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 هـ (0/4/0440هـ، وقبل للنرش يف 02/8/0442)قدم للنرش يف 

  

لنبوية موسى، رائدة اإلصالح التعليمي، نص مرسحي مل يلتفت إليه مؤرخو املرسح النسائي يف  :البحث ملخص

(، وقد أميط عنه اللثام مؤخرا. تصور املرسحية أجواًء فرعونية يف "الفضيلة املضطهدة"مرص عنوانه )نوب حتب أو 

( انتصارا 0330رجال التعليم آنذاك )زمن امللك أمحس، وقد اختذت منها املؤلفة قناعا لتعيد رسد رصاعها مع بعض 

 إىل وصوال حجاجي، –منها للفضيلة. هيدف البحث إىل حتليل املرسحية بوصفها واقعة خطابية من منظور تداويل 

موضع الرهان فيها. يقدم البحث أوال  واإلقناعي التبليغي األثر اقتناص بغية للمرسحية، الكلية الثقافية الداللة

ال ملستويات االتصال يف النص املرسحي، بالرتكيز عىل القائمني باالتصال وطبيعة األفعال الكالمية  تصورا مفصَّ

 املسلك" مصطلحي اقرتاح خالل من احلجاجي –املنَجزة يف كل مستوى، ثم يؤّسس البحث للتحليل التداويل 

. حيلل الباحث النص حتليال تتابعيا منتقال من مشهد إىل الذي يليه، بدال من الرتكيز "جياحلجا املسلك"و "التداويل

عىل ظواهر تداولية متفرقة بني املشاهد كام فعلت دراسات سابقة اعتنت بالنص خدمة للنظرية ال العكس، وصوال 

عة يتشكل من خالهلا النص بو عربت من خالهلا  "أمثولة"صفه إىل اإلبانة عن النص بوصفه استعارة مفهومية موسَّ

املؤلفة عن التعليمي/الثقايف من خالل ما هو ديني لتربز كل يشء يف رصاعها مع رجال التعليم مضخام، مستعرية لغة 
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Abstract. Nabawiyyah Mūsā, an Egyptian pioneer of educational reform, wrote a play to which the historians of 

feminist theatre in Egypt did not pay attention, but it was recently re-exposed. The play is depicted in Pharaonic 

settings, allegorically used by Mūsā to recite her conflict against some staff of education at that time (1932). This 
study is aimed at analyzing the play as a discursive event from a pragmatic-argumentative perspective in an 

attempt to identify the wholistic meaning of the play and the informative and persuasive effects at stake. Levels of 

communication in plays are first envisioned in terms of specific speakers/writers communicating and the nature of 
speech acts performed. The author then conceptualizes the pragmatic-argumentative analysis by suggesting the 

terms: “pragmatic behavior” and “argumentative term”. Instead of concentrating on pragmatic phenomena 

manifested in separate scenes as previous studies did, the author analyzes the scenes in a sequential manner. The 

study is concluded by viewing the play as an allegory, an extended conceptual metaphor, aimed by Mūsā at 

conceiving educational/cultural affairs in terms of religious ones. As a consequence, the readers may see her 

conflict against staff of education as hyperbolic. 
Keywords: Nabawiyyah Mūsā, pragmatics, argumentation theory, speech act of fiction-making, allegory, 

feminism. 
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 مقدمة.0

يسعى هذا البحث إىل تطوير املعاجلة التداولية للخطاب 

املرسحي العريب، ودجمها باملقاربة احلجاجية، وصوال إىل 

التي يسعى املؤلفون إىل بّثها عرب  حتديد الدالالت املقاصدية

النصوص املرسحّية ودور التشكيل اللغوي واحلجاجي يف 

جعل تلك الدالالت مقنعة ومؤثرة. استلزَم ذلك مراجعَة 

املؤلفات السابقة يف هذا املضامر مراجعة نقدية، والتأسيس 

ملفاهيم جديدة تدمج ما هو لغوّي تداويّل بام هو حجاجّي 

ملا هو مجايّل وثقايّف. ووقَع االختيار عىل إقناعّي خدمًة 

( ملا هلا من "الفضيلة املضطهدة"مرسحية )نوب حتب أو 

رائدُة العمل  0330أمهية تارخيية وثقافية؛ إذ كتبتها عام 

التي حظيت مؤلفاهتا الرتبوية  0النسوي، نبوية موسى،

والفكرية بعناية الدارسني، غري أن هذا النص املرسحي مّر 

لكرام. وتبدو املرسحية كاشفًة عن توترات اخلطاب مرور ا

النسوي يف إحدى رشائحه املهمة. باإلضافة إىل ذلك، تيضء 

املعاجلة مشهدا منسيا من مشاهد املرسح النسوي ما قبل 

0350 . 

يغلب عىل املرء الظن أن املرسحيات التي كتبتها نساء 

ادرة. قليلة بل ن 0350مرصيات يف مرحلة ما قبل ثورة يوليو 

تدعم هناد صليحة وسارة عناين هذا التصور بتعداد األسباب 

التي قد تكون قد أدت إىل ذلك، والتي كان من بينها اخلطاب 

الديني املهيمن الذي وضع دعوات حترير املرأة يف خانة 

اإلحلاد واهلرطقة، واصًفا مطالبات النساء باحلقوق املتساوية 

انتهاٌك للواجبات بأهنا نوع من االنحالل األخالقي و

الزوجية، ومضفيا طابعا من اإلثم عىل فكريت احلوار واخلالف 

يف الرأي )اللذين مها عامد أي عمل درامي( يف حد ذاهتام. 

مل يكن "وتنتهي صليحة وعناين إىل أنه يف ضوء تلك الظروف 

                                                           
. عمل والدها ضابطًا ابجليش املصري 1881ولدت نبوية موسى ابلزقازيق عام   1

وكان ميسور احلال. سافر إىل السودان، وتويف دون أن تراه ابنته، فنشأت يتيمة 
األب على يد أم قوية مؤثرة. التحقت ابملدرسة السنية للبنات رغم معارضة األسرة 

ى شهادة البكالوراي متحدية إرادة وسطوة التقاليد، وكانت أول مصرية حتصل عل
مستشار التعليم اإلجنليزي آنذاك، املسرت )دانلوب(، كما كانت أول انظرة مصرية 
ملدرسة ابتدائية. تسبب طموحها غري احملدود وتشددها األخالقي يف أن تصطدم 
ابلكثريين ما بني موظفني مصريني وإجنليز؛ مما أدى إىل تعرضها ظلما للفصل من 

، لكنها واصلت رسالتها التعليمية يف 1291ملدار  احلكومية يف عام العمل اب
مدار  خاصة من بينها مدار  بنات األشراف ابإلسكندرية. نشرت نبوية موسى 
الكثري من املقاالت بصحف )مصر الفتاة( و)املؤيد( و)السياسة( و)األهرام(، كما  

. وافتها املنية 1299و 1291كتبت يف جملة الفتاة اليت أصدرهتا فيما بني عامي 
بعد كفاح طويل انتصارا حلق املرأة املصرية يف التعليم. للمزيد، انظر:  1291عام 

 (.1229(، و)أبو اإلسعاد، 1222)موسى، 

. غري أهنام "متوقعا أن تظهر كاتبات مرسحيات يف مرص

التي أدت إىل حدوث تغري  تعودان فتعددان بعض األسباب

جزئي طفيف يف هذا الوضع، من بينها صعود خطاب حترير 

املرأة واكتسابه دعام بني املثقفني، خصوصا يف أعقاب ثورة 

، والنظر إىل فنون الدراما نظرة أخالقية إجيابية تنفي ما 0303

التصق باألذهان من ارتباطها باالنحالل والفجور، إضافًة إىل 

شاء مدارس الفتيات والسامح للمرأة املرصية التوسع يف إن

، Enany وعناين Selaiha بااللتحاق باجلامعة )صليحة

 (.603-606: ص ص 0202

ثم تعرج صليحة وعناين رسيعا عىل ذكر رائدات الكتابة 

، 0350و 0300املرسحية اللوايت ظهرن فيام بني عامي 

بة عام فتذكران ابتداء مرسحية مي زيادة )يتناقشون( املكتو

واملدَرجة ضمن كتاهبا املعنون بـ )املساواة(، ثم  0300

والتي عنواهنا )عىل الصدر  0303مرسحيتها التي كتبتها عام 

الشفيق( وقد خلعت عليها مي زيادة رصاحة لقب 

بخالف األوىل. بعد ذلك بعقد، تكتب الرائدة  "مرسحية"

املرسحية العظيمة، دولت أبيض، مرسحيتني، مها )دولت( 

و)الواجب(، وقد ضاعت خمطوطتا املرسحيتني لألسف 

الشديد. وأخريا، تشري صليحة وعناين إىل مرسحية )كسبنا 

الربيمو( التي كتبتها صويف عبد اهلل، وهي دراما اجتامعية 

تدور حول صنوف املحن واملعاناة التي متر هبا الطبقات 

الدنيا، وقد قدمت عىل خشبة املرسح القومي يف موسم 

0350 – 0350 . 

مل تلتفت صليحة وعناين إىل مرسحية )نوب حتب أو 

التي تدور أحداثها يف أجواء فرعونية  0("الفضيلة املضطهدة"

قصدت هبا نبوية موسى أن تسقط عىل أوضاع مرص احلارضة 

وقد حظيت املرسحية حلسن احلظ بعناية  3آنذاك كام تتصورها.

األعىل للثقافة األستاذ شعبان يوسف، فأعاد نرشها باملجلس 

                                                           
2
بعض طبعات املسرحية املتوفرة على الشبكة العنكبويتة ال تتضمن العنوان الثاين   

 النسةة األصلية املطبوعة وقت "الفضيلة املضطهدة"، غري أن هذا العنوان وارد يف
 أن كانت نبوية موسى ماتزال على قيد احلياة.

تدور املسرحية حول ضابطة دار النظام بدير آمون بطيبة زمن احتالل اهلكسو    9
، اليت تصر على أن تسود دوَر التعليم الفضيلُة، واقفة يف لشمال مصر، نوب حتب

وجه كهنة الدير الذين يريدون أن يقيموا عالقات آمثة ابملعلمات. يدبر الكهنة 
مكيدًة لنوب حتب مستغلني عالقتهم مبلك اهلكسو ، متهمني إايها ابلكفر 

الشرفاء،  والطعن يف أعراض رجال الدين. مبساعدة من بعض الكهنة ورجال القضاء
أتخذ نوب حتب حذرها وحتتفظ مبستندات خبط يد الكاهن األكرب تدينه ومتيط 
اللثام عن مؤامرته. بعد عامني قضتهما يف السجن ظلما، خترج نوب حتب لتحاكم 
أمام الفرعون ورجال القضاء والكهنة، وتظهر براءهتا بفضل حيطتها أوال وإصرار 

 اكمتها وفقا ألسس العدالة اثنيا.  الفرعون وبعض القضاة على أن جتري حم
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م هلا قراءة رسيعة، سلَّط فيها 0202بمرص )موسى،  (، وقدَّ

الضوَء عىل أثر التجارب احلياتية لنبوية موسى وطبائعها 

النفسية يف تشكيل رسالة املرسحية وطبيعة الرصاعات 

 املهيمنة عليها.

 

 احلجاجي للنص املرسحي-يف أسس التحليل التداويل. 0

حتب( لتغري حمّلَلها بالنظر إىل إن مرسحيًة مثل )نوب 

النص اإلبداعي بوصفه انعكاًسا مرآويا للواقع اخلارجي، 

سواء متثل ذاك الواقع يف الطبيعة النفسية اخلاصة ملبدعته، أو 

يف خصوصية اللحظة التارخيية التي ُأنتج فيها، أو يف الوعي 

االجتامعي للطبقة التي انتسبت إليها املؤلفة حلظة إنتاج 

، وربام متثَّل الواقع اخلارجي يف الثقافة وأنساقها بام النص

تشتمل عليه من رصاع األنساق الظاهرة واملضمرة. يقَوى 

للنص الذي  "الرسالية"هذا اإلغراء عند النظر يف الطبيعة 

وضعت كاتبته نصب عينيها أن يضطلع بإيصال رسالة تتعلق 

سياسية. بمؤسسات التعليم يف عالقتها باإلدارة والسلطة ال

ولقد التفت األستاذ شعبان يوسف إىل هذا الطابع االنعكايس 

املرآوي يف مقدمته التي كتبها للنص مقدما إياه لقارئ األلفية 

نوب حتب أو الفضيلة املضطهدة "اجلديدة حتت عنوان 

والذي يعقد مقارنات دقيقة "، قائال: "والرومانسية املرصية

املبثوثة يف مقاالهتا، وكتابتها بني أفكار الرواية، وأفكار نبوية 

عموما، سيخلص إىل أن الرواية تلّخص يف شكل أقنعة حياة 

)موسى،  "نبوية موسى ذاهتا، واعتقادها يف كل ما تفكر فيه

(. وتقول املؤلفة نفسها يف مقدمة املرسحية: 00: ص 0202

نُْتها كثريا من احلوادث الشهرية التي حدثت يف " وقد ضمَّ

األخرية فهي صورة حقيقية ألخالق بعض  مرص يف عهودها

الشخصيات املعارصين وتأثري التطورات السياسية فيهم. 

وفيها كثري من املناقشات العلمية واألخالقية التي يدور 

البحث فيها اآلن، فهي صورة تارخيية للعرص احلايل طبقت 

: 0202)موسى،  "متام التطبيق عىل عرص قدماء املرصيني

 –يقة االنعكاسية يف النظر إىل النصوص (. هذه الطر03ص 
 عن تتغافل إنام – والواقع األدب بني الربط يف أمهيتها عىل

 األدبية للنصوص املخصوصة واجلاملية االتصالية الطبيعة

ي أنتجها، وتنفي عن الذ الواقع عن متاميزة مستقلة كوقائع

 النص املدروس أي قيمة داللية أو مجالية مضافة ملضمونه.   

ميُل يف هذا البحث إىل االعتامد عىل مناهج لغوية الكتناه أ

يتشكل اخلطاب "طبيعة اخلطاب املرسحي حمل النظر؛ إذ 

النيص من أبنية لغوية؛ األمر الذي يقتيض من أية مقاربة 

علمية له أن تتأسس عىل اللغة، باعتبارها أهم متغري مناسب 

 (. واالنطالق من لغة08: ص 0330)فضل،  "لطبيعته

النص ليس أمرا بالغ الفائدة يف ضوء الطابع العلمي له 

فحسب، بل هو كذلك رضورة لتجاوز الثنائية التقليدية التي 

 عىل – اللغة"مزقت دراسة األدب بني أشكاله ومضامينه؛ إذ 

 النص كيان هي بل النص، "يف" عنرصا ليست – احلقيقة

 يستغني ال اللساين املنهج أو اللغوي املدخل أن واحلق... كله

ا نظري سندا األديب النقد يمنح اللغة فعلم األديب، الناقد عنه

 يف اهتامماته بحكم –بوصفه رضورة؛ وعىل هذا فالناقد اجليد 

 لغوي هو – والفنية البالغية مجالياته وكشف النص حتليل

 "لغته حدود خارج أديب نص ألي وجود ال أن علام جيد،

(. وإذا كانت لغة اإلبداع 03، 08 ص ص: 0228 شلبي،)

 – غالبا –القصيص تتوزع بني رسد مهيمن وحوار حيتل 
ال يملك وسيلة "ساحات ثانوية، فإن املؤلف املرسحي م

للتعبري عن رؤاه وأفكاره إال احلوار؛ فاحلوار وحده هو املادة 

اللغوية التي يشكل منها الكاتب بنية عمله املرسحي: هو 

لتي يشغل هبا مساحات عمله املكانية األداة الوحيدة ا

والزمانية واألحداث واملواقف، وهو مفتاح الشخصيات 

وراسم حدودها، وهو اخلط الذي تبدو عليه منحنيات 

)العبد،  "الرصاع بني تلك الشخصيات صعودا وهبوطا

(. وهنا ُيثار السؤال: إذا كان للغة النص 030: ص 0383

دًة يف احلوار بني الشخصيات املتخّيلة تلك  املرسحي متجسِّ

األمهية، فام الطرائق املنهجية املمكنة ملقاربة لغة احلوار 

 املرسحي؟ 

لقد ظفر اخلطاب املرسحي بعناية داريس التداولية من 

الغربيني والعرب عىل حد سواء. ويذكر املرء يف هذا السياق 

اخلطاب متثيل "الدراسة الرائدة لعمر بلخري التي عنواهنا 

دراسة بعض الظواهر التداولية يف اللغة العربية  للعامل:

(، وقد تبعه 0336)بلخري،  ")اخلطاب املرسحي نموذجا(

آخرون يف هذا املضامر مل يقدموا جديدا يمكن إضافته ملا 

إمجاال، ومع التسليم  4اقرتحه بلخري يف حدود معرفة الباحث.

 بجدة هذه الدراسات وجرأة طرحها، فقد كان مهها االنطالق

من النصوص إليضاح النظرية )متبعني يف ذلك آن أوبرسفيلد 

                                                           
أذكر منها على سبيل املثال ال احلصر حبث األستاذة فطومة حلمادي حول   9

تداولية اخلطاب املسرحي يف "عصفور الشرق" لتوفيق احلكيم، ومذكرة الباحثة جناة 
حجيلي لنيل شهادة املاجستري حتت عنوان حول تداولية اخلطاب املسرحي يف 

( و)حجيلي، 9008ب ملكا" لتوفيق احلكيم. انظر: )حلمادي، مسرحية "أودي
 ( على التوايل.9011
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Ubersfeld (0380يف كتاهبا املعنون بـ ) "قراءة املرسح" 

Lire le theatre وليس من النظرية لتحقيق مزيد من فهم ،)

النصوص وطرائق اشتغاهلا يف السياقات االجتامعية 

الذي  لالتصال، وهذا ما ظهر يف التقسيم الغالب عليها مجيعا

يضم موضوعات من قبيل اإلشاريات ومضمرات القول 

واألفعال الكالمية، يرشحها الباحثون، ثم يوردون من 

النصوص ما يوضح هذه األمور النظرية، مع قليل من 

اإلشارة إىل الدالالت املقاصدية، ناهيك عن أبعادها اجلاملية 

إن عملنا هذا ليس حتليال "املخصوصة. يقول بلخري رصاحة: 

نقديا لنصوص مرسحية، وال حماولة نسعى من خالهلا إىل 

وضع منهجية نقدية لتحليل املرسحية. إن ما هندف إليه هو 

)بلخري،  "الفهم األوضح واألشمل للنمط التداويل للغة

(. وإن يكن هذا األمر مفهوما يف بواكري 6: ص 0336

البحث حني يكون إيضاح النظريات حمطَّ تركيز الباحثني، فال 

مربر ملواصلة هذا النزوع البحثي بعد أن استوت النظرية عىل 

 5سوقها عرضا ورشحا وتطبيقا.

 

 مستويات االتصال يف النصوص املرسحية 0.  0

للنص املرسحي،  يتبنى هذا البحث تصورا اتصاليا

بوصفه يتشكل من مستويات مرتاكبة من االتصال يف 

سياقات، بعضها فعيل وبعضها متخيل. يف السياقات املتخيلة 

حياول املؤلُف قدَر استطاعته ووفقا ملا يرى حتقيَقه من مقاصد 

تداولية ومجالية حماكاَة سياقات االتصال الفعيل يف احلياة 

االتصال يف هذه السياقات مجيعا الواقعية. يتبادل القائمون ب

إنجاَز األفعال الكالمية. ويف أي نص مرسحي ثمة ثالثة 

مستويات لالتصال اللغوي تتاميز فيام بينها يف ضوء اختالف 

القائمني بعملية االتصال، وطبيعة األفعال الكالمية التي 

 يؤدوهنا. 

صيف  ( أ ، ُتنِجز الشخصيات املستوى األول، أو املشخَّ

ة كل أنواع األفعال الكالمية؛ ما بني أفعال إخبارية املتخيَّل

مثل التقرير والتأكيد والظن، وأفعال توجيهية مثل األمر 

واالستفهام، وأفعال تعبريية مثل توجيه الشكر والتعبري 

عن مكنون النفس من حزن أو فرح أو غضب، الخ، 

                                                           
من ابب التمييز ابلتضاد جتدر اإلشارة إىل دراسة أمحد جماهد حول مسرح   9

فصول ستة يعاجل يف كل منها مسرحيًة مكتملًة إىل  اليت قسمت صالح عبد الصبور
لوجية ما يشاء ملقاربة النص لصالح عبد الصبور، منتقيا من األدوات السيميو 

املدرو ، واضعا املنهج يف خدمة النص ال النص يف خدمة املنهج. للمزيد، انظر: 
 (.  9001)جماهد، 

وأفعال تعهدية مثل الوعد والوعد املرشوط والتهديد، 

فعال اإلعالنية مثل افتتاح مؤمتر أو عقد قران وأخريا األ

(. هذه األفعال الكالمية Searle،  0365)انظر: سريل 

املنَجزة هي الوحدات املشكلة للحوار؛ فالشخصيات ال 

تتبادل الكلامت بقدر ما تتبادل إنجاز األفعال الكالمية؛ 

فاألسئلة تناظرها إجابات، والعروض يناظرها القبول أو 

رح وجهات النظر واحلجج الداعمة هلا الرفض، وط

يناظرها طرح وجهات نظر مضادة وحجج مغايرة، أو 

القبول بوجهة النظر املطروحة ببساطة. ال يسري احلوار يف 

 – التحليل سيبني كام –أي نص مرسحي هبذه السالسة 
 عن االنحرافات صنوف كل نجد أن املتوقع من بل

 هلا ُيستجاب ال مثال فاألسئلة عليها؛ املتواضع املسارات

 مضادة، بأسئلة ربام بل الداوم، عىل إجابات بتقديم

 لتبادل املثالية املسارات عن االنحرافات هذه. وهكذا

احلواري للسامت النفسية  المية هي التمظهرالك األفعال

للشخصيات وألوضاعها االجتامعية، أو للدقة لتصورها 

حول وضعياهتا االجتامعية. جتّسد تلك االنحرافات 

 مقاصد الشخصيات وطبيعة عالقاهتا بعضها ببعض. 

، ُينجز مؤلِّف النص املستوى الثاين، أو الرسايلّ يف  ( ب

النص  "رسالة"جمموعة من األفعال الكالمية تشكل معا 

املرسحي، وهي ما يقصد املؤلف إيصاله لقرائه من خالل 

الطريقة املخصوصة التي ُيشّكل هبا حواره املرسحي، 

وخيتط من ثم مسارات الرصاع الدرامي. إذا ختيلنا مثال 

أن كل الشخصيات التي تتوىل مناصب دينية يف مرسحية 

ما تراوغ وتكذب وختالف أبسط قواعد الفضيلة، فإن لنا 

ستنتح يف ضوء هذه األفعال الكالمية أن املؤلف ُينِجز أن ن

فعال كالميا إخباريا عىل مستوى أعىل، مضمونه القضوي 

أو  "رجال الدين ال يتمتعون بام ينادون به من فضائل"أن 

 "رسالة"أي مضمون قضوّي آخر مشابه. معنى ذلك أن 

العمل ال يمكن اختصارها فيام تقوله شخصية ما من 

مل، مهام جرى تصدير أفعاهلا وأقواهلا، بل شخصيات الع

هي عىل الدوام حمصلُة ما يمكن استنتاجه من تبادالت 

 األفعال الكالمية بني الشخصيات. 

، هناك األفعال التخيييلواألخري، أو  املستوى الثالثيف  ( ت

الكالمية التي ينجزها املؤلف إبداعيا داعيا املتلقني إىل 
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ولنتأمل املقتطف  6رسحية.ختيل املحتوى املرسود عرب امل

 اآليت من املرسحية:

كيف صحتك يا سيدة نوب حتب؟ وما حال دار فتاح:

 النظام يف عهدك اآلن؟

ص، تنجز الشخصية املتخيَّلة،  يف املستوى األول، املَُشخَّ

فتاح، فعلني كالميني توجيهيني، يتمثالن يف توجيه 

 سؤالني، لكل منهام مضمونه القضوّي. ويف املستوى

الثالث، التخيييل، فإن املؤلفة، الشخص الواقعي 

املعروف نبوية موسى، ُتنجز فعال كالميا ختييليا تدعونا 

فيه إىل ختيل شخصية ُتدعى فتاح وهي تتلفظ هبذه 

 األقوال.

رابعا يظهر يف  يمكن للباحث أن يقرتح مستوى اتصاليا ( ث

حالة العرض املرسحي فحسب، وهو ذلك الذي 

يتواصل املمثلون من خالله مبارشة مع اجلمهور، كام يف 

حاالت كرس اإلهيام مثال، وفيه يتحول املمثلون )ومن 

ورائهم املخرج( إىل مؤلفني موازيني يشكلون دالالت مل 

تكن واردة يف النص األصيل، أو يصّدرون دالالٍت 

املؤلف يف نّصه، أو ينتجون ألجزاء بعينها من أوردها 

 النص دالالت مغايرة. 

وبغض النظر عن املستوى االتصايل الذي ُينَجز فيه أيٌّ 

 –من األفعال الكالمية السابقة، فإن املشرتك بني هذه األفعال 
 رشوطا ثمة أن هو - الكالمية األفعال كل يف احلال هي كام

يلزم توفرها  Felicity Conditionsالنجاح  برشوط تعرف

                                                           
تثري األعمال األدبية مشكلة ملنظري األفعال الكالمية حني حياولون تصنيف ما   1

أن تكون جمرد  يؤديه األدابء من أفعال كالمية على املستوى التةييلي؛ انفني ابلقطع
أفعال إخبارية ألهنا ببساطة ال ُتدرك من قبل منشئ اخلطاب أو متلقيه بوصفها 
مطابقة للواقع، وهي ليست ضراب من الكذب بطبيعة احلال إذ مثة اتفاٌق مسبق بني 
األديب وقرائه على أن املضامني القضوية املطروحة يف األعمال األدبية متةّيلة، أي 

إضافة فئة  Lanserضرورة. حال هلذه املشكلة، تقرتح النسر خماِلفة للواقع ابل
سادسة إىل تقسيم سريل اخلماسي لألفعال الكالمية تسميها األفعال االفرتاضية 

hypotheticals  يطرح املتكلم من خالهلا تصورا حول وجود بديل، ويلزم نفسه
أنه ال  (. يرى دارسون آخرون920: ص 1281بتمثيله على حنو متَّسق )النسر، 

أن ما يقوم به األديب على  Currieحاجة إىل اقرتاح فئة سادسة. يقرتح كوري 
-fictionاملستوى التةييلي هو إجناز ألفعال كالمية تعرف أبفعال التةييل 

making  وهي فئة فرعية تندرج ضمن األفعال التوجيهية، وفيها يدعو املتكلم
(. يرتتب على هذا 99-90ص ص : 1220املستمع إىل ختّيل عامل بديل )كوري، 

التصور أن السامع ميكنه قبول الدعوة أو رفضها ابلنظر إىل املضمون الذي يُدعى 
-لتةيله يف مالءمته لرغبات اجلمهور وميوله ذات الصلة، وهذا ما ركز عليه جارسيا

يف صياغته لشروط النجاح لفعل التةييل  Garcia-Carpenteroكاربنتريو 
 (.991-990: ص ص 9019اربنتريو، الكالمي )جارسيا ك

ليتحقق الفعل الكالمي حتققا سليام. تنقسم الرشوط إىل 

، وهي التي جيب Identity Conditionsنوعني: رشوط اهلوية 

توافرها لتحقق األثر االتصايل، أي أن يفهم القارئ )أو 

املتلقي إمجاال( أن الكاتب )أو منشئ اخلطاب إمجاال( ينجز 

؛ أي يفهم األول أن األخري يوّجه له فعال كالميا من نوع ما

سؤاال أو يوضح أمرا أو يلقي عليه بتهديد، الخ. أما النوع 

 Correctnessالثاين من الرشوط فيعرف برشوط الصحة 

Conditions ق األثر التفاعيل، أي أن يقدم ، ويتعلق بتحقُّ

متلقي اخلطاب االستجابة التي يقصد منشئه إىل حدوثها؛ فقد 

قي مثال أن منشئ اخلطاب يطرح حججا دعاًم يدرك املتل

لوجهة نظره )وهكذا يتحقق األثر االتصايل للفعل الكالمي( 

لكن األثر التفاعيل )وهو أن يقتنع املتلقي بوجهة النظر 

ق لسبب أو  املطروحة يف ضوء احلجج الداعمة( ال يتحقَّ

 آلخر.

سة بطبيعة احلال، ال تسري األمور عىل نحو مثايّل يف املامر

العملية، داخل النص املتخيَّل أو خارجه؛ فقد يعرّب ظاهُر 

التلفظ عن فعل كالمي ما ويكون املقصود فعال كالميا آخر 

)كام يف حالة االستفهام البالغي بصوره املختلفة(، ويكون 

املتكلم أو الكاتب قد أنجز فعال كالميا غري مبارش، وقد ال 

االتصالية و/أو  تتوّفر الرشوط الالزمة لتحُقق اآلثار

التفاعلية عىل النحو الذي يكون كاشفا عن طبائع 

الشخصيات، ومنبئا باملسارات الدرامية املحتملة لألحداث، 

ومبينا عن احتاملية قبول القراء لتلك املسارات. قد تكون 

اجلوانب األخرى للبحث التداويل كاشفة عن هذه الطبائع؛ 

ع حتليل استخدام فباإلضافة إىل األفعال الكالمية، بوس

الشخصيات املتخيلة لإلشاريات، واالفرتاضات املسبقة، 

واالستلزامات احلوارية )للمزيد حول هذه اجلوانب، انظر: 

( أن يكون ذا فائدة يف هذا 06-3: ص ص 0200نحلة، 

املسلك "الصدد. وبناًء عليه، يقرتح هذا البحث مفهوم 

ن الطرائق التي مجلة الدالالت املتحصلة م"بوصفه  "التداويل

تستخدم هبا الشخصية املتخيلة اللغة يف سياق اتصاهلا بغريها 

من الشخصيات وباجلمهور يف حالة العرض املقدم عىل 

 ."خشبة املرسح

  

 احِلجاج: يف القلب من الدراما واحلوار 0.  0

 فيام احلوار – مرسحية أي –ال تقيم شخصيات املرسحية 

 لساهنا يستنطق أن للمؤلف حيلو ما منها كل تقول بأن بينها

لرؤى، وا األفكار حول الرصاع هو الدراما جوهر إن بل به،
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أي اخلالف يف وجهات النظر. وال تطرح الشخصيات 

وجهات نظرها غفال عن الرباهني واألسباب؛ فالرصاع 

الدرامي ال ينبني عىل تعارض التصورات يف مستواها 

املنطق الكامن  األبسط، لكنه يقوم يف جوهره عىل تعارض

خلف تلك التصورات، وهذا ما جيعل من التحليل احلجاجي 

للحوار الدرامي أمرا رضوريا للكشف عن الطبقات العميقة 

للرصاعات الدرامية. وتشتد الرضورة يف حالة النص 

املرسحي املدروس، وقد ركزت الكاتبة جهدها عىل إبراز 

ي تقرتب النص واضحًة جلية، فكثرت املقاطع الت "رسالة"

باملونولوج من الوعظ واخلطابة، ودعمت تلك املقاطع النثرية 

 بمقطعات شعرية تعرب عن الفكرة نفسها.

تتعدد تعريفات احلجاج باختالف املقاربات التي يتبناها 

الباحثون، وليس املفهوم النظري للحجاج الذي أتبناه يف هذا 

تِّصال يف البحث منبَت الصلة عن املنظور التداويل لدراسة اال

النصوص املرسحية. أدرس احلجاج مستعينا بمفاهيم اجلدل 

 vanوأدواته. يقدم فان إمرن  pragma-dialecticsالتداويل 

Eemeren  وخروتندورستGrootendorst   تعريفا للحجاج

نشاطا لفظيا واجتامعيا وعقليا يستهدف إقناع ناقد "بوصفه 

ن القضايا املرّبرة عقالين بمقبولية وجهة نظر بتقديم كوكبة م

)فان إمرن  "أو املفندة للقضية املعربَّ عنها يف وجهة النظر

(. يتوازى اجلانب اللفظي 0: ص 0224وخروتندورست، 

يف التعريف مع اهتاممي بتحليل لغة النص، ويتوازى اجلانب 

العقيل مع اهتاممي برصد عقالنية السلوك االتصايل 

طبائع الشخصيات للشخصيات املتخيلة بوصفه كاشفا عن 

ودورها يف حتريك الدراما، وأخريا يتوازى اجلانب االجتامعي 

للتعريف مع توسعتي للتحليل يف املبحث األخري ليشمل 

الرهانات الداللية للمؤلفة حني كتبت هذا النص يف سياق 

 االتصال االجتامعي الواقعي.  

واحلقيقة أن دراسَة احلجاج يف النص املرسحّي ال ُتعنى 

سب ببياِن وجهات النظر املتصارعة واحلجج الداعمة فح

لكل منها )احلجاج بوصفه منتوجا(، بل إهنا تنصب كذلك 

عىل املسارات الفعلية التي يسري احلجاج فيها )احلجاج 

بوصفه عملية(: هل يتجىل اخلالف يف وجهة النظر رصاحة أم 

ضمنا؟ وهل ُتراعى قواعد التأدُّب عند بيان وجود خالف يف 

جهات النظر؟ وما الوسائل اللغوية التي تستعني هبا و

الشخصيات املتخيَّلة لتحقيق اإلقناع؟ وهل تلتزم تلك 

الشخصيات برشوط النجاح اخلاصة بالفعل الكالمي أم ال؟ 

املسلك "اإلجابة عن أسئلة كهذه معينة عىل حتديد ما أسميه 

للشخصيات، وهو قسيم للمسلك التداويل  "احلجاجي

م يف املباحث القادمة أقدم حتليال ملشاهد  6تعريفه أعاله. املقدَّ

متتابعة حسب ترتيب ورودها باملرسحية، مركزا يف كل مشهد 

   8عىل ملمح تداويل أو حجاجي أو جامع لالثنني.

 

 املشهد االفتتاحي: داللة املفارقات التداولية. 3

ُتفتتح املرسحية باحلوار اآليت بني نوب حتب، رئيسة 

ر النظام التابعة لدير آمون، ونفرتيتي، ضابطة دار إحدى دو

 النظام:

لقد مىض عىل غروب الشمس مدة طويلة يا  نفرتيتي:

سيديت وال تزال التلميذات الاليت أمرت بعقاهبن 

باكيات يف حجرة دراستهن فهل يبقني أكثر من 

 هذا أم تأمر سيديت بانرصافهن؟

إين أشعر يا نفرتيتي أين أظلم هؤالء التلميذات  نوب حتب:

إذ أعاقبهن عىل اخلالعة والتربج مادامت 

معلامهتن هن الالئي ينرشن بينهن تلك القدوة 

السيئة بتربجهن املعيب املخجل ]...[ اذهبي يا 

نفرتيتي وارصيف هؤالء التلميذات البائسات 

الاليت قىض عليهن سوء احلظ أن يقوم برتبيتهن 

يبهن أمثال هؤالء املعلامت فيجنني عىل وهتذ

: ص ص 0202آداهبن رش اجلناية. )موسى، 

03-05.) 

للوهلة األوىل، يبدو منطوق نفرتيتي مشتمال عىل إنجاز 

فعلني كالميني، أحدمها فعل إخباري )تقرير واقع 

التلميذات(، واآلخر توجيهي )استفهام حول ما الذي ينبغي 

ا أن تستجيَب نوب حتب للسؤال فعله إزاءهم(، وكان طبيعي  

باإلجابة عليه منتقيًة أحد اخليارين )أن تبقى التلميذات مدة 

أطول أو أن ينرصفن(. غري أن نوب حتب تأخذ دورها يف 

يا نفرتيتي أين أظلم  أشعرإين "احلوار مؤديًة فعال تعبرييا 

كاشفة عن مكنون نفسها يف رٍد طال قليال  "هؤالء القتيات...

ب إىل املونولوج منه إىل احلوار، أتبعته بتفضيل فصار أقر

                                                           
من ابب اإلنصاف اإلشارة إىل أن عمر بلةري يتناول احلجاج يف رسالته حتت   1

عنوان "االحتجاج يف اللغة"، وإن كان حيتل مساحة أقل من اهتمامه بوصفه 
: ص ص 1221موضوعا فرعيا ضمن نطاق البحث التداويل. انظر: )بلةري، 

118-199 .) 
وهذا  –واحدة من املشكالت النامجة عن املنظور الذي تبنته الدراسات السابقة   8

حتليل مقتطفات حوارية متفرقة دون مراعاة  -ما أحاول جتنبه يف البحث احلايل 
ترتيب ورودها ابلنص، ومن مث إغفال التصاعد الدرامي للحبكة، وتطور الصراعات 

 الداخلية واخلارجية.
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انرصاف التلميذات عىل بقائهن. تكشف النظرة املتأنية 

للحوار عن أننا إزاء نقاش حجاجي بامتياز، وإن بدا غري 

ذلك عىل سطحه؛ فالضابطة نفرتيتي تطرح وجهة نظر 

حتفيزية، وهي تلك التي يويص فيها املحاجج بدرجات 

يد بالقيام بفعل ما أو عدم القيام به. )انظر: متفاوتة من التأك

(. عرب االستفهام، تطرح نفرتيتي 0: ص 0202فان إمرن، 

ينبغي عليك )أي: نوب "وجهة نظرها طرحا غري مبارش: 

مدللة عىل مقبوليتها  "حتب( أن تأمري برصف التلميذات

التلميذات يعانني من العقاب الذي طال "بحجة مفادها أن 

قابل تستجيب نوب حتب لوجهة النظر . يف امل"أمده

املطروحة بموافقتها مدللًة عىل مقبوليتها بطرح وجهة نظر 

أخرى تتعلق بانعدام مسؤولية التلميذات عام فعلن. املسلك 

 التداويل واحلجاجي للشخصيتني كاشف عن عدة أمور:

مراعاة قواعد التأدب واحرتام الرتاتبية داخل دار  أوال:

اعد التي ال تسمح ملن هو أقل رتبة أن النظام، تلك القو

ينبغي عليك "يصوغ وجهة نظر حتفيزية عىل نحو مبارش 

. ستلعب اإلشارة إىل رصامة هذه القواعد دورا مهام "أن ...

يف تقدير القارئ ملا سييل من أحداث؛ فالنبي الثاين لدير 

التايل من نوب حتب أن  3آمون، فتاح، سوف يطلب يف املشهد

األخالقي وتتيح له وللكاهن األعظم،  "تشّددها" تتخىلَّ عن

حايب، أن يقيام عالقة جسدية معها ومع املعلمة رودوبيس بام 

خيالف املستقر من تقاليد دور النظام. تلعب اإلشارة إىل 

االنضباط داخل دور النظام يف املشهد االفتتاحي دورها يف 

ن "إثم"تضخيم  القارئ  النبي الثاين. من ناحية أخرى، سيثمِّ

شجاعة نوب حتب يف السخرية من فتاح يف املشهد التايل؛ إذ 

كلام كان االلتزام بالرتاتبية أشد، كانت سخرية األدنى رتبة 

من األعىل دالًة عىل شجاعة استثنائية، تريد املؤلفة أن تنطبع 

 يف ذهن قارئها عن شخصية نوب حتب.   

ة نظرها يف حني تدّلل الضابطة عىل مقبولية وجه ثانيا:

باستدعاء حجة عاطفية املضمون يف جوهرها )معاناة 

التلميذات من العقاب(، تتجاهل نوب حتب متاما هذه 

األبعاد العاطفية املتعّلقة ببكاء التلميذات ومعاناهتن من 

تتعلق بـ  "حرارة"العقاب، مستدعيًة حجة أخرى أقل 

. ختلع املؤلفة من ثم عىل شخصية نوب حتب "املسؤولية"

                                                           
سرحيتها إىل أربعة فصول، ومل تقسم الفصول إىل مشاهد. قسمت نبوية موسى م 2

أستةدم كلمة مشهد هنا جوازا مبعىن االنتقال من حوار ذي موضوع معني بني 
شةصني )أ و ب( أو أكثر ) أ و ب و ج و د....اخل( إىل حوار ذي موضوع 
 مغاير بني شةصني آخرين )  و ص ورمبا أ "من املشهد السابق" و ع ...اخل(.

؛ مسؤولية املثقف أو "املسؤولية"بعا عقالنيا مسؤوال. طا

املعلم خصيصا، مفهوم مركزي سيجري التداول بشأنه مرات 

عدة بعد ذلك يف املرسحية، وسرتتبط بمفهوم آخر هو 

 02اإلرادة.

يدل تقديم نوب حتب حلجتها يف صورة فعل  ثالثا:

تعبريي عن انشغال داخيل عميق بالقضية املطروحة 

ط األخالقي يف دور التعليم ومسؤولية املعلمني )االنضبا

عنه(؛ انشغال مزدوج َشِمَل العقَل والعاطفَة مًعا. سيهيئ 

اإلبراز املبكر هلذا االنشغال فرصة قبول القارئ الستعادة 

النقاش حول هذه القضية واإلشارة املتكّررة هلا دون أن 

 يعّدها نوعا من التكرار اململ.

 

 بتبدل نربات اخلطا. 4

يف املشهد التايل مبارشة، ينخرط فتاح، النبي الثاين لدير 

آمون، ونوب حتب يف نقاش ظاهره اخلالف حول اتباع 

أسلوب التشدد أو التساهل يف الرتبية، وباطنه رغبة فتاح، 

ومن ورائه حايب، الكاهن األعظم لدير آمون بطيبة، يف أن 

مة تسمح نوب حتب بإقامة عالقات آثمة داخل أماكن إقا

الفتيات بالدير. يبدأ النقاش بعرض فتاح ملربراته الداعمة 

 للتساهل متبوعة بنصيحة:

تطلبني الكامل املطلق يف إنك يا سيدة نوب حتب  فتاح:

، وهو رضب من املحال وخييل إيل أنك األخالق

]...[  تريدين الفضيلة املجردةجتهلني الدنيا و

ونصيحتي إليك أن تتساهيل مع املعلامت فيام 

يملن إليه من التمتع بنعيم هذه احلياة، فالفتاة مل 

 زهرةختلق للتقشف وحتمل املتاعب، بل هي 

أزهاره متيتها شدة الضغط فال حترمي الكون من 

قاحلة ال حيب اإلنسان  صحراءفيصبح  ورياحينه

 (.06: ص 0202البقاء فيها )موسى، 

دى املهارة احلجاجية لنوب حتب يف قدرهتا عىل جماهبة تتب 

احلجتني اللتني ساقهام فتاح تربيرا لنصيحته )استحالة 

( بطرح زهرات مثل لينات الفتيات –الوصول إىل الكامل 

حجتني مضادتني، تفند األوىل ادعاء طلب الكامل، وتتمثل 

الثانية يف طرح استعارة مضادة تتمتع بالدرجة نفسها من 

 لشيوع، ومن ثم إمكانية القدرة عىل التأثري.ا

النفوس بطبيعتها وال خَيَْفى عليك سيدي أن  نوب حتب:

ميالة إىل الفساد، وهلذا وجب أن يكون املعلم 

                                                           
 السلطة. –الفضيلة  –نظر املبحث الساد  حول ثالثية املثقف ا  10
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مثاال كامال لألخالق حتى يضطر التالميذ إىل 

 كعجينة لينةولو قليال. والتلميذات  حماكاته

 الذي نريده. القالبنصوغها نحن يف 

كان حتليل اخلطاب احلجاجي من املنظور اجلديل  وإذا

ُيعنى أساسا بتقييم املامرسة احلجاجية من حيث التزامها 

أو خمالفتها )وحينها  reasonablenessبمعايري املعقولية 

تنطوي املامرسة احلجاجية عىل مغالطة(، فإن ما يعنينا يف 

التحليل احلجاجي للنص املرسحي ليس تقييم معقولية 

ت احلجاجية التي تقوم هبا الشخصيات املتخيلة، بقدر النقال

ما يعنينا ما يكشف عنه األداء احلجاجي من سامت 

 ما وهو –الشخصية. يدل املسلك احلجاجي لنوب حتب 

، وقادرا عىل عنيدا فكريا خصام كوهنا عن – تاليا سيتأكد

ومقارعة احلجة بسواها؛ كوهنا صاحبة عقل  اإلفحام

استثنائي. مرة أخرى سيهيئ هذا املسلك احلجاجي القارئ 

لقبول ما ستقوم به نوب حتب الحقا من حيل حتميها من 

الوقوع يف حبائل مؤامرات الكهنة الفاسدين، بمعنى قبول 

القارئ الحتاملية أن تكون تلك الترصفات قد صدرت عن 

 00ت العقلية التي لدى نوب حتب.شخصية هلا القدرا

يف املقطع التايل،  الرجاء إىلالنصيحة ينتقل فتاح من 

 ويتبادالن طرح احلجج:

... إن موالنا الكاهن األعظم قد أرسلني إليك فتاح:

يف أمرين. أوهلام: أن حتسني معاملة  رجوكأل

التي تشكو منك مر الشكوى،  السيدة رودوبيس

والثاين أن تسمحي له بزيارتك وزيارهتا ليال 

ملجرد املؤانسة ألنه حيب حديثكام، وكثرة عمله 

 أثناء النهار متنعه من زيارتكام هنارا.

إن زيارة رجال التعليم لنا ليال قد تثري حول  نوب حتب:

 عىل حرصا –اسمنا واسمهم الظنون، وإين 

 عن العدول الكاهن موالنا من ألتمس – سمعتنا

 (06: ص 0202. )موسى، هذه رغبته

، يف حني االستعطافإىل  الرجاءثم ينتقل الكاهن من 

حتافظ نوب حتب عىل مسلكها التداويل: الرفض املهذب 

الذي يراعي قواعد التأدب وحيرتم الرتاتبية املعمول هبا داخل 

 ام:الدير، وإن يكن رفًضا مدعوًما بحجج قوية عىل الدو

إنك يا سيدة نوب حتب شديدة قاسية ال ترمحني  فتاح:

من قاسوا احلب واهلوى ]...[ فلم تقسني علينا 

                                                           
 (.99 – 99: ص ص 9010انظر: )موسى،   11

إىل هذا احلد؟ ومل حترمينا التمتع بنعيم هذه احلياة 

 كباقي رجال العامل؟

إين ال أتعرض لكم يا سيدي فيام متتعون به  نوب حتب:

أنفسكم بعيدا عن دور التعليم، أما يف معاهد 

العلم وأما يف دور الثقافة فهو ما ال أسمح به وال 

يسمح به رشف التعليم ورفعته. )موسى، 

 (08، 06: ص ص 0202

أمام هذا الثبات من جانب نوب حتب، تتغري نربة خطاب 

ستعطاف إىل األمر. يصاحب هذا فتاح، فينتقل فجأة من اال

االنتقال تغري هلجة اخلطاب إىل هلجة أوضح يف رسميتها من 

وأنا "خالل استحضار ما للنبي الثاين من سلطة )

(. حياول فتاح أن هييئ لألثر التفاعيل ألوامره أن "بصفتي...

يتحقق )مستدعًيا واحًدا من رشوط الصحة(؛ فاألمر ال يقابل 

مر سلطة عىل املأمور. بالتوازي مع ذلك، بطاعة ما مل يكن لآل

حياول فتاح استغالل اإلمكانية اإلقناعية الستعارة استخدمها 

يف تناسب مع السلطة الدينية التي استحرضها للتو إىل ساحة 

اخلطاب، فإذا كان صاحب السلطة الدينية يستمد سلطته من 

يا اإلله نفسه، فربام يكون من املناسب أن يكون املرؤوس دين

 مثل مالك مطيع:

لنا أن نأمر وعليك أن تطيعي،  رؤساؤك... نحن  فتاح:

بصفتي النبي الثاين لدير آمون وبام يل من وأنا 

أن تقومي معي  آمركعىل هذه الدار  اإلرشاف

 اآلن وأن تدخيل يب إىل حجرة السيدة رودوبيس.

 أنا ال أسمح بذلك. نوب حتب:

دار أي وقت ]..[ ويل أن أدخل هذه ال رئيسكأنا  فتاح:

واتركي  كمالك طاهر رشيفأمامي  فسريي

العناد فإنه ال يناسب رقتك ولطفك النسائي. 

 (08: ص 0202)موسى، 

هي األخرى إثر إرصار  تتغري نربة خطاب نوب حتب 

فتاح عىل دخول حجرهتا بحجة تفتيش غرفة نومها، فتلجأ إىل 

التورية الساخرة اعتامدا عىل ما يف اللغة من املشرتك اللفظي، 

، "ناب"وأن لفظة )نائبة( قد تدل عىل صيغة املؤنث من فاعل 

كام قد تدل عىل املصيبة الشديدة أو ما ينزل باملرء من 

 الكوارث:

...وإذا أردَت أن تدخَل أنَت فسأرسل معك  ب:نوب حت

 نائبًة تأخذك إىل حيث تريد.

ماذا تعنني يا خبيثة بألفاظك التي تتضمن دائام  فتاح:

 معنيني؟
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ال أعني شيئا أكثر من أين أريد أن أرسل نائبة  نوب حتب:

 عني تأخذك أنت.

كفاك عبثا، وستندمني عىل هذا يوم ال ينفعك  فتاح:

 (03: ص 0202ندم. )موسى، 

ال يمنع هذا التصاعد الدرامي وما آل إليه احلوار من 

 سخونة وحدة نوب حتب من مواصلة طرح احلجج:

أنا يا سيدي ال أندم إال إذا قرصت يف عميل ومل  نوب حتب:

أقم بواجبي. وال يؤملني يشء إال تأنيب الضمري، 

وما دمُت رشيفة النفس مرتاحة الضمري فال 

ذه احلياة، وسيَّان عندي آسف عىل يشء يف ه

املوت واحلياة والفقر والغنى، فالعمر مهام طال 

البد أن ينتهي، وخري لإلنسان أن يموت شابا 

عن أن يكابد آالم الشيخوخة، وما أكل الغني 

الذهب واجلواهر، وال مات الفقري جوعا، بل 

كالمها يأكل ليعيش، وال يستطيع الفتى أن يلتهم 

الم يتحمل اإلنسان أكثر من سعة جوفه، فع

الضيم أو يفرط يف الرشف حبا يف املال وهو متاع 

 (.32، 03: ص ص 0202زائل؟ )موسى، 

يف املقتطفات السابقة تكرر نوب حتب اإلشارة 

ثالث مرات حمافظًة عىل قواعد  "يا سيدي"االجتامعية 

التأدب، وواضعًة حدا فاصال بينها وبني فتاح جيعلها يف عيون 

ىل مقاومة إغراءاته وهتديداته. وربام يرى الناظر القراء أقدر ع

يف الكلامت السابقة رضبا من امليل إىل اخلطابة والوعظ إذا ما 

انتزعناها من سياقها وحكمنا عليها باملواصفات النوعية 

للحوار املرسحي يف طوره املعارص، بيَد أن وضَع الكلامت يف 

جاجي يؤكد سياقها الزمني من منظور التحليل التداويل احل

عىل ما استنتجناه سابقا من أن املقصَد إبراز ما تتمتع به نوب 

حتب من قدرة عىل اإلقناع واإلفحام يف مقابل هتافت حجج 

أنا "خصمها؛ فهي ال تسوق حجة مفردة دعام لوجهة نظرها 

، بل تقدم دفاعها يف بنية حجاجية مركبة كام "يا سيدي ال أندم

 إىل( ‘يضاح، تشري العالمة )يصورها املخطط التايل. لإل

 نوب تقدم. باحلجة النظر وجهة تربط التي الضمنية املقدمة

 عن دفاعا لتكون منفردة إحداها تكفي ال حجج عدة حتب

نظر، بل تشكل احلجج جمتمعة دفاعا كافيا عن وجهة ال وجهة

النظر، ونكون من ثم بإزاء بنية حجاجية متعاضدة، وترقم 

وتتعدد األحرف بتعدد احلجج،  0احلجج باستخدام الرقم 

ويشري وضع الرمز الريايض بني قوسني إىل أن املناِقش مل يقدم 

حجته أو وجهة نظره عىل نحو رصيح، بل عىل نحو ضمني 

-68: ص ص 0220)للمزيد، انظر: فان إمرن وآخرون، 

60.) 

 أنا غري نادمة/ضمريي ال يؤنبني 0

 مل أقرص يف عميل

 حصول يف يتسبب العمل يف التقصري وحده( ‘0.0و)

 الضمري تأنيب/الندم

 ذلك سوى يشء عىل يأسف أن للمرء ليس( 0(.‘0.0))

 مدعاة لألسف ليس احلياة متع زوال( 0(.0(.‘0.0)))

 مدعاة ليس العمر انتهاء( أ0(.0(.0(.‘0.0))))

 لألسف

 أن البد طال مهام العمر أ0(.أ0(.0(.0(.‘0.0))))

 ينتهي

خري لإلنسان أن يموت ب 0أ(.0(.0(.0(.‘0.0))))

 شاًبا من أن يكابد آالم الشيخوخة

 مدعاة ليس املال ضياع( ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 لألسف

الذهب  الغني أكل ما أ0(.ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 واجلواهر

 اجلوع من الفقري مات ال ب0(.ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 أن الفتى يستطيع ال ج0(.ب0(.0(.0(.‘0.0))))

 جوفه سعة من أكثر يلتهم

وإذا كان خطاب نوب حتب يرتكز عىل القيام بفعلني 

كالميني أساسيني مها طرح احلجج ورفض األفعال التحفيزية 

التي يقوم هبا فتاح عىل تباينها بني نصيحة ورجاء واستعطاف 

وأمر وهتديد، فإن خطاب فتاح تتغري نربته تغريا مفاجئا عىل 

ا يف األداء احلجاجي نحو ما َبيَّنَّا. ُيظهر احلوار نفسا قصري

دون  "غايته"لفتاح، مما يعكس سعيه الدؤوب وراء حتقيق 

أو بانسجامها، يف مقابل  "الوسائل"كثري اعتناء بأخالقية 

الثبات االنفعايل والفكري لنوب حتب. يربز التعارض بني 

هاتني الطريقتني يف األداء اخلطايب تعارضا كامنا بني املنطق 

)ومن سينتمي إىل معسكري كال  املحرك لكال الشخصيتني

الشخصيتني كام سيبني الحقا(: بني منطق الفضيلة املجردة 

 "املصلحة"والبحث عن الكامل اإلنساين من ناحية، ومنطق 

يف املقابل. هذا تعارض أويل ستسانده  "الرغبة"و "الشهوة"و

تعارضات أخرى، عىل نارها ينضج النسيج الدرامي 

 للمرسحية.

ل  الرسيع يف نربات خطاب فتاح له داللته هذا التبدُّ

احلجاجية؛ أنه ربام غري مقتنع هو نفسه باحلجج التي ساقها 
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ليقنع نوب حتب بالتخفف من تشددها األخالقي، فام يعنيه 

أن تتحقق مآربه. يعني ذلك أن فتاح بتأديته للحجاج بوصفه 

فعال كالميا مركبا ال يفي بالرشط الثالث من رشوط 

 صوغ فان إمرن وخروتندورست رشوط املسؤولية. ي

 املسؤولية عىل النحو التايل:

يعتقد املتكلم أن وجهة نظره فيام يتعلق بالقضية ق .0

 مقبولة

يعتقد املتكلم أن القضايا الواردة يف األفعال الكالمية .0

، ....... ن 3، 0، 0القضايا الواردة يف األفعال الكالمية 

  مقبولة

، 3، 0، 0يعتقد املتكلم أن كوكبة األفعال الكالمية .3

....... ن تشكل تربيرا مقبوال للقضية ق )فان إمرن 

 (. 30: ص 0330؛ 44: ص 0384وخروتندورست، 

وعليه يمكن تربير إدانته أخالقيا بمحاولة التالعب 

بنوب حتب، وهي اإلدانة املبثوثة عىل نحو متكرر يف ثنايا 

التحليل التداويل دوره يف تفسري ما النص. وهكذا، يلعب 

نشعره كقراء عرب احلدس والتخمني اتكاًء عىل هنج علمي 

 منضبط.

بقيت نقطة أخرية قبل االنتقال إىل مبحث تاٍل تتعلق 

باستخدام نوب حتب العابر للتورية هنا. إمجاال، وبتبسيط 

خمّل، يمكن القول إن املرأة، كام يسفر عنه حضورها يف غالبية 

صوص اإلبداعية الرتاثية عىل األقل، وبوصفها الطرف الن

األضعف يف عالقات السلطة، تسعى إىل اخلالص من السلطة 

املادية للرجل عرب توظيف الطاقات اإلبداعية للغة. فإذا 

كانت شهرزاد قد قدمت يف الليايل نموذجها الفريد للخالص 

بالقص، وقدمت نسوة أخريات يف حكايات الرتاث نامذج 

، فإن نوب حتب ال تبغي 00الص عرب االستعارة والشعرللخ

 – العكس عىل –اخلالص هبذا االستخدام املراوغ للغة: إهنا 
برفض مطالب النبي الثاين، فتاح،  املبارش التحدي تظهر

ن  وتستعني بالتورية لتجعل التحدي أشد وقعا. ال تتحصَّ

حسب تعبري جابر عصفور  "بالغة املقموعني"نوب حتب بـ 

(، تلك التي توظِّف األشكال 43-6: ص ص 0330)

                                                           
ثقايف لعدة -تفصيالت أكثر حول هذه النقطة مشروحة يف حتليل سردي  19

هـ( يف كتابه 890 – 120حكاايت تدور حول املرأة أوردها األبشيهي )
املصنفات العربية الشهرية املكتوبة )املستطرف يف كل فن مستظرف( وهو أحد كتب 

يف العصر اململوكي الذي يقع يف منطقة وسطى بني الثقافتني النةبوية والشعبية.  
كان املقصد من هذا التحليل اقتناص أبرز مالمح املةيال اجلمعي حول املرأة يف 

: ص ص 9010عدة قطاعات من اخلطاب. ملزيد من التفاصيل، انظر: )عمر ، 
119 – 191.) 

البالغية املتباينة من تعريض وتلطف وتلميح وتورية، ناهيك 

عن سلوك سبيل الصمت، لإلفالت من بطش القامعني، بل 

تواجه خصمها بتورية مفضوحة الغرض؛ ففتاح مل يقع يف فخ 

وأدرك أن  "ناب"صيغة املؤنث من فاعل "املعنى القريب 

، بدليل سؤاله "املصيبة الشديدة"هو املعني البعيد  مراد حمدثته

ماذا تعنني يا خبيثة بألفاظك التي تتضمن دائام "االستنكاري: 

 .  "معنيني؟

 

 أنامط النشاط االتصايل واألعراف املنظمة هلا .5

، قدم ليفنسون "أنامط النشاط واللغة"يف مقال عنوانه 

Levinson فئة "بوصفه  مفهومه لنمط النشاط االتصايل

َلة  تصنيفية فضفاضة تضم أحداثا حمددة اهلدف ومشكَّ

اجتامعيا وحمددة املعامل، وذات قيود تتعلق باملشاركني فيها 

واألجواء املحيطة هبا وخالفه، وتتعلق فوق ذلك كله بكل 

: ص 0330)ليفنسون،  "أنواع اإلسهامات املسموح هبا

ليل الصغرى (. وإذا كان الفعل الكالمي هو وحدة التح63

املقرتحة يف هذه املقاربة للغة اخلطاب املرسحي، فإن فهام 

أفضل لألفعال الكالمية املؤداة يتحقق بالنظر يف  تلك 

األفعال يف ضوء سياقاهتا: الصغري أي اللغوية املصاحبة، 

والوسطى أي املواقف التي أنجزت فيها هذه التلفظات، 

ينظمها من أعراف والكربى أي أنامط النشاط االتصايل وما 

(. وفكرة أنامط النشاط 0200وقواعد )انظر: فان إمرن، 

االتصايل قريبة من فكرة األنواع األدبية لكنها أوسع 

النطباقها عىل املامرسات اللغوية كلها، األدبية منها وغري 

األدبية. وتتشكل أنامط النشاط االتصايل من تبادل )رصيح أو 

وط مسبقة، منصوص ضمني( ألفعال الكالم حمكوم برش

عليها رصاحة يف صورة قواعد مكتوبة أو معروفة ضمنًا 

 ألعضاء اجلامعة اللغوية. 

يتشكل احلوار يف اخلطاب املرسحي يف صورة أنامط نشاط 

اتصايل تنظمها قواعد رصحية أو ضمنية، ويف بعض األحيان 

تكون تلك القواعد موضوعا للنزاع؛ بمعنى أن كال من طريف 

ول أن يصوَغ قواعد نمط النشاط االتصايل بام حيقق احلوار حيا

غايته من احلوار. هذه املنازعة كاشفة هي األخرى عن 

الطبائع النفسية للشخصيات ومسارات الرصاع احلايل 

 واملتوّقع.
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االستجواب: من حتصيل املعلومات الدالة إىل  0.  5

 التعّسف

قيق قرب هناية الفصل الثاين، يدخل سنفرو، قايض التح

وأحد كهنة آمون، وبصحبته كاتب التحقيق. حيقق سنفرو مع 

نوب حتب متهاًم إياها بالكفر وعصيان تعليامت رجال الدين. 

ويف حني تقيض األعراف املنظمة لالستجوابات بأن تكون 

األسئلة مصوغًة عىل نحٍو هييّئ للمتهم أو اخلاضع 

مات لالستجواب عموما أن جييب بام يضيف مزيدا من املعلو

التي ختدم مسعى حتقيق العدالة، يرّص سنفرو عىل أن يصوَغ 

أسئلَته ليقتنص من نوب حتب اإلجاباِت التي يريدها والتي 

نها ُمسلِّاًم بصحتها من قبل حايب:   يعرفها مسبًقا كام ُلقِّ

هل فتش الكاهن سوتيخ عىل املعهد هذا  -س  سنفرو:

 العام؟

 عالقة هذا بالتهمة؟نعم فتش، ولكن ما  -ج  نوب حتب:

هذا خروج عن السؤال فاكتب أهيا الكاتب  سنفرو:

 الشطر األول من إجابتها فقط.

 موفدا فتاح السيد مكتبك إىل حرض هل –س 

 الكاهن؟ موالنا قبل من

نعم حرض ال لينصح يل ولكن ليطلب مني  -ج  نوب حتب:

 ما ال أرضاه.

ال تكتب إال الشطر األول من إجابتها فقط ألهنا  سنفرو: 

 خترج كثريا عن السؤال ]..[ 

 مكتبك؟ من مغضبا فتاح السيد خيرج أمل –س 

 .مغضبا خرج نعم –ج  نوب حتب: 

 رودوبيس؟ السيدة مع كثريا ختتلفي أمل –س  سنفرو: 

. اختلفت معها ألهنا مثال سّيئ نعم –ج  نوب حتب:

 لتلميذاهتا.

قلت لك ال خترجي عن السؤال ألننا ال نريد إال  سنفرو:

اإلجابة املخترصة وال تكتب غريها فاميض إذا 

 عىل إجابتك.

 مل يكتب الكاتب شيئا يصّح أن أميض عليه.  نوب حتب:

لقد كتب الشطر األول من إجابتك وجيب أن  سنفرو:

 متيض عليه ألنه صحيح ال تغيري فيه.

 ولكنه ال يفيد شيئا. نوب حتب: 

ليس تقدير هذا من شأنك أنت بل هو من شأن  سنفرو: 

 (53-50القضاة. )ص ص 

للعداونية التي  تتوفر يف أسئلة سنفرو اجلوانب األربعة

وهرييتيج  Claymanاقرتحها حملال املحادثة كاليامن 

Heritage (0220 ( ثم طوراها يف مقال تال )كاليامن

ملبارشة، (. هذه اجلوانب هي املبادرة، وا0226وآخرون، 

والتقريرية، وإظهار اخلصومة. تتجىل املبادرة يف االنتقال من 

سؤال إىل الذي يليه دون اعتناء بتعليقات اخلاضعة 

أما املبارشة فتظهر يف الطريقة احلادة التي  03لالستجواب.

تصاغ هبا األسئلة بعيدا عن أي مراعاة لقواعد التأدب )هل 

التقريرية يف يمكنك؟ هل بوسعي أن أسأل؟(. وتتجسد 

باستخدام  closed-endedتوجيه أسئلة ذات هنايات مغلقة 

 تزيد التقريرية درجة إن بل. واهلمزة "هل"حريف االستفهام 

 تكون حني - ثم من املوجهة األسئلة يف العدوانية والسمة –

لني من األربعة سؤا يف نجده ما وهو ،(أمل) منفية األسئلة

كمبدأ عام، "كاليامن وهريتيج أنه الواردة يف املقتبس. يقرر 

، "فإن األسئلة املنفية متيل بشدة إىل أن جياب عنها باإلثبات

وهو ما يصب يف غري مصلحة اخلاضعة لالستجواب، ويؤكد 

النية املبيتة لإلرضار هبا من قبل املستجِوب. وأخريا، تظهر 

اخلصومة يف توجيه حمتوى األسئلة لتتوافق مع مقاصد سنفرو 

فه ال مع رغبات نوب حتب؛ فاألسئلة تركز عىل ومن خل

خضوع املعهد للتفتيش، وزيارة فتاح، وخروجه مغضبا، 

واالختالف مع رودوبيس، وهي أمور ال متس مظامل نوب 

حتب من قريب وال من بعيد. يصوغ أسئلته بحيث يكون 

لإلجابات املثبتة عنها استلزامات حوارية )أقوال ُمضَمرة 

ككل استلزام  -تدين نوب حتب، وهي  برتمجة عمر بلخري(

 .ملزم غريُ  استنتاٌج  –حواري 

من منظور حتليل األفعال الكالمية، ال تتحقق بعض 

رشوط النجاح لفعل االستجواب الكالمي )وهو أحد 

األفعال الكالمية التي تندرج ضمن فئة األفعال الكالمية 

التوجيهية(. هذه الرشوط مقرتحة، ويمكن صياغتها عىل 

 حو التايل:الن

بالقضية حمل  وافيةاملضمون القضوي للسؤال ذو صلة  (0

 النظر.

بإجابات  ليس عىل يقني مسبقالقائم باالستجواب  (0

 األسئلة التي يوجهها للخاضع لالستجواب.

                                                           
يركز كالميان وآخرون على ثالثة مؤشرات للمبادرة يف سياق دراستهما لدرجة   19

عدوانية األسئلة اليت يوجهها الصحفيون لرؤساء الوالايت املتحدة األمريكية منذ 
. هذه املؤشرات هي تقدمي السؤال بعبارات تشكل سياقا 9000حىت  1299

وتوجيه سؤال تعقييب بعد إجابة للسؤال، وتوجيه أكثر من سؤال يف الدور الواحد، 
السؤال األساسي. تتوافق هذه املؤشرات وخصوصية النمط االتصايل الذي يدرسانه، 

 ةتلفة.  املتصالية االامناط األلكن ميكن للمبادرة أن تتجلى أبشكال متباينة يف 
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وال يكتفي سنفرو باالنتهاك الرصيح هلذه الرشوط، بل  

 إنه يسعى لفرض قواعده اخلاصة عىل نمط النشاط االتصايل

بالتضييق عىل اخلاضعة لالستجواب، نوب حتب، ماحًيا من 

حمرض التحقيق أجزاء ذات صلة من إجاباهتا ومستبقيا ما حيلو 

 له فحسب ويوافق نيته املسبقة إلدانتها.

متثل البطلة نوب حتب الفضائل واملبادئ يف أعىل 

درجاهتا، ويمثل القايض سنفرو يف املقابل )وِمن ورائه َمْن 

ضوه ع اح. تنبني املرسحية عىل حرَّ ىل فعلته هذه( الظلم الرصُّ

ا كام سيبني يف املبحث  الثنائيات املتعارضة تعارضا بسيًطا حّدي 

 وهو –التايل، ربام حلداثة عهد كاتبتها بفنون احلوار، وربام 

األثر التبليغي واإلقناعي الذي  خلصوصية – نظري يف األوقع

هلذا تفصيل الحق يف املبحث تريد الكاتبة حتقيقه يف قرائها، و

 السابع.

 

 مشهد املحاكمة: من يضع القواعد؟ 0.  5

تكّرس الكاتبة الفصل الرابع واألخري ملشهد املحاكمة، 

وفيه جتتمع كل شخوص الرواية تقريبا ما بني متََّهمة هي نوب 

حتب، وقضاة من بينهم سنفرو وأمنحتب وطاحويت ومنقرع، 

ريت رع، باإلضافة إىل من وشهود من بينهم رودوبيس وما

ُقوا التهمة لنوب حتب وهم حايب وفتاح وسوتيخ، وأخريا  لفَّ

فرعون الذي يمثل السلطة العليا التي تعلو عىل السلطة 

الدينية/القضائية، صاحبة الكلمة الفصل يف توجيه وقائع 

 املحكمة. 

يمكن وصف املحاكمة بوصفها نمَط نشاٍط اتصايل 

احلجاج، وبذا يصح أن يوصف بأنه نمط مالزما دوما ملامرسة 

، Houtlosserنشاط حجاجي )فان إمرن وهاوتلورس 

( حياول فيه طرف ثالث حمايد أن يصدر حكام لصالِح 0225

أحِد متخاصمني يف ضوء األدلة والرباهني، بام يعني أن املتَّهم 

من ناحية يطرح وجهة نظر مضموهنا القضوي  )أو من يمثله(

مة املنسوبة إليه، يف حني يطرح ممثِّل االّدعاء أنه بريء من الته

من الناحية األخرى وجهة النظر النقيضة، ثم يتبادالن 

احلجج، ويرتكان األمر للقايض يف ضوء السلطة االجتامعية 

املمنوحة له ليقرر أي من وجهتي النظر يتمتع باملقبولية يف 

ضوء احلجج املطروحة. ويف أي نقاٍش حجاجي، ثمة اتفاق 

سبق رضوري حول نوعني من املنطلقات. يتمثل األول يف م

املنطلقات املضمونية، أي الوقائع والتصورات والقيم 

وتراتبيات القيم التي تشكل معا مساحة االتفاق املشرتكة. 

هذه العنارص هي التي َيْستقي منها كل طرف احلجج 

الداعمة  unexpressed premisesواملقدمات غري املعرب عنها 

تقال املقبولية من احلجة/احلجج إىل وجهة النظر. أما النوع الن

الثاين من املنطلقات فهو املنطلقات اإلجرائية، وتتمثل يف 

القواعد التي تنظم عملية التبادل احلجاجي. عىل سبيل املثال: 

ما أنواع احلجج املسموح باستخدمها؟ هل يمكن لطريف 

واحدة من نقاش فرعي حول مقبولية  النقاش الدخول يف

املنطلقات املضمونية؟ من الذي حيدد الزمن املخصص 

للتبادالت احلجاجية )أو املساحة النصية يف حالة احلجاج 

املكتوب(؟ يف حالة املحاكمة بوصفها نقاشا حجاجيا، يبدو 

السؤال األهم متعلقا بأنواع احلجج التي يمكن استخدامها: 

صائص هل يسمح ألي شخص باإلدالء بشهادته؟ وما اخل

 الرضوري توفرها يف األدلة املادية حتى تعّد حججا مقبولة؟

يدور الرصاع الدرامي عىل مستوى تشكيل املنطلقات 

اإلجرائية يف الفصل األخري بني فريقني. يضم األول قايض 

طيبة وحايب، ومها ميَّاالن للتضييق عىل حرية املتهمة يف تربئة 

الثاين فرعون نفسها وعىل شهادة الشهود كذلك، ويضم 

ونوب حتب نفسها وأمنحتب وحوريس، ويتبنون منظورا 

أكثر انفتاحا. وال يتعلق الفارق اجلوهري بني الفريقني 

بموقفهام من براءة املتهمة أو إدانتها، بقدر ما ينصّب عىل 

ضامن توفر الرشوط املحّققة للعدالة. وإذا صغنا األمر من 

ثاين أميل إلقامة منظور حجاجي أمكن القول إن الفريق ال

نقاش حجاجي تتوّفر فيه رشوط حتقق املعقولية. كان فان 

إمرن وخروتندورست قد اقرتحا عرش قواعد )أو وصايا( 

تشكل معا مدونَة سلوٍك للمناقشني الذين يريدون االنخراط 

يف نقاشات حجاجية تتسم باملعقولية. تنص القاعدة األوىل 

ىل املناقش أال يمنع رشيكه ع"مثال، أو قاعدة احلرية، عىل أنه 

يف النقاش من التقدم بوجهات نظر أو من التشكيك يف 

)للمزيد، انظر: فان إمرن وخروتندورست،  "وجهات نظر

(. 036-086: ص ص 0224؛ 006-33: ص ص 0330

يف اجلدول التايل، وطلبا لالختصار، أدرج مقتطفات من 

ل مقتطف تعليق عيل ك { }أقوال كال الفريقني، وبني قوسني 

بخط مائل يتضمن رشحا من منظور حجاجي ملا حتاول كل 

 شخصية أن تقوم به لتوجيه مسار املحاكمة:
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 الفريق الثاين الفريق األول

قايض طيبة: ألتمس من موالنا امللك أال يسمح هلا بمثل هذا الكالم الذي يلوث املعاهد  - 0

 (64بأمرها. )ص الدينية والقائمني 

كان الكالم الذي تفوهت به نوب حتب واعرتض عليه القايض هو أهنا نفت عن نفسها }

. ما فعلته "الذين كفروا باآلهلة ودنسوا أماكنهم املقدسة"التهمة ووجهتها عينها للكهنة 

نوب حتب هو أهنا فعلت قاعدة احلرية، التي تنص عىل أنه حيق لطريف النقاش يف املرحلة 

تتاحية أن يعربا عام شاءا من وجهات نظر. يف املقابل، حيرض القايض فرعون عىل االف

 {ارتكاب مغالطة بانتهاك هذه القاعدة

حوريس: ولكن أليس للمتهم احلق يف أن يدافع عن نفسه  - 0

وأن يقدم للمحكمة مستنداته إن كان لديه يشء منها؟ 

 (64)ص 

لكامل لقاعدة يف كالم حوريس تأكيد عىل رضورة التطبيق ا}

احلرية، ليس فيام يتعلق فحسب بطرح أي من طريف 

النقاش لوجهات النظر بل بطرح ما شاء من احلجج 

 {الداعمة لوجهات النظر تلك

حايب: إهنا ال تريد بذلك يا موالي إال إساءة سمعة املعاهد وليس لدهيا يشء من  - 0

أمور ال حقيقة هلا فيجب أن يغلق املستندات البتة... إهنا تريد أن تشغل أفكار الناس ب

أمامها هذا الباب اآلن حتى ال يكثر األخذ والرد حول طهارة املعابد ودور النظام. )ص 

64) 

يشري حايب هنا إىل رد نوب حتب التهمة ناسبة إياها إىل الكهنة، وما ارتكبه حايب يف هذا }

 Ad Hominem argumentاملقتطف هو مغالطة شهرية تعرف بمغالطة التشهري 

وعىل وجه التحديد التنويعة الثانية من تنويعاهتا التي تعرف بالتشهري الظريف 

circumstantial variant  وفيها يفرس أحد طريف النقاش طرح خصمه لوجهة

  {نظره بأهنا نابعة من رغبته يف حتقيق مصلحة ما

أمنحتب: وما هو الرضر إذا أجيبت إىل هذا الطلب  - 0

 (64العادل؟ )ص 

مرة أخرى، ولكن عىل لسان أمنحتب هذه املرة، يؤكد الفريق }

الثاين حقَّ نوب حتب بوصفها طرًفا يف نقاٍش نقدّي يف أن 

 {تطرَح ما شاءت من وجهات نظر وحجج تدعمها

قايض طيبة: هذا الرجل ]خاطي، بواب دار النظام[ خمرف ال جتوز شهادته وال يصح أن  - 3

 (82يلتفت إىل هذيانه. )ص 

قال القايض هذا الكالم بعد أن شهد خاطي ملصلحة نوب حتب مؤكًدا ما رصحت به نوب }

حتب من تسلل حايب، الكاهن األعظم، إىل حجرة رودوبيس ليال. حياول القايض أن 

يتدخل يف صياغة القواعد اإلجرائية املنظمة للنقاش النقدي من خالل رفضه مقبولية 

 {ي، بواب دار النظامواحدة من احلجج، وهي هنا شهادة خاط

فرعون: جيب أن ُتسمع شهادة الشهود مهام كان مركزهم.  - 3

 (80)ص 

يف املقابل، يؤكد فرعون القاعدة اإلجرائية األكثر تعبريا عن }

العدالة: شهادات الشهود مجيعهم يمكن األخذ هبا 

 {واختبار مقبوليتها يف ضوء سواها من احلجج املطروحة

حايب: إن بينه ]خاطي، بواب دار النظام[ وبني نوب حتب اتفاًقا وهلذا أتى مع شاهدهتا  - 4

 (80]ماريت رع[. )ص 

يقدم حايب حجة عىل اقرتاحه بتضييق ما يف القواعد اإلجرائية من اتساع. املشكلة فيام طرح }

 {أنه حمض ادعاء ال حقيقة

 

ان؛ إذ تريد أن جترنا إىل سامع أقوال هؤالء قايض طيبة: إن كالمها يا موالي سخف وهذي - 5

اجلهالء ]يقصد القايض البواب، وكذلك السجانة التي قالت نوب حتب إهنا عىل 

 استعداد للشهادة يف صفها[ أمثال خاطي بواهبا، وحمال أن يسمح هلا موالنا امللك بذلك.

راف النقاش مرة أخرى، حياول الفريق األول عىل لسان قايض طيبة أن يفرض عىل أط}

النقدي قاعدة إجرائية ختالف مبدأ العدالة املطلقة تقيض باالقتصار عىل األخذ بشهادة 

 {بعض الشهود دون سواهم باعتبارها حججا يمكن قبوهلا

 

يف مقابل من  "الرذيلة"و "املصلحة"يتضح من اجلدول كيف أن املسلك احلجاجي لكال الفريقني جيسد تعارضا بني من حياولون يل ذراع املبادئ خلدمة 

النقطة يمكن االنتقال من  ينترصون للمبادئ وقد جتىل ذلك االنتصار يف املقتطفات السابقة يف حماولة االنتصار للمعقولية يف إدارة النقاشات احلجاجية. عند هذه

ثقافية. تكمن واحدة رصد السلوكني التداويل واحلجاجي للشخصيات املتخيلة يف ضوء مقاصدها االتصالية، إىل الرتكيز عىل مقاصد املؤلفة الواقعية وأبعادها ال

أهنا تغفل دراسة اتصاله باجلمهور دراسة تداولية، وتتفّرغ من مشكالت الدراسات السابقة، رغم تأكيدها النظري عىل أن املؤلف الواقعي قائم باالتصال، يف 

 تفّرغا شبه كامل ملقاصد الشخصيات املتخيلة ومعاين تلفظاهتا يف االستعامل. 
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ويقودنا إدراُك التعارض األخالقي السابق إىل املبحث 

التي  التايل، وفيه ُتقرأ املرسحية من منظور الثنائيات املتصارعة

 "الرسالة"حتكم مسارها الدرامي، وصوال من ثم إىل مالمح 

 التي بثتها املؤلفة عرب نصها قاصدة إقناع القراء هبا. 

 

 السلطة - الفضيلة –ثالثية املثقف . 6

من املهم ونحن نتعقب هذه الثنائيات أن نبسط القول 

 قليال يف املنهج الذي يعيننا عىل اقتناص تلك الثنائيات، أي يف

 األسس النظرية واإلجراءات التي متكننا من ذلك:

ال يعّد خطاب إحدى الشخصيات منفردا دليال عىل وجود  .0

 تلك الثنائيات املتعارضة.

العربة دوما بام تقدم عليه الشخصيات من أفعال، وما  .0

 يكمن وراءها من بواعث.

ال يعني ذلك أن اللغة ليست بذي بال هنا، بل يعني أن  .3

 ر حضورها الفاعل بوصفها فعال دراميا.اللغة حارضة بقد

من املهم عند رصد الثنائيات املتعارضة التنبُه إىل ما متثله  .4

الشخصيات من وضعيات اجتامعية وجندرية، كام سيظهر 

 جلي ا يف التحليل.

َلت نبوية موسى أن تضع ملرسحيتها عنوانا فرعيا  لقد فضَّ

غري مكتفية أو للدقة عنواًنا بديال )الفضيلة املضطهدة(، 

بالعنوان الرئييس )نوب حتب(. تلك حماولة منها لتبئري رسالة 

املرسحية يف كلمتني، وتوجيه عملية فك شفرة النص التي يقوم 

أن  يمكنهبا القارئ، مقرتحًة أن املعنى املجرد )الفضيلة( 

ز الرصاع الدرامي بني  د يف إنسان، ومقرتحة كذلك تركُّ يتجسَّ

دت يف  "مضطِهَدة"ورذيلة  "مضطَهَدة"فضيلة  وقد جتسَّ

  06شخصية أو بضع شخصيات.

                                                           
يبدو أن مفهوم الفضيلة مفهوم حموري يف كتاابت نبوية موسى، يعرب عن انشغال   91

استمر معها. يف مقدمتها لكتاب املطالعة العربية الذي أعدته ملدار  البنات،  مبكر 
كتبت: "ومل أقصد فيه ]الكتاب[ إىل النصائح املشهورة اليت يسهل على كل إنسان 
االهتداء إليها، مثل "لتجلس التلميذة أمام معلمها أو والدها بغاية األدب". بل رأيت 

الثالثة عرفت آداب اجللو  واملشي ونظافة األيدي  أن التلميذة مىت انتهت إىل السنة
وغري ذلك من اآلداب الظاهرة اليت ال تتعدى ابب املدرسة أمام حضرة أبيها. لكنها 

حتّلي نفسها ابلفضيلة فتسعى وراءها، وتعلم أن هلا يف العامل أمهية يعوزها أن 
ن )من مل (. وقد جاء الدر  األول ابلكتاب بعنوا9: ص 1218)موسى،  "عظيمة

 ترفعه الفضيلة وضعته الرذيلة(. 

وكام تقدم يف حتليل املشهد االفتتاحي، توضع نوب حتب 

يف مقابل الكهنة  "حارسة الفضيلة")املرأة/املرؤوسة( 

، بام قد ييش للوهلة "مي الفضيلةهاد")الرجال/الرؤساء( 

األوىل أننا إزاء خطاب جندري حدي يضع املرأة/اخلري يف 

مقابل الرجل/الرش. غري أن متابعة التطورات الدرامية تيش 

بصورة مغايرة قليال. إن نوب حتب تدخل يف نقاش حاد مع 

رودوبيس حول التربج، تبدو فيه األوىل مدافعة عن االحتشام 

لثانية نصريًة للنقيض، بحجة أن ظاهر اإلنسان ال يف الزينة، وا

إن مظهر املعلمة ال يدل عىل فضائلها؛ فقد "عالقة له بجوهره: 

 "تكون املتربجة أكثر عفة واستقامة من غريها من املحتشامت

(. هاهنا ُيظهر حتليل الرصاع الدائر 43: ص 0202)موسى، 

. صحيح أن عن معادلة درامية أخرى ال يلعب فيها النوع دورا

مشهد املحاكمة يكشف عن الضغوط التي تعرضت هلا 

رودوبيس من قبل الكاهن األعظم لتقبل بالدخول معه يف 

عالقة آثمة، مما قد يعد نوعا من التربير الدرامي ملا فعلته، بيد 

أن احلكم النهائي لفرعون، مالك احلقيقة املطلقة وحارس 

ة رودوبيس الفضيلة كام تصوره املرسحية، يقيض بتخطئ

أما أنت يا سوتيخ ومثلك "ومعاقبتها عىل ما فعلت: 

رودوبيس فقد وجب عليكام القتل لتأديتكام شهادة الزور أمام 

املحكمة، ولكنكام كنتام حتت تأثري قوّي عات ال تستطيعان 

عصيانه، هلذا حتكم عليكام املحكمة بالطرد من طيبة لضعف 

(. تدخل 86: ص 0202)موسى،  "إرادتكام وميلكام إىل الرش

 وجتد الرذيلة، –اإلرادة إذا عامال إضافيا يف معادلة الفضيلة 

رؤية  تشكيل عملية يف هلا دورا حتب لنوب التالية الكامت

كاد ينَفد صربي وكاد كفرهم هيزم "العامل املبثوثة عرب النص: 

 َجَلٍد إيامين، ورذيلتهم تتغلب عىل فضيلتي فتمحوها لوال 

: 0202)موسى،  "تعود العزة والرشف ورثته عن أب جندي

 املطلق املثال –(. هذه اإلرادة رضورية ألن الفضيلة 63ص 

د ال –املبتغى  والكامل جة حبه در تكن مهام أحد يف تتجسَّ

 للفضيلة. 

وا يَد العون لتنترص الفضيلة بني  ويتنوع أولئك الذين مدُّ

والقايض الرجال والنساء، والصفوة والعامة؛ إذ يتربع الكاهن 

منقرع بأن يكشف لنوب حتب ما حُياك هلا من مؤامرات 

ناصًحا إياها باهلرب قبل أن ُيقبض عليها، مدفوعا لذلك كله 



 ... اخلطاب املرسحي لنبوية موسىالتنظيمي:  : إدارة الرصاعأمحد عبد احلميد عمر

 

08 

وما جئت إال ألؤدي خدمة "باحلب املجرد للفضيلة أيضا: 

لسيدة اضطهدت ملجرد استقامتها وكامهلا، فدفعني حب 

: 0202)موسى،  "الفضيلة إىل مساعدتك دون سابق معرفة

(. وإذا كان منقرع رجال، فإن األمرية نيفرتاري، وهي 34ص 

امرأة، تفعل اليشء نفسه فتعني نوب حتب بأن ترسل هلا 

أمنحتب ليطمئنها يف سجنها بأن األمور ستسري عىل ما يرام يف 

املحكمة، وبأن ختبئ لدهيا ماريت رع وخاطي، كاتبة نوب 

وبواب دار النظام حتب التي ستحتفظ باملستندات التي تربئها، 

الذي سيشهد لصاحلها. وإذا كان منقرع ونيفرتاري ينتميان إىل 

انة التي أبدت استعدادها للشهادة  صفوة املجتمع، فإن السجَّ

لصالح نوب حتب ضد الكاهن تنتمي إىل العامة، وهي أيضا 

 ال تبغي مصلحة من وراء استعدادها للشهادة:

مرصية جيب عيلَّ أن ومل ال أقبل ذلك؟ ألست  السجانة:

أحرتم آهلة املرصيني وأن أدافع عن مرص ضد 

 اخلائنني؟

حسن يا سيديت، فسيكون لك من اآلهلة خري  أمنحتب:

اجلزاء ومن األمرية نفرتاري مكافأة تليق 

 بوطنيتك.

أنا ال أريد أن أكافأ عىل القيام بام فرضه عيلَّ الدين  السجانة:

 .والوطن

املجردة هي الباعث وراء كل السعي إىل بلوغ الفضيلة 

فعل تصّوره املرسحية باعتباره حمل استحسان؛ هي الباعث 

األويّل الذي ال ينبغي أن يسبقه باعٌث، وإن يكن الدين نفسه. 

إين أكره الرذيلة ال ألن الدين هناين عنها، "تقول نوب حتب: 

ولكن ألهنا نقص أخالقي جيب أن أترفع عن اهلبوط إليه، 

ال ألن الدين حض عليها، بل ألهنا كامل  وأحب الفضيلة

  08(.53: ص 0202)موسى،  "نفساين تعشقه نفيس وهتواه
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وكتاابهتا. ذكر د. دمحم أبو اإلسعاد يف كتابه عن نبوية موسى ودرورها يف احلياة املصرية 
أهنا  1299ديسمرب  8يخ أهنا كتبت يف مقال نشرته هلا صحيفة السياسة اليومية بتار 

تكره الرذيلة لذاهتا ال خوفا من "على استعداد للتضحية بسعادهتا وراحتها ألهنا 
، ومن كان شأنه هذا فضل املوت يف الذود عن الفضيلة عقاب الدين أو رجاء ثوابه

 (.12: ص 1229على احلياة مع زواهلا" )أبو اإلسعاد، 

الفضيلة هنا قيمٌة متعاليٌة ومطمٌح ينبغي أن يسعى وراءه 

أصحاب اإلرادة، وليست فطرة ُجبِل عليها اإلنسان؛ ألن 

عىل لسان نوب  06)ص  "النفوس بطبيعتها ميالة إىل الفساد"

)ص  "فضيلة املجردة ال بقاء هلا بني هؤالء الناسال"حتب(، و

عىل لسان نوب حتب(، وهذا ما جيعل لدور املعلم أمهيًة  33

بالتبعية أمرا حمتوما إن أردنا  "متكينه"كربى، وجيعل من 

ن ألهنا ليست مسألة  للفضيلة انتصارا؛ فإذا كانت الفضيلة تلقَّ

ساعيه بسلطاٌن فطرية، وجب أن ُتعزز رسالة املعلَم/املثقف وم

ما؛ وجب أن حيظى اإلنسان األعىل )الباحث عن الفضيلة 

املجردة لذاهتا( بالسلطة األعىل. بعبارة أخرى، وعىل مستوى 

آخر وثيق الصلة، وجَب أن حيتمي املثقف بدعم السلطة 

السياسية ليتحقق له مرشوعه التنويري. ال عجب حينئذ أن 

وُيزال االضطهاد عن  تنحلَّ عقدة املرسحية وتنترص الفضيلة

املضَطَهدين حني حيرض الفرعوُن/صاحب السلطة السياسية 

إىل ساحة الدراما مقيام ميزان العدل، فُتختتم املرسحية بام يشبه 

اإلنشاد عىل لسان اجلميع وهم يمدحون فرعون قبل أن ُتلقي 

 نوب حتب قصيدهتا اخلتامية:

ا نارش لواء سالٌم يا ابن الشمس األزلية! سالٌم ي اجلميع:

العدل! سالٌم يا روح اآلهلة الساهرة عىل راحة 

 (83: ص 0202الناس وسعادهتم! )موسى، 

 

هل يكون من باب املبالغة أن نبرص يف روح اآلهلة الساهرة 

هذه عىل راحة الناس وسعادهتم روَح اخلليفة هارون الرشيد 

يف الليايل، ذاك الذي جيول يف الطرقات ليال متخفيا يتحسس 

أحوال الرعية، آتيا يف املشهد األخري من احلكاية، معيدا األمور 

أليس الفرعون عىل  03إىل نصاهبا، رافعا الظلم عن املظلومني؟!

هذا النحو جتسيدا للسلطة األبوية الذكورية التي بدوهنا 

اسها يف العامل؟!  حيرض الصوت األنثوي ُتضطهد الفضيلة وحرَّ
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حكاايت ألف ليلة ولية، مركزا على متثيل احلكاية لالستعارة الرعوية كما يسميها 
فوكو، تلك الين جتسد العالقة بني الراعي ورعيته يف الفكر الشرقي وفيها نصبح أمام 
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 (.112-192: ص ص 1229)بدوي، 
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لٍق لكنه صوت ناطق بوعي حضورا عارما عىل لساٍن مفوٍه ط

 ضد نسوي يف حقيقة األمر.

ال تتبنَّى املرسحية خطابا نسويا يتصّور املرأة موضوعا 

للتهميش واإلقصاء واالستبعاد يف ذاهتا، أي من حيث كوهنا 

امرأة، بل هو خطاب مثايل أخالقي يرى يف الفضيلة موضوعا 

 لالستبعاد والتهميش؛ خطاٌب يتعاىل عىل حركة التاريخ

ورضورات االجتامع البرشي ألنه مهموم بـ فكرة مثالية عن 

املنشود.  "الكامل النفساين"يسعى لتجسيد  "إنسان أعىل"

وعليه، ينتفي ما قد يبدو يف الظاهر الدرامي للنص من أن 

رسالته متوضع املرأة )بأل التعريف( يف موضع املحاِربة دفاعا 

ها ضد الرجل )بأل التعريف( أو الث قافة األبوية التي عن حقِّ

متثل مصاحله. النص نسائي ال شك ألن كاتبته أنثى، لكنه ليس 

نصا نسويا؛ فهو ليس نصا مهموما باألنثوي املسكوت عنه، 

األنثوي الكامن يف فجوات الثقافة الذي يشغل اهلامش، 

والذي يشكل وجوده خلخلة للثقافة املهيمنة )أبو النجا، 

 (. 00 – 6: ص ص 0220
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ذكرت يف مقدمة املبحث الثاين كيف أن األستاذ شعبان 

يوسف يف تقديمه للمرسحية رأى أهنا تعكس أفكار نبوية 

موسى عىل نحو يكاد يكون مطابًِقا. كثريٌة هي اإلشارات 

النصية التي توجهنا إىل النظر يف شخصية نوب حتب بوصفها 

ختتبئ وراءه نبوية موسى لتبث أفكارها؛ فمن بني  جمرد قناع

وقائع حياهتا ما يكاد يطابق أحداث املرسحية وما تعرضت له 

نوب حتب من اضطهاد. ولنذكر دليال واحدا عىل ذلك، إذ 

أثار تشّدد نبوية موسى من الناحية األخالقية كباَر املسؤولني 

ن سلطات يف وزارة املعارف، الذين يبدو أهنم كانوا يستغلو

وظائفهم يف إقامة نوع من العالقات املشبوهة مع بعض 

املعلامت، فتكاتفوا عىل اضطهادها، وما كان منها إال أن 

هامجتهم عالنية يف شكوى وجهتها إىل وزير املعارف آنذاك، 

أما أنا فأقول عن علم إهنا ]وزارة " أمحد خشبة. ومما جاء هبا:

املعلامت ساد، وأن املعارف[ هي التي تشجع عىل ذلك الف

والرشوة باملال مرضة مفسدة  ُيدفعن إىل الرشوة بأعراضهن

ولكنها أقل خطورة من هذه. أقول ذلك وأنا أعلم املسؤولية 

اجلنائية التي يلقيها عىل عاتقي ذلك القول ولكن لدي من 

)أبو اإلسعاد،  "الشهود والبينة ما خيرجني بريئة مرشقة

املقاطع الشعرية التي  (. ناهيك عن06،06: ص ص 0330

يبدو صوت نبوية موسى فيها واضحا للغاية، ويغلب عليها 

االسرتتسال الشعري بعيدا عن مقتضيات الدراما. تقول مثال 

 يف هناية الفصل الثالث:

 ال تعبث األيدي هبا وتلعب          أرجو لبنت النيل كل فضيلة

 ق الرجال فيغلبويعينه نز           وحيارب الدهر اخلؤون مآريب

 والناس يعجبها الفساد فتطرب حكامء وادي النيل ماذا صدكم

 فخر البالد وعزها لك ينسب          يا أهيا امللك املفّدى ملكه

 ترجوك لإلصالح فيام تطلب     فاعطف عىل دور العلوم فإهنا

ُترى هل ذلك الصوت لنوب حتب التي ختاطب فرعون 

ختاطب ملك البالد، امللك فؤاد مرص، أم هو لنبوية موسى 

 آنذاك؟!

لكن ملاذا كل ذلك الَعنَت؟! أعني أنه إذا كان النص ال 

يقول سوى ما كانت نبوية موسى تقوله يف مقاالهتا وشكاواها 

وسائر كتاباهتا، فلم َتُشّق عىل نفسها بكتابة نص درامي مصوٍغ 

ى، ما صياغًة مجاليًة لتعرب فيه عن األفكار ذاهتا؟ بعبارة أخر

القيمة التبليغية واحلجاجية املضافة خلطاب نبوية موسى 

بصياغة األفكار عينها صياغة درامية عىل مستوى الرسالة 

ورؤية العامل، بعيدا عن القيمتني اجلاملية واإلمتاعية 

اخلالصتني؟ ما الدور اإلقناعي الذي تلعبه الصياغة اخليالية 

مرشوع يف  للنص موضع الدرس؟ هذا الرضب من األسئلة

ضوء األساس التداويل لفهم عملية التخييل: أن الصياغة 

اللغوية للنصوص )بام فيها النصوص ذات الطبيعة اجلاملية( 

ليست توشيحا أو تزيينا، بقدر ما هي فعل مقصود لتحقيق 

 أغراض اتصالية وتأثريية بعينها. 

ويكمن مفتاح اإلجابة عن هذه األسئلة يف فهم النص 

رة مفهومية كربى، طريقًة لفهم موضوع ما عرب بوصفه استعا

( Johnson ،0382وجونسون  Lakoffموضوع آخر )الكوف 

. allegoryتندرج حتتها استعارات أصغر؛ أي باعتباره أمثولة 

يقّدم قاموس أوكسفورد للمصطلحات األدبية التعريف التايل 

قصة أو صورة برصية ذات معنى مائز ثاٍن يتوارى "لألمثولة: 

ئيا خلف معناها احلريف أو املنظور. يمكن أن تعّد األمثولة جز
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. إن وضَع "استعارة جرت توسعتها لتندغم يف نظام ذي بنية

ة استعاراٍت تتسم باالتساق يف قالب رسدي يشكل قصة  عدَّ

َي الكيفيُة التي تتم هبا البنينة األمثولية. ويقّدم  ذات مغزى هَلِ

مثولة باعتبارها استعارة إيضاحا ملا تعنيه األ Crispكرسب 

مفهومية ممتدة بأقىص ما يمكن. تتأسس األمثولة عىل عملية 

ختطيط بني جمالني: جمال املصدر وجمال اهلدف )عاملي احليوان 

والفاعلني السياسيني عىل الرتتيب مثال كام يف قصة )مزرعة 

تبّث األمثولة احلياة يف جمال "احليوان( جلورج أورويل مثال(: 

االستعاري عىل نحو ال يتسنى ألية لغة استعارية املصدر 

أخرى. تتمثل املتعة اخليالية املخصوصة لألمثولة يف احلقيقة 

التي مفادها أن جمال املصدر ُيمنح حياته اخلاصة؛ حياَته الغريبة 

والفانتازية املتخيلة، بدال من أن خُيطَّط جمال املصدر وصوال إىل 

ل، حتظى الصياغة املفهومية جمال اهلدف ]...[. بطبيعة احلا

من خالل تفعيل جمال املصدر، كام هي  بثراءملجال اهلدف 

: 0220)كرسب،   "احلال مع أي صيغة لالستعارة املفهومية

 (.02ص 

وفقا للرشح السابق يمكن  أن نعّد مرسحيَة )نوب حتب( 

ممتدًة؛ ختطيًطا بني جمالني:  استعارةً  –عىل األقل  جزئيا ولو –

اهلدف، ويتمثل يف جمال التعليم أو املجال الثقايف إمجاال جمال 

وفقا لسرية حياة نبوية موسى بكل تفاصيلها املعروفة لنا، 

االستعارة املفهومية  32وجمال املصدر وهو املجال الديني.

املركزية هنا هي التعبري عن التعليمي من خالل الديني، وعليه 

 الداخل، ورجاُل تصري دوُر التعليم يف اخلارج معابَد يف

التفتيش كهنًة، واإلبعاُد عن الوظيفة سجنًا، والتحقيُق اإلداري 

حماكمًة، والتشكيك يف القدرات الرتبوية لنبوية موسى طعنا يف 

دينها، الخ. هتدف الكاتبة من خالل هذه االستعارة املركزية أن 

ام، وهذا هو الثراء   يف سريهتا مضخَّ
ٍ
جتعل القارئ يرى كلَّ يشء

لذي حيظى به جمال اهلدف كام طالْعنا يف كلامت كرسب ا
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فيما بيننا إن "مهنة املعلم مهنة مقدسة" وتعبريات مثل "حمراب العلم" شائعة، انهيك 
 عن قول شوقي:*كاد املعلم أن يكون رسوال*

صفه جماال دينيا" تعبريا بعبارة أخرى، ليست االستعارة املفهومية "اجملال التعليمي بو 
إبداعيا مبتكرا من بنات أفكار نبوية موسى، بقدر ما يعرب عن الذهنية العربية واملصرية 

 وطريقة إدراكها املةصوصة للموجودات.

السابقة. فيصري أمرا حمتمال أن يقتنع القارئ بأن ما اقرتفه 

رجال التفتيش إثٌم ال ُيغتفر، وبأن جهاد نبوية موسى هلم كان 

يف  "الكفر"جهاًدا عظيام كجهاد مؤمنٍة ضدَّ كفاٍر )ترتدد مفردة 

ل املعاين بالقداسة أو املرسحية بمعدل الفت(. تتشبَّع ك

الدنس، ويصري العامل قابال ألن ينقسم إىل معسكرين متقابلني 

 ال وسَط بينهام: مهتدين وضالني. 

ال شك يف أن خطاب النهوض باملرأة قد الَقى َعنًَتا كبريا 

من جانب اخلطاب الديني املهيِمن، لكن يبدو أن املرسحية 

مل يكن أماَمها من وهي حتاول أن تفلت من أرس تلك اهليمنة 

سبيل إال استعارُة لغة اهليمنة وجهازها املفاهيمي. ربام يرجع 

من خطاب حترير  "املحافِظة"ذلك إىل خصوصية هذه النسخة 

املرأة التي كانت الصنو الثقايف للرؤية السياسية حلزب األحرار 

الدستوريني، احلزب الذي سعى لتجميل عالقات اهليمنة ال 

د ذلك الطرح ق 30إىل تغيريها.  بمقاربة – ينتفي أو –د يتأكَّ

َمْت من نصوص، السيام قدَّ  ما جُمَْمل يف موسى نبوية خطاب

يف كتاهبا األهم )من الوجهة الثقافية فيام أرى( املعنون )تارخيي 

 بقلمي(، وهو ما حيتاج إىل أبحاث أخرى لتبيانه.
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النسائية اليت كانت ألصق حبزب الوفد، إضافة إىل السبب الظاهري املتعلق برتكيزها 
 على اإلصالح التعليمي.



 هـ(0442م/0203الرياض )جامعة امللك سعود،  (،3، ع )(30) ، مجاآلدابجملة 

 

00 

رسالة ماجستري، معهد اللغة العربية وآداهبا، جامعة 

 م. 0336اجلزائر، 

لتوفيق  "أوديب"حجييل، نجاة: تداولية احلوار املرسحي: 

، رسالة ماجستري، كلية اآلداب واللغات، احلكيم أنموذجا

 م.0206جامعة حممد بوضياف باملسيلة، 

. القاهرة: يف التحليل اللغوي للنص الروائيشلبي، طارق. 

اهليئة املرصية العامة للكتاب )سلسلة نجيب حمفوظ(، 

 م.0228

، القاهرة: دار الفكر اللغة واإلبداع األديب العبد، حممد.

 م.0383توزيع، للدراسات والنرش وال

(، 00. جملة ألف، العدد )"بالغة املقموعني"عصفور، جابر. 

 .43-6م(، 0330)

. القاهرة: املرأة يف املخيال اجلمعيعمر، أمحد عبد احلميد. 

 م.0202املجلس األعىل للثقافة )سلسلة الكتاب األول(، 

الكويت: عامل  بالغة اخلطاب وعلم النص.فضل، صالح. 

 م.0330املعرفة، 

تداولية اخلطاب املرسحي: مرسحية "امدي، فطومة. حل

، بحث "لتوفيق احلكيم أنموذجا "عصفور من الرشق"

، جامعة "السيمياء والنص األديب"مقدم للملتقى اخلامس 

 م.0228حممد خيرض بسكرة، اجلزائر، 

. مرسح صالح عبد الصبور: قراءة سيميولوجيةجماهد، أمحد. 

 م.  0220الثقافة،  القاهرة: اهليئة العامة لقصور

. القاهرة: 4، طاملطالعة العربية ملدارس البناتموسى، نبوية. 

 م.0308وزارة املعارف العمومية، 

. القاهرة: ملتقى املرأة والذاكرة، تارخيي بقلميموسى، نبوية. 

 م.0333

. القاهرة: نوب حتب أو الفضيلة املضطهدةموسى، نبوية. 

 م.0202املجلس األعىل للثقافة، 

. آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارصحلة، حممود أمحد. ن

 م.0200القاهرة: مكتبة اآلداب، 
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