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ملخص البحث:

عقود  بعد  مؤخراً،  الباحثني  تفكري  علمياً  أم  أدبياً  كان  سواءً  (العنوان)  شغل 
التهميش واإللغاء وعدم االهتامم به، فوضعوا نظريات خاصة به، وبام  طويلة من 
حييط أو يرتبط به من (عتبات) أخر من (عنوانات فرعية/داخليّة، إهداء، كلمة 
النارش، خطوط أو رسومات الغالف، تقديامت وغريها) التي أطلقوا عليها مصطلح 
(جهاز العنونة)، إذ تنبهوا مؤخراً  إىل ما هلذه األشياء مجيعاً بضمنها (العنوان) من 
عن  والبحث   ، املعريفّ ومغزاها  الدفتني  بني  ما  الثاوية  املتون  نه  كُ حتليل  يف  أمهية 
أسباب اختيار الكتّاب لعنوانات مؤلفاهتم، ودراستها دراسة معمقة تبحث عن رسِّ 
ة من كلِّ عنوان، و البحث يف أسباب طغيان  العالقة بني االختيار والداللة املرجوّ
بشخصيّة  ذلك  وربط  العنوانات،  من  لنوع  معني  (أسلوب)  أو   ( نحويّ (تركيب 
نوع  ربط  وتم  النفسيّة،  للعوامل  إرجاعها  أو  االجتامعية  ومكانته  العلميّة  الكاتب 
العنوانات بالبيئة التي تنبثق منها/ فيها، والظرف التارخييّ املحيط بالكاتب وعرص 
عن  جذرياً  ختتلف  احلروب  أيام  يف  تظهر  التي  فالعنوانات  النص/الكتاب.  إنتاج 
العنوانات التي تظهر يف أيام السلْم واالستقرار مثالً، أو العنوانات التي تظهر يف بيئة 
ة هي غري العنوانات التي تظهر يف بيئة املروج واملاء واخلرضة وغريها من  صحراويّ
األمور، ويمكن إدراك ما النعكاس مجال الطبيعة وسحرها مثالً عىل (ثريا النص) يف 
عدد من مدونات الرسد العريبّ القديم يف العرص العبايسّ مثالً، أو عنوانات الكتب 
التي صدرت يف أثناء حكم العرب لألندلس، وتم (تصنيف وظائف العنوان) تبعاً 
هليمنة أحد (عنارص العنوان) عىل العنارص األخر، وحسب صعود نسق ثقايفّ عىل 
دت وظائفه أيـ  العنوانـ  وأصبحت خاضعة للعرض  حساب نسق آخر؛ لذلك تعدّ
والطلب عىل وفق مصطلح سوق النرش والطباعة، حينها أصبح الكتابـ  أيُّ كتابـ  

ج هلا دعائيّاً فتنترش، أو تُرضب فتكسد.  هو بمنزلة سلعة استهالكيّة يُروّ
الكلامت املفتاحية: السيمياء، العنونة، الرواية العرفانيّة
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Abstract
Quite recently, the �tle, scien�fic or literary, takes much shri�s 

and a�en�on, that is why the researchers start thinking deeply of 
such a conjecture and develop theories concerned with it and its 
other parts of (sub�tles) such as dedica�on, editor’s words, graphic 
character of cover, presenta�on and etc. …which they called (�tle 
system). There is importance in these sub�tles including �tle in 
analysis and explana�on of hidden and seen meaning. Moreover, it 
is to search the reason behind the choice of certain �tles and works 
that are studied in depth to look for the secret rela�onship between 
the choice and its significance. The reasons of the exaggera�on 
use of gramma�cal structure or style in par�cular type of �tles 
are tackled and could be related to the personality of the scien�fic 
writer and his social status or to the psychological factors or to the 
environment in which the writer is surrounded and the �me, the 
historical condi�on, in which a book or a text is published. The �tles 
that appear during the days of war are completely different from 
the �tles that appear in days of peace and stability or the �tles that 
appear in desert environment other than that appear in meadow 
and so forth. Therefore, it is realized that the effect of the beau�ful 
nature in number of ancient Arab narra�ves of AL Abbasid period 
or in �tles of books that issued during the rule of Arabs Andalusia is 
quite evident. The classifica�on of �tle depends on the dominance 
of one of the elements of �tles, on the other elements and the rise of 
a cultural pa�ern to the determent of another one. So the func�on 
of any �tle is varied and submi�ed in line with to the show and the 
demand according to the term of marke�ng. Then, the book (any 
book) is served as a consuming commodity, either it is published to 
be widespread, or fails to be collapsed. 

Keywords: semio�cs , �tlism , Al`arfan Fic�on 
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مة مقدّ
واملحاوالت  العربيّة،  الرواية  أفق  تطوير  نحو  مستمرة  احلداثة  مشاريع  تزل  مل 
قائمة لدفعها إىل األمام، من طريق التقارب املعريفّ والتداخل مع األجناس األدبيّة 
والعلوم واحلقول األخر، أو من طريق االنفتاح عىل الثقافات، واملفاهيم املتنوعة 
ة، بل غري مكتشفة، وتأصيل لنص جديد يف طرحه  ة غري تقليديّ إلنتاج نصوص رسديّ
الرتاث  جذور  عن  منقطعة  غري  النصوص  هذه  أنّ  مع  مألوفة،  وغري  مغايرة  رؤية 

العريبّ يف رسدياته وأفكاره. 
العريبّ  الروائي  الوسط  يف  العرفانيّة)(١)  بـ(الرواية  ى  املسمّ اجلديد  االجتاه  ظهر 
احلديث، كي يؤكد شكل العالقة بني ماضٍ زاخرٍ بأنواع من املطارحات الفلسفيّة 
مبتىل  حارض  وبني  واملعجزات،  الكرامات  أصحاب  من  والعرفانيني  فة  للمتصوّ
بالنزاعات والتطرف واالحرتاب الطائفيّ يرضب يف املجتمع العريبّ املسلم ويمزقه، 
عَ أركانه، إذ حياول هذا الشكل الروائي اجلديد (الرواية العرفانيّة) قلب التفكري  ويصدّ
، وإيضاح صورة الدين بتقديم قراءة جديدة لبعض املفاهيم اإلشكاليّة، مثل  اإلنساينّ
س أو املدنّس، والتدين) وحماولة فضّ االشتباك يف  (الغيب، والذات اإلهليّة، واملقدّ
العالقة بني اخلالق واملخلوق وتقديمها بإطار عرصيّ بعيداً عن االنحياز، وتأسيس 
اً عىل حيوات وطقوس شخصيّات تارخييّة/دينيّة أغنت الفكر  ظاهرة االنفتاح رسديّ
بة واملهمشة نحو ساموات االنعتاق  اإلنساينّ بمنجزاهتا، وباطنه عروج األرواح املعذّ
واحلرية هرباً وانطالقاً من سجن اللذة الزائلة، من أجل الوصول إىل درجة الوعي 
سة جداً، أو الوصول  بام حييط الذات اإلنسانيّة الساعية إىل االقرتاب من الذات املقدّ
إىل مكانة مبالغ فيها، وحماولة االندماج مع متثّالت (الذات املقدسة) بشكل يمسها 

جداً، والذوبان يف كينونتها. 
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إنّ أول ما يثري ذهن املتلقي (قارئاً/ناقداً) يف هذا النوع من الروايات، هو دقة 
اختيارات كتّاهبا لعتبة (عنواناهتا) الرئيسة/الفرعية، إذ شملتها أيضاً ـ أي العنوانات 
ـ حماولة جتديد املتن الروائي، وآليات معاجلة مهوم ومشاكل وقضايا مجة، من أجل 
(النص/املتن)  إىل  (النص/العنوان)  ثريا  من  املنطلقة  األفقية  احلركة   تتساو أن 
العنوانات  تلك  دالالت  دراسة  يف  د  يتحدّ البحث  هدف  فإنَّ  لذلك  وبالعكس؛ 
ة ملعانٍ عميقة جداً منبثقة من جتلِّيات الصوفيني،  التي هي عبارة عن إشارات رمزيّ
وحروف تستبطن مغز غائراً داخل البنية احلكائيّة هلذه الرشحية من املجتمع، إنَّ 
عن  الكشف  أو  وحتليله،  دراسته  وحماولة   ( العرفاينّ الروائي  (النص  إىل  الدخول 
(العتبات  من  املرور  يتم  مامل  منها،  ة  املرجوّ النتائج  تعطي  أن  يمكن  ال  مجالياته، 
ىل) أوما يسمى (النصوص املحيطة) بالنص األصيل، وأهم تلك (العتبات) هو  األوّ
(العنوان الرئيس)؛ إذ ال يمكن جتاوزه وختطّيه من دون التوقف عنده، وتأمله ملياً 
ال  بيتاً  يدخل  ن  كمَ يل؟  حيُ ماذا  وعىل  الرئيس  املدخل  هذا  يُفيض  ماذا  إىل  ومعرفة 
يستطيع معرفة حمتوياته وأشيائه مامل يدخل من عتبة الباب الرئيس، من هنا تأيت أمهية 

دراسة (العنوان) يف روايات تعد نامذج تأسيسيّة أو تأصيليّة ملرشوع روائي جديد. 
اإلله  (عبد  املغريبّ  الكاتب  روايات  (عنوانات)  عىل  الباحث  اختيار  وقع  لقد 
العرفانيّة  (الرواية  رائد مرشوع  ل؛ ألنّه  األوّ لسببني،  الدراسة  بن عرفة) عينة هلذه 
العربيّة) ومنظّرها الرئيس، إذ إنّه يُعد واضع أبجديات هذا املرشوع؛ ثانياً ما حتمله 
عنوانات رواياته من دالالت عميقة جداً، فهي ال تسلّم نفسها لنا من القراءة األوىل 
معرفيّة  بأدوات  نتسلح  مامل  ومتانع  جداً  تستعيص  بل  العابرة،  السطحيّة  القراءة  أو 
املكثّفة، وقد صدرت هذه  الرمزية  رصينة لرتويضها، وتفكيك شفراهتا وشبكاهتا 
الروايات يف أوقات متقاربة جداً وقد حتمل مهاً مشرتكاً وهو البحث عن تعويض 
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الروايات  السابقني، وهذه  القوم  باجرتار صور رجاالت  الضائعة  العربيّة  البطولة 
تبلغ تسعاً فقط، وبحسب تاريخ الطبع هي: 

١ـ رواية (جبل قاف) ٢٠٠٢. 
٢ـ رواية (بحر نون) ٢٠٠٧. 

٣ـ رواية (بالد صاد) ٢٠٠٧. 
٤ـ رواية (احلواميم) ٢٠١٠. 

 .٢٠١١ ( ٥ـ رواية (طواسني الغزايلّ
٦ـ رواية (ابن اخلطيب يف روضة طه)٢٠١٢. 

٧ـ رواية (ياسني قلب اخلالفة) ٢٠١٣. 
٨ـ رواية (طوق رس املحبّة سرية العشق عند ابن حزم)  ٢٠١٤. 

٩ـ   رواية (اجلُنيد... أمل املعرفة)٢٠١٦. 
ا سبب اختيار (السيمياء) منهجاً  لتحليل هذه الروايات، فلام يتمتع به هذا     أمّ
يفرزها  التي  واإلشارات  والعالمات  الرموز  عن  الكشف  لنا  تتيح  دقة  من  املنهج 
العنوان/املتن، إذ إنّ هذا املنهج ـ أي السيمياء ـ هو آلية تسمح بالتحري عن خيوط 
الغاية  إىل  الوصول  أجل  ومن  ة.  امليتالغويّ وعالماته  العنوان  شفرات  بني  العالقة 

املنهجية واملوضوعية للدراسة فرض علينا البحث تقسيمه عىل: 
اً.  أوالـً تعريف العنوان لغةً ومصطلحاً نقديّ

ثانياً ـ  السيمياء والعنوان. 
ثالثاً ـ سيمياء العنوان الروائي يف روايات (عبد اإلله بن عرفة) وينقسم عىل ما يأيت: 

١ ـ احلروف املقطّعة عنواناً روائيّاً. 
٢ ـ اسم الشخصيّة عنواناً روائيّاً. 
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رابعاً ـ خامتة البحث ونتائجه. 
ا ـ قائمة املصادر واملراجع.  خامسً

اً لغةً ومصطلحاً نقديّ أوالً: العنوان
ـ العنوان لغة: جاءت لفظة العنوان يف معاجم اللغة بمعانٍ خمتلفة، إذ يقول بعض 
نَّ  عَ ، وَ امكَ رَ أَمَ نُوناً: ظَهَ عُ نَناً وَ نُّ عَ عُ ءُ يَعنُّ ويَ ْ اللغويني وأصحاب املعاجم «عنَّ اليشَّ

 : يْسِ ئ القَ رِ نْهُ قَولُ امْ مِ ؛ وَ ضَ رَ عَ ضَ وَ رتَ : اعْ تَنَّ اعْ نُوناً وَ عُ نّاً وَ نُّ عَ عُ يَ
ه  أنَّ نِعاجَ بٌ كَ ْ نا رسِ نَّ لَ فَعَ

التعريض  وهو  عنن  معاين  من  آخر  معنى  ويأيت  واإلبانة،  الظهور  بمعنى  أي 
ذا  كَ ذا وَ لَ كَ عَ دْ جَ : قَ حُ ال يُرصِّ ضُ وَ رّ عَ ي يُ ذِ لِ الَّ جُ قالُ للِرَّ والتلميح لغرض ما، إذ يُ

 : دَ أَنشَ تِه؛ وَ اجَ اناً حلِ نوْ عُ
واهيا ْكي الدَّ اءُ حتُ عَ مْ فِها صَ وْ يف جَ وَ ْنِها  ــــا بَعْضَ حلَ نِواهنِ فُ يف عُ تَعـــِرْ     وَ

 : بِ ارُ ابْنُ املُْرضَّ وَّ ؛ قالَ سَ يّ والعنوانُ األثرُ قالَ ابنُ بَرِّ
نْوانـــا   يتُ عُ تُهــا لِلَّتي أخفَ لْ عَ جَ ا  دْ سنَحتُ هبِ  قَ ةٍ دُونَ اُخرَ حاجَ     وَ

يَ  هِ  ، مِّ بِالضِّ  ، نْوانُ عُ الْ وَ ةٍ،  يِّدَ جَ  ُ ريْ غَ نْوانِ  عُ الْ يف  ةٌ  غَ لُ لْوانُ  عُ الْ  : يْثُ اللَّ قالَ   (  ...)
 : ُّ وادٍ الُّروايسِ ؛ وقالَ أَبُو دُ ةُ يحَ صِ ةُ الفّ اللُّغَ

هابِ (٢)   نِ الذُّ رَ كِتابِ            بِبَطْنِ أُواقَ أَوْ قَ نوانِ الْ     ملَِنْ طَلَلٌ كعُ
املعنى  اللغويّ لتؤكد  تمَّ تداوهلا  اللفظة قد  أنَّ  يبدو  القراءة املعجمية  وبواسطة 
االصطالحيّ هلا، إذ إنِّ التمعن يف البيانات املعجمية سوف يفرز لنا النو الداللية 
املحركة للنشاط الداليل للعنوان أو الُعلوان، وذلك يف أنساق تنتظم فيها الدالالت 
) ـ اإلرادة، القصد، املعنى  لنَ ، عَ نَّ األساسية عىل النحو اآليت، الظهور، العالنية (عَ
االعرتاض  املفردة:  هذه  معاين  من  فيكون  نَا)(٣)  عَ  ، نَّ (عَ السمة  األثر،  نَا)  عَ  ، نَّ (عَ



١٤٥

سيميائيةُ العنوانِ يف الروايةِ العرفانيَّةِ "رواياتُ عبد االلهِ بن عرفة" أُنموذجاً

والظهورأي اخلروج، أو القصد واالستدالل وأيضاً األثر الناتج عن هذا االستدالل، 
كام يوضح هذا النص املقتبس من لسان العرب بأنَّ من معاين العنوان لغةً هو التلميح 

أو اإلشارة الذي يكون عكس الترصيح. 
د تعريفات (العنوان) فكلُّ ناقدٍ أو باحث يتناوله من  ـ العنوان اصطالحاً: تتعدّ
وجهة نظره، ومن الزاوية التي يبحث فيها، فيقدم (لوي هويك) تعريفاً لـ(العنوان) 
«جمموعة  يراه  إذ  األساسية؛  ووظيفته  بنيته،  فيه  وحيدد  والدقة،  بالشمولية  يتسم 
العالمات اللسانية، من كلامت ومجل، وحتى نصوص، قد تظهر عىل رأس النص 
لتدل عليه وتعينه، تشري ملحتواه الكيل، ولتجذب مجهوره املستهدف»٣  ويراه حممد 
ار بـأنهـ  أي العنوانـ  للكتاب كاالسم لليشء، به يعرف وبفضله يتداول،  فكري اجلزّ
ويشار به إليه، ويدل به عليه، حيمل وسم كتابه، وأحياناً يكون هو عالمة ليست من 
يل له ال يبتعد كثرياً عن معناه  علت له؛ لكي تدل عليه، وهذا التعريف األوّ الكتاب جُ
يف االصطالح واستقراره مفهوماً نقدياً قاراً (٤)، بينام حيدد سعيد علوش العنوان «بإنه 
مقطع لغوي، أقل من اجلملة، نصاً أو عمالً فنياً». (٥) فيام ينظر له (روالت بارت) 
من اجلانب السيوسولوجيّ بأنّه عبارة عن جمموعة من األنظمة الدالليّة الظاهرة أو 
الباطنة واحلاملة لقيم وأخالق وأيديولوجية املجتمع التي تظهر فيها هذه األنظمة، 
التارخييّة(٦). إذن فالعنوان يعد  وتساعد يف أحايني كثرية عىل فهم حقيقته وظروفه 
لتأويل  النص وسرب أغواره، وفهم أرساره  ركيزة أساسية وعتبة أوىل لدخول عامل 
شفراته الغامضة، وربّام قد خيرس املتلقي للنص بعض األمور الفنية واجلاملية يف حال 
ة  ختطيه هلذه العتبة، من دون االلتفات إىل ما توحيه، وما ختفيه هذه القطعة اللغويّ
الصغرية من مفاتيح يمكن أن تساعد يف تفكيك النص، وكشف جزء مهم من بنيته 
وخطابه؛ إذ إنّ هناك الكثري من العنوانات ـ قديامً وحديثاً ـ سامهت يف تقديم كتّاهبا 
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مؤلفاهتم  بعنوانات  ملتصقة  بعضهم  شهرة  كانت  بل  اجلمهور،  إىل  ونصوصهم 
ومتأتية من تداوهلا، حتى قيل (صاحب اجلواهر، وصاحب اللسان أو الشارح نسبة 

إىل رشح ألفية ابن عقيل مثالً) وغريها من األلقاب املكتسبة من العنوانات. 
ثانياً: السيمياء والعنوان 

وردت  وقد  واألدلة،  العالمات  علم  أو  اإلشارة  علم  ا  بأهنّ السيمياء  ف  تعرّ
العالمات  حياة  دراسة  باملحصلة  تعني  لكنها  املصطلح،  هلذا  عديدة  ترمجات 
املجتمعات،  حياة  داخل  الثقافية  ومرجعياهتا  ووظائفها،  أنواعها،  بمختلف 
واستنباط الدالالت املركزية املنبثقة منها، فهي عند اللغويّ السويرسيّ دي سوسور 
(سيمولوجيا semiology) أي علم اإلشارة، و(سيموطيقيا semiotics) عند 
أنَّ  ويبدو  العالمات،  علم  تعني  إذ  بريس،  األمريكي شارل ساندرس  الفيلسوف 
األوربيني يفضلون استعامل (السيمولوجيا) يف حني يميل األمريكيون إىل استعامل 
قد  العاملني  هلذين  سابقة  أبحاثاً  هناك  أن  جداً  املؤكد  ومن  (السيموطيقيا)(٧)، 
وضعت األسس األوىل هلذا العلم، وبحثت فيه لكنها مل تشهد تطوراً نوعياً إالّ بعد 
أن استوعبَ رائدا السيمياء ـ سوسور وبريس ـ تلك النظريات مع الفارق الزمني 
بينهام، وتأمالها جيداً، حينها وضع كلٌّ منهام نظريته اخلاصة به، وبحسب التوجه 

العلمي الذي ينتمي إليه، ثمّ بدأت النظريات السيميائيّة األخر تظهر تباعاً. 
وربطه  املتواصل  البحث  بواسطة  العلم  هذا  تطوير  إىل  سوسور  سعى  لقد 
الكشف  يتم من طريقها  إذ  التواصل،  مهامً من عملية  متثّل جزءاً  التي  باللسانيات 
ة، وفهم بنية أية لغة يتوقف عىل الرجوع إىل فهم  ة وغري اللغويّ عن األنساق اللغويّ
اللغويّ  العامل  السيميولوجيّة، فاللغة عند هذا  العملية  ل روح  الذي يشكّ (لساهنا) 
التي تعرب عن األفكار،   system of signs هي عبارة عن «نظام من اإلشارات 
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السمع  فاقدي  املستخدمة عند  األلفباء  أو  الكتابة،  بنظام  النظام  تشبيه هذا  ويمكن 
والنطق أو الطقوس الرمزية أو الصيغ املهذبة أو العالمات العسكرية أو غريها من 
األنظمة، لكنه أمهها مجيعاً. ويمكننا أن نتصور علام موضوعه دراسة حياة اإلشارات 
يف املجتمع، مثل هذا العلم يكون جزءا من علم النفس االجتامعي، وهو بدوره جزء 
العالمة عنده  من وجهني مرتبطني مع بعضهام  العام»(٨). وتتألف  النفس  من علم 
ا  ل هو الفكرة والتصور أو الصورة الصوتية، ويعني (الدال) أمّ ارتباطاً وثيقاً، فاألوّ
بأنّ لكلِّ   (املدلول)، وير القصديّ هلذه األشياء ويسمى  املعنى  فهو  الثاين  الوجه 
عالمة خاصيتني أساسيتني عىل وفق عالقتني، تكون األوىل (اعتباطية) بني (الدال) و 
ا وضعية ال توجد رابطة طبيعية أو إلزامية بينهام، كام ال توجد حلقة  (املدلول) أي إهنّ
ا العالمة عند بريس فيمكننا أن  اتصال جوهرية، والعالقة الثانية (خطية) بينهام، أمّ
الفلسفيّة للذات  التي صاغها عىل ضوء نظرته  الثالث  ندركها من طريق املقوالت 
والكون واألشياء من حولنا، وإنتاج املعرفة وتداوهلا، وهذه املقوالت الثالث هي، 
األوليّة التي تعني نمط الكينونة أو الوجود الذي تكون فيه األشياء مستقلة بذاهتا، 
ة  والثانوية وهي حال وجود ما يوجد بحد ذاته نسبة إىل يشء ثان، واملقولة الثالثويّ
التي تعني نمط الكينونة الذي حتمل فيه ثانياً وثالثاً مرتبطني أحدمها باآلخر، فاألول 
حييل عىل ثان عن طريق وجود عنرص ثالث رابط بينهام(٩). فيام يلجأ العرب إىل ما تدل 
عليه هذه املفردة يف معامجهم القديمة، وهي كلمة (السمة) املشتقة من اجلذر الفعل 
الثالثي (سوم)، فيفضلون استعامل (السيمياء) بسبب املقاربة بني هذا العلم احلديث 
وبني ما تدل عليه (السمة) استناداً عىل ما جاء يف القرآن الكريم يف أكثر من آية منها 
ود} الفتح: ٢٩، وأيضاً يف الشعر العريب القديم  جُ رِ السُّ نْ أَثَ مْ مِ هِ وهِ جُ مْ وُ هُ يامَ {سِ
كام يف قول أسيد الفرازي: غالمٌ رماه اهللاُ باحلسن يافعاً لهُ سيمياءٌ ال يشقُّ هلا عىل برصِ 



١٤٨

م. د. عبّاس فاضل عبد اهللا املوسويّ

تتعلق  السيمياء مرادفاً ملصطلحات علوم قديمة  من جانب آخر كان مصطلح 
بالسحر والغرائب والعلوم الطبيعية كام ير الدكتور أمحد الشيخ عيلّ   (١٠)، وبواسطة 
الكتب بني  يدل عىل مكنونات األشياء، وماختفيه  الذي  (العنوان)  فهمنا ملصطلح 
طياهتا، وما تعنيه السيمياء عن طريق تعريفها بأهنا «علم دراسة الشفرات واألنظمة 
بوصفها  الوحدات  أو  األحداث  بعض  فهم  من  البرشية  الكائنات  متكن  التي 
عالمات حتمل املعنى»(١١)، ندرك أنّ هناك مقاربة دقيقة بني (علم السيمياء) الذي 
العنوان  العميقة للغة واألشياء املحيطة هبا، وبني ماهية  البنى  البحث عن  يستطيع 
إحياءات  هلا  وعميقة،  سطحية  معاين  حتمل  سيميائية  وإشارة  ة  لغويّ عالمة  بوصفه 
وشفرات معينة، قد تكون ضبابية أمام القارء العادي، لكنها ال تتمنع أمام الناقد 
احلذق؛ بناءً عىل ما يراه الدكتور مجيل محيداوي بأنّه «ال متكن مقاربة العنوان مقاربة 
عىل  العناوين،  مع  تتعامل  التي  السيميوطيقية  املقاربة  بتمثل  إال  موضوعية  علمية 

أساس أهنا عالمات وإشارات ورموز وأيقونات واستعارات»(١٢). 
إذ  النصوص،  أسلوبية   األخر العنارص  عن  «فضالً  يمثل  العنوان  فإنّ  وأيضاً 
يبحث علم اللغة النيصّ يف العالقة بني مضمون النص وعنوانه، وينطلق يف ذلك من 
أن عنوان النص يتأثر باعتبارات سيمولوجية وداللية وبرامجاتية تعطي (قيمة إشارية) 
قد تفيد يف وصف النص لذاته» (١٣). من هنا تتأتى أمهية العنوان، الذي شغل منطقة 
سرتاتيجية مهمة جداً، إذ إنّه يسيطر عىل حافة البداية للنص املتاخم له، فهو املنطقة 
ىل التي جتذب األبصار نحوها، والساحة التي يقع فيها حدث التصادم بني أفكار  األوّ
نات ومكوناته  الكاتب وأيديولوجيته وبني القارئ وفلسفة تأويله وإسقاطاته عىل املدوّ
اللثام عن  إماطة  أثناء قراءاته للنصوص، وهذا ما يؤدي إىل  التي حيملها يف  الثقافيّة 

منطق التشكيل النيص (العنوان ـ املتن) عىل مستو البنية والداللة والتداول. 
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ثالثاً: سيمياء العنوان يف روايات (عبد اإلله بن عرفة)
تنقسم عنوانات روايات الكاتب املغريبّ (عبداإلله بن عرفة) عىل قسمني رئيسني 
بـ(احلروف  واملقصود   املقطعة)،  (احلروف  ل  األوّ والرتكيب،  الداللة  حيث  من 
املقطعة) حروف وردت يف أوائل سور القرآن الكريم التي تسمى (فواتح السور) 
وعددها ١٤ حرفاً من دون تكرار، وهي جمموعة يف قوهلم ( نص حكيم قاطع له 
ا مساوية يف العدد  راً يف أكثر من سورة، وهذا يعني بأهنّ رسٌّ ) وتكون ٢٩  حرفاً مكرّ
 ا املبحث الثاين (اسم إلحد حلروف األبجدية، ونصف عددها من دون تكرار، أمّ
كلَّ  البحث  سيتناول  هنا  من  املقطّعة)،  احلروف  مع  الصوفيّة  الطريقة  شخصيات 

مستو تناوالً مستقالً. 
١ ـ احلروف املقطّعة عنواناً روائياً

ون فيها عن حاالت العشق  مما ال شكّ فيه أنَّ للصوفيّة إشارات خاصة هبم، يعربّ
والتجيلّ واملعرفة والنظر لآلخر، وقد تتوحد هذه اإلشارات عندهم أو جيرتح بعضٌ 
منهم إشارات خاصة به تفرقه عن اآلخرين من شيوخ ورجاالت الصوفيّة وينامز 
ة باإلشارات والعالمات واحلسابات  ة والشعريّ هبا، وكام امتألت نصوصهم الرسديّ
الرموز  بتلك  مشبعة   األخر هي  كانت  النصوص  تلك  عنوانات  فإنَّ  الرياضيّة، 
والشفرات، وألنَّ بحثنا هذا يبحث يف النص الفوقي/العنوان الرئيس لروايات عبد 
البحث عن دالالت  فعلينا  الصوفيّة  الطريقة  كبار  التي تؤرخ حلياة  بن عرفة  اإلله 
دَ من عبارات اختارها الروائي عنواناً لكلِّ نص من نصوصه، إذ يتَّكئ  ومقاصد ما ورَ
الروائي عىل ما توفره  احلروف املقطّعة من دالالت منبثقة من تفسري الصوفيّة هلا، 
فعنوان روايته (بالد صاد) مل يأتِ اختياره عفويا بكل تأكيد، وعند حتليل هذا احلرف 
بأهنا عبارة عن سياحة دائمة  لنا  الروائي، يوحي  النص  بحسب ما أطلعنا عليه يف 
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الرشيفة،  ة  النبويّ املواليد  وإقامة  واملعرفة  العلم  أجل  من  متواصل  وترحال  وسفر 
أنّ  ونجد  الفتنة،  يف  الوقوع  خشية  األندلسيني  واألمراء  السالطني  عن  وابتعاداً 
داللة عنوان هذه الرواية منترشة انتشاراً قصدياً، ونجد هذه السياحة/السفر ـ الذي 
 يشرتطه املتصوفة عىل من يدخل يف طريقتهم ـ أفقياً أي االنتقال من مدينة ألخر
بحثاً عن الزاد املعريفّ واإلصالح وعدم جماورة الظاملني واحلكام والوالة، أوعمودياً 
وهي حماولة العروج إىل الساموات بالتخلية من املوبقات والتحلية بالصفات، كام أنَّ 
الروائي عىل جعلها  د  تعمّ التي  للرواية  الرسدية  البنى  يتساوق مع  حرف (الصاد) 
تبدأ باحلرف نفسه، فيتشظّى هذا احلرف داخل جسد املتن الروائي مكمالً بعضها 

البعض اآلخر، وكام يأيت: 
ثمّ  املسيحية  مارية  حبيبته  عىل  الرواية  بطل  أطلقه  الذي  االسم  صبح/  ـ  صاد  

أصبحت زوجته فيام بعد. 
التي أحاطت ببطل  ـ صاد            صرب أي مشقة الطاعة ومشقة حتمل البالء 

 .( الرواية (الشيخ الصويفّ
ـ صاد           صحبة +صفوة وتعني صديقه الرضير وطلبة بطل الرواية العامل 
الصويفّ معه إىل كل مكان من جانب، وصحبته ألستاذه ابن سبعني من جانب آخر. 

ـ صاد              صوفية أي التكامل والتسامي. 
ـ صاد              الصياد الذي أعطى بطل الرواية (املحارة العجيبة). 

ـ صاد              هو اسم تلك (املحارة العجيبة) املذكورة آنفاً. 
ـ بالد صاد/ منزل صاد          هو اسم لبالد الشام يف اللغات اليونانية القديمة 
التي وصل إليها الروائي أخرياً وحاز الرس اإلهلي العظيم الذي مكنه من كنوز العلم 

واملعرفة فيام بعد. 
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ويسرب  يفككها  مغلقة ال  ا شفرات  أهنّ عنواناته عىل  مع  يتعامل  هنا  الروائي  إنَّ 
ن الولوج إىل أعامق النص/املتن الروائي، لذلك فإنّ الصوفيني  أغوارها إالّ من متكّ
يعتمدون تأويل األرقام بشكل خيتلف عن اآلخرين، فنر أنّ (عبد اإلله بن عرفة) 
يقوم بتفسري رس (حرف الصاد) يف هناية املطاف، وجيعله مع ما يناسبه من األرقام، 
وبطريقة (متوالية حسابية) يطلق عليها (املتوالية الذهبيّة) فيكشف لنا عن معجزات 
الصوفيّة  الثقافة  أو يف  الكريم  القرآن  احلرف، سواءً يف  وكرامات وخصائص هذا 
أو عند الشعوب، فيقول أبو احلسن الششرتي (بطل الرواي) بعد أن حازَ ما كان 
مفتاح  اد  والصّ  » أجلها  من  والرتحال  بالسفر  قامَ  أن  بعدَ  صفات  من  إليه  يسعى 
النبي  أسامء  مفتاح  أنّه  كام  انع.  والصّ ادق  والصّ بور  والصّ مد  الصّ اإلهليّة:  األسامء 
ل بمتوالية جل، أي ١+١+٣+٥+٨+١٣+٢١+  ، وصاد اإلنسان الكامل يتحصّ
٣٤_٨٨ (حبيب اهللا) إنّ هذه املتوالية اإلهليّة هي قبّة أرين، حمل الرؤية واالعتدال 
ا متتالية األرقام التي  ف متتالية جل بأهنّ التامّ والتناسق واالنسجام، ويمكن أن تعرّ
الن يساويان  اها األوّ ينتج كلُّ رقم فيها عن جمموع الرقمني السابقني له والتي حدّ
الواحد»(١٤)، إنّ الروائي هنا يستثمر ما توفّره احلروف من بعد فكريّ لد الصوفيّة 
ا أصل األشياء والكون والقداسة، ويستوحي ما  حتديداً، فنجده يتعامل معها عىل أهنّ
انتجته هذه احلروف (املقطّعة) يف القرآن الكريم من غموض مطبق، ولج به احلياة 
والواقع اليوميّ املعيش يف حلّه وترحاله، فنجد مثالً أنّ  عبد احلق بن سبعني ـ وهو 
البطل املساعد للبطل الرئيس الشيخ الصويف ـ يُشري عىل صاحبه الششرتي بأنَّه جزء 
لبالد  املسافر  «أهيا  الرواية  بطل  لصاحبه  يقول  إذ  نفسها،  الطريق  عىل  داما  ما  منه 
صاد، عليك بالعني لتصل ملبتغاك. فأنا عينُك إىل صادك (ع – صاد = ١٦٥ فقل ال 
إله إالّ اهللا فغنِّ عىل ليىل يا أبا احلسن»(١٥)، وهذا القول هو تكريس لفكرة (التوحد) 
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سة،  التي يؤمن هبا أغلب رجاالت هذه الرشحية سواءً التوحد مع الذات اإلهليّة املقدّ
العرفاينّ  األدب  فمصدر  الباقني،  طريقتها  وشيوخ  املتصوفة  علامء  أرواح  مع  أم 
أفكاره  أو معنى، واستثامر  الكريم لفظاً  القرآن  آيات  التناص مع  رسداً وشعراً هو 
ومضامينه يف ترسيخ الفكرة لد أتباع هذه الطائفة من املسلمني، كام يمكننا القول 
إنّ الروائي قد جلأ إىل املعجم الصويفّ كثرياً من أجل تدعيم املبنى الرسديّ للحكاية، 
ورصف املعاين التي يريد إيصاهلا بأمانة للمتلقي، من طريق سحبه إىل منطقة اخليال 

التي يزخر هبا عامل املتصوفة. 
ا إذا انعطفنا باحثني عن دالالت عنوان رواية (جبل قاف) فإنّنا نجد اختزال         أمّ
الروائي الشتغاالت هذا (احلرف) داخل النص بعنوان خيترص كلّ دالالت األمكنة 
التي عربّ عنها (احلرف) املذكور، سواءً باإلضافة أو الصفة، و يبدو أنّ معنى (جبل 
قاف) هو مدينة (مرسية) التي تقع عىل هذا اجلبل؛ إذ ينرش الروائي شباكه الرمزية 
حتى جيعلها (املهيمنة) ثمّ جيمعها ليضع عنواناً خيترص به كلَّ ما وردَ من إشكاالت 
املكنّى  احلقيقيّ  املكان  إنَّه  إذ  قاف)  (جبل  وهي  فقط،  الكلمتني   تتعد ال  بنية  يف 
العامل بحثاً  ابن عريبّ ونقطة انطالقه نحو  الشيخ  عنه يف الرسد، فهو موضع والدة 
، فالتصاق (حرف القاف) مع  عن (االسم األعظم) الكنز العلميّ يف الفكر الصويفّ
ل خطاً بيانياً حفر داخل خرائط املتن  س شكّ هذا العاملَ املبني عىل االقرتاب من املقدّ
، ونجد صد هذه العالقة واضحاً حني يروي السارد/البطل يف الرواية  الرسديّ
مراتب دخوله إىل الرسداب بصحبة خادمه، بحثاً عن العالمات اإلهليّة التي متنحه 
رتبة املتبحر يف املعرفة الربانيّة، إذ يتوقف كثرياً لوصف أقفال تلك األبواب املؤصدة 
رابطاً بني  الروائي،  يها  يسمّ اكتشاف (خزائن قاف) كام  لذة  بينهام وبني  التي حتول 
دالالهتا ودالالت (أسامء اهللا احلسنى) املبدوءة بحرف (القاف) وكام يأيت «دخلنا من 
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ذلك الباب ومشينا يف رسداب عجيب ال أدري كم مرة قطعناه ذهاباً وإياباً حتى وصلنا 
إىل باب آخر وملحنا رسامً ثانياً لثور ثم رأينا عدداً آخر هو ١١٠٠٠عىل مقربة منهام 
نحت مكتوب عليه االسم «قدوس». وضعت هذه املعلومات يف قرطاس وتركت 
االسطوانتني  أدار  حينام   .٤١٠ أي  «قدوس»  بعدد  أخربته  بعدما  الباب  يفتح  بدراً 
األولتني توقف متسائالً: وكيف أفعل اآلن؟ ال تفعل شيئاً (... ) ثم مشينا يف رسداب 
مماثل لألول حتى وصلنا إىل الباب الثالث وعليه رسم اجلوزاء مع العدد ١٠٠٠٠

والباب مرصود باسم «قيوم» وكان عدده ١٤٦»(١٦) وهكذا دواليك، فإنَّ اجتياز كلِّ 
باب يتطلب معرفة بأرسار األرقام املوازية لكل حرف من حروف االسم املبارك هللا 
وس، قدير، قانع، قوي،  (عزّ وجل) املبدوءة بحرف (القاف) وهي (قادر، قائم، قدّ
ة التي تنسل من معناه يف القرآن  ار وغريها) فيسيطر (القاف) عىل الداللة املركزيّ قهّ
الكريم، السيام وإنّ الروائي يستشهد هبذه املركزية بإيرادها يف نص الرواية، فيقول 
ابن عريب خلادمه حني فُتحت مجيع األبواب هلام « انظر إىل اآليات األخر املكتوبة 
أكاد أر بسملة  إنني  القاعة، وهي بخط أصغر من خط اآليات اخلمس.  قبة  عىل 
ب الرساج أكثر حتى نر أحسن. ماذا بعد البسملة؟ إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه حرف  هناك: قرِّ
(ق). إهنا سورة (ق) إذن، ثم انظر هنا أيضاً ها هي بسملة أخر إهنا تبتدئ بـ بـ بـ بـ 
بـ «حم عسق». أال تالحظ يا بدر إن الضوء األخرض يأيت من بعض احلروف وأكاد 
أقول إنه حرف القاف، بل إنه كذلك، لقد قال يل الوكيل إن هبذه اخلزانة مخسني قاعة 
حلفظ الكتاب، فام الرس يف ذلك، ال بد وإن هلذا العدد عالقة خاصة هبذه اآليات بل 
ة التي اختارها الروائي عنواناً  هبذه القافات املكتوبة باألخرض»(١٧)، فالعالمة اللغويّ
معاكسني،  باجتاهني  انسالله  طريق  عن  للعنوان  املحاذي  النص  مع  تأويلها  تتبادل 

يعطي كلُّ واحد منهام بعداً دالليّاً خمتلفاً وجديداً يف الوقت نفسه. 
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مشبعة  دالالت  من  ذكرناه  عامّ  نون)  (بحر  رواية  عنوان  سيمياء    تتعدّ وقد 
بالقصدية لتكوين وحدة رمزيّة/ معجميّة تيش بأنَّ ال مكان يف هذا املرشوع الروائي 
اجلديد للعموميات والسطحيّة البسيطة، وإنّام رضورة استيالد عنوانات ذات أبعاد 
أكثر عمقاً، وأوسع داللة واالغرتاف من بحر الظاهرة الصوفيّة وخرقها للمألوف 
يف  فاحلروف   ، والغرائبيّ واخلارق  باملعجز  واستبداله  اليوميّ  واملستهلك  والعادي 
كه أحياناً، ويقود  ينتمي كلٌّ منها إىل احلدث، وقد يكون هو حمرّ  ( العرفاينّ (الرسد 
الشخصيّة   باحلروف إىل مستو الصويفّ  يرتفع  له، وقد  الذهنيّ  التصور  تغيرياً يف 
النامية/املتطورة مع بنية احلدث الروائي، إذ إنّ هذه احلروف «تتلون يف  كل رواية 
بلون معني  وبطل معني، استنادا إىل أن القول ينتج الوجود الثاين  يف مقابل الوجود 
احلق، مصداقا لقوله تعاىل}إنام قولنا  ليشء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون{  النحل: 
الروائي عىل نوع ما  العلم هبذا املوجود»(١٨)، فيعتمد  ينتج الكالم إال  بينام ال   ،٤٤
تفرزه تلك احلروف من معانٍ خاصة هبا، من دون غريها من حروف عربيّة أخر؛ 
هذا ألنّ «لغة التصوف فيها من الغموض بحيث ترتك القارئ ذاهالً حرياناً لوجود 
ونعني  قبل  من  قراءهتا  أو  سامعها  يتعود  مل  رمزية،  وعبارات  اشارية  مصطلحات 
بذلك للعبارات الصوفية عادة معنيان، أحدمها يستفاد من ظاهر األلفاظ، واآلخر 

بالتحليق والتعمق، وهذا األخري يكاد يستغلق متاماً عن من ليس بصويف»(١٩). 
يها الروائي نفسه ـ وهي (جبل قاف،  و يبدو بأنَّ عنوانات هذه الثالثيّة ـ كام يسمّ
بحر نون، بالد صاد) توحي بأنَّ سيمياءها تغطّي مساحة معرفيّة واسعة يف املنظومة 
الروائي يسعى إىل حتقيق وحدة  أنّ  إليه إىل  فيام تشري  املتصوفة، تشري   الثقافيّة لد

حضور ثيمة الكون أمجع، فيكون استنتاجنا الداليلّ من العنوانات الثالثة هو: 
اً/ هوائيّ  ـ  جبل قاف: العروج عموديّ
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ـ   بحر نون: النزول عمقاً/ مائيّ 

ـ بالد صاد: السياحة أفقياً/ ترايبّ
ل عنارص  الروائي تشكّ التي اختارها  إنّ هذه احلروف  القول  عند ذلك يمكننا 
ا من جانب االتصال  احلياة والوجود والكون أمجع، فهي املكونات األساسيّة له. أمّ
بأنّ  القارئ  الثالثيّة  هذه  مقدمة  يف  ينصح  الروائي  فإنّ  توقعه  أفق  وحتفيز  باملتلقي 

يندمج مع التسامي الصويفّ من طريق: 
ـ العروج إىل السامء =  ويعني جبل قاف

ـ السباحة يف ملكوت الكرامة = ويعني بحر نون
ـ السياحة يف األرض طلباً للحقيقة واملعرفة = ويعني بالد صاد

وتنبغي اإلشارة هنا إىل أنَّ «الكلامت واحلروف يف الرواية العرفانية إشارات ملعانٍ 
املعرفية  لدالاللته  عميق  وعي  خالل  من  الصويفّ  املوروث  تستثمر  وأخفى،  أدق 
اجلديد  الروائي  مرشوعه  تأسيس  يف  الكبري  ذوبانه  الروائي  خيفي  وال  واجلاملية»٢٠
، فبعد أن أكمل القسم األول من هذا  بكل ما أويت من خيال وفكر حضاريّ وثقايفّ
يسميها  كام  أو  املقطّعة)  بالـ(حروف  متسلسلة  روايات  ثالث  إنتاج  وهو  املرشوع 
ة، أعلن عن البدء بالقسم  بالنورانيّة، التي حكمت اجتاهات النص وشؤونه الرسديّ
الثاين من هذا املرشوع الذي يمثّل نقلة ثانية من الفكر الصويفّ اخلالب، فيكشف 
املرشوع  هذا  سرتافق  (احلروف)  تلك  بأنَّ  القسم  هذا  روايات  أوىل  مقدمة  يف  لنا 
عن طريق إثباته عنوانات لنصوصها، إذ يقول «واآلن بعد أن أهنينا الثالثية األوىل 
نرشع يف السلسلة الروائية الثانية مع احلروف التالية وهي حم، يس، طس، طه»(٢١)، 
وهذا يعني أنَّ تشفري العنوان سيستمر يف هذا القسم، وسيمياء كل حرف/عنوان 
الواقعة  ة  لغويّ امليتا  املساحة  لزيادة  تبعاً  أحياناً  وتزداد  ة،  قوّ ستكون حارضة وبكل 
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ما بني احلرفني، ألنَّ العنوان يتكون من حرفني ويوجد فراغ جيب ملؤه داللياً، عن 
طريق تأويل تلك املساحة، فنفهم من مقدمة رواية (حواميم) أنَّ الرصاع هو الذي 
يقطع تلك املساحة التي خيلّفها ائتالف حريف (امليم) بكل ما تعنيه نورانيته يف النفس 
الصوفيّة مع حرف (احلاء) وتأثريه الربزخيّ الطاغي نحو استالب العقل واستجالء 
نص  أروقة  داخل  نتجول  ونحن  هذا  ندرك   . والتجيلّ اإلحياء  لفهم  العميقة  النظرة 
 » احلرفيّة  العنونة  هذه  اختياره  سبب  للقارئ  هيمس  الروائي  نسمع  إذ  الرواية، 
وأحرف هذه الرواية مها احلاء وامليم، أحدمها حرف احلياة، واآلخر حرف املوت. 
العجيب.  املَْيسمِ  هبذا  اهُ  ملَسَ يشء  كل  يطبعان  (حم)  وج  الزَّ هذا  يف  الن  كَّ تَشَ يَ حينام 
هناك إفناء وإحياء يف نفس اآلن. وهذه هي مهمة النور»(٢٢)، إذ تؤرخ هذه الرواية 
الصليبيني،  األندلس، أي سقوط غرناطة حتت سيطرة  حلظة سقوط جزء مهم من 
ل عنواهنا من حرفني مها (احلاء،  وحلظة الرصاع وحماولة النهوض مرة أخر، فيتشكّ
امليم) ويشتغل الروائي عىل ما بني هذين احلرفني، ملعاجلة قضية إنسانيّة مهمة جداً 
قديمة/ جديدة، وهي قضية هتجري املوركيسيني من األندلس، وضياع هويتهم بني 
، بأنّه  ، من جهة ثانية يعرتف الروائي بواسطة عرضه ملخطّطه الرسديّ الغريبّ والعريبّ
الذي  التارخيي  اللذان فرضا عليه نوعية االشتغال  أسري حريف (احلاء، وامليم) ومها 
يسعى إليه، استناداً إىل ما وقع بني هذين احلرفني من مآسٍ وقتل وترشيد، فيكون هنا 
(حاء/احلضور) و (ميم/املعنى)، إذ إنَّ النص التارخييّ الذي وظّفه الروائي يف رسده 
هذا يبني (حضور) الصليبنيّ عىل الوجود العريبّ يف األندلس. و(حصارهم) للمدن 
اإلنسان  وقيمة  (معنى)  هذا  يقابل  مؤقتاً،  العربيّة  السيطرة  حتت  الواقعة  األندلسيّة 

ش، وهم (موركسيون) ضاعوا يف زمحة الرصاع مع اآلخر من أجل البقاء.  املهمّ
إنَّ قراءة أخر (لسيمياء تناص العنوان الروائي) عند عبداإلله بن عرفة مع ما 
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العالية عىل استيحاء  القدرة  للتعبري عن  جاء من رموز قرآنيّة تعطينا مساحة كافية 
فإذا  التجانس؛  ذلك  ودواعي  والقرآين،  الروائي  السياق  بني  النيصّ  التجاذب 
أنعمنا النظر يف ماجاء بعد فواتح السور القرآنيّة املبدوءة بـ(حاء ـ ميم) التي تسمى 
بالنص  وثيقة  رئيسني هلام عالقة  يدور حول شيئني  نجد سياقها  فإنَّنا  بـ(احلواميم) 

الروائي، ومها: 
أ ـ  إنَّ العزة والغلبة هللا عزّ وجلّ ومن يستظل بظله من املؤمنني. 

عريبّ  وسلّم)  وآله  عليه  اهللا  (صىلّ  النّبيّ  عىل  أنزل  الذي  الكتاب  هذا  إنَّ  ـ  ب 
خالص. 

فبنية رواية (حواميم) تشابه السياق األسلويبّ جلميع آيات (احلواميم) تقريباً، إذ ال 
تتعد ـ البنية ـ أن تكون حماولة الستعادة الثقة بالشخصيّة العربيّة، وبرضورة التزامها 
بمحيطها العريبّ الذي انبثقت منه، وتأكيد أمهية التالحم ملواجهة األعداء، وااللتفاف 
ملذات  تركوا  الذين  الصوفيّة  رجاالت  سيام  ال  اإلسالميّ  الدين  يمثّل  من  حول 
الدنيا وأقبلوا عىل التفاين من أجل اآلخرين، ويمكننا تلمس هذا الشعور يف الرواية 
بقوله:  عنه،  للكتابة  املوضوع  هذا  اختيار  فيها عن سبب  الروائي  ح  يرصّ إذ  نفسها، 
د أفضلَ من  «حني قررتُ أشتغل عىل فرتة من فرتات التاريخ املنيسَّ واملغيَّب، فلم أجِ
قضية طرد وترشيد املوركسيني لرتمجة هذا الرصاع بني احلياة واملوت، وكامله يف زوج 
ها وحواراهتا  احلضور واملعنى الذي يظهر يف احلاء وامليم. إن شخوص الرواية وأسامءَ

اع املستمر بني املوت واحلياة لترتجم احلضور واملعنى»(٢٣).  ترتجم هذا الرصِّ
ة  والعزّ واإلباء  الكرامة  إىل  دائامً  التّواقة  العربيّة  بالروح  الرواية  تشبعت  لقد 
زت عليه سور (احلواميم)،  ة من سرية األنبياء واألولياء وهي انعكاس ملا ركّ املستمدّ
لنا موقف أحد العرب  الروائي عن هذا الشعور نجده يرسد  ففي معرض حديث 
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أجل  من  للثورة  واستعدادهم  األندلس،  يف  هناك  الظلم  يواجه  وهو  املوركسيني 
ختليص الشعب من الصليبيني، فيهيء الروائي املتلقي بواسطة (األحرف املقطّعة) 
إىل استيعاب ما يرسد له من مصائب واضطهاد قد صب غضبه عىل الناس هناك، 
العزيز احلكيم. اجتمع  الكثبان ونزل الكتاب من اهللا  فيقول مفرغاً مهه «حمَّ رمل 
اتفقوا  بينهم.  املتخفني يف مدهنم وقراهم وتداولوا فيام  املوريكسيني والفقهاء  كبار 
أجل  من  بالرصاع  احلافل  التاريخ  يف  حدثت  التي  مثل  بانتفاضة  القيام  عدم  عىل 
انتشار داللة هذين احلرفني كام  أنَّ  يعني  الدفاع عن حقوقهم املرشوعة»(٢٤) وهذا 
الروائي وكثّف رمزيته، وأفىض  النص  نَ عىل روح  الكريم قد هيمَ القرآن  وردا يف 
عبقرية  خالل  من  حارضة  نجدها  لكننا  أحياناً،  البال  عىل  ختطر  مل   أخر بمعانٍ 
بواسطة  أفكاراً كبرية  التي ختتزل  الصوفيّة  العالمة  فهم  العالية يف  الروائي وثقافته 
الروائي عن املشاعر  لنا  دة. وبذلكَ يكشف  املتعدّ ة ذات الدالالت  اللغويّ اإلشارة 
النبيلة والشعور اإلنساينّ جتاه فئة مظلومة ومضطهدة، طارحاً مهومها أمام القارئ، 
ونشعر هبذا ونحن نقرأ صفحات الرواية بأنّه يضع حريف (حاء ميم) عىل رأس كلِّ 
كأنّه  الصنيع  هبذا  وهو  بـ(اللواء)،  أسامها  التي  الرواية  فصول  به  يبدأ  جديد  سطر 
ة مفعمة باألمل، من طريق مزاوجة (حاء/احلرب) مع (ميم/ يُلهم دفقات شعوريّ

املوت)، ألنَّ ما آلت إليه أوضاع املوركيسيني من تعذيب وقتل وضياع كانت أهونَ 
من املوت نفسه، لذلك كان خيارهم (احلرب) املستمرة حتى إرجاع احلق أو املوت 
برشف، فإنَّ من معاين هذا اإلتيان بفواتح السور الكريمة بواسطة هذه (احلروف 
القرآنيّة املقطّعة) ومنها حرفا (احلاء وامليم) هو من أجل التهيؤ، واالستعداد النفيسّ 
اغنتم  هذا  وفق  وعىل   ،(٢٥) وتوجيه  أخبار  من  عليه  يتلو  ما  الستقبال  املتلقي  عند 
الروائي هذه الفرصة السانحة التي منحتها إياه الداللة البيانيّة هلذه احلروف، فبثَّ 
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رؤيته الفلسفيّة والدينيّة بشأن القضية املذكورة آنفاً، وإيضاح موقفه منها أدبياً. 
٢ ـ اسم الشخصيّة الصوفيّة عنواناً روائياً

حني ننتقل إىل النوع الثاين من العنوانات الروائيّة التي اختارها الروائي بن عرفة 
املقطّعة،  احلروف  بعض  مع  الصوفيّة  لشيوخ  أسامء  حروف  من  نة  متكوّ ا  أهنّ نجد 

وتتضمن أربعة عنوانات فقط: 
١ـ ابن اخلطيب يف روضة طه. 

٢ـ اجلُنيد... أمل املعرفة. 
٣ـ طواسني الغزايل. 

٤ـ ياسني قلب اخلالفة. 
  بينام جاء عنوان واحد فقط باسم أحد شيوخ الصوفيّة جمرداً من تلك األحرف 
املقطعة، وهو (طوق رس املحبة... سرية العشق عن ابن حزم) إذ تغور هذه الرواية 
بـ (طوق احلاممة يف  التارخييّة لكتاب ابن حزم األندليسّ املعروف  عميقاً يف املرجعيّة 
األلفة واألالف). ومع إنّ هناك متازجاً بني احلروف املقطعة وأسامء شخصيّات كبار 
الصوفيّة وأصحاب طريقتها، إالّ أن اهليمنة كانت لتلك األسامء أكثر من احلروف، بل 
إنّ هذه احلروف جاءت بمنزلة الكشافات أو ما يشبه الدليل عىل حضور أسامء أولئك 
الشيوخ يف احلياة الدينيّة وتغيري جمر األحداث أحياناً. فالبحث عن التغيري يف النمط 
العنواينّ اجلديد الذي اتّبعه هذا الروائي يف القسم الثاين من رواياته، يكشف لنا عن 
رؤية جديدة لكتابة سرية شخصيّات صوفيّة أثّرت يف تاريخ اإلسالم كثرياً، وأحدثت 
انعطافاً شديداً فيه، وتؤرخ هذه الروايات األحداث التي جرت يف أثناء سقوط الدولة 
العربيّة يف األندلس، أو األحداث التي جرت بعد ذلك السقوط املدوي، وتربط أي ـ 
ل ما  الروايات ـ تلك األحداث اجلسام بحيوات أولئك الشيوخ بطريقة أدبيّة، لكن أوّ
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يثري االنتباه يف طبيعة هذه العنوانات هو زيادة املساحة النحوية هلا لتبدو أكثر تفصيالً 
من عنوانات القسم األول أي (احلروف املقطعة) مما يدفعنا إىل االعتقاد بأنّ الزيادة يف 

مبنى كلِّ عنوان تؤدي إىل زيادة يف الداللة املتحققة من هذه الزيادة. 
) عىل العالمات واإلشارات بصورة أساسيّة،  ينبني عنوان رواية (طواسني الغزايلّ
د الراوي تغليف اخلطاب الرسديّ به، إذ ينشغل  ل تعمّ ا عبارة عن طلسم متسلسِ بل إهنّ
ة املالئمة لكلِّ اسم شخصيّة مؤثرة يف األحداث، وهذا يوحي  بإجياد التعابري الرمزيّ
بقدرة الشيخ الغزايل/ الطاء والسني وذكائه املتقد يف فك الرموز التي تصادفه وهو 
يبحث عن فك األلغاز تلو األلغاز من أجل الظفر بحبيبته حواء. وقد نجد انعكاسات 

 : نات البنية الرسديّ لة من ذلك مكوّ صورة (طاء ياسني) يف النص األصيل مشكّ
ـ طواسني املكان: طوس مكان الوالدة /جرجان مكان التعلّم/ نيسابور مكان 

/البستان مكان اللقاء/ القلعة اهلرب من الظلم.  احلب واللذة/احلج مكان التجيلّ
)، وخاتم  التكوين/النشأة األوىل لإلنسان األعىل (الصويفّ ـ طواسني احلدث: 

الغزايلّ املنقذ له عند الشدائد. 
اء الطاهرة وهي داينمو  ـ طواسني الشخصيّة: الوصال الذي يفيض إىل اللقاء بحوّ
برزت  وهنا  السنوات  آالف  منذ  املغلقة  الرموز  بفتح  املتعلق  اإلحياء  االحداث، 

شخصيّة الغزايلّ الذكية. 
ـ طواسني األشياء: الفهم، اإلبداع، التجديد، اخلوف، الرؤية، التجرد. 

ويمكن أن نستشهد بنص واحد فقط من هذه الرواية جيمع كلَّ ما سبق بعبارات 
التي  املرأة  اء)  حوّ (الطاهرة  بني  حواراً  الراوي  لنا  يرسد  حني  هذا  جداً،  مقتضبة 
د الغزايل من أجلها األهوال وجتشم عناء السفر، وخاطر بحياته،  خاض الشيخ حممّ

إذ حتاوره بعد أن اجتاز االختبار بنجاح: 
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س والنمل؟   « وما هو تأويلك للطاوُ
فقلت: لعيلّ أنا الطاوس، وهو إشارة إىل طاسني مفتتح سورة النمل، التي كان 
ى  فْ خيَ وال  هدايتي.  سبيل  يف  للطاوس  بنفسها  جادت  وقد  الطائر.  ذلك  مها  تِقُ لْ يَ
ق بسورة النمل هو الفتى الطاسيني.  عليك ارتباطُ طاسني بمدينتي طوس. فاملتحقِّ

ليم الذي  قامُ الكَ  فقالت: فأنت طاسني إذن؟ قلت: أرجو اهللا أن أكون كذلك. وهو مَ
دها نفسه بالصغري.  اء، فله عدَ ينقص بدرجة واحدة عن ياسني. ولطاسني عالقة بحوّ

 فقالت: لعيلّ ال أفهم إشارتك. 
، لكنّي أنقلُ ما رأيتُ يف الواقعة  فقلت: ال بأس، حتى أنا ال أعقلُ كلَّ ما أقولُ

كَ تلك األرسار»(٢٦).  ة. ولعلنا نقرأ سورةَ النمل لِنُدرِ عَ تْ يب كاللمْ التي مرَّ
من  يستوحيها  التي  العالميّة  وبمرجعياته  روايته  بعنوان  الروائي  وينشغل 
بأرقام  إعجازياً  ربطاً  ذلك  ويربط  سني)  (طاء/  املقطّعة  األحرف  تفسري  مقوالت 
، منها السنة التي ولِدَ فيها، الذي يوافق  د الغزايلّ وتواريخ تعود لشخصيّة الشيخ حممّ
الغزايلّ  يتدبّر  أن  فبعد  األحرف،  من  عدداً  تقابل  التي  األرقام  بعض  مجع  حاصل 
اء سورة النمل وتستوقفهام فاحتتها يبدأ عندها تأويل ورشح ما تعنيه األحرف  وحوّ
األوىل من هذه السورة؛ إذ إنَّ تكرار هذين احلرفني داخل السورة الكريمة يصيبهام 
بالدهشة من دقة اللقاء بني هذه (األحرف النورانيّة) مع رموزها ومعانيها وما تفيض 

إليه عند الصوفيّة، وعىل النحو اآليت: 
ة وهو تسلسل هذه السورة يف القرآن الكريم.   ـ الطاء = ٢٧ مرّ

ة، وهو عدد آيات هذه السورة املباركة.    ـ السني = ٩٣ مرّ
مما يعني أن ذلك هو عنوان السورة احلقيقي وكام وردَ يف القرآن الكريم، وهذا ما 
جيعلنا نعتقد بأنَّ الروائي قد استعان باالشتغال احلسايبّ عندَ هذه الرشحية كي يسمح 
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للمتلقي العيش يف أجواء الصوفيّة قدر اإلمكان. 
سة  املقدّ الدينيّة  والنصوص  والفلسفيّة  التارخييّة  الكتب  مع  التناص  أنّ  ومع 
نق  واالقتباس منها قد يثقل النص أحياناً وجيلب امللل، إذ يضطر الروائي إىل يل عُ
النص املُقتبس ليعرصَ منه القيمة الدالليّة كي يتوافق مع ما يبتغيه من املعاين اجلديدة، 
رؤية   أخر مرةً  لنا  فينقل  األحرف،  هلذه  الرمزيّ  العمق  مع  تتناسب  التي  احلية 
الغزايلّ ألمر هذه (األبجدية) الذي يعده متامشياً مع وجود احلضارة اإلنسانيّة عىل 
نميش  التي  األرض  ملِيْد  اً  إمساكّ ائيّة  احلوّ اآلدميِّة  مجعيِّتنا  يف  «إنَّ  فيقول:  املعمورة، 
تَقَّ  ة، ثم اشْ قابِالهتا العدديّ هُ هذه األحرفَ األوىل مع مُ لَّمَ ، عَ لَقَ اهللا آدمَ عليها. ملّا خَ
لَّ  لَّتِ اخلمسة يف مركزه لِتدُ ، وكيف حَ فْقِ ا. أفال تنظرين إىل هذا الوِ وّ هِ حَ من ضلْعِ
ا، املنبعثة من  ة آدم. وجاء جمموع األضالع اجلانبيّة ١٥، عىل عدد حوّ ويَّ ظ هُ فْ عىل حِ
جانب ضلع آدم. وجمموع أعداده ٤٥، عىل عدد آدم. فها قد اجتمع الفرع واألصول 
سنة  لدت  وُ فقد  آدميّتي،  إىل  إشارة  والديت  سنة  كانت  ولقد   . واحلُبّ ة  املودَّ بحبل 

٤٥٠ هـ. فأسقطي صفر املئات جتدي تلك السنة موافقة أعداد آدم»(٢٧). 
/املعريفّ الذي ولِدَ فيه  ويرتبط عنوان رواية (اجلنيد... أمل املعرفة) بالعرص الذهبيّ
أنّه  الدينيّ والفلسفة، كام  التعليم  فيه وهو  الذي اشتغل  ر، وباحلقل  املتبحِّ العامل  هذا 
وما  أظفاره،  نعومة  نذُ  مُ الصويفّ  رف هبام هذا  عُ التي  والفطنة  بالذكاء  ارتباطاً  يرتبط 
رافق ذلك من نبوءات خاله الرسيَّ سقطي ـ وهو من أبرز رجاالت الصوفيّة يف بغداد 
ر جداً، واملستقبل العلميّ الذي ينتظره، فإنّ (ألف ـ  آنذاك وأستاذه ـ بشأن نبوغه املبكِّ
رت من خالله مكانة هذا العلم،  الم ـ ميم املعرفة) تصبُّ داللياً داخل النبع الذي فجّ
اإلهليّ  بالشأن  املعرفة  يعني  األساس،  وهو  ل  األوّ شطرين،  إىل  تنشطر  هنا  فاملعرفة 
سة، وهذه املعرفةـ  كام يدعي أهل التصوف ربانيّةـ  أي عن طريق اإلهلام،  والذات املقدّ
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اجلُنيد  أم غريه، وقد حاز  الدين  للعلوم سواءً يف جمال  املكتَسبة  املعرفة  يعني  والثاين 
ه إىل ثالثة أقسام أو  م الروائي نصّ البغداديّ عىل هذين الشيئني بجدارة وتفوق. فيقسّ
كام أسامها (كتب) بحسب احلروف الثالثة النورانيّة، فنستنبط من ذلك بأنّه كان يريد 
أن يربهن ثالثة أشياء من سيمياء هذه احلروف وما ينضح من معانيها املخفيّة حتتها 

وسنستشهد ببعض النصوص من داخل الرواية لتأكيد ذلك، وهذه األشياء هي: 
العرص  اتسم  إذ  النورانيّة؛  احلقائق  عامل  إىل  الشك  من  اخلروج  املعرفة:  ألف  ـ 
وشهد   ،الكرب العقدية  واملسائل  اإلحلاد  بكثرة  اجلُنيد  عايشه  الذي  العبايسّ 

ة أفضت بأصحاهبا إىل الزندقة واهلرطقة.  انحرافات فكريّ
 ـ الم املعرفة: الوقوع يف اهلو، إذ حيبّ هذا املتصوف فتاةً تُدعى (فاطمة) تكون 
ة يبنيّ فيها رسّ حمبة املخلوق للمخلوق اآلخر أي  هي الدافع نحو كتابة رسائل عدّ

ب.  (الذكر/األنثى)، وعالقة هذه املحبة باللجوء إىل الرّ
ـ ميم املعرفة: ينتقل اجلُنيد بعد أن حيوز املعارف إىل املستو األخري منها، وذلكَ 

فة، وهو تساوي باطن املؤمن مع ظاهره بعيداً عن الرياء.  ق مراد املتصوّ حني حيقّ
وقد  (املعرفة)  أزلية  مسألة  حول   ( املحاسبيّ (أستاذه  مع  اجلُنيد  يتجادل  فحني 
أفحم التلميذ أستاذه، فام كان من االستاذ إالّ قيامه بتمزيق مؤلف كان ينوي إكامله 
عىل  للداللة  الرواية  يف  القصة  هذه  الروائي  لنا  فينقل  املهمة،  املسألة  هذه  حول 
قوة املعرفة عند هذا الصويفّ الكبري الذي حريّ كبار علامء عرصه فيقول عىل لسان 
(اجلُنيد): «فقلت مستشكال: يا أبا عبداهللا، هل املعرفة حقٌ للحق عىل احلق، أو حقٌ 
للحقٍّ عىل اخللق؟ ملعت عيناه، فنظر إيلَّ ملياً، وكأنّه انتبه إىل خطورة االحتامالت التي 
 :ة أخر فتحها سؤايل، ثم أجاب: هي حقٌ للخلق عىل احلق. فقلت مستشكالً مرَّ
هو أوىل أن يبذهلا ملستحقيها فقال املحاسبي مستدركا: بل هي حقٌ للحقٍّ عىل اخللق. 
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قهُ وقال ال أعودُ أتكلَّمُ يف  فقلت: هو أعدلُ من أن يَظلمهم. ثم أخذ الكتاب وخرّ
ةً أخر مد تعالق احلروف التي اختارها الروائي  املعرفة»(٢٨)، وهذا النص يؤكد لنا مرّ
) مردفها باملعرفة خاصاً هبا هذا  نيد البغداديّ (ألف ـ الم ـ ميم) ووصف هبا الشيخ (جُ
الصويفّ فال أحد آخر غريه يستطيع محل هذه املعرفة حتى وإن كان من أساتذته ورواد 
ة  قصديّ فإنّ  لذلك  إضافة  والروحيّة.  العلميّة  مكانتهم  علت  مهام  قبله،  من  ف  التصوّ
الروائي يف استعامله هلذه الفاحتة (أمل) كانت مناسبة جداً ملوضوع الرواية وشخصيتها، 

وهلذا عالقة وثيقة جداً من ناحية األعداد احلسابيّة وعىل النحو اآليت: 
عدد رموز كلمة (اجلنيد) = ٦٧  وعدد حروف (اجلنيد) = ٤، وجمموعهام يساوي 

ل الكبري).  ٧١ وهو رمز (أمل) بحسب كتاب (اجلُمّ
املرشق  اجلزء  لتغطية  منه  ة  املرجوّ الداللة  يغني  ال  ـ  أحياناً  ـ  وحده  احلرف  إنَّ 
مع  الشخصيّة  باسم  االتيان  إىل  اللجوء  تَّم  لذلك  الصوفيّة،  الشخصيّة  حياة  من 
(احلروف املقطعة) استناداً عىل وجود عالقة معينة بني معاين هذه احلروف وتلك 
الشخصيّات، إذ إن اصطحاب احلروف املقطّعة ( ألف ـ الم ـ ميم) يف عنوان الرواية 
الكثري من  البغداديّ والغزايلّ وابن اخلطيب) تعني  السم صويفّ كبري مثل (اجلُنيد 
ة التي جيب التوقف عندها، والتأمل فيها كثرياً قبلَ املبارشة باحلُكم  العالمات اللغويّ
ة التي حيملها هذا العنوان بوصفها نصاً  املُلِح هو القصديّ عليها، لكن يبقى اليشء 

فيه هذا العنوان من مفاجآت للقارئ.  علوياً لنص آخر حماذياً له، وما خيُ
ض اسم  يعوّ الروائي  أنَّ  إىل رواية (ياسني... قلب اخلالفة) نجد  ننتقل  وحني 
السلطان العثامينّ (عبد احلميد) بحريف (ياء سني) ومها حرفان من احلروف املقطّعة 
د (صىلّ اهللا عليه  كام ذكرنا آنفاً، ويتخصصان أيضاً بأهنام ترميز ألحد أسامء النبيّ حممّ
وآله وسلّم)، وهذا التقارب بينهام إلضفاء الصبغة الرشعيّة عىل احلكومة العثامنيّة 
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ا هي االمتداد احلقيقيّ خلالفة الراشدين،  ـ بالرغم من مساوئها  عىل العرب ـ وبأهنّ
متبنّياً  روايته،  بداية  يف  الروائي  به  جاء  الذي  األديبّ  البيان  نقرأ  ونحنُ  هبذا  نشعر 
فكرة الروح اإلسالمية الطاغية. ثمَّ ينتقل إىل الشطر الثاين من العنوان وهو (قلب 

اخلالفة) الذي ينشطر منه تبعاً ملفهوم (القلب) املاديّ واملعنويّ إىل: 
ـ قلب العامل: استانبول التي جعلها العثامنيون املركز اإلسالميّ البديل عن مكة 

رة.  مة واملدينة املنوّ املكرّ
ـ قلب اخلالفة: السلطان عبد احلميد الذي كان يريد إعادة شأن اخلالفة اإلسالميّة 
ومكانتها األوىل، وهو معادل موضوعيّ لشخصيّة الرسول األعظم بحسب ما 

ير الروائي. 
ـ قلب اخلليفة: يتمثّل يف شعور البطل يف الرواية برضورة طرح وتبنّي فكرة إنشاء 
وقومياهتم  بلداهنم  اختالف  عىل  املسلمني  مجيع  تضم  التي  اإلسالميّة)  (اجلامعة 

وألواهنم وأعراقهم. 
مرّ هبا  التي  األزمات  فكرة واضحة عن  يعطي  الثالثة  القلوب  اجتامع هذه  إنَّ 
يل/ التعبري عنها سواءً بواسطة نصه األوّ الروائي  فأراد  آنذاك،  املجتمع اإلسالميّ 
/املتن، وهذه األزمات تتجىلّ يف املؤامرات املاسونية التي  العنوان أم بالنص األصيلّ
عىل  والقضاء  جهودهم  وتشتيت  تفريقهم،  إىل  وهتدف  اإلسالم  ضد  اك  حتُ كانت 
دولتهم، ندرك هذا ونحن نتصفح الرواية فنقرأ منها مثالً قول السلطان عبد احلميد، 

وهو يتكلّم عن نفسه بوصفه (قلب) القلوب الثالثة التي ذكرناها آنفاً: 
القلب  من  النابضة  النور  ملحة  لكن  اخلالفة،  ليل  من  األخري  اهلزيع  يف  «وكنا    
املحمدي كانت تشع عىل قلب اخلالفة ألوية املحامد، فأدركت أن اهللا استعملني هناية 
دورة اخلالفة حتى أحفظ األمانة. كان الشوق حيدوين، والرغبة تقودين إىل أن أسمع 
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دي النابض باحلياة يف قلب اخلالفة القائمة برسّ قلب  كالم الشيخ حول القلب املحمّ
القرآن»(٢٩)، وعنوان الرواية (ياسني... قلب اخلالفة) مأخوذ من الرأي املشهور بأنّ 
(سورة ياسني) هي (قلب القرآن) وهذا يعني انّ الروائي استعار (قلب القرآن) ليساوي 
به (قلب اخلالفة)، ويف هذه االستعارة درجة من الكامل الصويفّ تدفعنا إىل القول إنّ 
هذه الرواية بدءاً من العنوان الرئيس دخوالً يف نصها مبنية عىل داللة (القلب) يف اللغة 
العربيّة التي تعني أنَّه روح كلِّ يشء وجوهره، وهذا السلطان العثامينّ عىل الرغم من 

د الدعوة إليه.  أنه كان خامتة السلطنة العثامنيّة لكنه كان حامي اإلسالم وجمدّ
وحني خيتار األديب الصويفّ عنواناً يعربّ فيه عن املظاهر اخلاصة به، فهو خيتار 
ـ أي  إذ مل جيد  الكلمة من إحياءات،  بامتياز، وبكل ماتعنيه هذه  (عالمة سيميائية) 
هؤالء األدباء ـ طريقة أوآلية أكثر مالءمة للتعبري عن خلجاهتم النفسيّة وطقوسهم 
ة) وهذا يعود إىل «أن صعوبة فهم كالم الصوفية  وشطحاهتم أكثر من (العالمة اللغويّ
ترجع إىل أن التصوف حاالت وجدانية خاصة يصعب التعبري عنها باللفاظ اللغة، 
منه  ما جيعل  ذاتية، وهذا  فالتصوف خربة  الناس مجيعاً،  بني  وليست شيئاً مشرتكاً 
عىل  أحواهلم  وصف  يف  يعتمدون  أصحابه  وأن  خصوصاً  الفن،  من  قريباً  شيئاً 
االستبطان الذايت، وأي فلسفة هذا شأهنا يصعب فهمها عىل الغري؛ لذلك توصف 
بدل  (اإلشارة)  مواجيدهم  عن  بالتعبري  الصوفية  يصطنع  إذ  بـ(الرمزية)  لغتهم 
(العبارة) ويعتمدون يف تصوير ما عرض هلم وانكشف لرسائرهم عىل (التلويح) 
دون (الترصيح)»(٣٠)  من هذا يتناص عنوان رواية (طوق احلاممة رس املحبة... سرية 
األلفة  يف  احلاممة  (طوق  كتاب  عنوان  من  األول  اجلزء  مع  حزم)  ابن  عند  العشق 
ف) للشخصيّة نفسها، ويبدو أنَّ الروائي كان عاجزاً عن اإلتيان بعنوان آخر  واالالّ
رف  أكثر داللة ومالءمة لسرية هذا الصويفّ الكبري، إذ كان اسم هذه الشخصيّة قد عُ
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ف، لذلك كان  من خالل شهرة كتابه الذي ألفه يف العشق أكثر من شهرته يف التصوّ
االكتفاء باسم (ابن حزم/اسم كتابه) من دون اللجوء إىل احلروف املقطّعة، ولكن 
الروائي مل هيمل مطلقاً ما توفره تلك احلروف من بالغة التعبري داخل النص، وكأن 
، بسبب أنّ الروائي مل يرغب استعامل  العنوان الظاهر هو انعكاس لعنوان آخر خمتفٍ
التأويالت؛ لذلك كان  أحد تلك احلروف مع قضية فضفاضة وتتحمل عدداً من 
آخر،  عنواناً  يتضمن  هشاً  وعمقاً  الظاهر،  هو  سطحاً  يتضمن  الرواية  هذه  عنوان 

وعىل النحو اآليت: 
ـ طاء = طوق

 ـ س = رسُّ
 ـ م = حمبّة

وهذا يعني التقابل بني عبارة طسم/هو القرآن الكريم، وعبارة طوق رسّ املحبّة/ 
ب) هو دستور  كتاب ابن حزم يف العشق، ووجه هذا التقابل ينطلق من أنّ (قرآن الرّ
املسلمني وموجههم الروحيّ والعبادي، بينام (طوق احلاممة) دستور العشق الصويفّ 

وموجههم الروحي واإليامين. 
احلروف  هيئة هذه  أنّ  ـ  املذكورة  الرواية  بوصفه شخصيةً يف  ـ  ابن حزم   وير
هو تعبري عن العالقة بني املرأة والرجل؛ إذ إهنام حمورا كتابه، فقد كان مهه هو تأطري 
تلك العالقة/احلبّ فلسفيّاً والبحث عن أصناف الروابط اإلنسانيّة، فقام الروائي 
بالتقاط بعض هذه املفاهيم واألرسار عن النساء ورؤيتهن للحبّ ودجمها يف سرية 
ابن حزم. ويعرتف ابن عرفة يف البيان األويل لروايته (ابن اخلطيب يف روضة طه) 
بانتقال عنواناته من استعارة داللة احلرف املفرد إىل األحرف النورانيّة املجتمعة مع 
جماورة اسم الشخصيّة الصوفيّة هلا، بحثاً عن حتديد (اهلوية) لتأثيث ما أسامه (كتابة 
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ابن حزم  السابقة عن  بالرواية  ـ كام هو احلال  الرواية  فيتعلق عنوان هذه  احلضور)، 
التعريف يف احلبِّ الرشيف)، من  ـ تعلقاً كبرياً بعنوان كتاب البن اخلطيب (روضة 
جانب آخر فإنَّ اختيار العنوان الروائي جاء مناسباً ملا تدور عليه األحداث يف هذه 
الرواية وهو حول حياة ابن اخلطيب يف مدينة (غرناطة) بوصفه وزيراً للسلطان وفقيهاً 
تآمر األعداء داخلياً واملخاطر  فيها من  وأديباً ومواطناً أيضاً، واملحافظة عىل احلكم 

خارجيّاً، ويربط هذا اليشء قول ابن اخلطيب/ بطل الرواية عن هذه املدينة فيقول: 
للطهر  ا  ختامً كان  فيها  احلكم  أنّ  لوال  نا  رَّ غُ تَ أن  انة  الرمّ غرناطة  كادت  «قد 
رها استمدادٌ من «طه» وطهورٌ (غرنا ـ طه)»(٣١) ورٌ لوال أنّ آخِ رُ هلا غُ واهلداية. فأوّ
وال شك يف أنَّ الروائي أراد اجلمع بني ما تعنيه بداية سورة (طه) وبني ما تعرض 
تم به  له ابن اخلطيب من مصاعب ونفي وتعذيب نفيسّ يف حياته، ويؤكد ذلك ما خُ
التي  الشيخ الصويفّ والتجلّيات  لنا آخر حلظات حياة هذا  ينقل  إذ  الروائي  النص 
بحسن  له  البشارة  بُمنزلة  ـ    الرؤ تلك  ـ  كانت  إذ  املوت؛  رأها وهو يف سكرات 

العاقبة السيام رؤيته لألنبياء والصاحلني، فيقول: 
« ثم رأيت الشجرة قد استحالت يف صورة روحني متناظرين من طه، أحدمها بإزاء اآلخر 
بحيث كان الطاءان يف الطرفني، والطاءان يف الوسط (ط ه ه ط). ثم رأيت من األنبياء، النبي 
ة والبطش»(٣٢)،  السالم  حيمل  قالدة طه، وعليه صفات احلزم والقوّ العريب صالح، عليه 
وكأن الروائي مل يرتك جماالً دالليّاً إالّ وسلكه إشباعاً لرغبة إمالء رمزية احلروف يف الفكر 
، واستخالص املعاين القيميّة منها بغية تقديم خطاب روائي جديد خيتلف عامّ سبقه.  الصويفّ
وهبذا كانت عنوانات هذا الروائي هي عالمات سيميائيّة بامتياز كان الروائي يعمل العقل 
، ستكون  جاهداً ليكون جاهزاً يف حلظة اصطياد ما يربق يف حلظة جتلٍ وانتشاء أو ارتقاء صويفّ

عنوانات لنصوصه الرسدية، وهي بمنزلة عالمات دالة عليها. 
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البحث خامتة
     بعد هذه الرحلة مع عنوانات نامذج من (الرواية العرفانيّة) وحتديداً روايات 
املغريبّ عبد اإلله بن عرفة ودراستها، واخلوض يف غامر البحث عن األسباب الفنيّة 
التي أوجبت عىل الكاتب اختيارها لنصوصه الروائيّة، عندها جيب التوقف عند أهم 

ما توصلنا إليه من نتائج، التي يمكن تلخيصها بام يأيت: 
أوالً: اتكأ الروائي عبد اإلله بن عرفة يف إنتاج عنوانات رواياته من الواقع الذي 
فيها  عاش  التي  ة  الثقافيّة/الفكريّ البيئة  من  أو  نفسه،  الصوفيّة  األفكار  منه  انطلقت 
املتصوفة، وكانت حلظة القبض عىل العنوان؛ هي اندماجه هبذا العامل الروحيّ املتسامي. 
ثانياً: إنَّ الروائي عبد اإلله بن عرفة حني يستعمل يف العنوان (حروفاً مقطّعة مع 
أشياء) فإنّه يريد إبراز شأن تلك احلروف ودالالهتا، وتأثرياهتا عىل الصوفيني، وما 
ا  تضفيه تلك احلروف من أبعاد وجتلّيات روحانيّة من طريق رموزها الكامنة فيها، أمّ
حني يستعمل بعضاً من تلك احلروف مع شخصيّات صوفيّة أو شخصيّات صوفيّة 
بالدرجة  عليها  الضوء  وتسليط  الشخصيّات  تلك  حيوات  رسد  يريد  فإنّه  فقط 
مسالك  يف  وتداخلها  احلروف  تلك  انعكاسات  طريق  من  تارخيها  ومللمة  األوىل، 
متاثل مكانة  التي  الصوفيّة  الشخصيات  تلك  وتبيان مكانة  املذكورة،  الشخصيّات 
احلروف من جانب األرسار الباطنية يف كليهام، واألدوار التي يؤدهيا كلٌّ منهام داخل 

املنظومة الصوفيّة. 
ز الروائي عىل الوظيفة الدالليّة يف القسم األول من عنواناته؛ إذ اعتمد  ثالثاً: يركّ
عىل ما يف هذه احلروف من طاقات دالليّة شملت اجلزء اآلخر من العنوان الذي كان 
ما عىل هذه احلروف، إذ كان الرتكيز عىل املعنى الذي يفرضه كلُّ حرف من هذه  متقدِّ
بينام   ، الصويفّ الوسط  إىل  الكريم  القرآن  من  املمتدة  النورانيّة  وإشعاعاته  احلروف 
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ة للعنوان أي عىل كينونة  كان الرتكيز منصباً يف القسم الثاين عىل الوظيفة اإلخباريّ
 . اإلنسان الصويفّ

الشخصيّات  وأسامء  احلروف  بعض  يف  الكامنة  املعاين  الروائي  يستثمر  رابعاً: 
هلا إىل دالالت يعربّ هبا عن اخلفايا واخلبايا التي حتملها الرؤية الصوفيّة للحياة  وحيوّ

والكون والعقائد وطرق العبادات وطقوسها. 
بعداً  يضفي  كي  الروائي  النص  يف  ل)  (اجلُمّ حساب  الروائي  أدخلَ  خامساً: 
حركياً عىل النص الروائي، متخذاً من بعض الفلسفات الصوفيّة عالمات للمعرفة 
مرجعياهتم  حول  االشتباك  وفض  أغوارهم  سرب  يف  للمسامهة  الرشحية،  هذه  عند 
 ، الثقافيّة التي مل تزل لآلن موضع جدال وخالف عند كتّاب ومنظري النقد الثقايفّ

بوصفهم ـ الصوفيّة ـ أصحاب رأي ومنطق وحصافة تنم بعمق يف العقائد. 
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اهلوامش:
وحياول  والعربيّة،  العامليّة  الرواية  منجز  من  استفاد  جديد  روائي  اجتاه  العرفانيّة:  الرواية   (١
لتأسيس أدب جديد ذي مرجعيّة قرآنيّة، وبلغة  الكتابيّة األخر، سعياً  االنفتاح عىل األجناس 
ا بآلية معارصة، وهذا االجتاه هيدف إىل إعادة  صوفيّة تعالج مهوماً إنسانيّة ومواضيع تارخييّة أحيانً
، برشّ به الروائي املغريبّ (عبداإلله بن عرفة)  الوصل مع الذاكرة العربيّة وتارخيها وموروثها األديبّ
ة جديدة يف الرؤية والتقديم والفهم، موظفاً  من طريق إصدار عدد من الروايات، ذات بنى رسديّ
نظر: (جملة ذوات)  شخصيّات دينيّة صوفيّة تارخييّة أسهمت بالتأصيل ملعارف وعلوم وفلسفات، يُ

ملف خاص عن (الرواية العرفانيّة): ١١ ومابعدها.. 
٢) ـ  يُنظر: لسان العرب، مجال الدين البن منظور، (د، ت ط) مادة (ع ن ا).  

٣) ـ ظاهرة العنونة: البناء والداللة يف االنواع األدبية العربية املعارصة» تنظري وإنجاز»، خالد 
حسني: ٤٤،.  

٤) ـ عتبات (ج. جينيت من النص إىل املناص) ترمجة عبد احلق بلعابد، تقديم د. سعيد يقطني: 
  .٦٧

٥) ـ ينظر: العنوان وسيموطيقيا االتصال األديب، د. حممد فكري اجلزار: ١٥.  
نظر: السيموطيقيا والعنونة، محيد حلميداوي: ٩٩ ومابعدها.   ٦) ـ يُ

نظر: دليل الناقد األديب، ميجان الروييل وسعد البازعي: ١٧٨.   ٧) ـ يُ
٨) ـ علم اللغة العام، فردينان دي سوسور، ترمجة يوئيل يوسف عزيز، مراجعة الدكتور مالك 

املطلبي: ٣٤.  
٩) ـ يُنظر: هيمنة العالمة يف الفكر املعارص، أسمهان سهل املوسوي: ٤٦، ٤٧.  

نظر: املفهوم اللغويّ واالصطالحيّ للسيمياء عربيّاً بحث يف املصطلح واملصطلح  ١٠) ـ يُ
املجاور« مقاربة فيلولوجية» الدكتور أمحد عيل حممد: ٢٤٩ وما بعدها.  

١١) ـ علم الداللة عند العرب، الدكتور عادل فاخوري، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت/
لبنان، ط٢ـ ١٩٩٤: ١٣.  

١٢) ـ سيموطيقيا العنونة، مجيل محيداوي: ٨٣ وما بعدها.  
نظر: اللغة واإلبداع األديب، حممد العبد: ٤٨.   ١٣) ـ يُ

١٤) ـ رواية (بالد صاد) عبد اإلله بن عرفة: ٣٠٤.  
١٥) ـ الرواية: ٢٧٢.  

١٦) ـ رواية (جبل قاف) عبد اإلله بن عرفة: ١٣٠.  
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١٧) ـ الرواية: ٢٧١ ومابعدها.  
١٨) ـ مفاتيح مجالية للرسد العرفاين، ضمن كتاب مجالية الرسد العرفاين، عبد اإلله بن عرفة 

وآخرون: ١٨.  
١٩) ـ التصوف والباراساكيالوجية «مقدمة أوىل يف الكرامات الصوفية والظواهر النفسية 

الفائقة»، د عبدالستار عز الدين الراوي: ١٩.  
ا الرسدية، الدكتور عبد اإلله  ٢٠) ـ الرواية العرفانية، ماهيتها، إشكاالت تلقيها وخواصهّ

الربيكي: ٤٢.  
٢١) ـ رواية (احلواميم) عبداإلله بن عرفة: ٧.  

٢٢) ـ الرواية: ٩.  
٢٣) ـ الرواية: ١٤.  

٢٤) ـ الرواية: ٢٠٨.  
٢٥) ـ التصوف والباراساكيالوجية «مقدمة أوىل يف الكرامات الصوفية والظواهر النفسية 

الفائقة» د. عبدالستار عز الدين الراوي: ١٩.  
٢٦) ـ رواية طواسني الغزايل، عبداإلله بن عرفة: ١٥٧.  

٢٧) ـ الرواية: ١٦٠.  
٢٨) ـ رواية (اجلنيد أمل املعرفة) عبداإلله بن عرفة: ١٧٢.  

٢٩) ـ رواية (ياسني قلب اخلالفة) عبد اإلله بن عرفة: ١٦٤.  
٣٠) ـ العنوان وسيموطيقيا االتصال األديب، د حممد فكري اجلزار: ٢٣.  

٣١) ـ  رواية ابن اخلطيب يف روضة طه، عبداإلله بن عرفه: ٢٢٦.  
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم
 أوىل «مقدمة  والباراساكيالوجية  التصوف 

النفسية  والظواهر  الصوفية  الكرامات  يف 
الراوي،  الدين  عز  عبدالستار  د.  الفائقة»، 
األردن،  والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة 

ط١ ـ ٢٠١٤: ١٩. 
 وسعد الروييل  ميجان  األديب،  الناقد  دليل 

البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف  املركز  البازعي، 
املغرب، ط٣ ـ ٢٠٠٢. 
 عبداإلله طه،  روضة  يف  اخلطيب  ابن  رواية 

ط١ـ  بريوت/لبنان،  اآلداب،  دار  عرفه،  بن 
 .٢٠١٢: ١٢٢
 دار عرفة،  بن  اإلله  عبد  صاد)  (بالد  رواية 

اآلداب ـ بريوت/لبنان، ط١ ـ٢٠٠٩: ٣٠٤. 
 دار عرفة،  بن  اإلله  عبد  قاف)  (جبل  رواية 

اآلداب ـ بريوت/لبنان، ط١ ـ ٢٠٠٢. 
 رواية (اجلنيد أمل املعرفة) عبداإلله بن عرفة، دار

اآلداب/بريوت ـ لبنان، ط١ ـ ٢٠١٦: ١٧٢. 
 .رواية (احلواميم) عبداإلله بن عرفة: ٧
 ،عرفة بن  عبداإلله  الغزايل،  طواسني  رواية 

دار اآلداب، بريوت / لبنان، ٢٠١١: ١٥٧. 
 بن اإلله  عبد  اخلالفة)  قلب  (ياسني  رواية 

ـ  ط١  لبنان،  ـ  اآلداب/بريوت  دار  عرفة، 
 .٢٠١٣: ١٦٤
 ،حلميداوي محيد  والعنونة،  السيموطيقيا 

٩٩  :١٩٩٧ ٣ ع   ،٢٥ مج  الفكر،  عامل  جملة 
ومابعدها. 

 ظاهرة العنونة: البناء والداللة يف االنواع األدبية
حسني  خالد  وإنجاز»،  تنظري  املعارصة»  العربية 
حسني، ٤٤، اطروحة دكتوراه عىل اآللة الطابعة، 
اآلداب  كلية  بركات،  وائل  الدكتور  بإرشاف 

والعلوم اإلنسانية، جامعة دمشق، ٢٠٠٥. 
 (املناص إىل  النص  من  جينيت  (ج.  عتبات 

ترمجة عبد احلق بلعابد، تقديم د. سعيد يقطني، 
منشورات االختالف، ط ١ـ ٢٠٠٨. 

 د األديب،  االتصال  وسيموطيقيا  العنوان 
للكتاب،  العامة  اهليئة  اجلزار،  فكري  حممد 

القاهرة/ مرص، ط١ـ ١٩٩٨: ٢٣
 عادل الدكتور  العرب،  عند  الداللة  علم 

والنرش،  للطباعة  الطليعة  دار  فاخوري، 
بريوت/لبنان، ط٢ـ ١٩٩٤. 
 علم اللغة العام، فردينان دي سوسور، ترمجة

مالك  الدكتور  مراجعة  عزيز،  يوسف  يوئيل 
/العراق،  بغداد  عربية،  آفاق  دار  املطلبي، 

 .١٩٨٥
 ،منظور البن  الدين  مجال  العرب،  لسان 

حتقيق عبداهللا عيل الكبري وآخرون، دار املعارف 
بريوت ـ لبنان (د، ت ط). 
 اللغة واإلبداع األديب، حممد العبد، دار الفكر

مرص،  القاهر/  والتوزيع،  والنرش  للدراسات 
 .١٩٨٩
 جملة ذوات (تصدر عن مؤسسة مؤمنون بال

خاص  ملف   ٢٠١٥ ـ  العارش  العدد  حدود) 
عن (الرواية العرفانيّة). 
 كتاب ضمن  العرفاين،  للرسد  مجالية  مفاتيح 
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عرفة  بن  اإلله  عبد  العرفاين،  الرسد  مجالية 
ط١ـ  بريوت/لبنان،  اآلداب،  دار  وآخرون، 

 .٢٠١٤
 ًاملفهوم اللغويّ واالصطالحيّ للسيمياء عربيّا

مقاربة  املجاور»  واملصطلح  املصطلح  يف  بحث 
فيلولوجية» الدكتور أمحد عيل حممد، جملة العميد 

ع السابع، ذي القعد ١٤٣٤ أيلول ـ ٢٠١٣. 

 أسمهان املعارص،  الفكر  يف  العالمة  هيمنة 
عن  خاص  عدد  املأمون  جملة  املوسوي،  سهل 

السيمياء، ع ٣ السنة التاسعة ٢٠١٣. 


