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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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الدراسة اإلدراكية للفن واللغة 
واألدب)))

مارك ترينر

ق�سم	اللغة	االإجنليزية	بجامعة	مرييالند	)كوليج	بارك(

ترجمة: اإبراهيم عامر

جامعة قطر

iamer@qu.edu.qa	:	االإلكرتوين	الربيد

03/05/ 2017م تاريخ	اال�ستالم:	

04/12/ 2017م تاريخ	القــــــبول:	

امللخ�ص:

اإن	التحول	االإدراكي	يف	العلوم	االإن�سانية	هو	اأحد	النواحي	االأكرث	عمومية	يف	الدرا�سات	االإن�سانية	املعا�سرة؛	

الأنها	تتفاعل	مع	العلوم	الع�سبية	االإدراكية،	وقد	تبدو	غري	ماألوفة	لدار�سي	العلوم	االإن�سانية،	بالرغم	من	اأنها	

ت�ستق	الكثري	من	حمتواها	وق�ساياها	البحثية	املركزية،	والكثري	من	و�سائلها	من	تقاليد	العلوم	االإن�سانية	منذ	

ن�ساأة	البالغة	القدمية.	وت�ستهدف	العلوم	االإن�سانية	يف	جمعها	بني	القدمي	واجلديد،	والربط	بينهما	الربط	

االإدراكية.	 الع�سبية	 والعلوم	 ال�سعرية	 العلوم	 بني	 الربط	 وكذلك	 الطبيعية،	 والعلوم	 االإن�سانية	 العلوم	 بني	

ومتما�سك	 ووا�سح	 وم�ستدام	 عملي	 اإيجاد	منوذج	 بل	 اأكادميي،	 ت�ستهدف	خلق	هجني	 ال	 االإن�سانية	 والعلوم	

فكرًيا؛	لالإجابة	عن	االأ�سئلة	االأ�سا�سية	واملتكررة	حول	الو�سائل	االإدراكية	للفن	واللغة	واالأدب.	

)((	 .	Mark Turner،	The Cognitive Study of Art،	Language،	and Literature،	English،	Maryland،	College Park
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The Cognitive Study of Art, Language, and Literature
Mark Turner

English, Maryland, College Park
Tr. Ibrahim Amer

Qatar University
iamer@qu.edu.qa

Abstract:
The cognitive turn in the humanities is an aspect of a more general cognitive turn 

taking place in the contemporary study of human beings. Because it interacts with 
cognitive neuroscience, it can seem unfamiliar to students of the humanities, but in 
fact it draws much of its content, many of its central research questions, and many of 
its methods from traditions of the humanities as old as classical rhetoric. Its purpose 
in combining old and new, the humanities and the sciences, poetics and cognitive 
neurobiology is not to create an academic hybrid but instead to invent a practical, 
sustainable, intelligible, intellectually coherent paradigm for answering basic and 
recurring questions about the cognitive instruments of art, language, and literature.

Keywords: 
The cognitive turn- cognitive neuroscience- Art- Language- Literature.
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اأحد اأ�س�ص البالغة اليونانية:

تهتـــم	الـــدرا�سة	االإدراكية	للفـــن	واللغة	واالأدب	

باأمناط	الفكـــر	والتعبري	وطبيعـــة	العالقة	بينهما،	

وعليه	فاإنها	ترتكز	على	اأ�سا�ض	فكري	معتمٍد	يف	عمل	

اأهل	البالغة	اليونانية	على	اأمناط	الفكر	والتعبري.	

Jeanne Fahnestock	ا�ستطالعـــات	علـــى	وبناء 

ال�سيـــغ	 الـــ�سور/	 االأ�سكال/	 حـــول	 	)(999(

البالغيـــة	يف	العلـــوم؛	فـــاإن	هـــوؤالء	البالغيـــني	قد	

تركوا	لنـــا	الت�سنيفـــات	التاأ�سي�سيـــة،	والتحليالت	

املوؤثـــرة،	ومعجم	امل�سطلحات	الفنيـــة	مثل	االإطار	

العقلـــي	والت�سبيه	واجلنا�ض	واأيـــ�سا	الرتكيز	املفيد	

على	الطريقـــة	التي	ترتبط	بها	اأمنـــاط	املعاين	مع	

اأمناط	ال�سكل.

اإن	الـــدرا�سات	االإدراكية	اأحياًنا	ما	تكون	جمرد	

اإعادة	�سياغة	جلزء	اأو	اأكرث	من	البالغة	القدمية،	

ولكن	بلغاء	النظريـــة	االإدراكية	احلديثة	قد	طّوروا	

مـــ�سارات	بحثيـــة	مل	تكـــن	متوفـــرة	اإىل	حـــد	ما	يف	

البالغة	القدمية؛	الإعطاء	ا�سم	حمدد	لالنتماءات	

الوا�سعـــة	للمفكرين	احلداثيني؛	فلـــو	اأن	اأر�سطو	ما	

زال	علـــى	قيـــد	احلياة	لقـــام	بدرا�سة	هـــذا	البحث	

ومراجعة	اأعماله	لتتوافق	معه.	

ومـــن	املجـــاالت	التي	تفّوقـــت	فيها	الـــدرا�سات	

االإدراكيـــة	احلديثـــة	تفوًقـــا	كبـــرًيا	علـــى	النظرية	

البالغيـــة	القدميـــة	درا�سة	اللغـــات؛	ففـــي	حقيقة	

االأمر	فـــاإن	البالغيني	القدامى	قد	حققوا	فكرة	اأن	

اللغة	هـــي	�سبكة	عالئقيـــة	الأزواج	معانـــى	ال�سكل،	

وقاموا	باأعمـــال	موؤثرة	�سمن	هـــذه	الفكرة،	اإال	اأن	

االأبحاث	يف	هذا	االجتاه	قد	تقدمت	ب�سرعة	يف	ظل	

اأ�ساليـــب	اللغويات	االإدراكيـــة	احلديثة..	)ملراجعة	

	.)Turner (998	انظر	اال�ستمرارية،	هذه

هنـــاك	روؤية	اأخرى	غري	متوفرة	لدى	البالغيني	

املفاهيمـــي،	 التكامـــل	 نظريـــة	 هـــي	 القدامـــى	

بـــا�سم	)نظريـــة	 العلـــوم	االإدراكيـــة	 املعروفـــة	يف	

	بـــاال�سرتاك	
)((

املـــزج(،	والتـــي	قمـــت	بتطويرهـــا

املفاهيـــم	 خلـــط	 اإن	 	.Gilles  Fauconnier مـــع	

هـــو	العمليـــة	العقلية	التي	يتم	فيهـــا	خلط	حزمتني	

عقليتني	مـــن	املعاين	ب�سكل	تقريبي	وحد�سي؛	فعلى	

�سبيـــل	املثال،	يتـــم	خلط	اإطاريـــن	عقليني	للمعرفة	

اأو	ال�سيناريوهات،	�سواء	ب�سكل	انتقائي	اأو	وفق	قيود	

حمـــددة	الإنتاج	حزمة	عقلية	ثالثة	للمعنى	تكّون	لها	

معًنـــى	منبثًقـــا	جديًدا،	وعندما	ذكـــرت	اأنه	لو	كان	

اأر�سطـــو	على	قيد	احلياة	يف	هـــذه	االأيام،	ما	و�سعه	

اإال	القيـــام	مبراجعـــة	اأعمالـــه	القدميـــة	متاأثًرا	يف	

ذلك	بالـــدرا�سة	االإدراكية	احلديثـــة؛	فاإننا	نتناول	

�سيناريوهني-	البحـــث	البالغي	االإدراكي	احلديث	

من	جهة	وانخراط	اأر�سطو	يف	بحثه	اخلا�ض	به	من	

جهة	اأخرى	-	واملعاين	املتوقعة	لهذه	ال�سيناريوهات	

ممـــا	ينتـــج	عنه	جتميع	قـــ�سة	خمتلطـــة	لها	معنى	

منبثٌق	جديـــٌد؛	فلو	كان	اأر�سطو	على	قيد	احلياة	يف	

وقتنـــا	احلايل،	ومبيولـــه	املحبة	للبحـــث	والتحقيق	

بقدراتـــه	الفكريـــة	القدميـــة،	وبعد	اإحاطتـــه	علًما	

)(( 
()For an introduction to blending for students of art, language, 
and literature, see Turner 1996 and Turner and Fauconnier 
1999.  For a survey of current research on blending, see Turn-
er 1999. For the technical details of the theory of blending, see 
Fauconnier and Turner 1998.
 Turner 1996	انظـــر	واالأدب،	واللغـــة	الفـــن	لطـــالب	املـــزج	حـــول	للمقدمـــة 
وTurner and Fauconnier 1999.	وللمزيـــد	حـــول	املـــ�سح	امليـــداين	للبحث	
احلـــايل	عن	املـــزج،	انظـــر	Tunner 1999.	وللمزيـــد	حول	التفا�سيـــل	الفنية	

Fauconnier and Tunner 1998	انظر	املزج،	لنظرية	والتقنية
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باالكت�سافـــات	احلديثـــة؛	لراجع	موؤلفاتـــه	واأعماله	

كنـــوع	مـــن	االإ�سهـــام	يف	علـــم	البالغـــة	االإدراكية	

احلديثـــة،	ومـــن	الـــوا�سح	اأن	هذا	املعنـــى	اجلديد	

مل	يتوفـــر	يف	اأي	من	ال�سيناريوهـــات	التي	اأ�سهمت	

يف	هـــذا	املـــزج؛	فاأر�سطو	لي�ض	جزًءا	مـــن	�سيناريو	

الدرا�سات	االإدراكية	احلديثة	على	االإطالق،	وهذا	

ال	يتيـــح	لـــه	باالأحـــرى	مراجعـــة	موؤلفاتـــه	واأفكاره	

واأعمالـــه	متاأثـــًرا	بالـــدرا�سات	االإدراكية	احلديثة،	

ومن	ناحية	اأخرى،	فمن	منطلق	�سيناريو	االآخر،	وهو	

اأن	اأر�سطو	على	قيد	احلياة	تاريخًيا،	فاإن	انخراطه	

يف	اأبحاثـــه	اخلـــا�سة،	ال	يعنـــي	وعيه	بالـــدرا�سات	

االإدراكيـــة	احلديثة	وبالتايل	فاإنه	غـــري	متاأثر	بها،	

ولكـــن	عند	املـــزج،	�ستن�ساأ	لدينا	فكـــرة	اأن	اأر�سطو	

يعي	الـــدرا�سات	احلديثة،	ويقـــوم	مبراجعة	اأفكاره	

وموؤلفاتـــه	واأعمالـــه	متاأثًرا	بالـــدرا�سات	االإدراكية	

احلديثـــة.	وهذا	هو	املفهوم	اجلديـــد؛	مفهوم	بناء	

املعنى	املنبثق	من	املزج.

ومن	املثري	لالهتمام	اأن	نرى	مدى	�سرعة	تطور	

اال�ستدالالت	التي	ال	تتوفر	يف	املدخالت	عند	املزج،	

وجملتي	ب�ساأن	بعث	اأر�سطو	من	جديد	قراأها	اأنا�ض	

عديـــدون	من	زوايا	خمتلفـــة؛	فبع�سهم	قراأها	على	

اأنها	دافـــع	لهم	لتاأطري	اخلطـــاب	البالغي	القدمي	

ليـــ�ض	كعمل	تاريخـــي	مكتمل	بـــ�سكل	رئيـــ�ض	يتعني	

�سرحـــه،	ولكنه	برنامج	م�ستمر	مـــن	البحوث	نعمل	

علـــى	تطويـــره،	والبعـــ�ض	االآخـــر	قراأها	علـــى	اأنها	

دافع	لتاأطـــري	البالغيني	احلديثني	كخلفاء	علميني	

للبالغيني	القدامى،	والبع�ض	قراأها	على	اأنها	دافع	

لهـــم	لتاأطري	النـــ�سو�ض	البالغيـــة	القدمية	ولي�ض	

كمعيـــار	للروائـــع	االأدبية،	بـــل	ك�سل�سلة	مـــن	اأوراق	

العمـــل	املبدئية	يف	برنامـــج	بحثي،وبع�سهم	االآخر	

قراأها	علـــى	اأنها	دافع	لتاأطري	اخلطـــاب	االإدراكي	

احلديث	لي�ض	باعتباره	ثورة	فكرية	يف	درا�سة	الفن	

واللغـــة	واالأدب	ولكن	كامتداد	طبيعي	للتقاليد	التي	

حتت�سنهـــا.	ميكـــن	الأي	�سخ�ض	اأن	يحتـــج	على	اأي	

من	هذه	اال�ستدالالت	وفقـــا	ملفاهيمه،	ولكن	االأهم	

اأننـــا	ال	ن�سطر	للتعبري	عن	اأي	منها	�سراحة	للقراء	

لتطويرها؛	الأنها	ن�ساأت	ب�سكل	طبيعي	ح�سب	اعتقاد	

العديد	من	القراء	بخ�سو�ض	املزج.

اأر�سطـــو	مـــن	جديـــد	هـــو	�سيناريـــو	 اإن	بعـــث	

ممـــزوج	ومغايـــر	للواقع.	كمـــا	اأن	تقاليـــد	التعامل	

مع	ال�سيناريوهـــات	املغايرة	للواقع	كهذا	ال�سيناريو	

)مفاهيـــم	العـــوامل	املمكنـــة(؛	والتـــي	تختلـــف	يف	

اأبـــ�سط	اأمورها	عن	عاملنا	ليـــ�ست	مفيدة	يف	حتليل	

هذا	املزج؛	الأن	ق�سايا	التغريات	الدنيا	وال�سرورية	

خللـــق	عـــامل	يتم	فيه	بعـــث	اأر�سطو	مـــن	جديد	هي	

اأمور	خارجة	عن	املـــو�سوع.	اإن	اإعمال	العقل	�سواء	

يف	املـــزج	اأو	من	املـــزج	اإىل	ال�سيناريوهات	املُ�سِهمة	

التـــي	ال	متـــت	ب�سلـــة	للحقيقـــة،	والتـــي	ي�ستحيـــل	

ب�ستـــى	ال�سبـــل	اأن	تبعث	اأر�سطو	مـــن	جديد،	وعلى	

الرغـــم	من	اأنه	ميكننا	بكل	�سهولـــة	وبال	وعي	بناء	

ال�سيناريو	املمزوج	الـــذي	يتم	فيه	بعث	اأر�سطو	من	

جديـــد،	وبالرغم	من	اأننا	نـــدرك	ب�سرعة	وب�سهولة	

اأن	بنـــاء	املـــزج	�سيء	معقـــد،	فـــاإن	بنـــاء	مثل	هذه	

ال�سيناريوهـــات	تدعو	الإ�سقـــاط	انتقائي	دقيق	لكل	

مـــن	ال�سيناريوهـــات	امل�سهمـــة.	فعلى	�سبيـــل	املثال	

اإننـــا	مل	ُنِعد	اأر�سطو	اإىل	احليـــاة	بالعقلية	ال�سعيفة	

وال�سعـــف	البيولوجـــي	التي	كان	عليهـــا	عند	موته،	

ومل	ُنِعده	اإىل	احلياة	كالوليد	ومل	ن�سر	على	وجوب	

تعلمـــه	التحدث	والتفكري	مـــن	جديد.	وبالرغم	من	

يقيننـــا	باأن	هـــذا	هو	ال�سبيل	الـــذي	يجب	اأن	يدخل	
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بـــه	جميع	الب�سر	اإىل	عاملنا،	فاإنه	ميكن	الأر�سطو	يف	

املـــزج	اأن	يتحدث	مع	البالغيني	االإدراكيني	وقراءة	

ما	يكتبونـــه،	علـــى	الرغـــم	مـــن	اأنهـــم	ال	يتحدثون	

اليونانيـــة	الكال�سيكية،	واأر�سطو	التاريخي	قد	تويف	

قبل	اأن	تاأتي	االإجنليزية	اإىل	حيز	الوجود.

اإن	بنـــاء	املزج	يتطلب	القيـــام	بعمليات	التاأليف	

واالإمتام	والتف�سيل.	فعلى	�سبيل	املثال	يتوجب	علينا	

تاأليـــف	اهتمام	اأر�سطو	باملعنى	والتعبري	يف	البحـث	

احلديـــث،	ويتوجـــب	ا�ستكمـــال	هـــذا	ال�سيناريـــو،	

وبذلك	ي�سبح	اأر�سطو	على	وعي	وبينة	من	البحوث	

احلديثة،	كما	يتوجب	تف�سيل	هذا	املزج،	وبناًء	على	

ذلك،	يجـــب	اأن	يراجع	اأر�سطـــو	نظرياته	ا�ستجابًة	

اإىل	هذه	اال�ستف�سارات	احلديثة.	

اإن	قـــوة	املزج	وتعقيده	يف	مثل	هـــذه	االأمثلة	قد	

يجعل	املـــزج	كما	لو	كان	نوًعا	مـــن	خدعة	ال�سريك	

الفكـــري	الغريب،	والتي	ال	ي�ستطيع	اأن	يوؤديها	�سوى	

العقـــل	املـــدرب	واليقـــظ	املتاأهـــب	متاًمـــا	واملتميز	

ب�سفـــات	االخرتاع،	وعلى	النقيـــ�ض	من	ذلك،	فاإن	

املزج	يف	اأغلب	االأحوال	يكون	مبنزلة	عملية	روتينة،	

وعمل	يومي	يتفادى	اال�ستك�ساف	با�ستثناء	التحليل	

الفني.	كمـــا	اأنه	لي�ض	خمـــ�س�سا	الأغرا�ض	خا�سة	

وليـــ�ض	مكلًفا،	كمـــا	اأنه	لي�ض	خمـــ�س�سا	للبالغني؛	

ففي	حقيقة	االأمر	هو	الدعامة	والركيزة	االأ�سا�سية	

والقلـــم	 »هارولـــد	 كتـــاب	 ففـــي	 االأطفـــال،	 الأدب	

	»Harold and the purple Crayon	االأرجـــواين
 Crocket Johnson	جونـــ�سون	كروكيـــت	للكاتـــب 
)[955)] 983)(،	والـــذي	مت	تاأليفـــه	لالأطفـــال	

بداية	من	�سن	ثالث	�سنوات،	وقد	ا�ستخدم	هارولد	

قلمـــه	االأرجواين	لـــري�سم،	وكان	يـــر�سم	كل	ما	هو	

حقيقـــي،	حيث	كان	عامله	مزًجـــا	من	واقعه	املكاين	

وما	ميثله	هذا	الواقع،	كمـــا	ميزج	وي�سهر	التمثيل	

مع	مـــا	ميثله	هذا	التمثيل؛	فعندمـــا	احتاج	هارولد	

اإىل	الـــ�سوء	حتـــى	يخـــرج	يف	نزهـــة،	قـــام	بـــر�سم	

القمر،	وح�سل	بذلك	على	�سوء	القمر،	وظل	القمر	

مرافًقـــا	له	اأينمـــا	ذهب،	ويوجد	بهـــذا	املزج	اثنان	

من	املدخـــالت،	اإحدى	هذه	املدخالت	هي	عنا�سر	

العامل	املـــكاين	احلقيقي	كما	�ساهدناه	وعا�سرناه،	

واأحـــد	هـــذه	العنا�سر	هـــو	القمر،	واملدخـــل	االآخر	

يف	هـــذا	املزج	لديـــه	معرفة	تقليديـــة	بالر�سم،	ويف	

عمليـــة	االإدخـــال	التي	بهـــا	قمر	حقيقـــي،	ال	ميكن	

خلـــق	القمر	عن	طريق	الـــر�سم،	وال	ميكن	اأن	ياأتي	

اإىل	حيز	الوجود	بنـــاًء	على	رغبة	�سخ�ض	ما.	ومن	

خالل	االإدخـــال	با�ستخدام	الر�سم،	ال	ميكن	للقمر	

املـــر�سوم	اأن	ينبعث	من	�سوء	القمر	اأو	اأن	ي�سبح	يف	

كامـــل	ال�سماء	كرفيق	للفنان.	ولكن	يف	املزج	هناك	

قمر	خا�ض	ممزوج	بخ�سائ�ض	منبثقة	خا�سة.	

اإن	اآليات	املزج	التي	تنتج	لنا	هذا	القمر	اخلا�ض	

املمزوج	تعمل	ب�سكل	عام	على	مدار	كتاب	»هارولد	

والقلـــم	االأرجـــواين«.	فعندما	يود	هارولـــد	العودة	

اإىل	منزلـــه؛	فاإنه	يـــر�سم	�سباًكا	حـــول	القمر،	وقد	

ر�سم	هـــذا	القمر	يف	مكان	بحيث	يكـــون	ظاهًرا	له	

مـــن	ال�سباك	عندما	يكون	يف	غرفة	نومه،	وهارولد	

موجـــود	يف	الواقع	يف	غرفة	النوم،	وميكنه	اأن	يخلد	

اإىل	النوم؛	فالعامل	املختلط	للطفل	هارولد	به	اأنواع	

جديـــدة	من	ال�سببية	وقولبـــة	احلدث	وغري	املتاحة	

�سواء	يف	جمـــال	الر�سم	اأو	جمـــال	احلياة	املكانية.		

اإن	االإ�سقاط	على	هذا	املـــزج،	وا�ستكمال	وتف�سيل	

املزج	ال	ميكـــن	ح�سابها	اأو	تنبوؤهـــا	من	املدخالت،	

حيث	اإن	املجال	مفتـــوح	ب�سكل	كبري	للبدائل.	وعلى	

�سبيل	املثال	عندما	يقـــوم	ال�سخ�ض	بالر�سم؛	فاإنه	
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غالًبـــا	ما	ميار�ض	الر�سم،	ويقـــوم	بعملية	املحو،	وال	

يتـــم	احت�ساب	االأخطاء	كجزء	من	الر�سم	النهائي؛	

اأي	اأنواع	عالمات	متت	با�ستخدام	القلم	االأرجواين	

�سيتم	احت�سابها	كحقائق	يف	املزج؟	لقد	قام	موؤلف	

الكتـــاب	باختيار	االإجابة،	وهي	اأن	جميع	العالمات	

يتـــم	احت�سابهـــا.	وعندمـــا	تهتـــز	يد	هارولـــد	التي	

حتمل	القلم	االأرجواين	عندما	يرتاجع	اأمام	التنني	

املخيـــف	ب�سكل	رهيـــب؛	فاإن	العالمـــة	الناجتة	عن	

ذلك	�ستكون	خًطـــا	اأرجوانًيا	على	�سكل	اال�سكالوب	

املموج:	»وفجاأة	يدرك	ما	كان	يحدث،	ولكن	بحلول	

ذلـــك	الوقت	كان	هارولد	قد	انقلـــب	على	راأ�سه	يف	

املحيط«	)جون�سون	)[955)] 983)(.
ليـــ�ض	غريًبـــا	اأن	يكون	مبـــداأ	ربـــط	الر�سومات	

االأرجوانيـــة	مـــع	عنـــا�سر	الواقع	هـــو	تطابق	�سكلي	

للـــ�سورة:	فلو	اأن	الـــر�سم	يطابـــق	�سكل	رمز	�سيء	

مـــا	فاإنه	ميثـــل	هذا	الـــ�سيء،	ولكن	يظهـــر	اأن	هذه	

املطابقـــة	مقيدة،	فالر�سم	االأرجواين	املقدم	ميكن	

اأن	يطابـــق	حقيقة	واحدة؛	فعلى	�سبيل	املثال،	لو	اأن	

اخلط	املموج	يعرب	عن	املحيط،	فال	ميكن	لهارولد	

اأن	ينقل	املحيـــط	لي�سعه	فوق	كعكة	من	خالل	فهم	

اأن	اخلـــط	املموج	هو	مبثابة	الثلج	على	الكعكة.	ومع	

ذلـــك،	فمن	خالل	مزج	مفهوم	ب�سكل	خمتلف،	ويف	

كتـــاب	خمتلف،	فاإن	ال�سخ�سية	التي	تقوم	بالر�سم	

ميكـــن	اأن	متتلك	القدرة	على	اإعادة	�سياغة	الواقع	

من	خالل	ت�سور	الر�سم	بطريقة	ما	يف	البداية،	ثم	

بطريقة	اأخرى	فيما	بعد.	

يف	مزيـــج	هارولد	يتمثل	العـــامل	واحليز	املادي	

يف	قطعة	الورق	التـــي	يقوم	هارولد	بالر�سم	عليها.	

فما	هي	احتماالت	املـــزج	املكون	من	ورقة	بي�ساء/	

م�ساحـــة	فارغـــة؟	هـــل	ميكـــن	لهارولـــد	التحـــرك	

كما	يـــ�ساء	مـــن	خاللهـــا؟	اجلـــواب	الـــذي	اختاره	

املوؤلف	هو	اأنه	مبجـــرد	ر�سم	�سيء	ما	ي�سع	هارولد	

يف	موقـــع	ن�سبي،	ف�سي�سبح	مقيـــًدا	ببع�ض	ماديات	

العـــامل	احلقيقي؛	فعلـــى	�سبيل	املثـــال،	مبجرد	اأن	

ير�سم	جـــ�سم	القارب	وجزًءا	مـــن	ال�ساري،	يجب	

اأن	يت�سلـــق	ال�سارية	لـــر�سم	اأجزاء	من	القارب	التي	

ال	ميكـــن	الو�سول	اإليها	مـــن	االأر�ض.	وعندما	يريد	

اأن	يجـــد	منزله،	فاإنـــه	يبـــداأ	يف	ر�سم	اجلبل	الذي	

ي�ستطيـــع	اأن	ي�سعده	للحـــ�سول	على	منظر	اأف�سل.	

وي�سعد	اجلزء	الـــذي	ر�سمه	حتى	يتمكن	من	ر�سم	

املزيد	من	اجلبـــال	ليقوم	بال�سعـــود	عليها،	ولكنه	

عندما	ينظر	اإىل	اأ�سفـــل	اجلانب	االآخر	من	اجلبل	

�سينزلق؛	الأنه	بالن�سبة	اإىل	جلبل	موجود	يف	م�ساحة	

فارغـــة،	وامل�ساحة	الفارغة	االآن	هـــي	جمرد	فراغ؛	

لذلك	فال	بد	له	من	ال�سقوط،	ويتوجب	عليه	حينها	

ر�سم	بالون	الإنقاذ	نف�سه	من	التحطم.

وقد	وردت	عدة	حاالت	مـــزج	مت�سابهة	يف	كتب	

 االأطفـــال	االأخـــرى،	مثـــل	كتـــاب	»االأرنـــب	الهارب

The Runaway Bunny«	للكاتبـــة	»مارغريـــت	
	)(49((	»Margaret Wise Brown	براون	وايز
وكتـــاب	»�سورة	جـــون	John’s Picture«	للكاتبـــة	
	»Elizabeth  Mac  Donald	ماكدونالـــدز	اليزابيـــث«
 Le Petit ال�سغـــري	 »االأمـــري	 وكتـــاب	 	)(99((

Prince«	للكاتـــب	»اأنطـــوان	دي	�سانـــت	اك�سوبريي
	.)(943( 	»Antoine de Saint-Exupery
بـــ�سكل	 جندهـــا	 والتـــي	 املتكلمـــة	 واحليوانـــات	

روتينـــي	يف	اأدب	االأطفـــال	هـــي	مثـــال	وا�سح	على	

املـــزج.	كمـــا	اأن	الكثري	مـــن	اأغاين	االأطفـــال	تقدم	

الفرن�سيـــة االأطفـــال	 واأغنيـــة	 تف�سيلًيـــا.	 مزًجـــا	

 

هـــي	 والتـــي	 	« Il etait une dame Tartine»
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	والتي	تـــ�سف	الديوان	 من	االأغـــاين	املف�سـلـــة	اإيلَّ

والقـــ�سر	امللكي	كاأطعمة	فوريـــة.	وجزء	من	البناء	

املنبثـــق	يف	هذه	االأغنية	هو	اإجبـــار	االآباء	اأطفالهم	

على	تنـــاول	كميات	كبرية	من	ال�سكـــر،	لذلك	فاإنه	

يتم	االحتفاظ	بـ	»ق�سور	ال�سعادة	امللكية	امل�سنوعة	

من	ال�سكر«.

حــطـــــاب اجلـــــــراح	 »هـــــذا	 عـبــــــارة	  تــعــــــد	

مزًجـــا	  «This Surgeon is a lumberjack  

ا�ستعارًيـــا	جمازًيا،	وُتقراأ	يف	العـــادة	على	تاأكيد	اأن	

اجلراح	غـــري	كفء،	بالرغم	مـــن	اأن	عدم	الكفاءة	

ال	يتعلـــق	بنموذج	اجلراح،	كما	اأنه	ال	يتعلق	بنموذج	

احلطاب.	وهنـــاك	مزج	�سعبـــي	يف	وا�سنطن	ظهر	

 (997 عندمـــا	مت	ت�سغيـــل	فيلـــم	تايتانيـــك	عـــام	
والـــذي	تزامن	مـــع	تعـــر�ض	الرئي�ض	بيـــل	كلينتون	

لف�سيحـــة	جن�سية	جديدة	وهو:	»لو	اأن	كلينتون	كان	

هـــو	تايتانيك،	لغا�ض	جبـــل	اجلليد«،	)وحظى	هذا	

املـــزج	ب�سعبيـــة	مرة	اأخـــرى	بعد	مرور	عـــدة	اأ�سهر	

عندما	ا�ستمـــر	اتهام	بيل	كلينتون	بنف�ض	الف�سيحة	

اجلن�سية(.	وهذا	املزج	هو	مزج	جمازي	ا�ستعاري،	

ولكنـــه	ليـــ�ض	اإ�سقاًطـــا	اأ�سا�سًيـــا	عمـــا	نعرفـــه	عن	

تيتانيـــك	على	فهمنا	لبيـــل	كلينتون،	فما	نعرفه	عن	

تيتانيك	اأنها	غرقت،	اأمـــا	يف	املزج،	فاإن	كلينتون/

تيتانيك	ينجو،	وجبل	اجلليد/	الف�سيحة/	االتهام	

يغـــرق،	على	الرغـــم	من	اأن	كثافـــة	اجلليد	اأقل	من	

كثافة	املاء.	

العـليـــــا،	 االأدب	 مبـــادئ	 يف	 املـــــزج	 ويحــــدث	

�ستيفنـــز واال�ض	 ق�سيـــدة	 املثـــال،	 �سبيـــل	 وعلـــى	

Wallace Stevens	»متثـــال	لرجـــل	م�سنـــوع	من	
اجلليـــد	The Snow«	تعد	مزًجا	يقـــراأ	عادة	على	
اأنـــه	طلب	منا	فهمهـــا	على	اأنها	مـــزج	متثال	لرجل	

م�سنـــوع	مـــن	الثلج	مع	اإنـــ�سان	عاٍد.	ومـــزج	متثال	

الرجل	امل�سنوع	من	اجلليـــد	له	قوة	خا�سة	للفهم؛	

الأنها	غري	حمكومة	بالت�سرف	الب�سري	الذي	ال	مفر	

منه	والذي	يفر�ض	اأفكاًرا	م�سبقة	ملا	يراه.	اإنه:

..	امل�ستمع،	الذي	ي�سمع	يف	اجلليد

ويرى	نف�سه	ال	�سيء

والال	�سيء	غري	موجود،	و	الال	�سيء	ال�سيء	

وال	ميكن	لقراء	هذه	الق�سيدة	اأن	ميزجوها	مع	

متثـــال	لرجل	م�سنوع	مـــن	الثلج	عن	عمد،	ولكنهم	

ي�ستطيعـــون	تعلـــم	�سيء	مـــا	عن	طريق	بنـــاء	املزج	

والتاأمل	فيه.

املـــزج	هو	بالتحديـــد	ذلك	النوع	مـــن	العمليات	

العقلية	املثرية	لالهتمام	لدى	البالغيني	القدامى،	

ولكني	مل	اأجد	�سوى	فقـــرة	ق�سرية	واحدة	يعرتف	

فيها	البالغيون	القدامـــى	�سمنيا	بالعملية	العقلية	

للمـــزج،	وكما	هـــو	متوقع،	فقد	وجدتهـــا	يف	الكتاب	

الثالث	من	بالغة	اأر�سطو	)الف�سل	3 [406)ب](:		
»فخطاب	غرجـــ�ض	Gorgias	الأنثى	طائر	ال�سنونو	
عندما	كانت	تدع	روثها	يقع	عليه	الأنها	تطري	عالية	

يف	ال�سمـــاء،	يعد	اأكـــرث	الطرق	ماأ�ساويـــة.	اإذ	قال:	

»بلـــى،	عار،	يـــا	فيلوميـــال	Philomela.«	فبالنظر	
اإليهـــا	كطائـــر،	ال	ميكن	اأن	نعتـــرب	اأن	فعلها	م�سني،	

ولكن	بالنظر	اإليها	كفتاة،	ميكن	اأن	نعترب	ذلك	فعاًل	

م�سيًنـــا؛	ولذا	فاإن	معاملتها	تعد	نوًعا	من	ال�سخرية	

كمـــا	كانـــت	عليـــه	ذات	مرة	وليـــ�ض	كما	هـــي	عليه	

االآن.»كمـــا	اأن	الفعل	امل�سني	موجود	فقط	يف	املزج؛	

فالفعل	اأمـــر	م�ستحيل	بالن�سبـــة	اإىل	الفتاة،	والعار	

�سيء	م�ستحيل	بالن�سبـــة	اإىل	طائر	ال�سنونو،	ولي�ض	

من	الـــوا�سح	متامـــا	اأن	اأر�سطو	يـــدرك	وجود	هذا	
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املـــزج،	اأو	يدرك	املعنى	املنبثق	مـــن	العمل	امل�سني،	

اأو	يـــدرك	اأن	املعنى	املنبثـــق	موجود	فقط	يف	املزج،	

وعالوة	على	ذلك،	فاإن	اأر�سطو	يرى	اأن	املزج	اإجناز	

غريب	ونـــادر،	ومل	يقدم	اأي	اإ�سهام	نظري	لدرا�سة	

املـــزج.	وبب�ساطة	فاإن	النظـــرة	الثاقبة	يف	املزج	مل	

.
)((

تكن	متوفرة	لدى	البالغيني	القدامى

ولقـــد	لفت	هذا	االإغفال	نظري	جًدا،	نظرا	اإىل	

روؤيتي	اأن	القـــدرة	املركزية	للب�سر	احلديث	معرفًيا	

)اإذاإن	كلمـــة	»حديـــث«	هنـــا	رمبا	عـــادت	خلم�سني	

األـــف	�سنة	اإىل	الوراء(	تتمثـــل	يف	قدرتهم	املتقدمة	

)(( A basic mental operation like blending could 
not entirely escape detection.	 Literary cri -
ics،	art historians،	psychologists،	rhetoricians،	
linguists،	 and other scholars have here and 
there noticed and analyzed individual blends.	
There are also theoretical discussions that lean 
in the direction of recognizing blending as a 
basic mental operation.	The most extended is 
Arthur Koestler‘s work The Act of Creation 
)1964(.	which presents Carl Duncker‘s blend 
’’The Buddhist Monk.‘‘ Fauconnier and Tur -

er )1998( in turn use ’’The Buddhist Monk‘‘ as 
their main heuristic example of blending.	But 
Koestler regards blending as exceptional and 
has no theory of its structural and dynamic 
operation.	Except under charitable reading of 
a few of his passages،	he appears to mistake it 
for composition of elements selected from the 
contributing scenarios.
اال�ستك�ساف	متاًما.	 تتفادى	 اأن	 املزج	ال	ميكن	 مثل	 االأ�سا�سية	 العقلية	 والعملية	

النف�ض	والبالغيني	واللغويني	وغريهم	من	 الفن	وعلماء	 فنقاد	االأدب	وموؤرخي	

اأي�سا	 وهناك	 الفردي.	 املزج	 وحللوا	حاالت	 املجاالت	الحظوا	 �ستى	 العلماء	يف	

املناق�سات	النظرية	التي	متيل	يف	اجتاه	االعرتاف	باملزج	كعملية	عقلية	اأ�سا�سية.	

والعمل	االأكرث	انت�ساًرا	هو	عمل	اآرثر	كو�ستلرArthur Koestler	يف	قانون	
يعر�ض	مزج	كارل	 والذي	 	)1964( The Act of Creation اخللق	
 .	 »The Buddhistالبوذي ‘’الراهب	 دانكرCarl Duncker يف	
 Fauconnier and Turnerوي�ستخدمفوكينريووترينر	Monk 
‘الراهب	البوذي	»«	كمثال	ار�سادي	رئي�سي	للمزج	اخلا�ض	 )1998(	بدورهما	

الهيكلية	 لعملياته	 له	 تتوفر	 ال	 ا�ستثنائي	 اأمًرا	 املزج	 يعترب	 كو�ستلر	 لكن	 بهما.	

والديناميكية	اأي	نظريات.	ويبدو	انه	اأخطاأ	ذلك	يف	تكوينه	عنا�سر	خمتارة	من	

ال�سيناريوهات	امل�ساهمةبا�ستثناء	ما	مت	يف	ظل	القراءة	التطوعية	لعدد	قليل	من	

الفقرات،

على	حتقيـــق	التكامل	املفاهيمي؛	فخـــالل	الع�سر	

احلجري	القدمي	العلوي	بـــداأ	الب�سر	تقدما	مذهال	

بـــدًءا	من	التفاهة	اإىل	ال�سيطرة	على	هذا	الكوكب.	

وت�سريحيا،	فاإن	الب�سر	احلديث	قد	تطوروا	بالفعل	

قبـــل	وقتنا	هـــذا	بـ	50)	األـــف	�سنة،	ممـــا	يعني	اأن	
�سيًئا	مـــا	قد	تغري	خالل	العـــ�سر	احلجري	القدمي	

العلـــوي،	حيث	ح�سلت	الب�سرية	علـــى	قدرة	كبرية	

من	االبتكار	وتاأ�سي�ض	ثقافة	ت�سجيع	االبتكار،	حيث	

اكتـــ�سب	الب�سر	اخليال	بقدرته	علـــى	خلق	مفاهيم	

جديدة	واأمنـــاط	عقلية	جديدة،	وقـــد	كانت	هناك	

عـــدة	نتائج	مثرية	متّثلت	يف	الفـــن	والعلوم	والدين	

والثقافة	وا�ستخدام	االأدوات	الدقيقة	واللغة.

الق�سة	التي	تو�سح	تطور	اجلن�ض	الب�سري	-	من	

الناحية	الثقافية	والعقلية	والبيولوجيا	الع�سبية	- 

هـــي	قـــ�سة	تطويرنا	للقـــدرة	على	ت�سكيـــل	�سبكات	

التكامل	املفاهيمي	مـــن	املدخالت	املتناق�سة	بقوة	

خللـــق	معنًى	جديـــد	يف	املزج.	واأنـــا	ال	اأعر�ض	هذه	

القـــ�سة	كنوع	من	االنت�سار	اأو	املتعة؛	فاملزج	يحمل	

اأملًـــا	بالًغـــا،	لي�ض	للجينـــات	فح�سب،	ولكـــن	للعقول	

الب�سرية	العاطفية	التي	تزول	روتينًيا	مبوت	اأج�ساد	

البـــ�سر،	ويعيـــ�ض	العقـــل	البـــ�سري	يف	ن�سيج	متغري	

وحيوي	لعدد	مـــن	االأمزجة	الفكريـــة	واملفاهيمية،	

وبذلـــك	يـــ�سكل	وجـــوده	ومعناه،	وال	يكـــون	ذلك	يف	

�سكل	�سار	ومرحـــب	بـــه؛	فالطفلـــة	التـــي	توفيت	يف	

املـــا�سي،	ما	زالت	تعي�ض	معنـــا	بعقلها،	فالطفلة	ال	

تغادر	اأبـــًدا،	بل	اإنها	موجودة	لتلقـــي	بظاللها	على	

اليـــوم،	بالرغـــم	مـــن	اأن	اأيامنا	قد	تغـــريت	جذرًيا	

منذ	وفاتها.	ويف	املزج،	ميكن	لنا	اأن	نتخيل	حياتها	

ومعي�ستها	وتقـــدم	�سنها	بال�سكل	املنـــا�سب.	ونحن	

نخ�سع	اأو	نبت�سم	لردود	اأفعال	اأجدادنا	امليتني	على	
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قـــرارات	اأبنائنا	بالرغم	مـــن	اأن	اأجدادنا	مل	يلتقوا	

باأبنائنا.	كما	اأننا	ناأخذ	العربة	لالأحداث	وامل�ساعر	

واملعتقـــدات	من	هذه	االأمزجة،	كمـــا	نقوم	بتجميع	

االآجال	املمزوجة	ونختار	من	بينها	اأو	جنمع	اأمزجة	

الواقـــع	املغايـــر	للحقيقـــة	ونحزن	علـــى	مغايرتهم	

للواقـــع،	فال�سعر	ياأخذ	ويكتـــ�سب	مطالبه	وحقيقته	

من	هذه	االأمزجة،	فعندما	ميزج	املتحدث	يف	»بني	

	»Among School Children	املـــدار�ض	اأطفـــال
 William Butler Yeatsبتلرييت�ض	ويليام	للكاتب

ذكرى	ال�سيدة	ليدا	مع	مفهوم	التلميذة:	

اأحلم	بج�سم	ال�سيدة	ليدا	وهي	تنحني

فوق	النار	الغارقة،	تلك	الق�سة	التي	حكتها

عن	التوبيخ	القا�سي،	اأو	االأحداث	التافهة

التي	جعلت	من	يوم	طفويل	ما،	ماأ�ساة	حمكية

كما	يبدو	اأن	لدينا	طبيعتينممزوجتني

يف	جمال	من	تعاطف	ال�سباب

واإال	فلنغري	املثل	االأفالطوين،

يف	�سفار	وبيا�ض	داخل	حمارة	واحدة.

واأفكر	يف	اأن	نوبة	من	احلزن	اأو	الغ�سب

واأعتربها	مبثابة	طفل،	اأواآخرموجود	هناك

ونت�ساءل	اإذا	وقفت	هكذا	يف	ذلك	بالعمر

حتى	بنات	البجع	ميكن	اأن	ترث

�سيًئا	من	اإرث	كل	مالح

و�سيكون	لها	هذا	اللون	على	اخلد	اأو	ال�سعر،

وعندئذ	�سيكون	قلبي	مدفوًعا	بق�سوة

اإنها	تقف	اأمامي	كطفل	حي.

ريلـكــــــــــــه ماريــــــــــا	 رايـنـــــــــــر	  ويتـــــ�ساءل	

	)56:[((9(](69((  Rainer Maria Rilke
»من	قام	بلفنا	بهذه	الطريقة؟«

.	.	.	احليوانات	املاكرة

تالحظ	اأننا	ال	نوجد	كثريا	يف	املنزل

يف	العامل	الذي	تناولناه	بال�سرح	والتف�سري

)ريكه	)96) [))9)]:)(

ال	يجوز	الأي	�سخـــ�ض	اأو	�سيء	اأو	ثقافة	منفردة	

اأو	حدث	حملـــي	اأن	يحيط	بنا	بهـــذا	ال�سكل،	ولكن	

مـــا	ميكنه	القيام	بذلك	هو	تطـــور	ن�ساأتنا	امل�سرتكة	

للقـــدرة	العقلية	التـــي	لها	قوة	مل	ي�سبـــق	لها	مثيل،	

ولكن	بدون	�سامن	ملزج	املتعة.

اأ�سا�ص يف علم الأع�ساب الإدراكي

لقـــد	ذكرت	اأن	الدرا�سة	االإدراكية	للفن	واالأدب	

واللغة	لديها	قـــدم	يف	البالغة	الكال�سيكية	والقدم	

االأخرى	يف	علم	االأعـــ�ساب	االإدراكي،	وهو	درا�سة	

حديثـــة	للدماغ	والعقل؛	فعلم	االأعـــ�ساب	االإدراكي	

اأقل	األفة	لدى	اأ�ساتذة	االأدب	من	البالغة	القدمية،	

ولكن	من	املمكن	تغيري	ذلك.	وي�سف	ريت�سارد�سون	

))(998:39	Alan Richardson	حالتنا	الراهنة	

كما	يلي:

عندما	ُيكتب	التاريـــخ	الفكري	يف	اأواخر	القرن	

الع�سريـــن؛	فمن	املحتمـــل	اأن	تـــدرج	نظرية	االأدب	

االنغلوفـــوين	)االأدب	املكتـــوب	باللغـــة	االإجنليزية	

باأقالم	كتـــاب	غري	بريطانيني	اأو	غـــري	اأمريكيني(	

وعلمـــاء	 اأكـــرث،	 اأو	 �ساخـــرة	 حا�سيـــة	 يف	 والنقـــد	

امل�ستقبل	قد	يجدون	ت�سلية	يف	ادعاءات	علماء	اللغة	

االإجنليزيـــة	واحًدا	تلـــو	االآخـــر،	يف	حماولتهم	حل	
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األغـــاز	االإن�سانية،	وت�سكيل	املو�سوعـــات،	واكت�ساب	

اللغـــات،	والوعـــي	�سواء	بوعـــي	�سئيـــل	اأو	معـــدوم	

نهائًيـــا	بالتطـــورات	املذهلة	يف	علـــم	النف�ض	وعلوم	

اللغـــة	وفل�سفـــة	العقل،	وعلـــوم	االأعـــ�ساب،	والتي	

تـــ�سكل	مركز	احلياة	الفكرية	االأجنلو	اأمريكية	منذ	

ت�سعينات	القرن	املا�سي	وحتى	االآن	...	ولقد	انبثقت	

العلـــوم	الع�سبيـــة	االإدراكيـــة	كاأحـــد	امل�سروعـــات	

متعددة	التخ�س�سات،	واالأكرث	اإثارة	واالأ�سرع	منًوا	

يف	ع�سرنـــا،	مما	يجعل	االأخبار	حمرية	للكثري	من	

العاملني	يف	اأق�سام	االأدب.	و�سيثبت	املزيد	من	ذلك	

ب�سكل	مطرد.

وعلينـــا	اأن	نـــدرك	اأن	ال�سخـــ�ض	الـــذي	بداأ	يف	

درا�سة	علوم	االأع�ساب	االإدراكية	ال	يعني	اأنه	يتبنى	

اأفـــكار	علمـــاء	االأع�ساب	االإدراكيـــني	كما	هي	دون	

متحي�ض	ويعيد	ا�ستخدامها	يف	الدرا�سات	االأدبية؛	

وعلى	النقي�ض	مـــن	ذلك،	فاإننا	جند	اأن	اال�ستثمار	

ي�سري	يف	كال	االجتاهني	مع	وجود	بع�ض	املفاو�سات	

ال�سيقـــة؛	علـــى	�سبيل	املثال،	فـــاإن	نظرية	املزج	لها	

اأهمية	لعلماء	االأعـــ�ساب	االإدراكيني	الأنها	تبني	اأن	

املزج	الفكري	يعمل	على	مدار	الفكر	اليومي	واللغة	

والعمـــل	وتقريًبـــا	كل	ما	ين�ساأ	مـــن	درا�سة	التعابري	

اللغوية	واالأدبية	واالإبداعية.

اإن	علمـــاء	االأدب	والفن	متفهمون	جدا	لطريقة	

العمـــل	املعقدة	لالإبـــداع	واالبتكار	واللغـــة	والتمثيل	

املرئي	وبناء	املعاين؛	كما	يقدم	العلماء	اأمثلة	رائعة	

وم�سـيئـــة	جتعلنـــا	نرى	تعقيـــدات	العمليـــة	العقلية	

اأ�سهل	قلياًل	يف	الكثري	مـــن	االأحيان،	ولدى	العلماء	

تدريـــب	جيد	على	احلد�ض	حول	تعقيدات	الظواهر	

العقلية	واللغوية،	ولديهـــم	اأي�سا	اأفكار	حول	املعنى	

والـــ�سكل،	كما	اأن	لهذه	التعقيدات	واالأفكار	بالرغم	

من	عـــدم	تغلغلها	يف	جمـــال	روؤية	علـــم	االأع�ساب	

االإدراكي	يف	الكثري	من	االأحوال،	اإال	اأنها	جزء	يجب	

اأن	يقدمـــه	علمـــاء	االأدب	والفـــن	لعلـــم	االأع�ساب	

االإدراكي.

ميكن	لعلم	االأعـــ�ساب	االإدراكي	تقدمي	العديد	

مـــن	االأمـــور،	واأحـــد	هذه	االأمـــور	هو	فهـــم	التاريخ	

الب�سري	ب�سكل	اأو�سع؛	فنجد	اأن	علماء	الفن	واالأدب	

يركـــزون	على	التاريـــخ	الثقـــايف	واالجتماعي؛	الأنه	

يعمل	على	فـــرتات	زمنية	وجيزة	ن�سبيا	متتد	لعقود	

اأو	قـــرون،	بينما	ي�سهـــم	علم	االأعـــ�ساب	االإدراكي	

يف	هـــذا	ال�ساأن،	ولكنـــه	ياأخذ	يف	االعتبـــار	وب�سكل	

متـــ�ساو	اثنني	مـــن	اجلوانب	احلا�سمـــة	االأخرى	يف	

التاريـــخ	الب�سري،	اجلانـــب	االأول	هو	تاريخ	الن�سوء	

والتطـــور؛	الأنـــه	يعمـــل	علـــى	مـــدى	اآالف	وماليني	

ال�سنـــني،	واجلانب	الثاين	هو	تاريـــخ	خلق	االإن�سان	

وتطويـــر	العقـــل	الفـــردي	واملخ	بـــدًءا	مـــن	مرحلة		

احلمل	وحتى	املراحـــل	املتقدمة	من	العمر،	وينظر	

عادًة	اإىل	التاريخ	الثقايف،	وتاريخ	الن�سوء	والتطور،	

وتاريـــخ	خلق	االإن�سان	يف	علـــم	االأع�ساب	االإدراكي	

علـــى	اأنها	جوانب	من	التاريخ	الب�سري	التي	ال	تعمل	

ب�سكل	م�ستقل.

بعيـــدا	عـــن	تاريـــخ	النـــ�سوء	والتطـــور،	وتاريخ	

خلـــق	االإنـــ�سان،	والتاريخ	الثقـــايف،	فـــاإن	الدرا�سة	

االإدراكيـــة	اأيـــ�سا	تريـــد	معرفـــة	مـــا	الـــذي	ي�سنع	

التاريـــخ،	فمن	خالل	ن�سر	نظريات	اأنظمة	التنظيم	

الذاتي	واالأنظمـــة	التكيفية	املعقدة،	تعمل	الدرا�سة	

االإدراكية	على	حتليل	الطرق	التي	تكون	من	خاللها	

النظـــم	التاريخية	الأمنـــاط	تنموية	تابعـــة	مل�سارات	

اأخرى	وغـــري	تاأ�سي�سية،	وم�سروطـــة،	وغري	غائية،	

وغري	حتميـــة،	وتوجد	النظـــم	التاريخية	جنبا	اإىل	
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جنـــب	مـــع	البدائـــل	التاريخيـــة	االأخـــرى؛	النظـــم	

التاريخيـــة	تعمـــل	علـــى	تطويـــر	الهيـــاكل	املنبثقة،	

وتعتمـــد	على	احلوادث.	)فعلـــى	�سبيل	املثال،	رمبا	

يعتمـــد	وجودنا	على	قيد	احليـــاة	على	حادث	حدث	

قبـــل	65000000	مـــن	ال�سنـــوات،	عندمـــا	�سرب	
نيـــزك	البحر	قبالة	�ساحـــل	�سبه	جزيـــرة	يوكاتان

الثدييـــات	 �ساعـــد	 Yucatan Peninsula،	ممـــا	
املناف�سة	الدينا�سورات	على	التطور(.

هنـــاك	العديـــد	من	النظـــم	التاريخيـــة،	والتي	

ت�سمـــل	كل	الكائنـــات	احليـــة	علـــى	االأر�ض	عرب	كل	

العـــ�سور،	وكل	اجلينـــات	النا�سئـــة،	وجميع	النظم	

املفاهيميـــة	لالأفـــراد	عـــرب	كل	العـــ�سور،	والنظام	

املفاهيمـــي	املجتمعـــي،	وجميع	النظـــم	املفاهيمية	

التابعـــة	له،	والنظـــام	املفاهيمي	الفـــردي،	وجميع	

النظـــم	املفاهيمية	التـــي	كانت	موجـــودة	من	قبل،	

�سواء	اأكانـــت	علـــى	�سكل	فـــردي	اأم	كانت	منحدرة	

من	النظام	املفاهيمـــي	املوجود	حالًيا،	وكل	اللغات	

الب�سريـــة	عـــرب	كل	العـــ�سور	التاريخيـــة،	واللغـــة	

االإن�سانيـــة	امل�سرتكـــة	مـــن	قبـــل	املجتمـــع	اللغوي،	

وجميـــع	الدرا�سات	والظواهر	اللغوية	املنحدرة	عن	

تلك	اللغة،	واللغة	الب�سريـــة	على	امل�ستوى	الفردي،	

وجميع	االأنظمـــة	اللغوية	التي	كانـــت	موجودة	على	

م�ستـــوى	فـــردي	اأو	انحـــدرت	مـــن	النظـــام	اللغوي	

احلايل	واجلهـــاز	الع�سبي	املركزي	الفردي	خالل	

تطـــور	خلقه	ت�سمـــل	االأنظمـــة	التاريخيـــة	من	هذا	

النـــوع	اأيـــ�سا	علـــى	املجتمعـــات	والثقافـــات،	واأحد	

االأ�سيـــاء	التـــي	توليها	الـــدرا�سة	االإدراكية	اهتماًما	

اأكرب	هـــو	بحث	الطريقة	التـــي	تتفاعل	بها	خمتلف	

النظـــم	الب�سريـــة	على	مـــر	الع�سور،	كمـــا	يبدو	اأن	

اجلوانب	الثالثة	من	تاريـــخ	الب�سرية	التي	ذكرتها	

-	النـــ�سوء	والتطور	وخلـــق	الب�سرية		والثقافة	-		ما	

هي	�سوى	بع�ض	االأنظمة	التاريخية	املتفاعلة،	وغري	

القابلـــة	لالنف�سام،	والتي	تدخـــل	يف	ت�سكيل	وجود	

واإبداعات	الب�سر.

امل�ستقبل

الكثري	من	االإثـــارة	املحيطة	باملنهـــج	االإدراكي	

للفـــن	واالأدب	واللغـــة	ياأتـــي	من	منظـــور	اال�ستثمار	

بني	العلوم	االإن�سانية	واملجـــاالت	العلمية،	مثل	علم	

االأعـــ�ساب،	واللغويـــات	االإدراكية،	وعلـــم	النف�ض،	

اأ�سول	االإنـــ�سان(.	هـــذا	 واالأنرثوبولوجيـــا	)علـــم	

املنظور	-املحبب	للبع�ض،	والكريه	للبع�ض	االآخر-	

يتم	تقدميه	با�ستمرار	على	اأنه	منظور	جديد.	ونظًرا	

اإىل	كون	هذه	املجاالت	العلمية	هي	اأحدث	بكثري	من	

املجـــاالت	التقليدية	مثـــل	البالغة	فهي	تعد	جديدة	

نوًعا	ما.	ومن	جهة	اأخـــرى،	فاإن	املناهج	االإدراكية	

للفـــن	واالأدب	واللغة	متجـــذرة	يف	التقاليد	القدمية	

للعلـــوم	االإن�سانيـــة؛	التي	ترتكز	دائمـــا	على	ق�سايا	

العقـــل	واللغة،	وب�سبب	هـــذه	التقاليد	القوية	ميكن	

للعلوم	االإن�سانية	توفري	اأر�سية	رائعة	لتوحيد	املناهج	

االإدراكيـــة	احلا�سمة،	يتم	على	اأ�سا�سها	ال�سعي	اإىل	

حتقيق	جمموعة	من	االأدوات	هي	االأف�سل،	واالأكرث	

اكتمـــاال،	واالأكـــرث	تنوعـــا،	مـــن	اأجـــل	اال�ستفـــ�سار	

والغـــو�ض	يف	كل	مـــن	طبيعـــة	املعنـــى	االإنـــ�ساين،	

وتفا�سـيـــل	االإنتـــاج	االأدبي	والفني	لـــالإدراك.	ويف	

هذا	الـــ�سدد،	اأود	اأن	اأتقدم	بال�سكر	جلمعية	اللغة	

واإ�سهاماتهـــا	يف	 مل�ساعدتهـــا	 	)MLA(	احلديثـــة
هـــذا	التطور،	من	خالل	اإنـــ�ساء	جمموعات	جديدة	

للمناقـــ�سة	حول	املناهج	االإدراكية	يف	االأدب،	والتي	

مت	عر�سهـــا	يف	منتدى	جمعية	اللغـــة	احلديثة	عام	
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999)	يف	�سان	فران�سي�سكـــو،	والتي	بداأت	اأعمالها	
ر�سميـــا	يف	جمعية	اللغة	احلديثـــة	يف	�سيكاغو	عام	

000)،	وقد	جاء	مو�سوع	املجموعة	يف	جمعية	اللغة	
احلديثة	يف	وا�سنطن	عام	)00)	بعنوان:	»املناهج	

االإدراكية	يف	اخليال	االأدبي«.
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