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مبادئ سيمياء األهواء تطبيق ُخطاطة "فونتاني" على تائية الشنفرى

Whims Semiotics principles “The application of Fontani chart to
the support of Shanfara work”
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 كما فتح ذلم أبواب،إن إغفال اجلوانب النفسية من قبل علماء سيماء السرد مل يسمح ذلم بتطوير منهجهم
 وىو ما ذبلّى يف، وىذا ما جعلهم يفكرون يف إدراج األىواء كعنصر من عناصر البحث السيميائي،االنتقاد من كل جانب
 لتتواىل األحباث ادلتعلقة باألىواء والعواطف وأثرىا يف،أحباث "غرؽلاس" و"فونتاين" اللذين أعادا االعتبار دلسألة األىواء
،تشكيل الداللة
وربت ىذا الوضع جاءت ىذه الدراسة من أجل التعرض ذلذا االذباه احلديث يف الدراسات السيميائية من
."خالل تطبيق بعض مبادئها على نص تراثي ىو "تائية الشنفرى
. الشنفرى، مبادئ، خطاطة، األىواء، سيمياء:الكلمات المفتاحية
Abstract
Taking logical thinking into consideration when studying the
psychological aspects in narration didn’t allow researchers develop their
approach and carried out a lot of criticism.
As a result, researchers included the whims as a component of the
semiotical research. This is clearly shown in “Grimass” and “ Fontani”
researches. They, both, rehabilitated the issue of whims which paved the
way to many other researches about whims and passion and their Impact in
shaping meaning .
Following the steps, this research portrays the application of some
whims semiotics principles to the support of the Chanfara work.
Key Words: Semiotics, Whims, Chart, Principles, Chanfara.
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مبادئ سيمياء األهواء تطبيق ُخطاطة "فونتاني" على تائية الشنفرى
مقدمة:
مر األزمان أن يفهم ما تنطوي عليو النفس البشرية ،فكان سعيو حثيثا
حاول اإلنسان على ّ
دلعرفة كنهها وسرب غورىا من أجل أن غلد تفسَتا مالئما لبعض األفعال اليت يقوم هبا ،خاصة وأ ّن
اجلانب النفسي ينعكس على أفعال اإلنسان؛ فإن كان سعيدا مبتهجا القت أفعالو القبول والثناء
على عكس إن كان حزينًا متشائما فستبدو أفعالو فيها كثَت من السخط واالضلراف.
وعلى الرغم من اىتمام الدارسُت -قدؽلًا وحديثًا -بالبعد اذلووي وسعيهم لكشف أثر
مسألة العواطف واألىواء إال أن األحباث مل تكن دبستوى التطلعات وأبقت عديد الفجوات

والثغرات ومل تُق ّدم إجابات عن سلتلف التساؤالت ،إىل أن جاءت أحباث "غرؽلاس" و"فونتاين" لتعيد
االعتبار دلسألة األىواء ولو بنسبة معينة مل تصل إىل درجة النضوج.
وفيما يلي زلاولة للتعريف هبذا االذباه اجلديد يف الدراسات السيميائية ،وقد آثرنا تدعيم
أقوالنا باجلانب التطبيقي حىت تكون للدراسة جدوى ومغزى ،وكان النموذج ادلختار بعض أشعار
الشنفرى وربديدا من التائية ،ألهنا زبدم ادلوضوع من جهة إضافة إىل رغبتنا يف تطبيق ىذا ادلنهج
احلداثي على نص تراثي.
سيمياء األهواء
إ ّن ادلتتبع للشأن السيميائي يالحظ بأ ّن سيميائية العمل رّكزت دراستها على مسارات
الفعل وذات الفعل وفق برنامج زلدد يُوضح الطريقة اليت يتحقق عن طريقها ربول األشياء يف
اخلطابات ،ويقوم على ربويل ملفوظات احلالة عن طريق تركيب بدئي لالمتالك أو الفقدان انطالقا
من ملفوظات الفعل ،فعالقة الذات بادلوضوع إما متصلة أو منفصلة ،دون مراعاة سبب االتصال أو
االنفصال ،أي أن سيمياء العمل مل تأخذ بعُت االعتبار حاالت الذات سواء كانت مضطربة أو
متزنة يف قيامها بأفعاذلا ،فادلهم فقط ىو الفعل أو اإلصلاز.
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وكان يف إقصاء األىواء أو اجلوانب النفسية سببا لظهور ما يعرف بسيمياء األىواء ،اليت
جاءت لتدارك النقص الذي وقعت فيو سيمياء الفعل اليت أغفلت اجلوانب االنفعالية للذات
الفاعلة ،وما ؽلكن أن ػلدث ذلا من اضطرابات نفسية ،وقد تكون أفعاذلا امتدادا دلكامن الشعور
داخلها.
ويعترب الباحث السيميائي غرؽلاس صاحب الفضل يف بلورة أفكار ومبادئ ىذا النوع من
الدراسات وذلك من خالل وضعو اللبنات األوىل ذلذا ادليدان اجلديد بإصداره لكتابو ادلعنون بـ" :يف
تقصى فيو مفردة الغضب ( )La Colèreمعجميًا،
ادلعٌت" " "Du Sensسنة 1983م ،الذي ّ
كزا على الناحية الًتكيبية ،وقد
وعمل على مجع مرادفاهتا اللغوية ،مع ما تستجلو من معان أىوائية ،مر ً
توصل إىل أ ّن ىوى الغضب تركيبة نفسية متبعة للذات احلاملة ذلذا اإلحساس ،وع ّده برنارلًا حكائيًا
معيّـنًا يتشكل وفق ثالث مراحل ىي:

احلرمان

العدوانية

السخط

()1

إالّ أ ّن ادليالد احلقيقي ذلذا الفرع من السيميائيات كان يف التسعينيات وبالضبط سنة
 1991م عندما أصدر غرؽلاس دبعية فونتاين كتاهبما ادلعنون بـ "سيميائية األىواء من حاالت
األشياء إىل حاالت النفس"

" Sémiotique du passion (Des états de

كبَتا
) " chose aux états d’âmeالذي رسم ادلعامل الرئيسة لنظريتهما اليت شهدت ً
تطورا ً
عميقا فيما بعد بإعادهتا االعتبار لألىواء اليت ربرك الذات للقيام بأفعاذلا.
ونضجا ً
ً

(  )1أجلَتداس.ج .غرؽلاس ،جاك فونتيٍت ،سيميائيات األىواء من حاالت األشياء إىل حاالت النفس ،ترمجة وتقدمي وتعليق :سعيد
بنكراد دار الكتاب اجلديد ادلتح ّدة ،بَتوت ،لبنان ،2000 ،ص.46:
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معا يف إطار ما
ومن ىنا أصبحت سيمياء األىواء ً
فرعا ثانيًا بعد سيمياء العمل ليتكامال ً
يسميو غرؽلاس وفونتاين بالبعد السيميائي للوجود ادلتجانس ،وقد أعادت الروح للدراسات
واألحباث السيميائية ،بعد القصور ادلالحظ على سيمياء العمل اليت ركزت على اجلانب التداويل
والبعد ادلعريف للخطاب وأعللت األىواء.
ويف ىذا الصدد يرى "برنار توسان" أنّو من األفضل أن «تعود العلوم اإلنسانية من جديد إىل
البحث السيميائي ،وذلك بإعادة موضعتها يف الظاىرة التواصلية القائمة على بث إرسالية كيفما
كان شكلها (أيقونة ،خطية ،حركية ،موسيقية ،مسعية ،بصرية) واستقباذلا من قبل متقبل
ليستوعبها حسب معايَت (اجتماعية ،نفسية ،ثقافية ،سياسية ،مجالية.»)...،

()1

فتكون الغاية

فهم واستيعاب الظاىرة اإلبداعية كيفما كانت.
وهبذا تكون سيمياء األىواء قد أعادت االعتبار إىل االنفعاالت والعواطف وأولتها عناية
فائقة بعدما كانت مغيبة يف الدراسات السابقة لسبب أو آلخر ،إذ كان التعرض ذلا دبثابة جرم
علمي كبَت على حد تعبَت غرؽلاس.
ومل يكن ىدفها إقحام عوامل ومؤثرات خارجية عن اللغة واألدب مثلما فعلت ادلناىج
السياقية سابقا ،إظلا أرادت أن زبضع ىذه ادلؤثرات اخلارجية أو ادليتالغوية لقانون التحليل
السيميائي ،فالعمل األديب يف حد ذاتو «مركب انفعايل قبل أن يكون مركبا لغويا ،فادلادة اآللية
()2

للتعبَت عن األحاسيس واالنفعاالت ىي اللغة»

ومن أجل دراستها وكشف مجالياهتا البد من

الًتكيز على عوامل تكوهنا.
(  )1برنار توسان ،ماىي السيميولوجيا ،تر :زلمد نظيف ،ط ،2إفريقيا الشرق ،ادلغرب ،2000 ،ص.97:
(  )2برنار توسان ،ماىي السيميولوجيا(،م ،س) ،ص.97 :
230

د .حمزة العيفاوي

وانطالقا من ىذه ادلالحظة مل يتوان الباحثون يف مراجعة العملية السردية يف إطار الدراسات
السيميائية لالىتمام دبستوى العواطف واألىواء ،ومل يرتكز اىتمام الباحثُت ىذه ادلرة على ترمجة
وربويل احملسوس إىل مدرك وحسب ،بل حاولوا تشخيص ىذا احملسوس من خالل الكشف عن
التوترات اليت تربطو بادلدرك ،فهناك رغبة انفعالية ال ؽلكن ذلا أن تتجسد إال بوجود قدرة على
ا لفعل(األىلية) وىذا الًتكيب الصيغي ال ؽلكن لو أن يعمل إال يف إطار عالقتو مع الًتكيب
ادلزاجي.

()1

رغبـ ـ ـ ــة انفعالية

تركيب صيغي  +تركيب مزاجي
ارتب ـ ــاط المـ ـ ــدرك بالمحسـ ــوس

قدرة على الفعل

وؽلكن التمييز بُت مقاربتُت سيميائيتُت إلشكالية األىواء:

()2

وتقر بأ ّن سيمياء العواطف تنبثق من سيمياء احلدث فتتخذ ظلاذجها
المقاربة األولىُّ :
كمنطلق ذلا ،وذلك ما صلده يف كتاب غرؽلاس وفونتاين.
المقاربة الثانية :وتقر بأ ّن البعد العاطفي ينبثق من الوضع ادلميز لذات العاطفة بادلقابل مع
ذات احملاكمة  Sujet de la passion ≠ Sujet de jugementوباالعتماد على
سلتلف أشكال اذلوية الذاتية بدراسة الثنائية (عاطفة  /عقل) ( )Passion / Raisonبإعادة
)Voir : A. J. Greimas et Jacque Fontanille, Sémiotique du passion(Des états de (1
22chose aux états d’âme) p :
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.34 :
(  )2عمي ليندة ،سيمياء العواطف يف قصيدة " أراك عصي الدمع" أليب فراس احلمداين ،مذكرة ماجستَت ،جامعة مولود معمري تيزي
وزو ،اجلزائر ،ص.15 /14 :
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وضح ىذه ادلقاربة "ج.ك .كوكيت"
وصفها انطالقا من نشاط ىذه الثنائية يف اخلطاب ،وقد ّ
" " J.C. Coquetيف كتابو "السعي وراء ادلعٌت" ""La quête du sens 1997
وبناء على ما مت طرحو ؽلكننا القول إ ّن سيمياء األىواء ركزت على الفعل وذات الفاعل دبا
ربملو من عواطف وانفعاالت وكان سعيها ىو زلاولة فك شفرات األىواء وإعطائها تفسَتا علميا.
مبادئ سيمياء األهواء
ترتكز سيمياء األىواء على مبدأين أساسيُت علا:
الشدة ()Intensité
تع ّد الش ّدة من اجلانب اللساين «متغيّـًرا يظهر عند التقييم ،وىو من نوع الصيغة
التلفظية( )Modalisation énonciativeوذلك حُت يتوجب على ذات التلفظ
( )Sujet de l’énonciativeأن تصدر رأيًا خبصوص حدث ماُ ،مقيّم سلبيا مثال أن
()1
تعتربه ّإما حادثًا أو كارث ًة حبسب شدة االىتمام اليت سبنحها ذلذا احلدث احملزن»
فالشدة عبارة عن ربديدات صيغية سبثلها أفعال تلفظية ،فتكون األلفاظ مرآة للشعور ،فمثال
ؽلكن احلكم على حدث مأساوي بأنو مصيبة أو كارثة.
كما ؽلكن اعتبار الشدة العاطفية «خاصية من خصائص ادلزاج ( )Phorieحيث ّإهنا تقوم
إضافة إىل توجيو تدفق االىتمام بادلساعلة يف إعادة تنظيم ادلكونات الًتكيبية ،وجعلها ىي
ادلتحكمة وادلسَتة للجانب الداليل من السلسلة فتكون الكفاءات ىي اليت تؤسس دلا يسمى
(  )1ادلرجع نفسو ،ص.19 :
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( )1

باذلوية العاطفية»

فًتتبط الشدة باجلانب اللساين ،وىي من خصائص ادلزاج الذي يكون

تفعا فيتحكم يف الدالالت.
ً
منخفضا أو مع ّدالً أو مر ً
الكمية ()Quantité
ال تقاس األىواء واالنفعاالت بالشدة فحسب ،بل بالكم واالمتداد أيضا ،فمثال ال يعود
الفرق بُت البخل والتقتَت إىل الش ّدة فقط بل إىل قيمة ادلوضوع ادلرغوب فيو اليت تتعلق بالذات
وادلوضوع أو إىل حجمها وكميتها.
فالكمية إذًا تتعلق دبجموع اإلجراء العاطفي ،وىي تابعة للذات وادلوضوع كذلك ،إضافة إىل
االنتشار يف الفضاء والزمن وؽلكن للعارض العاطفي للكمية أن يتخذ عدة أشكال؛ ففي حالة
االنتشار يقاس الفضاء الزمٍت باالمتداد فقط أي ادلسافة وادلدة ّأما يف حالة ادلوضوع فادلقاس ىو
ُ
()2
ادلراد وذلك من أجل ربديد قيمة ادلوضوع.
رلزءًا ،أي تقوم الذات ادلنفعلة عاطفيا بتجزئتو فال تبديو رلمال ،وزبفي
فإذا كان ادلوضوع ّ
بعضا منو ،مثلما صلد ذلك بالنسبة للذات ادلغرمة فهي هتتم ببعض األمور واحلاالت والصفات
وزبفي بعضها اآلخر ،وىوية الذات كما نعلم تنبٍت على أدوار وحاالت عديدة وكل دور وحالة
منها يكون مركبًا ىو اآلخر من كفاءات متعددة ،شلا غلعل التوافق بُت ىذه العناصر صعبا ،أو قد
نظرا لالضطراب الذي قد ربسو ذات العاطفة.
يؤدي إىل شيء من الالتناسق ً

()3

(  )1عمي ليندة ،سيمياء العواطف يف قصيدة " أراك عصي الدمع" أليب فراس احلمداين( ،م ،س) ،ص.20 :

(  )2ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
)Voir : A. J. Greimas et Jacque Fontanille, Sémiotique du passion(Des états de (3
202 -206chose aux états d’âme) p :
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ومن ىذا ادلنظور تعترب العاطفة مبدأً للتوافق أو عدم التوافق الداخلي للذات ،ألهنا تسَت
فعاالً ،يضمن سباسك ىذا الكل الذي
األجزاء ادلكونة لألنا فتصبح العاطفة هبذا الشكل رابطًا ّ

طبعا.
اجا أو ً
يصبح ثابتًا ويسمى مز ً
اجتماع الكمية والشدة

حينما نعود إىل ادلدونة العاطفية صلد مصطلحات سلتلفة من قبيل انفعال()Emotion
عاطفة ( )Passionرغبة ( )Inclinationوإحساس ( )Sentimentزلددة دبدة معينة،
وبدرجة معينة من الشدة يف الوقت نفسو «ففي حالة االنفصال من اإلحساس إىل االنفعال ؽلضي
الزمن وتنقص الشدة إال يف حالة اذلذيان ،بينما تكرار اإلحساس واالنفعال ال يسبب اطلفاضا يف
الشدة ،بل يزيد منها فالشدة العاطفية تقاس بادلقارنة مع الكمية والكمية أيضا تقاس دبقارنتها مع
الشدة»( )1ومن مثّ تقدر الشدة العاطفية مقارنة بالكمية والعكس صحيح ،كما تقارن ادلخططات
التوترية للخطاب يف كل السيناريوىات درجة الشدة بدرجة الكمية وىذه ميزة العقالنية العاطفية.
المخطط النظامي العاطفي
يرى فونتاين أن العاطفة يف اخلطاب تابعة دلا ىو معاش ،وتتجسد من خالل «معايشة
الذات لظروف ربفيزية معينة تؤدي إىل االنفعال واالضطرابات النفسية ادلختلفة سواء كانت سلبية
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.42 :
)Voir : Jacque Fontanille, Sémiotique du discours, presse universitaire de limoges, (1
22paris,1998 p: 1
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.43 :
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أم إغلابية ،وترمجة ىذه العاطفة تكون وفق رلموعة أفعال يف اخلطاب تؤدي هبا إىل اخلروج من
دائرة كوهنا إحساسات صرفة ،لتندمج مع عناصر فكرية ثقافية ،سبنحها معاين ظاىراتية وذبعلها
بشكل سلسلة نظامية زبضع دلخطط التوتر ،ويكون ىذا ادلخطط حسب "جاك فونتاين" كما
يلي:
اليقظة العاطفية

االستعداد

احملور العاطفي

التهذيب»

التحسيس

( )1

أي أ ّن ىذا ادلخطط ىو التطبيق العملي التلفظي الذي يسمح للعاطفة بأن تنفلت من كوهنا
رلرد إحساس ،وغلعلها تسجل يف أشكال ثقافية سبنحها معناىا بتزويدىا باخلطاطة السابقة.
المخطط العاطفي ومخططات التوتر:
يرى فونتاين أن ادلخطط العاطفي النظامي يًتكب من عدة سلططات توترية ،انطالقا من
الشدة اليت تنتج مع مرحلة الوعي العاطفي ،وىو يوزع صوره وأدواره يف االمتداد تدرغليًا (سلطط
تنازيل) وانطالقا من احملور العاطفي الذي يًتكز يف اإلحساس ،فهو غلمع ويسخر كل الطاقات
أخَتا بقياس ادلخطط النظامي
ألجل تعبَت شديد (سلطط تصاعدي) ويقوم التقييم النهائي ً
العاطفي ومقابلتو مع نظرة اجملتمع ،غَت أن التهذيب ؽلكن أن ػلد من بريق العاطفة وؼلفض من
مداىا (سلطط اخلمود) كما ؽلكن أن يشجع انتشارىا يف اجملتمع ،ويساىم هبذا يف مغاالهتا ويف
تعميمها (سلطط التضعيف)

()2

وؽلكن سبثيلها يف أربع سلططات رئيسية:

()3

(  )1ادلرجع نفسو ،الصفحة نفسها.
()2
عصي الدمع أليب فراس احلمداين( ،م ،س) ،ص.25 ،24 :
عمي ليندةـ سيمياء العواطف يف قصيدة أراك ّ
(  )3سلطط االضلطاط :إن اطلفاض الشدة إضافة النتشار االمتداد يعطيان ارزباءً معرفيًا ،وؽلكن سبثيلو باىتمام الطفل بشيء جديد ،مث

يتالشى ىذا االىتمام مع مرور الزمن .سلطط االرتفاع :حيث إن ارتفاع الشدة إضافة إىل تقلص االمتداد يعطيان توترا عاطفيا ىو
سلطط االرتقاء مثل احلب من النظرة األوىل .سلطط التضعيف :إن ارتفاع الشدة إضافة إىل انتشار االمتداد يعطيان توترا عاطفيا،
يسمى دبخطط التضعيف وؽلكن سبثيلو بتصاعد أصوات السمفونية ادلوسيقى اليت تبدأ منخفضة مث تبدأ باالرتفاع تدرغليا .سلطط
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تجليات المسار العاطفي للشنفرى
لطادلا عُرف الشنفرى عند األوساط األدبية بالطابع الدموي واستمرائو حلياة الغزو والفتك،
وقتل أفراد قومو ،فكانت أفعالو تنبأ عن إنسان عدمي الرمحة والشفقة ،ولكن الكثَت منا مل يتساءل
عن األسباب والدوافع اليت جعلتو ينتحي ىذه احلياة؟
ومبغوضا من طرف اجلميع بفعل تقاليد جائرة وأعراف
لقد عاش الشنفرى يف قومو مكروىا
ً

أسنة كانت ربتكم إليها القبيلة ،وكان مقتل والده من طرف قومو وطرد أمو من القبيلة وىو صغَت
وعيشو حياة العبودية ،و ....سببا يف انتحائو سبيل الصعلكة ،رغبة منو يف درأ الظلم الذي طالو
ورد االعتبار لذاتو ،وبعث لرسالة لكل مقهور بأن لو القدرة
من بٍت جلدتو ،واالنتقام من قوموّ ،

على تغيَت واقعو وحالو كما يريد ىو ال كما تريد القبيلة .وعليو جاءت أفعالو كرد فعل دلا عاشو،

ويف ما يلي زلاولة لتطبيق خطاطة "فونتاين" على بعض من أبيات قصيدتو التائية .
 - 0اليقظة العاطفية
عاما ىو سلطط اخلمود وؽلكن سبثيلو بالدراما اليت تنتهي هناية
اخلمود :إن اطلفاض الشدة إضافة إىل تقلص االمتداد يعطيان ارزباءً ً
سعيدة ،حيث تنتهي معظم ادلشاكل وتنفك العقد ،فتنخفض شدهتا.
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يتسلح العامل (الذات العاطفية) يف ىذه ادلرحلة حبساسيتو ادلستيقظة ،وػلدث بادلقابل تغيَتا
يف الشدة والكمية ،وىذا يؤدي بالضرورة إىل تغيَت إيقاع ادلسار العاطفي للعامل ،فإذا كانت حالتو
يائسة يؤدي ذلك إىل إيقاع بطيء ،وشدتو تكون ضعيفة ويكون بادلقابل امتداد ملحوظ يف
الزمن( )1وتظهر الذات يف ىذا ادلسار عليها بعض ادلؤثرات اإليقاعية والكمية تتمثل يف سرعة
ىيجان اضطراب ،وغَتىا.
ويتجلى لنا الوعي العاطفي لدى الشاعر انطالقًا من التغيَت احلاصل على مستوى حالتو
االنفعالية؛ إذ نالحظ زيادة يف شدة إحساسو باالغًتاب يف قولو:
وهنِّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوٌ وم ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُ

َهنَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْتُـ ُ

***

()2

وأصـ ـ ـ ـ ــبح ُ فـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــوٍ وليسـ ـ ـ ـ ــوا بِمنبَتِـ ـ ـ ـ ــي

نشأ الشنفرى يف غَت قومو دون علمو بذلك إال بعد حادثة وقعت لو ،فهو ينتمي إىل األ َُو ِ
اس

بن احلجر بن اذلنو بن األزد بن الغوث ،وأسرتو من بٍت شبابة بن فهم بن عمرو بن قيس بن
عيالن وعندما أسرت بنو سالمان بن مفرج بن عوف رجال من فهم فدتو بنو شبابة
بالشنفرى()3فنشأ وىو يعتقد بأنو واحد منهم إىل أن اصللت أمامو احلقيقة ،وبعد رلموعة من
األحداث وقعت لو ،قرر االبتعاد عن محى القبيلة ،ورد اإلىانات اليت تلقاىا من قومو ،وزبصيص
حياتو للثأر واالنتقام فقط ،وانتحى سبيل التصعلك واختار رلتمعا جديدا غَت رلتمعو؛ رلتمع كلو
من الوحوش الضارية والسباع ،وىم على وحشيتهم كانوا أرحم يف نظره من قومو الذين جاىروا
بعدائهم لو وىو ال يزال طفال صغَتاً ،فعاش االغًتاب قبل تصعلكو ،مث استمرت غربتو حينما
)22Voir : Jacque Fontanille, Sémiotique du discours, p: 1(1
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.43 :
( )2الديوان ،ص.37 :
()3األصفهاين ،األغاين ،ربقيق جلنة من األدباء ،ط ،6دار الثقافة ،بَتوت ،لبنان ،1983 ،ج ،21ص179 :
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يوما بعد آخر ،لتزداد
صاحب الوحوش والضواري ،وظل ىذا الشعور –االغًتاب -يالحقو ويزداد ً

قسوتو ويتنصل من إنسانيتو شيئا فشيئا ويفعل بقومو ما مل يتوقعوه منو ،وكل ىذا جعلو يعيش يف
دوامة من ادلشاعر ادلضطربة ،فمن ناحية اجلنس ىو كائن بشري ،ومن ناحية الوضع االجتماعي
متصعلك يعيش مع الوحوش ،وكال احلالتُت ذبتذبانو ،فال ىو ىانئ بعيشو كسائر البشر ،وال ىو
بقادر على االنتساب إىل قومو اجلدد حىت وإن ّادعى رفقتهم وصحبتهم ،وكأ ّن االغًتاب قدره
الذي ال مفر لو منو .وؽلكننا سبثيل ىذا الشعور بادلخطط التايل:

 - 2االستعداد
يتخيّل العامل يف ىذه ادلرحلة سلتلف الصور اليت سيعيشها عاطفيًا وينتقل من مستوى
االنفعال البسيط إىل ربديد أحاسيسو كالرغبة ،احلب ،اخلوف ...،ويف ىذه ادلرحلة تكتمل الصورة
شلتعا أو يكون مؤدلا ،ففي حالة الغَتة مثال يشك العامل
العاطفية وادلشهد ادلتخيل َّإما أن يكون ً
ً
( )1
وىذا يؤىلو لتخيل مشهد اخليانة.

)22Voir : Jacque Fontanille, Sémiotique du discours, p: 1(1
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.43 :
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وتتبدى لنا ىذه العاطفة يف قول الشاعر:
لق ـ ـ ـ ــد أعجبتن ـ ـ ـ ــي ال ُس ـ ـ ـ ــقوطًا قِنَاعُ ـ ـ ـ ــا

( )1

***

ذا م ـ ـ ـ ــا م َشـ ـ ـ ـ ـ وال بـ ـ ـ ـ ـ ِ
ات تلفـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ

إ ّن من بُت آثار الصعلكة على معتنقها عدم االىتمام بادلرأة ،وىذا لطبيعة حياة الصعلوك
القائمة على الغزو والقتل والتنقل الدائم من مكان آلخر ،وىو ما يتناىف مع طبيعة ادلرأة اليت
تفضل االستقرار والسكينة ،فهي ال قِبَل ذلا هبذه احلياة ،ولذا جاءت أشعار الصعاليك عموما
خالية من ذكر النساء والتشبب هبن مثلما كان يفعل القدماء ،إال أ ّن شاعرنا مل يستطع كتمان
إعجابو وافتتانو بزوجتو ،صاحبة اخللق الرفيع واجلمال البديع ،وىوما جعلو يصرح بإعجابو قائال:
"لقد أعجبتٍت" ىذا الشعور العذب قد يبدو غريبا منو ،خاصة وأنو استمرأ سفك الدماء وقتل
األعداء إال أنو يف النهاية إنسان وشاعر يشعر دبا ال يشعر بو غَته ،وكان سبب إعجابو وافتتانو
بزوجتو "أم عمرو" حياؤىا ادلفرط الذي جعلها تستعمل «اخلمار حىت تقطع دابر النظرات الزائفة
()2

اليت تثَت مكامن الشهوات ،فإذا ما مشت فإهنا سبشي بأدب جم وعقل متزن وقلب نظيف»

فقد ّبوأىا مكانة كبَتة يف قلبو وفضحتو اللغة وعربت عن مكبوتاتو ،على الرغم من أن رلرد
االعًتاف باإلعجاب ُّ
يعد ضع ًفا وىو الذي ينبذ الضعف كيفما كان وؽلكن سبثيل عاطفة الشاعر
هبذا ادلخطط:

( )1الديوان ،ص.32 :
()2زلمود حسن أبو ناجي ،الشنفرى شاعر الصحراء األيب ،الطباعة الشعبية للجيش ،اجلزائر ،2007،ص143 :
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 - 3المحور العاطفي
من خالل ىذا احملور يظهر اإلثبات احلقيقي لتلك العاطفةّ ،إما أن يكون وعلا فيدحض
كل الصور اليت زبيلها أو حقيقة فتتحقق كل الصور ادلتخيلة ،إذن ىي مرحلة تًتاوح فيها اليقظة
العاطفية مع االستعداد )1( .ويكون العامل مزودا بدور عاطفي ؽلكن التعرف عليو ،فمثال اخلائف
الذي ػلس حضورا يهدده يزوده ىذا اإلحساس ببعض توقعات االعتداء ،فإذا تغلب على سلاوفو
فهو شجاع وإذا غلبتو أصبح جبانا.
وؽلكن أن ندلل على ىذا ادلسار العاطفي بقول الشاعر:
صـ ـ ـ ــارٍ

ذا فزعـ ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ــارت بــ ـ ـ ـ بي
ِ
صـ ــا ٍ َحد ـ ــد
حسـ ــا ٌ كلـ ــو الملـ ـ ِـح َ
ـيل صـ ـ ـ ـ ِ
تراهـ ـ ـ ــا ك ذنـ ـ ـ ـ ِ
ـواد ًرا
ـاب الحسـ ـ ـ ـ ِ َ

***
***
***

()2

وراح ـ ـ بمـ ــا فـ ــي جفرهـ ــا ُـ ـ سـ ــل ِ
الع ـ ـ ـ ــد ِر المنَـعـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُجـ ـ ـ ـ ـرا ٍز ك قط ـ ـ ـ ـ ِ
ـاع َ
ُ
وق ـ ـ ــد نَ ِ لَـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدِّماء وعلـ ـ ـ ـ ِ

)22Voir : Jacque Fontanille, Sémiotique du discours, p: 1(1
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.43 :
( )2الديوان ،ص.34 :
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يتجلى لنا يف ىذه األبيات ربول انفعال اخلوف إىل شعور بالقوة والشجاعة للتغلب على
الضعف الذي ؽلكن أن يعًتي أي إنسان يف مواجهة اخلطر الذي ػلدق بو بكل إقدام واستماتة
ويبدو ىذا االنفعال من خالل رد الفعل الذي قام بو تأبط شرا وىو يدافع عن أصدقائو؛ فبعد
احتدام الصراع بُت الصعاليك من جهة  -وىم قلة -ونفر من أقوامهم كانوا قد ُّ
أعدوا العُدَّة
دلواجهتهم ظهر تأبط شرا بسيفو الصارم وسهامو اليت ال ُزبطئ ىدفها ليبعد اخلطر عن رفاقو ،وقد
كان لوجوده أثر معنوي كبَت على رفاقو ،فانقلبت موازين ادلعركة والح النصر يف األفق ،وىو ما
دل عليو البيت الثالث الذي أشار فيو الشاعر إىل ربرك السيوف ؽلنة ويسرة مثلما تتحرك أذناب
ّ
احلسيل –صغار البقر -عند رؤيتها ألمهاهتا ،وارتواء سيوفهم من دماء أعدائهم وىذا يعكس
قوهتم وشدة بأسهم وقدرهتم على مواجهة أي خطر يدعلهم طادلا ؽلتلكون قلوبًا تنبض وعقوال
تفكر ،وكل ىذا بفضل شجاعتهم ادلتزايدة ،وؽلكننا سبثيل ادلسار العاطفي هبذا ادلخطط:

 - 4التحسيس
تتمثل ىذه ادلرحلة يف كل العوارض اخلارجية اليت تطرأ على اجلوانب النفسية والفيزيولوجية
للعامل

ػلسو على مستوى احملور العاطفي فتحدث إحدى
إذ يتجاوب جسم العامل مع ما ُّ

ادلظاىر التالية :التوتر القفز ،االىتزاز ،االرتعاش ،االمحرار ،االصفرار البكاء ،الضحك الصراخ...،
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وتكون ىذه ادلراحل تعب ًَتا عن حدث عاطفي لذوات اآلخرين ،هبذا ادلعٌت تكون مرحلة التحسيس
عما ىو ُسلبَّأٌ يف نفسية
العاطفة تشاركية اجتماعية يف إطار ادلخطط النظامي للعاطفة ،وتفصح ّ

خارجا على شكل عالمات أو إشارات ملحوظة( )1وىذا ما غلعل دور التحسيس
العامل لتطرحو ً
مهما يف التفاعالت ،إذ يسمح للعامل بالتنبؤ بربامج العوامل األخرى ،والقيام حبسابات هبدف
ًّ
اإلقناع ،وذلك من أجل إحداث التأثَت وإيقاع ادلنافس يف اخلطأ .يقول الشنفرى:
ل ـ ـ ـ ــا وف ـ ـ ـ ـةٌ في ـ ـ ـ ــا

ـ ـ ـ ــو َسـ ـ ـ ـ ْـي َح ًفا

ِ
ي بـ ـ ــا ِرًزا نص ـ ـ ـ ُ َسـ ـ ــاق ا
وت ـ ـ ـ تي َ
العـ ـ ــد ّ

***
***

()2

ي اقْ َش ـ ـ ــعر ِ
ت
الع ـ ـ ـ ِـد ِّ
َ
ذا آنَ َسـ ـ ـ ـ أُولَـ ـ ــى َ
ـوا َك َع ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر العانَـ ـ ـ ـ ـ ــة المتَـ َفلِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
تَ ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ُ

شرا" بأ ّهنم شجعان و َذ ُوو ٍ
بأس يف احلروب ،وذبلت
ُ
يصف الشاعر رفاقو وقائدىم "تأبط ّ
مظاىر االنفعال يف قولو" :آنست اقشعرت" فاألوىل تعٍت أحست والثانية دبعٌت هتيَّأت؛ فتأبط شرا
أحس بدنو اخلطر من رفاقو هتيّأ واستع ّد لدفع اخلطر عنهم ودبا أنّو القائد فاستعداده دليل على
دلّا ّ
دل عليو البيت الثاين الذي صور فيو
رد فعلو عنيفا ،وىو ما ّ
استعداد من ىم ربت لوائو ،وقد كان ّ
الشاعر استماتة تأبط شرا يف الدفاع عن رفاقو والذود عنهم بروحو ،وشبّو غَتتو عليهم بغَتة

احلمار الربي الذي يطرد احلمَت عن أُتُنو وال يسمح ذلم باالقًتاب ،وادلعٌت أن غَتتو أصبحت
غريزية فيو.

من خالل البيتُت السابقُت تبدو مالمح االنفعال جلية مع ردة الفعل اليت قام هبا العامل
وؽلكن سبثيل مسار الذات بادلخطط التايل:
)22Voir : Jacque Fontanille, Sémiotique du discours, p: 1(1
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.44 :
( )2الديوان ،ص.36 :
242

د .حمزة العيفاوي

 -5الت ب
أحس هبا
يف هناية ادلسار السردي يظهر العامل إىل نفسو وإىل غَته العاطفة اليت عايشها و َّ
وؼلضع بذلك عاطفتو تلك إىل التقييم عن تلك األسباب والقيم اليت بنيت عليها تلك العاطفة
عن طريق هتذيبها دبقارنتها دبا ىو معمول بو من قيم يف اجملتمع ،ويف الوقت نفسو يكون للعامل
احلق الكامل يف شلارسة عواطفو بالرغم من كل ما زبفيو عنو ىذه العواطف من خالل انعكاساهتا
على واقعو وحياتو )1( .وبالوصول إىل ىذا ادلستوى ؽلكننا تقييم عاطفة الشاعر وفق القيم السائدة
يف اجملتمع سلبيًا أم إغلابيًا.
لقد ش ّكلت حركت الصعاليك أول سبرد يف تاريخ الشعر العريب ،كسر شعراؤىا من خالذلا
اذليكل ادلقدس الذي عرفت بو القصيدة اجلاىلية ،فخرجوا عن ادلألوف على مستوى الشكل
وادلضوع معا؛ فعلى مستوى الشكل سبثل ىذا التمرد يف التخلص من ادلقدمات الطللية اليت ال زبلو
أي قصيدة جاىلية منها ،وشيوع ادلقطوعات ،وّ ،...أما على مستوى ادلوضوع فنالحظ بروز
ضمَت األنا الدال على الشاعر الصعلوك مقابل غياب ضمَت اجلماعة ،وكثر افتخاره دبغامراتو
)125Voir : Jacque Fontanille, Sémiotique du discours, p: (1
نقال عن :سعدية بن ستييت ،فنية التشكيل الفضائي وسَتورة احلكاية يف رواية األمَت لـ"واسيٍت األعرج" دراسة سيميائية( ،م ،س)
ص.44 :
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ادلتعددة يف النهب والسلب واإلغارة ،واحتلت أحاديث ادلغامرة يف شعرىم «ادلكان الذي ػلتلو
شعر الفخر واحلماسة يف شعر غَته شلن ينطقون بلسان قبائلهم ويدافعون عن شرفها ويعيشون يف
ظلها فهناك يفتخر الشاعر بأ ّن قبيلتو زبوض احلروب ادلشرفة وتنتصر فيها ويصف تفصيالت
لقاءاهتا احلربية مع أعدائها األشاوس األش ّداء ،ويفخر الشاعر بأنّو الفارس ادلقاتل الشجاع ،كل
ذلك يف إطار القبيلة حروهبا وغاراهتا وغزواهتاّ ،أما الصعاليك فمجال التفاخر يف حرب القبائل
معدوم ألنّو ال قبيلة ذلم فسبيلهم إىل الفخر إذن يف رلال الشجاعة واإلقدام ىو وصف ىذه

الغارات اليت يقوم هبا الصعلوك وحده أو رلموعة من رفاقو الصعاليك»( )1فكانت مغامراهتم زلاولة

إلثبات ذواهتم خارج أسوار القبيلة ،والرد على إىانات أقوامهم بعدما تربؤوا منهم وخلعوىم ،فما
كان منهم إال االبتعاد بأجسادىم وأرواحهم عن محى القبيلة ،من أجل البحث عن حياة تعيد
بعضا من إنسانيتهم اليت افتقدوىا.
ذلم ً
والشنفرى كان يرى يف انتقامو من قومو أفضل وسيلة للرد على إىاناهتم واستعبادىم لو ،فلم
يُراع حرمة دلكان ومل يقدس أي زمان ،وىذا ما ذبلّى يف قتلو لقاتل والده يف احلرم ادلكي يف زمن
()2
ػلرم فيو القتل يقول:
بملَب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد
قتلن ـ ـ ـ ـ ـ ــا قتــ ـ ـ ـ ـ ــي ُم ً
حرم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُ

***

ِجم ــار ِمن ــى وس ــط الحج ــي المص ـ ِّـو ِ
ت
َ َ

ربرم القتل يف احلرم ادلكي ،على الرغم من
مل يلتف الشاعر إىل أعراف العرب وشرائعها اليت ّ

أن العرب كانت تراعي حرمة احلج ،ويف ىذا الصدد يقول النعمان بن منذر مناظرا كسرى أنو
أشهرا
شروان «و ّأما دينها وشريعتها فإهنم متمسكون بو حىت يبلغ أحدىم من نسكو بدينو أ ّن ذلم ً
( )1مصطفى السيويف ،تاريخ األدب يف العصر اجلاىلي ،ط ،1الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،القاىرة ،مصر  ،2008ص:
.200 ،199
( )2الديوان ،ص.36 :
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وبلدا ُزلَّرما وبيتًا زلجوبًا ينسكون فيو مناسكهم ويذحبون فيو ذبائحهم ،فيلتقي الرجل قاتل
ُح ُرما ً

قادر على أخذ ثأره وإدراك عزمو منو ،فيحجزه كرمو وؽلنعو دينو عن تناولو
أبيو وأخيو وىو ٌ
بأذى»( )1ولكن الشنفرى مل يأبو بأعراف العرب وسننها ،وقتل قاتل والده ومل ينتظر شرعية اجملتمع
لتنتصر لو وربقق لو ثأره ،بل أخذ ثأره بيده يف مكان وزمان ػلرم فيو القتل نكاية يف قومو
واستهزاء دبشاعرىم.
ويظهر التقييم يف ىذا البيت سلبيا بالنسبة ألعراف اجملتمع وشرائعو ،وىذ ا طبيعي طادلا أن
الشنفرى قد أعلن عداءه لقومو وخصص حياتو للثأر واالنتقام فقط ،وؽلكن سبثيل ادلسار العاطفي
بادلخطط التايل:

خاتمة
ويف اخلتام طللص إىل أ ّن سيمياء األىواء قد أعادت االعتبار دلسألة العواطف واألحاسيس
واحتفت هبا بعد أن كان التعرض ذلا فيما سبق دبثابة اجلرم العلمي ،ومن خالل تطبيقنا على نص
الشنفرى وجدنا أن األفعال اليت قام هبا مل تكن معزولة عن مشاعره وأحاسيسو ،بل كانت الدافع
الرئيس يف كل ما قام بو من أفعال ،فكان شعوره باإلىانة والذل سببا يف انتحائو سبيل الصعلكة
()1أمحد السيد اذلامشي ،جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ،مؤسسة ادلعارف ،بَتوت ،ج ،1ص.266 :
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من جهة ويف انتقامو من قومو بأبشع الطرق من جهة ثانية ،وعليو ؽلكننا أن طللص يف اطمئنان أن
األىواء ىي ادلسؤولة عن قيام الذات دبختلف األفعال ،ولذا وجب الًتكيز عليها أكثر من أجل
مالمسة الدالالت وادلعاين اخلفية اليت تتخفى وراء الذات الفاعلة.
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