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The openness of the text to community issues, a valuable study
in theoretical and applied treatment
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Abstract

جامعـة ابتنــة

The article aims to link the literary act in its text and creativity, to societal
issues that need to be understood and defined, and then to study and
analyze, and from it to propose solutions to social issues related to the
individual and society at the same time.
Literary studies have not been unable to grasp the societal concept, in
which all move, and the transparent act produces some knowledgeable and
visionary.
Customs and traditions are moving towards shaping the horizons of the
movement of society, which the text seeks to link to what it should be, not
what is an object.
It is literary knowledge in addressing interlocking societal issues.
And those of the joints that stood as a model for studying and providing
insights, about action and reaction.
Keywords:Transparent act, interlocking societal issues,action and reaction.

:ملخص املقال
 ابلقضااي اجملتمعية اليت حتتاج إىل ادراك،يهدف املقال إىل ربط الفعل األديب يف نصيته وإبداعه
 ومنه إىل اقرتاح احللول لقضااي اجتماعية ذات صلة ابلفرد واجملتمع يف اآلن، مث إىل دراسة وحتليل،ومعرفة
.نفسه
 وينتج، الذي يتحرك فيه اجلميع،إن الدراسات األدبية مل تقف عاجزة عن ادراك املفهوم اجملتمعي
.الفعل الثفايف فيه البعض من ذوي العلم والبصرية
 وهو ما يسعى النص إىل ربطه مبا، تسري يف اجتاه رسم آفاق حلركة اجملتمع،إن العادات والتقاليد
. ال ما هو كائن،جيب أن يكون
.إهنا املعرفة األدبية يف معاجلة القضااي اجملتمعية املتشابكة
. حول الفعل ورد الفعل،وتلك من املفاصل اليت وقفت كنموذج للدراسة وتقدمي الرؤى
:الكلمات املفتاحية
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النص  -اجملتمع  -الدراسات – القراءات املتعددة – انفتاح النص – العادات والتقاليد –
البيئة – املعتقدات – النظم واألعراف – التصورات – البدائل – املهارات ...
املنهج املتبع:
فرضت طبيعة املوضوع حضور املنهج التداويل ،الذي فتح مع املنهج البنيوي آفاق الدراسة
وحضور البديهة التحليلية املشاركة لألداء التعبريي واملتحور من مجوع اإلجتاهات اليت صقلت حركة
النص ،مع بروز املنهج اإلحصائي من حني آلخر حسب ما يقتضيه موضوع املقال.
مدخل مفاهيمي:
يُعد النص -أي نص كان ويف أي اجتاه  -من وجهة النظر املعرفية ،اإلطار الذي حيوي الزمان
واملكان ،وذلك بفعل الواقع الذي يعيش بني جنباته ،يستلهم أخاديد احلياة وفسيفساء اجملتمع ،لريّكب
منها اإلطار الذي يتوافق ،مع االجتاهات العلمية اليت يصنعها النص ويشكلها.
وعلى ذلك جاءت أحكام املفكرين ،وأهل العلم واإلبداع ،حني رمسوا نصوصهم كما لو أهنا
األطر اليت حترك الزمان واملكان ،أي حترك ابلتايل واقع الناس وحياهتم يف خمتلف دروب احلياة وجماالهتا
معرفية كانت أو عملية.
لقد أكد املفكر واملصلح العقاد ،على أن النص هو انفتاح على احلياة ،ورسم هلا ،وإعطاء
حلول لقضاايها ومشاكلها ...والنص بدون ذلك ،يبقى جمرد حركة كتابية ال تسمن وال تغين من جوع؛
إمنا هي للبهاء والتفنن ليس إال؟
وقد يتوافق ذلك أيضا ،مع املفكر واألديب طه حسني ،الذي يصف النص على أنه الوافد
األمني ،واحلريص املتميز على قضااي اجملتمع وأحوال الناس ،حىت ولو كان أمر املتعة فيه كثريا وعميقا؛
إال أنه يبقى مرتجم الواقع ،وراسم حدود وحلول الناس ،وإال ملا كان نصا يف األصل.
ويف هذا االجتاه يسري رأي ،د .حممد عمارة الذي يصف النص والكتابة عموما ،على أهنما
سيّدا العملية التعليمية ،تعليم الناس جماهيل احلياة ،ونقل الوقائع واألحداث ،مبا يتالءم والتوجهات
العقدية واملعرفية واإلصالحية للمجتمع وظروف الناس املتشعبة واملتعددة.
وكذلك األمر ابلنسبة للمدرسة الوصفية ،اليت تذهب إىل أن اللغة أي النص ،يصنع واقع الناس،
وحيرك دواليب االجتاهات واملعرفة ،حنو خلق واقع جديد يسري وفق األهداف والرؤى ،ال كما يعتقد
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تشومسكي وكرايس أبن اللغة (الكتابة  -النص) ،إمنا هي حمايدة وبريئة ،ولو كانت كذلك وإهنا
لكذلك!!
اجلدوى من وجود النص:
إن الذات املتكلمة (الكاتبة  -املنتجة للنص) ،هي العلة األوىل يف إصدار اخلطاب ،واهليأة
املتلقية ،لديها الدور الكبري يف إجياد احللول ملا يف اخلطاب من توجهات وإرهاصات و دالالت
اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية اخل ...كما يتحدث د .حممد مفتاح يف اسرتاتيجية التناص.
لف لفًّهُ ،أبن النص خمادع مضلل ،يُظهر ما ال ُُيفي ،بدالالت تتشعب إىل
لقد قال ابرث ومن َّ
وصنّاع جمال املعرفة ،للتوافق معه وإجياد التناغم من دالالته وقيمه املطروحة.
مفهوم القراء ُ
ولذلك ح ّدد بعض الكتاب مواقع قضااي اجملتمع ،وفق التصورات والتصنيفات حلياة الناس ،من
منظور النص وانفتاحه ،على الدالالت التالية:
 .1داللة الواقع ونربة احلياة فيه ،وذلك وفق طقوس املعرفة وأوضاع اجملتمع.
 .2القيمة هلذا الواقع ،مبعىن حصول التمازج والتمايز بني عملية التغطية للواقع ،وفهرست القضااي
املطروحةِ ،حبرفية وبالغة وقيمة.
 .3إعادة صياغة املشاكل وهيكلتها وفق منظور تبيان الثغرات ،والتصانيف احلياتية املفروضة
واملتضمنة.
 .4اقرتاح احللول اآلنية بعد الفرز والدراسة والتمحيص ،وذلك ما جيعل النص خادما لكاتبه
وقرائه ،ال عبئًا عليهم.
 .5اقرتاح النتائج والبدائل املستقبلية لعملية النهوض ابجملتمع ،وتكريس مبدأ العمل وال شيء
دونه ،للتحدي واالستمرارية.
رمزية اخلطاب ،ودالالت النص:
ولذلك فإنه حيق القول ،أبن النص خطاب رمزي أو داليل واقعي ،حيمل جهد التعبري ،وحيشد
الدالالت اليت تتوافق مع القيم اليت حيملها الواقع ويدرسها احلاضر الغائب صاحب النص ،ليثبت قواعد
عرب د .علي جعفر العالق.
التصحيح ،ومنهج التغيري ،وبعد التنمية واالنفتاح والتقبُّل ،كما يُ ّ
ومن الضروري أن نُِقَّر أبن النص شكلته األحداث والظروف واملالبسات ،وهي اليت هيأت مليالد
النص ،لكوهنا عوامل واقعية وجتريبية ،عاشها صاحب النص أو عاشها من حوله ،وأدت يف النهاية إىل
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إحساس األديب أو املفكر الكاتب ورغبته يف اإلفصاح عما يكنه ويضمره يف نصه جتاه اجملتمع
وقضاايه ،وجتاه الناس يف ظروفهم وأحواهلم ،وما ينتظرون من تصوي ٍر ٍ
ونقل لواقعهم ،واحللول املمكنة اليت
تساعدهم وتتوافق مع منظور النَّـ ْقالت النوعية يف اجتاه التصحيح والتدرج والتحضر ،وتلك رؤية ،د.
حممد عارف حممود حسن ،ود .حسني علي حممد يف قراءهتما (لدراسات يف النص).
وأيضا من املألوف أن ينفتح النص ،على قراءات متعددة يف عالقة اجملتمع ابلبيئة ،والعادات
والتقاليد ،والنظم واألعراف ،واألفكار واملعتقدات اخل...
وميكن إزاء هذه املعرفة للنص ،أن نتداول عوامل اخلصوصية ،هلذا املعرتك احليايت الذي تتجاذبه
عوامل عدة ،وتقف إزاءه اجتاهات متميزة مستقرة حينا ومتضاربة حينا آخر ...ويف ذلك ما يدفع إىل
تبين مثل هذه القواعد واألطروحات ،حىت ميكن استيعاب جمال الدراسة النصية ،وفق تفاعالت اجملتمع
ورؤاه يف خمتلف الظروف واألحوال ،ومنها االنطالقة يف رسم معامل
واإلحداثيات التغيريية ،اليت تتوافق ُ
احلاضر واملستقبل ،يف االجتاه الذي يكفل مراعاة الضوابط والشروط ،اليت تتفاعل وفق األحداث،
وابلتايل يتماسك هبا اجملتمع وختلق التصورات اليت تدفعه للنهوض والتميُّز.
ومن هذه القواعد اليت جيب تغطيتها إزاء هذا املقرتح النصي هـي:
-1النص يف املفهوم والداللة.
-2القضااي املجتمعية وصورها.
ُ
-3الدراسة القيمية وأبعادها.
أ -البعد الزماين.
ب -البعد املكاين.
ج -البعد الفردي.
د -البعد اجلمعوي.
هـ -البعد احلضاري والنخبوي.
-4دراسة املنظور
أ -يف التصورات.
ب -يف األفكار.
جـ -يف التطبيق.
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-5دراسة املنطلقات والبدائل.
أ -الكيفيات
ب-التخطيط واألبعاد
جـ-اكتساب املهارات
د-حاجات اجملتمع
-1الوعي الديين والوطين واإلنساين
-2احلاجات االجتماعية
-3احلاجات السياسية
-4احلاجات االقتصادية
-5احلاجات الثقافية
وميكن إزاء هذا الرسم الذي يشمل الكثري من حمطات اجملتمع وظروفه وأحواله ...فإن النص هو
أكثر املواقع مالءمة ،حلمل هذه اهلموم واالجتاه هبا إىل القارئ املتنوع يف املكانة والفاعلية – كما
يسميها مالك بن نيب يف تفعيل دور االجتاهات اليت حتملها دالالت النصوص ،للوصول إىل وضع
البلسم فوق خروقات استهتارية حتدث يف اجملتمع ،وتؤثر على موازينه ،وحتدث اخللل يف تركيبته العقدية
والثقافية والتحولية ككل ...وابلتايل متحي الكثري من عوامل إسقاط اجملتمع يف مساحيق اجلهالة والعفن
واآلفات االجتماعية؛ اليت هي السبب يف كل االختالالت اليت تقع يف اجملتمع ،وحتدث العرقلة لوسائل
التنمية وترسيخ ثقافة املعرفة وتكافؤ الفرص ،واالستفادة من اآلخر.
الدراسة تدور يف شكلها العام ،واجلزئي اإلجرائي يف املستلزمات التالية:
 املعلومات العلمية والتقنية ودورها يف تنمية املؤسسات االقتصادية وحتسني العملية التعليمية. نشر الوعي الوطين والديين ،ونشر ثقافة قبول اآلخر. املعرفة السوسيولوجية واملعاجلة التطبيقية للمشاكل االجتماعية «كالبطالة ،والفقر ،والعنف،واملخدرات» اخل...
 معاجلة املشاكل النفسية النامجة عن عملية التطور االقتصادي واالجتماعي.خامتة:
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إن صريورة الفعل الثقايف حتتم الركون إىل مزيد من التفاعالت املعرفية ،اليت يفجرها النص داخل
وعاء اخلطاب الداليل ،الذي تشتق منه املعارف والدالالت واخلالصات اليت حتقق الغاية من صناعة
النص ،والذهاب به إىل حتقيق املراد من وجوده يف معرتك الدراسة واجملتمع.
وعليه فإنه ابالمكان الوقوف على احملطات التالية:
 .1حاجة اجملتمع لآلفاق املعرفية حلصول التواصل والتعبري.
 .2مدى قابلية الكتابة ،ملنهج التداول النصي املعرب عن حياة الناس وأمزجتهم املختلفة.
 .3الوقوف على العادات والتقاليد واحلركة اجملتمعية أصال حلصول تداول املعرفة والتفكري فيها.
 .4إن املعتقدات هتدف إىل صقل األفكار واالجتاهات حنو األفضل ،مع مسايرة التميز والتنوع
يف االجتاه االفرتاضي املتداول.
 .5إن القراءات املتعددة ،تستمد أرجيها من وحي املعرفة اليت تشكل حضور األان واآلخر يف
تفاهم وثبات واتزان.
 .6ينفتح النص على أكثر من صعيد ومعرفة وداللة ،وهذا ما حيصل بني الكاتب واملتلقي
املتميز.
 .7النص يتسع لكل الدالالت واملفاهيم واملقاصد ،وتلك طبيعته حني يصل بني يدي القارئ
املتميز.
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