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 نظریة العوالم الُممکنة: 

 مدخٌل إلی دراسة العوالم القصصّیة في إحدى نوادر الجاحظ  

 
 

 

 

 الملخص: 

      
ُ

�اث السردي القديم بمعاول بحث حديثة، وتحُدونا رغبة عميقة  هذه ال��دف
ُ
دراسة إ�� النبش �� ال�

الراوي،   ُيصورها  ال�ي  القصصّية  العوالم  خصائص   �� والبحث  مكنة 
ُ
امل العوالم  نظر�ة  أصول  دراسة   ��

النّص األ   �� النّص األد�ي، فالّراوي   �� إثارة قضّية املرجع واإلحالة  �� اآلن ذاتھ  ُيحيُل ع��  محاول�ن  د�ي ال 

 مع�ى املرجع �� النادرة بالصياغة  املرجع (أمكنة، أ�خاص، أشياء) بقدر ما ُيحيُل ع�� مع�ى املرجع. 
ُ
و�رتبط

   الفنّية ال�ي ِصيغ ��ا، و�املقام الذي ورد فيھ.

مكنة ـــ املرجع ــــ اإلحالة ـــ العالم املرج�� ـــ الراوي. ال�لمات املفاتيح:
ُ
    العوالم امل

 

 

 

Abstract: 
The target of this study is to dig in the ancient heritage narration with modern materials 

research.  We have a deep desire to study the origin of the Theory Possible Worlds, and search 

the characteristics of the narrative world that the narrator formulated trying at the same time 

studying Referent and reference in the literary text.  The narrator in the literal text did not 

transmit to the reference as well as he refers to the meaning of the reference. The meaning of 

the reference is related to the technical drafting that it was drafted with and the context that 

comes in.  

Key words: Possible worlds, reference, Actual Reality, narrator.   
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 : ُمقّدمة  -1

فهناك من اهتم بالبناء القص��ي لقد س�� العديد من الباحث�ن إ�� دراسة النادرة من جهات عديدة،  

� وجهُھ  1وال�خصيات واألفعال ال�ي ت��ُض ��ا �� إطار م�ا�ي وزما�ي ُمحّدد
ّ
. وهناك �عض الدارس�ن من و�

نائية ا�جد واله
ُ
ولكن  .  2زل �� النادرةشطَر خطاب الراوي وخطاب ال�خصيات، فدرس مسألة ا�حجاج وث

ت رهينة محبس السرديات النصّية (املن�ج اإل�شائي  
ّ
ها ظل

ّ
رغم ك��ة الدراسات األدبّية حول النادرة، فإّن ُجل

 البنيوي)، فقّل االهتمام بمسألة العوالم القصصّية، ودور الذات �� �شكيلها. 

نطلق آثرنا دراسة عوالم النادرة ُمس��دين بإسهاما 
ُ
ري نظرّ�ة  ومن هذا امل

ّ
ت السرديات االستداللية وُمنظ

مكنة
ُ
امل    ( Theory  Possible Worlds ) العوالم 

ٌ
 بوجود  داللّية ومنطقّية وسيميائّية،  ، و�� نظرّ�ة

ُ
�ع��ف

فيھ �عيُش  الذي  الواق��  عاملنا  قابل 
ُ
ت أخرى  ُممكنة  الواقع  عوالم  أنَّ  هذا  ويع�ي   .(Reality)     ��إ ينقسُم 

و  أّولهما  مرج�ّ�  قسم�ن:  ُممكٌن  (Actual Reality)اقع  واقع  وثان��ما  املعيش،  الواقع  وهو   ،(Possible 

Reality) ّ��3، وهو واقع تخيي . 

معرفّية   مشارب  ذات  حديثة  بحث  بمعاول  القديم  السردي  �اث 
ُ
ال�  �� النبش  إ��  إذن،  دراستنا   

ُ
��دف

صد مظاهر القصصّية ُمحاول�ن �� اآلن ذاتھ  ُمختلفة، وتحُدونا رغبة عميقة �� دراسة العوالم القصصّية ور 

 إثارة قضّية املرجع واإلحالة، ودور الراوي �� �شكيل العوالم القصصّية.  

ما �س�� قدر اإلم�ان   
ّ
ها ع�� النص، إن

ُ
ط

ّ
سل

ُ
نا �

ّ
ا ع�� هذِه املنا�ج ا�حديثِة، ال �ع�ي أن

َ
ش�ُ� إ�� أنَّ اعتمادن

ُ
و�

مكنة؟ وكيف �شأت هذه النظر�ة  
ُ
إ�� االستئناِس ��ا الستقرائھ وس�� أغواره. فما املقصود بنظرّ�ة العوالم امل

املرو�ّ  العوالم  أّن  ُسوقها؟ وهل  حيُل ع�� عوالم  واستوْت ع�� 
ُ
ت أّ��ا  أم  املرجع   ع�� 

ً
حيُل فعال

ُ
ت النادرة   �� ة 

ُھ انخرط �� عملّية �شكيل العوالم القصصّية
ّ
 إزاء ما ينقُل أم أن

ً
   ؟ُممكنة؟ وهل لِزم الراوي ا�حياد فعال
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 ة: في ُمقاربة نظریُّة العوالم الممکن  -2

املن النظرّ�ات  أهّم  مكنة من 
ُ
امل العوالم  عت�ُ� نظرّ�ة 

ُ
ُممكنة  �  بوجود عوالم 

ُ
�ع��ف ال�ي"  طقّية والداللية 

أخرى، بُموازاة عاملنا ا�حا�� الذي �عيُش فيھ تجار�نا الذاتّية واملوضوعّية مع اآلخر�ن. ويع�ي هذا أنَّ الواقع  

Reality)(    ��ينقسُم إ�� الواقع ا�حا(Actual Reality)مكن
ُ
ّول  ، فالواقع األ ( Possible Reality )، والواقع امل

تخيي�ّ�   واقع  هو  الثا�ي  الواقع  بينما  والبصر  بالع�ن  ونراُه  ونتلّمسُھ  ُھ 
ُ

درك
ُ
ن خار�ّ�،  ّي  ح��ّ ماّدّي  واقع  هو 

ا  
ً
ا انطالق ا وجمالي� ا، أو يتحقق فني� واف��ا��ّي واحتما�� باألساس، ُيمكن أن ُيوجد خياليا أو ذهنيا أو إبداعي�

تلقي مًعا"
ُ
د اختلف الباحثون �� أصل هذه النظرّ�ة، فهناك من يرى أنَّ أصولها  . وق1من منظور ال�اتب أو امل

 عر�ّية، وهناك من �عت�ُ� أّن أصولها غر�ّية، وسُنحاول �� هذا السياق تتّبع �شأ��ا. 

 :نظریّة العوالم الُممكنة في الفكر العربي -2-1
مكنة لها أصوٌل �� الفكر اإلسالمي

ُ
، ذلك أّن مسألة العوالم  يرى طھ عبد الرحمن أّن نظر�ة العوالم امل

مكنة وقع ا�خوض ف��ا �� ُمختلف مدارس الفكر اإلسالمي من نحو مسأل�ْي " الّصالح واألص�ح" و"دليل  
ُ
امل

ا �� ا�حديث عن عوالم اإلم�ان، فاعت��  2ا�جواز"
ً
. ويستنُد عبد الرحمن �� ذلك إ�� الغزا�� الذي �ان سباق

 . 3ع عن تقديره"اإلم�ان "�ّل ما قدرُه العقل ولم يمتن

وعالم   الواقع  عالم  ب�ن  الّتناقض  عدم  أي  ساق 
ّ
اال� أّولها  لإلم�ان،  عقلية  ا 

ً
روط

ُ
ش الغزا��  وضع  وقد 

إ��   . و�اإلضافة 
ً
تاًما وُمكتمال أّن �ّل إم�ان قابل للوقوع يجُب أن ي�ون  الّتمام أي  ثان��ا، فهو  أّما  اإلم�ان، 

ساوي أّي أّن العالم الذي تحّقق �� الواقع يجُب  الشروط العقلّية وضع الغزا�� ثالثة شروط  
ّ
وجودّية: أّولها الت

مكنة غ�� ُمتناهية ت��ايُد  
ُ
متنا�� أي أّن العوالم امل

ّ
أن ي�ون ُمساوً�ا للعالم الذي ُيمكُن أن يتحّقق. وثان��ا الال

مران، ويع�ي أّن �ّل عالم من  �� �ّل وقت، فالعالم الواق�ّ� لُھ عدد ال محدود من النظائر. أّما ثال��ا، فهو الع

 .4العوالم املمكنة هو من إ�شاء الذات، ف�ي ال�ي �سكنھ و�عرف تفاصيلھ الّدقيقة

 معُھ من جهة أخرى، ف�حيٌح  
ُ

ونحُن �� هذا الّسياق نتفُق مع طھ عبد الرحمن من جهة، لكّننا نختلف

 �� الثقافة العر�ّية اإلسال 
ٌ
ولعّل ما نلفيھ من اختالف �� تأو�ل عالم    .مّيةأنَّ مسألة العوالم املمكنة موجودة

 عليھ كذلك من تباين وا�ح �� اإلحالة ع�� الواقع املرج�ّ� �� كتب  
ُ

اآلخرة عند مفّسري القرآن، وما نقف

مكنة �� 5الس��ة والتار�خ خ�ُ� مثال ع�� ذلك
ُ
. لكن رغم هذه اإلرهاصات ال ُيمكُن القول إّن نظر�ة العوالم امل

 
نموذًجا جميل الحمداوي،  -1

ٔ
حمد المخلوفي ا

ٔ
 . 10، صمرجع مذكور ، العوالم الُممكنة بين النظرّية والتطبيق، قصة الموناليزا ال

صول الحوار وتجديد علم الكالمانظر طه عبد الرحمن،  -2
ٔ
،   2000، 2، طــ الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي، المغربفي ا

 .136ص
 . 120، ص4، تحقيق الدكـتور سليمان دنيا، دار المعارف، مصر، ط تهافت الفالسفةالغزالي،  -3
-28، ص1986، 1ونظرية العوالم الُممكنة، العدد في إشكالية السببية هند الغزالي ، تجديد السبب المناظرةطه عبد الرحمن،  -4
حال الباحث على الغزالي،  .92
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نوار في مجموعة رسوقد ا

ٔ
 .12، ص4، جائل إالمام الغزاليمشكاة اال

خبار التاريخ.  ناتناول -5
ٔ
لة التباين في إحالة المؤرخين على المرجع من خالل نماذج من ا

ٔ
الالوي،   وليد عبد انظر: ،لمزيد التوسع مسا

خبار التاريخ
ٔ
داب والعلوم اإلنسانية  هالدكـتورا ، بحث لنيل شهادة ٕاشكالية التكلم في ا

ٓ
داب والحضارة العربية، كلية اال

ٓ
في اللغة واال
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عر  التأو�الت  نظرّ�ة  من  مجموعة  ُمجّرد   �� اإلسالمي  العر�ّي  �اث 
ُ
ال�  �� إشارات  من  عليھ  وقفنا  فما  �ّية، 

والتصّورات للما��ي أو للمستقبل، وال ُيمكُن بأّي حال من األحوال أن نطلق ع�� هذه التأو�الت اسم النظرّ�ة  

 حة. ألّن من أوكد مبادئ النظر�ة أن ي�ون لها من�ج صارٌم وأسس معرفّية وا�

 :نظریّة العوالم الممكنة في الفكر الغربي -2-2
مكنة ظهرت أّول مّرة مع الفيلسوف األملا�ي اليبن��  

ُ
 (Leibniz)يرى �عض الدارس�ن أّن نظر�ة العوالم امل

ا واحًدا  
ً
�� القرن السا�ع عشر، واعت�� أنَّ �� عقل اإللھ توجُد عوالم ُممكنة ُمتعّددة، وقد انتقى االلھ عامل

ا مرجعي� ا 
ً
عامل لي�ون  مكنة 

ُ
امل العوالم  هذه  جملة  مثل  1من  الباحث�ن  من  العديد  حاول  الزمن  تقّدم  ومع   .

إعادة  (Emberto Eco)وام��تو اي�و   ( David lewis)  ودافيد لويس  ( Blantiga)و�النتي�ا     (Hintikka)هانتي�ا

مكنة من جديد، فحّرُروها من ر�قة عقل اإللھ شيًئا فشيًئا، وجعلوها مرتبطة �عقل  
ُ
دراسة نظرّ�ة العوالم امل

نتجھ هذه امللكة من خيال وفرضيات وقصص ُمتخّيلة وأمنياٍت ُمختلفة. 
ُ
 اإل�سان، وما ت

العالم املرج�� والعالم املمكن، فاألّول هو العالم الذي تحّقق ع�� أرض الواقع    وقد مّ�� ُجلُّ الباحث�ن ب�ن

و�عيشھ، أّما الثا�ي، فهو عالم لم يتحّقق، لكّنھ ُيمكن أن يتحقق، وال ُيمكُن إدراكُھ إال عن طر�ق الذهن،  

واية واألقصوصة واملسرح  ال�ي نجُدها �� الر   وقد تتجّسُد عوالم اإلم�ان إبداًعا من نحو العوالم التخييلّية  

حيُل عليھ إحالة حقيقّية،  
ُ
حا�ي املرجع، لكّ��ا ال ت

ُ
والنادرة، فعوالُم ُبخالء ا�جاحظ �� عوالٌم تخيلّية، قد ت

�خ ُممكنة للعالم املرج��
ُ
ما �� �

ّ
صوص األدب واألعمال    2إن

ُ
وعندها، فإّن اإلحاالت ال�ي يقوم ��ا الراوي �� ن

 القولّية ال�ي ي��ُض ��ا الراوي �� إحاالت ُمفرغة من املع�ى ا�حقيقي. 

ما وقع استقطا��ا من لُدن �عض الدارس�ن إ�� 
ّ
إن ولم تبَق هذه النظرّ�ة رهينة الفلسفة وعلم املنطق، 

من الباحث�ن األوائل الذين اهتّموا بمسألة الّصدق ��   (Thomas Pavel)بافيل    توماسوُيعت�ُ�  مجال األدب.  

صوص األدب واإلحالة
ُ
وجان  الذي أعاد طرح سؤال سول كر�بك    (David lewis)دافيد لويس  ، إضافة إ��  3ن

ما هو نظ�ٌ� من ماري شاف�� ودول��ال
ّ
مكن ال ُيمثل الواقع، إن

ُ
 .4ھالذين أجمعوا ع�� أّن العالم امل

 
ستاذ محمد بن محمد الخبّو، السنة الجامعية جامعة صفاقس، تونس بصفاقس، 

ٔ
، (بحث مرقون موجود  2020 -2019، إشراف اال

داب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  ي قاعة الدوريات بمكـتبة كلّيةف
ٓ
   .194-120،ص)اال

 د التوسع انظر: مزيل  -1
Ryan, Possible worlds, Artificial Intelligence and narrative, 1991, p 16 . 

 انظر:  -2
N. Goodman, manières de faire du monde, op cit, p 135 . 

 انظر:  -3
Thomas Pavel,Univers de la fiction,Paris,seuil,coll, « Poétique » 1988, P. 210. 

 انظر:  -4
Thomas Pavel, Inconplete Worlds,Ritual Emotions, Fhilosophy and literature, oct, vol 7, n2, 1983, Pp45-
50. 
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ّ
 الال
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مكن الن��ّي، فاعت��ت أّن العالم األّول  
ُ
و�� السياق ذاتھ مّ��ت ر�ان ب�ن العالم الفع�� الن��ّي والعالم امل

من   انطالقا  العالم  هذا  ل 
ّ
و�تش� معّ�ن،  وزمان  ُمحّدد  م�ان   �� ال�خصيات  فيھ  توجد  الذي  "العالم  هو 

�َ�ب لل�خصيات صفا��ا من خالل عالق��ا  سلسلة األفعال ال�ي تمنح للعالم التخيي�� هوّ�تھ وحقائقھ، و 

. أّما العالم الثا�ي، فهو ناتج عن األعمال  1بالعالم من جهة أو�� وعالقة ال�خصيات فيما بي��ا من جهة ثانية"

 . 2العقلّية لل�خصيات من نحو األحالم والتذكر والتنبؤ وغ��ها من األعمال الباطنية األخرى 

العوالم مقدودة   بالعالم وملا �انت هذه  بافيل ور�ان مسألة اإلحالة وعالق��ا  تناول توماس  اللغة،    ، من 

ا، الن��ّي عاملا إحالًيا نصي� الفع�ّ�  العالم  ُمقابل  النّص ُصورة   فجعلت ر�ان  ُل منھ 
ّ
العالم الذي ُ�ش� "وهو 

من جهة �ونھ نّصا  العالم الفع�ّ� الن��ّي [...] وال ُ��مل ر�ان صفة النوع الذي قد ي�ون ُمالزما للتخييل، وهو 

من    (Narratorial actual World)سردّيا فتبتكر ُمصط�حا ال نظ�� لھ �� الفلسفة وهو العالم الفع�� للّراوي  

 . 3خالل راوي النص التخيي�� ّو�حدد باملقام التلّفظي للّراوي"

حا�اة أن ُين��ئ ال�اتُب "�� نطاق  
ُ
حا�ي الواقع، ذلك أّن األصل �� ا�

ُ
 أّ��ا ت

ُ
والناظُر �� هذه النادرة ُيالحظ

وهُم أّ��ا من الواقع وقد ذهبت  
ُ
ا ت

ً
     (Käte Hamburge )هامبورغر�ات  حبكة قصصّية دقيقة ُمتخّيلة، أحداث

تخّيل من أحدا
ُ
 ملا هو �� عالم الناس"إ�� أّن ما يقوم �� النّص السردّي امل

ٌ
حا�ي الواقع ُمخالف

ُ
 . 4ٍث ت

 : العوالم القصصّیة بین المرجعي والتخییليّ  -3

األحداث وال�خصيات  �ستوجُب مّنا دراسة العوالم القصصية الوقوف ع�� ُم�ّونات هذه العوالم مثل  

 �ستعملها الراوي لبناء وامل�ان والزمان، 
ً
 أساسية

ً
عُد هذه العناصر رك��ة

ُ
نا �� 5عواملھ املروّ�ةإذ �

ُ
. وليس هدف

العالم   إحالة  مدى   �� البحث  إ��  �س��  بل  للنادرة،  القصصّية  العوالم  ُم�ونات  استعراض  السياق  هذا 

ھ 
ّ
 ع�� ما وقع �� العالم املرج�� أم أن

ً
القص��ّي ع�� املرجع. فهل أّن العالم القص��ّي �� النادرة ُيحيُل فعال

 ن؟ ُيحيُل ع�� ما ُيمكُن أن ي�و 

 :على المرجعواإلحالة العوالم القصصیّة  -3-1
ّتصلة،  

ُ
رق عديدة من نحو أسماء األعالم وال��اكيب االسمّية واألماكن و�عض الضمائر امل

ُ
نجُز اإلحالة بط

ُ
ت

ش��ات "ولهذا التنّوع �� مفهوم اإلحالة دور خط�� �� صياغة املراجع [...] ال  
ُ
وقد تتجّسُد اإلحالة كذلك �� امل

 
1-Ryan, Possible worlds, Artificial Intelligence and narrative theory, op cit, p 113.                        

  .114-113المرجع السابق ص انظر -2
نبياءنوارة محمد عقيلة،  -3

ٔ
نبياء الشخصية القصصّية لال

ٔ
ني ونصوص قصص اال

ٓ
لدين، صفاقس ــــ  مكـتبة عالء ا،  بين النص القرا

 . 54- 53ص، 2018، 1تونس، ط
ليف مجموعة من ، معجم السرديات :محمد بن محمد الخبّو، ضمن -4

ٔ
محمد القاضي، الرابطة الدولية للناشرين  الباحثين إشرافتا

 . 75-74، باب التاء، مادة تخييل، ص 2010، 1المستقلين، دار محمد علي للنشر تونس،ط
 لمزيد التوسع انظر:   -5

ين "، موقع الكـتروني: الجمعّية الدولّية للُمترجمين واللغويالعالم الحكائي في الدراويش يعودون ٕالى المنفىمحّمد نجيب عمامي، "
 .2022- 03 -10تاريخ  الدخول : يوم   http://www.wata.cc/forums/showthread.php?954-العرب،

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?954-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%91-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AB%D9%8A
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حال عليھ. أي الذي ُ�سّميھ  سيما أّن 
ُ
اإلحالة األو�� ال تتصوُر ُمنقطعة عّمن يقوم ��ا، أو لنقل عّمن ُيدرُك ا�

دركة  ( Alain Rabatel)"آالن رابتال"
ُ
. 1ال�ي ال تنفصل عّما تدركُھ من مدر�ات" (Sujet percevant)الذات امل

حيُل  �� هذا السياق ب�ن العبارة اإلحاليّ   (Frege)وُ�م�ُ� فراغ  
ُ
ة والعبارة ا�حملّية، و�رى أنَّ العبارة اإلحالية ت

سند فقط
ُ
 . 2ع�� املرجع، أّما العبارة ا�حملّية فت

 أّن الراوي يحرُص ع�� اإلحالة ع�� العالم املرج��
ُ
تأمُل �� هذا النص الذي نحُن منھ �سبيل ُيالحظ

ُ
، وامل

تحدث ع��ا مثل ُز�يدة والنديم، و�دخل   من خالل عدة قرائن نصّية، أهّمها ال�خصيات و�تو�ُح ذلك  
ُ
امل

ز�ُل  
ُ
وت حقيقتھ  فتقّرر  وظروفھ،  وعواملھ  بأ�حابھ  ا�حدث  "تقّيد  سياق   �� األعالم  ألسماء  الراوي  إيراد 

حيُل 3إ��امُھ"
ُ
 ت

ٌ
ا من األحداث ال�ي ت��ُض ��ا هذه ال�خصيات، ف�ي أحداث

ً
 كذلك انطالق

ُ
. وتتحقُق اإلحالة

 ُسكر ز�يدة و�هدائھ قميصھ لنديمھ، ثم ُمحاولتھ اس��جاع القميص.  ع�� الواقع، من نحو 

إذن فهذه األفعاُل ال�ي ت��ُض ��ا ال�خصيات �� أفعاٌل مرجعّية وقعت �� زمن ا�جاحظ، وقد نقلها لنا  

 �� كث�� من  
ً
وض �� التفاصيل الدقيقة، ف�ان سرُدُه لألحداث ُمجمال

ُ
راو غ�� ُمشارك �� األحداث دون أن يخ

 ألحيان.  ا

ش��ات  
ُ
امل و�عض  "ليلة"،  مثل  الزمانية  ش��ات 

ُ
امل �عض  من  ا 

ً
انطالق املرجع  ع��  الراوي  إحالة   �

ّ
وتتج�

ؤكُد أّن العالم القص��ي ُيحيُل ع�� الواقع املرج��. 
ُ
امل�انية من نحو "عند الصباغ"، و�� جميعها قرائن ت

هذه   ��ا   
ُ
تتلفظ ال�ي  األقوال  ت�ون  أن  كذلك  ف�ي  وُ�مكُن  املرجع،  ع��  دالة  عالمة  مة 

ّ
ت�ل

ُ
امل ال�خصيات 

 �� كالمها، ومثال ذلك استشهاد ز�يدة بقول الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم " ُجمع  
ً
 مأثورة

ً
�ستعمُل أحياًنا أقواال

ھ �� بيت، وأغلق عليھ، ف�ان مفتاحھ السكر"
ّ
  .4الشّر �ل

 
ُ
 عن القرائن النصّية، ُيمكُن أن تتحّقق اإلحالة

ً
 كذلك، إذا نظرنا �� القرائن غ�� النصّية، ونقصُد  وفضال

ش��كة،  
ُ
غة من أوكد املعارف امل

ُ
تلك ا�خلفّية الفكر�ة والثقافّية ال�ي �ش��ُك ف��ا الراوي واملروي لُھ، و�عدُّ الل

ش��ك بي��م
ُ
حيُل ع�� العالم امل

ُ
غة الّراوي �� ذاُ��ا لغة املروّي لھ ب�ّل ما تحملھ من دالالٍت ت

ُ
ا. ولهذا سنجُد  "فل

ما سيعتمُد ع�� ُب�ى ذهنية ت�ون ُمش��كة ب�ن الّراوي واملروّي لُھ  
ّ
أّن الّراوي لن يقول �ّل ��يء عن العالم، و�ن

الن��ّي" الفع��  للعالم  جاور 
ُ
ا� الن��ّي  اإلحا��  بالعالم  قة 

ّ
ُمتعل أّ��ا   �� شّك  ال  و��  �لمة  5[...]  وحسُبنا   ،

 
 . 75-74، صمكـتبة عالء الدين صفاقس تونس ، مداخل ٕالى الخطاب إالحالي في الروايةمحّمد الخبو،  محّمد بن -1
تي "قولنا القط نائٌم" ، "وتعتبُر كلمة القّط عبارة -2

ٓ
 لتوضيح الفرق بين العبارة اإلحالّية والعبارة الحملّية اشتشهد فراغ بالمثال اال

كل عبارة حملّية. ومثل هذا التقسيم يقوم إحالّية، وكلمة نائم عبارة حملّية، وفي 
ٔ
ر عبارتان إحاليتان، وا

ٔ
ر" فالقط والفا

ٔ
كل القط الفا

ٔ
"ا

ّنه يمنح االسم ليس مبّررها 
ٔ
نطولوجّية ونحوّية ال

ٔ
سس ا

ٔ
ن واحد لى ا

ٓ
ن تحيل على   لسانيا باعتبارهفي ا

ٔ
الوحدة الوحيدة التي يمكن لها ا

ّنه يقوم على النقص 
ٔ
سس نحوّية ال

ٔ
المنطقي في الفعل (الذي يقتصي فاعال ليحيل) لينفي عن هذه الوحدة كّل طاقة  الكائن وعلى ا

المهيري وحمادي صمود،  المركز الوطني   رعبد القادترجمة ، معجم تحليل الخطابإحالّية" باتريك شارودو ودومينيك منغنو، 
 . 474ص للترجمة، تونس دار سيناترا.

سلوب في الشوقياتمحمد الهادي الطرابلسي،  -3
ٔ
 .389، منشورات الجامعة الُتونسّية، (د ت) صخصائص اال

 .36، ص1989 سوسة، دار المعارف،، البخالءالجاحظ،  -4
نبياءنوارة محّمد عقيلة،  -5

ٔ
ني ونصوص قصص اال

ٓ
نبياء بين النص القرا

ٔ
 .329-328، مرجع مذكور، صالشخصّية القصصية لال
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ال�لمة استند إ�� ما �عرفُھ املروي لُھ ُمسبًقا عن �لمة "قميص"، ولعّل    "قميص"، فالراوي عندما ذكر هذه

   �� تكرار هذه ال�لمة أك�� من مّرة وعدم تفس��ها دليل ع�� أّن اإلحالة ُمش��كة ب�ن الراوي واملروي لُھ.

دركة،
ُ
 كذلك بالذات امل

ُ
ما ترتبط

ّ
حال عليھ فحسب، إن

ُ
 دائًما با�

ُ
وما تحملُھ من    بيد أّن اإلحالة ال ترتبط

ا قامت بھ �خصّية ُمعينة  
ً
حال عليھ، فُيمكُن أن �سُرد الراوي حدث

ُ
جاه ا�

ُ
ُمعتقدات وآراء إيجابّية أو سلبّية ت

ا عادًيا.  
ً
ا طر�ًفا. لكن ُيمكُن أن �سُرد راو آخر ا�حدث ذاتھ ويعت��ُه حدث

ً
 ويعت��ُه حدث

حيُل ع�� العالم املرج��، وهو ما  ج��ٌّ من خالل ما تقدم أّن العوالم  
ُ
القصصّية �� النادرة �� عوالٌم ت

ُيث�ُ� انتباهنا أّن �عض م�ّونات العوالم املروّ�ة مثل   استنتجناُه من القرائن النصّية وغ�� النصّية. لكن ما 

ة ع�� املرجع  واألشياء تلتبُس أحياًنا بجهات اعتقاد الراوي واملروي لھ، فتخرُج بذلك من اإلحال  1ال�خصيات

 إ�� اإلحالة ع�� عوالم اإلم�ان.

 : العوالم القصصیّة وإحالتھا على عوالم التّخییل واإلمكان -3-2
أرسطو   حسب  يتوافق  وهو  واإلدراك،  باإلحساس  اليونان  فالسفة  عند  التخييل  مفهوم  ارتبط  لقد 

(Aristote )  حا�اة
ُ
�خيال " قّوة للنفس تحفظ  �� ح�ن يرى الفالسفة املسلمون أّن ا  )Mimesis(مع مفهوم ا�

ش��ك من صور ا�حسوسات �عد غيبو�ة املادة [...] وقد قرن الفارا�ي وابن سينا التخييل  
ُ
ما ُيدركھ ا�حسُّ امل

بالوهم الذي ُسّ�ي قوة وهمّية �ستخدمها ا�خيال وُيعارضها العقل. وتحّدث �ل من الفارا�ي وابن سينا عن  

ضم من  ال�ي  الباطنّية  اإلدراك  صور  قّوة  استعادة  القوة  هذه   �
ّ
وتتو� فكرة، 

ُ
امل أو  تخّيلة 

ُ
امل القوة  ��ا 

ما تتعّدى  
ّ
صّورة، إال أّن وظيف��ا ال تقتصُر ع�� االستعادة فحسب، و�ن

ُ
خ��نة من ا�خيال أو امل

ُ
ا�حسوسات ا�

خصوص  ، فُتصبح بذلك عملّية التخييل إعادة خلق جديد ع�� سمت م2ذلك إ�� وظيفة ابت�ارّ�ة ُمتمّ��ة"

تلقي.  
ُ
 للتأث�� �� امل

ما ينقُل واقًعا آخر ُممكنا  
ّ
ؤلف �� النصوص األدبّية ال ينقُل الواقع مثلما حدث، إن

ُ
ونفهُم من ذلك أّن امل

قرائُن عديدة   الراوي  استعمال  خالل  األد�ي من  النص   �� الّتخييل   �
ّ

و�تج� ا�خاصة.  رؤ�تھ  حسب  لُھ 
ّ
ُ�ش�

املباش  غ��  ا�خطاب  الداخلأهمها استعمالھ  والتبئ�� من  واملونولوغ  م�ّونات    .3ر  اكتساب   �� وُيسهُم ذلك 

حيُل عل��ا �� الواقع.
ُ
 العوالم القصصّية معا�ي جديدة غ�� املعا�ي األصلّية ال�ي ت

 
ّما الشخصّية من الشخصّية فالشخُص هو الشخص ميُز في هذا السياق ن  -1

ٔ
فهي الكائن  ،الكائن المرجعي الذي يعيُش في الواقع ، ا

 . لمزيد التوسع انظر:  التخييلي الذي يعيش في العالم القصصي
حمد السماوي، ضمن ـــ 
ٔ
 .  270، مرجع مذكور، باب الشين، ماّدة شخصّية، صمعجم السردياتا
ة بحوث   ،محمد بن محمد الخبّو، مجنون بني عامر من الشخص إلى الشخصية: بين متباين النصوص والمقاماتـــــ 

ّ
ضمن مجل

داب والعلوم اإلنسانّيةجامعية
ٓ
ّية اال

ّ
 . 21- 9، ص2010، 8بصفاقس، عدد  ، جامعة صفاقس، كل

Jean Duboit, Dictionnaire de linguistique, librairie Larousse ,  Paris, 1973,p 368. 
 .  74-73صمرجع مذكور، باب التاء، مادة تخييل، ، معجم السردياتمحمد بن محمد الخبو، ضمن:  -2
 لمزيد التوسع انظر:   -3

Gérard Genette, Fiction et diction, éd, seuil, Paris, 1991 Pp 47- 55.  
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 مع�ى املرجع �� النادرة بالصياغة الفنّية ال�ي ِصيغ ��ا، و�املقام الذي ورد فيھ، فقميص ز�يدة �� 
ُ
و�رتبط

هما ماثل �� القميص املرجع الذي تّمت اإلحالة عليھ، وثان��ما قائم �� ما ظفر بھ هذا  النّص لھ وج
ُ
هان: أّول

ت خاصة �� س�� ز�يدة إ�� اس��جاعھ �شّ�ى الطرق �عد التفو�ت فيھ من جهة أو��، 
ّ
القميص من قيمة تجل

 
ّ
 1ا�حوار ا�جد��ّ ب عن هذا  و�صرار النديم ع�� إبقائھ عندُه، وعدم إرجاعھ لز�يدة من جهة ثانية، وقد ترت

معا�ي جديدة، إذ أصبح القميُص و�ضرب من املفارقة موضوع القائم ب�ن ز�يدة ونديمھ اكتساب القميص  

ليلة،   ز�يدة  سكر   " والصداقة  املوّدة  ع��  ة 
ّ
دال عالمة   �ان  �عدما  صديقْ�ن  ب�ن  لھ  نزاع  صديقا  فكسا 

 . 2قميصا"

استعملها ز�يدة ونديمھ مثل األمر واالستفهام والنداء والُدعاء �� ترسيخ  وأسهمت األساليب القولّية ال�ي  

حيُل عليھ، ومع�ى 
ُ
مع�ى جديد للقميص، وهو تقر�با ما أشار إليھ فر�جھ ح�ن مّ�� ب�ن املرجع ا�حقيقي الذي ن

 باللغة �� سياق ُمع�ن
ُ
 .3املرجع الذي ُيصاغ

لة ع�� املرجع إ�� ا�حديث عن مسائل أعمق من قبيل وجهة  و�أخذنا هذا التباُين الوا�ُح �� مستوى اإلحا

 ف��ا  
ٌ
ھ منخرط

ّ
نظر الراوي للعالم واألشياء. فهل أّن الراوي ُمحايٌد �� عملية �شكيلھ للعوالم القصصّية أم أن

 وموّجھ لها توج�ً�ا مخصوًصا؟  

 : والعوالم القصصّیة في النادرة الراوي   -4

 : بالحیادُموھما الراوي  -4-1
   إّن الناظر

ً
ا غ�� ُمشارك ف��ا ُمستعمال

ً
ُھ راو غ�� مشارك �� ا�ح�اية، �سرُد أحداث

ّ
 أن

ُ
�� موقع الراوي ُيالحظ

"أقبَل"، وما دام ذلك كذلك، فإّن   "َ�عث" و ضم�� الغائب، وهو ما �ستجليھ من �عض األفعال مثل "كسا" و

للعالم واألشياء �� رؤ�ة من ا�خارج   الّراوي أقلَّ علًما  و    (Vision from outside)رؤ�تھ   ما ي�ون ف��ا 
ً
عادة

 من ال�خصيات
ً
فال ينُقُل للمروي لُھ إال ما يراُه أو �سمُعُھ ُدون أن يخوض �� أف�ار  (ز�يدة والنديم)،  ومعرفة

قّدم مثلما وقعت، ال بحسب تأو�ل الّراوي وتقديره وأهوائھ.  ، 4ال�خصّيات و�واط��ا
ُ
 أي أّن األحداث ت

 
Dorrit Cohn, Le propre de la fiction, traduit de l’Anglais par Claude Harry, editions du Seuil, Schaeffer,  Pp. 
12-14. 

حد الطرفي -1
ٔ
خر. وتنتهي الُمحاورة باقتناع ا

ٓ
ن ورصانة  الحوار الجدلّي: يّتسم طرفاُه بالتكافؤ المعرفّي. فُيقّدم ُكّل منُهما ُحَجًجا إلقناع اال

 التوّسع، انظر:  الُمتحاورين وتعّقلهم وتوازنهم. لمزيد
 Sylvie Durrer, Le dialogue dans le Roman, Nathan, université, 1999, Pp 91-92. 

   .36ص ،سابق ، مصدر البخالءالجاحظ،  -2
 انظر:   -3

Lubomir Dolezel, Heterocosmica, Fiction and Possible worlds, published by, the Johns Hopkins 
university press, Baltimore and London, 1998, Pp 3- 4. 

 .  ,p 75 P, éd Gallimard, Paris 1946, Temps et RomanPouillon- .76انظر:  -4
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 الال
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الراوي ع حِرص  وحاول كذلك  وقد  واألشياء،  مة 
ّ
ت�ل

ُ
امل وال�خصيات  األحداث  جاه 

ُ
ت رأيھ  إبداء  �� عدم 

أفعال   سرد  إ��  زوعھ 
ُ
ن م��ا  ُمختلفة،  أقنعة  وراء  التخّفي  ع��  انحيازُه   

ُ
تكشف ال�ي  ش��ات 

ُ
امل طمس 

باشر 
ُ
ل ف��ا باستعمال ا�خطاب امل

ّ
صُدُر  ي "وقواُم هذا ا�خطاب قول ال�خصّيات، ونقل أقوالهم دون التدخ

عن إحدى ال�خصّيات فُينقل بحرفّيتھ. وتكُمن مهّمة الّراوي �� إيراد كالم ال�خصّية الذي ينت�ي إ�� املروّي  

 عليھ من حوار  ،1لھ بطر�قة مباشرة، أي ُدون وساطة هذا الّراوي"
ُ

ب�ن   ( Dialogue)2ومثال ذلك ما نقف

 أفعال  
ً
مة، ثم يورُد أقوالها بطر�قة مباشرة مستعمال

ّ
ت�ل

ُ
ُز�يدة ونديمھ، إذ يقوُم الراوي بتعي�ن ال�خصَية امل

 القول مثل "قال" و"قالوا".  

بواطن   إ��  الولوج  دون  هيآ��م  ووصف  أقوالهم،  ونقل  ال�خصّيات  أفعال  �سرد  الّراوي  اكتفى  وقد 

 ملا يظهر ��
ً
وجوههم من مالمح ُحزن أو خوف، وهذه الطرائُق �� اإلدراك تندرج "ضمن    ال�خصّيات إال تأو�ال

ُھ ال �ستطيع  
ّ
ما ُ�سميھ فاولر بالنمط التبئ��ي من صنف (د). و�� قرائن تدلُّ ع�� أّن الذي ُيدرُك ُيوهُم أن

هور �� هيأة  . غ�� أّن هذا ا�حرص الشديد من لُدن الراوي ع�� ا3إدراك امل�امن والسرائر بطر�قة ُمباشرة"
ُ
لظ

حايد �عكُس �� حقيقة األمر انخراطُھ �� عملية �شكيل عوالم النادرة. 
ُ
 ا�

 : الراوي ُموّجھا للعوالم واألشیاء -4-2
لقد اعت�َ� العديُد من الُنقاد أنَّ الرؤ�ة من ا�خارج �� رؤ�ة موضوعّية ألّن الّراوي غ�� ُمشارك �� ا�ح�اية، 

من ا�خارج ُدون الّتعب�� عن أراءه آرائھ، لكن مهما س�� الراوي إ�� التخّفي  وهو ما يجعلُھ يرى العالم واألشياء  

 انخراطھ �� بناء العالم، ووكدنا ما وجدناُه من انتقائية �� �شكيل  
ُ

ُھ ُسرعان ما ينكشف
ّ
واإل��ام با�حياد، فإن

مھ، لكنھ  فالّراوي ُيفّصل القول �� حدث التفو�ت �� القميص وُمحاولة ز�يدة اس��جاعھُ األحداث،  
ّ

، وُ��خ

  �� التفاوُت  القميص، و�دعم هذا  يورُد أحداثا أخرى ُمجملة من قبيل ُسكر ز�يدة و�هداء  ُمقابل ذلك   ��

 طر�قة تقديم األحداث توجيَھ الراوي. 

ُل ذلك ضمن ما  
ُ

تكّررة ع�� ا�حدث الواحد، فُيعيدُه أك�� من مّرة. و�دخ
ُ
وقد �عمُد الّراوي إ�� اإلحالة امل

بأشياء  (Searle)س��ل  ُ�سميھ   االهتمام  ُدون  بھ،  والتعر�ف  األشياء  ��يء من  املرج��، وهو "عزل  بالعمل 

ما يدخل ��  
ّ
أخرى. وقد انخرط القائل فيما تقّدم �� قول �عض األشياء. وتكرار الصور �� أش�ال ش�ى، إن

در�ات بالقول"
ُ
��ي شيًئا فشيًئا، وتكتسُب  ، فتك�ُ� بذلك قيمة املرجع (القميص) �� العالم القص4توجيھ امل

 معا�ي أخرى غ�� املع�ى األص��.

 
 . 186صماّدة خطاب مباشر، باب التاء، ، مرجع مذكور، معجم السردّياتمحمد بن محمد الخبّو، ضمن  -1
قوال من  إّن الحوار هو  -2

ٔ
 لحظة االلتقاء إلى لحظة االفتراق مع ما يصحُب هذه اال

ُ
كـثر ُمنذ

ٔ
قوال الُمتبادلُة بين شخصين فا

ٔ
ّنُه اال

ٔ
وُحد� با

محمد نجيب عمامي، ضمن  هيائت وإيماءات وحركات وكّل ما ُيخبُر عن ظروف التواصل ترُد جميعها في شكل خطاب إسنادّي".
 . 159ماّدة حوار، ص، حاءباب ال، مرجع مذكور يات، معجم السرد

إشراف محمد نجيب العمامي، دار محمد    ، وجهة النظر في الروايةضمن  هل التبئير من الخارج قائم على الحياد؟محمد الخبّو، - 3
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ل الّراوي �� تركيب األحداث و�شكيلها وفق منطق سب�يّ 
ّ

دُّ انتباهنا، هو تدخ
ُ

كر �ان  بيد أنَّ ما �ش ، فالسُّ

سبًبا �� إهداء ز�يدة قميصُھ لصديقھ، وقد �سّبب فعل ز�يدة �� خوف النديم وقلقھ من اس��جاع ز�يدة  

للقميص �عد حالة السكر، وساهم �ل ذلك �� تحّول القميص (لباس خاص بالرجال) إ�� برن�ان (لباس  

سهُم إعادة التشكيل ��  خاص بالنساء)، وتحّول ز�يدة من هاٍد إ�� ُمطاِلب باس��جاع ما أ 
ُ
هدى لنديمھ، و�

 دعم قصصّية النادرة. 

سببات �� مستوى �شكيل األحداث إ�� موقف الّراوي، ومن ورائھ  
ُ
 ب�ن األسباب وامل

ُ
نا هذا الر�ط

ُ
وقد ُيحيل

ب الكشف عن العلل واألسباب وفق منطق عق�ّ�، 
ّ
ا�جاحظ، الذي ُيؤمُن مثل بقية املع��لة بأّن ا�حقيقة تتطل

ف وُمعتقداتھ الدينّية والفكرّ�ة. وقد
ّ
   أسهم ذلك �� �شكيل مخصوص للمرجع خاضع إليديولوجيا املؤل

ما نقل بواطن ال�خصيات،  
ّ
اوي بإعادة �شكيل األحداث ع�� هيأة مخصوصة فحسب، و�ن ولم يكتف الرَّ

خصّيات مثلما يتو�ُح �� ا�جدول اآل
ّ

 �ي:وعّ�� عن �عض ال�حظات النفسّية ال�ي عاش��ا ال�

 

 الشاهد  ال�حظة النفسية ال�ي نقلها الراوي 

فلما صار القميص ع�� النديم خاف البدوات. وعلم أن ذلك من هفوات  " خوف النديم من اس��جاع ز�يدة القميص منھ  

 1فجعلھ برن�انا المرأتھ"  من�لھ،السكر. فم��ى من ساعتھ إ�� 

"فلما رآه صمم أقبل عليھ فقال: يا هناه! إّن الناس يمزحون و�لعبون وال   تصميم النديم ع�� عدم إرجاع القميص لز�يدة 

 2 القميص عافاك هللا"يؤاخذون ���يء من ذلك، فُرد 

 

مة  
ّ
ت�ل

ُ
 عن نقل بواطن ال�خصيات، قد يقوُم الراوي أحياًنا بتحو�ل أقوال �عض ال�خصّيات امل

ً
وفضال

سع الُهّوة ب�ن الكالم الذي تلّفظت بھ ال�خصّية وما نقلھ الّراوي ع��ا، ومن ذلك قولُھ  
ّ
سرُد، فتت

ُ
إ�� أفعال �

، فأصل الكالم �� هذا املثال أّن ز�يدة قال: "أين قمي��ي؟ وملن  3وتفّقده"فلّما أصبح سأل عن القميص،  "

روى "سأل" و
ُ
"تفّقد"، فما �ان �� األصل كالًما تلّفظ بھ    أعطيتُھ؟" لكّن الراوي حّول كالم ز�يدة إ�� أفعال ت

 ابتداع الراوي، فهذا  
ُ
ا ُيروى، وهنا تكمُن عملية

ً
جاه عائلتھ أض�� حدث

ُ
ا�خطاُب املروّي هو خطاٌب  ُز�يدة ت

ُممكن من جملة ُممكنات ُمختلفة ناتٌج عن تأو�ل الراوي ملا تلّفظ بھ ز�يدة �� العالم املرج��، وهو تأو�ٌل  

 عن انخراط الراوي وتوج��ھ ل�خطاب من جهة وللعوالم القصصّية من جهة أخرى. 
ُ

 يكشف
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جاه ذا��ا،
ُ
  ، ذلك قولُھ "عِلم أنَّ ذلك من هفوات الُسكر"ومن    وقد يخ��ُل الراوي كذلك كالم ال�خصّية ت

ما اكتفى باخ��الھ �� فعل "عِلَم" وهو فعل 
ّ
فالّراوي �� هذا السياق لم ينقل لنا قول ال�خصّية مع ذا��ا، إن

 ساهم �� إرساء عالم ُممكن �� ذهن النديم.   ( Epistemic Modality)ُموَجھ توج�ً�ا معرفًيا 

 �� هذه ا
ُ

 عن رغبة  وُ�مكُن أن نقف
ُ

لنادرة ع�� أك�� من مضمون قضوي، ولكّن ا�جهات تختلف، فا�حديث

توج�ً�ا تقو�مًيا أي ما   �� املرة األو�� ُموجًها  تكّرر أك�� من مّرة، ف�ان ا�حديث  �� اس��جاع القميص  ز�يدة 

م �� كالمھ من أح�ام وتقو�مات للمضام�ن القضوّ�ة "
ّ
ت�ل

ُ
ران وشراءُه و�يعُھ  أما علمت أّن هبة السك  ُيبديھ امل

 .1وصدقتُھ وطالقُھ ال يجوز؟"

 �� املّرة الثانية ٌموّجها توج��ا إلزاميا  
ُ

، وهو ما �ستصفيھ من     ( Appreciative Modality)و�ان ا�حديث

استعمال ز�يدة أسلوب األمر" إّن الناس يمزحون و�لعبون وال ُيؤخذون ���يء من ذلك فُرد القميص عافاك  

، إذ نجُد انطباًعا   ( Expressive Modality)ا �� املرة الثالثة، فقد �ان ا�حديث ُموّجًها توج��ا �عب��ًيا  . أمَّ 2هللا"

ُح لزوجة النديم، وُيعدُّ هذا التوجيھ  
ُ

ت�لمة، ويعت�ُ� ز�يدة أنَّ القميص يص�ُح لزوجتھ كما يص�
ُ
لل�خصّية امل

 وجها من وجوه الذاتية. 

ك بھ. وقد ُوّجھ ا�حديث ��  فيتمثُل �� عدم إرجاع النديم القميص والتمّس أّما املضمون القضوي الثا�ي،  

املّرة األو�� توج�ً�ا معرفيا، ف�ان النديم ب�ن الشك واليق�ن " خاف البدوات وعِلم أّن ذلك من هفوات السكر.  

ج�ً�ا تقو�مًيا، إذ نجُد وُوّجھ ا�حديث �� املرة الثانية تو   3فم��ى من ساعتھ إ�� من�لھ، فجعلُھ برن�اًنا المرأتھ"

 .4�� كالم النديم �عض التقو�مات " إ�ي وهللا قد خفُت هذا �عينھ"

� لنا   
ّ

هور �� ُصورة الرائي املوضو��، فإّن حيلتُھ ُسرعان ما انكشفت، فتج�
ُ
ورغم حرص الّراوي ع�� الظ

ة ز�يدة اس��جاع  انخراطھ �� �شكيل العالم القص��ّي من خالل ترك��ه ع�� حدث مخصوص، وهو ُمحاول

ا أخرى. وُيعت�ُ� ذلك وجًها من وجوه القصصّية �� النادرة. 
ً
 القميص، لكنُھ �� ُمقابل ذلك يطرُح أحداث

إنَّ ما �سُرُدُه الراوي خاضٌع �� ��اية األمر لرؤ�ة راوي الرواة، فهو الذي تخّ�� أحوال ال�خصيات واألشياء،  

نادًما،   نفعل بما ينقل، ّل نقاش وكالم وجدال،  وجعل من قميص ز�يدة محفجعل ز�يدة 
ُ
امل "وهو ُحضور 

 . 5يرو�ھ مرات شّ�ى، أو ُيصّوُرُه تصو�را بد�ًعا"

ا من كيفية �شكيل ُصور طر�فة لل�خصيات �� مستوى أفعالها  
ً
 الراوي كذلك انطالق

ُ
و�ظهُر انخراط

 
ً
تاحة، فخاطب ز�يدة  وأقوالها، وحسُبنا ُمحاولة ز�يدة إقناع النديم باس��جاع قميصھ ُمستعمال

ُ
 �ّل الُسبل امل

،  6�� مرحلة أو�� عقل النديم، فقال " أما علمت أّن هبة السكران وشراءُه و�يعُھ وصدقتُھ وطالقھ ال يُجوز"
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إ�ّ� ح�ى أهبھ لك عن طيب نفس"، ثم يّمم  وخاطب �� مرحلة ثانية قلب النديم، فنحا من�� اإلغراء "ُرّدُه 

، وفعل "عا��" هو فعل  1هناه إّن الناس يمزحون و�لعبون، فُرّد القميص عافاك هللا"وجهُھ نحو اإلثارة "يا  

الزمان    �� الفعل  انقضاء  تدّل ع�� طلب  الُدعاء  �� سياق  أّ��ا  إال  الّدالة ع�� االنقضاء،  املا��ي  �� صيغة 

ستقبل.  
ُ
 امل

اإل��ام   ُمحاولتھ  فرغم  القصصّية،  العوالم  �شكيل   �� فعلُھ  يفعُل  الراوي  أّن  تقّدم  ما  خالل  من  بّ�ٌن 

حايد الذي ينقُل األحداث
ُ
من ا�خارج دون االنخراط �� عملية �شكيلها و�خراجها،    بالظهور �� هيأة الراوي ا�

أهّمها   لعّل  خالل عدة قرائن نصّية وغ�� نصّية،  ما استنتجناُه من  ، وهو 
ُ

تنكشف فإّن حيلتُھ ُسرعان ما 

خصّيات وأقوالها، و�كساب  
ّ

�� �شكيل أحوال ال� ل 
ّ

التدخ إ��  تنظيم األحداث وفق منطق سب�ّي، إضافة 

�� دعم قصصّية    املرجع معا�ي جديدة القرائُن  سهُم مثل هذه 
ُ
و� املرج��،  العالم   �� ُيحيُل عل��ا  ال�ي  غ�� 

 النادرة.  

 : خاتمة  -5

سعينا �� هذا البحث إ�� دراسة العوالم القصصّية �� النادرة ومدى إحال��ا ع�� املرجع، فتبّ�ن لنا منذ  

حيُل ع�� املرجع، وقد  
ُ
تجّسدت هذه اإلحالة بجملة من القرائن، م��ا ما هو  الوهلة األو�� أّن هذه العوالم ت

ش��كة  
ُ
ق بالذهنّية امل

ّ
ي، و�تعل ن��ّي من قبيل التعب��ات اإلحالّية والتعب��ات اإلشارّ�ة، وم��ا ما هو غ�� ن��ّ

ا �جيبة وغر�بة من  
ً
ف نفسھ، فهو ال ينقُل أحداث

ّ
 باملؤل

ٌ
ب�ن الّراوي واملروّي لھ، وم��ا كذلك ما هو ُمرتبط

ا واقعّية.ق
ً
ما ينقُل أحداث

ّ
لكن تبّ�ن لنا أّن عوالم النادرة تن�اُح �� كث��    بيل ما نجدُه �� "ألف ليلة وليلة"، و�ن

حا�اة، فتلتبُس بجهات اعتقاد الراوي، وعندها  
ُ
من األحيان عن اإلحالة ع�� العالم املرج��، وتنحو من�� ا�

ون، من جنس ما وقفنا  تخرج العوالم القصصّية من اإلحالة ع�� ما هو �ا
ُ
ئٌن إ�� اإلحالة ع�� ما ُيمكُن أن ي�

 عليھ من تباين ج�ّ� �� اإلحالة ع�� قميص ز�يدة. 

إّن ما وجدناُه من تبايٍن �� مسألة إحالة العوالم القصصّية ع�� املرجع جعلنا ندرُس صورة الراوي من  

حداث واألقوال. بيد أّن عملية اإل��ام ُسرعان  خالل هذه العوالم، فألفيناُه يتظاهُر با�حياد �� عملية نقل األ 

ما انكشفت فظهر انخراطُھ �� �شكيل عوالم النادرة ع�� نحو مخصوص من خالل عّدة قرائن، لعّل أهّمها  

القص��ّي،   للسياق  خاضعة  جديدة  معا�ي  املراجع  بإكساب  تعلقة 
ُ
امل ال�ي تلك  ا�ح�ي  عملية  فإّن  و�ذلك 

 تأو�لية ُيرا�� ف��ا الراوي أقدار املروي لُھ.ي��ُض ��ا الراوي �� عملّية 
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 الال
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 : الُملحق (النص)

َر ُز�يدة ليلة، فكسا صديقا لھ قميصا، فلما صار القميص ع�� النديم خاف البدوات . وعلم أن  
َ

وَسك

ذلك من هفوات السكر. فم��ى من ساعتھ إ�� من�لھ، فجعلھ برن�انا المرأتھ. فلما أصبح، سأل عن القميص،  

إليھ، ثم أقبل عليھ، فقال: ما علمت أن هبة السكران و  وتفقد ك قد كسوتھ فالنا. فبعث 
ّ
إن لھ:  ه. فقيل 

 ي�ون �� حمد، وأن ُيوّجھ الناس هذا م�ي ع��  
ّ
شراءه و�يعھ وصدقتھ وطالقھ ال يجوز؟ و�عد فإ�ي أكره أال

� ح�ى أهبھ لك صاحيا عن طيب نفس، فإ�ي أكره أن يذهب ��
ّ

كر، فُرّده ع� يء من ما�� باطال . فلما رآه  السُّ

صمم أقبل عليھ فقال : يا هناه ! إن الناس يمزحون و�لعبون وال ُيؤاخذون ���يء من ذلك، فرد القميص  

ي وهللا قد خفت هذا �عينھ، فلم أضع جن�ي إ�� األرض ح�ى جيبتھ المرأ�ي. وقد  
ّ
عافاك هللا. قال لھ الرجل: إ�

ردت �عد هذا �لھ أن تأخذه فخذه. فقا: �عم آخذه، ألنھ يص�ح المرأ�ي  زدت �� الكم�ن وحذفت املقاديم. فإن أ

كما يص�ح المرأتك . قال : فإنھ عند الصباغ . قال : فهاتھ . قال : ليس أنا أسلمتھ إليھ. فلما علم أنھ وقع. قال  

: ُجمع الشر �لھ �� بيت، و   ـــــ ص��: بأ�ي وأمي رسول هللا   ـــ حيث يقول  أغلق عليھ ، ف�ان  هللا عليھ و سلم 

       مفتاحھ السكر.

 .36، ص 1989 سوسة، دار املعارف، ،البخالء ا�جاحظ،
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