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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.
والتاريخيّة
ّ
ّ
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
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
ً
التحديات التي
ويطرح
ا،
أيض
المألوف
بالمعنى
السياسي
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل
ّ
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 حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
ً
وخاصة 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
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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عبد العزيز لبيب *

عربي:
روسو بلسان
ّ
ّ
بين صفاء النص ُ
وكدو َر ِته
روسو إىل العربية قضية الرتمجة بر ّمتها ،انطال ًقا
تعالج هذه الدراسة من خالل معاينة ترمجة ّ
من كون الرتمجة ليست مرشوطة ،فقط ،بذات املرتجم واجتهاده يف التأويل ووضعه اخلاص
ُقبالة أ َثر بلسان أجنبي ،بل إن هذه «الوحدة املفكرة والكاتبة» مرشوطة ً
أيضا بحاملها
البنيوي «املتطور» ّ
وحتوالهتا النوعية .وضمن تصور للجنس
باطراد مع تراكم املعارف
ّ
األديب واملعريف للنص وأثره يف ترمجته املنصفة.
وحتوز الدراسة أمهيتها من اعتنائها برتمجة األثر الفرنيس ،كون اللسان الفرنيس من بني
األلسن األوروبية التي احتك هبا ،أولاً  ،رواد النهضة اللغوية واألدبية والفكرية يف البالد
فكيفوا
العربية ،وكان ُ
روسو ،كذلك ،من أول أعالم الغرب الذين استقبلهم العربّ ،
وفكره يف فكرهم وثقافتهم ،مع االعتناء يف الدراسة،
لغ َته يف لغتهم ،ورمزي َته يف رمزيتهم،
َ
عىل وجه اخلصوص ،بنصوص العقد االجتامعي ،وخطاب يف أصل التفاوت وأسسه بني
الناس ،واالعرتافات.
حكم ً
«[ولكن] لالصطالح اً
نافذا يسوق األلفاظ إىل املعنى الغريب
فتنقاد ،فإذا مرت عليها األيام وصقلتها األلسنة واألقالم
جاءت منطبقة عليه بال إهبام وال إهيام».
أديب إسحق ،الدرر.
حبي لوطني».
«ياء اإلضافة يف قويل وطني هي السبب يف ّ
أديب إسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية.

* أستاذ الفلسفة ورئيس وحدة البحث والتنوير واحلداثة ،بجامعة تونس املنار.
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مقدمة
ّ
تفعل الرتمجة عىل نحو ما تفعل أجيال اإلنسان الصانع اً
وتكرارا ،بال
تباعا
قديم وهي تصقل األداة ً
ً
هناية .ويف كل أوان من تلك الصريورة ،كان كل يشء يتغري :املصقول والصاقل والعامل املحيط،
ِ
وفكرا وتربية
املرتجم إليها ،فكل يشء يتغري لغة
واملرتجم ،والثقافة
رتج ُم عنه،
َ
أي ،عىل صعيد الرتمجة ،ا ُمل َ
ً
وخميالاً ؛ ذلك أن الرتمجة ليست مرشوطة ،فقط ،بذات املرتجم واجتهاده يف التأويل ووضعه اخلاص ُقبالة
أ َثر بلسان أجنبي ،بل إن هذه «الوحدة املفكرة والكاتبة» التي تظهر بمظهر احلائزة عىل استقالل ذايت
وكأهنا العنكبوت ينسج بيته من غدده  -وهي كذلك بنسبة ما وعىل نحو ما  -مرشوطة ً
أيضا بحاملها
البنيوي «املتطور» ّ
وحتوالهتا النوعية .وهي بنية حمدِّ دة لفعل الرتمجة الذي هو
باطراد مع تراكم املعارف ّ
جوانية متتحنها شخصية أدبية بـ«معية ذاهتا»ًّ ،أيا تكن فرادهتا.
أشمل من أن خُيتزل يف حدود جتربة أدبية ّ
تتعي ،يف هناية املقام ،بعوامل ثقافية
واملقصود أن الرتمجة املتفقهة ،وهي التي حيققها أهل االختصاص ،نّ
وتذاويت (ما بني ذايت) يف حلظة تارخيية ما.
برانية ،وبسياق تواصيل
ُ
ومعرفية ّ

وهكذا ،فإن ما ُينعت بـ«معاناة» املؤ ِّلف أو املرتجم الوجدانية له يف مقابل معريف قوي يقابله يف جمال
«االحتكاك» والتثاقف بني معقوليات لسانية وبني رمزي ِ
ات َف ْهمٍ وتأويل خمتلفة وغري متكافئة ،فنكون إزاء
ّ
عنارصمها اللسانية والرمزية املتبل ِورة يف أثر «أصيل» من جهة أوىل،
قطبني (أو أكثر) يتفاعالن ويتبادالن
َ
ويف أثر «مستقبِ ٍل» من جهة ثانية .ينطبع القطب األول بطبائع «عقل تأسييس» ينطوي هو بنفسه عىل
مؤسس» ينطوي بدوره عىل طبائع تأسيسية .ومعلوم
مؤس َسة ،وينطبع القطب الثاين بطبائع «عقل َّ
طبائع َّ
أن الالند ،واضع هذين املفهومني ،يذهب يف معجمه الفلسفي إىل أن «العقل التأسييس» كيل وثابت
املؤسس» جزئي وخصويص ومتحول وظريف .ولئن نستقي منه هذين املفهومني
ومستديم ،و«العقل
َّ
أص ٍل لكان
طبقنا ذلك عىل ٍّ
نص ْ
فنحن نرى الواحدَ منهام ،عىل صعيد الرتمجة ،منطو ًيا عىل اآلخر .فلو ّ
املؤسس .وهذا معنى القطبني الرئيسني
بمنزلة النص التأسييس ،وكان النص
َ
املرتجم إليه بمكانة النص َّ
آخر ْين .ولكن جيب ألاّ نغفل الب ّتة اّ
عم هو مهم ،وهو أن قطب
يف الرتمجة ،متى كان هناك لسان ولغة ُقبالة َ
مؤسس مسترت أو
اللسان املنقول عنه ينطوي بدوره عىل قطبني :قطب تأسييس بارز قبالته قطب ثان َّ
مؤسس بارز قبالته ثان تأسييس مسترت أو
مغموط ،وقطب اللسان املنقول إليه ينطوي بدوره عىل واحد َّ
مغموط .ومفاد األمر ،هنا ،أن للذات والبنية منزلتني ووظيفتني نسبيتني يف عمل الرتمجة ،ونسبة هذه قد
ُ
تزيد فتنقص ُ
الوسط املعريف املحيط
فعالة متعددة ليس أق َّلها
نسبة تلك بمقتىض ّ
تدخل عوامل وتأثريات ّ
النص
وقرارات صاحب الرتمجة .وما حيدد مقدار تلك النسبة هو اجلنس األديب واملعريف الذي َ
يص َّنف فيه ّ
املؤسس عىل نسبة
أدبيا ت َْرجح نسبة الذات عىل نسبة البنية ،أو ُق ْل نسبة َّ
األصيل ،فبقدر ما يكون النص ً
املؤسس .وهذا ما يمكن أن نطلق
علميا أو
النص
التأسييس ،يكون ّ
فلسفيا ت َْرجح نسبة التأسييس عىل َّ
ً
ً
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
ً
أدبيا اختل
علميا أو أخذ ما هو علمي
مأخذا
عليه تسمية «الرتمجة املنصفة»ّ .أما إذا أخذ ما هو أديب
مأخذا ً
ً
روسو إىل العربية.
التوازن واإلنصاف ،عىل نحو ما سنرى من خالل اختبار ترمجة ّ
صحيح أن لكل منظومة لسانية عريقة ،مثل العربية ،قوانني وعوامل نموها وتطورها الذاتيني .وإ ْذ
متيزت العربية منذ القدم برضب من االقتدار أدام بنيتها وقواعدها ومفرداهتا طوال قرون متتابعة ،فإن
هذه الديمومة هي بالذات ما أفقدها عنفواهنا وكاد يميتها ،أو لنقُ ل أعاقها ،عىل األقل ،يف حقول معرفية
عدة ألسباب ،منها ما هو من صميم ذاهتا وما هو خارج عنها .ولكن صحيح ً
حتوالت اللسان
أيضا أن ّ
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وكدو َرتِه
روسو بلسان
ّ
ّ

9

وطفراته الكربى جرت يف أثناء األزمات والثورات اللغوية واملعرفية داخل ثقافة ما ،كام جرت حني
الفعال هو الرتمجة
طرأ عىل اللسان
ٌ
وبراين يف آن واحد ،وهذا الطارئ ّ
طارئ كبري ذو طابع مزدوج ّ
جواين ّ
النص
مفهوميا
زرعا
لكوهنا ً
ومصطلحيا ورمز ًيا من اخلارج يفرتض نح ًتا واشتقا ًقا من الداخل حتى ليظهر ُّ
ً
ً
املرتجم ،عىل ّ
حمكها ،بمظهر اخرتاع جديد .وحدها القطيعة الكربى ،منذ بدايات القرن التاسع عرش،
َ
نسبيا ،بينه وبني العرص عىل الرغم
ّقت،
ف
وو
وجددته،
وغربلته
وقلبته
الرماد
حتت
من
العريب
اللسان
بعثت
ً
من عوائق عدة ،منها القصور السيايس العام.

ّأما ما يقود الناقدَ صوب هذا الرضب من الطرح ،فأمران اثنان :أوهلام هو ما بدا لنا نزع ًة إنشائية شائعة
روسو فقط ،وإنام لغالب اآلثار األجنبية يف جمال العلوم اإلنسانية ً
أيضا.
يف الرتمجات العربية ،ال ملؤلفات ّ
وصورا
نصا وجمُلاً وكلامت
وأكثر الظن أن مأتى هذه النزعة هو رضب من املقاربة البيانية التي تعترب األثر ً
ً
وجمازات وأسلو ًبا ،ال غري؛ فال تقتيض ترمجته سوى فقه اللغتني وفقه علومهام ،برصف النظر عن رشوط
ُ
أدبيا
نح ْت
تأليف األثر األصيل وإنتاج املعرفة املحددة له واحلافة به .فإذا كان ذلك كذلكَ ،
الرتمجة ً
منحى ً
خاصياته املعرفية ،وهي الغرض األول من التأليف يف
األثر
نفسه
إنشائيا ،وتوهم
ً
ُ
املرتجم َ
ً
مبدعا ،وفقد ُ
ّ
اإلنسانيات ،ومنها الفلسفة كام سيأيت بيانه.
ال وفص ً
وص ً
ال،
وأما ثانيهام ،فهو أن أثر املرتجم ينخرط يف شبكة من عالقات متنوعة الطبائع ،قائمة ْ
ّ
بني ثقافات وألسن ولغات وخطابات استداللية ،وجتارب ذاتية ً
أيضا ،تضعه ،أي املرتجم ،إزاء حركة
تواصلية ،ولكنها ليست جمرد حركة خطية مستمرة أو «ناعمة» (رخوة ،)Soft /كام صار ُيقال اليوم،
والتأود (تشوه
وإنام هي حركة تراوح بني الصفاء والكدورة ()Opaqueness؛ بني اخلطية ()Linearity
ّ
برصي ،اعوجاج ).)(Distortion

وملّا كان اللسان الفرنيس من بني األلسن األوروبية التي احتك هبا ،أولاً  ،رواد النهضة اللغوية واألدبية
فكيفوا
والفكرية يف البالد العربية ،وكان ّ
روسو ،كذلك ،من أول أعالم الغرب الذين استقبلهم العربّ ،
وفكره يف فكرهم وثقافتهمَ ،ل ِز َمنا أن نخترب املسائل واملشكالت
لغ َته يف لغتهم ،ورمزي َته يف رمزيتهم،
َ
روسو إىل العربية ،ومنها ،عىل وجه اخلصوص
التي بسطناها آن ًفا بالنظر يف ترمجات عربية معارصة نقلت ّ
وبحسب األمهية التي يوليها هلا املرتمجون العرب ،العقد االجتامعي ،وخطاب يف أصل التفاوت وأسسه
بني الناس ،واالعرتافات ،صارفني النظر اّ
عم سواها ح ّتى نتمكن من التقريب واملوازاة واملقارنة بني
فيحصل بذلك للمقاربة املنتهجة هنا مزيدً ا
معينة واحدة ملؤ ّلف واحد،
ّ
ترمجات متزامنة حممولة عىل آثار ّ
من املعقولية والصلوحية.

روسو
الترجمة أمام إشكالية السكون والدينامية في فلسفة
ّ
لنبدأ بالتذكري ،حثيثًا ،ببعض املشهورات يف شأن كتاب أصل التفاوت ،ملا يف التذكري من فائدة توضيحية
وأوله أن أصل التفاوت يرفعه نظر بالغ األصالة يف اإلنسان والتاريخ من
بالنسبة إىل ما سيأيت قولهّ .
ُ
مستحدثتي يف العرص الكالسيكي الغريب ،أوالمها األنثروبولوجيا الفلسفية التي
منظور معرفتني
نْ
خطاب العقل الكيل إىل البنى الثقافية والسياسية
لت
استنبطت شفر ًة
ومفاتيح لعلوم اإلنسان هبا ن َق ْ
َ
َ
وأما ثانيتهام ،فهي فلسفة التاريخ املحكومة بمفهوم مركزي ،وهو
املحكومة بمبدأ األصل واالختالفّ .
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مفهوم قابلية الكامل لدى اإلنسان ( .)Perfectibilté de l’homme /Perfectibility of Manوأكثر
روسو أول من ابتكره ،أو عىل األقل أول من صاغه يف نسق نظري .وهلذا املفهوم
االحتامل أن يكون ّ
روسو إىل تفسري احلركة املزدوجة واملفارقة
طابع جديل براديغمي معتاص ( ،)Complexبفضله سعى ّ
وسياسيا .وهو مل يتقهقر
أخالقيا
وتقنيا ،والتقهقر
التي حركت اإلنسان يف اجتاهني اثنني :التقدم ماد ًيا
ً
ً
ً
إلاّ ألنه «تقدم» عىل النهج الذي س ّنته له «تنظيامت» ومؤسسات وضعية منخرمة .والالفت للنظر أن
روسو العرب ،قد ترجم مفهوم قابلية الكامل ترمجة دقيقة
فرح أنطون ،وهو كام هو معلوم من أول قارئي ّ
يف عبارة عربية مسهبة ،وهي «تدَ ُّر ُج العامل ِ يف مراقي الكامل شيئًا فشيئًا»((( .وهلذا الرضب من الرتمجة ما
الروسوي نفسه ،كعبارة
يربره متا ًما يف سياق الكلامت والعبارات احلافة باللفظ الفرنيس داخل النص
ّ
«التقدم عرب ال ُّنمُوّات [التطورات] املتتابعة للذهن البرشي» (progrès dans les développements
وزع ُمنا هو أن أنطون أدرك مفهو ًما هو أعوص ما حوت
)ْ .((( successifs de l’esprit humain
ُدرك إلاّ بإدراكه
الفلسفة
درك إلاّ بإدراكها شاملة ،وهي ال ت َ
الروسوية للتاريخ وللرتبية ،فهو مفهوم ال ُي َ
ّ
ً
إدراكا دقيقًا تا ًما .لقد حدس أنطون ،عىل نح ٍو ربام كان أوعى من حتليالت عدد من معارصيه الغربيني،
أن الوضع الطبيعي إنام هو معيار ،عىل هديه يريد اإلنسان املستقبل ،وليس واقعة تارخيية تقع وراءه
روسو
ّ
فيحن إليها .هكذا جت ّنب أنطون سوء فهم كان متداولاً حتى بني نقّاد ورشّ اح اعتربوا تفكري ّ
ِ
َ
ماضو ًيا ،وأن فيه دعوة إىل العودة إىل حالة الطبيعة وإىل «امليش عىل أربع قوائم كالبهائم» ،بحسب جماز
(((
شهري أطلقة شيخ الفالسفة فولتري  .والدليل عىل زعمنا أن املفكر العريب تبني منزلة مفهوم «قابلية
روسو املتحرك باملفارقات ،هو ترمجته إعالن حقوق اإلنسان لثورة 1789
الكامل» احلقيقية يف فكر ّ
التي ذيل هبا مقالاً يف جملة اجلامعة يلخص أصل التفاوت ويرتجم منه مقتطفات ذات نزعة «طبيعانية».
ويف هذا املقال ،يعمد أنطون مرتني إىل تأكيد أن اإلعالن الثوري غري مستقل عن كتاب أصل التفاوت
كليهام ينبني عىل اآلخر ويعضده،
املنشور سنة  ،1755أي ثلث قرن قبل الثورة الفرنسية ،بل إن ْ
(روسو) واملامرسة (ثورة  ،)1789أي بني العقل
ولكأننا بأنطون قد أدرك أن هناك عالقة بني النظرية
ّ
(((
«س ّلم الكامل» .
واحلدث ،ففي رأيه َ
«ر َفع» إعالنُ حقوق اإلنسان «العا َمل درج ًة» يف ُ
كتايب أصل التفاوت واالعرتافات ،فأخذ عن األول رؤى ومفاهيم،
نظره الرومانيس يف
ْ
إذن ،ركز أنطون َ
(((
واستلهم من الثاين روحه ،واقتبس رموزه ،وربام ترمجه أو ترجم منه ،عىل حد زعم سالمة موسى ،
ترمج ًة ضاعت نسخ ُتها ،بل ذهب بعيدً ا بأن «تب ّنى» إنشائية االعرتافات ومتاهى معها كتجربة وجدانية كنا

 1انظر :فرح أنطون« :اإلنسان وما صنع التمدن به »،و«حقوق اإلنسان »،اجلامعة :السنة  ،1العدد ( 2نيسان /أبريل  ،)1899والسنة
 ،3العدد ( 4ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1901ص  20و 251-250عىل التوايل .أعادت دار صادر ببريوت نرش جملة اجلامعة ً
نسخا يف
مصورة.
سبعة جم ّلدات
ّ
 2بالنسبة إىل النص الفرنيس ،انظرJean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les :
hommes, introduction, commentaires et notes explicatives par Jean-Louis Lecercle, les classiques du peuple (Paris: Editions
sociales, 1977), p. 105.

بالنسبة إىل الرتمجة العربية األحدث ،انظر :جان جاك روسو ،خطاب يف أصل التفاوت ويف أسسه بني البرش ،ترمجة بولس غانم؛ تدقيق
وتعليق وتقديم عبد العزيز لبيب (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2009 ،ص .112
 3فولتري« ،رسالة إىل روسو 30( »،آب /أغسطس .)1755
 4أنطون« ،حقوق اإلنسان »،ص .251 -250
 5انظر :سالمة موسى :تربية سالمة موسى (القاهرة :سالمة موسى للنرش والتوزيع[ ،د .ت ،)].ص  ،57-54و«نزعتان يف األدب
والفلسفة »،يف :سالمة موسى ،األدب للشعب (القاهرة ،املكتبة األنجلو مرصية ،)1956 ،ص .128

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
عربي :بين صفاء النص ُ
وكدو َرتِه
روسو بلسان
ّ
ّ

11

قد تعرضنا إليها بالرشح يف مناسبة سابقة((( .ثم انتقل بعدها إىل جتربة رومانسية من طراز خمتلف ،وهي
فحصا دقيقًا الف ًتا ،و ّ
خلصها ،وترجم منها مقاطع كثرية ،و«اقتبس من
جتربته مع نيتشه ،ففحص مؤلفاتِه
ً
فلسفته» ،كام يقول ،رائعته األدبية ِ
اخلطرة مريم قبل التوبة((( .نرى عىل هذا النحو كيف أن القران بني
خصوصا،
روسو
الوجدان والثورة عند أنطون مها اللذان ّ
ً
حددا قراءته اآلداب األوروبية عمو ًما وأدب ّ
ون ْق َلها إىل العربية ،خال ًفا لبعض السابقني له الذين ذهبوا ،وهم يف رشوط وسياقات معرفية وثقافية خمتلفة
لروسو:
مذهبا آخر يف نقلهم
نسبيا،
ّ
ً
ً

انكب عىل تعاليم كتاب إميل الرتبوية
فأما الطهطاوي ،وهو املصلح املحرتس يف الظاهر عىل األقل ،فقد
ّ
ّ
بالتلخيص واالقتباس والرتمجة ،فكان نقله عنه بالغربلة واالصطفاء ،ثم بإعادة تركيب العنارص املنقولة،
ً
إسالميا صار ًما .واحلال أن الرتبية كانت ،بال منازع ،العمود الفقري لربنامج
مسوغا إياها تسويغً ا
ً
اإلصالح ،فكان عمل الطهطاوي كعمل صيدالين ماهر يتالعب بالعقاقري .إن الغائية الربناجمية بعنارصها
«وسائليا»
وجهت هذا الرضب من النقل ،حتى لكأننا به يريد ،بصورة حرصية ،حتديثًا
الرباغامتية هي التي ّ
ًّ
به ينقذ عامله الرشقي القديم واملأزوم ،ال غري.

وأما أديب إسحق ،وقد ظهر إنتاجه يف الفرتة التي تلت قليلاً بوادر اإلصالح (الطهطاوي) وسبقت قليلاً
ّ
بوادر أزمته وأثر الرومانسية يف أدباء ومفكرين عرب (أنطون)  ،فكان يريد من التنوير أن يكون «ثور َة
أن ُْفس»((( بعبارته املكثفة والبليغة واملجا ِوزة لشعارات التنوير األورويب نفسه .وكان ينبغي هلذه «الثورة»
أن تالزمها ،يف منطق الكلامت واألشياء« ،فورةٌ» يف اللسان واللغة ،فتكونان كلتامها ت ُْرمجانًا عن األخرى.
شاحة أن أديبنا الرائد غيرّ أساليب التحرير واإلنشاء والبالغة يف مجيع أغراض (تيامت) األدب
ال ُم ّ
ومدحا وهجا ًء ووص ًفا ،وأدرج الرتاجيديا الكالسيكية والدراما ولغ َت ْيهام،
خصوصا رثا ًء
عمو ًما والشعر
ً
ً
ومصطلحات النقد احلديث ،ولغة الصحافة ،وخطابة السياسة احلديثة يف فضاء الثقافة العربية ،ووضع
املتحدر من أرسة كاثوليكية أرمينية األصل  -وشحن اللغة العربية ،بال
مصطلح «النهضة العربية»  -وهو ّ
أدنى مبالغة ،بنفحات رمزية وذهنية ،منها معنى تاريخ األفكار الذي مل ُي ْب َ
تك ْر بعدُ  ،كام شحنها ،وبوهج ال
سابق له ،غري محُ ٍ
لتحديثيي الغرب سوى يف روح
اك ال لقدماء العرب سوى يف قوانني اللسان وألفاظه ،وال
ّ
وحمرتسا شديد االحرتاس من مقاصد املتأخرين؛
العرص الكلية ويف مصطلحات علومه ،ناقدً ا للمتقدمني
ً
ين غريبة يف األصل عنه ،وهو القائل بمناسبة تعريبه
طوع) من اللفظ العريب املتقادم معا َ
واصطنع (بمعنى ّ
َ
لفظ «تولريانس» ) (Toléranceبلفظ تساهل ،ويقصد به التسامح ،كام رصنا نقول اليوم« :وال أجهل أن
اصطالحا وإنْ يف إيالء األول معنى
وافي نْي باملراد منهام
ً
هذين احلرفني  -لفظ التعصب ولفظ التساهل غري َ
اً
احلد اللغوي ،ولكن
ضد ذلك املعنى
توسعا
الغلو يف الدِّ ين والرأي
خروجا عن ّ
عظيم ،ويف إرشاب الثاين ّ
ً
ً
ّ
6 Abdelaziz Labib, “Présence de Rousseau dans la Renaissance arabe,” dans: Jean-Jacques Rousseau, politique et
nation: Actes du IIe Colloque international de Montmorency, 27 Septembre- 4 Octobre 1995, organisé par la Ville
de Montmorency et le Musée Jean-Jacques Rousseau; Présentation générale de Robert Thiéry, Colloques, congrès
et conférences sur l’époque moderne et contemporaine; 5 (Paris: H. Champion; Montmorency: Musée Jean-Jacques
Rousseau, 2001).

 7سيمتد نرش هذه الرواية ذات الطابع األديب املارق عن املركز أو املتزندق بداية من سنة  ،1906وطوال ثالث سنوات ،عىل أجزاء
عديدة يف جملة اجلامعة ،انظر مقدمة الرواية يف :اجلامعة ،السنة  ،5العدد ( 6ترشين األول /أكتوبر .)1906
 8أديب إسحق« ،الثورة »،يف :أديب اسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،مجعها وقدم هلا ناجي علوش ،ط ( 2بريوت :دار الطليعة،
 ،)1982ص  134وما تالها.
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لالصطالح حكماً ً
نافذا يسوق األلفاظ إىل املعنى الغريب فتنقاد ،فإذا مرت عليها األيام وصقلتها األلسنة
(((
واألقالم جاءت منطبق ًة عليه بال إبهْ ام وال إهيام» .

ومرسحي ومرتجم لراسني،
ومع أن موقعه األديب كرائد من رواد التجديد اللغوي ،و َنقّاد ،وشاعر،
ّ
لروسو قراءة إنشائية وابتداعية
يفرتض ،وهو الذي نعته فيكتور هيغو بـ«عبقري الرشق» ،أن تكون قراءته
ّ
حرصا ،منطبعة بطابع الشكالنية احلقوقية والسياسية (العلم املدين):
النزعة ،فإهنا جاءت ،يف هذا الباب
ً
ُ
تعصب زعامء طائفته ضد تفكريه
فام بقي من آثاره ومن خمطوطاته التي نهُ بت وأتلفت يوم دفنه بسبب ّ
ِ
امرية اللغوية العربية القديمة ،أو ُق ْل صناعتها بام
ومواقفه( ،((1نّ
تبي كيف أنه ساهم يف «حتريك سواكن» امل ْع ّ
روسو ومعارصيه،
اصطنع من مصطلحات استقى معانيها من القاموس السيايس واملدين الذي لكتابات ّ
يسميه «حركة األفكار»( ،((1وهي يف رأيه «حركة الهنائية»( ((1عابرة للثقافات واألزمنة،
وهيأ هبا ما ّ
ّ
ومنحها ما يواتيها من كلامت عربية .هبذه الطريقة ،انزرعت وانترشت عالمات لغوية ،ومفاهيم فكرية
أعم ،غري مألوفة ،فخلخلت ما كان ساك ًنا يف الثقافة العربية لعهود طويلة وبعثت
دقيقة ،وتصورات ذهنية ّ
ُ
روسو قول إسحق بـ«االستقاللية» ،وهي الناموس
فيه حركة جديدة .ومن أ َّمهاهتا الرئيسة املقتبسة من ّ
الذايت ( )autonomieالذي للفرد والقائم عىل «الناموس الطبيعي»( .((1وال شك أن معنى «الناموس
الذايت» ّ
تعبريا وأفصح مع ًنى من استخدامنا احلايل للفظ «االستقاللية» ،عدا أن السابق مركّ ب
أدق
ً
من لفظني.
منطقيا ووجود ًيا ،من قيمة
روسو ،يتأتى مفهوم االستقاللية مشتقًا،
وعند إسحق ،كام هو الشأن عند ّ
ً
ُ
كونية ،وهي احلرية التي جعل كالمها منها أ ًّسا ً
املعرب
حمركا ملجمل تفكريه ومأمولهّ .
وفصل إسحق ِّ
ِ
واملرتجم حينا آخر ،مفهوم احلرية احلديث ،فميز ،بالرشح والنقد ،بني «احلرية الطبيعية» و«احلرية
حي ًنا،
املدنية» و«احلرية السياسية» و«احلرية الشخصية»( ،((1و«حرية الفكر الشاملة»( ((1التي وصفها بالشمول
الب ْع ِد وعابر ًة لسائر رضوب احلرية .وإذا ما أنزل إسحق احلرية و«احلق الطبيعي»( ((1منزلة
أفقي َة ُ
لكوهنا ّ
(((1
القيمة واملثال ،فإنه أنزل «الناموس الطبيعي احلقيق باال ّتباع» منزلة القانون الساري يف الكون والسابق
لكل مدنية .ولكن املؤسسة الوضعية هي التي أغفلته وحادت عنه .ويقيض الناموس الطبيعي بـ«احلفظ
الذايت»( ((1أو «استبقاء الذات»( ،)conservation de soi( ((1وهو حفظ الفرد لشخصه وحرمة جسده
وضمريه ووسائل عيشة الطبيعي ،كام يقيض بـ«احلفظ النوعي»( ،((2وهو حفظ اإلنسانية مجعاء .ويقوم
 9أديب اسحق ،الدرر ،وهي منتخبات الطيب الذكر اخلالد االثر املرحوم أديب اسحق ،عني بجمعها جرجس ميخائيل نحاس
(االسكندرية :مطبعة املحروسة ،)1886 ،ص .8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10 Elie Kedourie, “The Death of Adib Ishaq,” Middle Eastern Studies, vol. 9, no. 1 (January 1973), pp. 95-109.

انظر« :حركة األفكار »،يف :اسحق ،الدرر ،ص .55
املصدر نفسه ،ص .56
املصدر نفسه ،ص  ،4واسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص  89-84 ،72-68و.95-94
راجع مقاله «احلرية» وفيه يفصل رضوب احلرية ،يف :أديب اسحق« ،احلرية »،يف :اسحق ،الدرر ،ص  3وما تالها.
اسحق ،الدرر ،ص .166
املصدر نفسه ،ص .116
اسحق« ،احلرية »،ص .4
املصدر نفسه ،ص  4و 19وما تالها.
اسحق ،الدرر ،ص  119وما تالها.
املصدر نفسه ،ص  119وما تالها.
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«حب
القانون الطبيعي عىل التشارط الوجودي والتبادل النفعي بني الذايت والنوعي .ويدرج إسحق مفهوم ّ
الذات»( ،)amour de soi( ((2وهو من املبادئ املفسرّ ة لنزوع الفرد إىل «اهليئة االجتامعية»( : ((2فحبك
لذاتك يقودك إىل حبك لغريك،
عكسا للحب الشخيص ( )amour propreاملدمر للرابطة املدنية .نحن
ً
(((2
إذن إزاء طراز جديد من الفكر واللغة واملصطلح يف تفسري «التنشئة االجتامعية» و«امليثاق االجتامعي» ،
راديكاليا عن التمثالت والتعليالت «الرشقية» املوروثة ،ومنها التفسريات الدينية عىل
طراز مارق مرو ًقا
ً
وجه اخلصوص ،فنكون ً
أيضا إزاء رضب من األنثروبولوجيا السياسية الكافية لتفسري كل يشء خيص
مدنية اإلنسان بال إضافة وال «يد خارجية» .ولكأننا بإسحق يعترب أنه ما عاد هناك من حاجة إىل السامء
ّ
آثارا
ترجم
قد
كونه
يف
واخلطرة
اجلادة
إسحق
مسامهات
قيمة
تكمن
وال
األرض.
يف
ما
فعل
أو
لفهم
ً
كيفه وما نقده من أفكارها ومصطلحاهتا عرب صحفه
غربية فحسب ،بل تكمن يف ما زرعه وما نرشه وما َّ
روحا سياسية جديدة وأد ًبا «مجهور ًيا» جديدً ا قد تعرف إليهام
املختلفة ومقاالته ذات املنزع املوسوعي .إن ً
(((2
إسحق يف مصادرمها األوروبية وبثّهام يف ثقافته بطريقة منسقة؛ فلقد كتب يف مبادئ «اجلمهورية»
منريا مفهو َمي «الوطن
وأعالمها ،ورشح
واألمة» ( ((2يف أفق فلسفة «التقدم» التي استفاض يف
ً
رشحا ً
ّ
(((2
رشحها وتطبيقها عىل جماالت خمتلفة .وتوسل يف ذلك ،عىل الصعيد املعريف« ،نور العقل» و»الفهم
الطبيعي»(« ((2والعواطف الطبيعية»( .((2وعىل هذا الصعيد الذي أمجلناه إمجالاً  ،يلج بنا إسحق إىل الكون
لروسو كام أقامه يف أصل التفاوت ،وباخلصوص يف العقد االجتامعي .ومل يأخذ إسحق،
اللغوي السيايس
ّ
روسو ،بل أغلب الظن أنه قرأ كال الكتابني ،أي أصل
كام سبق وقلنا بالنسبة إىل فرح أنطون ،بظاهر أقوال ّ
شائعا بني بعض النقاد،
التفاوت والعقد ،بعدسة اآلخر ،وربام مل ير بينهام جمرد قطيعة باهتة وعقيمة كام كان ً
بل رأى ً
أيضا تواصلاً بفضل مفهوم «الكامل» و«التدرج»( .((2ومهام يكن من أمر التأويل هنا ،فإن مقولة
روسو تصري مشحونة بعالمة اإلجياب
«التقدم» املشحونة ،يف ظاهرها عىل األقل ،بعالمة السلب عند ّ
عند إسحق .وهذا ما يفصل ،يف العمق ،بني الرجلني يف جمال «الفلسفة السياسية» ،واملصطلح موجود
روسو الراديكايل يف قوله بـ«الديمقراطية املبارشة»
عند رائد النهضة العربية؛ فلئن ذهب إسحق مذهب ّ
وانتقاده للديمقراطية «النيابية»( ((3التي قال هبا منتسكيو انطال ًقا من مبدأ أن اإلرادة غري قابلة للتنازل ،فإنه
روسو لو ًما شديدً ا
مل يكن جمرد «ناقل» ،بل كان
ناهبا لألصول التي أخذ عنها ،فهو الم ّ
مبتكرا ،وكان ناقدً ا ً
ً
معا :من حيث تعريفها الوجودي ،ومن حيث التضييق عليها بالقانون أو
عىل تقييده للحرية من جهتني ً
روسو يف جوهر فلسفته السياسية بأن أشار إىل التناقض
حتى باإلرادة العامة .فضلاً عن ذلك ،نقد أنطون ّ
الكامن يف مفهوم امليثاق االجتامعي؛ فهو يسلبك من جهة ما هيبك من جهة أخرى ،بل ويسلبك اآلن ما
 21اسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص .175 -153
 22املصدر نفسه ،ص  ،175 -153واسحق ،الدرر ،ص .4
 23إسحق ،الدرر ،ص .248
 24يتكرر مفهوم «اجلمهورية» و»اجلمهوري» يف عدة نصوص ألديب إسحق .انظر عىل سيبل املثال :املصدر نفسه ،ص  .4-1راجع
نقده لنابليون بونابارت وغدره باجلمهورية (املصدر املذكور ،ص  .)4انظر أيض ًا :أديب اسحق« ،غمبتا »،يف :اسحق ،الكتابات السياسية
واالجتامعية ،ص .316
 25اسحق :الدرر ،ص  ،53والكتابات السياسية واالجتامعية ،ص  73وما بعدها.
 26اسحق ،الدرر ،ص .5
 27املصدر نفسه ،ص .5
 28املصدر نفسه ،ص .9
 29املصدر نفسه ،ص  ،272واسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص .357
 30أديب اسحق“ ،جملس النواب ”،يف :اسحق ،الكتابات السياسية واالجتامعية ،ص  272وما بعدها.
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روسو يف موقفه الذي أنزل املرأة منزل َة الدونية يف
مفكرنا
قد ال هيبك غدً ا .كام نقد
الرشقي جان جاك ّ
ُ
ُّ
روسو ،بل نقد ً
أيضا كامل القرن الثامن عرش ،من مونتيسكيو إىل روبسبري،
احلياة املدنية .ومل يكتف بنقد ّ
لقصوره عن إقرار مبدأ «وجود املساواة مع الفارق»(.((3
ّأما رأينا ،بعد هذه اإلطاللة القصرية عىل منزلة الرتمجة عند أديب إسحق ،فهو أن قيمة الرتمجة ليست
العربي نْي ويف
فعالاً يف جتديد اللسان واللغة
عرضية أو هامشية ،بل هي مركزية و«برناجمية»؛ إذ يوليها ً
دورا ّ
ّ
مرارا إىل قضايا الرتمجة وأثرها يف
أديبا يتطرق ً
تثوير األنفس واستنهاض األفهام .فال غرو ،إذن ،أن نرى ً
«حركة العرص»(.((3

كان هذا ُّ
روسو مقذو ًفا به يف خضم
روسو من االستقبال لدى جيل من رواد «التنوير العريب» ،أي ّ
حظ ّ
احلياة الفكرية ومعرتك الفضاء العمومي .وكان ما استعرضناه عىل جهة التلخيص واستنتاج الواقعة
الدالة :فنقول إن اخلاصية الغالبة عىل هذا االستقبال ،أكان عىل صعيد الرتمجة ال ّلسانية الرصف ،أم الرمزية
ّ
ِ
ُ
القيمية ،هي املنحى الرومانيس ،أو ُق ْل الرتمجة املترَ َْمن َسة .ومن دالئل ذلك ،إنْ مل يكن من
أم الفكرية أم
ّ
أبلغها عبارةً ،موقف فرح أنطون التايل الذي يستحق ،يف حد ذاته ،دراسة أدبية مستقلة :فنحن نراه  -وهو
ومكي َفهام يف البيئة الثقافية العربية -
س منهام
الناقل لـ أصل التفاوت و«املرتجم» لـ االعرتافات واملقتبِ َ
ِّ
يعقد مع نفسه عهدً ا ،وهو يف السابعة عرشة من عمره ،اّ
الصبا»؛ وهو أن يزور الرشْ مات
سمه ـ«عهد ِّ
نفس ْيهام
بمدينة شمبريي يف فرنسا ،أي البيت الذي عشق فيه ّ
روسو مدام دو فارينس فتحدث عنه وعن َ
طويلاً يف االعرتافات .وحتقق ألنطون حلمه ولكن ،لسوء احلظ ،يف إثر مناظرة تارخيية يف مرص قابلت بينه
فه ِزم أنطون كام
وبني حممد عبده ورشيد رضا بشأن تأويل فلسفة ابن رشد ومنزلة النبوة والفلسفة فيهاُ ،
َ
مضطهدً ا .ويف طريقه إىل أمريكا
يهُ َزم «الغرباء» ،وخرج من مرص
ً
مرورا بفرنسا ،استذكر ذلك العهد فغيرّ
مسلكه حتى يزور الرشمات؛ فلنصغِ إليه وقد «أحس بقشعريرة يف بدنه» ،وهو عىل عتبة الرشمات ،وكان
ذلك صبيحة يوم من أيام ربيع « :1906جان جاك ! جان جاك ! هو ذا شخص [ ]...أرضّ ته مبادئُك
رضره لك .منذ  15سنة أمتنى زيارتك وها أنذا يف بيتك .وال تسلني هل هذه الزيارة زيارة
وجاء يشكو
َ
صاحبها إذا خلص النية فيها سوى
تعبا من خدمة ال جيني
تثبيت أم زيارة وداع ،فإنني جئتك
ضجرا ً
ُ
ً
االضطهاد والعدوان»(.((3
روسو الذي استقبله وترمجه
إذا كان ذلك هو ملمح
«روسو النهضة العربية» ،فبأي ملمح سيطل علينا ّ
ّ
املثقفون العرب يف عرص املدارس واجلامعات ومؤسسات الرتمجة والنرش العرصية؟
فأما أصل التفاوت ،فعرف منذ منتصف القرن املايض أربع ترمجات عربية كاملة عىل األقل( .((3وإ ْذ
ّ

 31راجع مقاله الرائد املنري حول «حقوق املرأة» ،الصادر يف :التقدم ،العدد  ،)1881( 11نرشه ناجي علوش يف :اسحق ،الكتابات
السياسية واالجتامعية ،ص .172-165
 32اسحق ،الدرر ،ص .107
 33فرح أنطون« ،حب روسو ومدام وارين :زيارة صاحب اجلامعة بيتهام يف شمبريي »،اجلامعة (نيويورك) ،العدد ( 1متوز /يوليو
.)1906
 34صدرت أوىل ترمجات أصل التفاوت الكاملة سنة  ،1954وهي من عمل شيخ املرتمجني عادل زعيرت ،وتلتها ثالث ترمجات تونسية:
ترمجة حممد العريب ([د.ت ،)].وترمجة نور الدين العلوي ( ،)2005وترمجة حممود بن مجاعة ( .)2009وتتطلب ترمجة العلوي تعليقات
مطولة ومستقلة بذاهتا تق ّلبها من جهات عدة؛ وهي كثرية األخطاء ،منها ما يتصل بالتحرير والنارش ،ومنها ما يعود إىل املرتجم ،ويصل
ظاهرا .وهناك ترمجات أخرى ،منها ترمجة بولس غانم التي اهتممنا هبا
بعض األخطاء أن يقلب املعنى الذي يريده روسو حتى ولو كان
ً
يف إطار أعامل املنظمة العربية للرتمجة (جلنة الفلسفة).
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وكدو َرتِه
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ّ
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تو ِق ُفنا من بينها الرتمجة الراقية التي أنجزها بولس غانم ،وهي الصادرة يف بريوت سنة  ،1972فألن
ت َْس ْ
املصادفات شاءت لنا أن نخترب تلك الرتمجة بقدر ما ختتربنا هي بدورها .وكان ذلك عندما ضبطت املنظمة
العربية للرتمجة (جلنة الفلسفة) يف سنة  2007جمموعة من ّأمهات املؤلفات الغربية الكالسيكية املرتمجة
ُراجع  ،وكانت ترمجة بولس غانم
إىل العربية والتي اعتربهتا مؤهلة ألنْ تُستعاد ترمجاتهُ ا العربية أو تحُ َ نَّي أو ت َ
تلك من بينهاُ ،فأ ِ
وكل إلينا باملهمة الثقيلة ،فتك ّفلنا هبا من باب هو ،باألحرى ،أقرب إىل التدقيق والتحقيق
منه إىل التصويب(.((3

مشاحة يف أن ترمجة بولس غانم لـ أصل التفاوت متتاز بفصاحة العربية وصفائها ،فهي خدمت
ال
ّ
ٍ
طوعت مفرداته ومرتادفاته الكثرية ملعان ومفاهيم مستحدثة ،واختربت
اللسان العريب بقدر ما ّ
طياهتا العميقة قلق طبيعي من نوع حديث.
باخلصوص قدرته عىل التعبري عن فلسفة للتاريخ يعتمل يف ّ
يتبينان أن مسحة أدبية تغلب عىل ترمجة غانم ،وهي غري مواتية بحكم طبيعة
غري أن ال ّناقد أو املحقق ّ
روسو نفسه يف
روسو والغرض منه .من اجلائز أن نع ّلل هذا التوجه األديب يف الرتمجة بأسلوب ّ
مؤ َّلف ّ
الكتابة ،ولكن هذا األسلوب هو الذي أوهم املرتمجني وأوقعهم يف رشاك األدب بالنسبة إىل املؤلفات
املرء الفصاح َة وقد صارت كدور ًة يف املفهوم،
النص نْي ،الفرنيس والعريب ،يلفي ُ
النظرية .وباملكافحة بني َّ
ُ
ُ
«النية» يف ّ
وانحاللاً يف املصطلح ،كأنْ ّ
حتل
و«املعارف» يف حمل «األنوار»
حمل «اإلرادة» (،)volonté
( )Lumièresيف سياقات ّبينة ال حتتمل التأويل ،أو حيل معنى «اخللق» يف حمل معنى «الصنع» (،)faire
أو الكائن «املخلوق» يف حمل «الكائن» ( )êtreليس إلاّ  .وحيصل ً
الروسوي
أيضا أن يجُ َّزأ املفهوم
ّ
املجردة» ،أو أن
الفلسفية ذات األفكار
الواحد إىل ألفاظ كثريةُ ،فيشار إىل «امليتافيزيقا» بـ«التعليالت
ّ
ّ
ُ
طلبا لرونق الرتكيب العريب وتوازناته الصوتية فتحل
تجُ ا ِوز
البالغة مطابق َة الكالم للمقصود لتصري ً
«النفوس املضطربة القلقة» ( )énervéesيف حمل «النفوس املضطربة» ،ويصري ما ليس سوى «أسباب»
املحسنات البديعية
«أسبا ًبا وعوامل» ،وال مسوغ لذلك اللهم أن تندرج الكلامت والعبارات يف كامئم
ّ
ومرسل الكالم.
َ

روسو؟
ولكن ملعرتض أن يعرتض  :ما حيلة املرتجم إذا كان الغموض وعدم الدقة عائدين إىل لغة ّ
روسو كان ينتقي كلامته بعناية فائقة ويشحذ مصطلحه فيدققه .غري أن املصطلح إذا
واجلواب هو أن ّ
روسو مفكر
روسو يضعه يف حركة دائمة .إن ّ
ظهر ،يف وهلة أوىل ،بمظهر عدم الدقة ،فمرد ذلك إىل أن ّ
دينامي وجديل ،وباخلصوص يف أصل التفاوت ،واحلال أن منهج الفكر االستداليل يواتيه الثبات البنيوي.
كبريا خو ًفا عىل أصل التفاوت ّمما قد يطرأ عىل ألفاظه من تصحيف يف
وقد بلغ اهلوس
بروسو مبلغً ا ً
ّ
حيرف خمطوطته ،فأمىض وق ًتا يف
أثناء طباعته ،بل ّ
وخيل إليه أن بعض خصومه من «حزب الفالسفة» قد ّ
نسخها مرات.

روسو وهوسه بخصومه! لنسأل :ماذا كان له أن يقول لنا أو كيف كان حيتج به علينا لو
ولكن لنرتك ّ
بعضا من مرتمجينا العرب ي ِ
أنه رأى كيف أن ً
مصطلح «خطاب» من عنوان «خطاب يف أصل
سقط
ُ
َ

 35وملّا بلغ عمل التدقيق والغربلة  -الذي أتيناه يف حتيني وتدقيق ترمجة بولس غانم ً -
هي ،ترددنا بني أن ننرصف عن متابعة
شوطا غري نّ
نقدم ترمجة جديدة بالكلية .غري أن انجذابنا إىل جتربة ُترجمُ انية تأويلية موضوعية ال ختلو من متعة ذهنية عدا عناء
عمل خطر كهذا أو ّ
ّ
املسؤولية ومشقة املهمة ،حثّنا عىل فصل النزاع الداخيل وعىل جلم غطرسة «األنا املعرفية» فسلمنا بأن نكتب ترمجة عىل الرتمجة ،أو ترمجة
للرتمجة إن شئنا ،بل وأكثر من ذلك تأويلاً للتأويل! .انظر :روسو ،خطاب يف أصل التفاوت (.)2009

16

العدد 2/ 7
شتاء 2014

التفاوت»...؟(َ . ((3أ َ
ال إن وجود هذا اللفظ يف العنوان ليس من باب البالغة أو االحتذاء باملألوف،
بل العكس متا ًما هو الصحيح ،وذلك أن كلمة  discoursاألجنبية تتضمن معنى التفكري االستداليل،
والشكوكية
النقدوية
والنسقية ،و«املعقولية» املعرفية  ...إلخ .ويف القرن الثامن عرش الذي كانت تسوده
ّ
ّ
وأدب الرسالة
منهج التقيص والبحث (،)enquête / inquiry
ُ
والتجريبية ،ويسوده ،هلذا السبب بالذاتُ ،
ّ
واملحاورة واخلاطرة واملحاولة ،وحتى «األفكار» «اجلوالة» والدوارة (ديدرو) ،وفيه صار للقارئ قاموس
فلسفي حممول (فولتري) ،وفيه صار املفكرون يعزفون عن «تقاليد» الفرضيات واالستدالالت النسقية
والربهانية باعتبارها دغامطيقية ،فإن لكلمة «خطاب»  -يف مثل ذلك القرن  -داللة فلسفية ،بل وحتى
ِ
معينة من تفكري القرن السابع عرش ،ومن
روسو
َ
ميتافيزيقة ،خطرة وحاسمة ،إ ْذ بفضلها يستأنف ّ
جوانب ّ
دوهنا ال يمكن لفلسفة التاريخ التي يؤسسها اخلطاب يف أصل التفاوت أن تقوم أصلاً  .زد عىل ذلك أن
املؤ َّلف خياطب به مؤ ِّل ُفه أصحاب املناظرة وأعيان مدينة جنيف ومواطنيها.

ي الفلسفة
ترجمة العقد االجتماعي ُقبالة
َ
اختصاص ْ
والقانون السياسي
الروسوي الذي انكب عليه املرتمجون العرب أشد االنكباب ،فهو العقد االجتامعي ؛ إذ عرف
وأما املؤ َّلف
ّ
ّ
هذا الكتاب عديد الرتمجات إىل العربية ،منها املنتخبات ،ومنها النص الكامل ،ومنها ما هو ترمجة عن
األصل ،ومنها ما هو ترمجة عن ترمجة إنكليزية .و ّمما طاولته اليد ورجعنا إليه بالدرس والتثبت واملقارنة،
فأربع ترمجات نستعرض منها ثال ًثا فقط التصاهلا بالغرض من هذا البحث(:((3
األرجح أن أوىل الرتمجات الكاملة املعروفة هي ترمجة عادل زعيرت املوسومة بـ العقد االجتامعي أو مبادئ
احلقوق السياسية املطبوعة سنة  1954يف القاهرة .وقد «قرأ هذه الرتمجة وفق أحكام منظمة األونسكو:
توفيق الصباغ وكامل احلاج» ،كام تنص عىل ذلك صفحة العنوان الثانية .ومعلوم أن عادل زعيرت مرتجم
لروسو وفولتري
من الطراز األول ،وقد نقل من الفرنسية إىل العربية سبعة وثالثني جملدً ا ،منها مؤلفات
ّ
ومونتسكيو وأرنست رينان ،وغريهم .ومعلوم ً
أيضا أن هذا املرتجم رجل قانون وعارف مدقق باللغة
قرأت العقد االجتامعي كام ترمجه زعيرت غاب عنك أنك تقرأ
العربية وقواعدها وفنوهنا ،ح ّتى أنك إنْ
َ
ترمجة ،لفصاحة ألفاظها وقوة مبانيها ومجلها .ولكن إن قيل لك إنك تقرأ ترمجة لـ العقد االجتامعي
روسو يف سياق القرن الثامن عرش التنويري ومن منظوره ،فاألرجح أنك تطمح إىل العودة
الذي أ ّلفه ّ
إىل األصل الستفساره واستبيان بعض املعاين ،وخاصة بعض املفاهيم الفلسفية التي حيصل لك أن خيتلط
عليك أمرها.
وأما ثانية الرتمجات ،فهي تلك التي وضعها بولس غانم وقرأها خليل رامز رسكيس ونُرشت يف سنة
ّ
 1972يف بريوت برعاية اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع ً
كثريا عن األوىل ،أي عن
أيضا .وهي ال تبعد ً
 36انظر مثال :جان جاك روسو :أصل التفاوت بني الناس ،ترمجة عادل زعيرت (القاهرة :دار املعارف)1954 ،؛ أصل الالمساواة بني
البرش وأسسها ،ترمجة حممد العريب (نابل :بابريوس ،)1983 ،وأصل التفاوت بني الناس ،ترمجة نور الدين العلوي (تونس :دار املعرفة،
.)2005
 37نستعيد يف ما ييل بعض األفكار التي كنا قد بلورناها بشأن تاريخ ترمجة آثار روسو إىل العربية ،وسقناها يف تقديمنا لرتمجة أصل
التفاوت والعقد االجتامعي.

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
عربي :بين صفاء النص ُ
وكدو َرتِه
روسو بلسان
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ترمجة زعيرت ،اللهم من جهة األسلوب أو بعض التفصيالت ذات الطابع البالغي .وما أمجلناه سابقًا من
قول يف ترمجة غانم لـ أصل التفاوت وحدودها ،يصدق كذلك عىل ترمجته للعقد االجتامعي ،فلها هي
كذلك فصاحة العربية وصفاؤها .غري أن املسحة األدبية الغالبة عليها تخُ ِ ّل بالبنية املفهومية للنص ،فيتحول
البيان إىل كدورة وتتحول شفافية التخاطب املعريف إىل عائق .ويأيت ذلك من أمرين :من سطوة اللفظ عىل
َ
ألفاظ العقد االجتامعي قابل ًة لالستبدال ،يف حني أهنا لغة
املصطلح؛ ومن «ألعوبة» املرتادفات التي جتعل
اصطالحية دقيقة وراسخة ترسم ً
دالليا ليس من اجلائز اخرتاقه وجماوزته .زد عىل ذلك أن هذا
حقال
ً
صاحبه هلندسة رياضية صارمة .فإذا
التأليف النسقي الفذ يف تاريخ الفلسفة السياسية واحلقوقية أخضعه
ُ
روسو ،فإن العقد ال يقبل هبا الب ّتة .لنستذكر فقط أن
جاز القبول بمروقات «أدبية» يف ترمجة سائر مؤلفات ّ
روسو ،ذلك أنه كان ينوي تأليف عمل ضخم أطلق عليه تسمية
االشتغال به اقتىض عرشين سنة من حياة ّ
سكرتريا
التنظيامت السياسية ( ،)Institutions politiquesورشع يف التخطيط له يف السنة التي أمضاها
ً
لسفارة فرنسا يف البندقية بني أيلول /سبتمرب  1743وآب /أغسطس  .1744وإذ أعياه أمر إمتام مؤ َّلفه،
قدر ،يف سنة  ،1759أن مرشوعه قد ال يرى النور كاملاً ّ
إال بعد املزيد من السنني الطويلة ،أقر العزم عىل
ّ
(((3
أن «يستخلص منه ما يمكن أن يكون منفصلاً  ،ثم أن حيرق الباقي»  .وهكذا ،عكف عىل خمطوطته
طوال أكثر من سنتني كاملتني ليؤلف كتابه املشهور .وما يظهر فيه من بالغة ينبغي ألاّ يوهم بأن مقتضياته
أدبية ،وإنام هي فلسفية وحقوقية .فإن العقد مؤ َّلف َ
روسو إعدا ًدا رصي ًنا ،وتط ّلب منه
حمكم البناء ّ
أعد له ّ
رشاحه إحصا ًء
تبحرا يف قراءة املصادر املتنوعة ،فاستقىص من الكتب والوثائق واملراسالت ما مل حيصه
ُ
ً
ً
ُ
مبتكرا يف مبادئ القانون والسياسة ،متص ًفا بـ القصدية الفلسفية واالستقاللية
ا
ف
تألي
ه
تأليف
فجاء
ا،
تا ًم
ً
روسو الفكرية أن انشغل هذا الكاتب الوجداين
البنيوية واالكتامل النسقي .ومن مفارقات شخصية ّ
باملسألة السياسية انشغالاً
املعلومي عند
معرفيا ،بل إنه هنج فيها هنج الربهان العقيل واحلجاج املنطقي
نْ
ً
سائر املؤلفني ،واألرجح أنه زاد عىل العديد منهم بأن أجاد لغة الرياضيات الدقيقة فاستخدمها ،لمِ ا يف
ووضوحا كافيني ،وباخلصوص يف الفصل األول من الكتاب
متيزا
عبارهتا من مطابقة تزيد االستدالل ً
ً
متاهيا بني النظام الريايض والنظام العميل ،وإنام قصد
الثالث من العقد .ومل يكن ذلك ظ ًنا منه أن ثمة ً
التبيني باملثال ،فبلغ مقصده ،أال وهو التمييز بني السيادة واحلكومة من ناحية ،وإيضاح نسبية احلكومات
وحتول قيمة املواطن بحسب امتداد الدولة وتعداد سكاهنا ،من ناحية ثانية(. ((3
ّ
وثالثة الرتمجات هي ترمجة عبد الكريم أمحد التي راجعها توفيق اسكندر .وقد متت عن ترمجة إنكليزية ال
عن األصل الفرنيس .وقد صدرت يف القاهرة عند دار سعد للطباعة والنرش ،ضمن سلسلة «األلف كتاب»
الشهرية التي كانت من مشاريع العهد النارصي يف مرص .ولألسف ،أغفلت هذه الطبعة تاريخ النرش،
نعي تاريخ الطبعة بالتقريب مع أرقام توار ُخيها معلومة؛
جيوز لنا أن نّ
لكن رقمها يف السلسلة ،وهو ّ ،419

38 L. Luporini, «Entrée «Institutions politiques»,» dans: Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinge, dirs., Dictionnaire
de Jean-Jacques Rousseau, Champion classiques. Références et dictionnaires; 4 (Paris: H. Champion, 2006), p. 446.

مل نعثر عىل العبارة التي يستشهد هبا ليبوروين .ولكن ما يقوله روسو يف «التنبيه» الذي يتصدر العقد االجتامعي كاف« :استخلصت هذه
الرسالة الصغرية من عمل أوسع كنت يف عهد بعيد قد رشعت يف إنشائه من غري أن أحسب حسا ًبا لقدرايت ،ثم أمهلته منذ وقت طويل.
ُ ممِ
ومن بني ش َّتى َّ
اً
تبخيسا أمام عموم القراء هي ،عىل ما يظهر
حجم وأق ّلها
ربها
الشذرات التي يمكن
تم إنشاؤه ،فإنّ أك َ
ً
استخراجها ّا قد ّ
يل ،هذه الشذرة .عدا ذلك مل يبق يشء».
 39انظر مقدمة املرتجم يف :جان جاك روسو ،يف العقد االجتامعي أو مبادئ القانون السيايس ،ترمجة عبد العزيز لبيب (بريوت :املنظمة
العربية للرتمجة.)2011 ،
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فنرجح أن يكون تاريخ هذه الرتمجة املرصية يف منتصف الستينيات من القرن العرشين (.)1965-1964
قدم هلا السري إرنست باركر
وهلذه الرتمجة خاصيات ،من أمهها :اعتامدها عىل طبعة إنكليزية مشهود هلاّ ،
اً
ومتميزا ،وأصدرها سنة  1947يف أوكسفورد ،ثم أعيد نرشها باستمرار حتى يومنا هذا،
مسهبا
تقديم
ً
ً
وهي جتمع بني ثالثة مؤ َّلفات يف جملد واحد :الرسالة الثانية يف احلكم املدين جلون لوك ،والعقد األصيل
روسو .ومن املفارقة أن يكون هلذه الرتمجة عن اإلنكليزية،
لديفيد هيوم ،والعقد االجتامعي جلان جاك ّ
ُ
فضل الدقة يف اللفظ واملصطلح واملعنى.
مقارنة بغريها التي متت عن األصل الفرنيس ،ما سبق وما حلق،
َ
اللفظ وترمجت املعنى ،وهو ما ثبت عندنا باملكافحة بني ثالثة نصوص :العريب
عربت
واحلاصل أهنا ّ
واإلنكليزي والفرنيس .فهل هلذه املفارقة من تفسري؟ واجلواب هو أن الرتمجة اإلنكليزية ،وهي حديثة
كالسيكيا و َيسرّ ت اعتياصه األصيل بقدر
نصا
العهد وعنها نُقل العقد االجتامعي إىل العربية ،وإ ْذ رشحت ً
ً
ما أعادت كتابته واستوضحه ،فإهنا يرست عمل املرتجم العريب ،وهو ما يصدق عىل جنس الرتمجة بعامة،
حد ذاهتا ،رض ًبا من التفسري والرشح والتأويل(.((4
ما دامت الرتمجة ،يف ّ

وبعد هذا كله ،ما الذي يربر إقدا َمنا عىل ترمجة جديدة للعقد االجتامعي اشتغلنا عليها مدة سنتني وأصدرهتا
املنظمة العربية للرتمجة سنة 2011؟ أمل تثبت لنا ،من خالل استعراضنا السابق ،القيمة اللغوية واملعرفية
تارخييتها هي التي ترسم حدودها الطبيعية القصوى،
و«التارخيية» التي للمسامهات السابقة؟ وجوابنا أن
ّ
ككل الرتمجات السابقة والالحقةْ .
ورأ ُينا أن طابع الرتَمجة العلمي يزاد بالرتاكم والتجاور ،بالنقد
لروسو ليست جمرد اجتهاد
والتكامل ،غري مبال بأي نزعة سكونية وا ّتباعية .فرتمجة العقد االجتامعي
ّ
بمكوناهتا ،يف
يأتيه مرتجم فرد ،يف عالقته هبذا املؤ َّلف ،بل إهنا تتأصل يف بنية معرفية أشمل وتتحدد
ّ
روسو أم يف عرصه ،أو التي هلا دراية وافية بتطور
سياق الدراسات والرشوح العربية املتخصصة ،أكان يف ّ
روسو التعاقدية ومسائلها
املشكالت السياسية منذ القرن الثامن عرش إىل اليوم والتي تفرضها نظرية ّ
اجلوهرية ،كالسيادة والديمقراطية والتمثيلية واالنتخاب.

واحلال أنه قد مىض ما يقارب الستني سنة عىل أول ترمجة عربية لـ العقد االجتامعي ،حينام كانت عالقة
بروسو ال تزال متلعثمة ،ذهب رأينا إىل أنه صار يلزم معاودة املحاولة
الفكر العريب املعرفية والبنيوية
ّ
روسو جمد ًدا يف مرآة الثقافة العربية ومرآة املعارف العربية املتخصصة واملكتسبة يف شأنه ،ونحن
لينكشف ّ
يف بداية القرن الواحد والعرشين .إن الرتمجة «تعكس» احلالة املعرفية التي عليها لسان ما وثقافة ما إزاء
الروسوي بعد
وخصوصا إزاء َع َلم من أعالمها أو مادة من موادها .وهكذا ،فإن الفكر
ثقافة أخرى،
ً
ّ
كثريا للرتمجات
العراك العريب معه ليس هو عني الفكر
فغني عن البيان أننا مدينون ً
ّ
الروسوي قبل العراكّ .
السابقة التي عدنا إىل دقائقها وتفصيالهتاَ ،
فلكم استفدنا منها ال بمجرد االحتذاء وإنام باالجتناب
واالختالف .ولمَ ّا كان لكل ترمجة طابعها وأسلوهبا املخصوصان عليها ،اخرتنا أن يكون لرتمجتنا طابع
الفلسفة السياسية واحلقوقية.

َ
ُ
الروسوي
واملصطلح
اللفظ
واختربت
ورشوحه
ترمجة  2011تفسريات العقد االجتامعي
استحرضت
ْ
ْ
َ
َ
ّ
عىل ّ
حمك النص ،وأكثر من ذلك استخدمت سائر الرتمجات العربية السابقة هلا (،)1980 -1954
واستعانت برتمجة أوكسفورد إىل اإلنكليزية ( ،)1947فكانت تلك الرتمجات بالنسبة إليها بمنزلة قواميس
اخلطأ والصواب .ولرفع االلتباسات عن املفاهيم الرئيسة يف العقد ،عادت ترمج ُتنا إىل التعريفات الدقيقة
 40املصدر نفسه ،ص .65-64
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روسو يف طبعته األخرية (Dictionnaire de Jean-
والرشوح املستفيضة الواردة يف قاموس جان جاك ّ

وجتنباً ،
أيضا ،ملا قد يطرأ من خلط وتشويش عىل فهم معاين اللفظ
).)2006( Jacques Rousseau
ً
ً
مرتوكا أم جار ًيا ،اع ُت ِمد قاموس األكاديمية الفرنسية يف طبعة  ،1762أي يف العهد الذي
الفرنيس ،أكان
ُ
روسو ،علام بأن سنة  1762هي السنة التي أحرق فيها العقد االجتامعي يف باريس ويف
عارصه وكتب فيه ّ
وتيسريا للدخول يف خطابات التنوير ومثله وقيمه ،اعتمدنا القاموس
وحكم بالقبض عىل مؤ ِّلفه.
جنيفُ ،
ً
فضلنا يف هذه الرتمجة،
األورويب لألنوار ( .)1997( )Dictionnaire européen des Lumièresولقد ّ
جائزا من حيث فصاحة اللغة ً
وتركيبا ،وبقدر ما تكون الوسيلة مبلغة
لفظا وبناء
بقدر ما يكون األمر
ً
ً
مصطلحا ومعنى ،أن نستخدم ما تواضع عليه الك ّتاب واملرتمجون والفالسفة العرب
الروسوي
للمقصود
ً
ّ
خصوصا.
روسو
ً
لعرصنا هذا ،يف نقل فلسفة القرن الثامن عرش عمو ًما وفلسفة ّ
ويف أثناء هذه التجربة ومعاناهتا ،رسمت ُ
حتد أمام اللغة العربية يف ما يتصل عىل األقل
روسو
مواطن ّ
َ
لغة ّ
املفاهيم واملعاينَ،
بأمهات املفاهيم السياسية واحلقوقية .ومن الصعوبات التي واجهتها هذه الرتمجة يف نقلها
َ
نسوق ،يف ما ييل ،وص ًفا ملا يمكن نعته بـ«اختبار الرتمجة» أو بـ«الترشيح اللساين املقارن»:

تيسريا للتواصل بيننا .فإذا كان لنا ذلك ،سألنا
لنس ّلم مؤق ًتا بعبارتيَ ْ «جسم اجتامعي» و«جسم سيايس»
ً
اآلن :بِ َم ينبغي أن نرتجم إىل العربية مفهوم corps social, politique / social, political body؛ وهو
مصطلح دقيق يف العقد االجتامعي ِ
فأما من جهة دالالته اللغوية
بروية وأن نمحصه؟ ّ
يوجب منا أن نأخذه ّ
هيم القصدَ
األصلية املستخلصة من قواميس اللغة الفرنسية «القديمة» ( ،)1762-1606فمنها ما ّ
الروسوي مثل :شمولية البدن (جسم واحد) ،ووحدة نسيجه ،وبالتايل هويته واستقالله وإمكان التعرف
ّ
َ
ّ
«الكل الذي
اصطالحا عىل
ق
ل
ط
ي
و
ا).
عمر
أو
ا
ا،
د
فر
ا
جوهر
وننعت
ف
ُعر
ن
(كام
ونعته
وتعريفه
إليه
زيدً
ً ً
ً
ُ
ً
ّ
جلامعة» ،وذلك ألنه مهام بانت األعضاء ومتايزت بعضها عن بعض ،بقيت اللحم ُة سارية بينها ،وبقي
قائمـا(.((4
الكل املعنوي ً
وترددت ،ثم انتهى بنا األمر إىل اجتناب كلمة «جسد» ألنَّ هلا
ولقد حارت ترمج ُتنا بني جسد وجسم
ْ
روسو يف العقد
جمرد العضوية وجمرد احلياة اللتني يقصدمها ّ
مقاصد فلسفية والهوتية (ثيولوجية) تجُ ا ِوز ّ
الوعيا ،أو خميلة  ...إلخ .ومن هذا املنظور
وعيا ،أو
ً
االجتامعي ،إ ْذ من اجلائز أن يكون اجلسدُ رغب ًة ،أو ً
يمكن ملصطلح «اهليئة» يف اللغة العربية أن يؤدي الدالالت الفلسفية والسياسية التي يؤدهيا مفهوم اجلسم
مع تنزيه «اهليئة» من العضوانية واجلسدانية و ّمما يعلق هبام من ترسبات دينية وعرفانية غربية .وهذا ما قد
روسو :ليس املجتمع ومؤسساته
يبدو من الوهلة األوىل موافقًا للتصور غري العضواين الذي يقول به ّ
حيا وإنام هو اخرتاع برشي ،فاملجتمع والدولة واحلكومة هيئات اصطناعية،
معطى
ً
طبيعيا وال كائ ًنا ًّ
وبالتايل ،فإن الكل املدين اصطناعي بدوره .يتبع ذلك أن مفهوم هيئة يوايت مفهوم  corpsكام يستخدمه
روسو يف العقد االجتامعي.
ّ
وعىل الرغم من ذلك ،كان ينبغي يف مواضع كثرية من العقد ترمجة كلمة  corpsبكلمة جسم ال بكلمة
روسو إىل كلمة  ،corpsبل األرجح أنه قصد إىل ذلك
هيئة .ورأ ُينا أنْ ليس القصور اللغوي هو الذي أجلأ ّ
قصدً ا لتثبيت مفاهيم احلياة واحلركة والعنفوان والتواصل والتكامل داخل ٍّ
ٍ
شامل أوحد ،وهو
كل جامعٍ
 41بالنسبة إىل حتليل مفهوم اجلسم االجتامعي ،استعدنا هنا بلورتتنا هلذه املسالة التي أوردناها يف مقدمة الرتمجة يف :املصدر نفسه ،ص
.68-66
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ما ال يمكن كلمة هيئة أن تؤديه ،إذ هي يف العربية جمرد الصورة والشكل والتناسق اخلارجي ،وإنام كلمة
جسم هي التي تؤديه.

صحيح أن املجتمع املدين ليس اً
روسو  ،بسبب أن اجلسم ال يتطابق متا ًما مع التكوين املصطنع
جسم يف نظر ّ
روسو
لالجتامع البرشي ،ومع ذلك فإن املجتمع يعمل مثلام يعمل اجلسم .وليس أدل عىل ذلك من أن ّ
يعمد من بداية العقد حتى هنايته إىل إجراء مقارنات وقياسات بني اهليئات املدنية والسياسية ،األصلية
روسو
كام الفرعية ،الكربى كام الصغرى ،وبني جسم اإلنسان باخلصوص ،وربام به
ً
حرصا .وقد يذهب ّ
أحيانًا – كام يف اخلطاب يف االقتصاد السيايس  -إىل حد وضع مماثلة قياسية دقيقة بني أعضاء اجلسم
وأعضاء املجتمع املدين ،بني وظائف هذه ووظائف تلك .وإن يف املامثلة هذه ما يزيد عىل احلاجة البيانية
والبيداغوجية ليبلغ مقصدً ا أعمق :تعريف األشياء ال حيصل فقط بام هي هي (كينونتها ،هويتها الذاتية)،
وإنام بام هي مأمولة ً
املجتمع كام َله
أيضا ،أي كام جيب أن تكون ،فكلام استقامت املامثلة اجتامع  /جسم قارب
ُ
روسو ،بني النزعة االصطناعية
الدستوري .ومعلوم أن أعظم اإلنشاءات اليوتوبية النظرية أ ّلفت ،مثل ّ
املتشددة والتمثيل العضوي .وتكمن قوة اجلسم املجازية والرتبوية واإلبيستيمية يف كونه ُي ْنبِ ُئنا بـعكس
نتأوله بتوسط ما
ما هو ،أو لنقل باملسكوت عنه ،أال وهو «النفس» أو «الروح» أو «الكل املعنوي» الذي ّ
نالحظه يف اجلسم من حركة وحياة وعنفوان وتداع ألعضائه وتعاضد بني أجزائه .وهذا الكل املعنوي
روسو يف العقد االجتامعي.
هو ،عىل وجه الضبط ،مراد ّ
يتبع ذلك باللزوم أننا تركنا مفهوم اجلسد بسبب ما يعتمل فيه من تو ّتر وجداين ،وتركنا كذلك مفهوم
اهليئة النحصاره يف النظام اخلارجي وقصوره عن تصوير احلياة والنمو واإلرادة.

ومتحولها البياني
روسو بين ثابتها المفهومي
«اعترافات»
ّ
ّ
ال شك البتة يف أن مادة االعرتافات وصورهتا تندرجان يف جنس األدب .ويف جنس األدب ً
أيضا تُص َّنف
السري ُة الذاتية و ُيص َّنف البورترييه الذايت .وإذا ما رصفنا النظر اّ
عم زعمه سالمة موسى يف شأن ترمجة
لـ االعرتافات ،ربام قام هبا فرح أنطون ومل تصلنا ،ألفينا أن هلذا الكتاب ترمجتني حاصلتني بالعربية،
ومها ترمجة مراد وهبه (أواخر مخسينيات القرن العرشين)( ((4وترمجة رامز خليل رسكيس (.((4()1982
فكري نْي
وعدا أن القصد األديب هو الغالب عىل كلتيهام ،فال يشء جيمع بني الرتمجتني؛ إهنام من كون نَْي
َ
ّ
ولغوي نْي خمتلفني .األوىل ُيراد هلا أن تكون «أمينة» و«كاملة» ونازعة إىل االتباعية؛
ورمزي نْي
وروحي نْي
ّ
ّ
ّ
لاًّ
ولكأنَّ
املؤس َس نْي ،يف كلتا الرتمجتني،
العقلي
من
ك
ا.
ي
نخبو
ا
وتأويلي
ا
ابتداعي
ا
منزع
تنزع
والثانية
نْ
ً
ً
َّ
ً
ً
غريب إزاء اآلخر.

إن لـ االعرتافات خصوصية أدبية وشعورية بالغة كام هو معلوم؛ فهي إرهاص لـ«رومانسية احتجاجية»
مارقة عىل األخالق السائدة ،وباعثة إلثيقا حياة جديدة ال ا ّتباعية وال امتثالية ،بل هي ممُ َِّكنة لألنا
فحري بنا أن نشري إىل أن االعرتافات تُرمجت
حساسية ذوقية ومن قيم التمرد والتحرر.
الفردي من
ّ
ّ

 42جان جاك روسو ،اعرتافات جان جاك روسو ،ترمجة حلمي مراد ،كتايب؛  5 ،43-39ج (القاهرة :املؤسسة العربية احلديثة،
[.)]1960-1958
 43جان جاك روسو ،االعرتافات ،ترمجة من الفرنسية إىل العربية وقدم له وعلق عليه خليل رامز رسكيس ،جمموعة الروائع اإلنسانية
(بريوت :اللجنة اللبنانية لرتمجة الروائع.)1982 ،

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
عربي :بين صفاء النص ُ
وكدو َرتِه
روسو بلسان
ّ
ّ
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أواخر اخلمسينيات يف مرص ضمن سلسلة كتايب ،وهي سلسلة شعبية واسعة االنتشار.
ونُرشت
َ
وصدرت الطبعة يف سبعة إصدارات شهرية يف شكل كتاب روائي للجيب .وما إن يلقي املرء بنظرة
امللونة والصور والرسوم التي تزين النص بسلسلة شعبية
أوىل عىل هذه الطبعة حتى تذكّ ره األغلفة ّ
بروسو ،فيلسوف شامبريي الرومانيس وعشيق مدام دو فارينس .فاإلصدارات كلها،
أكثر ّمما تذكّ ره
ّ
عدا األوىل ،تُفتتح بملخص للحلقات السابقة ثم تخُ تتم ،عدا األخرية ،بإعالن عن احللقة املقبلة بطريقة
ترتك القارئ مشدو ًدا إىل ما سيتلو من حوادث .إن مثل هذه الطبعات جيعلنا نسارع إىل االعتقاد بأن
االعرتافات ماثلت املطبوعات الواسعة االنتشار يف امليادين العامة يف مدينة القاهرة ،وبأهنا وجدت
(((4
بسطت املعنى ورضبت يف العمق بنية
طريقها إىل مجهور عريض ناطق بلغة الضاد  ،ولكنها لغة ّ
النص ً
ومصطلحا ،إذ أسبغت عىل «السرية الذاتية» صبغة «القصة» ،وعىل «الذاتية
لفظا وأسلو ًبا
ً
الفلسفية» صبغة «البطولة» .ومع ذلك ،وربام بفضل هذا التشوه أو الكدورة األدبية ،للمرء أن يتصور
القراء العرب ،ويف بلورة ضمريهم
أثر هذه الرتمجة يف نرش قيم احلساسية الفردية املتمردة بني مجهور ّ
اجلمعي والعمومي.
ويف املقابل ،نُرشت يف بريوت بالتعاون مع اليونسكو ترمجات ّقيمة ألمهات اآلثار التي
لروسو( ،((4ومنها
ّ
االعرتافات التي أنجز ترمجتها خليل رامز رسكيس وأصدرها سنة  ،1982كام ذكرنا .ولقد صارت هذه
الرتمجة أصلاً ملفارقة يف الكتابة عجيبة سنتوقف عندها ونستوضحها ولو قليلاً .
روسو إىل العربية» .ومل
ت َّ
ُلخص املفارقة يف قولة هنري عويس إن «جان جاك رسكيس يرتجم خليل رامز ّ
وأي منهام املرتجم الناقل؟ وال يأيت هذا السؤال من
فأي منهام الكاتب األصيل ّ
خيطئ عويس يف حكمهّ ،
اضطرارا قراءتك لرتمجة االعرتافات عىل نحو ما
باب احلذلقة وال األحكام املترسعة ،وإنام تسوقك إليه
ً
صاغها رسكيس يف ثوب عريب شفاف ومعقّد النسيج يف آن واحد .وإذ يقلب الناقدُ األديب ،من جهات
َ
روسو كتابه – وهي
عدة،
أقوال هذه الرتمجة العربية املبدعة ،يلفي أن عبارة الشاعر الالتيني التي ّ
صدر هبا ّ
«يف الدخيلة ،ومن حتت اجللد» ( – )Intus, et in Cuteتصدق متا ًما عىل القران الذي به قرن رسكيس
ِ
روسو يف اعرتافاته،
روسو ون َفسه؛ فهو يلج عميقًا إىل بعدين اثنني يف الوقت ذاته ُ :بعد ّ
نفْسه ون َفسه بنفْس ّ
و ُبعد اللسان العريب يف تنويعاته و ُل َط ْيفاته.

السرية الذاتية ،زمانية التاريخ الكوين ،موسيقى البيان العريب ،عنارص ثالثة جمتمعة يف الطبعة العربية
الصادرة سنة  .1982ومع أن األدب العريب الكالسيكي ،كـطوق احلاممة البن حزم األندليس مثلاً ،
أو كنصوص من الذوق الصويف ،حيوي تعبريات بسيكولوجية مرهفة احلس ،فإن ترمجة االعرتافات
هذه تؤكد مرة أخرى أن اللسان العريب واللغة العربية مقتدران عىل نقل السيكولوجيا احلديثة املعتاصة
واملتامزجة مع القلق األوغستيني الرقيق الكامن يف طيات الثقافة الغربية وإثراء احلقل الداليل والرمزي
العريب .وهكذا يمكن للرتمجات الكربى أن تتكفل ،إىل جانب هنجها األمني والدقيق ،بنهج تأوييل أصيل.
تبينه يف ترمجة  ،1982ففيه ثالث مشقات ُ :أوالها مشقة املراوحة بني سبيلني
ّ
فأما التأويل ،كام نحاول ّ
اثنني ،سبيل اللسان الفرنيس وسبيل اللسان العريب ،والتبحر يف كليهام ،ودراية بالثقافة احلاملة للواحد

44 Labib, “Présence de Rousseau dans la Renaissance arabe”.

 45اخلطاب يف أصل التفاوت بني الناس ()1972؛ العقد االجتامعي ()1972؛ االعرتافات ( ،)1982وهواجس املتنزه املنفرد بنفسه
( .)1983

22

العدد 2/ 7
شتاء 2014

روسو ،وهو الرجل الذي أحبه كثريون وما طاقوا
منهام واملحمولة عليه .وثانيتها مشقة معارشة جان جاك ّ
َ
احلرف باملعنى وأن يزن املعنى باحلرف.
كثريا ،فنفروا منه ونفر منهم .وثالثتها مشقة أن يزن املرء
عرشته ً
فكيف ننقل املعنى من غري أن نخذل احلرف العريب ،وكيف نحرتم احلرف العريب من غري أن نخون املعنى
األصيل؟ هذا إنْ حصل لنا املعنى أصلاً وأحطنا به.
ولذلك ،جاءت لذة النص الرسكييس يف طبعة  1982وليدة معاناة املفكر ،وحرية الرجل األصيل،
سميناه
ليخيل للقارئ أن لألثر
َ
املرتجم إىل العربية  -وهو ما ّ
وواجب املرتجم املنصاع ملسؤوليته حتى َّ
طو ًقا مجيلاً
القطب َ
املؤ َّسس  -كونُه اإلبداعي املكتمل واملستقل بذاته .ولكن ،أيعني االكتامل واالستقالل ْ
َ
وانغالق النص عىل ذاته كام تنغلق اللوحة الفنية وتنفرد؟
روسو ،يف أن مادة االعرتافات وصورهتا تندرجان يف اجلنس األديب ،كام
ال شك البتة ،عند رشاح ّ
الروسوية .بل ومن رشاح
أغلب الدراسات
فلسفيا تجُ مع عليهام
غورا
سبق وقلنا .ومع ذلك ،فإن هلا
ُ
ً
ّ
ً
الروسوي– أكان يف هيلويزا اجلديدة ،أم يف االعرتافات ،أم يف هواجس
روسو من يرى يف األدب
ّ
ّ
املتنزه  ...إلخ«- .مناسبة» لـ خطاب فلسفي يف الذات واحلياة وزمن التاريخ واحلساسية .وال
ريب أن هلذه الفلسفة مفاهيمها ومقوالهتا تفعل فعل القالب أو احلاوي الذي يستقبل احلدوس
روسو حمكومة بقانون احلركة
روسو .حقًّا إن سرية
مترس هبا
ّ
ّ
والتجارب والظواهر الذاتية التي ّ
والتدفق والتحول؛ وهو قانون يعبرّ عنه األدب أكثر من سائر األجناس الذوقية واملعرفية والعملية،
غري أن احلركة نفسها حممولة عىل صفيحة ،أو ُقل عىل بنية ثابتة األوتاد ،وهذه األوتاد هي املفاهيم
إبداعا َق ّل نظريه يف الرتمجات
واملقوالت .ومعنى ذلك أن التنوع البالغي الذي أبدع فيه رسكيس
ً
روسو الثابتة املنزرعة يف بنية االعرتافات
كان له أن يزداد بيانًا وصلوحية معرفية لو احتوته مفاهيم ّ
روسو ويف فلسفته ،عادة ما ال حتتمل أن
الثابتة .واألرجح أن هذه املفاهيم ،كام تتعني يف قاموس ّ
عربيا؛ ّأما ما ُيراد هلا من تنوع يف املعاين ،فهذا ما تستحدثه
متواضع عليها
ً
تُرتجم بغري مصطلحات
ً
بنفسها سياقات النص العريب املختلفة عىل نحو ما تفعل سياقات النص الفرنيس نفسه .من ذلك،
بتنوع
عىل سبيل املثال والتجريب ،أن مفهوم طبيعة ( )natureمتنوع املعنى والداللة عند
ّ
روسو ّ
طي النص الفرنيس األصيل .هذا صحيح ،ولكن هل يعني
السياقات واملقاصد التي يأيت فيها يف ّ
أنه «ينبغي» لنا أن نرتجم لفظ  natureإىل العربية بألفاظ «طبيعة» حي ًنا ،و«سجية» أو «فطرة» أو
«سليقة» أحيانًا أخرى ،فننوع املفردة العربية ،حتى ولو ضحينا بجوهرها أو ُقل بامهيتها املجردة،
أم نرتمجها ،عىل العكس من ذلك ،بلفظ واحد ،وهو «طبيعة» ،فنحفظ اجلوهر ونسقط شتى املعاين
ُ
اخلوض فيها
وه ُهنا مسائل شائكة يطول
ولطيفاهتا ليدركها الفهم بحسب االستخدام والسياق؟ َ
ِ
احلكم ونقيضه .ورأينا أن النقد واملطارحات واحلوارات كفيلة بأن توجد احلل
حتى ليصدق عليها
ُ
املمكن واملنشود ،وذلك بمعاودة الصقل والتصحيح باستمرار وإىل ما هناية؛ فوحدها املامرسة
النظرية والنقدية داخل «املجموعة العلمية» كفيلة بتحويل مفردات اللسان اجلارية بني الناس –
بام يف ذلك أقلها شأنًا وأكثرها ابتذالاً وألصقها بالدنيوي واملدنس – إىل مفاهيم ومقوالت ناطقة
معينة وناقلة هلا ومبلغة هبا .أال يرى املرء كيف أن أعوص مفاهيم الفلسفة هي أكثرها تداولاً
بمعرفة ّ
َ
بني اجلمهور ،بد ًءا بكلمة «وجود» و«يشء» و«كل» و«أنا»؟ أال يرى ً
املستحدث من
أيضا كيف أن
كثريا؟
املصطلح واملفاهيم يف كل «فلسفة خاصة» ال جياوز العرشات املعدودات ،هذا إذا كان املحصول ً
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وكدو َرتِه
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ّ
ّ
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ختصصية
عىل اجلملة ،أي برصف النظر عن هذه التجربة الترّ مجانية أو تلك ،وباستثناء مصطلحات ّ
معينةّ .أما
وسياقية ،فإن اللسان هو لسان كل الناس ،واللغة هي لغة مشرتكة داخل كل جمموعة علمية ّ
ما ُأ ِ
بناءه برصامة املنهج العلمي يف نظام معريف أو آخر ،فليس مأتاه اللفظ وإنام االستدالل وبنية
حكم ُ
الفكر وعملية التعقل ( .)idéationفعمق الفكر وصوابه ليسا البتة يف ما استعجم من اللغة ،إذ االستعجام
مضاد للمنطق أصلاً (الكلمة املعقولة  /اللوغوس) ،بل إن انتقاء مستعجم الكالم أو مرتوكه قد يكون
وأما الرأي القائل إن الرتمجة هي مطلق بدء وإبداع
للتسرت عىل وهن االستدالل و كدورة التفكري واللغةّ .
نص منقول إليه بـ«مناسبة» نص منقول عنه ،فهو رأي خوارقي ومخُ اطر حييد بنا بعيدً ا عن رشط الرتمجة
العام ،فضلاً عن موقفه السكوين احلاد ( )fixism / fixismeاملخالف للرتاكم املعريف وزمانية األدب وقيمة
روسو إىل أجيال البدائيني الذين يعيد كل
انية؛ وهو سكون حياكي السكون الذي ينسبه ّ
التجربة الترُّ ْ جمُ ّ
جيل منهم البدء من النقطة التي بدأ منها مجيع األجيال السابقة .واحلال ،كام سبق وقلنا ،إن الرتمجة صقل
استه َل ْلنا به مقالنا هذا  :إنام فعل الرتمجة احلق كفعل أجيال
متواصل ،وهو ما يضعنا جمدً دا قبالة املجاز الذي ْ
اإلنسان الصانع اً
وتكرارا ،بال هناية .ويف كل أوان من تلك الصريورة ،كان
تباعا
قديم ،وهي تصقل األداة ً
ً
كل يشء يتغري :املصقول والصاقل والعامل املحيط.
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محمد الكوخي *

األمازيغية المعيارية بين اختالق لغة
جديدة وصناعة الوهم األيديولوجي
بعد التقديم التارخيي لتطور «القضية األمازيغية» منذ أواخر الستينيات من القرن املايض
وحتوالهتا من قضية ثقافية أو قومية أو
وحتى اليوم ،واألطوار التي دخلت فيها هذه القضية ّ
مزيج منهام ،تتناول هذه الدراسة «اللغة األمازيغية» التي كثر الكالم عنها وعن دورها يف
تشكيل وعي اإلنسان يف املنطقة وثقافته وتارخيه وهويته ووعيه بذاته وحميطه ،حتى غدت
لدى البعض اختزالاً للقضية األمازيغية بمجملها.
َّ
واملركبة ،وذلك
تطرح الدراسة اإلشكاليات املرتبطة باللغة األمازيغية ووضعيتها املعقَّدة
يف إطار أكرب من التعقيد والتشعب الذي تعرفه قضية اهلوية اللغوية لسكان املغرب الكبري
عمو ًما؛ وحتاول اإلجابة عن تساؤالت من قبيل :هل «األمازيغية» لغة واحدة متعددة
اللهجات؟ أم هي لغات متعددة وخمتلفة جتمع بينها قواسم مشرتكة؟ وهل يمكن أصلاً
املوحدة» يف سياق التعدد اللغوي يف املغرب الكبري؟ وما هي
احلديث عن «اللغة األمازيغية َّ
حقيقة الدعوات التي تتكرر باستمرار لتعيري هذه اللغة وتقنينها متهيدً ا لتوحيدها؟

مقدمـــة
ّ
ظهرت القضية األمازيغية إىل الوجود أول مرة أواخر الستينيات من القرن املايض ،وذلك يف
سياق التحوالت اجلذرية التي عرفتها البلدان املغاربية يف القرن العرشين ،ونشوء الدولة احلديثة
حتوالت عميقة عىل خمتلف املستويات
يف املنطقة نتيجة التدخل االستعامري ،مع ما رافق ذلك من ّ
االقتصادية واالجتامعية والسياسية والثقافية ،وهو ما أدى إىل بروز سؤال اهلوية أول مرة يف املنطقة كتعبري
التحوالت.
عن املخاض العسري لتلك
ّ
يف هذه الظروف ولِدت القضية األمازيغية كر ّدة فعل عىل اخلطاب اهلويايت املتب َّنى من طرف دولة
* باحث مغريب يف قضايا اهلوية واللغة األمازيغية.
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االستقالل يف البلدان املغاربية ،حيث نسبة مهمة من الناطقني باللغات األمازيغية ،وخاصة يف
املغرب واجلزائر.

كانت القضية األمازيغية يف بداياهتا األوىل عبارة عن قضية ثقافية ،محلتها جمموعة من النخب املتعلمة من
أبناء الفئات التقليدية يف املناطق الناطقة باللغات األمازيغية ،وهي املجموعة التي حاولت إيصال صوت
واملقصيني يف لغتهم وثقافتهم يف الفضاء العام ،عن التعليم واإلدارة واإلعالم...إلخ،
املهمشني
أولئك َّ
ّ
مكونات اهلوية املغاربية ،وهوية اإلنسان
املكون الثقايف األمازيغي الذي هو جزء رئيس من ِّ
وإيصال صوت ِّ
بشكل عام يف بالد املغرب الكبري .وكان هؤالء يف جمملهم باحثني يف قضايا الرتاث والثقافة األمازيغية،
ينتظمون يف مجعيات ثقافية غرضها التعريف هبذا الرتاث الثقايف الذي ّ
يشكل جز ًءا اًّ
مهم من هوية املجتمع
مغي ًبا عن الفضاء العام .هكذا بدأت القضية التي ستأخذ يف ما بعد أبعا ًدا وامتدادات
وتارخيه ،وإن يكن َّ
وستتحول
أكرب ابتدا ًء من ثامنينيات القرن العرشين ،حيث سيتزايد عدد املهتمني هبا بشكل كبري وملحوظ،
ّ
من قضية ثقافية إىل قضية ذات أبعاد سياسية ،مع ارتفاع األصوات املنادية باالعرتاف السيايس بالقضية،
ودسرتة اللغة والثقافة األمازيغية ضمن دساتري ديمقراطية.

مع جميء عقد التسعينيات والتزايد الكبري يف عدد اجلمعيات والناشطني يف جمال القضية األمازيغية ،وحتت
وخصوصا ما تال حوادث الربيع األمازيغي
تأثري احلوادث التي عرفتها القضية يف اجلزائر أوائل الثامنينيات،
ً
(تافسوت باألمازيغية) الدموية يف منطقة القبائل شامل اجلزائر سنة  ،1980إضافة إىل اضمحالل اخلطاب
ُّ
الوحدوي للحركات الوطنية املغاربية ،وفشل مسلسل الوحدة املغاربية يف ما ُعرف باحتاد املغرب العريب
يف أواخر الثامنينيات ،ستعرف هذه القضية تغيرّ ات كبرية عىل مستوى اخلطاب املتداول ،حيث ستربز أول
ّ
التشكل ببطء طوال عقد التسعينيات ،وحتاول إعادة قراءة القضية
مرة إرهاصات نزعة قومية جديدة تبدأ
من منظور قومي خمتلف متا ًما عن املنظور الثقايف السابق الذي كان يرمي إىل التعريف بالقضية ،وتقديم
اللغة والثقافة األمازيغية كجزء – جزء فقط ضمن أجزاء أخرى – من واقع اهلوية التعددية ملجتمعات
املتميزة بامليزتني الرئيستني :التعدد واالنصهار ،أو ما كان ُيعبرَّ عنه حينها بفكرة «الوحدة
شامل أفريقيا
ّ
املكونات الثقافية املتعددة يف إطار واحد ّ
يشكل هوية اإلنسان يف املنطقة ،عرب
يف التعدد» ،أي انصهار
ِّ
صريورة تارخيية طويلة امتدت آال ًفا من السنني.

هذه النزعة القومية التي ستبدأ يف النمو شي ًئا فشي ًئا ابتدا ًء من ذلك الوقت ،ستعيد تعريف القضية األمازيغية
من جديد ،ال بوصفها قضية واقع هتميش لغوي وثقايف ترافق مع هتميش اقتصادي واجتامعي لرشحية من
سكان شامل أفريقيا يف أوطاهنم ،وإنام عىل أساس كوهنا قضية قومية تتجاوز حدودها الوطنية إىل حدود
تعبريا عن رصاع مفرتض عىل أرض شامل أفريقيا ،بني ذات «أمازيغية» أصلية (باملعنى
إقليمية ،لتصبح
ً
ّ
القومي للكلمة) ،وأخرى «عربية» دخيلة (باملعنى القومي للكلمة) .هذه الثنائية ستشكل األساس
الذي ستبني عليها النزعة القومية األمازيغية جممل خطاهبا ،وستحاول تأصيله عىل مجيع املستويات التي
تقوم عليها كل نزعة قومية :أعني بذلك التأصيل العرقي (ا ّدعاء وجود عرق أمازيغي خالص ُيرمز إليه
عادة بمصطلحات «اإلنسان األمازيغي» و«الشعب األمازيغي») ،واللغوي (ا ّدعاء وجود لغة أمازيغية
وموحدة) ،والثقايف (ادعاء وجود ثقافة أمازيغية أصلية وخالصة) ،والتارخيي (صناعة
خالصة ،واحدة،
َّ
أساطري تارخيية بشأن اهلوية والذات واآلخر).
هذا اخلطاب الذي هيدف يف عمقه إىل تقسيم املجتمعات املغاربية إىل قسمني متصارعني خيتلفان عىل
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مستوى العرق واللغة والثقافة والتاريخ (األمازيغي األصيل والعريب الدخيل) ،عىل حد تعبريهم ،يرتكب
متعمد لواقع التعدد والتنوع الكبري هلوية سكان شامل أفريقيا،
أخطاء فادحة تقوم عىل أساس عملية تشويه َّ
بام يف ذلك التنوع الكبري الذي يعرفه املكون األمازيغي نفسه ،وذلك خدم ًة ملصالح نخب قومية بدأت
ّ
التشكل حديثًا ،وصارت تطمح إىل احللول مكان النخب القومية السابقة للحركات الوطنية املغاربية
يف
ذات التوجه العرويب ،وهو ما ّ
يشكل ً
السلم االجتامعي وعىل التعددية الثقافية
خطرا
أيضا
ً
ً
مستقبليا عىل ّ
يف املنطقة ،كام أنه ّ
كبريا أمام أي حماولة مستقبلية لتأسيس أنظمة ديمقراطية تقوم عىل أساس
يشكل عائقًا ً
مفاهيم املواطنة ،واحرتام التعددية ،وحقوق اإلنسان ،وعائقًا ً
أيضا أمام أي حماوالت مستقبلية لتحقيق
الوحدة املغاربية املنشودة.

أ ّثرت النزعة القومية العربية يف املغرب الكبري يف نظريهتا األمازيغية بشكل ملحوظ ،وهي التي نشأت
أساسا كر ّدة فعل معكوسة عىل األوىل ،بحيث كان جممل ما أنتجته القومية األمازيغية نتيجة عملية ٍ
قلب
ً
وعكس لشعارات القومية العربية بشأن الوطن واهلوية والوحدة املنشودة ،من دون أن تقدم أي جديد،
أكان عىل مستوى اخلطاب أم عىل مستوى املامرسة.

يتعد األمر تعويض شعارات قومية سابقة ،من قبيل« :العروبة» ،و«الشعب
عىل مستوى اخلطاب ،مل ّ
العريب» ،و«الوطن العريب» ،بشعارات أخرى مقابلة هلا ،من قبيل« :األمازيغية» (تامازيغت ) ،و«الشعب
األمازيغي» (إيامزيغن) ،و«الوطن األمازيغي» (تامازغا) ...إلخ ،وكلها– العربية منها واألمازيغية –
خصوصا يف منطقة مثل املغرب
تصورات مغلوطة عن اهلوية وأبعادها،
ً
شعارات قومية تقوم عىل أساس ّ
مكوناهتا البرشية والثقافية.
وتنوع ّ
الكبريُ ،عرفت منذ األزمان الغابرة بتعدديتهاّ ،

ومنذ ظهور احلركة األمازيغية والكالم يكثر يف أوساطها عن «اللغة األمازيغية» ودورها يف تشكيل
وعي اإلنسان يف املنطقة وثقافته وتارخيه ...إلخ ،وعمو ًما يف تشكيل هويته ووعيه بذاته وحميطه .بل
إن البعض عادة ما خيترص القضية األمازيغية بمجملها يف مسألة «اللغة األمازيغية» إىل درجة التامهي
املطلق بينهام.

لكن هذا التناول يطرح عد ًدا من اإلشكاليات املرتبطة بتلك اللغة نفسها (أي األمازيغية) ووضعيتها
َّ
واملركبة ،وذلك يف إطار أكرب من التعقيد والتشعب الذي تعرفه قضية اهلوية اللغوية لسكان
املعقَّدة
املغرب الكبري عمو ًما؛ فهل «األمازيغية» لغة واحدة متعددة اللهجات؟ أم هي لغات متعددة وخمتلفة
جتمع بينها قواسم مشرتكة ؟ وهل يمكن أصلاً احلديث عن «اللغة األمازيغية املوحدة» يف سياق التعدد
اللغوي يف املغرب الكبري؟ وما هي حقيقة الدعوات التي تتكرر باستمرار لتعيري هذه اللغة وتقنينها
متهيدً ا لتوحيدها؟

التعددية اللغوية األمازيغية:
اللهجات األمازيغية أم اللغات األمازيغية؟
الفارق بين اللغة واللهجة

يعتقد كثري من خرباء املسألة اللغوية يف املغرب الكبري أهنم يدركون جيدً ا ماذا تعني مصطلحات
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من قبيل« :لغة» و«عائلة لغوية» و«هلجة» و«لكنة» ،وغريها من املفردات التي تُستخدم يف كثري من
األحيان ،من دون حتديد املعنى املقصود منها بالضبط .ويف الواقع يبدو أن هذه املصطلحات ليست
سهلة التعريف ومتييز بعضها من بعض ،وكذا األمر بالنسبة إىل غريها من املصطلحات األخرى املتعلقة
بمجال اللسانيات والدراسات اللغوية ،وذلك يف ظل فوىض الدالالت والتوظيف ،وبسبب وجود
خلط كبري يف استخدام هذه املفاهيم ،أكان ذلك عن غري قصد بسبب اجلهل بالقواعد املعرفية لعلم
اللسانيات ،أم عن قصد لتحقيق أغراض أخرى مبنية يف األساس عىل اعتبارات سياسية وأيديولوجية،
أكثر منها معرفية.
املكون اللغوي األمازيغي ،ال بد أولاً من التمييز بني مفهومي اللغة واللهجة.
قبل البدء يف دراسة واقع ِّ
وللقيام بذلك ،يعتمد علامء اللسانيات – عادة  -عىل مقياس أساس ومهم ،يطلقون عليه اسم «معيار
التفاهم املتبادل» ( إضافة إىل اعتامدهم عىل مقاييس أخرى ذات طبيعة لسانية حمضة أقل أمهية ومرتبطة
بالنحو والرتكيب) .وهذا املعيار يقوم عىل حتقيق اللغة للوظيفة األساسية من وجودها ،أال وهي التواصل.
وهذا يعني أننا نستطيع القول بأنه إذا مل يتمكن متحدثان من حتقيق الدور الرئيس للغة ،أي حتقيق التواصل
(بمعنى أهنام ال يستطيعان فهم بعضهام البعض) ،فهذا يعني أهنام يتكلامن «لغتني» خمتلفتني ومستقلتني،
حتى لو وجدت بني تلك اللغتني قواسم مشرتكة معجمية ونحويةّ .أما إذا استطاعا التواصل رغم وجود
معينة يف املعجم أو يف طريقة النطق أو اللكنة ،أو حتى يف بعض القواعد النحوية ،فإن ذلك
اختالفات ّ
تسمى اللغة
غالبا ما ّ
يعني أهنام يتكلامن «هلجتني» خمتلفتني ولكنهام تنتميان إىل اللغة املشرتكة نفسها التي ً
املعيارية ،أي لغة القراءة والكتابة والتعليم.
موحدة ومشرتكة.
إذن ،إن مسألة التفاهم املتبادل وإمكانية التواصل رشط أساس للحديث عن لغة َّ
ً
صارخا
تناقضا
ومن دون حتقّق هذا الرشط الالزم ،ال يمكن الكالم عىل وحدة اللغة ،ألن يف ذلك
ً
مع أهم ما يف اللغة نفسها ،وهي وظيفة التواصل والتفاهمّ .أما اللهجات ،فهي بذلك – وبحكم
تعريفها  -جمرد تنويعات خمتلفة من اللغة نفسها :تنويعات عىل مستوى املعجم ،والنحو وطريقة
النطق ،لكن من دون املساس بجوهر اللغة يف هذه املستويات املختلفة ،وهو ما حيافظ عىل دورها
األساس يف التفاهم(((.
ويمكن إعطاء املثال هلذا الفارق يف ظاهرة القلب واحلذف يف احلروف والتغيريات يف الصياغة والعبارات،
ويف بعض األحيان يف القوالب النحوية نفسها ،التي تعرفها بعض اللهجات التي ختتلف باختالف مناطق
انتشارها ،لكن من دون أن تؤدي تلك التغيريات كلها إىل املساس بجوهر اللغة ،أي معيار التفاهم املتبادل
تقدمها اللهجات العربية
والتواصل املشرتك بني الناطقني هبا .ولعل أفضل مثال لذلك هو الصورة التي ّ
املختلفة واملنترشة عىل رقعة جغرافية شاسعة ،فتؤدي إىل ظهور اختالفات عديدة من هذا النوع عىل تلك
اللهجات ،لكن هذه االختالفات ال تؤدي إىل القطيعة التواصلية وإىل غياب التفاهم املتبادل بني الناطقني
كثريا من عوامل االختالف والتاميز (اللهم إلاّ إذا استثنينا العربية الدارجة يف
هبا ما دام املشرتك أكرب ً
معينة إىل اللغة العربية،
شامل أفريقيا ،وبالضبط يف املغرب واجلزائر ،وهي وإن تكن منتمية يف مستويات ّ
1 Jean-Louis Dessalles, Aux origines du langage: Une Histoire naturelle de la parole (Paris: Hermès science publications,
2000), pp. 64–73.

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
األمازيغية المعيارية بين اختالق لغة جديدة وصناعة الوهم األيديولوجي

31

فإهنا ختتلف عنها يف مستويات أخرى ،وهو ما يتسبب يف شبه قطيعة تواصلية بينها وبني بقية اللهجات
العربية األخرى).

يمس االختالف والتاميز اجلوهر التواصيل للغة ،أي معيار التفاهم املتبادل ،فإن هذا يعني
لذلك ،حينام ُّ
أن األمر ال يتعلق بلهجات خمتلفة ،وإنام بلغات متاميزة .هذا يف ما خيص الفارق االصطالحي بني
مفهومي اللهجة واللغةّ ،أما يف ما خيص نشأتيهام ،فإن علامء اللسانيات يقولون بأنه ال يوجد فارق كبري
بني اللغة واللهجة يف طريقة التكوين عىل أساس أن كل هلجة  -تقوم عىل األصوات الكالمية وتعتمد
عىل االصطالح واالتفاق اجلامعي للمجموعة التي تستخدمها -يمكن هلا أن ترتقي من مستوى الكالم
(الثقافة الشفوية) إىل التعبري عن حاجات املجتمع ووظائفه احليوية (اللغة املدونة) ،يف ما يتعلق بالتفاهم
والتعامل والتبادل ،وبالتايل يمكن االرتقاء بلسان ختاطب ما من هلجة إىل لغة ،مادام أن كل لغة كانت يف
أساسها عبارة عن هلجة حملية ،وتطورت بفعل توافر أوضاع مالئمة لذلك.

إذا عدنا إىل اللسانيات األنثروبولوجية ،وحاولنا أن نفهم كيف نشأ هذا االختالف بني اللغات
بالتحول من هلجات حملية إىل لغات خمتلفة ،حيث ظلت املجموعات
املتعددة ،سنجد أن األمر مرتبط
ّ
وكثريا ما كان ذلك
البرشية منذ ما قبل التاريخ تغيرّ مواقعها باستمرار وهتاجر من مكان إىل آخر،
ً
معينة عن املجموعات األصلية ،ويؤدي التباعد اجلغرايف والتغريات
يؤدي إىل انفصال جمموعات ّ
املستمرة التي تعرفها اللغة من جيل إىل جيل ،إضافة إىل تأثري اللغات األخرى ،إىل ظهور اختالفات
بني اللغات األصلية ،وبقية اللغات اجلديدة املتفرعة منها .ويف البداية تكون هذه االختالفات طفيفة،
معينة – حتت ضغط العوامل
ومع الوقت تزداد ّ
حدهتا بالتدريج ،إىل أن يصل األمر يف حلظة تارخيية ّ
التحول من هلجات
اجلغرافية والتارخيية املختلفة– إىل حدوث قطيعة تواصلية بينها .وعندها يصري
ّ
حملية إىل لغات خمتلفة .وحينام يستمر هذا االنفصال مدة طويلة من الزمن ،يصبح من الصعب جدً ا
حدوث عملية تواصل مشرتكة باستخدام هذه اللغات املختلفة ،حتى ولو بقي هناك جزء لغوي
مشرتك عىل املستوى املعجمي أو النحوي ،ألن هذا املشرتك يكون بال معنى ما دام ال يقوم بوظيفته
يتحول املشرتك اللغوي من أساس للتواصل ،إىل جمرد
األساسية ،وهي التفاهم املتبادل .وبذلك
ّ
عالمات عىل الشجرة اللغوية ،بانتظار أنثروبولوجيني يبحثون يف أصول اللغات العاملية وتفرعاهتا.
وهذا السيناريو حدث باستمرار عىل مر التاريخ البرشي؛ فكثري من اللغات تشرتك يف أصل واحد،
لكن الناطقني هبا ال يستطيعون التواصل يف ما بينهم باستخدامها .وعىل سبيل املثال ،تشرتك لغات
أوروبية عدة يف أصل واحد ،كاليونانية واإليطالية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية واملالطية
والرومانية ،وغريها من اللغات ،يف أصل لغوي التيني مشرتك ،إضافة ً
أيضا إىل واقع اشرتاكها يف
جزء كبري من املعجم الالتيني ،لكن هذا ال يعني أهنا ليست لغات خمتلفة ،أو أن الناطقني هبا قادرون
عىل التواصل والتفاهم يف ما بينهم باستخدامها.

التعددية اللغوية األمازيغية
ّ
هذا عىل املستوى العامّ ،أما يف ما خيص الوضعية اللغوية يف منطقة املغرب الكبري ،فإن اخلالف كبري جدً ا يف
شأن استخدام هذه املصطلحات بني النخب القومية عىل اختالف انتامءاهتا ،عروبية أو أمازيغية ،إذ ينظر
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دعاة القومية العربية إىل واقع لغوي يتميز بوجود لغة عربية موحدة ،مع وجود بعض اللهجات األمازيغية
املحدودة االنتشار ،والتي ال ترقى إىل مستوى اللغة ،يف حني يذهب دعاة القومية األمازيغية إىل وجود
تصوراهتم
واقع لغوي يتميز بالرصاع بني لغتني رئيستني :اللغة العربية واللغة األمازيغية ،وذلك يف إطار ّ
للرصاع الوجودي الشامل بني الثقافتني األمازيغية (األصيلة) والعربية (الدخيلة) يف املنطقة.
موحدة» يتحدث هبا الشعب
كثريا يف أوساط احلركة األمازيغية عن وجود «لغة أمازيغية َّ
وجيري احلديث ً
َّ
األمازيغي يف منطقة املغرب الكبري ،عىل أساس أهنا مسلمة غري قابلة للنقاش ،وأهنا أمر واقع ال جدال
ويلخص هذا
فيه ،بل إن موضوع الدفاع عن «وحدة اللغة األمازيغية» هو من أولويات هذه احلركة.
َّ
املوقف يف الشعار القائل إن «احلركة األمازيغية الزالت صامدة من أجل وحدة وطنية ،باعتبار اهلوية
واللغة األمازيغية وحدة واحدة ،غري قابلة للتجزئة أو التقسيم أو اإلدماج أو االستيعاب واإلبادة»((( .يف
نظر أصحاب هذا الطرح ،تُعترب اللغة األمازيغية وحدة واحدة ال يمكن تقسيمها أو جتزئتها.

لكن هذا الطرح املغايل يف الالواقعية يصطدم بصخرة الواقع التعددي ،وهذا ليس فقط عىل مستوى منطقة
املغرب الكبري عامة ،وإنام ً
أيضا عىل مستوى كل بلد من بلدان هذه املنطقة عىل حدة ،حيث تنقسم هذه
فرعا لغو ًيا خمتل ًفا بحسب الدراسات اللسانية املختلفة ،وتنترش عىل
اللغات إىل ما يرتاوح بني  11و ً 42
ٍ
امتداد جغرايف شاسع.
عىل سبيل املثال ،تنترش يف املغرب ،البلد الذي فيه أكرب عدد من الناطقني بتلك اللغات ،حواىل ثالث
لغات خمتلفة هي((( :السوسية (تاشلحيت يف سوس واألطلس الكبري والصغري) ،والزيانية (تامازيغت
يف األطلس املتوسط) ،والريفية (تاريفيت يف منطقة الريف) .ويف اجلزائر ً
أيضا تنترش حواىل مخس لغات
خمتلفة هي((( :القبائلية (منطقة القبائل) ،والشاوية (منطقة األوراس) ،واملزابية (منطقة املزاب) ،والتواركية
(الطوارق يف الصحراء اجلنوبية) ،و الزناتية (يف عدة مناطق متفرقة خاصة يف الواحات الداخلية) .ويف
ليبيا نحو أربع لغات خمتلفة هي :الزواغية (منطقة صرباتة) ،وسوكنة (منطقة اجلفرة) ،وأوجلة (منطقة
الواحات) ،باإلضافة إىل التواركية (الطوارقية) ،يف الصحراء اجلنوبية .وتوجد لغة واحدة متداولة عىل
األقل يف ٍّ
كل من تونس (يف جزيرة جربة وقرى اجلنوب) ،وموريتانيا (الزناكية يف اجلنوب الرشقي)،
ومرص (واحة سيوة).

إن هذا الواقع اللغوي التعددي يتناقض بشكل واضح مع هذا النوع من األطروحات االختزالية،
لذلك كان ال بد ألصحاهبا من حماولة جتاوز هذه التناقضات عن طريق احلديث بصورة مكثفة عن تعدد
«اللهجات األمازيغية» يف إطار وحدة «اللغة األمازيغية» ،بدل احلديث عن تعدد «اللغات األمازيغية»
نفسها .ويف هذا اإلطارُ ،ي ّ
نظر الباحث املغريب حممد شفيق هلذا اخلطاب بالقول« :إن األمازيغية ليست
هلجة باملفهوم العريب ،وليست ديالِكت (هلجة) باملفهوم األورويب ،بام أهنا ال تنحدر من أي لغة وال
تنتمي إليها ،إنام هي قائمة بذاهتا ،هلا قوانينها وهلا أسسها اللغوية كجميع اللغات .وكام هي احلال
بالنسبة إىل سائر اللغات األخرى ،فلألمازيغية هلجات حملية ،مثل القبائلية والريفية وتامازيغت
 2أمحد أرمحوش« ،اهلويات ،احلقوق الثقافية واللغوية :مسار رهان وحتديات »،ورقة قدمت إىل :ندوة املنتدى االجتامعي املغريب الثانية،
الرباط.2004 ،
 3الرتتيب هنا بحسب عدد الناطقني.
 4الرتتيب هنا بحسب عدد الناطقني.
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األطلس وتاشلحيت وتاماشقت ،وتوجد بني هذه اإلنجازات املحلية فوارق واختالفات ال متس
جوهر النحو األمازيغي ،وإنام تطفو عىل مستوى البنيات الظاهرية،
وخصوصا عىل مستوى النطق»(((.
ً
ويستمر هذا الطرح يف ا ّدعاء أن «الفوارق التي متيز اللهجات بعضها عن بعض ،فوارق فونولوجية
ثانيا ،ومن هذه
بالدرجة األوىل ،أحدثها طول عهد األمازيغية بالوجود أولاً  ،وضعف عمل التدوين ً
الزاوية يمكن القول من املمكن إرجاع النطق باللفظ إىل أصله األول ( )...وقد أرشت سابقًا إىل أن
وحدة اللغة األمازيغية أمر واقع ملموس ،حتجبه أحيانًا فوارق فونولوجية ،ال ينخدع هلا إلاّ اجلاهل
ألبسط قواعد اللسانيات»(((.

بحسب هذا الطرح ،تبدو الفوارق واالختالفات يف األمازيغية فوارق شكلية ،وتقترص عىل طريقة
النطق ،من دون أن متس جوهر النحو األمازيغي .لكن الواقع يقول غري ذلك ،ألن االختالفات بني
اللغات األمازيغية ال تقترص عىل طريقة التل ّفظ ،بل تتعداها إىل مجيع املستويات األخرى املعجمية ،وحتى
النحوية .وجتدر اإلشارة هنا إىل الفوارق الكبرية املوجودة بني لغة واحة سيوه يف مرص وبقية لغات شامل
غرب أفريقيا ،بسبب التأثر الكبري لتلك اللغة بروافد مرصية قديمة ،أكان عىل املستوى املعجمي أم عىل
املستوى النحوي أو الرصيف .وحتى داخل املجموعة اللغوية الواحدة ،ثمة فوارق بنيوية عديدة ،كام هي
َ
«التواركية» عند الطوارق ،واملنترشة يف منطقة الصحراء الكربى ،واملتأثرة بشكل كبري
احلال بني اللغات
باللغات النيجرية واملالية أكثر من تأثرها ببقية اللغات األمازيغية يف شامل غرب أفريقيا ،املعروفة هي
األخرى بتأثرها عىل نحو مماثل بالبنى اللغوية العربية وباملعجم العريب إىل حد بعيد.

وحتى تلك اللغة الليبية القديمة التي ُعثر عىل نقوش هلا منذ أزيد من قرن ونصف قرن ( منذ سنة ،)1842
مل يستطع أحد فك رموزها متا ًما ،وال تزال مستعصية عىل الفهم إىل اآلن ،رغم العثور عىل نصوص مرافقة
صحيحا من أن الفوارق بني
هلا بالبونية (الفينيقية القرطاجية) والالتينية .ولو كان ما قاله الباحث شفيق
ً
اللغات األمازيغية شكلية فقط ،جلرى فك رموز تلك اللغة القديمة بسهولة تامة ،ما دام  -هو نفسه -
ينقل عن الباحث الفرنيس أندريه باسيت قوله إن« :بنية اللغة األمازيغية وعنارصها وأشكاهلا الرصفية
تتسم بالوحدة إىل درجة أنك إن كنت تعرف حق املعرفة هلجة واحدة منها ،استطعت يف ظرف أسابيع
أن تتعلم أي هلجة أخرى .تدلك عىل ذلك التجربة ،إذ اللغة هي اللغة نفسها( )...وتتجىل وحدة اللغة
األمازيغية يف الزمن ً
أيضا ،ألن بطء
التطور احلضاري ساعد عىل استقرار املعطيات اللغوية»((( .فلو كان
ّ
صحيحا ملا استعصت تلك اللغة عىل الفهم رغم مرور حواىل قرن ونصف قرن عىل اكتشافها؛ فام
ذلك
ً
دامت اللغة هي اللغة نفسها ،وما دام بطء التطور احلضاري أ ّدى إىل استقرار املعطيات اللغوية ،فلامذا إذ ًا
هذا العجز عن الفهم وفك رموز تلك اللغة ،عىل الرغم من اال ّدعاءات الكثرية بأن هذه اللغة ربام كانت
هي أصل اللغات األمازيغية احلالية؟
وحتى لو قبِلنا مع الباحث شفيق أن الفوارق يف اللغات األمازيغية هي فوارق فونولوجية باألساس ،وأهنا
كلها تشرتك يف البنى النحوية ذاهتا ،فمن قال إن «النحو» هو جوهر اللغة وأساسها؟ فكام ّبي ّنا يف ما سبق

 5حممد شفيق« ،استقراء األمازيغية الفصحى من األمازيغية املتداولة» ،ورقة قدمت إىل :أعامل الدورة األوىل للجامعة الصيفية ،أغادير،
 ،1980ص .191
 6حممد شفيق« ،حول املعجم األمازيغي »،ورقة قدمت إىل :أيام الثقافة األمازيغية (اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف ،الرباط،
 23-16ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1990ص .58
 7حممد شفيق ،ملحة عن ثالثة وثالثني قرنا من تاريخ األمازيغيني (الرباط :دار الكالم ،)1989 ،ص .59
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أن جوهر اللغة هو مقياس التفاهم املتبادل ،كيف يمكن إذ ًا أن نقول بوحدة لغة ال يستطيع الناطقون هبا
أن حيققوا التفاهم يف ما بينهم إلاّ إذا استخدموا لغات أخرى؟!

عىل سبيل املثال ،إن معظم املغاربة الناطقني بلغة «تاشلحيت» ،أو «تاريفيت» ،أو «تامازيغت» ،ال
يستطيعون التواصل يف ما بينهم باستخدام هذه اللغات املختلفة ،ويف غالب األحيان يلجأ هؤالء إىل
العربية الدارجة كلغة مشرتكة للتواصل والتفاهم .ومن األمثلة الشخصية لذلك أنني ،عىل الرغم من
عاجزا
كوين أتكلم لغة «تاشلحيت» بطالقة ،عىل اعتبار أهنا لغتي األم ولغة أمي ،فإين كنت وما أزال
ً
عن فهم اللغتني الريفية (تاريفيت) والزيانية (تامازيغت) ،رغم القرب اجلغرايف الكبري معها .وحتى
حماواليت العديدة لفهم القبائلية باءت كلها بالفشل ،وذلك رغم قدريت املتواضعة عىل استيعاب معاين
بعض الكلامت املشرتكة التي يعود جزء مهم منها إىل جذور عربية .وال أزال أتذكر إىل اآلن ذلك اليوم
الذي تعرفت فيه إىل أحد الزمالء يف اجلامعة ،وقد بدا يل من لكنته وهو ير ّد التحية أنه أمازيغي ،فحدثته
بـالـ «تاشلحيت» ،لكنه صمت قليلاً قبل أن ير ّد ع ّ
يل بلغة غري مفهومة ،مل أستوعب منها شي ًئا ،اتضح يل
من نربهتا أهنا «تريفيت» ،فام كان م ّنا إلاّ أن أخذنا نتحدث بالعربية الدارجة ،بعد أن ا ّتضح لكالنا أن لغتينا
األمازيغيتني املختلفتني غري قادرتني عىل القيام بدورمها األساس يف إنجاز عملية التواصل.

جغرافيا داخل البلد
عيني عىل حقيقة اختالف اللغات األمازيغية املتقاربة
لقد فتحت تلك احلادثة
ً
ّ
جغرافيا ،كتلك املنترشة يف
نفسه ،وضمن املجموعة البرشية ذاهتا ،ناهيك عن اللغات األخرى املتباعدة
ً
الصحراء الكربى ،أو يف أقايص مرص وليبيا وباقي مناطق املغرب الكبري الشاسعة .كام أنني ما زلت أتذكر
ر ّدة فعل كثريين ،وأنا منهم ،عىل قرار إلغاء نرشات األخبار التي كانت تُبث باللغات األمازيغية الثالث
املوحدة التي انتهى هبا
من التلفزيون املغريب ،واملعروفة بنرشة اللهجات ،وتعويضها بالنرشة األمازيغية َّ
األمر إىل أن حتولت إىل خليط عجيب وغريب من اللغات املختلفة ،ال يكاد متابعها أن خيرج منها بمعلومة
واحدة مستقيمة.

التقسيم اللساني للغات األمازيغية
يف الواقع ،أ ّدت أبحاث عديدة يف علم اللسانيات ُأجريت يف منطقة شامل أفريقيا إىل تزايد االقتناع بعدم
موحدة ،وبأن الفرع اللغوي األمازيغي من األرسة اللغوية اآلفروآسيوية
وجود يشء اسمه لغة أمازيغية َّ
ينقسم بدوره إىل عدة لغات خمتلفة تنترش عىل امتداد منطقة شامل أفريقيا والصحراء الكربى .وقد ذهب
َ
«التواركية» يمكن اعتبارها لغة مستقلة ال جمرد هلجة أمازيغية ،وبنى هذا الطرح
براس يف السابق إىل أن
َ
«التواركية» وبقية لغات شامل غرب أفريقيا؛ إذ اكتشف أن غياب
عىل أساس معيار التفاهم املتبادل بني
َ
«التواركية» تنقسم
أمرا ال مناص منه .كام الحظ أن
هذا املعيار جيعل من مسألة التفرقة اللغوية بينها ً
بدورها إىل وحدات لغوية فرعية عدة هي« :تاماهيغت» املنترشة يف جنوب اجلزائر وجنوب ليبيا،
اً
تقسيم يطغى
و«تاماجيغت» يف النيجر ،و«تاماشيغت» يف مايل((( .هذا يف حني اقرتح الباحث األملاين فيلمز
8 Karl-G. Prasse, Manuel de grammaire touaregue (tǎhǎggart), 3 vols. (Copenhague: Editions de l’Université de
Copenhague, puis Akademisk forlag, 1972-1974), vol. 1: I-III: Phonétique, écriture, pronom (1972), vol. 2: IV-V: Nom
(1974), and vol. 3: VI-VII: Verbe (1973).
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تتكون األوىل من الشلوح
عليه الطابع اجلغرايف ،إذ اعترب األمازيغية مقسمة إىل أربع وحدات كربىَّ :
وتتكون الثانية من
(سوس واألطلس الكبري والصغري) ،وزيان (األطلس املتوسط) ،وزمور وأيت ندهري.
َّ
بني يزناسن ،وصنهاجة وبني سنوس والريفّ .أما الثالثة ،فتتألف من مزاب وورغلة ونفوسة والشاوية
َ
وسيوه
والتوراك ،يف حني تتألف الوحدة الرابعة من القبايل وحدها(((.

يالحظ أن فيلمز يف هذا التقسيم ال يشمل مجيع اللغات األمازيغية ،بل ُيقيص لغة زناغة (صنهاجة) يف
َ
موريتانياّ .أما تلك املنترشة يف اجلنوب التونيس ،ويف جربة ،فال يذكرها أصلاً  .كام أن فيلمز أثار جدلاً
كبريا يف أوساط علامء اللسانيات ،إذ رفض كثريون اعتبار «القبايلية» جمموعة مستقلة ،واعتربوها جز ًءا
ً
من «الزناتية» املنترشة بني ليبيا وتونس واجلزائر واملغرب .يف حني رأى فيها البعض اآلخر أحد تنويعات
َ
«التواركية» مع باقي لغات املجموعة
الزناغية (الصنهاجية) املتأثرة بـ «الزناتية» ،بينام جرى رفض دمج
َ
َ
«التوارك» ،إضافة إىل أهنم ال ينحرصون يف منطقة اهلكار يف
الثالثة ،عىل اعتبار وجود تنوع كبري يف صفوف
(((1
اجلزائر ،بل ينترشون يف منطقة شاسعة من الصحراء الكربى .

اً
مبنيا عىل أسس إثنية وراثية ،مع األخذ بعني االعتبار
تقدم الباحثة املغربية مفتاحة عمور
تقسيم آخر خمتل ًفا ً
جمموعة من اخلصائص األخرى ذات الطابع السوسيو -لساين ،والفونولوجي واملورفولوجي والنحوي
وأخريا تقرتح الباحثة الروسية ألكساندرا أخينفالد تقسيم اللغات األمازيغية
لتلك اللغات املدروسة(.((1
ً
مكونات
إىل أربع وحدات كربى عىل أساس مورفولوجي (الضمري والصفة والنوع) ،ونحوي (ترتيب ِّ
تتكون الوحدة األوىل
اجلملة واملميزات البنيوية للفاعل واملفعول به) .وقد جاء هذا التقسيم كاآليت:
ّ
َ
(التواركية يف الصحراء)،
من أمازيغية الغرب (الزناغية يف موريتانيا) ،والثانية من أمازيغية اجلنوب
والثالثة من أمازيغية الرشق (ليبيا ومرص) ،والرابعة من أمازيغية الشامل يف املغرب واجلزائر وتونس
وليبيا (زواغة)(.((1

إن داخل كل جمموعة لغوية كبرية خالفات حول التقسيامت الفرعية ،وحول حدود التامس بني تلك
املجموعات ،وانتامء كل لغة إىل جمموعة حمددة بعينها؛ فعىل سبيل املثال ،يوجد خالف كبري حول موقع
لغتي أوجلة وسوكنة يف ليبيا ،حيث يذهب البعض إىل أهنام جمموعة لغوية واحدة( ،((1يف حني يذهب
اً
تقسيم آخر يضع لغة أوجلة
باحثون آخرون إىل أن هذه املجموعة اللغوية غري موجودة أصلاً  ،ويقرتحون
(((1
يف جمموعة واحدة مع لغة غدامس ،يف حني تكون لغة سوكنة يف جمموعة واحدة مع لغة سيوه يف مرص .

وقد ظهرت يف السنوات األخرية دراسات حديثة حتاول معاجلة موضوع التقسيامت الفرعية يف املجموعة

9 Alfred Willms, Die dialektale Differenzierung des Berberischen, Afrika und Übersee: Beiheft; 31 (Berlin: Reimer,
1980), p. 31.
10 N. Louali, «Le Système vocalique touareg,» Pholia, vol. 7 (1992), pp. 83-115.
11 M. Ameur, «A propos de la classification des dialectes berbères,» Etudes et Documents Berbères (Paris), no. 7 (1990),
pp. 15-27.
12 A. Y. Aikhenvald, “A Structural and Typological Classification of Berber Languages,” in: Siegmund Brauner and
Ekkehard Wolff, eds., Progressive traditions in African and Oriental studies, Asien, Afrika, Lateinamerika (Special
Issue); 21 (Berlin: Akademie-Verlag, 1988), pp. 37-43.
13 “A Language of Libya,” in: Raymond G. Gordon, ed., Ethnologue: Languages of the World. 15th ed. (Dallas, Tex.:
Summer Institute of Linguistics, 2005), on the Web : <http://www.ethnologue.com/language/auj>.
14 Maarten Kossmann, Essai sur la phonologie du proto-berbère, Grammatische Analysen afrikanischer Sprachen; 12
(Köln: R. Köppe, 1999), pp. 79-84.
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اللغوية األمازيغية من منظور أكثر شمولاً لعلم اللسانيات ،إحداها الدراسة التي قدمها الباحث اهلولندي
مارتن كوسامن ( )Kossmannسنة  ،1999وهي تقرتح تقسيم األرسة اللغوية األمازيغية إىل مخس
جمموعات فرعية هي :األمازيغية الشاملية والتواركية (الطوارقية) ،والزناغية (الصنهاجية) ونفوسة/
سيوة ،وغدامس/أوجلة .وتقرتح أن املجموعة األمازيغية الشاملية يمكن تقسيمها إىل جمموعتني فرعيتني
مها :الزناتية واألطلسية/القبائلية اللتان تُعتربان لغتني منفصلتني ،وحتتوي كل واحدة منهام عىل تنويعات
خمتلفة من اللهجات املحلية(.((1

مقرتحا
قدم الباحث الربيطاين بلينتش سنة  2006دراسة يف إطار تصنيف اللغات اآلفروآسيوية،
كام ّ
ً
تتكون من النوميدية الرشقية (املعروفة بالليبية
وضع املجموعة اللغوية األمازيغية ضمن أرسة لغوية أكرب ّ
القديمة) ،والغوانشية (لغة جزر الكناري القديمة) ،واملجموعة األمازيغية .هذه األخرية تنقسم إىل ست
جمموعات فرعية هي :األمازيغية األطلسية الشاملية (تاشلحيت وتامازيغت) ،واألمازيغية الرشقية (سيوة
وأوجيلة وسوكنة وغدامس والكفرة وفزان) ،والتواركية (الطوارق) ،واألمازيغية الغربية (الزناغية)،
والزناتية (الريفية واملزابية والزناتية الرشقية يف الواحات) ،والقبايلية (منطقة القبائل)( .((1و ُيعترب هذا
التصنيف من أفضل ما هو موجود اليوم ،ويبدو أكثر شمولية ،ويأخذ بعني االعتبار معظم املعطيات
اللسانية واجلغرافية واألنثروبولوجية املختلفة.
بنا ًء عليه ،يمكن القول إن مشكل تقسيم اللغات األمازيغية وتصنيفيها ال يزال بعيدً ا عن احلل ،ما دامت
غالبا اعتامد معطى واحد وإقصاء معطيات أخرى عديدة،
تلك املحاوالت كلها غري مكتملة ،حيث جيري ً
وهو ما يؤدي إىل نتائج متباينة ،وحتى متناقضة يف بعض األحيان.
ًّأيا تكن األمور ،وسواء اتفقنا مع تلك التصنيفات أم مل نتفق ،فإن بني علامء اللسانيات والدارسني للغات
األمازيغية شبه إمجاع عىل عدم وجود يشء اسمه «لغة أمازيغية موحدة» إلاّ يف أذهان بعض النخب
القومية؛ إذ اتفق اجلميع عىل أن الفرع اللغوي األمازيغي ينقسم إىل عدة لغات مستقلة وخمتلفة .ومع
أهنم اختلفوا بدورهم يف عدد هذه اللغات ،ويف املجموعات الفرعية التي تنتمي إليها كل لغة عىل حدة،
موحدة ،ألن القول بوجودها يتعارض مع احلقائق الواقعية
فإهنم مل خيتلفوا قط يف عدم وجود لغة أمازيغية َّ
الواضحة للعيان.

األمازيغية المعيارية :لغة نخبوية ُتصنع في المختبر
حتوالت عدة،
عرف اخلطاب القومي األمازيغي خالل فرتة الثامنينيات والتسعينيات من القرن العرشين ّ
التعدد الثقايف واللغوي الكبري يف البلدان
وذلك يف سبيل جتاوز مجلة التناقضات التي يفرضها واقع
ّ
املكونني اللغويني العريب واألمازيغي ،وإنام ً
بالتعدد
وأساسا ،ما يتعلق
أيضا،
املغاربية ،ليس فقط بني
ّ
ً
ِّ
التحوالت وأمهها حماولة جتاوز موضوع التعددية
املكون الثقايف األمازيغي نفسه .كان أول تلك
ّ
الكبري يف ّ
املكون األمازيغي من خالل احلديث املكثّف عن «وحدة» اإلنسان واللغة والثقافة والتاريخ األمازيغي.
يف ّ
 15املصدر نفسه ،ص .84-79

16 Roger Blench, “The Afro-Asiatic Languages: Classification and Reference List,” (Document, Cambridge, 2006), on
the Web: <http://www.rogerblench.info/Language/Afroasiatic/General/AALIST.pdf>.
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ثقافيا من خالل احلديث عن شعب
عرقيا /
مزدوجا
نزوعا
وهكذا ،اختذ اخلطاب القومي األمازيغي
ً
ً
ً
ً
املكونات من جهة أخرى .يف هذا
وموحدين من جهة ،ومنفصلني عن سائر
وثقافة أمازيغيني أصليني
َّ
ِّ
موحدة يف خمتربات بعض املعاهد واألكاديميات مل تكن موجودة من
السياق ،اخترُ عت لغة أمازيغية َّ
قبلُ ،
موحدة ،خلدمة
وأطلق عليها اسم «األمازيغية املعيارية» .وبالطريقة عينها اخترُ عت كتابة أمازيغية َّ
للمكون الثقايف األمازيغي ،متهيدً ا لعزله وفصله
األغراض السابقة نفسها ،أي عملية «التوحيد القرسي»
ِّ
املكونات األخرى هلوية اإلنسان يف شامل أفريقيا ،وجعله هوية قائمة بذاهتا ومنفصلة عن غريها،
عن
ِّ
وهو ما جيري اختصاره يف الشعار الذي ترفعه احلركة القومية األمازيغية وهو أن «اهلوية األمازيغية،
هوية الشعب األمازيغي ابن األرض األمازيغية تامازغا ،وهي األرض واللغة األمازيغية ،والتاريخ
وموحدة وغري متعددة« :أرض واحدة،
األمازيغي» .وهذه األصول واألركان األمازيغية هي واحدة
َّ
هوياتية واحدة ،وتاريخ واحد» (أنظر مثلاً بيانات احلركة الثقافية
وهوية واحدة ،وشعب واحد ،ولغة ّ
األمازيغية يف املغرب).
إن عملية التوحيد هذه رضورية للغاية بالنسبة إىل هذا النزوع القومي ،حتى يكون بمقدوره تربير مقوالته
بشأن األرض واللغة والتاريخ ،وهي املقوالت التي يقوم عليها خطابه بالكاملّ .أما اخلطوة املنطقية التالية
التي تأيت بعد «توحيد الذات» ،فهي بالرضورة عزهلا عن «اآلخر» ،هذا اآلخر الذي جرى اختصاره يف
يوصف بكونه «دخيلاً » يف مقابل الذات األمازيغية «األصلية» ،ضمن ثنائية
املكون الثقايف العريب وصار َ
ّ
عريب  /أمازيغي التي ستصبح عنوانًا للرصاع القومي عىل هوية اإلنسان يف بالد املغرب الكبري.

ملّا كانت نخب القومية األمازيغية تعي جيدً ا عمق االختالفات بني اللغات األمازيغية املتعددة إىل درجة
القطيعة التواصلية بينها ،فإهنا – شأهنا شأن بقية النخب القومية األخرى – تلجأ إىل االحتيال للقفز عىل
التعدد اللغوي وحماولة جتاوزه ،كام قامت بذلك من قبلها نخب القومية العربية يف املغرب الكبري،
واقع
ّ
حيث ادعت كلها أن اللغات األمازيغية القائمة ليست سوى «هلجات» ال ترقى إىل مستوى اللغة ،لتربير
واقع هتميش هذه اللغات وإقصائها ،وتعويضها بلغة أخرى «أسمى».

وإذا كان موقف نخب القومية العربية يف املغرب الكبري جتاه اللغات األمازيغية مفهو ًما عىل اعتبار أن
االعرتاف هبا لغات قائمة بذاهتا ّ
يشكل هتديدً ا للشعارات القومية بشأن «عروبة املغرب العريب» و«وحدة
اللغة العربية والوطن العريب من املحيط إىل اخلليج» ،فإنه من غري املفهوم متا ًما أن تقوم نخب احلركة
األمازيغية بمحاولة استهداف تعدد تلك اللغات ،وهي التي كانت ،ولزمن طويل ،ترفع شعارات
التعددية اللغوية ،والدفاع عن اللغات األمازيغية من خطر االنقراض ،حينام يتعلق األمر بالعالقة مع
اللغة العربية ،لكنها ترفض تلك التعددية حينام يتعلق األمر بالواقع اللغوي األمازيغي ذاته ،وتدافع بغرابة
عن لغة أمازيغية موحدة ال توجد إلاّ يف أذهان بعض النخب؛ فام الذي تغري اآلن حتى صارت هذه النخب
مسميات وحدة اللغة األمازيغية ،وهي التي
تعيش التناقض الصارخ وتطالب بإعدام هذه اللغات حتت ّ
التحول نحو النزعة
طاملا رفعت ذلك الشعار الشهري عن «الوحدة يف التعدد»؟ اجلواب بسيط للغاية :إنه
ّ
خطرا عليها ،وعىل مقوالهتا يف ما يتعلق بوحدة اللغة والعرق
تنوع
القومية التي ترى يف أي ّ
تعدد أو ّ
ً
والثقافة والتاريخ.
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مشروع األمازيغية المعيارية
من بني املشاريع العديدة الستهداف واقع التعدد اللغوي األمازيغي ،ما ُيعرف باللغة األمازيغية «املعيارية»
«املوحدة» التي يراد منها جتاوز هذا التعدد
أو «األمازيغية الفصحى» التي تُعرف بأهنا اللغة األمازيغية
َّ
(((1
موحد ومشرتَك يتجاوز اللهجات املحلية ، »...عىل حد تعبري أمحد
ما دام أن «األمازيغية كيان لساين َّ
ِ
بوكوس ،عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف املغرب ،وهو املؤسسة الرسمية املكلفة من قبل السلطة
السياسية يف املغرب بمعاجلة القضية األمازيغية .ويرى بوكوس أن تقسيم األمازيغية إىل لغات عدة خمتلفة
 كام هو واقع احلال منذ آالف السنني وحتى اليوم – حيول دون تعيريها ،وبالتايل يؤدي إىل إضعافها،موحدة حتت غطاء رضورة التنميط والتقعيد اللغوي لألمازيغية
ومن ثم جيري الدفاع عن لغة معيارية َّ
حتى يسهل تدريسها ودجمها يف احلياة العامة ويف مجيع رضوب نشاط املجتمع.

قدم املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف املغرب ُ(أسس سنة  )2001نسخة جديدة
يف السنوات األخريةّ ،
من األمازيغية أسامها «األمازيغية املعيارية» ،يف حماولة منه لتقعيد األمازيغية وتعيريها متهيدً ا لتوحيدها.
ويشتغل املعهد منذ مدة عىل تطوير هذه النسخة املعيارية من اللغة األمازيغية من خالل مركز بحثي
خمصص هلذا الغرض ،هو مركز التهيئة اللغوية الذي ِ
وضعت له أهداف تتلخص يف سعيه عىل املدى
املتوسط إىل إنجاز جمموعة من األعامل املرتبطة بتوحيد اللغة األمازيغية يف املجال املعجمي والنحوي.
ويسعى عىل املدى القريب إىل معايرة اخلط ،ووضع املعجم األساس العام للغة األمازيغية ،واإلعداد
املصطلحي يف جمال املعاجم اخلاصة احلديثة ،واجلمع يف ميدان املعجم التقليدي(.((1

املوحدة( ،((1يف إطار
يف هذا اإلطار ،نرش املعهد نامذج أولية للنحو واملعجم اجلديد لألمازيغية املعيارية َّ
املوحدة ،وذلك يف
خطة شاملة من املعهد هتدف إىل اعتامد هذه النسخة اجلديدة كنسخة رسمية لألمازيغية َّ
أفق دجمها مستقبلاً يف جماالت اإلعالم واملدرسة واإلدارة.
جانبا من احلقيقة يف ما يتعلق بنقل اللغات األمازيغية من مستوى الكالم (الثقافة
هذا الرأي يتضمن ً
املقعدة التي تعبرّ عن حاجات املجتمع ،خاصة أن معظم هذه اللغات التزال
الشفوية) إىل مستوى اللغات ّ
يف مستوى التعبري عن األشياء ،ومل ختضع بعدُ لعملية انتقال إىل مستوى التعبري عن املفاهيم املجردة؛
وذلك بسبب استمرار ارتباطها بالواقع االجتامعي يف مستوياته الدنيا ،واستمرار إقصائها عن املجاالت
احليوية التي ستضمن تطورها ورقيها ،كالتعليم واالقتصاد والقضاء واإلعالم ،التي تسيطر اللغة الفرنسية
عىل معظمها .إلاّ أن هذا الرأي حيمل آثارا ِ
هتدد اللغات األمازيغية نفسها؛ فبدل تطوير هذه
خطرة أخرى ّ
ً
املتعددة انطال ًقا من املعطيات املوجودة عىل األرض والتي يتداوهلا الناس يف حياهتم اليومية ،يراد
اللغات
ّ
تعددية تلك اللغات ،وتذويبها يف لغة واحدة جديدة توصف بأهنا اللغة األمازيغية الفصيحة يف
تصفية ّ
مقابل اللهجات األمازيغية العامية.
هذه اللغة االفرتاضية التي ال وجود هلا يف الواقع وال يفقهها أحد ،لغة اخرتعتها قلة قليلة من نخبة
 17أمحد بوكوس« ،يف اللغة األمازيغية »،ورقة قدمت إىل :أيام الثقافة األمازيغية ،ص .22 -19

 18املوقع اإللكرتوين الرسمي للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف املغرب<http://www.ircam.ma>. :
19 Fatima Boukhris [et al.], La Nouvelle grammaire de l’amazighe, publications de l’institut royal de la culture amazighe.
Série manuels; 2 (Rabat: Institut royal de la culture amazighe, 2008).
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ذات نزوع قومي ،ال ليشء سوى لتعبرّ عن أوهام مرتبطة بإرادة االستعالء النخبوي واحتقار لغة
العامة التي ليست سوى «هلجة» ال ترقى إىل مستوى اللغة ،رغم أن تلك النخب نفسها تستخدم
تلك «اللهجات» يف التواصل بعضها مع بعض ،كام نالحظ يف التلفزيون ،حيث كلام استضيف
أشخاص من لغات أمازيغية خمتلفة يف أحد الربامج احلوارية ،يضطر كل واحد منهم إىل استخدام
لغته اخلاصة .ومن املفارقات العجيبة ما قاله أمحد عصيد ،أحد ّ
منظري هذا االجتاه يف املغرب ،حني
كتب ذات مرة لينتقد العلامء األمازيغ يف سوس ،وعىل رأسهم املختار السويس ،الذين كانوا حيرصون
عىل تعلم العربية والكتابة هبا ،ووصفهم بأهنم كانوا حيتقرون لغتهم األم ،وأهنم إنام فعلوا ذلك
بحثًا عن «امتياز ورفعة مقام متنحها إياه املعرفة بلغة رسية ال يعرفها العوام»( ،((2فصار هو ومعه
بقية النخب األمازيغية اجلديدة املنتسبة إىل املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يدافعان عن لغة رسية
يسموهنا «األمازيغية املعيارية» ال يفهمها العوام ،والذين يتداولون جمموعة من اللغات املتعددة
ّ
واملختلفة التي تعلموها من آبائهم وأجدادهم عىل امتداد آالف السنني ،يف موقف من التناقض
يكشف بوضوح األهداف املوضوعة ملرشوع «معرية األمازيغية» الذي تسهر عليه نخب املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية يف املغرب ،حيث جيري الدفاع عن اللغة األمازيغية املعيارية بأهنا ستعمل
ستعزز
املكونات األمازيغية املتعددة ،وبالتايل تسهل وحدهتا ،كام أهنا
عىل« :حتسني التواصل بني
ّ
ّ
ّ
املوحدة،
الشعور باهلوية األمازيغية
وتشكل قاعدة ثقافية ولغوية للهوية الوطنية اجلامعة»( .((2إ ًذا،
ّ
إن الدور األساس املنوط هبذه اللغة املختلقة هو التعبري عن أطروحة قومية تقول بوحدة اللغة
واهلوية األمازيغية ،وجتاوز الواقع اللغوي التعددي للغات األمازيغية املختلفة.
ولو قبِلنا بمنطق اللغة املوحدة ،فسيكون عىل الناطقني باللغات األمازيغية أن يتعلموا لغة جديدة ال
يفهموهنا ،ألن لغتهم األم ال قيمة هلا يف نظر النخب القومية من أبناء جلدهتم الذين طاملا رفعوا شعارات
الدفاع عن التعدد اللغوي من خطر «اإلبادة العرويب» ،فصاروا هم أنفسهم ّ
كبريا عىل ذلك
خطرا ً
يشكلون ً
التعدد وعىل إمكانية استمراره مستقبلاً .
هنا جييبنا أحد ّ
موحدة
منظري هذه اللغة النخبوية ًّ
ردا عىل املعرتضني عليها ،بأن مسألة نشوء لغة أمازيغية ّ
(((2
ِ
ومعيارية «هو أمر طبيعي متا ًما حدث يف كل لغات العامل ، »...ومطال ًبا من ال يتقنون هذه اللغة اجلديدة
بمحو أميتهم اللغوية ،وهو جواب مثري للسخرية ،إذ يعلم اجلميع أن مسألة تطور اللغات احلية واملتداولة
يف املجتمعات هي مسألة متعلقة بالسياق العام للمجتمع ودينامية تطوره عىل مجيع األصعدة السياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وليس فقط رهن نزوات مجاعة متعلمة تقرر منفردة تطوير اللغةًّ ،أيا
يكن موقع هذه اجلامعة ودورها .هذا من دون أن ننسى أن تطور اللغات خاضع ملعايري خاصة مرتبطة
باملستويات اللسانية والبنيوية هلذه اللغة ،وباملحيط االجتامعي والثقايف اخلاص هبا ،وهذا ما يعني أن
الصريورة اخلاصة بتطور إحدى اللغات ختضع عمو ًما لرشطني أساسني :املوضوعي املتعلق بالسياق
التارخيي العام ،والذايت املتعلق ببنية اللغة ذاهتا وجماهلا التداويل اخلاص.
 20أمحد عصيد ،األمازيغية يف خطاب اإلسالم السيايس :حوار حول إشكاليات املرجعية الدينية والعلامنية واملسألة اللغوية ،سلسلة
الدراسات األمازيغية (الدار البيضاء :اجلمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف ،)1998 ،ص .95

21 Ahmed Boukous, “Aménagement de l’amazighe: Pour une planification stratégique, » Asinag, no. 3 (2009), pp. 4-13.

 22أمحد عصيد« ،حماربة األمية يف األمازيغية »،الصباح (املغرب).2012/11/26 ،
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الشروط الموضوعية لتطور اللغات الحية
ّأما يف ما يتعلق بالرشط األول املرتبط بموضوع السياق التارخيي العام لتطور اللغات احلية ،فلم يسبق
يف تاريخ األمم والشعوب أن قررت جمموعة من الناس إنشاء لغة جديدة بالكامل فجأة ،ويف فرتة زمنية
تطور اللغات احلية هو يف احلقيقة تاريخ تطور الشعوب
قصرية ،ألن اللغة منتوج اجتامعي ،حيث إن تاريخ ّ
والتحوالت االجتامعية واالقتصادية والثقافية العميقة التي مرت هبا عرب تارخيها
الناطقة هبذه اللغات
ّ
التحوالت ،ومرآة تعكس مدى التقدم الذي عرفه أحد
الطويل .وبالتايل ،فإن اللغة هي تعبري عن تلك
ّ
معينة ،وهو ما يعني أن عملية تطوير اللغة احلية هي دينامية اجتامعية معقّدة
املجتمعات يف مرحلة تارخيية ّ
معينة ونزواهتا ،سياسية
خاصا
تتداخل فيها عوامل اجتامعية ّ
قرارا ً
ً
متعددة ،وليست ً
خاضعا لرغبات نخب ّ
أكانت أم ثقافية.

إن أحد أبرز األمثلة لعبثية قرار نخبة ثقافية بصناعة لغة جديدة خارج السياق االجتامعي والتارخيي
لنشوء وتطور اللغات وحاضنتها الطبيعية ،هو نموذج اللغات االصطناعية التي ت َُع ّد أنجحها عمو ًما
طورها يف أواخر القرن التاسع عرش جمموعة من املثقفني واألدباء يف
«لغة اإلسربانتو» ( )Esperantoالتي ّ
أوروبا من لغات خمتلفة ،منها الفرنسية واإليطالية واإلسبانية واإلنكليزية واألملانية وغريها ،كمرشوع
لغة عاملية جديدة يمكنها أن تصري لغة التواصل بني مجيع البرش .وقد قام هؤالء بنرش أعامل أدبية كثرية
متمي ًزا عىل مدى حواىل قرن ونصف قرن من الزمن .لكن هذه
هبذه اللغة ،وخ ّلفوا ترا ًثا ً
أدبيا وفكر ًيا ّ
اللغة التي طمح أصحاهبا إىل أن تكون اللغة العاملية املوحدة ،انتهى هبا املطاف إىل التقوقع وانحسار
تداوهلا يف بضع مئات من األفراد يف وقتنا الراهن .والسبب الرئيس يف ذلك هو كوهنا لغة مصطنعة غري
طبيعية ،وال توجد هلا قاعدة برشية واجتامعية تضمن بقاءها واستمرارها مثل بقية اللغات الطبيعية
تطور اللغات وارتقائها ال
األخرى .ومل يشفع هلا تراثها األديب والفكري الراقي يف ذلك ،ألن قوانني ّ
تقاس باملستوى النخبوي وإنام بالقاعدة االجتامعية التي تتداول تلك اللغات .ومل تكن «اإلسربانتو»
هي اللغة االصطناعية األوىل واألخرية يف العامل ،وإنام سبقتها لغة «الفوالبوك» ،وتلتها لغات اصطناعية
أخرى عديدة ،منها «اإلنرتلينغوا» و«اإليدو» و«النوفيال» ...إلخ ،وكلها لغات شبه ميتة اليوم ،وال
تطورت
تكاد تكون معروفة إلاّ لدى أقلية نخبوية ضيقة من الناس ،يف حني أن لغات أخرى حية ّ
بشكل طبيعي يف سياق تطور املجتمعات احلاضنة هلا ،وصارت اليوم لغات عاملية متداولة ،كاللغة
اإلنكليزية مثلاً .

كبريا بداية من القرن السادس عرش ،بعد بزوغ فجر االكتشافات اجلغرافية،
عرفت اللغة اإلنكليزية
ً
تطورا ً
ودخول بريطانيا يف القرون التالية عىل خط التجارة الدولية واحلركة االستعامرية ،وهو ما جعل اإلنكليزية
وخصوصا بعد انتشارها يف أمريكا الشاملية وأسرتاليا واهلند ،وتدخل عليها
تنترش يف رقعة جغرافية أوسع،
ً
التحوالت االقتصادية واالجتامعية الكبرية التي عرفتها
جمموعة من التغيريات يف النطق والبنية ملواكبة
ّ
كبريا بعد بزوغ فجر الثورة الصناعية .ويف موازاة
أوروبا يف تلك الفرتة .وستعرف هذه الدينامية منعط ًفا ً
ً
ضغوطا
كبريا يف بريطانيا ،وهو ما فرض عىل اللغة اإلنكليزية
ذلك ،عرفت احلركة العلمية والفكرية
ً
تطورا ً
كبرية يف اجتاه تطوير معجمها وابتكار مفردات جديدة من خالل عمليتي االشتقاق واالقرتاض من لغات
أخرى خاصة الالتينية ،كام ساهم النشاط العلمي يف ترشيد اللغة لتصري يف النهاية اإلنكليزية احلديثة كام
هي متداولة يف الوقت احلارض.

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
األمازيغية المعيارية بين اختالق لغة جديدة وصناعة الوهم األيديولوجي
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والتحوالت يف البنى االقتصادية واالجتامعية
هكذا ،يمكننا أن نرى كيف تؤثر التغيرّ ات التارخيية
ّ
والسياسية يف عملية نشوء اللغات وتطورها داخل حاضنتها الطبيعية التي هي املجتمع .لكن السؤال
امللح هنا يدور حول عالقة عملية تعيري األمازيغية ،التي تقوم هبا بعض اهليئات واملعاهد الرسمية يف
للتحوالت التي تعرفها هذه املجتمعات
بعض البلدان املغاربية ،وخاصة يف املغرب ،بالسياق العام
ّ
يف حياهتا اليومية؟ وما مدى قدرة هذه املؤسسات عىل أن تقود بمفردها عملية تطوير اللغات
األمازيغية وتعيريها؟

ربام تكون اإلجابة غاية يف التشاؤم؛ فاملغرب هو باملناسبة البلد املغاريب الوحيد الذي توجد فيه مؤسسة
رسمية هلذا الغرض ،وهي املعهد امللكي للثقافة األمازيغية الذي هو مؤسسة حكومية نخبوية هلا دور
استشاري فقط ،وتكاد تكون معزولة عن القطاعات احليوية يف الدولة كاالقتصاد واإلدارة واإلعالم،
وهي القطاعات التي ال تزال تتحكم فيها نخب فرنكوفونية متنفذة موروثة من عهد االستعامر .كام
مكونات عديدة من احلركة
يعاين املعهد اختالالت عميقة بسبب الطريقة التي جرى هبا إنشاؤه وإقصاء ِّ
األمازيغية والفاعلني الثقافيني املغضوب عليهم من طرف النظام السيايس .كام ظل يعاين صعوبات عديدة
يف التواصل مع املجتمع املدين وأطيافه املتعددة بسبب سيطرة تيار األيديولوجيا القومية عىل املعهد ،وهو
ما جعله يف النهاية معزولاً عن املجتمع ومهومه وتطلعاته .ويعاين ً
أيضا اختالالت بنيوية عديدة ،فكيف
للمكون اللغوي األمازيغي حتت سقف حمدود ومضبوط،
يراد منه كمؤسسة أن يقود عملية تطوير تارخيية
ِّ
ومن دون نقاش اجتامعي حقيقي وشامل بشأن مسألة اهلوية اللغوية للمغاربة واحلكامة اللغوية ،وموقع
الفرنسية كلغة مهيمنة يف هذه اخلريطة ،وعالقتها ببنية النظام السيايس والنخب املتحكمة يف دواليب القرار
يف خمتلف القطاعات احليوية للدولة؟

ّأما يف ما خيص الرشط الثاين لتطور اللغة ،واملتعلق ببنية اللغة ذاهتا (عملية االشتقاق والرتكيب) ،وجماهلا
التطور تكون جمربة عىل اشتقاق مفردات جديدة للتعبري
احليوي (عملية االقرتاض) ،فإن أي لغة يف سياق
ّ
عن مستجدات حديثة تتطلب إعادة صوغ املعجم ،ويف أحيان أخرى إعادة صوغ البنى الرتاكبية والنحوية
للغة ذاهتا ،وإن بوترية أبطأ من وترية التطور املعجمي .ويف حاالت عديدة تكون عملية االشتقاق
اللغوي غري كافية لوحدها يف هذا الصدد ،فيجري اللجوء إىل عملية االقرتاض من لغات أخرى ،وذلك
وفق رشوط لغوية وتارخيية وثقافية حمددة مرتبطة باملجال احليوي الذي تتداول فيه هذه اللغة وعالقتها
ببقية اللغات األخرى يف املجال نفسه ،والتي تتم منها عملية االقرتاض .فعىل سبيل املثال ،قامت اللغة
تطورها يف العرص احلديث باقرتاض جزء كبري جدً ا من بنيتها ومعجمها احلاليني
اإلنكليزية يف سياق ّ
من لغات أخرى عديدة ،عىل رأسها الالتينية والفرنسية والنورمانية واليونانية .وجيري تقدير نسبة هذا
االقرتاض بحواىل  77يف املئة إىل  80يف املئة من اإلنكليزية احلالية( ،((2وهي نسبة مرتفعة جدً ا مقارنة بنسبة
االشتقاق من اإلنكليزية القديمة ( ،)Old-Englishوجذورها يف اجلرمانية البدائية (.)Proto-German
هكذا ،يمكن أن نرى أن عملية االقرتاض اللغوي ختضع لضوابط املجال احليوي للغة نفسها ،ويف االطار
اجلغرايف واحلضاري والتارخيي الذي تتداول فيه هذه اللغة(.((2
23 Thomas Finkenstaedt and Dieter Wolff, Ordered Profusion; studies in Dictionaries and the English Lexicon, with
Contributions by H. Joachim Neuhaus and Winfried Herget, Annales Universitatis Saraviensis Reihe Philosophische
Fakultät; 13 (Heidelberg, C. Winter, 1973), p. 54.
24 Thomas Raynesford Lounsbury, History of the English language, Handbooks for students and general readers (New
York: Henry Holt and Company, 2007), p. 42.
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املكون اللغوي األمازيغي ،فإنه ظل يتعايش ويتفاعل مع املكون اللغوي العريب يف الرقعة
ويف ما خيص ِّ
اجلغرافية نفسها ،ولفرتة طويلة متتد أزيد من ألف سنة .وقد أ ّدى هذا التفاعل املزدوج إىل عملية انصهار
حاليا يف البلدان املغاربية ،خاصة يف املغرب واجلزائر ،حيث
لغوي بينهام أنتجت العربية الدارجة املتداولة ً
املكون العريب عىل املعجم
ت َُع ّد هذه اللغة مزجيًا فريدً ا يف البنية الرتكيبية والنحوية واملعجمية ،مع غلبة
ِّ
خصوصا يف عملية االقرتاض
واملكون األمازيغي عىل البنى اللسانية .وقد بلغ هذا التفاعل درجة متقدمة،
ً
ِّ
اللغوي ،إذ قامت اللغات األمازيغية باقرتاض عدد مهم من املفردات العربية ،وحتى العبارات والبنى
النحوية من العربية ،وذلك عىل امتداد فرتة زمنية طويلة تزيد عىل ألف سنة.
وعىل سبيل املثال ،يبلغ هذا االقرتاض املعجمي من العربية يف أعىل نسبة مسجلة له حواىل  38يف املئة يف
اللغة القبايلية (شامل اجلزائر) ،وحواىل  35يف املئة يف الشاوية (شامل رشق اجلزائر) ،وهي نسب عالية جدً ا
جتعل هذه اللغات أقرب إىل العربية منها إىل بعض اللغات األمازيغية األخرى ،خاصة تلك البعيدة عنها
جغرافيا ،يف حني تبلغ نسبة املعجم العريب يف أقل نسبة مسجل هلا حواىل  25يف املئة يف لغة «تاشلحيت»
ً
(جنوب املغرب) ،التي تُعترب أكثر اللغات األمازيغية من حيث عدد الناطقني هبا ،وهي نسبة مهمة ال
البعد اجلغرايف الكبري بني منطقة انتشارها يف سوس واألطلس الكبري ،واملنطقة التي جاء
يستهان هبا ،رغم ُ
(((2
منها هذا التأثري العريب .
لكن هذه السريورة من االقرتاض اللغوي ،وهي ّ
شكلت اً
دائم خزانًا اًّ
مهم لتطور اللغات األمازيغية
طوال السنوات األلف املاضية ،يراد القضاء عليها من خالل مرشوع «األمازيغية املعيارية» الذي
يسعى القائمون عليه إىل القضاء عىل املعجم األمازيغي  -العريب املشرتك ،واستبدال املفردات
والتعابري ذات اجلذور العربية بأخرى بديلة اخترُ عت حديثًا ،وذلك بدعوى زائفة عن النقاء اللغوي
لألمازيغية .ومن بني األشياء العديدة التي ينتهجها ّ
املوحدة حماولة تصفية الكلامت
منظرو األمازيغية
َّ
يسمونه منهج
العربية من املعجم األمازيغي املتداول باعتبارها كلامت «دخيلة» وغري أصلية ،يف ما ّ
«طرد الكلامت العربية» ،ويعبرّ ون عنه بالفرنسية بـ( la chasse aux mots Arabes :اقتناص الكلامت
نسبا
العربية) ،وهو ما يعني حماولة التخليّ عن جزء مهم من املعجم اللغوي األمازيغي الذي يبلغ ً
مهمة تصل يف حدها األقىص إىل نحو  38يف املئة (أزيد من الثلث) يف القبايلية يف اجلزائر ،ويف حدها
األدنى إىل نحو  25يف املئة (حواىل الربع) يف لغة «تاشلحيت» يف املغرب ،وحماولة تعويضها بكلامت
أخرى توصف بأهنا «أصلية» رغم أهنا اخترُ عت حديثًا يف خمتربات األكاديمية الرببرية يف باريس
أو املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يف الرباط ،أو يف أروقة بعض اجلمعيات واملنتديات األخرى
التي ال عالقة هلا باللغات األمازيغية املتداولة لدى الناس يف حياهتم اليومية ،حيث ُي َع ّد املعجم
العريب جماهلا احليوي لالقرتاض منه كلام لزم ذلك .وللمثال جرى اخرتاع كلامت عديدة لتجاوز
أمازيغيا من قبيل« :أزول» للتحية« ،تنمريت» للشكر« ،إنغميسن» لألخبار،
املعجم العريب املقرتض
ً
«إيليل» للبحر« ،تنونت» للكرة ...إلخ.
25 Gabriel Camps, «L’Origine des berbères,» dans: Centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes,
Islam, société et communauté: Anthropologies du Maghreb, [rédigé] par Catherine Baroin [et al.]; sous la direction de
Ernest Gellner, les cahiers du C.R.E.S.M.; 12 (Paris: Editions du Centre national de la recherche scientifique, 1981), pp.
9-33.
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كيف يمكن تطوير اللغات األمازيغية من دون إعدامها؟
السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح هو :كيف يمكن نقل اللغات األمازيغية من مستوى اللغة الشفوية إىل
مستوى اللغة املدونة؟ أي كيف يمكن تعيري اللغات األمازيغية متهيدً ا ومواكب ًة الندماجها يف الفضاء العام
وانفتاحها عىل اإلعالم والتعليم واالقتصاد واحلياة الثقافية العامة؟ أي ،باختصار ،إهناء حالة احلصار
املحكم الذي تتعرض له ،واإلقصاء املتعمد والتهميش الذي ظلت تتعرض له عقو ًدا طويلة يف املنطقة
املغاربية منذ حلظة االستقالل إىل اليوم.

هناك مستويان ملعاجلة هذا املوضوع الشائك :املستوى األول سيايس /مؤسسايت يتعلق باجلهة التي حيق
هلا أن تقوم هبذه العملية ،والثاين لساين /لغوي يتعلق بالدينامية اللغوية التي جيب اعتامدها يف هذه العملية.

على مستوى القرار السياسي
ُيعترب املغرب البلد الوحيد الذي أقر باألمازيغية «لغة رسمية» إىل جانب العربية يف دستور البالد
اجلديد( ،((2بعد أن كانت هلا صفة «اللغة الوطنية» ،يف حني تم ترسيمها «لغة وطنية» يف اجلزائر .وهناك
نقاش حايل يف ليبيا يدور حول ترسيم األمازيغية يف الدستور اجلديد ملا بعد الثورة .وقد كان هناك حماوالت
عديدة لتدريس اللغات األمازيغية يف بعض املناطق باملغرب واجلزائر منذ تسعينيات القرن املايض ،كام
رسميا
كان هناك جتارب عديدة إلدخاهلا يف جمال اإلعالم .واملغرب هو البلد الوحيد الذي بدأت فيه
ً
عملية «معرية» اللغة األمازيغية و«توحيدها» من خالل تب ّني الدولة
رسميا جلزء من مرشوع التيار القومي
ً
األمازيغي ،وذلك عرب مؤسسة رسمية ُأنشئت هلذا الغرض هي املعهد امللكي للثقافة األمازيغية .لكن
سواء يف الشكل
هذه املؤسسة التي أسست سنة  2001بظهري ملكي (قانون) ،شاهبا العديد من العيوب،
ٌ
أو يف املضمون ،وهو ما يفقدها القدرة عىل اختاذ قرارات مصريية يف موضوع حساس مثل اهلوية اللغوية
خصوصا ،واملغاربيني عمو ًما.
للمغربيني
ً

َ
«منتخبة»
«معينة» من طرف امللك ،وليست
إن أول ما يعاب عىل هذه املؤسسة هو مشكل كوهنا مؤسسة ّ
من طرف الشعب ،وهو ما جيعلها مؤسسة غري ديمقراطية وال متلك الرشعية التمثيلية الالزمة الختاذ
قرارات مصريية هتم حارض الشعب املغريب والشعوب املغاربية ومستقبلها عمو ًما .فلو كانت هذه
املؤسسة َ
منتخبة مبارشة من طرف الشعب ،أو عىل األقل من طرف الربملان ،لكانت هلا صفة متثيلية وطابع
ديمقراطي يعطيان قراراهتا ومشاريعها صفة الرشعية السياسية الرضورية .وخالصة القول ،إن املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية مؤسسة غري ديمقراطية وغري رشعية ،وال حتظى باإلمجاع الشعبي ،وال حتى
باحلد األدنى الرضوري منه ،وهو ما يطرح سؤالاً جوهر ًيا حول حق هذه املؤسسة ومن يديروهنا يف تقرير
مصري الشعب املغريب وهويته اللغوية والثقافية.
املشكل الثاين هو اخلصوصية الوطنية هلذه املؤسسة ،حيث إهنا تعمل حتت إرشاف امللك املغريب كمؤسسة
استشارية له( ،((2لكنها تتعامل مع موضوع ذي أبعاد إقليمية هيم املنطقة املغاربية كلها ال املغرب وحده.

 26اململكة املغربية« ،دستور اململكة املغربية »،2011 ،الباب  ،1الفصل  ،5يف :اجلريدة الرسمية (الرباط) ( 20متوز /يوليو .)2011
« 27ظهري رشيف رقم  17( 299-01-1أكتوبر  )2001صادر يف  29رجب اخلري  1422يقيض باحداث املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية »،املادة  ،2يف :اجلريدة الرسمية ( 1ترشين الثاين /نوفمرب .)2001
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مرشوعا عن احلدود اجلغرافية احلقيقية ملرشوع «معرية» األمازيغية و«توحيدها»،
لذلك ،يصبح التساؤل
ً
هل هو مقترص عىل احلدود الوطنية للدولة املغربية ،أم يتعداها ليشمل املنطقة املغاربية كلها؟ وإذا كانت
واملوحدة للمعهد هي لغة مجيع الناطقني باللغات األمازيغية يف العامل ،فبأي صالحية
األمازيغية املعيارية
َّ
املوحدة» خاصة
يكون ملؤسسة حملية أن تتخذ قرارات إقليمية كبرية كهذه؟ وإذا كانت هذه «األمازيغية َّ
«املوحدة» أصلاً وهي تقيص من اعتبارها عرشات اللغات
باملغرب دون سواه ،فكيف تكون هلا صفة
َّ
األمازيغية األخرى املنترشة يف منطقة جغرافية شاسعة من مرص رش ًقا إىل موريتانيا غر ًبا؟ هكذا يتضح
التناقض الواقع بني اخلطاب واملامرسة ،بني ا ّدعاء أن هذه اللغة اجلديدة املصنوعة يف املخترب هي اللغة
املوحدة وحقيقة كوهنا يف أحسن األحوال لغة وطنية حملية لبلد واحد هو املغرب ،ولن نتعجب
األمازيغية َّ
لو قررت ٌّ
كل من اجلزائر وليبيا مستقبلاً  ،وربام بلدان أخرى ،صناعة نسخها اخلاصة من األمازيغية
تدعي كل واحدة منها أهنا هي وحدها «اللغة
املوحدة ،ليصبح لدينا نسخ عدة من لغات جديدة خمتلقةّ ،
َّ
واملوحدة».
األمازيغية املعيارية
َّ

ومكوناته ،حيث يسيطر عليه تيار واحد ضمن احلركة
املشكل الثالث هو ذلك املتع ّلق ببنية املعهد الداخلية
ّ
األمازيغية ،هو التيار القومي الذي يتب ّنى أيديولوجيا االنعزال والتقوقع ،ويؤمن بقاعدة االنفصال يف
التعددية
ثنائية عريب /أمازيغي التي حتكم املشهد الثقايف واللغوي ملنطقة املغرب الكبري ،يف مقابل تيار
ّ
املتعددة هلوية اإلنسان
املكونات الثقافية
ّ
الثقافية الذي يؤمن بقاعدة االتصال بدل االنفصال يف العالقة بني ّ
يف املنطقة .هذا التيار الذي حيتكر اهلياكل التنظيمية للمعهد كان ،وال يزال ،أقلية يف املجتمع املغريب ،وال
حيظى حتى باإلمجاع داخل احلركة األمازيغية نفسها ،وباألحرى يف املجتمع املغريب عمو ًما ،والدليل عىل
ذلك رفض قوى عديدة مرشوع املعهد وطريقة تأسيسه.

هكذا صارت أغلبية مشاريع املعهد ومقرراته حتمل لونًا واحدً ا للتيار القومي وأساطريه بشأن الشعب
تعددي
واللغة والثقافة والتاريخ ،وتستهدف كل ما هو عريب يف هوية اإلنسان يف املنطقة ،أو حتى ملا هو ّ
املكون اهلويايت األمازيغي نفسه.
ضمن ّ

على المستوى اللساني واللغوي
يمكن القول إن احلل األنسب لتطوير اللغات األمازيغية املتعددة هو من خالل تطوير كل لغة منفصلة
وتقعيدها عىل حدة ،بحسب املعطيات اللسانية والسوسيوثقافية لكل منطقة من املناطق التي تنترش فيها
مجيعا .هذا الطرح يبدو
تلك اللغات ،بدل حماولة التوحيد القرسي هلا ،أو اختالق لغة جديدة تتجاوزها ً
لنا أنه األقل تكلفة واألكثر واقعية ونجاعة ،وله عدة امتيازات ال تتوافر يف البدائل األخرى املطروحة،
وهي أنه يتوافق مع املعطيات اجلغرافية والثقافية والتارخيية والبرشية التي ت َُع ّد اخللفية الرضورية لتطور
مقومات التمثيلية اللغوية والثقافية للناطقني
أي لغة وارتقائها .كام أن هذا املرشوع سيتوفّر عىل مجيع ّ
بتلك اللغات ،وسيحظى بدعمهم وتشجيعهم يف سبيل تطوير لغاهتم األم؛ إضافة إىل أن هذا الطرح
يتامشى مع السريورة الديمقراطية اجلهوية والالمركزية السياسية ،واحلكامة اجليدة ،وديمقراطية القرب
التي تضمن متثيلية أفضل للمواطنني ،وإرشاكهم يف اختاذ القرارات وتشكيل السياسات التي متس شؤون
حياهتم اليومية.
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وعىل سبيل املثال ،فإن لغة «تاشلحيت» املستقلة بذاهتا ،واملتداولة يف منطقة سوس الواسعة جنوب
املغرب ،والتي يشكل الناطقون هبا حواىل ثلث عدد الناطقني باللغات األمازيغية يف العامل ،يمكن تطويرها
مقوماهتا السوسيوثقافية والتارخيية واملعطيات اللغوية عىل األرض،
وتقعيدها بتكلفة ضئيلة ،وبناء عىل ّ
من دون احلاجة إىل إعدامها واستمرار هتميشها وإقصائها بدعوى أهنا جمرد هلجة ال ترقى إىل مستوى
غنيا يتمثّل يف عرشات اآلالف من الكتب واملخطوطات
اللغة .وهذه اللغة بالتحديد متلك ترا ًثا مكتو ًبا ً
واملدونات التارخيية التي متتلئ هبا اخلزانات واملكتبات املحلية للمدارس العتيقة يف منطقة سوس وبعض
ّ
اخلزانات اخلاصة ببعض ُ
األرس العلمية العريقة يف املنطقة.

إن هذا الرتاث املكتوب ،الذي َّ
قل أن تتوفّر أي لغة أمازيغية أخرى عليه ،يمكن استخدامه كقاعدة
وحية متتلك قاعدة برشية مهمة
انطالق مهمة لتطوير هذه اللغة وتقعيدها يف أفق معريهتا كلغة مستقلة ّ
وعلميا يف إنقاذ تلك املخطوطات والكتب من
بحثيا
ً
تضمن استمراريتها ومستقبلها .وهذا يتطلب جهدً ا ً
الضياع واإلمهال وحتقيقها وطبعها ،متهيدً ا للقيام بأبحاث لسانية ولغوية الستخراج املعطيات النحوية
واملعجمية والبنيوية هلذه اللغة وجماهلا التداويل اخلاص ،وهو ما ال تريد النخبة املنتسبة إىل املعهد امللكي
املوحدة ،خاصة أن
للثقافة األمازيغية القيام به بشكل جدي ،ألنه متعارض مع أيديولوجيتها بشأن اللغة َّ
هذا الرتاث مكتوب كله باحلرف العريب ،وفيه نسبة مهمة من املعجم العريب املقرتض يف سياق التفاعل
املكونني اللغويني العريب واألمازيغي يف املنطقة ،واملمتد قرونًا طويلة ،ألن ذلك
التارخيي الطويل بني
ّ
سيرضب يف الصميم مرشوع احلرف املختلق واملعروف بــ»حرف تيفيناغ».

خاتمــة :خالصات وآفاق
لقد أصبحت معركة «توحيد األمازيغية وتعيريها» التي ختوضها النخبة القومية داخل احلركة األمازيغية،
ً
وأيضا للغات
معركة حياة أو موت بالنسبة إىل واقع التعددية يف اهلوية اللغوية لسكان شامل أفريقيا،
األمازيغية املتعددة التي يراد هلا أن تبقى مقصية اً
دائم عن حقها يف الوجود ،وأن يستمر هتميشها وإبعادها
عن واقع احلياة االجتامعية ،حتت شعارات كوهنا جمرد هلجات ،وأهنا ناقصة وال ترقى إىل مستوى اللغة،
لذلك صار من الرضوري أن ُيدا َفع عن حقها يف الوجود والتطور الطبيعي ،وأن ُيرفع عنها التهميش
واإلقصاء اللذين متارسهام النخب القومية مجيعها باختالف والءاهتا وانتامءاهتا األيديولوجية ،العروبية
منها واألمازيغية.

كبريا ومتويلاً
اً
ضخم عىل مشاريع ومهية تتع ّلق
سنكتشف بعد بضع سنوات أننا أضعنا وق ًتا طويلاً وجهدً ا ً
املوحدة» وال تعبرّ إلاّ عن أعراض انحرافات أيديولوجية لنخب حتلم بنقاء العرق واللغة والثقافة
بـ«اللغة َّ
والتاريخ .وسنكتشف بعدها أن وضعية اللغات األمازيغية املتداولة سارت نحو األسوأ ،وزاد هتميشها
وإقصاؤها عن املجال العام ،ملصلحة لغة نخبوية جديدة ُصنعت يف املخترب وال يعرفها أحد .وسيقوم
الناس جمد ًدا بر ّدة الفعل الطبيعية واملتوقّعة جتاهها ،وهو التهميش وعدم املباالة هبا ،فيصري معظم الناطقني
طبعا ،وبالعكس،
باللغات األمازيغية أميني يف لغاهتم ومطالبني بمحو أميتهم ،لكنهم لن يفعلوا ذلك ً
ستعا َمل تلك اللغة اجلديدة بتجاهل تام ومقاطعة شعبية جتعل منها لغة غريبة ،غري متداولة وميتة يف
أحسن األحوال.
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ولعل من املفيد أن نختم هذا املوضوع بموقف واحد من أهم الباحثني اجلادين يف املسألة األمازيغية ،وهو
املوحدة يف جمموع الرتاب الشاسع التي تنترش
الباحث اجلزائري سامل شاكر الذي يقول« :إن فكرة اللغة َّ
فيه ،وعند مجيع متك ّلميها هي جمرد رساب ،وإن من اخلطورة بمكان التفكري يف إنشاء أمازيغية كالسيكية
[ ]...ستكون بال شك بعيدة كل البعد عن االستعامل اليومي»(.((2

28 Salem Chaker, Berbères aujourd’hui (Paris: L’Harmattan, 1989), p. 139.
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ظاهرة اإلعراب بين المواضعات اللغوية
والعالقات التجاورية

تقوم هذه الدراسة عىل رشح تفصييل لظاهرة اإلعراب بني املواضعات اللغوية والعالقات
التجاورية ،من خالل ثالثة مستويات هي :اإلعراب واملواضعات اللغوية ،واإلعراب
والتفاعل اللغوي املعياري ،واإلعراب وحتقيق اإلبالغ والتواصل ،وصولاً إىل تأكيد
ارتباط ظاهرة اإلعراب بقطبي اإليضاح واإلبانة؛ إيضاح اإلشارات اللفظية واإلبانة
عن املواضعات اللغوية بيانًا حلاجات املتكلم الظاهرة والباطنة ،وفق األصول واملعايري
ّ
وجتذر ظاهرة اإلعراب يف
التي حتكم سنن التواصل اللغوي بني هذا املتكلم والسامع،
احلية التي جتاوزت الثبات عند األصول إىل استنطاق أرسار الكالم ،بإرجاع
كيان اللغة ّ
ترسخ املعادلة العلمية القائمة عىل ثنائية اللغة
األصوات إىل علل وأسباب ،وهي بذلك ّ
املعربة والبناء الذهني.
وتأيت الدراسة ضمن اقتناع بأن ظاهرة اإلعراب ظاهرة العربية بامتياز حتتاج إىل االستنطاق،
كام حتتاج إىل املساءلة والتوجيه نحو االستغالل الذي خيدم هذه اللغة وآفاقها املستقبلية.

يبقى اإلعراب ظاهرة حمفوفة بالعديد من األرسار واإلشكاالت ،ترتاوح بني االصطالحي،
كالفارق بني النحو واإلعراب وعلم النحو ،واملعياري عىل اعتبار أن هذه الظاهرة هي نتاج
عمل إجرائي لكثري من األصول واحلدود التي ّ
مر التاريخ معايري تستقيم هبا األصوات،
شكلت عىل ّ
وتتناسق بعللها املتتاليات اللفظية والعالقات التجاورية ،لتصوغ اً
نظم فيه من االنسجام واالتساق ما
ً
حمتفظا بام اختصت به العرب ،حتقيقًا لإلبالغ املنشود ،وللبيان واإلفصاح عن
جيعل الرتكيب العريب
* أستاذ باحث من املغرب.
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املعاين .وإذا كان هناك ما يعيق هذا التبني ويفسد اإلعراب ،فقد جرى االنتصار لكفة املعنى واإلمساك
بالتوجيه والتصويب.

أمسكت ظاهرة اإلعراب بمحوري اإليضاح والبيان وفق املعايري التي حتقق التواصل وتضمن كلية اللغة
وحيويتها ،كام أمسكت بام يتطلبه ذلك من بالغة وفصاحة ،ومن اتساق وانسجام بني مستويات اخلطاب.
ّ

وقد أثارت الظاهرة مسألة التفاعل املوضوعي بني املعاين اللغوية واملعاين الرتكيبية لدور ذلك يف احلفاظ
عىل خصائص العربية ،واألسس اجلاملية التي تقوم عليها ،بعيدً ا عن االرتباط بنظرية إسقاط املعاين
املعجمية أو املقامية ،وإعالء املعاين الوظيفية التي قد ت ُْس ِق ُط يف األنامط الصورية والنامذج اللغوية الثابتة ّمما
يتناىف وإبداع اللغة.

اإلعراب والمواضعات اللغوية
تكرم اإلنسان العريب باللغة العربية ،لغة القرآن واإلعجاز ،والسعة واملجاز ،والبيان واإلعراب ،فهي
ّ
الوسيلة الفاعلة يف حتقيق التواصل بني املتكلمني ،وتلبية حاجاهتم ،أكانت حارضة أم غائبة.

ومل تكن العربية قادرة عىل حتقيق ذلك لوال قوانينها الضابطة ،وأساليبها املفصحة ،فدأب علامؤها
جاهدين عىل الكشف عن هذه القوانني وأرسار هذه األساليب ،وإرساء القواعد واألنظمة يف سبيل
أي دخيل قد يشينها ،معتمدين يف ذلك عىل الشعر العريب ديوان العرب،
احلفاظ عىل هذه اللغة من ّ
وعىل القرآن الكريم وحديث الرسول ،فكان هلم يف ذلك النفع الكبري واملزية العظمى .يقول ابن جني
(ت  392هـ)(((:
وحثوا مهيلاً  ،لكثر خالفها ،وتعادت أوصافها :فجاء
حشوا مكيلاً ،
ولو كانت هذه اللغة
ً
ً
عنهم جر الفاعل ،ورفع املضاف إليه واملفعول به ،واجلزم بحروف النصب ،والنصب
بحروف اجلزم ،بل جاء عنهم الكالم سدى غري حمصل ،وغفلاً من اإلعراب ،والستغني
بإرساله وإمهاله عن إقامة إعرابه ،والكلف الظاهرة باملحاماة عىل طرد أحكامه.

فاإلعراب عند ابن جني ليس موقو ًفا عىل اإلشارات اللفظية ،أو االنتحاء إىل سمت كالم العرب ،و ّمما
صحيحا ،بل هو مرتبط بقطبي اإليضاح واإلبانة عن املواضعات اللغوية لتحقيق الفهم واإلفهام بني
ورد
ً
ً
صحيحا ومضبوطا ،بعيدً ا عن اللبس أو اإلخالل ،وإثبات
السامع واملتكلم ،إليضاح املعنى واإلبانة عنه
ً
تعسف.
ما مفاده أن اإلعراب سليقة ُفطر عليها اإلنسان العريب يف لغته من دون تكلف أو ّ
واإلعراب من العلوم التي حظيت بأمهية بالغة عند علامء العربية املتقدمني الذين ّبينوا أمهيته ومكانته
وعالقته باملعنى ،يدفعهم إىل ذلك احلرص عىل الدِّ ين اإلسالمي واللغة العربية من التحريف أو اللحن
حتى تبقى اآلرصة موصولة بني املسلم وكتابه العزيز ،تقول الدكتورة منرية العلوال(((:

 1أبو الفتح عثامن بن جني ،اخلصائص ،حتقيق حممد عيل النجار ([د .م :].املكتبة العلمية[ ،د .ت ،)].ج  ،1ص .244
 2منرية بنت سليامن العلوال ،اإلعراب وأثره يف ضبط املعنى :دراسة نحوية قرآنية (اإلسكندرية ،مرص :دار املعرفة ،)1993 ،ص .268
«بيـن علامء العربية مكانة اإلعراب وأثره يف ضبط املعنى والكشف عنها وأكثروا من القول فيه ،وأولوه
وتقول العلوال يف السياق نفسهّ :
كبريا ،كابن قتيبة والزجاجي ،وابن جني ،وابن فارس ،والعكربي ،وابن عصفور والسيوطي» (املصدر املذكور ،ص .)269
اهتام ًما ً
عيبا حيط من منزلة الرشيف ،فاملسلمون جيتنبونه كام
اللحن
كان
هنا
“من
العلوال:
تقول
حلن.
لكل
ا
جتنب
اإلعراب
يراعي
املسلم
هلذا ،كان
ً
ً
مجيعا ،خلفاء وأمراء ووالة وعلامء ،وأعيانًا» (املصدر املذكور ،ص .)269
جيتنبون الذنوب ،وكانت هذه حال املسلمني ً

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
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وحظي اإلعراب بمكانة رفيعة عند األئمة املتقدمني من علامء اللغة والنحو ،حيث ّبينوا
أمهيته ،ومكانته وعالقته باملعاين ،واهتاممهم هذا إنام منبعه حرصهم عىل اإلسالم وعىل لغة
األمة موصولة بكتاهبا الكبري.
القرآن سليمة من كل يل أو حلن أو حتريف ،لتظل ّ

إن ارتباط العربية باإلعراب حقيقة ترسخت عند علامء العربية الذين أدركوا هذه املزية ،وفطنوا إىل
فنوهوا هبا ودافعوا عنها يف جمالسهم ومناظراهتم .يقول أمحد بن فارس (ت  395هـ) يف باب
أرسارهاّ ،
(((
«ما اختصت به العرب من العلوم» :
من العلوم اجلليلة التي اختصت هبا العرب اإلعراب الذي هو الفارق بني املعاين املتكافئة
يف اللفظ ،وبه يعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم ،ولواله ما ُم ّيز فاعل من مفعول ،وال
مضاف من منعوت ،وال تعجب من استفهام ،وال صدر من مصدر ،وال نعت من تأكيد.

مل تكن ظاهرة اإلعراب وليدة االبتكار ،أو موجودة من عدم ،أو مقتبسة من لغات األمم األخرى،
ً
تارخييا معرو ًفا ،والدليل عىل أصالتها ورودها يف القرآن
ارتباطا
بل ظاهرة أصيلة ارتبطت بالعربية
ً
الكريم الذي وصل إلينا عن طريق الرواية الشفهية ،ورسمه املكتوب قبل ظهور النحو والنحاة،
ويف الشعر العريب القديم الذي يتوقف وزنه عىل مزاوجة احلركة للسكون اللذين ُيعتربان من
مقومات اإلعراب.
لقد كسب اإلعراب خلوده يف القرآن الكريم وحديث الرسول ( )والشعر العريب ،وهتميشه مغالطة
كبرية يف حق الكالم العريب الذي سيفقد الكثري من مجاليته؛ ذلك أن اإلعراب ليس زائدً ا ،وارتباطه بالكالم
ً
اعتباطا ،وإنام له وظيفة أساسية يف اللغة ،به يتضح املعنى وتنكشف الصالت النحوية بني الكلامت يف
ليس
(((
الرتكيب الواحد .يقول أمحد بن فارس :
فلذلك قلنا :إن علم اللغة كالواجب عىل أهل العلم ،لئال حييدوا يف تأليفهم أو فتياهم عن
سنن االستواء.
وكذلك احلاجة إىل علم العربية ،فإن اإلعراب هو الفارق بني املعاين .أال ترى أن القائل إذا
والذم إلاّ باإلعراب؟
قال( :ما أحسن زيد) مل ُيف َْرق بني التعجب واالستفهام
ّ

ومل تقف وظيفة اإلعراب عند عتبة األصول ،والثبات عىل احلدود واملعايري التي حتكم اللغة ،بل
جتاوزت ذلك إىل عتبات التحول ،واالجتهاد يف استنطاق أرسار هذا اإلعراب ،وحتديد وظائفه
فسمي إعرا ًبا لذلك ،وبقدرته عىل التأثري يف
التبي والتوضيح،
بقدرته عىل اإلبانة عن املعاين ،أي نّ
ّ
املتتاليات اللفظية بتغيري أواخر الكلم بام يلحقها من عالمات أو أصوات ،وهو بذلك يزيل َع َر َب
 3أبو احلسني أمحد بن زكريا بن فارس ،الصاحبي ،حتقيق السيد أمحد صقر (القاهرة  :مطبعة عيسى البايب احللبي ،)1977 ،ص ،76
وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،رشحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق
حواشيه حممد أمحد جاد املوىل ،عيل حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم (بريوت :املكتبة العرصية ،)1987 ،ج  ،1ص .328-327
وتقول العلوال يف السياق نفسه« :فاإلعراب ّمما اختص اهلل به لغة العرب فار ًقا بني معانيها ،كاش ًفا عن أرسارها ،فهو اإلبانة عن املعاين
باأللفاظ كام قال ابن جني» .انظر :العلوال ،ص .269
 4ابن فارس ،ص  .55وتتحدث العلوال عن العالقة بني العربية والسليقة من جهة والعرب ولغتهم العربية من جهة أخرى ،حيث
تقول« :العرب ورثوا لغتهم معربة ينطقوهنا فطرة وسليقة دون أن حياولوا بحث علل هذه اللغة أو وضع ضوابط لنحوها ،ألهنا كانت
عندهم مضبوطة» .انظر :العلوال ،ص .268
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حمببا للسامع .وملّا كان املتكلم كأنّه يتودد ويتحبب إىل السامع بإعرابه،
الكالم أي فساده ،ليصري ً
سمي إعرا ًبا(((.
ّ

توجه بعض الدارسني إىل نقد احلدود املقدسة التي رسمها النحاة للنحو حتى أصبح اً
علم لإلعراب،
وهكذا ّ
ويف هذا التحديد تضييق خلناق البحث النحوي ،وإفساح لدور اإلعراب يف كشف أرسار العربية بإرجاع
يلحون عىل انفتاح الرصيد املعياري للغة العربية عىل
احلركات إىل علل وأسبابُ ،
وهم يف الوقت نفسه ّ
تأليف الكالم ،وعىل تق ّفي أثره يف حتقيق االتساق واالنسجام عىل املستويني :اللغوي املفرد واللغوي
املركّ ب ،لتصوير ما يف النفوس ،والتعبري املقصود حتقيقًا للتواصل وللفهم واإلفهام بني السامع واملتكلم.
يقول مصطفى إبراهيم عن النحاة (((:
وقد أطالوا بذلك مراقبة أواخر الكلامت ،وربام اختلفوا فيها ،وجتادلوا عندها .وطول هذه
رس من أرسار العربية عظيم؛ وهو أن هذه احلركات
املراقبة ودأهبم عليها هداهم إىل كشف ّ
ترجع إىل علل وأسباب يطرد حكمها يف الكالم ،ويمكن الرجوع إليها واالحتجاج هبا.

فاإلعراب من الظواهر التي أكسبت اللغة العربية املكانة املرموقة ،واملرونة يف التعبري عن خمتلف جماالت
احلياة من دون التواء أو تعقيد ،ألن من وظائفه األساسية الوضوح وإزالة اللبس وإعطاء الكلامت حرية
املواقع ،وهو ما يساهم يف تنوع الرتاكيب بحسب املوقف واملقام.
متيز اللغة العربية ،وفار ًقا بني املعاين ،وكاش ًفا عن األرسار ،ودليل إعجاز ،كام
لقد ُع َّد اإلعراب ظاهرة ّ
(((
وشيا للعربية ،وحلية هلا .يقول ابن قتيبة (ت  276هـ) :
اع ُترب ،عىل حد تعبري القدماءً ،
وهلا (اإلعراب) الذي جعله اهلل وشْ ًيا لكالمها ،وحلية لنظامها ،وفار ًقا يف بعض األحوال

 5انظر :أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن األنباري ،أرسار العربية ،عني بتحقيقه حممد هبجة البيطار (دمشق :املجمع العلمي العريب،
 ،)1957ص  .19-18ويربط الزخمرشي بني اإلعراب وعلم البيان ونظم القرآن ً
وظيفيا لقدرته عىل استقراء املحاسن ،وحتقيق
ربطا
ً
اإلثارة .يقول« :هذا وإن اإلعراب أجدى من تفاريق العصا ،وآثاره احلسنة عديدُ احلىص ،ومن مل يتق اهلل يف تنزيله ،فاجرتأ عىل تعاطي
تقو ٌل وافرتاء وهراء ،وكالم اهلل منه براء .وهو املرقاة املنصوبة
تأويله ،وهو غري معرب ،فقد ركب عمياء وخبط خبط عشواء ،وقال ما هو ُّ
كالسا ّد لطرق اخلري كيال تسلك،
عنه
اد
فالص
معادنه،
بإثارة
إىل علم البيان ،املطلع عىل نكت نظم القرآن ،الكافل بإبراز حماسنه ،املوكل
ُّ
َّ
َّ
واملريد بموارده أن تعاف وترتك» .انظر :أبو القاسم حممود بن عمر الزخمرشي ،املفصل يف صنعة اإلعراب (بريوت :دار ومكتبة اهلالل،
 ،)1993ص .19
إىل جانب ذلك ،يربط اإلمام شمس الدين حممد بن أمحد القريش الكييش (ت  695هـ) بني داللة الكلامت عىل الذات ،واإلعراب الذي
وضع للداللة عىل أحواهلا .يقول« :واإلعراب وضع للداللة عىل أحوال الذات ،كام أن الكلمة وضعت للداللة عىل الذات ولذاك
اإلعراب يف األول واألوسط حمافظة عىل
ال ختتلف الكلمة؛ ألن مدلوهلا ال خيتلف ،وخيتلف اإلعراب ألن مدلوله خيتلف ،ومل يجُ عل
ُ
األوزان» .انظر :حممد بن أمحد بن عبد اللطيف الكييش ،اإلرشاد إىل علم اإلعراب ،حتقيق ودراسة عبد اهلل عيل احلسيني الربكايت وحمسن
سامل العمريي (مكة املكرمة؛ الرياض :جامعة أم القرى ،مركز إحياء الرتاث اإلسالمي ،)1989 ،ص .79
 6إبراهيم مصطفى ،إحياء النحو ،ط ( 2القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،)1992 ،ص  10و ،21-20وقد أدى هذا الرتابط بني
حس العرب
حس العرب باإلعراب ،يقول« :وإمجال ما يف هذا الفصل أن ّ
قوانني نظام هذه اللغة واإلعراب إىل ما أسامه مصطفى إبراهيم ّ
باإلعراب وإكرامهم له دعاهم أن يضبطوا بالنقط آخر الكلامت يف القرآن الكريم حني يكتبونه ،وأن ممارسة النحاة هلذا الضبط هدهتم إىل
كشف علل اإلعراب».
 7أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،رشح السيد أمحد صقر ،ط ( 3بريوت :دار الكتب العلمية ،)1981 ،ص
 .14حتدث ابن قتيبة عن اإلعراب يف باب (ذكر العرب وما خصهم اهلل به من العارضة والبيان واتساع املجاز) ،وقدم عن أمهيته أمثلة
من القرآن ومن احلديث ،وأمثلة من صنعه ،من ذلك قوله بخصوص قول الرسول (« )ال ُيقتل قريش صرب ًا بعد اليوم»« :فمن رواه
(رفعا) انرصف التأويل إىل اخلرب عن قريش :أنه
(جز ًما) أوجب ظاهر الكالم للقريش أال يقتل إن ارتد ،وال يقتص منه إن َقتل .ومن رواه ً
فرق بني هذين املعنيني» (املصدر املذكور ،ص .)15
ال يرتد منها أحد عن اإلسالم فيستحق القتل .أفام ترى (اإلعراب) كيف ّ
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بني الكالمني املتكافئني ،واملعنيني املختلفني كالفاعل واملفعول ،ال ُيفرق بينهام ،إذا تساوت
ٍ
حاالمها يف إمكان الفعل أن يكون ِّ
واحد منهام إلاّ (باإلعراب).
لكل

وقد أرسى البعض معادلة علمية جتمع بني طرفيها اللغة املعربة والبناء الذهني والعقيل ،لتأيت التفصيالت
التي ترسخ اجلدلية الثنائية بني املتكلم العريب والرموز أو العالمات أو األصوات الدالة وا ُملبينة عن القصد،
وصولاً إىل تفاعل وتداخل اإلعراب بام هو لغوي وحضاري واجتامعي .يقول سليامن ياقوت (((:
مصورا يف تكوين اجلمل التامة ،ويمثل ً
أيضا
فاإلعراب إذن يمثّل قمة التطور اللغوي
ً
واعيا
قمة التطور احلضاري واالجتامعي ،ألن كتابة لغة معربة أو النطق هبا يتطلب ذه ًنا ً
وعقلاً
ناميا ليطابق بني املعاين التي يف نفس اإلنسان وبني الرموز التي عىل أواخر الكلامت
ً
املنطوق هبا ،تلك الرموز التي تدل عىل ما يريد إظهاره من املعاين.

اإلعراب والتفاعل اللغوي المعياري
إن ارتباط العربية باإلعراب ارتباط جوهري وعميق ،يتفاعل فيه مدلول املكون اللغوي بالوظيفة النحوية
التي يؤدهيا داخل الرتكيب العريب؛ ذلك أن األدوات والكلامت ليست إلاّ مباين تفرغ فيها العالقات
اإلعرابية تأثريها املعنوي ،ومن ثم وظائفها النحوية .يقول ابن يعيش (ت643هـ)((( :
و(اللغة) عبارة عن العلم بالكلم املفردة ،و(اإلعراب) عبارة عن اختالف أواخرها إلبانة
معانيها.

يكشف هذا النص عن استحالة الفصل بني اللغة واإلعراب ،ملا بينهام من روابط معنوية وتركيبية عميقة،
مجيعا ذوات
كام يستحيل إحداث قطيعة بني ظاهرة اإلعراب ومن يتكلم اللغة العربية ،ألن األطراف ً
مسامهة يف حتقيق اإلبالغ والتواصل الذي ترمي إليه أي لغة إنسانية .يقول أمحد بن فارس يف باب «اخلطاب
الذي يقع به اإلفهام من القائل والفهم من السامع»(:((1
يقع ذلك بني املتخاطبني من وجهني :أحدمها اإلعراب ،واآلخر الترصيف .هذا فيمن
فأما من ال يعرفهام ،فقد يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها
يعرف الوجهنيّ ،
املعول عىل ما يقع يف كتاب اهلل جل ثناؤه من اخلطاب أو يف س ّنة
من إشارة وغري ذلك .وإنّام َّ
رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم أو غريمها من الكالم املشرتك يف اللفظ.

إن اإلعراب والترصيف أداتان من األدوات التي حتقق التواصل بني املتكلم والسامع ،ولن يعرف هاتني
األداتني إلاّ من يتقن لغة الضاد إتقانًا تا ًما ،وإلاّ غاب عنه التفاهم املنشود وحتقيق احلاجات؛ فغرض
 8أمحد سليامن ياقوت ،ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقاهتا يف القرآن الكريم (اإلسكندرية ،مرص :دار املعرفة اجلامعية،)1994 ،
ص  259و ،261ويستمر يف ربط أطراف هذه املعادلة التي تستخلص يف النهاية بعد املالحظة والتجريب والتحليل واملقارنة واالستدالل،
ترابط اإلعراب بام هو تراثي ،يقول« :والشك أن اإلعراب مرتبط بالرتاث العريب القديم من شعر ونثر ،وال يمكن فهم هذا الرتاث دون
اإلعراب ،وقد نّبي أكثر من نحوي عد ًدا من األمثلة التي ال يتضح معناها إلاّ باإلعراب».
 9أبو البقاء يعيش بن عيل بن يعيش ،رشح املفصل 10 ،ج يف  2مج (بريوت :عامل الكتب[ ،د .ت .)].ج  ،1ص .11
 10ابن فارس ،ص  .309وقد أورد السيوطي (ت911ه) هذا الباب بكامله منسو ًبا إىل ابن فارس يف :السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة،
ج .330-329 ،1
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املتكلم لن يتضح من دون إعراب ،املعيار الذي يكشف صحة الكالم ورجحانه من نقصانه ،واملقياس
يمجه .يقول أمحد بن فارس(:((1
الذي يعرف به الصحيح من السقيم ،فيتعلق به الذهن أو ّ
فأما اإلعراب ،فبه تمُ ّيز املعاين و ُيوقف عىل أغراض املتكلمني .وذلك أن قائلاً لو قال( :ما
ّ
ٍ
عمر زيد) غري معرب ،مل يوقف عىل مراده .فإذا قال( :ما
(رضب
أو
،
معرب
غري
زيد)
أحسن
َ
ْ
ْ
ٍ
ً
أحسن زيدٌ ) أبان باإلعراب عن املعنى الذي أراده.
أحسن زيدا) أو (ما أحسن زيد) أو (ما
َ
وللعرب يف ذلك ما ليس لغريها ،فهم يف ُْرقون باحلركات وغريها بني املعاين.

فتأدية الكالم لوظيفته التواصلية رهني بقصد املتكلم ،وهذا مستوى من مستويات عديدة ّ
تشكل نظرية
بدهيية للفهم واإلفهام .وال نغفل يف هذا النطاق التمييز الوارد لدى العلامء القدماء بني الكالم والكلم(،((1
فالكالم هو كل خطاب ّ
شكلت مكوناته اللغوية منظومة داللية مؤلفة تقصد إىل معاين حيصل الرىض
عنهاّ .أما الكلم ،فيرتاوح مدلوله بني ما يفيد وما هو غري مفيد ،فالكالم بذلك ال يطلق إلاّ عىل املفيد
خاصة ،يقول أبو احلسن عيل اآلمدي (ت 631هـ) يف حقيقة الكالم(:((1
دل بالوضع عىل معنى ،وال جزء له ّ
ّأما حقيقته ،فهو ما ّ
يدل عىل يشء أصلاً  ،كلفظ
اإلنسان ،فإن (إنـ) من قولنا( :إنسان) ،وإن د َّلت عىل الرشطية فليست إذ ذاك جز ًءا من
لفظ اإلنسان؛ وحيث كانت جز ًءا من لفظ اإلنسان ،مل تكن رشطية ،ألن دالالت األلفاظ
ليست لذواهتا ،بل هي تابعة لقصد املتك ّلم وإرادته .ونعلم أن املتكلم حيث جعل (إنْ )
يقصد جعلها غري رشطية.
رشطية ،مل
ْ

و ُيعترب القول كال ًما مفيدً ا إذا ابتعد عن كل ما يشْ كل املعنى ،وزاغ بالنظام عن القواعد والضوابط
 11ابن فارس ،ص  ،309والسيوطي ،املزهر يف علوم اللغة ،ج  ،1ص .329
 12نجد مثل هذا التمييز عند ّ
جل علامء النحو والعربية ،نذكر عىل سبيل املثال ال احلرص:
ّ
عربيا كان أو
الكالم
خيلو
ال
ملعنى.
جاء
وحرف
وفعل،
اسم،
ه:
ل
ك
«فالكالم
يقول:
حيث
(ت285هـ)،
 أبو العباس حممد بن يزيد املربدً
أعجميا من هذه الثالثة» .انظر :أبو العباس حممد بن يزيد املربد ،كتاب املقتضب ،حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة (القاهرة  :جلنة إحياء
ً
الرتاث اإلسالمي ،)1994 ،ج  ،1ص .141
 أبو احلسني أمحد بن فارس ،حيث يقول يف باب «القول يف حقيقة الكالم»« :زعم قوم أن الكالم ما ُسمع وفهم ،وذلك قولنا( :قامزيد) و(ذهب عمرو) .وقال قوم :الكالم حروف مؤ ّلفة دالة عىل معنى .والقوالن عندنا متقاربان؛ ألن املسموع املفهوم ال يكاد يكون إلاّ
بحروف مؤ ّلفة تدل عىل معنى» .انظر :ابن فارس ،ص .87
اّ
السكوت عليه ،وتتم الفائدة
حيسن
عم
عبارة
«الكالم:
الكالم:
باب
يف
يقول
 أبو حممد القاسم بن عيل احلريري البرصي (ت516هـ)،ّ
به ،وال يأتلف من ّ
أقل من كلمتني» .انظر :أبو حممد القاسم بن عيل احلريري ،رشح ملحة اإلعراب ،حتقيق وتعليق بركات يوسف هبود
(بريوت :املكتبة العرصية ،)1997 ،ص .62
 أبو الربكات األنباري (ت577هـ) ،حيث يقول مفر ًقا بني الكالم والكلم« :فإن قيل :فام الفرق بني الكلم والكالم؟ قيل :الفرق بينهاموأما الكالم فال ينطلق إلاّ عىل املفيد خاصة» .ابن األنباري ،ص .3
أن الكلم ينطلق عىل املفيد وعىل غري املفيدّ ،
فرق بني الكلمة والكالم من جهة والكالم والقول والكلم من جهة أخرى ،يقول:
الذي
 أبو البقاء بن يعيش النحوي (ت643هـ)،ّ
«واجلواب أن الكالم عبارة عن اجلمل املفيدة ،وهو جنس هلا ،فكل واحدة من اجلمل الفعلية واالسمية نوع له يصدق إطالقه عليها ،كام
وأما
وأما الكلم فجامعة كلمة كلبنة ولبن وثفنة وثفن ،فهو يقع عىل ما كان ً
مجعا مفيدً ا كان أو غري مفيدّ ،...
أن الكلمة جنس للمفردات...؛ ّ
ناقصا ،والكالم والكلم أخص منه» .انظر :ابن يعيش ،ج  ،1ص .21
القول ،فهو أعم منهام ألنه عبارة عن مجيع ما ينطق به اللسان تا ًما كان أو ً
انظر أيض ًا :أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت ،رشح املقدمة اجلزولية الكبري ،درسه وحققه تركي بن سهو بن نزال العتيبي،
 3ج ،ط ( 2بريوت :مؤسسة الرسالة ،)1994 ،ج  ،1ص 196؛ أبو احلسن عيل بن مؤمن بن حممد بن عصفور ،املقرب ،حتقيق أمحد
عبد الستار اجلواري وعبد اهلل اجلبوري ،احياء الرتاث اإلسالمي؛ ( 3بغداد :مطبعة العاين ،)1971 ،ج  ،1ص  ،45وأبو العرفان حممد
بن عيل الصبان ،حاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك ،حققه وضبطه وصححه وخرج شواهده إبراهيم شمس الدين،
 4ج (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1997 ،ج  ،1ص .29
 13عيل بن حممد سيف الدين اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1983 ،ج  ،1ص .18
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املتعارف عليها بني أفراد املجموعة اللغوية الواحدة ،من فصل بني اإلعراب واملعنى الوظيفي ،أو إبدال
بني احلركات من حيث املواقع ،أو تغيري يف الرتب املعهودة .وكلام حصل ذلك ،ورد الشذوذ واختلفت
التأويالت ،وضاع املعنى وغاب القصد املنشود .يقول ابن األثري (ت637هـ)(:((1
يبي اإلعراب يف ذلك ملا علمنا غرضه منه،
أح َس ْن زَ ْي ْد) ،ومل نّ
وكذلك لو قال قائل( :ما ْ
إذ حيتمل أن يريد به التعجب من حسنه ،أو يريد به االستفهام عن أي يشء منه أحسن،
اإلعراب يف ذلك ،فقال( :ما
وحيتمل أن يريد به اإلخبار بنفي اإلحسان عنه ،ولو نَّبي
َ
أحسن ٍ
أحسن زيدٌ ) ،علمنا غرضه ،وفهمنا مغزى كالمه،
زيد؟) و(ما
أح َس َن زيد ًا) ،و(ما
َ
ُ
ْ
النفراد كل قسم من هذه األقسام الثالثة بام ُيعرف به من اإلعراب .فوجب حينئذ بذلك
ً
ً
حافظا هلا من االختالف.
ضابطا ملعاين الكالم،
معرفة النحو ،إذ كان

فالكالم نتاج الفكر والنفس ،وقائم باألساس عىل مستويني أساسيني ألداء وظيفته ،مها :املفردات
اللغوية/املعنى اللغوي.
يتشكل هذا املستوى من احلروف واألفعال واألسامء التي تتألف منها الرتاكيب ،لكل منها معناه اللغوي
اخلاص ،يدل عليه بمفرده أو بمعونة ملفوظات أخرى ،كاحلروف التي تشكل أدوات حتقيق اإلتساق
الداخيل للنص ،فتؤدي بذلك معانيها املعروفة.

وت َُع ّد املعاين اللغوية اللبنات التي يقوم عليها الكالم ،واملتكلم جمرب عىل استحضار احلدود اللغوية
باعتبارها ً
مجعيا ،يتعارف عليها أفراد املجتمع ،وال يملك احلرية اخلاصة للترصف فيها ،كتغيري النطق
ملكا ً
بمسميات أخرى ،إلاّ يف نطاق االتساع الذي تسمح به اللغة ،عىل سبيل التجاوز الذي
أو استبدال األشياء
ّ
ينقل هذا الكالم من مستواه احلقيقي إىل مستوى جمازي ،أو عىل سبيل االنتقال باللفظة املفردة يف وضعها
املتطور كبديل عن الوضع األصيل.
ومن جتليات احرتام احلدود التفاعل املوجود بني اإلعراب واملواضعات اللغوية ،والذي يتمظهر عىل
العديد من املستويات اللسانية ،أو باألحرى احلدود املعيارية التي تشكل املرجع األساس لكل منشئ
للكالم ،وقد تم حرص هذا التمظهر يف البنى اللغوية عىل الشكل اآليت:

 أثر املعنى اللغوي للفعل يف حتديد لزومه أو تعديه. ّحتكم املعنى اللغوي للفعل أحيانًا يف متييز الفاعل من املفعول ،بتحقيق مناسبة معنوية لكل واحد منهام.
 أثر ما يلحق املعنى اللغوي األصيل للفعل أو ما يقع مقامه من تغيرّ يف تشكيل امللفوظات من حيثاملعدى به.
مراعاة املعنى املقصود يف التعدي أو اللزوم ،أو من حيث احلرف ّ

 أثر ما يلحق املعنى اللغوي للفظ يف ما هو إعرايب ،أي يف حتديد موقعه الرتكيبي إلزالة كل ما يعيق الفهمواإلفهام بني املتكلم والسامع(.((1
 14أبو الفتح ضياء الدين بن األثري الكاتب ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،قدم له وحققه وعلق عليه أمحد احلويف وبدوي طبانة،
ط ( 2القاهرة :دار هنضة مرص ،)1973 ،ج  ،1ص  .42ويقول ابن عصفور بخصوص حقيقة النحو وعالقته بكالم العرب« :النحو
علم مستخرج باملقاييس املستنبطة من استقراء كالم العرب ،املوصلة إىل معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها ،فيحتاج من أجل ذلك إىل
تبيني حقيقة الكالم ،وتبيني أجزائه التي يأتلف منها ،وتبيني أحكامها» .انظر :ابن عصفور ،ج  ،1ص .45
 15انظر :حممد حسن حسن جبل ،دفاع عن القرآن الكريم :أصالة اإلعراب وداللته عىل املعاين يف القرآن الكريم واللغة العربية (بسيون،
غربية :الرببري للطباعة احلديثة[ ،د .ت ،)].ص .137-129
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العالقات التجاورية /المعنى التركيبي
التبي اللغوي إلاّ باستيفاء املواضعات اللغوية ملعانيها ،وباحرتام العالقات التجاورية
ال يستقيم
نّ
حلدود اللغة.

ومن مظاهر هذه االستقامة الدور الفاعل آللية اإلعراب يف الداللة عىل املعاين الرتكيبية ،ورصف مفردات
معينة يف صوغ الرتكيب الذي يستحرض األركان األساسية ،وحيقق تراتبية املعاين ،والتعبري
اللغة ،وفق طرق ّ
عن املعاين غري املفردة بشكل متكامل.

ويقوم صوغ الكالم عىل حموري االنتقاء والنظم؛ فاملتكلم ينتقي من األلفاظ ما يالئم فكره ومشاعره ،أي
ما يالئم املقام ،كام ينتقي الصيغ املالئمة لتلك األلفاظ واملواقع واألصوات الدالة ،وينظم الكل وفق معنى
تركيبي يفهمه املتلقّي ،وت َُع ّد هذه األصوات أو العالمات اإلعرابية من أقوى الدوال عىل املعاين الرتكيبية.
يقول الدكتور حممد حسن(:((1
تبعا للمعنى الرتكيبي (املكون من العالقات
والشاهد هنا هو أن العالمات اإلعرابية تتغيرّ ً
التي يريدها أو يقررها منشئ الكالم بني مفردات اجلملة) ،وأن املتلقّي يتصور املعنى الرتكيبي
الذي أراده منشئ الكالم ً
أخذا من تلك العالمات ،فمن الطبيعي أن يتغيرّ تصوره للمعنى
إذا تغيرّ الضبط اإلعرايب .وهذا أحد وجوه صدق العبارة املشهورة (اإلعراب فرع املعنى).

توجه بعض الدارسني املحدثني إىل إسقاط آلية اإلعراب باعتبارها جمرد قرينة واحدة ال تفي باملعنى
بينام ّ
التوجه قائم باألساس عىل املقارنة بني املعنى الوظيفي
الرتكيبي ،بعيدً ا عن بقية القرائن .ومنطلق هذا
ّ
للكلمة واإلعراب ،وعىل اعتبار أن الصلة وثيقة بينهام.
فام دام الكشف عن العالقات السياقية هو الغاية من التحليل اإلعرايب ،وما دامت قرينة التعليق هاته من
أصعب القرائن ،وهي قرينة معنوية حتتاج إىل التأمل ،وحيس الناس إزاءها بصعوبة كبرية ،اجته الدكتور
متام حسان إىل املعنى الوظيفي للفظة عىل حساب املعنى اللغوي والتهوين من قيمة العالمة أو الصوت يف
إدراك املعنى الرتكيبي .يقول حسان(:((1

 16املصدر نفسه ،ص  .140-139ويقول يف السياق نفسه« :فال تظهر حرية منشئ الكالم يف التعبري وأثرها إلاّ يف اختيار املوقع
وصياغة اللفظ عىل حسب النوع والصيغة التي تناسبه .ويف مجيع احلاالت ،فإن املتلقّي يفهم املعنى الرتكيبي الذي أراده منشئ الكالم من
خالل مواقع الكلامت وصيغها وعالمات اإلعراب الدالة عليها .والعالمات اإلعرابية هي أقوى هذه الدوال ،ألن املواقع والصيغ تؤول
تبعا هلا .ومن الطبيعي أن يتغيرّ تصور املتلقّي للمعنى الرتكيبي إذا غيرّ منشئ الكالم مواقع املفردات يف اجلمل» ،انظر :املصدر نفسه ،ص
ً
.141-140
يؤيد إمكانية
 17متام حسان ،اللغة العربية :معناها ومبناها (الدار البيضاء ،املغرب  :دار الثقافة[ ،د .ت ،)].ص  .184فهو بذلك ّ
اإلعراب باملعنى الوظيفي الذي يقصد به الوصف الصويت والرصيف والنحوي ،من دون مراعاة املعنى اللغوي أو املقام .يقول حسان:
«واحلق أن الصلة وثيقة جدً ا بني اإلعراب وبني املعنى الوظيفي .فيكفي أن تعلم وظيفة الكلمة يف السياق لتدعي أنك أعربتها إعرا ًبا
صحيحا .وتأيت وظيفة الكلمة من صيغتها ووضعها ،ال من داللتها عىل مفهومها اللغوي .ولذلك يستطيع املرء أن يعرب كلامت ال معنى
ً
هلا ،ولكنها مصوغة عىل رشوط اللغة العربية ،ومرصوفة عىل غرار تراكيبها» .انظر :متام حسان ،مناهج البحث يف اللغة (الدار البيضاء:
دار الثقافة ،)1979 ،ص  .227وهو يتجاوز بذلك أولئك الذين بالغوا يف حرص النحو يف ضبط العالمات عىل آخر الكلامت ،ليغدو
قدرا من احلفاوة جعلهم
هذا الضبط اإلعرايب القرينة املهيمنة ،واآللية الثانية لفك املعنى .يقول« :لقد لقيت قرينة اإلعراب من هؤالء ً
تقريبا ،وبنوا عىل اإلعراب هيكلاً نظر ًيا أطلقوا عليه اسم (العمل
يتجاوزون النظر إىل وضعها بني قرائن النحو إىل أن جيعلوها النحو كله ً
النحوي) ،صريوا هذا اهليكل غاية تقصد إليها دراسة النحو وينتهي إليها فهمه ويسعى إىل حتصيلها تعليمه .وهكذا أصبح النحو عندهم
ضبط أواخر الكلم بحسب املعنى» .انظر :متام حسان ،البيان يف روائع القرآن :دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين (القاهرة :عامل
الكتب ،)1993 ،ص .198
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حد نستطيع االتكال يف التحليل اللغوي عىل
أي ّ
هذا اإلعراب الكامل التفاصيل نّ
يبي إىل ّ
صوتيا من
ما أطلقنا عليه اصطالح (املعنى الوظيفي) .فهذا املعنى الوظيفي حيدد الفهم
ً
ورصفيا من حيث إن املبنى إطار شكيل يتحقق بالعالمة،
حيث إن احلرف مقابل استبدايل،
ً
ونحو ًيا من حيث إن العالقة السياقية تكشف لنا عن ترابط املباين التي حتققت بالعالمات
يف سياق النصّ .أما ما فوق ذلك من معنى الكلمة املفردة أو معنى املقام ،أي املعنى الداليل
الكامل ،فذلك ما ال يوصل إليه بواسطة املبنى فقط.

ويبقى يف نظرنا املعنيان اللغوي والرتكيبي دالني عىل كلية اللغة التي ال تستقيم بالواحد من دون اآلخر ،بل
إن نظرية إسقاط آلية اإلعراب بالتهوين من شأن املعنى املعجمي أو املقام ،وإعالء قدرة املعنى الوظيفي
ورصفيا ،عىل كشف العالقات التجاورية أو باألحرى املعنى
وصوتيا
القائم عىل وصف الكلمة نحو ًيا
ً
ً
الرتكيبي ،لتسقط يف التعامل اللغوي القائم عىل النمطية والبعيد عن سنن التوسع يف الرتاكيب والترصف
وملمحا جوهر ًيا من مالمح مجاهلا ووظيفتها
يعد من خصائص اللغة العربية،
فيها ،هذا التوسع الذي ّ
ً
(((1
الفنية ،يقول الدكتور حممد حسن :
والتزام النمطية بالصورة اجلامدة جيرد العربية من إحدى أهم خصائصها ومزايا وجود
اً
تأخريا
تقديم او
اإلعراب فيها ،وهي إمكانية الترصف يف نسق كلامت اجلملة بالتحريك
ً
ذكرا ووصلاً أو فصلاً ؛ حتقيقًا ألغراض بالغية أو مقامية .ومن التذرع إىل
وحذ ًفا أو ً
الباطل ،ومن سوء التقدير ً
عد ما يوفر تلك اخلصيصة ،وهو اإلعراب ،تعقيدً ا
أيضا أن ُي ّ
يطالبون باالستغناء عنه.

و ُيعترب التمكن من اإلعراب وسيلة أساسية للتمكن من ذات املعنى ،ألن األمر بعيد عن السطحية التي
يمكن تصورها ،وقائم عىل ترابط العنارص وتداخل املستويات .ويمكن يف هذا الصدد قراءة مؤلفات
بعض املفرسين الذين ترشفوا بخدمة القرآن الكريم واالطالع عىل مكنوناته ،لنقف بإجالل أمام إتقاهنم
خاصية اإلعراب ،وما يستلزم ذلك وجو ًبا من ضبط اللغة ً
وتركيبا وصيغة يف سبيل الكشف عن
لفظا
ً
أرسار التعبري ومجاليته .يقول السيوطي يف معرفة اإلعراب(:((1
ومن فوائد هذا النوع معرفة املعنى؛ ألن اإلعراب يميز املعاين ويوقف عىل أغراض
املتكلمني. ...

وعىل الناظر يف كتاب اهلل تعاىل الكاشف عن أرساره النظر يف الكلمة وصيغتها وحملها،
ً
خربا أو فاعلاً أو مفعولاً  ،أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب ،إىل غري ذلك.
ككوهنا
مبتدأ أو ً
 18جبل ،ص  .148ويعترب الدارس اإلخالل باإلعراب إخاللاً بضوابط الكالم املتعارف عليها ،يقول« :فالتخلص من ضوابط املوقع
يأيت بكالم خمتل ال معنى له ،والتخلص من اإلعراب حتى مع املحافظة عىل املوقع يصيب اللغة بالزمانة ،ويؤدي يف آخر األمر إىل هجر
تلك األساليب نفسها ،ألهنا ستكون حينئذ ملتبسة مومهة» .انظر :املصدر املذكور ،ص .149
 19جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق شعيب األرنؤوط؛ عناية وتعليق مصطفى شيخ
مصطفى (بريوت :مؤسسة الرسالة نارشون ،)2008 ،ص  .384يقول أبو حممد احلريري البرصي (ت516هـ) بعد احلديث عن
اإلعراب يف اللغة يف باب (اإلعراب)« :فأما اإلعراب يف صناعة النحو :فهو تغيري آخر الكلمة؛ الختالف العوامل الداخلة عليها .ووجوه
واجلر ،واجلزم)» .انظر :احلريري ،ص  .93ويوضح يف الباب نفسه العلة يف جعل اإلعراب آخر
اإلعراب أربعة( :الرفع ،والنصب،
ّ
الكلمة ،حيث يقول« :والعلة يف أنّه جعل اإلعراب آخر الكلمة أن اإلعراب وضع لتبيني املعنى ومتييز الصفة املتغايرة يف األسامء .وسبيل
الصفة أن تأيت بعد أن ُيعلم املوصوف ،وال طريق لعلمه إلاّ بعد انتهاء صيغته؛ فلهذا جعل اإلعراب يف آخره» ،انظر :احلريري ،ص .95
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فقد تتواىل عىل اللفظة الواحدة حركات خمتلفة ،اليشء الذي يغيرّ بنيتها ،وبالتايل يقلب معانيها
ووظائفها من تركيب إىل آخر ،وذلك بحسب قصد املتكلم ،وما يرمـي إليه من معان .يقول الزركيش
(ت 794هـ)(:((2
يميز املعاين ،ويوقف عىل أغراض املتكلمني؛
قالوا :واإلعراب نّ
يبي املعنى؛ وهو الذي ّ
بدليل قولك( :ما أحسن زيدً ا) ،و(ال تأكل السمك وترشب اللبن) ،وكذلك فرقوا
باحلركات وغريها بني املعاين ،فقالواِ :
(م ْف َتح) لآللة التي يفتح هبا ،و( َم ْف َتح) ملوضع الفتح،
ِ
القص .ويقولون( :امرأة طاهر من
و(م َقص) لآللة ،و( َم َقص) للموضع الذي يكون فيه
ّ
احليض) ألن الرجل يشاركها يف الطهارة.

كام قد حيدث تداخل بني الوظائف النحوية يف الرتكيب الواحد ،فيؤدي إىل إشكال لدى القارئ أساسه
هذا اخللط يف اجلانب النحوي ،ويرتتب عنه سوء فهم ،وخطأ يف التحليل ،ويف اكتناه داللة األسلوب ،وال
مناص من التفقه يف خصائص كل باب نحوي ،وما يمكن أن ينتج من تداخله بباب نحوي آخر .يقول
ضامها طارئ عليها»(:((2
ابن جني يف باب «نقض األوضاع إذا ّ
خربا .وذلك قولك( :مررت
ضامه معنى التعجب استحال ً
من ذلك لفظ االستفهام ،إذا ّ
أي رجل) .فأنت اآلن خمرب بتناهي الرجل يف الفضل ،ولست مستف ِه اًم .وكذلك
برجل ّ
(مررت برجل َّأيام رجل)؛ ألن (ما) زائدة .وإنام كان كذلك ألن أصل االستفهام اخلرب،
والتعجب رضب من اخلرب .فكأن التعجب ملّا طرأ عىل االستفهام إنام أعاده إىل أصله:
اخلربية.
من
ّ

يعرض الدارس ملغالطة احلقيقة
لقد اع ُترب الزهد يف اإلعراب خاصة واألبواب النحوية عامة خطأ ً
فادحا ّ
ويعرضه للصد عن املعاين التي تبقى مغلقة ،ولضياع
العلمية التي تربط اللغة العربية بظاهرة اإلعرابّ ،
أساسا يف حتقيق عملية تواصلية هادفة وب ّناءة .يقول عبد القاهر اجلرجاين
غرض املتكلم الذي ُيعترب
ً
عنرصا ً
(ت 471هـ)(:((2
وأما زهدهم يف النحو واحتقارهم له ،وإصغارهم أمره ،وهتاوهنم به ،فصنيعهم يف ذلك
ّ
صدا عن كتاب اهلل ،وعن معرفة معانيه.
تقدم ،وأشبه بأن يكون ًّ
أشنع من صنيعهم يف الذي ّ
ذاك ألهنم ال جيدون ًّبدا من أن يعرتفوا باحلاجة إليه فيه ،إذ كان قد ُعلم أن األلفاظ مغلقة

 20أبو عبد اهلل حممد بن هبادر الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم (بريوت :املكتبة العرصية[ ،د .ت،)].
موضحا العالقة بني اإلعراب واملعنى« :وجيب عليه مراعاة أمور :أحدها وهو
ج  ،1ص  .302-301ويقول عن الناظر يف كتاب اهلل،
ً
أول واجب عليه ،أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفر ًدا كان أو مركّ ًبا قبل اإلعراب؛ فإنه فرع املعنى» (املصدر املذكور ،ج  ،1ص .)302
ويقول يف تنبيه له عن تفسري املعنى وتفسري اإلعراب« :قد يقع يف كالمهم :هذا تفسري معنى ،وهذا تفسري إعراب .والفرق بينها أن تفسري
اإلعراب ال بد فيه من مالحظة الصناعة النحوية ،وتفسري املعنى ال يرض خمالفة ذلك» (املصدر املذكور ،ج  ،1ص .)304
 21ابن جني ،ج  ،3ص .269
 22أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،قراءة وتعليق حممود حممد شاكر ،ط ( 3القاهرة :مطبعة املدين،
 ،)1992ص  .28ويربط اجلرجاين يف نظرية النظم بني النظم ومعاين اإلعراب ،فيقول« :واعلم أنك إذا رجعت إىل نفسك علمت اً
علم
ال يعرتضه الشك ،أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب ،حتى ُيعلق بعضها ببعض ،و ُي ْبنى بعضها عىل بعض ،وجتعل هذه بسبب من تلك»
(املصدر املذكور ،ص  .)55كام يربط بني النظم ومعاين النحو ،يقول« :اعلم أن ليس (النظم) إلاّ أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه
جت فال تزيغ عنها ،وحتفظ الرسوم التي ُرسمت لك ،فال تخُ ُّل بيشء
(علم النحو) ،وتعمل عىل قوانينه وأصوله ،وتعرف مناهجه التي نهُ ْ
منها» (املصدر املذكور ،ص .)81
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عىل معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها ،وأن األغراض كامنة فيها حتى يكون
ورجحانه حتى ُي ْع َرض عليه،
هو املستخرج هلا ،وأنه املعيار الذي ال يتبني نقصان كالم ُ
واملقياس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حتى ُي ْرجع إليه ،ال ينكر ذلك إلاّ من ينكر
ِح َّسه ،وإلاّ من غالط يف احلقائق نفسه.

املكونات اللغوية تصبح
اجليد ملا يدرسه ،ألن ّ
إن أول ما جيب أن حييط به الدارس هو اإلدراك املعنوي ّ
ّ
وإعرابيا عند صوغها وفق القواعد املتعارف عليها ،والضوابط التي حتوهلا إىل
دالليا ونحو ًيا
عنارص فاعلة
ً
ً
(((2
رسالة قابلة لإلدراك .يقول ابن هشام (ت761هـ) :
وأول واجب عىل املعرب أن يفهم معنى ما يعربه ،مفر ًدا أو مركّ ًبا ،وهلذا ال جيوز إعراب
فواتح السور عىل القول بأهنا من املتشابه الذي استأثر اهلل تعاىل بعلمه.

يتبني من خالل هذا النص استحالة اجلمع بني اإلعراب واملكون اللغوي غري املفهوم ،ألن اإلعراب يف
حد ذاته كشف عن املعنى ،فاإلحاطة به وبقواعده ال تعني التمكن اللغوي ،كام أن اإلتقان املحدود للغة
ال يؤدي إىل معرفة اإلعراب وإتقانه.

نستنتج إ ًذا أن اإلعراب واللغة مكونان فاعالن يف إدراك املعنى ،وكل قصور يف اجلانب الواحد منهام يؤ ّثر
سلبا يف اجلانب اآلخر ،يقول أبو القاسم الزجاجي (ت 337هـ)(:((2
ً
والدليل عىل صحة ما قلنا من معنى اللغة واإلعراب ،والفرق بينهام ،أنه ليس كل من
عرف اإلعراب وفهم وجوه الرفع والنصب واخلفض واجلزم ،أحاط اً
علم باللغة كلها وال
فهمها .وال من فهم من اللغة قطعة ومل ُي ِ
رض نفسه يف تع ّلم اإلعراب ،عرف اإلعراب ،وال
درى كيف جماريه ،وهذا نّبي واضح.

معي ،لكن رسعان ما ينقض هذا اإلعراب بآخر خمتلف عنه بمجرد
قد يكون للكلمة الواحدة إعراب نّ
انضامم هذه الكلمة إىل أخرى ،أو إىل أخريات ّ
معي ،فينبغي أخذ ذلك بعني
شكلت معها
تركيبا ذا مدلول نّ
ً
(شكرا عىل سبيل املثال) إىل
االعتبار عند الكشف عن املعنى ما دام هذا التحول من الرتكيب األحادي
ً
الرتكيب املكثف ،يساوي حتولاً عىل مستوى الداللة .يقول ابن هشام(:((2
قد يكون لليشء إعراب إذا كان وحده ،فإذا اتصل به يشء آخر تغري إعرابه ،فينبغي التحرز
يف ذلك.

 23أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن هشام ،مغنى اللبيب عن كتب األعاريب ،حققه وخرج شواهده مازن املبارك وحممد عيل محد اهلل؛
صحيحا ،وال
راجعه سعيد األفغاين ،ط ( 5بريوت :دار الفكر ،)1979 ،ص .684ويقول يف الباب نفسه« :أن يراعي املعرب معنى
ً
ينظر يف صحته يف الصناعة» (املصدر املذكور ،ص  .)698ويوضح ابن يعيش (ت  643هـ) يف مبحث االسم املعرب العالقة الداللية
بني اإلعراب واملعرب .يقول« :اإلعراب دليل واملعرب مدلول عليه وال يصح إقامة الدليل إلاّ بعد تقدم ذكر املدلول عليه» .انظر :ابن
يعيش ،ج  ،1ص .51
 24أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،اإليضاح يف علل النحو ،حتقيق مازن املبارك ،ط ( 5بريوت :دار النفائس،)1986 ،
ص  .92ويقول ً
أيضا« :واإلعراب [ ]...احلركات املبينة عن معاين اللغة .وليس كل حركة إعرا ًبا ،كام أنه ليس كل الكالم ُمعر ًبا» (املصدر
املذكور ،ص .)91
َ
شأنك» ،حيث يقول« :فإهنام مبتدأ
أنت ،وما
 25ابن هشام ،ص  ،883-882ويستدل ابن هشام عىل هذا التنبيه بالرتكيب التايل« :ما َ
(أنت) مرفوع بفعل حمذوف ،واألصل( :ما تصنع) ،أو (ما تكون) ،اَّ
فلم
وخرب ،إذا مل تأت بعدمها بنحو قولك( :وزيد ًا) ،فإن جئت به فـ َ
حذف الفعل برز الضمري وانفصل».
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كام ينبغي األخذ بعني االعتبار أن الكلمة خيتلف إعراهبا بحسب املحل أو املوقع الذي حتتله .يقول
ابن هشام(:((2
وكذلك خيتلف إعراب اليشء باعتبار املحل الذي حيل فيه.

فكام ختتلف الكلامت بحسب معناها املعجمي ،ختتلف ً
أيضا بحسب وظائفها النحوية ،وحمالهتا اإلعرابية،
وكام ختتلف الرتاكيب من حيث املدلول املعنوي ،نجدها ختتلف ً
أيضا من حيث العالقات اإلعرابية ،بل
إن الكلمة تكتسب مدلوهلا اللغوي بفعل طول الرتكيب الذي يستلزم بشكل آيل حضور املحل اإلعرايب.
يقول الزجاجي(:((2
ِ
ٌ
حجة الختالف اإلعراب للمعاين ،كام
كر سيبويه اختالف األلفاظ الختالف املعاين،
إنام ذ ُ
خالفوا بني األلفاظ للمعاين نحو( :ذهب وجلس) كذلك (أكرمني أخوك) ،و(أكرمت
فرق بني الفاعل واملفعول به ،واملضاف واملضاف إليه يف
أخاك) .مها خيتلفان .وكذلك ّ
اإلعراب ،إذ اختلفت معانيهن.

إن الكلمة الواحدة كام يذكر ابن جني ال تشجو وال تؤثر يف قلب سامعها إذا مل تكن هلا ضميمة تطيل
ممتعا ،يستعذبه هذا السامع ،ويرق له(.((2
الكالم وجتعله ً
فالتلفظ بالكلمة فعلاً كانت أو اً
اسم أو حر ًفا ال يعدو أن يكون صوتًا من دون فائدة ،بل إهنا تكتسب
تركيبا يستحق اإلعراب والتمييز بني املعاين .يقول ابن يعيش
مدلوهلا مع مثيالهتا ،وهو ما يشكل
ً
(ت  643هـ)(:((2
ألن االسم إذا كان وحده مفر ًدا من غري ضميمة إليه مل يستحق اإلعراب ،ألن اإلعراب
إنام يؤتى به للفرق بني املعاين ،فإذا كان وحده كان كصوت تصوت به ،فإن ركّ بته مع غريه
تركيبا حتصل به الفائدة ،نحو قولك( :زيد منطلق) و(قام بكر) ،فحينئذ يستحق اإلعراب
ً
إلخبارك عنه.

اإلعراب وتحقيق اإلبالغ والتواصل
إن عملية اإلبالغ وحتقيق التواصل بني املتكلم واملتلقّي ليست بالسهولة التي يمكن تصورها؛ ذلك أن
املجتمع العريب مل يكن يقصد إىل حتقيقها يف أدنى مستوياهتا ،ومل يكن يستخف هبا باعتبارها شي ًئا ثانو ًيا،
بل كانت هذه العملية رك ًنا من أركان الكيان العريب ،وعمو ًدا من أعمدة تثبيت الذات العربية التي اعتنت
بتجميلها بمختلف وسائل اإلقناع والتخصيص ،من وضوح داليل وإشارة صائبة واختزال مستحسن
 26ابن هشام ،ص ّ .883أما هذا التنبيه ،فقد استدل عليه بالرتكيب التايل« :ما أحسن زيدً ا» ،يقول سائلاً
طالبا« :ما حقيقة كان إذا
ً
أحسن زيد ًا) وليس يف السؤال تعيني ذلك،
ذكرت يف قولك( :ما أحسن زيد ًا)؟ فقال :زائدة ،بناء منه عىل أن املثال املسؤول عنه (ما كان
َ
جرت جمرى احلروف».
والصواب االستفصال ،فإهنا يف هذا املوضع زائدة كام ذكر ،وليس هلا اسم وال خرب ،ألهنا قد
ْ
 27الزجاجي ،اإليضاح يف علل النحو ،ص .138-137هذه مسألة من بني مسائل عديدة ومتفرقة أوردها الزجاجي ملحقة بالكتاب،
وكان قد أشار إليها يف مقدمته .انظر :املصدر املذكور ،ص .142-135
 28ابن جني ،ج  ،1ص .27
 29ابن يعيش ،ج  ،1ص .49
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نافعا وإعرا ًبا شديدً ا .يقول اجلاحظ (ت 255هـ)(:((3
مشوق ،حتى تكون عملية اإلبالغ هاته بيانًا ً
ومتهيد ّ
وعىل قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة ،وحسن االختصار ،ودقة املدخل ،يكون
إظهار املعنى .وكلام كانت الداللة أوضح وأفصح ،وكانت اإلشارة أبني وأنور ،كان أنفع
اخلفي هو البيان الذي سمعت اهلل عز وجل يمدحه،
وأنجع .والداللة الظاهرة عىل املعنى
ّ
وحيث عليه .بذلك نطق القرآن ،وبذلك تفاخرت العرب ،وتفاضلت أصناف
ويدعو إليه
ّ
العجم.

لقد كان املتكلم يستغل كل طاقاته الذهنية ،ومؤهالته العلمية ،وموروثه الثقايف لكي تكون عملية اإلبالغ
نافعا وإعرا ًبا سديدً ا ،ألن مدار األمر هو الكشف عن املعنى بالداللة احلسنة،
أو اإلقناع بالفعل بيانًا ً
(((3
وحتقيق الفهم واإلفهام ،بإفشاء احلقائق للسامع .يقول اجلاحظ :
والبيان اسم جامع لكل يشء كشف لك قناع املعنى ،وهتك احلجاب دون الضمري ،حتى
أي جنس كان
ُيفيض السامع إىل حقيقته ،وهيجم عىل حمصوله كائ ًنا ما كان ذلك البيان ،ومن ّ
الدليل؛ ألن مدار األمر والغاية التي إليها جيري القائل والسامع ،إنّام هو الفهم واإلفهام؛
ّ
فبأي يشء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعنى ،فذلك هو البيان يف ذلك املوضع.
ّ

هكذا نسجل أن العملية اإلبالغية العربية كانت جتنح دو ًما إىل التوضيح والتخصيص ،وإىل جت ّنب كل ما
من شأنه أن ييسء إىل اللفظ ويشينه ،أو جيعل املعنى رسا ًبا كلام اقرتبت منه عرفت حقيقته .وقد ارتكزت
العربية يف حتقيق ذلك وتدعيم بياهنا عىل مجلة من الضوابط التي شكلت علوم البالغة ،ومن القواعد التي
تزخر هبا كتب النحو واإلعراب .يقول اجلاحظ ً
أيضا عىل لسان برش بن املعتمر(:((3
والتوعر ،فإنّ
التوعر يسلمك إىل التعقيد ،والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك،
وإياك
ّ
ّ
ّ
و َيشني ألفاظك.

فكل من جعل اإلبالغ هاد ًفا والفهم واإلفهام ميسرَّ ً ا ،والبيان حمققًا نُعت بالبليغ .يقول اجلاحظ (:((3
ِ
املفصل( ،((3وأغناك عن املفسرِّ ).
وهذا هو تأويل قول األصمعي( :البليغ من َط َّبقَ
يستحرض اجلاحظ من دون شك يف هذا التوسع الواضح يف مفهوم البيان املعنى اللغوي للمصطلح الذي
يعني يف أولياته االنكشاف والوضوح والظهور .والشك أن اجلاحظ يطرح هذه املفاهيم يف عالقتها من
باب االشرتاك يف الكثري من املعاين بمصطلحات أخرى .نذكر عىل وجه اخلصوص الفصاحة والبالغة،
عىل اعتبار أن الفصاحة ترتبط بامللفوظات يف عالقتها ببعض ،وبام هو متداول عىل ألسنة الفصحاء ،ووارد
بكثرة يف استخداماهتم اللغوية.
 30أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ ،البيان والتبيني ،حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون ،ط ( 7القاهرة :مكتبة اخلانجي،)1998 ،
ج  ،1ص .75
 31اجلاحظ ،ج  ،1ص  .76يقول الدكتور بدوي طبانة عن البيان عند اجلاحظ« :والبيان عند اجلاحظ هو الداللة الظاهرة عىل املعنى
اخلفي ،فكل داللة عىل املعنى عنده بيان ،ألن الغاية هي الفهم واإلفهام» .انظر :بدوي أمحد طبانة ،علم البيان :دراسة تارخيية فنية يف أصول
البالغة العربية (القاهرة :مكتبة األنجلو املرصية[ ،د .ت ،)].ص .13
 32اجلاحظ ،ج  ،1ص .136
 33املصدر نفسه ،ج  ،1ص .106
 34طبق املفصل :أصاب إصابة حمكمة فأبان العضو من العضو؛ ثم جعل حلسن اإلصابة بالقول.
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أعم
السامع املَ ْب َلغَ الالئقّ .
وأما البيان ،فظاهر أنه ّ
ّأما البالغة ،فتستعني بالفصاحة لتبليغ املعنى من نفس ّ
(((3
وأ ّمل من الفصاحة والبالغة ،ألهنام من مادته ،وداخالن يف حقيقته .يقول الدكتور بدوي طبانة :
بأي داللة من دالالت اللفظ أو اإلشارة
وتكون غاية البيان كام رصح هي الفهم واإلفهام ّ
أو اخلط أو العقد ،أو احلال التي تسمى نصبة .وتكون البالغة تعني األدب والتعبري ،وعىل
هذا يكون مفهوم (البيان) أعم من مفهوم (البالغة).

مفتوحا لكل ما من شأنه أن يكشف قناع املعنى ،وحييل الداللة
إن التوسع يف مفهوم البيان قد ترك الباب
ً
إىل أوضح وأفصح ،وخيصص اخلطاب الذي يقع به اإلفهام من القائل والفهم من السامع ،وهذا األمر
من األبواب التي تطرق إليها اللغويون والنقاد والبالغيون وعلامء التفسري ،إلاّ أن املثري لالنتباه هو
اهتامم البعض بام حيقق هذا الفهم واإلفهام/التواصل واإلبالغ كل يف نطاق ختصصه ،ويف نطاق ما خيدم
اخلطاب ،من ذلك ما أورده ابن فارس يف الباب الذي يقع فيه التواصل بني املتخاطبني ،والذي يتم يف نظره
من وجهني .يقول(:((3
يقع ذلك بني املتخاطبني من وجهني :أحدمها اإلعراب ،واآلخر الترصيف .هذا فيمن
فأما من ال يعرفهام فقد يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها
يعرف الوجهنيّ ،
املعول عىل ما يقع يف كتاب اهلل جل ثناؤه من اخلطاب أو يف س ّنة
من إشارة وغري ذلك .وإنام ّ
رسول اهلل صىل اهلل تعاىل عليه وسلم أو غريمها من الكالم املشرتك يف اللفظ.

من الواضح اقتصار ابن فارس عىل اإلعراب والترصيف يف عملية الفهم واإلفهام عىل الرغم من إشارته
إىل وجوه أخرى يمكن للقائل إفهام السامع هبا ،من إشارة وغريها ،معللاً ذلك بطول احلديث عنها.
وال خيفى دور اإلعراب يف التمييز بني املعاين والوقوف عىل أغراض املتكلمني ،كام ال خيفى دور الرصف
يف إمداد النحو بالصيغ التي حيتاج إليها لتحقيق ذلك.
ّأما ابن األثري ،فقد خصص فصلني للحديث عن موضوع علم البيان ،وعن آالته وأدواته ،وهي
آالت كثرية حرصها يف ثامنية أنواع ،نذكر منها ،عىل وجه اخلصوص ،آلتني مهمتني يف حتقيق التداخل بني
املواضعة اللغوية والعالقة املعيارية لتحقيق اإلبالغ املنشود:

األوىل معرفة علم العربية من النحو والترصيف .يقول ابن األثري(:((3

ّأما علم النحو ،فإنه يف علم البيان من املنظوم واملنثور بمنزلة أبجد يف تعليم اخلط ،وهو
معرة اللحن ،ومع هذا
أول ما ينبغي إتقان معرفته لكل أحد ينطق باللسان العريب ،ليأمن ّ

 35بدوي أمحد طبانة ،البيان العريب :دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى ،ط  5مزيدة ومنقحة
(بريوت :دار العودة ،)1972 ،ص .72
 36ابن فارس ،ص  .309إذا كان ابن فارس قد أورد هذا النص يف باب «اخلطاب الذي يقع به اإلفهام من القائل والفهم من السامع»،
فإن السيوطي ذكره يف باب «معرفة خصائص اللغة» ،انظر :السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة ،ج  ،1ص  .329وللزجاجي طريفة يف باب
الفرق بني النحو واللغة واإلعراب والغريب ،حيث يعترب اإلعراب بيانًا ،وال إشكال يف ذلك إذا كان كاش ًفا عن املعنى .يقول« :واإلعراب
(الثيب تعرب عن نفسها) هذا
أصله البيان .يقال :أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها ،ورجل ُمعرب أي نّ
مبي عن نفسه ،ومنه احلديث ِّ
أصله .ثم إن النحويني ملا رأوا يف أواخر األسامء واألفعال حركات تدل عىل املعاين ،وتبني عنها ،سموها إعرا ًبا أي بيانًا» .انظر :الزجاجي،
اإليضاح يف علل النحو ،ص .91
 37ابن األثري الكاتب ،ج  ،1ص .44-41
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خيص منه
فإنه وإن احتيج إليه يف بعض الكالم دون بعض لرضورة اإلفهام ،فإن الواضع مل ّ
عاما ...
شيئ ًا بالوضع ،بل جعل الوضع ًّ
تفسد عليه املعاين كالمه ،وإنام تفسدُ عليه
وأما الترصيف ،فإنه إذا مل يكن عار ًفا به مل
ْ
ّ
األوضاع ،وإن كانت املعاين صحيحة.

الثانية معرفة ما حيتاج إليه من اللغة .يقول ابن األثري عن ذلك(:((3
فريد بيانه عند ذكر
النوع الثاين وهو قولنا :إنه حيتاج إىل معرفة اللغة ّمما تداول استعاملهُ ،
جيدها ورديئها يف املقالة املختصة بالصناعة اللفظية.
اللفظة الواحدة ،والكال ِم عىل ّ

إن إمهال التفاعل املوجود بني املواضعات اللغوية والعالقات التجاورية يؤدي ،كام ذكرت سابقًا ،إىل
السقوط يف النمطية ،وإفشال عملية الفهم واإلفهام من قبل السامع واملتكلم ،واالستخفاف بوظيفة
اللغة ،وإبقاء الدارس العريب خميرّ ً ا بني النمطية الصورية التي تقتل ما اختصت به العرب ،وبني املقومات
األسلوبية التي تعج هبا املتتاليات الرتكيبية .يقول الدكتور حممد حسن(:((3
وهكذا ينقلب مراد منشئ الكالم إىل ضده يف ذهن املتلقي دون حاجز يمنع ذلك ،وتبطل
وظيفة اللغة.
بقي أن يتشبث جاحدو قيمة اإلعراب والداعون إىل االستغناء عنه؛ بالتزام النمطية يف
الرتاكيب اللغوية وهذا هو البديل الذي تومهوه فأغراهم بمحاربة اإلعراب.
إن حرص املتكلم العريب عىل البيان والكالم املعرب ،وتفضيل الكلمة الفصيحة عىل الغريبة ،واخلفيفة
الصوت عىل املتنافرة احلروف ،واملطبوع القائم عىل البدهية ،واالرجتال عىل املتكلف القائم عىل الصنعة
والتكلف ،كل ذلك يعكس املكانة التي حيتلها املعنى يف نفس هذا املبدع العريب ،والدور املهم الذي
يؤديه يف حتقيق تواصل فعال؛ فالنصوص العربية ختفي وراء األسلوب املزخرف واملحسنات البديعية
والزخرف اللفظي عناية بالغة باملعنى ،وإلاّ ّجمتها األسامع ،ولفظتها األذواق؛ ذلك أن املعهود عند العرب
ترشيف املعنى عىل حساب اللفظ ،فام رفع الفاعل ونصب املفعول وجر املضاف إلاّ كشف للوظائف
النحوية والعالقات اإلعرابية ،ذلك بأن الرفع علم الفاعلية واإلسناد ،والنصب علم املفعولية ،واجلر علم
اإلضافة .يقول ابن جني(:((4
ترصف مذاهبها؛ عنايتها بمعانيها أقوى من
فإن العرب فيام أخذناه عنها ،وعرفناه من ّ
عنايتها بألفاظها . ...
فقد علم هبذا أن زينة األلفاظ ِ
وح ْليتها مل ُيقصد هبا إلاّ حتصني املعاين وحياطتها .فاملعنى إ ًذا
كرم املخدوم ،واللفظ هو املبتذل اخلادم.
هو ا ُمل َّ

ً
إبالغا من دون لفظ .كام أنه ال وجود للفظ من دون معنى ،ذلك أن االرتباط
فال يمكن تصور إبداع أدق
 38املصدر نفسه ،ج  ،1ص .50
 39جبل ،ص .147
 40ابن جني ،ج  ،1ص .150
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ً
حفاظا عىل حرمة
معهود بني اللفظ واملعنى ،وكل ما من شأنه حتريف املعنى خضع للتصويب والتثقيف،
هذا املعنى وترشي ًفا له .يقول ابن جني(:((4
موصلة ،وعىل املراد منها
إعلم أنه ملّا كانت األلفاظ للمعاين أزمة ،وعليها أد ّلة ،وإليها ِّ
صدرا صا ً
حلا من تثقيفها وإصالحها.
حمصلةُ ،عنيت العرب هبا فأولتها
ِّ
ً

ً
إدراكا عميقًا العالقة اجلدلية املوجودة بني اللفظ واملعنى ،والتفاعل بينهام هو
وقد أدرك املتكلم العريب
صحيحا كانت الداللة
الذي يصنع الكالم املعرب واملفاهيم الذهنية املقبولة .وكلام كان هذا التفاعل
ً
وأي خلل يف حتقيق ذلك فمر ّده إىل اللفظ الذي لواله ملا وجد املعنى،
حسنة ،وكان اإلعراب سائغً اّ ،
غموضا يف عملية الفهم واإلفهام ،وجيعل الكالم
ً
ويو ّلد
حشوا ليس إلاّ  .يقول السيوطي(:((4
ً
إذا دار االختالل بني أن يكون يف ال ّلفظ أو يف املعنى كان يف اللفظ أوىل ،ألن املعنى أعظم
حرمة إذا اللفظ خدم املعنى ،وإنام أتى باللفظ من أجله .ذكره ابن الصائغ يف (تذكرته)
وبنى عليه ترجيح زيادة (كان) يف قوله:
ٍ
وجيـــــران لنا كانوا كـــــرام(.((4

تامة ،ألن املعنى حينئذُ :و ِجدَ فيام مىض ،وذلك معلوم فتصري اجلملة حينئذ
عىل القول بأهنا ّ
حشو ًا ال معنى له.

إن الزخرف اللفظي والويش الكالمي مل يكونا مقصودين لذاتيهام ،بل يضمران عناية بالغة باملعنى ملا هلام
خمصصا ،ويف التأثري يف السامع وجعله ينصاع لرغبات اخلطاب اإلقناعية.
من دور يف جعل الكالم معر ًبا
ً
وخري مثال عىل ذلك الشاعر العريب الذي كان جيهد ذاته يف انتقاء الكلامت الرقيقة لتكون مدخلاً
مشو ًقا
ّ
وشد األذهان .يقول ابن جني(:((4
لقصيدته ،أو باألحرى ملوضوعه أو غرضه قصد استاملة القلوبّ ،
املطي األباطح من الفصاحة ما ال خفاء به .واألمر يف هذا
نعم ،ويف قوله :وسالت بأعناق
ّ
أسري ،وأعرف وأشهر.
ْ

فكأنّ العرب إنّام حتليّ ألفاظها وتدبجها وتشيها ،وتزخرفها ،عناية باملعاين التي وراءها،
وتوصلاً هبا إىل إدراك مطالبها ،وقد قال رسول اللهّ صىل عليه وسلم( :إنّ من الشعر اً
حلكم
ُّ

 41املصدر نفسه ،ج  ،1ص .312
 42جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،األشباه والنظائر يف النحو ،حتقيق عبد العال سامل مكرم (بريوت :مؤسسة الرسالة،
 ،)1985ج  ،1ص .118-117
 43أبو فراس مهام بن غالب الفرزدق ،رشح ديوان الفرزدق ،ضبط معانيه ورشوحه وأكملها ايليا احلاوي 2 ،ج (بريوت :دار الكتاب
اللبناين ،)1983 ،ج  ،2ص  .529وصدره :فكيـــف إذا رأيت ديار قــــوم .والبيت من قصيدة يف مدح هشام بن عبد امللك ،ومطلعها:
َأ َلس ُتم َعائِجني بِنـا َل َع ّنا نَرى ا َلعر َص ِ
ات أو أ َث َر اخليام
َ
َ
ْ ْ
واملعنى أن الشاعر يفتقد القوم الكرام جلريهتم وكرمهم.
انظر :ابن هشام ،ص  ،377الشاهد رقم 526؛ هباء الدين عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عقيل ،رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك ،حتقيق
حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط ( 20القاهرة :دار الرتاث ،)1980 ،ج  ،1ص  ،289الشاهد رقم 69؛ عبد القادر بن عمر البغدادي،
خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون ،ط ( 4القاهرة :مكتبة اخلانجي ،)1997 ،ج  ،9ص ،217
الشاهد رقم 731؛ أبو احلسن عيل بن حممد األشموين ،رشح األشموين عىل ألفيه ابن مالك املسمى منهج السالك ،إىل ألفيه ابن مالك،
حققه حممد حمي الدين عبد احلميد 3 ،ج (القاهرة :دار الكتاب العريب ،)1955 ،ج  ،1ص  ،117الشاهد رقم  ،196والصبان ،ج ،1
ص  ،353الشاهد رقم .204
 44ابن جني ،ج  ،1ص .220
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لسحرا) .فإذا كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعتقد هذا يف ألفاظ هؤالء
وإن من البيان
ً
ً
وس َّل اًم إىل حتصيل املطلوبُ ،عرف
وأرشاكا للقلوب،
القوم ،التي ُجعلت مصايد
وسببا ُ
ً
ّ
ُ
أرشف من اخلادم.
الشك -
بذلك أن األلفاظ َخدَ م للمعاين ،واملخدوم -

وهلذا مل تكن غاية النحويني إلاّ كل شعر فيه إعراب كام يقول اجلاحظ(.((4
اإلعراب والتوجيه

يمكن اكتناه هذا التفاعل القوي بني اللفظ واملعنى ،والوقوف عىل مدى اهتامم املتكلم العريب باملعنى،
حرصا عىل بقاء الكالم معر ًبا ،من خالل بعض األمثلة التطبيقية؛ فإحلاق العرب مثلاً لكلمة «حوقلت»
ً
بباب «دحرجت» عىل اعتبار التشابه يف عدد احلروف والتوافق احلاصل من حيث احلركات والسكنات،
ومن حيث السمت ،وكذلك من حيث التشابه احلاصل يف مصدر كلتا الكلمتني «الدحرجة واحلوقلة» عىل
اعتبار أن املصدر أصل الفعل ،ليس إلاّ صناعة لفظية ،وإحلا ًقا لكلمة بأخرى من حيث البناء عىل سبيل
التوسع الذي كانت تعمد إليه العرب يف حماوراهتا وطرق كالمها(.((4

يقدم كذلك ،ودو ًما ،حرو ًفا يف أبينة األفعال اّ
سمها حروف املعاين أو حروف املضارعة،
نجد املتكلم العريب ّ
داللة عىل من يقوم بالفعل ،مثل اهلمزة يف «أفعل» والنون يف «نفعل» والتاء يف «تفعل» والياء يف «يفعل»،
ً
وحفاظا عليها من احلذف ،كل ذلك
واعتنى هبا وجعلها بمنزلة عيون األفعال حتصي ًنا هلا يف غالب األمر،
(((4
يعكس ّ
متكن املعنى يف نفوس العرب وتقديمه عىل حساب اللفظ .يقول ابن جني :
ويد ّلك عىل ّ
وتقدمه ل ّلفظ عندهم تقديمهم حلرف املعنى يف أول
متكن املعنى يف أنفسهم ّ
فقدموا دليله ليكون ذلك أمارة لتمك ّنه عندهم. ...
الكلمة ،وذلك لقوة العناية بهّ ،

أفال ترى إىل حروف املعاين :كيف باهبا التقدم ،وإىل حروف اإلحلاق والصناعة :كيف باهبا
وتأخر دليل
التأخر .فلو مل يعرف سبق املعنى عندهم،
وعلوه يف تصورهم ،إلاّ بتقدم دليلهّ ،
ّ
كافيا.
مغنيا من غريه ً
نقيضه ،لكان ً
فحصنوها بكوهنا َحشْ ًوا ،وأمنوا عليها ما ال يؤمن عىل
وعىل هذا حشوا بحروف املعاين
ّ
األطراف ،املعرضة للحذف واإلجحاف. ...

فهذا يد ّلك عىل ض ّنهم بحروف املعاينُ ،
قدموها عناية هبا ،أو
وش ّحهم عليها :حتى ّ
وسطوها حتصي ًنا هلا.
ّ

وحروف املعاين تدخل يف علم األدوات الذي نشأ يف أحضان تفسري القرآن الكريم ،حيث كان اخلوض
والتفصيل يف املعاين العديدة واملختلفة لألداة الواحدة وار ًدا يف النصوص القرآنية .وقد نام هذا العلم حتى استقل
(((4
بخصائصه املتميزة .يقول احلسن بن قاسم ا ُملرادي (ت 749هـ) ً
رابطا بني فعل الكالم ومعاين حروفه:
 45انظر :اجلاحظ ،ج  ،4ص .24
 46انظر :ابن جني ،ج  ،1ص .221
 47املصدر نفسه ،ج  ،1ص .226-224
 48احلسن بن قاسم ا ُملرادي ،اجلنى الداين يف حروف املعاين ،حتقيق فخر الدين قباوة وحممد نديم فاضل ،ط ( 2بريوت :دار اآلفاق
اجلديدة ،)1983 ،ص .19
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فإنّه ملا كانت مقاصد كالم العرب ،عىل اختالف صنوفه ،مبي ًنا أكثرها عىل معاين حروفه،
صرُ ِ فت اهلمم إىل حتصيلها ،ومعرفة مجلتها وتفصيلها ،وهي مع قلتها ،وتيسرُّ الوقوف
ِ
وأبت اإلذعان إلاّ
فعزت عىل األذهان معانيها،
وبعد غورهاَّ ،
عىل مجلتها ،قد كثر دورهاُ ،
ملن يعانيها.

والربط بني عالمات اإلعراب واملعاين ،أي اإلمساك بعروة املعنى واالرتياح لصحة اإلعراب ،من املسائل
وتعرضوا يف مواضع كثرية لبياهنا ،ومل جيدوا يف كالم العرب وشعرها إلاّ
التي ّ
تنبه إليها النحاة املتقدمونّ ،
جيسد املطابقة الكلية بني املعنى واإلعراب ،وإلاّ ما اإلعراب فيه مطابقة للمعنى ،ألن اإلعراب ال يفسد
ما ّ
املعاين ،وإذا كان من ذلك يشء فليس من كالم العرب.

إن تقدير املتكلم العريب للكلمة ،حر ًفا كانت أو اً
اسم أو فعلاً يف الرتكيب الواحد ،يف سبيل ضبط املعنى،
ليس إلاّ من باب الصناعة اللفظية التي جتوز هذا التقدير ،مع رضورة األخذ بعني االعتبار ما يطرأ عىل
ذلك من تغري يف احلالّ .أما من حيث الصناعة املعنوية ،فاألمر خمتلف ،واملذهب مستصعب .لنقرأ
املثالني التاليني:
ـ قام زيد.
ـ زيد قام.

ً
مبتدأ ،وال جيوز لك أن تعتربه فاعلاً عىل
يسمى
يسمى فاعلاً  ،ويف اجلملة الثانية ّ
(زيد) يف اجلملة األوىل ّ
الرغم من أنه فاعل يف املعنى حقيقة.

فاملعنى واحد يف اجلملتني ،هو قيام زيد ،إلاّ أن الصنعة اللفظية اقتضت اختالف املحل ،وبالتايل اختالف
اإلعراب ،وهكذا ترى سعة طريق اللفظ وضيق طريق املعنى ،كام يقول ابن جني(.((4

وبذلك يقر ابن ج ّني بأثر اإلعراب يف توجيه املعنى ،ورضورة التوافق بينه وبني غرض املتكلم ،وأن
التباين يف اإلعراب ينجم عنه اً
حتم تباين يف املعنى .وخصص له با ًبا اّ
سمه «امتناع العرب يف الكالم بام
جيوز يف القياس» ،وضح فيه اهتامم العرب باملعنى ،فهو عندهم الغاية األوىل ،ال اللفظ ،والقول باإلعراب
جمر ًدا.
ّ

وحرمت منها اللغات
فقد انتفعت اللغة وأهلها بفوائد اإلعراب الكثرية التي ال يمكن االستغناء عنهاُ ،
املبنية .يتحدث الدكتور فاضل صالح السامرائي عن اختالف املعاين باختالف اإلعراب ،وعن الغرض
من اإلعراب الذي حرصه يف بعض الوجوه .يقول(:((5
وأهم هذه األغراض هي:

 .١اإلبانة عن املعاين :ذلك أن األصل يف اإلعراب ،أن يكون لإلبانة عن املعاين. ...

 .٢السعة يف التعبري :وذلك أن يكون للمتكلم سعة يف التقديم والتأخري ،إذ إن الكلمة
حتمل معها مركزها يف اجلملة بعالمتها اإلعرابية.
 49انظر ابن جني ،ج  ،1ص .343-342
 50فاضل صالح السامرائي ،معاين النحو 4 ،ج (عامن ،األردن :دار الفكر للطباعة والنرش ،)2000 ،ج  ،1ص .36-32
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ومل يكن اهتامم العرب باأللفاظ وهتذيبها إلاّ لكوهنا البنى املوصلة إىل املعاين؛ فحسن هذه البنى رهني بسعة
هذه املعاين ،فهي مل تكن مقصودة لذاهتا ،وإنّام الكشف عن املعنى هو القصد ،وإىل هذا أشار ابن جني يف
الباب الذي اّ
سمه «يف الفرق بني تقدير اإلعراب وتفسري املعنى» ،تقول الدكتورة منرية العلوال(:((5
إن العناية باإلعراب واالهتامم به ليس مقصو ًدا لذاته ،وإنّام ألنه هو الطريق إىل املعاين
الضابط هلا ،الكاشف عنها ،و ّمما يؤكد هذا املفهوم لإلعراب عند النحاة األئمة أن اإلعراب
إذا كان يوهم بمخالفة املعنى ،تُرك اإلعراب وحمُ ل عىل املعنى.

لقد أعطى املتكلم العريب لإلعراب مكانة بارزة يف عملية التفسري ،فهو موجود يف ثنايا الكالم للتفريق
بني الفاعلية واملفعولية واإلضافة وغري ذلكّ .أما عندما حيصل اعرتاض بني اإلعراب واملعنى ،نجد هذا
املتكلم يلجأ إىل عملية التقدير ،وتصحيح اإلعراب حتى ينضبط املعنى وحيصل التطابق املنشود ،وتلك
عملية اعتربها العلامء القدامى مسألة حمفوفة باملخاطر ملا يرتتب عنها من إسقاطات أو تأويالت قد تكون
خاطئة ،وينتج عنها الفهم اخلاطئ للرتكيب وفساد املعنىّ ،مما يتناقض والبيان الذي هو من خصائص
العرب ،وصحة املعنى الذي حترص اللغة العربية دو ًما عليه ،يقول ابن جني(:((5
مر بك يشء من هذا عن
أال ترى إىل فرق ما بني تقدير اإلعراب وتفسري املعنى؛ فإذا ّ
أصحابنا فاحفظ نفسك منه ،وال تسرتسل إليه؛ فإن أمكنك أن يكون تقدير اإلعراب عىل
َس ْمت تفسري املعنى فهو ما ال غاية وراءه ،وإن كان تقدير اإلعراب خمال ًفا لتفسري املعنى
وصححت طريق تقدير اإلعراب ،حتى ال ّ
يشذ
تقبلت تفسري املعنى عىل ما هو عليه،
َّ
َّ
ِ
وإياك أن تسرتسل فتفسد ما ت ُْؤثر إصالحه.
عليك،
منها
يشء
ّ

كثريا أبو عيل الفاريس (ت  377هـ) وأثارها ابن جني يف خصائصه «جتاذب
ومن األبواب التي أ ّمل هبا ً
اإلعراب واملعنى شي ًئا واحدً ا ،وذلك بأن يكون
املعنى واإلعراب لليشء الواحد» ،فقد حيصل أن يتجاذب
ُ
مانعا له ،كام يف قوله تعاىل﴿ :إنّه عىل رجعه لقادر .يوم
أمرا ،واإلعراب ً
يف الكالم ما جيعل املعنى يطلب ً
السائر﴾( ،((5فاملعنى يقيض بتعلق الظرف (يوم) باملصدر (رجعه) فنقول :إنه عىل رجعه يف ذلك اليوم
تبىل رّ
لقادر ،لكن اإلعراب يرفض ذلك بدعوى خرق القاعدة التي تنص عىل عدم جواز الفصل بني املصدر
ومعموله ،أو بني الصلة واملوصول األجنبي.
ويف قوله تعاىل:
﴿ملقت اهلل أكرب من مقتكم أنفسكم إ ْذ ت ُْدعون إىل اإليامن فتكفرون﴾( ((5املعنى يطلب
ُ
(((5
تعلق (إذ) باملقت ،واإلعراب يرفض ذلك ما دام هذا التعلق يعني الفصل بني املصدر ومعموله باخلرب .
(((5
الصدور .إن ربهّ م هبم يومئذ خلبري﴾
ويف قوله تعاىل﴿ :أفال يعلم إذا ُبعثر ما يف القبور.
وحصل ما يف ّ
ّ

 51العلوال ،ص  .131وتشري ً
أيضا إىل دور اإلعراب يف توجيه املعنى يف سياق احلديث عن عناية عبد القاهر اجلرجاين بذلك يف إطار
تفوقهم عىل من عداهم،
وال
لفظية
حلية
ليس
نظرية النظم ،تقول« :فاإلعراب إ ًذا
وشيا متكل ًفا ابتدعه النحاة ُليعجزوا به غريهم و ُيظهروا ّ
ً
يدعي دعاة التجديد والتيسري الذين اعتربوه جمرد زخارف تثقل كاهل الدارس ،وأنه أضاع املعاين ألن اهتامم النحاة به قد رصفهم عن
كام ّ
االهتامم باملعنى ،بل هو عند علامء اللغة والبالغة والنحو ،الكاشف عن املعنى ،املظهر له» (املصدر املذكور ،ص .)145
 52ابن جني ،ج  ،1ص .284-283
 53القرآن الكريم« ،سورة الطارق »،اآليتان .9-8
 54املصدر نفسه« ،سورة غافر »،اآلية .9
 55انظر ابن جني ،ج  ،3ص  ،255و الزركيش،ج  ،1ص .309
 56القرآن الكريم« ،سورة العاديات »،اآليات .11-9
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املعنى يقتيض عمل (خلبري) يف (إذا) ،والقاعدة تنص عىل أنه ال عمل ملتأخر يف متقدم ،فيحصل بذلك
جتاذب بني املعنى واإلعراب لليشء الواحد ،اليشء الذي يدفع املتكلم العريب إىل عملية التقدير التي
متنفسا وحيدً ا لتقويم اإلعراب حتى ينصاع للمعنى الذي ينبغي أن يبقى اً
سليم ،وحيصل التوافق
تصبح
ًّ
دل عليه املصدر ،ويف اآلية الثانية فعلاً ّ
يقدر يف اآلية األوىل فعلاً كعامل ّ
دل
املنشود بينهام ،وهكذا نالحظه ّ
عليه (املقت)(.((5

تطرق إليها العلامء القدماء ،والتي ينبغي
إن جتاذب املعنى واإلعراب لألمر الواحد هو من األبواب التي ّ
ملمحا من املالمح
اإلملام هبا ،والتلطف يف النظر إليها ،ما دامت متس املنظوم واملنثور العربيني ،وما دامت
ً
اجلوهرية التي يرتكز عليها الرتكيب العريب ،فال كالم من دون اإلمساك بعروة املعنى ،وال كالم من دون
تصحيح اإلعراب ،وال كالم من دون تطابق وتفاعل سليم بينهام .يقول ابن جني(:((5
كثريا به ،ويبعث عىل املراجعة له،
لم ً
هذا موضع كان أبو عيل  -رمحه اهلل  -يعتاده ،و ُي ّ
وإلطاف النظر فيه .وذلك أنك جتد يف كثري من املنثور واملنظوم اإلعراب واملعنى
متجاذبني :هذا يدعوك إىل أمر ،وهذا يمنعك منه .فمتى اعتورا كال ًما ما أمسكت بعروة
املعنى ،وارحتت لتصحيح اإلعراب.

وقد كان من تشبث املتكلم العريب بصحة اإلعراب أن ظهر يف األدب العريب ما ُيعرف باألبيات املشكلة
اإلعراب ،و ُيقصد هبا األبيات الشعرية التي يوجد فيها إشكال حيتاج من القارئ إىل التأمل ،وتُعرف هذه
نظرا إىل ما تثريه من جدل إعرايب مكثّف بحسب املنطلقات
األبيات كذلك بأبيات األلغاز واألحاجي ً
يغضون الطرف عن
املذهبية ،والتوجهات الفكرية يف سبيل حصانة املعنى وضبطه .وقد كان الفصحاء ّ
اخلطأ يف العروض والقافية من دون التسامح مع من ال حيفل بزيغ اإلعراب .يقول ابن جني(.((5
وأبيات اإلعراب كثرية ،وليس عىل ذكرها وضعنا هذا الباب .ولكن اعلم أن البيت إذا
جتاذبه أمران :زَ يغ اإلعراب ،وقبح الزحاف ،فإن اجلفاة الفصحاء ال ِ
حيفلون بقبح الزحاف
ْ
صحة اإلعراب.
إذا َّأدى إىل َّ

ينم عن اتصال القاعدة بالتطبيق يف املنظومة
إن االرتباط بني اإلعراب واملعنى ارتباط جوهري وعميقّ ،
الفكرية واللغوية عند اإلنسان العريب ،وعن ترابط العالقات اإلعرابية واملكونات اللغوية داخل الرتكيب
املكونات اللغوية والروابط املعنوية التي تعترب أساس األسلوب
العريب ،وعن توافق الوظائف النحوية هلذه ّ
لغوا ال فائدة ترجى منه ،وأصواتًا تتنقل عرب األثري ،ال تعلق هبا األذهان ،ألنه
العريب ،ومن دوهنا يصبح ً
تلبي احلاجة ،أو أي داللة حسنة ينتيش هلا السامع .ويكفي أن تقرأ هذا اخلرب الذي
خيلو من أي مقصدية ّ
يكشف عن العالقة اجلدلية بني اإلعراب واملعنى .يقول أبو القاسم الزجاجي عن أيب حممد القاسم بن
حممد األنباري(:((6
 57الزركيش ،ج  ،1ص .310
كثريا،
الفاريس
عيل
أبو
وكان
الواحد،
اليشء
واملعنى
اإلعراب
يتجاذب
«قد
فيقول:
الزركيش،
أما
 58ابن جني ،ج  ،3ص .255
يلم به ً
ّ
وذلك أنه يوجد يف الكالم أن املعنى يدعو إىل أمر ،واإلعراب يمنع منه ،قالوا :والتمسك بصحة املعنى يؤول لصحة اإلعراب» .انظر:
الزركيش ،ج  ،1ص .309
 59ابن جني ،ج  ،1ص .333
 60أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،جمالس العلامء ،حتقيـق عبد السالم حممد هارون ،ط ( 3القاهرة :مكتبة اخلانجي،
 ،)1999ص .49
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إيتاخ
ملّا أراد املتوكل أن يأمر باختاذ املؤ ّدبني للمنترص واملعتز جعل ذلك إىل إيتاخ ،فأمر ُ
كاتبه أن يتولىّ ذلك . ..،فلام اجتمعوا قال هلام الكاتب :لو تذاكرتم وقفنا عىل موضعكم
(((6
من العلم فاخرتنا .فألقوا بي ًتا البن غلفاء
ُ
وصويب ع ّ
مـــال
يل وإنّ ما أنــفقت
ذريني إنّـام خطئي
ْ

فقالوا :ارتفع ُ
(مال) ب (ما) ،إذ كانت يف موضع الذي .ثم سكتوا ،فقال هلم أمحد بن عبيد
القوم فقيل له :فام املعنى عندك؟ قال :أراد
من آخر الناس :هذا إعراب فام املعنى؟ فأحجم
ُ
ما لومك إياي وإنام أنفقت ما ً
ُ
فاملال ال ُيالم عىل إنفاقه.
ال ومل ُأن ِْف ْق ِعرض ًا،

خاتمة
نسجل يف ختام هذا العمل ارتباط ظاهرة اإلعراب بقطبي اإليضاح واإلبانة ،إيضاح اإلشارات اللفظية
واإلبانة عن املواضعات اللغوية ،بيانًا حلاجات املتكلم الظاهرة والباطنة ،وفق األصول واملعايري التي
حتكم سنن التواصل اللغوي بني هذا املتكلم والسامع.
احلية التي جتاوزت الثبات عند األصول إىل استنطاق أرسار
كام نسجل ّ
جتدر ظاهرة اإلعراب يف كيان اللغة ّ
ترسخ املعادلة العلمية القائمة عىل ثنائية اللغة
الكالم ،بإرجاع األصوات إىل علل وأسباب ،وهي بذلك ّ
املعربة والبناء الذهني.
وقد كشف التفاعل اللغوي املعياري عن دور األدوات والكلامت كبنى دالة من خالل العالقات اإلعرابية،
وما ينجم عنها من وظائف نحوية ،كام كشف الرتابط العميق بني هذه العالقات والبنى الرتكيبية عن
استحالة الفصم بني ظاهرة اإلعراب ومنشئ الكالم يف إطار اخلطاب الذي يقع به اإلفهام من القائل
والفهم من السامع.
حدا من
وتأدية الكالم لوظيفته التواصلية شديدة االرتباط بغرض املتكلم ،وقد حتدثنا عن ذلك باعتباره ًّ
التبي اللغوي ال يتبدى إلاّ
حدود عديدة ّ
شكلت يف نظرنا النظرية العقلية للفهم واإلفهام ،عىل اعتبار أن نّ
من خالل ثنائية املفردات اللغوية/املعنى اللغوي ،والعالقات التجاورية/املعنى الرتكيبي.
وتبقى هذه الثنائية دالة عىل كلية اللغة التي تناقض نظرية إسقاط آلية اإلعراب من خالل إسقاط املعنى
املعجمي أو املقام ،وإعالء املعنى الوظيفي الذي يسقط يف النمطية والصورية ويبعد باملتكلم عن السعة
كخصيصة جوهرية من خصائص اللغة.
وقد استحرضنا البيان إىل جانب اإلعراب ،ودورمها يف الكشف عن املعنى ،وعالقة ذلك بالبالغة التي
تستعني بالفصاحة يف حتقيق اإلبالغ والتواصل .وعىل الرغم من ذلك ،فقد أبان العمل عن اهتامم اللغويني
والنقاد والبالغيني وعلامء التفسري بذلك يف نطاق التخصص بام حيقق اإلفهام من املتكلم والفهم من
السامع ،وبام خيدم اخلطاب.
 61هو أوس بن غلفاء.

68

العدد 2/ 7
شتاء 2014

وكل إمهال للتفاعل املتبادل بني املواضعات اللغوية والعالقات التجاورية يسقط مرة أخرى يف النمطية بام
ال خيدم عملية الفهم واإلفهام ،وإجالء مجالية املتتاليات التلفظية والرتكيبية.
وقد أبانت العالقة اجلدلية بني اللفظ واملعنى/الشكل واملضمون التفاعل املوجود بينهام ،وعالقة ذلك
املسميات عند أهل اللغة وفقهائها .وقد عمل
بظاهرة اإلعراب التي فتحت أبوا ًبا نحوية عىل اختالف
ّ
النحاة عىل أساس املطابقة الكلية بني املعنى واإلعراب من خالل آلية التوجيه ،أي اإلمساك بعروة املعنى
واالرتياح لصحة اإلعراب.
وتبقى يف نظرنا ظاهرة اإلعراب ظاهرة العربية بامتياز حتتاج إىل االستنطاق ،كام حتتاج إىل املساءلة والتوجيه
نحو االستغالل الذي خيدم هذه اللغة وآفاقها املستقبلية.
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إلياس يوسف *

المصطلح العربي بين التك ّيف واالبتكار
ترجمة :محمد محمود مصطفى **
تتعرض اللغة العربية ،باعتبارها إحدى وسائط املعرفة العلمية والتقنية ،شأهنا يف ذلك
شأن العديد من اللغات األخرى ،لضغوط متنامية للحفاظ عىل قصب السبق يف متابعة
االبتكارات العلمية والتكنولوجية املتسارعة .وذلك أمر نلحظه يف جمال املصطلح عىل
يتعي إجياد مرادفات لعدد متزايد من املفاهيم واألشياء واملنتجات.
وجه اخلصوص ،حيث نّ
وتعمد اللغة العربية يف سعيها لالستجابة هلذا التحدي إىل حشد مجيع وسائلها التقليدية
املتاحة الستحداث وحدات معجمية ،وتستكملها بعدد من األساليب االبتكارية ،إذا
ما دعت الرضورة إىل ذلك  .والواقع أن األنامط التقليدية لصك مصطلحات جديدة
(االشتقاق ،والدمج ،وإحياء السوابق واللواحق التقليدية ،واملصطلحات املستعارة) قد
خضعت لكثري من الدراسات.
ينصب عىل دراسة كيف تتعامل اللغة العربية مع بعض األوجه املحددة
إن تركيزنا يف هذا املقال
ّ
للمصطلح من حيث جوانبه األكثر إشكالية من مثل املصطلحات املخترصة ،والرتاكيب احلرفية-
الرقمية ،والوحدات اللغوية املختلطة ،واالستعارة ،واملجاز ،والقياس .وسوف نعرض كذلك لطرق
املعربة املستعارة.
ابتداع جذور جديدة من املصطلحات ّ

المصطلحات المختصرة
ت َُع ّد املصطلحات املخترصة صيغً ا خمترصة لرتكيبات لغوية معقدة طويلة للغاية إن أردنا استخدامها عىل نحو
متكرر يف عملية التواصل املتخصصة  .لذا ،يتم التعبري ،بشكل عام ،عن الوحدات الكاملة خمتزلة يف األحرف
االستهاللية التي ّ
تشكل املعجم الرئيس لتلك الوحدات؛ فمصطلح «( Relief Pressure Valveصامم
ختفيف الضغط») يصبح  ،PRVومصطلح «( Figure Reading Electronic Deviceجهاز إلكرتوين
* جامعة السوربون اجلديدة – باريس .3
** أستاذ باحث يف معهد لشبونة – الربتغال.
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لقراءة األرقام») يصبح  ،FREDومصطلح «( Emergency Position-Indicating Radio Beaconمنارة
راديوية لتحديد املواقع يف حاالت الطوارئ») يصبح  . EPIRBولكن هذا النمط ال ُي ّتبع اً
دائم ،إذ يمكن
توثيق العديد من احلاالت التي تعتمد ً
أنامطا غري تقليدية من االقتضاب املعجمي .ويف العادة ،يتولىّ كتابة
هذه األنامط غري التقليدية ُك َّتاب الوثائق العلمية والتقنية عىل أساس انتقائي كلام دعت احلاجة إىل ذلك  .فعىل
سبيل املثال ،نجد أن املصطلح البحري «( Aids to Navigationمعينات املالحة») اخ ُتزل إىل «. »A to N
معجميا بحيث تسلك مسلك الكلامت العادية من حيث عالمة
عادةًُ ،ت َق َّنن املصطلحات املخترصة
ً
اجلمع؛ فعىل سبيل املثال ،فإن مصطلح «( Millennium Development Goalsاألهداف اإلنامئية
وراثيا»)
املعدلة
لأللفية») يصبح  ،MDGsومصطلح «( Genetically Modified Organismsالكائنات َّ
ً
يصبح  ،GMOsومصطلح «( Mobile Offshore Unitsالوحدات البحرية املتنقلة») يصبح ،MOUs
ومصطلح «( Poly chlorinated biphenylsهيدرو كربون البيفينيل املعا َلج بالكلور») يصبح .PCBs
ً
ولعل ذلك ُي َع ّد
مؤرشا إىل قبول جمتمع اخلطاب املعني((( لتلك املصطلحات ،بام يمهد الطريق أمام إمكان
اندماجها يف النظام املعجمي.

نظرا إىل الطبيعة اخلاصة بتكوينها ،معاجلة خاصة يف اللغة العربية ،ألن
تستدعي املصطلحات املخترصةً ،
احلروف املتفرقة ال ّ
يتعي ربط احلروف الساكنة
تشكل وحدات ذات مغزى يف هذه اللغة .والواقع أنه نّ
معي هو س م /س م س ،حيث تشري س إىل حرف ساكن
واحلروف الصائتة يف اللغة العربية عىل نحو نّ
و م إىل حرف متحرك((( ،حتى يتم توليد املقطعني الرئيسني يف اللغة العربية .ومن هنا ،فإن املصطلحات
فنظرا إىل ما متثّله تلك
املخترصة قد ال تأيت م ّتسقة مع النظام املعجمي املعياري يف اللغة العربية .ومع ذلكً ،
املصطلحات املخترصة من مكاسب كبرية من حيث املساحة والتكلفة والوضوح اللغوي ،فإهنا أضحت
إحدى السامت الرئيسة يف اخلطاب املتخصص .ويف هذا السياق ،فإن اللغة العربية تواجه يف الوقت احلايل
نموذجا حيتذى به بحيث تتب ّنى مسلكها
يتعي عليها ّإما أن تتخذ من اللغات األخرى
حتد ًيا
مزدوجا ،إذ نّ
ً
ً
وإما أن تُع ِرض عن
يف بناء املصطلحات املخترصة عىل حساب تعريض نظامها املعجمي ذاته للخطرّ ،
استخدام مثل تلك املصطلحات املخترصة .وإذا جرى تب ّني هذا احلل األخري ،فإن املزايا العملية الناجتة من
استخدام مثل تلك املصطلحات املخترصة تتالشى .ومن جهة أخرى ،فإن االنتشار غري املنضبط ملثل هذه
الصيغ قد يكون له تأثري سلبي يف سالمة املعجم اللغوي .ومن هنا ،ينبغي أن يكون استخدام املصطلحات
خاضعا للرصد واملتابعة بقدر اإلمكان.
املخترصة
ً

وكام ّبينا أعاله ،حظي التحدي الناجم عن املصطلحات املخترصة باستجابة متباينة؛ فقد ظهر منهجان
املكون األصيل الكامل يف لغته املصدرية
رئيسان يف التعامل مع تلك املصطلحات :أوهلام يرى إعادة بناء ّ
ثم ترمجته كله إىل اللغة العربية .و ينبغي أن نذكر يف هذا الصدد أن بعض الصعوبات قد تطرأ عند إعادة
تكوين الصيغة األصلية ،ألن هذا املسار قد ال يكون اً
دائم باألمر اليسري .وتنبع الصعوبة األساسية هنا من

 1يمكن تعريف جمتمع اخلطاب ( )Discourse Communityبأنه جمتمع يضم جمموعة من املهنيني الذين جتمعهم جمموعة من القواعد
اً
حمد ًدا .ولتعريف أشمل ،يمكن
املت َفق عليها ،والذين ي ّتبعون أساليب تواصل حمددة ،ولدهيم نوع ختاطبي أو أكثر ،ويستخدمون
معجم َّ
الرجوع إىل J-M Swales, Genres Analysis, Quoted in: Claire Bourguignon, “Le Monde maritime: Une Communauté discursive

internationale de tradition britannique,” dans: Daniel L. Newman et Marc Van Campenhoudt, eds., Maritime Terminology:
Issues in Communication and Translation = Terminologie maritime: traduire et communiquer (Bruxelles: Editions du
Hazard, 1999), pp. 246ff.
2 André Roman, Grammaire de l’arabe, que sais-je?; 1275 (Paris: Presses universitaires de France, 1990), pp. 6-8.
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أن املصطلحات املخترصة تنحو إىل أن تكون متعددة املعاين يف لغتها املصدرية  ،فمختزل  TSSاملستخدم يف
القطاع البحري ،عىل سبيل املثال ،قد يشري إىل “نظام فصل حركة املرور” ()Traffic Separation Scheme
كليا» ) ،(Total Suspended Solidsوخمتزل  PMLقد يشري إىل ثالث وحدات خمتلفة
أو إىل «جوامد عالقة ً
هي «اخلسارة القصوى املمكنة» ) (Possible Maximum Lossأو «احلمل األقىص املمكن»
) (Possible Maximum Loadأو «احلمل األقىص املحتمل» ) .(Probable Maximum Loadويف
جمال معريف آخر ،فإن خمتزل  CSOقد يعني «منظامت املجتمع املدين» ()Civil Society Organizations
أو «خمطط االسرتاتيجيا ْ
القطرية» ( ،)Country Strategy Outlineوخمتزل  RIOالذي يشري إىل «مكتب
املعلومات اإلقليمي» ) (Regional Information Officeيف املصطلحات اإلدارية ملنظمة األغذية والزراعة
(الفاو) ( )FAOقد خُي َلط بينه وبني «قمة ريو» ( )RIO Summitإن مل يعمد السياق إىل إجالء مثل هذ الغموض
الداليل عىل نحو كاف .وقد يكون بعض املصطلحات املخترصة مضللاً ألنه ال حيدد الكيانات التي متثله عىل
املكون الرئيس؛ فمثال نجد أن خمتزل  LEGيف
نحو معياري  ،بحيث ال حتتفظ باحلروف املبدئية التي تشري إىل ّ
لغة منظمة الفاو يشري إىل «املكتب القانوين» ( )Legal Officeحني يتم استخدام خمتزل  AUDلإلشارة إىل
«مكتب املفتش العام» ( . )Office of Inspector Generalكام أن املصطلحات املخترصة ،شأهنا يف ذلك شأن
املصطلحات العادية ،قد تكتسب معنى خمتل ًفا نتيجة تطور داخيل يف املعنى املبدئي الذي كانت تدل عليه .فعىل
سبيل املثال ،كان خمتزل ُ GESAMPيستخدم يف املنظمة الدولية للنقل البحري ليشري إىل «جمموعة اخلرباء
املختصني باجلوانب العلمية للتلوث البحري» (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of
) ، Marine Pollutionولكن املختزل ذاته يشري اآلن إىل «جمموعة اخلرباء املختصني باجلوانب العلمية حلامية
البيئة البحرية» (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environment
) .Protectionويستدعي بعض املصطلحات املخترصة  ،التي تبدو للوهلة األوىل كالكلامت العادية ،اهتام ًما
تصور هذه الفكرة« :معدل الدوران»
شـديـدً ا .واألمثلـة التاليـة التي استـقيناها مـن القطاع البحري ِّ
 (Rate of Turn) ROTو«أدوات تقييم العنرص البرشي» ()Human Element Assessment Tools
 HEATو«عملية حتليل العنرص البرشي» ( . HEAP )Human Element Analysing Processو ُي َع ّد
ً
مؤرشا إىل الوضع اخلاص الذي تتمتع به هذه الصيغ .لكن مع تزايد استخدام
استخدام األحرف الكبرية
هذه الصيغ ،فقد يتالشى استخدام األحرف الكبرية ،وذلك هو الواقع الفعيل بالنسبة إىل أسامء تاجية
) ،(Acronymsمثل السونار ) (Sonarوالرادار ( )Radarوالضباب الدخاين (.)Smog
مكونات رصفية خمتلفة
وما إن َّ
املكونات األصلية حتى ت َ
ُرتجم إىل العربية .وينتج من هذه العملية عادة ّ
حتدد ّ
بام يؤدي إىل زيادة التباين يف املصطلحات املخترصة ،فنجد أن اختزال  Less Developed Countriesإىل
نموا»ّ .أما اختزال
نموا» أو «أقل البلدان ً
 LDCقد ينجم عنه مقابالن ممكنان يف العربية مها «البلدان األقل ً
 Result Based Managementإىل  ،RBMفله مخس مقابالت عربية موثقة هي« :إدارة بالنتائج» و«إدارة
عىل أساس النتائج» و«إدارة قائمة عىل النتائج» و«إدارة مبنية عىل النتائج» و«إدارة رامية إىل حتقيق النتائج».
ويتمثّل األسلوب الثاين يف التعامل مع املصطلحات املخترصة يف نقل الكلمة كام هي إىل العربية  .ويتم ذلك
عىل نحو اخلصوص عند التعامل مع منظامت حملية أو إقليمية أو دولية معروفة .وقد جيري إدخال بعض
التعديالت الصوتية الرضورية يف هذه احلالة ،لكن هتجئة الكلمة اجلديدة ونطقها حياكيان بشكل عام الوحدة
األصلية .ومن أمثلة ذلك «أونكتاد» ) (UNCTADو«يونسكو» ) (UNESCOو«يونيسف» ).(UNICEF
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وكام أسلفنا ،فإن هذه الصيغ قد تتعارض مع النظام املعجمي للغة العربية .ومنهج النقل املبارش تنتج
منه ،فضلاً عن وقعه اللغوي ،وحدات قد تبدو غامضه من ناحية املفهوم إن مل يكن هلا إحاالت يمكن
إدراكها بيرس يف اللغة العربية .ويف كثري من احلاالت ،وبصورة ضمنية ،يقتيض توضيح جوهر مثل تلك
املصطلحات املخترصة معرفة مسبقة بام حتيل إليه يف لغتها األصلية.

األسماء التاجية

األسامء التاجية هي مصطلحات معقَّدة تخُ تزل عىل نحو ّ
يمكن من نطقها ككلامت عادية .وتتكون
جتمع مقاطع خمتارة يتم اختيارها بعناية مثل Harmonization of Design Rules
األسامء التاجية من ّ
 ، HARDER :and Rationale projectأي «توحيد قواعد التصميم واملرشوع املعياري» ،وHazard
 ،HAZID :Identificationأي «حتديد املخاطر» ،وGlobal Orbiting Navigation Satellite
 ،GLONASS :Systemأي «النظام العاملي للسواتل املالحية» .وقد يتم هنا كذلك استخدام عملية املزج
لتكوين كلامت مبدئية من قبيل  ،Sonar :Sound Navigation and Rangingأي «السونار -جهاز
سرب بالصدى» و ،Smog :Smoke & fogأي «الضباب الدخاين -الدخان والضباب» ،وglobalization
 ،glocalization: & localizationأي «التفكري الدويل والترصف املحيل» ،و:Stagnation & Inflation
 ،stagflationأي «الكساد أو الركود التضخمي – الكساد أو الركود االقتصادي والتضخم» ،وRadar
 ،Racon :Beaconأي «املنارة الراديوية» .وكام هي احلال بالنسبة إىل بعض املصطلحات املخترصة ،فإن
األسامء التاجية املعجمية تنحو إىل الترصف كام الكلامت العادية ،وت َُع ّد ً
أيضا األساس الذي يمكن ان
تُبنى عليه مصطلحات أكثر تعقيدً ا ،مثل  ، Racon Imageأي «التصوير باإلشعاع الراديوي» أو sonar
بتتبع مسار الصوت».
 ،targetأي «حتديد اهلدف بالسونار -حتديد اهلدف ّ

ويمكن كذلك دمج األسامء التاجية مع األرقام لتكوين تشكيالت حرفية – رقمية مثل ،MARPOL 73/78
ويعبرّ هذا الدمج يف حقيقة األمر عن جمموعة معلومات معقدة ،إذ يشري املصطلح إىل االتفاقية الدولية ملنع
التلوث الناتج من السفن (International Convention for the Prevention of Pollution from
) . Shipsويشري الرقم  73إىل نص االتفاقية التي تب ّناها املؤمتر الدويل للتلوث البحري (International
) Conference on Maritime Pollutionاملنعقد حتت مظلة املنظمة البحرية الدولية (International
) Maritime Organisationأو  IMOيف الفرتة  8ترشين األول/أكتوبر  2 -ترشين الثاين /نوفمرب ،1973
يف حني يشري الرقم  78إىل نص االتفاقية الذي تم تعديله وفقًا لربوتوكول سنة  1978الذي تب ّناه املؤمتر
الدويل لسالمة ناقالت البرتول ومنع التلوث (International Conference on Tanker Safety and
) Pollution Preventionالذي انعقد حتت مظلة املنظمة العاملية للنقل البحري  IMOيف الفرتة 17 - 6
شباط /فرباير  .1978والواقع أن هذا اإلجراء احلريف الرقمي حقق مكاسب لغوية كبرية ،وال سيام إن أخذنا
يف االعتبار أن هذه االتفاقية عادة ما تتكرر اإلشارة إليها يف الوثائق املالحية وغريها .ولعل هذا يفرس السبب
الذي جعل مجيع لغات املنظمة البحرية الدولية ،بام يف ذلك اللغة العربية ،تتب ّنى هذه الكلمة املبدئية املخترصة.
ُيعترب نقل األسامء التاجية إىل اللغة العربية أقل إشكالية عىل نحو عام؛ فاألسامء التاجية ،مثلها يف ذلك مثل
تقدم إىل اللغة
التتبع للعودة إىل الصيغة األصلية الكاملة قبل أن َّ
الوحدات املخترصة  ،تتطلب ً
نوعا من ّ
تتبعها إىل أصلها الكامل ،وهو
العربية .فعىل سبيل املثال ،فإن كلمة  ، Raconأي «املنارة الراديوية» ،ينبغي ّ
ُرتجم بعد ذلك إىل «منارة راديوية».
 ، Radar Beaconأي «شعاع راداري» ،ثم ت َ
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وإذا ا ّتبعنا املنهج ذاته ،فإن كلمة  Sonarالتي تشري إىل عدد متنوع من األجهزة الصوتية التي تُستخدم
(((
تتبعها إىل
للتنصت حتت سطح املاء وحتديد العمق عن طريق سرب الصدى وحتديد املوانع  ،فإنه ينبغي ّ
معناها الكامل ،وهو  Sound Navigation and Rangingثم ترمجتها إىل «جهاز سرب بالصدى».

مع ذلك ،فإنه من املثري لالهتامم أن نرى أن كلمة  smogخضعت ملعاملة مزدوجة يف اللغة العربية ،فترُ مجت،
بوحدة لغوية مركّ بة هي «ضباب دخاين» ،إىل كلمة منحوتة هي «ضخان»((( .ويشري الرصد القريب
واملعاجلة الدقيقة – اللذان ينبغي أن ّ
يشكال أسس العمل املعتاد يف الرتمجة – إىل أن بعض األسامء التاجية
أظهر درجة عالية من القدرة عىل التكيف بام يمكن من دجمه يف إطار الكلامت الشائعة .ومصطلح «رادار»
تكي ًفا تا ًما يمكن أن نطلق عليه بحق لفظ مصطلح
تكيف ّ
ُيعترب مثالاً يحُ تذى به ،فهذا املصطلح الذي ّ
معرب ( .)Arabised Termولكن مثل هذه املصطلحات ّ
تشكل األقلية ،وبالتايل ،فإن التمحيص الدقيق
أمر رضوري إن أرادت اللغة العربية أن حتافظ عىل سالمة نظامها املعجمي.

الوحدات الحرفية – الرقمية

تتكون من تركيبة من احلروف والكلامت واألرقام  .ويشيع استخدام هذا النوع،
تشري هذه إىل وحدات ّ
والسيام يف جمال العلم والتكنولوجيا ،فنجد مثلاً  )EC14( Tetrachloromethaneأو «كلوريد امليثان
الرباعي» ،و( Carbon acid (H2CO3أو «محض الكربون» ،و CO2 massأو «كتلة ثاين أكسيد
الكربون» .وحتقق الوحدات احلرفية الرقمية ،شأهنا يف ذلك شأن الرتكيبات املختزلة األخرى ،الكثري من
احليز والوقت والتكلفة .فعىل عىل سبيل املثال ،تشري توليفة حرفية رقمية مثل BLG10
املكاسب من حيث ّ
يف حقيقة األمر إىل مجلة طويلة هي “الدورة العارشة للجنة الفرعية املختصة بالغازات السائلة السائبة”.
وتتضاعف املكاسب اللغوية إذا ما تكرر استخدام الوحدة احلرفية الرقمية يف النص ،كام هي احلال عادة
بالنسبة إىل تقارير اللجان وجمموعات العمل .لكن بعض الصعوبات قد تنشأ عند التعامل مع التكوينات
احلرفية الرقمية يف العربية .وهذه التوليفات اللغوية جيري التعامل معها عادة بطريقتني خمتلفتني :ففي
الطريقة األوىل ُيعاد تكوين اهليكل األساس وترمجته كاملاً من قبيل  G8التي ترتجم إىل “جمموعة الثامين”
أو  RIOt+5التي ترتجم إىل «ريو مخس سنوات بعد االنعقاد»ّ .أما يف الطريقة الثانية ،فيتم تكوين مكافئ
حريف -رقمي تستدعيه الرضورة مثل جمموعة «الـ  »8أو «ريو.»+ 5

لكن خيار النقل املبارش ينبغي أن يتم بحذر يف غياب حل مالئم آخر  .وجيب هنا عدم التقليل من الوقع
اللغوي واملفاهيمي السلبي هلذا اخليار .ومن املالئم هنا أن نتذكر أن احلفاظ عىل اجلودة اللغوية ُي َع ّد أحد
املبادئ األساسية للمصطلحات املتعددة اللغات.
ينبغي ألاّ جيري اً
دائم تفسري التوليفات احلرفية اللغوية وفقًا لقيمتها احلسابية .فعىل سبيل املثال ،فإن تعبري
يؤول تأويلاً
اً
مالئم .وقد اقرتحت جمموعة العمل املختصة
من قبيل  360 degree feedbackينبغي أن َّ
باملصطلحات العربية يف األمم املتحدة هذه الرتمجة« :استيفاء املعلومات من مجيع اجلهات».
والواقع أن الرتمجة احلرفية ملثل هذه الوحدات من دون تأويل معناها تأويلاً
صحيحا قد تؤدي إىل الوقوع
ً
منهجا
يف أخطاء جسيمة .وهنا ينبغي أن ينتهج املرتجم
تأويليا ،وال سيام يف احلاالت التي قد خُيلط فيها
ً
ً
3 René de Kerchove, International Maritime Dictionary; an Encyclopedic Dictionary of Useful Maritime Terms and
Phrases, Together with Equivalents in French and German, 2nd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1961).
4 A New Dictionary of Scientific and Technical Terms: Arabic – English, Compiled and Edited by Ahmad Sh. Al-Khatib
(Beirut: Librairie du Liban, 2000).
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ُرتجم
بني صيغة خمتزلة وصيغة أكثر
ً
شيوعا .فمثلاً نجد أن التوليفة احلرفية الرقمية  Paris21يمكن أن ت َ
عىل نحو خاطئ إىل «باريس  .»21والواقع أن هذه الوحدة تشري إىل مفهوم بالغ االختالف هو «الرشاكة
اإلحصائية من أجل التنمية يف القرن احلادي والعرشين» (.)PARIS 21

الوحدات المختلطة

تشري الوحدات املختلطة إىل تركيبة من الكلامت الكاملة واملصطلحات املختزلة أو الكلامت املبدئية .ومثال
ذلك (Code for Carriage of Irradiated Nuclear Fuel Plutonium and High Level: INF code
) ،Wastes in Flasks on Board Shipsأي «مدونة سالمة نقل الوقود النووي املشع والبلوتونيوم والنفايات
الشديدة اإلشعاع يف قوارير عىل متن السفن» ،و،(Necessary Additional Pressure Test) NAP Test :
أي «اختبار الضغط اإلضايف الرضوري» .ويبدو أن الدافع الرئيس من وراء هذه الرتكيبات املختلطة يكمن
يف املكاسب اللغوية اجلوهرية التي حتققها من خالل تقليص طول الوحدات اللغوية إىل مستوى عميل.
ُرتجم الوحدات املختلطة يف العربية بطريقتني رئيستني :فلغرض الوضوح والدقة اإلحالية ،فإن أسامء
ت َ
ُرتجم كاملة عاد ًة عندما تظهر أول مرة يف النص مع عرض
االتفاقيات واملعاهدات واملواثيق والقوانني ت َ
النسخة املخترصة منها بني قوسني .وبعد ذلك ُيشار فقط إىل الصيغة املخترصة عند تكرر ظهور مثل هذه
الوحدات اللغوية يف النص ،كام هي احلال يف اجلدول التايل:
االسم
INF code

( مدونة )INF

الظهور األول يف النص

الظهور الالحق

مدونة سالمة نقل الوقود النووي املشع والبلوتونيوم
والنفايات الشديدة اإلشعاع يف قوارير عىل متن ( مدونة )INF
السفن (مدونة )INF

ّأما الوحدات املختلطة األخرى التي تشري إىل مفاهيم علمية أو تقنية ،ف ُترتجم إىل اللغة العربية ترمجة
كاملة ،مثل ترمجة  NAP Testإىل «اختبار الضغط اإلضايف الرضوري”.

الجذور الجديدة

تعتمد اللغة العربية يف صكها ملصطلحات جديدة عىل مواردها الطبيعية املتمثّلة يف أنظمة التسمية والتواصل
اخلاصة هبا((( .ويف هذا اإلطار ،فإن املصطلحات البسيطة تُستوىف عادة من خالل نظام التسمية ،يف حني
يتوىل نظام التواصل مسألة الوحدات اللغوية املعقدة ،وعندما َّ
يوظف هذان النظامان التوظيف الكامل،
يمكن أن ينضم عدد من الوسائل اللغوية وغري اللغوية إىل نظام صك املصطلحات(((.
ومن أكثر التطورات امللحوظة واملثرية للجدل من حيث اخللق املعجمي يف اللغة العربية احلديثة
املعربة
التقنية والعلمية ،ما يتمثّل يف إدخال جمموعة من اجلذور اجلديدة التي َّ
تكون من خالل الكلامت َّ

5 Roman, Grammaire de l’arabe, pp. 23-95.
 6للتعرف إىل املزيد من املواد املعجمية املستخدمة يف العربية احلديثة بشكل أوىف ،انظرAndré Roman, “La Reconnaissance de la :
protolangue arabe comme un «système de systèmes», base pour la créativité néologique,” Meta: Journal des traducteurs,
vol. 32, no. 2 (Juin 1987), pp. 176-183.
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املستعارة .وعىل الرغم من أن هذا النمط يتعرض عادة لالنتقاد من جانب دعاة النقاء اللغوي ،فإن
ّ
متكنه من توليد مدى متكامل من املصطلحات املشتقة ،فضلاً عن شيوع استخدامه يف اخلطاب التقني
والعلمي ،هو أمر ال يمكن جتاهله .فمن خالل احلفاظ عىل أصل املصطلح األجنبي وإدخال نوع من
تتبعها مع الوحدات اللغوية العلمية والتقنية
املواءمة عليه ،يمكن احلفاظ عىل رابطة مبارشة يسهل ّ
الراسخة .ويبدو أن املصطلحات التي ت َُص ّك استنا ًدا إىل هذا اإلجراء عادة ما تكون مرئية ،بام يسهل
التعرف إليها لغو ًيا  ،ولعل ذلك ما يفرس إىل حد ما وجودها الواضح عىل الساحة العلمية والتقنية،
ّ
(((
واألمثلة التالية توضح ذلك :
املعرب
اجلذر َّ

الكلمة املستعارة
 Hydrogenهيدروجني

هدرج

Hologenation

هلجن

«املعاجلة باهلالوجني»
“ Oxidizationأكسدة”

أكسد

املصطلحات املشتقة
يهُ درجُ ،مهدرج ،هدرجة،
هدرج
هلجن،
هلجنة

يهُ لجن،

ُمهلجن،

تأكسدُ ،متأكسد ،أكسدة
أكسدَّ ،
َّ

واملصطلحات التي ت َُص ّك عىل هذه الشاكلة عادة ما تُعترب أساس تكوين وحدات معقدة ،كام هي احلال
يف األمثلة التالية« :أكسدة
أنودية»  Anodic Oxidationو«مانع التأكسد»  Oxidation Inhibitorو«رقم
ّ
األكسدة»  Oxidation Numberو«بركة أكسدة» .Oxidation Pond

وتكاد تظهر الكلامت املستعارة من مصطلحات ،مثل  Oxygenأي «أكسوجني» و« »Ozoneأي «أوزون»
و Phosphateأي «فوسفات» و Phosphorأي «فوسفور» و Carbonأي «كربون» و Halogenأي
عربة األخرى التي يشيع
«هالوجني» ،املستوى نفسه من القدرة عىل التوليد اللغوي .لكن املصطلحات ا ُمل ّ
استخدامها ،مثل  Petrolأي “برتول” ،مل تُستخدَ م لتوليد جذور جديدة .وقد يكون من املثري لالهتامم أن
ندرس املعايري التي تسمح ،إن كانت موجودة ،لبعض الكلامت املستعارة بتكوين جذور جديدة مقارنة
بغريها .وجتدر هنا اإلشارة إىل أن آخر مصطلحني يف األمثلة أعاله إنام يستخدمان الكلمة املبدئية «أكسدة»
كمكافئ للمصطلح املركّ ب  Oxidation – Reductionأي «ختفيض األكسدة».

االستعارة

يشيع استخدام االستعارة يف بناء املصطلحات ،كام أن الدور الذي تؤديه االستعارة يف إثراء املفردات
التقنية هو أمر حيظى بالتقدير .ويمكننا تعريف املصطلح االستعاري ببساطة بأنه وحدة لغوية تُضاف
وضوحا ولزيادة القوة التعبريية((( .ومن املهم هنا أن
معينة .ويتم ذلك عادة جلعلها أكثر
ً
إليها صورة ذهنية ّ
تكون من خالل عملية لغوية بمفردها ،إذ إن االستعارة تستمد صورهتا الذهنية
ندرك أن االستعارات ال َّ
نميز بني الصورة الذهنية لالستعارة
من خالل النظام املفاهيمي املالئم .من هنا ،فإنه نّ
يتعي علينا أن ّ
 7األمثلة مأخوذة عنA New Dictionary of Scientific and Technical Terms: Arabic – English. :
8 Michel Le Guern, Sémantique de la métaphore et de la métonymie, collection langue et langage (Paris: Larousse,
1972), pp. 15 et 41-43.
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) (Metaphoric Imageومتثيلها اللغوي ( .)Linguistic Representationكام ينبغي اإلشارة إىل أن
االستعارة يمكن استخدامها للتعبري عن قيم إجيابية أو سلبية ،وكذلك للتعبري عن امليول واالجتاهات ،أو
للتعبري عن مفاهيم حمددة معقدة بطريقة أكثر جتسيدً ا ،بام يسمح بتصور املعنى وفهمه:
«تؤدي اإلمكانات اللغوية لالستعارة إىل جعلها أداة نافعة من حيث الوصف والتوضيح يف العديد من
املجاالت العلمية املختلفة .إن العنارص املعجمية للغة العادية َّ
توظف عادة عىل نحو جمازي لتكوين مفردات
دورا جوهر ًيا يف اخلطاب واملصطلح العلمي،
علمية وتقنية ذات معنى خاص .من هنا ،فإن االستعارة تؤدي ً
وكذلك يف جمال نقل املفاهيم العلمية ،وال سيام يف املجاالت اجلديدة  .إن اجلانب املجازي من االستعارة هو
الذي ُيستخدَ م عادة لتقديم نموذج ّ
يمكننا من فهم احلقائق والنظريات واملفاهيم العلمية»(((.
ولعل ذلك هو ما يفرس تكرار استخدام االستعارات يف الوثائق التقنية وشبه التقنية التي تستهدف القارئ
ّ
العادي الذي قد ال يكون اًّ
وتشكل الصورة الذهنية يف الوحدة
ملم ،بالرضورة ،باملحتوى املتخصص.
يتعي احلفاظ عليها إىل أقىص حد ممكن يف اللغة املتلقية.
االستعارية جز ًءا ال يتجزأ من املصطلح ،ولذا نّ
نميز بني االستعارات الكونية ( )Universalواالستعارات التي ختص ثقافة
ويمكننا من حيث املبدأ أن ّ
حمددة ) ،(Culture – Specificوهذا تصنيف مستمد من  Lakoffالذي قسم االستعارة إىل نوعني:
استعارة شاملة ) (Generic – Levelواستعارة حمددة ( .)Specific- Levelويميل النوع األول إىل أن
عابرا للثقافات بحيث يضحي جز ًءا من املخيلة اليومية(.((1
يكون ً
ويستند النوع األول من هذين النوعني الرئيسني لالستعارة إىل التجربة واملامرسة اإلنسانية املشرتكة  ،أو
إىل ما ُيعرف بالظواهر الطبيعية الكونية .وهذا النوع من االستعارة يسهل بصفة عامة تداوله عرب اللغات
«تضخم زاحف» ( )Creeping Inflationأو
والثقافات؛ فعىل سبيل املثال ،نجد أن استعارات من قبيل
ّ
«سوق مرتاجعة» ( )Depressed Marketأو «بطالة خفية» ( )Invisible Unemploymentأو «حكومة
ظل» ) (Shadow Governmentأو «قنبلة ذكية» ) (Smart Bombهلا كلها مكافئات يف اللغات األخرى.
وقد تصبح االستعارات جز ًءا أصيلاً من املعجم إىل درجة أن الصورة الذهنية املتصلة هبا تتالشى .وعىل
هذا النحو ،فإن الكثري من املصطلحات االستعارية ينتهي به املطاف بالدخول يف اللغة املتداولة حيث
ُي َ
نظر إليها عىل أهنا وحدات معجمية عادية( .((1ونشري هنا إىل بعض األمثلة من االستعارات الكونية
املستقاة من مصطلحات تكنولوجيا املعلومات« Mouse :فأرة» و« Bugعيب بربنامج» و« Trafficمرور»
و « Navigationتص ّفح»ّ .أما االستعارات التي تتصل بثقافة حمددة ،فهي عىل نقيض االستعارات الكونية
من حيث صعوبة ،إن مل يكن استحالة ،وضع مفهوم عرب ثقايف مكافئ هلا.
هناك بصفة عامة ثالث طرائق للتعامل مع املصطلحات االستعارية يف إطار املصطلحات العابرة
للثقافات .تتمثّل أوىل هذه الطرائق يف احلفاظ عىل الصورة الذهنية املتصلة باالستعارة يف اللغة املتلقية،
وهذا ينطبق بصورة عامة عىل االستعارات الكونية أو االستعارات البالغة االنتشار .ومن أمثلة ذلك
 Creeping Inflationأي «تضخم زاحف» و Shadow Governmentأي «حكومة ظل».
وتتمثّل الطريقة الثانية يف التوصل إىل صورة ذهنية مكافئة يف اللغة اهلدف إذا ّ
تعذر نقل االستعارة األصلية
كام هي .ومن أمثلة ذلك  ،Guillotine Doorوهو مصطلح بحري يشري إىل باب موجود يف مؤخرة
9 Sattar Izwaini, “A Corpus-Based Study of Metaphor in Information Technology,” (Centre for Computational Linguistics,
MIST, Manchester, UK, 2003), p. 1, on the Web: <http://www.cs.bham.ac.uk/~mgl/cl2003/papers/izwaini.pdf>.
10 Richard Bailey, “Conceptual Metaphor, Language, Literature and Pedagogy,” Journal of Language and Learning,
vol. 1, no. 2 (2003), p. 1, on the Web: <http://www.shakespeare.uk.net/journal/jllearn/1_2/bailey.html>.
11 Elias Yousif, “Le Discours économique: Problèmes de traduction et d’arabisation,” sous la direction de André Roman
(Thèse de Doctorat en Sciences de l’éducation, Université Lumiere-Lyon II, 1994), pp. 281-305.
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بعض سفن الدحرجة يتم رفعه إىل أعىل عند فتحه ويتم ختفيضه عند غلقه ،وهو يشبه يف تصميمه املقصلة
التي استمد منها اسمه( .((1ومثل هذا املصطلح االستعاري يمكن ترمجته إىل اللغة العربية مع احلفاظ
عىل الصورة الذهنية نفسها إىل «باب مقصيل» .ومع ذلك ،قد ال يكون من السهل إدراك القوة التوصيلية
للصورة الذهنية يف اللغة العربية مقارنة باالستعارة األصلية التي ترضب بجذورها يف عمق ثقافة خمتلفة،
وتشري من ثم إىل إحالة تارخيية حمددة.
كليا مع قرص عملية التسمية عىل املفهوم اجلوهري
ّأما الطريقة الثالثة ،فتتمثّل يف إلغاء الصورة الذهنية ً
لالستعارة ،كام هي احلال يف األمثلة التالية« Seed Money :رصيد بدئي» و« Soft Loanقرض ميسرَّ » وHot
« Moneyأموال ُمضاربة» و) Spaghetti (Elect. Eng.أي «أنبوب عزل ينثني» ،ومع ذلك ،فإنه يف حالة
 Hot Moneyيمكننا أن نلجأ إىل مصطلح آخر مستمد من الوحدة اللغوية الفرنسية ،Capitaux flottants
ومن ثم يمكننا آنئذ احلفاظ عىل الصورة الذهنية األصلية عند الرتمجة إىل العربية إىل «أموال عائمة».
وينبغي معاجلة الوحدات االستعارية األخرى التي ختتص بثقافة حمددة ،أو التي ختتص بمجال حمدد،
باألسلوب عينه ،أي برتمجة املفهوم اجلوهري فحسب .ومن أمثلة ذلك  Sandwich courseالتي تشري إىل
منهاج درايس يوائم بني فرتات دراسة وفرتات اكتساب مهارة عمل مالئمة  ،و  Cargo Sweatالتي تشري
نسبيا.
إىل عملية التكثيف التي تقع عىل ظهر السفينة عند إبحارها من منطقة مناخ بارد إىل منطقة دافئة ً

وكقاعدة عامة ،جيب جت ّنب الرتمجة احلرفية لالستعارات ،ألن النتيجة قد تكون مض ِّللة؛ فعىل سبيل املثال،
تُرجم املفهوم االصطالحي  Firewallاملستخدم يف ميدان أمن البيانات االلكرتونية إىل العربية عىل نحو
حريف« :جدران نارية».

المجاز

حظي املجاز بقليل من االهتامم يف دراسات الرتمجة واملصطلح مقارنة باالستعارة .والواقع أنه خُي َلط بينهام
عرف باإلحالة إىل اليشء املشار إليه ،وذلك ألن املجاز ال ُي َع ّد
عادة .واملجاز ،عىل خالف االستعارةُ ،ي َّ
عملية لغوية بحتة وإنام عملية خترج عن إطار اللغة بحيث تشمل إحداث حتول يف العالقة بني األشياء.
وبعبارة بسيطة ،فإنه يمكن النظر إىل املجاز عىل أنه عملية جيري من خالهلا عادة إطالق اسم ما يشري إىل
يشء حمدد عىل يشء آخر يرتبط باألول من الناحية اهليكلية .وتزودنا هذه العملية بأداة ميرسة لتسمية
األشياء ،ألهنا تعمل عىل إرساء صلة مبارشة ومرئية بني الكيانني املتصلني بعضهام ببعض.
شيوعا يف إطار خطاب املنظامت الدولية ذلك املتمثّل يف استخدام األعضاء
ولعل أغلب أنواع املجاز
ً
نافعا يف ميدان التواصل
لإلشارة إىل املؤسسات واملنظامت والكيانات املختلفة .و ُيعترب هذا النوع من املجاز ً
املؤسيس ألنه جيلب معه قيمة مضافة من ناحية الصدقية والنزاهة يف القرارات التي ُت ّت َخذ باسم مؤسسة
من جانب جمموعة من متخذي القرار .ويقوم املجاز كذلك بدور نافع يف تقليص الفوارق يف األداء ،أو
يف إلقاء بعض الظالل عىل تنازع االختصاصات بإضفاء انطباع بالتوافق .ونورد هنا بعض األمثلة« :قرر
جملس اإلدارة» ،The Board of Administration Decided :و«تويص اللجنة»The Committee :
 ،Recommendsو«يقرتح االجتامع». The Meeting Proposes :
وال يبدو أن هذا النوع من املجاز يمثّل إشكالية من حيث توصيل الرسالة عرب الثقافية؛ فمثل هذا النوع من املجازات
ُي َع ّد مقبولاً بشكل عام ،كام أن من السهل نقله عرب العوائق اللغوية كام تشهد بذلك املكافئات العربية التالية« :قرر
جملس اإلدارة» و«تعلن احلكومة»  The Government Declaresو«تويص اللجنة» و«يقرتح االجتامع».
12 Peter R. Brodie, Dictionary of Shipping Terms, 4th ed. (London: LLP Ltd.., 2003).
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وهناك نوع آخر من املجاز ُيستخدَ م عادة بإحالل الوظيفة حمل الشخص أو اجلهاز الذي يؤدي الوظيفة؛
فعىل سبيل املثال ،نجد أن املكلف باخلفارة  Watch Keeperيف العبارة التالية قد تم استبداله بكلمة
اخلفارة : Watch

“The Watch at the Entry/Exist Point or Points to or from Space Should not be Allowed
to Leave their Posts while any Person Remains Inside the Tank”.

أي إن «املك َّلفني باخلفارة عند نقطة الدخول واخلروج ،أو عند النقاط التي تؤدي إىل أو من املوقع ،ينبغي ألاّ
ُيسمح هلم بمغادرة مواقعهم عند وجود أي شخص داخل الصهريج» .ويف اللغة العربية ،فإن املجاز األصيل قد
يحُ ت َفظ به أو ُيلغى و ُيستبدَ ل باملعنى املعياري  ،فكلمة  Watchقد ترتجم إىل «اخلفارة» أو إىل «املكلفني باخلفارة».
ُيعترب إحالل حادث مهم بمكان احلادث أحد األمثلة األخرى عىل املجاز ،وهذا ما يوضحه املثال التايل:
«قمة ريو» ،أي القمة العاملية للتنمية املستدامة ،والتي تُعرف كذلك باسم قمة األرض التي ُعقدت يف
مدينة ريو دي جانريو يف الفرتة من  14-3حزيران /يونيو  .1992وباالستخدام املكثف هلذه التسمية،
تبي أن هذا النوع من املجاز ُي َع ّد
فعالة وموجزة .وقد نّ
نحصل عىل جمموعة معقّدة من املعلومات بطريقة َّ
فعالاً يف إطار نظام األمم املتحدة ويف إطار أنظمة أخرى كذلك ،كام تشهد بذلك األمثلة التالية:
َّ

 بيجني  :)Beijing 1995( 1995املؤمتر الدويل الرابع للمرأة الذي انعقد يف بيجني يف الصني سنة .1995وهناك جماز آخر متصل بذلك ،وهو بيجني  )Beijing 2000 ( 2000الذي يشري إىل دورة أخرى
للمؤمتر نفسه ُعقدت بعد  5سنوات من اجللسة األوىل.
وقد جرى تكوين معان جمازية أخرى باستخدام النمط ذاته ،ومن أمثلة ذلك:
 القاهرة  ،)Cairo 1994( 1994أي قمة السكان  ، Population Summitثم القاهرة )Cairo+5( 5+إشارة إىل الدورة اخلامسة للمؤمتر وقد ُعقدت يف سنة .1999
 كوبنهاغن  )Copenhagen 1995( 1995يشري إىل القمة العاملية للتنمية االجتامعية World Summit ،for Social Developmentثم كوبنهاغن  ،)Copenhagen 2000( 2000إشارة إىل القمة التي ُعقدت
يف سنة . 2000
 نيويورك  )New York 1991( 1991لإلشارة إىل مؤمتر القمة املعني بالطفولة  Children Summitثمنيويورك  )New York +10( 10+إشارة إىل املؤمتر الذي ُعقد بعد األول بعرش سنوات.
ومن اجلدير بالذكر أن اسم املكان ال يشري بالرضورة إىل أن احلدث التايل قد وقع يف املوقع اجلغرايف املبدئي
نفسه؛ فعىل سبيل املثالُ ،عقد مؤمتر  Rio +5يف حقيقة األمر يف نيويورك ،يف حني استضافت جوهانسربغ
بجنوب أفريقيا مؤمتر . Rio +10
إن مثل هذه املجازات اكتسب مكانة عالية من االعرتاف واالستقرار ،بحيث أضحى اخللط الذي يمكن
أن حيدث بشأهنا احتاملاً بعيدً ا .ومن املجازات األخرى التي تنتمي إىل هذا النمط ،مؤمتر Digital Earth
« 06األرض الرقمية  ،»06وهي مبادرة دولية أطلقها نائب الرئيس األمريكي األسبق آل غور سنة 1998
حلشد البيانات ومصادر املعلومات الدولية هبدف تطوير نموذج ثالثي األبعاد للكرة األرضية بغية رصد
تأثري النشاط البرشي يف األرض والتنبؤ به.

وإما عن
وكام ذكرنا أعاله ،فإن مثل هذه التعبريات املجازية يمكن أن ُي َ
رتجم إىل العربية ّإما بالنقل املبارش ّ
وضوحا .إلاّ أن مثل هذه التعبريات املجازية
طريق التوضيح التفسريي يف حالة الوحدات اللغوية األقل
ً
قد يتعذر نقله إىل لغة أخرى يف بعض األحيان .فعىل سبيل املثال ،قد نجد يف جمال املصطلحات البحرية
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تعبريا من قبيل  Short – Handedالذي يطلق عىل السفينة إذا مل يكن هناك عدد كاف من األفراد خلدمتها.
ً
تفسريا للمعنى من قبيل «سفينة ناقصة التطقيم».
أكثر
أسلوب
باستخدام
لذلك
عريب
مكافئ
إجياد
ويمكن
ً

وهناك نوع آخر من املجاز يستند إىل القيمة الرمزية لبعض األلوان؛ ففي املصطلحات البحرية نجد أن
املصطلح املجازي  Green Passportيشري إىل سفينة صديقة للبيئة  .Environment – Friendlyوهناك
ً
راسخا
اعرتاف دويل هبذا املجاز ،ولذا يمكن ترمجته إىل «جواز أخرض» .وقد أصبح هذا الرمز اللوين
بام يضمن معه اشتقاق عدد كبري من املصطلحات مثل «حزام أخرض»  Green Beltو«رشكة خرضاء»
 Green Companyو«كيمياء خرضاء» .Green Chemistry

القياس

عد القياس ) (Analogyأحد املصادر الرئيسة للخلق املعجمي يف العلم والتكنولوجيا .وقد جرى تكوين
ُي ّ
عدد ال يحُ ىص من املصطلحات باستخدام القياس املبنى عىل الشكل أو الصورة .وعادة ما ال تصادف
عملية نقل مثل هذه املصطلحات عرب الثقافات املختلفة أي صعوبات ،ألن القياسات املستخدمة هي
يف معظمها ذات صبغة كونية .واألمثلة التالية توضح ذلك« :مفصلة فراشية»  Butterfly Hingeو«عنق
األوزة»  Gooseneckو«ترس دودي»  Worm Gearو«صامم كروي»  Ball Valveو«ترس شميس»
(هندسة) .Sun Wheel Eng
لكن بعض القياسات التي تستند إىل ثقافة أو لغة حمددة ال يمكن نقله كام هو إىل لغة أخرى .ويف مثل هذه
احلاالت ،جيري عادة التخيل عن القياس بحيث حيا َفظ فقط عىل املفهوم اجلوهري يف اللغة املتلقية .وقد
يتم ذلك بإدخال مصطلحات تفسريية ،كام يف األمثلة التالية« :قطعة ثالثية التفرع»  Y-pieceو«عصابة
بشكل  Y-bandage »Yو«قضيب مقطع عىل شكل  Zed Bar »Zو«شجرة اَّ
صممات» (هندسة البرتول)
 Xmas Treeو«حمبس روائح مزدوج احلنية» (هندسة صحية) .Strap

االستنتاجات

حاولنا يف الصفحات السابقة أن نستعرض كيف تستجيب اللغة العربية للتحديات اخلاصة التي يثريها نقل
املعرفة العلمية والتقنية احلديثة .وال ريب أن اللغة العربية سلكت يف هذا السبيل طريقًا مزدوجة تعتمد
عىل االستمرارية واالبتكار .وهي تنتهج عىل الدوام طريقًا ً
وسطا بني قطبني قد يتعارضان أحيانًا .و يتمثّل
هذان القطبان يف احلفاظ عىل سالمة النظام املعجمي واستكشاف أنامط جديدة من اإلبداع املعجمي .وتشري
كبريا من املرونة والقدرة عىل االستجابة ملقتضيات الطلب املطرد
األدلة إىل أن اللغة العربية أظهرت ً
قدرا ً
عىل املصطلحات .لذا ،فإنه يبدو أن االدعاءات القائلة بإخفاق اللغة العربية يف التعبري عن املعرفة املعارصة
هي ادعاءات ال أساس هلا من الصحة إن أخذنا بعني االعتبار العدد اهلائل من املصطلحات الذي يتولد
عن الفروع العلمية املختلفة .ولئن كانت اللغة العربية تواجه صعوبات يف ما يتعلق باالبتكارات العلمية
والتكنولوجية ،فإن ذلك شأن باقي اللغات كذلك .لكن ينبغي يف هذا اإلطار السعي إىل إحداث نوع من
التنسيق اجليد بني األطراف املتعددة العاملة يف جمال رضوب النشاط املصطلحي يف الدول العربية (املجامع
اللغوية والعلامء واجلمعيات املهنية واملختصني بعلم املصطلح واللغويني واملربني ...إلخ .).كام ينبغي العمل
فعال .ولذا ،جيب أن تكون هناك آليات للمتابعة،
عىل التحقق من معنى املصطلحات املرتمجة ونرشها عىل نحو ّ
الفعال للمصطلحات التي يتب ّناها العاملون يف حقل التوثيق العلمي والتقني.
بغية رصد وتدعيم االستخدام َّ
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ليزا روث *

نظرية «الهدف»
ِلـ هانس فيرمير وكاتارينا رايس

**

ترجمة :مؤنس مفتاح ***

تنتمي نظرية «اهلدف» ،إىل جانب العديد من النظريات والنامذج الرتمجية والعلمية ،إىل
املناهج األكثر إثارة للجدل يف عامل الرتمجة .إن النقاشات التي أثارهتا هذه النظرية يف الوقت
تتبعها من دون إلقاء نظرة عىل وضعها احلايل وربطه
الراهن داخل دراسات الرتمجة ال يمكن ّ
بتاريخ ظهور هذه النظريةُ .يركز هذا العرض التمهيدي يف املقام األول عىل تاريخ دراسات
الرتمجة وتطورها يف أملانيا ،ثم عىل بعض املقاربات املحددة .وعىل الرغم من القيود املفروضة
عىل مادة الدراسة ،سيجري يف هذا العرض التمهيدي تقديم نظرية هانس فريمري وكاتارينا
سيقدم رشح للمفاهيم والقواعد العلمية واجلوانب املحورية لنظرية «اهلدف» ،مع
رايس .كام
َّ
حماولة العمل عىل إبراز مواقف فريمري ورايس بوضوح ،وربطها بآراء باقي الباحثني .وقد
ُأفرد يف النهاية فصل خاص لآلراء املنتقدة لنظرية «اهلدف» .وقبلها مقدمة قصرية لتطور هذه
ً
وارتباطا بنظرية «اهلدف» ،جيب ألاّ يغيب اجلمهور املتلقي
النظرية من بداياهتا إىل يومنا هذا.
عن هذا العرض التمهيدي الذي يتمثّل يف طلبة دراسات الرتمجة والتخصصات التطبيقية.
ويبقى اهلدف من هذا العرض هو إعطاء ملحة شاملة عن نظرية «اهلدف» التي قد تكون مفيدة
وحمفزا عىل االهتامم بميدان دراسات الرتمجة.
لتصبح مدخلاً هلذا املوضوع
ً

* أستاذة الرتمجة واللغات والدراسات الثقافية يف جامعة غوتنربغ بمدينة ماينتز األملانية.
** املقالة منشورة عىل صفحتها األكاديمية:
*** باحث ومرتجم مغريب.

http://www.academia.edu/405115/Die_Skopostheorie_nach_Reiss_Vermeer_Ein_Uberlick
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نظرة إلى تاريخ «دراسات الترجمة» في ألمانيا
تُعترب دراسات الرتمجة عمو ًما من الفروع الناشئة التي بدأت الظهور منذ منتصف القرن العرشين.
ولكن قبل هذا الوقت بكثري ،مل يكن املرتمجون ينشغلون بعمل الرتمجة فحسب ،بل كانوا ً
أيضا
يكتبون أطروحات يتناولون من خالهلا جوانب الرتمجة املختلفة بالدراسة والبحث.

من بني أشهر هذه اجلهات الفاعلة يف املرحلة «ما قبل العلمية» ،هناك السيايس واملفكر الروماين شيرشون
الذي يمكن اعتباره من أهم مرتمجي «الفرتة الكالسيكية» ،وكذا جريوم ،مؤلف «الفولغاتا» ( ،)Vulgateأي
قدم يف رسالته للرتمجة الفورية سنة  1530ترمجة حرة
النسخة الالتينية لإلنجيل،
وأخريا مارتن لوثر الذي ّ
ً
للكتاب املقدس ،واحرتم فيها فكرة أن املرء جيب عليه «النظر إىل فم الشعب» ،أي إىل اللغة التي يتحدث هبا
هذا الشعب .وقد طالب بذلك قبل القرن التاسع عرش فريدريش شلريماخر باعتباره «أبا التأويل» .
يوجد يف كل مكان نظريات يف جدول أعاملنا ،ولكن ال تنطلق أي واحدة من هذه النظريات من أساس
قوي ،وقد ظهرت نظريات كاملة حول الرتمجة [ ،]...وما دام هناك دراسات للتاريخ القديم ،جيب أن
يكون هناك بالتأكيد دراسات للرتمجة ،وقد استغرق األمر قرابة مئة ومخسني سنة بعد مطالبة شلريماخر
بذلك ،لكي يبدأ البحث يف دراسة علمية دائمة ملوضوع «بدايات الرتمجة»(((.

وعندما نيط باملرتمجني يف املرحلة «ما قبل العلمية» دور القيام باألبحاث الرتمجية ،انتقل هذا الدور إىل
اللسانيني اللغويني الذين أصبحوا املكلفني بالتعامل مع إهناء مشكلة الرتمجة .ولذا ،فإنه ليس من الغريب أن
نجد يف املقاربات الرئيسة األوىل للعلامء األملان مصطلحات مثل «النظرية اللغوية للرتمجة» و«لغوية الرتمجة»
و«دراسات الرتمجة املوجهة» .وقد كانت هذه املقاربات كفيلة بتنظيم منهج دراسات اللغات بوضوح.

ُيعترب أوتو كاد وألربت نويربت و ُيورن ألربيشت وفرينر كولر وفولفرام فيلس من بني أهم ممثيل الرتمجة
اللغوية .و َيغلب عىل الرتمجة اللغوية الفصل بني ما ُيعرف بـ «الرتمجة األدبية» و«الرتمجة املختصة» .وينطلق
املرء من «التكافؤ» يف املعنى و الوظيفة بني النص املصدر ونص الوصول ،أي إنه ينطلق من «مصطلح نيص
ثابت» ومن اللغة باعتبارها جمموعة من الرموز ،وبالتايل ينتج من ذلك تنظيم «عملية الرتمجة» ،ومن ثم
ُيعترب «التكافؤ» و«الثباتية» من املفاهيم املحورية يف الرتمجة اللغوية.

إن مفهوم «التكافؤ» نابع من املنطق الشكالين ،ويعني هذا املصطلح يف املنطق [ ]...التخصيص العكيس
الواضح بني عبارتني .وهذا الوصف بقول االنعكاس الواضح مهم جدً ا [ ،]...ذلك ألنه لدينا قبل ذلك
صعبا .فعىل سبيل املثال،
متعذرا و
نقطة مركزية جتعل نقل مفهوم نظرية «التكافؤ» و«الثباتية» يف الرتمجة
ً
ً
(((
«تطابق العديد من املصطلحات يف مقابل مصطلح واحد» ليس
منعكسا بشكل واضح .
ً
وهناك مشكلة أخرى ملفهوم «التكافؤ» تكمن حقيق ًة يف عدم وجود تعريف عام متعارف عليه هلذا املفهوم،
أو تعريف جيل مرتبط به يف دراسات الرتمجة .وما دام هناك تعريفات متباعدة هلذا املصطلح– ولإلشارة
يتم اعتامد مقارنة تعريفي نويربت ويورن ألربيشت فقط – فإنه يرتتب عن ذلك ظهور تباعد يف تقييامت
1 Schleiermacher (1814), p. 104, zit. Bei: Holger Siever, „Übersetzen und Interpretation: die Herausbildung der
“Übersetzungswissenschaft als eigenständige wissenschaftliche Disziplin im deutschen Sprachraum von 1960 bis 2000,
(Thesis, Universität Leipzig, Philologische Fakultät, 2008), p. 14, Anmerkung übernommen).
2 Siever, p. 82, Hervorhebung übernommen.
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املفهوم ذاته .وقد اختار برونك يف سنة  2001عنوان «فرشاة عالقات التكافؤ» لفصل من كتابه الذي
تطرق فيه إىل نظريات كولر وويلس ورايس.

وقد وصف سنيل هورنبي «التكافؤ» يف سنة  1986بـ «الوهم»(((ّ .أما بالنسبة إىل هورن هيلف ،فقد شكل
(((
أسس
مفهوم «التكافؤ» لديه اجلزء األساس جلميع نظريات الرتمجة  ،بينام كتب كوس ماول أن املصطلح َّ
لالرتباك فقط ،وبالتايل وجب إسقاطه (((.

ّأما املفهوم الثاين املهم املرتبط بالرتمجة اللغوية ،فيتمثَّل يف مفهوم «الثباتية» ،وقد ُقدِّ م تعريف موحد هلذا
معا هذا
يعرف جومبلت مفهوم «الثباتية» بشكل مشابه ملفهوم يورن ألربيشت ،و قد رشحا ً
املفهوم؛ إذ ّ
املفهوم بالعنرص الذي ينبغي أن يظل من دون تغيري عند الرتمجة بطبيعة احلال .ويف ما يتعلق بالسؤال املهم
املطروح عىل يورن ألربيشت« :ما هو العنرص الثابت الذي جيب أن نحافظ عليه يف أثناء الرتمجة؟» ،كانت
اً
معيارا
إجابته« :جعل هدف الرتمجة
حاسم وحمور ًيا»(((.
ً

عرفها املرتمجون يف املقام األول بـ «إجياد التكافؤ»،
إىل جانب ما ُي َّ
سمى «املناهج النظرية للتكافؤ» التي ُي ِّ
هناك جمموعة ثانية تعتمد عىل «املنهج اللغوي» و«املنهج التصنيفي» للنصوص داخل «نامذج الرتمجة
اللغوية» .ومن أهم ممثّيل هذا التيار الرتمجي رايس التي تستند نظرياهتا باألساس عىل «األخذ» ،وهي ترى
أن بنية النص تُؤ ّثر يف ترمجته .وبالتايل ،جيب اختيار طريقة الرتمجة واختاد قرار مالئم بشأن العنارص التي
جيب أن تبقى ثابتة ،وذلك بحسب نوعية النص.
انطال ًقا من نموذج األورغانون لـ بيلر ،ويف إشارة إىل نظرية «األسلوب املقا ِرن»  ،وضعت رايس
نموذجا لتصنيف النصوص ،تم تعديله وتغيريه عىل مر السنني .وقد ُوضعت َوفقًا
يف سنة 1971
ً
ِ
ٌ
إلزاميا باعتباره بيانًا
طرق ع َّدة للرتمجة ،وبحسب شتولز ،فـ «إن تصنيف الرتمجة ليس
هلذا النموذج
ً
توجيهيا للرتمجة ،ولكن أكثر من ذلك ألنه ‹وصفي› ،أي يصف ردات الفعل الرتمجية املحتملة عىل
ً
(((
هذه النصوص» .

إىل جانب هذه املناهج اللغوية للرتمجة املذكورة باختصار ،نجد اجتاهات أخرى ً
أيضا سامهت بصورة
من كانت توجهاهتم نحو
حاسمة يف تطوير دراسات الرتمجة .وينتمي إىل ممثّيل هذا «املنهج التأوييل» ْ
وجوتنجر وفريدريش وشتولز وبيبكه وأبل
«العرص الرومانيس» .ومن أعالم هذا التيار شلريماخر ُ
وكلوبفر ،وقبلهم دريدا .ويندرج ضمنهم والرت بنيامني ،صاحب املقالة التي تناولت موضوع «مهمة
املرتجم» يف سنة  .((( 1923وبام أن موضوع نظرية «اهلدف» ُيعترب يف املقام األول خمال ًفا للرتمجة اللغوية،
فقد صار من غري املمكن تناول هذا املنهاج عن قرب وبالتفصيل يف هذه الدراسة.

3 Radegundis Stolze, Übersetzungstheorien: eine Einführung, Narr-Studienbücher, 5 überarbeitete und erweiterte
Auflage (Tübingen: Narr, 2008), p. 103.
4 Brigitte Horn-Helf, Technisches Übersetzen in Theorie und Praxis, UTB für Wissenschaft; 2038 (Tübingen: A.
Francke Verlag, 1999), p. 73.
5 Siever, p. 82.
 6املصدر نفسه ،ص  ،62و Igor Panasiuk, Kulturelle Aspekte der Übersetzung: Anwendung des ethnopsycholinguistischen
Lakunen-Modells auf die Analyse und Übersetzung literarischer Texte, Semiotik der Kultur; Bd. 3 ([Münster]: Lit, 2005),
.p. 160
7 Stolze, Übersetzungstheorien, pp. 112-116.
8 Siever, p. 147.

86

العدد 2/ 7
شتاء 2014

نظرية «الهدف» هو التوجه الجديد

لقد قام فريمري ،املتخصص بعلم اللغات التطبيقية ،يف مقالة له سنة  1978عن اللغات احلية ببناء إطار
عام لنظرية الرتمجة كان بمنزلة إعادة توجيه يف ميدان الرتمجة .وقد شكلت هذه املقالة احلجر األساس((( ،
كام أهنا لقيت استجابة واستحسانًا إجيابيني ،وخاصة عند زمالء فريمري(.((1

لقد قام فريمري ،بمعية رايس ،بتطوير نظريته يف اللغات احلية كام تصورها ،حيث متكن االثنان يف سنة
 1984من نرش كتاب حتت عنوان تأسيس نظرية عامة للرتمجة ،وعمال من خالله عىل الرجوع إىل املفهوم
(((1
توجها خاصة إىل
العام للرتمجة التحريرية والفورية ،باعتبارمها مصطلحني للرتمجة عند أوتو كاد  .كام ّ
منهج يوجني نيدا الذي حتدث فيه عن «التكافؤ ا َ
حليوي» .

وقد ابتعد فريمري ورايس بوعي عن مبدأ «اللسانيات كمنهج رائد» ،ألن باالعتامد عىل هذه املقاربة ال
يستطيع املرء اإلجابة عن األسئلة احلاسمة يف ميدان الرتمجة .وبظهور كتاب تأسيس نظرية عامة للرتمجة،
مل تتحرر دراسات الرتمجة من اللسانيات فقط ،بل فتحت ابتداء من سنة  1980املجال ً
أيضا لظهور ُرؤى
ِّ
يفرق كل من فريمري
جديدة عن املناهج العلمية السائدة للرتمجة والنامذج ذات اآلفاق اجلديدة .وبذلك مل ّ
ورايس بني الرتمجة األدبية والرتمجة املختصة ،بل عبرّ ا يف منهجهام عن نظرية عامة صاحلة للرتمجة .وهبذا
ما عاد ُينظر إىل الرتمجة عىل أهنا جمرد نقل للرموز وإنام باعتبارها « فعلاً ».

الترجمة باعتبارها «فع ًلا»
إن النظر إىل الرتمجة عىل أهنا نوع خاص من «نظرية الفعل» هو إحدى النقاط اجلوهرية والرئيسة لنظرية
فريمري ورايس .وبخالف حالة «الفعل العام» ،يوجد يف حالة الرتمجة ،وباالرتباط بـ «النص املصدر»
يسمى «ردة فعل»(.((1
باعتباره «فعلاً » ،ما َّ
املتوخى من كل «فعل» يف مجيع األحوال بلوغ «هدف» ،كام أن كل «فعل» يقوم عىل
ويظل الغرض
ّ
الوضعية القائمة».
«دافع» .وبتعبري أدق ،ينشأ هذا «الفعل» «عندما ُيعطى ‹اهلدف› املقصود قيمة أكرب من َ
َيتأثر دافع الشخص انطال ًقا من جوانب خمتلفة وعنارص متعددة ،وبام أن الرتمجة تم تبويبها كنوع خاص
دائم عملاً
من «الفعل» ،فإن «من الواجب أن تكون الرتمجة اً
شخصيا ،مع احلفاظ عىل ‹املوضوعية› التامة
ً
قرارا ،وبالتايل فالرتمجة عملية «اختاذ قرار»،
التي متيزها» .إن الشخص الذي يفعل شي ًئا يتخذ يف احلقيقة ً
قرر يف هناية املطاف عدة أمور  ،مثلاً :
حيث حيتل املرتجم فيها
ً
موقعا مستقلاً [ ،]...و هذا [املرتجم] ُي ِّ
هل يستحق النص الرتمجة؟ وماذا سوف ُيرتجم؟ وكيف سوف ُيرتجم؟ واألمر ِسيان بالنسبة إىل الرتمجة
التحريرية والفورية(.((1
تُعترب ترقية مرتبة املرتجم من درجة «ناقل للغة» إىل درجة «مساعد للمؤلف»

(((1

املميزات املهمة
من ِّ

9 Dilek Dizdar, „Skopostheorie,“ in: Mary Snell-Hornby [et al.] (Hrsg.), Handbuch Translation, Stauffenburg Handbücher
(Tübingen: Stauffenburg, 1998), p. 104.
10 Siever, p. 163.
;11 Katharina Reiss und Hans J. Vermeer, Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Linguistische Arbeiten
147, 2. Auflage (Tübingen: M. Niemeyer, 1991), p. 6.

 12املصدر نفسه ،ص .95
 13املصدر نفسه ،ص .87

14 Siever, p. 155.
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السائدة يف دراسات الرتمجة
للمناهج التي يقوم عىل «الفعل» ،وتوجد يف تضارب صارخ مع التصورات ّ
مفادها أن «الرتمجة ليست أكثر من عملية استبدال للرموز القائمة» .وعىل الرغم من أن مساواة «الرتمجة»
و«الفعل» تؤدي إىل تثمني دور املرتجم -األمر الذي ُقوبل برتحيب من لدن املرتمجني  -فإن املساواة بني
املصطلحني اع ُتربت نقطة «الضعف األساسية» يف املناهج الفعلية ،كام هي احلال يف نظرية «اهلدف» .وإذا
قام املرتجم خالل الرتمجة ُبمراعاة عمليات فهم النص وإنتاجه ،فإن هذه املساواة سوف يكون هلا تأثري
كافيا لكي يتسع نطاقه ،ويشمل
إجيايب يف صورة مهنة املرتجم ،ذلك أن مفهوم «الفعل» يف هذا اإلطار ليس ً
جانب التفسري ً
أيضا( .((1وفريمري ورايس مل يأخذا بعني االعتبار االهتامم هبذا اجلانب ،وهذا أمر «غري
َم ْن َهجي» [ ]...عىل الرغم أن هذا اجلانب ُيذكر اً
وإما بطريقة ضمنية سواء بسواء.
دائم إما بطريقة مبارشة ّ

ملخص «النظرية العامة للترجمة»

إن التأسيس الفعيل والوظيفي لنظرية الرتمجة َيندرج ِضمن نظرية ُمؤسسة ونظريات خاصةُ .يقدم فريمري
ملخصا لنظريتهام املؤسسة .وسأت ًَّطرق يف هذا الفصل بإجياز إىل
ورايس يف الصفحة  119من كتاهبام
ً
القواعد املذكورة هناك.

إن كل ترمجة مقرونة بـ«هدف» ،فإذا اعتربنا أن كل ترمجة «فعل» ،فإن كل «فعل» ُيؤسس لظهور «دافع»،
وبالتايل فإن اهلدف من كل «فعل» هو «حتقيق غاية»  ،وبذلك ُيمكن أن نَقبل كاستنتاج منطقي «أن السمة
الغالبة عىل كل ترمجة هي هدفها»(. ((1
لقد قام فريمري ورايس بنقل الرتكيز من «النص املصدر» إىل «هدف الفعل» ،وبالتايل ُأزيح «النص املصدر»
ً
عن مكانه ومكانته .كام أن مجيع التغيريات اجلديدة املتعلقة باسرتاتيجية الرتمجة ً
ارتباطا
مثال تابعة ومرتبطة
وثيقًا بـ«هدف» الرتمجة .إن االبتكارات التي تُقدمها هذه النظرية جيب إبرازُ ها عن طريق استخدام
مصطلح حمدد وجديد كمصطلح « »Skoposو مجعه « »Skopoiوهو يعني باليونانية «اهلدف» ،و ُيفهم منه
«اهلدف املنشود» و«هدف الرتمجة»(.((1

رتجمِ ال يتفق
كام تجَ دُ ر اإلشارة هنا إىل أن هذا «اهلدف» ال يكون َّ
حمد ًدا منذ البداية ،وأن هدف ِّ
النص ا ُمل َ
النص املَصدر .كام أن من املمكن أن يكون هناك أهداف خمتلفة داخل نص واحد أو
بالرضورة مع هدف ِّ
ألجزاء منفردة من النص .ونتيجة لذلك ،أضحى من غري املمكن وجود ترمجة وحيدة للنص ،لكن بدلاً
من ذلك ،أمكن إجياد ترمجات خمتلفة باختالف اهلدف ا ُمل َح ًّد ِد هلا.

رب ًرا وذا معنى قوي ،أي
إن اختيار «اهلدف» خيضع بطبيعة احلال لقيود؛ إذ جيب أن يكون اهلدف املختار ُم َّ
اً
مالئم من حيث وضعيته ومكانته داخل ثقافة ما .وبالنسبة إىل حتديد «اهلدف» ،فإن من الواجب
أن يكون
أن يكون املتلقّي معرو ًفا ،إذ ال يمكن أن نضمن تناسب وضعية ما داخل إطار ثقافة أصلية أو ثقافة فرعية
حمدد .وقد صاغ فريمري ورايس «قاعدة سوسيولوجية» ْاع ُتربت نقطة ثانوية لنظرية
بمتلق جمهول وغري َّ
ً
ارتباطا با ُملتلقّي.
«اهلدف» ،وتتلخص يف كون أن هلدف الرتمجة
 15املصدر نفسه ،ص .242-241

16 Reiss und Vermeer, p. 96.
17 Erich Prunč, Einführung in die Translationswissenschaft, Graz Translation Studies; 3 (Graz: Institut für
Translationswissenschaft, 2001), Band 1: Orientierungsrahmen, p. 163.
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يف هذا الصددُ ،يشري ديزدار بشكل رصيح إىل أن القاعدة السوسيولوجية ينبغي ألاّ تتساوى مع الرتمجة
املقدمة لثقافة اهلدف ،وقد حيتاج هدف الرتمجة ً
أيضا إىل التضارب بشكل متعمد مع اتفاقيات الثقافة
َّ
اهلدف .ويشري سيفر يف رسالة «تربيزه» إىل أن فكرة «جعل اسرتاتيجية الرتمجة مرتبطة بتحقيق هدف
فرق بني أربعة «رشوط للعمل األديب» مع أخذ
النص اهلدف» وضعها فريمري ورايس ،كام أن شلريماخر ُي ِّ
فرق بني مخسة أنواع للرتمجة
«املتلقّي» بعني االعتبار ،إلاّ أن االحتاد العاملي جلمعيات الكتاب املقدس ّ
بحسب «اهلدف» املبتغى.
وقد قام ٌّ
كل من فريمري ورايس يف كتاهبام تأسيس نظرية عامة للرتمجة باإلشارة إىل أفكار وآراء مماثلة تتعلق
بتحديد «اهلدف» ،واألمر نفسه يف أعامل سترين ونيدا وهريش؛ إذ َيعترب كل هؤالء أن النص املرتجم هو
بمنزلة عرض للمعلومات يف ثقافة «اهلدف» ولغته أكثر منه يف ثقافة «املصدر» ولغته .وتأكد يف وقت مبكر
مرتجم(.((1
من تاريخ دراسات الرتمجة أن من غري املمكن نقل مجيع جوانب نص مصدر إىل نص آخر َ

سمته ترمجة «كلمة يف مقابل كلمة»« ،اتفاقيات
جتاهلت كريستيان نورد بشكل كبري ،من خالل نوع من الرتمجة ً
لغة اهلدف» و«الوضعية» و«وظائف النص» ،األمر الذي جعل فهم النص املرتجم غري مضمون .كام أن
جزئيا ،وصولاً إىل إنتاج نص يف الثقافة
الرتمجات املضبوطة ا ُملؤثرة حتتاج من الناحية الداللية إىل نقل حر
ً
أوجها مشرتكة مع النص املصدر ،وتبقى حمل خالف
اهلدف ،إلاّ أن هذه الرتمجات املضبوطة تُظهر بالكاد
ً
ُ
مسألة إمكان تسمية النص املنتج يف احلاالت القصوى «ترمجة» ،كام فعل ذلك فريمري ورايس.
غري أن نقل مجيع جوانب النص املصدر إىل النص املرتجم ليس مشكلة ترمجية حديثة ،بل َظهرت منذ
ِ
القدم؛ فقبل أن يبدأ املرتجم يف الرتمجة يكون هو املتلقّي للنص املصدر ،حيث يقوم بفهم هذا النص اعتام ًدا
مربرة.
عىل وضعه،
ِّ
وخيصص له وظيفة َّ
إن الرؤية بأن الرتمجة عملية حتتوي عىل مرحلتني: 

املرتجم → نص املصدر

نص الوصول → املرتجم
وهي يف تَناقض صارخ مع آراء علامء الرتمجة اللغوية ،خاصة مع الذين يتبنون فكرة كون عملية الرتمجة
ُمشَ كلة من مرحلة واحدة :

نص املصدر → نص الوصول

عنرصا من األمهية بمكان .وعىل سبيل املثال ،فإن
وبحسب «املبدأ التأوييل» ،فإن ختصيص الوظيفة ُيعترب
ً
كبريا بنوع
تأثرا ً
معايري استيعاب املتلقّي لسلسلة هاري بوتر الشهرية ،ملؤلفتها جي كي رولينغ ،تتأثر ً
اجلنس األديب الذي سيص ِّنف فيها املتلقّي هذه الرواية (أدب األطفال والشباب أو أدب الكبار) ،فهل يرى
املتلقّي أهنا روايات تعليمية أو روايات لتنمية القدرات ،أو يص ِّنفها كقصة عن الصداقة والرصاع بني اخلري
والرش ،أو كدعاية غامضة لـ«مرشوع» شامل بعيد األمد لتغيري الثقافة؟
18 Reiss und Vermeer, p. 35.
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النص هذا وذاك؛ فمثلاً
ال يوجد نص هبذه املواصفات ،ولكن هذا النوع من النصوص يظهر عندما يتلقى َّ
طريقة تأويل املرتجم متعلقة بالطريقة التي نُقل النص هبا إليه [ ]...وال يمكن فهم نص مرتجم عىل أنه
ببساطة تشفري ملعنى [ ]...نص ما ،و ُيشرتط يف الرتمجة «فهم النص» ،وبالتايل تأويل موضوع «النص» يف
وضعية ما .وهكذا ،لن ترتبط الرتمجة باملعنى فقط ،ولكن ً
أيضا باملعنى املقصود [ ،]...أي بمعنى النص
معينة(((1؛ ذلك أن متلقّي النص يؤول املعلومات ،كام أن النص املرتجم يعطي معلومات متسقة
يف وضعية ّ
عن معلومات أخرى من لغات أجنبية .وقد أشار فريمري ورايس رصاحة إىل أنه يمكن العثور عىل عدة
أنواع من مصادر املعلومات هلذه النصوص ،وإىل رضورة التمييز بينها .فاالختالف القائم بني التعليق مثلاً
والنص املرتجم َيتمثّل يف كون التعليق َيمتلك صفات تفسريية وتُستعمل فيه اللغة املوضوعية والوصفية.
ومن خالل مثال فريمري ورايس ،نالحظ أن هناك عدة أصناف لتقديم معلومات عن أخرى ُمستعصية
الفهم؛ إذ إن اجلملة الثانوية تكون لغو ًيا موضوعية .إن النص املرتجم ،عىل العكس من التعليق ،يتم اً
دائم
بني لغتني ،وله طابع ثقايفّ ،أما التعليق ،فليس من املح ّتم أنه تقديم للمعلومات عن معلومات أخرى
قدمة بلغات أجنبية.
ُم َّ
اً
تقديم غري عكيس للمعلومات ،وهي اخلاصية املميزة لتقديم املعلومات .كام
ُيصور النص املرتجم بجالء
يسمى «النقل» ،ونعني
ُيعترب هذا التقديم بالنسبة إىل النظرية العامة يف مفهومها الشامل «ترمجة» ،وهذا ما ّ
(((2
بالنقل هنا نقل رمز كجزء من تركيب من الرموز إىل رمز آخر كجزء من تركيب رمزي خمتلف .

إن التصنيف والتجميع كرمز يمكن أن َينجح بشكل مستقل عن التعقيد (ا ُ
جلملة والكلمة وما إىل ذلك)،
و ُيمكن أن يتم النقل يف إطار «لفظي» و«غري لفظي» للغة ما ،أو بني عنارص لغوية لفظية وغري لفظية .وإذا
متع ًنا جيدً اَ ،سنجد مثلاً أن نَسخ حلقة نقاش هو «إطار لفظي» ،بينام رسم أو تصوير ملبنى هو «إطار غري
ّ
لفظي» ،و إعطاء تقرير حول حادث ما هو «إطار لفظي/غري لفظي» ،كام أن هذا «النقل» يجَ ري بانتظام
ً
معزوال.
ألن كل َرمز هو عنرص من تركيب أكرب ،وال جيوز استعامله واستعراضه
تتضمن اختيار رمز واحد مالئم لبنية اهلدف ،باإلضافة إىل رضورة مراعاة
هذا النقل ي ّتبع اسرتاتيجيا
ّ
َّ
ومنظ اًم ومر ّت ًبا-
األحوال اللغوية والثقافية للرتمجة ،إذ جيب أن يتم «النقل بانتظام ،أي أن يكون مفهو ًما
عكسيا».
داخل حدود الغموض املسموح به  -و
ً

عكسيا؟ فإن اإلجابة هنا تعتمد عىل «اهلدف» .إننا
وعند طرح السؤال :إىل أي حد كان «النقل» يف الرتمجة
ً
يسمى
نُفرق بني «النقل غري العكيس» (عىل سبيل املثال إعادة الصياغة) و«النقل العكيس اجلزئي» (الذي ّ
الرتمجات احلرة) و«النقل املقلد» الذي يكون بمراعاته هلدف الرتمجة قد عمل عىل خلق أكرب تقارب ممكن مع
يعرف فريمري ورايس الرتمجة بأهنا «تمُ اثِل فهمنا احلايل للعنارص املميزة لثقافة معينة».
النص املصدر.
ً
وأخرياّ ،
جيب أن يكون النص املرتجم متسقًا يف فقراته .و ُيشري فريمري ورايس إىل أن هذا النوع من االتساق يرمز
ضمنا
إىل املتلقّي ،ونعني بذلك هنا «االتساق الداخل نيص» .وقد التقط فريمري ورايس أفكار هريش ،إذ ّ
هنا االتساق داخل «احللقة التأويلية» .

وقد فسرّ ا ذلك بقيام متلقّي النص بتأويل عنارصه بشكل منفرد ،وذكرا ،عىل سبيل املثال ،تأويل الكلامت
 20املصدر نفسه ،ص .88
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واجلمل أو الفقرات بمساعدة تضمينها داخل النص كله ،وهبذا يجُ مع التضمني بالكاد من عنارص منفردة.
ولتحقيق «االتساق الداخل نيص» ،جيب العثور عىل القاسم املشرتك للنص ،وبالتايل ال يعني االتساق أن
تكون متفقًا مع يشء ما ،ولكن االعتقاد بأنك فهمت شي ًئا وتستطيع تفسريه(.((2

ال بد أن يكون النص املرتجم ُمتسقًا مع النص املصدر (االتساق الداخل نيص) .وهذا النوع من االتساق
ِ
ِ
وتأويله من جهة
وفهمه
يستهدف العالقة بني النص ا ُملترَ َجم والنص املصدر ،وهو ُمرتبط بـ «هدف» النص
ا ُمل ِ
رتجم ،وذلك بعد االستشارة مع ُمنتج النص املصدر .كام أن من الواجب وجود اتساق بني الرسالة ا ُملدرجة
وأخريا مع الرسالة التي أدجمها ا ُملرتجم يف
من ُمنتج النص املصدر والرسالة التي ّأوهلا املرتجم باعتباره متلق ًّيا،
ً
(((2
النص
املرتجم بصفته مساعدً ا للمؤلف ،وهذه القواعد اخلمس مر ّتبة واحدة تلو األخرى بتدرج .
َ

التكافؤ والتطابق
عمل فريمري ورايس [ ]...عىل تفادي استعامل عبارة ثابتة يف الرتمجة اللغوية وهي موجودة يف النصوص
(((2
توصل فريمري
ذات الوظيفة األحادية .وانطال ًقا من صوغ برونك ألعراض «وهم» الوظيفة الثابتة ّ ،
ورايس إىل استنتاجات مالئمة ،وأخذا مسافة من مفهوم «التكافؤ» يف إطار الرتمجة اللغوية(.((2
لقد ُأعطي تعريف جديد ملفهوم «التكافؤ» باعتباره «العالقة بني النص املصدر والنص اهلدف والتي

معينة وعىل مستوى حمدد وبالوظيفة التواصلية نفسها» .كام أننا ال نجد املصطلح اللغوي
تقوم يف ثقافة ّ
لـ«التكافؤ» يف الدرجة األوىل بل مصطلح «التطابق» ،ويرتبط هذا األخري بالنص اهلدف ،ويصف هذا
«التطابق» العالقة بني وسائل التعبري اللغوي و«اهلدف» ،ويشمل هذا التعريف إمكان تغيري الوظيفة
ً
أيضا .ولقد ُأعيد تعريف «التكافؤ» كنوع خاص من «التطابق» ،وخاصة باعتبار االتساق الوظيفي بني
النص املصدر واهلدف؛ ففي ترمجة لرواية ( Der Abentheuerliche Simplicissimus Teuschاملغامر
األملاين سيمبليسموس) الصادرة سنة  1668ملؤلفها هانز جاكوب كريستوفل فون كريملهاوزن يف
موضوع «اهلدف» ،كانت تلك الرتمجة ُموجهة إىل أطفال القرن الواحد والعرشين الفرنسيني ،ولكي
تكون مفهومة جدً ا عندهم وحتقق معيار «تطابق اهلدف»  ،مل جي ِر يف ترمجتها اعتبار مبدأ «التكافؤ» .

سببا يف تعويض املشكالت املستعصية داخل
كان التقييم اجلديد ملصطلحات «التكافؤ» و«التطابق» ً
الرتمجات التي أذكتها بالتأكيد املنافسة القوية بني ًأطروحات «التكافؤ» [ ،]...بـ «طلب معقول
وممكن التحقيق»(.((2

تقييم ترجمة بحسب مفهوم «التكافؤ»
أيضا ،وهذا ما اّ
تُعترب الرتمجة «فعلاً »( ((2ال يتضمن «الفعل» نفسه فقط  ،بل «ردة الفعل» ً
سمه فريمري
ورايس إعادة الربط أو «االرجتاع» .كام أن املتلقّي َيقوم من خالل «ردة الفعل» الصادرة عنه بام يدل عىل
 22املصدر نفسه ،ص .115 -114

21 Reiss und Vermeer, pp. 109-112.
Siever, p. 161.
Reiss und Vermeer, pp. 139-140.
Prunč, Einführung in die Translationswissenschaft, p. 169.
Reiss und Vermeer, p. 95.
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«ناجحا» إذا
أنه تلقّى الرسالة .إن نوع «ردة الفعل» ُيبني طريقة وصول الرسالة ،إذ يمكن اعتبار «الفعل»
ً
احتجاجا.
مل يالق «االرجتاع»
ً

ناجحا ً
أيضا إذا كانت الفرتة الزمنية الفاصلة بني
ولكن جيب القول إن االحتجاج ُيصبح يف وقت الحق
ً
املستغرق بني صدور كتاب ُ
وظهور نقد له وبني فعل
الوقت
العمل والرفض قصرية ،إلاّ أنه يمكن أن يبلغ
ُ
َ
وصدور حكم فيه سنوات ،وقد أعلنت املحكمة الدستورية مثلاً عدم دستورية استخدام آالت التصويت
اإللكرتوين يف االنتخابات الفدرالية للربملان األملاين لسنة  2005حتى آذار /مارس  ،2009عىل الرغم
من وجود اعرتاض من لدن جهات غري رسمية قبل ذلك بكثري ،ولكن إذا مل حيدث احتجاج ،فإن كل
«فعل» ُيعترب
ناجحا(.((2
ً

نوعا من ردة فعل
يمكن أن ينجح «الفعل» عىل مراحل ،كام أن عدم ظهور «ردة فعل» يمكن اعتباره ً
كام هي احلال يف املثال التايل :بعد عشاء مكلف يف مطعم راقَ ،يسأل الشخص (ب) صديقته (ن)« :هل
تقبلني الزواج مني؟» ،لكن (ن) ال تَقول شي ًئا .إن ردة فعلها (غري اللفظية) هنا تبقى بعيدة عن اهلدف
املقصود ،وهذه ً
أيضا نوع من «االرجتاع» ،فإذا افرتضنا أن املعنية باألمر (ن) مل تفهم جيدً ا ،يمكن القول
بأنه من أجل استجابة مالئمة ،جيب أن يفهم املتلقّي ما قصده املرسل .وبالتايل ،فإن الرشوط األساسية
لفهم رسالة ما هي:

(((2

 -وجود جتربة أو جتارب متامثلة و  /أو متكاملة للرشيك.

 وجود ثقافة أو ثقافات متامثلة. التامثل يف االستعداد بني ِاملرسل واملتلقّي.

باإلضافة إىل ذلك ،جيب أن تصل املتلقّي رسالة باسم «االتساق الداخل نيص» تكون متناسبة مع وضعية
قادرا عىل تصنيف الرسالة يف وضعيته وبارتباط مبارش بمستواه املعريف.
املتلقّي نفسه؛ إذ ال بد أن يكون ً

يمكن اعتبار االحتجاج «ردة فعل» عىل العديد من جوانب رسالة نص حمدد .كام أن االحتجاج عىل نص
نوعا من
مرتجم أو ترمجة بعينها  -وينبغي عدم اخللط هنا بني النص املرتجم وحمتوى الرسالة -يستهدف ً
«نقل» املعلومات .وكمثال عىل ذلك ،نجد «النقل الوظيفي غري املتكافئ» وكذا «تقديم املعارف املوجودة
يف مسامهة علمية لقراء صحيفة يومية أجنبية بطريقة ملخصة ومفهومة».

وإذا كانت الرتمجة تضم جمموعة متنوعة من العبارات املختصة ،والتي ال ُيفرتض أن تكون من املعارف
العامة ،فسوف يتم توجيه احتجاج عىل هذه الرتمجة غري املتكافئة.
معيارا لتقييم
مقياسا لألمور ،وبذلك يمكن اختاده
ُيعترب النص املصدر ،بحسب التقديرات اللسانية،
ً
ً
الرتمجة .وبحسب فريمري ورايس ،فإن «تطابق اهلدف» يقوم هبذا الدور .وقد جت ّنب فريمري خاصة املوقف
القائل« :ال أعتقد أن األمور ببساطة ّإما ‹صحيحة› و ّإما ‹مغلوطة› ،فهي ختتلف باختالف األشخاص كام
تخَ تلف األهداف باختالف األحوال  ..إلخ.».

27 “Karlsruhe erklärt Wahlcomputer für verfassungwidrig,” (Tagesschau, 3l3l2009), on the Web: <http://www.
tagesschau.de/inland/wahlcomputer128.html>.
28 Reiss und Vermeer, p. 106.
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يف مقابلة مع جملة طلبة دراسات الرتمجة  Traprioriالصادرة يف كانون الثاين /يناير  ،2009لوحظ أن
فريمري مل يتكلم قط عن أخطاء الرتمجة ،إذ جيب ،بحسب فهمه ،أن تكون كل ترمجة «قريبة بشكل كاف»
من هدفها .وهو يربط تقييم تفوق الرتمجة بشخص املرتجم« :فإذا كان املرء يرتجم ويعمل بجدية يف ذلك،
ففي هذه احلالة تكون نتيجة ترمجته أفضل ما يمكن أن يقدمه» .ووفقًا لفريمري ً
أيضا ،فـ «إن اختاذ املرء قرار
مرب ًرا».
أن يكون مع أو ضد ترمجة ما ،جيب أن يكون َّ
إن تعدد وظائف النص املصدر والتوجه الوظيفي لنظرية «اهلدف» ُيوسعان جمال مسؤولية املرتجم،
فاملرتجم ليس ناقلاً للغة ومش ّف ًرا للرموز فقط ،بل ُيعترب مؤل ًفا مساعدً ا ً
خبريا مستقلاً من
عد
أيضا ،و ُي ّ
ً
واجبه إخبار رب الرتمجة بنظرته املحتملة بشأن قيمة العمل وميزته وهدفه .وعىل الرغم من إرصار رب
الرتمجة عىل إبداء اعرتاضاته عىل املرتجم ،فإن مسؤولية اختاذ قرار ما إذا كان املرتجم سيقبل هذا التكليف
حتمل مسؤولية
أم ال تقع عىل عاتق املرتجم نفسه؛ إذ جيب عليه ،باعتباره
خبريا ،أن يكون ً
ً
قادرا عىل ّ
قرارته .كام أن املرتجم َيأخذ ،بحسب رايس يف «نموذجها للعوامل املؤثرة يف الرتمجة» ،الدور املحوري
واحلاسم يف العملية الرتمجية.

ُيعترب فهم النص املصدر واسرتاتيجية ُ الرتمجة امل ّتبعة وتصورات اجلودة ،وما إىل ذلك ،من مهارات املرتجم،
مجا
ولكنها أكرب ُمتغري يف كل ترمجة ،ألهنا تتأثر بالصفات الشخصية للمرتجم ومهاراته ،فاملرتجم ليس مرت ً
فقط ،بل هو ُمتلقٍّ للنص املصدر ً
أيضا.
معينة ،بحيث يتمكن متلقّي النص أن َيفهم بالضبط ما يريد
ُيعبرِّ منتج النص املصدر عن نفسه بطريقة ّ
منتج النص أن َيفهمه .ويمكن منتج النص أن َيزن بطريقة مرشوطة تأثري عباراته يف املتلقّي غري املقصود؛
إلزاميا .ومع
إذ يمكن املرتجم ،بصفته متلق ًّيا ،أن يكون جز ًءا من املتلقّي املقصود ،ولكن هذا األمر ليس
ً
خبرياُ ،يطلب منه تلقّي النص املصدر بالطريقة التي أرادها ُمنتج النص أو رب الرتمجة،
ذلك ،يظل املرتجم ً
كام أن مهاراته حتدِّ د ما إذا كان يمكنه ذلك.
ستوجه إليها
قادرا عىل معرفة املجموعة التي
َّ
خبريا ،أن يكون ً
وبحسب فريمري ،جيب عىل املرتجم ،بصفته ً
ترمجته ويف أي وضع يوجد املتلقّي املقصود.

ال بد للمرتجم من اخلوض يف عامله وعامل املنتج واملتلقّي ،وهذا يتطلب ،كرشط ،تَوف َُّر املرتجم عىل مستوى
عال من املعرفة اللغوية والثقافية ،وأن يكون ثنائي اللغات أو متعدد الثقافات .وقد َك َّرر فريمري تأكيده هذا
الرشط ً
أيضا سنة .1996

نقد نظرية «الهدف»
إن اآلراء الواردة يف نظرية «اهلدف» يف تناقض صارخ مع املفاهيم الشعبية السائدة سابقًا يف منهج اللغويات
والرتمجة .ولذلك ،ليس من املستغرب أن كلاًّ من فريمري ورايس واجه من زمالئهام انتقادات علمية الذعة.
وقد أشار سيفر يف رسالة «تربيزه» إىل نقطة «أن النقاش حول نظرية ‹اهلدف› يحَ مل مؤق ًتا مالمح حرب ترمجية
عقائدية» ،واألمر نفسه بالنسبة إىل رادغندوس شتولز ،ممُ ِ
َثلة جناح الرتمجة التأويلية؛ فقد رأت أن نظرية
«اهلدف» متأثرة بالطموح االقتصادي ،وأن العبارات التي «ال تحَ مل يف طياهتا هدف ًا» ال جمال هلا.
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حد بني نظرية «الفعل» والرتمجة
يف الواقع ،عمل فريمري يف مقالته األوىل املنشورة سنة  1988عىل وضع ّ
«غري املقصودة» للتفاعل «املقصود» .كام أن رشايرب َو َّجه سهام نقده إىل مفهوم «اهلدف» ،وخاصة إىل
هيمنة هذا املفهوم عىل الرتمجة.

ً
تُعترب الرتمجة ً
مرتبطا باهلدف ،كام أن «هدف الرتمجة» يقود ،بحسب مفهوم فريمري ورايس إىل توسيع
نشاطا
ووجه كليتات يف سنة  1987انتقاده بعنوان «تراجع نقد نظرية
مصطلح الرتمجة الذي أضحى غري معتدلّ .
الرتمجة» إىل هذا التوسع والرتمجة والتكيف وعدم حتديد متاس بني معاجلة النص ونقله .ويف هذا السياق،
تُظهر كولر حالة دوريس ليسينغ احلاصلة عىل جائزة نوبل والتي تُرمجت كتبها عن أفريقيا الوسطى يف
الصحف السوفياتية بطريقة إبداعية[ .]...وبحسب نظرية «اهلدف»ُ ،يعترب هذا التكيف «ترمجة» يف حد
ذاته ألنه يتامهى بشكل كاف مع وضعية النص ،وبالتايل فإن نظرية «اهلدف» تتطلب االهتامم بالثقافة
اهلدف وإنْ مل يكن هناك اتساق مع النص املصدر.
لقد تم اهلجوم مرة تلو األخرى عىل الدور املهيمن الذي ُيعطى للثقافة يف نظرية «اهلدف» .وعارض
رشايرب هذه اهليمنة وعبرّ عن أن النقل الثقايف هو جزء من مشكلة حمددة ألنواع الرتمجة« :ومع ذلك،
فإنه القاسم املشرتك يف أي ترمجة أو عملية لغوية .كام أن كولر انتقد فريمري عند قوله بأن كل ما له عالقة
حمدد بام هو ثقايف والثقافة نسبية» ،يف حني أن كولر ورشايرب ص َّنفا «الثقافة» نفسها كأحد أهم
بالرتمجة َّ
العوامل املحددة للرتمجة فقط و ليس العامل الوحيد.
وعىل مستوى آخر ،ان ُتقدت أفكار فريمري املتعلقة بالثقافة ،ألن مقدمته وتعريفه لثقافة التصور والثقافة
الطبقية و الثقافة األيديولوجية تُنزالن من قيمة الفرد إىل كائن سلبيّ .أما بالنسبة إىل املرتمجني اآلخرين،
تعو ًدا عىل
ً
فنادرا ما كانوا ُيبدون رؤى محيمية جتاه عامل منتجي النص املصدر ،وهلذا فإهنم ُيصبحون أكثر ّ
ثقافتهم األيديولوجية ،ومع ذلك ،تعرض دور املرتجم ً
أيضا للنقد.

لقد الم كولر كلاًّ من فريمري ورايس عىل إعطائهام قيمة للنص املصدر مع نزعها عن املرتجم نفسه؛ فهو
يقدم املرتجم عىل أنه املهيمن األوحد الذي يمسك ربام باختيار «هدف» مهمة الرتمجة ،وإلاّ فإنه يراعيه
ويديره بحسب الرغبة .كام أن انتقادات كولر يف ما يتعلق بمسألة «من يحُ دد هدف الرتمجة» تظل من وجهة
النظر اللغوية مفهومة ،ويمكن املرتجم حتديد «اهلدف» .وعىل كل حال ،فإن املرتجم يقف إىل جانب كاتب
النص املصدر وإىل جانب رب الرتمجة ً
خبريا.
أيضا باعتباره ً
َ
وأغفل كولر أن احلريات املمنوحة من فريمري ورايس للمرتجم ليست دعوة إىل فوىض ترمجية ،ولكن جيب
ربط تلك احلرية بمسؤولية القرارات الواعية واملربرة وذات اهلدف األكثر مالءمة ،عىل الرغم من أن «كل
ترمجة هي اً
دائم عمل فردي و ذايت إىل حد ما»(.((2

املقدمة للنقد العقائدي التقني الذي أثاره وسيثريه ممثلو الرتمجة اللغوية ،خاصة
إىل جانب هذه األمثلة َّ
كليتات وزيبطوف ،فقد رفعت هذه النظرية دعوى لكي تكون يف واقع األمر نظرية عامة للرتمجة يف مجيع
وتكرارا إىل الرتمجات األدبية ً
أيضا ،عىل الرغم من أن
مرارا
ً
احلاالت ،وبذلك تستطيع توجيه اخلطاب ً
السؤال املطروح هنا هو :هل يمكن أن تكون هناك نظرية عامة للرتمجة صاحلة ،أتعلق األمر بالرتمجة
التحريرية أم بالرتمجة الفورية وجلميع اللغات والثقافات وأنواع النصوص؟ يظل اجلواب عن هذا السؤال
29 Hans J. Vermeer, „Text und Textem,“ Textcontext, vol. 5, no. 2 (1990), p. 112.
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هنا خمت َل ًفا فيه ،إلاّ أن مسألة ما إذا كانت معايري التقييم والطلب التي وضعتها نظرية «اهلدف» ،والتي
يمكن حتقيقها يف الرتمجات األدبية ،تظل مرفوضة(.((3

يشري زيبطوف إىل أن كل ترمجة ،باعتبارها نقلاً
ثقافيا ،يمكن تقديمها كنموذج مخايس ،وأن الرتمجات
ً
خمتلفة مع وجود مرجعية ثقافية أو من دون وجود هذه املرجعية .هناُ ،يطرح تناقض إذا جرى،
بحسب القاعدة الثالثة لنظرية الرتمجة ،تقديم نص مرتجم كتقديم للمعلومات غري عكيس ،ومن ناحية
أخرى يوجد يف صفحة  93ثالثة أصناف من «النقل» وأمثلتها يف الرتمجة؛ فهناك نقل «غري عكيس»
و«جزئي» و«مقلد».

لقد ُمنحت مساحة هجوم إضافية ملنتقدي نظرية «اهلدف» من خالل أسلوب الكتابة والتقديم ،وهي
تصلح ملهامجة دراسات الرتمجة ً
أيضا« :ففي كثري من األحيان يكفي ظهور واحدة من العادات املتخصصة
قاسيا هليكل
املختلفة لكي تُوقظ التحيز جتاه األفكار املعروضة» .هكذا مارس كليتات بمسامهته نقدً ا
ً
العمل وأسلوبه .كام أن فريمري ورايس استغنيا برسعة عن الرصامة يف طرح األفكار والوضوح يف إعطاء
وغيبا يف كثري من األحيان ويف األماكن املهمة بيانات واضحة.
املفاهيمّ ،

خاتمة
إطارا للنظرية العامة
منذ نرش فريمري مقالته األوىل باللغات احلية سنة  ،1978وهي املقالة التي شكلت ً
للرتمجة ،وظهور كتاب تأسيس نظرية عامة للرتمجة سنة  ،1984جرى تناول مقاربة فريمري ورايس بشكل
مستفيض يف دراسات الرتمجة.

مل يكن حديث ويلز عن « َحت ُّول نظرية الفعل» من دون سبب؛ فقد اصطدم إدخال املفاهيم واآلفاق اجلديدة
واملظاهر والتعاريف بانتقادات شديدة ،ولكنه منح مع ذلك دراسات الرتمجة دوافع جديدة وحاسمة
ً
أيضا :إن باقي النظريات الوظيفية األخرى ،وال سيام نظرية «الفعل الرتمجي ليوستا هولزمينتريي و«الرتمجة
ُ
الوظيفية» لكريستيان نوردسَ ،و ّسعت مفهوم «الفعل املوجه» لتشمل جوانب جديدة وتغْ نيها.

وكام أوضح سيفر ،فقد قام فريمري بتطوير نظرية «اهلدف» بشكل مستمر وفعال ،وخاصة من حيث
مثارا للجدل؛
اجلوانب املعرفية والثقافية ،إلاّ أن تثبيت عنارص هذا النوع يف نظرية «توجيه الفعل» يبقى ً
فلامذا َيتحدث فريمري بنفسه عن «نظرية عملية شاملة للرتمجة «؟ إن «اهلدف» الذي توخاه فريمري يف نظريته
ملخصها أنه عندما نُرتجم ،فإن األمر ال يتعلق برتمجة
منذ ثالثني سنة جيب أن يصبح يف الواقع فكرة عامة ّ
الكلامت ،بل جيب عىل املرء أن يسأل نفسه :ملاذا ُأترجم وماذا ُأترجم وملن أترجم؟ ولكن ما يبقى ثاب ًتا،
تصو ِري ،هو أنه «بالنسبة إىل نظرية الرتمجة ،حيتاج املرء فقط إىل :ملن ُأترجم و ملاذا ُأترجم ؟».
بحسب ُّ

30 Andreas Kelletat, „Die Rückschritte der Übersetzungstheorie,“ in: Rolf Ehnert und Walter Schleyer, Hrsg., Übersetzen
im Fremdsprachenunterricht: Beiträge zur Übersetzungswissenschaft - Annäherungen an eine Übersetzungsdidaktik
(Regensburg: Arbeitskreis Deutsch als Fremdsprache beim DAAD, 1987), pp. 43-48; Michael Schreiber, Übersetzung
;und Bearbeitung: zur Differenzierung und Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs, Tübinger Beiträge zur Linguistik
389 (Tübingen: G. Narr, 1993), p. 23, and Lew Zybatow, „Was sagt die Wissenschaft zur Wissenschaft der
Translationswissenschaft?,“ in: Jörn Albrecht, Hrsg., Übersetzung - translation - traduction: neue Forschungsfragen in
der Diskussion ; Festschrift für Werner Koller, Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen; Bd. 5 (Tübingen: Narr, 2004),
p. 266.

95

 في اللغة والتاريخ والهوية:دراسات وأبحاث
نظرية «الهدف» لِـ هانس فيرمير وكاتارينا رايس

المراجع
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(TransÜD; Bd. 14)
Reiss,

Katharina und Hans J. Vermeer. Grundlegung einer allgemeinen
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Snell-Hornby, Mary (Hrsg.). Übersetzungswissenschaft, eine Neuorientierung: zur
Integrierung von Theorie und Praxis. 2., durchgesehene Auflage. Tübingen:
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Stolze, Radegundis. Hermeneutisches Übersetzen: linguistische Kategorien des
Verstehens und Formulierens beim Übersetzen. Tübingen: G. Narr, 1992.
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وجيه كوثراني *

كمال الصليبي في تأريخه للبنان الحديث
ولصورة األمير المعني:
من لبنان – الملجأ إلى لبنان – المأزق

**

عند التطرق إىل مسامهة كامل الصليبي بمباحثه يف حقل تاريخ لبنان احلديث واملعارص،
تستوقفني كقارئ وباحث يف هذا التاريخ مسألتان رئيسيتان عاجلهام كامل الصليبي يف مجلة
من كتبه ومقاالته التي تناول فيها التاريخ اللبناين عىل امتداد سنوات:

يتبي إشكاهلا عندما ُيطرح السؤال التايل (وهو
املسألة األوىل هي مسألة اإلمارة اللبنانية ،إذ نّ
سؤال إشكايل بامتياز) :هل هلذه اإلمارة ميزة أو ميزات جتعلها ذات خصوصيات ،تربر
املمهدة للدولة اللبنانية
املؤسسة أو ِّ
القول بأهنا كانت الصيغة التارخيية (أو النواة التارخيية) ِّ
توصل إليه عرب
احلديثة؟ وأن البطل املؤسس هو فخر الدين املعني؟ لكامل الصليبي رأي َّ
أساسا هلذه اخلصوصية .فكيف
بحث إمبرييقي (جتريبي) يف املصادر ،مفاده أنه ال يرى
ً
توصل إىل هذا املوقف؟
َّ
تصور املايض يف حارض لبنان .السؤال اإلشكايل هنا هو كيف
املسألة الثانية هي مسألة ّ
غالبا تصور طوائف ملاضيها،
يتصور اللبنانيون ماضيهم؟ وهل يصلح هذا
ّ
ّ
التصور ،وهو ً
أساسا لبناء لبنان جديد؟
ً
حياول هذا اجلزء من الورقة أن يقرأ باختصار شديد معامل املنهج يف تناول كامل الصليبي هلاتني
حيزين) يف مسار البحث التارخيي املتعلق
املسألتني .وقد اخرتهتام – بقصد – لتبيان حمطتني (أو ّ
بلبنان احلديث لدى كامل الصليبي :حمطة جتريبية إمبرييقية أوصلته إىل الرأي القائل بأن اإلمارة ليست إلاّ
نظام التزام ،وحمطة توليفية أوصلته إىل نحو من املفهومية يف فهم املايض وعالقة هذا املايض باحلارض،
حيث حياول كامل الصليبي أن حيرر هذا املايض من شوائب السياسة يف ذاكرات الطوائف اللبنانية (بتعبري
الصليبي ،نسيج العناكب يف منازل اللبنانيني).
* أكاديمي ومؤرخ لبناين.
** جزء من الورقة التي ُقدّ مت يف االحتفال التذكاري بـ «كامل الصليبي وأعامله» الذي ن ّظمته دائرة التاريخ واآلثار يف اجلامعة األمريكية
بتاريخ  3 – 2أيار /مايو .2012
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الحيز األول – التجريبي
بالنسبة إلى
ّ
يف حوار أجرته جملة الفكر العريب مع كامل الصليبي سنة  1980حول كتابته يف تاريخ لبنان احلديث ،يقول
يف موضوع تأرخيه لإلمارة ما ييل:

ّ
وتوطدت
«كنت يف السابق أتكلم عن ‹اإلمارة اللبنانية› وأتبع غريي يف االعتقاد بأن هذه اإلمارة ظهرت
توسعت معلومايت عن طريق البحث واملامرسة
أركاهنا للمرة األوىل يف عهد فخر الدين بن معن .فلام ّ
تبي يل بام ال يقبل الشك أن ما كنت أعتربه يف البداية ‹إمارة لبنانية› حسب
للمنهج التارخيي العلمي ،نّ
لاً
التقليد املألوف – مل يكن يف أساسه إلاّ التزا ًما سنو ًيا قاب للتجديد جلباية الرضائب للدولة العثامنية يف
بعض املناطق»((( .

ما جيدر تأكيده يف معرض التعليق عىل نص كامل الصليبي املقتبس من حماورته سنة  ،1980ومن مقالته -
املحارضة املعنونة «فخر الدين والفكرة اللبنانية»((( املعطيات التالية:

 إن كامل الصليبي يعتمد بصورة أساسية عىل املصادر الوثائقية وعىل نقدها ،وعىل مقارنتها بمصادرأخرى ،ليستنتج «حقائق» تدحض ما هو سائد من «أخبار» يف كتب من التاريخ جيري اعتامدها كمصادر
أوىل رائجة ،ككتاب طنوس الشدياق أخبار األعيان يف جبل لبنان ،وكتاب عيسى اسكندر املعلوف تاريخ
األمري فخر الدين املعني الثاين((( ،وهو يف اعتامده عىل العمل الوثائقي املبارش (النقد والنقد الداخيل) ،ق ّلام
يعتمد عىل املفاهيم واألطر النظرية العامة املستمدة من علوم اجتامعية وإنسانية.
 يدحض مثلاً قصة آل معن وقدومهم إىل الشوف كام يروهيا الشدياق« :ليس هناك يف التواريخ ما يثبتهذه القصة .بل هناك يف القصة ذاهتا أخطاء تارخيية واضحةّ ،مما يشري إىل أهنا حماولة متأخرة لفهم أصل
اإلمارة املعنية يف الشوف»( .مصادره يف نقد رواية الشدياق :صالح بن حييى ،البحرتي التنوخي يف النصف
األول من القرن اخلامس عرش وابن سباط الفقيه يف الربع األول من القرن السادس عرش ،حيث ال إشارة
إىل هذه القصة)(((.

 يدحض قصة جلوء فخر الدين وشقيقه األصغر يونس بعد وفاة والدمها قرقامز إىل كرسوان حيث تربيايف كنف آل اخلازن .يقول« :ليس هناك ذكر هلذه القصة يف ‹تاريخ األمري فخر الدين املعني› للخالدي
الصفدي الذي عارص فخر الدين وعمل يف خدمته ،وال يف تاريخ املحبي الدمشقي املتوىف عام .(((»1699

كذلك ال ذكر لقصة جلوء فخر الدين وشقيقه إىل كرسوان عند آل اخلازن ،ال يف تاريخ الدوهيي تاريخ
األزمنة ،بريوت  1951ص ،285 – 284وكذلك ال ذكر هلذه القصة يف كتاب األمري حيدر الشهايب
املتويف يف عام ( 1835الغرر احلسان يف تاريخ حوادث الزمان ،القاهرة  ،1900ص.((()619
 1حوار مع كامل الصليبي ،يف :الفكر العريب (كانون الثاين/يناير  ،)1980ص . 201
 2كامل الصليبي« ،فخر الدين الثاين والفكرة اللبنانية» ،يف« :أبعاد القومية اللبنانية( »،حمارضات جامعة الروح القدس ،الكسليك،
لبنان.)1970 ،
 3عيسى اسكندر املعلوف ،تاريخ األمري فخر الدين املعني الثاين ،وقف عىل نرشه رياض املعلوف ،نصوص ودروس؛ ( 31بريوت:
[املطبعة الكاثوليكية].)1966 ،
 4املصدر نفسه ،ص .88
 5املصدر نفسه ،ص .88
 6املعلوف ،ص .91
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يقول كامل الصليبي« :لعل أول من روى قصة جلوء األمريين فخر الدين ويونس إىل كرسوان هو الشيخ
شيبان اخلازن املتوىف عام  .1850وقد انتقد هذا املؤرخ البطريرك الدوهيي ألنه مل يذكر ماذا حدث
لألخوين املعنيني يف السنوات الست التي تلت وفاة والدمها»(((.

يرى الصليبي أن الشدياق تب ّنى هذه القصة وأضاف إليها اسم احلاج كيوان املاروين الذي خبأ الولدين يف
ب ّلونه ،وهذه القصة يستعيدها ً
أيضا عيسى اسكندر املعلوف املتوىف سنة  .1956ويف رواية املعلوف بعض
اإلضافات إىل القصة ،أمهها اجتهاده يف تعريف احلاج كيوان(((.

خيلص الصليبي إىل القول« :هكذا تروي توارخينا التقليدية قصة جلوء فخر الدين وأخيه يونس إىل
كرسوان وتربيتهام يف كنف آل اخلازن .وأقل ما يقال عن صحة هذه القصة أهنا غري ثابتة .واملرجح أهنا
حماولة متأخرة يرجع تارخيها إىل أبعد من أواخر القرن الثامن عرش لتفسري أساس العالقة بني األمري فخر
الدين وآل اخلازن وعطف األمري عىل املوارنة بشكل عام»(((.

ّأما يف ما يتعلق بحكم فخر الدين للبالد« ،أي سلطته» ،فال يراه ذا طبيعة واحدة .يسأل :ما هي السيطرة
التي كانت لفخر الدين عىل خمتلف املناطق التي دخلت حتت حكمه ،وهل كانت هذه السيطرة من نوع
واحد يف مجيع هذه املناطق؟ وجييب« :كان فخر الدين من الناحية الرسمية ،ملتز ًما جلباية الرضائب ال غري
كثريا
يف مجيع املناطق التي سيطر عليها .إلاّ أن مكانته احلقيقية يف املناطق الدرزية وكرسوان كانت ختتلف ً
عنها يف املناطق األخرى .ففي الشوف كان لفخر الدين حكم تقليدي موروث مستقل متام االستقالل
عن االلتزام الرسمي املرتبط بالدولة .ويف املناطق الدرزية األخرى حيث مل يكن للمعنيني حكم موروث
كان لفخر الدين – باإلضافة إىل االلتزام زعامة شخصية معرتف هبا عىل الدروز القيسية ،وهي كذلك
زعامة من النوع التقليدي املحيل اخلارج عن سلطة الدولة .وكان لفخر الدين يف كرسوان تبعية تلقائية
بني املوارنةّ ،مما جعل له يف هذه املنطقة ً
«أما
أيضا مكانة خاصة مستقلة عن الدولة ( ،»)...ويضيفّ :
خارج املناطق الدرزية واملارونية ،فكانت سيطرة فخر الدين جمرد التزام من الدولة تدعمه قوة األمري
العسكرية»(.((1
عىل أن هذا التوصيف للواقع من خالل القراءة الدقيقة واملقارنة للمصادر ،ال يمنع كامل الصليبي من
التكون
إعادة االعتبار إىل الفكرة (فكرة فخر الدين) ،ولكن كأسطورة ( )Mytheهلا دورها يف أسطرة
ّ
التارخيي للبنان احلديث« ،بدأت هذه األسطورة صغرية ثم نمت مع نمو لبنان حتى أصبح فخر الدين يف
نظر اللبنانيني اليوم رائد االستقالل اللبناين ورمز الوحدة الوطنية»(.((1

لكن ما يسكت عنه هذا االستنتاج الذي يتوصل إليه كامل الصليبي يف مقالته «فخر الدين والفكرة اللبنانية»
( ،)1970هو أن هذه األسطورة ال جيمع حوهلا اللبنانيون كصورة وطنية جامعة ،أو كتاريخ وطني جامع.
يتصور اللبنانيون ماضيهم؟
وهذا ما يقودنا إىل البحث يف املسألة الثانية التي أرشنا إليها ،كيف
ّ
 7املصدر نفسه ،ص .92 – 91
 8املصدر نفسه ،ص .95
 9املعلوف ،ص .95 – 94
 10املصدر نفسه ،ص .109
 11املصدر نفسه ،ص .110
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كيف يتصور اللبنانيون ماضيهم؟
التصور والواقع(.((1
هذا ما حياول كامل الصليبي أن جييب عنه يف كتابه بيت بمنازل كثرية :الكيان اللبناين بني
ّ

صورا من تواريخ الطوائف اللبنانية ،تتناول أصوهلا ومواقع سكنها وأدوارها
يستعيد كامل الصليبي
ً
ورصاعاهتا السياسيةً ،
يقدم
ونبذا خمترصة عن خصائصها املذهبية والعقيدية .وهو يف تناوله هلذه الصور ّ
ووسعه يف كتاباته السابقة املتخصصة ،أي منطلق تاريخ لبنان
لوحة توليفية ختتزل ما كان قد بحث فيه ّ
الذي ركّ ز فيه عىل معطيات التاريخ الوسيط (اإلسالمي) ،وتاريخ لبنان احلديث ،ومقاالت أخرى
متخصصة بنقد املؤرخني املوارنة.
نقدمه استكاملاً هلذا املبحث ،الفصول التالية:
ولعل أهم ما يف هذا الكتاب ،بالنسبة إىل سياق ما ّ

التصور األسطوري
املتصورة ،حيث يستعيد نقده للتصور املسيحي املاروين لإلمارة ،فيميز بني
 اإلمارةّ
ّ
األيديولوجي ،ومعطيات الواقع التارخيي.
 -الوطن امللجأ ،حيث يامرس نقدً ا لنظرية األب المنس التي تقول باجلبل – امللجأ.

 -لبنان العثامين :ما خصوصيته؟ حيث يرى أن ال خصوصية مميزة له من بقية املناطق العربية.

 انبعاث فينيقيا ،النظرية التي برزت ًأيضا لدى بعض املؤرخني املوارنة يف مرحلة االنتداب واالستقالل
قطعا
وتقول باألصولية الفينيقية للبنان – فيتناوهلا كامل الصليبي بالنقد ألهنا تقطع مع املرحلة اإلسالمية ً
مفتعلاً وغري تارخيي.

 التجربة واخلطأ ،حيث يربز دور نخب مسيحية وإسالمية – سنية معتدلة اقرتبت بعضها من بعض لتنشئجراء اخرتاق
ما
ّ
سيسمى «امليثاق الوطني» الذي ما لبثت جتربته أن وقعت يف أخطاء التطرف والشطط ّ
الطائفيات والعشائريات واملحسوبيات ،فكان اخللل والتفاوت يف التطور االقتصادي واالجتامعي الذي
أوصل إىل سنة .1975

وخيتم كامل الصليبي كتابه بفصلني ختاميني :احلرب عىل تاريخ لبنان و البيت واملنازل الكثرية.
يقدم كامل الصليبي رؤي ًة لكيفية النظر إىل تاريخ لبنان .ويتلخص هذا املنظور بالنقاط
يف هذين الفصلني ّ
التالية:

 ال يمكن لطائفة أن تفرض نظرهتا إىل تاريخ لبنان عىل الطوائف األخرى .وتستعرض هذه النقطة ثالثجتارب طائفية فشلت يف كتابة تاريخ مدريس :جتربة إسالمية سنية قام هبا أستاذان من كلية املقاصد مها
معا كتا ًبا بعنوان تاريخ سورية ولبنان ،جرت فيه تعرية لبنان
زكي النقاش وعمر فروخ سنة 1935؛ إذ أ ّلفا ً
من كل تارخيية خاصة به خارج اإلطار العريب – السوري(.((1
 جتربة مسيحية قام هبا أستاذان مها أسد رستم وفؤاد أفرام البستاين سنة  ،1937فنرشا كتاب موجز تاريخلبنان ،وهو «مؤ َّلف بالغ بالتشديد عىل الطابع اخلاص للبنان ،حتى أنه مل يكن هنالك مسلم واحد مستعد
للقبول به» ،كام يقول كامل الصليبي(.((1

التصور والواقع ،ترمجة عفيف الرزاز (بريوت :مؤسسة نوفل.)1990 ،
 12كامل سليامن الصليبي ،بيت بمنازل كثرية :الكيان اللبناين بني
ّ
 13املصدر نفسه ،ص .253
 14الصليبي ،بيت بمنازل كثرية ،ص .253
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 جتربة درزية متأخرة جرت يف غضون احلرب األهلية يف لبنان (يف الثامنينيات من القرن املايض) ،حيثاع ُتمد «يف مدارس الشوف الرسد الدرزي اجلديد لتاريخ لبنان ،وحيث أجريت تعديالت يف منهاج
الدراسة تتفق مع الروحية السياسية للجامعة الدرزية»( ،((1وكان ذلك يف إثر حتطيم متثال األمري فخر الدين
املعني يف بعقلني سنة  ،1983كر ّدة فعل عىل «التمجيد املسيحي» هلذا األخري(.((1

وخيلص كامل الصليبي إىل القول إنه ال بد من محلة تنظيف عامة يف بيوت العناكب املنسوجة داخل البنى
الطائفية واملذهبية املختلفة يف البالد إلزالة مجيع األحكام املسبقة واألحكام املسبقة املضادة املتعلقة باميض
قدمتها الطوائف اللبنانية،
لبنان ومايض العرب .ويقصد بالتنظيف هنا ،نقد النظريات املختلفة التي ّ
أكان من وجهة نظر القومية العربية الدجمية أم من وجهة نظر القومية اللبنانية التي تسعى إىل البحث عن
اخلصوصية ،أكان البحث يف الفينيقية أو اإلمارة أم يف نظرية امللجأ.
وخيرج من هذا النقد بثالثة استنتاجات تتصل بإعادة النظر يف التاريخ اللبناين:

 االستنتاج األول هو أن جتربة احلرب األهلية يف لبنان أثبتت بام ال يقبل الشك ،أن أي طرف من اللبنانينيال يمكن أن يفرض رأيه بسهولة عىل الطرف اآلخر.

 االستنتاج الثاين هو أن التجربة أثبتت منذ سنة  1920حتى اليوم أن استمرار وجود لبنان كدولة مستقلةوبغض النظر اّ
عم إذا كان هناك يشء اسمه لبنان قبل سنة
ذات سيادة داخل حدوده الراهنة أمر ممكن،
ّ
 1920أم ال .وهذا يعني أنه ما عاد هناك حاجة إىل اخرتاع تاريخ خاص للبنان ما قبل هذا التاريخ.

احلساسة
 االستنتاج الثالث هو أن العامل العريب أصبح يقبل باجلمهورية اللبنانية كام هي ،ويفهم البنية ّصحيحا
للمجتمع اللبناين ،وهذا يعني أن التسليم بعروبة لبنان – إىل احلد الذي قد يكون فيه هذا املفهوم
ً
خطرا عىل سيادة البلد ووحدته(.((1
– ما عاد يشكل ً
خالصة موقفه من التاريخ وعالقته باحلارض واملستقبل هي أنه ال يمكن بناء وطن دولة عىل تاريخ سيايس
خمت َلف فيه؛ فال بد من اإلقرار واالعرتاف هبذا االختالف عىل قاعدة البحث التارخيي املوصل إىل حقائق
تارخيية وإن تكن هذه احلقائق ال حتمل معاين الوحدة الوطنية ،وهي ال حتملها أصلاً  .بناء عليه ،يطرح كامل
الصليبي عىل اللبنانيني – كجامعة سياسية – املهمة التالية« :عليهم أن يعرفوا بدقة من هم وما ارتباطهم
بالعامل املحيط هبم .هلذا عليهم أن يعرفوا بدقة ملاذا هم لبنانيون وكيف أصبحوا لبنانيني ،وهم مل يكونوا
يف األصل إلاّ جمموعة من الطوائف املتفرقة صودف تواجدها يف بقعة واحدة من األرض .وإن مل يفعلوا
وبغض النظر عن الطريقة التي سيصلح هبا الشجار احلايل يف لبنان – فإهنم سيستمرون يف البقاء
ذلك –
ّ
جمموعة من العشائر البدائية املتنافرة أصلاً  ،تسمي نفسها عائالت روحية دون أن يكون هلا بالرضورة أية
عالقة بالروحانيات.((1(»...
 15املصدر نفسه ،ص .251
 16نضيف ً
أيضا إىل املحاوالت التي يشري إليها كامل الصليبي املحاوالت التي جرت بعد الطائف (إقرار وثيقة  .)1990األوىل عندما
رئيسا للمركز الرتبوي يف لبنان ،وقد أنجزت املحاولة ً
بعضا من املخطط الذي اقرتحته اللجنة ،غري أن وزير الرتبية
كان منري أبو عسيل ً
عبد الرحيم مراد أوقف العمل بالكتب التي ُأنجزت بحجة مساس بعضها بـ«عروبة لبنان» ،والثانية يف عهد وزارة حسن منيمنة ،حني
ً
خمططا كاملاً لكتب التاريخ يف املراحل الثالث :االبتدائية واملتوسطة والثانوية .هذا املخطط ال نعرف مصريه ،لكن ما
أنجزت اللجنة
نعرفه أن املرشوع تعثّر ً
أيضا بسبب احتجاجات أصوات حزبية مسيحية عىل حرص املقاومة يف املقاومة الوطنية ضد احتالل إرسائيل
واستبعاد «مقاومات أخرى» من التدريس.
 17الصليبي ،بيت بمنازل كثرية ،ص .273
 18املصدر نفسه ،ص .273
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لكن السؤال املغفل أو املسكوت عنه يف هذا املرشوع الراهن هو التايل :ما هي رشوط «احلارض» التي
ّ
متكن من تصحيح األحكام املسبقة للوصول إىل املعرفة الدقيقة (الصحيحة) ،أي «العلمية» والتي يطلبها
املؤرخ كامل الصليبي من «اللبنانيني»؟ هل يطلبها منهم كـ«طوائف» أو كأفراد ومواطنني ،أو كمؤرخني
من أهل االختصاص؟ ويف احلالة األخرية ،ما العمل إذا اختلفت املدارس واملناهج واملفاهيم ما بني
املؤرخني أنفسهم؟

لنحاول اإلجابة عن هذا السؤال املركّ ب بتفحص املوضوع من زاويتني :زاوية املؤرخ املحرتف
أخريا
(املتخصص) ،وينطبق هذا عىل املؤرخ نفسه ،فكيف توصل كامل الصليبي إىل هذه املعرفة التي يو ّد ً
تعميمها والنصح هبا؟ وزاوية الثقافة التارخيية العامة ،ويف هذه احلالة ما الفارق يف أن يعرف املواطن
موحدة»،
ماضيه من موقع املواطنية يف دولة – وطن (دولة مواطنني) ،وتعرف «الطائفة» تارخيها كـ«مجاعة ّ
وبأي صفة؟ بصفتها الدينية أم بصفتها السياسية ،إذا جاز التعبري؟

من زاوية المؤرخ المحترف :كمال الصليبي بين التاريخ التجريبي (اإلمبيريقي)
والتاريخ المفهومي

ثمة من يطرح السؤال التايل :يف أي مدرسة من مدارس التاريخ تقع مقاربات كامل الصليبي يف تناوله
لتاريخ لبنان احلديث؟ نستعني يف اإلجابة عن هذا السؤال بمعطى مساعد يتمثّل يف ترصحيه الذي
طور كامل الصليبي رأيه يف طبيعة اإلمارة يف اجلبل :كيف حصل االنتقال لديه من
استشهدنا به عندما ّ
املعرفة القائمة عىل «اإلتباع» كام يقول (أتبع غريي يف االعتقاد) إىل املعرفة املحققة القائمة عىل «التوسع يف
املعلومات عن طريق البحث واملامرسة للمنهج التارخيي العلمي».
ُيعرب االعرتاف أولاً وبمعيار األخالقيات العلمية عن صدقية عالية وأخالقية مهنية رفيعة لدى مؤرخ
ثانيا عن انتامء إىل منهج يصفه بـ «ممارسة املنهج التارخيي العلمي» ،وهذه املامرسة هي أداته
كبري .ويعبرّ ً
للعبور من املعرفة التقليدية إىل املعرفة العلمية ،فام هي ركائز وأبعاد هذه املامرسة؟ وما كانت ركيزهتا عند
كامل الصليبي عندما يامرس التأريخ للبنان احلديث؟

حني التفكر يف هذا السؤال أستحرض بعدين من أبعاد املنهج التارخيي ،أو بتعبري أدق وأشمل ً
أيضا «التفكري
تارخييا»ً :
وثانيا ُبعد املفهومية يف هذه املامرسة ،فأي ُبعد هو الغالب
أوال ُبعد التجريبية يف املامرسة التأرخييةً ،
ً
يف ممارسة كامل الصليبي للتأريخ اللبناين (وأقصد هنا التأريخ للبنان احلديث ،وال أتطرق إىل جهود كامل
حيز خارج عن اختصايص أولاً  ،وهو
الصليبي العظيمة يف التاريخ القديم والدراسات التوراتية)؟ فهذا ّ
عامليا ،وإنجازه العلمي يف هذا املجال يفوق بأمهيته اإلنجاز يف
ثانيا أن كامل الصليبي أبدع فيه ً
جمال أعتقد ً
جمال الدراسات التارخيية اللبنانية.

واضح من خالل متابعته الدقيقة للمؤرخني اللبنانيني ،وال سيام املؤرخني املوارنة ،وتدقيقه يف رواياهتم،
البعد،
ومقارنة بعضها ببعض ،ونقدها من زاوية الزيادة أو النقصان ،األقدمية أو اإلضافة ،القرب أو ُ
املعقولية أو عدمها ،أن كامل الصليبي ينتمي إىل املدرسة الوضعانية التجريبية يف التأريخ ،وهي املدرسة
كم من الوثائق – أي املصادر األوىل وحدها .لكن «احلقيقة» يف
التي جتعل «احلقيقة» تنطق من خالل نقد ّ
وبتوسع يف املعلومات ال ينتهي .ومن هنا نفهم
هذه احلال تظل مرهونة بجهد اكتشاف مزيد من املصادر،
ّ
طول مسار املعرفة التارخيية التجريبية عند كامل الصليبي عندما يقول يف شأن التاريخ للبنان« :كنت يف
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السابق ..أتبع غريي يف االعتقاد ( )...فلام توسعت معلومايت ( ،»)...أي إن معلوماته توسعت عن طريق
االطالع عىل املصادر األوىل (الوثائق) ،فأين يقع أو «يتموضع» اإلشكال املعريف عند كامل الصليبي؟

كان فرنان بروديل قد واجه مشكلة التوسع الكمي يف الوثائق ومعلوماهتا حني كتابة أطروحته الشهرية
عن املتوسط ،إذ وجد نفسه أمام كم هائل من املصادر ( )Les Sourcesالتي مجعها من أرشيفات البلدان
عمرا من حياته ،أو عرشين
مؤرخا من أمثاله(.((1
ً
املتوسطية ،كام وجد أن االشتغال عليها يقتيض عرشين ً
فكيف ّ
أسميه «ثقافة املفاهيم» التي تساعد
حل بروديل هذا اإلشكال؟ لقد فعل ذلك من طريق ما يمكن أن ّ
البعد املفهومي يف املامرسة التأرخيية .وال
البعد الثاينُ ،
عىل رسم اإلطار النظري للموضوع ،أي إنه أدخل ُ
غرابة يف ذلك ،فهو من رواد املدرسة التارخيية الفرنسية اجلديدة التي جتاوزت املدرسة التارخيية التجريبية
جسورا
جسورا عابرة ما بني األنظمة املعرفية لعلوم اإلنسان واملجتمع .لقد بنى بروديل
املنهجية ،ببنائها
ً
ً
ما بني االقتصاد وعلم االجتامع والفلسفة والسياسة واإلثنولوجيا والتاريخ احلضاري العاملي املقارن،
وميز
فأدخل مفهوم التأريخ للمدى الطويل ،ومفهوم نسبية رسعة األزمنة التارخيية بتأثري نظرية النسبيةّ ،
بني الزمن اجلغرايف شبه الثابت (عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية) والزمن االجتامعي البطيء الوقع والزمن
السيايس املتسارع عىل السطح (التاريخ احلدثي) ،فكانت النتيجة إجراء تلك املصاحلة اإلبيستيمولوجية
بني بنيوية اإلثنولوجيني لدى ليفي سرتاوس ،وبنيوية املؤرخني اجلدد (احلوليات) لدى بروديل ،فساعد
هذا البناء النظري – املفاهيمي عىل إعادة بناء طبقات ثالث من األزمنة التارخيية تقاطعت وتفاعلت يف
«قرن طويل» هو القرن السادس عرش املتوسطي ،موضوع بردويل الذي مجع فيه ما بني املامرسة التجريبية
والبناء النظري واملفاهيمي هلذا القرن.

غائبا ،أو كان قليل
ّ
البعد النظري يف املامرسة التأرخيية اللبنانية لدى كامل الصليبي كان ً
أرجح هنا أن هذا ُ
احلضور .وهذا الغياب أ ّدى يف رأيي إىل أن يتأخر كامل الصليبي يف اكتشاف نظام االلتزام يف الدولة العثامنية
وانطباقه ً
أيضا عىل جبل لبنان واإلمارات املحلية واألهلية فيه .كان يمكن مثلاً االطالع عىل مفهوم اإلقطاع
يف اإلسالم ،وهو غري الفيودالية يف التاريخ األورويب الوسيط ،وكان يمكن االطالع ً
أيضا عىل نظام التيامر
يف التاريخ العثامين ،هذا ناهيك بفائدة املفاهيم اخللدونية بشأن العصبية ونشأة الدولة و«والية الطرف»
ومفهومي االستتباع والوالء ما بني العصبيات ،وكذلك كتب اخلراج واألموال واألحكام السلطانية يف
اإلسالم ،قبل أن يكتب كتابه تاريخ اإلمارة اللبنانية.

كان يمكن أن ّ
تشكل املعرفة املسبقة هلذا كله مدخلاً
وإطارا نظر ًيا لفهم طبيعة اإلمارة واألمري ،ال يف جبل
ً
لبنان وحده ،بل يف كل املناطق العربية ،وقبل انتظار «التوسع يف املعلومات» الوثائقية اللبنانية أو العثامنية
لدى ٍ
مرسعة للمعرفة إذا ما
كل من تلميذيه عدنان البخيت وعبد الرحيم بوحسني؛ فثمة دينامية جدلية ّ
والبعد املفاهيمي.
البعد التجريبي ُ
اقرتن البعدان يف املعرفةُ :

هذا ،ويمكن اإلشارة ،للتدليل عىل وفرة املراجع العاملية والعربية العامة املتعلقة هبذه املوضوعات
واملفاهيم ،إىل العديد منها ،وال سيام يف ما خيص منها امل ْلكية واألرض وإدارهتا وجباية رضائبها ،وعىل
سبيل املثال:
 -كلود كاهني ،يف مبحثه عن اإلقطاع يف اإلسالم.

19 Fernand Braudel, La méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 4 éd. (Paris: A. Colin, 1979).
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 عبد العزيز الدوري يف أطروحته عن التأريخ االقتصادي يف العراق يف القرن الرابع اهلجري (صدرت يفأربعينيات القرن العرشين).
 عرشات األبحاث التي قام هبا اخلرباء الفرنسيون بشأن أشكال امل ْلكية الزراعية والسلطة والديموغرافيايف بالد الشام يف عرشينيات القرن العرشين وثالثينياته (جاك ولرس والترون وآخرون).

هذا ناهيك بأعامل مؤرخني أتراك الحقني ،أمثال دويتشيوغلو وخليل ايناجليك يف أعامهلام املتعددة عن
التاريخ االقتصادي العثامين.
ولبنانيا ،ويف إطار عالقة الصليبي باآلخرين ،أجزم بأنه كان عىل خلق عظيم ،وعىل نبل يف التعامل
عربيا
ً
ً
اإلنساين كبري ،لكن عالقته باإلنجاز التارخيي  -العريب ،وبصورة أخص باإلنجاز التأرخيي اللبناين ،وال
سيام املكتوب بالعربية – كانت عىل ما أرجح ضعيفة ،وال أدري ما السبب ،لعلها جاذبية الثقافة األمريكية
السائدة يف أجواء اجلامعة األمريكية ذات االعتداد بالذات وبمركزيتها الثقافية وسيادهتا ومرجعيتها اللغوية
العاملية .مظاهر هذه املركزية تبدو يف أكثر من مظهر وجمال ،وأبرز هذه املظاهر استنكاف معظم باحثيها
وأساتذهتا بشكل عام عن االستشهاد بمراجع لبنانية وعربية (باللغة العربية) ،وإن يكن هلذه املراجع فضل
السبق يف الزمن ويف اإلنجاز املعريف.
هذه الظاهرة تنطبق ،لألسف ،عىل كامل الصليبي ،وال سيام يف كتابه بيت بمنازل كثرية؛ إذ ال يمثّل يف
عمن أنجز هذه املوضوعة أو تلك من تاريخ لبنان إلاّ تالمذته.
االستشهاد يف سياق الكتاب ّ

ومع كل االحرتام واملحبة لتالمذته املؤرخني الذين يستحقون فعلاً كل تقدير ،فإن إغفال أسامء مؤرخني
لبنانيني بدأوا بالبحث والكتابة منذ سبعينيات القرن املايض ،ثم أضحت كتاباهتم عىل درجة من العاملية
«رغم لغتها العربية» ،قد يستدعي بعض االستغراب ،بل إن اختصار دور بعضهم واختزاله يف ذهنه
بالعبارة اليتيمة التالية «تالمذة دومنيك شفاليه» قد يستدعيان أكثر من استغراب( .((2بل إين أستغرب ً
أيضا
إغفال ما أنجزه عادل إسامعيل باللغة الفرنسية يف أطروحته «هنوض اإلقطاعية وأفوهلا يف لبنان (1840
–  ،»)1860وقد صدرت يف أواخر اخلمسينيات حتت عنوانHistoire du Liban: Redressement et :
. declin du feodalisme libanais
توصل هؤالء إىل
خالصة القول هنا أن ال مشكلة بني مؤرخني حمرتفني بشأن نظرهتم إىل املايض ،فسواء ّ
التوسع التدرجيي يف االطالع
جتريبيا ،أي عرب
حقائق متامثلة أو خمتلفة ،وسواء توصلوا إىل هذه احلقائق
ّ
ً
عىل املصادر (كام فعل كامل الصليبي مثلاً ) أو عرب استخدام مفاهيم ونظريات اجتامعية وفلسفية مساعدة،
نسبيا ،يقرتب أو يصيب أو يبتعد ،يتأخر أو يبطئ أو
مسعى
فإن مقاربة احلقيقة التارخيية تبقى
معرفيا ً
ً
ً
يرسع ،غري أن املهم أن ال ُي ّ
وظف التاريخ يف الرصاع السيايس الداخيل الراهن ،وأن ال حتتويه أو تسوده
النظرة األنكرونكية لألزمنة التارخيية ،أي خلط زمن بزمن آخر ،كالتاريخ للاميض بمصطلحات احلارض
ومفرداته وصوره ،أو كالتعامل مع احلارض بذاكرة املايض وخمياهلا.
 20يقول« :ولقد قام كل من دومنيك شفاليه وتالمذته يف باريس ،وليىل فواز يف جامعة هارفرد ،ومروان بحريي يف اجلامعة األمريكية
بأبحاث تقدم إيضاحات مهمة حول تطورات جبل لبنان وبريوت يف القرن التاسع عرش» ،انظر :الصليبي ،بيت بمنازل كثرية ،ص .209

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
كمال الصليبي في تأريخه للبنان الحديث ولصورة األمير المعني
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من زاوية الثقافة التاريخية العامة :وعي التاريخ بصفة مواطن
أو بصفة طائفة؟

عندما يدعو كامل الصليبي «اللبنانيني» (هكذا باجلمع) إىل تنظيف بيوهتم من «العناكب» ،أي من
التشوهات التي أدخلتها الطوائف عىل توارخيها ،فإنه ال يفرق – كام يبدو يل – يف الدعوة بني «لبنانيني»
مبدئيا ً
أيضا أهنا مجاعات دينية أو إثنية ال مجاعات
مبدئيا أهنم مواطنون ،و«طوائف» ُيفرتض
ُيفرتض
ً
ً
سياسية أو أحزاب .فإىل من يوجه كامل الصليبي الدعوة :إىل اللبنانيني كمواطنني أم إىل «الطوائف»؟ وبأي
صفة :بالصفة الدينية – املذهبية أم بالصفة السياسية؟

مازجا بني خصوصياهتا الدينية
أرجح أن كامل الصليبي يذهب مذهب التوجه إىل الطوائف كجامعات،
ً
ّ
واملذهبية وتطلعاهتا السياسية ،فيبدو أن التنظيف املرجتى لديه يقوم عىل معادلة ميثاقية ً
(أيضا) :عروبة
هتدئ من غلوها القومي الدجمي .وقد جرى هذا ،برأيه ،يف التجربة اللبنانية ويف التجربة العربية حينام
جممعا عليها ،ولبنانية حتد من املبالغة يف متجيد
أصبح االقتناع بالدولة اللبنانية رضورة لبنانية وعربية
ً
خصوصيتها ذات الطابع الطائفي – املسيحي.

إذن ،هي استعادة مليثاقية لبنانية نجحت خالل فرتة من تاريخ لبنان املعارص ،يف باب التوافق السيايس
امليثاقي ،ثم ما لبثت أن اهتزت بسبب أخطاء ارتُكبت (انظر فصل :التجربة واخلطأ يف كتاب :بيت بمنازل
كثرية) ،فهل هلذه امليثاقية حظ نجاح ً
أيضا يف باب «التوافق التارخيي» ،أو بتعبري أدق يف باب التوافق ما بني
التواريخ (تواريخ الطوائف)؟

يبدو يل أن هذه النظرة التي متاثل ما بني التوافق السيايس والتوافق التارخيي ،بل التي جتعل من «التوافق
التارخيي» ً
رشطا للتوافق السيايس ،تغفل عد ًدا من املعطيات واحلقائق التي مل تؤخذ بعني االعتبار:
 أول هذه املعطيات رضورة التفريق بني الطوائف ذات اخلصوصيات الدينية واملذهبية من جهةوالطائفيات السياسية من جهة ثانية ،فهذه األخرية تتجسد يف زعامات وأحزاب ومؤسسات وسياسات
من شأهنا حتويل الطائفة من حالة دينية ومذهبية وثقافية إىل حالة كيان سيايس.

 ثاين هذه املعطيات رضورة التفريق بني الذاكرة التارخيية اجلامعية واملعرفة التارخيية؛ فالذاكرة اجلامعيةعفوية وأسطورية بطبيعتها ،وخالطة لألزمنة ،بل هي خمزن نفيس مجاعي ُينقص األخبار والصور أحيانًا
تشوهيا .والزينة والتشويه ،كام التحسني أو التقبيح ،كلها رتوش
أو يضيف إليها أحيانًا أخرى ،تزيي ًنا أو
ً
تنشأ عرب الزمن ،وبفعل وطأة احلادث الراهن واستفزازاته وحتدياته واستدعاءاته التي ال تكتفي بأن يكون
البرش فاعلني يف احلارض ،بل ُمغيرّ ين ً
أيضا للاميض ،أكان باجتاه تقبيحه أم باجتاه حتسينه ،تثويره أم هتدئته
تتلبس اهلويات املختلفة .هذا يف حني تنحو املعرفة التارخيية
بحسب حركة اجلدل والرصاع بني القوى التي ّ
املحققة (العلمية) نحو االنفصال النسبي عن الذاكرة لتصبح هذه األخرية ،وبالتدرج النسبي ،جز ًءا من
اشتغال العقل التارخيي الناقد هلا (للذاكرة).

املالحظ هنا أن سؤال السياسة يبقى يف خضم هذا «اليشء» امللتبس بني الطائفة والطائفية ،وبني الذاكرة
َ
ويقدم
مغيباُ .يربز لنا كامل الصليبي «حقائقه التارخيية»ّ ،
والتاريخ ،وبني احلقيقة واألسطورة ،صام ًتا أو ً
متنياته ونصائحه إىل اللبنانيني الذين جيب أن يعلموا «كيف أصبحوا لبنانيني منذ العام  »1920وحيذرهم
من أهنم إذا مل يفعلوا ذلك سيظلون عشائر وقبائل....
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حس ًنا ،لكن أين هو سؤال السياسة الذي يتج ّنبه كامل الصليبي ،وهو :من املسؤول عن التجهيل والتشويه
وبناء بيوت العناكب ،أو إدخاهلا إىل منازل اللبنانيني؟ أهو الهوت الطوائف أم علم كالمها أو فقهها؟
أم سياسيوها ،ومن هم؟ أهو تاريخ المِ لل والسلطنات والعائالت الذي ساد خالل قرون ماضيه ،أم هو
تاريخ نظام سيايس حديث ومعارص وأشكال حمددة من ممارسة السلطة وتوزيع الثروة وسياسات زبونية
حمددة يف االقتصاد والتنمية والتعليم ...إلخ؟

مغيبة ،لكن ما يفصح عنه التفكري التارخيي عند كامل الصليبي هو أنه يراهن عىل التفريق
أسئلة غائبة أو َّ
ً
وقياسا عىل
بني السياسة والتاريخ ،جاعلاً نظافة البيت األول (التاريخ) رشطا لسالمة السياسة وصحتها.
ً
هذا املنطق ،يصبح رشط «تنظيف املايض» ً
رشطا لنظافة احلارض.

شكليا – أن اهلرم التارخيي مقلوب هنا عىل رأسه.
يبدو يل – ومهام يكن من أمر منطقية هذا التفكري،
ً
فام ينبغي طلبه ليس تنظيف بيوت الطوائف (أي توارخيها) ليستقيم أمر الدولة – الوطن ،بل تنظيف
السياسات أولاً بالربامج واخلطط لبناء دولة – وطن ،وتنشئة مواطن منفتح عىل كل املعارف وعىل كل
ومتفهم خلصوصيات الطوائف الدينية وذاكراهتا التارخيية.
الثقافات،
ّ

عبثًا حاولت التجارب التي حيكي الصليبي حكاياهتا يف كتابه بيت بمنازل كثرية أن تنظف البيت املنشود،
ألهنا انطلقت مجيعها يف رأيي من الدائرة املغلقة :دائرة الطوائف املستدخلة يف الذاكرات اجلامعية التي
صنعتها الطائفيات السياسية عرب مؤسساهتا و«مؤرخيها» وإخبارييها وسياسييها .ورأيي هو أن من
رضوب العبث تنظيف الصورة بسياسات طائفية ،أي بسياسات غري نظيفة.

والواقع أن سياسات احلارض هي الفاعل األول يف سياسات العلم والثقافة والبحث والرتبية والتثقيف،
ويف التأسيس لبيئة علمية حاضنة ومشجعة إلعادة النظر يف التاريخ ،لدرسه والتنقيب فيه واحلفر يف
طبقاته ،ال عرب نزع قرشة ما علق به من خيوط عناكب طائفية فحسب ،بل عرب كشف ُح ُجب وأقنعة طائفية
وغري طائفية ،بل ً
أيضا أيديولوجية ذات أنسجة قومية أو ماركسية أو ليربالية .عندها ،ومع البيئة العلمية
احلاضنة ،ال حيتاج العمل السيايس وال السياسات وبراجمها إىل تاريخ جتري «أسطرته» أو تشوهيه ملصلحة
حزب أو كيان طائفي سيايس ،كام أنه ال حيتاج إىل دين جيري استخدامه يف عملية االستقواء السيايس.
ذلك أن استخدام التاريخ كصور حمفزة ومستثرية لذاكرة مجاعية طائفية راهنة يامثل متا ًما استخدام الدين
يف االستقواء السيايس.

لذا ،تبدو مطالبة الطوائف بتنظيف توارخيها بمعزل عن علمنة السياسة ومدنيتها وكأهنا الدوران يف احللقة
املفرغة ،ويف حال كامل الصليبي كأهنا مطالبة «حكيم» معتزل ومستقيل من السياسة واسى نفسه وواسى
يأسا ،ولكن ليس «حكم ًة» .ذلك أن كام لبيت احلكمة أو لبيت
تعبا أو ً
أمثالنا ممن اعتزلوا السياسة فشلاً أو ً
اهلل منازل ،فإن للتاريخ ً
أيضا أبوا ًبا ومنازل .وباب تنظيفه ليس باب الطوائف ، ،بل إن الباب واملنزل مها
هم إن اختلفنا يف الثقافة التارخيية العامة
سياسات حكيمة تنشد بناء دولة – وطن ،ودولة مواطنني .عندها ،ال َّ
تدرجييا وعرب البحث
توصل كامل الصليبي
وطنيا أم ملتزم رضائب .فكام ّ
حول صورة فخر الدين أكان ً
ً
أمريا ً
العلمي املرتاكم إىل حقيقة تقول إن فخر الدين ليس إلاّ ملتزم رضائب وكان غريه قد سبقه إىل ذلك ،فإن
حرة ومفتوحة عىل مجيع األبواب ،ومستضافة يف مجيع «املنازل» .ليس املايض
املعرفة التارخيية يمكن أن تكون ّ
سج ًنا للسياسة أو اً
راسم هلا ،وليست هي نتاجه احلتمي ،وليست الذاكرة اجلامعية تار ًخيا ثاب ًتا ،وإنام هي جزء
ومتحول ،وصانع التاريخ ليس املايض ،وإنام هو سياساته يف احلارض.
من التاريخ متغري
ّ
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موضوعا للدراسات الثقافية
السرد
ً
فهم لعالقة الرواية بجدلية السيطرة والمقاومة الثقافية
نحو
ٍ

(((

إن سؤال العالقة بني النقد واألدب أعمق من أن يخُ َتزل يف حدود االشتغال عىل دراسة العنارص
أدبيا أو عىل املعاين املتعددة والالهنائية ،فهو يمتد بالقدر نفسه إىل
التي جتعل من عمل ما عملاً ً
تكون الثقافة
الفضاء الذي فيه يتشكل األدب وكذلك الوعي به ،أي إىل االهتامم باملح ّتم يف ِّ
وأنساقها ،وهو ما يقتيض وضع األدب يف سياق أوسع .ترمي هذه الدراسة إىل إظهار اإلضافة
التي تقدمها الدراسات الثقافية يف هذا النمط من االشتغال املنفتح الذي يستند إىل فرضيات
جديدة تعترب األدب والرواية بشكل خاص ممارسة ثقافية يتطلب بناء املعرفة هبا قدرة عىل
تكليم ذلك املجهول الذي يثوي خلف الداللة املبارشة .وهذا ما يقتيض ،إىل جانب االهتامم
وعيا بالسياق الثقايف الواسع الذي يتحقق فيه ،وذلك
بخصوصية النص كخطاب لغوي مجايلً ،
من أجل إنارة النص وتسليط ما يكفي من الضوء عليه حتى يكشف عن األنساق املضمرة فيه.

هذا التحليل الثقايف يتم التفكري يف أدواته ومفهومه للخطاب األديب انطال ًقا من األعامل النقدية
يتعي بوصفه من أبرز النقاد الثقافيني الذين أ ْثروا الدراسات الثقافية.
إلدوارد سعيد الذي نّ
لذلك ،فإن منهجية القراءة الطباقية التي استند إليها يف تفكيك نظم اإلمربيالية واملقاومة الوطنية
املعارضة للهيمنة ،وانعكاس أنساق اهليمنة واملقاومة يف الثقافة ،هذه املنهجية ال جترتح كوى
جديدة يف تلقّي األدب فحسب ،بل تتجاوز ذلك إىل اإلملاع إىل الرهانات اإلنسانية هلذا النمط
يتعي أف ًقا للتعددية واحلوارية والثراء اإلنساين.
من التحليل .إنه رهان البحث عن فضاء ثالث نّ

* أستاذ التعليم العايل ،جامعة القايض عياض – أسفي.
 1ال شك يف أن مفهوم السرّ د يتسم بالعمومية بحيث يمكن أن حيتمله الكثري من املامرسات؛ فالرسد يمكن أن حتتمله اللغة املنطوقة،
شفوية أكانت أم مكتوبة ،وأن حتتمله الصورة ،ثابتة أكانت أم متحركة ،واإليامء .وهو حيرض يف األسطورة ويف احلكاية اخلرافية ويف احلكاية
عىل لسان احليوانات ويف اخلرافة ويف األقصوصة وامللحمة والتاريخ واملأساة والدراما وامللهاة واللوحة ،ويف النقش عىل الزجاج ،ويف
السينام واملحادثة (روالن بارت) .لكن هذا املفهوم يرد يف هذا البحث يف إطار التصور احلديث للرسد الذي برز منذ الستينيات انطال ًقا
املكونات الداخلية للرواية ،وذلك يف إطار الشعرية ( )Poétiqueالتي تستوعب
تكرست حول االشتغال عىل التقيص يف ِّ
من األبحاث التي ّ
الرسديات ( )Narratologieوالسيميائيات الرسدية ) .(Sémiotique narrativeوقد تطور هذا املفهوم خالل أواخر السبعينيات من خالل
التعرف إىل أعامل ّ
يسمى النقد احلواري ) ،)La Critique dialogiqueوكذلك أبحاث
املنظر الرويس ميخائيل باختني ،وذلك يف إطار ما ّ
ّ
خصوصا تلك التي استند فيها إىل مفهوم القراءة الطباقية الذي جيمع بني تفكيك آليات السيطرة يف
إدوارد سعيد يف النقد الثقايف املقارن،
ً
اخلطاب الثقايف لإلمربيالية وقراءة املقاومة الوطنية لإلمربيالية وانعكاسها يف الثقافة.
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تمهيد
منذ العقدين األخريين من القرن املايض ،أصبح السرّ د األرض املشرتكة التي يلتقي عليها الكثري
املحددات إثارة النقاش يف ما
من النظريات والتيارات النقدية والفكرية والفلسفية؛ إذ من بني
ّ
يتصل بالرشط ما بعد احلداثي الذي ُيربز االرتياب والشك يف أشكال السرّ د املوروثة عن املايض التي حتيل
إىل واقع بانيها أكثر ّمما حتيل إىل واقع اآلخر ،وإعادة النظر يف العالقة الذات /اآلخر وحتريرها من رشك
الفرضيات التي يستحكم هبا هاجس توكيد التفوق الغريب ،األمر الذي أتاح تبلور منظور مغاير للتفكري يف
اهلويات الثقافية يتعالق فيه رسد الذات باآلخر الذي به تغتذي وتتجدد .وإذا كان هذا التعدد يف اخللفيات
ُ
يكشف الثراء والغنى الثقايف واالجتامعي للمامرسة
يتم هذا التفكري،
النظرية واملنهجية التي انطال ًقا منها ّ
الرسدية ،فإنه من جهة أخرى ُيلمع إىل التحوالت التي حدثت يف حقل دراسة الرواية منذ أن اتضحت
لعلوم السرّ د الكالسيكية صعوبة االشتغال عىل هذا املوضوع انطال ًقا من مظهريه الشكيل ()Formel
والوظيفي ( )Fonctionnelفقط ،وهذا ما ح ّتم عليها االستفادة من اإلضافات التي كانت تبلورها العلوم
االجتامعية والدراسات الثقافية والتارخيية ،من خالل الرتكيز عىل قضايا وأسئلة كانت مغيبة قبل هذه
املؤسسة
الفرتة .ويتلخص هذا التفكري يف السرّ د بشكل خمتلف من خالل إعادة النظر يف املفاهيم السابقة ّ
عىل الفصل بني السرّ د والتجربة املعيشة ،وعىل قرص السرّ د عىل اخليال(((.
لقد اقتىض هذا إ ًذا إعطاء االهتامم للتمفصل بني الثقايف واإلنساين يف خمتلف أبعاده؛ إذ أضحى الرسد
الفضاء املميز الذي ينكشف فيه «أسلوب حياة الناس» (ريموند ويليامز) وكذلك التجربة البرشية
(بول ريكور) عندما تأخذ شكل احلبكة الرسدية ،إذ من دون ذلك ال تكون تلك التجربة سوى خرساء
وفاقدة للشكل .فالفرد ال يعثر عىل هويته إذا مل يستطع أن يتشكل داخل ما يرويه .وإذا كان هذا يبدو
صحيحا عىل صعيد الفرد ،فإنه يبدو كذلك عىل صعيد اجلامعات وعىل صعيد األمم والشعوب .وهذا
ً
ما يتجىل من خالل حاجة األفراد واجلامعات إىل إنتاج رضوب السرّ د واملحكيات وإعطائها أبعا ًدا
تتعدى جماالت اإلحالة إىل الفردي إىل االرتباط باجلمعي الكامن يف صميم التجربة اإلنسانية عىل النحو
(((
التحول يف هذا الفهم
حرره هومي بابا .إن أحد مظاهر
ّ
الذي يستفاد من كتاب األ ّمة رّ
والسد الذي ّ
املتجدد للسرّ د يتمثّل يف كونه أضحى يتموقع يف صميم التعبري عن اهلوية والوجود ،والنقد الثقايف
تشوش عىل تطلع األفراد واجلامعات والثقافات إىل العيش املشرتك
لألفكار واملقوالت املتصلبة التي ّ
واالعتامد املتبادل.

شكلت األبحاث املندرجة يف إطار الدراسات الثقافية خلفية معرفية بالغة الثراء يف هذا التناول املختلف
لل د من منظور عابر للفروع املعرفية ِ
وعطش إىل الرتمجة بينها بشكل ُيفصح عن تعريف جديد وتعاوين
سرّ
موضوعا (ذريعة) لتحقيق معرفة أوسع تالمس عالقته
يتعي السرّ د بوصفه
للعلوم اإلنسانية .ها هنا نّ
ً
 2من أهم املسامهات التي فتحت أفقًا جديدً ا يف دراسة الرسد من منظور يستحرض عالقته بالتجربة البرشية ،يمكن اإلشارة إىل :بول
ريكور :الزمان والرسد ،ترمجة سعيد الغانمي وفالح رحيم؛ راجعه عن الفرنسية جورج زينايت (بريوت :دار الكتاب اجلديد املتحدة
)2008؛ الذات عينها كآخر ،ترمجة جورج زينايت (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2005 ،والذاكرة ،التاريخ ،النسيان ،ترمجة وتقديم
وتعليق جورج زينايت (بريوت :دار الكتاب اجلديد املتحدة.)2009 ،

;3 Homi K. Bhabha, «Introduction: Narrating the Nation,” in: Homi K. Bhabha, ed., Nation and Narration (London
New York: Routledge, 2000).
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بالثقافة واهليمنة .ويتجىل هذا من خالل األعامل التي تدخل يف إطار دراسات ما بعد الكولونيالية
والنقد الثقايف التي كان إلدوارد سعيد الفضل يف تشييدها وتطويرها وصوغ أفكارها األساسية من
خالل االشتغال عىل دراسة التمثيل الثقايف واملقاومة ،بعيدً ا عن الدائرة التي حترك فيها البحث السرّ دي
واتساعا من خالل املسامهات التي تدخل يف إطار نظرية
احلداثي((( .ومعلوم أن هذه املرجعية تزداد ثراء
ً
التابع ( )Subalternismeالتي برزت مسامهتها قوية يف اإلسطوغرافيا اهلندية من خالل مفكرين بارزين
أمثال هومي بابا ( )H. Bhabhaوغاياتاري سبيفاك ( )G. Spivakورانجيت غوحا ( )R. Guhaوديبش
شاكراباريت (.)D. Chakrabarty
(((

مفهوم الرواية في الدرس الثقافي
الدراسات الثقافية :النشأة ومفهوم األدب بوصفه ممارسة خطابية

تتحدد الدراسات الثقافية((( ( )Cultural Studiesبوصفها ملتقى كث ٍ
ري من العلوم والتخصصات ،أمهها
علم االجتامع واألنثربولوجيا الثقافية والفلسفة واإلثنولوجيا والسيميائيات واألدب والفنون .وقد يوحي
هذا التداخل بني علوم واختصاصات خمتلفة بأن الدراسات الثقافية حتيط إحاطة شاملة بمختلف طرق
دراسة الثقافة والتفكري يف األسئلة التي تطرحها ،غري أن ما يفيض إليه االطالع عىل متنها هو أن ميدان
الدراسات الثقافية يتعلق بمجال حمدد من جماالت البحث األكاديمي(((.
ّ
أسس ريتشارد هوغارت (R.
أخـذت الدراسـات الثقافية يف
التشكل منذ الستينيات من القرن املايض حينام ّ
 )Hoggartمركز برمنغهام للدراسات الثقافية سنة  1964وترأسه ستيوارت هول ( )S. Hallيف ما بعد ،حيث
تركز االهتامم فيها عىل دراسة الكثري من اإلنتاجات القولية واملامرسات الثقافية باعتبارها ظواهر نصية يتعذر
فهمها من دون وضعها يف سياق الثقافة بوصفها مفهو ًما مركّ ًبا يشمل املعرفة واملعتقدات والفن واألخالق

 4يشري مفهوم ما بعد الكولونيالية إىل املرحلة التي أعقبت فرتة االحتالل .بيد أن هناك باحثني آخرين ،مثل أخيل جوطا ()A. Gupta
يوسع املفهوم ليستوعب كل ما يرتتب عن الفعل االستعامري من دون أي حتديد زمني .وقريب من هذا ما يشري إليه جورج باالنديي
ّ
ً
مجيعا يعيشون الوضع ما بعد الكولونيايل
ا
ق
سيا
الكولونيالية
بعد
ما
يعترب
حينام
)G.
(Balandier
مؤطرا للرشط اإلنساين املعارص؛ إذ البرش ً
ً
بأشكال خمتلفة .و ُيعترب إدوارد سعيد من أملع الباحثني يف هذا املجال ،باإلضافة إىل جمموعة من الدارسني من العامل الثالث املنضوين إىل
مجيعا من استثامر جمهود ميشيل فوكو يف تفكيك العالقة بني
إطار مدرسة التابع .ويشري جون لو أمسيل إىل أن هؤالء الباحثني انطلقوا ً
وضعا مركز ًيا يف أعامهلم .انظرJean-Loup Amselle, L’Occident :
املعرفة والسلطة ،بحيث تأخذ فكرة االكتشاف عرب وساطة التخييل
ً
décroché: Enquête sur les postcolonialismes, un ordre d’idées (Paris: Stock, 2008), p. 16.

 5ملزيد التوسع يف النقد املوجه للمناهج والنظريات التي انتظمت يف سياق احلداثة ،يمكن العودة إىل القسم األول بعنوان «انكامش
أنموذج الدراسات األدبية» يفAntony Easthope, Literary into Cultural Studies (London; New York: Routledge, 1991). :
 6ليس من السهل وضع تعريف دقيق للدراسات الثقافية ألن مفهوم الثقافة نفسه يتميز بكثري من التعقيد والغموض كام يرى الناقد
أنطولوجيا إىل حقل
الثقايف ريموند ويليامز .ومع ذلك ،فالدراسات الثقافية ليست نظرية بام يعنيه ذلك من جتانس يف املفاهيم وانتامئها
ً
معي يف املعرفة ،وإنام هي مزيج من النظريات واملقاربات واألسئلة التي توظف لقراءة أنامط القوى االجتامعية والثقافية وارتباطها
نّ
ميز الدراسات الثقافية هو الذي جعل منها مغامرة علمية جمددة
الذي
واالختصاصات
النظريات
يف
التداخل
وهذا
واجلامعات.
باهلويات
ّ
شديدة اخلصوبة والعمق ،بحيث حتولت بعد مخسة عقود من الزمن إىل نسق يف القراءة عابر لألوطان والثقافات واملامرسات األكاديمية.
ويكفي أن نستحرض هنا بعض أعالمها أمثال :ريتشارد هوغارت وإدوارد تومبسون ( )E. P. Thompsonوريموند ويليامز ()R. Williams
وستيوارت هول ( )S. Hallوديك هابديج ( )D. Hebdigeوديفيد موريل ( )D. Morleyوتريي إيغلتون ( )T. Eagltonوإدوارد سعيد
وتتميز الدراسات الثقافية،
ويان أنج ( )I. Angلتتضح للباحث مالمح من تلك األطروحة الشديدة الربوز يف مشهد العلوم االجتامعية.
ّ
يف اشتغاهلا عىل األدب ،بمفهومها املوسع ،حيث إهنا تضع األدب يف مستوى املامرسات الثقافية األخرى التي يبدعها اإلنسان هبدف
التعريف بنفسه وبعالقته بالعامل .انظرWilfred L. Guerin [et al.], A Handbook of Critical Approaches to Literature, 4th ed. :
(New York: Oxford University Press, 1999), p. 240.

 7أندرو إدجار وبيرت سيدجويك ،موسوعة النظرية الثقافية :املفاهيم واملصطلحات األساسية ،ترمجة حممد اجلوهري وهناء اجلوهري
(القاهرة :املركز القومي للرتمجة ،)2009 ،ص .299
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عضوا يف املجتمع((( .وإذا كان ظهور
والقانون والقدرات ،ومجيع العادات التي يكتسبها اإلنسان بوصفه
ً
تم طرحه
الدراسات الثقافية بوصفها إشكالية مميزة قد اقرتن
ً
رسميا بمرحلة الستينيات ،فإن سؤاهلا سبق وأن ّ
قبل هذه الفرتة عىل نحو ما يع ّلمنا هول((( .إنه سؤال يرضب بجذوره عميقًا يف الثالثينيات واألربعينيات ،كام
يلمع إىل ذلك ويليامز ،إذ كان نشاط الدراسات الثقافية أكثر فعالية يف تعليم الكبار(.((1
عد كتابا استعامالت القراءة والكتابة ( )1957والثقافة واملجتمع (ٍّ )1958
لكل من هوغارت وويليامز
ُي ّ
املرجعني األساسني اللذين نقال االهتامم بالثقافة من االستخدام الشائع الذي يشري إىل اآلداب والفنون
تتعي فيه املامرسات الثقافية ،مثل القراءة ،متجذرة يف شبكة من املامرسات األخرى
فقط ،إىل أفق آخر نّ
يتميز هذا األفق باستبعاد التحليالت التي ال تأخذ بعني االعتبار
كالشغل واحلياة اجلنسية واألرسية ،كام ّ
املجتمع الذي تتصل به التمظهرات الثقافية التي تدرسها تلك التحليالت ،وكذلك التمييز بني «الثقافة
العاملة» و«الثقافة الشعبية» .ويرى هول أن هذين العملني إذا كانا قد اع ُتربا يف البداية جمرد ترهني
( )actualisationلالهتاممات السابقة بموضوع الثقافة ،فإن القطيعة التي أحدثاها مع التقاليد الثقافية
السائدة يف تلك الفرتة بدت عىل درجة كبرية من األمهية .وإلبراز هذه املسامهة املضيئة ،يتوقف هول عند
مفهومني للثقافة صاغهام ويليامز يف كتاب الثورة الطويلة؛ فإذا كان املفهوم األول يربطها بمجموعة من
التوصيفات التي من خالهلا تأخذ املجتمعات معانيها ،كام تعكس خرباهتا وجتارهبا املشرتكة ،وهو تعريف
إن كان يؤكد األفكار املتعلقة بمنتوجات الثقافة وسياقاهتا ،فإنه جيعلها موضوع عمل جديد مفاده أن
الوقائع ال تتكلم من تلقاء ذاهتا ،وأن ما ينتج الداللة الشارحة أو التفسريية ،إنام هو شبكة العالقات التي
تكتنف الوقائع( ،((1فإن املفهوم الثاين يؤكد بشكل مقصود ما هو أنثربولوجي ،كام يؤكد مظاهر الثقافة
املتمرسني بنصوص ويليامز أن يف هذه املرحلة
التي حتيل إىل املامرسات االجتامعية( .((1ومن املعروف عند
ّ
ملتبسا وأكثر جتريدية .غري أن نقطة االرتكاز
أضحى مفهومه للثقافة ،بوصفها «أسلوب حياة» ،مفهو ًما
ً
ها هنا تتمثّل يف إعطاء االهتامم للسياق الذي حتدده «نظرية الثقافة» بوصفه دراسة التداخالت بني خمتلف
تكون أسلوب احلياة .وعىل هذا األساس ،ال يكون اهلدف من التحليل الثقايف إعطاء
العنارص التي ّ
أيضا فهم الكيفية التي يعاش هبا خُ
مفهوم الثقافة الطابع االجتامعي فحسب ،بل يكون ً
ويترب التداخل بني
معينة.
املامرسات والتنظيامت خالل مرحلة ّ

إن أمهية املسامهة التي يبلورها هول للتعريف بالدراسات الثقافية ال تتمثّل فقط يف تبئري التأمل عىل املرجعيات
األساسية (هوغارت ،ويليامز ،تومسون) التي مهدت للتفكري يف الثقافة انطال ًقا من البحث يف دينامياهتا،
بام يف ذلك العالقة بني الثقافة والطبيعة والثقافة واملجتمع ،وكذلك الفارق بني الثقافة العليا والثقافة الدنيا
واالختالف والتنوع الثقايف ،وإنام تتمثّل كذلك يف التحقيب الذي يقرتحه للدراسات الثقافية استنا ًدا إىل
التوسع الذي حدث يف حقل فهم الثقافة ودراسة اإلنتاج الثقايف بحكم انفتاح الدراسات الثقافية عىل البنيوية
والنظرية الفرنسية التي تستوعب مسامهات المعة ملجموعة من ّ
املنظرين أمثال بورديو وفوكو ودولوز

 8دنيس كوش ،مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية ،ترمجة منري السعيداين؛ مراجعة الطاهر لبيب (بريوت :املنظمة العربية للرتمجة،
 ،)2007ص .31
;9 Stuart Hall, “Cultural Studies: Two Paradigms,» in: John Storey, ed., What Is Cultural Studies?: A Reader (Oxford
New York: Oxford University Press, 1996), p. 31.

 10رايموند ويليامز ،طرائق احلداثة ضد املتوائمني اجلدد ،ترمجة فاروق عبد القادر؛ حترير توين بينكني ،عامل املعرفة؛ ( 246الكويت:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1999 ،ص .215
 11آلن هاو  ،النظرية النقدية :مدرسة فرانكفورت ،ترمجة ثائر ديب (القاهرة :املركز القومي للرتمجة ،)2010 ،ص .19

12 Hall, p. 33.
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املوسع للثقافة الذي يستوعب ما هو مادي وما هو رمزي
ودريدا .فإذا كانت املرحلة األوىل قد متيزت بالفهم ّ
من خالل الرتكيز عىل فهم الثقافة بوصفها الطريقة الكلية للحياة (ويليامز) وتأكيد التمييز بني الثقافة وما ال
يندرج يف إطارها (تومبسون) ،وهو ما ساهم يف إضاءة جتذر الثقافة يف املامرسات التي حتدد تعامل اجلامعات
متيزت
مع الوجود املادي واالجتامعي ،فإن املرحلة الثانية التي طبعها ظهور البنيوية بتياراهتا املتعددة قد ّ
بالتمفصل حول مفهوم األيديولوجيا .وما يلفت االنتباه بالنسبة إىل هول يف هذه املرحلة هو املسامهة الالمعة
لألنثروبولوجي كلود ليفي سرتاوس ،مستفيدً ا من املكانة العلمية التي حققتها اللسانيات مع فرديناند دي
سوسري ،باعتباره املدخل األهم لفهم املسامهة البنيوية يف حقل الدراسات الثقافية ،بخالف املكانة التي مت ّتع
هبا ألتوسري والتي مل ختل يف نظر هول من حماوالت جاهدة للتغطية عىل ليفي سرتاوس واستبعاده .لقد متيزت
هذه املرحلة كذلك بالعودة إىل املفاهيم الكالسيكية لالقتصاد السيايس بشأن الثقافة ،وهي عودة ال جتد
سندها يف كون اجلوانب الثقافية واأليديولوجية قد تم الرتكيز عليها بام يكفي يف املرحلة السابقة فحسب،
بل كذلك يف اعتبار السريورة االقتصادية والبنيوية هي أقوى أمهية يف التفسري من املظهرين األيديولوجي
والثقايفّ .أما املرحلة الثالثة ،فيتجىل فيها أثر فوكو بارزً ا ،باإلضافة إىل أثر ٍّ
كل من جاك الكان ودولوز ودريدا.
(((1
وقد متثّل رهاهنا يف االشتغال عىل تفكيك جدلية العالقة بني املعرفة والسلطة .
ج ّ
تعبريا عن الشعور العام باألزمة
يل أن األبحاث املندرجة ضمن الدراسات الثقافية ال تتعني فقط بوصفها ً
(((1
يف أوروبا وأمريكا من عدد من التطورات االجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية فحسب ،وإنام
متثل كذلك شكلاً من الرد عىل املناهج النقدية احلديثة املسكونة ببناء النامذج والكليات واألنساق املغلقة،
يسميه تريي إيغلتون النظرية األدبية «اخلالصة» التي يعتربها أسطورة أكاديمية ألن أيديولوجيتها
أي ما ّ
(((1
كليا .
ال تظهر يف أي مكان آخر بالوضوح الذي تظهر به يف حماوالهتا جتاهل التاريخ والسياسة جتاهلاً ً
إن ما يكتيس األمهية يف هذه املراجعة التي يقدمها إيغلتون ملفهوم األدب والعلوم املتصلة به ال يكمن
فقط يف الكشف عن التحيزات اخلفية والالواعية إىل نظام السلطة يف النظرية األدبية ،وإنام كذلك يف
املعرفة التي ينتجها بصدد النظرية األدبية وحيدد من خالهلا موقعها بوصفها ذات صلة خاصة وثيقة جدً ا
بالنظام السيايس ،إذ سامهت ،بدراية منها أو بغريها ،يف إسناد افرتاضات هذا النظام وتعزيزها( .((1وإذا
كانت الدراسات الثقافية خالل العقدين األخريين من القرن املايض قد متيزت بظهور كثري من الدراسات
الرصينة املستفيدة من كتابات ألتوسري وفوكو وفرويد وبورس وغريامس وجيل دولوز ودريدا ..كأعامل
إدوارد سعيد وهومي بابا ولندا هتشن ...فإن حقلها اتسع اليوم ليشمل قضايا اإلعالم والدراسات
غريبا أن يصفها أرمون ماتالر ( )A. Mattelartوإريك
النسوية ودراسات ما بعد الكولونيالية .وليس ً
(((1
كثريا ما تم
نوفو ( )E. Neveuباملغامرة العلمية املجددة ؛ فقد أعادت االعتبار إىل الثقافة الشعبية التي ً
املنمطة التي تنكر عليها أي حضور للتجربة اإلنسانية( .((1وألن اهتامم
الزج هبا يف اهلامش بسبب الرؤية ّ
الدراسات الثقافية يتكرس لتحليل العالقات املعقدة بني الثقافة والسلطة ،حيث تقرتح مسارات جديدة
 13ملزيد التوسع بشأن مفهوم هول للدراسات الثقافية انظر :املصدر نفسه ،ص .31
 14انظر حتليلاً هلذه التحوالت وأثرها يف اجلداالت الغربية الدائرة حول الثقافة يف :إليزابيث سوزان كساب ،الفكر العريب املعارص:
دراسة يف النقد الثقايف املقارن (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2012 ،ص .371
 15تريي إيغلتون ،نظرية األدب ،ترمجة ثائر ديب (دمشق :دار املدى للثقافة والنرش ،)2006 ،ص .310
 16املصدر نفسه ،ص .312

17 Armand Mattelart et Erik Neveu, Introduction aux cultural studies, Repères: culture, communication; 363, nouvelle
éd. (Paris: La Découverte, 2008).
18 Easthope, p. 4.
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للتفكري تتجاوز حدود املقاربة األكاديمية الصارمة ،فهي ليست نظرية باملعنى اإلبيستيمولوجي ،بل هي
مزيج من تيارات فكرية ونظرية وفنية متنوعة املرجعيات ،حتى إهنا تكاد تكون ظاهرة كرنفالية متشظية
يف حقول وثقافات متفرقة( ،((1إذ تصهر مجيع األدوات التي تشتغل هبا تلك التيارات واحلقول يف تشييد
منهجيات للتحليل تنصب عىل املامرسات واخلطابات يف تنوعها وتعدد أشكاهلا.

يتمثّل املوضوع األساس للدراسات الثقافية يف دراسة كل أنامط اإلنتاج الثقايف يف عالقتها باملامرسات
التي حتدد اليومي (أيديولوجيا ،مؤسسات ،لغات ،بِنى السلطة  ...إلخ .).فالفن ً
مثال ّ
يكف عن أن حيظى
ويعرفه ويليامز بأنه جزء من
باالمتياز الذي كان يتمتع به يف التصورات السابقة ّ
املؤسسة عىل مفهوم املعتمدّ .
السريورة االجتامعية؛ إنه نشاط مثل اإلنتاج والتجارة والسياسة واألرسة .فدراسة عالقات التداخل بني
رضوب هذا النشاط تتطلب استحضار أشكال النشاط األخرى كلها بوصفها شكلاً للطاقة اإلنسانية(.((2
تبي داللته ما مل نسع
ُدرك قيمته وال يتم نّ
ومن الواضح بذاته أن التحديد العام ملوضوع الدراسات الثقافية ال ت َ
خصوصا عندما يتحدث اّ
عم يعتربه
إىل تفصيله والتعرف إىل مرتكزاته ،وهذا ما يسعفنا ويليامز يف إنجازه،
ً
قلب الدراسات الثقافية املتمثّل يف كونك ال تستطيع فهم مرشوع ثقايف أو فني من دون أن تفهم تشكيله ،ذلك
أن العالقة بني مرشوع ما وتشكيل ما هي اً
دائم حاسمة( .((2وبام أن الدراسات الثقافية ال تعطي األولوية ال
قياسا عىل الدراسات السابقة ،يتمثّل يف تبئري
للفن وال للمجتمع ،فإن ما جيسد جوهر املسامهة التي قدمتهاً ،
التفكري عىل تلك العالقات األكثر أساسية بني هذين املجالني اللذين يبدوان منفصلني.

تتعي بوصفها حصيلة بناء نقدي تتداخل فيه املعارف ،فإهنا ال تنهض عىل أساس
وألن الدراسات الثقافية نّ
منهج حمدد ،أو حقول للتفكري واضحة بام يكفي؛ فهي تقدم نفسها بوصفها شكلاً من تداخل املعارف،
العابر للتخصصات كذلك ،وضد النظرية ،حيث ترفض االعرتاف باملناهج املتحققة .ومن هذه الزاوية
تكمن أمهيتها يف تبئري القراءة عىل قضايا وموضوعات مل حتظ بام يكفي من االهتامم يف النظريات النقدية
احلداثية ،خاصة املامرسات التي اندرجت ضمن ما ُعرف بـالنقد اجلديد الداعي إىل قراءة النص وحتليله
اعتام ًدا عىل بِناه الداخلية عىل أساس أن املعنى متضمن فيها وال يتطلب سوى كفاءة القارئ التي تستطيع
منفتحا وتعدد ًيا
إظهاره والكشف عنه .وال بد من القول بأن املسعى األساس لدى الدراسات الثقافية كان
ً
يف أساسه؛ ذلك أن القراءة التي تبلورت يف هذا السياق استندت إىل اسرتاتيجيات حتليلية ومنظورات
تصورية تفكر يف اخلطابات الثقافية بوصفها ممارسات دالة ،ال يستقيم الفهم هبا إلاّ يف إطار عمل تفكيكي
ييضء أنامط العالقة بني املعرفة والقوة من جهة ،والثقافة واهليمنة من جهة ثانية( .((2ولذا ،فقد أدبرت عن
املفاضالت السابقة بني الفنون واملنتجات اجلاملية مرئية أو مكتوبة ،مستندة إىل كون «العامل ما هو سوى
معا»(.((2
نص مكتوب تتأسس قواعده عىل منظومة من العالمات تتطابق فيها الكلمة والصورة ً
يرتتب عىل هذا املنظور املنفتح للعمل األديب والثقايف الذي ال يقتنع بجدوى املقوالت الشكالنية من قبيل
«ال يشء خارج النص» و«النص املكتفي بذاته» ،إعادة االعتبار إىل التواصل املفقود بني اآلداب والفنون
وسياقات ّ
تشكلها التارخيية واالجتامعية ،وقراءهتا من منظور يستكشف الثقافة يف تعدديتها وتنوع أنساقها
 19ثائر ديب ،عن العدة والعتاد يف ترمجة «الدراسات الثقافية» و«النظرية ما بعد الكولونيالية» ،تنسيق ريشار جاكمون (الدار البيضاء:
مؤسسة امللك عبد العزيز؛ مؤسسة كونراد أديناور ،)2008 ،ص .26

20 Hall, p. 34.

 21ويليامز ،ص .211
 22إدريس اخلرضاوي ،األدب موضوعا للدراسات الثقافية (الرباط :جذور للنرش ،)2007 ،ص .37-36
 23ماري ترييز عبد املسيح ،التمثيل الثقايف بني املرئي واملكتوب (القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،)2002 ،ص .28
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وسياقات إنتاجها االجتامعية والتارخيية ،ويصوغ اً
فهم للعامل ينبعث من قيم مغايرة للقيم السلبية التي
تضيق أفق التنوع البرشي .وهبذا املعنى ،ال ترتكز اهتاممات الدراسات الثقافية عىل إظهار حتيزات الثقافة
ّ
باجتاه ما هو رسمي أو مؤسيس فحسب ،أي بالكيفية التي تعمل هبا رواية رسمية ما جلامعة أو ّأمة عىل تأكيد
معينة يف اهلوية بام يقود إىل إنكار صوت آخر لروايات بديلة( ،((2وإنام يتجاوز اهتاممها هذه احلدود،
مظاهر ّ
ليستوعب أشكالاً أخرى من التساؤل عن الكيفية التي تتبلور هبا املقاومة املوجهة ضد النسق الثقايف
املهيمن ،ما دامت كل هيمنة تبذر من داخلها ما ينمي العنارص التي تساعد عىل جماهبتها وتفنيد أطروحاهتا.
هذا التحليل الذي تشيده الدراسات الثقافية يتغذى من رافدين علميني كان هلام أعمق األثر يف الدراسات
الفكرية والنقدية .يتعلق األمر ،يف مستوى أول ،بأعامل كارل ماركس التي لفتت االنتباه إىل العالقة اجلدلية
بني البنية التحتية متمثّلة يف عالقات اإلنتاج وأسلوبه والبنية الفوقية متمثّلة يف أشكال الوعي املختلفة
بالبنية األوىل (دين ،أدب ...ثقافة عمو ًما) وهو ما يعني أن الطبيعة االقتصادية هي املتحكمة يف الوجود
البرشي .ويتعلق ،يف مستوى ثان ،باألعامل اجلذرية للمفكر الفرنيس ميشيل فوكو الذي أظهر كيف أن
السلطة منبثة يف مجيع أشكال العالقات اإلنسانية ،حني ساءل التحيزات املختلفة التي تنطوي عليها ممارسة
السلطة حتى يف السلوكات واملواقف التي قد تبدو يف الظاهر ممارسة نبيلة( .((2وتترسب هذه التحيزات
عرب أنامط متعددة من اخلطاب تفصح عن نفسها بدرجات خمتلفة .واإلشكالية املشرتكة بني الباحثني يف
تتعي بوصفها ذات عالقة بمفهوم اهليمنة (أنطوين غراميش) الذي يعني عالقات
الدراسات الثقافية نّ
اهليمنة التي ينهض عليها النظام االجتامعي ،وهي عالقات تشتغل كآليات لإلخضاع والسيطرة .اهليمنة
معا جتعالن من أفراد املجتمع أفرا ًدا ُيظهرون الطاعة واإلمجاع ،وبالتايل ّ
يشكالن نسقًا
مثل السلطة ،فهام ً
من املامرسات واملرجعيات .لنقُ ل إن الدراسات الثقافية تأخذ عىل عاتقها مهمة حتديد وفهم مواقع اهليمنة،
ثم املامرسات املعارضة (املقا ِومة) التي تتقصد إىل االحتجاج عليها؛ فهي هتتم بدراسة ما حيدده دوسريطو
كـاسرتاتيجيات :االحتيال ،املهارات التي يتوسل هبا من هو يف موقع ضعف يف مواجهة من هو يف موقع
قوة .فاألشكال األدبية املنزاحة عن املألوف ،وكذلك مفاعيل السخرية واالستشهادات والتناص ..وكثري
أدبيا ّ
تشكل كلها حقل اهتامم للباحثني يف هذا امليدان ،يسعون إىل فهمها
من املامرسات املعارضة املوظفة ً
باعتبارها تقنيات للمقاومة .والدراسات الثقافية عندما تتب ّنى هذا االختيار(املوضوع واإلشكالية) توجد
كثريا من
يف موقع معارض للمعيار وللبنية النظرية .فعملها مثل اإلنتاجات الثقافية التي تدرسهاُ ،يظهر ً
املتعة واالحتجاج عىل ما هو قائم(.((2
تنزل األدب مرتبة
لقد أمكن للدراسات الثقافية من خالل إعادة استثامر هذه األعامل الفكرية ،أن ّ
خمصوصة؛ إذ بربط األدب بالثقافة ،أي بكل املظاهر اخلطابية وغري اخلطابية التي تتجىل من خالهلا ،سعت
الدراسات الثقافية إىل الكشف عن األشكال األيديولوجية التي تعبرّ هبا هذه املامرسات عن نفسها يف

 24كيث وايتالم ،اختالق ارسائيل القديمة :إسكات التاريخ الفلسطيني ،ترمجة سحر اهلنيدي؛ مراجعة فؤاد زكريا ،عامل املعرفة؛ 249
(الكويت :املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1999 ،ص .52
سياسيا ،بل هي قرينة جلميع العالقات البرشية واملؤسسات كيفام كانت طبيعتها .واهتامم ميشيل فوكو انصب
 25ليست السلطة مفهو ًما
ً
عىل اآلليات التي متارس هبا السلطة هبذا املعنى الواسع من خالل أشكال اخلطاب ومعايري الصواب واخلطأ واملؤسسات التي تعمل عىل
تأبيدها .انظر :ميشيل فوكو ،الكلامت واألشياء ،ترمجة مطاع صفدي [وآخرون]؛ مراجعة جورج زينايت [وآخرون] (بريوت :مركز اإلنامء
القومي.)1990 ،

26 Martine Delvaux et Michel Fournier, «Etudes Culturelles,» dans: Le Dictionnaire du littéraire, publ. sous la dir.
de Paul Aron, Denis Saint-Jacques et Alain Viala; avec la collab. de Marie-André Beaudet [et al.] (Paris: Presses
universitaires de France, 2002), pp. 201-202.
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خطابات وأشكال خمتلفة ،حمددة بذلك جمالاً
بحثيا جديدً ا للنقد األديب متثّل يف دراسة العالقة بني األدب
ً
وتفحص نوع اآلثار
واملامرسات الثقافية وتبئري القراءة عىل الكيفية التي يتم هبا بناء اخلطاب وتنظيمه
ّ
قراء حمددين يف وضعية حمددة( ،((2كام تعنى بالكشف عن
التي حتدثها هذه األشكال والصنعات لدى ّ
املضيقة التي تنطوي عليها النصوص ،والنظر يف ما ترعاه الثقافة من هذه األنساق .وهذا النقد
األنساق
ّ
تؤسسه الدراسات الثقافية هو ذو طبيعة جدلية ،فهو يتجاوز من جهة النزعة املاركسية التقليدية
الذي ّ
ومتجد الطبقة ،ومن جهة ثانية يتخطى الفهم الشكالين الذي يفصل
التي تقوم عىل الرشط االقتصاديّ ،
بني األشكال األدبية واجلاملية وأبعادها التارخيية واالجتامعية .ومعنى هذا أن «من املستحيل قيام مقاربة
جمردة وشكالنية لألدبّ ،
فكل عمل أديب يف العامل هو جزء من ثقافة إنسانية ما ،باملعنى الذي يعطيه
َّ
(((2
األنثروبولوجيون للكلمة ،وال يمكننا أن نضفي عليه معنى إلاّ ضمن تلك الثقافة» .

موضوعا للدراسات الثقافية
الرواية
ً
اً
جتسيم للعبة التناص والتفاعل والتداخل بني النصوص واللغات
ت َُع ّد الرواية من أكثر األجناس األدبية
واخلطابات والتعبريات ،ومن ثم كانت األقرب إىل املامرسات التي يعنى بمساءلتها التحليل الثقايف باعتبار
أن ما ّ
يشكل نقطة االرتكاز بالنسبة إىل الفهم والتأويل ليس املتكلم فحسب ،وإنام ً
أيضا اخلطاب الذي
ينتجه بمعية الشخصيات األخرى عىل نحو ما يع ّلمنا ميخائيل باختني .وقد قرن فيصل دراج بني الرواية
والتاريخ بحكم صدورمها عن سؤال مركزي يتمثّل يف :ما هو اإلنسان؟
فإذا كان الروائي يستولد أجوبته من رحم جوهر إنساين عيص عىل الثبات ،فإن املؤرخ يستدعي اإلنسان
حتول املايض إىل حارض إبداعي
ذاته ليتأمل حارضه املكتشف ماضيه البعيد ،كام لو كانت رغبة االكتشاف ّ
جديد( .((2وانطال ًقا من هذا الفهم الذي جيد موضوع الرواية يف التجربة اإلنسانية املعيشة ويف االلتحام
باحلارض املتغري املسكون بالغرابة املقلقة ،أضحى التمثيل السرّ دي ( )représentation narrativeمن أهم
القضايا التي تسلط عليها االهتامم يف الدراسات الثقافية ،خاصة أنه جمال تتقاطع يف تناوله اختصاصات
معرفية وفلسفية بالغة التنوع ،ويتموضع يف القلب من إشكالية املعرفة بالعامل اخلارجي الذي يتبدى وكأنه
مستقل بذاته ،وينطوي عىل العنارص التي ّ
متكن من معرفته ،دونام حاجة إىل الذات التي يمكن أن تضطلع
أساسا لنظرية املعرفة .فبتياراهتا
بإدراكه وإنتاج الفهم بجزئياته وتفصيالته .ولقد ظل هذا اإلشكال
هاجسا ً
ً
مرتكزا عىل فهم الكيفية التي
املتعددة التي تشكلت عىل امتداد التاريخ كان التساؤل األساس لنظرية املعرفة
ً
تتحول من خالهلا شذرات العامل اخلارجي إىل موضوع للمعرفة بالنسبة إىل الذات؛ إذ لكي تكون هناك معرفة
ال بد من ذلك احلضور ( )La Mise en présenceأمام الذات ،واالستبطان للواقع موضوع املعرفة( .((3وإذا
كان مفهوم التمثيل َّ
يوظف هنا إلعادة االعتبار إىل ظاهرة املعرفة بام تعنيه من مت ّلك واستبطان ،أي حتقيق
نوعا من مضاعفة العامل ،أي تكراره .وهذه املعرفة التي
احلضور باملعنى األوسع ،فإن املعرفة املتحققة هنا متثّل ً
 27إيغلتون ،ص .326
 28ليونارد جاكسون« ،شكالن من املادية الثقافية :املادية يف األنثروبولوجيا يف الدراسات الثقافية »،ترمجة ثار ديب ،تبني للدراسات
الفكرية واألدبية ،السنة  ،1العدد ( 1صيف  ،)2012ص .138
 29فيصل دراج ،الرواية وتأويل التاريخ :نظرية الرواية والرواية العربية (بريوت؛ الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2004 ،ص
.10-9

30 Jean Ladriere, «Représentation et connaissance,» dans: Encyclopaedia universalis, sous la dir. de Peter F. Baumberger,
23 vols., Nouvelle éd. (Paris: Encyclopaedia universalis, 1990), vol. 19, p. 823.
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يعاد إنتاجها عىل مستوى الوعي ،متاثل القدر الرتاجيدي الذي يعيد املمثّلون إنتاجه عىل فضاء اخلشبة ،حيث
يأخذ شكل متتاليات من اإلشارات واحلركات واخلطابات التي هي جوهر التمثيل( .((3هبذا املعنى تتأسس
فكرة التمثيل عىل االستعارة التي يتميز هبا املرسح .فإذا كان املرسح يعرض أمام اجلمهور نامذج متنوعة من
احلاالت واملواقف واألقدار واملامرسات ،فإنه حيضنا عىل عدم االرهتان للمعرفة احلدسية املبارشة ،ويرغمنا
عىل استكشاف املعاين والدالالت اخلبيئة خلف الوجود الظاهري.

إن ما هيمني إبرازه من خالل هذه الدالالت التي يأخذها التمثيل يف نظرية املعرفة ،أتعلق األمر باملوقف
الواقعي الذي يعطي كل االهتامم للعامل اخلارجي ،وال يعرتف للذات بأي مسامهة تُذكر سوى كوهنا
انعكاسا ً
وخضوعا له ،أم باملوقف املثايل يف صيغته اجلذرية التي تنطلق من مركزية
وآليا لذلك العامل
ً
ً
بسيطا ً
الذات املفكرة يف إنتاج املعرفة بالعامل ،واملعرفة املنتجة ها هنا ال حتيل إىل الذات الفردية وإنام إىل الفكر
املطلق الذي ال تكون فيه الذات الفردية سوى مشارك ضمن فعاليته التفكريية ،أو يف صيغته املنفتحة التي
تتعي نتيجة استثامر تنهض فيه الذات
تعرتف للواقع بوجود مرشوط بالذات وخاضع هلا ،لكن املعرفة هنا نّ
بدور أساس .إن ما هيمني إبرازه يتمثّل يف أن املعرفة التمثيلية تظل متعددة الدالالت ،ومتسمة بالنسبية
ألهنا ختضع للتمثّالت التي تتدخل فيها عوامل خمتلفة ،ومنها العامل الذايت(.((3

السدي هو خلفيته الثقافية التي
لعل أهم ما يبعث عىل االهتامم يف احلضور الذي يأخذه مصطلح التمثيل رّ
جرسا للعبور من العالمات النصية إىل العامل .وقبل أن نضع هذا املفهوم يف إطار النظرية النقدية
تتعني
ً
املعارصة التي يتعني إدوارد سعيد باعتباره من أملع ّ
منظرهيا ومن املسامهني يف توسيع أفقها ،ال بد من القول
إن التمثيل ُي َع ّد من املفاصل األساسية التي يقوم عليها بناء احلبكات يف السرّ د الروائي ،ذلك أن كل متثيل
رسدي ال بد أن يستند إىل ثالث ركائز ودعامات أساسيةً :
أوال احلوادث التي تنتجها الشخصيات انطال ًقا
وثانيا األزمنة املتعلقة بالقصة املروية ،وثالثًا الفضاء التي تتحرك فيه
من الوظائف واألدوار املسنودة إليهاً ،
املحافل الرسدية وتتبادل األدوار( .((3وبام أن فهم اسرتاتيجيات التمثيل يموضعنا يف القلب من املقصدية
التي يتغياها املبدع ،فقد عنيت به الدراسات الكالسيكية واملعارصة عىل حد سواء ،وهذا ما أدى إىل تبلور
منظورات تصورية بالغة التنوع بحيث ال تقف عند الوظائف املحايثة للنصوص ،كعالقة التمثيل بالسارد
املشخص داخل الرواية ،وإنام اتسعت لتستوعب دراسة التمثيالت التي تنصب حول قضية واحدة
والعامل
ّ
تتمظهر يف جتارب كثري من الكتاب ،أو ّ
تشكل اً
ً
مشرتكا بني عدد من النصوص التي تنتمي إىل تيار
قاسم
يميز حضور هذا املصطلح يف التحليل الثقايف ينبثق من االستعامل
نّ
معي من تيارات الكتابة .غري أن ما ّ
الذرائعي لنص الرواية ،بحيث يغدو التحليل األديب أداة يتم توظيفها من أجل أهداف ثقافية عامة ،جيري
تشييدها من خالل النقد الثقايف.
هبذا املعنى ،فإن دراسة التمثيل ،من منظور ثقايفّ ،
متكننا من االقرتاب من العالقة امللتبسة بني الواقع امللموس
الذي تستمد منه الرواية اآلثار والعواطف واألنساق ،وما يؤول إليه من صور ودالالت ورموز ال يمكنها أن
حتل حمله أو أن تفي بجميع أبعاده .لذلك نلفي الرواية يف حتققاهتا املعارصة تنأى عن ا ّدعاء إمكان متثيل واقع
يوجد خارجها ،وال حتى التعبري عن جتربة داخلية كام لو أهنا املرآة التي تكشف لنا طول الطريق( ،((3بل تنحو
 31املصدر نفسه ،ص .823
 32املصدر نفسه ،ص .823

33 Louis Marin, «La Représentation narrative,» dans: Encyclopaedia universalis, vol. 19, p. 825.
34 Dorrit Cohn, La Transparence intérieure: Modes de représentation de la vie psychique dans le roman, traduit de
l’anglais par Alain Bony, collection poétique (Paris: Editions du Seuil, 1981), p.18.
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نوعا من العمل عىل اللغة .هبذا املعنى،
نحو إظهار اإلمكانات املختلفة التي تنطوي عليها الكتابة باعتبارها ً
ما عادت الواقعية التي كانت عاملاً
أساسا يف احلكم عىل الرواية سوى عنرص مكملّ .أما املهمة األساس
ً
للروائي ،فتتمثّل يف كتابة مغامرة الرواية ومالحقة تفصيالهتا وجزئياهتا( .((3وإذا كانت هذه االقرتاحات
اجلاملية تضعنا أمام مستويات خمتلفة من التمثيل ،فإهنا كذلك «تربز أالعيب الكتابة يف متويه الواقع وتزييف
انعكاسا للواقع أو ترمجة أمينة حلياة صاحبه ،وإنام بكونه
حقائقه ،وتتعامل مع النص اإلبداعي ليس بوصفه
ً
ِ
وتعبريا اّ
عم تَس َت ْضم ُر ُه الذات من أحالم وتط ّلعات حمبطة وحقائق ملتبسة
مغايرا لعنارص الكون
تشخيصا
ً
ً
ً
(((3
وغامضة»  .وعىل هذا األساس تستأثر عملية التمثيل باهتامم كبري يف الرواية املعارصة ،بحيث تضعنا أمام
اسرتاتيجيات بالغة التنوع واالختالف واالتساع ،إذ متتد لتستوعب عملياته فترتدد اإلشارات املتعلقة به يف
فنيا من مظاهر الكتابة فيها.
ثنايا احلكاية ،بام يشكل
مظهرا ً
ً
تفويضا ّ
ً
حتل بمقتضاه حمل يشء
وبام أن التمثيل الرسدي يتحقق باللغة ،بام هي كلامت منتظمة يف مجل تتخذ
(((3
آخر ،لتمثيل واقع آخر ،حيث تصبح الكلامت جمرد عالمات ومتثيلية لألشياء  ،فإن هذه الكلامت ،وقد
حتولت إىل خطاب ،تظل مرشوطة بسياق إنتاجها وتلقّيها .ولذا ،فهي ال تستطيع أن تفي املوضوع املمثّل بكل
عنارصه ومقوماته؛ فحتى عندما نقول إهنا حتل ّ
حمل الواقع ،فهي ال يمكن أن تقول هذا الواقع إىل احلد الذي
مشاهبا أو مماثلاً له .فالكاتب عندما يقوم بتمثيل موضوعه ،فهو حيتمي أيضا باملخيلة من أجل
يغدو فيه التمثيل
ً
إعطاء موضوعه الكثافة الداللية والرمزية التي يتطلبها .وهذا بالتحديد ما قصده أرسطو عندما حتدث عن
املحاكاة؛ إذ مل يقصد االستنساخ والتقليد للنامذج والتجارب املستوحاة يف اإلبداع ،وإنام كان يدرك أن األمر
يتعلق باملحاكاة املبدعة التي حتتفي باخليال ،وبام يضيفه الشاعر أو الرتاجيدي من ملسات ورؤى متفردة(.((3

هبذا املعنى يتداخل التمثيل باخليال بام هو طريقة يف الرؤية تتجاوز اإلطار احليس املبارش ،إىل ما له عالقة
ً
مرشوطا بقيام املدركات يف حال َتي احلضور
بالوجود يف عامل األذهان .والتمثيل وفق هذا التصور «ليس
(((3
والغيبة ،وإنام يتعداها إىل عوامل التوهم والرؤيا وما يدانيهام»  .وبحسب هذا املعنى ،ال يكون التمثيل
إحضارا ملا هو حارض يف عامل الواقع ،وإنام قد يكون ً
وتشذيبا لصور ال عالقة هلا باملوضوع
أيضا تنميقًا
فقط
ً
ً
املمثَّل ،وإنام هي مستوحاة من عامل اخليال ،غري أنه يمكن  -بحكم قوة التمثيل وسطوة الثقافة  -أن
تغدو أكثر واقعية من جانب من يتلقّاها .وهذا بالتحديد ما أشار إليه الباحث عبد النبي ذاكر يف سياق
اشتغاله عىل الرحلة حني اعترب «أن التمثيلية ال يمكن أن تتملص أو تنفلت من حلظتها التارخيية ومناخها
ويلوهنا ويؤدجلها .لذا ،ال يمكنها إلاّ أن تكون حمدودة اًّ
كم وقابلة للتصنيف
السوسيوثقايف الذي حيكمها ّ
معي ومن خليط معقد من األفكار واملشاعر القابلة
توجه أيديولوجي نّ
والتفييء ،ما دامت تنبثق من ُّ
(((4
تارخييا،
للمعاينة
ونخص هنا بالذكر متثيلية األجنبي» .
ّ
ً
35 Françoise van Rossum-Guyon, Critique du roman: Essai sur «la Modification» de Michel Butor, bibliothèque des
idées ([Paris]: Gallimard, 1970), p. 10.

 36حممد الداهي« ،شعرية التشخيص يف املرشوع السريذايت ملحمد شكري »،ثقافات (البحرين) ،العددان ( 8-7صيف-خريف
 ،)2003ص .115
 37عبد النبي ذاكر ،الرحلة العربية إىل أوروبا وأمريكا والبالد الروسية خالل القرنني التاسع عرش والعرشين :دراسة يف املحتمل (أبو
ظبي :دار السويدي للنرش والتوزيع ،)2005 ،ص .84
 38حممد برادة« ،نقد الرواية وإنتاج املعرفة »،يف :الرواية العربية يف هناية القرن :رؤى ومسارات ،أعامل ندوة  27-25أيلول/سبتمرب
( 2003الرباط :وزارة الثقافة ،)2006 ،ص .253
 39عبد الباسط لكراري ،دينامية اخليال :مفاهيم وآليات االشتغال (الرباط :احتاد كتاب املغرب ،)2004 ،ص .24
 40ذاكر ،ص .85

دراسات وأبحاث :في اللغة والتاريخ والهوية
السرد موضوعً ا للدراسات الثقافية

117

الرواية ،التمثيل والقراءة الطباقية
يتفق كثري من الباحثني عىل أن إدوارد سعيد هنض بدور كبري يف إغناء الدراسات الثقافية وإثراء مقارباهتا؛
مرورا بـ االسترشاق
فمنذ أن أصدر كتابه األول :جوزيف كونراد وقص السرية الذاتية سنة ،1966
ً
( )1978ثم العامل والنص والناقد ( )1983والثقافة واإلمربيالية ( ،)1993وهو يسعى إىل اجرتاح
مميزة للنقد ،تستفيد من املواقف السياسية املعارضة التي ترتدد أصداؤها يف كتابات ماركس وإنغلز
وظيفة ّ
ولوكاش وفانون ،فضلاً عن النقد اجلذري الذي مثلته كتابات تشومسكي وبرتراند راسل وويليامز
تصور فوكو للخطاب كحقل للرصاع من أجل القوة جاذبية خاصة ،ومن
وآخرين .فعند هؤالء حيتل ّ
هنا يدعون إىل رضورة أن يكون للنقد ما يقوله عن قضايا مثل اإلمربيالية والكولونيالية والرصاع الطبقي
والقومية( .((4هذا اليشء الذي ينبغي للنقد أن يقوله هو الذي عبرّ عنه إدوارد سعيد باملعارضة .وال
تنطوي املعارضة عنده عىل معاين اإلقصاء أو االنعزالية أو الوقوف يف اجلانب اآلخر املعادي والنقيض،
وإنام تتحدد بوصفها شكلاً من القراءة للنص يف سياقه األكمل ،يلزم الناقد بقدر من االلتزام الثقايف
واإلنساين الذي يدرك مدى التداخل احلاصل بني الثقافات واملجموعات البرشية ،ويتنبه يف الوقت نفسه
إىل ما يطاول بعض املجموعات من أشكال التهميش واالزدراء واحلقارة .وهذا العمل الذي يأخذ سعيد
عىل عاتقه مهمة إنجازه ،يتعاضد مع حركة معارضة يقودها ك ّتاب من أمريكا وأوروبا ومن العامل الثالث
لرفض ما يعتربونه نزعة لعو ًبا للنقد األديب ما بعد احلديث بتنصله من كل يشء ،بالدعوة إىل عدم التعامل
عينات إثنوغرافية تالئم االهتاممات املحدودة لدى اخلرباء
مع النصوص عىل أهنا مستودعات ملعلومات أو ّ
واملختصني بمنطقة من املناطق(.((4
تعتمد قراءة إدوارد سعيد للنص الثقايف الغريب عىل تفكيك التمثيل الثقايف والكشف اّ
عم تستبطنه
حيز اهلاميش؛ ذلك أن االستقصاءات العميقة التي
التعبريات الغربية من رؤى نمطية متوقع اآلخر يف ّ
أنجزها يف النص الروائي الغريب ،أبرزت ما هلذا املفهوم املتداول يف املناهج والنظريات النقدية والثقافية
احلديثة من «دور بالغ األمهية يف كشف تورط الرؤى يف إعادة صوغ املرجعيات وفق موقف نمطي ثابت،
حييل إىل تصور جامد ذي طبيعة جوهرانية مغلقة ،األمر الذي أفىض إىل سلسلة من عمليات التمثيل
التي يمكن اعتبارها وثائق رمزية دالة عىل العالقة بني املرجع الفكري وجتلياته اخلطابية»( .((4وملّا كانت
قراءة االسترشاق يف ضوء هذا املفهوم حتفز عىل إعادة النظر يف الطريقة التي تعاملت هبا الثقافة الغربية
احلديثة مع الثقافات األخرى املغايرة هلا ،بكل ما حيكم ذلك التعامل من استعالء وعرقية دينية وثقافية،
كرست املسافة بني
فإهنا تدفع للذهاب إىل أبعد من فعالية االسترشاق ذاهتا ،إىل القول إن التمييزات التي ّ
الرشق والغرب ليست يف الواقع سوى جتسيد النقسام باطني يف الغرب احلديث .وهو االنقسام الذي
ما كان َّ
ليفكر فيه و ُيفهم عىل النحو الذي هو عليه لوال الدراسات الثقافية املضادة املتعلقة باالسترشاق،
وهي الدراسات التي نشّ طت سيلاً من الكتابات املختلفة من داخل الثقافة الغربية ،وباالعتامد عىل أدوات
ومفاهيم مستمدة من احلقل املعريف هلذه الثقافة .لقد تبلور ذلك من طرف ك ّتاب وباحثني وأدباء ينتمون
 41مصطفى ماروتش« ،الرسد املضاد ،االستطراد والرفض »،يف :بول بوفيه ،حمرر ،احلق خياطب القوة :إدوارد سعيد وعمل الناقد،
ترمجة فاطمة نرص (القاهرة  :دار سطور ،)2001 ،ص .274
 42إدوارد سعيد ،تأمالت حول املنفى ومقاالت أخرى ،ترمجة ثائر ديب (بريوت :دار اآلداب ،)2004 ،ص .222
 43عبد اهلل إبراهيم« ،التمثيل والرسد :إدوارد سعيد وتوظيف املفهوم( »،شبكة الذاكرة الثقافية) ،عىل املوقع اإللكرتوين<www. :

althakira.net>.
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ومستعمرة من جانب الغرب .وهذه الرجة الفكرية التي هتدف إىل
إىل أطراف كانت يف ما مىض حمكومة
َ
تأسيس قواعد االختالف الثقايف املسنود بالوعي ،والقائم عىل التفاعل بني الثقافات واهلويات يف إطار
الندية واالعرتاف املتبادل ،هي التي عبرّ عنها إدوارد سعيد سنة  ،1995بعد أن مر أكثر من عقد عىل
من ّ
واملهمشني عىل درجة
صدور كتاب االسترشاق ،إذ قال« :ثمة ثورة قد حدثت يف وعي النساء واألقليات
َّ
من القوة إىل حد التأثري عىل تيار الفكر الرئيس يف العامل أمجع .ورغم وجود بعض احلس لدي بذلك يف
أثناء اشتغايل بكتابة االسترشاق يف السبعينيات ،فقد أصبحت اآلن واضحة بشكل مثري لدرجة أهنا تتطلب
انتباه كل من هيتم جد ًيا بدراسة النظرية والثقافة البحثية» (.((4

الستقراء مالمح العالقة بني الرواية واحلركات االستعامرية يف النظرية الثقافية عند إدوارد سعيد ،سنعتمد
يتعي يف منظورنا بوصفه بحثًا شديد األمهية يف حقل الدراسات
عىل كتاب الثقافة واإلمربيالية الذي نّ
الثقافية املعارصة؛ ففيه يذهب إدوارد سعيد مدى أبعد يف الكشف عن الطابع املتغري واملتنوع للمدنيات
والثقافات ،وتداخلها واعتامد بعضها عىل بعض ،كام يكشف عن أشكال التواطؤ التي قامت بني الرواية
كمامرسة كتابية إبداعية والقوى االستعامرية خالل القرن التاسع عرش .ويف هذا السياق الذي يتميز بتجاوز
الرؤية الشكالنية للنقد البنيوي ،يدافع إدوارد سعيد عن فكرة ألاّ يبقى النقد حبيس رؤية عقائدية من دون
مميزا إلاّ عندما خيرج
أن جيعل وكده التساؤل ووضع األشياء واملامرسات موضع التفكري .فالنقد ال يكون ً
عن نطاق اجلبهات ،ويفكر يف العالقة بني السياسة واخلطابات الثقافية ،ال من زاوية التقابل والتضاد
والقطيعة التي ال تو ِّلد سوى االسترشاق ،وإنام استنا ًدا إىل التكامل والتداخل والتاريخ املشرتك بحثًا اّ
عم
يسميه هومي بابا الفضاء الثالث( .((4وعندما يتعلق األمر بدراسة الثقافة ،وهي هنا عىل درجة كبرية من
التعقيد واهلجنة والتنافر ،فإن ذلك يقتيض النظر إليها بطريقة طباقية( .((4فهذه املنهجية الطباقية إذا كانت
تؤمن للنصوص وجودها املختلف باعتبار أن حتققها هو ثمرة اشتغال للخيال اخلالق ،فإن هذا املسلك
ّ
ال يلغي مرشوعية القراءة التي تنظر إليها بوصفها جز ًءا من العالقة بني الثقافة واإلمربيالية .وبذلك جتمع
هذه القراءة بني تفكيك آليات السيطرة يف اخلطاب الثقايف لالمربيالية ،وقراءة املقاومة الوطنية لإلمربيالية
وانعكاسها يف الثقافة .وعندما يتحدث إدوارد سعيد عن عالقة الكتاب بالتاريخ والتجربة االجتامعية التي
يتشكلون يف إطارها بدرجات متفاوتة ،فإنه ال خيتلف اّ
عم يشري إليه ديفيد هاريف عندما يعترب أن الفنانني ،يف
النهاية ،هم عىل عالقة باحلوادث واملشكالت التي حتيط هبم ،كام أهنم يؤلفون ً
أنامطا أو طرائق يف التفكري
والسلوك ذات مضامني اجتامعية(.((4

حيزه قوى عديدة ،فإن الناقد مطالب بأن يتفطن هلذه القوى،
وبام أن النص األديب فضاء خاص تتحرك يف ّ
ال باعتبارها من نتاج اخليال ،وإنام بوصفها مرشوطة بسياق ثقايف يؤطر كتابة ذلك النص ويمنحها طابع
العالمة التي يمتد مفعوهلا إىل خارج النص .هلذا يرى سعيد أن اًّ
كم هائلاً من النقد اجليد مل يتمكن من جتاوز
موقع التعايل لكثري من النصوص الروائية التي ُكتبت خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين،
ومل يدرك إىل أي مدى كانت هذه النصوص مسامهة ،بشكل أو بآخر ،يف العامل الذي و ّلدها وأنتجها ،ألن
أتم ذلك عن قصد أم عن غري قصد.
تلقّي تلك األعامل ظل
ً
اختزالياَّ ،
 44ماروتش ،ص .259
 45هومي ك .بابا ،موقع الثقافة ،ترمجة ثائر ديب (بريوت :املركز الثقايف العريب.)2000 ،
 46إدوارد سعـيد ،الثقافة واإلمربيالية ،نقله إىل العربية وقدم له كامل أبو ديب ،ط ( 2بريوت :دار اآلداب ،)1998 ،ص .20
 47ديفيد هاريف ،حالة ما بعد احلداثة :بحث يف أصول التغيري الثقايف ،ترمجة حممد شيا؛ مراجعة ناجي نرص وحيدر حاج إسامعيل
(بريوت :املنظمة العربية للرتمجة ،)2005 ،ص .49
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إن هذا املوقف النقدي الذي يتب ّناه إدوارد سعيد خيتلف ،من جهة ،عن القراءة البنيوية االنغالقية التي ترى
إىل النص بوصفه كيانًا معزولاً اً
قائم عىل كامل ذايت ،كام خيتلف ،من جهة أخرى ،عن القراءة االنعكاسية
التي تصادر خاصية االختالف عن العمل األديب حني تعتربه جمرد إعادة إنتاج للواقع املادي ،ومن ثم تقرأه
يف ضوء هذا الواقع .إهنا طريقة يف تلقّي التمثيل يف النصوص الرسدية تنأى عن التعميم والقول بوجود
النسق أو النظام الكيل ،فهي تعترب أن لكل نص عبقريته اخلاصة وهويته املميزة ،وهي فضلاً عن ذلك
تربط البنية النصية بتاريخ األفكار والتصورات والقيم التي حياورها ويستمد منها الدعم .وهذا بالتحديد
ما قصده روالن بارت يف إحدى دراساته التي ّ
نوعا من املسافة بالنسبة إىل األطروحة التي شيدها
شكلت ً
سابقًا إىل جانب جريار جونيت وتودروف يف إطار الرسديات ( ،)narratologieونقصد كتاب  S/Zالذي
تؤمن للنص اختالفه ومتيزه من باقي النصوص األخرى ،حيث
رصح فيه بأن القراءة املنتجة هي تلك التي ّ
(((4
ً
يتعني االختالف بوصفه
متفصال عىل ال هنائية النصوص واللغات واألنساق .

وقدمت
اعتام ًدا عىل هذا الفهم لألدب ،اعترب سعيد أن الرواية ،وهي جنس أديب حديث ،تطورت ونمت ّ
أشكالاً مجالية خمتلفة يف إطار من التفاعل مع النزعة اإلمربيالية التي كانت سائدة آنذاك؛ إذ قدمت صورة
وثقافيا ،وعىل األطراف منه سلسلة من األرايض ما وراء
وسياسيا
اجتامعيا
لعامل مركزه الغرب املميز
ً
ً
ً
وشخصت مالحمه املختلفة من دون أن تتجرأ عىل طرح
املد اإلمربيايل،
ّ
البحار .ولقد واكبت الرواية هذا ّ
األسئلة املقلقة بصدده ،أو إثارة االنتباه إليها بشكل أو بآخر ،وإنام كانت تتب ّنى وجهة النظر االستعامرية التي
حتفز عىل استدامة السيطرة وعدم التفريط فيها .إن ميزة هذا التحليل تتمثّل يف استكشافه ذلك املجهول
املنغرز بني ثنايا النصوص ،ووضع تلك األعامل التي ظلت تتمتع بالوضع االعتباري يف األدب العاملي
التحيز والتواطؤ مع النزعة االستعامرية التوسعية .هلذا،
موضع التفكري الذي يتكشف فيها عن أشكال من
ّ
فإن القيام هبذا العمل ال يعني قذف الفنون والثقافة األوروبية ،والغربية عامة ،بنعوت نقدية قصد إدانتها
باجلملة؛ فام يريد أن يتفحصه عىل نحو أدق هو الكيفية التي حدثت هبا العملية اإلمربيالية يف مستوى آخر
شديد الداللة واألمهية ،هو مستوى الثقافة القومية التي ال نزال نميل إىل تنزهيها كمجال من النصب
الفكرية الالمتغرية ،نقي من الوشائج الدنيوية(.((4

هبذا املعنى يشرتك التحليل الثقايف عند إدوارد سعيد ونقاد آخرين مثل هومي بابا وغياتاري سبيفاك
خصوصا يف فضح
وفريديريك جيمبسون  ...إلخ ،يف ارتياد األفق الذي يستعيد فيه النقد دوره اإلنساين،
ً
االنشغاالت اإلمربيالية والعنرصية التي هيمنت عىل الثقافة الغربية وحددت نظرهتا ملن حوهلا .هذا
املفهوم للنقد هو الذي يتحقق استنا ًدا إىل مساءلة جديدة ملفهوم اهليمنة االستعامرية ،ختتلف اّ
عم درج عليه
أغلب الدارسني واملحللني من إمهال للسياق القومي والعاملي لتمثيالت الرواية .فهو يبحث يف الدور
معتربا أن االمتداد الكوين لإلمربيالية يف القرن التاسع
االمتيازي للثقافة يف التجربة اإلمربيالية احلديثة،
ً
عرش وأوائل القرن العرشين ترافق مع حركة واسعة لدارسني وإداريني ومغامرين ورؤيويني وشعراء
وك ّتاب وجتار وروائيني ّ
ومنظرين ومضاربني ..باجتاه هذه املستعمرات(.((5

إن إدوارد سعيد ال يتصور اإلمرباطورية أو االستعامر جمرد فعل بسيط من أفعال االكتساح والتوسع
واهليمنة كام قد يظن البعض ،وإنام مها يف األصل ختطيط فكري ومجايل استند إىل تشكيالت عقائدية

48 Roland Barthes, S/Z, tel quel (Paris: Editions du Seuil, 1970), p. 9.

 49سعـيد ،الثقافة واإلمربيالية ،ص .83
 50املصدر نفسه ،ص .80
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ومفاهيم متعددة ،مضموهنا أن بعض الشعوب وبعض البقاع يترضعان إىل أن خيضعا للسيطرة ،وأهنا
مميز جلمع املال وحتسني الطالع وللمغامرات اجلنسية ،كام يكشف عن ذلك الكثري من النصوص
فضاء ّ
مثل رواية بت ،ابنة العم لـبالزاك وروبنسون كروزو لـدانييل ديفو .هلذا ،يرى إدوارد سعيد أن مفردات
الثقافة اإلمربيالية خالل القرن التاسع عرش حتفل بمفاهيم عديدة وتصورات من مثل« :دوين»و«أعراق
تابعة» و«شعوب خاضعة» و«تبعية» و«توسع» و«سلطة» .معنى هذا أن النص األديب عمو ًما ليس بري ًئا،
ينصب
إذ ينطوي عىل أنساق ورؤى تغاير ما يرصح به املدلول املبارش للغة .وهذا ما يتطلب جعل التحليل
ّ
عىل تلك املواقع النصية التي تشتغل فيها األنساق املضادة .واحلجر الذي يلقيه إدوارد سعيد يف بركة النقد
األديب الراكدة ُيربز سكوت النقد األديب خالل السبعينيات والثامنينيات عن تعميق النظر يف مثل هذه
املوضوعات عىل الرغم من التطور الكبري الذي عرفته أدواته ومنهجياته.
متميزا بالرواية وبنظرياهتا الكربى ،غري أن مستوى مسامهة
صحيح أن هذا النقد احلديث بلور اهتام ًما
ً
الرسد يف تغذية النزوع نحو اهليمنة والسيطرة مل يلتفت إليه إلاّ
نادرا .فقليلون هم النقاد ،حتى اليساريون
ً
منهم ،الذين ناقشوا العالقة بني الثقافة واإلمربيالية .وعندما يستحرض إدوارد سعيد ناقدً ا مثل ريموند
ويليامز الذي ال ينكر تأثره الكبري بأبحاثه ،جيد أن مثل هذا الوعي الدنيوي بارتباطات األدب اإلنكليزي
كثريا يف طروحاته ،بل إن ويليامز يصف هذه املرحلة دونام إشارة إىل اهلند أو أفريقيا
خارج البحار ينعدم ً
والرشق األوسط وآسيا.

يتغياها إدوارد سعيد هي التي تفكر يف النص من منظور منفتح؛ «فكل عمل ثقايف هو
نّ
يتبي أن القراءة التي ّ
(((5
رؤيا للحظة ما ،وعلينا أن نقحم هذه الرؤيا جتاور ًيا مع الرؤى التنقيحية املتنوعة التي استثارهتا فيام بعد» .
لذلك ،فالقول بأن العمل الفني جمرد انعكاس مبارش للواقع ال يستقيم إلاّ من منظور يسكنه هاجس التطابق
واملامثلة .فالتجربة املبارشة ال أمهية هلا هاهنا إلاّ يف منظور قراءة مضللة بالتأكيد ،ألهنا تقيص العالقة بني
البنى املرسودة يف النص والتجارب التي منها تلقى الدعم .ويرضب سعيد مثلاً لذلك برواية قلب الظالم
لـجوزيف كونراد .فهذا العمل الذي حترض فيه أفريقيا بقوة ،هو ثمرة ملا ترسب يف ذاكرته من انطباعات
عن أفريقيا مستقاة من خمزون املأثورات الشعبية والكتابات عنها ،متفاعلة تفاعلاً خلاّ ًقا مع مقتضيات
الرسد وأعرافه وعبقريته وتارخيه اخلاصني املميزين .ومن املعروف أن لـجوزيف كونراد جتربة غنية مع
البحر ،اختزنتها نصوصه التي حت ّلق بالقارئ يف أجواء وفضاءات من الرشق وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية ،آهلة
بالسحري والعجيب ،وكل ما ّ
يشكل مادة مدهشة للقارئ الذي خاطبته أعامله .وإذا كنا نجد لدى بعض
النقاد والدارسني تأويلاً خمتل ًفا هلذا االهتامم باألماكن النائية «التي يسعى إليها املرء ،أو اإلنسان األورويب عىل
طلبا للثروة أو النفوذ ،أو هر ًبا من ماض مأساوي مؤمل ،يكشف عن الكثري من خبايا النفس
وجه التحديدً ،
ويدعو املرء إىل جماهبة ذاته والتعرف عليها ،ف ُتخرج إىل النور الكثري من مواطن الضعف والقوة التي ختفيها
املدنية وتكبحها أصوات املجتمع والسلطة احلاكمة»( ،((5فإن ما يتحقق ،من منظور إدوارد سعيد ،يف رواية
قلب الظالم هو «أفريقيا مسيسة ومشبعة عقائد ًيا ،كانت لنوايا وأغراض ما .املكان املربوط بكل تلك املصالح
واألفكار الفاعلة فيها برشاسة ال جمرد انعكاس تصويري أديب ألفريقيا»(.((5
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إن الرواية ،باعتبارها مؤسسة أنتجتها الطبقة الوسطى يف املجتمع الغريب بمغامراهتا وقيمها وفلسفتها
االستكشافية ،يتعذر أن يتلقاها املرء من دون أن ختامر عقله العالقة بني منجزها الثقايف واجلاميل واحلركة
زمنيا .وإن نشوءها هو
نحو املستعمرات البعيدة .فـ«الرواية هي أكثر األشكال األدبية الرئيسية حداثة ً
األكثر قابلية للتأريخ ،وحدوثها هو األكثر غربية ،ونسقها املعياري للسلطة االجتامعية هو األكثر بنينة،
تبعا ملا أطرحه ،قراءة
ولقد حصنت الرواية واإلمربيالية إحدامها األخرى إىل درجة عالية يستحيل معهاً ،
إحدامها دون التعامل بطريقة ما مع األخرى»(. ((5

إذا كان إدوارد سعيد ال ينكر وجود دراسات مهمة تناولت العالقة بني الرواية األوروبية والفضاء
االجتامعي ،كدراسات يان وات ولوسيان غولدمان وبيري بورديو وفريدريك جيمسن ،فإن هذه األعامل
ال جيد فيها ظالل العامل الذي حتدث فيه الروايات .لذلك ،فهي مل تناقش العالقة بني ما تفصح عنه قيم
الشخصيات وسلوكاهتا وبعض املامرسات التوسعية ،ال ألن الناقد ليس عىل درجة من اإليامن بتلك
نصوصا ،كـكالرسيكا أو
العالقة ومن اليقني بمصداقيتها ،وإنام لغياب ذلك احلس النقدي الذي يتصور
ً
توم جونز ،بوصفها مواكبة داخلية للمرشوع اإلمربيايل يف احلضور والسيطرة اخلارجيني ،ورسدية تطبيقية
تقبل نظامه أو
بشأن التوسع والتنقل يف فضاء ينبغي أن يقطن ويتمتع به بشكل ناشط قبل أن يتس ّنى ّ
حدوده( .((5فلقد اهتم النقد األديب باحلبكة الروائية يف بنائها الزمني أكثر من االهتامم الذي أواله لوظيفة
الفضاء واجلغرافيا واألرض ،عىل الرغم من أن الكثري من النصوص كان يمثّل فيها الرصاع حول الفضاء
أحد مرتكزات التمثيل الرسدي ،وأشد أسس التخييل أمهية من حيث االعتامد عليها يف تركيب الصورة
التي يتقصد إليها الكاتب .هبذا املعنى يعترب سعيد «أن الروايات صور للواقع يف أبكر املراحل أو آخر
واقعا ترثه من روايات أخرى ،فتقوم
املراحل من جتربة القارئ هلا :بل احلق أهنا تصوغ بإحكام وتصون ً
تبعا لوضع خالقها ،ومواهبه وميوله وأفضلياته .يؤكد (بالت)
باإلفصاح عنه من جديد وبسكناه من جديد ً
بحق عىل الصيانة ،وهي مسألة هامة بالنسبة للروائي ً
أيضا :فالروايات اإلنجليزية يف القرن التاسع عرش
تؤكد عىل الوجود املستمر لـ إنجلرتة .وعالوة ،فإهنا ال تدعو أبدً ا إىل التخيل عن املستعمرات ،بل تتب ّنى
وجهة النظر البعيدة املدى القائلة بأهنا ما دامت تقع ضمن مدار السيطرة الربيطانية ،فإن السيطرة هي نوع
جنبا إىل جنب مع املستعمرات»(. ((5
من املعيار وهكذا فهي حتفظ وتصان ً

خارج الحدود أو الرد بالكتابة
عىل الرغم من التلقّي املحدود ألدب املستعمرات ،فإن ذلك مل يكن ليغطي عىل الفضاءات األصلية
املتجذرة يف هذا النتاج األديب والثقايف .فك ّتاب املستعمرات حيملون تلك الفضاءات بحساسية بالغة ،وهم
متأصلون يف ظروفها السياسية التي يمثّل فيها تاريخ اإلمربيالية وأشكال مقاومتها أشد اللحظات أمهية.
وعىل الرغم ّمما يثريه حول هذا األدب نقاد غربيون هبدف التشويش عىل فعاليته التخيلية وإنتاجيته الداللية
بتنميطها ضمن تصورات حمددة ،فإن املعنى الذي يمكن أن ُيستخلص من هذا النتاج يتمثّل يف منظور
إدوارد سعيد يف أنه «مهام بلغت سيطرة عقائدية ما أو نظام اجتامعي من االكتامل الظاهري ،فستكون
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ثمة اً
دائم أجزاء من التجربة االجتامعية ال يغطياهنا ويسيطران عليها .ومن هذه األجزاء تنبع يف حاالت
(((5
معا»  .وعندما يشري هومي بابا إىل أن اقتصار ما بعد احلداثة
كثرية جدً ا معارضة واعية للذات وجدلية ً
عىل تفكيك السرّ ديات الكربى املتعلقة بعرص األنوار جيعل منها ممارسة ثقافية حمدودة ،فألنه يرى أن ما
يؤمن للرشط ما بعد احلداثي فعاليته يتمثّل يف ذلك الوعي بكون «احلدود» املعرفية لألفكار والنظريات
ّ
املتمركزة هي نفسها احلدود اخلطابية جلامعات معارضة كانت تقع سابقًا يف عداد التابع .هذا املسلك
معارضا،
ً
املستعمرتني الذين شيدوا رس ًدا
هو الذي تعبرّ عنه كتابات مؤرخني بريطانيني للهند وأفريقيا
َ
متعاطفني مع قوى حملية هناك ،ثقافية وسياسية كانت تُعترب مناهضة لإلمربيالية ،إذ أظهر هؤالء «كيف
يمكن هلذا النظام من العالقات بأرسه ولوجهات النظر النابعة منه أن يلغى وحيول»(.((5
ُ
متثل مرحلة ما بني احلربني العامليتني حلظة الذروة بالنسبة إىل املقاومة الثقافية للمستعمر؛ إذ ساهم فيها
مثقفون وطلبة من أفريقيا واهلند وأمريكا الالتينية من املهاجرين إىل بريطانيا أو فرنسا .وعملوا عىل
تأسيس جمالت ومنابر وجتمعات لفتت انتباه األوروبيني إىل معاناهتم ،وضمت الكثري منهم إىل صف
املعارضة الثقافية واألخالقية لإلمربيالية .وهذه األفكار التي كانت نقية يف أذهان الغربيني عن شعوب
بعيدة ،رسعان ما أخذت يف التبدل نتيجة االحتكاكات التي أصبحت تتم داخل الفضاء الغريب ذاته .لقد
أصبحت األفكار اإلمربيالية ذات نربة دفاعية وكأهنا أدركت التحدي الصعب الذي يتهددها ،من أعامل
وثقافات وتراثات يساهم فيها شعراء وقادة سياسيون من أفريقيا وآسيا واملنطقة الكاريبية( .((5فاملعارف
التي ُأنتجت ضمن حقل معريف كان الغرب يملك السيطرة عليه قد انفجرت ،والتأثري بدا الف ًتا ألدب
قادم من عامل ما بعد استعامري ،وهو العامل الذي ما عاد واحدً ا «من األمكنة املظلمة من األرض» ،بحسب
وصف كونراد ،بل غدا من جديد فضاء يتبلور فيه جهد ثقايف يفصح عن حيوية بالغة.

تزيد حينام يعترب إدوارد سعيد احلديث عن حممود درويش وغابرييل غارسيا ماركيز
وليس يف األمر أي ّ
وسلامن رشدي وكارلوس فوينتوس وتشينوا أتشيبي وول سوينكا وفايز أمحد والطيب صالح وعبد الكبري
اخلطيبي وكثريين من أمثاهلم ،ال يناظره يف األمهية سوى احلديث عن ثقافة بازغة جديدة مل يكن ممك ًنا
التفكري فيها لوال األعامل التي سبقتها ملتحزبني مثل اليس آر جيمس وجورج أنطونيـوس وخويس
(((6
املستعمرة أو اهلامشية هو أهنم يف
يميز هؤالء الك ّتاب واملثقفني الذين ينتمون إىل األقاليم
َ
مارتن ؛ فام ّ
أغلبهم كتبوا بغري لغاهتم األصلية ،لكنهم كانوا اً
دائم إىل جانب ثقافة املقاومة واملعارضة ألن خطاهبم ينبثق
(((6
من موقع أناس رسالتهم عن املقاومة هي النتيجة التارخيية للسيطرة  .فاألساليب التعبريية والنظريات
التي كانت مقصورة عىل الغرب أصبحت اليوم يف متناول كثري من ك ّتاب العامل الثالث ّ
ومكنتهم من إعادة
صممها املستعمر .وبام أن هذه الكتابات التي متثّل ثقافة املقاومة تتمتع
إنتاج رسديات بديلة من تلك التي ّ
هبذه اخلصائص التي جتعل منها مسامهة متميزة يف املعرفة ،فإن التلقّي الناجع هلا هو الذي يتم من خالل
قوهتا وخصوبتها ،وال تنسب امتياز املوضوعية إىل املركز والذاتية إىل اهلامش.
القراءة الطباقية التي ّ
تؤمن هلا ّ
تتعي بوصفها تأويلاً خمتل ًفا ،نود أن نتوقف عند مسامهة شديدة
واحلقيقة أننا أمام هذه القراءة التي نّ
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األمهية بحكم ما متثّله من إضافة للقراءة الطباقية التي يتب ّناها إدوارد سعيد ،ويتعلق األمر بالنظرية ما بعد
الكولونيالية التي يبلور هومي بابا مالحمها األساسية يف كتاب موقع الثقافة الذي يسائل اآلخر من خالل
قراءة يتبأر سؤاهلا عىل الرواية والشعر والفن .إن مسامهة هومي بابا ال يمكن اختزاهلا يف إبراز توازنات
القوة عىل مستوى املوقع من خالل دراسة التابع الذي تُلقي عليه ضو ًءا كثي ًفا ،فهي باإلضافة إىل ذلك،
متنح التابع قوة إضافية تسند موقعه التلفظي ،كام تبلور حتولاً يف املامرسة االجتامعية والثقافية حيث التابع
هو موضوع وذات دارسة يف الوقت نفسه ،وهذا ما يلمع إليه ثائر ديب يف مقدمته للرتمجة التي أنجزها
للكتاب ،إذ اعترب أن كتابة هومي بابا «هتدف إىل إعادة موقعة من حيلل اإلنتاج الثقايف ،فا ًحتا فضاء جديدً ا
وزم ًنا جديدً ا للنطق النقدي ،حيث يعيد ‹االختالف الثقايف› اإلفصاح عن حمصلة املعرفة من منظور موقع
خصوصيا ،والذي يمكن منه إنتاج
حمليا أو
ً
األقلية الدال الذي يقاوم إضفاء الطابع الكلياين دون أن يكون ً
أشد أشكال الثقافة استنطا ًقا ومساءلة ،وإعادة تقويم كامل احلداثة وما فيها من عاميات حيال بنى القوة
ّ
(((6
املتوضعة ضمن آلياهتا يف اهليمنة» .

هبذا املعنى ،ال يسعى هومي بابا فقط إىل عدم الوقوع يف رشك النظرية وعموميتها التي هي متجيد إلطارها
املفاهيمي وادعاء بإمكان مواجهة األسئلة التي تنبثق من مواقع أخرى ،عىل الرغم من أنه صاحب نظرية
تأثريا يف دراسات ما بعد الكولونيالية ،وإنام يتغيا كذلك مواجهة العوائق التي هتدد بنسف النظرية،
أشد ً
أي الوقوع يف رشك ما يتقصد التحليل الثقايف إىل تفكيك أنساقه وعامياته؛ فأن نتصور عمله كام ًنا يف
تفكيك الرسديات وامليكانيزمات األيديولوجية املؤسسة للهويات ،واالنتصار ملفاهيم تقع يف صميم
اشتغال الفضاء العاملي واملواطنة الكونية ،معناه تأكيد ذلك التفكري املختلف يف اآلخرية الذي ينقل اهلوية
إىل موقع آخر تتبلور فيه ما يدعوه اسرتاتيجيات الذات .لنقُ ل إن هومي بابا يسعى ،من ناحية أوىل ،إىل
مكوناهتا أو نقاط االرتكاز
جتاوز النامذج الوثوقية الكربى بشأن اكتامل اهلوية وجهوزيتها وانغالقها عىل ّ
جتذرا يف الكيان االجتامعي ،لذلك يرفض املفاهيم التي تضفي عىل اهلوية
اخلالصة التي تعطي الفرد
ً
ويبي ،من ناحية ثانية،
طابعا جوهر ًيا ،وهيتم باملعطيات التي جتعل اهلوية ال تنقطع عن التحقق .نّ
والذات ً
إىل أي مدى تكون اهلوية منزوعة املركزية ( ،)decentredفهي موجود مفتوح عىل الصريورة والتحول
ماسة إىل زمن آخر
واالختالف ألهنا معرضة للتهجني املضاعف وللتنقيح املتكرر .لذلك ،تتعني احلاجة ّ
للكتابة من شأنه أن يسجل التقاطعات املتجاذبة للزمن واملكان ،والتي هي واقعة يف صميم التجربة
احلديثة واألمة احلديثة.
وخصوصا يف
جانبا من اإلضافة اللامحة التي ينهض هبا هومي بابا يف ميدان التحليل الثقايف،
ً
وحتى نُربز ً
ما يتعلق بإزاحة املفاهيم التقليدية التي تفكر الوضعية الكولونيالية من خالل مفهومي السيطرة واهليمنة،
واجرتاح حتليل نقدي للتعارضات بني املركز واهلامش ،اهلوية والغريية التي تثبتها يف مقوالت جامدة،
فمن األمهية بمكان أن نتوقف عند الفصلني اخلامس والسادس من كتابه موقع الثقافة(.((6

إن ما يلفت االنتباه ها هنا هو ما يقرتحه هومي بابا من مفاهيم للتعرف إىل تلك االزدواجية التي تطبع
اخلطاب االستعامري ،وال سيام مفهوم املدنية املاكرة الذي بموجبه يتبدى اخلطاب الكولونيايل حاملاً
لليشء ونقيضه عىل النحو الذي يرشحه ميخائيل باختني من خالل فكرة احلوارية (.)Dialogisme

 62ثائر ديب« ،هومي بابا واملنظور ما بعد الكولونيايل :فضاء اهلجنة والرتمجة الثقافية »،يف :بابا ،ص .12
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عندما يتساءل هومي بابا عن األسباب التي جتعل شبح استبدادية القرن الثامن عرش يالحق املامرسة
االستعامرية املمزوجة بمسيحية نامية العضالت وبالرسالة احلضارية ،فذلك ألنه يدرك أن هذا السؤال يقع
يف صميم ذات الكلونيايل املسكونة بالتجاذب واالنشطار واالزدواج واالضطراب اخلطايب والوجداين(((6؛
املؤسسة عىل
هذا االضطراب يتكشّ ف من خالل املقاومة التي حتبط اسرتاتيجيات املامرسة االستعامرية َّ
تتعي املقاومة ها هنا بوصفها فعلاً
معارضا ذا قصد سيايس،
ً
مراقبة املحيل والسعي إىل السيطرة عليه .وال نّ
نفيا أو إقصاء ملحتوى ثقافة أخرى ،وإنام هي «مفعول من مفاعيل جتاذب ينتج ضمن قواعد
وهي ليست ً
اإلدراك واملعرفة اخلاصة باخلطابات املسيطرة عند إفصاحها عن دواليل االختالف الثقايف وإعادة إدراجها
هلا ضمن عالقات القوة الكولونيالية املتباينة؛ ضمن الرتاتبية واملعيارية والتهميش
وهلمجرا»( .((6وليس
ً
تزيد إذا ما اعتربنا أن قراءة هومي بابا تتبدى عالمة فارقة يف النقد الثقايف املقارن ،تبدو فيه
يف األمر أي ّ
نظرية ما بعد الكولونيالية بمنزلة لقاء جديد مع نسق اخلطاب الكولونيايل؛ فهي تقرتح اً
مغايرا يتحدد
فهم
ً
رهانه يف إعادة مفهمة الذات واآلخر ،وكذلك اهلوية ،بمنأى عن التفسريات املتعالية.

ومن خالل التفكيك الذي يقوم به بابا ملذكرات املبرش يس .ل .رينيوس لسنة  1818أو لعظة األرشيدوق
ِ
املستعمر عىل صخرة املحيل ،يتجىل ذلك املوقع الذي ترنّ
بوتس سنة  1818حيث تتكرس تطلعات
ِ
فيه أصداء غرباء فرويد .فاملحيل إذ يرفض إرضاء حاجة املستعمر الرسدية ،فإن «أجوبته تكشف ذلك
االنزالق املتواصل بني النقش املدين والتوجه الكولونيايل .واالرتياب الذي تو ّلده مثل هذه املقاومة يغيرّ
حاجة السارد ذاهتا .فام كان قد قيل من ضمن أنظمة املدنية
ينضم اآلن إىل الدال الكولونيايل»(.((6
ّ

هبذا املعنى يدخل االضطراب إىل متثيالت اخلطاب االستعامري ويلقي عليه ظالل االرتياب وعدم اليقني،
فتغرب أساس سلطته
ذلك أن ما ينكره هذا اخلطاب يتيح ،عرب اهلجنة ،جمالاً لدخول املعارف املنكرةّ ،
ّ
تعيناته
واضحا مبارشة،
وتضعه يف مواجهة عامياته .هكذا« ،ال يعود حضور السلطة االستعامرية
ً
وتكف ّ
التمييزية عن أن يكون هلا إحالتها املرجعية املوثوقة إىل أكل اللحوم اآلدمية يف هذه الثقافة أو إىل الغدر
واخليانة لدى ذلك الشعب»(.((6

توترا بني السلطة االستعامرية
لنقُ ل إن خطاب أنند ميسيّ  ،وهو يدخل توسط اإلنكليز وشفاعتهم ،ينتج ً
وأسئلة املحليني التي تضع املرشوعية الدينية موضع ريبة وتساؤل .فإنكار االختالف الثقايف الذي
ينطوي عليه خطاب أنند ميسيّ والرهان كذلك عىل تفكيك الثقافة والديانة املحلية من خالل املحليني
أنفسهم ،يضفيان ،من حيث ال يرغب ،القوة التلفظية عىل الذات املحلية ،حيث تنبثق الردود التي ال
املتمردة يف ُ
الفرج
موقعا يقحم فيه املحيل استقصاءاته العاصية
تشوش عىل السلطة فحسب ،بل جترتح
ً
ّ
البينية اخلاللية(.((6

جتسداهتا يف كثري من
إن هذا التفكيك ملظاهر االنحياز إىل الثقافة الغربية يفيض بنا إىل الوقوف عىل ّ
املفهومات والتصورات السائدة حول الرواية؛ فقد أشار روجي ألن إىل تعليق للناقد والروائي األمريكي
جون أبدك عىل النص املرتجم لرواية مدن امللح :التيه ،يقول فيه إنه من املؤسف حقًا أن عبد الرمحن منيف،
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نسميه رواية .فصوته صوت مفرس
كام يبدو ،ليس من املستغربني إىل حد الكفاية حتى ينتج رس ًدا يشابه ما ّ
يميز جنس الرواية (منذ
يف خميم قبيلة ،وال يوجد يف كتابه هذا أي أثر حلس املغامرة اخللقية للفرد الذي ّ
دون كيخوته وروبنسون كروزو) من األسطورة واخلرب التارخيي(.((6

املكرسة يتسم
واحلقيقة أن مثل هذا الفهم الذي خيتزل الثراء الروائي يف منظور الثقافة الغربية ويف نامذجها ّ
بكثري من االختزالية؛ فهو ال يمنح سلطة اإلقرار األدبية لآلداب الغربية فحسب ،وإنام يلقي ،كذلك،
تكون أنامط مجالية غري غربية ،ما دام أن هذه البيئات ال تتوافر فيها هذه
بظالل الريبة عىل إمكان انبثاق أو ُّ
القيم ،وال تقتدي بمبادئ صنعة الرواية التي حيتكرها الغرب وحده .ونجد لدى جنني عبويش دالل
وجهة نظر ملّاحة بصدد هذا النمط من التلقي؛ فهي ال تعترب هذا التأويل جمرد قراءة خاطئة بحق ترمجات
اآلداب غري الغربية ،وبام يتناسب مع التنميطات احلضارية السائدة يف الغرب ،بل املشكلة تكمن من وجهة
نظرها يف ممارسات أدبية مس ّلعة ومعوملة( .((7ومن هذه الزاوية تكشف وجهة نظر أبدك بشأن ذلك النمط
من التلقّي الذي يتبأر حول مضامني حمددة لكوهنا ذات متثيلية حضارية ،لكأن التقاليد اجلاملية يف الرواية
تفوق كاتب من األطراف ،فإن ذلك ال يمكن أن يتجاوز يف
الغربية غري قابلة للتحدي ،وإذا حدث أن ّ
واملالحظ أن هذا النمط من التلقّي ال يستند إىل مفهوم
منظور ذلك التلقّي حدود االقتداء وإعادة اإلنتاج.
َ
الرواية عند أكرب ّ
منظرهيا ،مثل جورج لوكاش ولوسيان غولدمان وميخائل باختني وبيري زيام ..حيث
مفتوحا ،يتأبى عن التحديد ويعتاش عىل األشكال التعبريية املجاورة.
أدبيا
نّ
ً
تتعي الرواية بوصفها ً
جنسا ً

من هنا ،ربام تفيدنا أطروحة الناقد فيصل دراج( ((7بشأن الرواية العربية ونشأهتا املعوقة يف جمتمع ينكر
املتعدد وال يعرف حوارية املعارف املختلفة املستقلة بذاهتا ،وبالتايل يفتقد الوعي الغالييل الذي اعتربه
الرد عىل
باختني من صميم البيئة التي يتكون فيها جنس الرواية؛ نقول ربام تفيدنا هذه األطروحة يف ّ
املنظورات االختزالية من خالل االقرتاب من األفق الذي ارتادته الرواية العربية منذ العقدين املاضيني
الستيعاب الشكل وإخصاب اخلطاب باحلوارية التي تعبرّ عن اليشء ونقيضه .ويبدو لنا أن الوعي هبذه
األطروحة بالغ األمهية لكل من يسعى إىل االقرتاب من النص الروائي ،ليس فقط عىل أساس أنه يشء
موقعا من مواقع الرصاع السيايس .لقد
ذو أمهية جوهرية بالنسبة إىل اإلنسان العريب ،وإنام كذلك بوصفه ً
(((7
واجتامعيا ،لقراءة جتسداته يف سياقات ثقافية
ثقافيا
ً
انطلق فيصل دراج من تاريخ متعدد ومتنوع للرواية ً
متباينة ،وعالقته بتحوالت الشكل الروائي بام يستجيب ألسئلة هذه السياقات واشرتاطاهتا من جهة،
وانزياحاته عنها من جهة أخرى.
مكوناته الفنية ،والقراءة
هذه املزاوجة بني القراءة االستكشافية التي تروم فهم طبيعة النص والتعرف إىل ّ
التأويلية التي جترتح أفقًا
واسعا يسمح بتفاعل القارئ مع النص( ،((7واالستفادة من اخلطابات املتعددة يف
ً
إضاءة الرؤية التي ينطوي عليها نص الرواية ،هي التي ّ
مكنت هذا الناقد من تقديم حتليل متميز لنظريات

 69روجـر آلن« ،املعركة يف السوق ،مكانة الرواية العربية يف السياق العاملي »،فصول (القاهرة) ،السنة  ،16العدد ( 3شتاء ،)1997
ص .17
 70جنني عبويش دالل« ،الثقافة العاملية املعوملة وسياسات الرتمجة »،اآلداب ،العددان ( 8-7متوز /يوليو -آب /أغسطس ،)1999
ص .53
 71فيصل دراج« ،وضع الرواية العربية يف حقل ثقايف غري روائي »،فصول ،السنة  ،16العدد ( 3شتاء  ،)1997ص .26
 72يتعلق األمر بالكتابني التاليني :فيصل دراج :الرواية وتأويل التاريخ ،ونظرية الرواية والرواية العربية (الدار البيضاء :املركز الثقايف
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الرواية والرواية العربية ،تبدو فيه الطريق بني الرواية كمعرفة ختييلية والسياق الثقايف االجتامعي احلاضن
هلا ،قمينة بإسعاف القارئ عىل االقرتاب من خصوصية الرواية وخصوصية املعرفة التي تنتجها ،وحتدِّ ث
هبا عن واقع ال يالئمها وال يوفر رشوط انبثاقها.
لقد انطلق فيصل دراج يف تناوله وضع الرواية يف احلقل الثقايف العريب من أطروحتني ،رأى أن ر ّد طه
حسني عىل مصطفى صادق الرافعي ينطوى عليهام.

ّأما ر ّد طه حسني ،فهو« :أما نحن فنريد أن يفهمنا الناس ،هلذا نتحدث إىل الناس بلغة الناس ..نحن أحياء
(((7
البعد االجتامعي لعالقات الكتابة والقراءة ،وتالزم
نحب احلياة وال نحب املوت»  .واألطروحتان مهاُ :
تكون جمتمع جديد ينتج لغة جمتمعية ال مراتب فيها ،لغة تتوزع عىل كاتب له وعيه التارخيي
الثقافة مع ّ
الذي ينعكس يف أسلوبه اخلاص يف الكتابة ،وبه حياور عرصه اجلديد ويستجيب هلواجسه وانشغاالته،
وعىل قارئ يرى إىل قدرة هذه اللغة عىل التعبري األمثل عن تطلعاته وأحالمه ،والكشف اّ
عم ال تستطيع
لغات األجناس األخرى قوله.
هاتان األطروحتان اللتان يتحاور فيهام اإلبداع والتلقي ،تحُ ّددان زمان احلداثة االجتامعية الذي تنتمي
إليه الرواية؛ فالرواية بوصفها ممارسة كتابية أنجبها الزمن احلديث تبدأ بام يوافق خصوصيتها ،أي الذات
احلرة التي خت ّلصت من إكراهات اللغة اآلمرة ،ورأت إىل العامل يف تنوعه ونسبيته وتداخل
اإلنسانية ّ
مرجعياته .هلذا ،يرى فيصل دراج يف اقرتان الرواية ،من حيث الظهور ،باألزمنة احلديثة داللة بالغة
ميز هذه األزمنة هو اإلنسان اجلديد الذي نادت به ،ودفعت به إىل الواجهة بعدما ختلص
األمهية ،ألن ما ّ
تنصبه سيدً ا عىل نفسه وعىل الكون من حوله.
من إكراهات الالهوت ،وارمتى يف أحضان الفلسفات التي ّ
(((7
فتأكدت هذه الفردية اإلنسانية املكتفية بذاهتا مبتدأ للكتابة الروائية
ومرجعا هلا  ،وهو املعنى ذاته الذي
ً
يعبرّ عنه ميالن كونديرا يف سياق قراءته االستكشافية للرواية الغربية ،تلك القراءة التي ماثل فيها بني
منجز ديكارت يف ما يتصل بالتأسيس للحداثة ومنجز الروائي اإلسباين ميغيل دي سريفانتس(.((7

هذه الداللة هي التي المس فيصل دراج أبعادها يف الكثري من نظريات الرواية التي ناقشها ،خاصة
مارت روبري التي ربطت بني الديمقراطية والرواية ،وقرنت غياب الرواية بحضور احلكم الثيوقراطي،
وكذلك باختني الذي قرن كتابة الرواية بالرغبة اإلنسانية يف االنفالت من اخلطابات اآلمرة ،وابتداع لغة
جديدة تقول اليشء ونقيضه .وبسبب من ذلك ،رأى باختني جذور الرواية كامنة أبعد من النقطة التي
انطلق منها هيغل ولوكاش وغولدمان ومارت روبري يف تنظرياهتم هلذا الشكل التعبريي .وسواء أمتكنت
األزمنة القديمة من ملء اخلانة الفارغة اخلاصة بالرواية أم أن الزمن احلديث هو الذي خلق احلاجة إليها،
دراج،
جيسد مالمح ذلك الزمن فيه ،فإن القول الروائي يفصح ،بحسب ّ
وأعطاها مالحمها يف شكل فني ّ
حتول اجتامعي هيدم أحادية املراجع يف ألواهنا املختلفة ،وثانيهام
يتكون إلاّ ضمنهام :أوهلام ّ
عن عنرصين ال ّ
(((7
يبوئ الرواية موقع الصدارة
القدرة عىل توليد املتعدد وتطويره يف جماالت خمتلفة  .ويف العنرصين ً
معا ما ِّ
يف ترمجة قيم الزمن احلديث ،ورصد حتوالته املتسارعة ،ومتثيل هويته املتعددة التي هي رضب من اهلجنة
كثريا من
واالختالط والتحول الدائم .لكن الرغبة اإلنسانية يف تكسري األنساق والتمرد عليها هي أعمق ً
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موقعا اًّ
مهم يف ترمجة هذا النزوع نحو
يبوئ النثر
ً
أن يتم حرصها يف األزمنة احلديثة .لذلك ،نجد باختني ِّ
التعددية االجتامعية واالضطالع بالتمثيل من األسفل .وعندما يتلمس جذور الرواية يف هذه املامرسات،
فإنه يقدم لنا مداخل بالغة األمهية يف قراءة الرواية العربية وفهم حتوالهتا املسجلة لقلق اإلنسان وتطلعاته،
مكونات اخلطاب
استنا ًدا إىل النصوص املحكية العربية القديمة بأشكاهلا املختلفة التي تكتيس طابع ّ
الروائي العريب يف مراحل خمتلفة من تارخيه(.((7
إذا كانت الرواية الغربية قد التقت يف زمن والدهتا بزمن اجتامعي قوامه نزوع دنيوي حيتفل باملعارف
وعوضه بقيم جديدة ،فإن الرواية
املتعددة
ّ
وينصب اإلنسان سيدً ا عىل العامل ،بعدما أعلن موت اإلله ّ
هزت زمن غياب رشوط الكتابة الروائية؛
العربية يف أزمنة والدهتا ،واملؤرخة بمبتدأ القرن العرشين ،قد ّ
فلم تلتق هبذا الزمن االجتامعي الذي يكرس القوالب الضيقة ،ويبقي األبواب مرشعة أمام الفكر .هلذا
حتدث عنه الكواكبي يف طبائع االستبداد ،وهو شهادة فريدة عىل
دراج أهنا ولدت عىل هامش زمن ّ
اعترب ّ
استبداد ال يقل تفر ًدا ،يتجىل يف حقول خمتلفة :السياسة والدِّ ين واملال والعلم والرتبية واألخالق والتمدن،
حتول املجتمع احلي إىل مقربة مجاعية ،كام ناقشه حممد عبده يف :اإلسالم بني العلم واملدنية ،وهجا
وآثاره ّ
فض ُل من تاله ،وأن عىل املتأخر أن يقول بام
ما فيه من مجود صادر عن االعتقاد بأن من تقدم يف الزمن َي ُ
(((7
يقول به سابقوه؛ زمن هو آية عىل غياب رشوط الكتابة الروائية  ،فهو ال يأبه للتعددية التي هي قيمتها
املركزية ،وال لإلنسان املتكلم وكالمه ،وهو موضوعها الرئيس ،ألنه زمن اجتامعي أحادي ،يمجد الشبيه
وخروجا عىل الذوق الرفيع.
واملامثل وينقض املختلف واملغاير ،ويعتربه مرو ًقا
ً
يف هذا الزمن العريب الذي ظهرت الرواية عىل هامشه ،وقوامه نص ديني َش ّيدَ بالغته اللغوية اخلاصة
غريبا أن تتعرض الرواية ملضايقات عديدة ،وملحاوالت ّ
احلط من قيمتها
به ،ومعارفه النبيلة ،مل يكن ً
ً
ونصوصا خمتلفة،
ورشعيتها يف التعبري عن الذات واملجتمع ،خاصة أن شكلها الكتايب الذي حياور أنامطا
ً
وتتخصص ،ومتتلئ بأحكام قيمة ملموسة ،يمثّل شكلاً من الر ّد عىل ذائقة فنية ،وقد
وجيعلها تتجسد
ّ
رفيعا.
أصبحت تقليدية ،تتدثر بأيديولوجية سكونية تنترص ملا تعتربه ذو ًقا ً
مجاليا وفكر ًيا ،يف نصه الروائي:
هذه اخلالصة هي ذاهتا التي قررها ّ
دراج يف سياق قراءته منجز املويلحي ً
حديث عيسى بن هشام .إنه مل يعترب ،بخالف قراءات كثرية ،صنيع املويلحي ،وهو يستدعي املقامة ،كتابة
اختبارا للكتابة املقاماتية وإعالنًا النطفائها ،وهو ينتقل
املكرسة ،وإنام اعترب ذلك
ً
داخل دائرة الذائقة الفنية ّ
من زخرف اللغة إىل أسئلة احلياة .لذا ،كانت حداثته ّبينة يف أكثر من مكان؛ «واضحة يف تأمل املوروث
ونزع قداسته ،وظاهرة يف اخلروج من الثقافة الطقسية إىل أسئلة احلياة ،وجلية هي يف احلوار املتلعثم
ِ
مع الزمن التارخيي للذات والزمن التارخيي لآلخر
روائيا من
املستعمر»( .((8وما كان املويلحي ليقرتب
ً
هذا الزمن املجتمعي الفاقد رشوط الكتابة لوال أنه أدرك أن يف الرواية ،وهي كتابة نوعية ،ما ينقض
ويقوض كتابتها املقيدة؛ «فهي تتعامل مع الدنيوي املتعدد ،وهتجس بمثال أخالقي يواجه
حياة السلطة ّ
املرتبية السلطوية الباترة بفضاء حيايت متنوع ،ال يقبل باالختصار وال باملراتب .تبدأ الرواية ،وهي تعرتف
 78حممد برادة« ،الرواية العربية املعارصة :استرشاف آلفاق التطور املستقبيل »،يف :شكري عياد [وآخرون] ،األدب العريب تعبريه عن
الوحدة والتنوع :بحوث متهيدية ،إرشاف عبد املنعم تليمة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1987 ،ص .199
 79دراج ،الرواية وتأويل التاريخ ،ص .40
 80دراج ،نظرية الرواية والرواية العربية ،ص .177
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باملساواة بني البرش ،بمتعدد إنساين ،يقبل باملنحرف والسوي واحلكيم واملعتوه والنبيل واألفّاق واملغتبط
البليد واملغرتب الذي ال شفاء له»(.((8

إذا كان النص التنويري ،باستثناءات قليلة ،مل يتمكن من الوصول إىل حتقيق التمييز الذي يؤكده خطا ًبا
مستقلاً مزاملاً ملجتمع مستقل ،فإن الرواية العربية يف املراحل التالية لنشأهتا ّ
متكنت من التمرد عىل أحادية
النص املسيطر ،وراوغت إكراهات السلطة املستبدة وضغوطها ،لتحقق لنفسها مرشوعية باعتبارها كتابة
تقول احلقيقة املحفوفة بااللتباس والتعدد ،وتستولد فضاءات بديلة لقراءة املدلوالت التي ظلت عىل هامش
النصوص التي تباركها املؤسسة وترىض عنها .وهذا االستقالل الذايت ،عىل أمهيته الكبرية ،مل ّ
يمكنها من
العثور عىل نظرية ختصها وتسائل قضاياها ،ألن الزمن االجتامعي الذي جيري فيه تداول هذه الرواية التي
تنهل من متخيالته وأنساقه يف تشييد مساراهتا احلكائية والرسدية ،مل تبلغ فيه املعرفة املحتضنة للعقل ذلك
يتعي ً
قررها عبد اهلل العروي
االستقالل الذايت الذي نّ
رشطا ً
أساسا النبثاق النظرية .هذه املسألة هي ذاهتا التي ّ
حني قال« :إن االنحطاط يف املجال العلمي يتسم بصفة اإلطالق .يمكن ملجتمع ما أن يستدرك فرتة انحطاط
مؤقت يف جمال السياسة أو اإلدارة أو األدب والنفس .لكن إذا نيس املنهج العلمي وانقلب فيه العلم إىل
صياغة وسحر ،وانحط بصورة تامة وهنائية ،ال يبعث فيه العلم إلاّ بتأسيس جديد»(.((8
تتأسس فيه املعارف العلمية واالجتامعية ،ومل
تطور النص الروائي العريب باجتاه استقالليته إذ ًا ،يف جمتمع مل ّ
ّ
تتحول فيه إىل قوة اقرتاحية تتدخل يف احلياة اليومية لإلنسان وتساهم يف إعادة بنائها نتيجة دولة مستبدة
ومهيمنة ،ال تعرف معاين احلوار والديمقراطية التي هي جوهر العقل الغالييل التفكيكي الذي ّجمده باختني
وجسدوا فيها
ورأى آثاره ماثلة يف النصوص التي كتبها روائيون كبار أمثال دوستويفسكي وتولستوي،
ّ
انزياح الوعي باجتاه املجتمع احلديث ،وقوامه حوارية عميقة مفعمة باألصوات واألصداء والرؤى .وهذا
التوصيف للواقع العريب قد يقود إىل خالصة مفادها استحالة تطور الرواية العربية يف زمن جمتمعي يفتقر
استنتاجا آخر يظهر
يقرر
ً
إىل احلداثة .بيد أن يف التأمل يف عمر الرواية العربية الذي ختطى املئة سنة ،ما ّ
تمَ ُّكنها من جماوزة إرغامات الفضاء املجتمعي املفتقر إىل جمتمعية املعرفة ،إىل التحقق شكلاً تعبري ًيا قمي ًنا
بتشخيص أسئلة اإلنسان يف زمن شديد التحول والتبدل ،وكثيف الغموض والقلق العميق ،من دون أن
كليا من السببية االجتامعية  -التارخيية .هبذا املعنى ،تكون أسباب هذا االنفالت الروائي
يعني ذلك ً
حتررا ً
من مدار حقل ثقايف أحادي ،ماثلة ،يف تصور الناقد ،يف عنرصين أساسني قد ال ينطبقان عىل االقتصاد
واالجتامع ،ومها خطابان معرفيان حيتاجان إىل أجهزة الدولة األيديولوجية والتعليمية واإلعالمية.
العنرص األول يتمثّل يف عزلة الروائي والكتابة الروائية؛ إذ الروائي ينتج إبداعه بعيدً ا عن مدار السلطة
املهيمنةّ .أما العنرص الثاين ،فقوامه االستناد إىل فضيلة املتخيل وسيولته ،أي إىل «املكر الروائي اهلارب من
زي
يرحل احلارض إىل املايض و ُيلبس املايض ّ
الرقابة وقبضة القراءة املتشنجة ،الذي ال ختوم له وال ضفافِّ ،
احلارض ،ويستنبت أمكنة مل ت َُر ،وخيتزل األمكنة املتعددة إىل مكان وحيد ،ويلهو بأسامء املدن ويعبث بأسامء
البرش ،وقد خيلط بني احلكاية واألحجية ،أو يرتك احلكاية عارية وقد كساها لغة خادعة»(.((8

دراج لالقرتاب من مستويات التفاف
غري أن هذه «العزلة» وهذا «املكر الروائي» اللذين يستحرضمها ّ
الرواية العربية عىل ما يعتربه «والدة معوقة» ،لن يكونا ذوي أمهية من منظور النقد الثقايف ما مل نعمل
 81دراج ،الرواية وتأويل التاريخ ،ص .124
 82عبد اهلل العروي ،يف :املصدر نفسه ،ص .155
 83دراج ،الرواية وتأويل التاريخ ،ص .156
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عىل تنسيبهام ،وذلك بإعادة االعتبار إىل ما يع ّنف الكتابة لتجابه ما ال يمكن إلاّ كتابته ،ويستفز الفكر
الروائي ملواجهة ما ال يمكن التفكري فيه ،وال يمكن إلاّ التفكري فيه؛ ذلك أن هذه املواجهة هي ما يرغم
الكاتب عىل أن يدفع الرواية إىل احلد األقىص ،عىل مستويي الشكل واخلطاب ،ملالحقة احلقيقة املحفوفة
بااللتباس والغرابة والتي ال تتشخص إلاّ لتغدو بداية لرحلة خيالية جديدة .وهبذا املعنى ال تكون الكتابة
الروائية تفعيلاً إلرادة طيبة ،وال احتامء باخليال فقط ألنه ينطوي عىل قوة اخللق واالبتكار واملسافة التي
هتب املتعة واالنعتاق ،وإنام هي صدام مع ما ال يمكن إلاّ أن نصادفه ،ورصاع مع قوى ال تبني إلاّ بقدر ما
ختتفي .وبام أن الرواية العربية يف جتارهبا العظيمة تتناول زمنها خارج اإلطار الذي ترسمه السلطة وعادات
تعينت بوصفها ممارسة معرفية تضفي عىل هذا الواقع املتغيرّ معادله التخيييل األدق
التفكري القبلية ،فقد ّ
واملفعم إحيائية وتعددية تأويلية ،وكأهنا ممارسة ملا هو أبعد من حدود هذا الزمن االجتامعي ،تشكك يف
األيديولوجيات التقليدية الكربى ،ومجيع اخلطابات التي تتقدم عىل أساس أهنا كلية وجاهزة ومنتهية.

هبذا املعنى ،فإن اإلحلاح عىل مسألة اهليمنة الروائية من خالل تكريس معايري تستجيب للتلقي الغريب
وتعيد تأكيد مفاهيمه حول الرشق ،يفرس ما يتخلل بعض التجارب الروائية العربية املضا ّدة من ميل إىل
معاكسة تداعي الصور االسترشاقية لعقلية غربية مسيطرة ومتمركزة حول ذاهتا؛ وذلك ّإما باللجوء إىل
املكونات الرسدية التارخيية والرتاثية كشكل من أشكال االختالف ال املطابقة ،وقطع الصلة مع
استدعاء ّ
هذا التدبري الثقايف املعومل عرب البحث عن أشكال جديدة من اإلنتاج الثقايف تستجيب القرتاحات مجالية
وثقافية شديدة اخلصوصية واملحلية ،مثل نصوص الروائي املرصي مجال الغيطاين؛ فهو يعترب من موقع
االختالف مع الرواية الغربية «أن الرواية العربية وأساليب الرسد الروائي تستنبط قوانينها من داخلها
وليس من داخل الرواية األوروبية أو الرواية الغربية احلديثة .فتلك هي قناعتي التي توصلت إليها من
خالل جتربة علمية وليس من خالل التنظري»( ،((8أو من خالل أعامل رسدية تتناول اآلخر من خالل
حتبيك يعيد مساءلة املايض االستعامري ويضعه يف صورة الداللة املعكوسة للرسالة احلضارية التي يزعم
لنفسه حق النهوض هبا عىل النحو الذي نقرأه يف رواية كتاب األمري( ((8لواسيني األعرج.

لقد أدى النزوع الغريب نحو اهليمنة إىل تبلور جتارب أدبية متنوعة ينحدر أصحاهبا من جغرافيات متعددة
املستعمر اختذت شكل الرحلة املضادة ،أو الغزو املضاد للعوامل الغربية ،وذلك بالرد عىل
من العامل
َ
أطروحاهتا املنحازة ومجيع أشكال التشويه الذي مارسته عىل تواريخ هذه املستعمرات وهويات شعوهبا.
وهذا الرسد املضاد هو الذي يدعوه إدوارد سعيد املقاومة الثقافية ،ويصطلح عليه بيل أشكروفت بـ الرد
حرره بمعية نقاد آخرين .فاملقاومة الثقافية ّ
املستعمرة
متكن األمة
َ
بالكتابة ،وهو عنوان الكتاب الذي ّ
من اسرتجاع هويتها وترميم وجودها من جديد ،وذلك باالعتامد عىل العنارص القومية التي شكك
ِ
املستعمر يف املقام األول .فالعنارص القومية هي من عوامل احلفاظ عىل الذاكرة اجلمعية وتعزيزها.
فيها
كثريا من أن يتضمنها تصور
وليست ثقافة املقاومة جمرد ردة فعل موجهة ضد اإلمربيالية ،بل هي أوسع ً
كهذا ،ألهنا تنهض عىل أساس التفاعل الثقايف واهلجنة واستثامر ثقافة اآلخر من أجل تفكيك بنى السيطرة
يف ثقافته ،ويف رسدياته املتمركزة حول الذات والتاريخ واهلوية .فتحليل إدوارد سعيد الشتغاالت التمثيل
الثقايف يف الرواية الغربية املعارصة ّ
يمكننا من تشييد تصور للرواية يف احلقل الثقايف العريب بوصفها شكلاً
 84حممد الباردي« ،حداثة الرواية ..رواية احلداثة( »،ملف سؤال احلداثة اليوم) ،جملة الثقافة املغربية (الرباط) ،العدد ( 17ترشين
األول /أكتوبر  ،)2000ص .60
 85ملزيد التوسع انظر :إدريس اخلرضاوي ،الرواية العربية وأسئلة ما بعد االستعامر (القاهرة :رؤية للنرش والتوزيع.)2012 ،
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من الرد بالكتابة ،حيث يستعيد هبا الروائي مظاهر اهلوية ،بعيدً ا عن التصلب ،وينسج من خالهلا شكلاً
وحتدي املحاوالت الرامية
نوعا من املسامهة يف مقاومة الصمت ّ
من التمثيل اخلاص الذي جيعل كتابته ً
إىل إسكات الرواية املغايرة ،خاصة أن هذه القراءة متتاز بثالثة مقومات حددها الناقد الثقايف عز الدين
نسبيا ،ثم قراءة املقاومة الوطنية لإلمربياليات التي
املنارصة يف قراءة النصوص قراءة خمتلفة وصحيحة ً
وأخريا قراءة جدلية السيطرة واملقاومة ضمن
غالبا ما جتاهلتها دراسات اإلمربيالية وما بعد اإلمربيالية،
ً
ً
حقل واحد(.((8

خاتمة :على سبيل التركيب
يمكن أن نستخلص من هذه املقاربة أن التمثيل الرسدي هو من أهم الظواهر التي يشتغل عليها خطاب
الدراسات الثقافية؛ إذ انطال ًقا من التفكري فيه ،تقرتح علينا مدخلاً جديدً ا يف تناول الرواية من شأنه
اإلفضاء إىل جتديد الفهم بالرسد وباملرجعيات الثقافية التي ينفتح عليها .وبام أن هذا املنظور ال يزال،
بلغته الواصفة ومنهجيته ورؤيته لألعامل الفنية ،بحاجة إىل تراكم الدراسات واألبحاث ،فإننا حاولنا
تتبع أعامل واحد من أهم الدارسني الثقافيني وهو
الوقوف عىل أهم حمددات تلك الرؤية من خالل ّ
إدوارد سعيد.

التعرف إىل أشكال الصور
لذلك ،فإن تبئري القراءة عىل مستويات التمثيل الرسدي يكتيس أمهية كبرية يف ّ
توسطي يتمثّل يف إنتاج الدالالت والرموز
التي حتملها النصوص الروائية ،خاصة أهنا تنهض بتأدية دور ّ
حول العامل وما فيه من أشياء وكائنات .وهلذا ينطوي التمثيل الرسدي فيها عىل دالالت ثقافية متعددة
تتجاوز حدود الظاهر لتستوعب معاين أخرى ال يمكن التوصل إليها إلاّ عرب احلفر والتفكيك ،خاصة أن
الروائي ينطلق فيه من وعي خاص بالزمان واملكان واإلنسان .وتكمن أمهية هذا املنظور يف إعادة االعتبار
إىل اإلحاالت املتعددة التي يقيمها العمل اإلبداعي باملرجعية ،وهو ما يستوجب قراءته يف ضوئها بدل
عزله أو تبئري النظر عىل حمدداته الداخلية بدعوى أهنا ما حيقق له اخلصوصية األدبية .وهذا الوعي النقدي
املنفتح حيال األدب واملامرسات الثقافية هو الذي بلوره إدوارد سعيد وهومي بابا يف قراءتيهام للنصوص
أدبيا يضطلع بدور أكرب
الرسدية الغربية وعالقتها بالنزوع نحو السيطرة والتوسع .وملّا كانت الرواية ً
جنسا ً
يف التعبري عن األفراد واجلامعات ،ويربز حاجتهام إىل استعادة األفق اخليايل ،وتشييد اهلوية وترميمها عرب
اسرتاتيجيات التخييل ،فإن قراءهتا واستكشاف أبعاد ومستويات التمثيل احلادثة فيها وعالقتها بالقيم
واألفكار التي يستمد منها املؤلف الدعمّ ،
يمكناننا من فهم الدور التي تنهض به باعتبارها ممارسة تعبريية
وخطابية .ومن شأن هذا كله أن ّ
يمكننا من بلورة تصور جديد ملقاربة الرواية العربية ودراستها والوقوف
عىل مسامهتها الثقافية باعتبار عالقتها الوطيدة بالرموز واألنساق واخلطابات التي ينتجها املجتمع وحيدد
من خالهلا موقعه يف العامل.
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ابن خلدون :في علوم اللسان العربي
*
وكون اللغة م َلكة صناعية

الفصل الخامس واألربعون:
في علوم اللسان العربي
أركانه أربعة :وهي اللغة والنحو والبيان
واألدب .ومعرفتها رضورية عىل أهل
الرشيعة ،إذ مأخذ األحكام الرشعية كلها من
الكتاب والس ّنة ،وهي بلغة العرب ونقلتها من
الصحابة والتابعني عرب ،ورشح مشكالهتا من
لغتهم ،فال بد من معرفة العلوم املتعلقة هبذا اللسان
ملن أراد علم الرشيعة .وتتفاوت يف التأكيد بتفاوت
مراتبها يف التوفية بمقصود الكالم ،حسبام يتبني يف
الكالم عليها ف ًنا ف ًنا .والذي يتحصل أن األهم
املقدم منها هو النحو ،إذ به يتبني أصول املقاصد
بالداللة فيعرف الفاعل من املفعول واملبتدأ من
اخلرب ،ولواله جلهل أصل اإلفادة .وكان من حق
علم اللغة التقدم ،لوال أن أكثر األوضاع باقية يف
موضوعاهتا ،مل تتغري بخالف اإلعراب الدال عىل
اإلسناد واملسند واملسند إليه ،فإنه تغري باجلملة ومل
* املقدمة ،اجلزء الرابع ،تتمة الباب السادس من الكتاب األول.

يبق له أثر .فلذلك كان علم النحو أهم من اللغة،
إذ يف جهله اإلخالل بالتفاهم مجلة ،وليست كذلك
اللغة .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم وبه التوفيق.

علم النحو
إعلم أن اللغة يف املتعارف هي عبارة املتكلم عن
مقصوده .وتلك العبارة فعل لساين ناشئ ،عن
القصد بإفادة الكالم ،فال بد أن تصري م َلكة متقررة
يف العضو الفاعل هلا ،وهو اللسان .وهو يف كل
ّأمة بحسب اصطالحاهتم .وكانت امل َلكة احلاصلة
للعرب من ذلك أحسن امل َلكات وأوضحها إبانة
عن املقاصد ،لداللة غري الكلامت فيها عىل كثري
من املعاين .مثل احلركات التي تعني الفاعل من
املفعول من املجرور أعني املضاف ،ومثل احلروف
التي تفيض باألفعال أي احلركات إىل الذوات من
غري تكلف ألفاظ أخرى .وليس يوجد ذلك إلاّ يف
وأما غريها من اللغات ،فكل معنى
لغة العربّ .

136
أو حال ال بد له من ألفاظ ختصه بالداللة ،ولذلك
نجد كالم العجم يف خماطباهتم أطول ّمما نقدره
بكالم العرب .وهذا هو معنى قوله صىل اهلل عليه
وسلم « :أوتيت جوامع الكلم واخترص يل الكالم
اختصارا» .فصار للحروف يف لغتهم واحلركات
ً
واهليآت ،أي األوضاع ،اعتبار يف الداللة عىل
املقصود غري متكلفني فيه لصناعة يستفيدون ذلك
منها .إنام هي م َلكة يف ألسنتهم يأخذها اآلخر عن
األول كام تأخذ صبياننا هلذا العهد لغاتنا.

فلام جاء اإلسالم وفارقوا احلجاز لطلب امل ْلك،
الذي كان يف أيدي األمم والدول ،وخالطوا
العجم ،تغريت تلك امل َلكة بام ألقى إليها السمع
من املخالفات التي للمتعربني من العجم .والسمع
أبو امل َلكات اللسانية ،ففسدت بام ُألقي إليها ّمما
يغايرها ،جلنوحها إليه باعتياد السمع .وخيش أهل
رأسا ويطول
العلوم منهم أن تفسد تلك امل َلكة ً
العهد هبا ،فينغلق القرآن واحلديث عىل املفهوم ،
فاستنبطوا من جماري كالمهم قوانني لتلك امل َلكة
مطردة ،شبه الكليات والقواعد ،يقيسون عليها
سائر أنواع الكالم ويلحقون األشباه باألشباه.
مثل أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب ،واملبتدأ
مرفوع .ثم رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه
الكلامت ،فاصطلحوا عىل تسميته إعرا ًبا ،وتسمية
املوجب لذلك التغري عاملاً وأمثال ذلك .وصارت
فقيدوها بالكتاب
كلها اصطالحات خاصة هبمّ ،
وجعلوها صناعة هلم خمصوصة ،واصطلحوا
عىل تسميتها بعلم النحو .وأول من كتب فيها
أبو األسود الدؤيل من بني كنانة ،ويقال بإشارة
عيل ريض اهلل عنه ،ألنه رأى تغري امل َلكة ،فأشار
عليه بحفظها ،ففزع إىل ضبطها بالقوانني احلارضة
املستقرأة ،ثم كتب فيها الناس من بعده إىل أن
انتهت إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي أيام الرشيد،
أحوج ما كان الناس إليها ،لذهاب تلك امل َلكة من
العرب .فهذب الصناعة وكمل أبواهبا .وأخذها
عنه سيبويه ،فكمل تفاريعها واستكثر من أدلتها
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وشواهدها ،ووضع فيها كتابه املشهور ،الذي
صار إما ًما لكل ما كتب فيها من بعده .ثم وضع
كتبا خمترصة
أبو عيل الفاريس وأبو القاسم الزجاج ً
للمتعلمني ،حيذون فيها حذو اإلمام يف كتابه.
ثم طال الكالم يف هذه الصناعة وحدث اخلالف
بني أهلها ،يف الكوفة والبرصة :املرصين القديمني
للعرب .وكثرت األدلة واحلجاج بينهم ،وتباينت
الطرق يف التعليم ،وكثر االختالف يف إعراب كثري
من آي القرآن ،باختالفهم يف تلك القواعد ،وطال
ذلك عىل املتعلمني .وجاء املتأخرون بمذاهبهم يف
كثريا من ذلك الطول مع
االختصار ،فاخترصوا ً
استيعاهبم جلميع ما نُقل ،كام فعله ابن مالك يف
كتاب التسهيل وأمثاله ،أو اقتصارهم عىل املبادىء
للمتعلمني ،كام فعله الزخمرشي يف املفصل وابن
احلاجب يف املقدمة له .وربام نظموا ذلك اً
نظم مثل
ابن مالك يف األرجوزتني الكربى والصغرى،
وابن معطي يف األرجوزة األلفية .وباجلملة
فالتآليف يف هذا الفن أكثر من أن تحُ ىص أو حياط
هبا ،وطرق التعليم فيها خمتلفة ،فطريقة املتقدمني
مغايرة لطريقة املتأخرين .والكوفيون والبرصيون
والبغداديون واألندلسيون خمتلفة طرقهم كذلك.

وقد كادت هذه الصناعة أن ْتؤذن بالذهاب ملا رأينا من
النقص يف سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران،
ووصل إلينا باملغرب هلذه العصور ديوان من مرص،
منسوب إىل مجال الدين بن هشام من علامئها ،استوىف
ومفصلة .وتكلم عىل
فيه أحكام اإلعراب جمملة
ّ
احلروف واملفردات واجلمل ،وحذف ما يف الصناعة
من املتكرر يف أكثر أبواهبا اّ
وسمه باملغني يف اإلعراب.
وأشار إىل نكت إعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب
وفصول وقواعد انتظمت سائرها ،فوقفنا منه عىل
علم جم يشهد بعلو قدره يف هذه الصناعة ووفور
بضاعته منها ،وكأنه ينحو يف طريقته منحى نحاة أهل
املوصل ،الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح
تعليمه ،فأتى من ذلك بيشء عجيب دال عىل قوة
م َلكته واطالعه .واهلل يزيد يف اخللق ما يشاء.
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علم اللغة
هذا العلم هو بيان املوضوعات اللغوية .وذلك
أنه ملا فسدت م َلكة اللسان العريب ،يف احلركات
اّ
املسمة عند أهل النحو باإلعراب ،واستنبطت
القوانني حلفظها كام قلناه .ثم استمر ذلك الفساد
بمالبسة العجم وخمالطتهم ،حتى تأذى الفساد
إىل موضوعات األلفاظ ،فاستعمل كثري من كالم
العرب يف غري موضوعه عندهمً ،
ميال مع هجنة
املتعربني يف اصطالحاهتم املخالفة لرصيح العربية،
فاحتيج إىل حفظ املوضوعات اللغوية بالكتاب
والتدوين ،خشية الدروس وما ينشأ عنه من اجلهل
بالقرآن واحلديث ،فشمر كثري من أئمة اللسان
لذلك وأملوا فيه الدواوين .وكان سابق احللبة يف
ذلك اخلليل بن أمحد الفراهيدي .أ ّلف فيها كتاب
العني ،فحرص فيه مركبات حروف املعجم كلها،
من الثنائي والثالثي والرباعي واخلاميس ،وهو
غاية ما ينتهي إليه الرتكيب يف اللسان العريب.

وتأ ّتى له حرص ذلك بوجوه عديدة حارصة،
وذلك أن مجلة الكلامت الثنائية خترج من مجيع
األعداد عىل التوايل من واحد إىل سبعة وعرشين،
وهو دون هناية حروف املعجم بواحد .ألن احلرف
الواحد منها يؤخذ مع كل واحد من السبعة
والعرشين ،فتكون سبعة وعرشين كلمة ثنائية.
ثم يؤخذ الثاين مع الستة والعرشين كذلك .ثم
الثالث والرابع .ثم يؤخذ السابع والعرشون مع
الثامن والعرشين ،فيكون واحد ًا ،فتكون كلها
أعداد ًا عىل توايل األعداد من واحد إىل سبعة
وعرشين ،فتجمع كام هي بالعمل املعروف عند أهل
احلساب وهو أن جتمع األول مع األخري وترضب
املجموع يف نصف العدة .ثم تضاعف ،ألجل
قلب الثنائي ،ألن التقديم والتأخري بني احلروف
معترب يف الرتكيب ،فيكون اخلارج مجلة الثنائيات.
وخترج الثالثيات من رضب عدد الثنائيات فيام
جيتمع من واحد إىل ستة وعرشين عىل توايل العدد،
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ألن كل ثنائية تزيد عليها حر ًفا ،فتكون ثالثية.
فتكون الثنائية بمنزلة احلرف الواحد مع كل واحد
من احلروف الباقية ،وهي ستة وعرشون حر ًفا ،بعد
الثنائية ،فتجمع من واحد إىل ستة وعرشين عىل
توايل العدد ،ويرضب فيه مجلة الثنائيات ثم ترضب
اخلارج يف ستة ،مجلة مقلوبات الكلمة الثالثية،
فيخرج جمموع تركيبها من حروف املعجم .وكذلك
يف الرباعي واخلاميس .فانحرصت له الرتاكيب هبذا
الوجه ،ور ّتب أبوابه عىل حروف املعجم بالرتتيب
املتعارف .واعتمد فيه ترتيب املخارج ،فبدأ
بحروف احللق ،ثم ما بعده من حروف احلنك ثم
آخرا،
األرضاس ،ثم الشفة ،وجعل حروف العلة ً
وهي احلروف اهلوائية .وبدأ من حروف احللق
سمي كتابه
بالعني ،ألنه األقىص منها .فلذلك ّ
بـ العني ،ألن املتقدمني كانوا يذهبون يف تسمية
دواوينهم إىل مثل هذا ،وهو تسميته بأول ما يقع
فيه من الكلامت واأللفاظ .ثم نّبي املهمل منها من
املستعمل ،وكان املهمل يف الرباعي واخلاميس أكثر
لقلة استعامل العرب له لثقله ،وحلق به الثنائي لقلة
دورانه ،وكان االستعامل يف الثالثي أغلب ،فكانت
أوضاعه أكثر لدورانه .وضمن اخلليل ذلك كله يف
كتاب العني واستوعبه أحسن استيعاب وأوفاه.
وجاء أبو بكر الزبيدي وكتب هلشام املؤيد
باألندلس ،يف املائه الرابعة ،فاخترصه مع املحافظة
وكثريا من
عىل االستيعاب وحذف منه املهمل كله،
ً
شواهد املستعمل ،وخلصه للحفظ أحسن تلخيص.
وأ ّلف اجلوهري من املشارقة ،كتاب الصحاح عىل
الرتتيب املتعارف حلروف املعجم ،فجعل البداءة
منها باهلمزة وجعل الرتمجة باحلروف عىل احلرف
األخري من الكلمة ،الضطرار الناس يف األكثر إىل
أواخر الكلم ،فيجعل ذلك با ًبا .ثم يأيت باحلروف
أول الكلمة ،عىل ترتيب حروف املعجم ً
أيضا،
ويرتجم عليها بالفصول إىل آخرها .وحرص اللغة
اقتدا ًء بحرص اخلليل.
ثم أ ّلف فيها من األندلسيني ابن سيده من أهل
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دانية ،يف دولة عيل بن جماهد ،كتاب املحكم عىل
ذلك املنحى من االستيعاب ،وعىل نحو ترتيب
كتاب العني .وزاد فيه التعرض الشتقاقات الكلم
وتصاريفها ،فجاء من أحسن الدواوين .وخلصه
حممد بن أيب احلسني صاحب املستنرص من ملوك
الدولة احلفصية بتونس .وقلب ترتيبه إىل ترتيب
كتاب الصحاح يف اعتبار أواخر الكلم وبناء
الرتاجم عليها ،فكانا توأمي رحم وسلييل أبوة.
ولكراع من أئمة اللغة كتاب املنجد ،والبن دريد
كتاب اجلمهرة والبن األنباري كتاب الزاهر.
هذه أصول كتب اللغة فيام علمناه .وهناك خمترصات
أخرى خمتصة بصنف من الكلم ومستوعبة لبعض
األبواب أو لكلها ،إلاّ أن وجه احلرص فيها خفي،
ووجه احلرص يف تلك جيل من قبل الرتاكيب كام
رأيت .ومن الكتب املوضوعة ً
أيضا يف اللغة كتاب
الزخمرشي يف املجاز ،اّ
وسمه أساس البالغة ،نّبي فيه
كل ما جتوزت به العرب من األلفاظ ،فيام جتوزت به
من املدلوالت ،وهو كتاب رشيف اإلفادة.

ثم ملا كانت العرب تضع اليشء ملعنى عىل العموم،
ثم تستعمل يف األمور اخلاصة ً
ألفاظا أخرى خاصة
هبا ،فرق ذلك عندنا ،بني الوضع واالستعامل،
واحتاج الناس إىل فقه يف اللغة عزيز املأخذ ،كام
وضع األبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض،
ثم اختص ما فيه بياض من اخليل باألشهب ،ومن
اإلنسان باألزهر ،ومن الغنم باألملح ،حتى صار
وخروجا عن
استعامل األبيض يف هذه كلها حل ًنا
ً
لسان العرب .واختص بالتأليف يف هذا املنحى
الثعالبي ،وأفرده يف كتاب له اّ
سمه فقه اللغة ،وهو
من أكد ما يأخذ به اللغوي نفسه ،أن حيرف استعامل
العرب عن مواضعه .فليس معرفة الوضع األول
بكاف يف الرتكيب ،حتى يشهد له استعامل العرب
لذلك .وأكثر ما حيتاج إىل ذلك األديب يف فني
حذرا من أن يكثر حلنه يف املوضوعات
نظمه ونثرهً ،
اللغوية يف مفرداهتا وتراكيبها ،وهو أرش من
اللحن يف اإلعراب وأفحش .وكذلك أ ّلف بعض
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املتأخرين يف األلفاظ املشرتكة وتكفل بحرصها،
وإن مل يبلغ إىل النهاية يف ذلك ،فهو مستوعب
وأما املخترصات املوجودة يف هذا الفن،
لألكثرّ .
املخصوصة باملتداول من اللغة الكثري االستعامل،
تسهيلاً حلفظها عىل الطالب ،فكثرية مثل األلفاظ
البن السكيت والفصيح لثعلب وغريمها .وبعضها
أقل لغة من بعض الختالف نظرهم يف األهم عىل
الطالب للحفظ .واهلل اخلالق العليم ،ال رب سواه.

فصل :واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغة ،إنام هو
النقل عن العرب أهنم استعملوا هذه األلفاظ هلذه
املعاين ،ال تقل إهنم وضعوها ألنه متعذر وبعيد،
ومل يعرف أحد منهم .وكذلك ال تثبت اللغات
بقياس ما مل نعلم استعامله ،عىل ما ُعرف استعامله
يف ماء العنب ،باعتبار اإلسكار اجلامع .ألن شهادة
االعتبار يف باب القياس إنام يدركها الرشع الدال
عىل صحة القياس من أصله .وليس لنا مثله يف اللغة
إلاّ العقل ،وهو حمكم ،وعىل هذا مجهور األئمة .وإن
مال إىل القياس فيها القايض وابن رسيج وغريهم.
لكن القول بنفيه أرجح .وال تتومهن أن إثبات اللغة
يف باب احلدود اللفظية ،ألن احلد راجع إىل املعاين
ببيان أن مدلول اللفظ املجهول اخلفي هو مدلول
الواضح املشهور ،واللغة إثبات أن اللفظ كذا ،ملعنى
كذا ،والفرق يف غاية ظهور.

علم البيان
هذا العلم حادث يف امل ّلة بعد علم العربية واللغة،
وهو من العلوم اللسانية ،أنه متعلق باأللفاظ وما
تفيده .ويقصد هبا الداللة عليه من املعاين .وذلك
أن األمور التي يقصد املتكلم هبا إفادة السامع من
كالمه هيّ :إما تصور مفردات تسند ويسند إليها
ويفيض بعضها إىل بعض ،والداللة عىل هذه هي
وإما متييز
املفرادت من األسامء واألفعال واحلروفّ ،
املسندات من املسند إليها واألزمنة ،ويدل عليها
بتغري احلركات وهو اإلعراب وأبنية الكلامت.
وهذه كلها هي صناعة النحو .ويبقى من األمور
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املكتنفة بالواقعات ،املحتاجة للداللة ،أحوال
املتخاطبني أو الفاعلني ،وما يقتضيه حال الفعل،
وهو حمتاج إىل الداللة عليه ،ألنه من متام اإلفادة،
وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية اإلفادة من
كالمه .وإذا مل يشتمل عىل يشء منها ،فليس من
جنس كالم العرب ،فإن كالمهم واسع ،ولكل مقام
عندهم مقال خيتص به بعد كامل اإلعراب واإلبانة.

أال ترى أن قوهلم« :زيد جاءين» مغاير لقوهلم
«جاءين زيد» من قبل أن املتقدم منهام هو األهم
عند املتكلم .فمن قال :جاءين زيد ،أفاد أن اهتاممه
باملجيء ،قبل الشخص املسند إليه ،ومن قال :زيد
جاءين ،أفاد أن اهتاممه بالشخص ،قبل املجيء
املسند .وكذا التعبري عن أجزاء اجلملة ،بام يناسب
املقام ،من موصول أو مبهم أو معرفة .وكذا تأكيد
اإلسناد عىل اجلملة ،كقوهلم :زيد قائم ،وإن زيدً ا
قائم ،وإن زيدً ا لقائم ،متغايرة كلها يف الداللة ،وإن
استوت من طريق اإلعراب ،فإن األول العاري
عن التأكيد إنام يفيد اخلايل الذهن ،والثاين املؤكد
بـإن يفيد املرتدد ،والثالث يفيد املنكر ،فهي خمتلفة.
وكذلك تقول :جاءين الرجل ،ثم تقول مكانه بعينه
جاءين رجل إذا قصدت بذلك التنكري تعظيمه،
وأنه رجل ال يعادله أحد من الرجال .ثم اجلملة
اإلسنادية تكون خربية ،وهي التي هلا خارج تطابقة
أولاً  ،وإنشائية وهي التي ال خارج هلا كالطلب
يتعي ترك العاطف بني اجلملتني
وأنواعه .تم قد نّ
إذا كان للثانية حمل من اإلعراب :فينزل بذلك منزلة
التابع املفرد نع ًتا أو توكيدً ا أو ً
بدال بال عطف ،أو
يتعي العطف إذا مل يكن للثانية حمل من اإلعراب.
نّ
ثم يقتيض املحل اإلطناب أو اإلجياز فيورد الكالم
عليهام .ثم قد يدل باللفط وال يراد منطوقه ويراد
الزمه إن كان مفر ًدا ،كام تقول :زيد أسد ،فال تريد
حقيقة األسد ملنطوقه ،وإنام تريد شجاعته الالزمة
وتسمى هذه استعارة.
وتسندها إىل زيد،
ّ
وقد تريد باللفظ املركّ ب الداللة عىل ملزومه ،كام
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تقول :زيد كثري رماد القدور ،وتريد به ما لزم ذلك
عنه من اجلود وقرى الضيف ،ألن كثره الرماد ناشئة
عنهام ،فهي دالة عليهام .وهذه كلها داللة زائدة عىل
داللة األلفاظ من املفرد واملركّ ب ،وإنام هي هيئات
وأحوال للواقعات جعلت للداللة عليها أحوال
وهيآت يف األلفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه،
املسمى بالبيان عىل البحث عن
فاشتمل هذا العلم
ّ
هذه الدالالت التي للهيآت واألحوال واملقامات،
وجعل عىل ثالثة أصناف :الصنف األول يبحث فيه
عن هذه اهليآت واألحوال ،التي تطابق باللفظ مجيع
ويسمى علم البالغة ،والصنف
مقتضيات احلال،
ّ
الثاين يبحث فيه عن الداللة عىل الالزم اللفظي
ويسمى
وملزومه وهي االستعارة والكناية كام قلناه
ّ
علم البيان .وأحلقوا هبام صنف ًا آخر ،وهو النظر يف
تزيني الكالم وحتسينه بنوع من التنميقّ :إما بسجع
يفصله ،أو جتنيس يشابه بني ألفاظه ،أو ترصيع يقطع
أوزانه ،أو تورية عن املعنى املقصود إلهيام معنى
أخفى منه ،الشرتاك اللفظ بينهام أو طباق بالتقابل بني
ويسمى عندهم علم البديع.
األضداد ،وأمثال ذلك،
ّ
ُ
وأطلق عىل األصناف الثالثة عند املحدثني اسم

البيان ،وهو اسم الصنف الثاين ،ألن األقدمني
أول ما تكلموا فيه .ثم تالحقت مسائل الفن
واحدة بعد أخرى ،وكتب فيها جعفر بن حييى
واجلاحظ وقدامة وأمثاهلم إمالءات غري وافية
فيها .ثم مل تزل مسائل الفن تكمل شي ًئا فشي ًئا إىل
أن خمض السكاكي زبدته وهذب مسائله ورتب
أبوابه ،عىل نحو ما ذكرناه آن ًفا من الرتتيب،
وأ ّلف كتابه املسمى باملفتاح يف النحو والترصيف
والبيان ،فجعل هذا الفن من بعض أجزائه .وأخذه
املتأخرون من كتابه ،وخلصوا منه أمهات هي
املتداولة هلذا العهد ،كام فعله السكاكي يف كتاب
التبيان ،وابن مالك يف كتاب املصباح ،وجالل
الدين القزويني يف كتاب اإليضاح والتلخيص،
وهو أصغر حج ًام من اإليضاح ،والعناية به هلذا
العهد ،عند أهل املرشق ،يف الرشح والتعليم منه
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أكثر من غريه .وباجلملة فاملشارقة عىل هذا الفن
أقوم من املغاربة ،وسببه واهلل أعلم أنه كاميل يف
العلوم اللسانية ،والصنائع الكاملية توجد يف وفور
العمران .واملرشق أوفر عمرانًا من املغرب كام
ذكرناه .أو نقول لعناية العجم وهم معظم أهل
املرشق ،كتفسري الزخمرشي ،وهو كله مبني عىل
هذا الفن وهو أصله .وإنام اختص بأهل املغرب
من أصنافه علم البديع خاصة ،وجعلوه من مجلة
علوم األدب الشعرية ،وفرعوا له ألقا ًبا وعددوا
أنواعا .وزعموا أهنم أحصوها
أبوا ًبا ونوعوا
ً
من لسان العرب ،وإنام محلهم عىل ذلك الولوع
بتزيني األلفاظ ،وأن علم البديع سهل املأخذ.
وصعبت عليهم مآخذ البالغة والبيان لدقة
أنظارمها وغموض معانيهام فتجافوا عنهام .و ّممن
أ ّلف يف البديع من أهل إفريقية ابن رشيق ،وكتاب
العمدة له مشهور .وجرى كثري من أهل إفريقية
واألندلس عىل منحاه .واعلم أن ثمرة هذا الفن
إنام هي يف فهم اإلعجاز من القرآن ،ألن إعجازه
يف وفاء الداللة منه بجميع مقتضيات األحوال
منطوقة ومفهومة ،وهي أعىل مراتب الكامل ،مع
الكالم فيام خيتص باأللفاظ ،يف انتقائها وجودة
رصفها وتركيبها ،وهذا هو اإلعجاز الذي تقرص
األفهام عن إدراكه .وإنام يدرك بعض اليشء منه
من كان له ذوق بمخالطة اللسان العريب وحصول
م َلكته ،فيدرك من إعجازه عىل قدر ذوقه.
فلهذا كانت مدارك العرب الذين سمعوه من
مبلغه أعىل مقا ًما يف ذلك ،ألهنم فرسان الكالم
وجهابذته ،والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون
وأصحه .وأحوج ما يكون إىل هذا الفن املفرسون،
ّ
وأكثر تفاسري املتقدمني غفل منه ،حتى ظهر جار
وتتبع آي
اهلل الزخمرشي ووضع كتابه يف التفسريّ ،
القرآن بأحكام هذا الفن ،بام يبدي البعض من
إعجازه ،فانفرد هبذا الفضل عىل مجيع التفاسري،
لوال أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها من
القرآن بوجوه البالغة .وألجل هذا يتحاماه كثري
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من أهل الس ّنة ،مع وفور بضاعته من البالغة .فمن
أحكم عقائد الس ّنة وشارك يف هذا الفن بعض
املشاركة ،حتى يقتدر عىل الرد عليه من جنس
كالمه ،أو يعلم أهنا بدعة فيعرض عنها وال ترضه
يتعي عليه النظر يف هذا الكتاب،
يف معتقده ،فإنه نّ
للظفر بيشء من اإلعجاز ،مع السالمة من البدع
واألهواء .واهلل اهلادي من يشاء إىل سواء السبيل.

علم األدب
هذا العلم ال موضوع له ،ينظر يف إثبات عوارضه
أو نفيها .وإنام املقصود منه عند أهل اللسان ثمرته،
وهي اإلجادة يف فني املنظوم واملنثور ،عىل أساليب
العرب ومناحيهم ،فيجمعون لذلك من كالم
العرب ما عساه حتصل به الكلمة ،من شعر عايل
الطبقة وسجع متساو يف اإلجادة ومسائل من اللغة
والنحو ،مبثوثة أثناء ذلك ،متفرقة ،يستقري منها
الناظر يف الغالب معظم قوانني العربية ،مع ذكر
بعض من أيام العرب ،يفهم به ما يقع يف أشعارهم
منها .وكذلك ذكر املهم من األنساب الشهرية
واألخبار العامة .واملقصود بذلك كله أن ال خيفى
عىل الناظر فيه يشء من كالم العرب وأساليبهم
ومناحي بالغتهم إذا تصفحه ،ألنه ال حتصل امل َلكة
من حفظه إلاّ بعد فهمه ،فيحتاج إىل تقديم مجيع ما
يتوقف عليه فهمه.
ثم إهنم إذا أرادوا حد هذا الفن قالوا :األدب هو
حفظ أشعار العرب وأخبارها واألخذ من كل علم
بطرف يريدون من علوم اللسان أو العلوم الرشعية
من حيث متوهنا فقط ،وهي القرآن واحلديث .إذ
ال مدخل لغري ذلك من العلوم يف كالم العرب إلاّ
ما ذهب إليه املتأخرون عند كلفهم بصناعة البديع
من التورية يف أشعارهم وترسلهم باالصطالحات
العلمية ،فاحتاج صاحب هذا الفن حينئذ إىل معرفة
اصطالحات العلوم ،ليكون اً
قائم عىل فهمها.
وسمعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول
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هذا الفن وأركانه أربعة دواوين وهي :أدب الكاتب
البن قتيبة وكتاب الكامل للمربد ،وكتاب البيان
والتبيني للجاحظ ،وكتاب النوادر أليب عيل القايل
البغدادي .وما سوى هذه األربعة فتبع هلا وفروع
عنهاُ .
وكتب املحدثني يف ذلك كثرية.
وكان الغناء يف الصدر األول من أجزاء هذا الفن،
ملا هو تابع للشعر ،إذ الغناء إنام هو تلحينه .وكان
الكتاب والفضالء من اخلواص يف الدولة العباسية
حرصا عىل حتصيل أساليب
يأخذون أنفسهم به،
ً
قادحا يف العدالة
الشعر وفنونه ،فلم يكن انتحاله ً
واملروءة .وقد أ ّلف القايض أبو الفرج األصبهاين
وهو ما هو ،كتابه يف األغاين ،مجع فيه أخبار العرب
وأشعارهم وأنساهبم وأيامهم ودوهلم .وجعل
مبناه عىل الغناء يف املائة صوت التي اختارها
املغنون للرشيد ،فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب
وأوفاه .ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات
املحاسن التي سلفت هلم ،يف كل فن من فنون
الشعر والتاريخ والغناء وسائر األحوال ،وال يعدل
به كتاب يف ذلك فيام نعلمه ،وهو الغاية التي يسمو
إليها األديب ويقف عندها ،وأنّى له هبا .ونحن
اآلن نرجع بالتحقيق عىل اإلمجال فيام تكلمنا عليه
من علوم اللسان .واهلل اهلادي للصواب.

الفصل السادس واألربعون:
في أن اللغة م َلكة صناعية
إعلم أن اللغات كلها م َلكات شبيهة بالصناعة،
إذ هي م َلكات يف اللسان ،للعبارة عن املعاين
وجودهتا وقصورها بحسب متام امل َلكة أو
نقصاهنا .وليس ذلك بالنظر إىل املفردات ،وإنام
هو بالنظر إىل الرتاكيب .فإذا حصلت امل َلكة التامة
يف تركيب األلفاظ املفردة ،للتعبري هبا عن املعاين
املقصودة ،ومراعاة التأليف الذي يطبق الكالم
عىل مقتىض احلال ،بلغ املتكلم حينئذ الغاية من
إفادة مقصوده للسامع ،وهذا هو معنى البالغة.

وامل َلكات ال حتصل إلاّ بتكرار األفعال ألن الفعل
يقع أولاً وتعود منه للذات صفة ،ثم تتكرر فتكون
حالاً  .ومعنى احلال أهنا صفة غري راسخة ،ثم
يزيد التكرار فتكون م َلكة أي صفة راسخة.
فاملتكلم من العرب حني كانت م َلكته اللغة العربية
موجودة فيهم ،يسمع كالم أهل جيله ،وأساليبهم
يف خماطباهتم وكيفية تعبريهم عن مقاصدهم،
كام يسمع الصبي استعامل املفردات يف معانيها،
فيلقنها أولاً  ،ثم يسمع الرتاكيب بعدها فيلقنها
كذلك .ثم ال يزال سامعهم لذلك يتجدد يف كل
حلظة ومن كل متكلم ،واستعامله يتكرر إىل أن
يصري ذلك م َلكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم.
هكذا تصريت األلسن واللغات من جيل إىل جيل
وتعلمها العجم واألطفال.
وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب
بالطبع أي بامل َلكة األوىل التي أخذت عنهم ،ومل
يأخذوها عن غريهم .ثم فسدت هذه امل َلكة ملرض
بمخالطتهم األعاجم .وسبب فسادها أن الناشىء
من اجليل ،صار يسمع يف العبارة عن املقاصد
كيفيات أخرى غري الكيفيات التي كانت للعرب،
فيعبرّ هبا عن مقصوده لكثرة املخالطني للعرب من
غريهم ،ويسمع كيفيات العرب أيض ًا ،فاختلط عليه
األمر وأخذ من هذه وهذه ،فاستحدث م َلكة وكانت
ناقصة عن األوىل .وهذا معنى فساد اللسان العريب.
وهلذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية
وأرصحها لبعدهم عن بالد العجم من مجيع جهاهتم.
ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة
وأما من بعد عنهم من
وغطفان وبني أسد وبني متيمّ .
ربيعة وخلم وجذام وغسان وإياد وقضاعة وعرب
اليمن املجاورين ألمم الفرس والروم واحلبشة ،فلم
تكن لغتهم تامة امل َلكة بمخالطة األعاجم .وعىل
نسبة بعدهم من قريش كان األعاجم بلغاهتم يف
الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية .واهلل
سبحانه وتعاىل أعلم وبه التوفيق.
[].......
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الفصل الحادي والخمسون
في تفسير لفظة الذوق في
مصطلح أهل البيان وتحقيق
معناه وبيان أنها ال تحصل
غالبًا للمستعربين من العجم
إعلم أن لفظة الذوق يتداوهلا املعتنون بفنون
البيان ،ومعناها حصول م َلكة البالغة للسان .وقد
مر تفسري البالغة ،وأهنا مطابقة الكالم للمعنى
من مجيع وجوهه ،بخواص تقع للرتاكيب يف إفادة
ذلك .فاملتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى
اهليئة املفيدة لذلك ،عىل أساليب العرب وأنحاء
خماطباهتم ،وينظم الكالم عىل ذلك الوجه جهده،
فإذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كالم العرب،
حصلت له امل َلكة يف نظم الكالم عىل ذلك الوجه،
وسهل عليه أمر الرتكيب ،حتى ال يكاد ينحو
فيه غري منحى البالغة التي للعرب ،وإن سمع
تركيبا غري جا ٍر عىل ذلك املنحىّ ،جمه ونبا عنه
ً
سمعه بأدنى فكر ،بل وبغري فكر ،إلاّ بام استفاده
من حصول هذه امل َلكة .فإن امل َلكات إذا استقرت
ورسخت يف حماهلا ظهر كأهنا طبيعة وجبلة لذلك
املحل .ولذلك يظن كثري من املغفلني ممن مل يعرف
شأن امل َلكات ،أن الصواب للعرب يف لغتهم
إعراب ًا وبالغة أمر طبيعي .ويقول :كانت العرب
تنطق بالطبع وليس كذلك ،وإنام هي م َلكة لسانية
يف نظم الكالم متكنت ورسخت فظهرت يف بادىء
الرأي أهنا جبلة وطبع.

تقدم إنام حتصل بمامرسة كالم
وهذه امل َلكة كام َّ
العرب وتكرره عىل السمع والتفطن خلواص
تراكيبه ،وليست حتصل بمعرفة القوانني العلمية
يف ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان ،فإن
هذه القوانني إنام تفيد اً
علم بذلك اللسان ،وال تفيد
حصول امل َلكة بالفعل يف حملها ،وقد مر ذلك .وإذا
تقرر ذلك فم َلكة البالغة يف اللسان هتدي البليغ
إىل وجود النظم وحسن الرتكيب املوافق لرتاكيب
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العرب يف لغتهم ونظم كالمهم .ولو رام صاحب
املعينة والرتاكيب
هذه امل َلكة حيد ًا عن هذه السبيل ّ
املخصوصة ،ملا قدر عليه وال وافقه عليه لسانه،
ألنه ال يعتاده وال هتديه إليه م َلكته الراسخة عنده.
وإذا عرض عليه الكالم ،حائد ًا عن أسلوب
العرب وبالغتهم يف نظم كالمهم أعرض عنه
و ّجمه ،وعلم أنه ليس من كالم العرب الذين
مارس كالمهم .وإنام يعجز عن االحتجاج بذلك،
كام تصنع أهل القوانني النحوية والبيانية ،فإن ذلك
استدالل بام حصل من القوانني املفادة باالستقراء.
وهذا أمر وجداين حاصل بمامرسة كالم العرب،
حتى يصري كواحد منهم.

ومثاله :لو فرضنا صبي ًا من صبياهنم ،نشأ وريب يف
جيلهم ،فإنه يتعلم لغتهم وحيكم شأن اإلعراب
والبالغة فيها ،حتى يستويل عىل غايتها .وليس
من العلم القانوين يف يشء ،وإنام هو بحصول هذه
امل َلكة يف لسانه ونطقه .وكذلك حتصل هذه امللكة
ملن بعد ذلك اجليل ،بحفظ كالمهم وأشعارهم
وخطبهم واملداومة عىل ذلك ،بحيث حيصل
امل َلكة ويصري كواحد ممن نشأ يف جيلهم وريب بني
أحيائهم .والقوانني بمعزل عن هذا .واستعري هلذه
امل َلكة ،عندما ترسخ وتستقر ،اسم الذوق الذي
اصطلح عليه أهل صناعة البيان والذوق إنام هو
موضوع إلدراك الطعوم .لكن ملا كان حمل هذه
امل َلكة يف اللسان ،من حيث النطق بالكالم ،كام
هو حمل إلدراك الطعوم ،استعري هلا اسمه .وأيض ًا
فهو وجداين اللسان ،كام أن الطعوم حمسوسة له،
تبي لك ذلك ،علمت منه أن
فقيل له ذوق .وإذا نّ
األعاجم الداخلني يف اللسان العريب الطارئني عليه
املضطرين إىل النطق به ملخالطة أهله ،كالفرس
والروم والرتك باملرشق وكالرببر باملغرب ،فإنه
ال حيصل هلم هذا الذوق لقصور حظهم يف هذه
امل َلكة التي قررنا أمرها ،ألن قصاراهم بعد طائفة
من العمر وسبق م َلكة أخرى إىل اللسان ،وهي
لغاهتم ،أن يعتنوا بام يتداوله أهل املرص بينهم يف
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املحاورة من مفرد ومركّ ب ،ملا يضطرون إليه من
ذلك .وهذه امل َلكة قد ذهبت ألهل األمصار،
وبعدوا عنها كام تقدم .وإنام هلم يف ذلك م َلكة
أخرى وليست هذ م َلكة اللسان املطلوبة .ومن
عرف أحكام تلك امل َلكة من القوانني املسطرة
يف الكتب ،فليس من حتصيل امل َلكة يف يشء ،إنام
حصل أحكامها كام عرفت .وإنام حتصل هذه امل َلكة
باملامرسة واالعتياد والتكرر لكالم العرب .فإن
عرض لك ما تسمعه ،من أن سيبويه والفاريس
والزخمرشي وأمثاهلم من فرسان الكالم كانوا
أعجام ًا مع حصول هذه امل َلكة هلم ،فاعلم أن
اً
عجم
أولئك القوم الذين نسمع عنهم إنام كانوا
يف نسبهم فقطّ .أما املربى والنشأة فكانت بني أهل
هذه امل َلكة من العرب ومن تعلمها منهم ،فاستولوا
بذلك من الكالم عىل غاية ال وراءها ،وكأهنم يف
أول نشأهتم بمنزلة األصاغر من العرب الذين
نشأوا يف أجياهلم ،حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا
من أهلها .فهم وإن كانوا اً
عجم يف النسب فليسوا
بأعاجم يف اللغة والكالم ،ألهنم أدركوا امل ّلة يف
عنفواهنا واللغة يف شباهبا ،ومل تذهب آثار امل َلكة
منها وال من أهل األمصار .ثم عكفوا عىل املامرسة
واملدارسة لكالم العرب حتى استولوا عىل غايته.

واليوم الواحد من العجم ،إذا خالط أهل اللسان
العريب باألمصار ،فأول ما جيد تلك امل َلكة املقصودة
من اللسان العريب ممتحية اآلثار .وجيد م َلكتهم
اخلاصة هبم م َلكة أخرى خمالفة مل َلكة اللسان
العريب .ثم إذا فرضنا أنه أقبل عىل املامرسة لكالم
العرب وأشعارهم باملدارسة واحلفظ ليستفيد
حتصيلهاّ ،
فقل أن حيصل له ما قدمناه من أن امل َلكة
إذا سبقتها ملكة أخرى يف املحل ،فال حتصل إلاّ
عجميا يف النسب
ناقصة خمدوشة .وإن فرضنا
ً
سلم من خمالطة اللسان العجمي بالكلية ،وذهب
إىل تعلم هذه امل َلكة باحلفظ واملدارسة ،فربام حيصل
له ذلك ،لكنه من الندور بحيث ال خيفى عليك بام
يدعي كثري ّممن ينظر يف هذه القوانني
تقرر .وربام ّ

البيانية حصول هذا الذوق له هبا ،وهو غلط أو
مغالطة ،وإنام حصلت له امل َلكة إن حصلت يف
تلك القوانني البيانية ،وليست من م َلكة العبارة يف
يشء .واهلل هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم.

الفصل الثاني والخمسون
في أن أهل األمصار على
اإلطالق قاصرون في تحصيل
هذه الم َلكة اللسانية التي
تستفاد بالتعليم ومن كان
منهم أبعد عن اللسان
العربي كان حصولها له
أصعب وأعسر
والسبب يف ذلك ما يسبق إىل املتعلم ،من حصول
م َلكة منافية للم َلكة املطلوبة ،بام سبق إليه من
اللسان احلرضي الذي أفادته العجمة ،حتى نزل
هبا اللسان عن م َلكته األوىل إىل م َلكة أخرى هي
لغة احلرض هلذا العهد .وهلذا نجد املعلمني يذهبون
إىل املسابقة بتعليم اللسان للولدان .وتعتقد النحاة
أن هذه املسابقة بصناعتهم ،وليس كذلك ،وإنام
هي بتعليم هذه امل َلكة بمخالطة اللسان وكالم
العرب .نعم صناعة النحو أقرب إىل خمالطة ذلك.
وما كان من لغات أهل األمصار أعرق يف العجمة
وأبعد عن لسان مرض قرص بصاحبه عن تعلم اللغة
املرصية وحصول م َلكتها لتمكن املنافاة حينئذ.
واع ُترب ذلك يف أهل األمصار.

فأهل إفريقية واملغرب ملا كانوا أعرق يف العجمة
وأبعد عن اللسان األول ،كان هلم قصور تام يف
حتصيل م َلكته بالتعليم .ولقد نقل ابن الرقيق
أن بعض ك ّتاب القريوان كتب إىل صاحب له:
يا أخي ومن ال عدمت فقده ،أعلمني أبو سعيد
كال ًما أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين
وأما
تأيت ،وعاقنا اليوم فلم يتهيأ لنا اخلروجّ .
أهل املنزل الكالب من أمري الشني فقد كذبوا
هذا باطلاً  ،ليس من هذا حر ًفا واحدً ا .وكتايب
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إليك وأنا مشتاق إليك إن شاء اهلل .وهكذا كانت
م َلكتهم يف اللسان املرضي ،وسببه ما ذكرنا.
وكذلك أشعارهم كانت بعيدة عن امل َلكة نازلة
عن الطبقة ،ومل تزل كذلك ،هلذا العهد .وهلذا ما
كان إلفريقية من مشاهري الشعراء ،إلاّ ابن رشيق
وابن رشف .وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئني
عليها ،ومل تزل طبقتهم يف البالغة حتى اآلن
مائلة إىل القصور .وأهل األندلس أقرب منهم إىل
حتصيل هذه امل َلكة ،بكثرة معاناهتا وامتالئهم من
املحفوظات اللغوية اً
ونثرا .وكان فيهم ابن
نظم ً
حيان املؤرخ إمام أهل الصناعة يف هذه امل َلكة ورافع
الراية هلم فيها ،وابن عبد ربه والقسطيل وأمثاهلم من
شعراء ملوك الطوائف ،ملا زخرت فيها بحار اللسان
واألدب وتداول ذلك فيهم مئني من السنني ،حتى
كان االنفضاض واجلالء أيام تغلب النرصانية.
وشغلوا عن تعلم ذلك ،وتناقص العمران فتناقص
لذلك شأن الصنائع كلها ،فقرصت امل َلكة فيهم عن
شأهنا حتى بلغت احلضيض.

وكان من آخرهم صالح بن رشيف ،ومالك بن
املرحل من تالميذ الطبقة اإلشبيليني بسبتة وكانت
دولة بني األمحر يف أوهلا ،وألقت األندلس أفالذ
كبدها ،من أهل تلك امل َلكة باجلالء إىل العدوة،
من عدوة إشبيلية إىل سبتة ،ومن رشق األندلس
إىل إفريقية .ومل يلبثوا إىل أن انقرضوا وانقطع سند
تعليمهم يف هذه الصناعة ،لعرس قبول العدوة هلا
وصعوبتها عليهم ،بعوج ألسنتهم ورسوخهم يف
العجمة الرببرية ،وهي منافية ملا قلناه.
ثم عادت امل َلكة من بعد ذلك إىل األندلس كام
كانت ،ونجم هبا ابن سريين وابن جابر وابن اجلياب
وطبقتهم ،ثم إبراهيم الساحيل الطوجين وطبقته،
وقفاهم ابن اخلطيب من بعدهم اهلالك هلذا العهد
شهيدً ا بسعاية أعدائه .وكان له يف اللسان م َلكة ال
تدرك وا ّتبع أثره تلميذه من بعده .وباجلملة ،فشأن
هذه امل َلكة باألندلس أكثر ،وتعليلها أيرس وأسهل،
بام هم عليه هلذا العهد كام قدمناه من معاناة علوم
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اللسان وحمافظتهم عليها وعىل علوم األدب وسند
تعليمها .وألن أهل اللسان العجمي الذين تفسد
م َلكتهم إنام هم طارئون عليهم .وليست عجمتهم
أص ً
ال للغة أهل األندلس والرببر يف هذه العدوة،
وهم أهلها ولساهنم لساهنا إلاّ يف األمصار فقط.
وهم فيها منغمسون يف بحر عجمتهم ورطانتهم
الرببرية ،فيصعب عليهم حتصيل امل َلكة اللسانية
بالتعليم بخالف أهل األندلس .واعترب ذلك
بحال أهل املرشق لعهد الدولة األموية والعباسية،
فكان شأهنم شأن أهل األندلس يف متام هذه امل َلكة
وإجادهتاُ ،لبعدهم لذلك العهد عن األعاجم
وخمالطتهم إلاّ يف القليل .فكان أمر هذه امل َلكة يف
ذلك العهد أقوم ،وكان فحول الشعراء والك ّتاب
لعهدهم أوفر لتوفر العرب وأبنائهم باملرشق.

وانظر ما اشتمل عليه كتاب األغاين من نظمهم
ونثرهم ،فإن ذلك الكتاب هو كتاب العرب
وديواهنم ،وفيه لغتهم وأخبارهم وأيامهم،
نبيهم صىل اهلل عليه وسلم
وم ّلتهم العربية وسري ّ
وآثار خلفائهم وملوكهم ،وأشعارهم وغناؤهم
وسائر مغانيهم له ،فال كتاب أوعب منه ألحوال
العرب .وبقي أمر هذه امل َلكة مستحك ًام يف املرشق
يف الدولتني ،وربام كانت فيهم أبلغ ّممن سواهم ّممن
كان يف اجلاهلية كام نذكره بعد .حتى تالشى أمر
العرب ودرست لغتهم وفسد كالمهم وانقىض
أمرهم ودولتهم ،وصار األمر لألعاجم وامل ْلك
يف أيدهيم والتغلب هلم .وذلك يف دولة الديلم
والسلجوقية .وخالطوا أهل األمصار وكثروهم
فامتألت األرض بلغاهتم ،واستولت العجمة عىل
أهل األمصار واحلوارض حتى بعدوا عن اللسان
مقرصا عن
العريب وم َلكته ،وصار متعلمها منهم
ً
حتصيلها .وعىل ذلك نجد لساهنم هلذا العهد يف
فني املنظوم واملنثور ،وإن كانوا مكثرين منه.
واهلل خيلق ما يشاء وخيتار ،واهلل سبحانه وتعاىل
أعلم ،وبه التوفيق ال رب سواه.
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تاريخ النرش 2011 :
عدد الصفحات792 :

مؤلف كتاب إمرباطوريات الكلمة
نيقوالس أوستلر هو مؤسس مجعية
املهددة باالنقراض يف العامل ،ومستشار
اللغات
َّ
احلوسبة ،وتكنولوجيا اللغات لدى املفوضية
األوروبية .وهو هيدف من كتابه إىل أن يكون
تار ًخيا ل ُّلغات يف العامل ،وال سيام اللغات الكبرية
(ص ،)761ال اللغات كلها ،من منظور أن
اللغات كلها هلا تاريخ ،ولكن القليل منها مو َّثق.
فاللغات عامة تعكس قوة األمم وهويتها ،وكذلك
* باحث أردين يف النقد األديب احلديث.

شخصيتها ،ومدى ما تتميز به من قدرة عىل
ً
وأنامطا سلوكية ،أمهها
االبتكار؛ إذ إن هلا تقاليد
تعد إشكالية نتيجة
ثنائية احلضور والتاليش التي ّ
الرصاع بني اللغات ،وما ينطوي عليه من أنساق
اهليمنة التي تسبب لبعض اللغات انزياحات
تعد جز ًءا مركز ًيا من أطروحة الكتاب الذي
ّ
يرمي أوستلر من خالله إىل الوقوف عىل األنامط
واآلليات (امليكانيكيات) التي حتكم السلوك
اللغوي يف سياق ُمقاربة تارخيية حتليلية.
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الحضور والتالشي
ينهض الكتاب عىل استقصاء اللغات التي
تشكلت ،ومن ثم نمت خارج احلدود (األوطان)
التي انبثقت منها ،لتصبح لغات ُمرحتلة يف املكان
والزمان ،حيث كان النجاح حليف بعضها ،بينام
ينية
عرف معظمها الفشل .فلغات كالعربية
ّ
والص ّ
الرغم من
ّ
واإلغريقية متكنت من البقاء فتية ،عىل ّ
مجيع العوائق والصعوبات التي واجهتها ،يف حني
أن هنالك لغات مل تتمكن من جتاوز حدودها
اجلغرافية ،مع أن أصحاهبا اكتسحوا األرض
من مرشقها إىل مغرهبا ،كام هي اللغة األملانية يف
السياق عينه ،تأيت
القرن اخلامس امليالدي .ويف ّ
وأخريا
اللغة اهلولندية يف جزر اهلند الرشقية،
ً
الالتينية التي مل تفلح يف أن تكون حارضة يف
الرشق األوسط عىل الرغم من الوجود الروماين،
يف حني تلقفها سكان بالد الغال واإلسبان .إذن،
هنالك أنامط سلوكية الرحتال اللغات ،حضورها
وتالشيها ،وهنا يربز التاريخ أداة للتحليل ،ولكن
يف سياقات متعددة.
يتصدرها قسم
يتكون الكتاب من ثالثة حماور،
ّ
أويل ،يعالج طبيعة تاريخ اللغات من خالل نظرة
لغوية ،حتكم ال ّتأريخ اإلنساين ،وما يتعالق به من
الحظ أن املحور
تقنيات القراءة والكتابة .و ّمما ُي َ
األول محل عنوان «اللغات عىل اليابسة» ،يف حني
أن املحور الثاين محل عنوان «اللغات يف البحر»،
بينام جاء املحور الثالث واألخري بعنوان «اللغات
اليوم أو غدً ا» .وهنا ال خُيفى عىل القارئ فعل
اإلحالة إىل اليابسة والبحر ،فكالمها حيمل قيمة
مكانية ،يف حني جاء القسم األخري يف سياق زمني،
من منطلق أن تارخينا احلارض مل ُينجز بعدُ  ،وبذلك،
فهو ال حيمل ِسمة ُمنجزة ،وحتديدً ا عرب اإلحالة إىل
مركزية ،أو إىل فلسفة ثقافية ما.

هذا النهج يدفعنا إىل التساؤل عن األسباب
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والدوافع التي جعلت أوستلر يرتيض هذا
التقسيم ،أو هذه املنهجية التي تنظر إىل بعض
اللغات عىل أهنا آتية من اليابسة ،يف مقابل أخرى
آتية من البحر ،يف حني جعل بعض اللغات ترهتن
لزمننا املعارص يف سياق احلضور وال ّتأثري!

لإلجابة عن التساؤل السابق ،نالحظ أن املؤلف
ي ّتجه إىل البحث يف اللغات التي جاءت من
اليابسة ،وهو هنا ،ينطلق من فلسفة ،أو منهجية
ما ،فيتداول الزمان واملكان ،فالزمان حييل إىل
فالسبق التارخيي
املكان الذي ابتدأت منه اللغة؛ ّ
ّ
وتطورها يرتبط بارحتاهلا
لتشكل اللغة ونشوئها
ّ
من املناطق الداخلية التي كانت منبع ال ّتشكل
احلضاري األسبق الذي شهدته األرض .وهنا
فتتحا
تبدو منطقة الرشق األوسط ،أو الصحراءُ ،م ً
ومركزا ل ُنشوء ال ّلغات .فاللغات األكادية
أوليا
ً
ً
والعربية متثّل
والسومرية والفينيقية واآلرامية
ّ
ّ
السبق التارخيي احلضاري،
دوائر
من
األوىل
ائرة
الد
ّ
ّ
والسنسكريتية
الصينية واملرصية
ثم تليها
ّ
ّ
والرومانية ،وما تبعها من نشوء
واإلغريقية
ّ
لغات أخرى ،منها لغة الغال والكلتية واألملانية
والسالفية والفرنسية واإلنكليزية ،لتشكل جمتمعة
ّ
الدائرة الثانية التي ابتدأت بانتهاء اللغة الالتينية
وما قام عىل أنقاضها من لغات ،كاإلنكليزية
والفرنسية ،وسائر ال ّلغات األوروبية احلديثة ،أي
«ال ّلغات يف البحر» ،وهي شديدة االرتباط بنشوء
وتكوهنا؛ فهذه ال ّلغات عربت
اإلمرباطوريات
ّ
البحر ل ُت ّ
شكل عوامل بوساطة اهليمنة العسكرية،
ونموذجها اإلنكليزية التي فرضت حضورها
عىل مستعمرات العامل اجلديد ،بمحاذاة اإلسبانية
والفرنسية.
وهكذا يتنبه أوستلر ،ويتساءل يف الوقت ذاته عن
احليوية الكامنة يف ال ّلغات ،وسلوكها العيص أحيانًا
عىل التفسري ،وال سيام عوامل انتشار بعض اللغات
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يف العامل! يف حني يفشل بعضها اآلخر إىل درجة
أهنا قد تتحول إىل شبح! فاللغة صورة ،وتعبري
عن احلكاية الشخصية احلقيقية لشعب ما ،وهو
جانبا من سلوكها (ص  ،)23أو ربام ال
ما يفرس ً
منطق حيكم مسار التاريخ البرشي ،بكل ما حيمله
من تناقضات ،األمر الذي جيعل ال ّتكهن بمستقبل
أمرا يف غاية الصعوبة!
اللغات ً

عالمية اللغة
حييل الباحث عاملية اللغة وحضورها إىل عدد
من العوامل ،أبرزها العامل الكولونيايل الذي
وحتوهلا إىل العاملية.
يعد مركز ًيا يف شيوع لغة ما
ّ
ّ
املد الكولونيايل ،بيد
وقد يصدق ذلك إبان فرتة ّ
أن هنالك عاملاً آخر يحُ اذي القيمة الكولونيالية،
و ُيقصد به اهلجرات وما حتتمله معها من
مهاجرين ينتقلون من مكان إىل آخر .ومع ذلك،
فإن أوستلر ال يتعجل إقرار هذه احلقيقة ،كون
العامل السيايس يبقى هشً ا عىل أمهيته ،وال سيام
حني نقارنه ببنية اللغة؛ فانتشار اللغة أمر طويل
وألفيات للجزم بانتشار
األمد ،وحيتاج إىل قرون
ّ
لغوي ما يف منطقة ما .ومن أهم األسباب املوجبة
ومتكنها ،ما ي ِ
ّ
طلق
واملساعدة عىل ثبات اللغة
ُ
عليه أوستلر « نموذج الفلاّ ح» ،ويعني به فعل
االحتاد الذي جيمع بني جمموعات برشية (النمو
العضوي) ،فكل ما يمكن أن يطرأ من لغة ُمرحتلة
يسميها أوستلر
يتحقق بواسطة جمموعات أخرى ّ
الصياد» .وهكذا ،فإن فعل اهلجرة يبدو
«هنج ّ
منطقيا لتفسري انتشار اللغة اإلنكليزية يف أمريكا
ً
الشاملية ،يف حني أن حضور اللغة اإلنكليزية يف
جنوب أفريقيا يمتثل ملفهوم آخرُ ،يط َلق عليه
مصطلح «ال ّتغلغل» ،و ُيقصد به حضور جمموعة
صغرية من البرش وقيامها بترشيب لغتهم ملجاميع
برشية أخرى .وهكذا نخرج بآليتني لتحديد

مفهوم اإلحالل اللغوي أو االنتشار ،ومها:
«اهلجرة» و«ال ّتغلغل» .

اإلمبراطوريات تصنع لغتها
يناقش أوستلر عالقة اللغات باإلمرباطوريات
فيقول إن ّ
كل إمرباطورية تصنع لغتها؛ فالالتينية
من صنع اإلمرباطورية الرومانية ،واإلنكليزية من
صنع بريطانيا  ...وهكذا ،يمكن القول إن اللغة
العربية صنعتها اإلمرباطورية اإلسالمية .واللغة
والساسة
الدين
كام يرى أوستلر ترتبط برجال ّ
ّ
الدم واملال ،واملعاناة،
والبحارة ،وهي تُبنى عىل ّ
ومع ذلك ،فإن هنالك نامذج تُبطل هذا احلكم،
فقدرة اللغة عىل البقاء أو االنتشار بواسطة
يعول عليها ،إذ هنالك نامذج
اإلمرباطوريات ال ّ
لتاليش لغات بعض اإلمرباطوريات من الفضاء
اجلغرايف الذي ح ّلت به ،كعدم قدرة اإلمرباطورية
الرومانية عىل دحر اللغة اليونانية ،فضلاً عن
عدم قدرة غزوات األتراك واملغول والناطقني
بلغة «ال ّتونغو» عىل إزاحة اللغة الصينية ،وهذا
ينسحب ً
أيضا عىل اللغة العربية التي فقدت
حضورها يف بالد فارس بينام بقي فيها اإلسالم.
ولعل هذه اآلراء وال ّتصورات تيش بصعوبة فهم
ميكانيكية اللغة؛ فهنالك يشء ما غامض يف
وخصوصا يف
والروحي للغة،
ً
التكوين العضوي ّ
فهم البقاء أو التاليش يف منطقة جغرافية .
تقويضية
نلمس يف منهجية أوستلر نزعة نحو قراءة
ّ
للنتائج؛ فاملؤلف ينزع عن كل نتيجة ما يثبتها،
لينطلق من جديد يف حماولة التفسري والبحث.
وهنا تبدو منهجية أوستلر خاضعة لعدم الرغبة
يف خلق حقائق ُيس ّل ُم هبا ،إذ ينزع نحو التداولية
يف الطرح املنهجي ،وهذا ما يمكن أن نالحظه
ضمنها يف كتابه ،وذلك هبدف
من مناقشاته التي ّ
جراء عدم القدرة عىل التكهن
اإلبقاء عىل الدهشة ّ
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بكيفية حضور اللغة وانتشارها .فعىل الرغم من
كون القوة العسكرية والروحية (الدينية) عاملني
من عوامل االنتشار اللغوي ،يسوق لنا التاريخ
نامذج للغات انترشت من دون أن يدعمها حتى
جندي واحد ،ومنها اللغة اآلرامية التي سيطرت
عىل املناطق التي كانت ختضع لإلمرباطورية
األشورية ،ولغتها األكادية ،وكذلك فعلت
السنسكريتية .ومع اإلقرار بوجود العامل
اللغة ّ
االقتصادي ،ودوره يف ُشيوع اللغة اإلنكليزية يف
زمننا هذا ،فإننا ال نطمئن إىل هذه التصورات ،وال
سيام حني نتأمل مسار التاريخ؛ إذ نرى عدم قدرة
اللغة الفينيقية عىل إزاحة اللغة اليونانية عىل الرغم
وتفوقها يف املجال التجاري،
من هيمنة األوىل
ّ
خاصة يف منطقة الرشق األوسط .وهكذا ،تبقى
احلقائق والنتائج ُمعلقة بنا ًء عىل منهجية الباحث
التي ترجئ املقولة األخرية ،لترتكها متاحة للتأويل
واالجتهاد.

والدين؛
يؤكد أوستلر يف كتابه العالقة بني اللغة ّ
فهو حييل بقاء بعض اللغات وانتشارها إىل
الديني ،ونامذجه
الروحي ّ
ارتباطها بالعامل ّ
الديانة اهلندوسية ،يف حني
السنسكريتية لغة ّ
ّ
كانت العربانية لغة اليهودية ،بينام كانت العربية
لغة اإلسالم .بيد أن مالحظات أوستلر بشأن
أثر اإلسالم يف اللغة العربية ذات أمهية ،إذ
كمي ونوعي ،فاحلضور
جيعلها يف مستوينيّ :
اللغوي للعربية يف منطقة شامل أفريقيا وآسيا
نموذجا لالنتشار الكمي ،يف حني
يعد
الغربيةّ ،
ً
أن هذا االنتشار مل حيقق أي ُبعد نوعي من حيث
احلضور يف منطقة املحيط اهلندي التي تعامل
معها املسلمون جتار ًيا .فاللغة العربية يف تلك
الدينية ،ولذلك
املناطق اقترصت عىل الشّ عائر ّ
يلجأ املؤلف إىل مقاربة تقارن بني ال ّتوجهني
اإلسالمي واملسيحي يف ال ّتعامل مع اللغةّ .أما
الدين
بأي لغة ينترش ّ
املسيحيون ،فغري معنيني ّ
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املسيحي ،وتعليل ذلك يعود إىل كون تعاليم
املسيح وصلت إليهم مرتمجة ،وهذا ربام يفرس
عدم الوقوف طويلاً عىل هوية اللغة ،يف حني أن
ارتباط اللغة العربية باإلسالم  -يبدو من وجهة
نظري – متعدد املستويات ،فهو ارتباط عضوي
وروحي ووظيفي ،ومع ذلك ،فإن حماوالت
حتليل عدم انتشار اللغة العربية يف منطقة املحيط
اهلندي تبقى رهينة تفسريات أوستلر التي حييلها
والسالالت اللغوية.
إىل عوامل ترتبط باخلصائص ُّ

تبدو عناية صاحب إمرباطوريات الكلمة
بعوامل انتشار اللغات وميكانيكية احلضور
وال ّتاليش مهيمنة عىل وعي الكاتب؛ فالعوامل
التي أتينا إىل ذكرها تبقى حماوالت لتربير احلضور
اللغوي ،لكنها متثّل يف مجيع األحوال منطلقات
ال عالقة هلا باللغة ،إنام تأيت ّمما حييط هبا .وكي
السعي العلمي لتفسري تكون
تبقى املقاربة ضمن ّ
اللغات ،سعى أوستلر إىل استقصاء اخلصائص
اللغوية ،كاألصوات والرتتيب وال ّنظم النحوية
والصرّ فية والترّ كيبية التي متيزها ،غري أن مؤرش
منطقيا عند التوجه إىل
ال ّنهج هذا ،وإن بدا
ً
الداعية إىل تسهيل مهمة
البحث عن األسباب ّ
تعلم لغة ما ،فإنه يبدو فاقدً ا قيمته حني نبحث
يف التكوين البرشي وعالقته باللغة ،فلكل
إنسان  -منذ الطفولة  -جهازه اخلاص القابل
بغض النظر عن بنيتها .وبناء
لتعلم أي لغة،
ّ
عىل ذلك ،يحُ يل أوستلر إشكالية انتشار اللغة إىل
عوامل اجتامعية ال إىل عوامل لغوية ،وإن كنت
أتفق مع هذا الرأي إىل حد ما ،غري أن اخلصائص
الروحي
التي ّ
متيز لغة ما ،عالوة عىل العامل ّ
دورا ،وال
واحلضور الزمني ،ال بد أن متارس ً
سيام عند تطبيق مبدأ االرحتال اللغوي القائم عىل
اهلجرات ،أو ال ّتغلغل بدافع سيايس أو اقتصادي
تسهل
أو ديني؛ فهذه اخلصائص من شأهنا أن ّ
عملية انتشار لغة ما عىل حساب لغة أخرى.
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ّ
ولعل يف انتشار اللغة العربية يف شامل أفريقيا
تبعا للخصائص
واهلالل اخلصيب ما يؤكد ذلكً ،
اللغوية والعامل الروحي واالمتداد الزمني املؤ ّثر
جراء اهلجرات التي شهدهتا املنطقة.
ّ

الشرق األوسط
مركز ابتكار اللغات
يناقش أوستلر يف فصل محل عنوان « الصحراء
تزهر :االبتكار اللغوي يف الرشق األوسط»
دور منطقة الرشق األوسط يف ابتكار لغات،
كشفت عنها نصوص محلتها ألواح الطني
أقدمية الوجود
النهري ،إذ كانت دليلاً عىل
ّ
اللغوي ،وحتديدً ا اخلط املسامري الذي كان لغة
السومرية واألكادية
الكتابة
ّ
لست لغات هيّ :
والعيالمية واحلورية واألوراتية ،واحلثية (ص
 .)64لذلك ،يبحث أوستلر يف طبيعة الرشق
األوسط االقتصادية والسياسية واالجتامعية،
وقدرهتا عىل أن تكون مصدر اللغات .ويف
للسالالت اللغوية ،يتوصل إىل أن
تتبع الفت ّ
ّ
ما جيمع بني اللغة األكادية -أقدم اللغات-
واللغة العربية اشرتاكهام يف اخلصائص من حيث
احلروف واألصوات وال ّتأنيث وترصيف األسامء
والنسب ،بل إن فصائل اللغات السامية حتمل
معها صالت قربى مع اللغات األفرو -آسيوية،
وبذلك نتوصل إىل املقدرة التي تتمتع هبا اللغات
امية من حيث الصمود والبقاء إىل يومنا
ّ
الس ّ
لاً
عداد الرقمي؛ فمث الرقم
هذا .ودليل ذلك ال ّت ُ
«عرشة» يف العربية كان يف اآلرامية «عرسا» ،ويف
األكادية «إيرش»(ص ،)71وهذا ينسحب عىل
نامذج أخرى عديدة.
استكاملاً لتاريخ اللغات يف منطقة الرشق
األوسط ،يشري املؤلف إىل التحوالت التي نتجت
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بفعل اهلجرات والغزوات؛ إذ يورد ملحوظة
مهمة تتعلق بقدرة اللغة العربية عىل العودة،
لتكون لغة دراجة يف زمننا هذا ،وتفسري ذلك أن
العربية اتسمت بحفاظها عىل التقاليد اللغوية،
والوعي هبا ،غري أن مرتجم الكتاب يتدخل
لينعت هذه النتيجة التي توصل إليها أوستلر
بال ّنفاق للصهيونية ،من منطلق أن اللغة العربية
علميا ،باستثناء الرتاث
أدبيا أو
ً
ال متلتك ترا ًثا ً
الديني ،وهذا مؤرش إىل َضعف البنية احلضارية
ّ
املؤ ّثرة ،فالنصوص الرتاثية األدبية هي النتاج
احلضاري القادر عىل اإلثبات احلضاري لشعب
ما ،عىل أرض ما.

امية وتارخيها،
يف سياق البحث يف اللغات ّ
الس ّ
نطالع اللغة العربية وارتباطها البنيوي باإلسالم،
حتوالت
سببا يف إحداث ّ
إذ كان هذا االرتباط ً
يف مسار اللغة العربية التي استطاعت أن خترتق
احلدود ،لتصل إىل أقايص األرض ،رش ًقا وغر ًبا.
وهنا يتساءل أوستلر عن رس هذا االنتشار ،إلاّ
واضحا ،بيد أنّه يستعني بنظرية
تفسريا
أنه ال جيد
ً
ً
تقوم عىل فكرة وجود فراغ سيايس ،خاصة يف ظل
تراخي النفوذين البيزنطي والفاريس بعد سلسلة
من احلروب التي أرهقتهام .وهنا نلحظ أن الكاتب
يتجاوز ،أو يتجاهل ،الباعث الروحي الذي يتمثّل
يف اإلسالم ،فالقيم اإلنسانية التي محلها اإلسالم
دافعا لتب ّني هذا الدين ولغته .ولعل هذا
كانت ً
الرأي ال يتسق مع أفكار أوستلر ومنظوره العلمي
انتشارا
الدنيوي لتفسري ظاهرة انتشار اللغة العربية
ّ
ً
كاسحا ،فهو يتجانف عن رؤية التفسري املنطقي
ً
والعلمي الذي يتأتى من وظيفة اللغة العربية؛ إذ
كانت حامل ًة لرسالة ساموية متتلك مقومات عقلية
انتشارا يتعاىل أو يتسق
وفكرية وروحية ،تكفل هلا
ً
مع التفسريات املنطقية والعلمية التي مل تتمكن
من استيعاب قدرة اللغة العربية عىل اخرتاق
احلدود يف عقدين من الزمن ،يف حني أن االنتشار
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وألفيات كي يتحقق ،بنا ًء عىل آراء
يتطلب عقو ًدا
ّ
بعض العلامء.

تتبع عوامل انتشار اللغة العربية ،حييل
ويف سياق ّ
أوستلر إىل القدرات البالغية للعربية ،ونموذجها
عبارة «ال إله إلاّ اهلل حممد رسول اهلل» ،وال سيام ما
تنطوي عليه من جتريد .يضاف إىل ما سبق املنهجية
العلمية التي جرى فيها تدوين األحاديث النبوية،
مقدسا ،وهلذا نعت
طابعا
إذ اختذت هذه العلمية ً
ً
أوستلر هذا التوجه وهذا ال ّنتاج باملجموعة املغلقة
أو «الكنز العظيم» ،ناهيك بأن اللغة العربية هي
لغة الصالة والعبادة ،وبذلك ترسخت العربية
وانترشت نتيجة لوظيفتها الروحية .غري أن
أوستلر يشري كذلك إىل ما اختذه عبد امللك من
مروان من قرارات تتصل بحظر استخدام اللغة
اليونانية يف شؤون اإلدارة ،ولكن هذه العملية
جرت بال ّتدريج ،لتصل إىل ذروهتا يف القرن الثامن
اهلجري ،حني بدأت العربية ّ
حتل حمل اليونانية
(ص .)150ما سبق يأيت بال ّتجاور مع احلمالت
العسكرية (أو الفتوحات) التي خاضها العرب
واملسلمون ،ومتخضت عن إزاحة اإلمرباطوريتني،
والساسانية ،وهو ما جعل اللغة العربية
البيزنطية ّ
ترحتل إىل املناطق اجلديدة.

عىل الرغم من هذا االنتشار للعربية يف شامل
أفريقيا وبعض املناطق الداخلية ،فضلاً عن
انتشارها يف غرب آسيا ،وما أحدثته األبجدية
العربية من آثار عىل بعض اللغات األخرى ،يرى
أوستلر أن اللغة العربية بدأت تفقد بعض مناطق
نفوذها وتشهد شي ًئا من الرتاجع يف منطقتني
مهمتني مها بالد فارس وإسبانيا( األندلس)؛
فمع احلضور التارخيي العميق يف تلك املناطق،
وانتشار العربية فيها ،مل تتمكن من البقاء
واالستمرار نتيجة بعض العوامل التي تتحدد
باخلمول الثقايف يف بالد فارس ،باإلضافة إىل

العدد 2/ 7
شتاء 2014

اإلجراءات العثامنية املقاومة ،يف حني أن حتييد
اللغة العربية يف األندلس حتقق عرب إجراءات
سياسية صارمة ،كام فعل كل من شارل اخلامس
وفيليب الثاين عرب إصدار مراسيم متنع التحدث
باللغة العربية (ص.)155

ضمن سياق حضور اللغة العربية ،ومع إقرار
أوستلر بحقيقة انتشارها من منطلق ديني،
كوهنا اللغة املقدسة ،فإهنا مل تتمكن من فرض
نفسها كلغة عامية دارجة ،وال سيام يف املناطق
التي وصلت إليها .وهنا نتوجه إىل التساؤالت
العميقة التي يطرحها أوستلر بشأن البعد ال ّتارخيي
للغة العربية ،بمعزل عن اإلسالم؛ فالعرب
كانوا من أصحاب النشاط التجاري املميز،
وخصوصا عرب البحر ،واللغة العربية كانت
ً
مسموعة يف مجيع املوانئ عىل طول ساحل املحيط
أثرا لغو ًيا،
اهلندي(ص ،)160وهو ما استوجب ً
ولو من باب املصطلحات التجارية .ولعل ذلك
عاينت ذلك
السواحلية ،وقد
ُ
يبدو ًّ
جليا يف اللغة ّ
مومباسا الكينية؛ إذ عبرّ بعض
شخصيا يف مدينة ْ
ً
السكان املحليني عن اعتزازهم بأثر اللغة العربية
ّ
مكونات
أحد
العربية
ُعد
ت
بل
واحلية،
الس
اللغة
يف
ّ
ّ
ّ
السواحلية الرئيسة ،وهذا ينسحب  -يف ظني
اللغة ّ
 عىل لغات أخرى اتصلت باللغة العربية منخالل النشاط التجاري.

اللغات العشرون األولى
يسعى الكاتب إىل اختبار مقاربة اللغات يف زمننا
املعارص من منطلقات حمددة ،أمهها قوة انتشار
كمي ،أي من حيث عدد
اللغات من منظور ّ
مستعميل تلك اللغات كلغة أوىل ،أو كلغة ثانية،
وذلك يعني أصحاب اللغة األصليني ،ومن
ثم الذين اكتسبوا اللغة .لذلك يضع صاحب
إمرباطوريات الكلمة قائمة باللغات العرشين
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انتشارا) يف العامل ،ومعظمها
األوىل (أو األكثر
ً
ذات جذور تعود إىل مناطق جنوب آسيا أو
أوروبا ،يف حني ال يوجد أي لغة من األمريكيتني،
أو أفريقيا .وعىل ما يبدو ،فإن الباحث يتجاهل
اللغة العربية ،إذ يشري يف اهلامش إىل أن اللغة
العربية املرصية  -التي ت َُع ّد أفريقية  -ال يسمح
عدد املتكلمني هبا من إدراجها يف عداد اللغات
العرشين  ،وعىل ما يبدو ،فإن هنالك مغالطات
منهجية ،تتمثل يف جتاهل أوستلر للغة العربية،
وهذا دفع مرتجم الكتاب الدكتور حممد
البجريمي إىل التعليق عىل ذلك ،وحتديدً ا عىل
جزئية رد اللغة العربية املرصية إىل أصول أفريقية،
يف حني أهنا من اجلزيرة العربية واهلالل اخلصيب.
ونضيف كذلك ما قام به أوستلر من جتاهل لعدد
متكلمي اللغة العربية الذين يبلغ تعدادهم أكثر
من  400مليون نسمة ،فأوستلر يستبعد العربية،
كوهنا ال ختضع ملعايري تقييم قدرة العربية عىل
حتقيق الفهم املتبادل بسبب تعدد هلجاهتا ،لذلك
فضل عىل أن ينظر هلا عىل أهنا لغات منفصلة
ّ
حيث إن جمموع متحدثي العربية الفصحى هو
 100مليون نسمة ،وكي حتتل اللغة العربية مكانة
بني اللغات العرشين ،جيب أن يتوحد استخدام
اللغة العربية الفصحى ،وال سيام بني ال ّنخب التي
يصل عدد املتكلمني هبا إىل  205ماليني نسمة،
وهذا يؤهلها ألن ّ
عامليا
حتل يف املرتبة السابعة
ً
(ص .)716
إن أوستلر يتحيف بمنهجيته اللغة العربية
ومكانتها ،فهو جيانب الصواب ويتجانف عنه،
وذلك يعود إىل سببني :أولاً جتاهله أعداد متكلمي
ثانيا أن اللغة العربية ،من
اللغة العربية كلغة ثانية؛ ً
الرغم من تعدد
منطلق تواصيل ،تبدو فاعلة عىل ّ
هلجاهتا .ومع اإلقرار بوجود صعوبة نسبية يف
حتقق الفهم الكليّ  ،أو الشامل ،نتيجة اللهجات،
فإن هنالك لغة مشرتكة وسيطة بني متكلمي

العربية وهلجاهتا ،فمهام يكن االنحراف املعياري
ألي هلجة عن العربية الفصحى ،فهو ال يقف
حقيقيا للحؤول دون الفهم بني مواطن عريب
عائقًا
ً
من أقىص اخلليج ومواطن عريب آخر يف مراكش،
فضلاً عن أن اللغة العربية حارضة بقوة ،فهي لغة
ال ّنخب ولغة ال ّتعليم واإلعالم يف معظم املناطق
العربية .وهبذا ،فإن املعايري تبدو متحققة ،كون
اللهجات ال تعيق ال ّتواصل .إن منظور أوستلر
القائم عىل استبعاد اللغة العربية غري مربر ،أو
نموا مطر ًدا يف عدد
هو قلق ،فاللغة العربية تشهد ً
تبعا للعامل الديموغرايف ،باإلضافة
املتكلمني هبا ً
إىل عوامل اقتصادية ودينية وثقافية أشار املؤلف
إليها يف ثنايا كتابه.

اللغات والنمو واالنتشار
يميز أوستلر بني نوعني من اللغات من حيث
ّ
النمو واالنتشار؛ فهنالك اللغات التي نمت
عضو ًيا (الزيادة السكانية) ،ونموذجه اللغة
الصينية ،يف حني أن هنالك اللغات التي نمت
عرب االندماج واالكتساب (الغزو) ،ومتثّله
بامتياز ٌّ
كل من اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية
والربتغالية .وخارج هذين اإلطارين وهاتني
طبعا
اآلليتني ،ال يمكن أن نعزو أي نمو لغويً ،
باستثناء العربية والرتكية .وإذا كان انتشار لغة ما
مربرا ،ألن العامل الكولونيايل
جراء االكتساب
ً
ّ
كان النمط املهيمن واملسيطر يف ارحتال اللغات،
جراء النمو العضوي ،ونموذجه
فإن االنتشار ّ
اللغة الصينية (املاندارين) ،حيتاج إىل تفسري
علمي ،ويتحدد بالطبيعة االقتصادية؛ فكثريون
من سكان مناطق لغة املاندارين كانوا يعيشون
عىل إنتاج حماصيل األرز الذي سمح بإعالة
جمموعات برشية كبرية ،باإلضافة إىل أن أغلب
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لغات تلك املنطقة كانت خاضعة لسلطات
حد من انتشارها خارج
سياسية مركزية ،وهذا ّمما ّ
املحيط اجلغرايف الذي نشأت فيه .ويف سياق
البحث عن العوامل واألسباب التي تتحكم يف
نمو لغة ما وانتشارها ،نواجه العامل السكاين
الذي يتحدد بأثر معدالت اخلصوبة يف زيادة نمو
عدد متكلمي لغة ما ،أو أثر الكوارث الطبيعية يف
الصينية
تغري ال ّنسب املهيمنة .وهلذا ،تبدو اللغة ّ
مهيأة للصدارة من حيث النمو بال ّتجاور مع
اهلندية ،والبنجابية والبنغالية ،فضلاً عن العربية
يقر الباحث يف هذا املوقع بحضورها ،إذ
التي ّ
يمكن أن حتتل املرتبة اخلامسة خالل السنوات
اخلمسني املقبلة.

تعد اإلنكليزية ،واإلسبانية بصورة أخص،
ّ
مؤهلتني للنمو عضو ًيا .ومع ذلك ،فإن األثر
الثقايف لكليهام ييش بيشء من االضطراب من
حيث كيفية التعاطي ومتابعة النمو اللغوي،
يعول عليه إذا ما ارتبط
فالنمو العضوي ال ّ
بالنفوذ الثقايف واالقتصادي والعسكري.
وهبذا ،فإن التكهن بمستقبلهام يبدو قلقًا ،خاصة
أن مستقبل اللغات يتحدد بعدد من العوامل
احلاسمة ،منها اهلجرات والعامل االقتصادي أو
التجاري والتبشري الديني والتكنولوجيا ،فواقع
اللغة اإلنكليزية ومستقبلها رهيني عدد من
ال ّتحوالت والعنارص ،فهذه اللغة  -كام نعلم-
وتوسعت بفضل اآللة االستعامرية ،وما
نشأت
ّ
عمقت انتشارها
تبع ذلك من تطورات تقنية ّ
الصدى يوازي ما كان للغة الالتينية
اهلائل .هذا ّ
التي كانت لغة الفكر والثقافة ألكثر من ألف
عام ،غري أن التاريخ كان كفيلاً بجعلها تتالشى
ومتوت .فهل تشهد اإلنكليزية هذا املصري،
ولو من باب تضاؤل شيوعها وانتشارها يف
أنحاء العامل؟
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يرى أوستلر ثالث دعائم متنع سقوط اإلنكليزية،
وهي :السكان واملوقع والنفوذ (ص ،)737
وهذه مؤرشات إىل ما ختتزنه اإلنكليزية من
جماميع الناطقني هبا كلغة ثانية ،إذ وصل عددهم
إىل ثالثة أرباع املليار ،باإلضافة إىل ما تتمتع به
من نفوذ ومكانة جعالها تتصدر اختيارات
ال ّتعلم لدى العديد من سكان املعمورة .إذن،
فاللغة اإلنكليزية ترتبط بعوامل ثقافية وتقنية
واقتصادية ،بينام العامل الروحي غري مؤ ّثر ،كونه
يرتبط باملحيل ،وهو ما حيول دون أن يكون فاعلاً ؛
فاإلنكليزية ترتبط باملال والنفوذ ،وهذا جيعلها
قابلة ألن تبقى وتتسع ،والنظرية اجلديدة ترى
أن معظم العامل يتجه إىل أن يكون ثنائي اللغة،
واإلنكليزية هي اخليار األمثل .ومع كل ما سبق،
فإن هنالك عوامل ما زالت هتدد انتشار اللغة
اإلنكليزية ،ومنها القوانني التي تس ّنها بعض
الدول ملواجهة ال ّتغول اإلنكليزي ،باإلضافة إىل
عامل داخيل يتمثل يف أن تعيد اإلنكليزية إنتاج
نفسها ،كام فعلت الالتينية ،وبذلك يمكن أن
تتحول إىل لغات خالل قرونُ .يضاف إىل ما سبق
ُ
العامل الديموغرايف ،إذ ما زالت بعض اللغات
نموا ّ
جراء ارتفاع املواليد؛ ففي
تشهد ً
مطر ًدا ّ
حلول سنة  ،2050ستكون لغات كاإلنكليزية
واألوردية اهلندية واإلسبانية والعربية عىل قدم
الصينية عىل اجلميع بضعفني
املساواة مع تقدم ّ
ونصف الضعف (ص ّ .)742أما من ناحية
الفئات السكانية ،فإن اإلنكليزية والصينية سوف
تصبحان لغة الكبار يف السن ،يف حني أن العربية
ستكون لغة الشباب ،بينام ستكون اإلسبانية
واهلندية للفئة املتوسطة.

اً
حاسم
دورا
يرى أوستلر أن العامل التجاري يمثّل ً
يف انتشار اللغة وحضورها ،ولكن ال يمكن الثقة
بمنطق الربح واخلسارة الذي جيعل من اللغة ضحية
حتوالت رأس املال .فرجال األعامل ال يمتازون
ّ
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مناقشات ومراجعات
ُ
اللغة وال ّتاريخ  ...أيّهما يخون اآلخر؟

البعد العاطفي ،إذ رسعان ما ينحون نحو
هبذا ُ
تبعا حلركة رؤوس األموال،
تب ّني لغات أخرىً ،
يف حني أن العامل العلمي ييش بعدم االطمئنان،
التكهن هبا ،خاصة يف
فهنالك نزعات ال يمكن
ّ
ما يرتبط باملؤسسة الثقافية التي حتكمها السلطة،
ذلك أن تعارض بني النخب املثقفة والسلطة ربام
يدفع املؤسسة الثقافية إىل جتهيل العامة ،فضلاً
ُعد
حتول مناطق القوى الثقافية؛ فأمريكا ت ّ
عن ّ
اآلن مصدر اإلشعاع الثقايف ،ولكن هنالك مراكز
أخرى يمكن أن تنشأ وهتدد هذا التفوق ،ونامذجها
منطقتا الصني والرشق األوسط ،واملنطقة
األخرية متتلك الكثري من املقومات ،أبرزها توافر
ديموغرافيا ،وهي
جمموعات سكانية آخذة بالنمو
ً
ترتبط برابط الدين ،فضلاً عن توافر عامل عدم
اإلنصاف يف توزيع الدخل ،وبذلك فهي قضايا
حمورية تشرتك هبا تلك املجاميع البرشية لتكون
مركزا لالنطالق.
ً

الصينية والعربية لغتني
يتنبأ أوستلر بأن تصبح ّ
عامليتني ،مع وجود كل ما يدعم هذه النظرية .ففي
ملحوظة مهمة بشأن اللغة العربية وما حييط هبا من
عامل روحي يبدو ،من وجهة نظر الكاتب ،عايل
القيمة وشديد التأثر ،فإن هذه اللغة ال متتلك جز ًءا
كبريا من عوامل االنتشار التي سبق ذكرها ،إلاّ أهنا
ً
ِ
متتلك حالة وجدانية جتعلها مقاومة لل ّتاليش ،فهي
كنزا هلم،
لغة دينية خيتزهنا املؤمنون ويتخذوهنا ً
إلاّ أن ذلك ال يمنع من وجود مفاجآت تتسبب
بتحوالت ،منها انتقال جماميع برشية إىل مناطق
ذات مردود اقتصادي بسبب اكتشاف ما ،أو وباء
ينص عىل إحالل لغة ما
ما ،أو نتيجة قرار سيايس ّ
عىل حساب لغة أخرى .كل ما سبق ربام يتسبب يف
تاليش حضارات وثقافات بأكملها ،وهو ما يدفع
إىل اختالل يف االنتشار اللغوي ،وهذا ما ينطبق
عىل مجيع لغات العامل.

ما الذي يجعل لغة ما
قابلة للتعلم؟
يرى أوستلر أن أي لغة قابلة ألن تتعلم ضمن
ثالثة أنامطً ،
أوال :التعلم من خالل املحيط ،عرب
ثانيا :يمكن تع ّلم لغة جديدة
وجود بيئة مستقرة؛ ً
هجنة
يف غياب البيئة املستقرة ،وهو ما ينتج لغة ُم َّ
تتأتى من اللغة التي يعرفها الكبار ،بالتوازي
مع اللغة الطارئة؛ ثالثًا :تع ّلم اللغة عن طريق
الوعي ،أي اكتساب لغة ثانية .وهنا نالحظ أن
النمطني األخريين ال يعتمدان عىل اخلصائص
اللغوية ،فالطفل قادر عىل تعلم أي لغة مهام
تكن ،ومع ذلك ،هنالك إشكالية ،والسيام
حني تنشأ لغة يف أقاليم جديدة ،فاملتعلم سوف
ً
حمتفظا بيشء من اللغة األصلية ،وهي
يبقى
«الطبقة ال ّتحتية» التي يمكن أن تفرض قيدً ا
عىل أي لغة يمكن تعلمها ،األمر الذي يدفع إىل
تشكيل نسخة جديدة من اللغة ،أو رفض اللغة.
وهنالك نموذج الفت لكيفية ّ
تبعا
تشكل اللغة ً
للعوامل الرتكيبية ،فاللغة العربية استطاعت
أن تبقى وتستقر يف املناطق األفرو -آسيوية
تبعا للعالقة التي جتمع لغات تلك املناطق مع
ً
اللغة العربية ،ونموذجها األبرز اللغة اآلرامية
يف العراق وسورية ،حيث كانت العربية أقوى
ومتدرجا
حضورا ،يف حني كان حضورها بطي ًئا
ً
ً
يف منطقة شامل أفريقيا ،حيث كانت اللغتان
املرصية (القبطية ) والرببرية ،يف حني مل ُيكتب
للعربية البقاء يف األندلس وبالد فارس باستثناء
االقتصار عىل االستعامل الديني .ولعل السبب
يعود ،كام حيلل أوستلر ،إىل وجود طبقة حتتية
تقبل
( اهلندية – األوروبية) التي حالت دون ّ
اللغة اجلديدة ،وهذا النسق ينطبق عىل الرتكية
ذات الرتكيب املخالف للغة العربية ،وهو
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ما حال دون انتشارها يف األرايض الناطقة
باللغة ا لترّ كية.

يتوصل أوستلر يف ما يتعلق بتصور مسارات
اللغة إىل أن اللغات تتعاىل عىل كل القوى
التي حتيط هبا وتتحكم فيها ،والسيام العاملني
طارحا نامذج عدة من
العسكري والتجاري،
ً
التاريخ .فاللغة تتأكد وتوجد من خالل قيم
جمتمع إنساين ،وهلا طابعها اخلاص ،حيث تتأثر
باملجتمع الذي تنشأ فيه ،لذلك تقوم النصوص
األدبية والطقوس برتمجة هذه الطبيعة اخلاصة،
فلكل لغة نكهة خاصة ،حيث إن العربية تتسم
بنزعتها نحو التقشف والكربياء واملساواة،
الصينية واملرصية تتسامن باحرتام
يف حني أن ّ
الذات ،وتتسم السنسكريتية بالثقة بالنفس،
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بينام العقالنية متيز الفرنسية ،والتجارية سمة
لإلنكليزية (ص .)759

يف اخلتام ،يشري أوستلر إىل ما يتهدد اللغات من
خماطر ،فهنالك أكثر من نصف لغات العامل مهددة
بالتاليش واالنقراض ،وال سيام يف ظل عرص
ال ّتقدم العلمي؛ إذ إن التفاعل الثقايف احلديث
يقترص عىل عدد قليل من اللغات ،ولذلك فهو
حيذر من كارثة إذا مل يبق يف اخلمسمئة سنة املقبلة
من لغة سوى اإلنكليزية .وبذلك ،فإن أحد
املجتمعات اللغوية يملك أكثر من حصته العادلة
من املعرفة ،لكن جيب أن نتنبه إىل «أن اللغات
املختلفة حتمي ثقافات خمتلفة حيث يمكن
اكتشاف طرق خمتلفة للمعرفة اإلنسانية» ،كام قال
أوستلر(.)761
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التاريخ ...ومعرفة التاريخ

الكتاب

مكان النرش

 :املعرفة التارخيية يف الغرب – مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية
 :قيس مايض ِف ّرو
 :بريوت

النارش

 :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

الكاتب

تاريخ النرش 2013 :

عدد الصفحات319 :

ما هو التاريخ؟ ال شك أن اإلجابة
مهمة شاقة حاول الباحث قيس مايض
ِف ّرو يف هذا الكتاب فك رموزها وتوضيح معامل
شيفراهتا؛ فقد استعرض عىل امتداد أربعة فصول
تطرقت إىل هذا
املناهج واملدارس واألدوات التي ّ
نظرا
احلقل املعريف املتداخل يف سياقاته الزمنيةً ،
إىل كون التاريخ فكرة جتمع بني الوقائع اجلارية
واحلوادث التي مضت وما عادت من احلارض
ومنهج جيمع املعلومات ويعيد ترتيبها يف صور
متخيلة لبناء رسدية توصف ما جرى يف زمن
ّ
غاب عن حارض اإلنسان .وبعد خماض عسري

من الرشح والتوضيح ،توصل ِف ّرو إىل خامتة
مفتوحة حني ينتهي إىل القول« :ال نستطيع التنبؤ
بمستقبل الكتابة التارخيية يف العقود القادمة،
كل ما نستطيع قوله هو أن املعرفة التارخيية
سوف تبقى واحدة من املعارف التي تساعدنا يف
تقويم تطور معارفنا األخرى يف الفلسفة والعلم
واألدب» (ص .)291

تؤكّ د هذه النتيجة املفتوحة عىل احتامالت صعوبة
التوصل إىل تعريف هنائي لسؤال إدوارد كار
(« )1982-1892ما هو التاريخ؟».

* باحث وصحايف لبناين ،يعمل يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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إذن ،هناك معضلة معرفية مستعصية عىل احلل،
املؤرخ يف رسد الوقائع،
تدخل
وذلك بسبب ّ
ّ
مستخد ًما أدوات احلارض يف وصف املايض.
وهذه املعضلة النامجة عن دمج اآلفاق الزمنية ومد
اجلسور لربط املايض باحلارض دفعت الفيلسوف
فردريك نيتشه ( )1900 - 1844إىل التشكيك
يف وجود حقائق تارخيية مطلقة حني قال «ال يوجد
حقائق قائمة بنفسها» (ص .)249

تشكيك نيتشه يف عدم وجود حقيقة تارخيية
أعاد النقاش إىل معرفة حقيقة النص التارخيي؛
فهل النص املكتوب رواية ،حكاية ،تصورات،
ختيالت رسدية ،تأويالت تفرتض نظر ًيا
مؤرخ قرأ
حصول ما حصل أم جاء من ذاكرة ّ
الزمن بحسب ما توافر من معلومات جزئية
وروايات شفهية متوارثة أو حمفورة يف األصنام
واألحجار ،أو مهملة يف أوراق مبعثرة ،أو مر ّتبة
يف سجالت وأرشيفات.
املؤرخ «أن يلغي نفسه وال أفقه
ليس يف مقدور ّ
كي يصل مبارشة إىل فرتة بحثه ،وهلذا ال يستطيع
أن يكتب تار ًخيا من منظار أبناء فرتة بحثه» (ص
 .)58وبسبب هذا االرتباط بني حارض املؤرخ
ومايض احلوادث ،حتول النص إىل حقيقة /رمزية
تشتمل عىل معرفة نسبية ال يمكن األخذ هبا من
دون سجال مفتوح عىل فرضيات نظرية حتاول أن
تقارب الوقائع من منظار خمتلف.

وإدراك الزمن هو إذن «نفخ للعقل» كام كان يقول
القديس أوغسطني ( ،)430-354وهو ال يمكن
إدراكه كام حصل يف التاريخ ،ألن التاريخ ،كام
وصفه بنيديتو كروتشه ( ،)1952-1866هو
يف الواقع «تاريخ معارص» (ص  )27وال يمكن
العودة باحلارض إىل املايض إلاّ يف سياق رسدي
أو تأوييل ُيسقط املؤرخ أفكاره عىل عامل افرتايض
وجمهول املعامل .لذلك شكك الفيلسوف جاك
دريدا ( )2004 - 1930بموضوعية املعرفة
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(ص  )38ألن الفكر كام يقول املؤرخ الفيلسوف
جامباتيستا فيكو ( )1744-1668نابع «من بيئة
ثقافية متغرية عرب التاريخ» (ص .)42

لقد أثار التشكيك ،أو تفكيك موضوعية املعرفة،
أسئلة فلسفية بشأن احلقائق التارخيية ،فطرح
سؤال ماذا حدث؟ ففتح الباب أمام الرسد،
وطرح سؤال ملاذا حدث؟ ففتح الباب للتفسري،
وسؤال كيف حدث؟ ففتح باب التأويل ،وسؤال
أين حدث؟ ففتح الباب أمام اجلغرافيا (املكان)
وعالقة املكان بالزمان .هذه األسئلة كلها طرحت
شبكة من املعاين والدالالت والرموز ،فأصبح
فتأسست
املايض جمرد نص مفتوح عىل احلارضّ ،
بموجبه األدوات واملناهج واملفردات واملدارس
التي حاولت مقاربة الزمن من خالل الربط بني
املخيلة (الصورة) والذاكرة كام أشار برتراند راسل
( )1970-1872إىل ذلك (ص .)31

المعرفة والتاريخ
هذه األسئلة املعرفية (الفلسفية) املتصلة بالتاريخ،
حاول ِف ّرو دراستها كلها انطال ًقا من حتليل النص،
فعالج الفصل األول حدود املعرفة التارخيية من
خالل عرض آراء فالسفة التاريخ يف مفهومهم
جتسدت يف
حلوادث املايض ،وخلص إىل نتيجة ّ
املؤرخني بناء
موقفني ،األول يعتقد أن يف استطاعة ّ
حوادث املايض من جديد عرب القرائن التارخيية
املوجودة يف املصادر ،والثاين يؤمن بأن احلوادث
املبنية عىل قرائن وعىل رسدية املؤرخ ال يمكن
مطابقتها مع احلوادث كام حصلت (ص .)97
وأدى االختالف إىل إنتاج مدرستني فلسفيتني،
األوىل وضعية – واقعية تؤمن بالوصول إىل
معرفة حوادث املايض ،والثانية ّ
مشككة – نسبية
ال تؤمن بالوصول إىل معرفة تارخيية موضوعية بل
إىل معرفة نسبية هلا عالقة بحارض املؤرخني املتغري
اً
دائم (ص .)97

مناقشات ومراجعات
التاريخ ...ومعرفة التاريخ

وحاول الفصل الثاين من الكتاب أن يقارب
األجوبة من منظار مؤرخني وفالسفة تاريخ انربوا
للدفاع عن التاريخ احلر ّ
يف أمام هجامت تيار ما بعد
احلداثة ،حماولاً إبراز «النقاشات التي صاحبت
هذه املحاوالت» (ص  .)171واتجّ ه الفصل
الثالث إىل عرض تعامل املؤرخني وفالسفة
التاريخ مع احلوادث والسياقات واملسارات
متوخيا معرفة طبيعة الكتابة
التارخيية وحتليلها،
ً
التارخيية كام تظهر يف األعامل التارخيية (ص .)171
فالفصل الثالث يتناول القضايا املنهجية املتعلقة
بالسياقات االجتامعية والثقافية ،ويعرض املنظور
الذي تعاملت به مدارس التاريخ االجتامعي –
الثقايف مع األسئلة املتعلقة باملعرفة التارخيية (ص
 ،)15وذلك من خالل املقارنة بني املواد اخلام
التارخيية كام تظهر يف بقايا املايض املكتوبة ،والكتابة
التارخيية التي تعتمد عىل هذه املواد يف بناء منتجات
تارخيية جاهزة الستهالك القراءً ،
آخذا يف االعتبار
أن املواد اخلام تشمل ً
أيضا بقايا أركيولوجية غري
مكتوبة (ص  .)171وينتهي الكتاب يف الفصل
الرابع الذي جييب عن كثري من األسئلة ،معتمدً ا
عىل حتليل عنارص الرسدية التارخيية يف اعتبار
أسلوب الرسد هو الغالب يف األعامل التارخيية
(ص  ،)15وهو أمر أعاد االعتبار إىل منهج
الرسدية التارخيية (املنحى الرسدي) منذ سنة
 1980وجتديد التمسك بقواعد الكتابة التارخيية
املعتمدة عىل املالحظة والتجربة والبدهيية ال عىل
نظريات احلتمية االقتصادية والبنيوية االجتامعية
(ص .)237
لكي تصل «املعرفة التارخيية يف الغرب» إىل
حمطة عودة املنحنى الرسدي للوقائع ،كان ال بد
هلا من أن تدخل يف منازعات فلسفية أخذت
تتفرع إىل مناهج وأدوات حتليل وإسقاطات
وتصورات تداخلت
وختيالت
وتوهمّ ات
ّ
ّ
فيها القضايا االجتامعية يف احلقول اإلنسانية
واالقتصادية والعلمية ،وهو ما أ ّدى إىل تشابك
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الفلسفة بالتاريخ والتاريخ بالفلسفة ،وحصول
اجتهادات نظرية بشأن حقيقة املايض ومدى
صحة املعلومات التي ترسم حدود معرفة
ملسار احلوادث.

كيف حصل األمر؟ وملاذا؟ يف البدء مل يكن هناك
نظرية يف التاريخ؛ فاملؤرخ أو الفيلسوف كان يف
املايض يلتقط احلوادث وحياول قراءة معانيها
ودالالهتا فكر ًيا من خالل الرواية والرسد.
فاهلدف مل يكن بقصد تأسيس مدرسة وإنّام حماولة
التذكر لوقائع غابت عن املشهد اآلين وأصبحت
من املايض .هرياقليطس الفيلسوف (-535
يسمى الديالكتيك القديم
 475ق.م) أنتج ما ّ
(ص  )182وتأ ّثر به هيغل وماركس واستخدماه
لصقل منهجهام التارخيي (املثايل واملادي) .كام أن
هريودوت املؤرخ ( 425-484ق.م) مل يفلسف
التاريخ وإنام جاء عىل وقائع تروي ما حدث يف
املايض ،متدخلاً بحدود بسيطة لتفسري ما جرى.
واستمرت الكتابة عىل هذا املنوال (رواية املايض)
حتى يف عهد القديس أوغسطني الذي استخدم
مفردة «النفخ» عفو ًيا للداللة عىل صعوبة قراءة
املايض (ص  ،)272فتحولت املفردة يف عرص
النهضة إىل نوع من املفهوم الفلسفي لتأويل
التاريخ.

مر مفهوم التاريخ إىل فلسفة قبل أن يتطور
ّ
بمحطات زمنية اجتازت جغرافية أوروبا .ففي
القرن الثالث عرش امليالدي ،ظهر توما األكويني
( )1274-1225الذي قرأ الفلسفة اإلسالمية
وتأثر هبا ور ّد عليها يف كتابات مضادة للرشدية
(الفيلسوف ابن رشد) ،فظهر الحقًا املنحى
الوجودي يف فلسفة مارتن هايدغر (-1889
 )1976الذي ربط بني اهلرمنويتيكا ومفهوم
الوجود عند األكويني «رجل الدين الدومنيكاين
الكاثوليكي الذي ما زال تفكريه يؤثر يف الفكر
الغريب الفلسفي واألديب» (ص .)55
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متأثرا
زمنيا،
استمر قطار مفهوم التاريخ يتطور ً
ً
باالكتشافات واالخرتاعات والتطورات التقنية
واحلياتية .فظهرت يف القرن اخلامس عرش
نظريات كوبرنيكوس ( )1543-1473بشأن
تصدعات يف الفكر ،وهو ما
الفلك ،فأحدثت
ّ
تصورات نموذجية مغايرة عن
ساهم يف إنتاج
ّ
الكون (ص  ،)125عبرّ عنها فرنسوا رابليه
(« )1554-1494أحد الك ّتاب الفرنسيني
وناقدي األوضاع السائدة يف زمنه» (ص )205
الذي ترك تأثريه يف كتابات لوسيان فيفر حني
درس العالمِ النفيس – االجتامعي والذهنية
اجلامعية يف فرنسا يف القرن السادس عرش من خالل
مراجعة سرية رابليه ،مستعملاً ما اّ
سمه األدوات
الذهنية التي يستخدمها الناس يف حياهتم اليومية
(ص  .)205فهذه الثورات العلمية ّ
شكلت يف
مسارها التطوري عوامل خارجية يف التأثري يف
الدراسات التارخيية .فالعالمِ الريايض األملاين
متأثرا
أوهانيس كبلر ( )1630 -1571كان
ً
ومعجبا بنظرية
بعبادة الشمس وشغو ًفا بالتنجيم
ً
كوبرنيكوس الفلكية ،فأخذ يربط علم الفلك
برؤيته عن عبادة الشمس ،وهو ما دفع توماس
تصورات
ُكون ( )1996 - 1922إىل وضع
ّ
تأويلية علمية للتاريخ حني صاغ كتابه عن «بنية
مقررا أن العلوم متر بثالث
الثورات العلمية»،
ً
مراحل من التطور (ما قبل العلم ،العلم النظامي
العادي ،الثورة العلمية) لتعود وتتكرر عرب مسار
التاريخ العلمي (ص  .)125وحصل األمر
نفسه حني قام رينيه ديكارت ()1650-1596
برحالت فلسفية متخيلة بحثًا عن معرفة احلقيقة،
األمر الذي أ ّدى إىل تشكيل مدرسة تارخيية تقوم
برحالت متخيلة إىل بالد بعيدة أو غريبة هبدف
التعرف إىل املايض (ص  .)214كذلك تكرر
ّ
األمر حني درس بندكت سبينوزا (-1632
 )1677األفق التارخيي للنص الديني لفهم
العقلية التي أنتجته ،وهو ما فتح املجال لقراءة
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رموز املعاين املحبوسة يف الصيغ اللغوية (ص
.)52-51

التطور يف االكتشافات والعلوم إىل توسيع
أ ّدى
ّ
أفق املعرفة يف سياق التعرف إىل تاريخ الزمن وما
يعنيه التاريخ من إشارات ورموز .فإسحق نيوتن
( )1727-1643مثلاً ساهم يف نظرياته الفيزيائية
عن الزمن ونزعته امليكانيكية يف توليد آليات
(قوانني) يف التفكري الفلسفي والتارخيي حني
أخذ عنه الفيلسوف األملاين ليبنتز بعض جوانب
أفكاره يف ما يتعلق بمبدأ التفاضل ،ليؤسس من
ضفافه مدرسة فكرية فضفاضة تتحدث عن
الزمن بوصفه يؤرش إىل «مفهوم فكري إنساين،
ترتتب بواسطته األحداث واألشياء بالتعاقب
والتسلسل واملقارنة» (ص  ،)29وهذا ما ترك
انعكاسه برسعة عىل منهج كتابة التاريخ وحتديدً ا
يف موضوع املعرفة والذات العارفة.

ّ
شكلت املقاربة النظرية للفيلسوف اإليطايل
حتول
فيكو الذي تأثر
ّ
بمقدمة ابن خلدون ،نقطة ّ
يف موضوع البحث التارخيي ،وهو ما ترك أثره
تطور بعض مناهج التفسري والتأويل،
الالحق يف ّ
ويف رأيه أن الفكر نابع من بيئة ثقافية متغيرّ ة،
بتطور اللغة من مرحلة األسطورة
«وهي مرتبطة ّ
والشعر إىل مرحلة التجريد النظري واملفردات
التقنية» (ص  .)43فاملفردات املستحدثة واملتولدة
من خمتلف حقول املعرفة كانت ترتك تأثريها التقني
أو الرمزي أو اللغوي لتفتح اآلفاق النظرية عىل
معرفة التاريخ ومقاربة آلياته ومساراته .وأعطى
التعرف إىل التاريخ وحماولة دراسة شخصياته
مقدمات نظرية إلعادة التفكر يف املناهج
الفلسفة ّ
وأدوات املعرفة.

أخذت فلسفة قراءة الزمن (مساراته وآلياته)
مثاليا يف مطلع القرن التاسع عرش
تتطور
ّ
ً
قمتها مع فردريك هيغل
إىل
وصلت
حتى
ّ
( )1831-1770ومنهجه الديالكتيكي .وقد

مناقشات ومراجعات
التاريخ ...ومعرفة التاريخ

أهلمت فكرة ديالكتيك روح الزمن الكثري من
ّ
للتفكر يف التاريخ
الفالسفة ،وأعطت قوة دفع
احلقيقي للبرش .كذلك سامهت يف توليد نزعة
تتخيل عالقاته
للعودة إىل املايض لبناء ّ
تصورات ّ
وانشطاراته ،وهو ما أعطى فرصة لدراسة
النصوص األدبية والتاريخ والفلسفة والعلوم
اإلنسانية وحماولة تأويلها ،كام فعل الفيلسوف
فردريك شاليرماخر ( )1834-1768معتمدً ا
عىل أعامل القديس أوغسطني.

استقالل التاريخ
جتمعت الروافد املتخالفة كلها منذ القرن
ّ
اخلامس عرش يف مطلع القرن التاسع عرش لتعيد
تأسيس مدرسة تارخيية سيكون هلا شأهنا يف
التأثري يف مناهج التفكر يف املايض .وقد بدأت
ّ
بالتشكل حني نجح ليوبولد فون
املدرسة
رانكي ( ،)1886 - 1795وهو من تالمذة
شاليرماخر ،يف وضع «قواعد للبحث التارخيي
فرعا مستقلاً من فروع
حماولاً جعل ‹التاريخ› ً
الدراسات العلمية ،له أدواته املنهجية التي
تضفي عليه خصائص احرتافية تضعه يف مرتبة
العلوم النظرية البعيدة من الطابع البالغي
للكتابة األدبية» (ص .)19

ولقد جاء استقالل «التاريخ» عن فروع الدراسات
العلمية بعد تفاعالت أثمرت يف النهاية مدرسة
وتشجع عىل تأسيس
منهجيا
خاصة أخذت تؤثر
ّ
ً
قواعد خاصة للتعرف إىل حوادث املايض ووقائع
احلارض ،وهذا ما نجح شارل لنغلوا (-1863
 )1929وشارل سينيوبو ( )1942-1854يف
مقدمة يف دراسة
إنجازه حني وضعا كتا ًبا بعنوان ّ
التاريخ حاوال «من خالله وضع قواعد للبحث
مكملة ملنهجية رانكي» (ص .)20
التارخيي تصبح ّ
قبل أن تصل فكرة التاريخ إىل هذا الطور
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من التفكر ،كان ال بد هلا أن متر يف منعطفات
ومتعرجات أ ّدت دورها يف تغذية املفهوم
ّ
باملناهج الفلسفية التي أخذت تترسب إليه من
خمتلف حقول العلوم االجتامعية واالقتصادية
والسياسية ،وغريها من قطاعات تتصل
بعامل االكتشافات واالخرتاعات العلمية
والفلكية واملختربية.

وأنتج اختالط املفاهيم مدرسة أملانية
(«اهلرمنويتيكية») بدأت معاملها تتوضح مع
منهج رانكي يف التاريخ وزميله يوهان غوستاف
مترد ً
أيضا عىل
درويزن ( )1884-1808الذي ّ
نظريات أستاذه شاليرماخر ،وذلك بالعودة
إىل منظور فيكو بشأن موضوع البحث يف
دراسة التاريخ .هذه املدرسة املتو ّلدة من أفكار
التطور وإنتاج التالمذة،
شاليرماخر ستستمر يف
ّ
منهم فلهيلم دلثي ( )1911-1833الذي ساهم
يف «توسع جمال اهلرمنويتيكا يف القرنني التاسع
عرش والعرشين ليشمل درس النصوص األدبية
والتاريخ والفلسفة وسائر العلوم اإلنسانية» (ص
 ،)52وهو ما ترك تأثريه الحقًا يف أفكار هايدغر
وفلسفته الوجودية.
إن منهج احلفر يف اخلطاب الرسدي التارخيي
يتكون
ظهر ّ
متأخ ًرا يف القرن العرشين ،لك ّنه بدأ ّ
تدرجييا يف سياق التطور العام الذي أخذت
ً
أوروبا تشهده يف القرن التاسع عرش ،بعد أن
أخذت وسائل التواصل واال ّتصال بالتحسن
وفتحت املجال للباحث عن احلقيقة كي يتجول
للتعرف إىل وقائع احلوادث عن قرب ومن خالل
املشاهدة العينية ،وهذا ما فعله أليكسيس دي
توكفيل ( )1859 - 1805حني غادر باريس إىل
أمريكا وبدأ يكتب تارخيها ويقارن نظامها بالنامذج
األوروبية ،معتمدً ا عىل املالحظة واملشاهدة
والوثائق واملحارض .فأعامل دي توكفيل امليدانية
راكمت مادة تارخيية أ ّثرت يف منهجية هايدن

162
وايت (-1915

العدد 2/ 7
شتاء 2014

) الذي قام بتحليل أعامل

املؤرخني يف القرن التاسع عرش .وتعامل وايت

مع التاريخ عىل شكل خطاب نثري – رسدي،

مستخد ًما نصوص رانكي وميشليه ودي توكفيل
وجاكوب بوركهارت ( )1897-1818وأعامل

فالسفة القرن التاسع عرش (هيغل ،ماركس،
نيتشه ،وكروتشه) ليستنتج أنه «ال يوجد اختالف
جوهري بني املؤرخني والفالسفة إلاّ يف املوضوع
املشدد عليه يف كتاباهتم» (ص .)250

تطور نظري حصل يف تلك الفرتة
وكان أهم ّ
ظهور فكرة املادية يف قراءة التاريخ ،وهي فكرة
منهجيا إلعادة
فلسفية باألساس تم استخدامها
ً

ترتيب حقب التطور الزمني للبرش .وصاحب
النظرية هو كارل ماركس (،)1883-1818
وهي تنسب إليه باملشاركة مع صديقه فردريك

إنغلز ( )1895 - 1820الذي تعاون معه يف
وضع الكثري من الكتابات والردود عىل أعامل

املفكرين يف عرصهم.

وبسبب هذه النظرية الفلسفية – التارخيية،

تأسست مقوالت تقرأ التطور الزمني وفق ثنائية
البنية الفوقية والبنية التحتية .فالبناء الفوقي يمثّل
املنظومة القانونية والسياسية وغريها من أشكال

أيديولوجية ،والبناء التحتي يمثّل جمموع عالقات
اإلنتاج واملنظومة االقتصادية .وأ ّدى هذا النوع من

تصورات منهجية
التفكري الفلسفي إىل إعادة إنتاج ّ

كثريا بالقواعد العلمية الصارمة
للتاريخ ال تلتزم ً
وال حترتم أحيانًا الوقائع امليدانية كام جرت حني

حصوهلا .وأصبح التاريخ ذاك احلقل (مواد
خام) الذي حترث فيه أدوات الفلسفة من خمتلف

االجتاهات كام فعل دلثي.

تشوش مفهوم التاريخ
ّ
التدخل اخلارجي من خمتلف املدارس إىل
أ ّدى
ّ
تشويش فكرة التاريخ من خالل فتح أبواهبا عىل
وعزز
آفاق المتناهية من القراءات التأويلية.
ّ
التدخل من املناهج املتخالفة فكرة نيتشه القائلة
ّ
«ال يوجد حقائق قائمة بنفسها» .ففي رأيه،
احلقيقة املستقلة غري موجودة إلاّ إذا ارتبطت
بحقائق أخرى ،وهذا ما جعل فكرة التاريخ
عرضة للنقاش املتواصل بشأن ما حتمله من حقيقة
نسبية أو مطلقة .فهل ما يروى عن املايض جرى
فعلاً كام يقال عنه يف الكتب والوثائق ،أم أن هناك
وقائع غامضة جرى جتاهلها؟
تتوصل
هذا السؤال ال يزال يف قيد الدرس ومل
ّ
املدارس إىل اال ّتفاق عىل جواب هنائي بشأن ما
هو حقيقي يف ما يتعلق باملايض وما هو مفرتض.
وساهم ضياع احلدود بني احلقل التارخيي واحلقل
الفلسفي إىل استمرار تداخل املوضوعات
وتعايشها السلبي يف إطار مزدوج.

سامهت دراسة اللغة يف إطارها التارخيي –
االجتامعي يف تطوير منهجيات فلسفية تقرأ مبنى
التجربة والوعي ،وتدرس الظواهر كام تتجىل «يف
األشياء أو األشياء كام تظهر يف الوعي» (ص .)84
وأ ّدى هذا املنهج الفينومينولوجي (دراسة مبنى
التجربة والوعي) الذي وضع قواعده املعرفية
الفيلسوف إدموند هورسل ()1938-1859
إىل تشكيل حركة فكرية تتعقّب وهتتم بتحليل
«التجربة احلياتية الواعية أو الظاهرة كام تتمثّل
تطور فهمنا ألمهية األشياء واألحداث
بدراسة ّ
والتخيل
واألدوات والزمن واألفكار والذاكرة
ّ
واملشاعر والفاعليات االجتامعية والثقافية وما
تتضمنه الفاعلية اللغوية واملعاين النابعة من
ّ
التواصل بني الناس» (ص .)85-84
إن قراءة احلارض بوصفه يتمظهر يف التجربة
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احلياتية الواعية أو الظاهرة يف الزمن املتمثّل يف
األشياء جددت السجال بشأن قوانني الفيزياء
ومفهوم الزمن الذي اشتغل عليه غاليليو ونيوتن
وليبنتز وكانط ،وصولاً إىل برغسون الذي يؤمن
متجانسا تنتقل
بأن الزمن «ليس واسطة وال مدى
ً
عقليا،
بواسطته األحداث واألشياء ،وليس بنا ًء
ً
بل إنه جمرد دوام للذاكرة واإلبداع» (ص .)29
فالذاكرة تساعد عىل كشف املايض ألهنا تستطيع
وتصور الوقائع وما حدث
ابتداع البناء التارخيي
ّ
يف زمن سابق انطال ًقا من معرفة احلارض.

تعرضت هذه النظرية للشك حني انتقد كارل
ّ
بيكر ( )1945-1873وتشارلز بريد (-1874
 )1948املدرسة الوضعية و«رؤيتها املتفائلة يف
إمكان الوصول إىل حقائق تارخيية» (ص .)22
وساهم نقد املدرسة الوضعية يف إعادة إثارة
موضوع الذاكرة يف حماولة لتفسريها وحتليلها،
فأقدم راسل عىل حتليل الظاهرة معتمدً ا عىل هيوم
ولوك يف توضيح مسألة الذاكرة؛ فهي يف رأيه حتتاج
إىل عنرصين :صورة ذهنية ،واعتقاد بأن املايض
موجود .رؤية راسل تتب ّنى نظرية الذاكرة التمثيلية
التي ترى «أن التذكّ ر هو استدعاء أو إعادة صورة
إىل الذهن ،تتمثّل بالوعي يف الزمن احلارض» (ص
 .)31وقد ساهم ربط راسل الصورة الذهنية
باملايض املوجود يف تطوير فلسفة التاريخ حني
أقدم الفيلسوف واملؤرخ روبني جورج كولنغوود
( )1943-1889عىل تطوير منهج فيكو وجعله
أساسا يف فهم التاريخ وصلته بالفلسفة.
ً

وبسبب هذه الفرضية التي تساعد عىل تفسري ما
حدث ،يرى كولنغوود أن «وظيفة فلسفة التاريخ
توضح املبادئ التفسريية الغائبة عن
هي أن
ّ
املؤرخني املامرسني البحث والكتابة» (ص .)47

فوضى فكرية
أحدث اختالط املفاهيم وتضارهبا يف جمال الكتابة
التارخيية فوىض نظرية يف حتديد هوية التاريخ
وموضوعاته .ودفعت هذه الفوىض النامجة عن
املؤرخ
اجتياح الفلسفة ملجال املعرفة التارخيية
ّ
اإلنكليزي كار إىل طرح سؤال :ما هو التاريخ؟
السؤال ،كام ذكر ،ليس من دون معنى يف توقيته؛
فهو ظهر يف النصف األول من القرن العرشين لريد
عىل تلك املدارس التأويلية التي قرأت احلوادث
تصورات جاهزة خلطت احلارض باملايض
يف إطار ّ
واملايض باحلارض من خالل العالقة املتبادلة بني
املؤرخ ومايض احلوادث .بالنسبة إىل كار،
حارض ّ
املؤرخ يف احلارض وحقائق
التاريخ هو حوار «بني ّ
املايض» .ونتيجة هذا احلوار بات من الصعب
التوصل إىل حقائق جتعل من التاريخ مدرسة
ّ
علمية وضعية طمح رانكي إىل تأسيسها حني
وضع قواعدها الثابتة.
وقد جاء سؤال كار بناء عىل معطيات فرضتها
حيثيات التطور يف خمتلف جماالت العلوم الطبيعية
تباعا منذ القرن السادس
واإلنسانية التي حدثت ً
عرش ،وصولاً إىل القرن العرشين ،وهو ما أ ّدى
إىل التشويش عىل فكرة التاريخ .فهذه الفكرة
لتدخالت خارجية وفدت إليها من
تعرضت
ّ
ّ
مدارس تأسست ينابيعها يف النصف الثاين من
مصبات
القرن التاسع عرش ،وبدأت تتجمع يف
ّ
أيديولوجية وفلسفية يف النصف األول من
القرن العرشين.
أخذت هذه الروافد تتجمع من خمتلف احلقول
واملدارس واملناهج يف إطار نظري يربط بني
الفلسفة واجلغرافيا واللغة والتحليل النفيس
والبناء الثقايف وتأويالت إميل دوركهايم
للمقومات االجتامعية يف
()1917-1858
ّ
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وتطورها.
صوغ شخصية املجتمعات
ّ
ّ
الروافد ك ّلها يف ميدان التاريخ لتعيد تشكيل
كثريا
اجتهادات تقرأ احلوادث من زوايا ال حترتم ً
القواعد التقليدية للمعرفة التارخيية ...كام جرى يف
الواليات املتحدة حني دعا جيمس هار روبنسون
( )1936 -1863إىل «التخيل عن مناهج التاريخ
التقليدي وخلق تاريخ جديد يقوم عىل العلم»
(ص .)149

هذه املتغيرّ ات التي طرأت عىل خمتلف العلوم
الطبيعية واإلنسانية ّ
مقدمات
شكلت جمتمعة
ّ
لتأسيس جملة تارخيية جديدة يف جامعة
سرتاتسبورغ سنة  .1929وجاءت املجلة التي
ُسميت أنال للتاريخ االقتصادي واالجتامعي
املؤرخني إىل نوع من الدراسات التي
تلبية حلاجة ّ
تتجاوز التاريخ السيايس والدبلومايس .أسس
املجلة لوسيان فيفر ( )1956 - 1878ومارك
بلوخ ( )1944 - 1886بقصد «فتح آفاق
جديدة لتاريخ اقتصادي – اجتامعي ،ينقذ الكتابة
مؤرخي جامعة السوربون»
التارخيية من إرث ّ
(ص .)199

تأثر فيفر وبلوخ بـ«النقاشات التي كانت تدور،
منذ هناية القرن التاسع عرش ،بني داريس اجلغرافيا
وعلم االجتامع حول مظاهر احلياة االجتامعية،
ودور احلتمية اجلغرافية وتطور اجلغرافيا اإلنسانية»
(ص  .)200ومصطلح الذهنية اجلامعية الذي
اعتمداه يضم يف طياته «السيكولوجية االجتامعية
العامة ومظاهر الثقافة» (ص  ،)200-199وهو
جاء ليكشف تلك التأثريات التي أنتجتها مدارس
علم االجتامع (دوركهايم وفيرب) ،واجلغرافيا
(دي البالنش وراتزل) ،ومدرسة التحليل
النفيس (فرويد) ،وتفسريات لودفيغ فيتغنشتاين
( )1951-1889ألشكال احلياة ولعبة اللغة،
توجهات
شجعت عىل تكريس ّ
وهي يف جمموعها ّ
ترص عىل تب ّني قوانني ضابطة للتطور عىل غرار
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قوانني توينبي ونظريات مدرسة أنال اجلغرافية
(ص .)139

انعكست قوانني الضوابط واملسار احلتمي للتاريخ
وآليات اجلغرافيا ،وغريها من اجتهادات ،الحقًا
عىل نفسها ودفعت أحيانًا باتجّ اه كرس القوالب
النظرية وإعادة تشكيل «احلتميات» يف ُأطر مرنة
قادرة عىل استيعاب عوامل متنوعة تؤدي دورها
يف احلياة االجتامعية للبرش ،وهذا ما حاول فعله
أنطونيو غراميش ( )1937-1891حني نجح يف
تطوير املاركسية «من خالل أربعة عناوين :اهليمنة
الثقافية ،واملجتمع املدين ،والتارخيانية املطلقة،
واملادية الفلسفية» (ص .)189
أحدث دخول التاريخ إىل عامل األدب والروايات
واللغة ،اعتام ًدا عىل نظريات دارس اللغويات
واألدب الرويس رومان جاكبسون (- 1896
 ،)1982سلسلة تداعيات ترافقت مع نمو مدرسة
«التاريخ الشفوي» التي تأسست يف سنة 1938
يف الواليات املتحدة لتصبح منذ ستينيات القرن
«فرعا من فروع املعرفة التارخيية ،ال يقل
العرشين ً
يف أمهّيته عن التاريخ الوثائقي» (ص .)281

تضارب االجتهادات
حتى تصل «فكرة التاريخ» يف النصف الثاين من
القرن العرشين إىل هذا املستوى من التضارب
يف االجتهادات بني الوثيقة (النص) والكالم
الشفوي ،كان عليها أن متر بسلسلة جتاذبات
تتكون قواعدها النظرية منذ
ومشاحنات بدأت
ّ
مطلع القرن .يف العقد األول ولد مايكل أوكشوت
( )1990 -1901الذي يعترب «أحد أهم ّ
املنظرين
الذين تناولوا العالقة بني الرسدية والتفسري» (ص
 .)240وجاءت مواقف أوكشوت التي اعتمدت
عىل مفهوم رانكي يف وصف احلوادث كام
حصلت يف املايض ،يف سنة « 1933عندما كانت
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الرسدية التارخيية التقليدية ما زالت غالبة يف أعامل
مؤرخي أنال وغريهم من
املؤرخني ،وقبل نجاح ّ
ّ
زعزعة هذه الرسدية» (ص .)24

جاء دفاع أوكشوت عن «التاريخ احلريف» لينسجم
يتصدى لالجتهادات التي اخرتقت
مع تيار أخذ
ّ
الكتابة التارخيية وبدأت بتحوير املنهج وحرفه
عن سياقه الرسدي ونقله إىل ُأطر افرتاضية تعتمد
أسلوب التأويل والتفسري .فالتيار املتمسك
بالقواعد التقليدية للكتابة التارخيية كان ير ّد عىل
مصطلح «التارخيانية» الذي أسبغ كارل بوبر
( )1994 - 1902عليه «مفهو ًما آخر حني ألصقه
بالكتابة التارخيية املؤمنة بقوانني عامة وبالتطور
احلتمي» (ص  .)118كذلك استخدم فرنان
بروديل ( )1985 - 1902مصطلح «التاريخ
الشامل» لإلشارة إىل مركزية التاريخ بني العلوم
اإلنسانية (ص .)202

مترد بروديل عىل الكتابة احلرفية التقليدية
ّأما ّ
(رسد الوقائع كام هي من دون حتليل) ،فجاء
بدوره يف سياق الدفاع ضد موجة االعرتاض التي
أخذت تظهر يف حقول معرفية حاولت تأويل
جمردة عن الزمن قادها
التاريخ بقراءات فلسفية ّ
هورسل يف النصف األول من القرن العرشين،
وطورها يف النصف الثاين منه فالسفة وجوديون
ّ
أمثال مارتن هايدغر وجان بول سارتر (1905
 .)1980أدخل الغزو عىل مناهج التاريخ قراءات معرفية
متخالفة يف أصوهلا وحقوهلا النظرية واملختربية؛
فالتاريخ أصبح عند بعض الفالسفة جمرد جزئيات
كيميائية يمكن تركيبها يف وعاء يعطي صورة
عن املايض ،بينام رأى الفيلسوف الربيطاين وليم
غايل ( )1998-1912أن «توحيد األحداث
كافيا»،
أو اجلزئيات يف سلسلة سببية رتيبة ليس ً
واقرتح «أن تكون السببية ّبينة واضحة من خالل
العرض» (ص .)243

هلذا اخلالف ما يربره؛ فأصحاب رواية احلادث
حددوا الرشوط يف سياق جمرى الوقائع،
كام هو ّ
وأصحاب الفرضيات أدخلوا األسئلة لتفسري ما
جرى وتوضيح األسباب واملسببات التي أ ّدت
إىل حدوث ما حدث .ونتيجة اخلالف ،أقدم وليم
هنري ولش ( )1986-1913عىل تأليف كتاب
مقدمة يف فلسفة التاريخ يقارن فيه «فلسفة التاريخ
ّ
بفلسفة العلوم ،منطلقًا من الفرضية القائلة إن
التاريخ ودراسته حيتاجان إىل فلسفة تستطيع
تقويمه وكشف قضاياه املعرفية واملنهجية»
(ص .)13
ويرى املؤ ِّلف ِف ّرو أن كانط «وضع مسألة الوجود
يف مركز فلسفته» ،وهايدغر «أضاف إىل مسألة
الوجود قضية الزمان» ،بينام ريكور «وضع يف
مركز فلسفته مثلثًا أضالعه هي الوجود والزمان
والرسدية» (ص  .)63وهذا التطور الذي
تأسست قواعده العامة سنة  1960فتح الباب
لقراءات موازية استخدمت التاريخ (بوصفه
ذاكرة) مساحة للتجارب وأخذ العرب من املايض،
كام فعل املؤرخ فيليب أرييس ()1984 - 1914
الذي تعقّب «تطور مفهوم الطفولة يف الثقافة
الفرنسية قبل القرن السابع عرش وبعده» يف كتاب
صدر ً
أيضا سنة ( 1960ص .)204

تدحرج االنقسامات
زمنيا عىل خالفات
ّ
تأسست انقسامات الس ّتينيات ً
جتررت وتدحرجت وتراكمت يف سياقات متخالفة
أحيانًا ومتعايشة أحيانًا أخرى .فاملؤرخ اإلنكليزي
ريتشارد كوب ( )1996-1917أمىض سنوات
يف األرشيف الفرنيس ليدرس املجتمع الفرنيس
منتهجا
قبل الثورة وبعدها حتى احلربني العامليتني،
ً
مشاهبا ملنهج الدراسات األنثروبولوجية
«منهجا
ً
ً
لثقافة جمتمع غريب» (ص  .)213كذلك فعل
املؤرخ اإلنكليزي لورنس ستون (-1919
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 )1999الذي استخدم مناهج العلوم االجتامعية
و«بخاصة القياسات الكمية يف مجع املعلومات
التي متكن املؤرخ من إعطاء أحكام عامة حول
تارخييا ،بام
املبنى االجتامعي للجامعات املدروسة
ً
فيها فهم عقلياهتا» (ص .)139

وقد أخذ دمج الرسد بالتحليل وقته حتى تبلورت
مدرسة أطلق عليها «رسدية جديدة» حني «تب ّنى
املؤرخون االجتامعيون والثقافيون أساليب الرسد
يف عرض منتوجاهتم التارخيية» (ص .)237
وقبل أن يصل املنحى الرسدي إىل هذا الطور
من التبلور سنة  ،1980شهدت حقول التاريخ
تنافرات أعطت ذاك الزخم لنمو ر ّدة فعل عىل
تدخالت فالسفة يف علم يفرتض أن يكون غري
ّ
منحاز وخارج االستقطابات التي تتوصل إليها
التفسريات والتأويالت .آنذاك َع َرفت فلسفات
روالن جريار بارت ( )1980 - 1915ولوي
ألتوسري ( )1990-1918وميشال فوكو (1926
  )1984وجاك دريدا ( )2004 - 1930شهرةعاملية تركت تأثريها يف جماالت متنوعة ،منها حقل
التاريخ.
هذه الفوىض الفلسفية التي أخذت مسارات
أيديولوجيا يف مدارس
منهجية متعرجة أ ّثرت
ً
التاريخ ،وأعطتها نكهة خاصة حني بدأت
تستخرج من مناجم باطن املايض تلك املوارد
األولية والعنارص احليوية التي أضفت عىل
ِ
ِ
القراءات الرسدية مجالية
تتميز باحل َكم والعبرَ
ّ
واملقارنة واملقاربة.

التدخل يف كتابة التاريخ عىل بارت
ومل يقترص
ّ
وألتوسري وفوكو ودريدا ،بل ضم الكثري من
العاملني يف مضامر حقول املعرفة والعلوم
الطبيعية واإلنسانية .فوليم دراي (-1921
 )2009استخدم مقوالت أستاذه كولنغوود
بشأن «اسرتجاع أفكار الفاعلني التارخييني» لري ّد
عىل نموذج «القانون اجلامع» الذي قال به مهبل
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(ص  )49ليؤكّ د أن التاريخ هو «دراسة أحداث
املايض» (ص  .)155كذلك فعل لويس منك
( )1983-1921حني أوضح مفهوم الرسدية
التارخيية بالتشديد عىل «أن العالقة بني األحداث
املوصوفة يف الكتابة التارخيية والبناء الرسدي هي
عالقة مقلوبة» (ص .)244

رد االعتبار
تعرضت هذه القراءات لنقاش حاول
ّ
املختصون بالكتابة التارخيية الدفاع عن القواعد
ّ
العلمية يف سياق التعامل مع حوادث املايض.
وقد رشح جيوفرن إلتون ()1994-1921
وتوماس ُكون ( )1996-1922رأييهام ،كل
بحسب طريقته.

وقد أعطى عداء إلتون للفلسفة قوة دفع ملواجهة
وحرفيته»،
عمليات تقويض «منهجية التاريخ
ّ
التدخل الفلسفي (أو العلمي)
لك ّنه مل يوفَّق يف منع
ّ
يف كتابة التاريخ .وأعاد ُكون االعتبار إىل العلوم
املختلفة انطال ًقا من تعريفه هلا ،ففي نظره أن
بأغلبيتها ،ال األفراد ،هي التي
«اجلامعة العلمية
ّ
تقرر ،وفقًا ملعايريها وجتربتها ،أن تتب ّنى نظرية
ّ
حتدد مفهوم العلم الذي تشتغل فيه»
ما ،وأن ّ
(ص .)108
مل يمر عىل نرش كتاب ُكون (بنية الثورات العلمية)
بضع سنوات حتى كان مفهومه اجلديد للعلم يأخذ
تأثريه «خارج فلسفة العلوم أكثر منه داخلها» (ص
 ،)132وهو ما فتح الباب الستخدام مقوالته يف
أشكال خمتلفة .وقد استعان كريستوفر هبان ماكوال
هبا واعتمد عليها يف تأكيد واقعية التاريخ ،بينام
اتهّ مه كيث ويندشتل ( ) -1942بتربير ظهور
ّ
تشكك يف واقعية املعرفة (ص
نظريات نسبية
.)125

ّ
شكلت «واقعية املعرفة» نقطة خالف بني

مناقشات ومراجعات
التاريخ ...ومعرفة التاريخ

املؤرخني والفالسفة؛ فهل املعرفة مطلقة أم نسبية،
جزئيا؟ لقد
كليا أم
ً
وهل الوقائع املروية صحيحة ً
املؤرخ ومعلوماته
كان ماكوال يؤمن بأن «معطيات ّ
واستدالله واستنتاجه صحيحة وموثوق هبا
بحيث متنح الوصف التارخيي مصداقية وواقعية»
(ص  .)106كذلك أقدمت املؤرخة اليزابيث
فوكس – جينو فيز ،بالتعاون مع إليزابيث الش
ردا
– كوين ،عىل إصدار كتاب إعادة بناء التاريخ ًّ
عىل قيم ما بعد احلداثة .وإذا وقع اختالف «بني
أعامل املؤرخني حول تفاصيل هذا املايض [فهذا]
ال يعني أنه غري واقعي» (ص .)112

هجوم مضاد
جاء اهلجوم عىل الرواية التارخيية يف سياق الدفاع
تعرضت للتجريح،
عن الكتابة التارخيية التي ّ
وصولاً إىل التشكيك يف الوقائع واعتبار املايض
جمرد قصص درامية متخيلة ال يمكن تأكيدها أو
فاملؤرخ الفرنيس جاك لوغوف () -1924
نفيها.
ّ
يساوي بني التاريخ والقصة املروية (ص .)155
ويشبه اجلغرايف والفيلسوف ديفيد لوينتال
ّ
املتخيلة إىل املايض
بالرحالت
التاريخ
)
(-1923
ّ
املوجود يف احلارض (ص  .)214كذلك رفض
الفيلسوف األمريكي أرثوردانتو ()    -1924
املؤرخ املهني بشاهد عيان عايش احلوادث.
تشبيه ّ
فالكتابة التارخيية يف رأيه ال تستطيع «أن تنظر إىل
األحداث من منظار الزمن الذي وقعت فيه»
(ص .)173

دفاعا عن فكرة التاريخ،
ّأما اهلجوم املضاد
ً
فليس مفتعلاً  ،وهو جاء يف توقيت متأخر بعد
حدا ما عاد يف
أن تراكمت االنتقادات وبلغت ًّ
وخصوصا حني وصلت إىل
اإلمكان جتاهلها،
ً
مستوى إنكار الوقائع وتكذيب حصوهلا .وزاد
تدخ ُل الفلسفة يف ّيل احلقائق استنا ًدا
الطني بلة ّ
إىل مفردات أخذت تتالعب بالذاكرة مستخدمة
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تعبريات تبعثر الذهن ومتنعه من الرتكيز ،وهو ما
أ ّدى إىل نمو وعي يفلسف التاريخ يف إطار مربمج
ال خيرج عن سكك حديد نظرية هتيكل األدوات،
وغريها من مفردات دخلت عىل التاريخ من
حقول الرياضيات وقوانني الفيزياء والكيمياء
واملختربات واألشكال اهلندسية والفلكية
والسينامئية والروائية والشعرية وكتب الرحالت
واالكتشافات واملغامرات.
تارخييا،
هذا الكم من املفردات تراكم كله
ً
ّ
وتشكلت منه موجات معرفية أخذت تطرق
أبواب التاريخ بقصد إعادة إنتاج املايض ومقاربة
التخيل أو بناء فرضيات يرى
وقائعه من طرق
ّ
أصحاهبا أنهّ ا تساعد عىل التقاط صورة املايض من
احلارض.
وهذه االجتهادات شارك يف صنعها فالسفة
ومدارس تارخيية (أنال/فرانكفورت مثلاً ) بقصد
تقريب جزئيات املايض إىل حارض املؤرخ حتى
يستطيع أن يعطي فكرة معقولة عىل حادث غاب
مفتوحا للمخيلة
عن املشهد (العني) وترك املجال
ً
واألذن (السمع) للتفسري والتأويل واالجتهاد،
وهذا ما جعل حقل التاريخ عرضة للتالعب أو
االختالف بني فريق يتمسك باملهنية واحلرفية
ويبني وقائع املايض كام جرت  ،وفريق ّ
يشكك
يف صحة املعلومات ألن التاريخ ال خُيتزل بآثار
وال خُيترص بوثيقة وال يمكن اإلحاطة به من كل
اجلهات واجلوانب.

حتى اآلن ،مل يحُ سم هذا التداخل بني حقل
ويرجح ألاّ يحُ سم منذ
التاريخ وخمتلف العلوم،
ّ
أن انفتحت آفاق الفلسفة واألدب عىل املايض
وجماالته البعيدة التي حتفر الذاكرة بحثًا عن حقيقة
مفرتضة .وساعد هذا البحث املضني ،منذ العقد
الثالث من القرن املايض ،يف إنتاجه الكثري من
الوجوه والرموز واألسامء.
وحتى اآلن ،مل يستطع هذا الكم من العاملني
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يف حقل التاريخ وتاريخ الفلسفة وفلسفة التاريخ
اإلجابة عن سؤال «ما هو التاريخ»؛ فالتاريخ ال
يمكن حرشه يف قوانني هنائية ومطلقة أو حتميات
وآليات حتاول مقاربة الوقائع كام هي أو تعمد إىل
تأويل احلثيثات الستخراج نظريات عامة لتفسري
ما حدث .وبسبب هذا األفق الواسع لألطروحات
واملقوالت ،عادت إىل الكتابة التارخيية روح املايض
حني بدأ املنحى الرسدي بالظهور مرتافقًا مع نمو
مدرسة التاريخ الشفوي التي ّ
تشكلت يف سنة
 .1938فالتاريخ الشفوي الذي ترافق مع عودة
الرسدية ال يقل يف أمهيته عن التاريخ الوثائقي
عىل رغم أن «حوار املؤرخ الشفوي مع مصادره
خيتلف عن حوار املؤرخ الوثائقي مع وثائقه» (ص
.)287
هبذا املعنى يلتقي التاريخ الشفوي مع املناحى
اجلديدة يف الكتابة التارخيية التي أخذت تكرس
احللقات املربجمة يف قراءة الوقائع وتفتح الباب عىل
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جماالت معارصة وشهادات مبارشة ،األمر الذي
يرتك احتامالت الكتابة التارخيية غري مضمونة
النتائج يف املستقبل.

النهاية إذن مفتوحة ،ألن منطق التاريخ ال منطق
له ،فهو يبدأ بالعام وينتهي باخلاص وينطلق
من اخلاص ليصل إىل العام ،ويتناول الكليات
ويالحق اجلزئيات ،ويقرأ القضايا الكربى وحيلل
الصغرى ،وال يستطيع أن يؤكد أنّه توصل إىل
احلقيقة املطلقة والنهائية.

إن عدم الوصول إىل املعرفة التارخيية يفرس عدم
التوصل إىل تعريف مشرتك للتاريخ .لذلك،
سيبقى السؤال من غري جواب هنائي ،كام فعل
الباحث قيس مايض ِف ّرو حني ختم كتابه الغني
والثري باملعلومات عىل قول مفتوح« :ال نستطيع
التنبؤ بمستقبل الكتابة التارخيية يف العقود القادمة»
(ص .)291

169
عواد
هاني ّ

*

الفكر االتصالي :من التأسيس
إلى منعطف األلفية الثالثة
:
الكتاب
:
الكاتب
:
ترمجة
تاريخ النرش :

النارش

الفكر االتصايل :من التأسيس إىل منعطف األلفية الثالثة
برينار مييج
أمحد القصوار
2011

 :دار توبقال للنرش – الدار البيضاء

عدد الصفحات101 :

اهلم األساس هلذا الكتاب عىل
يرتكز ّ
العدة املنهجية التي
حماولة ّمل شمل
ّ
تراكمت عىل مدى ما يقارب الستة عقود ملناقشة
موضوع االتصال -اإلعالم ،أو باألحرى التفتيش
نتج
عن «نظرية اإلعالم» يف الرتاث املعريف الذي ُأ َ
مركزا
حول وسائل اإلعالم منذ انتقلت هذه لتأخذ ً
البنى السياسية واالجتامعية؛
ً
أساسا يف إعادة إنتاج ُ
أي منذ احلرب العاملية الثانية.

ٍ
بفصل يتناول ما يصفه
يفتتح مييج دراسته
بـ«التيارات املؤسسة» يف الفكر االتصايل،

أوهلا النموذج السيربنطيقي ،وثانيها النموذج
ّ
التجريبي -الوظيفي ،وثالثها املنهج البنيوي-
اللساين .ومع أن املؤلف نفسه هو الذي اقرتح هذا
التصنيف ،فهو ال يلتزم بأصول التمييز التي ّ
خطها
بنفسهّ ،
عقدي
فكل هذه التيارات التي سادت
ّ
اخلمسينيات والستينيات ُولدت بنيوية ،وتبحث
ّ
الكل انطال ًقا من عنارصه،
عن «قوانني حتكم
ومن أنواع التعارض املعهودة (شكل /عمق)»
تعاين آثار االتصال كام
بترصف)؛ فهي
(ص17
ُ
ّ
ين
يعاين الطبيب مريضه ،وباستثناء املنهج اللسا ّ

دورية «عمران» للعلوم االجتامعية واإلنسانية.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وسكرتري حترير
ّ
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الذي انبثق من أعامل ليفي سرتاوس وغريه (حيث
يوضح املؤلف عالقته اخلصوصية بموضوع
ال ّ
اإلعالم) ،فإن التيار املؤسس واملهتم بمنتجات
أداتيا ،يروم البحث عن آثار
وسائل االتصال كان ً
ِ
(مرسل  -وسيط -
اإلعالم يف الذوات االجتامعية
يقدم تغذية راجعة إىل عالقات السلطة
ّ
متلق) ،ثم ّ
بوصفها املستحوذ عىل األجهزة اإلعالمية ،وذلك
منطلقًا من سلبية املتلقّي .هكذا يتم بوساطة سلطة
امليديا «الدفع باألفراد املستعدين بشكل قب ّ
يل
للتعبري عن آراء األقلية أو عن آراء غري شعبية إىل
اجتامعيا»
اإلحجام عن القيام بذلك خمافة عزهلم
ً
(ص.)28

لذلك ،عرض املؤلف مسامهات التيار
النقدي الذي قاده تالميذ مدرسة فرانكفورت
التي سامهت ،يف رأينا ،يف اضمحالل احلديث
عن االتصال بوصفه حقلاً
بحد
علميا منفر ًدا
ّ
ً
ذاته .هكذا برز اكتشاف جوزيف كالبر (J.
 )Clapperوغريه؛ فاالتصال اجلامهريي ليس
وكافيا للتأثري يف مجهور الوسائط،
سببا رضور ًيا
ً
ً
فهو يشتغل باألحرى بواسطة تضافر جمموعة
متر
من العوامل الوسيطة؛ فالرسالة اإلعالمية ّ
بمراحل من التصفية من خالل اختيارات املتلقي،
واملجموعات التي يعيش فيها ،واالتصال بني
و«موجهي الرأي» (ص ،)27كام هو الشأن
األفراد
ِّ
بالنسبة إىل «اخلريات املعروضة لالستهالك ،حيث
ُيرتك نوع من املبادرة للمستعملني -املستهلكني ما
وافرا» (ص .)29وباختصار،
إن يكون العرض ً
فإن الثقافة اجلامهريية هي «نسق خاص يوجد يف
عالقة مع املجتمع والتاريخ ،وليس كأثر للوسائط
اجلامهريية» (ص.)34
إ ًذا ،ما يمكن استنتاجه من الفصل األول هو موت
فكرة حتويل اإلعالم إىل حقل علمي منفرد منذ
والدهتا ،وانحصار نظرياهتا التي مل يبق منها سوى
أطروحة مارشال ماكلوهان ،حيث «إن الواقعة
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األساسية يف االتصال ليست هي اخلطابات ،وإنّام
الوسائط ذاهتا» (ص ،)37وهو ما يعني فصل
املوجهة.
الوسيط من حيث هو أداة عن الرسالة
ّ
وما فعله ماكلوهان ليس أكثر من سحب أحد
ليتم التعامل مع امليديا
مناهج النقد األديب احلديثة ّ
عىل أهنا «قصيدة» ،ال يمكن فهمها إلاّ من خالل
نظامها الداخيل الناظم ملخرجاهتا( ،)1ولكن حتى
هذه األخرية تعاين ،كام يشري املؤلف ،شبه انعدام
االختبارات املنهجية التي تثبت فعاليتها للتفسري،
وغموض املوضوع الذي يعاجله (ص.)77

ومع ذلك ،يغامر املؤلف يف الفصلني الثاين
والثالث باعتبار مباحث اجتامعية وأنثروبولوجية
امتدا ًدا للمؤ ّلفات الكالسيكية بشأن نظرية
اإلعالم -االتصال( ،)2فيذكر يف الفصل الثاين تيار
االقتصاد السيايس الذي هيدف يف «األساس إىل
توضيح الوظيفة التي يقوم هبا االتصال من أجل
تلبية حاجات الرأسامل» (ص ،)41واملدرسة
األنثروبولوجية يف حتليل التواصل ،ثم مدارس
العلوم االجتامعية املختلفة ،والتيار الثقافوي ،مع
مجيعا مل يكونوا معنيني بتشييد نظريات
أن هؤالء ً
عامة حول اإلعالم ،فالدراسات االجتامعية
ّ
واإلنسانية كانت دائمة االنشغال بالتواصل بني
البرش يف سياق حماوالهتا لفهم املجتمع.

ً
منخرطا
يبدو مييج يف فصول الكتاب الثالثة
بشدة يف تقاليد املدرسة الفرنسية ا ُملحدثة ،حيث
ّ
اإلغراق يف النظرية واملنهج يفوق يف أمهيته احلديث
عن الظاهرة املدروسة .لذلك ،ينطلق املؤلف من
أرضية تس ّلم بوجود نظرية إعالم ،وال يتساءل
ّ
اّ
عم إذا كان هنالك قبل ذلك نظرية لإلعالم (أو
نظرية يف اإلعالم) ،فاإلعالم مثل غريه هو ظاهرة
اجتامعية تعبرّ يف النهاية عن جمرى عالقات السلطة
داخل جمتمع ،ورصاع القوى عىل فوائض اإلنتاج
املادية والرمزية.
يميز هذا العمل ،هو إقراره يف الفصل
إن َّ
أهم ما ّ
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الثالث التناقض األهم الذي وقع فيه أغلب
املسامهني بنظريات اإلعالم احلديثة (ابتدا ًء من
ميزت بني
ماكلوهان وانتها ًء برجييس دوبريه) ،التي ّ
نمطني من اإلنتاج ،األول هو الرأساميل الصناعي،
والثاين هو اإلعالمي (واملوصوف أحيانًا بام بعد
هتتم إلاّ بالنمط
الصناعي) .ومع ذلك ،فهي ال ّ
الثاين ،وال تبحث يف التفكري يف التمفصل بني
الواحد واآلخر ،فال يصبح مفهو ًما «كيف يمكن
لتشغيل التقنيات أن يكون مفصولاً عن نمط
وموج ًها نحو استعامالت
اإلنتاج الذي يعبئها،
ّ
متاميزة» (ص ،)85ونحن نذهب أبعد من ذلك
لنقول إنه ال يوجد يف األصل ُ
إعالمي؛
نمط إنتاجٍ
ّ
بل يوجد أجهزة إعالمية فاعلة ومنفعلة بظرف ِّ
كل
جمتمع من املجتمعات ،وخلف هذه األجهزة قوى
اجتامعية مستفيدة من اقتصاد اخلدمات الذي هو
باألصل نتوء من نتوءات اقتصاد الرأساملية.
هذا الكتاب إ ًذا هو مثال مهم الرتباك املحاوالت

التي تروم البحث عن استقاللية حقل معر ّ
معي
يف نّ
عن الرتاكم املعريف الذي أنتجته العلوم االجتامعية
واإلنسانية .وكام أشار مييج يف الفصل الثالث ،فإن
تطور البنى االجتامعية جاء خمالِ ًفا للتوقّعات التي
ّ
أعلنتها الدراسات اإلعالمية منذ عقود (ص،)84
«الراهني»،
فامليديا يف هناية املطاف هي أسرية
ّ
واملعلومة التي ّ
تشكل رصيد الوسيلة اإلعالمية
البنى االجتامعية رشوط
«آنية» ،بينام تتحكم يف ُ
هي ّ
اجتامعية ضاربة يف التاريخ.

الهوامش
1 Richard Wasson, Marshall McLuhan and the Politics
of Modernism, The Massachusetts Review, Vol. 13, No. 4
(Autumn, 1972), (567-580), p.573.

يرص برينار مييج عىل مدار كتابه عىل وضع عالمة الرشطة ()-
ّ 2
بني «اإلعالم» و«االتصال» ،مع أن االتصال هو موضوع شديد
اهتم به كثري من احلقول املعرفية ،أكانت سوسيولوجية
العمومية ّ
أم أنثروبولوجية أم حتى لسانيّة بحتة.
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االستشراق األلماني في عصر اإلمبراطورية
الكتاب

الدين ِ
والعرق واملعرفة العلمية
 :االسترشاق األملاين يف عرص اإلمرباطورية – ّ

الكاتب

 :سوزان مارتشند

العنوان األصيل:

German Orientalism in the Age of Empire - Religion,
Race and Scholarship

مكان النرش

 :كيمربدج

النارش

 :كيمربدج يونيفرستي برس

تاريخ النرش 2009 :

عدد الصفحات526 :

موضوعا ما
ييش عنوان الكتاب بأن ثمة
ً
جرى جتاهله يف كتابات سابقة ،ويوحي يف
الوقت نفسه بأنه موسوعة عن االسترشاق األملاين
يف مئة سنة ،أي بني سنتي  1830و.1930

بداية ،ال بد من تأكيد التأثري الكبري ملؤ َّلف
االسترشاق الذي كتبه الراحل إدوارد سعيد
مرجعا للامدة .كام ال بد من
وال يزال ُيستعمل
ً
االعرتاف بأن قراءة نحو ستمئة صفحة ليس
خصوصا عندما تكون مادهتا مبتعدة
اهلي،
باألمر نّ
ً
أحيانًا عن املوضوع فتخوض مؤلفته يف تفصيالت
حيوات املسترشقني األملان يف تلك املرحلة ،لكن
انتقاصا من اجلهد
من دون أن تعني مالحظتنا هذه
ً
الكبري التي بذلته يف الكتاب ومن معارفها العلمية
املوسعة بشأن املادة.
معمق بني قارئي الكتاب من علامء
لقد دار حوار ّ

* أكاديمي فلسطيني يف علم اآلثار ،باحث يف التاريخ القديم.

من أهل االختصاص ،فانقسموا إىل أقلية مادحة
وأكثرية ناقدة ،وهو ما استدعى قيام املؤلفة بتناول
وجهت إليها ورشح وجهة
بعض االنتقادات التي ِّ
نظرها باخلصوص.
لنعد إىل مادة الكتاب ونؤكد أنه يمأل ً
كبريا
ُ
فراغا ً
يف كتاب االسترشاق املشار إليه؛ فمن املعروف أنه
ووجه
أمهل املسترشقني األملان عىل نحو كامل،
ّ
جل اهتاممه إىل املسترشقني اإلنكليز والفرنسيني،
وجعل من االسترشاق األمريكي وار ًثا هلم .وهناك
من يرى أن إمهال إدوارد سعيد للمسترشقني األملان
مل يكن يرتكز عىل مرجعية وقواعد علمية ،بل ألن
استحضار كتاباهتم يف املئة سنة التي تتعامل معها
مؤلفة هذا الكتاب سيعني بالرضورة نفي أطروحته
القائلة إن االسترشاق كان األداة االستعامرية التي
وظفتها الدول املستعمرة ،إذ من املعروف أنه مل يكن
ألملانيا أي طموحات استعامرية يف الرشق يف تلك

174
املرحلة ،ولربام هذا ما دفع املؤلفة إىل اخلوض يف
تفصيالت حيوات الكثري من املسترشقني األملان
وعالقاهتم اخلاصة وباملؤسسات احلاكمة ،مع أهنا مل
تقل ذلك رصاحة أو مواربة ،لكنها ال تنفي يف الوقت
نفسه أن مسترشقني أملانًا أيدوا التوسع االستعامري
لبالدهم عندما وصل إىل ذروته يف مطلع القرن
املايض ،بيد أهنا مل تعثر عىل دليل يدعم فرضية أن
املؤسسة األملانية احلاكمة اعتمدت عىل كتابات
املسترشقني األملان يف غزواهتا ،أو أهنا استفادت
منها؛ بل إن املرء ال جيد أي أثر لقيام السلطات
مستشارا
األملانية باستدعاء أي مسترشق للعمل
ً
لدهيا بعدما بدأت خوض املرحلة االستعامرية يف
مطلع القرن العرشين .واملؤلفة توضح أن كتابات
املسترشقني األملان يف تلك الفرتة استمرت يف متابعة
املوضوعات التي كانت بدأهتا ،أي اجلوانب اللغوية
والالهوتية والتوراتية واليهودية وما إىل ذلك ،بام
يوضح أن االسترشاق األملاين مل جيعل نفسية أداة
استعامرية لدولتها ،من دون نفي تأييد بعض كبار
املسترشقني لسياسات دوهلم االستعامرية التوسعية،
بل وعنرصية بعضهم ،لكن هذا أمر خمتلف متا ًما وال
عالقة ال بطبيعة األبحاث االسترشاقية وال بأهدافها
التي أرى أهنا كانت علمية يف املقام األول ،وهو ما
منحها صفة املرجعية العلمية األكاديمية.
ال شك يف أن إدوارد سعيد ظلم املسترشقني األملان
كليا عن الصورة التي رسمها يف مؤ َّلفة،
باستبعادهم ً
عىل الرغم من معرفته أسامء علامء أملان كبار قدموا
دراسات استرشاقية عميقة وفريدة ال يمكن جتاهلها.
فهل من املمكن إمهال أبحاث أصيلة وبالغة األمهية
ملسترشقني كبار مثل تيودور نلدكه وإغناز غولدتسري
وكارل ُبركلمن وماكس ملر وغريهم ؟ يف ظني أن
استبعادهم عن كتاب االسترشاق كان متعمدً ا اً
وظلم
وتسويغً ا ال مربر له من وجهة نظر سياسية.
تبي يل حني كنت أقوم بأبحاثي عن الرشق
وقد نّ
يف أملانيا أن معظم املراجع العائدة إىل فرتة ما
قبل احلرب العاملية الثانية هي ملسترشقني أملان،
لكن من دون إمهال بعض املسامهات اإلنكليزية
والفرنسية .وحال عدم إملامي باللغة الروسية دون
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أن أكون يف موضع القادر عىل إبداء رأي يف ذاك
الفرع من الدراسات االسشرتاقية.
ربام وجب تقسيم املؤ َّلف إىل جزأين :األول يضم
الفصول الثالثة األوىل التي خصصتها العاملة
للحديث يف جماالت البحث االسترشاقي األملاين
واهتامماته .اجلزء الثاين يتعامل مع اجتاهات أو
حركات حمددة داخل االسترشاق األملاين ،مع
تركيز خاص عىل حيوات املسترشقني وعيشهم يف
نوع من االنعزال عن احلياة العامة يف بالدهم .وهنا
كبريا من
نكرر اقتناعنا بأن ختصيص املؤلفة جز ًءا ً
كتاهبا هلذا اجلانب ما هو إلاّ رد مضمر عىل إدوارد
سعيد ،ولفت االنتباه إىل الثغرة العلمية ،املقصودة،
التي سمح باخرتاقها ملفه املهم.
نظرا إىل أن االسترشاق ال ُيعنى باملرشق العريب
ً
فقط ،وإنام يضم ً
أيضا دراسات تتناول كل ما يقع
عىل الرشق من الغرب ،بل وحتى جنوبه ،أي شامل
بالبعد احلضاري أو الثقايف للمفردات،
أفريقيا ،لكن ُ
ِ
فإن املؤلفة مل تول الدراسات اخلاصة بفارس
والصني واهلند واليابان ،وغريها ،االهتامم الكايف.
ومن املآخذ األخرى عىل الكتاب إمهاله التعرض
للجوانب الفنية واألدبية يف الدراسات االسترشاقية،
وهو أمر اعرتفت به املؤلفة يف معرض جتاوهبا مع
املقاالت الناقدة لكتاهبا .وهنا ال بد من التنويه إىل
عمل مهم يف هذا املجال حتديدً ا ،كتبته العاملة العراقية
زينب البحراين التي نرشت نظريتها يف كتاب نساء
بابل :اجلندر والتمثالت يف بالد ما بني النهرين.
نظرا إىل ما
يف اخلتام ،نؤكد أمهية هذا املؤ َّلف الكبري ً
حيويه من معلومات مهمة عن كبار املسترشقني األملان
وجماالت إبداعهم ،واألحوال التي عاشوها وعملوا
فيها ،وعالقاهتم اخلاصة والعامة وتواصلهم مع
املؤسسات األكاديمية واحلركات واالجتاهات الرئيسة
يف ميادين أبحاثهم .والكتاب مهم ً
أيضا ألنه يغني
معارف القراء عن جماالت عمل كل منهم عىل حدة.
آخذين يف االعتبار نقاط النقد املوجهة إىل الكتاب،
فلربام كان األفضل للمؤلفة لو أهنا عرضته عىل أنه
«مقدمة يف االسترشاق األملاين يف عرص اإلمرباطورية».
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نيلز بيرت ملكه
بريستول  -اململكة املتحدة
2013
إكينوكس
344

حيوي الكتاب جمموعة مقاالت لعالمِ
الالهوت الدنامركي نيلز بيرت ملكه،
املحارض يف كلية الالهوت يف جامعة كوبنهاغن،
وصاحب مؤلفات عديدة وعرشات املقاالت يف
جمال ختصصه ،نرشها يف الدوريات املتخصصة
بالدراسات الكتابية.

والكتاب هذا هو من الكتب املتخصصة بامدة أمهلها
ً
العرب حديثًا ،مع أهنم انخرطوا اً
انخراطا
قديم فيها
علميا مفيدً ا ،يمكن وصفه باملصطلح املعارص
ً
«حوار األديان»؛ فقد انخرط بعض الفالسفة
والفقهاء العرب اً
قديم يف حوارات مثرية وب ّناءة مع
أحبار العرب اليهود وكبار رجال الكنائس العرب،
وناقشوهم يف مسائل كثرية ترد يف كتبهم املقدسة،
وعقدوا مقارنات بني بعض املفاهيم القرآنية
صحت املصطلحات.
والتوراتية واإلنجيلية ،إن ّ
كام نعرف أن بعض الفقهاء «اليهود» ،والقرائيون
منهم عىل وجه التحديد ،انخرطوا يف دراسة
القرآن ،وأ ّلفوا معاجم لغوية لكتبهم املقدسة،
قياسيا ،إضافة إىل
مرجعا
معتمدين النحو العريب
ً
ً

مرجعا لرشح كثري من مفردات
اعتامد تفسري القرآن
ً
ومصطلحات كتبهم املقدسة.
علم الدراسات الكتابية احلديث ،وهو منسوب
إىل «الكتاب»  -أي الـ  - Bibleالذي يشري إىل
كتب اليهودية واملسيحية املقدسة ،ولد حديثًا مع
بدايات القرن الثامن عرش ومرحلة انتقال أوروبا
من النظام االقطاعي إىل النظام الرأساميل ،مع أن
«نقد الكتاب املقدس» نشأ يف القرون األوىل عندما
اندلع حوار بني املسيحية واليهودية الناشئتني.
ونظرا إىل التداخل املعقّد بني كتب الديانتني،
ً
ظن أن املسيحية ولدت من رحم اليهودية،
وسيادة ِّ
أو من كتب اليهود املقدسة ،لنكون أكثر دقة وأمانة
يف نقل الفكرة ،فقد جمُ عت الكتب يف كتاب واحد
أطلق عليه اسم أو مصطلح «الكتاب» ،بمعنى ُأم
الكتب ،أي الكتاب الذي ليس من بعده كتاب.
قبل االنتقال إىل عرض مادة املؤلف ،ال بد من
التنويه إىل أن املقصود باملفردة «نقد» بمعناها
اليوناين األصيل ليس التشكيك يف صحة املادة
«املنقودة» ،وإنام التحليل والتفكيك هبدف معرفة
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األصول ومن ثم إعادة اجلمع عىل أسس املعارف
العلمية املكتسبة من تلك العمليات.
علم الدراسات
حتى مطلع سبعينيات القرن املايض ،تسيد َ
الكتابية أو علم نقد الكتاب اجتاه حمافظ يقبل بكل ما ورد
يف «العهد القديم» من دون نقاش ،ويقدم ما رأى أنه
تفسريات وتوضيحات ملا قال الرأي املغاير إنه تناقض.
لكن مع تطور أدوات األبحاث اللغوية والنصية،
واستعصاء املرشق العريب عىل نحو عام وأرض فلسطني
عىل نحو خاص ،عىل تقديم أي إثبات عىل تارخيية ما
قيل إهنا نصوص توراتية تارخيية ،نشأ تيار بحثي جديد
«م ِقل» (،)minimalist
معارض وصفه التيار السائد بأنه ُ
وهي «هتمة» تعني أنه تيار بحثي ينتقص من قيمة التاريخ
يف «الكتاب» .وألن كل كلمة حتمل نقيضها ،فقد عرف
«مبالِغ» ).(maximalist
التيار املحافظ أو التقليدي بأنه ُ
والواقع أن الصفة «مدرسة كوبنهاغن» صارت التعريف
السائد للتيار التجديدي ،وإليها انضم املؤلف قبل
سنوات ،وهذا حمتوى الكتاب.
هنا ال بد من التشديد عىل أن هدف هذه األبحاث
سياسيا وال التشكيك يف صحة اإليامن؛ ذلك
ليس
ً
أن أكثر علامء نقد الكتاب أو نقد التوراة كانوا
رجال دين مشهورين ،ومنهم ،عىل سبيل املثال،
األملاين مارتن نوت الذي كتب يف ستينيات القرن
املايض مؤلفات كثرية يف املوضوع ،ت َُع ّد إىل يومنا
أساسا يف كليات الالهوت يف الغرب.
مرجعا
هذا
ً
ً
نظرا إىل أن املؤ َّلف حيوي مقاالت غاية يف
ً
التخصص ،وتتطلب إملام القارئ ببعض تفصيالت
«علم نقد الكتاب» ،ومعرفة معاين كثري من املفردات
األصلية اليونانية والعربية والالتينية  ...التي
استخدمها للداللة عىل روايات وقصص وحكايات
نشوء بني إرسائيل واألسباط وحتالفاهتا ،ومنها
عىل سبيل املثال ،العربيون والعبريو واخلافريو أو
اخلبريو ،ومن كتب أسفار العهد القديم ومتى
وأين ،وما معنى اهللينية وتأثريها يف العهد القديم
وأسلوب كتابة بعض أسفاره والكتابة التارخيية لدى
شعوب املرشق العريب القديمة واإلغريق ،والرابطة
اإلغريقية (،)Amphictyony/ amphiktyonia
نظرا إىل
حيث كان املعنى الدقيق للمفردة «جريان»ً ،
ذلك كله ،فقد آثرنا عرض إطار الكتاب ومقاربته
للامدة بام يرشح ،يف ظننا ،تطور األبحاث الكتابية
خطوة خطوة .ففرتة نرش املقاالت الواردة فيه متتد
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تقريبا ،أي عندما كان
إىل ما قبل عقدين من الزمن
ً
كاتبها من أتباع االجتاه التقليدي وفكره ومنهجية
بحثه ،ومن ثم انتقاله إىل النظرة النقدية .وهلذا،
وجب تقسيم الكتاب إىل عدة أجزاء تمُ ِ
رحل التحول
يف البحث واملقاربة ووالدة النظرة التجديدية،
وهنا تكمن أمهية الكتاب ككل ،ألن موضوعات
املقاالت الواردة فيه تبدو منفصلة بعضها عن بعض.
من املوضوعات الرئيسة األخرى التي ختوض فيها
املقاالت مسألة الفيضان والروايات عنه وعالقاهتا
بالقصص املشاهبة املنترشة يف اإلقليم ،والفرتة التي
ُكتب فيها العهد القديم ،وما إىل ذلك من األمور
املتخصصة .لكن عندما يقرأ املرء املؤ َّلف ضمن
اإلطار والسياق اللذين ِ
وضع فيهام ،تتجىل قيمته
العلمية وأمهيته املفصلية عىل يد عامل الهوت كبري
يرشح ،من دون قصد ،عملية االنتقال من النظرة
البحثية الالنقدية إىل البحث النقدي العلمي.
وقد قدم للكتاب الالهويت الكندي الكبري جون
فان سيرتز ،صاحب عرشات املؤلفات يف املادة،
والذي عمل حمارضً ا يف العديد من اجلامعات
األوروبية والكندية واألمريكية ومنها جامعة ييل
وجامعة كمربيدج الربيطانية ،وحاز العديد من
حاليا أستا ًذا حمارضً ا يف
اجلوائز العلمية ،ويعمل
ً
جامعة نورث كاروالينا.
تُعترب املقدمة جز ًءا ال يتجزأ من الكتاب ،ألن
فان سيرتز يرشح بالتفصيل املحتوى وكيفية انتقال
نيلز ملكه من مدرسة بحثية إىل أخرى نقيضة هلا،
وتساعد القارئ غري املتخصص عىل استيعاب
مواد املؤلف ،ولربام تشجع جيلاً جديدً ا من
البحاثة العرب عىل التخصص هبذا املجال البحثي
املهم ،ذلك أنه يتعامل مع تاريخ مرشقنا العريب وما
احتضن من حضارات وثقافات.
أخريا إىل أن «مدرسة كوبنهاغن» ُعرفت
يشار
ً
هبذا االسم ألن عامل الالهوت األكثر شهرة يف
هذا املجال البحثي العلمي ،توماس ت .تومسون
الذي اشتهر بكتابة «تاريخ بني إرسائيل» وسرُ ّ ح
بسببه من اجلامعة األمريكية التي كان يعمل فيها
حمارضً ا ،انتقل للتدريس يف كلية الالهوت يف
جامعة كوبنهاغن ،وصار اسمه لصيقًا بمدينته
اجلديدة ،حيث ختىل عن التابعية األمريكية دون
إيامنه املسيحي عىل املذهب الكاثوليكي.
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برعاية كلية الالهوت في جامعة كوبنهاغن،
 12-9تشرين األول 2013
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تقرير عن مؤتمر «منظورات متغ ّيرة
في الدراسات التوراتية
()1
ومستقبال»
ً
ماضيًا وحاضرًا
جامعة كوبنهاغن ،الدنمارك 12-9 ،تشرين األول/أكتوبر 2013

عقد قسم الالهوت يف جامعة كوبنهاغن
يف الفرتة  12 - 9ترشين األول/
مؤمترا عن «الدراسات
أكتوبر 2013
ً
الكتابية»( )2تناول تطورات هذا املجال البحثي
يف العقدين األخريين .وقد شارك فيه جمموعة من
خصوصا من ممثيل التيار التجديدي
كبار العلامء،
ً
الذي ُيعرف جمازً ا باسم «مدرسة كوبنهاغن»؛
ذلك أن أحد كبار مؤسيس املدرسة ،الربوفسور
األمريكي األصل توماس تومسون ،صاحب كتاب
تاريخ بني إرسائيل اعتام ًدا عىل املصادر املكتوبة
واآلثارية( )3الشهري ،الذي دفع نرشه سنة 1973
جامعة ماركت ) (Marquetteاألمريكية التي كان
تومسون حيارض فيها إىل إهناء عمله بحجة أنه
يتناقض مع عقيدهتا الكاثوليكية املحافظة ،وهو ما
اضطره إىل مزاولة مهن يف جماالت عديدة ،فعمل
دهانًا وعاملاً  ،إىل أن انتهى األمر به إىل التعليم يف
ُإكل ببليك يف القدس املحتلة ،لكنه فقد عمله مرة

أخرى بسبب نقده سياسات إرسائيل التي حتاول
وخصوصا أسامء
طمس املعامل العربية يف فلسطني،
ً
األمكنة ،فانتقل منها إىل الدنامرك ،حيث عمل
حمارضً ا يف كلية الالهوت هناك ،وحاز التابعية
الدنامركية بد ً
ال من التابعية األمريكية.

لبى الدعوة غىل املؤمتر ثلة من كبار «علامء الكتاب»
( )Biblical Scholarsمن أوروبا والواليات
املتحدة األمريكية وأمريكا اجلنوبية ،معظمهم من
يذمه الطرف املضاد
أتباع الفكر التجديدي الذي ّ
بتسميته «ا ُمل ِق ِّل» ( .)Minimalistsوألقى بعض
هؤالء حمارضات سنعود إىل ذكرها الحقًا ،بينام آثر
علامء آخرون رئاسة جلسات املؤمتر وتقديم مادة
املحارضة ذات العالقة ،أو التعليق عليها ،وإدارة
النقاشات التي تلت كلاًّ منها .كام حرضت املؤمتر
إدارة قسم الالهوت ورئيسه يف جامعة كوبنهاغن
وبعض املهتمني.
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المداخالت
• جاك ساسون (جامعة فاندلربت  -الواليات
املتحدة األمريكية) الذي ألقى حمارضة افتتاح
املؤمتر

Jack Sasson

Werthan Professor of Judaic and Biblical
Studies, Vanderbilt University
Ins and Outs of Bible Research: The Case
of the Mari Archives

 كانت كلمة افتتاح املؤمتر جلاك ساسون منجامعة فندربلت اهلولندية ،وكان موضوعها مادة
حمفوظات مدينة ماري (تل احلريري) الواقعة
رشقي سورية والتي اك ُتشفت يف الفرتة الواقعة
بني احلربني العامليتني ،فشهدت أمهيتها مدً ا
وجزرا يف حماولة مناغمتها مع الدراسات الكتابية
ً
وبعض االستنتاجات .وسنعود إىل هذا املوضع يف
هناية هذا العرض عندما نتحدث بالتفصيل عن
النقاشات الرئيسة التي تلت كل حمارضة.
• دوغالس نايت (جامعة فاندلربت  -الواليات
املتحدة األمريكية)

متيزت من غريها .ومن املنعطفات املهمة
واضحة ّ
التي ذكرها املحارض ،كتابات بدرسن عن «نفسية»
جمتمع بني إرسائيل( ،)5واملزامري املَ َلكية التي ذكرها
موفنكل ،وتأكيد العالمِ السويدي إيفان إنغنل أمهية
تاريخ التقاليد ،والشفهي منه خاصة ،يف تطور
العهد القديم .وهو يضع والدة ما ُيعرف باسم
«مدرسة كوبنهاغن» يف ثامنينيات القرن املايض عىل
هذه اخللفية ،وانعطافها احلاد يف التسعينيات عىل يد
الربوفسور األمريكي توماس تومسون الذي ظهر
يف كتابه احلدث تاريخ بني إرسائيل الذي تعامل
مع املادة من منطلق خمتلف متا ًما ،إضافة إىل تأرخيه
املتأخر ألسفار العهد القديم .وأضاف املحارض أن
عىل الرغم من املواقف النقدية احلادة التي اختذهتا
التعليقات عىل أطروحات توماس تومسون ،فقد
انتقل النقاش عىل نحو جذري إىل البحث يف
العمليات التارخيية يف العصور القديمة ،حيث
يتجىل ذلك يف االهتامم املتزايد الذي أخذ بعض
العلامء يبدونه جتاه العرصين الفاريس واهللنستي.
• توماس بولني (كلية سانت نربرت /جامعة
ماركت  -الواليات املتحدة األمريكية)

Douglas Knight

Thomas M. Bolin

Drucilla Moore Buffington Professor of
Hebrew Bible, Vanderbilt University

Professor, St. Norbert College, De Pere,
Wisconsin

Old and New in Scandinavian
Interpretation of the Hebrew Bible

New Possibilities for Understanding the
Composition of Biblical Texts

 حتدث الربوفسور دوغالس نايت املتخصصبـ «عربانية التوراة»( )4عن تطور األبحاث الكتابية
يف الدول االسكندينافية ،واملنعطفات التي شهدهتا
عرب القرن املايض عىل يد جمموعة من كبار العلامء
غرنبِخ وبدرسن إىل آلشرتُم ومتنغر،
ابتدا ًء من ُ
وغريهم الكثري .وقد ا ّتبع هؤالء العلامء خطوطاً
بحثية جديدة أثارت نقاشات علمية كثرية ،وتبوأت
مكانة متقدمة عىل املستويني الوطني والعاملي.
وتركت املواقف العلمية التي اختذها أولئك العلامء
عىل األبحاث الكتابية و«علم نقد الكتاب» بصمة

 تركزت حمارضة العامل األمريكي توماس بولنيعىل احلقائق الثالث اآلتية :النصوص الكتابية
مركّ بة ،ومؤلفوها معروفون؛ النصوص الكتابية
والع ِقدي للمؤلف؛ معرفة
تعكس االنتامء الفكري َ
السياقات التارخيية ملختلف النصوص يفسح يف
املجال أمام معرفة جذورها ومعانيها .وقد ّنوه
املحارض إىل أن حمارضته سرتكز عىل الكيفية التي
أ ْثرت كتابات ٍّ
كل من توماس تومسون وفيليب
ديفيس وفان سيرتز يف األفكار السائدة ،بل
كبريا هلا.
وشكلت حتد ًيا
علميا ً
ً

تقارير
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كرتس (جامعة غيورغ أوغسط/
• راينهارد َ
غتنغن ،أملانيا)

Reinhard G. Kratz

Georg-August-Universität,

Professor,
Göttingen

The History of Israel and the History of
Biblical Literature

كرتس حمارضته عىل
 ركز العالمِ األملاين راينهارد َمناقشة العالقة بني تاريخ بني إرسائيل من جهة
وتاريخ األدب الكتايب من جهة ثانية .وقد أوضح
املحارض أن حماوالت كتابة تاريخ بني إرسائيل
من األدب الكتايب ،وبالعكس ،تعرضت لنقد
مهم ،لكنه يف الوقت نفسه يدعو إىل عدم التخيل
هنائيا عن هذه املقاربات .ومن هذا املنطلق ،دعا
ً
املكونني تسمح
بني
خمططة
منهجية
عالقة
إقامة
إىل
ّ
باالنتقال من تأريخ لبني إرسائيل يعتمد عىل
األدب الكتايب إىل تأريخ حمدد يأخذ يف االعتبار
الشواهد اخلارجية ،مثل اآلثار ودراسة النقوش
(اإلبوغرافيا) ذات العالقة يف املرشق ،بام يمكننا
من وضع تاريخ دقيق.
• فردريك بولزن (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)

Frederik Poulsen

PhD Fellow, University of Copenhagen
New Ways for Interpreting Isaiah 40-55

 اختار العالمِ الدنامركي بولزن اإلصحاحاتانعكاسا
 55-40مادة ملحارضته ،فرأى فيها
ً
ملا ُيعرف بالسبي البابيل املفرتض أنه حدث بني
سنتي  587و 538ق .م .وقد أشار املحارض إىل
أن هذه النصوص اع ُتمدت سابقًا لرسم صورة
اإلقليم يف القرن السادس ق .م ،.وقادت بالتايل
إىل تأويلها يف ضوء إعادة تركيب تارخيية ،وهو ما
دفع علامء الكتاب إىل مناقشة اهتامم هذه النصوص
بالسبي البابيل .لكن هذه النظرة التقليدية واجهت
حتديات علمية أطلقها عدد من علامء الكتاب
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االسكندينافيني الذين ّأولوا النصوص لتعنى
بأورشليم (القدس /إيلياء) ومسألة عودة السبي
الوشيكة.
فسيليس (جامعة هولندا)
• يان ِفم
ُ
Jan-Wim Wesselius

Senior Lecturer Emeritus, University of
the Netherlands
The Hebrew Bible in its Literary Context
of the Eastern Mediterranean in the Fifth
to Third Centuries BCE

فسيليس
 خصص العالمِ اهلولندي يان ِفمُ
حمارضة للحديث عن التشابه الالفت للنظر بني
نصوص كتابية حمددة وكتابات أخرى معارصة هلا،
مثل اإلغريقية عىل وجه التحديد .وركز املحارض
وخصوصا
عىل ظواهر واضحة يف تلك النصوص،
ً
التطابق والتناقض بينها.
• نيلز بيرت لمِ كه (جامعة كوبنهاغن)

Niels Peter Lemche

Professor, University of Copenhagen
Is the Old Testament Still a Hellenistic
?Book

 يع ّد نيلز بيرت ِملكه ،العالمِ الكتايب الدنامركي ،من
َُ
تدرجييا من املدرسة
انتقلوا
الذين
الباحثني
كبار
ً
البحثية التقليدية إىل «مدرسة كوبنهاغن» (انظر
عرضا لكتابه األخري الدراسات الكتابية وإخفاق
ً
التاريخ يف هذا العدد من تبي ،وهو يلخص انتقاله
من الرأي التقليدي إىل التجديدي) .وقد خصص
حمارضته للحديث يف مسألة اعتبار التوراة كتا ًبا
هلنستيا ،وسبق أن طرح املسألة يف مقالة كتبها
ً
بالدنامركية قبل نحو عقدين من الزمن .ومع
أن عد ًدا من كبار العلامء استحسنوا هذا الرأي،
أخريا إىل طرح مسألة اعتبار
فإن صاحبه انتقل
ً
هلنستيا فقط،
روميا ال
هلنستيا -
الكتاب كتا ًبا
ً
ً
ً
آخذين يف االعتبار أبعاد هذا الرأي .ويف الوقت
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نفسه ،شدد نيلز بيرت ِ
ملكه عىل خطأ اعتبار «التوراة»
يونانيا .وقد خصص ورقته ملناقشة بعض
كتا ًبا
ً
املسامهات يف هذا املجال ،مضي ًفا يف الوقت نفسه
أقسا ًما أخرى مل تُبحث من قبل ،ومنها ،عىل سبيل
املثال ،سفر نشيد األناشيد.

• لوكاش نيز ُلفسكي سبانو (جامعة فرصوفيا،
بولونيا)

Lukasz Niesiolowski-Spanò
Associate Professor, University of
Warsaw
Antiochus IV Epiphanes and the Jews – a
Reassessment

 خصص العالمِ البولوين لوكاش نيزلفسكيسبانو ورقته للحديث يف سفر املكابيني الذي ال
ُ
الكنيسة الربوتستانتية،
تعرتف ببعض أقسامه
ووقف امللك اإلنطاكي الرابع إبيفانس (-175
 164ق .م ).املعادي لليهود ضد حماولة تأثريه
يف طقوس العبادة .وقد ناقش الربوفسور لوكاش
هذه اآلراء وحاول تقديم تفسريات بديلة
الدعاءات السفر بأن ترصفات امللك السلوقي
كانت معادية لليهود.
• ُر ِسل غمريكني (باحث مستقل ،بورتالند -
والية ُأ ِرغون ،الواليات املتحدة األمريكية)

Russell Gmirkin

Independent Scholar, Portland, Oregon
The Hebrew Bible’s Greek Literary
Prototypes

 خصص العالمِ األمريكي رسل غمريكني ورقتهللحديث عن الرأي السائد بأن نصوص العهد
القديم جتميع لنصوص املرشق القديمة .وقد طرح
جنوسا أدبية واضح متا ًما أهنا ّإما إغريقية
أن ثمة
ً
وإما هلنستية ،حيث ال يمكن العثور عىل رديف هلا
ّ
يف النصوص املرشقية القديمة .ومن هذه األجناس
التي ذكرها املحارض الكتابات الرسدية (التأريخ
التسويغي أو التربيري/التلفيقي باألحرى ،إضافة

إىل قصص اجلذور) ،والنصوص الترشيعية،
مثل الدستور وجمموعات النصوص القانونية
املستمدة من الرشيعة ،واخلطابات
املدنية وتلك
َ
وديباجات القوانني واملرسحيات ،كام يف سفر
أيوب ،والشعر اإليروتيكي الوارد يف سفر نشيد
اإلنشاد ،وغريها ،مثل الواردة يف قوانني أفالطون
قسم فيها «الشعب» إىل  12قبيلة = ً
سبطا!
التي ّ
ويف رأي األستاذ املحارض أن البحث يف هذه
املجاالت سيفتح اً
حتم أبوا ًبا جديدة يف مسارات
البحث الكتايب.

• فيليب فايدنباوم (املعهد العايل للدراسات يف
بلجيكا)
Philippe Wajdenbaum

Ph.D., Lecturer, Institut des Hautes
Études de Belgique, Brussels
From Plato to Moses: Genesis-Kings as a
Platonic epic

 ركزت ورقة د فيليب فادنباوم عىل منطلقكل من نيلز بيرت ِ
ٍّ
ملكه وتوماس تومسون اللذين
وضعا احتامل كون «الكتاب العربي» نتاج املرحلة
نصوصا إغريقية
اهللنستية؛ إذ من املمكن أنه اعتمد
ً
قياسية عدة ،مثل هومريوس وهريودوتس
وأفالطون .فعىل سبيل املثال ،ختيل أفالطون يف
جمتمعا أو دولة ّ
مشكلة من اثنتي عرشة
كتابه قوانني
ً
قبيلة حتكمها قوانني إهلية ،نعثر عىل مخسني منها يف
سفر التثنية .ومن املعروف أن أفالطون قال ،اعتام ًدا
عل احلكايات واخلرافات واألساطري السائدة،
بمكافئة كل من يتبع القوانني اإلهلية ومعاقبة
كل من ينحرف عنها! وهو يرى أن الرسد من
سفر التكوين إىل سفر امللوك ّ
مبدئيا
يشكل تار ًخيا
ً
أخذ إهلامه من املرشوع الفلسفي اإلفالطوين .كام
رأى أن األسفار من التكوين إىل يشوع تتحدث
عن تأسيس اململكة ،بينام تتناسب أسفار القضاة
وصموئيل وامللوك لكتابات أفالطون يف أطلنطس
 -الدولة التي كان من املمكن أن تكون مثالية لوال
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أن ملوكها حادوا عن الرشيعة فقادوا إىل هالكها.

• ُمغنز م ّلر (جامعة كوبنهاغن)

Mogens Müller

Professor, University of Copenhagen
When the Septuagint Came in from the
Cold

 تناولت ورقة الربوفسور الدنامركي مغنز ملربالتحليل نسخة السبعونية ،وهي النسخة اليونانية
من العهد القديم ،واسمها األصيل «السبتواغنت»،
تقول األسطورة إن سبعني من رجال الدين
اليهوذيني أنجزوها يف القرن الثاين ق .م .يف
سبعني يو ًما استجابة لطلب احلاكم بطليموس
الثاين ،اً
علم بأن اسمها روماين ،ويشار إليه باألرقام
الرومانية  ،LXXوتعني سبعني .ورأى املحارض
نصوصا أقدم ،ومل
أن هذه النسخة حتوي يف طياهتا
ً
تعتمد اعتام ًدا كام ً
ال عىل النص املسوري .وألن
أهل االختصاص يرون أن السبعونية ُكتبت
خصوصا يف مرص،
خصيصا ليهوذيي املهجر،
ً
ً
فمن املمكن احلديث عن الهوت السبعونية الذي
ّ
يشكل الرابطة بني الكتاب العربي والعهد اجلديد
املكتوب باليونانية.
• مايكل سنغ (خمرج سينامئي)

Michael Singh

Michael Singh Productions
Los Angeles, Michael Singh Productions
Mythology’s Role in USA’s Intervention in
the Middle East (Screening of 95-minute
film “Valentino’s Ghost”).

 عرض املخرج السينامئي األمريكي مايكلسنغ فيلمه الوثائقي «شبح فلنتينو» الذي بلغت
مدة عرضه  95دقيقة ،وهو عن التدخالت
األمريكية يف الرشق األوسط .وتلت ذلك مناقشة
وصور نمطية غاية يف السلبية كام تعرضها األفالم
ووسائل اإلعالم /التضليل األمريكية عن العرب
واملسلمني ،بينام تنرش الدعاية الالنقدية للدولة

اليهودية وكل ترصفاهتا ،بام يقدم املسوغات جلميع
األعامل العدوانية جتاه العرب ،من أفغانستان إىل
العراق وفلسطني  . .إلخ .هذا الفيلم مرشح لنيل
جائزة األوسكار ،وقد أرسل لنا املخرج نسخة من
فيلمه ّ
لالطالع.
• ِفليب ِ
ديفز (جامعة شفيلد  -اململكة املتحدة)
Philip Davis

of

University

Emeritus,

Professor
Sheffield

A New Biblical Archaeology

 إنه العالمِ اإلنكليزي الكبري ،صاحب املؤلفاتاملهمة الكثرية عن تاريخ فلسطني القديمة ،وكاتب
كثريا من النقاش يف
عرشات املقاالت التي أثارت ً
أوساط علم نقد الكتاب التقليدي ،ومن ذلك عىل
يسمى نقش حزقيا إىل
سبيل املثال إعادة تأريخ ما ّ
العرص احلشموين اهلنلستي ،أي إىل القرن الثاين ق.
م .ال إىل القرن السادس.
كان موضوع ورقة ديفز الدعوة إىل علم آثار
كتايب جديد ،حيث ركز فيها عىل خطورة األعامل
التنقيبية التي متارسها األوساط اآلثارية األصولية
التي تعني يف هناية املطاف أن اآلثار فقط هي
الطرف الوحيد املؤهل لكتابة تاريخ فلسطني
القديم .لذلك ،طالب بمنح التحليل النيص مكانته
التي يستحقها يف البحث العلمي كي يتمكن العلامء
من أهل االختصاص من كتابة تاريخ هو أقرب ما
يمكن إىل احلقيقة.

• ماغريت شتاينر (عاملة آثار هولندية مقيمة يف
مدينة اليدن  -هولندا)

Margreet Steiner
Ph.D., Independent Scholar, Leiden, The
Netherlands
From Jerusalem with Love

 كان موضوع ورقة عاملة اآلثار اهلولندية العامليةالصيت ،والتي حتظى باحرتام يف أوساط البحث
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الكتايب («من أورشليم ،مع حبي») ،عن القدس
القديمة (أورشليم /إيلياء) وتاريخ التنقيب يف
تلك املدينة املقدسة واالجتاهات البحثية ذات
العالقة .وقد أكدت يف ورقتها أن التنقيبات األثرية
حاليا ،ومنذ ما يزيد عىل قرن ونصف
يف القدس ً
قرن ،تشابكت مع األوضاع السياسية والدينية
واالجتامعية السائدة واملحيطة ،وهي متدنا بإشارة
واضحة إىل االجتاه السائرة فيه .ومن هذا املنظور،
ترى عودة تسيد مدرسة التنقيب يف مدينة القدس
باستخدام الكتاب املقدس واملجرفة االستعامرية
التي كانت سائدة يف القرن التاسع عرش .وهي
تؤكد أن هذا املنطلق يتجاهل عىل نحو كبري
العالقات التبادلية واملعقدة بني حمتوى النصوص
ذات العالقة والرباهني اآلثارية .ومن املفيد لفت
اهتامم القارئ إىل أن العالمِ ة اهلولندية كانت أ ّلفت
كتا ًبا عن آثار القدس يف العرصي احلديدي،
اعتام ًدا عىل مكتشفات اآلثارية اإلنكليزية كاثلني
كنيّ ،بينت فيه أن القدس مل تكن قائمة يف القرن
نُ
العارش -منتصف القرن الثامن كمدينة مركزية،
وهو ما يلغي صحة تأويالت النصوص الكتابية
عن مملكة سليامن التوراة املوحدة.
• بر َين شمدت (جامعة متشغن ،الواليات املتحدة
األمريكية)

Brian Schmidt

of

University

Professor,

Associate
Michigan

القديمة التي ُعثر عليها عادة يف فلسطني .من
ضمن األمور املهمة التي ترد يف تلك النقوش
إشارهتا إىل هيوه سامريا وزوجه عشريت ،أي إن
متزوجا من إهلة ،ومل يكن إله
إله التوراة كانت
ً
هيوذا وإنام اململكة املعادية املفرتض أن مركزها
وقع يف شامل جبال فلسطني الرشقية ،بالقرب من
مدينة نابلس.
• إنغريد هيلم (جامعة كوبنهاغن)

Ingrid Hjelm

of

University

Associate Professor,
Copenhagen

Lost and Found? Israelite Cult on Mt.
Gerizim in the Fifth Century BCE

 تُعترب العاملة الدنامركية إنغريد هيلم ،األستاذةاملساعدة يف كلية الالهوت بجامعة كوبنهاغن،
املرجع العاملي الرئيس بشأن مملكة إرسائيل ،وهلا
كتاب مرجع عن املوضوع .كان موضوع ورقتها
االكتشافات األخرية يف جبل جرزيم بالقرب من
نابلس ،وعالقتها بالغزو الفاريس لفلسطني ،وبام
يرد يف طقوس يف سفر الالويني .7-1
• مان ِول بفو (جامعة ال بالتا الوطنية  -بوينس
آيرس ،األرجنتني)

Manuel Pfoh

Lecturer, Ph.D., National University of
La Plata & National Research Council,
Argentina

Old and New at Kuntillet Ajrud: Circa
2013 CE

From the Search for Ancient Israel to the
History of Ancient Palestine

 اختار العالمِ األمريكي برين شمدت ،األستاذاملساعد يف جامعة متشغن ،موقع كونتلاّ عجرود
اآلثاري الذي يأخذ شكل قلعة ،والواقع يف شامل
شبه جزيرة سيناء ،وقد اكتشفه أحد اآلثاريني
اإلرسائيليني سنة  ،1975أي إبان خضوعها
لالحتالل اإلرسائييل .املهم يف النقش أنه مكتوب
بعدة أبجديات ،ليس أي منها باللغة املرصية

 أعطى العالمِ األرجنتيني مان ِول بفو ورقتهعنوانًا دالاً هو «من البحث عن إرسائيل القديمة
‹بني إرسائيل› إىل تاريخ فلسطني» .وركز حمارضته
عىل التغريات التي شهدها علم نقد الكتاب،
و ّ
خلصها يف نقاط ثالث أسهب يف رشح ٍّ
كل منها،
وهي :تفكيك عالقة القصص التورايت بالتاريخ
القديم وعودته إىل جمال التأويل الفكري؛ إعادة
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النظر يف تأريخ القصص التوراتية ونقلها من
العرص احلديدي إىل العصور الفارسية واهللنستية
أو اإلغريقية  -الرومانية؛ تراجع االهتامم بتاريخ
بني إرسائيل ملصلحة البحث يف تاريخ فلسطني
القديم.

البداية لتسويغ جتريد الفلسطينيني من ممتلكاهتم
يف بالدهم ووضع تارخيها بام خيدم مصلحة برنامج
استعامري.
• راز كلرت (جامعة هلسنكي – فنلندا)

Raz Kletter

• توماس تومسون (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)

Thomas L. Thompson

of

University

Professor Emeritus,
Copenhagen

Ethnicity and a Regional History of
Palestine

 خصص العالمِ الكبري توماس تومسون حمارضتهللحديث عن انشغاله احلايل ،مع آخرين ،يف إعادة
صوغ كتب مقررات الدراسات العليا الفلسطينية،
وإعادة كتابة تاريخ فلسطني يف العصور السابقة
للفتوحات اإلسالمية وإرثها الثقايف .ويف عرضه
هذا ،تطرق إىل املشكالت والتعقيدات املرافقة
ملثل هذا العمل ،والطبيعة احلساسة للنقاط ذات
العالقة ،بام يسمح بإعادة كتابة تاريخ البالد ملا هو
يف مصلحة العلم.

• إيالن بابِه (جامعة إكسرت  -اململكة املتحدة)

Ilan Pappe

University of Exeter
We Do Not Believe in God, but He
Promised Us Palestine! Zionism and
the Bible

 اختار العالمِ اإلرسائييل إيالن بابِه املقيم يفبريطانيا ،وصاحب العديد من املؤلفات التي
استفزت العدو الصهيوين مؤسسة وجمتمع ًا،
ومنها التطهري العرقي يف فلسطني وخارج اإلطار
املتوافران بالعربية وبلغات أخرى ،موضوع
سوء استخدام الكتاب املقدس لدعم املرشوع
الصهيوين يف فلسطني .وقد نّبي يف حمارضته أن
كتاب اليهودية واملسيحية املقدس ،اس ُتخدم من

Docent, University of Helsinki
Israeli Archaeology and the Deserted
Villages

 كان عنوان ورقة العالمِ الفنلندي راز كلرت«األركيولوجيا اإلرسائيلية والقرى املهجورة أو
املهملة» ،وعاد فيها إىل حادثة جرت سنة ،1964
قدم طالب علم آثار «بريء» إىل يغال يادين
عندما ّ
وثيقة نادرة ألهنا متس مصري أربعمئة قرية فلسطينية
ُه ّجر أهلها يف النكبة ،واقرتح استخدام تلك
القرى للمقارنة بالتدمري اآلثاري قائ ً
ال :التدمري
يتم أمام أعيننا .وعىل الرغم من أن االقرتاح مل
يؤخذ به ،فأنه ُن ّفذ ،فجرى  ،وفق كلرت ،حتديد مئة
قرية بأهنا تستحق احلفاظ عليها كوهنا قديمة ،بينام
تم العمل عىل تدمري القرى الباقية التي ِ
وصفت
بأهنا تعود إىل عصور متأخرة .وكان اهلدف من
حمارضة كلرت مساءلة علامءُ ،يفرتض أهنم ّ
وطدوا
حياهتم للبحث والتنقيب املعريف لكنهم دعموا
مدعني يف
عملية تدمري مربجمة حلضارة متأخرةّ ،
الوقت نفسه األمانة العلمية!
• فلمنغ نيلسن (جامعة غرينالند ،الدنامرك)

Flemming A. J. Nielsen

of

University

Associate Professor,
Greenland

—New Children of Abraham in Greenland
the Creation of a Nation

 قال العالمِ الكتايب من غرينالند يف ورقته إناتضاح كون القصص التوراتية أد ًبا وليس تار ًخيا
حيرض العلامء عىل البحث يف جذورها وأصوهلا،
ويف العالقة بالعصور الفارسية واهلنلستية،
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مستخد ًما تاريخ بالده ،جزيرة غرينالند ،لعقد
مقارنة موازية بني التارخييني ،ولذا أعطى ورقته
عنوان« :أبناء إبراهيم اجلدد يف غرينالند  -خلق
ّأمة».
• ِ
ِ
كاترين ِد همِ ّر غود ِم (جامعة كوبنهاغن،
آن
الدنامرك)

of

Anne Katrine de Hemmer Gudme
Professor
(MSO),
University
Copenhagen

Yahwistic Worship in Ancient Palestine:
What if the Hebrew Bible is a Minority
?Report

 ذكّ رت العاملة الدنامركية بأن الفكرة التي تقولإن ديانة بني إرسائيل كام ترد يف النصوص الكتابية
هي نفسها التي كانت سائدة يف فلسطني العرص
بدهييا وحتى وقت قريب.
احلديد ،كانت قائمة
ً
وهي ترى أن اعتامد ذلك قاد إىل وضع معادلة
الديانة الشعبية يف مقابل الديانة الرسمية التي دعا
إليها أنبياء التوراة والتثنويني ،بينام كانت األوىل،
املحرمة يف التوراة ،ديانة املنشقني واألجانب
والنساء  . .إلخ .وقالت الربفسورة آن كاترين
غودم إنه نشأ يف الفرتة األخرية تيار جتديدي
يعكس األمر ويرى أن الديانة التي دعا إليها أنبياء
التوراة وتثنوييها كانت ممارسات األقلية ،بام يعني
الي ْه ِوية والنظر إىل الكتاب
بالرضورة إعادة تركيب َ
العربي عىل أنه تقرير األقلية!
ِ
ترين بيرُ ننغ هسلبلخ (جامعة كوبنهاغن،
•
الدنامرك)

Trine Bjørnung Hasselbalch

Post. Doc., University of Copenhagen
Sociolinguistic Perspectives on the
Hebrew Bible as Memory Work: Seeing
Redactional Work as Entextualization

 تؤكد هذه العاملة الدنامركية املعارف املثبتة بأنحمرك الروايات التي يرسدها العهد القديم مل يكن

وأوضاعا وتطورات
ببساطة حوادث حقيقية
ً
تارخيية؛ فتفكيك النصوص يوحي بعالقات مركّ بة
ومعقدة بني العمل الذي تم حتريره عىل يد التقليد
أمورا
«املحرر» ضمن بيئة حمددة أخذ يف االعتبار ً
ليست تارخيية .فالتقليد «املحرر» استخدم املواد
التي توافرت لديه ،شفوية أكانت أم خطية ،وأمهل
بعضها ،ليس فقط لكتابة تاريخ لكن ً
أيضا لتحديد
اهلوية عرب إقحام تاريخ يف عمله.
• ِجم ِوست (كلية الالهوت كوارتز ِهل -
كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية)

Jim West

Adjunct Professor, Quartz Hill School of
Theology
Whose Mythic, Rhythmic, Theological
?and Cultural Memory is it Anyway

 خصص العامل األمريكي جم وست ورقتهللحديث يف أعامل ٍّ
كل من تومسون وكيث وايتالم
ونيلز ِ
ملكه وفيليب ديفز ،وتأثرها باألبحاث
الكتابية ومدى فائدهتا يف األبحاث من جهة،
وتأثري أخذ الكنيسة هبا من جهة أخرى.
• مارتِن إ ِر ِ
نزفرد (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)

Martin Ehrensvärd

of
over

University

Associate Professor,
Copenhagen

Debate

The
Contemporary
Historical Linguistics

 الحظ العالِـم الدنامركي هذا أن النقاش بنياالجتاهني املحافظ والتجديد بخصوص إمكان
وخاضعا
مستمرا
تأريخ النصوص الكتابية ال يزال
ً
ً
للجدل ،وأكد يف الوقت نفسه أن النقاشات
السابقة لألطروحات اجلديدة أو التجديدية
كانت تؤخذ عىل أهنا الكلمة الفصل يف هذا
اخلصوص .لكن الوضع تغري اآلن ،وكثري من
أهل االختصاص ما عادوا جمربين عىل تب ّني النظرة

تقارير
تقرير عن مؤتمر «مشاهد متغيرة في الدراسات التوراتية ماضيًا وحاضرًا ومستقبالً»

املحافظة .لذا ،خصص املحارض ورقته للحديث
يف النقاط الرئيسة.

نغهم،
• غريغوري دودنا (باحث مستقل ،بِ ّل َ
واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية)

Gregory L. Doudna

Scholar,

Dr. Theol., Independent
Bellingham, Washington

Recent Developments in the Dating of
Text Deposits in the Caves of Qumran
and the Stabilization of the Hebrew
Biblical Text

 خصص دودنا ورقته لتحدي الرأي القائلحاليا تم تثبيته يف
إن النص التورايت املأخوذ به
ً
العصور القديمة ،ورأى أن التثبيت النهائي تم يف
عرص حرد العريب ،أي الوايل الروماين هريودس
( 74ق .م 4 - .م.).
ِ
هغنهافن (جامعة كوبنهاغن ،الدنامرك)
• يسرب

Jesper Høgenhaven

University of Copenhagen:
Canon Formation, Canonicity, and the
Qumran Library

 رصف العالِـم الدنامركي هذا وقته للحديثعن كيفية تثبيت رشعية النصوص التوراتية،
بالعالقة مع كتابات يوسفوس فالفيوس ولفائف
خربة قمران.
• زياد منى ،باحث ونارش َ -ق ْد ُمس للنرش
والتوزيع ،دمشق ،بريوت

Ziad Mouna

Dr. Phil., Author and Publisher, Cadmus
Press, Damascus, Beirut
Arab Academics and Biblical Studies

 -كان زياد منى الباحث العريب الوحيد الذي
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ُدعي إىل املشاركة يف املؤمتر ،واقترُ ح عليه احلديث
عن مسامهة العرب يف األبحاث الكتابية .وهو مل
شخصيا ألسباب
يتمكن من املشاركة يف املؤمتر
ً
خاصة ،لكن ورقته قرأها توماس تومسون
بالنيابة عنه.
حتدث زياد منى يف ورقته عن ريادة كتاب كامل
الصليبي التوراة جاءت من جزيرة العرب الذي
ظهر أو ً
وأخريا
ال باللغة اإلنكليزية ثم برتمجة أملانية
ً
عرج عىل األثر الذي أحدثه نرش
باللغة العربية .ثم ّ
توماس تومسون كتابه تاريخ بني إرسائيل :من
املصادر املكتوبة واآلثارية (صدر عام ،)1992
ودراسة املتحدث يف قسم الالهوت يف جامعة
مهبلدت لكتابة رسالة األستذة ،وكان عنواهنا
«معضالت تعريف مواقع توراتية  -جغرافية يف
فلسطني وعالقاهتا بجنوب غريب جزيرة العرب»،
ثم تأسيسه دار قدمس يف دمشق وبريوت ،ونرشه
عدة كتب ،منها مرص وبني إرسائيل يف عسري الذي
أثار موجة جديدة من االهتامم ،وبلقيس.
وعند احلديث يف املوانع التقنية التي تواجه
البحث العلمي يف هذا املجال ،قال زياد منى
إنه حاول العثور عىل مراجع مالئمة ،لكن
من دون جدوى .وختم بأنه ال بد من تأكيد
ويدرسون يف الغرب
أن بحاثة عر ًبا يدرسون
ِّ
أولوا جوانب أخرى من املوضوع اهتامماهتم،
وخص بالذكر أعامل الدكتورة نادية أبو احلاج
وكتاهبا املهم حقائق عىل األرض ،والدكتورة
زينب البحراين وكتاهبا الفذ نساء بابل ،وأعامل
الدكتور حممد مرقطن ،اإلبيغرايف الذي يعيش
أخريا نحو
حاليا يف هايدلربغ بأملانيا ،وقد نرش
ً
ً
مخسمئة نقش سبئي وأعاملاً أخرى مرتبطة
بأسامء مواقع فلسطينية.

188
النقاشات الرئيسة :اختالفات
وتناقضات واتفاق
أمجع التقويم العام الذي أقره املشاركون كافة يف
وعلميا بامتياز .وعىل
املؤمتر عىل أن املؤمتر كان ب ّنا ًء
ً
الرغم من أن العديد من املشاركني كانوا حيملون
أفكارا متناقضة ،فإن النقاشات التي تناولت كل
ً
ورقة كانت علمية بصورة بحتة ،ومل تؤثر يف سري
املؤمتر أو عمله أو يف العالقة بني املشاركني.

املحارضة االفتتاحية التي قدمها جاك ساسون
عىل مدى نحو ستني دقيقة كانت جوهرة ،وفق
وصف العديد من العلامء احلارضين؛ فقد حتدث
مطولاً عن ماري ومعارفنا العلمية عن تفصيالت
ّ
مكونات املجتمع
بني
العالقات
من
فيها،
احلياة
ّ
وأعامل احلفر والصيانة والتجارة ومؤامرات
القرص والنزاعات بني الفالحني حول مياه الري .
وبينت حمارضة العالمِ األمريكي إمكانية علم
 .إلخّ .
اآلثار يف تقديم صورة مسهبة عن احلياة يف مواقع
أثرية يصل عمرها إىل أربعة آالف سنة.
جمد ًدا إىل حمارضة إيالن بابِه
ومن املهم اإلشارة ّ
الذي كرر دعوته إىل التخيل عن املرشوع الصهيوين
كونه فاسدً ا ومفسدً ا ،واستبدال الدولة الفلسطينية
املوحدة بام يقال عن حل الدولتني.
ِ
العالـم اإلرسائييل راز كلرت موضوعة
وأثرى
زميله بابِه بإيضاح أن األركيولوجيا اإلرسائيلية
مسؤولة عن تدمري آثار أكثر من مخسمئة قرية
فلسطينية ،مؤكدً ا يف الوقت نفسه أن علامء اآلثار
املشاركني يف مسح اآلثار العربية يف فلسطني
يفتقرون إىل األمانة العلمية.

وأثنى املشاركون مجيعهم عىل أوراق العاملات،
من دون ختصيص ورقة حمددة ،لكن ّمما ال شك فيه
أن ورقة اهلولندية مارغريت شتاينر كانت األكثر
نظرا إىل خربة صاحبتها الطويلة يف جمال
إثارةً ،
التنقيب األثري امليداين يف القدس.
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ُختم املؤمتر بعرض فيلم مايكل سنغ الوثائقي
«شبح فالنتينو» الذي فاز بجائزة فيينا ألفضل
فيلم وثائقي لسنة  .2013موضوع الفيلم هو
نقد الصورة النمطية التي ترسمها وسائل اإلعالم
تشهريا بالعرب
األمريكية الرسمية وغري الرسمية
ً
اً
ودعم لسياسات إرسائيل العنرصية.
وبحضارهتم،
ومن اجلدير بالذكر أن الفيلم مرشح لنيل جائزة
األوسكار.

الهوامش
1 Changing Perspectives in Old Testament Studies Past,
Present and Future.

 2هذه الرتمجة العربية احلرفية للمصطلح

Biblical Studies,

Biblical Criticism, Old Testament ‘OT’ Studies, OT

 ... Criticismإلخ .واملقصود هنا ليس نقدً ا باملعنى السلبي وإنام
التحليل والتفكيك ،وهو املعنى الدقيق للمفردة اليونانية األصل.
ُيعنى هذا احلقل العلمي بالبحث يف تاريخ املرشق العريب منذ
أقدم العصور ،وبالتايل بكل جوانبه التي تضم اللغات القديمة
واجلغرافية والتاريخ وإبداعاته الفكرية ،بام يف ذلك ما ظهر فيه
من أديان  . .إلخ .لذا فإن العمل فيه يتطلب معارف علمية
واسعا من املواد ،ومنها عىل سبيل املثال معرفة
واسعة تضم طي ًفا
ً
اللغات القديمة من سومرية وأكادية وأشورية وبابلية وبابلية
جديدة ومرصية قديمة وآرامية وقبطية ويونانية والتينية وعربية
وعربية جنوبية (املسند) ،وغريها من لغات األقوام التي قطنت
جزيرة العرب ،إضافة إىل لغة التوراة التي تُعرف ً
خطأ بأهنا عربية.
لذلك ،فإن اخلرباء يف هذا املجال ذوي الصيت والتأثري العلمي
العاملي قلة قليلة ،وأقل منهم من يغامر يف خوض هذا العلم الذي
ُيعرف بأنه «عش األفاعي» أو «عش العقارب» ألن أي خطأ
يرتكبه العامل الباحث يصيب منه مقت ً
ونظرا إىل
طبعا.
ال،
علميا ً
ً
ً
هذه التشابكات اهلائلة ،فمن غري الرضوري تأكيد مدى التأثري
الشخيص الديني والسيايس يف هذا املجال العلمي ،والذي قد
معي.
يقود صاحبه يف اجتاه نّ

3 Thomas L. Thompson, Early History of the Israelite
People - From Written and Archaeological Sources.

« 4التوراة» أو «العهد القديم» ،ومها اسامن جمازان الهوتيا
املنطلق ،ولذا وضعنا كلاًّ منهام بني مزدوجني .ومن املهم التذكري
بأن «التوراة» ال تذكر لغة قومها بأهنا عربية ،بل تطلق عليها مرة
صفة لسان كنعان ومرة أخرى شفة كنعان.
 5الدراسات الكتابية تشري إىل قوم التوراة باسم  ،Israeliteوقد
رأينا وضع الرسم القرآين لالسم بد ً
حاليا يف
ال من املعمول هبا ً
الصحافة لتمييزه من سكان الكيان الصهيوينّ .أما استخدام
«إرسائيل القديمة» فيوحي بوجود رابطة بني الطرفني ،وهو أمر
علميا بأي حال من األحوال.
مرفوض وغري صحيح
ً
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ABSTRACTS

synonyms for an increasing number of concepts, objects, and products becomes palpable. In its
quest to meet this challenge, the Arabic language is mobilizing its available traditional methods in order to create new lexicographic units, which, if necessary, can be complemented by
a number of innovative techniques. Specifically, this study examines how the Arabic language
deals with specific aspects of the “term” in its most controversial dimensions, such as abbreviated terms, letter-numerical constructions, mixed linguistic units, metaphors, alliterations, and
similes. The study also discusses methods to invent new roots from borrowed Arabized terms.

An Introduction to the Skopos Theory by Hans Vermeer and Katharina Reiss
Lisa Roth
The Skopos theory is considered one of the most controversial methodologies in the field of
translation studies. The debates that have been stirred by this theory within translation studies
cannot be traced without first examining their current state and linking them to the history of the
theory’s emergence. To this end, this paper mainly focuses on the history and the evolution of
translation studies in Germany, as well as other specific approaches. Following an explanation of
the main concepts and aspects of the Skopos theory, Roth focuses on the work of Katharina Reiss
and Hans Vermeer, and links their work to other authors. After offering a short introduction to the
evolution of the Skopos theory, Roth also offers a critique of the theory.

Narration as an Object of Cultural Studies
Idriss al-Khadrawi
This study seeks to discuss the contribution of cultural studies to an open-ended criticism based
on new assumptions that view literature, novels specifically, as a cultural practice that requires
the ability to connect with the unknown hiding behind the sign. In addition to a focus on the
specificity of the text as an aesthetic linguistic discourse, this needs an awareness of the wider
cultural framework in which it is taking place in order to clarify the text and reveal the inherent modalities within it. The tools and the concept of literary discourse in this type of cultural
analysis are based on the critical works of Edward Said, viewed as one of the most notable cultural critics to greatly enrich the field of cultural studies. Thus, the author notes how Said’s use
of contrapuntal reading to deconstruct the structures of imperialism and the national resistance
that opposes hegemony, as well as the reflection of the modalities of hegemony and resistance in
culture, is not merely a new tool for interpreting literature. It is, in fact, a wager on seeking a third
space that is defined as a horizon for pluralism, dialogue, and human enrichment.

The Constitutional Question and the Problem of Democratic Transition:
The Moroccan Case
Jawad al-Raba
Building a state on the basis of good governance leads to both the edification of the pillars of a
good society, and the enshrining of virtue in it. The state is the primary platform upon which the
social structure stands. It shapes and forms millions of human beings in their appearance and in
their essence. However, democratic transition should not be viewed from a singular perspective
to consist solely of the drafting of a democratic constitution and the establishment of institutions.
Action should take place within the equation of balance and agreement between the political
realm and the social realm; the social constituents in any state provide the objective circumstances needed for the building of democracy. The study of democracy in its political dimension
remains lacking if made in isolation from the analysis of its social content. In this vein, al-Raba
provides an investigation into the constitutional question and the problematic of democratic
transition, and roots his analysis on the Moroccan case.
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Rousseau in Arabic: Between Clarity and Opacity in Text
Albd al-Aziz Labib

Through an examination of the translation of Rousseau into Arabic, this study addresses the
question of translation in its entirety. The importance of this study lies in its focus on the translation of French works, particularly since the French language was among the first European languages to be encountered by the pioneers of the linguistic, literary, and intellectual renaissance
in Arab countries. Moreover, Rousseau was among the first Western figures to be widely read in
the Arab world, which led his language to be adapted to Arabic, his symbolisms to Arab symbolisms, and his thought to Arab thought and culture. The study primarily focuses on Rousseau’s
The Social Contract, Discourse on the Origin of Inequality, and The Confessions.

Standard Amazigh: Between the Invention of a New Language
and the Manufacturing of Ideological Illusion
Mohammad al-Koukhi

This study begins with a historical introduction of the evolution of the “Amazigh question” from
the late 1960s to the present, and its role in shaping an individual’s consciousness, culture, history, identity, and awareness of self and surrounding. For some, the Amazigh language has become
the essence of the entire Amazigh question. This paper discusses the controversies surrounding
the language and the complexities embedded in the question of linguistic identity for the population of the Greater Maghreb. This study is an endeavor to answer questions such as: is Amazigh
a single language with different dialects, or is it composed of multiple and different languages
that are bound by common traits? Can we even speak of a unified Amazigh language in the
context of the great linguistic diversity characterizing the Greater Maghreb? What is behind the
oft-repeated calls to standardize and regulate this language in preparation for its unification?

The Phenomenon of I’rab:
Between Linguistic Conventions and Relations of Proximity
Abd al-Nabi Hamani

This study attempts a detailed discussion of the phenomenon of I’rab (conjugation) between linguistic conventions and relations of proximity through three levels: I’rab and linguistic conventions, I’rab and normative linguistic interaction, and I’rab and the task of communication and
expression. The paper argues that the phenomenon of I’rab is related to the two poles of clarification and revelation—clarifying the phonetic signs and revealing the linguistic conventions—in
order to fulfill the “manifest” and the “immanent” needs of the speaker, in accordance with the
traditions and norms that govern the laws of linguistic communication between this speaker and
the listener. The I’rab phenomenon has become rooted in the Arabic language, which means that
it did not content to stay faithful to the origins, but went beyond that to investigate the codes
of speech by referring phonetics to laws and purposes; thus, the Arabic language is proof of the
academic theory that is based on the duality of the conjugated language and the mental structure.
In order to employ it in a manner that best serves the Arabic language and its future prospects,
this study argues that the I’rab phenomenon is specific to the Arabic language par excellence and
that it is not only in need of further investigation, but also a rethinking.

Arabic Terms: Between Adaptation and Innovation
Elias Yousif

The Arabic language faces increasing pressure to keep up with accelerating scientific and technological discoveries. This is especially noticeable on the level of terms, as the need to find
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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.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
tabayyun@dohainstitute.org
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يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة اإللكترونية من خالل التسجيل في الموقع:

www.bookstore.dohainstitute.org
طريقة الدفع :أدوات الدفع اإللكتروني.
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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 8000
كلمة ،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
تخضع المواد المرسلة كافة لتقييم وقراءة
المالحظات 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.

(أربعة أعداد)
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