أبعادا ختدم املوضوع ّ
خصية ّ

ّ
والسدري عليه .وكان ابن أبي املؤمل قد اشرتى ّ
شبوطة
اجلاحظ
السدري متزيقاً
ّ
ّ
ّ
وجهزها لنفسه واستعد اللتهامها ،فنزل عليها
ً
ّ
يتحمل املوقف،
وتقطيعا والتهمها كاملة ،والبخيل ينظر إليه ،فلم
وأصيب بعد هذه الواقعة مبرض كما روى اجلاحظ.
ّ
ّ
قصة ّ
أن هذه ّ
ويرى الباحث ّ
النادرة ّ
مستقلة لتوفر وحدة
فن ّية
املوضوع فيها ،ووحدة اهلدف ،واإلبداع يف ّ
التصوير ّ
فسي للبخيل
الن
ّ

ّ
ّ
ّ
الضوء على تصوير
والتكثيف ،وتركيز
والتشويق
وسلوكه،
ّ
ّ
ّ
خصية من الداخل الصديقي.)168 :1990 ،
الش
ّ
الكلي
لقصة «الداردريشي» ظهر خضوع الباحث
ويف سياق حتليله
ّ
ّ
ملعيار املماثلة يف القراءة« :هذه ّ
قصة يتجلى فيها بوضوح الكثري من
ّ
ّ
وشخصيات تتصارع ،وفيها
القصة القصرية؛ ففيها حدث،
عناصر
ّ
ّ
ّ
ّ
حتديد للزمان واملكان ،وفيها عنصر التشويق الذي يشد القارئ من
ّ
يسلط اجلاحظ ّ
ّ
الضوء على احلدث
القصة إىل نهايتها ،وفيها
بداية
ّ
ّ
ّ
الذي ينمو حتى يصل إىل الذروة حني يطلب األخ فسخ شراكته مع
ً
مد ً
ّ
أخيه ّ
ئيسيّ ،
أسبابا ليست هي ّ
تتعقد األمور يف
ثم
الر
عيا
السبب ّ
ّ
ّ
حرية األخ ّ
يتأكد من دعاوى أخيه .وأخرياً نصل إىل نهاية
الذي راح

مصراً
القصة أو حلظة ّ
ّ
التنوير فيكشف األخ عن ّ
احلقيقي
السبب
ّ
ّ
ّ
ّ
القصة بداية ووسط ونهاية،
على فسخ الشركة .مبعنى آخر كان يف

فنية متقنةّ .
ّ
إن ّ
قصة الداردريشي
واحلدث فيها مرتبط حببكة
ّ
تغدو −مع شيء بسيط من التعديلّ −
قصة قصرية من وحدة
ّ
اهلدف ،ووحدة االنطباع أو األثر ،والترّ كيز والتكثيف يف ّ
السرد
حتى ّ
واحلوار دون حشو أو إطالة ّ
إننا ال جند فيها مجلة واحدة ال

األساسي» (الصديقي.)169−168 :1990 ،
ختدم املوضوع
ّ
ّ
وهكذا ،يتبني لنا بوضوح املعجم املصطلحي للباحث؛ فقد وظف

الباحث إىل دور احلوار ّ
الذي يعكس أفكار ّ
ّ
شخصية ونوازعها
كل

الباحث مصطلحات بالغة القصة احلديثة ؛ فقد اشتمل النص

ّ
القصة ،وإىل حياد الكاتب وعدم
وطموحها ومشاعرها يف هذه
ّ
ّ
ّ
تدخله يف ّ
ويصوره من بعيد ألنه وعد بعدم
الصراع ،بل يرقبه
ّ
ّ
بالرفض أو باالحنياز (الصديقي:1990 ،
بالتعليق أو
التدخل سواء
ّ

السردي موضوع القراءة على مجيع مكونات القصة القصرية
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ومساتها؛ من وحدة االنطباع وصراع وتشويق وتكثيف وحلظة
التنوير وغريها من خصائص بالغة القصة القصرية.

حمـمد مسـاليت

ً
ّ
تطابقا
إن قراءة الباحث كما وقفنا عليه كشفت عن تصور يقيم

عن وجه آخر من وجوه بالغة اجلاحظ املتعددة اليت ما فتئت

ّ
الرغم من
بني
القصة القصرية احلديثة وبني القصص القديم على ّ
ّ
ّ
االختالف الشاسع بني هذين اجلنسني؛ وهذا التماثل بني اجلنسني

تنجلي عنها مع كل قراءة جديدة ،غري أن هذه السمات ينبغي أال
تنفي مسات أخرى تنطوي عليها هذه النصوص السردية نفسها

ً
ّ
ّ
القصة
مسؤوال عن إسقاطه ملعايري
−الذي انطلق منه الباحث −كان

اليت حللها الباحث يف ضوء معايري القصة القصرية؛ فاخلطابية اليت

ّ
والقصة القصرية على قصص اجلاحظ ،وقد صرفه هذا
احلديثة
ّ
ّ
التماثل عن التماس وجوه االختالف بني اجلنسني أو عن أي فحص

يراها الباحث عائقا من عوائق الشكل الفين للقصة ،قد تكون أحد

ّ
ّ
املميزة للقصص القديم.
للسمات
تجّ
ّ
ّ
الفنية يف كتاب «البخالء»
املميزات
لقد ا ه الباحث إىل إبراز
ّ
ّ
فوزعها إىل جمموعة من العناصر نذكر ّ
أهمها :الوصف والتصوير،
ّ
خصيات ،واحلوار ،والزمان واملكان .وهكذا يتبينّ
ّ
والش

أن ّ
ّ
الن ّ
ص

الس ّ
ّ
ّ
ّ
القصة القصرية
مكونات
ردي موضوع القراءة اشتمل على مجيع
ّ
ّ
ّ
والصراع ،والتشويق ،والتكثيف ،وحلظة
ومساتها كوحدة االنطباع،

ّ
ّ
القصة القصرية
التنوير ،وغريها من خصائص بالغة

مكونات بالغة اجلاحظ .ولبلوغ هذه النتيجة وقبول هذا املبدأ ،ال
بد من أفق توقع آخر مغاير يسلم بتداخل الوظيفتني التخييلية
والتداولية يف النص األدبي ،ال يستبعد إحداهما لصاحل األخرى،
وخاصة يف أدب مل خيلص وجهه للوظيفة اجلمالية ذلك اإلخالص
ّ
األدبية.
الذي يطالب به بعض أنصار
يف مقاربة أخرى بعنوان «يف حتليل النص السردي القديم النادرة
أمنوذجا» صدرت يف  2012يرى الباحث علي عبيد ّ
أن نادرة «ما
ّ
جل خصائص جنس
دار بني رمضان وشيخ أهوازي» تستوعب

ومن هذا املنطلق نالحظ ّ
أن قراءة ضياء الصديقي للقصص

اخلرب اليت ضبطها الدارسون احملدثون «فقد كانت بنيته احلدثية

القصصي احلديث» أي ّ
فن
القديم صدرت عن معيار «اجلنس
ّ
القصة القصرية؛ وإذا كان من ّ
ّ
منطقي ،أن يقرأ
حقه ،بل وهو شيء
ّ

بنية بسيطة وشخصيتاه عالمتني موظفتني ألداء أدوار حمددة،
ومقاطعه حمتكمة إىل عالقة سببية» (عبيد.)53 :2012 ،

ّ
الس ّ
ّ
الن ّ
ص ّ
القصصية احلديثة ،ويف ضوء
ردي القديم يف ضوء اخلربة
القصصي احلديث ،وأسئلة ّ
القصصي املاثلة يف سياقه
النقد
الوعي
ّ
ّ

لقد فحص الباحث نادرة «مادار بني رمضان وشيخ أهوازي»
ّ
ّ
ّ
خصيات واحلوار،
كالش
القصة
بوصفها متوفرة على عناصر

ّ
اجلمالية؛ فدمج األفق احلديث يف األفق القديم ال
القديم وأسئلته
ّ
يعين إلغاء أحد الطرفني ملصلحة اآلخر.

واحلبكة  .Intrigueلذلك فقد حلل هذه النادرة يف ضوء املنهج

املعاصرّ ،
اجلمالي
فإنه عطفا على ذلك كان بإمكانه استحضار األفق
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
خصيات،
للش
فسي
الن
والتصوير
والزمان،
واألحداث ،واملكان،
ّ
السردي احلديث ،مستعينا بنظريات متنوعة؛ حنو نظرية جريار

ورغم املآخذ اليت ذكرناها سابقا على قراءة الباحث ضياء
الصديقي ّ
فإنه استطاع أن يضع اليد على بالغة خمتلفة ،مل يكن

تودوروف  ،T.Todorovكما استفاد من منجزات فالدمريبروب ،ومن

اكتشافها أمرا متاحا قبل أن يتشكل هذا األفق البالغي اجلديد.

بعض نظرية قرمياس.

ومن هذه اجلهة تكتسب هذه القراءة قيمتها بصرف النظر عن

وهكذا ،فقد عكف الباحث على تقسيم مقاربته إىل مستويات
ثالثة؛ تناول يف أوهلا ّ
النص من حيث هو حكاية ( )Histoireفتدبر

القديم وفنون القصة احلديثة ،وبصرف النظر عن عدم إقامتها

فيه األعمال والفواعل ،ويف ثانيها اهتم به خطابا قصصيا (Discour

للتفاعل املطلوب بني األفق البالغي للسرد اجلاحظي /القديم

 ،)narratifفخاض يف الزمن  ،وصيغ التمثيل ،والصوت ّ
السردي،
ونظر يف املستوى ّ
الثالث يف الداللـة.

النقد التقليدي ،ودفعت برؤية جديدة لعالقة النقد باألدب،

استنتج الباحث أن خطاب اجلاحظ السردي «اتسم باقتصاد

وأزاحت االنطباعات الذاتية إىل الوراء ،وزجت مبفاهيم جديدة إىل

أساليبه ،وأما ترتيب أحداثه فكان تعاقبيا (عبيد،»)53 :2012 ،

املمارسة النقدية(مشبال.)160 :2010 ،
ّ
ولعل الشكل الفين الذي توخى الباحث دراسته يف نوادر البخالء،

كما استخلص ّ
أن خطاب اجلاحظ فيه تناوب بني السرد واحلوار،

عدم مراعاتها للفروق البالغية النوعية بني القص اجلاحظي/

واألفق البالغي السردي احلديث  .لقد خلخلت هذه القراءة ركائز

مل يكن سوى شكل القصة القصرية ،على الرغم من أن الباحث كان

جنيت ( )Gerard Genetteيف حتليل اخلطاب القصصي ،ونظريات

عالوة على رؤية مصاحبة أضفت عليه مزيدا من احليوية واإليهام
االتباع ّ
بالواقع ،ولئن بدا يف ظاهره كالما متواترا مداره على ّ
فإنه

مدركا للصنف األدبي الذي تنتمي إليه هذه النوادر ،وذلك عندما

يف باطنه ختييل وابتداع (عبيد.)53 :2012 ،

أقر بأنها شكل من أشكال «أدب الطبائع» الذي يقوم على تصوير

ّ
معيارية
وقــد أنهـى البـاحث مقاربته خبامتة حتمل بني طياتها

أخالق الناس (الصديقي )160 :1990 ،نستطيع القول إذن إن ما

واضحة ،يقـول« :هكذا نتبني ّ
أن نص اجلاحظ هذا ،وإن اندرج يف
ّ
وأمل خبصائصه
األدبي الذي راج يف القرن الثالث للهجرة
نطاق اخلرب
ّ

مجلة من السمات البالغية اجلديدة يف هذا األدب؛ من تصوير

ّ
الفنية فإنه انطوى أيضا على جنس حمدث آخر هو النادرة،

واقعي دقيق للشخصيات وللحدث ،وحوار كاشف عن نفسية

نستشف فيه من مسات لعل أبرزها التنصيص على مقام التندر،

الشخصيات وأخالقها ومستوياتها الثقافية واللغوية ،وشخصيات

وقاعدتي االسم واللغة ،ومراعاة قانون املشاكلة ،والتوسل باإلجياز
التهكم ّ
ّ
واإلضحاك ،فضال عن ّ
ولعل يف هذا التعالق/
والسخرية.

اإلمتاع واإلفادة ،ولغة بسيطة مفعمة باحلياة وبعيدة عن التعقيد

التنازع ما بني اخلرب والنادرة ما يعزز القول بعالقات التفاعل بني

املعجمي واجملازي ،وصراع الشخصيات يف موقف قصصي ،وتصوير

األجناس ( )Les rapports de genericiteيف النصوص األدبية وال سيما

كاريكاتوري ،ووصف للزمان واملكان .ال شك أن هذه السمات تكشف

القدمية منها» (عبيد.)53 :2012 ،

التقطته هذه القراءة يف أدب اجلاحظ ،شكل أفقا ضروريا الكتشاف

واقعية حمورية وثانوية ،وتشويق ومفاجأة ،وسخرية وتزاوج بني
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السرد العربي القديم  ،وآفاق التأويل

ّ
إن قراءة الباحث علي عبيد مل تراع الفروق البالغية النوعية بني

من إضاءة النصوص ،ناهيك عن التصميم املسبق لفرض النموذج

القص القديم وآليات القراءة احلديثة ،ومل تقم التفاعل املطلوب

على نصوص ال يفرتض فيها أن تستجيب له إال بعد ختريبها»

بني األفق البالغي للسرد اجلاحظي/القديم واألفق البالغي

(إبراهيم.)31 :2009 ،

السردي احلديث.
وإمجاال ّ
قراء اجلاحظ وفق معيار املماثلة وقع أسري
فإن كثريا من ّ

 -2القراءة اإلجناسية والوعي باملغايرة /حممد مشبال:

اإلبهام ،والغموض ،والتطبيق احلريف للمقوالت السردية دون األخذ

ّ
إن القراءات القائمة على مبدأ املغايرة بني األدب احلديث واألدب

باحلسبان اختالف األسيقة الثقافية للنصوص األدبية.

الس ّ
ّ
ّ
اجلمالية لألنواع ّ
ردية
باخلصوصية
القديم ،هي قراءات «تؤمن
ّ
ّ
القدمية واستقالهلا عن الت ّ
اجلمالية احلديثة» (العلمي،
صورات

وتعضيدا هلذا الطرح يذهب عبد اهلل إبراهيم إىل أن كثريا «من
املفاهيم اجلديدة أقحمت يف غري سياقاتها ،ويف حاالت كثرية وقع
ّ
تعسف ظاهر يف تطبيق مناذج حتليلية اشتقت من نصوص أجنبية
بالفرنسية أو اإلجنليزية على نصوص عربية ،دون االنتباه إىل
خماطر التعميم .واستعريت طرائق جاهزة ُع ّدت أنظمة حتليلية

أنها تبحث يف هذه األنواع عن األسئلة ّ
)75 :2012؛ مبعنى ّ
اليت أثريت
الزمن ّ
ّ
يف ّ
ّ
املقدمة.
تشكلت فيه ،وعن طبيعة اإلجابات
الذي

فإن هذا ّ
وهكذا ّ ،
ّ
واهلوية
النمط من القراءة يؤمن مببدأ االختالف
ودميوقراطية وسائل ّ
اإلنساني.؛ مبعنى أن أصحاب هذا
التعبري
ّ

ثابتة وكلية ال تتغري بتغري النصوص وسياقاتها الثقافية .ومن
الطبيعي أن يرتسم يف األفق ّ
تكلف ال خيفى؛ إذ تنطع للنقد أفراد

بتفوق اآلداب احلديثة ؛ أي إنهم انطلقوا من ضرورة اكتشاف أدب

أرادوا إبراز قدرتهم على عرض مفاهيم السردية ،وليس توظيفها

اجلاحظ يف ذاته بصرف النظر عن تطابقه مع األدب احلديث.

يف حتليل نقدي جديد ،وكل هذا جعل تلك اجلهود حتوم حول

يبدو إذن ّ
الغربي وتبخيس املوروث
أن مرحلة االنبهار باألدب
ّ

النصوص ،وال تتجرأ على مالمستها ،وميكن تفسري كثري من تلك

نقدية تؤمن ّ
ّ
ّ
بأن
تصورات
األدبي القديم ،قد انقضت حبكم بروز

العثرات على أنها نتاج االنبهار باجلديد ،وادعاء االقرتان به ،وتبنيّ

ّ
ّ
حيددها الوعي
سوسيو−تارخيي (ياوس ،دت)49 :
األدبية مفهوم
ّ
ّ
ّ
ّ
معينة .على هذا النحو مل تعد
تارخيية
اجلمالي املهيمن يف فرتة
ّ

مقوالته ،دون استيعابه ،وهضمه ،ودون متثل النظام الفكري
احلامل له» (إبراهيم.)30 :2009 ،
قراء اجلاحظ –وفق ما مسيناه القراءة
ويف ضوء عالقة بعض ّ

النمط من القراءة سعوا إىل صياغة أسئلة ال تنطلق من إحساس

ً
ً
ّ
ّ
مطلقا.
زمني ًا أو
مفهوما ال
األدبية أو جمموع املعايري احملددة لألدب،
ّ
ويف ضوء ممارسة هذا الت ّ
صور حظيت نصوص اجلاحظ ّ
السردية

باملماثلة– الشائكة بالسردية ،انصرف االهتمام إىل املفاهيم

العربي بنظرة جديدة جتانب اإلسقاط حبيث أعادت اكتشافه
ّ

والنماذج التحليلية ،وندر أن جرى اهتمام معمق باستكشاف

ّ
هويته.
وحتديد

مستويات النصوص األدبية اجلاحظية ،فاألكثر وضوحا كان

لعل إحدى مهمات البالغة منذ القدم ،اضطالعها بتصنيف الصور

استخدام النصوص إلثبات صدق فرضيات السردية ،وليس

واخلطابات ،فالتصنيف جزء من صميم عمل البالغي ،ألنه يكشف

توظيف معطياتها الستكشاف خصائص تلك النصوص ،إذ قلبت

عن خمتلف الصور واألساليب واألصناف واألشكال واألنواع اليت

األدوار ،وأصبحت النصوص دليال على أهمية النظرية ومشوهلا،

يتوسل بها األديب يف أعماله؛ فبالغة النص األدبي تعين اللفظة

ّ
مقدسة لدى
وانتهى األمر إىل أن أصبحت املقوالت السردية شبه

املفردة بقدر ما تعين النوع األدبي الذي تنتمي إليه ،والبالغي

عدد كبري من ممارسي النقد ،وكل نص ال يستجيب لإلطار النظري

مطالب يف مقاربته باستيعاب النص يف كونه البالغي الشامل  ،وهذا

االفرتاضي يعد ناقصا وغري مكتمل ،وال يرقى إىل مستوى التحليل،
وينبغي إهماله ،أو نفيه من قارة السرد ،وهلذا ُشغل بعض النقاد

هو املفهوم الرحب للبالغة ،الذي سعى حممد مشبال إىل اكتشافه
وتأصيله يف القراءات اإلجناسية اليت نظرت يف أدب اجلاحظ

برتكيب منوذج حتليلي من خالل عرض النماذج التحليلية اليت

إن تصنيف كتاب «البخالء» وجتنيسه يفضيان إىل تعرف أحد أسس

أفرزتها آداب أخرى ،فجاءت النصوص العربية على خلفية بعيدة

بالغته الكامنة يف تعدد أنواعه بني النادرة والرسالة والوصية،

لتضفي شرعية على إمكانات النموذج التحليلي املستعار وكفاءته،

وقد حظيت النادرة باهتمام القراء والدارسني احملدثني أكثر من

وبدل أن تستخدم املقوالت دليال للتعرف على النص ،جرى العكس،

غريها من األنواع؛ ألدبيتها واستجابتها ألفق التلقي الذي ترسخت

إذ جيء بالنصوص لتثبت مصداقية اإلطار النظري للسردية.

فيه معايري بالغة السرد ،قبل أن يربز االهتمام يف السنوات األخرية

إن عالقة مقلوبة بني السردية والنصوص األدبية اجلاحظية

باألنواع األخرى ،بسبب تزايد االهتمام باملفهوم العام للبالغة

ستفضي ال حمالة إىل قلب كل األهداف اليت تتوخاها العملية

ومطلق اخلطابات ،ومع ذلك يظل كتاب «البخالء» كما قال توفيق

النقدية ،فليس النقد والقول لعبد اهلل إبراهيم «ممارسة يقصد بها

بكار« :من النصوص األمهات (مثل «كليلة ودمنة» و«مقامات

تلفيق منوذج حتليلي من مناذج أنتجتها سياقات ثقافية أخرى ،إمنا

اهلمذاني») اليت تدشن يف األدب أشكاال كربى .وهو لذلك ميثل

اشتقاق منوذج من سياق ثقايف بعينه دون إهمال العناصر املشرتكة

يف تاريخ الكتابة العربية حلظة حامسة ،حلظة حتول الضحكة

بني اآلداب اإلنسانية األخرى ،ثم االستعانة به أداة للتحليل،

الشعبية إىل شكل أدبي ،شكل النادرة؛ فهو الذي أسس هذا الفن

واالستكشاف ،والتأويل ،وليس متزيق النصوص لتأكيد كفاءة ذلك

وعرف بأصوله» (بكار.)189 :1984 ،

النموذج االفرتاضي .تلك العالقة املقلوبة بني السردية والنصوص

تعد النادرة جنسا أدبيا سرديا طريفا ،يندرج ضمن األدب اهلزلي

قادت إىل هوس يف التصنيف الذي ال ينتج معرفة نقدية ،وال يتمكن

الساخر ،الذي يتميز عن األدب اجلاد ،غايته األساس إمتاع السامع
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أو القارئ بتسليته ،وانتزاع ضحكته ،من مقاصده التداولية ،النقد
والتهكم والسخرية واإلصالح والتهذيب وتعديل السلوك وتقويم
الرغم من ّ
النصوص ّ
الن ّ
ّ
قدية يف موضوع
قلة
األخالق .وعلى ّ

ّ
النادرة ّ
فإن ما توافر منها يكشف عن وعي القدماء بوجود جنس
ّ
ويتطلب ّ
أدبي يتطلب ّ
الت ّ
التفكري يف صياغة معايريه وضبط
سمية
ّ

حيان ّ
ّ
البالغية؛ ورد يف كتاب أبي ّ
ّ
وحيدي «البصائر
الت
حدوده
ّ
ّ
والذخائر» أن «ملح النادرة يف حلنها ،وحرارتها يف حسن مقطعها،
ً
ً
ذليقا،
لسانا
الرواية
وحالوتها يف قصر متنها ،فإن صادف هذا من ّ
ً
ً
ّ
توخي وقتها ،وإصابة موضعها،
طليقا ،وحركة حلوة ،مع
ووجها

وقدر احلاجة إليها فقد قضي الوطر ،وأدركت البغية» (التوحيدي:
املتأمل إىل ّ
:1964ج .)11:1هذا ّ
ّ
الن ّ
سر االقرتان
ص ،يدفع
التساؤل عن ّ

ّ
يقدمها اجلاحظ يف ّ
بني ّ
ّ
الن ّ
ص اآلتي
واللحن ،واإلجابة
النادرة
بقوله« :وإذا كان موضع احلديث على ّ
أنه مضحك ومله وداخل يف
باب املزاح والطيب ،فاستعملت فيه اإلعراب ،انقلب عن جهته ،وإن
السخافة باجلزالة صار احلديث ّ
كان يف لفظه سخف وأبدلت ّ
الذي

ستحتفي بها ّ
الدراسات احلديثة.

حممد مشبال املعنونة بـ«بالغة ّ
ّ
النادرة» عن
أفصحت مقاربة
ّ
طموح يف اإلسهام يف جتنيس النادرة ،وقد رأى حممد مشبال يف
مستهل حبثه ّ
أن قراءة الباحث أمحد بن حممد أمبرييك املوسومة
بـ«صورة خبيل اجلاحظ الفنية من خالل خصائص األسلوب
يف كتاب البخالء» طرقت باب البالغة دون أن تفلح يف تفسري
الوظائف البالغية اجلمالية للنص اجلاحظي ،ومن ّ
ثم فقد قدم
الباحث مجلة من االعرتاضات على منهج الباحث جنملها يف النقط
اآلتية (مشبال:)20 :2006 ،
أ -كشف منهج الباحث أزمة األسلوبية الشعرية عندما تصدى
لتحليل نصوص سردية؛ فقد اعتمد يف حتليله الصور اجلزئية
اجملتثة من سياقها النصي ،وكأنه قد حصر اهتمامه يف تقنني
القواعد وصياغة املعايري دومنا تفسري للصور أو تواصل مع ما
حتتويه النصوص من إمكانات فنية .جتلى ذلك على سبيل املثال يف
تناوله ألسلوب املقابلة ،حيث مل يتجاوز حدود استخالص الوظائف

يسر ّ
النفوس يكربها ويأخذ بأكظامها» (اجلاحظ:
وضع على أن
ّ

البالغية الضيقة ،ومل خيرج عن نطاق معايري بالغة الشعر.

 ،1967ج .)39 :3

ب_ ال تنتمي النصوص املعتمدة يف التحليل إىل نوع أدبي واحد؛

ينبغي التأكيد يف هذا السياق على أن اجلاحظ اعتنى عناية خاصة

فمادة التحليل مستقاة تارة من رسائل البخالء وأقواهلم ،وتارة

بالنوادر بوصفها نوعا أدبيا قائم الذات ،قصده اإلضحاك واإلعجاب

أخرى – وإن كانت قليلة – من نوادر األفعال أو النوادر السردية،

حيكيها املتكلمون ويتناقلها الناس ولشدة ارتباط وظيفتها ببنيتها

وهو ما يفيد أن الباحث غري معين ببالغة السرد أو بالغة النادرة،

وهيئة الكالم فيها وجب على حاكيها وناقلها احرتام خصائص

بل غايته البالغة العامة ،أو بالغة اخلطاب ،وألجل ذلك كانت

اللغة لدى الطبقــة اليت ينقل عنها ويشمل ذلك صورة الكالم

الرسائل واألقوال املادة األقرب إىل طبيعة منهج الدراسة.

وخمارجه وعاداتهم يف أدائه ،ذلك أن املقاصد «قد تتم باخلصائص

جـ_ تدل «صورة البخيل الفنية» يف نهاية التحليل ،على جمموع
أفكار البخيل ومبادئه واعتقاداتهّ ،
إنها – وفق منظور الباحث –

رهينة مكانة النص يف الفصاحة والبيان بل إن فصاحتها وبالغتها

مفهوم عام غري مرتبط بالتكوين الفين للنص.

يف خروجها عن املألوف منها» (صمود.)192 :2010 ،

وهكذا انتهى حممد مشبال إىل بيان أن الباحث حممد أمبريك مل

يقول اجلاحظ« :إن اإلعراب يفسد نوادر املولدين ،كما أن اللحن

يتخلص من سيطرة موضوع البخل على منهج حتليله ،بدل الصورة

يفسد كالم األعراب؛ ألن سامع ذلك الكالم إمنا أعجبته تلك الصورة

مبفهومها اجلمالي والبالغي ،وألجل ذلك مل يستغرب حممد مشبال

وذلك املخرج ،وتلك اللغة وتلك العادة ،فإذا دخلت على هذا األمر –

تلك اخلالصة اليت انتهي إليها البحث ،وهي ّ
أن الصراع ببني البخالء

الذي إمنا أضحك بسخفه ،وبعض كالم العجمية اليت فيه – حروف

واألسخياء يشكل لب الكتاب وجوهر موضوعه (مشبال-117 :2006 ،

اإلعراب والتحقيق والتثقيل وحولته إىل ألفاظ األعراب الفصحاء،

 ،)118أال تتناقض هذه اخلالصة املوضوعاتية مع املنهج املعلن عنه

وأهل املروءة والنجابة ،انقلب املعنى مع انقالب نظمه ،وتبدلت

يف عنوان الكتاب؟

صورته» (اجلاحظ ،1967 :ج .)282 :1
ّ
تعمد ّ
النادرة كما يفهم من النصوص السابقة إىل إقحام اللهجات
واالزدواجية ّ
ّ
الل ّ
ّ
ّ
غوية
اجلد واهلزل،
احلية والعجمة ،واملزج بني

وتأسيسا على هذا الفهم ،يذهب الباحث حممد مشبال إىل ّ
أن
ومكونات؛ ّ
ّ
ّ
فالنادرة – حسب
سردي ينطوي على مسات
النادرة نوع

السلبية كالسخف والعجمة ،وهذا يعين أن الوظيفة ليست دائما

ّ
والعامية ،ومناسبة الكالم للمقام .فهل يعين
واملزج بني الفصحى
ّ
ّ
ّ
هذا أن مالحتها تقرتن باللحن؟ وأن االنزياح عن قواعد اللغة يف
الصحيحة يضيفان إىل ّ
الصيغ ّ
اإلعراب ،والعدول عن ّ
النادرة قيمة
ّ
ّ
مجالية تعدمها يف حال االلتزام باإلعراب وحتامي اللحن؟

إن ملحة ّ
ّ
النادرة تكمن يف ارتباطها بصاحبها ،وعلى الكاتب أن
ّ
يراعي املستويات ّ
الل ّ
ّ
ّ
فلكل طائفة
لشخصياتها،
واالجتماعية
غوية
ّ
لغتها ّ
ّ
املولدين،
تتميز بها ،إذ إن لغة األعراب ختتلف عن لغة
اليت
ّ
العوام.
ولغة العلماء ختتلف عن لغة
ّ
إن انكباب ّ
ترّ
ّ
ّ
ّ
معينة كالشعر وال سل
أدبية
النقد القديم على أجناس
النادرة ّ
السرد ،ومنها ّ
حال دون االهتمام الواسع بأجناس ّ
اليت

ّ
أدبي خمصوص ينزع منزع ّ
الطرافة والفكاهة
املؤلف – جنس
ّ
ّ
ّ
باملكونات ،العناصر
والضحك(مشبال .) 71 :2006 ،ويقصد الباحث

رورية ّ
النادرة وهيّ :
اليت يقوم عليها جنس ّ
ّ
ّ
الطرافة ،وصورة
الض
وتعد ّ
ّ
مكو ً
ّ
ّ
ّ
ّ
بالغي ًا يف جنس
نا
الطرافة
اخلتامية.
اللغة ،والعبارة
ّ
الس ّ
النادرة ،حيث تعمل خمتلف الوسائل ّ
ردية على تشكيله؛ فال
وجود جلنس ّ
ّ
املكون.
النادرة من دون هذا
وتعين «صورة ّ
االجتماعي.
اللغة» اقرتان الكالم بصاحبه ومستواه
ّ

النادرة إىل ّ
حيث تعمد ّ
الت ّ
األسلوبي ،عندما تدخل يف تكوينها
نوع
ّ
املتكلمني .وتنتهي ّ
ّ
كل نادرة من نوادر اجلاحظ
البالغي لغات
ّ

ّ
ّ
الضحك واملوقف املتوتر،
ختامية» تعمل على إثارة
بـ«عبارة
ّ
ّ
اخلتامية على املفاجأة والتالعب باأللفاظ واملهارة
وتنبين العبارات
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يف ّ
التعبري عن املوقف.

ً
ً
خمتلفة عرب تاريخ ّت ّ
لقيها؛ فقد خضعت يف البداية
وقيما
دالالت
ٍ

املكونات ّ
حتدد جنس ّ
النادرة ال ّ
ّ
بيد ّ
ّ
بد هلا من مسات
اليت
أن هذه
ً
تسندها ،إذ ال يقوم بالعناصر ّ
ّ
أيضا بالعناصر
رورية فقط ،ولكن
الض

السرد احلديثّ ،
إىل ضرب من املقارنة غري املتكافئة مع فنون ّ
مما
ّ
ّ
القراء يستظلون
والتحقري ،ويف أحيان أخرى كان
عرضها لإلدانة
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
/تراثية يف
نظائر جاحظية
القصصية احلديثة حبثا عن
خبربتهم
َ

ّ
ّ
و«التعجيب»
تتجسد يف مواقف وأفعال طريفة،
و«احليلة» وهي
ّ
ّ
ّ
ّ
الذي يقوم على مجلة من املظاهر ،ويستدل املؤلف ببعض النوادر
ّ
ّ
الرمحن املعجب
اليت
تصور أعاجيب خبالء اجلاحظ ،نادرة أبي عبد ّ

تتحول إىل نسخ ّ
ّ
أولية غري ناضجة لفنون ّ
السرد
السردي اجلاحظي
ٍ
ّ
ّ
احلديثّ .
استكشافية
تشكل بعد ذلك وعي مغاير صدر عن رؤية
ثم

ّ
انوية ّ
ّ
الث ّ
ّ
ّ
بالسمات
املؤلف
يسميه
اليت حتضر وتغيب ،وهو ما
كـ«احلجة ّ
ّ
ّ
حجة تتناقض مع مقتضيات املقام.
الطريفة» وهي

اعطية ّ
اليت ّ
ً
الرؤوس ،ونادرة ليلى ّ
ّ
قميصا هلا وتلبسه،
ترقع
الن
بأكل ّ
ّ
ّ
الرقعّ ،...
ثم نادرة املغرية بن عبد اهلل.
حتى صارت ال تلبس إال ّ
ّ
ويؤكد ّ
السمات ّ
الثالث (االحتجاج واحليلة ّ
املؤلف ّ
أن هذه ّ
والتعجيب)

الدفاع عن ّ
ضرب من ّ
الذات واإلعالء من قيمتها ّ
مما جعل الفن

إنه الوعي ّ
ّ
ال تدافع وال تهاجم؛ ّ
القراء
تسلح به جمموعة من
الذي
ّ
ّ
الس ّ
ردي والكشف عن ّ
الذين أسهموا يف فهم تراث اجلاحظ ّ
هويته

وخصوصيته بغض ّ
ّ
النظر عن عالقته بأجناس ّ
السرد احلديث.
ّ
ً
ّ
ّ
وإمجاال فقد تبني لنا أن ّ
حتوالت
السرد اجلاحظي ظل مرتهنا إىل

ال ينفصل بعضها عن بعض ،ويقف الباحث على مسة أخرى من

ّ
القراء.
وتبدالت وعي
سياقات القراءة
ّ

ّ
ّ
خاصة ،وهي ما أمساه
عامة ونوادره
مسات اهلزل يف أدب اجلاحظ
الت ّ
بـ«التضمني ّ
ّ
مي».
هك ّ

خامتة

الت ّ
و«التضمني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالغيان يف
مقومان
أسلوبية يتضافر
مي» مسة
هك ّ
«التضمني» ّ
ّ
«الت ّ
والثاني يف ّ
األول يف ّ
املقوم ّ
ّ
هكم».
يتمثل
تكوينها،
ّ
ّ
ّ
ّ
وتعد «املقابلة» مسة أخرى يف النادرة ،وهي تتجلى يف بعض النوادر
يف ّ
التقابل بني فخامة األسلوب وبني تفاهة املوضوع وضآلة قيمته،
ّ
يتمثل يف جتاور حماسن ّ
الشيء ومساوئه ،وتقابل ّ
السالمة،
وتقابال

ّ
ّ
تصويريني.
والتقابل بني موقفني أو مشهدين
أن اجلاحظ صارع فكرة عجز ّ
يرى الباحث ّ
اللغة عن متثيل األشياء

وأخذ يعتصر ما ختتزنه ّ
ّ
تصويرية كفيلة مبضاهاة
اللغة من طاقة
التصوير ّ
ً
بارعا يف ّ
الل ّ
ّ
غوي القائم
العيانية؛ فاجلاحظ كان
الرؤية
ّ
غوية ّ
على تشغيل مجيع مظاهر ّ
ّ
الطاقة ّ
الل ّ
يتطلبها موضوع
اليت
خمصوص كتصوير األكول ّ
الشره( .مشبال.)71 : 2006 ،
هذه خالصة تصور الباحث ّ
الذي يبدو ّ
ّ
يوسع البالغة لتعانق
أنه
بشتى أشكاهلا وأنواعها وأمناطها .هذا ّ
األدبية ّ
ّ
الطموح
رحابة األعمال
العلمي إىل تأصيل البالغة ّ
الذي عبرّ عنه يف كتاباته األخرى ،هو
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية احلديثة مع الشيخ
البالغية
ما كانت ترومه االجتهادات
أمني اخلولي ّ
الذي ال يفتأ يستلهمه الباحث يف أكثر من مناسبة.
أن ّ
ّ
مما سبق ّ
يتبينّ
ّ
هزلي يندرج ضمن جنس
سردي
النادرة نوع
ّ

تكشف احلركة الصاعدة يف قراءة نصوص اجلاحظ بأمناطها
املختلفة (خاصة نصوصه السردية) عن العالقة امللتبسة بني عامل
القارئ وعامل ّ
النص ،بني أفق القارئ العربي احلديث وأفق نصوص
ّ
بالنص إىل عالقة اتصال
اجلاحظ ،حيث تتحول عالقة القارئ

وانفصال يف آن .فإذا كان القارئ ينتمي إىل عصر ليس هو العصر
الذي ينتمي إليه ّ
النص املقروء ،فإن العالقة بينهما تكون عالقة
ّ
يتحول إىل اتصال
انفصال ال حمالة ،غري أن هذا االنفصال سرعان ما
حني يتجاوب ّ
النص مع متطلبات عصر القارئ.
ّ
إن ّ
تأمل أمناط التلقي هذه وهي تتعاقب على قراءة النصوص
اجلاحظية السردية يف تاريخ نقدنا احلديث منذ عصر اإلحياء إىل
اللحظة الراهنة  ،ليؤكد ّ
أن التلقي فعل ال يقف عند حد معينّ ؛ فما
دامت نصوص اجلاحظ قد انفلتت منه ومن سياقها فإنها واحلال
كذلك انفلتت أيضا من متلقيها األصليني  ،أو باألحرى القول ّ
إن
قراء جددا باستمرار ذلك ّ
ً
أن أمناط
نصوص اجلاحظ وهبت نفسها
التلقي وآفاقه ليست بأكثر ثباتا من النص  ،فكما ّ
أن األفق يتغيرّ ،
تستقر  ،فإن النص بالتبعية لن يكون كينونة
وأمناط التلقي ال
ّ
تامة ثابتة .إن التلقي حدث يبدأ مع انبثاق النص املقروء ،
متكيفا يف كل مرة مع األفق الذي ّ
ّ
ّ
دومنا
يتحرك
يظل
ويستمر معه
ّ
ّ

ّ
يستقل بذاته؛ وتشري قراءات أخرى غلى ّ
أن ما وصف
اخلرب ،وقد
ّ
ّ
بالنادرة عند أصحاب هذه القراءات يصنف يف إطار اخلرب كما

توقف أو استقرار.

ّ
حممد القاضي(القاضي .)1998 ،فال فرق عندهما
جند ذلك عند
ّ
ّ
ّ
بني جنسي اخلرب والنادرة؛ إال أن فرج بن رمضان جيعل نصوص

وهكذا فقد رصدنا يف هذه الدراسة منطني من القراءة ،األول قائم
على مبدإ ّ
التماثل بني النص السردي اجلاحظي واألدب احلديث،

الس ّ
ّ
اجلاحظ ّ
الرغم من انتمائها إىل جمال األخبار،
ردية
اهلزلية على ّ

ً
ً
ناشئا يف طور ّ
سواء ّ
الن ّ
مو ،أم باعتبار ما
أدبا
بالنظر إليه باعتباره
ينبغي أن يكون عليه .و يف احلالني ً
ّ
ضحية
معا ،سقط سرد اجلاحظ

ّ
ّ
ّ
االستقاللية عن جنس اخلرب
مبكونات تضفي عليها صفة
تتميز
ً
ً
ً
إذ ّ
ّ
ّ
إنها تعد «جنسا قائما بذاته صاحلا للدراسة على حدة» (بن

ّ
منوذجية األدب احلديث ،تارة عندما جيد فيه القارئ ما كان جيب

رمضان.)94 :2001 ،

أن يلقاه ،وتارة عندما ال جيد فيه ما كان يبتغيهّ .
أما الثاني فقائم

ّ
إن الذي حنرص على تأكيده من خالل ما تقدم بيانه هو تأكيد
حوالت ّ
«إن ّ
املبدأ ّ
ّ
ظري القائل ّ
الت ّ
القراء
اليت خيضع هلا وعي
الن
ّ

على مبدإ املغايرة  ،بني األدب احلديث والسرد اجلاحظي ،فهو منط

ّ
تؤثر يف بنية ّ
ّ
الن ّ
وتصوراتهم ُ
ص املقروء ويف
ور َؤاهم،
وحاجاتهم
ّ
ّ
دالالته ووظائفه وقيمه؛ فاألجناس ّ
السردية القدميــة ؛ مل تكف
قرائها ويف ّ
الت ّ
عن ّ
متثالتهــم املختلفة هلا» .واحلال
حق ّق يف وعي ّ
أن نصوص اجلاحظ ّ
هذه فقد الحظنا ّ
(النادرة ،اخلرب )...اكتسبت
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الس ّ
ّ
ّ
اجلمالية لألنواع ّ
ردية القدمية
باخلصوصية
من القراءة يؤمن
ّ
ّ
واستقالهلا عن الت ّ
اجلمالية احلديثة؛ ومن أطرف الدراسات
صورات
اليت قاربت النص اجلاحظي َوفق أفق املغايرة نذكر قراءات الباحث
املغربي حممد مشبال ،من هذه القراءات نذكر( :مسة التضمني
التهكمي يف رسالة الرتبيع والتدوير) ،و(التصوير واحلجاج حنو فهم

حمـمد مسـاليت

تارخيي لبالغة نثر اجلاحظ) ،و( السرد العربي القديم والغرابة

1010ضيف ،شوقي ،1946 ،الفن ومذاهبه يف النثر العربي ،دار

املتعقلة) ،و(بالغة النادرة) ،و(البالغة والسرد ،جدل التصوير
والتدابري
للمعاجلات
واحلجاج يف أخبار اجلاحظ) ،فالفاحص
ِ
ِ
ومساحة املراجع واملصادر اليت جلأ إليها
وسعة االطالع
املنهجية
ِ
ِ
ِ
يرشـح مشروعه الحتالل
الباحث حممد مشبال يف هذه الدراسات
ِّ
مساحة ُمهمة يف حقل السرديات العربية تنضاف إىل املكتبة
ً
متثـ ُل مصدراً
مهما الستالل
العربية .فهذه الدراسات يف جمملها
ِّ

املعارف ،مصر ،الطبعة الثامنة ،ط.1
1111كيليطو ،عبد الفتاح 2007 ،األدب واالرتياب ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،ط.1
1212حممود ،زكي جنيب ،1978 ،املعقول والالمعقول يف تراثنا
الفكري ،دار الشروق ،القاهرة ،ط.2
1313مشبال ،حممد ،2010 ،البالغة واألدب من صور اللغة إىل صور

معمـقة وهذا هو رهان الكتابة احلقيقية؛ أنها
دراسات عمودية
َّ

اخلطاب ،دار العني ،ط.01

متنح القارئ فرصة مواصلة القراءة والكشف .ونقول ّ
إن اهلدف

1414مشبال ،حممد ،2010 ،البالغة والسرد ،جدل التصوير واحلجاج

األمسى الذي رامه الباحث هو إعادة صياغة البالغة لتصبح صاحلة

يف أخبار اجلاحظ ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

ملقاربة اخلطاب ،بوصفها األنسب لقراءة املدونة األدبية القدمية.
وحنرص يف هذا األخري على تأكيد أمرين:

جامعة عبد امللك السعدي ،تطوان-املغرب.
حممد 2006 ،بالغة ّ
ّ
النادرة ،أفريقيا الشرق ،الدار
1515مشبال،

 األول هو ّأن حدث قراءة النصوص السردية حدث تفسريي
تأويلي ،وتقرتن مباحثه مبباحث نظرية اهلرمينيوطيقا ،وهو

البيضاء-املغرب.
1616مصطفى ،ناصف 1997 ،حماورات مع النثر العربي ،الكويت ،

حدث تواصلي وتفاعلي بني قارئ ونص ،ويسهم فيه القارئ بقدر

سلسلة عامل املعرفة ،عدد  218شباط.

ما يسهم فيه املقروء.
 أما األمر الثاني فهو ّأن القراءة ظاهرة اجتماعية ختضع إىل أمناط
فكرية معينة ،وتدفعها حاجات وضرورات اجتماعية ،فهي تتحرك

مراجع مرتمجة
.1
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واملنهج ،ضمـن «عبد اهلل الغذامي واملمارسة النقدية

يف الثقافة العربية ،ترمجة عبد السالم بن عبد العالي ،دار

والثقافية» عبد اهلل إبراهيم وآخرون  /مؤلفون عرب ،

التنوير للطباعة والنشر ،بريوت -لبنان ،ط.1
ّ
مجالية ّ
ّ
للتلقي ،تاريخ األدب
 4 .4ياوس ،هانس روبرت ،د ت ،حنو

2 .2اجلاحظ ،1967 ،احليوان ،حتقيق عبد السالم حممد هارون،

ّ
ّ
حممد مساعدي ،جامعة سيدي
حتد لنظرية األدب ،ترمجة

.1

املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،بريوت  ،لبنان  ،ط.1
مطبعة مصطفى البابي احلليب ،القاهرة.
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ّ

جمالت وندوات
للهَّ
1 .1إبراهيم ،عبد ا  :2009 ،الدراسات السردية العربية واقع

الس ّ
ّ
ّ
العربية ،بريوت ،دار الغرب
ردية

اإلسالمي.
ّ
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 2 .2العلمي ،عبد الواحد التهامي ،2012 ،قراءة السرد العربي
ّ
جملة عامل الفكر،
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 3 .3الغرايف ،مصطفى ،2013 ،يف مسألة النوع األدبي ،دراسة يف
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إجراءات املفهوم وتطبيقاته يف الغرب وعند العرب اجلاحظ،

يف األدب العربي القديم ،حوليات اجلامعة التونسية.

جملة عامل الفكر ،جملة دورية حمكمة تصدر عن اجمللس
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الوطين للثقافة والفنون واآلداب – الكويت ،العدد  ،1اجمللد 42

احلديث ،ضمن كتاب «نظرية التلقي إشكاالت وتطبيقات»،
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القصة يف كتاب البخالء
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ّ
للجاحظّ ،
اجمللد  ،20العدد .4
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 5 .5أحمزون ،فاحتة الطايب ،2014 ،رهانات تأويل اخلطاب الرتاثي

منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.
9 .9صمود ،محادي ،2010 ،التفكري البالغي عند العربُ ،
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العربي ،تأصيل الكيان من املنظور احلواري الندوة الدولية
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