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األنساق الثقافية في كتاب
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حممد املحفلي
جامعة ح�ضرموت ـ اليمن

امللخ�ص
تنطلق هذه القراءة معتمدة على فكرة الن�سق الثقايف ،الذي يعد بدوره �أهم �آلية من �آليات النقد الثقايف؛
وهو ما يعني �أن القراءة ت�أخذ منهج ًيا �أداة من �أدوات النقد الثقايف ،واالنطالق عرب مدخل منهجي �إىل
البحث يف واحدة من �أهم املدونات يف الرتاث العربي والإن�ساين ،وهو كتاب كليلة ودمنة ،والدخول معه يف
قراءة تتجاوز حد البحث عن العنا�صر اجلمالية والفنية ،للبحث عن الأن�ساق الثقافية املتجذرة فيه .وقد
بينت القراءة وجود تلك الأن�ساق على نوعني ،الأول� :أن�ساق ثقافية ظاهرة ،مبعنى �أن وجودها داخل املنت
وجود متجل؛ وهو ما ي�سهل ت�صنيفها وال�سيطرة عليها� ،سواء كان ذلك من قبل امل�ؤلف� ،أو من قبل القارئ.
وقد تعددت هذه الأن�ساق التي منها ن�سق ال�سلطة واملراوغة ،وجت�سيد خطورة الن�سق ال�سلطوي ،وكذلك ت�صوير
�صراع الأن�ساق لالقرتاب من ال�سلطة .والنوع الآخر :يت�ضمن الأن�ساق الثقافية امل�ضمرة ،التي ا�ستطاعت لقوة
ن�سقيتها �أن توا�صل تخفيها حتت الغطاء الفني واجلمايل ،وقد مت تو�ضيح ثالثة �أن�ساق ،تتحدد حتت :ن�سق
الرتميز ،الن�سق الديني ،والن�سق االجتماعي.

الكلمات املفتاحية:

ن�سق ،نقد ثقايف ،كليلة ودمنة ،حتليل ثقايف ،م�ضمر.
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Cultural Patterns in the Book of
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Abstract
Reading is based on the idea of Cultural Patterns, which happen to be the most
important tool of Cultural Criticism Forms. This means that reading has taken a
systematic path to the Cultural Criticism that led to explosion of research in the most
important Blogs in the Arab and Humanistic Heritage. Taking cue from this insight,
researches argue that, the book of Kalila and Domna demonstrates the existence of
such esthetic patterns that lead the readers to be engaged in both its aesthetic cultural
patterns. There are two types of Cultural Patterns; the first one is the existence of
Cultural format, which means that, the reader and the author can easily classify and
identify the formats; such as power patterns, fraud patterns, conveying of conflict forms
and the dangerous portrayal of the authoritarian patterns The other type includes the
implicit Cultural Patterns which have been able to force its format beyond the esthetic
arts and have been clarified and determined into three formats; Coding, Religious and
Social Patterns.

Keywords: Patterns, Cultural Criticism, Kalila and Domna, Analysis, Implicit.
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كلية الآداب ـ جامعة ح�ضرموت ـ اليمن
مقدمة القراءة:
ي�أتي النقد الثقايف بو�صفه واحدً ا من املناهج
النقدية احلديثة ،و�إن ر�أى بع�ض الباحثني �أنه قد
ي�أخذ مكان النقد الأدبي ،فمن امل�ؤكد �أن هذا النقد
ميكن �أن يكون رافدً ا للحركة الفكرية والثقافية
نوعا من التكامل املعريف مع
احلديثة ،و�أن ي�شكل ً
النقد الأدبي� ،إذا ما �أح�سن ا�ستعمال �أدواته .فهو
ميتلك من الأدوات ما متكنه من الغو�ص يف �أعماق
الأعمال مبختلف ت�شكالتها؛ لينطلق من الأدبي
�إىل الثقايف ومن الأعمال الفنية �إىل كل ما يتعلق
بالثقافة ومظاهرها املادية وغري املادية ،وهنا ي�أتي
الن�ص القدمي ،ليكون واحدً ا من حقول ا�شتغاله؛
ليعيد اكت�شاف ما هو مطمور فيه ،و�إعادة م�ساءلة
ما ظل لع�صور عديدة رهن البحث يف اجلانب
اجلمايل والفني وا�ستخراج جوانب �أخرى مل
ت�ستخرج بعد.
وميثل كتاب كليلة ودمنة واحدً ا من �أهم الكتب
الرتاثية يف الأدب العربي ،واملنقول �إليه من
ثقافات وح�ضارات �أخرى ،وهذا التنا�سخ والتنقل
مينح هذا الكتاب املزيد من الغمو�ض ،ويجعل منه
مثار العديد من الأ�سئلة املنبثقة من طبيعة ت�شكيله
ومتظهره يف ذاته ،ومن خالل العالقة الرابطة بينه
وبني م�ؤلفه ،والظروف االجتماعية وال�سيا�سية التي
ت�شكل ال�سياق العام لظهوره.
تنطلق هذه القراءة لتغو�ص يف الكتاب،
م�ستفيدة من �آليات النقد الثقايف ال �سيما �آلية

الن�سق الثقايف ،التي ميكن القول� :إنها حمور
النقد الثقايف ،فكل ما عداها عنا�صر مرتبطة
بهذا املحور؛ للبحث يف منت كتاب كليلة ودمنة
فقد بينت القراءة الأولية وجود عدد من الأن�ساق
الثقافية ،ظاهرة وم�ضمرة� .إذ تنطلق القراءة
لتحاول الإجابة عن كثري من الت�سا�ؤالت من مثل:
ماهي الأن�ساق الثقافية ،وكيف تتجلى يف كتاب
كليلة ودمنة؟ وما عالقة ت�شكل الن�ص على �أل�سنة
احليوانات بالن�سق الثقايف؟ وهل يت�ضمن الكتاب
�أن�سا ًقا م�ضمرة ،رغم �أنه مبني على قواعد فل�سفية
�ضابطة؟ وكيف تتجلى تلك الأن�ساق �إن وجدت؟.
تعمل القراءة يف البداية على حماولة و�ضع
مدخل منهجي ي�شمل النقد الثقايف و�أ�س�سه،
وعالقته بالنقد الأدبي ،و�أهميته ،ومن ثم البحث
يف الن�سق ومفهومه .ثم الدخول بعد ذلك يف
درا�سة الكتاب بداية من فح�ص برنامج الإر�سال
ملعرفة م�ستويات الأن�ساق فيها ،ثم الدخول يف بحث
الأن�ساق الثقافية يف ق�سمني :الأول الأن�ساق الثقافية
الظاهرة واملدركة ،والآخر :الأن�ساق الثقافية
امل�ضمرة.
يف مفهوم النقد الثقايف:
قبل الدخول �إىل حتديد �أبعاد م�صطلح الن�سق
الثقايف ومفهومه ،ال بد من الرجوع �إىل م�صدره،
فقد ظهر م�صطلح الن�سق الثقايف ،بو�صفه واحدً ا
من م�صطلحات النقد الثقايف ،يف فرتة مت�أخرة،
من عمر النقد العربي احلديث ،ومع كتاب الناقد
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العربي عبداهلل الغذامي ال�صادر مطلع الألفية
الثالثة ،الذي ا�ستفاد  -بدوره  -من م�صنفات
“ليت�ش” يف النقد الثقايف الغربي .وبح�سب
الغذامي ف�إن النقد الثقايف يقوم -عند ليت�ش -على
ثالث خ�صائ�ص هي:
� -1أنه ال ي�ؤطر فعله حتت �إطار الت�صنيف
امل�ؤ�س�ساتي للن�ص اجلمايل ،بل ينفتح على
جمال عري�ض من االهتمامات �سواء كان
خطا ًبا �أو ظاهرة.
� -2إنه ي�ستفيد من مناهج التحليل املعرفية من مثل
ت�أويل الن�صو�ص ودرا�سة اخللفية التاريخية،
�إ�ضافة �إىل �إفادته من املوقف الثقايف النقدي
والتحليل امل�ؤ�س�ساتي.
 - 3تركيزه اجلوهري على �أنظمة اخلطاب ،و�أنظمة
الإف�صاح الن�صو�صي ،و�أن ال �شيء خارج
الن�ص ،وهي مقولة ي�صفها ليت�ش ب�أنها مبثابة
الربوتوكول للنقد الثقايف املا بعد بنيوي(.)1
وهو بهذه اخل�صائ�ص الرئي�سة الثالث،
يحدد املنطلقات الأ�سا�سية لهذا املنهج اجلديد.
ولكن ميكن من خالل هذه املحددات ،الو�صول
�إىل مفهوم ينطلق من عمق هذه الأ�س�س الفكرية
والفنية والإجرائية� ،إذ يعرفه عبداهلل الأن�صاري
ب�أنه« :هو الذي يدر�س الن�ص ال من الناحية
اجلمالية ،بل من حيث عالقته بالإيديولوجيات
وامل�ؤثرات التاريخية وال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والفكرية ويقوم بالك�شف عنها
وحتليلها بعد عملية الت�شريح الن�صية»( .)2فالنقد
الثقايف عملية تقنية ت�سري يف �أكرث من اجتاه� ،إذ
متر �-أو ًال -باجلانب الفني ،واجلمايل ،ثم تغو�ص
بعد ذلك يف البنية العميقة ،التي تت�شكل حتت هذا
امل�ستوى الفني املتخفي -غال ًبا -حتت رداء اجلمال
والدالالت ذات البعد الفني واجلمايل .ويكون
النقد الثقايف موج ًها –ب�صورة �أ�سا�سية -نحو
 – 1ينظر :عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف ،املركز الثقايف العربي،
الدار البي�ضاء – املغرب ،ط2005 ،3/م� ،ص.32 :
 - 2يو�سف عبداهلل الأن�صاري ،النقد الثقايف و�أ�سئلة املتلقي ،جامعة
�أم القرى ،مكة املكرمة – اململكة العربية ال�سعودية2008 ،م)،
رابط املقال.https://uqu.edu.sa/page/ar/84250 :
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تلك اجلوانب التي تتوارى ،ومترر للثقافة واملجتمع
�أن�ساقها ،وي�ستهلكها املجتمع جمال ًيا ،وهي تت�شكل
على م�ستويات خمتلفة بوعي املجتمع وثقافته،
حل�ساب م�ؤثرات فكرية و�أيديولوجية معينة.
ويف�ضل حممد عبداملطلب م�صطلح القراءة
الثقافية ،على م�صطلح النقد الثقايف ،فيعرف
القراءة الثقافية ب�أنها« :تلك التي تتجه �إىل الن�ص،
تت�أمله بهدف رده �إىل الأن�ساق الثقافية التي تدخلت
يف �إنتاج خطوط الداللة� ،سواء تلك اخلطوط
الطولية التي تتحرك باملعنى �إىل الأمام� ،أو تلك
التي تف�سح الطريق �أمامه ،ومن هذه وتلك يتحقق
ما ن�سميه (املعنى التكاملي) ،وهذه اخلطوط
الطولية تتعانق مع اخلطوط الر�أ�سية التي حتفر يف
الداللة للو�صول �إىل منابعها العميقة �أو امل�ضمرة،
�أي الو�صول �إىل الطبقات الثقافية املرت�سبة يف هذه
الأعماق»( ،)3فالن�سق الثقايف مرتبط باخلطوط
الداللية داخل الن�ص عرب البنية ال�سطحية له،
والقراءة الثقافية تبتغي الو�صول �إىل كل ذلك.
وعلى ما بني امل�صطلحني –بح�سب الإجراءات-
من تطابق ،ف�إن النقد الثقايف �أكرث ا�ستعما ًال،
بني الكتاب والنقاد ،على �أن كلمة القراءة تعطي
�أبعادًا تقنية متعلقة باجلانب احلواري للن�ص؛ كون
العملية النقدية ،عملية حماورة للن�ص ،ولي�ست
متعالية عليه .لكن ما يهم يف امل�س�ألة هو م�صطلح
الن�سق الذي يظهر هنا وهناك ،حمو ًرا �أ�سا�س ًيا
تنبني عليه القراءة الثقافية �أو النقد الثقايف.
ويرتبط النقد الثقايف بالثقافة فهي على تنوع
تعريفاتها ،بتعدد امل�صادر ،من :علم االجتماع،
�إىل الفل�سفة� ،إىل علم النف�س� ..،إلخ ،ف�إنها قد
برزت يف الآونة الأخرية ،وبارتباطها بالنقد
الثقايف والدرا�سات الثقافية لتعرب عن م�ستويات
�أيديولوجية وجتلياتها يف الفن والعلم وال�سلوك ،بل
�إنها مل تعد «جمرد تعبري عن كتل الأعمال الفنية،
�أو تراكمات للأفكار الفل�سفية� ،أو جتميع للمفاهيم
املنهجية املكونة لهرم اجتماعي ،ولكنها تعبري
 -3حممد عبداملطلب ،القراءة الثقافية ،املجل�س الأعلى للثقافة،
القاهرة  -م�صر ،ط2013 ،1/م� ،ص.20 :
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عن حلول للم�شاكل احليوية جلماعة اجتماعية،
هم�شتها ال�سلطة املركزية»( ،)4ومن ثم ي�صبح
للثقافة –يف هذا اجلانب -م�سارين ،الأول هو
ال�سلوك والأن�ساق الهام�شية داخل املجتمع ،والآخر:
ك�شف تلك الأن�ساق ومعاجلتها.
النقد الثقايف والنقد الأدبي:
يقول الغذامي ب�أن النقد الثقايف جاء يف مرحلة
كان النقد الأدبي فيها قد ا�ستنفذ –تقري ًبا -جممل
ما ميتلكه من طاقة يف �سبيل ا�ستكناه اجلوانب
اجلمالية يف الأدب ،حيث «التزم بالنظر �إىل
الن�ص الأدبي بو�صفه قيمة جمالية يجري دائ ًما
ال�سعي لك�شف هذا البعد اجلمايل ،وتربير �أي
فعل للن�ص مهما كان ،حتت مبد�أ الأ�صل اجلمايل؛
منتجا بالغ ًيا حمتك ًرا،
مما جعل (اجلمال)
ً
و�صار للجمايل �شرط م�ؤ�س�ساتي ،ي�صنعه ال�سيد
ال�شاعر ويقوم الفعل النقدي بعمليات الت�سويق
والتعميم»( ،)5في�أتي النقد الثقايف ليقوم مبهمة مل
تكن يف �سلم اهتمامات النقد الأدبي ،عرب البحث
عن املو�ضوعات غري الأدبية التي يحملها الن�ص،
التي قد ت�شكل حمولة كبرية ال تقل �أهمية عن
احلمولة الأدبية؛ وهو ما �سوغ له املطالبة مبوت
النقد الأدبي ،وهذا فيه من املبالغة ال�شيء الذي
حدا بالكثري من النقاد الرد على مثل هذا القول
الذي يبالغ يف الإعالء من �ش�أن الوافد اجلديد
على ح�ساب النقد الأدبي� ،إذ جند من هذه الردود
ما قدمه عبدالنبي �أ�صطيف يف رده على الغذامي
بالقول« :واخلال�صة �أن لكل من النقد الأدبي،
والنقد الثقايف �ش�أن يغنيه ،وال يغني �أي منهما
عن الآخر ،وامل�س�ألة هي يف �صدور �أي نظام �أدبي
من�شود ،يتج�سد يف نظرية �أدبية �أو نقدية ،عن
النتاج اخلا�ص ب�أدب الأمة املعنية ،التي يفرت�ض
بهذا النظام �أن يحكمه ويف�سره ويوجهه ،ال يف
حماكاة النظم الأدبية الأخرى اخلا�صة بالتقاليد

الأدبية والتي ت�صدر عنها»(� ،)6أي �أن لكل من النقد
الثقايف والنقد الأدبي �أ�س�سه وقواعده ومو�ضوعاته،
وهذا بالفعل ما ي�ؤكد عليه الغذامي ،يف كتاب النقد
الثقايف نف�سه.
لقد فهم البع�ض –خط�أ -من كتاب الغذامي
�أن خطابه يف الكتاب املتبني للنقد الثقايف يعني به
موت النقد الأدبي باملعنى احلريف للكلمة ،واحلقيقة
�أنه يو�ضح �أن النقد الثقايف ال ميكن �أن يكون بدي ًال
للنقد الأدبي ،بل يرى �أن بني النقدين تكام ًال ،و�أن
النقد الثقايف ينبغي �أن يكون امتدادًا للنقد الأدبي
«حيث �إن احلد فيما بني احلداثة وما بعد احلداثة،
�أو بني البنيوية وما بعد البنيوية ،لي�س حدً ا فا�ص ًال
يعلن عن نهاية ،ولكنه حد ينبئ عن بداية �أخرى
لها امتدادها وبعدها اجلديد .وهذه �صورة احلال
فيما بني النقد الن�صو�صي (الأل�سني) كما نعهده،
وبداية حد جديد هو (النقد الثقايف) ،واحلدود
املتقاطعة من كافة املداخل النقدية»( ،)7ف�سيظل
النقد الأدبي املعتمد على ك�شف اللغة وت�شكيلها
اجلمايل ،فاع ًال ما دام الن�ص الأدبي يكتب،
و�سيكون النقد الثقايف امتدادًا لذلك النقد ،بل
وم�ستفيدً ا من كل ما �أنتجه ،وما ميتلكه من مناهج
ونظريات قد ت�ساعد النقد الثقايف على بلوغ غاياته
التي ي�سعى �إليها .كما يذكر الغذامي عن بنفن�ست
وليت�ش منظري النقد الثقايف .
ويقطع الغذامي �صراحة بـ«�أن النقد الثقايف لن
يكون �إلغا ًء منهج ًيا للنقد الأدبي ،بل �إنه �سيعتمد
اعتمادًا جوهر ًيا على املنجز املنهجي الإجرائي
للنقد الأدبي»( ،)8وهذا قول وا�ضح و�صريح
با�ستحالة اال�ستغناء عن النقد الأدبي .و�أن «هذه
املقابلة بني النقد الأدبي والنقد الثقايف ال تعني
بحال االنف�صال فيما بينهما ،و�إمنا بينهما متا ٍه� ،إذ
النقد الأدبي وجمالياته جزء من الثقافة ،وبذلك ال
ُيهدد النق ُد الثقايف فكرة “الأدب ّية” �أو “اجلمالية”

� - 4سعيد علو�ش ،نقد ثقايف �أم حداثة �سلفية؟ ،املجل�س الأعلى
للثقافة ،القاهرة  -م�صر ،ط2010 ،1/م� ،ص17 :
 - 5عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف� ،ص.15 :

 - 6عبدالنبي �أ�صطيف ،بل نقد �أدبي .يف كتاب :عبداهلل الغذامي
و عبدالنبي �أ�صطيف :نقد ثقايف �أم نقد �أدبي ،دار الفكر ،دم�شق-
�سوريا ،ط2004 ،1/م� ،ص.69 :
 - 7عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف� ،ص.16 :
 - 8عبداهلل الغذامي� ،إعالن موت النقد الأدبي .يف كتاب :عبداهلل
الغذامي و عبدالنبي �أ�صطيف :نقد ثقايف �أم نقد �أدبي� ،ص.21 :
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اخلا�صة بالأدب ،بل هي م�سار مهم من م�سارات
النقد الثقايف �إىل جانب التاريخ ،والفل�سفة ،والعلوم
االجتماعية»( ،)9و�أن «املبادئ الأ�سا�سية للدرا�سات
الثقافية لي�ست ا�ستبدا ًال للدرا�سات الأدبية ،و�إمنا
تطعي ًما لها يخدم خ�صو�صيات جديدة ،حتتاج �إىل
الرتكيز على عنا�صر وتقنيات التحليل الأدبي يف
الثقافة»( ،)10وهنا ي�صبح النقد الأدبي جز ًءا �أ�صي ًال
من النقد الثقايف ،ويكون النقد الثقايف ،واحدً ا من
مناهج النقد الأدبي احلديث ،فتلغى فكرة املفا�ضلة
بينهما ،حيث �إن التفريق بني املنهجني يعتمد على
اختالف يف تفا�صيل مو�ضوع كل منهما ،ف�إذا كان
النقد الأدبي –ال �سيما مبناهجه احلديثة -يركز
على درا�سة الن�ص يف ذاته ،ف�إن النقد الثقايف ينظر
�إىل الن�ص «من حيث ما يتحقق فيه وما يتك�شف
عنه من �أنظمة ثقافية .فالن�ص هنا و�سيلة و�أداة،
وح�سب مفهوم (الدرا�سات الثقافية) لي�س الن�ص
�سوى مادة خام ي�ستخدم ال�ستك�شاف �أمناط معينة
من الأنظمة ال�سردية والإ�شكاليات الأيديولوجية
و�أن�ساق التمثيل ،وكل ما ميكن جتريده من الن�ص.
لكن الن�ص لي�س هو الغاية الق�صوى للدرا�سات
الثقافية و�إمنا غايتها املبدئية هي الأنظمة الذاتية
يف فعلها االجتماعي يف �أي متو�ضع كان»( .)11وميكن
القول ب�أن النقد الثقايف يقوم مبهمة ما ميكن �أن
مير عليه النقد الأدبي ،ف�إذا ا�ستنفذ النقد الأدبي
كل زوايا الن�ص اجلمالية والفنية ،ف�إن النقد
الثقايف �سيفت�ش عن الأمور التي ميررها امل�ؤلف،
�أو الن�سق الثقايف الذي ميثله ،حتت غالف جمالية
الن�ص وفنيته .على �أن ذلك ال مينع �أن ينظر النقد
الثقايف يف جماليات الن�ص للو�صول �إىل اجلوانب
الن�سقية فيه ،وال مينع الناقد الأدبي من النظر
يف اجلوانب الن�سقية ،يف �أثناء التحليل الفني
والقراءة ،خا�صة �أن النقد احلديث يتجاوز التقييم
�إىل الو�صف ،وحماورة جوانب الن�ص املتجلية
واخلفية ،ال�سطحية والعميقة.

وي�ستفيد النقد الثقايف من النقد الأدبي،
ومن خمتلف النتاجات املعرفية املرتاكمة يف
اخلربات الإن�سانية .ويف الوقت نف�سه ،ي�ضع تلك
النتاجات على طاولة النقد� ،إذ �إن «نقاد الثقافة
ي�أتون من جماالت خمتلفة ،وي�ستخدمون �أفكا ًرا
ومفاهيم متنوعة ،ومبقدور النقد الثقايف �أن
ي�شمل نظرية الأدب واجلمال والنقد ،ف�ض ًال،
عن التفكري الفل�سفي ،وحتليل الو�سائط والنقد
الثقايف ال�شعبي ،ومبقدوره � ً
أي�ضا �أن يف�سر
نظريات وجماالت علم العالمات ،ونظرية
التحليل النف�سي ،والنظرية املارك�سية ،والنظرية
االجتماعية والأنرثوبولوجية»( ،)12فهو ي�ستفيد
من تلك النظريات واملعارف يف ك�شف الأن�ساق
الثقافية ،ويف الوقت نف�سه ،قد يعمل على ك�شفها
داخل العلوم ذاتها .وهنا يكون النقد الثقايف �أداة
لفح�ص الأن�ساق الثقافية ،وك�شفها يف خمتلف
ما تنتجه الثقافة ،يف بعديها ال�شعبي والر�سمي،
والعلمي والإبداعي .وعلى الرغم من كرثة العلوم
علوما
التي ي�ستفيد منها النقد الثقايف ف�إن «ثمة ً
بعينها تبدو وا�ضحة يف حياة الإن�سان اليومية
ويف تف�سري الكثري من الظواهر الب�شرية الكربى،
يكون لها جتليها الأكرب يف اجلانب الإجرائي للنقد
الثقايف ،ونعني :علم النف�س �أو التحليل النف�سي،
وعلم االجتماع ،وبينها علم العالمات ،ويف�سر
الأول املجتمع من داخله ،وي�ستبطن الذات بو�صفها
ال�شريحة املثلى للك�شف عن املجتمع ،ويف�سر
الثاين املجتمع من خارجه ،يف ر�صده للظواهر
امل�ؤثرة ،والتحوالت ذات الأثر الوا�ضح يف ال�سياق
االجتماعي»( ،)13وهي ت�شكل يف جمملها �أدوات
فاعلة بيد الناقد الثقايف ي�ستعني بها للو�صول �إىل
بواطن الثقافة ،وهي ت�شتغل بو�صفها �آليات فاعلة
يف ذهن الناقد الثقايف ت�ساعده على الو�صول �إىل
تفكيك الأن�ساق الثقافية :الب�سيطة واملعقدة.

 - 9هاين علي �سعيد ،م�سارات النقد الثقايف ،جملة الرافد (دائرة
الإعالم والثقافة ،حكومة ال�شارقة – الإمارات العربية املتحدة)،
رابط املقالhttp://www.arrafid.ae/m10.html :
� - 10سعيد علو�ش ،نقد �أدبي �أم حداثة �سلفية؟� ،ص.47 :
 - 11عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف� ،ص.17 :

 - 12حنفاوي بعلي ،مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن،
من�شورات االختالف ،اجلزائر العا�صمة – اجلزائر ،ط،1/
2007م� ،ص.20 :
 - 13م�صطفى ال�ضبع �أ�سئلة النقد الثقايف ،م�ؤمتر �أدباء م�صر يف
الأقاليم ،املنيا  -م�صر 26-23 ،دي�سمرب2003م� ،ص.6-5 :
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”Mohammed Almahfali: Cultural Patterns in the Book of “Kalila and Domna

�أهمية النقد الثقايف:
تكمن �أهمية النقد الثقايف من �أنه مرتبط
بالثقافة ،والثقافة باملجتمع ،ومن ثم «يجب �أن
تفهم كلمة املجتمع والثقافة ،واجتماعي وثقايف،
على �أنهما يت�صالن ببع�ضهما� ،إذ ال توجد ثقافة
بدون جمتمع ،و� ً
أي�ضا ال يوجد جمتمع بدون
�أفراد»( ،)14ومن هذا الرتابط ميكن النقد الثقايف
�أن ي�سهم يف الو�صول �إىل كثري من االختالالت التي
ت�ستكني يف عمق ثقافة املجتمع ،وت�سليط ال�ضوء
عليها بغية تقوميها.
ويرتبط النقد الثقايف بالعنا�صر املختلفة يف
املجتمع� ،سواء تعلق الأمر باجلانب ال�شكلي �أو
اجلوهري ،ولكن –ب�صورة مركزة -جند النقد
الثقايف مرتبط باجلانب الداليل والعميق ،ف�أين
يكمن املعنى يف هذا اجلانب؟ �إن املعنى يف النقد
الثقايف «ال يكمن يف بطن ال�شاعر كما قال القدماء
العرب ،وال يف بنية الن�ص كما قال البنيويون
الغربيون ،وال عند القارئ كما يقول احلداثيون
فح�سب ،بل يكمن يف التفاعل اخلالق بني عنا�صر
الثقافة ،والعنا�صر الأدبية داخل الن�ص ،وهي –
�أي القراءة الثقافية – حمددة ب�أفق تاريخي معني
يتعلق بثقافة امل�ؤلف ،وثقافة القارئ املحددة – هي
الأخرى – ب�أفق تاريخي مغاير»( ،)15وهذا التفاعل
بني خمتلف عنا�صر الثقافة يف جانب الإنتاج
واال�ستهالك ،يعمل على �إعادة تنظيم العالقات يف
�صورتها الإيجابية ،التي ال تنحاز �إىل طرف دون
�آخر وال �إىل م�ستوى دون غريه .كما يعمل على �إلغاء
فكرة التهمي�ش التي كانت �سائدة على م�ستوى وا�سع
من الإنتاج الفكري والأدبي.
كيف يكون النقد الثقايف فاع ًال:
يناق�ش كثري من النقاد م�س�ألة تطوير مفهوم
النقد الثقايف ،وحماولة الو�صول به �إىل م�ستوى
نا�ضج ،قادر على الإتيان مبا هو مطلوب منه.
وقد و�ضع بع�ض النقاد عددًا من املحددات التي

ميكن �أن تكون �ضرورية ،انطال ًقا من مقوالت
النقد الثقايف ذاته .وهذه املحددات هي :التكامل
مع الأنواع الأخرى من النقد .والتو�سع� ،إذ عليه
�أن يو�سع من اهتماماته مبجمل الن�شاط الإن�ساين
مفتوحا �أمام �أ�شكال متعددة
بحيث ي�صبح املجال
ً
من الن�شاط .و� ً
أي�ضا على النقد �أن يو�سع منظوره
ليجعله �شام ًال لكل مناحي احلياة؛ مما يك�سب
النقد نف�سه قي ًما �أخرى جديدة .و�ضرورة التطوير،
فبالنقد الثقايف يتم تطوير الأفكار القدمية،
والإ�ضافة �إليها .واالكت�شاف� ،إذ ي�سعى النقد
الثقايف �إىل اكت�شاف �أو توجيه النظر؛ الكت�شاف
جماليات جديدة .واحلرية� ،إذ يتطلب النقد
الثقايف م�ساحة �أو�سع منها� ،سواء يف مو�ضوعه،
�أو يف طرائق التناول .وكذلك االبتعاد عن حدود
الكلمات املبا�شرة ،وربط الن�ص بكل حميط .وعليه
اجلماهريي ،الذي يحظى مبقروئية
تناول اخلطاب
ّ
عري�ضة من النا�س ،بغ�ض النظر عن �شكله �أكان
�شع ًرا �أم ن ًرثا ،حكمة �أم مث ًال ،نكت ًة �أم �أغنية .ثم
اال�ستفادة من العلوم الإن�سانية املرتبطة ب�أ�شكال
اخلطاب املنقود .والبحث فيما ورائية اخلطاب من
م�ضمرات ن�سقية .و� ً
أي�ضا الإملام بال�سرية التاريخية
ون�صه
ملبدع اخلطاب املنقود .والربط بني املبدع ّ
وثقافته .وكذلك الربط بني اللغة والن�ص من جهة
واللغة والن�ص والثقافة من جه ٍة �أخرى .والقدرة
على ت�أويل الرموز والأقنعة وحتليلها.والك�شف عن
املثاقفة التي تعبرّ عن ات�صال ثقافتني خمتلفتني
بحيث يفر�ض هذا االت�صال تغي ًريا يف �شكل الثقافة
ال�سائدة .وعدم �إهمال اجلانب اجلمايل ،وعدم
ق�صر التحليل عليه ،فهو عن�صر ثقايف ي�ضاف �إىل
بقية العنا�صر الأخرى يف اخلطاب املنقود(.)16
فهذه املحددات ميكنها �أن ت�ضاعف من م�ستوى
�أداء النقد الثقايف يف م�ستوى النقد الأدبي ب�صورة
خا�صة ،والثقافة ب�صورة عامة ،ويالحظ من بع�ض
املحددات ال�سابقة �أنها تتقاطع مع ا�شرتاطات
النقد الثقايف و�آلياته ،و�أنها �إعادة تو�صيف لآليات

 - 14حممد ح�سن غامري ،املدخل الثقايف يف درا�سة ال�شخ�صية،
املكتب اجلامعي احلديث ،الإ�سكندرية – م�صر1989 ،م� ،ص.5 :
 - 15عبدالفتاح �أحمد يو�سف ،قراءة الن�ص و�س�ؤال الثقافة ،عامل
الكتب احلديث� ،إربد  -الأردن ،ط2009 ،1/م� ،ص.14 :

 - 16ينظر :م�صطفى ال�ضبع� ،أ�سئلة النقد الثقايف� ،ص-10 :
 ،13وهاين علي �سعيد ،م�سارات النقد الثقايفhttp://www. ،
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ا�شتغاله ،ولكن ميكن القول� :إنها �إذا ما مت اال�ستعانة
بها ،ف�إنها �ستعمل على تاليف الكثري من امل�آخذ التي
و�ضعها بع�ض النقاد على النقد الثقايف ،وت�ضاعف
من م�ستوى �أدائه.
الن�سق الثقايف:
يقدم الغذامي مفهومه للن�سق الثقايف« :عرب
وظيفته ولي�س عرب وجوده املجرد ،والوظيفة
الن�سقية ال حتدث �إال يف و�ضع حمدد ومقيد،
وهذا يكون حينما يتعار�ض ن�سقان �أو نظامان من
�أنظمة اخلطاب �أحدهما ظاهر والآخر م�ضمر،
ً
ويكون امل�ضمر ً
ونا�سخا للظاهر .ويكون
ناق�ضا
ذلك يف ن�ص واحد� ،أو يف ما هو يف حكم الن�ص
الواحد .وي�شرتط يف الن�ص �أن يكون جمال ًيا ،و�أن
يكون جماهري ًيا ،ول�سنا نق�صد باجلمايل ح�سب
ال�شرط النقدي امل�ؤ�س�ساتي ،و�إمنا اجلمايل هو
ما اعتربته الرعية الثقافية جمي ًال»( ،)17ففي هذا
التحديد تظهر موا�صفات الن�سق ،وموا�صفات
الن�ص احلامل له ،فالن�سق –تب ًعا لهذا التحديد-
عبارة عن تعار�ض نظامني يكون الن�سق الثقايف فيه
ً
ومناق�ضا للظاهر ،ويكون يف خطاب جمايل
م�ضم ًرا
باملعنى املبا�شر للجمال ،كون اجلمال �إحدى حيل
الثقافة لتمرير �أن�ساقها .ويتحقق الن�سق «بوجود
نظام ثابت ينغر�س يف وجدان املجتمع ،ويتغلغل
داخل ذاكرته ومل يلبث �أن ي�سيطر عليها ،لأنه
ينبني من تراكم �أثر على �أثر يف العقل اجلماعي
ثم االنت�شار ،وهنا يتملك القدرة على التحكم يف
ردود الأفعال ،ومن ثم ال�سيطرة والهيمنة على
الأفراد ،وي�صبح الن�سق ال هم له �سوى �أن يجعل
من قيمه �أقنعة لأفكار مثالية ،توهم الذات ب�أنها
ال�سبيل �إىل احلياة؛ لأنها –�أي الأن�ساق الثقافية-
تعمل –يف �أيديولوجيتها -على تغييب فردية
الإن�سان يف �أعماق �ضمري جمعي قابل لأي ت�أويل هو
«نحن» مكان اخل�صو�صية فيه حمفوف باملخاطر.
ولهذا تخ�ضع الذات غري مت�سائلة لهذه الأن�ساق،
ويتخذ الن�سق من «الأ�صالة»« ،القيم»« ،التقاليد»
 - 17عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف� ،ص.77 :
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لعبة ت�شوي�ش على الذات ومرجعيتها ،فنجد �أنف�سنا
�أمام «خرافة» �أو «�أكذوبة» ت�سعى �إىل تك�سري الوعي
بالذات وزعزعة ثقتها يف �إمكانيتها وقدراتها»(،)18
ولكنها ال تك�شف نف�سها ب�سهولة ،فتظل مراوغة،
مما ميكنها من جتاوز كل العقبات ،فتتوالد داخل
اخلطاب ،بل ومتر عرب اخلطابات املختلفة،
وبتجليات متنوعة.
ويف تو�ضيح بع�ض التفا�صيل ،يعقب الناقد
ر�شيد العلوي حماو ًال نقد الغذامي يف مفهومه
للن�سق ،وفيما يتعلق بثباته بالقول�« :إن احلديث
عن جوهر ثابت للأن�ساق الثقافية ي�ضرب بعر�ض
احلائط اجلوهر احلقيقي للأن�ساق الثقافية.
فالن�سق الثقايف يف اعتقادنا هو ن�سق ب�شري،
منتوج ب�شري م�شروط بو�ضع الإن�سان عرب الزمان
واملكان .وهذا هو �سر اختالف الأن�ساق الثقافية.
�أي �أن الن�سق الثقايف بنية م�شروطة تاريخ ًيا
بتغريات وطبائع النا�س و�أحوالهم .وعليه ال ي�صح
عد الن�سق الثقايف ن�س ًقا قا ًرا يقع وراء التاريخ ،بل
هو يف �صلب التاريخ مما يطرح �ضرورة النظر �إىل
الأن�ساق باعتبارها �أن�سا ًقا متغرية ومتفاعلة فيما
بينها ،فهل ميكن القول على �أن الأن�ساق الثقافية
التي حتكم الأدب العربي هي �أن�ساق منغلقة وبعيدة
عن �أي تفاعل مع غريها؟»( ،)19فهل بالفعل �أن
الغذامي يعني �أن الأن�ساق قارة من حيث جتليها �أم
من حيث وجودها؟ �أي هل هي موجودة ب�شكلها �أم
بكينونتها؟ الظاهر بح�سب قول الغذامي� ،أنه يعني
ثبات الن�سق من حيث الوجود ،ومن حيث هو كامن،
و�أما املتغري فيه فهو اجلانب ال�شكلي� ،إن الأن�ساق
الثقافية تتميز بر�سوخها وقدرتها على العبور على
الثقافات والأزمنة دون �أن يتنبه لها �أحد ،وهو ثبات
ن�سبي ولي�س قطعي ،و�إال فذلك ينفي قدرة النقد
الثقايف على ك�شفها ناهيك عن حماولة تقوميها.
 - 18عبدالفتاح �أحمد يو�سف ،قراءة الن�ص و�س�ؤال الثقافة� ،ص.79 :
 - 19ر�شيد العلوي ،النقد الثقايف عند عبداهلل الغذامي ،جملة
دفاتر االختالف الإلكرتونية ،املغرب2009/9/27 ،م ،رابط
املقالhttp://cahiersdifference.over-blog.net/ :
article-36573268.html
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كما يعار�ض يو�سف عليمات فكرة الغذامي
بوجود ن�سقني متعار�ضني ظاهر وم�ضمر� ،إذ يرى
يف �ضوء الت�أويل الثقايف� ،أن «الن�سق الظاهر مبا هو
وجود متعني يف الن�ص الأدبي ال ميكن �أن ينتج ن�س ًقا
�أحاد ًيا م�ضم ًرا –كما �أ�شار الغذامي -بل �إن هذا
الن�سق الظاهر يتميز باملخاتلة التي تفر�ض على
امل�ؤول الثقايف التح�صن بكفاءات وخربات لفح�ص
هذا الن�سق وم�ساءلة �إ�ضماراته؛ مما مينح امل�ؤول
الثقايف ،وكما هي ال�صورة يف الدائرة الت�أويلية،
يكت�شف �أن الن�سق الظاهر ينتج �سل�سلة من الأن�ساق
امل�ضمرة الالمتناهية»( ،)20وكما ي�ؤكد معجب
الزهراين بتنوع الن�سق وتعدده «فتاريخ املعرفة
وواقع الثقافات الب�شرية كلها يفيدان ب�أن الأن�ساق
الثقافية متنوعة خمتلفة متعار�ضة متناق�ضة
متغرية متطورة وقابلة للحياة واملوت»( ،)21فالن�سق
الظاهر ن�سق �أحادي ،وي�ؤدي دو ًرا واحدً ا يف ال�سياق
اجلمايل ،بيد �أن الأن�ساق امل�ضمرة قد تكون
خمتلفة ومتعددة ،بل قد تكون مت�صارعة ،لكن هذا
يف �سياق الت�أويل� ،أو ممار�سة النقد الت�أويلي ،كما
جاء يف �سياق درا�سة عليمات ،والزهراين ،لكن يف
�إطار النقد الثقايف ،ف�إن الن�سق الثقايف يعود الأمر
يف حتديده �إىل ال�سياقات الثقافية واالجتماعية
والتاريخية ،التي تقرتب قدر الإمكان من الو�صول
�إليه ،داخل الن�ص �أو اخلطاب ،وقد يكون الت�أويل
جز ًءا من هذه املهمة ،وهنا نكون �إزاء تعار�ض
ن�سقني ظاهر جميل ،وم�ضمر ن�سقي .وذلك ال مينع
من وجود �أن�ساق �أخرى ،على اعتبار وجود �أن�ساق
ظاهرة ت�شرتك يف بنية الن�ص ،ال �سيما الن�ص
الفني الغني بدالالته وتكثيفاتها.
على الرغم من �أن الغذامي قد و�ضع �ستة �أ�س�س
ت�شكل املنطلق النظري واملنهجي للنقد الثقايف،
 - 20يو�سف عليمات ،الظعينة يف ق�صيدتي الهجاء واملديح عن ب�شر
بن �أبي خازم الأ�سدي ،قراءة ت�أويلية ثقافية ،املجلة الأردنية يف اللغة
و�آدابها ،مج( ،)3ع( ،)3جامعة م�ؤتة ،الأردن ،متوز 2007م� ،ص:
.155
 - 21معجب الزهراين ،مفهوم الن�سق من منظور املعرفة،
جريدة الريا�ض ،ع ،13331 :م�ؤ�س�سة اليمامة ،الريا�ض -اململكة
العربية ال�سعودية ،رابط املقالhttp://www.alriyadh. :
com/11617
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التي هي :الوظيفة الن�سقية ،واملجاز الكلي ،والتورية
الثقافية ،والداللة الن�سقية ،واجلملة الثقافية،
وامل�ؤلف املزدوج( ،)22ف�إنه ميكن �إيجاز هذه الأ�س�س
يف م�س�ألة الن�سق وا�شتغاله ،بح�سب ما ات�ضح
يف الفقرات ال�سابقة ،وميكن �أن تكون الوظيفة
الن�سقية التي ي�ضعها الغذامي وظيفة �سابعة �إ�ضافة
�إىل وظائف اللغة عند جاكب�سون ،هي حمور النقد
الثقايف .فهو يرتكز على عمق املفارقة �إذ ت�ضمر
« يف بنيتها الرئي�سة كل ما هو �إ�شكايل ناجم
عن التوتر بني ن�سقني مت�ضادين ،الن�سق الثقايف
ل�صانع املفارقة والن�سق الثقايف للآخر ال�ضحية.
ونتيجة لتعار�ض هذين الن�سقني وت�صادمهما تربز
للوجود الق�ضية الكربى �أو الهاج�س الرئي�س وهو
ت�أ�سي�س عامل �أحادي الر�ؤية والن�سق»( ،)23وعلى
هذا الأ�سا�س ميكن القول� :إن فكرة الن�سق الثقايف
هي التي يقوم عليها هذا النقد ،كما تبني من خالل
الكثري من الدرا�سات التي اعتمدت هذا املنهج منها
درا�سة الغذامي نف�سه ،وكما �ستبني هذه القراءة.
فالن�سق الثقايف هو احلامل الأ�سا�سي مل�شروع النقد
الثقايف ،و�أن خمتلف الأ�س�س �سواء تلك التي ذكرها
الغذامي �أو التي ا�شرتطها غريه لتح�سني �أدائه،
تدور جميعها حول فكرة الن�سق الثقايف ،ومن هنا
ف�إن هذه القراءة تف�ضل االنطالق من هذه الأداة
للتعمق داخل اخلطاب ،كونها جت�سد ب�صورة
مركزة ،فكرة النقد الثقايف ب�صورة �شاملة.
الأن�ساق الثقافية يف كتاب كليلة ودمنة:
يتجلى كتاب كليلة ودمنة ،يف �أول الأمر بكونه
كتا ًبا �إ�شكال ًيا يف الثقافة العربية الر�سمية ،فهو
كتاب مرتبط بالطبقة احلاكمة ،على عك�س �ألف
ليلة وليلة -كما يبني الغذامي -فقد «اعتربت مما
ال يليق �إال بال�صبيان والن�ساء و�ضعاف النفو�س،
وهذه �صفات تك�شف عن الن�سق الثقايف الذي
يتحرك وفقه اخلطاب البالغي الر�سمي يف نظرته
�إىل الآخر املختلف وال�ضعيف كاملر�أة والطفل ،ويف
نظرته �إىل خطاب ينت�سب �إىل ه�ؤالء ال�ضعفاء
 -22ينظر :عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف� ،ص.76 -63:
 - 23يو�سف عليمات ،جماليات التحليل الثقايف ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�شر ،بريوت – لبنان ،ط2004 ،1/م� ،ص.278 :
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مما يجعله حمتقرا مثلهم .ويف مقابل ذلك نرى
تقدي ًرا عال ًيا لكتاب (كليلة ودمنة) لأنه ينت�سب
�إىل امل�ؤ�س�سة الثقافية الر�سمية فكاتبه (مرتجم)
هو �أحد فحول اخلطاب الثقايف ،كما �أنه كتاب
مو�ضوع للملوك ومن يو�صفون بالعقالء ،وهو لذا
ينطوي على احلكمة والعقل ،ال على متعة ال�سفهاء
كما يف (�ألف ليلة وليلة)»( ،)24وهنا يتبني �أن كتاب
ن�صا م�شك ًال،
كليلة ودمنة يعد -من هذه الناحيةً -
بكونه يت�شكل �ضمن الثقافة للم�ؤ�س�سة الر�سمية،
فهو ينطلق من هذه النقطة التي تعطي للنقد
الثقايف النظر فيها من زاويتني :الأوىل بو�صفها
�صوتًا للم�ؤ�س�سة الر�سمية والأخرى ،بو�صفها ذات
�أن�ساق ثقافية ،فالكتاب يثري يف البداية العديد من
الأ�سئلة التي تنطلق من عمق النقد الثقايف ،من
مثل :من املر�سل داخل الكتاب؟ ،وما داللة ارتباط
احليوانات بامل�ستوى ال�سطحي للن�ص؟ واحلكمة
بامل�ستوى العميق؟ وما هي الأن�ساق الثقافية
املدركة التي يفككها اخلطاب داخل الكتاب؟ وما
هي الأن�ساق التي مرت لت�صل �إىل قارئها متجاوزة
حدود الزمن منذ الت�أليف حتى اللحظة؟ وما
الداللة الن�سقية الرتباط دالالت معينة مب�ضامني
حمل حيوانات معينة ،كارتباط الأ�سد بامللك مث ًال،
واحليلة بابن �آوى؟ ،وغري ذلك من الأ�سئلة.
�إن حماولة الإجابة عن جممل هذه الت�سا�ؤالت
جتر معها عددًا من الدالالت؟ �أو ًال� :أن هناك
الكثري من الأن�ساق املعقدة واملركبة التي يت�ضمنها
اخلطاب ،و�أنها متنوعة ،فمنها ما ظل -على
الرغم من امل�سافة الزمنية الكبرية -على حاله
من الثبات ،يف حني �أن الأخرى قد حتولت ،وقد
اكت�سبت مع الوقت دالالت خمتلفة .كما يقدم
بوجه من الوجوه -قدرة النقد الثقايف علىالتعامل مع اخلطاب مبختلف جتلياته القدمية
واحلديثة ،وقدرته على الو�صول �إىل نتائج بغ�ض
النظر عن زمن اخلطاب� ،أو مكانه.
منظومة الإر�سال يف كليلة ودمنة:
�إن فح�ص منظومة الإر�سال يف كتاب كليلة
 - 24عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف.58 ،
http://journals.uob.edu.bh
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ودمنة ،يبني م�ستويات الأن�ساق داخل هذا الكتاب،
ف�إذا علمنا –بح�سب م�ضامني الكتاب� -أنه مير –
كما يبدو -عرب ثالث مراحل رئي�سة ،هي :الكتاب
بلغته الهندية للم�ؤلف بيدبا الفيل�سوف ،والكتاب
بلغته الفار�سية ،للمرتجم املنقول منه �إىل العربية،
علي بن �شاه الفار�سي ،والكتاب بلغته العربية،
ملرتجمه عبداهلل بن املقفع .وعلى الرغم من
امل�سافة الفا�صلة بني ابن املقفع وبيدبا الفيل�سوف،
ن�صا «تتداخل فيه �أقوال
ف�إن ن�ص كليلة ودمنة يعد ً
بيدبا الفيل�سوف ب�أقوال ابن املقفع ،وتت�شابك فيه
مقا�صد ابن املقفع مبقا�صد الفيل�سوف ،وتت�شابه يف
الغاية التي ي�سعيان فيها �إىل تغيري منط ال�سيا�سة
واحلكم .وهذا الت�شابه يف املقا�صد يعك�س ت�شاب ًها
�آخر يف اال�سرتاتيجيات»( ،)25فالأ�س�س الفكرية
والفل�سفية لبناء الن�ص الأ�صلي وترجمته ،تبدو
واحدة� ،إال �أن االختالف بني بنيتني اجتماعيتني
وثقافيتني خمتلفتني ،اختالفات تاريخية وفكرية،
فقد تتوحد على م�ستوى ال�شكل البنية الظاهرة� ،أو
ال�سطحية ،يف حني �أن الأن�ساق الثقافية امل�ضمرة
تختلف بني الن�صني الأ�صلي وترجمته .وهذا
االختالف املبطن ،خمتلف باختالف املق�صد من
الت�أليف واملق�صد من الرتجمة بال�ضرورة.
وهنا نقف لنقول� :إنه رمبا يكون لن�ص كليلة
ودمنة �أكرث من ن�سق ثقايف ،فعلى م�ستوى الكتاب
املاثل �أمامنا ،ن�سق ثقايف مرتبط بالفيل�سوف الذي
و�ضعه ،ون�سق ثقايف مرتبط بابن املقفع ،ون�سق
ثقايف مرتبط بالرتجمة الفار�سية عن الهندية..،
�إلخ .فكل جتل لغوي للكتاب �سيحمل معه ن�س ًقا
ثقاف ًيا م�ضم ًرا بال�ضرورة ،م�ستغ ًال الثقل الفكري
والعمق الفل�سفي للكتاب الأ�صلي.
فهذه امل�ستويات الثالثة ،تبني �أن هناك �أن�سا ًقا
ثقافي ًة مركبة ،تب ًعا لهذه املنظومة املعقدة للإر�سال
داخل الن�ص ،فالكتاب بلغته الأ�صلية� ،سيحمل
�أن�سا ًقا ثقافية تب ًعا لل�سياقات التي وجد فيها،
كما �أنه �سيعمل على ك�شف �أن�ساق ثقافية تت�صارع
 - 25بلخري عمر ،مقا�صد الكالم وا�سرتاتيجيات اخلطاب يف كتاب
«كليلة ودمنة» ،جملة الأثر ،ع( ،)12جامعة قا�صدي مرباح ،ورقلة
– اجلزائر2010 ،م� ،ص.247 :
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ظاهر ًيا فيه ،وهي تختلف عن الأن�ساق الثقافية يف
امل�ستويني الالحقني� ،سواء يف لغته الفار�سية� ،أو يف
اللغة العربية .
�إن �إدراك كل هذا التعقيد يف بنية اخلطاب
داخل الكتاب ،يحتم النظر فيه انطال ًقا من
حمكوما ب�سياقات ظهوره يف اللغة
لغته احلالية،
ً
العربية ،وكون هذا يتوافق مع مقا�صد ت�أليفه �إذ «
يحتوي على منطني توا�صليني متطابقني يلتقيان يف
رغبة ابن املقفع يف تبني فل�سفة بيدبا ومقت�ضيات
خطابه ،نظ ًرا ملا وجد فيه من حكمة هو بحاجة
�إليها لتقوي�ض الو�ضع ال�سائد يف زمانه والناجت عن
ف�ساد يف احلكم»( ،)26مبا يعني �أن ابن املقفع ي�سعى
لك�شف �أن�ساق م�ضمرة ،تخالف الأن�ساق الظاهرة
التي تتجلى يف البنية ال�سطحية للن�صو�ص ،ولكن يف
الوقت نف�سه ،قد يكون اخلطاب قد مر على بع�ض
الأن�ساق الثقافية دون مراجعتها �أو حماولة ك�شفها،
ومن ثم يكون مروره حام ًال لها ومتبن ًيا م�ضامينها.
�أو ًال :الأن�ساق الثقافية الظاهرة:
عند قراءة كتاب كليلة ودمنة- ،تب ًعا للغاية
من ت�أليفه وترجمته -يتبني �أنه ي�سعى –بدرجة
�أ�سا�سية� -إىل ك�شف الكثري من الأن�ساق الثقافية،
�سواء املرتبط بال�سلطة� ،أو تلك املرتبطة باملجتمع.
فابتداء من العنوان املكون من كلمتني فقط هما
(كليلة ودمنة) فرمبا تكون «هاتني العالمتني
هما «اخلري وال�شر» ولعل تقدمي ا�سم «كليلة» على
ا�سم «دمنة» من باب تقدمي الإيجابي على ال�سلبي،
حيث �إن «كليلة» متثل جانب اخلري يف باب «الأ�سد
والثور» يف حني متثل «دمنة» جانب ال�شر ،ومن هذا
املنطلق يكون مطاب ًقا عنوان «كليلة ودمنة» لعنوان
«اخلري وال�شر» ،وبالتايل تكون اللفظتان الأخريتان
مبثابة العالمتني امل�سترتتني �ضمن العنوان البارز
يف غالف الكتاب»( ،)27ونحن هنا نت�ساءل :كيف
يت�سنى ترتيب اخلري وال�شر ،من العنوان �إىل املنت،
 - 26بلخري عمر ،مقا�صد الكالم وا�سرتاتيجيات اخلطاب يف كتاب
«كليلة ودمنة»� ،ص.246 :
 - 27حبي حكيمة ،ال�سياق التداويل يف كليلة ودمنة البن املقفع،
ر�سالة ماج�ستري ،جامعة مولودي معمري تيزي وزو ،كلية الآداب،
ق�سم اللغة العربية� ،ص.40 :
http://journals.uob.edu.bh

وما يرمزان �إليه مع امل�ضامني الداللية ،وما الداللة
الن�سقية لهذا الرتتيب؟ وما عالقة العنوان ب�سياقات
املنت؟� ،إن هذا الرتتيب يف العنوان ،يتك�شف يف
�سياقات الكتاب الالحقة ،وعليه يتم ك�شف الأن�ساق
الثقافية ال�سلبية ،التي ترتبط بدمنة .من خالل
التجلي اخلطابي لهذه ال�شخ�صية ،ولكل ما يحيط
بها ،وما متثله من م�ستوى ،ال يقت�صر على الزمن
املا�ضي فح�سب ،بل متتد حتى ع�صرنا احلا�ضر.
فقد مت ر�صد الكثري من تلك الأن�ساق التي تبدو �أنها
ظاهرة لعيان امل�ؤلف املرتجم ،والفيل�سوف امل�ؤلف،
الذي يبتغي ك�شفها وحما�صرتها ،وربطها بالعديد
من اجلوانب ال�سلبية ،التي جتعل منها مثار نبذ
وابتعاد ،فت�صبح هذه الأن�ساق منبوذة ،وغري فاعلة،
مبا يعمل على �إلغاء فاعليتها الن�سقية ،ويحولها �إىل
�أن�ساق مك�شوفة وظاهرة .ي�سهل للمتتبع �إدراكها
ومتييزها ،ومن ثم االبتعاد عنها.

 .1ن�سق ال�سلطة واملراوغة:

مع �أن الكتاب و�ضع يف الأ�سا�س للملوك ،ف�إنه
قد �سرب للقارئ وال�سلطة الكثري من الأن�ساق
املك�شوفة ،التي تو�ضح العالقة امللتب�سة ،وغري
ال�سوية بني بع�ض �أداوت ال�سلطة ،وبع�ض املظاهر
ال�سلبية يف املجتمع� ،إذ ت�صبح بع�ض تلك الأدوات
ال�سلبية و�سيلة للو�صول �إىل �أماكن قريبة من �صنع
القرار .ومل يكن هذا الت�سريب ب�صورة مبا�شرة،
بل تغلف –غال ًبا -بالغالف احلكائي ،وال�سردي،
الذي يعمل على تقدمي هذه ال�سلوكيات ال�سيئة
يف �صورة �سردية مراوغة ،وهي تعمل على نقد
مثل هذه الت�صرفات التي تتناق�ض مع �سلم القيم
واملبادئ التي حتكم العالقات النموذجية داخل
املجتمع ،من ذلك –مث ًال -يف حكاية (الذئب
والغراب وابن �آوى واجلمل) حني احتال الذئب
والغراب وابن �آوى ،على الأ�سد العاجز عن ال�صيد؛
لكي ي�أكل اجلمل الذي هو يف حمايته وعهده .فقد
انت�صر الأ�سد ملبادئه وقيمه التي حتتم عليه حماية
من هو يف ذمته� ،إذ قال -يف البداية ردًا على
مقرتح الغراب ب�أكله« : -ما �أخط�أ ر�أيك! وما �أعجز
مقالك! و�أبعدك عن الوفاء والرحمة! وما كنت
حقي ًقا �أن جترتئ علي بهذه املقالة ،وت�ستقبلني
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بهذا اخلطاب ،مع ما علمت �أين قد �أمنت اجلمل،
وجعلت له من ذمتي ،)28(»...ثم بعد كل هذا
الرف�ض جند �أن ال�سلطة املمثلة بالأ�سد ت�ست�سلم
خلطاب التزلف والنفاق ،ولو كانت تعلم �أنه غري
�صادق ،و�أنه يحمل الكثري من الكذب والتدلي�س،
وهو ن�سق عابر لكل الأزمنة يظهر بجالء يف قول
الغراب التايل« :قال الغراب� :إين ال �أعرف ما يقول
امللك ،النف�س الواحدة يفتدى بها �أهل البيت ،و�أهل
البيت تفتدى بهم القبيلة ،والقبيلة يفتدى بها �أهل
امل�صر ،و�أهل امل�صر فداء امللك ،)29(»...وعند هذه
اجلملة الأخرية يكون اخلطاب املخاتل قد و�صل
ذروته ،عرب ربط الأمة والوطن بكله ،وجعله فداء
للملك ،ومن ثم ا�ست�سالم امللك لهذا اخلطاب
املنافق الذي جعله يبدي موافقته من حينه على
و�ضع حيلة منا�سبة لأكل اجلمل ،ون�سيان ما كان قد
�سرده من قبل ،من مبادئ وقيم .فالن�سق الثقايف
هنا ظاهر ،وباطن يف الوقت نف�سه .فهو ظاهر؛
لأنه مرتبط ب�سياق احليلة واملكر واخلداع ،ومرتبط
بالغراب والذئب وابن �آوى ،وهذه ال�شخ�صيات
الثالث ،حتمل يف �سياق الكتاب ،دالالت املكر
واخلديعة ،ويبدو فيه الن�سق ظاهرا للم�ؤلف الذي
تبدو مالمح وقوع الأ�سد يف فخ اخلطاب املنافق
للغراب وا�ست�سالمه له ،ومن ثم تنازله عن كل
القيم التي يدافع عنها .وقد يكون الن�سق خف ًيا،
من خالل هذا الربط اخلفي واملاكر بني الوطن
وامللك ،وجعل الوطن بكله فداء للملك ،وهذا هو
املفتاح ال�سحري لتحويله من حالة الرف�ض للتنازل
عن املبادئ� ،إىل حالة القبول بهذا التنازل ،في�شبع
داخليا نزعة ال�سلطة ،و� ً
أي�ضا ي�شبع معدته التي
تهدده بالفناء.
وقد ت�ست�سلم ال�سلطة خلطاب الو�شاية؛ وهو
ما يجعلها –غال ًبا -تلغي �أي تعاقدات �سابقة،
و�أي التزامات قانونية �أو �أخالقية مهما عظمت،
ويتبني ذلك يف �أكرث من مو�ضع ،ولعل �أهم مو�ضعني
يقدمان مثل هذا الن�سق املو�ضع الأول :غدر الأ�سد
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(امللك) ب�صديقه الثور (�شرتبة) ،بعد و�شاية
دمنة وتلفيق التهم له؛ بغية �إعادة ترميم مكانته
التي فقدها ب�سبب قرب الثور من الأ�سد .واملو�ضع
الآخر ،:حماولة الأ�سد الغدر بالنا�سك ابن �آوى،
ملا و�شى به بع�ض جال�س امللك الذين ح�سدوا
ابن �آوى على مرتبته التي حظي بها بالقرب من
الأ�سد ،فدبروا له مكيدة؛ للتخل�ص منه ،فكاد �أن
يفعل ،لوال �أن �أم الأ�سد -مرة �أخرى -نبهته لعدم
اال�ستعجال ،وهو الذي �أرغم ابن �آوى على القرب
منه واملجيء خلدمته ،بعد �أن تعهد له م�سب ًقا
بعدم اال�ستماع لأية و�شاية ،والتثبت من �أي منها
قبل الإقدام على العقوبة(� ،)30إن هذين املو�ضعني
يك�شفان عن طبيعة هذا الن�سق الثقايف ال�سلطوي
العابر للأزمنة ،والذي ي�ضع غ�شاوة على عيونها
فيعميها عن التثبت ،خا�صة حني يتعلق الأمر
بال�سلطة ،ف�إن ال�شبهة تعد دا ًال كاف ًيا للتخل�ص من
اخل�صم ،عرب هذه ال�سلطة ،وبا�ستعمال �أدواتها
امل�شروعة للتخل�ص من �أي خ�صم كان.
ويف �إطار هذا اخلطاب املراوغ الذي يبنى
على �إدراك نقطة �ضعف يف وعي ال�سلطة التي
ت�ست�سلم له ،وتن�ساق وراءه ،دون احل�ساب للعواقب
مهما كانت و�إن كانت ت�أتي عليها بالوبال بالدرجة
الأوىل ،فقد ي�ستعمل هذا اخلطاب التزلف والتملق
لل�سلطة عرب وهم التقدي�س ،وجند ذلك يف احلوار
بني دمنة املتهم بتلفيق التهمة ل�شرتبة وهو يف
املحاكمة ،واخلنزير القائم على خدمة الأ�سد،
عرب تعداد عيوب اخلنزير ،وتنزيه الأ�سد ،و�إظهار
ما له من قدا�سة ينبغي �أن ينزه فيها عن االقرتاب
من اخلنزير ،في�صل احلوار �إىل الأ�سد فيعمل على
�إبعاد اخلنزير عن عمله( ،)31فقد عمل خطاب دمنة
على اللعب على عن�صر الإعالء من �ش�أن ال�سلطة
و�إظهار قدا�ستها ،يف مقابل حتقري اخل�صم،
وجعله يف مرتبة املدن�س ،مع �أنهم جمي ًعا حيوانات
متوح�شة ،وهو خطاب مك�شوف يف مراوغته ،ومع
ذلك ف�إنه ي�ؤدي دوره ال�سلبي كما يريد مطلقه ،كل
هذه تقدم طبيعة هذا الن�سق الذي ال ميثل ع�صر
 – 30ينظر :امل�صدر نف�سه� ،ص.162-157 ،100-57:
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بيدبا فقط وال ع�صر ابن املقفع ،بل يتجاوز املكان
والزمان ،لي�صل �إىل كل زمان ،كا�ش ًفا ثبات هذا
الن�سق الثقايف القار يف وعي كل �سلطة.

لذا جنده يف �أكرث من مو�ضع ي�شبه االقرتاب من
ال�سلطان مبثابة االقرتاب من الثعبان ،وع�شرة
ال�سلطة كع�شرة احليات« ،ما �صاحب ال�سلطان
�إال ك�صاحب احلية التي يف مبيته ومقيله ،فال
يدري متى تهيج به»( ،)34ويقول يف مو�ضع �آخر
«ف�إن م�صاحبة ال�سلطان خطر ٌة ،و�إن �صوحب
بال�سالمة والثقة واملودة وح�سن ال�صحبة .و�إن مل
يكن هذا ،فبع�ض ما �أوتيت من الف�ضل قد جعل يل
فيه الهالك .و�إن مل يكن هذا وال هذا ،فهو �إذ ًا من
مواقع الق�ضاء والقدر الذي ال يدفع عنه؛ وهو الذي
يحمل الرجل ال�ضعيف على ظهر الفيل الهائج؛ وهو
الذي ي�سلط على احلية ذات احلمة من ينزع حمتها
ويلعب بها»( ،)35وهذا كله يقدم الأن�ساق ال�سلطوية،
ويقدم خطورتها على الذات ،ب�أنها ال تعمل على
وفق �سلم قيم يخ�ضع لها املجتمع؛ لذلك و�ضع
مثا ًال لالقرتاب من ال�سلطة باحلية ،التي ي�صعب
تروي�ضها� ،إذ ميكن للإن�سان �أن يرو�ض �أي كائن
حي ويجعله طوع يديه� ،إال احلية ،فمهما رو�ضها
ف�إنه ال ي�أمن لدغتها املميتة يف �أي حلظة ،فال
ميكن �أن يبقى ب�أمان بالقرب من هذه احلية مامل
ينتزع �أنيابها .ف�إذا كان يف ال�سابق قد و�ضح طبيعة
ا�شتغال الأن�ساق املحيطة بال�سلطة ف�إنه قدم هنا
رمو ًزا وتو�ضيحات بحدود معينة؛ خلطورة ذلك
املكان املحرم الذي تتقلب عنده القواعد والقوانني
املعروفة ،وي�صبح كل �شيء قاب ًال للتطبيق يف �أي
حلظة ،ولو خالف كل القواعد املرعية.
وجنده يف حلظة الحقة ،ال يقف عند م�ستوى
هذا الرتميز ،بل يهاجم ال�سلطة مبا�شرة ،و�إن كان
ذلك الهجوم على ل�سان احليوان� ،إال �أنه يحمل
جممل امل�ضامني التي ت�ستفيد من كل ما خربه من
تقلبات تلك الأن�ساق ومن م�ستوى خطورتها� ،سواء
على ال�سلطة ذاتها �أو على املجتمع ،فعلى �سبيل
املثال يف باب ابن امللك والطائر فنزة ،يتبني كم
الهجوم الذي ال يقف عند حدود امللك يف الق�صة،
بل يتخذ خطا ًبا عا ًما ي�صل �إىل خمتلف ما يتعلق
بال�سلطة ،ويتبني مث ًال هذا الهجوم �صراحة على
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 .2جت�سيد خطورة الن�سق ال�سلطوي:

ال يكتفي الكتاب بتقدمي ن�سق ال�سلطة وعالقته
بكل ما يحيط به من خطاب مراوغ ،مت�سم بالتزلف
والنفاق واملخاتلة ،ولكنه يعمل يف �أكرث من مو�ضع
ب�صورة مبا�شرة ،وغري مبا�شرة ،حتت غالف
البنية ال�سردية ،والرمزية ،على تقدمي �أكرث من
حتذير ،لتو�ضيح خطورة االقرتاب من ال�سلطة،
وعلى �أن االقرتاب من مراكز �صنع القرار ،فيه
جمازفة ،وتهور ال يعادله �أي تهور ،وميكن �أن نتبني
كيف مت تقدمي ذلك عرب �سياقات خمتلفة ،وكيف
جتلى ذلك فن ًيا.
ي�صور الكتاب املقرتب من ال�سلطة باملغفل
�أو الأهوج� ،أو الفاجر ،فيقول مث ًال « :وقد قالت
العلماء� :إن �أمو ًرا ثالثة ال يجرتئ عليهن �إال �أهوج،
وال ي�سلم منهن �إال قلي ٌل ،وهي� :صحبة ال�سلطان،
وائتمان الن�ساء على الأ�سرار ،و�شرب ال�سم
للتجربة»( ،)32ويف مو�ضوع �آخر« :قال ابن �آوى:
�إمنا ي�ستطيع خدمة ال�سلطان رجالن ل�ست بواحد
منهما� :إما فاجر م�صانع ينال حاجته بفجوره
وي�سلم مب�صانعته و�إما مغفل ال يح�سده �أحد .فمن
�أراد �أن يخدم ال�سلطان بال�صدق والعفاف فال
يخلط ذلك مب�صانعته وحينئذ قل �أن ي�سلم على
ذلك :لأنه يجتمع عليه عدو ال�سلطان و�صديقه
بالعداوة واحل�سد� .أما ال�صديق فيناف�سه يف منزلته
ويبغى عليه فيها ويعاديه لأجلها و�أما عدو ال�سلطان
في�ضطغن عليه لن�صيحته ل�سلطانه و�إغنائه عنه.
ف�إذا اجتمع عليه هذان ال�صنفان فقد تعر�ض
للهالك»(� ،)33إن هذه املقوالت املنطوقة على ل�سان
احليوان در ًءا لعداوة ال�سلطة ،تقدم فكرة عن
خطورة االقرتاب من هذا املكان ،الذي ال يبدو �أنه
يقيم حرمة �أو قيمة لأي قاعدة �أو قانون �أو عرف،
حتى يكون املقرتب منه �إما مغف ًال� ،أو فاج ًرا،
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ل�سان الطائر فنزة« :قبح ًا للملوك الذين ال عهد
لهم وال وفاء ويل ملن ابتلى ب�صحبة امللوك الذين
ال حمى لهم وال حرمة وال يحبون �أحدً ا وال يكرم
عليهم �إال �إذا طمعوا فيما عنده من غناه واحتاجوا
�إىل ما عنده من علم :فيكرمونه لذلك ف�إذا ظفروا
بحاجتهم منه فال ود وال �إخاء وال �إح�سان وال غفران
ذنب وال معرفة حق هم الذين �أمرهم مبني على
الرياء والفجور .وهم ي�ست�صغرون ما يرتكبونه من
عظيم الذنوب وي�ستعظمون الي�سري �إذا خولفت فيه
�أهوا�ؤهم»( ،)36يت�ضح يف هذا اخلطاب �صفة التعميم
التي ال تقف عند حدود احلادث الذي جرى البنه،
بل ي�صل �إىل تفنيد كل ال�سلوك ال�سلطوي املبني
على امل�صالح الآنية ،التي تتحكم بكل ما عداها،
وهنا يتبني �أن الكتاب مل يعمل على ك�شف الأن�ساق
مب�ستويات مواربة ،بل ي�صل عند هذه اللحظة �إىل
حالة وا�ضحة من املكا�شفة التي تعطي املجال لكل
الأ�صوات املقموعة يف املجتمع �أن تعرب عن كل ما
تعر�ضت له من هذا الن�سق دون �أن يلحقها �أي
�ضرر ،م�شفوعة بهذا الإطار ال�سردي اجلمايل.

� .3صراع الأن�ساق لالقرتاب من ال�سلطة:

تبني يف النقاط ال�سابقة الك�شف عن الأن�ساق
يف �إطار ال�سلطة� ،سواء تلك املتعلقة بحركتها� ،أو ما
كانت يف عالقة مبا�شرة معها ،كما يتبني من قراءة
الكتاب� ،أنه يت�ضمن يف م�ستوى من م�ستوياته،
تقدمي �صورة عن ال�صراع بني الأن�ساق يف �سبيل
الو�صول �إىل �أقرب نقطة من ال�سلطة� .إن الك�شف
ال�شفاف للأن�ساق الثقافية ال�سلطوية يف امل�ستويات
ال�سابقة يتحول هنا �إىل ما ي�شبه ال�سرد ،الذي
يعر�ض فيه املر�سل �صراع تلك الأن�ساق يف �سبيل
حركتها الدائبة ،باجتاه ال�سلطة.
ويج�سد هذا ال�صراع ما ميثله ابن �آوى (دمنة)،
والثور (�شرتبة) للقرب من امللك� ،إذ يتخذ دمنة
كل ما ي�ستطيعه من مكر ودهاء وخداع ،يف �سبيل
�إبعاد �شرتبة ،و�إعادة نف�سه �إىل النقطة املقربة من
الأ�سد ،فقد ا�ستخدم كل و�سائله املتاحة التي هي يف
 – 36امل�صدر نف�سه� ،ص.151 :
http://journals.uob.edu.bh
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�أغلبها غري م�شروعة ،ولو كانت عاقبتها املوت كما
ح�صل له يف الأخري.
ويف هذا ال�سياق ينبغي الت�أمل يف �أمر بالغ
الأهمية ويتعلق باحلجاج وكيف توظفه تلك الأن�ساق
يف �سبيل و�صولها لتحقيق �أهدافها.
يظهر احلجاج امتدادًا للتداولية يف الدر�س
النقدي احلديث ،ويعرف ب�أنه« :درا�سة التقنيات
اخلطابية التي تتيح �إثارة �أو زيادة �إذعان العقول
للأطاريح للح�صول على الت�صديق»( ،)37فهو ذو
جتل متعلق باللغة داخل اخلطاب ،ويف الوقت نف�سه
ربط اللغة بال�سياق ،الذي يعد العن�صر الأبرز يف
الدرا�سات التداولية ،وعلى هذا ميكن درا�سة
�صراع خطاب الأن�ساق الثقافية يف كتاب كليلة
ودمنة ،مبا يقدم �إمكانية اال�ستفادة من التداولية،
خ�صو�صا يف حتليل الن�سق الثقايف ،ال
واحلجاج
ً
�سيما الظاهر منه.
يقدم الكتاب �أكرب عملية �صراع بني الأن�ساق
يف باب الأ�سد والثور ،ويرتكز احلجاج –ب�صورة
كبرية -يف هذا الباب � ً
أي�ضا ،ويتمثل ذلك يف احلجاج
بني دمنة والأ�سد (ال�سلطة) ،الذي حاول يف كل ذلك
�أن يقنعه بخطورة �شرتبة ،و�أنه ي�ضمر له ال�شر .لقد
ا�ستطاع دمنة عرب ح�شد احلجج� ،أن يقنع الأ�سد،
على ما بني الطرفني (الأ�سد والثور) من فارق،
لقد ا�ستطاع �أن يقنع الأ�سد �أن الثور ي�ضمر ال�شر
ويريد �أن يقتل الأ�سد ،وقد ا�ستخدم دمنة يف �أغلب
حجاجه مع الأ�سد حجة املثال ،عرب �ضرب الأمثلة
و�سرد احلكايات التي يريد من خاللها �إقناع الأ�سد،
ويعد احلجاج باملثل �إحدى حجج التماثل التي ترتكز
«على �إقامة متاثل بني منطقتني متباعدتني يف
الواقع ي�سمح بنقل خ�صائ�ص �إحداهما املعروفة �إىل
الأخرى»( ،)38وقد جنح بالفعل عرب كل هذه احلجج
�أن يوغر �صدر الأ�سد ،ومن ثم يتوجه بعد ذلك
ليحر�ض الثور ،ليكتمل م�شهد ال�صراع الذي �سيكون
حت ًما ل�صالح الأ�سد.
 - 37فيليب بروطون ،احلجاج يف التوا�صل .ترجمة :حممد م�شبال،
وعبدالواحد التهامي العلمي ،املركز القومي للرتجمة ،م�صر –
القاهرة ،ط2003 ،1/م� ،ص.22 :
 - 38فيليب بروطون ،احلجاج يف التوا�صل� ،ص.119 :
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وقد ي�ستخدم احلجاج بالت�سا�ؤل� ،إذ يعد
اال�ستفهام جز ًءا من هند�سة احلجاج يف الن�ص
«ذلك �أن �صيغة اال�ستفهام �أداة حجاجية ناجعة
حتفز املتلقي على ا�ستيعاب جوهر خطاب احلجاج
والإ�صغاء �إليه انطالقا من افرتا�ض �ضمني مفاده
�أن ما ي�ؤ�س�سه اخلطاب حقيقة مطلقة ال ميكن
الت�شكيك بها»( ،)39فلننظر مث ًال ،يف هذه الت�سا�ؤالت
التي يقدمها دمنة للثور على ما فيها من تناق�ض
وا�ضح يف�صح عن ن�سقية اخلطاب املعتمد على هذه
الأ�س�س احلجاجية يقول« :قال �شرتبة :وما الذي
حدث? قال دمنة :حدث ما قدر وهو كائنٌ  .ومن
ذا الذي غالب القدر؟ ومن ذا الذي بلغ من الدنيا
ج�سي ًما من الأمور فلم يبطر؟ ومن ذا الذي بلغ
منياه فلم يغرت؟ ومن ذا الذي تبع هواه فلم يخ�سر؟
ومن ذا الذي طلب من اللئام فلم يحرم؟ ومن ذا
الذي خالط الأ�شرار ف�سلم؟ ومن ذا الذي �صحب
ال�سلطان فدام له منه الأمن والإح�سان؟»( ،)40فكل
هذه الت�سا�ؤالت التي يفهم من خاللها �شرتبة� ،أنه
يعني الأ�سد ميهد ليقول له� :إن امل�ستهدف �شرتبة
نف�سه ،وهكذا تكون هذه الت�سا�ؤالت حاملة لإجابات
مبطنة ،ت�صل ر�سائلها ب�أقرب الو�سائل و�أكرثها
فاعلية ،وهي تظهر مدى توظيفها �أداة فاعلة
للن�سق ،يف �سبيل �صراعه للو�صول �إىل ال�سلطة.
وخال�صة ملو�ضوع احلجاج يف �صراع الأن�ساق
الثقافية الظاهرة ،ميكن القول� :إن مو�ضوع
احلجاج ذاته ،والقدرة النموذجية عليه ،ت�صبح
تهمة بحد ذاتها� ،إذ ترى ال�سلطة �أن م�س�ألة القدرة
على الإقناع ،متثل م�صدر تهديد لل�سلطة القائمة.
فمث ًال جند هذا الأمر يف الق�صة ال�سابقة ،بعد �أن
ت�صل احلكاية نهايتها ،ي�صبح مكر دمنة ودهائه
وقدرته على الإقناع ،مو�ضوع تهمة ت�ستوجب
 - 39هيثم �سرحان ،اخلطاب احلجاجي يف �شعر ب�شار بن برد
مقاربة يف حتوالت الهوية الثقافية .جملة جامعة �أم القرى لعلوم
اللغة و�آدابها ،ع،11:مكة – اململكة العربية ال�سعودية ،نوفمرب
2013م� ،ص.89 :
 - 40بيدبا الفيل�سوف ،كليلة ودمنة� ،ص ،74 :وينظر � ً
أي�ضا �ص،93 :
كما يت�ضمن احلجاج �أنواع و�أ�صناف كثرية داخل الكتاب ،وميكن �أن
يفرد لها بحث م�ستقل ،ولكن فقط مت الإ�شارة هنا لتوظيف احلجاج
من قبل الن�سق يف �إطار ال�صراع.
http://journals.uob.edu.bh

التخل�ص منه« ،فقالت حني تدبرت كالم دمنة
للأ�سد :لقد �صار اهتمامي مبا �أتخوف من احتيال
دمنة لك مبكره ودهائه حتى يقتلك �أو يف�سد عليك
�أمرك �أعظم من اهتمامي مبا �سلف من ذنبه �إليك
يف الغ�ش وال�سعاية حتى قتلت �صديقك .بغري ذنب.
فوقع قولها يف نف�سه»( ،)41حيث ا�ستطاعت �أم
الأ�سد �أن ت�ضع هذا الأمر تهمة توجب التخل�ص
منه ،فلقد �أ�صبح دمنة �ضحية خطابه احلجاجي،
فهو الذي عجل يف �آخر الأمر الو�صول به �إىل املوت،
وهو الأمر املح�سوم لكل من يقرتب من احلكم.
لقد تبني -من كل ما �سبق� -أن الأن�ساق
الثقافية الظاهرة ،يف �سريورتها و�صراعها،
وحركتها وثبوتها ،قد ظلت على م�سافة معينة من
�إدراك املر�سل ،على خمتلف زوايا الإر�سال داخل
اخلطاب؛ وهذا ما جعل منها �أن�سا ًقا ظاهرة� ،أي
مبعنى �أن �إدراك وظيفتها الن�سقية موجود ،ولكن
مب�ستويات خمتلفة .فمنها ما كان يف امل�ستوى
ال�سطحي واملبا�شر الذي ظهر دون مورابة ،ومنها
ما كان يف م�ستويات عميقة ،ومنها يف م�ستوى
�أعمق ،ولكنها –ب�صورة عامة� -أن�ساق ظاهرة
تعر�ضت للنقد عرب �إظهارها ومراجعتها ،ونقدها،
�أو فقط ك�شفها؛ لتكون يف موقع النقد من القارئ.
ثان ًيا :الأن�ساق الثقافية امل�ضمرة:
عرفنا فيما �سبق كيف يكون الن�سق الثقايف
مدر ًكا من قبل املر�سل ،في�صبح الن�سق ظاه ًرا
ومك�شو ًفا و�أقل قدرة على املراوغة� ،إذ يعمل الن�ص
على احتوائه وتقدميه يف �صورة تبني ن�سقيته ،وال
توهم القارئ بغري ذلك ،مع االحتفاظ –قدر
الإمكان -بالعمق الفكري والفني للغة ،دون الإيغال
يف الت�سطيح ،لأهداف خمتلفة ،لي�س �أقلها مترير
الر�سائل املراد تو�صيلها دون �إثارة ال�سلطة التي
تتبنى –غال ًبا -فعل تلك الأن�ساق .ولكن على
الرغم من كل ذلك فقد و�صلت �إلينا الكثري من
الأن�ساق التي مرت على كل تلك احلقب؛ لت�صل
حاملة العديد من القيم الن�سقية ،التي حتمل
دالالت خمتلفة� ،سيا�سية ،واجتماعية ،ودينية،
 -41بيدبا الفيل�سوف ،كليلة ودمنة� ،ص.100 :
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وميكن هنا الوقوف على بع�ضها لتبيان طبيعة
ن�سقيتها ،وكيف مترر �أن�ساقها ،وعالقة كل ذلك
بالبنية الفنية للعمل.

 .1ن�سقية الرتميز:

يبد�أ الكتاب بت�سويغ بناءه الفني القائم
على �أمرين :الأول تقدميه على �أل�سنة البهائم
واحليوانات ،والآخر :جعل احلكمة والعربة والعظة
يف امل�ضمون� .إذ يقول« :و�سماه كتاب كليلة ودمنة.
ثم جعل كالمه على �أل�سن البهائم وال�سباع والطري:
ليكون ظاهره لهو ًا للخوا�ص والعوام ،وباطنه ريا�ض ًة
لعقول اخلا�صة»( ،)42فاجلانب ال�شكلي واملرتبط
باحليوانات يكون للعامة ،يف حني �أن ريا�ضة العقول،
وا�ستخال�ص الأفكار املت�ضمنة مرتبط باخلا�صة� ،إن
هذا التفريق بني �أمرين -على ما بينهما من ترابط
وثيق -يعد مدخ ًال ال�ستك�شاف بع�ض الأن�ساق التي
تظهر يف طبيعة الرتميز داخل الكتاب ،والقائمة
على هذه الثنائية اخلا�صة والعامة ،واحليوانية
واحلكمة ،ال�شعب وال�سلطة ،املحكوم واحلاكم.
فعند ت�أمل �شخ�صية امللك يف معظم �أبواب الكتاب،
واحلكايات املت�ضمنة يف كل باب ،جنده �إما �أن يكون
يف �صورته الإن�سانية� ،أو يف �صورة الأ�سد �أو الفيل.
وعند ،فح�ص �شخ�صية الأ�سد على �سبيل التمثيل،
ف�إن هذه ال�شخ�صية امللكية ،حتمل كل معاين
الكمال ،والقوة وال�شجاعة ،والت�ضحية ،والوفاء.
�إال ما كان من ذلك بدوافع الو�شاية �أو اخلديعة.
ويف املقابل ف�إن اخلديعة ،واملراوغة ،واالحتيال
واخلوف ،و�أغلب املعاين ال�سلبية ،مرتبطة بغريه
من احليوانات الرمزية داخل املنت.
�إن هذا الرتميز يثري الكثري من الأ�سئلة التي قد
تولد ال�شك ب�أن الكتاب و�إن كان قد و�ضع يف الأ�صل
لتهذيب النظام ال�سلطوي ،ونقده ،ف�إنه مع ذلك قد
مرر الكثري من الأن�ساق الثقافية التي مل مي�سها،
وظلت على حالها من الركود وال�سكون حتى و�صلت
�إلينا .فمث ًال لننظر يف هذه الأمثلة التي يحاول فيها
املحاججة ،وهي تنطلق من عامل احليوان وت�أتي
بو�صفها قواعد ثابتة وم�سلم بها من ذلك« :وال
 - 42بيدبا الفيل�سوف ،كليلة ودمنة� ،ص:
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حتزن لقلة املال :ف�إن الرجل ذا املروءة قد يكرم
على غري مال :كالأ�سد الذي يهاب ،و�إن كان ً
راب�ضا،
والغني الذي ال مروءة له يهان و�إن كان كثري املال:
كالكلب ال يحفل به ،و�إن طوق وخلخل بالذهب.
فال تكربنّ عليك غربتك :ف�إن العاقل ال غربة له:
كالأ�سد الذي ال ينقلب �إال ومعه قوته»( ،)43فالأمثلة
املذكورة لتدعيم حجج يف حوار ال يخفى عنه البعد
الإن�ساين ،ولكنه ميتد �إىل عامل احليوان ،ي�أخذ منه
هذه املعاين املتكاملة والنموذجية للأ�سد ،يف مقابل
الدونية الظاهرة للكلب� ،إن هذا الإعالء من �ش�أن
الأ�سد واحتقار الكلب ،وبربط املو�ضوع مع الرتميز
الكلي ل�شخ�صية الأ�سد يف الكتاب ،يجعل من هذا
الرتميز حام ًال �أبعادًا ن�سقية ،جتعل من �شخ�صية
احلاكم� ،شخ�صية متجاوزة حلدود النقد ،وحتمل
�أبعاد قدا�سة يختلط فيها الديني بالدنيوي،
والإن�ساين بال�سماوي.
وميكن القول� :إنه يحمل �-إ�ضافة �إىل تقدي�س
امللك وتنزيهه عن �أن يكون م�شاب ًها لغريه -حتق ًريا
لغريه من احليوانات ،ويف هذا الإطار جنده يحمل
الكثري من القيم التي حتمل دالالت ن�سقية ،فنجد
مث ًال قول دمنة للخنزير« :فالأحرى بك �أ ّال تدنو �إىل
عمل من الأعمال ،و�أ ّال تكون ً
لعام ٍّي
حجاما ِّ
دباغا وال ً
()44
خا�ص خدمة امللك»  ،فيتبني يف هذا
ف�ض ًال عن ِّ
القول عدة �أمور� :أولها ،تقدي�س الأ�سد ،واختالفه
عن �سائر احليوانات ،مبا يجعله خملو ًقا خمتل ًفا،
وهو ما يعني �أن امللك ،كائن خمتلف عن �سائر
الب�شر بال�ضرورة� ،أما الأمر الآخر وهو االحتقار
للمهن املذكورة (الدباغة واحلجامة) ،مبا يعني �أن
هناك مه ًنا حمرتمة ،و�أخرى و�ضيعة ،وهكذا يتبني
�أن الرتميز املعتمد على �أن الأ�سد يف جانب ،وبقية
احليوانات يف اجلانب الآخر ،قد �ضم حوله العديد
من الأن�ساق الفرعية.

 .2الن�سق الديني:

ويتمثل هذا الن�سق عرب الربط بني �أمر الإميان
بالق�ضاء والقدر وامللك ،وقد بد�أ الكتاب –حتى

 – 43امل�صدر نف�سه� ،ص.111-110 :
 - 44بيدبا الفيل�سوف ،كليلة ودمنة� ،ص.97 :
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ال ي�أخذ بعدً ا دين ًيا حمددًا -بتوفري م�صدر القيم
الدينية التي ي�سري عليها �إذا قال« :فلما خفت
من الرتدد والتحول ،ر�أيت �أال �أتعر�ض ملا �أتخوف
عمل ت�شهد النف�س
منه املكروه؛ و�أن �أقت�صر على ٍ
�أنه يوافق كل الأديان .فكففت يدي عن القتل
وال�ضرب ،وطرحت نف�سي عن املكروه والغ�ضب
وال�سرقة واخليانة والكذب والبهتان والغيبة،
أحد ،وال �أكذب
و�أ�ضمرت يف نف�سي �أال �أبغي على � ٍ
()45
بالبعث وال القيامة وال الثواب وال العقاب»  ،فهذه
القيم املذكورة هي من القيم امل�شرتكة بني الأديان
ال�سماوية ،و�أغلب ال�شرائع املو�ضوعة التي تتوافق
مع القيم الإن�سانية العادلة ،وي�أتي الإميان بالق�ضاء
والقدر بو�صفه واحدً ا من هذه القيم التي تعمل
على خلق نوع من التوازن بني الإن�سان وحياته،
ولكن ما يثري الت�سا�ؤل هنا هو الربط يف غري مو�ضع
يف الكتاب بني ال�سلطة والإميان بالق�ضاء والقدر،
حتى يبدو امللك وك�أنه جزء من الق�ضاء والقدر.
ميكن هنا �أن نت�أمل يف باب (ابن امللك
و�أ�صحابه) الثالثة الذين كانوا يف طريق ،ثم
�أ�صابتهم حاجة ،فقدم كل واحد منهم ما ي�ؤمن به،
وكيف يجعل من ذلك الإميان طري ًقا له يف احلياة،
�إذ «قال ابن امللك� :إمنا �أمر الدنيا كله بالق�ضاء
والقدر ،والذي قدر على الإن�سان ي�أتيه على كل
حال ،وال�صرب للق�ضاء والقدر وانتظارهما �أف�ضل
الأمور ،وقال ابن التاجر :العقل �أف�ضل من كل �شيء
وقال ابن ال�شريف :اجلمال �أف�ضل مما ذكرمت .ثم
قال ابن الأكار :لي�س يف الدنيا �أف�ضل من االجتهاد
يف العمل»( ،)46وتب ًعا لهذا الإميان جند يف نهاية
الق�صة �أن كل هذه القيم املعنوية ت�أخذ بعدً ا ماد ًيا
�صر ًفا ،وميكن لنا �أن نتلم�س قيمة كل اختيار لهم
جمي ًعا ،ف�إميان ابن الأكار ،باجلد واالجتهاد كان
مقابله املادي ي�ساوي دره ًما ،واختيار ابن ال�شريف
الذي اختار اجلمال ،ي�ساوي :خم�س مائة درهم،
و�أما ابن التاجر الذي اختار العقل ،ف�إنه ي�ساوي
مائة �ألف درهم ،يف حني ي�ساوي اختيار ابن امللك
الذي اختار الق�ضاء والقدر ،ح�صل على امللك،
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ويف الأخري جنده ال ي�سجل كما عمل رفقا�ؤه على
باب املدينة قيمة اختياره ،بل ي�أمر �أن ي�سجل�« :إن
االجتهاد واجلمال والعقل وما �أ�صاب الرجل يف
الدنيا من خري �أو �شر �إمنا هو بق�ضاء وقدر من
اهلل ع ّز وجل»( .)47وهنا ال خالف على م�صداقية
العبارة ،وال ن�سقية يف ذلك � ً
أي�ضا ،ولكن املو�ضوع
الن�سقي فيه هو ذلك الربط بني الإميان بالق�ضاء
والقدر وامللك ،لي�س يف هذه احلكاية فح�سب بل ويف
�أكرث من مو�ضع داخل الكتاب ،مما يجعل ذلك يف
مو�ضع الت�سا�ؤل� ،أن يكون يف الأمر توظيف للدين يف
خدمة ال�سلطة ،وتغليف كل ذلك يف هذه احلكايات
التي جاءت لنقد الت�سلط بالدرجة الأوىل.
ثم �إن الأمر الآخر املرتبط باحلكاية ال�سابقة �أن
ابن امللك ملا ا�ستقر له امللك يف هذا املكان اجلديد
الذي كان من دواعي �إميانه بالق�ضاء والقدر �أن
ي�صبح مل ًكا عليها دون �أي م�سوغ  ،فقرب رفقاءه
منه ،وجعل كل واحد منهم يف املكان املالئم له،
عدا الذي ي�ؤمن باجلمال ،ف�إنه قد نفاه كي ال يفتنت
به ،فهل اجلمال والإميان به فتنة توجب النفي؟
�إن هذا النفي يعد نف ًيا ن�سق ًيا ،وي�ضع هنا ت�سا�ؤ ًال
عن �أن يكون هذا الأمر داخ ًال على البناء الكلي
ملنت الكتاب� ،أو �أنه يقدم –هنا -وظيفة ن�سقية
رئي�سة ،تعلي من الت�سلط ،وتعادي اجلمايل ،وتعمل
على نفيه خ�شية الفتنة ،فهل من امل�سلمات الدينية،
�أن ت�ؤمن بالق�ضاء والقدر ثم تنفي اجلمال ،فقط
لأنه جميل؟ �إن الربط بني ثبوت الإميان بالق�ضاء
وال�سلطة مع �إمكانية التنازل عن جوانب قيمية
�أخرى ي�ؤكد وجود �أن�ساق دينية ،ت�سربت �إىل عمق
هذه احلكايات� ،إما �أن يكون هذا الت�سرب من
امل�صدر� ،أو داخ ًال عليه خالل م�سريته حتى و�صل
�إىل هذه اللحظة.

 .3الن�سق االجتماعي:

يحوي هذا اجلانب عددًا من الأن�ساق ذات
الأبعاد االجتماعية ،التي �أمكن مالحظتها داخل
املنت وهي تتحرك بحرية ،دون �أن تتدخل �أية �أداة
ن�صية؛ لتعمل على ك�شف وظيفتها الن�سقية ،مما
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يجعلها مثار ريبة و�شك ،فهي و�إن كانت مدركة من
قبل امل�ؤلف ال�ضمني الناظم ملجمل العالقات اخلفية
بدالالته ال�سلبية والإيجابية ،ف�إنها تبدو –على
�صورتها احلالية -حاملة للوظيفة الن�سقية املبا�شرة.
وميكن ت�أمل اجلوانب التي تعك�س وجود بع�ض
الأن�ساق االجتماعية ،فمنها مث ًال ،الإعالء من
�ش�أن اخلديعة ،وجعل املراوغة واالحتيال عن�ص ًرا
�إيجاب ًيا؛ ي�ساعد على الو�صول �إىل الغايات النبيلة،
ففي باب البوم والغربان ،حني ي�س�أل ملك الغربان
م�ست�شاريه اخلم�سة عن حل ي�ستطيعون به كف �أذى
البوم الذي كاد �أن يهلكهم جمي ًعا ،يكون الر�أي
الأخري واملنت�صر واحلا�سم هو للم�ست�شار اخلام�س،
الذي ر�أى �أن احلل يتمثل يف خداع البوم ،وهو الذي
بادر بنف�سه حني دبر حيلة معينة ف�ضربه زمال�ؤه،
ونتفوا ري�شه ،فادعى عند البوم �أنه تعر�ض لكل
ذلك؛ لأنه كان الوحيد –ح�سب ادعائه -الذي يرى
�أنه ال طاقة لهم بقتال البوم و�أنهم يجب �أن يقدموا
لهم دالئل الوالء وال�سمع والطاعة ،فظفر حينئذ
بثقة البوم وملكها ،وعا�ش معهم ليعرف �أ�سرارهم
ونقاط �ضعفهم ،ثم وظف كل ذلك لي�أتي بزمالئه
الغربان فيحرق البوم داخل كهفها(� ،)48إن هذه
احلكاية وغريها تتعا�ضد لت�ؤدي يف الأخري �إىل
الإعالء من �شان املكر واخلديعة يف �سبيل الو�صول
�إىل حل املع�ضالت التي تواجه املجتمع ،ف�إن
اخلديعة متثل يف احلكاية ال�سابقة الر�أي اخلام�س
والأخري ،وهو الذي انت�صر فتقدم هذا الر�أي على
(الهجرة – املواجهة – ال�صلح وال�سالم) التي
كانت مطروحة من قبل امل�ست�شارين الآخرين ،
فت�صبح اخلديعة عن�ص ًرا فاع ًال و�أ�سا�س ًيا يف �إقامة
املجتمع ،مقابل حمور جمتمع البوم بكامله.
وامتدادًا لهذا الأمر يبدو ن�سق �آخر متمثل يف
الرتويج لال�ستكانة والذل من �أجل امل�صلحة ،وهو
ما يتعار�ض مع �سلم القيم التي تعلي من �ش�أن
العزة والكرامة وت�أبى –دائ ًما -اال�ستكانة للإذالل،
وميكن مالحظة ذلك يف حكاية الثعبان الذي كرب،
وكان دائ ًما ي�أكل من ال�ضفادع ،فلما �أ�صبح عاج ًزا

عن ال�صيد ،تظاهر ب�أن نا�س ًكا دعا عليه بعد �أن
لدغ ابنه ب�أن ي�صبح مرك ًبا مللك ال�ضفادع ،ف�صدقه
ملك ال�ضفادع ف�أ�صبح له مرك ًبا فيوفر له امللك كل
يوم م�أك ًال �سه ًال يوفر عليه عناء ال�صيد( ،)49فلكي
ي�ستمر الثعبان يف احلياة كان عليه �أن ي�صبح مرك ًبا
مللك ال�ضفادع التي كانت م�صدر غذائه والتي كانت
�شريدة منه �أ�صبحت راكبة على ظهره .ت�أتي هذه
احلكاية يف �سياق املو�ضوع ال�سابق املرتبط باحليلة
واملكر ،ولكنها ت�صل هنا �إىل مو�ضوع تقدمي التنازل
عن املبادئ والقيم من �أجل امل�صلحة� .إن ال�سياق
العام للق�صة ي�أتي يف �إطار تقدمي منظور منوذجي
لل�سيا�سة العامة حلياة املجتمع ،كما �أن هذه الق�صة
متاما من �أية مراجعة داخلية جتعل
و�سواها تخلو ً
من مثل هذه الأحداث �أن�سا ًقا مدركة وم�سيط ًرا
عليها ،بل تبدو هنا وهي تنطلق يف ف�ضاء عام يجعل
منها ن�س ًقا ثقاف ًيا.
�أمر �آخر �شديد الأهمية يف تعلقه بالن�سق
االجتماعي ،واملتمثل يف مظهر الأنثى التي تغلب
الذكر مهما كانت قوته وجربوته ،وي�أتي هذا الن�سق
يف ت�شكالت خمتلفة ،وحتت رداء جمايل متنوع،
ليكون العن�صر ال�سردي وبنية احلكاية العامة
غالبة على روح الفكرة التي حتمل هذا الن�سق
امل�ضمر .ويبد�أ هذا الن�سق من مقدمة الكتاب ،يف
ق�صة القنربة والفيل التي ميكن �أن ن�ضعها هنا
لت�أمل القيم الن�سقية التي تتخفى حتت اجلانب
اجلمايل واحلكمي يف الق�صة «واملثل يف ذلك �أن
قنرب ًة اتخذت �أدخي ًة وبا�ضت فيها على طريق
الفيل؛ وكان للفيل م�شرب يرتدد �إليه .فمر ذات يوم
على عادته لريد مورده فوطئ ع�ش القنربة؛ وه�شم
بي�ضها وقتل فراخها .فلما نظرت ما �ساءها ،علمت
�أن الذي نالها من الفيل ال من غريه .فطارت فوقعت
على ر�أ�سه باكي ًة؛ ثم قالت� :أيها امللك مل ه�شمت
بي�ضي وقتلت فراخي ،و�أنا يف جوارك؟ �أفعلت هذا
ا�ست�صغا ًرا منك لأمري واحتقا ًرا ل�ش�أين .قال :هو
الذي حملني على ذلك .فرتكته وان�صرفت �إىل
جماعة الطري؛ ف�شكت �إليها ما نالها من الفيل.
فقلن لها وما ع�سى �أن نبلغ منه ونحن الطيور؟
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فقالت للعقاعق والغربان� :أحب منكن �أن ت�صرن
معي �إليه فتفق�أن عينيه؛ ف�إين �أحتال له بعد ذلك
حيل ًة �أخرى .ف�أجبنها �إىل ذلك ،وذهنب �إىل الفيل،
ومل يزلن ينقرن عينيه حتى ذهنب بهما .وبقي ال
يهتدي �إىل طريق مطعمه وم�شربه �إال ما يلقمه من
مو�ضعه .فلما علمت ذلك منه ،جاءت �إىل غدير فيه
�ضفادع كثري ،ف�شكت �إليها ما نالها من الفيل .قالت
ال�ضفادع :ما حيلتنا نحن يف عظم الفيل؟ و�أين نبلغ
منه .قالت� :أحب منكن �أن ت�صرن معي �إىل وهد ٍة
قريب ٍة منه ،فتنققن فيها ،وت�ضججن .ف�إنه �إذا �سمع
�أ�صواتكن مل ي�شك يف املاء فيهوي فيها .ف�أجبنها
�إىل ذلك؛ واجتمعن يف الهاوية ،ف�سمع الفيل نقيق
ال�ضفادع ،وقد اجهده العط�ش ،ف�أقبل حتى وقع يف
الوهدة ،فارتطم فيها .وجاءت القنربة ترفرف على
ر�أ�سه؛ وقالت� :أيها الطاغي املغرت بقوته املحتقر
لأمري ،كيف ر�أيت عظم حيلتي مع �صغر جثتي
عند عظم جثتك و�صغر همتك؟»( .)50حتوي هذه
الق�صة جان ًبا جمال ًيا و�آخر ن�سق ًيا� ،أما اجلمايل
فيتمثل بهذه الق�صة التي تبني قوة العقل واحليلة
مع ال�صغر ،التي تفوز على القوة مهما عظمت،
و�إن كان ال�صغر بحجم ع�صفورة ،والكرب بحجم
الفيل ،ولكن اجلانب الن�سقي يف الق�صة يتمثل يف
�أن ال�صغرية هذه هي �أنثى و�أن القوي هو الذكر،
فالأمر يتعدى فكرة الع�صفورة والفيل ،لي�صل �إىل
عمق التجني�س � ً
آخذا معه فكرة قدرة الأنثى على
الإطاحة بالذكر مهما كانت قوته وجربوته وعظمة
�سلطانه ،وميكن مث ًال الت�أمل يف ق�صة املارد والفتاة
يف �ألف ليلة وليلة ،التي كانت حمبو�سة داخل قمقم
املارد ومع ذلك ف�إنها ت�ضاجع كل يوم �إن�سا ًنا دون
علمه ،ويعزز هذه الفر�ضية ق�صة الأرنب التي
تغلبت على الأ�سد ،والتي عملت بحيلتها ودهائها
ومكرها على االنت�صار على الأ�سد الذي كان ي�أكل
كل يوم حيوا ًنا وخل�صت بقية احليوانات من �شره
حني �أودت به يف النهاية �إىل ال�سقوط يف اجلب(.)51
وميكن القول� :إن الن�سقية هنا تتعزز بعدد من
الأمور داخل املنت من ذلك مث ًال هذا القول الذي
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مت اال�ست�شهاد به من قبل يف ك�شف ن�سق خطورة
االقرتاب من ال�سلطة« :وقد قالت العلماء� :إن
�أمو ًرا ثالثة ال يجرتئ عليهن �إال �أهوج ،وال ي�سلم
منهن �إال قلي ٌل ،وهي� :صحبة ال�سلطان ،وائتمان
الن�ساء على الأ�سرار ،و�شرب ال�سم للتجربة»(،)52
ف�إذا كان التنبيه خلطورة االقرتاب من ال�سلطة
ك�شف للن�سق ،ف�إن التحذير من ائتمان الن�ساء على
الأ�سرار مترير لن�سق اجتماعي ،وبتعبري �آخر� :إن
العبارة ال�سابقة قد ك�شفت ن�س ًقا �سيا�س ًيا ومررت
ن�س ًقا اجتماع ًيا� ،إ�ضافة �إىل هذا الأمر ما جنده
يف باب النا�سك وابن عر�س ،عندما كان النا�سك
يتمنى �أن يكون مولوده ذك ًرا( ،)53وهو ما يجر معه،
رف�ضه �أو متنيه �أن ال يكون املولود �أنثى ،فكل هذه
الإ�شارات الن�سقية ت�ؤكد ر�سوخ نظرة معينة نحو
الأنثى ،ابتداء من تف�ضيل الذكر عليها ،وانتهاء
بجعلها م�صدر املكر واخلديعة ،و�أنها بهذا املكر
واخلديعة قادرة على �أن تلحق بالذكر الهزمية ،و�أن
الأنثى مهما كانت �صغرية وال متلك �أي و�سائل �صد
�أو مقاومة ،ف�إنها قادرة باحليلة واخلداع واملكر
والدهاء �أن تطيح بالذكر ،فالن�سقية هنا ال تر�سخ
يف الأنثى قيمة القوة بقدر ما تر�سخ فيها قيمة
اخلداع واملكر والدهاء ،وهنا تكمن خطورة هذا
الن�سق الذي ي�صعب تتبع م�صدره ،وكيف ت�شكل
حتى و�صل �إىل هذه ال�صورة.
�إن هذا الن�سق الثقايف ممتد لكثري من
الثقافات ومنها ماله جذور دينية ،حتط من �ش�أن
الأنثى وجتعلها م�صدر ال�شرور ،و�أنها هي ال�سبب
يف �إخراج الب�شر من اجلنة ،و�أنها خملوقة من
�ضلع �أعوج ...كل هذه املقوالت تتنا�سخ مع ما جاء
يف م�ضمون هذا الكتاب الذي ي�أتي هنا لرت�سيخها
وعمل غالف فني جميل ال ميكن الو�صول �إىل
جذوره الن�سق �إال ب�صعوبة.
�إن الأن�ساق امل�ضمرة ال�سابقة �سواء الدينية �أو
الرتميز �أو االجتماعية ،كلها تبني كيف �أنها قادرة
على التخفي يف �أثناء ال�صياغة الفنية مل�ضامني
الكتاب ،وقد جتاوزت بكمونها قدرة القارئ
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العادي ،وتطلب الك�شف عنها اال�ستعانة بو�سائل
النقد الثقايف مبا ميتلكه من �أداوت ا�ستطاعت
الك�شف عنها ،مع الإميان ب�أن الكتاب بحاجة �إىل
املزيد من القراءة ،لالطالع على �أن�ساق �أخرى،
�أو العمل على البحث املعمق والر�أ�سي يف م�صادر
هذه الأن�ساق ومالحقة ت�سربها �إىل هذا املنت ،حيث
�إن العائق الرئي�س –الآن -يتمثل ب�أن هذا املنت
لي�س منتج لع�صر معني بل نتاج تنا�سل حل�ضارات
خمتلفة ابتداء من الهند ومرو ًرا بالفر�س وانتهاء
باحل�ضارة العربية؛ وهو ما يعني �أن بح ًثا من نوع
�آخر قد ال يكتفي بالك�شف عن هذه الأن�ساق ،بل
مبحاولة و�صلها مب�صادرها الأ�سا�سية و�صو ًال �إىل
�شكلها احلايل.
اخلامتة:
لقد بني البحث �أن كتاب كليلة ودمنة قد احتوى
على �أن�ساق ثقافية ت�شكلت فيه على �شقني ،الأول
كانت فيه تلك الأن�ساق ظاهرة ،عمل الكتاب على
نقدها داخل بنية املجتمع ،ومن ثم على مراجعتها،
وك�شفها وتقدميها يف �صورتها التي ينبغي �أن
تكون عليها ،ولكن يف �سياقات جمالية وفنية
ا�ستطاعت �أن تنجو من الت�سطيح الذي �سيجعلها
يف حالة �صدام مع ال�سلطة يف م�ستواها ال�سيا�سي
واالجتماعي� ،أما ال�شق الآخر وهو الذي بقيت فيه
�أن�ساق م�ضمرة وخمتفية ت�سربت يف خفايا املنت
وظلت حاملة معها ن�سقيتها متجاوزة حدود الزمن
واملكان ،ومن خلفيات دينية وثقافية متعددة ،حتى
و�صلت �إلينا الآن وماتزال حاملة لتلك الن�سقية،
على �أنه ينبغي الت�أكيد يف هذا ال�سياق على �ضرورة
وجود بحث معمق عن م�صادر تلك الأن�ساق ،وكيفية
حتولها وتر�سخها يف هذا الكتاب ومن ثم يف عمق
الثقافة التي مازالت تفعل يف املتجمع حتى اللحظة.
م�صادر البحث ومراجعه:
بلخري عمر ،مقا�صد الكالم وا�سرتاتيجيات
اخلطاب يف كتاب «كليلة ودمنة» ،جملة الأثر،
ع( ،)12جامعة قا�صدي مرباح ،ورقلة –
اجلزائر2010 ،م.
http://journals.uob.edu.bh
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بيدبا الفيل�سوف ،كليلة ودمنة ،ترجمة :عبداهلل بن
املقع ،دار الهالل ،القاهرة  -م�صر1999 ،م.
حبي حكيمة ،ال�سياق التداويل يف كليلة ودمنة
البن املقفع ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة مولودي
معمري تيزي وزو ،كلية الآداب ،ق�سم اللغة
العربية.
حنفاوي بعلي ،مدخل يف نظرية النقد الثقايف
املقارن ،من�شورات االختالف ،اجلزائر
العا�صمة – اجلزائر ،ط2007 ،1/م.
ر�شيد العلوي ،النقد الثقايف عن عبداهلل الغذامي،
جملة دفاتر االختالف الإلكرتونية،املغرب،
2009/9/27م ،رابط املقالhttp:// :
c a h i e r s d i ff e r e n c e . o v e r- b l o g . n e t /
article-36573268.html

�سعيد علو�ش ،نقد ثقايف �أم حداثة �سلفية؟ ،املجل�س
الأعلى للثقافة ،القاهرة  -م�صر ،ط،1/
2010م.
عبدالفتاح �أحمد يو�سف ،قراءة الن�ص و�س�ؤال
الثقافة ،عامل الكتب احلديث� ،إربد  -الأردن،
ط2009 ،1/م.
عبداهلل الغذامي ،النقد الثقايف ،املركز الثقايف
العربي الدار البي�ضاء – املغرب ، ،ط،3/
2005م.
عبداهلل الغذامي و عبدالنبي �أ�صطيف ،نقد ثقايف
�أم نقد �أدبي ،دار الفكر ،دم�شق � -سوريا،
ط2004 ،1/م.
فيليب بروطون ،احلجاج يف التوا�صل .ترجمة:
حممد م�شبال ،وعبدالواحد التهامي العلمي،
املركز القومي للرتجمة ،القاهرة  -م�صر،
ط2003 ،1/م.
حممد ح�سن غامري ،املدخل الثقايف يف درا�سة
ال�شخ�صية ،املكتب اجلامعي احلديث،
الإ�سكندرية – م�صر1989 ،م.
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حممد عبداملطلب ،القراءة الثقافية ،املجل�س
الأعلى للثقافة ،القاهرة – م�صر ،ط،1/
201م.
م�صطفى ال�ضبع� ،أ�سئلة النقد الثقايف ،م�ؤمتر
�أدباء م�صر يف الأقاليم ،املنيا  -م�صر-23 ،
 26دي�سمرب2003مم.
معجب الزهراين ،مفهوم الن�سق من منظور
املعرفة ،جريدة الريا�ض ،ع 13331 :م�ؤ�س�سة
اليمامة ،الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية،
http://www.alriyadh.
رابط املقال:
com/11617

هاين علي �سعيد م�سارات النقد الثقايف ،جملة
الرافد ،دائرة الإعالم والثقافة ،حكومة
ال�شارقة – الإمارات العربية املتحدة ،رابط
املقالhttp://www.arrafid.ae/m10.html :
هيثم �سرحان ،اخلطاب احلجاجي يف �شعر ب�شار
بن برد مقاربة يف حتوالت الهوية الثقافية،
جملة جامعة �أم القرى لعلوم اللغة و�آدابها،
ع ،11:مكة – اململكة العربية ال�سعودية،
نوفمرب 2013م.

http://journals.uob.edu.bh

يو�سف عبداهلل الأن�صاري ،النقد الثقايف و�أ�سئلة
املتلقي ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة –
اململكة العربية ال�سعودية2008 ،م ،رابط
املقالhttps://uqu.edu.sa/page/ar/84250 :
يو�سف عليمات ،جماليات التحليل الثقايف،
امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت –
لبنان ،ط2004 ،1/م.
الظعينة يف ق�صيدتي الهجاء واملديح عن ب�شر
بن �أبي خازم الأ�سدي ،قراءة ت�أويلية ثقافية،
املجلة الأردنية يف اللغة و�آدابها ،مج(،)3
ع( ،)3جامعة م�ؤتة ،الأردن ،متوز 2007م.

