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تعب آراء ُ
والثقافية"
الفكرية
تبي للدراسات
الك َّتاب بالرضورة عن جَّاتاهات يتب َّناها "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" أو "جملة نُّ
ال رِّ
ّ
ّ

مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
ّة
ي
والتاريخ
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسانيّة بشكل
ّ
عام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث وال ّنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
العربي ،دو ًلا ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العربيّة
أي
ين،
للمختص
هة
موج
وندوات
ّ
وللرّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب االطالع عليها.
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االفتتاحية

ّ
املحكمة التي تُعنى
«تبي» ،الفصلية
يضع املركز العريب لألبحاث بني يدي القارئ العدد األول من دورية نّ
بشؤون الفكر والفلسفة والنقدّ ،
وكل ما يمكن أن يدخل يف ذلك املجال العابر للتخصصات الذي ُيط َلق
عليه يف بعض اجلامعات اسم «الدراسات الثقافية» .وهي بذلك تكمل مهمة زميلتها «عمران» التي تُعنى
بالعلوم االجتامعية واإلنسانية.
لقد توصلنا ،بعد مناقشات عديدة ،إىل نتيجة مفادها أن الفصل بني ش ّتى العلوم االجتامعية واإلنسانية هو
موضوعيا ألنّه
أكاديميا .وهو غري مربر
كرسته عملية مأسسته
فصل عشوائي ،وإن كان قد ّ
ً
ً
حتول إىل تقليد ّ
يفصل ما ال يمكن فصله ،ومل يعد منسجماً مع درجة التطور التي وصلتها مناهج البحث يف هذه العلوم .من
هنا كان عملنا عىل دمج هذه التخصصات يف دورية «عمران» .غري أننا وجدنا ،مع ذلك ،أن مساحة شاسعة
ظلت خارج هذا الدمج العابر للتخصصات ،وال بد أن تتمتع مقاربتها العلمية باستقاللية نسبية .وارتأينا
أنه من اخلطأ التنازل عن جمال الثقافة والفكر بشكل عام واختزاله يف مصطلح العلوم االجتامعية واإلنسانية،
خاصا ُيعنى بقضايا الفكر والفلسفة والنقد األديب والثقايف بشكل عام،
وأنه من املناسب أن نفرد
إصدارا ً
ً
«تبي» ،التي يفرتض يف املقاالت التي ستنرش فيها أن تتعامل مع القضايا بمقاربة
وهذا هو «ختصص» جملة نّ
فكرية ونظرية أو عامة وشمولية ،وأن حتلل مثل هذه املقاربات الفكرية للمجتمع والتاريخ ،وتعنى بالنقد
الثقايف واألديب بشكل عام .لكنها سوف جتتاز عملية التحكيم األكاديمي مثل مقاالت العلوم االجتامعية
واإلنسانية ،ألن معاجلة قضايا الفكر املقصودة هنا ليست شطحات وتأمالت ال حيكمها منهج أو عقل.

فكل إنسان هو كائن ِّ
جمرد التفك ِ
ريَّ ،
مفك ٌر ،غري أننا ال نعترب كل من يفكر
قصدُ بالفكر هنا ُ
وبالطبع ،فإنه ال ُي َ
أمر
قصدُ بالفكر جوانب متعلقة بالتفكري التعميمي املجردُ ،ي َ
فكرا هبذا املعنى .وهذا يعني أنه ُي َ
قصدُ به ٌ
ينتج ً
ِ
بزاوية نظ ٍر شمولية للمجتمع واإلنسان واألشياء ،مبنية عىل حصيلة معارف وعلوم وأذواق ،أي
متعلق
ٌ
ِ
ِ
الفكر عن التخصصات العلمية ً
أيضا،
يمي ُز
عىل حصيلة ثقافية يف مرحلة تارخيية حمددة .ومثل هذا التحديد ِّ
َ
رغم أنه قد ُي َؤ ِّسس عىل حصيلة هذه العلوم ،أو عىل مستويات جتريد أصبحت ممكنة بفضلها .فالفكر ،هبذا
املعنى ،عمومي النـزوع ،شمو ُّيل الرؤية يتناول ما ال تتناوله العلوم التخصصية ،كاألخالق والقيم واخلطاب

الثقايف السائد ،وتاريخ األفكار ،وقضايا الفلسفة ،أو يبني عىل التخصصات ليذهب من حيث وصلت إىل
حيث ال تسمح لنفسها أن تذهب خارج جماهلا يف النظرية والتعميم.

وثمة مفاصل تارخيية يسبق فيها هذا النوع من اإلنتاج الفكري العلوم االجتامعية التخصصية .ففي
مراحل تارخيية معينة تنشأ مشاريع فكرية تطرح قضايا فكرية كربى ،أو تتناول قضايا املجتمع باإلجابة
عن أسئلة ملحة تثريها املرحلة ،وتصاغ كأسئلة فكرية ،ال تلبث اإلجابات والردود أن تتحول إىل مشاريع
فكرية :الرصاع املذهبي يطرح أسئلة تقود إىل فكرة التسامح ،وال تلبث أن تتولد عنها فكرة حرية التفكري؛
واالستبداد عىل أنواعه يقود إىل أسئلة وإجابات متعلقة بالعدالة واإلنصاف واملساواة؛ وأسئلة أخرى تقود
إىل إجابات حول خصوصية اإليامن ،واألخالق واجلامل ...وال تلبث اإلجابات والردود أن تتحول اىل
مشاريع كربى.
واحلال ،أنَّ ما من قانون يف التحقيب حيكم هذه الصريوة ،فقد يكون الدافع مرحلة انحطاط وأفول
حضاري ،وقد يكون الدافع مرشوع هنضوي أو مرشوع قومي أو مرشوع دولة ...وال يمكننا أن نصطنع
احلاجات التارخيية وتفاعلها مع تاريخ األفكار ،هذا التفاعل الذي يتولد عنه االهتامم باإلنتاج الفكري
وحمتقرا يف مراحل أخرى .وما جيمع عليه احلدس والتحليل
النظري ويربز إىل الصدارة ،بعد أن كان مهمشً ا
ً
هو أن املرحلة التارخيية التي يمر هبا الوطن العريب هي مرحلة حاسمة لناحية القضايا الكربى التي تبحث
«تبي» أن
عن إجابة ،ولناحية قضايا أخرى تبحث عن صياغتها يف أسئلة صحيحة ،سوف يكون دأبنا يف نّ
نطرحها يف شكل عقالين يف سياقها الثقايف العريب واإلنساين ،وأن نمنح مساحة للتفاعل واحلوار املثريني
حول هذه القضايا.

لقد بدأنا يف هذا العدد األول بإثارة موضوع اللغة والرتمجة .وهو أحد أهم القضايا التي تواجه الفكر والثقافة
يف الوطن العريب .وسوف نتناول يف العدد القادم الرواية العربية باعتبارها ،يف حاالهتا اإلبداعية ،ذلك التفاعل
الوجداين النثري الشمويل مع الواقع العريب ،والذي عبرّ ت عنه الحقًا الثورات العربية .وسوف نطرح يف
العدد الثالث موضوع الفكرة الدستورية .ونحن ننتظر أن يثري املثقفون واملفكرون العرب قضايا أخرى
عىل صفحات دوريتنا هذه ،إذ يمكنهم أن يكتبوا لنا يف املوضوع الفكري الذي خيتارونه خارج هذه املحاور
تقيدوا بالتحليل املنهجي العلمي واملقاربة الفكرية.
املقرتحة للنقاش والتداول ،طاملا ّ

نحن نؤمن أن التداول واحلوار الفكري العقالين هو مسامهة املثقفني الرئيسة ،بصفتهم هذه ،يف الفضاء
أدوارا أخرى مبارشة يف العمل العام السيايس واالجتامعيّ .أما
العام الديمقراطي ،دون أن ينفي ذلك
ً
طريقهم إىل صفحات هذه املجلة فال يعرتض سوى أن تكون مسامهاهتم عرب املناهج العلمية يف اإلنتاج
الفكري األصيل.
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حسن حنفي

ُ
الهو ّية واالغتراب
في الوعي العربي

أن
وية وارتباطها اجلد ّيل بال ّلغة ،ويرى َّ
يعود حسن حنفي يف ورقته هذه إىل الغوص يف معنى ا ُهل ّ
تتحول إىل اغرتاب عندما تنقسم ّ
كائن وما ينبغي أن يكون،
وية
الذات عىل نفسها بني ما هو ٌ
ا ُهل ّ
ّ
ويفرق بني أشكال عديدة لالغرتاب ،مشد ًدا عىل العالق
وذلك بسبب االستبداد الواقع عليهاّ .
اللغوية إىل مستوى الثقافة يؤدي إىل تفتيت
التعددية
أن انتقال
وية
واحلرية .ويؤكد ّ
ّ
ّ
املتينة بني ا ُهل ّ
ّ
التارخيي ،وهو ما بدت
التحدي
حضاري واسع ،يقبل
األوطان إذا مل يتم استيعاهبا يف مرشوع
ّ
ّ
ّ
رّ
وية وهناية االغرتاب.
مؤشاته يف الثورات
تعب عن اسرتداد ا ُهل ّ
العربية التي أنتجت لغة جديدة رّ
ّ

الفردي واالجتامعي داخل األوطان.
السلوك
ّ
"ا ُهل ّ
وية واللغة" ،موضوعان مرتبطان ،يتفاعالن يف ّ
يؤ ّثر ٌّ
ضع َف ْت ال ُّلغة.
وية
قو ًة وضع ًفا .إذا
ْ
ْ
وية ُ
قويت ال ُّلغة ،وإذا ُ
ضع َف ْت ا ُهل ّ
قويت ا ُهل ّ
كل منهام يف اآلخرّ ،
حتد َث ا ُ
ويته.
"حتد ْث ح ّتى أراك" .وقد ّ
وية طبقًا للقول املشهورّ :
ال ّلغة ٌ
هلل يف الوحي ح ّتى تُعرف ُه ّ
تعبري عن ا ُهل ّ
ٍ
واحد.
وية والوجود يف آن
وتعني كلمة "لوجوس" يف
املسيحية ،كام هي احلال يف إنجيل يوح ّنا ،الكلمة وا ُهل ّ
ّ
والعروبة ليست بأب أو ّأم ،كام هو يف احلديث الشّ هري ،إنّام العروبة هي ال ّلسانّ .
العربية فهو
حتد َث
فكل من ّ
ّ
عريبّ .
عرب ،وبالل
حتدثوا
وكل علامء العجم الذين ّ
العربية ،مثل سيبويه والفاريس وابن سينا ...وغريهم هم ٌ
ٌّ
ّ
عرب ً
أيضا بفعل ال ّلغة.
الرومي ،وسلامن
وص َهيب
الرسول ،هم ٌ
احلبيشّ ُ ،
ّ
الفاريس ،صحابة ّ
ّ

ُ
االشتقاقي
الهو ّية وال ّلغة :المعنى
أوال:
ّ

ٍ
إشارة يحُ يل إىل "اآلخر"،
يتحول إىل اسم ،ومعناه أن يكون الشّ خص ُهو .هو اسم
وية" من ّ
الضمري ُ
"ا ُهل ّ
"هو"ّ ،
اشتق ً
أيضا لفظ ّ ،Identityأما لفظ "اإلنّية" فهو
وليس إىل "األنا" .وهو ما ُيعادل احلرف الالتيني  .Idومنها
ّ
* ّ
مفكر مرصي.
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ٍ
ٍ
اشتق  .Ipseityوعليه ،مت َن ُع ّ
ُثبت اآلخر
يعادل احلرف الالتيني  ،Ipseومنها ّ
وية ت ُ
أنانية وخصوصية ،ألنّ ا ُهل ّ
كل ّ
الغرييةّ .أما لفظ
األنانية يف مقابل
وية من ضمري املتك ّلم املفرد "األنا" إلاّ بمعنى
قبل أن تُثبِ ُت األنا .وال ت ّ
ّ
ُشتق ا ُهل ّ
ّ
ٍ
وماهيته من خالل ال ّتعريف.
توكيد ونصب ،ومعناه أن يتأكّ د وجود الشيّ ء
فمشتق من "إنّ " ،حرف
"اإلنية"
ٌّ
ّ
وية" َ
و ُيامثِل ُ
وية ٌ
متاثل بني األنا وا ُهلو ،يف
لفظ
أي َ
"املاهية" عند الفالسفةْ ،
جوهر الشيّ ء وحقيقته .ا ُهل ّ
لفظ "ا ُهل ّ
ّ
أيضا ٌ
حني أنّ
املاهية تمُ اثِل بني الشيّ ء ونفسه .وهو ً
مشتق من أداة االستفهام "ما" ،وضمري الغائب املؤنّث
لفظ
ٌّ
ّ
وية" ُيستعمل يف الوجودّ .أما لفظ "جوهر" فهو صور ٌة ف ّن ٌية
"هي" ،يستعمل يف التعريف ،يف حني أنّ لفظ "ا ُهل ّ
اللب واحلقيقة ،أو أغىل ما يف الشيّ ء.
من املعادن الثمينة ،ويعني ّ

ّأما اللغة فإنهّ ا مشتق ٌّة من فعل "لغا"" ،يلغو" ،ومنها ال ّلغو أي كثرة الكالم وق ّلة املعنى((( .وقد أصبح سائدً ا
بمعنى "ال ّلسان" ،وهو اللفظ الذي يعادل  ،Langueالذي يعني ً
أيضا اللسان .ويف علوم اللغة أصبح الشّ ائع
اللغويات .وهو ال ّلفظ املستعمل يف القرآن ﴿لِ َسانُ ا َّل ِذي ُي ْل ِحدُ َ
ون إِ َل ْي ِه َأ ْع َج ِم ٌّي َو َه َذا
هو "اللسانيات" ،وليس
ّ
(((
ان َع َربيِ ٌّ ُمبِنيٌ ﴾ [النحل ، ]103 :يف حني يكثُر استعامل لفظ الكالم ،وهو ٌ
لِ َس ٌ
صفة هلل ،فاهلل متك ّل ٌم ،وقد
رمزا ،كام حدث مع مريم عندما كانت آية براءهتا ألاّ تكلم الناس ثالث ليال إلاّ
يكون صم ًتا ،أو إشار ًة أو ً
الصوفية ٌ
رصح النفري.
لغة
والصمت عند
ً
وتعبري أبلغ من الكالم ،إذا ات َ
الرؤية ضاقت العبارة ،كام ّ
رمزاّ .
ٌ
ّ
ّسعت ّ

يتحرك
ثم
وية أسبق يف الوجود اإلنساين من اللغة ،وإن كان الوجود أسبق منها .فالوجود يوجد ّ
ا ُهل ّ
أولاً ّ ،
ّ
تعبري
وية عن نفسها يف اللغة إليصال رسالتها إىل اآلخرين .فاللغة
ٌ
ثم تُعبرّ ا ُهل ّ
ذاتيا إىل ُه ّ
باعتباره ً
ويةّ ،
وعيا ًّ
ٌ
ثم يسكن الوجود فيها،
وإيصال .وال يوجد إلاّ هيدغر الذي قال إنّ اللغة منزل الوجود ،فاللغة توجد ّأولاً ّ ،
﴿و َق َ ِ
ين َك َفروا لاَ تَس َم ُعوا لهِ َ َذا ا ْلقُ ر ِ
آن
األول تشويه الكالم مثل اللغو يف القرآن َ
 1ورد لفظ "ال ّلغو" يف القرآن  11مرة بثالثة معانّ .
ال ا َّلذ َ ُ
ْ
ْ
ِ
َوا ْلغَ وا ِف ِ
أي الكالم الذي ال معنى له ﴿لاَ ُي َؤاخ ُذ ُك ُم اللهَّ ُ بِال َّلغْ ِو
يه َل َع َّل ُك ْم تَغْ ِل ُبونَ ﴾ [فصلت ]26 :بقصد التشويه ،وكذلك اللغو يف اإليامنْ ،
ْ
ين ُه ْم َع ِن ال َّلغْ ِو ُم ْع ِر ُضونَ ﴾ [املؤمنونَ ﴿ ،]3 :وإِ َذا َم ُّروا
يف َأ ْيماَ نِ ُك ْم﴾ [البقرة ،]225 :وبمعنى النميمة يف اإلعراض عن ال ّلغو ﴿ َوا َّل ِذ َ
بِال َّلغْ ِو َم ُّروا ِك َرا ًما ﴾ [الفرقانَ ﴿ ،]72 :وإِ َذا َس ِم ُعوا ال َّلغْ َو َأ ْع َر ُضوا َع ْن ُه ﴾ [القصص ،]55 :ويف صورة اجل ّنة التي ال ُيسمع فيها لغو
﴿لاَ َي ْس َم ُعونَ ِف َيها َلغْ ًوا َولاَ ت َْأثِيماً ﴾ [الواقعة ]25 :يعادل ال ّلغو اإلثم والكذب.

مرات) ،ثم
مرات) ،ومعه الصدق (مرتان) .ثم الفصاحة والعي (ّ 8
 2ورد لفظ "لسان" يف القرآن  25مرة .أكثرها بمعنى الكذب (ّ 9
ين ،بِ ِل َسان َع َربيِ ٍّ ُمبِني﴾ [الشعراء ]195 -194 :حتى يتحقق اإلنذار ،وعىل
مرات) ،واللسان عريب ﴿لِ َت ُكونَ ِم َن المْ ُ ْن ِذ ِر َ
لسان القوم (ّ 5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َظ َل ُموا َو ُبشرْ َ ى
الرغم من أنه لسان عريب إال أنه
ّ
اب ُم َصدِّ ٌق ل َسانًا َع َربِ ًّيا ل ُي ْنذ َر ا َّلذ َ
﴿و َه َذا ك َت ٌ
مصدق ملا جاء قبله بالعربية واآلرامية َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
لاَّ
ْ
َ
لِ ْل ُم ْح ِسنِنيَ ﴾ [األحقاف-10 :
ب
ي
ل
ه
م
و
ق
ان
س
ل
ب
إ
ول
س
ر
ن
م
ا
ن
ل
س
ر
أ
ا
م
﴿و
تأثريا
أكثر
يكون
كي
قومه
بلسان
أرسل
نبي
وكل
،]12
ْ ُ َ ينِّ َ
ََ ْ َ َ ْ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
لأْ
الس َم َوات َوا ْر ِ
اختلاَ ُف أ ْلس َنت ُك ْم َوأ ْل َوان ُك ْم ﴾
ض َو ْ
لهَ ُ ْم﴾ [إبراهيم .]4 :وملا كانت األقوام خمتلفة فاأللسنة خمتلفة ﴿ َوم ْن آ َياته َخ ْل ُق َّ
[الروم .]22 :واللسان هو البالغة والفصاحة والطالقة مثل موسى مع هارون ﴿ ُه َو َأف َْص ُح ِم ِّني لِ َسانًا﴾ [القصص ،]34 :دون تعجل
يق َص ْد ِري َولاَ َي ْن َط ِل ُق
اح ُللْ ُعقْدَ ًة ِم ْن لِ َسانيِ ﴾ [طهَ ﴿ ،]27 :و َي ِض ُ
﴿ال تحُ َ ِّر ْك بِ ِه لِ َسان ََك لِ َت ْع َج َل بِ ِه﴾ [القيامة .]16 :ودون تلعثم َ
﴿و ْ
لِ َسانيِ ﴾ [الشعراء .]13 :وينشأ التلعثم من اخلوف ﴿ َفإِ َذا َذ َه َب الخْ َ ْو ُف َس َلقُ ُ
وك ْم بِ َأ ْل ِس َن ٍة ِحدَ ٍاد ﴾ [األحزاب ،]19 :واللسان هو
ِ
ِ
ٍ
ين﴾ [الشعراء ،]84 :ونقيضه هو
اج َعلْ ليِ لِ َسانَ ص ْدق يف اآلخ ِر َ
القول الصادق ﴿ َو َج َع ْل َنا لهَ ُ ْم لِ َسانَ ِص ْد ٍق َع ِل ًّيا﴾ [مريمَ ،]50 :
﴿و ْ
﴿ور ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اع َنا َل ًّيا بِ َأ ْل ِس َنتِ ِه ْم﴾
القول الكاذب ﴿ل َتفْترَ ُوا َعلىَ اللهَّ ا ْل َكذ َب﴾ [النحلَ ﴿ ،]116 :ي ْل ُوونَ َأ ْلس َن َت ُه ْم بِا ْلك َتاب﴾ [آل عمرانَ َ ،]78 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ِ
السوء﴾
﴿وتَص ُف أ ْلس َن ُت ُه ُم ا ْل َكذ َب﴾ [النحل .]62 :ويلقي اللسان بالسوء َ
[النساءَ ،]46 :
﴿و َي ْب ُس ُطوا إِ َل ْي ُك ْم أ ْيد هَ ُي ْم َوأ ْلس َن َت ُه ْم بِ ُّ
[املمتحنة .]2 :ويعرب عماّ ليس يف القلب وهو طريق النفاق .واللسان يعبرّ عماّ يف القلب كجزء من وحدة الوعي الذايت العقيل ،العقل
﴿ويبس ُطوا إِ َلي ُكم َأي ِديم َو َأ ْل ِس َن َت ُهم بِالس ِ
َ ِ ِ
وء﴾ [املمتحنة،]2 :
واللسان والفعل ﴿ َيقُ و ُلونَ بِأ ْلس َنت ِه ْم َما َل ْي َ
س يف ُق ُلوبهِ ِ ْم( [الفتحُ ْ َ َ ،]11 :
ْ ْ ْ هَ ُ ْ
ْ ُّ
َ ِ
َ ِ ِ
ِ
َ ِ
َ ِ
س َل ُك ْم بِ ِه ِع ْل ٌم﴾ [ال ّنور .]15 :واللسان
﴿وتَص ُف أ ْلس َن ُت ُه ُم ا ْل َكذ َب﴾ [ال ّنحل﴿ ،]62 :إِ ْذ َت َلق َّْون َُه بِأ ْلس َنت ُك ْم َوتَقُ و ُلونَ بِأف َْواه ُك ْم َما َل ْي َ
ِ
ِ
َ
َ
شاهد ﴿ألمَ ْ ن َْج َعلْ َل ُه َع ْينَينْ ِ َ ،ول َسانًا َو َش َفتَينْ ِ ﴾ [البلدَ ﴿ ،]11 :ي ْو َم تَشْ َهدُ َع َل ْي ِه ْم أ ْلس َن ُت ُهم﴾ [النور.]24 :

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
الهوية واالغتراب في الوعي العربي
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واملاهية هي
وهي املعركة التي دارت يف الفلسفة الغربية بني الفلسفة احلديثة ،حيث تسبق املاهية الوجود،
ّ
املاهية.
الفكر أو الوعي ،أو بالتعبري الديكاريت "الكوجيتو"؛ والفلسفة املعارصة التي يسبق فيها الوجود
ّ
املاهية ،واللغة هي احلامل هلا
وية وداللته هي
ثم تتخ ّلق
فالوجود ّ
احلرية .الوجود هو ا ُهل ّ
أولاً ّ ،
ّ
ّ
املاهية بفعل ّ
واملؤ ّثر فيها.
وية ،أن يكون اليشء مطابقًا لنفسه وليس غريه .وهو ٌ
ميتافيزيقي من
مبدأ
وقد ّ
حتدث الفالسفة عن قانون ا ُهل ّ
ٌّ
الطبيعي أن يكون اليشء هو نفسه وليس غريه .هو
الوضعيون حتصيلاً حاصلاً  .فمن
وعده
مبادئ الوجودّ .
ّ
ّ
مشكلة ٌ
ٌ
زائفة ،وعليه ال ّ
الرؤية.
حل هلا ،فالفيلسوف املثا ّيل يثري الغبارّ ،
ثم يشتكي من عدم ّ

ٌ
إنساني ٌة
جتربة
والواقعيني ،بل هي
املثاليني
صوري ًة بني اإلثبات وال ّنفي ،بني
قضي ًة
ّ
واحلقيقة أنّ ا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
وية ليست ّ
ٌ
وية اإلنسان عىل الطبيعة،
وية وليس الشيّ ء
وية الشيّ ء إسقاط من ُه ّ
الطبيعيُ .ه ّ
معيشة .فاإلنسان هو الذي له ُه ّ
ّ
احلب اإلهلي عندما يقول احلبيب "أنت أنت"،
احلب اإلنساين ،ولغة ّ
من الداخل عىل اخلارج .تتجلىّ يف لغة ّ
ٍ
التوحد بني احلبيبني "أنا أنت ،وأنت أنا"ّ .
صياغة
وكل
واص ًفا احلبيب سواء كانت احلبيبة أم اهلل .وهي لغة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
معيشة ،كام هي احلال يف قانون
لتجربة
نظري
وية وما يقابله من قانون ال ّتناقض هي جتريدٌ
ٌّ
نظرية لقانون ا ُهل ّ
ّ
ُ
لاّ
تعبري عن أملانيا
وية
ٌ
اجلدل عند الفيلسوف األملاين فشته األنا تساوي األنا ،واألنا ليست "ال أنا" .قانون اهل ّ
ّ
واملحتل .واألنا املطلق املركب من األنا و"اللاّ أنا"
املحت ّلة من نابليون .وقانون ال ّتناقض هو ال ّتعارض بني أملانيا
هي اإلنسانية اخلالية من االحتالل عندما تعيش الشّ عوب مجيعها كشعب واحد.
ٌ
ٌ
باحلريةّ .
كامنة
وية
يت .تتخ ّلق
وية
إمكانية توجد ،أو ال توجد ،مصاحب ًة للوجود كوعيٍ ذا ٍّ
كل ذات هلا ُه ّ
ا ُهل ّ
ّ
واإلمكانية والوعي
الطبيعي .مقوالهتا الوجود
ين غري الوجود
توحدها وحتميها من االنقسام .الوجود اإلنسا ّ
ّ
ّ
ّ
يت ،وليس الوجود والعدم .جعلها هيغل يف منطقة جوهر الوجود تتخ ّلق منه ،ولكن ليس بفعل الرضورة
الذا ّ
والذاتية"  .Self-identityويف هذه احلالة ال حيتاج حتليل
وية
وية "ا ُهل ّ
تسمى ا ُهل ّ
احلرية .ويف هذه احلالة َّ
ّ
بل بفعل ّ
جتربة معيشةٍ
ٍ
وية واللغة إىل مراجع القيل والقال ونقل جتارب اآلخرين وحتليالهتم من دون االستناد إىل
ا ُهل ّ
ٍ
تم ال ّلجوء إليها يف ّ
أقل احلدود.
حية .وقد ّ
ّ

ُ
الهو ّية واالغتراب
ثان ًيا:
وية إىل اغرتاب عندما تنقسم ّ
كائن ،وما جيب أن يكون .وبسبب
الذات عىل نفسها بني ما هو ٌ
تتحول ا ُهل ّ
ّ
تشعر ّ
الوجوديون املعارصون "االغرتاب"،
الذات باالنكسار ،أو ما سماّ ه الفالسفة
االستبداد الواقع عليها،
ّ
ُ
ُ
حري َتها ،وبذلك تفقدُ وجو َدها .يصبح
تعيش يف عامل ال تسيطر عليه،
وتشعر بالعجز عن تغيريه ،ال متارس ّ
ُ
ّ
حرية ُيصبح وجو ًدا
األقل ،مثل الوجود
وجودها مثل العدم ،أو عىل
الطبيعي لألشياء .فالوجود اإلنسا ّ
ين بال ّ
ّ
نفسي ًة خالص ًة ،أو
طبيعياُ ،يصبح شي ًئاُ ،يصبح جز ًءا من عامل الضرّ ورة .واالغرتاب يف املقابل ليس ظاهر ًة
ًّ
ّ
درسها علم النفس الوجودي ،فال ّنفس يف بدن،
املريض ،بل هي ظاهر ٌة
يدرسها علم ال ّنفس
ظاهر ًة
ّ
وجودي ٌة َي ُ
ُ
ّ
الوجوديون "الوجود يف العامل" ( .)In-der-Welt-Seinواالغرتاب ً
أيضا ظاهر ٌة
والبدن يف عامل ،وهو ما سماّ ه
ّ
يف علم ال ّنفس املعر ّ
السوي ،مثل معظم الف ّنانني ،وكام
يف ،إذ يستطيع املغرتب أن يكتشف عوامل ال يكتشفها
ّ
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ٌ
ٌ
احلساسة التي تتكشّ ف منها
إجياب،
لب
هو
معروف "الفنون
ٌ
ُ
واإلجياب ٌ
الس ُ
سلب .ما ّ
هيم هو ال ّنقطة ّ
جنون"ّ ،
ِ
َ
وية واللغة" .وهو املنهج القادر عىل
الوصفي
بلمسها ،لذلك كان املنهج
الدالالت
ّ
أفضل املناهج لتناول "ا ُهل ّ
ّ
الذاتية والتجارب املشرتكة.
الشعورية من أجل اقتناص دالالهتا ،ال ّتجارب
حتليل التجارب
ّ
ّ

ٌ
االجتامعي ،واالغرتاب الثقا ّ
يف ،واالغرتاب
الديني ،واالغرتاب
أشكال عديدةٌ ،االغرتاب
ولالغرتاب
ّ
ّ
وية ديني ًة ،أو اجتامعي ًة ،أو سياسي ًة ،أو ثقافي ًة ،أو تارخيي ًة.
السيايس ،واالغرتاب
التارخيي ،وهو ما ظ ّنه البعض ُه ّ
ّ
ّ
والوسطى والدُ نيا ،جتد ّ
الذات نفسها يف غريها األقوى منها،
يتخ ّلل االغرتاب
الديني الطبقات ك ّلهاُ ،
العليا ُ
ّ
ً
ً
وسلوكا .فهو املوجود القديم الباقي الذي ليس له
وشعورا
فكرا
ً
تعويضا عن عجزها ،وهو اهلل ،فت ّتجه إىل اهلل ً
ٍ
اإلنسانيةّ .
مكان ،وال يشبه احلوادث ،وواحدٌ كر ّد فعل عىل أوصاف ّ
ٌ
وجودها
فالذات غري موجودة،
الذات
ُ
ّ
ٌ
متتد جذورها يف أعامق الوجود ،وليست ذاتًا عارضة حادثة .وهي
عريض ،أقرب إىل العدم .وهي
طائر
ٌّ
قديمة ّ
ٌ
باقية ال تفنى يف مقابل ّ
ذات ٌ
ذات حارض ٌة يف ّ
ّ
كل مكان،
الذات امل ّتجهة نحو املوت.
كتاب .وهي ٌ
ٌ
فلكل أجل ٌ
ٍ
ٍ
متصورة ّ
"كل ما خطر
مرئية ،وال
وليست ّ
ّ
حمدد ًة يف مكان تنهزم فيه وال هترب .وهي ال تشبه احلوادث ألنهّ ا غري ّ
فرد ال َ
تعد َد .وهي األوصاف
مثيل له وال شبي َه ،ال
ازدواجي َة فيه وال ّ
يف بالك فاهلل غري ذلك" .وهي واحدٌ ٌ
ّ
الست التي يعطيها الوعي املغرتب ّ
ويتخيل فيها كامله ،ويعبرّ من خالهلا عماّ
للذات اإلهلية ،يرى فيها نفسه،
ّ
ّ
والسمع ،والبرص ،والكالم ،واإلرادة،
جيب أن يكون .وتُعزى له سبع صفات :العلم ،والقدرة ،واحلياةّ ،
كر ّد فعل عىل اإلحساس باجلهل والعجز واملوت ،وال سمع وال برص ،وال كالم ،وال إرادة ،كام هو املثل يف
الصينية القديمة" :ال أسمع ،ال أبرص ،ال أتك ّلم" .وتُعزي ّ
وجتسد آماهلا وما تريد حتقيقه يف أسامء
احلكمة
الذات ّ
ّ
ٍ
اهلل ال ّتسعة وال ّتسعني .تع عماّ يريد اإلنسان حتقيقه من ّ ٍ
بالنص
وهيمنة .وحيتمي الوعي املغرتب
وقو ٍة
ُ
ّ
برّ
عزة ّ
التصوف صاعدً ا إليه يف الطريق الصو ّ
يف ،ابتدا ًء من ال ّتوبة ح ّتى
إذا عجز عن فهم الواقع ،وي ّتجه إىل اهلل يف
ّ
والرضا والقناعة ،ويخُ في اغرتابه الفع ّ
يل باألشكال والرسوم والشعائر
الفناءّ ،
معز ًيا نفسه ّ
بالصرب والتوكّ ل ّ
السلفية يف االنتخابات األخرية يف مرص شعارات مثل
مبي ًنا التزامه هبا .وقد استعملت احلركة
ّ
يف العباداتّ ،
النبوية يف املوالد
ويتوحد مع الرسول يف األدعية
الرسول"" ،الطريق إىل اهلل" ،والفرج آت من أعىل.
ّ
ّ
"طريق ّ
الرسول ،حيفظ القرآن و ُيرتّله ،وال يعمل به ألنّه أسهل ،ويروي
واألعياد الدينية ّ
الرسالة إىل شخص ّ
حمولاً ّ
ٍ
الدين هو ّ
كل يشء يف
األحاديث
فس القرآن ،جاعلاً معاركه يف التاريخ ،جيعل ّ
ّ
النبوية طريقًا للخالص ،و ُي رّ
السعادة يف الدنيا ،واخلالص يف اآلخرة.
حياته ،يضمن به ّ

السياسية ،برصف ال ّنظر عن
بخاص ٍة إىل االحتامء باأليديولوجيا
السيايس فهو جلوء ال ّنخبة
ّأما االغرتاب
ّ
ّ
ّ
وية يف العامل ،ابتدا ًء من
ماركسي ًة أم
أليربالية كانت أم
نوعها،
قومية .فاحلقيقة ليست يف حتقّق ا ُهل ّ
اشرتاكية أم ّ
ّ
ّ
ّ
وحدة ّ
الذات دون انقسامها ،لكن يف املذهب السيايس ،متا ًما مثل االغرتاب الديني الذي يرى خالصه يف
نخبوي ليس بالرضورة أن يتحقّق ،وليس بالضرّ ورة أن تكون له
وية يف مذهب
ّ
العقيدة الدينية .وخترج ا ُهل ّ
الديني الذي ينبع من قلب اجلامهري .االغرتاب السيايس أن جتد ّ
الذات نفسها
مجاهري ،عىل عكس االغرتاب
ّ
ٍ
مجهورا.
الضائعة جتد نفسها مع اآلخرين ،نخب ًة أو
يف حزب ،كام جيد االغرتاب
وية ّ
ً
الديني نفسه يف مجاعة .فا ُهل ّ
ّ
السيايس هو أن
وية الضائعة .فالبديل أفضل من اللاّ يشء .االغرتاب
االنتامء إىل حزب
سيايس تعويض عن ا ُهل ّ
ّ
ّ
املاركسية ،واجلامهري
القومية أو
االشرتاكية أو
الليربالية أو
علامني ًة خالص ًة ،مثل
ختتار النخبة أيديولوجيات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
حرة نزهية .وتكون
يني ،الذي تكون له
مغروزة إىل أعناقها يف موروثها ّ
ّ
أغلبية األصوات يف حالة انتخابات ّ
الد ّ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
الهوية واالغتراب في الوعي العربي
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الرغم من تعبري براجمها عن مصالح اجلامهري ،يف األق ّلية ،حمارص ًة بني املطرقة
األيديولوجيات
ّ
العلامنية ،عىل ّ
سيايس عند ال ّنخبةّ ،
كل منها ر ّد فعل
واغرتاب
ديني عند اجلامهري،
مزدوج؛
اغرتاب
والسندان .هو
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌّ
ّ
اغرتاب ٌّ
ٌ
األيديولوجي ا ُملسبق بدلاً من االعتامد عىل الثقافة
الوالء
وهو
ٌ.
ة
واحد
البداية
لكن
،
خمتلفة
النتيجة
اآلخر.
عىل
ّ
الديني ،لك ّنه
السلفي يعرف كيف يقول ،استعامل املوروث
الوطنية .اخلطاب
الشعبية وجعلها حاملاً للربامج
ّ
ّ
ّ
ّ
ين يعرف
الدينية
واهي
ن
وال
األوامر
إىل
الدعوة
يقول،
ماذا
يعرف
ال
اخلاصة معظمها باجلنس .واخلطاب العلام ّ
ّ
ّ
ين ،لك ّنه ال يعرف كيف يقول ،يلجأ إىل
احلرية والديمقراطية،
والتعددية السياسية واملجتمع املد ّ
ّ
ماذا يقولّ ،
والسيايس بإجياد
الديني
العامة .و ُيقىض عىل االغرتابني
الغربية لل ّتحديث ،التي ال تفهمها
األيديولوجيات
ّ
ّ
ّ
ّ
االشرتاكي ،أو
الشعبي ،وماذا يقول املضمون الليربا ّيل ،أو
خطاب ثالث يعرف كيف يقول ،استعامل املوروث
ّ
ّ
والعلامنية.
السلفية
والروح ،وينتهي االستقطاب احلا ّد بني
القومي .وهو
ٌ
ّ
ّ
خطاب جيمع بني البدن ّ
ّ
ٍ
الوطنية .حتقّق ّ
االجتامعي فهو انتامء ّ
الذات
وية
ّأما االغرتاب
الذات إىل طبقة ُعليا حتمي مصاحلهاُ ،م ّ
ضحي ًة با ُهل ّ
ّ
ّ
والرشوة ،واجلمع
نفسها يف جمموعة رجال األعامل ،وحياة البنوك ،واملضاربة يف البورصات ،وهتريب األموالّ ،
بني رجال املال ورجال السياسة يف طبقة احلكم .وعندما تنتمي ّ
املتوسطة فإنهّ ا تنعم بالثروة،
الذات إىل الطبقة
ّ
وهتنأ باالستهالك .وتستثمر يف "املوالت" و"السنرت" الستنزاف بقايا أموال ا ُملستهلكني .وجتد يف "احلداثة"
وية .فال أحد ُيعيبهاّ .أما الطبقة الدُ نيا فتقيض عىل اغرتاهبا يف ُ
ً
قدم إليها..
الفتات الذي ُي ّ
تعويضا عن فقدان ا ُهل ّ
َ
وظائف
التموينية املدعمة ،وطلبات اإلسكان الشعبي ،والبحث عن عالج جماين ،وتعليم حكومي ،أو
السلع
ّ
ّ
ً
األجنبية
السفارات
أمام
ا
ف
وقو
احلاسم،
العالج
هي
اهلجرة
تكون
وقد
أجر.
وبأي
مكان،
أي
يف
للعاطلني
ّ
ّ
ّ
َ
الرشعية عن طريق
الرشعية جلأ املرء إىل اهلجرة غري
بالساعات لتقديم طلبات اهلجرة .وإنْ استحال ْت اهلجرة
ّ
ّ
ّ
ضحى بحياته غر ًقا ،أو لو ُقبض عليه بعد الوصول
ولو
ى
ت
ح
الشامل،
إىل
اجلنوب
من
البحار،
يف
القوارب
ّ
ّ
ور ّحل إىل بلده األص ّ
الشاب يف
االجتامعي الذي يغرق فيه
هويته .وهو عىل نقيض االغرتاب
ّ
ُ
يل الذي فقد فيه ّ
ّ
ُ
فاألول اغرتاب إىل اخلارج؛ والثاين اغرتاب
ويفرج مهّه.
املخدرات،
ّ
ّ
ّ
وينضم إىل مجاعات األنس لينسى نفسه ّ
الذاتية امللتزمة بالواقع االجتامعي ،وقد يقع القتل يف االغرتاب
وية
إىل ّ
الداخل .ويف كلتا احلالني تغيب ا ُهل ّ
ّ
غني وفقري،
ّ
األول من الرشاهة ،ويف االغرتاب الثاين من اجلوع ،ويف كلتا احلالني تغيب القيم ،وهنا ال فرق بني ٍّ
فكالمها يتساويان يف االغرتاب ،االغرتاب يف ِ
الغنى واإلغناء ،واالغرتاب يف الفقر واإلفقار.
ّأما االغرتاب التارخيي فهو أال تعيش ّ
الذات حلظتها احلارضة لصعوبة الدخول فيها ،وتستسهل العيش يف
والصحابة والتابعون أكثر إغرا ًء من
السلفية ،فاملايض أفضل من احلارض،
حلظتها املاضية ،فتنشأ احلركة
ّ
ّ
مفتوح عن طريق اخليال والتم ّني ،واحلارض مسدود عن طريق العقل
لصوص اليوم واملرتشني ،املايض
ٌ
ِ
ِ
ِ
َ
يؤيد هذا االغرتاب ،مثل "خري القرون قرين"َ ﴿ ،ف َخ َل َ
اعوا
ف م ْن َب ْعده ْم َخ ْل ٌف أ َض ُ
والفعل .واملوروث الديني ّ
ِ
العامية ّ
تغذيه ،مثل "من
الصال َة َوات ََّب ُعوا َّ
َّ
الش َه َوات َف َس ْو َف َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا﴾ [مريم .]59 :والثقافة الشعبية واألمثال ّ
فات قديمه تاه" ،و"الدهن يف العتاقي" ،و"إن فاتك املريي امترمغ يف ترابه" .والتواصل مع املايض أسهل من
التقدم،
صعب غرز مفهوم ّ
التواصل مع احلارض .والقطيعة مع املايض أصعب من القطيعة مع احلارض .لذلك ُ
قفزا نحو املستقبل ،فتنشأ احلركة
والثقافة ك ّلها أمور جتعل اتجّ اهها إىل الوراء .وقد يكون االغرتاب التارخيي ً
ٍ
ديني ،وعىل الديمقراطية يف
العلامنية التي تو ّد نقل احلارض إىل نموذج
واحد يقوم عىل املجتمع املد ّ
ّ
ين يف جمتمعٍ ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
احلق من طرف واحد ،وعىل
وعىل
ة،
استبدادي
ثقافة
ذي
جمتمع
التعددية يف جمتمعٍ يقوم عىل الفرقة الناجية ،وأن ّ
ّ
ّ
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﴿و َر َف ْع َنا
متايزا
املساواة يف جمتمع تقوم ثقافته عىل التاميز
الطبقي باعتباره ً
طبيعيا اعتام ًدا عىل سوء تفسري اآلية َ
ًّ
ّ
َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ
عقالنية يف جمتمعٍ يقوم عىل اخلرافة،
ض َد َر َجات﴾ [الزخرف ،]32 :و ُيسعى إىل تأسيس
ّ
علمي ،وثقافته تقوم عىل األسطورةّ .أما التواصل مع احلارض الذي ُيساعد عىل اسرتداد
و ُيطمع يف إقامة جمتمعٍ
ٍّ
السلطة واحلكم .ح ّتى
وية والقضاء عىل االغرتاب
ً
ا ُهل ّ
فنادرا ما يسعى إليه أحدٌ  .وإن حدَ ث فاحلارض لديه هو ّ
ومؤسسات
ثوري .فهو استبدال نظام بنظام،
لو وقع نظام
ٌّ
ّ
ّ
بمؤسسات ،وخطاب بخطاب ،من دون أن تتغيرّ
وعسكري
ديني
ٍّ
العقلية واملنظور ّ
ديني ومدينٍّ ،فالرؤية واحدة ،وال فرق بني ٍّ
والرؤية إىل العامل .وال فرق بني ٍّ
عندما يسعى ّ
السلطة.
كل منهام إىل ّ

تفجرها وانتشارها خارج
وية ،إىل درجة ّ
وية يف االغرتاب ،هناك مزيدٌ من تأكيد ا ُهل ّ
وعىل نقيض ضياع ا ُهل ّ
االشتقاقي للفظ
والصهيونية .وهو ما يناقض املعنى
والعنرصية
والفاشية
النازية
حدودها ،كام هي احلال يف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفردية واجلامعية خارج حدودها ،ليس
وية األملانية
وية" من "هو" ،أي اآلخر .ففي
النازية ّ
ّ
تتفجر ا ُهل ّ
ّ
"ا ُهل ّ
لضم ّ
الفرنسية
هويات اآلخرين املجاورة
ين خارج حدود أملانيا باعتبارها دول ًة
كل أملا ٍّ
وطني ًة ،بل لتبتلع ّ
فقط ّ
ّ
ّ
والروسية" .أملانيا فوق اجلميع" .فاجلنس اآلري
الرشقية
اإلسالمية يف أوروبا
والبلجيكية والدول
واهلولندية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
حق
السامي .و ُي َّ
نفسا بغري ّ
قدم اليهود إىل املحرقة برصف ال ّنظر عن عددهم .فمن قتل ً
أعىل وأسمى من اجلنس ّ
العسكرية ومعاداة معظم الشعوب.
وية بالطريق
مجيعا ،ومع ذلك هناك
ٌ
فكأنّام قتل الناس ً
ّ
حدود النتشار ا ُهل ّ
وية خارج حدودها
وهو ما
انضمت إليه اليابان باحتالهلا جنوب رشق آسيا .وقد يقال إنّ هذا االنتشار ُ
لله ّ
ّ
هو ر ّد فعل عىل هزيمة أملانيا واليابان يف احلرب العاملية األوىل وإذالهلام بعد اهلزيمة .وقد انتهى هذا االنتشار
ٌ
عنرصية أخرى ،إلقاء السالح النووي
النووي وتفجري القنبلة الذرية عىل هريوشيام وناغازاكي .وهي
بالسالح
ّ
ّ
النازية
به
قامت
وما
أوروبا.
يف
وليس
آسيا
يف
حايا
الض
من
األلوف
بمئات
والفتك
أملانيا،
وليس
اليابان
عىل
ّ
ّ
الفاشية يف أفريقيا عندما احت ّلت إيطاليا احلبشة والصومال وليبيا،
يف أوروبا واملجال احليوي يف آسيا ،قامت به
ّ
اليهودية
وية
ثم قامت
امتدا ًدا ُ
ّ
الصهيونية بالدور نفسه عندما مجعت ا ُهل ّ
لله ّ
وية اإليطالية خارج حدودهاّ .
ّ
من ّ
خميامت ،أو إىل بالد املهجر ،أو قتلهم
كل مكان ،وهاجرت إىل فلسطني .وطردت أهلها ورشّ دهتم يف ّ
ٍ
ٍ
الفلسطينيني ،بل ً
أيضا عىل
هيودية ،ليس فقط عىل حساب
يف أوطاهنم .وما زالت تريد االعرتاف هبا كدولة
ّ
ّ
وية واحد ٌة هي
واألردنيني
واللبنانيني
السوريني
حساب
واملرصيني ،والدول املحيطة ك ّلها .فال توجد إال ُه ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وية هنا ليس فقط عىل إثبات الذات ،بل
قومي ٌة واحد ٌة هي
وية
القومية اإلرسائيلية ،تقوم ا ُهل ّ
ّ
ا ُهل ّ
ّ
اليهودية ،وإال ّ
اهلويات األخرى ا ُملعتدى
وية ذاهتا عىل األمد الطويل ،عندما تبدأ ّ
عىل العدوان عىل اآلخر ،ما يقيض عىل ا ُهل ّ
تارخيي.
احلرية عىل االستبداد كقانون
عليها بحركات
التحرر الوطني ،وتنترص ّ
ّ
ٍّ
وتستطيع ّ
هويتها ،وتزيح القسمة عن كاهلها ،وتستعيد وحدهتا ،وتقيض عىل اغرتاهبا عن
الذات أن
َّ
تسرتد ّ
طريق الثّقة بال ّنفس ،وعودة الوعي ،وإزاحة اإلحساس بالعجز ،وأنّ ّ
الذات أضعف من العامل ،والعامل أقوى
وية واللغة،
منها .تستطيع ذلك عن طريق ّ
الصدق ،وأن يكون ما يف القلب عىل ال ّلسان ،أي ال ّتوحيد بني ا ُهل ّ
بني الوجود والكلمة .وتستبعد ّ
كل مظاهر ال ّنفاق عندما تقول ما ال تشعر به ،وتشعر بام ال تقوله .وتستبعد
ّ
السلطة وفقْه السلطان
كل مظاهر العجز عندما تقول ما ال تفعل ،وتفعل ما ال تقول .ومن ّ
ثم ينتهي إعالم ّ
ٍ
ٌ
أخرى .وتقاوم ّ
كل مظاهر
ازدواجية ال يمكن القضاء عليه
االزدواجية .فاالغرتاب
الذي يقوم عىل
بازدواجية َ
ّ
ّ
تربت فيها أمام إحياء اآلخر هلا بعقدة العظمة التي لديه .فالبرش
اإلحساس بعقدة ال ّنقص جتاه اآلخر ،التي ّ
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ٌ
املد واجلزر ،ال توجد حضار ٌة ٌ
ساقطة إىل األبد.
باقية إىل األبد ،وأخرى
متساوون يف اإلبداع ،واحلضارات بني ّ
املواطن بالعظمة ،هي يف الطريق إىل االهنيار،
الغربية التي تُشعر
وربام احلضارة
َ
فمسار احلضارات يف دوراتّ ،
ّ
يسمى
تنبأ بذلك فالسفتهاّ .
وربام احلضارة التي يشعر مواطنها بال ّنقص هي يف الطريق إىل ال ّنهوض ،فيام ّ
كام ّ
"ريح الشرّ ق" ،وترفض ّ
كل أشكال التعويض الديني والسيايس واالجتامعي التي متارسها ،وتسلك الطريق
ٍ
جديد بعد أن خرجت منه.
البديلة ،الدخول يف مسار التاريخ من
هويتها خارجها البتالع ذوات اآلخرين هو ما يفهم من وجود اآلخر يف ّ
وما حيمي ّ
الذات ،فيام
الذات من ّ
تفجر ّ
االشتقاقي للفظ
"الذاتية املشرتكة" ( .)Inter-subjectivityوهو ما ي ّتفق مع املعنى
سماّ ه الفالسفة املعارصون
ّ
ّ
اإلنسانية
الذاتية املشرتكة
"األنانية" .ومتثّل
وية" من "هو" ،أي اآلخر ،وليس من "األنا" التي هي أصل
ُ
"ه ّ
ّ
ّ
ّ
مكان وإن كانت فيه ،وهو الوطن .وليس هلا ٌ
ٌ
زمان وإن كانت فيه ،وهو التاريخ .تتو ّلد
وية
مجعاء .فليس ُ
لله ّ
(((
حيان التوحيدي احلنني إىل
وية يف مكان ،مكان امليالد،
ّ
ا ُهل ّ
ومتتد يف بقعة مكان الذكريات  .لذلك كتب أبو ّ
الرسول ليلة اهلجرة ،وهو ُيغادر ّ
أحب األوطان إليه ،وعاد إليها بعد الفتح ،وال هجرة
مكةّ ،
األوطان .وبكى ّ
الذاتية املشرتكة من داخل األوطان إىل خارجها يف القوم الذين ينترشون خارج حدود
ثم تتو ّلد
بعد الفتحّ .
ّ
ٍ
حينئذ تُصبِح األوطان األقطار ،أو بتعبري القدماء األمصار .و ُيصبِح القوم هو الوطن األكرب .ومنها
األوطان.
ومكوهنا األساس اللسان وليس الدين ،أو ّ
الطائفة ،أو املذهب ،أو اجلنس ،أو ح ّتى اجلغرافيا
اشتقّت القومية،
ّ
الدوائر الثّالث ا ُملتداخلة،
بمعنى البقعة من األرض ،أو التاريخ بمعنى التواصل مع املايض .وهنا تربز ّ
وتتعدد الثقافات ،كام هي احلال يف سويرسا بني
وتتعدد اللغات،
تتعدد األوطان،
ّ
ّ
الوطن وال ّلسان والثقافة(((ّ .
الفرنسية واألملانية واإليطالية ،ويكون الوالء العميق ل ّلغة والثقافة .وهي احلال يف اهلند ً
يتوحد
أيضا عندما ّ
ّ
ّ
وتتعدد اللغات والثقافات
يتوحد الوطن
الوطن،
ّ
ّ
وتتعدد اللغات والثّقافات .وهي احلال يف بلجيكا عندما ّ
وتتعدد اللغات والثقافات يف بالد
يتوحد الوطن
بني
ّ
الفرنسية والفلمنكية .وكام هي احلال يف إسبانيا عندما ّ
ّ
وتتعدد اللغات والثقافات بني الفرنسية واإلنكليزية،
يتوحد الوطن
ّ
الباسك ،وكام هي احلال يف كندا عندما ّ
ّ
فلكل قبيلة داخل الوطن الواحد
املتعددة.
األفريقية ذات ال ّلغات والثّقافات
وكام هي احلال يف كثري من الدول
ّ
ّ
االنفصالية ،كام حدث يف
لغتها وثقافتها .إذا قوي الوطن حافظ عىل وحدته .وإذا ضعف يبدأ خطر احلركات
ّ
العريب.
هيدد وحدة العراق ودول اخلليج واملغرب
السودان .وهو اآلن ما ّ
ّ

ً
ثالثاّ :
والتنوع
اللغة بين الوحدة
ّ
ومهدد ًة بخطر االنقسام أو االغرتاب ،قد تكون اللغة
الدوائر ذات املركز الواحد
ّ
متعددة ّ
وية ّ
وإذا كانت ا ُهل ّ
ً
اللغوية إىل مستوى الثقافة ،ف ُتصبح
التعددية
متتد
هتدد وحدة األوطان .وقد ّ
متعدد ًة يف الوطن الواحدّ ،
أيضا ّ
ّ
ّ
ٌ
اإلنسانية ،بل ويف
طبيعي يف احلياة
قانون
والتنوع
ومقدم ًة لتفتيت األوطان .الوحدة
أساسا
التعددية الثقافية
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ٌ
التنوع؟
يكون
وأين
الوحدة،
تكون
أين
هو
املهم
ة.
الطبيعي
ّ
ّ
ّ
إسالمية.
 3فأنا من مواليد القاهرة ،لغتي العربية ،وثقافتي
ّ
 4حسن حنفي ،الدوائر الثالث (القاهرة :دار العني.)2010 ،
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العريب
وتنوعه .فالوطن
متس وحدة الوطن
عملي ٌة
قضي ٌة
ليست
ّ
ّ
القضية ّ
العريب ّ
واقعي ٌة ّ
ّ
ّ
نظري ًة رصف ًة ،بل هي ّ
ّ
الكردية يف
اللغوي يف األطراف،
التنوع
واحد باسم اللغة والثّقافة والتاريخ املشرتك واألرض املتواصلةّ ،
ّ
ّ
هيدده ّ
اهلندية يف دوائر رجال األعامل ،واللهجات السودانية
وأخريا
واهلندية يف اخلليج ،يف األسواق،
الشّ امل ،والبشتون
ً
ّ
ّ
واألمازيغية يف جنوب املغرب العريب تتآكل األطراف .وهي خطو ٌة نحو سقوط األوطانٌ ،
دولة
يف اجلنوب،
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تنضم إىل الكومنولث وتتعامل
أفريقية يف جنوب السودان
ودولة
شيعية يف اخلليج،
ودولة
كردي ٌة يف الشامل،
ّ
ّ
َ
َ
َ
ْ
لمَ
ْ
ٌ
ٌ
قُ
تيِ
َ
َ
العريب .وهو ما وصفه القرآن (أ َو َي َر ْوا أنَّا نَأ األ ْرض ن ْن ُص َها
مع إرسائيل ،ودولة أمازيغية يف جنوب املغرب
ّ
ِ َ ِ
العامة،
العامية يف القلب يف مرص كأداة للتخاطب ،وليس فقط يف احلياة ّ
ثم تنخر ّ
م ْن أ ْط َراف َها [الرعدّ .)]41 :
بل ً
واخلاصة،
احلكومية
العلمية ،يف التدريس يف اجلامعات ،ويف اإلعالم يف القنوات الفضائية
أيضا يف احلياة
ّ
ّ
ّ
بالزجل و ُقدرة بريم التونيس وأمحد فؤاد
بالعامية واألدب
مدة الدعوة إىل الكتابة
بل وبدأت منذ ّ
العامي ،أسو ًة ّ
ّ
ّ
بالعامية .وإن
بالعامية ،واحلوار الروائي
بالعامية ،واملرسحيات
العريب ،األغاين
نجم عىل ال ّتعبري هبا عن الواقع
ّ
ّ
ّ
ّ
كان احلديث ُ
ٌ
واحلجة أنّ
مفهومة
املرصية
العامية
بالفصحى فإنّه يكون ملي ًئا بال ّلحن ح ّتى من وزير الثقافة،
ّ
ّ
ّ
عامية الالتينية،
جلميع العرب ،بسبب موا ّدها
اإلذاعية والتلفزيونية وأفالمها ،كام أنّ الفرنسية واإليطالية هي ّ
ّ
العامية ،ولوال القرآن الندثرت ُ
تطور ُ
الفصحى.
فمن
الفصحى إىل ّ
الطبيعي ّ
ّ
بخاصة اإلنكليزية والفرنسيةّ ،إما حديثًا
وخترتق اللغات ك ّلها ،يف األطراف ويف املركز ،اللغات األوروبية،
ّ
أو تعبريات أو مصطلحات .ففي لبنان وسوريا واملغرب العريب ،تنترش الفرنكوفونية .ويف العراق ،واألردن،
العريب إال أنّ التعبري
الرغم من وجود املقابل
واخلليج ،واليمن ،والسودان ،ومرص تنترش
ّ
ّ
األنكلوفونية .وعىل ّ
األجنبي أيرس عىل اللسان وأقرب إىل ّ
اصطناعا ،جهلاً أو تك ّل ًفا .وتدفع عقدة
الذهن ،طبيع ًة أو
أو املصطلح
ً
ّ
األجنبي إىل هذه الظاهرة إلخفائها أو الستكامهلا .كان ذلك مفهو ًما يف أثناء االحتالل ملخاطبة
ال ّنقص أمام
ّ
ّ
مدارس لرياض األطفال باللغات
واستمر األمر بعد االستقالل بتأسيس
املحتل ببعض ألفاظه ومصطلحاته.
َ
ّ
والثانوية
االبتدائية
األملانية بعد ذلك ،واستئنافها يف املدارس
ثم
الفرنسية أو اإلنكليزية
األجنبية
ّ
ّ
خاص ًةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اخلاصة ،وك ّلام زادت الرشكات األجنبية ،احتاجت إىل
اجلامعات
يف
التعليم
هبط
ام
ل
وك
ة.
اخلاص
واجلامعات
ّ
ّ
اللغوية واملهارات يف أجهزة االتصاالت احلديثة
اخلاصة ،عىل مستوى عال من الكفاءة
خرجيي اجلامعات
ّ
ّ
ّ
والعامة ،إال أنّ
ة
اخلاص
احلياة
يف
هبا
والتعبري
ة
األجنبي
للغات
التعليم
كفاءة
كانت
ومهام
ة.
اآللي
واحلاسبات
ّ
ّ
ّ
ّ
فلكل لغةٍ
ّ
األجنبية ّ
أقل كفاء ًة يف ذلك.
اللغة الوطنية عاد ًة ما تكون أقدر عىل التعبري عن الفكر .وتكون اللغة
ّ
التعبريية عند أبناء وطنها .ال ّلغة جتري مثل الدم يف العروق ،وال يمكن نقل دم طوال الوقت مهام دعت
قدراهتا
ّ
احلاجة إىل ذلك.
املعربة ،وما أكثرها يف العلوم احلديثة ح ّتى
وإن جرى احلديث باللغة
ّ
العربية ،فإنهّ ا تكون حافلة بالكلامت ّ
العربية
الرغم من وجود الترّ مجة
الطب
ُس ّميت هذه ال ّلغة "الفرانكو آراب" .فلغة
ّ
ّ
ّ
والصيدلة حافلة هبا عىل ّ
للسطان ...إلخ .واألظهر يف
له ،مثل األنتي بيوتكس للمضا ّد
ّ
الرأس ،وكانرس رّ
احليوي ،وهيديك لوجع ّ
علوم االتّصاالت احلديثة مثل الكمبيوتر للحاسب اآل ّيل ،واإلنرتنت لشبكة االتّصال ،واإليميل للربيد
اإللكرتوين ،ويف ال ّتصوير كلوز أب ،أي التصوير عن قرب وأدواته ،مثل الكامريا آللة التصوير .بل انتقل
اإلنسانية ،مثل اإلبستمولوجيا للمعرفة ،واألنطولوجيا للوجود ،واألكسيولوجيا للقيم،
األمر إىل جمال العلوم
ّ
والسيكولوجيا لعلم ال ّنفس ،والسوسيولوجيا لعلم االجتامع ،واألنثروبولوجيا لعلم اإلنسان ،وانتقل ذلك

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
الهوية واالغتراب في الوعي العربي

17

ثم انتقل إىل احلياة
والرياليزم
اإلنسانية ،واأليديالزم
إىل املصطلحات اهليومانزم لل ّنزعة
للواقعيةّ .
ّ
ّ
ّ
للمثاليةّ ،
ٍ
رجعة
وع ّربت بعض املصطلحات بال
العامة ،مثل كوافري ملص ّفف الشعر أو احللاّ ق ،وكويف شوب للمقهىُ ،
ّ
مثل مول ،وسيتي سنرت ،وسيتي ستارز ،وأوكازيون ،وبيتزا هت ،وأوكي ،وأولرايت .يف حني تغ ّلب القدماء
بالعربية؛ ففي
ثم انتهوا بال ّنقل ،أي الترّ مجة وإجياد ال ّلفظ املقابل وخلقه
عىل هذه املشكلة ،فبدأوا بالتعريبّ ،
ّ
علوم املنطق قاطيغورياس أصبحت املقوالت ،بارى أرمنياس للعبارة ،وأنالوطيقا للتحليالت ،وريطوريقا
للخطابة ،وديالكتيكا للجدل ،وسوفسطيقا للمراء ،وبوييطيقا للشّ عر ،وما زالت هذه األلفاظ املنقولة تعيش
ٌ
معر ٌبة يف القرآن
املعربة .وقد استعملت
ألفاظ ّ
معنا ح ّتى اآلن .ومل يعد أحدٌ  ،إال يف ما ندر ،يستعمل األلفاظ ّ
ٍ
اليونانية ،والتوراة من
الفارسية ،واإلنجيل من
ومشكاة من
الرومية ،مثل الصرّ اط (،)Stratus
الكريم من
ّ
ّ
ّ
كثري من األلفاظ العربية يف اللغات األجنبية عندما كان ال ّنقل من العربية إىل الالتينية يف
العربية .وقد دخل ٌ
أواخر املرحلة األوىل لل ّنهضة اإلسالمية التي يعادهلا العرص الوسيط املبكر يف القرنني احلادي عرش والثاين
اإلسبانيةّ ،
األغر ( )Travalgarيف بريطانيا ،وسوق،
والطرف
امليالديني ،مثل ألفاظ سكر ،وزيتون إىل
عرش
ّ
ّ
ّ
األجنبية يف ّ
كل اللغات .وعاد ًة
قواميس بأكملها لأللفاظ
عدت
وبازار من الفارسية إىل اللغة الفرنسية .وقد ُأ ّ
ُ
ّ
القوية إىل لغة احلضارة الضعيفة ،كام نُقلت األلفاظ العربية إىل الالتينية يف هناية
ما يكون النقل من لغة احلضارة ّ
تعرب اآلن ألفاظ اللغات األجنبية منذ قرنني من الزمان يف هناية
املرحلة األوىل للحضارة اإلسالمية ،وكام َّ
اإلسالمية.
املرحلة الثانية من احلضارة
ّ
اليومية ،فال ّلغة سلوك ،وتنشأ ظاهرة ال ّتغريب أو "ال ّتفرنج" ،كام سماّ ه
ويمتد األمر من اللغة إىل احلياة
ّ
ّ
ومتتد إىل اللباس مثل :شورت ،وبلوزة ،وكوت ،وبالطو ،بل واملالبس الداخلية
املصلحون منذ القرن املايضّ .
مثل كيلوت ،وسوتيان ،والطعام والشرّ اب مثل سفن أب ،واستيك ،ومهربغر ،وبيف ،وهوت سوس ،ولدن،
كلامت مثل أسانسري ،وروف،
املمتدة أسو ًة بمنهاتن .وتُستعمل
ومديوم ،والبناء ،املباين العالية يف الصحراء
ّ
ٌ
وغروند فلور ،وريسبشن ،وويرت ،وبلامن ،ويف التعليم ،مثل كندر غاردن ،وجتارة إنكلش ،كام تظهر يف الرياضة
مثل الفوت بول لكرة القدم ،والفاول ،وآوت.
والسياسية ،فال فرق بني رأس املال األجنبي ورأس املال الوطني ،بني
االقتصادية
ومتتد الظاهرة إىل احلياة
ّ
ّ
ّ
الشرّ كات األجنبية والرشكات الوطنية ،بني البنك الدويل وصندوق النقد والبنك الوطني ،بني إيداع األموال
يف اخلارج الستثامر وأمان أكرب وإيداعها يف الداخل خو ًفا من التأميم والرقابة .و ُيمحى الفرق بني الطربوش
والقُ بعة ،بني األفندي واخلواجة ،ما جيعل ِ
الع َّمة تثور عىل االثنني ،بتصنيف أحد ّ
املفكرين العرب املعارصين(((.
ّ
وتنشأ احلركة السلفية ّ
الرسول وأساليب احلياة فيهُ .يقا َبل اغرتاب
بكل مظاهر حتريمها واستعادهتا لعرص ّ
العامية كبديل من رفض اللغتني
آخر ل ّلغة باسم األصالة ،وهو ما ّ
يسهل انتشار ّ
اللغة باسم احلداثة باغرتاب َ
القديمة واجلديدة.
ُعد الكتب املرتمجة
ويمتد األمر إىل احلياة الثقافية ،فتزداد نسبة الرتمجة عىل التأليف ،وتكثر مشاريعها ،وت ّ
ّ
وتتعدد مراكز الرتمجة يف العواصم العربية ،القاهرة وبريوت وديب.
باآلالف ،األلف األوىل ،األلف الثانية.
ّ
 5عبد اهلل العروي ،األيديولوجيا العربية املعارصة ،تعريب حممد عيتاين ،تقديم مكسيم رودنسون (بريوت :دار احلقيقة للطباعة والنرش،
.)1970
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ٍ
ّ
ضحت
ثقافي ٍة تبدأ بمرشو ٍع للترّ مجة ،وك ّلام كانت مطابق ًة لألصل
َ
املرتجم منه كانت سليم ًة ح ّتى لو ّ
وكل هنضة ّ
ٌ
العريب يف اللغة املرتجم إليها .وتنشأ ٌ
منقولة بال أصول ،ويكثر احلديث عن مشاهري الكتب
ثقافة
باألسلوب
ّ
السلف التي تعبرّ عن ثقافة القدماء
العاملية .فينشأ ر ّد الفعل
املرتمجة ومؤ ّلفيها حلا ًقا بالثقافة
السلفي بنرش كتب ّ
ّ
ّ
ٌ
وسيلة لنقل املعلومات ،وليس
إبداعا .فال ّلغة هنا
وعلومهم .وكلتا الثقافتني ،الوافدة واملوروثة ،ال حتقّق
ً
االزدواجية
الفن ال نقل فيه .وتنترش
الفن أفضل ،ألنّ ّ
للتعبري عن العلم ،لل ّنقل وليس لإلبداع .وهنا يكون ّ
ّ
الثقافية من حيث املصادر ،وليس فقط من حيث ال ّلغة ،من حيث املضمون ،وليس فقط من حيث وسائل
ّ
ٌ
ال ّتعبري؛ ثقافة ترتجم وتعرض ،وثقافة ترشح املتون وهتمش عليها.
وية ،وتُساعد عىل اغرتاب الفكر بعد اغرتاب الوجود ،و ُيصبح االغرتاب هو النسيج
وتلحق اللغة باغرتاب ا ُهل ّ
الفع ّ
العريب يف التاريخ ،وخيرج عن مساره .وتتغيرّ معامل منطقته
وية ولغ ًة وثقاف ًة ،فيغرتب
يل للوجود
ّ
العريبُ ،ه ّ
ّ
اليهودية أقوى دولة يف
طائفي ٌة تُصبح فيها إرسائيل
عرقي ٌة
هويات ولغات وثقافات أخرى حتت ّلها
ٌ
ّ
إىل ّ
ّ
دويالت ّ
العربية هي
التارخيي ،وعىل اللغة والثقافة .وتصبح الدولة
املنطقة ،تستويل عىل املوقع اجلغرايف ،وعىل املسار
ّ
ّ
وريث املنطقة لغ ًة وثقاف ًة وتار ًخيا ،وتلك نغمة البائسني.

جدهم إبراهيم وأبيهم إسامعيل،
ومع ذلك ،هناك من يقبل
التحدي التارخيي ،فالعرب ال يزالون قائمني منذ ّ
ّ
اعا للحضارة عىل مدى سبعة قرون .وعىل
تلقّوا الرسالة وحافظوا عليها ،ونرشوها رش ًقا وغر ًبا ،وكانوا ص ّن ً
الصليبيني واالستعامر
الرغم من الغزوات التي توالت عليهم من الشرّ ق من ال ّتتار واملغول ،ومن الغرب من
ّ
ّ
وطني يف
حترر
بحركة
قاموا
فقد
جالوت.
وعني
حطني
يذكرون
يزالون
وال
قاوموا،
م
أ
إال
احلديث،
نهّ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
استبدادية .فقامت الثورات العربية األخرية
أمنية
اخلمسينيات
ّ
ثم ّ
والستينياتّ ،
حتولت الدولة الوطنية إىل دولة ّ
ّ
ّ
يف تونس ومرص وليبيا ،وال تزال دائر ًة يف اليمن وسورية ،وهي قاب قوسني أو أدنى من االنتصار .وال تزال
العريب يدافع عن حقوقه ،وتع ّلم
ثورات أخرى يف البحرين ،والكويت ،واألردن ،واجلزائر ،واملغرب ،وأصبح
ّ
كيف ينزل إىل الشارع و ُيصيح بأعىل صوته" :الشّ عب ُيريد إسقاط النظام"" ،الشّ عب ُيريد إسقاط الس ّفاح".
ٌ
والتحول من اهلزيمة إىل ال ّنرص ،وتلك نغمة املتفائلني.
وية وهناية االغرتاب.
لغة جديد ٌة تُعبرّ عن اسرتداد ا ُهل ّ
ّ
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رمزي منير بعلبكي

ُهو ّيــة ُ
الفصـحى

بحث في ال ّتصنيف والخصائص

للسامية.
العربية بوصفها بن ًتا
وتارخييا مقارنًا يف أصول اللغة
لغويا
حفرا
ًّ
تقدم هذه الدراسة ً
ّ
ّ
ًّ
وتتفحص أهم النظريات التي تناولت ّ
واللغوي ،وتساهم يف حتديد موقعها
التارخيي
تشكلها
ّ
ّ
وتبي
التطور
التارخيي يف
التصنيفي يف جمموعتها ،وموقعها
اللغوي لألصول التي انبثقت منها .نّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يت والرص ّ
يف
انتامئها
بطابع
ة
العربي
طبعت
التي
الكربى
املعامل
الدراسة
السامي ،عىل املستوى الصو ّ
ّ
ّ
أيضا ّ
تبي ً
توسعت هبا
الظواهر التي انفردت هبا عماّ يف سائر
والرتكيبي والدال ّيل .كام نّ
الساميات أو ّ
ّ
ّ
ويتها اخلاصة.
وه
تفردها
وأكسبتها
هلا،
زة
ممي
سامت
أضحت
ى
عنها ،ح ّت
ُ ّ
ّ

"العربية" يف أذهان كثري من أبنائها إىل ُ
ُ
"الفصحى" حتديدً ا ،وهم َي ُع ّدوهنا النموذج
ينرصف مصطلح
ّ
ُ
ُ
العاميات املعاصرِ ة .وليس
العامة إىل نشوء
األعىل الذي أفىض
"حتريفه" بسبب من انتشار اللحن بني ّ
ّ
اللغوي
بمستغرب أن يكون هذا االعتقاد هو األغلب عند أبناء اللغة من غري أهل االختصاص ،إال أنّ البحث
ّ
َ
اجلا ّد يقتيض ّ -أول ما يقتيض  -ضبط املصطلحات واملفاهيم ،باعتباره ً
رشطا الز ًما لسالمة املقاربة والتحليل.
ٍ
وية ُ
العلمي
وية ،وهو موضوع املؤمتر
الفصحى من مستلزمات النظر يف ُبعد آخر من أبعاد ا ُهل ّ
وملّا كان حتديد ُه ّ
ّ
"العربية" و"الفصحى" ،ينطويان
يقدم فيه هذا البحث ،يحَ ُْسن البدء بالتفرقة بني مصطلحني اثنني ،مها
الذي َّ
ّ
يفرقوا بني مفهومني اثنني
"العربية"
عىل ثالثة مفاهيم خمتلفةّ .أما
ً
ّ
فكثريا ما يستخدمها الدارسون من دون أن ّ
سيام من حيث مقابل ُتها بلغات أخرى مثل
أوهلام ُيراد به اللغة
حيتملهام املصطلحّ ،
العربية عىل إطالقها ،وال ّ
ّ
العربية ُ
الفصحى بمختلف مراحلها ،وال ُيستثنى
الفرنسية ...إلخ ،وثانيهام ُيراد به
الرتكية ،أو
الفارسية ،أو
ّ
ّ
ّ
ّ
وإيضاحا للفرق بني املفهومني ،نستأنس بالفرق بني املصطلحني  Arabicو Arabiyyaعند
العاميات.
ذلك
من
ً
ّ
العربية عند إطالقها ،وينحرص الثاين يف املفهوم
العام ،أي ال ّلغة
املفهوم
األول
الدارسني
َ
الغربيني ،إذ ُيطابق ّ
ّ
ّ
ّ
األضيق الذي ُيقصد به ُ
العاميات .وإذ إنّ التفرقة بني املفهومني قد ال تكون
وإما مع
الفصحىّ ،إما وحدها ّ
ّ
* عامل لغة ولسانيات -لبنان.
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ميسور ًة يف الكالم العريب (إال أن ُيقال "اللغة العربية" تعبريا عن املفهوم األول  -وهو أمر مجُ ٍ
اف لسالمة
ً
ّ
ّ
ٌ
ّ
حيدد
أن
ا
م
دو
املستحسن
من
لبس)،
من
ذلك
يرافق
قد
ما
مع
ة"
"العربي
عىل
الثاين
األسلوب  -و ُيقترص يف
َّ
ً
ّ
وأما املصطلح اآلخر  -أي "الفصحى"  -فينرصف
املراد
منعا ّ
بـ"العربية" حيثام اس ُتخدم املصطلح ً
ألي لبسّ .
ّ
ٍ
العربية تتمثّل بالشّ عر اجلاه ّ
اإلسالمية،
يل والقرآن الكريم وبعض النقوش
حتديدً ا إىل مرحلة من تاريخ
ّ
ّ
َ
احلارض ل ّلغة
استخدامنا
الضخم الذي وصلنا ابتدا ًء من القرن الثاين للهجرة ،والذي ُي َع ّد
وبالرتاث
ُ
األديب ّ
ُ
ّ
االستخدام احلا ُّيل ُ
للفصحى استخدا َمها يف عصور سابقة من حيث
العاميات امتدا ًدا له ،وإن فارق
خارج إطار
ُ
َ
ّ
األساسية للصرّ ف وال ّنحو.
القواعد
حيث
من
مطني
ن
ال
بني
كبري
تناسب
مع
ا،
واألساليب
املفردات
حتديدً
ّ
ّ

العربية عىل إطالقها (أي
"العربية" للداللة عىل ال ّلغة
وتأسيسا عىل ما ت َق ّدم سنستخدم يف هذا البحث مصطلح
ً
ّ
ّ
ُ
حمددة من مراحل
اإلنكليزية  ، Arabicوليس  ،)Arabiyyaيف حني نُشري
يف
يوازي
بام
بـ"الفصحى" إىل مرحلة َّ
ّ
"العربية" هو ُ
الفصحى حتديدً ا ،فال
نص ْصنا عىل أنّ املراد بـ
العربية ،هي تلك التي وصفناها أعاله ،إال حيث َ
ّ
ّ
لاً
"العربية" ،ويدور
بـ
ًا
ق
وثي
ا
ّص
ت
ا
هلام
أو
صل
ت
ي
قسمني،
يف
بطبيعته
البحث
يقع
وعليه،
االستعامل.
يف
التباس
ّ
ّ
ّ
الثاين عىل ُ
ُ
األول
وية
"الفصحى" .وملّا كان الغرض هو أن ن ّ
سيام فصحاها ،كان ُ
عامد القسم ّ
ُحدد ُه ّ
العربية ،وال ّ
ّ
وعامد القسم الثاين اخلصائص التي تمُ ّيز الفصحى عن سائر
السامية،
البحث يف تصنيفها ضمن املجموعة
ُ
ّ
مرادنا من البحث عماّ
العربية ،ذلك أنّه يدور
هوية
ال ّلغات يف تلك املجموعة .وهبذه املقاربة ي ّتضح ُ
نسميه ّ
ّ
ّ
مكونات
العربية يف املنظومة
حيدد موقع
أوهلام
تصنيفي ّ
عىل قطبنيّ :
السامية انطال ًقا من العالقة القائمة بني ّ
ّ
ّ
ّ
وأما الثاين فينظر يف ما انفردت به ُ
خصائص مل َت ِر ْثها من املخزون
الفصحى ،أو كادت ،من
َ
تلك املنظومة؛ ّ
متيزت فيه
االفرتاضية املعروفة
السامي املشرتك الذي يعبرَّ عنه بال ّلغة
بالسامية ّ
األم ( )Proto-Semiticوفيام ّ
ّ
ّ
ّ
عن أخواهتا بمدى استخدامها له أو تعميمها أو ضبطها.

العربية
أوال:
ّ
ٍ
اسم ي ّتصل بالعرب،
التارخيية التي وصلتنا
أولاً من اإلشارة إىل أنّ الوثائق
ال ّ
بد ّ
ذكرا جلامعة ُيطلق عليها ٌ
ّ
تتضمن ً
ّ
مسامري يعود
العريب .وقد ورد اسم هذه اجلامعة ّ -أول ما ورد  -يف نقش
سابق عىل ذكر اللسان
وأنّ ذلك
ٌ
ّ
ّ
اسمه  ،Gindibuمن
إىل عام  853قبل امليالد ،يف عهد امللك
ّ
األشوري َش ْل َم َن َّصـر الثالث الذي يذكر ًّ
عدوا له ُ
(((
ِ
ٍ
ثم ترد اإلشارة إىل مجاعة تُدعى العرب  Arabيف نقوش تعود إىل زمن تغْ التبالسرَ
أرض  Arbiأو ّ . Arbāya
ىّ
ىّ
املتوف
األول،
املتوف يف عام  727ق .م ،كام ترد إشارات مشاهبة يف نقوش
الثالث
األمخينيني ،ومنهم داريوس ّ
ّ
ىّ
ىّ
املتوف يف عام 424
األول،
األول،
يف عام  486ق .م.
ُ
املتوف يف عام  465ق .م .وأرحتششتا ّ
وأحشورش ّ
(((
(((
ِ
متفرقة من سفر إرميا  ،بوصفهم من ّ
سكان البوادي.
وأما التوراة فقد ُذكر فيها العرب يف
َ
ق .م ّ .
مواضع ّ
 1انظر:

Kess Versteegh, The Arabic Language (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997), p.23.

2 Jan Retsö, "Das Arabische der Vorislamischen Zeit bei Klassischen und Orientalischen Autoren: Neue Beiträge zur
Semitistik", Erstes Arbeitstreffen der Arbeitsgemeinschaft Semitistik in der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
vom 11. bis zum 13. September 2000 and der Friedrich-Schiller-Universität Jena, (ed.) Norbert Nebes, (Wiesbaden: O.
Harrassowitz, 2002), pp.139-146.
& Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their history from the Assyrians to the Umayyads (London: Routledge Curzon,
2003), pp. 235 - 250.

 3سفر إ ِرميا ،اإلصحاح  ،25اآليات 26 -18؛ وانظر:

Retsö, The Arabs in Antiquity …, Op.Cit., pp. 212-228.
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ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُهويّة ُ
الفصحى :بحث في ال ّتصنيف والخصائص

وإىل البادية((( ارتبطت تسمية العرب ِ
بذكر ا ِ
جلامل؛ من ذلك مثلاً أنّ  ،Gindibuاملشار إليه آن ًفا ،كان عىل رأس
تارخيية بالغة ،فا ِ
العربية،
جلامل ُد ِّجنت عىل ما يبدو يف جنوب شبه اجلزيرة
يضم ألف مجل .وهلذا داللة
جيش ّ
ّ
ّ
التجاريةّ ،
فلعل الفرتة الالحقة التي
ثم ُعرفت يف شامهلا نحو القرن الثالث عرش قبل امليالد بواسطة القوافل
ّ
ّ
ِ
ُ
ّ
العربية يف ّ
َشَ
الظهور ،مكتسب ًة
معامل
فيه
بدأت
الذي
من
الز
هي
امل
جل
ا
عىل
القائمة
ة
البدوي
احلياة
نمط
فيها
ل
ك
ت
ّ ُ
ّ
ّ
رضب من ا ُملحال .ومع
وغني عن البيان أنّ القطع هبذا األمر
الساميات؛
خصائص أخذت تمُ ِّيزها عن سائر
ٌ
ّ
ٌّ
أنّ اإلشارة إىل اجلامعة ا ُملسماّ ة عر ًبا (بألفاظ من مثل  Arabuأو  Aribiأو  )arábioiال تعني بالرضورة أنّ لساهنا
ٍ
عسكرية ،ال نستطيع أن نُسقط من االحتامل أنّ ا ُملراد هبذه
إثنية أو
ّ
كان ًّ
عربيا ،إذ قد تكون إشار ًة إىل مجاعة ّ
"عريب" .ومهام يكن من أمر ،فإنّ
فوصف بأنّه
ال ّتسميات هم ٌ
ّ
قوم ُم ِّيز لساهنم عن ألسنة سواهم من األقوامُ ،
والالتينية يف عبارات مثلarabikē Glōssa
اإلغريقية
العريب إنّام ترد يف املصادر
اإلشارات األوىل إىل اللسان
ّ
ّ
ّ
(((
يتضمن التلمود نحو ثالثني مفردة
و arabikē diálectosو arabicus sermoو . arabicus linguaوإىل هذا
ّ
"العربية" عىل نح ٍو موصول،
العربية((( .وبعد ذلك تتواىل اإلشارات إىل
ينص عىل اتّصاهلا بالعرب أو اجلزيرة
ّ
ّ
ّ
ٍ
ّ
حمددة،
بلغة
الوثيق
ارتباطه
ا
جهار
علن
ي
الذي
الوحيد
الديني
النص
باعتباره
الكريم،
القرآن
يف
ما
ّها
مه
أ
ولعل
َّ
ُ
ّ
ً
ّ
ذلك أنّ اللفظ "عريب" ورد فيه إحدى عرشة مرة ،ك ّلها من دون استثناء صفة للكتاب ِ
نفسه ،أو ل ّلسان الذي
ّ
ّ
نزل به.

اسمهم
السيعة عن أوىل اإلشارات إىل
انطال ًقا من هذه ال ّلمحة
العربية وإىل القوم الذين يوحي ُ
التارخيية رّ
ّ
ّ
ِ
غالبا يف نقوش تلك
نتلمس العالقة بني
بأنهّ م ينطقون هبا ،نحاول أن ّ
العربية وأخواهتا ،ذلك أنّ ذكرها َو َر َد ً
ّ
األخوات ،فكأنّ يف ذلك دليلاً
السامية بمعناها
ضمنيا عىل لسان خمصوص لقوم بعينهم يف إطار احلضارة
ًّ
ّ
ٍ
املقارنة منذ أمد بعيد أن يص ّنفوا تلك ال ّلغات تصني ًفا مستندً ا إىل
الساميات
األوسع .ولقد حاول علامء
َ
ّ
ُ
سنبينه أدناه .إال أنّ هذا ال ّتصنيف ،كام
صنيف
خصائصها ومواضع انتشارها ،فنشأ من ذلك ال ّت
ّ
التقليدي الذي ّ
وبخاصة بعد
السامية يف العقود األخرية،
تطورت معرفتنا بال ّلغات
يرى بعض ّ
ّ
الدارسني ،مل َي ُع ْد مقبولاً بعد أن ّ
ّ
سامية مل تكن معروفة من قبل ،كتلك املستخدَ مة يف إبال وماري ّ
وتل بيدر وكش ،ومع
اكتشاف لغات أو هلجات ّ
نصوص جديدة مكتوبة بام ُ
ٍ
"العربية القديمة"
اصطلح عىل تسميته
األوغاريتية ،وظهور
تطور َف ْهمنا لل ّنصوص
ّ
ّ
ّ
ّ
بالساميات عمو ًما ،لقد
معرفتنا
ّساع
ت
ا
عىل
ًا
ث
باع
اللهجات
أو
غات
ل
ال
تلك
اكتشاف
كان
ولئن
أدناه).
(انظر
ّ
ٍ
السبعينيات من القرن املايض ،مثلاً ،
فاإلبالوية التي اك ُتشفت يف
خالف شديد من حيث ال ّتصنيف.
كان مثار
ّ
ّ
مدونة معروفة يف تاريخ العامل خالل العرص الربونزي املبكر ،أي بني األلفني الثالث والثاين ق.م،
ت َُع ّد أكرب َّ
الغربية ،ومنهم من جعلها من اللغات
السامية
إال أنّ تصنيفها خمت َلف فيه ،فمن العلامء من جعلها من ال ّلغات
ّ
ّ
(((
متفرعة من
الرشقية ،أي
األم مبارش ًة  .وما يعنينا
السامية ّ
ّ
ّ
ّ
األكدية ،يف حني يرى آخرون أنهّ ا تقع يف فئة مستق ّلة ّ
ّ
ّ
أنّ
بالنظرية اجلديدة لتصنيف هذه ال ّلغات ،عىل ما
ا
ر
ث
تأ
األكثر
كان
ات
السامي
بني
ة
العربي
موقع
هذا
كل
من
ّ
ً
ّ
ّ
املوغل يف ِ
ِ
"ع َرب" بإرجاعها إىل اللفظة
العربية والصحراء ،إحدى
القدم بني
الربط
تفس كلمة َ
ّ
النظريات التي رّ
ّ
 4و ّمما قد يشري إىل ّ
الصحراء؛ انظر:
ومعناها
السومرية ،gab-bīr
ّ
ّ

Versteegh, The Arabic Language.., Op. Cit., p.24.

5 Retsö, The Arabs in Antiquity …, Op.Cit., p.591.
& Retsö, "Arab", In: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Ed. by Kees Versteegh (Leiden: E.J. Brill,
2006), Vol. 1, p. 131.

للتوسع يف هذا املوضوع ،انظر:
6
ّ

Retsö, "Das Arabische der Vorislamischen Zeit bei Klassischen und Orientalischen Autoren.., Op. Cit.

واملصادر املذكورة فيه.
املعجمية ،العدد  ،)2003( 23ص  ،20اهلامش .2
الساميات" ،جم ّلة
العربية بني
املعجمي وموقع
 7انظر :رمزي منري بعلبكي" ،التأثيل
ّ
ّ
ّ
ّ

& Edward Lipiński, Semitic languages: Outline of a Comparative Grammar (Leuven: Peeters, 2001), pp. 51-52.
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ٍ
التقليدية واجلديدة.
النظريتني،
عرض رسيع لكلتا
سنبينّ يف
ّ
ّ

التقليدي إىل عهد  )1890( Wrightو ،)1923( Bergsträsserو)1926( Brockelmann
يرجع النموذج
ّ
(((
و ،)1934( Grayوإليه يستند ً
الساميات إىل فرعني
وعامده قسمة
أيضا تصنيف  Moscatiوزمالئه (، )1969
ُ
ّ
الغربية ،أي
الشاملية
السامية
الغربية ،وهلا فرعان:
والسامية
ومتفرعاهتا،
األكدية
الرشقية ،أي
السامية
أساسيني:
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
واحلبشية .واملراد
ة
العربي
وتشمل
ة،
اجلنوبي
ة
والسامي
إلخ،
ة...
واآلرامي
ة
والفينيقي
ة
واملؤابي
ة
والعربي
ة
الكنعاني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ
اجلنوبية بلهجاهتا القديمة (أي
ة
والعربي
صحى،
الف
تشمل
التي
ة
الشاملي
ة
العربي
التصنيف
هذا
وفق
ة
بالعربي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جلبالية والسقطرية واحلرسوسية) .وبعبارةٍ
ِ
َ
وا
ة
املهري
(مثل
واحلديثة
ة)،
واحلرضمي
ة
والقتباني
ة
عيني
مل
وا
ة
السبئي
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
لاً
َ
ُ
وأما
ًا
ق
وثي
ا
ّص
ت
ا
صل
ت
وت
اجلنوب،
ة
وعربي
امل
ة
عربي
التصنيف
هذا
يف
ة
العربي
جتمع
أخرى،
الشّ
ّ
باحلبشية؛ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية ،عىل ما ُيظهره الرسم التايل:
ة
السامي
هو
مشرتك
فأصل
ة
الغربي
ة
الشاملي
جامعها باللغات
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية ضمن
مسوغات لغوية كثرية ،وال يزال يرى بعض الدارسني أنّ تصنيف
وللنظرية
التقليدية هذه ِّ
ّ
ّ
ّ
(((
ٌ
تصنيف جديد يقوم يف
السبعينيات،
أواسط
منذ
بعضهم،
عند
راج
ذلك
ومع
.
سليم
أمر
ة
اجلنوبي
السامية
ّ ٌ
ّ
ّ
َ
التصنيف
السامية دون سواها ،ويوافق
اللغات
بعض
استحدثتها
التي
ة
الرصفي
اخلصائص
عىل
ل
األو
املقام ّ
ّ
ّ
الغربية
السامي َة
يفرع
والسامية
الرشقية
السامية
التقليدي يف القسمة الكربى ،أي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الغربية ،وخيالفه بعد ذلك ،إذ ّ
سم التايل معامل هذا ال ّتصنيف:
والسامية
السامية الوسطى
فرعني ،مها
الر ُ
ّ
ّ
ّ
اجلنوبية .و ُيظهر ّ

الحظ أنّ ال ّنموذج
إنّ أكثر ما ي ّتصل ببحثنا من حيث الفرق بني النموذجني املذكورين أعاله موقع
العربية؛ فا ُمل َ
ّ
السامية الوسطى، Central Semitic
اجلنوبية ،وأحلقها بفرع ذي تسمية جديدة هو
السامية
الثاين أخرجها من
ّ
ّ
ّ
8 Moscati et al., An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology,
2nd Ed. (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1969), pp. 3-15.

 9انظر مثلاً :

Joshua Blau, "Hebrew and North West Semitic: Reflections on the Classification of the Semitic Languages", Hebrew
Annual Review, No. 2 (1978), pp. 21-44.
&: Werner Diem, "Die Genealogische Stellung des Arabischen in den Semitischen Sprachen: Ein ungelöstes Problem
der Semitistik". Studien aus Arabistik und Semitistik: Anton Spitaler zum Siebzigsten Geburtstag, (ed.) Werner Diem,
65-85. Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1980.
&: Andrzej Zaborski, "The Position of Arabic within the Semitic Dialect Continuum", In: Kinga Dévényi and T. Iványi
(Ed.), Proceedings of the Colloquium on Arabic Grammar (Budapest: Eötvös Loránd University, 1991), pp. 365-375.
& Robert R. Ratcliffe, "Defining Morphological Isoglosses: The ‘Broken’ Plural and Semitic Sub Classification",
Journal of Near Eastern Studies, No. 57 (1998), pp. 81-123.

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُهويّة ُ
الفصحى :بحث في ال ّتصنيف والخصائص
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اجلنوبية انفصلت عن ال ّلهجات
السامية
الغربية( .((1إال أنهّ ا بانفصاهلا عن
الشاملية
فصارت أقرب إىل اللغات
ّ
ّ
ّ
ّ

عربية الشامل
عربية الشامل
العربية
وعربية اجلنوب أضحى أكرب من ال ّتباعد بني ّ
ّ
اجلنوبية ،أي إنّ التباعد بني ّ
ّ
ّ
لاً
اآلرامية مث .
والعربية ،أو
ّ
ّ
ٌ
ّ
جزئياهتا تعقيدً ا اجلزء الذي يعنينا مبارشةً ،أعني
مسألة بالغة ال ّتعقيد،
الساميات
ال ريب أنّ تصنيف
ولعل ّ
أشد ّ
ّ
ّ
العربية ضمن
ستدل هبا عىل تصنيف
اللغوية ،التي ُي
عرضت يف بحث سابق للحجج
وكنت قد
عربية الشامل.
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
السامية
فرعا عن
اجلنوبية وفقًا للنموذج
املجموعة
التقليدي ،وتلك التي َحدَ ت ببعض الدارسني إىل جعلها ً
ّ
ّ
ّ
(((1
ألهم تلك ا ُ
حلجج ،ن َْخ ُلص منها بعد
ذكر رسيع
الشاملية
والسامية
الوسطى ،ينتظمها
الغربية  .ويف ما ييل ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
صحته.
ذلك إىل االستنتاج الذي ّ
نرجح ّ

األول أعاله
السامية
العربية إىل
النظرية اجلديدة فأقوى برهاهنا عىل انتساب
ّأما
اجلنوبية ،عىل ما ُيظهره الرسم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مداره األمور التالية:
ُ

	 -أأنّ
التوسع يف استخدام مجوع التكسري ،خال ًفا
واحلبشية تشرتكان يف
واجلنويب،
العربية ،بفرعيها الشام ّيل
ّ
ّ
ّ
ّ
(((1
السامية األخرى التي حتتفظ منه ببقايا قد ترجع إىل مرحلة
ل ّلغات
األم ؛
السامية ّ
ّ
ّ
	 -بأنّ
املبني للمعلوم فيهام هي ِوزان َف َع َل
تتميزان بأنّ الصيغة
العربية
ّ
واحلبشية ّ
ّ
ّ
األساسية للفعل املايض ّ
(((1
الساميات .
 ،Faʿalaوفيه فتحة بني أص َل ْيه الثاين والثالث ،أي بني عني الفعل والمه ،خال ًفا لسائر
ّ
َفاع َل" املعروفتني عند املسترشقني بال ّترصي َفينْ الثالث والسادس
"فاع َل" و"ت َ
 جأنهّ ام تنفردان بصيغ َت ْي َالساميات بـ"قات ََل" و"تَقات ََل" ،ولذا فاألغلب أنّ الصيغتني َ
مبتكرتان يف هاتني
ال ّلذين يمثّلهام علامء
ّ
(((1
السامية.
الصلة الوثيقة بني ال ّلغتني ضمن املجموعة
قويا عىل ّ
ال ّلغتني  ،األمر الذي ُي َع ّد دليلاً ًّ
ّ

الساميات ،إىل
واجلنوبية ،دون سائر
الشاملية
العربية
حتول يف
الصامت  /p*/يف
	 -دأنّ ّ
السامية ّ
األم قد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بالسامية
وللتوسع يف املراد
السامية الوسطى هو  ،R. Hetzronيف بحثني منشورين عا َم ْي  1974و.1976
أول من أطلق مصطلح
ّ 10
ّ
ّ
ّ
مكوناهتا انظر:
بني
العالقة
ويف
الوسطى،
ّ

Alice Faber, "Genetic Subgroupings of the Semitic Languages", Ph.D. diss., University of Texas at Austin, 1980.
& Gideon Goldenberg, "The Semitic Languages of Ethiopia and their Classification", Bulletin of the School of Oriental
and African Studies, No. 40 (1977), pp. 461-507.
& Jonathan Rodgers, "The Subgrouping of the South Semitic Languages", In: A.S. Kaye (ed.), Semitic Studies in
Honor of Wolf Leslau, Vol. 2 (Wiesbaden: Harrassowitz, 1991), pp. 1323-1336.
& Rainer M. Voigt, "The Classification of Central Semitic", Journal of Semitic Studies, No. 32 (1987), pp. 1-21.
& John Huehnergard, "Languages of the Ancient Near East", The Anchor Bible Dictionary, New York, Vol. IV (1992),
pp. 155-170.
& George E. Mendenhall, "Arabic in Semitic Linguistic History", Journal of the American Oriental Society, No. 126
(2006), pp. 17-26.

املعجمي  ،...مرجع سبق ذكره ،ص .38 - 23
 11بعلبكي" ،التأثيل
ّ
َ
متيزمها عن أخواهتام ،ألنّ
واحلبشية يف استخدام مجوع التكسري
العربية
 12قد ال يكون َم َر ُّد التشابه بني
اشرتاكها يف إحداث ظاهرة جديدة ِّ
ّ
ّ
لاً
ّ
إنّ
واحلبشية ،وإنّ استخدام
ة
العربي
من
أوسع
الظاهرة
القول
ز
يعز
ما
،
ا
إمج
احلامية
ة
السامي
غات
ل
ل
بل
للساميات،
يف املخزون املشرتك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
هذه اجلموع سقط  -أو كاد  -من سائر تلك اللغات.
ٌّ
الصائت الواقع بني عني الفعل والمه فيها.
خلو بعض الكتابات
13
السامية من احلركات القصرية ال ُيسعفنا عىل القطع بطبيعة ّ
جيل أنّ ّ
ّ
 14إ ّ
يترصف منها املضارع املعلوم  ،yeqōṭēlواملجهول
ال أنّه من املحتمل أن يكون يف
العربية مقابل ل ِوزان َ
"فاع َل" هو صيغة  ،Pōʿēlالتي ّ
ّ
 ،yeqōṭalواسم الفاعل .meqōṭēl
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.((1(/f/
هـ -أنّ
واحلبشية تُبقي عىل الواو  /w/يف أوائل األفعال واألسامء عىل السواء،
وعربية اجلنوب
عربية الشّ امل
ّ
ّ
ّ
(((1
الغربية إىل . /y/
الشاملية
تتحول يف اللغات
يف حني
ّ
ّ
ّ

اجلنويب ،بام يف ذلك
الغربية منها إىل الفرع
الشاملية
السامية
العربية أقرب إىل اللغات
النظرية التي جتعل
ّأما
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية
الغربية وإليها تنتمي
السامية
تفرعها عن
السامي َة
سامية وسطى تُشارك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الرأي القائل بوجود ّ
اجلنوبية يف ّ
ّ
فأهم حججها التالية:
ة،
الغربي
ة
الشاملي
ات
والسامي
ّ
ّ
ّ
ّ
	 -أ أنّ
واحلبشية
األكدية
الشاملية ،أسقطت صيغة  aqattalالتي َت ِرد يف
العربية
السامية الوسطى ،بام فيها
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ولعل ذلك حصل
للداللة عىل األحداث غري املنقضية،
والعربية
اجلنوبية ،وأح ّلت حم ّلها صيغة ّ yaqtulu
ّ
ّ
(((1
الصائت  u -يف آخر صيغة املضارع املجزوم  yaqtul؛
بزيادة ّ
الغربية،
الشاملية
السامية
يقرهبا من اللغات
العربية
	 -بأنّ استخدام
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املبني للمجهول ّ
الشاملية لصيغة الفعل ّ
(((1
واحلبشية .
اجلنوبية
العربية
ويفرق بينها وبني
ّ
ّ
ّ
ّ
السامية الوسطى ّإما فتحة يف ّ
كل التصاريف،
املضارعة (وهو ضمري يف األصل) يف
 جأنّ حركة حرفَ
ّ
ٌ
والعربية
احلبشية
مفارق ملا يف
واآلرامية ،وهذا
العربية
حتولت كرسةً ،كام يف
كام يف
العربيةّ ،
ّ
وإما فتحة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلنوبية ،فضامئر املضارعة فيهام هي يف األصل * ،-iوإن تكن حتولت إىل صائت شديد ِ
القصرَ يف ّ
كل
َ
ّ
ّ
(((1
احلبشية ،نحو  yeqabberو. neqabber
ضامئر
ّ

	 -د أنّ
املتحركني للمتك ّلم واملخاطب ،إذ
ريي الرفع
احلبشي َة،
عربية الشّ امل ختالف
وعربي َة اجلنوب يف ضم َ
ّ
ّ
ّ
ّ
احلبشية الكاف يف نحو qabarkū
و"كتبت" ،وتستخدم فيهام
"كتبت"
العربية فيهام ال ّتاء يف نحو
تستخدم
َ
ُ
ّ
ّ
(((2
العربية يف استخدام التاء .
الغربية توافق
الشاملية
و ،qabarkaعلماً بأنّ ال ّلغات
ّ
ّ
ّ
احلجة رشط أ ّ
مستقل يف ٍّ
ّ
حتول  /p/إىل  /f/يقع
واحلبشية عىل نح ٍو
العربية
التحول قد جرى يف
ال يكون
15
تصح هذه ّ
ّ
كل ،ذلك أنّ ّ
ّ
ّ
ّ
األوروبية.
ة
اهلندي
اللغات
ومنها
اللغات،
من
كثري
يف
حة
مرج
ة
صوتي
ألسباب
ِّ
ّ
ّ
ّ
 16انظر:
Anna Gr. Belova, "South Semitic Languages", In: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Ed. by Kees
Versteegh (Leiden: E.J. Brill, 2009). Vol. IV, pp. 300-315.

اجلنوبية؛ انظر:
العربية
احلجة انطال ًقا من ترجيحهم وجود صيغة  yaqtuluيف النقوش
 17ير ّد بعض الباحثني هذه ّ
ّ
ّ

Zaborski, "The Position of Arabic within the Semitic Dialect Continuum", Op. Cit., p. 367.

العربية
بخلو ال ّلهجات
اجلنوبية ال جييز اجلزم
العربية
الصوائت القصرية يف كتابة النقوش
احلجة كسابقتها ُيوهنها أن غياب ّ
 18هذه ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تاما.
خلوا ًّ
اجلنوبية من صيغ املجهول ً
ّ
أثرا ِّبي ًنا فيها من حيث تعميم
السامية
املضارعة تتفاوت يف
ُ 19يالحظ أنّ حركة حرف
َ
الرشقية بني الفتحة والكرسة ،وأنّ للمقايسة ً
ّ
ّ
احلجة املذكورة أعاله.
احلركة الواحدة عىل خمتلف ّ
الصيغ ،وهذان األمران يحَ والن دون التفرقة احلاسمة التي توحي هبا ّ
السامية الوسطى أنّ
العربية
الغربية منها إىل
الشاملية
الساميات
الشاملية أقرب إىل
العربية
 20حاصل هذا التوزيع عند القائلني بوجود
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واحلبشية .إال أنّ هذا ال ّتوزيع يعرتيه أنّ
اآلرامية يستخدم الكاف ال التاء ،انظر:
هجات
ل
ال
بعض
اجلنوبية
ّ
ّ
ّ

Goldenberg, "The Semitic Languages of Ethiopia and their Classification", Op. Cit., p. 478.

اجلنوبية يف هلجات
العربية
العربية ،وليس من أثر
تنوع ضمن
وأنّ الكاف ترد يف بعض اللهجات
اليمنية احلديثة ،وقد يكون ذلك دليلاً عىل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اليمن احلديثة تلك .أما ما ذكره اللغويون وال ُّنحاة العرب من ورود الكاف يف بعض شعر حمِ
بالعربية (انظر :أبو زيد األنصاري ،النوادر،
ري
ْ
ّ
ّ
ّ
حتقيق حممد عبد القادر أمحد (بريوت :دار الرشوق ،)1981 ،ص  ،437و :الزجاجي ،األمايل ،حتقيق عبد السالم هارون (القاهرة:
العربية احلديثة1382 ،هـ) ،ص ّ .236
العربية .انظر ً
أيضا:
اجلنوبية يف كالم أبنائها حني يصطنعون
العربية
فالظاهر أنّه من أثر
املؤسسة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
رس صناعة اإلعراب ،حتقيق حسن هنداوي (دمشق :دار القلم ،281/1 ،)1985 ،وابن عصفور ،املمتع يف الترصيف ،حتقيق=
جني،
ابن
ّ

25

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُهويّة ُ
الفصحى :بحث في ال ّتصنيف والخصائص

هـ -أنّ
للضمري امل ّتصل بالفعل املضارع املسند إىل
عربية الشّ امل توافق
العربية يف استخدام ّ na/nā
ّ
ّ
العربية -
الصيغتني يف
املخاطبات والغائبات  -نحو " َت ْقبرُ ْ ن" و" َي ْقبرُ ْ ن"
العربيتني و tiqbornāلكلتا ّ
ّ
ّ
(((2
الصيغتني ،نحو  teqabrāو. yeqabrā
وختالف
الصامت الطويل  -āيف ّ
احلبشي َة التي يرد فيها ّ
ّ

ٌّ
ّ
ولعل إمجاع
السامية،
الشاملية ضمن املجموعة
للعربية
أي تصنيف
جيل ّمما ّ
الصعوبة ال ّناشئ عن ّ
تقدم مقدار ّ
ّ
ّ
ّ
طبعا من املس ّلامت.
السامية
الدارسني ال ينعقد إال عىل عدم اجلمع بينها وبني
ّ
الرشقية يف فر ٍع واحد؛ وهذا ً
ّ
ّ
ُ
التقليدية
إال أنّه من اجلائز القول إنّ جمموع املسائل العرش املشار إليها يف احلجج التي ّبي ّناها لكلتا النظريتني:
ّ
ً
معيارا لل ّتصنيف .وإنّ أوضح مثال عىل
مورفيمية  ((2( isomorphsتُعتمد
خطوطا
واحلديثة تصلح أن تكون
ً
ّ
واألكدية يف ّ
العربية ،وال
كل من املسائل العرش دونام استثناء :فجموع التكسري تكثر يف
العربية
باين بني
ذلك ال ّت ُ
ّ
ّ
ّ
وضمة يف األغلب
العربية،
والصائت الواقع بني عني الفعل والمه يف صيغة املايض فتحة يف
أثر هلا يف
األكدية؛ ّ
ّ
ّ
َ
ّ
و"تفاع َل" ّ
األكدية؛
العربية ،وال َت ِردان يف
تطردان يف
"فاع َل"
يف
َ
األكدية (نحو  iškunومعناها َو َض َع)؛ وصيغتا َ
ّ
ّ
ّ
الشاملية ّإما
العربية
املورفيمية التي تتقاطع فيها
وهكذا يف سائر املسائل .إال أنّ الوضع أكثر تعقيدً ا يف اخلطوط
ّ
ّ
ّ
تقدم ويف التعليقات التي أوردناها
العربية
الغربية أو مع
الشاملية
مع اللغات
اجلنوبية ،عىل ما أوجزنا يف ما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يف اهلوامش ٍّ
أوهلام إىل اللغات
العربية
لكل من املسائل العرش .وصفوة القول ،يتنازع
الشاملية نازعانُ ،يدنيها ّ
ّ
ّ
هلجي أو
ومؤدى هذا الوضع اإلقرار بوجود ُم َّت ِصل
واحلبشية.
اجلنوبية
العربية
الغربية ،والثاين إىل
الشاملية
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
اجلنوبية
معينة ،ومع أخواهتا
الشاملية
الشاملية مع أخواهتا
العربية
لغوي  continuumتتقاطع فيه
ّ
ّ
الغربية يف نقاط ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(((2
ٍ
فهوية ُ
الشاملية ،ترجع إىل موضعها يف هذا امل ّتصل،
العربية
الفصحى ،وهي إحدى مراحل
يف نقاط ُأخرى ّ .
ّ
ّ
اجلنوبية عىل حدٍّ سواء .إال أنّنا باجلملة
الغربية واللغات
الشاملية
وإىل تقاطع خصائصها مع خصائص اللغات
ّ
ّ
ّ
وعربية اجلنوب،
عربية الشامل
أسايس هو أنهّ ا تُظهر العالقة
التقليدية العتبار
النظرية
َأ ْم َيل إىل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العضوية بني ّ
جغرافية متينة .ونحن إن ك ّنا ال
اللغوي ،إىل اعتبارات
عربية تستند ،عالو ًة عىل اجلانب
ّ
ّ
وتبقي عىل منظومة ّ
العربية
السامية الوسطى ،وإبقائه
اجلنوبية القديمة مع
العربي َة
الدارسني،
نوافق  Voigtيف تصنيفه ،خال ًفا ملعظم ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلنوبية( ،((2ن ُِق ّر بصواب ما ذكره من
السامية
خاصة هي اللغات
احلبشية يف جمموعة
اجلنوبية احلديثة مع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية الكبريين:
فرعي
اجلنوبية
العربية
تقارب بني
والسامية الوسطى يف بعض الظواهر .إال أنّ التقارب بني َ
ّ
ّ
ّ
ّ
التقليدية) ،حيملنا عىل
النظرية
ذكر بعضها يف احلديث عن
الشام ّيل
ّ
ّ
ّ
واجلنويب يف ظواهر كثرية أخرى (سبق ُ

ولب لباب لسان العرب ،حتقيق
= فخر ّ
الدين قباوة ،ط( 4بريوت :دار اآلفاق اجلديدة414/1 ،)1979 ،؛ والبغدادي ،خزانة األدب ّ
السالم هارون (القاهرة :دار النارش العريب ،ونارشون آخرون ،429/4 ،)1986 -1967 ،ففيها ذكر ُسحيم عبد بني احلسحاس،
عبد ّ
إذ يقولَ :أ ْح َس ْن َك واهلل يريدَ :أ ْح َس ْن َت.
اجلنوبية ،انظر:
العربية
 21إال أنّ الالحقة  n -ترد يف ال ّنقوش
ّ
ّ

Voigt, "The Classification of Central Semitic", Op. Cit., pp. 13-15.

والعربية يف استخدام  na/nāقد يكون ّمما طورته كلتا اللغتني ،الواحدة بمعزل عن ُ
األخرى ،ألنّ ذلك ّمما
الشاملية
العربية
كام أنّ اتّفاق
ّ
ّ
ّ
ّ
يستدعيه عدم التباس صيغة الفعل املسند إىل املخاطبات والغائبات بصيغة الفعل املسند إىل املث ّنى ،أي أنّ ضمري املخاطبات والغائبات
منعا لاللتباس،
الشاملية
العربية
واحلبشية) ُغيرّ يف
كاألكدية
األم (بدليل وجوده يف لغتني متباعدتني
  āالذي يرجع إىلوالعربية ً
السامية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الضامئر املنفصلة للمخاطبات والغائبات.
وحل حم ّله ما يقابله يف ّ
املورفيمي ٌّ -
املورفيمي  -أو ّ
ّ
اللغوي ،حدو َد املنطقة التي
اللهجي ،أو
لغوي يبينِّ  ،عىل األطلس
هلجي ،أو
خط
خط التام ُثل
اخلط
22
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يظهر فيها َم ْع ٌَ
اللغوية (بريوت :دار العلم للماليني ،)1990 ،ص .263
مورفيمي ما؛ انظر :رمزي منري بعلبكي ،معجم املصطلحات
م
ل
ّ
ّ
املعجمي" ،مرجع سبق ذكره ،ص .38 - 35
 23راجع تفصيلاً أكرب هلذا امل ّتصل يف :بعلبكي" ،التأثيل
ّ
24 Voigt, "The Classification of Central Semitic", Op. Cit., pp. 13-18.
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اعتبارمها وحدة يصعب القول بانتامء أحد طرفيها إىل فر ٍع ما ،وانتامء اآلخر إىل فر ٍع خمتلف(.((2
السامي  -وإليه يرجع كثري من خصائصها التي
عربية الشامل يف التصنيف
بعد هذا العرض الذي ُيظهر موقع ّ
ّ
املميزة هلا عىل وجه
تشارك فيها أخواهتا األقرب فاألقرب  -ننظر يف هذه
العربية نفسها استجال ًء للخصائص ِّ
ّ
التحديد.
ّ
الشاملية يف أواسط اجلزيرة وشامهلا ،ويف بادية الشّ ام ،أنّ هلذه اللغة فرعني
بالعربية
املدونة
ُي
ستدل من النقوش َّ
ّ
ّ
الصامت  n -من
األول هي  -hأو ،hn
وكثريا ما ُيدغم ّ
ً
يميز بينهام أدا ُة التعريف :فهذه األداة يف الفرع ّ
كبريينِّ ،
األول من االسم الذي ييل األداة؛ وهي يف الفرع الثاين ( -ʾlوهي يف األصل التارخيي
األداة الثانية يف ّ
الصامت ّ
الشمسية التي
العربية إدغام المها يف احلروف
الذي ترجع إليه أداة ال ّتعريف يف الفصحى) .وتُظهر النقوش
ّ
ّ
(((2
َ
ُ
"هف َْعل" التي تقابل صيغ َة "أف َْع َل" يف الثاين .وملّا كان الفرع
األول
يميز
َ
صيغة َ
الفرع ّ
تليها  .وإىل ذلك ّ
املنطقي أن ُي َع ّد دون اآلخر أصلاً
أقرب إىل الفصحى يف هاتني الظاهرتني ،ويف سوامها ً
أيضا ،فإنّه من
الثاين
َ
ّ
"عربية الشّ امل العتيقة"
يفرق بني الفرعني بإطالق اسم
للفصحى؛ ولذا من الشّ ائع يف الدراسات احلديثة أن َّ
ّ
ويضم هلجات
األم" ،)Proto-Arabic
األول (وكان ُيعرف سابقًا
بـ"العربية ّ
 Ancient North Arabianعىل ّ
ّ
ّ
"العربية القديمة"
والثمودية املعروفة بـ" ،((2("Thamudic Bوإطالق اسم
والصفوية
واللحيانية
الديدانية
مثل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(((2
بالعربية القديمة هذه ال تزال يف بداياهتا ،فإهنا آخذة يف االزدياد
( )Old Arabicعىل الثانية  .ومع أنّ معرفتنا
ّ
مع تواصل الكشف عن نقوش يمكن نِسبتها إليها .ويرجع أقدم تلك النقوش إىل القرن الثالث قبل امليالد (أو
األول قبل امليالد عىل ّ
أقل تقدير) ،كام يعود أحدثها إىل ما بني الربع الثاين من القرن السادس ومطلع
القرن ّ
ّ
التجارية بني
ولعل أقدم هذه النقوش تلك التي ُعثر عليها يف قرية الفاو (عىل الطريق
امليالديني.
القرن السابع
ّ
ّ
الرشقي) ،ومنها نقش َي ْع َمر ،ونقش قيس َم َن ْوة ،ونقش ِع ْجل بن َهف َْعم ،ونقش معاوية
نجران وساحل اجلزيرة
ّ
السطران الرابع واخلامس من نقش عني َع َبدة (قبل  150للميالد؟) ،فنقْشا ا ُ
خلريبة املعروفان
بن ربيعة ،يليها ّ
األول للميالد؟) ،فنقش َرقوش من مدائن صالح ( 267للميالد)،
بـ" JSLih 384و( "JSLih 71القرن ّ
األول من أعامل حوران (منصف القرن الثالث للميالد) ،فنقش النامرة من أعامل حوران
فنقش ّأم اجلامل ّ
أهم مؤ ّلف يف بابه منذ كتاب  ،Moscatiالصادر يف عام ( 1964ط
املقارن ل ّلغات
 25يعتمد Lipińskiيف نحوه
َ
السامية ،وهو ّ
ّ
السامية
أربعة:
ا
م
أقسا
ات
السامي
جيعل
فهو
التصنيف؛
حيث
من
اجلنوب
ة
وعربي
الشامل
ة
عربي
بني
 2يف عام  ،)1969عىل التفرقة
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
واألشورية)؛
ة
والبابلي
ة
األكدي
(أي
ة
الرشقي
ة
والسامي
ة)؛
األوغاريتي
ومنها
امليالد،
قبل
والثاين
الثالث
الشاملية (وجتمع كتابات األلفني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والصفوية والفصحى
ة
واللحياني
ة
(الثمودي
ة
الشاملي
ة
والعربي
ة
واآلرامي
ة)
والفينيقي
ة
(كالعربي
ة
الكنعاني
اللغات
تضم
والسامية
ّ
ّ
ّ
الغربية التي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلنوبية قديمها وحديثها) .ومن الواضح أنّ الفصل
والعربية
احلبشية قديمها وحديثها
(وتضم
اجلنوبية
والسامية
والعاميات املعارصة)؛
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
كثريا من خصائصهام املشرتكة التي أضحت تتوزّ ع خالل العرض املقارن بني فرعني
سبان
حل
ا
يف
يأخذ
ال
النحو
هذا
العربية عىل
فرعي
بني َ
ً
ّ
بخاصة:
اثنني؛ انظر
ّ
Edward Lipiński, Semitic Languages..., Op. Cit., p. 50.

السطر التاسع من نقش ِع ْجل بن َهفْعم .وقد تحُ ذف األلف كتاب ًة ،نحو (و ل ا ر
 26مثال ذلك (ا س1م ي) ،أي "السامء" الواردة يف ّ
السطر الثامن من ال ّنقش نفسه.
ض) ،الواردة يف ّ
 27انظر مثلاً :

David Graf and Michael J. Zwettler, "The North Arabian ‘Thamudic E’ Inscription from Uraynibah West", Bulletin of
the American Schools of Oriental Research, No. 335 (2004), pp. 53-89.

 28انظر:

Alfred F.L. Beeston, "Languages of Pre-Islamic Arabia", Arabica, No. 42 (1981), pp. 178-186.
Christian J. Robin, "Les Inscriptions de l’Arabie Antique et les Études Arabes", Arabica, No.48 (2001), pp. 541-543.
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ً
أيضا ( 328للميالد) ...إلخ( .((2وقد ك ّنا ح ّتى األمس القريب ال نعرف نقشً ا يرجع إىل ما قبل القرن الثالث
الكتابية نالحظ
عدة .ومن الناحية
للميالد( ،((3فإذا بنا نكتشف أنّ نقوش الفاو ترجع إىل ما قبل ذلك بقرون ّ
ّ
كتايب واحد( ،((3فنقش ِع ْجل
لعربية الشّ امل العتيقة ،ال تقترص عىل رضب
العربية القديمة ،خال ًفا
أنّ نقوش
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
النبطي ،ونقش زَ َبد (بني ِق َّنرسين
باخلط اآلرامي
باخلط املسند ،ونقشا عني َع َبدة والنامرة
بن َهف َْعم مكتوب
ّ
ّ
التنوع أنّ
العربية القديمة كانت لغة
باخلط
والفرات 512 ،للميالد) مكتوب
ّ
العريب .وقد يكون منشأ هذا ّ
ّ
مشرتَكة( )Koineذات نطاق جغرا ّ
الكتابية باختالف احلوارض التي اس ُتخدمت
يف واسع ،اختلفت أنامطها
ّ
واملؤمل أن تكشف نقوش أخرى جوانب خمتلفة من طبيعة هذه اللغة ،ومن الكتابات التي ُ
اصطنعت هلا.
فيها.
َّ

ثان ًياُ :
الفصحى
وية الفصحى
يبدو أنّ الفصحى هي وريثة
العربية القديمة ملا بينهام من خصائص مشرتكة .إال أنّ البحث عن ُه ّ
ّ
ختتص هبا إحدى
وعربية الشامل العتيقة صفات مشرتكة ال
العربية القديمة
أكثر تعقيدً ا من هذا ،وذلك أنّ بني
ّ
ّ
ّ
هلجيتان ( )dialect bundlesمتعارصتان(.((3
اللغتني دون األخرى ،ح ّتى إنّ بعض الباحثني يرى أنهّ ام ُحزمتان ّ
وليس ّ
أدل عىل صعوبة الفصل احلاسم بني هاتني ال ّلغتني (أو ال ّلهجتني) من أنّ بعض ال ّنقوش مكتوب
عربية .مثال ذلك نقش عني َع َبدة ،فهو يف س ّتة أسطر
سامية
بالعربية القديمة ولغة
بكلتيهام ،أو
شاملية غري ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
نبطية ،ورابعها وخامسها لغته هي
نبطيّ ،أوهلا وثانيها وثالثها وسادسها لغ ُته
بحرف آرامي
مكتوبة
آرامية ّ
ّ
ّ
الديدانية ،بدليل استخدام األداة
العربية القديمةّ .أما نقش اخلريبة ففي عرشة أسطر تبدأ بال ّلهجة (أو ال ّلغة)
ّ
ّ
الم التعريف  -وهي
ثم تنحو نحو
السطر الرابع ،فتظهر ُ
( -h(nفيها للتعريفّ ،
العربية القديمة ابتدا ًء من ّ
ّ
ِ
السطر اخلامس يف كلمة (ب ل ح ج ر) أي "باحل ْجر"،
العالمة الفارقة
للعربية القديمة ّ
ثم الفصحى  -يف ّ
ّ
وقريب
الصحاري،
ونظريها
ويف السطر الثامن يف كلمة (هـ ل م ف ل)،
ٌ
االشتقاقي املفرتَض "املَفايل" ،أي ّ
ُ
ّ
من ذلك يف الفصحى ُ
تركيبية
"الفليِ ّ " مجع فالة .وإىل الم التعريف نجد يف لغة بعض ال ّنصوص خصائص
ّ
قريبة من الفصحى ،ح ّتى إنّ أحدها قد ُأعيد تصنيفهُ ،فأخرج من ال ّنقوش النبطيةُ ،
العربية
وأدرج يف نقوش
ّ
ّ
القديمة استنا ًدا إىل تلك اخلصائص .فقد كان ( )Jaussenو( )Savignacقد أوردا يف مطلع القرن املايض،
النص املعروف بـ" ،((3("JSNab 17وهو نقش َرقوش الذي ُي َع ّد أقدم
ضمن النقوش
النبطية التي نرشاهاَّ ،
ّ
العربية".
التارخيي ل ّلغة
‘العربية القديمة’ يف املعجم
العربية القديمة ،يف "مفردات
مدونًا بلغة نرى أهنا قد تكون
تتضمن سبعة عرش ًّ
نصا َّ
 29انظر قائمة ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والسامية ،ص 123؛ وقارن القائمة املذكورة هناك بالقائمة املشار إليها يف اهلامش السابق.
ة
العربي
 30الكتابة
ّ
ّ

31 Robin,, "Les Inscriptions de l’Arabie Antique et les Études Arabes", Op. Cit., pp. 542-543.
Michael C.A. Macdonald, "Some reflections on epigraphy and ethnicity in the Roman Near East", In: Identities in the
Eastern Mediterranean in Antiquity, Proceedings of a conference held at the Humanities Research Center in Canberra,
10-12 November 1997, Mediterranean Archaeology, No.11 (1998), p179.

 32انظر:

Michael C.A. Macdonald, "Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia", Arabian Archaeology and
Epigraphy, No.11 (2000), pp. 14-50.
Michael C.A. Macdonald, "Old Arabic (Epigraphic).", In: Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Ed. by
Kees Versteegh (Leiden: E. J. Brill, 2008), Vol. III, p. 466.
33 Antonin Jaussen, and Raphaël Savignac, Mission archéologique en Arabie, 5 vols. (Paris: Ernest Leroux and Paul
Geuthner, 1909-1922). (Repr., Cairo: Institut Français d’Archéologie Orientale, 1997), pp. 172-176 /1.
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ينص عىل أنّه ُكتب يف عام  267للميالد ( 162بتأريخ ُبرصى) .وبقي
نص
مؤرخ ح ّتى يومنا هذا ،إذ ّ
ّ
ّ
عريب ّ
ُ
فرجحا أنّ
هذا ال ّنقش معدو ًدا بني النقوش
ظر فيه ( )Healeyو( )Smithيف عام ّ ،1989
النبطية إىل أن أنعم ال ّن َ
ّ
الصواب وأ ْدعى إىل ّ
حل املشكالت التي الزمته عقو ًدا من الزمن.
قراءته عىل أساس
العربية القديمة أقرب إىل ّ
ّ
العربية(:((3
متلوا برتمجته
ويف ما ييل ّ
نص النقش بأسطره التسعة ًّ
ّ
1.1ت ه ق ب ر وص ن ع ه ك ع ب وب ر
2.2ح ر ث ت ل ر ق وش ب ر ت
3.3ع ب د م ن وت وا م ه وه ي
4.4هـ ل ك ت ف ي ا ل ح ج ر و
5.5س ن ت م ا ه وس ت ي ن
6.6و ت ر ي ن ب ي ر ح ت م وز ول ع ن
7.7م ري ع ل م ا م ن ي س ن ا ا ل ق ب ر و
8.8د ا وم ن ي ف ت ح ه ح س ي
9.9و ل د ه ول ع ن م ن ي ق ب ر و[ي ع] ل ي م ن ه

للنص هو التايل:
واملقابل
العريب ّ
ّ
1.1ته َقبرْ ٌ َص َن َعه كعب بن
2.2حارثة َلرقوش بنت
3.3عبد مناة ُأ ِّم ِه وهي

4.4هلكت يف ِ
احلجر
5.5سن َة مئة وس ّتني

6.6واثنني بشهر ّمتوز و َل َع َن

رب
7.7إلـه العامل من يشنأ الق َ
8.8هذا ومن يفتحه حاشا

نبطية أنّه مبدوء باسم اإلشارة (د ن هـ) ،إال أنّ القراءة الصحيحة  -كام أثبت Healy
ّ 34مما تستند إليه قراءة ّ
آرامية ّ
النص باعتبار لغته ّ
و - Smithهي (ت هـ) أي "تِ
آراميتان ،إال أنّ أسامء
ومها
و"ابنة"
"ابن"
أي
و(برت)،
(بر)
املفردتان
النص
يف
ترد
ذلك
وإىل
ة.
العربي
ه"
ّ
ّ
ّ
السطر
األعالم ليست يف األغلب ُعرضة للتغيرّ حني تُقرتض من لغة إىل أخرى بقدر ما يقع يف سائر املفردات؛ ومن ذلك أنّ (بر) ترد يف ّ
األول من نقش النامرة ،وال خالف عىل أنّ
نظرا
العربية القديمةّ .أما تأريخ النقش
النص من
ّ
ّ
آرامية بالرضورةً ،
باآلرامية فال يعني أنّ لغته ّ
ّ
ّ
الكتايب.
التقليد
من
نوعا
إىل شيوع التأريخ هبا ح ّتى أضحى ً
ّ

ُ
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َ 9.9و َلده و َل َع َن (أو ُل ِع َن) من َيـق ُْبـر و ُي ْعيل منه

العربية القديمة ،أبرزها استخدام "الـ" للتعريف يف السطر الرابع (ا ل ح ج
النص دالئل كثرية عىل أنّه من
يف ّ
ّ
(((3
ر و) ،والسابع (ا ل ق ب ر و)  .وإىل ذلك من اجل ّ
عريب يف مطلع ال ّنقش ،أعني عبارة
يل أنّ طابع الرتكيب
ّ
"هذا قرب َص َنعه كعب بن حارثة لرقوش بنت عبد مناه أ ِّمه وهي هلكت يف ِ
احلجر ...إلخ" ،وهذا دليل بالغ
ٌ
حتدده صيغٌ جاهزة (مثل
النص ،ألن الرتاكيب
هوية اللغة بأكثر ّمما ّ
النحوية هي التي ّ
عربية ّ
حتدد ّ
ّ
ّ
القوة عىل ّ
لاً
ترَ
النص ورود صيغة املايض
ة
عربي
عىل
األخرى
الدالئل
ومن
ضة.
ق
امل
املفردات
بعض
أو
)،
ث
م
التأريخ
طريقة
ُ
ّ
ّ
السطرين السادس والتاسع ،وهذا مطابق ُ
اآلرامية.
للفصحى ،وال َي ِرد نظريه يف
(و ل ع ن) للدعاء يف ّ
ّ
جذورها إىل ما قبل القرن الثالث للميالد ،أي زمن نقش
الرتكيبية التي ت ّتسم هبا الفصحى ترجع
واخلصائص
ُ
ّ
رقوش ،فهي ماثلة يف نقوش قرية الفاو ،التي يرجح أنهّ ا تعود إىل ٍ
فرتة قد تصل إىل القرن الثالث قبل امليالد ،أو
َّ
َ
ِ
نصه ذا
مر .وأطول تلك النقوش نقش ع ْجل بن هفعم ،نُثبت هنا َّ
القرن ّ
األول قبل امليالد عىل أقرب تقدير كام ّ
الرتكيبية للفصحى:
إظهارا لقربه الشّ ديد من اخلصائص
األسطر العرشة
ً
ّ
1.1ع ج ل ب ن هـ ف ع م ب ن ل ا خ ه ر ب ب ل ب ن هـ
2.2ف ع م ق ب ر ول هـ وو ل ول د هـ وو م
3.3ر ا ت ه وو ل د هـ وو ول د ول د هـ م
4.4و ن س 1ي هـ م ح ر ي ر ذ وا ل غ ل ون ف
5.5ا ع ذ ه ب ك هـ ل ول ه وع ث ر
6.6ا س 2ر ق م ن ع ز ز م وو ن ي م و
7.7س 2ر ي م وم ر ت هـ ن م ا ب د م
8.8ب ن وك س1م ع د ك ي ت م ط
9.9ر ا س 1م ي د م ول ا ر
1010ض س 2ع ر

األنصاري( ،((3ثم نع ّلق
النص ،عبد الرمحن
ّ
ويقابل هذا َّ
النص يف الفصحى ُّ
النص التايل ُن ْثبته كام أورده نارش ّ
عىل بعض ما فيه:
1.1عجل بن هفعم بنى ألخيه رب إل بن
اآلرامية؛ ويبدو أنّ هذه
السابع ،بل وردت بصيغتها
 35إال أنّ "الـ" مل ترد يف العبارة التالية (م ر ي ع ل م ا) ،أي إله العامل ،يف السطر ّ
ّ
الصيغ التي ت ّتسم بيشء من
هذه
مثل
يف
بمستغرب
اآلرامي ،وهو أمر ليس
النص عىل أصلها
الصيغة
ِّ
"الدينية" ُأبقيت يف لغة كاتب ّ
ّ
ّ
األصلية.
بصيغتها
االحتفاظ
إىل
يفيض
ة"
"القدسي
ّ
ّ
السعودية (الرياض :جامعة
ة
العربي
اململكة
يف
اإلسالم
قبل
ة
العربي
للحضارة
صورة
الفاو:
"قرية"
األنصاري،
ب
الطي
الرمحن
عبد
36
ّ
ّ
ّ
ّ
الرياض ،)1982 ،ص .21
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قربا ،وله ولولده
2.2هفعم ً

3.3وامرأته وأحفاده وأحفاد أحفاده
4.4ونسائهم احلرائر من آل غلوان
5.5فأعاذه بكهل واله وعثر
6.6أرشق من كل ضيق وونى
7.7ورش وزوجاهتم أبدً ا
8.8من كل خسارة ،وإال فلتمطر
9.9السامء د ًما واألرض
سعريا
ً 1010

تامة؛ فلو نحن أحللنا مكان ّ
ي ّتضح بام ال يقبل اجلدل أنّ
كل
ّ
النص مطابق برتكيبه للفصحى مطابق ًة قد تكون ّ
النص التي ال
نص مكتوب هباّ .أما خصائص ّ
مفردة من مفرداته ما يقابلها يف الفصحى لمَ ا أشكلت قراءتُه كأنّه ّ
فثانوية
توافق الفصحى  -كاستخدام التمييم يف (ا ب د م) التي تقابل "أبدً ا" ،أو ورود (ب ن) بمعنى "من" -
ّ
قياسا عىل نظم الكالم ،وقد ال تتجاوز ما بني هلجات الفصحى نفسها من تباين يف بعض األحكام.
أمهيتها ً
يف ّ
الصواب( ،((3إال أنّ ذلك ال يخُ رج
نص األنصاري حيتمل
تفسريا أقرب إىل ّ
أخريا إىل أنّ بعض ما جاء يف ّ
ً
ونشري ً
األول.
ّ
النص يف حال من األحوال عن طبيعته التي تتطابق مع قواعد الفصحى من حيث الرتكيب يف املقام ّ

الشاملية  -عىل ما نعلم ّمما بني أيدينا من كتابات
العربية
العربية القديمة هي املرحلة التي بدأت فيها
إنّ مرحلة
ّ
ّ
ّ
عربية الشامل العتيقة .وإذا أردنا
تتميز بخصائص انفردت هبا عن أخواهتا ،بام يف ذلك أقرهبا إليها ،أعني ّ
 ِّ
ثم الفصحى)
نص (ونعني
عربية ّ
أي ّ
العربية القديمةّ ،
ّ
أن نختار سم ًة واحدة تكون هي العالمة األوثق عىل ّ
قياسا عىل سائر األدوات واملفردات ،وهي
لمَ ا وجدنا أفضل من أداة التعريف "الـ" ،وذلك لكثرة ورودها ً
ترد يف أقدم ال ّنصوص عىل اإلطالق ،ابتدا ًء من نقوش الفاو ونقش عني َع َبدة ونقش اخلريبة (،)JSLih 71
واملؤدى أنّ َّ
سواء أكان يف املراحل األوىل
عريب،
نص فيه "الـ" هذه
ونقش َرقوش ونقش النامرة ...إلخ.
َّ
كل ٍّ
ٌ
ّ
تقدم إىل حتديد ن ََسب الفصحى ،فهي
للعربية القديمة أم يف املراحل األقرب إىل تاريخ الفصحى .ونخلص ّمما ّ
ّ
لاً
ٌ
ٌ
بعربية الشّ امل العتيقة ،وهذه ك ّلها
ًا
ق
وثي
ا
ّص
ت
ا
صل
ت
ت
التي
القديمة
ة
للعربي
تالية
ة
الشاملي
ة
العربي
من
مرحلة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
 37من ذلك عبارة "من ّ
املستغرب أن تتوازى املفردات الثالث األوىل،
ضيق وونًى ورشّ وزوجاهتم" (س  ،)7 - 6ذلك أنّه من
كل
َ
ثم ُيعطف عليها مفردة تعني "زوجاهتم" .وعالو ًة عىل ذلك نستبعد أن تكون (و م ر ت هـ ن م) بمعنى "زوجاهتم"،
وهي ك ّلها مصادرّ ،
ً
السطرين الثاين والثالث ُكتبت باأللف ،األمر
بني
وردت
التي
ه)
ت
ا
ر
م
(و
وألن
وميمه،
مري
الض
هاء
بني
ة
معرتض
نظرا إىل وجود النون
ّ
ً
ّ
ِّ
ّ
وم ْرتهَ ِن" ،حيث يستقيم
وبائع
ووان
عزيز
كل
"من
هي
األفضل
القراءة
ولعل
نفسه.
النص
يف
ألف
غري
من
كتابتها
احتامل
الذي ُيضعف
ُ
ّ
مشبهة؛ انظر
العطف بني أربع مفردات ك ّلها أسامء فاعلني ،أو صفات ّ
Alfred F.L. Beeston, "Nemara and Faw", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, No. 42 (1979), p. 1.
&: Robin,, "Les Inscriptions de l’Arabie Antique et les Études Arabes",Op. Cit., p.549.

َ
واألرض ُت ْنبِت" عىل اعتبار أنّ معنى (ع د ك ي) "طاملا" (وليس
وقد تكون ترمجة األسطر الثالثة األخرية كالتايل" :طاملا أنّ السام َء تمُ ِْطر
"إ ّ
الشعار ،أي العشب أو الشّ جر (وليس "السعري").
ال") ،وأنّ (س 2ع ر) تعني َّ
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النظرية
واحلبشية (بحسب
اجلنوبية
العربية
اجلنوبية ،أي
بالساميات
تقع يف جمموعة واحدة ت ّتصل اتّصالاً وثيقًا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ولعل قولنا إنّ
العربية لغة الم التعريف
النظرية احلديثة).
الغربية (بحسب
الشاملية
وبالساميات
التقليدية)،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وأما أداة
الضادّ ،
أصوب من القول إنهّ ا لغة ّ
فالضاد قد يقرتب نطقُ ها يف الفصحى من نطقها يف بعض أخواهتاّ ،
عريب ،وحتدِّ د
النص أنه
التعريف  -وإن تكن أداة
هوية ّ
رصفية ال صوتًا ًّ
ّ
عربية خالصة حتدِّ د ّ
لغويا بعينه  -فهي ّ
ّ
هوية القوم الذين وضعوه أنهّ م عرب.
ّ
ٍ
وإذ إنّ ّ
منظومة من اللغات تقع ضمنها ،ومن خصائص تنفرد هبا دون
هويتها من انتامئها إىل
كل لغة تكتسب ّ
العربية  -ونعني هبا ،عند إطالقها ح ّتى آخر هذا البحث ،الفصحى حتديدً ا
هوية
سواها ،يتعينّ أن ّ
نحدد ّ
ّ
السامية ،وإىل ما تنفرد به ،أو تكاد عن سائر لغات تلك
 استنا ًدا إىل ما اكتسبته من انتامئها إىل املجموعةّ
عربية خالصة.
املجموعة ،أي ما ُي َع ّد ابتكارت ّ

األم عىل األرجح ،فال حاجة بنا إىل
السامية ،أي من
العربية من املجموعة
وية التي اكتسبتها
السامية ّ
ّأما معامل ا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
(((3
سواء
املميزة للفصحى،
ٌ
ّ
التوسع فيها لعمومها  ،ويكفي أن ن ُْجملها يف زُ مر أربع قبل أن ننظر يف اخلصائص ِّ
الزمر أم بظواهر أخرى:
منها ما ي ّتصل ببعض ما يف هذه ُّ
الساميات؛ ومنها:
الصوتية التي تشرتك فيها
الزمرة األوىل ،هي اخلصائص
ُّ
ّ
ّ

العربية من
احللقية ،وهي اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء ،وك ّلها ّمما احتفظت به
	 -أاألصوات
ّ
ّ
األم ،بخالف معظم أخواهتا الاليت ق ّلصن عددها األصيل.
السامية ّ
ّ
والضاد ّ
والطاء ّ
العربية هبا ك ّلها ،يف
والظاء والقاف ،وقد احتفظت
الصاد ّ
	 -باألصوات ا ُمل ْط َبقة ،وهي ّ
ّ
حتوالت خمتلفة يف أخواهتا.
حني طرأت عليها ّ
والضمة ،وثالثة هي
ويتكون من ثالثة صوائت قصرية ،هي الفتحة والكرسة
 جال ّنظام الصائتي،ّ
ّ
ثنائيان ( ،)diphthongمها  -awو.-ay
نظائرها الطويلة ،وصائتان ّ

مكون من صامت متبوع بصائت قصري
	 -دالنظام
املقطعي ،ويقترص عىل نوعني ،أحدمها مفتوح ،وهو َّ
ّ
مكون من صامت فصائت قصري أو طويل فصائت
أو طويل (أي من نوع  ،)CVواآلخر مغلق ،وهو َّ
(أي من نوع  .((3()CVCويبدو أنّ
األم ً
األول من الكلمة
العربية اكتسبت من
السامية ّ
أيضا بدء املقطع ّ
ّ
ّ
بصامت واحد ،وعدم توايل صامتني إال يف وسط الكلمة ،كتوايل الباء والتاء يف نحو َ
"ك َت ْب ُت" .katabtu

الرصفية؛ ومن أمهّها:
الزمرة الثانية ،اخلصائص
ُّ
ّ

الصوامت ،يمكن أن تُنسب إليه ّ
كل مشتقّات املا ّدة الواحدة،
	 -أوجود جذر
ّ
افرتايض مقترص عىل ّ

املقارن:
العربية
العربية ،انظر :رمزي منري بعلبكي ،فقه
هوية
للتوسع يف اخلصائص
38
َ
السامية املشرتكة التي أسهمت يف تكوين ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السامية (بريوت :دار العلم للماليني ،)1999 ،ص .57-40
غات
ل
ال
ضوء
عىل
ونحوها
ورصفها
ة
العربي
أصوات
يف
دراسات
ّ
ّ
ّ
املعتل
مواضع كثرية منها جزم الفعل
العربية يف
يف
ب
هذا
وأثر
CVVC؛
املغلق
املقطع
يف
الطويل
الصائت
ات
السامي
 39يقصرِّ بعض
ينِّ
ٌ
َ
ُ
ّ
ّ
املد الطويل ،yamūtu< *yamūt< yamut :ومثل هذا ال حيدث يف صيغة
الوسط ،نحو
"يموت" ،إذ يصري يف اجلزم " َي ُم ْت" بعد تقصري ّ
ُ
"يموتون" التي تصري يف اجلزم "يموتوا" (وليس * َي ُمتوا) لعدم وجود صائت طويل ذي مقطع مغلق.
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العام الكائن يف ذلك اجلذر ،يف حني تعدِّ ل
وذلك أنّ صوامت الكلمة املشتقّة هي التي تعبرّ عن املعنى ّ
والزوائد ذلك املعنى فتنحو به ،مثلاً  ،نحو اسم الفاعل ،أو اسم املفعول ،أو املصدر ،أو مجع
الص ُ
وائت ّ
ّ
التكسري ،أو الفعل املايض ...إلخ؛
األعم األغلب ،وعدم وجود مقولة
	 -بالتفرقة بني املذكّ ر واملؤنّث بعالمات خمصوصة للتأنيث يف
ّ
كاألملانية.
ا ُملحايد ( )neuterالتي نقع عليها يف لغات أخرى
ّ
بنوعية املذكّ ر
 جالتفرقة بني أعداد ثالثة ،أي املفرد واملثنى واجلمع ،بعالمات خمصوصة للتثنية واجلمعّ
واملؤنّث؛

رصفية
	 -داستخدام سوابق ( )prefixesودواخل أو حواش ( )infixesولواحق ( )suffixesهي زوائد
ّ
الساميات ،ومنها مهزة التعدية ،وياء املضارعة،
اشتقاقية ترتبط يف األغلب بمعان متقاربة يف خمتلف
ّ
ّ
متلوا بتاء يف مجع املؤنّث السامل.
وتاء "افتعل" ،وسني "استفعل" وتاؤها ،ونون التوكيدّ ،
واملد الطويل ًّ

النحوية ،وأبرزها:
الرتكيبية أو
الزمرة الثالثة فت ّتصل باخلصائص
ّأما ُّ
ّ
ّ

اإلعرابية الثّالث ،ويرتبط ٌّ
املفعولية،
فالضمة تفيد اإلسناد ،والفتحة تفيد
كل منها بصائت:
	 -أاحلاالت
ّ
ّ
ّ
والكرسة تفيد اإلضافة.
	 -بال ّتعبري يف األغلب بصيغة الفعل املايض عن احلدث املنقيض ،وبصيغة املضارع عن احلدث غري
كاألكدية)
الساميات،
الفعليتني (أو ما يقابلهام يف بعض
املنقيض ،أي إنّ األساس يف استخدام الصيغتني
ّ
ّ
ّ
إنّام هو لل ّتعبري عن انقضاء احلدث ،أو عدم انقضائه ،ال عن الزمن من حيث ا ُمليضّ واحلال واالستقبال؛
واالسمية ،وغياب الرابط بني املسند
الفعلية
نواحي منها اجلمل
تركيبية كثرية مشرتكة تشمل
 جظواهرّ
ّ
ّ
َ
إليه واملسند ،والعطف بني الرتاكيب ،وال ّنفي ،واالستفهام ،والنعت ،واملفعول املطلق ...إلخ.

نقدر أنهّ ا ترجع إىل مرحلة
سيام املخزون املشرتك من األلفاظ التي ّ
وأما ُّ
ّ
الزمرة الرابعة فمدارها الداللة ،وال ّ
"بدائية" ،نحو أسامء أعضاء اجلسم (الرأس والعني
أو
ة،
أساسي
بأمور
صل
ت
ت
مفردات
ومنها
،
األم
ة
السامي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(األم واألب واألخ والبعل ...إلخ) ،أو ال ّنبات
واألنف واألذن واليد والشعر ...إلخ) ،أو أسامء القرابات
ّ
(السنبلة ِ
والدب...
والعضة والعنب والثّوم والشّ عري ...إلخ) ،واحليوان (الثّور والضأن واخلنزير واحلامر
ّ
ّ
(((4
الساميات بمعان مشرتكة ترجع
يف
األسامء
وأوزان
األفعال
مزيدات
صل
ت
ت
ما
األغلب
يف
ذلك
وإىل
.
إلخ)
ّ
ّ
األم.
إىل مرحلة
السامية ّ
ّ

السامي -
لوسعناها بالنظر إىل انتامئها
العربية بطابع انتامئها
هذه املعامل الكربى التي طبعت
السامي لو شئنا ّ
ّ
ّ
ّ
آسيوي ،إال أن من شأن ذلك أن يفيض إىل قدر أكرب من التعميم ،ألنّ اجلامع بني اللغات
احلامي أو األفرو -
ّ
ّ
ٍ
عموميات ال تفي بغرض املقارنة اهلادفة إىل حتديد دقيق للخصائص املشرتكة بني
عىل
يقترص
ة
واحلامي
ة
السامي
ّ
ّ
ّ
 40انظر ،مثلاً :

Alexander Militarev, and Leonid Kogan, Semitic Etymological dDictionary, 2 vols. (Münster: Münster-Verlag, 20002005).

خمصص بأكمله أيضا ألسامء احليوان ،ويف ّ
ذكر
خمصص بأكمله ألعضاء جسم اإلنسان واحليوان ،والثاين َّ
األول من كتاهبام َّ
فاجلزء ّ
كل ما ّدة ٌ
السامية قديمها وحديثها.
اللغات
يف
ورد
حيثام
الواحد
لالسم
املختلفة
للصيغ
ّ
ّ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُهويّة ُ
الفصحى :بحث في ال ّتصنيف والخصائص
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العربية ،أي
هوية اللغة ،وهي
اللغوية ،تلك اخلصائص التي تُسهم إسها ًما
أفراد املجموعة
ً
واضحا يف حتديد ّ
ّ
ّ
الساميات،
العربية من انتساهبا إىل
الفصحى يف بحثنا هذا .ويف مطلق األحوال ،إنّ اخلصائص التي اكتسبتها
ّ
ّ
فهويتها
الساميات -
أو إىل
جانبا واحدً ا من جممل خصائصهاّ ،
احلاميات لو أردنا مزيدً ا من ال ّتعميم ،إنّام متثّل ً
ّ
ّ
ال تكتمل إلاّ بمجموعة أخرى من اخلصائص ت ّتصف هبا دون سواها من أخواهتاّ ،إما بانعدام تلك اخلصائص
واحلق أنّ هذا اجلانب من اخلصائص هو
العربية.
بالكلية ،أو باقتصارها فيها عىل قدر ال يداين ما يف
يف أخواهتا
ّ
ّ
ّ
ُسميه ُ
"شخصيتها"،
"كنهها" ،أو "روحها" ،أو
الذي ُيكسب
العربية فرادهتا يف جمموعتهاّ ،
وحيدد ما يمكن أن ن ّ
ّ
ّ
ّ
وية" هلذا املعنى ،انطال ًقا من أنّ
"هوية"،
لكل لغة
أو
"عبقريتها" ،وإن ك ّنا ّ
نفضل استخدام املصطلح ُ
ّ
"ه ّ
ّ
واحلضاري،
والفكري
األديب
هويتها يف نتاجها
ّ
ّ
ّ
وإن كانت ال ّلغات تتفاوت يف استغالل املعامل التي تُكسبها ّ
استمرارها يف قيد
الساميات
العربية عن معظم أخواهتا
يميز
العادي أو
َب ْل َه الكالم
ّ
ُ
ّ
ّ
اليومي .وال ريب أن ّمما ّ
ّ
العربية القديمة -
وأقدمها نصوص
العربية -
االستعامل بعد أن اندثرت تلك ،علماً بأنّ النصوص املنتسبة إىل
ُ
ّ
ّ
اإلبالوية
الساميات التي ترجع إىل األلفني الثالث والثاين قبل امليالد (مثل النقوش
قياسا عىل بعض
ت ّ
فتي ًة ً
ّ
ّ
ُعد ّ
يف ّ
تل مرديخ ،وهي ترجع إىل القرنني الرابع والعرشين والثالث والعرشين قبل امليالد) .والواقع أنّ عدم
عربية ترجع إىل أبعد من القرن الثالث قبل امليالد عىل أبعد تقدير  -وهو تاريخ مل يكن يتوقّعه
امتالكنا
ً
نصوصا ّ
العربية يرجع إىل القرن الثالث للميالد  -ليس
مر ،أن أقدم نصوص
ّ
الدارسون منذ عقود قليلة ظ ًّنا منهم ،كام ّ
بدليل قاطع عىل عدم وجودها يف زمن أسبق ،ألنهّ ا قد تكون ّمما ضاع أو ما زال دفي ًنا .إال أنّ مسألة ِقدَ م اللغة،
األم،
هويتها من حيث احلفاظ عىل األصل املشرتك يف اللغة ّ
أو نصوصها ،ليس هلا بالرضورة عالقة بمسألة ّ
السامية
بخصائص كثرية من خصائص
نسبيا إذا ما قيست بأخواهتا ،حتتفظ
َ
فالعربية حتديدً ا ،وإن تكن حديثة ًّ
ّ
ّ
أكثر منها ابتعا ًدا عن ذلك األصل .ولئن
ة،
العربي
نصوص
ه
نصوص
يسبق
ا
مم
أخواهتا،
بعض
يبدو
حني
يف
األم
ُ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
ّ
ً
اعتقاد الدارسني أنّ
العربية ،عىل وجه اإلمجال ،ليست حمافظة عىل أصول
ازداد يف العقود القليلة املاضية
ُ
ّ
يغيبن عن بالنا أنّ مسألة املحافظة ،أو ال ّتجديد ،ال تستدعي
شائعا من قبل ،ال
ّ
األم بالقدر الذي كان ً
السامية ّ
ّ
وأنّ
اللغوية وتأويلها من دون إعطائها أبعا ًدا تخُ رجه عن
احلقائق
رصد
اللغوي
ة
مهم
ة،
مذم
تستتبع
وال
فخرا،
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
وموضوعيته.
جترده
ّ
ّ

خاتـمـــة
العربية ،واملراد به ّ
الظواهر التي تنفرد هبا،
نخصص اجلزء األخري من هذا البحث للضرّ ب الثاين من خصائص
ّ
ّ
رصفية يف األغلب .وأستند
مميزة هلا ،وهي ظواهر
تتوسع هبا ،عماّ يف سائر
أو ّ
ّ
الساميات ح ّتى أضحت سامت ّ
ّ
(((4
العربية املقارن  ،عىل أن يكون الرتكيز
كنت قد استخلص ُته منها يف كتايب فقه
يف الظواهر
الست التالية إىل ما ُ
ّ
ّ
ال من تلك ّ
تعزز ،جمتمع ًة ،ك ًّ
العربية عىل االبتكار،
الظواهر ،وتبينّ قدرة
يف هذا املقام عىل العنارص
اللغوية التي ّ
ّ
ّ
أو عىل استغالل املا ّدة املوروثة لتوسيعها أو تعميمها أو ضبطها:

ّ
العربية دون
مقترصا عىل
السامية ،باعتبار ورودها
الظاهرة األوىل ابتكار أدوات وأوزان ال ترجع إىل مرحلة
ً
ّ
ّ
َ
ً
لوظائف خمتلفة .ويندرج حتت هذه الظاهرة ال ّنامذج التالية:
مشاركا لبعضها ،لكن
الساميات ،أو
سائر
ّ
املقارن ،مرجع سبق ذكره ،ص .164 -163
 41فقه
العربية َ
ّ
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العربية ببعض أوزان األفعال ،فال ترد يف سواها ،ومنها "اف َْع َّل" و"اف َّ
ْعال" و"اف َْع ْن َل َل" و"اف َْع ْنىل"
ختتص
	 -أ ّ
ّ
َّ
"افعل"
معينة ،مثل داللة اللون يف
و"اف َْع َل َّل"؛ ولع ّلها ابتكرت بعض هذه األوزان ل ُت َخ ّصصها بدالالت ّ
(((4
َّ
شتق من األسامء عاد ًة .
و"افعال" ،أو برضب َّ
حمدد من االشتقاق ،نحو "افعنىل" الذي ُي ّ

بعضها
فالسياق هو الفيصل يف كثري من األحيان ،أو َيستخدم ُ
ختصص
	 -بمل ّ
الساميات أداة لل ّتنكريّ ،
ّ
ٌ
ٌ
"رجل"
"رجل واحدٌ " ،واملراد
العربية  ،ʾeḥād īšأي
لل ّتنكري املفر َدة الدا ّلة عىل العدد "واحد" (كام يف
ّ
العربية فقد استخدمت ال ّتنوين بإزاء أداة ال ّتعريف لل ّتفرقة احلاسمة بني ال ّنكرات
بالتنكري)(ّ .((4أما
ّ
العربية
السامي املشرتك ،ويرد (مع نظري له هو التمييم) يف
واملعارف .وال ّتنوين من املخزون
ّ
ّ
ٍ
قوهتا عىل ال ّتعريف يف
اجلنوبية( .((4وإىل هذا فإنّ بعض أخوات
العربية استخدم أدوات تعريف فقدت ّ
ّ
ّ
كاآلرامية مثلاً  ،إذ صارت اللاّ حقة  ā -فيها  -وهي يف األصل لل ّتعريف  -تلحق بأواخر
الحق،
زمن
ّ
األسامء من دون أن تفيد تعري ًفا .وجممل القول إنّ
خصت أداة ،هي ال ّتنوين ،بأن جعلتها َع َلام
العربية ّ
ّ
(((4
السامل ومجوع ال ّتكسري  ،وجعلتها
عىل ال ّتنكري ،كام يقول
ّ
النحويون ،وأحلقتها باملفرد ومجع املؤنّث ّ
تعاقب الم ال ّتعريف واإلضافة ،فال يكونان معها.
ٍ
والدرجة
بصيغة
العربية
 جتنفردرصفية لل ّتفضيل بنوعيه ،أي درجة ال ّتفضيل(ّ )comparative degree
ّ
ّ
َ
سامي ٌة مشرتكة ،إلاّ
ُ
الدرجتني
الفضىل( . )superlative degreeوصيغة "أف َْع ُل" التي تعبرّ عن تينك ّ
ّ
ٍ
أنّ
سياقية
قياسيا ألداء وظيفة
العربية أسندت إليها داللة ال ّتفضيل ،واستخدمتها يف ذلك استخدا ًما
ًّ
ّ
ّ
(((4
أي منها من صيغة مشاهبة يف الوظيفة .
َّ
حمددة ،وذلك خال ًفا ألخواهتا التي خيلو ٌّ

للداللة عىل التعجب ،وكذلك صيغة َ ِ
	 -دطورت العربية صيغة َ
قياسا
"أف َْعل" ّ
"أفْع ْل" ،وجعلت ذلك ً
ّ
ّ
ّ
ِ
َ
َ
َ
َّ
التعجب ،نحو
حمددة أخرى عن مفهوم
مطر ًدا يف "ما أف َْعله" و"أفْعل به" .وعالو ًة عىل ذلك تعبرِّ صيغٌ َّ
ّ
ِ
للداللة عىل
(ح ْس َن)(ّ .((4أما أخوات
أي منها صيغة ،أو ِوزان ّ
العربية فليس يف ٍّ
(بئس) و" ُف ْع َل" ُ
"ف ْع َل" َ
ّ
التعجب.
ّ

ّ
وتصح نِسبته إىل مرحلة نشأة
العربية وغريها
األم ،أي ّمما يقع يف
والظاهرة الثانية ختصيص ِص َيغٍ من
السامية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يصح أن يكون  -عالو ًة
ولعل يف "ج" و"د" أعاله ما
الساميات ،بداللة جديدة ليست من أصل االستعامل.
ّ
ّ
َ
الصيغ
حمددة ليس هلا نظائر يف سائر
عىل ارتباطه بوظائف
سياقية َّ
الساميات  -مثاال عىل هذه الظاهرة ألنّ ّ
ّ
ّ
ِ
َ
َ
السامي املشرتك .ومن أبرز األمثلة عىل هذه الظاهرة
املستخدمة فيهام (نحو" :أف َْع ُل" و"أف َْع َل" و"أفْع ْل") من
ّ
سامي
امليمي ،مثلاً ،
العربية :فاملصدر
سامية مشرتكة ،أو أوزان ابتكرهتا
مصادر األفعال ا ُملستقاة من أوزان
ّ
ّ
ّ
ّ
"ع َل ْندى" ،و"اِسرْ َ نْدى" من "سرَ َ نْدى"؛ انظر:
"ح َب ْنطى" ،و"ا ِ ْع َل ْندى" من َ
 42من ذلك "ا ِ ْح َب ْنطى" من َ

Henri Fleisch, Traité de Philologie Arabe, 2nd Ed., 2 vols. (Beirut: Imprimerie Catholique, 1990), p. 2/332.

الساميات يف:
 43انظر ظاهرة استخدام العدد "واحد" للتعبري عن ال ّنكرة يف بعض
ّ

Edward Lipiński, Semitic Languages..., Op. Cit., pp. 280-281.

 44يحَ ْسن ال ّتنبيه إىل أنّ
"ص َن ٌم") ،وال ّتنوين للتعريف (نحو " ṣlmnالصنم")،
العربية
اجلنوبية تستخدم التمييم للتنكري (نحو َ ṣlmm
ّ
ّ
الشاملية يف ذلك.
العربي َة
فتخالف
ّ
ّ
ّ 45أما يف التثنية ومجع الذكور فدليل تنكريها عدم استخدام الم التعريف.
َ
حمددة ،من ذلك إتباع الصفة بـ"من" نحو
صيغة
لذلك
ص
ختص
السامية األخرى عن التفضيل
 46تعبرّ اللغات
َّ
بوسائل خمتلفة ،إال أنهّ ا ال ِّ
ّ
"صغري من" ،واملراد "أصغر من").
(أي:
ة
العربي
 qāṭōn minيف
ٌ
ّ
ِ
س  ،baʾisaف ُنقلت كرسهتا إىل ما بعد الباء ،فح ّلت َّ
ّ
"ح ْس َن"  ḥusnaفالظاهر ً
أيضا أنّه منقول
47
حمل الفتحةّ .أما ُ
س"  biʾsaأص ُلها َبئ َ
لعل "بِ ْئ َ
"ح ْس َن ذا" (اخلصائص .)40/3
من َ
"ح ُسن"  ḥasunaعىل ِغرار ذلك؛ وهذا موافق ملا يقوله ابن جني يف رشحه عبارة ُ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُهويّة ُ
الفصحى :بحث في ال ّتصنيف والخصائص
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الثالثي ،وعىل
العربية ،فهو عىل ِوزان " َمف َْعل" أو " َمف ِْعل" من
بقياسية استخدامه يف
يتميز
ّ
ّ
مشرتك ،إال أنّه ّ
ّ
ومصدر اهليئة ب ِوزان
املرة ب ِوزان " َف ْعلة"،
العربي ُة
خصت
مثال اسم املفعول ّمما فوق الثالثي .وإىل ذلك ّ
َ
َ
ّ
مصدر ّ
ِ
ُ
املشددة الدالل َة عىل
إكساب ياء ال َّن َسب
الصناعي ،و َم ْنشَ أه
العربية من املصادر املصدر
"ف ْعلة" .و ّمما ابتكرته
َّ
ُ
ّ
ّ
تتعدى واحدً ا
املجرد فتقارب يف
األصلية للفعل
وأما أوزان املصادر
العربية األربعني ،يف حني ال ّ
املصدرّ .
ّ
ّ
ّ
العربية يف
اآلرامية ،مثلاً  ،هو  ،miqṭalواثنني يف احلبشية مثاهلام  nagīrو ،nagīrōtاألمر الذي ُيظهر اتّساع
يف
ّ
ّ
الرصفية مقارن ًة بأخواهتا.
الصيغ
استخدام ّ
ّ

الرصفية عىل سبيل املقا َيسة ،األمر الذي جيعلها ظواهر َّ
العربية بعض ّ
مطردة
الظواهر
والظاهرة الثالثة تعميم
ّ
ّ
يف أبواب كثرية من االستعامل ،و ّمما يمثِّل هذه الظاهرة:
السامي عىل األرجح ،إال أنّ
	 -أتعميم استخدام املجهول عىل مزيدات األفعال :فاملجهول من املشرتك
ّ
مط ٍ
َ
غري َّ
العربية فقد ط َر َد ْته باملقايسة،
مقصور عىل مزيدات بعينها(ّ .((4أما
رد أو
وجوده يف أخوات
ٌ
العربية ُ
ّ
ّ
مانع دال ّيل ،يف نحو ما ّ
فأجازته يف ّ
و"امحار"...
("امحر"
يدل عىل ال ّلون
كل فعل حيتمله ،أي ما مل يمنعه ٌ
ّ
ّ
("ح ُس َن" و"كان" ...إلخ)؛
إلخ) ،أو يف بعض األفعال الالزمة وال ّناقصة َ
الساميات ،إال أنّ
	 -بتعميم ال ّتثنية :وهي ً
العربية ّقيسته ،يف حني أنّه يقترص يف
أيضا من املشرتك بني
ّ
ّ
(((4
العربية عىل أعضاء اجلسم املث ّناة ،أو الكلامت املث ّناة بطبيعتها
اآلرامية ،مثلاً  ،عىل كلمتني ال غري  ،ويف
ّ
ّ
ِ
ّ
والضامئر
فات
الص
إىل
ذلك
مت
عم
بل
األسامء،
بتثنية
ة
العربي
تكتف
ومل
تني).
ف
الك
ذي
امليزان
(مثل
ّ
ّ
ّ
ّ
وأسامء اإلشارة ،فضلاً عن انفرادها بتثنية األفعال؛
قياسية ثالث ،هي
 جتعميم ال ّتصغري  -وهو مقصور يفالساميات عىل أمثلة مفردة  -وختصيصه بصيغٍ
ّ
ّ
" ُف َع ْيل" و" ُف َع ْي ِعل" و" ُف َع ْيعيل" ،بل واستخدامه يف "األسامء املبهمة" ،مثل أسامء اإلشارة واملوصول
ّ
والتعجب والعدد (نحوَ " :ذ ّياك" و"ال َّل ّتيا" و" ُق َب ْيل" و"ما ُأ َح ْي ِس َن" ،و"خمُ يسة")(.((5
والظرف
ّ

لفظيا  -نحوَ " :ث َّمَ /ث َّم َة"،
	 -دوتعميم ال ّتأنيث ليشمل عد ًدا من األدوات  -وهو ما ّ
يسميه ال ّنحاة تأنيثًا ًّ
و"أياَّ /أي ُتها".
ور َّب ُ
و ُث َّمُ /ث َّم َت؛ ُ
/ر َّبة" هُّ

ّ
تعدد مصادر الفعل
مكونات بعض املقوالت؛ ومن أشهر األمثلة عىل ذلك ّ
الرابعة هي االتّساع يف ِّ
والظاهرة ّ
(((5
ِ
مصدرا ،عىل ما نقل صاحب ال ّلسان عن ابن ّبري ،
الثالثي " َلق َي" ثالثة عرش
الواحد ،كأن يكون للفعل
ً
ّ
وقريب من هذا مصادر "مكث" و"رغا" وغريها؛ وال ّ
التعدد اختالف ال ّلهجات،
شك يف أنّ من أسباب هذا
ّ
عىل ما نرى ً
تعدد مجوع ال ّتكسري للمفردة الواحدة .ومن أمثلة االتّساع ما ي ّتصل باستخدام نوعني
أيضا يف ّ
رصفيني اثنني للمقولة الواحدة ،نحو استخدام "الذي" ومشتقّاته ("التي" و"اللذان" ...إلخ) و"ذو" ومشتقّاته
ّ
العربية ،ومع ذلك فهو ال يرد فيها إلاّ
الساميات استخدا ًما للمجهول بعد
العربية أكثر
 48قد تكون
ّ
ّ
ّ
ٍ
َ
أمثلة أخرى ت َُع ّد من ال ّنوادر.
(أف َْع َل) ،ويف
 49مها  tǝrēnومؤنّثه  tartēnأي اثنان/اثنتان ،و ،matēnأي مائتان.
ِ
ّ 50مما ّ
ُ
ُ
لْ
ع
ب
و"م َر ْير"،
م"،
ي
و
ق
و"
ل"،
ي
و
"س
عىل
"
و"
"،
"،
و"
"،
كتصغري
قياسية ال ّتصغري ما نُقل من تصغري األفعال،
يدل عىل
"س
ر
و"م
م
ق
ُ
َ
َْ
ُ َْ
ْ
ْ
ّ
ُْ
العربية (القاهرة :مطبعة السعادة1327 ،هـ).187/2 ،
علم
يف
اجلوامع
مجع
رشح
اهلوامع
مهع
السيوطي،
الدين
جالل
انظر:
و" ُب َي ْيع".
ّ
املنريية ،د.ت) .135/5 ،إال أنّنا نرى أنّ
أنّ
املطبعة
(القاهرة:
ل
املفص
رشح
يعيش،
ابن
الفعل:
تصغري
يأبى
القياس
يعيش
ابن
ويذكر
َّ
ّ
ٍ
ّ
نظري.
منطلق
من
ولو
اهرة
الظ
ة
قياسي
عىل
دليل
االستعامل
شائع
يكن
مل
وإن
تصغريه
ّ
ّ
الدين بن منظور ،لسان العرب (مرص :بوالق ،)1307-1300 ،مدخل :لقا.
 51مجال ّ

من املزيدين َ ( piʿēlف َّع َل) وhiphʿīl
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ّ
فللعربية
ولعل يف ظاهرة تفريع األدوات دليلاً آخر عىل االتّساع،
("ذات" و"ذوا" ...إلخ) يف األسامء املوصولة.
ّ
ري هلا يف أخواهتا ،من ُأ َخ َر ت َُع ّد أصلاً هلا؛ من ذلك استحداث
قدر ٌة فائقة عىل استحداث أدوات جديدة ،ال نظ َ
عريب خالص .ومن أمثلة تفريع األدوات ً
أيضا ما
ابتكار
سامية ،إال أنّ األوىل
"أنَّ " من "إنّ " ،فللثّانية نظائر
ٌ
ّ
ّ
ّ
عل ّ
ُّنائيات ،أو املجموعات التالية :س/سوف؛ مذ/منذ؛ ّ
/لكن؛ لدىَ /لدُ ن؛ ّأما/
لكن
ُي
ّ
/لعل؛ ْ
ستدل عليه بالث ّ
قط/فقط؛ بني/بينا/بينام؛ إذ/إذا/إذ ًا؛ أال/أ ّ
ّإما؛ أو/أم؛ مل/ملّا؛ ّ
ال/هال/ه ّ
ال.
الصيغ واألدوات ،فقد تكون املفردة ،أو
فداللية ،و َم َر ُّدها إىل الطاقة
ّأما الظاهرة اخلامسة
الداللية لكثري من ِّ
ّ
ّ
ختصييص .من ذلك ،مثلاً  ،مجوع الق ّلة،
فرعي
أسايس ،زائدً ا عليه معنى
مركزي أو
األداة ،دا ّلة عىل معنى
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ومجوع الكثرة ،فاملقابلة بني َ
"أكْ ُلب" و"كالب" ،تُظهر أنّ داللة اجلمع يف ٍّ
كل تقرتن بداللة أخرى هي الق ّلة يف
الد ُ
األول ،والكثرة يف الثاين .ومنه ً
اللة عىل اقرتاب وقوع احلدث دون وقوعه ،ويف أفعال
أيضا يف أفعال املقاربة ّ
ّ
ُ
السامية.
العربية يف املجموعة
الداللة ال عىل وقوعه فحسب ،بل عىل ابتداء ذلك ،وكالمها ّمما تنفرد به
اإلنشاء
ّ
ّ
ّأما يف األدوات فيقع مثل هذا يف حروف العطف التي حتمل معنى العطف ،ومعنى آخر يقرتن به كالرتتيب (يف
الفاء) ،والترّ اخي (يف ُث ّم) ،وكذلك أدوات ال ّنداء يف اختصاصها بالقريب أو البعيد أو ال ّندبة.

متطورة من املا ّدة نفسها التي تشاركها فيها
نحوية
العربية أنظمة
فنحوية ،وتتمثّل ببناء
السادسة
ّ
ّ
ّ
ّ
وأما الظاهرة ّ
ّ
جليا يف حركات اإلعراب ،فهي يف األصل
ذلك
يظهر
هي.
أنظمتها
اكتامل
يف
تشاركها
أن
دون
من
أخواهتا
ًّ
العربية هلذه احلركات
طورته
األكدية
سامية مشرتكة بدليل وجودها يف
ّ
واألوغاريتية مثلاً  ،إال أنّ النظام الذي ّ
ّ
ّ
ّ
لاً
ّ
النحويون يف أبواب ،مثل املستثنى واملنادى وأسامء
لها
فص
ا
م
أحكا
،
ث
م
ويشمل،
عميم،
ت
وال
راد
باالط
سم
ي ّت
ّ
ً
ّ
ّ
السامياتّ .
العربية لل ّتعبري
والظاهرة نفسها قائمة يف الرتاكيب التي تستخدمها
الع َلمّ ،مما ال نقع عليه يف سائر
ّ
ّ
جمرد انقضائه أو عدم انقضائه  -وذلك باستخدام صيغ َتي املايض واملضارع
ّ
الدقيق عن زمن احلدث  -ال ّ
فحسب ،نحو "كان فعل" ،و"كان قد فعل" ،و"كان يكون فعل" ،و"كان سوف يكون" ،و"ملّا يفعل" (مقارنةً
املصدرية ،وتصغري ّ
بـ "مل ْ
الظرف ...إلخّ ،مما
الفجائيتني ،و"ما"
يفعل") ،عالو ًة عىل أدوات نحو "إذ" و"إذا"
ّ
ّ
ّ
قياسا عليها.
العربية
نمو
ال يقع يف أخواهتا،
وتطورها ً
ّ
ويدل عىل مدى ّ
ّ

للعربية ،تلك اخلصائص التي ال تعود إىل مرياثها
األساسية
لقد حاولنا يف ما سبق أن نعرض للخصائص
ّ
ّ
ٍّ
أيضا إىل طبيعتها املنفردة يف تطوير ذلك املرياث .وال ريب أنّ
السامي فحسب ،بل ت َُر ّد ً
لكل من أخوات
ّ
ً
التنوع واالتّساع وال ّتقييس
يف
ة
العربي
تداين
ال
األغلب
األعم
يف
ا
أ
إال
ا،
أيض
هي
زها
متي
خصائص
ة
العربي
نهّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ّ
العربية  -وإن ك ّنا نُق ّر بصعوبة
الست التي أوردناها .وبعيدً ا عن االنحياز إىل
وبخاصة يف الظواهر
واالبتكار،
ّ
ّ
ّ
ِ
ّ
ّ
بالعربية،
الدقيق للمراد
هذا املَ ْط َلب  -نرى أنّ اللبنة األوىل لل ّنظر يف العالقة بني اللغة
واهلوية إنّام هي ال ّتحديد ّ
ّ
ّ
التطور
التارخيي يف
التصنيفي يف جمموعتها وموقعها
العربية
بامهية املصطلح ،وتثبي ًتا ملوقع
ً
ّ
ّ
منعا ألوهام تتع ّلق ّ
ّ
ّ
اللغوي لألصول التي انبثقت منها.
ّ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُهويّة ُ
الفصحى :بحث في ال ّتصنيف والخصائص
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المراجع
باللغة العرب ّية:

العربية
العربية قبل اإلسالم يف اململكة
الطيب" .قرية" الفاو :صورة للحضارة
ّ
ّ
1.1األنصاري ،عبد الرمحن ّ
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موضوعات المحور

*

عبد القادر الفاسي الفهري

ُلغة ُ
الهو ّية والتع ّلم
بين السياسة واالقتصاد
وتعددي
تنوعي
نموذج تماسكي ّ
ّ

ّ
العريب ،والتي
واالجتامعي ألزمة اللغة يف املغرب
التارخيي
التشكل
تبحث هذه الدراسة يف
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وعززهتا ً
أيضا
وفكرية
وأدبية
واقتصادية
سياسية
لغوية لنخب
سامهت فيها
ٌ
فرانكفونيةّ ،
ّ
ّ
سياسات ّ
ّ
ّ
ّ
املغريب ،لتصبح العربية لغة الشارع والفرنسية لغة النخبة
تقر بازدواجية اللسان
ّ
ترشيعات دستورية ّ
ّ
السياسية
ويركز البحث عىل دور سياسات اللغة يف تشكيل خريطة القوى
واملصلحة والقرار.
ّ
واالجتامعية يف املغرب ،وإنتاج مجاعات مصالح وضغط أعادت إنتاج اللاّ تكافؤ وأعادت توزيع
ّ
لغوية أخرى هي "األمازيغية" بحج ِز
ّ
مقدرات القوى والسلطة ،وهو األمر الذي سمح جلامعة ّ
موقع هلا يف الدستور اجلديد.
ٍ

اقتصادي ،هتدف الورقة إىل حتديد العالقة املتينة بني ِ
لغة التع ّلم
سيايس/
جمتمعي/
ين
يف إطار لسا ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
الشمولية للحلول ،حتى
املتعددة للمسألة ،والطبيعة
وية؛ وذلك من خالل ال ّنظر يف األبعاد
ّ
ولسان ا ُهل ّ
ّ
تعليمي ٌ
حمض ،مثل طرق ال ّتدريس املتقادمة أو ال ّنصوص واألنشطة ال ّلغوية
حني يبدو األمر متعلقًا بام هو
ٌّ
ٍ
اجلذابة بال ّنسبة إىل املتع ّلم ...إلخ .فاملشكل ال ّتعليمي قد ال يكون إلاّ
غري ّ
انعكاسا الختيارات لغوية أساسها
ً
غالبا ما تغيب فيه عالقة ال ّتعاقد بني احلاكم واملحكوم (أو
سيايس؛ وهي ختدم مصلحة نظام
ٍّ
ٌّ
سيايس معينّ ً ،
فئة اجتامعيةٍ
مصلحة ٍ
ّ
ُ
فيه
م
تتحك
إذ
ا؛
اقتصادي
ة
اللغوي
االختيارات
تلك
أساس
يكون
وقد
يمقراطية).
الد
ّ
ًّ
ّ
ّ
ٍ
والرمزية،
مهيمنة ،تستفيد من وضعها ودورها ال ّلغوي واالقتصادي الحتكار الثّروة واالمتيازات املا ّدية ّ
وضد العدالة االجتامعية واللغوية.
وذلك عىل حساب عموم الشّ عب،
ّ
ومتثّل دراسة الوضع ال ّلغوي يف املغرب العريب حال ًة جدير ًة بالبحث واالهتامم .ذلك أنهّ ا تبينِّ كيف أنّ ال ّتبعية
التحرر
حاجزا يف وجه
السياسية واالقتصادية والفكرية واألدبية ،تلك التي تقف
ال ّلغوية
ً
احلالية لل ّنخب ّ
ّ
ّ
احلجر اللغوي عىل الشعب ،ومتانع إرشاكه يف القرار؛ قد أدخل ال ّتعليم
وية ،ومتارس ْ
والسيادة واالعتزاز با ُهل ّ
ّ
* أستاذ باحث وخبري لساين دو ّيل  -املغرب.
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ٍ
وال ّتكوين والبحث العلمي يف دو ٍ
أي
امة
متواترة من اإلخفاقات واالختالالت .ومل ينفع مع تلك اإلخفاقات ّ
ّ
ّ
واحلد من فشل املنظومة واخلرجيني ،وإجياد لغة
املدريس،
اهلدر
وإيقاف
العمومي،
خمط ٍط إلصالح التعليم
ّ
ِ
ُم َب َّي َأة وطنية ترفد التواصل والرقي ،ويلتحم هبا لسان احلاكم واملحكوم ،أو ال ّنخبة الفكرية واألدبية وعموم
الشعب .وما يزيدُ دراسة هذه احلالة إثارةً ،هو أنّ اللغ َة املهيمنة يف املغرب العريب ،ليست هي لغة العلم
العاملية :اللغة اإلنكليزية؛ بل إنهّ ا ال ّلغة الفرنسية ،التي تقاوم يف عقر دارها من أجل البقاء،
واألعامل وال ّتواصل
ّ
ٍ
ٍ
الكونية ،قد
عاملية يف املجاالت املذكورة .ويتجاهل الفرنكفونيون أنّ االندماج يف
ّ
بعد أن فقدت دورها كلغة ّ
ٍ
ٍ
يمر عرب قطبي ٍة متعدِّ ٍ
وندية ،تتجاذب ال ّتواصل وال ّتبادل
دة؛ متثِّل فيها
قوية ّ
العربية إحدى مخس لغات كربى ّ
ّ
ّ
ّ
العامليينْ .
ّ
لغوي
وحتتم علينا أمهية االعتبارات االقتصادية -ال ّلغوية -إضاف ًة إىل األبعاد األخرى -بناء نموذج تدبري
ٍّ
ُّ
ٍ
والتعدد ،واملصالح املعرفية
والتنوع
امسك
ت
ال
فوائد
حيتسب
أن
شأنه
من
؛
جديد
ع
نو
من
اقتصادي
سيايس
ٍ
ّ
ٍّ
ّ
ٍّ
ّ
يس ِّو ُغ االختيارات
وال ّتواصلية واالقتصادية والثّقافية للمواطنني ،بمختلف مواصفاهتم وفئاهتم .وهو ما َ
الديمقراطية (التي تقيم الثّقة واالحرتام بني احلاكم واملحكوم) ،والعدالة ال ّلغوية (التي تنصف املواطنني يف
ّ
مطلب مجاهريي ،عالو ًة عىل االعتبارات األخرى؛ فال محَ يد عن أن
حقوقهم ال ّلغوية) .وألنّ العناية بالعربية
ٌ
التنوع
تصبح العربية لسان ّ
الديمقراطية واالقتصاد وال ّتعليم ،وخمتلف املرافق واملوا ّد ،مدعوم ًة يف ذلك بلغات ّ
والتعدد(((.
ّ
حجر لغوي ،لغة تع ُّلم ،تعلم لغات ،بيئة
مفردات  -مفاتيح :دمقرطة لغوية ،نموذج
تنوعي ّ
تعدديْ ،
متاسكي ّ
ّ
لغوية ،سياسة لغوية ،ال جدوى ،تفكيك متاسك ،لغة أقلية ،لغة عمل ،لغة عوملة ،قطبية لغوية ،سوق لغوي،
اقتصاد لغوي ،تقييم سياسة لغوية ،جتريد أو حرمان لغوي ،تواصل ،تبادل ،سلعة مجاعية ،دخل ،خري ،ربح،
تنوع لغوي ،مواطنة متعددة الثقافة ،حقوق وعدالة لغوية ،وحدة.
خسارة ،حركية ،تعددية لغويةّ ،

ديمقراطية وغير مجدية
أوال :سياسة لغو ّية غير
ّ
الشرعية ّ
الرسمية المتعددة ،تغييب القانون ،وكبح ّ
الشعبية
الدستور ،ي ِ
من املفروض أنّ ترسيم ٍ
قانونيا حيميها ،ويكفل هلا االستعامل يف خمتلف
وضعا
كسبها
لغة ما يف ّ
ً
ُ
ً
واملؤسسات ونواحي احلياة العامة .وكان ُينتظر أن تقرتن ّ
خمططات ال ّتعريب منذ االستقالل
اإلدارات
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بنهوض شامل هلا ،يضمن ل ّلغة
أحادية)-
(بصيغة
الدستور
مدعوم ًة يف ذلكبرسمية ال ّلغة العربية يف ّ
ّ
الوطنية الرسمية أن تقوم بمختلف وظائف التعليم ونرش املعرفة والتواصل واإلعالم واإلشهار ...إلخ .غري
العام لعالقة ال ّلغة بالسلطة وباملال ،انظر:
 1عن الطرح ّ

Pierre Bourdieu, Langage et Pouvoir Symbolique (Paris: Fayard, 2001).
&: Francois Grin, "Economic Considerations in Language Policy", In: Thomas Ricento (ed.), An Introduction in
Language Policy (Oxford: Blackwell, 2006), pp. 77-94.

وعن الوضع يف املغرب والعامل العريب ،راجع:
(الرباط :منشورات زاوية.)2005 ،
الرتمجة
وتعثرات
التعددية
اختالالت
بني
املغرب
يف
العربية
الفايس الفهري .عبد القادر ،أزمة اللغة
ّ
(الرباط :منشورات زاوية.)2007 -2003 ،
مرتاكمة
وللكاتب نفسه :ال ّلغة والبيئة :أسئلة
ّ
وكذلك:
Reem Bassiouney, Arabic Sociolinguistics: Topics in Diglossia, Gender, Identity, and Politics (Eidinburgh: Eidinburgh
University Press; Washington: Georgetown University, 2009).
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ُ
العامة؛
تتآكل وتتق ّلص يف ال ّتعليم ،ويف احلياة
العربية
أنّ واقع الوضع خالف هذا .وما فتئت وظائف ال ّلغة
ّ
ّ
ٍ
ثالثي ٍة ،تدعم الفرنسية وتعمل
تدرجييا إىل
بالزوال ،بعد أن انزلقت الدولة
ح ّتى أصبحت ّ
مهدد ًة ّ
ً
رسمية شبه ّ
ّ
عىل إضعاف العربية.
لغوي ًة مزدوج ًة :رسمية بحكم القانون()de jure
لقد عاش
ُ
املغرب يف اخلمسني سن ًة املوالية لالستقالل رسمي ًة ّ
الدستور والترشيعات ،ومهّت ال ّلغة العربية؛ ورسمية يف الواقع واملامرسة ( )de factoحظيت هبا ال ّلغة
يف ّ
الفرنسية ،فهيمنت عىل أساس كوهنا لغ َة تعليم ال ّنخب ،ولغة األعامل واالقتصاد ،ولغة اإلعالم وال ّتواصل
ال ّنافذة عند أصحاب القرار ،ولغة األدب الراقي ...إلخ .ومنذ متوز  /يوليو  ،2011أضاف الدستور اجلديد
وتسهل
رسمية الفرنسية عىل أرض الواقع،
تقوي أكثر
لألمازيغية
قانوني ًة
رسمي ًة ثالث ًة
ّ
ّ
(الرببرية)؛ من شأهنا أن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
تنفيذ اخلطط التي ُهيئت إلعادة انفراد الفرنسية بتعليم املواد العلمية والتقنية يف التعليم التأهييل والعايل ،بصفةٍ
ِّ
ّ
حرصي ٍة.
ّ
لقد وقف ميثاق الترّ بية وال ّتكوين يف املغرب عام  1999عىل ٍ
بعض من أسس االختيارات ال ّلغوية ،ومستنداهتا
السياسية واالقتصادية واحلقوقية ،واقرتح ترشيعات وقوانني من أجل ترمجة هذه االختيارات عىل أرض
ّ
التوجهات الواردة يف امليثاق ،وأوقفت تطبيق قانون
سلبا ،لكي ال يقع تطبيق
الدولة ّ
الواقع .غري أنّ ّ
ّ
تدخلت ً
ِ
ُ
لغوي
تطبيق قانون
فالدولة ال تتوانى عن تعطيل
العربية الذي صدر يف عام .2003
أكاديمية ال ّلغة
إقامة
ٍّ
ّ
ّ
ٌ
توجهاهتا اخلفية ،التي تتناىف مع ما اختاره الشّ عب أو ممثلوه .إنّ
ُ
تعارض
شتم منه
تعارض مع ّ
صادر ،حني ُي ُّ
والدساتري ال ّلغوية مع املامرسة؛ هو إحدى مالمح السياسة اللغوية يف املغرب العريب .والشعب ال
القوانني ّ
ُطبق.
ُيستف َتى يف أموره ال ّلغوية .وح ّتى إن وقع االستفتاء ،وتُرجم يف قوانني؛ فإنهّ ا ال ت َّ
(األمازيغية) إىل جانب
الرببرية
الدستور اجلديد ،الذي يعقّد الوضع أكثر ّمما هو عليه ،وترسيم
وبعد صدور ّ
ّ
ّ
الدنيا للترّ سيم)؛ ت َ
رسمي ُتها الفعلية ،عىل
لتتقوى
ُعطى
العربية (مع عدم استيفائها الرشوط ُّ
الفرنسية ً
فرصا أكرب ّ
ّ
ّ
حيتد الصرّ اع بينها .وهكذا يتبني أنّ اختيارات الشّ عب ،بل وقوانينه،
حساب اللغات الوطنية واملحلية ،التي ُّ
كانت جتري يف ٍ
واد غري الذي جتري فيه اختيارات ال ّنخب وممارساهتا؛ التي وإن مل حتظ بالشّ عبية ،فإنهّ ا هي التي
حتد ُد فعلاً مصري اللغة عىل أرض الواقع .وبدراسة احلالة املغربية؛ نبتغي ال ّنظر يف النتائج املرتتّبة عن هيمنة
ّ
وية ،ويف طليعتها اللغة العربية .كام نسعى
ال ّلغة األجنبية يف التعليم (واحلياة العامة) ،عىل حساب ألسن ا ُهل ّ
الديمقراطية ،واحرتام القانون واحلقوق ال ّلغوية
إىل تبينّ انعكاساهتا السياسية السلبية؛
وخصوصا يف جمال ّ
ً
للمواطنني(((.

عدم احرتام الدستور والقانون؛ ِ
يرتج ُم ابتعاد ّ
ثانيا تدخلاً
إنّ
احلكام عن منهج ّ
َ
الديمقراطية أولاً  ،ويمثّل ً
العربية وال ّنهوض هبا يف املستوى املطلوب ،وذلك يف سبيل أن
(سلبيا) من أجل إيقاف مسرية انتشار ال ّلغة
ً
ّ
ٍّ
العربية وتأهيلهم ومجع كلمتهم
تصبح لسان ال ّتحديث وال ّتنمية وال ّتقدم .كام يشكل ذلك رض ًبا للعناية بعلامء
ّ
يف مؤس ٍ
سة تعتمدُ البحث العلمي والرتبوي ،ومواكبة املستجدات يف كل امليادين.
ّ
 2بخصوص رشوط الديمقراطة اللغوية ،ورفع احلجر اللغوي عىل املواطنني؛ انظر :الفايس الفهري عبد القادر" ،الثورة ال ّلغوية القادمة
"الفرنكفونية :الرشد اللغوي واختالالت التعليم والتنمية"،
يف املغرب" ،جريدة االحتاد االشرتاكي .2011 /04 /26 ،وللكاتب نفسه:
ّ
الفرنكفونية (بريوت :منشورات مركز دراسات الوحدة العربية)2011،؛ و"الديمقراطية اللغوية املأمولة يف
يف :عبد اإلله بلقزيز،
ّ
الرباط (قيد النرش).
ة،
م
وأ
لغة
و:
2011/06/06؛
االشرتاكي،
االحتاد
املغرب" ،جريدة
ّ
ّ
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الهوي
النخب والجمعيات ذات النفوذ تك ّرس االنفصام اللغوي
ّ

اهلوي
يمكن القول إنّ لغ َة تعليم النخب يف املغرب (داخله وخارجه)؛ قد مثّلت أساس االنفصام ّ
ال ّلغوي  /الثّقايف ّ
والطبقي يف املجتمع املغريب ،وأساس االستثامر الفرنيس يف تعليم النخبة املغربية .تلك ال ّنخبة
حترص ّ
الفرنسيتينْ  ،وما يرتت ُّب عىل ذلك من توابع وأرباح
كل احلرص عىل نرش ال ّلغة والثقافة
التي أصبحت
ُ
ّ
ٍ
ٍ
وسياسية .فال ّل ُ
يراد هلا أن تصبح حرص ًيا لغ َة النفوذ السيايس واالقتصادي
اقتصادية
غة الفرنسية يف املغرب ُ
ّ
املتحكمة .ويف املقابل؛ ُيراد ل ّلغة العربية) كام هو وضعها اآلن (أن تكون لغة
واألديب ،ولغة الطبقة احلاكمة /
حد ًة مع حكم
تكاد
تطمح إىل االرتقاء املجتمعي .وقد زاد هذا االنفصام ّ
الطبقة الكادحة أو "املتخ ّلفة" ،التي ال ُ
ُ
اإلرهابية عام
الدار البيضاء
العهد اجلديد،
وخصوصا بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب  ،2001وأحداث ّ
ً
ّ
التطر َف باإلسالم وال ّلغة العربية .فجارت السلطات هذا املنطق
الفرنسيني
اجلامعيني
بعض
2003؛ حني قرن ُ
ّ
ّ
ّ
(((
ومعلوم أنّه جيري
العربية وهتميشها .
حسبام يبدو ،وعملت عىل تقوية الفرنسية يف خمتلف املرافق ،مع حماربة
ٌ
ّ
َ
الطفل من احلديث
متنع
املغربية املسيرّ ة يف املدارس
تكوين ال ّنخبة
الفرنسية (مدارس البعثات)؛ تلك التي ال ُ
ّ
ّ
مبك ٍ
سن ِّ
يتحدث الفرنسي َة يف بيته ومع والديه،
تطلب منه أن
رة فحسب ،بل
ّ
بغري الفرنسية يف املدرسة يف ٍّ
ُ
احلديث معهام ومع غريمها من األقارب واملعارف
فيتحول
بذريعة تقوية لغته .وهو بذلك ُيفرنس والديه،
ُ
ّ
ُ
مدارس
التلميذ
الدراسة يف البلد ،إىل أن يلج
إىل لغة موليريُّ .
يمتد هذا "ال َف ْطم اللغوي ا ُملبكر" طوال سنوات ّ
َ
املهندسني واجلامعات يف فرنسا من أجل الدراسات العليا .وبعد استكامل ال ّتكوين بموا ّد فرنسية ،وثقافة
ّ
ويستمر يف مساره ال ّلغوي بالفرنسية،
ليحتل مناصب ُعليا يف بلده،
فرنسية؛ يعود املهندس أو اإلطار العلمي
ُّ
العام بال ّلغتني
يتكون يف التعليم
ّ
وال يشء يف الدولة أو يف املامرسة حيثّه عىل العودة إىل لغته ّ
األم .وهناك من ّ
متأخرا .ومتثّل شبكات
لغويا كذلك ،وإن
العربية والفرنسية ،ثم
ُ
يلتحق باملدارس العليا الفرنسيةُ ،فيف َْطم ًّ
ً
ُ
املدنية وال ّنوادي األدبية ...إلخ ،إىل جانب اإلعالم واإلشهار امل َف ْرن ََسينْ ،
العليا،
مهنديس املدارس ُ
واجلمعيات ّ
ّ
املغريب "لغته" وثقافته
والبنوك (املصارف) والرشكات ودور األعامل ...إلخ؛ حميطات وفضاءات ُيامرس فيها
ّ
ومرجعياته الفرنسية ،دون أن ُي َضا َيق .بل عىل العكس من ذلك ،إذ ُي َ
دوني ًة إن هو تك ّلم بلغته،
نظر إليه نظر ًة ّ
ّ
لاّ
الفلكلورية.
ومرجعيتها إ يف األمور
العربية
بالعامية ،وهو ال يلجأ إىل الثقافة
ولو
ّ
ّ
ّ
ّ

غوية تَدعم الفرنسية بحكم أنهّ ا ٌ
لغة لل ّتواصل وللثّقافة؛ وذلك لطلب الشّ غل،
لوبيات وممارسات ُل ّ
لقد ّ
تكونت ّ
ٌ
فرصا
ثقافية تدعم اللغة
غوي ٌة
ات
ٌ
لوبي ٌ
العربية ،وتتيح ً
وممارسات ُل ّ
ولالرتقاء يف ُ
ّ
الس َّلم االجتامعي .ومل تواز تلك ّ
الفرنكفونية عىل الفرص؛ قد دفعت بأبناء الشّ عب إىل حماكاة
املكونني هبا .بل إنّ هيمن َة ال ّنخبة
ملتك ّلميها أو َّ
ّ
أبناء األعيان يف سلوكهم ال ُّلغوي املغ ِ
رتب ،ح ّتى وإن كانت الفرص ال تُتاح بال ّلغة فقط .ومع ذلكّ ،
يظل
ً
عامة الشعب؛ ّمما ُيعقّد الوصول إىل حلول .ومن
االنشغال بإتقان الفرنسية ،وهجر العربية،
سلوكا منترشً ا عند ّ
فرنكفوين باألساس؛ ّمما
العامية ،يشرتكون يف أنّ سلوكهم
املالحظ أنّ كلاًّ من دعاة ال ّتمزيغ ودعاة استعامل
ٌّ
ّ
واد ،واملامرسة يف ٍ
يضيف انفصامات وازدواجيات أخرى ،من شأهنا أن جتعل الشّ عارات يف ٍ
ُ
واد آخر .و ُيضاف
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أخريا إىل هذا الوضع املز َد َوج لدعاة ال ّتعريب ،غياب نخبة ُم َع ِّر َب ًة فاعلة ذات نفوذ ومرجعية يف العهد اجلديد
ً
ّ
لاّ
السويس ،أو عبد اهلادي
(عىل غرار ما حدث مع ّ
الرواد أمثال :ع ل الفايس ،أو املكي النارصي ،أو املختار ّ
مجعيات
بوطالب ...إلخ) ،وندرة أو ضعف اجلمعيات التي تدعم العربية يف املجتمع وحتميها ،مقارنة بعدد ّ
خيص هذا االهتام:
 3انظر يف ما ّ

Pierre Vermeren, " Langue et Violence au Maghreb ", Le Journal Hebdomadaire, No. 116, 2003.

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُلغة ُ
الهويّة والتع ّلم بين السياسة واالقتصاد :نموذج تماسكي تنوعي وتعددي
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ٍ
بصفة
املغربية،
الدارجة
مجعي ًة) ،أو اجلمعيات التي تدعم
دعم
الفرنكفونية ،أو ّ
ّ
ّ
ّ
الرببرية (التي فاقت ّ 600
ٍ(((
ٍ
مبارشة أو غري مبارشة .
ال ّلغة الفصيحة في بيئة العداء والحروب ال ّلغوية
هناك ثالث حركات م ٍ
مجيعا عىل
عادية ل ّلغة
العربية الفصيحة يف املغرب ،أصلها كولونيا ٌّيل باألساس .وهي ت ّت ُ
ُ
فق ً
ّ
ِّ
ِ
ويشكك ُدعاة
بتقليص وظائفها يف التعليم ،بل ونبذها منه.
والكيد هلا ،واملطالبة
الفصيحة،
عداء ال ّلغة العربية
ْ
العربية
العاميات
احليوية إىل
وعرصيتها باألساس؛ ناسبني
العربية
حيوية
الفرنكفونية -وهم األكثر نفو ًذا -يف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
الفرنسية
يدعون أنّ لغة التواصل الفاعلة هي
والعلمية إىل
واألمازيغية ،والعرصية والتقنية
الفرنسية .وهم ّ
ّ
ّ
ِ
ُ
ً
املتطرفة ،فتنازع العربية رشعيتها ال ّتارخيية ،أو قدمها عىل أرض املغرب .وهي
الرببرية
احلركة
أيضاّ .أما
ّ
ّ
ِّ
ِ
اهلوي وال ّتامسكي ()Cohesive؛
حيويتها ،وشعبيتها ،ورمزيتها .وتنازعها
تشكك يف
باخلصوص يف دورها ِّ
ّ
ٍ
مدعي ًة أنّ أغلبية ّ
عربيتينْ  ،وأن االندماج يف ال ّتعريب هو بمثابة ال ّنبذ ال ّلغوي
ّ
السكان هي ذات ُه ّ
وية وإثنية غري ّ
ِ
العامية ّ
كل اختالالت التعليم ،إىل االزدواجية ال ّلغوية
الداعية إىل
( ...)Linguicideإلخ .وتُرجع احلركة ّ
ّ
األم ،وتطمح إىل احللول ّ
حمل الفصيحة يف
العربية ( .)Diglossiaوهي تنفي عن ال ّلغة الفصيحة صفة ال ّلغة ّ
ٍ
ال ّتعليم .وهكذا جتدُ ال ّلغة العربية الفصيحة نفسها محُ ارص ًة من جهات عديدة ،ال متثل حقيقة مواقف الشّ عب
اإلجيابية جتاه العربية ،وال متثّل رأي األغلبية الفعلية .لك ّنها مع ذلك جهات مؤ ِّثرةٌ ،بام هلا من وسائل ما ّد ٍ
ية
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
اهلوي
غوي
ل
ال
نابز
ت
وال
ت
ت
التش
هذا
يف
التي
نفسها،
ولة
الد
من
بل
؛
ة
وخارجي
ة
داخلي
جهات
من
ودعم
جتدُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
الدولة
تتعرض له ّ
فرص ًة لتمرير سياستها اللغوية التي أكثرها خف ٌّي ،وأق ّلها مع َل ٌن .وجيب أن نذكر هنا ما ّ
ٍ
الفرنسيني الذين يقيمون باستمرار يف
خصوصا من جانب األساتذة واخلرباء
خارجي ٍة،
ضغوط
نفسها من
ً
ّ
ّ
والسياسة ال ّلغوية التي يرتؤوهنا للمغرب ،تفيد إمجالاً  ،بأنّ
الفرنسية هي لغة
املغرب ،ويذودون عن
الفرنسيةّ .
ّ
ّ
العلم واألعامل واجلاه للمغاربة ،وأنّ
العامية والرببرية هي لغات املدرسة يف موا ّدها غري العلمية! .وإضافة
ّ
الضغوط نذكر السياسة الثّقافية ،والتوجهات االقتصادية والسياسية املرتبطة بإقرار اللغة الفرنسية
إىل تلك ّ
بد من ال ّتذكري هنا باآلليات والشبكات ونوعية اخلطابات التي يوظفها األكاديميون
يف هذه الوظائف .وال َّ
ٍ
ويزداد وضع ال ّلغة
تبعية لدى النخب املغربية املفرنَسة.
ُ
الفرنسيون ،وما يتو ّلد عنها من خطابات ومن سلوك ّ
ٍ
أكاديمية خلدمة ال ّلغة العربية والنهوض هبا؛ وذلك
الدولة إيقاف مرشوع إرساء
قررت ّ
ّ
ّ
العربية سو ًءا بعد أن ّ
الرغم من صدور قانوهنا ّ
املنظم ،وإقرارها يف ميثاق الرتبية والتكوين عام  .1999ويف مقابل هذا ،أنشأت
عىل ّ
َ
ُ
يشتغل عىل إجياد األدوات لتعليمها ونرشها ،منذ
كي للثّقافة األمازيغية ،الذي
ّ
الدولة بظهري م َل ٍّ
كي املعهدَ املل َّ
للجمعيات التي تدعو إىل التلهيج املفرط .ويتكاثر عدد هذه
تشجيع
هناك
نفسه
الوقت
ويف
.2001
عام
ٌ
ّ
(((
ِّ
اجلمعيات يو ًما بعد يوم ،بدعم داخ ٍّ
يل
تراجع يف تطبيق موا ّد امليثاق املتعلقة بإقامة
وأخريا ،هناك
وخارجي .
ٌ
ً
ٍّ
لغوي فع ٍّ
يل؛ من شأنه أن يضمن ل ّلغة العربية بقاءها وهنوضها ،وأن يعطي أمهي ًة لتعلم اإلنكليزية  /لغة
تعد ٍد
ّ
ٍّ
ّ
ألي تعليم ناجح للغات ،وأن
العلم العاملية ،وأن يزيل بيئة التلوث اللغوي واحلروب اللغوية التي ال
تصلح ّ
ُ
ٍ
كلغة واحلرص عىل مصالح مستعمليها.
يؤهل علامء العربية واملدرسني هبا خلدمتها
ِّ
وخصوصا عن فرنسة ال ّنخب ،انظر:
 4عن عالقة التعليم بال ّنخب،
ً

Abdelkader Fassi Fehri, " L’élite, les croisés-linguistes et les langues ", Libération, 24/08/2010.

وعن حتكم فرنسا يف تكوين ال ّنخب وانتقائها الطبقي ،انظر:

)Pierre Vermeren, École, Élite et pouvoir au Maroc et en Tunisie au XXe siècle (Rabat: Alizés, 2002

وعن رهانات الفرنكفونية يف املغرب ،انظر وقائع أعامل مؤمتر:

Les Nouveaux Enjeux de la Francophonie au Maroc (Rabat : Ambassade de France, 2001).
5 Fassi Fehri, " L’élite, les Croisés-Linguistes et les Langues ", Op.cit.
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ثان ًيا :نماذج تدبير ّ
الشؤون اللغوية بين األحادية والتعددية
ملعاجلة إشكاالت االزدواجية الفصيحة  /العامية ،والثنائية العربية  /الرببرية ،وموقع اللغات األجنبية يف
التعليم ،وحتسني بيئة تعلم اللغات والتعليم هبا؛ نرى أنّ نامذج السياسة اللغوية (شبه) األحادية (التي تتب ّناها
تتفر َد
الدولة خفي ًة أو عل ًنا) هي غري جمدية لتجاوز االختالالت اللغوية يف التعليم .وجوهر هذه النامذج هو أن ّ
هامشيا
عد
الفرنسية بالتكوين العلمي  /ال ّتقني ،والفكري  /األديب
املتميز لل ّنخبة ال ّنافذة ،وأن تقتسم ما ُي ّ
ِّ
ً
متعددة
وية .وهي
نظر إليها عىل أنهّ ا ّ
ٌ
يف التكوين (التكوين الديني والثقايف األديب العام) مع لغات ا ُهل ّ
لغات ُي ُ
جامع .بل إنّ املجال ُيرتك هلا للتنازع والتنابز ،ولرضب من "الفوىض
ومتنوعة وفسيفسائية ،ال جيمع بينها
ٌ
ُ
ينجح يف ّ
حل مشكلة التعليم ،وكذلك
وية؛ مل
اخللاّ قة" .هذا االختيار اللاّ شعبي ،عىل حساب لغة (أو لغات) اهل ّ
ْ
وية (مثل نموذج التعريب الشامل ،الذي تب ّنته احلركة الوطنية؛
مل تنجح
ُ
النامذج شبه األحادية يف اجتاه لغة ا ُهل ّ
والذي هيدف إىل أن تصبح اللغة العربية لغة التعليم شبه الوحيدة يف خمتلف املراحل ،وذلك دون أن تُعطي
اهلوي املعقول).
أمهي ًة كبري ًة لل ّتع ّلم بال ّلغات األجنبية املتقدمة أو للتنوع ّ

ُ
َ
يتكامل فيه التامسك والتنوع والتعدد؛ بحيث
استكشاف نموذج ذي أبعاد لغوية ثالثة،
نروم
وبدلاً من هذاُ ،
وتصبح لغة التعليم الشاملة ،يف التعليم األسايس اإلجباري ،ويف
ُيعطي أمهي ًة كبري ًة للغة العربية يف التعليم،
ُ
مكونات ( )Modulesمتفاعلة مع لغتني أجنبيتني
التعليم التأهييل والعايل ،لكنها ترتكّ ُب يف جمزوءات أو ّ
داعمتني يف التعليم التأهييل والعايل ،بحسب اختيارات الطالب وقدراته ،وبحسب التخصص الذي يلجه.
لغوي ٍة
ويتيح هذا النموذج كذلك ً
وية غري العربية؛ إذ يمكن اقرتاح جمزوءات ّ
دورا مهماً للغة (أو لغات) ا ُهل ّ
ذات ُهوية َّ ٍ
وية األغلبية يف الوقت نفسه.
عربي ٍة
وية األقلية ُ
وه ّ
وأمازيغية مثلاً  ،هتدف إىل احلفاظ عىل ُه ّ
ّ
ّ
مركبةّ ،
ٍ
ٍ
لغوية
تعددية لعالج املشاكل اللغوية الداخلية ،النامجة عن هويات
أو
بعبارة أخرى ،نريد استكشاف نامذج ّ
ٍ
ٍ
احلل فيها الرتكيب ( ،)Compositionوليس ّ
متعددة (متصارعة)؛ قد يكون ّ
الذوبان أو االندماج املطلق
ّ
ٍ
( .)Integrationعىل ذلك ال ّنحو ،تقع تلبية احلاجة إىل االختالف والتنوع ( )Diversityمن جهة ،واحلاجة
أطراف ُم ٌ
ٌ
تباينة متاميزةٌ .ومتثّل بعض
التوحد والتامسك ( )Cohesionيف املجتمع الواحد الذي تتعايش فيه
إىل
ّ
ُ
واملتنوع (وإن أحبطت عند
واملتعدد
بنود ميثاق الرتبية والتكوين املغريب ترمج ًة أوىل هلذا النموذج املركّ ب
ّ
ّ
والتعدد
بالتعدد الثّقايف (،)Multiculturalism
يطور يف إطار اإلقرار
ّ
ّ
التطبيق)؛ ذاك ال ّنموذج الذي يمكن أن َّ
ال ّلغوي ( ،)Multilingualismاملحكومينْ بال ّتامسك املجتمعي .وتكون إحدى مزايا هذه ال ّنامذج ال ّتعددية هو
التفرد املعقول واملرشوع يف إطار
أنهّ ا حترص عىل ال ّتامسك والوحدة ،وتسمح -يف الوقت نفسه -هبامش من ّ
وية  /ال ّلغة العربية يف ال ّتعليم والترّ بية؛ لك ّنها تقبل بأن
عي
ّ
تعد ٍّ
ُقر بأمهية لغة ا ُهل ّ
دي ّ
وطني .وهذه ال ّنامذج ت ُّ
ٍّ
تنو ٍّ
دورا مهماًّ ومقبولاً للغات األجنبية يف جماالت االختصاص والتقانة ،تأكيدً ا لالندماج يف الكونية .وذلك
ترتك ً
ُقص منها ،بل ُي َّ
يميز
دون أن تُغَ َّيب ال ّلغة العربية عن هذه املجاالت ،أو ت ىَ
ؤكد دورها يف الفضاءات الكونية .وما ّ
ِ
ٌ
تشجعها
تضامني ٌة؛ وذلك يف مقابل ال ّنامذج
متاسكي ٌة
إغنائية
تراكمي ٌة
هذه النامذج ،هو أنهّ ا
البرتية ا ُملفْقرة التي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
(((
الدولة ضم ًنا أو عل ًنا ،وال ّلوبيات التي تروم نبذ ال ّلغة العربية .
 6عن بعض النامذج التعددية التي جتاري هذا الطرح ،انظر:

Will Kymlicka, Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity (Oxford: Oxford
University Press, 2007).
&: William Smalley, Linguistc Diversity and National Unity (Chicago: The University of Chicago Press, 1994).
&: Jeffrey Reitz et al., Multiculturalism and Social Cohesion: Potentials and Challenges of Diversity (London:
Springer, 2009).

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُلغة ُ
الهويّة والتع ّلم بين السياسة واالقتصاد :نموذج تماسكي تنوعي وتعددي
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اللسان العربي الجامع وموقعه في ال ّنظام ال ّلغوي العالمي
موحدون بواسطة ال ّلسان العريب بسجلاّ ته
تؤكّ د املعطيات اإلحصائية واملامرسة اللغوية عىل أنّ املغارب َة َّ
الديمقراطي وال ّتواصل الفعيل
والعامية
وأساليبه الفصيحة
واملتوسطة ( .)Middle Arabicوجيري ال ّتداول ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
لاّ
ّ
ّ
جدا من املغاربة
مع خمتلف طبقات الشعب هبذا اللسان املتنوع ،وال يتعذ ُر التواصل به إ لدى نسبة حمدودة ًّ
ٍ
العريب فعلاً
املهمشة((( .فال ّلسانُ
ُّ
قد ال تتجاوز  10 - 5يف املئة -ناطقة باألمازيغية وحدها يف املناطق ال ّنائية ٌَّ
املغريب
وإنصاف للمواطن املغريب يف لسانه .وإذا كان
إقرار بواقعٍ ،
ُ
جيمعنا ،وهذه ليست دعو ًة قومي ًة ،وإنّام هي ٌ
ُّ
لاً
ّ
ّ
ٌ
أحادي ًة؛ بل
أمازيغية ليست
أمازيغية لسان كثري من املغاربة .وهي
عريب اللسان أو ؛ فإنّه ال يشكك يف
اليوم
َّ
ّ
ّ
ّ
الساحقة للمغاربة.
هي مركّ بة مع
العربية عند األغلبية ّ
ّ

ترتاكم وتتزايدُ بال ّنظر إىل
الداخلية
املوحدة واجلامعة للسان العريب يف املغرب؛ فإن قيمتها ّ
وإذا عدنا إىل الوظيفة ّ
ُ
الرتاكمية وال ّتواصلية اجلامعة يف املنطقة .وهي تتزايد يف املغرب العريب أولاً  ،حيث ال ّلسانُ العريب لسان
قيمتها
ّ
األغلبية الغالبة ،وتتضاءل نسب الناطقني باألمازيغية من املغرب إىل ليبيا عرب اجلزائر وتونس .كام تتزايد يف
العريب ٌ
وحدُ ها اللسان العريب كذلك .فال ّلسانُ
جامع يف املنطقة العربية،
ني
ٌ
ثانيا ،التي ُي ّ
ُّ
املنطقة العربية ً
لسان ْبي ٌّ
والرمزية ...إلخ.
وهلذه الصفة فوائد مادية ورمزية مل َّ
تقدر بعدُ من الناحية االقتصادية ،ومن النواحي ال ّتعليمية ّ
مرش ٌح ألنْ ّ
(بتنوعاته) ،هو ٌ
قطبي َّ
حيتل الرتبة اخلامسة من حيث االستعامل واألمهية يف
لسان
واللسان العريب ّ
ٌّ
دوليا،
قوي
تقانات التواصل احلديثة ،ويف التواصل العاملي .وهو ٌّ
ّ
بعدديته ،وبال ّنزعة التصاعدية يف استعامله ً
للفرنسية ،بل وح ّتى اإلنكليزية((( .وإنّ ْنزع صفة ال ّتوحيد واجلمع عن هذا ال ّلسان ،هي
زولية
ّ
مقارن ًة بال ّنزعة ال ّن ّ
أهم مشاغل أعدائه يف املغرب واملرشق ،ولدى االستعامر القديم واجلديد ،ولدى إرسائيل -بد ًءا باجلنرال ليوطي
ّ
ُ
ومرورا باحلركات التدرجيية الداعية لفصل العامية عن الفصحى -أو احلركات املعادية األخرى.
يف املغرب،
ً
طورها النقاش ال ّلغوي العدائي يف املغرب ،أنّ ال ّل َ
العريب ليس لسان االقتصاد ،وال
سان
َّ
ومن املفارقات التي ّ
ّ
الفرنسية هي ذلك اللسان ،وهي كذلك لسان الفرص يف الشغل .وقد عملت احلركات
لسان ال ّتواصل؛ بل
ّ
ُ
الدولة -عىل فرض هذه املزاعم عىل أرض الواقع .غري أنّ هذا الرأي ليس
الفرنكفونية -وساعدهتا يف ذلك
يب أولاً  ،ثم أنه ال أحد برهن عىل الفوائد االقتصادية اجلامعية الختيار الفرنسية هلذه الوظائف
رأي الشّ عب املغر ِّ
ُّ
العربية ،هي ال ُّلغة ذات الفوائد االقتصادية وال ّتواصلية
العامة تدل عىل أنّ ال ُّلغة
االمتيازية .بل إنّ املؤشرِّ ات ّ
ّ
ُ
عىل أرضها ،وإن كان هذا ال يتناىف ودعمها بلغات أخرى ،ويف طليعتها اإلنكليزية ،أو ال ُّلغات األوروبية
متيز اإلنكليزية.
أقر ذلك األوروبيون أنفسهم ،مع اإلبقاء عىل ِّ
الثّالث ،كام َّ
والدولة الحديثة
التنوع ،والعدالة ال ّلغوية ،والوحدة،
ّ
ّ

وثقافيا ،بالرجوع
التنوع ال ّلغوي الثقايف سندً ا له عىل أرض الواقع؛ إذ أنّ ُج َّل املجتمعات متعدِّ د ٌة لغو ًيا
جيد ّ
ً
إىل التكوين التارخيي احلركي للشعوب واهلويات ،واتصال اللغات والثقافات نتيجة وجودها عىل وطن

للمندوبية السامية للتخطيط (التقرير الوطني)؛ ينطق حواىل  % 90من ّ
 7يف عام  ،2004وبحسب إحصاء ّ
السكان (من مخس
السكان
ّ
ّ
وأما الناطقون بالسوسية
ويكتبوهنا.
بالفصحى
ان
السك
من
%60
من
يقرب
ما
وينطق
عريب،
لسان
سنوات وأكثر) بالعامية املغربية ،وهي
ّ
ّ
والريفية حواىل %5؛ وهو ما يعني أنّ ثلث السكان
،%9
حواىل
األطلس)
(يف
باألمازيغية
مون
ل
املتك
ويبلغ
الشلحية ،فيبلغون حواىل ،%15
ّ
وتنص إحصاءات علامء اإلثنولوجيا عىل وجود  7.5مليون متك ّلم باألمازيغية يف املغرب عام
باألمازيغية.
عىل األكثر هم الناطقون
ّ
.2009

8 David Graddo., The Future of English? (London: British Council. 1997); &: Francois Grin, " Why Multilingualism is
Affordable? ", Seminario sobre Lingua, Sociedade i Política en Galicia, Santiago de Compostela, 4 May 2010.
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ٍ
ٍ
ٍ
واحدة ،أو التقاءها فيهام بفعل موجات اهلجرة والتنقل .وقد زاد ذلك باخلصوص يف عرص
وأرض
واحد
ٍ
ٌ
اجتامعية جديدةٌ؛
حركات
هجرة تتجاوز احلدود الوطنية .وقامت فيه
تقوت فيه شبكات
ٌ
العوملة؛ الذي ّ
اإلثنية أو الدين ،وأصبحت تطالب باإلدماج التام والعادل يف املجتمع ،مع االعرتاف
جتمعت حول ال ّلغة أو
ّ
ّ
اهلوياتية يف الفضاء العمومي ،منتقد ًة ال ّتالزم ا ُملقام بني الوحدة السياسية واألحادية الثقافية.
بخصوصياهتا
ّ
بوتقة واحدةٍ.
ٍ
ٍ
ٍ
سياسية معقولة للتنوع الثقايف ،تنبذ األحادية املبنية عىل الذوبان يف
حوكمة
فاملطلوب ،هو إقامة ْ
ّ
واحدة -دولة واحدة -لغةٍ
ٍ
الدولة ،حتت شعار "أمةٍ
ٌ
وهو
رشط ال َّ
لألمةّ -
ّ
بد منه يف ال ّنموذج ال ّتقليدي ّ
ٍ
الرومانيس .فهذا ال ّنموذج ّ /
الطراز
واحدة" .كام ُيمثّل ذلك النموذج اجلاكوبيني الفرنيس ،أو ال ّنموذج األملاين ّ
التحررية العربية؛ إذ أدارت
للديمقراطيات احلديثة ،قد سايرته عمو ًما الدول العربية احلديثة ،واحلركات
ّ
ّ
الديمقراطية
وجهها إىل االعرتاف باألقليات (الكردية والرببرية مثلاً ) .يتعلق األمر إذن ،بتحويل الدولة ّ
اهتزت معها (حسبام يبدو) رشعية
احلديثة لتتالءم مع بروز أنظمة حقوق اإلنسان الدولية .تلك األنظمة التي ّ
ٍ
ٍ
جديدة ،ودفاتر مطالب ثقافية جديدة،
اجتامعية
السيام بظهور حلبات رصا ٍع
بنية األمة -الدولة التقليدية،
ّ
للمنازعة واالنفصال.
تتط ّلب االعرتاف باالختالف ،وباحلقوق الفردية واجلامعية لألقليات ،وذلك در ًءا ُ
ٍ
حمدد وجمتمعٍ
مؤسسي ًة ،برتاب َّ
فإذا كانت احلداثة السياسية قد ارتبطت بمفهوم األمة -الدولة ،باعتبارها بني ًة ّ
ٍ
السمة البارزة هلذا النموذج
التصور أصبح
وثقافيا؛ فإنّ هذا
اجتامعيا
ومغلق
مندَ مج
ّ
إشكاليا ،بعد أن تبينّ أنّ ِّ
ً
ً
ً
ٌ
والدمقرطة
بالدسرتة ّ
وية اجلامعية ،وأنّ ذلك ال ّتالزم مرتبط ّ
هي التالزم اهليكيل بني التنظيم السيايس وا ُهل ّ
وحقوق اإلنسان(((.
السيادة الشعبية يف الثورة الفرنسية ،باستقالل الدولة والتقرير الذايت الوطني؛ جاعل ًة من حقوق
لقد ارتبطت ّ
ٍ
اإلنسان حقوق َ
وية الوطنية؛ جرى إقرار
وية الوطنية .ويف إطار هذا الرتابط بني الدولة وا ُهل ّ
مواط َنة مرتبطة با ُهل ّ
َ
مؤسسية ت ّ
ُنظم كيفية إدماج األفراد يف الدولة،
مقياسا .و ُقصد هبا أنّ هناك قواعد وعالئق
املواط َنة بوصفها
ً
ّ
وتوفري حقوقهم عربها ،وإدماجهم رمز ًيا فيها؛ وهو ما أ ّدى إىل انسجام ثقا ٍ
التصور ،اع ُتبرِ ت
وطني .ويف هذا
يف
ّ
ٍّ
األقليات باالعرتاف هبا هتديدً ا الستقرار الدولة والتامسك الوطني .غري أنّ ال ّنزاعات حول التنوع
مطالبة
ّ
ٌ
ثقافيا .ويبدو أنّ سياسات االستيعاب صارت ال
الدولة الواحدة
مبني ٌة عىل ال ّتشكيك يف أنّ ّ
منسجمة ًّ
الثقايف ّ
تعد ٍ
ٍ
ضد
مرشوع ًة عىل املستوى القطري والدويل ،وظهرت احلاجة إىل استجابات
دية ،وترشيعات ّ
سياسية ّ
ٍ
ٍ
تعد ٍد ثقا ٍّ
يف ()Multiculturalism؛ مثلام حصل يف
وخطط
امليز،
هادفة إىل محاية األقليات ،وتب ّني سياسات ّ
متعددة األمم؛ مثلام حصل يف بلجيكا
كندا وأسرتاليا والسويد وجنوب أفريقيا واهلند ...إلخ ،أو ديمقراطيات ّ
وية الوطنية ،أن ُيؤ ّدي إىل رضورة إعادة طرح
وسويرسا ...إلخ .ومن شأن هذا ال ّتفكيك لرتابط الدولة وا ُهل ّ
ٍ
جديدة هي عبارة عن
سياسي ٍة
ديمقراطيات
والدمقرطة وحقوق اإلنسان؛ وذلك يف إطار
الدسرتة ّ
مفاهيم مثل ّ
ّ
ّ
(((1
ياسية
"جمرات بعد وطنية" ( ،)postnational constellationsكام ورد لدى هابرماس  .ويف هذه ال ّنامذج ّ
الس ّ
متعددة الثّقافة" ()Multicultural Citizenship؛ ُيطرح إشكاالن:
اجلديدة "لالعرتاف الثّقايف" ،أو "املواطنة ّ
األول منهام ،كيف ُيمكن ال ّتوفيق بني االعرتاف باحلقوق الثّقافية ،وإعادة إنتاج الثقة والتضامن
الرضوريينْ
ّ
ّ
الديمقراطي؟
لتأكيد االختيار ّ

9 Matthias Koening & Paul de Guchteneire, "The Political Governance of Cultural Diversity", In: Democracy and
Human Rights in Multicultural Societies (Paris: Unesco, 2007), pp. 3- 17.
10 Jürgen Habermas, The Postnational Constellation (Cambridge: The MIT Press, 2001).
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أقليات ،وبني مفهوم حقوق اإلنسان الذي ِّ
يركز عىل
الثاين ،كيف ُيمكن التوفيق بني االعرتاف بجامعات ّ
حقوق الشّ خص الفرد(((1؟

ٍ
الدستورية بني خمتلف احلقوق اجلامعية للجامعات وحكمهم
وبعبارة أخرى ،هل يمكن أن تو ِّفق املقتضيات ّ
ثم كيف
ألنفسهم ،وبني احلقوق الفردية لألفراد التي تسمح هلم باالندماج يف الوحدة السياسية الكربى؟ ّ
وحركيتها عىل حقوق مجاعات أخرى داخل الوطن ،أو
يمكن احللول دون تغ ُّلب دينامية بعض اجلامعات
ّ
ٍ
ٍ
الديمقراطية ألاّ
َّ
ضد أخرى،
ختتل املوازين من جديد لصالح مجاعة ّ
عىل أفراده؟ وبعبارة أخرى ،كيف تضمن ّ
ٍ
قوهتا
أفراد؟ إنّ هذه األق ّليات ،قد تفرض عىل
أو ضد
األغلبية حلولاً ّ
هتد ُد حقوقها ،أو تجُ ّردها منها؛ بحكم ّ
ّ
أغلبيتها.
الدولة
ال ّت
نظيمية .هذا مع أنّ املفروض ،هو أن حتمي ّ
ّ
ّ
ُ
تستعمل حركاهتا
أمازيغية (من بني األمازيغ)
نجد ما يمثل هذا السيناريو يف املغرب؛ حيث توجد أق ّل ٌية
ّ
َ
والضغط وال ّتحريض ،من أجل فرض خططها ،وحماولة تفكيك متاسك الوطن
وسائل االبتزاز
املتطرفة
ّ
ّ
ّ
ّ
القوي لالعرتاف بحقوق األقليات هو العدالة اللغوية (والثّقافية)،
األسطورية .واملدخل
لصالح مزاعمها
ّ
ّ
(((1
السياسية واالقتصادية ...إلخ .
مقرون ًة بالعدالة ّ
غالبا ما ت ّ
التعددية ال ّلغوية املفتوحة عىل ّ
كل ال ّلغات ،أو االعرتاض عليها.
الدفاع عن
هناك
ّ
ُوظف يف ّ
ٌ
حجج ً
ومن أمهّها:
•ا ُ
ّ
املجتمعيون .فإذا ما عورضت
السياسة وال ّلسانيون
حل ّجة األخالقية :ويتداولهُ ا املحامون
ومنظرو ّ
ّ
جمتمعيا ،أو سياس ًة جمدي ًة؛ فإنّ ا ُ
األخالقية،
حل ّجة
تستحق أن تكون هد ًفا
التعددية عىل أساس أنهّ ا ال
ّ
ّ
ً
ّ
املبنية عىل احلقوق (حقوق اإلنسان) ،قد تُثني عن فعل ذلك.
ّ
أخالقيا ،وتب ّناها اخلطاب السيايس والقانوين؛ فقد
التعددية صحيح ًة
• ُح ّجة اجلدوى :حتى إن اع ُتربت
ّ
ًّ
الدينامية ال ّلغوية ،التي جتعل املجهودات املبذولة من أجل املحافظة عىل
تُر َفض بحكم اجلدوى وقوانني ّ
ٍ
فاعلة ،بسبب أنّ بعض ال ُّلغات مآهلا املوت عىل ّ
كل حال.
التنوع ال ّلغوي غري
ّ
ٍ
إنفاق يف غري
التنوع ال ُّلغوي؛ هو بمنزلة
• ُحجة إتالف موارد نادرة :ومفادها أنّ رصد موارد نادرة لدعم ّ
حم ّلهَ .
الرصد.
واأل ْوىل أن ي ّتجه إىل
ّ
الصحة ،أو ال ّنقل ،أو ال ّتعليم؛ بمعنى أنّ االعرتاض ُيسائل نجاعة ّ

ٍ
ٍ
عادلة.
بصفة
•التوزيع العادل :ويتع ّلق بمدى اقتسام عبء املصاريف التي يتط ّل ُبها دعم التنوع ال ُّلغوي
ربر له.
وقد ُيرفض ّ
التعدد ألنّه يؤ ّدي إىل إعادة توزيعٍ ال م ِّ
ٍ
عددية هي أكثر فائدةً ،وهي ذات ٍ
يدحض ّ Grin
مرتفعة.
كلفة غري
كل هذه احلجج ،وينتهي إىل أنّ ال ّت ّ

بأقل ٍ
أساسا مشكل ال ّتواصل ّ
كلفة ،كام أثار ذلك
التعددية ا ُملفرطة ،يطرحها
اعرتاضات عىل
يف املقابل ،هناك
ّ
ٌ
ً
 11عن الكوكبة بعد -الوطنية ،انظر :املرجع السابق.
ثقافيا ،انظر:
وعن املواطنة املتعددة ًّ

Will Kymlicka, Multicultural Citizenship (Oxford: Clarendon Press, 1995).

 12عن العدالة اللغوية ،انظر:

Philippe Van Paris., " Linguistic Justice ", In: Will Kymlicka & Alan Patten (eds.), Language Rights and Political
Theory (Oxford: Oxford University Press, 2003) pp. 153-168.
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الديمغرايف وال ّتكنولوجيا مثلام رأى أندرسون(.((1
حركي ٌة ل ُّلغات ،بحكم
جونز ودي سوان( ((1وهناك
النمو ّ
ّ
ّ
ويمكن تعميم املنطق عىل احلالة العربيةً ،
العربية التواصلية .وتبدو ال ّنامذج
أخذا بعني االعتبار أمهّية ال ّلغة
ّ
ٍ
تكميلية -أكثر فائد ًة يف
ال ّتعددية القائمة عىل مؤشرِّ احلرمان أو ال ّتجريد -عالو ًة عىل افرتاضات واختيارات
ّ
ٌ
متامسك.
ومتنوعٍ ،لك ّنه
متعد ٍد
يب) معقولّ ،
يب (أو مغر ٍّ
الوصول إىل بناء نموذج عر ٍّ
ّ
ٍ
ألحد أن ّ
ٌ
ٌ
جد ًيا يف أنّ
ولغة سامهت ،والتزال ،يف متاسك املغرب
ثقافة
األمازيغية
ال يمكن
يشك َك ّ
ّ
ّ
تفرقنا أو تشطر ذاتنا ،أو جتعلنا
الثّقايف  /اللغوي.
وحدتنا ومازالت ِّ
فاألمازيغية ّ
ّ
توحدنا .وال يمكن هلا أن ّ
(((1
ٍ
األمازيغية والفرنكفونيون واإلرسائيليون .
أهلية؛ كام يريده هلا دعاة استعامل
ّ
ننفصل وندخل يف حروب ّ
مؤخ ًرا ،حني
وال يمكن
لألمازيغية أن تنازعنا يف عروبتنا وإسالمنا ،كام عبرّ ت عن ذلك صناديق االقرتاع ّ
ّ
ّ
مجعت "حزب العدالة وال ّتنمية" و"حزب االستقالل" بصفتهام
رشحت حكوم ًة
هوياتي ًة باألساسَ ،
إسالمي ًة ّ
ّ
أغلبي ًة فيها.
ّ

توحده عىل
اجلهوية ،لكون ال ّلسان األمازيغي
كان اإلطار املناسب لتدبري ال ّتمزيغ ال ّلغوي هو
املتنوع ال ّ
ّ
ّ
ٌ
األمازيغية قد سعى إىل إقامة هذه اللغة
مشرتكة (عىل الرغم من أنّ املعهد امللكي للثّقافة
امت
أرض الواقع ِس ٌ
ّ
حيتاج إىل استفتاء الشعب يف أمر توحيد ال ّلغة
املشرتكة؛ فإنّ قبوهلا كلغة معرية ،أو قبول حرف تفناغ لكتابتها،
ُ
طبيعي ًة هلا يف اجلهات؛ وذلك بال ّنظر إىل املقياس الترّ ايب (اإلقليمي)
هبذه الطريقة) .بل إنّ األمازيغية جتدُ ترب ًة
ّ
خمتلفة ومتنو ٍ
ٍ
ٍ
الريف والشّ امل ،والشّ لحية
عة:
أساسية
( ،)territorial criterionووجود ثالث هلجات
ِّ
ّ
الريفية يف ّ
تخّ
قرارا عىل
السوسية يف منطقة سوس واجلنوب،
واألمازيغية يف منطقة األطلس املتوسط .غري أنّ ّ
الدولة ا ذت ً
ّ
ّ
ممتد ًة عىل كافة الترّ اب الوطني .وأعلن أنهّ ا ملكٌ
ً
ة
لغ
جعلها
أن
شأنه
من
كان
،2001
عام
مستوى
أعىل
وطني ًة ّ
ّ
الرغم من أنّ املغاربة -وح ّتى األمازيغ منهم -مل
عىل
وقرر تدبري شؤوهنا عىل كافة الترّ اب .هذا
للمغاربة ً
ّ
مجيعاّ ،
املبني
ُيشرْ َ كوا يف حتديد ا ُهل ّ
وية األمازيغية؛ وأن ال ّتدبري الرتايب املحدود يف اجلهة ،ال يأخذ بمبدإ التدبري الوطنيّ ،
املتنوع
وازدواجية
عىل املعرية وال ّتوحيد .وهو ما قد يؤول إىل انفصام
ْ
جديدين ،بني ال ّلسان الشّ عبي املنطوق ّ
ّ
األمازيغية ال ّلغوية ،وال دسرتهتا ،كام عبرّ ت عن
بوطنية
املو َّحد .وال يعارض املغاربة اإلقرار
وال ّلسان املعري َ
ّ
ّ
ذلك أغلبيتهم يف الدستور اجلديد؛ بل إنهّ م منشغلون بمسألة عدم إرشاكهم يف القرارات ،وبموضوع ال ّتمييز
ٍ
ٍ
أساسيتان يف توحيد
جهة أخرى ،ومها ركيزتان
جهة ،واإلسالم من
ضد العروبة من
العرقي والعنرصي ّ
ّ
األمازيغية واحلركات
املحرضون يف احلركات املنارصة الستعامل
املغاربة ،ويف تارخيهم وثقافتهم .ويريد
ِّ
ّ
الركيزتينْ .
الفرنكفونية وتلك املنارصة الستعامل
ّ
العامية ،العبث هباتينْ ّ
حيتاج
الصيغ املقبولة يف ال ّتطبيق،
أقر
ولئن كان ّ
رسمية األمازيغية؛ فإنّ االنتقال إىل ّ
ُ
الدستور املغريب اجلديد ،قد َّ
ّ
متاسكية تنو ٍ
ٍ
ٍ
متعاونة يمكن أن تتوافق حول ّ
عية يف إطار املجلس الوطني ل ّلغات والثّقافات،
خط ٍة
إىل عقول
ّ
أقره الدستور اجلديد .ويكون ذلك بعد أن يوافق الشعب عىل االختيارات املطروحة.
الذي ّ
13 Eric Jones, "The Case for a Shared World Language", In: Mark Casson et al. (eds.), Cultural Factors in Economic
Growth (Berlin: Verlag, 2000), pp. 210- 234; &: Abram De Swaan, "La Constellation Mondiale des Langues",
Terminogramme, No. 99- 100 (2001), pp. 47-69; &: De Swaan, Words of the world (Cambridge: Polity Press, 2001).
14 Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 1991) .

 15عن أهم اإلشكاالت اللغوية املطروحة يف املغرب؛ انظر كتابات الفايس الفهري .عبد القادر التالية" :ال ّلغة العربية يف املغرب إىل
الوطنية (الرباط ،)2009 ،ومقاله:
أين؟" ،حمارضة ألقيت باملكتبة
ّ

"L’élite, les Croisés-Linguistes et les Langues ", Op.cit

ستوري يف املغرب (الدوحة-بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2012 ،؛
غوي وال ّتعديل الدّ
ّ
و :فؤاد بوعيل ،ال ّنقاش ال ُّل ّ
ومصباح .حممد ،األمازيغية يف املغرب :جدل الداخل واخلارج (الدوحة -بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2011 ،
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والعولمة
التعدد
لغة
ْ
ّ

ٍ
عامليا ،ودسرتهتا.
والتنوع
يدفع النزوع إىل االختالف،
ّ
قد ُ
ّ
والتعدد ا ُملف ِرط ،إىل االعرتاف بام يقرب من  7000لغة ًّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وتعليمية باهظة يف بعض البلدان أو االتحّ ادات .وقد
(جمتمعية)
وتواصلية
وهو ما يؤ ّدي إىل كلفة اقتصادية
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
يدفع االنشغال بتخفيض الكلفة إىل تقليص عدد ال ّلغات إىل واحدة ،أو إىل جمموعة حمدودة من ال ّلغات،
بد من ال ّتساؤل عن ّ
والسياسية
حيد من الكلفة
بحسب املعايري املع َت َمدة .وال َّ
احلل ا ُملريض الذي ُّ
ّ
االقتصادية ّ
دراسات عد ٌة بمعاجلة مشكل لغة العوملة ،أو ال ُّلغة  /ال ُّلغات
يف اختيار عدد ال ُّلغات .وبالفعل ،فقد انشغلت
ٌ
(((1
"احلرة املشرتكة" ( ،)Lingua Francaأو لغة العلم العاملية ...إلخ ،وبام حيتاجه العامل من هذه ال ّلغات .
ّ

ٍ
ٍ
دية ُل ٍ
تعد ٍ
مفتوحة عىل ّ
جدا ،أو
عددي ٍة
كل ال ّلغات ،حتى لو كانت اللغة ذات
غوية
حمدودة ًّ
ويدافع غرين( ((1عن ّ
ّ
التعدد ال ّلغوي (أو ما هو
ويرتكز برناجمه عمو ًما عىل حتويل ما هو حقوقي يف الدفاع عن التنوع أو
أقلي ٍة.
ّ
ُ
لغ َة ّ
أخالقيا فحسب؛ بل
يزعم أنّ ال ّتعددية ليست هي الصواب
ربحا
"صحيح
أخالقيا") ليصري ُم ً
ًّ
اقتصاديا .وهو ُ
ًّ
ًّ
ٌ
هي ٌ
منخفضة بحسب رأيه ،خال ًفا ملا ُيعتقد(.((1
تستحق املجهود والكلف َة ،التي هي
تقنيا .وهي
ُّ
قابلة لل ّتحقيق ًّ
مادي ٍة مثل
لكن غرين يعي أنّ دفاعه
ّ
ّ
كافيا ،وهو يلجأ إىل مؤشرّ ات غري ّ
االقتصادي عن ّ
التنوع املفرط ليس ً
ّ
ّ
"خريا
غوي
ل
ال
ع
التنو
جيعل
ا
مم
منه؛
ا
ء
جز
غوي
ل
ال
التنوع
واعتبار
)،
Biodiversity
(
البيولوجي
/
البيئي
ع
التنو
ّ
ً
ً
ّ
ّ
رضوريا حلاميته .وال ندري كيف يمكن أن يوفّق غرين بني
عموميا" ( ،)Public Goodوجيعل تدخل الدولة
ًّ
ً
ٍ
ُّ
وحركيتها ،وبني ميالد لغات جديدة ُّ
حتل ّ
حمل الصيغ القديمة ل ّلغات...إلخ .وقد تكون املقارنة
غات
ل
ال
تطور
ّ
ّ
بأقل كلفةٍ،
ِّ
التعددية ا ُملفرطة ،يطرحها مشكل التواصل ّ
عىل
أخرى
اعرتاضات
وهناك
ها.
ل
حم
غري
يف
باألحياء
ّ
ٌ
كام أثارها جونز ودي سوان( .((1كام ُ
ُّ
الديمغرايف والتكنولوجيا؛ تلك
حركية اللغات بحكم
تطرح مسألة
النمو ّ
ّ
ّ
(((2
ٍ
عام ٍة ،فإنّ استدالل
قضية
حيوية ال ّلغات ...إلخ .وبصفة ّ
ّ
التي أثارها أندرسون وآخرون عند خوضهم يف ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
غرين عىل إمكان قيام ّ ٍ
أساسا يف حالة مؤسسات االحتاد
مقبولة؛ ينحرص
اقتصادية
بكلفة
فرطة)
(م
تعددية ُ
ً
ٍ
ٍ
العربية (واملغربية عىل وجه اخلصوص)؛ إلاّ ببناء
كبرية عىل احلالة
بفائدة
عمم
األورويب .وال يمكن له أن ُي َّ
ّ
التعددية القائمة عىل
عربي ٍة ،تأخذ بعني االعتبار اإلشكاالت
األساسية املطروحة .وتبدو ال ّنامذج ّ
ّ
سيناريوهات ّ
ٍ
تكميلية ،أكثر فائد ًة يف الوصول إىل بناء نموذج
مؤرش احلرمان أو ال ّتجريد ،عالو ًة عىل افرتاضات واختيارات
ّ
ٌ
متامسك.
ومتنوعٍ ،لك ّنه
متعد ٍد
يب) معقولّ ،
يب (أو مغر ٍّ
عر ٍّ
ّ
(((2
ٍ
ٍ
ٍ
احلامئية
ضد السياسات
واحدة،
مشرتكة
عاملي ٍة
اإلنكليزية بال ّتحديدّ ،
ّ
ّ
يدافع جونز مثلاً  ،عن احلاجة إىل لغة ّ
ٌ
عارضة ( ،)Contingentوكذلك الثقافة التي ترتبط هبا ،وأنّ عدد
ل ّلغات .ويبني استدال َله عىل أنّ ال ُّلغة متغيرِّ ٌة

الضوء عىل عدد اللغات الذي نحتاج إليها ،انظر بحوث ٍّ
كل من Weber :و Ginsburghاملذكورة
 16عن الدراسات التي س ّلطت ّ
يف قائمة املراجع ،وباخلصوص:

Ginsburgh & Weber, How Many Languages do We Need? The Economics of Linguistic Diversity (Princeton and
Oxford: Princeton University Press, 2010).

17 Francois Grin, "Why Multilingualism is Affordable", Op.cit.
18 Francois Grin, " Coûts et Justice Linguistique dans l’Élargissement de l’Union Européenne ", Panoramiques, N 69
(2004), pp. 97- 104.
19 Eric Jones, "The Case for a Shared World Language", Op. cit; &: Abram De Swaan, "La Constellation Mondiale des
Langues, Op. Cit.; &: De Swaan, Words of the world, Op.cit.
20 Benedict Anderson, Imagined Communities, Op.cit.
21 Eric Jones, "The Case for a Shared World Language", Op. cit.
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ٍ
ال ّلغات يف تق ّل ٍ
متزايد (من  10000إىل 15000لغة يف العهود الغابرة إىل حوا ْيل  6500لغ ًة اآلن) ،وأن
ص
تتحول ،ولغات جديدة تظهر .واألمر نفسه بال ّنسبة إىل الثّقافات ،خال ًفا للذين ينظرون
هناك لغات متوت ،أو
ّ
ٍ
ٍ
حر ملستعميل ال ُّلغة الذين
أمرا قرس ًيا؛ بل هو ٌ
إىل الثقافة عىل أنهّ ا ّ
قارة ثابتة .وليس اختيار لغة مشترَ كة ً
قرار ٌّ
خزان كبري من املعلومات حتمله ال ُّلغة ،وبأيرس السبل ،بحيث تكون ال ُّلغة "مفتوحة"
يريدون الوصول إىل ّ
ٍ
ٍ
يقرره ً
وأما
السوق،
ً
وخصوصا سوق ال ّتبادل ،وال ّتجارة ...إلخ ،وبكلفة زهيدةّ .
ميسة .واالختيار ِّ
أيضا ّ
أو رّ
الذين يريدون محاية لغتهم من ال ّلغة املشترَ َكة (مثل الفرنسيني ،خال ًفا لألملان) ،أو محاية لغة أقلي ٍة من لغة أغلبيةٍ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ضد تيار التاريخ ،الذي حيكمه التبادل التجاري عىل
واقتصادية
سياسية
بكلفة
وطني ٍة
باهظة؛ فإنهّ م يجُ ّدفون ّ
ّ
اخلصوص .وأما الذين يعتمدون عىل مقاربات غري اقتصادية لوظائف اللغة؛ فهم خياطرون بمصالح الناس
السالم (كام يدل عىل ذلك مثال
صحيح أنّ ال ّلغة املشترَ كة ليست
الذين يعتمدون عليهم.
ٌ
ّ
رضوري ًة وكافي ًة ليقوم ّ
أحرار يف اختيار
اس
صعبا ،واجلروح أكرب .ثم إنّ ال ّن َ
ٌ
رصبيا وكرواتيا)؛ غري أنّ الفروق ال ُّلغوية جتعل التواصل ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٌّ
مبني عىل الواقع املفتوح ،ويتناىف
اختيار
منترشة ،وليس يف هذا حماربة للتنوع؛ بل إنه
مشرتكة
لغة
ٌ
نفعي ٌّ
عميل ٌّ
العام للمنظمة الفرنكفونية (آنذاك) -عن
واحلواجز واالنغالق .ويستغرب جونز دفاع بطرس غايل -األمني ّ
التنوع الثقايف"" .فإذا ما تك ّلم اجلميع لغ ًة واحدةً]...[ ،
الفرنسية التي يدعو إىل أن تصبح "وسيل ًة ّ
للدفاع عن ّ
ّ
ٌّ
فايش؛ بل إنّ
التنوع الثقايف والتعدد الثقايف يمثّالن اجلودة الفعلية
نظام
عاملياٌ ،
ّ
فإننا نتعرض ألن يصبح لناً ،
للرتاث اإلنساين"( .((2ويضيف جونز ،استنا ًدا إىل أبحاث ديكسون ( ،)Dixonأنّ ال ّلغات ليست متساوي ًة كام
فاإلنكليزية مثلاً  ،تتوفّر هلا
يعتقد ال ّلسانيون عادةً؛ بل إنهّ ا ختتلف يف درجات تعقيدها ،وأدواهتا املتوفّرة فعلاً .
ّ
قاعدة ٍ
ٍ
امتيازات
أدبية ،وهلا
مفردات تساوي ثالثة أضعاف مفردات الفرنسية أو األملانية ،وكام تتوفّر هلا أوسع
ٌ
ٌ
األقليات ضمن
الدفاع عن ال ُّلغات الوطنية ،أو لغة
نظرا إىل عدد مستعمليها ...إلخ .وإذا كان ّ
يف اإلنرتنت ً
ّ
ٍ (((2
ٍ
لغوية .
احلقوق ال ّلغوية أو الثّقافية؛ فإنّ أكرب حقٍّ -يف نظر جونز -هو إمكان االتّصال بأوسع مجاعة ّ
سياسيا
لن يسعفنا املجال للخوض يف وضع اإلنكليزية بوصفها لغة العوملة( ، )Globalويف العالقات املمكنة
ً
التنوع أو الوطنية ،وال إىل اإلجابة عن سؤال :هل العوملة ال ُّلغوية "إمربيالية لغوية"،
بني هذا املفهوم ومفهوم ّ
ٌ
حرا ( )Lingua franca؟ وما وضع هذه املفاهيم داخل
أم
هيمنة ،أم هي ال تتجاوز كوهنا لسانًا مشترَ ًَكا ًّ
َّ
وموظ ٌ
يتنبأ بأنّ
النظرية الليربالية مثلاً ؟ ..والواقع أنّ اإلنكليزية منترش ٌة
فة بشكل جعل غرادول (ّ )Gradoll
(((2
ومتاشيا
عدد متك ّلميها سريتفع إىل ثلث سكان األرض مع حلول عام ( 2015أي ما يزيد عىل مليارين) .
ً
(((2
العوملة س ُتفرز
مع تقرير غرادول عن مستقبل ال ُّلغات والنظام اللغوي العاملي املرتقب؛ يمكن التفاؤل بأنّ ْ
متمركزا حول ال ُّلغات ُ
الكربى التي ستصبح مع منتصف القرن
لغوي عىل األرجح ،وسيكون
أكثر من قطب
ً
ٍّ
والعربية .وستفقد
األردية ،واإلنكليزية ،واإلسبانية،
واهلندية /
الصينية،
احلادي والعرشين (ّ :)2050
ّ
ّ
ّ
الفرنسية مكاهنا ضمن ال ُّلغات الكربى؛ بعد أن كانت تنافس اإلنكليزية يف هذا الوضع.
22 Loc. cit.
23 Ibid, p. 216.

 24عن اإلشكاالت التي تطرحها عوملة اإلنكليزية ،انظر:

Peter Yves, "Global English: Linguistic Imperialism or Practical Lingua Franca?", Studies in Language & Capitalism,
No. 1 (2006), pp. 121-141.
25 David Graddol, The Future of English? (London: British Council. 1997).

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُلغة ُ
الهويّة والتع ّلم بين السياسة واالقتصاد :نموذج تماسكي تنوعي وتعددي
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ً
ثالثا :ال ُّلغة واالقتصاد
إذا كان اخلطاب السيايس التقليدي حول ال ّلغة ،قد ركّ ز عىل اجلانب القانوين (الداعي إىل االعرتاف باحلقوق
ٍ
متاميزة؛ وهو ما يستدعي
رات لثقافات
متظه ٌ
اللغوية يف املحيطات املختلفة) ،واجلانب الثقايف (بحكم أنّ ال ُّلغات ُ
القيام بإجراءات تتع ّلق بتطوير اللغة وآداهبا ،ونرشها واستعامهلا) ،واجلانب التعليمي  /الرتبوي (املرتكّ ز حول
التوجهات
غالبا ما ُأمهل يف حتديد
ّ
إنجاح التع ّلم بال ُّلغة وتطوير أدواته ومناهجه)؛ فإنّ اجلانب االقتصادي ً
ال ُّلغوية ،ألنّ التمثّل ال ّتقليدي للموا ّد ،مل ِ
يول هذه العالقة االهتامم الرضوري .كام أنّ
املختصني يف ال ّلغة ،مل
ّ
(((2
وحيد ُد غرين
ينتبهوا إىل أنّ ما خيوضون فيه من إشكاالت حول وضع ال ّلغة ومتنها ،له تبعات اقتصادية ّ .
اقتصاد ال ّلغة بأنّه" :يحُ يل عىل أنموذج لالقتصاد ال ّنظري ،ويستعمل مفاهيم وأدوات علم االقتصاد يف دراسة
حرصا -عىل تلك العالئق التي تؤ ّدي املتغيرِّ ات
أساسا -ال
تسم املتغيرّ ات ال ُّلغوية .وهو يركز
ً
ً
العالئق التي ُ
(((2
التوجهات واملحاور العريضة للبحث يف االقتصاد اللغوي ،نذكر:
دورا فيها"  .ومن بني
االقتصادية ً
ّ
•ال ّلغة والشّ غل (أو األجر).

الدينامية (أو احلركية اللغوية).
• ّ

•ال ّلغة والنشاط والتبادل االقتصادي.

•تقليص عدد لغات التواصل ،أو العمل ،أو التع ّلم اقرتانًا بالكلفة.

السياسة ال ّلغوية.
•ختفيض مؤشرّ احلرمان ال ّلغوي (أو تالفيه) ،وتقويم ّ
الدخل ،والحركية ،والنشاط االقتصادي

املهارات ال ّل ُ
غوية األوىل أو الثانية ،التي تتوفّر
الدخل أو األجر ،مقابل العمل أو الشّ غل؛
من بني محُ ّددات ّ
ُ
نوعية العمل .نشهد يف العامل العريب
للعامل (أو املورد البرشي) ،إىل جانب ال ّتعليم ،وال ّتجربة يف العمل ،أو ّ
مثلاً  -تزا ُيدً ا يف ّالطلب عىل معرفة املشغَّ لني ل ُّلغة اإلنكليزية ،أو إتقاهنم هلا إىل جانب العربيةّ .أما يف املغرب
طلبا عىل الفرنسية أكثر من اإلنكليزية (وكذلك العربية).
العريب ،فنشهد ً

لغة معي ٍ
أقلية أو لغ ًة غالب ًة ،وباهتامم الفاعلني بتع ّلم ٍ
وتتع ّلق دينامية ال ُّلغة بانتشارها أو ضمورها ،وبكوهنا لغة ٍ
نة
ّ
ّ
أو عدم تع ّلمها؛ وذلك بالنظر إىل كلفة التعلم وفوائده ،وبالنظر إىل نوعية "السلعة" اللغوية ،التي ترتفع قيمتها
عمومي ًة ممتازةً،
باالستعامل املتزايد ،لتصبح "أدا ًة للتواصل" .وهو األمر الذي دفع البعض إىل اعتبارها سلع ًة
ّ
(((2
السبب الذي جعل جونز
أو "خري فائق االمتياز" ( ،)Hypercollective Goodكام عند دي سوان  .كام أنّه ّ
يتصوره
األقليات؛ وذلك عىل خالف ما
مثل( ،((2يدعو إىل تعلم ال ُّلغات الكربى أو الغالبة ،عىل حساب ُلغات
ّ
ّ
غرين مثل( ،((3من أنّه لِ ُلغات األقليات مكاهنا يف االقتصاد.
 26نجد أعاملاً سابق ًة تثري مسألة أمهية االعتبارات االقتصادية ،انظر عىل سبيل املثال:

Pierre Bourdieu, "The Economics of Linguistic Exchanges", Social Science Information, Vol.16, N 6 (1977), pp. 645668.

 27انظر عىل سبيل املثال:

Grin, "Economic Considerations in Language Policy", Op. Cit., pp. 77-94.
28 De Swaan, " La Constellation Mondiale des Langues ", Op. cit.; & : Words of the world, Op. cit.
29 Eric Jones, "The Case for a Shared World Language", Op. cit.
30 Grin, "Economic Considerations in Language Policy", Op. Cit., pp. 77- 94.
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الدور الذي تؤ ّديه يف اإلنتاج واالستهالك وال ّتبادل .هل
وي ّتجه البحث يف عالقة ال ُّلغة بال ّنشاط االقتصادي إىل ّ
فاعلية اإلنتاج باختيار ال ُّلغة
األم؟ وهل تتأ ّثر
ّ
السلع التي تُباع هلم ويقع إشهارها بلغتهم ّ
يفض ُل ال ّناس مثلاً ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
يذهب آخر
يذهب البعض إىل أنّ تنويع ال ُّلغات ،يؤ ّدي إىل ابتكار متزايد؛ بينام
معينة؟ قد
ُ
ُ
أو ال ُّلغات يف رشكة ّ
"السلع ال ّلغوية" للتبادل؛ مثل خدمات
التنوع يقود إىل تكاليف إضافية .وقد
ّ
إىل أن ّ
ينصب هذا اجلانب عىل ّ
الترّ مجة ،أو أدوات تع ّلم ال ّلغات ...إلخ.

ُعد رأساملاً برشيا ذا ٍ
النمو االقتصادي،
اقتصادي ،وذا دور يف
عائد
ويذهب مرايايت( ((3إىل أنّ ال ُّلغة يمكن أن ت َّ
ٍّ
ً
ّ
ً
الرأسامل املا ّدي
فالرأسامل البرشي
أو
ُ
يزداد وينمو باملامرسة واالستعامل؛ وهو ما ُي ِّ
استهالكا ًّ
ميزه عن ّ
ثقافياّ .
االقتصادي لالستثامر يف إتقان لغة
االقتصاديني أنّ " :العائد
الذي ُيستهلك باالستعامل .ويؤكد مرايايت مع
ّ
ّ
ّ
األم مؤكّ دٌ [ّ ،]...أما االستثامر يف إتقان لغة العلم والتكنولوجيا باللغة الثانية؛ فال
العلم وال ّتكنولوجيا بلغة ّ
حيصل إلاّ إذا اس ُت ِ
ّ
تنبهت
عملت هذه اللغة يف ال ّنشاطات االقتصادية" .ويضيف" :أنّ الكثري من ّ
الدول قد ّ
مبني ًة عىل ال ّلغة؛ من
لدور ال ّلغة االقتصادي واستثمرت فيه ،وأقامت تك ّتالت اقتصادية وسياسية وثقافية ّ
بينها الكومنولث والفرنكفونية واجلامعة العربية ،مع اختالف أمهية الدور االقتصادي بني تك ّتل وآخر من
هذه ال ّتكتالت"(.((3
ُ
ويالحظ حسن الشرّ يف أنّ :

ٌ
أسايس ملنتجات تقانات االتصال واملعلومات.
مدخل
•ال ّلغة
ٌ
عنرص يف ا ُملدخالت االقتصادية التي متثِّلها تقانات االتصاالت واملعلومات يف األنشطة
ٌ
•
واملجاالت االقتصادية.
ٌ
اآللية ...إلخ.
•
وسيلة للمعامالت االقتصادية كا ّف ًة عرب اإلنرتنت؛ مثل ال ّتجارة اإللكرتونية ،والترّ مجة ّ
اقتصادية يف ذاهتا ،يف جماالهتا الفكرية والرتبوية واحلضارية والثقافية تربي ًة وتعليماً  ،وتواصلاً
ٌ
• ٌ
برشيا
قيمة
ًّ
(((3
حضاريا (بام يف ذلك ّ
الطباعة والترّ مجة ...إلخ) ،وجماالت ال ّتسلية والوسائط ...إلخ .
ًّ
(بصيغتيه الفصيحة أو الوسيطة عىل اخلصوص)؛ يكفي أن نذكر
ويف باب ال ّتواصل واالتّصال بال ّلسان العريب
ْ
أنّ الكلفة زهيد ٌة (تقرتب من الصفر أحيانًا) ،تقتسمها احلكومات والشعوب العربية جمتمع ًة .وذلك مقارن ًة
بكل ٍ
خاص ٌة ّ
تدرجييا؛ إىل
بلد ،تبتعد عن بعضها البعض ،وتفقد روابطها
عامي ٌ
طري ٌة ّ
ات ُق ّ
ًّ
بكلفة وضعٍ تسود فيه ّ
الرومانية واجلرمانية يف أوروبا حني ت ََعيرَّ َ ت وت ََر َّسمت ،وآلت إىل برج بابل أوروبيّ ،
أن يقع هلا ما وقع ل ّلهجات ّ
األوروبيني إلاّ أن حاولوا العودة إىل صيغٍ من
تتزايد كلفة التواصل فيه والترّ مجة يو ًما بعد آخر .فام كان من
ّ
التعدد
الفرنسية عىل اخلصوص؛ ألنّ تدبري
التعدد ،بإيعاز من حمُ اة
تزعموا شعار
ّ
ّ
التوحد ال ُّلغوي ،بعد أنْ ّ
ّ
ّ
ٌ
املفرط ،له ٌ
باهظة ،كام سنرى.
كلفة
تقليص عدد اللغات الكبرى وتالفي الحرمان ال ّلغوي
ُيمكن املقارنة بني رضبينْ من ال ّنامذج االقتصادية ال ّلغوية؛ بال ّنظر إىل متثّلها لل ّنظام ال ّلغوي العاملي:
النمو االقتصادي العريب" ،يف :عبد القادر الفايس الفهري [وآخرون] ،أسئلة
 31مرايايت .حممد" ،أثر ال ّلغة العلمية وال ّتكنولوجية يف
ّ
الدراسات واألبحاث للتعريب ومجعية اللسانيات.)2002 ،
(الرباط :منشورات معهد ّ
ال ّلغة ّ
 32املرجع نفسه.
(الرباط :منشورات
 33الرشيف .حسن ،العوملة والثّقافة وال ّلغة :القضايا الفنية ،يف :عبد القادر الفايس الفهري وآخرون ،أسئلة اللغة ّ
الدراسات واألبحاث للتعريب ومجعية اللسانيات.)2002 ،
معهد ّ
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نامذج تركز عىل فوائد قيام ُلغات مشترَ ٍ
تسهل ال ّتبادل وال ّتواصل ونقل املعرفة والتكنولوجيا...
َكة ُكربىِّ ،
•
(((3
ُّ
ماً
إلخ .عل  ،أنّنا قد سبق وناقشنا نموذج اللغة العاملية الوحيد ،كام دعا إليه جونز مثل  .وسننظر هنا يف
أمر القطبية ال ّلغوية املتعدِّ دة ،كام تنبأ هبا تقرير غرادول .وهي تنحرص يف ٍ
عدد قليل من ال ُّلغات الكربى
ّ
ّ
ُّ
واحلقوقية
السياسية
األوليغرشية اللغوية ،التي تتالىف االعرتاضات
(مخس لغات) ،يف رضب من
ّ
ّ
ّ
ٍ
لغوي.
خصوصا بسبب ما تو ّلده من حرمان أو جتريد
ضد األحادية،
القائمة ّ
ٍّ
ً
التنوع هبذه الصيغة فوائد مادي ًة ورمزي ًة
التنوع ال ُّلغوي األقىص .إذ جتد يف ّ
•نامذج تركّ ز عىل فوائد ّ
لكل ال ّلغات (كام عند غرين) .وقد سبق أن ّ
اعتباري ّ
شككنا يف جدواها
تقوم عىل توفري وضعٍ
ٍّ
وواقعيتها.
وحيويتها
ّ
ّ

وتركّ ُز أبحاث ٍّ
كل من فيرب ( ،)Weberوغينزبورغ ( ،)Ginsburghوفيدرموك ( )Fidrmucمن بني آخرين ،عىل
مهم؛ هو مفهوم "التجريد" أو "احلرمان" من احلقوق ال ُّلغوية )Disenfranchisement
إجرائي
مفهوم
ٍّ
وتدبريي ٍّ
ٍّ
 ،(Languageاملرتبط بوضع هيئات االحتاد األورويب ،إذا ما أصبحت فيها اإلنكليزية اللغة الرسمية ،ولغة
(((3
الرغم من انتشار معرفة اإلنكليزية يف االتحّ اد
العمل الوحيدة .فقد ذهب فيرب وغينزبورغ إىل أنّه عىل ّ
رضوري لتاليف ارتفاع مؤشرِّ
أمر
ٌّ
األورويب؛ فإنّ إضافة الفرنسية واألملانية -بوصفهام لغات عمل يف االتحّ ادٌ -
ٍ
أرضية
شعور املواطنني بتجريدهم من حقوقهم ال ُّلغوية .وإذا كان االتحّ اد ُيواجه حتدِّ يات كربى بال ّنظر إىل إجياد
مشترَ ٍ
تنوع أعضائه واحرتامها.
َكة للشّ ؤون
اخلارجية ،واألمن ،والدفاع ،وقوانني اهلجرة؛ فإنّه يسعى إىل تأكيد ّ
ّ
املهم ل ّلغات الوطنية؛ ذاك الذي ُيترَ َْجم
اهلويات والقيم الثّقافية وال ّتاريخ ،العناي َة ّ
وتقتيض املحافظة عىل ّ
بالدور ّ
ٍ
سمية ّ
رسمية فيه (يصل عددها إىل  23لغة).
بكل لغات أقطار االتحّ اد ،بوصفها لغات عمل
ّ
الر ّ
بنرش الوثائق ّ
عددية ال ّلغوية واملساواة وعدم امليز بني مواطنيه؛ فهذا يعني احلق يف إطالع
وبام أنّ االتحّ اد تب ّنى مبادئ ال ّت ّ
داخلي ًة جلأت إىل التفريق بني اللغة
املواطنني بـ "ال ّتساوي" عىل النصوص بلغاهتم الوطنية .غري أنّ قوانني
ّ
ٍ
ٍ
واضحة) .فإذا ُأخذ بـ "نظام ال ّلغة التامة" ( ،)Full Language Regimeأي
(بصيغة غري
الرسمية ولغة العمل
فوري إضايف.
توظيف كل ال ُّلغات يف كل الوظائف؛ فإنّ االتحّ اد حيتاج إىل توظيف  1400مرتجم ومرتجم
ٍّ
الرقم ينخفض
ّ
وأما إذا جرى األخذ بفكرة أنّ الترّ مجة جيب أن تكون بال ّنسبة إىل الوثائق األساسية فقط؛ فإنّ ّ
ّ
مجا .ولتاليف مصاعب الترّ مجة من لغة ما إىل أي لغة أخرى؛ فقد جرى اعتامد فكرة جعل اللغة
إىل  675مرت ً
اإلنكليزية (وأحيانًا األملانية أو الفرنسية) لغ ًة "ركيزةً" ( ،)Pivotalأي ال ّلغة التي ُيرتجم منها وإليها إىل ال ُّلغات
األخرى .وهذا سيخ ّف ُف من كلفة الرتمجة التي بلغت عام  2000حواىل  700مليون يورو ،وحتتاج إىل 650
التام .وهو مبلغٌ ليس باليسري ،وإن كان نائب رئيس االحتاد آنذاك
مليون يورو إضايف ،إذا ُأخذ بالنظام ال ّلغوي ّ
قد أكّ د عىل أنّ التكاليف ال تتعدى  2يورو ّ ٍ
العامة.
لكل فرد ،و 0.8من امليزانية ّ
أهم حتدٍّ قد يكون متم ِّثلاً يف عدم
التحدي أمام
وال ينحرص
ّ
ّ
التعددية ال ُّلغوية الرسمية يف الكلفة املالية؛ بل إنّ َّ
ٍ
ّ
السكان وممثليهم السياسيني من استعامل لغتهم يف أهم األنشطة السياسية .وهو
حرمان مجاعات كبرية من
ما جيعلهم يعزفون عنها؛ ألنّ ال ّلغة -كام يالحظ بريتون (" -)Brettonقد تكون هي املوضوع األكثر فورانًا
عىل مستوى القارة ،ويف خمتلف األزمان .وألنّ اللغة وحدها ،خال ًفا ملسائل أخرى مرتبطة بالقومية واإلثنية؛

34 Eric Jones, "The Case for a Shared World Language", Op. cit.
35 Victor Ginsburgh & Shlomo Weber, "Language Disenfranchisement in the European Union", JCMS, Vol. 43, No. 2
(2005), pp. 273-286.
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هي األكثر التصا ًقا ّ
واحلمى
التواصليةُ ،يذكي التوتّر
بالذات الفردية"( .((3وإنّ اخلوف من فقدان القدرات
ّ
ّ
ٌ
وخصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار ما يرتتّب
املتعدد،
مهم يف املجتمع
ياسيينْ  .فرشوط ال ّتواصل
ّ
ً
عامل ٌّ
ّ
الس ّ
ّ
عىل الترّ مجة من أخطاء وسوء فهم (مثل تأويالت القرار  242الشهري بشأن األرايض الفلسطينية املحتلة:
وتأخر يف اإلنجاز .وهو ما قد يؤ ّدي إىل ّ
شل التداول أو ال ّنقاش أو ال ّتفاوض
هل هي شاملة أم بعضية؟) ّ
بالتحديات االقتصادية والتواصلية املطروحة عليه؛ قد يولدِّ
ُّ
متعدد اللغة
ّ
متعدد األطراف .وعليه ،فإنّ املجتمع ّ
ّ
درجات متفاوتة من التجريد أو احلرمان اللغوي (.)Language Disenfranchisement
مهم هو :كم عدد ال ُّلغات التي يمكن أن ننتقيها
وتؤ ّدي
ّ
السياسية واملالية وال ّتواصلية إىل طرح سؤال ٍّ
التحديات ّ
التامة
بوصفها لغات عمل
رضورية تحُ ُّد من هذا ال ّتجريد واحلرمان؟ فقد يكون لالنتقال من ّ
التعددية ال ُّلغوية ّ
ّ
ٍ
ٍ
إىل ّ ٍ
وتواصلي ٌةّ ،
متكن املواطنني وممثِّليهم من التواصل والقراءة واالستامع
مالي ٌة
ّ
تعددية حمدودة ومعقولة فوائدُ ّ
باستعامل ٍ
لغة ليست لغتهم الوطنية (أو املح ّلية) ،لك ّنها ٌ
ديمقراطي .وقد
متداو َل ٌة ،مع شرَ ْ َع َنة ذلك بشكل
لغة
َ
ٍّ
السياسة ال ّلغوية وفوائدها .ويف هذا االتجّ اه،
املهم يف االتحّ اد األوروبيّ  ،هو ُ
يكون القرار ّ
خلق توازن بني كلفة ّ
(((3
كمي ُي ّ
يلجأ ّ
مكن من قياس درجات ال ّتجريد ال ُّلغوي .وهو
كل من فيبري وغينزبورغ إىل تقديم نموذج ّ
ٍ
ٍ
ٍ
يعتمد رِّ ً
األورويب؛ وذلك
مؤشا جتريد ًيا ،قد ينطبق عىل لغة واحدة ،بل عىل جمموعة من ال ُّلغات يعرفها املواطن
ّ
الوطنية بالضرّ ورة .وينتهي البحث إىل أنّ
التعددية ال ّلغوية يف االتحّ اد األوروبيّ هي
دون أن تكون ضمنها لغته
ّ
ّ
املستبعد أن يعرتفوا به كربملان
سياسيا؛ "ألنّ الربملان إذا مل يعرتف بلغة املواطنني ،فإنهّ م من
رضور ٌة ال حميد عنها
َ
ً
ِ
عوضا عن الترّ مجة الثّنائية املطلقة
رشع َنتها؛ وذلك ً
هلم" .ومع ذلك ،فال َّ
الركائز بعد َ
بد من ال ّلجوء إىل ال ُّلغات ّ
لغة ما ِّ ٍ
(بني ٍ
كل ال ّنصوص إىل ّ
ثم أنّه ال يمكن ترمجة ّ
كل ال ّلغات .ويتبينّ من مؤشرِّ احلرمان
وأي لغة أخرى)ّ .
ٍ
أو ال ّتجريد ،أنّ درجات ال ّتجريد تنخفض تدرجييا ،باعتبار ٍ
واحدة أو لغتني أو ثالث لغات (هي اإلنكليزية
لغة
ً
ست لغات (بإضافة اإليطالية واإلسبانية واهلولندية إىل ال ّلغات السابقة)(.((3
واألملانية والفرنسية) ،أو ّ
ويالحظ فيدرموك( ((3أنّ اخلدمات ال ُّلغوية تك ّلف االتحّ اد األوروبيّ اآلن ما يزيد عىل مليار دوالر سنو ًيا .وهو
وس ُبع املبلغ الذي ُيرصف عىل البحث والتنمية .كانت التعددية ال ُّلغوية
امليزانية
مبلغٌ يمثِّل مخس
اإلداريةُ ،
ّ
ّ
ٍ
مقبول ًة بستة بلدان وقت إنشاء االتحّ اد ،وبأربع لغات رسمية ،تمُ ّكن ّ
كل قطر من استعامل لغته الوطنية؛ ُمتالفي ًة
ٍ
كل ٍ
بذلك ال ّتجريدّ ،
وممكن ًة ّ
رسميا يف االتحّ اد ،ومن توفري الوثائق
وطنية من أن تقطف فوائد استعامهلا
لغة
ًّ
الرضورية هلا دون ميز بني ال ّلغات ،أو حرمان مواطنني أحاديي ال ّلغة ال يعرفون غري لغتهم ،من التعبري هبا
ّ
ٍ
ٍ
ّ
ً
ً
حرةً) .غري أنّ
التعددية اللغوية الواسعة
ّ
(هذا مع عدم وجود لغة واحدة آنذاك يمكن أن متثِّل لغة مشرتكة ّ
رضوري ًة؛ وذلك بسبب كلفتها
صارت غري مرغوب فيها ،ومل تعد
قطرا)
ْ
ّ
اليوم (ب  23لغة رسمية وً 27
لألوروبيني وتع ُّلمهم ل ُّلغات
وحتسن املهارات اللغوية
املالية وال ّتواصلية ،وصعوبة تطبيقها عىل أرض الواقعّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
وألنّ
عوضت
وألهنا
مها،
ل
تع
ون
األوروبي
اختار
التي
املهيمنة
غة
ل
ال
دور
ي
د
تؤ
صارت
اإلنكليزية
األجنبية،
ّ
ّ
ّ
الرغم من
عىل
،
)
Lingua
Franca
احلرة املشرتكة(
ّ
الفرنسية يف بريوقراطية االحتاد ،وأصبحت تؤ ّدي دور اللغة ّ
التعددية ال ُّلغوية يف االحتاد.
شعار ّ
36 Victor Ginsburgh & Shlomo Weber, "Culture, Languages, and Economics", to appear In: Handbook of the Economics
of Art and Culture (Amsterdam: Elsevier, 2011), p. 47 .
37 Ginsburgh & Weber, "Language Disenfranchisement in the European Union", Op. cit.
38 Loc. cit. .
39 Jan Fidrmuc, Victor Ginsburgh & Shlomo Weber, "Even Closer Union or Babylonian Discord?", William Davidson
Institute Working Papers, No. 887 (2007).
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ٍ
الدرجة؛
سياسيا ،وقد يؤ ّدي إىل
وإذا كان تب ّني األحادية ال ُّلغوية يف االتحّ اد سابقًا ألوانه ،وغري مقبول
جتريد عايل ّ
ًّ
تعد ٍد مفتوح عىل ّ
جدا ،مقارن ًة بالفوائد ا ُملتواضعة.
فإنّ كلفة إبقاء نظام
كل لغات االتحّ اد ،تبدو مرتفع ًة ًّ
لغوي ُم ّ
ٍّ
ٍ
عد ُ
ُ
رسمية ،أو ح ّتى عىل ثالث ،أكثر خدم ًة لالتحّ اد؛ بحيث
ست لغات
وقد تكون
السياسة ال ّت ّ
املبني ُة عىل ّ
ّ
دية ّ
األوروبيني ،مع جعل ال ّتكاليف مقبول ًة ،وجتاوز سلبيات ال ّنظام احلايل،
األغلبي َة الكبري َة للمواطنني
ال ُتقْيص
ّ
ّ
ّ
ّ
املتمثّلة يف آجال الترّ مجة وتراكمها ،وأخطائها ...إلخ .ويمكن مقارنة ال ّنظام اللغوي البديل بنظام املنظامت
ُ
األوروبيون لغ ًة أخرى غري
حافزا جديدً ا ليتعلم املواطنون
الدولية ،مثل األمم امل ّتحدة .وقد
يضيف هذا النظام ً
ّ
ٍ
ٌ
للسفر والدراسة والعمل
آثار
إجيابية غري مبارشة ،ترفع من األجور ،وتتيح ً
لغتهم؛ وهو ما قد تنتج عنه ٌ
فرصا ّ
(((4
يف اخلارج .كام ّ
أوروبا ،وبينها وبني أقطار العامل .
متكن من ازدهار ال ّتجارة داخل أقطار
ّ
منهجية مؤرش ال ّتجريد تبدو املَخرج املناسب ّ
(السياسية
وإذا كانت
حلل ال ّتضارب القائم بني متط ّلبات التعدد ّ
ّ
باألساس) ،واالعتبارات ال ّتواصلية ذات الكلفة االقتصادية املقبولة يف االحتاد األورويب؛ فإنّ
املنهجية جتد
ّ
السيام حني يتع ّلق األمر بقياس
واملغربية عىل وجه اخلصوص.
دعماً أقوى هلا عند توظيفها يف احلالة العربية
ّ
ّ
بالكردية -مثلاً  -يف البيئة العربية .فمن غري املعقول
باألمازيغية أو
مؤشرِّ احلرمان ال ُّلغوي يف حالة الناطق
ّ
ّ
أمازيغيتهم ال ّلغوية.
غوية ،وال من
مثلاً  ،جتريد املغاربة ذوي ال ّلسان الثّنائي (عريب  -أمازيغي) من عروبتهم ال ّل ّ
ّ
األمازيغية قد جيري بأحد ال ّلسانني ،بحسب الرشوط التواصلية والفاعلني فيه (علماً وأنّ
فالتواصل بالعربية أو
ّ
الكمي ،باعتبار عدد الناطقني) .وليس من املعقول إعادة
العربية واألمازيغية ليستا متساويتينْ يف ال ّتواصل ّ
ّ
اللغوية عىل كل املغاربة؛
متزيغ املغاربة خارج إرادهتم ،بدعوى أنهّ م "أمازيغ ُم َع َّربون" ،وهبدف تعميم الثّنائية
ّ
ٍ
ٍ
ألنّ هذا اإلجراء ذو ٍ
واقتصادية ...إلخ .وبعبارة أخرى ،فإنّ دعم التمزيغ لغ ًة وثقافةً
وقانونية
سياسي ٍة
كلفة
ّ
للمحافظة عليها؛ ال يعني الترّ اجع عن العروبة أو ال ّتعريب .وقد يكون هناك ٌ
جمال لتمزيغٍ معقول لل ّناطقني
العريب اجلامع.
قرسيا ،أو مؤ ّد ًيا إىل احلرمان من ال ّلسان
بالعربية وحدها ملن يطلبون ذلك؛ دون أن يكون ذلك
ًّ
ّ
ّ
ّ
معقولية أن تكون اللغة املن َتقا ُة
إىل
ظر
ن
بال
كذلك،
األجنبية
غة
ل
ال
مع
عامل
ت
ال
يف
احلرمان
ة
منهجي
تعميم
ويمكن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
انتشارا يف العامل ،وال ُّلغ َة التي توفّر أكرب الفرص للمتع ّلم يف التعامل
األكثر
ة
غ
ل
ال
العربية،
لدعم ال ّتعليم باللغة
ً
َ
نص عىل ذلك ميثاق الرتبية
مع العامل .وعليهَّ ،
البد من تنويع لغات التعليم األجنبية؛ لتشمل اإلنكليزية ،كام ّ
املغريب من فوائدها ال ّتواصلية وال ّنفعية.
والتكوين ،وأن ال يحُ رم
ّ
السياسة ال ّلغوية
اقتصاد تقييم ّ
يمثّل هذا املحور جمالاً
ً
والربح
نشيطا يف اقتصاد ال ّلغة؛ فتقييم ّ
السياسة اللغوية اقتصاد ًيا ،يرتبط بالرفاه ّ
ممكنة لبلوغ األهدافّ ،
ٌ
الرفع من الفوائد ،مع تقليص التكاليف
عد ٌة
واخلسارة .وهناك
اختيارات ّ
ٌ
ومتكن من ّ
بعديا؛ ملعرفة إن كانت ناجع ًة
قبليا .ثم إنّ هناك سياسات وقع تفعيلها ،ويمكن تقييمها ًّ
التي يمكن تقييمها ًّ
الدولة،
بال ّنظر إىل التكاليف ،أو بال ّنظر إىل حتسني البيئة ال ّلغوية
اقتصاديا ...إلخ .ويف هذا اإلطارُ ،يطرح دور ّ
ًّ
القوي يف السوق بقدر كافٍ
زود ال ّت ُ
تدخلها يف الشّ ؤون ال ُّلغوية؛ وذلك بحكم أنّ ا ُملفْترَ َ
احلر
أو ُّ
ّ
َض هو أن ُي َّ
ّ
فاعل ُّ
ٍ
تدخل الدولة؛
نسبيا .غري أنّ ما حيدث هو اختالالت يف السوق ،تتط ّلب ُّ
السلع واخلدمات ،بكلفة ُدنيا ً
من ّ
ومن بينها االحتكار (الذي يرفع الكلفة أكثر من اللاّ زم) ،ونقص املعلومات التي ِ
توصل إىل القرار ،ومراعاة
ِ
مهددة مثلاً  ،وال يمكن أن تكون األجيال
املستقبل .وهلذه
االختالالت ما ُيامثِلها يف البيئة ال ّلغوية؛ فهناك لغات ّ
طر ًفا يف العناية هبا .وكذلك هو احلال يف محاية ال ُّلغة الوطنية من هيمنة اللغات العاملية ...إلخ .وعىل
القادمة َ
40 Jan Fidrmuc, Victor Ginsburgh & Shlomo Weber, "The Economics of Multilingualism in the EU", CEDI Discussion
Paper Series 11-04 (2011), Centre for Economic Development and Institutions (CEDI), Brunel University.
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اخلاصة" بالنسبة إىل ّ
تطلب من العماّ ل
كل اختيار ،أو أن ت َُو َّج َه .فالسياسة التي
"السوق
السياسة أن ّ
ُ
ّ
تقدر قيمة ّ
ّ
ثالثيي ال ُّلغة ،تؤ ّدي إىل رفع أجور هؤالء بالضرّ ورة عىل املدى القصري .وستؤ ّدي هذه
يكونوا
أن
ني
العادي
ّ
ّ
األرباح إىل تكاليف (الزيادة يف الضرّ ائب) .وهناك قيم جمتمعية غري سوقي ٍ
َ
السوق)،
يف
هلا
مبارشة
ة
قيم
ال
(أي
ة
ٌ
ّ
ّ
بـالرمزية ()Symbolic؛ التي تؤ ّدي إىل أرباح أو خسائر عىل مستوى إرضاء
ومن ضمنها تلك املوصوفة ّ
ُ
حمصورا يف ما
ويدخل هذا ال ّنوع من القيم ضمن ال ّتقييم االقتصادي؛ ألنّ االقتصاد ليس
اجلامعات أو األفراد.
ً
األم ،هي خسار ٌة ينبغي احتساهبا .ويف
هو ما ّدي أو مايل .فاخلسار ُة ال ّنفسية التي تتو ّلدُ عن ضمور وضع ال ّلغة ّ
وارد بال ّنسبة إىل احتساب األرباح .غري أنّ تقييم األرباح
أقلي ٍة يف موقعٍ
ٍّ
أمر ٌ
اعتباري ،هو ٌ
املقابل فإنّ جعل لغة ّ
ٍ
جدا ،ومازال بحاجة إىل إجياد املناهج واآلليات
أمر
صعب ًّ
ٌ
بالسوق مبارشةً ،هو ٌ
واخلسارات التي ال ترتبط ّ
املؤ ّدية إليه(.((4
ٍ
لغوي ٍة ،تعتمد عىل قياس الرفاه (والفوائد) عىل املستوى اجلامعي املج َتمعي
وإذا كانت إجراءات تقييم سياسة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
اإلمجايل ،وعىل حسن رصف املوارد عليه؛ فإنّ
الربح
ّ
التحول من بيئة لغوية موجودة إىل بيئة أخرى ،يؤ ّدي إىل ّ
إمكانية تعويض
التحول إىل حتديد من يكون بجانب هذا أو ذلك ،ومدى
واخلسارة كذلك .كام يؤ ّدي ذلك
ّ
ّ
الربح ال ُّلغويني .من الرابح
فردي أو
اخلارس عىل مستوى
ٍّ
مجاعي .وهذا يطرح البعد ال ّتوزيعي يف اخلسارة أو ِّ
ٍّ
الفعلي ِة يف املغرب ،ومن اخلارس يف ذلك؟ وما هي إمكانات "التعويض"؟
مثلاً يف إقرار الفرنسية لغة العمل
ّ

ٍ
لغوي ٍة بعينها .و ُي َ
السياسة ال ّلغوية عاد ًة
وإضاف ًة إىل ال ّتقييم ّ
العام؛ يمكن تقييم املامرسة العملية لسياسة ّ
نظر إىل ّ
من خالل القوانني واملواضعات واملقاييس اإلدارية .غري أنّ املواصفات ال تقول شي ًئا عن املامرسة الفعلية ،وإن
كانت ناجع ًة بالفعل ل ُل ِ
األقلي ِة .من هنا ،جيب ال ّنظر يف مؤشرّ ات إعادة احليوية إىل هذه ال ّلغة يف ال ّتعليم مثلاً ،
غة
ْ
ّ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َ
ّ
غالبا ما تغيب.
وإىل امللكة ال ّلغوية املس َتهدَ َفة
للسكان ...إلخ .وعند تقييم كلفة سياسة ّ
لغوية؛ فإنّ األرقام ً
ٍ
كل فرد؛ غري أنّه حيتاج إىل حتيني .وقد نجد تقييماً
ونجد تقييماً لكلفة الترّ مجة يف االتحّ اد األوروبيّ بال ّنسبة إىل ّ
ٍ (((4
اإلمجالي َة غري واضحة .
ثنائي؛ غري أنّ الكلف َة
لكلفة املرور من وضع تعليم
ٍّ
ّ
أحادي إىل ٍّ

خاتـمـــة
ضد خمزنه ال ُّلغوي( ((4يف آخر ّأيامه؛ أثناء استقباله أعضاء جلنة الرتبية والتكوين
لقد انتفض امللك احلسن الثّاين ّ
خريا ،وأنكر أن
تضم رئيس احلكومة احلايل ،وكاتب هذه الورقة من بني آخرين) .فأوىص
بالعربية ً
(التي كانت ُّ
ّ
يكون قد ّ
اإلنكليزية منذ ّ
الطور الثاين يف التعليم االبتدائي،
فكر يو ًما يف إضعافها أو إقبا ِرها؛ بل إنّه أمر بإدخال
ّ
َّ
املخطط الذي كان يقيض
العربية يف تعليم املواد العلمية يف التعليم العايل .وذلك عىل خالف
كام أمر بإدراج
ّ
روج له املخزن اللغوي آنذاك) .كام أنّه
بالترّ اجع عن تعريب املوا ّد
العلمية يف ال ّتعليم الثانوي التأهييل (والذي ّ
ّ
ّ
العامية لغة تعليم يف االبتدائي .غري أنّ "حليمة عادت
جعل
يعر اهتام ًما القرتاح أنصار استعامل اللهجات ْ
ّ
مل ْ
ِ
ُ
ٌ
أرضار كبريةٌ ،وركبت أطراف منطق
إىل عادهتا القديمة" بعد موته؛ فأحلقت بوضع اللغة العربية يف املغرب
ٌ
الفعليان ،ال هيدفان إىل إقامة
والتنوع
فالتعدد
والتنوع.
التعدد
الدفاع عن
ّ
ّ
مدعي ًة ّ
ال ّتفكيك عوض ال ّتوحيدّ ،
ّ
ّ
ّ
األقلية؛
األغلبية ،إن جرى االعتناء بلغة
لغوي ٍة دون ال ّتفكري يف إمكان تدبريها؛ وال يرضّ ان بلغة
فسيفساء ّ
ّ
ّ
41 Francois Grin, " Coûts et Justice Linguistique dans l’Élargissement de l’Union Européenne ", Op. Cit.

السياسات ال ّلغوية يف ال ّنخبة احلاكمة.
 43املخزن ال ّلغويُ :يقصد به ص ّناع ّ

42 Loc. cit.

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُلغة ُ
الهويّة والتع ّلم بين السياسة واالقتصاد :نموذج تماسكي تنوعي وتعددي
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ٍ
ٍ
أوروبا نفسها ...إلخ.
يب ،مع أنهّ ا فقدت هذه الصفة يف
فعلية يف بلد عر ٍّ
وال ّ
ّ
ينصبان لغ ًة أجنبي ًة كلغة عمل ّ
فاالختيارات ال ّلغوية ،جيب أن تكون عادل ًة وعلمي ًة ويف خدمة الشّ عب ،ومتاسك املجتمع؛ ال يف خدمة أقليةٍ
ّ
تنفرد باالمتيازات ،وختدم نفسها قبل أن ختدم شعبها ،وتنفرد باتخّ اذ القرارات دون إرشاك الشعب فيها(.((4

تص ُّب ك ّلها يف اتجّ اه تب ّني نموذج
والس
إنّ املعطيات
والسياسية؛ ُ
ّ
وسيولسانية والثّقافية وال ّتارخيية ّ
االقتصادي َة ّ
ّ
الديمقراطية واالقتصاد وال ّتعليم
يقر بأنّ ال ّلسان
دي .وهو
غوي
عي ُّ
العريب هو لسان ّ
وتعد ٍّ
ُل ٍّ
ٌ
ّ
متاسكي ّ
نموذج ُّ
تنو ٍّ
ٍّ
التنوع ا ُهل ّوي والثّقايف وال ّتعليمي؛ وهو يتساكن مع ال ّلسان العريب
ً
أساسا ،وأنّ ال ّلسان األمازيغي هو لسان ّ
ويتعايش .كام ي ِقر بأنّ دور ال ّلسان األجنبي حتدِّ ده املصالح املعرفية وال ّتواصلية واالقتصادية للمواطنني بصفةٍ
ّ
ّ
ُ ّ
ِّ
فسد البيئة ال ّلغوية ،أو ي ِ
ديمقراطي ٍة ،ودون متييز أو حتريض ي ِ
فسد فرص تع ّلم ال ّلسان العريب وتع ّلم ال ّلغات ،أو
ُ
ُ
ّ
غري ذلك من أصناف ال َّتع ُّلم ،كام ي ِ
ٍ
أعم(.((4
بصفة
والسياسية
واالقتصادية
االجتامعية
الفرص
د
فس
َ
ُ
َّ

 44عن االستدالل عىل هذا النموذج ،انظر كتابات عبد القادر الفهري الفايس التي ذكرت سابقاL’élite, les Croisés-Linguistes" :
و"الفرنكفونية :الرشد اللغوي واختالالت التعليم والتنمية"؛ و"الديمقراطية
"et les Langues؛ و"الثورة اللغوية القادمة يف املغرب"؛
ّ

قوة ال ُّلغة العربية ،وسوء تدبري امللف اللغوي
اللغوية املأمولة يف املغرب" ،جريدة االحتاد االشرتاكي .2011 /04 /26 ،وعن مصادر ّ
باملغرب ،انظر له ً
(الرباط :منشورات زاوية.)2005 ،
أيضا :أزمة اللغة العربية يف املغرب بني اختالالت التعددية وتعثرات الرتمجة ّ
وهوية اجلامعة التي تنطق هبا؛ جتدر اإلشارة إىل أنّ احلركية التي ت ّتسم هبا اللغة وبواسطتها حتيا ،وعن
 45يف حتديد العالقة بني ال ُّلغة ُ
ُ
الديني املنحرس،
هل
ا
عن
ا
تدرجيي
هبا
تبتعد
أن
شأهنا
طريقها تتسع رقعة الناطقني هبا ،من
وية الضيقة ،ذات الطابع املحليّ اإلثني أو الترّ ايب أو ّ
ّ
ً
ً
شموليا
أو
ا،
كوسمي
ا
الهوي
أو
،
lingua
franca
ا
حر
ا
مشرتك
ًا
ن
لسا
تصبح
أن
إىل
ا،
م
قد
هبا
فتدفع
و"ليربالية".
"انفتاحا"
إىل هوية أكثر
ً
ً
ًّ
ً
ً
ًّ
ثم ّإما إىل لسان
من
وحتويله
،imperialism
"إمربيالته"
أو
هويته،
من
اللسان
جتريد
إمكان
يف
البعض
يشكك
وقد
.
global
عامليا
ً
ّ
ٍ
ٍ
جديدة ،كام يف حال اإلنكليزية التي يمتلكها اهلندي ويعتربها إحدى اللغات اآلسيوية...
هبوي ٍة
أجنبي
غري
لسان
إىل
أو
"،
تواصل
"حمايد
ٍّ ّ
دة ،من ٍ
دة ،حيمل يف طياته مفارقة رشعنة هويات ثقافي ٍة متعدِّ ٍ
متعد ٍ
ٍ
ٍ
جهة ،ويف الوقت
قطبية
الدفاع عن
لغوية ّ
إلخ .واملفارقة تكمن يف أن ّ
ّ
نفسه تسويغ فقدان اللسان ملحليته أو هويته "املحلية" (املرتبطة باألرض مثلاً ) .عن هذه املفارقات واملخارج املمكنة ،انظر :عبد القادر
(الرباط ،قيد النرش) ،واملراجع املذكورة فيه.
الفايس الفهري ،لغة وأ ّمة ّ
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قائمة المراجع
باللغة العرب ّية

ومسببات تدنيّ مستوى تعليم ال ّلغة العربية يف الوطن العريب (تونس :املنظمة العربية
 -1.1األلكسو .أسباب
ّ
للرتبية والثّقافة والعلوم.)2010 ،
ستوري يف املغرب (الدوحة-بريوت :املركز العريب لألبحاث
الد
غوي وال ّتعديل ّ
ّ
 -2.2بوعيل ،فؤاد .ال ّنقاش ال ُّل ّ
ودراسة السياسات.)2012 ،
 -3.3تورايب ،عبد الرزّ اق وأمحد بريسول وحممد غاليم[ ،وآخرون] .لغة احلقّ والقانون ،إرشاف عبد القادر
الفايس الفهري (الرباط :منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.)2003 ،

 -4.4الرشيف ،حسن" .العوملة والثّقافة وال ّلغة :القضايا الفنية" ،يف :عبد القادر الفايس الفهري وآخرون،
الدراسات واألبحاث للتعريب ومجعية اللسانيات.)2002 ،
(الرباط :منشورات معهد ّ
أسئلة اللغة ّ
وية القومية والتنمية املجتمعية ،تقارير ووثائق
 -5.5الفايس الفهري ،عبد القادر .دعم اللغة العربية تعزيزا ُ
لله ّ
رقم ( 6الرباط :منشورات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب.)2004 ،

(الرباط :منشورات زاوية.)2007 -2003 ،
 -6.6الفايس الفهري ،عبد القادر .ال ّلغة والبيئة :أسئلة مرتاكمة ّ
 -7.7الفايس الفهري ،عبد القادر .أزمة اللغة العربية يف املغرب بني اختالالت التعددية وتعثرات الرتمجة
(الرباط :منشورات زاوية.)2005 ،
ّ
الوطنية،
 -8.8الفايس الفهري ،عبد القادر" .ال ّلغة العربية يف املغرب إىل أين؟" ،حمارضة ألقيت باملكتبة
ّ
الرباط.2009 ،
"الفرنكفونية :الرشد اللغوي واختالالت التعليم والتنمية" ،يف :عبد اإلله
 -9.9الفايس الفهري ،عبد القادر.
ّ
الفرنكفونية (بريوت :منشورات مركز دراسات الوحدة العربية.)2011،
بلقزيز،
ّ
الرباط (قيد النرش).
-1010الفايس الفهري ،عبد القادر .لغة وأ ّمةّ ،

" -1111ال ّلغات يف املدرسة املغربية" ،ملف خاص ،املدرسة املغربية ،عدد .)2011( 3
(الرباط.)1999 ،
 -1212اللجنة
ّ
امللكية إلصالح نظام الترّ بية والتكوين .امليثاق الوطني للترّ بية وال ّتكوين ّ

 -1313جمموعة من الباحثني" .العروبة والقرن احلادي والعرشون" ،أعامل مؤمتر :مستقبل العروبة يف القرن
احلادي والعرشين (بريوت :الدار العربية للعلوم.)2009 ،

النمو االقتصادي العريب" ،يف :عبد القادر الفايس
 -1414مرايايت ،حممد" .أثر ال ّلغة العلمية وال ّتكنولوجية يف
ّ
الدراسات واألبحاث للتعريب ومجعية
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*

حسن حمزة

العربي
المعجم
ّ
(((
األمة
وهو ّية ّ

الطبيعي الذي يعكس
إن املعجم هو املكان
يفحص هذا البحث املعجم
العريب منطل ًقا من مقولة ّ
ّ
ّ
وتطور أهلها .ويتو ّقف الكاتب عند نزوع
تطور ال ّلغة
ّ
نظرة ال ّلغة إىل العامل ،وهو يعكس أيضا ّ
ُص ّناع املعاجم إىل "السلفية اللغوية" بإقفال باب التجديد ،وذلك بدعوى احلفاظ عىل فصاحة
ليحول نفسه إىل
اللغة ونقائها ،وهو ما قاد إىل قطيعة بني املعجم وال ّلغة التي يعاين مفرداهتا،
ّ
أن ال ّلغة العربية ختضع المتحان عسري بعد
"مدونة ليس فيها إال األموات" .وختلص الدراسة إىل ّ
ّ
ً
األورويب السابق ولغاته ،وهو األمر الذي يستدعي ثور ًة معجمية جديدة.
احتكاكها باملستعمر
ّ

أوالّ :
اللغة والعالم
ٍ
سابق هلا،
ُعد ال ّلغة أدا ًة لل ّتعبري عن فكر
يف الفلسفة القديمة التي ال تزال رائج ًة إىل حدٍّ كبيرٍ ؛ يسبق الفكر ال ّلغة ،وت ّ
ٌ
قائمة يف ال ّنفس ،كام يقول ابن رشد يف رشحه ألرسطو؛ ولذلك فهي
قائم من دوهنا ،وغري حمتاج إليها .فاملعاين
خالف فيها إلاّ
َ
اخلارجي التي هي موجود ٌة بأعياهنا للجميع .وال
واحد ٌة بعينها للجميع ،م َث ُلها كمثَل أشياء العامل
ّ
(((
تعبري عن هذه املعاين واألشياء ،ويف ّ
اخلط الذي هو صور ٌة ل ّلفظ .
يف األلفاظ التي هي ٌ
* أستاذ اللسانيات العربية واملصطلح والرتمجة يف جامعة ليون  2يف فرنسا.

ِ
ذكر لفظ (املعجم) دون ختصيصّ .أما ما
ينرص ُف إليه
العام الذي
 1ال نتناول يف هذا البحث إال املعجم العريب اللغوي
ّ
ُ
الوهم حني ُي ُ
آخر.
ُيعرف باملعجم
املختص فله شأن َ
ّ
لاً
لاً
 2يقول ابن رشد" :إنّ األلفاظ التي ُينطق هبا هي دالة ّأو عىل املعاين التي يف النفس ،واحلروف التي تُكتب هي دالة ّأو عىل هذه
األلفاظ .وكام أنّ احلروف املكتوبة ،أعني ّ
اخلط ،ليس هو واحدً ا بعينه جلميع األمم ،كذلك األلفاظ التي ُيعبرَّ هبا عن املعاين ليست واحدة
وأما املعاين التي يف النفس فهي واحدة بعينها للجميع ،كام أنّ
بعينها عند مجيع األمم ،ولذلك كانت داللة هذين بتواطؤ ال بالطبعّ .
املوجودات التي املعاين التي يف النفس أمثلة هلا ودالة عليها هي واحدة وموجودة بالطبع للجميع"( .تلخيص كتاب العبارة ،حتقيق حممود
العامة للكتاب ،)1981 ،ص.)57
قاسم (القاهرة :اهليئة املرصية ّ
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ِ
نت أنَّ العالقة بني ال ّلغة والفكر ليست عالق ًة
وبي ْ
بيد أنَّ ال ّلسانيات احلديثة قد َ
سعت إىل إبطال هذا القولَّ ،
ٍ
ِ
لواحد منهام أنْ يستغني عن صاحبه .كام َّبينت أنَّ كلامت ال ّلغة ليست مطابِق ًة ألشياء العالمَ
اخلارجي،
يمكن فيها
ّ
كل ٍ
تقسم ُّ
لغة العامل بالطريقة التي ترتضيها((( .فال تتساوى الكلامت يف لغتينْ ؛
مثلام كان ّ
يتوهم األقدمون؛ وإنّام ِّ
ٍ
ٍ
ِ
بل حتمل ّ
كل واحدة منها يف ال ّلغة ما ال حتمله الكلمة املقابلة يف ال ّلغة األخرى .وهلذا فإنّ ترمجة كلامت لغة من
ٍ
ِ
ٌ
النظري ،وال يكون ال ّتكافؤ ممُ ك ًنا إلاّ يف اخلطاب ،بني
مستحيل عىل املستوى
أمر
ّ
ال ّلغات بكلامت لغة أخرى؛ هي ٌ
ِ
القول وذاك ،ال بني كلامت هذه ال ّلغة وكلامت تلك.
هذا
ٍ
السائدة إىل ال ّلغة؛ فال ختتلف
إنْ كانت املعاين واحد ًة عند اجلميع ،كام يقول ابن رشد ،وكام تزعم ال ّنظرة ال ّتقليدية ّ
ٍ
واحدة منها تستخدم ً
ال ّلغات إلاّ يف أنّ َّ
مغايرا ل ّلفظ الذي تستخدمه ال ّلغة األخرى للتعبري عن املعنى
لفظا
كل
ً
موجود ّ
بالطبع ،وبالتايل فهو مشرت ٌَك بني مجيع األمم؛ وذلك عىل خالف األلفاظ التي تتواطأ
نفسه .وهو مع ًنى
ٌ
َ
يتكون ّ
ّ
كل
كل ّأم ٍة عليها ،فتختلف باختالفها .فإنْ س َّل ْمنا هبذه املقولة؛ صارت ال ّلغات
جداول بال ّتسمياتّ ،
لفظ إزاء ِ
ٍ
جدول منها من ٍ
واحدة منها ٌ
عدد من اخلانات التي يوضع يف ّ
لفظ اخلانة الذي يف ال ّلغة األخرى.
كل
ذلك أنّ أصوات ال ّلغات وتصاريفها ،ليست واحدةً ،ومل ُيع ْد بني املعاجم يف ال ّلغات املختلفة ٌ
حقيقي؛ ألنَّ
فارق
ٌّ
فارق ،فهو يكمن يف وجود ٍ
ثمة ٌ
خانة يف جدول هذه ال ّلغة ،توازهيا
املعاين واحد ٌة بعينها لدى مجيع األمم .فإنْ كان ّ
ٍ
فارغة يف تلك ،فيؤتَى ٍ
يبتدعه ُ
ٌ
ٌ
أمر
جديد هلا قد
بلفظ
خانة
ُ
أهل هذه ال ّلغة ،أو يستعريونه من ال ّلغة األخرى .وهذا ٌ
متس َك به كثريون(((.
ُ
واضح الفساد ،وإنْ َّ

لكل ٍ
سانيات احلديثة؛ فإنّ ّ
لغة طريقًا يف ال ّنظر إىل العامل ،ختتلف
ّأما إنْ كان األمر عىل خالف هذا ،كام تقول ال ّل ّ
كثريا عن الطريق التي تسلكها ال ّلغات األخرى .فال ختتلف األلفاظ بني ال ّلغات فحسب؛ وإنّام ختتلف
قليلاً أو ً
لفظة ما يف ٍ
ُ
تناول األلفاظ هلذه املعاين يف آن واحد؛ فال يكون املعنى الذي ّ
تدل عليه ٌ
املعاين ً
لغة ما
أيضا .وخيتلف
ٍ
متام املطابقة للمعنى الذي ّ
ُ
تدل عليه ال ّلفظة
املقابلة يف لغة أخرى ،وإن كانت بني املعنيينْ
مطابقًا -بالضرّ ورةَ -
وجو ُه ٍ
جدا.
شبه قد تكون كبري ًة ًّ
تقسم هبا ال ّل ُ
تنظر إليه .ويف هذه احلالة ُيفرتَض أن يكون املعجم
تَرسم مفردات ال ّلغة ّ
الصورة التي ِّ
غة العالمَ َ ،وهبا ُ
طبيعيا تنعكس فيه نظرة ال ّلغة ،أي نظر ُة أهلها ،إىل هذا العالمَ  .و ُيفرتض أن يكون املعجم ً
أيضا مكانًا
مكانًا
ًّ
معا.
تطور ال ّلغة وأهلها ً
يعكس ّ

التصور لعالقة ال ّلغة بالعالمَ  ،ولدور املعجم يف رسم مالمح صورته؛ اخرتنا ال ّنظر يف املعجم
وانطال ًقا من هذا
ّ
غوي فيه.
وهويته
العريب
العريب ،ملعرفة مدى مواءمته حلركة املجتمع
وعملية اإلحياء ال ّل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الحية
المدونة
ثان ًيا:
ّ
ّ
فوضعت
العريب
ليسد حاجات يف املجتمع
العريب
ُولد املعجم
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ال ّناهض يف القرون األوىل للهجرةُ .
ّ
الزرع وال ّنخل واإلبل والبئر
معاجم املعاين ،أو معاجم املوضوعات
املخصصة ملجاالت احلياة املختلفة؛ مثل ّ
ّ
3 Hassan Hamzé , " Logique et Grammaire dans l’Oeuvre d’Averroès ", In : Raif Georges Khoury (éd.), Averroes
(1126-1198) oder der Tiumph des Rationalismus, Universitätsverlag (Heidelberg : C. Winter, 1998), p. 160.

سيام :ص  24و)26
 4انظر مناقشتنا ملسألة اخلانات الشاغرة( :وال ّ

Hassan Hamzé, " Le Kitâb de Sîbawayhi et la Formation de la Terminologie Grammaticale Arabe, pour une Relecture
Dynamique ", Revue de la Lexicologie, Tunis, No. 20 (2004).
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(((
ىّ
(املتوف يف عام  170أو  175للهجرة)؛
ثم ظهر كتاب العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي
واحلرشات وغريها ّ .
ٍ
ملرحلة نضجت فيها علوم الشرّ يعة وعلوم ال ّلسان .وظهرت
العريب ،وتتوجيًا
املعجمي
مؤس ًسا للعمل
فكان كتا ًبا ِّ
ّ
ّ
(((
ّ
يضم هذا املعجم بني
املؤسسة يف هذه العلوم ،مثل ال ّنحو واللغة والفقه وال ّتفسري  .وكان
الكتب ِّ
طبيعيا أن ّ
ًّ
تطور يف ال ّنصف الثّاين من القرن الثّاين للهجرةُ .
جد
وآية هذا
التطور ما َّ
ّ
دفّتيه ما وصلت إليه لغة العرب من ّ
خري تعبري عن
مفاهيم ،وما
من
استقر من مصطلحات يف هذه العلوم .وال ريب يف أنّ ظهور هذه املصطلحات ُ
َ
ّ
التطور
األول ومنتصف القرن الثّاين للهجرة .وهذا
العريب
التطور الذي عرفه املجتمع
اإلسالمي يف القرن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والتمسك به من جانب القائلني إنّ ال ّلغة
أمر وقع احلرص عليه
الذي عرفه املجتمع عىل ش ّتى املستويات؛ ٌ
ّ
ٌ
العربية" ،وإنّ "اخلليل ّأو ُل من تك ّلم يف
واصطالح .فهم يقولون :إنّ "أبا األسود الدؤ ّيل ّأو ُل من وضع
مواضعة
ٌ
ّ
ٍ
التطور من ابتداع مصطلحات جديدة مل تكن معروف ًة؛ مثل مصطلحات ال ّنحو
العروض" ،مع ما يستدعيه هذا
ّ
واجلر واهلمزّ ،
والطويل والكامل واملديد من أسامء بحور الشّ عر ،وغري هذا .يقول
والرفع وال ّنصب
ّ
واإلعراب ّ
ٍ
ابن ٍ
غري خارجة عن معاين كالمها،
َ
دريد" :وقد ُولدت أسامء يف اإلسالم مل تكن العرب قبله عارف ًة هبا ،إلاّ أنهّ ا ُ
واستفادة معرفتها؛ إذ كانت عىل أوضاعها ،واملعاين التي ِ
تعق ُلها نحو :الكافر ،والفاسق ،واملنافق [ ]...إىل
كثري من ذلك يطول تعداده"((( .وألنّ يف هذا األمر ما فيه من ٍ
نقض ملقولة ال ّتوقيف؛ فإنّ ابن فارس يقول يف
الر ّد عليهم((( :إنّه ال ُينكر ما يقولون عن أيب األسود وعن اخلليل ،وكيف له أن ينكر ما يقولون؟ لك ّنه يضيف
إنَّ هذين ِ
ثم
العربية وعلم العروض" :قد كانا قديماً ،
الع ْل َمني ،علم
ْ
وأتت عليهام ّ
األيام وقلاّ يف أيدي الناسّ ،
ّ
جددمها هذان اإلمامان"(((.
َّ

متداول ًة يف ّأيامه؛ ألنّ
املدونة التي يعتمد عليها هي
حي ًة عن ال ّلغة التي كانت
ّ
َ
ّ
يقدم معجم العني للخليل صور ًة ّ
حي ٌة .فمصادر اخلليل يف معجمه هي القرآنُ واحلديث وأشعار العرب وأمثاهلم وأقواهلم يف عرصه ،ويف
ّ
مدو ٌنة ّ
يصح عن اخلليل بن أمحد يف معجمه يصدق عىل تلميذه سيبويه يف الكتاب .فمثل ال ّتلميذ
السابقة .وما ّ
العصور ّ
ِ
ِ
معارصيه ً
أيضا.
كمثل الشّ يخ؛ ال يعود إىل سابقيه يف ال ّتقعيد ،ويف استخراج األصول فحسب ،بل يعود إىل
وهلذا تقرأ يف كتابه عبارات ّ
احلي من أفواه العرب يف زمانه ،مثل قوله" :فهذا سمعناه من
تدل عىل هذا ّ
السامع ّ
ّ
و"كل هذا عىل
والتميميني" ،و"سمعنا العرب تقول" ،و"سمعنا العرب يقولون"،
الع ْلويني
العرب" ،و"سألنا ُ
ّ
(((1
حي ،يأخذ فيه
رفعا
السامع عند اخلليل كام هو عند تلميذه؛ هو ٌ
ما سمعنا العرب تتك ّلم به ً
ً
ونصبا"  .إنّ ّ
سامع ٌّ
الزمان
غوي يف ّ
احلي بنقل الواقع ال ّل ّ
صانع املعجم عن العرب الذين يعيشون يف زمانه .فيسمح له هذا ّ
السامع ّ
وتطوره (القاهرة :دار مرص ّ
للطباعة ،)1988 ،ج ،1ص .175 - 33
 5انظر عىل سبيل املثال :حسني نصار ،املعجم العريب :نشأته
ّ
 6يمكن النظر مثلاً إىل :كتاب العني للخليل ،والكتاب لسيبويه يف النحو ،وكتاب ّ
املوطأ لإلمام مالك ،وكتاب املبسوط ملحمد بن احلسن
والرسالة للشافعي يف أصول الفقه ...إلخ.
الشيباين يف الفقهّ ،
 7جالل الدين السيوطي ،األشباه والنظائر يف النحو ،حتقيق عبد العال سامل مكرم ،ط( 1بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1985 ،ج ،5
ص.153-152.

8 André Roman, " L’Origine et l’Organisation de la Langue Arabe d’Après le Sâhibî d’Ibn Fâris ", Arabica, tome
XXXV (1988).

سيام الصفحات .17-10
ال ّ
 9اِ
مؤسسة بدران،)1963 ،
(بريوت:
الشويمي
مصطفى
له
م
وقد
ّقه
ق
ح
كالمها،
يف
العرب
وسنن
اللغة
فقه
يف
الصاحبي
فارس،
بن
ّ
ّ
ص .38
العامة للكتاب،
السالم هارون (القاهرة :اهليئة املرصية
ّ
الرجوع إىل واحد من هذه األمثلة يف :كتاب سيبويه ،حتقيق عبد ّ
 10يمكن ّ
ين لكتاب سيبويه يف القرص املدمج:
يمكن
كام
.29
ص
،3
ج
،)1977-1971
النص اإللكرتو ّ
الر ُ
جوع إىل هذه األمثلة وإىل غريها يف ّ
ّ
السعودية.
املرجع األكرب للترّ اث اإلسالمي ،رشكة العريس للكمبيوتر ،اململكة العربية
ّ
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حتوالت .وقد نقل إبراهيم ابن مراد عن كتاب العني عد ًدا مهماًّ من األمثلة
الذي يعيش فيه ،وبمواكبة ما فيه من ّ
استنتاج أنَّ اخلليل مل يكن يعتمد عىل القديم وحدَ ه ،بل كان ً
أيضا ينقل عن معارصيه،
التي يمكن من خالهلا
ُ
وينقل لغات األمصار وما استحدثه أهل هذا البلد أو ذاك من مفردات مل تكن معروف ًة قب َلهم .وهلذا ترى اخلليل
ختص ُمدنًا أو جهات
يذكر أحيانًا يف معجمه لغات األمصار؛ مثل العراق والشّ ام واليمن ومرص ،ومفردات ّ
السواد" ،و"أهل محص" ،و"أهل اجلوف" من بالد اليمن .و َيسمح له هذا
بأعياهنا؛ مثل "أهل البرصة" ،و"أهل ّ
يسجل جديدً ا مل يعرفه العرب القُ دامى ،وإنّام جاء ملواكبة تغيري يف عاداهتم ،أو
االعتداد بلغات أهل األمصار بأن ّ
ٍ
ٍ
ٍ
العقوق"؛
يشء ابتدعوه يف زماهنم ،أو عادة مستحدثة فيهم .فاخلليل يذكر -عىل سبيل املثال ال احلرص" -نَوى َ
هش لينّ ٌ رخو املضغة ...من كالم أهل البرصة ،وال تعرفه األعراب يف بوادهيا" .كام أنّه يذكر ما
"وهو ًنوى ٌّ
العدو يف البحر
"سفن فيها مرامي نريان ُيرمى هبا
"احلراقات" ،وهي
استحدثه أهل البرصة يف القتال؛ فمن ذلك
ٌ
ّ
ّ
بالبرصة ،وهي ً
"الساقي الذي
والفحامني"،
أيضا بلغتهم مواضع القلاّ ئني
ّ
و"البياب" ،وهو عند أهل البرصة ّ
ّ
يطوف عليهم باملاء يف أسواقهم" .كام أنّه يذكر ما استحدثه أهل الشّ ام يف طعامهم؛ فمن ذلك "ا َ
خلذيعة" ،وهي
ٌ
"رجل
"طعام ُي ّتخذ من ال ّلحم بالشام" ،وما استحدثه أهل مرص يف ميدان العمل ،فمن ذلك "الوهني" ،وهو
ٌ
العامة
العامة ،فيقول عن املحراب" :واملحراب عند ّ
يكون مع األجري يف العمل حيثّه عىل العمل" ،وما استحدثته ّ
اليوم :مقام اإلمام يف املسجد" .بل إنّ الكشف الذي قام به عبد العزيز إبراهيم يف "معجم الشّ عراء يف كتاب
العني"ّ ،
تقل عن نسبة الشّ عر اجلاه ّ
األموي منه -ال ّ
يل فيه ،بل قد
سيام
يدل عىل أنّ نسبة الشّ عر
َّ
اإلسالمي -وال ّ
ّ
(((1
واألموي ،ويف العودة إىل لغات أهل
اإلسالمي
الرجوع إىل هذه األشعار يف العصرْ ين
ّ
تزيد عليها  .وإنّ يف ّ
ّ
أهل هذا امل ِ ِ
األمصار وما استحدثه ُ
ٌ
داللة ُ
مدونة اخلليل مل تكن تقترص عىل ما
رص أو ذاك؛
بالغة الوضوح عىل أنّ ّ
هو قديم يف ال ّلغة ،وعىل أنهّ ا كانت تنقل ما كان سائدً ا يف ثقافة عرصه من قديم ومن جديدٍ.
ٌ

ً
الميتة
المدونة
ثالثا:
ّ
ّ
كص ّناع كتب ال ّنحو بعدمدونة اخلليل عىل القديم واجلديد يف ال ّلغة؛ فإنّ ُص َّناع املعاجم بعده
ُ
إذا ما انفتحت ّ
ٍ
سيبويه -قد أقفلوا الباب أمام عرصهم ،وأداروا ظهورهم ّ
لكل جديد .ذلك أنهّ م رأوا أنّ لغة العرب قد اختلطت
أمرا يطعن يف فصاحة ال ّلغة وصفائها" .وهلذه الع ّلة
عليهم بعد اختالطهم باألعاجمّ ،
وعدوا هذا االختالط ً
لغات َمن خا َلط من األعراب َ
كالمهم"(.((1
فسدت ُ
أهل احلضرَ ؛ ألنهّ م سمعوا َ
كالم غريهم ،فاختلط عليهم ُ

ُ
الرواية؛ فام عاد ممك ًنا أن
هكذا أقفلت عصور االحتجاج بام يقوله العرب أو ما ُيسمع عنهم ،وانتهى عرص ّ
يقول عامل ال ّلغة" :سمعنا العرب يقولون" ،فإن قال" :سمعت" ،فإنّام يسمع ّممن سمع ،وإنْ َن َق َل فإنّام ينقل
الرواية .فهذا األصمعي يف أوائل القرن الثالث ال يرفض
َّ
عمن ن َق َل ،ح ّتى ينتهي األمر إىل العرب يف عصور ّ
يتحرج
اخلليل
يكن
مل
ن
مم
احلوارض
أهل
من
مني
املتقد
بعض
يف
ظر
ن
ال
عيد
ي
بل
فحسب؛
بمعارصيه
االحتجاج
ّ
ّ
ّ
ُ
َّ
يعتد بشعر أيب نواس ومن يف طبقته؛ ألنّه "من
ال
،
لألصمعي
املعارص
األعرايب
من االحتجاج هبم .وهذا ابن
ّ
ّ
ّ
واملعجميني العرب ،منشورات
النحويني
 11إبراهيم بن مراد" ،الشاهد والفصاحة يف القاموس العريب" ،يف :املثال والشاهد يف كتب
ّ
ّ
مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون ،2السلسلة العربية ،حتت إرشاف حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة اهلالل،)2010 ،
ص .57 - 56
 12الزجاجي ،اشتقاق أسامء اهلل ،حتقيق عبد احلسني املبارك ،ط ( 2بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1986 ،ص .284

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
األمة
المعجم
العربي وهويّة ّ
ّ
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الزجاجي( .((1وعلامء ال ّلغة بعد األصمعي وابن األعرايب ،ال ي ّتخذون من شاعر
الشّ عراء املحدَ ثني" ،كام يقول ّ
(((1
ُّ
شاعر ذلك
وسيظل
مهام عال شأنه ،وإن كان عاملًا بال ّلغة .
جاء بعد منتصف القرن الثّاين للهجرة
ً
مرجعاْ ،
ُ
شعراء هذه ّ
ّ
امتد
سيظل
العرص ،مثلام
الطبقة -التي بدأت ببشّ ار بن ُبرد ،ووالبة ،وأرضاهبام -من املحدَ ثني مهام ّ
ُ
الزمان ،وطال العهدُ هبم.
ّ

الزجاجي.
إنّ املسألة تتع ّلق إذن باملوقف ّمما َّ
الرواية ،حني اختلط عىل العرب ُ
كالمهم ،كام يقول ّ
جد بعد عرص ّ
ٍ
ومن شأن هذا املوقف أنْ ُيقفل الباب أمام ّ
جديد يف املعجم ،وأن يقيم قطيع ًة بينه وبني ال ّلغة التي يزعم أنّه
كل
نة مي ٍ
ٍ
تة؛ ال تعتمد عىل ما يكتبه العرب وما يقولونه يف
يصف مفرداهتا .وهبذه القطيعة،
املدونة إىل ّ
تتحول ّ
ّ
مدو ّ
السابقة ،أي
مدون ًة
ّ
أشعارهم وخماطباهتم وعلومهم ،بل عىل ما قاله األقدمون منهم .فتصبح بذلك ّ
للمدونات ّ
احلية .إنّ أقىص ما يمكن أن يقوم به واضع املعجم
الدرجة الثانية؛ ختتلف اختال ًفا
مدون ًة من ّ
ًّ
جوهريا عن ّ
ّ
املدونة ّ
بعد اخلليل؛ هو أنْ يعود إىل ما عاد إليه اخلليل ،أو أن ينسخ ما يف كتابه العني ،وأن يرصف مهّه يف نسخه إىل أمرين
اثنني -ال َ
ثالث هلام -يمكنه ال ّتجديد فيهام .ومها:
غوية القديمة املنقولة ،وتقديمها
ثم إعادة ترتيب هذه املا ّدة ال ّل ّ
 العود ُة إىل املاد ّة القديمة واستخراج ما فيهاّ ،ٍ
جديدة.
بح ّل ٍة
والروايات واألخبار واألحاديث املنقولة عن األقدمني ،ما نقله اخلليل منها ،وما مل ينقله؛
 العودة إىل األشعار ٍّ
َّ
ولعل فيها أمرا بدا لواضع املعجم ،ومل يبدُ للخليلّ .
ّ
وكل جديد يف هذا
ذكر يف كتاب العني.
فلعل فيها ما ليس له ٌ
قديم؛ ألنّه ال يتجاوز زمان اخلليل ،بل ُيعيد ال ّنظر يف ما كان ْقبله.
املجال ،إنّام هو يف حقيقة األمر جديدٌ
ٌ

العربية وأمهّها وأشهرها -عىل لسان صاحبه ابن منظور:
مقدمة لسان العرب -وهو من أكرب املعاجم
جاء يف ّ
ّ
أحسن مجعه فلم
أنّ ع ّلة تأليفه لكتابه ذاك ،هي أنّه رأى علامء ال ّلغة يف الكتب التي سبقته "بني رجلنيّ :أما من
َ
نفعت إجاد ُة
حسن اجلمع مع إساءة الوضع ،وال
مجعه؛ فلم ُي ِفد
يحُ سن ْ
ْ
ُ
وأما من أجاد وضعه فإنّه مل يجُ ِد َ
وضعهّ ،
الوضع مع رداءة اجلمع"(.((1
وأما رداء ُة اجلمع فهي بيت القصيد؛ ألنهّ ا
ّأما إساءة الوضع فال يعنينا أمرها هنا؛ ألنهّ ا ال تتع ّلق بام نحن فيهّ ،
يتحدث ابن منظور عن رداءة اجلمع؛ فإنّه
غوية التي يعتمد عليها املعجم يف وصفه .وحني
ّ
ترتبط بجمع املا ّدة ال ّل ّ
مدوناهتا ،وال اقتصارها عىل زمان دون آخر .بل إنّه يعني
ال يعيب عىل املصادر التي اعتمد عليها سوء اختيار ّ
الزمان القديم .ومث َُل ابن منظور يف القرن الثّامن،
بال ّتحديد أنّ أصحاهبا قصرَّ وا يف مجع املا ّدة التي ُوجدت يف ّ
ِ
بري يف
كمثل أصحاب مصادره :ابن األثري اجلزري ،وأيب السعادات املبارك بن حممد يف القرن السابع؛ وابن ٍّ
املدونة
الرابع .فهو يعود إىل ّ
القرن السادس؛ وابن سيده يف القرن اخلامس؛ واجلوهري واألزهري يف القرن ّ
السابق
نفسها التي عادوا إليها؛ وهي كالم العرب قبل هناية القرن الثاين للهجرة .وال خيتلف اللاّ حق عن ّ
سواء ينقلون عن سابقيهم .ويف هذا يقول صاحب
يف أنّه جاء يف زمان غري زمانه؛ فجميعهم يف هذه املسألة
ٌ
 13الزجاجي ،كتاب الالمات ،حتقيق مازن املبارك (دمشق :مطبوعات جممع اللغة العربية ،)1969 ،ص .16 -15
 14انظر ما رواه ابن سنان اخلفاجي من تسجيل ابن األعرايب أرجوزة أليب متّام عىل أهنا لبعض العرب القدامى ،فلماّ عرف أنهّ ا له رماها،
رس الفصاحة ،ط( 1بريوت :دار
وما رواه عن إعجاب األصمعي ببيتني إلسحاق بن إبراهيم املوصيل ،فلماّ عرف أهنام له عاهبام عليهّ .
الكتب العلمية ،)1982 ،ص .279 -278
 15ابن منظور ،لسان العرب (بريوت :دار صادر ،)1968 ،ج ،1ص .7
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اللسان برصيح العبارة" :وأنا مع ذلك ال أ ّدعي فيه دعوى ،فأقول شافهت ،أو سمعت ،أو فعلت ،أو صنعت،
أو َشدَ ْدت ،أو رحلت ،أو نقلت عن العرب العرباء ،أو محلت؛ ّ
الدعاوى مل يرتك فيها األزهري وابن
فكل هذه ّ
ٍ
عمن رو َيا.((1("...
عينا يف كتابيهام ّ
سيده لقائل مقالاً  ،ومل خي ّليا فيه ألحد جمالاً  ،فإنهّ ام ّ
جاء يف كتاب االقرتاح يف علم أصول ال ّنحو للسيوطي" :أول الشّ عراء املحدَ ثني بشّ ار بن ٍ
احتج سيبويه
برد ،وقد
ّ
ّ
ّ
يف كتابه ببعض شعره تقربا إليه؛ ألنّه كان هجاه لِرت ِ
ذكره املرزُ باين وغريه .ون َق َل ثعلب عن
بشعره.
االحتجاج
ْك
ُّ ً
َ
(((1
ُ
َ
آخر احلجج" .
األصمعي ،قالُ :ختِم الشّ عر
َ
بإبراهيم بن هرمة ،وهو ُ

السالم هارون لكتاب سيبويه ما يشري إىل استشهاده بشعر بشّ ار .فإنْ كان
ليس يف "الفهارس" التي َّ
أعدها عبد ّ
صحيحا؛ فذلك يعني أنَّ يف نسخة الكتاب التي بني أيدينا ما سقط منها .عىل أنَّ
احلجة التي ذكرها من
ما ذكره
ً
ّ
ٍ
ّ
استشهاد سيبويه ببشّ ار بسبب هجائه له ،ال تستقيم بوجه من الوجوه؛ فام عهدنا علامء اللغة يستشهدون بشعر
العربية عىل مدى اثني عشرَ قرنًا ،من ّأيام سيبويه إىل
شاعر ألنّه هجاهم ،أو خشي ًة من هجائه .وها هم علامء
ّ
ٍ
ٍ
خيف أحدهم -وهم ٌ
بواحد من شعراء عرصهم .أمل ْ
ألوف -من هجاء واحد من معارصهيم
ّأيامنا ،مل يستشهدوا
ثم كيف يستقيم أنْ يكون هجاه ألنّه مل يذكره يف كتابه ،والك َتاب مل ُيعرف يف ّأيام سيبويه؛ وإنّام شهره تلميذه
هلم؟ ّ
األخفش ،وأشاعه بني ال ّناس بعد موته؟

حج ًة تُضاف إىل ما ذكرناه من
صح ما ذكره املرزباين
السيوطي هذا اخلرب؛ فإنّه ُي ّ
ُ
عد ّ
عىل أنَّه إنْ َّ
وغريه ّممن نقل عنه ّ
اعتامد اخلليل وسيبويه عىل املعارصين ،عىل أنَّ
اللغوي
حية ،يأخذ فيها
ّ
املدونة التي يعتمدان عليها هي َّ
َّ
مدو ٌنة َّ
والنحوي عن أهل زمانه ،ويصف لغتهم ال لغ َة قرون مضت .وتعليل املرزباين وغريه بأنّ اخلوف كان باعثًا عىل
ّ
االستشهاد بشعر بشّ ار ،يعني أنّه كان عىل سيبويه ألاّ
تج بكالمهم.
يذكره يف شعره ،ألنّه من املو ّلدين الذين ال يحُ ُّ
َ
العربية بعده من عدم جواز االستشهاد باملو ّلدين؛ وهو ٌ
دليل
وهذا يرصف عن سيبويه ما تواضع عليه علامء
ّ
ٌّ
إضايف عىل أنهّ م هم -ال سيبويه وشيخهَ -من ال يقبل االستشهاد بغري األقدمني.
هرمة" .فقد
"ختِم
السيوطي؛ فهو الذي ينقل فيه قول ثعلب عن األصمعيُ :
ُ
ّأما اجلزء الثاين من كالم ّ
الشعر بابن ْ
ُو ِجد بني الباحثني املعارصين من يع ِ
اهلجري.
ممتد ًة ح ّتى أواخر القرن الرابع
رتض عليه ،وجيعل حدود الفصاحة ّ
ّ
ىّ
(املتوف يف عام  370للهجرة) عن غياب ال ّلحن
وقد اعتمد الباحثون يف تأكيد هذه املقولة عىل شهادة األزهري
ىّ
(املتوف يف حدود عام 400
عند البدو يف البحرين يف زمان وقوعه يف أسرْ القرامطة( ،((1وعىل شهادة اجلوهري
صح عندي من هذه
للهجرة) يف ّ
مقدمة كتاب ّ
الصحاح التي يقول فيهاّ :
"أما بعد ،فإنيّ أودعت هذا الكتاب ما ّ
(((1
ال ّلغة [ ]...بعد حتصيلها بالعراق رواي ًة ،وإتقاهنا دراي ًة ،ومشافهتي هبا العرب العاربة يف ديارهم بالبادية" .
كام اعتمدوا عىل ما جاء يف كتاب اخلصائص البن ج ّني يف مساءلته لألعراب ،ويف امتحاهنم قبل األخذ عنهم.
(((2
الصحاح وال ّلسان
ّ
ورد يف ّ
املتنبي ،وبإحالته عىل هذا الشعر  ،وبام َ
واعتدوا برشحه أرجوزة أيب ّنواس وشعر ّ

 16املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
 17السيوطي ،كتاب االقرتاح يف علم أصول النحو ،ط ( 2حيدر آباد الدكن ،)1940 ،ص .27

18 Abderrahmane Hadj Salah, " Linguistique Arabe et Linguistique Générale ", Thèse de Doctorat d’Etat ès Lettres,
Université Paris Sorbonne, 1979, Vol. 1, p. 71.

الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطا ،ط ( 4بريوت :دار العلم للماليني ،)1990 ،ج  ،1ص .33
 19إسامعيل بن محاد اجلوهريِّ ،
سيام ص  131 -130منه.
 20انظر يف رسالة دكتوراه الدولة لعبد القاهر املهريي عن ابن جني الفصل الرابع
ّ
املخصص ملنهج ابن جني وال ّ

Abdelkader Mehiri, Les Théories Grammaticales d’Ibn Jinni, (Tunis : Publications de l’Université de Tunis, 1973),
Sixième SZérie : Philosophie Littérature- Vol. 5, pp. 130-131.
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ّ

الريض يف ال ّلسان( .((2ويف
الصحاح ،والشرّ يف
ّ
من شعراء حمدَ ثني؛ مثل إبراهيم بن إسحاق املوصيل وأيب ّمتام يف ّ
هذا املعنى ،يقول سعيد األفغاين عن ّ
يدونون لغاتهِ م ح ّتى فسدت سالئقهم
استمر
سكان البوادي" :فقد
العلامء ِّ
ُ
ّ
يف القرن الرابع اهلجري"( .((2ويميض عبد الرمحان احلاج صالح يف االتجّ اه نفسه ،حني يقول :إنَّ "دائرة الفصاحة
ُأقفلت متا ًما يف هناية القرن الرابع اهلجري"(.((2
ِ
مغايرا يف هذا املوضوع؛ ّ
حج ًة عىل االستشهاد
الرغم من أنّ لنا موق ًفا
فكل ما ُذكر ال يقوم -يف رأيناَّ -
ً
وعىل ّ
فاملتنبي الذي يكثر ذكره من بينهم ،ال يستشهد به ابن ج ّني يف ال ّلغة عىل الرغم من إعجابه به ،وكثرة
باملو ّلدين.
ّ
ِ ِ
معتذرا حني َ
الر ُجل ،وإنْ كان مو ّلدً ا []...؛ فإنَّ املعاين
اهتاممه بشعره؛ فهو يقول
ً
ذك َره" :وال تستنك ْر ذكْ ر هذا ّ
جل َّلة الناس -احتج بيشءٍ
ِ
العباس -وهو الكثري التعقُّ ب
يتناهبها املو ّلدون ،كام
ّ
ُ
ُ
يتناهبها املتقدِّ مون .وقد كان أبو ّ
الطائي يف كتابه يف االشتقاق ،ملّا كان غرضه فيه معناه دون ِ
شعر حبيب بن أوس ّ
لفظه"(.((2
من ْ
العربية -ال ُ
ذكرهم مستشهدً ا هبم؛ وإنّام يذكرهم إعجا ًبا ،بمعنى
ربد -كغريه من علامء
َّ
لكن امل ِّ
يذك ُر املو َّلدين إنْ َ
ّ
ِ
ّ
البغدادي يف اخلزانة عن أيب
تناولوه يف شعرهم .وليس املعنى من أمور اللغة ،وال من نحوها ورصفها .ينقل
ّ
بديعية رفيقه ابن جابر:
جعفر األندليس يف رشح
ّ
"علوم األدب س ّت ٌة :ال ّلغة والصرّ ف وال ّنحو ،واملعاين والبيان والبديع؛ والثّالثة ُ
ستشهدُ عليها إلاّ بكالم العرب ،دون
األ َول ال ُي
َ
ٌ
راجعة إىل املعاين .وال فرق يف ذلك بني العرب وغريهم؛ فهو
ستشهدُ فيها بكالم غريهم من املو َّلدين؛ ألنهّ ا
الثّالثة األخرية .إذ ُي
َ

جرا"(.((2
الطيب،
الفن
أمر
ُ
راجع إىل العقل .ولذلك ُقبِل من أهل هذا ّ
ٌ
َّ
ٌ
االستشهاد بكالم البحرتي ،وأيب ّمتام ،وأيب ّ
وهلم ّ

ومعجماً عن املو َّلدين .وعىل هذا املعنى ينبغي أن
نحوا
ورص ًفا ُ
ْ
وعىل هذا جيب أنْ يحُ مل ما يذكره علامء العربية ً
ُيفهم ما جاء يف كتاب الكامل حني ذكر أحد املو َّلدين" :قال أبو ع ٍّ
ُ
يل البصري ،واسمه
الفضل ابن جعفر ،وإنْ
خصصنا فصلاً من رسالتنا
بحج ٍة ،ولك ّنه أجاد،
شعره هذا جلودته ال لالحتجاج به" .وك ّنا قد ّ
مل يكن ّ
فذكرنا َ
ْ
(((2
الدراسة .
الدولة هلذه املسألة ،لذلك فإنّنا لن نعود إليها يف هذه ّ
لدكتوراه ّ
العربية بعد اخلليلّ ،مما هم عليه يف كتب ال ّنحو وال ّلغة .ويمكن أنْ نعتمد
وليس املحدَ ثون بأحسن حالاً يف معاجم
ّ
العربية إلثبات ما نقول" .إن ُّ
تصفح أسامء الشّ عراء يف
غوية
عىل لسان العرب ،وهو من أضخم املوسوعات ال ّل ّ
ّ
بالصدمة ّ
األمة التي أنجبت آالف
هذا الفهرس ّ
الضخم ،ال ّ
بد من أن يصيب الباحث ّ
والذهول؛ إذ يبدو له أنّ ّ
ُ
العربية "امل ْحدَ ثون" عىل مدى س ّتة قرون ،من ّأيام بشّ ار بن
الشّ عراء يف القرون األوىل قد أصاهبا العقم" .فشعراء
ّ
ىّ
ىّ
(املتوف يف بداية القرن الثامن ،عام  711للهجرة) "يغيبون
(املتوف يف عام  167للهجرة) إىل ّأيام ابن منظور
برد
غيا ًبا شبه كامل يف هذا البحر اهلائل من أشعار القدماء التي ذكرها صاحب ال ّلسان .ومجُ ْ مل أشعار املحدَ ثني يف
عدد ال ُيذكر إذا ما قورن باآلالف املؤ ّلفة من األبيات الواردة يف ال ّلسان".
هذا املعجم ال جياوز ثالثني بي ًتا؛ وهو ٌ
بيد أنَّ ال ّتدقيق يف هذه األبيات القليلة ال ّنادرة للمحدَ ثني يف لسان العربُ ،يظهر أنَّ موقف واضعي املعاجم

وتطوره ،مرجع سبق ذكره ،ج  ،1ص .211- 210
 21نصار ،املعجم العريب :نشأته
ّ
 22سعيد األفغاين ،يف أصول ال ّنحو (دمشق :مطبعة اجلامعة السورية ،)1957 ،ص .18

23 Abderrahmane Hadj Salah, Op. Cit., Vol. 1, p. 72.

 24ابن جني ،اخلصائص ،حتقيق حممد عيل النجار (القاهرة :دار الكتاب العريب ،)1952 ،ج  ،1ص .24
السالم هارون ،ط ( 3القاهرة :مكتبة اخلانجي،
 25عبد القادر بن عمر البغدادي ،خزانة األدب ّ
ولب لباب لسان العرب ،حتقيق عبد ّ
 ،)1989ج  ،1ص .5

26 Hassan Hamzé, " Les Théories Grammaticales d’Az-Zajjâjî ", Thèse de Doctorat d’Etat ès Lettres, Université Lyon
2, 1987, Vol. 1, pp. 128-151.
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ٍ
مسألة ال يحُ تاج فيها إىل
متليحا وتطري ًة يف
مغايرا ملوقف
مل يكن
النحويني .فهذه األبيات ،عىل نُدرهتا؛ تأيت ّإما ً
ّ
ً
ٍ
ٍ
وإما عىل سبيل ال ّتمثيل.
وإما تأكيدً ا عىل أمر استشهد عليه
ُ
صاحب املعجم بشاهد قديمّ ،
شاهدّ ،

فإما أن يغيبوا غيا ًبا كاملاً عن ال ّلسان فال ُيذكرون الب ّتة ،مثل
هذا يف الشّ عرّ .أما ُك ّتاب
العربية ومنشئوها املبدعون؛ ّ
ّ
وإما أن يغيبوا عىل الرغم من حضورهم
حيان ال ّت
ّ
الصايبّ ،
ّ
وحيدي ،وغريهم كث ٌُر...؛ ّ
عباد ،وأيب ّ
والصاحب بن ّ
لمِ
ّ
يف املعجم (مثل املرزباين ،واملرزوقي ،واملطرزي ،وابن حزم ،والطربي) ،فال ُيستشهد بالعالمِ منهم ا أنشأه
ٍ
حجة يوردها صاحب المعجم -إنّام هي
لرواية ينقلها ،أو لتفسري يذكره.
وأبدعه ،بل
فاحلجة -ملّا تكون هناك ّ
ّ
السابقني؛ وليس يف كالمه هو ،أو يف ما هو من إنشائه.
الرواية التي ينقلها العالمِ  ،ويف ال ّتفسري الذي يذكره عن ّ
يف ّ
(((2
ِ
املدونة ،لك ّنهم ليسوا جز ًءا منها بام ُيبدعون"  .يقول التفتازاين يف التفريق بني
"ال ّناثرون بام ينقلونٌ ،
جزء من َّ
هاتَني املسألتني ،أي بني ما يرويه ا ُملحدَ ث عن السابقني ،وما يقوله هو وي ِ
رأوه"(.((2
نشئه:
"احلجة فيام َ
ُ
ّ
رو ْوه ال فيام ْ
ّ

قضية االحتجاج ،حني وضعوا قيو ًدا صارم ًة ينبغي هلم أال خيرجوا
علامء
ضيق
ُ
العربية ً
َّ
كثريا عىل أنفسهم يف ّ
ّ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ّ
ُ
والص ْنعة
عليها؛ فإنْ خرجوا فإنّام يكون هذا اخلروج مداور ًة ومناور ًة يف أمثلة نادرة ،قد ُيعامل املثال فيها باللطف َّ
ّ
بالشك يف نسبة البيت إىل شاعر حمدَ ث ،أو باالحتجاج
تج به .وقد تكون هذه املداور ُة
معامل َة الشّ اهد الذي يحُ ّ
(((2
بسكوت علامء ال ّلغة عن االعرتاض عليه .
ٍ
سامع؛ فإنّه ٌ
سابق .وليس
نقل عن سام ٍع
مدونات
ثمة ٌ
املعجميني العرب بعد اخلليل إذن ٌ
ليس يف ّ
سامع .وإن كان ّ
ّ
فكل كتاب إنّام هو ٌ
فيها ٌ
الرواية؛ ّ
نقل عن كتاب منقول عن
نقل عن كتاب أنشأه صاحبه إنشا ًء يف زمانه بعد عرص ّ
مدو ٌنة ليس فيها إلاّ األموات.
السابقني .إنهّ ا ّ
ّ
أثر هذا يف لغتهم؟ وكيف استجابت
أين ما قام به العرب يف عصورهم
الذهبية بعد القرن الثّاين للهجرة؟ وأين ُ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الفكرية يف العامل عىل مدى قرون وقرون؟
إسالمية كبرية قادت ال ّنهضة
عربية
ّ
ّ
هذه ال ّلغة لتكون لغة حضارة ّ

ثم
الطب والفلسفة والفلك
وطوروه يف
ّ
أين ما ترمجه العرب من علوم اليونانّ ،
والرياضيات وغريها من العلومّ ،
ّ
نقله عنهم
األوروبيون يف هنضتهم احلديثة؟ أين ما قيل عن تف ّنن هذه احلضارة يف طعامها ورشاهبا؟ أين ما يعبرّ
ّ
بد من أنَّ احلضارة اجلديدة قد و َّلدهتا؟
عن افتناهنا بأزيائها؟ أين هذا الفيض الوافر من األلفاظ التي ال ّ

ٍ
غيض من هذا الفيض ،يتمثّل يف ما كانت والدته قبل منتصف القرن الثّاين
العريب سوى
ال يوجد يف املعجم
ّ
حيسب أنّ العرب ظ ّلوا يف القرن الثّاين للهجرة مل يتجاوزوه؛ ألنّ اجلديد
يبحث يف بطون املعاجم،
للهجرة .ومن
ْ
ْ
العامة ،حيث ال
عندهم مل ْ
جيد له إىل املعجم طريقًا ،فهو غري فصيح .وما كان كذلك ،فسبيله أن يكون يف لغة ّ
ِ
ختصهم.
رقيب وال
َ
َ
الصناعات واحل َرف ،أو يف ما كتب أهل العلوم يف الكتب التي ّ
حسيب ،أو يف خماطبات أهل ّ
فإن شئت أن تعرف مصطلحات العلوم ،وما أحدثه العرب فيها؛ فعليك بكتبهم ،أو بام بقي من هذه الكتب.
ِ
َ
ووسائل من خالل األلفاظ التي
والصناعات من أدوات
وإن شئت أن تعرف ما كان يستخدمه أهل احلرف ّ
بقي منها خارج املعجمّ .أما يف املعجم ،فلم تتغيرّ صورة
كانوا يعبرّ ون هبا عن حاجاهتم؛ فعليك أن ّ
تتلمس ما َ
"املدونة وقضايا االستشهاد يف املعجم العريب
للقاموسية عن:
العلمي الدو ّيل الثاين
قدمة أمام اللقاء
 27حسن محزة،
العام" ،ورقة ُم ّ
َّ
ّ
ّ
ّ
واملدونة ،تونس  ،2004/06/21-19جم ّلة املعجمية ،تونس ،العدد ( .)2012( 27حتت ّ
الطبع).
القاموسية
َّ
 28البغدادي ،خزانة األدب ،مرجع سبق ذكره ،ج  ،1ص .7
 29حسن محزة" ،يف انقالب األدوار بني الشاهد واملثال يف الرتاث النحوي واللغوي
العريب" ،يف :املثال والشاهد يف كتب النحويني
ّ
واللغويني العرب ،مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون ،2السلسلة العربية ،يرشف عليها حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة
خصوصا ص .44 - 39
اهلالل) .انظر
ً
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العرب عرب القرون؛ إذ ليس يف لغتهم من جديد.

يف أواخر القرن ال ّتاسع عرش امليالدي ،ويف عام  1881حتديدً ا؛ نرش املسترشق اهلولندي رينهارت دوزي معجماً
كائن يف أكثر من
سماّ ه ،Supplément aux dictionnaires arabes :أي
املستدرك عىل املعاجم العربية( ،((3وهو ٌ
َ
ٍ
ٍ
صفحة من القطع الكبري.
ألف وسبع مئة

مل يؤ ِّلف دوزي معجماً
العربية ذكره .من أين أتى دوزي ّ
بكل هذه
للعربية ،بل ُملحقًا يستدرك فيه ما فات املعاجم
ّ
ّ
املا ّدة؟ وكيف فات املعاجم العربية -عىل كثرهتا وتنو ِعها وات ِ
ُ
ّساعهاّ -
يستدركه عليها
الكم اهلائل الذي
ُّ
كل هذا ّ
ّ
واحدٌ من غري ِ
ُ
السعة يف نقله؟
أم
به
اجلهل
أهلها؟ أهو
رّ
ِكال األمرين خطري .واجلواب :ال هذا وال ذاك؛ بل إنّه أخطر منهام االثنني .إنّه إرصار عىل ح ِ ِ
لغة العرب
ٌ
صرْ
ٌ
ِ
ٌّ
صحيحا أنّ املعجم العريب سجل للغة العرب وتارخيها .فهذا املعجم
يف ما كانت عليه قبل قرون وقرون .ليس
ً
عبقريتهم طوال أكثر من
طوروه ،وما تف ّتقت عنه
جيعلها لغ ًة بال تاريخ؛ ألنّه ال ّ
ّ
يسجل ما ابتدعه أهلها ،وما ّ
عرشة قرون.

الصنف ُّ
إن َ
بعض ما يف معجم دوزي يمكن أنْ ُي َ
أقل شهر ًة
العريب
بحث عنه يف املعجم
املختص؛ غري أنَّ هذا ّ
ّ
ّ
ُ
وتشمل هذه املعاجم
واملتخصصني.
مجهور العلامء
ضي ٍق ،هو
العام ،ألنّه مل يكن ً
ّ
ُ
من املعجم ّ
شائعا إلاّ بني مجهور ِّ
ِ
ُّ
ّ
ً
ً
ُ
سمى "عرص االحتجاج"،
علمية وف ّنية؛ ظهر جلها "بعد العرص الذي جمُ عت فيه اللغة الفصحى ،و ُي ّ
مصطلحات ّ
ٍ
ِّ
ٌ
دخيلة
أعجمي ٌة
علوم
العربية ،فهي
ظهور ُجل تلك املصطلحات بعلوم وفنون مستحدَ ثة يف الثّقافة
وقد ارتبط
ٌ
ُ
ّ
ّ
ِ
للداللة عليها من املو َّلد الذي
قد انتقلت إىل
لت ّ
العربية بواسطة الترّ مجة .ولذلك ُع َّدت املصطلحات التي اس ُتعم ْ
ّ
(((3
سج َلها.
العام أنْ ُي ِّ
سم َّو العر ِّ
يب الصرّ يح الفصيح من األلفاظ"  ،وألنهّ ا كذلك فليس من شأن املعجم ّ
ال يسمو ُ

مدونة المعجم الحديث
رابعا:
ً
ّ
األورويب
العربية ختضع المتحان عسري يف احتكاكها باملستعمر
الزمان ،ها هي
بعد أكثر من عرشة قرون من ذلك ّ
ّ
ّ
ولغاته التي حتمل حضار ًة جديد ًة تكتسح العاملّ .
وحيل ما ُس ّمي بعرص ال ّنهضة ،الذي تواضع أكثر الباحثني عىل
ٌ
الصحة .هكذا إذن،
كبري من
القول إنّه بدأ مع محلة نابوليون بونابرت عىل مرص .إنّه
فج ،وإنْ كان فيه ٌ
قدر ٌ
ّ
إعالن ٌّ
ضاء العالمَ ُ العريب ،وينتقل الناس من ّ
الظلامت إىل ال ّنور!
وبال ُم ّ
قدمات؛ ُيضغط عىل املفتاح ُفي ُ

يشء يف عاداهتم وتقاليدهم وعلومهم .ومل
ٌ
كان عىل العرب أن يسايروا احلضارة الوافدة ،وكان ينبغي أن يتغيرّ
يكن ممك ًنا أن تبقى العربية ً
العريب عىل حاله إىل ما شاء اهلل .لك ّنه مل يكن
بمنأى عن التغيرّ  ،وال أن يبقى املعجم
ّ
ّ
ممك ًنا ً
آخر.
ء
ردا
ليكتيس
ه
ء
ردا
العريب
املعجم
أيضا أن خيلع
ّ َ
ً َ

ين القاموس املحيط للفريوز آبادي ،أو ف ْلنقُ ْل
حيي ًة يف بادئ األمر" .ينسخ" حميط املحيط للبستا ّ
كانت بوادر ال ّتغيري ّ
لكن َّ
كل
إنّه ُيكثر من االعتامد عليه .و"ينسخ" املنجد لألب لويس معلوف اليسوعي حميط املحيط للبستا ّ
ينَّ .
ٍ
الفرنيس واإلنكليزي
ضفي مسح ًة من ال ّتجديد عىل معجمه ،وأن يفيد من املعجم
ّ
واحد منهام كان يعمل عىل أن ُي َ

30 Reinhart Dozy, Supplément aux Dictionnaires Arabes (Beyrouth : Librairie du Liban, 1991). (reproduction de
l’édition originale : Leyde, E.J. Brill, 1881).

املختص حتى منتصف القرن احلادي عرش اهلجري ،ط ( 1بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
 31إبراهيم بن مراد ،املعجم العلمي العريب
ّ
 ،)1993ص .7
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ُ
املعاجم املزدوجة
الكاثوليكية يف بريوت -قبل املنجد الذي صدَ ر يف عام -1908
املطبعة
يف ّأيامه .فقد نرشت
َ
ّ
ثم
الفرنسية  -العربية ( ،)1857واإلنكليزية العربية ،والفرائد ِّ
الدرية يف اللغتني العربية والفرنسية (ّ ،)1883
يف العربية واإلنكليزية (.((3()1899
سياجا حيمي
احلديث حدو َد الفصاحة التي أقامها األقدمون
املعجم
غري أنّه مل يكن من املسموح به أن خيرتق
ُ
ً
ُ
كتب
ال ّلغة من رياح ال ّتغيري؛ فظ ّلت معاجم
العربية تستنسخ املايض ،كام ظ ّلت قواعد ال ّنحو وشواهدُ ه تستنسخ َ
ّ
الوثيق الصلة باملعجم الفرنيس؛ ِ
مقدمة ّ
الطبعة
نفسه ،وهو
يعل ُن يف ّ
ُ ّ
األقدمني .فهذا األب لويس معلوف اليسوعي ُ
ّ
(((3
معجم
حتر ْينا ما ْأمكننا املحافظة عىل
األوىل ملنجده -وهو
ٌّ
ٌ
مدريس ّ -
متسكه بعبارات األقدمني .فيقول" :وقد َّ
ٍ
ٍ
ٌ
إعالن عن جديد يتع َّلق بخطوة عىل طريق االنعتاق من سيطرة مفهوم
املقدمة
عبارات األقدَ مني" .وليس يف هذه ّ
أكثر حمافظ ًة
السابقني ،فإن َخ َر َج عىل مفهوم الفصاحة وصفاء اللغة؛ كان َ
الفصاحة وصفاء ال ّلغة الذي رأيناه عند ّ
يرض جه ُلها وق َّلام أفا َد
يمس ُح ْرمة اآلداب من الكلامت البذيئة التي ال ُّ
السابقني" .وأغْ َف ْلنا ذكر ما ُّ
من أولئك ّ
ٍ
ٌ
علمها"ّ .
"قريب املأخذ ممتازً ا بام ُعرفت به
مرتبط بالشّ كل ،ح ّتى يكون املعجم
املقدمة من جديد ،هو
كل ما يف ّ
َ
ُ
ّ
الداللة" .و"قد أظهرناه َّ
بأدق ما لدينا من
ووضوح
الوضع
إحكام
من
ة،
األجنبي
غات
ل
ال
يف
ة
املدرسي
املعجامت
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
زي ّناه بصور عديدة متثِّل للعني بعض األوصاف،
األحرف وأجالها ،ورت َّْبنا صفحاته عىل ثالثة أعمدة" ،و"قد َّ
وتقوم مقام الشرّ وح ّ
املقدمة.
الطويلة"ّ .أما ما ّد ُة املعجم فال ِذكْ َر هلا يف ّ
يسجل "ال ّتصدير" الذي كتبه إبراهيم مدكور ّ
العربية
للطبعة األوىل من املعجم الوسيط الصادر عن جممع ال ّلغة
ّ
ّ
َ
حد قوله" -ولك ّنهم مل
يف القاهرة صعوبة املسألة؛ إذ حاول البستاين والرشتوين واملعلوف حتديث املعجم -عىل ّ
يسجلوا شي ًئا من لغة القرن العرشين .وما كان هلم أن
يستطيعوا التخ ّلص من قيود املايض ،ومل جيرؤوا عىل أن ّ
لغوي ًة أقوى"(.((3
يفعلوا واألمر يتط ّلب سلط ًة أعظم،
ّ
وحج ًة ّ

العريب من القيود التي
مل يكن ممك ًنا -يف هناية القرن ال ّتاسع عرش وبداية القرن العرشين -أنْ يتخ َّلص املعجم
ّ
ٍ
فاإلر ُث ٌ
تقليد
غري املسلمني ،وإن أرادوا ذلك ،عىل
كبلته أكثر من عرشة قرون،
ثقيل .ومل يكن ممك ًنا أنْ خيرج ُ
ْ
َّ
ُ
وبينه
وبينها
اإلسالم؛
لغة
وهي
ة،
العربي
يف
راسخ
لغوي
الدين أنْ
وشائج ال يمكن ملن كان من خارج هذا ّ
ٍّ
ُ
ّ
آخر؟ ثم إنّه ليس بوسع فر ٍ
مهام عال شأنه،
،
د
دين
رجال
من
كان
إن
ا
خصوص
هه،
يشو
بأنه
م
ه
ت
ي
ال
ى
ت
ح
يفصلها
َ
ّ
ُ َّ َ
ً
ْ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
ٌ
مجاعة كبري ٌة من العلامء،
يتصدى هلذا العمل
بد إذن من أنْ
أنْ يقْطع يف أمر خطري كهذا ،خمافة الشّ طط .كان ال َّ
ّ
ً
ُ
اجلامعة بمنأى عن االتهّ ام؛ أو أنْ تكون -عىل ّ
أقل
اللغوية ما يسمح هلا باالختيار ،وأن تكون هذه
متلك من املكانة
ّ
ِ
الدفاع عن نفسها من االتهّ ام بتشويه ال ّلغة وخيانتها،
تقدير -قادر ًة عىل ر ِّد سهام ال ّنقد التي س ُت َو َّجه إليها ،وعىل ّ
أعظم،
وربام يكون هذا ما عناه إبراهيم مدكور حني قال إنّ حتديث املعجم يتط ّلب سلط ًة
وباخلروج عىل ّ
الدينّ .
َ
لغوي ًة أقوى.
ّ
وحج ًة ّ

العربية -وحدَ ه
األو ُل من بنود تأسيسه عىل أنَّه هيدف إىل محاية ال ّلغة
كان جممع ال ّلغة
العربية -الذي ّ
ينص البند ّ
ّ
ّ
يضم علام َء ال ّ
يراود
وأزهريني ال
اس يف علمهم،
ُ
ً
يشك ال ّن ُ
ّ
قادرا عىل ركوب اخلطر للقيام هبذه ّ
السيام أنّه ّ
املهمة؛ ّ
املهمة؛ فكان املعجم الوسيط.
اس الشّ ُّك يف إيامهنم ودفاعهم عن ّ
ال ّن َ
الدين احلنيف .وقد قام بتلك ّ
 32لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واألدب والعلوم ،ط ( 15بريوت :املطبعة الكاثوليكية.)1956 ،
 33املصدر نفسه.
 34جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط ،ط( 3القاهرة :دار عمران ،)1985 ،ج ،1ص .9
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ُ
والهويّة
المحور :اللغة
األمة
المعجم
العربي وهويّة ّ
ّ

احلي
قديمها املوروث،
قرر أنّ "ل ُّلغة
ُ
ماضيا وحارضً ا ،فلها ُ
ً
خطا املعجم الوسيط خطو ًة كربى حني ّ
وحارضها ّ
ٍ
ُثبت األلفاظ ّ
الطارئة
يالحظ ذلك يف وضع معجم جديد ل ّلغة العربية" ،وال ّ
الناطق ،وال ّ
بد من أن "ت َ
بد من أن َ
(((3
تقدم احلضارة
التي دعت إليها رضورات
السياسة ،أنْ
التطور ،وفرضها ّ
ّ
ورقي العلم"  .وكان من آثار هذه ّ
ُّ
ٍ
َّ
العريب الفصيح مخسة أصناف أخرى هي :املولد ل ّلفظ "الذي استعمله
جعل املعجم الوسيط إىل جانب ال ّلفظ
ّ
الزيادة ،أو القلب"،
واملعرب ل ّلفظ
الرواية"،
"األجنبي الذي غيرّ ه العرب بال ّنقص ،أو ّ
َّ
الناس قديماً بعد عرص ّ
ّ
العربية"،
أقره جممع ال ّلغة
العربية دون تغيري"،
"األجنبي الذي دخل
والدخيل ل ّلفظ
ّ
ّ
ّ
واملجمعي ل ّلفظ "الذي ّ
ّ
ّ
(((3
العامة" .
واملحدَ ث ل ّلفظ "الذي استعمله املحدَ ثون يف العرص احلديث وشاع يف لغة احلياة ّ

العربية بالقاهرة تفتح ّ
الطريق أمام ربط املعجم بحياة ال ّلغة؛ ح ّتى يكون صور ًة
ال ريب يف أنّ خطوة جممع ال ّلغة
ّ
احلية .وقد حذا
تضي ُق ّ
صادق ًة عنها .وهي ِّ
اهلوة ّ
السحيقة التي كانت تفصل املعجم عن حركة املجتمع وقواه ّ
األسايس الذي أصدرته ّ
العربية للترّ بية والثّقافة والعلوم حذو املعجم الوسيط؛ فاعتمد
املنظمة
العريب
املعجم
ّ
ّ
ّ
َ
بيت املرشق املنجدَ يف
األصناف اخلمسة التي جاء هبا هذا املعجم إىل جانب ال ّلفظ
العريب الفصيح .وأصدر ُ
ّ
السابقة؛ فاملنجد يف ال ّلغة واألعالم
ال ّلغة
العربية املعارصة ،الذي يشري يف عنوانه إىل نو ٍع من القطيعة مع املعاجم ّ
ّ
العربية املعارصة)
املتوارثة يف املعاجم ،وهذا القادم اجلديد (نعني :املنجد يف ال ّلغة
للعربية
(للويس معلوف) هو
َ
ّ
ّ
للعربية املعارصة.
هو
ّ

حركية
العريب ،فيمثّل
حقيقي ًة للواقع
العريب احلديث؛ ليكون صور ًة
غري أنّ الطريق ال تزال طويل ًة أمام املعجم
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
وحيويتها ّ
قدمه ّ
التطور
رص ِد
ال ّلغة
الظاهرة .وذلك عىل الرغم من ال ّتقدير ملا َّ
كل واحد من املعاجم املذكورة يف ْ
ّ
ّ
لكن
اللغوي يف
ّ
س لمِ ا بعدهّ .
سيام الوسيط منها -بعمل هائل ِّ
يؤس ُ
العربية .فلقد قامت هذه املعاجم -وال ّ
ّ
الباحث ال يلبث أن يصحو من صدمة احلداثة ّ
مقدمات املعاجم الثالثة ،ويف عنوان املعجم األخري
الظاهرة يف ّ
السبب يف هذا ما يف املعجم احلديث من عثرات وعيوب يف موا ّده ،ووسمه ،وتعريفاته ،وأمثلته
منها .وليس ّ
ِ
أمور
غوية وسامته العارضة ،وغري هذا ّمما ُيعتمد يف املعاجم؛ فهذه ٌ
وشواهده ،وتصنيف معانيه ومستوياته ال ّل ّ
عىل أمهّيتها -ال تعنينا يف هذه الدراسة .وإنّام يعود ذلك ًمدونة املعجم التي يعتمد عليها يف تصنيفه.
أيضا إىل ّ
متخص ٍ
تفتح معجماً
املخصص للفظ ()zénith
الصغري( ،((3يف املدخل
فرنسيا غري
ص ،هو معجم روبري ّ
ّ
ّ
ًّ
"الس ْمت" ولفظ (" )nadirال ّنظري" ،عىل سبيل املثال؛ فتقرأ فيه أنّ هاتني اللفظتني يف علم الفلك لفظتان
َّ
ِ
قديمه وحديثه أعياك
الرابع عرش .فإن بحثت عنهام يف املعجم العريب
القرن
يف
الفرنسية
إىل
دخلتا
تان
عربي
ّ
ّ
َّ
العريب احلديث إلاّ
ّ
الرواية ،وليس من هذا املولد يف املعجم
ّ
البحث؛ ألنهّ ام من املولد الذي جاء بعد عرص ّ
يسري.
ٌ
نزر ٌ

العريب عليها الستخراج ما ّدته ووصفها؛ ألنّه ال يكون
املدونة التي يعتمد املعجم
من ّ
حق الباحث أن يسأل عن ّ
ّ
مدون ُته ممثّل ًة هلا متثيلاً
الصحيح .وهلذا
صحيحا ،أو
َ
ً
أقرب ما تكون إىل ال ّتمثيل ّ
صور ًة ل ّلغة ،إلاّ حني تكون ّ
يفرتَض أنْ تجُ مع مدونَة املعجم اعتام ًدا عىل ٍ
عدد من املعايري ،أمهّها:
ُ
َ َ َّ
ٍ
حتريف.
تتعرض لتغيري أو
 -أن تكون أصيل ًة مل ّ

 35املصدر السابق ،ج  ،1ص .10
 36املصدر السابق.

37 Le Nouveau Petit Robert (Paris: Editions Dictionnaires Le Robert, 2004).
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 أنْ تكون ممثّلة متثيلاً حقيقيا ل ّل ِوصفها .نريد ّ
بالطبع متثيلاً
ُ
مجع نصوص ال ّلغة ك ِّلها
غة التي ُيراد
نسبيا ،ألنّ َ
ًّ
ًّ
من املحال.
بد من االعتامد
الصعب يف ّأيامنا أنْ ُيكت َفى بال ّنصوص
الورقية ،وصار ال َّ
غني ًة واسع ًة؛ وهلذا صار من ّ
ّ
 أنْ تكون ّ(((3
خمزن يف احلواسيب .
عىل ما هو َّ

غري أنّ املعجم العريب احلديث ال يكاد يعتمد عىل مدو ٍ
يتصدى لوصفه.
اللغوي الذي
حقيقي ٍة متثّل الواقع
نة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
ثم يقوم ببعض ال ّتعديل فيها -حذ ًفا ،أو زيادةً-
ً
وغالبا ما ُيبنى املعجم عىل املعاجم التي سبقته ،فينسخ مداخلها؛ ّ
ٍ
نصوص يمكن أنْ يعتربها شاهدً ا عىل ال ّلغة التي يريد مجع
ح ّتى تستقيم له مداخله من دون العودة إىل استقراء
مفرداهتا .ويتجلىّ غياب املدونة ،أو غياب مدو ٍ
مظهرين اثنني:
حقيقي ٍة يف
نة
ّ
ّ
َ
ّ

ٍ
جدا من املفردات من دون سبب ظاهر؛ فليست هذه املفردات
الفت لل ّنظر
أول مظهر منهام
لعدد كبري ًّ
غياب ٌ
ٌ
 ُّ
حديثة
املعجمي فائد ًة يف ذك ِره .إذ أكثر املفردات الغائبة
ّمما خرج من ال ّتداول فامت ،أو صار من ال ّنادر فلم جيد
ّ
ٌ
ٌ
قديمة حمُ ِّ َل ْت مع ًنى حديثًا مل يكن هلا من قبل .ويمكن أنْ نمثِّل هلذا ال ّنوع من املفردات بفأرة
ألفاظ
العهد ،أو
احلاسب مثلاً ؛ وهي بال ٍّ
تواترا يف ّأيامنا من الفأرة ،أي احليوان الذي هو من ُرتبة القوارض ،ومن
شك أكثر
ً
للنجار ُيقشرَ ُ هبا اخلشب (حمدثة)"( .((3ومثال هذا ً
أيضا اهلاتف املحمول ،أو
"الفارة ،بتخفيف اهلمزة :أدا ٌة ّ
املتجول ،أو اللاّ
اخللوي ،أو غري هذا .وقد بحثنا عنها ك ّلها يف
سلكي ،أو
اجلوال ،أو النقّال ،أو املنقول ،أو
ّ
ّ
ّ
ّ
أيضا الشّ احن والفاكس ،أو ال ّناسوخّ ،
ُ
ومثل هذا ً
والطابعة ،وفلم الكرتون ،وغري
أثرا.
هلا
وجدنا
فام
املعاجم
ً
هذا كثري.
كيف تغيب هذه املفردات عن معجم حديث إن كان يعتمد عىل مدو ٍ
حقيقي ٍة ،وال يكتفي بنسخ مداخل املعاجم
نة
ّ
ّ
السابقة ،وإضافة بعض املداخل التي ختطر بالبال ،وحذف بعضها اآلخر؟
ّ

ذرا يف ْترك هذا ال ّلفظ ،ويف ترك كثري غ ِ
السنوات األخرية؛ فقد
ال َ
ريب يف أنَّ لـ املعجم الوسيط ُع ً
ريه ّمما شاع يف ّ
العذر ُّ
األسايس ،ويف
ولكن
الزمان.
العريب
أقل يف املعجم
أكثر من ُربع قرن من ّ
ّ
َ
ّ
ّ
صدرت طبع ُته األخرية منذ َ
العربية املعارصة ،وقد أبرصا ال ّنور بعده بسنوات.
املنجد يف ال ّلغة
ّ

العام عنها .ويغيب
ُ
يغيب عن املعاجم الثالثة ٌ
كثري من املفردات احلديثة الشّ ائعة التي ال يستغني مستخدم املعجم ّ
ِ
ٌ
عنها ً
مهمة من سامت عرصنا،
كثري من مصطلحات العلوم والفنون التي دخلت
أيضا ٌ
العربية حديثًا؛ فهذه سمة ّ
ّ
بتدع يف ّ
عدد من هذه
مئات من املصطلحات
كل يوم
ثم ال ُ
عرشات ،بل ٌ
ٌ
إذ ُي ُ
يلبث ٌ
العلمية والف ّنية احلديثةّ ،
ّ
ٍ
وأكثر ما نراه من
عام لكثرة تداوله.
فيتحول إىل لفظ
عامة أهل ال ّلغة،
ٍّ
لغوي ٍّ
املصطلحات أنْ يشيع استعام ُله بني ّ
ّ
ُ
العام؛ إنّام هو من هذا القبيل.
حتديث يف مفردات املعجم ّ

ُ
يكشف وج َه املعجم يف
ري ما
املدونة ،هو
ُ
غياب الشّ واهد التي قد تكون خ َ
 املظهر الثاين من مظاه ِر غياب ُّ
وجها من وجوه استخدام الشّ واهد .وقد درس احلبيب ال ّنرصاوي
األمة؛ فليست
غوية إال ً
تعبريه عن ّ
الوظيفة ال ّل ّ
املدونة يف حقل من حقول العلم:
 38انظر يف معايري ّ

Tatiana El-Khoury, " La Terminologie Arabe de la Greffe d’Organes ", Thèse de Doctorat, Université Lyon2, 2007, pp.
25-77.
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وثقافي ًة ،وأيديولوجي ًة(.((4
وبالغي ًة،
لغوي ًة،
وظائف الشّ اهد فجعلها ً
أربعاّ :
ّ
ّ

ليس املعجم كتا ًبا جيمع بني دفّتيه ألفاظ ال ّلغة فحسب ،وإنّام هو ً
كتاب يكشف عن ثقافة العرص وذوقه،
أيضا ٌ
جليا يف ما خيتاره صاحب املعجم من شواهدَ ،
كام يكشف عن مواقف صاحبه ،ونوازعه ورغباته .ويبدو هذا ًّ
مذهبيا من هذه املسألة ،أو من تلك،
وأمثال ،وعبارات؛ فقد يميل إىل هذا الشّ اعر دون ذاك ،وقد يتب ّنى موق ًفا
ًّ
فيتجلىّ موقفه يف ما يأخذ ،ويف ما يرتُك.

ٍ
كثرية يف ش ّتى مناحي احلياة القديمة .وكان ممك ًنا
يزخر بمعطيات
كنزا
املعاجم
كانت
العربية القديمة ،وما زالتً ،
ُ
ُ
ّ
الدين وال ّلغة
الباحث من خالهلا أنامط العالقات
أنْ يستخ ِرج
ُ
السائدة ،وخيارات صاحب املعجم يف ّ
االجتامعية ّ
ّ
الرواية .تقرأ لسان
واألدب ،فضلاً عماّ كان يتداو ُله
ُ
الناس يف حقول املعرفة ،وجماالت العلوم والفنون يف عرص ّ
طبا
العرب البن منظور ،فرتى فيه هذا الفيض الغامر حلياة العرب يف
شعرا ُ
وخ ً
اجلاهلية ،ويف صدر اإلسالمً ،
ّ
َ
وأحاديث.
وحكايات وأمثالاً  ،وآيات
حيتج هبا املعجم يف معنى هذا ال ّلفظ أو ذاك .وال
القرآنية واألحاديث
كبري من الشّ واهد
ويف الوسيطٌ ،
عدد ٌ
ّ
النبويةُّ ،
ّ
ّ
الصايف ل ّلفظ؛ غري أنّ الوسيط يرتك الشّ واهد األخرى،
شك يف أنَّ هذا االستشهاد حييل إىل االستخدام
العريب ّ
ّ
العريب
فال شواهدَ من أقوال املنشئني العرب ال يف العرص القديم ،وال يف العرص احلديث ،وال شواهدَ من الشعر
ّ
قليلة( .((4ليس يف الوسيط -إذن -شاهدٌ عىل ٍ
ٍ
لفظ حديث ،وال عىل مع ًنى حادث؛ فليس
مواضع
القديم إلاّ يف
َ
للدخيل واملجمعي ّ
فكثري من هذا
بالطبع شواهدُ عىل استعامهلام.
للمو َّلد واملحدَ ث ما ُي
ستشهدُ به عليهام .وليس ّ
َ
ٌ
ٌ
العرب حلاجتها إليها يف جماالت العلوم والفنون.
أجنبي ٌة ،أخذهتا
ألفاظ
واملجمعي
الدخيل
ّ
ُ
ّ
ّ

َ
العريب
ويميض املعجم
نبوي ٍة؛ مبتعدً ا
قرآني ٍة،
ّ
ّ
وأحاديث ّ
األسايس عىل خطى املعجم الوسيط يف اعتامده عىل آيات ّ
ِ
عن الشّ عر ،وعن كتابات املبدعني يف القديم واحلديث ،ومضي ًفا إىل اآليات واألحاديث أمثل ًة مصنوع ًة ،كام هي
احلال يف ما ّدة (ث .ق .ل) ،فقد جاء فيها:
س إِنَّ رب ُكم َلر ُء ٌ ِ
﴿وتحَ ْ ِم ُل َأ ْث َقا َل ُكم إِلىَ ب َل ٍد لمَ ْ ت َُكونُوا بالِ ِغ ِ
ال بِ ِشقِّ َ
يه إِ َّ
األ ُنف ِ
يم﴾
َث َق ٌل ج أثقال  -1املَتاع َ
َ
َ
وف َرح ٌ
َ َّ ْ َ
ْ
[ال ّنحل.]7 :

ٌ
﴿س َنف ُْر ُغ
 -2الشيّ ء ال ّنفيس اخلطري "إنيّ
تارك فيكم ال ّث َق َلني :كتاب اهلل وعرتيت"( ،((4ال َّث َقالنُّ :
اجلن واإلنسَ .
ِ
َ
[الرمحن.]31 :
َل ُك ْم أ هُّ َيا ال َّث َقالن﴾ ّ

ِ
السعودية ّ
مح ُل األثقال:
بكل ثقلها وراء املرشوع" ،رف ُْع ْ /
ثق ٌْل ج أثقال -1 :الوزن ًّ
ماديا ومعنو ًيا "ألقت احلكومة ّ
يتناس ُب وثِقلها"،
الرياضية -2 ،احلمل الثّقيل
نوع من األلعاب
"مهمة ّ
ٌ
الدفاع عن الوطن تتط ّلب م ّنا القيام بام َ
ّ
ّ
﴿و َليح ِم ُل َّن َأ ْث َقالهَ ُ م َو َأ ْث َقالاً َمع َأ ْث َقالهِ ِم َو َليس َأ ُل َّن يو َم ا ْل ِقيا َمةِ
َ
 -3ما ُ
َ
يش ُّق عىل النفْس من َد ْين أو ذنْب أو نحومها َ َ ْ
َْ
َ
ْ
ْ ُ ْ
َعماَّ َكانُوا َيفْترَ َ
ُون﴾ [العنكبوت.]13 :
 40احلبيب النرصاوي" ،وظيفة الشاهد يف القاموس العريب احلديث بني املحافظة والتجديد من خالل املعجم الوسيط واملعجم العريب
واملعجميني العرب ،مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون ،2السلسلة العربية
النحويني
األسايس" ،يف :املثال والشاهد يف كتب
ّ
ّ
بإرشاف حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة اهلالل ،)2010 ،ص .199 -188
 41ينظر عىل سبيل املثال :مدخل (كان) ،ومدخل (كي) ،يف املعجم الوسيط ،ففي ّ
النحوينيّ ،أما
بيت هو من شواهد
كل واحد منهام ٌ
ّ
مروياته.
من
البيتان اللذان يف مدخل (كمنجة) واللذان أنشدمها اخلفاجي صاحب شفاء الغليل ،فهام
ّ
 42رواه مسلم وأمحد بألفاظ متقاربة.
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ِ
قديمها وحديثِها .وهو يف هذا يتابع ما يف طبعات
ّأما املنجد يف اللغة العربية املعارصة ،فيستغني عن الشّ واهد
السابقة التي جتري عىل ما كان قد س َّنه الفريوز آبادي يف القاموس املحيط من حذف الشواهد -إلاّ ما
املنجد ّ
العربية املعارصة يف مقابل هذا
املعجمية .ويكتفي املنجد يف اللغة
للصياغة
ندر -رغب ًة يف االختصار،
وضب ًطا ّ
ّ
ّ
ْ
ٍ
ٍ
ُفصل عىل قدر ما حيتاج املعجمي إليه.
العريب
مصنوعة عىل غرار أمثلة املعجم
أمثلة
الغياب ،بتقديم
األسايس؛ ت َّ
ّ
ّ
ُ
لىَ
ستأجر ُة كال ّثك  ،وال يقوم ما يصنعه الفرد الواحد يف
بيد أنّ األمثلة املصنوعة ال تقوم مقام الشّ واهد؛ فليست امل َ
املعجمي يف التمثيل
احلي يف مقامات اخلطاب ،وليس ما يصنعه
ال ّتمثيل ملع ًنى مقام ما تبدعه ّ
ّ
األمة يف تواصلها ّ
من اخلطاب يف ٍ
يشء .إنّه جسدٌ بال روح.

ال تنطلق املعاجم العربية من مدو ٍ
احلي"(((4؛
تدعي ذلك ،وإنّام تكتفي با ِّدعاء تصوير الواقع
نة" ،وال َّ
ّ
َّ
ّ
اللغوي ّ
العربية املعارصة
اللغة
يف
املنجد
مة
مقد
يف
ولنا
الواقع.
هذا
بتصوير
تقوم
ا
أ
تزعم
ال
بل إنهّ ا يف أحيان أخرى
ّ
نهّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
متنوعة من نصوص العربية املعارصة يف بناء
دليل عىل ما نقول؛ فهذا املعجم ال يقول إنّه يعتمد عىل ّ
غنية ّ
مدونة ّ
الفرنيس
العريب ،واملنجد
مداخله ،بل عىل املعجمني
الثنائيني ال ّلذين أصدرهتام دار املرشق :املنجد اإلنكليزي
ّ
ّ
ّ
العربية املع َت َمدة يف ترمجة املداخل
العريب إذن يف قسم صالح منها؛ إنّام هي األلفاظ
العريب .فمداخل املعجم
ّ
ّ
ّ
ً
ّنائيني ،وليست ألفاظا مستخرج ًة من كالم العرب يف خماطباهتا عن طريق
اإلنكليزية
والفرنسية يف املعجمني الث ّ
ّ
العربية املعارصة" :جر ًدا للمفردات
مقدمة املنجد يف اللغة
املدونة ،ألنّ يف هذين املعجمني ،كام تقول ّ
استنطاق َّ
ّ
(((4
ملقدمة
والعبارات التي حيتاج إليها املثقّف
نظن [والكالم دائماً ّ
الغريب لل ّتعبري عن أفكاره ومشاعره"" ،وال ّ
ّ
العريب ومشاعره ،يف عرص يسري فيه العامل ك ّله
كثريا عن أفكار املثقّف
املنجد] أنّ األفكار واملشاعر هذه ختتلف ً
ّ
التوحد"(.((4
نحو
ّ
مدونته التي جيمع فيها كالم العرب ،أو ما يمثّل كالم العرب متثيلاً
جزئيا .وما دام
مل يصنع املعجم
العريب بعدُ ّ
ّ
ًّ
هوية أصحاهبا.
العريب احلديث صور ًة
الصورة ،فلن يكون املعجم
األمر عىل هذه ّ
حقيقي ًة عن هذه ال ّلغة ،وعن ّ
ّ
ّ

 43النرصاوي" ،وظيفة الشاهد يف القاموس العريب ،"...مرجع سبق ذكره ،ص .196
النص خطأ طباعي ،ولكن تسويد احلرف الغليظ م ّنا ،ال من املعجم.
 44ليس يف ّ
 45صبحي محوي التوفر ،املنجد يف اللغة العربية املعارصة ،ط ( 1بريوت :دار املرشق ،)2000 ،املقدمة.
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المراجع
بال ّلغة العرب ّية

1.1األفغاين ،سعيد .يف أصول النحو (دمشق :مطبعة اجلامعة السورية.)1957 ،
السالم هارون ،ط 3
2.2البغدادي ،عبد القادر بن عمر .خزانة األدب ّ
ولب لباب لسان العرب ،حتقيق عبد ّ
(القاهرة :مكتبة اخلانجي.)1989 ،
3.3ابن جني ،أبو الفتح عثامن .اخلصائص ،حتقيق حممد عيل النجار (القاهرة :دار الكتاب العريب.)1952 ،
العامة للكتاب.)1981 ،
4.4ابن ،رشد .تلخيص كتاب العبارة ،حتقيق حممود قاسم (القاهرة :اهليأة
املرصية ّ
ّ
وقدم له مصطفى
الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها ،حقّقه ّ
5.5ابن فارس ،أبو احلسني أمحدّ .
مؤسسة بدران.)1963 ،
الشويمي (بريوتّ :
6.6ابن منظور .أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم .لسان العرب (بريوت ،دار صادر ،د.ت).
7.7بن مراد ،إبراهيم" .الشّ اهد والفصاحة يف القاموس
النحويني
العريب" ،يف :املثال والشاهد يف كتب
ّ
ّ
العربية،
واملعجميني العرب ،منشورات مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون ،2السلسلة
ّ
ّ
يرشف عليها حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة اهلالل.)2010 ،
املختص ح ّتى منتصف القرن احلادي عرش اهلجري ،ط1
العلمي العريب
8.8بن مراد ،إبراهيم .املعجم
ّ
ّ
(بريوت :دار الغرب اإلسالمي.)1993 ،
9.9محزة ،حسن" .يف انقالب األدوار بني الشاهد واملثال يف الترّ اث النحوي واللغوي العريب" ،يف :املثال
النحويني واللغويني العرب ،مركز البحث يف املصطلح والرتمجة بجامعة ليون،2
والشاهد يف كتب
ّ
السلسلة العربية ،يرشف عليها حسن محزة (بريوت :دار ومكتبة اهلالل) ،ص .44 - 19
العلمي
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المسدي
السالم
ّ
عبد ّ

ُ
العربي
الهو ّية وال ُّلغة في الوطن
ّ
السياسة
بين أزمة الفكر ومأزق ّ

واإلنسانية
االجتامعية
وية" يف املؤمتر السنوي للعلوم
نص الكلمة االفتتاحية ملحور "اللغة وا ُهل ّ
ّ
ّ
الذي ّ
العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة ،يف الفرتة من  24إىل 26
نظمه املركز
ّ
آذار  /مارس .2012
يتضمن تباي ًنا يف اجلوهر ،أعانت عىل إخفائه العادة من
تركيبية واحدة
وية عىل ال ُّلغة يف عبارة
إنّ انعطاف ا ُهل ّ
ّ
ّ
اصطالحية
اجتامعية ،وهي
البحثية يف معظم جت ّلياهتا .فال ُّلغة ظاهرة
طبع مالزم ،وأكّ دته األعراف
حيث هي ٌ
ّ
ّ
ّ
ُ
جمردة،
ومكون
مكون ما ّدي حسيّ ،
وية فظاهرة ّ
ذهني غري ما ّديّ .أما اهل ّ
ّ
مكونني متالزمني؛ ّ
بامتياز ،تستند إىل ّ
رمزية ّ
ّ
ُ
ُ
وية نتوارثها وليس يف
ليس هلا ّ
وية انتامء ،بينام ال ُّلغة اكتساب ،واهل ّ
احلس الوجودية .اهل ّ
أي حتقّق ما ّدي يربطها بعوامل ّ
يشء ينقله الوليد عن أمه أو أبيه ملجرد أهنام ّأمه وأبوه .فال أثر ل ّلغة يف اخلزينة
ال ُّلغة  -أصواهتا وألفاظها ودالالهتا ٌ -
الوراثية ،وال يف شيفرة َحاملها.
الضدي بني املفهومني املتضايفني؟ أنُعاجلهام بمنهج دراسة
فأي السبيلني أوفق يف َه ْدينا إىل فض هذا التعارض
ّ
ّ
الظواهر ،أم نستكشفهام بمنهج البحث يف ا ُمل ْد َركات؟ ففي األول نخال أنّ الدرس يوقفنا عىل حقيقة الظواهر يف
نتخيله نحن عن تلك الظواهر فحسب ،وما دراستنا هلا إال
ذاهتا ولذاهتا ،بينام ُيوقظنا املنهج الثاين عىل أننا نُعالج ما ّ
وتشخيص ملالحمها القائمة يف خميالنا الفردي أو اجلمعي .ثم أال يكون لنا َمالذ ما لفض هذا
توصيف ملا نتمثّله عنها،
ٌ
التعارض املبدئي لو أننا ّ
ثقافية؟ لكن هل
وية
حضارية ُ
وه ّ
ّ
وية عند انعطافه عىل مفهوم ال ُّلغة إىل ُه ّ
فككنا مفهوم ا ُهل ّ
وية ّ
السيايس ،مسترشفني
آخر نستدعي به البعد
وية من دون أن نأ َ
ملمح اقرتا ّ
يت عىل َ
َي ُسوغ أن نُعالج موضوع ال ُّلغة وا ُهل ّ
ّ
ين َ
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حضاري وافد من التاريخ ،تتوسل به السياسة فتتكئ عليه ،أو
وية ُم ْعطى
ّ
مكونات املسألة؟ فا ُهل ّ
مدى حضوره ضمن ّ
تثبتها السياسة
تستثمره ،أو تناور به ،فيام ال ُّلغة ُمعطى
وظيفي يتحقق يف الزمن الراهن ،وإن وفد من األزمنة املاضية؛ ّ
ّ
ٍ
تتضمن ً
أيضا "السياسة ال ّلغوية".
مصائر مغايرة .عندئذ نفهم أن "دراسة السياسات"
جتم ُح هبا نحو
عىل أصوهلا ،أو َ
ّ
َ
وية بصناعة التاريخ إن س ّلمنا أن محُ ّركه الذي ال يغيب هو الرصاع يف معناه الشامل؟ وهل لثنائية األنا
ثم ما عالقة ا ُهل ّ
انحدارا أو ارتقا ًء؟ تلكم
واآلخر من أثر يف الصريورة اإلجرائية للزمن املتعاقب ،أو من أثر يف صوغ الوجود اإلنساين
ً
الفكرية ّ
بفك إشكاالهتا ،وإنّام منتهى مرامنا أن نجتهد يف
ُسيجه أعراف احلوارات
ّ
قضايا ُمتعاضلة ال طاقة لبحث ت ِّ
معرفية قد تُفيض إىل مزيد الغوص عىل معادهنا الغائرة.
مرجعيات
صوغ
ّ
ّ
ّقاء انفالت ال ّتأويل ،لقلنا إنّ ال ُّلغة ُّ
السياسيني،
أجل من أن ُترتَك بيد
أمر جليل ،بل لوال خشية املظ ّنات ،وات ُ
إنّ ال ُّلغة ٌ
ّ
والسبب يف ذلك أنّ رجال السياسة يصنعون الزمن اجلامعي عىل مرآة زمنهم الفردي ،أما رجال الفكر فينحتون
زمنهم الفردي عىل مقاس الزمن اجلامعي؛ فإن نحن س ّلمنا بام أسلفناه من جالل الظاهرة اللغوية بصورة شاملة
ُمطلقة ،فمن املفروض أن يكون شأهنا عند ّأمة العرب ّ
أجل وأمكن .لكن الواقع التارخيي الراهن يشهد بعكس ما
جتري به األحداث.
كان من املظنون أن َ
دهرا ،لكنهم كانوا يف طليعة
كتب
ُ
التاريخ عىل العرب أن يكونوا بني الشعوب التي أناخ االستعامر عىل مصائرها ً
واقتدارا من شعوب
البلدان التي استامتت يف معاركها التحريرية حتى نالت استقالهلا ،وكانت بام نالته أكثر جدارة
ً
الدولية يف أواسط القرن العرشين .وبعد
فضية بفضل الرتتيبات
ّ
عديدة أخرى جاءهتا شهادة التحرير عىل أطباق ّ
فوار،
نصف قرن من قيام دولة االستقالل -ومع بداية العقد الثاين من القرن اجلديد ،ومع بزوغ فجر ربيعٍ
ّ
موار ّ
عريب ّ
ال يزال يبحث عن شهادة التوفيق النهائي ،-ها هم العرب يبسطون عىل الفكر اإلنساين النقدي حالة مستعصية،
مكونات الوجود اجلامعي
فهناك مأزق يف صريورهتم التارخيية ،هناك حجم هائل من التناقضات بني العديد من ّ
فيسمونه بالعطالة التارخيية ،مل َيصدق يو ًما كام َصدَ ق
لدهيم ،لكأن ما ّ
يتحدث عنه فالسفة السياسة وفقهاء الفلسفةّ ،
عىل ّأمة العرب طيلة نصف قرن ،وإىل أشهر معدودات.

هي تلك العطالة املحفوفة بألغاز العبث الوجودي الذي ُيسافر عىل األرض العربية إىل ختوم الالمعقول .ك ّنا نقرأها
نتعجب ملاذا مل تُنجز دولة االستقالل وعدها األكرب .ونقرأها عىل لوح االقتصاد ،لكن
عىل شاشة السياسة ،إذ ّ
العطالة نقرأها ً
أيضا يف املشهد الفكري بني الثقافة واملعرفة ،فبني السياسة واالقتصاد والثقافة ينبثق جامع أكرب،
سيكون هو الشاهد اجلامع لكل واجهات العطالة التارخيية ،إنّه مأزق ال ُّلغة العربية عىل أيدي أهلها وأبنائها .ويكفي
أنّ املشهد ما ّ
يتلون بأصباغ درامية تبعث عىل االستغراب والعجب ،فهذه العطالة التارخيية حتدق بال ُّلغة عىل
انفك ّ
مرأى أصحاب القرار ّممن يتو ّلون األمرّ ،
وخيططون للمستقبل ،ويسترشفون مآل شعوهبم بعدهم .وإننا عىل يقني
حادا قد قام يف الواقع العريب بني حضور الوعي العام يف السياسة واالقتصاد واملعرفة وغياب الوعي
بأن انفصا ًما ًّ
األمهات ،-ألفينا
اخلاص باملسألة اللغوية ،فإذا أدرنا جمهر األضواء صوب القضية اللغوية -دون سواها من القضايا ّ
وجها لوجه أمام ِسمة أخرى من اخلصائص التي تسم حالتنا العربية ،ومدارها أن ّأمة العرب -بني أويل األمر
أنفسنا ً
السيايس فيهم ،وأويل الشأن الفكري ً
أيضا؛ وإىل اليوم -غائبون ،أو مثل الغائبني ،عن حمفل احلقائق العلمية اجلديدة
افتقار العرب إىل علامء يف جمال العلم ال ُّلغوي احلديث ،وإنّام نعني أن
يف جمال املعرفة ال ُّلغوية .وال نعني بام نقوله
َ
املعرفة اللغوية مل تستطع اخرتاق ا ُ
ليتحول الوعي هبا إىل جزء من الثقافة العامة ،يستلهمها أصحاب القرار،
حل ُجب
ّ
املختصة بحقول املعارف األخرى.
وتستوحيها النخبة الفكرية
ّ
أهم تلك احلقائق الغائبة أنّ العلم ال ُّلغوي  -الذي ما ّ
ؤسس املناهج
انفك يبلور ّ
نظرياته ا ُملتعاقبة ،والذي ما فتئ ُي ّ
من ّ
وآليـات
الدقيقة يف كشف بواطن الظاهرة
آليات التعبري ّ
اللسانية ،والذي يغوص يو ًما بعد يوم عىل أرسار العالقة بني ّ
ّ
معنيون بمسألة موت
اإلدراك  -قد أمسى مهتماًّ بقضية "موت ال ُّلغات" ،اهتام ًما
ً
متواترا مكي ًنا ،فهل نحن العرب ّ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُ
السياسة
الهويّة وال ُّلغة في الوطن
العربي :بين أزمة الفكر ومأزق ّ
ّ
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لغوية؟ فإن هي ختوضها ،أفرتقى املواجهة إىل احلد الذي يصح أن نتحدث
ال ُّلغات؟ وهل ختوض العربية رصاعات ّ
حد الزوال؟
ثم هل العربية تُواجه من التحديات ما هُي ّددها يف وجودها ،أو ينذر بانمحائها إىل ّ
فيه عن حرب ّ
لغوية؟ ّ
ما من خالف بشأن أمر متعينّ بالرضورة ،وهو أنّ الوعي املعريف يف هذه القضية غائب ،أو مثل الغائب ،يف ساحتنا
والفكري ،وما من شك يف أن غياب احلقائق ُيفيض إىل ّ
تعطل القُ درة عىل استرشاف
السيايس
العربية ،بوجهيها
ّ
ّ
ّ
التاريخ ،وعىل استنظار ُمنحنياته القادمة ،وبام قد تأيت به األحداث ا ُملتعاقبة.

أمر العرب مع لغتهم .وبوسعك أن جتزم بأنهّ م يستثريون من
عجيب،
إنّ أمر ال ُّلغة عند العرب
ٌ
ُ
وأعجب منه ُ
اجلوهرية يف
وكثريا ما يحَ ار املتأمل بفكر خالص كيف ُيصار باخليارات
االستغراب ما ال تستثريه ّأمة من األمم،
ً
ّ
يتحول فيها الفاعل عدو نفسه .واألوجع أنّ أصحاب القرار يتب ّنون
احلياة اجلامعية إىل مثل هذه األوضاع التي كأنام ّ
ً
سلوكا يجُ ّسم الفجوة ا ُملفزعة بني الذي
ثم يأتون
خطا ًبا عن املسألة ال ُّلغوية ،يستويف كل أرشاط الوعي
ّ
احلضاريّ ،
العلمية ليس هلا لدى ساسة العرب من
ثم يزداد املثقف أملًا حني يعلم علم اليقني أنّ احلقائق
يفعلونه ،والذي قالوهّ .
ّ
املتطور .إنّ الناس بيننا يميلون إىل االطمئنان إىل أنّ انقراض اللغات يف العامل يصيب
الوزن ما هلا لدى ساسة العامل
ّ
لمِ
يميزون
لغة املجموعات اإلثنية املعزولة ،وليس األمر وار ًدا ً
تبعا ا خيالون -عىل ال ُّلغة العربية ،وهم يف ذلك ال ّبني الظاهرة العامة ،التي مدارها انقراض بعض اللغات حتت تأثري لغات أخرى غريها ،والظاهرة النوعية اخلاصة،
ومدارها انقراض ال ُّلغة بانفالق ُيصيبها من الداخل عند حلول الفروع التي انبثقت منها حملها.
إنّنا ّأمة ال ّ
اللغوية
أطوارا ،وللقضايا
اللغوية .وليس من اليسري إقناع الناس بأنّ للتاريخ
هويتنا
ً
ّ
ّ
ننفك نعمل عىل ضياع ّ
ّ
مجيعا استغراهبم األقىص إذا كاشفناهم بحقيقة
حمطات .وهي اليوم غري ما كانت عليه يف األمس .وقد ال خيفي هؤالء ً
العدو األول ل ُّلغة
جديدة خت ّلقت يف رحم األحداث الكونية غري املسبوقة ،وهي أنّ ال ُّلغات األجنبية مل تعد هي
ّ
العربية ،وإنام الذي حل حمله يف هذا العداء الرشس النافذ -والذي بمستطاعه أن يجُ ْهز عىل العربية ،فيذهب برحيها-
العام ّية حني تكتسح املجال احليوي ُ
تغزو احلقول
للفصحى .إنّنا ما فتئنا نُفسح األبواب
للعاميات كي َ
هو ال ّلهجات ّ
ّ
العاميات حواراتنا
اإلعالمية املسموعة واملرئية وسكتنا .غزت
منابرنا
التي حتيا بفضلها العربية .غزت
العاميات َ
ّ
ّ
ّ
ثم تسللت إىل فصول ال ّتدريس ومدارج اجلامعات ،وها نحن
العاميات
الثقافية وسكتنا .غزت
َ
جمالسنا الفكريةّ ،
ّ
ّ
متربمني ،أو منخذلني .ومنذ زمن ليس بالقصري ،طفق طه حسني يصيح بقلمه ّ
حمذ ًرا من آفة انتشار العامية
نصمت
ّ
يف صفوف ال ّتعليم ،وكان من املربني من "ال يعربون إال حني يقرأون يف الكتب ،فإذا تكلموا غرقوا وأغرقوا طالهبم
العامية إىل أذقاهنم ،أو إىل آذاهنم" ،كام ورد يف كتابه نقد وإصالح ،ذاك الذي مجع فيه مقاالت نرشها عام
يف ال ُّلغة
ّ
السيارة(((.
 1956يف ّ
الصحف ّ

البرشية وتنميتها ،أو عن التخطيط املستقب ّ
يل الشامل ،ونحن نعيش انفصا ًما بني أدوات
نتحدث عن املوارد
فكيف
ّ
ّ
احلضارية؟ كيف نرقى إىل آليات االستثامر يف حقل ال ّتواصل ،وكيف نمسك
الرتبوية ورشوط النهضة
املنظومة
ّ
ّ
بأساسيات اقتصاد املعرفة وجمتمعنا العريب هو املجتمع الوحيد بني سائر جمتمعات املعمورة الذي يتخرج فيه التلميذ
ّ
ماً
سيجيب
بم
أجنبية؟
بلغة
وال
ة
القومي
بلغته
ال
،
ي
سل
ا
حترير
صفحات
عرش
حترير
عن
عاجز
وهو
الثانوي
التعليم
يف
ّ
َ ُ
ً
ّ
االعتباري لدى كل فئات
ساستنا حني نُذكّ رهم  -عىل وجه القطع واليقني  -بأنّ ال ُّلغة العربية قد كان هلا من الوزن
ّ
جمتمعاتنا ّأيام االستعامر ،أضعاف ما هلا منه اآلن بعد عقود من دولة االستقالل؟

ّ
أي جمتمع أن يؤسس منظوم ًة معرفية من دون أن يمتلك
من له أدنى قدر من احلصافة يعرف أنّه من
املتعذر عىل ّ
ّ
وإبداعا .فال ُّلغة هي احلامل
وروحا
فكرا
غوية تكون شاملة ،ومشرتكة،
ً
ومتجذرة ،و ّ
ً
منظومة ُل ّ
محالة لألبعاد ّ
املتنوعة ً
الروية والرجحان ،عليه أن يعرف أنّ ال ُّلغة
تنموي .والذي له ذاك القدر األدنى من
الرضوري املحايث لكل إنجاز
ّ
ّ
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اقتصادي .لقد آن األوان  -ويكاد يفوت-
ركن أساس يف كل مرشوع
 بام هي موضوع للتعليم والبحث واإلنتاجٌ -ّ
أن ّ
ين قاطبة .ليست ال ُّلغة إنا ًء
نكف عن اعتبار ال ُّلغة جمرد وعاء للفكر ،وهو ما دأب عليه املرياث
الفكري اإلنسا ّ
ّ
الروحية .إن الفصل
الغريزية ،واالستلهامات
الشعورية ،واألحاسيس
الذهنية ،واالنفعاالت
التصورات
نصب فيه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بني الظرف واملظروف ،بني الوعاء وما فيه ،بني الصورة واملضمون ،هو اآلن محاقة كربى ،عاشت عليها الثقافات
ِ
تطور املعارف اإلنسانية املتعاضدة ،وما
اإلنسانية ،لكن فك شيفرهتا هو من الدقّة واخلفاء بحيث مل
تنجل إال بفضل ّ
سمى بعلوم اإلدراك.
كان للعلم اللغوي أن حيسم األمر يف هذه القضايا لوال تآزره املتني مع ما ُي ّ

يتشيد به الفكر ويستقيم ،فمتى يس ّلم أصحاب األمر يف وطننا العريب ّ
بكل أطراف
إنّ ال ُّلغة هي املعامر
اخلفي الذي ّ
ّ
لغوية ،وأنّ
السيادة
للسيادة
املعادلة أنّ السيادة
االقتصادية ٌ
السياسية مستحيلة بغري سيادة ثقافية ّ
ّ
السياسية ،وأنّ ّ
رمز ّ
ّ
ّ
قومية
السياسة واالقتصاد والثقافة إلاّ إذا استند إىل
امتالك لغة اآلخر سالح ليس له اعتبار
ّ
مرجعية ّ
تقديري يف ّ
لغوية ّ
ّ
ٍ
ُ
غوي ،نحن جمتمع
تعني األنا عىل أن يقف ًّندا لآلخر؟ لك ّننا  -يف كل ما هو باد عىل السطح الدو ّيل ّ -أمة بال مرشوع ل ّ
غوي املكني .وكم يحَ دث أن يتعاون أصحاب القرار
يريد أن يبني منظومة تنموية وهو يغمض العني عن مأزقه ال ُّل ّ
تدرجييا؛ وإذا هبؤالء وأولئك -دونام
مع فئات حمسوبة عىل النخبة كي يتق ّلص إشعاع ال ُّلغة العربية ،ثم يتفتت كياهنا
ًّ
لقيته
قصد أو إضامر -حلفاء
دولية نافذة ما انفكت تضغط كي تالقي العربية املصري الذي َ
موضوعيون إلرادات ّ
ّ
السياسية املعهودة ،ودخلت
العاميات ا ُملنحدرة منها حم ّلها .إهنا دعوة خرجت من سياق املناورات
الالتينية ،فتحل
ّ
ّ
ّ
فجئي جديد -سنكون
بوعي
القرار
أصحاب
ينتفض
مل
ما
النسق
هذا
وعىل
األوسع.
اإلسرتاتيجي
اإلطار
ضمن
ْ
ّ
وية لغوية.
يف املنظور املتوسط املدى ّأمة بال ُه ّ
إن ال ُّلغة العربية  -لو أنصفها التاريخ وأهلها  -لكان من املفروض أن تكون هي أداة التداول يف كل ما يتصل بمجاالت
الفكر والثقافة واملعارف ،وبكل حقول التسيري والتوجيه ،وكذلك بكل دوائر اإلبداع والفنون ،أي كان من املظنون
واملجردات،
اإلنسانية بعامل الرموز
حي يتعلق بام ُيسمى يف األعراف
ّ
ّ
أن تكون هي اللسان التداو ّيل يف كل خطاب ّ
ٍ
املعيشية ،وبالصالت االجتامعية
الطبيعي أن يتخاطب الناس بلهجاهتم العامية يف ما اتصل باحلياة
وعندئذ يكون من
ّ
ّ
املتحققة عىل مدار الزمن الطبيعي ،وهو ما ُيصطلح عليه بعوامل املا ّد ّيات وما جاورها.
األدائي الذي هو عنوان
إنّنا بام أسلفنا ،نروم اإلحاطة بالدوائر التي تمُ ثّل أسيج ًة متناضدة ،تحُ ارص مسألة التداول
ّ
التعبريي ،كام تقتضيه فصاحة ال ُّلغة العربية ،وكام يغيب
وية .بل إنّنا نصادر عىل أن األداء
ّ
االقرتان بني ال ُّلغة وا ُهل ّ
ٌ
إشكال جوهري يقع عىل سنم هرم من اإلشكاالت
العريب ،إنْ هو إال
غوي يف الواقع
يف معظم أحوال التداول ال ُّل ّ
ّ
مليا لنتبينّ حقيقة هذا األداء الغائب .أما مدارات هذا اهلرم اإلشكايل فأربعة :ثقايف
ّ
احليوية التي علينا أن نفحصها ًّ
وتربوي ولغوي وسيايس ،ولئن جاءت متباينة حي ًنا فهي يف األحيان الكثرية متواجلة متداخلة.

تتقصد َ
النيل من كل
الكونية
تصاحب محلة
جدا ،فهنالك محلة واسعة
إنّ وضع ال ُّلغة
حرج ًّ
ُ
الثقافيةّ ،
العربية اآلن ٌ
ّ
ّ
ّ
اللغوي،
العربية ،وتتوسل دائماً بالعامل
مقدمها الثقافة
اإلنسانية ذات اجلذور
الثقافات
احلضارية املتأصلة ،ويف ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وكثريا ما تتعلل بأن العربية ُ
تبث الوهم بأنّ لغة الواقع هي التي
احلي املعيش ،فتحاول أن ّ
ً
الفصحى لغة مفارقة للواقع ّ
ُّ
إبداعية ح ّتى ُيكتب هبا الفكر ،أما املرمى
ثم إىل لغة
جيب أن تُصبح اللغة الرسمية ،وهذا معناه حتويلها إىل لغة
ّ
تربويةّ ،
ّ
ّ
تتطور إىل لغات
البعيد املنشود فهو أن تلقى العربية املصري نفسه الذي صادفته ال ُّلغة الالتينية بأن
تنحل إىل هلجات ّ
قائمة ّ
مهد
رسميا ،لكن السلوك
رواجا يف أقطارنا العربية
الدعوى ال جتد هلا
الذات .مثل هذه ّ
ً
كثريا ما ُي ّ
املوضوعي ً
ً
ّ
العاميات عىل أجهزة اإلعالم املرئي واملسموع؛ فنصيب العربية ُ
الفصحى ما
هلا السبيل ،ال سيام إذا انتبهنا إىل طغيان
ّ
انفك يتق ّلص ،ونزعة االستسهال بحكم قانون املجهود األدنى ما فتئت تزرع الوهم بأن العربية ال تتالءم مع برامج
الثقافية باخرتاق
وية
الكونية
اليومية .إن سالح
احلياة
الثقافية الغازية إنام هو ال ُّلغة ،فبال ُّلغة تغزو لتكتسح قلعة ا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املسيج هلا إال ال ُّلغة .إننا إذا قلنا إنّ الغرب -بمفهومه الثقا ّ
يف املوروث،
سورها ،ثم بنسفها من الداخل ،وما سورها ّ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُ
السياسة
الهويّة وال ُّلغة في الوطن
العربي :بين أزمة الفكر ومأزق ّ
ّ
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يرتصد بال ُّلغة العربية ،فلسنا نُزايد عىل محاسة الضمري الواعي،
املتلبس بصيغ النظام
العاملي اجلديدّ -
ثم بمفهومه ّ
ّ
متوسلون الب ّتة برواسب اخلطاب األيديولوجي ،أو
احلضارية ،وما نحن
ولسنا نلتجئ إىل العزف عىل أوتار النعرة
ّ
ّ
أمدت يف أنفاسه نفايات عهد االستعامر .لكننا نُقرر حقيقة يستشعرها التاريخ ،وتشهد
بقايا اخلطاب النضا ّيل الذي ّ
هبا الوقائع.
الرتصد ا ُمل ّ
نظم ل ّلغة العربية شكل احلرب الصامتة ،تتكشّ ف حي ًنا ،وتتق ّنع أحيانًا أخرى ،واستتارها أخطر من
ي ّتخذ
ّ
ّ
الرتصد أسبابه
تكشّ فها ،ألنه يستنجد بسالح املسكوت عنه ،وهو أوقع يف النفوس ،وأقدر عىل متلك األغرار .وهلذا
ّ
الكونية ،ومداره
املوضوعية :فهناك اليوم قلق حقيقي يساور كبار املهندسني الذين يرسمون خريطة اإلسرتاتيجية
ّ
احلضاري ل ُّلغة العربية يف املستقبل املنظور ،فضلاً عن املستقبل البعيد .إن هؤالء املخططني
احتامل تزايد الوزن
ّ
القومية ملا يزيد عىل  350مليونًا ،وهو
العريب هو ال ُّلغة
اإلسرتاتيجيني يقرأون للحقيقة املوضوعية حساهبا ،فاللسان
ّ
ّ
يمثل إىل جانب ذلك مرجعية اعتبارية ألكثر من مليار مسلم غري عريب ،مجيعهم يتوقون إىل اكتساب ال ُّلغة العربية،
ثم إن اللسان
فإن مل يتقنوها ألهنا ليست لغتهم
القومية ،فإهنم يف أضعف اإليامن ينارصوهنا ويحَ تمون بأنموذجهاّ .
ّ
العريب حامل تراث ،وناقل معرفة ،وشاهدٌ حي عىل اجلذور التي استلهم منها الغرب هنضته احلديثة يف كل العلوم
ّ
احلضارية
الرسالة
عن
ة
الكوني
عرص
يف
اجلامعي
الذهن
برجمة
عىل
الساهرون
غفل
ي
وال
ة،
والفلسفي
ة
والطبي
ة
النظري
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُّ
التامهي بني الذات وال ُّلغة مل يبلغ متامه األقىص يف الثقافات
بأن
العارفون
وهم
العربية،
غة
ل
ال
هبا
محلت
التي
ة
والروحي
ّ
َ
ونفيس ،وما التامهي بني الذات
واجتامعي
فكري
تواتر
وبكل
،
تارخيي
اطراد
بكل
العرب
عند
بلغه
كام
ة
اإلنساني
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
وية يف ذاهتا ولذاهتا .وما من شك يف أنّ احلضور املتكاثر للجاليات العربية واإلسالمية يف الدول
هل
ا
جوهر
إال
وال ُّلغة
ّ
الدستورية يف ال ُّلغة ويف املعتقد؛ قد ضاعف شعور
الغربية؛ حيث أصبحوا مواطنني يف تلك البلدان ،هلم حقوقهم
ّ
ّ
السيايس بتغيرّ املشهد املألوف.
القرار
أصحاب
ّ

لكن ال ُّلغة العربية ختيف ً
اللسانية
العلمية القاطعة ،وأعلق ُبمعطيات املعرفة
أيضا بيشء آخر ،هو ألصق باحلقيقة
ّ
ّ
ِ
يعمر حواىل
احلديثة ،فألول مرة يف تاريخ
ّ
البرشية -عىل ما نعلمه من التاريخ املوثوق بهُ -يكتب للسان طبيعي أن ّ
ً
فيطوعها كلها ُليواكب التطور احلتمي يف الدالالت
والرصفية
الصوتية
حمتفظا بمنظومته
سبعة عرش قرنًا
ّ
والنحويةّ ،
ّ
ّ
التارخيية أنّ األربعة قرون كانت يف ما
اللسانيات
الثالثي من داخله ،بينام يشهد العلم يف
من دون أن يتزعزع النظام
ّ
ّ
ّ
ٌ
قطعا برصف النظر
ملكونات املنظومة
اللغوية ،وهذا حاصل ً
ّ
مىض هي احلد األقىص الذي يبدأ بعده التغري التدرجيي ّ
الفطرية ،مثل
الطبيعية
إنسانية ،أو بقائها يف صنف األلسنة
احلضارية التي صنعت ثقافة
عن انتامء ال ُّلغة إىل ال ُّلغات
ّ
ّ
ّ
ّ
القطبية.
االستوائية ،ويف املناطق
لغات شعوب كثرية عاشت يف املناطق
ّ
ّ

ين ،وهذا التحدي يبتهج به العلامء الذين أخلصوا إىل العلم
كبريا أمام العلم اإلنسا ّ
حتديا ً
تُلقي العربية بتارخيها ًّ
املتقدمة
الكونية ،ال سيام منذ بدأت املعرفة
األممي ،ويستفز ُدعاة الثقافة
مهجتهم ،لكنه َيغيظ سدَ نة التوظيف
اللغوية ّ
ّ
ّ
ّ
العريب من خمزون هائل ي ّتصل بآليات الوصف ال ُّلغوي ،ويقف عىل
العاملي تكتشف ما يف الرتاث
عىل املستوى
ّ
ّ
الصورية الراقية التي انتهى إليها النحو العريب :من حيث
مكونات املنظومة
احلقائق
ّ
ّ
النحوية العجيبة ،ويستلهم ّ
قيايس ،ومن حيث هو كذلك علم بأصول الظاهرة ال ُّلغوية الك ّلية .أما احلقيقة
هو إعراب ،ومن حيث هو منطق
ّ
الدولية إىل لغات تُكتسب
األخرى ،فتتمثل يف تصنيف ال ُّلغات املنترشة اليوم ،التي هلا سيادة ما يف حقول العالقات
ّ
ترسخت لدى الطفل لغة األمومة التي هي من طبيعة مغايرة ،وأحيانًا من
باألمومة ،ولغات تُكتسب الحقًا بعد أن ّ
ً
أموميا عىل الرغم من الفوارق
ارتباطا
فصيلة ُمباينة .وتص ّنف ال ُّلغة العربية ضمن األلسنة التي يرتبط هبا الطفل
ًّ
والنحوية.
والرصفية
الصوتية
املكونات
ّ
القائمة بينها وبني سائر اللهجات يف مستوى ّ
ّ
ّ
لست حتار من يشء كام حتار من حال أويل األمر يف الوطن العريب ،فهم بني خطاب ييش بإدراك قوانني الوجود الدو ّيل
َ
ٍ
اهلوة ا ُملف ِزعة بني األهداف الواضحة واملسالك التي ال تفيض إال إىل نقائضها .إن
يف العرص اجلديد ،وسلوك يؤكد ّ
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َطاحن
احلضارية املسترشية تدور عىل واجهات متعددة متواجلة .إن املعركة
املعركة
احلضارية رصاع بني الثقافات ،وت ُ
ّ
ّ
ٌ
ين الذي ما
تقاتل عىل مراكز النفوذ
وتناحر عىل القناعات ،ثم هي
اهلويات،
اللغوي بال هوادة .إن الرتابط الكو ّ
ّ
ُ
يف ّ
ٍ
واملترسبة إىل بواطن النفس احلميمة ،هلو
الذهنية
ترتسخ بني القناعات
يكرس نفسه حقيق ًة
تارخيي ًة ،ومقولة ّ
ّ
ّ
ّ
انفك ّ
السياسية من حيث إهنا
إرصارا عىل تثبيت األممية
أشد
املالية واملرصفيةّ -
ً
ّ
اليوم -بفعل االهنيارات املهولة آللياته ّ
ً
ترسيخا للفوز بسلطة املعرفة من حيث هي معلومة هلا قيمة
الثقافية
الكونية
انفراد بسلطة القرار ،وعىل غرس مشاتل
ّ
ّ
الرمز وهلا فائض القيمة يف الوقت نفسه .وهل َّ
الدولية إىل أخذ زمام املبادرة حتى
أدل عىل ما نقول من تسابق القوى
ّ
اجلميع بام صنعته اخلرضاء ،ثم الكنانة ،لكانت ّ
الذراع
يف مسارات الربيع العريب ،ولوال عامل ا ُملباغتة الذي فاجأ
َ
امتدت إليهام قبل املخاض ،وقبل والدة اجلنني.
الطوىل قد ّ

لغويا .فال ُّلغة هي احلامل األكرب
يتضمن
بد له من أن
كونيته
الثقافية تلك ال ّ
ً
مرشوعا ًّ
ّ
لكن ّ
ّ
السياق الدويل اجلديد يف ّ
للمن َتج الثقا ّ
النفيس ،وعليها مدار
اإلعالمي ،وهي السيف األمىض يف االخرتاق
للمسوق
يف ،وهي اجلرس األعظم
ُ
ّ
ّ
ّ
الكونية ،يعلمون علم اليقني أن
وراء
واملحتشدون
ة،
األممي
عاة
؛
حضاري
اندساس
أو
أيديولوجي،
تسلل
كل
فدُ
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
وية وتؤثثها؛ إذ ال
هل
ا
تصنع
التي
هي
بل
،
يف
الثقا
رصحه
احلضاري ،ويف بناء
ال ُّلغة هي ّأم املرجعيات :يف تشييد املعامر
ّ
ّ
االقتصادية
العاملي اجلديد ثوب احلرب
وية بغري ثقافة ،وال ثقافة بغري لغة .وليس من عاقل يس ّلم باكتساء الرتابط
ّ
ُه ّ
ّ
والثقافية إال وهو ُيس ّلم تسليماً
اللغوي املحتدم :كل عىل شاكلته،
طوعيا بأنه -عىل تعدد أربابه -حامل لبذور الرصاع
ّ
ًّ
ّ
وكل بحسب طاقته يف اجلذب ،أو أسلحته يف خلخلة النفوس وامتالك األذهان والفوز بالفائض.
طياته ّ
الدالئل عىل
أفال يرى الرائي كيف تتسرت
كل ّ
الكونية باألقنعة املثرية .حوار الثّقافات عنوان نبيل تأيت بني ّ
ّ
أدبيات اخلطاب الثقايفّ
ّ
حقيقة أخرى هي رصاع احلضارات.
ّ
وحق االختالف شعار آرس جذاب جييء إليك عرب ّ
ماً
الفردية ،لكنه ما يفتأ يؤكد تنميط
يسمونه باحلريات
ين
الكو ّ
مستأنسا بدفاتر حقوق اإلنسانُ ،
ّ
ومستله دواوين ما ّ
ً
الفردية.
وينوه بنسقية املرجعيات؛ وكل ذلك يأيت حتت تأويل حمدد ملقولة حقوق اإلنسان ومفهوم احلريات
ّ
القيمّ ،
ُ
املتنوعة ،وتعني كذلك انتفاء
أحقية استخدام األلسنة
ّ
البرشية ّ
قيمية كاملة تعني ّ
والتواصل املتعدد األطراف منظومة ّ
طبيعية وسائر ال ّلغات إال بمقدار ما تستجيب به كل لغة للحاجات التي يشعر هبا أهلها ،وتعني
التفاضل بني لغة
ّ
ً
أيضا أن ال فضل لفن صيغ هبذا اللسان عىل فن صيغ بآخر إال بمقدار ما عبرّ كل واحد منهام عن األبعاد اإلنسانية
مرس ًخا
يكرس َسطوة الغالب عىل املغلوبّ ،
ا ُمل ّ
ضمنة فيه .لكن هذا الشعار النبيل ما برح جينح نحو الغلبة ،وما فتئ ّ
يف كل حلظة ،ومع كل توتر ،وعند كل جماذبة ،سلطان ال ُّلغة األقوى ،فتفتيت القوميات املتامسكة ،وخلخلة الثقافات
الثقافية ،وتلك هي
الراسخة ،وإرباك ال ّلغات ذات املتانة الرمزية بدفعها نحو التشظي؛ تلك هي حقائق احلرب
ّ
ّ
ٍ
بعنف صامت عنيد.
غوية التي تدق عىل األبواب
طالئع احلرب ال ُّل ّ
تضخم خطر
الذي جيعل القضية يف واقعنا العريب الراهن قضية مصريية بال ُمبالغة ،وقضية حيوية بال جماز ،إنام هو ّ
وية بفعل حتالفني حاقنني يأيت هبام التاريخ ليضخ يف رشايني الكونية بال حساب:
ملقومات ا ُهل ّ
الكونية ال ُّلغوية الناسفة ّ
خطر التحالف املوضوعي وخطر التحالف الذايت.

الصناعية يف القرن التاسع
األول فنقصد به خماطر ال ّتحالف الذي حيصل بني العلم والتاريخ ،فلقد قامت الثورة
ّأما ّ
ّ
األوروبيون الشعوب،
عرش يف أوروبا ،فخرجت بلداهنا تبحث عن "املجال احليوي" لتصدير صناعتها ،واستعمر
ّ
يؤسس التسويغ ،ويصوغ ما به جيعل حركة االستعامر عملاً رشي ًفا نبيلاً  ،فا ّدعى املنظرون بأن
فانربى الفكر املتواطئ ّ
األوروبية تؤدي يف ما تفعله وظيف ًة إنساني ًة تتمثّل يف رفع األمية عن الشعوب ،واالرتقاء باألمم من مستوى
البلدان
ّ
والتمدن .وحصلت ا ُملغازلة ال ُّلغوية ،فجاءت حركة االسترشاق ،وبدأت مرشوعها
البدائية إىل مراتب احلضارة
ّ
ّ
ُّ
وانصب ْت األنظار
القديم،
الفيلولوجي
بمفهومه
غة
ل
ال
فقه
ومناهج
ة،
االستعامري
السياسة
بني
الواسع
التحالفي
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوي اخلالص من دون شك ،لكن
العربية ،وازدهر البحث يف هذا املجال بام أفاد العلم
هجات
ل
ال
عىل
والعنايات
ّ
ّ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُ
السياسة
الهويّة وال ُّلغة في الوطن
العربي :بين أزمة الفكر ومأزق ّ
ّ
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مناورات التوظيف مل تكن خافية ،وال متخفية ،وهكذا أمعن املسترشقون يف جتنيد البحث الفيلولوجي ،سواء منه ما
هتيأ كل يشء إلطالق
كان يف الساميات أم ما تركّ ز عىل دراسة ال ّلهجات
العربية ُبغية تنميطها وكشف أنساقها ،إىل أن ّ
ّ
الذهني هو
الفكرية واالستدراج
الدعوة إىل نبذ ال ُّلغة العربية وإحالل بناهتا حم ّلها ،وكان املثقال األكرب يف احلبكة
ّ
ّ
املتعجل بني ما حصل للغة الالتينية ،وما جيب أن حيصل للغة العربية ،كام سبق أن أملحنا إليه آن ًفا .وكانت
القياس
ّ
األشياء ُت َق ّدم وكأنهّ ا قانون من قوانني التاريخ الصارمة.
بأمميته وعوملته،
ودارت عجلة الزمان ،فمىض عهد وجاء عهد ،وقامت الثورة
اإللكرتونية ،وظهر النظام اجلديد ّ
ّ
الثقافية .وتعزز املخزون اإلنساين بعلم اللسانيات الذي حقق إنجازات كاسحة حتى أضحت املعرفة
وبكونيته
ّ
ّ
ُّ
الكاشفة للظواهر اللغوية بطريقة علمية دقيقة سلطة يف حد ذاهتا .وإذا بالتاريخ ُيعيد نفسه ،وإذا ببعض األغرار
تأبى ،وكانوا يف ذلك متسارعني إىل إرضاء
من العرب أنفسهم قد محلوا التاريخ عىل أن ُيعيد نفسه ،فانصاع ُبرهة ثم ّ
نجباء وبأهنم أوفياء ،لكنهم مل يخُ لصوا للعلم ،فخذهلم
الغربينيُ ،متهافتني عىل استدرار الشهادة منهم بأهنم
أساتذهتم
ُ
ّ
اللسانية ،وهي اليوم تكاد تشفق بأطروحات بعض
تطورت املعرفة
العلم بعد أن أمهلهم ً
ردحا من الوقت ،فلقد ّ
ّ
ُّ
الباحثني العرب الذين انتموا إىل علم اللغة يف أواسط القرن العرشين ،لكن َقدمهم -حتت وقع االنبهار -قد انزلقت
حدثتهم به الظنون بشأن احلركات
عىل َم ْركب القياس اخلاطئ يف موضوع ال ُّلغة العربية وعالقة اللهجات هبا ،ويف ما ّ
(((
ثم انساق
اإلعرابية حتى أنكر بعضهم احلقيقة
التارخيية خلصائص ال ُّلغة العربية ،ال سيام صفتها اإلعرابية املحايثة ّ .
ّ
منهم مجع بني غر ِ
وماكر ،فتنادوا بال ُّلغة الثالثة ،ومتادحوا بلغة الكادحني ،وتسترّ وا بقميص الواقعية ،وما علموا أن يف
ّ
وية ال ُّلغة العربية ُ
وية ال ّلهجات العامية التي متثّل ّ
كل واحدة منها منظومة لسانية
الفصحىُ ،
وه ّ
ويتنيُ :ه ّ
ندائهم محَ قًا ُهل ّ
سياسية بونًا بائ ًنا.
متكاملة .لكن بني اإلقرار باحلقيقة العلمية وتسخريها ألغراض
ّ

يت ،وهو ال ينعقد بني اخلارج والداخل ،وإنّام يقع يف حدود الدائرة
ّأما اخلطر الكبري الثاين فهو خطر التحالف الذا ّ
اللغوية ونزعتنا
الثقافية يف حرهبا
الكونية
اخلفي الصامت بني
الداخلية .واملعضلة الكأداء إنام تقبع يف زاوية التحالف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جزء من
ة
اللغوي
هجات
ل
فال
فهم:
سوء
وأعظم
التباس،
أكرب
يركن
وهنا
الثقافة.
تلهيج
نحو
العرب
نحن
اجلاحمة
ٌ
ّ
نرتبى ،ومعها نُسافر يف رحلة الوجود :نأكل هبا ،ونلبس هبا ،ونفرح ونحزن هبا،
احلي ،هبا نعيش ،وعليها ّ
كياننا ّ
ونحب أو نكره ثم نعشق أو نبغض هبا ً
أيضا .إن الذي كان قدره أن خيتص بعلم ال ُّلغة هو األوىل بأن ُيدرك ما يف كل
عبقرية اإلنسان ال تتجلىّ
يقر بأن
ّ
هلجة عربية من أرسار الرتكيب ومفاتن اإلحياء وألغاز الداللة ،وهو األجدر بأن ّ
التداولية املكتسبة باألمومة .وهو األعلم بأن يف كل هلجة عربية صيغً ا لو طاف بسائر
يف يشء كام تتجلىّ يف لغته
ّ
عاملية ملا وجد هلا بديلاً
العربية ،وبكل مستويات ال ُّلغة ُ
اللهجات
كونية ّ
عرج عىل ما يعرف من لغات ّ
ّ
الفصحى ،ثم ّ
والتضمينية؛ فكأن اللهجة هبذا االعتبار عنوان
الترصحيية
ُمطابقًا ،وملا استطاع أن يرتمجها ترمجة تفي بكل شحناهتا
ّ
ّ
احلضاري املسؤول ،وهو أنّ
يت احلميم .لكن اإلقرار بكل ذلك ال يمنعه من اختاذ املوقف
وية
الفردية يف ُبعدها الذا ّ
ّ
ّ
ا ُهل ّ
القومية هلو االنتحار اجلامعي عىل عتبات قلعة التاريخ .ولن
الثقافية ،وبديلاً من ال ُّلغة
تكريس اللهجة حاملاً للرسالة
ّ
ّ
يسألنا أحدٌ برهانًا جديدً ا ،فلو فعل ألحلناه إىل جتارب سائر األمم ،وإىل مواقف سائر الشعوب ،اللهم إال إذا كان
مماهيا ألحاسيس أهلها الناطقني هبا.
يظن -وامهًا-بأن هلجات مجيع هؤالء مل تكن حتمل هي األخرى خمزونًا
عاطفيا ً
ًّ
قضيتنا املستعصية اليوم هي أنّ الوعي
اللغوي لدينا ينربي حارضً ا ما دام األمر متع ّلقًا بمستوى املعرفة التي محَ ْ ملها
ّ
ّ
ّ
ُّ
ُّ
ووعينا بأنّ
غة،
ل
ال
بخطر
نا
ووعي
غة،
ل
ال
بوزن
نا
وعي
بغياهبا
غاب
،
واخلط
واملتن
النص
غاب
فإذا
املكتوب،
احلرف
ّ
ُ
ُ
ُ
فيتخدر وينام إذا تعلق
اللغوي يسكن
حضاري بأيدينا ،فإذا زهدنا فيه انقلب علينا .معضلتنا أنّ وعينا
ال ُّلغة سالح
ّ
ّ
ّ
واهلم مشرتك ،واخلطر عىل
اخلطية .واحلال أن املسألة واحدة،
التواصلية غري
األمر بالثقافة املحمولة عىل القنوات
ّ
ّ
ّ

لنظريته هذه كتابه :من أرسار اللغة ،ط( 5القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية،
وخصص
 2وهو ما وقع فيه عامل اللغة د .إبراهيم أنيس،
ّ
ّ
 .)1975وقد سبق لنا أن تناولنا املسألة بإسهاب وذلك يف :العربية واإلعراب (تونس :مركز النرش اجلامعي )2003 ،ص.195-153
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طيات املوسيقى الناطقة ،يضيع وعينا فال
قدم من التوازن ال ّتام .بني املرسح والسينام ،وبني الرسم والنحت ،وبني ّ
بأي لغة نتداول الثقافة ،وكأننا ننسى أنّنا يف كل ذلك مل نغادر أبدً ا حرم الفكر ،وحمراب العقل ،ومدارج
نتساءل ّ
ُنعت بالعامية ،أو بالدارجة ،هي
التأمل اإلنسا ّ
ين اخلالص .إن عالمِ اللسانيات ليعلم علم اليقني بأن ال ّلهجة التي ت َ
نبطيا ،ويف النص
من أقوى الطاقات
شعبيا ،أم ملحونًا ،أم ًّ
الثقافية احلاملة خلصائص اإلبداع ،يف الغناء ،ويف الشعرًّ :
ّ
املتجردة،
خملصا للمعرفة
املرسحي ،وكذلك يف سيناريو األفالم التلفزيونية والسينامئية .ولن يكون عامل اللسانيات ً
ّ
األغنية ،ويف
املوضوعية ،لو أنّه زعم أنّ عىل العرب اليوم قاطبة أن هيجروا هلجاهتم يف
وال منص ًفا حلقائق التاريخ
ّ
ّ
الفنية عىل العربية ُ
التارخيي هو يف تلهيج اخلطاب
الفصحى .لكن االنحراف
املرسح ،ويف السينام ليقفوا كل إبداعاهتم ّ
ّ
الثقا ّ
كالم ن ُ
َصف به الفن ونح ّلله وننقده ،وبام هو لغة نتحدث
يف بام هو خطاب يتحدث عن اإلبداع ،وبام هو ٌ
هبا عن لغة.
اللغوي عندما نتناول الشّ أن الثقا ّ
اإلبداع ،ثم نتداول احلديث عنه بال ّلهجة
يف :نتمثّل
كيف ال ننتبه إىل غياب الوعي
َ
ّ
يتحدث إليهم -من أقدر ال ّناس عىل
العامية ،واحلال أنّه يف أرقى منازل اإلفصاح ،واملتحدث عنه -مثل الذين
ّ
مبدعها
استيعاب األداء
اللغوي القويم .يرسم الفنان لوحاته ،ويعرضها ،لكن الناس يتجادلون بشأهنا ،وجيادلون َ
ّ
حيس بالتناقض الصارخ بني حضور إبداع الفن
فيها ،ويدور ذلك عىل ّ
منصات اإلعالم املسموع واملرئي ،وال أحد ّ
وغياب إبداع ال ُّلغةٌ ،
فكل عىل شاكلته يف الرطانة وال ّلغط .ويناقش املثقفون شؤون املرسح وشؤون الشعر وطبيعة
القصائد ،فينزلقون إىل احلوار املاحي ملراسم اإلبداع ،وال يعون وال يشتكون ،بل حيتفون بام يقولون عىل مصادح
املذياع ،وبني جتهيزات التلفزيون.

نتحدث به عن مهوم الثقافة ذاهتا
املسوغ عىل الفن ،وينتهي بخطابنا الذي
ّ
ذلك هو تلهيج الثقافة ،يبدأ من اخلطاب ّ
وأعظم هبا من مفارقة :ما أن نُغادر مراسم املكتوب
منصات النوادي وامللتقيات ،بل واملؤمترات،
عىل املنابر وفوق ّ
ْ
واملقروء حتى تستهو َينا قوانني املجهود األدنى ،فكأن العربية ٌّأم ال تُفصح عن نفسها ،بقدر ما تُفصح عنها َبناهتا .إنّه
املوضوعي ،وإهنا حلالة من االنفصام :فاخلطاب الثقا ّ
لغوي،
يف حممول عىل نظام
ضافرا للخطر
اخلطر الذا ّ
ّ
يت يأيت ُم ً
ّ
ُ
بينام اخلطاب الواصف للثقافة ،أو الناقد لإلبداع ،حممول عىل نظام آخر مغاير له .نستقبل الثقافة الفصحى ،ثم
آتيا من أهل القرار
نعمل عىل تلهيجها حتى لنكاد نعزل العربية عن السياق التداو ّيل احلي .ربام يكون اخلطر
التارخيي ً
ّ
سعة له ،قادر ٌة عليه ،موكّ لةٌ
احلضاري التي هي م ّت ٌ
اللغوية حجمها
العريب عندما ال ُيولون املسألة
اإلجرائي يف جمتمعنا
ّ
ّ
ّ
هويتهم ،وأنّ بقاء هويتهم مرصود ببقاء لغتهم
به ،وعندما يغفلون عن أنّ بقاءهم وبقاء رعاياهم متوقفان عىل بقاء ّ
يتحول إىل متواطئ عىل
العريب ما انفك يف كثري من األحايني
القومية اجلامعة .لكن اخلطر األدهى هو أن املثقف
ّ
ّ
ّ
ُ
التارخيية.
صريورته
مدار
وعليها
،
احلضاري
وجوده
قوام
هبا
التي
ة
الثقافي
ة
وي
هل
ا
عىل
بل
الثقافة،
ّ
ّ
ّ
ّ
القومية ،وهو ّ
ثم
واإلبداعي بلغته
واألديب
الفكري
إنّ املثقّف الذي يدير شأنه
ّ
خيط ويكتب ّ
ّ
ويدون وينرش و ُيساجلّ ،
ّ
ّ
توسل باللهجة ،هلو مثقف متواطئ عىل
إذا حاور -أو ارجتل ،أو ّ
حتدث عرب أمواج األثري ،أو عىل شاشات املراياّ -
الذهني ،أو اتقا ًء لركوب
الثقافية ،وال يعنيك منه ما قد يبدو عليه من نزعة املجهود األدنى انسيا ًقا مع الكسل
ذاته
ّ
ّ
احلضارية.
وية
املحاذير .إنه يحَ يك املشهد األول من تراجيدية الضياع
ّ
ّ
اللغوي الذي ينذر بانسالخ ا ُهل ّ
ال ّ
احلضاري معتمدً ا عىل
أيديولوجيا يوم كان الصرّ اع
عدوا
ّ
ننفك نر ّدد أنّ ال ُّلغات األجنبية يف ما مىض كانت ًّ
ً
ُ
القومية
هددة لبقاء ال ُّلغة
العسكري ،وكانت
االكتساح
املذهبيات رأس احلربة يف املعركةّ .أما اليوم ،فإنّ ال ّلهجات امل ّ
ّ
ّ
ّ
العدو الثقا ّ
ُ
الغازية -كام أسلفنا ،-وألهنا بني
للكونية
موضوعيا
يف األرشس ،ألنهّ ا تنتصب حلي ًفا
الفصحى هي
ّ
ّ
ًّ
ّ
متوجسني وال ُمهادنني :إنّ
أيدي فرسان
األممية و َم َهرة التدويل حليف إسرتاتيجي ليس كمثله حليف .بل لنقُ ل غري ّ
ّ
وستظل فعلاً
اللغات األجنبية قد كانت فعلاً
ّ
مدعوون اليوم إىل أن ن ّتخذها حلي ًفا
تارخييا ،لكننا
عدوا
تارخييا،
عدوا
ًّ
ًّ
ّ
ًّ
ًّ
القيمية ا ُملربحةّ .أما اللهجات -ال باعتبارها أدا َة تعبري
إسرتاتيجيا بعيد املدى ،فنستنبط معها عقد رشاكة بكل فوائضه
ًّ
ّ

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُ
السياسة
الهويّة وال ُّلغة في الوطن
العربي :بين أزمة الفكر ومأزق ّ
ّ
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ً
طبيعي
الفكري واإلبداعي عند التواصل واملشافهة ، -فإنهّ ا شقيق
ثقافيا ،وناقلاً للمنتج
حي تلقائي ،وإنّام
ّ
وسيطا ًّ
ّ
ّ
ِ
عدو أيديولوجي ّ
بكل َقيمه السلبية الناسفة.
إىل
أيدينا
عىل
ل
يتحو
ٍّ
ّ
حرية
وية بغري إنتاج
وية
ّ
حضارية .وال ُه ّ
ّ
إنّه ال ثقافة بغري ُه ّ
فكر بغري ّ
فكري .وال َ
مؤسسات ّ
علمية متينة .وال علم بغري ّ
َ
قومية ترضب جذورها يف التاريخ ،وتُشارف بشموخ حاجة
معرفية .وال معرفة ،وال
تواصل ،وال تأث َ
ري إال بلغة ّ
ّ
اللغوي والشأن املعر ّ
االقتصادي،
يف والشأن
العرص ورضورات املستقبل .إهنا تقاطعات بالغة التداخل بني الشأن
ّ
ّ
(((
يشء آخر ،فقد وضع نفسه خارج
يشء والسياسة ٌ
وال جامع هلا كلها إال مؤسسة صناعة القرار  .من ظن أنّ ال ُّلغة ٌ
ظلم السياسة ،وظلم ال ُّلغة،
منطق التاريخ ،ومن ّ
توهم أن اخليارات السياسية تستقيم بمعزل عن اخليار ال ُّلغوي فقد َ
التصور السيايس من حيث هو إدارة حياة الناس يف معاشهم ،ويف
اللغوية قائمة يف جوهر
وظلم نفسه .إن املسألة
ّ
ّ
إنجازاهتم ،ويف أحالمهم ،أما ما ي ّتصل بعواملهم الرمزية من فن وإبداع فال معنى ليشء من كل ذلك خارج اخليار
َ
بالقوة ،غري أنّ
املغفل -هو
املنيس يف القضية -أو
ال ُّلغوي .ال ُّلغة مالزمة للسياسة ،إهنا العنرص املحايث له بالفعل ،أو ّ
ّ
ٌ
مرهون بالفعل
اللغوي -بطرفيه املتناهيني اللذين مها البقاء واالندثار-
أن السياسة ُمالزمة ل ُّلغة ،بمعنى أن الوجود
ّ
السيايس ،كإدارة وقرار وإنجاز .إن هذا التالزم يتجلىّ أحيانًا فيدركه ذوو النظر املتأنيّ  ،ويتخ ّفى بتسرت بالغ يف أحيان
ّ
السلم أكثر انحجا ًبا مما هو عليه يف حاالت الرصاع.
كثرية أخرى ،وهو يف حاالت ِّ

ربام كان يف ما مىض -ومن خالل ُمنعطفات زمنية وتارخيية خمتلفة -رض ًبا
إنّ السؤال املتع ّلق بمصري ال ُّلغة العربية ّ
واستمر عىل ما هو عليه عندما
العربية احلديثة،
من االحتشاد الوقائي .وقد كان بالفعل كذلك منذ بداية النهضة
ّ
ّ
جثم االستعامر ،ثم ّ
الزمن اجلديد ،ومع تف ّتق التاريخ عن
متكن واشتد طيلة سنوات املقاومة والتحرير ،لكنه يف هذا ّ
ً
االستعامر الثقا ّ
ضاغطا ،حار ًقا ،ال حيتمل التأجيل ،بل أضحى من ّأمهات األسئلة
يف اجلديد ،قد غدا سؤالاً راه ًنا،
والفكري .نؤكد هذا
واالقتصادي
واحلريب
السيايس
الرمزي يقوم مقام أركان الرصاع الكالسيكية كلها:
ألنه بثقله
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
القومية ،وتُعني عىل تطهري أحاسيسنا
خيبئ لنا الربيع العريب مفاجآت سعيدة تُعيد االعتبار إىل ال ُّلغة
ّ
ونحن نرجتي أن ّ
وية.
عن ا ُهل ّ

من ُ
الرسمي لدى
التحرر واالنعتاق -كان اخلطاب
قبل -يف حقبة االستعامر التقليدي وما تاله من موجات
ّ
السيايس ّ
ّ
مسؤولية العداء الثقا ّ
تبعا لذلك من ّ
احلضارية البعيدة،
كل املرامي
يف،
يتفص من
السلطات
ويتنصل ً
ّ
االستعامرية ىّ
ّ
ّ
ّ
تبشرييا ،يخُ اتل
إنسانية نبيلة ،وهكذا كان اخلطاب االستعامري خطا ًبا
متدينية ذات مقاصد
ويقدم نفسه عىل أنّه حركة
ّ
ًّ
ّ
ّ
حتول اخلطاب الرسمي من
بأفضليتهم
ليتسترّ عىل قناعات أصحابه
الثقافية .أما احلقيقة التي أعقبت ذلك ،فتتمثّل يف ّ
ّ
ّ
احلضاري ،و ُيكاشف
املرصح به واملسكوت عنه ،إىل خطاب جماهر ُيعلن استعالءه
خطاب يوازن بحذق
ّ
سيايس بني ّ
ّ
اإلنسانية.
دونية سائر الثقافات
بتهجني اآلخر ،وال يرتدد يف إبراز قناعاته التي ترشّ ع ألفضليته
ّ
الثقافية بناء عىل ّ
ّ
والذي أعان اآلخر عىل الضخ يف أوداج خطاب االستعالء هو املأزق الذي آلت إليه دولة االستقالل عىل مدى
طهر
نصف قرن ،إذ أخفقت يف إرساء منظومات احلكم الرشيد؛ حتى جاءت بشائر الربيع
العريب الذي انربى ُي ّ
ّ
وكانسا ما ال أمل يف صالحه .لكن هذا الواقع اجلديد
ستصفيا ما يصلح،
االستبداديةُ ،م
التارخيي من األنظمة
الواقع
ّ
ً
ًّ
ّ
حد اآلن -انبثاق
الثقافية
تارخيي ال نستطيع اآلن استرشاف مآالته
ال يزال يمور يف فوران
واللغوية ،ومل َنر -إىل ّ
ّ
ّ
ّ
العريب .هناك ٌ
مجلة من احلقائق جلاّ ها العلم
حضاري جديد حيمل رؤً ى جديدة تُعطي مع ًنى عميقًا للربيع
وعي
ّ
ّ
عد من
ين ،واعتمدها عىل نطاق كليّ  ،وكان أهله واعني بأنهّ ا ليست اكتشافات باملعنى احلقيقي ،بل إنّ بعضها ُي ّ
اللسا ّ
البدهييات ،لكن احلدث اجلديد متثّل يف إيضاح أمرها وتأهيلها إىل منزلة املفاتيح اإلجرائية الناجعة .من تلك احلقائق
وتدون وتبقى بفضل التوارث الثقا ّ
القطعي ملبدأ
يتضمن النفي
يف .وهو ما
التي غدت مثل ا ُملس ّلامت ،أنّ ال ُّلغة حتيا
ّ
ّ
ّ
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أي مولود إذا نقلناه يف سنواته األوىل من بيئته
الطبيعية يف الظواهر
الوراثة
اللغوية -كام سبق أن أرشنا إليه ،-ألن ّ
ّ
ّ
االجتامعية ،وأسلمناه إىل بيئة أخرى ،فإنّه ينشأ عىل ال ُّلغة التي يتداوهلا َمن َّ
حل بينهم كام لو أنهَّ ا لغة ّأمه وأبيه ،فأمر
ّ
ال ُّلغة مشدود بالك ّلية إىل قانون االكتساب الذي هو ركن متني من أركان النسق الثقا ّ
يف بنواميسه املجردة كلها ،وآلياته
اإلنجازية الفاعلة كلها.
ّ

العلمية التي هلا أن تتأ ّلق اآلن يف ضوء الشّ طرنج الدو ّيل اجلديد ،احلقيقة التي تصف الرابطة املعقّدة
ومن احلقائق
ّ
ُّ
ُّ
سابقة للفردٌ ،
ٌ
باقية بعده ،ال حتيا إال بتداول األفراد هلا ،لكنها
ومدارها أنّ اللغة
القائمة بني اللغة والفرد واجلامعة.
ُ
اجلدلية حني
متوت وتنقرض إذا ما أعرض األفراد عن تداوهلا .من هنا ينفتح باب كبري لدراسة أبعاد هذه العالقة
ّ
الصلة بني قمة اهلرم فيه -وهي سلطة القرار-
االجتامعي من زاوية اهلرم
يتناوهلا علم ال ُّلغة
املجتمعي ،وكيف تنتظم ّ
ّ
ّ
ُ
وقاعدته ،وهي مجوع اجلامهري .وهكذا ،تتأسس سلسلة من املس ّلامت ،فال ُّلغة "تشتغل" بفضل َعقد ضمني بني
الطبيعية ،وهي احلديث
تتحول من وظيفتها
األفراد ،وهو عقد ضمني بالرضورة ،ألن جمرد التداول بشأنه جيعل ال ُّلغة ّ
ّ
عن الكون والوجود والعلم ،إىل احلديث عن نفسها .وال ُّلغة هي األنموذج األقىص الذي يجُ ّسم باإلطالق مفهوم
فإما
امللكية املشاعة ،ولو أنّ أحدً ا أراد أن ُيضيف إىل ال ُّلغة شي ًئا -يف مفرداهتا ،أو يف جمازاهتا ،أو يف صيغها وتراكيبهاّ -
الفردية ،وإسها ًما
يتقبله فيكون ذلك بمنزلة التخليّ الواعي عن امللكية
أن يرفضه االستعامل فيذهب ً
هدراّ ،
ّ
وإما أن ّ
اجلامعية عىل الشياع.
طوعيا يف كنوز الثروة
ّ
ّ

ثقافية ،وهذا عىل وجه التمحيص يعني أنّ الرابطة
ثم إنّ ال ُّلغة هي التي تنتقل باألفراد من مجاعة ّ
ّ
برشية إىل جمموعة ّ
ألنّ
وطنية ،وهذا ال يقتيض
البرشية إذا ترابطت
السياسية ،اجلامعة
اللغوية أقوى من الرابطة
ّ
ّ
سياسيا ّ
ًّ
كونت جمموعة ّ
ّ
ّ
لاً
السياسية الواحدة،
بالرضورة أن يكون التجانس الثقايف قد قام فع بني أفراد املجموعة بمجرد االنضواء حتت الرابطة
ّ
سياسية كان
والتاريخ -القديم منه واملعارص واحلديث -ميلء بالشواهد الدا ّلة .ويكفي أن نتبينّ كيف انفلقت كيانات
ّ
السياسية ،لكن سلطة الثقافة كانت أقوى ،فتطايرت املنظومة
ظن أنهّ ا التحمت بمجرد انصهارها يف سياج الدولة
ُي ّ
ّ
سمى باالحتاد السوفيايتّ .أما
ثقافية ،شأن ما حصل يف يوغسالفيا ،ويف تشيكوسلوفاكيا ،ويف ما كان ُي ّ
إىل دول إثنية ّ
ِ
ّ
الشّ اهد املضا ّد ،الذي ُيربهن عىل أنّ السياسة واالقتصاد واأليديولوجيا هي كلها أضعف من الثقافة املتجانسة؛ ومن
توحد أملانيا بعد سقوط جدار برلني.
ال ُّلغة املشرتكة؛ ومن الرتاث الفكري الواحد ،فهو ّ
ذهنيا بأي لغة أجنبية ما مل ينطلق من
اللغوي ال ُيمكن أن
إنّ اخلرباء العامليني هم أدرى الناس بأنّ أداء الفرد
ّ
يرتقي ًّ
َ
األمومي ،وما
القومية ،أي بواسطة ال ُّلغة التي يرتبط هبا االكتساب
األدائية بواسطة طريق ال ُّلغة
امتالك تام للمهارة
ّ
ّ
ّ
األسطورية أحيانًا .وهذا مما يندرج ضمن احلقائق
والروحانية ،وحتى
والعاطفية
الوجدانية
بالقيم
ّ
ُيرافقه من شحن َ
ّ
ّ
ّ
اليقينية القاطعة ،ألنه
املعرفية عىل اإلطالق ،ال عىل وجه التقييد ،وهو يف مكاسب علم اللسانيات من صنف احلقائق
ّ
ّ
ّ
آدمي ،ويف كل عرص من العصور ،ومع كل ثقافة من الثقافات ،وانطال ًقا
فرد
كل
عىل
تنطبق
التي
يات
ل
الك
منزلة
يف
ّ
السيايس عىلغوي
البرشية
من أي لسان بني األلسنة
الطبيعية .وإذا ما رمنا التعريج عىل ما وراء هذا التواشج ال ُّل ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي ،فلقد انبثق عن
ننبه إىل التعديالت الطارئة عىل ساحة املعارف والبحث
بساط الوقائع
التارخيية ،ساغ لنا أن ّ
ّ
ّ
ِ
ٌ
حقول من البحث ،هي مثل فروع من االختصاص العام ضمن شجرة اللسانيات ُ
الكربى ،أوهلا حقل
التعالق
ذاك
البرشية تتو ّلد وحتيا
اللغوية .إنّ اللغات
اللغوية ،وأخريها حقل احلقوق
اللغوي ،وثانيها حقل السياسة
التخطيط
ّ
ّ
ّ
ّ
فيقيض التاريخ هلا من ينفخ يف أنفاسها ،فتنبعث انبعا ًثا جديدً ا،
ومتوت ،وقد يبلغ هبا االحتضار مشارف الفناءّ ،
فيشتد عودها ،وتستقيم هامتها .ولئن كان األصل يف اللغات أن تعيش بفطرهتا ،وأن تفنى بفعل الزمن فيها ،فإنّ
ّ
لاً
ّ
التاريخ لقّننا من الدروس ما به نسلم ً
ُبع ُث بعثًا كأنام هو اإلحياء بعد املامت.
أيضا بأنّ اللغات قد تُقتل قت ف ُتباد ،أو ت َ
طبيعية ،بمعنى أنهّ ا تسري من تلقاء كينونتها وفق نواميس
احلاصل لدينا من كل ذلك هو أنّ الظاهرة ال ُّلغوية ظاهرة
ّ
الطبيعية كل
مقيد ينطبق عىل األلسنة
خفية حتدد سريها عىل نحو ُمطلق َي ْصدق عىل كل األلسنة
ّ
ّ
البرشية ،ثم عىل نحو ّ
ّ
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ّ
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الذاتية ،وبحسب طبيعة األرسة التي ينتمي إليها ،والفصيلة التي يندرج يف
لسان منها عىل ِحدة بحسب خصائصه
ّ
يتدخل يف عديد الظواهر
غوية -متا ًما كام ّ
خانتها .لكن احلاصل األهم هو أنّ اإلنسان بوسعه أن ّ
يتدخل يف الظاهرة ال ُّل ّ
ّ
البرشية يف توجيهها للظاهرة
ويتحكم بمجريات أحداثها ،وقد تصل اإلرادة
الطبيعية األخرى -فيحدد مسريهتا،
ّ
ّ
غوية إىل حد إبادهتا ،وهي يف أوج تأ ّلقها ،أو إحيائها ،وهي عىل عتبة مدافن التاريخ .إنّ ال ُّلغات تُرتك عىل عواهنها
ال ُّل ّ
ثم تنفصل عن األم األوىل ،ثم
فتتغري وتتبدل ،فتستحيل عرب القرون من هيئة إىل هيئة ح ّتى تنحل إىل ألسنة تتغايرّ ،
تبدل اللغات وانسالخها عرب
يتباعد ما بينها من أوارص ال ّنسب ح ّتى تتاميز وتتباين ،فتميس ألسنة خمتلفة .غري أنّ ّ
الطبيعية نحو ال ّتبدل ،فيستمر كياهنا ،و ُيكتب هلا الدوام
تارخيية تكبح نزوع الظاهرة
الزمن قد حتف هبام ظروف
ّ
ّ
فتبقى ،ويتعطل حياهلا قانون التاريخ القايض بفنائها عرب االنسالخ.
الزمن الطويل ّ
أقل
السيايس
غوي بالصرّ اع
ّ
املمتد عىل ّ
بالسياسة أمر بدهيي ،لكن عالقة اخليار ال ُّل ّ
ّ
إنّ عالقة ال ُّلغة ّ
انجال ًء ،لذلك ُيمكننا أن نقول إنّ الوعي به مسبار نقيس به انخراط شعب من الشعوب -أو أمة من األمم -يف النسق
التارخيي الواعد ،ولئن أمجع العرب -أو كادوا جيمعون -عىل أن التفريط يف األرض ،مثل اإلقرار برشعية اغتصاهبا،
املسوغ لل ّتفريط باألرض ،وما كان
هُيدد وجو َدهم ،فإنهّ م مثل الغافلني عن أنّ التفريط يف لغتهم
القومية سيكون هو ّ
ّ
يي لغة أرشفت عىل املامت؛ فارتكنت عىل رفوف اللغات غري املستعملة؛ لوال أنّه يعتزم امليضّ
للكيان املغتصب أن يحُ َ
يف ّيل ذراع التاريخ واخرتاق قوانني احلق الرشعي.

ثقافيا قبل أن يكون كائ ًنا
وية يف مفهومها الشامل قيمة
سنقول
ّ
مبدئيا إنّ ا ُهل ّ
جوهرية يف حياة اإلنسان بوصفه كائ ًنا ًّ
ًّ
تسامية .واالنتامء
آدميته ا ُمل
آدميته الغريزية
وية
بيولوجيا،
ُ
وجوهر ا ُهل ّ
ً
ُ
ًّ
ّ
مرتقيا إىل ّ
االنتامء ،وهو الذي به يفارق اإلنسان ّ
ٌ
رشّ
تؤمن له
فلغة
اإلبالغ
ا
وأم
الوجود،
يف
الضياع
وتقيه
اإليامن،
له
تكفل
فعقيدة
املضمون
ا
فأم
وإبالغ،
مضمون
ّ
ّ
ّ
التواصل اإلنساين اخللاّ ق .فإذا تصاقبت دائرة اإليامن ودائرة اللسان كان االنتامء إىل التاريخ ،وكان االسترشاف إىل
القومية هو اخلطوة األوىل احلاسمة نحو قبول
غريبا لكثري من الناس أن نقول هلم إن قبول تفتيت ال ُّلغة
املآل .سيبدو ً
ّ
تفتيت ّ
وغري
غريبا،
ُ
الذات ،وقبول تفتيت ا ُهل ّ
وية ،فقبول تفتيت السيادة ،ثم قبول تفتيت األرض .وسيبدو هلم ذلك ً
يتأولوا أنّه استنفار مدفوع بعقدة املؤامرة.
يبدو هلم
َ
بعيد أن َ
مستهج ًنا ،وأن ّ
يمليه الغطاء
جوهري ضمن معامر السياسة ،فإنّنا نتعامل مع املسألة من منظور
مكو ٌن
ٌ
ّ
اختباريُ ،
عندما نؤكّ د أنّ ال ُّلغة ّ
نشخص "املوضوع" أكثر ّمما نفحص ّ
نجس
"الذات" كي
يتحرك حتت قبائه الفكر
ين الذي
النقدي ،كام أنّنا ّ
العقال ّ
ّ
ّ
ّ
يتأسس عليها مفهوم الدولة،
ين والذات
نبضها .وبني املوضوع اإلنسا ّ
جتسده الدساتري التي ّ
اجلامعية جرس واصلّ ،
ّ
القومية التي
ينص عىل ال ُّلغة
وهنا ينربي مشهد قارع يتناساه الناس لفرط بداهته :فالدستور -يف أغلب احلاالتّ -
ّ
مكوناته
يتع ّلق هبا الشعب لتكون جز ًءا
ويته ،وقد يعتمد الدستور مبدأ ال ّتعدد ال ُّل ّ
ًّ
جوهريا يف حتديد ُه ّ
غوي ،لكنه يحُ دد ّ
بالتنصيص الرصيح .وهكذا ،نجد ّ
القومية .والبالد التي مل
تعد أنّه هو ال ُّلغة
جل الدول تنص يف دساتريها عىل ما ّ
ّ
بدهييا ليس بحاجة إىل التنصيص عليه ،كام كانت
يعد سيادة ال ُّلغة
ينص دستورها عىل ذلك فألن اجلميع ّ
ّ
القومية ً
أمرا ًّ
ّ
ينص عىل أن
كي
بالدهم
دستور
تنقيح
إىل
1992
عام
يف
فسارعوا
أمرهم،
استدركوا
حتى
ني
الفرنسي
عند
احلال
ّ
ّ
ُ
وية وال ُّلغة
هل
ا
بني
املتينة
الرابطة
عىل
االستدالل
نبتغي
هذا،
سياقنا
يف
إننا
ودولة.
ا
شعب
البالد
لغة
هي
الفرنسية
ال ُّلغة
ّ
ً
ّ
الوطنية من خالل أداة التخاطب الرسمية .واألهم من
باحلمية
فحسب ،ونروم إجالء الشاهد عىل نُبل اإلحساس
ّ
ّ
(((
اللغوي .
السياسية ،وتأكيد ما ُيصطلح عليه بالترشيع
ذلك كله ،هو إثبات وجاهة القرار الصادر عن السلطة
ّ
ّ

نؤصل الوعي من
هو ذاك الذي نبغي ،فنحن نبحث عن استزراع الوعي
ّ
يايس ،أن ّ
الس ّ
اللغوي من خالل الوعي ّ
ويتهم بمجرد أن يتصاحلوا مع ُلغتهم ،وما من سبيل إىل
خالل الوعي املضا ّد ،نحن نطمح إىل أن يتصالح العرب مع ُه ّ
 4عثامن سعدي 15 ،سنة من النضال يف خدمة اللغة العربية (اجلزائر :اجلمعية اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية.)2005 ،
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عدوهم كيف بعث احلياة يف لغته
ذلك إال حني ُيدركون
وية .أفال ينظرون إىل ّ
التامهي األقىص بني السياسة وال ُّلغة وا ُهل ّ
َ
بعد املامت ،فلم متض مخس سنوات عىل اغتصاهبم حق األرض ،بعد قرار التقسيم ،يف عام 1948ح ّتى بادروا إىل
متخصصة يف ّ
العلمية
كل الفروع
جملسا أعىل يضم نحو أربعني جلنة
إنشاء جممع ال ُّلغة
ّ
ّ
ثم ّ
كونوا ً
العربية عام ّ ،1953
ّ
هتتم بمسايرة ال ُّلغة للتطور املستمر ،واستحداث املصطلحات واملفردات العربية التي
واألدبية
والفكرية
ّ
والفنيةّ ،
ّ
ّ
إجباريا يف الدوائر
تُغطي احلاجة يف كل املجاالت ،وما يتفق عليه منها ينرش يف اجلريدة الرسمية ،و ُيصبح العمل به
ًّ
احلكومية واملؤسسات املدنية واجلامعات ودور التعليم ووسائل اإلعالم بأنواعها ،ويعاقب القانون كل من خيالف
ّ
ذلك وال يلتزمه ،وبذلك استطاعوا أن يبعثوا احلياة يف ال ُّلغة العربية بعد أن شبعت موتًا ،وخلقوا هلا كيانًا بعد أن
أثرا من آثار التاريخ ،وهم يقولون :إنّ ال ُّلغة العربية هي املعبرّ ة عن شخصيتهم وثقافتهم وتارخيهم ،واجلامعة
كانت ً
الفكرية ،والرابطة لوحدهتم وتضامنهم(((.
لكياهنم املشتت ،والصاهرة لكل اختالفاهتم
ّ

مبدئية تطفو عىل سطحها اهلواجس املغمورة
قضية
الدقة والتأثري ،وهي
إنّ الترشيع ال ُّلغوي مسألة غاية يف ّ
ّ
ّ
يت
واإلشكاالت املزهود فيها(((؛ والعرب -من فرط ثقتهم بأنّ عوامل التهرئة ال يمكن أن تنال من لغتهم ،وال أن تأ َ
عىل رسمها -زهدوا يف أخذ أنفسهم باحلذر ،وأغمضوا أعينهم عن االسترشاف املستقبيل احلصيف .إنّ موضوع
طرحا جديدً ا ،وذلك يف ضوء سببني اثننيّ ،أوهلام تغيرّ املشهد الثقا ّ
ين بام أفىض إىل
يف اإلنسا ّ
وية أصبح يستلزم منا ً
ا ُهل ّ
تتكون
تصدر العامل
مرجعياته ،وإىل اضطراب ُس ّلم
انقالب
أولوياته؛ وثانيهام ّ
ّ
ّ
املقومات التي منها ّ
اللغوي أمام سائر ّ
ّ
ساللية
يتصدرها االنتامء إىل أصول
تارخيية
وية ترتكز عىل أركان
منظومة َقيم االنتامء
ّ
ّ
بدهييا أنّ ا ُهل ّ
احلضاري .لقد كان ًّ
ّ
ّ
السال ّيل،
ثم تأيت ال ُّلغة
ً
واحدة ،وهي تلك التي تمُ ثّل خريطة األجناس واألعراقّ ،
عنرصا معبرّ ً ا عن ذاك االنخراط ّ
وبعد ذلك تأيت ا ُملعتقدات التي طاملا كانت اجلامع بالرضورة يف خمتلف الثقافات .وعرف العرب  -خالل القرن
وية عىل وحدة االنتامء السال ّيل،
السياسية
العرشين -من املذاهب
الرتَب ،فأقام ا ُهل ّ
ّ
ّ
التحزبية ما أدخل تعديلاً عىل ُس ّلم ُّ
ً
القيم التي عليها يستوي
مقو ًما
ووحدة ال ُّلغة ،ووحدة التاريخُ ،مسقطا بذلك الركن الروحي وإن ّ
ً
عده ّ
مؤازرا ملنظومة َ
الروحية القائمة
تصور إسرتاتيجي هيدف إىل توحيد صف العروبة بمختلف املعتقدات
وية ،وكان يف ذلك
ٌ
معامر ا ُهل ّ
ّ
ين قد تغيرّ عىل نحو جذري ،بل ْ
القيم الذي كان حيكمه ،وال يمكن
بني أبنائها ،غري أنّ املشهد الكو ّ
قل قد انقلب ُس ّلم َ
النفاذ إىل العلل الكامنة يف املسألة ال ُّلغوية ما مل نعِ الفروق الباطنة يف عالقة السياسة بالثقافة أولاً  ،ويف عالقة الثقافة
بالسياسة ،كام سبق أن رشحناه .ومهام تكن درجة الوضوح التي
با ُهل ّ
وية ً
تالياّ ،
ثم -باستتباع حتمي -يف عالقة ال ُّلغة ّ
الفكرية فإنّ القضية ّ
بمكوناهتا.
السيايس
تظل مرهونة بمدى وعي أصحاب القرار
عليها مشاهد القراءة
ّ
ّ
ّ
السيادة ،وعىل املجد،
إنّ الصرّ اع عىل األرض ،والصرّ اع عىل الثروة ،والصرّ اع عىل املاء ،ك ّلها مطايا للصرّ اع عىل ّ
ّ
وربام األعنف -إنّام هو رصاع ا ُهلويات .وراحاألدق واألعمق واألبقى
وكلها صرِ اعات بادية للعيان ،لكن الرصاع
ّ
اللغوي يقوم عىل مراجعات بعض
بعض العلامء ال ُّلغويني ينادي من أجل ذلك بتأسيس منهج جديد يف مبحث العلم
ُ
ّ
وية
ا ُملصادرات التي َس ّلمت هبا اللسانيات احلديثة .من ذلك ما فعله جون جوزيف ،إذ دعا إىل إدراج موضوع ا ُهل ّ
اللسانيةً ،
املوضوعي،
وية ال يمكن فحصها بمعايري العلم
ضمن الدراسة
ناقضا بذلك ما كان ً
شائعا من أن مسألة ا ُهل ّ
ّ
ّ
(((
إذ ن ِ
وية يف مواضيعها .
ُفسد مرشوع
اللسانيات ك ّلام حاولنا إقحام ا ُهل ّ
ّ
ٍ
ِ
منهجية ،بل نراه امتدا ًد
لنزوة
ثمرا
إنّ هذا التغيرّ العميق الذي اخرتق جوهر مفهوم العلم مل ينشأ من فراغ ،ومل يأت ً
ّ

 5صالح بلعيد ،منافحات يف ال ّلغة العربية (تيزي وزو -اجلزائر :جامعة مولود معمري ،)2006 ،ص .62- 61
 6راجع يف هذا الصدد :أمحد مطلوب ،الترشيع اللغوي (بغداد :منشورات املجمع العلمي.)2011 ،
إثنية -دينية ،ترمجة عبد النور خراقي ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  :342أغسطس 2007قومية
واهلوية:
 7جون جوزيف ،اللغة
ّ
ّ
ّ
(الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفن،ن واآلداب ،)2007 ،ص.48-35
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تقرر يف مؤمترها
الثقافية
طبيعيا لمِ ا طرأ عىل املشهد اإلنساين ك ّله يف ما ي ّتصل بالقضايا
ًّ
ّ
ّ
الكلية .فها هي اليونيسكو ّ
تخُ
الثقافية" (1988
ة
"العرشي
بـ
ي
م
س
السنني
من
ا
له
ص
ص
و
الثقافات،
حوار
مبدأ
إعالن
)1981
(املكسيك
عقدً
ّ
ّ
ُ ّ
ّ
(((
لاّ
اجلهد
تواصل
ثم
،
ق
خل
ا
عنا
تنو
بعنوان:
ضخم
  ،)1997وأفىض إىل تقرير جاء يف صيغة جم ّلداألممي يف سعيٍ
ّ
ّ
ّ
التنوع الثقا ّ
حق الدول
أهم مبادئه إقرار ّ
دولية تكون بمنزلة "اإلعالن العاملي عن ّ
يف" ،من ّ
حثيث نحو حتقيق معاهدة ّ
الثقافية التي تحُ ّددها لنفسها ،وإقرار مبدأ محاية ا ُملنتج الثقا ّ
حق ّ
كل
يف انتهاج السياسات
يف اخلاص بكل شعب ،وإقرار ّ
ّ
ُ
التنوع الثقا ّ
يف وثيقة
ويته
التمسك بلغته
شعب يف
القومية بوصفها الرمز األكرب ُهل ّ
الثقافية ،لذلك أضيفت إىل ميثاق ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوية .وقد جاء يف ديباجتها أنّ "ال ُّلغة ليست أداة لالتصال واكتساب املعرفة فحسب ،بل هي ً
أيضا مظهر
احلقوق
ّ
ُ
وية الثقافية ،ووسيلة لتعزيزها سواء بالنسبة إىل الفرد أو إىل اجلامعة" .وقد جرت املصادقة عىل املعاهدة يف
أسايس ُ
لله ّ
(((
 20ترشين األول  /أكتوبر . 2005
تارخيي خطري عسري ،ونُواجه إشكاالت ال تقف عند
اللغوية بامتحان
نمر اليوم يف املسألة
ّ
إنّنا -نحن العربّ -
ّ
السيايس الثقا ّ
وضعا ُيمكن يف ّ
كل حلظة أن ينفجر
اقتصادية ،وإنّام نُواجه
يف ،وما ُيالزمه من شؤون
حدود الشّ أن
ً
ّ
ّ
ذهبية عىل ٍ
الدولية ُلقمة سائغة بال عناء .لقد
طبق فيضّ تتلقّفها القوى
حتت وقع تناقضاته ،ويكون انفجاره ّ
ّ
هدية ّ
أقروا يف إطار ّ
سبق للعرب أن استشعروا هذه ّ
العربية للرتبية
منظمة العمل الثقايف املشرتك (املنظمة
ّ
الظاهرة عندما ّ
والثقافة والعلوم -األلكسو) ّ
العربية عام  .1982غري أنّ احلقيقة األعمق واألمكن هي أنّ
اخلطة الشاملة للثقافة
ّ
صوغ مرشوع ثقا ّ
ستظل ّ
ّ
أرضا صلبة
متعذرة عىل العرب ما مل يصوغوا ألنفسهم مرشوعهم ال ُّلغوي الذي يكون ً
يف
الثقافية.
هويتهم
يشيدون معامر ّ
ّ
عليها ّ

وسياجها
وية قلعة ِحصنها الثقافة،
جرس ِعامده الثقافة ،والثقافة هنر تسقي جداو ُله
َ
ُ
مزارع السياسة .وا ُهل ّ
إنّ السياسة ٌ
ال ُّلغة .كذا نتبينّ كيف يغفل أهل التدبري عن أبسط احلقائق ،وهم الذين ينتدبون أنفسهم بأنفسهم حلمل أمانة التاريخ
بالسهر عىل مصائر شعوهبم .فهل من مذكّ ر هلم بأنّ احلق الثقا ّ
االقتصادي؟ إنّ احلق
احلق
يف غري احلق
السيايس ،وغري ّ
ّ
ّ
ويتحمل املهادنة ألنه ال يتناىف وأسلوب اإلمهال ،فالزمن قد يتك ّفل بتقويته ال بإضعافه.
السيايس يقبل املفاوضة،
ّ
ّ
الزمني ال يرضّ ه
والتأجيل
املقايضة،
مبدأ
ذاته
يف
حيمل
ال
ألنه
املساومة
يقبل
ناحيته-
من
هواالقتصادي
واحلق
ّ
ّ
احلق الثقا ّ
ضد ًّيا مع فكرة ا ُملهادنة
ألن له ثم ًنا ُيؤ ّدى ،وقيمة تنضافّ .أما ّ
يف فهو كليّ وقاطع ،ألنه حرصي يتقابل ّ
واإلمهال ،فهل من ُمذكّ ر بأن االستحقاق الثقا ّ
وية ،فهو مثل القناعات
تدرج ألوان الطيف ،ألنه عامد ا ُهل ّ
يف ال يعرف ّ
احلميمة ،وألنه جزء من ا ُملس ّلامت الذاتية.

مرصون
ليدسوا ما هم ّ
لقد سبق لقيادات معسكر احلرب عىل ال ُّلغة العربية أن اختذوا لعبة اخلطاب املركّ ب وسيلة ّ
يتم االقرتان ّ
هني
مجيعا ّ
دسه .فاإلرهاب يف خطاب هؤالء ً
عىل ّ
والسياق واملقام ح ّتى ّ
آليات ال ُّلغة ّ
يقدم بعد تشغيل ّ
الذ ّ
النفسية
الذهنية
العملية -اللغوية
العريب وصورة اإلرهاب .وهذه
النفيس فيتحقّق االرتباط بني صورة
والتوالج
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
الثقافية -هي التي جيري تشغيلها إلحداث اقرتان ّ
العريب وصورة ا ُملسلم ذها ًبا ،وجيمع
مبطن آخر جيمع بني صورة
ّ
ّ
سلم وصورة العريب إيابا ،ثم ي ِ
بني صورة ا ُمل ِ
معن اخلطاب املخاتل يف مزج األخالط داخل سلة واحدة ،هي س ّلة
ّ ً
ُ
ُّ
وأنّ
االعتباري هو ً
أيضا ال ُّلغة
مرجعه
مسلم
كل
ة،
العربي
غة
ل
ال
هو
القومي
اإلرهاب .وبام أنّ كل عريب مرجعه
ّ
ّ
ّ
الكهربائية املو ّلدة
العربية عن طريق القياس املاكر تُصبح هي الرشارة
املؤسس ،فإنّ ال ُّلغة
العربية ،بام هي لغة ّ
النص ّ
ّ
ّ
ّ
اإلرهابية.
للطاقة
ّ
تنوعنا اخللاّ ق  -تقرير اللجنة العاملية للثقافة والتنمية ،وقد تولىّ ترمجته إىل العربية
 8صيغة العنوان كام جاء يف ّ
نصه اإلنكليزي هيّ :
لاّ
وحرر
الرتمجة
عىل
أرشف
وقد
والتنمية،
للثقافة
العاملية
اللجنة
تقرير
ق
خل
ا
البرشي
ع
التنو
بعنوان:
املجلس األعىل للثقافة يف مرص
ّ
ّ
املقدمة جابر عصفور.
ّ
 9جرى التصويت بموافقة  148دولة ،واعرتضت عىل املعاهدة دولتان مها الواليات امل ّتحدة وإرسائيل.
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العريب املشرتك ُ
أولوياهتا
الكربى (بيت العرب) مل خيطر هلا أن جتعل املسألة ال ُّلغوية ضمن
مؤسسة العمل
ّ
ّ
العجيب أنّ ّ
املصريية منذ البدايات ،وما هي إال قد استيقظت بعد مخسة عقود ونصف العقد من انبعاثها ،فأولت ال ُّلغة التفاتة عىل
الرياض ،2007
استحياء ييش باإلعياء
ّ
احلضاري؛ وكأن املوضوع َم ْرهم يفيض خارج إناء املصري الكبري ،ففي ّ
قمة ّ
قمة دمشق
ُأعلن عن إدراج موضوع ال ُّلغة العربية ضمن ُأ ّمهات القضايا التي ختص العمل
ّ
العريب املشرتك ،ويف ّ
قمة الدوحة ،2009
العربية
 ،2008جرت ا ُملصادقة عىل مرشوع النهوض بال ُّلغة
ّ
للتوجه نحو جمتمع املعرفة ،ويف ّ
ّ
آليات تنفيذ املرشوع وتكليف ّ
العربية للرتبية والثقافة والعلوم بإنجازه .وكان أولو
املنظمة
ّ
جرت ا ُملصادقة عىل ّ
األمر قد اطمأنّوا منذ أوكلوا ّ
مؤسستهم املشرتكة يف هذه املجاالت؛
كل املسائل املتعلقة بالرتبية والثقافة والعلوم إىل ّ
للع َجبّ ،
فمنظمة األلكسو ليس هلا اختصاص بال ُّلغة ،ال عىل وجه ال ّتعيني ،وال ح ّتى عىل
وأمرهم هنا
ُ
أغرب وأدعى َ
لس ّميت ّ
املنظمة العربية للرتبية والثقافة وال ُّلغة والعلوم ،وجمموع كل
وجه اإلضامر ،ولو كان هلا ذاك االختصاص ُ
الرمزي لشعب من الشعوب ،أو ألمة من األم،
رأس املال
ّ
تلك احلقول هو ما ُيمثّل -يف مفاهيم املعرفة املعارصةَ -
العريب يف منطق العرص خري جتسيم ،إنام هو االنتباه ّ
املبكر إىل
جسم انخراط الوعي
ّ
أو لثقافة من الثقافات .لكن الذي ّ
رضورة التخطيط للعمل الثقا ّ
يف ،وتحَ ّتم إرضاخه للمنطق اإلسرتاتيجي حتى يكتسب ُبعده الفاعل ،وحتى يكتسب
احلضارية وهم جمتمعون ما يعجزون يقي ًنا عن
جيني العرب من الثامر
العمل العريب املشرتك
ّ
ّ
مرشوعية وجوده بأن َ
سخروا من األعتاد أضعاف ما يستوجبه بيتهم الثقا ّ
يف املشرتك.
جنيه منفردين حتى ولو ّ
كذا كان ميالد ّ
أقرها مؤمتر وزراء الثقافة العرب ( 28 - 26ترشين الثاين  /نوفمرب
اخلطة الشاملة للثقافة العربية التي ّ
 ،)1985وكذا جاءت سليلة منطق داخ ّ
العربية
باإلسرتاتيجية
العربية ،ويربطها
بإسرتاتيجية تطوير الرتبية
يل يربطها
ّ
ّ
ّ
ّ
(((1
إسرتاتيجية أخرى يف جمال العلوم والتقنيات .
وهييئها ملصاهرة
ملحو ّ
ّ
األمية وتعليم الكبارّ ،

ولئن خت ّلق العمل الثقا ّ
العريب املشرتك بأكمله-
حد ما جاء العمل
يف املشرتك ضمن جامعة الدول
العربية -عىل ّ
ّ
ّ
صور ًة ملنوال العمل الدو ّيل املشرتك ،فإنّه ّ
واحلضارية.
التارخيية
متفرد ًة بخصائصها
ّ
ّ
يظل مفار ًقا لنظائره باعتباره جترب ًة ّ
مؤسسات العمل الثقا ّ
الدولية ال تشكو من يشء شكواها من
يف املشرتك يف التجربة
وستكفينا نظرة ح ّتى نتبينّ أنّ ّ
ّ
ورواؤها الذي ال ينضب:
فقدان هذا الذي هو قوام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،والذي هو نسغها الدائم ُ
تنوع .فإذا ساغ لنا هذا
ترتد كل املرجعيات
أال وهو العنرص
اللغوي الواحد ،وإليه ّ
ّ
ّ
الفكرية ،ما جتانس منها وما ّ
تيس لنا أن نستسيغ ما سنزعمه من أنّ الثقافة املتعددة األطراف إذا طمحت إىل اكتساب دستورها
ّ
التصور املبدئي رّ
ّ
ً
العريب.
النموذج
من
ا
ق
انطال
إال
ذلك
هلا
يتحقق
فلن
بذاته
القائم
يف
املعر
ّ
الفكري
العربية بكل أركان البيت
العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف خطتها الشاملة للثقافة
لقد طافت املنظمة
ّ
ّ
ّ
الرتبوي ،ويف اهلم الثقا ّ
العلمي .وكذلك يف معضالت
يف ،ويف اهلاجس
املشرتك ،وأنجزت أشواط طوافها يف الشأن
ّ
ّ
العرص وأمهات قضاياه ،ومل تغفل عن حتديات الثورة التقنية املتجددة ،لكن األهم من ذلك ك ّله أنهّ ا مل تستطع إغفال
نفسها حممولة
طوعا أو ُك ً
أمر ال ُّلغة ،فإذا هبا تتناول القضية عند كل سياق تتس ّلل فيه ال ُّلغة ً
رها ،وهكذا وجدت املنظمة َ
محلاً عىل معاجلة ما كانت تظن أنه خيرج عن اختصاصها .وهنا نقف نستجيل ُبعد املسافة بني املتن واحلاشية يف العمل
العريب املشرتك ،بل نستجيل ً
املصريية.
العريب يف هذه املسألة
أيضا األعراض املكشوفة التي تيش بحالة االنفصام
ّ
ّ
ّ

ٌ
وكرس هليكل متاسك املجتمع ووحدته"،
وية
القومي
لقد اتّفق العرب مجيعهم عىل أنّ "ال ّتفريط يف اللسان
تفريط يف ا ُهل ّ
ٌ
ّ
ٍ
واتفقوا ً
العامية عىل حساب ال ُّلغة
كثريا ما تدعم ال ّلهجة
منذئذ عىل أنّ وسائل اإلعالم -مع اإلنتاج
أيضا
الفنيً -
ّ
ّ
العامية دراسة ودعماً  ،وتؤكد صعوبة
تشجع
العربية الفصيحة ،كام الحظوا منذ ذاك التاريخ أنّ "القوى األجنبية ّ
ّ
ّ
العربية للرتمجة والثقافة والعلومّ ،
ّ
اخلطة الشّ املة للثقافة العربية ،ط( 2تونس :املنظمة العربية للرتمجة والثقافة والعلوم،
املنظمة
10
ّ
.)1990

ُ
والهويّة
المحور :اللغة
ُ
السياسة
الهويّة وال ُّلغة في الوطن
العربي :بين أزمة الفكر ومأزق ّ
ّ
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بالعامية ،وهي دعوات مشبوهة
وثمة دعوات تدعو إىل ترك ال ُّلغة الفصيحة وكتابتها ،وإىل التعليم
العربية السليمةّ .
ّ
ّ
ال ُيراد هبا وجه العلم وال خري العروبة".

ننظر اليوم إىل حال ال ُّلغة العربية يف واقعنا احلي املعيش ،فنجد أنفسنا عىل مسافات رهيبة حيال ما صاغته اخلطة
الشاملة ،وما ارتأته ،وما أوصت به ،تركنا حبل ال ُّلغة عىل غارب االستعامل يف عجز مفضوح من لدن املؤسسات
والسياسة
لغوية باملعنى ّ
عربيا واحدً ا يصح بحقه أن نقول إنّ له سياسة ّ
الرسمية ،وال نعرف بلدً ا ًّ
التام للعبارة؛ ّ
يتوهم الكثريون .ليت ملوكنا ورؤسا َءنا يستيقظون،
الدراية
اللغوية عند أهل ّ
املختصني ليست سياسة للتعريب ،كام ّ
ّ
ّ
(((1
ّ
املائي .
القومي ،وال يقل أمهية عن األمن
يتجزأ من األمن
َفي ُعوا أنّ األمن
جزء ال ّ
ّ
اللغوي ٌ
الغذائي واألمن ّ
ّ
ّ

وية ٌ
إجرائي.
سيايس ،وعن رافع
األدبيات ال يزال يبحث عن حاضن
فيض غزير من
لقد تو ّلد عن موضوع ال ُّلغة وا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
احلضاري ،فيعلون صوهتم عىل
اللغوي
الفكرية يتنادون بصيحات االستغاثة باسم الوعي
الصفوة
ّ
ّ
ومل تربح فئة من ّ
ّ
ٍ
الصادرة يف
خاصة ،مثل الذي فعلته جم ّلة الفكر العريبّ ،
منابر متباينة املشارب .تأيت هبا املجلاّ ت يف قالب أعداد ّ
َ
(((1
بريوت عن "معهد اإلنامء العريب" ،يف ٍ
ُّ
واألمة"  ،ويف عدد آخر بعنوان "التباسات
العربية
غة
ل
"ال
حموره
ل
أو
عدد
ّ
ّ
ّ
فكرية" ،بعنوان "لغتنا العربية يف
قضايا
كتاب
"سلسلة
صته
خص
الذي
العدد
مثل
وية وال ُّلغة الثقافية"(((1؛ أو
ّ
ّ
يف ا ُهل ّ
(((1
حد ما فعله أمحد درويش
معركة احلضارة" ،وأرشف عليه حممود أمني العامل  .هذا فضلاً عن جهود األفراد عىل ّ
وية" (.((1
بإرسال صيحته "إنقاذ ال ُّلغة إنقاذ ا ُهل ّ
العريب املشرتك ،فقد محل مؤمتر وزراء الثقافة العرب يف دورته
املتجددة التي ظ ّلت تنتاب العمل
تنس احلرية
ّ
ّ
وال َ
بيان ُس ّم َي َ
القومية"  ،وإذ ُعقد يف الرباط فقد صدر عنه ٌ
بيان الرباط؛
العربية هويتنا
شعار "ال ُّلغة
السابعة عام ،1989
َ
ّ
ّ
ّ
(((1
ُّ
ّ
ّ
حية عىل
شهادة
ذاته
حد
يف
باط
الر
وبيان
.
املعارصة
ة
العربي
غة
ل
ال
قضايا
من
بعنوان
صدر
د
ل
جم
يف
مة
املنظ
نته
ضم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العربية وحاشيتها.
ياسة
الس
متن
بني
العميق
اجلوهري
االنفصام
ّ
ّ
ّ
ِ
السياسات،
صطف َي "املركز العريب لألبحاث"
ربام آن األوان أن َي
ً
ّ
تفريعا جديدً ا ملفهومه اإلجرائي املوسوم بدراسة ّ
لاً
ّ
لاًّ
اللغوية".
ياسة
الس
"دراسة
عليه
يصطلح
بنفسه
ق
مست
ق
ح
اته
أولوي
م
ل
س
ضمن
درج
ُفي
َ
ّ
ّ
ّ

كرسها الدكتور صالح بلعيد منذ اتخّ ذها عنوانًا ألحد كتبه .انظر :صالح بلعيد ،يف األمن اللغوي (اجلزائر :دار
 11عبارة األمن اللغوي ّ
هومه.)2010 ،
واألمة" ،جملة الفكر العريب عدد خاص ،العدد ( 75شتاء .)1994
" 12اللغة العربية
ّ
ّ
الثقافية" ،جملة الفكر العريب ،العدد ( 90خريف .)1997
غة
ل
وال
ة
اهلوي
" 13التباسات يف ّ
ّ
العربية يف معركة احلضارة ،سلسلة كتاب قضايا فكرية ،الكتاب( 18-17القاهرة :دار قضايا
 14حممود أمني العامل (إرشاف) ،لغتنا
ّ
فكرية.)1997 ،
اهلوية (القاهرة ،هنضة مرص .)2005 ،انظر الفصل الثاين  :اللغة واهلوية ،ص.40-13
إنقاذ
اللغة
إنقاذ
درويش،
 15أمحد
ّ
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ّ
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بسام َبركة
ّ

*

الترجـمة إلى العربيـة
دورها في تعزيز الثقافة و ِبناء ُ
الهو ّية

تطور اللغة
تطور اللغة و"استعامهلا" عىل أيدي أبنائها،
يناقش الباحث
مستنتجا ّ
ً
أن ّ
اجلدلية بني ّ
ّ
العربيتني يرتبطان بالدور الذي تضطلع به الرتمجة إىل اللغة األ ّم.
وتطور املعرفة والثقافة
العربية
ّ
ّ
ّ

عربيا ملواكبة
أن املعرفة وحدها (منقولة عن الفكر األجنبي أم أصلية) ال تكفي
وخيلص إىل ّ
ًّ
العاملية ،فإذا مل تكن املعرفة وسيلة ي ّتخذها أبناء اللغة الواحدة من أجل تكوين ّتيارات
احلضارة
ّ
طيات
هويتهمّ ،
خاصة هبم ِّ
فكرية ّ
حتصن ثقافتهم وتسهم يف بناء ّ
ّ
فإن هذه املعرفة املنقولة ستبقى يف ّ
املرجوة.
ثامرها
ُؤيت
ت
ولن
الكتب
ّ
توصلت
من املعروف أنّ ّ
الدراسات احلديثة يف جمال ال ّلسانيات واألنثروبولوجيا والعلوم االجتامعية ،قد ّ
ِ
ِ
وي َة الفردية
إىل توضيح ال ّتأثري املتبا َدل بني ال ّلغة وا ُهلوية .واملقصود بال ّلغة هنا ال ّلغ َة َّ
األم ،وبا ُهلوية ا ُهل ّ
واالجتامعية عىل حدٍّ سواء.
كبري.
لقد عرف الوطن العريب يف القرن ال ّتاسع عرش وبدايات القرن العرشين هنض ًة كبريةً؛ كان للرتمجة فيها ٌ
دور ٌ
ِ ٍ
نسبيا ،يف جماالت التفاعل الثقايف والبحث العلمي وتطوير املعارف ،فإن
مر العامل
ُّ
العريب بسنوات عجاف ً
وبعد أن ّ
حركة الرتمجة العربية تشهد منذ مطلع القرن احلايل تأسيس منظامت ومراكز ومعاهد وصلت إىل أعىل درجات
ٍ
النقل من اللغات األجنبية إىل العربية ،وهو األمر الذي ّ
جديد من ال ّنهضة
يدل عىل أن العامل العريب يلج يف عرص
الفعلية والواعدة؛ عىل صعيد ِعلمية الكتب املرتجمَ َ ة ،و ِرفعة مواضيعها ،وختصص نصوصها من ٍ
جهة ،وعىل صعيد
ّ
ّ
نوعية الرتمجة ومراحل إنتاج النصوص ا ُملرتمجة من ٍ
جهة أخرى.
ّ
ٌ
تكون األسس الفكرية
وسنتناول يف هذا البحث ،اجلوانب التي ت ّتصف بأهنا
مرتابطة يف ما بينها؛ نعني تلك التي ّ

اللبنانية.
الفرنسية وعلم ال ّلغة املقارن يف اجلامعة
اللسانيات
* أستاذ
ّ
ّ
ّ
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ٍ
ٍ
ولسانية
فلسفية
عد ٍة؛
نعرف ال ُّلغة من وجوه ّ
واالجتامعية التي تتفاعل معها ّ
عملية الرتمجة .وسنحاول يف البداية ،أن ّ
ٍ
توصل إليه ِّ
املفكرون يف حتديد الثّقافة ودورها يف سلوك اإلنسان املعارص .وثالثًا،
ثم
ّ
ثانيا آخر ما ّ
سنقدم ً
واجتامعيةّ .
وية يف املستويينْ الفردي الذايت واالجتامعي املشرتك .ويف هناية حتليلنا ّ
لكل جانب
سنرى كيف تسري عملية بناء ا ُهل ّ
من هذه اجلوانب الثّالثة ،سنقوم بتحديد تأثري ٍّ
كل منها يف اآلخر ،كام س ُنبينِّ دور الترّ مجة من ال ّلغات األجنبية إىل
األم فيها.
ال ُّلغة ّ

وسنتناول أوضاع الرتمجة يف العامل العريب؛ مع الترّ كيز -من ٍ
جهة -عىل الكتب ا ُملرتمجة يف لبنان ،بام فيها املراحل
الضوء -من ٍ
جهة أخرى -عىل الدور الذي تضطلع به الرتمجة إىل
رتجم ،وتسليط ّ
يمر هبا الكتاب ا ُمل َ
ّ
األساسية التي ّ
ال ُّلغة العربية يف تعزيز املعرفة عند اإلنسان العريب .ويف ال ّنهاية ،سنبينِّ أنّ املعرفة لوحدها -سوا ًء كانت منقول ًة عن
لكي أن يدخل العامل العريب يف ِركاب احلضارة العاملية املعارصة .فإذا مل تكن
الفكر
ّ
األجنبي أو مل تكن -ال تكفي ْ
حتصن ثقافتهم ،وت ِ
ٍ
ُساهم يف
خاص ٍة هبمِّ ،
املعرفة وسيل ًة ي ّتخذها أبناء ال ُّلغة الواحدة من أجل تكوين تيارات فكرية ّ
املرجوة.
طيات الكتب ،ولن تُؤيت ثامرها
بناء ّ
ّ
هويتهم؛ فإنّ هذه املعرفة املنقولة ستبقى يف ّ

قصة آدم
أوال :ال ُّلغة في ّ
ّ
هيمنا هنا،
العريب
ح َّلل العديدُ من الفقهاء وال ُّلغويني دور ال ُّلغة عمو ًما ،وال ّلسان
ً
خصوصا ،يف ّ
ّ
النص القرآين .وما ّ
األول :يتمثّل يف أنّ تلقّي اخلطاب ال ّلساين ،هو
هو جانبان
أساسيان من موقف القرآن الكريم من ال ُّلغة .اجلانب ّ
ّ
مطلوب من ِّ
ٌ
متيز عن سائر املخلوقات بتع ُّلم األسامء.
إيامين
فعل
ٌّ
ٌ
كل مسلم ،والثاين :هو أنّ آدم (عليه السالم)ّ ،
وصحيح أنهّ ا
بقوة اخلالق؛
صحيح أنّ اآليات
ٌ
ٌ
القرآنية تدعو ال ّناس إىل إعامل العقل ،للتيقّن من وجود اهلل ،واإليامن ّ
ّ
أنّ
مجيعا،
ذلك
غري
اآلخرة؛
حلياهتم
حضري
ت
ال
أجل
من
اليومية،
حياهتم
يف
الكريم
القرآن
ر
تدب
عىل
املؤمنني
حتث
ّ
ّ
ً
ّ
يبدأ من تلقّي النص القرآين ،وفهمه واستيعاب معانيه .وهناك العديد من اآليات القرآنية التي تركّ ز عىل ارتباط
ٍ
أي ٍ
عد
بالدعوة إىل اإليامن ،واالنخراط يف صفوف عباد الرمحن .ومن
ناحية أخرىُ ،ي ُّ
لغة أخرىّ -
ال ّلغة العربية -أو ّ
األسلوب ال ُّلغوي من عالمات اإلعجاز يف القرآن الكريم.

﴿وإِ ْذ َق َ
ال
يميز به اهلل (سبحانه) آدم عن سائر املخلوقات ،هو معرفة "األسامء" .تقول اآلية الكريمة َ :
إنّ أول ما ِّ
رب َك لِ ْلمالئِ َك ِة إِنيِّ َج ِ
اع ٌل فيِ َ
األ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأتجَ ْ َع ُل ِف َيها َم ْن ُيف ِْسدُ ِف َيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك
َ
َ ُّ
ال َأ ْنبِ ُئونيِ بِ َأسماَ ءِ
ِ
ِ
َ
َ
ون * َو َع َّل َم آ َد َم األ ْسماَ َء ُك َّل َها ُث َّم َع َر َض ُه ْم َعلىَ المْ َالئ َكة َف َق َ
س َل َك َق َ
ال إِنيِّ أ ْع َل ُم َما ال ت َْع َل ُم َ
َو ُن َقدِّ ُ
ْ
ِ
ِ
َه ُؤالء إِنْ ُكن ُتم َص ِ
َ
يم * َق َ
اد ِقنيَ * َقا ُلوا ُس ْب َحان ََك ال ِع ْل َم َل َنا إِ َّ
ال َيا آ َد ُم َأ ْنبِ ْئ ُه ْم
يم الحْ َ ك ُ
ال َما َع َّل ْم َت َنا إِن ََّك أن َْت ا ْل َعل ُ
ْ
بِ َأسماَ ئِ ِهم َف َلماَّ َأنْب َأ ُهم بِ َأسماَ ئِ
ال َألمَ ْ َأ ُق ْل َل ُكم إِنيِّ َأ ْع َلم َغي َب السمو ِ
ات َو َ
ِ
َ
األ ْر ِ
َ
ض َو َأ ْع َل ُم َما ت ُْبدُ َ
ون َو َما ُكن ُت ْم
ق
م
ه
َّ َ َ
َ ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ ْ
ت َْك ُت ُم َ
ون﴾ [البقرة.]33-30 :
السؤال:
ال نريد أمام هذه اآلية ،أن نقف عند اجلدل الذي شغل الفالسفة قبل اإلسالم وبعده .وهو اجلواب عن ّ
ٌ
توقيفي ٌة؟ وإنّام نذهب إىل ما هو أبعد من ذلك ،أي ما يمكن أن نستش ّفه من هذه اآليات يف
توفيقية أم
هل ال ّلغة
ّ
(ثانيا)،
ما ي ّتصل بالعالقة األساس التي بدأت منذ أن ُخلق أبو البرشية :أي العالقة بني اإلنسان (أولاً ) ،وال ُّلغة ً
واملخلوقات (ثالثًا).

َ
يف البداية ،جيب التذكري بأنّ مفردة "األسامء" هنا ،ال ّ
َ
واحلروف
األفعال
تدل عىل املفردات التي تقابل يف ال ُّلغة
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بغض ال ّنظر عن تصنيف ال ّنحاة وال ّلغويني ،وبعيدً ا عن
وغريها .بل من املفروض أن تُفهم باعتبارها "ألفاظ ال ّلغة"؛ ّ
ٍ
كإشارة إىل األشياء املحسوسة فقط .ع ّلم آدم األسامء ك ّلها :أي أعطاه موهبة إطالق األسامء ،واستعامل
اعتامدها
ال ُّلغة للداللة عىل ما يستطيع رؤيته ،ووعيه ،وإدراكه.
ونستنتج من هذه اآلية املالحظات ال ّتالية:

إنّ املخلوقات ك ّلها (مفاهيماً
ذهني ًة تتع ّلق هبا)؛ توجد بمعزل عن أسامئها وإشاراهتا ،أو
وأفكارا وأشياء
ً
ً
وصورا ّ
﴿ه َو ا َّل ِذي َخ َلقَ َل ُكم َما فيِ َ
األلفاظ التي ّ
األ ْر ِ
السماَ ِء﴾
تدل عليها .هذا ما نقرأه يف اآليةُ :
ض جمَ ِ ًيعا ُث َّم ْ
ْ
اس َت َوى إِلىَ َّ
[البقرة.]29 :
(وأولهُ م أبوهم آدم) األسام َء التي ّ
تدل عىل هذه املخلوقات إلاّ بإذن ربهِّ م؛ أي بالتع ّلم ،وليس
ال َيعرف ال ّناس ّ
بالفطرة.
سميها؛ انفصل عنها بصفته خملو ًقا من خملوقات اهلل .وأصبح
وعي اإلنسان هذه املخلوقات ،واستطاع أن ُي ّ
إذا التقط ُ
ٍ
تصور وجودها،
نظرا ملا يستطيع القيام به من ّ
أهم من منزلة املالئكة عند اهلل)؛ ً
يف منزلة أعىل منها (ويف منزلة ّ
واستيعاب خصائصها ،من خالل اإلشارات التي ترمز إليها .وكام ُيقال يف الفرنسية ،تسمية األشياء هي امتالكها
(.)Nommer c’est posséder
يؤ ّدي ّ
تبوئ اإلنسان مركز "خليفة" اهلل عىل األرض(((.
كل ذلك إىل ّ

للداللة عىل وعيهم باألشياء .وبذلك تكون ال ّلغة
لقد ورث البرش من أبيهم آدم هذه امللك َة يف استعامل الرموز؛ ّ
موهب ًة يضعها اخلالق يف اإلنسان .وبمعنى آخر ،فهي القدرة التي تُو َلد مع اإلنسان ،وتتيح له أن يستعمل نظام
(أيا كان هذا النظام) لل ّتعبري عن العامل كام يراه ،ولل ّتواصل ً
أيضا مع اآلخرين(((.
رموز ًّ
وهذه الفكرة األخرية ،هي يف الواقع ما ير ّدده نعوم تشومسكي يف تعريفه للكفاية اللغوية .وسنعود إليها يف معرض
حديثنا عن تعريف الثقافة ودور ال ُّلغة يف حتديدها.

ثان ًيا :ال ُّلغة وخصائصها الذاتية
إذا نظرنا إىل الرتمجة يف معناها العام ،وجدنا أنّ ّ
فأي
كل إنسان عىل وجه هذه املعمورة ،يقوم بنو ٍع ما من الترّ مجةّ .
إنسان من بني البرش ،يستعمل لغته ليرتجم أفكاره ،أو لينقل أحاسيسه ،أو ُليعبرّ عن موضو ٍع ما .وهو بذلك ينقل
لكن ،يف املعنى احلرصي هلذه الكلمة ،الترّ مجة هي التعبري ٍ
يف إىل نظام معر ٍّ
معين ًة من نظام معر ٍّ
بلغة
يف آخرْ .
مضامني ّ
ٍ
معي ٍ
نة عن مضامني خطاب معينَّ ُوضع بلغة أخرى ،كتاب ًة أو شفاه ًة .ومن هذا املنظور ،فإذا أردنا أن ندخل يف
َّ
بد لنا من حتديد ال ُّلغة وخصائصها.
تفاصيل
دينامية الترّ مجة وإمكانات نجاحها؛ فال ّ
ّ
الفلسفية وال ّنظرية ال ّلسانية" ،الفكر العريب املعارص ،العدد ( 31 / 30صيف  ،)1984ص
بسام بركة" ،اإلشارة :اجلذور
 1راجعّ :
ّ
.54-44
 2يقول الفيلسوف اإلنكليزي جون لوك ( )John Lockeيف هذا الصدد" :إنَّ احلرية التي كان ينعم هبا آدم يف إعطاء اسم جديد
ٍ
ٍ
لكن مع الفارق أنه يف األماكن التي
فكرة كانت؛ ال تزال اليوم موجود ًة عند كل
ألي
واحد منا ( .)...أنا أقول إننا نملك اليوم َّ
ّ
احلق نفسهْ ،
لغة خاصة هبم ،ينبغي أال ُيغيرَّ معنى الكلامت إال بالكثري من ا َ
َو ّحد فيها الناس أنفسهم يف جمتمعٍ ما ،ويف حال كانت لدهيم ٌ
حلذر ،ويف أقلّ
ما ُيمكن من احلاالت" .راجع:
Sylvain Auroux et al., Philosophie du Langage (Paris : PUF, 2004).
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متيزها عن غريها من وسائل التواصل
لقد درج علامء ال ّلسانيات عىل ال ّتأكيد عىل أنّ ال ّلغة ًّأيا كانت ،متتاز بخصائص ّ
البرشية .ونذكر من بينها اخلصائص األساسية التالية:

تتكون من ٍّ
دال هو الصورة
•االعتباطية أو الكيفية :أي إنّ الكلمة (أو اإلشارة ال ّلسانية ،كام ُيقال)،
ّ
ٌ
ٌ
اعتباطية .بمعنى أنّه ال
عالقة
الصوتية ،ومن مدلول هو الفكرة أو املفهوم؛ وأنّ العالقة بينهام هي
ٍ
ٍ
ٍ
الدال ّ
ّ
وضمنية عىل املدلول .ومثال ذلك ،أنّه ال يوجد يف تتايل
مبارشة
بطريقة
يدل
أي عنرص يف
يوجد ُّ
األصوات "س" " +م" " +ك" " +ة" ،ما ّ
يدل عىل فكرة "السمكة"؛ سوى االتفاق أو املواضعة بني أبناء
للداللة عىل هذا احليوان املائي.
العربية عىل استعامل هذه األصوات املتتاليةّ ،

"نظام من األنظمة" ،ال يستطيع املتك ّلم اخلروج
ُعد نظا ًما من اإلشارات؛ بل هي
•ال ّنظام :أي إنّ ال ُّلغة ت ُّ
ٌ
ٌ
مالحظة
عن القواعد التي تسوسها ،وال استعامهلا يف غري الوظائف التي ُوضعت من أجلها .وهناك
جدا لرومان جاكوبسون يف هذا السياق؛ فهو يقول" :ختتلف ال ّلغات بعضها عن ٍ
ٌ
جوهريا
بعض
عميقة ًّ
ًّ
يف ما "جيب" أن تعبرّ عنه ،وليس يف ما "تستطيع" أن تعبرّ عنه"(((.
•املفارقة :أي إنّ ال ُّلغة تقوم عىل عنارص تتاميز يف ما بينها عىل مجيع املستويات .فعىل سبيل املثال؛ هناك
ٍ
ٍ
ٌ
خمالفة للفظ الفاء...إلخ) ،وعىل مستوى الوظيفة
بطريقة
الصوت (الباء تُلفظ
اختالف عىل مستوى ّ
متايز بني الفاعل والفعل واملفعول ،واألداة واحلرف والكلمة ...إلخ).
النحوية (هناك ٌ

كل ٍ
•ال ّتمفصل املزدوج :تعمل ّ
لغة من لغات العامل يف مستويينْ اثنني :مستوى "املونيم" ،أي الوحدة
الصغرى التي حتمل معنى؛ ومستوى "الفونيم" ،أي الوحدة الصوتية الصغرى ال ّتاميزية ،التي ال
الداللية ُ
"يتنزه الولدان يف احلديقة مع والدمها" مثلاً  ،إذا تناولنا كلمة "الولدان" ،وجدناها
معنى هلا .ففي اجلملة ّ
ٍ
داللية
تتكون -يف املستوى الأول -من ثالثة مونيامت هي" :الـ" الذي ال يمكن تقسيمه إىل وحدات
ّ
ّ
ّ
أصغر ،والذي يدل عىل التعريف؛ و"ولد" الذي يدل عىل الكائن البرشي الصغري يف العمر؛ و"ان"
يتكون ّ
متايزي ٍة
كل مونيم من هذه املونيامت الثالثة من أصوات
ّ
الذي يدل عىل املث ّنى .ويف املستوى الثاينّ ،
يتكون من الفونيامت" :و"  +فتحة " +ل"
صغرى ،ال داللة هلا ،هي الفونيامت .املونيم "ولد" مثلاً ّ ،
 +فتحة " +د".
اإلبداعية :يتم ّتع ُّ
برشي يعرف لغ ًة ما ،باملقدرة عىل فهم جمُ ل ،وإنتاج جمُ ل مل يسمعها يف هذه
كل كائن
ٍّ
•
ّ
ُّ
ُّ
ّ
وضعية التعلم .وقد الحظ
خصوصا عىل اللغة األم ،وعىل األطفال يف
اللغة من قبل .وهذا ينطبق
ً
ّ
اخلاصية ،يف كتابه حديث الطريقة (القسم اخلامس)؛ غري أنّه كان ينسبها إىل العقل ،وليس
ديكارت هذه
ّ
إىل ال ّلغة .وقد أصبحت ال ّلغة -بنا ًء عىل ذلك -عالم ًة عىل وجود النفس يف اجلسد .وهناك أحد تالمذة
تعبريا ممتازً ا ،بالقول" :هناك
ديكارت ،هو األب المي ( ،)P. Lamyالذي ُيعبرّ عن هذا املوقف
ً
بالتأكيد ٌ
فارق بني األطفال وبني الطيور التي ال متلك عقلاً  ،والتي ال تلفظ العد َد الصغري من الكلامت
ٍ
بصعوبة شاق ٍّة إلاّ يف الرتتيب نفسه ،ويف املناسبة نفسها التي تلقّت فيها أعضاؤها هذا
التي تع َّل َم ْتها
ٍ
الرتتيب يف لفظ الكلامت .يف حني أنَّ الطفل ُيرتّب الكلامت التي تع ّلمها ُ
بطرق خمتلفة ،ويستعملها يف
ٍ
خمتلف"(((.
ألف استعامل

3 R. Jakobson, Essais de Linguistique Générale (Paris : Les Éditions de Minuit, 1963), p. 84.
4 Lamy, La Rhétorique ou l’Art de Parler (Amsterdam: P. Marrey, 1699), p. 72

دراســـــات
الترجـمة إلى العربيـة :دورها في تعزيز الثقافة وبِناء ُ
الهويّة

101

ُّ
خاصية "اإلبداعية" صف ًة
وليدية من بعده -هذه اإلشكالية؛ فيجعل من
ويقلب تشومسكي
وكل املدرسة ال ّت ّّ
ٍ
ٍ
إمكانية توليد عدد ال متناه من اجلمل اجلديدة ،انطال ًقا
أساسي ًة من صفات ال ُّلغة نفسها .ويمكن حتديدها بأنهّ ا
ّ
ّ
فإنَّ
ُعرف ال ُّلغة؟" ،بقوله:
ت
"كيف
ايل:
ت
ال
السؤال
عن
جييب
تشومسكي
وهكذا،
العنارص.
من
صغري
خمزون
من
ّ
ِّ
كل ٍ
ٌ
"أعتقد أنَّ ال ُّلغة هي قبل ّ
وسيلة إلبداع الفكرة والتعبري عنها ،باملعنى األوسع للكلمة ،ومن دون االكتفاء
يشء
فكري"(((.
بالرجوع فقط إىل مفاهيم ذات طابعٍ
ّ

اخلاصية ال ّلغوية لدحض
هنا ،ال بد لنا من التوقّف عند مفهوم اإلبداعية هذا .فنحن بإمكاننا أن نعتمد عىل هذه
ّ
بلغة ما عماّ يع عنه ٍ
مستحيلة ،وإنّه ال يمكن ال ّتعبري ٍ
ٌ
بلغة أخرى .فإذا كانت ال ُّلغة ًّأيا
موقف من يقول إنّ الترّ مجة
ُ
ُ برَّ
كانت ،ت ّتصف بأنّ املتحدِّ ث هبا يستطيع أن يفهم مجلاً مل يسمع هبا من قبل ،وأن ينتج مجلاً جديد ًة مل تُن َتج يف هذه
لغة كانت ،عماّ يع عنه ٍ
بأي ٍ
بلغة أخرى ،حتى ولو مل تُستعمل
ال ُّلغة من قبل؛ فهذا يعني أنّه من املمكن متا ًما أن نعبرِّ ِّ
ُ برَّ
ال ُّلغة األوىل سابقًا يف مثل هذا ال ّتعبري.

ً
األم وعالقة ال ُّلغة بالفكر
ثالثا :ال ُّلغة
ّ
األنثروبولوجية ال ّتطبيقية لتأكيد االرتباط الوثيق بني ال ّلغة والفكر.
النظرية والبحوث
الدراسات ال ّلسانية
التقت ّ
ّ
ّ
ٍ
ُ
ّ
تواصلية بني الفرد وحميطه؛ فإنّ اللغة تدخل يف أساس هذا
أسس
ذاتيا
واجتامعيا عىل ُ
وإذا كانت اهل ّ
ً
وية تُبنى ً
ّ
ِ
ووسطه.
التواصل بني الفرد وذاته ،وبني الفرد َ

الرموز ،من جهة؛ وتأثري حميطه االجتامعي
تتموضع ال ّلغة ّ
األم يف نقطة االلتقاء بني استعداد املرء الكتساب نظام ّ
ٍ
سن الطفولة .وال ّمتحي آثار
واللساين فيه ،من جهة أخرى .والواقع أنّ هذا التأثري يبدأ منذ الوالدة ،ويستمر يف ّ
ّ
يتخطى مرحلة املراهقة.
األم مهام تغيرّ ت األلسن التي يستعملها املرء عندما
ال ّلغة ّ
وإذا انتقلنا إىل ما يقوله العلم احلديث يف ما يتع ّلق بال ّلغة وفرادهتا عند اجلنس البرشي؛ وجدنا أنّ اإلنسان يستعمل
أعضاء مل تخُ لق يف األصل لتمأل وظيفة ال ّنطق بالكلامت .فالشفتان تُستعمالن إلغالق الفم عند بلع الطعام،
حيوية أخرى تؤ ّدهيا،
للشم ...وهناك وظائف
والرئتان للتنفس ،واملِنخران
ّ
ّ
وال ّلسان للمساعدة يف املضغ والبلعّ ،
ٍ
طور هذه
وهي ختتلف عن وظيفة الكالم .ويبدو أنّ اإلنسان ،خالل مراحل عديدة من تاريخ اجلنس البرشي؛ قد َّ
الدماغ املرتبطة باستعامل
ومرهنا ،وجعل منها آل ًة
تطور آخر جرى يف قرشة ّ
صوتي ًة ،وذلك بالتزامن مع ّ
ّ
األعضاء ّ
الرموز اللفظية.
ّ
هكذا ،يقوم اإلنسان بتحليل هذا العامل وتقسيمه إىل أجزاء يمكن عزل بعضها عن البعض اآلخر أمام العامل
ٍ
ٍ
ٍ
السلسلة املتجانسة .وال يمكن أن
يقدم نفسه إىل
اخلارجي؛ ذاك العامل الذي ّ
ّ
حواسنا بصورة متواصلة ومتتابعة مثل ّ
التصورات الذهنية؛
حيصل ذلك ال ّتحليل إلاّ بواسطة ال ُّلغة وعربها .فعندما ُيد ِرك اإلنسان العامل اخلارجي بوساطة
ّ
ٌ
سلسلة من الوحدات املتاميزة التي تعبرّ عنها مفردات
فإنّه ال يدركه متواصلاً  ،وكام هو يف احلقيقة ،بل يراه وكأنه
ال ُّلغة وتراكيبها.
ٍ
ٍ
األم ورؤية العامل املحيط .يقول
لسانية
نظرية
بد من العودة إىل
هنا ،ال ّ
أنثروبولوجية تؤكّ د هذه العالقة بني ال ُّلغة ّ
ّ
ّ
تبعا للخطوط التي ترسمها لنا لغتنا األم [ .]...ونحن نقوم بتقسيم الطبيعة
بنيامني يل وورف" :إننا ّ
نجزئ الطبيعة ً

5 N. Chomsky, Structures Syntaxiques, Traduit de l’anglais par Michel Braudeau (Paris: Éditions du Seuil, 1969), p. 30.
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ٍ
منهجياّ ،
تقسيماً
اتفاقية حتدِّ د رؤيتنا للعامل .وهذه االتفاقية
وننظمها ضمن مفاهيم متاميزة ،ونُعطيها دالئل بموجب
ً
(((
تبعا لنامذج لغتنا"  .وال تعني كلمة "الطبيعة" عند
تعرتف هبا اجلامعة ال ّلسانية التي ننتمي إليها ،وهي منظمة ً
تضم ّ
كل ظواهر احلياة الفكرية ،من إدراك العامل اخلارجي إىل عملية ال ّتفكري
وورف الطبيعة اخلارجية فقط؛ بل إنهّ ا ّ
بلغة معينةٍ.
البحت .ذلك ألنَّ الفكر ذاته يعني بالنسبة إىل وورف التفكري ٍ
َ
َّ

األم بصنع ثقافة
وبتصور العامل املحيط ،إىل
النظرية األساسية يف عالقة ال ّلغة بالفكر
تقودنا هذه
التوسع يف دور ال ّلغة ّ
ّ
ّ
ّ
ويتهم.
أبنائها ،وبناء ُه ّ
ومكوناهتا .فعالمِ األنثروبولوجيا ،أدوار سابريُ ،يدرج اللسانيات وفلسفة ال ُّلغة
أهم روافد الثقافة
ت ُّ
ُعد ال ُّلغة ّ
ّ
األم من ّ
ٍ
ٍ
وية والبنية االجتامعية .وهو ِّ
أساسيينْ يف خمتلف
أمرين
واحلياة االجتامعية يف دراسة شاملة للثّقافة وا ُهل ّ
يركز عىل ْ
َّ
أعامله املتع ِّلقة هبذا املوضوع:
ِّ
ويفكرون
برشي معينّ  ،والتي يتك ّلمها أبناء هذا املجتمع،
األول ،يقول سابري :إن ال ّلغة التي تنتمي إىل جمتمعٍ
ٍّ
ّ
ٍ
بوساطتها؛ هي ِّ
املنظم لتجربة هذا املجتمع ،وهي تصوغ "عامله" و"واقعه احلقيقي"ُّ .
فكل لغة بال ّنسبة إليه ،تنطوي
ٍ
الداخل (عالقة اإلنسان بنفسه)،
خاصة للعامل ،وهي
تتضمن -بنا ًء عىل ذلك -ثقاف ًة مستق ّل ًة تشمل رؤية ّ
عىل رؤية ّ
ّ
ورؤية اخلارج (عالقة اإلنسان بمحيطه).

مؤس ٌ
ثقافي ٌة ختتلف باختالف الشعوب ،وحتمل وظيف ًة أساسي ًة هي وظيفة التواصل.
الثاين ،هذا يعني أنّ ال ّلغ َة َّ
سة ّ
ٍ
نظرا إىل
البرشي يحَ ظى بوسائل
الرغم من أنّ املجتمع
َّ
أهم وسيلة اتّصالً ،
تواصلية أخرى؛ فإنّ ال ّلغة تبقى ّ
ّ
وعىل ّ
ٍ
ٍ
اخلارجي يتمثل يف ذهن
صوتيا مليل اإلنسان إىل رؤية الواقع بطريقة رمزية" .وهذا يعني أنّ الواقع
كوهنا "حتقيقًا
ًّ
ّ
يتكون من جمموع القواعد والرموز التي متثّل حدود ثقافته.
اإلنسان ،ضمن نظام ّ
ِ
ٍ
ٍ
دراسة يف العلوم االجتامعية؛ فإنهّ ا
العادة -ما ّد َة
ُعد -يف
الرغم من أنّ ال ّلغة ال ت ّ
من ناحية أخرى ،يقول سابري" :عىل ّ
ّ
يتكيف مع واقعه ،من
تتحكم ً
كثريا يف أفكارنا املتع ّلقة باملسائل االجتامعية [ .]...ومن اخلطأ ّ
تصور أنّ اإلنسان ّ
ٌ
ٌ
عرضية ّ
حلل مشاكل االتصال والتفكري .كل ما يف القضية هو أنّ
وسيلة
دون استخدام ال ُّلغة ،وأنّ ال ُّلغة هي فقط
(((
ٍ
ٍ
واعية عىل أساس عادات اجلامعة ال ّلسانية" .
بطريقة ال
مبني
العامل الواقع ٌّ
علامء نفس ّ
تعمقنا يف نظرية سابري و وورف وعلامء
لكن ،إذا عدنا إىل ال ّتجارب التي قام هبا
ْ
ُ
الطفل ،وكذلك إذا ّ
ّ
ّ
ال ُّلغة من بعدمها؛ الستنتجنا أنّه من غري املمكن دمج الفكر باللغة ،أو اللغة بالفكر .فال ّتجارب التي أجراها علامء
ٌّ
األم؛ تبينّ أنّ
مستقل
التطور املعريف
تطور ذكاء الطفل،
وتطور اكتسابه للغته ّ
ّ
ّ
ال ّنفس ملعرفة العالقة التي تربط بني ّ
َّ
عن ال ّلغة عند ّ
ّ
ْ
ُستعمل اللغة يف شكلها املنظم وال ّتقعيدي؛ ح ّتى تُقا َد إىل القيام
الطفل يف أشهره األوىل .لكن ،ما أنْ ت
تدرجييا بدور يزداد أمهي ًة شي ًئا فشي ًئا يف مرافقة النشاطات املعرفية التي كانت موجود ًة ُمسبقًا ودعمها ،أو التي هي
ًّ
ُّ
قدم فيتغوسكي
ويشتد
ا،
باملعرفة
غة
ل
ال
اقرتان
صبح
ي
عندها
ما.
ا
نوع
عنها
منفصل
بشكل
ة
موجود
ٌ
وطيدً
قوةً .وقد ّ
ّ
ً
ُ
ّ
(((
الصورة ال ّتالية عن هذه العملية ال ّتدرجيية إلنشاء نظام ال ّلغة  /الفكر:
()Vitgosky
ّ

ذاتيا ،ينتج ٌّ
كل من الفكر وال ّلغة من مصادر خمتلفة عن بعضها البعض.
التطور
•عىل مستوى
ّ
ّ
املتكون ًّ
6 A. SCHAFF, Langage et Connaissance (Paris: Anthropos, 1969), Collection Points, pp. 93- 98.
7 Ibid., p. 98.
8 L. Vitgosky,Thought and Language, translation newly revised and edited by A. Kozulin (Cambridge: Ma- The MIT
Press, 1986), p. 44.
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ٍ
ٍ
ّ
مرحلة تسبق الفكر .وعىل
إثبات وجود
تأكيد-
وبكلالنمو ال ّلغوي عند الطفل؛ ُيمكننا
•عىل مستوى
ُ
ّ
ٍ
مرحلة تسبق ال ّلغة.
التطور الفكري؛ ُيمكننا إثبات وجود
مستوى
ّ
ٍ
ّ
•يسري ّ
مستقل عن اآلخر؛ وذلك إىل حدود
طريق
النمو ،يف
كل مستوى من هذين املستويينْ من
ّ
ٍ
معينة.
مرحلة ّ
ٍ
لغويا؛ يف حني تصبح ال ّلغة عقلي ًة.
معينة ،يلتقي هذان الطريقان ،ويصبح الفكر ًّ
•يف حلظة ّ

رابعا :ال ُّلغة األم وإدراك العالم
ً
يتكون منها
من املمكن القول إنه ،يف شتى األحوال ،ال يوجد إلاّ عا ٌمل واحدٌ  .وعندما يتك ّلم املرء عن العنارص التي ّ
وية
ذلك العامل؛ فإنه يتك ّلم بالضبط عن العنارص نفسها ،وذلك مهام كانت ال ُّلغة التي يستعملها .وبذلك يمكن ُهل ّ
ُدرك بصفتها اخلاصية الثابتة واملتوفّرة للجميع؛ متجاوز ًة بذلك الفارق بني ال ّلغات .هذا ٌ
صحيح،
قول
ٌ
الواقع أن ت َ
فكران يف اليشء ذاته ملّا يكونان بإزاء عنرص واحدٍ
لك ّنه ال يعني بالرضورة أنّ شخصني يتك ّلامن لغتني خمتلفتنيُ ،ي ّ
من عنارص العامل اخلارجي .هذا يف ما يتع ّلق بالفكر؛ ّأما املعنى ال ّلغوي الذي يرتبط هبذا الفكر ،فإن وجوده هو
نؤكد أنّنا نتك ّلم عن اليشء نفسه ،عندما نقوم بالرتمجة من ٍ
الذي جيعلنا ِّ
لغة إىل أخرىّ .
ُؤسس عىل
فكل ال ّلغات ت َّ
ٍ
ٍ
واحدة ،هي الفطرة التي فطر اهلل عليها املخلوقات ،والتي تعود إىل ملكة اكتساب ال ّلغة ،وإىل تسمية األشياء
نمطية
عند آدم.
ويف هذا املجال ،يقول سيلفان أورو عند مناقشته لفرضية سابري ووورف" :األمر هنا يتعلق باالعرتاف بأنّ هناك
خاصي ٍة من خصائص ال ّلغة البرشية
تأثريا يف املعرفة ،تمُ ارسه يف االجتاه نفسه كل اللغات البرشية؛ وذلك باعتبار
ً
ّ
ٍ
وترسيمية ( )schématiqueبحكم
الرضورة،
كم
بح
)
généralisante
(
ة
تعميمي
خاصية
ا
إ
وعاملية:
ا
ة
عام
جدً
نهّ
ُ
ّ
ّ
ّ
كل لغةٍ
أمر خيتلف عن املسألة األخرى ،التي حتاول معرفة ما إذا كانت ّ
وهذا
األساس.
البنية
وبحكم
الواقع،
األمر
ٌ
برتابط بنيوي؛ وذلك من أجل اقرتاح -بل وكذلك من أجل فرضٍ -
ٍ
نمط للواقع،
تتميز -بام فيه الكفاية-
لوحدها ّ
(((
طريقة معي ٍ
ٍ
نة للعمل" .
حمد ٍد لإلدراك ،بل ضمن
يسمح بتكييف املتك ّلمني هبذه ال ّلغة ،ضمن نموذج َّ
ّ

ٌ
وية
األم
انطال ًقا من هذه النظريات ،نستطيع القول إنّ ال ّلغة ّ
أساسية يف استيعاب املعارف؛ بقدر ما تدخل يف بناء ا ُهل ّ
وية؛ ألنهّ ا يف الواقع تُكتسب مع الثقافة ،وتتغري وتتشكل
الفردية واالجتامعية عىل حدٍّ سواء .ونقول" :بناء" ا ُهل ّ
وية تقوم عىل
من خالل جماهبة الفرد مع اجلامعة والتامهي معها واالنفالت منها ،ثم العودة إليها .وإذا كانت ا ُهل ّ
واألهم يف عمليات
املتعدد ،والقائم عىل انخراط الفرد يف جمتمعه؛ فإنّ ال ّلغة ،التي هي األداة األوىل
هذا التفاعل
ّ
ّ
وية والتعرف إىل ّ
الذات.
التواصل واالندماج داخل املجتمع ،هي األداة األساس لتحديد ا ُهل ّ
وية عند
وإذا كانت ال ّلغة العربية ،لغتنا ّ
األم ،تُساهم مثل غريها من اللغات البرشية يف تكوين هذين اجلانبني من ا ُهل ّ
اإلنسان العريب ،أي اجلانب الفردي واجلانب اجلامعي؛ فإنهّ ا متتاز يف هذا املجال عن غريها من ال ّلغات بأنهّ ا كانت
ً
ارتباطا
وية املواطن املسلم ،يرتبط
وال تزال ِّ
الساموي من ُه ّ
تكون املحور الذي تلتصق به ُه ّ
وية الدين .فهذا اجلانب ّ
(((1
وثيقًا بال ّلغة العربية؛ ألنهّ ا لغة القرآن الكريم (لغة اإلعجاز البياين) ،ولغة احلديث ال ّنبوي الرشيف .
Sylvain Auroux, Op.cit., p. 129.

9

لغوية من
 10حممد باسم ميقايت ،وحممد زهري معرصاين ،وعبد اهلل أمحد الدنديش ،القطوف من لغة القرآن :معجم ألفاظ وتراكيب ّ
القرآن الكريم (بريوت :مكتبة لبنان نارشون.)2007 ،
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وية عند اإلنسان العريب؛ فإنّه يتح ّتم عىل ّ
كل القوى الثّقافية
وباالنطالق من واقع العالقة بني ال ّلغة ّ
األم وا ُهل ّ
والسياسية واالجتامعية يف العامل العريب -السياسية منها واملدنية -أن تعمل عىل دعم حركة الرتمجة ،واإلسهام
ّ
ّ
وية .إنهّ ا عىل العكس من
لله
ا
ب
استال
تكون
أن
من
أبعد
هي
العربية،
إىل
مجة
ل
فا
ها.
ل
ك
املستويات
عىل
تفعيلها
يف
ترّ
ً ُ ّ
مؤه ٌل ألن يدخل يف أساس بناء
إغناء هلا
ذلك
ٌ
رتجمُ ،يعبرَّ عنه بال ّلغة العربية ،وأنه َّ
وتعزيز لبنائها؛ طاملا أنّ ما ُي َ
ٌ
وية العربية.
ا ُهل ّ

خامسا" :عصر الهويات" وال ّتماهي
ً
وية ،عىل ال ّنحو الذي
وية؛ إىل التعمق يف مفهوم ا ُهل ّ
يقودنا احلديث عن عالقة ال ّلغة بالفكر ،ودورها يف حتديد ا ُهل ّ
أضحى إنسانُ القرن احلادي والعرشين يتمثّلها ويبنيها.
ويات" ،كام يقول مارسيل غوشيه(((1؛ ليس
و ّمما ال شك فيه ،أنّنا نستطيع أن ندعو ّ
الزمن احلارض باسم "عرص ا ُهل ّ
لمِ
عد
وية أصبحت فيه العنرص األساس يف كيان الفرد .بل ألنهّ ا باتت متثِّل ال ّنقيض الكامل ا كان ُي ّ
فقط ألنّ ا ُهل ّ
خصوصياته الفردية؛ من
يتحرر من ذاته ،ومن
وية الفردية باخلصوص .قديماً  ،كان اإلنسان
يف املايض جوهر ا ُهل ّ
ّ
ّ
وية يتشارك فيها مع شمولية املجتمع الذي ينتمي إليه :العشرية أو القبيلة أو اإلثنية
أجل الوصول إىل ممارسة ُه ّ
وية القديمة .وأصبحت نقطة
وية؛ وكأهنا
ٌ
أو الوطنّ .أما اليوم ،فقد ظهرت الصيغة اجلديدة ُ
انقالب عىل ا ُهل ّ
لله ّ
وية واقع ًة داخل الفرد وليس خارجه .أي إنّ األنا الذايت هو الذي حيدد ذاته من خالل انتامءاته
االرتكاز يف حتديد ا ُهل ّ
َ
اخلصوصيات التي حتدِّ دك ،فإنَّ
نفسك من خالل
متيز
إىل املجموعة .يقول غوشيه" :وإذا كان ّ
ّ
يتوجب عليك أن ّ
ٍ
َ
هوي َ
تك
ُعرف نفسك من خالهلا .إذ أنهّ ا ما ُيتيح لك
الدخول يف عالقة مع اآلخرين ،وما يحُ ّدد ّ
ذلك من أجل أن ت ِّ
يمدك أنت بالذات باملعامل التي ّ
اجليد أن تُوضع هذه
يف نظرهم ،وما ّ
متكنك من ال ّتموضع حياهلم .لقد كان من ِّ
جانبا عند اخلوض يف احلوار ،وها هي قد أصبحت القاعدة التي يقوم عليها التبادل .أضف إىل ذلك
اخلصوصيات ً
ّ
العام،
املجال
يف
الدخول
لك
تتيح
ما
هي
اآلخر؛
وذات
ذاتك
وبني
ذاتك،
يف
توجد
التي
االختالفات
أنَّ هذه
ّ
العامة التي
املجردة باسم املقاصد
العام أن يفرض حقيقته
تتبوأ مكانك فيه .فالواقع أنه مل يعد عىل املجال
ّ
ّ
وأن َّ
ّ
يتكون ،قانونًا ،إلاّ عن طريق إشهار التاميزات
من املَفروض أن ُيعترب حصنها احلصني .وهو مل يعد من املمكن أن ّ
(((1
خاصي ٌة نستطيع إبرازها فيها" .
اخلاصة .ولكي ن َُع َّد فيها ،جيب أن يكون لدينا
ّ
ّ
تقليديا
وية كام كانت يف القديم ،وبنائها كام حيصل اليوم ،بقوله" :إنّ نظا ًما
ًّ
ويتابع غوشيه هذا ال ّتمييز بني حتديد ا ُهل ّ
وية أولئك الذين يضعونه موضع التنفيذ .واآلن،
غري ذا ٍّ
فعليا ،نِظا ًما ُمسلّماً به بالكامل؛ هو ٌ
نظام ُ
يت من منظور ُه ّ
ًّ
ُ
ُ
إنَّ
التبعية
وجه لتاميز الذاتية الشخصية.
معكوسا متا ًما .فامتالك اخلصائص
صار الوضع
اجلامعية املتلقّاة ،هو امل ِّ
ً
ّ
ّ
(((1
َ
ّ
ُعززُ من أجل الذاتية التي تنتجها" .
تبعث عىل
بعية ت َّ
الذاتية؛ ألهنا ما ُيطالب به ،وال ّت ّ
ّ

وية ،من خالل العالقة بأفراد املجموعة .فهو وإن
ويف اإلطار نفسه ،يتناول دنيس كوش مفهوم األنا يف حتديد ا ُهل ّ
كان يؤكّ د عىل أنّ الفاعلني يف املجتمع هم أنفسهم الذين ُيضفون الداللة عىل االنتامء اإلثني؛ فإنّه ُي ِّ
ركز عىل أنّ
وية يف
وية .يقول كوش" :ليست هناك ُه ّ
عملية التواصل والعالقات بني أفراد املجتمع ،هي التي تُساهم يف بناء ا ُهل ّ
بسام بركة (بريوتّ :
العربية للترّ مجة ،)2007 ،ص
املنظمة
 11مارسيل غوشيه ،الدّ ين يف الديموقراطية ،ترمجة شفيق حمسن ،مراجعة ّ
ّ
.113
 12املرجع نفسه ،ص .115
 13املرجع نفسه ،ص .116
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ٌ
واآلخرية م ّتصلتان ،الواحدة
وية
وية هي دو ًما،
ّ
عالقة باآلخر .وبتعبري آخر ،ا ُهل ّ
ذاهتا ،وال حتى لذاهتا فحسب .ا ُهل ّ
ٌ
ٌ
حمصلة صريورة
عالقة
باألخرى ،وجتمعهام
وية  -دو ًما ّ -
جدلية .إنّ التامهي يتوازى مع التاميز .وإذا اعتربنا أن ا ُهل ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وضعية عالئقية ،وأنهّ ا نسبية ً
تتطور إذا ما تغيرّ ت الوضعية العالئقية؛ فإنه يكون من
متاه ،يف
أيضا ،إذ ُيمكن أن ّ
وية"(.((1
األفضل  -من دون شك  -اعتامد "التامهي" مفهو ًما
إجرائيا للتحليل ،بدلاً من مفهوم "ا ُهل ّ
ً

سادساّ :
اللغة والثقافة
ً
وية الفردية كام
وية ،إىل البحث يف عالقتها بالثقافة ،التي ت ّ
أس ا ُهل ّ
يقودنا احلديث عن دور ال ّلغة يف بناء ا ُهل ّ
ُعد يف ّ
وية؟ وكذلك بال ّلغة؟
االجتامعيةْ .
لكن ما الثقافة؟ وما عالقتها با ُهل ّ

ٍ
واعية ،ويف كوهنا وسيلة لتع ّلم احلياة يف املجتمع ،وللتواصل بني الفرد
وية يف كوهنا غري
ختتلف الثقافة عن ا ُهل ّ
تارخييا ينقل إرث األجداد ،ويسمح
مسارا
الواحد واألفراد اآلخرين يف املجموعة الواحدة .وهي كذلك حتمل
ً
ًّ
وتطورها الطبيعي .يقول رادكليف -براون(" :)Radcliffe-Brownمتتاز احلياة
للجامعة بأن حتافظ عىل متاسكها
ّ
االجتامعية عند البرش ،عن احلياة االجتامعية عند احليوان ،بأمر أساس هو وجود الثقافة والتقاليد الثقافية .فانتقال
الطرق املكتسبة يف التفكري والشعور والعمل التي تكون املسار الثقايف ،وهو ِ
السمة اخلاصة باحلياة االجتامعية
ّ
البرشية؛ ال بد من أن يكون جز ًءا من ذلك املسار الشامل للتفاعل والتبادل بني األشخاص ،أو هو ذلك املسار
يكون الواقع االجتامعي نفسه"(.((1
االجتامعي الذي ّ
ويضع تايلور (( E. B. Tylorمن جانبه ال ّتحديد التايل للثّقافة" :إهنا ذلك املجموع املعقّد الذي يضم املعارف،
واملعتقدات ،والفنون ،والعادات ،والقوانني ،واألعراف ،وكل تلك القدرات األخرى ،والعادات التي يكتسبها
عضوا من أعضاء املجتمع"(.((1
اإلنسان بوصفه
ً

أما من املنظور البنيوي؛ فإن الثقافة ًّأيا كانت ،تحُ َّدد -كام يقول كلود ليفي سرتاوس ( -)Levi-Straussبأنهّ ا
ٍ
ٍ
رمزية تقع يف املرتبة األوىل فيها ال ّلغة ،وقواعد الزواج ،والعالقات االقتصادية ،والفنون ،والعلوم،
أنظمة
"جمموع
والدين .وهتدف كل هذه األنظمة إىل التعبري عن بعض جوانب الواقع املادي والواقع االجتامعي ،بل وكذلك عن
العالقات التي توجد بني هذين النمطني من الواقع ،والتي توجد بني األنظمة الرمزية يف ما بينها"(.((1
وإذا أردنا أن نقابل بني ال ُّلغة والثقافة ،من حيث مها نظامان يدخالن يف كل مستويات احلياة البرشية؛ لرأينا أنّ
الثّقافة تسوس السلوك اليومي للفرد ،كام تسوس ال ّلغة كالمه اليومي .وإذا كان األفراد الذين خيضعون لقواعد
تغيريا ك ّلام استعملوها وفق حاجاهتم ووفق تطور وسائل التواصل يف ما بينهم؛ فإن األفراد
ال ّلغة ،يحُ دثون فيها
ً
عمليات التواصل التي يقومون هبا يف ما بينهم داخل املجموعة
الزمن ،عرب
يطورون ثقافتهم مع مرور ّ
كذلك ِّ
ّ
السعيداين (بريوتّ :
العربية للرتمجة ،)2007 ،ص .154
املنظمة
 14دنيس كوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية ،ترمجة منري ّ
ّ

15 A.R. Radcliffe-Brown, Structure et Fonction dans la Société Primitive (Paris, Editions de Minuit, 1969), série : Le
Sens Commun, cité par : Pascal Perrineau, "Sur la Notion de Culture en Anthropologie ", In: Revue Française de Science
Politique, 25e année, No.5, 1975, pp. 946-968.
16 E. B. Tylor, Primitive Culture (1871), cité par : Perrineau Pascal, Op. Cit., pp. 946-968.
17 C.Levi-Strauss, "Introduction à l'Oeuvre de M. Mauss", in : M. Mauss, Sociologie et Anthropologie (Paris: PUF,
1966).
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الواحدة .و ُيعبرّ ليفي سرتاوس عن هذا الرتابط بقوله" :من اجلانب النظري ،تبدو ال ّلغة ً
أساسيا لوجود
رشطا
ً
متبادلة .أي بعبارةٍ
ٍ
ٍ
الثقافة؛ لكون الثّقافة تتم ّتع ٍ
شبيهة ببنية ال ّلغة .فكالمها يقومان عىل تقابالت وارتباطات
ببنية
ٍ
منطقية"(.((1
أخرى ،عىل عالقات

باختصار ،يجُ ِمع علامء ال ُّلغة واالجتامع واألنثروبولوجيا عىل حتديد الثقافة بالعنارص األربعة التالية:

ِ
ِ
ٍ
ني
•الثقافة غري
ّ
فطرية ،إنهّ ا ال تولد مع اإلنسان؛ بل هو يكتسبها بعد والدته ،ويقوم ببنائها طوال س ّ
حياته ،مثلها يف ذلك مثل ال ّلغة.
تكون يف جمموعها نِظا ًما متكاملاً  ،تتامسك داخله هذه املظاهر يف ما بينها،
•الثقافة هي مظاهر متعددةِّ ،
ّ
ويكمل بعضها ً
األم الركيزة األساس يف هذا النظام.
بعضا.
وتكون ال ّلغة ّ
ِّ
ٍ
•الثقافة مشترَ ٌ
جمموعة إىل
وتكون ميزهتم اخلاصة .وعليه فهي ختتلف من
كة بني أفراد املجموعة الواحدة،
ِّ
أخرى ،يف نظامها كام يف مظاهرها.
متعددة.
وية بكوهنا الوعية ،متا ًما مثل ال ّلغة التي تتشارك معها يف خصائص ّ
•متتاز الثقافة عن ا ُهل ّ

األم من الثقافة؛ فإنه يمكن القول إنّ تلك ال ّلغة هي من أهم العنارص التي تُسهم يف تكوين
ّأما عن موقع ال ّلغة ّ
تأثريا
الثقافة( .((1فمن بني
مهمة "نقل الرتاث الثقايف"؛ ّمما "خي ِّلف ً
ّ
املهام التي تضطلع هبا يف املجتمعات البرشيةَّ ،
ٍ
ٍ
مشرتكة" ،كام يقول مونود بيكالن .والواقع أنّ علامء ال ّلغة
ملعرفة
متبا َدلاً بني ال ّلغة والثقافة ،وجيعلهام مظهرين
وية األساس
واملجتمع واألنثروبولوجيا ،يؤكّ دون حقيقة أنّ الثقافة وال ّلغة متثّالن عند العديد من الشعوب ا ُهل ّ
نتحدث يف هذا املجال عن ال ّلغة ،ال نعني هبا ال ّلسان (مثل العربية والصينية
للجامعة البرشية( .((2وعندما
ّ
والفرنسية) فحسب؛ بل تشمل هذه الكلمة -كذلكّ -
كل عنارص التواصل وأشكاله ،مثل احلركات والتضمينات
واإليامءات ،وقواعد استعامل املكان واملسافات بني األفراد يف عملية التواصل.
وعملية تبادل الكالم
تحُ دِّ د الثقافة -بمعناها اجلديد هذا -قواعد ال ّتواصل بني األفراد ضمن اجلامعة الواحدة.
ّ
ٍ
ٍ
عشوائية كام ُي َظ ُّن؛ بل ختضع ملعايري حتدِّ دها األبعاد الثقافية للفرد
بطريقة
واألفكار بني شخصني أو أكثر ،ال جتري
كام للجامعة ،فيدخل فيها املستوى اللغوي ،واملكانة االجتامعية ،واملوقف الكالمي ،ومكان الكالم ...إلخ .ويؤكد
العلامء األمريكيون -الذين وضعوا النظرية التي أطلقوا عليها اسم "التواصل اجلديد" -أنّ ّ
كل عملية تواصل،
ٌ
معزوفة تقوم هبا "أوركسرتا" من األفراد ،يع ِزفها ٌّ
كل منهم انطال ًقا ّمما يعرف من قواعد التواصل ،و" ُيدَ ْو ِزن"
هي
ما يقوله وما يقوم به انطال ًقا من ر ّدات فعل اآلخرين ،ومن قدراته الثقافية .وهكذا ،يتضمن النظام الثقا ّ
يف ِّ
لكل
فرعي ًة ،تمُ يل فيها عىل الفرد وسائل العزف داخل هذه األوركسرتا .ومعنى ذلك
جمتمعٍ من املجتمعات البرشية أنظم ًة ّ
18 C. Levi-Strauss, Anthropologie Structurale (Paris: Plon, 1958), p. 78.

 19يقول كلود حجاج يف كتابه إنسان الكالم" :إن األلسنة ال تعيد ابتداع العامل بتنظيمه وفق مقوالته املفهومية اخلاصة هبا فحسب .وهي
ال تتطلب حتى وجوده بجانب اخلطاب الذي تتحدث عنه .إهنا متثِّله وتعيد تقديمه باملعنى احلر ّ
يف للكلمة .فالكالم يمحو الزمان واملكان
حجاج ،إنسان الكالم ،ترمجة رضوان ظاظا،
ال ّلذين حييل إليهام بإعفاء األشياء من الظهور ملجرد صوغها يف كلامت" .راجع :كلود ّ
مراجعة مصباح الصمد وبسام بركة (بريوتّ :
العربية للرتمجة ،)2003 ،ص .190
املنظمة
ّ
 20ولذلك ،فقد اهتمت األنظمة الديكتاتورية باللغة واستعملتها يف سبيل ترسيخ أيديولوجيتها .فستالني -عىل سبيل املثال -قد منح
خاصا ،وكذلك من جاء بعده من احلكام السوفيات ،لدرجة أن النظام السوفيايت ُو ِصف بأنه "حكم الكالم".
ال ّلغة وال ّلسانيات اهتام ًما ً
الفن الروائي ،انظر :جورج أورويل الذي يصف يف روايته " "1984التي كتبها سنة ،1948
انظر :املرجع .نفسه ،ص  .266وعىل نطاق ّ
وبطريقة رائعة ،إمكانية السيطرة بواسطة الكالم.

دراســـــات
الترجـمة إلى العربيـة :دورها في تعزيز الثقافة وبِناء ُ
الهويّة
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الزمان ،وقواعد املشاركة مع "العازفني" اآلخرين يف مواقف
أنهّ ا حتدِّ د له طرق استعامل املكان ،ووسائل احرتام ّ
ِ
بد يف النهاية من ال ّتأكيد عىل أنّ األنظمة الفرعية املتعلقة بال ّتواصل غري ال ّلغوي ،ال تق ّل
التواصل البرشي .وال ّ
تعقيدً ا عن ال ّنظام ال ّلغوي.

نموذجا
سابعا :الترجمة في العالم العربي :لبنان
ً
ً
وية وحتديد الثقافة؛ نصل
األم
ً
بعد أن ركّ زنا عىل موقع ال ّلغة عمو ًما ،وال ّلغة ّ
خصوصا ،يف سريورة املعرفة وبناء ا ُهل ّ
ٍ
إىل النقطة األخرية من بحثنا .وتتمثّل يف تقديم نبذة عن واقع الترّ مجة يف لبنان يف بداية هذا القرن؛ وذلك من أجل
عملية الترّ مجة ومستقبلها يف العامل العريب.
الوصول إىل توصيات ترتبط بمصري
ّ
نقدِّ م هنا دراس ًة عن واقع الترّ مجة يف بريوت يف بداية القرن احلادي والعرشين؛ وذلك باالستناد إىل اإلحصاءات
فريق يتأ ّلف من زينة الطفييل وهنوا سكايف ،ويرشف عليه هيثم
والدراسات التي قام هبا فريق من الباحثني .وهو ٌ
ّ
قطب ،عضو اهليئة اإلدارية يف "احتاد املرتمجني العرب" ،وبسام بركة ،أمني عام االحتاد .وكان ذلك بنا ًء عىل طلب
من "اتحّ اد املرتمجني العرب" ،وبناء عىل قرار من اهليئة اإلدارية فيه .وقد تناولت هذه اإلحصاءات ّ
كل الكتب
املعنية
التي تُرمجت من اللغات األجنبية إىل ال ُّلغة العربية ،ونُرشت يف دور النرش أو مراكز الدراسات أو املنظامت ّ
السنوات العرش األوىل من القرن احلايل (.)2009 -2000
بالرتمجة؛ وذلك يف بريوت (لبنان) ،وخالل ّ
الترجمة في لبنان :وقائع تاريخية
اإلسالمية يف البالد املحيطة باجلزيرة العربية ،التي امتدت من األندلس
الدعوة
بعد الفتح اإلسالمي وانتشار ّ
ّ
إىل مشارف اهلند والصني؛ أصبحت لغة القرآن الكريم منذ بدايات القرن الثامن للميالد ،لغة احلكم السيايس
الدواوين إىل العربية يف بالد الشام وبالد ما بني النهرين،
والتواصل اليومي ،باإلضافة إىل كوهنا لغة الدين .فترُ مجت ّ
ّ
والفهلوية لصالح اللغة اجلديدة .غري أنّ هناك لغات حملي ًة أخرى مثل
اليونانية
وخت ّلت اإلدارات الرسمية عن
ّ
ّ
الدينية .لذا ،وبفعل جتاور العربية مع
وخصوصا يف ممارسة الشعائر والطقوس
حي ًة ُمتداول ًة،
ً
ّ
الرسيانية؛ بقيت ّ
ّ
ٍ
أساسيينْ  :من جهة ،أضحت الرتمجة
ن
بأمري
يمتاز
ين
لسا
انتقال
حركة
املنطقة
شهدت
األخرى؛
املحلية
اللغات
ٍّ
ْ
َّ
ٍ
ّ
من النشاطات الفكرية األساسية يف املجتمع اإلسالمي اجلديد .ومن جهة أخرى ،كانت الترّ مجة إىل اللغة العربية،
لكن حركة الرتمجة هذه مل تقترص
ً
السيانيةّ .
وخصوصا نقل الفلسفة والعلوم من اليونانية ،جتري يف معظمها عرب رّ
ّ
تعدته إىل األعامل الرئيسة يف اللغات املعروفة آنذاك ،مثل الفهلوية واهلندية.
عىل الفكر اليوناين وحده؛ بل ّ
ٍ
كبري يف تطوير عملية االحتكاك
ومن ناحية أخرى ،كان لعامل ال ّتجارة واملبادالت احلضارية والثقافية ٌ
دور ٌ
ال ّلغوي بني الشعوب .ف ُنقلت إىل العربية املؤلفات الفكرية واألعامل األدبية ،مثل احلكايات واألقاصيص وغريها،
فعليا،
عن املوروث الترّ اثي يف بالد اليونان والفرس ،وكذلك يف بالد الصني واهلند .وقد بدأت هذه احلركة ً
الرسمية يف اإلدارة ،أي ّإبان احلكم األموي(((2؛ غري أنهّ ا مل تصل إىل ذروهتا إلاّ يف
العربية ال ّلغة
عندما صارت
ّ
ّ
العرص العبايس.

سدة اخلالفة ،انرصف إىل العلم وإىل االهتامم
 21من املعروف أنّ األمري األموي خالدا بن يزيد بن معاوية ،عندما أخفق يف الوصول إىل ّ
سمى حكيم آل مروان ،وكان رجلاً فاضلاً وله َميل ونشاط نحو العلوم .ولتحقيق
بالرتمجة .ويف ذلك يقول ابن النديم عنه " :وكان خالدٌ ُي ّ
هذه الرغبة أمر مجاع ًة من فالسفة اليونان الذين كانوا يقيمون يف مرص وجييدون العربية .فأمرهم برتمجة العديد من الكتب من اللغة
لغة إىل ٍ
ترمجة يف اإلسالم من ٍ
ٍ
لغة" .راجع :ابن ال ّنديم ،الفهرست ،حتقيق إبراهيم رمضان
اليونانية والقبطية إىل العربية ،وكانت هذه ّأو َل
(بريوت :دار املعرفة ّ
للطباعة والنرش ،)1997 ،ص .352
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العبايس؛ بسبب حاجة املسلمني إىل معرفة األمم األخرى،
قو ًة يف العرص
و ّمما ال شك فيه ،أنَّ حركة الترّ مجة
ْ
ّ
ازدادت ّ
مرت
وبسبب تط ّلعهم إىل ّ
التبحر يف العلوم التي مل تكن لدهيم .وباختصار ،نقول إن الرتمجة يف العرص العبايس ّ
ً
كبريا يف ترمجة
العباسية إىل بداية عهد املأمون ،وتشمل هذه احلقبة
متتد أوالمها من قيام الدولة
بحقبتني؛ ّ
نشاطا ً
ّ
الطب واهلندسة والفلك والطبيعيات .وقد عرفت ذروهتا يف أيام أيب جعفر املنصور وهارون الرشيدّ .أما احلقبة
السابع ،املأمون؛ الذي أنشأ "بيت احلكمة" يف بغداد .ومتتد هذه احلقبة حتى
العبايس ّ
الثانية ،فتبدأ يف عهد اخلليفة ّ
هناية فرتة خالفته.
عمليا يف عصور االنحطاط؛ وذلك بسبب توقّف االجتهاد ال ّلغوي ،وانحسار
العربية
ثم توقّفت حركة الترّ مجة إىل
ّ
ًّ
ّ
ٍ
العربية وانغالقها يف قوالب حم َّنطة .غري أنّ ال ّنشاط الثقايف  -بام فيه حركة الرتمجة  -عاد إىل احلياة عندما بدأت
جتدد نفسها يف القرن التاسع عرش امليالدي ،يف الفرتة التي ُيطلق عليها اسم «عرص النهضة».
العربية ّ
وتطوره ،يرى أنّ حركات كبري ًة من الرتمجة ،قد واكبت انطالقة احلضارة
إنّ من ينظر إىل تاريخ الفكر العريب
ّ
ومرورا بالعرص العبايس ،لتب ُلغ عرص النهضة .ومن املعروف أنّ
العربية اإلسالمية؛ ابتدا ًء من العرص األموي،
ً
عرص ال ّنهضة يف القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،قد ش ِهد حرك ًة كبري ًة من ال ّتالقح بني اللغة العربية
وال ّلغات األخرى؛ وذلك عن طريق تع ّلم ال ّلغات األجنبية يف املدارس الرسمية واخلاصة واإلرسالية ،وعرب إرسال
البعثات للدراسة يف اجلامعات الكربى بالدول الغربية ،وكذلك عن طريق ترمجة الكتب الفرنسية واإلنكليزية إىل
حث الفكر العريب عىل متابعة التطور
كبري يف ّ
األم .وكان لذلك ٌ
دور ٌ
العربية ،وتعليمها يف الدول العربية بال ّلغة ّ
اهلائل والرسيع الذي عرفته قوالب املعرفة والتكنولوجيا يف العامل املعارص ،وعىل االستفادة من آخر اإلنتاجات
املعرفية .كام اضطلع بدور كبري يف تطوير املنظومات الفكرية والثقافية يف العامل العريب احلديث .وقد كان لبنان -مع
أهم املحطات العربية التي أسهمت يف إرساء قواعد النقل إىل العربية ،ويف وضع املعاجم ال ّلغوية
مرص آنذاك -من ّ
الدور ،يكفي أن نذكر إسهامت كثري ًة قام هبا رجال معرفون مثل:
العربية ومتعدِّ دة ال ّلغات .ولكي نعي قيمة هذا ّ
أمحد فارس الشّ دياق ،وإبراهيم اليازجي ،وسليامن البستاين ،وبطرس البستاين ،وغريهم كث ٌُر ...ومن املمكن أن
نلخص السامت األساسية حلركة الرتمجة يف هذه احلقبة ،يف جوانب أربعة:
ّ

ٍ
ٍ
ُ
معارصة ،وكذلك إىل
فكرية
يتعرف إىل ما يحُ ّرك العامل الغريب من تيارات
•جعلت
الرتمجة العامل العريب ّ
الفنون األدبية اجلديدة مثل الرواية واملرسح.
•سامهت الرتمجة يف تطوير مفردات ال ّلغة العربية وحتديثها؛ وذلك عرب وضع املصطلحات اجلديدة
للمفاهيم الطارئة حديثًا عىل الفكر العريب.
غويني إىل االنكباب عىل دراسة ال ّلغة العربية وحتليل
•دفعت الرتمجة العديد من العلامء واألدباء وال ّل ّ
األم يف التعبري عن
تراكيبها؛ انطال ًقا ّمما عرفوه عن ال ّلغات األجنبية ،وكذلك من أجل تطويع لغتهم ّ
رؤيتهم اجلديدة للعامل املعارص.
•أ ّدت الترّ مجة باملفكرين وال ّلغويني العرب إىل وضع املوسوعات واملعاجم والقواميس بال ّلغة العربية؛
سواء عىل صعيد رشح املفاهيم واملعارف احلديثة (املوسوعات) ،أو عىل صعيد تقعيد ال ّلغة العربية
ثنائية ال ّلغة ،التي
وتطوير معامجها الرتاثية (معاجم ال ّلغة العربية) .وقد دفعتهم كذلك إىل وضع املعاجم ّ
األجنبية إىل العربية وبالعكس.
تساعد املرتجم عىل نقل ال ّنصوص من ال ّلغات
ّ
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الترجمة في بيروت في العقد األول من القرن الحادي والعشرين
تقريبا ،ك ّلفت اهليئة اإلدارية يف اتحّ اد املرتمجني العرب -كام أرشنا إىل ذلك سابقًا -فريقًا من الباحثني،
منذ سنتينْ
ً
ٍ
السنوات العرش األوىل
بإجراء إحصاء حول الكتب ا ُملرتجمَ َ ة يف دور ال ّنرش ومراكز الرتمجة العاملة يف بريوت؛ خالل ّ
من هذا القرن ،أي من عام  2000إىل عام  .2009وتناول هذا اإلحصاء منشورات أكثر من ثالث وثالثني
يتعدى ثالثة آالف
دارا للنرش ،تُعنى بالكتب املرتمجة .وكانت ال ّنتيجة أنَّ جممل ما نُرش من كتب ُمرتجمَ َ ٍة فيهاّ ،
ً
مرتجم .وقد تناولت اإلحصاءات ّ
كل ما يتع ّلق بالكتاب يف لغته األصلية ،ويف ال ّلغة العربية .فوضعت
كتاب
َ
حاسوبي ٌة تتناول املعطيات التالية :املؤلف ،املرتجم ،دار النرش ،سنة النرش ،عدد الصفحات ،املوضوع،
بيانات
ٌ
ّ
ِ
فرع املوضوع ...واع ُتمد نظام "ديوي العرشي" بعناوينه العرش الكربى ،يف تصنيف املعلومات املتعلقة بكل
وح ْوسبتها.
كتاب َ

سمى بريوت الكربى:
ور
الدراسة التي قام هبا
ُ
الفريق ّ
شملت ّ
َ
الد َ
واملراكز ال ّتالية ،التي يعمل مجيعها ضمن حدود ما ُي َّ
الدار العربية للعلوم نارشون ،ومكتبة لبنان نارشون ،وأكاديميا إنرتناشيونال ش.م.ل ،.ودار العلم للماليني،

واملؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع "جمد" ،ودار املجاين ،ودار عويدات للنرش
ودار اهلالل والبحار،
ّ
والطباعة ،ودار املؤلف ،ورشكة املطبوعات للتوزيع والنرش ،ودار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع ،واملنظمة

العربية للرتمجة ،واملدى للثقافة والنرش والتوزيع ،ورشكة دار الفراشة ،ومركز باحث للدراسات ،ودار الساقي،

واملركز الثقايف العريب ،ومكتبة اسطفان ،وورشة املوارد العربية ،ودار اخليال ،ودار اآلداب ،واملكتبة الرشقية ،ودار
اجليل ،ودار النهار للنرش ،والشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ودار الفكر ال ّلبناين ،ودار اجلديد ،ودار احلدائق،
ومؤسسة نوفل.
ومؤسسة الدراسات الفلسطينية،
ودار الكتاب ال ّلبناين،
ّ
ّ

ٍ
استامرة تشمل املعلومات اخلاصة
الدراسة ،بإدخال البيانات ا ُملتع ِّلقة بكل كتاب مترَ َجم يف
وقام العاملون عىل هذه ّ
املخصصة
رتجم .فقُ ّسمت االستامرة
املرتجم إىل العربية ،وكذلك املعلومات
بالكتاب
اخلاصة بالكتاب األصيل ا ُمل َ
َ
ّ
ّ
ِّ
لكل كتاب إىل قسمني :القسم األول يتع ّلق بالكتاب املترَ جم كام نُرش بالعربية؛ والقسم الثاين بالكتاب األصيل

املرتجم
اخلاصة بالكتاب املترَ َجم إىل العربية األمور التالية :عنوان الكتاب
يف لغته األوىل .وشملت املعلومات
َ
ّ
املرتجم منها ،وال ّلغة
بالعربية ،واملوضوع ،وفرع املوضوع ،واملرتجم أو املرتمجون ،وا ُملراجع أو املراجعون ،وال ّلغة
َ
املوحد للكتاب
الدويل
األصل ،ودار النرش ،ومكان النرش ،وسنة النرش ،والسلسة ،وعدد الصفحات ،والرقم ّ
َّ

(ردمك) ّ .ISBN International Standard Book Numberأما تلك اخلاصة بالكتاب األصيل ،فحوت
العنوان األجنبي ،واملؤ ِّلف  /أو املؤلفون ،وال ّنارش األجنبي ،ومكان النرش ،وسنة النرش ،والسلسة ،واملالحظات
(إن ُوجدت).

ستعمل
واعتمد الباحثون نظام "ديوي العرشي"؛ وهو من أوسع نظم تصنيف املكتبات استخدا ًما يف العامل .فهو ُي َ
ٍ
يف أكثر من ٍ
ومخسة وثالثني بلدً ا ،وتُرجم إىل أكثر من ثالثني لغة لتصنيف املعارف .ويقوم هذا ال ّنظام عىل تقسيم
مئة

ٍ
ٍ
ويتفرع ّ
الرئيسة إىل عرش ُش َعب متثل ال ّتفريعات،
رئيسة،
املعرفة البرشية إىل عرشة أقسام
كل واحد من األقسام ّ
ّ
ٍ
وتتفرع ّ
شعبة بدورها إىل عرشة فروع بحسب طبيعة املوضوع.
كل
ّ
ويف ما ييل ٌ
بعض من نتائج هذه الدراسة.
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دور ال ّنشر:

ترتيبا لدور النرش التي تُعنى بالترّ مجة ،وفقًا لعدد الكتب املرتجمَ َ ة التي نرشهتا .وتربز الشرّ حية،
تبينِّ الشرّ حية رقم (ً )1
العربية للعلوم" ّ
الصدارة يف ترمجة الكتب إىل ال ّلغة العربية .تليها "مكتبة لبنان نارشون" يف املرتبة
"الدار
أنّ ّ
حتتل ّ
ّ
الدور احلائزة عىل املراتب
ثم تأيت "دار املجاين" يف املرتبة الثّالثة .ويرتاوح جمموع الكتب املرتجمَ َ ة يف ّ
الثانية ،ومن ّ
املبينة يف هذه الرشحية ،مثل "أكاديميا إنرتناشيونال
الثّالث األوىل ،ما بني مئتينْ وسبعمئة كتابّ .أما ّ
الدور األخرى َّ
ش.م.ل" ،و"دار العلم للماليني" ،و"دار اهلالل والبحار" ،و"دار اهلادي للطباعة وال ّنرش والتوزيع" ،و"املدى
واملئتي كتاب.
للثقافة والنرش والتوزيع" ،و"دار عويدات لل ّنرش والطباعة"؛ فيرتاوح عدد إصداراهتا ما بني املئة
ْ
رشحية رقم ()2
عدد الكتب املرتمجة إىل العربية يف دور النرش اللبنانية خالل السنوات التسع

الدور األخرى ،وهي بالطبع ّ
أقل بكثري من سابقاتهِ ا .و ُتبينِّ
ّأما الشرّ حيةرقم ( )2؛ فتبينِّ عدد الكتب املنشورة يف ّ
ور التي ت ِ
العربية؛ والتي يرتاوح جمموع إنتاجها ما بني العرشين واملئة والعرشين كتا ًبا .وهي
ُرتجم إىل
الشرّ حية ُّ
الد َ
ّ
للدراسات والنرش والتوزيع" "جمد" ،و"رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش" ،و"دار
"املؤسسة
عىل ال ّتوايل:
اجلامعية ّ
ّ
ّ
َّ
الساقي" ،و"دار
و"دار
للدراسات"،
باحث
و"مركز
الفراشة"،
دار
و"رشكة
للرتمجة"،
العربية
مة
و"املنظ
املؤ ّلف"،
ّ
ال ّنهار للنرش" ،و"املركز الثقايف العريب" ،و"دار اجليل".

ونتساءل هنا عن السبب يف هذا ال ّتفاوت الكبري بني دور ال ّنرش هذه من حيث عدد الكتب املرتجمَ ة .يف الواقعِ إنّ
الدور األخرى.
زمنيا ،أو برأسامهلا الذي يفوق يف حجمه رأسامل ّ
الفارق ال يمكن تعليله فقط بعراقة بعض ّ
الدور ًّ
بل هناك ٌ
عامل آخر جيب أن نأخذه بعني االعتبار؛ وهو دخول  /أو عدم دخول الرتمجة يف أساس سياسة النرش فيها.
َّ
والبد من لفت االنتباه كذلك ،إىل أنَّ العدد ال يعكس بالضرّ ورة النوعية .فقد بات من املعروف مثلاً  ،أنّ
"املنظمة
ّ
تبينه الرشحيتان
(كام
املرتمجة
الكتب
من
ا
كبري
ا
د
عد
ا
نسبي
تنرش
ال
التي
املؤسسات
عداد
يف
جاءت
التي
للرتمجة"
ة
العربي
ً
ً
ً
ّ
ّ
السنوات األخرية ّ
كل اجلوائز ا ُملع َل َنة يف معظم الدول
السابقتان)؛ ت ّ
ُقدم أفضل نتاج يف هذا املجال .وقد حصدت يف ّ
لت
العاملية للرتمجة" (.،)2011
العربية .فقد نالت "جائزة خادم احلرمني الرشيفني عبد اهلل بن عبد العزيز
وحتص ْ
ّ
ّ
وملرتينْ عىل "جائزة خادم احلرمني الرشيفني عبد
ملرتينْ عىل "جائزة الشيخ زايد للكتاب املرتجم" ( 2007وَّ ،)2009
َّ
اهلل بن عبد العزيز للرتمجة يف العلوم اإلنسانية" ( ،)2008وعىل "جائزة ابن خلدون  /سنغور" للرتمجة (.)2010
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رشحية رقم ()2

تطور نشر الكتاب المترجم:

ننتقل هنا إىل تطور نرش الكتب ا ُملرتمجة يف بريوت ،خالل هذه الفرتة .وهي تظهر عىل رشحية رقم ( . )3وبنا ًء عىل

السنوات العرش األخرية .وأخذت تتصاعد إىل أن
هذه الرشحية ،نالحظ أنّ الترّ مجة إىل
العربيةّ ،
تطورت خالل ّ
ّ
وصلت إىل ّ
ثم عادت إىل االنخفاض يف عام  ،2008وأوائل عام .2009
الذروة يف عام  ،2007ومن ّ
رشحية رقم ()3

والبد من ال ّتذكري هنا بام حصل يف بريوت عام  .2007فقد شهدت العاصمة خالله األحداث األمنية عىل خمتلف
ّ
مرورا بحرب هنر
أنواعها وأشكاهلا .فمن أحداث  23كانون الثاين  /يناير ،إىل أحداث جامعة بريوت العربية،
ً
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البارد ،وصولاً إىل مسلسل االغتياالت الذي تواصل يف ذلك العام؛ هذا إضاف ًة إىل استهداف قوات اليونيفيل يف

الرغم من ّ
كل تلك األحداث التي حصلت فيه؛ فإنّنا نُالحظ أنّ حركة الترّ مجة إىل العربية مل
اجلنوب .لكن ،عىل ّ
مجة إىل العربية.
ترتاجع .بل عىل العكس من ذلك ،كان عام  2007من أفضل السنوات من ناحية عدد الكتب املرت َ
ثم
ونتساءل هنا عماّ إذا كان سبب ذلك يعود إىل أنّ الكتب املرت َ
السابقة ،ومن ّ
مجة قد بدأ العمل عليها يف السنوات ّ

صدرت يف عام 2007؟ أم أنه يعود إىل املساعدات املالية التي جاءت إىل لبنان بعد األحداث التي حصلت؟ أم

وج ٌه إىل كامل الدول العربية؛ ّمما يدفع إىل
أنّ نشاط الرتمجة ال يرتبط
حرصيا بمدينة بريوت ،أو بلبنان ،وإنام هو ُم َّ
ًّ
العريب بمجمله ،وعليه فهو ال يتأ ّثر
بنانيني ،بل إىل العامل
يتوجه
ً
التفكري بأنّ الكتاب املطبوع يف لبنان ،ال ّ
ّ
أساسا اىل ال ّل ّ
باألوضاع املحلية يف لبنان؟

مواضيع الكتب المترجمة:

أهم
ُتبينّ الشرّ حية رقم (، )4
َ
ميادين املعرفة التي تنتمي إليها مواضيع الكتب ا ُملرتجمَ ة .وتشري هذه الشرّ حية إىل أنّ ّ
اهتم برتمجتها ال ّلبنانيون ،هي العلوم ال ّتطبيقية بنسبة  .%30وهذا ما ُيبينّ أنّ العاصمة بريوت ،تواكب
املواضيع التي ّ
رشحية رقم ()4

ٍ
تقريبا
بنسبة تعادل األوىل
وتطور املعارف يف العرص احلارض .وي ِرد موضوع األدب وتقنيات الكتابة
تقدم العلوم
ّ
ّ
ً

ّ
وحيتل موضوع العلوم االجتامعية املرتبة الثالثة ،بنسبة ّ .%16أما املواضيع األخرى؛ فترتاوح نسبها ما
(.)%29

بني الواحد و ،%12وهي العلوم الطبيعية والرياضيات والفلسفة وعلم النفس والتاريخ واجلغرافيا والديانات
واملعارف العامة واللغات.
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خالصة وتقييم
يف هناية هذا البحث ،سنحاول أن نستخلص من ّ
قدمنا العنارص األساسية التي تسمح لنا بتقييم دور الترّ مجة
كل ما ّ
العربية يف تسهيل احلصول عىل املعلومات وبناء املعرفة؛ وذلك من أجل وضع الرتمجة يف احلدود واإلمكانات التي
تتع ّلق هبا.
من المعلومة إلى ُ
الهو ّية الثقافية

تتضمن يف نظرنا اجلوانب التالية:
عدة للوعي بالواقع ،ولتحويله إىل مفاهيم ذهنية .وهي
هنالك مستويات ّ
ّ
وية (الفردية واالجتامعية).
املعلومة ،واملعرفة ،والثقافة (االجتامعية) ،وا ُهل ّ

ٍ
ٍ
كبرية .وكان اإلنسان يقوم بأسفار تدوم ألسابيع أو
سلطة
املعلومة :كان امتالك معلومات يف القديم ،يعني امتالك
ٍ
ٍ
أشهر ،عىل ظهر مجل أو يف ٍ
معلومة ،أو قراءة خمطوطة ،أو احلصول عىل جواب لسؤال ماّ .أما
عربة؛ للحصول عىل
اليوم ،فقد تغيرّ ت احلال مع ال ّتخزين املعلومايت ،ومو ّلدات البحث ،وشبكات اإلنرتنت .فقد أصبحت املعلومة
ٍ
حكرا عليه.
ألي
ومتاح ًة هلم ،ومل يعد امتالك املعلومة أو حفظها ،ميز ًة ّ
متوفّر ًة للجميع ُ
شخص من األشخاص أو ً
ٍ
معرفة وعلم .وهذا األمر يفرتض وجود نظام يرتّب هذه
تتحول إىل
املعرفة :عىل املعلومات يف أيامنا هذه ،أن
ّ
املعلومات من الداخل وعند تداوهلا بني الناس .ومعنى ذلك ،أنّ املعرفة جيب أن تكون مشرتك ًة بني أفراد املجموعة
تيارا فكر ًيا أو مدرس ًة علمي ًة(.((2
تكون ً
الواحدة ،وأن ّ
وعيهم ،وتندمج يف سلوكهم؛ فإنهّ ا تُصبح نمط
الثقافة وا ُهل ّ
وية :عندما تدخل هذه املعرفة إىل وعي األفراد و /أو ال َ
ٍ
ٍ
ٍ
وية؛ فيقوم الفرد
حياة،
وتتحول إىل رؤية خاصة للعامل .وعليه ،فهي تؤ ِّثر يف التقاليد ،وتشارك يف بناء الثقافةّ .أما ا ُهل ّ
ّ
ٍ
متواصلة بني ذاتِ َّيته والثقافة التي ينتمي إليها .وإذا كانت
بالتعرف إليها وتأكيدها وبنائها ،يف حركة ذهاب وإياب
ّ
ُ
ّ
وية بأبعادها ومستوياهتا املختلفة ،كام قلنا؛ فإنّه
هل
ا
هذه
برتسيخ
تقوم
واصل،
ت
ال
يف
غوي
ل
ال
اخلطاب
استعامل
عملية
ّ
ّ
ِ
املرتجم بنقل املعلومات ،بل حياول أن يؤ ّدي يف ال ّلغة الثّانية كامل ما حيمله
عند القيام بعملية الترّ مجة ،ال يقوم
اخلطاب يف ال ُّلغة األوىل .معنى ذلك أنّ
وية ،الفردية
عملية الترّ مجة تنقل عملية التواصل ،بام فيها من تركيز عىل ا ُهل ّ
ّ
منها واالجتامعية والثقافية.
في ما وراء الترجمة

وية داخل املجتمع الواحد؛ فإنّنا
ُقيم دور الرتمجة ونحدِّ د مكانتها يف السلسلة التي متتد من املعرفة إىل ا ُهل ّ
لكي ن ِّ
ً
ارتباطا وثيقًا باللغة .كام أنهّ م أكدوا رضورة أن جيمع
الفرنسيون يف القرن الثامن عرش ،أنّ املعرفة ترتبط
 22لقد وعى فالسفة األنوار
ّ
جمتمعهم كل املعلومات املتوفّرة يف أي ٍ
لغة كانت؛ وذلك من أجل تنظيمها يف معارف تُسهم يف تطوير التيارات الفكرية واألدبية عندهم.
"التبحر" ( ،)Éruditionصدَ رت يف املوسوعة (" : )Encyclopédieإنَّ مكتبة امللك مليئة
يقول داملبري ( ،)D’Alembertيف مقالة بعنوان
ُّ
باملخطوطات العربية التي إن تُرمجت ستضع أمامنا معارف ال حمدودة وال مثيل هلا .وكذلك األمر بالنسبة إىل املخطوطات باللغة الصينية.
يا هلا من ما ّد ٍة عظيمة من االكتشافات املفيدة آلدابنا؟ قد يقول ٌ
قائل إنَّ دراسة هذه اللغات حتتاج لوحدها إىل عالمِ بكامل حياته ،فهو بعد أن
صحيح أنه يف احلالة
املرجوة.
الكثري من الوقت ليحصل من قراءته هلذه املخطوطات عىل الفائدة
يتبق أمامه
يقيض سنوات يف دراستها ،لن َّ
ٌ
ُ
ّ
بد من أنّ ندرة ما لدينا من دراسة اللغات الرشقية جتعل هذه الدراسة طويلة األمد ،والعلامء األوائل الذين
التي يوجد فيها أدبنا اليوم ،ال ّ
لكن عملهم سيكون ذا نفع ملن بعدهم .فاملعاجم والنحو والرتمجات ستكثر وتتحسن شيئًا
كلها؛
حياهتم
سيهتمون هبا قد يرصفون فيها
َّ
َّ
تقريبا لدراسة اللغة اإلغريقية،
ها
ل
ك
حياهتم
روا
سخ
قد
األوائل
فعلامؤنا
الزمن.
مرور
مع
اللغات
هذه
يف
ر
التبح
َّ
فشيئًا ،وستزداد سهولة ّ
ً
جمرد بضع سنوات" .انظر يف ذلك:
وهي اليوم حتتاج إىل ّ
Collectif, Encyclopédie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers (Paris: s.e., 1755), Tom. V, p.
916 -917.
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نعود إىل تاريخ ترمجات الكتب يف الرتاث العريب ،وما جرى بعد نرشها يف تلك احلقبات السالفة .وذلك لنستقي
من ذلك التاريخ مثالاً
ّ
يدل عىل السريورة التي اندرجت فيها الرتمجة ،وعىل العوامل التي كان هلا الفضل األكرب
يف دفع األعامل املرتمجة إىل أن تؤدي دورها الفاعل يف بناء املعرفة وتطويرها .وذكرنا -بشكل رسيعٍ يف بداية هذا
ٍ
وخصوصا
كثرية من التاريخ العريب اإلسالمي،
البحث -أنّ حركة الرتمجة كانت نشيط ًة وقوي ًة خالل حقبات
ً
العباسيني؛ إذ بلغت ذروهتا مع تأسيس "بيت احلكمة" عىل يد اخلليفة املأمون .ويف الواقع ،أ ّدت هذه
أيام اخللفاء
ّ
التقدم اهلائل واملعروف الذي شهدته املعارف العربية اإلسالمية يف خمتلف ميادينها ،من الفلسفة إىل
احلركة إىل
ّ
مرورا باملوسيقى والفلك .غري أنّنا عندما نتك ّلم عن الرتاث الفلسفي والفكري عند العرب؛
الطب واحلساب،
ً
الضخمة التي وضعها
فإنّنا ال نذكر الكتب
األجنبي َة التي نُقلت إىل العربية يف ذلك العرص ،بقدر ما نذكر املؤلفات ّ
ّ
الفالسفة الكبار ،مثل ابن سينا والفارايب والكندي وابن رشد ،وغريهم كث ًٌر .ذلك أنّ ما يرفع الفكر إىل أعىل
ّ
واملفكرون والباحثون الذين حيملون هذه
املستويات ،ليس املرتمجني وال األعامل التي يرتمجوهنا؛ بل هم الفالسفة
وحيولوهنا برشوحاهتم ونقدهم إىل مستوى العمل الثقايف العام .ونسوق هنا عىل سبيل املثال
الرتمجات ،ويتب ّنوهناّ ،
بعض ما حدث مع ابن رشد.
املوحدي أبو يعقوب يوسف (1199 -1160م) محُ ًّبا للعلم ،واسع االطالع ،شغو ًفا بقراءة كتب
كان اخلليفة
ِّ
عمن بإمكانه أن
األدب والعلم والفلسفة .ويحُ كى أنّه أتى برتمجات أرسطو وقرأها فلم يفقه منها الكثري .فسأل ّ
يرشحها له .فنصحه ابن طفيل بال ّلجوء إىل الفيلسوف ابن رشد .هكذاُ ،ق ّيض لفيلسوف قرطبة أن يعمل يف كنف
ويكتب بنا ًء عىل طلب صاحب السلطة الذي أغدق
يدرس وحي ِّلل
اخلليفة ِّ
َ
املوحدي؛ فقىض فرت ًة طويل ًة من حياته ِّ
يتبوأ أعىل املناصب الرسمية .وخالل هذه احلقبة ،أقدم ابن رشد عىل رشح أعامل أرسطو
عليه ماال ً
وفريا ،وجعله ّ
توسع يف قراءة هذه الرتمجات من املفكرين والفالسفة العرب
ا ُملرتمجة ،وعمل عىل تفسري مضامينها ،والر ّد عىل من ّ
انكب عىل دراسة الطب واحلساب
(مثل ابن سينا والفارايب) .غري أنّه مل يكتف بال ّتعمق يف الفلسفة اليونانية؛ بل
ّ
والفلك وغريها من العلوم املرتجمَ َ ة واملعروفة آنذاك .وبذلك ازدادت شهرة هذا الفيلسوف وأصبحت أعامله
ُدرس يف أرقى جامعات أوروبا والعامل منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا .مل ُيعرف
الفلسفية والعلمية التطبيقية ت َّ
ً
بسيطا لكتب أرسطو املرتمجة؛ بل بكونه استوعب مضامني هذه الكتب ،وانطلق منها يف
ابن رشد بصفته قارئًا
ِ
تخُ
ٌ
منظومة ضع ّ
ين -ملنطق
السابق
سبيل تكوين منظومته الفكرية اخلاصة به .وهي
اإلسالمي منه واليونا ّكل الفكر ّ
ّ
تدبر الواقع املعيش.
العقل ،من أجل ّ
اإلسالمي (كام يشهد عىل ذلك ما نجده من ومضات أرسطو يف شعر املتنبي)
العريب
احلي من تراثنا
ّ
ّ
يشهد هذا املثال ّ
ٍ
ُّ
مرورا
األم ،وتنتهي باالنتامء إىل الثقافة،
ً
عىل أنّ الرتمجة ليست سوى حلقة يف سلسلة تبدأ بتحصيل املعرفة يف اللغة ّ
ِ
وية ،الفردية منها واالجتامعية .وإذا كان علينا أن نستخلص العبرَ من
ببناء املنظومة الفكرية ومتتني االنتامء إىل ا ُهل ّ
عد ًة أمهّها:
أمورا ّ
هذا املثال؛ فإنّنا نرى فيه ً
وية .إنّام هي ٌ
عامل من عوامل ال ّتطوير
 ال يمكن للرتمجة أن تكون بمفردها العامل الوحيد يف تطوير الفكر وبناء ا ُهل ّانطالقة لوضع ٍ
ٍ
لبنة من لبنات البناء
والتقدم يف جمال الفكر واملعرفة .ومعنى ذلك أنّه يمكن هلا أن تكون بمنزلة
ّ
الفكري والثقايف يف املجتمع الذي يتلقّاها.

التطور الفكري؛ بل عىل العكس من ذلك،
رتجم إليها عىل االلتحاق بركاب
 ال حتمل الرتمجة أبناء ال ّلغة التي ُي َّ
رتجم إىل لغتهم ،وهم الذين يستوعبونه ويتمثّلونه .بذلك ُيكتب هلم التقدم
فأبناء هذه ال ّلغة هم الذين حيملون ما ُي َ
يف العلم والتطور يف الفكر.
يتدبروا مضامينه ،فينقدوها
البد من أن حيمل أبناء ال ّلغة
 ّالفكر املنقول بواسطة الرتمجة .نقول حيملونه ،بمعنى أن ّ
َ

دراســـــات
الترجـمة إلى العربيـة :دورها في تعزيز الثقافة وبِناء ُ
الهويّة
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ويخُ ضعوهنا للبحث والتفسري؛ حتى تدخل يف سياق منظومتهم الفكرية .وهو ما جيعلها تتالءم مع إطارهم الثقايف،
وتتالحم مع شبكة األفكار الراسخة يف سياق التيارات االجتامعية والفلسفية واحلضارية املعارصة لعمليات
الرتمجة التي يتلقَّوهنا.

نتخيل أنّه لوال اخلليفة أبو
البد من أن ّ
 ّيتدخل رجال السلطة يف تفعيل عملية ما بعد الرتمجة .ومن املمكن أن ّ
ٍ
يعقوب يوسف ،ملا اتجّ ه ابن رشد إىل رشح أرسطو ،أو ملا كان لديه ما يكفي من الوقت واملال لفعل ذلك .ونشري
قدمناها يف بداية هذا البحثّ ،
الدولة يف لبنان
تدل عىل أنّ ّ
هنا إىل أنّ لبنان مقصرِّ ٌ يف هذا املجال؛ فاإلحصاءات التي ّ
ٌ
تقريبا عن إنتاج الترّ مجات يف البلدّ .أما يف البلدان العربية األخرى؛ فإنّ احلكومات بدأت تعي أمهية
غائبة متا ًما
ً
يؤسس
لألمة .فمنها ما ِّ
خيصص دوائر حكومي ًة لذلك (مثل سورية) ،ومنها ما ِّ
الترّ مجة ودورها يف ال ّتطور الثقايف ّ
خيصص
قدم اجلوائز
املراكز
املتخصصة يف الترّ مجة (مثل مرص وتونس) ،ومنها ما ُي ّ
ِّ
اجليدين ،أو ّ
السخية إىل املرتمجني ّ
ّ
ميزانيات كبري ًة لرتمجة الكتب العلمية األساسية (مثل السعودية وقطر والكويت واإلمارات).
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*

الص ّياغ
فايز ُ

الهو ّية ُ
إشكال ّية ُ
وثنائ ّية ال ُّلغة وال ّترجمة
السياق العربي المعاصر
في ّ
العريب الراهن .وتنطلق من
اهلوية والرتمجة واللغة يف الواقع
تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية ّ
ّ
بقضها
الفردي
اهلوية -ببعدهيا
أن
مس ّلمة
واجلمعي -ال يمكن استنساخها ّ
أساسية مفادها ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
احلضاريان ،مها عامالن حيويان يف
التارخيية .فالتفاعل والتثاقف
وقضيضها عرب األجيال واحلقب
ّ
ّ
التأبد
تراكمية
نتاجا لصريورة
اهلوية
اجلامعية للشعوب بوصفها ً
تارخيية تنفي عنها صفات ّ
تشكيل ّ
ّ
ّ
ّ
والسكون .وتعرض الدراسة حتليلاً مقارنًا ملا آلت إليه ثالث مقاربات برزت
والثّبات والديمومة ّ
العربية منذ بدايات عرص ال ّنهضة وح ّتى مطلع القرن احلادي والعرشين جتاه القضايا
الساحة
ّ
يف ّ
الغريب عىل وجه اخلصوص.
العريب-
احلضاري
والقومية عمو ًما ،والتفاعل
باهلوية الثقافية
امل ّتصلة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التحديات واإلشكاالت التي قد تواجهها آخر هذه املقاربات ،املتمثّلة
جانبا من
ّ
كام تستعرض ً
ّ
الصعيد
القومي الديمقراطي ال ّنضايل ،إزاء ما قد
يف املنظور
"الربيع
العريب" عىل ّ
ّ
يتمخض عنه ّ
ّ
السيايس يف املستقبل املنظور.
ّ

وتنطلق من
وية والرتمجة وال ُّلغة يف الواقع العريب الراهن.
ُ
تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية ا ُهل ّ
  بأي حال من
ويةُ ،ببعدهيا الفردي واجلمعي ،ال ُيمكن –  بل ال
يصح ّ
ُمس ّلمة أساس مفادها أنّ ا ُهل ّ
ُّ
بقضها وقضيضها عرب األجيال واحلقب التارخيية.
األحوال -إنتاجها أو استنساخها ّ

يمث ُّل التفاعل والتثاقف احلضاري ،سواء منه ّ
الطوعي املتبادل أم القرسي ،واملبارش وغري املبارش ،عاملاً
ٍ
ٍ
فاعلاً
تراكمية تارخيية تنفي عن مفهوم
نتاجا لصريورة
وية اجلامعية للشعوب بوصفها ً
ًّ
وحيويا يف تشكيل ا ُهل ّ
ّ
ُ
وتفرتض هذه الدراسة أنّ لصريورات التفاعل والتبادل
والسكون.
وية" صفة ّ
"ا ُهل ّ
التأبد والثبات والديمومة ّ
الثقايف عموما ،بام فيها التثاقفِ ،
مناف َذ ومدخالت وقنوات ووسائط وخمرجات عديدة .وترتاوح تلك الوسائط
ً
بني ّ
االطالع املبارش عن طريق التزاور وامللتقيات والبعثات التعليمية واهلجرات واهليمنة االستعامرية .ويف
ّ
وستظل -إحدى األدوات املؤ ّثرة يف عملية التثاقف عرب مراحل التاريخ العريب
هذا اإلطار كانت الرتمجة –
اإلسالمي ،منذ عرص املأمون ودار احلكمة قبل نحو ألف عام ،وح ّتى أواسط القرن التاسع عرش ،حني صدر
األلسن" بعد عودته إىل مرص.
ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،وأنشأ رفاعة الطهطاوي "مدرسة
ُ
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
* عامل اجتامع ومنسق وحدة "ترمجان" يف املركز
ّ
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وتعاظمت أمهّية الدور الذي تؤ ّديه الرتمجة يف االكتساب املعريف ،ح ّتى يف املرحلة ما بعد الكولونيالية ،ومع
انتشار التعليم األسايس واجلامعي لتلبية رضورات بناء الدولة وإقامة املنشآت واألجهزة واهليئات احلكومية
العامة وتطويرها.
ّ
يف غمرة عملية التثا ُقف ،أو باألحرى االكتساب املعريف ،برزت اهلواجس واملخاوف يف الثقافات العربية
وية
اإلسالمية املستقبِ َلة أو املستهدَ فة ،بشأن ما ُيمكن أن يرتكه االنكشاف عىل ثقافات "اآلخر" من آثار يف ا ُهل ّ
ٍ
الصعيدين الوطني
الوطنية .ومن خالل عرض عدد من املشاهد والشهادات واملرشوعات املطروحة عىل ّ
ترتاوح بني االنغالق
ستستقرئ هذه الدراسة ردو َد الفعل التي كانت – وما زالت عىل نح ٍو متزايد -
والقومي،
ُ
ُ
والتكيف االنتقائي يف أحيان أخرى ،وقبول وتب ّني ثقافات "اآلخر" يف أحيان قليلة .ويف هذه
الرافض أحيانًا،
ّ
قضية الرتمجة
الناحيةّ ،
تتنوع املواقف خالل املراحل األخرية من التاريخ الثقايف والسيايس العريب املعارص من ّ
للهوية
املقومات األساسية
ّ
ومضموهنا ومراميها ،وتتباين درجة الغرية واحلرص عىل ال ُّلغة العربية بوصفها من ّ
الثقافية ،والوطنية ،والقومية  -وح ّتى الدينية.
ثالث مقاربات برزت يف الساحة العربية
عرضا
وستقد ُم هذه الدراسة ً
حتليليا ُمقارنًا ملا آلت – أو قد تؤول إليه ُ -
ّ
ًّ
ُ
وية الثقافية والقومية
منذ بدايات عرص النهضة ح ّتى مطلع القرن احلادي والعرشين ،جتاه القضايا املتصلة باهل ّ
عمو ًما ،والتفاعل احلضاري العريب -الغريب عىل وجه اخلصوص.

الرفض والقبول
 - 1نحن واآلخر :بين ّ
دار كفر وعناد ،وبعيدة ع ّنا غاية
األول يف ما يظهر يل من أسباب ارحتالنا إىل هذه البالد التي هي ُ
"الباب ّ
غلو األسعار فيها غاية االشتداد".
االبتعاد ،وكثرية املصاريف لشدة ّ

ُّ
يستهل صاحب ختليص اإلبريز ...كتابه الشهري الذي وضعه بعد عودته من فرنسا يف عام ،1831
هبذه العبارة
ٍ
ً
طالبا ،أرسلهم حممد عيل لدراسة العلوم
وواعظا
حيث قىض مخس سنوات إما ًما
ًّ
أزهريا لبعثة من أربعني ً
السفر الريادي ،أن يسأل اهلل" :أن يلقى الكتاب
واهلندسة .ومل ُيف ْت الطهطاوي يف كلمة متهيدية ّ
صدر هبا هذا ِّ
َ
أمم اإلسالم من
قبولاً لدى صاحب السعادة ،وو ّيل ال ِّن َعم ،مصدر الفضل والكرم ،وأن
يوقظ من نو ِم الغفلة َ
جميب ،وقاصده ال خييب"(((.
عرب وعجم ،إنّه
سميع ٌ
ٌ

النهضويني العرب بال منازعٍ ،حاملا
املتنورين
جانبا من املفارقة التي واجهها ُ
ّ
ّ
إمام ّ
ربام تمُ ث ُّل هذه العبارات املوجزة ً
وطئت قدماه شاطئ مرسيليا يف عام  1826يف طريقه إىل باريس .فكيف ملا اختربه وعاشه يف دار كفر وعناد أن
يكون ذا نفع وغناء لمِ ا أسامهم "أمم اإلسالم من عرب وعجم؟".
قد نجدُ اإلجابة عن هذا التساؤل يف عرشات املواضع من ختليص اإلبريز .فبعد أن جيمع بني مدح هذه املدينة
وذمها هبذه األبيات:
ّ
ديـار
أيـوجد مثل باريـس ٌ

صباح
وليل الكفر ليس له
ٌ

تغيب
شموس العلم فيها ال ُ
ُ

أمـا هذا وحق ُ
عجيـب؟
ّـك ُم
ُ

 1رفاعة رافع الطهطاوي ،ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز ،أو الديوان النفيس بإيوان باريس (بريوت :دار ابن زيدون ،)2004 ،ص.9
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ومع أنّ ألهل باريس "حشوات ضالل خمالفة لسائر الكتب الساموية"ُ ،يالحظ الطهطاوي أنّ "الفرنساوية
مستوون يف األحكام عىل اختالفهم يف العظم والشرّ ف والغنى" [ ]...وقد ضمنت الرشيعة ّ
لكل إنسان التم ّتع
يمكن القبض عىل إنسان إال يف الصور املذكورة يف كتب األحكام [ ]...والذي يظهر
بحريته الشخصية ،ح ّتى ال
ُ
تأمل يف أحوال العلوم والفنون األدبية والصناعة يف هذا العرص يف مدينة باريس ،أنّ املعارف البرشية قد
ملن ّ
املتقدمني".
انترشت وبلغت أوجها يف هذه املدينة ،وأنه ال يوجد من يضاهي حكامء باريس ،بل وال يف احلكامء ّ

قدمته "دار الكفر" آنذاك إىل "أمم اإلسالم" يف سرية
بيد أنّ املراقب سيجد طر ًفا من اإلجابة
احلقيقية عماّ ّ
ّ
الطب يف
الطهطاوي العملية أثناء إقامته يف فرنسا وبعد عودته إىل مرص .فإضاف ًة إىل اشتغاله بالرتمجة يف مدرسة
ّ
جانبا من متون الفلسفة
القاهرة ،عمل عىل تطوير مناهج الدراسة يف العلوم
الطبيعية ،وبال ُّلغة العربية ،وترجم ً
ّ
األلسن"
العلمية
والتاريخ الغريب والنصوص
األوروبية ،كام أنشأ مدرسة الترّ مجة التي أصبحت يف ما بعد "مدرسة ُ
ّ
ّ
ياضيات ّ
واإلنسانيات ،وأرشف
بيعيات
وتولىّ إدارهتا ،وافتتح فيها أقسا ًما ُم ّ
ّ
والط ّ
الر ّ
تخصصة للترّ مجة يف ميدان ّ
عدة ُوضعت حتت عنوان واحد هو تعريب القانون املدين الفرنساوي.
عىل ترمجة القانون الفرنيس يف جم ّلدات ّ
والرتبوية يف كتاب املرشد األمني يف تربية البنات والبنني الذي نرشه
االجتامعية
وانعكست بعض جوانب فلسفته
ّ
ّ
احلرية واملساواة يف ش ّتى املجاالت.
ُق ْبيل وفاته ،ودعا فيه إىل تعليم ال ّنساء ،وأكّ د فيه رضورة االلتزام بمبادئ ّ

ٍ
تمُ ثّل رحلة ّ
انكشاف حضاري وثقايف مبارش بني املجتمع املرصي/العريب/
الفرنسية ومخُ رجاهتا ّأول
الطهطاوي
ّ
املسلم من جهة ،والتيارات الفكرية الغربية التي ت ّتسم بطابعٍ علامين إىل حدٍّ بعيد من ٍ
جهة أخرى.
ّ
ُ
ّ
ّ
تتيح ألحد ّ
ّ
األقل الفرصة إلعادة اكتشاف نفسه وتراثه
الطرفني عىل
إنهّ ا ّأول مواجهة بني الـ "نحن" و"اآلخر"ُ ،
القيمية عىل حدٍّ سواء.
الثّقايف االجتامعي ومنظومته
ّ
ِ
حتولت ،عرب
برفض اآلخر املوسو ِم بالكفر
وإذا كانت هذه املواجهة قد قوبلت ّأول األمر
ّ
والضالل ،فإنهّ ا ّ
ٍ
العربية ،إىل اكتساب معريف انتقائي
توسطتها جهود الترّ مجة وال ّتعريب واحلفاظ عىل ال ُّلغة
صريورة
انتقالية ّ
ّ
ّ
هوية ّ
والتقبل ملا يزخر به العامل اخلارجي من خربات وإنجازات
قدرا من االنفتاح
الطرف املتلقّي ً
أضفى عىل ّ
ّ
وتوجهات.
ّ

ّ
الهو ّية بين ّ
الت ُ
ُ -2
والتثقف
ثاقف
حديث
بتعد ِد معانيه ودالالته .فهو
وية"،
يف حقل العلوم
ُ
قوميةّ ،
يتمي ُز مفهوم "ا ُهل ّ
أثقافية كانت أم ّ
ّ
االجتامعيةّ ،
ّ
ّ
يشبه اإلمجاع يف األوساط السوسيولوجية
ثمة ما
ُ
الظهور ،وقد شهدَ تعريفات وتأويالت عديدة .غري أنّه ّ
سم بالثّبات
هوية يف حدِّ ذاهتا ،وال ح ّتى لذاهتا فحسب .كام أنّ ا ُهل ّ
واألنثروبولوجية عىل أنْ ليس هناك ّ
وية ال ت ّت ُ
ديناميتها وخاصيتها ذات
عصي ًة عىل ال ّتعريف واحلرص ،فذلك ،حتديدً ا ،بسبب
والسكون ،وإذا كانت
ّ
والتأبد ّ
ّ
ّ
ٍ
متاس أو تفاعل معها.
األبعاد
ّ
املتعددة .فهي ٌ
بناء ُيبنى يف عالقة ،تقابل فيها جمموعة جمموعات أخرى تكون يف ّ
الثقافية املشرتكة ،وتتجلىّ يف أشكال
متخيلاً  ،تنطوي عىل منظومة من القيم
الرغم من أنهّ ا ،باعتبارها كيانًا
ّ
ّ
وعىل ّ
ٍ
وحيد ُد أفرادها أنفسهم ،مثلام
ظاهرية ،ويرتبط املنتسبون إليها بشبكة من أدوات ال ّتواصل وال ّتفاعل،
ثقافية
ّ
ّ
ّ
متميزة ،فإنهّ ا ّلينة ومطواعة إىل حدٍّ بعيد يف تفاعالهتا ومبادالهتا مع الفئات
ّ
حيددهم اآلخرون ،بوصفهم فئة ّ
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الصياغة ،بل تقبل ال ّتالعب هبا.
األخرى((( ،وهي تشهدُ ّ
التبدل وتقبل إعادة ّ

يستخدم بعض ُ
وية املتغيرّ الذي ال ُيمثّل عىل اإلطالق حلاًّ
الك ّتاب مفهوم
هنائيا،
ُ
وبغية التشديد عىل ُبعد ا ُهل ّ
ًّ
نسبية وليست ُمطلقةّ .أما
اهلوياتية" .وتبدو ا ُهل ّ
"اإلسرتاتيجية ّ
وية من هذا املنظور وسيل ًة لبلوغ غاية .وهي ،إ ًذاّ ،
ّ
فيشري إىل أنّ الفرد ،بام هو فاعل اجتامعي ،يتم ّتع ،شأنه شأن اجلامعة ،بقدر
السياق
ُ
مفهوم اإلسرتاتيجيا يف هذا ّ
اهلوياتية بصفة
إسرتاتيجية ،وفقًا لتقديره للوضع ،وباعتبارها ،عىل حدِّ
من هامش املناورة .وهو يستعمل موارده ّ
ّ
ُ
تستهدف إعادة إنتاج عالقات اهليمنة أو قلبها.
اجتامعية حول "الرتتيب"،
تعبري بيار بورديو ،رهان رصاعات
ّ
(((
االجتامعيني .
إسرتاتيجيات الفاعلني
وية تنبني من خالل
ألنّ ا ُهل ّ
ّ
ّ

َ
التوجهات
ليشمل
والدين وال ُّلغة وال ّتبادل الثقايف عمو ًما،
اجلدلية
مفهوم العالقة
ي ّتسع
وية ّ
ُ
ّ
والعضوية بني ا ُهل ّ
ّ
ّ
ٍ
وراهني ًة طوال
حد ًة
والسياسية التي تبلورت يف عرص النهضة ،وتابعت تداعياهتا
الفكرية
واملدارس
بصورة أكثر ّ
ّ
ّ
ّ
القرن العرشين وح ّتى ّأيامنا هذه.
مسارا طويلاً متواصلاً منذ القرن
املسيحيني العرب اتخّ ذت
تؤكّ د دراسة حديثة((( أنّ يقظ َة الوعي القومي عند
ً
ّ
عدد من األدباء
وية
القومية العربية آنذاك ٌ
التاسع عرش ،وعىل ش ّتى املستويات .حيث أسهم يف بلورة فكرة ا ُهل ّ
ّ
(((
ّ
املقومات األساسية للفكرة
واملفكرين
املسيحيني العرب  ،ونظر هؤالء إىل الدين اإلسالمي بوصفه من ّ
ّ
عزه إال بالعرب الذين عملوا عىل نرشه .ومتثّلت طموحات هؤالء
القومية ،العتقادهم أنّ اإلسالم لن يعود إليه ّ
العربية بني بالد الشام ومرص ،والعيش بسالم وعىل قدم املساواة مع املسلمني العرب ،وذلك
يف حتقيق الوحدة
ّ
األوروبية من
والتمدن احلديث ،ليصلوا إىل ما وصلت إليه الدول
التقدم
ّ
عربية قائمة عىل أسس من ّ
ّ
لبناء دولة ّ
والسياسية كافّة.
والثقافية
واالقتصادية
االجتامعية
تطور عىل املستويات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ثم العلامين
كام تب ّنى املسيحيون العرب فكر َة
التيار العرويبّ ،
القومية العربية يف سياقات خمتلفة ،برزت ّأولاً عرب ّ
ّ
العربية التي قامت عىل أكتاف
الدورية
وأخريا االشرتاكي العرويب ،وجتدر اإلشارة إىل أنّ الصحافة
العرويب،
ً
ّ
ّ
تكميليا مهماًّ يف تعزيز الوعي القومي من خالل تركيزها
دورا
املسيحيني العرب يف بالد الشّ ام ومرص ،أ ّدت ً
ًّ
ّ
عىل ٍ
املتقدمة ،مثل ال ّنقد
تقدم البلدان
الدعوة
منها:
ة،
املحوري
القضايا
من
عدد
ّ
املستمرة إىل األخذ بأسباب ّ
ّ
ّ
والتعصب الديني؛
املذهبي
ع
التشي
عن
واالبتعاد
؛
العام
الصالح
هدفها
صحيحة،
ومبادئ
القائم عىل أسس
َ
ّ
ّ
ّ
التمسك بال ُّلغة العربية
واحلث عىل
وتع ّلم ال ُّلغات؛ وعدم املبالغة يف االقتداء بالغرب؛ ورضورة تعليم املرأة
ّ
ّ
ً
وحرفية
ثقافي ًة وف ّنية
عرصي ًة تواكب العلم احلديث (بل إنّ بعض هؤالء وضعوا
وإحيائها لتصبح لغ ًة
ّ
ّ
رشوطا ّ
املسيحيني العرب ،يف سياق معارضتهم
ملن أراد ممارسة الرتمجة والتعريب) .وتشري الدراسة إىل أنّ الك ّتاب
ّ
وية والوطن يف ّ
"حب الوطن من اإليامن"،
كل مسارات احلياة ،قد رفعوا شعار
ّ
لتغليب العنرص الديني ملفهوم ا ُهل ّ
ٍ
َ
وحرية األديان.
روحية مكان الرابطة الدينية ،مثل
بدائل
حماولة خللق
يف
ّ
ّ
احلس الوطني ،واملواطنة الصاحلةّ ،
2 Fredric Barth, Ethnic Group Boundaries: the Social Organization of Cultural Difference (Waveland Press, Long
Grave Illinois, 1998).

 3دنيس كوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية ،ترمجة منري السعيداين (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2007 ،ص .166 -165
 4فدوى نصريات ،املسيحيون العرب وفكرة القومية العربية يف بالد الشام ومرص ( ( )1918-1840بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،)2009 ،ص .33 -11
"تنبهوا واستفيقوا هّأيا العرب!") ،بطرس البستاين (صاحب شعار:
 5من أبرز هؤالء :ناصيف اليازجي ،إبراهيم اليازجي (صاحب ّ
املراش ،أمحد فارس الشدياق ونجيب
فرنسيس
إسحق،
أديب
أنطون،
"حب الوطن من اإليامن") ،سليامن البستاين ،جرب ضومط ،فرح
ّ
ّ
عازوري.
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ويف اإلطار القومي نفسه ،يؤكّ د أحد الك ّتاب العرب املعارصين مكانة ال ُّلغة العربية يف املحافظة عىل الشخصية
املعرب قد
الوطنية ،واستمرار الوشائج التي تربط جمتمعات املغرب العريب بغريها يف املرشق العريب" :إنّ التعليم ّ
ساهم ٍّ
بحظ وافر يف استمرار الرابطة التي حاول االستعامر أن يفصمها عن مرشق الوطن العريب ومغربه []...
وكان ّ
املنظرون االستعامريون يؤكّ دون أنّ اإلسالم وال ُّلغة العربية مها ركيزتا هذه الشخصية .فقد حاولوا أن
سمى بالسياسة الرببرية ،كام حاولوا أن هيدموا الركيزة الثانية بإحالل ال ُّلغة
هيدموا الركيزة األوىل عن طريق ما ُي ّ
(((
األجنبية ّ
الذاتية" .
حمل ال ُّلغة العربية للقضاء عىل
ّ

ٌ
اجلزائرية يف
واجلامعية
الفردية
العربية يف الذاكرة
باحث مغاريب آخر الواقع اللغوي ومكانة ال ُّلغة
ويستقرئ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
الرقمية وهيمنة احلاسوب واإلنرتنت .ويقول:
ال ّتصادم ال ُّلغوي واحلضاري وتقنيات العرص املمزوجة بالثقافة
ّ
"إنّ
اللسانيني وسيلة للحفاظ
مميز يف نظر املجتمع اجلزائري؛ فهي ليست كام يعتقدُ بعض
ّ
العربية تكتيس بطابعٍ ّ
ّ
الشخصية وضامنًا لرتابطها ومتاسكها فحسب ،بل هي أساس ّ
وتطور مستقبيل .وهلذا كانت هد ًفا
كل هنضة
عىل
ّ
ّ
ٍ
هوية
السد التارخيي [ ]...لقد كانت أدا َة حتصني وحفاظ عىل ّ
ًّ
تتبعنا مراحل رّ
إسرتاتيجيا نلمسه بوضوح لدى ّ
لاً
كل حماوالت اهليمنة ّ
أساسيا جابه ّ
والذوبان التي حاول االستعامر أن
م
وعا
وشخصيته،
اجلزائري
املجتمع
ًّ
وحشية عىل املجتمع اجلزائري"((( .وخيلص هذا الباحث ،شأنه شأن مجهرة من ّ
ُيامرسها ّ
املفكرين وقادة
بكل
ّ
الرأي وص ّناع القرار يف اجلزائر وأقطار املغرب العريب األخرى ،إىل رضورة امليضّ ُقدُ ًما يف خطط التعريب
العام والدراسات اجلامعية.
واإلصالح يف جمال التعليم ّ

ختلص عرشات من الدراسات والتقارير يف بقا ٍع عديدة أخرى من العامل العريب ،بام فيها
وإىل مثل هذه الدعوة
ُ
حد اإلقدام عىل استئصال الثقافة األصيلة واستبداهلا بأخرى
تلك التي مل تصل فيها اهليمنة االستعامرية الغربية ّ
(((
العام
مؤسسات التعليم
ّ
بديلة ووافدة .وعىل سبيل املثال ،تنعى إحدى الدراسات حال ال ُّلغة العربية يف ّ
الضاد ،بوصفها لغة
والعايل يف أحد أقطار اخلليج العريب ،وتدعو إىل اإلصالح الرتبوي وتعزيز استخدام لغة ّ
لغة رديفةٍ
التع ّلم األساس يف مساقات العلوم اهلندسية والطبية واالجتامعية ،مع الرتكيز يف الوقت نفسه عىل ٍ
ّ
ّ
أجنبي ٍة أخرى .وتستشهد الدراسة بوجهات النظر املعارصة يف علم ال ُّلغة االجتامعي واألنثروبولوجيا التي تؤكّ د
ّ
ّ
والعرقية ّ
خصوصية فريدة
العربية هلا
وتتشك ُل هبا ال ُّلغة ]...[ .وال ُّلغة
تتشكل بال ُّلغة،
وية الدينية والوطنية
"أنّ ا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
عند أهلها ،ألنهّ ا الوعاء احلافظ لتاريخ العرب وتراثهم ،وهي لغة كتاب اهلل الذي أنزله عىل رسوله بلسان عريب
قدسية القرآن الكريم الذي يمثّل
قدسيتها يف قلوب املاليني من املسلمني من
العربية
تكتسب
مبني ،ولذلك
ُ
ّ
ّ
ّ
ومرجعيتهم يف ّ
واألخروية".
كل شؤوهنم الدنيوية
دستور حياهتم
ّ
ّ
والقومية
وية الثقافية
مر ًة أخرى ،بالعالقة
ُ
العضوية اجلوهرية عىل الصعيد العريب بني ال ُّلغة وا ُهل ّ
ّ
ّ
وجيدر التنويه هناّ ،
من جهة ،وعملية الرتمجة والنقل عن ال ُّلغات والثقافات األجنبية ،ح ّتى وإن كانت يف أغلبها عملية تثقّف من
عملية تثاقف متبادل بني طرفني (.)Acculturation
جانب واحد ( )Enculturationال
ّ

 6عبد الكريم غالب ،ال ّتعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1982 ،
ص .168 -154
عز الدين صحراوي" ،ال ُّلغة العربية يف اجلزائر :التاريخ وا ُهلوية" ،جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية ،العدد 5
7
ّ
(حزيران  /يونيو .)2009
األمة يف مؤسسات التعليم العام والعايل يف دولة اإلمارات العربية امل ّتحدة" ،ورقة ُقدِّ مت
 8لطيفة إبراهيم ال ّنجار" ،ال ُّلغة
العربية ُ
وية ّ
وه ّ
ّ
يف ندوة عن التعليم العايل ،عامن :جممع ال ُّلغة العربية األردين.2007 ،
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األدبيات امل ّتصلة بالواقع الفكري وجمتمع املعرفة العريب ،عىل أنّ التنمية املعرفية يف الوطن العريب
مع
ُ
وتجُ ُ
وتوطينها واستنباهتا وجتديدها إنّام تكون بإصالح التعليم ،مثلام تكون بالرتمجة التي تتيح فرصة التالقح واملثاقفة
القادرة عىل إعادة تشكيل الفكر العريب يف ضوء مكاسب املعرفة املعارصة ومكتسباهتا.

ّ -3
الكولونيالية
وخلفيا ُتها في ما بعد
الترجمة ونتاجا ُتها
ّ
ّ
تقارير "التنمية اإلنسانية العربية" ،يف عرضها جوانب القصور الثالثة األساسية التي
القضية
تؤكّ دُ أبعاد هذه
ُ
ّ
(((
تعيق مسرية التنمية الشاملة ا ُملستدامة يف العامل العريب؛ يف جماالت احلرية ،واملعرفة ،والنهوض بمكانة املرأة .
ففي معرض احلديث عن الواقع الراهن للرتمجة يف الوطن العريب ،وبعد االستحضار املتأسيّ للعهود الذهبية
للتعرف إىل الفكر اليوناين
العبايس ،والرتمجات التي اع ُتمدت يف أوروبا
للنهضة املعرفية العربية يف صدر العرص ّ
ّ
يقدر تقرير التنمية اإلنسانية العربية الثالثأنّ اإلمجايل الرتاكمي للكتب املرتمجة إىل العربية يف مخس
والرشقيّ ،
سنوات من العقود الثالثة املاضيةُ ،يعادل خمُ س ما تُرجم يف اليونان؛ كام أنّ ا ُملترَ َجم منذ عرص املأمون ح ّتى اآلن،
ّ
يوازي ما ترتمجه إسبانيا يف عام واحد .وقد يكتنف
جانبا من هذه ال ّنسب اإلحصائية ،غري أنّ ذلك ال ُيغيرّ
الشك ً
العربية .فاملستوى العلمي لألعامل املرتمجة،
التصور حلالة الركود والفوىض التي تسود حركة الرتمجة
من جوهر
ّ
ّ
ٍ
مرجعية أساسية يف الفلسفة واألدب واالجتامع وعلوم أخرى.
بنقص َبينّ يف ترمجة كتب
سم
كام يؤكّ د التقرير ،ي ّت ُ
ّ
ّ
غياب سياسات واضحة
يتحكم يف جدوى الكتب املرتمجة فهو ،عىل ما ُيشري التقرير،
األهم الذي
ّأما العنرص
ُ
ّ
ّ
وخمط ٍط هلا ّ
تلبي حاجات البحث العلمي يف الوطن العريب ،وتصبح
تنظم عملية اختيار الكتب املرتمجة ،بحيث ّ
ٍ
عربية ،عن طريق حشد العقول والطاقات العربية ،وتشجيع اإلبداع واالبتكار،
هنضة
عنرصا فاعلاً يف
ً
معرفية ّ
ّ
األساسية العلمية واألكاديمية والبحثية الالزمة.
البنى
وحفز املقاربات
ّ
النقدية ،واالستثامر يف ُ
ّ
توجهات ال ّتعريب
أ-
ّ

املالمح العريضة
نتلمس
إطارها النظري
َ
نتتب ُع مسار حركة التعريب احلديثة ،من حيث ُ
ّ
العام ،وكيف ّ
حني ّ
ومعوقات.
حتديات
لتوجهاهتا ،ومضامينها ،وأساليبها وأهدافها ،نخ ُلص إىل ما تواجهه يف ّأيامنا هذه من ّ
ّ
ّ
عدة عىل الصعيد اإلقليمي العريب ،وكذلك عىل الصعيد العاملي األوسع ،لتقويم حركات الرتمجة
توجهات ّ
برزت ّ
الفعلية ،والتأطريات النظرية عىل حدٍّ سواء ،خالل العقود اخلمسة املاضية ،وهي
والنقل يف مضامري املامرسة
ّ
الفرتة التي ُ
اصطلح عىل تسميتها باملرحلة ما بعد الكولونيالية يف جماالت السياسة واالقتصاد والثقافة عمو ًما.
وبوسعنا أن نلمح تضاريس هذه املرحلة وآثارها يف ما يزيد عىل ثالثة أرباع شعوب األرض يف ّأيامنا هذه،
وإن كانت عىل صعيد الفكر والثقافة والرتمجةّ ،
والسياسة واالقتصاد.
أقل خفا ًء ّمما هي عليه يف أنساق احلكم ّ
غري أنّ طبيعة التدفّق عىل اجلسور وعرب القنوات بني الثقافات كانت ،عىل نح ٍو غري مبارش ،واضحة املعامل،
وعميقة التأثري.
وباملعنى املحايد للمصطلح ،فإنّ سريورة الرتمجة وآثارها تتجاوز مفهوم التثاقف الذي كان ،يف عرف ُقدامى

 9برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ،تقارير ال ّتنمية اإلنسانية العربية (األمم امل ّتحدة -مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم) ،الفصل الثالث.
ونذكر من هذه ال ّتقارير باخلصوص :التقرير الثالث" :نحو إقامة جمتمع املعرفة" ،2003 ،ص  .67- 65وكذلك "تقرير املعرفة العريب"
(األول) .2009
ّ
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األنثروبولوجيني يف الغرب ،يعني إكساب األهايل يف "املجتمعات البدائية" ثقاف َة املستعمرين واملبشرّ ين عرب
ّ
ّ
ُ
األقل يف األحوال كافّة ،هي يف مفاهيم
تفرتض تفاعل طرفني عىل
اللقاء املبارش .كام أنّ ممارسة التثاقف ،التي
تكيف األق ّليات املهاجرة أو املستضعفة مع املنظومات
علم النفس االجتامعي أوسع نطا ًقا وأعمق ً
أثرا من ّ
التيار العامل يف املجتمع الواسع حوهلا.
القيمية
والسلوكية يف الثقافة الغالبة يف البيئة املضيفة ،أو يف ّ
ّ
ّ

وإذا كانت الكولونيالية ،يف أبسط تعريفاهتا ،تعني قيام دولة ما بفرض سيطرهتا السياسية واالقتصادية املبارشة
خارج حدودها عىل بلد شعب آخر ُرغماً عنه ،اعتام ًدا عىل االحتالل العسكري واإلرغام السيايس ،فإنّ
وتوس ًعا لتلك السيطرة األجنبية ،ح ّتى بعد حصول تلك البلدان عىل استقالهلا
الكولونيالية اجلديدة متثّل امتدا ًدا
ّ
واإلقرار بسيادهتا الظاهرية ،بعيدً ا من االحتالل العسكري املبارش .ومتثّل الكولونيالية ،بنوعيها التقليدي
ووضوحا لإلمربيالية التارخيية ،ال باملعنى الذي قصده لينني عندما وصفها بأهنا
واجلديد ،التجسيد األكثر جت ّل ًيا
ً
أعىل مراحل الرأساملية ،بل باعتبارها متثّل اهليمنة التي مارستها عىل العامل خالل القرون اخلمسة املاضية جمموعة
وانضمت إليها الواليات امل ّتحدة منذ مطلع
من الدول األوروبية مثل بريطانيا ،وفرنسا ،والربتغال ،وإيطاليا،
ّ
القرن العرشين .وقد خربت منطقة املرشق العريب ،وما زالت ،هذه اهلجامت الكولونيالية واالستعامرية منذ
ٍ
تارخيية
وبكلفة
العاملية الثانية .بل إنّ مرص والسودان واملغرب العريب عرفتها منذ القرن التاسع عرش،
احلرب
ّ
ّ
باهظة يف ّ
الربيطانية والفرنسية واإليطالية .وقد مضت س ّتة عقود أو سبعة
كل املجاالت ،يف الغزوات واحلمالت
ّ
الوطنية .وكان القرنان ال ّتاسع عرش والعرشون قد شهدا
عىل نيل البلدان العربية ما يشبه االستقالل والسيادة
ّ
التوجهات الثقافية العربية ،مرش ًقا ومغر ًبا.
األوروبية عىل األرض واملوارد وجانب من
هيمنة اإلمرباطوريات
ّ
ّ
ب -الهيمنة الكولونيال ّية واالستشراق

ثامنينيات القرن املايض ،ارتكزت التنظريات
انطال ًقا من دراسات األنثروبولوجيا الثقافية التي ازدهرت يف
ّ
املهمة
عىل االتجّ اهات الثقافية يف املرحلة ما بعد الكولونيالية ،إىل التأكيد عىل أنّ الرتمجة كانت من األدوات ّ
(((1
ّ
تتحكم
القوة ،وفق هذه االتجّ اهات ،هي التي كانت ،وما زالت،
يف تعزيز اهليمنة اإلمربيالية ،فإنّ تفاوتات ّ
الكيفية واألساليب التي ختضع هلا هذه األنشطة الثقافية .بيد أنّ ّ
مفكرين عر ًبا جتاوزوا هذا
يف ما يرتجم ويف
ّ
نظري ٍة أكثر شمولاً وعمقًا .وتضافرت
وية الثقافية إزاء الغرب يف ُأ ُطر ّ
قضية ا ُهل ّ
الضيق ليضعوا ّ
املنظور التبسيطي ّ
ّ
نظريا عىل قدر من التكامل والتامسك،
الدارسني
جهود ّ
ُسميه ً
إطارا ًّ
واملنظرين العرب لتحديد ما يمكن أن ن ّ
ِ
لتفسري طبيعة االنكشاف والتفاعل املعريف بني ّ
ّ
املركزية
واملستعمر ،والبؤرة
املستعمر
واملحتل،
الطرفينْ  :الغازي
َ
ّ
10 Douglas Robinson, Translation and Empire: Postcolonial Theories Explained (Manchester: St. Jerome Press, 1997).

نلمس عنارص من هذا اإلطار الفكري يف الطروح التي عرضها رئيف خوري ،وألربت حوراين ،وهشام رشايب ،وإدوارد سعيد .انظر:

• Raif Khuri, Modern Arab Thought: Channels of the French Revolution to the Arab East (London: Kingston Press, 1984),
• Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939 (London: Oxford University Press, 1962),
• Hisham Sharabi, Arab Intellectuals and the West (Baltimore: Johns Hopkins Press، 1970),
• Edward Said, Orientalism (London: Vintage, 1979).

أول من ارتاد ذلك املجال يف مطلع الستينيات من القرن املنرصم ،عندما أوضح أن لالسترشاق تار ًخيا
وكان أنور عبد امللك ،يف تقديرناّ ،
قديماً آل آخر األمر إىل انتهاج نموذج مثايل ينظر إىل موضوع البحث ،وهو "اآلخر" ،نظرة متعالية ،بوصفه يدخل  -بمنطق األنثربولوجيني
دوني ٍة متميزة؛ مثل "اإلنسان الصيني" و"اإلنسان العريب" و" اإلنسان األفريقي"ّ .أما املركز املحوري
والدارونيني  -يف عداد أنواع ّ
جتسد عرب القرنني املاضيني يف التيار االسترشاقي ،فهو أوروبا و"اإلنسان األورويب" .وتعني املركزية
التارخيي هلذا املنظور ،الذي ّ
تفو ًقا بمواجهة باقي الثقافات يف العامل .انظر:
األوروبية ،يف جوهرها ،العملية الواعية أو غري الواعية التي ّ
تعد الثقافة األوروبية األكثر ّ

Anwar Abdel Malek, "Orientalism in Crisis", Diogenes, No. 44 (winter 1963), pp. 107- 118.
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وية الثقافية
أطوارا خمتلفة من سريورة
يفس
ً
التامس والتأثري والتأ ّثر بني ا ُهل ّ
ّ
واألطراف .ونجد لدى هؤالء ما رّ
ٍ
ٍ
جديد
رشق
وتصور من خالله الرشق ،بل تُعيد خلق
العربية من جهة ،واملنظور الذي كانت أوروبا َت َتمثَّله
ّ
لتؤسس مرشوع هذا الشرّ ق املختلف يف وعي
تعبرّ عنه بام خيدم مصاحلها .بل إنهّ ا تذهب إىل أبعد من ذلك ّ
توسع نطاق االستعامر األورويب يف أنحاء
أهل الرشق أنفسهم ملا يزيد عىل مئتي عام .وقد ّ
تعزز هذا املفهوم مع ّ
رسوخا يف القرن التاسع عرش عرب محالت االستكشاف والغزو والتجارة التي عملت
عديدة من العامل ،وازداد
ً
الفكرية والقيم
املؤسسات الكولونيالية ،مثل املدارس واجلامعات ،عىل اإلعالء من شأن األنساق
ّ
من خالل ّ
الوطنية لدى ّ
األصليني .ويعني ذلك أنّ
كبريا
السكان
رقيا وأعظم شأنًا من النظم
جانبا ً
ً
األوروبية بوصفها أكثر ًّ
ّ
ّ
ّ
من أنشطة التعريب والنقل كانت خالل تلك املرحلة ت ّتفق واألهداف البعيدة لقوى اهليمنة األجنبية ،إن مل تكن،
جراء تكليف أو إيعاز مبارش من جانب احلكم األجنبي(.((1
يف واقع األمرُّ ،
تتم من ّ

المعاكسة
التيارات
-4
ّ
ّ
"الليبرالية" ،اليسار القومي واألدلجة ُ
حتليليا للمراحل املبكرة من حركة التعريب يف
تفسريا
العام
حمددة من هذا اإلطار النظري
قد نجدُ يف
عنارص ّ
َ
ً
ّ
ًّ
نتلمس بوادر ترمجات الفكر الربجوازي
األول من القرن العرشين.
املرحلة الكولونيالية يف النصف ّ
ّ
(وربام ّ
األول من القرن التاسع عرش ،عندما
الليربايل يف ما نَقله ،عىل نح ٍو انتقائي ،صاحب ختليص اإلبريز يف النصف ّ
ٍ
التوجه يتجلىّ
بصورة أوضح يف
عرب مبادئ حقوق اإلنسان واملواطن والدستور الفرنيس) .غري أنّ مثل هذا
ّ
ّ
ترمجات عادل زعيرت يف ميادين الترشيع واالجتامع والتاريخ ،مثل رسائل فولتري الفلسفية ،والعقد االجتامعي
وثمة داللة بالغة األمهّية عىل أنّ طه حسني ،عميد األدب العريب،
جلان جاك روسو ،وروح الرشائع ملونتسكيوّ .
ّ
النابليونية ملرص بوصفها "احلملة الفرنسية املباركة" .وقد ترجم ،عن الفرنسية ً
أيضا،
يشري إىل الغزوة
ظل
ُ
ّ
ثالثينيات القرن املايض مستقبل الثقافة يف مرص .ويف ذلك
املرسحيات الكالسيكية اإلغريقية ،ونرش يف أواخر
ّ
س ّ
املتوسطية ،وأعلن" :أنّنا
ونظر وفلسف للتغريب والتبعية الفكرية للغرب واحلضارة األوروبية
ّ
الكتابّ ،
أس َ
السيد،
ملزمون بأن نسري سرية الغرب يف احلكم واإلدارة والترشيع" .كذلك فعل ُ
"مع ّلم اجليل" ،أمحد لطفي ّ
وية املرصية املستق ّلة بعيدً ا
س اجلامعة املرصية ،فيام كان يدعو إىل تأكيد ا ُهل ّ
الذي ترجم أرسطو إىل العربيةّ ،
وأس َ
عن ُبعدهيا العريب واإلسالمي .وليس يف هذه الوقائع انتقاص من قدر هؤالء ّ
املفكرين الكبار ،غري أنهّ ا ّ
تدل
الفكرية واملنظومات القيمية التي تأ ّثروا هبا ،أو دعوا إليها آنذاك ،وكانت ،بمعنى من املعاين،
عىل التيارات
ّ
جانبا من االستجابة التي أظهرها ّ
األول من
املفكرون واملرتمجون العرب إزاء انكشافهم عىل أوروبا يف النصف ّ
ً
القرن املايض.
الستينيات ،بلغت حركة النقل وال ّتعريب ذروة األدجلة
املمتد بني أواسط اخلمسينيات وأواسط
ويف العقد
ّ
ّ
التحرر الوطني
العامة مع متط ّلبات
توجهاهتا
املعاكسة ،واإلقبال عىل ترمجة اآلداب األجنبية التي تتامشى ّ
ّ
ّ
عدة يف بريوت
املد اليساري .وأخذت دور نرش ّ
واملرشوع القومي العريب العريض .وبدأت بذلك مرحلة ّ
(اآلداب ،والطليعة ،والفارايب ،وغريها ،) ...ودور نرش مماثلة يف القاهرة ودمشق تنحو هذا النحو .وكانت
قدمة الرتمجات أعامل ّ
املفكرين واألدباء الذين جتاوبوا مع جانب من التط ّلعات العربية ،ومنهم ،يف املقام
يف ُم ّ

11 Asad Talal, "The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology", In: James Clifford and George
E. Marcus (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (Berkeley: University of California Press,
2003), pp. 141-164.

دراســـــات
الهويّة ُ
إشكاليّة ُ
السياق العربي المعاصر
وثنائيّة ال ُّلغة وال ّترجمة في ّ
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األول ،الفرنسيون والناطقون بالفرنسية ّممن نارصوا الثورة اجلزائرية ،مثل جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار
ّ
ّ
وفرانز فانون وأندريه مالرو .وأسهمت "دار التقدم" يف موسكو ،من جهتها ،يف ترمجة إنتاج الك ّتاب واملنظرين
جنبا إىل جنب مع ماركس وإنغلز ولينني ،وح ّتى ستالني.
السوفياتً ،
الدولة الوطن ّية
أ -االستقالل وبناء ّ

غني عن القول إنّ حركة الرتمجة والتعريب ،يف مرحلة ما بعد االستعامر ،ذات ٍ
الوطنية،
صلة وثيقة ببناء الدولة
ّ
ٌّ
(((1
ٌ
التبعية االستعامرية غري أنّ التعريب ،كام هو معروف ،جتربة
التحرر من مظاهر
وتعبري تلقائي عن النزوع إىل
ّ
ّ
رسميا يف بعض
حكوميا
نسبيا يف العامل العريب ،برزت يف سياقات خمتلفة ،ولتلبية متط ّلبات ش ّتى .وقد بدأ
ًّ
ًّ
قديمة ًّ
اإلرساليات
تبشرييا تقوم به
البلدان ،مثل مرص يف عهد حممد عيل ،بينام ارتبط بالدين ،يف مناطقَ أخرى ،فكان
ًّ
ّ
العليا يف
ثم أصبح ،يف أواخر القرن التاسع عرش ،عملاً من أعامل الشرّ ائح ُ
واألق ّليات ،كام كان يف بالد الشامّ ،
الطبقة الوسطى املنفتحة عىل الغرب ،يف أكثر من ٍ
عريب ،فارتبط بمرشو ٍع هنضوي حتديثي .وأوجدت بعض
بلد
ّ
العاملية الثانية عودة
مؤسسات بعد احلرب العاملية األوىل ،قبل أن تشهد مرحلة ما بعد احلرب
بلدان املرشق له ّ
ّ
رسمية يف بعض هذه البلدان ،عىل نح ٍو ينسجم
مطلب التعريب إىل املجال احلكومي ليكون موضوع مرشوعات
ّ
وطنيا الز ًما.
التحرر الوطني شعار ال ّتعريب،
وتب ّني حركات
ً
وخصوصا يف بلدان املغرب العريب ،بوصفه ً
مطلبا ًّ
ّ

السبب يف ذلك إىل اختالف
ومن الوجهة التارخييةّ ،
ثمة اختالف يف معنى التعريب ،مرش ًقا ومغر ًبا .ويرجع ّ
اللغوية،
املرشقية مصطلحية بالدرجة األوىل ،إذ ارتبطت بظهور املجامع
وكثريا ما ُيقال إنّ التجربة
التجربة.
ً
ّ
ّ
جزئية ال تتجاوز حدود التعريب اللساين ،يف
قضية
ّ
وركّ زت عىل إصدار املعاجم ،فكان التعريب يف املرشق ّ
قضية أوسع من ذلك ،ت ّتصل بالتعريب االجتامعي .وهذا االختالف جيعل من
حني أنهّ ا متثّل يف املغرب العريب ّ
التعريب يف املرشق ،يف هناية األمر ،فرص َة استيعاب إرادي للمعارف ،وهضم للحضارة ،وجيعله يف املغرب
انضمت إىل
التبعية( .((1وقد
وإسرتاتيجية للتخ ّلص من اإلرث االستعامري ومن
وية
فرص َة دفا ٍع عن الذات وا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
معني ٌة ،من مجلة اهتاممات وانشغاالت أخرى ،بمسألة الرتمجة والتعريب(.((1
هذه املجموعة هيئات
رسمية أخرى ّ
ّ
 12من أبرز املؤسسات ذات الصلة بال ُّلغة العربية والتعريب :املجمع العلمي العريب بدمشق ( ،)1919جممع ال ُّلغة العربية بالقاهرة
( ،)1932املجمع العلمي العراقي ( ،)1947جممع ال ُّلغة العربية األردين ( ،)1976احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية (:)1970
ضم املجامع القائمة يف العامل العريب ،وله أهداف تنسيقية ،بام يف ذلك يف جمال توحيد املصطلحات ،لكن ليس له حضور أو نشاط
ّ
يسرتعي االنتباه ،شأنه يف ذلك شأن "االحتاد العلمي العريب" ( )1955الذي تأسس ليضم اجلمعيات العلمية العربية – لكن من دون
أن يتواصل نشاطه .ومنها كذلك :مكتب تنسيق التعريب بالرباط ( ،)1961الذي انبثق عن ّأول مؤمتر للتعريب ،وهو يصدر املعجم
املوحد للمصطلحات يف جماالت معرفية خمتلفة (عريب – إنكليزي – فرنيس) .يضاف إىل ذلك ّ
منظامت عربية أخرى قام بعضها بجهد
ّ
تحّ
ّ
ّ
األطباء العرب ،واحتاد اجلامعات
اد
ا
و
اإلدارية،
للعلوم
العربية
مة
واملنظ
واملقاييس،
للمواصفات
العربية
مة
املنظ
مثل
جماهلا،
يف
رائد
ّ
العربية ،ومركز تعريب العلوم الطبية بالكويت وغريها .كام نشطت يف هذا امليدان بعض املؤسسات الوطنية املهتمة بالتعريب ،مثل معهد
الدراسات واألبحاث للتعريب باملغرب ،ومعهد اللسانيات باجلزائر واللجنة السودانية للتعريب وغريها.
األول ،ديب:
املعرفة
مؤمتر
يف
مت
قد
موسع هلذه القضية ،انظر :الطاهر لبيب" ،ال ُّلغة ،والتعريب والرتمجة" ،ورقة بحثية ّ
ّ
 13لتحليل ّ
 ،2007وراجع كذلك :شاكر مصطفى ،يف التعريب ودوره يف تدعيم الوجود العريب والوحدة العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)1986 ،
 14من هذه اهليئات ،مع اختالف التسميات ،املجالس الوطنية لآلداب والفنون والعلوم يف كل من مرص ،وسورية ،والكويت،
واألردن ،وقطر ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف اجلامعة العربية ،واملعهد العايل العريب للرتمجة ،وبعض مؤسسات املجتمع
املعنية باملعرفة والتعريب يف جماالت العلوم الطبيعية واالجتامعية واإلنسانية ،مثل مركز دراسات الوحدة العربية/
املدين والقطاع
ّ
اخلاصّ ،
املنظمة العربية للرتمجة يف بريوت ،وهيئة الثقافة والرتاث /جائزة زايد للكتاب ،واملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات/ترمجان
يف الدوحة ،ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم (ديب) ،ومكتبة امللك عبد العزيز آل سعود /جائزة خادم احلرمني الرشيفني للكتاب يف
الرياض.
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ريب يف أنّ الرتمجة ،من العربية وإليها ،شأهنا شأن الكثري من جوانب الثقافة  -بل احلياة  -العربية املعارصة،
وال َ
متعددة اجلوانب .ويصدق ذلك عىل مضمون الرتمجات ،مثلام يصدق عىل املستوى ِ
احل َريف والف ّني
تعاين أزم ًة ّ
املتخصصة بالرتمجة
اخلاصة
للنقل .وعىل الرغم من اإلنجازات التي حقّقتها بعض هذه اهليئات الرسمية أو
ّ
ّ
بالكم اهلائل الذي
خالل العقود القليلة املنرصمة – وهي ،يف واقع األمر ،شحيحة ومتواضعة إذا ما قوبلت
ّ
األخالقية ،وح ّتى
بالرداءة والغثاثة والتش ّتت ،وغلبة الطابع التجاري وفقدان الدقّة العلمية واألمانة
ّ
ّ
متيز أكثره ّ
والعلمية
ة
واالجتامعي
ة
اإلنساني
الدراسات
نقل
يف
صوره،
أجىل
يف
األزمة،
من
اجلانب
هذا
ّل
ث
ويتم
القانونية.
ّ
ّ
ّ
التي ُيفرتض فيها تعريف ال ّنخب الرتبوية واألوساط الطلاّ بية اجلامعية العربية ،وقادة الرأي ،وص ّناع القرار
واملهم خارج العامل العريب ،يف املجاالت الواقعة ضمن اهتاممات هذه األوساط .كام
باإلنتاج الفكري اجلديد
ّ
ُيفرتض يف تلك ا ُملترَجمَ ات أن تستهدف ،وفق ّ
منهجية ،األعامل واملؤ ّلفات األجنبية املَ ْع َلمية اجلديدة ،أو
خطة
ّ
واإلدارية
واالجتامعية
االقتصادية
والعلمية ،ويف العلوم
اإلنسانية
املتجددة ،يف جماالت الدراسات
ذات القيمة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والثقافية والف ّنية كافّة ،وعن اللغات األصلية قدر املستطاع ،مع احلصول ،بحسب األصول ،عىل
والسياسية
ّ
ّ
حقوق الرتمجة وال ّنرش الالزمة.

بمهمة
عملية بلوغ جمتمع
يعده ميلاً إىل "اختزال
وعىل
آخر من التحليل ،محل أحد الباحثني( ((1عىل ما ّ
ً
ّ
مستوى َ
ّ
السؤال ال ّنهضوي العريب
نقل املعرفة – ال إنتاجها – من خالل التعليم والرتمجة
ً
خصوصا" ،وإىل "إعادة صياغة ّ
عىل نح ٍو جديد هو :كيف الوصول إىل جمتمع املعرفة" -وهذا ما تدعو إليه تقارير التنمية اإلنسانية – مع توجيه
سحرية لنقل املعارف من
االستثامرات نحو تنمية العنرص البرشي" .وجيري تصوير الرتمجة بام هي وساطة
ّ
الغرب إىل العامل العريب ،ونقل العامل العريب ذاته إىل جمتمع املعرفة ...ويف ّ
كل األحوال ،انتقل السؤال النهضوي
اآلن إىل الثقافة وبناء جمتمع املعرفة واخللط بينهام .وهو ّ
هنضويون عرب،
طليعيون
احلل الذي ابتكره مثقّفون
ّ
ّ
ويروج له ويعمل عىل متويله أهل ال ّنفط".
ّ
بالدور احليوي للهيئات التي تتولىّ التعريب وما ي ّتصل به من أنشطة ،فإنّ اخلروج من أزمة الرتمجة
ومع اإلقرار ّ
ٍ
إسرتاتيجية
يتجسد يف
والتعريب ال يكون إال ببناء نموذج جديد وصارم وممُ َْأ َسس للرتمجة يف العامل العريب،
ّ
ّ
حمددة ،وتستفيد ّمما حلق
وآليات إنجاز ّ
ذات أهداف واضحة ،ومرشوعات وبرامج دقيقة ْحمكمة ،وآجال ّ
اإلسرتاتيجيات السابقة من أخطاء أو فشل .ومن املؤكّ د أنّ مثل هذا النموذج املقرتح لن يستهدف الدمج أو
ّ
وربام
التوحيد بني اهليئات العربية القائمة ،بل سيحاول تأطريها والتنسيق بينها وتشبيك بعضها مع بعضّ ،
قياسا عىل اإلنجاز الفعيل الكفؤ املربمج ،وفق ّ
خط ٍة واضحة من جانب هذه
األهم من ذلك ،تقديم الدعم هلا ً
ّ
الراهنة أو املقبلة.
سات
املؤس
ّ
ّ

وية وال ُّلغة والرتمجة يف سياقها العريب سيبتعدُ
وغني عن البيان أنّ اقتصار هذه الدراسة عىل تناول إشكالية ا ُهل ّ
ٌّ
ّ
وتستظل
املتعددة التي ما فتئت تنضوي حتت لوائه
ارات
التي
وعن
القضايا،
تلك
جتاه
اإلسالمي
املنظور
عن
بنا
ّ
ّ
وسياسيا ،منذ بدايات عرص النهضة يف أواخر القرن التاسع عرش ح ّتى بداية العقد الثاين من
فكريا
بمظ ّلته،
ًّ
ًّ
هوية إسالمية يف
التيارات كافّة ال
ّ
قومية ،بل تدعو إىل ّ
تتحد ُث عن ّ
عربية ّ
هوية ّ
القرن احلادي والعرشين ،فهذه ّ
منابع دينية وت ّت ُ
واالجتامعية
والسياسية
الثقافية
خذ أبعا ًدا تتغلغل يف مناحي احلياة
جوهرها تنطلق إىل حدٍّ بعيد من َ
ّ
ّ
ّ
دورا حاسماً يف توجيه مساراهتا.
بل تؤ ّدي ً
15
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وقوت من
التيارات يف البلدان
عززت
وقد ّ
العربية ّ
ّ
ّ
التطورات األخرية التي رافقت الربيع العريب من نفوذ هذه ّ
وتوجهات
بد من أنّ هلا مواقف
واملؤسسات
شوكتها عىل صعيد الشارع العريب
السياسية عىل حدٍّ سواء .وال َّ
ّ
ّ
ّ
ومتميزة من تلك القضايا.
مغايرة
ّ
ُ
والدين
والهو ّية
ب -ال ُّلغة
ّ

مؤرخي الفكر العريب احلديث ،مستشهدً ا بآراء مجهرة من الدارسني األجانب" ،هم
والعرب ،كام يقول أحدُ ّ
إحساسا بلغتهم .فهي ليست يف نظرهم أعظم فنوهنم فحسب ،بل خريهم املشرتك .ولو
أشد شعوب األرض
ّ
ً
ُّ
بالضاد ،لكن
سألت معظمهم تعريف ما يعنونه بـ "اللغة العربية" لبادروك إىل القول ،إنهّ ا تشمل مجيع الناطقني ّ
ُ
يدعون صل ًة ما بقبائل اجلزيرة العربية
رسعان ما يذهبون إىل ما هو أبعد من ذلك ،فيقولون إنهّ ا
تشمل مجيع من ّ
بالتحدر منها ،أو االنتساب إليها ،أو باقتباس ُمثلها األعىل ،عن طريق ال ُّلغة واألدب ،يف كامل اإلنسان
إن
ّ
ومقاييس الكامل"(.((1

(((1
القوميني العرب ،ساطع ا ُ
شيخ ّ
للهوية العربية،
املكونات اجلوهرية
املنظرين
وال ُّلغة ،عىل ما يرى ُ
ّ
حلرصي  ،من ّ
ّ
فاألم ُة تقوم عىل أساس موضوعي
القومية
األساسيني يف مفهوم
ومتثّل هي والتاريخ املشرتك العنرصين
العربيةّ .
ّ
ّ
ّ
هو ،يف آخر املطاف وقبل ّ
األصلية هي
جمموع من كانت لغتهم
واألمة العربية هي
كل يشء آخر ،عنرص ال ُّلغة.
ُ
ّ
ّ
القومية ال حتقيقهاّ .أما الدين فال يمكن
العربية ،يليها التاريخ املشرتك ،لك ّنه ثانوي ،إذ إنّ من شأنه تعزيز الرابطة
ّ
القومية خيتلفان
وكيفية ارتباطه بالوحدة
اإلنسانية بني األفراد ،لكن هذا التأثري
إنكار تأثريه يف توحيد املشاعر
ّ
ّ
ّ
ّ
"ولكل دين
املسيحية أو اإلسالم.
عامليا ،مثل
من دين إىل دين ،وقد يكون األمر أكثر تعقيدً ا عندما يكون ّ
الدين ًّ
ّ
ٍ
قوى جذور تلك ال ُّلغة وحافظ عىل كياهنا أكثر
عالقة
ّ
معينة .وإذا اتحّ د الدين بلغة من ال ّلغات ّ
جوهرية مع لغة ّ
من مجيع العوامل األخرى"(.((1

ويعتقد حوراين أنّ نظرة ساطع ا ُ
القومية بلغتها وتارخيها إنّام تعكس بشكل ج ّ
يل
األمة
حلرصي التي ّ
هوية ّ
حتدد ّ
ّ
بحد ذاته ،أن ينشئ مجاعة سياسية بل
نظرية ابن خلدون يف العالقة بني الدين والعصبية .فالدين ال يمكنهّ ،
طبيعية .وصحيح أنّ
يقوي اجلامعة التي تكون قد نشأت عن تضامن طبيعي ناجم عن صالت
بوسعه فقط أن ّ
ّ
التارخيية قد اتّصل اتّصالاً وثيقًا باإلسالم ،إال أنّ العرب ال ّ
جوهريا
يشكلون،
األمة العربية ،من الوجهة
ًّ
نشوء ّ
ّ
بالضاد عرب ،مثل
ّأمة إسالمية؛ فهم يبقون عر ًبا ح ّتى ولو مل يكونوا مسلمني .وعىل هذا ،فاملسيحيون الناطقون ّ
أي يشء من تراثهم الديني ،أو
املسلمني -وباملعنى ذاته بالضبط -ويمكنهم أن يكونوا من دون أن يتخ ّلوا عن ّ
قوميتهم العربية إال عن طريق تراثهم الديني" .ويستشهد
يقتبسوا تراث اإلسالم" .والواقع أنهّ م مل يستيقظوا عىل ّ
احلرصي عىل ذلك باإلشارة إىل أنّ
قومية العرب األرثوذوكس قد بدأت بنضاهلم للتخ ّلص من السيطرة اليونانية
ّ
ضد روما ملقاومة اجتياح العادات والطقوس وأساليب
يف بطريركية أنطاكيا ،ونضال الكنائس الرشقية امل ّتحدة ّ
الالتينية كنائسهم(.((1
التفكري
ّ

 16ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عرص النهضة  ،1939-1798ترمجة كريم عزقول (بريوت :دار النهار للنرش،)1968 / 1961 ،
عربيا يف أيامنا ،ط( 1بريوت -لبنان :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،الفصل
ص  .11وانظر كذلك :عزمي بشارة ،أن تكون ًّ
األول.
 17ساطع احلرصي ،آراء وأحاديث يف الوطنية والقومية (بريوت :دار العلم للماليني ،)1957 ،ص .107
 18ساطع احلرصي ،حمارضات يف نشوء الفكرة القومية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1985 ،ص .26
 19حوراين ،مرجع سبق ذكره ،ص .376-337
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ٍ
ُسن هلا
وية ،وهي التي ت ّ
القيمة عىل شؤون ا ُهل ّ
ويف املجتمعات احلديثة ،غدت الدولة ،بصورة متزايدة ،هي ّ
هوية ثقافية
الرتتيبات وتضع هلا الرقابات .وتنزع الدولة احلديثة نحو التعريف األحادي
للهويةّ ،إما بإقرار ّ
ّ
هوية
القومية ،كام هي احلال يف فرنسا ،أو ،عند قبول
وية
واحدة ّ
التعددية الثقافية داخل ّ
األمة ،حتديد ّ
ّ
حتدد ا ُهل ّ
ّ
أيديولوجي ٌة
القومية فهيُ ،حكماً ،
مرجعية تكون وحدها هي الرشعية ،كام يف الواليات امل ّتحدةّ .أما األيديولوجيا
ّ
ّ
ّ
ٌ
إقصائية برصف النظر عن طبيعة املنابع التي تغتذي منها ،ومنطقها األقىص هو التطهري األثني /العرقي ،كام هي
ّ
احلال يف إرسائيل.

الدارسني إىل أنّ األفراد واجلامعات يف الدول احلديثة قد غدوا ّ
هوياهتم
ويذهب بعض ّ
حرية يف حتديد ّ
أقل ّ
هوياهتم
أثنية أو
بأنفسهم .وتفرض بعض الدول
ّ
طائفية ،عىل بطاقات ّ
املتعددة األثنيات عىل رعاياها إثبات ّ
ّ
هوية ّ
الضيق .وبحسب أحد املح ّللني" ،يمكن أن يكون
الرغم من أنّ بعضهم ال جيدون أنفسهم يف هذا ال ّتحديد ّ
عىل ّ
مأساوية عىل صورة ما شهدناه يف النزاع الداخيل
املكونات ،عواقب
هلذه َ
ّ
الع ْن َونَة ،إذا ما دام النزاع بني خمتلف ّ
(((2
تتوسع ّ
أقطارا
باطراد لتشمل
ً
اللبناين أو الرواندي"  .ويمكن للمراقب أن يلمح تفاقم هذه الظاهرة التي ّ
عربية.
عربية وغري ّ
أخرى ّ

ُ -5
والقومية :البحث عن بديل
والدين
الهو ّية
ّ
ّ
العربية عىل "اآلخر" األجنبي يف التاريخ احلديث ،وحتديدً ا
ال ي ّتسع املقام هنا للنظر يف نتائج انكشاف الـ "نحن"
ّ
املغاربية قبل أكثر من قرنني ،وللمرشق
اإلمربيالية األوروبية لألرايض
منذ محلة نابليون عىل مرص والغزوة
ّ
ّ
وثنائية ال ُّلغة والرتمجة ما زالت منذ ذلك احلني ماثلة يف
وية
العريب قبل نحو قرن من ّ
الزمان .غري أنّ إشكالية ا ُهل ّ
ّ
العربية ،وعىل املستويني الوطني والقومي ،مثلام أنّ تداعياهتا وأصدا َءها ما زالت حارضة ّ
كل احلضور يف
احلياة
ّ
مستجدة ورؤى مغايرة
والفكرية والثقافية العربية .وقد جت ّلت عىل الصعيد القومي ،يف صور
السياسية
األوساط
ّ
ّ
ّ
تصورات ّ
القوميني األوائل.
املنظرين
وأبعاد
حداثية مل تكن واردة يف ّ
ّ
ّ
ٍ
سلسلة من املبادرات الفكرية
ملواجهة هذه اإلشكالية ،كان املنظور الطهطاوي قد أفىض ،كام أسلفنا ،إىل
ٍ
التيارات التي
املرصية ،مثلام أفىض موقف الرفض
سيام يف الساحة
ّ
املتكيف من جانبه إىل مجلة من ّ
ّ
والعملية ،ال ّ
تشعبت
وتوجهات
مل خيل بعضها من منطلقات
أصولية عىل ّ
ّ
الصعيدين الديني والسيايس .ومن جانب آخرّ ،
ّ
وتفرعت االجتاهات التي طرحها ا ُ
ّ
وية وال ُّلغة
ومفكرون آخرون يف رؤيتهم
حلرصي ومريدوه
القومية لقضايا ا ُهل ّ
ّ
ّ
علامنيا ،فيام
ا
واشرتاكي
ا
وحدوي
ا
قومي
ا
قناع
ا،
ظاهري
بعضها،
يرتدي
وسياسية
فكرية
ارات
تي
لتشمل
والدين
ً
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ًّ
ّ
ّ
العملية واملامرسة عىل مدى العقود الس ّتة املاضية.
جسدهتا التجربة
خيفي باط ُنها نزعة شمولية وتوتالية تسلطيةّ ،
ّ
ٍ
وية والدين وال ُّلغة يف السياق العريب ،ترى مقاربة نقدية حديثة أنّ ّ
"كل تأكيد
يف حماولة لتشخيص إشكاليات ا ُهل ّ
هلوية ،وهو عادة مألوفة من عادات األيديولوجيا القومية ،هو رياضة َ
وية تقوم عىل العودة إىل جذور ما،
ماض ّ
ّ
واملخيلة ،والتذكري هبا إلثبات االنتامء الواحد والوعد باخلالص ،ح ّتى
التاريخ
يف
مقيم
ذهبي
وعرص
ما،
ب
َس
ون َ
ّ
إنّ البعض من ّ
موحدة ومزدهرة وبانية
املفكرين
ثمة ّأمة كانت ّ
عرف القومية بام هي فعل تذكّ رّ :
ّ
القوميني العربّ ،
حضارة متفوقة ،وهي اآلن يف ٍ
حالة من الفقر واجلهل واملرض [ ]...من هنا احلاجة إىل "االنقالب عىل ّ
الذات"
ّ
20
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القومية ختتلف
للتطهر من فساد املجتمع من أجل استحقاق اخلالص اآليت .هبذا املعنى ال تكاد األيديولوجيا
ّ
ّ
ُ
وية
ً
كثريا عن الفكر الديني التكفريي :الواقع فاسد /جتب استعادة املايض بواسطة العودة إىل الدين األصيل أو اهل ّ
(((2
الصافية .هذا هو اخلالص" .
حافزا يمثّل سؤالاً
مركزيا يف الفكر القومي ،ويمثّل صلة الوصل
ووفق هذه املقاربة ،فإن كون املايض عب ًئا أم
ً
ًّ
تقدم الغرب وخت ّلف العرب واملسلمون؟
السؤال الشّ هري :ملاذا ّ
بينه وبني الفكر النهضوي الذي ينطوي عليه ّ
ويف الوقت نفسه جيري تعريف عالقة الغرب  -الرشق بأنهّ ا حمكومة بمنوعات من "الغياب" و"الفجوات"
مهجوسا بتفسري السؤال :ملاذا ال يوجد عندنا
و"النقصان" وما إىل ذلك ،فيام يبدو القسم األكرب من الفكر السائد
ً
ما هو موجود عند غرينا ،أي عند الغرب؟ و"غياب الديمقراطية ٌ
اإلشكالية [ ]...وحقيقة
ساطع عىل هذه
مثال
ٌ
ّ
األمر أنّه حني يطغى تفسري" الغياب ،يرتاجع "حضور" التفكري(.((2

وية
األساسية
العربية ا ُملعارصة العنارص واملالمح
حدد العروي( ((2يف حتليله األيديولوجيا
وقد ّ
إلشكالية ا ُهل ّ
ّ
ّ
ّ
تطور وتراكم.
والنهضة يف احلياة العربية .إنّ مفهوم األصالة ،يف تقديره" ،ال يستقيم إال إذا نظرنا إىل األنا كنتيجة ّ
تتقبلها املجتمعات العربية إال إذا
ُالحظ ،وإنّام تُستقرأ بحسب قواعد
واالستمرارية التارخيية ال ت َ
ّ
إمجاعية ال ّ
ّ
النقدية إىل ما هو أبعد من ذلك" :إنّ العرب
قدر أدنى من التجديد والتحديث" .ويميض يف مقاربته
حتقّق فيها ٌ
ّ
رحبون
يسبقون العمل عىل الفكر ،والفرع عىل األصل ،يف حني إنّا نراهم ال يفعلون سوى الكالم؛ وهم ُي ّ
يرصحون بالعكس متا ًما ]...[ .ال ننسى أنّنا ،يف إطار الدولة
ّ
بأي مذهب غريب ،ونحن نرى زعامء اإلصالح ّ
املستعمرة والدولة الليربالية ،ال نملك املبادرة .إنّ اآلخر ،األجنبي املستعمر املبارش أو غري املبارش ،هو الذي
ّ
خيطط وينجز ،فيقترص دور الفكر العريب عىل توضيح أغراض اآلخر والتعليق عليها .وح ّتى الدولة القومية،
(((2
فإهنا ال ّ
تنفك تعارض وتصارع اإلمربياليةّ ،مما يعني أنّ فعلها هو دائماً فعل معاكس" .
ٍ
ٍ
حماولة طموحة أخرى
وبصورة موازية للتشخيص التحلييل الذي يعرضه عبد اهلل العروي وآخرون ،ويف
يقدم
وية والقومية عىل صعيدي الفكر واملامرسة
للخروج من
السياسية العملية عىل حدٍّ سواءّ ،
إشكالية ا ُهل ّ
ّ
ّ
جانبا ّمما طرحه ّ
القوميون اآلخرون،
املنظرون
الباحث العريب الفلسطيني عزمي بشارة رؤية جديدة يأخذ فيها ً
ّ
(((2
سميه "املسألة العربية" بجملة من
ُقدامى وحمدثون .وقد ّ
عزز طروحه املحورية يف هذا امليدان بشأن ما ُي ّ
اإلشكالية .ففي حماولته جتديد الفكر القومي،
الدراسات التحليلية األخرى( ((2التي تتناول جوانب أخرى من
ّ
تتضمن ،بالرضورة ،حسم املوقف إىل جانب الديمقراطية وحقوق املواطن االجتامعية
املهمة
ّ
يؤكّ د أنّ هذه ّ
توجه إىل ُدعاة القومية العربية
مهمة ت ّتضح من خالل ا ُملامرسة .وهو يرفض هتمة الرومانسية التي ّ
واملدنية ،وهي ّ
األمة التي كان يفرتض أن
وحتول ّ
يف أعقاب إخفاق البلدان العربية يف عملية بناء ّ
األمة عىل أساس املواطنةّ ،

 21فواز طرابليس ،مرجع سبق ذكره ،ص .55
 22املرجع نفسه ،ص .58
 23عبد اهلل العروي ،األيديولوجية العربية املعارصة (صياغة جديدة) (بريوت :املركز الثقايف العريب.)1995 ،
 24املرجع نفسه ،ص .254-251
 25عزمي بشارة ،يف املسألة العربية -مقدمة لبيان ديمقراطي عريب ،ط ( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2010 ،
 26انظر ،باخلصوص:
عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،مع إشارة للمجتمع املدين العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية .)1998 ،وانظر
الرابط:
للكاتب نفسه" :املواطنة الديمقراطية ومجاعات ا ُهلوية التوافقية"  ،عىل ّ
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تارخييا يف "مهرجانات
قطرية فولكلورية مع حماوالت جتذيرها
هويات
ّ
تُبنى عىل أساس االنتامء للدولة إىل ّ
ًّ
الديمقراطية ،مثلام أنّ الوجه اآلخر
األمة هو
بابلية وفينيقية وفرعونية" ،وما إىل ذلك .وأفضل تعبري عن إرادة ّ
ّ
ٍ
َ
املواطنة املتساوية .ويرى أنّ الدولة العربية فشلت ً
مدنية عىل أساس
األمة هو مبدأ
لسيادة ّ
أيضا يف تشكيل ّأمة ّ
ّ
متشظية إىل عشائر وطوائف ،بينام تعني
هوية منفصلة هلذا القطر أو ذاك ،فنشأت بدلاً من ذلك دولة
تشكيل ّ
العروبة أن تعرف نفسك عىل أنّك عريب يف فضاء االنتامءات السياسية ،ألنّ القومية العربية ليست أيديولوجيا
حلق تقرير املصري
يعده العرويب أصلح من الطائفة ،ومن العشرية لتنظيم املجتمع،
وأساسا ّ
شاملة ،بل انتامء ثقايف ّ
ً
وبناء الدولة.
يقدم بشارة عد ًدا من
يف دراسته املَ ْع َلمية حول املسألة القومية
والتحول الديمقراطي يف الساحة العربية(ّ ،((2
ّ
ٍ
اخلاصة
لعدد من املفاهيم املحورية ،كتلك
األطروحات الفكرية ضمن سعيه إىل التحديد النظري الدقيق
ّ
بـاهلويات
اخلاصة
بالعالقة بني "العروبة" و"الديمقراطية" ونظريهتا العالقة بني "الدولة" و"املواطنة" ،وكتلك
ّ
ّ
وربام حلياته ذاهتا ،إىل التامهي مع "مجاعة
وحريته ضمن اضطراره ،صونًا ألمنه ّ
اخلانقة التي تُلغي فرادة الفرد ّ
عضوية" ،مثل العائلة والقبيلة ،ويستبدل هبا الوالء القومي إىل الوطن .والقومية العربية ليست "إثنية" خمتلقة،
ّ
موضوعيا مثل ال ُّلغة املشرتكة ،والتعبريات املختلفة
عنارص قائمة
بل جامع ثقايف من الدرجة األوىل ،يقوم عىل
َ
ًّ
معا،
عن تط ّلعات
ماسة وبراغامتية للوصول ،يف آن ً
سياسية مشرتكة هلا تاريخ حديث وقديم .وهي حاجة عملية ّ
ّ
وهوية َ
حتيد الطوائف والعشائر والعصبيات
إىل جمتمع حديث قائم عىل االنتامء الفردي،
ّ
مواط ّنية ثقافية جامعة ّ
ّ
السيايس.
وتحَ ول بينها وبني
التحكم يف انتامء الفرد ّ
أ -الديمقراط ّية في سياقها ال ّتاريخي والمجتمعي

التحول الديمقراطي حول التمييز بني نشوء هذه الظاهرة ونضوجها
يدور أحد الطروح املحورية يف تناول
ّ
تارخييا يف جمتمعات العامل األخرى ،و"إعادة إنتاجها" بصورة مبترسة يف بعض املجتمعات العربية؛ أي بني
ًّ
املحددة املستدامة من جهة ،وبني املبادرة
سية
املؤس
صورهتا
اكتملت
وقد
عرصنا،
يف
ُشاهدها
ن
التي
ة
الديمقراطي
ّ
ّ
ّ
املستعجلة لتأسيسها يف املجتمعات العربية عىل اخللفية التارخيية التي قادت إىل واقعها الراهن وضمن السياق
ٍ
الدويل واملؤ ّثرات اخلارجية التي تكتنفها من ّ
بالتحول الديمقراطي أن
املعنيني
ّ
كل اجلهات من جهة أخرى .وعىل ّ
يتم تشخيصها من استقراء خصائص الديمقراطيات ُ
الكربى،
يدركوا أنّ هذه الظاهرة ال تنشأ بتوافر ّ
مقومات ّ
تارخييا
تأسست
مثل الفرنسية أو الربيطانية أو األملانية أو اهلندية .ففي تلك املجتمعات ،باتت الديمقراطية التي ّ
ًّ
َ
املقومات.
يف هذه الدول  -األمم نظا ًما ُيديم ذاته
بعوامل أعمق ً
غورا من تلك ّ
ب -الديمقراط ّية في العالم العربي ال ّراهن

يف املقابل ،يرى بشارة أنه ال يمكن بحال من األحوال تأسيس ،أو إنشاء نظام ديمقراطي يف مرحلتنا التارخيية
يتم دفع ًة واحدة ،بحيث ال
ديمقراطيني حاملني َقيمها،
املعارصة من دون
ّ
بخاصة أنّ املطلوب من التأسيس أن ّ
ّ
ختيل دور شخوص وأحزاب غري ديمقراطية
ُيعيد عبور املراحل التي قطعتها الديمقراطيات التارخيية" .ويمكن ّ
تارخييا من دون أن تدري ،ومن دون وعيٍ منها لطبيعة الدور الذي قامت
يف عملية تطوير الديمقراطية ونشوئها
ًّ
أي منطقة ،بام يف ذلك املنطقة العربية،
به .لكن ال يمكن أن ُيبدأ عن سبق اإلرصار بتأسيس نظام ديمقراطي يف ّ
موسع هلذا الكتاب ،انظر :طاهر محدي كنعان" ،يف املسألة العربية :املحتوى الديمقراطي للعروبة والوعاء العرويب
27
لتحليل ّ
للديمقراطية" ،جريدة العرب اليوم.2010/2/16 ،

دراســـــات
الهويّة ُ
إشكاليّة ُ
السياق العربي المعاصر
وثنائيّة ال ُّلغة وال ّترجمة في ّ
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فكرا وبرناجمًا [ ]...ومن يتخلىّ
من دون أن يكون
الديمقراطيون ّ
متورطني يف عملية ذلك التأسيس للديمقراطية ً
ّ
حقيقيا" .ويؤكّ د بشارة أنّ الديمقراطية يف حالة مثل حالة
ديمقراطيا
احلق والعدل ال يمكن أن يكون
عن مفاهيم ّ
ًّ
ًّ
كل يشء وقبل ّ
البلدان العربية هي ،فوق ّ
فضة ،وال عىل
كل يشء ،مسألة
ُقدم عىل صينية من ّ
سياسية نضالية ،ال ت ّ
ّ
دبابة من فوالذ.
ّ
السياسي
ج -بين القوم ّية العرب ّية واإلسالم ّ

يرى بشارة أنّ الدين ،خال ًفا للفكرة القومية التي نادى هبا ا ُ
رضيا ملوضوع
حلرصي من قبل ،ال ُي ّ
قدم حلاًّ ُم ً
هوية وانتامء أشبه بالقومية
"املواطن  -الدولة" .وقد أ ّدت حماوالت تسييس الدين وحتويل العقيدة الدينية إىل ّ
حرة ،وعامل القومية ،باعتباره
وازعا
إىل خسارة العرب لعاملينْ  :عامل الدين ،باعتباره
ً
ًّ
أخالقيا ،وعقيد ًة إيامنية ّ
أساسا
خطا ًبا حديثًا يسعى إىل بناء ّأمة حديثة .وما لبث املنادون بتميز عقيدي للمسلمني عن سواهم باعتباره
ً
وية دينية للعرب يف
التميز السيايس ّ
متيز قومي للعرب مسلمني وغري مسلمني ،أن انتهوا إىل ُه ّ
لألمة ،بدلاً من ّ
يف ّ
أغلبية حتسب
وية،
التيار أن اعتمد عىل
أغلبية دينية ديمغرافية ت ِّ
ربر هذه ا ُهل ّ
مقابل ّ
قوميةّ .
ّ
ّ
ثم ما لبث هذا ّ
هويات ّ
بغض النظر
وية حتتسب ّ
الصيغة ُ
بالوالدة ال باإليامن الفعيل .وهذا ال خيتلف عن ّ
نرصية من القومية ،أي إنّ ا ُهل ّ
الع ّ
األمة اإلسالمية القديم،
أول األمر لنسخ مفهوم ّ
املربر الوحيد ّ
عن اإليامن الفعيل بالعقيدة .وكان هذا اإليامن هو ّ
اهلويات الوطنية
ضد اجلامعة القومية باعتباره
مثل مجاعة املؤمنني ّ
ً
أساسا لتأسيس ّ
األمة احلديثة .ومثلام مل تنجح ّ
طائفيا ،ألنّ
القطرية يف استبدال القومية العربية ،فهي ً
أيضا ال تستطيع التغ ّلب عىل اإلسالم السيايس املترشذم
ًّ
غالبا ّ
رشعي ًة منه ،أو ألهنا ُبنيت أصلاً عىل التوازن الطائفي املحليّ  ،أو عىل سيطرة
أقل
ّ
اهلويات الوطنية هي ً
ّ
السنة والشّ يعة واملسلمني
طائفة من العهد االستعامري .لكن الرابطة العروبية وحدها هي التي تستطيع شمول ُّ
ويات املح ّلية
واملسيحيني العرب .والقومية العربية صريورة
مستمرة بالتوازي مع عملية بناء الدولة العربية وا ُهل ّ
ّ
ّ
ُ
وألنّ
تقدم ،ح ّتى
ه
العربية
ة
وي
هل
ا
معها.
وبتفاعل
وية تشمل أغلبية املواطنني لغ ًة وثقاف ًة وانتام ًء ،فإنهّ ا قادرة أن ّ
ُ
ّ
ّ
يف ّ
كل دولة عىل حدة ،وعا ًء لتأطري اخلالف السيايس يف ّتيارات ومواقف ومصالح عند األغلبية ،ومن خالل
حق مثل هذه اجلامعات ،يف
احرتام حقوق غري العرب املتساوية كمواطنني أفراد ومجاعات هلا حقوق .فمن ّ
ٍ
عربية
املنظور العرويب املنفتح اإلنساين ،احلصول عىل
حقوق ثقافية مجاعية يف حالة تأكيدهم ّ
ثقافية غري ّ
هوية ّ
مساسا
موروثة ،أو ح ّتى مصنوعة .وإذا كان املقصود باملسلم أنّه املعتنق ملفهوم عقيدي معينّ  ،فهذا يعني بالتأكيد
ً
يتحول املواطن إىل
املبني عىل العقيدة
بمبدأ املواطنة ،وح ّتى مواطنة املسلمني .فبموجب حكم هذا املفهوم
ّ
ّ
ثم املؤمن بتفسري معينّ لإلسالم ،األمر الذي يقيص من املواطنة املسلمني الذين يعرتضون
"املسلم املؤمن"ّ ،
املتكيفني مع
ضد املسلمني غري
موج ًها ّ
الرئيس ّ
عىل التفسري الرسمي ،أو ّ
ّ
السائد للعقيدة ،وحينها ُيصبح التمييز ّ
مساسا وإخاللاً باملواطنة كفكرة ،وباملواطنة املتساوية كمامرسة،
السائد لإلسالم .ويمثّل هذا النهج
ً
التفسري ّ
َ
وينبغيات بشأن رضورة ال ّتسامح وعدم جواز االفرتاء عىل غري املسلمني
عىل الرغم ّمما يصاحبه من مواعظ
ّ
سلبا) ،أو محاية (إذا صيغت إجيا ًبا) .وذلك مناقض ومضا ّد
واالعتداء عليهم ،يف عالقة وصاية (إذا صيغت ً
األمة احلديثة باتجّ اه املساواة أمام القانون والديمقراطية وحقوق املواطنة.
لعملية بناء ّ
تقدم  -ح ّتى يف ّ
كل دولة عىل
وية العربية تشمل أغلبية املواطنني ،لغ ًة وثقاف ًة وانتام ًء ،فإنهّ ا قادرة أن ّ
وبام أنّ ا ُهل ّ
األغلبية ،ومن خالل احرتام حقوق
حدة  -وعاء لتأطري اخلالف السيايس يف تيارات ومواقف ومصالح عند
ّ
حق مثل هذه اجلامعات بنظر العروبة املنفتحة
غري العرب املتساوية كمواطنني أفراد ومجاعات هلا حقوق .فمن ّ
ٍ
هوية ثقافية غري عربية موروثة ،أو ح ّتى مصنوعة.
واإلنسانية احلصول عىل
حقوق ثقافية مجاعية يف حالة تأكيدهم ّ
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للتحول إىل
ثقافيا يتوق
ّ
ويوجز بشارة استنتاجاته التحليلية بالدعوة إىل عدم إغفال القومية باعتبارها مفهو ًما ًّ
يتم عرب بناء ّأمة املواطنني ،وال ُيمكن جتاهل العنرص
قومية سياسية ،وإىل دولة ،ألنّ بناء املواطنة احلديثة أصلاً ّ
ٍ
ناحية أخرى" ،مل َي ُعد بوسع القومية العربية أن
احلداثي الكامن فيها ،الذي هُي ّمش ُبنى ما قبل الدولة .ومن
بد من أن تلتقي مع الربنامج الديمقراطي ،لكي تنترص
تطبق ذاهتا عىل أساس جتاهل الدول القائمة ،ولذلك ال ّ
ّ
املدنية  .وينتهي إىل القول" :تعني املسألة العربية ،يف
األمة
وتنفي ذاهتا يف املواطنة الديمقراطية املشرتكة يف ّ
ّ
األمة يف داخل الدولة القطرية وخارجها ،هي العوامل التي تُعيق
ما تعنيه ،أنّ نفس العنارص التي متنع حتقّق ّ
التحول الديمقراطي".
ّ

ختامية
مالحظات
ّ
منظوري الطهطاوي وا ُ
ً
وتكاملاً وحداثة ومعارصة
متاسكا
حلرصي ،يبدو مرشوع بشارة أكثر
باملقابلة مع
ْ
ُ
التيارات األخرى يف
واستيعا ًبا ألبعاد املسألة القومية
والتحول الديمقراطيّ .
ّ
وربام يكون أدعى إىل التفاؤل من ّ
ٍ
عامة ،وقد يشفع له ،من مجلة عنارص أخرى عديدة ،أنه يؤكّ د اجلانب
وية والثقافة بصورة ّ
تعاملها مع قضايا ا ُهل ّ
التصور
النضالية ،وعىل املدى الطويل ،ال عرب
املستقبلية عرب املامرسة
العميل والرباغاميت يف برجمة هذه الرؤية
ّ
ّ
ّ
العملية ّ
تظل ،يف التحليل األخري ،هي
النظري املحض ،وال عىل املدى القصري واملنظور ،بيد أنّ املامرسة والرتمجة
ّ
أي ٍ
ّ
رؤية مستقبلية .ولع ّلنا نتذكّ ر أنّ لينني كان يعتقد أنّ الواقع الفعيل ّ
يظل
املحك واملعيار الرئيس للجدوى يف ّ
تصور نظري.
أكثر تعقيدً ا واستعصاء عىل ّ
أي ّ
واملتوسط يف املستقبل املنظور ،تطرح إفرازات "الربيع العريب" وخمرجاته السياسية
وعىل صعيد املدى القصري
ّ
فأيام املستقبل القريب ُحبىل باالحتامالت
حتديات ّ
يف اآلونة األخرية ّ
جدية هلذا املرشوع القومي الديمقراطيّ .
والسلفية يف اجلوالت االنتخابية يف البلدان العربية التي شهدت
التيارات اإلسالمية
ّ
والسيناريوهات بعد فوز ّ
السياسية واالجتامعية األخرية .وقد تُفلح هذه التيارات والقوى املتحالفة معها داخل
التحوالت الثورية
ّ
ّ
ٍ
املؤسسات السياسية والدستورية واالجتامعية املقبلة يف حتويل املسار الديمقراطي إىل وجهة ال تنسجم ومنطق
ّ
َ
"دولة املواطنة املتساوية" ،وال مستلزمات "الديمقراطية التشاركية" التي يدعو هلا املرشوع املستقبيل .ومن
ّ
جانبا من احلقوق املدنية واالجتامعية ،وتلك امل ّتصلة بحقوق اإلنسان واألحوال
تعدل عىل
املحتمل أن ّ
األقل ً
ٍ
الشخصية التي كانت ،عىل ق ّلتها ،قد حتقّقت يف عهود سابقة خالل العقود القليلة املاضية.

(((2
يقدم الربهان الساطع عىل
اهلويات القاتلة ،ومنها أنّ "التاريخ ّ
تأمالته حول ّ
وقد نشارك أمني معلوف بعض ّ
أنّ اإلسالم حيمل يف جوهره قدرات كامنة عىل التعايش والتفاعل املثمر مع احلضارات األخرى .لكن التاريخ
ٍ
حالة من الكمون" .غري
احلديث ُيبينّ كذلك أنّ التقهقر ممكن ،وأنّ هذه القُ درات الكامنة قد تبقى طويلاً يف
ّ
واملنظرون
حتدث عنها العلامء االجتامعيون
أنّ عىل املراقب أن يأخذ باحلسبان يف الوقت نفسه املقولة التي طاملا ّ
السياسيون ،عندما ّنبهوا إىل "العواقب غري املقصودة/غري املتوقّعة للفعل االجتامعي" ،سواء أكان ذلك النشاط
سياسيا.
اقتصاديا أم
مجعيا أم
ًّ
ًّ
ًّ
فرديا أم ًّ

التقارب أو التفاوت يف أوساط ُص ّناع
نرتيث بعض الوقت لنتأكّ د من مدى
ُ
ربام كان علينا أن ّ
وعىل هذا األساسّ ،
ٍ
ُ
العام من جهة أخرى.
النيات املعلنة من جهة ،واألفعال الالحقة يف املجال السيايس ّ
املستقبل العريب القريب بني ّ

28
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*

ليونارد جاكسون

َ
ش ْكالن من المادية الثقافية
المادية في األنثروبولوجيا وفي الدراسات الثقافية
**

ترجمة :ثائر ديب

علميا و تقوم
مادية متشدِّ دة
املادية التي تُستخدم يف األنثروبولوجيا ،و هي ّ
يدافع الباحث عن تلك ّ
ًّ
عىل أساس اقتصادي مكني ،كام يرى ،بخالف تلك التي تُستخدم يف الدراسات الثقافية و النظرية
نظرية عا ّمة يف التاريخ،
األدبية السائدة ،التي جيد أهنا تُسقط العلم و األساس االقتصادي ،بل كل ّ
االقتصادي ،فض ً
الفوقية و الرصاع الثقا ّ
ال عن اتسامها بالنسبوية و براديكالية
يف ال
و هتتم بالبنية
ّ
ّ
من النوع الشكيل.

ُيط َلق اسم املادية الثقافية عىل متنني نظريني خمتلفني متام ًا ،بل ومتضا ّدين ،يف األنثروبولوجيا
والدراسات الثقافية عىل التوايل .فهناك النظرية األنثروبولوجية التي تتعهد تطوير اجلانب العلمي
ّ
تنوعه ويف مداه هيدف إىل تفسري ما
مما ُي ْد َعى االشرتاكية العلمية،
وتشكل األساس لربنامجِ بحث هائل يف ّ
برمتها عىل أساس الضغوط االقتصادية .ومن الواضح أنّ هذه
قبل التاريخ ،والتاريخ ،واإلثنوغرافيا البرشية ّ
تضم
النظرية
ٌ
استمرار ألعامل ماركس الناضجة ،وإلنجلز يف أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة ،لك ّنها ّ
متغيرّ ات إيكولوجية ،إىل جانب أحدث املعطيات اإلثنوغرافية واألركيولوجية .وهي حتتفظ باقتصادوية
العلم ،لكنها ت ُْس ِقط السياسات الراديكالية؛ وإذا ما كانت هلا ّأية نتيجة
املاركسية الكالسيكية ،والتزامها
َ
سيايس ،فهي أنّه ينبغي لنا أن ندرك بصورة أعمق بكثري ما لإليكولوجيا من نتائج ثقافية ،وأن نضع األسئلة
يعد هذه األسس ممثّل ًة يف ٍّ
كل من فرديناند دي سوسري وكارل
* عامل لغويات بريطاين ،له ثالثية تتناول أسس النظرية األدبية احلديثة .وهو ّ
ماركس وسيغموند فرويد .ويرى أنَّ النظرية األدبية احلديثة البنيوية وما بعد البنيوية متثّل هتافت ًا حلق باملشاريع الواعدة هلؤالء الثالثة،
وسيرْ ًا باجتاه راديكالية سياسية هي أقرب إىل
وإطاحة بام لدى دي سوسري وفرويد من علمية ،وبام لدى ماركس من اقتصادوية وماديةَ ،
الصوفية الغامضة منها إىل العلم بمعناه الدقيق.
** مرتجم وكاتب سوري ،مدير حترير «تبي».
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اإليكولوجية ،وليس األسئلة الطبقية أو اإلثنية أو اجلنسية ،يف مركز السياسات العاملية.
اللب األساس يف تلك التشكيلة الالفتة من
ّأما النظرية األدبية املغايرة متام ًا والتي حتمل االسم ذاته -وهي ّ
األنثروبولوجيا الشعبية اليسارية التي ت ُْدعى "الدراسات الثقافية" -فتحتفظ باندفاع املاركسية السيايس
وتتوسع به من القضايا الطبقية إىل القضايا العرقية والنسوية؛ لكنها ت ُْس ِقط العلم
الراديكايل قديم الطراز،
ّ
ّ
فتكف قيمها الراديكالية عن أن تكون قائم ًة عىل ّأية نظرية عامة يف التاريخ اإلنساين،
والنظرية االقتصادية،
كتلك التي تقوم عليها املاركسية .وتتمثّل اهتاممات هذه املادية الثقافية األدبية يف البنية الفوقية؛ ونظريتها
يف القيمة هي نظرية نسبية؛ ويسعدها أن تتوافق مع تلك األنامط الشكالنية الرصف من الراديكالية الفكرية
مثل ما بعد البنيوية؛ وتركّ ز عىل الرصاع الثقايف ال االقتصادي وال ترى إىل الثقافة الفنية عىل أنهّ ا يشء ذو
موقع -بل املوقع األسايس -من مواقع
أمهية جوهرية بالنسبة إىل اإلنسانية عموم ًا ،بل عىل أنهّ ا يف جوهرها
ٌ
الرصاع السيايس .هكذا تنشطر املاركسية ،مع اخرتاع املادية الثقافية ،إىل دولتني وريثتني أضعف من الدولة
األصل بكثري.
ّ
قراء هذا النوع من األدبيات أن يكونوا عىل ألفة باألشكال املتعددة التي اتخّ ذهتا املادية الثقافية
ولعل معظم ّ
األدبية .وسوف أدافع من جهتي عن النوع األنثروبولوجي؛ أي عن ذلك النوع األكثر تشدد ًا بني أنواع
املتشددة؛ وأطرح السؤال :ما الذي يمكن أن تبدو عليه النظرية األدبية إذا ما ن ُِظر إىل أسئلة
املادية االقتصادية
ّ
املع َت َمدات األدبية ا ُمل َك َّر َسة((( ،والرتاثات ،واآلداب الكالسيكية وسواها من وجهة نظر األنثروبولوجيا
الثقافية املادية؟

 -1المادية الثقافية في األنثروبولوجيا الباكرة والحديثة
ِّ
مهتم بتطور النظريات العقالنية يف الثقافة اإلنسانية ،سواء تع ّلقت بالدراسة األدبية أم
لكل
بد
ال ّ
ٍّ
صحيح
يقدمها تراث املاركسية إىل هذه النظريات.
باألنثروبولوجيا ،من أن يتساءل عن املسامهة التي يمكن أن ّ
ٌ
أنَّ ك ً
ال من املاركسية والنظرية األدبية املاركسية قد قضتا نحبهام يف السنوات الثالثني األخرية؛ لكن ذلك
ّ
األقل ،ألنّ أجزاء كثرية منها -خاص ًة
نظري عىل
جراء مرضني خمتلفني .اهنارت املاركسية ،كمتن
ّ
كان من ّ
مذاهبها االقتصادية ،وتنبؤاهتا بشأن طبيعة الثورات واحتامل قيامها -مل تكن علمية وصحيحة ،وترتّبت عليها
وحولت شبه قارات إىل معسكرات اعتقالّ .أما النظرية األدبية
خربت اقتصادات كاملةّ ،
عواقب عملية كارثية ّ
والثقافية املاركسية ،من جهة أخرى ،فلم تعد رائج ًة بني املثقفني ألهنا بدت ،مع انتصار ما بعد البنيوية وما بعد
احلداثية ،مفرط ًة يف علميتها ،وميكانيكيتها ،واهتاممها باحلقيقة.
وترتسخ باعتبارها أصلية وموثوقة ،حيث يشري هذا
تتكرس
ّ
 1ا ُمل ْع َت َمد ا ُمل َك َّرس ،canon ،هو يف األصل جمموعة من الكتابات التي ّ
املقدس والتي تعترب أصلية وموثوقة ،بعكس الـ  ،apocryphaأي الكتابات املنحولة
املصطلح يف العادة إىل الكتابات املتعلقة بالكتاب ّ
املشكوك يف صحتها أو يف صحة نسبتها إىل من تُعزى إليهم من املؤ ّلفني .ويمكن إطالق املصطلح أيض ًا عىل أعامل مؤ ّلف تُقبل عىل أهنا
أصلية ،كأن نقول ،مث ً
ال ،الناموس الشكسبريي .و ُيستخدم هذا املصطلح اليوم يف النظرية األدبية مقرون ًا بصفة األديبliterary canon
ليشري إىل األعامل األدبية واملقررات التي توافق عليها املؤسسة التعليمية معترب ًة إياها من ضمن مفهومها عن األدب ومن ضمن التقليد
هيمها أن تكرسه ،بخالف األعامل التي تنزع عنها تلك الصفة وتطردها من مقرراهتا (م).
األديب القومي "العظيم" الذي ّ
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ُ
سية؛ واألسوأ من ّ
كل ذلك ،أنهّ ا اقتصادوية.
غائية؛ ّ
تقدم رسديات كربى؛ وهي أ ُس ّ
واملاركسية ،عالو ًة عىل هذاّ ،
املسمى
ولذلك فهي غري مقبولة لدى النظرية األدبية ،شأهنا لدى ذلك الشكل من األنثروبولوجيا الشعبية
ّ
بالدراسات الثقافية والذي راح نفوذه يتنامى .وهذا ما تع عنه بوضوح ٍ
كاف الورقة اخلتامية يف مؤمتر
برّ
"أمر ال يمكن الدفاع
إيلينويز  1990حول الدراسات الثقافية .فالعودة إىل ماركسية سابقة ملا بعد احلداثة ٌ
واملحددات االقتصادية عىل
عنه؛ ألنّ رشوط تلك العودة تقوم عىل إعطاء األولوية للعالقات االقتصادية
ّ
تقليدي،
العالقات الثقافية والسياسية ،وذلك عرب إسناد دور ميكانيكي وانعكايس هلذه األخرية"((( .وبتعبري
ّ
البد
مادية وليست هيغلية يسارية .وبغية إقامة عامل يمكن أن تعمل فيه الدراسات الثقافية ،كان ّ
فإنّ املاركسية ّ
من نزع مادية ماركس.
تقوم أطروحتي عىل فكرة أنّه يف حني كان اقتصاد ماركس ذلك االقتصاد اخلاطئ خطأ واضح ًا ،فإنّ تفسريه
املادي للتاريخ هو ذلك التفسري الصحيح .وال يمكننا أن نبني نظري ًة يف الثقافة اإلنسانية مادي ًة بام يكفي
ّ
(أنثروبولوجيا ماديةّ ،
نقر بالصدارة التفسريية
تشكل فيها النظرية األدبية املادية الثقافية جزء ًا حقيقي ًا) ما مل ّ
التي تتم ّتع هبا املتغريات االقتصادية؛ مع أنّه علينا أن نضيف العوامل السكانية والعوامل اإليكولوجية إىل تلك
املوسعة تس ّلط الضوء قوي ًا
أقرهتا املاركسية الكالسيكية .ويف رأيي ،أنّ مثل هذه النظرية املادية َّ
العوامل التي ّ
ُذيل بتاريخ سيايس،
عىل األدب ،كام تس ّلطه عىل املامرسات الثقافية األخرى مجيعها؛ وإن كانت حتتاج إىل أن ت َّ
واجتامعي وثقايف .لكننا ينبغي أن نضيف أنّ مثل هذه النظرية ال يكون هلا معنى إال إذا خت ّلينا عن بالغة
ما بعد البنيوية وتب ّنينا فلسف ًة واقعية يف ٍّ
كل من العلوم اإلنسانية والطبيعية ،فلسفة ليس هلا ّأية صلة خاصة
باليسار السيايس.
وسم بـ "املادية الثقافية" يف النظرية األدبية احلديثة ليس نظري ًة مادي ًة يف األدب ،وهو بالتأكيد ال يستهدف
ما ُي َ
إقامة إسرتاتيجية بحث علمي يف تاريخ األدب يف خمتلف املجتمعات اإلنسانية .واألحرى ،أنّه ممارسة تأويلية
ملتزمة سياسي ًا .وهؤالء "املاديون الثقافيون" يرون أنّ املوضوعات الثقافية -املرسحيات ،القصائد ،القصص،
إلخ -ينبغي أن ت ُْد َرس بوصفها أجزاء من مركّ ب كامل من املامرسات الثقافية يف املجتمع .ولذلك ،فإنّ املادية
معنى جوهري ًا أو قيمة جوهرية إىل
هبذا املعنى هي مادية "ممارسات مادية" ومؤسسات؛ و ُي َع ُّد مثالي ًا أن ننسب ً
نصوص شكسبري ،يف حني ُي َع ُّد مادي ًا أن نناقش الطريقة التي ُتق َْرأ هبا هذه النصوص ،وتخُ ْ َرج ،وت ُْد َرس ،إلخ،
مؤدياته السياسية .وال يرى املاديون الثقافيون أنَّ األولوية األوىل لدهيم تتمثّل يف أن
خاص ًة إذا كان لذلك َّ
يفسوا املامرسات الثقافية بمصطلحات اقتصادية؛ وهم حياولون النأي بأنفسهم عن استعارة األساس  -البنية
رّ
حد بعيد ،ويرون األولوية يف النظرية الثقافية
إىل
يساري
سيايس
بموقف
حيتفظون
أهنم
غري
املاركسية.
الفوقية
ّ
ّ
والتحيز اجلنيس ،إلخ؛ وغالب ًا ما يعيشون هبناء مع النسبوية الثقافية
للنضال ضد القمع االجتامعي ،والعنرصية،
ّ
واخلطابية يف احلقبة ما بعد البنيوية ،م ّتكئني إىل ميشيل فوكو يف الغالب ،وإىل جاك ديريدا يف بعض األحيان.
وهم ليسوا ماديني باملعنى العميل العادي للكلمة.
ّأما املادية الثقافية يف األنثروبولوجيا فمختلفة متام ًا .وهي ترمي إىل إقامة تفسري علمي ،وحتافظ عىل الواقعية
2 - Angela McRobbie, "Post-Marxism and Cultural Studies: A Postscript", In: Grossberg et al. (eds), Cultural Studies
(New York: Routledge, 1992).
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متيز العلوم الطبيعية .كام هتدف إىل تفسري ذلك املدى الشاسع من املامرسات
الفلسفية ،وعىل املادية ،التي ّ
الثقافية اإلنسانية (التي ال بد من حيث املبدأ أن تشتمل عىل الفنون) ،والتعاقب التارخيي ألشكال خمتلفة
تتحدر من املاركسية الكالسيكية ،وتشبهها؛
من املجتمع ،عىل أساس املتغريات االقتصادية األساسية .وهي
ّ
لكنها ال تستخدم الديالكتيك ،وتلتزم بتفسري وقائع املجتمعات اإلنسانية وليس باجرتاح تغيريات ثورية يف
هذه املجتمعات .وهي تعتمد عىل سلسلة من املتغريات التفسريية أوسع من السلسلة التي اعتمدت عليها
ّ
السكان من حيث التكنولوجيا املتاحة ،ومستويات احلريرات
تضم املوارد الطبيعية ،ومستويات
املاركسيةّ :
والربوتينات يف أنامط الوارد الغذائي املختلفة ،فض ً
ال عماّ يقتضيه تأمني ذلك من الطاقة ،إلخ .وهذا ما جيعل
منها األساس العلمي الواضح لتنظري املشكالت اإليكولوجية .غري أنهّ ا يمكن أن ختلص إىل نتيجة عملية
املقدسة يف اهلند كام ختلص إىل رضورة قيام ثورة اجتامعية هناك .واملدافع
مفادها رضورة احلفاظ عىل األبقار ّ
األسايس عن املادية الثقافية هو مارڤن هاريس ،وما ناقشته هنا هو صياغاته بوجه عام.
واملبدأ األسايس يف املادية الثقافية األنثروبولوجية هو أنّ ما من جزء من املجتمع أو الثقافة يمكن أن ي ّتخذ
شكله باستقالل عن املتغريات االقتصادية ،مهام يكن تطوره الداخيل متامسك ًا ،وأنَّ من املمكن تفسري كثري
خفية متام ًا عن أبناء تلك
من جوانب الثقافات اإلنسانية بواسطة املتغريات االقتصادية بطرائق غالب ًا ما تكون ّ
الثقافات أنفسهم .فالبنى األساسية للثقافة ،ليست شفافة أو مستقلة .وهذا ما خيلق مشكالت األيديولوجيا
ندعي كأنثروبولوجيني أننا
والوعي الزائف التي َألِفناها يف الرتاث املاركيس :إذ يمكن أن نجد أنفسنا ونحن ّ
ٌ
يقدم أولئك الرجال أنفسهم أسباب ًا
نعلم ملاذا يميض
نساء قتل األطفال ،يف حني ّ
رجال إىل احلرب وتقرتف ٌ
ٍ
عندئذ أن
خمتلفة متام ًا للميض إىل احلرب وتنكر تلك النساء أنفسهن أهنن ارتكبن قتل األطفال .ويكون علينا
يدعي أنّه يكشف لنا جوانب جمتمعات أخرى ختفى عىل
نطرح عىل أنفسنا أسئلة مألوفة عن قيمة علم اجتامعي ّ
أبناء تلك املجتمعات ،لكنها تتكشّ ف لألنثروبولوجي الذي يرصدها .ويكون علينا أن ندفع تلك النقطة إىل
مدى أبعد ونالحظ ،عىل أساس املبادئ ذاهتا ،أنّ هنالك أوجه ًا مألوفة يف جمتمعنا اخلاص ال نفهمها بمجرد أن
نفسها ألنفسنا ،من خالل تطبيق مبادئ املادية الثقافية.
ننظر فيها ،لكننا نستطيع أن رّ

واملبادئ األنثروبولوجية التي سنناقشها تنطبق عىل دراسة األدب بطريقة مبارشة عىل وجه اخلصوص .ومجيع
نقّاد األدب هم أنثروبولوجيون ثقافيون ممارسون ،يستكشفون َح ْدسي ًا عامل املعنى االجتامعي خلف األعامل
جمردة وشكالنية لألدب؛ ُّ
أديب يف العامل هو جزء
فكل عمل ّ
التي يدرسوهنا .ذلك أنَّه من املستحيل قيام مقاربة ّ
من ثقافة إنسانية ما ،باملعنى الذي يعطيه األنثروبولوجيون للكلمة ،وال يمكننا أن نضفي عليه معنى إال ضمن
يصح عىل األعامل
يصح عىل األعامل األدبية ا ُمل ْن َتجة يف ثقافة و ُت َق َّوم يف ثقافة الحقة ،كام
تلك الثقافة .وهذا
ّ
ّ
األدبية املعارصة؛ وتقويم رواية إنجليزية من القرن التاسع عرش يتطلب من الناقد احلديث فه ًام أنثروبولوجي ًا
لكل من املجتمع اإلنجليزي يف القرن التاسع عرش وجمتمعنا اخلاص .ولكي نرضب عىل ذلك مثا ً
َح ْدسي ًا ٍّ
ال
ٍ
ملموس ًا ،فإنّه ال يمكن لناقد أن يفلح يف ذلك األمر ما مل يكن قادر ًا عىل تقديم تفسري ملعنى الزواج واملال يف
كال املجتمعني.
ثمة
وتشري مبادئ املادية الثقافية األنثروبولوجية إىل أنّه ،حتت تلك التفسريات احلدسية للمعنى االجتامعيّ ،
مستويات من التفسري العلمي عىل أساس املصالح االقتصادية ،ورصاعات املصلحة االقتصادية .واستكشاف
ذلك هو ما ينبغي أن تكون عليه الوظيفة اخلاصة لنظرية األدب املادية الثقافية.
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 1-1اإلستراتيجيات المادية في تفسير األنظمة الثقافية
ٌ
مقدسة وهنودٌ شرسون
بقرات
َّ

ٍ
املادي الثقا ّ
لثقافة
يف بإزاء وصف إثنوغرايف
وسواء كان
املادية الثقافية إسرتاتيجية بحث وليست نظرية مفردة.
ّ
ٌ
ٍ
ٍ
عدة ثقافات مثل التابو املفروض عىل أكل
متيز ّ
كاملة من الثقافات مثل ثقافة "اليانومامي" ،أو لسمة خاصة ّ
املعنية من تكاليف ومنافع
يتفحص ما تشتمل عليه الطقوس
حلم اخلنزير يف الرشق األوسط ،فإنّه سوف ّ
ّ
مادية ،ويقيسها من حيث عوامل مثل الوارد احلروري والوارد الربوتيني قياس ًا باجلهد املبذول ،يف كثافات
سكانية ش ّتى ومستويات خمتلفة للموارد الطبيعية .ويشتمل هذا التحليل عىل ما يدعوه املاركسيون قوى
اإلنتاج وعالقاته ،لكنه يميض أبعد من ذلك؛ فمن نقاط الضعف الشا ّلة يف املاركسية أهنا مل تبد ّ
قط اهتامم ًا
كافي ًا بكثافة ّ
السكان أو باإليكولوجيا.
ويف إنكارها استقالل الثقافة ،تنكر هذه اإلسرتاتيجية واحد ًا من املبادئ العزيزة عىل معظم مدارس
األنثروبولوجيا الثقافية؛ وتكون أمام خطر َدف ِْع َها (كام يفعل هاريس يف بعض األحيان) نحو حتمية اقتصادية
كاملة .غري أنّه ليس من الرضوري أن حيصل ذلك ،كام رأينا لدى مناقشة املاركسية ذاهتا .ويمكننا أن نواصل
القول إنّ الثقافات اإلنسانية هي استجابات إنسانية خ ّ
القة للرشوط املادية ،وإنّه من املمكن عىل الدوام قيام
استجابات خمتلفة كثرية ،يف الوقت الذي نقبل أنّ للعوامل املادية صدار ًة تفسريية .وتنظر املادية الثقافية إىل
احلاجات املادية اإلنسانية واملوارد ،املتاحة ،والتقنية يف جمتمعٍ ما -سواء كانت هذه غابات عذراء وفؤوس ًا
األولية؛ يف حني تنظر إىل البنية
حجرية ،أم مناجم فحم وحمركات بخارية -عىل أهنا املتغيرّ ات التفسريية
ّ
السياسية ،وأساليب احلرب ،واملعتقدات الدينية ،واألشكال االقتصادية ،إلخ ،عىل أهنا العنارص التي ينبغي
يتوسط بني هذين االثنني .وهي هبذا حتافظ عىل األجزاء
تفسريها؛ وتنظر إىل االقتصاد عىل أنّه املستوى الذي ّ
التي يمكن الدفاع عنها يف املاركسية.
املقدسة بني اهلندوس؛ تلك
ومن األمثلة البسيطة عىل عمل هذه اإلسرتاتيجية تناول هاريس لوظائف البقرة ّ
البقرة التي تطوف الشوارع ،وختتلس ُق ْوتهَ ا ،وال ينبغي قتلها .وهذا مثال عىل طقس سبق أن نظر فيه ٌّ
كل
من األنثروبولوجيا الثقافية العادية غري املادية واقتصاد التنمية الغريب .والالفت أهنام يتفقان كالمها عىل أنّه
تقدم تفسريات لقدسية البقرة تقوم عىل البنية
ليس هلذه البقرات ّأية وظيفة .فاألنثروبولوجيا الثقافية العادية ّ
مقدسة .أما اقتصاد التنمية فيتعامل
مقدسة ألهنا ّ
الداخلية للثقافة اهلندوسية .وهي ترى ،يف حقيقة األمر ،أهنا ّ
املقدسة عىل أنهّ ا عبء عىل االقتصاد؛ ولكي حتصل التنمية ،ال بد من ذبح معظم هذه البقرات.
مع البقرة ّ
وقوي .يعيد ،بعيشه عىل الفضالت ،تدوير
ذرية حيوان حلوب عاس
ّ
املعنية هي ّ
يشري هاريس إىل أنَّ البقرة ّ
املقدسة مجيعها ،يعني يف الواقع
الطاقة التي كانت لتضيع لواله (روث البقر
وقود معروف) .وذبح البقرات ّ
ٌ
جعل املجتمع ّ
أقل اقتدار ًا من حيث الطاقة ،ويعني نقل الثروة من الفالحني الفقراء ،الذين ال يملكون سوى
بقرة واحدة ترشد وتعيش عىل الفضالت ،إىل الفالحني األغنياء الذين يملكون قطعان ًا كاملة تبقى يف املرعى.
بأي حنان خاص؛ بل تعيش حيا ًة بالغة القسوة ،وتحُ ْ َلب حتى آخر قطرة.
واحلال ،أنّ البقرة يف اهلند ال تُعامل ّ
ُ
اجلر :الثريان .والتابو املفروض عىل قتلها له وظيفة اقتصادية .ولقد عرفت
والبقرة كذلك هي
منتجة حيوانات ّ
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ٍ
عندئذ
اهلند املجاعات .وإغراء قتل بقرة يف جماعة هو إغراء طاغٍ ،لكنه يعني أن تقتل رأساملك؛ فال تعود قادر ًا
مر القرون ،هي
عىل إنتاج الثريان التي تعمل عليها يف أرضك .ومثل هذه الظروف عىل وجه الدقّة ،وعىل ّ
يقويم يف مواجهة اإلغراءات
الظروف التي ّ
تطور فيها املجتمعات التابوات الدينية .فالبرش حيتاجون إىل ما هّ
نلح عليها :فهي مبدأ عام
قصرية األمد التي تفيض إىل خراب اقتصادي مديد .وهذه النقطة األخرية حتتاج أن ّ
يفس العقالنية األساسية طويلة األمد التي غالب ًا ما نجدها يف مبادئ دينية ال عقالنية يف الظاهر.
رّ

وال تقترص اإلسرتاتيجية املادية التي أوضحناها هنا عىل الطقوس العارضة الغريبة كتلك اخلاصة بالبقرة
التنوع املحيرّ يف الطقوس الثقافية البرشية تفسري ًا اقتصادي ًا عقالني ًا،
مرة ،يمكن تفسري ذلك ّ
ومرة إثر ّ
املقدسةّ .
بكل جمتمع .وقد ّ
مع االنتباه احلذر إىل الظروف االقتصادية اخلاصة ِّ
متكن هاريس ،يف كتاب بارع ورائج وضعه
يفس ما جيعل اخلنازير يف ظروف معينة طعام ًا محُ ََّرم ًا ،يف حني ُيبنى املجتمع بأكمله يف ظروف
عام  ،1975من أن رّ
توصل إىل تفسري ما جيعل النشاط األسايس يف بعض املجتمعات
أخرى عىل إقامة الوالئم عىل اخلنازير .كام ّ
نشاط ًا جنوني ًا من الناحية االقتصادية ،فيعمل عىل تدمري الثروة (كالوالئم ا ُمل رْ ِ
سفة)؛ وهلمجرا .غري أنَّ واحد ًا
يفس الصالت بني عوز الربوتني
من حجاجات هاريس التي ختلب ّ
اللب عىل نح ٍو خاص هو ذاك الذي رّ
واحلرب املحدودة ورضب النساء ،يف جمتمع هنود اليانومامي الذين ال يزالون عند مستوى العصبة(((.
وهذا التفسري األخري ٌ
عمل بارع ،وينبغي أن يكون موضع اهتامم كبري لدى النسويني املحدثني .ولقد ُأضفي
إثنوغرافيهم األصيل نابليون شغنون(((-
مؤخر ًا  -خاص ًة من جهة
مزيد من الطابع العاطفي عىل اليانومامي َّ
ّ
مرة ،بدا عىل أنّه واحد من أفظع املجتمعات
ألنَّ الرأساملية بدأت متحقهم؛ غري أنَّ جمتمعهم ،حني ُد ِر َ
س ألول ّ
عىل وجه األرض .فالرجال -وهم مجيع ًا من املدمنني عىل املخدرات ومن العدوانيني -كانوا ال ّ
ينفكون
يقارعون بعضهم بعض ًا ويقتل واحدهم اآلخر من أجل النساء ّ
(كل عصبة حتمل عىل األخرى لتسلب
فسوا حرهبم الدائمة بأنهّ ا عاقبة
نساءها) ،وحني ال يفعلون ذلك ،كانوا يرضبون النساء ويؤذوهنن .وقد رّ
صنعية نامجة عن ممارسة النساء قتل األطفال اإلناث (عىل الرغم
لنقص النساء :لكن هذا النقص كان نتيجة
ّ
من إنكارهن فعل ذلك).
ومثل هذا املجتمع ،املوصوف عىل مستوى وعيه اخلاص ،يطرح كثري ًا من األسئلة التي ال ّ
حل هلا .فإذا ما كانت
النساء قليالت ،ملاذا ال ُيعا َم ْل َن معامل ًة أفضل؟ ملاذا ختلق النساء نقص النساء ا ُمل َ
صطنع؟ وملاذا تنشئ النساء
يقدم ّأية أجوبة عن هذه األسئلة،
الصبيان الصغار كي يعتدوا عىل البنات الصغريات؟ ال يستطيع شغنون أن ّ
األمر الذي ال جيعل هذا املجتمع كرهي ًا وحسب بل غري عقالين عىل نحو جمنون أيض ًا.
فيقدم جواب ًا عىل أساس الوارد من الطعام .ذلك أنَّ اليانومامي ،الذين لع ّلهم طردوا من مواطنهم
ّأما هاريس ّ
 3العصبة ،band ،مرحلة من مراحل التطور االجتامعي-الثقايف الرئيسة التي تتضمن :العصبة ،القبيلة ،الزعامة ،الدولة ،تبع ًا للمخطط
التطوري الذي عاد ًة ما تستخدمه األنثروبولوجيا األمريكية .وينطبق نموذج العصبة عىل جمتمعات الصيد-االلتقاط .والعصبة مجاعة
وتتميز ببساطة بنيتها ومرونتها ،وبغياب دور القيادة الرسمي ،وغياب
صغرية يرتاوح عددها بني  50و،300
التدرج االجتامعي إىل حدٍّ
ّ
ّ
ّ
التحكم باملوارد وعالقات اإلنتاج(.م)
بعيد ،األمر الذي يرجعه األنثروبولوجيون إىل غياب عالقات امللكية أو استحالة

4 - N. Chagnon Yanomamö, The Fierce People (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968); The Last Days of Eden
(New York: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1992).

وما أحسبه هو أنَّ قتل األطفال قد اختفى بني هذين الكتابني!
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األصلية ،كانوا يف مناطق تفتقر إىل الصيد؛ وال يعرفون صيد السمك؛ ولذلك كانوا يف عوز إىل الربوتني.
ّ
السكان
التكيفي الذي هيدف إىل إبقاء عدد
وطقس احلرب الدائمة بني خمتلف العصب كان نوع ًا من الر ّد
ّ
منخفض ًا .ومل يكن حيقق ذلك إ ّ
ال بصورة حمدودة ،عن طريق من يسقطون يف ساحة املعركة .وكانت النتيجة
األساسية للحرب تتمثّل يف دفع ّ
كل عصبة إىل أن يكون هلا حماربوها الصناديد .ولذلك كانت اهليبة الرفيعة
تذهب إىل الرجال ،الذين كانت جتري تنشئتهم عىل أن يكونوا عدوانيني .وكانت النساء خاضعات ،ال هيبة
هلن .ومن هنا قتل األطفال اإلناث ،الذي كان طريقة لضامن أن يكون للعصبة نسبة مرتفعة من املحاربني،
احلد من عدد ّ
تكسب نساء الزمر األخرى ،فض ً
السكان ّ
ككل.
ال عن كونه طريقة ناجعة كثري ًا يف ّ
ويبدو أنّ قتل األطفال اإلناث يف املجتمع اليانومامي -يف توصيفه اإلثنوغرايف األصيل ،لكن بحسب تفسري
هاريس -مل يكن أثر ًا جانبي ًا مؤسف ًا ،بل كان الغرض األسايس للنظام االجتامعي بأكمله ،واليشء الوحيد
يمكن املجتمع من البقاءّ .أما نظام احلرب ورضب الزوجات الذي ّ
الذي ّ
يشكل معظم التجربة اليومية املعيشة
ألولئك األرشار الفقراء فلم يكن بمجمله سوى أثر عىل مستوى البنية الفوقية .وهذا ما يطرح السؤال عماّ إذا
كانت جتربتنا املعيشة بعيدة باملثل عن وقائع جمتمعنا االقتصادية األساسية .وهي ال ّ
شك بعيدة.
 2-1األنثروبولوجيا ومراحل ما قبل التاريخ

املادية الثقافية األنثروبولوجية هي طبعة علمية محُ ََّدثة من مادية ماركس وإنجلز التارخيية ،وقد ُج ِّر َدت من
وع ِّم َمت لتنطبق عىل املجتمعات ما قبل الرأساملية .وهي ترفض
الديالكتيك اهليغيل وااللتزام السيايسُ ،
اإلغفال املاركيس السخيف للضغط السكاين بوصفه عام ً
ال مهماّ ً يف التغيرّ االقتصادي ،وتستند إىل مئة عام
من البحث التجريبي يف األنثروبولوجيا واألركيولوجيا الذي ما كان إلنجلز أن يعلم عنه شيئ ًا .ومهام تكن
حت ّفظات املرء إزاء الطبيعة املثالية لبعض النظريات األنثروبولوجية الراهنة ،فإن معيار املعرفة العلمية الرصف
كل من األنثروبولوجيا واألركيولوجيا قد تغ منذ زمن إنجلز .ومل ِ
يف ٍّ
تأت ستينيات القرن العرشين حتى نرش
يرّ
وعدة عرشات من اخلصائص التصنيفية املعطاة
مردوك أطلس ًا إثنوغرافي ًا وصف فيه  600من املجتمعات ّ
ّ
لكل جمتمع((( .ومنذ ذلك الوقت ،بات عدد األنثروبولوجيني الوصفيني املتخرجني من الكليات األمريكية
احلد؛ مع أنّه مل يكن بالطبع كافي ًا لوصف ّ
كل الثقافات البدائية الباقية قبل أن يدفعها املجتمع الصناعي
فوق ّ
احلديث صوب الفناء .ومن الواضح أنّ ما من وصف هلذه الثقافات كان يمكن أن يعتمد عىل الكالسيكيات
املاركسية وحدها.
واملادية الثقافية يف األنثروبولوجيا هي سليلة مبارشة لألنثروبولوجيا املاركسية ،التي أسسها إنجلز يف كتابه
أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة يف ضوء أبحاث لويس .هـ ،مورغان .وهذا يف الواقع ليس دراسة أصيلة
يف األنثروبولوجيا (وكيف يسعه أن يكون كذلك؟) ؛ بل هو إعادة تفعيل ،يف إطار ماركيس ناضج ،ملا كان ٍ
آنئذ
أحدث وصف أنثروبولوجي لتطور املجتمع اإلنساين الباكر .ويمكن أن ن ُْظ ِهر طابع عمل مورغان بإيراد عنوانه
الكامل :املجتمع القديم ،أو أبحاث يف خطوط التقدم البرشي من اهلمجية عرب الرببرية إىل احلضارة .ونظرية
5 - G. P Murdock, Ethnographic Atlas, 1967; Marvin Harris, The Rise of Anthropological Theory (New York: Thomas
Y. Crowell Company, 1969), Chapter 21.
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مورغان هي يف احلقيقة نظرية يف مراحل التطور االجتامعي البرشي؛ وهي ليست نظرية مادية بالرضورة(((.
وتقوم مثل هذه النظرية عىل افرتاض أنّ بمقدورنا أن ننظر إىل املجتمعات البدائية املعارصة كمجتمعات اهلنود
ونكون صورة عن بنية العائلة لدى أسالفنا األوائل وطريقة حياهتم .ومثل هذا االفرتاض كان
األمريكيني
ّ
ؤخذ كمس ّلمة يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش؛ لك ّنه مل يعد منطقي ًا يف القرن العرشين .وأحد
يمكن أن ُي َ
األسباب الواضحة التي تقف وراء ذلك أنّه كان وراء اهلنود األمريكيني ،الذين ُدرسوا يف القرن التاسع عرش،
من التاريخ القدر ذاته الذي كان وراء عماّ ل املصانع اإلنجليز :وكانوا ،بمرور الوقت ،قد تركوا البدائية مثلهم.
وقد يرى كثري من ّ
التنوع الشديد يف
املنظرين غري املاركسيني أنّ بنية مثل هذه املجتمعات ال توضح سوى ّ
الرتتيبات االجتامعية البرشية املمكنة .وأنهّ ا ال تفيض بيشء عن التاريخ.
ولكي تعتقد ،كام اعتقد أنثروبولوجيو القرن التاسع عرش وبعض أنثروبولوجيي أوائل القرن العرشين ،أنّ
القبلية -لقبائل اهلنود األمريكيني يلقي الضوء عىل التنظيم االجتامعي للشعوب
التنظيم االجتامعي -أي البنية
ّ
بد لك أن تفرتض أنّ هنالك نظام ًا رضوري ًا للتطور التارخيي وضعه
اجلرمانية أو اليونانية الباكرة ،فإنّه ال ّ
اهلل أو وضعته بنية العقل البرشي ،وأنّ بعض الشعوب قد توقّفت ،ألسباب غامضة ،عند مرحلة باكرة من
تتحدد جزئي ًا عىل
هذا التعاقب الرضوري؛ أو أن تفرتض املبدأ املاركيس الذي مفاده أنّ البنية االجتامعية
ّ
ّ
األقل بالتكنولوجيا أو االقتصاد .ويف حني يصعب الدفاع عن املوقف األول ،فإن املوقف اآلخر يفيض إىل
املادية الثقافية.
أشد مدارس األنثروبولوجيا الثقافية نفوذ ًا كال املوقفني .فقد رأى بعضهم
وطوال القرن العرشين ،رفضت ّ
بأي حال من األحوال بأساسها االقتصادي؛
أنّه يمكن حتليل الثقافات ومقارنتها علمي ًا ،غري أهنا ال تتحدد ّ
واألحرى القول أنَّ الثقافة هي التي حتدد ما نعتربه اقتصاد ًا((( .ومثل هذه النظرة جتعل العلم االجتامعي املادي
مستحي ً
ال ،وهو ما يوافق بعض مناهيض املاركسية .يف حني رأى آخرون أنَّ ثقافات جمتمعات معينة هي أنظمة
معان فريدة ال يمكن مقارنتها مع بعضها بعض ًا ،وربام ال يمكن فهمها من جهة ثقافة أخرى ،كثقافتنا ،ال سيام
نلح عىل استخدام مقوالتنا العلمية غري املالئمة بد ً
التقمص الوجداين أو التبصرّ اإلنسانوي(((.
ال من
حني ّ
ّ
أي علم اجتامعي مستحي ً
ال ،األمر الذي يوافق ما بعد البنيوية،
وهذه النظرة -واسمها
النسبية الثقافية -جتعل ّ
ّ
لكني أعتقد أنّ االسم املالئم هلا هو الضبابية .واألساس فيها هو إنكار قدرتنا عىل أن نحوز عل ًام موضوعي ًا
عن املجتمع.
عدة مما كان يسهل عىل إنجلز أن يدعوه مثالي ًة .ونجد يف كتاب هاريس 1968
وباختصار ،فإنّ هنالك أصناف ًا ّ
وصف ًا ممتاز ًا للرصاع بني املثالية واملادية يف النظرة األنثروبولوجية حتى ستينيات القرن العرشين.
أي وصف حم َّنك لألنثروبولوجيا بأنهّ ا دراسة خمتلف الثقافات باعتبارها أنظمة معان فريدة إنّام
وسوف نرى أنّ ّ
يمكن تفكيكه بسهولة بحجاجات من النوع الذي مارسه ديريدا عام  1967حيال ليفي شرتاوس يف مقالته
6 - Harris, The Rise of Anthropological Theory, Op. cit., pp. 180-215.

األشد عقالنية عن هذا املوقف يف:
 7يمكن للقارئ أن جيد الدفاع
ّ
ال عم ً
 8خذ مث ً
ال كالسيكي ًا مثل عمل روث بندكت أنساق الثقافة.1935 ،

Marshall Sahlins, Stone Age Economics, 1974.
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"البنية والدالول واللعب يف خطاب العلوم اإلنسانية" .والدعوى هي أنَّ مقوالت األنثروبولوجي قيدٌ ثقا ّ
يف
امرسة عىل هذا النحو جمرد
شأهنا يف ذلك شأن مقوالت أبناء البلد املدروس؛ وبذلك تغدو األنثروبولوجيا ا ُمل َ
أسطورة عن أسطورة((( .لكن هذه احلجاجات ال تصمد إذا ما اتّبعنا داروين وماركس يف افرتاض بنية حتتية
مادية مشرتكة لدى الثقافات البرشية مجيع ًا؛ ذلك أنَّ مثل هذه البنية توفّر األساس الذي يمكن أن تقوم عليه،
ٌ
نظرية علمية تنطبق عىل مجيع هذه الثقافات.
وفق ًا الفرتاضات فلسفية واقعية،
ومثل هذه النظرية ال تفرض ما لدى ثقافتنا من مقوالت املعنى املادية عىل ما لدى الثقافات األخرى من
مقوالت املعنى غري املادية؛ بل هي حماولة لتفسري مقوالت املعنى يف ثقافتنا ويف تلك الثقافات عىل أساس
ْصد منها -عىل الرغم من كوهنا افرتاضية ليس غري -أن تكون فرضيات بشأن ِّ
كل الثقافات البرشية
بناءات ُيق َ
املمكنة .ومن األمثلة عىل هكذا مفهوم فعالية أسلوب إنتاج مثل الصيد بالقوس والسهمُ ،م َقاس ًا باحلريرات
صياد
املستهلكة مقابل احلريرات ا ُمل َت َّ
حصل عليها .ومثل هذا املفهوم ال معنى له يف التجربة املبارشة سواء لدى ّ
ِ
 ملتقط أو لدى ّطبيعي حديث.
منظومة علم
منظر ثقايف حديث؛ لكن له معنى دقيق ًا ضمن
ّ

تعطينا األنثروبولوجيا اجلديدة ،بتضافرها مع األركيولوجيا ،واأللسنية ،والترشيح املقارن ،إلخ ،صورة
قدمتها املاركسية .وهي تنكر أنّ ّ
كل تاريخ هو تاريخ
للتاريخ البرشي وما قبل التاريخ خمتلفة عن تلك التي ّ
رصاع طبقي .وتعود إىل داروين ومالتوس يف إدراكهام أنّ جذر كل تغيرّ تارخيي هو ميل عدد السكان إىل أن
يفوق املوارد ،يف أسلوب إنتاج قائم معني .والرصاع الطبقي ،إذا ما وجد ،هو عاقبة لذلك .وما حيدث حني
حيل ّ
يفوق عدد السكان املوارد يف أسلوب إنتاج معني ،كالصيد وااللتقاط ،هو أن ّ
حمل األسلوب األول أسلوب
إنتاج أكثف ،لديه القدرة عىل إعالة أعداد أكرب من السكان عىل أساس املوارد ذاهتا ،كالزراعة يف هذه احلالة.
املادي الثقايف هو أنّ مثل هذا االنتقال يحُ ْ َتمل أن يقع عندما تفوق تكاليف الصيد وااللتقاط -مقاس ًة
وما يراه
ّ
املتحصلة -تكاليف الزراعة .ويتفق املاديون الثقافيون مع املاركسيني عىل
باحلريرات املستهلكة إزاء احلريرات
ِّ
أنّ مثل هذا التحول يف أسلوب اإلنتاج يفيض إىل تغريات عظيمة يف بنية املجتمع والثقافة بأرسها.
لننظر اآلن يف ثقافة البرش األوائل :مثلام أعادت بناءها الدراسات األنثروبولوجية التي درست الصيادين-
امللتقطني املعارصين ،والدراسات األركيولوجية التي درست الصيادين-امللتقطني األوائل ،والدراسات
البيولوجية التي درست اإلنسان عموم ًا .فالبرش األوائل كانوا حيوانات نادرة ،تعيش يف ُع َصب بدوية
صغرية؛ وهذا ما عرفناه من األركيولوجيا .ولع ّلهم كانوا يتكلمون بطالقة لغات معقّدة كتعقيد اإلنجليزية أو
اليابانية .وهذه نظرة تقوم عىل أساس ألسنية تشومسكي -التي تشري إىل أنَّ بنى اللغة األساسية فطرية -وعىل
َّ
ولعل بعضهم كان يعرف
الدراسات الترشحيية املقارنة التي تناولت اإلنسان عموم ًا وإنسان نياندرتال(.((1
أكثر من لغة واحدة ،ألنّ العصب البدوية الصغرية ربام كانت تتالقى عند أطراف مواطنها .ويف تلك املرحلة
ٍ
يف عليهم كان مساوي ًا لثقل ثقافتنا املعر ّ
ولعل ثقل ثقافتهم املعر ّ
ّ
يف
بحاجة إىل اللغة؛
من التطور الثقايف ،كانوا
 9انظر كيف أتناول هذا األمر يف كتايب:

Poverty of Structuralism: Literature and Structuralist Theory، 1991.

البنيوية ،ترمجة ثائر ديب (دمشق :وزارة الثقافة،
والنظرية
سبق أن تُرجم هذا الكتاب إىل العربية :ليونارد جاكسون ،بؤس البنيوية :األدب
ّ
ّ
(.)2002م)
10 - Lieberman. Philip, The Biology and Evolution of Language (Cambridge: Harvard University Press, 1984).
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علينا ،واللغة هي نظام تشفري معر ّ
أي يشء
يف فائق .وإذا ما كانوا يشبهون الصيادين  -امللتقطني املحدثني يف ّ
كن يتولني أمر صغار هذه احليوانات يف معظم األحيان) وملتقطي
فقد كانوا صيادي حيوانات أذكياء (والنساء َّ
كن يقمن بمعظم ذلك ،ويوفرن معظم النظام الغذائي).
مأكوالت نباتية واسعي احليلة (والنساء َّ

وغالب ًا ما كانوا يف وضع مريح عىل الصعيد االقتصادي .فكان بمقدورهم إطعام أنفسهم بسهولة بالغة بعمل
ساعتني ،أو ّ
أقل من ذلك ،يف اليوم ،ليوفّروا بقية الوقت حلياة اجتامعية زاخرة .وربام كانت لدهيم معرفة فعلية
ّ
األقل ،ما وجدته
بالنباتات واحليوانات املحلية تفوق بكثري معرفة علامء الطبيعة اجلامعيني املختصني .هذا ،عىل
سكان األدغال( .((1كام كانوا ّ
جامعة شيكاغو حني درست الكاالهاري ّ
حكائني عظامء حيكون حكايات رائعة
يف األمايس عن حيوانات ناطقة عند مبتدأ العامل .ويبدو أنّ َّ
كل الصيادين  -امللتقطني يفعلون ذلك .وهكذا
مميزة يف التاريخ الطبيعي واألدب ،وكانوا قادرين متام ًا عىل التمييز بينها( .ومثل هذه
توفّرت لدهيم خطابات ّ
املالحظات -املألوفة يف املجتمعات القروية وجمتمعات ما قبل الدولة -تكفي لتبديد الوهم القائل إنّ األدب
ظاهرة "برجوازية" .فهو ظاهرة إنسانية).
ّأما سياسي ًا فكانوا مساواتيني عىل نح ٍو يكاد يكون مؤكّ د ًا ،بال زعامء أو "كبار"؛ وكان تقسيم العمل حسب
اجلنس قائ ًام سلف ًا ،ألن هذا التقسيم سابق عىل وجود البرش ،لكن وضع النساء يف كثري من املجتمعات كان
رفيع ًا كام كان من قبل ،ويف بعض األحيان ،وبعض املجتمعات ،كانت امرأة هي التي تقود العصبة .وكانوا،
عىل الصعيد الشخيص ،متواضعني كثري ًا؛ كان التفاخر شيئ ًا سيئ ًا .وكانت القرابة هي التي حتدد بنية جمتمعهم
احلقّة ،وليس الطبقة .كام كانت لدهيم منظومات تصنيف حتدد من الذي ينبغي له أن يتزوج وبمن عليه أن
يتزوج ،مما جيعل األنثروبولوجي احلديث يفغر فاه تعجب ًا؛ ومن خالل القرابة كانت عصبة ترتبط باألخرى.
حيبون األطفال ،لكنهم كانوا يامرسون اإلجهاض وقتل األطفال عىل نحو منتظم؛ وكان ثمة بعض
وكانوا ّ
املجتمعات الرجولية ،كام لدى سكان أسرتاليا األصليني ،حيث ُي َّ
عذب الصبيان املراهقون تعذيب ًا وحشي ًا بعد
عدهم بني الرجال.
رخية ،قبل أن يمكن ّ
طفولة ّ

وثمة أد ّلة قوية عىل ّ
كل جزء من أجزاء هذه اللوحة املركّ بة ،تستند إىل دراسات تناولت الصيادين  -امللتقطني
ّ
املحدثني :سكان أسرتاليا األصليني ،الكاالهاري ّ
سكان األدغال ،األقزام سكان الغابات؛ وما يغيب عن هذه
األدلة هو اختالف ّ
كل ثقافة ،أو فرديتها ،وهو أمر غري معروف بالطبع .وما يمكن للامدي الثقايف أن يقوله
هو أنّ ّ
التكيف االقتصادي األساس ،الذي هو
خاصية تقريب ًا من اخلصائص املذكورة أعاله تتوقف عىل
كل
ّ
ّ
الصيد وااللتقاط .وذلك ما جيعل اإلنسان نادر ًا وبدوي ًا :ذلك أنّ العدد الكبري من السكان املقيمني ال بد أن
أي فائض قيمة يمكن أن
يؤدي برسعة إىل استنفاد مجيع املوارد الطبيعية املحلية .ومثل هذه العصبة ال تنتج ّ
يعيل حرفيني متخصصني ،أو كهنة ،أو زعامء كبار؛ وإذا ما حاول أي فرد أن يطغى ،يمكن لآلخرين أن يرحلوا
ّ
ثمة َق َت َلة ،لكن مل يكن هنالك حرب .وغالب ًا ما كان اإلجهاض
ويشكلوا عصبة أخرى .ويف بعض األحيان كان ّ
الب ْضع وسواه من الشعائر املشاهبة
وقتل األطفال أمرين عاديني وطريقتني أساسيتني لضبط الوالداتّ .أما َّ
(كالتعذيب الوحيش الذي أرشت إليه) فكانت ،حرفي ًا ،طرق ًا لفصل الرجال عن الصبيان( .حني كانت النساء

11 - Lee and DeVore, Kalahari Hunter-Gatherers: Studies of the Kung San and Their Neighbors (Cambridge: Harvard
University Press, 1976).
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بد من
يتطبعوا ثقافي ًا بطابع جمتمع رجويل ،كان ال ّ
يقمن برتبية الصبيان ،وكان هؤالء األخريون بحاجة إىل أن ّ
إجراءات قاسية كهذه).
مثل هذه املجتمعات هي ما دعاه مورغان وإنجلز بـ اهلمجية؛ وهي أيض ًا أقرب املجتمعات إىل ما دعاه الرتاث
املاركيس بـ الشيوعية البدائية .ومن الشائق أن نعلم أن األنثروبولوجيا احلديثة تؤيد -مع تعديالت ضخمة-
األسطورة التوراتية واهلزيودية عن العرص الذهبي قبل الزراعة ،حيث كانت الطبيعة ج ّنة تتدىل ثامرها إىل أيدي
ذهبي ،قبل الصناعة احلديثة.
البرش .لكنها ال تؤيد األسطورة الليـڤيزية( ((1عن عرص زراعي
ّ
 3-1التغ ّير التاريخي وانعكاسه األيديولوجي

يمكن ،عىل أساس املادية الثقافية ،تفسري أعمق التغريات يف املجتمع ،تلك التغريات من أسلوب إنتاج إىل
آخر؛ كام يمكن تفسري حوادث أصغر بكثري ،مثل حرب املئة عام ،أو نشوء الرواية(.((1
فلتأخذوا ،مث ً
أهم تغيرّ حصل يف تاريخ اجلنس البرشي :التغيرّ من الصيد وااللتقاط الذي وصفناه أعاله
الّ ،
(((1
(((1
يف العرص الباليوليتي إىل الزراعة يف العرص النيوليتي  .ملاذا حصل ذلك؟ هل علينا أن نفرتض أنّ بعض
األشخاص قاموا ببعض االكتشافات التكنولوجية -كزراعة احلبوب ،وتربية املاشية -واكتشفوا أنهّ م حيبون
ما تتيحه هلم من حياة االستقرار؟ ال ّ
شك يف أنّ مثل هذه االكتشافات كان ينبغي هلا أن تقع كي تغدو الزراعة
ممكنة .ولكن هل التغري يف أسلوب اإلنتاج جمرد أثر جانبي الكتشاف بعض األفكار التقنية اجلديدة؟ األمر
عكس ذلك متام ًا .واالكتشافات التقنية تجُ ْ رى وتهُ َمل طوال الوقت؛ فال تُستغَ ّل إال حني تكون ثمة حاجة
اقتصادية .والصيادون  -امللتقطون من الكاالهاري ،الذين استقصتهم جامعة شيكاغو يف ستينيات القرن
أي معنى،
العرشين ،كانوا يدركون متام ًا ما تنطوي عليه الزراعة من إمكانات ،لكنهم ما كانوا ليجدوا هلا ّ
ما دام بمقدورهم التقاط ثامر املونوغونغو( .((1وكانوا حمقّني متام ًا؛ فالزراعة البدائية كانت توفّر غذا ًء أفقر مما
صحي ًا؛ وكان
يوفّره الصيد وااللتقاط ،وتتطلب أضعاف ساعات العمل؛ ومل يكن العمل يف احلقيقة مالئ ًام وال ّ
االستقرار مصحوب ًا بأوبئة خيشاها الصيادون  -امللتقطون .وحتليل الكلفة-املنفعة يفس عىل نح ٍو ٍ
واف سبب
رّ
اختيار الصيادين  -امللتقطني ،أن يبقوا كذلك ،حتى عىل ٍ
أرض ال توفّر هلم سوى الكفاف .إليكم هذا التفسري
الفج ،مع أنّه ليس تفسري ًا ماركسي ًا أو هاريسي ًا بالرضورة ،للتغيرّ من الصيد-االلتقاط إىل الزراعة،
املادي ّ
أي يشء بشأن ما تفضله الكائنات البرشية
وهو يبينّ ملاذا حدث هذا التغيرّ  ،وملاذا كان ُمبرْ َم ًا ،دون أن يفرتض ّ
فطري ًا؛ ثم إنّه يميض ليرشح الفهم األيديولوجي لذلك التغيرّ لدى ذوي النزعة الزراعية.
(أ) الزراعة أسلوب إنتاج أكثف قياس ًا بالصيد  -وااللتقاط؛ إذ يمكن للمنطقة ذاهتا أن تعيل مزيد ًا من
السكان؛ ولذلك تكون الزراعة رضورية عند حدٍّ معني من نمو ّ
ّ
السكان.

 12اهلزيودية ،نسبة إىل هزيود ( 777-846ق.م) ،الشاعر اليوناين صاحب "األعامل واأليام" و"أنساب اآلهلة"؛ والليـڤيزية ،نسبة إىل
الناقد األديب واملفكر الربيطاين الشهري ف .ر .ليـڤيز (( .)1978-1895م)

13 - Cf. Ian Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding (Berkeley: University of California,
1957).

املسواة.
 14اخلاص بالعهد األول من العرص احلجري .وهو عرص ظهور اإلنسان البدائي .وفيه كان صنع األدوات احلجرية غري َّ
 15اخلاص بالعرص احلجري األخري أو احلديث.

16 - Lee and DeVore 1976.
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(ب) ال يمكن أن تتعايش الزراعة والصيد  -وااللتقاط البدوي يف املنطقة ذاهتا :من طبيعة أسلوب حياة
الصيادين-و-امللتقطني أال ينظروا إىل احلبوب واملاشية كمنتجات زراعية ،وأن ينظروا إليها عىل أنهّ ا منتجات
طبيعية تؤخذ حيثام ُو ِجدَ ت ،وذلك ما يدفعهم إىل أن يأخذوا احلبوب واملاشية التي عمل الفالحون عىل
زراعتها وتربيتها.
صدهم .وألنّ الزراعة تتيح كثاف ًة ّ
سكانية أعىل بكثري مما يتيحه الصيد  -و -االلتقاط،
(جـ) حياول الفالحون ّ
فإنَّ أعداد الفالحني تفوق عىل الدوام أعداد الصيادين ،ويمكنهم أن يتخ ّلصوا من امللتقطني.
وما نراه هو أنَّ هذه سريورة تارخيية موضوعية متام ًا ،حتدث بصورة مستقلة عن رغبات مجيع من تطاهلم.
ٍ
ُ
الزراعة الصيدَ  ،ولو كان
تزايد مستمر ،ح ّتى ختلف
فام إن ت ُْك َتشَ ف تقنيات الزراعة ،ويغدو عدد السكان يف
ُّ
يفضل الصيد( .وهذا ما يكون يف العادة ،واملجتمعات الزراعية تبقي عىل الصيد دوم ًا
كل من يف املجتمعني ّ
املفضلة) .وما نراه أيض ًا
كنشاط ترفيهي ،واملجتمعات الطبقية تقرصه عىل الطبقات احلاكمة بوصفه لعبتها َّ
تطور أيديولوجيا التم ّلك -ليس التم ّلك
هو أنَّ ّ
ثمة جانب ًا ذاتي ًا هلذا الرصاع التارخيي .فالشعوب الزراعية ّ
ربام مت ّلك القبيلة أو إله من اآلهلة -وترى إىل الصيادين-امللتقطني عىل أهنم لصوص
الفردي بالرضورة ،بل ّ
كساىل .ويمكن أن نرى أنَّ هؤالء املزارعني بحاجة إىل فعل هذا ،كي حيثّهم عىل العمل وعىل التخ ّلص من
جرياهنم البدائيني.
ويمكن بالطبع أن نحكي حكاية هذا الرصاع ليس عىل نح ٍو موضوعي ،كام هو احلال أعاله ،بل عىل نح ٍو
ٍ
نتصور أنثروبولوجي ًا زائر ًا من ثقافة خمتلفة
واحد من البرش املنخرطني فيه .ويمكن أن
أي
ذايت ،من وجهة نظر ّ
ّ
الع ْرض
متام ًا يفعل ذلكّ ،
فيقدم تارخي ًا متوازن ًا قائ ًام عىل روايات مأخوذة من مصادرها األصلية .غري أنّ مسألة َ
لكل من طر ّ
ومبادئ التفسري تبقى قائم ًة .فقد يقبل األنثروبولوجي الروايات الذاتية ٍّ
ويقدم القصة
يف الرصاع؛ ّ
ٍ
ٌ
بقصيدة ملحمية .كام قد
تاريخ مثايل ،أشبه
تراجيدي بني أيديولوجيتني ال يمكن املصاحلة بينهام .وهذا
كصدام
ّ
ِ
تفس جمرى التاريخ عىل
يقدم الرواية املادية التي ّ
ّ
قدم ُتها أعاله ،والتي ال ُت ْنكر جتارب املشاركني الذاتية ،لكنها رّ
ٌ
مادي.
أساس متغريات مثل التكنولوجيا املتاحة ،وضغط السكان ،إلخ .وهذا
تاريخ ّ
أي أسلوب إنتاج ينعم بالتفوق
مرات كثرية يف التاريخ الالحق .واعتقادي أنَّ ّ
ولقد جرت حتوالت مماثلة ّ
ّ
السكان أم التنظيم أم التكنولوجيا -
العسكري طويل األمد ألي سبب من األسباب  -سواء كان عدد
التفوق .ومع أسلوب اإلنتاج اجلديد تأيت جمموعة كاملة من
ال بد أن خيلف أسلوب ًا آخر ال ينعم بذلك
ّ
أي أسلوب من هذين األسلوبني
األفكار التي تنتظم حوله .وال ّ
بد أن تقوم بني الشعبني املنتظمني حول ّ
اختالفات أيديولوجية عظيمة ،فرييان العامل بطرق خمتلفة.
المادي
 4-1تاريخ البشر ّية
ّ

قدمت عليه مثا ً
للتو أن توضع عىل مقياس
يمكن لروايات التحوالت االقتصادية الكربى من النوع الذي ّ
ال ّ
(((1
ّ
لتشكل نظر ًة مادية إىل تاريخ البرشية بأرسه .ويرى هاريس أنّ
بالغ االتساع
املحرك األسايس للتغيرّ
ّ
17 - Harris Marvin, The Rise of Anthropological Theory, Op. Cit.; Cannibals and Kings: The Origins of Cultures (New
York: Vintage, 1977); Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture (New York: Random HOUSE, 1979).
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ّ
حد ال حيتمله أسلوب اإلنتاج القائم .ذلك أنَّ البدو يستنفدون الصيد؛ مثلام
التارخيي هو تزايد
السكان إىل ّ
يستنفد املزارعون األرض؛ واملصانع املوارد؛ ويغدو من الرضوري التحول إىل أساليب إنتاج جديدة ،أكثف
ٍ
جديد للمجتمع ،الذي ينتج
(عن طريق العنف واحلرب يف بعض األحيان) .وهذا يشتمل بدوره عىل تنظيم
أفكار ًا جديدة تدعمه ،بل ونوع ًا جديد ًا من الشخصية .وما أراه هو أنَّ هذه هي الطريقة التي جرى هبا ّ
كل
"تقدم"؛ وهذا باملناسبة هو السبب يف أنَّ ّ
التقدم مل ُي ْص ِلح قسمة الشخص العادي
كل هذا القدر الكبري من ّ
ّ
مطلق ًا ،بل اقترص عىل زيادة عدد السكان يف العامل .وعىل هذا األساس فإنَّ األزمة اإليكولوجية ليست جديدة؛
حتوله الدائم.
فهي رشط التاريخ البرشي الثابت ،عىل الرغم من ّ
واعتقادي أنَّ واحد ًا من أثرى إمكانات الدراسات الثقافية هو أن حت ِّلل تاريخ الثقافة البرشية بأرسه بوصفه
انعكاس ًا معقّد ًا أو متثي ً
ال معقّد ًا هلذا التاريخ املادي .وإنهّ ا لكارثة بالنسبة إىل الدراسات الثقافية أن يؤ ّدي
ّ
ولعل
أفول املاركسية إىل التخيل عن حماوالت تفسري ظواهر ثقافية استناد ًا إىل الواقع االقتصادي األساس.
هذا أن يكون أعمق تبصرّ لدينا بأساس الثقافة االجتامعي .لكن ما يغيب عن هذه املقاربة هو ذلك الزعم
الطبيعي ،حني
املاركيس الدوغامئي عن أولوية الرصاع الطبقي .فهذه النظرة إيكولوجية وليست طبقية .ومن
ّ
تندر املوارد ،أن ينشب الرصاع الطبقي أو اإلثني ويكتيس أمهية تارخيية .لكن احلرب الطبقية مل تعد املتغيرّ
التفسريي الرئيس.

األدبي
 5-1األنثروبولوجيا والناقد
ّ

تتمثّل إحدى األرضار الفادحة املرتتبة عىل سيطرة النظرية الفرنسية خالل السنوات الثالثني املاضية يف
جدية
تعداها إىل ّأية أنثروبولوجيا ّ
االختفاء شبه التام الذي مل يقترص عىل األنثروبولوجيا املاركسية وحسب بل ّ
عن النقد األديب والنظرية األدبية .ففي النصف األول من القرن العرشين ،تأ ّثر ٌّ
كل من األدب والنقد تأ ّثر ًا
ٍ
شديد ًا بأنثروبوجليا فريرز( ((1وأتباعه :مما أحدث حتو ً
بوجه خاص ،وجعل أعامل
ال يف الدراسات الكالسيكية
جلربت موري وجان هاريسون ،عىل سبيل املثال ،ذات قيمة باقية .وسبب ذلك هو أنه عىل الرغم من الطبيعة
تفس خصائص يف األدب القديم
األدبية،
الكتبية التي وسمت أنثروبولوجيا هذه املرحلة ،فإنهّ ا حاولت أن رّ
ّ
القبلية .وهذه املقاربة مل متت متام ًا إىل اآلن؛ خذوا مث ً
ال عىل ذلك عمل
عىل أساس مفاهيم مثل البنية والشعائر
ّ
وولرت بوركريت البارع ا ُملع ْن َون هومو نيكانس :أنثروبولوجيا شعرية التضحية اليونانية القديمة وأسطورهتا
يتعداه إىل كونه
الصادر عام  .1983ومما له داللته أنّ هذا الكتاب ال يقترص عىل كونه يف الكالسيكيات ،بل ّ
بقلم باحث أملاين.
ومن األمثلة عىل الطريقة التي أمكن هبا للنظرية املاركسية متضافر ًة مع األنثروبولوجيا أن ت ُْس َت ْخدَ م القرتاح
حلول ملشكلة عويصة يف تاريخ الثقافة  -مشكلة كان سيصعب ح ّلها بالفعل من دون مثل هذه النظرية
التارخيية -ما نجده يف عمل الباحث الكالسيكي اإلنجليزي جورج تومسون يف رائعته الصادرة عام ،1941
 18سرِ جيمس فريزر ( )1941-1845أنثروبولوجي بريطاين شهريُ ،ولِدَ يف غالسغو ،اسكتلندا .تغطي أعامله جما ً
ال واسع ًا من
البحث ،لكن اهتاممه اخلاص كان دراسة األسطورة والدين .ترك كتب ًا عديدة ،أشهرها الغصن الذهبي ،وهو دراسة يف ثالثة عرش جم ّلد ًا
تتناول العبادات والشعائر واألساطري القديمة وما يوازهيا يف املسيحية( .م)
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اسخيلوس وأثينا( .((1ومشكلة تومسون العامة هي مشكلة أصل الدراما ،ذلك احلقل الذي لطاملا عمل عليه
حوله اندفاع األنثروبولوجيا ،وأقنع الباحثني بأن يبحثوا عن
الباحثون الكالسيكيون يف هذا القرن ،منذ أن ّ
أصل األسطورة والدراما يف الشعائر البدائية .وتكمن قوة تومسون يف امتالكه إطار ًا مشغو ً
ال عىل نحو استثنائي
مادي ،وهو إطار يعود إىل إنجلز ،وقبل ذلك إىل مورغان( .((2وهذه
يتكئ إليه يف بناء تاريخ أنثروبولوجي
ّ
القوة تغدو ضعف ًا بالطبع حني يتقادم عهد األنثروبولوجيا؛ فال أحد اآلن يتب ّنى نظرة تومسون إىل الطوطمية،
عىل سبيل املثال.
ري أثر عىل األدب ،لكن املفهوم
مل ترتك مقاربات األنثروبولوجيا
ّ
األشد علمية يف منتصف القرن العرشين كب َ
األساس الذي سبق أن أرشت إليه يف األنثروبولوجيا الثقافية املثالية -إنَّ ثقافة ّ
كل جمتمع توفّر جمموعة فريدة
املجتمع العا َمل عىل أساسها -كان بالغ األثر .وهذا املفهوم هو يف أساس ّ
كل ما هو
يفس ذلك
ُ
من املعاين رّ
ثمة سوى ّ
أقل القليل مما يمكن قوله عن ذلك النوع
صحيح لدى النسبوية الثقافية احلديثة .واحلال ،أنّه ليس ّ
من النسبوية الثقافية القائمة عىل العداء االنفعايل للعلم أو للسياسة األمريكية يف ڤيتنام ،أو عىل املزاعم ما
بعد احلداثية التي مفادها أنّ مرشوع التنوير (مرشوع االنخراط يف حتليل عقالين للعامل) قد انتهى اآلن(.((2
وثمة الكثري مما يمكن قوله عن املوقف األنثروبولوجي األسايس الذي يرى أنّ ّ
كل ثقافة برشية ،مهام بدت
ُفهم تبع ًا لتلك االعتبارات
جنونية وضا ّلة من منظور ثقافتنا ،هلا منطقها القائم عىل اعتباراهتا ،وينبغي أن ت َ
قبل ّأية حماولة للحكم عليها أو لتفسريها مادي ًا؛ مع أنّ ذلك ليس بالسبب الوجيه لإلحجام متام ًا عن
التفسريات املادية.
يتميز به تراث األنثروبولوجيا التجريبية الوصفية األنجلو-أمريكية من ثراء ،فإنّه من املؤسف كثري ًا
ونظر ًا ملا ّ
أنَّ منظّري األدب يف السنوات الثالثني األخرية قد طابقوا األنثروبولوجيا مع بنيوية كلود ليـڤي شرتاوس
الالحقة ،غري العلمية ،األسطورية .وما من ّ
منظر أديب يف العامل الناطق باإلنجليزية إال وقرأ بعض ًا ،عىل
األقل ،مما كتبه ليـڤي شرتاوس ونقد ديريدا له ،البنية والدالول واللعب يف خطاب العلوم اإلنسانية ،بنسبويته
القصوى ،املناهضة للميتافيزيقاّ .
وكل من مل يقرأ ذلك يف أوائل سبعينيات القرن العرشين يف أصله الفرنيس،
قرأ ترمجة وايتامن مدخل إىل علم األسطورة ،أو تص ّفح عناوين الفصول يف جملدات شرتاوس الضخمة جم ّنحة
أي ناقد
النيئ واملطبوخ ،من العسل إىل الرماد ،أصل آداب املائدة ،واإلنسان العاري .لكني ال أعرف ّ
اخليالّ :
أو ّ
منظر أديب قرأ كتاب مارشال سالينز ،الذي ُنشرِ باإلنجليزية يف ذلك الوقت :اقتصاديات العرص احلجري،
أو اهلجوم املادي عىل سالينز يف كتاب مارڤن هاريس النظري ،املادية الثقافية.
املنظرين املاركسيني الرصحيني كام ينطبق عىل ّ
وهذا ينطبق عىل ّ
نوع من
املنظرين املاركسيني االنتقائيني .وهو ٌ
 19سبق أن صدرت ترمجة هذا الكتاب اهلام إىل العربية:
جورج تومسن ،اسخيلوس وأثينا :دراسة يف األصول االجتامعية للدراما ،ترمجة صالح جواد الكاظم (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش( .)1975 ،م)

20 - Lewis. H. Morgan, Ancient Society: or Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through
Barbarism to Civilization (1877); Friedrich Engels, The Origins of the Family, Private Property, and the State in the
Light of the Researches of Lewis H. Morgan, (1884).
21 - Cf. Jean Baudrillard, Selected Writings, (ed.), Mark Poster (Stanford: Stanford University Press, 1988); JeanFrancois Lyotard, (edited by: Andrew Benjamine) The Lyotard Reader (Oxford: Basil Blackwell, 1989).
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جدية
الفضيحة ،مع أنَّ ذلك ليس
باملستغرب عىل نح ٍو خاص .وهو فضيحة ألنَّ كتاب سالينز يمثّل دراس ًة ّ
َ
املميز يف
القتصاديات املجتمعات البدائية ،األمر الذي كان ينبغي أن يثري إعادة تقويم متيقظة للرتاث املاركيس َّ
النظرية األنثروبولوجيةّ .أما كتاب ليـڤي شرتاوس ،من جهة أخرى ،فهو خرافة مسهبة وصفها ليڤي شرتاوس
ذاته بأنهّ ا أسطورة عن األسطورة .وهذا ليس باألمر ا ُملس َتغْ َرب ،ألنّ املاركسية األلتورسية ،التي راجت بني
ّ
بأي نوع من الوقائع؛ وهي ،من جهة
منظري األدب يف ذلك العقد الرهيب ،هي بناء فلسفي ليس له كبري اهتامم ّ

وتأمالته ،الذي يدين بالكثري لتصورات ليڤي شرتاوس األصلية(.((2
أخرى ،تدين بالكثري ملناهج جاك الكان ّ
يتحدر من إنجلز .فمن السامت اخلاصة
وأحد األسباب وراء جتاهل الرتاث املاركيس يف األنثروبولوجيا هو أنّه ّ
ميزت املاركسية الغربية يف السنوات الثالثني األخرية أنَّ إنجلز كثري ًا ما اع ُتبرِ مسؤو ً
ال عن ّ
كل ما أ ّدى
التي ّ
إىل األرثوذكسية الستالينية يف الرتاث املاركيس .واحلال ،أنَّ خطأ إنجلز الفعيل ،يف أعني املاركسيني الغربيني،
حيل فيها فهم العامل العلمي ا ُمل َف َّصل ّ
يكمن يف حماولته البطولية تقديم طبعة من املاركسية ّ
التأمل الفلسفي.
حمل ّ
أهم املاركسيني الغربيني ما
ٌ
صحيح أنَّ هذه املحاولة قد أخفقت ،لكن انطباع ًا ينشأ لدى املرء بأنَّ بعض ًا من ّ
كانوا يريدون هلا أن تنجح .فليس ثمة عند غراميش ،أو لوكاش ،أو حتى أدورنو يف معظم أعامله ،أي تط ّلع
سيام أنّ ذلك
إىل رضب من رضوب العلم االجتامعي املوضوعي .ومل يكن ذلك ما تدور حوله املاركسية؛ ال ّ
العلم كان كفي ً
جدي من اإلرادية السياسية لدى االثنني األولني ومن التفلسف الرصف
حيد عىل نح ٍو ّ
ال بأن ّ
لدى الثالثة مجيع ًا .وهذه املواقف املناهضة للعلم ،واملناهضة للامدية ال تزال لدى اليسار اليوم ،عىل الرغم من
أفول املاركسية.

الثقافية
 - 2الالماد ّية
ّ
يتبينّ من وجهة النظر التي أحكم ُتها ،أن نقاط اخللل الرئيسة يف "املاديات الثقافية" القائمة يف الدراسات
تتعمد أ ّ
ال تكون اقتصادوية؛ فتحاول عن وعي
األدبية والثقافية تكمن يف أنهّ ا ليست ّ
مادية؛ وال علمية .وهي ّ
تفس أكرب قدر ممكن
أن تبتعد عن "استعارة األساس  -البنية الفوقية" يف حني كان ينبغي أن حتاول عن وعي أن رّ
عىل أساس تلك االستعارة ،أو ،بكالم ّ
وتصح
أدق ،عىل أساس نظرية (وليس استعارة) السببية االقتصادية.
ّ
هذه االنتقادات ذاهتا عىل أنامط أخرى من النظرية ما بعد املاركسية :كاإلطار الغراميش اجلديد يف حتليل الثقافة
الفوكوية يف تاريخ األفكار واملؤسسات وأنامط الذات.
الشعبية واألشكال
ّ
قدمه اثنان من
ولست أريد أن أغمط "املادية الثقافية" األدبية حقّها ،ولذلك سأقتفي أثر التوصيف الذي ّ
ُ
(((2
ممارسيها قريبي العهد :جوناثان دوليمور وآلن سينفيلد يف كتاهبام شكسبري السيايس ( . )1985وهو
يستند إىل ما يدعوانه معنى الثقافة التحلييل ،وليس التقويمي ،الذي ُيستخدَ م يف العلوم االجتامعية وخاص ًة

 22انتقل ليفي شرتاوس من نظرة علمية صارمة إىل األنثروبولوجيا يف أواسط أربعينيات القرن العرشين ،ومنها إىل إنكار املقاصد
العلمية إنكار ًا كام ً
مفصلة هلذا يف كتايب بؤس البنيوية ُ
(ذكر
ال يف أواخر ستينيات ذلك القرن وسبعينياته .ويمكن للقارئ أن جيد مناقشة ّ
سابق ًا).

23 - Dollimore. Jonathan & Sinfield. Alan (eds), Political Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism, 2 ed.
(Manchester 1985).
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جزء منه ذاتَه وعالقاتِه
األنثروبولوجيا ،و"يسعى إىل توصيف كامل منظومة التدليالت التي يفهم جمتمع ما أو ٌ
بالعامل من خالهلا" .وهذا يوحي بمعنى الثقافة األنثروبولوجي املثايل؛ لكن ذلك غري ُم ْن ِص ٍ
ف متام ًا .ومها
فتلح عىل أنّ الثقافة ال تتعاىل (وال تستطيع أن تتعاىل) عىل قوى
يتابعان قائلني"" :املادية" تعاكس "املثالية"ّ :
اإلنتاج وعالقاته املادية .ليست الثقافة جمرد انعكاس للنظام االقتصادي والسيايس ،ولكنها ال يمكن أن تكون
مستقلة عنه .ولذلك فإنّ املادية الثقافية تدرس فحوى النصوص األدبية يف التاريخ".
ما من يشء ُيقال هنا عن التفسري العلمي ،وليس لدى دوليمور وسينفيلد ّأية مسامهة نظرية يقدماهنا لعلم
عام ،لك ّنه حيادي سياسي ًا ،يف الثقافة البرشية .ولدهيام سمكة أخرى يقلياهنا ،فالثقافة البرشية ،بالنسبة إليهام،
وحليقي الرؤوس؛ والعمل عىل
واملهمشة مثل أطفال املدراس
تتضمن العمل عىل ثقافات اجلامعات اخلاضعة
َّ
ّ
النظام االقتصادي والسيايس إلنجلرتا اإلليزابيثية واليعقوبية ،ومؤسسات اإلنتاج الثقايف مثل البالط والرعاية
واملرسح؛ ّ
ري نظام اجتامعي
سيايس عىل نح ٍو كثيف.
البينية .وهذا العمل
وكل املحطات
"يسجل التزامه تغي َ
ّ
ّ
ّ
(((2
ّ
يستغل البرش عىل أساس العرق ،واجلنس والطبقة" .
كيف هلذا االلتزام أن يتحقق؟ خذوا آخر عمل لسينفيلد حول شكسبري ومعارصيه :صدوع :املادية الثقافية
قرروا
وسياسات القراءة االنشقاقية ( ،)1992إذ هياجم األعداء املعتادين :اإلنسانويني  -األسسيني الذين ّ
ا ُمل ْع َت َمد؛ أي إضفاء الرشعية األيديولوجي عىل األنظمة االجتامعية القمعية .وهجومه عىل ا ُمل ْع َت َمد هو من
نؤيد قي ًام رجعية بوصفها تبصرّ ات عبقرية ،تتعاىل عىل السياقات
التواضع بمكان؛ إذ يرى أنه ال ينبغي لنا أن ّ
ٍ
جدية لإلحاطة بالعامل
التارخيية" .يمكن
عندئذ لنصوص ا ُمل ْع َت َمد أن حتظى باالحرتام باعتبارها حماوالت ّ
حمل ّ
والتدخل فيه ،ويمكن لنا أن ننازعها بوصفها بناءات ّ
شك بناها آخرون يف ظروف أخرى .وهذا برنامج
ّ
(((2
أويل للامدية الثقافية ،وهو املنهج املسيطر يف هذا الكتاب"  .يا له من منهج رائع؛ يا له من برنامج متواضع!
و"الصدوع" هي الشقوق يف البنى األيديولوجية؛ إذ ّ
يطل االنشقاق برأسه؛ وتنزع النصوص األدبية ذات
الشأن إىل أن ت ُْك َتب عربها( .((2وهذه طبعة من موقف ماركيس شائع يظهر جلي ًا لدى كودويل أو لوكاش:
فام يراه املاركسيون الكالسيكيون هو أنّ مثل هذه التناقضات يف النصوص متثّل تناقضات اقتصادية أساسية؛
النص إىل التاريخ الواقعي (املادي ،االقتصادي)ّ .أما ما يراه سينفيلد
والقراءة املاركسية الصارمة خترج خارج ّ
ألية قراءة حاسمة؛ وأنَّ إسرتاتيجيات االحتواء الفكري ال حتتوهيا بام فيه
فهو أنّ مثل هذه األعامل ال تعنو ّ
منصب ًا عىل القراءات فحسب؛ وال يكون العدو الطبقي
الكفاية .غري أنَّ الرصاع بأكمله يبقى ،يف هناية املطاف،
ّ
سوى الشخص يف احلجرة املجاورة من حجرات الك ّلية ،الذي يستخدم األدب للدفاع عن اإلنسانوية وا ُمل ْع َت َمد
واحلتمية األدبية :واسمه براديل ،أو تيليارد ،أو كريمود ،أو جيمس وود (الذي خيوض معه سينفيلد شجارات
منتظمة يف  ،The London Review of Booksأوقد يكون ،بشكل خاص ،واحد ًا من التارخيانيني اجلدد (ربام ال
يكون ستيفن غرينبالت بل نمط مثايل مشتق منه) يبدو يف نموذج اخلطابات االنشقاقية اخلاص به ،والذي يقع
حل ّ
يف إسار النامذج املسيطرة .غري أنّ رصاع غرفة الصف قد ّ
حمل الرصاع الطبقي ّأي ًا كان العدو.
 24مجيع االقتباسات من املرجع السابق ،الصفحات .vii- viii
 25املرجع نفسه ،ص .22
 26املرجع نفسه ،ص .235
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تقارن هبذه اآلراء .وسوف
وللامدية الثقافية األنثروبولوجية آراء يف العرق واجلنوسة والطبقة ،جديرة بأن َ
أرضب مثا ً
ال يتعلق باجلنوسة .فالطلب الرأساميل احلديث عىل العمل ،واملحاصيل الزراعية ،واملواد اخلام.
يبذر االضطراب يف التوازن السكاين عرب العاملّ .
فسكان العامل الثالث يواصلون االزدياد ،ألنّ نسبة الكلفة
ٍ
(لعائلة يف جمتمع ليس فيه دولة رفاه) ألنَّ األطفال قوة عمل
 املنفعة اخلاصة باألطفال هي نسبة مالئمةوأمن اجتامعي لألهل يف شيخوختهمّ .أما ّ
سكان العامل األول ،فيهبط عددهم ألنّ كلفة تنشئة األطفال تزداد
التضخم يف العامل األول حاج ًة
وعائدهم االقتصادي يقارب الصفر .وبتدفق رأس املال وراء البحار ،خيلق
ّ
كل عائلة صغرية" .ومن هذا يتأتّى عىل نحو منطقي متام ًا ّ
إىل اثنني من العاملني باألجر يف ّ
كل من الفجوة
املؤجل ،و"تغيري اجلنس"،
اجليلية ،وإعادة تعريف لألدوار اجلنسية مفرطة يف هبرجتها ،ورضوب الزواج
َّ
ّ
والكومونات ،والثنائيات اجلنسية املثليةُ ،
وأسرَ الشخص الواحد"(.((2

تقدم هنا تفسري ًا مادي ًا لظهور قضايا سياسية معينة كسياسات
وسوف نرى أنّ املادية الثقافية األنثروبولوجية ّ
أي تفسري هلا .وقد متارس
فتقدم التزام ًا سياسي ًا بتلك القضايا دون أن ّ
اجلنوسة؛ ّأما املادية الثقافية األدبية ّ
تقدم ّ
االثنتان ضرَ ْ ب ًا من التدمري املتبادل .فإذا ما كان هاريس حم ّق ًا ،فإنّ سياسات اجلنوسة اليسارية يف العامل األول
تكيف يف البنية الفوقية مع املدى العاملي الذي بلغته الصناعة الرأساملية احلديثة ،وتكون ممالئة هلا
جمرد ّ
تكون ّ
ّ
ّ
ّ
ولعل معارضة الرأساملية أن تكون
ولعل دعم النسوية يف العامل األول أن يكون دع ًام للرأساملية؛
كل املاملئة.
أشد فقر ًا عموم ًا .وقد ال يكون هذا
حماول ًة إلعادة نساء العامل األول إىل األدوار العائلية التقليدية ،يف عامل ّ
صحيح ًا؛ واليشء املؤ ّثر هو الوزن املطلق الذي حتوزه احلتمية االقتصادية التي يمكن استكشافها ونحتاج
إىل استكشافها.
ومن اخلطأ هنا أن نفصل املادية الثقافية األدبية عن سواها من حركات ما بعد املاركسية ،أو اليسار املاركيس
التنقيحي (سينفيلد عىل سبيل املثال ي ّتكئ بقوة عىل ٍّ
كل من ألتورس وفوكو إضاف ًة إىل وليامز)؛ أو أن نفصل
ّ
اجلوهري
رضوب معاجلة الثقافة الشعبية عن رضوب معاجلة األدب الكالسيكي .فذلك مجيع ًا ُي ْظ ِهر الدافع
ّ
ذاته يف اجتاه نزع مادية االشرتاكية؛ واالبتعاد عن احلتمية االقتصادية؛ وإقامة األحكام الثقافية عىل سياسات
أي يشء سوى عىل الضمري الليربايل مفرط النشاط .ويمكن لنا أن نوضح هذا عىل نح ٍو
ال تقوم هي ذاهتا عىل ّ
ِ
مرة عىل أنّه أبرز جماالت التحليل املاركيس.
مفيد يف حقل الدراسات الثقافية ،الذي نُظر إليه ّ
حررها ٌّ
كل من طوين بينيت وكولن
خذوا اإلطار النظري الغراميش اجلديد الذي جرى تب ّنيه يف املختارات التي ّ
مريسرِ وجانيت وولاّ كوت عام  ،1986بعنوان الثقافة الشعبية والعالقات االجتامعية ،واحتوت عىل مقاالت
لستيوارت هال وغريه .ومن الواضح تأ ّثر املؤ ّلفني بالتعقيد اهلائل الذي بلغته النظرية احلديثة؛ وابتئاسهم
لتهميش اخلطاب االشرتاكي عن الثقافة؛ تلك احلقيقة الواضحة املتمثّلة يف أنَّ أحد ًا ال يكرتث بام ّ
يفكر فيه
ّ
املفكرون االشرتاكيون .وإذ ينظرون إىل الوراء ،فإهنم يو ّدون أن خيلفوا املدرستني العظيمتني يف النظرية الثقافية
االشرتاكية :البنيوية (األلتورسية) والثقافوية ما بعد وليامز .كام يو ّدون أن خيلفوا املوقفني اليساريني الشائعني:
من جهة ،ازدراء فكري تقليدي للثقافة الشعبية باملقارنة مع الثقافة الرفيعة؛ ومن جهة ثانية ،حماولة استعادة

ال يذكر هاريس يف قائمته قيود اهلجرة وما يعقبها من عنرصية ،لكن األمر واضح.

27 - Harris, 1980, pp. 112-13.
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ِ
ٍ
ٍ
عاملة أصيلة واالحتفاء هبا .وهم يعتقدون ،أنّ كال هذين األمرين يؤ ّديان إىل
طبقة
ثقافة
ما كان يف املايض من
ازدراء ثقافة احلارض الشعبية بال حت ّفظ.

ٍ
ّأما ّ
جمموعة
احلل؛ فيجدونه لدى غراميش :يف مفهوم اهليمنة ،ويف النظر إىل الثقافة الشعبية ليس عىل أنهّ ا جمال
من القيم تفرضها الطبقات املسيطرة التي متتلك وسائل اإلعالم وتسيطر عليها ،وال عىل أنهّ ا َس ْورة عفوية
ٍ
أي عىل أنهّ ا ٌّ
لثقافة بروليتارية أصيلة ،بل عىل أهنا تسوية قابلة إلعادة التفاوض يف ّ
حمل
كل حلظة بني االثنتني؛ ّ
ٍ
نظرية ماركسية كالسيكية ،من الذين يتفاوضون ،أو عىل ماذا .وال
للتفاوض .غري أنّه ليس واضح ًا ،بغياب
يبدو أنّ مثقفي الطبقة العاملة العضويني يفاوضون املثقفني الربجوازيني عىل من ينبغي أن يسيطر عىل رشكات
التلفزة بقدر ما يبدو أنّ املشاركني يف وضع مقررات اجلامعة املفتوحة  U203يفاوضون بعضهم بعض ًا حول
اللغة النقدية التي سيستخدموهنا حني يكتبون عن الربامج التلفزيونية.
ويف العام  ،1992يمكن أن نرى الدراسات الثقافية وهي ترتاجع حتى عن هذا القدر من االشرتاكية .فقد
ٍ
مراجعة سبق ذكرها يف آخر الفصل السابق ،أنّ اإلطار املفهومي الغراميش
أمكن إليغلتون أن يكتب ،يف
حتديه ح ّق ًا"؛ وأنا ،للعلم،
اجلديد يبلغ "من الصواب والسداد الواضحني درج ًة تصعب معها رؤية كيف يمكن ّ
مدته .وغراميش ،بالنسبة إىل معظم العقول احلديثة ،هو
أوافقه عىل ذلك متام ًا .غري أننا من طراز قديم انقضت ّ
"آخر متاريس إضفاء الشمول عىل النظرية" .ويرى طوين بينيت ،الذي بات ي ّتكئ عىل أعامل الكالو ومويف،
أنّ اللحظة الغرامشية قد انقضت؛ وأنّه مل يعد من املمكن الدفاع نظري ًا عن االفرتاضات التي ّ
تشكل أساس
غراميش -خاص ًة تلك التي تتعلق بالطبقة -ومل يعد هلا كبري فائدة سياسي ًا(.((2
حرره غروسربغ ونلسون وترخيلر فال تزال يسارية ،عىل الرغم من ندرة املاركسية
ّأما املقاالت يف الكتاب الذي ّ
فيها وغياب املادية عنها .ويبدو يل أننا ،هنا ،بإزاء جمموعة كبرية من األكاديميني الذين يتطلعون إىل هوية
شخصية يف السياسات املعارضة ،ويستخدمون هلذا الغرض ما يقع بني أيدهيم من نظريات .خذوا مث ً
ال عىل
ذلك ،تلك النسوية التي أفصحت عن مدى استمتاعها باملجالت اإلباحية التي كتبتها جمموعة من نساء الطبقة
العاملة األمريكيات حول الشخصيات البارزة (من الذكور) يف  .((2( Star Trekوهذا يقلب ّ
كل الصور النمطية
أحبه .ويف غري مكان من الدراسات الثقافية -خاص ًة يف بعض األعامل األمريكية الشاملية -جيد
املمكنة ،وأنا ّ
ْض أحكام القيمة ضمن "أسلوب من اخلطاب جلوج يف "النخبويته" وفارغ
إيغلتون رأساملي ًة جاحمةِ :س َم ُتها َرف ُ
األشد جبن ًا ملنطق السوق"(.((3
سياسي ًا يف آن مع ًا ...االستسالم
ّ
يتنبأ به إىل حدٍّ بعيد .وما يبدو واضح ًا هو أنّه
وهذا بالطبع ما كان يمكن ّ
ملادي اقتصادي من الطراز القديم أن ّ
ما من صلة منطقية بني الدراسات الثقافية واالشرتاكية ،مع أنّ كثري ًا من املح ّللني الثقافيني كانوا اشرتاكيني إىل
احلد أو ذاك ألسباب تارخيية .وما من سبب يمنع مقررات الدراسات الثقافية عىل املدى الطويل من أن
هذا ّ
سيام أنّ ثمة ضغوط ًا اقتصادية
تغدو مندغمة متام ًا يف االقتصاديات الرأساملية ،فتعمل بمثابة تدريب
إعالمي ،ال ّ
ّ
28 - Tony Bennett 1992, "Putting Policy into Cultural Studies", in: Grossberg et al. 1992.
29 - Constance Penley, Feminism, Psychoanalysis, Popular Culture (New York: Routledge, 1992).
30 - Eagelton, Eagelton: "Proust, punk, or both: How ought we to value popular culture?", 18 December 1992. This is a
review of Grossberg et al. 1992, along with Connor 1992, McGuigan 1992 and Agger 1992.
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قوية تدفع هبذا االجتاه .بل إنّ واحد ًة من سامت الدراسات الثقافية الكربى -تركيزها عىل الراهن والشعبي-
ٌ
حتديه .وال يقترص
حد ذاهتا
سبيل لتقديم الرأساملية عىل أنهّ ا أفق اإلمكانية التارخيية الذي ال سبيل إىل ّ
هي يف ّ
يتعدى ذلك إىل
األمر عىل أنّ ا ُمل ْع َت َمد الليڤيزي ،كأساس
مبدأي ملعارضة الرأساملية ،رهان أفضل بكثري؛ بل ّ
ّ
أنَّ كون ّأية دراسة ذات أساس تارخيي توفّر منفذ ًا إىل إمكانيات اجتامعية بديلة (هومريوس ،الكالسيكيات
الصينية ،فولكلور اهلنود احلمر) ال بد أن تكون رهان ًا أفضل.
ٍ
ٍ
ٍ
ومحلة ثقافية رامية إىل تغيري اشرتاكي للمجتمع يف آن
ثقافية اشرتاكية
نظرية
هذه املقاربات احلديثة هي أوجه
أي منهج
مع ًا .وهي ختفق ألهنا ليست عل ًام اقتصادوي ًا اختزالي ًا وال حتتوي مثل هذا العلم ،كام ال تشتمل عىل ّ
ّ
ولعل ماركسي ًا قديم الطراز أن يشتكي من أنهّ ا حماولة إلحداث الثورة عن طريق الرشوح
عميل لتنظيم العامل.
األدبية .وأنا أتعاطف بعض التعاطف مع هذا االعرتاض .فام إن تلتقط ثقل ما ت ّتسم به الثقافات من حتمية
سبيل ّ
ٌ
متكن
مادية حتى تبدو مجيع أشكال السياسات الثقافية سخيفة .وما أراه هو أنّ املادية الثقافية األدبية
أي
يدجن تلك املقاربة وخيضعها ألغراض شرَ ْ ح أديب يساري لع ّله بال ّ
عربه اخلطاب األديب التقليدي من أن ّ
االقتصادية إىل ٍ
أثر سيايس عىل اإلطالق ،وذلك بد ً
ُ
ُ
يشء خمتلف متام ًا.
املادية
حتوله
ال من أن ّ

األدبي
الم ْع َت َمد
 -3أنثروبولوجيا ُ
ّ
رأيت أنَّ املادية الثقافية يف األنثروبولوجيا هي الوريث الرشعي لالشرتاكية العلمية ،واحلافظ فيها ّ
لكل ما
ُ
يمكن الدفاع عنه فكري ًا .فهي احلافظ ،مث ً
ال ،للمبدأ الناظم الذي مفاده أنّ دراسة الثقافة البرشية ينبغي أن
تقميص .وهي تتب ّنى الفرضية التجريبية التي ترى
تكون ّ
جمرد شأن إنسانوي أو ّ
تقصي ًا لألسباب األساسية ،ال ّ
أنَّ من املمكن تفسري التطور الثقايف البرشي يف جزئه األعظم من خالل تاريخ الرصاع االقتصادي البرشي.
للمؤرخني
وهي تنتظم هذين االثنني يف تارخيني ملموسني ،عىل الرغم من اتساع مقياسهام البالغ ،فيمكن
ّ
أن خيتربومها ،بخالف التخطيطات اهليغلية أو األلتورسية ،كام بخالف التهويامت الفوكوية .وهي ترفض
الديالكتيك ،وتفاصيل االقتصاد املاركيس .وال تروق للراديكاليني ،ألهنا ال ترسف يف منارصة السياسات
األعم سياسات إيامئية ،وأساطري عن جتديد العامل تتحقق ذاتي ًا .ويف املقابل،
الراديكالية ،التي هي يف الغالب
ّ
تقدم لسياسات العرق أو
فإنّ دراسة الثقافة البرشية ينبغي أن تكون خلو ًا من التهويامت عن الثورة ،وال ّ
اجلنس سوى الفرضيات التفسريية ،يف حني تقرتح سياسات إيكولوجية ،لكنها عقالنية.
ّ
ومن الطبيعي أن نسأل عماّ إذا كانت هناك ،أو يمكن أن تكون هناك ،نظرية أدبية ّ
األقل ألن تتفق
مرشحة عىل
مع ما سبق وحتافظ عىل ّ
ثمة نظرية
كل ما يمكن الدفاع عنه يف النظرية الثقافية واألدبية املاركسية .واعتقادي أنّ ّ
ٌ
فالسفة
كهذه ،أو يمكن أن تكون؛ لكنها ستخالف أفكار السنوات الثالثني األخرية مجيعها تقريب ًا .وقد بذل
ّاد جهد ًا فكري ًا عظي ًام يف تلك الفرتة كي حيولوا دون قيام مثل هذه النظرية ،فالفكرة الرئيسة يف ما بعد
ونق ٌ
البنيوية تتمثّل يف أنّ نظري ًة صورية يف الثقافة ال تني هتدم ذاهتا .وال بد لنا من أن نر ّد عىل بعض هذه الرضوب
من النقد.
ويتمثّل موقفي العام يف أنّ دراسة األدب هي يف آن مع ًا تارخيية يف جوهرها ،وجزء حقيقي من األنثروبولوجيا

154

العدد 1
صيف 2012

الثقافية .ذلك أنّ املؤسسات األدبية يف املجتمع ختضع للنوع ذاته من التحديد املادي -أي االقتصادي -الذي

ختضع له ّأية مؤسسات أخرى؛ فهي تتطور ،مثل بقية املؤسسات ،كي تلبي حاجات اقتصادية .ويف الوقت

مميزين .يتمثّل أوهلام يف أنّ لألعراف الثقافية التي
ذاته ،فإنّ األدب تارخيي يف جوهره ،وذلك عىل نحوين ّ
جزء من فهم البرش يف زمن ما
ُي ْك َتب فيها األدب و ُيف َْهم تارخيها اخلاص ،الذي يتفاعل مع التاريخ العام :يقوم ٌ
ألنفسهم عىل هذه األعراف الثقافية املبنية تارخيي ًا .ويتمثّل الثاين يف أنّ لألدب تارخي ًا نوعي ًا ال يمكن اختزاله

املقدس أو اإللياذة عىل ك ّتاب معينني أتوا بعدها بآالف السنني .وبذلك يكون
تؤ ّثر فيه أعامل معينة مثل الكتاب ّ
لألدب بعدٌ يف الزمان التارخيي  -األديب فض ً
ال عن بعده يف املكان االجتامعي.
 1-3نقد األنثروبولوجيا "الراديكالي"

احلق ،عىل أنهّ ا
غري أنّ األنثروبولوجيا ذاهتا مل ت ًُفت اهتامم الراديكاليني اإلبستمولوجيني .ون ُِظر إليها ،بيشء من ّ
سالح فكري بيد االستعامر الغريبُ ،م َص َّمم إلنتاج معرفة يمكن أن يستخدمها ّ
احلكام االستعامريون؛ كام ن ُِظر
"خ ْلق" ثقافات غريبة تكون
إليها عىل أهنا طريقة لتحييد
التحدي الذي متثّله املعايري األخالقية الغريبة؛ أو لـ َ
ّ
عىل هيئة الصورة التي لدى أوروبا عن نفسها .ومثل هذه القضايا الثقيلة هي ما يستكشفه كتاب أنطوين باغدن
لكن مراجع ًا أكثر
الصادر ّ
مؤخر ًا ،املواجهات األوروبية مع العامل اجلديد .وباغدن واسع االطالع ورصني؛ ّ

راديكالية ،هو زيودين رسدار( ،((3يتطاول عليه" .تضمن األنثروبولوجيا ...أنّه مهام تغيرّ ت األحوال ،تبقى
ويظل الغرب ّ
ّ
يفكر باهلمج الصاحلني والطاحلني".
التصورات الغربية عن الثقافات غري الغربية عىل حاهلا....
النوعية
وعبثية؛ ذلك إنّ الثقافات مجيع ًا متمركزة إثني ًا .لكن من االكتشافات
وما أراه هو أنّ هذه النظرة سخيفة
ّ
ّ
التحيز ،أنّ
وصوبت ما كان قائ ًام يف الثقافة الغربية من رضوب
التي قامت هبا األنثروبولوجيا الثقافية الغربية،
ّ
ّ

الثقافات "اهلمجية" معقّدة عىل طريقتها شأن الثقافات الغربية .وكام أنّ أول أمر هام ختربنا به األلسنية املقارنة
ثمة لغات بدائية ،أدنى من غريها معرفي ًا ،فإنّ أول أمر هام ختربنا به األنثروبولوجيا الثقافية هو أنّه
هو أنّه ليس ّ
ثمة شعوب بدائية ،أدنى من غريها معرفي ًا .وما تريده اإلبستمولوجيا الراديكالية هو ،بالطبع ،أن ترى
ليس ّ
إىل املوضوعية ذاهتا التي ّ
مميزة للثقافة الغربية ،وأن تضفي عليه
متكن من قيام هذا االكتشاف عىل أنّه
خاصية ّ
ّ

طابع ًا نسبي ًا .غري أنّ الراديكالية األبستمولوجية ،كالعادة ،هي ّ
أقل راديكالية سياسية من البحث العلمي املتني

القائم عىل افرتاضات موضوعية واقعية بشأن املوضوع الذي يبحث فيه .ودراسة الثقافات دراسة موضوعية،
مقارنة هلا آثار تعمل عىل تقويض االفرتاضات املركزية اإلثنية التقليدية سواء كانت يف الرشق أم يف الغرب.

ّأما املنظور الرصاعي ،النسبوي الذي تظهر فيه افرتاضات الغرب عن الرشق أسوأ من افرتاضات الرشق عن
الغرب ،فيرتك كال جمموعتي االفرتاضات هاتني عىل انفالهتام.

ولكي تقوم مقاربة علمية ألدب العامل ،ضمن أنثروبولوجيا علمية ،فإننا بحاجة إىل افرتاضات فلسفية خمتلفة
ٍ
واقعية فلسفية عامة ،مع إبستمولوجيا
مستمد من
جذري ًا .ولو كان يل أن أحدد موقفي اخلاص لقلت إنّه
ّ
31 - The Independent, 6 January 1993.
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تارسكية( .((3وليس هذا باملقام املناسب لدفا ٍع واسع عن مثل هذا املوقف ،مع
سية( ،((3ونظرية يف احلقيقة
ّ
َح ْد ّ
أنني أشري يف اهلوامش إىل بعض هذا الدفاع؛ ويكفي القول إنّ ما أريده هلذا املوقف هو أن يكون بدي ً
ال فلسفي ًا
والنسبوي ،اللذين أرفضهام يف ّ
كل جمال من فلسفة العلم إىل علم اجلامل.
للموقفني ما بعد البنيوي
ّ
 2-3المبادئ الواقعية الالزمة لقيام أنثروبولوجيا أدبية

أول مبدأ فلسفي رضوري لقيام أنثروبولوجيا ثقافية موضوعية هو الواقعية الفلسفية؛ وما أراه هو أنّ هذا
رضوري لقيام أنثروبولوجيا أدبية أيض ًا .فاألنثروبولوجيون يصفون الثقافات البرشية ،بتنوعها واختالفها
اللذين يكادان أن يكونا ال متناهيني ،وال خيرتعوهنا .وهي توجد بصورة مستق ّلة عن املالحظ أو الراصد
ومتكن دراستها علمي ًا .وكذلك هي اآلداب .وعىل خالف إيغلتون ،يمكن أن نقول إنه كام توجد احلرشات،
وكام ُو ِجدَ ت ،يف حارض العامل الطبيعي وماضيه ،بصورة مستقلة عن علامء احلرشات الذين يقيمون النظريات
وو ِجدَ ت ،أعامل األدب -القصائد واملرسحيات والقصص -يف العامل االجتامعي،
عنها ،كذلك توجدُ ،
ومؤرخي األدب الالحقني
ويف ثقافات برشية ال حرص هلا يف احلارض واملايض ،بصورة مستقلة عن النقّاد
ّ
الذين درسوها.
يبني ّ
منظرو األدب مفهوم األدب ،أو يعيدون بناءه من فكرة موجودة مسبق ًا وقائمة عىل "احلس املشرتك"
أو "الفهم الشائع" ،متام ًا مثلام يبني علامء احلرشات مفهوم احلرشات ،أو يعيدون بناءه من فكرة قائمة عىل
احلس املشرتك أو الفهم الشائع .لكن ّ
منظري األدب ال يبنون أعامل األدب إال بقدر ما يبني علامء احلرشات
ّ
احلرشات .ففي كلتا احلالتني هناك يشء له بنيته اخلاصة بحيث يمكن تشكيل مفهوم عنها؛ وسوف ّ
يظل
هناك حتى لو مل ّ
تصنيفي .وكام تُنتِ ُج السريورات البيولوجية الطبيعية احلرشات؛
أي مفهوم
يشكل أحدٌ عنه ّ
ّ
كذلك تنتج السريورات الثقافية األدب؛ ويواصل هذان النوعان من السريورات عملهام حتى حني ال يكون
هنالك فالسفة متض ّلعون من الفلسفة الفرنسية يرصدوهنام (كام هو احلال يف معظم مراحل التاريخ البرشي
أو الطبيعي).
أي علم جتريبي .ومفاد هذا
واملبدأ الثاين الذي ال ّبد أن نتب ّناه هو مبدأ إبستمولوجي حاسم بالنسبة إىل فلسفة ّ
يس ألنه جتريبي؛ وهذا ما ينطبق عىل العلوم
يس وجتريبي يف آن واحد؛ وهو َح ْد ّ
املبدأ أنّ ما ندعوه "معرف ًة" هو َح ْد ّ
الثقافية ودراسة اآلداب بالقدر ذاته الذي ينطبق به عىل العلوم الطبيعية .واتّسام املعرفة هبذا الطابع غري اليقيني
الواقعي ،وليس إنكار ًا له .فإذا ما كان العامل موجود ًا بصورة مستقلة عن
يف جوهره هو نتيجة الفرتاضنا األول،
ّ
ّأية أطروحات نحملها عنه ،فإنَّ من املمكن لتلك األطروحات أن تكون صحيحة أو زائفة ،والطريقة الوحيدة
صحتها أو زيفها هي القيام بتجربة تطبيقها .وبذلك أجد نفيس ،عن طريق أنطولوجيا واقعية
للتحقق من ّ
سية ،م ّتفق ًا مع ماركس الشاب عىل أنّ االختبار الوحيد ملعرفتنا يكمن يف املامرسة .لكن هذا
وإبستمولوجيا َح ْد ّ
ال يعني أنَّ املعرفة يمكن أن تتطابق مع املامرسة ،وال أنَّ املامرسة يمكن أن جتعل املعرفة يقينية.
32 - Jackson 1991; Bhaskar 1978; 1986; Popper 1959; 1963; 1972; Feigl and Sellars 1949; Linsky 1952: articles by
Frege, Russell, Tarski, Carnap, Quine.
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وليس الرتاث املثايل بأكمله ،ذلك الرتاث الذي يرى أننا نبني العامل يف رؤوسنا أو يف خطاب ،سوى اعرتاف
ٍ
بحقيقة حول أفكار البرش عن العامل ،مفادها أننا نبني أفكار ًا يف رؤوسنا أو يف خطاب ،قبل فحصها
غامض
الديريدي القائل إنَّ ما من "مدلول متعال" ،وما من يشء ينجو من لعب الدوال،
إزاء الواقع بتطبيقها .واملبدأ
ّ
صحيحة بالفطرة ،وما من فكرة إ ّ
ٌ
ال وت ُْبنى يف
صحيح بالفعل حني نفهم منه أنَّ ما من فكرة عن العامل هي
ٌ
خطاب .لكنه يغدو خاطئ ًا حني نفهم منه أنّ ما من أشياء ،مستق ّلة عن أفكارنا عنها ،ويمكنها أن ُت ْن ِجح أعاملنا
أو ُتف ِْشلها .وبذلك يعيدنا هذا املبدأ مبارش ًة إىل املثالية .وأخشى أنَّ عمل ديريدا عاد ًة ما ُيس َت ْخدَ م للدفاع عن
ولست أعلم ما هو غرض ديريدا بالفعل.
املثالية وليس ملهامجتها؛
ُ
واحلدسية اإلبستمولوجية للنظرية األدبية يف أنهّ ام توفّران لنا أنامط ًا
تتمثّل الفائدة التي تقدمها الواقعية الفلسفية
ّ
عدة من اخلطاب ما كانت لتتوفّر بسهولة من دوهنام .يمكننا ،مث ً
ال ،أن نتك ّلم عىل احلقيقة ،ونرشحها بأنهّ ا
ّ
"توافق مع الواقع" .كام يمكننا أن نتك ّلم عىل العلم بأنّه إطالق فرضيات عن العامل .ونستطيع القول إنَّ
ٌ
نميز
التخييل يطلق تأكيدات ال تتوافق مع الواقع ،وال ُيق َ
ْصد منها أن تكون دعاوى حقيقية .وبذلك يمكن أن ّ
من حيث املبدأ بني احلقائق ،والفرضيات العلمية ،والتخييالت .وعىل أساس مثل هذه الرضوب من التمييز،
يمكن أن نناقش الطريقة التي يلقي هبا األدب الضوء عىل العامل االجتامعي الذي يوجد بصورة مستقلة عن
األدب .وهذه هي مجيع األشياء التي يبدو أنّ نظرية األدب حتتاجها كي تكون قادرة عىل أن تعمل عملها .وال
الفجة أعاله حتتاج إىل صقل؛ وأننا سنحتاج إىل أنَّ ُن ْل ِحقَ بأفكار مثل التوافق احلر ّ
ّ
يف مع
شك يف أنّ التعريفات ّ
االستعاري .لكن هذه تطورات سهلة جتري عىل طول ُس ُبل َّ
خمططة جيد ًا.
الواقع أفكار ًا مثل التوافق
ّ

ّ
فاملنظر
أشد وضوح ًا من هذا.
ومن الصعب أن يكون التعارض مع كثري من املواقف النسبوية املعارصة ّ
بالكف عن التمييز بني احلر ّ
ّ
واالستعاري ،وبني األصل واإلضافة ،وبني احلقيقة
يف
احلديث غالب ًا ما يتباهى
ّ
والفرضية والتخييل؛ ويرى ذلك ،ليس كدعوة إىل التشوش العقيل ،بل كعالمة عىل حنكة رفيعة .واحلقيقة هي
تتبن موقف ًا واقعي ًا يف الفلسفة .وكلام اقرتبت من رؤية أنَّ ما من واقع
أنَّ هذه الرضوب من التمييز تنهار إنْ مل َّ
النصَ ،ص ُع َب ْت إقامة متييز من حيث املبدأ بني احلقيقة والتخييل .ومن عالمات الوهن ما بعد البنيوي
خارج ّ
ّ
ولعل التعامل الذكي مع ديريدا أن يكون بقبول
أنّ معظم النق ّاد املحدثني ال خيطر هلم ذلك عىل اإلطالق.
مجيع احلجاجات التي يمكن استخراجها من عمله ،وأن تُعا َمل مجيع ًا عىل أنهّ ا حجاجات قائمة عىل قياس
(((3
ا ُ
ضد منطلقات النقّاد ما بعد البنيويني(.((3
موجهة ّ
خل ْلف ّ ،
واملبدأ الثالث الذي ينبغي أن ن ّتخذه ،من الطبعة املادية يف األنثروبولوجيا هذه املرة وليس من األنثروبولوجيا
يفس العامل ،ال أن يالحظه فحسب .فغرض العلم ال يقترص عىل تسجيل
الثقافية عموم ًا ،هو أنَّ عمل العلم أن رّ
يتعدى ذلك إىل تقديم فرضيات
املالحظات ،وال حتى عىل إقامة عالقات شبه قانونية بني تلك املالحظات ،بل ّ
 34قياس ا ُ
خل ْلف ،reductio ad absurdum ،هو قياس أساسه الربهنة عىل صحة املطلوب بإبطال نقيضه أو الربهنة عىل فساد
املطلوب بإثبات نقيضه( .م)
 35يمكن للقارئ أن جيد تناو ً
ال مفص ً
ال يف كتاب بؤس البنيوية ،الفصل اخلامس" ،امليتافيزيقا النصية وأساطري ديريدا املناهضة لألسس".
وأريد أن أقول هنا ،دون إحكام ،إنني أرى أنَّ ديريدا قد اكتشف تقنية فاعلة جد ًا يف كشف االفرتاضات امليتافيزيقية يف النصوص .لكن
منهجه بال فائدة إزاء املزاعم امليتافزيقية الرصحية .وكل ما يمكنك أن تفككه هو األمثلة التوضيحية التي قد ترافق تلك املزاعم أو ال
ترافقها.
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ثمة حاجة لبعض اإلسرتاتيجيات البحثية .وما تطرحه األنثروبولوجيا املادية هو أنَّ
تفسريية .وهلذا الغرضّ ،
اقتصادي؛ وذلك بسبب طبيعة الكائنات البرشية
أحد األنامط اجلوهرية يف تفسري األشكال الثقافية هو نمط
ّ
ّ
تستغل قاعدة موارد مادية حمدودة.
وكوهنم حيوانات اجتامعية
ولكي نخترب مثل هذه اإلسرتاتيجية البحثية ،ال يكفي أن نجد شك ً
ال ثقافي ًا أو شكلني يبدو تفسريمها االقتصادي
معقو ً
ال .بل نحتاج من حيث املبدأ إىل أن ننظر يف جمال الثقافات البرشية بأرسه ،عرب التاريخ البرشي بأرسه.
نميز ،مث ً
ال ،بني الظواهر ا ُملبرَ ْ مجَ ة وراثي ًا لدى الكائنات البرشية مجيع ًا (كالقدرة
وبذلك فقط يمكن أن نأمل أن ّ
حمدد (كنشوء
عىل النطق بلغة من اللغات) وتلك التي تتط ّلب تفسري ًا عىل أساس وضع اقتصادي وسيايس َّ
ولست أعتقد أنَّ من املالئم تقديم تفسري اقتصادي لوجود الفنون املحض؛ فالكائنات البرشية تبدو
الرواية).
ُ
مربجم ًة وراثي ًا كي حتكي حكايات ،وتغني وترقص ،وتلعب ألعاب ًا ،إلخ ،كام هي ُمبرَ ْ مجَ ة كي تنطق بلغة .لكني
مقتنع بأنَّ ّ
حمدد يف التاريخ البرشي يمكن أن ُي َف رَّس تفسري ًا اقتصادي ًا الفت ًا فكري ًا ،مع أنَّ
تطور ثقايف وف ّني َّ
كل ّ
يفس ّ
كل يشء الب ّتة.
هذا التفسري لن رّ

جمرد مظهر.
والقول إنَّ لالقتصادي أولوية تفسريية ليس كالزعم الفلسفي أنَّ االقتصادي جوهر والثقايف ّ
بأي معنى من املعاين جوهر القصة
وجتربة قراءة قصة قصرية هي واقعية مثل جتربة أكل بطاطا .والبطاطا ليست ّ
القصرية .لكن املادي الثقايف يتوقّع للمؤسسة الثقافية املعقدة التي ّ
تشكل قراءة قصة قصرية جزء ًا منها أن
ّ
هيتم بأن يكتشف
أعم عىل
التحكم باملوارد املادية ،كام ّ
تكون مرشوطة جزئي ًا بالرصاع عىل البطاطا ،أو بصورة ّ
عىل وجه الدقّة كيف تكون مرشوطة بذلك( .إليكم هذا السؤال غري التافه :ما الصلة بني واحدة من أشهر
املجموعات القصصية -أهايل دبلن( -((3وجتربة مجعية عميقة ،وقعت قبل نصف قرن ،تتمثّل يف عدم توفّر
البطاطا يف إيرلندا؟)
تسب للتيار املادي
واملبدأ الرابع الذي
ّ
نستمده من األنثروبولوجيا املادية هو أنّ الثقافة البرشية تارخيية .ومما يحُ َ
يف األنثروبولوجيا أنّه حافظ عىل منظور تارخيي ،يف حني عنيت األنثروبولوجيا الثقافية غري املادية باالحتفاء
ّ
كل ثقافة ،ونسيت أنَّ ّ
بفرادة ّ
تتشكل تارخيي ًا .وهذه هي النقطة التي يمكن عندها ملوقف العلوم
كل ثقافة إنام
حد بعيد أنّ عنارص
يصوب األنثروبولوجيا الرصف تصويب ًا جسي ًام .ومن الواضح إىل ّ
اإلنسانية التقليدي أن ِّ
الثقافة البرشية -الديانات ،الفلسفات ،العلوم ،إلخ -تتطور ذاتي ًا تبع ًا ملنطق خاص هباُ ،فيبنى ّ
كل تطور جديد
عىل تطورات سابقة ،يف املايض القريب أحيان ًا ويف املايض املغرق يف القدم أحيان ًا أخرى .وهذا ما التقطه هيغل،
(((3
مبنية تارخيي ًا .ونحن نرث ّ
كل يشء من املايض،
كام التقطه ت .س .إليوت وهارولد بلوم  .فالثقافة البرشية ّ
القارة بصورة غري واعية يف الثقافة ،أو عىل شكل وعيٍ بالتاريخ املايض،
ّإما عىل شكل جمموعة من القواعد ّ
الذي نحيل إليه( ،((3واألصالة ال تتخذ شكل برت صلتنا باملايض -فنحن ال نستطيع أن نفعل ذلك أيض ًا -بل
تتخذ شكل إجياز املايض كجزء من معنى اليشء اجلديد الذي نفعله.
وتتضح احلالة عىل نح ٍو خاص حني نأيت إىل األدب .فعمل ميلتون الفردوس املفقود هو ملحمة مسيحية
 36جمموعة قصصية شهرية جليمس جويس.

37 - T. S. Eliot 1919, "Tradition and the Individual Talent", in: Eliot 1932; Harold Bloom 1975, A Map of Misreading.

 38انظر :بؤس البنيوية ،مرجع سبق ذكره.
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فهم ح ّق ًا
تفصح عن رصاع سيايس وأيديولوجي يف القرن السابع عرش .لكن إفصاحها عن ذلك الرصاع ال ُي َ
إن مل يكن يف أذهاننا ذلك اإلفصاح ا ُمل ْس َبق عن مثل هذه الرصاعات يف األساطري اليونانية  -الرومانية والديانة
املقدس ،وهومريوس ،وڤريجيل،
املسيحية .وهو ال ُيف َْهم يف أجزاء منه إنْ مل يكن يف أذهاننا نصوص الكتاب ّ
يفس التطور التارخيي بأكمله عىل أساس الرصاع االقتصادي؛ ويريد أن
وسوامها.
ّ
واملادي يريد ،كام آمل ،أن رّ
ٌ
يسببه جزئي ًا ،ويعطيه
:يرى إىل تاريخ األدب بأكمله عىل أنّه يف آن واحد
كشف وإخفاء لتاريخ اقتصادي عميق ّ
قدر ًا كبري ًا من معناه وداللته اإلنسانية العامة .غري أنَّ السبيل إىل مثل هذا الفهم يكون من خالل تاريخ األدب
املقدس عىل ميلتونِ ،
قاف َزين
الفعيل الذي يتواصل باستقالله النسبي ،والذي يؤ ّثر ضمنه هومريوس والكتاب ّ
قرون ًا كي يفعال ذلك ،وال يكون عن طريق متثيل االقتصاد عىل شكل حكاية جمازية ،والنظر إىل ّ
كل عمل عىل
أنّه ثمرة آلية لثقافة زمنه املرشوطة اقتصادي ًا.
ما مغزى هذه املبادئ الفلسفية بالنسبة إىل دراسة األدب؟ يمكن القول إنّ خطأ املاديني الثقافيني األدبيني
املحدثني يكمن يف أنهّ م ليسوا نظريني بام يكفي ،وال أنثروبولوجيني بام يكفي ،وال ماديني بام يكفي ،وال
تارخييني بام يكفي .ولع ّلهم يتالعبون بمعنى الثقافة التحلييل ،وليس التقويمي ،لكنهم ال يلتزمون به يف حقيقة
األمر .فاملاديون الثقافيون األدبيون ،مثل املاديني الثقافيني األنثروبولوجيني ،ينبغي أن يكونوا مهتمني بكشف
الفن واألدب عرب التاريخ البرشي
العالقات النظامية بني املحددات املادية للحياة البرشية وجتسيداهتا يف ّ
أي إحساس بأنهّ م مهتمون بمجتمعات العرص احلجري كاهتاممهم بمجتمعاتنا،
بأرسه .غري أنّه ليس لدينا ّ
برمته.
وبأهنم مهتمون بتفسريات نظرية قابلة للتعميم تغطي التاريخ البرشي ّ
والم ْع َت َمدات على الصعيد األنثروبولوجي
 3-3مكانة الكالسيكيات
ُ

تبدو النظرية األدبية احلديثة ،حني ننظر إليها من وجهة نظر أنثروبولوجية ،ضيقة األفق عىل نح ٍو استثنائي ،يف
األدب الذي هتتمّ به ،كام يف السياسة .خذوا ،مثالً ،إشارة وليامز/بينيت أنّ مقولة "األدب" ينبغي أن ُتقْصرَ
حمدد من املامرسة
عىل" :األشكال املسيطرة من الكتابة الربجوازية بوصفها مقولة حمددة تارخيي ًا تشري إىل نمط َّ
الثقافية" .وهذه ليست باألطروحة النظرية يف حقيقة األمر ،بل هي نقلة يف حرب ضد نمط معني من الثقافة
وس ُبل معينة للنظر فيها .وهذا ما يمكن أن نراه حني نسأل :ما املقولة
الرفيعة ،مجُ ََّسدة يف معتمدات أدبية معينة ُ
النظرية التي يعتزم بينيت أن يستخدمها كي يغطي أشكا ً
ال من الكتابة مل يطلها تعريفه .واجلواب هو أنّه مل ّ
يفكر
يف ذلك .وليست لديه مقولة.
لنفرتض بد ً
ال من ذلك أننا نطرح أسئلة أنثروبولوجية جتريبية ال متكن اإلجابة عنها من خالل معجم أكسفورد
ل ّلغة اإلنجليزية .ما عمر األدب؟ ما عدد املجتمعات املختلفة التي نجده حارض ًا فيها؟ ما أنامط النشاط البرشي
األخرى التي يمكن أن نجمعها معه؟ ما وظائفه االجتامعية ،وهل هي ذاهتا عىل الدوام؟ ومن أجل اإلجابة
عن أسئلة من هذا النوع ،من الواضح أنَّ علينا أن ّ
يضم
نفكر يف "األدب" عىل أنه صنف َّ
مشوش من األشياء ّ
أمية ،ينبغي أن نتخلىّ
قصائد ومرسحيات وقصص ًا دون أن يقترص عليها ،وألنَّ معظم املجتمعات البرشية كانت ّ
مدونة ومكتوبة .ومع هذا التشذيب والصقل
عن الفكرة
املتحيزة التي ترى أنّ هذه األشياء ال ّ
بد أن تكون َّ
ّ
احلس املشرتك أو الفهم الشائع ،يمكن أن نرى أنّ مجيع املجتمعات البرشية من
لفكرة "األدب" القائمة عىل
ّ
املتقدمة قد أنتجت قصائد ومرسحيات وقصص ًا،
جمتمعات ُع َصب الصيد  -االلتقاط إىل املجتمعات الصناعية ّ
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تنوع األشكال .وهذا املفهوم ليس هو ذاته مفهوم الدكتور ليڤيز عن األدب؛ لكنه يبدو مقولة
عىل الرغم من ّ
نظرية غري تقويمية معقولة يمكن أن تستخدمها أنثروبولوجيا عامة ،سواء كان "األدب" هبذا املعنى مقولة من
ٍ
ونظري ،يشبه كثري ًا
علمي
وعندئذ يغدو مدى فائدة هذه املقولة مسألة سجال
مقوالت جمتمعنا أم مل تكن.
ّ
ّ
ذلك الذي ينخرط فيه عامل احلرشات بصدد مقولة "احلرشات".
بل إنَّ من املمكن القول إنَّ القصائد واملرسحيات والقصص جتتمع بصورة طبيعية ،شأهنا يف ذلك شأن
البينية ،مع املوسيقا والرسم والنحت واإليامء والرقص،
األصناف
َّ
املشوشة ،عرب سلسلة كاملة من الصالت ّ
وكذلك السينام يف هذه األيام( .وعىل سبيل املثال ،فإنّ معظم القصائد غنائية؛ واملوسيقا تنسجم مع الرقص؛
واملرسحيات تنسجم مع اإليامء؛ إلخ) .ومن املقوالت األخرى املمكنة أنثروبولوجي ًا -والتي مل تقلل حقيقة
استخدامنا هلا يف جمتمعنا من إمكانية استخدامها العلمي -مقولة "الفنون" .والتعميم األنثروبولوجي الواضح
هو أنَّ الفنون ك ّليات ثقافية ،شأهنا شأن مؤسسة الزواج مث ً
ٌ
نوعية ثقافي ًا ،شأهنا شأن
املحددة
ال ،مع أنّ أشكاهلا
ّ
والتنوعات التي تتخذها مصطلحات القرابة .ويكاد أن يكون مؤكّ د ًا أنَّ الفنون
األشكال التي ي ّتخذها الزواج
ّ
(ثمة أد ّلة مادية عىل هذا فيام يتع ّلق بالرسم والنحت ،وربام املوسيقا).
تعود إىل العرص الباليوليتي ّ
ما عالقة "الفنون" باملؤسسات االجتامعية األخرى؟ إحدى السبل الواضحة يف اإلجابة عن هذا السؤال ،مع
أنَّ وضوحه ال يق ّلل من إقناعه النظري ،هي أنهّ ا تؤ ّدى كثري ًا من الوظائف املختلفة :وظائف دينية ،احتفاالت
أي من هذه الوظائف.
رسمية ،تسلية مأجورة ،بل واسرتخاء خاص؛ غري أنّه ما من سبب ّ
حمدد ملطابقتها مع ٍّ
ّ
وعىل هذا األساس ،ليس ثمة معنى لذلك النوع من احلجاج الذي يقول" :مل يكن لدى املرصيني القدماء
ٍ
قصائد ،باملعنى الذي لدينا؛ ألنّ الدين كان ّ
حينئذ" .وما يمكن أن يكون له معنى هو القول إنّه كان
كل يشء
أرشت إىل أننا لسنا بحاجة
ديني دون سواه من أنواع الشعر ،إذا ما كان احلال كذلك ح ّق ًا) .ولقد
ُ
لدهيم شعر ّ
النوعي اخلاص باجلنس البرشي،
مادي ثقايف لوجود الفنون؛ فلع ّلها جزء من السلوك
أي تفسري
إىل أن ّ
ّ
نقدم ّ
ّ
شأهنا يف ذلك شأن اللغة .غري أنّ تفسري األشكال النوعية التي تتخذها الفنون يف ّ
كل جمتمع ،والوظائف
االجتامعية التي تؤ ّدهيا يبقى حق ً
ال بالغ اخلصوبة بالنسبة إىل املادية الثقافية.

أي اعرتاض عىل ما قيل إىل اآلن .فالتزامهم ال يتعارض مع
ال يبدي بعض الراديكاليني الثقافيني األشدً التزام ًا ً
وجود األدب بمعنى القصائد واملرسحيات والقصص ،بل يتعارض مع وجود األدب بمعنى تلك املجموعة
ٍ
ثقافة من الثقافات .ما يعارضونه ح ّق ًا هو ا ُمل ْع َت َمدَ ات األدبية،
املتميزة من األعامل التي حتدد القيم العليا يف
سيام العظيمة منها باملعنى الذي نجده لدى
والكالسيكيات األدبية ،واآلداب الكالسيكية ،والرتاثات ،ال ّ
إليوت وليـڤيز( .((3وهم يقاتلون من أجل احلرية ،حرية إدخال األدب املعارص أو املسلسالت التلفزيونية
الشعبية يف املناهح الدراسية .واستخدامهم معنى الثقافة األنثروبولوجي هو استخدام إسرتاتيجي ،مصحوب
بغاية منظورة بالغة الضآلة .وهذا هو السبب يف أنهّ م يتكلمون عىل أصناف أدبية متميزة كام لو أنَّ بورجوازية
القرن التاسع عرش هي أول من اعرتف هبذه األصناف ،مع أنَّ األدلة املشرية إليها من صفحات بن جونسون،
وشكسبري ،ودانتي ،وڤريجيل ،وأرسطو ،والكتاب املقدس بالطبع ،هي أد ّلة واضحة للعيان ،تبينّ أنَّ هذه
ماركيس إنهّ ا قديمة قدم املجتمع الطبقي ،وإهنا جانب من جوانب
الظاهرة قديمة قدم احلضارة .وقد يقول
ّ

;39 - T. S. Eliot, "Tradition and the Individual Talent" 1919, in: Eliot 1932, Selected Essays; F. R. Leavis, Revaluation
1936, The Great Tradition, 1948.
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تفحص
املجتمع الطبقي ،وختدم غرض ًا اجتامعي ًا هو السيطرة الطبقية .لكن هذه املسألة أيض ًا حتتاج إىل ّ
أنثروبولوجي ،ألنَّ جمتمعات بال دولة لدهيا كالسيكياهتا.
ٍ
ٍ
ٍ
ثقافية للمعتمدات األدبية ،وسواها ،بوصفها مؤسسات اجتامعية ،تتمثّل
مادية
مقاربة
واألولوية األوىل يف
يف وصفها وصف ًا إثنوغرافي ًا وتارخيي ًا صائب ًا .واألولوية الثانية هي تفسري خصائصها ،وتارخيها ،تفسري ًا مادي ًا.
وما الزعم أنَّ األدب (املرسحيات ،القصائد ،إلخ) ظاهرة بورجوازية سوى إثنوغرافيا رديئة وتاريخ رديء؛
مها أبعد ما يكونان عن الصواب .ومثل ذلك هو الزعم أنَّ األدب (بوصفه متييز مرسحيات معينة ،أو قصائد
معينة ،إلخ عن غريها ألغراض ثقافية معينة) ظاهرة بورجوازية ،فهذه أيض ًا إثنوغرافيا رديئة؛ وذلك لوجود
األدب هبذا املعنى يف جمتمعات قبل رأساملية كثريةّ .أما الزعم أنَّ مثل هذا التمييز خيدم أغراض السيطرة
بالسبرْ عرب النظر يف سلسلة الطرائق التي ال ُت ِق َطت هبا
الطبقية عىل الدوام فهو زعم ممكن والفت .وهو جدير َّ
أعامل معينة يف ثقافات خمتلفة؛ وعرب رؤية التفسريات التي تطرح ذاهتا ملثل هذه املامرسة.

ّ
الديني.
ولعل أوضح َغرض تخُ ْ َتار من أجله كتابات معينة -وربام تُك َتب من أجله أو ال تُك َتب -هو الغرض
ّ
وكثرية هي الديانات التي كانت هلا كتبها املقدسة قبل اليهودية بكثري ،وهي كتب تتمتع بسلطة داخلية عظيمة
املقدسة باملوت ،حتى يف القرن العرشين! ّأما
عىل املؤمنني هبا .وقد يعاقب التجديف عىل مثل هذه الكتب ّ
بالنسبة إىل ألنثروبولوجي املتشكك -وآمل أن يكون األنثروبولوجيون مجيع ًا متشككني حيال هذا األمر -فإنَّ
َ
مقدس ًا هو خاصية تُض َفى عليه إضفا ًء ،وليست خاصية جوهرية ،إذ ليس هلا أية عالقة رضورية
كون كتاب ما ّ
مقدس ،مع أنّ مثل هذه الديانة ال
بمحتواه .ويمكن لدليل اهلاتف يف لندن أن ُي َّ
قدس إذا ما قررت ديانة ما أنَّه ّ
املقدسة هي جزء جوهري من أنثروبولوجيا الدين ،وال بد
بد أن تكون بالغة السخف .وأنثروبولوجيا الكتب ّ
لتفسرياتنا املادية من أن تطول الدين.
ومن الواضح أن الرصاع الطبقي يلعب بعض الدور هنا ،ألنه غالب ًا ما يكون القوة التي ّ
تشكل أساس الرصاع
بني ديانتني ،أو طائفتني من الديانة الواحدة .لكن من املشكوك فيه أن تكون الطبقة هي القصة كامل ًة .وكذلك
فإنَّ للنزاعات اإلثنية والقومية أمهيتها ،وهي تتفاعل مع القضايا الطبقية .وكام اكتشف الراديكاليون بصورة
مؤملة يف السنوات الثالثني األخرية ،فإنّه يبدو من املستحيل اختزال النزاعات اإلثنية يف الرصاع الطبقي؛ مع
ٍ
أنَّ بمقدور املرء بال ّ
يشء من تاريخ هذين الرصاعني
شك أن يستخدم التنافس عىل املوارد املادية يف تفسري
(اإلثني والطبقي) كليهام.
حمل ّ
ويبقى ّ
تامة .فثمة حاجات برشية عامة ينبغي تناوهلا؛
يفس الدين بصورة ّ
شك أن يمكن لذلك ك ّله أن رّ
كاحلاجة إىل العزاء عند املوت .وقد سبق أن رأينا ،عند النظر يف تفسري جاك لينديس عمل بنيان رحلة احلاج،
أنّ هناك جوانب معينة ملفهوم السامء ال تلتقطها صورة احلياة بعد الثورة .وق ّلة من الديانات
متتد الرتاتبية االجتامعية يف مملكتها إىل ما وراء
هي التي فاقت الديانة املرصية يف تراتبيتها الواضحة ،إ ْذ ّ
القرب امتداد ًا أبدي ًا .غري أنَّ كتاب املوتى ذاته ،ذلك الكتاب الباكر واملؤ ّثر ،يتناول بعض احلاجات غري
املرتبطة بالطبقة.
يقص
وثمة ميل لدى اليسار احلديث ألن ّ
مر التاريخ العامليّ .
و ُي َع ُّد التعليم من وظائف األدب الكربى عىل ّ
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حكاية "نشوء اإلنجليزي" كام لو أنَّ أوائل القرن العرشين هي أول حلظة يقوم هبا التعليم عىل أساس الدراسة
األدبية .غري أنَّ عىل املرء ،إثنوغرافي ًا ،أن يدرك من دراسة الكالسيكيات األدبية أنّ التعليم مؤسسة شائعة يف
معظم املجتمعات الكبرية منذ آالف السنني إىل اآلن .وكانت االمتحانات املرتكّ زة عىل الكالسيكيات الوسيلة
األساسية يف اختيار املاندارين( ((4يف اإلمرباطوريات الصينية القديمة .وقد أقامت احلضارات الغربية التعليم
العايل عليها منذ اليونان القديمة ،فكانت تقرأ الكالسيكيات املكتوبة بلغة ّ
كل حضارة من تلك احلضارات
يف بعض األحيان ،والكالسيكيات املكتوبة بلغة أجنبية يف أحيان أخرى .وقد درس اليونانيون القدماء
األرخية والكالسيكية؛ ودرست أوروبا العصور الوسطى
هومريوس؛ ودرس الرومان الكتب اليونانية
ّ
الكتب الالتينية؛ وواصلت أوروبا عرص النهضة ذلك وأضافت إليه الكتب اليونانية .وال يتمثّل جتديد القرن
العرشين يف إقامة التعليم العايل عىل األدب؛ فلطاملا كان قائ ًام عليه .بل يتمثّل يف التقليل من أمهية اللغات
القديمة ،بوصفها معاكسة للحديثة ،وبإحداث قدر كبري من التعليم العايل الذي ال يقوم عىل األدب مطلق ًا،
بل عىل العلوم الطبيعية واالجتامعية.
املقدسة ،فقد حاول املؤمنون احلقيقيون ،كالدكتور ليڤيز مث ً
ال ،أن يكتشفوا
وكام هو احلال بالنسبة إىل الكتب ّ
ّ
املتشكك إىل
أنثروبولوجينا
تبوئ كتب ًا معينة مكان ًة كالسيكية .واألرجح أن يعمد
اخلصائص اجلوهرية التي ّ
ّ
القول إنّ خاصية الكالسيكية هي خاصية مسبوغة إسباغ ًا :فالكالسيكيات كانت وال تزال ،منذ آالف السنني

جمرد كتب اختارهتا املؤسسات الرتبوية السائدة كنصوص .لكن ذلك ال يعني أهنا ال تتسم بصفات
إىل اآلنّ ،
جمرد إسقاط ملا ع ّلمهم ّإياه
القراء ّ
خاصة هبا ،أو أنَّ األحكام التي أطلقها عليها ٌ
اجلديني يف املايض ّ
كثري من ّ
إثني ملعظم
ينم عىل ازدراء
ّ
أساتذهتم؛ فمثل هذا الرأي (الذي يراه كام يبدو بعض املاديني الثقافيني) إنّام ّ
مركزي ّ
القراء القدماء .وثمة أد ّلة ساحقة (رغم عدم اإلمجاع عليها) تشري إىل أنَّ الكتب التي تخُ ْ َتار ككالسيكيات يف
ّ
تخُ
ْ
ً
ً
ً
ّ
جدا؛ بحيث يمكن للمرء أن يميض حياته متم ّتعا بقراءهتا.
كل ثقافة من الثقافات غالبا ما َتبرَ عىل أنهّ ا حسنة ّ
ّأما كيفية ذلك فتحتاج إىل تفسري ،ربام عىل أساس تفاعل البنى األدبية مع املعايري الثقافية.

ولطاملا كان هذا النوع من التعليم األديب مرتبط ًا باألنظمة الطبقية؛ ولطاملا كان التعليم كذلك بالفعل ،إذ تعمل
النخب عىل الدوام من أجل ضامن تعليم أبنائها .لكن افرتاض أنَّ السبب الوحيد وراء تقرير كالسيكيات
يقررون تلك النصوص هو خطأ بينّ  .وبالنسبة
ثقافة أخرى يتمثّل يف ضامن صعود طبقة معينة يف ثقافة من ّ
إىل كاتب إنجليزي يف أيام سيدين ،فإنَّ األدب اليوناين والالتيني كان أغنى من اإلنجليزي بام ال ُيقاس؛ وكان
ألي أدب قادم .ويف أيام سويفت مل يكن واضح ًا أنَّ األمر كذلك؛ ويف أيام
يوفّر النامذج الشكلية األساسية ّ
لكن األدب اليوناين والالتيني َّ
ظل أساس ًا لتعليم الطبقة احلاكمة حتى
ماكويل ،كان واضح ًا أنه ليس كذلكّ .
القرن العرشين؛ وثمة عنارص حرب طبقية رمزية يف حلول الكالسيكيات اإلنجليزية حم ّلها .وحكاية القصة
برمتها عىل أساس طبقي يعني أن نغفل األمر الذي جيمع سيدين وسويفت وماكويل؛ وهو يتمثّل يف وجود
ّ
القراء عالي ًا،
مها
ويقو
عليها،
تنطوي
أن
يمكن
سياسية
فحوى
ة
أي
عن
ز
تتمي
األعامل،
هذه
كتابة
يف
خصائص
ّ
ّ
ّ
ّ
ويمكن لكاتب أن يتع ّلم منها .وال يمكن أن نتصور أنَّ هذه األعامل مجيع ًا ال ّ
تكف عن الكالم عىل الطبقة طيلة
 40املاندارينَّ ،
موظف عام متع ّلم ينتمي إىل واحدة من املراتب التسعة يف اإلمرباطورية الصينية .وكان الشخص يغدو ماندارين ًا بعد
الزي الرسمي اخلاص بمرتبته .وكان هؤالء املاندارين يتكلمون لغة
اجتياز امتحان يف الكالسيكيات الصينية .فإذا ما أفلح ،فإنّه يرتدي ّ
خاصة هبم.
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ٍ
بصورة غري واعية؛ األمر الذي يعود يف جزء منه إىل أنهّ ا مجيع ًا تتكلم بوعيٍ عىل الطبقة بعض الوقت،
الوقت
ويعود يف جزء آخر إىل أنَّ طبيعة احلرب الطبقية قد تغيرّ ت ،ومل تعد هذه األعامل مجيع ًا يف الطرف ذاته من طر ّ
يف
هذه احلرب.
ولقد كانت اهلجامت التي ُش َّنت عىل "ا ُمل ْع َت َمد األديب" مصدر َق ْدر كبري من اإلثارة يف السجال األديب الذي
كم ْع َت َمد هي الكتب
جرى ّ
مؤخر ًا .فام الذي جيعل ُم ْع َت َمد ًا ما بمثل هذه األمهية؟ إنَّ الكتب األوىل التي ت َُك َّرس ُ
املقدسة .وغالب ًا ما يكون ثمة شكوك كثرية بشأن الكتب التي ُت َق َّدس عملي ًا؛ ومن هنا تنشأ مشكلة تشكيل
ّ
التيبتية ،اليهودية األرثوذكسية؟ -يصعب التمييز بني املؤسسات الدينيةمعتمد ما .ويف بعض الثقافات
ّ
املقدسة هي ذاهتا الكالسيكياتّ .أما يف الثقافة الغربية فلم يكن األمر كذلك الب ّتة؛ بل
والتعليمية؛ والكتب ّ
املعتمدة والكالسيكيات اإلنسانوية مصدر طاقة فكرية عظيمة وتطورات نظرية
كان التعارض بني الكتابات
َ
هامة ،يف زمن أوغسطني ،وتوما األكويني ،والنهضة ،عىل سبيل املثال.
ّ
وعادة النقّاد املحدثني يف إطالق اسم "ا ُمل ْع َت َمد" عىل الكالسيكيات اإلنجليزية هي أشبه بملحق هز ّيل
ُيضاف إىل هذا التاريخ العظيم؛ كام لو أنهّ ا مجيع ًا ّ
مقدس ًا حديث ًا .وهي توحي بأنّ الكالسيكيات
تشكل كتاب ًا ّ
تصور القرن
لكن أحد ًا ال يأخذ ذلك عىل حممل ّ
اإلنجليزية ّ
مقدسة؛ َّ
اجلد؛ وهو يف احلقيقة عقبول من عقابيل ّ
ثم إنّ
التاسع عرش أننا بحاجة إىل خلف خيلف املسيحية وأنَّ األدب اإلنجليزية يمكن أن يوفّر هذا اخللفّ .
ثمة أسباب عقالنية وجيهة لدراسة األدب الكالسيكي.
هذا املصطلح يطمس حقيقة أنه يمكن أن يكون ّ
وأحد هذه األسباب أنّه يوفّر تبصرّ ًا ال ُيضاهى بالتاريخ الثقايف البرشي ،بام يف ذلك السريورات التي َب َنت
النقّاد أنفسهم.

مستمدة من صناعة
حيبذون مقررات الدراسات الثقافية القائمة عىل نصوص قريبة العهد
َّ
ّأما أولئك الذين ّ
غبي مفاده
التسلية ،لكنهم رّ
يفسوهنا بأعقد النظريات املاركسية وما بعد املاركسية وأحدثها ،فيميلون إىل زعم ّ
أشد الضيق يف الغالب ،بتقليصهم البعد
يوسعون مدى الدراسة األدبية .غري أنهّ م يضيقون ذلك املدى ّ
أهنم ّ
حد .فاملقررات املحدودة عىل هذا النحو ال يسعها أن تلقي الضوء عىل تغيرّ تارخيي ضخم؛
التارخيي إىل أبعد ّ
ّ
مقرر ًا موضوع ًا
الصغَ ر.
وهي شديدة التمركز إثني ًا .وعاد ًة ما خت ّلفها وراءها التغريات التارخيية بالغة ِّ
ولعل ّ
عىل هذه األسس ،يف اهلياج الثوري الذي شهدته سبعينيات القرن العرشين ،أن يكون حماولة واعية لبناء ،أو
(((4
املقرر عىل افتقاره إىل االستمرارية
طرح ،طبقة ثورية جديدة ،عشية توليّ األمور  .ومن العبث لوم مثل هذا ّ
الثقافية .ولكن ما فائدته ما دامت الثورة ال تأيت ،وال تأيت ،ولن تأيت أبد ًا؟ وما دام أضعف الطالب ح ّتى
يك ّفون عن اإليامن بالثورة؛ ويضطر األساتذة الذين شابوا إىل التحول إىل راديكاليات جديدة -العامل الثالث،
النسوية -ال يمكن تنظريها ضمن اإلطار املفهومي املاركيس القديم؟ (يف حني حيتفظ أسخيلوس بأمهيته عىل
هذا الصعيد)(.((4
حد ذاهتا ،أو أخلط بني الصورة الكاريكاتورية
وباملناسبة ،فإنني لست أهاجم مقررات الدراسات الثقافية يف ّ
غبي عاد ًة
التي أرسمها واليشء الفعيل الذي غالب ًا ما يكون مؤ ّثر ًا؛ األمر الذي يعود بالفائدة عىل هجوم
نمطي ّ
ّ
افرتايض أو مثايل بقصد التحليل ،وال ينطبق عىل مقررات الدراسات الثقافية الفعلية.
 41هذا مقرر
ّ
ّ
النص األسايس يف األدب الغريب حول إخضاع النساء.
42
لعل األوريستايا (التي كتبها أسخيلوس يف القرن اخلامس ق.م) أن تكون ّ
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املمتدة.
حيبذون الدراسة التارخيية
ّ
ما ُيشَ ّن عىل من ّ

واملشكلة الفعلية يف وضع مقررات األدب اإلنجليزي مل تكن ّ
قدس .بل كانت،
قط مشكلة احرتام ُم ْع َت َمد ُم َّ
ٍ
كاف لذاهتا ،ويشتمل عىل فهم ٍ
بدرجة ما ،مشكلة تزويد طبقة جديدة أو قديمة بفهم ٍ
كاف لتطورها التارخيي
املعنية هي طبقة
واستمرارها .واالفرتاض الذي تنطوي عليه الشهادة التقليدية يف اآلداب هو أنَّ الطبقة
ّ
وكثري من املالزمني الشباب يف خنادق احلرب العاملية
حاكمة ،يعود تراثها الداخيل إىل قرون ،أو حتى ألفيات.
ٌ
(((4
األوىل كانوا قد قرأوا هومريوس بلغته األصلية يف املدرسة :خطبة ساربيدون عن مسؤولية األرستقراطيني
يف الدفاع عن املجتمع الذي منحهم امتيازاهتم ختاطب هؤالء مبارشة .ويمكننا اآلن ،يف شهادة آداب حديثة،
(((4
أن نقرأ هومريوس كي نفهم شيئ ًا مما ّ
الشخيص
شكل أولئك االرستقراطيني .ومع أنَّ تأثري "هومريوس"
ّ
بد أن يكون قد فعل فعله بصورة أساسية لدى أقلية متع ّلمة ،فإنَّ الرتاث األديب الذي أسسه والعائد إىل
املبارش ال ّ
 3000سنة يوفّر فضا ًء ُيسعى فيه وراء التعليم وت ُْط َلق فيه أحكام القيمة .وهذا يستحق دراسة أنثروبولوجية.
تتقص هذه الرضوب من االستمرارية الثقافية الضخمة ،وحتاول
وإنّه ملن عمل دراسة األدب العقالنية أن ىّ
تفسها عىل أسس ماديةُ ،ي َ
نظر فيها إىل رضورة االستمرارية األدبية عىل أهنا أعراض لرضوب جوهرية
أن رّ
من االستمرارية التارخيية ،وت ُْر َبط أمهية األعامل األدبية ربط ًا وثيق ًا بأمهيتها يف كشف مجُ ْ َريات التاريخ .وهبذه
الطريقة فحسب يمكن فهم بنية الثقافة البرشية ولو جزئي ًا .وعىل هذا األساس فحسب يكون ممكن ًا قيام قدر
نفر من التاريخ ،ما يسعنا فحسب هو أن نُقلع من موقعنا احلايل
حمدود من احلرية التارخيية الواعية .ال يسعنا أن ّ
متوه التطور
فيه؛ وال يسعنا أن نفعل ذلك ح ّق ًا إال إذا فهمنا ما هو ذلك املوقع .ودراسة الكالسيكيات التي ّ
األشد أمهية واألكثر مبارشة ،حتى إن كانت تلك
اجلوهري يف ثقافتنا وتكشفه ،يمكن أن تكون التعليم الراهن
ّ
الكالسيكيات تعود إىل  300أو  3000عام ،وحتى حني تكون معاكسة ألعمق قناعاتنا ،خاص ًة حني يكون
ثقافيا.
إطار التحليل الذي نستخدمه ً
إطارا ماد ًيا ً

قواد اجليش الطروادي األساسيني إىل جانب هكتور( .م)
 43من ّ
 44لع ّله مل يكن هنالك مثل هذا الشخص .و"هومريوس" هو تقليد يف كتابة الشعر يعود إىل العرص املوكيني .وتقليدنا الكالسيكي،
مثل الكتاب املقدس ،يعود بنا إىل عرص الربونز.
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علي عبد اللطيف احميدة

دولة ما بعد االستعمار
والتحوالت االجتماع ّية في ليبيا
ّ
والتحوالت االجتامعية عقب استقالل ليبيا سنة ،1951
الدولة
تفحص موضوع ّ
حتاول هذه الدراسة ّ
ّ
العسكرية عام 1969
السنوسية والنظام الذي أعقب الثّورة
من خالل تقييم بنية نظام امللكية
ّ
ّ
وخصائصهام ،دون الوقوع يف ِّ
فخ األساطري التي نسجتها التقارير والتعليقات التي أعقبت الثورة
أن األنظمة واأليديولوجيات التي تعاقبت عىل احلكم يف
الليبية عام  .2011وتوضح الدراسة ّ
ّ
والثقافية من
ة
واالجتامعي
ة
االقتصادي
املحلية
الظروف
ل
تبد
بحسب
ومتغرية
لة
متحو
كانت
ليبيا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
أن اهنيار نظام
جهة ،وتغيرّ الوضع
اإلقليمي والدو ّيل املحيط من جهة أخرى .ويتوصل الكاتب إىل َّ
ّ
املؤسيس ،ومها
األمنية عىل البناء
"اجلامهريية" كان سببه األسايس معاداة املأسسة ،وتس ّلط األجهزة
ّ
ّ
اإلصالحيني
العامالن اللذان تسببا يف اغرتاب الطبقتني الوسطى والدنيا ،إضاف ًة إىل انشقاق عديد من
ّ
والدبلوماسيني الذين غدا بعضهم من قادة االنتفاضة الديمقراطية اآلن.
وضباط اجليش
ّ
ّ

والتحوالت االجتامعية عقب استقالل ليبيا سنة
الدولة
تفحص موضوع ّ
إنّ هديف من هذه الورقة ،هو ّ
ّ
السنوسية (-1951
يبيينْ  ،ومها :امللكية
1951؛ وذلك من خالل الترّ كيز عىل ال ّنظامينْ ّ
ّ
السياسيينْ ال ّل ّ
األول
 )1969والثّورة
العسكرية بعد  1969وح ّتى الوقت احلارض .وستتناول هذه الورقة ال ّنظام السيايس ّ
ّ
أول دولة يف املغرب تنال استقالهلا من احلكم االستعامري يف
من خالل طرح القضايا ال ّتالية :ملاذا كانت ليبيا ّ
األول  /ديسمرب1951؛ وذلك قبل املغرب وتونس واجلزائر وموريتانيا؟ وملاذا أصبحت مملك ًة
 24كانون ّ
االجتامعية ،وسياستها وبرنامج ال ّتحديث
موحد ًة يف 1963؟ وكيف يمكن تقييم قاعدهتا
ثم دول ًة ّ
اتحّ ادي ًة ّ
ّ
كية يف  1أيلول  /سبتمرب  ،1969بعد ثامين عرشة سن ًة فقط من إقامتها؟
السيايس فيها؟
ً
ّ
وأخريا ،ملاذا اهنارت املَ َل ّ
حقبتي
ّأما ال ّنظام الثاين ،فسيقع ال ّنظر فيه من خالل طرح األسئلة ال ّتالية :كيف نظر املجتمع يف ليبيا املستق ّلة إىل
ْ
الدولة "اجلامهريية"؟
السريورات
االجتامعية وال ّتارخيية التي و ّلدت ّ
االستعامر وما بعد االستعامر؟ وما هي ّ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
وحتولت -مع
متوطنة  Indigenousإىل وهم،
وأخريا ،ملاذا آلت هذه ال ّتجربة السياسية املتع ّلقة بإقامة دولة
ً
ّ
* أستاذ العلوم السياسية يف جامعة نيو انجلند يف مدينة بدفورد يف والية ماين األمريكية.
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ديكتاتوري ٍة؟
ثامنينيات القرن املايض -إىل
منتصف
ّ
ّ

السياسية .ولقد ارتكزت
السياقني االجتامعي والوطني لل ّتاريخ ال ّليبي
ّ
وللعمليات ّ
ينصب بحثي عىل ّ
ّ
ٍ
ٍ
شفوي خالل
تنظريي ،ودراسات مقارنة ،ووثائقَ  ،وتاريخ
لدي من جهد
ٍّ
ٍّ
يف هذا البحث عىل ما تراكم ّ
العقدين األخريين.
السنوسية كان يسيطر عليها ٌ
أولاً عىل فكرة أنّ
نخبة من شيوخ القبائل واألعيان
يقوم طرحي للمسألة ّ
امللكية ّ
ّ
احلرضيني ذوي ّ
ّ
واستغل
الدولة،
هنية
الدستور ،وسيطرت عىل ّ
األبوية .وهذه ال ّنخبة هي التي صاغت ّ
ّ
ّ
الذ ّ
ِ
تهِ
خصوصا بعد اكتشاف
الدولة؛ بحثًا عن الثّراء ألنفسهم ،وإلفادة أتباعهم وجها م،
أفرادها مواقعهم يف إدارة ّ
ً
والضامن االجتامعي ،غري أنهّ ا
والصحة
حتديثي ألنظمة ال ّتعليم
كية بربنامج
ّ
ّ
ال ّنفط سنة  .1959ابتدأت امل َل ّ
ٍّ
معارضة َّ ٍ
ٍ
علني ٍة لدى اجليل األصغر من ال ّليبيني الذين تع ّلموا يف مدارسها .وقد شعر
تسمح بقيام
مل
ْ
منظمة ّ
َّ
الدولة والعماّ ل ّ
بتصور عن ليبيا
وضباط اجليش الذين حتدوهم اآلمال الكبرية ،واملنقادون
والطلبة
موظفو ّ
ّ
ّ
كية الفاسدة املوالية للغرب ،وتزايد ذلك الشّ عور لدهيم.
جيعلها
ً
جمتمعا ًّ
وطنيا؛ باالغرتاب عن امل َل ّ

ِّ
الدولة ال ّليبية يف بدايتها ّ
ويقوم هذا ّ
متجذر ًة يف
املبكرة مل تكن انحرا ًفا؛ وإنّام كانت
ثانيا ،عىل فكرة أنّ ّ
الطرح ً
دولة تس ّل ٌ
فاجلامهريية عىل الرغم من أنهّ ا ٌ
ريعي ٌة
طية Authoritarian
يبيني.
ّ
ّ
شعبوي ٌة ّ Populist
ال ّتاريخ والثّقافة ال ّل ّ
البنيوية يف ليبيا احلديثة؛ واملتمثّلة يف املوروث
السياسية
 ،Rentierإال أنهّ ا كانت ّ
ّ
تقدم حلولاً ألبرز املشاكل ّ
السنوسية (-1951
للدولة
االستعامرية ( ،)1943-1911وضعف ّ
األليم ّ
ّ
كية ّ
الدولة االتحّ ادية خالل فرتة امل َل ّ
العسكريني
الضباط
اجلهوية
واهلويات
،)1969
قدم صغار ّ
املرتسخة ،وثقافة اللاّ دولة  .Statelesnessلقد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السنوسية سنة  -1969بقيادة ّ
ساتية
اجتامعية
عدة إصالحات
القوميني -الذين أطاحوا
القذايف ّ
ّ
بامللكية ّ
ومؤس ّ
ّ
ّ
ّ
مب َت َك ٍ
الدعم االجتامعي لل ّنظام؛ ذاك الذي
رة ،كال ّلجان واملؤمترات الشّ عبية .وقد زادت هذه اإلصالحات من ّ
عزز من مستوى معيشة العديد من ّ
الريف ال ّليبي يف
والدنيا يف ليبيا،
الطبقات
االجتامعية الوسطى ّ
ّ
ً
ّ
خصوصا يف ّ
ضد
الداخيل ّ
وأيا كان األمر؛ فقد أ ّدت االنشقاقات واالنقالبات املضا ّدة وال ّتشاحن ّ
ما بني  1969وًّ .1975
ال ّنظام إىل ال ّتطهري ،وإىل إعدام  70بعد اتهّ امهم بالتخطيط النقالب يف سنة  ،1975وهؤالء يمثّلون نصف
كية.
ال ّتنظيم الثّوري األصيل الذي قاد الثّورة ّ
ضد امل َل ّ
تكون من أعضاء جملس قيادة الثّورة :جلود
وإثر ذلك ،انبثق ٌ
نظام جديدٌ بقيادة جناح العقيد القذايف .وقد ّ
واخلرويب واحلميدي ،إضاف ًة إىل ّ
الرمحة يف تركيز سلطته.
ويونس
القذايف .وأصبح ال ّنظام اجلديد عديم ّ
ّ
الرسمية وحكم القانون؛
األمنية
مركزي ًة مفرط ًة ،بتعزيز األجهزة
واستخدم
ّ
واملخابراتية عىل حساب ّ
ّ
ّ
املؤسسات ّ
ِ
ّ
املتوطنة
السياسية
السابقة .وقاد هذا إىل ضمور ال ّتجربة املرتكزة عىل الشّ ّ
عبوية ّ
مد ِّم ًرا بذلك اإلصالحات ّ
الدويل واالقتصاد املتأ ِّثر بانخفاض
 ،Indigenousوإىل هنوض املعارضة
اإلسالمية .وقد تضافر مناخ العداء ّ
ّ
وتشوهها؛ مثل
العامة
املؤسسات
ّ
عائدات ال ّنفط ،يف تشكيل أزمة ال ّنظام .وهو األمر الذي أ ّدى إىل ضعف ّ
ّ
املحاكم واجلامعات واالحتادات النقابية واملستشفيات واملصارف.
وقد فاقمت السياسة الليبية اجلديدة التي ابتغت التصالح مع املجتمع الدويل -والتي أ ّدت إىل رفع العقوبات-
األمنية) واألجنحة اإلصالحية داخل ال ّنخبة
الصرّ اع بني احلرس القديم (كال ّلجان الثّورية ،واألجهزة
ّ
ٍ
عام.
احلاكمة ،وكذلك داخل املجتمع املدين ال ّليبي
بوجه ٍّ

دراســـــات
دولة ما بعد االستعمار والتحوّ الت االجتماعيّة في ليبيا
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الليبية ()1969-1951
السنوسية
الملكية
ّ
ّ
ّ
القوات ال ّليبية
العاملية الثّانية ،واحتالل اجليوش الربيطانية
إنّ هزيمة إيطاليا يف احلرب
والفرنسية ليبيا ،بمعونة ّ
ّ
ّ
يف املنفى يف مرص سنة 1943؛ قد خلق نتائج غري مقصودة تتع ّلق بمستقبل ليبيا .وهو ما حدث كذلك بفعل
االستعامرية األخرى .وزياد ًة عىل ذلك ،مل ّ
يتمك ْن األربعة
اجلنسيات
إعادة توطني اإليطاليني وغريهم من
ّ
ّ
السوفيايت ،وفرنسا ،وبريطانيا -من االتّفاق سنة 1945
املنتصرِ ون -الواليات امل ّتحدة
األمريكية ،واالتحّ اد ّ
ّ
يبية إىل هيئة األمم امل ّتحدة سنة  ،1949وأصبح استقالل
بشأن مصري ليبيا السيايس .وهو ما نقل
القضية ال ّل ّ
ّ
البالد ّ
األمريكية .والعتبارات
خصوصا بريطانيا والواليات امل ّتحدة
الغربية؛
جذا ًبا بالنسبة إىل القوى
ً
ّ
ّ
ٍ
الدولة اجلديدة،
إسرتاتيجي ٍة تتع ّلق باحلرب الباردة؛ قاد استقالل ليبيا إىل نشوء
حتالف بني بريطانيا راعي ّ
ّ
السيد إدريس السنويس .وقد جاء هذا ال ّتحالف عىل
بزعامة
ليبيا
من
قية
املنطقة
يف
ة
نوسي
الس
الشرّ
ِّ
والقيادة ّ
ّ
العربية
مو َّح ٍد يف اجلامعة
حساب القيادات
احلرضية يف إقليم طرابلس؛ تلك القيادات التي دافعت عن نظام َ
ّ
ّ
يف مرص.

الحرب الباردة وهيئة األمم المتحدة والقضية الليبية
العاملية الثانية؛ ّ
فزان
نوقشت
ظل مصري ليبيا غري حمسوم .فقد
إثر هزيمة إيطاليا يف احلرب
ٌ
مقرتحات بشأن وضع ّ
ْ
ّ
العربية
السوفيايت والكتل
بقية البالد حتت الوصاية
حتت الوصاية
الربيطانية .غري أنّ االتحّ اد ّ
ّ
ّ
الفرنسية ،ووضع ّ
ّ
العامة لألمم امل ّتحدة إىل قرار جيعل ليبيا دول ًة مستق ّل ًة
اجلمعية
لت
عارضت هذا املقترَ ح،
واآلسيوية،
وتوص ْ
ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
العام
األمني
مساعدبلت
أدريان
الدكتور
نت
وعي
.)289
رقم
(القرار
1949
نوفمرب
/
ّاين
ث
ال
ترشين
يف 21
ْ
ّ
ّ
سيايس .وصل
يبيني بشأن إعداد مسودة دستور وبناء هيكل
مفو ًضا يف ليبيا؛ ّ
ٍّ
لألمم امل ّتحدةّ -
ليقدم مشورته ل ّل ّ
وفزان .وبعد
بلت إىل ليبيا يف  18كانون الثّاين  /يناير  ،1950وزار األقاليم الثّالثة؛ وهي طرابلس وبرقة ّ
مناقشات ومشاورات مطو ٍ
يبيني واجلامعات وال ّلجان ّ
الدعوة
قرر التخليّ عن ّ
لة مع ّ
ُ َّ
الزعامء ال ّل ّ
املنظمة املختلفة؛ ّ
إىل انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية .وبدلاً من ذلك ،طلب من زعامء ّ
كل إقليم من األقاليم الثّالثة اختيار
ٍ
مهمتها وضع دستور جديد للبالد .وبنا ًء عىل ذلك ،وقع
مجعية الس ّتني التي ستكون ّ
عرشين مندو ًبا؛ لتكوين ّ
السنويس ،وممثّيل فزان من جانب أمحد سيف ال ّنرص ،وممثّيل طرابلس
تعيني ممثّيل برقة من جانب األمري إدريس ّ
واملالطية
واليهودية
لألقليات اإليطالية
من جانب مفتي طرابلس الشيخ حممد أبو األسعاد العامل .كام ُسمح
ّ
ّ
ّ
واليونانية ،بأن يكون هلا ممثّلوها.
ّ

رشعت اجلمعية ،يف ترشين الثّاين  /نوفمرب  ،1950يف مناقشات معم ٍ
الدستور الذي ُفرغ منه يف ترشين
قة بشأن ّ
َّ
ّ
األول  /ديسمرب
كانون
24
يف
االستقالل
إعالن
ى
ت
ح
أعامهلا،
يف
ة
اجلمعي
ت
واستمر
.1951
أكتوبر
األول /
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
ّ
إسرتاتيجية
اعتبارات
وفق
وأمريكا،
بريطانيا
جهة
من
يبي
ل
ال
االستقالل
طبيعة
تقرير
جرى
وقد
.1951
ّ
ٍ
ٍ
اجلذرية
العربية
القومية
موالية للغرب؛ وذلك ملواجهة هنوض
حمافظة
كي ٍة
ّ
ّ
ّ
والرغبة يف خلق م َل ّ
احلرب الباردةّ ،
يف الشرّ ق األوسط وأفريقيا.
وقد حافظت اجلامعات ال ّليبية يف املنفى ،يف ٍّ
قضية استقالل ليبيا
كل من مرص وسورية وتونس وتشاد ،عىل ّ
الزعيم
حي ًة .وكانت من بني هذه اجلامعات الكربى يف سورية وتونس ،جلنة دفاع طرابلس -برقة ،بقيادة ّ
ّ
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ٍ
ّ
كقائد حلزب املؤمتر الوطني يف طرابلس يف ّ 7متوز  /يوليو .1949
الطرابليس بشري السعداوي ،الذي برز
بلوماسية ،عقب
الد
السنويس
السنويس ،إىل رضورة انتهاج ّ
وانتبه ّ
املنفي الرباغاميت ،األمري إدريس ّ
الزعيم ّ
ّ
ّ
منفيا
اهلزيمة العسكرية التي ُم َنيت هبا املقاومة .ودخل يف مفاوضات مع
الربيطانيني يف مرص؛ حيث كان يعيش ًّ
ّ
بت بمساعدة إدريس،
ّ
فرح ْ
ملدة ثالثني سن ًة .وكانت بريطانيا من جانبها ،تتط ّلع إىل محاية وجودها يف مرص؛ ّ
وعدت
القوات األملانية واإليطالية يف رشق ليبيا وغرهبا .ومقابل ذلك،
يبية يف حرهبا ّ
ْ
ضد ّ
وبتجهيز ّ
القوات ال ّل ّ
ري إدريس بعدم سامحها بعودة سريانايكا (برقة) إىل احلكم اإليطايل ،بعد هناية احلرب
احلكومة
الربيطاني ُة األم َ
ّ
العاملية الثانية.

ٍ
وأجربت  30ألف
مدينتي طربق وبنغازي.
خصوصا يف
غارة،
خربت احلرب رشق ليبيا بأكثر من ألف
ْ
ً
ّ
ْ
ٍّ
ّ
املنفية يف تشاد بقيادة أمحد سيف
ة
يبي
ل
ال
القبائل
ت
انضم
ا،
ب
وجنو
طرابلس.
إىل
املغادرة
عىل
يل
إيطا
مستوطن
ً
ّ
ّ
ّ
النرص (شيخ ّ
الفرنسيون
وعينه
القوات
صف قبائل أوالد سليامن) إىل ّ
ّ
الفرنسية ،يف زحفها نحو إقليم فزانّ .
ّ
مساعدً ا حلاكم اإلقليم سنة .(((1945
الزعامء
جلبت بريطانيا االستقالل لليبيا سنة 1951؛ وذلك بال ّتحالف مع األمري السنويس ،وبعض ّ
ّ
السامح لالحتاد
املنفيني يف مرص .وكانت بريطانيا والواليات امل ّتحدة
الط
األمريكية م ّتفقتينْ عىل عدم ّ
ّ
رابلسيني ّ
ّ
نفوذ يف ليبيا .وقد نظرتا إىل ليبيا املستق ّلة كمرشو ٍع مالئم ملصلحتهام يف املرحلة ّ
السوفيايت بأن يكون له ٌ
املبكرة
ّ
ٍ
ٍ
أمريكية إىل ليبيا كدولة موالية ،يمكن هلا أن تؤ ّدي وظيف ًة
السياسة األنغلو-
من احلرب الباردة .نظرت ّ
ّ
ٍ
أسايس لضامن أمنها
إسرتاتيجي ًة تتع ّلق بالقواعد العسكرية .وكانت بريطانيا هتدف إىل استخدام ليبيا كرصيد
ٍّ
ّ
السنوسية يف رشق ليبيا عىل حساب احلراك
القومية
وصد موجات
يف الشرّ ق األوسط،
ّ
العربية؛ من خالل دعم ّ
ّ
ّ
السنويس املنفي -األمري حممد إدريس السنويس ،حفيد
القومي احلرضي يف إقليم طرابلس .وقد وافق ّ
الزعيم ّ
مؤس ِ
سيايس .وإمجالاً  ،أ ّدت املصالح
الربيطانية ،مقابل استقالل
نوسية -عىل رعاية املصالح
ِّ
ٍّ
س احلركة ّ
ّ
الس ّ
جمد ًدا حتت احلكم االستعامري؛ إىل عقد
األمريكية
والربيطانية يف بداية احلرب الباردة وخوف ليبيا من الوقوع َّ
ّ
ّ
(((
ُ
لح هو :ملاذا أصبحت
حتالفات ،والقيام بمساومات قادت إىل استقالل ليبيا سنة ّ . 1951
لكن السؤال امل ّ
سنوسي ًة اتحّ ادي ًة؟
كية
ّ
البالد م َل ّ

ٍ
يف سنة  ،1951كان ّ
َ
نسمة؛ منهم  750ألف نسمة يف طرابلس ،و 300ألف نسمة يف برقة،
مليون
سكان ليبيا
و 60ألف يف فزان .وقد الحظ الدكتور بلت حني وصل إىل ليبيا يف كانون الثاين  /يناير سنة  ،1950أنّه إذا ما
سياسي ًة كانت موجودة بني أقاليم البالد بخصوص
يبيني عىل موضوع االستقالل؛ فإنّ خالفات
ّ
غالبية ال ّل ّ
وافق ّ
ثلثي عدد
كيفية تنظيم هذا االستقالل .كان إقليام برقة وفزان
ِّ
ّ
متخوفينْ من سيطرة إقليم طرابلس -الذي يمثِّل ْ
ّ
ّ
مجعية عمر املختار
املوحد .ويف إقليم برقة ،كانت
سكان البالد -عىل ال ّنظام َّ
غالبية السكان -باستثناء أنصار ّ
ّ
يف املدن احلرضية -تؤيد ال ّنظام االتحّ ادي ،واختيار األمري إدريس ِ
مل ًكا للبالد .وقد دعم وفد فزان اإلقليم
ِّ
ّ
ّ
السنوسية .كان ال ّنظام
الشرّ قي،
الرئيس يف ذلك ،هو أنّ أمحد سيف ال ّنرص كان من أتباع احلركة ّ
ولعل ّ
السبب ّ
1 For an over view of the literature on the role of Libyan exiles see: A. Baldinetti, "Libya’s Refugees, their Places of
Exile, and the Shaping of their National Idea", The Journal of North African Studies, Vol. 8, No. 1 (Spring 2003), pp.
72-86.
2 M. Khadouri, Modern Libya: A Study in Political Development (Baltimore: The John Hopkins Press, 1963), pp. 33-37.
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ِ
إقليمي برقة وفزان حتت ال ّنظام اجلديدّ .أما املشكلة األخرى ،فكانت تتمثّل
انضواء
الفيدرايل تسوي ًة لضامن
ْ
وفزان أن تكون طرابلس؛ يف
يف مسألة اختيار املدينة التي ستكون عاصم ًة .وقد أراد وفدا
إقليمي طرابلس ّ
ْ
أرص وفد إقليم برقة عىل أن تكون بنغازي .وأهنى األمري إدريس اخلالف بأن اقرتح أن تكون طرابلس
حني ّ
(((
األول  /أكتوبر
وبنغازي عاصمتينْ توأمينْ  ،وأن تتناوب احلكومة
ًّ
سنويا عىل العاصمتي  .ويف  7ترشين ّ
الدستور؛ غري أنّه ينبغي ال ّتذكري بأنّه كانت هناك أصوات
 ،1951وافقت
العامة لألمم امل ّتحدة عىل ّ
اجلمعية ّ
ّ
العامة مل
الصحافة
داخل ليبيا وخارجها -تنتقد ّالدستور اجلديد يف ّ
العربية .وقد أبرز املنتقدون أنّ اجلمعية ّ
ّ
املرشوعية؛ ألنّه مل جير بشأنه
الدستور يفتقر إىل
عام(((.
تكن من َت َخ َب ًة؛ بل ُعينِّ أعضاؤها تعيي ًنا ،وأنّ ّ
ٌ
استفتاء ٌّ
ّ
األولً -
ملكا
السنويس -حتت اسم امللك إدريس ّ
يف  27كانون ّ
األول  /ديسمرب  1951ت ُِّوج األمري إدريس ّ
ادي ًة ذات عاصمتينْ وثالث حكومات ألقاليمها الثّالثة:
للملكة ال ّليبية امل ّتحدة؛ بوصفها مملك ًة
دستوري ًة اتحّ ّ
ّ
طرابلس وفزان وبرقة .وقد سيطرت عائالت ّ
وغالبيتهم من برقة،احلرضية وشيوخ القبائل
الطبقة العليا
ّ
ّ
فقرا شديدً ا؛ إذ يبلغ
قاعدة امللك إدريس واحلركة السنوسية -عىل احلكومة .كانت ّ
الدولة اجلديدة تشكو ً
ٍ
مليزانيتها .مل يكن يوجد ّأيامها سوى
ماس ٍة إىل دخل
معدل دخل الفرد فيها  35دوالر
ّ
ًّ
سنويا ،وهي يف حاجة ّ
ّ
األمية تبلغ  .%90ومل يكن
شخصا
س ّتة عرش
ً
ثانوية ،وكانت نسبة ّ
متخر ًجا يف اجلامعة ،ومل تكن هناك مدارس ّ
ِّ
يقدمون خدماهتم
أطباء
طبيبا يف برقة وثامنني يف طرابلس؛ ّ
فرنسيني وثامنية عرش ً
ّ
يوجد يف فزان سوى ثالثة ّ
أجرت اململكة ال ّليبية -بسبب حاجتها
أساسا لـ 40ألف مستوطن إيطا ٍّيل يف إقليم طرابلس .ويف سنة َّ ،1954
ً
ٍ
األمريكية ،وتلقّت يف مقابل ذلك معونات
عسكري ًة لربيطانيا والواليات امل ّتحدة
الدخل -قاعد ًة
إىل مزيد من ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وحتالف مع بريطانيا
صداقة
يبية امل ّتحدة معاهد َة
اقتصادي ًة .ويف ّ 29متوز  /يوليو 1953؛ وق ْ
ّ
ّعت اململكة ال ّل ّ
ٍ
مدتهُ ا عرشون سن ًة .وهو األمر الذي ّ
عسكرية يف العدم قرب طربق،
مكن بريطانيا من امتالك قاعدة
العظمى ّ
ّ
ٍ
ّفاقي ٌة أخرىُ ،أبرمت مع
اقتصادي ٍة وتدريب ومساعدة
معونة
مقابل
ّ
ّ
عسكرينيّ .
ثم تبعت هذه االتّفاقية ات ّ
ِ
اجلوية
األمريكية حقَ إنشاء قاعدة ويلس Wheelus
األمريكية؛ ُمنحت بمقتضاها احلكومة
الواليات امل ّتحدة
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
اقتصادي ٍة .وقد جرى توقيع هذه
معونة
أمريكي ٍة يف املنطقة) ،مقابل
عسكري ٍة
قاعدة
قرب طرابلس (وهي أكرب
ّ
ّ
ّ
(((
االتّفاقية يف  9أيلول  /سبتمرب . 1954
اخلارجية،
فقرا يف العامل؛ فكانت حمتاج ًة إىل املعونة
الدول
ّ
يبية اجلديدة واحد ًة من ّ
كانت ّ
األشد ً
ّ
الدولة ال ّل ّ
ٍ
اجلذرية املعادية
املد ال ّناهض للحركة القومية اإليرانية والعربية
حليف يضمن أمنها وبقاءها يف
وإىل
خضم ّ
ّ
ّ
السويس سنة  ،1956وحرب ال ّتحرير
سيام عقب الثّورة
ّ
املرصية سنة  ،1952وحرب ّ
لالستعامر ،ال ّ
العراقية سنة  .1958وأكثر من ّ
الفلسطينية.
للقضية
العام العريب
الرأي
اجلزائرية ،والثّورة
ّ
ّ
ّ
ّ
كل ذلك ،بدعم ّ
العربية املعادية لالستعامر ،وخرجوا إىل
القومية
معمر القذايف هبذه املوجة من
وقد تأ ّثر الناشطون من جيل ّ
ّ
ّ
كية وال ّنخبة القديمة ،خليانتهام ال ّنضال الوطني ال ّليبي
الس ّتينيات من القرن العرشين؛
َ
الشّ وارع يف ّ
منتقدين امل َل ّ
3 I. R. Khalidi, Constitutional Development in Libya (Beirut-Lebanon: Khayyat’s College Books, 1963), pp 62-63,
and for UN commissioner Adrian Pelt’s own account sees his book, Libyan Independence and the United Nations (New
Haven: Yale University Press, 1970).
4 Khalidi, Op.cit., pp. 34-36.
5 Ibid., 363-398.
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ّ
العسكرية(((.
الطويل من أجل االستقالل بسامحهام للغرب بإقامة هذه القواعد
ّ

ِ
االقتصادية واالجتامعية .وحني بدأ
تب ًعا لذلك -البنيةّ
ثم اك ُتشف ال ّنفط يف ليبيا سنة  ،1959وتغيرّ ْت َ
ّ
ٍ
واحدة
فقرا يف العامل ،إىل
ول
الد
أشد
من
ة
واحد
كوهنا
من
ولة
بالد
دخله
انتقل
1961؛
سنة
فط
ن
ال
تصدير
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
معدل دخل الفرد من  35دوالر سنة  1951إىل  2000دوالر سنة
الدول يف أفريقيا .لقد قفز ّ
من أغنى ّ
ٍ
ٍ
اجلذري يف االقتصاد ال ّليبي
ّ
 .1967وأصبحت ليبيا رابع أكرب دولة مصدِّ رة لل ّنفط يف العامل .كان هذا التغيرُّ
اخلاص بال ّنفط؛ ذاك الذي منح حوافز ومكافآت للشرّ كات ال ّنفطية املستق ّلة،
نتيجة القانون ال ّليبي املب َت َكر
ّ
اجليدة لل ّنفط؛ ومها ما ّ
مكنا ليبيا من أن تصبح يف
إضاف ًة إىل املوقع اجلغرايف القريب من
ّ
أوروبا ،وال ّنوعية ِّ
سيام
طليعة ّ
الدول املصدِّ رة لل ّنفطً .
وتبعا لذلك ،فقد أصبحت ليبيا ّ
مهم ًة بالنسبة إىل الواليات املتحدة؛ ال ّ
عسكرية جويةٍ،
ٍ
بسبب االستثامرات ال ّنفطية ،إىل جانب وظيفتها اإلسرتاتيجية؛ بحكم كوهنا مقرا لقاعدةٍ
ّ
ًّ
ّ
ّ
ً
حمافظا(((.
وحلي ًفا

اكتشاف النفط وتعديل الدستور سنة 1963
الدستوري ،يف اكتشاف ال ّنفط وإدارته كقطا ٍع بعد
يتمثّل العامل األساس الذي ساعد عىل إحداث ال ّتعديل ّ
امليينْ  -مدى احلاجة إىل نظام
سنة  .1960وبحلول سنة 1963؛ أدركت ال ّنخبة -بام فيها نخبة اإلقليمينْ الشّ ّ
مو َّح ٍد ،للتغ ّلب عىل املشاكل العديدة املرتبطة بال ّنظام االتحّ ادي ،ومنها :نقص ال ّتخطيط املركزي ،وصنع
َ
ّ
حيل ّ
مو َّح ٍد ّ
حمل ال ّنظام
نظام
إقامة
لصالح
،1963
سنة
يف
يبي
ل
ال
الربملان
ت
صو
وهكذا
واجلدارة.
القرار،
َ
ّ
حق ال ّتصويت .وبعد اكتشاف ال ّنفط وتصديره سنة 1961؛
يبية ّ
االتحّ ادي .وقد منح الدستور اجلديد املرأة ال ّل ّ
إنشاء
وقدم
رشعت احلكومة يف القيام بربامج حتديث يف قطاعات ال ّتعليم
والصحة واملواصالت واإلسكانّ .
ُ
ّ
جامعة ٍ
ٍ
عليمية اجلديدة
السياسات ال ّت
مقران يف بنغازي وطرابلس ً
فرصا جديد ًة يف ال ّتعليم .وقد قادت ّ
ّ
ّ
ليبية هلا ّ
ٍ
وطبقة عماّ ٍ
ٍ
وحركة طلاّ ٍ
ٍ
ٍ
يف أواخر الس ّتينيات ،إىل ظهور ٍ
صغرية،
لية
بية،
جديدة تعيش عىل مرتّباهتا،
طبقة وسطى
حداثيني .وعىل سبيل املثال ،تزايد عدد الطلاّ ب من  33ألف سنة  1952إىل 300
واتحّ ادات عاملية ،ومثقّفني
ّ
ألف سنة  .1970وكانت فوزية غرغور أول ٍ
ثم تلتها فتحية مازق،
ّ
ّ
تتخرج يف اجلامعة ال ّليبية سنة ّ .1958
ّ
ليبية ّ
ُ
ابنة رئيس الوزراء حسني مازق ،سنة  .1961ويف سنة 1965؛ أ ّسس االتحّ اد ال ّنسائي ال ّليبي ،وصدر العدد
األول من جم ّلته ذات ال ّتأثري "املرأة"(((.
ّ
معدالت الذين يعرفون القراءة والكتابة يف الرشق األوسط وأفريقيا .كام أنّ
تحُ رز ليبيا اليوم مرتبة متقدمة يف ّ
اإلنسانيات وعلم االجتامع
نسبة ال ّنساء فيها يف صفوف ال ّتعليم العايل ،هي أعىل من نسبة الرجال .ويف أقسام
ّ
طيارات ،وضابطات،
باجلامعات ال ّليبية؛ متثل ال ّنساء نسبة  %80من جممل عدد الطلاّ ب .وهناك
ٌ
نساء ّ

 6لالطالع عىل نقد للم َلكية من وجهة نظر معا ِر ٍ
ضة يف طرابلس ،انظر :أمحد زارمّ ،
مذكرات :رصاع الشّ عب ال ّليبي مع مطامع االستعامر
ّ
َ
العامة
(تونس-طرابلس :الدار العربية للكتاب ،)1988 ،وفوزي الطاهر البشتي ،حلم الثّورة يف الشّ عر ال ّليبي احلديث (طرابلس :املنشَ أة ّ
لل ّنرش والتوزيع.)1981 ،
7 D. Vadewalle, A History of Modern Libya (Cambridge: The University press, 2006), pp. 53-61.

 8أم العز الفاريس" ،السياق املجتمعي وأثره عىل املشاركة السياسية للمرأة يف ليبيا" ،جملة عراجني ،عدد  ،6كانون الثاين  /يناير،2007 ،
ص .56-53
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سائية
وقاضيات ،وطبيبات ،ومع ّلامت ،ووزيرات .مل يكن هذا ّ
التقدم هب ًة ،بل خاضت من أجله القيادات ال ّن ّ
وجدن دعماً من
وبعضهن قد تلقّني
ال ّنشطة نضالاً طويلاً .
تعليمهن يف املنفى ،يف لبنان وسورية ومرص ،وقد ْ
ّ
ّ
السياسات التي انتهجها نظاما ما بعد االستقالل منذ سنة  .1951وليس من املفاجئ أن ِّ
الرائدات
ّ
تركز ّ
ال ّنشطات يف جمال حقوق املرأة -مثل محيدة العنيزي ،وصاحلة املدين ،وخدجية عبد القادر ،وخدجية اجلهمي-
قضية تعليم املرأة ،منذ بداية القرن العرشينّ .أما اجليل الثاين من ال ّناشطات ال ّنسائيات؛ فقد
ّ
اهتامماهتن عىل ّ
وشددن عىل قضايا جديدة يف املسار املهني  Careerواألرسة ،منتقدات
ربطن بني اجلنوسة Gender
والقوميةَّ ،
ّ
وخصوصا يف
الوضع يف األرسة ال ّليبية األبوية .لقد عبرّ ن عن آرائهن يف الصحافة ويف األجناس األدبية،
ً
والرواية.
ّ
القصة ّ

أجرا ثاب ًتا يف طرابلس وبنغازي واحلقول ال ّنفطية إىل اجتذاب العديد من املقيمني
أ ّدى توفّر الوظائف التي ّ
تدر ً
الزراعية ،وانتقاهلم شاملاً إىل هذه املدن .وتزايد -نتيج ًة لذلك -تعداد ّ
سكان طرابلس من 130
يف املناطق ّ
ألف نسم ًة سنة  1951إىل  213ألف سنة  1964وإىل  400ألف سنة  .1970وارتفع عدد ّ
السكان يف بنغازي
ثم إىل  300ألف عىل الرتتيب .غري أنّه ينبغي االنتباه
يف السنوات نفسها من  70ألف نسمة إىل  137ألف ّ
الصفيح خارج هاتينْ املدينتينْ ؛ مثل
الريفية ،قد سكنوا مدن ّ
إىل أنّ آال ًفا من املهاجرين الفقراء من املناطق ّ
(((
باب عكارة ،والرباريك ،والكامبو خارج طرابلس ،والصابري يف بنغازي  .وإذا ما عاش ثامنون يف املئة من
ّ
عكسية بحلول عام  ،1967بأنْ صار ثامنون
الريف سنة 1951؛ فإنّ هذه ال ّنسبة قد تغيرّ ت بصورة
ٍّ
السكان يف ّ
طبقة عماّ لية صغرية ،ولكنها َّ
منظ ٌ
يف املئة يعيشون يف املناطق احلرضية .كام برزت ٌ
فطية.
مة ،يف املدن واحلقول ال ّن ّ

مل ّ
الربيطانيون ،من عزل املجتمع ال ّليبي عن تيارات احلركات
السنويس ومستشاروه
يتمكن ال ّنظام امللكي ّ
ّ
األول ،الذين تلق ّْوا تعليماً
اجلذرية يف املنطقة،
القومية
ً
خصوصا يف مرص؛ وذلك بحكم أنّ معظم أفراد اجليل ّ
ّ
ّ
مؤسساهتا الوليدة عىل
خترجوا يف اجلامعات املرصية .هذا إىل جانب أنّ ّ
الدولة قد اعتمدت يف إدارة ّ
ً
عاليا ،قد ّ
ّ
واملدرسون .كام أنّ املدارس الليبية قد اعتمدت تدريس الكتب
املرصيني ،وكان منهم القضاة
األخصائيني
ّ
ّ
ّ
املرصية تُوزَّ ع يف البالد ،وإذاعة "صوت العرب" -ذات ال ّتأثري الكبري
الصحف
املدرسية
املرصية .وكانت ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ّ
حديثية االقتصادية
الرغم من الربامج ال ّت
الرأي
ّ
ّ
العام العريب -حتظى بشهرة بالغة يف الشّ ارع الليبي .وعىل ّ
يف ّ
العلنية َّ
املنظمة .فقد
القوية واملعارضة
للمؤسسات
كية املوالية للغرب ،كانت معادي ًة
ّ
ّ
ّ
واالجتامعية؛ فإنّ امل َل ّ
اجلنسية ال ّليبية
واصلت حظرها الذي فرضته عىل مجيع األحزاب السياسية عقب انتخابات  .1953ونُزعت
ّ
شعبي ًة يف إقليم طرابلس .وحصل الشيّ ء نفسه
عن بشري السعداوي زعيم حزب املؤمتر الوطني ،احلزب األكثر ّ
فاضطر السعداوي إىل ال ّلجوء إىل املنفى يف العربية السعودية مع أخيه وابنه،
مع أخيه وابنه ونائبه أمحد زارم؛
ّ
والتجأ زارم إىل تونس.
بمعدل أعىل لألجور ،وقع اعتقال أعضائه،
وملّا طالب اتحّ اد العامل -وهو اتحّ ٌاد
صغري ،ولك ّنه َح َسن ال ّتنظيمّ -
ٌ
ومنِعوا من ممارسة نشاطهم يف االتحّ اد مع بداية سنة .((1(1961
ُ
 9ياسني الكبري ،املهاجرون يف طرابلس الغرب (بريوت -لبنان :معهد اإلنامء العريب ،)1982 ،ص 168 -125؛
حممد زاهي املغرييب ،الدولة واملجتمع املدين يف ليبيا (القاهرة :إصدارات جم ّلة عراجني ،)2004 ،ص .27-26
وأيض ًاّ :
 10خمتار كرفاع ،احلركات العاملية يف ليبيا( 1969-1943 :طرابلس :مركز اجلهاد للدراسات التارخيية ،)2000 ،ص .175-166
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ٍ
العربية
للقومية
بموقف حازم داعم
اجتامعي ًة قائدةً ،وطالبت
القوية مجاع ًة
كام أصبحت احلركة الطلاّ بية
ّ
ّ
ّ
ّ
والربيطانية .وقد ّ
نظم
األمريكية
العسكرية
ودعت إىل إجالء القواعد
واحلركة الفلسطينية واجلامعة العربية.
ْ
ّ
ّ
ّ
مظاهرات قام هبا تالميذ املدارس الثّانوية؛ مثل تلك التي قادها
الطلبة احتجاجات ومظاهرات ،من ضمنها
ٌ
معمر القذايف يف مدينة سبها بفزان سنة  ،1961وكانت بغرض تأييد الوحدة العربية .وقد جرى اعتقاله
ّ
وطرده من والية فزان إىل مدينة مرصاتة رشق طرابلس .ويف  14-13كانون الثّاين  /يناير سنة ،1964
بية أكرب يف بنغازي ،تأييدً ا ملؤمتر ٍ
حدثت مظاهر ٌة طلاّ ٌ
يب يف القاهرة دعا إليه مجال عبد النارص .وكان
قمة عر ٍّ
ّ
ٍ
عربي ٍة يف مواجهة ّ
خطة إرسائيل اهلادفة إىل حتويل مسار هنر األردن.
اهلدف من ذلك املؤمتر
ُ
اإلعداد لسياسة ّ
وقد أطلقت الشرّ طة ال ّنار عىل ثالثة طلبة ُعرفوا يف ما بعد بشهداء يناير؛ وهم عيل األمني البيجو ،وصالح
سياسية ،أ ّدت إىل استقالة رئيس الوزراء
مسعود النقّاز ،ومفتاح بن حريز .وأحدث قتل الطلبة الثّالثة أزم ًة
ّ
عيد حرب حزيران  /يونيو 1967؛ حني قامت
حمي الدين فكيني .وحدثت أزمة أخرى يف مدينة طرابلسُ ،ب ْ
اليهودية ،وأدانوا ارتباطات النظام
مظاهر ٌة كبريةٌَ ،أحرق فيها املتظاهرون العلم اإليطايل واملحلاّ ت ال ّتجارية
ّ
يبيون إىل حركة االحتجاج
األمريكية والربيطانية.
القوية بالغرب ووجود القواعد العسكرية
ّ
وانضم العماّ ل ال ّل ّ
ّ
(((1
االجتامعي؛ ّ
يبي
فنظم عماّ ل امليناء وحقول ال ّنفط إرضا ًبا ،وأوقفوا إنتاج ال ّنفط  .وانخرط ٌ
كثري من الشّ باب ال ّل ّ
شخصا
نظرا إىل أنّ امللك كان
التيارات السياسية القومية ،كال ّنارصية والبعث.
ْ
ً
وتفاقمت أزمة امل َلكيةً ،
يف ّ
معزولاً
موحيا بذلك بأنّه
اجتامعيا؛ إذ كان يعيش يف طربق ،قرب القاعدة الربيطانية الرئيسة يف "العدم"؛
ً
ًّ
الربيطانيني ومحايتهم.
يفضل صحبة
ّ
ّ
الرغم من ارتفاع دخل البالد من
وما زاد حال نظام املَلك سو ًءا ،هو انتشار الفساد بني أفراد ال ّنخبة .فعىل ّ
عائدات ال ّنفط؛ ّ
ضحي َة براجمها
كية
ّ
الريفية .لقد صارت امل َل ّ
ظل الكثري من ال ّل ّ
يبيني العاديني فقرا َء يف املناطق ّ
أيضا ،ومل ِّ
سياسيا ً
السياسية .فكثري
حديثية؛ بام أنهّ ا مل حتدِّ ْث نفسها
ال ّت
ًّ
متكن طبقتها الوسطى ال ّنامية من املشاركة ّ
ّ
مهمشني ،وخارج
من ال ّليبيني املنتمني إىل الطبقة الوسطى ورشحيتها ّ
الدنيا من املتع ّلمني؛ قد وجدوا أنفسهم َّ
العسكري هلذه الطبقة الوسطى
رعاية شيوخ القبائل ال ّتقليديني وعائالت األعيان ذات ال ّنفوذ .وكان اجلناح
ّ
القو َة
السياسية؛ كان ّ
كية .ويف غياب األحزاب ّ
حديثة ال ّنشوء ،هو األكثر تنظيماً من بني اجلامعات املعادية للم َل ّ
فعال .إثر حرب حزيران  /يونيو  ،1967التي هزم فيها اجليش
الوحيدة َّ
املؤه َل َة إلزاحة ال ّنخبة القديمة بشكل ّ
عد موق ًفا
مجاهريي ٌة يف طرابلس وبنغازي،
مظاهرات
اإلرسائييل اجليش املرصي؛ وقعت
احتجاجا عىل ما ّ
ٌ
ً
ّ
الرسية ا ُمل َّتهمني بعالقتهم هبذه ال ّنشاطات.
ًّ
رجعيا لل ّنظام املوايل للغرب .فاعتقل ال ّنظام أعضاء من األحزاب ّ
يائسا يف مواجهة حركات االحتجاج االجتامعي ،وفساد ال ّنخبة ،واعتامده عىل
وبدا امللك العجوز املنعزل ً
ّ
الديوان امل َلكي .ويف ما بني  1951و ،1969تعاقبت إحدى عرشة حكومة .وقد
أرسة الشّ لحي
املتحكمة يف ّ
االختصاصيني احلرضيني ،مثل رئيس الوزراء عبد احلميد البكوش
كية املجال يف س َّلمها لبعض
ّ
أفسحت امل َل ّ
الشابة -التي
رشعت اجلامعات
املجمل ،كانت املستويات العليا من ال ّتعليم مغلق ًة .وقد
سنة  .1968ولكن يف
ْ
َ
ّ
منظمةٍ،
ٍ
ِ
أي معارضة َّ
حظ َي ْت بال ّتعليم يف ّ
ظل امل َلكية -يف املطالبة بال ّتغيري ،يف الوقت الذي مل يسمح ال ّنظام بقيام ّ
11 For a well informed analysis of the royal elite see: Salahedin Hasan al-Sury, " A New System for a New State:
Libyan Experiment in Statehood 1951-1969", In: A. Baldinetti, ed., Modern and Contemporary Libya: Sources and
Historiographies (Rome: Instituto Italiano Per L’Africa et Orienete, 2003), pp. 179-194.
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ٍ
مرارة تعبرِّ عنها ّ
وبدا متجاهلاً
الدنيا اجلديدة( .((1وقد فشلت امل َلكية يف
ألي مشاعر
الطبقة الوسطى ورشحيتها ّ
ّ
سياسي ٍة تُريض القوى االجتامعية اجلديدة املنبثِقة عن ال ّتحديث االقتصادي واالجتامعي .مل
إجراء إصالحات
ّ
تكن أزمة امللكية ناشئ ًة عن نقص ال ّتحديث؛ وإنّام عن األسلوب الذي ُط ِّبق به ذلك ال ّتحديث.
السياسية و ُقمعت؛ ّ
الدولة تنظيماً .
مؤسسات ّ
ظل اجليش أكثر ّ
يف الوقت الذي ُحظرت فيه األحزاب ّ
ُ
ً
ضباطا يف
للتدرب وال ّتخرج
يبيني ،أو أرسل بعض أفراده
بالضباط
وجرى تدريبه باالستعانة
ّ
العراقيني وال ّل ّ
ّ
ّ
واملؤسسات
السيايس
األكاديميات العسكرية الربيطانية
ّ
الرغم من االفتقار إىل اإلصالح ّ
ّ
واألمريكية .وعىل ّ
ٌ
نفطي مب َت َك ٌر،
قانون
التطور .إذ كان هلا
القوية؛ ورث ال ّنظام اجلديد يف سنة  1969البال َد وهي عىل قدر من
ّ
ّ
ٌّ
تحّ
الرياضية ،واال ادات العماّ لية،
جيدان يف ال ّتعليم
ّ
والصحة ّ
ونظامان ِّ
العامة ،ومجعيات ّ
مدنية نشطة؛ كاألندية ّ
ّ
واملنظامت الشّ بابية ،واحلركات األدبية وال ّنسائية .ويف الس ّتينيات؛ كان يف سبها دار مرسح وعرض
والكشافة،
ٍ
ٌ
الثانوية.
وصحيفة ،وفرقة موسيقية لطالب املدرسة
أندية لكرة القدم ،وثالث مكتبات،
سينامئي ،وأربعة
ّ
العربية اجلذرية املعادية لالستعامر ،تلك التي أذكتها ثورة
القومية
مرتعا للحركة
وكان إقليم ّ
فزان يف جممله ً
ّ
ّ
الزمن ،وأصبحت تواجه هتديدً ا من
 1952يف مرص وإعالمها القوي .وتبعا لذلك ،بدت امل َلكية وقد جتاوزها ّ
الداخل.
مرص ومن ّ

الثوري
السنوسية والنظام
ّ
الملكية ّ
ّ
أساسا
تتكون
الضباط
كانت القاعدة االجتامعية ملجلس قيادة الثورة ،املنبثق عن حركة ّ
ً
ّ
الوحدويني األحرارّ ،
امللكي بعد سنة
الدنيا للطبقة الوسطى التي نشأت نتيجة لربامج ال ّتحديث ا ّلتي قام هبا النظام
من الشرّ حية ّ
ّ
يتحدرون من قبائل فقرية وصغرية من قبائل الداخل أو
 .1951فمعظم أعضاء جملس قيادة الثورة االثني عرش ّ
يتحدران من قبيلتني كبريتني (املغاربة
من الرشائح االجتامعية الفقرية يف املدن الساحلية .وعضوان منهم فقط
ّ
والعواقري) ،وعضو آخر يتحدر من عائلة بارزة يف مدينة ساحلية .وباختصار ،يمكن القول إنّ الثّورة كانت
الريفية والواحات
الدنيا من الطبقة الوسطى املنتمية إىل مدن املناطق احلرضية والبلدات
حتت قيادة الرشحية ّ
ّ
الداخل ،يف مواجهة سيطرة شيوخ القبائل والعائالت البارزة يف املدن الكربى .كان النظام
الصحراوية يف ّ
ّ
جيدة التجهيز ،أكثر من اعتامده عىل اجليش ،وكان أفراد الرشطة
امللكي يعتمد يف ضامن أمنه عىل ّ
قوة الرشطة ّ
املتحدرين من عائالت
مفتوحا للطلبة غري
جي ّندون من بني القبائل املوالية .مقابل ذلك ،كان اجليش ال ّليبي
ّ
ً
املركزية.
الوحدويني األحرار وجلنتها
الضباط
ّ
ّ
ال ّنخبة ،وكان من بينهم أعضاء حركة ّ
العاملية املستق ّلة
السياسية واالحتادات
األحزاب
ومثله مثل ال ّنظام امللكي قبله ،حظر جملس قيادة الثورة
َ
ّ
ّ
وسمي هذا التنظيم االحتاد االشرتاكي
سنة  ،1970متب ّن ًيا نظام احلزب الواحد عىل غرار مرص سنة ّ ،1971
العريب .إال أنّ هذه الصيغة جرى التخليّ عنها بعد ذلك بسنتني ،بسبب فشلها يف حتميس وتعبئة غالبية الشعب
الليبي .ويف مواجهة معارضة النخبة التقليدية وفشل االحتاد االشرتاكي العريب ،أعلن القذايف ثورته الشعبية

12 This period has not been research yet. See: J. Wright, Libya A Modern History (London: Croom Helm, 1983), pp.
102-107. for Libyan Jewish Israeli view see: M. Romani "The Final Exodus of Libyan Jews in 1967", Jewish Political
Studies Review, Vol. 19, No. 3-4 (Fall 2007), pp. 1-15.
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ضد البريوقراطية القديمة يف خطابه الشهري يف زوارة  15نيسان  /أبريل  .1973وطلب من الشعب إحالل
املتكونة من ّ
املوظفني يف مواقع العمل بدلاً من البريوقراطية العاجزة.
الشعبية
ال ّلجان
ّ
ّ

الشعبية اجلديدة وصالحياهتا .وقد
أ ّدى ابتكار القذايف إىل انقسام داخل جملس قيادة الثورة بشأن دور اللجان
ّ
عكس االنقسام داخل جملس قيادة الثورة بسبب هذه القضايا خالفات أيديولوجية كربى بني جناحني بشأن
االتجّ اه الذي ت ّتخذه الثورة .واعرتض اجلناح التكنوقراطي الذي كان يقوده عمر املحييش ،وزير التخطيط،
أرص القذايف عىل التعبئة
بأنّ األولوية ينبغي أن تعطى للكفاءة املتمثلة يف اخلرباء واملختصني .يف املقابلّ ،
حل النزاع الداخ ّ
السيايس .وقاد عجز أعضاء املجلس عن ّ
يل إىل حماولة أعضاء جملس
األيديولوجية والوالء
ّ
ين القديم -من سنواته األوىل
قيادة الثورة بقيادة املحييش االنقالب عىل القذايف .فاستخدم القذايف تنظيمه املد ّ
ضد خصومه .وحني وقف عبد السالم جلود ،العضو الرئيس يف جملس قيادة الثورة،
مؤيديه ّ
يف سبها -لتعبئة ّ
وفر عمر املحييش إىل تونس ّ
يف ّ
رسخ
وظل يف املنفى يف ما بعد يف مرص .بعدها ّ
صف القذايف ،فشل االنقالبّ .
ٍ
القذايف سلطته .ومل يبق من أعضاء جملس قيادة الثورة سوى أربعة أعضاء يف السلطة إىل جانب القذايف ،وجرى
ّ
حل جملس قيادة الثورة.

القبلية
األسطورة وسياسة إعادة إنتاج
ّ
احلالية املتعلقة باالنتفاضة الليبية ضمن إطار ثالث أساطري :تسليط الضوء عىل
تندرج التقارير والتعليقات
ّ
القذايف ،وأن التجربة الليبية مع االستعامر اهلمجي مماثلة للتجربتني املرصية والتونسية ،والنظر إىل املجتمع
الليبي من إحدى أكثر التجارب االستعامرية
الليبي من خالل أيديولوجيا القبلية  .Tribalismلقد عانى الشعب
ّ
وحشي ًة يف أفريقيا .فقد توفيّ نصف مليون ليبي خالل احلقبة االستعامرية بني سنتي  1922و ،1943بمن فيهم
ّ
ّ
 60ألف أسري يف املعتقالت اجلامعية .وجرى إسكات صدمة االستعامر هذه وما خلفته من ندوب خالل فرتة
حياج بأنّ شعبوية القذايف املعادية لالستعامر
امللكية السنوسية ما بني  1951و .1969وعليه يمكن للمرء أن ّ
متأصلة يف التجربة االستعامرية احلديثة التي عاناها الشعب
ليست هاجسا
استحواذيا ( ،)Obsessionوإنام هي ّ
ًّ
حيس بأنّ عذاباته جرى جتاهلها.
الليبي الذي كان ّ

احلالية حمامون
احلرضية ،أي املدن والبلدات ،وقادة االنتفاضة الديمقراطية
الليبيني يف املناطق
ّ
ّ
يعيش  %80من ّ
وضباط جيش منشقّون .وصار معنى
وقضاة وصحفيون وك ّتاب وأساتذة جامعيون وناشطات نسائيات
ّ
ومعدل القراءة والكتابة يف ليبيا هو
فالليبيون مجيعهم فاعلون يف االقتصاد،
القبيلة يف الريف خمتل ًفا عن املايض،
ّ
ّ
بني األعىل يف أفريقيا .وهكذا ،فإنّ الكالم عن القبيلة باملعنى العضوي  Genericهو حمض تضليل .مع ذلك،
الليبي احلديث ينبغي عزومها إىل واقع أنّ ليبيا قد ُعزلت
املتخصصة واملعرفة عن املجتمع
فإنّ نقص البحوث
ّ
ّ
وأصبحت غري متاحة للباحثني طوال العقود الثالثة األخرية .إنّ قراء ًة بديل ًة ستعيد املجتمع إىل دائرة الضوء
جتمد ،ويف النهاية فشل يف
ثم ّ
بغرض اإلجابة عن األسئلة الرئيسة املتع ّلقة بجذور النظام وملاذا استطاع البقاءّ ،
السيايس.
امليضّ يف عملية اإلصالح
ّ
وصل اإلصالح إىل ذروة نجاحه بعد سنة  1998عند ّ
حل أزمة لوكريب ورفع العقوبات املفروضة عىل ليبيا
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منذ سنة  ،1992وما أسفر عنه من تطبيع للعالقات مع أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية يف ما
بجدية
بني  2003و .2009املفارقة ،هي أنّ النظام كان يمكنه جت ّنب االنتفاضة لو أنّ هذه اإلصالحات ّمتت ّ
وتوجهت نحو معاجلة املطالب الشعبية املتعلقة بالقضايا االجتامعية والسياسية وانتهاكات حقوق اإلنسان.
ّ
السلميني يف بنغازي والبيضاء يف  15شباط  /فرباير ،2011
املحتجني
وبدال من ذلك ،وبإطالق النار عىل
ّ
ّ
املحتجني واصفني ّإياهم
وقيام سيف اإلسالم القذايف وأبيه بتوجيه ثالثة خطابات يعلنان فيها احلرب عىل
ّ
تعرضوا إىل غسل دماغ عىل يد بن الدن ،نظر غالبية الليبيني إىل
بأنهّ م "جرذان" و"مدمنو خمدرات" وأنهّ م ّ
النظام عىل أنّه ميؤوس منه وأنّه قد حان وقت زواله.
ننظر إىل األصول االجتامعية للنظام .ملاذا ّ
حتول من كونه دولة شعبوية من دول العامل
ثم ّ
متكن من البقاءّ ،
دعونا ْ
الثالث إىل ديكتاتورية.
ثورية تحُ كم من خالل
ُعرف نفسها عىل أنهّ ا دولة ّ
اجلامهريية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية هي دولة ت ّ
الشعبية ّ
غني يمثّل النفط مصدره شبه الوحيدُ ،ولد
الشعبية.
املنظمة واملؤمترات
اللجان
ً
ّ
ّ
ومرتكزا عىل اقتصاد ّ
يسميه معظم الليبيني "ثورة الفاتح من سبتمرب" التي حدثت يف  1أيلول  /سبتمرب  .1969يف
النظام مع ما ّ
ً
شابا يف اجليش الليبي -ينتمون إىل فكرة الوحدة
مكونة من اثني عرش
ضابطا ًّ
ذلك التاريخ ،أطاحت جمموعة ّ
معمر أبو منيار القذايف يبلغ من العمر
العربية الشاملة
ّ
النارصية ،ويقودهم ضابط ذو شخصية نافذة يدعى ّ
مسافرا خارج البالد.
دموي ،حني كان امللك
السنويس يف انقالب غري
بملكية امللك حممد إدريس
 27سنة-
ّ
ّ
ً
ّ
الوحدويني
يسمى "حركة الضباط
رسي داخل اجليش
ّ
كانت هذه املجموعة متثّل جلن ًة مركزية لتنظيم ّ
الليبي ّ
ّ
يتحدرون من أقاليم البالد الثالثة ،أعادوا تسمية أنفسهم
الضباط الشباب االثنا عرش الذين كانوا
األحرار".
ّ
ّ
"جملس قيادة الثورة" ،وأعلنوا قيام اجلمهورية العربية الليبية ،وأ ّلفوا قيادة مجاعية ح ّتى سنة .1976
سيطر جملس قيادة الثورة عىل ّ
والقضائية ،ورشع يف اإلشارة إىل إجراءاته
والترشيعية
التنفيذية
كل السلطات
ّ
ّ
ّ
والشيوعية والفساد ودفاعه عن
االجتامعية والسياسية عىل أنهّ ا "ثورة" .وعىل الرغم من مناهضته لالستعامر
ّ
حمددة اخلطوط ،وكان دليله املرشد
القومية
العربية واإلسالم ،فإنّ جملس قيادة الثورة مل تكن له سياسات ّ
ّ
ّ
واجتامعية بعد سنة  ،1969إال أنّ
ة
وسياسي
ة
اقتصادي
الت
بتحو
الليبي
املجتمع
مر
لقد
املرصية.
1952
ثورة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
احلكومة اجلديدة ن ّفذت سياساهتا من دون مشاركة شعبية تُذكر .وركّ ز جناح القذايف يف جملس قيادة الثورة
فطري أصيل Indigenous pastoralist
اشرتاكي
جيرب خلق "جمتمع
ّ
السلطات يف يده يف  ،1976وأخذ ّ
ّ
تضم -من
 ،"socialist societyمستفيدً ا من عائدات ا ّلنفط الوفرية وتوظيف العاملة غري الليبية التي كانت ّ
بني من تضم -العديد من التونسيني واملرصيني .إال أنّه عىل املرء أن يتذكّ ر أنّ املجتمع الليبي يف عمومه ٍ
معاد
ّ
ّ
ّ
ّ
قويا بالعروبة واإلسالم.
لالستعامر
ومؤيد حلركات التحرر الوطني ومؤمن إيامنا ًّ
ّ
البد من تذكّ ر بعض النقاط هناّ ،أوهلا أنّ ثورة  1969بقيادة معمر القذايف مل تكن شذو ًذا ،مثلام يعتقد الكثري
ّ
ّ
الليبي من خالل احلركة السنوسية
بقوة يف جمتمع الداخل
من الصحفيني والباحثني الغربيني ،ولك ّنها
متجذرة ّ
ّ
العام للثقافة اإلسالمية واملؤسسات ال َقرابية املستق ّلة استقاللاً
ذاتيا،
واجلمهورية الطرابلسية ،ضمن اإلطار
ّ
ًّ
املرة حتت احلكم اإليطا ّيل .كان القذايف
واخلشية من الدولة املركزية ،وانعدام الثقة يف الغرب بنا ًء عىل التجربة ّ
الليبيني وإيصاله لل ّناس وترمجة هذه الرتكة
الوطني لدى
واحلس
قادرا عىل ال ّتعبري عن مقاومة االستعامر
ً
ّ
ّ
ّ
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العاديون بسهولة .لقد استخدم القذايف نبوغه
إىل أيديولوجيا ثورية مستخد ًما لغة بسيطة يفهمها الليبيون
ّ
يتحدث ويأكل ويلبس
الكارزمي لتعبئة الشعب ومهامجة معارضيه وخصومه داخل البالد وخارجها .كان
ّ
ويؤم املص ّلني كإمام أو أمري للمؤمنني.
كرجل
ّ
بدوي من الدواخلّ ،

احلرضية بني الطلبة واملثقّفني والطبقة الوسطى احلرضية يف املدن الكربى ،اتّبع
ولغرض إضعاف املعارضة
ّ
احلرضية
"البدونة  "Bedwanizationالتي تعتمد اهلجوم عىل الثقافة
النظام اجلديد سياسة ثقافية قوامها
ْ
ّ
والريفية املرتكزة إىل القيم القبلية املتعلقة باللباس واملوسيقى واألعياد ،وهذا
البدوية
وتشجيع الطقوس
ّ
ّ
دون ّشك -عودة إىل املايض القديم .ونتيجة لسياسة تصفية التحضرّ  De-Urbanizationاملمنهجة ،فقدت
مدينة طرابلس (أكثر مدن البالد حتضرّ ً ا وكوزموبوليتية) طابعها السابق .ومع ذلك ،ظ ّلت اجلامهريية دول ًة
الدنيا والوسطىّ ،
مكن احلكومة من
شعبيا واسعا يف الطبقات ّ
شعبوية حديثة .ونالت حكومة اجلامهريية تأييدً ا ًّ
االنخراط يف تغيريات اقتصادية كربى وكذلك يف البنى السياسية واالجتامعية .وقد قادت املعارضة الداخلية
ضد املعارضني يف عقد الثامنينيات.
واخلارجية للحكومة إىل مزيد من أفعال القمع ّ
قوضت املركزية  Centralizationاملفرطة واالعتامد عىل األجهزة غري الرسمية واألمنية -عىل حساب
ّ
املؤسسات الرسمية وحكم القانون -اإلصالحات املبكرة ،وأ ّدت إىل أفول هذه التجربة املتع ّلقة بالشعبوية
ّ
السبعينيات من القرن
أواخر
منذ
النفط
عائدات
وانخفاض
العاملي
العدائي
املناخ
وتضافر
األصيلة.
السياسية
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
العامة مثل املحاكم واجلامعات
املؤسسات
هت
و
ش
أو
ضعفت
أ
ذلك،
العرشين خللق أزمة النظام .وأكثر من
ّ
ّ
حول األيديولوجيا من
واالحتادات واملستشفيات واملصارف .وهكذا ،فإنّ ترافد احلراكني الداخيل واخلارجي ّ
نمطها الشعبوي إىل ٍ
اخ ُتزل يف عبادة شخصية القذايف .بدأ هذا التغيرّ يف فرتة مبكرة بعد
نمط تس ّلطي لنظام ْ
القوات الليبية يف حرب مبارشة مع نظام حسني حربي يف التشاد يف حزيران  /يونيو  ،1983واملواجهة
دخول ّ
اجلوي األمريكي لطرابلس وبنغازي،
توجت بالقصف ّ
مع الواليات املتحدة األمريكية سنة  1986التي ّ
وضوحا شديدا بعد سنة  ،1988خصوصا مع موافقة جملس األمن الدويل سنة 1992
واضحا
وأصبح
ً
ً
(القرار  748يف  31آذار  /مارس  )1992عىل توقيع عقوبات عىل ليبيا إثر اكتشاف ما قيل إنّه دليل يربط
عمالء ليبيني بحادثة تفجري طائرة "بان آم" األمريكية يف رحلتها رقم  103فوق بلدة لوكريب يف سكوتالندا.
فالدول
الريعية
النظام الليبي مناظر لألنظمة األخرى املسماّ ة األنظمة
التسلطية يف الرشق األوسط وأفريقياّ .
ّ
ّ
مؤسسات
املنتجة للنفط كاجلزائر والعراق وسورية (آنذاك) ،عىل سبيل املثال وليس احلرص ،حاولت توزيع ّ
اجلمة.
رسمية وغري رسمية لتلبية مطالب بعض املواطنني املا ّدية واملعنوية مقابل قليل من الوالء والطاعة ّ
بعد سنة  ،1986استخدم النظام ً
ضد اآلالف من
أيضا العقوبات اجلسدية واحلبس والنفي اإلجباري ّ
األمنية باألقارب املوثوقني واحللفاء التقليديني ،أولئك
املنشقّني هبدف احلفاظ عىل سلطته ،ومأل القوى
ّ
الذين ارتبطت مصاحلهم املا ّدية بديمومة حكم القذايف .واستخدم النظام كذلك إسرتاتيجيات الشرّ عنة
ّ
يعده بعض علامء االجتامع البعد "املعيـاري" للخضوع
 Legitimizing strategiesهبدف
التحكم يف ما ّ
.The normative dimension of compliance
املتكونة من رجال اخليمة ،واللجان
مؤسسات وقوى مثل الدائرة الداخلية
يف الواقع ،تأ ّلف النظام اجلديد من ّ
ّ
يضم معظم زمالء القذايف يف الدراسة وأصدقائه قبل الثورة.
الثورية ،والصفوف القبلية ،وتنظيم الرفاق الذي ّ
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فرق تسد املنتمية إىل املؤسسات البدوية
ابتكر القذايف "إعادة البناء القبيل  "Retribalizationوإسرتاتيجية ِّ
والريفية التقليدية مثل "امليعاد" و"جرب اخلواطر" و"الصفوف" .فمؤسسة "امليعاد" هي التقاء شيوخ القبائل من
قضية ما ،و"جرب اخلواطر" هي لقاء قبيل لتسوية اخلالفات وجلب الوئام( .((1كان يف العادة يرسل
أجل تدارس ّ
بصفة غري رسمية -قريبه ومستشاره لشؤون القبائل العقيد خليفة حنيش إىل هذه املؤسسات للحصول عىلتأييد القبائل أو إبرام املصاحلات مع اخلصوم .وقد كان الداخل الليبي -وبسبب ضعف الدولتني العثامنية
ٍ
إسرتاتيجية
واالستعامرية اإليطالية -قد شهد قيام التحالفات الفالحية والبدوية ،املسماّ ة بـ"الصفوف" مقام
مؤسسة الصفوف القديمة هذه يف مواجهة
دفاعية ّ
ضد الدولة املركزية والتحالفات األخرى .وأحيى النظام ّ
ّ
واجلنويب من ليبيا .فعىل سبيل املثال ،اعتمد ال ّنظام يف ما
الرشقي
املعارضة الداخلية يف اجليش ويف اإلقليمني
ّ
ّ
بني  1975و 1993لتجنيد الضباط عىل ثالث قبائل :القذاذفة ،واملقارحة ،وورفلةُ .
وأسقطت ورفلة من
ّ
ٍ
ضباط من ورفلة .وتنتمي
هذا االعتبار حني اك ُت ِشف سنة  ،1993التحضري ملحاولة
انقالبية قوامها األسايس ّ
ّ
قوية هي قبيلة الرباعصة املنتمية إىل قبائل السعادي ،وهذه القبيلة
زوجة القائد الثانية ،صفية فركاش ،إىل قبيلة ّ
التسعينيات ،أخذ القذايف يعتمد عىل عائلته
الدعم يف موطن امللكية السنوسية .ومع هناية
قدرا من ّ
ّ
قدمت له ً
ّ
األمنية.
وأبناء عمومته عىل رأس األجهزة
ّ

اإلسالميني
سمي الثورة املضا ّدة سنة  .1976وشمل االستهداف الناشطني
قام النظام بتطهري اجلامعات ّمما ّ
ّ
واليساريني الذين أرادوا احلفاظ عىل اتحّ اد الطلبة مستقلاًّ بعد سنة  1964مثلام كان حتت امللكية.
والليرباليني
ّ
ّ
مرورا بالتخويف.
بالقتل
ء
وانتها
واإلغراء
بالتجنيد
ء
ابتدا
املعارضني،
ضد
القذرة
باملهام
النظام
أعوان
وقد قام
ّ
ً
ً
ً
ّ
مناصب مثل الوزراء،
بضمهم إىل النخبة احلاكمة يف النظام يف
َ
وقد كافأ القذايف العديد من هؤالء األعوان ّ
األمنية.
والسفراء ورؤساء اجلامعات ورؤساء األجهزة
واملديرين الرئيسني ّ
ّ
ضد االنتهاكات سنة  ،1988دان القذايف ال ّلجان الثورية عىل
العام ّ
ومع ذلك ،حني واجه النظام غضب الرأي ّ
انحراف مسؤوليها عن ّ
اخلط الثوري الصحيح ،وتبينّ أنّ انتقاده هذه اللجان مل يكن سوى لفرتة قصرية .فقد
ظ ّلت هذه اللجان حتافظ عىل دور يف "حتريض" مؤمتر الشعب وتأطري جدول األعامل الذي حيتوي القضايا
سياسيا ،وهذا مناقض للفكرة
املطروحة للنقاش .لقد أصبحت اللجان الثورية ،بمقتىض األمر الواقع ،حز ًبا
ًّ
الشعبية -كام وردت يف الكتاب األخرض-
املبنية عىل مؤمتر الشعب واللجان
املثالية عن
ّ
ديمقراطية املشاركة ّ
ّ
ٍ
هتديد لبقائه.
خصوصا يف الوقت الذي كان فيه النظام خيشى من االنشقاق ملا يعنيه من
الثامنينيات ،سادت االهتاممات غري الرسمية واألمنية النظام السيايس واستخدمت طقوس عبادة
مع هناية
ّ
أشد قوى
للسيطرة االجتامعية .وأصبحت فيام بعد راسخة يف النظام .وكانت ّ
البطل بخصوص القذايف كلغة ّ
بأسا ،خمافة خسارة السلطة واملساءلة املحتملة عن انتهاكاهتا حلقوق اإلنسان بام يف ذلك
معارضة اإلصالح ً
ضد مجاعات املعارضة وأفراد من النظام يف العقود الثالثة األخرية.
التعذيب والقتل ّ
قرر النظام تغيري أيديولوجيته باالتجّ اه نحو أفريقيا ،وريض بالتصالح
ويف مواجهة التململ السيايس والعزلةّ ،
مع املجتمع الدويل من خالل قبوله برشوط األمم امل ّتحدة ،ويف ما بعد التخليّ عن برنامج أسلحة الدمار
13 Salahedin Hasan al-Sury, "A New System for a New State: Libyan Experiment in Statehood", Op. Cit.

178

العدد 1
صيف 2012

الشامل من أجل بقائه( .((1وكإشارة عىل ال ّنزعة الرباغامتية واإلصالح ،أصبحت السياسة يف طرابلس مدفوعة
خصوصا يف ما يتع ّلق بالقيام بدور موازن للمنافسني يف مرص
باعتبارات املصالح الشخصية والوطنية،
ً
وإرسائيل وتونس والسودان واجلزائر واملغرب .وينجم تغيري السياسة الليبية بني مرحلة وأخرى عن تغيرّ يف
عالقات القوى يف املنطقة واملواجهات مع الواليات امل ّتحدة األمريكية وفرنسا يف أفريقيا .هذه العوامل جمتمعة،
أجربت النظام عىل تغيري سياساته أو إبرام معاهدات حتالف أو وحدة مع دول صحراوية خمتلفة يف أفريقيا.
وقادت هذه السياسة الليبية اجلديدة -التي استهدفت التصالح مع املجتمع الدويل -إىل رفع العقوبات ،إال أنهّ ا
السيايس يف الداخل .وباختصار ،فإنّ السلوك ال ّليبي إزاء الدول األفريقية األخرى تغيرّ استجاب ًة
قوت الرصاع
ّ
ّ
لتغيرّ ات سياسية داخلية وإقليمية ودولية.
العاديني ،من قبيل العناية
يبيني
األولني من عمرها ّ
جلبت العملية الثورية يف ليبيا يف العقدين ّ
ّ
عدة فوائد ل ّل ّ
الصحية املجانية والتطوير الكبري للبنية التحتية للبالد والتعليم املجاين تتجاوز بكثري تلك اإلنجازات التي
ّ
الليبية التي أصبحت متعلمة وفاعلة؛ وكان من النساء
خصوصا بالنسبة إىل املرأة
حقّقها النظام امللكي،
ً
ّ
الوزيرات والسفريات ّ
األمية فيه  %95سنة .1951
والطيارات والقاضيات ،يف جمتمع حمافظ كان ّ
معدل ّ
معدل البطالة إىل ُ .%30
وأضعفت
ومنذ سنة  1990أسهمت الزراعة بـ %2فقط من امليزانية الوطنية ،وارتفع ّ
سبعينيات القرن املايض،
عدة دول خليجية يف
مؤسسات املجتمع املدين يف ليبيا التي بدت أكثر ديمقراطية من ّ
ّ
ّ
تم اإلجهاز عليها.
أو ّ

ّ
األقل ثالث خطايا أصلية :سيادة املؤسسات األمنية وغري الرسمية عىل حساب
ثمة عىل
أين كان اخللل؟ ّ
املؤسسات الرسمية ،وغياب دستور وطني ،ومعاداة املأسسة  .Institutionalizationكام أسهمت عبادة
ّ
األمنية عىل البناء املؤسيس؛ يف
الشّ خصية والفساد؛ وإجهاض اإلصالحات السياسية؛ وتسليط األجهزة
ّ
والدبلوماسيني
وضباط اجليش
اغرتاب الطبقتني الوسطى والدنيا ،إضاف ًة إىل انشقاق العديد من
ّ
اإلصالحيني ّ
ّ
الذين منهم من أصبح من بني قادة االنتفاضة الديمقراطية اآلن .وهكذا انتهت جتربة اجلامهريية .فلنأمل أن
القادة الشّ بان الشجعان الذين يقودون انتفاضة ليبيا الديمقراطية سيتعلمون من األخطاء التي ارتكبها النظام
وخصوصا إذا ُأ ّجل
مستقرة ،هو حتدٍّ هائل،
ومدنية
تعددية
حتدي بناء ديمقراطية ّ
امللكي ونظام القذايف .إنّ ّ
ً
ّ
ّ
حقيقية.
إحلاحا ،أال وهو التسوية السياسية وإنشاء هيئة إنصاف ومصاحلة
املوضوع األكثر
ً
ّ

14 See J. Wright, Libya A Modern History, Op. Cit.
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(((

*

ترجمة :فتحي المسكيني

النص التايل يف أساسه عىل اخلطاب
يقوم
ّ
الذي ألقيته يوم  11أيلول  /سبتمرب 1980
يف باولسكريش بمناسبة تس ّلم جائزة أدورنو التي
متنحها مدينة فرنكفورت.

وأنّه مل يكن ممك ًنا ال ّتفكري يف فرانك ليود رايت من
دون اليابان ،وال يف لو كوربوزيي( )2من دون العصور
املتوسطي ،وال يف ميس فان دير روه من
القديمة واملعامر
ّ
أسس ناقدُ جريدة
دون شنكل وبريينز ."..هبذا ال ّتعليق ّ
فرانكفورتر أجليامينه (Frankfurter Allgemeine
 )3()Zeitungأطروحته ،التي حتمل -فيام أبعد من
"إن ما بعد احلداثة
املناسبة -دالل ًة
تشخيصي ًة للعرصّ :
ّ
قطعا بوصفها مضاد ًة للحداثة".
ّ
تقدم نفسها ً

املعامريون
والسينامئيني ،ها هم املهندسون
ّ
بعد الرسامني ّ
ً
أيضا قد ُأ ِذن هلم اآلن بدخول مهرجان البندقية .لكن
خمي ًبا لآلمال.
صدى هذا املهرجان
ّ
املعامري ّ
األول كان ّ
والذين عرضوا يف البندقية إنّام ّ
يشكلون طليع ًة بجبهات
ضحوا بتقليد
مقلوبة .فتحت شعار "حضور املايض" ّ
شعوري
إن من شأن هذه اجلملة أن تصدق عىل ّتيار
ّ
ّ
أن:
احلداثة ،التي تركت املكان
لتارخيانية جديدة ،هي ّ
ّ
قد تغلغل يف مسا ّم ّ
الفكرية ،مؤذنًا عن
كل امليادين
ّ
"احلداثة بأكملها قد ّ
تغذت من املناظرة مع املايض،
جمال نظريات ما بعد التنوير وما بعد احلداثة وما بعد
* مفكر تونيس.
التاريخ..إلخ ،باختصار عن نزعة حمافظة جديدة.

184

العدد 1
صيف 2012

وعالقة أدورنو وأثره مع هذه النزعة هي عالقة تضا ّد.
كرس أدورنو نفسه لروح احلداثة بال حت ّفظ،
فقد ّ
إىل درجة أنّه عند حماولة متييز احلداثة األصيلة عن
احلداثوية الرصفة حدَ س تلك املشاعر التي تستجيب
ّ
ٍ
هجاء للحداثة .لذلك ،ال يمكن الب ّتة أن يكون
إىل
أقدم الشكر عىل جائزة أدورنو عىل
من غري املالئم أن ّ
تقص للسؤال عن وضع الوعي باحلداثة اليوم
هيئة ٍّ
أمر أكل عليه الدهر كام يزعم
كيف هو .هل احلداثة ٌ
أن ما بعد احلداثة التي تنادي هبا
ما بعد احلداثيني؟ أم ّ
أصوات كثرية ليست سوى جعجعة؟ هل "ما بعد
احلديث" شعار يمكن أن نضطلع حتته -من دون
هبرجة -برتاث تلك األمزجة( )4التي نرشتهْ ا احلداثة
ضدها منذ أواسط القرن التاسع عرش؟
الثقافية ّ
ّ

والم ْحدثون
القدماء
ُ

()5

إنّ من جيعل "احلداثة"( )6تبدأ نحو عام  ،1850مثل
والفن َّ
ليعي.
أدورنو ،إنّام ينظر إليها بعيون بودلري
ّ
الط ّ
الثقافية هذا من
مفهوم احلداثة
اسمحوا يل بأنْ أبينّ
َ
ّ
()7
خالل نظرة موجزة عىل ما قبل تارخيه الطويل
الذي أضاءه هانز روبارت يوس ( .)Jaussإنّ لفظة
"حديث" قد اس ُتعملت ّأول مرة يف أواخر القرن
[امليالدي] من أجل متييز احلارض -الذي
اخلامس
ّ
رسمي -عن
مسيحيا عىل نحو
أصبح يف تلك ال ّلحظة
ًّ
ّ
ين
املايض الروما ّ
الوثني .وبمضامني متغيرّ ة ،تعبرّ
ّ
ٍ
"احلداثة" دائماً -من جديد -عن الوعي بحقبة ما،
تتحدد إضافة إىل مايض احلقبة القديمة ،من أجل أن
ُتصور هي ذاهتا بوصفها نتيجة انتقال من القديم إىل
ت َّ
اجلديد .وذلك ال َي ْصدق فقط عىل [عرص] ال ّنهضة،
الذي معه تبدأ األزمنة اجلديدة( )8بالنسبة لنا .إنّ املرء
عد نفسه "حديثًا" ً
أيضا يف عرص شارملان ،يف القرن
َي ُّ
الثاين عرش ويف عرص التنوير – هكذا دو ًما ك ّلام ّ
تشكل
جمددة مع العرص
الوعي بحقبة جديدة عرب عالقة َّ
نموذجا
يعد
القديم .بذلك كان العرص القديم(ُّ )9
ً
معياريا ُينصح بمحاكاته ،إىل غاية اخلصومة الشهرية
ًّ

بني املحدثني والقدماء ،وهو ما كان يعني اخلصومة
الكالسيكي يف فرنسا
مع املدافعني عن ذوق العرص
ّ
أواخر القرن السابع عرش .إنّه فقط مع ُمثُل الكامل
لتقدم ال
الفرنيس؛ ومع
التي نادى هبا التنوير
التصور ّ
ّ
ّ
ٍ
اجتامعا وأخال ًقا؛
وتدرج نحو األفضل
متناه للمعرفة
ً
ّ
النظر شي ًئا فشي ًئا
واملستلهم من العلم احلديث ،خت ّلص
َ
ُ
الكالسيكية للعامل
من االفتتان الذي كانت األعامل
ّ
القديم متارسه عىل روح احلداثة يف كل مرة .ويف
هناية األمر ،أخذت احلداثة( )10تبحث لنفسها -من
والرومانيس -عن
الكالسيكي
حيث هي تقابل بني
ّ
ّ
ماض خاص يف عرص وسيط مثا ّيلّ .أما يف جمرى
الرومانسية
القرن التاسع عرش ،فقد أطلقت هذه
ّ
َّ
املجذر باحلداثة( ،)11الذي خت ّلص من
ذلك الوعي
تارخيية ومل حيتفظ إ ّ
املجرد مع
ال بالتقابل
أي روابط
ّ
ّ
ّ
الرتاث ،ومع التاريخ يف مجلته.

راهني ًة ما -متعلقة
عد حديثا منذ اآلن ما يساعد
ُي ّ
ّ
ومتجددة بشكل عفوي -عىل البلوغ
بروح العرص،
ّ
املوضوعية .إنّ التوقيع الذي خ ّلفته تلك
إىل العبارة
ّ
()12
األعامل هو اجلديد الذي جيري جتاوزه بفعل
وجيرده من قيمته.
األسلويب الذي يليه
ال ّتجديد
ّ
ّ
ولكن ،بينام ينحدر عنرص التقليعة(( )13املوضة)
البسيطة يف املايض ،ويصبح تقليع ًة قديمة ،حيتفظ
احلديث( )14بصلة رسية مع الكالسيكي .فمنذ ٍ
أمد
ُ
ّ
كالسيكيا ما يدوم عرب األزمنة؛ لكن شهادة
عد
كان ُي ُّ
ًّ
احلداثة -باملعنى القوي -مل تعد تستمد قوهتا من نفوذ
ِ
راهني ٍة ماضية فحسب.
أصالة
حقبة ماضية ،بل من
ّ
راهنية األمس
راهنية اليوم إىل
إنّ هذا االنقالب من
ّ
ّ
مدمر ومنتج يف اآلن نفسه؛ إنّه -كام الحظ
إنّام هو ّ
ذلك ياوس -هو احلداثة ذاهتا التي خلقت لنفسها
البدهيي أن نتحدث
كالسيكيتها ،وهو ما جيعل من
ّ
ّ
()15
كالسيكية  .لقد اعرتض أدورنو
منذئذ عن حداثة
ّ
واحلداثوية" ،ألنّه من دون
عىل هذا التفريق بني احلداثة
ّ
يت الذي أثاره اجلديد ،لن تتبلور ً
أيضا حداثة
املنزع الذا ّ
()16
موضوعية"( .النظرية اإلستطيقية ،ص. )45
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اإلستطيقية
منزع الحداثة
ّ

()17

إنّ منزع احلداثة اإلستطيقية إنّام ارتسم حميطه
الواضح مع بودلري ،وكذلك مع نظريته يف الفن
املتأ ّثرة بـ إدغارد آالن بو( .)18وقد امتد هذا املنزع
الطليعية ،وبلغ هالته آخر األمر لدى
ضمن التيارات
ّ
الدادائيني يف مقهى فولتري ويف السوريالية .إنّه يميل
التميز عرب مواقف تكونت حول بؤرة رضب
إىل
ّ
من الوعي املتغيرّ بالزمان .وهو وعي يعبرّ عن نفسه
املتقدم ،وللطليعة
ين للموقع
ّ
من خالل املجاز املكا ّ
َ
زحف مستطلع يف ميدان غري
أيضا ،التي تزحف
ُعرض نفسها ملخاطر لقاءات مفاجئة
معروف ،وت ّ
ّ
حمتل بعدُ  ،وينبغي
وصادمة ،وتغزو مستقبلاً غري
تتوجه نحو بالد مل تمُ سح بعدُ وتعثر عىل
ثمة أن ّ
من ّ
ِقبلة فيها .بيد أنّ
التوجه ُقبلاً  ،واالستباق ملستقبل
ّ
أشياء ّ
تدل
وعريض ،وعبادة اجلديد ،هي
ّ
غري متعينّ
ٌ
يف احلقيقة عىل تعظيم وضع راهن ،يلد دو ًما أزمن ًة
يت .إنّ الوعي
ماضي ًة( )19جديد ًة مطروحة عىل نحو ذا ّ
اجلديد بالزمان( ،)20الذي دخل ً
أيضا إىل الفلسفة مع
متحرك ،وتاريخ
برغسون ،ال يعبرّ عن جتربة جمتمع
ّ
ّ
متقطعة ،فحسب .إذ إنّ ما
متسارع ،وحياة يومية
يعبرّ عن نفسه يف الرفع من شأن ما هو انتقا ّيل وعابر
احلركية ،هو احلننيُ إىل
وزائل ،ويف االحتفاء بالنزعة
ّ
حارض غري ّ
ملطخ قد انقطع جمراه .ومن حيث هي
حركة سالبة لذاهتا ،فإنّ احلداثية "حنني إىل احلضور
احلق" .ذلك هو -بحسب ما يعتقده أكتافيو باز-
الرسي ألفضل الشعراء احلداثيني"(.)21
"املوضوع ّ
ذلك ً
املجردة للتاريخ ،الذي
يفس املعارضة
أيضا ما رّ
ّ
املفصلة والضامنة لتواصل صريورة
فقد بذلك البنية ّ
تضيع مالحمها لصالح
الترّ اث .إنّ العصور املختلفة ّ
البطولية للحارض مع األبعد واألقرب:
القرابة
ّ
ّ
الرببري واملتوحش
املنحط عىل نفسه يف
فيتعرف
ّ
ّ
إنّ
الفوضوية يف كرس اتصال
ة
الني
ط.
توس
بال
والبدائي
ّ
ّ
ّ
ّ
يتمرد
،
إستطيقي
لوعي
امة
اهلد
القوة
تفس
ّام
ن
إ
التاريخ
ّ
رّ
ّ
ّ
()22
توجهات الترّ اث يف وضع املعايري  ،ويعيش
عىل ّ

ضد ّ
ري
كل ما هو
من جتربة
التمرد ّ
ّ
حميدً ا اخل َ
معياريِّ ،
ّ
أخالقي أو املنفعة فيام هو عميل ،ومد ِّب ًرا بال
فيام هو
ّ
انقطاع جدلية ال ّلغز والفضيحةُ ،مدم ًنا عىل فتنة هذه
الدنيوية( – )23ويف
اخلشية التي تتأتّى من أثر النزعة
ّ
الوقت نفسه من اهلروب أمام عواقبه املبتذلة .هكذا
تكون -بحسب أدورنو" -عالمات ال ّتخريب هي
ختم األصالة اخلاص باحلداثة؛ به تنفي عىل نحو
يائس انغالق( )24املامثل لنفسه دوما؛ وإنّ االنفجار
فتتحول الطاقة املضادة للتقليد
ـهو أحد ثوابتها.
َل ُ
ّ
إىل دوامة تلتهم ّ
كل يشء .ومن حيث أنّ احلداثة
ترتد عىل نفسها؛ وتصبح ال زماني ُتها
أسطورة ،فهي ّ
كارث َة ال ّلحظة التي تكرس اتصال الزمان" (النظرية
اإلستطيقية ،ص.)25()41

ّ
تشكل يف
صحيح أنّ الوعي بالزمان( )26الذي
التارخييا بإطالق()27؛ بل هو
الطليعي ،ليس
الفن
ّ
ًّ
ّ
املعيارية الكاذبة لفهم للتاريخ
ضد
يتوجه فقط ّ
ّ
ّ
()28
آثاره عن
ّ
مستمد من حماكاة النامذج ،ومل َّمتح ُ
الفلسفية لغادمري .إنّه يستخدم األزمنة
التأويلية
ّ
ّ
()29
املاضية ا ُمل َم َ
وضعة التي ُجعلت يف املتناول عىل
ضد حتييد
نحو
يتمرد يف الوقت نفسه ّ
تأرخيي ،لك ّنه ّ
ّ
()30
املقاييس التي يعتمدها علم التاريخ حني حيبس
التاريخ( )31يف املتحف .هبذه الروح بنى فالرت بنيامني
عالق َة احلداثة بالتاريخ من زاوية ما بعد التاريخ(.)32
الفرنسية لنفسها هكذا" :هي
إنّه يذكّ ر بفهم الثورة
ّ
تستشهد بروما املاضية متا ًما كام تستشهد التقليعة
ين ،يف
بلباس ماض .فالتقليعة متلك
حدس( )33اآل ّ
َ
حني أنهّ ا تتحرك دو ًما يف أدغال القديم" .وكام أنّ
ماضيا
روما القديمة كانت بالنسبة إىل روبسبري
ً
()34
املؤرخ
مشحونًا بزمن اللحظة  ،كذلك جيب عىل ّ
عرصه
أن يدرك وضع النجوم "الذي يف نطاقه دخل ُ
حمدد متا ًما" .بذلك
اخلاص يف صلة مع عرص سابق ّ
أسس مفهو ًما للحارض بوصفه "زمن اللحظة"،
ّ
الذي ح ّلت فيه شظايا انتظار املسيح"(( )35األعامل
الكاملة ،مج  701 ،2 .Iوما بعدها).
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عىل أنّ منزع احلداثة اإلستطيقية هذا قد صار يف األثناء
باليا .صحيح أنّه قد ُأ ِ
نشد مرة أخرى يف الس ّتينيات
لكن -والسبعينيات وراءنا-
(من القرن العرشين)ْ .
اليوم
احلداثية مل تعد تلقى
نقر بأنّ ال ّنزعة
َ
ّ
ينبغي أن ّ
سجل
ّ
أي صدى .يف وقته -وليس من دون كآبةّ -
()37
()36
أوكتافيو باز  ،أحد شيعة احلداثة" :إنّ طليعة
تكرر أفعال وحركات طليعة  .1917نحن
ّ 1967
()38
نعيش هناية فكرة الفن احلديث"  .وعىل إثر أبحاث
بيرت بريغر( )39نحن نتكلم يف األثناء عن الفن "ما بعد
التمرد السوريايل.
الطليعي" ،الذي مل يعد خيفي فشل
ّ
ّ
ولكن ،ماذا يعني هذا الفشل؟ هل يشري إىل وداع
احلداثة؟ هل ما "بعد الطليعة" ال تزال ّ
تدل عىل
االنتقال إىل ما بعد احلداثة؟
عىل هذا النحو بالفعل يفهمها دانيال بيل(ّ ،)40
املنظر
السوسيولوجي املعروف وأحد املحافظني اجلدد
طور بيل
األمريكيني األكثر تأ ّلقا .ففي كتاب مهمّ ،
أطروحة( )41تقيض بأنّ مظاهر األزمة يف جمتمعات
الغرب املتطورة يمكن أن تُر ّد إىل قطيعة بني الثقافة
واملجتمع ،بني احلداثة الثقافية ومتط ّلبات النظام
الطليعي
اإلداري .فإنّ الفن ما بعد
االقتصادي كام
ّ
ّ
ّ
اليومية وتصيب
توجه احلياة
ينفذ إىل القيم التي ّ
ّ
احلداثية .فهذه
العامل املعيش بعدوى أسلوب النزعة
ّ
[النزعة] هي ا ُمل ِ
فسد األكرب ،الذي س ّلم السلطة إىل
ذاتية
مبدأ حتقيق الذات بال حدود ،ومطلب جتربة ّ
الذاتية مل َلكة إحساس هائجة ،ومن
أصيلة ،والنزعة
ّ
()42
ثم ُأطلق رساح حوافز ُم َت ِع ّية (أو لذائذية) ال
ّ
املهنية وبعامة مع
يمكن أن جتتمع مع انضباط احلياة ّ
()43
لسري حياة معق َلنة الغايات .
األسس
األخالقية َ
ّ
بذلك ،فإنّ بيل -عىل نحو شبيه بام يفعله يف بالدنا
ّ
تفكك اإلتيقا
ذنب
أرنولد غيالن( -)44يلقي
َ
الربوتستانتية التي كانت تثري قلق ماكس فيرب ،عىل
العدوانية) ،وذلك يعني
"الثقافة الشقاقية"(( )45أو
ّ
عىل ثقافة ّ
تغذي ال ّن ُ
ضد
زعة
احلداثية فيها العداو َة ّ
ّ
يومية معق َلنة بواسطة
مواضعات وفضائل حياة
ّ
االقتصاد واإلدارة.
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كذلك ،فإنّه جيب -وفقًا هلذه الصياغة( -)46أن تكون
بواعث احلداثة قد اس ُتنفذت غاية االستنفاذ ،وأن
ُ
ُ
الطليعة قد بلغت هنايتها ،فعىل الرغم من أنهّ ا
تكون
()47
مشغولة دو ًما بانتشارها ،فهي عىل ذلك مل تعد
خ ّ
القة .بذلك ،فإنّ السؤال امللح طرحه عىل النزعة
املحافظة اجلديدة ،هو :كيف يمكن عندئذ أن تُضفى
لإلباحية
الصالحية عىل املعايري التي تضع حدو ًدا
ّ
وتعيد االعتبار لالنضباط وأخالق العمل والتي
تعارض وضع األفراد عىل مستوى اجتامعي-سيايس
واحد( )48بواسطة فضائل املنافسة يف اإلنتاج(.)49
الديني،
واحلل الوحيد الذي رآه بيل هو التجديد
ّ
()50
حمصنة
أو التع ّلق بتقاليد ما تزال عىل الفطرة ّ ،
ضد النقدّ ،
هويات( )51مسبوكة عىل نحو
ّ
ومتكن من ّ
وجودية.
واضح وتوفّر لألفراد يقينيات
ّ

الثقافية
الحداثة
ّ
االجتماعي
والتحديث
ّ
ّ
املتحكم يف قوى اإليامن( )52ال يمكن
إنّ النفوذ
()53
واحلق ُيقال -أن ُيقتلع برضبة قدم  .هلذا السبب،نجمت عن هذه التحليالت -وذلك بمنزلة توجيه
وحيد للفعل -مس ّل ٌ
مة كانت قد صارت قدو ًة
عندنا نحن ً
والسياسية
الروحية
أيضا :إنهّ ا املناظرة
ّ
ّ
ً
مالحظا
الثقافية .وأنا سأذكر
مع أصحاب احلداثة
ّ
متبصرّ ً ا لألسلوب اجلديد ،الذي كان املحافظون
اجلدد قد نقشوه يف الساحة الفكرية يف السبعينيات:
"إنّ املناظرة قد أخذت شكلاً يضع ّ
كل ما يمكن
تعبريا عن ذهنية معارضة عىل نحو
أن ُيفهم بوصفه
ً
يمكن أن خيتلط يف نتائجه مع هذا الرضب أو ذاك
()54
التطرف ،مثلاً أن يضع املرء رابطة بني احلداثة
من
ّ
والعدمية ،بني الربامج اخلريية والسلب والنهب ،بني
ّ
والكليانية ،بني نقد اإلنفاق عىل
الدولة
الت
تدخ
ّ
ّ
النسوية
التس ّلح والتواطؤ مع الشيوعية ،بني النزعة
ّ
املثليـني( )55من جهة،
والكفاح من أجل حقوق
ّ
وتدمري األرسة من جهة أخرى ،بني اليسار بعامة

من المكتبة
يورغن هابرماس :الحداثة – مشروع لم يكتمل

واإلرهاب ومعاداة السامية أو حتى الفاشية" .هبذا
التعليق ال يقصد بيرت شتاينفالز( )56سوى أمريكا،
لكن خطوط التوازي موجودة بني أيدينا .لذلك
ّ
()57
فإنّ البعد
الفكرية ومرارهتا
الشخيص للشتائم
ّ
ّ
التي أشعلها هنا ًأيضا يف ديارنا املثقفون املناهضون
ين ،بل بوصفها جتد
ُفس عىل نحو نفسا ّ
لل ّتنوير -قلَّماَ ت رَّ
ع ّلتها -عىل األرجح -يف اخلواء ال ّتحلي ّ
يل لنظريات
املحافظني اجلدد ذاهتا.

إنّ نزعة املحافظني اجلدد تسحب التبعات املزعجة
حد ما -لالقتصاد
لتحديث رأسام ّيل -مظ ّفر إىل ّ
َ
الروابط
الثقافية .وألهنا تطمس
واملجتمع عىل احلداثة
ّ
املرحب هبا من
االجتامعي
بني مسارات التحديث
َّ
ّ
()58
جهة ،وأزمة احلوافز املرثية عىل طريقة كاتون
من جهة أخرى؛ وألنهّ ا ال تكشف عن األسباب
()59
ة-البنيوية لإلرضابات عن العمل
االجتامعي
ّ
ّ
وعادات االستهالك ووجهات أوقات الفراغ ،فقد
تُلقي نزعة املحافظني اجلدد عىل عاتق ثقافة احلداثة
ِ
تبعات ما يبدو اآلن يف صورة نزوع
–مبارشةً-
()61
()60
وية
إىل املتع وتناقص االستعداد للقبول با ُهل ّ
وتراجعا لل ّتنافس يف األداء
والطاعة ،بوصفه نرجسية
ً
وعىل املكانة ،هذا مع أنّ احلداثة ال تتدخل يف هذه
املسارات إال بتوسط شديد .لذلك ،فإنّه حل مكان
األسباب التي مل تحُ َّلل هؤالء املثقفون الذين مازالوا
لزمون بمرشوع احلداثة.
يشعرون دو ًما بأنهّ م ُم َ
تواشجا
مازال دانيال بيل(- )62بال ريب -يرى
ً
بني انجراف القيم البورجوازية ومحاية االستهالك
اخلاص يف جمتمع يغلب عليه اإلنتاج باجلملة .وعىل
ذلك ،فإنّ هذه احلجة اخلاصة ال تؤ ّثر فيه إال قليلاً
اإلباحية( )63اجلديدة بالدرجة األوىل إىل
فيرُ جع
ّ
انتشار أسلوب حياة كان قد ّ
تشكل ّأول األمر يف
الفنية.
النخبوية
أحضان الثقافات املضادة
ّ
للبوهيمية ّ
ّ
نوعا من سوء الفهم الذي كانت
وهو بذلك قد ّ
قدم ً
الطليعة نفسها قد سقطت ضحية له ،وفحواه كأنّ
رسالة الفن هي أن يفي بوعد السعادة الذي قطعه
عىل نحو غري مبارش عبرْ عملية مجعنة لكيانات
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الفنانني التي أخذت أسلوب( )64الصورة املضادة(.)65

بالرجوع إىل زمن نشوء احلداثة اإلستطيقية،
الحظ بيل "أنّ
البورجوازي راديكا ّيل يف مسائل
ّ
ً
حمافظا يف مسائل األخالق
االقتصاد ،لك ّنه يكون
()66
صح ذلك ،يمكن للمرء أن يفهم
والذوق"  .إذا ّ
نزعة املحافظني اجلدد بوصفها عودة إىل نموذج عن
لكن ذلك
العقلية
البورجوازية جرى التحقق منهّ .
ّ
()67
جدا .إ ْذ أنّ حالة املزاج التي يمكن لنزعة
ساذج ًّ
املحافظني اجلدد أن ترتكز عليها اليوم ،ال تنبثق
أبدً ا من انزعاج من ال ّتبعات املتناقضة لثقافة ّ
ختطت
رب انزعاج
وفرت من املتحف إىل احلياةّ .
حدودهاّ ،
حداثويني( ،)68بل جيد جذوره
مل حيدث بفعل مثقفيني
ّ
يف ردود الفعل املوجودة عىل نحو أعمق إزاء حتديث
النمو
يبسط  -حتت ضغط مقتضيات
ّ
اجتامعيُ ،
االقتصادي واألعامل التنظيمية للدولة -سلطانه
بشكل أوسع دائماً عىل أشكال احلياة املتو ّلدة يف نطاق
الداخلية
التواصلية
إيكولوجي( ،)69وضمن البنى
ّ
ّ
التارخيية احلية .وهكذا ،ال تعبرّ االحتجاجات
للعوامل
ّ
الشعبوية اجلديدة عن املخاوف واسعة االنتشار
ّ
والطبيعي ،وتدمري
ين
العمرا
الوسط
تدمري
من
ّ
ّ
أشكال العيش معا( )70إ ّ
حدة .إنّ
ال عىل نحو أكثر ّ
بواعث االنزعاج واالحتجاج املتعددة إنّام تنبع يف
أحادي اجلانب مرسوم
كل مكان يقوم فيه حتديث
ّ
()71
واإلدارية
االقتصادية
املعقولية
بحسب مقاييس
ّ
ّ
ّ
باقتحام ميادين احلياة التي ترتكّ ز عىل مهام التقليد
الثقا ّ
ثم
يف واالندماج
االجتامعي والرتبية ،ومن ّ
ّ
سيام عىل تلك التي
ّ
تتأسس عىل مقاييس أخرى ،ال ّ
تواصلية .واحلال أنّ هذه املسارات
ة
معقولي
تقتضيها
ّ
ّ
()72
املحافظني
االجتامعية تُعرض عنها نظريات
توضحها
اجلدد؛ إنهّ ا تُسقط األسباب التي ال
ّ
هدامة عىل نحو عنيد وعىل
عىل سطح( )73ثقافة ّ
املدافعني عنها.
الثقافية تنتج ً
أيضا معضالهتا
وبال ريب ،فإنّ احلداثة
ّ
الفكرية ،التي
اخلاصة .وإنّام هبذه تستشهد املواقف
ّ
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ّإما أنهّ ا تدعو إىل ما بعد احلداثة( )74أو تويص بالرجوع
إىل ما قبل احلداثة( ،)75أو أنهّ ا ترفض احلداثة عىل
نحو جذري .وبمعزل عن تبعات مشاكل التحديث
باطنية
االجتامعي ،تعرض كذلك -من طريق نظرة
ّ
ّ
التطور الثقا ّ
ّ
الشك يف مرشوع
يف -بواعث عىل
إىل
ّ
التنوير واليأس منه.

مشروع التنوير
تطور الفن
إنّ لفكرة احلداثة أوارص وثيقة مع ّ
لكن ما سمي "مرشوع التنوير" ال يربز
األورويب؛ ّ
ّ
ّ
للعيان إال متى أقلعنا عن االقتصار عىل الفن الذي
حد اآلن .لقد وصف ماكس فيرب احلداثة
نامرسه إىل ّ
اجلوهري الذي عبرّ عن
الثقافية بالقول إنّ العقل
ّ
ّ
وامليتافيزيقية قد
ة
الديني
العامل
رؤى
خالل
من
نفسه
ّ
ّ
مسك هبا جمتمع ًة إ ّ
ال عىل
انقسم إىل ثالث حلظات ال ُي َ
احلجاجي) .ومن
صوري (عرب صورة التعليل
نحو
ّ
ّ
حيث أنّ رؤى العامل تنهار ،وتتف ّتت املشاكل التقليدية
والصحة
عىل وجه اخلصوص من زاوية نظر احلقيقة ّ
املعيارية واألصالة أو اجلامل حتى يمكن أن تُعالج
ّ
تواليا بوصفها مسألة معرفة وبوصفها مسألة عدالة
ً
ثم بوصفها مسألة ذوق ،فقد بلغ األمر يف العصور
اجلديدة إىل التفريق بني دوائر قيم للعلم واألخالق
هتمها،
والفن .وضمن منظومات العمل الثقافية التي ّ
النظرية
العلمية والبحوث
تمَ َأسست( )76ال ّنقاشات
ّ
ّ
احلقوقية -وإنتاج الفن ونقد الفن -بوصفها من
ّ
شأن املتخصصني .ويؤدي االشتغال املحرتف عىل
اإلرث الثقا ّ
يف إىل بروز القوانني اخلاصة بمركّ ب
()77
واألخالقي-العم ّ
يل،
يت،
املعرفة
الذهني-األدا ّ
ّ
ّ
التعبريي .انطال ًقا من ذلك ،يوجدواإلستطيقي
ّ
ّ
ّ
ً
أيضا تاريخ داخيل للعلوم ولنظرية األخالق واحلق
وللفن؛ وتلك ال ريب ليست تطورات خطية ،لك ّنها
مسارات تع ّلم .هذا جانب من األمر.
ّأما من اجلانب اآلخر ،فإنّ املسافة بني ثقافات اخلرباء
تنميه
واجلمهور الواسع قد أخذت يف
النمو .إنّ ما ّ
ّ
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ّ
املتخصصني ال يبلغ إىل
والتفكر
الثّقافة عرب االشتغال
ّ
()79
اليومية دفع ًة واحد ًة( .)78هتدد العقلنة
حيز املامرسة
ّ
ّ
()80
الثقافية عىل األرجح بإفقار عامل احلياة الذي ُج ّرد
ّ
من قيمته يف جوهر تقليده.
إن مرشوع احلداثة الذي صاغه فالسفة ال ّتنوير ّإبان
القرن الثامن عرش إنّام يتمثّل حاليا يف تطوير بال هوادة
للعلوم ا ُمل َم ْو ِضعة( )81وأسس األخالق واحلق ذات
والفن املستقل وفقًا خلاصية كل منها،
ين
البعد الكو ّ
َّ
ولكن يف الوقت نفسه ً
نرسح القدرات
أيضا أن ّ
تتجمع عىل هذا النحو من أشكاهلا
الذهنية التي
ّ
ّ
الباطنية العليا ونجعلها مفيد ًة للمامرسة ،بمعنى
ّ
العقلية لرشوط البقاء.
التهيئة
ّ

منورون( )82من أمثال كوندوريس( )83ما يزالون
كان ّ
تعزز
عىل األمل املفرط يف أنّ الفنون والعلوم ال ّ
ّ
التحكم يف قوى الطبيعة فحسب ،بل تعزز ً
أيضا
األخالقي وعدال َة
والتقدم
فهم العامل وفهم الذات
َ
َ
ّ
االجتامعية ،بل حتى سعاد َة اإلنسان.
املؤسسات
ّ
ومل خي ّلف القرن العرشون من هذا ال ّتفاؤل شي ًئا
لكن اإلشكال بقي عىل حاله .ومن بعدُ كام
كثرياّ .
من ُ
قبل ،انقسمت العقول بشأن ما إذا كان عليها أن
مكسورا ،أو ما إذا
تتشبث بمقاصد ال ّتنوير ،مهام كان
ً
ّ
كان عليها أن تنفض يدهيا من مرشوع احلداثة .هل
سد
عليها أن ترغب ،مثال ،يف أن ترى كيف جيري ّ
الذهنية ،بقدر تعارضها مع
الطريق أمام القدرات
ّ
والترصف ا ُملعق َلن،
االقتصادي
والنمو
التقني
التقدم
ّ
ّ
ّ
ّ
تحُ
احليوية التي يل عىل تقاليد جرى
بحيث أنّ املامرسة
ّ
ّ
األقل؟
تعميتها ،إنّام تبقى غري ممسوس هبا عىل
حتى بني الفالسفة الذين ّ
يشكلون اليوم رض ًبا من
اخللفية للتنوير( )84فإنّ مرشوع احلداثة قد تف ّتت
اجلبهة
ّ
عىل نحو غريب .إنهّ م ال يثقون أبدً ا إ ّ
ال يف واحدة من
ُ
العقل نفسه يف كل مرة .إنّ
ميز هبا
ال ّلحظات التي ّ
بوبر( - )85وأعني ّ
منظ َر املجتمع املفتوح ،الذي مل يقبل
يتمسك
إىل ّ
حد اآلن أن يستوعبه املحافظون اجلددّ -
()86
العلمي يف امليدان
املنورة للنقد
بالقوة الفاعلة ّ
ّ
ّ
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أخالقية
ريبية
ّ
ّ
السيايس؛ ّأما الثّمن الذي دفعه فهو ّ
ويعول
اإلستطيقي.
امليدان
إزاء
واسعة
والمباالة
ّ
اإلصالحي
بول لورنزن( )87من جانبه عىل التأثري
ّ
اصطناعية يف احلياة ،حيقق
بناء لغة
الذي حيدثه ُ
ّ
ُ
العقل العم ّ
يل صالحيته؛ لك ّنه بذلك قد ق ّنن
ضمنها
الضيقة للتربيرات التي
السبل ّ
وجهة العلوم ضمن ّ
والعملية ،كام أمهل
األخالقية
من جنس التربيرات
ّ
ّ
متا ًما العنرص اإلستطيقي .وعىل العكس من ذلك،
االهتامية
فإنّ مزعم العقل احلا ّد قد انكفأ عىل احلركة
ّ
الباطني ،يف حني أنّ األخالق غري قادرة
الفني
لألثر
ّ
ّ
مهمة سوى أن
عىل التأسيس ،ومل يبق للفلسفة من ّ
تحُ يل -بواسطة خطاب غري مبارش -عىل املضامني
الفن.
ال ّنقدية املتوارية يف ّ

والفن الذي بواسطته
إنّ التمييز بني العلم واألخالق
ّ
الغربية ،إنّام يعني
عقالنية الثقافة
خصص ماكس فيرب
ّ
ّ
ّ
يف الوقت نفسه( )88أنّ قطاعات -جيري العمل فيها
عىل أساس االختصاص -قد أصبحت مستقل ًة
وانفصلت عن ّتيار من التقاليد .وتابع هذا التيار
ّ
تأويلية الرباكسيس
فج يف نطاق
تشكله عىل نحو ّ
ّ
اليومي .هذا االنفصال هو املشكلة التي تنجم عن
القوانني اخلاصة بدوائر القيم التي جرى متييزها؛
وهي التي أ ّدت ً
أيضا إىل املحاوالت الفاشلة
لـ''جتاوز''( )89ثقافة اخلرباء .وذلك أمر أفضل ما
ُيستقرأ يف الفن [.]..

التجاوز الكاذب للثقافة
َ
ليوضع موضع
حق الفن يف الوجود
حقّا ،مل يكن ّ
يتضمن
سؤال السوريالية لو مل يكن الفن احلديث
ّ
ً
أيضا -وعىل وجد التحديد -وعدً ا بالسعادة،
()90
ّ
بالكل" .لدى شيلر  ،كان هذا
خيص "عالق َته
ّ
()92
()91
الوعد -الذي يعبرّ بال ريب عن احلدس
اإلستطيقي ،لك ّنه ال يفي به -ما يزال يأخذ اهليئة
()93
الفن .ويبلغ
الصرّ حية لطوباوية تَرنُو إىل ما وراء ّ
ّ
حد االتهّ ام الذي
خط الطوباوية اإلستطيقية هذا إىل ّ

189
رفعه ماركوزه يف شكل نقد أيديولوجي ،للطابع ''
اإلجيايب'' للثقافة .بيد أنّ طوباوية التصالح كانت
ّ
قد انقلبت لدى بودلري نفسه -الذي عاود وعد
السعادة([ )94هذا] -إىل انعكاس( )95نقدي للطابع
االجتامعي .إنّ الوعي بذلك
غري املتصالح للعامل
ّ
الفن عن احلياة ،وينعزل يف
يزداد إيال ًما بقدر ما يبتعد ّ
استقالل كامل ُيطلب فال ُيدرك( .)96كذلك ينعكس
هذا األمل يف السأم ال ّ
المتناهي للمطرود الذي يتامهى
مع جامعي اخلرق( )97يف باريس.

تتجمع الطاقات
من طريق مثل هذه املسالك العاطفية ّ
املتفجرة ،التي تقود يف هناية األمر إىل االنتفاضة ،إىل
ّ
ٍ
لشق دائرة للفن ليست مكتفي ًة
املحاولة العنيفة
ّ
بنفسها إ ّ
ال يف الظاهر وفرض املصاحلة بواسطة هذه
جيدً ا لمِ َ كان مرشوع
التضحية .لقد رأى أدورنو ّ
الفن ،من دون أن ّ
يمكنه مع ذلك
السوريالية "ينفي ّ
أن يتخ ّلص منه" (النظرية اإلستطيقية ،ص  .)52إنّ
ّ
كل حماوالت تذليل الفجوة بني الفن واحلياة ،اخليال
والرباكسيس ،الظاهر والواقع؛ وإغفال الفرق بني
املصطنع واملوضوع املفيد ،بني املنتوج وما نعثر عليه،
بني التشكيل( )98واحلركة العفوية؛ وإنّ املحاوالت
كل يشء ف ًّناَّ ،
التي تعلن َّ
وكل شخص ف ّنانًا؛ وتبطل
ّ
كل املقاييس ،وتساوي بني األحكام اإلستطيقية
يت – يمكن أن تُفهم املساعي
والتعبري عن معيش ذا ّ
التي ُح ّللت جيدً ا يف هذه األثناء ،بوصفها جتارب
بال معنى( ،)99هي رغم أنفها( )100ال تفعل عىل وجه
بحدة بنى الفن التي كانت
التحديد سوى أن تنري ّ
()101
تسعى إىل أن تنقضها :جمال الظهور ،تعايل األثر،
والتخطيطي لإلنتاج الف ّني وكذلك
الطابع املركّ ز
ّ
الذوقي( .)102إنّ حماولة
املعرفية للحكم
املنزلة
ّ
ّ
الفن عىل نحو جذري هي يف احلقيقة تضع يف
جتاوز ّ
موضعها الصحيح –عىل نحو ال خيلو من السخرية-
الكالسيكية قد
تلك املقوالت التي كانت اإلستطيقا
ّ
طوقت هبا حقل املوضوع الذي خيصها؛ ومن دون
ّ
ّ
شك يف أنّ هذه املقوالت نفسها قد تغيرّ ت يف األثناء.
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التمرد السوريايل اخلطأ املضاعف لتجاوز
رسخ فشل
ّ
ّ
َ ()103
لاً
فضاء ثقايف
دمرت أوعية
أو حني ّ
كاذب؛ ّ
()104
بذاتيته  ،وساحت املضامني؛ مل يبق من
تطور
ّ
ّ
ِ
املعنى الذي ُج ِّرد من جاللته والشكل الذي محُ يت
بنيته ٌ
أي فعل
بقية أبدً ا ،وال ّ
يتمخض عن هذا الكرس ّ
نتائجا ،ففي املامرسة
حتريريّ .
لكن اخلطأ الثاين أخطر ً
املعرفية
اليومية ينبغي أن تتداخل الدالالت
التواصلية
ّ
ّ
ّ
()105
األخالقية والتعابري والتقويامت؛ كذلك
واآلمال
ّ
()106
يف عامل احلياة إىل تراث
حتتاج عمليات التفاهم
ثقا ّ
يف ّ
لليومي
بكل مداه ،هلذا السبب فإنّه ال يمكن
ّ
املعق َلن أن يخُ َّلص من مجود التفقري الثقا ّ
يتم
يف بأنْ ّ
فتح حقل ثقايف ما بالعنف ،مثل الفن ،وإنتاج ٍ
صلة له
ُ
مع أحد أنساق املعرفة املختصة .من هذه الطريق قد
حتي ًزا ما وجتريدً ا
يمكن يف أفضل األحوال أن ّ
نعوض ّ
ما بواحد آخر.
إنّ لربنامج التجاوز الكاذب للفن وممارسته غري
املوفّقة أشكالاً
النظرية
موازية يف حقول املعرفة
ّ
ّ
واألخالق ،غري أنهّ ا ّ
وضوحا .أجل ،إنّ العلوم
أقل
ً
من جهة ،ونظريات األخالق واحلقوق من جهة
أخرى ،قد أصبحت مستقل ًة عىل نحو مماثل ملا وقع
لكن هاتينْ الدائرتينْ تبقيان يف ارتباط مع
للفنّ .
أشكال خمتصة من املامرسة :واحدة مع التقنية التي
إدارية،
اصطبغت بالعلم ،واألخرى مع ممارسة
ّ
ّ
حقوقي ،وتابعة يف أسسها إىل
منظمة عىل نحو
ّ
أخالقية .وعىل ذلك ،فإنّ العلم الذي صار
تربيرات
ّ
()107
مؤسس ًة والنقاش العم ّ
األخالقي املنفصل يفيل
ّ
احلقوقية قد ابتعدا عن املامرسة املعيشة
نطاق املنظومة
ّ
حد أصبح ممكنا فيه أن ينقلب برنامج التنوير هنا
إىل ّ
ً
أيضا إىل [برنامج] التجاوز.
فمنذ أيام اهليغليني الشبان ،شاعت عبارة جتاوز
الفلسفة .ومنذ ماركسُ ،ط ِرح السؤال عن العالقة
بني النظرية واملامرسة .ال ريب يف أنّ املثقفني كانوا
العاملية .وفقط
هذه املرة( )108قد ارتبطوا باحلركة
ّ
االجتامعية ،كانت جمموعات
يف دوائر هذه احلركة
ّ

العدد 1
صيف 2012

حزبية قد عثرت عىل فضاء مناسب ملحاوالهتا تنفيذ
ّ
برنامج جتاوز الفلسفة كام ن ّفذ السورياليون معزوفةَ
األخالقي
والتشدد
جتاوز الفن .ومن تبعات الدغامئية
ّ
ّ
يتجلىّ اخلطأ ذاته هنا كام هناك( :)109ال يمكن أن يكون
()110
مشيأة  -وقائمة عىل تواطؤ
يومية ّ
شفاء ممارسة ّ
عفوي للمعر ّ
يف مع العم ّ
والتعبريي-
األخالقييل
ّ
ّ
()111
اإلستطيقي  -من خالل االتصال يف كل مرة
ّ
الثقافية التي ُفتحت بواسطة
بواحد من احلقول
ّ
()112
ُ
العنف .كذلك ،جيب أ ّ
خلط املخاض
ال يقع
َ
العم ّ
املراكمة يف
يت للمعرفة
يل والتجسيد
املؤسسا ّ
ّ
العلم واألخالق والفن مع نسخة ما من سلوك احلياة
اخلاص ُبممثّيل هذه الدائرة من القيم ،اخلارجني
اهلدامة
عن احلياة
أي تعميم للقوى ّ
اليومية – مع ّ
ّ
التي عبرّ عنها كل من نيتشه وباكونني وبودلري يف
صلب وجودهم.
اإلرهابية( )113أن ترتبط
بال ريب ،يمكن للنشاطات
ّ
يف بعض املواقف بتغليب( )114واحدة من اللحظات
الثقافية يف كل مرة ،باجلنوح إىل جعل السياسة رض ًبا
ّ
()115
لاً
بالتشدد
من اإلستطيقا مث  ،أو االستعاضة عنها
ّ
لدغامئية مذهب ما.
األخالقي أو إخضاعها
ّ
ّ

()116
تصورها بمشقّة،
بيد أنّ هذه الروابط التي يمكن ّ
ال جيب أن تدفعنا إىل "ثلب" مقاصد تنوير ال يمكن
تطويعه بوصفها وليد َة "عقل
إرهايب"( .)117إنّ من
ّ
جيمع بني مرشوع احلداثة وحالة الوعي واألعامل
إلرهابيني أفراد،
عمومية
التي هي أقرب إىل فرجة
ّ
ّ
()118
َّ
ّممن يريد أنّ يعلن
بأقل طيشً ا
يترصف
ال
ّ
()119
األطول أمدً ا واألكرب حجماً غري
اإلرهاب
َ
امرس يف الظالم ،يف أقبية الرشطة
املسبوق ،والذي ُي َ
والرسية ،يف املعتقالت ومارستانات
العسكرية
ّ
ّ
()120
ّ
النفيس ،بوصفه علة وجود الدولة احلديثة
الطب
ّ
ّ
املفرغة من حمتواها)،
الرشعية
(وهيمنتها
الوضعية َ
ّ
ّ
وذلك فقط بسبب أنّ هذا اإلرهاب يستخدم وسائل
اإلكراه التي يستعملها جهاز الدولة.
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بدائل عن التجاوز الكاذب
()121
للثقافة
إنّ قصدي أنّ الواجب كان عىل األرجح أن نتع ّلم
من حاالت ال ّتيه التي صاحبت مرشوع احلداثة،
ومن أخطاء مشاريع التجاوز املغرورة ،بدلاً من أن
نتخلىّ عن احلداثة ومرشوعها .وربام كان من املمكن
ّ
األقل إىل
ننبه عىل
متى اختذنا التلقّي الف ّني مثلاً أن ّ
الثقافية.
السبيل( )122إىل خمرج من معضالت احلداثة
ّ
تطور يف نطاق الرومانسية،
فمنذ نقد الفن الذي ّ
ترسخت عىل نحو أكثر
ُوجدت نزعات متضاربة ّ
الفن
التيارات
ّ
الطليعية :إنّ نقد ّ
ّ
حدة مع انبجاس ّ
ِ
ِ
الفني،
دور التكملة املنتجة لألثر
يطالب تار ًة ب ْ
ّ
وطورا بدور املنافح عن حاجة التأويل اخلاصة
ً
باجلمهور الواسع.

()123
الفن البورجوازي التوقعني التاليني ملن
وجه
ّ
لقد ّ
مجيعا :تار ًة جيب عىل اجلاهل بأصول
كان خياطبهم ً
خبريا،
بالفن أن جيعل من نفسه
الصناعة( )124املتم ّتع
ّ
ً
حيق له أن يسلك سلوك العارف ،ويربط
وطورا ّ
ً
ربام أنّ
اخلاصة.
حياته
بمشاكل
اإلستطيقية
التجارب
ّ
هذا النوع الثاين من التلقّي -الربيء يف ظاهره -قد
جذريته بالتحديد من جهة أنّه بقي عىل نحو
خرس
ّ
غري واضح حبيس النزعة األوىل.

ال ريب يف أنّ اإلنتاج الفني يصبح ضحلاً -من حيث
امرس بوصفه عملاً
خمتصا بمشاكل
ًّ
الداللة -حني ال ُي َ
أي
خمصوصة ،وشأنًا
راجعا للخرباء ،بقطع النظر عن ّ
ً
حاجات خارجة عن امليدان .بذلك يتفق اجلميع (بام
يف ذلك ال ّنقاد الذين هم متلقّون من أهل الصناعة)
مستخرجة بالنظر إىل
عىل أنّ املشاكل قيد الدرس
َ
لكن هذا التحديد احلاد،
جمردة ُّ
جد حمددةّ .
ّ
صالحية ّ
احلرصي عىل ُبعد واحد ،إنّام ينكرس ما
الرتكيز
وهذا
ّ
()125
ملتمسة من تاريخ
إنْ تكون التجربة اإلستطيقية َ
جمسدة يف شكل حياة مجاعية]..[ .
حياة فردية أو َّ
إنّ الربط من جديد -عىل نحو مد َّقق -بني الثقافة
احلديثة وممارسة يومية منرصفة إىل تقاليد حية لك ّنها

مفقَّرة من طرف نزعة سلفية بسيطة ،لن ينجح
إ ّ
ال حني يمكن ً
االجتامعي
أيضا توجيه التحديث
ّ
رأساملية ،وحني يمكن
نحو سبل أخرى غري
ّ
حتد من
مؤسسات ّ
يطور من نفسه ّ
لعامل احلياة أن ّ
احلركية (الديناميكية) اخلاصة لنظامي العمل
واإلداري.
االقتصادي
ّ
ّ

ثالث نزعات محافظة
طيبة .لقد نشأ
وإذا مل أكن خمط ًئا ،ليست
ُ
بوادر ذلك ّ
التيارات
الغريب
مناخ يف كامل العامل
تقريباّ ،
ّ
ً
شجع ّ
ُ
خيبة
احلداثية .ههنا تُستخدم
الناقدة للنزعة
ّ
املشاريع املنهارة لغرض
األمل( )126التي تركتها
ُ
التجاوز الكاذب للفن والفلسفة وراءها ،وتُستخدم
الثقافية ،وقد صارت منظورة،
معضالت احلداثة
ُ
ّ
أميز
بوصفها ذريعة للمواقف املحافظة .دعوين ّ
بعجالة النزع َة املضا ّدة للحداثة( )127لدى املحافظني
الشبان عن نزعة ما قبل احلداثة( )128عند املحافظني
()129
وأخريا عن مذهب ما بعد احلداثة
الشيوخ،
ً
اخلاص باملحافظني اجلدد.

خصوا أنفسهم( )130بالتجربة
فاملحافظون الشبان قد ّ
ذاتية
األساسية للحداثة اإلستطيقية ،بالكشف عن ّ
وحمررة من ّ
كل حتديدات اإلدراك
مسلوبة املركز،
َّ
ّ
وكل أوامر العمل واملنفعة ،وقطعوا من
والغائية
ّ
خالهلا مع العامل احلديث .وأرسوا بواسطة املوقف
احلداثي دعائم حداثة مضا ّدة ال تقبل التصالح(.)131
ّ
للمخيلة وجتربة الذات
ة
العفوي
القوى
يرصفون
إنهّ م
ّ
ّ
َ
العقل
والوجدان إىل البعيد والعتيق ،ويعارضون
ِ
مانوي بمبدأ ال يولج إليه إ ّ
كرا،
يت عىل نحو
األدا ّ
ّ
ال ذ ً
أكان إرادة القوة أم السيادة ،الوجود أم قوة العنرص
الديونيزويس .وهذا ّ
يمتد يف فرنسا من
الشعري
اخلط ّ
ّ
ّ
جورج بطاي عبرْ فوكو إىل ديريدا .وفوق اجلميع،
حت ّلق بالطبع روح نيتشه الذي ُبعث من جديد يف
السبعينيات [من القرن العرشين].
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وال يسمح املحافظون الشيوخ بأن تصيبهم عدوى
الثقافية أبدا .وهم يتابعون بحذر تداعي
احلداثة
ّ
والفن،
وتفر َق العلم واألخالق
اجلوهري،
العقل
ّ
ّ
ّ
ومعقوليته التي ال تعدو
والفهم احلديث للعامل
َ
ّ
إجرائية فحسب ،وينصحون بعودة إىل
تكون
أن
ّ
مواقف ما قبل احلداثة (حيث كان ماكس فيرب قد
ً
املادية) .إنّ
نجاحا
سقوطا من جديد يف
رأى
ً
املعقولية ّ
ّ
معي ًنا قد حتقّق ،بخاصة مع األرسطية اجلديدة التي
ّ
يستهوهيا اليوم جتديدُ العهد مع إتيقا كسمولوجية
من خالل إشكالية البيئة .من هذا ّ
اخلط الذي يأيت من
ليو شرتوس( ،)132تقع عىل سبيل املثال األعامل اهلامة
هلانس جوناس( )133وروبارت شبيامن(.)134

وأما املحافظون اجلدد ،فهم يتعاملون إزاء فتوحات
ّ
بتطور
يرحبون
احلداثة بالطريقة األكثر إجيا ًبا .هم ّ
ّ
يتخطى دائرته اخلاصة إالّ
ّ
العلم احلديث ،طاملا ال
ّ
والنمو الرأساميل واإلدارة
التقني
التقدم
كي يدفع
ّ
ّ
ّ
()135
العقالنية إىل األمام .يف ما عدا ذلك ،هم ينادون
ّ
املتفجرة للحداثة
بسياسة نزع فتيل( )136القوى
ّ
ٌ
أطروحة عىل أنّ العلم متى فهمه املرء
وتنص
الثقافية.
ّ
ّ
()137
أي داللة بالنسبة إىل
عىل نحو صحيح ،أصبح بال ّ
التوجه يف العامل املعيش .وتوجد أطروحة أخرى
كيفية
ّ
تقول إنّ السياسة ينبغي -بقدر اإلمكان -أن ُترتَك
األخالقي-العم ّ
يل .وتعلن
حرة إزاء مقتضيات التربير
ّ
ّ
()138
ٌ
للفن ،وتنكر عليه
أطروحة ثالثة املحايث َة املحضة
ّ
()140
الظاهري
وحتتج بطابعه
مضمونه( )139الطوباوي،
ّ
ّ
من أجل عزل التجربة اإلستطيقية يف نطاق [احلياة]
()141
اخلاصة .ويمكن للمرء أن يذكر فيتغنشتاين
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بالنسبة إىل األطروحة األوىل ،وكارل شميت( )142عن
الوسطى ،وغوتفريد بان( )143عن األطروحة األخرية،
بوصفهم شهو ًدا عىل ذلك .هبذا التحديد القطعي للعلم
والفن يف نطاق دوائر مستقلة ومقطوعة عن
واألخالق
ّ
دارة وفقًا لالختصاص ،لن يتبقّى من
العامل املعيش ُ
وم َ
الثقافية إ ّ
ال ما جيب أن نحصل عليه عند التخليّ
احلداثة
ّ
عن مرشوع احلداثة .ومن أجل شغل املوضع الذي
شاغرا ،يقع رصد تقاليد ّ
تظل معفاة من مطالب
صار
ً
التأسيس .ويف احلقيقة ،ليس من املؤكّ د أن نرى كيف
()144
هم إ ّ
ال حتت
جيب عىل هذه التقاليد أن
تستمر  ،ال ّل ّ
ّ
محاية وزراء الشعائر(.)145

إنّ هذا التصنيف هو _مثل ّ
كل تصنيف آخر -رضب
الروحية-
من التبسيط؛ لك ّنه بالنسبة إىل حتليل املناظرة
ّ
َ
السياسية اليوم قد ال يكون عديم اجلدوى متا ًما .ك ْم
ّ
أخشى أن تنترش أفكار مضا ّدة احلداثة ،وقد ُأضيفت
()146
إليها جرعة من ما قبل احلداثة ،يف أوساط اخلرض
واجلامعات البديلة( .)147ففي التغيرّ احلاصل يف وعي
نجاح
السياسية ،أخذ يربز -يف املقابل-
األحزاب
ُ
ّ
()148
نزعة االرتداد  ،بمعنى حتالف ما بعد املحدثني
مع ما قبل املحدثني .وعىل ما يبدو يل ،ال أحد من
األحزاب حيتكر ْ
قذ َف املثقفني أو موقف املحافظني
اجلدد .وهلذا لدي أسباب وجيهة [ )149(]..ألنْ
الليربالية التي متنحني هبا مدينة
شاكرا للروح
أكون
ً
ّ
فرانكفورت جائز ًة قد ارتبطت باسم أدورنو ،باسم
ابن هلذه املدينة ،طبع  -كفيلسوف وكاتب ،وعىل
نحو ال ثاين له يف أملانيا الفيدرالية -صورة املثقف،
نموذجا للمثقفني.
وصار
ً
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الهوامش
1

1تُرجم هذا النص من املصدر التايل:

J. Habermas, " Die Moderne – ein Unvollendetes
Projekt ", In: Kleine Politische Schriften I-IV, Francfortsur-le-Main, Suhrkamp, 1981, S. 444-464

وجرت ً
أعدها جريار
أيضا مقارنة النص بالرتمجة
الفرنسية التي ّ
ّ
رويل منذ  1981ونرشها يف:
" La Modernité : un Projet Inachevé ", In : Critique, No.

413 (1981), pp. 950967.

الفرنيس قد أسقط هوامش هذا املقال.
ونحن نشري إىل أنّ املرتجم
ّ
ومن أجل أ ّ
ال يقع اخللط بني هوامش املؤلف واهلوامش التي
نميز هوامش املؤلف
تتطلبها هذه الترّ مجة
العربية ،فقد ارتأينا أن ّ
ّ
بعبارة( … ,NOTE 1, 2 :هامش  ..،2 ،1وهكذا) ،تاركني
كتابتها يف لغتها األصلية.
Le Corbusier.

2

Note 1: W. Pehnt, Die Postmoderne als Lunapark,

3

FAZ vom 18.8.1980, S. 17.

4 4اللفظ األملاين هو " "Stimmungenوهو ال يعني "ر ّد
الفعل" املحض ( )réactionكام يقرتح املرتجم الفرنيس ،بل
الوجدانية.
األمزجة واآلراء واألصوات واألحوال
ّ
die Neuen.

5

die Moderne.

6

Note 2 : Literarische Tradition und gegenwärtiges

7

Bewuβtsein der Moderne, in: H. R. Jauss, Literaturgeschichte als Provokation, Ffm. 1970, 11 ff.
die Neuzeit.

8

die antiquitas.

9

يثبت "قناعة"
 .Gesinnung1 17نالحظ أنّ املرتجم الفرنيس ّ
( ،)convictionيف حني أن الكلمة األملانية حتتمل معاين عديدة
أخرى" :طريقة تفكري" أو نظر" ،استعدادات فكرية"" ،مشاعر"،
"خلق"" ،نية"" ،روح"..
"ذهنية"" ،نزعة"" ،رأي" (سيايس)ُ ،
ين التي حتتوي عىل
قريبا من بنية اللفظ األملا ّ
وقد حاولنا أن نقف ً
ّ
سجل إستطيقي.
معنى "النزوع" وامليل ،ال سيام يف
E. A. Poe.

18

1 19يستعمل هابرماس لفظة "املايض" يف اجلمع
يعس الرتمجة وما دفع املرتجم
( )Vergangenheitenوهو ما رّ
الفرنيس إىل تفادي جماراته.
 .das neue Zeitbewuβtsein2 20نالحظ أنّ املرتجم الفرنيس
يثبت "الوعي اجلديد باحلارض" وليس بالزمان .وهو ليس
ّ
رضوريا.
ًّ
Note 3: Essays, Bd. 2, 159.

21

die Normalisierungsleistungen von Tradition.

22

Akt der Profanierung.

23

die Geschlossenheit.

24

2 25يمكن أن نعثر عىل املقطع املشار إليه يف الرتمجة الفرنسية:

T. W. Adorno, Théorie esthétique. Op. cit. p. 45.

2 26نالحظ أنّ املرتجم الفرنيس قد غيرّ عبارة "الوعي بالزمان
("  )"das Zeitbewuβtseinبعبارة " الوعي باحلارض" .وهو غري
رضوري.

die Moderne.

10

schlechthin.

27

Modernität.

11

geschöpften.

28

das Neue.

12

objektivierten Vergangenheiten.

29

das Modische.

13

der Historismus.

30

das Moderne.

14

die Geschichte.

31

1 15العبارة هي " ،"klassischer Moderneولذلك فاملرتجم
الفرنيس قد قلب العبارة هكذا "."un classicisme moderne

posthistoristisch.

32

die Witterung.

33

1 16عن املقطع املشار إليه ،يمكن الرجوع إىل الرتمجة الفرنسية:

Jeztzeit.

34

messianischen.

35

T. W. Adorno, Théorie esthétique, Trad. De l’allemand
par Marc Jimenez (Paris : Klincksiek, 1995), p. 49.
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62

Daniel Bell,

36

Octavio Paz.

63

Permissivität.

37

Parteigänger.

64

stilisierten.

38

Note 4 : Essays, Bd. 2, 329.

65

Gegenbild.

39

Peter Berger.

66

Note 5 : D. Bell, The Coming of Post-Industrial So-

40

Daniel Bell.

41

These.

42

hedonistische.

43

zweckrationalen.

44

Arnold Gehlen.

ciety, New York, 1973. p. 17.
67

Stimmungslage.

68

modernistischen.

69

in die Ökologie.

70

Formen des humanen Zusammenlebens.

71

Rationalität.

. باإلنجليزية يف النص.adversary culture4 45

. لفظة ساقطة يف الرتمجة الفرنسية.Lehren7 72
. لفظة ساقطة يف الرتمجة الفرنسية.die Ebene7 73

46

Lesart.

47

begriffen.

48

sozialstaatlichen Nivellierung.

49

Leistungskonkurrenz.

50

naturwüchsige.

51

Identitäten.

52

Glaubensmächte.

74

eine Nachmoderne.

75

Vormerderne.

76

institutionaliesiert.

77

Wissenskomplexes.

78

ohne weiteres.

79

Rationalisierung.

80

die Lebenswelt.

 " وهو يعني عىل وجه الدقة " استخرج شيئًا منBoden stampfen
."األرض برضب قدمه

81

objektivierenden.

54

Modernität.

82

Aufklärer.

55

Homosexuellen.

83

Condorcet.

56

Peter Steinfels.

84

eine Nachhut der Aufklärung.

57

Personalisierung.

85

Popper.

 عبارة سقطت يف الرتمجة،wissenschaftlichen

etwas aus dem " جاهزا هو
تعبريا
استعمل هابرماس هنا5
ً
ً

Kritik8

86
.الفرنسية

53

.Caton  نسبة إىل.catonisch5 58
 وعلينا التنبيه إىل أنّ املرتجم.Arbeitseinstellungen5 59
Arbeiteinteilung  فربام قرأ،"الفرنيس قد اقرتح " تقسيم العمل
.Arbeitseinstellung بدلاً من

87

Paul Lorenzen.

88

gleichzeitig.

60

Hedonismus.

89

aufzuheben.

61

Identifikation.
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die Politik zu ästhetisieren.

90

Schiller.

 نالحظ أنّ املرتجم الفرنيس يثبت.Zusammenhänge1 116
 ويغفل بذلك عن الصلة،" – الظواهرphénomènes " عبارة
" يف الفقرةzusammnhängen" التي يقيمها هابرماس بني فعل
. يف هذه الفقرةZusammenhänge السابقة وبني

92

Anschauung.

93

Utopie.

117

terroristischen Vernunft.

عبارة أتت بالفرنسية يف النص

118

nicht weniger kurzschüssig.

119

Terror.

.ين
ّ  بالفرنسية يف النص األملا.raison d’être1 120

.) (لفظة أسقطت يف الرتمجة الفرنسيةzwar9 91

promesse de bonheur9

95

Widerspiegelung.

96

Unberührbarkeit.

97

Lumpensammlern.

98

Gestaltung.

99

als Nonsense-Experimente.

94
.األملاين

121

Alternativen.

122

andeuten.

123

gerichtet.

124

der Laie.

125

eingeholt.

126

Ernüchterung.

127

Antimodernismus.

128

Prämodernismus.

129

Postmodernismus.

 يبدو أنّ املرتجم الفرنيس قد ابتعد عن.eigensinnig1 104
.القصد النقدي يف النص

130

machen sich ….zu eigen.

105

131

unversöhnlichen.

132

Leo Strauss.

 يكتفي املرتجم الفرنيس إألى.Verständigungsprozesse1 106
.اإلشارة إىل "الفهم" فقط

133

Hans Jonas.

107

Erörterung.

134

Robert Spaemann.

108

hier.

135

rationale.

136

Entschärfung.

 يلجأ املرتجم الفرنيس إىل التفسري وإضافة عبارة.wie dort1 109
."عىل األرضية اإلستطيقية" وهي غري موجودة يف النص األملاين

137

bedeutungslos.

138

reine.

139

Gehalt.

 وقد جيب أن نقول "طابعه الومهي" أو.Scheincharakter1 140
.""التخيييل

. عبارة ساقطة يف الرتمجة الفرنسية.wider Willen1 100
101

das Medium.

102

Note 6 : D. Wellershoff, Die Auflösung des Kunst-

begriffs, Frankfurt, 1976.
103

110

die Gefäβe.

Erwartungen.

kurieren.

. لفظة سقطت يف الرتمجة الفرنسية.jeweils1 111
112

Entbindung.

113

terroristische Aktivitäten.

114

Überdehnung.
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Wittgenstein.

141

Carl Schmitt.

142

Gottfried Benn.

143

überdauern.

144

Kultusministerien.

145

grünen.

146

147 im Umkreis der grünen und der alternativen Gruppen.
Tendenzwende.

148

سيام بعد الترصحيات
1 149حذفنا هنا مجلة بروتوكولية هي "ال ّ
سيدي
االفتتاح
يف
التوضيحية التي أصبتم يف اإلشارة إليها
ّ
ّ
رئيس البلدية واملان (Herr Oberbürgermeister
 ،")Wallmannواملقصود رئيس بلدية فرانكفورت (ذلك ما
فعله ً
أيضا املرتجم الفرنيس).
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.223 :

 - 1اإلهداء كمعنى
هناك إهداءان وجدمها حمقّق املخطوطة
الصفحات األوىل من كتاب مارك بلوخ
الفرنسية عىل ّ
ّ
()1
دفاع ًا عن ال ّتاريخ .
األول ختليدً ا لذكرى ّأمه.
اإلهداء ّ

اإلهداء الثّاين إىل صديقه لوسيان فيفر.

عىل سبيل التقديم هلذه القراءة الثّانية( )2لكتاب مارك
بلوخ ()1944-1886؛ ال بأس أن أستعيد جز ًءا من
الصديق .يقول صاحب اإلهداء:
النص ا ُملهدَ ى إىل ّ
ّ
مؤرخ لبناين.
*
ّ

"إذا ُقدِّ ر هلذا الكتاب أن ُينرش يو ًما ما ،وهو الكتاب
بدأت بكتابته كنوع من العالج يف مواجهة أسوأ
الذي ُ
()3
ال ّتكديرات واآلالم هبدف حتقيق درجة من درجات
حقيقي
يتحول أبدً ا إىل كتاب
توازن الروح (فقد ال
ّ
ّ
قدم للقراءة)؛ سوف جتد يا صديقي اسماً غري اسمك
ُي ّ
مسجلاً عىل صفحة الغالف الداخيل .وبوسعك
ّ
أن تستشعر أنه كان ينبغي وضع هذا االسم يف هذا
ومقدسة إىل
متأصلة
َّ
املكان ،كتعبري عن مشاعر حنان ِّ
درجة أنهّ ا جتد صعوب ًة يف ال ّتعبري عن نفسها .وأنت
ً
أيضا ،يا صديقي ،كيف أقبل ألاّ أرى اسمك يظهر
سوى مصادف ًة يف بعض إحاالت الكتاب [ .]...لقد
معا زم ًنا طويلاً من أجل تاريخ أكثر رحاب ًة
كافحنا ً
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إنساني ًة .واليوم ،يف ال ّلحظة التي أكتب فيها،
وأكثر
ّ
تتعرض رسالتنا املشرتكة إىل كثري من املخاطر.
السبب يف ذلك؛ فنحن مهزومون مؤ ّق ًتا،
ولسنا ّ
واثق
الزمن -وأنا ٌ
بفعل قدَ ر غري عادل .لكن سيأيت ّ
من ذلك -الذي يمكن لنا فيه أن نستأنف تعاوننا
وحرة ،كام كان عليه األمر يف
علنية
ًّ
فعليا وبصورة ّ
ّ
الصفحات املفعمة
املايض .ويف انتظار ذلك؛ فإنّ هذه ّ
مهمتنا
متا ًما بحضورك شاهد ٌة -من جانبي -عىل أنّ ّ
ستستمر"(.)4
املشرتكة
ّ
شخيص
ختتلط األحزان يف هذا اإلهداء ،فبني حزن
ّ
األمة؛ يخُ تزن
األم ،وحزن ّ
عىل وفاة ّ
عام عىل مصري ّ
واحلب
الصداقة باألفكار والقيم
األمل،
ليتحول عرب ّ
ّ
ّ
إىل أملٌ ..
أمل يف أن ُيفهم ال ّتاريخ و ُيكتب و ُيصنع
من جديد .ألف بلوخ خالل سنوات احلرب كتابني
متكاملني ،يف ّأيام اهلزيمة (اهلزيمة الغريبة) ،وأثناء
(دفاعا عن ال ّتاريخ) ،فام القيمة التي يمثّلها
املقاومة
ً
هذا الكتاب األخري؟

تأسيسي
 -2كتاب
ّ
في سياق نشأة مدرسة
أسس مارك بلوخ ولوسيان فيفر جم ّلة
يف عام ّ ،1929
احلوليات  les Annalesيف فرنسا؛ هبدف جتديد حقل
ال ّتاريخ وإغناء منهجه ،وذلك بعد أن سادت -بتأثري
الوضعية -نظر ٌة كادت أن حترص العمل
الفلسفة
ّ
بلومايس
والد
يايس ّ
ّ
الس ّ
ال ّتارخيي يف حقول ال ّتاريخ ّ
والعسكري ،وأن حتبسه يف قوالب من ّ
الطرائق ال ّتقنية
ّ
يف جتميع الوثائق ونقدها واستخدامها؛ اعتقا ًدا بأنّ
املوضوعية" يف
رسد ملا ُس ِّمي بـ "الوقائع
ال ّتاريخ هو ٌ
ّ
املؤرخان املذكوران متأ ّثرين بمدرسة
املايض .وكان ّ
الفرنسية ،ممثَّلة يف دوركايم .وكان
علم االجتامع
ّ
امس بني علم ال ّتاريخ وعلم االجتامع ،وقبل
هذا ال ّت ّ
ذلك بينه وبني اجلغرافيا واالقتصاد؛ مدخلاً لتوسيع
حقل ال ّتاريخ من حيث األغراض واملوضوعات،
والرأي
وجتديد منهج ال ّتاريخ من حيث ال ّتحليل ّ

العدد 1
صيف 2012

واستثارة األسئلة(.)5

ّ
ولعل أعامل مارك بلوخ ،عىل ق ّلتها (بسبب إعدامه
عىل يد القوات األملانية يف عام  ،)1944كانت
توجهات املجلة التي انطلقت مع
شديدة ال ّتأثري يف ّ
لوسيان فيفر ثم فرناند بروديل؛ لتصري مدرس ًة ذات
حمورية ،ال يف فرنسا فحسب ،بل
وثقافية
علمية
قيمة
ّ
ّ
ّ
الغربية والواليات املتحدة وأنحاء أخرى
يف أوروبا
ّ
سيام يف جمال إرسائها للمجاالت املعرفية
من العامل ،ال ّ
املتداخلة يف علوم اإلنسان واملجتمع وتوطيدها.

أول املؤرخني الفرنسيني من
كان فيليب آرييسّ ،
أمهية كتابات
خارج مدرسة
احلوليات ،الذين اكتشفوا ّ
ّ
مارك بلوخ ،يف سياق بحثه عن جتديد الفكر ال ّتارخيي
ني
يف فرنسا بعد احلرب العاملية الثّانية واهلزيمة التي ُم َ
الفرنسيون .وكتب آرييس سنة  ،1949يف مقالة
هبا
ّ
حتمل عنوان "ال ّتاريخ الوجودي" ،قائلاً " :كان مارك
بلوخ يفتح عىل ال ّتاريخ الكبري حقلاً يكاد يكون
الريفي عرب التامس
جديدً ا يف فرنساّ :
حتوالت املشهد ّ
محيمية بني اإلنسان ووجوده اليومي
للعالقة األكثر
ّ
الريفي عند مارك بلوخ ليس تاريخ
[ .]...فال ّتاريخ ّ
الريفية لدى احلكومات أو اإلدارات؛ بل
ّ
السياسات ّ
الزراعية ،وطرائق استخدام األرض،
هو تاريخ البنى ّ
املكون
وتوزيعها واستثامرها [ ،]...إنّه تاريخ املشهد ّ
بأيدي البرش أنفسهم"(.)6

دفاعا عن ال ّتاريخ أو
ّأما كتابه
املنهجي املع ْن َون بـ ً
ّ
نظريا ملنهج جديد يف
املؤرخ؛ فكان تتوجيًا
حرفة
ًّ
ّ
ال ّتاريخ ،سبق أن مارسه مارك بلوخ يف بحوثه من
الفرنيس
الريفي
خالل عمله التأسييس حول التاريخ
ّ
ّ
يف العرص الوسيط(.)7
(دفاعا عن ال ّتاريخ) خمطوط ًة
يبدأ مرشوع الكتاب
ً
أعدها يف
مل تكتمل يف موضوع "عمل املؤرخ" .وقد ّ
عدة
جو متوتّر ،وبال ّ
غضون احلرب العاملية الثّانية ،يف ّ
مكتبية تُذكر .وقد ُبرتت تلك املخطوطة يف سياق
ّ
ازيون القبض عليه
الفصل اخلامس؛ عندما ألقى ال ّن ّ
انضم إىل صفوف املقاومة
قرب مدينة ليون .وكان قد
ّ

مناقشات ومراجعات
مارك بلوخ :من فكرة "المجتمعات الحزينة" إلى ال ّتأريخ ألزمة التحوّ ل وأزمنتها

ُ
بالرصاص يف يوم
الفرنسية يف عهد فييش؛ فأعدم ً
ّ
رميا ّ
 16حزيران  /يونيو .1944

نرش املخطوطة صديقه لوسيان فيفر يف عام 1949؛
بعد أن استلمها من ابنه البكر إتيان بلوخ يف هناية
عام  .1945ومنذ ذلك احلني والكتاب املنشور يف
جمموعة "دفاتر احلوليات" Cahiers des Annales
ُيستخدم ،عىل الرغم من أنه مل يكتمل ،كمرجع
ضمني أو رصيح -يف معظم الكتابات
عىل نحوّ
التي عاجلت موضوع البحث ال ّتارخيي ومنهجه،
ال يف فرنسا فحسب ،بل يف العديد من األوساط
األكاديمية يف العامل(.)8

املنهجية
الوثائقية
ُع ّد هذا الكتاب قطيع ًة مع املدرسة
ّ
ّ
التي سادت قبله يف فرنسا .والواقع أنّ القطيعة –إن
حيا للمدرسة
ُوجدت– هي يف ممارسة بلوخ نقدً ا ًّ
املذكورة ،ممثل ًة بمؤرخيها الكبريين :سينوبوس
والنجلوا ،صاحبي كتاب :املدخل للدراسات
ٌ
إضافة
التارخيية .واحلقيقة ،هي أنّ هذا ال ّنقد هو
ُمتجا ِوزةٌ ،وليس قطيع ًة .وهو ً
فتح آلفاق جديدة
أيضا ٌ
يف املوضوع واحلقل؛ استكملها لوسيان فيفر وفرناند
تراكمي
مؤسسني بأسلوب
بروديل( )9وآخرون،
ّ
ّ
تارخيي ًة ،سيكون هلا -عرب جملة احلوليات-
مدرس ًة
ّ
ارخيي ،واستقطاب
دور كبري يف توجيه البحث ال ّت
ّ
واإلنسانية األخرى ،ويف حركة
االجتامعية
العلوم
ّ
ّ
حمورية؛ تستدخل املناهج والطرائق املختلفة
معرفية
ّ
ّ
وتستخدمها ،ال كتقنيات فحسب ،بل كحقول
إنسانية ألغراض متداخلة
مشرتكة ومقاربات
ّ
ومتكاملة ،ومن موقع ال ّتاريخ.
املؤرخ جاك لوغوف،
ّ
قدم لطبعة عام  1993اجلديدة ّ
حتريرا ونرشً ا إتيان بلوخ ،االبن البكر ملارك.
وأعدها
ّ
ً
ّ
املحرر إصدار الطبعة اجلديدة الكتشافه
وقد أرجع
ّ
خمطوطتني كان قد احتفظ هبام منذ عام ،1945
مدة شارفت عىل العقد اخلامس؛ ظ ًّنا منه أنهّ ام
أي ّ
ليستا إلاّ ن َُس ًخا عن املخطوطة التي تس ّلمها لوسيان
وحررها يف صيغة الطبعة األوىل عام ،1949
فيفرّ ،
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مضي ًفا إليها بعض ملساته (إضافة بعض العناوين
الفرعية ،وأحيانًا بعض اجلمل ،أو تعديل بعض
ّ
ّ
الكلامت)ّ .أما الطبعة اجلديدة؛ فقد حاول فيها
املحرر أن يص ّفي ّ
الطبعة القديمة من "اإلضافات"،
ِّ
عىل ضوء خط والده الذي "يألفه" ،مع نرش "حر ّ
يف"
للمخطوطات الثّالث.

يقدمه إتيان بلوخّ .أما ما
ذاك هو ال ّتربير ال ّتقني الذي ّ
ُي َ
سكت عنه يف ال ّتقديم؛ فهو األزمة التي كانت متر هبا
السنوات األخرية من القرن
مدرسة
"احلوليات" يف ّ
ّ
العرشين بعد رحيل بعض كبارها .ومن مظاهرها –
يقدمه نموذج من
صح التعبري" :-اإلعجاز" الذي ّ
إذا ّ
املؤرخني ا ُ
التوليفي،
جلدد (العمل
أعامل بروديل أمام ّ
ّ
وضخامة احلجم ،وتغطية املدى الطويل يف التاريخ)
فرعية
من جهة ،وغرق الباحثني يف معاجلات
ّ
وميدانية موزّ عة عىل مناهج وطرائق خمتلفة
وقطاعية
ّ
ّ
تنبه إليه فرنسوا
من جهة أخرى .وهو األمر الذي ّ
الفرنيس منذ
التارخيي
دوس؛ فوصف حالة البحث
ّ
ّ
()10
ثامنينيات القرن العرشين بال ّتف ّتت أو "ال ّت ّ
شظي" .
مل يكن هدف مارك بلوخ تعريف ال ّتاريخ ،وتعيني
دارج يف زمنه؛
املؤرخ فحسب ،مثلام هو
مهنة
ٌ
ّ
بل تبيان ما جيب أن يكون عليه التاريخ ،وكيف
املؤرخ؟
يشتغل ّ

األول -الذي حيمل عنوان "التاريخ،
يف الفصل ّ
معرفة اإلنسان يف املجتمع" -يحُ ّدد بلوخ هدف
ال ّتاريخ بأنّه اإلنسان" ،اإلنسان الكل"L’homme
املتعددة :يف ُبعده األنثروبولوجي
 totalيف أبعاده
ّ
ارخيية ،ويف ُبعده
الذي هو موضوع األنثروبولوجيا ال ّت ّ
االجتامعي (الناس يف املجتمع) وهو موضوع التاريخ
مجعي  Collectifيف
مجاعي أو
االجتامعي أو ما هو
ّ
ّ
ّ
"حدثيا"
ليس
عريف،
ت
ال
هذا
وفق
اريخ
ت
وال
ّ
ال ّتاريخّ .
ًّ
"جتريديا" ً
أيضا.
وليس
ًّ
يدخل بلوخ من هذا ال ّتعريف مبارش ًة حقل الصرّ اع
العلمية
وال ّتنافس بني حقول االختصاصات
ّ
ومؤسسات
Disciplines؛ إذ ليس ال ّتاريخ سياس ًة
ّ
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ٌ
فلسفة فحسب ،إنّه
سياسي ًة وحرو ًبا فقط ،وال هو
ّ
أسايس .يقول بلوخ هذا الكالم
دراسة جمتمع بوجه
ّ
"تعدي"
الد
السيادة
وركايمية .إنّه إ ًذاّ ،
العلمية ّ
يف زمن ّ
ّ
ّ
عىل احلدود يف املعيار ال ّتصنيفي الوضعي وكذلك يف
الدوركايميني أنفسهم ،الذين "احتكروا"
معيار
ّ
دراسة املجتمع ،وق ّلصوا حقل ال ّتاريخ ،وحبسوه
املؤرخون .إنّه تأ ّث ٌر
السجن الذي "استأنس" به ّ
يف ّ
املؤرخ ،وكذلك بأعامل
بدوركايم ،ولكن من موقع ّ
سيام أنّ مارك بلوخ
ماكس فيرب من اجلهة األملانية؛ ال ّ
ّ
ولعل
األملانية.
ّقافية
ّ
ينتمي إىل بيئة سرتاسبورغ الث ّ
مهدت هلذا النوع من
هذه العوامل جمتمعة ،هي التي ّ
االخرتاق املتبادل بني ال ّتاريخ وعلم االجتامع .إنه
يشد الواحد منهام اآلخر إىل
ال ّتجاذب بني علمنيّ ،
حقله ومنهجه يف ّ
كل من فرنسا وأملانيا .كان دوركايم
الرحيق" ،وأنّ
يرى أنّ عمل ّ
املؤرخ "ينحرص يف مجع ّ
حيوله إىل عسل؛ يف حني كان مارك بلوخ
عامل االجتامع ّ
يرى أنّ
معا ،ألنهّ ام
قادر عىل فعل األمرين ً
املؤرخ ٌ
ّ
ٌّ
معريف واحدٌ  ،وحقل اشتغال واحد(.)11
مسار
ٌ

يف املبحث الذي عنوانه "املايض واحلارض"،
يعرف مارك بلوخ ال ّتاريخ بأنّه "علم ال ّتغي"
ّ
 Science du changement؛ يف مواجهة ال ّتعريف
السائد القائل بأنّ ال ّتاريخ هو "دراسة املايض" .بل
ّ
"خلف" (هلو)
إنّ بلوخ يرى أنّ هذا ال ّتعريف هو ُ
الزمن .ال ّتاريخ يف
 ،Absurdeال يقوم عىل سريورة ّ
الزمن" (الرتمجة العربية،
رأيه ،هو "دراسة البرش يف ّ
ص)90؛ وهو نتاج حركة ال تتوقّف بني املايض
واحلارض" :ذهاب وإياب من املايض إىل احلارض،
ومن احلارض إىل املايض".
إجابة عن سؤال :ما هو احلارض؟ يكتب بلوخ:
الزمنية ،والتي
" (هو) نقطة صغرية يف ال هناية ّ
املدة ّ
ٌ
حلظة متوت حاملا تولد .فام أكاد
تنفلت باستمرار ،أو
وترصفايت حتى تغرق
أحتدث ،وما أكاد أعلن أقوايل
ّ
ّ
يف مملكة ّ
الذاكرة .إنهّ ا الكلمة الشّ ائعة والعميقة يف آن
واحد؛ والتي نطق هبا جوته يف فرتة شبابه :ليس هناك
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مقد ٌر
حارض ،ليس هناك سوى مستقبل .فاحلارض ّ
حول األبدي" (الرتمجة العربية ،ص)81
عليه ال ّت ّ

التارخيي ،يستدعي–كام يرشحه
هذا ال ّتعريف للزمن
ّ
وإياب دائمة بني املايض
بلوخ -حرك َة ذهاب ّ
واحلارض ،بني "مطاردة املعطيات وتفسريها"؛ وذلك
ويفضل
عرب املساءلة الدائمة التي يطرحها احلارض.
ّ
بلوخ استخدام تعبري "معطيات"  Donnéesبدل
يفضل تعبري "مصادر" عىل
"وثائق"  ،Documentsكام ّ
املؤرخ ال يستطيع العمل من خارج
"وقائع" .فإذا كان ّ
"الشّ هادات" Temoignages؛ فإنّ هذه "الشّ هادات"
املؤرخ وتفكريه،
ال تصري وثائق إلاّ من خالل عمل ّ
أي من خالل "اشتغاله عليها" .فـ "الوقائع ليست
موضوعية" خارج املؤرخ؛ بل هي نتيجة
ظواهر
ّ
ارخيية".
لعمله وبنائه ،ف "املؤرخ خالق الوقائع ال ّت ّ
يقول بلوخ" :إن النصوص أو الوثائق األركيولوجية
وضوحا واألكثر إرضا ًء،
التي تبدو يف الظاهر األكثر
ً
ال تتحدث إال عندما نعرف كيف نُسائلها" (الرتمجة
العربية ،ص.)103
املؤرخ يف ُمساءلة املايض
عرب هذا ال ّتشديد عىل دور ّ
يؤسس لفكرة
إلعادة بنائه؛ كان مارك بلوخ
ّ
مؤرخي مدرسة
"ال ّتاريخ– املسألة" العزيزة عىل ّ
"احلوليات" عىل وجه اإلمجال ،وعىل جدلية العالقة
ّ
اللاّ حمدودة بني املايض واحلارض.

ٌ
حمكومة بخطوات "ال ّنقد
ارخيية"
بيد أنّ "املسألة ال ّت ّ
ال ّتارخيي" ،وال ّتفسري وال ّتحليل .صحيح أنّ املدرسة
األملانية ،هي التي وضعت
(املوضوعية)
ارخيية
ّ
ّ
ال ّت ّ
ُ
لاً
املنهجية
أو  ،ثم تبعتها املدرسة
س هذا ال ّنقد ّ
أ ُس َ
ّ
الفرنسية؛ وذلك عرب ما ُس ّمي "ال ّنقد اخلارجي وال ّنقد
ّ
للنص
اخيل
الد
لكن مارك بلوخ يطلب من ال ّنقد أال
".
ّ
ّ
ّ
()12
ّ
ّ
يقف عند اخلط واللغة واملعاين فحسب ؛ بل ال ّنفاذ
النص عرب املفاهيم ّ
والعقليات،
هنيات
إىل داخل ّ
ّ
والذ ّ
للنص .حيث حيرص
ذلك هو "ال ّتحليل ال ّنفيس"
ّ
النص عىل أنهّ م
بلوخ عىل أن يتعامل مع البرش يف
ّ
املؤرخ نفسه ،املركّ ب من "جسد
مركّ ب ،كاإلنسان ّ
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ورغبة" .يذهب مارك بلوخ إىل مطالبة املؤرخ بأن
يقرأ ضم ًنا ما هو مسكوت عنه يف الوثيقة" :لقد
كانت الوثائق التي عاجلها املتبحرون األوائل ،يف
كثري من األحيان ،كتابات تقدم نفسها بنفسها ،أو
تقليدية ،عىل أنهّ ا ملؤلف أو
كانوا يقدموهنا بصورة
ّ
لزمن حمدد ،فهم يرون عن قصد هذا احلدث أو ذاك.
لقد كانوا يقولون إنهّ ا متثل احلقيقة ( ،)...هذه هي
املشكلة ،غري أنّ بمقدار ما كان التاريخ يسري باجتاه
إرادية أكثر فأكثر ،وبمقدار
استخدام شهادات ال
ّ
توقفه عن االقتصار عىل تقييم ال ّتأكيدات الرصحية
للوثائق ،عليه أن يرى إذا ما كان ينبغي عليه ً
أيضا أن
يستخرج منها املعلومات التي مل تكن تريد أن تفصح
عنها" (الرتمجة العربية ،ص.)123
عىل أنّ استخدام علم ال ّنفس لديه يكشف "املسكوت
ّ
يتحرك حتت سقف املنهج ال ّتارخيي
ويظل
عنه"،
ّ
وأهم ضوابطه "ال ّتاريخ املقارن" عىل
وضوابطه.
ّ
العام
واخلصوصية ،وعىل مستوى
عدد
مستوى ال ّت ّ
ّ
ّ
واخلاص ،وعىل مستوى الفرد واجلامعة .وذلك
ّ
يف ّ
كل وحدة أو إطار يف املجتمع الواحد ،أو بني
املجتمعات ،أو بني الثقافات ،أو بني املراحل
اجتامعية
واألجيال ،وح ّتى بني األفراد من بيئة
ّ
"احلق ُيقال ،ق ّلام
ملخ ًصا ذلك:
واحدة .يقول بلوخ ّ
ُّ
يكون املجتمع واحدً ا .إنه ّ
اجتامعية
متفكك إىل أمكنة
ّ
نص بلوخ قد تؤدي إىل القول
خمتلفة" ،بل إنّ قراءة ّ
الدعوة إىل اعتامد "املدى
إنه كان "رائدً ا" لفكرة ّ
الطويل" يف ال ّتاريخ ،ولفكرة "ال ّتمييز بني ّ
الذاكرة
ّ
ولعل هذا ما تفعله قراءة جاك لوغوف
وال ّتاريخ".
"نص ال ّتأسيس" ومعامل مدرسة
يف ّ
املقدمة؛ رابط ًة بني ّ
"احلوليات" التي تبلورت الحقًا.
ّ
عىل أنّ بلوخ ،كان ّ
الفرضيات
حيذر من إطالق
ّ
كثريا ما توحي هبا "املصادفة
املترسعة ،والتي
ً
ّ
يمقراطية
الد
د
ع
صحيح
"هل
يتساءل:
إذ
ارخيية".
ال ّت
ٌ َ ُّ ّ
ّ
الصواب
الر
أساملية؟" ،هل من ّ
ال ّتعب َ
ري ّ
ّ
السيايس عن ّ
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الربوتستانتية؟ :تلك
أساملية وروح
الر
ّ
ّ
أن نامثل بني ّ
أسئلة يطرحها مارك بلوخ ال ليدحضها ،وإنّام ليجري
ٌ
ٌ
مرشوعة" ،رشط
أسئلة
ال ّتحقيق ال ّتارخيي فيها .إنهّ ا
العربية ،ص.)194
ألاّ نفرتضها مسبقًا" (الرتمجة
ّ
عيص –يف رأي بلوخ– عن "ال ّتطابق
الزمن
إنّ ّ
ٌّ
"عيص عن ال ّتجزؤ وفقًا ألجزاء
الوصفي" ،كام هو
ٌّ
ّ
الزمن حيتاج إىل مقاييس مرنة
الساعة"؛ "إن ّ
ّ
ومتناسبة مع متغيرّ ات واقعه" .ينتقد مارك بلوخ
الزمني
"الوضعيني" إىل التحقيب
جلوء املؤرخني
ّ
ّ
وفق ًا لقرون أو ألجيال حتدد باألرقام أو بالسنوات
العرشية أو بعهود حكم ملوك أو أرس ،أو بتعاقب
أجيال حمددة بسنوات .يقول "دعنا نأخذ حذرنا
من وهم عبادة الدقة الزائفة .فالقطع األكثر دقة
ليس بالرضورة هو الذي يستدعي وحده الزمن
األكثر صغر ًا" .يضيف" :تتمثل الدقة الفعلية ،يف كل
مدة ،يف االحتكام إىل طبيعة الظواهر املبحوثة ،ألن
لكل نمط عمقه اخلاص يف القياس ( ،)...ال يمكن
لتحوالت البنية االجتامعية واالقتصادية واملعتقدات
والسلوك العقيل ،أن تتطابق مع توقيت دقيق للغاية
العربية ،ص.)193
بدون انحرافات" (الرتمجة
ّ
سبية،
من الواضح أنّ مارك بلوخ ،وبتأثري فلسفة ال ّن ّ
الزمن
مني"
ونسبيته يف ّ
يدعو إىل فكرة "ال ّتفاوت ّ
ّ
الز ّ
طورها فرناند بروديل
ال ّت
ارخيي .وهي الفكرة التي ّ
ّ
الزمن ال ّتارخيي إىل ثالثة أزمنة:
الحقًا ،بتفكيك ّ
وبطيء
"بطيء جدً ا
ورسيع" .وبنا ًء عىل هذه املرونة؛
ٌ
ٌ
سبية" ،كأداة "من
يطرح بلوخ مسألة "العالقة ال ّن ّ
املؤرخ
ارخيية" .فإذا مل يكن بإمكان ّ
أدوات املعرفة ال ّت ّ
اإلفالت -شأنه شأن العلامء اآلخرين -من سؤال
"ملاذا" وجواب "ألنّ "؛ فإنّ الشّ أن ال ّتارخيي يوجب
ببية" بكثري من احلذر و"الوعي
استخدام "العالقة ّ
الس ّ
قدي" ً
أيضا.
ال ّن ّ
السبب"،
وأول احلذر عند بلوخ؛ جت ّنب
ّ
"وحدانية ّ
ّ
ّ
ً
أيضا " -حكماملنطقي" ،وجت ّنب
وجت ّنب "مسلمة
ّ
القايض" (الرتمجة العربية ،ص.)161
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يقول بلوخ" :نادر ًا ما كان جمتمع ما شي ًئا واحدً ا .إنّه
يتكون من أوساط خمتلفة ،وداخل كل منها ال تتشابك
ّ
األجيال دائم" .ويتساءل :هل القوى التي تؤثر يف
عامل شاب (يف مدينة) هي بالرضورة بالكثافة ذاهتا
مع فالح شاب؟ "عندما نتحدث عن هذا اجليل أو
ذاك [ ]...فنحن نثري صورة معقدة وليست بدون
اختالفات [ ،]...أما يف ما يتعلق بتحقيب األجيال
فمن البدهيي برغم األحالم الفيتاغورية لبعض
الكتاب أنهّ ا ال تنتظم يف يشء .وفقًا إليقاع احلركة
االجتامعية األقل أو األكثر رسعة تتقارب احلدود
ّ
أو تتباعد يف التاريخ ،هناك أجيال طويلة وأخرى
قصرية" (الرتمجة العربية ،ص .)195-194

نفسية .لذا نجد
يقول أيض ًا" :الوقائع التارخيية
ٌ
وقائع ّ
نفسية أخرى .بدون شك تندرج
سوابقها يف وقائع
ّ
الطبيعي وختضع لضغوطه
اإلنسانية يف العامل
املصائر
ّ
ّ
[ ،]...لكن عملها ال يتم إال بتوجيه اإلنسان وعقله"
(الرتمجة العربية ،ص.)196

حياول مارك بلوخ ،يف آخر سطور كتبها يف الفصل
اخلامس من خمطوطته ،أن يكثِّف موقفه يف اتجّ اه
ِ
واحلذر
املنهجي ال ّتارخيي املتجدِّ د واملتسائِل
العمل
ّ
دائماً  :احلذر من "علم نفس مب َت َذل" ،واحلذر من
ارخيية"
منطقية" ،واحلذر من
"إرادوية
ّ
"احلتمية ال ّت ّ
ّ
ّ
اجلغرافية" .وينتهي
"احلتمية
(املادية) ،واحلذر من
ّ
ّ
ّ
الكتاب بعبارة أخرية لبلوخ" :لأْ ُق ْل ّ
كل يشء يف كلمة:
األسباب يف ال ّتاريخ ال تُفرتض مسبقًا (كمس ّلامت)؛
وإنام تَبحث عن نفسها" (أي تُس َتكشف) (الرتمجة
العربية ،ص.)202
ّ

ومقنعا
جاهزا
تفسريا
كان مارك بلوخ ،الذي مل جيد
ً
ً
ً
ِ
للحدث الذي يعيش حتت وطأته (االحتالل)،
الشخيص؛
وجيهل مصري احلرب ،مثلام جيهل مصريه
ّ
حس
يعاين قلقًا موحشً ا ،هو يف أساس تبلور
ّ
تارخيي مل يلبث أن أضحى طريق ًة جديد ًة يف ال ّتفكري
ّ
"نسبيا" بال ّنسبة
لكن "اجلديد" يبقى جديدً ا
ال ّتارخييّ .
ًّ
إىل مدرسة ال تطمح إىل أن تصري مدرس ًة مغلق ًة،
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و"نظري ًة جاهزةً" .و"اجلديد" ً
جزء من
أيضا ،هو
ٌ
ّ
ّ
الدائمة
اب
واإلي
هاب
الذ
حركة
من
جزء
أي
اريخ،
ال ّت
ّ
ٌ
ّ
(بحسب تعبري بلوخ) بني املايض واحلارض .وهكذا
"نص تأسييس" ،لكي ال يصبح
ينبغي ال ّتعامل مع ّ
أي ّ
نصا جامدً ا.
ًّ

 -3قراءة جاك لوغوف
لمارك بلوخ:
تاريخي
الخروج من األزمة بتفكير
ّ
ليقدم
قبل أن يقرأ جاك لوغوف كتاب مارك بلوخّ ،
للطبعة اجلديدة املنق ََّحة من خمطوطته يف عام 1993؛
املؤرخ عىل حتويل
أشار إىل "القدرة غري
ّ
العادية هلذا ّ
ارخيي" .ويقول:
واقعه املعيش إىل ما ّدة لل ّتفكري ال ّت
ّ
"نعرف أنّ هذه املوهبة الكبرية قد عبرّ ت عن نفسها
بوضوح يف كتاب اهلزيمة الغريبة؛ وهو الكتاب
األكثر نفا ًذا يف بصريته -حتى اليوم -ألسباب
تأمل
اهلزيمة
الفرنسية وأبعادها يف عام  .1940لقد ّ
ّ
مارك بلوخ احلدث وقت وقوعه – يف حلظة سخونته
أي وثيقة
– وح ّلله
أي أرشيف ،أو ّ
عمليا بعيدً ا عن ّ
ًّ
للمؤرخ .ومع ذلك ،فقد
رضوري ًة
يمكن أن تكون
ِّ
ّ
صحفيا ،يف
قدم فعلاً كتا ًبا يف ال ّتاريخ وليس كتا ًبا
ّ
ًّ
وقت ّ
الصحفيني ملتصقني باحلدث".
ظل فيه أفضل
ّ
يف اهلزيمة الغريبة ( ،)1941يالحظ جاك لوغوف
ومشبعا
رهقًا "بمحنة اهلزيمة"،
أنّ مارك بلوخ كان ُم َ
ً
دفاعا
تنبؤات
كارثي ًة .لك ّنه يف ً
ّ
بنزعة ال ّتشاؤم ،وحاملاً ّ
كمؤرخ أكثر
عن ال ّتاريخ رسعان ما صارت نظرته
ّ
جوهرية لإلنسان،
وضوحا ،مستلهماً نزعة تفاؤل
ً
ّ
وكاش ًفا عن رؤية أكثر اطمئنانًا وأكثر اتّسا ًما
ارخيية .كان يقول "جمتمعاتنا
باآلمال يف األحداث ال ّت ّ
احلزينة"( )13أخذت ّ
تشك يف نفسها وتتساءل عماّ إذا
مذنبا ،وعماّ إذا كان قد خدعها ،أو إذا
كان املايض ً
كانت مل تعرف كيف تسائله .غري أنّ تفسريه ملا يثري
قلقه؛ إنّام كان يكمن يف أنّ هذه "املجتمعات احلزينة"
تعيش أزمة نمو دائمة" .ويضيف جاك لوغوف" :ويف
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مؤرخون آخرون عن أفول الغرب؛ فإن
حني ّ
حتدث ّ
كثريا من فرتات
مارك بلوخ الذي عرف كيف حي ّلل ً
حتول ونمو ،أعطى من جديد دالل ًة
األزمات كفرتات ّ
إجيابي ًة وأملاً هلذه املجتمعات وحلركات ال ّتاريخ".
ّ
العربية ،ص.)29
(مقدمة لوغوف ،الرتمجة
ّ

دفاعا عن ال ّتاريخ كان نتاج
إنّ كتاب مارك بلوخ ً
تارخيية ،حلظة فرنسا املهزومة واخلائرة القوى
حلظة
ّ
جراء اهلزيمة واالحتالل وعار حكم فييش .غري
من ّ
أنّ مارك بلوخ أمسك يف الوقت نفسه باالرتعاشات
األوىل ألمل يف حترير التاريخ ،وإنه ينبغي العمل
الفعالة والعمل يف الوقت نفسه عىل
ضمن املقاومة ّ
تقدم العلم التارخيي بتحرير هذا الكتاب" (مقدمة
لوغوف ،الرتمجة العربية ،ص.)49

العربية لمارك بلوخ:
 -4القراءة
ّ
"وهم األصول"
العربية أمحد
يطرح مرتجم كتاب مارك بلوخ إىل
ّ
الشيخ سؤالاً معبرِّ ً ا :هل كان من قبيل املصادفة
اليونانية يف
استخدام مارك بلوخ لكلمة "أبولوجيا"
ّ
تشابه يف املضمون مع حماورة
ثمة
ٌ
عنوان كتابه؟ وهل ّ
أفالطون "دفاع ًا عن سقراط"؟
جييب املرتجم يف مقدمته العربية ،قائال" :إذا كان
سقراط يريد أن نبني سلوكنا عىل أساس دقيق ،وهيتم
بمشكلة فقدان املعيار الثابت يف ميدان األخالق؛
فإنّ مارك بلوخ يبحث عن ذلك هو اآلخر يف ميدان
أهم املعايري
التاريخ .وإذا كان سقراط يعترب أنّ من ّ
مدعيها؛ إنّام هو امتالك
متيز صاحب املعرفة عن ّ
التي ّ
القدرة عىل تقديم "الدفاع" أو "التربير" ()apologie
ملا يقول ،فإن مارك بلوخ يف كتابه هذا ،من بدايته إىل
هنايته ،مل يفعل سوى السعي نحو تأكيد هذه القدرة،
والبحث عن رشوط املعرفة التارخيية الصحيحة وعن
القياس الدقيق وامليزان الصحيح" (مقدمة الرتمجة
العربية ،ص.)12
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عىل أنّ املقارنة التي جيرهيا املرتجم تستدعي ذكر
مصادفة أخرى ،هي أنّ "دفاع" سقراط عماّ يعتقده
دفاعا عنها.
"حقيقة"؛ أ ّدى إىل ال ّتضحية بال ّنفس
ً
دفاعا عن
فهل كان مارك بلوخ ،أثناء كتابة خمطوطته ً
ال ّتاريخ ،وهو يقاوم االحتالل ال ّنازي ،ويكتب يف
وأخالقيا
نفسيا
ًّ
يتهيأ يف تلك ال ّلحظة ًّ
ظروف قاسية؛ ّ
ملالقاة املصري نفسه؟
عشوائية يف
يرى مارك بلوخ أن ال مصادفات
ّ
ولكن ً -
تبسيطية
أحادية أو
سببية
ال ّتاريخ،
ْ
ّ
ّ
أيضا  -ال ّ
ّ
ولعل القلق
(كام أرشنا إىل هذا يف سياق املراجعة).
الدائم الذي يالزم الباحث عن رشوط معرفة عادلة؛
ّ
الدائم بني الباحثني عن احلقيقة يف ّ
كل
هو اجلامع ّ
حضارة ويف ّ
كل زمان ومكان .عىل أنّ البحث عن
احلقيقة ،مرشوط بالبحث عن احلرية ،ومن هنا كان
ذاك التوافق أو االنسجام بني خيارين تارخييني لدى
مارك بلوخ ،خيار املقاومة من أجل احلرية ،وخيار
البحث عن احلقيقة يف ال ّتاريخ ،ولعل اخليارين كانا
أرجح.
وجهني ملوقف واحد كام ّ

الفرنيس
لقد ربط مارك بلوخ ،وهو املواطن
ّ
(هيودي األصول) بني الفكر واملوقف .لقد عنت
ّ
فكرا وعملاً ً -اليهودي،
رفضا للغيتو
له مواطنيته
ّ
ً
ً
الوطني ،والتزا ًما
وعضويا يف الشأن
وانخراطا ك ّل ًّيا
ًّ
ّ
النازي .عرضت
برسالة حترير الوطن من االحتالل
ّ
الفرنسيني
عليه وعىل غريه من العلامء واملفكرين
ّ
ٌ
السفر للتعليم يف الواليات
أمريكية
مؤسسات
ٌ
َ
املتحدة األمريكية ،ولكنه رفض العرض ،يف حني
فرنسيني آخرين قبلوا ،بل إن بلوخ انخرط
أنّ علامء
ّ
الشعبية(.)14
مقاتلاً يف صفوف املقاومة
ّ
واملفهومي من "عمل
املبدئي
ينسجم هذا مع موقفه
ّ
ّ
املؤرخ" أي "مهنته كعامل" ،وكحالة تمَ ثّل ألخالقيات
العامل .يتجىل ذلك يف هذا االنسجام املتميز بني املنهج
التارخيي ومعايشة واقع األشياء .يف مبحث بعنوان
ّ
"األصولية"
"حول وهم األصول" ،ينتقد بلوخ
ّ
القومية
كمنهج وموقف وعرب أشكاهلا مجيعها:
ّ
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والدينية ،إذ ينتقد البحث عن
واجلغرافية
واإلثنية
ّ
ّ
ّ
"أصول فرنسا املعارصة" عند إرنست رينان ،كام ينتقد
املسيحية عند بوسييه وباسكال.
البحث عن أصول
ّ
هذا التفكري األصو ّيل اخلالط لألزمنة ال يعبرّ فعلاً عن
وتارخييتها .ويقول بلوخ" :إنّ استخدام
حقيقة األشياء
ّ
املايض بفعالية كبرية لتفسري احلارض مل يكن إال من
أجل تربيره بصورة أفضل أو إدانته ،بحيث إنّه يف كثري
من احلاالت ربام كان شيطانُ البحث عن األصول
ين اآلخر للتاريخ الفعيل :أي
جمرد تناسخ للعدو الشيطا ّ
هوس إصدار األحكام" (الرتمجة العربية ،ص.)78

الدينية
الدقيق للظواهر
ويضيف بالقول" :إن الفهم ّ
ّ
احلالية ،ال يكفي لتفسريها االقتصار عىل معرفة
ّ
بدايتها"" ،ومن أجل تبسيط املشكلة ،فلنتخىل حتى
أي درجة ظل اإليامن يف
عن أن نسأل أنفسنا إىل ّ
ً
حمافظا عىل نقائه
جوهره وحتت اسم مل يتغري أبدً ا،
حقًا .وإذا افرتضنا أنّ ترا ًثا مل يتغري ،فسيظل علينا
إنسانية،
دائماً تقديم أسباب بقائه ،فإذا كانت أسبا ًبا
ّ
فهو أمر يمكن االتفاق عليه ،أما إذا كان هذا البقاء
اإلهلية ،فإن هذا خيرج عن نظام العلم
يعود إىل العناية
ّ
برصاحة [ ]...إنّ القضية مل تعد يف رأيه معرفة ما
إذا كان املسيح قد صلب ثم بعث ،إنام يتعلق األمر
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من اآلن فصاعدً ا كام يقول بفهم "كيف حيدث أن
كثري ًا من الناس حولنا يعتقدون بالصلب والبعث"
دينية"،
(الرتمجة العربية ،ص .)78التدين ،إ ًذا" ،خربة ّ
تارخيية يف
تارخيي" ،يدرسان كظواهر
و"املسيحية دين
ّ
ّ
ّ
أزمنتهام .ولكل زمان تارخيه.

واضح كيف يقارب مارك بلوخ مسألة "األصول"
ٌ
واألصوليات يف زمنه .يرفض تفسري احلارض
قطعا مرب ًما مع هذا املايض،
باملايض ،ولكنه ال يقطع ً
ً
إسقاطا عىل
إنّه ال يستخدم مفردات احلارض ليسقطها
ّ
تتحكم
املايض ،إنهّ ا مشكلة إبستمولوجية ال تزال
عربية كثرية عن اإلسالم ،سواء من
يف مقاربات
ّ
جهة القائلني بالعودة إىل األصول من دون إدراك
والتحول هلذا اإلسالم "كدين
التطور
إلشكالية
ّ
ّ
الداعني حلداثة تقطع صلتها
تارخيي" ،أو من جهة ّ
األورويب،
مر هبا التاريخ
ّ
مع هذه األصول .إشكالية ّ
تارخيية ،وكإشكال إبستمولوجي يف الوقت
كخربة
ّ
دفاعا عن التاريخ يف
نفسه .يندرج كتاب مارك بلوخ ً
قسم كبري منه يف ال ّتصدي هلذا اإلشكال .ولعل هذا
أبرز ما تلقي عليه القراءة العربية هلذا الكتاب الضو َء،
الثانية هلذا الكتاب بمناسبة
ولذلك كانت القراءة
ّ
العربية.
صدور ترمجته إىل
ّ
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مناقشات ومراجعات
مارك بلوخ :من فكرة "المجتمعات الحزينة" إلى ال ّتأريخ ألزمة التحوّ ل وأزمنتها

الهوامش
Marc Bloch, Apologie pour L’Histoire ou Métier

1

d’Historien, édition préparée par: Lucien Febvre, (Paris: Armand Colin, 1949), nouvelle édition préparée par
Etienne Block, Préface J. Le Gof, (Paris: Armond Colin,
1993).

2 2نرشت القراءة األوىل للكتاب يف عام  ،1999وقد نُرشت
يف كتايب :وجيه كوثراينّ ،
الذاكرة وال ّتاريخ يف القرن العرشين
ّ
ّ
ّ
الطويل ،ط( ،1بريوت :دار الطليعة للطباعة وال ّنرش،)2000 ،
ص .168 -163
ُ
عدت بمناسبة ترمجة الكتاب
ّأما القراءة الثّانية وهي
احلالية؛ فقد أ ّ
ّ
املؤرخ،
إىل ال ّلغة
العربية :مارك بلوخً ،
دفاعا عن ال ّتاريخ أو مهنة ّ
ّ
ترمجة أمحد الشّ يخ (باريس /القاهرة :املركز العريب اإلسالمي
الغربية.)2012 ،
للدراسات
ّ
ّ
انضم مارك بلوخ إىل صفوف املقاومة
3 3يف عام ،1941
ّ
الفرنسية ،إثر االحتالل ال ّنازي لفرنسا .وقد كتب أثناء
الشّ عبية
ّ
وسمى فيه جمتمعه بـ"املجتمع
املقاومة كتاب "اهلزيمة الغريبة"،
ّ
"دفاعا عن ال ّتاريخ" .و ُق ْبيل
خمطوطته
ثم رشع يف كتابة
ً
احلزين"ّ ،
سجل هلا اإلهداء األول.
إنجاز املخطوطة ،توفّيت والدته التي ّ
وخالل كتابته الفصل اخلامس؛ ألقى ال ّنازيون القبض عليه،
ُ
وأعدم يف عام  ،1944فكان من الطبيعي أن يرشح اإلهداء هبذا
ولكن املفعم بال ّتفاؤل بال ّتاريخ.
احلزن املشوب بالكدر،
ْ

4 4نعتمد يف هذه املراجعة لكتاب مارك بلوخ عىل الرتمجة
العربية يف حتديد أرقام الصفحات التي نحيل إليها ،ونشري إىل
أرقام الصفحات يف سياق املتن( ،الرتمجة العربية ،رقم الصفحة).
الدراسات التي عاجلت موضوع نشأة مدرسة
5 5عديدة هي ّ
ووسعته ،كام درست العوامل التي أطلقتها ،وال سيام يف
احلوليات ّ
الفرنسية .راجع:
األدبيات
ّ
Guy Bourdé, Hervé Martin, Les Écoles Historiques,

(Paris, Éditons du seuil, 1983, 1997), pp. 215-244. Et :
François Dosse, L’Histoire en Miettes : Des A
" nnales"à la
"Nouvelle Histoire"(Paris : La Découverte, 1987).
Philippe Ariès, Le Temps de L’Histoire, (Paris :

6

Éditions du Seuil, 1986), p. 226.

7

7عنوان أطروحة مارك بلوخ:

Les Caractères Originaux de L’Histoire Rurale Frane

e

çaise, du X1 au XV111 siècle (1931), (Paris : Librairie
)Armand Colin, 1956

الفرنسية لدى
8 8ال نالحظ اهتام ًما بمدرسة احلوليات
ّ
املؤرخني العرب املعارصين ،سواء يف ما تعلق بنشأة جملتها
( )Les Annales 1929أو دورها اللاّ حق ،مع أن املناظرات
وأفكارا
جوا
ً
ّ
الفكرية التي أثارهتا املجلة منذ تأسيسها ،خلقت ً
يف الغرب مل تغب تأثرياهتا الرصحية أو الضمنية عىل اإلنتاج
ذكرا هلا وألعامل
التارخيي
العاملي آنذاك ،يف حني أنّنا ال نالحظ ً
ّ
ّ
مؤرخيها لدى أسد رستم وحسن عثامن أو نقوال زيادة أو عبد
دفاعا عن التاريخ أو
العزيز الدوري ...إشارة وحيدة إىل كتاب ً
مهنة املؤرخ ،ملارك بلوخ ،نجدها لدى قسطنطني زريق يف الئحة
املراجع ،يف :نحن والتاريخ (بريوت .)1959 :واملالحظ أن
قسطنطني زريق استخدم بعض مفاهيم مارك بلوخ يف مسألة
العالقة بني احلارض واملايض (من دون االستشهاد به رصاح ًة).
علمي ًة عىل طريق بلورة
ُعد كتابات فرناند بروديل قفز ًة
9 9ت ّ
ّ
ومنهجيا عرب مقالته الشهرية
نظريا
"مدرسة احلوليات" ،وإنضاجها ًّ
ًّ
"التاريخ والعلوم االجتامعية :املدى الطويل" ()1958؛ والتي دعا
فيها إىل دراسة "احلركة القرنية"  mouvement séculaireو"القرن
التارخيية:
الطويل" ،واعتامد تداخل العلوم االجتامعية يف املقاربة
ّ

F. Braudel, "Histoire et Sciences Sociales: La Longue
Durée," Annales, 10/12/1958, p. 725-753.

أعيد نرش املقالة يف:

F. Braudel, Écrits sur L’Histoire (Paris, Flammarion,
)1969
François Dosse, L’histoire en miettes: Des A
"" nnales

10

à la "Nouvelle Histoire", (Paris: La Découverte, 1987).

االجتامعي ويف ما
1 11عن تأثري ماكس فيرب يف كتابة التاريخ
ّ
التارخيي" ،قارن مع:
أصبح ُيدعى "علم االجتامع
ّ
Paul Veyne, Comment on Écrit L’Histoire, (Paris: Édi-

tions du Seuil, 1978), pp. 197-198.

1 12عىل الرغم من النقد الذي ُو ّجه إىل املدرسة الوثائقي ّة
وقيمة .فقد سبق
املنهجيةّ ،فإنّ أساليب نقد ال ّنص ظ ّلت ُمعتربة ّ
أن بانت أمهيتها بالنسبة إىل املثقفني الفرنسيينّ ودورهم يف عملية
تعرض بريء لالهتام
ّ
الدفاع عن دريفوس" .ففي هذه القضية ّ
ً
مزورة .وقد استفاد
وثائق
إىل
ا
واستناد
العليا"،
’املصلحة
بذريعة
ّ
التارخيي للمصادر الذي
املدافعون عن دريفوس من منهج النقد
ّ
األصلية من
والصحيحة
جهة
املزورة من
التمييز بني الوثائق ّ
ّ
يتيح ّ
جهة أخرى" (مالحظة يثريها فرنسوا دوس  F. Dosseيف حوار
حسان العرفاوي ونرش يف جملة ( M.A.R.Sالعامل العريب يف
أجراه ّ
العريب).
العلمي) عدد شتاء  ،1997باريس ،معهد العامل
البحث
ّ
ّ

كام أن مارك بلوخ ،عىل الرغم من انتقاده لصاحبي كتاب مدخل
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التارخيية (انجلوا وسينوبوس) ،كان يكن احرتا ًما
للدراسات
ّ
كبريا ألستاذيه ،مؤلفي الكتاب .ويقول" :أرى من اآلن حتديد
ً
موقفي جتاه كتاب شهري بحق ،يف حني أنّ كتايب مبني وفقًا
يدعي أبدً ا
خلطة أقل
تطورا ،وخاصة يف أجزاء معينة منه ،وال ّ
ً
ً
تلميذا للمؤلفني ،وال سيام لسينوبوس.
أنّه حيل حمله .لقد كنت
قدرا ّقيماً من رعايته .ويدين تكويني األول
لقد منحني كالمها ً
لتعليمهام وإنتاجهام .ومل يع ّلامين فقط أنّ واجب املؤرخ األول
ساعيا إىل تأكيد أنّ تقدم دراستنا هي نتاج
أن يكون صاد ًقا بل
ًّ
التناقض الرضوري بني األجيال املتتالية من املؤرخني .وسأظل
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وفيا لتعاليمهام مع انتقادمها يف املوضع الذي أراه مالئماً وبحرية،
ً
كام آمل أن يأيت اليوم الذي ينتقدين فيه طاليب بدورهم" .يف :دفاع ًا
عن التاريخ (الرتمجة العربية ،ص.)57
1 13يعجب جاك لوغوف للتشابه بني تعبري "املجتمعات
احلزينة" ملارك بلوخ "واملدارات احلزينة" لكلود لفي سرتاوس،
العربية ،ص.)29
فريى "أنه مثري للدهشة"! (الرتمجة
ّ
1 14راجع سرية موسعة نسبي ًا عن مارك بلوخ يف:
F: Dosse, Op. Cit., pp. 50-56.
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موضوعات المحور

*

كمال عبد اللطيف

لماذا ترجم عبد اهلل العروي
نص دين الفطرة لروسو؟
ّ

"ليس يف كالمنا عودة إىل ما قبل الوحي ،فلو فعلنا تقــديم

ذلك لناقضنا املنهج التاريخاين الذي نقول به .ال
يظن ذلك .واهِ م من
ندعو إىل رواق ّية جديدة .مخطئ من ّ
يتم ّناه ،إذ يف أخالقيات الرواق ّية القدمية سامت ال ّ
قبحا
تقل ً
وشناع ًة من التي نؤاخذ عليها منحى السنة"
عبد اهلل العروي  /السنة واإلصالح
القس الجب ّ
يل ليس عن ال ّدين بقدر ما
" كالم روسو يف عقيدة ّ
الهم عاد بعد أن غاب ،وإن ُق ّدر
الهم
الديني .وهذا ّ
هو عن ِّ
ّ
له أن يغيب مج ّد ًدا فهو ال محالة عائد"..
عبد اهلل العروي /دين الفطرة
ّ
مفكر مغريب ،أستاذ الفلسفة السياسية و الفكر العريب املعارص.
*

املهتمون باملرشوع الفكري لعبد اهلل العروي،
يعرف
ّ
نص مفهوم العقل ،مقالة يف املفارقات ،)1(1996
أنّ ّ
يعد املص َّنف األخري يف سلسلة املفاهيم التي بنى
ّ
بواسطتها مرشوعه الفكري يف التحديث الثّقايف
والسيايس .فقد أعلن ّ
مقدمة هذا الكتاب ،أنّه
املفكر يف ّ
ّ
الفكرية ،اهلادفة إىل املسامهة
دعوته
مرشوع
إمتام
بصدد
ّ
التأخر التارخيي العريب .وقد
كيفيات جتاوز ّ
يف بحث ّ
استغرق إمتام هذا املرشوع ثالثة عقود ،حيث عمل
املؤ ّلف عىل تركيب خياراته يف الفكر ويف اإلصالح،
مقار ًبا اإلشكاالت واملفاهيم ،التي يرى أنّ التفكري
التأخر التارخيي
عد مدخال
مناسبا ،لبحث قضايا ّ
فيها ُي ّ
ً
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العربية.
مقدمات ال ّنهضة
يف املجتمع العريب ،وبناء ّ
ّ

ّ
احلرية ،والدولة،
شكلت مفاهيم األيديولوجيا،
ّ
والتاريخ ،اإلسالم واحلداثة ،والعقل ،املفردات
املتميز يف النظر التارخيي،
واملفاتيح ال ّناظمة ملرشوعه
ّ
ٍ
بطريقة أو أخرى عىل اإلرهاصات األوىل
ويعثر القارئ
هلذه املفاهيم جمتمعة يف كتابه األبرز ،العرب والفكر
التارخيي الصادر سنة  ،1973واملنشور بالفرنسية حتت
عنوان أزمة املثقّفني العرب (.)2()1974
استغرق بناء املرشوع كام أرشنا ،ما يقرب من ثالثة
متكن فيها ّ
عقود ّ ،1996-1970
املفكر من بلورة
يتجه مبارشة،
أفق يف النظر ال هُ َيادن وال َيترَ ََّدد ،بل ّ
التارخيية لقضايا الفكر والسياسة
وبنا ًء عىل معاينته
ّ
الدفاع عن احلداثة ،أي الدفاع
يف الثقافة
العربية ،إىل ّ
ّ
للبرشية
طلق عليه "استيعاب" "املتاح
عن مبدأ ُي ُ
ّ
عد اخلطوة
مجعاء" باعتبار أنّ هذا االستيعاب ُي ّ
التأخر التارخيي يف
الرضورية ،لتجاوز خمتلف مظاهر ّ
ّ
()3
املجتمع العريب .

واصل العروي قبل ذلك وبعده ،كتاباته يف التاريخ
العربيني( ،)4كام
ويف مواجهة إشكاالت الواقع والفكر
ّ
يوميات
أصدر سلسلة أخرى من الكتب ،يف صيغة ّ
قدم
بعنوان خواطر الصباح( .)5وبالروح نفسها التي ّ
آخر بعنوان
يومياته ،أصدر
بالفرنسية كتا ًبا َ
ّ
من خالهلا ّ
()6
مغرب احلسن الثاين ،شهادة .

نقف يف خواطر العروي وشهادته عن احلسن الثاين
وسنوات حكمه ،عىل معطيات تتقاطع فيها مهوم
ّ
الذات هبموم التاريخ ،مهوم املجتمع بأسئلة ال ّنخبة.
ٍ
وفيها نقف أيضا عىل مجلة من املواقف ،التي تعبرّ
السياسة والفكر والتاريخ .وقد أتاح
عن خياراته يف ّ
ّ
للمفكر
اليوميات والشّ هادات
أسلوب الكتابة يف
ّ
تصورات،
التخ ّلص مؤ ّق ًتا من رصامة املنطق يف بناء ّ
ليفسح املجال أمامه ،فينجز كتابة تبني الرأي
باالعتامد عىل وقائع وأحداث وأسامء ورموز ،كام
فعل يف روايته(.)7
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يستطيع املتابع ملجمل هذه اجلهود ،أن يدرك أنّ
باملقدمات الكربى ،التي ّ
شكلت
الرجل يزداد إيامنًا
ّ
منطلق أعامله األوىل ،وهو ّ
التأخر
يفكر يف أسباب
ّ
يسجل استمرار
التارخيي يف الوطن العريب .كام
ّ
بحثه عن الوقائع واملعطيات التي تسمح له بمزيد
تصوراته ومواقفه ،وذلك بتوسيعها
من تدعيم
ّ
وتصحيحها ،والعمل يف اآلن نفسه ،عىل تعميق
والتارخيية ،هبدف مزيد من
الوقائعية
خلفياهتا
بعض
ّ
ّ
ّ
منحها الرجحان التارخيي املطلوب.

نكتشف هذا األمر ،يف املحارضات والعروض التي
يقدمها بني احلني واآلخر ،داخل املنتديات
استمر ّ
ّ
قدم عىل سبيل
الثقافية يف املغرب وخارجه .فقد ّ
ّ
املثال سنة  ،2005حمارضة يف إطار أنشطة اتحّ اد ك ّتاب
قدم فيها بعض
املغرب ،بعنوان عوائق ال ّتحديث(ّ ،)8
الدفاع عن
كيفيات مواصلته ّ
املعطيات التي تشري إىل ّ
دعوته التارخيانيةّ ،
أن عوائق التحديث يف
مؤكدً ا ّ
جزءا من مساره
املجتمع والفكر
العربينيّ ،
تعد اليوم ً
ّ
وأن املواجهات
املتدرج يف عملية تمَ ُّلك احلداثةّ ،
ّ
واملعارك القائمة واملتواصلة ،يف املجال الثقايف
والسيايس واالجتامعي العريب ،تهُ ّيء بصور خمتلفة،
ّ
السبل التي تسمح بإمكانية إنجاز التحديث املأمول
ّ
آجلاً أو عاجلاً .

مترجما
العروي
ً
املهتمون باملنجز النظري لعبد اهلل العروي،
فوجئ
ّ
مؤخ ًرا ،وهي مؤ ّلفات
بنوعية املؤ ّلفات التي أصدرها ّ
ّ
ويتمم الواحد منهام
يتقاطع فيها البحث بالترّ مجة،
ّ
الصادرة
اآلخر .بل إنّ البحث والترّ مجة يف مؤ ّلفاته ّ
األلفية
األول وبداية العقد الثاين من
يف هناية العقد ّ
ّ
الثالثة ،تكشف أنّنا أمام ّ
مفكر يواصل جهده يف
ٍ
بطرق أخرى يف الكتابة والبحث وال ّنقد
ال ّتنوير،
واملراجعة .األمر الذي جيعلنا نعاين شكلاً من أشكال
ّ
املفكرين العرب ألسئلة الواقع
مواجهة بعض

مناقشات ومراجعات
نص دين الفطرة لروسو؟
لماذا ترجم عبد اهلل العروي ّ

واملستجدات التي تصنع
العريب ،يف ضوء املتغيرّ ات
ّ
حتديات جديدة ،تدعو إىل ال ّتفكري فيها ،والعمل
ّ
خمارج وحلول هلا .وامللفت لل ّنظر
من أجل إجياد
َ
يف آثار العروي األخرية ،يتمثّل يف إدراكه املتواصل
للمسؤوليات الكربى امللقاة عىل كاهل ال ّنخب
ّ
بمقدمات الفكر احلداثي ،وذلك من أجل
املس ّلحة
ّ
ٍ
الصور القديمة
مزيد من البحث الرامي إىل جتاوز ّ
السميكة والصلبة،
واألشكال
ّ
املستجدة لبنى التقليد ّ
السياسية.
السائدة يف ثقافتنا وجمتمعنا وأنظمتنا
ّ
أصدر عبد اهلل العروي سنة  2008كتاب السنة
واإلصالح( ،)9وبعد ذلك بسنة أصدر كتا ًبا آخر
بعنوان من ديوان السياسة( .)10ويف مقدمة هذا
األخري ،أعلن أن جمال هذين املؤلفني يقارب
موضوعني أساسيني ،يف مرشوعه يف التحديث الثقايف
األول بالعقيدة،
والسيايس .يتع ّلق األمر يف الكتاب ّ
ّ
وهو بحث غري مبارش يف كيفية جتاوز التقليدّ .أما جمال
السياسة ،وموضوعاته األساس،
الكتاب الثاين فهو ّ
واهلوية
السيايس
ّ
ال ّنوازع والرتبية والدولة واملجال ّ
وال ّلغة واإلصالح .ويف قلب هذين املص ّنفني ،خيتار
ّ
أساليب أخرى ،يف العودة إىل موضوعات
املفكر
َ

وقضايا َّ
ركبها يف مص ّنفاته األوىل .ونحن نعتقد
ِّ
وضحنا آن ًفا من التفكري
أنّ تنويعه
يمكنه كام ّ
التأخر
جمد ًدا يف خمتلف القضايا املوصولة بتجاوز
ّ
ّ
()11
التارخيي العريب .
التأخر التارخيي ،قد ّ
شكل منطلق
وإذا كان مفهوم
ّ
رؤيته يف البحث يف كيفيات اإلصالح وال ّتجاوز،
نصه أزمة املثقّفني العرب  ،1974حيث عمل يف
يف ّ
العربية عىل توضيح كيفيات
تشخيصه ألزمة الثّقافة
ّ
السلفي واملنزع االنتقائي ،فإنّ
تأرجحها بني املنطق ّ
نص الس ّنة
مفهوم الس ّنة ومرادفه التقليد ،قد مثّل يف ّ
واإلصالح ،العنوان البارز يف املنازلة املتواصلة يف
املجتمع العريب منذ أربعة عقود ،بني احلداثة والتقليد،
وتتجدد
تتنوع الوقائع ويتواصل الصرّ اع،
ّ
حيث ّ
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ّ
ويظل املثقّف
وتتطور املناهج واألدوات،
ال ّنخب،
ّ
وج ًها برصه
عقلية متواصلةُ ،م ِّ
التارخياين عنوانًا ليقظة ّ
ٍ
تنوعت العلل
يف اتجّ اه هدف واضح ومحُ ّدد ،مهام ّ
أن حاجتنا يف املجتمع العريب إىل
واستشرْ ت ،ذلك ّ
احلداثة والفكر التارخيي ّ
أولوية ّ
مؤكدة.
تظل
ّ

يمسك الباحث يف كتاب الس ّنة واإلصالح بجوانب
وذهنيات
من العقيدة ،وقد استوت يف صورة تقاليد
ّ
ّ
ليفكر يف عالقتها
وبنيات ثقافية داخل املجتمع،
التأخر التارخيي .واهلدف كام أرشنا واحد،
باستمرار ّ
يتمثّل يف البحث يف سبل تفكيك وزحزحة التقليد،
مقدمات املجتمع العرصي ،جمتمع
ثم توطني
ّ
ّ
احلداثة والتاريخ.
وبعــد صـدور الكتــابني املذكـورين ،أصـدر
األول
عبد اهلل العروي مص ّنفني مرتمجني،
ّ
ملونتسكيو( ،)1755-1689تأ ّمالت يف تاريخ
الرومان ،أسباب النهوض واالنحطاط (،)2011
ّ
ثم كتاب روسو ( )1778-1712دين الفطرة ،أو
ّ
()12
قس من جبل سافوا ( . )2012فام هي
عقيدة ّ
النصني بتارخيانية عبد اهلل العروي
عالقة هذين
ّ
ومرشوعه يف ال ّتحديث؟
قراء العروي عالقة مرشوعه يف الفكر العريب
يعرف ّ
بمشاريع ال ّتنوير ،والتي تبلورت يف الفكر الفرنيس
واألورويب يف القرن الثامن عرش .كام يعرفون أنّ
إحياءات عناوين مص ّنفات تُقارب موضوع صعود
الدين والترّ بية
األمم وانحطاطها ،أو تقارب إشكاالت ّ
الفكرية املعلنة
ُعد من صميم اخليارات
يف جمتمعنا ،ت ُّ
ّ
يف مواقفه وخالصات أعامله .لكن ملاذا يعود عبد اهلل
السنوات األخرية ،إىل إنجاز ترمجات
العروي خالل ّ
ومقدمات لقراءهتا ،بعد أن واجه خالل العقود
ّ
التارخيية واهلزائم
األربعة املاضية ،جمموعة من الوقائع
ّ
العربية ،وحاول ال ّتفكري فيها ،مستعي ًنا
واالنكسارات
ّ
السياسية؟
برصيده يف التاريخ ويف الفكر والفلسفة
ّ
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قد ال يستغرب الباحث القريب من روح اخليارات
املبنية يف أعامله من متارينه يف الرتمجة ،ومكاسبها
ّ
البيداغوجية يف تقريب بعض أطروحات فكر
ّ
أنّ
باملقدمات
العناية
كام
العريب.
للقارئ
األنوار
ّ
التي كتبها العروي هلذه األعامل ،تكشف أنّ
جلو َءه إىل مثل هذه التامرين ،والعناية بنصوصها
ٍ
ومفرداهتا ،يندرج ضمن ّ
مزيد من تقريب
خطته يف
القراء وأجياهلم
التحديثية ،من
آرائه ومواقفه
ّ
ّ
يومياته يف
اجلديدة .وقد سبق له أن ّ
وضح يف إحدى ّ
اجلزء الثالث من خواطر الصباح ()1999-1982
( ،)13حاجة الفكر العريب إىل أ ّمهات الكتب يف الفكر
احلديث واملعارص ،بحكم أنهّ ا تيضء ّ
الطريق أمام
مساعي التحديث املتواصلة يف فكرنا وجمتمعنا.

تأخرنا التارخيي
إنّنا نفرتض أنّ تار ًخيا مماثلاً لتاريخ ّ
سلبا وإجيا ًبا،
وجت ّلياته العديدة ،يشتبك بصور خمتلفة ً
التارخيية ،من قبيل مرشوع
مع منظومات األفكار
ّ
عني منذ كتاباته
عبد اهلل العروي ،ذلك أنّ الرجل َم ٌّ
ثم تفكريه
األوىل ،وبحثه يف أزمة املثقّفني العربّ ،
النارصية وفشل
يف هزيمة  ،1967ومواقفه من
ّ
املرشوع القومي ،ودعوته إىل القطيعة مع الرتاث
والتقليد ،ودفاعه املستميت عن لزوم متثّل مكاسب
الفكر املعارص ،وانتصاره للمبادئ الكربى للحداثة
والتحديث السيايس ،وذلك بسعيه املتواصل لتوطني
والعقالنية واملواطنة والفكر التارخيي(.)15
احلرية
ّ
قيم ّ
ّ
التارخيية التي عملنا
والشك يف أنّ حزمة اخليارات
ّ

نص روسو
لماذا ترجم ّ
الدين ّ
الطبيعي؟
في موضوع ّ

عملية بسطنا ومناقشتنا جوانب من موضوعات
به
ّ
كتاب روسو وأسئلته ،وأسئلة جمتمعنا اليوم يف
والسياسة ،وذلك يف سياق ال ّتفاعالت
موضوع الدين ّ
الربيع العريب.
وال ّتناقضات التي حتملها رياح ّ

لن نكتفي يف اجلواب عن هذا السؤال باملواقف التي
املعرب .بل إنّنا
عبرّ عنها املرتجم ،أثناء تقديمه ّ
النص ّ
ّ
سنفكر يف املوضوع يف ضوء توضيحاته املبسوطة يف

السياقات والرشوط العا ّمة
ّ
مقدمة الرتمجة ،وبنا ًء عىل ّ
املوصولة بفكره وبفلسفة روسو وأدوارها يف سجلِّ
فكر األنوار .ذلك أنّ حصول هذه الرتمجة وصدورها
ٍ
سياق زمني ،موسوم باالنفجارات التي حصلت
يف
يف كثري من البلدان العربية ،ما يمثّل مناسب ًة تدعونا
إىل التفكري يف العالقة املمكنة بني ما حيصل يف
يقدمه ا ُملنجز الفكري لعبد اهلل العروي يف
الواقع ،وما ّ
جت ّلياته األخرية.

السؤال ،ونحن ّ
نفكر يف حمتوى
وعندما نطرح هذا ّ
هذا العمل وإشاراته وجمموع إحياءاته ،فإنّنا ال نروم
السببية املبارشة
نوع من
أي ٍ
من وراء ذلك ،التفكري يف ّ
ّ
وجدلياته ّ
املركبة واملعقّدة،
وامليكانيكية بني التاريخ
ّ
ّ
التهيؤ لبناء ما يسعف بإضاءة
وبني وظائف الفكر ،يف ّ
()14
جمرى التاريخ وال ّتفاعل معه .

عىل تكثيفها يف العبارات السابقة ،استنا ًدا إىل جممل
السؤال الذي ّ
أطرنا
أعامله ،ما يدفعنا إىل عدم إغفال ّ

احلداثية يف الفكر العريب ،تواجه
فقد ظ ّلت ال ّنخب
ّ
املامنعة وسط ال ّنخب السياسية ،وداخل أنظمة الرتبية
العام .إال أنّ املامنعة
والتعليم ،ويف الفضاء الثقايف
ّ
احلداثيني العرب،
املشار إليها ،مل تق ّلل من محاس
ّ
ومن بينهم عبد اهلل العروي الذي واصل ويواصل
التصورات التي
العمل دون كلل ،بحثًا عن بلورة
ّ
تسمح ببناء خمارج ت ّ
آليات التقليد واملامنعة،
ُعطل ّ
ّ
وخاص ًة يف املستوى ّ
لتتمكن املجتمعات
الذهني،
ّ
العربية من اإلقالع النهضوي .وعندما تربز هنا أو
هناك ،بعض مظاهر هذا اإلقالع ،من قبيل ما حصل
يف أشكال االنفجار اجلديد ،فإنّ ما يرتتّب عىل ذلك،
يدعونا إىل حماولة التفكري يف النصوص واملواقف
واخليارات التي ما فتئ ُي َر ِّكبها ،لنعاين انطال ًقا منها،
السياقات التي تواكب صور تفاعلها املحتملة،
ومن ّ
مع أفعال التاريخ اجلارية يف جمتمعاتنا.

مناقشات ومراجعات
نص دين الفطرة لروسو؟
لماذا ترجم عبد اهلل العروي ّ

نفرتض أنّ التفكري يف عالقة ترمجات العروي األخرية،
ّ
يعد
بأعامله السابقة ومرشوعه يف التحديث
ككلّ ،
مدخلاً من املداخل املالئمة لبحث سياقات أفعال
العربية ونتائجها ،يف عالقاهتا بمنظومات
الثورات
ّ
نص
األفكار يف فكرنا املعارص( .)16فام هي عالقة ّ
دين الفطرة بمرشوع عبد اهلل العروي الفكري؟ وما
هي أمهّيته يف أزمنة وصول بعض ّتيارات اإلسالم
العربية؟
السلطة يف بعض البلدان
ّ
السيايس إىل ّ
ّ

حرية العقيدة
الدفاع عن ّ
فـي ّ
حمددة يف موضوع حتليلنا
نقدم
عنارص ّ
قبل أن ّ
َ
لإلشكاالت التي تثريها األسئلة ،التي َّ
ركبنا يف هناية
الفقرة السابقة .نريد أن نتوقّف أمام املالحظات
يمهد
الدقيقة واملختزلة التي أبداها املرتجم ،وهو ِّ
عناوين
ومقرتحا
موض ًحا طبيعته
النص،
لقراءة
ّ
َ
ً
ّ
حمددة لفقراته ،ومتسائلاً عن عالقته بمرشوع
ّ
روسو التنويري؟
مقدمة العروي املكثّفة ثالثة حماور ،ربط
استوعبت ّ
النص وبني العالقة التي
األول منها بني حمتوى
ّ
يف ّ
ّ
قرائه بأمهّية
يفكر انطال ًقا منها فيه ،حماولاً تذكري ّ
ٍ
املقارنة يف املنزع التارخياين ،ومؤكّ دً ا عىل مجلة من

وألح عليها يف
املعطيات التي سبق له أن أبرزها
ّ
خمتلف أعامله( ،)17يتع ّلق األمر برضورة االستفادة من
مكاسب التاريخ والعرص ،ملواجهة العلل املتشاهبة
إمكانية مماثلة
فيه ،إذ يؤكّ د بوضوح قاطع ،عدم
ّ
نتائج خطاب روسو ومعطياته مع الكتابات املشاهبة
له يف طريقة بسطها لعظته يف فكرنا وتراثنا ،وذلك
بحكم أنّ منطلقات التفكري يف النظر الروسوي،
ّ
املستقل ،وهذا األخري الغائب
احلر
هي وجدان الفرد ّ
تصورات أصحاب ال ّنصوص املامثلة له يف
األكرب يف ّ
فكرنا ،أمثال ابن رشد ،والغزايل ،وابن طفيل ،وحممد
عبده ،وحممد إقبال(ّ .)18أما يف املحور الثاين ،فقد قام
بإحصاء موضوعات الكتاب وترتيبها ،األمر الذي
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للنص املرتجم،
الرقمي
ّ
ترتّب عليه حتويل الرتتيب ّ
إىل ترتيب موضوعايت ،حيث وضع املرتجم
ثالثني عنوانًا ملجموع فقرات اخلطاب وعددها
 155فقرة(.)19
ّأما املحور الثالث ،فقد جاء موصولاً بالثاين ،إذ قام
العروي بقراءة حمتوى اخلطاب يف عالقته بفلسفة
احلداثية.
روسو
ّ

نص روسو يف إطار بنائه ملرشوع إميل يف
يندرج ّ
النص الذي جاء بعد نقده املثري
الرتبية ،1762وهو ّ
للثقافة والعلوم ،يف خطابه حول العلوم والفنون
للسياسة ،عند حماولته ال ّتفكري يف
 ،1751ونقده ّ
أصل ال ّتفاوت بني الناس .1755

قس عىل مسامع
نعثر يف
ّ
النص ،عىل خطاب يلقيه ّ
ثم
يتأمل
ّ
ّ
شاب فاقد لإليامنّ .
الشاب اخلطابّ ،
يرسل نسخة منه ملواطن كان مك َّل ًفا برتبية إميل.
وهذه الطريقة يف الكتابة التي يقوم فيها األستاذ بنقل
بتوسط روسو ،تستهدف هتذيب
اخلطاب إىل التلميذ ّ
وقادرا عىل فهم اجلدل
مهي ًأ
ً
ضمري التلميذ ،ليصبح َّ
والديني .ضمن هذا األفق ،رتّب روسو
الفلسفي ّ
خطابه عن اإليامن ،يف اجلزء الرابع من كتابه عن إميل
يف الرتبية.
القس من جبل سافوا جدلاً يتناول
نقرأ يف عقيدة
ّ
موضوع اإليامن الديني ،وذلك يف سياق التفكري يف
الدينية داخل املجتمع ،حيث يعتقد
الرتبية والرتبية
ّ
روسو أنّه يمكن أن ُيع َّلم األطفال بعد جتاوزهم
مخسة عرش عا ًما ،ما ّ
يوضح مسألة العالقة بني اخللق
ِّ
ويركب يف خطابه عقيدة بسيطة منافية
واخلالق.
نوع من ال ّتهذيب املساعد يف
للتعصب ،ومؤ ّدية إىل ٍ
ّ
جمتمع متجانس.
تكوين املواطنني ،وبناء
ٍ
نص روسو
وال ّ
بد من اإلشارة هنا ،إىل أنّ معطيات ّ
للدين واإليامن الديني ،تندرج ضمن منظور
وتصوراته ّ
ّ
ّ
مفكري عرص األنوار للمجتمع اجلديد ،فقد كان يدور
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والدين ّ
ٌ
الطبيعي،
حرية العقيدة ّ
نقاش فلسفي عن ّ
وي ّتجه البحث يف كثري من أعامل فالسفة األنوار
الدين ّ
الديانات
الطبيعي ومبادئ ّ
للمقارنة بني مبادئ ّ
الدين ّ
الطبيعي
األخرى ،مع حماوالت للتمييز بني ّ
الالدينيةّ .أما أبرز اخلالصات التي ركبها
وال ّنزعات
ّ
للدين ّ
الطبيعي ،فيمكن
التصور الفلسفي األنواري ّ
ّ
ضبطها يف عنرصين أساسني ،يتمثّل ّأوهلام يف إعطاء
َ
مبدأي الوضوح
األولوية للعقل ،ويتمثّل الثاين يف
ّ
والبساطة .وإذا كان بعض دعاة الدين الطبيعي ينكرون
تصوراته الدينية مكانة
الوحي ،فإنّ روسو منح يف
ّ
للضمري األخالقي عند اإلنسان(.)20
خاصة ّ
ّ

الربط بني بعض األفكار
قد تكون هناك صعوبة يف ّ
النص ،واألفكار التي أعلن روسو
الواردة يف هذا
ّ
قبل ذلك يف خطابه حول العلوم والفنون .وتزداد هذه
النص ،بمواقف
الصعوبة عندما نقارن حمتوى هذا
ّ
ّ
املوسوعيني ،الذين شارك معهم روسو يف
بعض
ّ
مرافعات فلسفة األنوار يف القرن الثامن عرش ،وتب ّنى
الدعاوى الكربى لفلسفة األنوار ،والتي كانت
مثلهم ّ
تروم يف أغلبها نقد األوهام ومواجهة ال ّتقليد.

إال أنّ االنتباه إىل روح اخلطاب ،يدفعنا إىل رضورة
السياسية ،حيث نتبينّ أنّ روسو
العناية بأبعاده
ّ
متحر ًرا من
كان مثل أغلب فالسفة القرن ،18
ّ
ً
حمافظا من الناحية
واألخالقية،
الفكرية
الناحية
ّ
ّ
واالجتامعية(.)21
السياسية
ّ
ّ
للنص املرتجم ،بمتابعة
مقدمته
هيتم العروي يف ّ
ّ
ال ّ
اجلدل املشار إليه آن ًفا ،يف موضوع عالقة الفيلسوف
القس املفرتض بأفكار جون
نص
بالقس ،وعالقة ّ
ّ
ّ
النص ،عىل
خاص ًة وأنّنا نقف يف سياق ّ
جاك روسوّ ،
حرية العقيدة .كام نقف
ما ّ
تشبع روسو بمبدأ ّ
يوضح ّ
السياسية التي يمنحها
عىل احرتامه بعض القيود
ّ
نصه ،لنصبح يف النهاية أمام أمرين
اعتبارات فاصلة يف ّ
حرية العقيدة يف
يصعب التوفيق بينهام ًّ
نظريا ،ذلك أنّ ّ
النص مطلقة ،إال أنهّ ا يف الوقت
األفكار املستوعبة يف ّ
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السبب مل ينل
سياسيا
مقيدة
ًّ
ًّ
نفسه ّ
واجتامعيا .وهلذا ّ
وضح العروي ال رىض الكنيسة
خطابه يف الرتبية كام ّ
()22
وال مواقف فالسفة األنوار امللحدين .

عندما نتجاوز إشكاالت من قبيل ما ذكرنا ،نجد
ٍ
مشهد طقويس معروف يف
أنّ روسو يخُ ْرج ِعظته يف
يقدم خطابه من خارج املدينة،
الرسديات
الدينية .إنّه ّ
ّ
ّ
من ر ٍ
بوة عالية تُرشف عىل جمرى هنر البو ،يف وقت
َ
أشعة الشّ مس أمام
يصادف الشرّ وق ،حيث تبسط ّ
الشاب اليائس روح الو ِّد ،التي متأل القسيس ببساطة
ّ
اإليامن وسامحته.

نحو تجديد أسـس اإليمان
في مجتمع جديد
عينة من املوضوعات املرتّبة يف
يمكن أن نشري إىل ّ
القس ،كام رتّبها املرتجم لتوظيفها يف سياق
خطاب
ّ
املناقشة التي نحن بصددها ،وقد اخرتنا موضوعات
ملرجعية اإليامن
العام
تصورنا
العينة ،بنا ًء عىل
ّ
ّ
ّ
هذه ّ
نص روسو .ونحن نعتقد أنّ
الديني ،كام تبلورت يف ّ
العينة املختارة ،موصولة ببعض أسئلتنا يف موضوع
ّ
التدين يف جمتمعنا.
ال ّتفكري يف الدين ،ويف
أخالقيات ّ
ّ
سيد الكون،
ّأما املوضوعات املنتقاة فهي :اإلنسان ّ
فقرات  ، 56-53ضوابط األخالق ،فقرات
الضمري ،فقرات  ،96-90دين الفطرة،
ّ ،89-83
فقرات  ،111-109ضمري الفرد هو احلكم ،عيسى
وسقراط فقرات  ،147-144جتديد دعائم األديان،
فقرات .151-150

نقرأ يف فقرات هذه املوضوعات معطيات
وخاص ًة يف صيغها
املسيحية،
مستلهمة من العقيدة
ّ
ّ
الربوتستانية .وهي تربز يف أغلبها بساطة اإليامن
ّ
وغياب ّ
التحول
صور
يكشف
الذي
األمر
قوس.
الط
ّ
الديني ،ورتّبت مالحمه
الكيفي الذي بلوره اإلصالح ّ
حتول الطقويس
العا ّمة العقيدة
الربوتستانية وهي ّ
ّ

مناقشات ومراجعات
نص دين الفطرة لروسو؟
لماذا ترجم عبد اهلل العروي ّ

الضمري ،رامية بذلك إىل
يف
املسيحية إىل أخالق ّ
ّ
واستقالليته.
وحريته
اإلعالء من مكانة الفرد
ّ
ّ
إنّ
القس يعرف صعوبة املوضوع ،ويعرف يف
ّ
الوقت نفسه رضورة اإليامن ،ويروم التخ ّلص
من اجلدل الالهويت .وقد اعتمد روسو يف بسط
الوجدانية
العقيدة عىل ما يسهل حتويل جتربته
ّ
يف اإليامن ،إىل ٍ
أداة لبناء فعل بسيط ،قادر عىل
التوفيق بني العقل والوجدان ،مستهد ًفا بعبارة
العروي ،حتقيق نوع من الطمأنينة للفرد ،والوحدة
واالستقرار للمجتمع(.)23

املكونة
اتجّ ه العروي بعد ترتيبه حمتوى الفقرات
ّ
العامة التي
الروح
لعقيدة
ّ
ّ
القس ،إىل تلخيص ّ
تستبطنها العقيدة املذكورة أحيانًا وتجُ َ ِّليها أخرى،
ٍ
مجلة واحدة بلغته،
لخ ًصا روحها املوصوفة يف
ُم ّ
اإليامن يف خدمة النفس ،الدين يف خدمة املجتمع،
املجتمع يف خدمة الفرد( .)24ويف هذه العبارة املكثّفة،
التي أوجز فيها العروي روح دين الفطرة ،ما يشري إىل
التصور السابق ،إنه كام بي ّنا آن ًفا،
أنّ املنطق الذي يبنيه
ّ
يصدم الفلسفة والكنيسة معا ،لك ّنه يف الوقت نفسه،
قابل لل ّتوظيف من قبل كال ّ
الطرفني(.)25
مقدمته املركّ زة بتسجيل هذه
مل يكتف العروي يف ّ
املالحظات ،فقد كانت غايته من ال ّتعريب أبعد من
الفردية يف فلسفة
جيدً ا ،أنّ ال ّنزعة
ّ
ذلك .فهو يعي ّ
أهم أركان احلداثة.
روسو مطلقة ،وأنهّ ا يف العمق ّ
تعد ّ
أن تعامل روسو يف نظره مع الدين باعتباره ظاهرة
كام ّ
أساسيا من أركان
سياسية ،يمثّل بدوره رك ًنا
اجتامعية
ًّ
ّ
ّ
تصورات روسو يف
احلداثة .وهنا نقف عىل نتائج
ّ
والرضا عن النفس ،املستندين
موضوع مت ُّلك السعادة ّ
يف املنظور الروسوي إىل اإليامن بدين الفطرة(.)26
ويوضح العروي يف هذا اإلطار ،رضورة استيعاب
ّ
تصورات روسو من الدين ،يف ضوء معطيات
روح ّ
التدين باملنظومة
مص ّنفه إميل ،حيث جيري ربط
ّ
الرتبوية ،لكن دون إغفال ما ورد يف مص ّنف العقد
ّ
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االجتامعي ( .)1762ففي الفصل الثامن من الكتاب
الرابع منه ،يرسم روسو املبادئ البسيطة للدين ،يف
عالقتها باملجال السيايس ،حيث ينبغي أن تكون
عقائد الدين يف نظره ،بسيطة ودقيقة وقليلة ودون
املقدس يف نظره مؤكّ د
رشوح وال تعليقات .إنّ وجود ّ
بالرؤية والوجدان ،إضاف ًة إىل اجلزاء والعقاب ،ومبدأ
التعصب الديني ،وماعدا ذلك يف نظره ،كام
استبعاد
ّ
نتبينّ ذلك يف كتابه وباقي مؤ ّلفاته ،يرتك للتقييم
احلر للمواطنني(.)27
ّ

ٍ
قاعدة كربى،
يتأسس الدين املدين (دين الفطرة) عىل
ّ
والتأملية ،جتاوز أدبيات
احلدسية
تروم يف معطياهتا
ّ
ّ
السكوالئية ،وجداالت الالهوت املسيحي ،لتصنع
ّ
جمتمع جديد.
الرؤية احلداثية للدين يف
ٍ
بعض معامل ّ
تعددها
الرغم من ّ
ومتثّل خيارات فالسفة األنوار عىل ّ
بمقدماهتا الكربى يف املعرفة املستندة إىل
وتناقضها،
ّ
ومقدمات املنزع الوضعي
مكاسب الفلسفة احلديثة،
ّ
والسياسة واملجتمع ،أبرز دعائم
يف النظر إىل التاريخ ّ
هذا اخليار يف ال ّنظر إىل اإليامن ،ودوره يف حياة الفرد
وأنظمة املجتمع.

صحيح أنّ
للدين يف
خلفيات
التصور الروسوي ّ
ّ
ّ
نص إميل ،موصولة بنزعته الرومانسية ذات األفق
ّ
ً
متيزه بني الطبيعة
من
ا
ق
انطال
س،
س
املؤ
األخالقي
َ َّ
ّ
والثقافة ،وصور حنينه للطيبة والبساطة كحالتني
اإلنسانية .إال أنّ طابع خطاب
مرادفتني للطبيعة
ّ
القس املركّ ب واملتناقض جيعله موصولاً يف بعض
ّ
جوانبه بمعطيات الكتاب الرابع يف العقد االجتامعي،
للدين املدين(.)28
خصصه روسو ّ
وقد ّ
وضحنا آن ًفا ،أنّ عظة األستاذ الرتبوية ،يف موضوع
ّ
متأخرة يف س ّلم
اإليامن الديني ،ينبغي أن تكون
ّ
متأخرة.
سن ّ
التعليم ،وأن ال تلقَّن للناشئة إال يف ٍّ
القس احلديث عن األلغاز ،التي ت ِّ
ُركبها
وأن يتج ّنب ّ
جداالت املتك ّلمني ،و ُيلقَّن التلميذ بدل ذلك عقيد ًة
التعصب ،عقيدة قابلة
بسيطة سمحة ،وخالية من
ّ
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وضح العروي
للرسوخ يف ّ
الضمري والفؤاد .وقد ّ
ّ
تحَ
أنّ قُّ قَ ذلك ،يامثل ما يتحقّق يف النظام اجلمهوري
ٍ
تعاقد
يستمر ،إلاّ إذا قام عىل
الديمقراطي الذي ال
ّ
()29
تربوا منذ الطفولة ليكونوا مواطنني حقًّا .
بني أفراد ّ
يوضح العروي من
فال
مناص يف نظر روسو ،كام ّ
َ
خلق مستأنف ،ح ّتى يتس ّنى بناء جمتمع جديد ،ونرش
عقيدة جديدة(.)30

التصور الروسوي من الدين املدين يف نظرنا
وما يمنح
ّ
التصور ،عىل مبدأين
قوة ،هو استناده يف بناء هذا
ّ
ّ
احلرية
موصولني بالطبيعة اإلنسانية ،نقصد بذلك ّ
السعي نحو تمَ َ ُّلك
والتط ّلع نحو الكامل .ومتثّل ملكة ّ
فطريا يتيح لإلنسان جتاوز
فضيلة الكاملً ،
برشيا ًّ
نزوعا ًّ
()31
فيصوب جهده نحو بناء املجتمع وال ّتاريخ .
عزلته،
ّ
جيدً ا أنّ مواقف روسو من الدين
يعي العروي ّ
َّ
مركبة ،وأحيانًا متناقضة ،وهو
والتقدم
واملعرفة
ّ
مقدمته ،إىل الطابع املعقّد
يشري يف سياقات خمتلفة من ّ
واملختلط جلوانب من فلسفته .فهل يمكن القول إنّ
الدفاع عن
هدفه من مترين الرتمجة ا ُملنجز اآلن ،هو ّ
يلح عىل بساطة
املنظور الروسوي للدين ،الذي ّ
وفطرية التدين؟
ّ

السؤال السابق،
يمكن أن نشري يف سياق التفكري يف ّ
القس ،ضمن فلسفة
إىل أنّ احلديث عن عقيدة
ّ
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ؤسسة عىل مفردات املنظور
سياسية
رومانسيةُ ،
وم ّ
ّ
ّ
ٍ
السيايس الليربايل ،يف حلظة من حلظات بنائه ملنظوره
السيايس وجماله وحماولته رسم صور
ّ
العام ملوضوع ّ
املقدس ،جتعلنا أمام بعض أوجه
مع
تقاطعه
معامل
من
ّ
اخللفيات املرتّبة ملالمح العلامنية يف الفلسفة السياسية
ّ
والضمري،
وأن مفاهيم من قبيل الفرد،
ّ
احلديثةّ .
التعصب،
والطبيعة ،واملجتمع ،والبساطة ،ونفي
ّ
ّ
السيايس ،حيث
تندرج يف
السجل النظري للتحديث ّ
يمثّل جمموع املفردات السابقة يف بعض أوجهه واحدً ا،
ومن املؤكّ د أنّ اإلشارات والتلميحات التي وردت
نص روسو يف جمموعه،
يف تقديم املرتجم ،إضاف ًة إىل ّ
تعد مفيدة يف باب توسيع دوائر اجلدل حول املوقف
ّ
من الدين ،وأنّ العروي يرغب يف تعميم ّ
كل ذلك.
إال أنّه جيب أن نحرتس من االكتفاء بام ذكرنا ،ذلك
ٍ
قوي
ينبهنا
بعبارة رصحية ،إىل أنّ ما هو ّ
أنّ العروي ّ
الضمري ،ضمري الفرد
نص روسو ،يتمثّل يف إبرازه ّ
يف ّ
الصدق والرصاحة يف باب اإليامن.
احلر ،وإحلاحه عىل ّ
ّ
القس اجلارية بلسان روسو
ثم يضيف أنّ أحاديث
ّ
ّ
عن الدين الفطري وطبيعة اإليامن ،مل تكن تعالج
إن موضوعها املركزي هو
الدينّ ،
جمر ًدا يف ّ
ً
موضوعا ّ
اهلم الديني ،أسئلة الدين يف جمتمعنا اليوم ،وهي أسئلة
ّ
موصولة بمرشوع العروي ومرشوع توطني احلداثة يف
فكرنا املعارص.
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أحمد بعلبكي

قراءة في كتاب "فكرة العدالة"
ألمارتيا صن
		
الكاتب

:أمارتيا صن.

		
العنوان

 :فكرة العدالة (.)The Idea of Justice

تاريخ النرش
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عدد الصفحات
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ترمجة

		
النارش

 :مازن جنديل.

 :منشورات الدار العربية للعلوم  -نارشون ،بريوت.

تعريف بالكتاب
كتاب فكرة العدالة :هو للكاتب أمارتيا صن،
الفيلسوف واالقتصادي اهلندي ،واحلائز عىل جائزة
نوبل يف االقتصاد عام  .1998وهو يعمل أستا ًذا يف
جامعة هارفرد ،وسبق له أن ِ
عمل يف جامعة كمربدج.
علم
ومن أبرز مؤلفاته :األخالق واالقتصاد ،االقتصاد ٌ
أخالقي ،العقالنية واحلرية يف االقتصاد ،اهلوية والعنف.
ٌّ

األوىل من الكتاب (العقل واملوضوعية ،راولز وما
املؤسسات واألشخاص ،الصوت واخليار
بعده،
ّ
االجتامعي ،احلياد واملوضوعية ،احلياد املغلق واحلياد
املفتوح ،املوضع والصلة والوهم ،العقالنية واآلخرون،
تعدد مسارات التفكري املحايد ،وال ّتبلورات الفعلية
والعواقب واملشيئة).

واملقدمة ،حلدود
وقد عرض الكاتب يف التمهيد
ّ
التقارب واالختالف بني طروحات العدالة يف ّ
كل
تقع ال ّنسخة
ّ
التنويريينْ اهلندي واألورويب .وتواصل
العربية لكتاب فكرة العدالة يف  576من اإلرثينْ
ّ
تتميز كتابته بتبسيط بليغ ّ
صفحةّ .
للب نظرية العدالة ،نقاشه لطروحات العدالة يف اجلزء األول من الكتاب
التي تتعارض حوهلا املقاربات يف الفصول العرشة مع أفكار فالسفة ،من أمثال هوبس ولوك وروسو
أفكار تدور حول مفهوم العدالة
وكانط وغريهم .وهي
ٌ
مؤسسات ومبادئ،
* كاتب وباحث اجتامعي -لبنان.
الكاملة يف عامل مثا ّيل .وتقوم عىل ّ
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ّ
يتعذر تطبيقها يف حياة البرش؛ ألنهّ ا ال تعالج الظلم
الواضح ،وال تقوم عىل السلوك اإلنساين والتمكني
من القدرات ،عىل ال ّنحو الذي يشري إليه أمارتيا
صن يف اجلزء الثالث من الكتاب حتت عنوان "مواد
يتعرض الكاتب بالتفصيل
العدالة" .ويف هذا اجلزءّ ،
واحلرية والعدالة واملساواة.
إىل العالقة بني القدرة
ّ
الديموقراطية القائمة عىل النقاش واملشاركة،
ويرى أنّ ّ
تساعد عىل االختيار بني خمتلف مفاهيم العدالة؛
ألولويات ال ّلحظة وقدرات ّ
كل فرد".
"تبعا
وذلك ً
ّ
وقد خلص أمارتيا صن يف ختام اجلزء الثالث ،إىل
اعتامد مفهوم "عدالة حقيقية شاملة عاملية"؛ ولك ّنه
يرى أنّ ّ
حل مشكلة تعارض املقاربات لفكرة العدالة،
يفرض األخذ بعني االعتبار ّ
بالظروف اخلاصة ،وطرح
األسئلة عرب املقارنة بني األوضاع.
ينقسم الكتاب إىل متهيد ومقدمة وأربعة أجزاء؛ وهي
تباعا العناوين التالية :متط ّلبات العدالة ،أشكال
حتمل ً
التفكري ،مواد العدالة ،ال ّنقاش العام والديمقراطية.
تضمن الكتاب جز ًءا ثالثًا حيمل عنوان "مواد
وقد
ّ
مفصل ًة له يف صفحات
العدالة" .وسنقدِّ م قراء ًة
َّ
عرضنا .وهو يتناول العناوين التالية :احليوات
السعادة
واحلريات والقدرات ،القدرات واملوا ّدّ ،
ّ
واحلرية الفردية.
املساواة
والقدرات،
احلال
وصالح
ّ

خيوض أمارتيا صن يف كتابه فكرة العدالة مواجهات،
يروج يف ال ّتنظريات ال ّليربالية اجلديدة
يف ِّند فيها ما َّ
القتصاد السوق .ومنها مثلاً ما ِّ
يركز عىل أنّ هذا
آلياته ،وعىل رضورة
االقتصاد يقوم عىل عقالنية إطالق ّ
الفصل بني األساسني ال ّلذين أشار إليهام آدم سميث يف
انتفاعا
النمو الذي ينتفع به عموم الناس
تعريفه؛ ومها:
ً
ّ
الدولة قسماً
شخصيا بعيدً ا عن
األنانية ،وتقتطع منه ّ
ًّ
ّ
العامة هلم" .فاالقتصاد جيب أن يعود
اخلدمات
لتوفري
ّ
إىل حظرية األخالق بعد أن فلت من عقاله" .ومن تلك
يسوغ ملراكز الرأسامل املتعومل يف الغرب
التنظريات ،ما ِّ
أن تُزيح مواجهاهتا مع شعوب البلدان الفقرية من
السيايس إىل منطق الرصاع
منطق الصرّ اع االقتصاديّ -
ٌ
متعس ٌف
فصل
الثقايف ورصاع احلضارات .ويف هذا،
ِّ
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بني احلضارات املتفاعلة عرب التاريخ :اليونانية،
واهلندية ،والفارسية ،والعربية .وقد ذكّ ر أمارتيا صن
بمقر
يف مؤمتر لالتحّ اد العاملي للصحف ُ
(عقد هذا العام ّ
الربملان األورويب يف بروكسيل) بإسهامات اخلوارزمي
واضع أسس اجلرب وأسس حساب األجسام اهلندسية.
ويعود تكليفه من جهة برنامج األمم املتحدة اإلنامئي
عام  ،1990باإلرشاف عىل تطوير مؤشرِّ التنمية
البرشية إىل جانب اخلبري االقتصادي الباكستاين
حمجوب احلق ،إىل إرصاره عىل عدم الفصل بني
القيم األخالقية واملؤشرِّ ات االجتامعية املالئمة
لقياس الرفاه.

تقديم وقراءة
يمهد أمارتيا صن لكتابه فكرة العدالة ،بإعالن حرصه
ِّ
عىل االنطالق من وضوح الظلم املعيش ،يف سياق
عملية تنظريه للعدالة.
ّ

تنظري يقوم عىل حتليل الظلم الذي تنشد العدالة
إنّه
ٌ
رفعه ،وعىل تشخيص ُيفرتض به أن ِّ
صحة
يؤكد عىل ّ
وقوعه .وذلك بحكم أنّ
موضوعية ال ّتشخيص بعيدً ا
ّ
موضوعية اإلرادة يف
عن األفكار املسبقة ،هي ضامن
ّ
جتاوزه .وأنّ البحث عن رفع ّ
الظلم الواضح الواقع
عىل الناس؛ هو أساس التفكري العميل الذي يرشدهم
تعارضت
يف مقاربة أوىل إىل العدالة ال ّنسبية ،مهام
ْ
قابليات اإلقناع هبا .إنّه
حججها
العقالنية واختلفت ّ
ّ
ٌ
بحث ينأى -يف مقاربة ثانية -عن ال ّتفلسف يف إجياد
احللول ملسائل تتع ّلق بالعدالة الكاملة أو املطلقة.
عقالين يقوم عىل نقاش مفتوح مع ّ
وهو ٌ
الذات
بحث
ٌّ
يميز بني املظامل النامجة عن
ومع اآلخرين؛ من شأنه أن ِّ
ّ
وسلوكياهتم ،وبني املظامل
التحكم يف طرق حياة الناس
ّ
"املؤسسات املحيطة هبم" اهلادفة
ال ّنامجة عن طبيعة
ّ
إىل إقامة ما ت َُع ّده "العدالة الكاملة" ،من خالل إقامة
التكيف
مؤسسات "عادلة مق ّننة" ،تفرض عىل ال ّناس
ّ
ُّ
معها ك ّل ًيا.
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قراءة في كتاب “فكرة العدالة” ألمارتيا صن

غري أنّ أمارتيا صن ،الذي أهدى كتابه فكرة العدالة
مدين له بقدراته
جلون راولز يف ذكرى وفاته ،وهو
ٌ
عىل ال ّتنظري يف العدالة؛ يرى يف نقده ألصحاب مقاربة
العدالة الكاملة القائمة عىل احلقوق ،أنّ
"املؤسسات
ّ
العادلة املفروضة عىل الناس" تقوم يف األساس عىل
قوانني عامة ،ختتلف قدرات ال ّناس عىل تفصيلها،
التأهل لإلفادة منها .وذلك للوصول إىل
وعىل
ّ
نظريا يف الفهم ال ّليربايل للمواطنة.
حقوقهم املتساوية ًّ
ويعود ذلك إىل اختالف مواقعهم وقدراهتم عىل
حيازة احلقوق املرتبطة بقواعد ِّ
تنظم مت ُّلك املوارد؛ كام
ُيشري إىل ذلك بريان بري بقوله" :فاحليازة ت َُع ُّد أحد
مصادر احلقوق ،باملعنى نفسه بالضبط الذي تكون فيه
مصدرا للحقوق .فكالمها صنيعة القانون عىل
امللكية
ً
السواء"((( .وقانون قوة املوقع يف الرتاتب االجتامعي،
قوة القانون يف النصوص.
يغلب ّ
ويتابع الكاتب -يف ال ّتمهيد لكتابه -الترّ كيز عىل
ال ّنقاش املفتوح ،وعىل فهمه للديمقراطية بام هي:
"احلكم بال ّنقاش (،)Government by discussion
والقدرة عىل إغناء املشاركة العاقلة ،من خالل تعزيز
توفري اإلمكانية العملية للمناقشات التفاعلية" .وقد
الدولة-
للديمقراطية ،من مستوى ّ
ذهب يف هذا الفهم ّ
األمة ،إىل مستوى الديموقراطية العاملية كنهج يف حتقيق
ّ
العدالة العاملية؛ دونام حتذير -ولو بإشارة رسيعة -إىل
وتأهلها،
حتول املجتمعات
اختالف مسارات
ّ
ّ
الدينية والسياسية املهيمنة فيها.
وخصائص الثّقافات ّ
إنّ أبرز إضافات ِّ
املفكر اهلندي أمارتيا صن يف تنظريه
للعدالة ،تتمثّل يف الوصل بني إنجازات حضارية
ِ
متباعدة اإلهلا ِم واإلحياء ،بغية فهم العدالة .إنهّ ا
تنويري شهدته اهلند
إنجازات كانت رائد ًة إلرث
ٌ
ّ
قبل  6آالف سنة من ميالد املسيح .وقد اقرتنت
الحقًا بإنجازات ال ّتنوير األورويب؛ ّ
فشكلت جمتمع ًة
"إنجازات عظيمة للجدل العقيل الذي ال يعتمد عىل

 1بريان بري ،الثقافة واملساواة :نقد مساوايت للتعددية الثقافية،
ترمجة كامل املرصي ،اجلزء الثاين ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد
( ،382الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
نوفمرب  ،)2011ص .149
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ثمة فوارق
الدين ،واملعتقدات اللاّ عقلية [ ]...وأنّ ّ
كثرية يف الغرب -كام يف الرشق -يف ال ّتفكري .وسيكون
موحد ،يواجه
من الوهم متا ًما التفكري يف غرب واحد َّ
األولويات الرشقية املحصنة" (ص  17من الكتاب).

إنّ ما استلهمه الكاتب من وصل بني إنجازات
سميه
حضارية يف قارات متباعدة ،واكتشاف ما ُي ّ
"جدلاً
عقليا" بينها؛ قد ّ
شكل إضاف ًة ،كان يمكن أن
ًّ
تغتني بوصل -ال ّ
يقل أمهي ًة -مع جدل تر ّدد عىل مدار
ال ّتاريخ .ويدور ذلك اجلدل حول االختالف بني ميل
لتقدير احلرية يف احلضارة األوروبية الغربية ،وميل
متعارض لالستنقاص من هذا التقدير يف حضارات
الرشق اآلسيوي التي سبق أن شهدت مركزيات
إلمرباطوريات استبدادية طبعت تارخيه .وكان يمكن
سميه "جدلاً
عقليا" بني
إلضافة أمارتيا صن يف ما ُي ّ
ّ
تنظريا؛ لو
احلضارات ،أن تكون أشمل وأعمق
ً
كان استلهم الوصل أيضا مع ما ُس ِّمي بـ"االستبداد
الرشقي" .هذا االستبداد الذي ُأ ِ
رجع إىل رضورة قيام
الري
احلكم املركزي القادر عىل ضبط إدارة ندرة مياه ّ
يف املناطق اجلافّة وشبه اجلافّة (مرص ،وفارس ،واهلند).
مل يتوان الكاتب عن إعامل ال ّتدقيق يف الرجوع إىل
التنوير األورويب؛ فصنف إنجازاته يف موضوع العدالة
ضمن مقاربتينْ أرشنا إليهام أعاله:

"املؤسسات العادلة
 األوىل تركّ ز عىل رضورة إقامةّ
"املؤسسية املافوقية
للمجتمع" .وقد صفها الكاتب بـ
ّ
املؤسسية
 Transcendental institutionalismأو
ّ
ٌ
مقاربة تستهدف حتقيق العدالة الكاملة
املتساوية .وهي
يف املجتمعات ،من خالل ترتيبات قانونية " ُيفترَ َض هبا
أن تؤ ِّمن املساواة األصلية []...؛ ال يعرف ال ّناس فيها
أين (يف أي ترتيب تكمن) مصاحلهم اخلاصة]...[ .
نوعا واحدً ا
ويقوم هذا الوضع عىل افرتاض أنّ هناك ً
يلبي متطلبات اإلنصاف .وهذا
من ال ّنقاش املحايدّ ،
صحيحا" (ص )47؛ بسبب
يف رأيي قد ال يكون
ً
استعصاء إقامة ترتيبات إسرتاتيجية املقاربة املثالية
حد تعبري الكاتب.
للعدالة املطلقة
"املافوقية" ك ّل ًيا عىل ّ
ّ
رواد هذه املقاربة املثالية يف القرنني السابع
وكان من ّ
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عرش والثامن عرش ،توماس هوبس ،وجان جاك
روسو ،وإمانويل كانط ،وجون لوك.

 تركّ ز املقاربة الثانية النسبية أو االجتامعية -التارخيية،التي يعتمدها أمارتيا صن ،عىل املقارنات النسبية للظلم
تتحدد خصائصهام االجتامعية يف
والعدالة .تلك التي
ّ
وتتحدد فيها طرق عيش الناس؛
جمتمعات قائمة فعلاً ،
ّ
باملؤسسات والقواعد "املاحتتية" وأنامط السلوك
متأ ِّثر ًة
ّ
روادها :آدم سميث
والتفاعالت االجتامعية .وكان من ّ
وكوندورسيه وجريمي بنتام وكارل ماركس وجان
ِّ
ويذكر الكاتب بأنّ مشاركته هلؤالء
ستيوارت ميل.
ّ
املفكرين من منطلق ال ّتمييز بني املقاربتينْ  ،ال تعني
نظرياهتم املتنافرة هي ً
أيضا يف
توافقه معهم يف جوهر ّ
ما بينها.
اهلندية
األدبيات
ويف عرضه ملقاربات العدالة يف
ّ
ّ
نسكريتية؛ ُيشري الكاتب إىل أنّ يف إرث ال ّتنوير
والس
ّ
ّ
اهلندي ،ما يشبه املقاربتينْ ال ّنسبية والكاملة للعدالة يف
ال ّتنوير األوروبيّ  .ومها:

 نيتي ( :)Nitiالتي تعتمد عىل استخدام معايريوالصوابية السلوكية مع ما تفرضه
نظيمية
املالءمة ال ّت
ّ
ّ
املؤسسات والقواعد وال ّتنظيم املع َت َمدة .وهي مقاربةٌ
ّ
ت ّتبِع هنج املقاربة األوىل يف أدبيات التنوير األوروبيّ .
ٌ
مقاربة ذات منظور أشمل
 ونيايا ( :)Nyayaوهيمنظور يرتبط
للعدالة وأكثر استيعا ًبا هلا ،وهو
ٌ
املؤسسات
بمجريات الواقع .وتُعتمد يف تقييم أدوار
ّ
والقواعد وال ّتنظيم يف احلكم ،عىل ما تو ِّفره املقاربة
األوىل من منجزات يف الواقع.
الربط ال ّتكاميل الذي
وجتدر اإلشارة اىل أنّ مثل هذا ّ
مقاربتي اإلرث اهلندي؛ مل ُيالحظه
يع ّلله الكاتب بني
ْ
مقاربتي ال ّتنوير األوروبيّ .
بني
ْ

إنّ التقدير العاملي الجتهاد أمارتيا صن يف القراءة
النقدية ّ
لكل من فلسفة ال ّتنوير اهلندي ومدارس ال ّتنوير
األوروبيّ ؛ ال ُيعفيه من هفوة إغفال الطروحات التي
طروحات
اإلسالمية .وهي
العربية
قدمتها احلضارة
ٌ
ّ
ّ
متأصلة مع احلضارتينْ السابقة
كانت حصيلة تثاقفات ِّ
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واللاّ حقة هلا يف الرشق أو يف احلوض الغريب للبحر
األبيض املتوسط.

اجلزئي هلذه املقاربة الثّانية ،بـ "أنّ
ويع ِّلل انحيازه
ّ
هتتم باحليوات التي يمكن أن
العدالة ال يمكن إلاّ أن ّ
حيياها الناس بالفعل [ ]...أو ال يستطيعون اتّباعها"؛
وذلك ألنّ خياراهتم تقترص عىل حدود ما يملكون
من حرية اختيار ،بني ما ُيتاح هلم يف الواقع املعيش
من "أنامط احلياة املمكنة" .وهنا يلفت الكاتب االنتباه
اضطرارا ،جاء القرار
اختيارا ال
إىل أنّه ك ّلام كان الفعل
ً
ً
باختيار نمط احلياة أكثر إلزا ًما لصاحبه بمسؤولية
إصالح احلال ،وتطوير قدراته الفعلية ،عىل نحو
حد اعتقاد
والسعادة عىل ّ
يتجاوز حدود التم ّتع باملنافع ّ
أصحاب نظرية النفعية (جريمي بنتام وغريه) .وهنا
ً
أيضا ،نتوقّف عند تعميم الكاتب إلمكانية وصول
أي فرد كان -إىل مستوى التقرير يف اختيار نمطالفرد ِّ
احلياة؛ دونام متييز داخل الرتاتبية االجتامعية بني الفئات
املؤهلة للوصول إىل مثل هذه اإلمكانية،
االجتامعية َّ
والفئات األخرى حمدودة القدرة عىل هذا الوصول.

مواد العدالة
حتت عنوان "مواد العدالة" ،يعرض أمارتيا صن يف
واحلريات والقدرات
اجلزء الثاين من كتابه احليوات
ّ
منظورين
فيميز بني
ْ
ملوضوع العدالة يف اإلرث اهلنديِّ .
سبق أن أرشنا إليهام ،ومها:
واملؤسسات
املتقيد بالقواعد
 منظور نيتي (:)Nitiّ
ِّ
املفروضة قانونًا من جهة.

 ومنظور نيايا ( :)Nyayaالقائم عىل ما توفّره القواعدواملؤسسات املع َت َمدة يف منظور نيتي ( )Nitiمن تقدير
ّ
ملركزية احليوات البرشية املتبصرّ ة بوسائل احلياة
ّ
الدراسات
ّلت حمور اهتامم ّ
اليومية .وهي وسائل مث ْ
وخاص ًة
االقتصادية -االجتامعية يف املجتمعات،
ّ
جماالت تُقاس
نموها وتنميتها .وهي
ٌ
يف جماالت ّ
بمؤشرِّ ات ملموسة ومبارشة من مستويات ال ّناتج
الوطني واملحليّ  ،وتهُ مل املؤشرِّ ات غري املبارشة لتحقّق
السالمة
الغايات ،ولغنى احلياة البرشية املتمثّل يف ّ

مناقشات ومراجعات
قراءة في كتاب “فكرة العدالة” ألمارتيا صن
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اخلاصة للفرد .هذا مع العلم أنّ
والسعادة
العامة،
ّ
ّ
ّ
الوسائل املتوفّرة عىل صعيد الوفرة االقتصادية من
جهة ،والغايات املحقَّقة عىل صعيد "غنى احلياة
األساسية" من جهة ثانية؛ ترتابط
والسعادة واحلرية
ّ
ّ
مرارا ،وإن بتفاوت يزيد يف
عىل الرغم من تباعدها ً
البلدان الغنية عام هو عليه األمر يف البلدان الفقرية.

عىل العدالة ال ّتوزيعية .غري أنّ تركيز راولز عليها يف
احلكم عىل ما ُيسميه بـ "العدالة ال ّتوزيعية" ،وإعالء
شأن احلرية؛ مل يقرتن بال ّتوقف عند مسألة تتع ّلق هبذه
والسعادة إذا ما
السلع األولية .فهي ال تقود إىل احلرية ّ
ّ
ِّ
ً
الدخل يشكل سلعة ،وال يضمن فرصة
توفّرت؛ ألنّ ّ
اختيار الوصول إىل العيش اهلنيء وجتاوز املرض.

مميزة هلا
ويف مقاربة القدرة ،يورد الكاتب سامت نوعي ًة ِّ
بد منها ،وأمهّها الترّ كيز املعلومايت عىل تقييم للمنافع
ال ّ
تركيز خيتلف باختالف القضايا
الفردية الشّ املة .وهو
ٌ
(كالسياسات املتع ّلقة بالفقر أو احلرية الثقافية،
العامة
ّ
ّ
(ص  .)39وإنّ هذا الترّ كيز عىل القدرات الواقعية؛
ِّ
الصلة بني تفاوت قدرات األفراد وتفاوهتم
يوضح ّ
الطبقي .وهكذا ختتلف مقاربة القدرة ،باختالف
الترّ كيز عىل نوع وعمق املعلومات املتع ِّلقة بالوسائل
والسلطة والوظيفة؛ التي هي
كالدخل
املؤ ِّثرة ّ
وامللكية ّ
ّ
سلع ّأو ٌ
ومركزي ٌة يف احلكم
لية
يف نظر جون راولزٌ -ّ

ِّ
ويذكر الكاتب بأنّ تقييم أمهية االختيار ،التي هي
ٌ
ٌ
يتعدى ميول الفرد املنعزل وترجيحه
نسبية؛
أمهية
ّ
العام هلذا االختيار
توسع ال ّنقاش ّ
الشّ خيص ،إىل مدى ّ
موثوقيته .وهذا ما ال
يف حميطه االجتامعيّ ،مما يدعم
ّ
املنهجية"
نظرية "الفردانية
يتوقف عنده أصحاب
ّ
ّ
(  .)Individualisme méthodologiqueوسمة
املؤس ُ
سة
املوثوقية التي حيظى هبا اختيار الفرد ،هي
ِّ
لقبول مشاركته يف القول والفعل .علماً أنّ أي فرد،
بد له من االنتامء يف الواقع -ويف الوقت عينِه -إىل
ال ّ
مجاعية (اجلنس والطبقة واملجموعة
مجاعات وميول
ّ
واجلنسية واجلالية والعرق
والدين
واملهنية
ال ّلغوية
ّ
ّ
ّ
وما شابه ذلك (ص " ،)359وأنّ ال ّنظر إليه كفرد يف
حريته
جمموعة واحدة فقط ،ليس إلاّ حرمانًا له من ّ
منتميا إىل هذه الفئة أو تلك عىل
يف اعتبار نفسه
ً
وجه ال ّتحديد".

متوسط
الصدد ،يرى الكاتب أنّ ارتفاع
ويف هذا ّ
ّ
الدخل ّ
يمكن من توفري وسائل العيش ،يف ّ
ظل
ّ
ومؤسسات مق ّننة (وفق منظور
اجتامعي
تنظيم
ّ
ّ
"نيتي  .)"Nitiولكن هناك ً
أيضا سبب لالهتامم بام
يتوفّر للفرد من حرية االختيار بني أساليب العيش
توسع من مسؤوليته ،وترتقي
وحرية تقييمها ،التي ّ
بتط ّلعاته إىل "مسائل من قبيل موجبات املسؤولية
البيئية والتنمية املستدامة" .وإنّ ال ّتأكيد عىل ما يبدو
حرية اختيار يف ّ
الظاهر؛ ليس يف الواقع إلاّ فسح ًة
أنّه ّ
الرأسامل الثقايف واالجتامعي
حمدد ًة وحمدود ًة
َّ
ّ
بنوعية ّ
ٌ
للفرد .وهو رأسامل حيكم حريته وسقف اختياراته؛
علماً وأنّ أمارتيا صن نفسه ،يقول يف مكان آخر -حتت
عنوان "احلرية :الفرص والعمليات" -أنّ "احلرية هي
األساسية ،وأنّ القدرة (أي العمليات الواقعية)
الفكرة
ّ
عىل اختيار بدائل العيش التي تتيحها للشّ خص؛ هي
ّ
األدق للحرية .وال جيب أن تقترص هذه
ال ّتعريف
القدرة عىل العيش بطريقة البديل النهائي أو احلصيلة
ال ّنهائية التي حتقّق هبا االختيار؛ بل جيب أن تشمل
القدر َة "عىل كيفية االختيار والبدائل التي كان يمكن
أن خيتارها ً
أيضا ،يف حدود قدرته عىل االختيار".

وانطال ًقا من نقد الكاتب ملقاربة القدرة لدى راولز،
السلع األولية؛ قام
وحرصها يف حتقيق الوسائل أو ّ
حماجة مل تضف جديدً ا إىل االختالف
باالستفاضة يف ّ
الشّ ائع يف فهم القدرة ومقارباهتا .وهي مقاربات
ترتاوح بني القيام بيشء ما أو تأدية وظيفة ما (وهي
مقاربات الرباغامتيني)؛ وبني حرية القيام باليشء أو
الوظيفة وحصائلها غري املتجانسة ،أو القدرة عىل
حتقيق املمكن من الفرص أو الغايات ،واحلرية البرشية
حتى لو اقترص اإلنجاز عىل فرصة أو وسيلة واحدة.
وال ننسى أنّ إنجاز الوسيلة الواحدة ،خيتلف من
شخص إىل آخر ،بفعل اختالف املنافع املن َت َظرة من
بتعددية خيارات الشخص
اإلنجاز ،ودوافعه املرتبطة ّ
وبحدود قدراته .ويف جمال تقييم قدرة الفرد عىل
"البد من ال ّتمييز بني القيام بالشيّ ء ،وبني
االختيار،
ّ
حرية القيام به" (ص .)348
ّ
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وهناِّ ،
يذكر أمارتيا صن بقول ماركس -يف كتابه
نقد برنامج غوتا -عن "احلاجة إىل ّ
ختطي التحليل
الطبقي ،ح ّتى عندما يلمس املرء صلته االجتامعية".
ثم إىل قول يتعارض مع اعتقاد ماركس
وخيلص من ّ
أولوية انتامء األفراد يف املجتمع الرأساميل الصناعي
يف
ّ
لاً
إىل طبقاهتم ّأو ؛ ألنهّ م يتموضعون يف مستوى محُ دِّ د
( )Déterminantمن مستويات حياهتم االقتصادية-
ِّ
التصور؛ من
ويؤكد تعارضه مع ذلك
االجتامعية.
ّ
متعددة،
ويات
ّ
خالل اعتقاده أن الفرد ينتمي إىل ُه ّ
وال يميل -عىل خالف ما ذهب إليه ماركس -إىل
املكونات املتعدِّ دة
ملكون معينَّ من بني
متييز
ّ
ِّ
حتديدي ِّ
ِّ
وية الفرد .ويذهب إىل أبعد من ذلك ،بقوله
املشكلة ُهل ّ
وية خيتلف ح ّتى داخل اجلامعة
مكونات ا ُهل ّ
إنّ ترتيب ّ
الثّقافية الواحدة.

األساسية
الحر ّية
ّ
والقدرات على تحقيق
عدالة ّ
التنمية بين األجيال
إنّ تقدير قيمة البيئة ،وما تتيحه أمام الناس من فرص؛
أمر يرتكز عىل حترير القدرات عىل حتقيق ال ّتنمية
هو ٌ
"تلبي حاجات احلارض ،دون أن
املستدامة ،بوصفها ّ
هتدِّ د قدرة أجيال املستقبل عىل تلبية حاجاهتا" (ص
 .) 362كام أنّ استدامة ال ّتنمية ،ترتكز عىل جتاوز نظر
الناس إىل البيئة املقترصة عىل تلبية حاجاهتم ،إىل ال ّنظر
إىل قيمهم "وقدراهتم عىل ال ّتفكري وال ّتقييم واالختيار
واملشاركة والفعل .وإن ال ّنظر إىل الناس من خالل
حاجاهتم فقطّ ،
حيط من منزلة اجلنس البرشي".
مل يرتك أمارتيا صن جمالاً واحدً ا من جماالت حياة
ال ّناس أو ميوهلم؛ دون أن يتناول ما ُيطرح فيه من
حدود حرياهتم ،ومن حدود القدرات لدهيم عىل احلياة
البرشية .هذه احلياة التي تتجاوز قدراهتم املتوفّرة عىل
أسايس لالرتقاء
االختيار وعىل امتالك املوارد كرشط
ّ
األولية -بحسب جون راولز-
من الوسائل أو السلع ّ
إىل الفرص والغايات املفتوحة .وهكذا يصبح قياس
ً
جذري عىل
مرتبطا بـ "إدخال تغيري
القدرة يف نظره،
ّ
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مقاربات ال ّتقييم القيايس اإلحصائي املستخدمة عىل
االجتامعية".
والدراسات
نطاق واسع يف علم االقتصاد ّ
ّ
ويف تقديرنا ،كان يمكن أن تكون قراءة أمارتيا صن
حلياة الناس ولقدراهتم عىل االرتقاء ،أكثر د ّق ًة يف
ال ّتنظري؛ لو مل يتجاوز الفروقات ال ّتارخيية الثقافية
اإلنسانية ،ولو مل
وال ّتنموية لرتكيبات املجتمعات
ّ
ير الناس متامثلني يف طبيعة ميوهلم الكونية ،وأنّه
عتد به لتقسيم تاريخ
أساس
"ليس ثمة
جتريبي ُي ّ
ٌ
ٌّ
الرغم ّمما تر ّدد من أنّ القيم اآلسيوية
األفكار" عىل ّ
كانت "منارص ًة لفردية احلكم" ،مقابل منارصة القيم
لفردية احلكم.
األوروبية التقليدية للحرية ومناوءهتا
ّ
ّ
هذا مع العلم أنّ أمارتيا صن ،يقول يف مكان آخر
قولاً
متعارضا مع ما سبق (ص )359؛ بحيث ُيدين
ً
فيه "امليل املتعاظم إىل ال ّنظر إىل الناس من خالل
وية" واحدة غالبة عليهم" (من قبيل" :هذا واجبك
ُ
"ه ّ
كأمريكي" ،أو "جيب أن تقوم هبذه األفعال كمسلم"،
كصيني أن تعطي األولوية هلذا االلتزام
أو "عليك
ّ
خارجية أو
ألولوية
فرضا
ً
الوطني" .وليس ذلك
ّ
ّ
اعتباطية عىل املرء فحسب؛ بل حرمانًا له كذلك من
ّ
يقرر بنفسه والءاتِه ملختلف الفئات التي
أن
يف
حريته
ِّ
ّ
مجيعا).
ينتمي إليها ً
وغني عن البيان ،أنّ مقاربة القدرة تؤشرِّ عىل اتجّ اه
ٌّ
األولوية (الدخل،
السلع
أو
للوسائل
األفراد
استخدام
ّ
السلع التي ال
والوظيفة ،والثروة ،والسلطات) .وهذه ِّ
حد ذاهتا ،ختتلف قدرات ال ّناس عىل حتويلها
قيمة هلا يف ّ
"من سلع وسيطة ال غري ،إىل سامت حياة طيبة وإىل نوع
احلرية" .ولذلك ،فيمكن اعتامدها كمؤرشات عىل
من ّ
حدود العدالة املتو ِّفرة.

العدالة في طروحات
المساواة والحرية الفردية
الصيغ التي متثّلت فيها العدالة
يرصد أمارتيا صن ّ
النظريات املعارصة ،فظهرت ولو برتكيز متفاوت
يف
ّ
سياسي ٌة ،حقوقٌ
عىل طلب أنواع من املساواة (حقوق
ّ
دخل) .وهذا ما يربز يف ّ
ٌ
الطروحات
اجتامعي ٌة،
ّ

مناقشات ومراجعات
قراءة في كتاب “فكرة العدالة” ألمارتيا صن

الحظ أنّ املعارضني ملبدإ املساواة يف
ال ّليربالية؛ إذ ُي َ
والدخل،
السلع األولية واملوارد ّ
توزيع الوسائل أو ّ
يروجون -كام ورد سابقا -ملبدإ
أمثال جون راولز؛ ِّ
الفردية .كام ُيالحظ أنّ
واحلريات
املساواة يف احلقوق
ّ
ّ
الرباغامتيني ال يتوقّفون يف مسألة العدالة عند ال ّتساوي
ّ
يف مكاسب األفراد؛ بل يقفون عند "تعظيم املجموع
الكليّ للمنافع فحسب ،برصف ال ّنظر عن ال ّتوزيع
[]...؛ وهي املساواة بني الناس يف األمهية املعطاة
ملكاسب وخسائر ّ
كل منهم ،دون استثناء املنافع".

ويف ال ّنظر إىل املساواة؛ يؤكّ د أمارتيا صن عىل أنّ تركيز
البد أن ينطلق من
مميز من أنواعهاّ ،
أي فرد عىل نوع َّ
مقاربة حدود مقدرته ،التي هي ليست أكثر من منظور
نظريات العدالة .وهي تصطدم بام ال يرجع إىل مزايا
يف ّ
الفرد .وإنّ الترّ كيز عىل نوع معينَّ من أنواع املساواة،
أي جمال من املجاالت املختلفة؛ ال يعني ألاّ
ويف ّ
أمهية إطال ًقا ملبدإ املساواة يف مجيع أنواعها األخرى.
ّ
أي يشء تكون
"السؤال
احلاسم حقًّا ،هو :يف ِّ
ُ
ويبقى ّ
أي جمال
املساواة؟ وليس :هل نحتاج إىل املساواة يف ِّ
من املجاالت؟".
النظريات ،وتفاوت الترّ كيز يف ّ
كل منها
وأمام اختالف
ّ
املوضوعية
معينة يف املساواة؛ يصبح افرتاض
عىل
ّ
أولوية َّ
ّ
أي من املجاالت ،قائماً عىل
يف ّ
عد ال ّناس متساوين يف ّ
البد من تدقيقها .وال ّتساوي ،ال
ربرات مزعومة ّ
م ِّ
يعني يف نظر أمارتيا صن أن تكون اإلجابات واحد ًة
ضد حرص
لدى املتساوين .وهو ي ّتبع هنج من يقف ّ
الدخل؛ بوصفها مساوا ًة "تؤ ّدي إىل خرق
املساواة يف ّ
السياسية واالجتامعية
جوهريا" ،كاحلقوق
املهمة
ًّ
القيم ّ
ّ
ً
ارتباطا وثيقًا باحلاجة إىل إيالء اهتامم متساو
التي ترتبط
للجميع بطريقة ما "...عىل أكثر من صعيد يف احلياة.
وهنا تُطرح مسألة ال ّتمكني من القدرة عىل إدراك تلك
ٌ
ٌ
مركزية
"سمة
احلقوق وحتقيقها؛ بحكم أنّ القدرة هي
للحياة البرشية" (ص .)421
هكذا خيلص أمارتيا صن إىل القول إنّه إذا كان ال ّناس
أي نوع من أنواع املساواة؛ فهذا
غري متساوين يف طلب ِّ
يقود إىل عدم وجوب املطالبة باملساواة يف القدرة .ذلك
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أنّ القدرة "ليست إلاّ
جانبا واحدً ا من حرية الفعل،
ً
وال تستطيع إيالء اهتامم كاف لإلنصاف واملساواة يف
الرغم
اإلجراءات ذات الصلة بفكرة العدالة .وعىل ّ
ّمما متتلكه فكرة القدرة من قيمة كبرية يف تقييم جانب
الفرصة ( )Opportunity aspectمن حرية الفعل؛
فإنّه قد ال يسعها ال ّتعامل بشكل واف مع جانب
العملية ( )process aspectمن هذه احلرية" (ص
القوية التي تعطي احلري َة الشّ خصي َة
 .)32واألسس
ّ
ّ
لاً
ِّ
تقدم
أمهي َتها؛ جتعلها تتخطى وصفها عام مؤثرا يف ّ
الدخل ،إىل
كأي من السلع األولية أو ّ
الشّ خص ّ
"متس حيواتنا عىل املستوى السيايس حقًّا،
اعتبارها
ّ
وتوجب عىل اآلخرين احرتام الشواغل احلميمة التي
متيل إىل أن تكون لدى ِّ
كل شخص" (ص .)426
وهنا يظهر ال ّتعارض بني طرح أمارتيا صن يف إعطاء
أمهي ًة
ّ
أولوية ما للحرية الشّ خصية ،بحكم أنّ هلا ّ
ً
جدا يف حياتنا الشخصية؛ وبني مطالبة جون
ة
مركزي
ًّ
احلرية الشّ خصية املكانة
راولز املتطرفة برضورة إيالء
ّ
السامية ،وعدِّ املكسب القليل فيها -مهام
الرفيعة ّ
ّ
كافيا لتقديم تضحيات
ا
سبب
ضآلته-
درجة
كانت
ً
ً
جسام ،مهام بلغت جسامتها مقارن ًة بالوسائل األخرى
للعيش الكريم.
وهنا يرى الكاتب رضورة العودة إىل تعريف احلرية
وإدراك الفرق بني مضامينها يف خمتلف نظريات
العدالة؛ وذلك استنا ًدا إىل متييزه بني جانب الفرصة
وجانب العملية يف احلرية .وهو يرى أنّ
حرية املرء،
ّ
التي ِّ
يشكل مفهوم القدرة جز ًءا منها يف إنجاز ما
السامت ،ترتاوح دونام تدقيق
يريده؛ هي ّ
حري ٌة متعدِّ دة ِّ
يف أحيان كثرية -بني احلرية بمعنى (،)Libertyوحرية فعل املرء -التي
واحلرية بمعنى (،)Freedom
ّ
ّ
ِّ
يشكل مفهوم القدرة جز ًءا منها -ال ترتبط مبارش ًة
بفاعلية االختيار ()Effectiveness of preference
ّ
التي يمكن أن تتحقّق بأشكال خمتلفة.
متعددة منها:
حري ٌة تتع ّلق بعوامل
ّ
وهذا ما يعني أنهّ ا ّ
موضوع أخذ القرار ،ومن سيأخذه؟ وهل سيكون
شخصية كاملة عىل إنجازه ،أم بمساعدة
ذلك بسيطرة
ّ
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عقالنيا بال ّنيابة عنه؟ وما
مربر
اآلخرين ،أم بقرار َّ
ًّ
للتعددية
الحظ هو أنّ مقاربة أمارتيا صن ،ت ّتسع
ّ
ُي َ
للسامت املتاميزة للحرية؛ تلك التي يمكن
ال ّتكاملية ّ
تصنيفها صنفني:

حرصا.
•اعتامدها عىل القدرة الشّ خصية
ً

تقبل من لدهيم القدرة عىل
•اعتامدها عىل ُّ
للحرية.
منعها يف املفهوم اجلمهوري
ّ
الح ُظ تعارض حريات األشخاص؛ ّمما
وغالبا ما ُي َ
ً
يؤ ّدي إىل استحالة اخليار االجتامعي اجلمهوري ،القائم
أثر ،ينبغي
عىل القول" :لكي يكون
ّ
للحرية الشّ خصية ٌ
احلرية الشّ خصية لبعضهم البعض ،يف
لل ّناس احرتام
ّ
اختيار ما يريدون بدل االهتامم بخيارات اآلخرين"...
ولكن من ِّ
جدية االحرتام املتبادل،
(ص .)441
يؤكد ّ
ْ
وتقبل احلريات املتعارضة بني األشخاص؟
ّ

وخيتم أمارتيا صن مساجالته عن "مواد العدالة" يف
اجلزء الثالث من كتابه فكرة العدالة -احلائز عىل جائزة
تعددية مضامني احلرية
نوبل -بالقول :جيب أن تكون ّ
الفردية واملساواة "جز ًءا من نظرية العدالة ،التي جيب
أن تكون واعي ًة باالعتبارات املتعدِّ دة املختلفة التي
تنطوي عليها ٌّ
كل من هاتني الفكرتني العظيمتني:
احلرية واملساواة".

حدود التوافق واالختالف
مع جون راولز
ال جيب أن يغيب عن القارىء ،أنّ أمارتيا صن قد
أهدى كتابه إىل ذكرى جون راولز الذي يعتربه
عدة ،التزال أفكاره تؤ ّثر ّ
يف
رائعا لعقود ّ
"أستا ًذا ً
حتى عندما أختلف معه حول بعض استنتاجاته".
وقد تقاطع الكاتب مع طروحات راولز ،يف نطاق

الفلسفة األخالقية والسياسية ،وكذلك يف أنّ مفهوم
ولكن
"سابق لتطوير مبادئ العدالة".
اإلنصاف هو
ٌ
ّ
مفهوم اإلنصاف يقوم يف تفكري راولز عىل وضع
ٌّ
أصيل
وضع
أو ّيل ،يتمثل يف املوضوعية أو احلياد .وهو
ٌ
ّ
ٌ
األولية املرتبطة بتصنيف للعدالة.
متخيل من املساواة ّ
َّ
"مقبوليتها لألشخاص الذين كان
عىل
تقوم
وهي
ّ
هذا وضعهم" (ص  .)103ويضيف أمارتيا صن،
أنّ راولز يرى أن "مذاهب املواطنني املتناقضة بعمق
سياسيا
يف ما بينها ،ال حتول دون تقاسمهم مفهو ًما
ًّ
يسميه بـ "اإلمجاع ال ّتوافقي
معقولاً للعدالة" .وهذا ما ّ
امجاع يقوم عىل
( .)Overlapping consensusوهو
ٌ
السيايس للعدالة؛
اختيار
ّ
املؤسسات ،وحتديد املفهوم ّ
ذاك الذي يفرتض راولز أنّه سيؤثر بشكل مالئم عىل
سلوكيات األفراد" .وهنا يشري أمارتيا صن إىل ِّ
شكه
جدا حول هذا االختيار
الدقيق ًّ
بقوة يف زعم راولز ّ
الفريد األوحد يف الوضع األصيل ،ويف ظ ّنه بأنّ جمموع ًة
باملؤسسات العادلة قادر ٌة عىل
اخلاصة
معين ًة من املبادئ
ّ
ّ
َّ
إقامة جمتمع عادل متا ًما .وهنا ي ّتضح االختالف بني
مفهوم العدالة الكاملة املافوقي عند راولز ،ومفهوم
العدالة ال ّنسبية الذي يعتمده أمارتيا صن يف معاجلته
خلصائص املظامل املختلفة باختالف ظروف املجتمعات
والبلدان .ويف هذا يقرتب من نظرية اخليار االجتامعي،
القائمة يف اإلرث األخالقي وال ّتنويري اهلندي ،عىل ما
سمى مقاربة النيايا ( ،)Nyayaويبتعد -يف املقابل-
ُي ّ
عن مقاربة النيتي ( )Nitiالتي يقرتب منها طرح راولز.
ويضيف الكاتب يف مكان آخر (ص  )435ال ّتعارض
داخل نظرية راولز يف العدالة ،مثله يف ذلك مثل
الكالسيكية ،الذين
أصحاب الطروحات الليربالية
ّ
ِّ
يركزون من جهة عىل طلب أنواع املساواة (يف احلقوق
أولوياهتا يف
السياسية واحلقوق االجتامعية) ،وعىل
ّ
السلع
املجتمعات؛ ويعارضون مبدأ املساواة يف توزيع ّ
األولية واملوارد والدخل من جهة أخرى (ص .)415
ّ
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مؤسسة رشق  -غرب وديوان املسار للنرش.
ّ :

الكتاب الذي بني أيدينا حماولة لعرض األسس
ٍ
بطريقة
الفلسفية حلضارات العامل الكربى
ّ
َ
مسائل تتع ّلق
إمجالية ومكثّفة .يبدأ ّأولاً باستعراض
ّ
وتوجهات احلياة واكتساب املعرفة،
بتفسري العامل،
ّ
االجتامعية وبنية اللغةّ .
فكل حضارة بدأت يف
واحلياة
ّ
ّ
والتفكر
بالتأمل يف تفسري العامل وشكل احلياة
زمن ما
ّ
ّ
وتشكل النقلة من التفسري األسطوري إىل
نقديا.
فيهام ًّ
التفكري العقالين املكثّف بداية الفلسفة باملعنى الدقيق
السؤال عن املوضوعات التالية:
للكلمة .ويثري الكتاب ّ
نظرية املعرفة ،فلسفة ّ
املاورائيات،
الطبيعة ،األنطولوجيا،
ّ
ّ
الدين ،األخالق وفلسفة األخالق ،املنطق
فلسفة ّ
االجتامعية وفلسفة احلضارة،
وفلسفة ال ّلغة ،الفلسفة
ّ
عقالنية خمتلفة.
وجتري مناقشتها عىل مستويات
ّ
واإلسالمي -لبنان.
العريب
* باحث يف الفكر
ّ
ّ

وهيدف الكتاب إىل دفع احلوار الفلسفي بشأن
حضارات العامل خطوات صغرية إىل األمام ،فهو
يعكس ّأولاً إمكانيات التبادل وحدوده مع التفسريات
النظريات
ثم يعرض
ّ
الغربية للعامل ولنظام القيمّ ،
ّ
الفلسفية يف حضارات العامل بشكل واضح ومتامسك،
ٍ
وعامة وبطريقة بسيطة وغري معقّدة.
يف لغة مفهومة ّ

ثقافية
فلسفة
ّ
األول كتب أنطوان غرابنر  -هايدر مقال ًة
يف الفصل ّ
الفرضيات
ثقافية" تساءل فيها عن
بعنوان "فلسفة
ّ
ّ
ثقافيينْ ؟ يقول غرابنر
العينية الالزمة لفكر وفهم
ّ
ّ
 هايدر إنّه من أجل ذلك جيب إجياد يشء مثلالثوابت البيولوجية لالنفعالية املعرفية والثقافية ،إذ
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نتعرف بادئ األمر لدى مجيع الناس والثقافات
نحن ّ
عقلية تتع ّلق بتفسري العامل ونظام احلياة.
عىل ب َنى
ّ
ربام ال يمكن للمجموعات اإلنسانية
ومن دوهنا ّ
تستمر عىل قيد احلياة .وإىل هذه الثوابت تنتمي
أن
ّ
احلاجة الشديدة إىل البقاء وتفتح احلياة .فالناس يف
ّ
كل الثقافات يريدون التعبري عن مشاعرهم املعيشة
واالتّصال مع اآلخرين ،كام أنهّ م يريدون قيادهتم
تتكون
وتوجيههم عرب قدراهتم العقلية .نتيجة ذلك ّ
أشكال تواصل شديدة االختالف ،إذ ال حفظ
لبقائهم إلاّ وسط املجموعة.
الصيادين
فالبرش عاشوا ضمن جمموعات صغرى من ّ
الرعاة
والقطافني ّ
ثم ضمن جمموعات أكرب من البدو ّ
ومربيّ املاشية ،والحقًا ضمن جمموعات منتظمة
وأيا كان مستواهم
من املزارعني الصغار والكبارًّ .
أحس البرش باحلاجة إىل تنظيم حياهتم،
الثقايف
ّ
لترصفاهتم
وإعطاء سلوكهم معنى ،ووضع قواعد
ّ
واإلقرار بداللة تطاول كامل وجودهم البرشي .ففي
احلضارات ّ
املبكرة تولىّ
الكهان ومنشدو الطقوس
ّ
وكبار املع ّلمني هذه الوظيفة ،والحقًا تو ّ
الزعامء
الها ّ
والكهنة .لقد رووا األساطري الصغرية والكبرية،
السبب الذي
معبرّ ين بذلك عن مصدر احلياة وعن ّ
حييا من أجله البرش.

وبذلك قدم التفسري األسطوري للعامل ألناس
واضحا يف احلياة ،وأعطى ّ
كل
توج ًها
ً
الثقافات األوىل ّ
ووجه سلوكهم نحو
جتارب األفراد احلياتية مع ًنى
ّ
ٍ
ويتضمن التأويل األسطوري للعامل
معينة.
ّ
أهداف ّ
عنارص وب ًنى عقالنية ح ّتى لو أمكن اعتبار
باستمرار
َ
الصور
فرضياته
األساسية ما قبل عقالنية ،وذلك أنّ ّ
ّ
غالبا تدمج ببعضها بشكل عقالين .عرب
األسطورية ً
األساطري يعبرّ البرش عن جمال غري املحسوس حقًّا،
يتحدثون عن قوى وقدرات ال ترى عن جوهر
إذ
ّ
التطور الثقايف يطلق
وإبان
روحي وحقيقة إهليةّ .
ّ
رواة األساطري واملع ّلمون القدامى باستمرار بنى
عقالنية واضحة ونامذج تأويل ،فهم يسألون عماّ
تتحرك الكواكب
كان يف أصل عامل اإلنسان ،وملاذا
ّ
بانتظام ،وأين يذهب اإلنسان بعد املوت .تلك
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الضيق
كانت بدايات ال ّتأويل الفلسفي للعامل باملعنى
ّ
املعرفية والعقالنية
للكلمة ،وبذلك أخذت العنارص
ّ
يف االزدياد.
ويعزز التفكري العقالين للعامل النظرة الواقعية لعامل
ّ
حياة اإلنسان ،ولعامل الكوكب األكرب .حيث طرح
الزمان واملراحل
السؤال عن ّ
التفسري العقالين ّ
املادية .ويف ذلك
الزمانية ،وعن املكان والعنارص
ّ
تكونت أنظمة كتابة واألعداد احلسابية يف
الوقت ّ
العديد من الثقافات ،لتثبيت تفسري العامل لزمن أطول
وجلعل التواصل داخل املجموعات تواصلاً أفضل.

الزمن
نتعرف إىل بدايات الفلسفة من ّ
وبإمكاننا أن ّ
التارخيي الذي استخدم فيه أنظمة الكتابة ،إذ أنّ
احلضارات التي مل تعرف الكتابة ال نعرف منها إلاّ
وتم تناقلها عرب
تفسريات العامل التي نقلت
ًّ
شفويا ّ
أجيال عديدة.

الفلسفة الهند ّية
الفصل الثاين عن "الفلسفة اهلندية" ،كتبه هايكة
الصعب إخضاع
ميخائيل  -هورمان ،ويقول من ّ
الفلسفة اهلندية لرتتيب تارخيي أكيد .لكن باإلمكان
تتضمن احلقبة األوىل
زمنية كبرية.
ّ
حتديد أربع حقب ّ
يمتد من بداية األقاويل
فلسفة العرص القديم الذي ّ
الفلسفية املبكرة ،أي يف عرص األوبانيشاد (بني 800
و 600قبل امليالد) وعرص املالحم (ح ّتى سنة 400
بتكون األنظمة
تتميز احلقبة الثانية
قبل امليالد).
ّ
ّ
امتدت فرتة ازدهارها ح ّتى
الكالسيكية الس ّتة التي ّ
تتميز بأفكار
عام  1000بعد امليالد .نجد هنا عقائد ّ
بمنهجية
تطورت
اخلالق إىل حدٍّ بعيد ،وهي عقائد ّ
ّ
املتأخر التي علينا
ثم نجد حقبة فلسفة العرص ّ
علميةّ .
ّ
األول بعد امليالد،
حتديد بدايتها منذ منتصف القرن ّ
جزئيا ح ّتى اليوم.
والتي ما زالت مدارسها قائمة وإن ًّ
تتميز إىل حدٍّ كبري بالنظام الفيسنوي والسيفايت
وهي ّ
أي يغلب عليها ّ
الطابع التأليهيّ .أما احلقبة الرابعة
املخصصة للفلسفة احلديثة ،ومن أبرز
فهي احلقبة
ّ
معاملها األخذ بالفكر الغريب.
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فلسفة العصر القديم
(عصر الفيدا)
من أقدم آثار الفلسفة اهلندية الكتابات الدينية
القديمة املسماّ ة الفيدا .والفيدا تعني املعرفة ،وهي
املعرفة لكسب رضا اخلالق .والفيدا هي من أقدم
األدبية اهلندية ،وهي جمموعة من النصوص
املصادر
ّ
املقدسة املكتوبة بالسنسكريتية .ويعتقد اهلنود أنّ
ّ
اإلله األعظم (برامها) كتب الفيدا بيده .وتتمثّل
أسس الفكر الفلسفي فيها يف ثالثة أسئلة هي:
السؤال عن اإلنسان ،وعن ع ّلة احلياة ،وعن املصري
ّ
عد صنو املوت .إنّ
بعد املوت أو أثناء ال ّنوم الذي ُي ّ
َ
أساسية يف الفلسفة،
مسائل
بعض هذه األعامل يثري
ّ
مثل :كيف نشأ العامل؟ وكيف ّ
باقيا؟ وما أسسه؟
ظل ً
جتيب عن هذه األسئلة بعض التسابيح الفيدية يف
زعمهم بذكر اسم ٍ
الفلسفية
إله معينّ  .لكن النقطة
ّ
الكربى نجدها يف الريغ  -فيدا العارش أي تسابيح
اخلليقة ،إذ جاء فيها أنّ أصل اخلليقة يرجع إىل كائن
يسمونه تاد إيكام؛ أي ذلك األوحد
غري
ّ
مشخص ّ
الكامن يف الشّ عور.

فلسفة الملحمة
ّأما املصدر األكرب اآلخر فنجده يف األدب امللحمي
الواسع ،ويف الدرجة األوىل يف كتاب مهاهبراتا
(الكتاب الكبري) .وظهرت يف هذه الفرتة عقيدة
مرات متعاقبة.
ّ
التقمص ،بمعنى أنّ الروح تولد ّ
الشفهية
الرواية
استغرقته
الذي
الطويل
الوقت
وأثناء
ّ
هلذه امللحمة ( 400ق.م و 400ب.م) وجدت
الفلسفية هلا مدخلاً إىل كتاب
سلسلة من النصوص
ّ
يضم اليوم نحو  100ألف بيت
مهاهبراتا الذي
ّ
شعري مثنوي(مزدوج).
فلسفية
نصوصا
إال أنّ املص ّنف األكرب الذي حيوي
ً
ّ
يوجد يف موكشادراما (عقيدة املخلص) .تقول هذه
الفلسفة إنّ اجلوهر الذي هو أساس ّ
كل يشء هو
الفردية ،أو ّ
الذات العليا .ومن النفس تنطلق
النفس
ّ
املعرفة ،ومن املعرفة ينطلق الفكر ،ومن الفكر تنطلق

احلواس .يقود الفكر األعامل اخليرّ ة والرشّ يرة
أعضاء
ّ
نوعية الوجود اجلديد .اجلديد
معه وهي املسؤولة عن ّ
يف هذه النظرية هو موقع النفس التي توجد اآلن
خارج قانون اجلزاء والثّواب ،ذلك أنّ حامل الثّواب
والعقاب هو الفكر الذي يص ّنف هنا فوق جمموعة
احلاسة .وقد أ ّدى األخذ بالفكر الدوري إىل
القوى
ّ
فرضية نشوء العامل وانعدامه
جتديد آخر يقود إىل
ّ
التصور إىل اآلن
بشكل دوري حيث ال يزال هذا
ّ
اهلندية للعامل.
جز ًءا ثاب ًتا من النظرة
ّ

الجينية
الفلسفة
ّ
اجلينية ،هي من الديانات التي يعود الفضل يف
تأسيسها إىل مهافريا ( 527- 599ق.م) .وهو
أمري ترك اإلمارة ،وراح ّ
يعذب نفسه  12سنة ،ح ّتى
جاءه اهلدى من دون مساعدة الكهنة .وهي إحدى
اهلندية الثالث التي رفضت تعاليم الفيدا،
الفلسفات
ّ
والبوذية .تقول اجلينية
مثلها يف ذلك مثل الرشفاكا
ّ
إنّ مصادر املعرفة ثالثة :اإلدراك واالستدالل
أي حكم من األحكام
والشّ هادة .ويعتقد أصحاهبا أنّ ّ
معينة .لذلك
العقلية ليس
ً
صحيحا إلاّ من وجهة نظر ّ
ّ
ٍ
فا ّدعاء أنّ احلكم صحيح دون قيد أو رشط ،قد يؤ ّدي
والتعصب .ويعتقد أتباعها
اجلزمية (الدوغامئية)
إىل
ّ
ّ
أنّ ّ
ذرات وأنّ مجيع
كل األشياء الطبيعية تتأ ّلف من ّ
احلية هلا روح .فالروح مثلها مثل النور
الكائنات ّ
تنترش يف البدن الذي ّ
حتل فيه بأكمله .والشّ عور جوهر
ٍ
جيدة فإنهّ ا تبلغ
الروح .وعندما تكون الروح يف حالة ّ
الروح
الكامل املعريف ،لكن ارتباطها باملا ّدة جيعل ّ
الطبيعية .ومن معتقدات
عاجزة عن ممارسة وظيفتها
ّ
حتدد نوع اجلسد
للروح ّ
الكارما أنّ اخلربة املاضية ّ
املتقمص هلا وما يرتتّب عىل ذلك من قيود .وتقول
ّ
يتم عن طريق اجلواهر
الفلسفة اجلينية :إنّ اخلالص ّ
الصحيحة
الصادق واملعرفة ّ
الثّالثة ،وهي اإليامن ّ
السلوك القويم ممارسة
والسلوك القويم .ويستلزم ّ
الصدق يف
مخس خصال-1 :عدم العنفّ -2 .
السقة -4 .الع ّفة -5 .عدم
القول -3 .االمتناع عن رّ
شبث بأمور الدنيا.
ال ّت ُّ
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وأتباع اجلينية هم ّأول من اتخّ ذوا عدم العنف قاعدة
هلم يف احلياة.

الفلسفة البوذ ّية
ومؤسسها
البوذية ،كر ّد فعل عىل الربامهة،
ظهرت
ّ
ّ
غوماتاسيدهانا ( 483 -564ق.م) الذي ُدعي
بوذا ،أي املستنري ،أو الذي اهتدى ،وكان ابن أمري
منطقة عىل حدود نيبالّ ،
فتنكر لسلطة الفيدا ،والكهنة
خلقية ،بمنزلة الوصايا
وقرر مخس قواعد
ّ
الربامهةّ ،
السقة ،وعدم الكذب،
وهي :عدم القتل ،وعدم رّ
الزنا.
وعدم رشب املسكر ،وعدم ّ
ٍ
فكرة بسيطة من
وارتكز بوذا يف فلسفته ك ّلها عىل

حيث ّ
النشوئية .ويقيض
التبعية
الظاهر وهي :قانون
ّ
ّ
هذا القانون بأنّ ّ
كل يشء يف الكون تابع من حيث
ٍ
السبب .فام األشياء إال متتابعات
املنشأ ليشء آخر هو ّ
من األحداث ،والكون زائل إذ ليس هناك من ذات
بالدنيا ناجم
تشبث اإلنسان ّ
دائمةـ ويعتقد بوذا أنّ ّ
الظن بأنّ األنا أو ّ
الذات
عن فكرة خاطئة تتمثّل يف
ّ
بالدوام .فاإلنسان ،بعدوله عن هذه الفكرة
ت ّتصف ّ
الساح املطلق.
السبيل ال ّنبيل حيصل عىل رّ
واتّباعه ّ

امليتافيزيقية ألنّه يعتقد أنّ
مل يبحث بوذا يف املسائل
ّ
األسئلة التي هي من نوع :هل العامل خالد؟ ال يمكن
اإلجابة عنها ،لذلك فال فائدة من اخلوض فيها.

البوذية ،بام يعانيه الناس من
مؤسس
ّ
أحس بوذاّ ،
وقد ّ
خاص ًة عذاب املرض والشّ يخوخة واملوت،
عذابّ ،
حدا ّ
لكل أنواع
فحاول أن يع ّلم قومه كيف يضعون ًّ
العذاب؛ لذلك دعا إىل احلقائق األربع التالية:
1.1احلياة حزن.

ّ 2.2
الطمع هو سبب احلزن.
السبب ّ
حدا للحزن.
(الطمع) تضع ًّ
3.3إزالة ّ

السبيل
4.4الطريق املؤ ّدي إىل إبعاد احلزن هو ّ
ال ّنبيل ذو الفروع الثّامنية.

الفلسفة الهند ّية المعاصرة
اهلندية يف ما بني
تطورات جديدة يف الفلسفة
ّ
مل حتدث ّ
امليالديني .ويف
القرنني السابع عرش والتاسع عرش
ّ
أواسط القرن التاسع عرش بدأ ال ّتواصل مع األفكار
اهلندية.
الغربية ،وبدأ التأثري املسيحي يف الفلسفة
ّ
ّ
وكان رام موهان (ّ )1833 - 1722أول من قام
مسيحية .استقى عنارص
اهلندوسية بأفكار
بتطعيم
ّ
ّ
هندوسية
وطور
مثاليات العلم الغريب ومعارفه ّ
ّ
من ّ
ّ
التفكر
إصالحية ،كان من نتائجها أن استعاد
اخلاص مع االحتفاظ بانفتاح فع ّ
يل عىل
يف تراثه
ّ
الغربية .نقطة االنطالق كانت من التوحيد
األفكار
ّ
السبب امللزم يف
ّ
السؤال عن ّ
الصارم ،ومنه يصار إىل ّ
الفكر اإلنساين.

رأى ٌّ
كل من سوامي فيفكانندا()1902 - 1863
ورسفيبايل راوهاكريشنان( ،)1975 - 1888وإليهام
الصارم
يرجع الفهم احلايل
للهندوسية ،ال ّتوحيد ّ
ّ
اهلندية.
الدرجة األعىل يف الفلسفة
ّ

ّأما القرن العرشون امليالدي فقد شهد بداية حركة
جتديد يف الفلسفة .إذ أنّ رسي أوروبندو (- 1873
 )1950يف فلسفته بشأن الفيدانتا املتكاملة قد انتقل
فلسفية
بالفيدانتا ،من نظرهتا املتبصرّ ة إىل منظومة
ّ
اإلنسانية من الصعيد املا ّدي
متطورة ،حيث ترقى
ّ
ّ
إىل صعيد العقل األعىل .وأخذ يف ربط الفكر اهلندي
بالترصف البرشي األخالقي ّ
كل من رابندرانت
ّ
طاغور ( ،)1941 - 1861وموهنداس كرمشند
سياسية
غاندي ( )1948 - 1869الذي وضع فلسفة
ّ
اجتامعية مرتكزة عىل ْنبذ العنف ،وعىل احلقيقة.

ّأما ك.س .هياتشاريا ( )1949 - 1875فقال إنّ
التفصيلية
(الظواهرية) أي الدراسة
الفينومينولوجيا
ّ
ّ
الشعورية ،قد تساعد يف حتقيق ّ
الذات
للخربة
ّ
للحرية الكاملة .كذلك بذل اوروبندوغوس
الطموح
ّ
( )1950 - 1872جهده للتوليف بني الفلسفة
الغربية .ووضع مانابندرا ناث روي
اهلندية والفلسفة
ّ
ّ
املادية صيغة جديدة.
( )1954 - 1889للفلسفة
ّ
ونظرا ألنّه يميل إىل االتجّ اه اإلنساين الراديكايل
ً
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اإلنسانية جز ًءا من الطبيعة املادية التي ال
عد
فقد ّ
ّ
احلرية
تستكمل ّ
مقومات ذاهتا إال إذا ّ
تشبعت بقيم ّ
يمقراطية.
وبالد
السياسية
ّ
ّ

الصينية
الفلسفة
ّ
الصيني للعامل إىل القرن
ترقى بدايات التفسري ّ
سجلت أسئلة
الرابع عرش قبل امليالد ،حيث ّ
وطور الكهنة
الكهان وأجوبتهم عىل عظام النبوة.
ّ
ّ
صورية مبكرة استطاعوا من خالهلا
املنجمون كتابة
ّ
ّ
الطقوسية .يدور احلديث يف هذه
النصوص
تثبيت
ّ
املرئية ،عن جوهر العقل
ال ّنصوص عن القوى غري
ّ
وأرواح األجداد ،التي تؤ ّثر يف ّ
كل مكان من العامل
ظواهر الطبيعة ،يفرتض وجود
يف اإلنسان ،يف
َ
ترصفهم،
مرئية وليست حتت ّ
كائنات روحية غري ّ
والصلوات .كانت
يتم استحضارها بالشّ عائر ّ
والتي ّ
اإلهلية أكرب وأقوى من
هذه الكائنات الروحية
ّ
البرشية .ومجع كهنة
البرش ،إال أنهّ ا كانت تفهم اللغة
ّ
القرابني هذه الكائنات حتت اسم "السامء" (،)tien
وكان الناس يؤمنون باحلياة األخرى لقوى النفس
املرئية ( )hunالتي يفرتض وجودها لدى ّ
كل
غري
ّ
إنسان .بعد املوت ،ترجع هذه القوى بعد انحالل
اجلسد إىل عامل األجداد حيث تبقى.
استمر التأويل األسطوري للعامل ح ّتى احلقب
ّ
املتأخرة.
الثقافية ّ

وتستقي املؤ ّلفات اخلمسة الكالسيكية املكتوبة
مضموهنا من عرص العامل األكرب كونغ  -فو  -زي
(كونفوشيوس 491-551،ق.م) ،الذي أسهم مع
كتابيا.
تالميذه يف تكريس مضمون هذه العقيدة ًّ
مجع املعلم كونفوشيوس احلكم القديمة وتفسريات
ودرسها لتالميذه.
العامل وقواعد األخالق القديمة ّ
وكتب الحقًا عقيدته .ويزعم تلميذه مانغ زي
حوليات
أنّ املع ّلم كونغ زي قد كتب بنفسه
ّ
"الربيع واخلريف".
ّ

تتمحور تعاليمه وأتباعه ،يف جمملها ،حول
األخالق واآلداب وطريقة إدارة احلكم والعالقات
االجتامعية .أ ّثرت الكونفشيوسية يف منهج حياة
ّ
وحددت هلم أنامط احلياة وس ّلم ِ
القيم
ني،
الصيني
ّ
ُ
ّ
األساسية التي قامت
املبادئ
ّرت
ف
و
كام
ة،
االجتامعي
ّ
ّ
الصني.
يف
ة
السياسي
سات
واملؤس
ات
النظري
عليها
ّ
ّ
ّ
ّ

ثم إىل
انترشت هذه املدرسة من ّ
الصني إىل كورياّ ،
اليابان وفيتنام ،وأصبحت ركيزة ثابتة يف ثقافة شعوب
الرغم من أنّ الكونفوشيوسية
رشقي آسيا .وعىل ّ
ّ
الرسمي ،لك ّنها مل
ة
الصيني
الدولة
مذهب
أصبحت
ّ
ّ
تشق طريقها ح ّتى تصبح ديانة باملعنى املعروف ،كان
ّ
َ
أساسية ،وطبقة من الكهنوت.
هياكل
يعوزها وجود
ّ
ٍ
حظي كونفوشيوس بمكانة رفيعة لدى أهل العلم يف
الصني ،كانوا يلقّبونه "املع ِّلم" و"احلكيم" ،إال أنّ
ّ
تبجيلهم ّإياه مل َ
يرق إىل درجة التأليه .فهو مل يكن
يدعي أنّه إاله ،وفشلت ّ
كل املحاوالت التي كانت
ّ
دينية.
هتدف إىل جعل الكونفوشيوسية عقيدة ّ
سياسيا فقد كان كونفوشيوس يدعو إىل حكومة
ّأما
ًّ
رعيته
َأ َب ّ
وية يقودها حاكم حيظى باالحرتام ومطاع بني ّ
ينمي أخالقه لتبلغ الكامل ح ّتى
بحيث عىل احلاكم أن ّ
يكون مثالاً حيتذي به شعبه.

التـاويــــة
التاوية جمموعة مبادئ ،تنقسم إىل فلسفة وعقيدة
الراسخة يف
دينية ،مشتقّة من املعتقدات
ّ
الصينية ّ
القدم .من بني ّ
العقلية التي عرفتها
كل املدارس
ّ
ُعد التاوية الثانية من حيث تأثريها يف
الصني ،ت ّ
بالد ّ
الصيني بعد الكونفشيوسية.
املجتمع ّ
التاو ( )DAOمعناها بالعربية :اهلدي ،الطريقة أو
الطريق ،الذي يسلكه أتباع الديانة أو اهلدي .حني
بدأت الديانات اإلبراهيمية (اليهودية ،واملسيحية،
واإلسالم) من األعىل إىل األسفل (اهلل ومالئكته)،
بدأ أتباع اهلدي من األسفل إىل العامل العلوي .راقب
جردوه من
قدماء
الصينيني اإلنسان ببساطةّ ،
ّ
ثم ّ
جليا أنّ
غالفه للمقارنة بينه وبني احليوان ،فظهر ًّ
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املتطورة هلا أصالن ،ذكري وأنثوي،
احلية
ّ
األشياء ّ
متضا ّدان ،م ّتحدان (الني  YINاألنثوي واليانغ
 Yangالذكري) ،منبعهام يشء له صفتان ،غموض
أنثوي ونشاط ذكري ،أصل ّ
كل األنواع عىل األرض
وغريها ،ال ّتاو.

حتى يكون اإلنسان يف حالة تناغم مع الـ"تاو"،
ّ
األقل
عليه أن يامرس الـ"الفعل" (وو واي) ،أو عىل
اجتناب ّ
كل األفعال ال ّنامجة عن الغصب (اإلجبار)،
للطبيعية .عن طريق
واالصطناع أو غري اخلاضعة
ّ
األساسية،
الذاتية
ال ّتناغم التلقائي مع نزوات طبيعته
ّ
ّ
وترك ّ
العلمية املكتسبة ،ي ّتحد اإلنسان
كل املعارف
ّ
قوة غامضة (دي) .بفضل
مع "التاو" ويستخلص منه ّ
القوة يستطيع اإلنسان جتاوز ّ
كل املستحيالت
هذه ّ
العاديني ،عىل غرار املوت واحلياة.
عىل ذوي البرش
ّ
تدعو هذه املدرسة إىل احرتام ّ
الذات واالنعزال
تفرعت هذه املبادئ عن التقاليد
عن احلياة
ّ
العامةّ ،
للتصوف والعبادة التأملية والتي
الصينية القديمة
ّ
ارتبطت باليوغا .النظام املثايل يف رأهيا هو النظام
الرعية
الشمويل الذي يقوده ملك-فيلسوفّ ،أما
ّ
فيجب أن تكون مساملة ومطاوعة إىل أقىص درجة هلذا
احلاكم .عىل عكس الكونفشيوسية والتي كانت تدعو
الفرد إىل االنصياع إىل ال ّنظام التقليدي ،كانت مبادئ
التاوية تقوم عىل أنّه عىل اإلنسان أن هيمل متط ّلبات
املجتمع املحيط ،وأن يبحث فقط عن األشياء التي
ّ
املؤسسة للكون ،أو
متكنه من أن يتناغم مع املبادئ
ّ
"التاو" ّ
(الطريق).
الصني خالل تارخيها اضطرابات عديدة
عرفت ّ
وشديدة ،جعلت فالسفة تلك املرحلة يعودون إىل
املايض ،الستلهام البساطة ،والسكينة ،من سذاجة
الناس ،راجني اإلبقاء عىل األمور يف حالة سكون،
الصني يف القرن التاسع
تفاد ًيا للفوىض .كان عىل ّ
تتحمل الكثري من اإلهانات السياسية
عرش أن
ّ
األوروبيون .وكانت
تسبب فيها
ّ
واالقتصادية التي ّ
االقتصادية والسياسية الالزمة قد ذهبت
اإلجراءات
ّ
الصارم الذي اتخّ ذته
الرياح بسبب املوقف ّ
أدراج ّ
اإلمرباطورة األخرية تيس هيس .ويف  12شباط

العدد 1
صيف 2012

 1912كان عليها أن تتخلىّ عن العرش حتت تأثري
السيايس الكبري الذي ألزمتها به القوى
ّ
الضغط ّ
ٍ
وبـتأخر زمني،
الصني ،وببطء
ّ
الثورية .هنا بدأ انفتاح ّ
ّ
عىل العلم والتقنية الغربيني ،وعىل أشكال احلياة
الغربية تعرف
الديمقراطية .وبدأت نامذج الفلسفة
ّ
ّ
ليّ
السلطة عام
الشيوعي
احلزب
و
ت
منذ
الصني.
يف ّ
ّ
الصني.
 1948صارت املاركسية الفلسفة
الرسمية يف ّ
ّ

اليابانية
الفلسفة
ّ
ّ
بقوة
تطورها الروحي
والذهني تأ ّثرت اليابان ّ
يف ّ
ومنذ عصور مبكرة بالثقافة الصينية .فمنذ القديم
الصني إىل اليابان للعمل
أتى مع ّلمو احلكمة من ّ
عىل حتسني نظامهم ،فالصني كانت يف ذلك الوقت
إمرباطورية كربى.

عرفت اليابان الفلسفة الكونفوشسية والعقائد
الصينية.
البوذية والتاوية ومدارس احلكمة األخرى
ّ
ّ
بوذيون
أساتذة
قدم
ميالدي
السادس
القرن
ومنذ
ّ
الرهبان العقائد التاوية
من الصني ،وحرضت مع ّ
البوذية والتاوية قد
يف تفسري احلياة إذ كانت العقائد
ّ
اندماجا يف ذلك الوقت .وحواىل عام 600
شهدت
ً
اليابانيني إىل
أرسل األمري شوتوكو كهنة الشنتو
ّ
وتم
الصني هبدف دراسة الكتابات
ّ
البوذية هناكّ .
البوذية يف بادئ األمر من جانب الطبقات
استقبال
ّ
العليا واستفيد منها يف تنظيم الدولة املركزية ،وبعد
قرنني أخذ الشعب الياباين بدوره هبذه العقيدة
الشعبية (.)Amida
بالبوذية
اجلديدة ونشأ ما ُيعرف
ّ
ّ
وأشار دستور الدولة الياباين األسايس الذي صدر يف
بوذي.
عام  604إىل عقائد من أصل
ّ

الراهب سايشو
يف القرن الثامن امليالديّ ،
أسس ّ
مدرسة تانداي التي قامت بتفسري العامل اخلارجي
بوصفه ك ّله شكل متظهر عجيب لنور بوذا الذي ال
ُيرى .من حيث املبدأ باستطاعة ّ
كل إنسان أن خيلص
من معاناة احلياة ومن قوى الرشّ  ،إذا ما تس ّنى له أن
عقليا.
يعرف عامل بوذا وأن ي ّتحد به ًّ
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ومنذ القرن الثامن عرش تكاثرت العقائد الغربية
الفلسفية والعلمية التي عرفتها اليابان ،فكان ما
ّ
قويا لألساتذة
ا
ي
حتد
هولندا"
بـ"مذهب
يعرف
ّ
ً
ًّ
واملدارس الكونفوشسية ،حيث ذهب البعض
إىل وجوب الربط بني املذهب اهلولندي والعقائد
القديمة التي قال هبا املع ّلم كونغ فو تيس .ومالت
إىل هذا االتجّ اه حجج هرياتا اتسوتان (توفيّ عام
(1843إذ أراد أن يربط بني العقائد اليابانية القديمة
األوروبيني اجلدد.
وعلم
ّ

وبوصول أرسة ميجي إىل السلطة يف عام 1868
الغربية ،من استقدام علامء
تعزز االنفتاح عىل الثقافة
ّ
ّ
غربيني لبناء آالت جديدة ،إىل إرسال طالب
وخرباء ّ
ّ
فاحتك
يابانيني للدراسة يف جامعات أوروبا وأمريكا،
الغربية التي كانت تُعرف يف اليابان
هؤالء بالفلسفة
ّ
ّ
واحتك الطلاّ ب بمذاهب
بـ"العلم اهلولندي".
والنفعية فبدت هلم مقبولة ،بعدما
الوضعية
الفلسفة
ّ
ّ
والطبيعية احلياة يف اليابان يف
طبعت العلوم التقنية
ّ
تلك الفرتة ،وبذلك حصل التغيرّ يف املجتمع الياباين.
بالنسبة إىل املعلم فوكوزاوا ياكييش (توفيّ عام
 ،)1901فإنّ العلم احلديث قد أوصل التاريخ
التقدم ،وصار من الرضوري أن يتغ ّلب
الياباين إىل
ّ
املثقّفون عىل أشكال تفسري العامل ذات ّ
الصويف
الطابع ّ
أو املاورائي.
ّ
اليابانيني قد أظهروا عدم
املفكرين
لكن بعض
ّ
الوضعية واملا ّدية
موافقتهم عىل تفسري العامل بأشكاله
ّ
والنفعية ،فكانوا عىل قناعة بأنّ حلقيقتنا األكيدة بعدً ا
ّ
األوروبية
املثالية
إىل
فوا
تعر
.
مرئي
غري
ا
آخر،
بعدً
ّ
ّ
ّ
بمعناها األفالطوين ،أو اهليغيل ،وقد أرادوا الربط
بينها وبني التقليد الياباين ،سواء التاوي أو البوذي يف
تفسري العامل.

بدوره ،أراد ّ
املفكر الياباين تيتسو جريو (توفيّ عام
 )1944أن يربط بني العقائد الكونفوشسية ونامذج
التفكري الغريب .درس الفلسفة يف أملانيا وأبدى
بنظريات ايامنويل كانط ونيكوالي
إعجابه الشديد
ّ
هارمتان وأراد أن حيرض تولي ًفا بني طريقة التفكري
الغربية وبني تفسري العامل الشرّ قي.
ّ

البوذية
كام استندت مدرسة كيوتو إىل الفلسفة
ّ
ويعد نيشري كيتارو (توفيّ
وقامت بتطويرها قد ًما.
ّ
عام  )1945الشخصية التي طبعت اتجّ اه هذه
ّ
متجذ ًرا يف
املدرسة بطابعها ،إذ أراد أن يكون اتجّ اهه
والغربية يف آن واحد.
الرشقية
الفلسفتني
ّ
ّ

من جهته اتّبع كوكي شوزو (توفيّ عام )1945
وبالتأويلية.
تفسريا للعامل يأخذ بالفلسفات الوجودية
ً
ّ
مع ادمون هوسريل أراد أن يصل إىل األشياء ذاهتا،
ومع هيدغر أخذ برنامج التأويل الوجودي.

الفلسفة اليهود ّية
كتب هذا الفصل أنطوان غرابنر  -هايدر ،فرأى
أنّ الثقافة اليهودية ال تفهم يف بداياهتا إال يف سياق
ثقافات الرشق الكربى القديمة ،وقد ورثت هذه
الثقافة أجزاء كربى من تفسرياهتا للعامل ،من أساطري
السومريني وعقائدهم إىل البابليني واملرصيني
والفرس والكنعانيني الذين تركوا آثارهم عىل
التقاليد املروية لإلرسائيليني.
يف فرتة النفي البابيل ( 585ح ّتى  537قبل امليالد)
املرويات
تم جتميع
ّ
ويف فرتة إعادة البناء التي تلتّ ،
وتدوينها ألول مرة يف مؤ ّل ٍ
ف مكتوب .هكذا
ّ
ّ
القانونية الكربى
األعامل
أورشليم
هيكل
نشأت يف
ّ
والتأويالت التارخيية التي ّ
شكلت نواة التوراة.

واستكمل هذا العمل من خالل األناشيد واألغاين،
ونظريات احلكمة .كام
ومن خالل أقوال األنبياء
ّ
ّمتت متابعة هذا العمل يف العرص الفاريس (بعد عام
 537قبل امليالد) ويف العرص اهلللينستي (منذ 332
قبل امليالد) ،ويف العرص الروماين (بعد عام 69
تم االنتهاء
قبل امليالد) ،وحواىل عام  100ميالدي ّ
ُعد التوراة اليهودية يف ك ّليتها نتيجة
منه .وهكذا ت ّ
سريورة وضع حدود مع الثقافات الغربية ونتيجة
اهلوية.
اكتشاف ّ
ويرى هايدر أنّ الكهنة اليهود باحتكارهم العقيدة
اإلهلية قد أبدوا منذ وقت ّ
مبكر تط ّلعات سياسية،
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ثم الحقًا عىل شعوب
بداية عىل شعبهم
ّ
اخلاص هبمّ ،
أخرى .وأسدى عالمَ حياة الدين هلم نموذج ال ّتناقض
السياسية الواقعية ،وهكذا تس ّنى
الكبري مع العالقات
ّ
هلم ،وهم الشّ عب الصغري وعىل عالقة بالثقافات
األخرى ،رسم أكرب أسطورة تتع ّلق بتاريخ العامل.
انتشارا وقراءة
والتوراة ال تزال إىل اآلن أكثر الكتب
ً
يف تاريخ العامل.

بدايات الفلسفة اليهود ّية
حرضت الفلسفة عند اليهود يف العرص اهللليني
إىل جانب الثقافة اليونانية التي كانت ثقافة اليهود
ولغتهم يف املدن اهلللينية .ونجد يف كتابيَ كوهيليت
فلسفية .وانترشت يف أوساط
وحكم سليامن عقائد
ّ
التصورات األفالطونية عن النفس
اليهود املتع ّلمني
ّ
والتصورات األخالقية ذات الطابع الفلسفي
ّ
الرواقي والكليّ  .و ُيذكر أنّ ّأول فيلسوف هيودي
ّ
هو أريستوبول اإلسكندري (حواىل عام  150ق.
العربية
م) .و ُيروى أنّه قام بتفسري التوراة املرتمجة إىل
ّ
اليونانية املجازية
بطريقة فلسفية ،مستخد ًما الطريقة
ّ
الرواقيون يف إيضاح
التي استخدمها الفالسفة
ّ
األسطورية(هومريوس وهزيود) .ويقال
مؤ ّلفاهتم
ّ
إنّ أريستوبول قد علم أنّ عقائد الفالسفة اليونان
تتوافق مع تفسري التوراة للعامل ،ذلك أنّ فيثاغورس
وسقراط وأفالطون  -بحسب زعمه  -قد تع ّلموا من
املرشّ ع اليهودي موسى ،وهذا أقدم بكثري من الفلسفة
اليونانية .وندرك بذلك رغبته يف التوفيق بني الثقافتني
ّ
واليونانية.
اليهودية
ّ
ّ
ّ
املفكرين اليهود
يعد فيلون اإلسكندري أكرب
ّ
يف الثقافة القديمة (وقد عاش بني عام  20ق.م
ح ّتى عام  50ميالدي) ،وهو ُيعرف يف النصوص
اليونانية باسم فيلون اليهودي .وقد تض ّلع يف األدب
اليونانية والتوراة .وكان يرى
والفلسفة والعلوم
ّ
أنّ احلكمة احلقيقية يف احلياة إنّام تتمثّل يف الثقافة
ٍ
يشء آخر ،وأنّ عىل
أي
اليهودية ويف التوراة قبل ّ
ّ
الفلسفة اليونانية أن تساعد عىل معرفة هذه احلكمة
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بشكل أفضل .كان فيلون يعتقد أنّ عىل الفلسفة أن
تكون يف خدمة اإليامن الديني .ويرى كثريون فيه ّأول
األلوهية.
الهويت هيودي دارت فلسفته حول جوهر
ّ
معارصا لعيسى املسيح ولبولس الصوري،
وبوصفه
ً
األلوهية يف
نظرية
فهو كان له تأثري حاسم يف
ّ
ّ
متاس إطال ًقا بني اهلل امليتافيزيقي وعامل
املسيحية .إذ ال ّ
بد من وجود كائن
املا ّدة(اهليوىل) ،ونتيجة لذلك ال ّ
وسيط بني اهلل الرحيم واملا ّدة الناقصة ،إذ بإمكان
هذا الوسيط أن يقيم ً
الساموي والعامل
ربطا بني العامل ّ
الرواقية
األريض .والكائنات الوسيطة هي "القوى"
ّ
األفالطونية ،واملالئكة يف
(الديناميات) ،واملثل
ّ
اليهودية .تنقل هذه الكائنات صلوات البرش إىل اهلل
اإلهلية .هذه القوى تنبثق
وتنقل إىل هؤالء الرسائل
ّ
قوة ونعمة.
من
األلوهية وترتاءى لإلنسان باعتبارها ّ
ّ
وعدت يف
ومن وجهة نظر
هيودية فقد ّمتت شخصنتها ّ
ّ
وسميت املالئكة.
عداد "مملكة اهلل"،
ّ
التأمل الفلسفي
ُي ّ
مؤسس ّ
عد املع ّلم سعديا بن يوسف ّ
يف الدين اليهودي يف القرون الوسطى ،وهو رائد
تلمودية يف بابل .يف كتابه كتاب اآلراء
مدرسة
ّ
الفلسفية والعقائد الدينية يرى أنّ الفلسفة والالهوت
ّ
معا عىل إجياد احلقيقة ،فكالمها ينبع من
يعمالن
ً
املصدر اإلهلي عينه .أراد سعديا أن يعرض العقائد
نظريا.
اليهودية بوصفها نظا ًما
فلسفيا ًّ
ّ
ًّ
يف هذا العرص انترشت الفلسفة األفالطونية املحدثة
مؤسس هذا االتجّ اه
يف أوساط املثقّفني اليهود .وكان ّ
الفكري إسحق اإلرسائييل (القرن التاسع/العارش
الطب والفلسفة،
ميالدي) الذي ولد يف مرص ،ودرس ّ
اخلاص للخليفة يف القريوان؟! وقد
وكان الطبيب
ّ
تطو ًرا عىل نظرية الفيض األفالطونية ،ذلك أنّ
أدخل ّ
املا ّدة والصورة ال تنبثقان عن ّ
اإلهلية الواحدة،
الذات
ّ
بل مها من خلق هذه ّ
الذات..

مع سالومو بن غربيول (1070 - 1020م) يف
إسبانيا تبدأ الفلسفة اليهودية مكتوبة باللغة العربية.
وقد ترجم كتابه حول مصدر احلياة منذ عام 1050
إىل الالتينية .ويطلق عليه الفالسفة الالتينيون اسم
وعدوه ً
خطأ مسلماً  .وهو بدوره مجع بني
ابن جربول ّ

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :فلسفة حضارات العالم ،نظريّات الحقيقة وتأويلها

واألرسطية .يف كتابه
األفالطونية املحدثة
التصورات
ّ
ّ
ّ
يسبح اهلل
فهو
عميقة،
ة
هيودي
تقوى
يظهر
امللوك
تاج
ّ
ّ
وسيد الكون .والعامل بنظره يشارك يف مجال اهلل
اخلالق ّ
اإلهلية هي مصدر ّ
كل حياة.
وكامله ،واحلكمة
ّ
كام ملع نجم الفيلسوف اليهودي باخيا ابن باكودا يف
إسبانيا يف القرن احلادي عرش .وتناول أبراهام بارشيا
األخالقية
تأمالته القضايا
يف القرن الثاين عرش يف ّ
ّ
نتعرف إىل
واحلياة السعيدة ،ويف كتابه عن الكشف ّ
طريقة مقاربة التفكري األفالطوين املحدثة.
ٍ
فالسفة هيود آخرين،
ويعرض املؤ ّلف هايدر ألعامل
وصولاً إىل موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي
الشّ هري الذي نال حظوة واسعة يف ذلك القرن الثاين
عرش .وهو يرى أنه بإمكاننا أن نسند ّ
للذات اإلهلية
فالسببية الصارمة عند أرسطو
حرة كاملة،
ّ
إرادة ّ
ليست ملزمة .إذ جيب فصل املجال الدينوي عن
املجال اإلهلي ك ّل ًّيا ،وبذلك يمكن عرض عقائد
ٍ
عقلية.
الدين بطريقة ّ

وضع الريايض والفلكي ليفي بن غرشوم يف القرن
َ
فلسفية ،وعرب رشوحات ابن
رسائل
الرابع عرش
ّ
نظريات أرسطو.
تعرف إىل ّ
رشد ّ

ومع بداية العرص احلديث وجب عىل اليهود
واملسلمني اخلروج من إسبانيا ،وقد انتهى طردهم
منها بحلول عام  .1492ويف إيطاليا يف عرص
النهضة ،ظهر هيودا بن ليون الذي أ ّلف رشوحات
عىل أرسطو وابن رشد .مجع ليون ابريو النظريات
معا ونشرَ ها يف
واألرسطية
األفالطونية
واألفلوطينية ً
ّ
ّ
ّ
إيطاليا .القى الكتاب استحسان العلامء ح ّتى القرن
السادس عرش ،ومنه تع ّلم باروخ سبينوزا ً
أيضا.
وقد جتاوز سبينوزا (توفيّ عام  )1677الفكر
تربى وسط إرث اليهودية،
اليهودي ً
كثريا ،علماً أنّه ّ
وكان ّ
نظريات ابن ميمون وكرسكاس
لعا عىل
مط ً
ّ
وليون ابريو .لك ّنه ختلىّ عن مجاعة املؤمنني اليهود،
األوروبية.
وأراد أن يتامهى مع فكر الثقافة
ّ
كذلك كتب سلمون ميمون(توفيّ عام  )1800وهو
رشحا ألعامل موسى بن ميمون،
هيودي من ليتوانياً ،
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فرضيته
وتعرف عىل كتابات إيامنويل كانط وأخذ عنه
ّ
ّ
األساسية بإمكان بناء دين يف حدود العقل املحض.

توجه ً
أيضا هريمان كوهني(توفيّ عام
وإىل كانط ّ
 )1918وقد كان أستاذ الفلسفة يف جامعة مرابورغ.
الكانطية اجلديدة.
مؤسس مدرسة ماربورغ
و ُي ّ
عد ّ
ّ
هيوديا
وعد مارتن بوبر(توفيّ عام  )1965نفسه
ّ
ًّ
اهلوة
بولنديا
ًّ
وأملانيا ،واعتقد أنّ بإمكانه جرس ّ
ًّ
األملانية .كام التحق باحلركة
بني اليهودية والثقافة
ّ
الصهيونية يف وقت مبكر ،وهاجر إىل فلسطني عام
ّ
تخّ
ً
ًّ
نقديا ،إذ
ا
ف
موق
اخلاص
التقليد
من
ذ
ا
و
.1938
ّ
ًّ
التصوف احلسيدي.
جمد ًدا صوت
أراد أن يوصل ّ
ّ
ّأما من ّ
مفكري ما بعد احلداثة اليهود ،فنجد إيامنويل
الكليانية
لفيناس الذي توفيّ عام  .1995يف كتابه
ّ
الذاتية
عد نفسه املدافع عن
والالهنائي عام ّ 1961
ّ
والسياسة.
جتاه أشكال الكليانية يف الفكر ّ

كذلك انطبع تفكري جان فرانسوا ليوتار (توفيّ عام
أولاً
ماركسية،
أفكارا
ً
 )1998باإلرث اليهودي ،اتّبع ّ
ّ
اهتم بفلسفات ٍّ
كل من كانط وفيتغنشتاين
ثم
ّ
ّ
وهيدغر .ويف كتابه رشط ما بعد احلداثة عام 1979
تقربه من احلداثة .ويف سياق الثقافة اليهودية،
أعلن ّ
انصب فكر جاك دريدا (توفيّ عام  ،)2004الذي
ّ
هيودية قبل أن
أرسة
وسط
اجلزائر
يف
طفولته
عاش
ّ
ثم أمريكا.
ينتقل إىل فرنسا ّ

المسيحية الحديثة
الفلسفة
ّ
يف الفلسفة املسيحية احلديثة ،يعرض الباحث
لتطور هذه الفلسفة التي هتدف إىل
رينهولد اسرتباور ّ
املهمة للكنيسة
الربهنة عىل وجود اهلل ،وهي املسألة ّ
أي ٍ
يشء آخر ،أي العالقة بني الفلسفة
الكاثوليكية قبل ّ
ّ
متتد منذ صدور الرسالة
املسألة
هذه
الديني.
واإليامن
ّ
البابوية عام  1879والتي ترقى إىل ليون الثالث عرش
ّ
الرسالة البابوية التي أعلن عنها يوح ّنا بولس
ح ّتى ّ
استقاللية
تم الرتكيز عىل
الثاين عام  ،1998حيث ّ
ّ
املهمة التعليمية التي جعلت فوق العقل.
العقل وعىل ّ
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إنّ اخلالف الذي يدور حول ما إذا كان باإلمكان
ّ
مستقل إىل احلقيقة أو
االعرتاف بالفلسفة كسعيٍ
لعامة عىل العالقة الصعبة بني الفلسفة
ال ،قد يكون ّ
والعقيدة املسيحية أو الالهوت حتديدً ا .عرب هذه
اإلضاءة يكتسب مفهوم "الفلسفة املسيحية" مع ًنى
دقيقًا .وهذا املفهوم هو اليوم إشارة إىل معضلة ،إذ
خاصة
املسيحية منهجية مستق ّلة
ال متلك الفلسفة
ّ
ّ
هبا ،األمر الذي قد يسمح بتصنيفها أو بوصفها
إىل جانب الفنومنولوجيا (الفلسفة الظاهراتية)،
أو الفلسفة املتعالية أو الفلسفة التحليلية .بل إنّ
مسيحيون ،هم
املتفلسفني الذي يقولون إنهّ م
ّ
وثانيا ال
متنوعة.
بتيارات
فلسفية ّ
ً
ّ
بدورهم ملتزمون ّ
وجود ملوضوعات قانونية ثابتة تنتمي إىل اختصاص
مسيحية".
مضمونيا بالقول إنّه "فلسفة
يمكن حتديده
ًّ
ّ
فللفلسفة املسيحية من حيث املنهجية واملضمون
وجو ٌه متعددة .ويعرض الكاتب أبرز آراء الفالسفة
املسيحيني من أوغسطينوس (430 - 354م)
ّ
إىل أنسلم كانرتبري( ،)1109 - 1033ورينيه
ديكارت( ،)1650 - 1596إذ سعى األخريان
لألخذ بالربهان األنطولوجي ،أي أنّ مفهوم اهلل
ّ
ثم يعرض
ستدل عليه من
ُي
ماهيته إىل وجودهّ .
ّ
لفلسفة توماس االكويني( )1274 - 1226وأكثر
الرباهني عىل وجود اهلل شهرة والتي أطلق عليها
تسمية ّ
"الطرق اخلمس" ،وصولاً إىل إيامنويل كانط
( )1804 - 1724يف كتابه العقل املحض ،حيث
ينتقد الربهان األنطولوجي عىل وجود اهلل.

اإلسالمية
الفلسفة
ّ
اإلسالمية فرأى أنّ
كتب كارل برنر عن الفلسفة
ّ
االستناد إىل الفلسفة اهلللينستية  -اليونانية كان حاسماً
وتطوره
بال ّنسبة إىل نشأة الفكر الفلسفي اإلسالمي
ّ
السيام اإلرث األفالطوين ،واألرسطي،
الالحق،
ّ
تعرفوا
واألفلوطيني .ورأى أنّ الفالسفة املسلمني قد ّ
اليونانية.
إىل تأويالت الفلسفة األفلوطينية للفلسفة
ّ
وانطال ًقا من أفلوطني(القرن الثالث امليالدي)
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ونظريته عن الفيض ،قام الذين خلفوه بتطوير النظام
ّ
املدريس(السكوالئي) يف األفالطونية املحدثة ،وكان
هدفهم ّأول األمر اجلمع بني أفالطون وأرسطو.
وهبذه الطريقة أمكن تأويل أرسطو بشكل أفلوطيني
حجة ّ
كل تفلسف .والنتيجة من ذلك ك ّله
ما جعل منه ّ
متثّلت يف إمكان الربط األكيد بني الفلسفة والدين.
وحتت اسم أرسطو كان يصار إىل فهم "الالهوت
الفلسفي يف األفلوطينية" ،وال ّتمييز األرسطي بني
ّ
املتشكلة أوصل بتأثري
الصورة (اهلل) واملا ّدة غري
نظرية الفيض ،والتي متثّل
تكون
ّ
األفلوطينية إىل ّ
تصورات كبار الفالسفة ،أمثال
النقطة
ّ
املتوسطة بني ّ
الكندي والفارايب وابن سينا من أجل إيضاح العامل
واإلنسان والكون .ويرى الكاتب أنّنا نجد أنفسنا هنا
التصوف
إزاء نو ٍع من "احلكمة" التي نجد صداها يف
ّ
ً
نوع من العلم الذي جيمع بني
تكون ٌ
أيضا .وبذلك ّ
ٍ
والتصوف والفلسفة ضمن سياق واحد.
الكالم
ّ
الصفا بدورهم ،وهم ّتيار إسامعييل
رأى إخوان ّ
ّ
املتصوفة يف القرن العارش
رسية من
شكلوا عصبة ّ
ّ
ٍ
امليالدي يف البرصة ،أنّ هدف ّ
تفلسف يقوم عىل
كل
ّ
جعل النفس التي هي فيض من النفس الكلية ،تعود
شبيها به تعاىل .وقاموا
جمد ًدا إىل اهلل ،أي أن تصبح
ّ
ً
بوضع موسوعة علم طبيعي  -فلسفي ،هي رسائل
الشيعية،
تضمنت إىل جانب العقائد
الصفا،
إخوان ّ
ّ
ّ
تصورات الفيض األفلوطيني استنا ًدا إىل إرث فكري
ّ
ّ
انتقائية.
ة
فلسفي
ة
عقيد
ل
شك
ما
هندي،
فاريس
ً
ّ
ّ
وقد قادت هذه ال ّنامذج ذات األصل األفلوطيني أبا
حامد الغزايل إىل اتهّ ام الفالسفة بالكفر واإلحلاد يف
وردا عليه وضع ابن رشد
كتابه هتافت الفالسفةًّ .
كتابه هتافت ال ّتهافت ورأى إمكانية التوفيق بني
الفلسفة والوحي.

من جهته ،مجع السهروردي بني الوجود والنور،
نظرية يف النور.
نظريته يف الوجود
ُعد
وتبعا لذلك ت ّ
ً
ّ
ّ
فاملعرفة ،ومعرفة الذات مها حدث نوراين حيدث
يف نفس األفراد .اهلل هو مصدر ّ
كل األنوار ،إنّه نور
خالص ،وليس جسماً  ،ومن مصدر النور األزيل
لنظرية الفيض النور
هذا ينطلق باملعنى األفلوطيني
ّ

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :فلسفة حضارات العالم ،نظريّات الحقيقة وتأويلها

جمد ًدا إىل مس ّلمة
بمختلف رتبه ودرجاته ،ما يعيدنا ّ
بأزلية العامل.
القول ّ
التطور التارخيي العقيل للفلسفة وعلم الكالم،
نتيجة
ّ
يسمى بعلم الكالم الفلسفي أو "العلم
ظهر ما ّ
التوجه الفلسفي يف
اإلهلي" .بعد الغزايل ،قوي
ّ
الرازي(توفيّ عام
أوساط علامء الكالم الفرس كام مع ّ
1209م) ونصري الدين الطويس(توفيّ عام 1274م)،
املاورائيات املدريس ،وقد دافع بوصفه
وهو ممثّل علم
ّ
عرشية يف مقابل
فيلسو ًفا عن عقيدة الشّ يعة اإلثني
ّ
الس ّنة يف كتابه جتريد االعتقاد.

للتصوف ولعلم الكالم
التطور الروحي
أ ّدى
ّ
ّ
السابع عرش إىل قيام نظام فلسفي
العقالين يف القرن ّ
ّ
مستقلُ ،عرف حتت اسم "احلكمة" .جيمع هذا النظام
املاورائية
النظرية
التيارات العقالنية:
ّ
ّ
بني خمتلف ّ
نظرية الكشف الفلسفية
األرسطية،
األفالطونية -
ّ
ّ
ّ
كام عند السهروردي ،وحدة الوجود عند ابن عريب،
الباطنية يف
نظرية علم الكالم العقالنية ،والعقيدة
ّ
ويعد
أئمة الشّ يعة بوصفهم متظهرات النور اإلهلي.
ّ
ّ
فيّ
مؤسس هذه املدرسة
مريداماد (تو عام 1040م) ّ
يف العلم اإلهلي.
ترى هذه املدرسة أنّ "الوحي اإلهلي ...والعقل
اإلنساين ..والكشف الصويف ..بنظر رؤيوي
وبالطريقة نفسها طريق ملعرفة احلقيقة الواحدة :يؤكّ د
املنزلة بالوحي ،كام أنّه
ال ّنظر العقيل احلقائق
اإليامنية ّ
ّ
الرؤية
يمكن لنتائج ال ّنظر املاورائي أن تدرك بواسطة ّ
الصوفية".

قمته مع املال صدرا الشريازي (توفيّ
بلغ هذا التفكري ّ
عام  ،)1640فهو يرى أنّ أفالطون وأرسطو كانا
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من احلكامء عىل غرار الفالسفة ما قبل سقراط .وهو
يعتقد أنّ املوجودات هي متظهرات الوجود الواجب،
أي متظهرات اهلل ،ال ّنور .بدل مصطلح الفيض
يستخدم مصطلح ال ّتمظهر بتأثري من ابن عريب يف
القول بميتافيزقيا النور .يف العرص الذي تال انصبغت
الفلسفة باألثر الذي تركه املال صدرا.

اإلسالمية يف حتديد العالقة
تبحث الفلسفة العربية -
ّ
التوجه إىل
األوروبية أو
بني األخذ عن احلداثة
ّ
ّ
اخلاص .وبذلك يطرح
اخلاصة ،إىل اإلرث
التقاليد
ّ
ّ
والتبعية .جرى
اهلوية أو عن االستقالل
السؤال عن ّ
ّ
املتقدمة حتت عنوان "ال ّنهضة" ،أي
احلوار مع أوروبا ّ
أي قطيعة مع
جتدد املجتمعات
ّ
اإلسالمية .ومل حتصل ّ
ّ
ّ
التقليد اإلسالمي ،بل كان األمر يتعلق بعملية إحياء
مع احلرص عىل االستفادة من املكتسبات التقنية
العلامنية التي تتع ّلق
التصورات
األوروبية ال من
ّ
ّ
ّ
بال ّنظام االجتامعي.
ويعرض الباحث حلركة اإلصالح التي دعا إليها
وحممد عبده وغريمها ،وصولاً
مجال الدين األفغاين
ّ
ّ
حممد عابد
إىل
الراحل ّ
املفكرين املعارصين من ّ
طيب تيزيني
اجلابري ،إىل حسن حنفي ،وصولاً إىل ّ
مظاهر
وحممد عارف وغريهم الذين يستندون إىل
ّ
َ
حمددة من فلسفة ابن رشد ببعدها الغريب ،إىل ّتيار
ّ
املعتزلة الكالمي  -الفلسفي.
ٍ
آخر من ّ
املفكرين املعارصين
كام يعرض آلراء عدد َ
سيد
من زكي نجيب حممود إىل اإلسالم ّ
السيايس مع ّ
قطب ،وأيب األعىل املودودي ،إىل تأويل ال ّنصوص
مع ّ
وحممد
املفكرين الراحلني حامد نرص أبوزيد،
ّ
جعيط ،وحليم
أركون ،وهشام رشايب ،وانتها ًء هبشام ّ
بركات ،وصادق جالل العظم ،وبسام الطيبي،
ّ
واملفكر اإليراين عبد الكريم رسوش.

صدر حديثًا

شمس الدين الكيالني

تحوالت في مواقف ال ّنخب السور ّية من لبنان
ّ
()2011 - 1920
متعددة المسارات في اال ّتجاهات السياس ّية السور ّية منذ االنتداب الفرنسي على
جولة
ّ
سورية ولبنان ح ّتى بداية االنتفاضة السور ّية في سنة  ،2011وهو رصد لألحداث السياس ّية
الحاسمة مثل تأسيس دولة إسرائيل في سنة  ،1948وثورة  23يوليو  ،1952واستيالء حزب
السلطة في سورية سنة  ،1963واندالع الحرب األهل ّية في لبنان سنة ،1975
البعث على ّ
التحوالت
معا ،من لبنان ،وذلك في سياق
ولمواقف ال ّنخب السور ّية ،السياس ّية والفكر ّية ً
ّ
السياسي السوري طوال نحو تسعين سنة.
في المجال ّ
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مراجعة كتاب:
في المسألة العربية،
مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

		
الكاتب

:عزمي بشارة.

تاريخ النرش

 :الطبعة الثانية ،2010 :الطبعة األوىل.2007 :

الصفحات
عدد ّ

 320 :صفحة.

		
النارش

 :مركز دراسات الوحدة العربية.

تندرج مقاربات الدكتور عزمي بشارة،
للمسألة العربية يف احلركة النقدية التي
يشهدها الفكر العريب منذ بداية العقد األخري من
القرن املايض وإرهاصاهتا .ومتتاز هذه احلركة بالتحرر
من سحر األنساق واألطر النظرية واأليديولوجية
السائدة التي صارت عقبات معرفية ،فتؤسس نوع ًا من
حوار أفقي مع خمتلف االجتاهات الفكرية والنظريات
االجتامعية والسياسية .ومتتاز ،إىل ذلك ،بتشخيص،
أو لنقل بمحاولة تشخيص إمربيقي لألوضاع الراهنة
يف العامل العريب ،لرصد مظاهر التخثر وعوامل اإلعاقة
التي تثقل حركة املجتمعات وتعرقل حتوهلا إىل
جمتمعات مدنية حديثة ذات نظم ديمقراطية .وتأخذ
* باحث سوري.

هذه احلركة النقدية أيضا بمبدأ استقالل احلقول أو
املجاالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
وتكاملها يف "كلية عينية" تتحدد حركتها الذاتية
بتعارضاهتا املالزمة ،واشتباك هذه األخرية بتعارضات
حلري
القوى اإلقليمية والدولية ورصاعاهتا .وإنّه
ٌّ
بالوعي النقدي احلديث أال يرتكز إىل قاعدة واحدة أو
أن ينبثق من فكر واحد أو من نظرية واحدة ( ،)1إذ ال
يمكن أن تتحقق املساواة واحلرية يف املامرسة االجتامعية
والسياسية ما مل تتحقق يف املامرسة الفكرية ،بدءأ
من حرية التفكري والتعبري ،وحرية القراءة والكتابة،
والتفسري والتأويل ،وتساوي القراءات والكتابات
يف املرشوعية ،بعيد ًا عن القبول التام والرفض التام،
وثنوية احلق والباطل ،واخلطأ والصواب ،لتجاوز
األوضاع النامجة عن "القصور الذايت" ( ، )2وردم اهلوة
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بني الكتابة والقراءة ،وبني الكاتب والقارئ ،وبني
الفكر والواقع.

يضعنا كتاب يف املسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي
عريب أمام "مسألة" عربية مفتوحة ،وخيار ديمقراطي
ممكن ،أو أمام "مسألة قومية ديمقراطية" ،بتعبري
ياسني احلافظ( ،)3ال أمام دعوة ديمقراطية أو جمرد
تزكية نظرية للقومية العربية أو للديمقراطية .ذلك أن
املسألة تقتيض إعامل النظر العقيل يف أصوهلا وفروعها،
ومساءلة مسلامهتا وفروضها ،واستنطاق رشوط
ُّ
تشكلها يف الزمان واملكان ،وأشكال التعبري عنها ..
الكتناه معقوليتها والكشف عن منطقها الداخيل،
بصفتها موضوع ًا للفكر والعمل ،ورشط ًا رئيس ًا من
رشوط إعادة تأسيس الذات (العربية) يف العامل ويف
التاريخ ،بخالف مألوف "الفكر القومي"( ،)4الذي
يو َّلد املوضوع من الذات ،ويؤسسه يف حدوسها
ورغائبها وأوهامها عن ذاهتا وعن العامل.
املسألة العربية مسألة يف العامل ،عامل اليوم ،ومسألة يف
التاريخ العام ،ويف تاريخ العرب ،لكنها يف التاريخ
العام أو ً
ال؛ مسألة يف الدنيا" ،كام نعرفها" ،يف احلارض
انية ،وديمقراطية
والراهن أي إهنا مسألة علامنية أو عالمَ َ َّ
(من ديموس ،الشعب) ،لكي تكون مسألة قومية
مؤسسة يف جمال اإلمكان وقابلية التحقق واإلنجاز.
العلامنية والديمقراطية رشطان أوليان (اليوم) ،وإال
فإهنا مسألة ذهنية ،يف أحسن األحوال ،وشعورية،
يف األحوال العادية .وضع املسألة عىل هذا النحو
ينم عىل تواضع معريف ،يقيم احلد عىل مطلقية
ُّ
احلقيقة ومجوح العاطفة واخليال ،وال يبخس أي ًا منهام
حقه ،ويفسح يف املجال الختالف وجهات النظر،
باختالف املنظورات ،واملواقع االجتامعية ،واألطر
املرجعية" .التواضع املعريف أحد رشوط التجديد
واإلبداع الفكري" (.)5
يتجىل التواضع املعريف يف احلوار األفقي املفتوح،
بدء ًا من عنوان الكتاب :يف املسألة العربية ،إذ اجلار
واملجرور املوصوف متعلقان بخرب املبتدأ املحذوف،
وتقديره :قول يف املسألة العربية ،قول من مجلة
أقوال ممكنة ،ومقدمة لبيان يتشارك فيه الكاتب

العدد 1
صيف 2012

والقارئ .املشاركة متاحة ،بحكم احلوار املشار إليه
يف مجيع مسائل الكتاب .والصفة ،العربية ،حد وفرق،
يؤسسان اختالف املسألة العربية عن مسائل األمم
األخرى ،لكنهام ال يؤسسان "االستثنائية العربية"،
إال بافرتاض قوانني اجتامعية وسياسية عامة للمسألة
القومية ،أو املسألة الديمقراطية ،هلا دقة قوانني الطبيعية
ورصامتها ،والكتاب يدحض مثل هذا االفرتاض.
فهل االستثنائية مرادفة للخصوصية ،وهل ثمة
خصوصية بال عمومية؟ قد نفهم "االستثنائية العربية"
عىل أهنا زعم من يزعمون أن العرب عاجزون عن
التقدم وإنتاج أنظمة ديمقراطية لع ّلة ماهوية وعيب
أصيل يتعلقان بطبيعتهم ،وهو زعم يقويه زعم
بعض العرب أن "الديمقراطية ال تتناسب مع طبيعة
جمتمعنا" ،وأهنا "بدعة مستوردة من بالد الكفار" .يقال
مثل ذلك يف مجيع منجزات احلداثة ،سوى التقنية منها.

يبدو لنا أن للمسألة العربية وجهني :أوهلام" ،عدم
متكن القومية العربية من التحول إىل دولة – أمة"،
(إشكالية التجزئة والوحدة) ،وال خيفى ارتباط
هذه اإلشكالية بتأخر الوعي والفكر .والثاين" ،عدم
متكن الدولة القطرية من تقديم بدائل هلا ،ال عىل
مستوى أمة املواطنني ،وال عىل مستوى قومية قطرية
بديلة"( ،إشكالية نقص االندماج الوطني أو القومي،
وتعثر بناء الدولة الوطنية) ،األمر الذي قد يسفر عن
خطر "اهنيار التعددية السياسية إىل تعددية مجاعات
عضوية" (ص .)12بوضع املسألة عىل هذا النحو،
يتقاطع تشخيص الدكتور عزمي بشارة مع تشخيص
ياسني احلافظ؛ لكنه يفرتق عنه يف نقطتني :أوالمها،
أن "الواقعية السياسية تقيض بقبول الدولة القطرية"،
بتحوهلا إىل دولة
واالعرتاف برشعيتها ،مما يسمح
ُّ
حديثة وديمقراطية .والثاين ،أن التوحيد عىل النمط
الربويس مل يعد وراد ًا يف أيامنا ،وقد تكون نتائجه
كارثية .أما احلافظ فيعترب الوحدة العربية رشط ًا الزم ًا
للوجود العريب والتقدم العريب( ،)6ومن ثم رشط ًا
الزم ًا للديمقراطية ،وال ينظر إىل هذه األخرية إال
بصفتها "ثورة قومية ديمقراطية" حتل مسائل النهضة
والتنوير وحتمل مبادئ الليربالية وقيمها ،فتفيض إىل
تشكل أمة املواطنني ثم إىل نظام ديمقراطي .وإذ يعترب
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احلافظ الوحدة العربية رشط ًا الزم ًا للتقدم العريب
واخلروج من مستنقع القطرية وخت ُّلعها االجتامعي ،ال
يغلق عزمي بشارة الطريق أمام حتول "الدولة القطرية"
إىل دولة ديمقراطية (ص ،)12وهو رهان أكثر واقعية
يف الظروف الراهنة.
غري أن هنالك أمرين جيمعان بني بشارة واحلافظ:
أوهلام ،النظر إىل املسألة العربية من منظور ديمقراطي،
ومن ثم ،التامس حل ديمقراطي هلا .والثاين ،هو
الرهان عىل العامل الذايت (القوى الديمقراطية املنظمة
ذات الربنامج الديمقراطي ،عند بشارة ،و"الطليعة
الثورية" ،أو "قوى الثورة العربية" ،عند احلافظ (،))7
للتعويض عن نقص الرشوط املوضوعية ،وعدم
الركون إىل النزعة التطورية .يقول الكتاب رصاحة
إن املهامت الديمقراطية وتعقيدها يف البلدان العربية
"تتطلب حج ًام ووزن ًا مضاعف ًا لدور الديمقراطيني
الذايت ،السيايس واأليديولوجي" ،بحكم احلاجة إىل
التنظيم والتثقيف والدعاية ،و"لغرض التعويض
عن فقدان الظروف املوضوعية واملقومات البنيوية
االقتصادية وغريها" .وهذا ال يصح بشأن الديمقراطية
فقط ،بل بشأن التحديث بوجه عام (ص.)65

ال نجادل يف أمهية العامل الذايت( ،الوعي واإلرادة
والتنظيم) ،الذي يقبع يف أساس التصور الثوري،
لكننا نخشى أن خيتار الديمقراطيون "الطليعيون"
شعوهبم( ،)8عىل نحو ما فعل االشرتاكيون والقوميون
يف غري مكان ،وأن تتحول الديمقراطية إىل جمرد أدلوجة
توخى
وشعار وقيمة معيارية ،تؤدي إىل عكس ما ُي َّ
منها .ونعتقد أن ما حيول دون تطرف الديمقراطيني
وإمكانية استبدادهم هو ارتباط الديمقراطية بالوطنية
ومبادئ املواطنة وقيمها فكري ًا وسياسي ًا وأخالقي ًا.
وهذا ما حرص الكتاب عىل تأسيسه يف الفصلني
األول والثاين ،وعاد إليه إيضاح ًا وتوكيد ًا يف الفصول
األخرى .وال يكفي االقتناع هبذا االرتباط نظري ًا،
بل ال بد أن تعرب عنه القوى الديمقراطية يف براجمها
وممارستها االجتامعية والسياسية.
لذلك رأينا أن أهم ما يميز هذا الكتاب ويستحق
التنويه به وتقدير ِج َّدته ،هو الكشف عن العالقة
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الرضورية بني الوطنية والديمقراطية ،والنظر إىل كل
منهام بداللة األخرى ،إذ مها شكل ومضمون ال ينفك
أحدمها عن اآلخر ،مع تأكيد أمهية البعد الوحدوي،
املشتق من "املسألة العربية" ،بام هي مسالة راهنة.
(انظر الفصل األول ،ص  .)70 – 31وما أراه هو أن
الوطنية مضمون الديمقراطية وحمتواها ،وأنه ال سبيل
إىل استرياد الديمقراطية أو استنساخها أو تصديرها،
املعول عليه دوم ًا هو الشعب (ديموس) ،كام
إذ
َّ
نفهمه اليوم ،ال عىل أنه جمموع املواطنات واملواطنني،
احلرائر واألحرار ،املتساويات واملتساوين يف احلقوق
املدنية والسياسية ،فقط ،بل عىل أنه مصدر السيادة
والرشعية ،ومصدر مجيع السلطات .وهو قبل ذلك
كينونة اجتامعية ،يف العامل ويف التاريخ ،تنتج أشكال
حياهتا االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية
واألخالقية ،وفق رشوط حياهتا ورشوط الزمان
واملكان .من ذلك قابليتها لالستعامر( )9واهليمنة،
وقابليتها للحرية واالنعتاق والتقدم ،كسائر خلق اهلل.

املساواة هي مبدأ املواطنة وعامد الوطنية (العمومية)
وقوامها؛ واحلرية لصيقة بالفردية ومالزمة هلا،
وتؤسس حق املعارضة ،وحق االحتجاج والثورة عىل
الظلم والطغيان .صحيح أن املساواة يف احلقوق املدنية
والسياسية هي أساس النظام الديمقراطي ،و"التعبري
الواقعي عن العدالة" ،لكن احلرية ،كام يؤكد الكتاب،
باتت رضورية للمواطن ،يف أيامنا ،رضورة املساواة
ذاهتا ،ألن الديمقراطية هي حكم الشعب نظري ًا،
ثمة ما حيفظ
وحكم األكثرية السياسية عملي ًا ،وليس ّ
حقوق األقلية السياسية ،أو املعارضة السياسية ،سوى
احلرية ،بجميع أبعادها ،واستقالل منظامت املجتمع
املدين عن املجتمع السيايس ،بوجه عام ،وعن السلطة
التنفيذية ،بوجه خاص .وجدلية السلطة واملعارضة،
أو وحدهتام التناقضية ،واستقالل منظامت املجتمع
املدين ،ال سيام النقابات واألحزاب السياسية ،من
أهم عوامل االندماج الوطني وغلبة العالقات األفقية
عىل العالقات العمودية ،إضافة إىل الدور احلاسم
ملؤسسات الدولة ،العامة ،أي الوطنية ،ال فرق .أما
من دون هذه العالقة اجلدلية بني السلطة واملعارضة
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فال يمكن التوصل إىل تداول السلطة سل ًام.

حيقق النظام الديمقراطي اتساق ًا بني املجتمع املدين
والدولة الوطنية أو القومية ،بصفتهام ،أي املجتمع
املدين والدولة ،حدين متعارضني يف "كلية عينية" أو
"وحدة تناقضية" ،بتعبري هيغل ،وبني الشعب والسلطة
السياسية (العامة) .لذلك يعد النظام الديمقراطي
أكثر أنظمة احلكم حيوية وقابلية للنمو والتطور ،وفق ًا
لنمو املجتمع املعني وتطوره ،وأكثرها هشاشة وقابلية
جذور ُه اإلنسانية
تتقو باستمرار
ُ
للعطب والفساد ،ما مل َّ
واألخالقية بثقافة ديمقراطية ،يشكلها اختالف
زوايا النظر أو اختالف املناظري ،واختالف املواقع،
واختالف األطر واملرجعيات ،واختالف التجارب
اإلنسانية ،واحلد من سطوة "السلطة املركزية" ،املادية
واملعنوية ،وطغياهنا ،عىل الصعيدين املحيل والعاملي؛ فـ
"العلم كله يف العامل كله" ،بتعبري أبو حيان التوحيدي.
التحرز من مثلنة الديمقراطية
وفق هذا التصور ينبغي
ُّ
()10
وتقديسها ،ومثلنة الوطنية ،أو القومية ،وتقديسها
أو منحها قيمة مطلقة .إن تصور أن "الديمقراطية هي
احلل" ،مثل شعار "اإلسالم هو احلل" ،يقول كل يشء
وال يعني شيئ ًا .يؤكد الكتاب ذلك رصاحة وتلميح ًا.
إىل ذلك ،يفرق الكتاب بني إنتاج الظاهرة الديمقراطية
وتأسيس النظام الديمقراطي يف األزمنة احلديثة ،بكل
ما أحاط بعمليتي اإلنتاج والتأسيس من مالبسات
تارخيية جعلت الديمقراطية يف كل بلد تشبه املجتمع
الذي أنتجها ،وبني إعادة إنتاج النظام الديمقراطي
نفسه يف البلد املعني مرة بعد مرة ،حتى من غري
ديمقراطيني .لكن عملية إعادة اإلنتاج ال تعني جمرد
التكرار وإنتاج نسخة مشاهبة لنسخة النظام األصلية
يف كل مرة ،فالظواهر االجتامعية والسياسية كالظواهر
الطبيعة ال تتكرر بصورة نسقية ،أو عىل وجه ِّ
االطراد.
كام أن النظام الديمقراطي أكثر أنظمة احلكم حساسية
لنمو املجتمع وتطور القوى املنتجة ووسائل اإلنتاج
واالتصال واملواصالت ،بحكم االنتخابات الدورية
والتداول السلمي للسلطة.
هذا التفريق عىل درجة عالية من األمهية ،خيلص
منه الكتاب إىل أن اخليار الديمقراطي ،يف احلالة
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العربية ،يتصل بعمليتي اإلنتاج والتأسيس ،ال بعملية
إعادة اإلنتاج ،التي قد تعني املحاكاة أو النسخ أو
"االسترياد" ،ولو عىل البوارج والدبابات ،وقد
تتحول إىل جمرد نزعة ثقافوية ترى يف "الديمقراطية"
ح ً
ال سحري ًا جلميع املشكالت ،وتعفي الديمقراطيني
من مشاق االنشغال بالواقع واالشتغال فيه والعمل
عىل تغيريه .هنا يتقاطع الكتاب ،يف عدة نقاط ،مع
أطروحات جورج طرابييش ،حول "إشكاليات
يتحرز من
الديمقراطية يف العامل العريب"( ،)11لكنه
َّ
استنتاج تأجيل املهام الديمقراطية حتى تتوافر
مقوماهتا ورشوطها املوضوعية .وال يوافقه يف فكرة
"الديمقراطية ال ِّنصابية" التي تستبعد الفئات املهمشة
من املشاركة السياسية.

إذا كان استنساخ الديمقراطية أو استريادها خمالف ًا
لطبيعة األشياء ،فمن البدهيي أن يكون تصديرها
خمالف لطبيعة األشياء بالقدر ذاته ،ألن كل من ينتج
شيئ ًا إنام ينتجه لكي ينتفع به مادي ًا ومعنوي ًا ومجالي ًا،
فام من إنتاج بغري هدف وغاية ،وما من منتِج ال
تنعكس خصائصه الذهنية والنفسية والثقافية وخربته
ومهارته وذوقه يف ما ينتجه .نعتقد أن الديمقراطية
ُصدر ،وحتمل
ورد وال ت َّ
تُن َتج و ُيعاد إنتاجها ،فال تُس َت َ
دوم ًا اخلصائص التارخيية للمجتمع الذي ينتجها
ويعيد إنتاجها ،وفق رشوط حياته املعطاة ،األمر
الذي يؤكد أن عالقة الوطنية أو القومية بالديمقراطية
ليست عالقة خارجية ،وال يمكن أن تكون ختارجية،
بل يمكن القول إن الوطنية رشط الديمقراطية
وأساسها وحمتواها ،مثلام اإلنسية أساس الوطنية
ورافعتها .نحدد الوطنية ،هنا ،بالعالقة اجلدلية بني
الوطن والشعب والسلطة العامة ،ومنظومة احلقوق
والواجبات ،واالعرتاف املبدئي والنهائي باملساواة
يف احلقوق املدنية والسياسية ،ويف الكرامة اإلنسانية،
مع تأكيد صفة العمومية للسلطة ،وهي صفة مرادفة
للوطنية .ونذهب إىل أن القومية احلديثة مرادفة
للوطنية ،من باب التفريق بني األصل واهلوية .وهبذا
نتفق متام االتفاق مع مفهوم "أمة املواطنني" املتساوين
يف احلقوق والكرامة اإلنسانية ،الذي حيتل موقع ًا
مركزي ًا يف الكتاب.

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :في المسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

نظن ،لذلك ،أن السجال "السيايس" حول التدخل
اخلارجي أو التدخل األمريكي ،قبو ً
ال أو رفض ًا
مل يكن يتعلق بالتحول الديمقراطي من قريب أو
بعيد ،بقدر ما كان وال يزال يعرب عن أزمة ضمري،
أو عن أزمة أخالقية ،وعن ختلخل مبادئ االجتامع
السيايس ملجتمع أعاده االستبداد إىل أسوأ ما يف
تارخيه ،فتحولت فيه العالقات السياسية إىل عالقات
حرب .هذا السجال هو غبار املعارك التي ختاض من
أجل "الغنيمة والعشرية والعقيدة" ،بتعبري حممد عابد
اجلابري .هل ثمة دليل أكثر وضوح ًا عىل عالقات
احلرب من موقف السلطات التونسية واملرصية
والليبية واليمنية والبحرينية والسورية من متظاهرين
سلميني خرجوا يطالبون باإلصالح واحلرية؟ وهل
السياسة اليوم يف لبنان والعراق والسودان والصومال
وغريها سوى حرب؟ هذه احلرب ،وكل حرب،
نكوص إىل اهلمجية.

يف هذا السياق ،يتمحور الكتاب عىل إمكانية إنتاج
الديمقراطية وطني ًا ،ويشري إىل أمرين أساسيني :أوهلام
عدم إمكانية جتاهل نموذج "الديمقراطية الليربالية"
القائم اليوم لدى تأسيس نظام ديمقراطي يف أي بلد.
والثاين عدم إمكانية البدء من الصفر أو البدء من جديد
يف عملية تأسيس الديمقراطية وإنتاجها ،عىل نحو ما
جرت األمور يف الغرب .فال يمكن حرمان أي فئة
اجتامعية من املشاركة السياسية ،وال يمكن التخيل ال
عن حق االقرتاع العام ،وال عن حق املرأة يف االقرتاع،
(ص .)63 – 62أي إنه ال يمكن حماكاة سريورة
إنتاج الظاهرة الديمقراطية تارخيي ًا .ومن هنا يأيت نقد
الكتاب فكرة "الديمقراطية النصابية" عند جورج
طرابييش ،يف كتابه يف ثقافة الديمقراطية ،وهو نقد
صائب ،إذ اقرتن بمطلب حتديث قوانني االنتخاب،
ال سيام رشوط الرتشح لعضوية املؤسسة الترشيعية
خاصة( ،)12عىل ما يف هذا من تعليق لألساس النظري
للمشاركة السياسية ،وفق مبادئ املواطنة .هذا
األساس مع َّلق عملي ًا يف واقع أن الديمقراطية حكم
األكثرية ال حكم اجلميع ،وهذا ما جيعلها مفتوحة
عىل إمكانية جتاوز ذاهتا وصو ً
ال إىل وضع يغدو فيه
املجتمع املدين هو نفسه املجتمع السيايس ،وفق خمطط

243
كارل ماركس .إن ما يبدو تعليق ًا للمساواة يف املشاركة
السياسية يتعلق بالتوتر بني الدولة واملجتمع املدين من
جهة ،وبالفرق بني الدولة والسلطة ونظام احلكم من
جهة أخرى ،أي بالطابع التناقيض للسلطة يف النظام
الديمقراطي ،بني كوهنا سلطة عامة وكوهنا سلطة
القوة أو القوى االجتامعية التي حتظى بأكثرية أصوات
الناخبني ،فتشكل احلكومة.

سجل للكتاب رفض الفكرة القائلة إن أصل
و ُي َّ
املشكلة ،املسالة العربية ،يكمن يف التحديث الذي
أدى إىل تفكيك املجتمع العضوي وروابطه ،فجعله
"أقل محاية من االستبداد مما كان عليه يف ظل األنظمة
التقليدية أو امللكية" ،ويف أن "النخب العلامنية
كانت مغرتبة ومقتلعة اجلذور  ..ومتارس هذا القدر
من القمع لغياب رشعيتها" ،ومن ثم فإن مشكلة
"االستبداد احلداثي تكمن يف العلامنية" .يرد الكتاب
عىل هذا االدعاء بأن هذه الواقعة هي ما يستدعي
تعميق التحديث وتطويره نحو مرشوع ديمقراطي ،ال
التخيل عن التحديث .وأن القوى الوطنية (العلامنية)،
مثل الوفد والنارصية والبعث وغريها كانت قادرة
عىل التوسع ورضب جذور شعبية أكثر بكثري من
بعض احلركات الدينية ،فاملشكلة ليست العلامنية
أو التدين ،ومصدر االستبداد ليس العلامنية ،بل
التحديث بال حداثة (راجع ص  .)67- 66ونحن
نشكك يف افرتاض أن الروابط العضوية كانت قالع ًا
حصينة حتمي األفراد واجلامعات من االستبداد،
فنشري إىل أن العالقات األبوية ،البطريركية(،)13
املؤسسة للسلطة ،يف املجتمعات التقليدية ،هي،
ِّ
كعالقة الشيخ واملريد( ،)14عالقات تبعية واستبداد.
ونفرق بني االستبداد القديم و"االستبداد املحدث"،
ِّ
الذي جتتمع فيه بعض اخلصائص العامة املعروفة يف
االستبداد القديم وبعض اخلصائص العامة املعروفة
يف الشمولية أو التوتاليتارية احلديثة ،ونميل إىل التعبري
عنه بمفهوم "التسلط" ( .)15وهنا تظهر بعض مالمح
املسألة العربية ،بام هي مسألة "االنتقال من امللة إىل
األمة" ،بتعبري ياسني احلافظ ،ومعوقات هذا االنتقال،
ِ
(املحافظة
أو "عملية انتقال شامل من نظام األبوية
واملس َتحدَ ثة عىل السواء) إىل نظام احلداثة .. ،عىل
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صعيد الدولة كام عىل صعيد الفكر ،وعىل صعيد
االقتصاد كام عىل صعيد املجتمع واحلضارة ككل،
وهي عملية يف غاية التعقيد"( ،)16عىل أن ينظر إىل هذه
العملية عىل أهنا مجلة من عمليات متواشجة ومتآزرة
يف جمرى صريوة تارخيية ،ال عىل أهنا رشط مسبق
للتحول الديمقراطي.
يقول الكتاب رصاحة يف هذا الصدد" :أما حالة
االرتداد عن احلداثة إىل مؤسسات املجتمع التقليدية،
خارج الدولة ،فال تنتج أنظمة حكم ،كام رأينا ،بل
تفسخ الدولة والتحول إىل
مراحل انتقالية نحو ُّ
حمزبة .وهناك فرق بني الطائفية
مجاعات عضوية َّ
والعشائرية كحالة انفصالية تفتت نظام الدولة وتدخل
يف إطار الرصاعات والتوازنات اإلقليمية والدولية،
وبني العشائر والطوائف املتوازنة ضمن إطار نظام
استبداد رشقي" (ص.)68

وإذ يفند الكتاب فكرة أن الديمقراطية يمكن أن
تنشأ عربي ًا بال ديمقراطيني ،بحكم احلاجة أو التطور
املوضوعي ،يؤكد أن "اإلصالح الديمقراطي ليس
ثورة عنيفة بالرضورة ،بل هو ما يوفر إمكانية
التوصل إىل حلول وسط يربح هبا اجلميع ،وحيد من
العنف والثأر واالنتقام يف العالقات السياسية .وإذ
ال يتم اإلصالح ويتطور إىل حتول ديمقراطي من
دون قوى ديمقراطية تطرح برامج سياسية وتناضل
من أجل حتقيقها ،ال جيوز أن تتجاهل هذه القوى
نقد الديمقراطية الذي تطور يف الغرب ،ألنه "أفضل
حتصني ضد النزعة التبشريية أو العالجية يف التعامل
مع الديمقراطية ( "..ص.)69
جتدر مالحظة أن الديمقراطية يف بعض البلدان
املتقدمة مل تفلح بعد ال يف جلم النزعة اإلمربيالية يف
القومية احلديثة ،وال يف جلم العنف ومنطق احلرب
التي ولدت الدول احلديثة من رمحها ،وال التفاوت
املتطرف يف توزيع الثروة وعوامل اإلنتاج بني القوى
االجتامعية ،ناهيك عن االحتكار وتف ُّلت شهوة الربح
من القيود القانونية واألخالقية وزيادة نسب البطالة
واتساع دائرة املهمشني  ....ما جيعل السياسة امتداد ًا
للحرب بوسائل أخرى ،حسب ميشيل فوكو( ،)17مع
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أن الثقافة والقيم الديمقراطية تع ِّلم أن الديمقراطية
متيل إىل االقرتان باألمن والسلم والرخاء والعدالة
االجتامعية ،وإن كان هذا امليل ال يرقى إىل مستوى
قاعدة عامة.

يرتبط الفرق بني إنتاج الديمقراطية وإعادة إنتاجها
بالفرق بني "نظرية الديمقراطية" ،التي هي "نظرية
عنارصها املكونة ووظائفها وتطورها ،أي نظرية
مقومات الظاهرة الديمقراطية وإعادة إنتاج هذه
الظاهرة لذاهتا ،وبني "نظرية نشوء الديمقراطية" يف
رشوط تارخيية ختتلف من بلد إىل آخر ومن وقت
إىل آخر ( راجع ص  .)32وهذه األخرية صيغت
باستقراء جتارب خمتلفة واستخالص عوامل نشوء
النظام الديمقراطي ودخوله يف التاريخ احلديث ،وفرز
ما هو جوهري ومشرتك بني خمتلف هذه التجارب عىل
أهنا مقومات الديمقراطية أو حمددات الـ ""Paradigm
(أو النموذج) الديمقراطي ،ويف هذه النقطة تتصل
الديمقراطية بنظرية املعرفة.
يقدم السياق التارخيي لنشوء الديمقراطية أسلوبني
خمتلفني لتأسيس الديمقراطية وإقامة نظام ديمقراطي:
األسلوب التدرجيي (اإلنكليزي) ،كجدلية مستمرة
بني برملان األرستقراطية وامللك ،حيث جيري توسيع
صالحيات األول باستمرار ،وبني األستقراطية
التقليدية والبورجوازية الصاعدة للسيطرة عىل
الربملان .واألسلوب الثوري ،أسلوب الثورة
الفرنسية ،التي أطاحت بامللك وبطبقة النبالء،
وانتهت إىل تسوية سياسية أو حل وسط بني قوى
متصارعة يف مرحلة ما بعد البونابرتية ،ثم يف مرحلة
َ
منتصف القرن التاسع عرش (ص.)34
ربيع الشعوب
يالحظ هنا أن األسلوبني كليهام ينتهيان إىل تسوية
تارخيية أو حل وسط .وهذا من طبيعة الرصاعات
االجتامعية ومنطقها اجلديل ،ألن حذف أحد طريف
ٌ
حذف للطرف اآلخر بالرضورة ،والثورة ال
الرصاع
خترج عن هذا املنطق يف هناية املطاف .وقد عالج حممد
عابد اجلابري هذين األسلوبني يف كتابه الديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،حتت عنوان "الديمقراطية والواقع
العريب الراهن ،مشكل االنتقال إىل الديمقراطية" (،)18

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :في المسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

قرر فيه أن االنتقال إىل الديمقراطية يطرح من الناحية
العملية أحد اختيارين :إما التدرج أو الثورة ،وبينَّ
مزايا كل من األسلوبني ومثالبه .لكن الكتاب عالج
هذه املسألة معاجلة دقيقة ،يف الفصل العارش ،بإعادة
االعتبار ملفهوم اإلصالح الذي كسفه بريق "الثورة"،
وإضاءة العالقة الرضورية بني السلطة واملعارضة
والرشوط التي جتعل من هذه األخرية قوة فاعلة
يف احلياة السياسية ،حني تتوفر عىل رؤية واضحة
وبرنامج عمل من أجل االنتقال إىل الديمقراطية،
وفق الرشوط اخلاصة بكل بلد عىل حدة.

يتقاطع العلم والتاريخ يف إمكانية تفسري الظواهر
والكشف عن منطقها الداخيل ،ذلك أن قيمة تفسريية،
غري القيمة التي يضفيها عليه "اخلطاب التارخيي -
السيايس"( ،)19أو اخلطاب األيديولوجي .وللعلم
وظيفة تفسريية تنري الوعي ،وتريس املعرفة عىل قواعد
موضوعية ،فرتشد العمل واملامرسة ،وتستبعد احلتمية
واليقني القطعي .من هذه الزاوية ،يتناول الكتاب
"بؤس نظريات التحول الديمقراطي ،لدى املثقفني
العرب .ونعتقد أن بعضها مؤسس عىل "نظرية
االجتامع والتحول" اللينينية( ،)20وبعضها اآلخر نقد
ومراجعة هلا عىل أساس الربيسرتويكا ،أو ارتداد عنها
أو رد فعل عليها ،ال سيام أن معظم الديمقراطيني
العرب اليوم قوميون يساريون وإسالميون ليرباليون
أو من أصول اشرتاكية ،ماركسية لينينية ،بعد انقطاع
نسل الليرباليني والديمقراطيني ،وانعدام تأثري من
تبقى منهم يف احلياة العامة.
فليس مصادفة أن يقرتن صعود موجة الليربالية
اجلديدة وأدلوجة "نرش الديمقراطية يف الرشق
األوسط الكبري" بانتصار "املعسكر الرأساميل" ،بقيادة
الواليات املتحدة ،يف احلرب الباردة ،وافتتاح مرحلة
جديدة من احلروب اإلقليمية والنزاعات املحلية
تراجعت بسببها حظوظ التحول الديمقراطي إىل
احلدود القصوى .وما ثورات الربيع العريب ،يف أحد
وجوهها ،سوى رد شعبي عىل هذا الرتاجع ،وسقوط
أوهام "نرش الديمقراطية" ومراوغة السلطات التي
رفعت شعار "اإلصالح".

245
يمكن ترتيب األسئلة التي يطرحها املثقفون العرب
املاهية،
حول الديمقراطية ،يف ثالثة أبواب :سؤال
َّ
الذي يتكرر بموجبه احلديث عماّ هي الديمقراطية
وما هي مقوماهتا ومبادئها وقيمها وآلياهتا ،كأن
للتكرار قوة سحرية حتقق الديمقراطية بال عمل.
وسؤال الع ِّل َّية ،الذي يفرتض التجزئة أو اإلمربيالية
أو الثقافة التقليدية أو اإلسالم أو القبيلة علة لغياب
الديمقراطية عن الثقافة العربية والتاريخ العريب،
وسؤال الكيفية من نوع كيف يمكن االنتقال إىل
الديمقراطية يف هذا البلد العريب أو ذاك؟ وهو يف
اعتقادنا ما يعنى به هذا الكتاب ،بصورة أساسية،
من خالل رصد ممكنات الواقع ،بعيد ًا عن نزعتني:
املاهية والع ِّل َّية،
تأملية وأيديولوجية ،تتصالن بسؤايل
َّ
ولذلك عني الكتاب بام أسامه "التشخيص اإلمربيقي"
لألوضاع العربية الراهنة السشفاف ممكنات التحول
الديمقراطي ،الذاتية واملوضوعية ،والعمل بمقتضاها
(راجع ص .)77 – 73

يف ضوء ما تقدم ،يقرر الكتاب أن نظريات للتحول
الديمقراطي "استقرئت من جتارب عينية مرت هبا
دول معينة" ،وهي "حماوالت لتفسري تلك التجارب
حتولت إىل تعميامت حتاول أن تتوقعها يف دول أخرى.
تدعِ أهنا وصفة لالنتقال يف أي
وهي ذات معنى إذا مل َّ
مكان" .ويرى أن إشكالية التحول الديمقراطي هي
إشكالية نظرية ذات معنى يف حالني :األوىل ،هي
دراسة تاريخ انتقاالت متت يف املايض يف أوقات خمتلفة
ودول خمتلفة .والثانية ،هي حتليل عملية حتول جارية
بالفعل وتشخيص مشكالهتا ومعوقاهتا .وال معنى
ألي "نظرية" هي "علم" يف الغيب والغياب (ص.)80
ويرى ،من ثم ،أن "النظرية الوحيدة التي ختتص فع ً
ال
بالتحول الديمقراطي بشكل عيني ال تستحق أن
تسمى نظرية إال كنموذج يف تفسري ما جرى( .يقصد)
نظرية التحول الديمقراطي وما تشعب عنها ،من
دنكوارت روستو حتى شومبيرت وأودويل ووايتهيد.
"يطرح روستو أربع مراحل لتوصيف وحتليل عملية
االنتقال إىل الديمقراطية :املرحلة األوىل ختص تبلور
هوية الناس السياسية املشرتكة وإمجاعهم عليها،

246
وقضية الوحدة الوطنية التي تدور اللعبة يف داخلها
ويف إطارها .واملرحلة الثانية هي مرحلة الرصاع بني
القوى ذات املصلحة يف إقرار طبيعة النظام السيايس،
وذلك من ناحية متكنها من املشاركة فيه أو تغيريه أو
حتى التصدي له ومعارضته .واملرحلة الثالثة هي
التي تبدأ فيها عملية املساومة والبحث عن تسويات
وحلول وسط  ..واملرحلة الرابعة هي حتول هذه
القواعد (التي اتفق عليها يف املرحلة الثالثة) إىل هدف
قائم بذاته" (ص.)81
يبدو أن املرحلتني األوىل والثانية من هذه املراحل مها
احلاسمتان ،وتتعلقان بتبلور الدولة الوطنية ،التي
ال تكون كذلك إال حني حتظى بموافقة مواطنيها
وإمجاعهم عليها .وكام يقال فإن اإلمجاع ال ينعقد
إال عىل الدولة ،بام هي "فضاء عام" .الدولة الوطنية
هي التي متنح مواطنيها هويتهم السياسية بانتامئهم
إليها وبصفتهم أعضاء يف األمة متساوين يف احلقوق
والواجبات والكرامة الوطنية واإلنسانية .هذه اهلوية
السياسية ال تتعارض ال مع انتامءاهتم وروابطهم
األولية وال مع معتقداهتم واجتاهاهتم املختلفة .وإال
تنعقد الوحدة الوطنية إال حني تكون الدولة حمايدة
حياد ًا تام ًا إزاء الفئات االجتامعية واالجتاهات
السياسية واأليديولوجية وإزاء عقائد مواطنيها
وأصوهلم اإلثنية.

ثمة تالزم ال تنفك عراه بني الدولة احلديثة واألمة
احلديثة ،دولة املواطنني وأمة املواطنني .نعتقد أن
املشكلة األساسية يف معظم البلدان العربية هي عدم
اعرتاف القوى القومية واإلسالمية واالشرتاكية
ومعظم النخب الثقافية بالدول القائمة بالفعل،
واعتبارها دو ً
ال قطرية هزيلة وغري رشعية ،و"غري
واقعية" ،و"دولة ضد األمة" .يضاف إىل ذلك خلط
تغول األخرية التي
الدولة والسلطة ،ال سيام بعد ُّ
"أممت الدولة" ،أي احتكرت الفضاء العام ،وقلصته
حتى بات مطابق ًا هلا ،مثلام أممت تنظيامت املجتمع
املدين ،ومل توفر تنظيامت املجتمع األهيل ،بل حولتها
إىل بنى موازية لبنى السلطة ،حسب تعبري خلدون
حسن النقيب( .)21كام أن الوحدة الوطنية ،ال يعرب
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عنها باتساق الدولة واملجتمع املدين وانبثاق السلطة
السياسية عن الشعب باالنتخاب فقط ،بل بوحدة
السلطة واملعارضة( )22عىل نحو جيعل من السلطة
القائمة معارضة بالقوة ومن املعارضة القائمة سلطة
بالقوة ،يمكن أن تصري سلطة بالفعل بالطرق السلمية.

قبل الدولة القطرية والدولة السلطانية والدولة الريعية
وسواها ،يفرتض أن هنالك الدولة؛ ذلك أنَّ املوصوف
أهم من الصفة ،وال تستنفده صفة من صفاته ،وال مجيع
صفاته املعروفة؛ الصفة تابعة؛ لكن األمر عىل خالف
ذلك يف فكرنا السيايس وخطابنا السيايس :الصفة تأكل
املوصوف ،أو تشيطنه .من جيرؤ عىل الدفاع عن الدولة
القائمة بالفعل واعتبارها اإلطار الذي جتري فيه سائر
عمليات النمو والتحول االجتامعي واالقتصادي
والسيايس والثقايف واألخالقي والرتبوي والعلمي
وما شئتم ،ال عملية التحول الديمقراطي املنشودة
فقط؟ لقد شعرت باحلرج الذي عاناه الدكتور عزمي
بشارة حني قال" :الواقعية السياسية تقيض بقبول
الدولة القطرية لسببني ( "...ص ،)12فقد تبدى يل
احلرج يف إسناد القبول إىل الواقعية السياسية ،ويف
استعامل املصدر ،القبول ،بد ً
ال من الفعل ،ويف تربير
القبول بسببني ،كأن االعرتاف بالواقع القائم حيتاج إىل
تربير .ومن املؤكد أن الدكتور عزمي يدرك أن هنالك
من سيقولون له :الواقعية التي تتكلم عليها استسالمية
ذليلة ،وسيجردونه من اإلرادة والعزم والتصميم عىل
رفض الواقع القطري ،وينالون من قوميته .أسهل
طريقة ملعاجلة مشكالت الواقع هي رفض الواقع مجلة
وتفصي ً
ال ،أو إغامض العني عنه ،وإخراج واقع آخر
من الرأس بد ً
ال منه.
يكتيس الفصل الثالث من فصول الكتاب أمهية
خاصة ،ألنه يعالج العالقة بني الدولة واملجتمع املدين،
بصورة غري مبارشة حتاشت تكرار ما بات معروف ًا
للمتخصصني وما بسطه الكاتب يف كتابه املجتمع
املدين( .)23هنا ،ال بد أن نسجل مالحظتني :أوالمها
وصف الدولة بأهنا ريعية ،والثانية حتميلها مسؤولية
"النزوع إىل إعاقة التحول الديمقراطي" (ص.)93
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الريعية هنا صفة لالقتصاد وصفة للدولة ،تشري
إىل تداخل جمايل املجتمع املدين واملجتمع السيايس
(الدولة) ،أو جمال األعامل اخلاصة وجمال الوظائف
العامة" .االقتصاد الريعي  ..يعيق تطور جمتمع مدين،
أي يعرقل قيام جمتمع يعيد إنتاج ذاته كمجتمع من
األفراد األحرار القادرين عىل التعاقد خارج إطار
الدولة ( "..ص .)93هذا مؤكد ،لكنه ،يف اعتقادنا،
ال حيول دون ذلك ،إذ يتعلق األمر هنا بصورة أساسية
بتوزيع الثروة وعوامل اإلنتاج بني الفئات االجتامعية،
من جهة ،وبضعف التطور الرأساميل ،بجميع أبعاده،
من جهة ثانية ،ويتعلق من جهة ثالثة بقيام "الدولة"
بوظائف اقتصادية ومالية ليست من وظائفها يف
األصل ،وضمور الطابع االجتامعي (العام) هلذه
الوظائف االقتصادية التي متارسها الدولة ،يف ظل
واقعة شديدة اخلصوصية هي اندماج السلطة بالدولة،
أو طغياهنا عليها أو احتكارها ،وحتكمها السافر والفظ
يف احلياة اخلاصة لرعاياها ،لكي ال نقول ملواطنيها ،ال
يف البلدان التي احتكرت فيها الدولة  /السلطة مجيع
الوظائف االقتصادية حتت عنوان االشرتاكية فقط،
بل يف البلدان "الرأساملية" ( )24املتأخرة واهلامشية
والتابعة التي تقوم عىل االقتصاد الريعي ،بصورة
أساسية ،أيض ًا .مع مالحظة ارتباط أسلوب اإلنتاج
الريعي باالستهالك الرتيف والتفاخري لسلع ال
ينتجها املجتمع نفسه (مالحقة املوديل) ،وكنز
األموال ،ومتلك العقارات ،وضعف املبادرة ،بل
املغامرة الرأساملية.
بيد أنه ال جيوز تقديم الوجه القاتم من وجوه احلياة
االقتصادية للمجتمعات املعنية ،بل ينبغي النظر إىل
االقتصاد واملال عىل أهنام "سياسة مكثفة" ،يف ظل
تقسيم العمل الدويل و"عاملية القيمة" ،بتعبري سمري
أمني .والنظر إىل الثروة الناجتة من الريع والتجارة
واملضاربات أيض ًا عىل أهنا عنرص رضوري للرتاكم
األويل لرأس املال واالستثامر يف "اإلنتاج االجتامعي"
واقتصاد املعرفة ،وهذا مما يرتب عىل القوى
الديمقراطية مهمة أن تكون إحدى عينيها البصريتني
عىل املجتمع املدين واألخرى عىل املجتمع السيايس،
ويرتب عىل املثقفني واملتخصصني واملفكرين خاصة
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مهامت نظرية وبحثية ونقدية وعملية تواكب نشاط
املبادرين والفاعلني االجتامعيني وحتفزه ،وخترج
السياسة من الكهوف األيديولوجية ،القومية
واإلسالمية واملاركسية اللينينية ،إىل رحاب احلياة
االجتامعية .وحري بمراكز البحوث والدراسات
أن تسهم يف هذا املجهود ،فتوفر ،عىل األقل،
قاعدة بيانات موثوقة للباحثني واملفكرين والعلامء
وصناع القرار(.)25

ينظر الكتاب إىل "الدولة الريعية" عىل أهنا وجه من
وجوه اإلعاقة يف "املسألة العربية" وتتصل اتصا ً
ال
وثيق ًا باالستثنائية العربيةِّ ،
(نفضل اخلصوصية العربية
من منظور العامل احلديث واملعارص ،الذي نحن جزء
منه ،وتارخينا جزء من تارخيه) .وللقارئ احلق يف أن
يقرأ هذه اإلشكالية بمقوالت الفصلني األول والثاين
التأسيسيني ،إما بصفتها حماولة تفسريية إلخفاق
مرشوع حتول ديمقراطي مفرتض ،وإما لتعثر مرشوع
بادئ ،وإما بصفتها إشكالية حتتاج إىل تفكيك مجيع
عنارصها ،لتأسيس مرشوع حتول ديمقراطي ممكن،
بدأت تباشريه مطلع العام املايض  ،2011فض ً
ال عىل
إمكان قراءهتا من باب "التذمر" عل ًام أننا نميل إىل
قراءهتا عىل أهنا من باب النقد املاهد للتأسيس ،وفق
ما جاء يف املقدمة.
من املؤكد أن مدى تأثري االقتصاد الريعي يف إعاقة
التحول الديمقراطي غري حمسوم ،وخيتلف من بلد
إىل آخر ،وكذلك العالقة بني الديمقراطية والتنمية،
إذ "ليس من معادلة تؤكد أن التحول الديمقراطي
يزيد من معدالت التنمية أكثر من االستبداد ،وليس
من إثبات نظري أو تارخيي لفرضية أن الديمقراطية
حاجة تنموية" (ص .)104ومع ذلك يقرر الكتاب
أن اإلصالح االقتصادي يف الوطن العريب يرتبط
باإلصالح السيايس ،والعكس صحيح .ولكن ال
يمكن رؤية هذا كله بمعزل عن مسألة الدولة والقضية
القومية" (ص ،)106إذ يتحدد تأثري االقتصاد الريعي
اإلجيايب أو السلبي بكيفية استخدام الريع واستثامره:
إما يف بناء اقتصاد وطني يعزز العالقة بني املجتمع
املدين والدولة ،وإما يف سيطرة السلطات احلاكمة
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وبطاناهتا عىل الثروة الوطنية واملجال العام وهتميش
املجتمع ،أو إعالة جزء منه وهتميش أكثريته.

وقد أشار الكتاب إشارة عابرة إىل أثر العسكرة
يف "إعاقة الديمقراطية" (ص ،)104وهي ظاهرة
تستحق أكثر من إشارة عابرة ،ليس فقط من حيث
تبديدها اجلزء األعظم من الثروة الوطنية وناتج عمل
املجتمع عىل مؤسسات عسكرية وأمنية ضخمة،
فقدت يف غري مكان طابعها الوطني ،وحتولت إىل أداة
للحكم والسيطرة عىل مقدرات املجتمع ،بل أيضا من
حيث عسكرة احلياة السياسية ،وأكاد أقول عسكرة
الوعي االجتامعي ،وإخضاع املجتمع وحتويله إىل كتل
برشية هامدة ،وحتويل االقتصاد إىل نوع من "اقتصاد
احلرب" ،ناهيك عن كوهنا النواة الصلبة لالستبداد
وحارسة للنظم التسلطية.
قرر الكتاب أنه ال يمكن أن جتري حتوالت ديمقراطية
جدية وجذرية بال ديمقراطيني ،وأن جذرية هذه
التحوالت وجديتها مرهونتان بعملية  /عمليات
تأسيس مبادئ الديمقراطية وإنتاجها (عربي ًا) ،يف
الفكر واملامرسة ،وأن هذا كله ال جيري إال يف سياق
سريورة حتول تارخيية متدرجة وتراكمية من جمتمع أهيل
إىل جمتمع مدين ودولة سياسية هي دولة حق وقانون
جلميع مواطنيها بالتساوي ،عدا عن أمور أخرى ،فكان
من البدهيي أن يلتفت إىل دور الثقافة احلديثة الذي ال
يقل أمهية عن دور االقتصاد والسياسة ،بل لعل دور
االقتصاد والسياسية مرتبط أوثق ارتباط بنوع املعرفة
والثقافة واخلربة العملية والقيم األخالقية ،االجتامعية
واإلنسانية ،التي متيز املنتجني والفاعلني واملقررين،
ِّ
وتبطن سلوكهم
ومتيز إنتاجهم ،وحتدد خياراهتم،
ومواقفهم وقراراهتم .والحظ الكتاب أن أملوند وفريبا
جربا ،يف كتاهبام الثقافة املدنية ،أدوات البحث الكمي
َّ
اإلحصائي اجلديدة يف حينه ،يف مجع ووصف وحتليل
مواقف من قيم وقضايا ومسائل اعتربها املؤلفان
هامة يف تطوير ثقافة مدنية مواطنية تساعد عىل ثبات
النظام الديمقراطي" ،وال تفرس غيابه حيث يغيب.
وقاما بمقارنة الثقافات السياسية يف أملانيا وإيطاليا من
جهة وبريطانيا والواليات املتحدة من جهة أخرى،
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"بموجب مفاهيم ومعايري حمددة ،للتوصل إىل نظرية
تتعلق بام يساند بقاء الديمقراطية ويساعد يف تصليبها،
ال بالثقافة التي تؤدي إىل نشوء ديمقراطية أو متنع
نشوءها" (ص.)109

هذه املالحظة مهمة ،ومتهد لنقد "نظريات ثقافية"،
استرشاقية واستعرابية ،بعضها نظريات عنرصية ،أو
غيبية تنسب نفسها إىل العلم ،وال يمكن دحضها أو
إثباهتا .وما ال يمكن دحضه ال يمكن إثباته ،حسب
كارل بوبر .لكن الكتاب يؤكد أنه ال يمكن إنكار
دور الثقافة يف احلاالت العينية والفرعية ،إذا وضعت
يف إطار وسياق تارخيي واجتامعي" .إذا تم تسجيل
ومراقبة وحتليل الثقافة يف إطار التنافس بني القوى
االجتامعية املختلفة عىل الثروة ومصادر القوة ويف
استغالهلا وإعادة تشكيلها ألغراض السيطرة يصبح
باإلمكان تقييم تأثري الثقافة يف السلوك السيايس بال
مبالغة يف دورها أو تقليل منه .هذه دعوة للتعامل مع
الثقافة السياسية ال كثقافة عامة متيز شعوب ًا وحضارات
بأكملها ،وال كمفرس شامل ألنظمة ومراحل تارخيية،
بل كعنرص متغري ومتحرك ومرتبط بعنارص أخرى"
(ص .)114املشكلة ،إذا ،ليست يف تأثري الثقافة يف
السلوك السيايس ،بل يف "اعتامد الثقافة وحدها أو
افرتاضها ثابتة ومرتبطة بجامعات برشية مثل صفة
ثابتة حتملها هذه اجلامعات عىل نمط مصطلح العقلية"
(ص .)117واألسوأ هو ربط العنف أو اإلرهاب
بثقافة معينة أو حضارة معينة واعتبارمها من العنارص
البنيوية الثابتة فيها.
يرى الكتاب أن "النقد الثقايف املرشوع" هو نقد
سوسيولوجي يكشف عن الرواسب السوسيولوجية
التي تشكل الوجه اخلفي أو املظلم لسلوك النخب
السياسية احلديثة أو "ال وعيها السيايس" .وهو نقد
للعشائرية السياسية يف بنية النظام غري الديمقراطي.
وينتقد "حتميل العالقات السلطوية البطريركية داخل
العائلة مسؤولية انتشار ثقافة تعيق الديمقراطية" ،مع
أن دمقرطة العالقات األرسية ودخول القانون إىل
احليز اخلاص يأيت عادة أو يف الغالب بعد دمقرطة
احليز العام( ،ص" .)124 -123الديمقراطية تعتني

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :في المسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

بتنظيم العالقات الديمقراطية داخل الدولة أو ً
ال ثم
احليز العام بشكل عام ،وهي تعترب الفصل بني احليز
العام واحليز اخلاص العنرص األكثر أمهية يف استعداد
وجاهزية ثقافة املجتمع وترشيعاته للديمقراطية".
"الفصل بني احليز العام واحليز اخلاص ال يقل أمهية
عن الفصل بني الفرد واجلامعة العضوية" .وهذا
األخري هو ما يؤسس لقيام عالقات مدنية وتصور
جمتمع قائم عىل التعاقد ،وتصور فصل الدين عن
الدولة ،وتصور مؤسسات ومرافق عامة هتم املجتمع
كله يف الوقت ذاته (ص .)125ال يقترص عدم التفريق
بني احليز اخلاص واحليز العام يف بالدنا عىل السلطات
يتعداها إىل معارضيها ،ومنهم من حتولوا
وحدها ،بل ّ
إىل الديمقراطية ،بال ثقافة ديمقراطية.
يثمن الكتاب حماولة ليزا وادين استنباط مفهوم أكثر
نقدية للثقافة ،بام هي عملية إنتاج املعنى أو صنعه،
واعتبار الثقافة ممارسة بد ً
ال من كوهنا جمموعة صفات
متشيئة .ونشاركه هذا التثمني .الثقافة "ممارسة
سيميائية جلعل العامل الذي نعيش فيه مفهوم ًا"" .هنا
تصبح املهمة دراسة عملية إنتاج املعنى" (ص.)128
ومن ثم ،مل يعد جائز ًا النظر إليها كأهنا جمموعة صفات
ثابتة جلامعة برشية ،بغض النظر عن تارخيية هذه
الصفات وديناميكيتها وتبدهلا وتطورها بام هي عملية
إعادة إنتاج املعنى لدى مجاعة  /مجاعات تعيد إنتاج
ذاهتا( ،ص .)129وقد أرشنا إىل أن عملية إعادة
اإلنتاج ليست تكرار ًا ميكانيكي ًا ،بل عملية ديناميكية
تعرفها "علمي ًا" إال
فائقة الغموض والتعقيد ال يمكن ُّ
بوقف الزمن وقطع تيار احلياة.
اجلانب اإلجرائي أو اإلمربيقي هلذه املسألة يتجىل
يف حتليل إشكالية القبيلة والدولة ونقد املسترشقني
الذين يفرتضون خط ًا فاص ً
ال قديم النشأة بني الغرب
والعامل االسالمي جيعل االنتامء إىل املكان مميز ًا لألوىل،
واالنتامء إىل النسب والساللة مميز ًا للثانية .وإذ يبني
الكتاب الطابع التعسفي هلذا التقسيم يقرر أن "القبيلة
والعائلة ليستا جوهر ًا كامن ًا يف النفس العربية أو ثقافة
سياسية ثابتة مثل "عقلية" ال تارخيية عند العرب
جتعل املجتمعات العربية عصية عىل الديمقراطية
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(ص .)139وال يكفي فهم القبيلة كأهنا نواة تارخيية
ثابتة جيري حوهلا التطور االجتامعي والتارخيي كأنه
غالف حيتوهيا وتترشنق فيه ،بل إن ما يميز القبيلة
كتشكيلة اجتامعية متنقلة يف املكان أهنا مجاعة ال
ينفصل فيها السيايس عن االجتامعي واالقتصادي،
وال ينفصل الفرد عن اجلامعة  ..ولكنها حني تستقر يف
املكان وتتعايش مع بنى سياسية واقتصادية خارجها
فإن هذه البنى تقاومها ،وهي تقاوم تأثريها يف البداية،
ثم يندمج أفرادها يف هذه املجاالت فتحتفظ بجزء
من حدودها وترخي قبضتها عن األخرى ( أنظر
ص .)140وهذا ما حصل بالفعل ،عندنا وعند غرينا.

من هذا الباب ،ربام يعيد خلدون حسن النقيب التفكري
يف مفهوم املجتمع املدين ،مؤكد ًا أنه "كان هنالك
جمتمع مدين يف مجيع املراحل التارخيية التي أعقبت
قيام الدولة ومؤسساهتا السياسية"( .)26نعتقد أن هذا
الرأي مؤسس عىل فرز جمالني خمتلفني :جمال املجتمع
وجمال الدولة .فهو يقول" :إن جذور املجتمع املدين،
بام هو حالة استقالل أو توازن مع الدولة ،موجود
بكثافة يف العمق التارخيي للوعي العريب .فقد تطور
الفقه بمعزل عن الدولة :افرتاق السياسة عن الرشع
يف نظر ابن خلدون .ومل حيصل االنفصال بني الدولة
واملجتمع املدين إال مع قيام املؤسسات السلطانية
يف ظل حكم السالطني املامليك .وقد بدأ الربط بني
املجتمع املدين والديمقراطية (احلريات الدستورية)
مع بدايات ما يسمى عرص النهضة يف النصف األخري
من القرن التاسع عرش"( .)27من الواضح أن النقيب
أسس هذا احلكم ،الذي ال نتفق معه( ،)28عىل مبدأ
واحد هو "قيام الدولة" واستقالل املجتمع عنها أو
توازنه معها ،ثم عالج ظاهرة "املثقف القبيل" يف سياق
نقده للتخلف ،بام هو "تأخر وارتكاس" ،مبين ًا أن
العودة إىل "العالقات الوشائجية" هي نتيجة تعرض
املجتمع ألزمة طاحنة أو خطر داهم ،ومن ثم فهي
ظاهرة نكوصية ،يف اعتقادنا ،تعرب عن هشاشة املثقف
وهشاشة "حداثته" وسطحيتها.
لكن الكتاب كان واضح ًا يف إبراز الفرق بني القبلية
بصفتها استثناء يربز يف األزمات وبني القبيلة كحالة

250
واقعية يومية ال حتتاج إىل غطاء" .هنالك فرق بني
نظام عشائري قبيل سيايس واع ومعيش من جهة،
وبني تأجج روح القبيلة مثل مجر حتت رماد السالم
االجتامعي وحتى حتت املواطنة من جهة أخرى...
وهنالك فرق بني نفوذ العشرية يف املناطق احلرضية
ونفوذها يف املناطق الصحراوية (ص .)142ورأى أن
استمرار القبيلة كقوة اجتامعية تضامنية فاعلة دليل عىل
أمرين :ضعف الدولة املركزية كدولة متامسكة وقادرة
عىل عملية بناء األمة ،ودليل عىل عدم تفرد األفراد عىل
شكل مواطنني هلم حقوق ويعتربون املجتمع والدولة
تعبري ًا افرتاضي ًا عن تعاقدهم" (ص .)144وخلص
إىل أنه "ال سبيل إىل بناء الديمقراطية عربي ًا من دون
تفتيت هذه البنية سياسي ًا ،ورفضها ،ومنع تثبيت
رشعيتها اجلديدة أو منحها رشعية كوحدة سياسية يف
إطار تعددي باسم الديمقراطية .وال يتم ذلك من دون
اإلرصار يف الترشيعات واإلجراءات القانونية وطرق
االنتخاب عىل مبدأ املواطنة واالنصهار حقوقي ًا يف
املجتمع املدين ،وهو يف حالة الديمقراطية الوجه
اآلخر لألمة" (ص .)147ومن ثم فإن "ثقافة القبيلة
ال متيز القبيلة فحسب ،بل تشكل ثقافة معيقة لعملية
التعددية السياسية والفكرية .إذ حتول األحزاب
والقوى السياسية احلديثة إىل بنى عصبوية تقاد عائلي ًا"
(ص .)152وهذه نتيجة نتبناها بال حتفظ .ونرى
يف بحث املواطنة بني التجانس والتعدد ،يف الفصل
السابع ،بسط ًا وإنام ًء هلا ،يف حني تثري الفصول الثالثة
األخرى (الديمقراطية واجلامعة السياسية واهلوية،
واملسألة العربية والديمقراطية ،والديمقراطية
كقضية سياسية) إضافة إىل موضوع "القومية والدين
وإشكالية اهلوية" ،مسائل حتتاج إىل نقاش متأن.

الديمقراطية والجماعة
السياسية والهوية
ما اجلامعة السياسية؟ وهل اهلوية انتامء طوعي إىل
جتب
مجاعة سياسية ومشاركة يف حياهتا العامة؟ وهل ُّ
ِ
اهلويات الفرعي َة أو تنفيها؟ وما عالقة
اهلوية السياسية
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اهلوية السياسية باألصول اإلثنية والعقائد الدينية؟ ما
آليات تشكل األمم احلديثة واملواطنة الديمقراطية،
وما دور الدولة احلديثة يف هذه العملية؟

نطرح هذه األسئلة العتقادنا أن الرهان الديمقراطي
واخليار الديمقراطي مها حمور كتاب يف املسألة العربية،
وحمور املسألة العربية ،بل نذهب إىل أن الرهان
هو املحور األسايس ،وحمور رؤية الدكتور عزمي
بشارة وخياره الديمقراطي ،ونربط الرهان بفكرة
الراهنية املتصلة بفكرة اإلمكان .نريد أن نشكك يف
أن الديمقراطية باتت خيار ًا للقوى السياسية العربية
وغالبية املثقفني العرب .ونحسب أن يف الكتاب ما
يعزز الشكوك ،إذ يؤكد يف عدة مواضع "رضورة توافر
قوى ديمقراطية" منظمة وبرامج ديمقراطية ونضال
تدعي العكس .ويقول
ديمقراطي ،ويفند اآلراء التي َّ
رصاحة" :مل تكن القوى احلداثية يف املجتمع العريب،
يسارية كانت أو قومية ،وحتى القوى الليربالية يف
غالبيتها الساحقة قوى ديمقراطية ،باملعنى الذي
نفهمه عندما حتولت الديمقراطية إىل بند عىل األجندة
السياسية" (ص .)199ويرى أن من تبنوا الديمقراطية
يف هناية القرن العرشين قسامن :قسم يعول عىل التدخل
اخلارجي ،والقسم اآلخر إما غري منشغل بالسياسة،
وإما منشغل بسياسات اهلوية ،عىل اختالفها .قد يكون
هذا التأكيد املتواتر نابع ًا من رؤية الكاتب للمسألة
العربية التي مل حتل ،ولو عىل صعيد حق تقرير املصري،
"ومل حتل فيها رشعية الدولة القائمة" (ص ،)204كام
من رؤيته ،من ثم ،لالستثنائية العربية.
ما من شك يف أن نشوء اجلامعات السياسية ،أي األمم
احلديثة ،أسبق من نشوء األنظمة الديمقراطية ،يف
العرص احلديث ،عىل اختالف آليات النشوء ورشوطه
من أمة إىل أخرى ومن وقت إىل آخر .وأن األمة،
بمعناها األحدث ،نعني أمة املواطنني ،مل تنشأ دفعة
واحدة يف أي مكان ،وإن اقرتن نشوؤها بقيام الدولة
احلديثة ،حتى بتنا أمام مركب الدولة – األمة ،وإىل
هذا َّ
املركب تنسب صفة الوطنية أو القومية ،فيقال
دولة وطنية أو دولة قومية .العامل احلاسم يف عملية
تشكل األمم احلديثة هو تغيرُّ نمط اإلنتاج ،بشقيه
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املادي والروحي ،وتغري بنية العمل البرشي اليدوي
والذهني ،تغري ًا جذري ًا .والعمل هو الفكر متحقق ًا يف
الواقع ،فال يمكن فصل املعرفة عن العمل ،والفكر
عن الواقع.

الليرباليون والديمقراطيون( )29يف األمم احلديثة
مل يكونوا جمرد دعاة ومبرشين ،أو جمرد ناشطني
سياسيني ،بل كانوا ،يف األعم واألغلب ،مبادرين
وفاعلني اجتامعيني ،يف مجيع جماالت احلياة االجتامعية،
أي كانوا ليرباليني و /أو ديمقراطيني موضوعي ًا،
بعضهم ليربالون وديمقراطيون ذاتي ًا ،وبعضهم
اآلخر ليرباليون وديمقراطيون ذاتي ًا وموضوعي ًا ،فكر ًا
وممارسة ،وإال ملا أمكن أن ينشأ نظام ديمقراطي .وثمة
صعوبة بالغة جد ًا يف تعيني احلدود بني هؤالء وأولئك،
لكن من املؤكد أنه "ال ديمقراطية بال ديمقراطيني"،
كام يبني الكتاب ،وبال ثقافة حديثة منفتحة عىل
الديمقراطية ومؤسسة عىل حرية التفكري .ولقد قرنا
الليربالية بالديمقراطية ألن الليربالية هي اجلذر الذي
يغذي الديمقراطية ،وهي عامل نموها وتطورها
وقدرهتا عىل جتاوز ذاهتا .الديمقراطية وحدها تنصف
الليربالية ،عىل الصعيدين النظري والعميل ،مثلام
الديالكتيك وحده ينصف الوضعية اإلجيابية( .)30كان
الياس مرقص يدعو التقدميني العرب إىل أن خيتاروا:
إما الليربالية والوضعية أو الديمقراطية والديالكتيك،
الذي كان يصفه بأنه منطق الواقع ومنطق التاريخ
ومنطق الصريورة( .)31الليربالية واملذهب الوضعي
يمكن أن يتمفصال مع الليربالية اجلديدة أو يفضيا
إليها ،بخالف الديمقراطية ومنطقها اجلديل
(الديالكتيكي) .ليس بوسع الديمقراطيني العرب أن
يعيدوا سريورة تشكل الديمقراطية تارخيي ًا ،كام أكد
الكتاب ،لكن عليهم أن يعودوا بني احلني واآلخر إىل
ألف باء الديمقراطية ،وأن يتتبعوا جذورها الضاربة
يف تربة احلداثة.
اإلشكال الرئيس يف "القضية العربية" وما يعزز
طابعها االستثنائي هو "عمل استعامري ثقايف
وسيايس دؤوب لنفي اهلوية العربية ...وما ترتب
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عىل التقسيم االستعامري بموجب معاهدة سايكس
بيكو ،من "عدم رشعية الدولة العربية وحدودها
من جهة ،وعدم متكن اهلوية العربية من التحول إىل
هوية سياسية حديثة تتجاوز التقسيامت والعصبيات
ما قبل احلداثية ،من جهة أخرى" (ص .)205إذ ًا،
ثمة عمل استعامري لنفي اهلوية العربية ،ويفرتض أن
يقابله فعل أو رد فعل عريب معاكس ،فام حدود هذا
الفعل أو رد الفعل؟ حياول السؤال أن يكشف عن
رؤية الكتاب لعملية  /عمليات تشكل أمة حديثة،
ودور العرب بصفتهم اجلامعة القومية األكرب يف هذه
واملوحد ،عند
املكون
العملية (دور القوم األكثري،
ِّ
ِّ
ياسني احلافظ( .))32حيدد الكتاب آليتني متكاملتني
يف سريورة تشكل األمم احلديثة يف التاريخ احلديث:
إحدامها أوروبية واألخرى أمريكية .ويف احلالني
تقوم الدولة بدور مركزي ،سواء يف استكامل عملية
التشكل ،يف احلالة األوىل ،أو يف تأسيس هذه العملية
وإنامئها ،يف احلالة الثانية .ويؤكد أن "اهلوية القومية
عنرص رئييس يف تشكل األمة بواسطة الدولة" ،يف
معظم احلاالت ،بخالف ما جرى يف بلدان العامل
الثالث (ص .)213يبدو أن املسألة املركزية يف
احلالني هي قيام الدولة الوطنية احلديثة ،دولة املواطنة
واملؤسسات العامة وحكم القانون ،ألن الدولة
هي التي أكملت عملية تشكل األمة ورفعتها إىل
أمة مواطنني ،يف احلالة األوىل ،وبوسعها أن تفعل
ذلك يف احلالة الثانية .والرهان يف احلالني عىل الدور
التوحيدي لألكثرية القومية .واملعول عليه يف احلالني
هو تطور املجتمع املدين وحتديث عملية اإلنتاج
االجتامعي ،املادي والروحي ،وترسيع وتائر التنمية
البرشية واالقتصادية.

نفي اهلوية العربية أمر ليس يف مقدور الواليات املتحدة
أو غريها .مل يفلح املستعمرون ،يف أي مكان ،يف نزع
هوية اجلامعات التي استعمروها ،إال بقدر ما تكون
اجلامعة املعنية ،كلها أو بعضها ،مطاوعة وقابلة بذلك
وراغبة فيه ،وإال كيف استمر العرب عرب ًا و"قومية
ثقافية" عىل مر القرون؟ حتى يف الدول التي حققت
منسوب ًا عالي ًا من االندماج القومي ال تزال بعض
اهلويات الفرعية ،ما قبل القومية قائمة ومستمرة .وال
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يمكن إنكار واقع أن االنتامء إىل العروبة أسهم يف إنتاج
خلية،
ما يسميه الكتاب مجاعة
متخيلة أو "نحن" م َت َّ
َّ
وأن هذا االنتامء كان يربز أحيان ًا حتى ليبدو كأنه انتامء
سيايس ،كام يف موقف الشعوب العربية من العدوان
الثالثي عىل مرص ( )1952أو موقفها من الثورة
اجلزائرية أو إحساسها بالفجيعة إثر هزيمة حزيران
( ،)1967وقضايا أخرى ،فض ً
ال عن موقفها املتصل
من قضية فلسطني.
املتخيلة" مقرتن ًة بأدوات ختيلها ،وهي
فكرة "اجلامعة
َّ
فكرة جديدة يف حدود معرفتي .فقد حتدث أندرسون
عن القومية بصفتها "مجاعة متخيلة" وكتب عزمي
بشارة مقدمة الرتمجة العربية الصادرة عن دار قدمس
يف دمشق ،لكن فكرة عزمي بشارة عن "أدوات
التخيل" كفكرة مركزية هي جديدة عىل ما أعلم.
وهذه األدوات رشط الزم لتحول األمة الثقافية أو
القومية الثقافية إىل أمة مواطنني أو قومية سياسية،
املتخيلة
أي إىل مجاعة سياسية حديثة .لكن الـ "نحن"
َّ
أو املجردة واملبالغ يف تعظيمها قد تكون عالمة
عىل غياب "األنا" و"األنا أفكر" أو ضمورها(،)33
األمر الذي يعني أن حرية الفرد وحقوق اإلنسان
التخيل ،إضافة إىل
أداتان رضوريتان من أدوات
ُّ
األدوات األخرى التي ذكرها الكتاب" .حني ندرك
أن العرب كذا مليون "أنا" خمتلفون اختالفات شتى
تكون قضية الوحدة العربية قد خطت خطوهتا
األوىل"( .)34إن إيقاظ الفردية من سباهتا الطويل رشط
رضوري النعتاق األفراد من ربقة الروابط األولية
واجلامعات العضوية ،واالندماج يف الفضاء العام
(املجتمع املدين والدولة) بصفاهتم الفردية ،الطبيعية
واملكتسبة ،ال برشوط والدهتم ،وبصفتهم أشخاص ًا
قانونيني ،هلم حقوق ،وعليهم واجبات ،وتقع عىل
عاتقهم مسؤوليات مقابل ما يتمتعون به من حريات
شخصية وعامة.

املتخيلة حتيل عىل عرب اليوم،
ُيفترَ ض أنَّ الـ "نحن"
َّ
أو عىل العرب اليوم ،العرب بألف والم التعريف
العهدية ،ال عىل "العرب" ،بألف والم التعريف
اجلنسية ،مع أنه يمكن إنتاج حقائق وأساطري وأوهام
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تؤسس القومية العربية يف األزمنة املاضية ،حتى
السحيقة منها .هكذا تفعل القوميات مجيع ًا ،كام
أشار الكتاب .لكنها إذ تفعل ذلك ال تفطن إىل أهنا
تؤسس األصولية ،وتنسج شبكة أيديولوجية قد تولد
العنرصية .ما ال يتنبه له كثريون أن اإلمربيالية نزعة
عدوانية يف القومية أو الوطنية( ،)35وأن العنرصية هي
مرض القومية اخلبيث ،من ذلك نزعة كره األجانب،
الغرباء أو "األغيار" وازدرائهم واالعتداء عليهم،
حتى يف دول ديمقراطية(.)36
ال شك يف أن "موضوعة القومية تعقد املسألة
الديمقراطية" ،من وجهني خمتلفني ،كام جاء يف
الكتاب :أوهلام" ،أهنا الرشط األول للديمقراطية
والوعاء الذي حيتوهيا"(ص ،)213وعدم حتقق هذا
الرشط هو أحد وجوه املسألة العربية .وثانيهام" ،عندما
تتحول إىل أيديولوجية تربيرية" وتطابق بني الـ "نحن"
الوطنية املؤلفة من جممل املواطنني (املختلفني إثني ًا
وديني ًا) وبني العروبة" ،وال سيام يف البلدان التي تتوفر
عىل تنوع إثني وديني ومذهبي (ص.)218
لقد جرت حماوالت لتأسيس تناقض بني القومية
والديمقراطية ،وفرض اهلوية  /اهلويات الطائفية
هوي ًة سياسية بد ً
ال من اهلوية القومية ،حتت عناوين:
التعددية والفدرالية والديمقراطية التوافقية وسواها.
وقد ف َّند الكتاب بدقة ووضوح تناقض هذه الفكرة
وجمافاهتا لفكرة الفدرالية والنظم الفدرالية املعروفة
يف العامل؛ أو ً
ال ،ألن اجلامعات العضوية ختتزل األفراد
إىل جمرد أعضاء تابعني .ثاني ًا ،ألهنا تتضمن تسييس ًا
للطائفة .ثالث ًا ،ألن تسييس الطائفة قد يتحول إىل
تسييس الدين ،فتغدو املرجعيات الدينية هي ذاهتا
املرجعيات السياسية .رابع ًا ،ألن الطوائف عموم ًا
تقسيم لألمة ورضب إلطار الـ "نحن" الذي يصلح
الحتضان تعددية ديمقراطية ،وألن "الطائفية نوع
متخلف من سياسات اهلوية" (ص .)227أما قضية
اجلامعات اإلثنية غري العربية ،فالكتاب يدعو رصاحة
إىل احرتام حقوقها املؤسسة عىل حقوق املواطنة
واالنتامء إىل الدولة" .ففي إطار أي قطر عريب يمكن
ختيل أقليات قومية ،كام يف حالة الكيبك يف كندا ،مع
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كل حقوق املواطنة الفردية ،وتضاف إليها احلقوق
اجلامعية واإلدارة الذاتية جلامعة قومية ال ترى أن قومية
األغلبية تعرب عنها" (ص .)230يف هذه الرؤية تقدم
كبري عىل الفكر القومي الرومانيس ،وروح ديمقراطي
عميق .وقد أرشنا غري مرة إىل تساوي اجلامعات
القومية يف احلقوق والواجبات ،بغض النظر عن عدد
أفراد كل منها ،ألن قلة العدد أو كثرته ال تضيف إىل
ماهية املعدود شيئ ًا وال تنقص منها شيئ ًا .لذلك مل يعد
جائز ًا احلديث عن "أقليات قومية" ،ملا ملفهوم األقلية
من داللة حتقريية يف الوعي العام.

التفريق بني قضية اجلامعات القومية غري العربية يف
العامل العريب ،وقضية اجلامعات الدينية واملذهبية عىل
قدر كبري من األمهية ،ألنه يف ِّند ضمن ًا إطالقية فكرة
"التعددية" ،فالتعددية القومية أو اإلثنية ،ونميل إىل
الثانية ،غري التعددية الدينية واملذهبية ،وهذه وتلك
غري التعددية السياسية ،وحقوق اجلامعات الدينية
واملذهبية ،يف الواقع ،ال تشبه حقوق اجلامعات القومية.
وكان ياسني احلافظ قد أشار إىل أن مسألة اجلامعات
الدينية واملذهبية حتل ح ً
ال علامني ًا ،عندما تتجاوز
األكثرية العربية السنية حاجز التقليد ،ويقرتن شعورها
باملسؤولية القومية بوعي حديث ،علامين وديمقراطي
يؤسس لالنتقال إىل أمة مواطنني متساوين .أما مسألة
اجلامعات القومية فتحل بالديمقراطية( .)37هنا تربز
الصلة الرضورية بني العلامنية والديمقراطية ،عىل أن
تفهم األوىل من منظور حرية الفرد وحقوق اإلنسان
واملواطن ،أي من منظور املساواة واحلرية واملشاركة
السياسية وعمومية الدولة ،فض ً
ال عن فصل جمال
الدين عن جمال السياسة .جتدر اإلشارة إىل أن اختزال
العلامنية إىل شعار "فصل الدين عن الدولة" قد أرض
وحوهلا إىل أدلوجة ،وعزز التشدد يف
بقضية العلامنيةَّ ،
اجلانبني الديني والعلامين ،وأضاف إىل خطوط الفصل
االجتامعي العمودية خط ًا جديد ًا.
هنا ال يرى الكتاب أي تعارض أو تناقض بني العروبة
واإلسالم ،ال من حيث الطابع العلامين للعروبة والطابع
الالهويت لإلسالم ،بل من حيث عدم التناقض بني
كون املرء مواطن ًا وكونه مسل ًام أو مسيحي ًا أو غري ذلك.
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فاملسألة ليست مسألة دينية ،بل مسألة مدنية ،اجتامعية
وسياسية .ومن ثم ال يرى الكتاب تناقض ًا بني اإلسالم
والديمقراطية ،فليس مطلوب ًا من املسلمني أن يتخلوا
عن دينهم ليصريوا ديمقراطيني أو ليتمكنوا من إقامة
عد اإلسالم
نظام ديمقراطي ،عىل أشالء اإلسالم .ال ُي ُّ
ُعد املسيحية
عائق ًا أو عقبة يف طريق الديمقراطية ،وال ت ُّ
أو اليهودية أو الكونفوشية وغريها كذلك .لذلك مل
ير الكتاب يف إعاقة التحوالت الديمقراطية "استثنائية
ُّ
وتشكل الدولة  -األمة
إسالمية" .االنعتاق السيايس
ال يشرتطان أن يتخىل األفراد أو اجلامعات عن
عقائدهم الدينية ،بل يشرتطان ألاَّ تقوم الدولة عىل
رشط ديني مسبق ،إسالمي أو مسيحي أو هيودي أو
غري ذلك ،وألاَّ تعرتف بامتياز دين األكثرية عىل غريه
من األديان ،أو مذهبها عىل غريه من املذاهب .بيد
أن الكتاب مل يسكت عن نقد "األيديولوجية الدينية
اجلديدة" التي تتبناها حركات تسمي نفسها إسالمية
وهي ال تعدو كوهنا حركات سياسية ،فتخلط الديني
بالسيايس ،وتوظف املقدس يف خطاهبا التعبوي
والتجيييش ،و"حتول العقيدة الدينية إىل هوية وانتامء
أشبه بالقومية"(ص .)156وبذلك نجد أنفسنا إزاء
"قومية إسالمية" يف معارضة "القومية العربية" و"أمة
إسالمية" يف معارضة "األمة العربية" ،وإزاء تسييس
الثقافة وتنسيبها ،وتأسيس األساطري القومية يف
التاريخ والرتاث ،وال نستثني من ذلك تركيب "األمة
ختيل
العربية اإلسالمية" .ومن اإلنصاف أن نقول إن ُّ
"أمة إسالمية" سياسية ،بالنظر إىل أدوات التخيل التي
ختيل "أمة
سبقت اإلشارة إليها ،ال يقل مرشوعية عن ُّ
التخيل مقرون ًا بأدواته
التخيل هو
عربية" سياسية.
ُّ
ُّ
أو مرشوط ًا هبا ،واألساس اإلبستمولوجي واحد،
ولكن ليس إذا كانت اللغة ،والتاريخ املشرتك أدوات
التخيل .وهذا ما يميز بني "اجلامعة املتخيلة" ،اي
اجلامعة التي يمكن ختيل االنتامء إليها كأنه انتامء أهيل
من دون أن يكون كذلك وبني "اجلامعة اخليالية".
يمكن أن يفهم القارئ أن االنتامء القومي أو اهلوية
القومية ضامن لتأسيس املواطنة قبل تأسيسها
(ص )231إذا كان هذا االنتامء جتاوز فعيل لالنتامءات
العشائرية والدينية واملذهبية ،أي "جتاوز اجلامعة
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العضوية يف عملية بناء الدولة – األمة" .لكن الكاتب
يؤكد أن اعتبار العروبة هوية سياسية تربر مت ُّلك الدولة
بصورة حرصية ،باسم "األمة العربية" ،قد يؤدي إىل
نتيجة معاكسة ،كام حصل يف سورية والعراق .هنا
يميل إىل اعتبار العروبة هوية ثقافية منفتحة عىل الثقافة
اإلنسانية ،وفضاء روحي مشرتك بني العرب مجيع ًا،
وبني العرب ومن يتكلمون العربية من غري العرب
أيض ًا ،ال هوية سياسية للفرد أو للدولة أو األمة.
ثمة ،إ ًذا ،إشكال مفهومي ذو أبعاد فكرية وسياسية
ّ
تبي َنه ،بني األمة
نستطع
مل
أو
الكتاب
حتاشاه
وعملية،
ُّ
العربية وأمة املواطنني ،وبني القومية العربية والدولة
القومية ،ما دامت قضية الدولة هي القضية املركزية
يف املسألتني العربية والديمقراطية وما دام هناك رابط
ال ينفصم بني األمة والدولة .لكن هذا ما يبدوّ .أما
يف الواقع فهو يكتب أن الديمقراطية تقوم عىل أمم
مواطنية ،وأن القومية ( وليس األمة العربية) هي هوية
األغلبية املساعدة عىل تشكل أمة املواطنني فيها.
لقد آن للفكر السيايس العريب أن (يصفح) عن
"أخطاء التاريخ" ،و(يعفو) عن "الدولة القطرية"،
ويرفع رشعيتها الواقعية ،التي ال سبيل إىل جتاوزها،
يف املدى املنظور ،إىل رشعية سياسية وأخالقية ،فمن
شأن ذلك أن يساعد عىل حتوهلا إىل دولة ديمقراطية
جلميع مواطنيها بالتساوي ،ويفتح الطريق إىل احتاد
فدرايل أو وحدة اقتصادية وسياسية عىل غرار الوحدة
األوروبية .يقول الكتاب رصاحة ... " :وقد تم
االنتقال من القومية الثقافية إىل القومية السياسية،
ولكن القومية السياسية مل تتمكن من حتقيق ذاهتا
والتحول إىل دولة قومية  ...فبقيت القومية تراوح
يف املرحلة الثقافية كقومية حركية أيديولوجية تسعى
إىل حتقيق القومية السياسية من جهة ،أو حتولت إىل
أيديولوجية قومية حاكمة يف دولة غري قومية من
جهة أخرى .ويؤدي هذا التوتر العريب بني كثافة
األيديولوجيا وفقر الواقع القومي ،عىل مستوى
املؤسسات القومية وأوهلا الدولة ،إىل ارتداد القومية
لتسقط يف مرحلتها الثقافية األوىل .ويفتح ذلك جما ً
ال
لتتحول القومية إىل جمرد "ثقافة قومية" أو "قومية
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ثقافية" جتمع بني أمم سياسية متعددة مؤطرة يف دول
 /أمم عربية عدة قائمة عىل حتويل اإلطار الوطني إىل
أمة جديدة .وقد تتحول إىل دول مواطنني ،أمم مدنية
مواطنية .ولو حتقق ذلك لوجدنا أنفسنا يف مثل هذه
احلالة ،كام أسلفنا ،أمام قومية عربية ثقافية جتمع ثقافي ًا
بني أمم عربية سياسية ( "..ص .)250 – 249هذا
هو املستقبل الديمقراطي بنظر عزمي بشارة ،أمم
ديمقراطية يف دول عربية جتمعها قومية ثقافية عربية قد
اساسا لوحدة طوعية بينها يف املستقبل يف احتاد
تشكل
ً
دول عربية ديمقراطية.

"الدولة القطرية" ،يف ذاهتا ،ليست عقبة ،ال يف طريق
الوحدة وال يف طريق الديمقراطية ،إذا ما قورنت
باملشكلة الطائفية ،أو باملشكلة العشائرية أو بمشكلة
"التحديث بال حداثة" ،أي باملشكالت التي تعيق
عملية االندماج القومي أو الوطني ،وحتول دون حتول
املجتمع املعني إىل قوة سياسية .ولقد الحظ الكتاب
أن ترييف املدن العربية وترييف احلياة السياسية
وعسكرهتا عقبة جدية يف طريق نشوء وتطور املجتمع
املدين املأمول ،وعقبة يف طريق التحول الديمقراطي ،يف
كل بلد عىل حدة .إنّ "انتشار قيم غري حداثية يف املدينة
 ..باتت فاعلة يف السياسة أكثر بكثري مما كانت عليه يف
الريف ،وذلك يف تنظيامت إما تقليدية وإما أصولية،
تر ِّيف عملية التنظيم السيايس ،وهتمش التنظيم احلزيب
احلديث ،وتنقل تقسيامت طائفية وجهوية إىل املدينة
وإىل أحيائها" ،فض ً
ال عن الدور الكابح ألحزمة الفقر،
التي ال تتخذ شكل حركات احتجاج فحسب ،بل
تتخذ أيض ًا شكل أيديولوجيات أصولية دينية وقومية
مفرطة يف أيديولوجيتها التي تد ِّين القومية واألمة
واجلامعة (ص .)236 – 235تتصل هبذه القضية،
أي قضية ترييف املدن ،قضية أخرى هي املنشأ الريفي
للقيادات العسكرية االنقالبية ،إذا أخذنا يف االعتبار
األيديولوجية التي يتبنوهنا والبنى االجتامعية التي
يستندون إليها" .غالبية الضباط الصغار وضباط
الصف الذين قاموا بانقالبات املرحلة الثورية بعد
االستقالل حتدروا من الريف ومن األقليات األكثر

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :في المسألة العربية ،مقدمة لبيان ديمقراطي عربي

فقر ًا وهتميش ًا ،فنقلوا معهم إىل املدينة وإىل مراكز
صنع القرار السيايس رصاعات قبلية وطائفية وعائلية
وغريها" (ص.)237

يتوقف القارئ ملي ًا أمام نسبة الفشل يف بناء أمة
املواطنة يف إطار الدولة القطرية ،وربط هذه األخرية
بأيديولوجيات رومانسية ،ونحن نقول عنرصية،
مضادة للعروبة ،كالفرعونية والفينيقية والبابلية
والكنعانية ،مل ترتك أثر ًا يذكر يف احلياة الثقافية
والسياسية ،سوى بقايا النزعة الفينيقية لدى "احلزب
السوري القومي االجتامعي" ،يف لبنان وسورية،
مع أن الكتاب يقرر أن القوميني العرب "أصيبوا
بالنفور من مفهوم الدولة ،الذي مل يتفهموه ،ومل
يتذوقوه إبستمولوجي ًا ،ليس ألنه فرض من اخلارج
فحسب ،بل ألن دولة االستقالل التي ورثت
الدولة االستعامرية جاءت متنافرة مع مفهوم األمة"
(ص .)237ولعل قوى ما كان يسمى "حركة التحرر
القومي العربية" ،البعث والنارصية ومنظمة التحرير
الوطني اجلزائرية ومنظمة التحرير الفلسطينية
تفرع منها ،مسؤولة مسؤولية مبارشة عن هذا
وما َّ
اإلخفاق ،حيثام تسلمت السلطة واحتكرهتا .مل يعد
احلديث عن رومانسية احلركة القومية العربية مه ًام
اليوم بقدر نقد جتربة سياسية ،باملعنى الشامل للكلمة،
عمرها أكثر من نصف قرن ،انتهت إىل ما نحن عليه،
وليست األيديولوجيات التي نعرف سوى غبار هذه
التجربة ورمادها.
يفرتض الكتاب عالقة جدلية ،رضورية ،بني الوحدة
العربية والديمقراطية فيؤكد أنه مل يعد ممكن ًا توحيد
الوطن العريب بالقوة ،كام جرى توحيد غالبية الدول
األوروبية ،ما يعني أن املنطلق جيب أن يكون طوعي ًا
من قبل الدول العربية القطرية .وهذا يتطلب أن تكون
هذه الدول ديمقراطية القومية العربية ليست فقط
مسألة وحدة عربية وهي حتتم أو تتطلب االعرتاف
بالدولة القطرية وحتويلها إىل دولة ديمقراطية ،من
أجل الوصول إليها ،أي إىل الوحدة العربية .بل
هي ،أي املسألة العربية ،رضورة ماسة يف كل دولة
قطرية عىل حدة (ص .)255 – 254هذا يعني أن

255
عىل القوى الديمقراطية ،وهي تسعى إىل تأسيس
الديمقراطية يف هذه الدولة العربية أو تلك ،أن تضع
قضية الوحدة العربية يف صلب تصورها وعملها
اإلسرتاتيجي ،كام يرى ياسني احلافظ .لكن احلافظ
كان حيذر من االعرتاف برشعية الكيانات القطرية
واإلقرار بمعقوليتها( .)38هذه العالقة بني الوحدة
العربية والديمقراطية ،كام يبسطها الكتاب ،نقلة نوعية
يف الفكر القومي تتجاوز الفكر القومي الرومانيس،
الذي مل يول الدولة القائمة بالفعل أي اهتامم ،ومل
يعرف كيفية التعامل معها فكري ًا إال كمرحلة انتقالية
نحو الوحدة أو كإرث جتزئة استعامرية .وقد اختذ هذا
كله شكل هروب من "نظرية الدولة" (ص.)257
من هنا نشأ التباس مفهوم الدولة بمفهوم السلطة
ومفهوم "النظام" ،إذ تستعمل هذه املفاهيم الثالثة يف
اخلطاب السيايس كأهنا اليشء نفسه .يدعي كاتب هذه
ختيلها عىل أهنا "جتريد
السطور أن تصور الدولة أو ُّ
املجتمع املدين وجتريد كل فرد من أفراده" حيتاج إىل
خيال سيايس يفتقر إليه كثريون ،عىل ما بني اخليال
والوهم من فروق.

نظري ًا ،املجتمع هو من ينتج حياته السياسية
واألخالقية ،والدولة شكلهام األرقى()39؛ لكن الدولة
تعيد إنتاج املجتمع الذي أنتجها ،أو تصري عنرص ًا
رئيس ًا يف عملية إعادة إنتاج املجتمع لنفسه .فام من
أمة اكتمل ُّ
تشكلها مجاع ًة سياسي ًة من دون الدولة،
وما من دولة مل تؤثر يف عملية إعادة إنتاج املجتمع
لنفسه .ويمكن للدولة أن تسهم يف تشكل األمة
حتى يف ظل نقص التطور االجتامعي االقتصادي أو
ضعف مقومات املجتمع املدين( ،راجع ص ،)263
من خالل بناء املؤسسات الوطنية ذات الوظائف
العامة ،كاجليش وقوى األمن الداخيل ،التي متكنها من
ممارسة السيادة واحتكار العنف وتنظيم استعامله وفق
القانون ،وتنظيم اجلباية وتوفري رشوط أفضل لإلنتاج
واالستثامر وتشجيع فئة املبادرين ،ومن خالل القضاء
املستقل والرتبية والتعليم ونرش الثقافة املدنية ،وبسط
سيادة القانون الذي هو أهم مظاهر سيادهتا.
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ندعي أن الدولة الوطنية ،التي توصف بـ "القطرية"،
حظيت برشعية شعبية ،منذ اندالع الثورات الوطنية
عىل االستعامر وحتقيق االستقالل؛ لكنها مل حتظ
برشعية من قبل "األحزاب األيديولوجية" القومية
واإلسالمية واالشرتاكية ،ومن قبل مثقفي هذه
األحزاب ،يف املرشق العريب خاصة ،ما أنتج هوة
بني املجتمع وتعبرياته السياسية ،أو بني الشعب
وتعبرياته السياسية ،كانت تتسع ِّ
باطراد مع تنامي
عملية نزع السياسة من املجتمع" .النخبة" احلاكمة
واملوالية واملعارضة كانت وال تزال العدو اللدود
للدولة ،املجتمع.
الدولة ،بمعناها املتعارف عليه يف العامل ،مل تكن وال
يمكن أن تكون ضد املجتمع أو ضد األمة( .)40كانت
النخبة "التقدمية" وال تزال جمافية لكل ما هو عام
ومشرتك بني املواطنني ،بحكم أيديولوجياهتا وبراجمها
احلرصية ،قومية كانت أم إسالمية أم اشرتاكية ،قبل
أن تستويل عىل السلطة وحني استولت عليها ،يف غري
مكان .وكانت ،من ثم ،مناهضة للحداثة ومنجزاهتا،
وال سيام العلامنية والديمقراطية .وحني تبنت شعار
الديمقراطية بدأت بوضع رشوط مسبقة لعملية
التحول الديمقراطي من نوع "دمقرطة املجتمع
وتغيري ثقافته وبناء املجتمع املدين" .بل ذهبت إىل
عدم أهلية املجتمع ملثل هذا التحول ،فض ً
ال عن
التخوف والتخويف من سيطرة األصولية اإلسالمية.
ُّ
وهذه من أبرز العقبات الذاتية أمام اإلصالح
السيايس ،الديمقراطي.

يسجل للكتاب ،من بني ما يسجل له ،إعادة االعتبار
َّ
ملفهوم اإلصالح ،الذي كسفه مفهوم "الثورة" ،كام
أرشنا يف القسم األول من هذه القراءة .فاإلصالح
الذي تشارك فيه خمتلف القوى االجتامعية بقصد
وتصميم ،أو بحكم التطور املوضوعي ،وتشارك
فيه القوى السياسية والثقافية ،بوعي وتصميم ،هو
املعنى األعمق للثورة ،بوصفها عم ً
ال تارخيي ًا كلي ًا ،أو
سريورة انتقال شاقة وبطيئة ومتدرجة من جمتمعات
تقليدية إىل جمتمعات مدنية حديثة ونظم ديمقراطية،
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وقيام سلطات سياسية ذات وظائف عامة مشتقة من
ومعار َضة وطنية هي التتمة املنطقية
وظائف الدولة،
َ
والواقعية للسلطة والتعبري العميل عن وحدة احلقل
السيايس املجتمعي ،أو الوحدة الوطنية.

لقد كان الكتاب جملي ًا يف هذا اجلانب .فقد أشار إىل
أن انحسار نفوذ الدولة يف احليز العام ،وخاصة يف
فضائه الثقايف ،أدى إىل احتالل (هذا الفضاء) من قبل
مجعيات وحركات إسالمية سعت إىل توطيد مواقعها
االجتامعية والثقافية فيه دون الدخول يف عملية تفاعل
مع الدولة" (ص )265األمر الذي يعني أن املشكلة
ليست يف احلركات اإلسالمية ذاهتا ،بل يف عدم تفاعلها
مع الدولة( ،)41وأكثر من ذلك يف عدم منح الدولة أي
نوع من الرشعية (وهذا يصح عىل احلركات السياسية
األخرى) .املسألة ،إذا ،ليست مسألة دينية أو مذهبية،
أو أيديولوجية ،بل مسألة اجتامعية سياسية ،هي مسألة
الوحدة الوطنية التي تعرب عنها الدولة بصورة أساسية.
ولذلك أسهمت عملية إعادة بناء الصلة الرضورية
بني احلركات السياسية والدولة ،ويمكن أن تسهم،
يف إصالح اخلطاب السيايس هلذه احلركات أو ً
ال،
ويف إعادة بناء الرشوط الذاتية لإلصالح ثاني ًا ،سواء
كان اإلصالح من قبل السلطة ذاهتا ،لتاليف الضغوط
اخلارجية والداخلية ،أو بتشارك السلطة واملعارضة،
أو بتشكيل قوة ضغط شعبية تؤثر يف خيارات السلطة
وجتربها عىل اإلصالح .وحني تسد مجيع هذه الطرق
ال يتبقى سوى ما ابتكرته شعوب عربية عام .2011

يف مجيع احلاالت األوروبية وغري األوروبية ،التي
تقوم عليها نظريات التحول الديمقراطي ،والتي
قاد فيها اإلصالح إىل هذا التحول" ،أفلتت املبادرة
من يد النظام ،وحتول اإلصالح إىل مرسح أو حلبة
تشارك فيها أيض ًا قوى املعارضة ،التي تطالب
بالتغيري السيايس وتبادل السلطة  ...االستثنائية
العربية املعارصة تكمن يف أن املبادرة مل تفلت من يد
أي نظام ،وبقي النظام يمسك بزمام عملية اإلصالح
تقدم ًا أو تراجع ًا ،أي إنه بقي يف حاالت عديدة يملك
حق املبادرة للرتاجع عن إصالحات قام هبا" (ص
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 .)275هذا التشخيص الصائب يعني أمرين :أوهلام
نزع السياسة من املجتمع ،والثاين ضعف روح املبادرة
لدى قوى "املعارضة الديمقراطية" ،لضعف صالهتا
باملجتمع من جهة ،وهذا مما يثلم ديمقراطيتها ،وإدارة
ظهرها للدولة واالنسحاب من مؤسساهتا ،يف حاالت
كثرية ،من جهة أخرى.

"ليـست املشكلة ،يف احلـالة العربيـة ،يف كلمة
اإلصالح" ،التي ازدرهتا سائر القوى الثورية،
وال ينطلق نقد الكتاب من منطلق عدم االكتفاء
باإلصالح ولزوم ثورة ديمقراطية ،بل يؤكد أنه "فيام
عدا املوجة الديمقراطية األوىل ،أو املرحلة األوىل التي
هزت األنظمة يف بعض الدول األوروبية بني عامي
 1789و ،1848مل تقم الديمقراطية ،كام نعرفها
اليوم ،من خالل ثورات ،وإنام من خالل عمليات
إصالح طويلة" (ص .)268نعتقد أن الثورة الفرنسية
مل تكن شيئ ًا يشبه الثورة البلشفية يف روسيا القيرصية
أو ثورة متوز  1952يف مرص ،بل كانت حمصلة
لسريوة حتوالت بنيوية وإصالحات متواترة ،يف مجيع
املجاالت ،ال يف فرنسا وحدها ،بل يف دول أوروبية
أخرى أيض ًا ،يمكن وضعها حتت عناوين النهضة
واإلصالح والتنوير والتصنيع والثورة العلمية التقنية.
الثورة ليست "طفرة" ،أو حدث ًا عجائبي ًا جيري من
خلف ظهر املجتمع.
ال بد من التوقف عند األسباب التي تبقي املبادرة يف
أيدي األنظمة أو السلطات احلاكمة ،ألمهيتها .أول
شخصها الكتاب ،قدرة النظام
هذه األسباب ،كام ّ
عىل إشغال املعارضة بإصالحات غري جوهرية ال
تتناول مصادر القوة والسلطة احلقيقية يف البلد .وألن
اإلصالح يتم دون إرشاك قوى اجتامعية حقيقية
من خارج النظام (إرشاك من تسميهم السلطات

"مستقلني" يف الربملانات الصورية واحلكومات
الصورية ،وهم يف الواقع أكثر والء ومطاوعة
ومصانعة) .والثاين ،قدرة النظام عىل املناورة مستخدم ًا
الوالءات ما قبل القومية ،ومستغ ً
ال التنافر بني القوى
التقليدية والقوى احلداثية وبني اهلويات املختلفة،
أو معتمد ًا عىل والءات ما فوق وطنية ،كالعروبة
واإلسالم ،ملواجهة الضغوط اخلارجية( ،الفعلية أو
املزعومة) .والثالث أن اإلصالح ال جيري من خالل
صفقة اجتامعية متليها عوامل وحاجات داخلية ،بل
تأيت غالب ًا استجابة لضغوط قوى خارجية ومن خالل
صفقة مع هذه القوى ،وال سيام مع الواليات املتحدة
األمريكية( .راجع ص .)283

"ترتبط الديمقراطية بتنفيذ مهام وطنية  ...فالتحدي
األكرب ال يكمن يف معرفة ما هي الديمقراطية وإعادة
تعريف عنارصها وأسسها( ،وإعادة اخرتاع الدوالب
من جديد) ،بل كيف؟ كيف السبيل إىل السلطة
الترشيعية التمثيلية؟ كيف نؤسس الستقالل القضاء؟
وكيف ال يكتفي املجتمع بإقامة املؤسسات شكلي ًا ،بل
بأن يرص عىل أن تلتزم النخبة احلاكمة هبا؟ واألهم من
هذا كله ،اين هي القوى السياسية املنظمة التي تطرح
هذه األسئلة؟ (ص )267 – 266لعل هذه األسئلة
وأسئلة أخرى مشاهبة ،خيترصها سؤال كيف نعمل
من أجل بناء دولة وطنية تكون دولة حق وقانون
جلميع مواطناهتا ومواطنيها بالتساوي ،ومن أجل
حتوالت ديمقراطية تراكمية ،يف إطارها" ،لكي تنترص
وتنفي ذاهتا يف املواطنة الديمقراطية املشرتكة يف األمة
املدنية .فاملسألة العربية تعني يف ما تعنيه أن العنارص
التي متنع حتقق األمة يف داخل الدولة القطرية هي
نفسها التي تعيق التحول الديمقراطي (ص.)290
لعل طرح هذه األسئلة هو املقدمة الرضورية لبيان
ديمقراطي عريب.
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الهــوامش
1 1هشام رشايب ،النقد احلضاري للمجتمع العريب يف هناية
القرن العرشين (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ب.ت ،).ص .16
2 2القصور الذايت ،بني مصطلح كانط ،هو اتباع السائد
واملألوف واعتياد الفرد أال يفكر بعقله هو ،األمر الذي جيعله نوعا
من عبودية فكرية أو تبعية فكرية كتبعية املريد للشيخ.
3 3ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية الديمقراطية" ،يف:
األعامل الكاملة( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
.)2005
4 4نفرق دوم ًا بني الفكر العريب والفكر القومي ،ونعد الثاين
أحد اجتاهات األول أو أحد تياراته.
5 5عزمي بشارة ،يف املسألة العربية :مقدمة لبيان ديمقراطي
عريب ،ط( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2010 ،
ص  .8وسنشري إىل االقتباسات الالحقة من هذا الكتاب بإدراج
رقم الصفحة يف متن البحث حمصور ًا بني هاللني (.)..
6 6راجع :ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية الديمقراطية"،
مصدر سبق ذكره ،ص )976 / 5( ،20
 7 7مل خيف ياسني احلافظ تأثره باإلرادوية اللينينية ،وما سمي
"النظرية اللينينية يف التنظيم".
8 8هذه العبارة للشاعر الراحل حممود درويش ،يف قوله:
"احلكام العرب ،كإله إرسائيل ،خيتارون شعوهبم".
9 9مفهوم القابلية لالستعامر للمفكر اجلزائري مالك بن نبي،
وهو مفهوم يف غاية الدقة واإلرهاف.
1 10إن عدم التفريق بني الوطنية والقومية يتصل أوثق اتصال
باملسألة العربية ،موضوع النقاش ،ألنه يفرتض تساوق ًا بني الدولة
واألمة ،ويرتك املجال مفتوح ًا ألي مرشوع وحدوي يرتكز عىل
اإلرادة الشعبية وينطلق منها.
1 11وقد حددها يف ست هي :إشكالية املفتاح والتاج ،أو جدل
السبب والنتيجة؛ وإشكالية البذرة والثمرة وأولوية استنبات
الديمقراطية أو استزراعها ورعايتها بالشغل يف النفس ويف تربة
املجتمع؛ وإشكالية مفتاح املفتاح أو رشط احلامل االجتامعي؛
وإشكالية الرشطي ورجل املباحث ،أي غياب الدولة (الرشطي)
وطغيان السلطة (رجل املباحث) عىل الدولة واملجتمع؛ وإشكالية
الذئب واحلمل ،أو إشكالية العالقة بني الدولة (الذئب) واألمة
(احلمل)  ،وتتضمن هذه األخرية نقد ًا لألطروحات الشعبوية،

التي يلخصها شعار "الدولة ضد األمة"؛ والسادسة هي "إشكالية
الصندوقني" ،صندوق الرأس وصندوق االقرتاع.
راجع :جورج طرابييش ،هرطقات عن الديمقراطية والعلامنية
واحلداثة واملامنعة العربية ،ط( 1بريوت :رابطة العقالنيني
العرب /دار الساقي ،)2006 ،الصفحات .18 – 9
1 12ال يزال قانون االنتخاب السوري ،عىل سبيل املثال،
ينص عىل أن يكون املرشح لعضوية جملس الشعب "مل ًام
بالقراءة والكتابة" ،فإذا كان هذا مقبو ً
ال يف النصف األول من
ً
القرن العرشين ،فإنه ليس مقبو ً
ال وال معقوال يف القرن احلادي
والعرشين .ويف هذا الرشط نوع من نصابية ال بد منه ،وال سيام
بعد أن تطور مفهوم النائب إىل نائب عن األمة ،ال عن مجاعة
بعينها أو فئة بعينها.
1 13راجع :هشام رشايب ،النقد احلضاري للمجتمع العريب،...
مصدر سبق ذكره.
1 14راجع :عبد اهلل محودي ،الشيخ واملريد ،ترمجة عبد املجيد
جحفة ،ط( 4الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،)2010 ،ص
 12وما بعدها .يعترب عبد اهلل محودي عالقة الشيخ باملريد عالقة
نموذجية لفهم عالقات السلطة ،ال يف املغرب فقط ،بل يف غريه
من البلدان العربية واإلسالمية.
1 15عن موضوع التسلطية ،راجع :خلدون حسن النقيب،
الدولة التسلطية يف املرشق العريب (بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.)1991 ،
1 16هشام رشايب ،النقد احلضاري للمجتمع العريب ،...مصدر
سبق ذكره ،ص 11
1 17راجع :ميشيل فوكو ،جيب الدفاع عن املجتمع املدين،
ترمجة وتقديم وتعليق الزواوي بغورة ،ط( 1بريوت :دار الطليعة،
الطبعة  ،)2003ص  43وما بعدها ،وص  68وما بعدها.
1 18حممد عابد اجلابري ،الديمقراطية وحقوق اإلنسان،
سلسلة "كتاب يف جريدة" ،منظمة اليونسكو ،العدد  :95متوز/
يوليو  ،2006ص  5وما بعدها.
1 19العبارة من ميشيل فوكو ،مصدر سبق ذكره ،ص .69
2 20يقصد هبا "اجتامع الثورتني الديمقراطية واالشرتاكية،
وحتول األوىل إىل الثانية ،عىل أن حتل الثانية مرور ًا مسائل األوىل".
2 21راجع :خلدون حسن النقيب ،الدولة التسلطية يف املرشق
العريب ،مصدر سبق ذكره.
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2 22للتوسع يف هذا املوضوع راجع :جاد الكريم اجلباعي،
طريق إىل الديمقراطية (بريوت :دار الريس.)2010 ،
2 23راجع :عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،مع
إشارة للمجتمع املدين العريب ،ط( 2بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.)1998 ،
2 24وضعنا الرأساملية بني حارصتني إشارة إىل االستعامل
املجازي للكلمة ،إذ الرأساملية تنسب إىل رأس املال ،وهذا
ليس سوى القيمة الزائدة من قيمة العمل يقتطعها رب العمل،
الذي يملك وسائل اإلنتاج ،من شغل العامل األجري ،الذي ال
يملك سوى قوة عمله الصائرة سلعة كغريها من السلع؛ ولكي
نشري أيض ًا إىل اقرتان املجتمع املدين بنمط اإلنتاج الرأساميل ،ال
بأسلوب اإلنتاج الرأساميل فقط؛ ولكي نفرق بني مفهومي الثروة
ورأس املال؛ ولكي نشري أخري ًا إىل أن مفهوم الرأساملية مفهوم
متحرك ومتغري ،وليس مفهوم ًا جوهري ًا ،تتغري داللته وتتطور
بتغري بنية اإلنتاج وبنية العمل ،بفعل الثورات العلمية  /التقنية
املتالحقة.
2 25يف بلدان كثرية ،كسورية ،ال يستطيع الباحث أن يصل إىل
معلومات صحيحة يف أي جمال.
2 26خلدون حسن النقيب ،آراء يف فقه التخلف؛ العرب
والغرب يف عرص العوملة ،حترير عبد الرحيم حسني ،ط1
(بريوت :دار الساقي ،)2002 ،ص .18
2 27املصدر نفسه ،ص 19
2 28نختلف مع هذا احلكم ،ألن فيه إسقاط ًا ملفهومني حديثني،
(الدولة واملجتمع املدين) ،عىل املايض ،عىل الرغم من القطيعة
التي أحدثتها األزمنة احلديثة مع العصور الوسطى والقديمة،
وألن هلذين املفهومني تارخي ًا مل يؤخذ يف احلسبان.
2 29نعتقد أن الديمقراطية جتاوز جديل (ديالكتيكي) لليربالية
عىل الصعيدين النظري والعميل .التفكري يف الديمقراطية بمعزل
عن جذرها الليربايل وعمقها التارخيي حيوهلا إىل شعار وأدلوجة.

3 34املصدر نفسه ،ص .13
3 35يربط معظم املثقفني عندنا اإلمربيالية بالرأساملية،
متجاهلني اإلمربيالية ما قبل الرأساملية ،جري ًا عىل األسطورة

التي أسسها لينني ،ربام لكي خيفي العنرص اإلمربيايل يف القومية
الروسية .ال يقول الشيوعيون أي كلمة عن سياسسة الرتويس يف

اجلمهوريات السوفييتية السابقة.

3 36نشري إىل وضع العرب واملسلمني يف الواليات املتحدة
األمريكية والدول األوروبية بعد احلادي عرش من أيلول ،2001
والنظر إىل كل منهم عىل أنه إرهايب أو مهجي ،وربط اإلرهاب

باإلسالم عىل أنه صفته اجلوهرية.

 3 37راجع :ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية الديمقراطية"،
مصدر سبق ذكره ،ص )1091/5( ،135

3 38املصدر نفسه ،ص )1006 /5( ،50
3 39يعرف كارل ماركس الدولة تعريفات عدة من بينها أهنا

"احلياة األخالقية للشعب" .راجع كارل ماركس يف "نقد فلسفة
احلق عند هيغل.

4 40بخالف أطروحات كثرية أشار إليها الكتاب يف املتن

واحلوايش ،وأشار إىل عدم اتفاقه معها من بعض الوجوه.
ونضيف إليها أطروحات الدكتور برهان غليون يف معظم

كتبه ،بدء ًا بكتاب "بيان من أجل الديمقراطية" ،حتى يف طبعته
اخلامسة ،عن املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب،
وبريوت ،لبنان .2006 ،وقد الحظنا تناقض ًا بني مقدمة هذه

الطبعة ونص الكتاب.

4 41يف هذه املسألة يتجىل الفارق بني التجربة الرتكية،

3 30راجع :إلياس مرقص ،املذهب اجلديل واملذهب الوضعي
(دمشق :نرش خاص.)1992 ،

حيث نشأت احلركة اإلسالمية يف كنف الدولة القومية،

 - 3 31املصدر نفسه.

الديمقراطية ،فتطور خطاهبا السيايس وممارستها ،وبني جتارب

 - 3 32راجع :ياسني احلافظ" ،يف املسألة القومية" ،مصدر
سبق ذكره ،ص )1105/5( ،149

مع الدولة واملشاركة يف حياهتا السياسية ،وتغري من ثم خطاهبا

3 33راجع :إالياس مرقص ،نقد العقالنية العربية ،ط1
(دمشق :دار احلصاد ،)1997 ،ص 13

وال سيام بعد أن حقق بعضها نجاح ًا تستحقه يف تونس ومرص.

واستوعبت تباع ًا مبادئ املواطنة ،وأقبلت عىل املشاركة يف اللعبة
احلركات اإلسالمية يف العامل العريب ،قبل أن يبدأ بعضها بالتفاعل

السيايس .وال يزال من املبكر احلكم عىل مدى جدية هذا التوجه،

ال
عد

د
األ
ول

إقرأ
فـي

هذا
العدد

محور العدد:

النمو المعاق
والتنمية المستدامة
• مالحظات استكشافية حول النمو المستدام
والتنمية في الدول العربية
المدني المروّ ج في أدبيات ال ّتنمية
•مفهوم المجتمع
ّ
•الفضاءات الثالثة في دولة اإلنتاج
• دراسة مقارنة للفقر في ثالث دول عربية
منخفضة ،متوسطة ،ومرتفعة الدخل
•الدور التنموي للدولة
•تعدد مؤشرات الفقر وألوانه بالريف المغربي

دراسات
نصوص من ذاكرة العلوم اإلنسانية
مناقشات ومراجعات
تقارير
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263

حمو
الف ّنان كلستان ّ

موضوعات المحور
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تقرير المؤتمر السنوي
السياسات
للمركز العربي لألبحاث ودراسة ّ
عن ال ّلغة والهو ّية

عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
السنوي للعلوم
السياسات مؤمتره
ّ
الدوحة يف الفرتة ما بني 24
االجتامعية
واإلنسانية يف ّ
ّ
ّ
سمو
و 26آذار  /مارس  .2012وقد افتتح املؤمتر
ّ
ويل عهد دولة قطر الشّ يخ متيم بن محد آل ثاين ،الذي
السنوية عىل الفائزين
قام كذلك بتوزيع جائزة املركز ّ
من الباحثني والباحثني الشّ باب .ويف حفل االفتتاح،
افتتاحيتان؛ كانت األوىل منهام ألنطوان
ُألقيت كلمتان
ّ
املسدي.
زحالن ،وكانت الثّانية لعبد السالم ّ
حمورين
وعىل مدى ّأيام املؤمتر الثّالثة ،وقعت معاجلة
ْ
اختص أحدمها بال ّتنمية ،واآلخر بمسألة
كبريين؛
ّ

واهلوية .واختتم الدكتور عزمي بشارة -املدير
ال ّلغة
ّ
ٍ
ٍ
مطولة؛ أوضح فيها
املؤمتر بكلمة
العام للمركز-
ّ
َّ
َ
ٍ
ٍ
ما أنتجه املركز عىل امتداد سنة واحدة من إبداعات
وبحوث ودراسات .وتناول يف حديثه مشاريع املركز
وتطرق إىل مستقبل املركز وخططه؛ وذلك يف
املتنوعة،
ّ
ّ
للدراسات العليا
الدوحة ّ
إطار برنامج تأسيس معهد ّ
السنوات الثّالث
للعلوم االجتامعية
واإلنسانية خالل ّ
ّ
موضوعي اجلائزة يف العام
القادمة .كام أعلن عن
ْ
هامتني ،تتمثّل
املقبل؛ وال ّلذين سيتناوالن مسألتني ّ
قضية االندماج االجتامعي ،وتبحث
األوىل منهام يف ّ
لح ،هو :ما العدالة؟
ثانيتهام عن جواب لسؤال ُم ٍّ
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األول:
المحور
الفرعي ّ
ّ
محور ال ّلغة والهو ّية

بحثي ًة ،توزّ عت
ّ
تضمن هذا املحور مناقشة  32ورق ًة ّ
عىل ثامنية حماور .وقد ُألقيت حمارضتان جامعتان
للدكتور رمزي
يف هذا اإلطار؛ كانت األوىل منهام ّ
"هوية الفصحى :بحث يف ال ّتصنيف
بعلبكي ،بعنوان
ّ
للدكتور حسن حنفي،
واخلصائص" ،والثّانية ّ
"اهلوية واالغرتاب يف الوعي العريب" .وقد
بعنوان
ّ
القت املحارضتان استحسان احلارضين وتفاعلهم،
ٍ
سيار اجلميل
ونوقشتا باستفاضة .وترأس الدكتور ّ
متيزت بحوارات مستفيضة.
اجللسة التي ّ
واهلوية:
األول عنوان "ال ّلغة
محل املحور
الفرعي ّ
ّ
ّ
جت ّليات ال ّتفاعل" ،ووقعت معاجلته بعقد جلستينْ
متنوع ًة .فقد ترأس األوىل أدونيس
تناولتا مسائل ِّ
ً
"اهلوية
وقدم عيسى برهومه مداخلة عن
العكرةّ ،
ّ
وال ّلغة يف الوطن العريب :جدل الثّابت واملتغي"،
واهلوية؛
تفاعلية الثّبات وال ّتغيرّ بني ال ّلغة
وح ّلل
ّ
ّ
وذلك بعد اإلحاطة بالعنارص التي حتكم كلاًّ منهام.
وانتهى إىل طرح ٍ
تتلخص
مجلة من ال ّتساؤالت املثرية؛ ّ
السبيل إىل ال ّتخطيط لسياساتنا
يف اآليت :ما هو ّ
حوالت
االجتامعية وال ّل ّ
غوية يف زمن يمور بال ّت ّ
ّ
برشعي ٍة
العرص
هذا
إىل
الولوج
وكيف
ات؟
وال ّتغيرّ
ّ
ٍ
وإنتاجية بعيدً ا عن االستهالك الكسول؟ وهل
ّ
باخلصوصية ا ُملطلقة يف عامل يفيض
ن
حص
ت
ال
يمكننا
ّ
ُّ
ّ
السبل
باملعارف ،وتتداخل فيه
ّ
اهلويات؟ وما ُّ
إىل متكني ال ّلغة والثّقافة من االنفتاح العقالين
والشرّ اكة ا ُملجدية مع ال ّلغات األخرى ،بمنأى عن
مولية؟
اهليمنة والشّ ّ
اهلوية وال ّلغة يف
ّأما عماّ ر بوحوش؛ فقد ح ّلل
مسألتي ّ
ْ
العربية ،منتقدً ا اللاّ مباالة التي تالقيها ال ّلغة
البلدان
ّ
العربية بام هي ٌ
معرفيا،
لغة متثِّل وعا ًء
العربية يف بلداننا
ًّ
ّ
ّ
ومنب ًها إىل عزوف ال ّنخب اجلديدة عن القبول هبا عىل
ّ
ٍ
ذلك الوجه ،وهجرهتا إىل لغة أخرى "حديثة" ،تكون
للزمن
أكثر قدر ًة عىل ال ّتعبري عن املطالب
املعرفية ّ
ّ
احلا ّيل كام تزعم .وقد ّ
ُ
اإلشكالي َة
املفارقة
شكلت هذه
ّ
التي بسطها الباحث -إثر ذلك -لل ّنقاش.

العدد 1
صيف 2012

العربية بني أزمة
وحتدثت لطيفة ال ّنجار عن "ال ّلغة
ّ
ّ
وإشكالية االختيار" .فناقشت املشاكل
اهلوية
ّ
ّ
املطروحة عىل املواطن العريب ،عند تعامله مع
ٍ
ّنائية
ازدواجية الفصحى
والعامية من ناحية ،ومع الث ّ
ّ
ّ
ّ
احلية املسماّ ة بـ
غات
ل
ال
وإحدى
ة
للعربي
ال ّلغوية
ّ
ّ
وبينت أنّ املعاجلة حتتاج إىل جرأة
"ال ّلغات
العاملية"ّ .
ّ
هناية منطقيةٍ
االعرتاف هبذه ال ّتجاذبات ،للتوصل إىل ٍ
ّ
ّ
ٍ
العاطفية؛ تلك التي تعامل بموجبها
بعيدة عن
ّ
العرب مع ّ
واهلوية ،بحسب
كل ما له عالقة بال ّلغة
ّ
هاما بني
رأهيا .وقد أثارت هذه األطروحة
ً
حوارا ّ
الباحثة ومجهورها.

ثم تلتها اجللسة الثّانية التي َ
ترأسها سعيد بنسعيد
ّ
الدواي مداخل ًة عنوهنا بـ
وقدم عبدالرزاق ّ
العلويّ ،
والتنوع الثّقايف" .فانطلق
واهلوية
إشكالية ال ّلغة
"يف
ّ
ّ
ّ
أسايس
مكو ٌن
يف طرحه هلذه املسألة ،من أنّ ال ّلغة ِّ
ٌّ
للهوية.
مكونات أخرى
جدا ،إىل جانب
ومهم ًّ
ِّ
ّ
ٌّ
ِ
ُ
ّقافية.
جتليات اهلو َّية
ورأى أنهّ ا ُ
االجتامعية والث ّ
ّ
أقدم ّ
فهي مرآة ِ
عاك ٌ
ضامن لوحدهتا
أسايس
قوم
ٌ
سة هلاُ ،
وم ِّ
ٌّ
واستمرارها؛ هذا فضلاً عن أنهّ ا ٌ
ناقل بامتياز للثّقافة
حتدث الباحث
عرب األجيال والعصور .وهنا ّ
غوية يف الوطن العريب،
عن ال ّت ّ
عددية الثّقافية وال ّل ّ
كيفية معاجلتها دون اإلخالل بدور اللغة
وطرح
ّ
العربية ،من زاوية ما أسامه
املكون للهوية
العربية
ِّ
ّ
ّ
الديمقراطية.
باملواطنة ّ
غوية
ّ
وقدمت فاتن بوشوشة ورق ًة بعنوان "املنزلة ال ّل ّ
للهوية يف الوطن العريب" .وعاجلت فيها ثالث
ّ
ّ
ً
رمزي ًة
ة
منظوم
غة
ل
ال
ُعد
ت
معنى
بأي
هي:
ات
إشكالي
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للهوية؟ وكيف يتمكن األفراد بفضلها من
مؤسس ًة
ِّ
ّ
اخلصوصية الثّقافية املشترَ َكة بينهم ،دون
ال ّتعبري عن
ّ
اخلاصة؟ وهل تدين
هوياهتم
ّ
أن يتعارض ذلك مع ّ
ين إىل ما أنتجته
اهلوية
العربية بمنزلتها يف العامل اإلنسا ّ
ّ
ّ
ٍ
رمزية؟ وهل يمكن هلذه املنظومات
من منظومات
ّ
أن ترتقي بوجود ّ
العربية ،من مستوى
الذات
ّ
أي مدى يمكن
اخلصوصية إىل مستوى
الكونية؟ وإىل ّ
ّ
ّ
(الفن ،العلم ،الفلسفة) يف العامل
مزية
الر
للمنظومات
ّ
ّ
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تطور احلضارة
العريب ،أن
تتطور بشكل يتالءم مع ّ
ّ
البرشية؛ بحيث تستطيع ّ
الذات العربية أن تتجاوز
ّ
اخلاص ،إىل الوجود يف غريه
حدود وجودها يف عاملها
ّ
من العوامل؟

ّأما أمحد درويش ،فقد رسم يف ورقته -املعنونة بـ
العربية واحلالة
واهلوية :مقارنة بني احلالة
"ال ّلغة
ّ
ّ
الفرنسية" -املسار الذي سلكته لغتان .إحدى
ّ
هاتان ال ّلغتان بائد ٌة وقع إحياؤها لتكون حاضنةً
ٍ
ٍ
الروح فيها؛ وهي ال ّلغة
ّ
هلوية مفترَ ضة أخرىُ ،بعثت ّ
ّ
ّ
الرسمي
سان
ل
ال
فكانت
األخرى،
غة
ل
ال
ا
وأم
ة.
العربي
ّ
ّ
ّ
نجمها ،فاستجمعت قواها لتبديل
أفل
عظمى
لقو ٍة
ُ
ّ
السابقة
عسفي يف املستعمرات ّ
احلضور الفعيل ال ّت ّ
بحضور ثقا ٍّ
ّ
وشكل ذلك احلضور
مر َّحب به.
يف َ
األم يف فرنسا؛ بحيث
امتدا ًدا
ّقافية ل ّلغة ّ
ّ
للهوية الث ّ
أضحى االنتامء إىل الفضاء الثّقا ّ
يف الفرانكفوين مسأل ًة
وباألخص يف أفريقيا جنوب
طبيعي ًة ال مراء فيها،
ّ
املستجدة حتدِّ ًيا
الصحراء .ويف املقابل ،أوجدت احلالة
ّ
ّ
العربية يف أقطار املغرب العريب؛ حيث
جدِّ ًيا ل ّلغة
ّ
متمي ٌز .ودعا الباحث إىل
كان ل ّلغة الفرنسية
ٌ
حضور ِّ
استلهام العرب من ال ّتجربتينْ  ،إلجياد مسار معقول
مقابل حلامية ال ّلغة القومية .وقد ألقى احلارضون يف
نظرا
بعض مداخالهتم باللاّ ئمة عىل ال ّنخب
العربية؛ ً
ّ
الدافع لل ّتغريب ال ّلغوي واملدافع عنه.
إىل كوهنا ّ

الفرعي ّ
الثاني:
المحور
ُّ
إستراتيجيات االستعمار
ّ
العربية
حيال ال ّلغة
ّ
ّ
ترأس اجللس َة األوىل وجيه كوثراين ،و ُقدِّ مت فيها
أوراق .فقد اقرتح عبد الرحيم الشّ يخ -يف ٍ
ٍ
ورقة
ثالث
مثرية للحوار -حماول ًة لتطبيق "متالزمة كولومبوس"،
عىل ما أسامه تنقيب فلسطني وجينيالوجيا ال ّتسميات
اإلرسائيلية للمشهد الفلسطيني .واعترب تلك
اهلوية؛
وجها من وجوه العدوان عىل
ال ّتسميات
ً
ّ
العربية للقرى والبلدات
نظرا إىل طمسها ال ّتسميات
ً
ّ
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واملدن ،ناهيك عن اجلبال والوديان واألهنار .وكانت
متممتني هلذا ّ
الطرح؛ وذلك
الورقتان األخريانّ ،
بمعاجلة مسألة الفرانكفونية يف املغرب ،والكيان
العربية ،وحماولة طمس
الصهيوين بالنسبة ل ّلغة
ّ
العربية من سياق ال ّتداول.
أما اجللسة األخرى ،فقد َّ
ترأسها حممد العبيدي،

"اهلويات ال ّلغوية
وقدم فيها رشيد بلحبيب ورقته عن
ّ
ّ
يف املغرب بني التعايش والتصادم" .ثم أعقبته شاممة
قدمت ورقة حتليلية عن "إشكالية
خري الدين التي ّ
ال ّلغة العربية يف اجلزائر بني خم ّلفات االستعامر
وضغوط العوملة" ،وقد أثارت الورقة حوارات
مستفيضة .أما الورقة الثالثة ،فقدمتها ناجية الوريمي
بعنوان "ال ّنهضويون العرب :من جتديد ال ّلغة إىل
جتديد اخلطاب :مقارنة نقدية" ،وطرحت الورقة
هضويني العرب ودورهم يف إثراء
مجلة أسئلة عن ال ّن
ّ
ال ّلغة العربية.

الفرعي ّ
الثالث:
المحور
ّ
ّ
والتعريب
قضايا الترجمة
في عالقتهما بالهو ّية اللغوية
تضمن جلستينْ عقدتا ملناقشة س ّتة مواضيع .وقد
ّ
املقد َمة قضايا الرتمجة والتعريب،
عاجلت األوراق َّ
ّ
الريان ،ترأس
وعالقتها
ّ
باهلوية ال ّلغوية .ففي قاعة ّ
بسام بركة عن "الترّ مجة إىل
ثائر ديب جلس ًة ّ
حتدث فيها ّ
العربية ودورها يف تعزيز الثقافة وبناء اهلوية" .وأكّ د
ّ
ّ
والسوسيولوجيا يف
سانيات
ل
وال
الفلسفة
ة
تفاعلي
عىل
ّ
ّ
بلورة الوجه احلضاري ل ّلغة بام هي إحدى تعبريات
اهلوية .وبينّ أنّ قدرة ال ّلغة عىل اإلضافة واالشتقاق،
ّ
حيويتها .ورأى
بإنشاء بنى جديدة؛ ُي َع ُّد من دالئل
ّ
األم تنشئ اإلبداع ،وتراكم املعرفة وليس
أنّ ال ّلغة ّ
ِ
االتكاء عىل لغة أخرى .وعقب ذلك ،قام فائز صياغ
بالضوء
بمعاجلة إشكالية ال ّلغة
ملقيا ّ
وثنائية اهلوية؛ ً
ّ
عىل أمهية دور ال ّتثاقف يف نقل املعرفة إىل اآلخر ،الذي
الدور الذي اضطلعت
تعاظمت أمهيته .وركّ ز عىل ّ
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به الترّ مجة يف االكتساب املعر ّ
يف ،ح ّتى يف املرحلة
األسايس
الكولونيالية ،ومع انتشار ال ّتعليم
ما بعد
ّ
ّ
الدولة،
واجلامعي؛ وذلك هبدف تلبية رضورات بناء ّ
ّ
العامة
احلكومية
واهليئات
واألجهزة
املنشآت
وإقامة
ّ
ّ
عملية ال ّتثاقف ،أو باألحرى
وتطويرها .ويف غمرة
ّ
االكتساب املعر ّ
يف؛ برزت اهلواجس واملخاوف يف
اإلسالمية املستقبِ َلة أو املستهدَ َفة.
العربية
الثّقافات
ّ
ّ
وكانت تلك اهلواجس متع ِّلق ًة بام يمكن أن خي ّلفه
اهلوية
االنكشاف عىل ثقافات "اآلخر" من آثار يف
ّ
الوطنية .وناقش كامل اخلرض "تعريب ال ّتعليم العايل
ّ
فوضح
السودان :إشكاالت ال ّتجربة ومستقبلها"ّ .
يف ّ
أنّ طبيعة املعضلة ،تكمن يف اعتامد ال ّتدريس عىل اللغة
األجنبية يف ال ّتعليم اجلامعي ،وحتديدً ا يف جمتمعات
ّ
لاً
ّ
ً
عربية .وهو األمر الذي ولد أجيا منفصمة عن
ّ
لغتها وثقافتها وتراثها؛ يف وقت حترص فيه الشعوب
وهوياهتا ،وتسعى إىل االنسجام
املختلفة عىل لغاهتا
ّ
الصلة .وقد رصد الباحث مجل ًة من
مع القضايا ذات ّ
األجنبية
عملية تب ّني ال ّلغة
األسباب التي جتعل من
ّ
ّ
حقيقي ًة .ورأى أنّ احللول
يف ال ّتعليم العايل معضل ًة
ّ
منصبة يف مسرية تعريب التعليم
األو ّلية هلذه املعضلة
ّ
ّ
حيز ال ّتنفيذ .فال ّلغة
العايل ،وإخراج هذا املبدإ إىل ِّ
العربية غري قارصة عن استيعاب العلوم واملعارف،
ّ
إذا ماح ّلت أزمة املصطلح واللغة العلمية؛ وهو
ٌ
مهمة.
طريق قطعت يف سبيله
أشواط ّ

المحور الفرعي الرابع:
والسياسات ال ّتعليمية
الهو ّية
ّ
جلسة واحدةٌّ ،
ٌ
ترأسها عيل الكبييس،
تضمنته
ّ
ٍ
أوراق .وقد افتتحها عبد القادر
وتوزّ عتها أربع
الفايس الفهري بورقة عنواهنا" :لغة التعليم واهلوية
بني السياسة واالقتصاد يف نامذج التدبري األحادية أو
التعددية" ،فأوجز فيها وأجاد .وانطلق من جتربته
العربية أزم ًة
وجتربة جيله يف املغرب؛ إذ تواجه ال ّلغة
ّ
وحتديا مع ٍ
لغة أريد هلا أن تسود املجتمع املعر ّ
يف يف
ًّ
املغرب ،وذلك بعد أن فشلت يف إدامة فرض نفسها
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ٍ
عاملي ٍة إثر اكتساح ال ّلغة اإلنكليزية هلا .وقد محل
كلغة ّ
الباحث سبب هذا ال ّتحدي عىل دور ال ّنخب التي
ثم ما لبثت
عشية االستقالل بال ّتعريبّ ،
كانت تنادي ّ
أن انقلبت عىل شعارها ذاك ،وتب ّنت ال ّلغة الفرنسية
وتكرر
لغ ًة أوىل يف ال ّتعليم ويف اإلدارة إىل حدٍّ ما.
ّ
العربية يف املغرب
حتدي ال ّلغة الفرنسية ل ّلغة
مشهد ّ
ّ
ٍ
أوراق أخرى أعدها باحثون آخرون .غري أنّ
يف
الباحث الفهري ،قد بينّ أنّ
واسعا من ال ّناس
قطاعا
ً
ً
العربية هي -من بني مخس
يجُ معون عىل أنّ ال ّلغة
ّ
هوية معرتف هبا عىل الصعيد العاملي.
لغات -لغة ّ
أس
واقرتح يف معاجلاته مخسة طروحات تناولت َّ
املشكلة وتداعياهتا ،واإلجراءات املطلوبة ملعاجلتها،
وهي ال ّتاليةّ :أولاً  ،ال ّترشيعات والقوانني ال ّلغوية،
ومدى تطبيقها عىل أرض الواقع ومالءمتها لتط ّلعات
ّ
املتحكمة.
الشعب ،أو رضوخها ملصالح ال ّنخب
واهلوي بني ال ّنخب
ثانيا ،مظاهر االنفصام ال ّلغوي
ّ
ً
املدنية ذات ال ّنفوذ واحلكم من جهة،
ات
واجلمعي
ّ
ّ
وعموم الشعب من ٍ
جهة ثانية .ثالثًا ،مناقشة ال ّنزاعات
واألمازيغية ،وبني الفصحى
العربية
املحتدة بني
ّ
ّ
ّ
رابعا ،تدارس
ة.
والفرنسي
الفصحى
بني
ثم
ة،
والعامي
ً
ّ ّ
ّ
ّ
غوية
نوعية ال ّنامذج املقرتحة لتدبري اإلشكاالت الل ّ
ّ
اقتصاديات ال ّلغة .واخ ُتتم
خامسا ،معاجلة
املطروحة.
ّ
ً
ٍ
السياسة ال ّلغوية
الباحث
فيها
نقد
بخالصة
البحث
ّ
ديمقراطيتها.
الرسمية من ناحية ال جدواها ،وعدم
ّ
ّ
"السياسات
وحتدث عصام مسلط يف ورقته عن
ّ
ّ
بوية ودورها يف تعزيز اهلوية الفلسطينية
ال ّتعليمية والترّ ّ
العدو
نموذجا" .فح ّلل املفارقة بني جهود
 القدسً
ّ
الصهيوين اهلادفة -بعد اخلامس من حزيران  /يونيو-
للفلسطينيني ومسخ قيمهم،
العربية
اهلوية
إىل طمس ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
جهة؛ وجهود
تطبيعي من
وعاء
واحتوائهم ضمن
ّ
الفلسطينيني -ممثّلني يف ّ
الفلسطينية،
منظمة ال ّتحرير
ّ
ّ
والسلطة الفلسطينية بعد عام  - 1995يف اإلرصار
ّ
واستقالليتها وتنمية
ة
الفلسطيني
ة
اهلوي
إدامة
عىل
ّ
ّ
ّ
االعتزاز ّ
ٌ
ُ
سياسة
الورقة أنهّ ا
بالذات .وقد ّبينت
نجحت يف احلدِّ  -بشكل كبري -من تأثريات املرشوع
الرغم ّمما يفرضه "الواقع"
ّ
الصهيوين؛ وذلك عىل ّ

تقـاريــر
السياسات عن ال ّلغة والهويّة
تقرير المؤتمر السنوي للمركز العربي لألبحاث ودراسة ّ

ومصلحي مع اآلخر وبال ّنسبة إىل
يومي
من تعامل
ٍّ
ٍّ
العربية.
اهلوية
القدس ،وال ّتحديات التي تواجهها
ّ
ّ
لفظية ملعاجلة قضية
ومل يكتف الباحث بمواقف
ّ
العربية للقدس .فقد اقرتح مجل ًة من
واهلوية
الثّقافة
ّ
ّ
اإلجراءات ،أوجزها يف مقرتحات منها :العمل
الفلسطينية التي
املؤسسات
عىل إعادة فتح مجيع
ّ
ّ
أغلقتها إرسائيل ،ودعمها من أجل احلفاظ عىل
فلسطيني ًة ،ومواجهة اهلجمة
عربي ًة
هوية القدس
ّ
ّ
ّ
املقدسة.
الص
سة
الشرّ
هيونية ومرشوع هتويد املدينة ّ
ّ
ّ
واملسيحية،
اإلسالمية
ينية
ثم االهتامم باملواقع ّ
ّ
ّ
الد ّ
وعىل رأسها املسجد األقىص ،وكنيسة القيامة.
العربية
ترسب املباين والبيوت
ُيضاف إىل ذلك منع ّ
ّ
املقدسة .ورأى
إىل أيدي اليهود ،ودعم اقتصاد املدينة ّ
الصهيونية جتاه القدس؛ هو
أنّ ال ّتخ ّلص من ال ّنظرة
ّ
وفينية،
املقدمات لتحريرها من
العنرصية والشّ
أحد ّ
ّ
ّ
وحي
وجلعلها من جديد
مركزا لإلشعاع ّ
ً
يني ّ
والر ّ
الد ّ
واليهودية.
واملسيحية
اإلسالمية
لديانات ال ّتوحيد،
ّ
ّ
ّ

"السياسات
قدم العريب فرحايت ورق ًة عن
ثم ّ
ّ
ّ
ال ّلغوية يف اإلصالحات الترّ بوية بني رضورات
وحتديات العوملة" .وناقش األبعاد الثّالثة يف
اهلوية
ّ
تعليم ال ّلغة؛ واملتمثّلة يف دورها املعريف ،ودورها
السوسيولوجي ،ودورها البيداغوجي ال ّلغوي أو
ّ
الدور
"الديداكتيكي" .وس ّلط ّ
الضوء عىل ّ
ما أسامه بـ ّ
الذي تلعبه ال ّلغات -تلك التي أضفى عليها صفة
الراهنة .إذ
ّ
العوملية -يف صياغة عامل املعرفة يف احلقبة ّ
أوضح أنّ "هذه ال ّلغات يف عرص العوملة ،بدت وكأنهّ ا
أولوي ٍة قصوى؛ بام تتم ّتع به من
لغوية ذات
ٌ
ّ
حاجات ّ
ٍ
احلضاري ،وال يمكن
عاملي ٍة وثراء يستوعب املنتوج
ّ
ّ
ّ
ً
األم
غات
ل
ل
ة
منافس
لغات
فصارت
عنها.
االستغناء
ّ
األم بزهد أهلها
ح ّتى يف ال ّنطاق املحليّ ؛ ّمما ّ
هيدد ال ّلغة ّ
فيها واستغنائهم عنها".
اهلوية
وتال ذلك تقديم أسامء عبد اهلل
العطية ورق ًة عن ّ
ّ
تربوي .وتساءلت فيها عن
نفيس
وال ّلغة من منظور
ٍّ
ٍّ
باهلوية مسأل ًة
الدوافع التي جعلت من عالقة ال ّلغة
ّ
ّ
إشكالي ًة يف حياتنا املعارصة.
ّ
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المحور الفرعي الخامس:
ّ
اللغـة والهو ّيــة
سياسي
من منظور
ّ
واهلوية
الفرعي اخلامس موضوع ال ّلغة
ناقش املحور
ّ
ُّ
ٍ
ّ
سيايس ،يف جلسة ترأستها رفيعة غباش،
من منظور
ٍّ
وحتدث فيها ثالثة باحثني .وقد افتتحها حممد غاليم
ّ
واهلوية يف ضوء ال ّنظرية
بورقته ا ُملعنونة بـ "ال ّلغة
ّ
السياسية" .فناقش فيها مدخالت الشّ أن ال ّلغوي
ّ
ياسية يف
ال ّت ّ
عددي ،الذي بدأت تعاجله ال ّنظرية ّ
الس ّ
صارعية ال ّلغوية
العقدين املنرصمني ،واملتأتيّ من ال ّت
ّ
هويات فرعية .وقد رأى أنّ
السيادة وال ّتعبري عن ّ
عىل ّ
نموذجا منها؛ إذ تتصارع ال ّلغة
العريب يمثّل
املغرب
ً
ّ
العربية عىل مستوينيّ .أوهلام حمليّ ٌ  ،تتصارع فيه مع
ّ
ّ
واحلسانية،
ة
العامي
هجة
ل
وال
كاألمازيغية
ات
املحكي
ّ
ّ
ّ
ُ
يايس يف
الس
العامل
املستوى
هذا
يف
ستبعد
وال ُي
ّ ّ
العربية
العربية .وثانيهام ،تتصارع فيه
ضد
ال ّتأليب ّ
ّ
ّ
الفرنسية لغة املستعمر الفرنيس؛ تلك التي يقع
مع
ّ
واإلدارية ،عىل الرغم
املعرفية
حتويلها إىل ال ّلغة
ّ
ّ
ِ
الوطنية
العربية ال ّلغ َة
الدستور عىل اعتبار
نص ّ
من ّ
ّ
ّ
سمي َة يف املغرب .وخ ُلص إىل أنّ
ركني املواطنة
والر ّ
ّ
ْ
ّ
يشكالن حلاًّ  ،من حيث ما دعاه
يمقراطية
والد
ّ
ّ
ّ
العربية
غة
ل
ل
تضمن
التي
ة"،
يمقراطي
الد
"باملواطنية ّ
ّ
ّ
موقعا من حيث كوهنا لغة املواطنة؛ هذا مع قبوهلا
ً
ّ
انية ،لكوهنام متثّالن
بال ّلغة
األمازيغية واللهجة ّ
احلس ّ
ّ
سامت لقطا ٍع كبري من املجتمع املغريب.
قدم نادر رساج ورق ًة عن "الشّ باب وال ّتغيري
وقد ّ
السيايس :املضامني
يف العامل العريب ،لغة الشّ عار ّ
السيايس يف الثّورات
وال ّنتائج" .وتناول فيها الشّ عار ّ
فصيحا
عاميا وما كان
ً
العربية ،ورصد فيها ما كان ًّ
ّ
تنوعات هذا الشّ عار
يف
نظر
كام
ا.
أجنبي
كان
وما
ّ
ًّ
الدافع لصياغته ،ودالالت
السيايس والوضع النفيس ّ
ّ
تفاعليا مع الوضع
والفصحى
ة
العامي
االستخدامات
ًّ
ّ
ال ّنفيس للجامهري.

وقدم سامل لبيض الورقة األخرية ،وكانت تدور حول
ّ
سوسيولوجية".
"املسألة ال ّلغوية يف تونس ،مقاربة
ّ
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وانطلق فيها من مناقشة املسألة ال ّلغوية يف تونس،
بحكم أنهّ ا تشهد أحد ال ّتحديات الواضحة التي
تواجهها اللغة العربية يف املغرب العريب .وصاغ
أطروحته انطال ًقا من "مس ّل ٍ
نظري ٍة باتت متداول ًة،
مة
ّ
يسمى بـ
مفادها أنّ العالقات ال ّلغوية تحُ كم اليوم بام ّ
"اإلمربيالية ال ّلغوية" ،القائمة بدورها عىل نو ٍع من
ّ
والطلب بني ٍ
االختالل يف العرض ّ
لغة وأخرى .بمعنى
العسكرية -يف البداية-
االستعامرية
آخر ،فإنّ اهليمنة
ّ
ّ
واالقتصادية الحقًا ،قد وضعت ال ّلغات
السياسية
ثم
ّ
ّ
ّ
األصلية؛ ّمما
ونية يف أوطاهنا
الوطنية يف موضع ّ
ّ
الد ّ
القوية
جعل لغات كثرية تذوب لصالح ال ّلغات
ّ
والفرنسية .ولقد ّ
متكنت
اإلنكليزية
املهيمنة ،مثل
ّ
ّ
العربية ،بفضل محاية القرآن هلا ،أن تصمد".
ال ّلغة
ّ
مهمتني يف هذا املجال؛
ورصد لبيض مالحظتني ّ
السياسة التي دعاها بالشوفينية
إحدامها تتمثّل يف ّ
غوية يف فرنسا ،والتي ال تسمح للهجات واللغات
ال ّل ّ
املحكية واملكتوبة يف فرنسا بمزامحة اللغة الفرنسية
ٍ
ذريعة من جهة .وتشجيع فرنسا عىل
أي
حتت ّ
العربية يف مستعمراهتا ومناطق
ال ّتفتيت ال ّلغوي ل ّلغة
ّ
السابقة ،ورصفها األموال عىل ذلك ،وبذهلا
نفوذها ّ
العلمية من أجل تلك الغاية .ومن هنا ،طرح
اجلهود
ّ
ّ
العربية يف
الباحث ال ّتحدي الكبري الذي تعيشه اللغة
ّ
أقطار املغرب العريب ،ومنها تونس .واملالحظة الثّانية
السلبي الذي متارسه ال ّنخب يف تونس
تكمن يف ّ
الدور ّ
للفرنسية
(وبقية أقطار املغرب العريب ) يف االنتصار
ّ
عىل حساب العربية .وقد بينّ لبيض أنّ هذا ال ّنقاش
مستعرا
العاصف حول التعريب والفرنسة ،مازال
ً
الفرنكوفونية
يف تونس بعد الثّورة ،وأنّ ال ّنخب
ّ
الفرنسية ،وجعلها رائدة
الدفاع عن ال ّلغة
تستميت يف ّ
ّ
للعلم والثّقافة واملعرفة يف تونس.

السادس:
المحور الفرعي ّ
ّ
تشكل الهو ّية وإعادة إنتاجها
ّ
وتضمنت اجللسة
ترأس هذه اجللسة رشيد بوحبيب،
ّ
عز الدين بوشيخي عن
أربعة بحوث؛ ّ
قدم ّأوهلا ّ
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"ال ّلغة وال ّتعليم واهلوية يف الدول العربية" ،وطرح فيها
رؤيته عن تأثريات تلك العنارص الثالثة وتفاعالهتا
مع بعضها البعضّ .أما ورقة إدريس مقبول؛
حدي -من وجهة
فقد متحورت حول انتقال ال ّت ّ
املؤسسات
العربية يف
نظره -بني احلرب عىل ال ّلغة
ّ
ّ
قضي ٌة خطرية
الترّ بوية ،إىل احلرب عىل ّ
اهلوية .وهي ّ
العربية واهلوية القومية يف أركان وطننا
تعيشها ال ّلغة
ّ
العريب ،سواء يف اخلليج العريب ،أو يف املغرب .وقد
الحظ الباحث أنّ االنطالق نحو املستقبل ،غري ممكن
إبستمولوجيا األمر يف التساؤالت
دون أن نحسم
ًّ
ٍّ
واهلوية،
اخلاصة بموقع كل من اللغة ،والوجود،
ّ
سيتحدد
والترّ بية .وباإلجابة عن تلك ال ّتساؤالت؛
ّ
ال ّت ّ
للهوية ،ودرجة استيعاب املواطن
شكل املستقبيل
ّ
العريب للتحديات التي يواجهها وجوده وكينونته.
الدعاية املضادة ،التي تتعاون
وعرج الباحث عىل ّ
ّ
ّ
ٌّ
األجنبية وال ّنخب املضللة عىل بثّها؛
كل من اجلهات
ّ
القومية ،بوصفها تعبري عن
وذلك لل ّنيل من ال ّلغة
ّ
ّ
واهلوية.
الذات
ّ

قدم ورق ًة موسوم ًة بـ
ّأما هيثم رسحان؛ فقد ّ
العربية وآداهبا يف اجلامعات العربية:
"ختصص ال ّلغة
ّ
ّ
وتعرض فيها
غياب التخطيط واختالل السياسات"ّ .
ألمهية ال ّلغة العربية كتعبري عن ّ
الذات العربية ،وانتقد
ّ
ّ
العربية وآداهبا وعلومها
غة
ل
ال
أقسام
أوضاع
تدهور
ّ
املهمة
العوامل
من
وعد ذلك
يف اجلامعات
العربيةّ ،
ّ
ّ
غوية؛ تلك األزمة التي تمُ ثّل
يف أزمة العامل
العريب ال ّل ّ
ّ
والتحرر
التقدم وال ّتنمية واحلداثة
عائقًا من عوائق
ّ
ّ
أساسيان؛
واملَدَ ّنية .ويف هذا املستوى ،يظهر ُبعدان
ّ
السياسات ال ّلغوية يف
يرتبط ّ
األول منهام باختالل ّ
العريب ،وما يندرج حتتها من غياب احلقوق
العامل
ّ
غوية القادرة عىل منح
السيادة ال ّل ّ
ال ّلغوية ،وفقدان ّ
العربية
اهلوية
بالتفوق يف
إحساسا
اإلنسان العريب
ً
ّ
ّ
ّ
وتعزيز االنتامء إليها؛ ويقرتن ثانيهام بغياب ال ّتخطيط
العربية
أمهية ال ّلغة
ّ
ّ
اللغوي ال ّناجم عن عدم إدراك ّ
الرؤى وتنسيق
يف إشاعة املفاهيم
ّ
اجلامعية ،وتنظيم ّ
اهلوية،
األفكار .وهو األمر الذي يؤ ّدي إىل انبعاث ّ
نواظم ُمشرتكة
وخلق حاالت تقارب قادرة عىل إجياد
َ

تقـاريــر
السياسات عن ال ّلغة والهويّة
تقرير المؤتمر السنوي للمركز العربي لألبحاث ودراسة ّ

التصدعات التي يعيشها العامل
عملية ترأب
ولغة
ّ
ّ
العربية تتجاوز
العريب" .وخ ُلص الباحث إىل أنّ ال ّلغة
ّ
حمتواها الصويت واملعجمي؛ لتتحول إىل ٍ
رمزي ٍة
قيمة
ّ
ّ
باهلوية.
تتعلق
ّ
ٍ
بمداخلة
الرواعي اجللسة،
واختتم عبد ّ
الصمد ّ
عنواهنا" :متكني ال ّلغة ومتتني العربية :قراءة يف
عربية التدريس والتعريب والصحافة" .فناقشت
العربية
الورقة كسابقاهتا املأزق الذي تعيشه ال ّلغة
ّ
القومية ألقطار املغرب العريب،
بسبب كوهنا ال ّلغة
ّ
تتعرض إليهام من ناحية
والعدوان وال ّتحدي الذي ّ
ٍ
كلغة للمعرفة والثّقافة .وقد
فرض الفرنسية لنفسها
كان هذا ّ
ً
تاما بني
الطرح
مشرتكا بشكل يكاد يكون ًّ
األوراق التي ألقاها باحثون من دول املغرب العريب،
ومتاهت معها أوراق حتدثت عن حماوالت لفرض
اإلنكليزية يف املرشق لنفس اهلدف.
ّ

السابع:
المحور الفرعي ّ
لغة ال ّتعليم والهوية:
تحديات الواقع
ّ
ورهانات المستقبل
وحتدث فيها أربعة
ترأست اجللسة بتول خليفة،
ّ
باحثني .أوهلم كان سليامن العايد ،من خالل ورقةٍ
ّ
اهلوية".
جتذير
يف
العربية
تعليم
برامج
"إسهام
عنواهنا
ّ
العربية
فوضح فيها -شأن أوراق أخرى -أمهية ال ّلغة
ّ
ّ
ِ
ٍ
ٍ
ذهنية بني ما
اهلوية
يف صياغة ّ
القومية ،وقدم مقارنة ّ
ّ
حديات
كانت عليه
العربية وما آلت إليه .وقد بينّ ال ّت ّ
ّ
وحتديات لغات اخلارج
هجية الداخلية من جهةّ ،
ال ّل ّ
موصيا بجملة من اإلجراءات التي
من جهة أخرى؛
ً
بد منها إلصالح حال ال ّلغة العربية ،وذلك من
ال ّ
واملقررات،
خالل إعادة ال ّنظر يف الربامج واملنهج
ّ
حدي الذي
وحتديثها لتكون قادر ًة عىل مواجهة ال ّت ّ
تواجهه ال ّلغة املعارصة.
حممد العبيدي ورق ًة بعنوان :ضعف ال ّت ّ
مكن
ّ
وقدم ّ
اللغوي وسؤال اهلوية"؛ فأوضح فيها أثر ضعف
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حي ًة
ال ّتمكن اللغوي عىل تبلور اهلوية ،ضار ًبا أمثل ًة ّ
ّ
التمكن ال ّلغوي
عىل ذلك .وبينّ يف الوقت ذاته ،أمهّية
ٌ
وسيلة من وسائل تأكيد اهلوية .وناقش حسن
بام هو
محزة قضية "املعجم العريب وهوية األمة"؛ من خالل
السامع بعد اخلليل بن أمحد،
ّ
تصور مفاده أنّ غياب ّ
ً
ً
وأنّ
أمهية
العريب.
املعجم
عاشها
ة
بنيوي
ة
مشكل
ُي َع ُّد
ّ
ّ
أمهية إثراء ال ّلغة وتفاعلها مع
ّ
السامع وال ّتقرير ،حت ِّتمها ّ
بيئتها .وخ ُلص الباحث إىل القول :إنّ املعجم العريب
مدونته التي يجُ َمع فيها كالم العرب،
"مل يصنع بعدُ
ّ
أو ما يمثِّل متثيلاً
جزئيا كالم العرب .وما دام األمر
ًّ
العريب احلديث
الصورة ،فلن يكون املعجم
عىل هذه ّ
ّ
هوية أصحاهبا".
صور ًة
حقيقي ًة عن هذه ال ّلغة ،وعن ّ
ّ
واختتم كامل الدين حسني اجللسة بورقته املوسومة
مصدرا لتع ّلم اللغة
بـ "موروث احلكي الشعبي
ً
أمهية املوروث
وتشكيل هوية الطفل" .فركّ ز عىل ّ
طارحا
عاملي ٌة؛
ً
املحكي يف إثراء ال ّلغة ،وبينّ أنهّ ا ظاهر ٌة ّ
"األول:
من وراء ذلك عاملينْ لتأكيد وجهة نظره،
ّ
وخاص ًة حكايات احليوان،
عبي،
ّ
ّ
عاملية احلكي الشّ ّ
حيسن توظيفها مع صغار
التي
اخلوارق
وحكايات
ُ
ألي
حكائي
موروث
منها
األطفال ،والتي ال خيلو
ّ ّ
وألي شعب من الشّ عوب .والثّاين :أنّ
ّأم ٍة من األمم،
ّ
تذوق ال ّلغة ،يكون أسبق من تعليمهم
تعليم األطفال ّ
ِ
املفردات ال ّلغوية ومعناها ،ومن تلقينهم ال ّنحو
جمردة عن صفتها اإلنسانية".
والقواعد ّ

المحور الفرعي الثامن:
الهو ّية ولغة ال ّتعليم
في البالد العربية
ّ
ترأس اجللسة التي مثّلت خاتـمـــة بحوث ال ّلغة
وحتدث فيها أربعة
واهلوية كامل عبد اللطيف،
ّ
قدم أمحد حسني حسنني
متحدثني .ويف البدايةّ ،
ّ
ورقة عنواهنا" :لغة التعليم وتأثريها يف اهلوية العربية:
عينة من الطالب املرصيني يف ظل
دراسة
ميدانية عىل ّ
ّ
أنظمة تعليمية متباينة" .فبينّ فيها العالقة التفاعلية
بني اللغة واهلوية ،ورأى أنّ ال ّلغة ترقى إىل الوعاء

270
ٌ
حماولة واحد ٌة
املكون للهوية؛ إذ "أنه ال تكاد توجدُ
لتحديد بنيتها ،مل تدخل ال ّلغة يف صميمها؛ وذلك
الرغم من االختالف بشأن طبيعة العنارص
عىل ّ
ّ
العربية غدت
ولكن ال ّلغة
للهوية.
املشكلة
األخرى
ّ
ّ
ّ
مجة ،هي ذاهتا
ُواجه
ّ
بتحديات ّ
يف اآلونة األخرية ت َ
العربية وملجمل الوجود العريب ذاته.
للهوية
يات
ّ
حتد ٌ
ّ
ّ
اهلوية؛ ّ
شكلت أزمتها
فبحكم أنّ ال ّلغة هي مصدر
ّ
للهوية .وهي ٌ
أزمة تتفاقم ،عندما
مصدري ًة"
"أزم ًة
ّ
ّ
العربية يف جممل
األجنبية يف مزامحة
تستمر ال ّلغات
ّ
ّ
ّ
وخصوصا يف
فضاءات ال ّتفاعل االجتامعي والثّقايف،
ً
العام واجلامعي .ورأى الباحث أنّ
مؤسسات ال ّتعليم ّ
ّ
فاعلية
ت
ال
العالقة
طبيعة
"فهم
يف
تكمن
بحثه
ة
إشكالي
ّ
ّ
ّ
ّ
واهلوية يف سياق
غة
ل
ال
مها
رئيسني
ين
متغ
ّ
بني يرّ
السائدة واملهيمنة يف
املجتمع العريب ،وال ّنظر يف ال ّلغة ّ
اهلوية .وبمعنى
أنظمة ال ّتعليم املختلفة ،وتأثرياهتا يف ّ
والعربية لدى الطلاّ ب
الوطنية
اهلوية
آخر ،كيف تتأ ّثر ّ
ّ
ّ
بلغة ال ّتعليم التي يدرسون هبا ويتع ّلمون؟".

اهلوية ولغة ال ّتعليم يف
وحتدثت نادية العمري عن
ّ
ّ
البلدان العربية .فرأت يف أطروحتها أنّ البحث يقرتح
اهلوية؛ تتكامل فيها
"مقارب ًة شمولية
تفاعلي ًة إلشكال ّ
ّ
الرابطة
متعددةٌ ،وتلعب فيها ال ّلغة
نات ّ
مكو ٌ
ّ
ّ
العربية دور ّ
ّ
والقطبية؛ وذلك دون أن ينتفي دور اللهجات
اجلامعة
ّ
األجنبية ،يف تركيب أو إغناء
املح ّلية ،أو دور ال ّلغات
ّ
وكونيا .ويعتني البحث
وقطريا
حمليا
ًّ
ّ
ًّ
هوية العريب ًّ
بوية إلشكال
ل
ا
للمقاربة
سبي
ن
ال
االستقالل
بافرتاض
ترّ
ّ
ّ ّ
املبنية عىل مبدإ خدمة
ومصلحته
هوية املتع ّلم ال ّلغوية،
ّ
ّ
ّ
ّ
املتعلم قبل كل اعتبار" .وقد ناقشت الباحثة املسألة
االزدواجية والثّنائية وال ّتعددية ال ّلغوية.
من خالل
ّ
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اخلاصة هبذا الشّ أن ،فرأت
ظريات
ّ
وطرحت بعض ال ّن ّ
للتشبث
أساسيا
أنّ نجاح ال ّتع ّلم وجودته؛ ُي َع ُّد أمرا
ًّ
ّ
الصدد ،يتعينّ عند ال ّنظر إىل ال ّلغة
باهلوية .ويف هذا ّ
ّ
العربية إجياد املنفذ الناجع يف صياغة سياسات ال ّتع ّلم
العربية .وناقش الدكتور حممد جربون
وال ّتعليم بال ّلغة
ّ
موضوع "انشقاق اهلوية :جدل اهلوية ولغة التعليم
الضوء
باملغرب األقىص من منظور تارخيي"؛ مس ِّلطا ّ
عىل ّ
الطيف ال ّتارخيي آللية ال ّتعليم باملغرب يف مراحل
متعددة ،وما استنبطه من عرب منها.
ّ
وكانت ورقة أنور اجلمعاوي مسك اخلتام يف أعامل ال ّلغة
واهلوية ،وكان عنواهنا" :تعريب املصطلح التقني :قراء ٌة
نقدي ٌة يف منجز املعجم العريب" .فبعد أن عرض اإلطار
ّ
املفاهيمي املتع ّلق باملصطلح واملعجم؛ قام بإجراء حتليل
خلمسة معاجم مستخدمة يف الترّ مجة اإللكرتونية.
أمهية هذا
واستخلص نتائج ِّ
جيد ًة تلقي الضوء عىل ّ
خصوصا يف
احلقل املعريف يف موضوع ال ّلغة العربية؛
ً
ّ
ظل انتشار الفضاء اإللكرتوين كفضاء معريف.

وأيامه حافل ًة بتبادل
هكذا ،كانت أعامل املؤمتر ّ
اآلراء واحلوارات العميقة ،سوا ًء كان ذلك يف
قاعات ال ّنقاش ،أو حتى يف خارجها .وقد أثمرت
معرفي ًة كبريةً؛ تفاعل معها
تلك احلوارات حصيل ًة
ّ
احلضور ليس بال ّنقاش فحسب ،بل ويف إجابتهم عن
األسئلة االستبيانية اخلاصة التي ُوزِّ عت عليهم يف
ختام أعامل املؤمتر .وسيعمل مركزنا العريب لألبحاث
السياسات عىل طبع أعامل املؤمتر ونرشها يف
ودراسة ّ
العربية،
أقرب وقت؛ لتكون ما ّد ًة خصب ًة تثري املكتبة
ّ
العربية اليوم.
وتسهم يف خماض الثّقافة
ّ

دعوة للكتابة
ترحب مجلة "تب ُّين" للدراسات الفكرية والثقافية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات
الكتب ،وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل
عدد من "تب ُّين" محورًا خاصًا ،وأبحاثًا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات
مختلفة ...وجميعها يخضع للتحكيم من قبل زمالء مختصين.
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شروط النشر
تنشر "تبيُّن" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى  8000كلمة،
بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز هذا
الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل المالحظات
تخضع المواد المرسلة كافة لتقييم وقراءة
المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

