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امللخ�ص
يك�شف ال�سياق البالغي العاملي املعا�صر عن حتوالت عميقة و�سمت الوظائف البالغية وتوجهاتها
الأ�سا�س انطالقا من تراكم نتائج العلوم املعرفية (الل�سانيات ،البيولوجيا والذكاء اال�صطناعي ،وعلم النف�س
املعريف .)....ذلك �أن البالغة �أ�ضحت اليوم بالغة نحيا بها؛ حيث تتحول ،يف نظر علماء البالغة املعرفية،
من جمرد حم�سنات �شعرية �إىل قوالب معرفية ذهنية �ضرورية للتوا�صل والتفاعل مع العامل ،وهذا ما نعتناه
باجلهة البالغية (�شكري .)2009
وعليه ،نطرح ت�سا�ؤلني مركزيني:
ما هي الأ�س�س االب�ستمولوجية للبالغة املعرفية؟ ،وبالتايل ما هي متف�صالتها يف عالقة الذهن بالدماغ
والعامل؟
�أطروحتنا يف هذه الدرا�سة� ،إذن ،هي :تطور البالغة املعا�صرة نحو بالغة معرفية؛
و�أما فر�ضياتها فنختزلها يف كون البالغة املعرفية حولت مفهوم ال�شعرية �إىل �شعرية الأذهان املتنافذة
�إىل بع�ضها بع�ض داخل ن�سق التفاعالت بني خاليا الدماغ وعمليات الذهن ق�صد التوا�صل مع العامل وبناء
ان�سجامه (ال يكوف .)1988 ،1987

الكلمات املفتاحية :الأطر ،املقوالت ،القوالب ،اجلهة البالغية ،املق�صدية ،العوامل املمكنة ،ال�صور البالغية ،ال�شعرية.
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Abstract
When I established the thesis of rhetorical aspect (Choukri, 2009) I provided an
introduction to a new general modular rhetoric which interprets the figures in an
aspectual and cognitive models.
So, within this cognitive rhetoric that we live by, we can specify poetic modules in
order to study accessibility between possible words as the computing knowledge, and
with a view to defend the rhetorical interaction of human beings with the environment
and the world (Lakoff 1987, 1988).
Hence, how can the poetics of minds define relationships between brain, man and
environment all together?
According to the cognitive semantic point of view, the figures are not a special
characteristic (distinctive features) of poetry, but they are frames; poetic of minds
(Gibbs, JR.R.W, 1994), and they are connected to human experience by categories.
So, the poetics of mind is not a distinctive feature of poetry, but it is a cognitive
process that we live by, and it marks all kinds of discourse according to the text
producer intentionality.

Keywords: Frames, categories, intentionality, rhetorical aspect, modules, poetic, possible words,
figures.
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 .1الأطروحة والفر�ضيات:
�إن النظر يف ال�سياق البالغي العاملي املعا�صر
يك�شف عن حتوالت عميقة و�سمت الوظائف
البالغية وتوجهاتها الأ�سا�س انطالقا من تراكم
نتائج العلوم املعرفية (الل�سانيات ،البيولوجيا
والذكاء اال�صطناعي ،وعلم النف�س املعريف.)....
ذلك �أن البالغة �أ�ضحت اليوم بالغة نحيا بها
 Rhetoric we live byقيا�سا �إىل كتاب هام لكل من
اليكوف وجون�سون ( )1980حتت عنوان :اال�ستعارة
التي نحيا بها live by Metaphore we ،حيث تتحول
البالغة يف نظرهما من جمرد حم�سنات لغوية
�شعرية �إىل �آلية معرفية ذهنية للتوا�صل والتفاعل
مع العامل.
هكذا� ،أ�ضحت الأن�ساق البالغية تلعب دورا
كبريا يف توجيه الر�أي العام نحو اجتاه انتخابي
معني� ،أو نحو ف�ضائل حرب معلنة (اليكوف،
( )Lakoff, G., 1992من خالل ت�شييد ت�شاكل
عا�صفة ال�صحراء بالن�سبة للأمريكيني Desert
� Storm Isotopyأو ت�شاكل جرانبي بالن�سبة
للإجنليز � ،Granby Isotopyأو ت�شاكل االحتكاك
كما �شيده الكنديون  Friction Isotopyالخ ،..بل
�إن جمال الرتبية كذلك� ،أ�صبحت ترهن جناعته
مبدى حتقق الدميقراطية البالغية يف جمتمع من
املجتمعات؛ حيث ميكن �أن ت�شيع ثقافة احلجاج
والإقناع واحلوار والت�سامح.
ومن ثم ،فالبالغة وفق هذا املنظور� ،صناعة
معرفية بالأ�سا�س ت�ساوق �إجناز اخلطب ال�سيا�سية،
http://journals.uob.edu.bh

واملرافعات يف قاعة املحكمة ،ف�ضال عن تن�شيطها
للفن والتاريخ والأدب .وهذا يقود طبعا �إىل
اال�ستماع �إىل �أ�صوات القادة والن�شطاء والكتاب،
ف�ضال عن �أ�صوات عامة املواطنني.
لقد تطور الدر�س البالغي املعا�صر يف اجتاه
االنفتاح على الظواهر التوا�صلية مبعناها العام
م�ستفيدا من نتائج الل�سانيات وال�سيميائيات،
وعلم النف�س املعريف ،وعلوم الإعالم والذكاء
اال�صطناعي ،وذلك ق�صد الإحاطة مبختلف
الظواهر مو�ضوع التف�سري والت�أويل البالغيني.
وبذلك ،تتجه البالغة �إىل درا�سة الوظائف املعرفية
واالجتماعية ملقوالت مثل اجلن�س والعرق ،والدين،
والرتبية والعلوم واالقت�صاد وال�سيا�سة اخلارجية
والثورات� ،إ�ضافة �إىل البحث يف الظواهر الثقافية
التوا�صلية مثل الآداب والر�سم وال�سينما والإ�شهار
وما يقت�ضيه ذلك من ت�أويل للم�ضمرات و�أن�ساقها
1
الوظيفية الذهنية.
من هنا ،تعترب �أطروحتنا ظاهرة التلقي� ،أن�ساقا
معرفية وتاريخية يتم تن�شيطها بوا�سطة قوالب
بالغية يوظف من خاللها الإن�سان ذهنه وج�سمه
(اليكوف88 ،؛  .)Lakoff, G., 87بيد �أن العالقة
بني العمليات البالغية وعمليات التلقي املعرفية
لي�س عالقة تراتبية ،يف نظرنا ،بل هناك ات�صال
من هذه �إىل تلك ،والعك�س �صحيح ،وهو ما ننعته
بالتنافذ () Accessibility؛ �أي تنافذ الأطر ،وتنافذ
 -1هو�سر (� ،Hauser ،)2004ص.12-11.
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العوامل املمكنة واملتعددة ،وتنافذ املق�صديات
والهويات ،وتنافذ امليادين والنماذج املعرفية؛ �إذ
هو تنافذ �إىل بع�ضها بع�ض ب�آليات وقواعد .وبهذا
املعنى ،ترتاكم العوامل ،وتتفاعل فيما بينها ،بل
ي�سقط بع�ضها ويحيا الآخر مما ي�ؤ�شر على �أن
التنافذ حتكمه مبادئ معرفية عامة مثل :التعيني،
والتوازي ،والتوزيع ،والتعدد ،والتواجه ..وغريها،
وقيود بالغية كونية من قبيل :التمطيط ،وتنافذ
ال�سمات ،والقلب واحلذف ،واالختزال� ..أي
خمتلف املبادئ امل�ؤطرة لنظرية اجلهة البالغية
( )Rhetorical Aspectالتي اقرتحناها ودافعنا عنها
لأهمية الزمن واجلهة يف ت�شييد ال�صور البالغية،
وبالتايل يف تنا�سل العوامل املمكنة (�شكري ،98
.)2009 ،99
وعليه ،نطرح �س�ؤالني مركزيني:
ما هي الأ�س�س االب�ستمولوجية للبالغة املعرفية؟،
وبالتايل ما هي متف�صالتها يف ت�أويل �شعرية
الأذهان2؟
�إن �أطروحتنا يف هذه الدرا�سة ،هي:
تطور البالغة املعا�صرة نحو بالغة معرفية،
و�أما فر�ضياتها فنختزلها يف كونها حولت البحث
يف اخلطاب �إىل بحث يف الذهن البالغي مبا هو
تفاعل بني خاليا الدماغ وعمليات الذهن ق�صد
التوا�صل مع العامل وبناء ان�سجامه.
للتحقق من هذه الفر�ضيات نبحث يف حماور
ا�سرتاتيجية ،وهي:
 الأ�س�س االب�ستمولوجية للبالغة املعرفية :الأن�ساقواال�ستبداالت
 �شعرية الذهن :الأطر واملقوالت.. قوالب ت�أويل اخلطاب..-2راجع:

Gibbs, JR. R.W. (1994), The Poetics of Mind,
Cambridge University Press, Cambridge .PP.30_55
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 .2الأن�ساق واال�ستبداالت:
نفرت�ض ،يف البدء� ،أن النظريات البالغية
ونظريات حتليل اخلطاب احلديثة �شيدت انطالقا
من هيمنة �سياقات اب�ستمولوجية-معرفية عامة
تعد �ضربا من احلوار الن�سقي بني العلوم احلقة
من جهة ،والأدب والفن من جهة �أخرى ،ناهيك
عن كون هذا احلوار بني الأن�ساق املعرفية والعلمية
والفنية هو �أي�ضا �أجوبة م�ضمرة �أو معلنة عن �أ�سئلة
الع�صر ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
لذلك �أف�ضل ،ا�سرتاتيجيا ،توظيف عبارة:
اال�ستبداالت االب�ستمولوجية امل�ؤ�س�سة للنظريات
البالغية احلديثة حيث تتداخل معارف علمية
واجتماعية وثقافية وغريها يف �شكل �أن�ساق متنافذة
ي�ؤثر بع�ضها يف بع�ض.
لقد هيمنت ا�ستبداالت معرفية خمتلفة على
الناجت الإن�ساين احلديث ،ميكن ت�صنيفها يف ثالثة
�أن�ساق كربى؛ حيث يحوي كل ن�سق ا�ستبداالت
متعددة ،تت�شابه وتختلف لكنها ترد �إىل الن�سق الأم
كالآتي:
 الن�سق الأر�سطي الن�سق التفكيكي الن�سق الت�شييديفالن�سق الأول (الن�سق الأر�سطي) يهيمن على
ا�ستبداالت عدة �أهمها؛ ا�ستبدال االن�سان ظاهرة،
وا�ستبدال الإن�سان بنية ،وا�ستبدال الإن�سان عالمة،
بينما ي�ؤ�شر الن�سق الثاين (الن�سق التفكيكي) على
ا�ستبدال االن�سان تفكيك ،يف حني يحوي الن�سق
الثالث (الن�سق الت�شييدي) ا�ستبدال الإن�سان
حا�سوب.
لقد متيزت هذه اال�ستبداالت املعرفية
بخ�صائ�صها املميزة؛ حيث �ساهمت يف ت�شييد
ا�سرتاتيجيات بالغية انطالقا من منظورات
ظاهراتية وبنيوية�-شعرية و�سيميائية ومعرفية،..
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لكنها ،مع ذلك ،حافظت على منافذ للتفاعل
فيما بينها؛ حيث �إن �أن�ساق القطائع واال�ستمرارية
املتزامنة واردة كذلك.
بيد �أن البحث يف مقومات تلك الأ�س�س املعرفية،
وهو ما يهمنا يف هذا ال�سياق ،يقودنا �إىل ربطها
بالإ�شكالية الكربى الآتية:
كيف تو�سم العالقة بني اجل�سد والفكر؟
لقد متيز الفكر االن�ساين احلديث بهيمنة الن�سق
الأر�سطي خا�صة يف «املرحلة التنويرية» وما �سبقها
من �إرها�صات؛ حيث �سجل املفكرون املنتقدون
للو�ضعية الأر�سطية �أمثال مرييل� ،1985 :إيكو:
 ،1985مفتاح ،1990 :و�سورل ،2004 :وغريهم..
�أن معظم الت�صورات ال�شائعة حول الظواهر
الذهنية والداللية ترتبط مبقوالت �أر�سطية موروثة
ت�ضع حدودا فا�صلة وقطعية بني عاملي الفكر
واجل�سد ،ناهيك عن كونها تتجاهل �أهمية ال�سياق
وامل�ساق واملو�سوعة ،والعر�ضي والإيحائي لأن اللغة
الب�شرية لي�ست جمرد تق�سيمات وحتديدات جاهزة
�صارمة.
وقد نتج عن هيمنة الن�سق الأر�سطي جتاهل
مفاهيم مثل الدينامية والتفاعل واملق�صدية
والعوامل املمكنة ،والتي تعترب وفق العلوم املعرفية
املعا�صرة ،متثالت معرفية تتداخل فيها عوامل
الوراثة البيولوجية واملحيط على ال�سواء ،بل �إن
املعرفة بدورها عوامل �أو وقائع متعددة.
هكذا ،فت�أثري تلك املقوالت الأر�سطية اخلا�صة
باجل�سد والفكر بلغ مداه يف الت�أثري على الإرث
اللغوي والبالغي والنقدي العاملي� ،أي على معظم
اال�ستبداالت املعرفية مبا يف ذلك مبادئ الثنائيات
البنيوية ،والداللة-املركز ،وت�شريح املقومات �إىل
عامة وخا�صة الخ ،...بل ت�سرب هذا الت�أثري قبل
ذلك �إىل فل�سفة العقل عند ديكارت ذاته؛ حيث
�إن العامل ،يف نظره ،نوعان من اجلواهر؛ جواهر
ذهنية/جواهر مادية ،وبالتايل ت�ستلزم ثنائية
اجلوهر هذه ،وهو ت�صور �أر�سطي يف الأ�صل� ،أن
يكون لكل جوهر �سمات �أو خ�صائ�ص متيزه بو�صفه
http://journals.uob.edu.bh

جوهرا .وبذلك ،يتميز الذهن بالفكر� ،أما اجل�سد
فماهيته هي االمتداد Extension ،و�إذا كان اجلزء
املادي من العامل قابال للتال�شي بخالف الفكر،
ي�صبح الوجود نف�سه مرهونا بالوعي الإن�ساين.
انطالقا من هذا الت�صور القائم على نقاء
الهويات ،مت القفز على عالقات التفاعل والتنافذ
بني اجل�سد والذهن من جهة ،وبني كل منهما
والعامل اخلارجي من جهة ثانية.3
�إذن ،العقل الأر�سطي الو�ضعي وما يدور يف
فلكه من ت�صورات ظاهراتية اجتماعية ،وبنيوية
و�سيميائية �شكلية يناظر �إىل حد بعيد املعرفة
املو�ضوعيانية  Objectivist Cognitionالتي تعترب
الفكر الإن�ساين ا�ستعماال لرموز جمردة اعتباطية
لي�س لها �أي معنى يف ذاتها ،بل تكت�سب هذا املعنى
بارتباطها مع �أ�شياء يف العامل.
هكذا ،بقدر ما هيمن الن�سق الفل�سفي
الأر�سطي ،ب�شكل م�ضمر �أو معلن ،على فكر الأنوار
وما تاله من ثورات يف نظريات الأدب والفن،
بقدر ما برزت احلاجة امللحة معرفيا واجتماعيا
لتجاوز هيمنة هذا الن�سق املمثل ال�ستعارات القطب
الوحيد لكونه ان�شغل بالبحث يف اجلواهر والثابث
واليقيني.
فكيف متت الثورة على الن�سق الأر�سطي؟ وما
مدى ت�أثري هذه الثورة على النظريات البالغية،
وبالتايل على بروز �أطروحة� :شعرية الأذهان؟
يف هذا ال�سياق نتوقف عند ن�سقني اثنني :الن�سق
التفكيكي والن�سق الت�شييديDéconstructivisme/ .
 Constructivismeذلك �أن البحث يف تنافذ بع�ضهما
�إىل بع�ض يقود �إىل ا�ستخال�ص ن�سق ثالث هو :ن�سق
الت�شييدية الن�سبية.
 يعترب الن�سق التفكيكي نقدا للعقل الأر�سطيوللعقل الديكارتي نف�سه رغم كون الفل�سفة
الديكارتية قدمت نف�سها بديال عن البديهيات
الأر�سطية .فالتفكيك يقوم على �أ�سا�س موت امل�ؤلف
 -3انظر �أ�صول هذا الت�صور يف ثنائيات �أر�سطو لتعريف اال�ستعارة،
فن ال�شعر ،حتقيق وترجمة �شكري حممد عياد� ،ص. 116.
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وانتفاء املق�صدية ،و�إلغاء املركز ،كما �أن اللعب
احلر باملدلوالت والتف�سريات الالنهائية والت�شظي
والتنا�ص الالحمدود و�سقوط ال�سياق ...هي من
�أهم قيود هذا الن�سق التفكيكي العام.
وعلى هذا الأ�سا�س ،نالحظ �أن هناك ترادف ًا
بني التفكيك وما بعد احلداثة Postmodernisme
بو�صفهما فكرا مناق�ضا للعقالنية وللكليات.
 بيد �أن الن�سق الت�شييدي الن�سبي (املمثلبالعلوم املعرفية ،والبالغة العامة الدينامية
وال�سيميائيات الثقافية وغريها) يخالف هذه
اال�سرتاتيجية التفكيكية العدمية ،كما �أنه يتجاوز
اخللفيات الفل�سفية الأر�سطية ونتائجها املعرفية
التي هيمنت على الفكر البالغي والنقدي �سواء
�أتعلق الأمر با�ستبدال نظرية االنعكا�س� ،أم
باال�ستبدال البنيوي وال�سيميائي� ،أم باال�ستبدال
الظاهراتي والوجودي ....ذلك �أن الرتاتبية
والثنائية غري اجلدلية هي من �أهم خملفات
الو�ضعية القدمية/احلديثة التي ميزت مفاهيم من
قبيل اجلن�س /النوع ،حقيقة/جماز ،واقع /خيال،
ج�سد/عقل ،جواهر مادية/جواهر عقلية...الخ.
من ثم ،نعترب العلوم املعرفية الن�سبية �أفقا
جتريبانيا لتجاوز الفكر املو�ضوعياين الذي ح�صر
ت�أويل الكلمات يف حتليل ذري يق�صي الأبعاد
التداولية والإيحائية واملعرفية .ذلك �أن هذا الأفق
املعريف اجلديد ي�سمح بت�صور ت�شييدي يجعل من
احلقيقة م�ؤوالت ،ومن الواقع واقعا ذهنيا للمتكلم
(املقوالت والأطر) ،ومن الوحدات الداللية مناذج
معرفية �أو مو�سوعية ،ولي�ست جمرد مقومات
مرجعية ،ناهيك عن كونه يعرتف بدور اجل�سد
والتجربة يف بناء الأطر املعرفية للإن�سان.
�إذن من نتائج هذا الن�سق الفل�سفي الت�شييدي
الن�سبي ،الذي ال هو بتفكيك مطلق ،وال هو بت�شييد
مطلق ،ظهور نظريات بالغية معرفية متد الفكر
النقدي العاملي مبقولة :ال�شعرية ذهن �أوالذهن
�شعرية.
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� .3شعرية الذهن:
يتمثل الأ�سا�س املعريف للذهن ال�شعري؛
�أوال يف مدخرات الإن�سان املقولية؛ �أي الأن�ساق
الثقافية والأنرتوبولوجية باعتبارها ح�صيلة
تفاعله مع العامل اخلارجي ،ذلك �أن �آلية
الإطناب  ،Redondanceمثال ،قبل �أن متعجم يف
اللغة بوا�سطة الأ�سا�س اللغوي (�أو ما ي�سمى يف
الذكاء اال�صطناعي بالعنونة الن�سبية؛ Relative
 )Addressingجند لها عنوانا �أو عناوين يف العامل
احل�سي -التجريبي للإن�سان .لقد �أكد غورهان
منذ �سنة  1965على القول ب�أن الفعل الإن�ساين �أقل
�إبداعا للآلة ،لكنة �أكرث �إبداعا للزمان والف�ضاء
الإن�سانيني ،ال�شيء الذي يف�سر مالءمة املنازل
الأوىل للتقدميات الإيقاعية؛ �إذ ميثل هذا التدجني
الرمزي -التخييلي انتقاال من الإيقاعية الطبيعية
للف�صول والأيام وم�سافات امل�شي �إىل �إيقاعية
م�شروطة منظمة داخل الرموز امليقاتية واملرتية.
من هنا ،فالن�سق الإيقاعي الدائري بو�صفه
خطا منغلقا على نف�سه ،يحيل على ت�صورات العود
الأبدي املوجودة منذ �أقدم احل�ضارات ال�شرقية �أو
اليونانية .كما �أن اال�ستعارات دفعت بالإن�سان �إىل
مقارنة حياته (والدة ـ كهولة� ،شيخوخة) بالدائرة
ال�شم�سية اليومية (فجر ،ظهرية ،م�ساء�...إلخ) �أو
بالدائرة ال�سنوية للف�صول.
ولعل التف�سري املعريف-الداليل لهذا الوعي
الثقايف جنده يف مفهومي املقولة والت�أطري
( )Categorisation and Schematizationلدى
املدافعني عن املعرفة التجربانية�( ،أمثال اليكوف
 87و ،)88الذين ينظرون �إىل املعنى باعتباره
�إ�سقاطا تخييليا ي�ستخدم �إواليات الت�أطري واملقولة
مبا فيها اال�ستعارة والكناية وغريها...
كما جند جيب�س يف كتابه� :شعريات الذهن
Gibbs, JR. R.W. (1994), The Poetics of Mind

ي�ؤكد على اخلا�صية القالبية ل�شعرية اللغة ،بحيث
منتلك قدرات ميكن حتيينها �سياقيا يف �شكل
ن�سق �شعري ،والدليل على ذلك ما جنده من �صور
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بالغية لدى الأطفال ،ويف اللغة اليومية ب�شكل عام
لأن تلك ال�شعرية هي من خ�صائ�ص معمار الذهن
الب�شري؛ وهذا تو�ضحه مواقع اال�ستعارة يف باحات
الدماغ يف ال�شكل الآتي:

توزيع معاجلة اال�ستعارة على ق�شرة الدماغ:

لقد �أثبتت الأبحاث املعرفية الع�صابية ومنها
درا�سات ال�سي و�ستيال و�ساتيان (� )2012أن
مناطق عديدة يف الدماغ م�س�ؤولة عن تن�شيط
اال�ستعارة ولي�س منطقة واحدة ،انطالقا من �أن
التجربة احل�سية التي ركز عليها اليكوف وجون�سون
( )1980يف ت�شييد اال�ستعارة تن�شط مناطق موزعة
يف الدماغ.
ف�إذا ح�صلت جتربة اللم�س لن�سيج ما(مل�سك
لل�صخر مثال) ن�شطت مناطق موزعة يف خمتلف
حلاءات الق�شرة الدماغية والتي �أ�شرنا �إليها يف
ال�صورة �أعاله ب :م �أ،
بينما جتربة �سماع �أو ر�ؤية اال�ستعارات املرتكزة
�أي�ضا على حا�سة اللم�س كقولك :احلياة �صلبة،
تطلق ردود �أفعال اخلاليا الع�صبية يف الدماغ
ق�صد معاجلتها من خالل �إثارة مناطق بعينها،
لكنها موزعة �أي�ضا على خمتلف �أنحاء اللحاء.
وهو ما �أ�شرنا �إليه يف ال�صورة ب :م ب ،مما
يعني �أن �أبحاث الفيزيولوجيا الع�صبية اجلديدة
ت�سلط ال�ضوء على دور ال�شبكات الع�صبية يف
�إنتاج القدرات-القوالب ،بدال من منطقة واحدة
يف الدماغ ،كما �أنها تدافع عن �أطروحة متقدمة،
وهي :ال توجد يف الدماغ منطقة واحدة م�س�ؤولة عن
عمليات معاجلة اال�ستعارة.
http://journals.uob.edu.bh

ال�شك �إذن ،وانطالقا من هذا الت�صور املعريف،
�أن مفهوم االنزياح يف النظرية ال�شعرية عند كوهن
( 1966و )1970يبقى عدمي الكفاية العلمية
والو�صفية .فقد تعر�ض �إىل جمموعة من االنتقادات
من طرف بع�ض رواد ال�شعرية والأ�سلوبية �أنف�سهم.
ذلك �أن تودروف ،مثال ،يرى عدم م�صداقية حتديد
ال�شعر عن طريق مقابلته بالنرث ،لأنهما ميلكان
ن�صيبا م�شرتكا ،هو الأدب ،كما �أن البحث عن
معيار ،ميثل �صعوبة يف ذاته ،خا�صة �إزاء املنحى
البالغي العام للبالغة الغربية والعربية الذي ي�ؤكد
توافر اللغة العادية على ال�صور البالغية .كما �أن
تزايد االهتمام يف الدرا�سات النقدية احلديثة
باملقاربات الل�سانية ،م�ؤ�شر قوي على افتقار هذا
املفهوم �إىل البعد الإجرائي ،وعلى �ضرورة و�ضع
نظرية الأدب يف �إطار النظرية البالغية العامة.
وهذا ما ين�سجم ومباحث علم النف�س املعريف وعلم
النف�س الل�ساين التي تنت�صر للبعد املعريف بدال عن
البعد اجلمايل لتلك ال�صور؛ كاال�ستعارة والكناية
واحلكي ..ولعل يف الإ�سقاطات الداللية املمكنة
لعبارات من قبيل� :أ�شرقت ال�شم�س وكلب ال�ضابط
ينبح ،..حيث ميكن االختيار بني تن�شيط امل�شابهة
�أو املجاورة �أو التقريرية ،خري دليل على تهافت
نظرية االنزياح.4
وبذلك ،ميكن �أن ن�ستخل�ص املبد�أ الأ�سا�س الآتي:
ال توجد عبارة �شعرية و�أخرى غري �شعرية؛ بل
�إن مق�صديات املتخاطبني و�سياق متف�صل خطابهم
هو الذي يحني الذهن ال�شعري الذي قاربناه �آنفا..
ومن م�ؤ�شرات �صحة هذا االفرتا�ض� :شعرية بع�ض
الكتابات الزجلية التقريرية والق�صائد النرثية
التي حتني �شعريتها فقط مبق�صدية التلحني
املو�سيقي �أو مبق�صدية الت�أويل �إىل ال�شعرية...
بيد �أن ال�س�ؤال امللح هنا هو� :إذا كانت ال�شعرية
ن�سقا معماريا ذهنيا فما الذي مييز ال�شعراء عن
غريهم؟
تبدو الإجابة على هذا ال�س�ؤال انطالقا من نتائج
الدرا�سات اخلا�صة بقالبية الذهن Modularity of
 -4راجع �شكري  ،2009الف�صل الثالث .
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 Mindوالتي تركز على �أهمية امللكات-القدرات
العمودية  Les facultés Verticalesالتي ت�سم خارطة
الذهن الب�شري بالوظيفية (فودور )1983بخالف
امللكات الأفقية  Les Facultés Horizontalesمن
قبيل الذاكرة واخليال واحلكم واالنتباه ،فهي
كما �أكد ذلك غال  Gall 1758/1828ن�سق معريف
تعميمي ،بل هي «جمرد خيال» وال ميكن ر�صد
م�ستوياتها .وعليه ،يجب البحث يف تلك القدرات
العقلية العمودية التي متثل قوالب خا�صة يف جمال
معريف خا�ص ميكن تتبع مهاراته يف الواقع ،مثل
امللكة ال�شعرية-البالغية التي تتفرع �إىل ملكات
�أو قدرات فرعية من قبيل قدرة البناء الرمزي �أو
قدرة امل�شابهة ..الخ.
ثم �إن هذه الدرا�سات حتيل على مبد�أ معريف
هام هو :التحيني �أو التن�شيط؛ �أي تن�شيط القدرات
يف �سياق تفاعل الذهن والدماغ واملحيط .ومبعنى
�آخر تتدخل عوامل الوراثة البيولوجية واملحيط
لتجعل هذا الفرد �شاعرا بالقوة ،ومن الآخر
�شاعرا بالفعل.
غري �أن اخل�صائ�ص املميزة واردة من �شاعر
لآخر حيث يختلف ال�شعراء يف مدى ا�ستثمارهم
مللكاتهم ال�شعرية� ،أي يف مدى ا�ستثمارهم ملا
�أ�صطلح عليه بالكثافة البالغية التي ت�سم الذهن
البالغي لدى ال�شعراء والأدباء ب�صفة عامة.
ومن ثم ،ميكن بناء منوذج بالغي معريف يف
�شكل قوالب �شعرية غري تراتبية.
 .4القوالب ال�شعرية:
نحدد لكل قالب بالغي؛ �أي القالب الف�ضائي
والقالب ال�صوتي والقالب الداليل ،املبادئ
املهيمنة ونفرعه �إىل قوالب فرعية متثل خمتلف
املذخرات التي مت تخزينها يف الذهن ال�شعري بناء
على ثالثة �أ�س�س هي الأ�سا�س الفل�سفي-املعريف
والأ�سا�س اللغوي والأ�سا�س البالغي.
هكذا يطمح الت�صور البالغي القالبي الذي
نقرتحه �إىل جتاوز الت�صورات الأحادية وتعوي�ضها
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بنموذج متعدد القوالب يف�سر وي�ؤول الظاهرة
الواحدة يف م�ستويات خمتلفة .ومن ثم ،ميكن
احلديث عن ملكة بالغية متثل ن�سقا ذهنيا
متفاعال مع خمتلف امللكات .وهذا يعني �إ�سناد
جمموعة من القيود الداخلية للبنية الذهنية
(فودور؛  )1983التي متثل ،بالن�سبة لنموذج
اجلهة البالغية (�شكري؛  ،97و ،)2009حدود
املعرفة البالغية .فالقوالب ،بو�صفها ملكات
عمودية ،متثل �إواليات حا�سوبية خا�صة مبجال
معني ،بالنظر �إىل كونها �أن�ساقا معرفية فطرية
وحموجزة (5)cloisonnés؛ م�ستقلة ن�سبيا ومتفاعلة
فيما بينها.
وعليه ،تقت�ضي قالبية الأن�ساق جمموعة من
اخل�صائ�ص؛ منها خ�صو�صية املجال التي ت�ؤ�شر على
متايز امللكات �إذ ((ميكن �أن نفرت�ض ،فيما يخ�ص
الب�صر� ،آليات لإدراك الألوان ،وحتليل الأ�شكال،
وحتليل العالقات الف�ضائية الثالثية الأبعاد� ...إلخ؛
و�أن نفرت�ض فيما يخ�ص ال�سمع� ،آليات ت�سند �إىل
الأقوال �أو�صافا نحوية� ،أو تك�شف عن البنية النغمية
�أو الإيقاعية للتنظيمات ال�سمعية � ...إلخ)).6
وتتميز العمليات القالبية ،كذلك ،بخا�صية
الإلزامية التي جتعلها �ضرورية ،وباملحدودية
وال�سرعة وغريها .وبذلك ،ترتبط تلك العمليات،
لكونها �أن�ساقا ملعاجلة املعلومات ،بتفاعل الذات مع
املحيط يف �سياق تن�شيط ملكات م�ستقلة جزئيا،
وخا�صة؛ هي القوالب املعرفية.
�إن اقرتاح املتوكل ( )1995املتعلق ب�إ�ضافة
القالب ال�شعري الذي يتفاعل مع باقي القوالب
لتف�سري الظواهر الأدبية يف اخلطاب ،يجد �صداه
يف منوذجنا البالغي بو�صفه جمموعة من القوالب
الأ�صلية والفرعية التي ت�ؤول ال�صور البالغية
ت�أويال معرفيا منثله باملقاربة اجلزئية الآتية:
يو�سم النموذج الذهني ال�شعري ،لأهميته
العلمية الق�صوى بهيمنة مبادئ معرفية نذكر منها:
 -5فودور( )1983الطبعة الفرن�سية � 1986ص.155.
 - 6غاليم (� ،)1997ص. 57.
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 - 1بناء القوالب بناء تفاعليا لتجاوز مفهوم
امل�ستويات الرتاتبية ال�شائعة يف التحليل البنيوي
 - 2لكل قالب مبادئ مهيمنة وقوانني خا�صة
ال�شتغاله
 - 3ميكن درا�سة الظاهرة البالغية الواحدة ب�أكرث
من قالب واحد
من ثم ،نرتجم تفاعل القوالب ال�شعرية بوا�سطة
مبد�أ املر�آة (بيكر  ،)1985لأن القول بالتفاعل
ين�سجم وانعكا�س بع�ضها على بع�ض انطالقا من
منافذ ( )Issuesحمورية:
القالب منافذ القالب منافذ القالب
ال�صوتي
الداليل
الف�ضائي

�إن ح�صر القوالب ال�شعرية الذهنية يف ثالثة
قوالب فقط ،يراد به احلد من ت�شتت م�ستويات
التحليل التي جندها يف درا�سات ال�شعرية البنيوية
على اخل�صو�ص .ذلك �أن هذه القوالب (القالب
الداليل والقالب ال�صوتي والقالب الف�ضائي)
من �ش�أنها �أن متار�س اجلذب ،تبعا ملبد�أ اجل�شع
( ،Greed Principleت�شوم�سكي  ،)1995بالن�سبة
مل�ستويات التداول واملعجم والرتكيب التي تفح�ص
يف القالب الداليل ،وبالن�سبة للمكون ال�صرايف
وال�صواتي اللذين يفح�صان يف القالب ال�صوتي،
وبالن�سبة للمكون الب�صري  -الن�سيج الذي يلبي
ج�شعه يف القالب الف�ضائي .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه ميكن للملفوظ ال�شعري
البالغي �أن ي�شغل قوالب ويعطل �أخرى خا�صة �أن
كل قالب يتفرع �إىل قوالب فرعية.
لنحلل ،على �سبيل املثال ،امللفوظ -املناق�ضة
الآتية:

ليلك �إ�صباح

�إن الظاهرة  -اجلهة التي جتذب الت�أويل يف هذه
املناق�ضة هي اجلهة الفو�ضوية ،لكن القالب الذي
ن�شغله هو القالب الداليل دون القالبني ال�صوتي
والف�ضائي ،لأن املناق�ضة ي�ستند فيها الت�ضاد دالليا
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�إىل التناق�ض ،كما �أن الت�صحيح و�إعادة التقدير
تعتمد على الإ�سقاط الداليل ملقومات "الإ�صباح"
على الوحدة الداللية "ليلك" .وهذا يعني ا�ستدعاء
القالب الفرعي للقالب الداليل وهو القالب
املعرف-تداويل الذي ي�ضع امللفوظ يف �سياق
منا�سب للإ�سقاط من قبيل �سياق الغزل �أو �سياق
املدح �أو �سياق الفرح ...وهو ما ي�ؤدي �إىل فح�ص
مقولة الليل التي خ�ص�صت ب�ضمري املخاطب ،يف
نف�س القالب ،بحيث �إن مفهوم الليل عند العا�شقني،
مثال ،لي�س هو نف�سه عند اليائ�سني �أوال�سجناء...
فلتجربة الأفراد دور حا�سم يف حتديد املقوالت بل
ويف تغيري بع�ض �أو كل مظاهر النماذج املعرفية
امل�ؤمثلة .وبذلك ،نالحظ �أن القالب الداليل يف
امللفوظ ال�سابق ميار�س� ،أكرث من غريه ،اجلذب
على املكونات اجل�شعة التي ميكن فح�صها وهي:
الت�شاكل والتداول واملقولة .وهذا يقت�ضي �أن ت�شغيل
القالب ال�صوتي �أو الف�ضائي بالن�سبة للمناق�ضة
مو�ضوع الفح�ص .Checking
ينتج عنه ا�شتقاق خمتل  Crash derivationلأن
الوحدتني املعجميتني ليلك و�إ�صباح تتوفران على
�سمات �ضعيفة  Weak featuresبالن�سبة للت�شاكل
ال�صوتي الذي ميكن من بناء �إحدى اجلهات
البالغية يف القالب ال�صوتي ،بينما تتوفران
على مقومات قوية لبناء الت�شاكل الداليل .بيد
�أن ملفوظات �أخرى ميكن �أن ت�ستدعي جميع
القوالب الثالثة لتوفر وحداتها ال�صوتية والداللية
والف�ضائية على �سمات ومقومات قوية Strong
.features

جتعلها يف حاجة �إىل تلبية ج�شعها يف اجلهات
البالغية املختلفة .7وبذلك ،يتم االنتقال من قالب
حموري �إىل �آخر بوا�سطة منفذ �أومنافذ من قبيل
الكلمة-املحور� ،أوالقلب ال�صوتي وغريهما لت�سويغ
عملية الإ�سقاط وبالتايل ق�صد بناء الت�أويل حمليا
�أي انطالقا من موجهات الن�ص ذاته.
 -7بخ�صو�ص امل�صطلحات :الفح�ص واجل�شع والت�أجيل واال�شتقاق
املختل ، ...راجع ت�شوم�سكي ()1995
يف �إطار الربنامج الأدنى the Minimalist Programm

)Semat 3, No. 2, (May 2015

 .5تركيب:
تلك� ،إذن ،مقدمة يف التنافذ املعريف؛ حيث
تتفاعل الأن�ساق اللغوية والبالغية واملعرفية لتي�سري
توا�صل الفرد مع العامل .ومن ثم ،ت�سم ال�شعرية
معمار الذهن الب�شري باملرونة واملطاوعة ق�صد
ت�أويل جمهول الأكوان قيا�سا �إىل معلومها؛ فت�صري
املنافذ �آليات ذهنية حمو�سبة تي�سر االنتقال من
قالب �إىل �آخر دون �أي اعتبار للرتاتبية وللثنائيات
الأر�سطية التي ت�ضع حدودا فا�صلة بني تنافذ عوامل
ثالثة ،هي :اجل�سد والذهن واملحيط.
�إن من �ش�أن �أطروحتنا هذه �أن تخل�ص �إىل نتائج
هامة ب�ش�أن قالبية الأن�ساق البالغية ووظائفها؛
حيث �إن التنافذ املعريف املتعدد ،التو�سعي واملوزع،
والذي ي�ساهم يف تنا�سل الأكوان ،ويف ت�شييد معامل
املجهول فيها ،ي�ؤ�شر على تنافذها �إىل بع�ضها
بع�ض يف �سياق دينامية جمتمع الذهن الذي يو�سم
بتمايز القوالب ،وانفراد كل منها بهوية خا�صة ،بيد
�أنها ترتابط فيما بينها بن�سق دينامي �أكرب يجذب
الهويات واحلدود �إىل �شبكة التوا�صل والتفاعل.
وهو ما جنده يف الواقع الإن�ساين من خالل الكليات
الإن�سانية امل�شرتكة ،ومظاهر التثاقف رغم نزوع
امل�صالح الطارئة واملتغرية �إىل الت�صادم وال�صراع.
فالعقدة ،والرتكيبة ،والتعدد ،والتواجه ،والتوازي
والتوزيع والت�شاكل واجلهة البالغية ..هي �أن�ساق
للتنافذ جتعل الإن�سان يتمثل امل�ضمرات يف الناجت
الإن�ساين بوا�سطة قواعد معرفية وبالغية؛ فتتوالد
معاين االن�سجام وتغتني التجارب الب�شرية عرب
التاريخ .وبذلك ،فال�سريورات الدينامية للدماغ
الب�شري تبني ت�شاكل العامل املتمايز ،حيث �أثبتت
الأبحاث اخلا�صة بالدينامية الالخطية للدماغ �أن
الإدراك ال ينح�صر ن�شاطه يف ا�ستقبال املعلومة
واخلزن والتذكر فح�سب ،بل �إنه خلق م�ستمر
للمعنى ،تبعا لتغريات اال�شتباك الع�صبي امل�ستندة
�إىل جتارب الفرد يف العامل.
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