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لغويا ،وكيفية اال�ستفادة منه يف �إثراء املعرفة
ال��ل�����س��ان��ي��ة مب��ع��ل��وم��ات ال ت��ت��واف��ر يف ال��ل��غ��ة يف
مظهرها الر�سمي ،ولي�س هذا فح�سب ،و�إمنا
�سعى �إىل االج��اب��ة عن ���س���ؤال مركزي مفاده:
هل ت�ستطيع اللغة �إخفاء الأفكار؟!
«ال��ك��ذب م�س�ألة ك��ب�رى» ..حت��ت ه��ذا العنوان
ناق�ش امل���ؤل��ف جملة م��ن الأف��ك��ار امل�سبقة عن
الكذب ،وع َّرج على �أهم �إ�شارات �أوغ�سطينو�س
باعتباره «�أول من طرح الكذب ق�ضي ًة للتفكري
ال��ف��ل�����س��ف��ي وال�ل�اه���وت���ي ،وك����ان �أول م���ن نظر
يف ال���ك���ذب ب���اع���ت���ب���اره ظ���اه���رة ل���غ���وي���ة ،ول��ك��ن
�أوغ�سطينو�س ارت��ه��ن �إىل ف��ك��رة �أنَّ اللغة مل
توهب للب�شر كي ي�ستعملوها يف خداع بع�ضهم
البع�ض ،بل لكي يتقا�سموا الأفكار ،وكل �إن�سان
ي�ستخدم اللغة يف اخلداع ف�إنه ي�سيء ا�ستعمال
ال���ل���غ���ة ،وق����د ت��ب�� َّن��ى ه����ذه ال���وج���ه���ة م���ن ب��ع��ده
الأكويني وبونافنتورا.
وي��ت��ف�� َّرد امل���ؤل��ف ع��ن الأف��ك��ار ال�سابقة بر�صد
الواقع بحياد ،ويرى الكذب منت�شرا يف معظم
م��ن��اح��ي احل��ي��اة؛ �إذ ال ُي��ك��ن �أن ن�صنع ع��امل
ال�سيا�سة �إال ويكون الكذب جزاء من املمار�سات
ال�سيا�سية ،بل يرى هرمان ك�سنت �أن هناك مهنًا
ت��دف��ع �أ�صحابها جم�بري��ن �إىل ال��ك��ذب ،مثال
«رج����ال ال�����س��ي��ا���س��ة ،وال�����ش��ع��راء ،وال�صحفيني،
وال���ف���ن���ان�ي�ن ،وامل���م���ث���ل�ي�ن ،وم���زي���ف���ي ال��ع��م��ل��ة،
وال�سما�سرة ،وم�صنعي امل��واد اال�ستهالكية...
�إل��خ ،فهذه املهن يتخذ �أ�صحابها لغة وا�صفة
تقوم على �أعمال تلفظية تغولية ،وعليه ف�إن
ف��ك��رن��ا يتبع م�����س��ال��ك ال��ل��غ��ة ،و�إن ك���ذب اللغة
يجرب فكرنا بال�ضرورة على الكذب.
ويف نهاية املطاف ،يرى امل�ؤلف �إعادة النظر يف
تعريف ال��ك��ذب ،فلي�س الكذب ق��ول �شيء �آخر
غري ما نعرفه ونعنيه ،بل الكذب هو كل قول
ترافقه رغبة يف التزوير.
«ال��ك��ل��م��ة وال��ن�����ص :ه���ل ن��ك��ذب ب��ال��ك��ل��م��ات؟ �أم
نكذب ب��اجل��م��ل؟» ،يبحث امل���ؤل��ف ع��ن الإج��اب��ة
ع��ن ه��ذي��ن ال�����س���ؤال�ين ب��درا���س��ة م��وق��ع ال��دالل��ة
يف املحادثة .وباخت�صار �شديد ،يرى �أنَّ اللغة
�ضرب من العالمات التي ترتاوح داللتها بني
الو�صول �إىل املقا�صد وبني تعدد االحتماالت؛
ل���ذل���ك غ���ال���ب���ا م���ا ت��ت�����س��ع امل����دل����والت ب��ت��و���س��ع
ال��دالل��ة .وعليه ف����إن ف��اي�نر���ش ي�ضع ال��دالل��ة
وفق �أربعة مبادئ؛ هي :كل دالل��ة ف�ضفا�ضة،

ك��ل دالل���ة غام�ضة ،ك��ل دالل���ة اجتماعية ،كل
داللة جمردة.
«الكلمة واملفهوم» ..املفاهيم ت�شمل كل �شيء يف
احلياة ،فهي متر علينا كلما �أردن��ا �أن من�سك
ب��ال��واق��ع اخل��ارج��ي ،ون�ضعه �ضمن م��دارك��ن��ا،
ولكن املفاهيم متغرية ،ومتعددة ،وان�شطارية،
فاملفاهيم كلمات معدة ب�شكل خا�ص ،ولكننا ال
ن�ستطيع الوقوف على املفاهيم �إال من خالل
اجلمل ،ومثال ذلك ال ن�ستطيع الوقوف على
امل��ف��اه��ي��م العلمية �إال م��ن خ�ل�ال التعريفات
والتعريفات جمل ولي�ست كلمات مفردة.
وترتاوح املفاهيم بني قطبي الداللة واملق�صد،
وبينهما يوجد بالفعل ُ�سلَّم متغري يرتاوح بني
قيم الف�ضف�ضة والتحديدات ،وبني الغمو�ض
وال���دق���ة ،وب�ي�ن االج��ت��م��اع��ي وال���ف���ردي ،وب�ين
املجرد وامللمو�س ،ويقوم ال�سياق واملقام بدور
املر�شح لتقليل عدد االحتماالت.
«التفكري»ُ ..يوا�صل امل�ؤلف ا�ستدالالته حول
ل�سانية ال��ك��ذب .ويف ه��ذا املبحث يعالج هذه
امل�س�ألة من خ�لال ثنائية امللفوظ (املنطوق)
وامل�����س��ك��وت ع��ن��ه (غ�ي�ر امل��ن��ط��وق) ،وك��ث�يرا ما
ي��خ��ال��ف م��ن��ط��وق��ن��ا ت��ف��ك�يرن��ا ،ول���ذل���ك ي���أخ��ذ
الكذب منحا خطابيا.
وبعد �سرد جملة من املالحظات االجتماعية
ال���ت���ي ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ال��ك��ث�ير م���ن امل��خ��ات�لات
ال��ل��غ��وي��ة ك��ال�����س��خ��ري��ة ،وال�������ش���ع���ر...وغ�ي�ره���ا،

يت�ساءل امل���ؤل��ف :ه��ل ن�ستطيع جتنب الكذب
م��ط��ل��ق��ا يف ح��ي��ات��ن��ا ،رمب���ا ه���ذا مم��ك��ن��ا للحياة
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة وب���ق���در حم������دود ،ول���ك���ن ال��ك��ذب
�أ�صبح �سمة يجلبها اخلوف والفقر واالحرتام
وال��ت���أدب واملجامالت...وغريها� .إذن؛ الكذب
م���وج���ود يف ال���ك���ون وه����و م���وج���ود ف��ي��ن��ا وم��ن
حولنا� ،أم��ا عالقته باللغة فهو حمايث للغة
جاثم على ن�سقها.
وبقدر ما فتح هذا الكتاب من �أفكار جديدة،
ف��ت��ح �-أي�����ض��ا -جم���اال خ�صبا م��ن ال��ت��وه��م��ات.
وال������ذي ي���ب���دو يل �أنَّ امل�����ؤل����ف مل ي���خ���لُ م��ن
امل��غ��ام��رات ال��ف��ك��ري��ة ،وم���ن احل��م��ا���س لإث��ب��ات
فتوهم وجود �سلطات خادعة يخ�شى
ق�ضيته؛
َّ
الوقوع يف قب�ضتها ،ومن ث َّم فهو يفقد الثقة يف
امل�ؤلف ،ويف القارئ ،ويعتقد �أنَّ كل �شيء ُيحيط
به كذب ،مبا يف ذلك اللغة نف�سهاُ .مدلِّال على
ذلك ب�أن تعريف الكذب يف معجمه الكال�سيكي
ه���و خم��ال��ف��ة ال���واق���ع ،وامل��خ��ال��ف��ة ح��ا���ص��ل��ة يف
كثري من ممار�ساتنا� .أم��ا مع االح�تراز الذي
ن�صه فايرن�ش نف�سه «وجود نية اخلداع» ،ف�إنَّ
خطاباتنا مليئة ب�آليات احلجب واملخاتلة ،لكن
علينا �أن ال نن�ساق �إىل مثل هذا احلما�س الذي
يفقدنا الثقة بكل �شيء؛ �إذ تظهر خطورة هذا
احلما�س يف ت�شوي�ش �إ�سهامات �أركان التخاطب
يف حتديد املعنى ،ومن ث َّم ي�ستحيل الإم�ساك
ب��امل��ق��ا���ص��د؛ ف��امل��ج��از م��ث�لا ب��ك��اف��ة ���ص��وره ُي��ع��د
و�سيلة �إدراكية ال ميكن للمرء �أن ي�ستغني عنه
يف �إدراك واقعه� ،أو حتى �أن يعرب عن مكنون
نف�سه �إال من خالله« .فال�صورة املجازية هي
جزء �أ�سا�سي من عملية الإدراك» ،كما �أنَّ املجاز
حمكوم بعالقة الت�شابه ب�ين املعنى الو�ضعي
الأ���ص��ل��ي ،وامل��ع��ن��ى امل�����س��ت��ع��ار ،وم��ق�� َّي��د ب��ق��رائ��ن
ين�صبها املتكلم عادة لتو�ضيح مراده؛ لذا فهو
و�سيلة بيانية ولي�س �أداة ت�ضليل للمخاطب.
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«اللغة والكذب» ..لهرالد فايرن�ش
ماجد العلوي *
ُيحاول هذا الكتاب تقدمي ت�ص ُّور علمي عن ظاهرة الكذب ،هذا الت�صور ينطلق من الأ�س�س الل�سانية؛ لأنها �أ�س�س علمية حمايدة ُتخ ِّل�ص الكاتب من زيف االعتبارات
الأخالقية والفل�سفية ذات الأحكام امل�سبقة التي حجبت هذه الظاهرة بحجة �أنها ظاهرة عار�ضة يرف�ضها ال�ضمري الب�شري ،ولكن الكذب ظاهرة كونية� ،أو
كما يقول امل�ؤلف« :الكذب موجود يف الكون ،وهو موجود فينا ومن حولنا» ،وال ي�ستطيع الإن�سان �أن ينفي هذا الزعم ،وال ميكنه �أن يتجاهل ظاهرة الكذب ،وهي
لكن الدرا�سات الكال�سيكية �أق�صت هذه الظاهرة حتى خرجت من االدراك البحثي ،وما � ْإن ينغم�س وعي القارئ يف هذا
مت�أ�صلة يف ذواتنا مت�شعبة يف ممار�ساتناَّ ،
الكتاب حتى تت�ضح له ر�سوخ هذه الظاهرة ب�أ�س�سها الوجودية وت�شعباتها احلياتية.
أ�س�س النظرية واال�ستعمالية املتينة التي و�ضعها امل�ؤلف عن ظاهرة الكذب �ستثري اهتمام الدار�سني؛ ملا لها من قدرة على قلب املوازين ال�سائدة عرب التاريخ،
�إنَّ ال َ
و�ستف�ضح الوجوه املت�سرتة خلف الأقنعة ،و�سرتاجع تر�سبات مظاهر الكذب يف الذات الإن�سانية مراجعة ترتكن �إىل �أحكام الل�سان العلمية ال �إىل الآراء التقليدية.

ل��ق��د م�� َّه��د امل�ترج��م يف ب��داي��ة ال��ك��ت��اب ب���أف��ك��ار
مهمة ت�شرح منهج امل�ؤلف ،ولعل من �أبرزها:
 -1اعتماد امل�ؤلف على �أدوات لغوية يف حتليل
ظ��اه��رة ال��ك��ذب ،وي��ك�ثر م��ن الإح���االت الأدب��ي��ة
والنقدية؛ مما جعل من �أ�سلوبه �سل�سا وجذابا.
 -2ان��ف��ت��ح��ت م���ع���اجل���ة امل�����ؤل����ف ل���ل���ك���ذب ع��ل��ى
العالقة بني م�ستويات حتليل الكذب ل�سانيا،
و�إ�سقاطاته الفل�سفية ،وكان من �أهم نتاج هذا
ال��ت��م��ازج �إق���رار ال��وج��ه��ة ال��ت��ي ت��رى �أن الكذب
جز ٌء ال يتجز�أ من اللغة ،وافرتا�ض �أن الناظر
العارف ي��درك �أن معاجلة الكذب ال ميكن �أن
تُف�صل عن معاجلة احلقيقة.
��� -3ض��ارع امل���ؤل��ف ك��ب��ار امل��ف��ك��ري��ن م��ن �أم��ث��ال:
�أوغ�سطينو�س ،وتوما�س الأكويني ،وفولتري،
وف��ي��ت��غ��ن�����ش��ت��اي��ن ،يف الإ����س���ه���ام يف الإج���اب���ة عن
ال�س�ؤال :هل ب�إمكان الكلمات �إخفاء الأفكار؟
وهذا ال�س�ؤال يفكك االعتقاد ال�سائد ب�أنَّ اللغة
ج�سر للتوا�صل ،و�أداة للتعبري ع��ن الأف��ك��ار،
ول���ذل���ك ق����ال ت����ال��ي�ران« :ل���ق���د ُوه���ب���ت ال��ل��غ��ة
يت�ست بها على �أفكاره».
للإن�سان كي
ّ
 -4من �أهم طرائف معاجلات امل�ؤلف �أنه تناول
ال��ب�لاغ��ة لكونها طريقة خا�صة تتنا�سب مع
تلونات الكذب؛ وذلك يكون من خالل طغيان
املجاز على ال�شعر ،ومن خالل قلب احلقيقة
�إىل ���س��خ��ري��ة� ،أم���ا م��ن �أه���م ج��وان��ب الإخ��ف��اق
الوا�ضحة يف معاجلات امل�ؤلف ف�إهماله للجانب
النف�سي يف ر�صد هذه الظاهرة.
ُ -5ي��ق��ر امل���ؤل��ف ب�����أنَّ ل��ل��ك��ذب ع�لام��ات نف�سية
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وج�سدية ،ولكنه يركز كثريا على العالمات
ال��ل��غ��وي��ة ،وي����رى �أن ه���ذه ال��ع�لام��ات ت��ت��ع��دى
امل�����س��ت��وى ال�ترك��ي��ب��ي وال������داليل ل��ل��غ��ة؛ ف��ه��ذه
العالمات ذات خا�صيات ن�صية وعالمات فوق
جملية جتعلها ذات طبيعة تداولية.
ه����ذه ال���ف���ك���رة ال ت���رم���ي ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ال��ك��ذب
بق�صد �إلغائه ،والتعرف على �إ���ش��ارات��ه؛ فهذا
ح�سب وجهة نظر امل���ؤل��ف حم��ال؛ لأنَّ الكذب
كما يقول« :حمايث للغة» ،ال يكون �إال بها وال
تكون �إال به.
يبي امل�ؤلف �أنَّ معاجلة �إ�شارات الكذب يف
ِّ -6
امل�ستوى الداليل بعيدا عن امل�ستوى التداويل
ت��ك��ون غ��ام�����ض��ة وف�����ض��ف��ا���ض��ة؛ �إذ ت��ت��ح��ول تلك
الإ����ش���ارات �إىل ق���درة �سيميائية وا���س��ع��ة تفتح
�إمكانات ال متناهية من االحتماالت ،وبالتايل
تختفي املقا�صد حتت هذا الركام.
 -7يت� َّأ�س�س الكذب من بنى فكرية تقوم على
ال���زي���ادة ،واالخ���ت�ل�اق ،وال��ت��زي�ين ،والتخليط،
وي���رى امل���ؤل��ف �أنَّ �إ����ش���ارات ال��ك��ذب كلما كانت
وا���ض��ح��ة وامل��ب��ال��غ��ة ف��ي��ه��ا غ�ير م��ن��ط��ق��ي��ة ،ك��ان
الكذب م�ستملحا.
���ت م����ن ك���ت���اب
ه������ذه الأف������ك������ار وغ��ي�ره����ا ج���ع���ل ْ
«ف��اي�نر���ش» ك��ت��اب��ا جم��� ِّددا ك��م��ا ي��رى امل�ترج��م،
«ففيه تناول الكاتب م�س�ألة الكذب لأول مرة
من وجهة النظر الل�سانية ،وعلى الرغم من
املالحظات العابرة التي ق َّدمها مفكرون من
م��ث��ل �أغ�����س��ط��ي��ن��و���س ،ف����إن امل�����س���أل��ة ك��ان��ت غفال
ؤ�صل ظاهرة
من�سيا»؛ لذا ا�ستطاع امل�ؤلف �أن ُي� ِّ

ال��ك��ذب لتكون ق��اع��دة يبني عليها ال��دار���س��ون
�أبحاثا تتعلق بالكثري من الدرا�سات اللغوية،
خ�����ص��و���ص��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ف��ك ���ش��ف��رة ال��ك��ذب
وخماتالته الن�صية.
وول���د ه��ارال��د ف��ي�نري�����ش ���س��ن��ة 1927م ،ودر����س
�أ���س��ت��اذا بجامعات ك��ي��ل ،وك��ول��ون��ي��ا ،وبيليفيد،
وميونخ ،تقاعد هارالد فيرني�ش عام 2010م،
ح�صل على ال��دك��ت��وراة الفخرية م��ن جامعة
بيليفيد وهايدلربج ،و�أوغ�سبورج ،وقد ح�صل
على العديد من اجلوائز .من �أهم م�ؤلفاته:
«دون كيخوته ال��ع��ب��ق��ري» ،و»ال���زم���ان :الكون
املو�صوف واملحكي» ،و»�أدب للقراء» ،و»�أ�ساليب
الثقافة اللغوية» ،و»نهر الن�سيان :فن الن�سيان
ونقده».
جوهر الكتاب و�أهم ا�ستعرا�ضاته
ي��ت�����ض�� َّم��ن ال���ك���ت���اب درا�����س����ة ل�����س��ان��ي��ة ج���دي���دة
لظاهرة الكذب ،وعالقة هذه الظاهرة باللغة،
وق�����د ا����س���ت���ط���اع امل�����ؤل����ف م���ع���اجل���ة مت��ظ��ه��رات
ال��ك��ذب مبنهج ل�ساين خ�لاف��ا مل��ا ه��و �شائع يف
ال��درا���س��ات الكال�سيكية ال��ت��ي ت��ن��اول��ت الكذب
من منظور نف�سي �أو �أخالقي �أو ديني ،وهذا
املنهج التجديدي ظهر جليا يف عنوان الكتاب
بلغته الأ�صلية «ل�سانيات الكذب» ،فقد «تخلى
ع��ن ن��ق��د ال��ك��ذب وذم����ه ،وال��ت��غ��ن��ي يف حما�سن
ال�����ص��دق وم���دح���ه»؛ ل���ذا ح����اول امل����ؤل���ف ر���ص��د
ال��ب��ن��ى ال��ل��غ��وي��ة ال���ت���ي ي�ت�رك���ز ف��ي��ه��ا ال���ك���ذب،
ويكون جزا ًء من ن�سقها ،وركزت ت�أمالته على
كيفية ا�ستك�شاف ال��ك��ذب ب��اع��ت��ب��اره مو�ضوعا

