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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» أو «مجلة تب ُّين للدراسات الفكريّة والثقاف ّية»

مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم،
مجتمعاتهم
قضايا
وبين
وبينهم
،
عام
بشكل
ّة
ي
واإلنسان
العرب في العلوم االجتماعية،
ّ
ّ
وبينهم 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
العام.
العربية التي تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب،
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض
بل ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات
أن التطوّ ر غير ممكن إال
ّ
ّ
المجتمع ،في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
العربي ،دو ًلا ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
التي تواجه ّ
العربي
العلمي والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
عام من زاوية نظر عربيّة.
بشكل
ّ
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
يُعنى كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة
للدراسات
األكاديمي
المباشرة على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ومحيطها.
ً
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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7
محمد المصباحي

*

مظاهر حضور األندلس الفلسفي
في الثقافة العربية المعاصرة
إن ما يميز النموذج الفلسفي األندلسي هو انفتاحه على جميع العقالنيات :البرهانية
والفقهية والتاريخية والعرفانية ،بحكم طابعه الحواري والجدلي والساعي إلى إيجاد
مجال مشترك بينها .ومع ذلك ،كان بعض التيارات الثقافية في العالم العربي المعاصر
يشعر بــأن االستئناس بالنموذج األندلسي ال يكفي ،إذ ال بد من االنفتاح على الزمن
الـحــاضــر .لــم تكن العقالنية األندلسية تكتفي بنور العقل وح ــده ،أي بالنور الطبيعي
معا ،بل كانت منفتحة ً
أيضا على نور اإليمان والوجدان ونور
الذي يضيء ذاتنا والعالم ً
التاريخ والعمران ،وضرورة االستفادة من تعدد األنوار هو الدرس الذي نستخلصه من
النموذج األندلسي.
كثيرا ما
«ليست األندلس ً
أرضا فتحناها ثم أضعناها ،إنها رمز العقل الذي ً
أهملناه وأسأنا معاملته فغادر أرضناّ .إل أن العقل ،لحسن الحظ ،ال ِ
يحقد
على أحد .سيعود بيننا بمجرد ما نثوب إلى رشدنا ونعترف بأخطائنا» (((.
قادرا على أن
«ما تبقى من تراثنا الفلسفي ،أي ما يمكن أن يكون فيه ً
يعيش معنا عصرنا ،ال يمكن أن يكون ّإل رشد ًيا» (((.

مقدمة :األندلس نموذج ثقافي ُم ِ
لهم

كليا شمل الفلسفة والعلوم الطبيعية والشرعية واللغوية واآلداب
َق ّدمت األندلس
ً
نموذجا ً
ثقافيا ًّ
ّ
وشكل هذا النموذج رمـ ًـزا للتسامح بين الديانات (المسيحية
والموسيقى والعمارة ...إلــخ.
واليهودية واإلس ــام) ،والتعايش بين اللغات (العربية والالتينية والرومانسية ) (romanceوالعبرية)،
* أستاذ الفلسفة والتعليم العالي في جامعة محمد الخامس.
((( عبد الله العروي ،األيديولوجيا العربية المعاصرة ،ط ( 2بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1999 ،ص .43
((( المصدر نفسه ،ص .49
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والتفاعل بين اإلثنيات والثقافات المتباينة ،في إطــار الثقافة واللغة العربيتين .ولم يقتصر تأثير
الثقافة األندلسية على الثقافة العربية الحديثة ،بل سبق أن امتد إلى الثقافة األوروبية ابتدا ًء من
وتميزها
القرن الثالث عشر((( .وتعود جاذبية الثقافة األندلسية ،باإلضافة إلى ما سبق ،إلى ِج ّدتها
ُّ
الــذي طبع جميع مجاالت إبداعها بطابع الرقة والرشاقة ،وإلــى عقالنيتها وتسامحها وانفتاحها
على الثقافات األخرى.
شجعت ه ــذه الخصوصية االسـتـثـنــائـيــة بـعــض الــدارس ـيــن عـلــى ال ـكــام عـلــى «هــويــة ثقافية أندلسية»
ومما يــدل على تميز الثقافة األندلسية أن دفاعها عن
تتحدى بإشعاعها أسـطــورة بغداد المشرقيةّ .
العقل والعقالنية لم ينطلق من علم الكالم ،كما فعلت فرقة المعتزلة في المشرق ،وإنما من الفلسفة
وما يتصل بها من علوم طبيعية .وقد نـ ّـوه أحد الباحثين اإلسبان في مجال تاريخ الفكر والفلسفة،
هو ميغيل كــروس إيرنانديس ،بالطابع االستثنائي للعبقرية األندلسية واختالفها النوعي عن الثقافة
العربية في المشرق((( .وعلى الخط نفسه سار الباحث العربي محمد عابد الجابري ،الذي جعل من
التميز النوعي للثقافة األندلسية – المغربية عن الثقافية المشرقية أطروحته المركزية ،حيث رفعه إلى
مرتبة القطيعة اإلبيستيمولوجية واأليديولوجية الشاملة بينهما .هكذا صارت األندلس تمثّل في نظره
هوية فلسفية وثقافية تنفرد بمزايا العقالنية والواقعية واإلنسية والديمقراطية ،والحرص على حماية
استقالل الفلسفة عن الدِّ ين بتجلياته الكالمية والصوفية ،وعلى تطهير الفلسفة األرسطية من األثر
األفالطوني المحدَ ث ،في مقابل الهوية الثقافية المشرقية التي ارتبطت بالنزعة العرفانية (الغنوصية)
والفيضية على مستوى نظريات الوجود والعقل والمعرفة ،وبالتوفيق بين الحكمة والشريعة ،وبالخلط
بين الفلسفة وعلم الكالم والتصوف على المستوى األيديولوجي ،وبالجمع بين أفالطون وأرسطو
على مستوى الفلسفة.
يبدو أن هذا التنافس بين ثقافتي األندلس والمشرق ليس أمـ ًـرا طارئًا على الثقافة العربية في األزمنة
وجهه
الحديثة ،بــل نجد بعض مظاهره فــي الـمــاضــي .نذكر مــن بين مالمحه االنـتـقــاد العنيف الــذي ّ
لتسرب علم الكالم األشعري
ابــن رشــد إلــى ابــن سينا وأبــي حامد الغزالي بسبب إفساحهما المجال
ّ
والعرفان الصوفي إلــى القول الفلسفي ،وتسلل األفالطونية المحدثة إلــى األرسطية .كما نجد لدى
ابن عربي صدى لهذا الصراع ،حيث نجده ينوه ،في إحدى رسائله ،بأسبقية المغرب وريادته بالنسبة
إلى المشرق في مجال الوالية والتصوف .هكذا ،لم تعد بضاعة األندلس الثقافية هي نفسها بضاعة
المشرق؛ إذ حتى لو ُحق للصاحب بن عباد أن يطلق قولته المشهورة «هذه بضاعتنا ُر ّدت إلينا» في
كثيرا من تأثيره في النهضة العربية الحديثة ،حيث
((( من المعلوم أن تأثير النموذج النهضوي األندلسي في النهضة األوروبية كان أكبر ً
استطاع أن ُيساهم في بعث نهضات أوروبية تجريبية منذ القرن الثاني عشر في مجاالت العلوم الطبيعية والطبية والصيدلية والفلسفية.
فقد تعرفت أوروبا على أرسطو وأبوقراط وجالينوس وبطليموس من خالل ابن باجة وابن طفيل وابن رشد والبطروجي ...إلخ.

(4) Miguel Cruz Hernández, Filosofí a hispano-mulsulmana, Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Historia de la filosofía española, 2 vols. (Madrid: [s. n.], 1957), pp.40-42; Historia del pensamiento en el mundo islámico,
Alianza Universidad. Textos; 28-29, 2 vols. (Madrid: Alianza Editorial, 1981), pp. 127-129, and Averroes: un andalusí
universal, Distancia, I (Madrid: UNED, 1987).

ثاحبأو تاسارد
رصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلا يف يفسلفلا سلدنألا روضح رهاظم
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مجال األدب والتاريخ بصدد كتاب ابن عبد ربه العقد الفريد ،فإنه لن يصح له وال لغيره أن يردد القولة
نفسها ليصف بها الكتابات الفلسفية والعلمية والموسيقية األندلسية؛ فبضاعة األندلس الثقافية ابتعدت
كثيرا عن بضاعة المشرق ،ولم يعد من الممكن القول بتبعيتها للمشرق ً
شكل ومضمونًا .بل إننا نجد أن
ً
ّ
الثقافة األندلسية في األزمنة العربية الحديثة تشكل مصدر إلهام لإلقدام على بناء نهضة ثقافية جديدة.
صورا متعددة ومتباينة ،ألن من يمثّله من
يتخذ تأثير نموذج األندلس الثقافي في العالم العربي اليوم
ً
الفالسفة والمتصوفة والمفكرين ،كابن باجة وابن طفيل وابن رشد وابن ميمون وابن سبعين وابن عربي
وابن خلدون (بالوالء) ...إلخ ،متعددون في مشاربهم ،ومختلفون في تحليالتهم ورؤاهم إلى العالم.
بيد أن هــذا التعدد ال ينفي أن النموذج األندلسي واحــد في ذاتــه ،ألن رمــوزه من أهــل النظر يكادون
يتفقون في القول بصيغ متعددة بأن «طبيعة العقل مستولية على الكل»((( ،سواء أكان طبيعة أم ً
قول أم
شريعة ،ومنفتحة على ثقافات اآلخر وعلومه .كما أن رموز النموذج الثقافي األندلسي من أهل الكشف
ُيجمعون على أن طبيعة الواحد سارية في الكل.

ً
متكامل للتجديد الثقافي
برنامجا
المحدثون في النموذج الثقافي األندلسي
وجد المثقفون العرب
ً
ْ
واإلص ــاح السياسي والنهضة االجتماعية ،حيث َّ
تشكل قــوام هــذا البرنامج بالعقالنية على صعيد
المعرفة النظرية ،والحرية واالختالف على صعيد الممارسة السياسية ،واالنفتاح والتسامح واالتصال
بين الشريعة والحكمة على الصعيد الثقافي واأليديولوجي .وقد استحضرت جميع التيارات الثقافية
واأليديولوجية العربية ،اليسارية والليبرالية والقومية واإلسالمية اإلصالحية ،استعارة أو أسطورة األندلس
بطريقتها الخاصة لتعبئة الشعوب كي تتب ّنى قيم الحداثة الثقافية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من
مأزق التأخر الثقافي والتاريخي.

لم يعد رمز األندلس مثار تنويه جغرافي أو بيولوجي كما كان لدى ابن رشد في كتبه الطبية والمنطقية(((،
رمزا
أو حني ًنا إلى تجربة ثقافية وعلمية وحضارية فذة ُأجهضت في زمن باكر ،بل أضحت األندلس ً
الستنهاض الهمم للخروج من انحطاط القرون الوسطى المتأخرة (ابـتــداء من القرن الثالث عشر)،
وإلثـبــات وجــود بــذور لقيم الحداثة الثقافية فــي الحضارة العربية اإلسالمية تسمح لإلنسان العربي
بالشراكة في تطوير الحداثة وإخراجها من مآزقها.
إننا لن نتكلم على صور حضور «أسطورة األندلس» في الثقافة العربية الحديثة بعامة ،وإنما سنحصر
كالمنا في رصد بعض مظاهر تأثير العطاء الفلسفي لألندلس فيها ،وذلــك من خالل بعض األفكار
الطريفة التي ابتكرها فالسفة األندلس ،كابن باجة وابــن طفيل وابــن رشد وابــن عربي ،وابــن خلدون
(التونسي الذي نشأ وترعرع على الحدود الشرقية لألندلس الكبرى) ،على أننا سنركز على ابن رشد،
الذي حظي باالهتمام وبالتأثير األكبر في الثقافة العربية المعاصرة.
((( أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،تهافت التهافت ،تحقيق موريس بويج ،ط ( 2بيروت :دار المشرق ،)1987 ،ص .451
((( عن تنويه ابن رشد بموقع األندلس الجغرافي بقوله« :وبالدنا هذه هي في الحر والبرد متوسطة بين بالد جالينوس وبالد الرازي».
انظر :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،الكليات في الطب ،تحقيق وتعليق سعيد شيبان وعمار طالبي؛ مراجعة أبو شادي الروبي؛
تصدير إبراهيم بيومي مدكور (القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)1989 ،ص .365
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فكرة تدبير المتوحد :ابن باجة وابن طفيل
أ ّثر ابن باجة ( )1138 – 1095في الثقافة العربية المعاصرة من خالل جرأته في إعالن إنشاء «قول
متحررا
تدبيرا
سماه «تدبير المتوحد» ،الذي هو علم تدبير عالقة الفيلسوف المتوحد بالمدينة
ً
جديد» ّ
ً
من اإلكراهات االجتماعية واأليديولوجية والسياسية ،بل حتى من االنتماء إلى الوطن.
المسألة التي كانت تشغل بال ابن باجة هي تحديد ذات المتوحد؛ فهو انتهى إلى ما يشبه الكوجيتو
«تصور
الديكارتي عندما اعتبر أن العقل ،من حيث هو فعل ،هو ذاته وحقيقته .وحينما ذهب إلى أن
ّ
خصوصا إذا ُأدرك ــت مباشرة بــا وســاطــة الحس
جميعا وأج ّلها مرتبة،
اإلنـســان ذا َت ــه» أشــرف العلوم
ً
ً
(((
مدنيا بالطبع،
والمفاهيم  .غير أن نزعة ابن باجة الفردية أفضت به إلى النظر إلى المتوحد وكأنه ليس ً
تدخل اجتماعي
بسبب رفضه أي توافق بينه وبين محيطه المدني ،غيرة منه على حريته الفردية من أي ّ
َ
المواطنة العلمية ،أو
أو سياسي في تفكيره ورياضته الروحية .وقد أثمرت هذه النزعة التوحدية ما يشبه
َ
المواطنة العالمية ،أي االنتماء ال إلى وطن السياسة الضيق ،وإنما إلى وطن العلم والفلسفة الفسيح
والمتحرر من قيود المكان والزمان.
أثارت الفكرتان ،فكرة الذات العاقلة والذات المتوحدة ،ردود أفعال ثقافية متنوعة في العالم العربي
منوه بها ومعارض لها؛ فعبد الله العرويً ،
عما يشبه التنديد بفكرة «تدبير المتوحد»
بين ِّ
مثل ،أعرب ّ
ً
وتحريضا على
باعتبارها دعوة إلى التخلي عن الفعل والتغيير وعن االهتمام بالزمن والتاريخ واآلخر،
االستقالة من واجب اإلصالح .هكذا نجده يتساءل« :ماذا يحصل عندما نط ّلق الزمن والتاريخ والعمل
الهادف وما يرتبط بكل هذا؟ نعود إلى النفس ،ننفصل عن الزمن ،نتجرد ،نتوحد ...هذه مفردات من
ربانيا .يتكلم ابــن باجة عن تدبير المتوحد .التدبير
قاموس الحكمة ،أكانت فلسفة إلهية أو تصو ًفا
ً
وبمن حوله .ال يتطلع إلى
عمل وإنجاز ،لكن بهدف سعادة الفرد المنعزل ،الــذي لم يعد يهتم بما َ
تغيير أي شيء من الدنيا وترك آثار باقية .ال غرابة أن يصاحب هذا الموقف منطقًا غير الذي يلجأ إليه
محلل اإلنجازات التاريخية .يقرر الحكيم االنفصال عن الزمن ،التاريخ ،المجتمع ،ماذا يهمه من أمر
‹الخارج› البراني؟ كل ما يهمه هو الوعي الجواني»(((.
حولت إبستيمولوجية ابــن باجة
في مقابل ذلــك ،قــرأ الجابري كتاب تدبير المتوحد بطريقة إيجابية ّ
وتدبيره السياسي إلــى أيديولوجيا ذات مالمح علمية «علمانية»(((؛ علمية ألنــه «م ــارس ...التأليف
السيد البطليوسي (521 – 444هـ1127 – 1052/م) الذي قال إن
((( التقى في تعريفه هذا لإلنسان بفيلسوف أندلسي آخر هو ِّ
«منتهى علم اإلنسان هو منتهى ذاته» .انظر :أبو محمد عبد الله البطليوسي ،الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة ،قدم
له عبد الرحمن اليافي؛ اعتنى به محمد رضوان الداية (دمشق :دار الفكر ،)1988 ،ص  .62لكن إذا كان العلم بالذات هو العلم
أندلسيا آخر هو ابن ميمون ( )1204 – 1135سيركز في تعريفه لإلنسان على فعل
بالموضوع ،كما سيقول ابن رشد ،فإن فيلسوفا
ً
التعقل ال على موضوعه ،حينما قال إن «كل عقل ،فع ُله هو ذاته» .انظر :أبو عمران موسى بن عبيد الله بن ميمون ،داللة الحائرين،
تحقيق حسن آتــاي (بـيــروت :مكتبة الثقافة الدينية[ ،د .ت ،)].ص  .168ط ( 6الــدار البيضاء :المركز الثقافي العربي،)1993 ،
ص .174
((( عبد الله العروي ،حوار في :النهضة ،العدد  ،)2014( 8ص .23
((( محمد عابد الجابري ،نحن والتراث :قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ،م.م ،.ص .174

ثاحبأو تاسارد
رصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلا يف يفسلفلا سلدنألا روضح رهاظم

11

متحررا ليس فقط من القيود السياسية ...بل أيـ ًـضــا ...من القيود الثقافية التي عانت منها
الفلسفي
ً
الفلسفة في المشرق منذ ظهورها فيه ...نقصد بذلك القيود (أو العوائق) اإلبيستيمولوجية التي أورثها
إياها علم الكالم من جهة ،واألس ــاس الغنوصي ‹للصيغة المشرقية› لألفالطونية المحدثة من جهة
أخ ــرى»( ،((1و«علمانية» ألنه أقــدم على التحرر من «شاغل ‹التوفيق› بين الدِّ ين والفلسفة» ،فمارس
ً
وبدل من انشغاله ،هو وفالسفة وعلماء األندلس ،بإشكالية التوفيق
«الفلسفة كفلسفة ليس غير»(.((1
بين الدِّ ين والفلسفة ،انشغل بـ «تحقيق التوافق واالنسجام بين التصورات الفلكية الرياضية والتصورات
الكوسمولوجية ،أي بين العلم والفلسفة ،في غيبة عن أي إشكالية الهوتية»( .((1وقد بدا ابن باجة في
نظر الجابري ،على الرغم من نزعته التوحيدية« ،أبعد ما يكون عن ‹هواجس› و‹مجاهدات› الصوفية،
و‹خياالت› الفالسفة ‹المشرقيين› – أو اإلشراقيين – الذين أسسوا مذاهبهم على فكرة الفيض»(.((1
بل إنه يذهب في تأويله اإليجابي لتدبير المتوحد إلى حد اعتبار أن اتصال اإلنسان بالعقل الفعال
«يحصل بكيفية ‹جماعية› وأنــه به تكمل المدينة ...فنكون أمــام تطابق بين العقل المستفاد والمدينة
الكاملة!»( ،((1أي إن «العقل المستفاد نفسه هو ‹العقل الجماعي› الواحد ،الكلي ،الذي يتحقق في
المدينة الكاملة وبواسطتها!»(.((1
ّأم ــا قصة حــي ابــن يقظان البــن طفيل ( ،)1185 – 1110وه ــي ،بجهة مــا ،إخ ــراج قصصي لكتاب
ابن باجة تدبير المتوحد ،فقد ّ
مما
شكلت مصدر إلهام للثقافة العربية المعاصرة .انطلقت هذه القصة ّ
انتهى إليه تدبير المتوحد ،أي من متوحد عا ٍر من كل متطلبات الهوية الثقافية والدينية واالجتماعية،
ومع ذلك استطاع بموارده الذاتية أن يصل إلى المعارف نفسها التي تلقّاها المجتمع من الشريعة،
مع فــرق واحــد هو أن بطل القصة حــاول إصــاح المدينة بتحالف مع رئيسها ،وفشل بسبب تحالف
الجمهور مع الفقهاء ،في حين ال يهم متوحد ابن باجة إصالح المدينة ألنه ال يعمل ّإل لحساب ذاته،
وألنه ينتمي إلى َ
مواطنة عالمية تضم أقرانه من المتوحدين.
البحث عن الــذات هو نفسه الــذي حرك حي بن يقظان نحو طلب معرفة العالم الطبيعي والعالم ما
أخيرا إلى أن
بعد الطبيعي .وبعد محاولتين لالقتراب من حقيقة ذاته كجسم أو كقوة في جسم ،اهتدى ً
العقل هو ذاته الحقيقية ،ألنه أدرك بفضل العقل مبدأ المبادئ :الله .ومع ذلك ،لم يقنع بهذه الذات،
لكونها تدرك المبدأ األول عبر األسماء والتصورات والمفاهيم ،وليس مباشرة ،ولكون ذات المد ِرك
تبقى حاضرة في أثناء إدراك المبدأ األول ،فواصل رياضاته الروحية ومجاهداته النفسية إلى أن اكتشف
( ((1ويضيف« :إن التحرر من علم الكالم في األندلس حرر الخطاب الفلسفي الذي أنتجه ابن باجة من إشكالية التوفيق بين النقل
والعقل ،بين الدِّ ين والفلسفة ،كما التحرر من ‘الصيغة المشرقية’ لألفالطونية المحدثة حرر نفس الخطاب من توظيف العلم في دمج
الدِّ ين في الفلسفة والفلسفة في الدِّ ين ...ليعود العلم كما كان مع أرسطو األساس الذي تبني عليه الفلسفة صرحها» ،انظر :المصدر
نفسه ،ص .178 – 177
( ((1المصدر نفسه ،ص .191
( ((1المصدر نفسه ،ص .179
( ((1المصدر نفسه ،ص .200
( ((1المصدر نفسه ،ص.201 ،
( ((1المصدر نفسه ،ص .201
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في نفسه «قوة» غامضة ال هوية وال اسم لها ،قادرة على «مشاهدة ذوقية» مباشرة للمبدأ األول ،وخالية
ِ
المشاهدة .غير أن تحقق هذه المشاهدة يقتضي فناء الذات ،وحتى فناء
من أي مزاحمة من لدن الذات
المشاهدَ ة نفسها .هكذا انتهت مسيرة البحث عن الذات إلى فنائها في المبدأ األول.
لم تحظ هذه القصة الطريفة بعناية كبيرة من لدن المتفلسفين العرب إلضــاءة الواقع الثقافي ،وذلك
ً
أيديولوجيا
تأويل
يقدم ،كعادته،
بسبب طغيان ثقافة االلتزام حيال المدينة .ومع ذلك ،نجد أن الجابري ّ
ً
يدعي أن «اإلطــار الذي وضعها [أي قصة حي بن يقظان] فيه ابن طفيل هو نفسه اإلطار
مفاج ًئا لها ّ
(((1
الذي تحرك فيه ابن رشد ،نعني بذلك فصل الدِّ ين عن الفلسفة»  ،وهي «إشارة واضحة من طرف
ابن طفيل إلى كون ابن سينا أراد في ‹الحكمة المشرقية› أن يدمج الدِّ ين في الفلسفة وتشييد فلسفة
دينية أو دين فلسفي»( ،((1وهو ما يعني أن الغاية من قصة حي ابن يقظان هي الترويج لدولة علمانية،
بدليل أن محاولة حي لتقريب الحكمة من الشريعة كان مآلها الفشل ،األمر الذي جعله يعود للعيش
وحيدً ا في جزيرته من جديد.
كما نجد لدى العروي إشارتين شاردتين ،إحداهما ّنوهت بفكرة أسبقية العقل والتاريخ على الشريعة،
وبفكرة عدم تغطية الشريعة البشري َة كلها ،وهما فكرتان تزعجان علماء الكالم(ّ .((1أما اإلشارة الثانية،
تشابها بينه وبين ما
فجاءت على شكل تنديد بالنشاط الذهني الذي يستحضر التراث كلما وجد المرء
ً
يقرأه عند المحدثين من األوروبيين ،كأن «يقرأ تخيل [جان جان روسو] فر ًدا يعيش وحيدً ا في جزيرة
منعزلة ،فيسترجع ً
حال ابن طفيل وقصة حي بن يقظان»( .((1وهو يندد بهذا النشاط الذهني ألنه مضر
الم َ
نظر قد يكون واحــدً ا لكن
ويقود صاحبه إلى «تسطيح وابتذال للنص المقروء» ،وإلى إغفال «أن َ
المنظور مختلف»(.((2

ً
رمزا لحضور النموذج األندلسي
ابن رشد باعتباره
في الثقافة العربية الحديثة

عودة ابن رشد إلى العالم العربي بقوة هي في حقيقة األمر استحضاره ،باعتباره ممث ًِّل قو ًيا للنموذج
األندلسي ذي اإليـحــاءات الثقافية المتناقضة .وقبل أن يهتم العالم العربي بــه ،نشير إلــى أنــه جرى
االهتمام به بكثافة في الغرب في لحظات حداثية مختلفة ،وانطال ًقا من انتماءات وغايات متضاربة
منذ مونك ) (Munkورينان ) (E. Renanوجوتييه ) (L. Gauthierوألونسو ) (A. Alonsoإلى ليون
( ((1المصدر نفسه ،ص .254
( ((1المصدر نفسه ،ص .254
ولنر ماذا يستطيع ،بمحض قوانين
ا
ًا
ن
إنسا
لنتصور
يقول:
ذهنية،
تجربة
طفيل،
ابن
بعد
رشد،
( ((1يقول العروي« :يقترح ابن
متوحدً
َ
الطبيعة ،أن يكتشف؟ هذا تخيل لكنه ال يصادم الواقع التاريخيَ .أوليس هناك تاريخ طويل سابق على الوحي؟ َأوال توجد إنسانية لم
تصلها الدعوة؟ هذه هي النقطة التي تُزعج المتكلم .يحتاج إلى محو التاريخ ،أو اختزاله ،حتى تصبح التجربة المقترحة لعبة تافهة».
انظر :عبد الله العروي ،السنة واإلصالح (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2008 ،ص  ،12هامش .16
( ((1عبد الله العروي ،تقديم ،في :جان – جاك روســو ،دين الفطرة أو عقيدة القس من جبل السافوا ،نقله إلى العربية عبد الله
العروي (الدار البيضاء; بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2012 ،ص .18
( ((2المصدر نفسه ،ص .18
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برنشفيك ) (Brunschvicgوإيرنانديس وغوميس نوغاليس ) (G. Nogalesوألفرد إيفري )(A. L. Ivry

وتشارلز باتروورث ) (Ch. E. Butterworthوجيرار إنــدرس ) (G. Endressوأالن دي ليبرا (A. De

) Liberaوبويج مونتادا ) ...(J. Puig Montadaإلخ .ولذلك تعددت صور ابن رشد واختلفت في
أندلسيا ُخلق من أجل أوروبا فقط (دي مينديزابال)( ،((2وهناك
الثقافة الغربية الحديثة؛ فهناك من اعتبره
ً
(((2
كونيا (إيرنانديس)  ،وهناك من
من سيتردد بين وصفه بأنه كان ذا نزعة إسبانية ،وبأنه كان
أندلسيا ً
ً
سماه الرشدية الالتينية أو العبرية (ريـنــان)( ،((2وهناك من سيربطه بأرسطو(،((2
سيربطه بتقليد غربي ّ
(((2
عقالنيا مرمو ًقا في اإلسالم ) R. Arnaldez(  ،بينما اكتفى بعضهم بربطه بزمانه،
وهناك من سيعتبره
ً
(((2
الزمن الموحدي ،زمن القرن القرن الثاني عشر .
ّأمــا في العالم العربي ،فبدأ االهتمام بفيلسوف قرطبة منذ أواســط القرن التاسع عشر ،وصــار يتوسع
ويتعمق سنة بعد أخرى ،حيث تشكلت اتجاهات عدة حول تأويل فكره وقراءتها ،تمخضت عنها صور
متباينة لتأثيره الثقافي في لحظات نهضوية وحداثية مختلفة (النهضة ،الثورة ،انتكاسة  ،1967انتشار
السلفية واألصولية) ،ومن مواقع ثقافية ومذهبية وعلمية وأيديولوجية وسياسية متباينة :ليبرالية وتنويرية
وعلمانية وماركسية وسلفية إسالمية متنورة وسلفية إسالمية متشددة ...إلخ .ورغبة في االختصار ،نورد
في ما يلي ثالث صور للتأثير الثقافي الذي مارسه ابن رشد على الثقافة العربية الحديثة ،هي العقالنية
المحضة والعقالنية الدينية وحدود العقالنية الرشدية.

العقالنية المحضة
دشن فرح أنطون ( )1922 – 1874عودة ابن رشد إلى العالم العربي ،باعتباره تجسيدً ا قو ًيا للنموذج
األندلسي الــذي يوصف في الغالب بالعقالنية والعلمانية والتسامح واالنفتاح على اآلخــر .ويرجع
تع ّلق فرح أنطون بفكر أبي الوليد إلى إيمانه بأن العودة إلى العقل هي مفتاح تحقيق النهضة ،بعدما
كان العداء له هو السبب في انحطاط اإلنسان العربي الثقافي .واستقطب هذا التيار التنويري عد ًدا
( ((2في مطلع السبعينيات من القرن العشرين نجد أحد الك ّتاب اإلسبان ،وهو دي مينديزابال )،(Rafael de Mendizábal Allende
ُيعنون أحد كتبه بـ ـ ـ ِ ابن رشد :أندلسي من أجل أوروبــاRafael de Mendizábal Allende, Averroes, un andaluz para Europa :

Madrid, [Consejo Superior de Investigaciones Científicas], I.D.E.A., 1971)).

( ((2انظر الهامش رقم .3

(23) Ernest Renan, Oeuvres complètes de Ernest Renan, Tome III, éd. définitive établie par Henriette Psichari (Paris:
Calmann-Lévy, 1949), et Ibn Rushd in the Western Tradition: Textes and studies I, Collected and Reprinted by Fuat
Sezgin; in Collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert and Eckhard Neubauer, 4 vols. (Frankfurt am Main:
Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1999).
(24) Gerhard Endress, Jan A. Aertsen and Klaus Braun, eds., Averroes and the Aristotelian Tradition: Sources, Constitution, and Reception of the Philosophy of Ibn Rushd (1126-1198): Proceedings of the Fourth Symposium Averroicum,
Cologne, 1996, Islamic Philosophy, Theology, and Science; 31 (Leiden; Boston: Brill, 1999).
(25) Roger Arnaldez, Averroès: Un Rationaliste en Islam, Nadir (Paris: Balland, 1998).
(26) Ahmad Hasnawi, ed., La Lumière de l’intellect: La Pensée scientifique et philosophique d’Averroès dans son
temps: Actes du 4e Colloque international de la SIHSPAI, Société internationale d’histoire des sciences et de la philosophie arabes et islamiques, Cordoue, 9-12 décembre 1998, préface de Roshdi Rashed, Ancient and classical sciences and
philosophy (Leuven; [Paris]: Peeters, 2011).
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كبيرا من المفكرين والباحثين ،من بينهم زكــي نجيب محمود ( )1993 – 1902وعاطف العراقي
ً
( )2012 – 1935ومراد وهبة وماجد فخري وزينب الخضري وعبد المجيد الغنوش وجمال الدين
العلوي ...إلخ.
وكانت العقالنية لدى هذا الخط التنويري والعلماني تعني رزمــة من المطالب والمعاني األساسية،
من بينها إبراز الطابع العقالني والعلمي لتفكير ابن رشد على حساب اجتهاداته الكالمية (الالهوتية)
والفقهية .ولــذلــك اعتبر هــذا التيار أنــه ينبغي استخالص موقفه الحقيقي مــن شــروح ابــن رشــد على
أرسطو ،ال من أعماله الفقهية والكالمية وشبه الكالمية (فصل المقال ومناهج األدلة وتهافت التهافت
وبداية المجتهد وتلخيص المستصفى) التي ال تمثل سوى موقفه الذي يداري به التيار المحافظ في
زمنه لي ّتقي كيده .ولعل هذه الحيثية هي التي حدت بعبد الله العروي إلى القول عن اإلنسان المتوحد
بأنه هو من «يستطيع ،بمحض قوانين الطبيعة ،أن يكتشف» ما أتى به الوحي .وقد بلغت حماسة أحد
المثقفين العرب في الدفاع عن عقالنية ابن رشد درجة أنه اعتبرها صادرة عن نزعة برهانية وأكسيومية
صارمة؛ فالجابري وصف عقالنية فيلسوف قرطبة بأنها «نزعة تصدر عن روح نقدية علمية وتنتمي
إلى نظام فكري عقالني يعتمد النظرة األكسيومية التي ترى األشياء من خالل الكل الذي تنتمي إليه
والوظيفة التي تؤديها داخـلــه»( .((2وقد تجلت هذه النزعة الكلية الجامعة في حرص ابن رشد على
«تطبيق الطريقة البرهانية في العقليات كما في الفقهيات ،فينقل تلك من ‹الرأي› إلى اليقين ،ويرتفع
بهذه من الظن إلى القطع»( ،((2مع مراعاة ّ
«كل حسب مبادئه وأصوله»( .((2هكذا نجده يبني المعقولية
في مجال النقليات على فكرة «قصد الشارع» ،بينما يؤسسها في مجال العقليات على فكرة «األسباب
الطبيعية»( .((3وكانت غاية الجابري من هذه المبالغات حث الثقافة العربية المعاصرة على التحلي من
جديد بالنزعة البرهانية األكسيومية الرشدية ،كي تهيئ نفسها لالنخراط في مجرى الثقافة الحداثية.
كثيرا ،قوله بـ وحدة العقل .ومرد
من مظاهر عقالنية ابن رشد التي اهتم بها المثقفون العرب المحدثون ً
االهتمام بهذه األطروحة هوً ،
أول ،ما توحي به من أنها إعالن تساوي الناس والثقافات والحضارات
وثانيا ،بوصفها تأكيدً ا لسريان العقل في الطبيعة ،بما
في حظهم من مبادئ العقل ومناهج التفكير؛
ً
يضمن التواصل بينهما وإخــراج المعقولية الكامنة في الطبيعة إلى الفعل على شكل مبادئ وقوانين
معرفية؛ وثالثًا ،باعتبار «وحــدة العقل» ضمانًا لسريان العقل في القول ،وخاصة عندما يكون القول
ومعب ًرا عن وحدة العقل والعاقل والمعقول .وبهذا النحو أصبحت أنظمة العقل والقول والوجود
صاد ًقا ِّ
ورابعا ،استعمل هذا التيار نظرية «وحدة العقل» لمواجهة النزعات المركزية للثقافات
متالزمة ومتعادلة؛
ً
تدعي أن الغرب وحده من يملك العقل الذي يستطيع به إنتاج العلم والفلسفة والثقافة.
الغربية ،التي ّ
( ((2مـحـمــد عابد الـجــابــري ،الـتــراث والـحــداثــة :دراس ــات ومناقشات (بـيــروت؛ ال ــدار البيضاء :المركز الثقافي العربي،)1991 ،
ص .202
( ((2المصدر نفسه ،ص .203
( ((2المصدر نفسه ،ص .203
( ((3يقول عن التماثل األكسيومي بين مبدأ معقولية الشريعة ومبدأ الحكمة« :فكما أن المعقولية في العلوم الطبيعية والعلوم اإللهية
الفلسفية مبنية على مبدأ السببية ،فإن المعقولية في الشرعيات مبنية على ‹قصد الشارع›» .انظر :المصدر نفسه ،ص .209
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بيد أن «وحدة العقل» لم تمنع أصحاب هذا التيار من اإلشادة بتقسيم ابن رشد عقول الناس إلى ثالثة
أنواع :عقل الجمهور ،وهو العقل الخطابي الشعري ،وعقل المتكلمين ،وهو العقل الجدلي ،ثم عقل
الفالسفة والعلماء ،وهو العقل البرهاني .وقد ّنوه العقالنيون العرب بهذه القسمة ألنها طريق لالعتراف
بركنين من أركان الثقافة ما بعد الحداثية :التعدد واالختالف(.((3
من أوجــه العقالنية الرشدية القوية التي حركت الجو الثقافي وقسمته في العالم العربي ،دفاعه عن
حق الفلسفة في الوجود بجانب الشريعة؛ هذا الدفاع الذي جاءً ،
أول ،على شكل إثبات وحدة الحق
كما ورد في العبارة الشهيرة« :الحق ال يضاد الحق» .وقد بنى هذه الوحدة بين الحق الشرعي والحق
الفلسفي انطال ًقا من إرادة إثبات االتصال بينهما ال من رغبة التوفيق أو الخلط بينهما.
غير أن اإليـمــان بالوحدة بين الحق ّْين ،الشرعي والفلسفي ،ال يمكنه أن ينفي مظاهر التعارض بين
خص به ابن رشد
أحكام الشريعة وبراهين العقل أحيانًا .من هنا أتى واجــب التأويل البرهاني الــذي ّ
الفالسفة دون غيرهم .والغرض من دعوته الفالسفة إلى ممارسة «التأويل البرهاني» ،الذي هو الشكل
ٍ
معان
الثاني من دفــاع ابن رشد عن حق الفلسفة في الوجود ،هو تحويل آيــات القرآن المتشابهة إلى
برهانية ال مجال فيها لالختالف ،أي تحويل الرموز والتشبيهات والمجازات والقصص واألساطير
الشرعية إلــى قضايا ومـعــارف علمية .وقــد كانت ردود أفعال المثقفين العرب المحدثين على دعوة
ابن رشد إلى هذا النوع من التأويل «البرهاني» متعددة ومختلفة؛ فمنهم من اعتبر احتكار الفالسفة حق
تأويل النصوص الدينية وحرمان الجمهور من االطالع على نتائجه هما تهميش للوظيفة االجتماعية
نوعا من الباطنية التي تقول بازدواجية الحقيقة
للفلسفة( ،((3ومنهم من اعتبر دعوة ابن رشد إلى التأويل ً
احتقارا للعامة ألنها قائمة على مس ّلمة «خبيثة [لتقسيم عقول
بين الظاهر والباطن ،ودعــوة تضمر
ً
للناس] ،ومسبوقة بمحاوالت الشيعة والصوفية[ ،التي] تسمح لصاحبها بقلب الحقائق والسقوط في
(((3
كبيرا من المفكرين العرب الذين يعتبرون التأويل البرهاني حماية للنص
النسبية»  .ولكن ثمة عد ًدا ً
القرآني من تط ّفل أهل الجدل ،ودر ًءا لشغب المتكلمين الذين يهددون بتأويالتهم المتضاربة والعقيمة
وحدة األمة ،وإبعا ًدا للعامة عن التحرش بالعلماء ومالحقتهم.
لكن بجانب اهتمام أصـحــاب الـقــراءة النهضوية والحداثية بفكرة االتـصــال بين الشريعة والحكمة،
كان اهتمامهم بفكرة تكاد تكون مضادة لها ،وهي فكرة الفصل بين العقلين الفلسفي والشرعي من
شرعا واحــدً ا في
كمن جعلهم ً
( ((3كــان ابن رشد يقول عن فكرة االختالف :ألن «من جعل الناس ً
شرعا واحــدً ا في التعليم فهو َ
عمل من األعمال ،وهذا كله خالف المحسوس والمعقول» .انظر :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،الكشف عن مناهج األدلة في
الش َبه المزيفة والبدع المضلة ،تحقيق مصطفى حنفي (بيروت :مركز دراسات
عقائد الملة ،وتعريف ما وقع فيها بحسب التأويل من ُّ
الوحدة العربية ،)1998 ،ص .191
( ((3ناصيف نصار ،اإلشارات والمسالك :من إيوان ابن رشد إلى رحاب العلمانية (بيروت :دار الطليعة ،)2011 ،ص .26
( ((3عبد المجيد الصغير« ،المنهج الرشدي وأثره في الحكم على ابن رشد لدى مغاربة القرنين السادس والثالث عشر للهجرة،
 12و19م »،في :ابن رشد ومدرسته في الغرب اإلسالمي :أعمال الندوة المنعقدة بمناسبة مرور ثمانية قرون على وفاة ابن رشد من
 21إلى  23أبريل  1978بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،تقديم محمد المصباحي ،ندوات ومناظرات؛  ،175ط ( 2الرباط:
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)2013 ،ص .318
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جهة ،وبينهما وبين العقلين الكالمي والصوفي من جهة أخرى؛ فبالنسبة إلى الفصل الثاني بين العقل
الشرعي والعقل الكالمي ،هناك من يتب ّنى موقف الفصل بينهما خشية أن يؤدي الخلط بين الشريعة
وعلم الكالم إلى تحويل النص الديني إلى حلبة صراع بين اآلراء والمذاهب ُيفقد العوام بداهة اإليمان
ويقينه ،ويشجعهم على الخوض في قضايا دينية هي من أهل االختصاص .من جهة أخــرى ،يتب ّنى
هذا االتجاه فصل العقل العلمي والفلسفي عن علم الكالم ،ألن هذا األخير قائم على نظرة انفصالية
وإمكانية للطبيعة ال تعترف بالسببية على مستوى الطبيعة ،وبالضرورة على مستوى الوجود والماهية،
وبالبرهان على مستوى العقل والمعرفة ،وهو ما يهدد إمكان قيام العلم والفلسفة في فضاء الثقافة
العربية اإلسالميةّ .أما السبب وراء دعوة ابن رشد إلى الفصل بين العقل الشرعي والعقل الصوفي ،فهو
أن المتصوفة «يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء ُيل َقى في النفس عند تجريدها من
العوارض الشهوانية وإقبالها بالفكر على المطلوب»( ،((3األمر الذي يؤدي إلى إبطال المعرفة العلمية،
وبالتالي تهديد استمرار الدولة .وستكون لنا مناسبة أخرى في هذا البحث الستعراض أهم المفكرين
الذين تعرضوا لهذين الفصلين.
ّأما الفصل بين العقل الشرعي والعقل الفلسفي ،أو «فصل الشريعة عن الحكمة» ،فيعتبرها كثير من
إرهاصا بـ «فصل الدِّ ين عن الدولة» (العلمانية) ،وكأن السياسة هي الغاية من مشروع
المثقفين المتنورين
ً
ابن رشد الفلسفي ،أي إقامة دولة محايدة إزاء مختلف العقائد الدينية للناس .وفي هذا السياق ،ذهب
صاحب كتاب نقد العقل العربي ،الجابري ،إلى أن «الفصل بين الفلسفة والشريعة» هو أحد معايير
الفصل بين الفلسفة المشرقية (الفارابية – السينوية) التي كانت تقوم على التوفيق ،بل والخلط ،بين
ً
مستقل في الوجود؛
الفلسفة والشريعة ،وتحويل الفلسفة إلى علم كالم ،أو خادمة له ،وليست مبحثًا
والفلسفة األندلسية المغربية (الباجوية – الرشدية) التي فصلت بين مجالي الحكمة والشريعة كي
يتم «فهم الــدِّ يــن داخــل الــدِّ يــن وبواسطة معطياته ،وفهم الفلسفة داخــل الفلسفة وبواسطة مقدماتها
ومقاصدها ،وذلك هو طريق التجديد في الدِّ ين والفلسفة ،فلنقتبس منه كذلك هذا المنهج ...في اتجاه
تحديث أصالتنا وتأصيل حداثنا»( .((3ولتأكيد التقابل بين النموذجين المشرقي واألندلسي – المغربي،
مستخلصا من ذلك ثالثة
استعمل الجابري ثالث مقاربات :تاريخية وأيديولوجية وإبستيمولوجية،
ً
أنظمة معرفية :بيانية وعرفانية وبرهانية ،حيث جعل عقالنية األندلس تتصف بكونها عقالنية برهانية،
في حين تقتسم عقالنية المشرق النظامين المعرفيين ،البياني (العباسيون) والعرفاني (الفاطميون) .هذا
كله لينتهي إلى أن أمل العالم العربي معقود على الثقافة األندلسية القادرة على تحرير العقل العربي
من السببية علم الكالم والعقالنية التصوف ،تمهيدً ا لالنخراط في عقالنية الحداثة .في نظر الجابري،
وإما أن نضيع بين السببية علم الكالم وغنوصية الصوفية .بعبارة
ّإما أن نكون رشديين في عالم اليومّ ،
أخرى ،ينبغي تأسيس «رشدية عربية معاصرة» قائمة على البرهان على صعيد المعرفة ،والديمقراطية
والعقالنية على صعيد السياسة واأليديولوجيا ،لكن ذلك كله على أســاس االنتظام في التراث ،أي
( ((3أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،مناهج األدلة في عقائد الملة :مع مقدمة في نقد مدارس علم الكالم ،تحقيق محمود قاسم،
ط ( 2القاهرة :مكتبة االنجلو المصرية ،)1964 ،ص .149
( ((3الجابري ،نحن والتراث ،ص .51

ثاحبأو تاسارد
رصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلا يف يفسلفلا سلدنألا روضح رهاظم

17

انطال ًقا من تأصيل المفاهيم والقيم الحداثية في التراث كيال تبدو عسيرة الهضم من جانب الفكر
العربي الحديث .ولم يكن يقصد باالنتظام في التراث سوى االنتظام في النموذج األندلسي للعقالنية،
بخاصة صيغتها الرشدية.
من جهة أخــرى ،انتبه االتجاه التنويري من المثقفين العرب إلــى ممارسة ابــن رشــد النقدية من أجل
إثبات قابليته إلحداث تغيير في الثقافة العربية( .((3وبالفعل ،مارس ابن رشد النقد بصورة تكاد تكون
شاملة ،حيث شملت انتقاداته معظم موضوعات المباحث والعلوم الشرعية والعقلية ،كما مست معظم
الفالسفة والعلماء والمتكلمين الذين تعاطى معهم ،نذكر من بينهم أفالطون وجالينوس وأبوقراط
وبطليموس وثامسطيوس واإلسكندر األفروديسي ونقوال الدمشقي وفورفوريوس؛ ومن المسلمين انتقد
ابن رشد ًّ
كل من الفارابي وابن سينا والغزالي وابن باجة ،هذا باإلضافة إلى نقده العنيف للمتكلمين
والمتصوفين والفقهاء.
كذلك استثمر المفكرون العرب فتوى ابن رشد في كتابه فصل المقال بالوجوب الشرعي لالستفادة
من علوم األوائل ،كي يبرروا االنفتاح على ثقافة الغير مهما اختلفت شريعته عن شريعة اإلسالم ،ألن
المهم في العلوم واآلالت هو صالحيتها وقدرتها على تأدية وظائفها ،وال شأن للعقيدة في قيمتها.
وال شك في أن القول بضرورة االنفتاح على علوم الغير وثقافاته وتجاربه الحضارية هو إثبات في
الوقت نفسه بأن اإليمان والثقافة ،أو الشريعة والمعرفة في اإلســام ،هما أمران مختلفان ،ومن شأن
كل خلط بينهما من يؤدي إلى نتائج كارثية ،سواء بالنسبة إلى الدِّ ين أو بالنسبة إلى العلم والثقافة؛ فال
معنى ً
مثل للكالم عن األدب اإلسالمي والعلم اإلسالمي واالقتصاد اإلسالمي ،ألن مثل هذا االدعاء
غطاء لمنع الفكر الحر والحق في اإلبــداع وممارسة للرقابة على النشاط العلمي ،األمر الذي ُيخرج
ويحولها إلى صيغ أيديولوجية جوفاء.
الدِّ ين والمباحث والعلوم عن مجراها الطبيعي
ّ

من تبعات تع ُّلق التيار التنويري من المثقفين العرب بالنزعة البرهانية القول بالطابع الكوني والشمولي
للفكر الــرشــدي؛ فقد كــان فيلسوف قرطبة في نظر كثير منهم يوجه خطابه الفلسفي والعلمي إلى
اإلنسانية جمعاء ،ال إلــى ثقافة دون أخــرى أو إلــى ديــن دون آخــر أو إلــى زمــن دون آخــر ،فاستحق
عبر عنه العروي بالتالي« :نقول أفق ابن رشد ،ألن فكر هذا األخير
تراثه أن يكون
ً
عالميا ،وهذا ما ّ
وصل إلى أقصى ما وصلت إليه البشرية المفكرة آنذاك في المنطقة المحيطة به والتي ال تزال تحيط
تطرق إليها ،ولهذا انجذب إليه كبار اليهود
به .ولم يذهب أحد أبعد منه في سبر المعضالت التي ّ
متاحا للبشرية في عهده ...ابن رشد
والنصارى .المادة التي اعتمدها ابن رشد كانت كل ما كان ً
دعامة من دعائم التاريخ الكوني»( .((3وهــذا ما يشجع الثقافة العربية على تجاوز حــدود المحلية
والتطلع إلى األفق العالمي.

( ((3هناك عدد كبير من األعمال التي تصدت لنزعة ابن رشد النقدية .انظر على سبيل المثال :عاطف العراقي« ،الحس النقدي عند
الفيلسوف ابن رشد »،عالم الفكر ،السنة  ،27العدد ( 4نيسان/أبريل – حزيران/يونيو  ،)1999ص .102 – 67
نذكّ
( ((3عبد الله العروي ،مفهوم العقل :مقالة في المفارقات (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1996 ،ص 33؛ ر
بأن الندوة التي أشرفنا عليها في مراكش سنة  1998كانت بعنوان األفق الكوني لفكر ابن رشد ،وقد صدرت في الرباط سنة .2001
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استمرارا لالتجاه العقالني بتياراته وتالوينه المختلفة ،نشأ في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته
ً
ً
ت ـيــار مــارك ـســي ّأول الـفـكــر ال ــرش ــدي ت ــأوي ــا م ــاد ًي ــا وتــاري ـخـ ًـيــا ،بــربـطــه بــال ـتــاريــخ وبــالـبـنــى االقـتـصــاديــة
وتزعم هذا التيار ٌّ
كل من طيب تيزيني ونايف بلوز في سورية ،وحسين مروة
واالجتماعية والسياسيةّ .
دينيا كمحمد
( )1987 – 1910في لبنان ...إلخ .وبلغ تأثير هذا التأويل اليساري إلى درجة أن
مفكرا ً
ً
عقالنيا بالمعنى المادي على
تفسيرا «ماد ًيا» .وكان هؤالء يعتبرون ابن رشد
عمارة صار يفسر ابن رشد
ً
ً
المستوى الفكري (إنكاره مذهب الخلق من عدم الكالمي ،ودفاعه عن أزلية المادة والعالم وخلود
وعقالنيا بالمعنى التاريخي على المستوى السياسي (حيث كان في
األنــواع والقول بوحدة العقل)،
ً
نظرهم يمثّل اليسار في الفلسفة العربية ،ودليلهم على ذلك اضطهاد الدولة له في آخر حياته) .وقد
كبيرا في تفكير هؤالء ،فاستخدموها ً
دليل على يسارية ابن رشد ومقاومته
حي ًزا ً
احتلت محنة ابن رشد ّ
السلطة الفقهية(.((3

العقالنية الدينية
فــي وجــه ال ـقــراءات العقالنية بتنويعاتها المختلفة ،نشأ تيار ثقافي فــي العالم العربي ّأول ابــن رشد
ً
دينيا ،فجعل إشكاليته الحقيقية تلك التي تــدور حول مسألة التوفيق بين الحكمة والشريعة،
تأويل ً
وتُعطي األسبقية للوحي على العقل وللشريعة على الحكمة( .((3تغلبت لدى هؤالء صورة ابن رشد
الفقيه المنحاز إلى الشريعة ،والذي يدعو إلى عقالنية مؤمنة توظف الفلسفة لخدمة الدِّ ين .بل ذهب
بعضهم إلى وصف ابن رشد بأنه «فقيه س ّني ،بل سلفي يكره الفلسفة ،ويبتعد عن كل تأمل ميتافيزيقي،
وال يبحث ّإل ‹عـمــا تحته عـمــل› كما قــال اإلم ــام م ــال ــك»( !((4وخــا ًفــا للتيار الـتـنــويــري ،كــان هــؤالء
يعتبرون كتبه األصيلة فصل المقال ومناهج األدلة وتهافت التهافت هي الكتب التي ينبغي أن نقصدها
الستخالص فكر ابن رشد الحقيقي ،الــذي يؤمن بعقالنية دينية منحازة إلى آراء الفقهاء والمتصوفة
وعلماء الكالم ،وخاصة مع الغزالي .كما يشدد هؤالء المثقفون على تأثر قاضي قرطبة باألفالطونية
وبعلمي الكالم والتصوف أكثر من تأثره بالفلسفة.
أكثر من تأثره بأرسطو(،((4
َ
لكن في مقابل هذه القراءة ،نجد طه عبد الرحمن يخلص إلى القول بأن التنادي السترداد ابن رشد
نفعاً ،
أول ألنه لم يحترم المجال التداولي للشريعة اإلسالمية ،فهو لم يسع إلى تكييف لغته
لن يجدي ً
مع لغة القرآن ،ولم يحترم القواعد الصرفية والداللية للغة العربية( ،((4والحال هي« :ال يرقى الكالم
( ((3انظر في هذا الصدد :محمود أمين العالم« ،في مفهوم العقالنية والعقالنية الرشدية »،الطريق ،العدد ( 5أيلول/سبتمبر )1994؛
حسين مروة« ،محاولة قراءة ماركسية في فصل المقال البن رشد »،الطريق (شباط/فبراير  ،)1984ونايف بلوز« ،اإليديولوجيا وعالقة
الله بالعالم في فلسفة ابن رشد »،دراسات عربية (كانون األول/ديسمبر .)1978
( ((3من رواد تيار العقالنية الدينية محمد عبده ( ،)1905 – 1849وتبعه في خطه تالميذ مباشرون وغير مباشرين أمثال محمود
قاسم ( )1973 – 1913ومحمد بيصار ( )1982 – 1910ومحمد عمارة وحسن حنفي.
( ((4الصغير ،ص .337
( ((4عن تأثره باألفالطونية ،انظر :المصدر نفسه ،ص .323
( ((4عبد الرحمن طه« ،لغة ابن رشد الفلسفية من خالل عرضه لنظرية المقوالت »،في :ابن رشد ومدرسته في الغرب اإلسالمي،
ص .201 – 199
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الفلسفي إلى مستوى التبليغ الناجح ّإل إذا استجاب لمتطلبات المجال التداولي للمخاطب»(.((4
هكذا« ،عاش بين ظهرانينا وكتب لغيرنا»( ،((4وهذا هو سبب النفور من كتاباته الفلسفية التي كانت
مكتوبة بلغة لم تحترم الفضاء الشرعي والداللي واللغوي الذي ُكتبت من أجله .هذا عالوة على أنه
معا(.((4
كان في عمقه داعية للتقليد في مجالي الفلسفة والعقيدة ً

حدود العقالنية الرشدية
باإلضافة إلى جزء من تيار العقالنية الدينية ،نجد أكثر من مفكر تنويري ينادي بعدم جدوى اللجوء
إلــى ابــن رشــد للخروج من الـمــأزق التاريخي والثقافي الــذي نحن فيه؛ فعبد الله الـعــرويً ،
مثل ،لم

يتردد في انتقاد فيلسوف قرطبة بقوة في أكثر من مناسبة ،ومن جهات مختلفة ،على الرغم من إعرابه
عن إعجابه العميق بهّ ،إما بسبب إحالته إلى كتاب الطبيعة (ألرسطو) لحل المشكالت الفقهية وما
(((4
وإما بحكم من الذين كانت لهم مشاريع إصالحية قائمة على «عقيدة بسيطةّ ،بينة،
بعد الطبيعية ّ ،
صادقة ،توفّق بين العقل والوجدان ،تضمن للفرد الطمأنينة وللمجتمع الوحدة واالستقرار»( .((4وهو
لم يكن يرى بعين الرضا تغليبه «المنطق على الرغبة»( ،((4وخضوعه لمنطق المطلق ،األمر الذي جعل
«‹ابن رشد الفيلسوف› يشرح أرسطو كما يشرح ‹ابن رشد الفقيه› موطأ مالك»( .((4ولذلك ،لن نفاجأ إذا
ما وجدناه ال يستثني عقالنيته الواقعية واإلصالحية من دعوته إلى ممارسة قطيعة حاسمة مع التراث،
إن أراد العالم العربي ولوج عالم الحداثة .بل إنه من أجل تكريس روح القطيعة مع ثقافة الماضي،
حـ ّـذر من عملية التوحيد بين المفاهيم الحداثية ونظائرها في التراث األندلسي ،كالعقل (ابــن رشد)
والحرية (ابن عربي) والدولة (الشاطبي) والتاريخ (ابن خلدون)؛ إذ ال عالقة بين المعاني التي تتخذها
هذه المفاهيم في الحداثة والمعاني التي كانت رائجة في التراث ،بسبب وجود فرق أساسي يفصل
بينهما هو «التحقق التاريخي»( .((5لذلك ،ينبغي النظر إلى المفاهيم التراثية بوصفها «غير مكتملة»
قياسا بالمفاهيم «المكتملة» التي ابتكرتها الحداثة .بل إنه يحذرنا حتى من لعبة استحضار ابن رشد
ً
حينما نقرأ ما قاله جان جاك روسو عن ازدواجية العبادة ،ألن مثل هذه المقارنات السطحية مضرة ،فهي
تجر إلى «تسطيح وابتذال النص المقروء» ،وإلى «إغفال المعاني الجديدة التي يضفيها على ألفاظ
ّ
(((5
اإليمان والتصديق والبداهة واإلخالص» .
( ((4المصدر نفسه ،ص 207؛ بشأن أهمية اتصال اللغة الفلسفية بلغة القرآن ،انظر :المصدر نفسه ،ص .207
( ((4المصدر نفسه ،ص .207
( ((4المصدر نفسه ،ص .207 – 206
( ((4عن عادة ابن رشد في اإلحالة إلى كتاب الطبيعة ألرسطو ،انظر :عبد الله العروي ،السنة واإلصالح (بيروت؛ الدار البيضاء:
المركز الثقافي العربي ،)2008 ،ص .176
( ((4عن منهجية المقارنة بين الك ّتاب الغربيين والك ّتاب المسلمين ،انظر :روسو ،ص .6
( ((4عبد الله العروي ،من ديوان السياسة (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2009 ،ص .108
( ((4عبد الله العروي ،حوار في :النهضة ،العدد  ،)2014( 8ص .17
لما بدا لنا المفهوم القديم غير مكتمل».
الجديد،
المفهوم
ا
تاريخي
( ((5انظر :العروي ،مفهوم العقل ،ص 16 – 15؛ «لو لم يتحقق
َ
ً
انظر :المصدر المذكور ،ص .18
( ((5عن استحضار الك ّتاب الغربيين عند قراءة الكتاب المسلمين ،انظر تقديم لكتاب :روسو ،ص .18
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من أجــل أن يصبح «مــا نقوله هو ما يقوله غـيــرنــا»( ،((5ينبغي أن نمتلك «بداهة جــديــدة»( ((5ال يمكن
الحصول عليها ّإل بالقيام بالقطيعة المعرفية والمنهجية مع «ما كان أف ًقا بالنسبة البن رشد [حتى ال]
حدا»( ((5بالنسبة إلينا .بعبارة أخرى ،لو اعتمد محمد عبده ،في إجابته عن السؤال الذي طرحه
يصبح ًّ
عليه الغرب الحديث ،فقط على «فكر ابــن رش ــد[ ...لـ]انقلب ما كــان أفـ ًقــا عند األول إلــى ســد عند
الثاني .هناك إذن حد يقف عنده عبده ،يستكشف أحيانًا ما وراءه ،لكنه ال يتعداه أبدً ا»( .((5وال يمكن
أن ينفعنا ابن رشد في تجديد ثقافتنا ومدينتنا وتاريخنا إن اكتفينا بما قاله عن «المدينة الفاضلة» في
شروحه على أفالطون .ومع ذلك ،يتخيل العروي أن في اإلمكان أن يكون ابن رشد مفيدً ا لنا ،فقط لو
مطبقًا في الواقع .وفي تصورنا لموقفه المحتمل قد نستأنس
افترضنا أنه «اطلع على دستور أميركا ورآه َّ
بما قاله»(.((5
محصورا
وســار ناصيف نصار في االتـجــاه نفسه عندما أخــذ على تصور ابــن رشــد للفلسفة بأنه كــان
ً
في الشريعة ،ألنه اعتبر أن موضوعها هو المصنوع بالصانع ،وليس الوجود بما هو موجود( ،((5وألنه
حصر بحثه فــي العلم الحق دون العمل الـحــق ،وألنــه كــان مطو ًقا بعقيدة كمال الحق عند أرسطو.
لكن ابن رشد «ال يطلب بتب ّني األرسطوطاليسية بأكملها وباستيعابها ودمجها في النظرة القرآنية إلى
العالم والحياة»(ّ ،((5إل أن ناصيف نصار يرى أن «النظرية الرشدية حول العالقات بين الفلسفة والدِّ ين
ال تفيّ ،إل ً
قليل ،بمتطلبات عصرنا الفكرية»(((5؛ فهو لم يقم ً
همه
فعل بفصل الدِّ ين عن الفلسفة ،ألن ّ
األول في كتاب فصل المقال هو أن يتوصل إلى «تقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتصال»(.((6
لكن على الرغم من أن ابن رشد أفقر مفهوم الفلسفة بربطه هذه األخيرة بالشرع ،فإنه لم يضعها تحت
إمرة الالهوت كما فعل ابن ميمون أو توما اإلكويني(.((6
باختصار ،يعتقد هــذا التيار من المثقفين أن ابــن رشــد ينتمي بإشكاليته وحلوله إلــى الماضي ،وهو
كثيرا؛ إذ توجد مسافة معرفية ومنهجية ورؤيوية كبيرة بين زمن ابن رشد
ال يستطيع أن يفيدنا بها اليوم ً
وزمننا الحالي .فحتى طريقة تفكيره غير قادرة على إفادتنا في شيء ،ألن العقل الذي يتكلم عليه غير
العقل الذي يستعمله المحدثون ،والمناهج التي كان يستعملها (القياس البرهاني) غير المناهج التي
رمزا
يستعملها المعاصرون (القياس التمثيلي) .ومع ذلك ،ال يمنع هذا الفرق من االستئناس به واعتباره ً
( ((5المصدر نفسه ،ص .18
( ((5المصدر نفسه ،ص .10 – 9
( ((5المصدر نفسه ،ص .33
( ((5المصدر نفسه ،ص .33
( ((5العروي ،من ديوان السياسة ،ص .107
( ((5يـبــدو أن ناصيف نصار اعتمد في حكمه هذا فقط على كتبه المسماة كالمية ،ال على شروحه على أرسطو التي يقدم فيها
عروضا مستفيضة على الموضوعات المتعددة للفلسفة.
ً
( ((5نصار ،ص .29
( ((5المصدر نفسه ،ص .37
(« ((6ولكن هل قام ابن رشد حقًا بعملية ‘فصل’ بين الدِّ ين والفلسفة؟ أ َلم يكن همه األول في كتاب فصل المقال أن يتوصل إلى
‘تقرير ما بين الشريعة والحكمة من االتصال’؟» .انظر :المصدر نفسه ،ص .38
( ((6المصدر نفسه ،ص .22
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إلرادة االنفتاح والتجديد والنقد ،من دون أن يكون الغرض من ذلك تحويل منهجه «البرهاني» إلى
دعوة جامدة ومنغلقة.
واضــح من هذه العرض السريع للتأثير الرشدي في الثقافة العربية الحديثة ،أن تأثير أبي الوليد لم
رمزا لتيارات فكرية متعارضة ،كالعقالنية والالعقالنية والدينية
يكن ثاب ًتا وذا طبيعة واحدة ،بل اتُّخذ ً
والعلمانية والماركسية والسلفية ...إلــخ .وقــد أدى تأثيره المتعدد هــذا إلــى إغـنــاء الساحة الثقافية
وإحياء حركات ثقافية كثيرة في العالم العربي ،بحيث ال يمكن تصور الحراك الثقافي العربي من
دون حضور الفكر الرشدي .وقد انقسم حوله المثقفون؛ فمنهم من ساند ابن رشد الفقيه والمتكلم
(مـحـمــد ع ـبــده ومـحـمــود قــاســم وع ـبــد الـمـجـيــد الـتــريـكــي وع ـبــد الـمـجـيــد الـصـغـيــر وط ــه عـبــد الــرحـمــن
وأبو يعرب المرزوقي ،)...ومنهم من ساند ابن رشد الفيلسوف والعالم (فرح أنطون وماجد فخري
رسميا باسم القطيعة بين المشرق والمغرب
وعاطف الـعــراقــي ،)...منهم من أعلن ابــن رشــد ناطقًا
ً
وفيا للمشرق ،ومنهم من يؤمن بأنه كان يقول بالحقيقة
(كالجابري ،)...ومنهم من اعتبره
ً
استمرارا ً
المزدوجة ،ومنهم من دافع عن علمانيته ...إلخ .وبهذا يكون ابن رشد قد ّ
شكل نقطة انطالق لنهضة
ثقافية وأيديولوجية غنية.
مــا يهمنا على وجــه الخصوص هــو أن االتـجــاهــات الحداثية والتقدمية وظفته لبناء مـشــروع ثقافي
متكامل ،قــوامــه تـبــريــر مـشــروعـيــة تعليم الفلسفة فــي الـعــالــم الـعــربــي باعتبارها أم ـ ًـرا ضــرور ًيــا لتطوير
الشريعة ،ولمواجهة الالعقالنية واألصولية ،ومناهضة االتجاهات االستشراقية التي تنشر عقيدة عجز
العقل العربي اإلسالمي عن التفكير العقالني ،والبرهنة في مقابل ذلك على قدرة العرب والمسلمين
على بناء نهضة عربية بديلة قــادرة على مضاهاة الحداثة ،كما اس ُتحضر فيلسوف قرطبة لمناصرة
الدعوة إلى وحدة العقل البشري وتساوي الناس في االنتساب إليه ،وإلثبات اتصال الحكمة اإللهية
وللحث على النقد
بالحكمة اإلنسانية ،بما يشجع على االنفتاح على الغير المخالف في العقيدة،
ّ
تمهيدً ا للخلق واإلب ــداع ومناهضة التبعية والتقليد والتفسير الخرافي والالعقالني لظواهر الطبيعة
ً
شامل الجوانب النظرية والعملية ،الدينية والعقلية .وما ذلك ّإل
واإلنسان .هكذا يكون تأثير ابن رشد
لكونه جمع في شخصه بين محبة الشريعة ومحبة الحكمة ،أي بين شعاره «الحق ال يضاد الحق»،
وشعار الحق البرهاني المطابق للطبيعة وللعقل القارئ لها .ويشكل هذا البرنامج الطريق المعتدل
بين ثقافتين :ثقافة المدافعين عن التراث بكل تجلياته ،وثقافة الذين الذين يذهبون إلى أن ال مخرج
لنا من التخلف التاريخي والعقلي الذي نعيشه ّإل باالرتماء في أحضان الحداثة الغربية من دون أي
مراعاة للذات التراثية.

ابن عربي
روج لمعرفة أخرى (عرفان) تأتي
مبدئيا ،كان ابن عربي ً
رمزا لالعقالنية في العالم العربي ،فهو الذي ّ
ً
هب ًة وعطا ًء ال بحثًا واستقصا ًء .ومع ذلك ،يمكن العثور على أفكار قوية له ال غنى عنها لتأسيس ثقافية
حداثية ،كفكرة التسامح الديني وفكرة االنفتاح على الخيال وفكرة الجدل.
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فبالنسبة إلى الفكرة األخيرة ،انتبه عبد الله العروي منذ ستينيات القرن الماضي إلى أهميتها في عالج
مسألة التأخر التاريخي ،الذي يرجع إلى عجز العقل العربي عن تجاوز ثنائياته وتناقضاته .وقد كان
يؤمن بأن الجدل (الديالكتيك) هو المنطق الوحيد القادر على عالج هذا التأخر بحكم قدرته على
الجمع بين المتناقضات وتجاوزها في آن واحــد .وفي نظره أنه ال يمكن الجدل أن يكون أداة فعالة
مضم ًنا
لتجاوز تناقضات الفكر العربي ،وخاصة التناقض بين األصالة والتقنية الليبراليةّ ،إل إذا كان
َّ
في الفكر العربي ،وكنا قادرين على أن «نكشف عنه في سلوكنا وفكرنا ،على صورة مغايرة بدون (شك
لما) نتوقع»( .((6ولذلك ،سيكون علينا أن نكشف عنه في التصوف والرومانسية(.((6
لكن العروي ال يخفي شعوره بالخوف من الثوب الصوفي للجدل؛ فهناك خطر «تشويه الجدل وإرغامه
متقمصا ثوب الالمعقول .لقد مر العرب القدامى بتجربة أدت إلى انكشاف
على التجلي في الوجدان
ً
بواكير ذهنية جدلية .لكن تلك التجربة لم تكتمل ،بل ُأجهضت وتاهت في بيداء التصوف .إن مسخ
الجدل إلى منطق التصوف – نكران الطبيعة والتاريخ – على غرار ما فعلنا في الماضي ،هو الخطر
وموضوعيا
عقالنيا
جدليا ،أي
فهما
حاليا ،خطر يهدد بالفشل كل جهد نقوم به لفهم ذاتنا ً
ً
ً
ً
المحدق بنا ً
في آن»( .((6إنه يخشى من أن يتحول المنطق الجدلي «إلى استلذاذ باأللفاظ ،إلى ادعاء إدراك أسرار
الحروف ،باختصار إلى مجرد لعب ولهو .إن مؤرخي التصوف يميزون عادة بين عهد المحاسب وعهد
ابن عربيّ ،إل أن هذا في الواقع يكمل ويتوج دعوة ذاك .إن كالم المحاسبي ،عن طريق التأمل ،يرمي
اتساعا وعمقًا تط َّلب العالج مهلة أطول
إلى رتق خرق بدا في النفس الجماعية .فكلما ازداد الخرق
ً
ومادة أغزر»(.((6
ومع ذلــك« ،حتى لغو ابن عربي فله منفعته إذ يع ّلمنا الحذر واالحـتــراز ،ضــرورة التعالي عن البداهة
مع الوعي بها والمحافظة عليها»( ،((6لكن ال بد من «معرفة ما إذا كان إجهاض األمس ال يهددنا اليوم
بالتجدد دون أن نستطيع توقيه .لقد كان التصوف ً
لفظيا لمشكلة حقيقية ،كان منطق عملية وجدانية
حل ً
تهدف إلى المماهاة – مع ما ليس أنا – على نمط التصور والتمثيل ال على نمط المفهوم .واليوم نواجه
تدريجيا .ولهذا
مشكلة مماثلة ،إذ األمر يتعلق بتوحيد األنا (أي التقليد) والالأنا (أي الغرب) توحيدً ا
ً
( ((6العروي ،األيديولوجيا العربية المعاصرة ،ص .191
( ((6يـقــول الـعــروي« ،ينعت كثير من الدارسين األنجلوساكسونيين الفكر العربي المعاصر بأنه رومانسي ،وينعته المستشرقون
المتدينون بأنه صوفي ،ولكال النعتين داللة في حد ذاته .وذلك ألن المنطق الجدلي ظهر ،أول ما ظهر في أوروبا ،في أثواب مختلفة،
منها التصوف والرومانسية .»...المصدر نفسه ،ص 191؛ يوجد الجدل في ثقافتنا وتراثنا على شكل تصوف« :هل ُحكم علينا أن
نوظف الجدل كمذهب وعقيدة دون أن نتمكن أبدً ا من استخدامه كمنهج؟ هذه هي المشكلة التي تواجهنا في حقيقة األمر .ال يحق
يدعي الكثيرون ،بل هو موجود ،لكن في ثوب التصوف،
القول ،حتى في ظروفنا الراهنة ،إن الجدل منعدم الوجود في ثقافتنا ،كما ّ
وعند الشيخ بصفة خاصة» (المصدر نفسه ،ص  )197؛ ويضيف «وهناك وجه آخر للفكر الجدلي وهو علم الكالم لدى المعتزلة،
الذين حاولوا بالعقل المجرد ال بالوجدان استقطاب جميع العناصر المتساكنة» (المصدر نفسه ،ص  .)192 – 191يعتبر العروي
أن المحاسبي « ...عقد العزم حينذاك على نهج طريق ثالث ،بعيدً ا في آن عن سذاجة أهل الحديث وعن تأويل المعتزلة العقالني»
(المصدر نفسه ،ص .)194
( ((6المصدر نفسه ،ص .191
( ((6المصدر نفسه ،ص 195
( ((6المصدر نفسه ،ص .196
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السبب بالضبطَ ،أوال نكون عرضة إلغراء تجربة الماضي ،وبصورة أدق َأوال نتصور ضرورة الجدل،
حتى ال ـمــادي ،بسبب وضعنا الــراهــن وتجربتنا الماضية ،على نمط تخيلي ،أي عــن طــريــق التشبيه
والمجاز؟»( .((6يتساءل في ما إذا كان المنطق الجدلي يقوم بالمسعى «األدلوجي» نفسه( ((6الذي قام
به الجدل الصوفي في الماضي ،أي الذهاب من األنا إلى الالأنا (الغرب) للذوبان فيها بعد االعتراف
بتفوقها التاريخي( .((6لكن مهما تكن المخاطر ،ينبغي «أن ننقذ على األقل بذور الجدل المتناثرة هنا
وهناك بيننا»( ،((7ونتعلم «كيف نزاوج الصدق في التصور مع الدقة في اإلنجاز»(.((7

ابن خلدون

البعد التاريخي (بمقوالته ،كاإلمكان والحرية والجدل) كان ضعي ًفا لدى فالسفة
علينا أن نعترف بأن ُ
األنــدلــس ،في مقابل شغفهم بالميتافيزيقا بمقوالتها (كالضرورة والـبــرهــان) .لكن في أواخــر الحلقة
األندلسية للحضارة العربية ،ظهر ابــن خـلــدون الــذي عكس – بصدق – صــدى هــذه الحضارة التي
غائبا
بالبعد التاريخي لم يكن ً
امتد تأثيرها شر ًقا إلى الحدود التونسية ،والــذي برهن على أن الوعي ُ
في الفلسفة األندلسية .وقد نافس تأثيره على مستوى العمران واالجتماع البشري تأثير ابن رشد على
مستوى الفلسفة وعالقتها بالشريعة.
يرجع إعجاب المفكرين العرب المحدثين بابن خلدون إلــى تقديمه «رؤيــة عمرانية» ،أي تاريخية
قادرا
وإنسانية ،للوجود البشري .في هذه الرؤية ،أصبحت لإلنسان ألول مرة «هوية عمرانية» ،يكون بها ً
تقصي أسباب الموجودات والحوادث
على اختراع الصناعات وإنشاء العلوم والسياسات بنا ًء على ّ
والظواهر الطبيعية واإلنسانية ،بعد أن كانت له في غالب األحيان هوية دينية ،وفي نادر األحيان هوية
عقلية(.((7
وبحكم هــذه الــرؤيــة العمرانية المستحدثة للكون ،والـتــي صــار فيها اإلنـســان محورها مــن حيث هو
متطورا ومتعد ًدا؛ فقد غــدا اإلنسان
كائن تاريخي ُيـحـ ِّـول الطبيعة إلــى عـمــران ،أصبح العقل البشري
ً
حصل على معرفة جديدة ،ســواء كانت حنكة تجريبية
لدى ابن رشد يحصل على عقل جديد كلما ّ

( ((6المصدر نفسه ،ص .196
( ...« ((6فتنفتح بذلك الطريق لتوظيف أدلوجي للمنطق الجدلي ،تكون مهمته تسهيل االنتقال النهائي من األنا التقليدي إلى
الالأنا .»...انظر :المصدر نفسه ،ص .197
تخطيا يفرضه التاريخ لتناقض
( ((6عن خطر ذوبان األنا التقليدي في الالأنا الغربي يقول العروي« :لكن المنطق الجدلي ،بصفته
ً
بـ ٍ
ـاد في الحاضرَ ،أوال يقوم بنفس الــدور؟ يعترف بالتفوق التاريخي للغرب بصفته الالأنا ويقر دعــواه لكن في غير شكله الحالي
حدا
العرضي العابر .أما األنا العزيز على القلب ،المؤقنم في العقيدة أو الثقافة أو اللغة ،فإن النفي الجدلي يذيبه ،وبالتالي يضع ًّ
النبهارنا به .ال يكفي إذن مطلقًا أن نعرف أن وضعنا يستوجب استعمال المنهج الجدلي لفهم ذاتنا ،بل يجب أن نتحقق ّ
هل يستوجب
ً
نهجا لتسيير العقل» .انظر :المصدر نفسه،
تأويل يجعل منه
نؤول الجدل
عالجا لوهن في النفس أكثر منه ً
ً
ذلك الوضع بالذات أن ّ
ص .197 – 196
( ((7المصدر نفسه ،ص .199 – 198
( ((7المصدر نفسه ،ص .199 – 198
البعد األخروي في النظرة الخلدونية إلى العالم ،ذلك أن أفعال هوية اإلنسان المزدوجة ليست من أجل
( ((7هذا من دون أن ننسى ُ
هذه الحياة الدنيا ،بل لغاية الحياة األخرى.
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علما نظر ًيا .هكذا يمكن أن يكتسب اإلنسان العقل التمييزي والعقل التجريبي
أو تفن ًنا حضار ًيا أو ً
ً
مباشرا ،في لمح
إدراكا
والعقل النظري ،وأحيانًا يمكن أن يكتسب قوة فوق قوة العقل ،تدرك النفس بها
ً
أمورا تتصل بعالم الغيب .وفي ظل هذا المنظور
البصر في أثناء النوم أو في حاالت نادرة من اليقظةً ،
متناسبا لــدى الـنــاس والـجـمــاعــات مــع اسـتـعــداداتـهــم وتجاربهم ومكتسباتهم
الـتـطــوري ،صــار العقل
ً
ونوعا.
المعرفية والعملية درج ًة
ً
تأثير ابن خلدون في الثقافة العربية واضح جدً ا ،ونكتفي بمثالين هما محمد الجابري وناصيف نصار؛
فقد دافع الجابري عن ابن خلدون باعتباره المفكر الذي أدخل المعقولية إلى التاريخ عندما تكلم على
«طبائع العمران» التي هي «الكليات» االجتماعية التي تحدث في العمران بمقتضى مبدأ السببية(.((7
وبفضل هذه السببيةّ ،
«قل أن يكون األمر الشرعي مخال ًفا لألمر الــوجــودي»( .((7وقد أوجز الجابري
الرؤية الثقافية األندلسية ً
قائل« :تلك باختصار هي معالم النزعة البرهانية في الثقافة العربية باألندلس
والمغرب ،النزعة التي تطلب اليقين في العقليات والقطع في الفقهيات والمطابقة لطبائع العمران في
المرويات التاريخية معتمدة في بناء المعقولية في هذه الميادين المعرفية على االنطالق من الكليات
واعتبار األسـبــاب والمقاصد .إنها نزعة علمية ...قامت كثورة على ما ســاد الثقافة العربية من نظرة
تجزيئية ومـشــادات كالمية وخالفات فقهية تعتمد المغالطة وال ـجــدل»( .((7وكانت الحاجة السياسية
واأليديولوجية هــي التي دفعت إلــى «بـلــورة مـشــروع ثقافي أندلسي قــادر على أن يقدم نفسه كبديل
تاريخي للمشروع العباسي والفاطمي»( ،((7قوامه رفع الحصار عن الفلسفة.
وكان المفكر ناصيف نصار من جهته يعتبر ما قام به ابن خلدون «خطوة جبارة على طريق إعادة بناء
الفكر السياسي في الثقافة العربية»( .((7وبالفعل ،ال تقل إعادة بناء السياسة أهمية عن إعادة بناء العقل،
أي عن إعادة بناء الثقافةّ .إل أن إعادة بناء السياسة ،التي هي أحد المطالب األساسية للثقافة العربية
الحديثة ،على أسس مدنية أو عقلية ،تقتضي فصل الدِّ ين عن الدولة .وهنا يمكن ابن خلدون أن يساعد
على إنجاز هذه المهمة ،ألن السياسة في ضوء تصوره الجديد للعمران البشري ،أضحت ً
فعل بشر ًيا
يخضع لحتمية العصبية والقوة ،أو لضرورة العقل والمصالح أو لتأثير الشريعة الدينية .ومعنى هذا أن
منطق الضرورة الطبيعية والتغالب االجتماعي والمصلحة الفردية والجماعية يكفي لتفسير السياسة،
وأن الشرع اإللهي لم يعد ضرور ًيا لوجودها« ،فالسياسة كانت موجودة ،وال تزال موجودة في أمم ليس
لها كتاب منزل وشرع من عند الله»( .((7وبذلك يكون ابن خلدون قد حقق «خطوة حاسمة ،وبمعنى
ما راديكالية ،في االنتقال من عقل السياسة بلغة الفقه إلى عقل السياسة بلغة العمران والتاريخ»(،((7
( ((7عن طبائع العمران يقول الجابري‘« :طبائع العمران’ إذن هي ‘الكليات’ االجتماعية ،وبما أنها تحدث في العمران بمقتضى
طبعه ،بمعنى أن حدوثها ضروري ،فهي خاضعة لمبدأ السببية» .انظر :الجابري ،التراث والحداثة ،ص .213
( ((7المصدر نفسه ،ص .214
( ((7المصدر نفسه ،ص .215
( ((7المصدر نفسه ،ص .186
( ((7المصدر نفسه ،ص .69
( ((7نصار ،ص .68
( ((7المصدر نفسه ،ص .69

ثاحبأو تاسارد
رصاعملا ةيبرعلا ةفاقثلا يف يفسلفلا سلدنألا روضح رهاظم
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بإعطاء األسبقية لـ «األمر الوجودي» على «األمر الشرعي» ،وفصله الشرع عن الملك ،بل وحتى عن
الخالفة،
خصوصا أن هذه األخيرة حصلت باإلجماع الذي هو فعل إنساني(.((8
ً

خاتمة
نستخلص من استعراضنا السريع لتأثير بعض النماذج الفلسفية للحضارة األندلسية في الثقافة
العربية المعاصرة أن هــذا التأثير كــان متعدد األب ـعــاد ،كالبعد العقالني والـبـعــد التاريخي والبعد
الـصــوفــي ،ومـتـعــدد الـغــايــات ،كــإثـبــات الـطــابــع الـكــونــي للعقل الـعــربــي ،وقــدرتــه عـلــى الـتـعــاطــي مع
الـحــداثــة ،وقــدرتــه على الجمع بين الشريعة والحكمة على مستوى الغاية ،والفصل بينهما على
حاضرا بقوة ،تغلب
ومما يلفت انتباهنا أنه عندما كان النموذج الثقافي األندلسي
مستوى المنهجّ .
ً
الهم الهوياتي والطائفي ،وعندما هيمن النموذج السلفي العباسي،
الهم الكوني والتسامحي على ّ
ّ
تفشت دع ــوات الخصوصية المذهبية واإلثـنـيــة والـثـقــافـيــة ،وحــل العنف الطائفي وع ــدم التسامح
الثقافي محل التسامح.
إن ما يميز النموذج الفلسفي األندلسي هو انفتاحه على جميع العقالنيات :البرهانية والفقهية والتاريخية
والعرفانية ،بحكم طابعه الحواري والجدلي والساعي إلى إيجاد مجال مشترك بينها .ومع ذلك ،كان
بعض التيارات الثقافية في العالم العربي المعاصر يشعر بأن االستئناس بالنموذج األندلسي ال يكفي،
إذ ال بد من االنفتاح على الزمن الحاضر.
لم تكن العقالنية األندلسية تكتفي بنور العقل وحــده ،أي بالنور الطبيعي الذي يضيء ذاتنا والعالم
معا ،بل كانت منفتحة ً
أيضا على نور اإليمان والوجدان ونور التاريخ والعمران ،وضــرورة االستفادة
ً
من تعدد األنوار هو الدرس الذي نستخلصه من النموذج األندلسي .لقد مضى ذلك الزمن الذي كان
فيه ابن رشد يتهكم على ابن حزم ً
جائزاُ ،فيمكن ان ُيخ َلق على
قائل إن «العقل ال يمكن أن يكون
ً
ـورا
صفات مختلفة ،كما توهم ذلــك ابــن حــزم»؛ فالعقل الــذي ال يتسامح وال يتفاوض وال يتخذ صـ ً
مختلفة وال يتفاهم حتى مع الثقافات الالتنويرية أو القبل تنويرية ،ال يستطيع اليوم أن يكون محص ًنا
ضد أعدائه.
إنه ألمر ضــروري لثقافة مستقبلية حية الجمع بين ابن رشد وابن عربي ،بين ابن باجة وابن خلدون،
بين العقالنية الفلسفية و«العقالنية» العرفانية ،بين تدبير المتوحد وتدبير الملتزم بقضايا المجتمع؛ إذ
َ
اإلنسان من فرد إلى ذات عاقلة ،بل ال بد أن تتدخل العقالنية
تحول العقالنية الفلسفية
ال يكفي أن ّ
لتحول الذات العاقلة إلى ذات سياسية ،أي إلى ذات مواطنة تقوم بواجب المشاركة في تدبير
العمرانية
ّ
الدولة وضمان استمرار تحديثها.
(« ((8وهذه السياسة التي يحمل عليها أهل االجتماع التي لسائر الملوك في العالم من مسلم وكافرّ .إل أن ملوك المسلمين يجرون
فيها على ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية بحسب جهدهم؛ فقوانينها إ ًذا مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين في االجتماع
طبيعية ،وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية» .انظر :أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،تحقيق
علي عبد الواحد وافي (القاهرة :لجنة البيان العربي ،)1962 ،ص .712
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ولكن مسيرة النضج الثقافي لإلنسان العربي لن تكتمل ما لم يحقق هذا اإلنسان انفتاحه على اآلخر،
ألن ،كما قال عزيز الحبابي« ،بمقدار ما تكون ثقافة ما حية وغنية ،بمقدار ما تنفتح على اإلخصاب
(((8
عبر ابن رشد عنها بطريقة
المتبادل ،على التبادل مع الثقافات األخــرى»  ،وهي الفكرة نفسها التي ّ
ميتافيزيقية بقوله إن ذات العقل م ّنا «ليست شي ًئا آخــر غير عقل الـمــوجــودات التي هي خارجة عن
ـدت
ـت مــن نفسي وجـ ُ
ذات ـ ــه»( ،((8وعـ ّـبــر عنها جــال الــديــن الــرومــي بلغة صوفية قــائـ ًـا« :عـنــدمــا خــرجـ ُ
أنوارا غربية بمشتقاتها
نفسي»(((8؛ إذ ال تكتمل معرفة الذات ّإل بمعرفة اآلخر ،سواء كان هذا اآلخر
ً
ـوارا تراثية بتالوينها المحلية .وقبل هذا االنفتاح وذاك ،على هذه األنــوار الجديدة أن
المختلفة أو أنـ ً
برمته
سعيا وراء تعبئة المجتمع ّ
تنفتح على الوحي بجميع عوالمه وعلومه وآفــاقــه وآمــالــه وتخومهً ،
لالنخراط في حوار شامل تستفيد منه العقالنية الجامعة.
ليس معنى هذا أننا نسعى إلى طبع العقالنية بالمرونة إلى درجة سلب قدرتها على المواجهة والصراع؛
مواجهة الفكر المحافظ الذي يحارب النور ،نور العقل ،ويدافع بجنون عن وصاية اآلخر عليها .بل
على العكس من ذلك ،نعتبر أنه ينبغي أن يكون رفض الوصاية من أي جهة كانت هو أول مبدأ يحرك
الذات ،والعمل على جعلها المنبع األساسي للحق والفضيلة والتغيير والنقد ،على أن يشمل النقدُ نقدَ
العقل نفسه ،من أجل تطوير أدوات فهمه ومناهج تفكيره وأساليب تدبيره ،وإضفاء النسبية والتاريخية
على حقائقه وقيمه.
وبعد ،ال شك في أن العودة إلى األندلس عودة إلى األصول ،لكن من أجل القفز إلى ما عداها بغية
إعادة بناء الذات الثقافية للمجموعة العربية ،لضمان المشروعية التاريخية ألي مشروع ثقافي جديد
البين بنفسه أنه لن يكون ثمة معنى الستلهام
يحتل فيه حق الفلسفة في الوجود مكانة مرموقة .ومن ّ
النموذج األندلسي في بناء ثقافتنا المعاصرة ما لم يتم إدراك الفرق التاريخي بين الحضارة األندلسية
والحداثة الغربية ،والتخلي عن فكرة المطابقة بينهما ،وفتح المجال لتأهيل الثقافة العربية كي ترقى إلى
مستوى االتصال والتواصل مع الثقافة الحداثية.

(81) Mohamed Aziz Lahbabi, Du clos à l’ouvert: Vingt propos sur les cultures nationales et la civilisation humaine,
Etudes et documents, 2eme ed. (Alger: Société nationale d’édition et de diffusion (S.N.E.D.), 1971), p. 155.

( ((8أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،تلخيص كتاب النفس ،تحقيق أ .إيفري (القاهرة[ :د .ن ،)1994 ،].ص .129 – 128
( ((8جالل الدين الرومي ،رباعيات موالنا جالل الدين الرومي ،ترجمه وقدم له عيسى علي العاكوب (دمشق :دار الفكر،)2004 ،
رباعية رقم  ،15ص .24
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الكاتب والمثقف :ليوتار ضد سارتر
«حاضرا،
إن التزام الكتابة ،أو بأسلوب ليوتار« ،كتابة االلتزام» مستحيلة ،ألنها تفترض
ً
أي وضـعـيــة هــي ح ـضــور ،أي غــايــة نـصــل إلـيـهــا ،ومــرس ـ ـ ًـا إلـيـهــم وف ـع ـ ـ ًـا» ،ألن مفهوم
الوضعية عند ســارتــر يعني واقـ ًـعــا نحضر فيه ونبتغي الـخــروج منه صــوب حاضر آخــر،
مرسل
أي وضعية أخرى؛ لكن يتضح اآلن أن ليس ثمة وجود ألفراد (نكتب لهم) ،أي َ
إليهم ،يشاركوننا فهمنا للوضعيات التي نعيش ،وبالتالي ،لن يلتزم َق َل ُمنا ّإل بما يراه
مناسبا ويستحق التعبير عنه .لقد اعتقد سارتر أنه يبدأ بالواقع (العام والشامل) في داللته
ً
ّ
الفينومينولوجية ،أي ما ندركه ونشكله بوعينا ،ثم في داللته الماركسية ،أي ما ينعكس
في وعينا ،لكنه في الحقيقة لم يكن يبدأ ّإل بـ «حكاية صغرى» ،خرافة ،هدفها عدم
الخلط بين الواقع والخيال .لكن هذه القصة (الوضعية) نفسها التي تريد أن تمثّل أو أن
تقدم لنا الواقع هي نفسها خيالية ،فسارتر اعتقد حتى في نصوص السياسية أنه يكشف
عن الواقع بفعل الكتابة فقط.
«La déformation d’un texte se rapproche,
»à un certain point de vue, d’un meurtre.
Freud, Moise et le monothéisme

نشير بداية إلى أن سارتر وليوتار ينتميان إلى التقليد الفلسفي ذاته؛ فاألول اكتشف الظاهراتية
تعرف الثاني إليها في الجامعة في الوقت الذي قرأ فيه ًّ
كل
بإيعاز من أرون ) ،(R. Aronبينما ّ
اشتراكيا :األول تصور الشيوعية ودافع عن صيغتها الستالينية،
من فرويد وماركس بنهم .كالهما كان
ً
في حين أن الثاني انتقد كل اشتراكية بيروقراطيةَ ،
وض َّمن نقده في التزامه ومقاالته في دورية اشتراكية
يعبر األول عن أمل حقيقي
أو بربرية إلى جانب ليفورت ) (C. Lefortوكاستورياديس )ّ .(Castoriadis
في الحرية والثورة بعد أزمة الحرب العالمية الثانية ،ويدعو الثاني إلى مزيد من التريث والحذر من
الخطابات والحكايات الكبرى التي تسرد ً
آمال عريضة أثبت التاريخ إفالسها .ليس من الضروري إذن
أن نستمر في البحث عن االختالف والتنافر بين كال الفيلسوفين ،فما يهمنا هنا أن هو نقارن كيف
تصور ٌّ
كل منهما ،سارتر كصورة عن ك ّتاب مرحلة األزمــة األوروبية (األزمــة االقتصادية سنة 1929
ُي َّ
* أستاذ ديداكتيك الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين .القنيطرة ،المغرب.
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وانهيارا
والحرب الكونية الثانية) ،وليوتار كضرب من ضروب الك ّتاب الذين عاصروا ثورة تقنية – علمية
ً
للقيم األنوارية :معنى الكتابة ودور المثقف.

يعترف ليوتار في تقديمه كتاب دوني هولييه ) (D. Hollierعن «سياسة النثر عند سارتر» بأنه «لم يكن
روائيه أو فيلسوفه أو كاتبه أو سياسيه المفضل» ،والسبب هو أنه لم يحب اللكنة البطولية التي تخرج
من كتاباته(((؛ فقد ظل سارتر خــارج السرب ،خــارج التحوالت المحيطة به في مختلف المجاالت.
ففي المجال الفني ،ظل المدافع عن الحرية منزو ًيا في أنماط من الكتابة ال تخدم ولم تخدم لغة الفن
واإلبداع .وظلت كتاباته األدبية بالتحديد مشدودة إلى تحقيق نموذج مثالي تج ّلى في دور المخلص
والمنقذ ) .(Le salvateurوتكشف سيرته الذاتية ،وهي بعنوان الكلمات ،عن عمق األزمة التي عاشها
بعد الفترات التي أمضاها بين أنواع وألعاب لغوية وفنية وفلسفية ،وأجناس أدبية مختلفة؛ فـهذه السيرة
حول نشاطه
تكشف تجربة الشك التي عاشها سارتر في الكتابة؛ تجربة حاول أن يتخلص منها حينما ّ
ً
مسؤول مسؤولية مطلقة عن عالج العالم من مرض
من «أديب» إلى «مثقف»((( ،بحيث جعل األخير
االسـتــاب؛ فقد اكتشف أن الكتابة لم تحقق مــرادهــا ،فانتقل إلــى الممارسة (عبر نشاطات مختلفة:
احتجاجات في الـشــارع ،توقيع عــرائــض ،)....بل يمكن القول إنــه لم يستطع أن يقارع أدبــاء عصره
وف ّنانيه ،فالتجأ إلى استراتيجيا أفضل تحقق النموذج الذي «ارتضاه لذاته ولآلخرين» .ففي عهد بيكيت
) (Beckettوأرتو ) ،(Artaudعهد مساءلة الدالالت والرموز ،التمثالت واألحداث ،كان مسرح سارتر
مسرح القدوة ) (Edifiantواالستقطاب ،مثله في ذلك مثل مسرح ديدرو ) Diderot((((.

ّأما بالنسبة إلى الرواية ،فلم يكن في استطاعة سارتر أن يجاري دوس باسوس أو فولكنر أو توماس مان
«أينشتاينيا» ضد
أو جويس أو حتى بروست؛ ففي اللحظة التي كان سارتر يصرح فيها بأنه يريد أن يكون
ً
الفضاء النيوتوني المؤثث للرواية الكالسيكية ،كان الرهان الروائي منذ عهد جويس وغيرترود شتاين
هو التفكير ضمن عالقات الاليقين ) ،(L’incertitudeأي بمنظور هايزنبرغ ) (Heisenbergال بمنظور
معادالت النسبية ورمــوزهــا((( .ويمكن تفسير هذه المعاناة وهذه األزمــة الواضحة في كتابات سارتر،
(1) Jean-François Lyotard, «Un succès de Sartre,» Critique, no. 430 (Mars 1983); préface au livre de: Denis Hollier,
Politique de la prose: Jean-Paul Sartre et l’an quarante: Essai, le chemin (Paris: Gallimard, 1982). Reproduit dans:
Jean-François Lyotard, Lectures d’enfance, Collection Débats (Paris: Galilée, 1991), p. 89.
(2) Ibid.

((( المصدر نفسه ،ص .90

((( يقارن سارتر في كتابه ما هو األدب؟ بين الكتابة وباقي األشكال اإلبداعية الفنية األخرى ،كالرسم والموسيقى ً
مثلJean-Paul :
Sartre, Qu’est-ce que la littérature? (Paris: Gallimard, 1984-1975), pp. 60-62.

فإذا كانت الكتابة تعتمد على التعبير بالكلمات ،فان الموسيقى تعمد إلى خلق انسجام بين النوتاتّ .أما الرسم ،فمادة إبداعه هي
األلوان واألشكال .لكن ال النوتات وال األشكال عالمات ) (des signesأو رموز لكونها ال تشير إلى شيء غريب عنها؛ فداللة نغم
معين (إذا ما كان في اإلمكان الحديث عن دالالت ومعان في هذا المجال) ال توجد خــارج هذا النغم ذاتــه ،وال يمكن النغم أن
يخلق دالالت متضاربةّ .أما األفكار التي تنتج من الكتابة ،فيمكن فهمها واستيعابها بأنماط مختلفة ،ألن بمجرد أن يخرج الكتاب
«هم الكاتب هو الدالالت )»(les significations
نحو الجمهور ،يشرع في خلق معان ودالالت متنوعة .من هذا يستنتج سارتر أن ّ
(ص )63؛ فكلمة الكاتب أكثر كثافة من الرموز الرياضية ،ومن هنا القيمة األكبر التي يمنحها سارتر لفعل الكتابة واإلبداع .وألهمية
المشكل وخطورته ،خصص سارتر له كتا ًبا ً
كامل يجيب فيه عن سؤال الكتابة ،وهو كتاب يمكن اعتباره بمثابة «خطاب في المنهج»
كان من الضروري أن يكتبه سارتر ليحدد موقفه الخاص انطال ًقا من المبادئ الفلسفية الوجودية ،ومن عدد كبير من أنماط الكتابة
وخصوصا في مجال الكتابة الروائية والشعرية والمسرحية :كالواقعية ،والطبيعوية ) (le naturalismeمع
وأجناسها ومناهجها،
ً
ً
زوال ،والرواية الجديدة ) ،(nouveau roman leوإستطيقا مونتبارناس (الفن من أجل الفن) ...إلخ ،مساجل في ذلك ك ّتا ًبا سابقين
ومعاصرين ،مثل زوال وفاليري بالنشو ) .(E. Zola P. Valery M. Blanchot...
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خصوصا حينما نتأمل سيرته الذاتية ،حيث يجادل نفسه ويراجع تاريخ طفولته((( قبل أن يدخل غمار
ً
السياسة التي أعمت ،في نظر ليوتار ،كل تحليل وكل فهم عميق للواقع؛ ألن سارتر جعل من المجال
ً
مجال للبحث عن المشروعية والممارسة وتحمل المسؤولية عن األفراد األكثر حرمانًا ،وكذا
السياسي
الدفاع عن الكائنات البشرية حتى وإن اختلفت لغاتها أو ثقافاتها أو معاييرها .لذا كانت الكتابة مسؤولة
عن كشف الحقيقي ،وعن الدفاع عن أخالق إنسانوية(((.
من هذا يتحول السؤال ،بحسب ليوتار ،من مشكل المسؤولية عن اآلخر إلى مشكل الشهرة
التي يبحث عنها المثقف في نموذج سارتر؛ فأن ننخرط إلى جانب مثقف في قضية معينة ال يكون
فقط بدافع اإليمان بالمبادئ نفسها ،وإنما ألن هذه المبادئ تغدو مشهورة بسبب من يحملها.
شعبيا ) populaire(((( ،أي إنه
لذلك كان خطاب سارتر شعبو ًيا ) ،(populisteالشيء الذي جعله
ً
ُحول إلى موضة من «موضات الثقافة»((( التي
تحول إلى شخصية تُس َلط عليها أضواء اإلعالم وت َّ
ـورا منذ العصر الكالسيكي إلــى عهد ما بعد الحداثة ،والتي تجسدت في مؤسسات
عرفت تـطـ ً
خــاصــة بالمثقفين (ال ـبــاط ،صــالــونــات ،جــرائــد ،مـجــات ،وســائــل اإلع ــام )...لـيــس هــدفـهــا نشر
محملة بقيم رمزية تتبادلها
األفكار أو األعمال الفنية والفلسفية أو العلمية ،وإنما نقل رسائل
َّ
الجماعة وتتعارف من خاللها ،ال ألن لها داللــة ،بل ألن لها قيمة (اقتصادية ،مالية) ،أي إنها
(((

(5) Lyotard, «Un Succès de Sartre,» et Lectures d’enfance, pp. 90-91.

وتحول هذه اللغة إلى رابطة تجمع المبدع بالقارئ،
خاصا،
((( حينما يؤكد سارتر أن استخدام الكاتب اللغة المشتركة استخدا ًما ً
ّ
ويمكن أن تلخص في مشكلة األسلوب ،فإن هذه العالقة التي تعتمد على مناداة القارئ واالستجابة لمتطلباته تشترط معرفة أكبر
للكاتب (مثله في ذلك مثل القارئ) بالوضعية التي يكتبها حولها ،إضافة إلى ضرورة وعيه باألسلوب الذي اختاره؛ الن األسلوب
كاختيار جمالي في ذاته محاولة لإلمساك بالمعنى .اختيار اللغة ،اختيار األسلوب ،اختيار الجمهور ،كلها تشترط حرية متبادلة ،سواء
لدى الكاتب أو لدى القارئ« .فهناك انتظارات القراء التي على الكاتب أن يجيب عنها وأن يتلقفها .لكن من أجل أن يكون هذا
حرا في جوابه» (انظر .)Sartre, p. 194. :بل إن فعل الكتابة ذاته دعوة إلى
حرا في طلبه ،والكاتب ً
ممك ًنا ،على الجمهور أن يكون ً
«حرية القارئ من أجل أن يشارك في إنتاج العمل الفني واألدبي» (ص .)97ويتحول الكتاب إذن الى وسيط في «طلب للحرية»،
ملموسا» (ص  ،)119لكن ال يلزم أن يتوقف األمر عند التعبير بالكلمات
تحررا
في مقابل «استالب خاص يعرض ضده الكتاب
ً
ً
فقط ،بل إن التعبير ليس سوى مدخل للممارسة والتطبيق مثلما هو األمر بالنسبة إلى سارتر نفسه الذي جمع يو ًما بين الكتابة ضد
الحرب واالستغالل واالنخراط في مقاومة النازية ،حين اح ُتلت باريس في الحرب الكونية الثانية .يقول« :تفترض حرية الكتاب
كره القلم على
حرية المواطن .فنحن ال نكتب من أجل العبيد ...وال يكفي الدفاع عن الديمقراطية بالقلم فقط ،ألنه يأتي يوم حيث ُي َ
التوقف وعلى الكاتب أن يأخذ السالح» (ص .)114
((( نقرأ نقيض هذا الكالم في ما هو األدب؟ .وال ندري لماذا يعتمد ليوتار على السيرة الذاتية لسارتر أكثر من هذا المؤلف ،فالعمل
األدبي ،كما جاء في هذا الكتاب ،هو في األخير «نداء للقارئ ،وإشراك له في عملية تعرية – كشف ) (Le dévoilementللواقع يقوم
محد ًدا أو أسطورة محددة ...فالكاتب وهو يعيش
بهما الكاتب ،بل ال يمكننا أن نكتب بال جمهور وبال أسطورة – لكن ليس
جمهورا َّ
ً
وضعية معينة ،يكون مثله مثل جميع الناس الذين يعيشون داخل وضعيات ،فكتاباته ،مثلها مثل أي مشروع إنساني ،تحتوي ،كما
صحيحا أن الكاتب يتوجه إلى جمهور محدد ،ففي نظرية األدب الملتزم،
تحاول في ذات الوقت تجاوز هذه الوضعية» .لذلك ،ليس
ً
تتمثّل مهمة الكاتب في تشكيل جمهور شامل ) (Public totalال جمهور من العامة ) ،(Public de masseألن جمهور العامة سيكون
مجرد تراكم كمي لقراء مستهلكين يعني «قــراء فرديين» ،أي منتوجات نمطية للنسق الرأسمالي ،في حين أن الجمهور الشامل هو
«وحدة عضوية للقراء» .لذلك ،يختار الكاتب جمهوره من خالل الموضوع الذي يختاره للكتابة .وما دام كل موضوع له جمهور
معين ،فإن قيمة الكاتب لصيقة بانتظارات هؤالء القراءّ .أما الحديث عن المجد والبحث عن الشهرة ،فلن يكون ّإل «شيئًا
ً
خالصا –
مجر ًدا» (ص ،)192 – 193أي حينما يعتقد الكاتب باألزلية خارج انتظارات جمهوره ،فإنه ال يبحث ّإل عن وهم.
(8) Lyotard, Lectures d’enfance, p. 94.
(9) Jean-François Lyotard, «Les Modes intellectuels,» dans: Jean-François Lyotard, Tombeau de l’intellectuel et autres
papiers, Débats (Paris: Éditions Galilée, 1984), p. 69.
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تملك سلطة التمييز بـيــن الـجـمــاعــات الفنية والـثـقــافـيــة والـسـيــاسـيــة .ولـهــذه الـجـمــاعــات «كلمات
مــوضــة» ) (Des mots à la modeال ألن قـ ّـوتـهــا سياسية وأيــديــولــوجـيــة فحسب ،بــل ألنـهــا تربح
المال ً
أيضا ،فالمنتجون (منتجو أفالم سينمائية ،محررو جرائد إن لم نقل «ك ّتاب» هذه األفكار)
ـدرون الـمــال منها .ف ـ الــوجــوديــة هــي كلمة الموضة فــي فترة مــا بعد الـحــرب العالمية الثانية،
يـسـتـ ّ
وكــانــت لـهــا جــريــدتـهــا الــرسـمـيــة ) ،(les temps modernesوكــان لـهــا كـ ّتــابـهــا (ســارتــر ،دوبــوفــوار،
م ـيــرلــوبــون ـتــي .)...وم ــا دام ــت ه ــذه الـكـلـمــات م ـفــردات تـتـنــاولـهــا الـجـمــاعــة ،فــإنـهــا بـمـثــابــة «شـفــرة»
محددة ،أي هي الكلمات التي بها نفتح فعل التواصل ،ولذلك يسميها ليوتار «كلمات المرور»
َّ
التي ال يمكن من دونها أن تنخرط الجماعة مع أخرى في حوار وتواصل ،فبها «تتميز الجماعة
لمدة من الوقت ،وبها تُشبع رغبتها في االختالف ،لتنتهي إلى هدم كل اختالف ،ما دام عمر هذه
الكلمات مؤق ًتا»( .((1إنها تشترط اختالف المثقفين عن اآلخرين (رجال االقتصاد أو السياسة أو
الدين )...فكر ًيا ،أي عن الثقافة العامة التي ال تكفي للتعبير عن حقائق ووقائع الجماعة ،ألنها
مسكونة بأوهام وأيديولوجيات وأفكار زائفة ،فتظهر بسبب ذلك ثقافات صغرى (زوايا مذهبية
وعائالت ُ
وأسر فكرية.)...
األم ــر ال يـتــوقــف عـنــد هــذا الـحــد ،بــل يظهر تـنــافــس بـيــن هــذه الـجـمــاعــات فــي مــن يـصــل إلــى خلق
وإبداع الكلمة الجديدة التي يمكنها أن تتحول إلى موضة يتداولها الجميع ،مثل «االلتزام» وسوء
الطوية والمشروع واآلخرين والغير ،...من بين كلمات أخرى ميزت فلسفة الظاهراتية والوجودية
التي تكشف عن رغبة في االختالف« ،لكنه اختالف ال يكون ممك ًنا ّإل في ضوء ثقافة عامة تقدِّ ر
وتثمنه ،أي هناك توافق على الالتوافق»( ،((1بمعنى أن الثقافة العامة الشاملة هي التي
هذا التمايز ّ
حول قيمة
يعبر عن ذاته .لكن تطور اإلستطيقا ّ
تمنح المختلف والمغاير المشروعية والحق في أن ّ
العمل الفني أو الفكري من قيمة محايثة للعمل إلى قيمة تخضع لتقدير المتلقين ،أي الجمهور.
وانتهت مع ذلك هيمنة قواعد اإلبداع التي كان المرسل والمنتج (الكاتب ،الفنان ،المفكر) ...
يرسمانها ،وتوقف الــذوق عن أن يكون هو التأثر المشترك الذي تحدده قواعد معينة ،أي انتهى
عـصــر « جـمــاعــة ال ــذوق» ) ،(communauté du goutأي كــونـ ّـيـتــه كـمــا كــان يعتقد ق ـ ّـراء اإلستطيقا
الكانطية المتسرعون( ،((1ألن بلوغ جماعة الكوني َة ليس ً
شرطا بل مجرد أمل عند كانط( .((1الشيء
نفسه يحدث في مجال الفكر؛ فحتى لو كانت قيمة المعرفة هي البحث عن الحقيقة من خالل
ً
شرطا من أجــل تقاسم أفكار معينة ،بمعنى أن
استدعاء الحجج ،فــإن نظام الــوجــدان بــدوره ُي َع ّد
على المعرفة ً
أيضا التعبير عن الرغبة في االخـتــاف والتعاطف ،من ثم يعني تقاسم االختالف
( ((1المصدر نفسه.
( ((1المصدر نفسه ،ص .70
( ((1المصدر نفسه ،ص .71

(13) Jean-François Lyotard, Leçons sur l’Analytique du sublime: Kant, «Critique de la faculté de juger,» paragraphes
23-29, la philosophie en effet (Paris: Galilée, 1991).
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بدوره ضرورة وجود نخبة ،أي أقلية تنفي ما اعتقد به سارتر من إمكان بناء مبادئ إنسانية كونية
حرة ومشروعة.
***

َ
ٌ
انحطاط آخر هو انحطاط النقد )(la critique( ،((1والنقد هو وسيلة
انحطاط «جماعة الذوق»
يرافق
سارتر ،فالمثقف ال ُي َعد مث ّق ًفا ما لم يؤد «واجبه الذي هو تعرية األيديولوجيات التي تستغل الثقافة
والمعرفة والوعي» ،والنقد بهذا المعنى موروث عن الماركسية ،كما ورثته هي ً
أيضا عن هيغل ،ويعني
النفي ) (la négationأي تفضيل السلبي ) ،(le négatifكما يقول ليوتار .فالنقد عند الماركسية «قوة
َ
أساسا ،ومن ثم كانت
ثورية
فضيلته
الفعل،
نحو
ودفعها
الجماهير
وتحريك
إيقاظنا،
على
قادرة
فاعلة
ً
وظيفته وظيفة تربوية بيداغوجية .و ُي َع ّد النفي في النقد المعاصر «المحرك لكل إقناع يهدم الحاضر
ويربي من أجل المستقبل»( .((1هذا هو النقد كما تَمثله أولئك الذين كان همهم الحفاظ على روح
نقدية تُخضع الفكر والممارسة للبحث عن الحقيقة ،غاية الغايات ،لهذا كان سارتر يقول إن الحقيقي
(((1
هو غاية اإلنسانية .وهنا يكتشف ليوتار
البعد األفالطوني الذي ع ّـراه نيتشه ،وهو الحكم المسبق
ُ
واقعا ) .(réelومن األمثال
الذي يعتقد به الكل ،وهو أن كل واقع يمكن معرفته وكشف حقيقته ما دام ً
الصارخة لهذا االعتقاد في وجود الحقيقي مثال المثقفين الذين يؤمنون بنظريات اقتصادية أو اجتماعية
تحول اجتماعي عادل
أو سياسية ،يحاولون أن يعرفوا بها الواقع ويعتبرون أن األخيرة كفيلة بتحقيق ّ
أخالقيا .لكن مجتمعات اليوم ال تبحث عن الحقيقة أو الواجب األخــاقــي ،بل
فعال
) ،(justeأي ّ
ً
عرف هذا الواقع ،أي حتى تخليصه من
تبحث عن السعادة ،لذلك تظل هذه السعادة مع ّلقة حتى ُي َ
الزائف واأليديولوجي.

لكن في ظل التحوالت والثورات المعرفية المعاصرة ،تحول «البحث العلمي» من بحث عن الحقيقة
إلى بحث عن الفعالية .كما انتقل الفن الحديث من البحث عن قيمة األعمال في توافقها مع «فكرة» أو
واقع معين (فكرة الروح ،اإلحساس ،اإلنسان ،البنى االجتماعية ،الصراعات السياسية )...إلى البحث
عن حمولة أخرى هي قوة األثر ) (l’effetوكسر القواعد .لهذا يدخل االنحطاط ثالثة مجاالت ينقلها
ليوتار عن نيتشه( :((1مقولة الحقيقي ،أي انحطاط منطق معين ونمط معين من العقالنية ،ثم مقولة
الوحدة ،أي انحطاط الفضاء الموحد ،أو نهاية الفضاء السوسيو – ثقافي المتمتع بخطاب مركزي (أي
يتبادل القيم والمبادئ نفسها) ،ثم مقولة الغائية ) ،(la finalitéأي انحطاط فكرة الزمن الغيبي الذي
يوجه سلوكاتنا وأفكارنا نحو غاية محددة.

المؤسسة مبدأ النقد كمهمة المثقف
المقولة األولى هي ما شرحناه في األبعاد الفكرية والفلسفية
ِّ
خصوصا بعد
األساسيةّ .أما المقولة الثانية ،فتتجسد في التحوالت التي طرأت على المجتمعات،
ً
نهاية الدولة – األمة ) (l’Etat-Nationبحيث ظهرت التعددية في الجماعات األولية التي ال تظهر
في السجل الرسمي للدولة ،كالنساء والمثليين والمومسات والمط َّلقات والمهاجرين والمرحلين

(14) Ibid. pp. 72-73.
(15) Jean-François Lyotard, Rudiments païens: Genre dissertatif, collection 10-18 (Paris: Union générale d’éditions,
1977), chap. 5.

( ((1المصدر نفسه ،ص .120
( ((1المصدر نفسه.
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وال ـم ـن ـف ـي ـيــن ...وه ــي ج ـمــاعــات ت ـحــاول حــل مـشـكــاتـهــا مــن دون ال ـع ــودة إل ــى مــؤس ـســات الـمــركــز
(الــدولــة) ،فهي «أقـلـيــات» تكشف انحطاط الـمــركــز ،الفضاء الـعــام ،مثلما انحطت فكرة المطلق
(((1
معا ،فكيف يمكن خطا ًبا
لكونها تنتمي إلى فضاء إقصائي خاص  ،فهي َمقصية ُ
ومقصية في آن ً
متناقضا في أساسه ،ينفي و ُيثبت؟ فهل يستطيع سارتر ً
ً
مثل أن
يعبر عنها إذا لم يكن خطابا
أن ّ
المضطهد الــذي يضط ِهد فــي الــوقــت عينه ،أي أن يبحث عــن حريته فــي الــوقــت الــذي
يعبر عــن
َ
ّ
يعترض فيه على إرادة اآلخر؟

المقولة الثالثة ،مقولة الغاية ،اتخذت مظاهر مختلفة ،وفــي خطابات متنوعة ،حتى وإن كانت هذه
األخيرة متضاربة ومتناقضة ،فهي تحضر في الخطاب الليبرالي والفاشي والنازي واالشتراكي والبلشفي
والشيوعي ،حتى وإن وصلت االختالفات بين هذه الخطابات حدود الصراع الدموي ،فكلها تلتقي في
قيم منسجمة مع فضائل ومفاهيم القول والتفكير والفعل« :السعادة ،الحرية ،المجد ،النظام ،األمن،
الرفاهية ،العدالة والمساواة(((1؛ فهي خطابات معرفية – علمية – فلسفية – اقتصادية – سياسية يجمعها
مبدأ واحد هو التغيير والتحول والتقدم صوب «المطلق» .لكن ما هو المحرك والضامن «الحقيقي»
لبلوغ «المطلق» والحاث على التبدل؟ إنها فكرة «الثورة».
عما اتخذ صفة
الثورة ليست تمر ًدا أو عصيانًا ،بل هي دعوة إلى الخروج عن المألوف والمعتاد ،أو ّ
العادي والطبيعي ،ألن هناك أيديولوجيات صبغته بصبغة الكوني والعقلي – الواقعي .فالثورة هي
قيام ضد الظلم واالستبداد والطبقية ،لها غاية هي المساواة المطلقة ودكتاتورية البروليتاريا ،وهي من
خالل هذا قريبة من فكرة يوم الحساب ) ،(jugement dernierفإذا كانت مهمة رجال اإلمبراطورية
الكنسية هــي المحافظة على اإلنسانية مــن الــوقــوع فــي الشر المطلق ،فقد َع ـ َّـو َ
ض هــذه الغاية نشاط
الحزب في المحافظة على اإلنسانية الغربية من الوقوع في العدمية( .((2والحزب بهذا لن يختلف عن
الكنيسة ّإل باالسم ،بل يمكن القول إن العصور الحديثة كان ال بد لها أن تخلق رهبانًا جد ًدا ،فكان
الحزب وكان المثقف من أجل تلبية هذه الرغبة في التحكم في «الالنهائي» ،أي المستقبل .هذا آخر
محطات االنحطاط التي يجاورها اليوم ضياع المعنى الواحد والموحد والوحيد ،أي إفالس المبادئ
الميتافيزيقية التي تضع لكل فعل غاية ،وتخلق للوجود في شموليته غايات أو غاية محددة .ما هي،
ً
مثل ،غاية الكتابة عند سارتر؟ أو بصيغة أخرى ،ما هو مبدأ فعل الكتابة في األصل؟ إنه االلتزام ،وما
غاية االلتزام؟ إنه التحرر ،تحرير الكاتب والقارئ من مــاذا؟ من الوهم ،من «ســوء الطوية» ،أي من
وضعية ) (situationتغيب فيها الحرية وتنعدم فيها المساواة.
***
مما سبق ذكره أن التزام الكتابة ،أو بأسلوب ليوتار« ،كتابة االلتزام» مستحيلة ،ألنها تفترض
يبدو
ً
واضحا ّ
ً (((2
ً
«حاضرا ،أي وضعية هي حضور ،أي غاية نصل إليها،
ومرسل إليهم وفعل»  ،ألن مفهوم الوضعية
ً
( ((1المصدر نفسه ،ص .147
( ((1المصدر نفسه.
( ((2المصدر نفسه ،ص .149 – 148

(21) Jean-François Lyotard, «Mots (un succès de Sartre),» dans: Lyotard, Lectures d’enfance, pp. 96-97.
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واقعا نحضر فيه ونبتغي الخروج منه صوب حاضر آخر ،أي وضعية أخرى( ،((2لكن
عند سارتر يعني ً
مرسل إليهم ،يشاركوننا فهمنا للوضعيات التي
يتضح اآلن أن ليس ثمة وجود ألفراد (نكتب لهم) ،أي َ
مناسبا ويستحق التعبير عنه .لقد اعتقد سارتر أنه يبدأ بالواقع
نعيش ،وبالتالي ،لن يلتزم َق َل ُمنا ّإل بما يراه
ً
ّ
ونشكله بوعينا ،ثم في داللته الماركسية ،أي
(العام والشامل) في داللته الفينومينولوجية ،أي ما ندركه
ما ينعكس في وعينا ،لكنه في الحقيقة لم يكن يبدأ ّإل بـ «حكاية صغرى» ،خرافة ،هدفها عدم الخلط
بين الواقع والخيال .لكن هذه القصة (الوضعية) نفسها التي تريد أن تمثّل أو أن تقدم لنا الواقع هي
نفسها خيالية ،فسارتر اعتقد حتى في نصوص السياسية أنه يكشف عن الواقع بفعل الكتابة فقط(.((2
لكن الكتابة ليست سوى لحظة «الموجود من أجل ذاتــه» ،أي ليس لها جسد وال ديمومة وال مكان
وال موقع موقع ،وال تتمتع بأي استمرارية حقيقية.
يأخذ ليوتار مالحظة هولييه ،وهي إن كتب سارتر تنتهي كلها دو ًما بـ «يتبع» )(à suivre( ((2كدليل على
تيه الكتابة .لذلك ،تنتقل األخيرة إلى حديث عن تجارب تخفق في األخير مجبرة .وللهروب من هذا
الفشل ،تقدم كتابات سارتر نفسها بأنها «عــدم اكتمال» أي مشروع .بهذا الشكل تكشف فشلها في
عرض الحاضر ،ألنه ينفلت من يديها ،ولذلك يتسلسل عند سارتر نص وراء نص ،وبقدر ما تتكاثر
النصوص يرتفع عدد القراء الذين مثّلهم ،وتضيع هذه النصوص في ممرات واتجاهات متعددة ،ألن
جميعا .لهذا سنجد أنفسنا أمام التزامات
المشاريع متنوعة ومختلفة ،وال يمكن الكاتب أن يلتزم بها
ً
عدة ال أمام التزام واحد .فماذا عن الفعل إذن ،غاية االلتزام ومبتغاه؟ كيف يمكن للكتابة ،باعتبارها
نفيا ،أن تغير الماضي الجامد والسلبي(((2؟
ً

يستنتج ليوتار من هــذه المفارقات والتناقضات واألزم ــات التي عانتها الكتابة عند ســارتــر ،من عدم
انتصارا للغة على ذلك الذي حاول أن يقوم
اكتمال ومن تسلسل النهائي ،وبقائها معلقة بال نهاية،
ً
بتطويعها؛ فقد تخلى سارتر عن إتمام نقد العقل الجدلي وكتابه عن فلوبير .كما أنه كان قد وعد في
آخر الوجود والعدم بتقديم تحليل نفسي وجودي ،لكنه لم يف بوعده.
نحن إذن أمام ذاتين ،سارتر المنكفئ على نفسه ،المجهول ،والذي يحاصره الفشل ،وسارتر الذي يظهر
القلم ومد يده إلى الرفاق وتقدم في صحراء
ببطولة في ما يخطه من كتب ،وبسبب هذا الفشل هجر
َ
مرسل إليه متجانس وشامل ،أي
األحياء الهامشية
أخيرا من عدم وجود َ
بمكبر للصوت في يده ليتأكد ً
ّ
ال وجود لجمهور شامل يمكنه أن يقرأ نثره ...وهذا دليل على ذات ادعت الحرية وهزمتها كلماتها(،((2
فلماذا كل هذا الصراع والخصومات عند سارتر مع أصدقاء ومناضلين ومثقفين شاركوه لزمن معين

«تسمى الوضعية :إمكانية  contingenceالحرية في شمولية  plenumالوجود في العالم كمكان
( ((2نـقــرأ في الوجود والـعــدم:
ّ
ّ
ّ
 ،Datumفالوضعية ليست موجودة هنا [أمامنا] إل من أجل أل تُجبر وتُكره حريتنا ،فالوضعية ال تنكشف لهذه الحرية كشيء تضيئه
الغاية التي ترسمها وتختارها [هذه الحرية ذاتها] ...فالوضعية والدافع ليسا سوى شيء واحد» .انظرJean-Paul Sartre, L’Etre et :
le néant: Essai d’ontologie phénoménologique, bibliothèque des idées (Paris: Gallimard, 1943), pp. 532-533.

(((2
(((2
(((2
(((2

المصدر نفسه.
المصدر نفسه ،ص .99
المصدر نفسه ،ص .100 – 99
المصدر نفسه ،ص .106
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قناعاته والتزاماته ( كامو ،أرون ،ميرلوبونتي)...؟ إن هذه الجداالت ناجمة في المقام األول ،وبحسب
ليوتار ،عن مشكلة الذات وميتافيزيقيا اإلرادة ،وسارتر هو هذه الذات التي تريد أن تكون هي وال شيء
آخر غير ذاتها ،كما تكشف سيرته الذاتية(((2؛ فاآلخرون يتحولون إلى جحيم بمجرد تهديدهم هذه
اإلرادة .ولم تكن صراعاته مع المثقفين والمناضلين اآلخرين ،بدعوى وجود رؤى متباينة حول قضايا
البروليتاريا والشيوعية ومعنى التاريخ أو وجهته( ،((2سوى نتيجة لهذا اليأس.
قد ال نتفق مع هذا التحليل النفسي لكتابات أحد أعقد مفكري القرن العشرين وفالسفته ،لكن هذا
النقد يفيدنا في فهم األزمة التي ال بد أن ترافق عمل كل مثقف عندما يحاول إخضاع التزاماته السياسية
لـ «قواعد وألعاب لغة» مخالفة ،حينما ال يعي المثقف أنه لن يستطيع تعظيم الكوني وتجاهل النسبي،
أي يعتقد أنــه يستطيع أن يعرف ويفكر ويمارس من خــال جهاز مفاهيم واحــد .لهذا السبب ،كتب
ليوتار التعريف التالي للمثقفين:
«المثقفون هم ،في ما اعتقد ،أرواح تأخذ مكان اإلنسان واإلنسانية واألمــة والشعب والبروليتاريا...
إنهم يتماهون مع ذات كونية حينما ِ
يصفون ويح ِّللون ...وضعية أو ظر ًفا ،أو ينصحون بما يلزم القيام
به من أجل أن تتحقق هذه الذات (اإلنسانية) الكونية ،أو على األقل أن يتم التقدم صوب تحقيقها»(.((2

ً
حامل هذه الهوية الكونية وهذا الكيان اإلنساني .وتمنح
بهذا ،يتوجه المثقفون إلى كل واحد منا باعتباره
فكرة الكوني هذه وفكرة «مسؤولية المثقفين» السلطة والمشروعية التي نعترف بها لفولتير وسارتر،
ألنهما يختزالن الكوني ،أي ليسا ذاتين منفصلتين عن باقي الكائنات البشرية؛ إنهما ،بلغة سارتر ذاته،
«فرديات كونية» ،تختار لذاتها ما تختاره لإلنسان( .((3لكن ما الذي يضمره مثل هذا الرأي من وهم؟
أساسيا في مهمات الفكر ،فظهور التخصص العلمي
إنه يهمل التشرذمات والتفرعات التي ت َُع ّد مبدأ
ً
نصا فرويد ًيا عن جدارة،
( ((2سيعتبر ليوتار أن سارتر لم يأخذ من التحليل النفسي سوى االسم ،لكن السيرة الذاتية (الكلمات) ت َُع ّد ًّ
انظرJean-François Lyotard, Dérive à partir de Marx et Freud, Débats (Paris: Galilée, 1994), p. 137. :
(28) Ibid. p. 95
(29) Lyotard, Tombeau de l’intellectuel, p. 12.

( ((3ال يمكن الكاتب أن يرى العالم ّإل حينما يتشكل كذات ترى هذا العالم ،بحيث توجد رابطة عميقة بين وجودنا (أي المحددات
التي تحدد وجودنا) ،والعالم الموجود أمامنا ،أي ذلك الذي ينفتح أمام رؤيتنا .استدخال ) (Intériorisationهذه المحددات الخارجية
يسميان الوجود في العالم ) (l’être-dans-le-mondeأو الكوني –
وإخــراج هذا الداخلي فينا ) (l’intériorité Extérioriserهما ما َّ
الفردي ) .(L’Universel-singulierانظرJean-Paul Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels, Idées; 274 (Paris: Gallimard, :

1972), pp. 98-99.

معنى هذا أنني ككاتب أعيش جدلية عميقة ،على شكل تشرذم بين عالمين ،عالمي الخاص الذي في هو أصله مركّ ب من العالم
المشترك ،ثم هذا العالم المشترك نفسه الذي يحتاج ً
أيضا إلى عالمي الخاص؛ لذلك ،فوجودي في هذا العالم يتمظهر من خالل
صيغتين ،األولى هي أنني أستطيع أن انطق بلفظ المفرد المتكلم «أنا» ،والثانية هي أنني أتلفظ ً
أيضا بصيغة المتكلم الجمع «نحن»،
تركيبا
بين النحن واألنا توجد عالقة جدلية ،إحداهما تستحضر األخرى وتنفيها ،وعملية االستحضار والنفي المتبادل هذه تجد لها
ً
يعبر عن انغماس الكاتب في العالم وانفصاله عنه؛ فمهما كانت طبيعة الك ّتاب« ،فإنهم يملكون
) (Synthèseفي العمل األدبي الذي ّ
وجهتين متكاملتين :الفردية التاريخية للوجود وكونية الرؤى ،أو العكس ،كونية وجودهم وفردية رؤاهم» (ص  .)99المقصود بالوجه
األول هو أن الكاتب ينتمي إلى عصر بعينه ،وإلى طبقة معينة وإلى ثقافة محددة ،من هنا تاريخيته .والوجه الثاني هو الموقف ،أي
الرؤية التي تكون للكاتب عن عصره وتاريخه وثقافته والتي يرتضيها للحاضر والمستقبل؛ فكل رؤية هي موقف ،وكل موقف هو
أمل في وجود آخر تبتغيه الذات لنفسها ولآلخرين ،بل ولإلنسانية جمعاء؛ وكل موقف في األخير هو زاوية نظر محكومة ً
أيضا بطبيعة
يسميه سارتر الوجود – في العالم.
الوجود الذي ينظر من خالله الكاتب إلى ذاته وإلى العالم واآلخرين وهو ما ّ
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ألغى المهمة الميتافيزيقية للكاتب والمثقف :تخليص المجتمع من مشكالته السياسية واالقتصادية أو
(((3
تحمل مسؤولية الخطيئة.
الثقافية  ،كأنه المسيح الذي ّ

لقد غيرت التقنيات الجديدة عمل اإلدارات المدنية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية ،فأخذت
األخيرة تستدعي ذوا ًتــا مكونة ومتخصصة في العلوم الحقة والتكنولوجيات والعلوم اإلنسانية(.((3
وال يمكن نعت هذه األطر الجديدة بالمثقفين ،ألن دور المثقفين المهني الناجم عن تكوينهم العلمي
والمعرفي هو تحقيق فعالية أفضل وتقديمها ،وليس تجسيد «فكرة الذات الكونية»( .((3وحتى لو أردنا
أساسا لخدمة الفعالية وإبــداع ميكانيزمات جديدة تحقق أفضل
موجه
أن نصفهم بنقاد ،فإن نقدهم َّ
ً
إنجاز وإتـقــان ،كـ ٌّـل في ميدانه ،لكنهم ال يساءلون حــدود هــذه الفعالية والـمــردوديــة وال طبيعتها ،أو
غاياتها ونماذجها المثالية .إنهم يقبلون بفكرة التخصص في معرفة الواقع ،وفي تقويم األعمال والنتائج
المحصلة؛ فعلى كل كاتب أو فنان أو فيلسوف أن يؤكد التزامه ومسؤوليته وقدرته على إنجاز األفضل
في مجال تخصصه .لهذا ،تتجاوز المسؤولية «اإلبداع المجرد» أو «الجمال» ،فال يلزمه أن يفترض في
الجمهور الذي يتوجه إليه «فقدان المعرفة واإلحساس ،ووسائل التعبير والذوق ،ويلزم من ثم تربيته
على الذوق الرفيع ومده باألفكار العقالنية المالئمة»(.((3
***
كاتبا وفيلسو ًفا وفنانًا ّإل حينما يجيب عن التساؤل التالي:
إن الكاتب أو الفيلسوف أو الفنان ال يكون ً
ما هو الفن التشكيلي ،ما هي الكتابة ،ما هو الفكر؟ وواجب عليه ّأل يهتم باالعتراضات التي يمكن أن
مدر ًكا ومفهو ًما ومستقبال بالشكل عينه عند الكل (الجمهور)،
يخلقها عمله ،ألنه لن يكون بالضرورة َ
وعليه أن يعي أنه بال جمهور ،بل إن «جماعة» الكتاب والفنانين ليست جمهوره ،فهو ال يعرف إلى
من يتوجه بعمله ،إنه يرمي بـ «رسالة»( ((3في صحراء .على عمله أن يسائل المعايير المقبولة في مجال
الفن التشكيلي واألدب والسياسة واألخالق ...إلخ .لنقُ ل إنه يجرب وال يبحث عن التثقيف أو التربية
أو التكوين ،إنه يرفض جميع الرهانات الخارجة عن عمله.
هم السياسي ،وليس ً
اإلبداع ليس ً
شرطا للجماعة
شرطا ألفضل وجود – مشترك ) (l’être ensembleهو ّ
«أنوارا» )(des lumières
المدنية ) ،(la communauté civiqueأو المتالك الفنانين واألدباء المبدعين
ً
خاصة قادرة على تخليص الجماعات من مشكالتها ،كأن يتم حل تساؤالت ومشكالت بلد معين في
لحظة معينة من خالل مبادئ كونية – مطلقة؛ فما يغيب اليوم «في فكر القرن العشرين هو هذه الوحدة
ً
مسؤول ّإل في المجال الذي
الشاملة الكليانية أي كونية الفكر وكونية المسؤولية»(((3؛ فأنا «لست

ردا على المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ماكس غالو ( ،1983الذي
( ((3نشر ليوتار مقالة «قبر المثقف» في جريدة لوموند ًّ
ً
حقيقيا
تحمل مسؤولياتهم تجاه التحوالت االجتماعية والسياسية التي تشهدها فرنسا ،مشدِّ ًدا على أنه يريد انخراطا
دعا المثقفين إلى ّ
ً
للمثقفين وليس مجرد خطب على منصات.
( ((3المصدر نفسه ،ص .13
( ((3المصدر نفسه ،ص .14
( ((3المصدر نفسه ،ص .15
( ((3المصدر نفسه.
(36) Lyotard, Tombeau de l’intellectuel, pp. 18-19.
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أطبق فيه ،وال يمكنني أن اختزل في ذاتي اإلنسانية جمعاء» .هذا دليل آخر على
أمــارس أو أفكر أو ّ
سماه سارتر «الفردي – الكوني» .وال أحد ينتظر اليوم من التعليم أن ينشئ مواطنين
فشل واستحالة ما ّ
صالحين (ومتنورين ،لكن فقط تكوين هيئات مهنية أكثر كفاءة وأكثر فعالية ،والجهل ال ُي َع ّد في حق
البعض ما دام هــدف اكتساب المعارف هو تأهيل مهني ِ
يعد بأجر أفضل .ال يلزم إذن أن يكون لنا
مثقفون ،وإذا ِ
وجدوا ،فإنهم ،بحسب ليوتار ،لم يروا معطى جديدً ا في التاريخ الغربي ما عاد موجو ًدا
منذ القرن الثامن عشر وهو أن ليس ثمة وجود لـ «ذات – ضحية كونية»( ،((3تتمظهر في الواقع ويحاول
ً
حصول على
الفكر باسمها أن يحاكم العالم والمجتمعات والدول ،مثل أولئك األكثر معاناة واألقل
االمتيازات ،والذين حاول سارتر أن يتب ّنى وجهة نظرهم ضد أخطبوط الالمساواة ومتاهتها .فهذا الكيان
الــذي عانى العنصرية واالستغالل ،ليس سوى «هوية سلبية ومجهولة وإمبريقية» ،نتب ّنى الدفاع عن
وضعيتها ،ألن ال أحد اتخذ وجهة نظرها ،وال أحد يقدر على كشف ظروف استغاللها .نتدخل إذن
بهدف الدفاع من دون محاولة فهم الواقع في تعقده؛ فحينما نحاول أن نخرج بقانون بشأن تجربتنا في
«الدفاع» ،ونرغب في تطبيقها على جميع المجتمعات والثقافات ،فإننا نتيه« ،مثلما تاه سارتر»( ،((3وراء
كيان كوني غير موجود.
لكن ليوتار ال يدعو أب ــدً ا إلــى عــدم االنـخــراط فــي مشكالت الطبقات واألكـثــر حــرمــا ًنــا« ،بــل يلزم أن
يتم ذلك عبر مسؤولية أخالقية ،وال يعني ذلك أن يتوقف كل واحد في مجاله الخاص :الفيلسوف
يتفلسف ،الرسام يرسم ،العلماء يبحثون ،واألطر يسيرون ،والسياسيون يسوسون»( .((3لكن علينا أن
نتحرر من هوس الكونية ،أي علينا أن نحرر الفكر والحياة من هواجس الكونية؛ فالعصر الحاضر هو
عصر تعددية المسؤوليات واستقاللها ،الشيء الذي أدى إلى انعدام االنسجام بينها ،وهو ما يفرض
على هذه التعددية أن تتمتع بالليونة والتسامح ،أي علينا أن نتجاوز في فهمنا للكاتب وللمثقف مبادئ
الصرامة والشهامة والصالبة« ،فعلينا أن نخلص التفكير من جنون العظمة الذي صنع الحداثة»(،((4
أي اإليمان السائد بكونية قيم الحداثة والعقالنية وعظمتها .فال يمكن اليوم فرض الخطاطات الذهنية
واألخالقية والسياسية واالجتماعية على المجتمعات كافة« .فالحكايات الكبرى» لم تكن تعتقد بشيء
ســوى أن الكل سابق على الجزء وأعظم منه ،ومــن هــذا نتجت مركزية األنــا (جنون العظمة) ،وعنه
نجمت أنظمة كليانية أرادت أن تخضع الكل لنظامها.
يعود مــوت المثقفين إذن ،بحسب ليوتار ،إلــى التحول الما بعد الحداثي الــذي يضع موضع األزمــة
فكرة «الكوني» في «ظل غياب لغة ترسندنتالية مشتركة بين جميع العقالنيات المختلفة»( .((4لذلك،
يخلط المثقف بين أنماط اللغة ،مثلما لعب سارتر على أوتار وأجناس لغوية وأدبية مختلفة :الرواية،
ً
متناول «الحكاية
المسرح ،القصة ،النقد األدبــي ،الفلسفة ،مستخد ًما الجهاز المفاهيمي نفسه ،أي
(((3
(((3
(((3
(((4

المصدر نفسه ،ص .21 – 20
المصدر نفسه ،ص .21
المصدر نفسه.
المصدر نفسه.

(41) Bernard Gaelle, «A l’écart des intellectuels» dans: Corinne Enaudeau [et al.], dirs., Les Transformateurs Lyotard,
Collège international de philosophie (Paris: Sens et Tonka, 2008), p. 154.

ثاحبأو تاسارد
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الكبرى» نفسها :نجاة الحقيقة والعالم واإلنسان ،وذلك من خالل «السيطرة على الحكي ولعب لعبة
يدعي أنه يستطيع تحديد العدل وتقويمه في صراع األفكار
السرد»( .((4هنا تظهر أفالطونية الكاتب حين ّ
والسلطات ،ما دامت مسؤوليته ال تتوقف في مجال دون آخر ،من غير أن ينتبه إلى أنه يقتحم مجاالت
مركّ بة وأنه يخلط «ألعاب اللغة».
وحينما يستميت المثقف في سبيل نموذجه ،يتحول لديه إلــى حقيقة وإلــى هــوس ينتج منه «رعب
يدعي
نظري» ) ،(Terreur théoriqueفيمارس به اإلقصاء ضد التصورات النظرية األخرى ،بمعنى أن ّ
المثقف ،وإن بشكل َم ْو ِع ّي ،أنه هو األقدر على التشريع وإبداع القوانين والقيم «الواجبة – الوجود».
ٍ
عما ينبغي أن يكون ،أي الوجود –
آنذئذ يتحول المثقف من وصف الواقع ،أي الوجود ،إلى البحث ّ
الواجب ،أي من المعنى المباشر الذي يصف موضوعات الواقع أو الخطاب التعييني )(le dénotatif
إلى الواجب أو الخطاب األمري ).(le prescriptif
وإذا كان عصر ما بعد الحداثة بثوراته الفنية والعلمية التكنولوجية قد أنهى مبدأ جماعة – الذوق ،أي
الجماعة التي يتوجه إليها فن معين وإبداع معين ألنها متجانسة ،فإن الثورات الفلسفية واأليديولوجية
أنهت بدورها ما يمكن تسميته «الجماعة السياسية» و«الجماعة األخالقية»؛ فال وجود اليوم لجماعات
لها المنطلقات والقيم نفسها وتتوارثها بالشكل والنمط نفسيهما .فال وجود لعالقة حقيقية يمكن أن
تربط بين «األمــر األخالقي» و«النمط المعرفي» و«القانون السياسي» ،ألن لكل منهما لغته الخاصة
حججا وأدلة منطقية أو
) .(son idiomeوذلك ألن األول ال يجبر على الفعل بل يقنع ،والثاني يقدم
ً
يحاج ،بل ُيلزم و ُيكره ويجبر .من هنا تظهر صعوبة الجمع بين
واقعيةّ .أما األخير ،فهو ال يقنع أو ال
ّ
ويعبر
الخطابات في خطاب واحد ،وال يستطيع الكاتب أن يتب ّنى ،مثلما تمنى سارتر ،جميع الخطابات ّ
عنها بشكل شامل من دون أن يختزل بعضها ويقصيه .وتبقى هذه األطروح َة األساسية في نقد ليوتار
ضمنها كتابه الخالف ) (Le Différendالذي ُعرف بقوله:
للمثقفين والفالسفة والسياسيين ،وقد ّ
«الخالف هو الحالة المتحولة واللحظة اللغوية التي يوجد شيء ما يلزم أن نضعه في جمل (تعابير)
لكن ذلــك يستعصي علينا .تتضمن هــذه الحالة صم ًتا هــو (فــي الحقيقة) تعبير ســالــب ،لكنها حالة
أيضا ً
تستدعي ً
نعبر عنه بقولنا إننا ال نجد الكلمات للتعبير
جمل أخرى ممكنة من حيث المبدأ ،وهو ما ّ
عن هــذا ...علينا إذن أن نبحث عن قواعد جديدة قــادرة على التعبير عن هذا الخالف الــذي يخونه
اإلحساس ،إذا ما أردنا ّأل يختنق هذا الخالف في خصومة ...إن هذا هو رهان فلسفة وأدب وسياسة
ً
أيضا ،وذلك عبر البحث عن لغات خاصة ) (des idiomesقادرة على التعبير عن هذه الخالفات»(.((4
فما دام لكل خطاب قواعده الخاصة ورهاناته ،فال وجــود لجسور يمكنها أن تنقل بسهولة من لعبة
لغة إلى أخــرى .لذلك ،ينبغي عدم البحث عن لغة مشتركة «ما دام من سوء االنتباه أن تضع نفسك
محل اآلخر ،أي أن تقول أنا مكانه»( .((4باختصار ،ال يمكن «الخطاب العلمي أن يتحول إلى خطاب
( ((4المصدر نفسه ،ص .155 – 154

(43) Jean-François Lyotard, Le Différend, collection Critique (Paris: Éditions de Minuit, 1983), pp. 29-30, note 22.

( ((4المصدر نفسه ،ص  ،162المالحظة .169
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علميا»( .((4وتعددية هذه الخطابات أو
أنطولوجيا ،وال الخطاب األنطولوجي قادر على أن يكون خطا ًبا
ً
أنظمة التعبير ال يضمن لها السياسيً ،
مثل ،التعايش ،بل إنها تعيش عالقة صراع دائم ينتهي إلى سيطرة
جميعا ،ويخضعها لمبادئ وقوانين غريبة عنها .وهيمنة السياسي هذه هي نفسها ما يعنيها
السياسي عليها
ً
المثقف في شخص سارترً ،
مثل ،حينما غلب الخطاب السياسي على خطاباته األدبية والفلسفية والفنية،
فكان األول هو خالق المعايير اإلبداعية الفنية والفكرية (وعلى رأسها مبدأ االلتزام ً
مثل)(.((4

المشكل تسوية .بل إن كل
لكن هذا ال يعني أن إقصاء الخطابات األخرى ينهي الصراع بينها ،أو يمنح ُ
باقيا» )(un reste( ((4من الخالفات التي لم يتمكن
«أثرا» و«شي ًئا ً
نوع من هذه الخطابات ال بد أن يترك ً
من تسويتها .من هنا تدور «حرب أهلية لغوية ال تنتهي» ،وبهذا يجد المثقف نفسه في مواقف محرجة،
فإما أن يقبل بخطابه ويشرعنه ،ويحاول أن يمفصله في خطابات مغايرة (اقتصادية ،سياسية ،أخالقية،
ّ
وإما أن يتراجع بحثًا عن المشترك الممكن بين خطابه والخطابات األخرى ،أي مفتشً ا
فلسفية ،فنيةّ ،)...
عن إديوم ) (idiomeجديد .لكن الواقع هو ،بحسب ليوتار ،أن الكاتب والمثقف يساعداننا على نسيان
مسؤوليتنا في الخالفات( ،((4حينما يشجعاننا على أن نتب ّنى خطا ًبا معي ًنا يعتبرانه المشروع األحق ،وهو
خصوصا حينما يجعل للخطاب السياسي الهيمنة المطلقة على جميع خطاباتنا الفنية والفلسفية
الكوني،
ً
والعلمية التي تصارع ضد االختزال والترجمة والتماهي والهوية الموحدة والثبات ،ألنها ال تقبل المقايسة
والمعبر
)(l’incommensurabilité؛ فال وجود لخطاب معياري كوني يصلح ألن يكون المبدأ المط َلق
ّ
عن لغات العالم وتجاربه ّإل ويتحول إلى خطاب إرهابي ،حتى وإن كان مغل ًفا بقيم الخير والعدالة
والتواصل واالنفتاح ،فال وجود لجماعة مثالية ،جماعة أخالقية ،سياسية أو فنية منسجمة .المثقف ليس
هو ذاك الذي يصنع األوهام ،بل هو الناقد اليقظ ) (le veilleur critiqueالذي ال يمل من جر انتباهنا إلى
المهمش في خطاباتنا وإبداعاتنا وأخالقنا ،وآنذاك لن «يحشر أنفه في ما ال يعنيه».
َّ

(45) Alberto Gualandi, Lyotard, figures du savoir; 17 (Paris: Les Belles lettres, 1999), p. 104.

( ((4نقرأ في أياد دنسة ) (Les Mains salesقول هوديرر لهيغو ...« :كم أنت متمسك بطهارتك  ،ta puretéطفلي الصغير! كم أنت
طاهرا! فبماذا يخدمك هذا ولماذا أنت بيننا؟ الطهارة! إنها فكرة متصوف  Fakirأو ناسك .أنتم
خائف من تلويث يديك .إذن لتبق
ً
المثقفون ،الفوضويون البرجوازيون ،تستغلون ذلك لكي ال تقوموا بأي شيء .ال شيء .إبقوا جامدين ،ضعوا أيديكم على المرافق،
أما أنا ،فيداي مدنستان حتى المرفقين .لقد أغرقتهما في البراز والــدم .»...انظرJean-Paul Sartre, Les Mains :
إلبسوا القفازاتّ .
sales (Paris: Gallimard, 1948),cinquième tableau, scène III, p. 198.
(47) Lyotard, Le Différend, p. 25, note 201. (N201).

( ((4المصدر نفسه ،ص  ،206المالحظة .201
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*

فض تبعية المعرفة العربية المعاصرة
في فهم الحاضر وحق تفسير الحداثة
قامت فكرة مشروع فض تبعية المعرفة العربية المعاصرة على أن يأخذ المفكر على
ً
محاول تقويم
عاتقه نقد مجموعة من المؤلفات العربية التي يراها جديرة باالهتمام،
كثيرا من النقاش
أطروحاتها أو نقضها .وفي الخمسين سنة الماضية لقيت هذه المشاريع ً
الذي يمكن تلخيص نتائجه ،رغم صعوبة ذلك ،في نقطتين مهمتين َّ
تركز عليهما النقد
الذي ُو ِّجه إلى تلك المشاريع :النقطة األولى هي انطالق المفكر في قراءته النصوص
من موقف مسبق يقوم على أيديولوجيا بعينها ،والثانية هي استخدام المفكر مفاهيم
ومنهجيات وأطر نظرية طورها الفكر الغربي الحديث ،من دون أن يعيد خلقها بحسب
غيب هذا النقد النتائج اإليجابية التي حققتها
مقتضيات نظره في موضوعه .ويجب ّأل ُي ِّ
تلك المشاريع ،من ذلك أنها أنتجت جداالت مهمة بخصوص انعكاس الفكر العربي
على نفسه ،فبرز سؤال مهم يخص عالقة النص باللحظة التي ُيقرأ فيها ،م ّت ً
خذا صيغتين
ارتبطتا بعضهما ببعض هما« :التراث والتجديد» و«األصالة والمعاصرة».

مقدمة
تميزت السنوات الخمسون الماضية من تاريخ الفكر االعربي ،التي امتدت من ستينيات القرن
العشرين حتى نهاية العقد األول من هذه األلفية ،بما يمكن تسميته فكر «المشاريع» النقدية؛
ً
خططا هدفت إلى قــراءة نصوص الفكر العربي قــراءات نقدية
ففيها تب ّنى عدد من المفكرين العرب
بغرض تجديده .وانقسمت المشاريع إلى قسمين ،توجه األول إلى قراءة التراث العربي القديم ،وتوجه
الثاني إلى نقد الفكر العربي المعاصر .ويمكن التأريخ للنوع األول بمشروع طيب تزيني مشروع رؤية
جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ( ،)1971ومثله مشروع حسين مروة الذي بدأ بكتاب النزعات
المادية في الفلسفة اإلسالمية ( ،)1978ثم تراثنا ،كيف نعرفه ( .)1985وتبع ذلك عدد من المشاريع،
استأثر باالهتمام منها في الثمانينيات مشروع محمد عابد الجابري الذي جاء في كتب عدة استهلها
* أستاذ جامعي وباحث من السودان.
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بكتاب نحن والـتــراث ،ثم أعقبها بثالثة كتب أكملت مشروعه الــذي ُعــرف باسم نقد العقل العربي.
وأنجز حسن حنفي ً
مشروعا بدأ بكتاب التراث والتجديد ( ،)1981وتبعته كتب أخرى كان من
أيضا
ً
بينها مــن العقيدة إلــى الـثــورة .وســار آخــرون على درب دراســة الـتــراث ،واحتفظ كل صاحب مشروع
بمالمح خاصة ميزت فكره ،فمن المفكرين من غ ّلب الفكر على النقد ،كما فعل طه عبد الرحمن في
كتابه العمل الديني وتجديد العقل ( ،)1997ومنهم من غ ّلب النقد األكاديمي على الفكر ،مثل نصر
حامد أبو زيد في دراساته المتعلقة بالتفسير عند علماء المسلمين.
ّأما المشاريع التي توجهت إلى نقد الفكر العربي المعاصر ،فبدأت بداية حقيقية مع كتاب عبد الله
العروي األيديولوجيا العربية المعاصرة (صدر بالفرنسية سنة  1967وتُرجم إلى العربية سنة ،)1970
واستمر المشروع بصدور العرب والفكر التاريخي ( ،1985ط  ،)2وتوسع في كتب الحقة .وتنتمي
إلى هذا النوع من المشاريع ً
أيضا أعمال طيب تيزيني األخيرة .وهناك ِمن المفكرين َمن ساهم في
الجانبين ،فتناول الـتــراث القديم والفكر المعاصر ،ونجد ذلــك لــدى غالي شكري ً
مثل ،وعــدد من
حاليا ،ربما أبرزهم كمال عبد اللطيف .ويبدو أن ،بعد هذه السنوات
مفكري المغرب العربي الناشطين ً
الخمسين ،يمكننا النظر في هذه المشاريع لمعرفة ما حققته ،وما يتطلب النقد والتطوير فيها .وال شك
في أن األفكار واألحكام التي سترد في هذه الدراسة ال تنطبق بالدرجة ذاتها على جميع هذه المشاريع،
كما أنها ،وإن كانت تنطبق بدرجة كبيرة على معظمها ،قد ال تنطبق على قلة استثنائية منها.
قامت فكرة المشروع على أن يأخذ المفكر على عاتقه نقد مجموعة من المؤلفات العربية التي
ً
محاول تقويم أطروحاتها أو نقضها .وفي الخمسين سنة الماضية لقيت هذه
يراها جديرة باالهتمام،
كثيرا من النقاش الذي يمكن تلخيص نتائجه ،رغم صعوبة ذلك ،في نقطتين مهمتين َّ
تركز
المشاريع ً
عليهما النقد الذي ُو ِّجه إلى تلك المشاريع :النقطة األولى هي انطالق المفكر في قراءته النصوص
من موقف مسبق يقوم على أيديولوجيا بعينها ،والثانية هي استخدام المفكر مفاهيم ومنهجيات
وأطــر نظرية طــورهــا الفكر الغربي الحديث ،مــن دون أن يعيد خلقها بحسب مقتضيات نظره في
غيب هذا النقد النتائج اإليجابية التي حققتها تلك المشاريع ،من ذلك أنها
موضوعه .ويجب ّأل ُي ِّ
أنتجت جداالت مهمة بخصوص انعكاس الفكر العربي على نفسه ،فبرز سؤال مهم يخص عالقة
النص باللحظة التي ُيقرأ فيها ،م ّت ً
خذا صيغتين ارتبطتا بعضهما ببعض هما« :الـتــراث والتجديد»
و«األصالة والمعاصرة».
شغلت هاتان الصيغتان الفكر العربي طوال ثمانينيات القرن العشرين ،وكان أبرز ما نُشر بشأنهما كتاب
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان التراث وتحديات العصر في الوطن العربي (األصالة
والمعاصرة) ( .)1987وقد كشفت النقاشات التي تناولت تلك المشاريع أنه ،سواء تعلق األمر بقراءة
النصوص التراثية أو قراءة النصوص المعاصرة ،فقد بقيت مشكلة تتمثّل في ضعف قدرتها اإلنتاجية
نتيجة ّ
تحكم مرجعيات الفكر الغربي فيها؛ ففي ما يخص مشاريع قراءة النصوص التراثيةُ ،أ ِخذ عليها
تكرار ما تقوله نصوص التراث من دون إضافة أي جــديــد((( ،أو َقسر نصوصه لتكرر ما يقوله الفكر
((( محمد نجيب بوطالب« ،قــراءة في القراءات الجدلية للتراث العربي »،المستقبل العربي ،العدد ( 104تشرين األول/أكتوبر
 ،)1987ص .153
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الـغــربــي(((ّ .أمــا مشاريع قــراءة الفكر العربي المعاصر ،فقد ُأخــذ عليها تب ّني اتجاهات الفكر الغربي
بطريقة حرفية أحيانًا ،وبطريقة تلفيقية أحيانًا أخرى((( .في الحالينُ ،أ ِخذ على تلك المشاريع ضعف
البعد النقدي فيها ،وارتهان الفكر العربي ألطر التفكير المأخوذة عن الفكر الغربي ،في الوقت الذي
ُ
كانت فيه معظم تلك المشاريع قد قامت على فرضية مخالِفة مضمونها أن تجديد الفكر العربي ممكن
بأن يعود بالنقد على نفسه فقط .إن فهم هذا التناقض وتفسيره هما موضوع هذه الدراسة التي تربط
بين ما استهدفه فكر تلك الفترة ،وهو تجديد الفكر العربي من داخله ،وما انتهى إليه ذلك الفكر من
إعادة إنتاج للفكر الغربي.
عندما أخــذت تلك المشاريع على عاتقها تطوير الفكر العربي بأن يعود على ذاتــه بالنقد ،لم تتخذ
استراتيجيا للتعاطي مع عالقات الضغط الواقعة من جهة الفكر الغربي على إرادة صاحب المشروع
التوجه إلى نقد الفكر العربي من الداخل من دون امتالك استراتيجيا لتخفيف
ووعيه .وتَعتبر الدراسة أن
ّ
الضغط الذي تمارسه األفكار الــواردة من خارج النصوص ،أحدث استقطا ًبا في فكر تلك المشاريع
بين الموضوع الـمــدروس ووسائل نقده .وقــد نشأ االستقطاب عن اختالف أدوار المس ّلمة الرئيسية
القائمة خلف فكرة النقد الداخلي؛ فالنقد من الداخل يعني انطالق الناقد من ذات االنشغاالت التي
ينطلق منها صاحب الفكر المراد نقده بأثر انتمائهما إلى ذات المجتمع والتاريخ ،في المقابل ،لم يعط
أصحاب المشاريع النقدية أهمية كبيرة النطباق هذه القاعدة على الفكر الغربي الذي أخذوا عنه أدوات
كبيرا عندهم ،ولم
النقد ومناهجه ،فلم ينل ارتباطها بانتماءات المجتمعات الغربية ومشاغلها اهتما ًما ً
يساهم في تطوير توقعات حدوث ضغوط من جانب تلك األدوات والمناهج على وعي الناقد ،أو
على النص المراد نقده.
فغالبا تتضمن
ربما ال يرى أصحاب تلك المشاريع وجو ًدا لهذا االستقطاب والضغط على مشاريعهم؛
ً
نصوص كــل مـشــروع إش ــارة إلــى أن األخــذ عــن الفكر الغربي يجب أن يتقيد بمقتضيات الموضوع
وقائيا يقف عند المقدمة
دائما إجراء
المدروس ،وأنه يجب أن يتم بطريقة ناقدة .لكن هذا القول يبقى ً
ً
النظرية ،ومن النادر جدً ا أن يظهر له أثر داخل مشروع ذاته ،فيجري تب ّني المفاهيم والمنهجيات واألطر
النظرية من دون تمحيص نقدي ،وهذا يؤكد ما تفترضه هذه الدراسة من وقوع ضغوط من جهة الفكر
المتب َّنى ،على تلك المشاريع.
يمكن تلخيص المشكلة التي تتصدى لها الدراسة في السؤال التالي :لماذا لم ُينتج الفكر العربي،
طوال فترة الخمسين سنة التي أعقبت انفكاك الشعوب العربية من االستعمار ،تقاليد فكرية قادرة على
اإلحاطة بالحاضر العربي ،سواء كان ذلك في مجال إنتاج األفكار أو في مجال نقدها؟ فمن النادر
أن نجد أمة توافر لها ما توافر للعرب من تراث مشبع بالمعرفة ،واتصال بالمعرفة الحديثة منذ وقت
مناسب ،وإمكانات للبحث والنشر تفوق إمكانات كثير من األمــم األخــرى ،ومع ذلك يعاني فكرها
المعاصر ضعف المردود المالحظ في الفكر العربي .ففي الخمسين سنة الماضية ،حدث في آسيا
الصغرى أو جنوب شرق آسيا أو شبه القارة الهندية أو حتى في أفريقيا جنوب الصحراء تطور واضح
((( حسن حنفي ،التراث والتجديد (بيروت :دار التنوير للطباعة والنشر ،)1981 ،ص .38
((( عبد الله العروي ،مفهوم األيديولوجيا :األدلوجة (بيروت :دار التنوير للطباعة والنشر ،)1983 ،ص .121
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لمساهمات فكرية ّ
خلقة ،اس ُتثمر الفكر العالمي المعاصر لتحقيق تراكم في اتجاهات إيجابية ،تسير
شي ًئا فشي ًئا نحو ترسيخ تقاليد فكرية وبحثية تُعنى بحاضر تلك األمم.
تهدف الدراسة إلى استكشاف المسار الذي اتخذه للفكر العربي في تاريخه القريب ،فتدرس بعض
المشاريع الـتــي استهدفت تـجــديــده ،بمنهج يسعى لفهم الـتــرابــط بين الفكر العربي والفكر الغربي
سماه عبد الكبير الخطيبي «النقد المزدوج»((( .و ُيستفاد
والعالقات القائمة بينهما ،من منطلق يقارب ما ّ
في ذلك من جهود بعض المفكرين التي تنتظم مناطق مختلفة في جنوب الكرة األرضية ،مستهدفين
التفكير في حاضر شعوبهم بطرق متحررة من هيمنة أطر التفكير الغربي المرتبطة بواقع المجتمعات
الغربية .ومــن حيث الحد الزمني ،تُعنى الــدراســة بجهود المفكرين العرب المعاصرين الــذي كتبوا،
تقريبا.
والذين ما زالوا يكتبون ،عقب فترة التخلص من االستعمار ،وتشمل فترة الخمسين سنة األخيرة
ً
ً
تمثيل لالتجاهات الرئيسية .ومن
والستحالة تغطية نتاج الفترة كلها ،تختار الدراسة النماذج األفضل
حيث المكان ،تُعنى الدراسة بنتاج كل مفكر ينتمي إلى الثقافة العربية وإن كان يكتب بلغة غير عربية
ويعيش في دولة غير عربية ،ما دام فكره يهدف إلى فهم الحاضر العربي .وس ُتستخدم في هذه الدراسة
عبارة «الفكر األوروبي» بمعنى مرادف لعبارة «الفكر الغربي» ،مع مالحظة أن األولى س ُتستخدم عند
الحديث عن فترة الحداثة – لكون الفترة تقتصر على التاريخ األوروبي – بينما س ُتستخدم الثانية لتشير
معا.
إلى الفكر القائم اليوم في أوروبا وأميركا الشمالية ً
من الناحية المنهجية ،تنظر الدراسة في طرائق توظيف المفكرين العرب أدوات فكرهم ومصادره،
معتبرة أن الـمــواقــع المختلفة الـتــي ينطلق منها المفكرون داخ ــل المجتمع تـقــود إلــى نتائج مختلفة
بخصوص كيفية توصيف حاضرهم المشترك ،وأن ما يحققه الذين ينطلقون من انتمائهم إلى المجتمع
عما يحققه الذين ينطلقون من انتمائهم إلى مجتمعات أخرى .يلتقي هذا المنظور،
المدروس ،يختلف ّ
الذي يركز على تعددية التواريخ ،مع المنهج التأويلي في افتراض تأثير مجموعة عناصر مشتركة تخص
مجتمع المؤولين (تراث وتقاليد فكرية ولغة) ،تدعم تداولهم وتطويرهم فهم الظاهرة االجتماعية .لكنه
يفارقه ً
مهمة ،أولها أنه ال يعتبر تلك العناصر المشتركة تعمل ضمن وحدة مغلقة ،مثل
أيضا في مواضع ّ
تلك التي تُعرف عند فالسفة التأويلية باسم «الدائرة التأويلية» ،فهذا االنغالق ال يناسب ّإل مجتمعات
متخيلة ،منغلقة على تاريخها وتراثهاّ .أما منظور التواريخ المحلية ،فيتخذ فيه تعدد التواريخ وانفتاحها
مكانة مهمة كونه ينظر إلى حركة التاريخ الحي ،حيث تنتفاعل تواريخ الشعوب والمناطق ،محتفظة
باختالفاتها ،فتتماس دوائرها وتتقاطع .من هنا تتخذ التأثيرات المتبادلة بين التواريخ ،إلى جانب التعدد
واالختالف ،مكانة مهمة في هذا المنظور.
إن التجربة التاريخية التي ساهمت في تكوين هذا المنظور ،الذي هو قيد التطور في مناطق متعددة،
هي تجربة شعوب جنوب الكرة األرضية التي عانت القمع واإلخضاع والتبعية لمصلحة مركز النظام
العالمي الحديث ممث ًَّل في الغرب بصورة رئيسية .تلك الشعوب التي ُقضي على تواريخها باإلبعاد
((( عند الخطيبي ،يهدف النقد المزدوج إلى البحث في عالقة الفكر العربي بالفكر الغربي من جهة اختالفه عنه ،لكنه ال يتناول
االختالف من جهة الهوية التي تستبعد الطرف اآلخر ،وإنما من الترابط الذي يسكن االختالف وينتج منه وينتجه ً
أيضا .للتعرف إلى
الفكرة عند صاحبها ،انظر :عبد الكبير الخطيبي ،النقد المزدوج (بيروت :دار العودة ،)1985 ،ص .18 – 15
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ً
نقيا ،و ُفرضت عليها التبعية بالقدر الذي منعها
تاريخا
عن التاريخ الحديث المكتوب بوصفه
أوروبيا ً
ً
التفكير في واقعها وتشخيص مشكالته ،وقمعت عندها إرادة تغيير ذلك الواقع .هذا هو ما يجعل منظور
تعدد التواريخ يناسب الفكر العربي المعاصر لينفك من النظر إلى تاريخ المعرفة الحديثة بوصفه تاريخ
يتحرر من وهم ضرورة الرجوع إلى لحظة الحداثة
فعالية العقل والروح األوروبية في التاريخ ،وبالتاليّ ،
(المعتبرة أوروبية خالصة) في كل لحظة يجد نفسه في حاجة إلى التفكير في حاضره الخاص.
ليس نقد التبعية جديدً ا في الفكر العربي؛ فمنذ السبعينيات اهتم عدد من المفكرين العرب بتوضيح آليات
مشابها
إنتاج التبعية وصونها في النتاجات الغربية الفكرية وغير الفكرية ،فنجد عند سمير أمين معنى
ً
متضم ًنا في مفهوم فض االرتباط .ونجد عند غالي شكري استخدا ًما لمفهوم «الحزمة التكنولوجية» في
كشف الترابطات القائمة في مجال الصناعة لخلق التبعية وتعميقها((( .لكن ،لم تجر في الفكر العربي
ليؤمن انزالق
محاولة نظامية – في ما نظن – لبحث الترابط الذي يخلقه الفكر الغربي داخل نصوصه ّ
اآلخذين عنه ،من منطلقاتهم السليمة القائمة على ضرورة التفاعل مع المعرفة المعاصرة ،إلى تورطهم
في إعادة إنتاج التبعية ،عن طريق إعطاء تفسيرات نشأة الحداثة مكانة مركزية في تلك المهمة .إذن،
موضع النقد هنا ،هو كيفية ممارسة الفهم والتفسير لدى الطرفين :اآلخذ والمأخوذ عنه؛ فبينما تنطلق
خالصا،
أوروبيا
تفسيرات المفكرين الغربيين لحداثتهم من تاريخهم الخاص حين يصورونها حد ًثا
ً
ً
ال يسعى المفكر العربي إلى تفسيرها منطلقًا من تاريخه الخاص الذي يتقاطع مع التاريخ األوروبي،
تتضمن تاريخه ،بل يراها ،مثل األوروبي ،لحظة أوروبية خالصة.
وال يراها لحظة «ثنائية تاريخ»
ّ

تفترض الدراسة أن النظر إلى تاريخ المعرفة من جهة «تعددية التواريخ» هو المنطلق الوحيد الذي
يحقق للمفكر العربي المعاصر انعتا ًقا من أوهــام التاريخ الحديث المكتوب من وجهة نظر أوروبية
خالصة تسعى إلــى تمكين أوروبــا من صــوغ تاريخ البشرية على نموذجها .وهــو انعتاق لن تنعكس
نتائجه اإليجابية على عمل المفكرين العرب وحدهم ،بل ً
أيضا على عمل جميع مفكري العالم غير
تقديرا
الغربي ،والغربي نفسه .لقد أظهر مفكرو الغرب الذين استهلوا جهود نقد المركزية الغربية،
ً
كبيرا لالختالف ،لكن االختالف لن يأتي ّإل من خارج الغرب ،من الفكر الالغربي .لكن هذا األخير
ً
لن ينطلق من دون تحرر عقول المفكرين غير الغربيين من ضرورات إعادة إنتاج الفكر الغربي التي
المتكرر إليه .والتحرر نفسه لن يتم ،ما لم ُيكشَ ف عن مكانة تواريخ الشعوب غير
يستلزمها الرجوع
ِّ
األوروبـيــة في تاريخ العالم الحديث ،عن طريق إعــادة فهم التاريخ الحديث وتدوينه باعتباره حد ًثا
تشاركيا نجم عن تقاطع التاريخ األوروبي مع تواريخ الشعوب غير األوروبية.
ً

الفكر العربي المعاصر وتحوالت الحاضر

هناك أسباب عــدة تُضفي مشروعية على إمكان النظر إلــى فترة الخمسين سنة الماضية من التاريخ
كثيرا فــي هــذه الفترة ،فــا العالم العربي
العربي ،باعتبارها وحــدة متماسكة ،أهمها أن العالم تغير ً
وال العالم الخارجي بقيا ثابتين فيها .و َيظهر تغير العالم العربي في جوانب كثيرة ،أبرزها عودة القوى
العسكرية الغربية إلى البالد العربية بمبررات ومسميات جديدة ،وتالشي تأثير جامعة الدول العربية،
((( غالي شكري ،مقدمة في تأصيل سوسيولوجيا المعرفة ،دكتاتورية التخلف العربي؛ ( 1بيروت :دار الطليعة ،)1986 ،ص .35

44

العدد 4 / 14
خريف 2015

وبــروز تأثير المؤسسات الدولية وتجمعات عربية صغيرة تقوم على قطاعات ركنية داخــل الجغرافيا
العربية .لكن أبرز هذه التغيرات هو تراجع االهتمام بالقضايا الجوهرية التي تخص الوجود العربي
نفسه ،مثل استعادة األرض العربية المحتلة ،لصالح قضايا تخدم الهيمنة على الوجود العربي ،مثل
قضية «اإلرهاب» .وعلى الصعيد العالمي ،يمكن رؤية التحوالت في جوانب عدة ،ربما أهمها سيطرة
الغرب الملتف حــول الــواليــات المتحدة على الشؤون الدولية عامة وشــؤون العالم العربي خاصة.
وهناك األزمة االقتصادية الطويلة األمد التي يشهدها النظام العالميً ،
تحول المؤسسات الدولية
وأيضا ّ
إلى أدوات لرعاية مصالح الدول الكبرى وحلفائها (األمم المتحدة ،مجلس األمن ،المحكمة الجنائية
الدولية) .ال تقف تلك التحوالت عند حدودها الظاهرية ،بل تمتد لتعيد صوغ أوضاع البالد العربية
وإقليميا؛ ً
فمثل ،يتيح ربــط اإلســام بــاإلرهــاب تصوير المنطقة العربية وتقديمها إلــى العالم
عالميا
ً
ً
ومشوش
جغرافيا
محدد
والتفكير فيها باعتبارها جــز ًءا من «فضاء إرهــاب عــام» عابر للقارات ،غير
َّ
َّ
ً
مفهوميا ،يمتد من أفغانستان شر ًقا إلى مالي ونيجيريا غر ًبا .في هذا الفضاء ُيحشر المسلمون ،بشعوبهم
ً
وتواريخهم وثقافاتهم المختلفة الستثارة وتبرير سلوك عالمي عنيف تجاهم .ومن التحوالت ً
أيضا ما
تم في ميدان الفكر وطرق إنتاج المعرفة ،وهذا يمس على نحو مباشرة مساعي تجديد الفكر العربي.
يشهد على عمق أثر التحوالت المذكورة ،هذا الحراك السياسي واالجتماعي الواسع الذي ظهر في
المنطقة العربية عقب نهاية العقد األول من هذه األلفية ،والذي سيكون له ،في الغالب ،نتائج عميقة
األثر في الفكر العربي .ويشهد على ضعف مردود الفكر العربي المعاصر ،أن المحاوالت التي جرت
لرصد هــذا الـحــراك وفهمه ،لــم تــأت بجديد واض ــح ،وإنْ ُبــذل فيها جهد يستحق التقدير مــن جانب
مجموعات مختارة مــن الباحثين .فهذا الجهد ركّ ــز ،فــي معظمه ،على موضوعات جــديــدة ،خاصة
في ما يتصل بــأدوار الشباب ووسائط المعلومات واالتـصــال ،بيد أنــه درسها من زوايــا نظر ومفاهيم
(((
غالبا ما تتبع
ال تقدِّ م جديدً ا ،مثل :التنوير والهوية والتراث  .من هنا ،يبدو أن التحوالت الفكرية ،التي ً
لحظات الحراك االجتماعي في المجتمعات المعاصرة ،لم تظهر بوادرها بعدُ في العالم العربي .ويشير
هذا التأخر بوضوح إلى ضرورة التفكير في المسار الذي اتخذه الفكر العربي في الفترة الماضية ،آملين
بأن يساهم ذلك في الكشف عن مسارات تتيح للمفكرين العرب اقترا ًبا أكثر من فهم دوافع ومحفزات
تأثيرا فيه.
الحراك الحالي ،وتؤمن ً
فهما أعمق له ومشاركة أكثر ً

طبعا ،ال تنطلق هذه الدراسة في نقدها الطرائق التي أخذ بها المفكرون العرب عن الفكر الغربي من
ً
أفكار ،مثل ضرورة العودة إلى التراث أو الحفاظ على الهوية والذاتية ،وغير ذلك من أفكار تصدر من
مما تقوم عليه هذه العالمية من ضرورة البدء من موقع
خارج اللحظة العالمية الراهنة ،وإنما تنطلق ّ
االختالف ،الــذي قمعته جهود اإلعــاء من شأن التاريخ األوروبــي وفــرض مركزية التاريخ األوروبــي
على تاريخ العالم .من هــذه الــزاويــة ،تتوجه الــدراســة إلــى إيضاح أن الــروابــط الضمنية ،التي تقيمها
التفسيرات األوروب ـيــة للحظات التاريخ األوروب ــي الحديث مــع المركزية العرقية ،هــي التي ت ِ
ُكسب
ً
ضغطا على جميع المفكرين ،وتدفعهم إلى الخضوع لكامل
المعارف األوروبية سلطة خفية تمارس
نظام المعرفية الغربية .ففي الـعــادة ،يبدأ المفكر العربي بما يحتاج إليه من أدوات تحليلية ونماذج
((( أمحمد مالكي [وآخــرون] ،اإلنفجار العربي الكبير :في األبعاد الثقافية والسياسية ،إعداد كمال عبد اللطيف ووليد عبد الحي
(بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،
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يحاول ضبطها لتعينه على التفكير في موضوعه ،وتطوير النماذج التي تناسبه ،لكنه سرعان ما يجد
متجها إلى تب ّني منهجيات تضمر فلسفة قد تبعد عن ،أو تتناقض مع ،منطلقاته الفلسفية األساسية.
نفسه
ً
بتتبع كيفية حــدوث هذا االنــزالق في بعض مشاريع المفكرين العرب ،ثم تحاول
تبدأ هذه الدراسة ّ
تفسيره بالكشف داخ ــل تلك المشاريع عــن تب ّنيها التفسيرات الـتــي صاغها المفكرون األوروب ـيــون
ً
ً
نموذجيا ،ينبغي لجميع شعوب
تاريخا
تاريخا مفار ًقا لتاريخ البشرية،
لتاريخهم الحديث ،باعتباره
ً
العالم تقليده من أجل تحقيق التقدم الذي حققته أوروبا .من هنا ،يكتسي التاريخ األوروبي سلطة قد
بتفوق المعرفة الغربية وخضوع
تغوص إلى إعماق ال شعور المفكر العربي ،فينتج من ذلك
ٌ
تسليم ّ
لنظامها الكامل ،فيعود المفكر من رحلته ،التي قصد فيها االستعانة بأدوات بعينها تعينه على دراسة
محم ًل بعتاد كامل اس ُتعير دونما حاجة موضوعية.
موضوعهَّ ،

في مرجعية أدوات التفكير :سلطة نموذج الحداثة األوروبية

تستند الغالبية العظمى من المفكرين العرب إلى فكرة ترى أن االسترشاد بالمسار التاريخي للتقدم
الذي تم في أوروبا ُيعتبر خير سبيل لفهم الحاضر العربي ،وحتى لتحويله .وليس ذلك بسبب مواقف
عملية ،مثل تقصير وقت البحث أو االقتصاد في الجهد ،بل بسبب ظن بأن تلك التجربة توفر أفضل
أدوات المعرفة وأكثرها قدرة على فهم أوضاع المجتمعات وتحويلها في أي زمان ومكان ،بمعنى أنها
ّ
تشكل َمعين معرفة علمية أقرب إلى االكتمال وتحيط مسبقًا بطرق فهم الواقع وتحويله.
صحيح أن الذين يقرون باألخذ بهذه الطريقة عن النموذج األوروبي يقرنون ذلك بضرورة إعمال النقد
غالبا أدوات الفهم ،إلى استعارة الفكر كله الذي
في المأخوذ ،لكن سرعان ما تنتهي المهمة ،التي تقصد ً
يرتبط بتلك األدوات ،لتنتج معرفة فقيرة و«تابعة» بالحاضر المراد فهمه واألوضاع المراد تحويلها.
تلقى لحظة الحداثة ،عند غالبية المفكرين العرب المعاصرين ،مكانة مختلفة عن مجمل التاريخ
الحديث ،تلزمهم بالرجوع إليها لفهم الحاضر العربي واإلسالمي؛ ففي ندوة نُشرت أوراقها في كتاب
وع ِّرفت الحداثة
عبر عدد من المفكرين العرب عن ذلك بطريقة متشابهة(((ُ .
بعنوان اإلسالم والحداثةّ ،
ـول فــي الفكر وطريقة المعرفة» ،رغــم أنها ِ
عندهم بطريقة متقاربة ،حيث اعتبرت «تـحـ ً
وضـعــت في
لحظات مختلفة من تاريخ أوروبا .وربما يكون اختالف اللحظات التي ِ
ناتجا من اختالف
وضعت فيها ً
األوروبيين أنفسهم في شأنها .لكن الختالف األوروبيين منطقًا يحكمه ،هو النزاع بينهم لالستئثار
بلحظة الحداثة كي يربطوها بالتاريخ القومي لألمم األوروبـيــة؛ فحين توضع في القرن السابع عشر
وتُربط بالتحول الصناعي ،يضعها ذلك ضمن تاريخ اإلنكليز ،وحين توضع في القرن الثامن عشر
وتُربط بالتحول االجتماعي ،يضعها ذلك داخــل تاريخ الفرنسيين ،وحينما توضع في القرن التاسع
بتحول الوعي الفني واألدبي ،يضعها ذلك ً
معا.
عشر وتُربط
أيضا في تاريخ الفرنسيين وتاريخ األلمان ً
ّ
إذن ،ليست جميع هذه اللحظات سوا ًء لدى األوروبيين ،ال من حيث المكان الذي ظهرت فيه ،وال من
حيث المضمون المنسوب إلى ٍّ
كل منها ،وال من حيث الفاعلين الرئيسيين فيها ،وهي بالتالي ليست

مساهم َتي محمد أركــون وهشام شرابي في :أدونيس [وآخ ــرون] ،اإلســام والحداثة :نــدوة مواقف (لندن :دار
((( انـظــر ،تحديدً ا،
َ
الساقي ،)1990 ،ص .383 – 321
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لحظة مت َفقًا على سماتها وداللتها عندهم ،وال تقبل الوصف بطريقة موضوعية ومحايدة .مع ذلك،
ُي ِّعرف المفكرون العرب لحظة الحداثة عن طريق تجميع سمات متباينة ولصقها في مواضع تاريخية
مختلفة ،لتضفي عليها داللة الرفعة والسمو ،ويتم تجاوز ارتباط تفسيراتها بتواريخ القوميات والشعوب
تعبر فيه اختالفات طرق التأريخ للحداثة عند المفكرين األوروبيين عن
األوروبية .وفي الوقت الذي ِّ
ارتباطهم التام بتواريخهم المحلية ،يقود االنشغال بالحداثة عند المفكرين العرب إلى نقيض ذلك؛ إذ
يترتب عليه إهمال تواريخ شعوبهم وانصرافهم إلى تب ّني وجهة نظر المفكرين األوروبيين بخصوص
التاريخ الحديث .وإذا كان موقع لحظة الحداثة ومضمونها يتحددان بالنسبة إلى المفكرين األوروبيين
انطال ًقا من تواريخ شعوبهم ،فإنه يجب ّأل يكون بغير ذلك بالنسبة إلى الشعوب األخــرى ،فيتحدد
بتماس التاريخ األوروبي مع تواريخ الشعوب غير األوروبية في لحظة بعينها .بالتالي ،ال يبدو ممك ًنا
ألي مفكر عربي ،مثله مثل أي مفكر آخر ينتمي إلى البالد غير األوروبية ،أن يفكر في الحداثة من
خارج لحظة التماس بين تاريخ مجتمعه والتاريخ األوروبي الحديث .من هنا ،تُعتبر لحظة التقاء العرب
بأوروبا الحديثة لحظة جوهرية تساهم في إعطاء الحداثة مضمونها في فضاء الفكر العربي الحديث
والمعاصر مـ ًـعــا .وبالطبع ،ترتبط هــذه اللحظة بــدخــول االستعمار األوروب ــي إلــى األراض ــي العربية.
نخلص من هذا إلى أنه ال يمكن في أي حال من األحوال فهم لحظة الحداثة بحياد وموضوعية ،فهذا
ما ال وجود له لدى مفكري أوروبا نفسها ،وهو ما يمتنع ً
أيضا على كل مفكر ينتمي إلى الشعوب غير
األوروبية ،وبوجه خاص تلك التي عانت تجربة االستعمار األوروبي.
بغض النظر عن الطريقة الملتبسة في التعاطي مع التاريخ األوروب ــي الحديث ،ولحظات الحداثة
ّ
التي تُنتقى منهُ ،يسفر عن تعامل المفكرين العرب مع فكر الحداثة ،ومــع الحاضر الـمــراد فهمه أو
تغييره ،مشكلتان :أوالهـمــا إلـغــاء فعالية إنـتــاج المعرفة نتيجة إثـبــات فكرة خاطئة عــن عالقة المعرفة
بفهم الحاضر .وتتركز المعرفة الخاطئة بخصوص عالقة المعرفة بالواقع ،في االعتقاد بأنها تستوعبه
وتحيط بــه على نحو مكتمل ومسبق ،بحيث يمكن ،اعـتـمــا ًدا على تلك المعرفة ،صــوغ تصميمات
يطبقها على الواقع .هذه الفكرة تطابق بين المعرفة االجتماعية
جاهزة لعمليات تحويله ،تنتظر فقط َمن ّ
معين ،وتعريفه بوظيفة المبنى
ومعرفة مهندس العمارة الذي بمجرد تزويده بقطعة أرض ذات موقع ّ
المراد إنشاؤه ،يستطيع بما له من دراية مسبقة بأنواع مواد البناء وخصائص التربة وتكاليف التنفيذ ،أن
حرفيا ،فيظهر المبنى إلى الوجود مطابقًا لما سبق تصوره.
يضع خارطة مكتملة وخطة عمل تطبقان
ً
متم ًما ،بل تُزامنه وتسايره من حيث معرفته أو تحويله ،وتعيد،
والراجح أن المعرفة ال تسبق الواقع سبقًا ّ
في محاولتها استباقه والتنبؤ بحركته ،بناء نفسها بحسب ما يتضح من أخطاء فيها .بهذه الطريقة تتشكل
المعرفة وتولد مع حركة الواقع.
ّأما المشكلة الثانية ،فهي تذويب وحدة الحاضر وتفكيكيه بإحالته إلى مجموعة متغيرات مستقلة .هنا،
يعتقد المفكر أنه يستطيع ،بفعل معرفته االرتباطات التي تقيمها هذه المتغيرات مع المتغيرات التابعة،
معين من اللباس متغيرات
أن يتوصل إلى معرفة جميع المجتمعات.؛ فمثلما ُيراعى في صناعة نوع ّ
السن والحجم والـنــوع ليوافق حــاجــات مستخدميه المختلفين ،يصبح نــوع المجتمع لــدى المفكر
العربي (طائفي ،قبلي ،بطريركي...،إلخ) ،ونوع القدرات االقتصادية المتوافرة له (مستوى نمو قوى
اإلنتاج ،قدرته على جذب االستثمارات العالمية ،ميزاته التفضيلية للتجارة والصناعة العالمية ...إلخ)
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المطور عن معرفة المجتمعات
متغيرات مستقلة تحدد الكيفية التي تساعد على تطبيق النموذج العام،
ّ
الغربية بذاتها ،أو عن خبرة إدارتها شؤون شعوب المستعمرات .هنا يصبح المفكر أقرب إلى التقني،
إذ يمكنه فهم حاضر جميع مجتمعات العالم بمجرد اإللمام بتلك المتغيرات ،وتقديم وصفة تحويلها.
و«المفكر» في هــذا النموذج هــو ،في أســوأ أحــوالــه ،حرفي مق ِّلد ،وهــو ،في أفضل أحــوالــه« ،خبير»
سمون اليوم «الخبراء الدوليين» ،الذين تستخدمهم الليبرالية الجديدة أداة لضمان
ممن ُي َّ
يقرب ّ
ماهرُ ،
تبعية الشعوب لمركز النظام العالمي .وهو ال ينتمي بأي حال إلى فئة المفكرين الذين هم بالضرورة
ويعبرون عن
يشاركون مجتمعاتهم جهود االنعتاق من جميع أشكال اإلخضاع الداخلي والخارجيّ ،
ذاتهم ضمن هذا االنشغال الذي يربطهم بمجتمعاتهم.
هاتان المشكلتان الناتجتان من تعامل المفكرين العرب مع فكر الحداثة األوروبية ،حالتا دون تطوير
تقاليد فكرية ّ
ومرورا بفهمه وانتها ًء بتحويله .فلنحاول
خلقة قادرة على مواجهة الحاضر ،بد ًءا من وصفه
ً
خالصا ،في مشاريع المفكرين العرب.
أوروبيا
هنا تقدير األهمية التي تتخذها الحداثة ،بوصفها حد ًثا
ً
ً

كتب باحث عربي « ...إن الحداثة في تجلياتها الحالية ،سواء كحدث تاريخي أو كمفهوم نظري ،هي
نتاج غربي في الزمان والمكان .إنه من الصعب مناقشة هذا المفهوم دون الرجوع إلى التربة الغربية .لقد
ً
تحول لم يشهده من قبل ،وكان له أثر كبير على كل مناحي الحياة اإلنسانية .ألول
شهد الفكر اإلنساني
مرة التحمت الدعوة إلى احترام إنسانية اإلنسان دون تمييز ،وإلى ترسيخ العقالنية كحكم في تقييم
وتجسد ذلك في نظام ديمقراطي يحترم الرأي اآلخر ويحتكم إلى رأي األغلبية ،وإلى
األفهام واألفعال،
ّ
(((
تصورها حد ًثا
جعل التجربة معيار المعرفة . »...هناُ ،ينقل معظم التوصيفات الغربية للحداثة ،والتي ِّ
خالصا ،كما هي ل ُت َصب في مكان واحد .لكن حساسية الباحث النقدية ال تخونه ،فيستدرك
إيجابيا
ً
ً
كونيا بسبب ما طرأ على هذه التجربة عندما أصبحت
باعتباره
المفهوم
نعالج
لن
فإننا
ذلك،
«مع
ا:
سريع
ً
ً
(((
أداة أيديولوجية في يد الحركة االستعمارية»  .رغم هذا االستدراك ،ال يولي الكاتب أي أهمية الرتباط
الحداثة باالستعمار ،بحيث يساعده على إعادة النظر في التعريف الذي صاغه للحداثة ،وذلك ألنه
لوثها االستعمار .األولى هي
ينسبها إلى لحظتين ،لحظة إيجابية خالصة من كل سوء ،ولحظة سلبية ّ
األصل ويمكن األخذ بها ،والثانية عارضة يمكن تجاهلها ،وهكذا تُبرأ الحداثة من االستعمار.
يلخص هذا الموقف طريقة معظم المفكرين والباحثين العرب في التعاطي مع الحداثة األوروبية،
حيث ُينظر إليها من زاويــة التفسيرات األوروبية التي تنسب إليها كل خير وتحذف منها كل شر .إن
تحويل الفكر بخصوص هذه النقطة تحديدً ا ،هو الذي يستطيع أن يقلب طريقة النظر إلى الحداثة ،فإذا
ما نظر إليها الباحث أو المفكر العربي انطال ًقا من موقع مجتمعه وانشغاالته ،فإن تفسيره لها لن يتطابق
مع تفسير المفكر األوروبي ،وعندها لن تكتسب الحداثة جاذبية عمياء.
مرجعا من المفكرين العرب ،بل
يصرح باتخاذه
ً
إن سطوة نموذج الحداثة األوروبية ال تقف عند من ِّ
تنتشر على مستوى الالوعي لدى من يرفضه ً
أيضا؛ فخلف معظم محاوالت االنعتاق في الفكر العربي
((( عبد الرحمان اليعقوبي ،الحداثة الفكرية في التأليف الفلسفي العربي المعاصر (محمد أركون-محمد الجابري -هشام جعيط)،
مراجعات في الفكر العربي المعاصر؛ ( 5بيروت :مركز نماء للبحوث والدراسات ،)2014 ،ص .23
((( المصدر نفسه ،ص .24
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قائما .لقد انتهى محمد
إلحياء التراث وتجديده وإعادة قراءته ،كان نموذج الحداثة «اإليجابي» هذا ً
عابد الجابريً ،
مثل ،في مشروعه الــذي استهله بنقد اآلخــذيــن بالنماذج الجاهزة ،إلــى جعل لحظة
ابن رشد اللحظة التي يجب أن يستردها الفكر العربي لتطوير فكر عقالني ،وح ِّفزته في ذلك فكرة أن
تطور باستلهام العقالنية التي تنتمي إلى تراث ابن رشد .هنا َقبِل الجابري التفسير الذي صاغه
الغرب ّ
المؤرخون والمفكرون الغربيون للحداثة األوروبية ،باعتبارها مسيرة متصلة نحو عقلنة الحياة ،وبذلك
يحول واقع الفكر
تحكمت تفسيراتهم في قراءته التراث العربي .وبينما أراد الجابري من مشروعه أن ّ
العربي ،نجده أعاد إنتاج الفكرة األوروبية عن التحول الفكري حسبما صوروها عن تاريخهم« :مسيرة
تدفعها العقالنية نحو مزيد من العقلنة».
أســس شرعية مشروعه على نقد سابقيه ،الــذيــن وصفهم بأنهم ق ــرأوا الـتــراث قــراءة
كــان الـجــابــري قــد َّ
أيديولوجية تسعى إلى إنطاقه بما يقوله نموذج اكتمل سل ًفا في التاريخ .واليوم انتهى عدد من منتقديه
إلى خالصة مشابهة لما خلص إليه بشأن الذين انتقدهم .كتب أحد الباحثين« :إن دارس فكر الجابري
يالحظ أنه ال يتردد في مختلف أبحاثه ودراساته الرشدية ،في خلع عباءة الباحث الفلسفي ليرتدي عباءة
المناضل السياسي ،حتى يتأتى له رسم صورة لفيلسوف قرطبة على مقاس مشروعه األيديولوجي :العربي
الوحدوي التقدمي االشتراكي .وهي المالحظة التي تحظى بما يشبه اإلجماع بين أغلب الباحثين في
فكره .((1(»...رغم القول المتكرر عند الجابري وغيره ،بضرورة اتخاذ موقف نقدي حيال الفكر الغربي،
فإن االنعتاق من سلطة الفكر الغربي والقدرة على نقده يبدوان غير متحققين في معظم الجهود الفكرية
التي ُطرحت على الساحة العربية؛ فحين يرى الجابري أن الرشدية تمثّل بالنسبة إلينا ما تمثّله الديكارتية
عند الفرنسيين والروح التجريبية عند اإلنكليز( ،((1فإنه يقيس الرائد العربي على النماذج األوروبية.
هنا ،ال بد من اإلشارة إلى أن اآلراء التي تطرحها هذه الدراسة تستهدف في المشاريع التي تدرسها،
الجوانب التي تتعلق بموضوع الدراسة فقط ،وهي جوانب محدودة تكشف عن عمق المشكلة التي
تتناولها ،لكنها ال تختزل الجهد الكبير والثراء الذي تتصف به تلك المشاريع؛ فمشروع الجابري يوفر
إمكانات قراءة متنوعة وغنية ،وقد أبرز عدد من نقاده األطر المناسبة التي يمكن أن ُيقرأ ضمنها مشروعه
(((1
عمم الحديث بخصوص الموقف من التاريخ األوروبي الحديث
بوصفه
ً
مشروعا عميقًا  .وحتى ال ُي ّ
على جميع المفكرين العرب ،ال بد من اإلشارة إلى ثالث مساهمات استثنائية ال يمكن تناولها هنا،
لما تستحقه من دراســة منفصلة ،ويبقى من الـضــروري تسمية أصحابها ،وهــم :سمير أمين وإدوارد
سعيد وعبد الكبير الخطيبي .فهؤالء الثالثة تمكنوا من تقديم رؤى ناقدة ألطر التفكير المتمركزة حول
الـغــرب ،وربما لهذا السبب اهتم الغرب ذاتــه بأفكارهم ،مع أن المفكرين العرب لم يستثمروا هذه
خلقة ،كما فعل مفكرو «مدرسة التابع» الهنود ً
المساهمات لتطوير تقاليد نقدية ّ
مثل.
( ((1عبد النبي الحري ،طه عبد الرحمن ومحمد عابد الجابري :صراع المشروعين على أرض الحكمة الرشدية (بيروت :مركز نماء
للبحوث والدراسات ،)2014 ،ص .24
( ((1المصدر نفسه ،ص .24
( ((1عبد السالم بنعبد العالي ،التراث والهوية :دراسات في الفكر الفلسفي بالمغرب ،المعرفة الفلسفية (الدار البيضاء :دار توبقال،
 ،)1987ص .23
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بالنسبة إلــى بقية المفكرين الـعــرب ،وهــم الغالبية العظمى ،نالحظ أنهم يـتــوزعــون بين مجموعتين
طرفيتين يمكن وضعهما بعضهما في مقابل بعض ،بحسب موقف أعضائهما من األخــذ عن الفكر
الغربي .األولــى يس ّلم أفــرادهــا بإمكان األخــذ عنه ،مع تركيز متفاوت على ضــرورة نقده ،ويتخيرون
مناهج وفلسفات بعينها ،مثل الماركسية والليبرالية والعلمانية ،وأيضا القومية .وفي مقابل هؤالء ،تقف
المجموعة الثانية التي ينطلق أفــرادهــا من الفكر اإلســامــي ،وهــؤالء ً
أيضا يتفاوتون في ما بينهم من
كليا ،ومــن هــؤالء حسن حنفي الذي
حيث إنهم يأخذون عن الفكر الغربي وال يقطعون صلتهم به ً
بحرية ،وطــه عبد الرحمن الــذي يطغى عليه األخــذ من الفكر الصوفي
يأخذ عن الفلسفة األوروبـيــة ّ
اإلســامــي .ومــوقــف هذين االتجاهين الطرفيين واض ــح ،وعالجه كثيرون ،مــن بينهم مــن ينتمي إلى
يعد من أبرز
هاتين المجموعتين ذاتهما .ولعل عمل عبد الله العروي األيديولوجيا العربية المعاصرة ّ
األعمال التي تناولت المصادر الفكرية لدى المفكرين العرب باعتبارها أيديولوجيات؛ فهو خلص
إلــى «أن الــدور التاريخي الغربي الممتد من عصر النهضة إلــى الثورة الصناعية هو المرجع الوحيد
تشيد على ضوئها السياسات الثورية الرامية إلى إخراج البالد غير األوربية من أوضاع
للمفاهيم التي ّ
سلطوية مترهلة إلى أوضاع صناعية حديثة .ليست هذه الفرضية فكرة مسبقة بل نتيجة استطالع التاريخ
الواقع .وهي المبرر الوحيد لحكمنا على السلفية والليبرالية والتقنوقراطية بالسطحية ،وعلى الماركسية
بأنها النظرية النقدية للغرب الحديث ،النظرية المعقولة الواضحة النافعة لنا في الدور التاريخي الذي
نحياه»( .((1هنا ينازل العروي أعضاء المجموعتين المذكورتين ،آخـ ًـذا بالماركسية ً
دليل لفهم الواقع
مسارا
العربي وتغييره ،وعنده يشكل التاريخ الغربي الممتد من عصر النهضة إلــى الثورة الصناعية
ً
ً
متصل للتقدم ينتصب فــي مواجهة الـتــواريــخ األخ ــرىّ .أمــا إذا مــا كــان ذلــك الـتــاريــخ نتاج تقاطعات
المعبر عن حركة التاريخ المتقدم ،فهذا ما ال يسمح
مجموعة من التواريخ التي ال تتيح له أن يصبح
ِّ
به تصور العروي .وبالتالي ،فإن نصه يحجب أي إمكان للنظر إلى حضور التواريخ غير األوروبية في
ذلك المسار األوروبي (الخالص) .وهذا الحجب هو بالضبط ما تفعله نصوص المفكرين األوروبيين،
بمن فيهم ماركس نفسه كما سنرى الحقًا .بالتأكيد ،ال يقف فكر العروي عند هذه النقطة التي ِّ
تركز
اتساعا
عليها الدراسة وتستهدف فهم عالقة الفكر العربي المعاصر ُبأطر التفكير الغربية ،فمفهومه أكثر
ً
مما لــدى كثير من المفكرين اآلخرين بخصوص التعاطي مع الفكر الغربي ،وهــو يشير إلــى ارتباط
ّ
ً
األطر المرجعية بمواقع المفكرين داخل المجتمع ،وصلة ذلك بالمصالح التي يخاطبونها ،جاعل من
األفكار تأويالت تتأثر بمواقع المفكرين(.((1
بما أن الــدراســة الحالية ليس غرضها عــرض تـنــوع مــواقــف المفكرين ال ـعــرب ،وإنـمــا دراس ــة طرائق
استخدامهم أدوات الفكر الغربي ومواقفهم النقدية من التفسيرات الغربية لتاريخ المعرفة الحديثة،
فإنها تستبعد المواقف الطرفية التي تقوم على القبول والرفض المسبق للفكر الغربي ،وتعنى بمساهمة
من يتعاملون معه بدرجة من الطواعية ،تتيح لهم األخذ عنه وفي الوقت ذاته تحقيق قدر من نقده وإن
كان محدو ًدا ،ويشكل هؤالء المجموعة الثالثة التي تهمنا هنا.
( ((1العروي ،ص .125
( ((1بنعبد العالي ،ص .23
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من أفــراد المجموعة هذه َمن بدأ مشروعه بنقد تب ّني تقاليد البحث والتفكير الغربي بطريقة جامدة،
ً
مدخل نقد ًيا يتوجه إلى الفكر الغربي وإلى الفكر العربي
وأفضل من يمثلهم هشام شرابي الذي اقترح
المعاصر في الوقت ذاتهّ .إل أن المشروع الذي اتخذه ،وهو مشروع نقد البنية البطركية (األبوية) ،انزلق
تدريجيا في المسار الذي غ َّلب التاريخ األوروبي على اللحظة العربية الحية ،بالقدر الذي يكشف أنه
ً
تب ّنى منطلقًا نقد ًيا تجاه لحظة الحداثة ،ال ألنه ينطلق من تاريخه الخاص ،وإنما ألنه يعتنق وجهة نظر
أوروبية متأخرة تنتقد الحداثة .فلنأخذ هذا الموقف «الناقد للحداثة وفا ًء للحداثة» بقدر من التفصيل.
«كثيرا ما ينسى
يبدأ شرابي بنقد الطريقة التي يتعاطى بها بعض المثقفين العرب مع واقعهم ،فيكتب:
ً
المثقفون العلمانيون تجربتهم الذاتية في كتاباتهم ،فتظهر وكأنها أبحاث يقوم بها باحثون أجانب تتصف
بالتجريد واالغتراب األكاديمي .ينطوي هذا الموقف على نتائج في غاية األهمية ،إذ إن مقاربة الذات
تبعية فكرية يصعب
من موقع اآلخر وبأسلوبه (موقع الباحث األجنبي وأسلوبه) تؤدي بالضرورة إلى ّ
التغلب عليها .في هذا الموقف ً
مثل ،يصنف النظام األبوي وكأنه مجرد نظام بين األنظمة االجتماعية
المختلفة في العالم الثالث ،فيعالج ‹بالموضوعية› ذاتها التي يعالج بها الك ّتاب والباحثون الغربيون
األجانب مظاهر هذه األنظمة وأشكالها الخارجية .في هذا النوع من التحليل تصبح إشكالية الحداثة
خاليا من المعاناة الحياتية التي تشكل المنطلق الصحيح ألي تحليل صادق
موضوعا نظر ًيا بح ًتا
ً
ً
ً
منفصل عن الموضوع الذي يعالجه .في هذا الموقف
غريبا،
للحداثة ،ويصبح الباحث العربي فيه
ً
(((1
يصبح النص أكثر أهمية من مــوضــوعــه»  .يــرى شرابي ،وهــو على حق هنا ،أن محاكاة المفكرين
ميكانيكيا وغير
يطبق طرائق البحث الغربي الحديث تطبيقًا
ً
والمثقفين العرب نموذج الباحث الذي ّ
نقدي ،تجعله بعيدً ا كل البعد عن ذاته ومجتمعه وحاضره ،وهو ما ال يفعله الغربيون حين يتصدون
لدراسة مجتمعاتهم ،إذ هم يدرسونها بقدر كبير من االنشباك مع الواقع ،وفي سياق ذلك االنشباك
يجادلون النظريات والتفسيرات المعطاة لتاريخهم والظواهر االجتماعية ،فيحولونها ويتجاوزونها،
حيا في مواجهة الحاضر.
وبذلك يخلقون ً
فكرا ًّ

يعتبر شرابي أن مواجهة الواقع تتم عبر الفكر« :يتميز دور المثقف في المجتمع البطركي (األبــوي)
المعاصر عن دور المثقف في المجتمعات الحديثة باستهدافه التغيير االجتماعي من خالل المداخلة
الفكرية المباشرة بما يجري حوله» .ويربط ذلك ببروز نمط جديد من التحوالت في ثمانينيات القرن
العشرين ،حين وقعت في االتحاد السوفياتي السابق وبولونيا والصين تحوالت غير عنيفة ،أنتجها حراك
بال ثــورات؛ فحين ذاك «دخلنا منعط ًفا جديدً ا أظهر أن الفكر الذي رافق المراحل السابقة بحاجة إلى
إعادة نظر وإلى صياغة جديدة بضوء الظروف واألوضاع المستجدة .لهذا ،فإن الخطر األكبر على حركة
النقد الجذرية يأتي من داخلها ،أي من خطر التمسك باأليديولوجيات الماضية وباالتجاهات الفكرية
والممارسات التقليدية التي لم تعد تصلح لمجابهة أوضــاع نهاية القرن العشرين وتحدياته»( .((1هنا،
ال تؤدي التحوالت ،التي خالفت نموذج الحداثة األوروبية القائم على الثورات ،بشرابي إلى أن يستنتج
نموذجا جيدً ا
تعددية أنماط التحول السياسي واالجتماعي ،بل يجعل من هذا اإلبداع المخالف للنموذج
ً
يقمع به إمكان أن ينتج الحراك عن غير مثال سابق .وهو بهذا يقمع ،ضمن مشروعه الفكري الذي يتخذه

( ((1هشام شرابي« ،معنى الحداثة »،في :أدونيس [وآخرون] ،ص .376
( ((1المصدر نفسه ،ص .372
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مخرجا وحيدً ا من سلطة البنية البطركية ،فكرة إمكان حدوث التحول من داخل تلك البنية ،دونما حاجة
ً
يحول اآلسيويون
إلى تفكيكها .ما الذي يمنع أن تنتج المجتمعات األبوية نموذج تحولها الخاص؟ ألم ّ
مجتمعاتهم ويحققوا حداثتهم من دون أن يحتل تفكيك السلطة األبوية مكانة مركزية عندهم؟
يرى شرابي أن مشروعية تفكيك هذه البنية تصدر من أن «مجتمعات ما قبل الحداثة يخضع فيها الفرد
إلى نظام واحد بأشكال مختلفة تقوم كلها على السلطة الواحدة واإلرادة الواحدة التي نجد نموذجها
البنيوي وأصلها التاريخي في سلطة األب»( .((1هكذا ُيضفي التمييز المسبق بين مجتمعات الحداثة
ومجتمعات ما قبل الحداثة الشرعي َة على مشروع نقد السلطة األبوية .ويتبع ذلك أن السلطة األبوية
يجب تفكيكها دونما اعتبار للدرس المأخوذ من التاريخ المعاصر بخصوص ال أحادية نماذج التحول
السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،الــذي أثبتته تجارب شعوب آسيا أو أميركا الالتينية أو االتحاد
السوفياتي السابق ،حسبما ّنب َهنا شرابي نفسه .ويتأكد تفضيله أحادية النموذج المأخوذ من التجربة
ساعيا إلــى نقد النظام األبــوي ،فيقول:
يبين كيف حــاول أن يكتب بطريقة مختلفة،
ً
األوروبـيــة ،حين ّ
«بهذا ،فإن تحليلي لبنية المجتمع العربي في تطوره التاريخي وواقعه المعاصر ،هو انعكاس للواقع
أيضا ،فإن قراءة فوكو أو دريدا ً
الحياتي الذي عشته وأبناء الجيل المثقف الذي أنتمي إليه (وبهذا ً
مثل،
سيرهم الذاتية وتجربتهم التي مر بها الجيل الذي ينتميان إليه)»(.((1
هي قراءة َ

بعكس ما بدأ شرابي ،حين انتقد تقليد المفكرين والمثقفين العرب للباحث األجنبي ،آخـ ًـذا عليهم
عدم تحليلهم الظواهر االجتماعية من جهة معايشتهم لها ،وحين ألح على تعددية طرائق فهم وتحويل
الواقع ،فإنه انتهى إلى التقليد حين تب ّنى التقسيم الذي تقيمه المعرفة الغربية بين المجتمعات الحديثة
وقبل الحديثة على أساس هيمنة السلطة األبوية ،وحين تب ّنى ً
أيضا ،بطريقة غير نقدية ،مفهو ًما للكتابة
يتطابق مع مرحلة بعينها من مراحل الحداثة ،هي مرحلة ما بعد البنيوية .من هنا ،يظهر لنا أن شرابي
ينتقد موقف المفكر العربي الــذي يقلد الباحث الغربي عندما يتصدى لدراسة حاضر المجتمعات
العربية ،ال بسبب موقفه الجذري من التبعية الفكرية التي تملي ذلك التقليد ،وإنما ألنه يجعل من
لحظة بعينها من لحظات الحداثة ً
توجهت
مثال
ً
ونموذجا يحتذيه ،هي لحظة التفكير بعد البنيوي التي ّ
بالنقد إلى الحداثة الكالسيكية وتراثها العلمي والفلسفي.

ً
متواصل نحو قبول سلطة النموذج
لـمــاذا يحقق نــص شــرابــي ،حين ُيــر ّتــب على هــذا النحو ،انــزال ًقــا
األوروبي ،واألطر النظرية والمنهجية للفكر الغربي دونما نقد عميق؟ لنفهم ذلك ،يجب أن ننظر في
تعريفه للحداثة .فشرابي يضعنا أمام األوصاف المأخوذة عن نصوص المفكرين الغربيين« :إذا نظرنا
ً
ً
ارتباطا وثيقًا بخصائص اجتماعية
مرتبطا
إلى مفهوم الحداثة من زاوية التحول االجتماعي ،لوجدناه
واقتصادية تنبثق من القدرة الصناعية في مطلع القرن التاسع عشر ومن الثورة التكنولوجية في النصف
األول من القرن العشرين .وإذا نظرنا إلى هذا المفهوم من زاوية الفكر والمعرفة واإلبداع الفني ،لوجدنا
( ((1المصدر نفسه ،ص .373
( ((1المصدر نفسه ،ص .373
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ً
اتصال وثيقًا بالتحوالت الجذرية في العلوم اإلنسانية والطبيعية ،وينعكس في األدب الواقعي
أنه يتصل
(((1
وفي الفن االنطباعي والتجريدي» .
يشير شرابي هنا إلى الحداثة «الجمالية» التي أرساها بودلير ،كما تطورت عن طروحات المفكرين
والفالسفة الفرنسيين واأللمان( ،((2وال يهتم بالتحوالت التاريخية واالقتصادية واالجتماعية والفكرية
تكون في ظلها ذلــك المفهوم ،والتي أوجــدت فر ًقا بين الحديث وغير الحديث سكن العلوم
التي َّ
االجتماعية التي برزت في تلك الفترة ،إلى يومنا هذا .بمعنى آخر ،يقبل شرابي التفسيرات األوروبية
ترد نشأة الحداثة إلى تحوالت أحدثها األوروبيون ،وترتبط بالعلم والصناعة والفكر وطرق إنتاج
التي ُّ
المعرفة والنظر إلى العالم ...إلخ ،منصر ًفا عن األساس التاريخي الذي تكونت ضمنه تلك الحداثة
تاريخيا ،في حين كان في إمكان النظر في تاريخ الحداثة من جهة
وتفسيراتها وكأنها غير مشترطة
ً
التاريخ العربي أن يــزوده بتفسير يختلف عن تفسير المؤرخين والمفكرين الغربيين .أليس ذلك هو
مضمون الرأي الذي أورده شرابي نفسه حين اعتبر أن الباحث العربي يجب أن يقارب ظواهر مجتمعه
من موقف االنشباك بها ،وليس من موقف االنفصال الذي يتبناه الباحث االجنبي؟ أال يعني ذلك أن
المعرفة االجتماعية التي ينتجها باحث منتم إلى المجتمع المدروس تختلف عن تلك التي ينتجها آخر
ً
إعمال لفكرة ارتباط المفكرين بمجتمعاتهم وتواريخهم ،ما الذي سينكشف إذا انتقلنا
ال ينتمي إليه؟
إلى النظر في الكيفية التي أن َتج بها الفالسفة والمفكرون األوروبيون تفسيرات حداثتهم؟

في اصطناع التاريخ األوروبي الحديث :هيغل وتفسير الحداثة

كتب شرابي« :ينعكس خطاب أو مقال الحداثة في ثالثة حقول حددها هيجل في مطلع القرن التاسع
عشر ثم أعاد تحديدها نقد ًيا يورجن هابرماس في نهاية القرن العشرين ،وهي الحقل العلمي واألخالقي
ٍّ
ولكل منها حقيقة خاصة ب ــه»( .((2ينقل شرابي عن هيغل توصيفه الحداثة في ما يبدو وكأنه
والفني،
توصيف محايد ،لكن ال توصيف هيغل وال تفسيره للحداثة ،وال تفسيرات جميع الفالسفة والمفكرين
تأثيرا في الفكر الغربي المعاصر ،ال شيء
األوروبيين المنتمين إلى التقليد الهيغلي ،وهو التقليد األعظم ً
من ذلك يبقى محايدً ا حين يتع ّلق األمر بالتاريخ األوروبي؛ فقد ّبين هابرماس نفسه مدى عمق ارتباط
مفهوم هيغل للحداثة بالظروف السياسية واألوضاع االجتماعية التي شهدها عصره وعاشها مجتمعه(.((2
ويكشف النظر في نصوص هيغل أن تفسيره الحداثة يتضمن عناية مسبقة بوضع التاريخ األوروبي في
حضورا ،وبوجه خاص
مقدمة التاريخ العالمي ،مق ِّل ًل من شأن كل تاريخ يعطي الشعوب غير األوروبية
ً
تح َّد َد تاريخ أوروبا الحديث في مقابلها ،وهي شعوب الشرق وشعوب أميركا.
الشعوب التي َ

إن َّ
كل ما يصبو إليه فكر هيغل بشأن فلسفة التاريخ ،وتحديدً ا بشأن لحظة الحداثة ،هو إثبات فكرة
التفوق األوروبــي المألوفة لدى أسالفه مفكري التنوير؛ فهو يرى أن وعي اإلنسان األوروبــي بلحظة
ً
وحرا في الوقت
الحداثة يمثّل قمة وعي اإلنسان بالتاريخ ،ففيها يعرف اإلنسان نفسه بوصفه
«عاقل ً
(((1
(((2
(((2
(((2

المصدر نفسه ،ص .378
هنري لوفيفر ،ما الحداثة ،ترجمة كاظم جهاد (بيروت :دار بن رشد ،)1983 ،ص .17
شرابي ،ص .376
يورجن هبرماس ،القول الفلسفي للحداثة ،ترجمة فاطمة الجيوشي (دمشق :وزارة الثقافة ،)1995 ،ص  39وما بعدها.
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ذاته» .يرسم هذا الوعي عند هيغل فر ًقا مطلقًا في تاريخ البشر ،ألن «المفارقة الكبرى هي أن اإلنسان
يعلم ما هو عليه ،وعندئذ يكون موجو ًدا حقًا ،وبدون ذلك ال يكون العقل ،الحرية ،شي ًئا» ،ومن هنا
«يترتب على هذا التفريق كل مفارقة التاريخ العالمي»( .((2ليوضح هيغل ما يقصده ،يضع الشرقيين في
قائل« :إن الشرقيين ً
مقابل األوروبيين ً
مثل هم أناس وأحرار بذاتهم كبشر ،لكنهم ليسوا كذلك ،ألنهم
لم يعوا الحرية ،ويتقبلون كل استبداد ديني أو سياسي .وإن َّ
كل المفارقة بين شعوب الشرق وتلك
حيث ينعدم الرق ،هي أن هؤالء يعلمون أنهم أحرار ،وأنهم يملكون الحرية .كما أن الشعوب األخرى
هي بذاتها حرة ،لكنها غير موجودة بعدُ كشعوب حرة ،هو ذا أصل التعديل الواسع في حالة العالم،
حرا».
حرا ّإل بذاته أم كان يدرك بأن ماهيته ،تعيينه ،طبيعته أن يكون فــر ًدا ً
نعني إذا لم يكن اإلنسان ً
واألوروب ــي بخالف هــؤالء عند هيغل« :األوروب ــي يعرف نفسه ،فهو موضوع لنفسه ،والتعيين الذي
(المستعبد الذي ال يعي حريته) ً
نقيضا لألثينيين (الذين يعون
يعرفه هو الحرية»( .((2يضع هيغل الشرق
َ
حريتهم ويستعبدون غيرهم) ،ليجعل من تاريخ أوروبا الحديث في ارتباطه بالمسيحية لحظة التركيب
الذي يتجاوز االثنين ويبلغ قمة التاريخً ،
ممثل في لحظة الحداثة(.((2
ً
عارضا ،بل
ً
تاريخا للتفوق األوروبي ،شي ًئا
إذن ،ليست تفسيرات األوروبيين لتاريخ الحداثة ،بوصفها
هي عمود المفاهيم والتعريفات التي يقوم عليها التأريخ األوروبي للحداثة .ويصبح وضع التراتب بين
تواريخ الشعوب لجعل التاريخ األوروبي في المقدمة خطوة ضرورية عند هيغلُ ،فيدخل على فكرة
تساوي البشر في الحرية التي أقرها ً
ً
جاعل معرفة البشر حريتهم ت ُْحدث فر ًقا
أول ،ما يسميه «التعديل»،
بينهم ،لتتيح وضع األوروبــي أمام الشرقيين ،بزعم أنه «يعي حريته» ،وبذلك يستولي األوروبــي على
حركة التاريخ ،ويحوز حق تسيير جميع البشر وفق تاريخه .وقد استعيدت هذه الفكرة ،وهذا المثال
على وجه الخصوص ،عند معظم وارثي التقليد الهيغلي باختالف ميولهم الفلسفية ،حتى عند من أراد
لفكره أن يكون األكثر بعدً ا عن التمييز بين الشعوب ،مثل كارل ماركس.
في نص خصصه ماركس لنقد الممارسات غير اإلنسانية التي سلكتها بريطانيا في الهند إبان احتاللها
لها ،تتراءى تصنيفات هيغل المتحيزة ضد الشعوب ،إذ تربط حكام الشرق باالستبداد وشعوبه بالعبودية.
منب ًها من يمكن أن يتعاطف مع الهنود
فبعد أن أورد ماركس عن البريطانيين الكثير من الفظائع ،استدرك ِّ
من قــرائــه« :علينا أن ال ننسى أن هــذه المشاعة القروية الهانئة كانت على ال ــدوام ،مهما بــدت بريئة
أساسا مكي ًنا لالستبداد الشرقي ،وأنها كانت تحصر العقل البشري في أضيق اإلطارات،
ال ضرر منها،
ً
جاعلة منه أداة طيعة لألوهام ،مقيدة إياه بسالسل عبودية القواعد التقليدية ،حارمة إياه كل عظمة ،وكل
مبادرة تاريخية»(.((2
( ((2جــورج ويلهام فريدريك هيجل ،محاضرات في تاريخ الفلسفة :مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها (بيروت :المؤسسة
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،)1986 ،ص .93
( ((2المصدر نفسه ،ص .95
(25) Hans-Georg Gadamer, Reason in the Age of Science, translated by Frederick G. Lawrence (Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1981), p. 36.

( ((2كارل ماركس وفريدريك انجلس ،في االستعمار :مجموعة من المقاالت والرسائل (موسكو :دار التقدم[ ،د .ت ،)].ص .22
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حابسا
قدمه هيغل للشرقي،
هنا يستعيد ماركس ،بلغة بعيدة عن التحليل التاريخي ،التلخيص نفسه الذي ّ
ً
إياه في «العبودية للتقاليد واستبداد الحكام» ،ويزيد على ذلك «تقييد العقل البشري» ،و«حرمانه من كل
مبادرة تاريخية» .هكذا ،يدلي ماركس بدلوه في سجل الصور النمطية التي حبس فيها معظم مفكري
أوروبــا شعوب الشرق :الهندي المستعبد ،الصيني المنعزل ،العربي القاسي ،المسلم المتعصب...
إلخ .أكثر من ذلك ،يرى ماركس في االستعمار ،ورغم موقفه الناقد لمسلك البرجوازية االستعماري،
ً
شكل من أشكال تحقق الضرورة التاريخية التي ستنقل التقدم إلى بالد الشرقيين العاجزين عن تحريك
التاريخ .وبسبب هذه الرؤية ،ينقلب العنف والتدمير الذي ُيلحقه البريطانيون بشعوب آسيا ً
عمل ب ّنا ًء

عند ماركس ،حين يكتب« :إن صفحات تاريخ سيطرة البريطانيين في الهند تكاد ال تنطق بشيء غير
التدمير ،وعملهم الب ّناء يكاد ال يظهر وراء أكوام األنقاض .ومع ذلك ،بدأ هذا العمل»( .((2عند هيغل
نفسه توجد فكرة ماركس التي تعتبر أن على الشعوب غير الغربية أن تصبر على االستعمار األوروبي،
وتتحمل شــروره ،لتكتسب شي ًئا من التقدم واالستقالل .فهو يقول عن سكان أميركا األصليين ،بعد
أن ينسب إليهم جملة سمات سلبية« ،وســوف ينقضي وقــت طويل قبل أن ينجح األوربـيــون في أن
يبثوا فيهم روح االستقالل»( .((2هنا ،يرى هيغل أن الشعوب األخرى ستتقدم بمقدار اقتراب «الروح»
األوروبية منها.
تبين نصوص كبار المفكرين األوروبيين انطالقهم في النظر إلى التاريخ الحديث من تاريخهم
هكذاّ ،
صحيحا أنهم يمارسون النقد على فكرهم ويعملون على تصحيحه ،لكن
ولحظتهم الحاضرة .ويبقى
ً
ذلــك بــدوره يتم من موقع االنشغال بتاريخهم ومجتمعاتهم وتراثهم ،ال من موقع تــراث أمــم أخرى
الكبيرين لصور الشرقيين
األوروبيين
المفكرين
ومجتمعاتها وتواريخها؛ فال تفسير لخضوع هذين
َ
َ
َّ
النمطية المتداولة لدى عامة األوروبيين في القرن التاسع عشر ،سوى انتمائهم إلى التراث الفكري
ّ
للحط من الشعوب وتبرير االستعالء األوروبي عن طريق إضفاء الطابع
الذي يكرر ذلك ،ويستخدمه
متلبسا ثوب الفلسفة والعلم ،وهذا
العقالني على عناصر ذلك التراث ،لينغرس في عقول غير الغربيين
ً
يؤمنه ويعيد إنتاجه األخذ بغير نقد عن الفكر الغربي.
ما ّ
عند هذا الحد ،يتضح لنا شيئان بخصوص التفسيرات األوروبية للحداثة :أولهما أنها ليست تقارير
موضوعيا في التاريخ األوروبي ،بقدر ما أنها مساهمة في اصطناع تلك
علمية بخصوص لحظة قائمة
ً
تفسر فيها.
اللحظة وخلقها وإضفاء مسحة الحقيقة التاريخية عليها؛ فالحقائق تنتج في اللحظة التي ّ
والواقع أن المنظور التأويلي الذي يتب ّناه فيلسوف مثل غدامير يكشف لنا أن الخطاب التاريخي ليس
معنيا فقط بفهم الوقائع التاريخية ،بل معني ً
أيضا بمخاطبة اآلخرين .هذا يعني أن تفسيرات الظواهر
ً
االجتماعية تصب ً
أيضا في خانة صوغ العالقات بين البشر ،وعلى هذا النحو ،ليست تفسيرات الحداثة
خارج إشكاليات عالقة الغرب بالشرق وسائر الشعوب غير األوروبية.

( ((2المرجع نفسه ،ص .50
( ((2جورج ويلهام فريدريك هيجل ،محاضرات في فلسفة التاريخ ،ترجمة وتقديم وتعليق أمام عبد الفتاح أمام 2 ،ج (القاهرة :دار
الثقافة للطباعة والنشر ،)1980 ،ج  :1العقل في التاريخ ،ص .206 – 205
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الشيء الثاني الذي يكشفه النظر في تفسيرات الفالسفة األوروبيين للحداثة ،هو أن كتابة األوروبيين
تاريخها ال تنفصل عن االرتباطات التي يقيمها المفكر األوروبــي مع تراثه بجميع مكوناته ،ومن
بينها المكون المسيحي .ومعلوم المكانة التي تعطيها الفلسفة التأويلية للتراث في ممارسة التفسير،
يبين ارتباط التأويل بالتراث المسيحي ،ومعظم فلسفات التفسير الغربية المعاصرة حتى ما
فغدامير ّ
بعد الحديثة منها تعود إلى خبرة تفسير النصوص الدينية عند مسيحيي أوروبا؛ ففردريك جيمسون
ـرد أصــول منهجه الـتـفـسـيــري إلــى الـتـفـسـيــر الـمـجــازي ،مـ ّتـبـ ًـعــا جــونــا ثــان كـلــر الــذي اسـتــرجـعــه من
يـ ُّ
يرد تودروف منهجه في التأويل األخالقي( ((3إلى
تراث القرون الوسطى المسيحي( ،((2وكذلك ُّ
علماء الالهوت.
يبين هــذا أهمية أن يعيد المفكر العربي ارتباطه بحاضر مجتمعه وتاريخه حين يستعين بتفسيرات
ِّ
الفكر الغربي والعالمي للحظات التاريخية؛ فعليه أن يفكر فيها بحسب مشاغل مجتمعه ومتطلبات
فكرا متقد ًما ساهم فيه األوروبيون
حاضره .ويمكن في الوقت ذاته اإلفادة من الفكر األوروبي بوصفه ً
تفوق ،ال لذلك التاريخ وال للشعوب
تميز أو ّ
مثلما ساهمت فيه أمم كثيرة أخرى ،من دون افتراض ّ
األوروبية .في المقابل ،يبقى من الضروري لكل مفكر أن يأخذ عن ذلك الفكر بوعي تام ،ويتعاطى
معه منطلقًا من تاريخه الخاص وانشغاالته الخاصة ،فهذا المسلك وحــده هو الكفيل بنزع الطابع
األسطوري لذلك الفكر.

فض تبعية المعرفة العربية المعاصرة
إن رفع شأن الحداثة في التفسيرات الغربية هو الذي ُينتج ذلك القبول غير المشروط للفكر الغربي،
فيحدث االن ــزالق من استخدام األدوات التي يحتاج إليها المفكر العربي إلــى تب ّني النتاج النظري
مؤخرا أن هويات المفسرين تساهم في تحديد زوايا نظرهم إلى الظاهرة
بكامله .لقد أصبح مفهو ًما
ً
االجتماعية؛ فإدوارد سعيد تمكن من تغيير النظرة إلى المعرفة االستشراقية ألنه درسها نقد ًيا من زاوية
تأثرت بهويته الهجين التي تجمع المكون الشرقي بالمكون الغربي ،وهو ذاته ما ساعد مفكري مدرسة
التابع الهنود على إعادة النظر في تاريخ الحداثة الغربية من زاوية نظر تاريخ الهند .والمثال األوضح
على ضرورة التعاطي مع تراث الحداثة بمنظور نقدي ،هو موقف عدد كبير من مفكري أميركا الالتينيية
فهم يطورون
أفكارا ،مثل العصيان المعرفي ) (epistemological disobedienceوفكر
المعاصرين؛ ُ
ً
فض الكولونيالية ) (de-colonial thinkingوتفكير التخوم ) ،(border thinkingعبر تالقح فكري
مع ما ينتجه المفكرون المعاصرون المنتمون إلى عالم الجنوب ،مثل الكيني واثينغو نغوغي الذي
يسميه «فض كولونيالية العقل» ) .(de-colonizing the mindويغدو هذا كله ممك ًنا ألن
ينادي بما ّ
هؤالء ال يتب ّنون التفسيرات الغربية للحداثة ،ويطورون تفسيرات لنشأتها تنطلق من تواريخ شعوبهم
(29) Fredric Jameson, The Ideologies of Theory: Essays 1971-1986, Foreword by Neil Larson, Theory and History of
Literature; 48-49 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988), vol. 1: Situations of Theory, p. 41.
(30) Tzvetan Todorov, The Conquest of America: The Question of the Other, Translated from the French by Richard
Howard (Norman: University of Oklahoma Press, 1999), p. 3.
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ومــن تواريخهم الوطنية التي تقاطعت معها .والـشــيء المهم لــدى كثير من هــؤالء المفكرين هو أن
الشعوب غير األوروبـيــة ال يمكنها أن تتعاطى مع تاريخ الحداثة ّإل بإعطاء لحظة االستعمار مكانة
مركزية في سرديتها التي تنتجها لتاريخ الحداثة .لكن التشديد على لحظة االستعمار وحدها ال يكفي
ِّ
فلكل تاريخ منطلقاته الخاصة واستراتيجياته
لتفكير الجميع في تاريخ الحداثة األوروبية بطريقة نقدية؛
التأويلية ،وما يناسب تاريخ شعوب وجغرافيا معينة قد ال يناسب أخرى.
وفي ما يخص المنطلق المناسب لتفسير نشأة الحداثة من زاوية التاريخ العربي ،يبدو أن التركيز على
ارتباط التاريخ بالجغرافيا أمر ضروري ،وأن معاينة نشأتها بالرجوع إلى لحظتها الباكرة هي ما يعطي
مشروعا .فمثلما ترتبط الحداثة بتاريخ كل شعب من الشعوب
وتاريخيا
أساسا نظر ًيا
ذلك التفسير
ً
ً
ً
األوروبية في رقعة جغرافية معينة ولحظة تاريخية معينة ،ترتبط كذلك بتاريخ الشعوب العربية برقعة
معينة هي شبه الجزيرة اآليبيرية ،ولحظة تاريخية معينة ،هي القرن السادس عشر؛ فتلك المنطقة كانت
تقريبا ،ولم تكن
في ذلك التاريخ تنتمي إلى التراث األندلسي بقدر انتمائها إلى التراث األوروبــي
ً
القطيعة بين التراثين قد برزت بعد.
يتعمد مفكرو بالد شمال
َّ
يؤرخ لظهور أوروبا الحديثة ببداية القرن السادس عشر ،وهي اللحظة التي ّ
غرب أوروبــا تجاهلها ألنها مقرونة بلحظة فتح أميركا ،وبالتالي فهي ترتبط بتاريخ إسبانيا ،التي كان
حيا حتى ذلــك الــوقــت ،ولــم يكن قــد ُمـحــي ،كما تزعم الكتابات األوروب ـيــة .فقد
ميراثها األندلسي ًّ
أوضحت دراس ــات معاصرة أن نمط الحياة والثقافة في إسبانيا استمر هجي ًنا طــوال القرن السادس
ع ـشــر( .((3مــن جهة أخ ــرى ،ارتـبــط توسع إسبانيا فــي أميركا بالعالقات المتوترة مــع ساحل المتوسط
الجنوبي؛ فبظهور النفوذ العثماني في البحر األبيض المتوسطُ ،أجبِرت إسبانيا والبرتغال على التوسع
خارج نطاق المتوسط النقطاع اتصالهما بسواحله الشرقية ومصر .بل إن مجمل الخبرة التي اعتمدها
اإلسبان في أميركا إبان حروبهم ضد األزتك واإلنكا لتوطيد سيطرتهم في المكسيك وبيرو اس ُتمدت
من خبرة حــروب «الركونكستا» التي أدارهــا اإلسبان ضد مسلمي األنــدلــس ،واع ُتبرت حــروب أميركا
امتدا ًدا لها( .((3هذه هي ظروف الفتح اإلسباني ألميركا ،وهو الفتح الذي نتج منه تدفّق الذهب والفضة
إلى أوروبــا ،وأ ّدى إلى توسع أسواقها ،وغذى توسعها االستعماري في العالم ،وأنتج التراكم الهائل
للمال في المدن األوروبية الكبرى ،وصعدت في إثره مكانة ٍّ
كل من هولندا وبريطانيا وفرنسا.
ـورا ألوروبــا باعتبارها
مع انتظام التجارة داخــل أوروبــا وانفصالها عن الـشــرق ،وضــع األوروبـيــون تـصـ ً
«غــر ًبــا» يعود تراثه إلــى اإلغــريــق .فقبل ذلــك الوقت ،كــان األوروبـيــون يعتبرون بــاد اليونان جــز ًءا من
الشرق .وتشكل هذه الخطوة المرحلة األولى في اختالق صورة أوروبا وهويتها الحديثتين .ومع تراكم
الثروة التي وردت من المستعمرات ،ظهر ما ُس ّمي «الثورة الصناعية» ،وهنا أنتج الفكر األوروبي سردية
(31) Barbara Fuchs, «The Spanish Race,» in: Margaret R. Greer, Walter D. Mignolo and Maureen Quilligan, eds.,
Rereading the Black Legend: The Discourses of Religious and Racial Difference in the Renaissance Empires (Chicago:
University of Chicago Press, 2007), p. 88.
(32) Matthew Restall, Seven Myths of the Spanish Conquest (New York: Oxford University Press, 2003), p. 25.
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الحداثة الثانية ،حداثة القرن السابع عشر (أو الثامن عشر) التي ستمحو حداثة القرن السادس عشر
ِ
خالصا.
خيرا
ً
اإلسبانية ،وتُحل محلها حكاية تحوالت مزعومة جرت داخل أوروبا وحدها ،وأنتجت ً
وتحول الروح الحديثة.
تلك التحوالت هي :التقدم العلمي والعقلي
ّ
نتاجا
هذه هي المرحلة الثانية من مراحل إنتاج صورة الحداثة األوروبية ،التي تزيح ما يجعل الحداثة ً
لتقاطع التاريخ األوروبــي بتواريخ الشعوب غير األوروبية ،مثل التوسع االستعماري ،وتب ّني ميراث
المعرفة التي تطورت في الشرق .بخالف ما تزعم هذه السردية ،جاء التحول نحو العلم والمعرفة
جدا ،ولم ينتشر العلم في أوروبا طوال القرنين السادس عشر والسابع عشر ،وكان
في أوروبا
متأخرا ًّ
ً
تكون سياق جامع له حتى النصف الثاني من القرن
ً
نثارا مش َّت ًتا في مناطق متباعدة ،ولم يكن قد ّ
الثامن عشر.
إذن ،الستيعاب تاريخ الحداثة األوروبية بطريقة نقدية ،ال بد من االنتباه إلى ارتباط لحظتها التأسيسية
بوحدة المجال األوروبي – األندلسي ،كما يشدد على ذلك نقاد الحداثة الالتينيون( .((3ويعني ذلك،
في ما يخص نقد تفسيرات األوروبيين لتلك اللحظة ،ضرورة تأكيد النقاط التالية:
– إن اقامة اتصال يربط بين تاريخ اإلغريق والرومان وأوروبــا الحديثة ،كانت نتاج تأويل تاريخي
خدم عمليات تخيل وإنتاج هوية أوروبية واحــدة (بيضاء مسيحية متحضرة) تجمع شعوب أوروبا
وأممها المختلفة.
ً
ارتباطا
– إن لحظة الحداثة الباكرة المتمثّلة في التوسع اإلسباني والبرتغالي ،ترتبط بتاريخ األندلس
عميقًا؛ فحتى القرن السابع عشر ،لم يكن هناك فرق حاسم بين بالد أوروبا وبالد المسلمين في جنوب
المتوسط وشرقه.
– إن النظام والرفاه اللذين انتظما بالد أوروبا وطبعا حداثتها بمظاهر الرقي ،لم ينتجا من العلم والتقدم
الصناعي وحدهما ،بل ارتبطا إلــى حد بعيد بخبرة الضبط التي تراكمت عن إخضاع المستعمرات
للنظام ،ونجم الرفاه والغنى عن العنف والقمع :إبادة شعوب أميركا ،واسترقاق أفارقة غرب أفريقيا،
وصبها في أوروبا.
ونهب ثروات المستعمرات
ّ

تقدم الغرب على صون عالقات التبعية ،وتــؤدي تفسيرات الحداثة
– في الوقت الحاضر ،يعتمد ّ
ـؤمــن تبعية نخب الجنوب ومفكريه
التي ترفع مكانة الـغــرب ً
مهما فــي تحقيق ذلــك ،كونها تـ ّ
دورا ًّ
وأجياله الناشئة.
من دون إعطاء اعتبار لمثل هــذه الحقائق ،سيبقى من العسير تما ًما تحرير عقول النخب في البالد
غير الغربية .وتبقى مهمة نقد الطريقة التي ُفهم بها الصعود التاريخي ألوروبــا الحديثة ،وتحقّق بها
بروزها في واجهة ومركز النظام العالمي ،هي المهمة التي ال يمكن من دونها ابتدار فض التبعية.
(33) Pedro Lange-Churión and Eduardo Mendieta, eds., Latin America and Postmodernity: A Contemporary Reader
(Amherst, NY: Humanity Books, 2001), p. 17.
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ويساهم العمل المقترح هنا في تغيير معرفة األوروبيين أنفسهم تاريخهم الحديث ،وليس فقط في
تغيير موقف الشعوب غير الغربية من تاريخ العالم؛ فالنظر إلى تاريخ العالم الحديث من زوايا لم ينظر
منها األوروبيون ،سيكشف لهم عن عالقات جديدة لم تكن مرئية لهم .ومن جهة ثانية ،ينتج من هذا
العمل نفسه ،تغيير نظرة الشعوب غير الغربية إلى تاريخها ،فالعرب ً
مثل ،سيتعرفون إلى جوانب جديدة
اعتبارا عندهم من قبل.
من تواريخهم لم تلق
ً
بخصوص أثر التفسيرات غير المتمركزة أوروبـ ًـيــا في فهم األوروبيين تاريخهم ،يمكن أخذ نموذج
واحد للتفسيرات التي ربطت التاريخ الغربي بتواريخ الشعوب غير الغربية ،وهو نموذج تطور في
مجال التاريخ االقتصادي وتركز على «تحليل النظام العالمي» للرأسمالية من وجهة نظر تربط بين
مختلف مناطق العالم ،وقد ساهم في تطويره عدد من مفكري الجنوب ،من بينهم المصري سمير
أمين .ونتناول هنا باختصار مساهمة جيوفاني أريجي في ما يتعلق بنشأة النظام االقتصادي العالمي
ً
مرتبطا بالظاهرة االستعمارية .فمع أن أريجي أوروبي ويركز على نشأة الرأسمالية في أوروبا،
وتطوره
فإن أفكاره تأ ّثرت بفترة عمله في بعض البالد األفريقية في ستينيات القرن العشرين ،إبان فترة التحرر
مؤخرا إلى نماذج شرق آسيا الصاعدة ،خاصة الصين.
وجه عنايته
األفريقي من االستعمار .كما أنه ّ
ً
وقد أ ّثر تفسيره في فهم ظواهر التاريخ والفكر في العالم الغربي بطريقة لم تكن ممكنة انطال ًقا من
تاريخ أوروبا وحده.
تمثّلت مساهمة أريجي البارزة في كتابه القرن العشرون الطويل :المال والقوة وأصول أزمنتنا ،الذي
صدر سنة  ،1994وأرســى فيه نظريته بخصوص الــدورات النظامية لتطور الرأسمالية والقائمة على
تحول المال إلى سلعة .في نظريته هــذه ،عكس المسار
تعاقب :تراكم المال ،وتوسع التصنيع ،ثم ُّ
معتبرا أن
عبر عنه ماركس بالمسار التالي« :سلعة/رأس مال/سلعة»،
ً
المألوف لتطور رأس المال الذي ّ
السلعة تتحول إلى رأس مال َّ
تحول النقد إلى رأس المال يميز فقط
يوظف مرة أخرى إلنتاج سلع ،وأن ّ
الحقبة األخيرة من تطور الرأسمالية .لكن أريجي رأى أن المسار النظامي للرأسمالية معاكس لذلك،
فهو يسير في جميع المراحل في دورات ،تبدأ جميعها بتراكم المال نتيجة ممارسة التجارة المدعومة
بالعنف المجتمعي ،ويجري في المرحلة الثانية توظيف هذا المال في إنتاج السلع ،ثم ُيفصل المال
تدريجيا عن شكله السلعي ليتخذ التبادل صورة صفقات مالية(.((3
نفسه في المرحلة الثالثة
ً
ينطبق هذا المسار على جميع مراحل الرأسمالية عند أريجي ،منذ القرن الثالث عشر الذي توسعت فيه
تجارة المدن اإليطالية وحتى أحدث لحظاتها المتمثلة في صعود الصين .وهو يعتبر ذلك المسار مالز ًما
لدورات التراكم النظامي لرأس المال على الصعيد العالمي .ومع أن تحليالت أريجي تتركز على مركز
مؤخرا ،فإن أفكاره تطورت
النظام الرأسمالي ،أي أوروبا ،ولم يقم بالتركيز على منطقة شرق آسيا ّإل
ً
عندما تخلى عن مناهج التحليل االقتصادي الغربية القائمة على النماذج المجردة ،وربــط الدراسة
ناظرا إلى النظام العالمي على أنه ترابط القتصادات
االقتصادية بمقاربات التاريخ واألنثربولوجيا،
ً
(34) William I. Robinson, «Giovanni Arrighi: Systemic Cycles of Accumulation, Hegemonic Transitions, and the Rise
of China,» New Political Economy (November 2010), p. 7.
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قومية مختلفة ،بالقدر الذي يجعل الرأسمالية منظومة أشكال متنوعة من النشاطات ،يصعب وصف
أي منها بمعزل عن اآلخر بأنه نشاط رأسمالي خالص ،وهو ما يعني أن مركز النظام ال يبقى ً
فاعل من
دون ارتباط باألطراف.

استثمر المفكر األميركي فردريك جيمسون نظرية أريجي هذه ليعيد النظر في تاريخ الثقافة الغربية،
ً
رابطا األهمية التي يتخذها رأس المال النقدي في مسيرة الرأسمالية ،بمسيرة التجريد التي تلحق
بالنتاجات الثقافية في الـغــرب ،متوازية مع توسع توظيف المال في مجال االقتصاد .ففي مجال
الفلسفةِّ ،
يذكرنا جيمسون بمساهمة جورج زيمل التي ربط فيها بين تطور المدن األوروبية الكبرى
ً
مرتبطا بتحكم المال في حياة سكانها .فالمال
والحياة الذهنية فيها ،واعتبر إغراق الفكر في التجريد
عندما يكتسب قيمة في ذاته ال لكونه وسيط تبادل ،كما هي الحال في مرحلة التعامل مع السلع،
فإنه يطبع بخصائصه التجريدية طريقة تفكير سكان المتروبوالت ،ويؤدي إلى انفصال الخصائص
المميزة لموضوعات الطبيعة فتصبح ذات قيمة مستقلة .هكذا يتحول الكالم والفكر والبشر إلى
صيغ ورســائــل رقمية تتدفق عبر اإلنـتــرنــت فــي الــوســائــط والـبــرامــج التفاعلية ،ويتم اسـتـبــدال العالم
الحقيقي بعالم الصور واألل ــوان واألشـكــال .ويتوافق هــذا مع تدفّق التبادالت التجارية بين أجــزاء
العالم التي تتم في صــورة أرقــام تتبادلها المؤسسات المالية من دون انتقال المال نفسه ،وهكذا
يزداد التجريد تجريدً ا في حياة البشر .وفي مجال الفن ،يربط جيمسون بين ّ
تحكم المال في الحياة
األوروبـيــة وظهور الحداثة المتأخرة ،ويعكس العالقة بين المرحلتين الواقعية والتجريدية ،فيربط
األولــى بمرحلة الرأسمالية الصناعية التي تعطي المال الشكل السلعي الملموس ،ويربط الثانية
بمرحلة رأس المال المالي ،حيث تتخلص التراكم من الشكل الملموس( .((3هنا تصبح تجريدية
كاندنسكي الروحية وتعبيرية جاكسون بلوك التجريدية مظهرين في الفن التشكيلي لتوغل منطق
المال في الحياة.
تبرز هنا مالحظتان مهمتان :يجب أن نالحظ ً
أول كيف تنتقل النظرية الجديدة من مجال االقتصاد
بسالسة ويسر إلى مجال الثقافة والفن ،حيث تؤول بطريقة جديدة .وهذا بسبب وجود تلك األفكار
في وسط متجانس هو وسط الفكر الغربي ،الذي يربط مفكريه التاريخ الفكري ذاته واالنتماءات ذاتها،
من أوروبا إلى الواليات المتحدة .ولنقارن هذا بما يحدث حين تنتقل األفكار من فضاء الفكر الغربي
إلى الفضاء العربي ،حيث يتسبب عدم التجانس في تلك التوترات التي تغذي التناقض بين الفكرة
وتأويالتها ،فينحبس الفكر في دور التبعية .المالحظة الثانية هي أن مفكري الغرب بدأوا يتبينون جدوى
قدتها محاوالت ربــط التاريخ األوروب ــي الحديث بتاريخ
النظر إلــى تاريخهم في ضــوء النتائج التي ّ
العالم غير األوروبي .ورغم محدودية الربط الذي يقيمه أتباع «تحليل النظام العالمي» ،فإن نموذجهم
يقدم ً
مثال يمكن أن يقاس عليه التقدير المتو َّقع إلعادة كتابة تاريخ الحداثة من زاوية تقاطعات التاريخ
(35) Fredric Jameson, The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983-1998 (London ; New York: Verso,
1998), pp. 150-151.
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األوروبي مع تواريخ الشعوب األخرى ،كونه يتيح تقديم سرديات بديلة لفهم اللحظات المهمة التي
اع ُتبرت منغلقة على التاريخ األوروبي وحده.
لقد تب ّنى المفكرون األوروبـيــون في فترة الخمسين سنة المدروسة هنا ،مشاريع عدة استهدف
كثير منها نقد طرائق التفكير الغربية التي تحكمت في الفكر األوروبي الحديث؛ فمنها ما ركز
على نقد التمركز المنطقي ونقد الهوية المتجانسة( ،((3ومنها ما ركــز على نقد ارتـبــاط المعرفة
بالسيطرة واإلخضاع( ،((3ومنها ما ركز على نقد هيمنة العقل األداتي( ،((3ومنها ما ركز على نقد
طرق فهم وتحويل العالم( .((3وقد شكلت هذه األفكار مجتمعة األرضية التي تطور عليها منظور
التواريخ المحلية ،رغم أنه اغتنى بمصادر كثيرة من تراثات فكرية متنوعة غير غربية .مع ذلك،
يقطع منظور الـتــواريــخ المحلية مــع جميع تلك المشاريع الغربية بسبب انطالقه مــن نقطة تقع
خارج انشغاالت المفكرين األوروبيين ،الذين يسعون إلى نقد التمركز الغربي حول موضوعات
بعينها ،بهدف تجديد روح الحداثة وتزويدها بدافع جديد يضمن استمرارها ،وبالتالي يصون
مكانتها المركزية في التاريخ بطريقة جديدة .وعلى العكس من ذلــك ،يهدف منظور التواريخ
الـمـحـلـيــة إلــى تـفـكـيــك األس ــاس ال ــذي تـقــوم عـلـيــه فـكــرة الـمــركــزيــة نـفـسـهــا ،ولـيــس فـقــط مـظــاهــرهــا؛
فهو ال يستهدف فــض تمركز فكر جغرافيا معينة (أوروب ــا أو الـغــرب) حــول مــوضــوعــات محددة
فضا جذر ًيا للتمركز حول مصدر متميز بذاته ينتج
(المعرفة ،القوة ،األداتية...إلخ) ،بل يستهدف ًّ
تلك المعارف :شعب يمتاز عن غيره من الشعوب ،أو ثقافة تمتاز عن غيرها من الثقافات ،أو
عقل يمتاز عن غيره من العقول.
بخصوص التاريخ العربي ،تلفتنا هذه الطريقة في التعاطي مع التاريخ الحديث ،أي بوصفه تقاطع
تواريخ متعددة ،إلى الدور الكبير الذي أدته تنوعات شعوب وجغرافيات وتواريخ وثقافات المنطقة
العربية في تشكيل حاضرها ،وسيؤدي ذلك إلى اعتبار هذه التنوعات عوامل تخصيب وتعميق للترابط
الــذي قــام بينها .فتركيز النظر على لحظة الحداثة الباكرة سيوجه النظر إلــى شمال أفريقيا ،وسيربط
التاريخ العربي بظهور التأثير العثماني في حوض المتوسط .وسيعطي المغرب العربي مكانة مهمة
في فهم التأثيرات التي دفعت إسبانيا إلى التوجه نحو األطلسي .كما سيعطي جنوب الجزيرة العربية
والخليج العربي وشرق أفريقيا مكانة مهمة في فهم األوضاع المتعلقة بالحد من النفوذ البرتغالي في
(36) Jacques Derrida, «Structure, Sign, and Play in the Discourse of Human Sciences,» in: Richard Macksey and Eugene
Donato, eds., The Structuralist Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1972), p. 217.

( ((3ميشيل فوكو ،فلسفة التنوير ،ترجمة محمد عبد الرحمن حسن (الخرطوم :دار سلوم للنشر ،)2007 ،ص .50
( ((3مــن أجل شرح مختصر ودقيق لتطور هذا المفهوم عند مفكري مدرسة فرانكفورت في سياق نقدهم للحداثة ،انظر القسم
الخاص بالنظرية النقدية فــي :هشام عمر الـنــور ,تجاوز الماركسية إلــى النظرية النقدية (الـقــاهــرة :رؤيــة للنشر والـتــوزيــع،)2012 ،
ص .126 – 117
ً
مالحظا بروز نمط جديد من مشروعية المعرفة يقوم على
( ((3أشــار ليوتار إلى تراجع أفكار الحداثة بشأن طرق تحويل العالم،
«ألعاب اللغة» ،انظر :جان – فرانسوا ليوتار ،الوضع ما بعد الحداثي :تقرير عن المعرفة ،ترجمة أحمد حسان (القاهرة :دار شرقيات،
 ،)1994ص .36
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منطقة البحر األحمر ،وعدم نجاح البرتغال في تحقيق نجاحات في المحيط الهندي مماثلة لما حققته

فسيوجه االنتباه إلى
إسبانيا في ما وراء األطلسيّ .أمــا تركيز النظر على ظاهرة االستعمار الحديث،
ِّ
األدوار التي مارسها النفوذ األوروبــي في لحظة الحداثة العليا (القرنين الثامن عشر والتاسع عشر)
في المناطق الشرقية وبالد الشام وسواحل المتوسط الشرقية ،والتي أنتجت في ما بعد الدول العربية

بوحداتها السياسية الحالية.

حاليا الغرب والقوى
سيساهم فهم التاريخ بهذه الطريقة في إلقاء الضوء على التصورات التي يصوغها ً

اإلقليمية الفاعلة في المنطقة ،لتفكيك هــذه الــوحــدات السياسية وإعــادة تركيبها ،بحسب تواريخها

وثقافاتها وتداخالتها العشائرية والطائفية ،لصون مصالحها في المنطقة .من جهة أخرى ،سيتيح فهم

الــروابــط القائمة في المخيلة األوروبـيــة بخصوص الشرق ،واصطناع هوية ثانية ألوروبــا مع الحداثة
العليا ،صنعت منها «غر ًبا» ينتمي إلى عالم ما وراء األطلسي .كما سيتيح الكشف عن كثير من مكونات

المخيلة التي ساهمت في إنتاج صورة الغرب الجديد والشرق القديم ،بوصفهما فضاءين مصطنعين

أكثر منهما واقعيين.

خاتمة
يوضح المسار الــذي اتخذه الفكر العربي خــال الخمسين سنة الماضية ،ضــرورة إعمال النقد في
األطر النظرية والمنهجيات المأخوذة عن الفكر الغربي ،وعلى وجه الخصوص التفسيرات التي تنسب

إلى ذلك الفكر مكانة مميزة ،وذلك الرتباط التفسيرات بمجتمعات المفسرين وانشغاالتهم الخاصة.

ويبين ً
أيضا أن ما لم يتم االنعتاق من التفسيرات المتمركزة حول التاريخ األوروبي ،لن يتس ّنى التحرر
ّ

موجه
يبين أن ممارسة نقد ثنائي االتجاه ّ
من سلطة نموذج الحداثة األوروبية على الفكر العربي .كما ّ
معا ،سيكشف عن آفاق واسعة للفكر العربي تعتقه من التقيد
إلى الفكر العربي والفكر الغربي في آن ً
ً
تاريخا معي ًنا (فجر الحضارة العربية اإلسالمية) ،أو رقعة مجيدة تحتل جغرافيا
بلحظة فريدة تسكن
التعرف إلى الكيفية التي استجابت بها الجغرافيات العربية
أخيرا،
محددة (أوروبا والغرب) ،وسيتيحً ،
ّ

المتنوعة لضرورات التاريخ ،وغذت بكيفيات مختلفة وحدة الثقافة العربية والتاريخ العربي.

مراجع إضافية
عبد الرحمن ،طه .العمل الديني وتجديد العقل .ط  .2بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي،

.1997

مجموعة مؤلفين .ما وراء التفكيك .ترجمة محمد عبد الرحمن حسن .الخرطوم :دار سلوم للنشر،
.2009
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عبد الرحيم العالم

*

الديني في عقد «المصالحة»
دور التأويل ِّ
الدين والسياسة
بين ِّ
ُ
أوغسطينس واألكويني نموذجين
تُعزى استعادة الحديث عن دور التأويل الديني في تجنيب البشرية «الخصام» الكبير
بـيــن «ال ــدول ــة» وال ــدِّ ي ــن» إل ــى اإلح ـيــاء الـمـتــزايــد لـمــوجــة ال ـصــراع بـيــن نـطــاقــي «الـمـعـبــد»
و«كرسي الحكم الزمني»؛ ذلك بأن بعث النقاش بشأن المسألة الدينية – السياسية في
عالم الـيــوم ،أكــان في المجال التداولي اإلســامــي أم في المجال التداولي الموسوم
بـ «الغرب» (حيث «يناضل» بعض األديــان من أجل «االنعتاق» من المجال الخاص،
ال ــذي وضعتها فيه مــوجــات العلمنة المتتالية ،وال ـعــودة إلــى الـمـجــال ال ـعــام) ،يقتضي
الـعــودة إلــى الـبــدايــات األول ــى التي ّ
تحكمت فــي الـقــول الديني حيال السلطة الزمنية،
وموقف األخيرة من الشؤون الدينية؛ ألن من شأن التركيز على البدايات ،وسبر أغوار
الموجات المتعاقبة التي طبعت تداخل الالهوت بالناسوت أو انفصالهما ،أن ُيج ّنب
البشرية االصطراعات التي ال فائدة منها .وعليه ،تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على
التأويل الديني.

تمهيد
عــرفــت الـعــاقــة بـيــن المسيحية واإلم ـبــراطــوريــة الــرومــانـيــة مــراحــل ع ــدة ،وتخللها الكثير من
المنعرجات؛ فبعد مرحلة التناغم الحاد بين السياسة واألديــان الوثنية قبل ظهور المسيحية،
أو بلغة ذلك الواقع ،بين اإلنسان الوثني واإلمبراطور الروماني ،حين ساد كثير من الود و«العبودية»
يتسبب ذلك في أي شعور بالتنافر .وكان على الوافد
جعل األباطرة في موقع «اآللهة» ،من دون أن ّ
الدِّ يني الجديد أن يخوض معارك متواصلة بحثًا عن موقع داخل عالم ّ
تشكل منذ قرون .فالوضع الذي
تغير مع أول احتكاك بين دين «سماوي» كان يرفض عبادة األوثان (وهنا دخل في صراع
ساد من قبلّ ،
* أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري – المغرب.
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ً
فضل عن قيامه على مركزية أساسية تمثّلت في تحريم عبادة البشر والحجر ،في مقابل
مجتمعي)،
صعب من مأمورية حامل رسالة هذا
عبادة إلــه غير مرئي ،في بيئة عامرة باآللهة األرضـيــة .وهــذا ما ّ
الدِّ ين وكذلك حوارييه في ما بعد ،وانتقل خالل هذه المرحلة الدِّ ين والسياسة في اإلمبراطورية من
تعرض فيه «المسيحيون» لصنوف
حلة التوافق إلى حالة الصراع ،ودام هذا الوضع أكثر من ثالثة قرون ّ
من التضييق .وما توفره الدراسات التاريخية يكفل التدليل على أن العالقة بين األباطرة والمسيحيين
األوائ ــل لــم تكن جـيــدة ،بــل ســادهــا العنف والـمـعــانــاة؛ فقد ذكــر الـمــؤرخ سويتونيوس أن اإلمـبــراطــور
كالوديوس (54 – 14م) أصدر مرسو ًما بطرد جميع المسيحيين من مدينة روما ،بدعوى أنهم أثاروا
والمالحظ أن المرسوم وصفهم باليهود ،ألن الذهنية
القالقل واالضطرابات بوحي من تعاليم المسيح.
َ
عدت المسيحيين األوائل طائفة من اليهود .وبالمثل ،بطش اإلمبراطور نيرون بالمسيحيين،
الرومانية ّ
ملقيا بمسيحيي روما في النار التي أشعلها في المدينة سنة 64(((.
ً

سماه أحــد الباحثين «فضيحة الصلب» هو العقاب الــذي ُأنــزل بمرتكبي مثل هــذه «الجريمة
وكــان ما ّ
العامة»؛ فاإلمبراطورية التي «تخلت عن دينها المدني الجمهوري القديم ،وأدخلت كل أنــواع اآللهة
الغريبة إلى هيكله ،وسمحت لرعاياها باعتناق أغرب األديان والعبادات الباطنية في حياتهم الخاصة ،لم
وتواضعا ،أي المسيحية ،االنخراط في
تكن لتسمح بأن ترفض أكثر األديان خصوصية ،وزهدً ا في الدنيا
ً
العبادة الجماعية الوحيدة المتبقية ،عبادة اإلمبراطور ،ولذلك تعرض المسيحيون لالضطهاد الجماعي»(((.

يحل مسلسل التضييق المنتهج ضد المسيحية من انتشارها وتغلغلها في كثير من األوساط ،خاصة
ولم ُ
داخل الطبقات االجتماعية الدنيا من المجتمع الروماني ،بعد أن هاجرت من فلسطين نحو عدد كبير
من الواليات الرومانية المنتشرة في حوض المتوسط.
استمر خلفاء نـيــرون فــي مسلسل محاربة المسيحية ومــواجـهــة أتباعها ورمــوزهــا .وال ـحــال ،أن معاناة
المسيحيين والصبر على ما تعرضوا لــه ،كانا أهــم الــدوافــع التي أ ّدت بكثير من «رعــايــا» األبــاطــرة إلى
مراجعة موقفهم من هذه الديانة ،وشكلت بداية القرن الثاني الميالدي إرهاصات هذا التحول؛ فقد
كليا مع بداية نهاية الربع األول من القرن الرابع،
تبدلت مرحلة الصراع تلك بين اإلمبراطورية والمسيحية ً
فاختفت صور اإلمبراطورية التي يرأسها إمبراطور «إله» وال تدين بأي دين ،بينما تسمح بسيادة األديان
الوثنية؛ هذه اإلمبراطورية التي دخلت في صراع مع المسيح في البداية ،ثم مع حوارييه وأتباعه الذين
((( حاتم الطحاوي« ،الدِّ ين والمجتمع في العصور المسيحية القديمة والوسطى »،التسامح ،العدد ( 17شتاء  .)2007هذه الدراسة
القيمة والتي يمكن الرجوع إليها من قبيل:
من أهم ما كتب في الموضوع ،وال سيما أن صاحبها استند إلى مجموعة من البحوث ّ
يوسابيوس القيصري :تاريخ الكنيسة ،ترجمة مرقس داود (القاهرة[ :مكتبة المحبة القبطية األرثوذكسية] ،)1973 ،وحياة قسطنطين
العظيم ،ترجمة مرقس داود (القاهرة[ :مكتبة المحبة القبطية األرثوذكسية])1975 ،؛ أ .س .سفينسيسكايا ،المسيحيون األوائــل
واإلمبراطورية الرومانية ،ترجمة حسان ميخائيل إسحق (دمشق :منشورات دار عالء الدين)2006 ،؛ محمد عبد الغني ،أضواء على
المسيحية المبكرة (اإلسكندرية ،مصر[ :د .ن)1985 ،].؛ نورمان ف .كانتور ،التاريخ الوسيط ،قصة حضارة :البداية والنهاية ،ترجمة
وتعليق قاسم عبده قاسم (القاهرة[ :دار المعارف])1999 ،؛ موريس كين ،حضارة أوروبــا :العصور الوسطى ،ترجمة قاسم عبده
قاسم ،ط  2مزيدة ومنقحة (القاهرة :عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ،)2000 ،وجوزيف نسيم يوسف ،أوروبــا
العصور الوسطى :النظم والحضارة (اإلسكندرية ،مصر[ :د .ن.)1965 ،].
((( خوسيه كازانوفا ،األديان العامة في العالم الحديث ،ترجمة قسم اللغات الحية والترجمة ،جامعة البلمند؛ مراجعة بولس وهبة
(بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2005 ،ص .82
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أرادوا نشر المسيحية في بقاع اإلمبراطورية ،حيث كانت العالقة هنا بين الدِّ ين والدولة (اإلمبراطورية).
وكان اختفاء هذه الصورة في اتجاه رسم صورة مغايرة ومعاكسة تما ًما بدأت مع القيصر قسطنطين األول،
قرر في إثر انتصاره في إحدى حروبه سنة  312للميالد االعتراف بالمسيحية
أو قسطنطين الكبير ،الذي ّ
(((
كدين لإلمبراطورية الرومانية ،األمر الذي فتح الباب للكنيسة الكاثوليكية لتصبح دولة داخل دولــة ،
سبباته كثير من النقاش ال يسمح المجال بالتعرض لها في هذه الدراسة.
وهو االعتراف الذي ساد حول ُم ّ

من نافل القول أن رزمة من األسباب ساهمت في حدوث هذا التحول ،ولعل أبرزها ما يمكنه وسمه
بدور التأويل الدِّ يني في عقد «مصالحة» بين الدِّ ين و«الدولة»؛ إذ إن ما ساعد على تحقّق سرعة التوافق
بين الحكم اإلمبراطوري الروماني والمسيحية بعد االعتراف القسطنطيني ،هو أن المسيحية في بواكيرها
لم ِ
نسبيا بقضايا الحكم والسياسة ،معتبرة إياها «شؤونًا عابرة سرعان ما ستزول» ،ولكن عندما
تبال ً
اتضح أن على المسيحيين انتظار «مجيء مملكة الله» ،اضطرت السلطات الكنسية إلى التصالح مع
العالم ،ما دامت «العملية الطويلة التي توصلت بها الكنيسة إلى التفاهم مع اإلمبراطورية ،قد أسفرت
الموجهات النافعة ألجل وضع الكنيسة في
عن وضع تبرير للسلطة السياسية القسرية ومجموعة من
ّ
(((
التحول،
صميم المجتمع المدني»  .وأ ّدت الكتابات الالهوتية والسياسية ً
مهما في إسناد هذا ّ
دورا ًّ
حيث انتشر الفكر الالهوتي الذي يدعو إلى طاعة اإلمبراطور واعتبار ذلك من صميم طاعة الله.

وجرى الرجوع إلى الكتاب المقدس من أجل تدعيم المقوالت الالهوتية وإشاعة جو من القبول العام
لدى معتنقي المسيحية .ومن هنا برزت مقولة «أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله» المنسوبة أحيانًا إلى
المسيح ذاتــه ،وأحيانًا أخــرى إلى القديس بولس ،الــذي دعا إلى إطاعة الحكام طاعة الكاملة ً
قائل:
«فلتخضع كل نفس للسلطات العليا ،فما السلطان ّإل لله ،والسلطات القائمة في األرض إنما هي
من أمره ،فمن يعصي السلطات الشرعية إنما يعصي الرب ،ومن يعصيها ح ّلت عليه اللعنة»((( .وكتب
األسقف القرطبي إلى اإلمبراطور الروماني قسطنطينوس ً
قائل« :الله وضع في يدك هذه المملكة،
وإلينا س ّلم أمور الكنيسة .مكتوب :أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ..إذن ..ليس من حقنا أن نمارس
أمور الدنيا ..وليس من حقك أيها األمير أن تحرق البخور»(((.
إلهيا بسبب
أدى مذهب الخطيئة األصلية بكثير من آباء الكنسية إلى استنتاج أن «الدولة كانت عقا ًبا ً
مهما في التاريخ الكلي
طبيعة السقوط البشري ،ولكن ،بهدي من الكنيسة ،يمكن للدولة أن تؤدي ً
دورا ًّ
بتصحيح الخطأ البشري .ولئن استنتج اإلغريق أن السياسة طبيعية للكائنات البشرية ،فقد نظرت إليها
الكنيسة ،شأن الحرب والرق والملكية ،على أنها نتيجة بديهية خالصة لإلخفاق ،وأما الفكرة الرومانية
((( محمد عابد الجابري ،الدِّ ين والــدولــة وتطبيق الشريعة ،قضايا الفكر العربي؛  ،4سلسلة الثقافة القومية؛ ( 29بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)1996 ،ص .94
((( جــون إهرنبرغ ،المجتمع المدني :التاريخ النقدي للفكرة ،ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم؛ مراجعة فالح عبد الجبار
(بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ص .75
((( يحيي الجمل« ،الحرية في المذاهب السياسية المختلفة »،عالم الفكر ،السنة  ،1العدد ( 4كانون الثاني /يناير – آذار /مارس
 ،)1971ص .35
ً
((( ) ،Hos.Ep.Ad. Const. (ATHANAS.Hist.Arian 44نقل عــن :رأفــت عبد الحميد ،الفكر السياسي األورب ــي فــي العصور
الوسطى (القاهرة :دار قباء ،)2002 ،ص .12
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المتأخرة عن النظام الملكي المقدس – وهي آخر المحاوالت إلعادة بناء النظام اإلمبراطوري بدعم
من أفكار مستمدة من الشرق الوثني – فقد نُبذت تما ًما»(((.

مؤول للدِّ ين المسيحي في عصره ،و ُي ِع ّده عدد
وفي هذا السياق ،جاء سانت أوغسطي ُنس ،الذي ُيعتبر أكبر ِّ
«القديس» ،الذي ولد في إحدى الواليات الرومانية الشرقية مع أنه عاش
قديسا؛ فهذا
ّ
كبير من الكنائس ً
مستمرا طوال العصور الوسطى ،خاصة
أعوا ًما في القرنين الرابع والخامس (430 – 354م) ،ظل تأثيره
ً
بعد التطويرات التي لحقت الهوته على يد توماس األكويني خالل القرن الرابع عشر .فما هي أفكار هذا
«القديس» الذي تكاد الكنائس المسيحية تُجمع على أهميته ودوره في نشر التعاليم المسيحية؟ وكيف
ّ
َينظر إلى العالقة بين الدِّ ين والسياسة ،أو بين مملكة األرض ومملكة السماء على حد تعبيره؟ وكيفت
عد من أكبر الشخصيات التي ستعمل على تطوير
تطورت أفكاره على يد «تلميذه» األكويني الــذي ُي ّ
المقوالت األوغسطينية من دون الخروج النهائي على اإلطار العام الذي ّ
سطره أوغسطي ُنس؟

أوغسطي ُنس:
في العالقة بين «مملكة األرض» و«مملكة السماء»
إذا ما أردنا صرف النظر عن كل ما يحيط بأوغسطي ُنس وركّ زنا على مقوالته الالهوتية ،وخاصة كتابه مدينة
الديانة المسيحية ضد الوثنيين الذين ا ّتهموا الدِّ ين الجديد بالمسؤولية
الله – الذي وضعه للدفاع عن ّ
عن انحدار اإلمبراطورية وتخ ّلفها ،بعد إعالن قسطنطين تب ّني المسيحية دي ًنا
رسميا إلمبراطوريته –
ً
أمكن القول إن من الناحية الفلسفية والنظرية ،يربط أوغسطي ُنس ً
ربطا دقيقًا بين الشؤون الزمنية التي
يطلق عليها «مدينة الله» والشؤون الروحية التي يطلق عليها «مملكة السماء» ،وذلك من خالل عقد
متعددة مع كثير من الفالسفة ،وعلى رأسهم أفالطون وشيشرون ،في ما يتعلق بأهداف
مـحــاورات
ّ
الحياة البشرية ونوعية السعادة التي يمكن أن ينالها عليها اإلنسان ،وهو يميل في هذا النقاش إلى
أرسطو ال إلى أفالطون ،و ُيعلي في درســه من قيمة قــدرة الطبيعة وجودتها ،ويتعرض بالشرح للخير
الكثير للمدينة األرضية الخادمة لمدينة الله السماوية(((.
تلك هي أسس الوجودية السياسية ،وبها يحدد أوغسطي ُنس الشعب والدولة؛ إذ إن فكرته الوجودية
تجمع لكثرة تريد أن تعيش بموجب قانون مقبول في إطار
ال تقبل بوجود شعب أو دولة ّإل على أنهما ّ
يكون دولة،
ما ّ
يسميه «المصالح المشتركة» ،وهــذا ما يجعله َي ِسم الشعب الروماني تــارة بأنه شعب ّ
وتارة أخرى بأنه بعيد عن ذلك ،ومن خالل هذا الموقف نشأت األوغسطينية السياسية؛ فبعد مناقشته
الفالسفة والمتك ّلمين ،يقول إن الوقت حــان لكي يختم أحــد كتبه بتحديد مقصوده بمدينة األرض
ومدينة الله ،فهما بحسبه «متداخلتان منذ البداية وإلى النهاية ،إحداهما (مدينة األرض) صنعت لنفسها
ما شــاءت من اآللـهــة» ،وهــي في نظره «آلهة كذبة في كل مكان حتى بين البشر ،واألخــرى (المدينة
حقيقيا»(((.
السماوية) المسافرة فوق األرض لم تصنع لنفسها آلهة؛ لكن الله صنعها لتصبح له قربانًا
ً
((( إهرنبرغ ،ص .75
((( أوغسطينس ،القديس ،مدينة الله ،نقله إلى العربية يوحنا الحلو 3 ،مج ،ط ( 2بيروت :دار المشرق ،)2007 ،مج  ،3ص .100
((( المصدر نفسه ،ص .99
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الحق عبادة صحيحة» ،ويــرى أن مهمة الشعب في هذه
تقدم إلى الله
ّ
ّأمــا «مدينة الله» ،فهي «التي ّ
المدينة هي الدعاء «اليوم أترك لنا ذنوبنا»ً ،
رافضا بذلك رأي األفالطونية الحديثة القائل بـ «إله اليهود»
ال بـ «إله المسيحيين»( .((1ويعتقد ّ
منظر الكنسية على عهد اإلمبراطورية الرومانية بعد اعتناقها الدِّ ين
المسيحي ،أن النظام والقانون األرضي أو السماوي إنما هما الوسيلة التي تحافظ بها الحكومة على
مصالح المجتمع البشري ،وعلى هــذا النحو فــإن استعمال ما هو أرضــي ،بحسب أوغسطي ُنس ،في
مدينة األرض وفي مدينة السماء هو لمصلحة السالم األبدي(.((1
تأسست «مدينتان بنوعين من الحب :المدينة األرضية بحب الذات
وفقًا لهذا المنظور األوغسطينيّ ،
حتى وإن كان بمعصية الله ،والمدينة السماوية بحب الله وإن باحتقار الذات ،وبكلمة ،تمجد األولى
ذاتها ،واالخير ُة الله ،واألولــى تطلب من البشر تمجيد البشر ،لكن المجد األعظم لألخرى هو الله،
الشاهد على الضمير ،األول ــى ترفع رأسـهــا فــي مجدها الـخــاص ،وتناجي األخ ــرى الـلــه« ،إلـهــي انت
مجدي ،ورافع رأسي» .في األولى يحكم األمراء واألمم التي يخضع لها بشهوة السلطان ،وفي األخرى
يخدم األمــراء والرعايا بعضهم ً
بعضا بالمحبة الخالصة ،األولــون (األم ــراء) يحرصون على الجميع،
واألخيرون (الرعايا) يقدمون الطاعة .المدينة األولى تزهو بقوتها التي يجسدها الحاكمون ،واألخرى
تناجي «أحبك ،يا إلهي ،فأنت قوتي»( .((1لكن السؤال المطروح هنا يدور حول رؤية أوغسطي ُنس ٍّ
لكل
من الدولة والكنيسة والعدالة ،وحول العالقة المحتملة بينهما ،هل هي عالقة تضاد أم توافق؟ وهل
السماوي في خدمة األرضي أم أن العكس هو المقبول بالنسبة إلى ّ
منظر «مملكة الله»؟
على غــرار الفكر الالهوتي ،ينهل أوغسطي ُنس من القاموس الـ ّـرعــوي من أجــل الدفاع عن تصوراته،
وذلك حينما يقول ً
مثل« :إن األبرار األولين كانوا رعاة للقطعان ولم يكونوا ً
مستنتجا
ملوكا على بشر»،
ً
(((1
من ذلك أن «الله يريد أن يع ّلمنا منطوق نطام ُ
الخلقية وما تفرضه العدالة المرعية على الخطيئة» .
والمقصود بالخطيئة هنا الخطيئة األصلية التي يعتقد بها الفكر المسيحي ،أي إن االنسان أخطأ حين
لم ِ
هوت به إلى العالم األرضي .ووفق هذه المسلمة ،تدور
يطع الله في الجنة وارتكب الخطيئة التي َ
أغلب المقوالت الالهوتية للفكر المسيحي ،فإذا كان بعض الالهوت يرى أن الخطيئة هي َمن فرضت
على اإلنسان العقاب اإللهي المتمثّل في سطوة الحكم الزمني ،فإن أوغسطي ُنس يرى ،رغم أنه ال ينحو
بعيدً ا عن هذا التصور ،أن ثمة إمكانية للتكفير عن هذه الخطيئة ،وذلــك من خالل توظيف المدينة
األرضية حتى تخدم مدينة السماء ،ولن يتأتى ذلك ّإل إذا انصاع «الرعايا» للحكم الزمني بما أنه يهدف
إلى تحقيق مراد الله وخدمته؛ فبناء على «مسألة الخطيئة األصلية» ،برر أوغسطي ُنس القمع الذي يمكن
أن تلحقه السلطة الزمنية بـ «الرعايا» ،ما دامت «العناية االلهية» هي التي منحت رجال السلطة السيادة،
جديرا بمثل هؤالء األمراء السادة ،إن لله المشيئة الكاملة في منح مملكة
وذلك «عندما رأت الشعب
ً
(((1
األرض لألتقياء أو للكفار» .
( ((1المصدر نفسه ،ص .102
( ((1المصدر نفسه ،ص .139
( ((1إهرنبرغ ،ص .79
( ((1أوغسطينس ،ص 141
( ((1جان جاك شوفالييه ،تاريخ الفكر السياسي :من المدينة الدولة إلى الدولة القومية ،ترجمة محمد عرب صاصيال ،ط ( 2بيروت:
المؤسسة الجامعية ،)1993 ،ص .155
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يتساءل صاحب مدينة الله عن أي عدالة بالنسبة إلى الذي يرفض أن يخدم الله؟ وهذا السؤال ُمنبعث
من تصور أوغسطي ُنس لكون العقل الخاضع لله هو وحده من يستطيع أن يأمر الشهوة وسائر عيوب
النفس؛ فما دامــت «النفس ليست خاضعة لله فهي ال تمارس سلطتها على الجسد ،كما ال يستطيع
(((1
عرف أوغسطي ُنس الدولة
العقل أن يمارس سلطته على الرذائل»  .ومن منطلق هذه الخلفية الدِّ ينيةُ ،ي ّ
شعبا ما،
تتوحد حول تم ّلك مشترك وهادئ لما
بأنها «مجموعة عاقلة ّ
ّ
تحب ،وإذا أراد إنسان أن يعرف ً
يحب ،ولكن ًّأيا يكن موضوع حبه واجتمعت مخلوقات عاقلة دون
يتأمل في ما
ّ
عليه بكل تأكيد أن ّ
شرعا اسم دولة؛ وتكون دولة
حيونات وارتبطت فيما بينها في تملك مشترك وهادئ لما تحبُ ،ح ّق لها ً
ممتازة إذا كانت المصلحة التي تجمع بين األفــراد شريفة»( .((1لكن هذا االنفتاح سرعان ما يرتد إلى
انتكاسة عند أوغسطي ُنس ،فالمصلحة الشريفة تجمع الناس في إطار دولة توفّر لهم العدالة إذا ،وفقط
إذا ،كان هؤالء الناس مؤمنين ،ألن «مدينة الكفرة ال تعرف العدالة الحقيقية ،ألنها ترفض طاعة الله»(.((1
هكذا ،إذن ،هي العالقة بين مدينة الله ومدينة السماء ،وهكذا راح أوغسطي ُنس ُيضفي الطابع التوافقي
«القديس» قام ،في نظر الكثير من الكنائس ،باستيحائه من
بينهما ،وهو التصور الذي قد يبدو أن هذا
ّ
االتفاق الجيد بين اإلمبراطور قسطنطين وخلفائه من جهة ،وأتباع الديانة المسيحية من جهة ثانية ،وهو
الحسية التي تحيا
ما حدا به إلى النظر إلى الكنيسة «الحقة» على أنها «جسد المسيح ،بينما الكنيسة
ِّ
في مدينة اإلنسان الناقصة إنما هي ‹ظل الكمال› ،وكان قدر اإلنسان المسيحي أن يتعايش مع الشر،
ّأما الكنيسة فهي ملجأه الوحيد الذي يعصمه من الخطيئة ،وإذ اعتبرها ‹الدوناتسيون›»( ((1مال ًذا من
العالم ،فقد آمن أوغسطي ُنس بأن «مصيرها هو التعايش مع المجتمع اإلنساني ككل ،إذ تستطيع الكنيسة
تشد الكائنات
بتحالفها مع الدولة أن تحقق غايات الله عبر استيعاب وتحويل وتوجيه الصالت التي ّ
البشرية بعضها إلى بعض ،بعد أن فقدت صلتها الجوهرية بسبب الخطيئة ،إنها ٌ
كون صغير يمثّل رغبة
الله في توحيد البشرية المتفرقة والمتباعدة ،التي كان قد دفعها من إنسان واحد ،وهكذا حل المجتمع
كنسيا لدى أوغسطي ُنس محل مدينة أرسطو وجمهورية شيشرون ،واستأصل اإليمان والنعمة
المنظم
ً
اإللهية العقل والعمل المشترك»(.((1
ال ينكر أوغسطي ُنس استفادته من الفالسفة ،وال سيما من شيشرون ،كي يعلي من شأن مدينة األرض
وتقريبها مــن مدينة السماء؛ إذ ناقش رســالــة شيشرون بشأن الجمهورية ،ووافـقــه على أن المصالح
تتأسس على موافقة المواطنين وعلى مبدأ العدل ،لكن صاحب مدينة الله نفى
المشتركة يجب أن ّ
أن يكون هذا العدل موجو ًدا في المدن غير المطيعة لله ،لكي ينتهي إلى أنه «ال توجد أبدً ا جمهورية
حقيقية خارج الجمهورية المسيحية»(.((2
(((1
(((1
(((1
(((1
(((1
(((2

أوغسطينس ،ص .152
المصدر نفسه ،ص .161
المصدر نفسه ،ص .162
تزعم مجموعة منشقة عن الكنيسة في قرطاجنة.
الذي
دوناتوس
نسبة إلى األسقف
ّ
إهرنبرغ ،ص .87
أوغسطينس ،ص 190

ثاحبأو تاسارد
ذومن ينيوكألاو سُنيطسغوأ :ةسايسلاو نيِّدلا نيب »ةحلاصملا« دقع يف ينيِّدلا ليوأتلا رود
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الواضح أنها نظرة شاملة إلى الحياة والتاريخ تلك التي ُيبل ِورها أوغسطي ُنس؛ نظرة تقوم على مفهوم
مسيحي للتاريخ والمجتمع ،حيث تصنيف الناس إلى «مؤمنين» وكفرة .المؤمنون وجب خضوعهم
للسلطة الحاكمة التي تسعى لتحقيق السعادة األبدية ،وهي ليس سعادة دنيوية وإنما سعادة أخروية تتمثّل
في «التكفير عن الخطية األصلية» والعودة إلى ملكوت السماء .لقد دافع أوغسطي ُنس عن «المفهوم
تصورا لبداية جديدة تقتحم وتتقاطع مع المسار االعتيادي للتاريخ
المسيحي للتاريخ ،وذلك بتقديمه
ً
العلماني ،إن هذا الحدث قد حصل كما يؤكد أوغسطي ُنس مرة واحــدة ،ولن يحدث مرة أخرى حتى
ً
نهاية الزمان .إن التاريخ العلماني من وجهة نظر مسيحية يظل
مربوطا داخل دورات العصور القديمة –
إمبراطورية تنشأ وتسقط كما في الماضي – فيما عدا أن المسيحيين ،وهم في ظل حياة األبدية ،يمكنهم
المشاهد التي تقدمها هذه الدورة»(.((2
قطع دورة التغيير المستديم هذه ،والتطلع بالمباالة إلى َ

إيجابيا في الحياة البشرية؛ فمدينة
عنصرا
غير أن هناك من ينظر إلى األوغسطينية نظرة تقترب من جعلها
ً
ً
ً
تشابكا معقدً ا في ٍّ
كل من الشؤون الدنيوية والكنيسة ،و«يكونان ميدانين
الله ومدينة السماء متشابكتان
معا
توحدا ً
متميزين ومترابطين من ميدان العمل اإلنساني ،وقد قضي على مدينة اإلنسان ومدينة الله أن ّ
حتى نهاية العالمّ ،أما عالقتهما ،فتشكل المجتمعات البشرية كلها وتستوعب كلية التاريخ البشري.
وبهذه الطريقة غيرت األوغسطينية مقولة كانت سائدة في المنطقة الحضارية اليورومتوسطية حتى نهاية
العصر القديم ،وهي مقولة أن الدِّ ين يرتبط بشكل أساسي برفاهية الجماعة السياسية ،وترتب على ذلك
إمكانية النظر في ازدواجية عميقة نحو تكوين المجتمع االنساني ،وتكوين الحكومة السياسية في الوقت
ذاته( .((2لكن هذا التأثير األوغسطيني – في نظر سالفاتوري – في إعادة بناء العقل العمومي في المملكة
ً
غامضا بالرغم من أنها كانت نظرية أصيلة .لكن هل هذا التأثير
المسيحية في العصور الوسطى كان
إلهيا؟
ساهم في خلق نظرة جديدة نحو العالم المدني أو تغيير الموقف من السياسة المعتبرة عقا ًبا ًّ
يـبــدو أن عــا َلــم أوغسطي ُنس فــي نظر ستيفن دلــو ليس مــن شــأنــه أن يتسع لتجربة المجتمع المدني،
فالمؤمنون يعيشون في خوف من الخطيئة ،ولذلك فمن الوارد أن يكونوا في حالة خوف من حريتهم،
إفصاحا عن الخطيئة .ومن غير الوارد إ ًذا ،بحسب
فهم في الحقيقة يميلون إلى رؤية حريتهم بوصفها
ً
ما يخلص إليه صاحب كتاب التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني ،أن «يظهر في
ً
مستقل من التكوينات الجماعية يعمل كمصدر للسلطة في
حي ًزا
المجتمع الذي ّ
صوره أوغسطي ُنس ّ
الرعب الذي
سياق بيئة أخالقية أوســع ،فلكي يبزغ هذا الوضع ،يجب على األفــراد أن يتحرروا من ّ
وضعه أوغسطي ُنس في مدينة األرض»(.((2

فلئن كان سانت أوغسطي ُنس قد اع ُتبِر ّأول ِّ
شريرا
منظر الهوتي مسيحي يرى أن الهيكل السياسي شي ًئا
ً
تكفير عن ذنب كبير ،فـ «قابيل هو الذي
ومن صنع البشر ،والحكومة ِعقاب ،أو على أحسن الفروض
ٌ
والدمار أدوات إلهية مقدرة من أجل أن تأتي باإلنسان الى الكنيسة حيث
أسس أول مدينة ،فإن الهزيمة ّ

( ((2حنة أرندت ،في الثورة ،ترجمة عطا عبد الوهاب؛ مراجعة رامز بورسالن (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ص .36
( ((2أرماندو سالفاتوري ،المجال العام  ...الحداثة الليبرالية والكاثوليكية واإلسالم ،ترجمة الدكتور أحمد زايد (القاهرة :المركز
القومي للترجمة ،)2012 ،ص .191
( ((2ستيفن ديلو ،التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني ،ترجمة ربيع وهبة ؛ مراجعة عال أبــو زيــد (القاهرة:
المجلس األعلى للثقافة ،)2002 ،ص .129
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يمكن الحصول على الخالص»( ،((2فهل كان ينبغي انتظار حلول القرن الثالث عشر حتى ُيعاد تعريف
السياسة المسيحية والرؤية السلبية للدولة؟

توماس األكويني بين «التجديد» والوفاء لـ «القديم»

لتفوق السلطة الروحية وإخضاع السلطة الزمنية
بينما استمرت الكنيسة الغريغورية في نهجها ُ
كرس ُّ
الم ِّ
«السمو الباباوي» ،كان الجانب الفكري
لها ،وما صاحب ذلك من تو ّترات وصراعات انتهت بتحقيق ّ
والفلسفي بــدوره يتفاعل مع هذه األحــداث ،ويحاول أن َي ِجد صيغً ا من شأنها أن تساهم في تقديم
مقوالت فلسفية والهوتية ،وتفسير العالم وفك االشتباك.
سيعيد تجديد المقوالت
لقد تساءلنا في ختام الفقرة
ّ
المخصصة ألوغسطي ُنس ما إذا كان األكويني ُ
الالهوتية وتطويرها ،وهو السؤال الذي نسعى هنا إلى محاولة معالجته من خالل التركيز على اإلنتاج
جدد الدِّ يني».
«الم ّ
الفكري لهذا ُ

إن النزاع الذي عاشته أوروبــا خالل القرنين الحادي عشر والثاني عشر ودار بين البابوات واألباطرة
حول تحديد اختصاص السلطتين الروحية والزمنية ،قد انعكس على الكتابات السياسية وأضفى عليها
صبغة جدلية حتى قيل «لو تمت المقارنة بين ما ُكتب في الفلسفة السياسية ابتداء من موت أرسطو
حتى القرن الحادي عشر ،فسوف نجده أقل من مجموعة الرسائل السياسية التي تركّ زت حول النزاع
ونظرا إلى أن الفكر السياسي يحتاج الى منهاج علمي
الخاص بحق السياسيين في تنصيب األساقفة،
ً
في البحث ،كان نموه أبطأ إذا ما قورن بفروع العلم األخرى التي تميل إلى الناحية الفلسفية؛ ففي القرن
الثالث عشر ،كانت مذاهب الالهوت والغيبيات التي كانت الطابع المميز للفلسفة النظرية ال تزال
تحجب الفكر السياسيّ ،أما في القرن الرابع عشر فقد كثرت الكتابة في الفلسفة السياسية واستمر هذا
االتجاه حتى الوقت الحاضر»(.((2
فــي هــذا الـسـيــاق ظـهــرت كـتــابــات األكــويـنــي ( )1274 – 1225ال ــذي ك ــان ،على الــرغــم مــن متابعته
متميزا منه فــي بعض اآلراء؛ فعلى عكس صاحب
ألوغسطي ُنس فــي كثير مــن األفـكــار والـمـقــوالت،
ً
مدينة الله الذي جعل اإليمان أساس الفضيلة ،كان ،بفعل تأ ّثره بأفكار أرسطو التي بعثها المفكرون
المسلمون ،قد آمن بإمكانية أن يكون العقل واإليمان شريكين في تحقيق الفضيلة .وعلى الرغم من
أن الكنيسة في عصره منعت تــداول الفكر األرسطي وتدريسه ،فإنها عادت لتتصالح معه( ،((2وذلك
( ((2برنارد لويس ،لغة السياسة في اإلسالم ،ترجمة إبراهيم شتا (ليماسول ،قبرص  :دار قرطبة ،)1993 ،ص .48
( ((2جورج سباين ،تطور الفكر السياسي ،الكتاب الثاني ،ترجمة حسن جالل العروسي؛ مراجعة وتقديم محمد فتح الله الخطيب
(القاهرة :الهيئة المصرية للكتاب ،)]2010[ ،ص .132
( ((2كانت مؤلفات أرسطو توصف بالكفر أول ما جاءت إلى أوروبا المسيحية عن طريق المصادر العربية واليهودية .وكانت الكنيسة
تميل أول األمر إلى تحريمهاً ،
وفعل حرمت قراءتها في جامعة باريس سنة  1210وما بعده .ولكن على الرغم من ذلك ،فإن التحريم
ً
فعال ،ولذلك عمدت الكنيسة بحكمة إلى التجديد بدل من منعها ،وليس هناك دليل على قوة التفكير عن المسيحية
لم يكن قط ذا أثر ّ
تقبل مؤلفات أرسطو التي لم تقف عند هذا الحد ،بل تعدته إلى جعل هذه الكتابات حجر الزاوية
سرعة
من
أنصع
في القرون الوسطى
ّ
في الفلسفة الرومانية الكاثوليكية؛ ففي أقل من قرن من الزمان ،انقلب ما كانوا يخشونه ويعتبرونه بدعة ضد المسيحية إلى شيء جديد
دائما لفلسفة تصطبغ بالصبغة المسيحية .وقد قام بهذا العمل مع ّلمون من جماعات الرهبان ،وخاصة ألبرت األكبر
يرجى أن يكون
مذهبا ً
ً
وتلميذه األشهر توماس األكويني ،وهما من جماعة الرهبان الدومنيكان .انظر في هذا السياق :المصدر نفسه ،ص .159
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بوجود أمثال األكويني الذين قاموا بالتوفيق بين المسييحية واألرسطية .وفي هذه «التركيبة الجديدة
أصبح العقل واإليمان شريكين متالزمين في فهم البناء العقالني للمجتمع ،مجتمع يسهم فيه كل فرد
من أجل الصالح العام»(.((2
إن عمل األكويني ،يقول أحد الباحثين ،واحد من المنعطفات في هذا المشروع الهائل؛ فحين وصل
إلــى باريس للدراسة مع العالِم ألبرت الكبير ) (Albertus Magnusسنة  ،1245كــان تدفق العلم
العربي – األرسطي يثير رد فعل عني ًفا داخــل الكنيسة ،وكــان المؤمنون المسيحيون يواجهون أسئلة
ملحة تثير العقالنية العلمية .وفي الوقت نفسه ،كانت األهمية المتعاظمة للمراكز الحضرية والتوسع
البطيء لــأســواق يضغطان بقوة على االزدراء التقليدي للعالم الــذي هيمن هيمنة مكينة جــدً ا على
التفكير المسيحي منذ عهد أوغسطي ُنس .وتط ّلب جهد األكويني لتأسيس الهوت مسيحي شامل أن
يكون العقل رفيقًا للوحي ،والقانون الطبيعي
مدمجا باألخالقية الكاثوليكية(.((2
ً
المتضمن خمسة أجزاء ،أن يجيب عن مئات األسئلة
يحاول األكويني في كتابه الخالصة الالهوتية
ّ
يفضل أن يجعل عناوين كتبه إجابات مسبقة ،ولكنه يطرح
التي عنون بها فقرات هذا العمل؛ فهو ال ّ
التقيد
أفكاره في صيغة أسئلة ،ثم يشرع في مناقشتها ليخلص إلى إجابات يراها
ّ
مسلمات ينبغي ّ
تتطرق إلى المسألة السياسية ،وإن حدث
بها .غير أن األسئلة المطروحة في الخالصة الالهوتية ق ّلما ّ
يتكون منها
فمن أجــل ربطها بما هو روحــي طغى على مضمون جميع المج ّلدات الخمسة التي
ّ
وغالبا ما يعود األكويني إلى النصوص الدِّ ينية المعتبرة لديه مراجع أساسية،
الخالصة الالهوتية.
ً
وإن كان أوغسطي ُنس قد ظل مالز ًما له ال يفارقه؛ إذ كلما أراد أن يبرهن عن أمر ما يقوله على لسان
«أستاذه»؛ فهو ً
مكرها،
مثل يستشهد برأي أوغسطي ُنس القائل« :يمكن لإلنسان أن يفعل غير اإليمان
ً
ّ
ويتعذر وقوع اإلكراه على الردة ،فيظهر إذن أنه ال ينبغي إكراه
مختارا
ولكنه ال يمكن أن يؤمن ّإل
ً
الكفرة على اإلي ـم ــان ،((2(»...وذلــك في سياق جوابه عن األسئلة المتعلقة بـ «اإليـمــان» و«الكفر»
و«االرتداد».
يسميهم الكفرة من الوثنيين واليهود على اإليمان ،فال مانع لديه من
ومع أن األكويني يرفض إكراه من ّ
يصدوا عن اإليمان بالتجديف أو بخبث الكالم
أن يقوم «المؤمنون إذا قــدروا أن يكرهوهم على ّأل
ّ
كثيرا ما يثير المسيحيون الحرب على الكفرة ال ُليك ِرهوهم على اإليمان ،بل
أو باالضطهاد ،ولهذا ً
ليكرهوهم على أن ال يصدوا عن اإليمان بالمسيح ،ومن الكفرة من كانوا قد اعتنقوا اإليمان يو ًما وهم
يقرون به كالمبتدعة أو أهل الردة ،وهؤالء يجب إكراههم حتى بالعقوبات البدنية ً
أيضا على أن ُينجزوا
ّ
(((3
ما وعدوا به ويلزموا ما اعتنقوه من قبل» .
( ((2ديلو ،ص .130
( ((2إهرنبرغ ،ص .105
( ((2تــومــا األكويني ،القديس ،كتاب الخالصة الالهوتية ،ترجمه من الالتينية الى العربية بولس عــواد 5 ،مج (بيروت :المطبعة
األدبية ،)1908 – 1887 ،مج  ،5ص .501
( ((3المصدر نفسه ،ص .502
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ممن سبقوه أو عاصروه ،وال يختلف عن
ال يختلف طرح األكويني بخصوص حرية المعتقد عن كثير ّ
المقوالت الدِّ ينية في السياقات الدِّ ينية غير المسيحية ،التي ترى في الذي يختار عدم اإليمان بعد أن
آمن بدعة وارتدا ًدا يجب على فاعله «االستثابة» بالمفهوم الفقهي اإلسالمي ،أو القتل ،وال يجد األكويني
«صعوبة» في «البرهنة» عن مقوالته« :إذا كانوا لم يعتنقوا اإليمان فال ينبغي إكراههم عليهّ ،أما إذا قد
اعتنقوه فينبغي إكراههم بالقوة على لزومه  ...فإذا كان النذر اختيار ًيا ،فإن الوفاء به اضطرار ،وكذلك
ً
«ناقل»
اإليمان»( .((3ويعود مرة أخرى إلى «سلفه» أوغسطي ُنس حتى ُيقنع من يخالف بصوابية مذهبه،
عنه قوله« :ليس ألحد م ّنا يريد موت المبتدع (الذي تراجع عن اإليمان) غير أن ( )...الكنيسة الكاثوليكية
الوالِدي بنجاة شعوب كثرة»(.((3
سببا النضمام الباقين إليها تشفي ألم قلبها َ
إذا كان هالك البعض ً
الم ّ
يقر بأن الظاهر هو كون «السعادة مقرونة بالسلطة
ورغم أن ُ
نظر األبرز في تاريخ الفكر المسيحي ّ
لتشبهها بالله من حيث هو غايتها القصوى ومبدؤها األول» ،فإنه يعارض أن يكون ذلك ما استقرت
عليه الحال ،فالسعادة والسلطة قد ال تلتقيان ،ما دامت األولى في نظر األكويني «مجال النقصان بينما
(((3
مكمالن بعضهما لبعض ،بالنسبة إلى
السعادة هي الخير الكامل» ؛ فعالم الملك وعالم الكنيسة ِّ
األكويني ،والناس بتدعيمهم القانون وإنجاز ما تقتضيه المدينة الفضيلة ال يعملون كمواطنين صالحين
فحسب ،بل كمسيحيين صالحين أيـ ًـضــا( .((3هل في هذا يتمايز األكويني عن أوغسطي ُنس؟ هل بدأ
الفكر المسيحي ينظر إلى السياسة والدنيا على أنهما قد يكونان إيجابيين ،وأن من شأنهما تحقيق
بعض السعادة؟
يرى صاحب مؤلف تطور الفكر السياسي أنه أضحى في اإلمكان ،ألول مرة مند سقوط روما ،الشّ ك
فــي أن المجتمع السياسي خير إيـجــابــي ،حتى بـصــورة م ـحــدودة .والتركيز الحصري على الجماعة
الموحدة أخلى مكانه شي ًئا فشي ًئا أمــام اإلمكانات األخالقية التي ينطوي عليها
الدِّ ينية – السياسية
ّ
(((3
النشاط السياسي الدنيوي في مجتمع مدني مسيحي .
صريحا ً
أيضا في تأكيده «قانونية» الحكومة الصالحة ،وأنها
كما يرى جورد سباين أن األكويني كان
ً
تختلف عن الحكومة المستبدة .ولكن سباين يستغرب غياب األكويني عن تحديد على وجه الدقة
«ماذا يعني بالسلطة القانونية في هذا المقام؟» .ورغم إحاطته بالقانون الروماني ،فمن الواضح أنه لم
ينتبه إلى أن الروح السائدة في هذا القانون ترمي إلى إعالء سلطة الملك فوق القانون نفسه .وال بد أنه
كان على علم بما كتب عن النزاع بين البابوية والسلطة اإلمبراطورية ،غير أن علمه هذا لم يدفعه إلى
القيام ببحث دقيق في المبادئ التي ترتكز عليها السلطة السياسية(.((3
يبدو أن ِ
الج ّدة التي تميز بها األكويني تعود إلى تأ ّثره بالفكرة األرسطية بشأن الدولة؛ فعلى غرار أرسطو،
مستنتجا أن الدولة لم تعد «مؤسسة حددها الله باعتبارها
قام باشتقاق الدولة من الطبيعة اإلنسانية،
ً
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3
(((3

المصدر نفسه.
المصدر نفسه ،ص 503
األكويني ،مج  ،3ص .188
ديلو ،ص .131
سباين ،ص .163
المصدر نفسه.
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وعالجا لها ،إنما هي تعبير عن الطبيعة اإلنسانية ،وهي تقوم بخدمة الله بمعنى إيجابي
نتيجة للخطيئة
ً
على نحو مباشر .كان األكويني – ضمن حدود النظرة المسيحية للعالم – مستعدً ا إلجراء تسوية بين
المفاهيم الكالسيكية والمفاهيم المسيحية عن المجتمع السياسي .وقد وافق أرسطو على أن المدينة
كونها العقل اإلنساني»(.((3
هي أعلى وأشمل رابطة ّ

لم يذهب هذا االستنتاج باألكويني بعيدً ا عن األوغسطينية ،فالهوتيته منعته من أن يقترب أكثر من
عالجا للخطيئة كما نظر إلى ذلك أوغسطي ُنس،
أرسطو ،إذ هو «ينظر إلى الدولة ،ليس فقط باعتبارها
ً
ّ
خططه الله لإلنسان» .وبمحاولته االبتعاد عن التقييدات اإليمانية للعقل ،يكون األكويني
بل هي ما
قد جعل العقل «ملكة تتيح لإلنسان قدرة محدودة على الفهم والمشاركة في أعمال القانون االلهي
األبدي» ،وبهذا يكون األكويني متفقًا ،رغم بعض االختالفات مع أوغسطي ُنس من حيث أنهما يفترضان
محدودية عقل اإلنسان ،وحاجة اإلنسان إلى الوحي .وفي ما يتعلق بالمصلحة العامة ،فإن الله «قد
وجه أفعالنا ،وإن عقلنا ال خطيئتنا هو الذي يهدينا إلى العيش مع اآلخرين
وهب العقل لإلنسان لكي ُي ّ
في تجمع سـيــاســي»( .((3يظهر أن مقصد األكويني يتمثّل في محاولة التوفيق بين عناية الله وحرية
االختيار عند اإلنسان – حيث االختيار يخضع للعناية االلهية – إال أنه «جعل عناية الله باألبرار أعظم
من عنايته ب ــاألش ــرار»(((3؛ إذ يــرى أن «العناية اإللهية تشمل جميع األشـيــاء ،وذلــك بخالف ما ارتــأى
ديمقريطس واألبيقوريون الذين ردوا كل شــيء إلــى الصدفة أو االتـفــاق ،وبخالف ابــن ميمون الذي
ارتأى أن العناية تتعلق فقط بالجواهر غير القابلة للفساد»(.((4
والمسألة الثانية التي اختلفت فيها األكوينية عن األرسطية تتعلق بمسألة الحرية ،فبينما رأى أرسطو في
مفهوم حرية الفرد فضيلة من الفضائل ،ربط توماس الحرية بفكرة التعددية .ومن ثم ،فإن المشاركة
ّ
الخلق ،ومن أجل فتح الطريق نحو هذه الحرية يجب المحافظة على هذه
تنتج من التعاون الحر
المشاركة من خالل حب الله وتوجيه الحياة اإلنسانية نحو المساعدة المتبادلة التي تهدف إلى تحقيق
السعادة(ً ،((4
نح بعيدً ا عن التنظيرات األوغسطينية بخصوص العالقة بين
فضل عن أن األكويني لم َي ُ
السلطتين الروحية والزمنية؛ فهو وإن رام حصر السلطة الروحية في البابوية ،فإنه منح البابا سلطة زمنية
على الحكام المدنيين« :إن للبابا وحده أن يقرر ما يجب أن يقوله أو يفعله ،بناء على مهمته الما بعد
طبيعية ،وهو ما يمنحه حق التدخل في السلطة الزمنية وكيف ما شاء وفي أي وقت يحلو له»(.((4
وبعد أن صاغ األكويني مفهوم اإلنسان المسيحي على هذا النحو ،ذهب إلى أن هذا اإلنسان بطبيعته
أسس
ُعرف هنا على ُ
حيوان سياسي ،ولكنه يتميز بأن الجذور االجتماعية واألنثروبولوجية للسياسة ت َّ
لخص إريك فجولين في ما ينقله عنه سالفاتوري ،فإن «درجة التجديد األكوينية ال يمكن
جديدة .وكما ّ
( ((3إهرنبرغ ،ص .107

(38) Thomas Aquinas, «On Kingship,» in: The Political Ideas of St. Thomas Aquinas; Representative Selections, Edited
with an Introd. by Dino Bigongiari, Hafner Library of Classics, no. 15 (New York: Hafner Pub. Co., 1953), pp. 175-179.

ً
نقل عن :إهرنبرغ ،المجتمع المدني.
( ((3ميالد ذكي غالي ،الله في فلسفة القديس توما األكويني ([د .م :].مركز الدلتا للطباعة ،)1996 ،ص .84
( ((4المصدر نفسه ،ص  ،83واألكويني ،مج  ،1ص .333
( ((4سالفاتوري ،ص .208
( ((4شوفالييه ،ص .167
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المبالغة فيها :لقد بدأ المفهوم السياسي في منظور توماس يأخذ معناه الحديث ،فلقد شرعت ثنائية
الــدِّ يــن والسياسة تحل محل الثنائية القديمة بين الـقــوى الروحية والـقــوى الزمنية ،لقد كــان المجال
السياسي برأي توماس ما يزال ي ّتجه كلية نحو الروح ،ولكنه قد وضع أساس البداية للتطور الحاسم
الذي عبر في فكر جون لوك حول خصوصية الدِّ ين واحتكار العمومية للسياسة ،أدى إلى عدم إمكانية
التكامل الكلي للجوانب الروحية محل المجال العام للسياسة»( .((4ولهذا يرى فجولين «أنه إذا كان
تحلل دولة المدينة قد ّ
شكل خلفية لظهور الفلسفة الرواقية ،فإن تحلل النظام اإلمبراطوري كان خلفية
لتشكل النزعة الوجودية»(.((4
تغير نظرتها
ويمكن القول إن السياق العام الذي انبعثت فيه فلسفة األكويني السياسية قد منعها من أن ّ
بشكل كبير إلــى اإلنـســان والتاريخ والمجتمع ،ولكن في الوقت نفسه ساهمت األكوينية في بداية
الشّ ك في إمكانية أن يكون لمملكة األرض ،بالتعبير األوغسطيني ،شيء آخر غير أنها عقاب إلهي
ّ
سيتوطد أكثر مع المصلحين اآلتين من مجاالت أخرى غير
عن الخطيئة أو تكفير عن الذنب ،وهو ما
مجال الالهوت ،أمثال مارسليوس دي بادوا.

على سبيل الختم
إن الذي أدى بنا إلى استعادة الحديث عن دور التأويل الدِّ يني في تجنيب البشرية «الخصام» الكبير
بين «الدولة» و«الدِّ ين» هو هذا اإلحياء المتزايد للموجة الصراعية بين نطاقي «المعبد» و«كرسي الحكم
الزمني»؛ فبعث النقاش حــول المسألة الدِّ ينية السياسية في عالم اليوم (ســواء في المجال التداولي
اإلسالمي أو المجال التداولي الذي ُو ِسم بـ «الغرب» ،حيث «يناضل» بعض األديان من أجل العودة
إلى العمومية ،و«االنعتاق» من المجال الخاص الذي وضعتها فيه موجات العلمنة المتتالية) ،يقتضي
العودة إلى البدايات األولــى التي تحكمت في القول الدِّ يني حيال السلطة الزمنية ،وموقف األخيرة
من الشؤون الدِّ ينية؛ ألن من شأن التركيز على البدايات ،وسبر أغوار الموجات المتعاقبة التي طبعت
تداخل الالهوت بالناسوت أو انفصالهما ،أن ُيج ّنبا البشرية االصطراعات التي ال فائدة منها.
وهكذا ،سلطت الدراسة الضوء على عامل التأويل الدِّ يني ،أو التجديد الدِّ يني كما ُيطلق عليه في
المجال االسالمي ،من أجل مالمسة سبل معالجة الصراع الــذي قام بين الكنيسة واإلمبراطورية في
التجربة المسيحية ،والــدور األساسي الذي أداه «الفقه الدِّ يني» في رفد هذه التجربة ،والحؤول دون
جمد عند منهج محدد سل ًفا .هذا ،ويجدر التنويه بأن عملية االسترجاع هذه لم تهدف إلى التقليد
ال ّت ّ
والمحاكاة واالستيراد ،ألن ذلك غير ممكن من أوجه عدة؛ فاألفكار التي طرحها أوغسطي ُنس واألكويني
أضحت متجاوزة اليوم ،كما أن ما يحدث في مجال سياسي معين ال يمكن أن يتم «استيراده» وتنزيله
ضمن بيئة مغايرة ،ولكن الـهــدف كــان استعادة المنهج ال المضامين ،ألن التجربة أثبتت أن منهج
المالءمة والتفاهم والتسامح تغلب على المنهج العنفي المتطرف الطارد لقيم التسامح.
( ((4سالفاتوري ،ص .209
( ((4المصدر نفسه ،ص .212
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*

عربية اإلعالنات** ....إلى أين؟
تجر الويالت على مستقبلها،
إن الممارسات المنتهجة في لغة اإلعالنات العربية سوف ّ
وخــاصــة أنها تــؤ ِّثــر فــي فئات واسـعــة مــن شبابنا الــذي يحفظ عباراتها وي ــر ِّدد مقاطعها،
ويق ِّلدها فــي تواصله اليومي .وبالتالي ،فإنّها ،كما سيأتي بيانه ،تعمل على تسطيح
ويتم بالحدِّ الذي ال ُيفقه ّإل بر ّده إلى المقام
الفكر ،وتبقي ال ّتواصل في درجاته ّ
الدنياُّ ،
منهجا في
تم فيه؛ لغة تستدعي اإلغراء وتلغي اإلقناع ،على الرغم من تب ّنيها آلياته
ً
الذي َّ
بناء الحجاج .تمارس ال ّتدليس وتحجب الحقائق ،األمر الذي يحيلنا إلى أهمية اللغة
حيز من هذه الورقة للغة اإلعالن من حيث
في بناء الرسالة اإلعالنية ،ومن َث ّمة تخصيص ّ
تتأسس
خصائصها وآليات اشتغالها ،وذلك حتى يتسنى لنا فهم الفلسفة التسويقية التي ّ
عليها هذه الرسالة.

توطئة
عملت تكنولوجيات اإلعــام واالتـصــال على اختراق الحدود القومية ،وعلى التقريب بين
وسهلت االحتكاك بين الثقافات،
ويسرت التواصل بين األفراد والجماعاتّ ،
الشعوب واألممّ ،
ومما زاد في إذكــاء لهيب السعي نحو العالمية المنشودة هو
فأصبحنا نتحدث عن الثقافة الكونيةّ .
التنافس التجاري المحموم بين العالمات التجارية ،بغية االستحواذ على األســواق في جميع أرجاء
شرعتها المنظمات الدولية – تحت ستار
المعمورة لتصريف منتوجاتها ،متخذة من القوانين التي َّ
* أستاذ محاضر في كلية اآلداب واللغات ،جامعة حسيبة بن بوعلي (الشلف – الجزائر).
** جاء في اللسان« :اإلعالن في األصل إظهار الشّ يء ...والعالن والمعالنة واإلعالن :المجاهرة .علن األمر يعلن عل ًنا وعالنية:
إذا شاع وظهر» .انظر :ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،ط  ،3ج ( 9بيروت :دار إحياء التراث
العربي ،)1993 ،ص  ،374مــادة علن ..وفي مــادة شهر ،ص  ،263يقول صاحب اللسان« :الشّ هرة ظهور الشّ يء في شنعة...
والشّ هرة وضوح األمر» .ونالحظ أن المصطلحين كليهما يحيالن إلى ّ
غريبا أن تتداخل
ثم ،ليس
ً
الذيوع واالنتشار وا ّلــرواج ،ومن ّ
ّ
حاليا؛
فيوظفان بمعنى واحــد ،ويتناوبان في اإلحالة إلــى مدلول واحــد ،إذ تكاد الفروق بينهما تنعدم ،وهــو ما نشهده
داللتهما،
ً
فالمشارقة يستعملون مصطلح اإلع ــان ،فــي حين نجد المغاربيين يستخدمون مصطلح «اإلش ـهــار» للداللة على مــا ُيـعــرف عند
الفرنكوفون بـ  Publicitéوعند اإلنغلوساكسون بـ  .Advertisingولهذا ،نرى أن ال طائل من وراء الخوض في المسألة والبحث عن
نتحرج من
الفروق الداللية بينهما ،ما دامت مشكلة المصطلح عامة ،وقد شملت جميع حقول المعرفية اإلنسانية عندنا .ولذا ،لم
ّ
معا في ثنايا الورقة.
توظيفهما ً
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التعاون الدولي – ً
لحرية انتقال
سبيل ،إضافة إلى تلك التجمعات اإلقليمية ،بما وفّرته لها من حماية ّ
وحرية التبادل التجاري.
رؤوس األموال والممتلكات ّ

انعكست آثــار هــذه التحوالت فــي مــا يمكن أن نسمه بــاالخـتــراق ) (Transgressionالعالمي لقطاع
واضحا ،األمر الذي جعلنا نعيش بداية ّ
تشكل جغرافيا جديدة قوامها العالقة
االتصال واإلعالن اخترا ًقا
ً
المعقدة القائمة بين االقتصاد والثقافة العالمية بفعل التشبيك ،وصار معها تدويل صناعة اإلعالن رهانًا
أساسيا ،مسايرة لمرحلة تدويل المجتمع(((.
ً

ثم صار ال ّنص ،بوصفه بنية لغوية سطحية تتجسد عبرها تأثيرات العولمة ،عرضة لتقاطعات لسانية
ومن ّ
وغير لسانية ،وكذا على مستوى مضمون الرسالة اإلعالنية ،بخضوعه لجملة من التحويرات يمكن
وسمها بإكراهات ) (Contraintesالعولمة ،وذلك من منطلق أننا نعيش حضارة ال ّنص المعولم بامتياز؛
ذاك ال ّنص الذي يسعى إلى تكريس ثقافة االختراق واالحتواء لآلخر المست َلب ،فهو يعمل على غرس
القابلية فيه على التسليم َ
بضعفه أمــام سلطة الهيمنة الغربية ،وباألخص األميركية ،و« :تتولى القيام
بعملية تسطيح الوعي ،واختراق الهوية الثقافية لألفراد واألقوام واألمم ثقافة جديدة لم يشهد التاريخ
من قبل لها ً
مثيل :ثقافة إشهارية إعالمية سمعية بصرية تصنع الذوق االستهالكي (اإلشهار التجاري)
والــرأي السياسي (الدعاية االنتخابية) ،وتشيد رؤية خاصة لإلنسان والمجتمع والتاريخ؛ إنها «ثقافة
االختراق» التي تقدمها العولمة ً
بديل من الصراع األيديولوجي((( ،وهو ما يدفعنا إلى القول إن هذا
ال ّنص يحمل المتلقي المفترض على عيش حالة االنبهار ،ومن َثـ ّـم االنقياد نحو اإليمان بالمفاهيم
محصلتها النهائية االنتقال بالمتلقي المفترض من مجرد متلق لل ّنص
يحولها ،والتي تكون
ّ
والقيم التي ِّ
إلــى مستهلك فعلي للمنتوج المشهر لــه .وهنا تتحول اللغة المتمظهرة عبر ال ّنص من مجرد وسيلة
السلطة((( وتحقيق التأثير الضاغط لصالح الرسالة اإلعالنية،
إعالم واتصال إلى آلية من آليات ممارسة ّ
حيز من هذه الورقة
األمر الذي يحيلنا إلى أهمية اللغة في بناء الرسالة اإلعالنية ،ومن َث ّم تخصيص ّ
للغة اإلعالن من حيث خصائصها وآليات اشتغالها ،وذلك حتى يتسنى لنا فهم الفلسفة التسويقية التي
تتأسس عليها هذه الرسالة؛ ذلك أن التسويق ال يراد به ،كما هو باد من ظاهرها ،المنتوج أو الخدمة
ّ
ـروج لها ،بل هنالك قيم مضافة تندرج ضمن ما يمكن وسمه بلغة تداولية بالمسكوت عنه ،أو
الـمـ َّ
بالمفهوم ،بتعبير علماء األصول لدينا.
الموجهة إلى المستهلك العربي ،وأي عربية تلك
ننتقل بعدها إلى موقعية اللغة العربية في اإلعالنات
ّ
والس ّر الكامن وراءها.
التي هي مدار المدارسة ،ومستويات الخلل التي لحقتهاّ ،

مــن ال ـمـ َّ
ـؤكــد أن ـنــا ال نـقـصــد بــالـخـلــل مــا ُع ــرف عـنــد أســافـنــا بــالـلـحــن ال ــذي يـتـجـلــى فــي مـسـتــويــات
التركيب والبناء الصرفي وفي اإلعــراب ،وحتى في الجوانب اإلمالئية للغة المكتوبة ،وقد قيل

((( انـظــرClaude Cossette, La Publicité, déchet culturel, Diagnostic; 29 (Sainte-Foy, Québec: Editions de l’IQRC, :
2001) sur le site: <https://www.pulaval.com/produit/la-publicite-dechet-culturel>.

((( محمد عابد الجابري« ،العولمة والهوية الثقافية :عشر أطروحات »،فكر ونقد ،العدد  ،)1998( 6على الموقع<http://www. :
fikrwanakd.aljabriabed.net/1_10_table.htm>.

((( انظرJean-Michel Adam et Marc Bonhomme, L’argumentation publicitaire: Rhétorique de l’éloge et de la persuas :
ion, Fac. Série Linguistique (Paris: Nathan, 1997), p. 98.
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نتوجه إليه بالقصد أعمق وأخطر – وإن ك ّنا ال نق ّلل من خطر اللحن – ألنّه
عنه الكثير((( .إن ما
ّ
وسر عبقريتها ،ويخلخل نسقها الفكري في الصميم.
يمس جوهر اللغة
ّ

تأسيسا على ما تقدم ،سيلحظ الـقــارئ أننا أغفلنا التطرق إلــى مسألة اللحن الــذي يطبع اإلعالنات
ً
منصب على ما أجيز لنفسي تسميته الجرائم اللغوية التي تُرتكب في حق العربية
فتركيزي
التجارية؛
ّ
ومعدة سل ًفا ،وموثوق من فعاليتها في اإلتيان على بنيانها من
وفق خطط مدروسة واستراتيجيات متقنة
ّ
القواعد؛ أي إن الورقة ستركز على ما له صلة بتكريس ثقافة االختراق المتحدث عنها آن ًفا .وتحضرني
في هذا الموقف مقولة األعرابي الذي وقف على مجلس األخفش ،فوجد القوم يتطارحون مصطلحات
القح الغارق في البداوة« :أراكم تتك ّلمون بكالمنا في كالمنا
وتعابير لم يفقه منها شي ًئا ،وهو األعرابي ّ
بما ليس من كالمنا»((( ،مع الفرق في النيات والمقاصد بين هؤالء وأولئك .كما أن الورقة لن تركز على
الوسائط وقنوات تمرير الرسائل اإلعالنية ،واألسس النفسية التي ُيبنى عليها اإلعالن ،وغير ذلك من
تعج به الدراسات القائمة في ميدان االتصال واإلعالم.
األمور الفنية ،فذلك مما ّ

تجر الويالت على مستقبلها ،وخاصة أنها
إن الممارسات
َ
المنتهجة في لغة اإلعالنات العربية سوف ّ
تؤثر في فئات واسعة من شبابنا الذي يحفظ عباراتها ويــردد مقاطعها ،ويق ِّلدها في تواصله اليومي.
ويتم
وبالتالي ،فإنها – كما سيأتي بيانه – تعمل على تسطيح الفكر ،وتبقي التواصل في درجاته الدنياُّ ،
تم فيه؛ لغة تستدعي اإلغراء وتلغي اإلقناع ،على الرغم
بالحد الذي ال ُيفقه ّإل بر ّده إلى المقام الذي َّ
منهجا في بناء الحجاج ،وتمارس التدليس وتحجب الحقائق.
من تب ّنيها آلياته
ً

مفهوم اإلعالن وخصائص لغته وآليات اشتغاله
المفهوم

لم نجد – في ما عدنا إليه – من تعريفات تعري ًفا واحدً ا يضبط اإلعالن بما هو نص ذو بنية لسانية ،بل
وتشكيليا ،وهي مرتبطة بقصديته ،وكيفيات
وأيقونيا
لسانيا،
هناك مفاهيم متعددة له في انبنائه الكلي
ً
ً
ً
ُّ
تشكل رسالته .من هنا ،جاز لنا تأكيد أنه يستجيب للخصائص ال ّنصية المتمثلة في االستقاللية واالنغالقية
واالكتمال الداللي والتجلي الكتابي والغائية التواصلية وتمظهر ملفوظاته في سياقات فاعلة((( ،أي إن
نصيته ) (Textualitéتتحقَّق مثل بقية ال ّنصوص عبر قصديته وسياقيته وتواصليته وانسجامه واتساقه
مما اطلعت عليه في هذا الباب ،إضافة إلى المقاالت الكثيرة التي تصدت للظاهرة ،كتاب لحياة الياقوت من الكويت بعنوان:
((( ّ
مصورة ،عملت فيه المؤلفة على حصر نماذج كثيرة من األخطاء اللغوية التي يقع فيها ك ّتاب
من قدد البيان؟ :أخطاء وخطايا لغوية
ّ
ّ
التهكم الذي ينم عن المرارة .وميزة
اإلعالنات ،واقترحت تصويبها عن طريق تقديم البديل السليم ،مع التعليق على الخطأ بنوع من
مصو ًرا .صدر الكتاب في طبعته األولــى سنة  2006بالكويت ،وطبعته الثانية (إلكترونية) سنة
الكتاب أنه ينقل الخطأ من موقعه
ّ
 ،2009وهو يستحق القراءة للطابع التجديدي الذي ميزه ،على الموقع اإللكتروني<www.nashiri.net/bayaan>. :
السالم هارون (بيروت :دار إحياء التراث العربي[ ،د .ت ،)].ج ،1
((( أبــو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحيوان ،تحقيق عبد ّ
ص .92 – 91
((( انظر :محمد خطابي ،لسانيات ال ّنص :مدخل إلى انسجام الخطاب (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي،)1991 ،
ص 13؛ بول ريكور« ،ال ّنص والتأويل »،ترجمة عبد الحي أرزقان ،عالمات ،العدد  ،)1999( 11وفان ديك« ،النص بناؤه ووظائفه:
مقدمة أولية لعلم النص »،ترجمة جورج أبي صالح ،العرب والفكر العالمي ،العدد ( 5شتاء  ،)1989ص .64 – 63
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وتناصه مع نصوص أخرى ،وتحقيقه مبدأ االستحسان(((ّ ،إل أنه يكتسب فرادته من موضوعه ،ومن
الغاية التي ِ
وجد لها .وليست غاية واضع ال ّنص التعبير عن آرائه وأحاسيسه ،وإنما اإلعالم ،وباألخص
العمل على إقناع المتلقّي ،ومن هنا كان الفعل اإلعالني في قلب المسار االتصالي ،فاإلعالم واإلقناع
تبليغ لرسالة.
ـاحــظ ،فــإن هــذا التعريف قائم على أســاس قصدية الـ ّنــص المتمثلة فــي التأثير واإلقـنــاع،
وكما هــو مـ َ
الممرر عبره ال ّنص ،وهي وسائل االتصال .وقد ُحدد ً
أيضا وفق مرجعية لسانية
والوسيلة أو الحامل
َّ
وسميائية ،ف ُنظر إليه على أنه« :ال ّنص اللغوي الذي قوامه الكلمة واللون والصورة والحركة واإليقاع،
وهي عناصر تتضافر وتلتقي كلها أو بعضها لتكون لغة أخرى»(((.
ويبقى التعريف األقرب – في نظرنا على األقل – إلى طبيعته هو الذي يرى صاحبه أنه ممارسة خطابية
ً
تفاعل بين هيئات مرسلة ومتلقية ،كما
ال يمكنها االنـفــات مــن إشكالية الـتــواصــل ،ال ــذي يتطلب
يستدعي حـضور المعيار الـلساني الثقافي المشترك ،وهو ما يجعل منه ً
توجيهيا )(Instructionnel
فعل
ً
في المقام األول .وعليه ،فإنه يصير ملتقى مجموعـة من التقاطعـات المتمثـلة في التعاقدات المختلفة،
اللغوية منها واالستراتيجية والتواصلية والثقافية(((.
الحاصل أن هذا التعريف ارتكز على مبادئ ذات ُبعد تداولي ،منها أنه فعل توجيهي ،وبهذا يمكن
رده إلــى أفعال اللغة التي يحاط بها ضمن سياق ثقافي اجتماعي بناء على جملة من المواضعات
) (Conventionsالقائمة بين أطراف العملية االتصالية.
تواصليا ،نرى أن من الواجب أن نعرض لبعض
لسانيا
نصا
بعد هذا البسط لمفهوم اإلعالن بوصفه ً
ً
ً
التعريفات التي تصدت لمفهوم اإلعالن في ُك ِّليته .ونبدأ بما ورد في موسوعة  ،Encartaالتي تقدمه
على أنه اإلعالن الذي ُيقصد من ورائه الترويج لعملية بيع الممتلكات أو الخدمات ،وممارسة فعل
(((1
عرف ً
أيضا
نفسي لغايات تجارية ،ويسعى إلى تعريف الجمهور بمنتوج ما ودفعه إلى اقتنائه  .و ُي َّ
بأنه «وسيلة غير شخصية لتقديم األفـكــار والسلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر
مدفوع»(.((1

ويستخ َلص من التعريفين أنهما يقدمانه على أساس الدور الموكول إليه ( تقديم منتوج ،عرض خدمة،
المتوخى منه (دفــع المتلقّي إلــى االقـتـنــاء ،اعتناق فـكــرة) ،والكيفية المنتهجة
طــرح فـكــرة) ،والقصد
ّ

ً
معادل للمصطلح
((( آثرنا استخدام المصطلح التراثي االستحسان الذي أعاد تفعيله اللساني الجزائري عبد الرحمان الحاج صالح
عوضا عن المقبولية .لمزيد من التفصيل انظر :عبد الرحمن الحاج صالح ،بحوث ودراسات في اللسانيات
ً
الغربي Acceptabilité
العربية (الجزائر :موفم للنشر ،)2007 ،ج  ،1ص .214
((( انظر :محمد عيالن« ،بنية ال ّنص اإلشهاري »،مج ّلة اللغة العربية ،العدد ( 7خريف  ،)2002ص .216
((( انظرJean-Benoî t Tsofack, «Sémio-stylistique des stratégies discursives dans la publicité au Cameroun,» (Thèse de :
Doctorat présentée à l’Université Marc Bloch-Strasbourg II, Juillet 2000), p. 96.
(10) Encarta 2004, Rubrique «Publicité».http//.softonic.com/s/Encarta-2004

( ((1محمد منير سعد الدين ،دراسات في التربية اإلعالمية ،سلسلة في الكتاب التربوي اإلسالمي (صيدا ،لبنان :المكتبة العصرية،
 ،)1995ص.160
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انصبت عليه
(ممارسة فعل نفسي لتحقيق اإلقـنــاع) .وقــد لوحظ أن التعريفات التي ُقدمت لإلعالن
ّ
اتصاليا أكثر من قيامها بتحديد مفهومه(.((1
بوصفه حد ًثا
ً

تستوجب هذه العمليات المعقّدة تضافر جملة من اآلليات التي تُسترفد من حقول معرفية مختلفة،
يتقاطع فيها اللساني بالنفسي واالجتماعي والحضاري .((1(..ألجل تحقيق فعل ترويجي ذي ثأثير في
المتلقّي المفترض ،وهو ما يجعل اإلعالن ينبني على المرتكزات التالية :القصد )(L’Objectif؛ الفئة
المستهدَ فة )(La Cible؛ المحور الدافع )(Axe motivationnel؛ البنية الحجاجية (La structure
) rgumentative.((1(a
ترتبط هــذه المرتكزات ذات األســاس الـتــداولــي التواصلي بالشروط التي تساهم فــي تحقق اشتغال
الملفوظات ،الذي يتج ّلى في مراعاة حال المخاطب ،والغاية من إنشاء الرسالة ،والمستوى اللغوي
الـمـ ّ
ـوظــف ،وهــي مرتكزات قائمة جميعها على كيفية الــوصــول إلــى إقـنــاع المتلقّي ودفـعــه إلــى اقتناء
وإما باإلغراء.
المنتوج عن طريق التأثير ،إما باإلقناع ّ
خصائص اإلعالن اللغوية

تتصف الكتابة اإلعالنية بجملة من الخصائص:

أوالها إقصاء ّ
( ((1الذي
كل شكل من أشكال الثرثرة بناء على قانون التعبيرية )(La loi d’expressivité 
ّ
الدوال األنسب للمقام التواصلي ،كالمميز ) ،(Logoوالكلمات النادرة التي تعمل
يتأسس على اختيار
ّ
على تثبيت المنتوج/الخدمة لدى المتلقّي ،وتعيين شكل المتوالية اللسانية ذات الصبغة التلغرافية.

الجملي ،حيث تبدو جمله ّ
مفككة ال رابط بينها ،فهي تقوم
وثانيتها قيام اإلعالن على مبدأ الالتنظيم ُ
على مجرد «رصف الكلمات ،أي إن وسائل االتساق ،كأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة والضمائر
والظروف بمخـتلف أشكالها ،تكاد تنعدم فيه» ،وما يحقّق االنسجام الـداخلي هـو مراعاة طبيعة البنية
ّ
الموظفة في ال ّنص ،األمر الذي يجيز
العميقة لل ّنص ،وذلك بفهم واستيعاب المفاهيم المنطقية الداللية
لنا أن نطلق عليه اسم ال ّنص المتشظي ) ،(Fragmentéإذ يبدو ّ
مفك ًكا على مستوى البنية السطحية،
متجا ِوزًا لقواعد البناء ال ّنحوي(.((1
بالسمة التقريرية اإلخبارية المباشرة ،واعتماد المعاني الجاهزة
وثالثتها تميز جمل بعض النصوص ّ
يشك في صدقيتها ،لعدم منافاتها للطبع ،وهي مدار ِ
يتقبلها المتلقّي ،وال ّ
الحجاج.
التي ّ

ورابعتها التكرار ،وعلى الخصوص تكرار اســم المنتوج والعالمة التجارية المحددة لهويته ،وذلك
تفرده وتميزه
بقصد تثبيت
المكرر في ذاكرة المتلقّيً ،
نظرا إلى كون تكرار االسم وعالمته من مظاهر ُّ
ّ

( ((1انظر :جميل عبد المجيد ،مقدمة في شعرية اإلعالن (القاهرة :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،)2001 ،ص .17

(13) Claude Cossette, La Publicité, déchet culturel, Diagnostic; 29 (Sainte-Foy, Québec: Editions de l’IQRC, 2001) sur
le site: <https://www.pulaval.com/produit/la-publicite-dechet-culturel>.

( ((1انظر :المصدر نفسه.
( ((1انظر :المصدر نفسه.
( ((1محمد خاين ،النص اإلشهاري :ماهيته ،انبناؤه ،وآليات اشتغاله (إربد ،األردن :عالم الكتب الحديث ،)2010 ،ص .123
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التي تعمل على ترسيخ سمات الجودة واألصالة والمصداقية الضامنة للمنتوج ،وكــذا ال ّلعب
على خاصية التجانس الصوتي القائم بين الفواصل اللغوية ،ومن أمثلة ذلك توظيف الجناس
والسجع والتورية.
ّ

الفعال:
يقود هذا كله إلى مراعاة المواصفات اللسانية اآلتي ذكرها في إعداد النص اإلعالني ّ
– شعار صريح يشد االنتباه.

األهم ،والمتمثل في اإلجابة عن األسئلة التاليةَ :من(الفئة المستهدفة)؟ ماذا (المنتوج)؟ كيف
– تقديم
ّ
(طريقة االستعمال)؟ أين ومتى (ظروف االستعمال)؟
– تخصيص فقرة قصيرة ألجل التوضيح الدقيق لألوجه األساسية للمعلومة المقدمة ،وأن تنطلق من
األكثر دقة إلى األكثر عمومية.
– تذييل ال ّنص بتوضيحات تتناول هوية المؤسسة ،وكيفية االتصال بها لطلب المزيد من المعلومات(.((1
وبما أن غاية المعلنين ليست الدخول في حوار مع المتلقّي/المستهلك ،وإنما اإلمساك باهتمامه ،فإننا
نجد ص ّناع اإلعالن ومح ّـرري نصـوصه يقومون بعملية استعالم ،غايتها معرفة الفئة المستهدَ فة أو األكثر
المتوجه إليهم بهذا ال ّنص (الجنس والسن والطبقة
قابلية لالستجابة لمحتوى اإلعالن ،بقصد معرفة
ّ
وتصرفاتهم ،ونوعية رغباتهم ،وطبيعة أحالمهم ...ألن مثل هـذه
االجتماعـية ،)...وما يفكرون فيه،
ّ
حاجزا في وجه
المعلومات تساعد على وضع الشعارات المناسبة ،ومعرفة العوامل المحتمل وقوفها
ً
الرسالة أو العكس ،أي إنها تقوم بدور العامل المساعد على صوغ نص ناجح يحقّق قصدية المرسل.

مجمل القول أن لغة اإلعالن تتميز بكون ُج َم ِلها صادمة ومبعثرة في فضاء الملصق ومكثفة ،ويستثمر
مكون
فيها
المكونات كلها ،والبنى اللسانية الظاهرة والمضمرة لخدمة مقصديته ،ويعضده في وظيفته ِّ
ّ
(((1
أيقوني يقوم بــدور الترسيخ ) (Encrageالــداللــي ،بمفهوم بــارت ) Barthes(  ،من منطلق أن هذا
الخطاب بصري في ّ
تداوليا ،فإنها تنتظم في
جل ُبناه .ولكي تح ِّقق تلك الخصائص اللسانية فاعليتها
ً
بنية ثالثية تتمظهر في التسميات ) (Appellationsوالشعارات ) (Slogansوالتحرير ).(Rédactionnel
آليات اشتغال اللغة في اإلعالن

ال يمكن أن يجري من خــال اآللـيــات الموظفة في اإلقـنــاع اإلشـهــاري الحديث عن أدوات إجرائية
المفحم ،بل على العكس من ذلك تما ًما ،ألن أساس ِ
ِ
الحجاج
الحجة والدليل المنطقي
تنبني على
ّ
هو اللسان واأليقونة ،كتكرار اسم المنتوج ،بغية غرسه في ذاكرة المتلقّي ،واعتماد العبارات الموجزة
ذات المقاطع البسيطة .وعلى حد تعبير اللساني جورج زيبف( :((1الكلمات األقصر واألبسط واألكثر

( ((1انظر :عبد الله أحمد بن عتو« ،اإلشهار طبيعة خطاب وبنية سلوك »،عالمات ،العدد  ،)2002( 18ص .110
( ((1انظرRoland Barthes, «Rhétorique de l’image,» Communications, no. 4 (1964), p. 44. :
رواد الدراسات اللسانية اإلحصائية .من
( ((1جــورج زيبف ) :)1950 – 1902( (G. K. Zipfلساني أميركي ،اشتهر بكونه أحد ّ
أشهر مؤلفّاته .Human Behavior and the Principle of Least
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ً
ّ
يتشكل من  75في المئة من
إعالنيا ينبغي أن
نصا
وظيفيا واألكثر
تنو ًعا
واستعمال وتأدية ،بمعنى أن ًّ
ّ
ً
ً
(((2
كونة من مقطعين صوتيين )(Syllabes  .كما يعتمد في أحايين أخرى على الغرابة في
الكلمات ُ
الم َّ
انتقاء المتواليات اللسانية ،التي تثير االنتباه بطريقة ُّ
خاصية صوتية معينة ،تقوم على
تشكلهاّ ،إما على ّ
وإما على خالبة اللغة.
ال ّنبر والتنغيم وتجانس األصواتّ ،

كثيرا في اإلعالن ،أال وهي توظيف اللغة بوصفها
ينبغي أن يشار في هذا المقام إلى آلية أخرى ت َ
ُعتمد ً
فتتحول من مجرد كونها وسيلة اتصال مثلى بين الفاعلين االجتماعيين إلــى آلية
وسيلة للتدليس،
َّ
لمجموعة من االدع ــاءات التي تعدم اإلثـبــات ،وذلــك بوساطة بعض اإلحــاالت اللسانية ،من أمثال:
«جديد»« ،عرض محدود»« ،كمية محدودة»« ،عرض صالح من ...إلى« ،»...بادروا إلى الشّ راء قبل
نفاد الكمية عبر إرسال قسيمة الشراء»ّ ،
سوق ّإل بناء
كل ذلك بغية إيهام المتلقّي بأن المنتوج نادر ،وال ُي َّ
ً
محاطا بهالة من التبجيل تصنعها اللغة بتغييبها عن طريق
على طلب الزبون ،وهذا ما يجعل المنتوج
هذه اآللية الخطابية لجميع المظاهر التجارية التي ُيش َت ّم منها رائحة الربح وتصريف المنتوجات ،أي
بصحة مقوالت أو أقوال ...ويؤدي االعتقاد بصحة هذه
ُيبتغَ ى بهذه اآللية اللسانية «إيهام شخص ما
ّ
(((2
السلوك»  .وأكثر ما يتج ّلى
معينة من األشياء واألشخاص وأساليب ّ
المقوالت إلى اتخاذ مواقف ّ
الزينة والتجميل المزيلة لتجاعيد الوجه ،وكذا تلك التي تقضي
ذلك في النصوص
المروجة لمواد ّ
ِّ
الشعر في ُمدَ د قياسية.
على شيب َّ

ومن الطرائق اللسانية األخــرى لتحقيق التأثير المطلوب بناء الرسالة اإلشهارية في قالب سردي ذي
يتم من خالله َش ْخ َص َنة ) (Personnificationالمنتوج في طولية زمنية تُظهر حالة الفرد
متن حكائيُّ ،
يسميها الباحث المغربي سعيد بنكراد «الماقبل» ،وحالته بعد
قبل تعاطيه المادة
َ
المشهر لها ،والتي ّ
(((2
يتم «ت َْسريد»
ُّ
تدخل المادة ،والتغيير الذي تحدثه في حياته ،والتي يطلق عليها «المابعد»  ،بمعنى أنه ُ
) (Narrativisationوضع إنساني لعقدة طال أمدها في الزمان وفي المكان ،ويتدخل المنتوج لح ِّلها،
مع ما يصاحب ذلك من حالة انتشاء ،وهذا ما ّ
يدل ضم ًنا على إخفاء الغاية ال ّنفعية ،كما في الحاالت
َّ
البعد القيمي
كلها ،وبجميع اآلليات
الموظفة .وفي المقابلُ ،ي َ
عمل من خالل هذه اآللية على تجلية ُ
المشهر لها ،فدخول السيارة إلى عالم الفرد ليس معناه امتالك مجرد وسيلة تنقُّ ل ،بل إن
للمادة/الخدمة
َ
المعلن ِّ
يركز على القيمة المضافة ) ،(Valeur ajoutéeوالمتمثلة في المكانة االجتماعية ،وكذلك بائع
مروج لألنوثة الصارخة،
األحذية النسائية ،فإنه يبيع األقدام الجميلة ،والمش ِهر للمالبس النسائية ،فإنه ِّ
جرا.
وهلم ًّ
ويـ ِّ
يسميها ب ــارت الـمـفــارقــة
ـوظــف اإلع ــان آلـيـتــي الـتـقــريــر واإلي ـح ــاء فــي تـمــريــر رســائ ـلــه ،وف ــق نمطية ّ
) ،(Paradoxeوتتمثل فــي وج ــود رسالتين واشـتــراكـهـمــا فــي فـضــاء واح ــد على مستويين ،األول هو
خاليا من أي سقف
المستوى الحرفي الذي يوسم بالمستوى التقريري ) (Dénotatifويقدم المنتوج ً
قيمي .والثاني هو المستوى الذي ُيعرف بالمستوى اإليحائي ) ،(Connotatifوهو المراد ،إذ ُيد َفع من
(20) Cité par: Cossette, La Publicité.

وفن ،السنة  ،16العدد  ،)1976( 27ص .40
( ((2هانز يورجن هرينجر« ،اللغة كوسيلة للتدليس »،ترجمة كمال سليمان ،فكر ّ
( ((2سعيد بنكراد ،سيميائيات الصورة اإلشهارية :اإلشهار والتمثالت الثقافية (الدار البيضاء :إفريقيا الشرق ،)2006 ،ص .65
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دفعا إلى اقتناء المادة/الخدمة المشهر لها( .((2ومكمن المفارقة في اجتماع الرسالتين
خالله المتلقي ً
معا ،ويتمثل في دور هذين المستويين –برأينا على األقــل – في كون األول يتصدى لمهمة تعريف
ً
المنتوج وجعله مألو ًفا ومستأن ًَسا في الفضاء الذي يسري فيه ،وذلك بحفر صورته وغرسها في مخيلة
المتلقّي المفترض ،ومن ثم العمل على دفعه إلى الشراء وإلى مزيد من الشراء .وتُعرف هذه المفارقة
(((2
مر معنا – في اجتماع
عند البعض بالثنائية ّ
الضدية ) Ambivalence(  ،والمتمثلة – كما سبق أن ّ
المستويين :الحرفي ) ،(Littéraleوهــو دوال ال ّنص ومتوالياته ال ّلسانية ،واإليحائي ،وهــو ا َل ِ
مقصد
والمبتغى ،ويراد به التأثير في المتلقّي المفترض.
يالحظ كذلك في هذا المقام لجوء المعلنين إلى استثمار الخطأ في تمرير رسائلهم ،إذ يعمدون
َ
إلــى توظيف بنى لسانية غير سليمة قــواعــد ًيــا ،بغية مــد الـ ّـصــوت وإب ــراز نـبــرة متميزة ألجــل تثبيت
ـروج لها فــي ذاك ــرة المتلقّي ،وكــذا بغية خلق الـفـ ْـرق ،والتميز مــن العالمات
العالمة التجارية الـمـ َّ
المنافسة في سوق الخدمة ذاتها ،بعملها على لفت انتباه المتلقّي بالخطأ الظاهر على المستوى
التركيب .كما قد يتج ّلى
السطحي للبنية ،فبتوظيفه تكون البنية اللسانية قد خرجت عن مألوف ّ
ذلــك فــي االنـتـقــال بين نظامين لغويين أو أكـثــر ،وكـمـثــال على ذلــك مــا نلحظه مــن الـمــزاوجــة بين
التعبيرين العامي والفصيح في اإلعالنات الجزائرية ،وكذا إقحام بنى أجنبية من اللغتين الفرنسية أو
اإلنكليزية في ال ّنص ذاته ،وهو ما سنعود إليه بالتفصيل في موضع آخر من هذه الورقة ،والمعروف
بالتعاقب اللغوي.
وإن نحن انتقلنا إلى النمطية التي تُعد وفقها تلك ال ّنصوص ،فإننا نلفيها غير محـايدة وال بريئة؛ فهذه
ُستثمر على أنها آلية حجاجية في قراءة ال ّنصوص وتلقّيها ،وذلك بعملها على تسهيل عملية
الهيكلة ت َ
(((2
بالم َميز،
إدراكها في أثناء عملية المسح القرائي لفضاء الملصق ،وتكون صورة العالمة ،أو ما ُيعرف ُ
ً
ودليل على مصداقية المادة/الخدمة موضوع اإلعالن.
المشهر له،
ضامن المنتوج
َ

بقي االلـتـفــات إلــى جــانــب على قــدر كبير مــن األهـمـيــة فــي انـبـنــاء هــذه الـ ّنـصــوص ،واستراتيجيات
البعد األيقوني في عالقته بال ّنص اللساني،
اشتغالها بغية تحقيق التأثير بالرسالة
الممررة ،وهــو ُ
ّ
(((2
والــذي يمكن إدرا ج ــه ضمن بالغة الـصــورة على حــد تعبير ب ــارت  ،حيث تدخل فــي عالقة مع
الـ ّنــص قوامها الترسيخ والتدعيم كما ُأشـيــر إلــى ذلــك مــن قبل؛ فالمعلن الناجح ليس ذاك الــذي
َّ
َّ
يتمكن مــن خلق
ـروج لـهــا ،بــل ذاك ال ــذي
يتمكن مــن إقـنــاع المتلقّي بـجــدوى الـمــادة/الـخــدمــة ال ـمـ َّ
ّ
الخلبة التي
حاجات ،ولو زائفة ،لديه عن طريق استثارة رغباته الدفينة وتحيينها بفعل لعبة الصورة
التبضع متعة بإخراجه من
تستطيع أن تخ ِّلص فعل الشراء من الراهن والمبتذل( ،((2وتجعل من فعل
ُّ
والمتكرر.
دائرة الروتيني
ِّ
( ((2انظرRoland Barthes, L’ Obvie et l’obtus, Essais critiques 3, Tel quel (Paris: Editions du Seuil, 1982), pp. 26-36. :
(24) Adam et Bonhomme, p. 23.
(25) G. Lugrin and S. Phaud, «Les Garde-fous de l’œil ou la construction des parcours de lecture,» ComAnalysis, no. 27
(September 2001), sur le site: <http://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publication69.htm>.
(26) Barthes, «Rhétorique de l’image,» pp. 40-51.

( ((2انظر :بنكراد ،ص .70
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ّ
الخلبة والصورة المخادعة،
نخلص في خاتمة هذا المبحث إلى أن الدعاية اإلعالنية قوامها الكلمة
وذلك بدغدغة مشاعر المتلقّي وتحريك غرائزه .ولتأدية هذه المهمة ،يستعين المعلن بالعوامل غير
اللسانية المسترفدة مــن مرجعيات اجتماعية ونفسية ،وهــو األم ــر ال ــذي يجعل حقل اإلشـهــار نقطة
تقاطع لمجموعة من العلوم يستثمر نتائجها في بناء رسائل مح ِّققة للغرض النفعي المتمثّل في الربح
البعد التداولي المضمر للتوجيه والمظهر لإلثبات والتأكيد،
وتصريف المنتوجات .وبذلك يغلب عليه ُ
بوصفه ً
فعل لغو ًيا.

راهن العربية في حقل اإلعالنات

غدا اإلعــان ً
معرفيا يتمتع – مثل بقية الحقول – بجهازه المفاهيمي ومعجمه القطاعي ولغته
حقل
ً
َّ
الموظفة التي ينبغي
مستمرا في المفردات
الواصفة وخاصيته التطورية المتجددة ،وهو ما استتبع تحيي ًنا
ً
لها أن تساير خاصيتة التطورية ،وذلك بالرجوع إلى المعجم العام للغة ،وكذا االعتماد على اآلليات
اللسانية التي توفّرها قواعدها ،كالقياس والنحت والتوليد واالشتقاق والحذف واالختصار ،ومراعاة
مجموعة من المعايير ،مثل االقتصاد اللغوي والسهولة والخ ّفة اللغوية.

ّ
فو ِّجه إليها الكثير من
وصــارت لغة اإلعالنات ،بما تحمله من مواصفات،
محل انتقاد َ
الم ْج َمعيينُ ،
ً
خليطا مستهج ًنا ،وأن مثل هذه الجرأة على تجاوز القواعد
االنتقادات الالذعة ،منها أنهم جعلوا اللغة
تشوه اللغة .وفيهم من رأى فيها اغتصا ًبا وتحري ًفا للتراكيب المتعارف عليها ،وقد قيل كذلك
المعيارية ِّ
(((2
إن لغة اإلعالنات صارت لغة داخل اللغة .

كما أن أحــد الغربيين وصــف هــذه اللغة فــي كتاب سـ ّـمــاه الـقــاعــدة والــوحــش – مــع مــا تحمله داللــة
العنوان من إيحاءات – باللغة اللقيطة ) ،(bâtardeوأن هذا المستحدَ ث «كائن لساني هجين ُولِد
من معصية أصولية»(.((2

مما تقدم أن الجرأة على قواعد اللغة ظاهرة متفشية في جميع اللغات وليست مقصورة على العربية؛
نعي ّ
إذ كثرت الشكوى من إهمال المعلنين سالمتها القواعدية .ويكفي ّ
االطالع على ما ُينشر في مختلف
مما سبق أن واضعي ال ّنصوص اإلعالنية
ّ
الصحف مـن ال ّنصوص لمعاينتها ،فاألمثلة كثيرة .ويتبين ّ
يبحثون عن النجاعة بمختلف الطرائق ولو أدى بهم األمر إلى تجاوز ّ
خط الممنوعات اللغوية ،فكلّ
المتحمسين
التفرد والتميز مباح عندهم .وهذا ما نلمسه بجالء في الصرخة التي أطلقها أحد
ِّ
ما يخلق ّ
يسوغان
من ص ّناع اإلشهار في وجــه منتقدي هــذه اللغة المستحدثة ،بدعوى أن االبتكار والتجديد ِّ
لهم اختراق اللغة وهدم نسقها ،وفي ذلك الهدم بناء« :يجب أن نمتلك القدرة على االبتكار ،يجب
أن نغامر ،وأن نخرج عن الصواب ،فمعرفة القواعد ال تعني عدم اختراقها ،فإن انعدمت اإلبداعية،
الزمن ...نحن ملزمون بواجب االبتكار...
انعدمت معها الحياة ،يجب أن تحيا اللغة ،وأن تتطور مع ّ
ولكن ألجل الوصول إلى هذا المبتغى يجب أن نكون كالمناشف في القدرة على امتصاص التأثيرات
الخارجية ،فكل ثقافة ،وكل لغة تعيش التهجين اآلن ،وهو ما يعني بالضرورة أن هناك عمل اقتراض،

(28) Cité par: Blanche-Noëlle Grunig, Les Mots de la publicité: L’Architecture du slogan (Paris: CNRS, 1998), p. 59.

( ((2المصدر نفسه ،ص .59
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للمقترض ،ولغة اإلشهار ال تستطيع البقاء على الهامش ،وإذا ما وقع لها ذلك فمعنى
وإعادة تم ُّلك
َ
هذا أنها ستنقطع عن الحياة»(.((3

تلبست ب َلبوس العولمة
إن هذه اللغة الموصوفة بالوظيفية ،بما سبق عرضه من مواصفات ،تكون قد ّ
التي نراها تتبدى على مستوى سطح ال ّنص وعمقه ،والتي هي في الحقيقة آليات هدم ممنهج لنسق
العربية وروحها.

آليات الهدم الممنهج لنسق العربية وروحها
تتعرض له اللغات بعامة والعربية بخاصة من مسخ وتشويه
أطلقنا وصــف الهدم الممنهج على ما ّ
نظرا إلى حالة تقنين الخطأ وتعييره كأنه
لنسقها وروحها في ميدان الكتابة اإلعالنية في زمن العولمةً ،
الصواب تما ًما بدعوى مسايرة اللغة للتطورات الحاصلة في هذا الحقل الذي ال يتوقف عن التجدد،
وكذا مواكبة للمستجدات في مختلف مجاالت الحياة المعاصرة التي ال تقبل التجاهل والتأجيل .وقد
أمكننا حصر هذه اآلليات في:
الترجمة الجافة والمحاكاة الميكانيكية

متتبع الدور المنوط بالترجمة القيام به في مجال اإلعالن يجد نفسه بإزاء أربعة مصطلحات مفتاحية
إن ّ
تتعاضد في ما بينها في هدم اللغات وإنتاج نسق ثقافي مساير للنظام المعولم .وهذه المصطلحات
هي :العولمة وما يستتبعها من اختراق واحتواء لآلخر ،مع سعي إلى تحقيق االندماج في ثقافة الغالب
وهيمنته ،وهو ما يعني ضم ًنا إحالل االنصهار محل الصراع األيديولوجي.
إظهارا للتمايز واغترا ًبا وإبقاء لمسافة التباعد مع اآلخر واعترا ًفا باأليديولوجيا.
الترجمة بوصفها
ً

اإلعالن بما هو ثقافة عولمية تهدف إلى الترويج االقتصادي ،وتعمل على خلق حالة انبهار تجاه اآلخر
من خالل منتوجه ،وتعميم ثقافة صاحب السلعة/الخدمة وقيمه ،وبيع أوهام وأحالم ،وخلق حاجات
زائفة ،ألن االستهالك فعل ثقافي في المقام األول.
الثقافة بما هي مجموع القيم والموروثات والخصوصيات والممارسات والعادات والتقاليد التي تميز
شعبا من آخر.
ً

ّ
لتشكل قضية
يحقق تالقح هــذه المصطلحات األربـعــة تناسل منظومة مفاهيمية تتعالق في ما بينها
َّ
مركبة ،يمكن أن نوجزها في اإلشكالية اآلتية :كيف يتحقَّق االختراق العولمي المتمظهر في نصوص
إعالنية للثقافات المحلية عبر الترجمة؟
(30) « Il faut pouvoir inventer, prendre des risques, sortir du correct. Connaître les règles mais s’en affranchir. Sinon, il
n’y a pas de créativité, pas de vie. Il faut que la langue vive, évolue avec son temps…. Nous avons un devoir d’inventivité. […] Mais pour cela il faut pouvoir être des éponges, absorber les influences extérieures. Toute culture, tout langage
est hybride. Il y a nécessairement un travail d’emprunt, de réappropriation. Le langage publicitaire ne peut pas rester
à l’écart. Sinon il se coupera de la vie», voir: Janpier Dutrieux, «Franglais et autres anglicismes, chevaux de Troiede
l’hégémonie libérale anglo-saxonne,» (2008), sur le site: <http://www.prosperite-et-partage.org>.
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إن الطرائق الترجمية تتأثر بشكل الفــت باالستراتيجيات المتبناة في الممارسة اإلعالنية ،وكــذا في
ً
حفاظا على التمايز
الترجمة لتلك النصوص؛ إذ إن الترجمة الحرفية ) ،(Traduction littéraleبوصفها
ِ
المشهر له مرتبط بالمكان وبثقافة المنتج،
واالختالف ،إذا اع ُتمدت أسلو ًبا ،فمعنى ذلك أن المنتوج
َ
يرسخ المنتوج لدى المتلقّي المفترض ،وهذه
قيميا ِّ
وهو ما ُيفهم منه أن اإلحالة الثقافية تقدم سندً ا ً
دالالت إيجابية يعمل المعلن على تعزيزها ،كما في حاالت األجبان الفرنسية ذات الشهرة العالمية،
التي تعتمد الترجمة الحرفية في نقل الرسائل إلى لغات العالم ،من مثل  ،La vache qui ritحيث
يتم
ترجم إلــى العربية بالبقرة ّ
إذا اعتمد في ترجمتها أسلوب المحاكاة ) ،(Calqueف ُت َ
الضاحكة ،أو ّ
اإلبقاء على اسم المنتوج كما هو في أصله الفرنسي ،عبر عملية إعادة غرسه كما هو في اللغة/الثقافة
يسمى التوطين ).(Transplantation
المستقبِلة ،من منطلق أنه اسم َع َلم ،وفق ما ّ

ُّ
للتأكد من صحة هذا االدعــاء العودة إلى تاريخ هذه العالمة التجارية في جميع األســواق
ويكفي
سر
التي تسري فيها ،والتي قيل عنها إنها تصلح للترجمة الحرفية إلــى لغات العالم كافة ،وهــذا ّ
قوتها ،كما قيل(.((3

ويلجأ مترجم اإلعالنات أحيانًا إلى ممارسة فعل ترجمي غير مباشرُ ،يعرف في حقل اإلعالن بالتكييف
المتوجه إليها؛ أي إن البعد المكاني هاهنا قد
) ،(Adaptationبغية إخفاء ما قد يثير حساسية الشعوب
َّ
يكون ً
معا على إخفائه ،وبذلك
معو ًقا في رواج المنتوج وانتشاره ،ومن ثم يعمل المعلن والمترجم ً
عامل ّ
صبغ بالصبغة الكونية ،كما يمكن أن ينتهج أسلو ًبا
ترجميا آخر ُيعرف بإعادة الكتابة )،(Réécriture
ُي َ
ً
وهو شكل من أشكال الترجمة التأويلية ،قصد تأهيل الرسالة للتوافق ومقتضيات السياق السوسيوثقافي
الجديد الذي ستخترقه.
المعدة ،وتتمثّل في
ويتبع المعلنون تقنية أخرى تساعد على اختراق الثقافات المحلية عبر ال ّنصوص
َّ
أن النص عندما يوضع في لغة المصدر يراعي فيه القابلية للترجمة ) ،(Traduisibilitéوهو ما يعني أن
يؤهل
على معد الرسالة أن يضع في الحسبان أن رسالته ستنقل إلى لغات/ثقافات أخرى ،أي عليه أن ِّ
رسالته للهجرة والعبور إلى مناطق لسانية أخرى(.((3
كما يضع هــؤالء العامل الثقافي في االعتبار بصورة دائمة ،من منطلق أن الترجمة تقع بين ثقافتين
محول من نسق لساني إلى نسق لساني آخر ،إلى
ال بين لغتين( ،((3وبهذا
يتحول المترجم من مجرد ِّ
َّ
وسيط بين ثقافتين ،مـع ما تتطلبه مهمة الوسـاطة من تسـ ُّلح بتقنيات ومهارات وقدرة على التكيف مع
وتتنوع بين اللساني وغير اللساني؛ فهي
األوضــاع الترجمية الصعبة ،بغية إيجاد الحلول التي تتعدد
ّ
تقب ًل بحيـث يؤدي
مهمة قوامها تذويب االختالفات وتسهيل مرور ال ّنص إلى الثقافة الهدف ،وجعله ُم َّ
التأثير الضاغط نفسه على المتل ِّقي في اللغة الهدف ،تما ًما مثل الذي أحدثه في اللغة المصدر .وبذلك
( ((3انظر«Saga La vache qui rit,» Revue des marques, no. 6 (Avril 1994), sur le Site: <http://www.prodimarques. :
com/sagas/sagas.php>.

محمد الديداوي ،الترجمة والتواصل :دراسة تحليلية إلشكالية االصطالح ودور المترجم (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز
( ((3انظرّ :
الثقافي العربي ،)2000 ،ص .81
( ((3المصدر نفسه ،ص .21
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مبدعا»:فال يكون عليه أن ينقل ال ّنص األصلي وينسخه ،وال بتبليغ معناه األصلي ،إذ
يصير المترجم
ً
مهمة المترجم أن ينقل من ثقافة إلى أخرى»(.((3
ال عالقة للترجمة بالتبليغ واإلخبارّ ،

وحينئذ يكون االخـتــراق قــد تحقّق؛ فالرسالة التي يحملها نــص اإلع ــان ليست فقط تـعــدا ًدا لمزايا
منتوج مــا وحــديـ ًثــا عــن صفاته وخصائصه وكيفية استعماله ،بــل إنها تنقل أيـ ًـضــا فلسفة حياة ونمط
عيش وأسلوب تعامل ورؤيــة للعالم .وبذلك ،تعمل الترجمة على تحقيق التعميم وتنميط األذواق
عمم النموذج .كما أن اإلبقاء على أسماء العالمات التجارية وأسماء
ونشر ثقافة المنتِج ،وبالتالي ُي َّ
المنتوجات كما هــي فــي اللغة الـمـصــدر ،وإع ــادة غرسها فــي اللغة الـهــدف بتبني إج ــراء االقـتــراض
) ،(Empruntبحيث تصير هــذه العالمات واألسـمــاء لغة عالمية ،هما مــا يمكن اعتبارهما آلية من
تقبل المقولة التي ترى أن التقنيات التي يوظفها المترجمون
آليات االختراق .وعليه ،يصير لزا ًما علينا ّ
المحول
تستجيب لخصوصيات ومعايير ثقافية لها ارتباط وثيق باللغة/الثقافة المنقول إليها ،وطبيعة
َّ
عبر ال ّنص المصدر(.((3

متمظهرا في رسائل مكتوبة
يعمل النظام الكتابي على تحقيق االختراق العولمي عبر اإلعالن المترجم،
ً
بنظام مغاير ،كما هي الحال مع العربية ً
يتم تمثيل أصواتها بنظام التيني ،وهو شكل من
مثل ،عندما ُّ
أشكال االقتراض ُيعرف بالنقحرة ) .(Translittérationولنا أن نمثل لذلك بحملة إشهارية أطلقتها
مفصحة
إحدى شبكات الهاتف المحمول في الجزائر ،حيث ظهرت في دعايتها سلسلة كالمية عامية ّ
.((3(B
بحروف التينية ،تقول ladi sakna fi kalbi :

وهكذا نرى أن العولمة أفلحت حيث عجزت الــدعــاوى ،التي انتشرت في بداية القرن العشرين في
العالم العربي مطالِب ًة باستبدال النظام الكتابي العربي بالنظام الالتيني ،مواكب ًة للتطور وتخ ّل ًصا من
اإلعراب الذي ُيثقل كاهل اللغة ،على حد زعم أنصار هذه الدعوى.
وبهذا نلحظ أن اإلعــان أضحى معول هــدم ،وال أحد يستهجن هذه الظواهر التي بــدأت تتغلغل،
جميعا نقع فــي هذه
إذ أخــذت طريقها إلــى الــرســائــل القصيرة فــي الهـواتف المحمولة ،وأصبحنا
ً
الممارسات بوعي م ّنا وبغير وعي .وإذا ما استمرت هذه الظاهرة وغزت مواقع أخرى ،فإن األجيال
الصلة بتراث أسالفها ،بافتقادها اآللية التي ِّ
تمكنها من ذلك والمتمثلة في
المقبلة ستفقد مع األيام ّ
النظام الكتابي.

تتحول الترجمة التي ُيفترض فيها أن ت ِ
ُبقي على مسافة االختالف قائمة بين لغتين/ثقافتين،
بناء عليه،
َّ
يتم االنتقال من الصراع األيديولوجي إلى االحتواء ،بغية تكريس
إلى عامل من عوامل تذويبه ،وبهذا ّ

( ((3عبد السالم بنعبد العالي ،في الترجمة ،ترجمة كمال التومي؛ قدم له وراجع الترجمة عبد الفتاح كيليطو ،المعرفة الفلسفية
(الدار البيضاء :دار توبقال ،)2006 ،ص .32
( ((3انظرJosé Lambert, «Les Stratégies de traduction dans les cultures: Positions théoriques et travaux récents,» TTR: :

Traduction, terminologie, rédaction, vol. 1, no. 2 (2eme semestre 1988), p. 82.

تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لنهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا سنة
( ((3بالدي ساكنة في قلبي» ،وكان ذلك بمناسبة ُّ
لعبا منها على وتر الوطنية ،وجذ ًبا للشباب الذي يمثل الغالبية في المجتمع ،وكذا بقية الشرائح والفئات ،وحتى تظهر بمظهر
ً ،2010
المساند ،وبالتالي تساهم في ترويج خدمتها ،مع العلم أنها شبكة أجنبية.

ثاحبأو تاسارد
يأ ىلإ ....تانالعإلا ةيبرع

87

التفوق االقتصادي والسياسي والثقافي واالجتماعي .وتتنقل الترجمة من كونها ضــرورة لسانية إلى
ُّ
لتقبل الثقافة
ضرورة حضارية أيديولوجية ،ونجيز ألنفسنا إطالق تسمية سياسة ترويض اللغات القومية ّ

وأمــا العناصر الثقافية «التي ال تقبل االنصهار (مــن أجــل العولمة) يجري مسخها لغـو ًيا،
العولميةّ .
فعلياّ ،
ثانيا .وخالصة ذلك تتمثل في
يتعرض لإلدانة ّأو ًل واإلقصاء ً
وإلغاؤها ً
فكل من يقاوم الـذوبان ّ
محاولة االبتالع الثقافي»(.((3

تحوله،
عالوة على ذلك ،فإن الترجمة ال تعمل على تحويل «ال ّنص المترجم فحسب ،فهي عندما ِّ
تحول في الوقت ذاته اللغة المترجمة ،ويمكن أن نتذكّ ر هنا ما حدث للكتابة الفرنسية عندما انفتحت
ِّ
على األدب األمريكي ،وأخذت تترجمه .بل إن هذا ما نالحظه اليوم في اللغة العربية حيث أصبحنا
نشتم في نصوصها رائحة اللغات الفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية»( .((3وكانت المحصلة النهائية لهذا
ّ

اإلعـجــاب غــرس حالة االسـتــاب فــي الفئات المستهدفة ،ومــا يـقـ ِّـوي زعمنا هــذا هــو اعتماد اإلعــان
اتصاليا ،وهو ما ُيعرف عند اإلشهاريين ّ
بالطرق اإلعالني (Le
في تمرير رسائله على التكرار أسلو ًبا
ً

)matraquage publicitaire؛ فبوساطة هذه األداة ،ت َّ
ُقدم الرسالة عبر جميع قنوات االتصال المتاحة –
وما أكثرها – وفي فترات متزامنة ومتقاربة إلى أن تثبت في ذهن المتلقّي المحتمل.
هذا على الرغم من أن أهمية الترجمة ليست محل خالف بالنسبة إلى االنفتاح على اآلخر وتحويل
ّ
محل
المعرفة ونقل الخبرات ومسايرة التطورات الجارية في مختلف مجاالت الحياة المعاصرةّ .أما
الجدل ومثار االنتقاد ،فهو أن المستلبين أرغموا العربية «على قبول جيش عرمرم من األلفاظ األجنبية

من دون طائل ،وحشود من التعابير ال تتفق مع نواميس العربية وال تحمل خصائصها ...وقد أضرت هذه
تضر الحشرات السامة بالمحاصيل الزراعية»(.((3
األساليب التي ِّ
تروج لها وسائل اإلعالم العربي َة كما ّ

ومن هنا نفهم سبب نظرة الحذر والحيطة بإزاء ّ
كل مترجم لدى جميع األمم وفي الثقافات كلها ،وعبر
التاريخ اإلنساني الموغل في القدم ،والذي يحفظ لنا أسماء لمترجمين كانوا ضحايا ترجماتهم ،وإلى

شر ال بد منه.
حد وصف الترجمة بالخيانة ،وهو ما يبيح لي القول إنها ّ
(((4

تفشي النكلزة

أثارت مسألة النكلزة ) ،(Anglicismeبوصفها ظاهرة لسانية ثقافية فرضت حضورها بشكل مكثف،

بحثًا جا ًدا لدى المهتمين بالقضية ،ليس فقـط عـلى مستوى التجاور في ال ّنصوص اإلعالنية والدعائية

( ((3بنعبد العالي ،ص .32
( ((3محمد المذكوري« ،الليبرالية الجديدة والعولمة والثقافة :تحليل الخطاب التاريخي لألنا على اآلخر »،فكر ونقد ،العدد 94
( ،)2008على الموقع اإللكتروني<http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/aljabriabed.net/fikrwanakd/91-100.htm>. :
( ((3عبد الرحمن بن محمد بودرع ،أحمد شفيق الخطيب ،عبد الله آيت األعشير ،اللغة وبناء الذات ،كتاب األمة؛ ( 101قطر:
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،)2004 ،ص .141
( ((4ظــاهــرة لسانية قوامها اختراق أصــوات ومعجم وتراكيب اإلنكليزية لغة ما ،كما هو األمر بالنسبة إلى الفرنسية ،وذلك بفعل
هيمنتها على المشهد اللغوي العالمي ألسباب اقتصادية وثقافية وعسكرية وتاريخية.
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فقط ،وإنما عبر امتداداتها المختلفة في مناحي الحياة األخــرى ً
أيضا ،فراحوا يكشفون عن أسبابها
ودواعيها وآثارها في اللغات العالمية المنافسة؛ إذ اعتبرها البعض من انعكاسات العولمة ،ورأى في
ذلك ردي ًفا لألمركة التي تعمل على إلغاء «الحضارة والفكر واللغة لصالح اللغة والثقافة اإلنجليزية ،أي
لغة وثقافة القطب الواحد الممثل في الواليات المتحدة األمريكية»(.((4
وتعود هيمنة اإلنكليزية وانتشارها في الخطاب العالمي المعاصر إلى سببين رئيسيين ال ثالث لهما:
وإعالميا
دبلوماسيا واقتصاد ًيا وعسكر ًيا
حاليا:
االستعمار البريطاني ً
ً
ً
قديما ،والسطوة األميركية على العالم ً
ثم صارت لغ َة التبادل التجاري والبحث العلمي والهيئات األممية ،وهو األمر الذي
ً
وتكنولوجيا ،ومن ّ
(((4
دفع كلود تريشو ) C. Truchot( إلى إرجاع هذه الظاهرة في أساسها إلى عـولمة االقتصاد ،وما يدور
في فلكه ألن التـحوالت التكنولوجية والعـولمة الكونية للنشاطات المتعددة ال تخص الحياة االقتصادية
فقط ،وإنما تمتد تداعياتها ً
أيضا إلى الكثير من المجاالت الثقافية ذات الصلة براهن األفراد(.((4
الموجهة لغير الناطقين بها ،وخــاصــة فــي البيئة العربية
تشتغل اإلنكليزية فــي الخطابات اإلعالنية
ّ
ثقافيا يحيل إلــى العصرنة والتقنية الرفيعة ،وكــذا إضفاء الطابع الكوني على المنتوج/
بوصفها رمـ ًـزا
ً
الخدمة المشهر لها ،بمعنى أن الغرض من استخدامها هو السعي إلى الترويج للمنتوج وترقيته لدى
جمهور المتلقين ،وهو األمر الذي يجعل من داللة الرسالة وعمقها غير مهمين ،بل إن الوظيفة الداللية
تتق ّلص إلــى ال شــيء ،فهي توظف لذاتها .ويتبدى هــذا على مستوى الشعارات وأسـمــاء العالمات
التجارية والمنتوجات ،وهو ما يؤهلها الحتالل مواقع مهمة ،وبارزة في فضاء اإلعالن والملصق(،((4
وهــي في العادة لغة مختصرة ومقتضبة يسهل على المتلقّي فـ ّ
ـك سننها .ويكفي أن نشير هاهنا إلى
الموجهة إلى
إحــدى العالمات التجارية المختصة بصناعة األلبسة الرياضية ،والتي تو ِّقع إعالناتها
َّ
العالم ك ّله بشعار إنكليزي( ((4ال يتغير مهما تكن لغة اإلعالن.
االقتراض

نعرج على ظاهرة أخرى تُعتبر من تجليات االختراق العولمي ،وتدخل ضمن هيمنة اللغات
بقي أن ّ
األجنبية الــوازنــة على الفضاء اللغوي العالمي بعامة والعربي بخاصة ،وتتمثّل فــي دخــول أصواتها
المهيمن عليها ،ومنها العربية ،وحتى لدى أولئك
ومعجمها وتراكيبها ودالالتها في صميم اللغات
َ
الذين يبدون حساسية تجاه تفشي ال ّنكلزة في لغاتهم ،كالفرنسيين ،الذين أبدوا الشكوى من اكتساح
اإلنكليزية للغتهم ،حيث ُعــد اإلعــان من أبــرز العوامل التي ساعدت على ذلــك ،وهــو ما أدى إلى
( ((4المصطفى عمراني« ،الترجمة بين المثاقفة والعولمـة »،فكر ونقد ،العدد  ،)2008( 95على الموقع اإللكتروني:

<http://

www.aljabriabed.net/aljabriabed.net/fikrwanakd/91-100.htm>.

( ((4عالم اجتماع لساني فرنسي ،أستاذ مبرز بجامعة ستراسبورغ ،مختص في المسألة اللغوية بأوروبا.

(43) Cité par: Cossette, La Publicité.

( ((4انـظــرGilles Lugrin et Nicolas Schurter, «L’Anglais dans la publicité Francophone (I): Statut et fonctions de :
l’anglais dans la publicité,» sur le site: <http://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publications.htm>.
(45) Just do it.
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ظهور لغة هجين تُعرف بالفرنزية )(Franglais( ،((4و ُيدَ َّلل بها على مجموع االقتراضات من اإلنكليزية
البريطانية واألميركية على مختلف المستويات اللسانية ،وتتمظهر من خــال اإللـصــاق واإللـحــاق،

وم ـحــاكــاة أصـ ــوات اإلنـكـلـيــزيــة ،واالس ـت ـعــانــة بمعجمها لـســد الـعـجــز الـحـ ــاصــل ،خـ ــاصــة فــي المجـال
المصطلـحي للـداللة عـلى تقنـيات ذات مصـدر أنغلوساكسوني(((4؛ إذ أضحت تثير اهتمام الدارسين

وغـيــرة المدافعين عــن لغاتهم ،حتى أنهم وضـعــوا معايير لالقتراض ) (L’empruntالــذي ال تسامح

معه ،والــذي ال يمكن بــأي حــال من األح ــوال أن يتجاوز  15في المئة من معجم الـلـغــة( .((4ومثلما

تؤدي عمليات االقتراض من دون ضابط بالنسبة إلى األفراد إلى الغرق في الديون (الحديث هنا عن
االقتراض بمعناه المعجمي) ،فإن اللغة التي يلجأ الناطقون بها إلى هذه اآللية بداع وبال داع وجيه،

سيكون مآلها اإلفالس بفعل التهجين والتلوث باأللفاظ والتراكيب الدخيلة(.((4

وإذا كانت هذه حال اللغات التي توصف بالواسعة االنتشار بين ماليين الناس وذات اإلرث الثقافي

والعلمي في مواجهة تحديات العولمة ،وعلى الرغم من انتمائها إلى عائلة لغوية واحدة ،،فإن األمر
وحرصا وبرامج علمية لمواجهة ظاهرة تكريس التفوق اللغوي األجنبي،
يصير أكثر حدة ،ويتط ّلب يقظة
ً
مع العلم بــأن دراســة ميدانية لبرنامج األمــم المتحدة نشرت سنة  2001أفــادت بـأن «نصف اللغات
المحلية في العالم في طريقها إلــى ال ــزوال ،وحـ ّـذرت الــدراســة من أن تسعين بالمائة ...من اللغات
المحلية سوف تختفي في القرن الحادي والعشرين»(.((5

واللغة العربية ليست بمنأى عن هــذا الخطر الــداهــم؛ فقد أصبحنا نسمع ونشاهد ومضات إعالنية

تكرس هذه الظاهرة ،ومن أمثلتها :حملة دعائية واسعة ال ّنطاق
) ،(Spots publicitairesونقرأ ملصقات ِّ

في الفضائيات المصرية إلحـدى العـالمات التجارية المروجة لمنتوج اسمه  ،Tigerتقول فيه الرسالة
اللسانيةُ :
«ك ُّله ْي َت ْي َق ْر (بقاف معقودة) َنف ُْسه» ،نلحظ هنا كيف اش ُتقت الصيغة الفعلية العربية المضارعة

المقترض ،فإذا «كان الوضع بهذه الصورة السلبية التي تهدد فيها بعض اللغات
من اللفظ اإلنكليزي
َ

والثقافات األخرى ،والتي تُحسب مع ذلك في عداد اللغات والثقافات التي لها حضور متميز ،ليس

فقط داخل المشهد الغربي ،بل وحتى ضمن المشهد العالمي ،فإن األمر بالنسبة للغة والثقافة العربية
نظرا لتق ُّلص دورها في السياق الحضاري»(.((5
يزداد سو ًءا ً
( ((4يحيل هذا المصطلح – المنحوت من تجميع كلمتي فرنسية وإنكليزية في مقطع صوتي مشترك بينهما  – anعلى ظاهرة توليد
لساني في الفرنسية تُعرف باسم  ،Mot-valiseشائعة جدً ا في حقل اإلشهار .ونرى أن النحت أنسب مقابل عربي لها.
( ((4انظرMaria Teresa Zanola, «Les Anglicismes et le français du XXIe siècle: La Fin du franglais ?,» Synergies :

(Italie) no. 4 (2008), pp. 87-90.
(48) Claude Hagège, Combat pour le français: Au nom de la diversité des langues et des cultures (Paris: O. Jacob,
2006), p. 42.

( ((4انظر :فلوريان كولماس ،اللغة واالقتصاد ،ترجمة أحمد عوض؛ مراجعة عبد السالم رضوان ،عالم المعرفة؛ ( 263الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2000 ،ص .330
( ((5عمراني« ،الترجمة بين المثاقفة والعولمـة».
( ((5المصدر نفسه.
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التعاقب اللغوي( ((5ومزاحمة اللغات األجنبية للعربية في عقر دارها

من تجليات االختراق العولمي لل ّنص اإلشهاري أن يقبل التعاقب اللغوي ،عبر تجاور تراكيب تنتمي
ّ
ً
مكتمل على مستوى بنيته السطحية .وتـقــدم المعاجم
مشكلة نـ ًّـصــا
إلــى لغتين مختلفتين أو أكـثــر،
المختصة هذه الظاهرة اللسانية االجتماعية على أنها استراتيجيا تواصلية ،يستخدم من خاللها الفرد أو
تنوعين لسانيين أو لغتين مختلفتين في المقام االتصالي الواحد( .((5و ُيرجع المختصون نشأة
الجماعة ّ
هذه الظاهرة إلى الثنائية اللغوية واالحتكاك القائم بين اللغات في المجتمعات(.((5
يمكن التمثيل لهذا التعاقب اللغوي بمجموعة من ال ّنصوص أطلقها المتعاملون في سوق خدمة الهاتف
المحمول ،وفي السياق السوسيو اقتصادي الجزائري( ،((5واعتمدوا فيها عملية المزج والتهجين بين
مجموعة من األنساق اللسانية العائدة إلى العربية الفصحى والعامية الجزائرية والفرنسية واإلنكليزية،
وهو ما يدلل على أن التهجين أصبح يشكل لإلشهاريين الجزائريين مادة أساسية يسترفدون منها بغية
شد انتباه المستهلكين وحملهم على اإلمساك بواقع ُصنِ ـ ــع بوساطة اللغة ،مع أن هذا الواقع هو الذي
صنع نفسه في حقيقة األمر(.((5
نلحظ هاهنا أن الفرنسية ،التي تعاني هيمنة اإلنكليزية في عقر دارها من خالل مصطلح الفرنزية الذي
ّ
تتحول من مغلوب إلى غالب في الجزائر وفي بلدان المغرب
مهيمن عليها،
ستشف منه أنها لغة
ُي
َ
َّ
رأســا على عقب ،وذلك بهيمنتها على الخطابات اإلعالنية ،وهو
العربي؛ إذ ينقلب الوضع اللغوي ً
(((5
ما نجم عنه وضــع لغوي هجين وصفه باحث جــزائــري بالعرنسية  .وهــذا ما يدفعنا إلــى القول إن
الضاد ً
سبيل لمداعبة مشاعر ومخيال فئة
المعلنين اتخذوا من التهجين الذي كرسوه وأقحموه في لغة ّ
يتوجه إليها الخطاب ،ويمثّل الشباب فيها نسبة عريضة ،مع
مخصوصة من المجتمع ،وهي تلك التي ّ
تتدخل اللغة بوصفها المح ِّقق لهذه
ما تحمله من رغبة
التحرر واالنطالق ،وكسر جميع الحواجز ،وهنا ّ
ّ
توصلت الدراسات
(ُ ((5يعتبر غامبرز ) (J. J.Gumperzمن أوائــل من عملوا على دراســة هذه الظاهرة وتجلية مالمحها .وقد ّ
التي قامت في شأنها إلى حصر التعاقب في ثالثة أصناف :أ – تعاقب داخل – جملي ) :(Intraphrastiqueوذلك بانتماء البنى
التركيبية الموجودة على مستوى الجملة نفسها إلى لغتين مختلفتين .ب – تعاقب بين – جملي ) :(Interphrastiqueويتبدى في
ّ
كالجمل وأجــزاء الخطاب في ال ّنتاج الملفوظي للمتحدث نفسه .ج – تعاقب
تناوب اللغات على مستوى الوحدات الطويلة،
ُ
خارج – جملي ) :(Extraphrastiqueويكون على مستوى العبارات المسكوكة والصيغ الجاهزة المتناوبة بين لغتين كاألمثال
والحكم.
( ((5انظرJean Dubois [et al.], Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Expression (Paris: Larousse, :
1999), p. 30.
(54) Marie-Louise Moreau, éd., Sociolinguistique: Les Concepts de base, psychologie et sciences humaines, 218 (Liège:
Mardaga, 1997), pp. 32-33.

( ((5قــع (بقاف معقودة) :بمعنى جميع بالعامية الجزائرية :Les réseaux .أي الشبكات :Pack lahbab .والمراد بها هنا العرض
الذي يحمل جملة الخدمات في مجال الهاتف المحمولّ .أما الكلمة الثانية فتعني األحباب ،أي األصدقاء ،وقد تم تحويلها إلى
الخط الالتيني .دير :بمعنى قم باغتنام أحسن صفقة ) .(La bonne affaireجماعة قوسطو :مصطلح ُيط َلق على خدمة من خدمات
الهاتف المحمول ألحد المتعاملين في السوق الجزائرية ،ومن معانيها في العامية الجزائرية الرفاهية ،تستفيد من خدمة جد قوسطو
).(Puce star
(56) Mohammed Zakaria Ali-Bencherif, «L’Alternance codique dans le discours publicitaire en Algérie: Approche sociolinguistique de la traduction,» Al-Mutargim, no. 15 (Janvier-Juin 2007), p. 81.

( ((5انظر :صالح بلعيد ،المواطنة اللغوية وأشياء أخرى (الجزائر :دار هومة ،)2008 ،ص .113
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والرقي ،وما إلى ذلك
الغايات ،وهو ما تحيل إليه اإلنكليزية لكونها اللغة العالمية األولى ،ورمز التقدم ُّ
من األحالم الشبابية.
ّأمــا التناوب األكثر توظي ًفا في اإلعــانــات التجارية ،وخاصة الجزائرية منها ،فهو من صنف داخل
جملي بطبيعته؛ إذ نجد ً
مثل الفعل مــن لغة والفاعل مــن لغة أخ ــرى ،كما فــي هــذه الرسالة «تعيش
جليا في اإلعالنات المشرقية،
ّ .»L’Algérie
وأمــا التعاقب بين العربية الفصيحة وعامياتها ،فنلحظه ً
وقد وجدنا له نماذج من صنف خــارج جملي ،ويمكن أن نمثل له بهذه الرسالة «شــاي ليبتون يقدر
على كــده» .كما وجدنا له نماذج في الجزائر ،ومنها هذه الحملة الدعائية التي ورد في رسالتها هذا
تم فيه الجمع بين متواليتين لسانيتين إحداهما فصيحة واألخــرى عامية
ّ
الصنف من التناوب ،الــذي ّ
سمى
(نربح ليا ،تربح ليك) حيث جاءت العبارات هجينة يمكن أن نصفها بلغة مو ّلدة جديدة .وقد ّ
أحد الدارسين هذه الظاهرة بتدويل ال ّنصوص ،وهي ظاهرة تتمثّل في إعادة اإلنتاج الجزئي أو الك ّلي
إلى لغة المصدر ،من خالل اإلبقاء على جملة أو كلمة منها في صلب اللغة الهدف العتبارات ذات
طبيعة ثقافية ،أو إلى هيمنة تلك اللغة كما هي حال بعض اللغات األوروبـيــة المشهورة بجماليتها،
وفصاحتها – كما يزعمون – ودقّتها الداللية ،إضافة إلــى البريق والوجاهة اللذين تتمتع بهما عند
إيجابيا أكثر من أثرها
أثرا
ً
ثم ،فإنّ اإلبقاء عليها كما هي قد ُيحدث ً
المتلقّين في اللغة الهدف .ومن ّ
سماه هذا الدارس بمستويات المعالجة الترجمية (Niveaux de
لو ترجمت ،وبهذا تدخل ضمن ما ّ
(((5
المتجسد في نظره عبر اإلجراء ال ُترجمي المتمثل في االقتراض  .وقد
)traitement traductionnel
ِّ
الس َنن (L’alternance
أطلق عليها غيره لفظة الالمترجم ) (Non-Traduitمن خالل حديثه عن تعاقب َّ
) e code ((5(dضمن الرسالة اإلعالنية الواحدة.
خالصة القول في المسألة أن مهما تعددت التسميات في وصف الظاهرة (تعاقب لغوي ،تعاقب السنن،
الالمترجم ،ظاهرة لغوية اجتماعية ،مستوى من مستويات المعالجة الترجمية) ،فإن ما نحن بإزائه هو
ً
يلوث اللسان العربي ويمسخ روحه ،وال يبقى على
التهجين بعينهُ ،ليخ ِرج لنا في النهاية
خليطا لغو ًيا ِّ
مستوى الرسائل اإلعالنية ،بل يتعداها إلى مختلف أشكال التواصل اليومي ،وخاصة لدى فئة الشباب
السريعة التأثر بمثل هــذه الممارسة اللغوية؛ فــاألمــن اللغوي القومي يفرض على الهيئات العلمية
المختصة وكذا الرسمية التدخل لترشيد الممارسات السائدة في ميدان صناعة اإلعالن.
هيمنة البصري على اللساني

خطاب بصري في ّ
جل بناه ألجل خلق الفرجة التي يبتغيها المتلقّي ،وكذا رغبة
ص اللغوي
ٌ
َيسنِد ال ّن َ
َ
المخاطبين برسائله ،تفاد ًيا للدخول معهم في حوار بوساطة التركيز
من اإلشهاري في تسطيح وعي

»(58) Isabel Comitre Narvaez, «Contraintes et normes de traduction du texte publicitaires: Un Compromis stratégique,
Trans, no. 6 (2002), p. 168.
(59) Fabienne Baider et Efi Lamprou, «La Traduction du non-traduit dans les publicités à Chypre: Quels enjeux culturels? Quels procédés cognitifs ?,» Meta, vol. 52, no. 1 (2007), p. 103.
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وصريحا مع
مباشرا
حوارا
على عنصر اإلغراء حال بناء الرسائل وإعدادها ،ألن الصورة« :وسيلة تصنع
ً
ً
ً
العين ،والعين أداة نمطية لقبول الدليل ،والدليل عند العين هو الصورة»(.((6

للصور اإلعالنية التي يجري تداولها في عالم اإلعالن من وجهة نظر تواصلية،
بناء عليهُ ،و ِضعت نمطية ّ
وفق الغاية المرجو تحقيقها منها من جهة ،والعناصر التصويرية التي تحويها من جهة ثانية .وقد ُحصرت
الصور التمثيلية )(Représentatives؛ الصور البرهانية )(Démonstratives؛ الصور
في ثالثة أنواع هيّ :
الصور ،من حيث محتواها ما بين
تتنوع طبيعة ّ
االنطباعية ) .(Impressivesوبنا ًء على هذا التصنيفّ ،
غرضية ) (Objectaleوشخصية ) (Personnelleوبيئية ) ،(Environnementaleوذلك بحسب بؤرة
التركيز الدعائي حول منتوج ما أو شخصية ما أو منظر طبيعي ما(.((6
ّ

وقد بتنا نلحظ طغيان الخطاب البصري على الخطاب المكتوب في فضاء اإلعالن ،ألن العولمة التي
ِّ
المتحكمون في مصائر الشعوب تستهدف «إعادة ترتيب أوضاع العالم بعد مرحلة االستعمار،
يريدها
الص َوري إلى وسيلة
من حيث األسواق والثروات العالمية .وبذلك أهملت الثقافة وتحول الخـطاب ُ
أخرى من وسائل االتصال اإلعـالمي ّ
بكل ما يترتب عن وسائل اإلعالم من مميزات ومساوئ .وبتعبير
آخرً ،
تصور نمطي
بدل من الترجمة التحليلية
ِّ
يتم التركيز على الصورة الظاهرة لتسييد ّ
والمتعمقة لآلخر ّ
(((6
الصوري يعمل
مكونه ُّ
ّ
موحد ال غرض له سوى ترتيب منطق اإلقصاء الحضاري» ؛ فاإلعالن في ّ
السلع
على تجميل الواقع ،وهو بهذا يشيع بين جمهور المتلقّين ثقافة ترويجية استهالكية تضفي على ّ
والمنتوجات المعروضة قيمة جمالية ،وهكذا تكون الصورة قد أخذت مكانة ثقافة القراءة(.((6

المتوجه إليها ،فهو ال يعكس ثقافتها بل هو دليل ُهوية
األمة
َّ
نخلص إلى أن ال ّنص حتى وإن ُكتب بلغة ّ
ِ
المعلنة ،وعنوان فلسفتها االقتصادية ،وبالتالي فإنه ينقل ثقافتها ،وما اللغة في هذه الحال ّإل
المؤسسة
ِ
ً
والمستهلك ،بمعنى أنه يعمل على تكريس االحتواء ،فالـعولمة« :التي
وسيطا بين المنتِج
حامل يعمل
يجري الحديث عنها اآلن :نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة االقتصاد .العولمة اآلن نظام عالمي ،أو
يراد لها أن تكون كذلك ،يشمل مجال المال والتسويق والمبادالت واالتصال ...إلخ كما يشمل مجال
السياسة والفكر واأليديولوجيا»(.((6

مقترحات لالرتقاء بالممارسة اللغوية في حقل اإلعالن

ّ
الموظفة تتع ّلق في غالبيتها باللغات الغربية ،وهذا
المتحدث عنها واآلليات
إن الخصائص اللغوية
َّ
قصورا في العربية ،ولكن يراد لها ،بوعي وبغير وعي ،أن تكون كذلك بسبب عراقة صناعة
ال يعني
ً

( ((6علي ناصر كنانة ،إنتاج وإعادة إنتاج الوعي :عناصر االستمالة والتضليل (بيروت :منشورات الجمل ،)2009 ،ص .34

(61) Mathieu Guidère, Publicité et traduction, Communication et civilisation. Communication en pratique (Paris; Montréal: L’Harmattan, 2000), p. 218.

( ((6محمد حسام الدين إسماعيل ،الصورة والجسد :دراسات نقدية في اإلعالم المعاصر (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2008ص .96
( ((6المذكوري« ،الليبرالية الجديدة والعولمة والثقافة »،على الموقع اإللكتروني<http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/ :

aljabriabed.net/fikrwanakd/91-100.htm>.

( ((6الجابري« ،العولمة والهوية الثقافية».
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اإلعــان في هــذه البلدان ،وحداثتها في العالم العربي ،وكذلك طبيعة األنظمة االقتصادية القائمة
هنالك ،على خالف ما هو الوضع عندنا ،فهذه الصناعة ما زالت تراوح مكانها ،ولم تبلغ بعد مرحلة
النضج واإلب ــداع؛ إذ لــم تتجـاوز هـذه الصنـاعة طــور التقليد واستنساخ ال ّنصوص الغربية بمختلف
سياقاتها ،ثم إسقاطها على السياق السوسيو – ثقافي العربي ،مع ما في هذا من خطورة على الثقافة
المحليـة والسلوكيات اليومية ألفراد هذه المجتمعات؛ فال ّنص عندما ُيصدر بأيقوناتـه – مع عدم احترام
خصوصيات اآلخر يحدث حالة تـثاقف سلبي بين الثقافة القومية والثقافـة الوافـدة ،فـإذا كان ال وجود
لأليقون األخرس – بتعبير بارت – فإنه ال وجود للسان األخرس؛ فاللغة حاملة مضامين ثقـافية وفـكريـة،
وهي أكبر من أن تُحصر في آلية تقنية بسيطة للتواصل .إنها تمثّل الخزان الثقافي الجماعي للشعوب
والصلوات
البدائية كما الراقية،
والصيغ السحرية ّ
متجسدً ا في أشكال لسانية دقيقة ومحددة مثل األمثال ّ
ِّ
ثقافيا ،محكوم بالتحويل
الروحية واألساطير والخطابات التقليدية واألغاني .فاإلنسان ،بوصفة حيوانًا ً
اللفظي للعالم المادي(.((6
ِّ
ويحولها إلــى غـيــره ،إ ّن ــه يعيش اللغة ،بمعنى
ويقطع تجربته،
إ ّنـهــا هــويــة اإلن ـســان ،بها يــرى الـعــالــم،
ِّ
أن تلك المضامين تشتغـل في سياقـات مخصوصة ،وعليه تصير بنى لسانية معزولة خــارج إطارها
السوسيو – ثقافي .فإن كان ال بد من االستعانـة بخبرات الغير ،فلتكن هذه االستعانة بوعي ،وتج ّنب
السياق المنقول إليه؛ فالتعريب آلية
حـاالت االنبهار ،مع العمل على تكييف ما ُين َقل وخصوصيات ّ
تمت عملية التحويل وفق ما يراعي خصوصيات لغتنا ،ولنا في مقولة القدامى التي أوردها
مثلى متى ّ
ابن جني في خصائصه هاد ًيا ومرشدً ا« :ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب».

يتم بانتقاء العناصر الفاعلة في الموروث اللساني العربي ،كاستثمار جماليات
يمكن هذا التكييف أن ّ
الخط العربي التي تمثّل أصفى نموذج لما ُيعرف هنالك بأيقنة ) (Iconisationاللفظ .زد على ذلك أن
محرري هذه ال ّنصوص خزانًا من التراث المتمثّل في البالغة واألشعار واألمثال والخطابة
في متناول ّ
والحكايات الشعبية ...يمكن االسترفاد به في وضع نصوص تؤدي الغاية التي وضعت لها بنجاعة
تتوجه إليهم .كما أن في مقدور واضعي اإلعالنات االسترفاد من آليات
وموا َف َقة لطبيعة المتلقّين الذين ّ
التناسل الداخلي للغة العربية ،وفيها قدرة على تطويع ّ
كل حالة لغوية كاالشتقاق وال ّنحت ،وتحيين
مصممي اإلعالنات أن يستعينوا ،في
المعجم العربي الزاخر باألمثلة والشواهد والقياس .وفي إمكان
ّ
المعبرة عن هوية المؤسسات ،بالرموز الثقافية التي تتيحها الحضارة العربية
مجال وضع المميزات
ّ
اإلسالمية في مجال الهندسة المعمارية اإلسالمية والفن اإلسالمي والصناعات التقليدية ،وخصوصيات
البيئة العربية من قباب وأقواس وسيوف ورمال وصحاري وجمال وخيول ...وغيرها ،كأن يقوم المعلن
بإدخالها في مكونات المميزات ،إضافة إلى العناصر اللسانية الدالة على الهوية الثقافية ،مثل األسماء
المعبرة عن االنتماء الحضاري.
ذات الحمولة الداللية
ّ
والمتحجبة،
وال بأس أن نذكر أمثلة لبعض األلبسة الخليجية التي تحمل مثل هذه األسماء مثل األصيل
ّ
وأنواع العطور مثل المذهلة ،بنت ال ّنور ...وأن تكتب بلغة وخط عربيين ،وتُنقل تلك األسماء كما هي

( ((6انظرEdward Sapir, Linguistique, trad. de Jean-Élie Boltanski et Nicole Soulé-Susbielles ; présentation de Jean- :
Élie Boltanski, le sens commun (Paris: Ed. de Minuit, 1984), p. 43.
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بالخط الغربي ،وفق ما ُيعرف في الثقافة الغربية بالنقحرة؛ فهذه األسماء صارت أعال ًما ،ومن َث َّم تصير
والتفرد اللذين تتغياهما المؤسسات ،وكذا توظيف األلوان ذات الداللة الثقافية ،مثلما
دالة على التميز
ّ

هو الشأن بالنسبة إلى اإلشهار الغربي ،وبالتالي يصير ال ّنص اإلشهاري ملتقى لمجموعة من التقاطعات
تنمي الــذوق العام ،وتساهم في جمالية الفضاء الـذي تشتغـل فيه من دون اإلخــال بمقصدية
التي ّ

ال ّنص ،وذلك بوصفه محطة تقاطع للسياسي واالقتصادي واللساني واأليديولوجي واألنثروبولوجي
والبيداغوجي والفني .ومن دون إدراك هذه التقاطعات والوعي بها ،ال يمكن التعاطي مع هذا ال ّنص

وفهم آليات اشتغاله.

يجدر بنا ،بعد هذه الجولة التي نرى أنها كانت مركّ زة ومقتصرة على وصف راهن لغة اإلشهار العربي،

مجسدة في آليات ملموسة قابلة للتجسيد ،ويمكن أن تؤتي أكلها
يسر ،أن نطرح البدائل
َّ
وهو راهن ال ّ
وو ِجــدت اإلرادة الصادقة التي تعمل على االرتقاء باللغة العربية في مختلف
متى خلصت النياتُ ،
الميادين الحياتية المعاصرة .ولنا أن نجمل هذه البدائل والمقترحات في اآلتي بيانه:

ينسقوا جهودهم ويتب ّنوا العمل
• على المجمعيين في مختلف البلدان العربية ،وتحت أي ّ
مسمى ،أن ّ
الجماعيّ ،
عما يؤطر هذه
وأل يغرد كل واحــد منهم خــارج السرب ،وذلــك عن طريق البحث الجاد ّ

ومما ينبغي عليهم التفكير فيه هو االرتقاء بالعاميات العربية،
العاصفة ويحتويها ،ويعمل على ترشيدهاّ .
وذلك بتفصيحها عن طريق صيانتها« :من الدخيل المتغ ّلب ألنها هي باب اإلساءة إلى الفصحى إذا ما

ّ
ّ
الخط المتقدم
مفتوحا على مصراعيه ،وهي الباب الرئيسي لالستالب اللغوي ...ألن العامية هي
ظل
ً
ّ
فجل الرسائل أصبحت تجد ِرفدها في المعجم العامي ،وفي الموروث
للدفاع عن الفصحى»(،((6
الشعبي من ِحكم وأمثال.

مهما للفصحى
ونحن نرى أن العاميات متى ارتُقي بها ُ
وه ّذبت من الدخيل األجنبي ستكون رافــدً ا ًّ
المعاصرة؛ فهي في األصــل انحراف عنها بفعل عوامل موضوعية – ليس مجال عرضها هاهنا – ثم

إن وظائفها المجتمعية محدودة غير مؤثرة ،وهما تتعايشان منذ قرون على هذه األرض ،ولم تتصارعا
فترض أنها حكر على الفصحى.
إطال ًقا ،وإنما الخطر الداهم هو احتالل اللغات األجنبية لمواقع ُي َ

وللتدليل على هــذه الــدعــوى يكفي أن نشير إلــى خبر تناقلته المواقع المغربية عــن احصائية قامت

بها إحــدى المؤسسات المختصة ،م ــؤداه أن لغة نشر أو بــث  70فــي المئة مــن اإلعــانــات التجارية

يترجم منه يفتقد النكهة المحلية ألنه بأفكار
مما َ
في المغرب هي اللغة الفرنسية ،وأن  90في المئة ّ
فــرنـسـيــة( .((6وال نعتقد أن الــوضــع يشذ عــن هــذه القاعدة فــي بقية ال ــدول العربية ،وخــاصــة فــي بلدان

المغرب العربي.

معا »،مج ّلة ال ّلغة العربية (الجزائر) ،العدد  ،)2001( 4ص .26
( ((6أبو القاسم سعد الله« ،خطر الدخيل على الفصحى والعامية ً
( ((6انظر :مغرِس (محرك بحث إخباري مغربي)<www.maghress.com>. :

ثاحبأو تاسارد
يأ ىلإ ....تانالعإلا ةيبرع
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بالسلطان ما ال يزع
• توافر اإلرادة السياسية الصادقة والمخلصة لخدمة اللغة العربية؛ إذ «إن الله يزع ّ
بالقرآن»( ،((6ويكون ذلك بوضع القوانين التي تحمي العربية في عقر دارها( ،((6وتعمل على انتشارها
خارج حدود الدول الناطقة بها ،بوساطة تسخير المال العربي لخدمة اللغة العربية ،من خالل وضع
بنود فــي دفــاتــر األعـبــاء الخاصة بــاإلعــانــات تلزم المتعاملين باستخدام اللغة العربية فــي إعالناتهم
الموجهة إلى األسواق العربية ،وكذا تكييف أسماء منتوجاتهم وفق مقتضيات هذه األسواق ،وبالتالي
ّ
فرض شروط جزائية على من ال يحترم مثل هذه الشروط ،إضافة إلى تعريب المصطلحات المصاحبة
المروج لها ،فال أحد ينكر الدور الذي تقوم به المنتوجات الحديثة في ترويج المصطلحات
للسلع
َّ
الوافدة التي غزت بشكل مكثف لغتنا ،وذلك راجع إلى كون «شــراء منتوج معناه شراء المصطلحية
المتخصصة
المروج للكلمات المو َّلدة ،والموضوعات
المصاحبة له ...فال ّنصوص التجارية أصبحت
ِّ
ّ
بدعا في هذه الممارسات ،ألن ً
دول غربية تتب ّنى هذه السياسة اللغوية،
لدى فئات كبيرة»( .((7ولن نكون ً
كفرنسا التي يفرض فيها القانون المعروف بقانون إيفان ) Lois Evin(( ((7حظر اإلعالن بغير الفرنسية
على التراب الفرنسي( .((7كما أن تجربة تنويع التسميات للمنتوج الواحد هو من الممارسات السائدة
في العمل الدعائي وفق مبدأ المحلية في االتصال والتسويق واحترام خصوصيات الشعوب وثقافاتها.
ممارسة حتى داخل الفضاء األوروبــي الذي يعيش الوحدة ،بفعل التقارب في ّ
كل شيء ،ومع
وهي
َ
ذلك تُحترم فيه خصائص كل مجتمع؛ فـ  Arielفي فرنسا ً
مثل تصير  Cheerفي اليابان ،وCajoline
في فرنسا تصبح  Snuggleفي بريطانيا و Kuschelweichفي ألمانيا( .((7هذا إضافة إلى وضع الجوائز
المحررة
التحفيزية للعاملين في هذا القطاع بغرض تكريم وتشجيع واضعي أحسن الرسائل اإلشهارية
ّ
باللغة العربية ،والخالية من ال ّلحن والتهجين والعامية.
مصممي الرسائل وال ّنصوص اإلشهارية العربية اعتماد تعريب المصطلحات واألسماء ،وكذا
• على
ِّ
الــوحــدات المعجمية التي ليس لها مــا يقابلها فــي اللغة العربية ،بما يتوافق وخصائص هــذه اللغة
وعبقريتها ،وتج ّنب ما أمكن عملية االقتراض والمحاكاة ،مع تشجيع التصميم للرسائل اإلشهارية في
العربية مباشرة.
( ((6مـ ّـمــا يــروى و ُينسب إلــى عثمان بن عفان وحكم عليه المحدث بالثابت والمشهور .انظر :عبد العزيز بن عبد الله بن باز،
متنوعة ،جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر (الرياض :دار القاسم ،)]2000[ ،ج  ،10ص .70
مجموع فتاوى ومقاالت ّ
تتم بها التعامالت كلها ،ولكن ما
أن
ويجب
رسمية،
لغة
العربية
س
تكر
العربية
البالد
دساتير
وجميع
موجودة،
( ((6ألن القوانين
ّ
ّ
ينقصنا هو تفعيلها على أرض الواقع في ممارساتنا اللغوية اليومية .وعلى سبيل المثال ال الحصر ،فإن القانون رقم  05/91الذي
أصدرته الهيئة التشريعية في الجزائر في  16كانون الثاني/يناير 1991الخاص بتعميم استعمال اللغة العربية ،يمنع في مواده رقم
19و  22و 35اإلشهار بغير العربية على التراب الجزائري ،بل يذهب إلى أبعد من ذلك بتغريم كل من يخالف أحكامه ،ولكن ما
مجمد منذ صدوره.
يؤسف له أنه ّ
(70) «Acheter un produit c›est acheter la terminologie qui l›accompagne … les textes commerciaux sont les diffuseurs
de la néologie auprès du grand publique». Voir: Franco Troiano, Jacques Permentiers et Erik Springael, Traduction, adaptation et éditing multilingue: Mode d’emploi des services linguistiques et multimédias, Préface de Giancarlo Marchesini, 2eme ed. (Bruxelles: T.C.G. Editions, 2000), p. 59.

سن قانون منع اإلشهار للخمور والتبغ ،وحظر استخدام غير الفرنسية على األراضي الفرنسية ،وكان
( ((7إيفان رجل دولة فرنسي ّ
ذلك سنة .1991
(72) Guidère, p. 18.
(73) Charlotte Bruxeille, «L’Internationalisation des marques,» sur le Site: <http: librapport.org_get.pdf>.
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رحل إلى لغات
• على ّ
معدي ال ّنصوص اإلشهارية الغربية أن يضعوا في حسبانهم أن نصوصهم س ُت َّ
يتوجب عليهم انتقاء الوحدات المعجمية التي تمتلك القابلية للترجمة في
ثم ّ
العالم المختلفة ،ومن ّ
إعداد نصوصهم( ،((7ألنهم حين يعلمون حرصنا على احترام لغتنا وشخصيتنا الثقافية وعدم تسامحنا
الممارس عبر اإلشهار ،يتراجعون بدافع الخوف على مصالحهم،
مع عمليات الغزو اللغوي والثقافي
َ
ألن رأس الـمــال جبان كما يقول االقـتـصــاديــون ،والغاية النهائية مــن وراء أي حملة إعالنية الترويج
للمنتوج وترسيخه في سوق تنافسية.
• العمل على االرتقاء بالمعجم العربي ،وجعله يمتلك القدرة على مسايرة التطورات التكنولوجية
عن طريق االبتكار المستمر ،والوضع الدائم لألسماء ،والمصطلحات المناسبة ّ
لكل ما يستجد ،حتى
ال يجد اإلشهاري نفسه أعزل في هذه المعركة الطاحنة؛ فالمعجم ضرورة حضارية قبل أن تكون لسانية،
مؤسسات
وعلينا أن نقتدي في ذلك بما هو لدى األمم الراقية التي تسهر على العمل المعجمي فيها ّ
تتميز باالحترافية واستقطاب مختلف الكفاءات وفي شتى الميادين والمجاالت ،والتي ال شغل لها ّإل
تطوير معجم لغتها ،وتجديد مواده في الطبعات المتتالية التي تصدر على رأس ّ
كل سنة جديدة ،كما
هي الحال بالنسبة إلى الفرنسية في معجميها الشهيرين ( Larousseالروس) ( Le Robertلوروبير)،
وكذا معجم ( Oxfordأوكسفورد) لإلنكليزية.
والمختصين فيه ،ألن اللغة
موجه إلى العاملين في هذا القطاع
ّ
• وضع معجم خاص بصناعة اإلعالن ّ
العربية تعاني شبه انعدام مثل هذه المعاجم في أغلب القطاعات الحيوية .وعليه ،فإن ما هو سائد
بينهم هو التعامل بمصطلحية غربية :فرنسية أو إنكليزية ،ومن َث ّم يكون في اللغة الواصفة المتداولة ما
يمت إلى العربية بصلة.

سن قوانين ضابطة للممارسة اللغوية في حقل العمل اإلعالني ،كأن تنشأ ً
مثل هيئات مختصة يمكن
• ُّ
مهمتها ترشيد الممارسة اإلعالنية وفــق قوانين صارمة
أن نطلق عليها تسمية سلطة الضبط ،تكون ّ
الردع لكل من يخالف أخالقيات المهنة ،بما فيها المخالفات اللغوية ،وكذا إلزام
ملزمة ،وتمتلك حق ّ
الوكاالت اإلعالنية المختصة بالتدقيق اللغوي ،قبل نشر اإلعالن أو بثّه ،وذلك بإنشاء قسم يتكفل بهذه
المهمة ،على غرار قسم الترجمة.

(74) Troiano, Permentiers et Springael, p. 60.
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مارتن هايدغر

الهوية واالختالف
مبدأ الهوية

*

ترجمة :محمد مزيان

**

يتخذ مبدأ الهوية الصيغة التالية عــادة :أ = أ .إنه ُيعتبر قانونًا أسمى للفكر .وسنحاول اآلن
تركيز اهتمامنا على هذا المبدأ ألننا نريد أن نتعلم منه معنى الهوية.

للتحول وهو يتابع
عندما يلح شيء ما على الفكر ،فإنه يلتفت إلى هذا الشيء ويتابعه ،وربما يتعرض
ّ
طريقه .لذلك ،سيكون من المناسب ً
أيضا في ما سنعرض له إعطاء الطريق أهمية أكثر من المضمون؛
ذلك أن تقدم هذه المحاضرة سيناقض نفسه إذا ما ركزنا على المضمون.

تعودنا تمثُّل مبدأ الهوية؟ إن هذه الصيغة تساوي «أ ب أ».
ماذا تقول إذن الصيغة «أ = أ» التي من خاللها ّ
والـحــال أن كــل مـســاواة تقتضي وج ــود طرفين على األق ــل« ،أ» مـســاو آلخ ــر .هــل ذلــك مــا يعنيه هذا
المبدأ؟ الظاهر ،ال؛ فالمتطابق  l̕ ̓҆ ᾽identiqueفي الالتينية  idemيترجم الكلمة اليونانية  toautoوفي
يحصل
األلمانية  das selbeوفي الفرنسية  .le mêmeفإذا ر ّدد أحدنا الشيء نفسه :النبتة هي النبتة ،فإنه ّ
كافيا باستمرار ،وال حاجة إلى
الحاصل ،ولكي يمكن أن يكون شيء ما «هو نفسه» يكون ّ
حدا واحدً ا ً
حدين اثنين كما في حالة المساواة .تشير الصيغة أ = أ إلى مساواة ،فهي ال تقدم «أ» باعتبارها هي
ّ
نفسها .لذلك ،فإن الصيغة المتداولة لمبدأ الهوية تخفي ما يريد هذا المبدأ قوله بالضبط ،أي إن «أ هي أ»
وبعبارة أخرى ،إن كل «أ» هي نفسها.
نعرف الهوية كذلك ،يستفيق قول ضارب في أعماق ذاكرتنا؛ ذلك القول الذي من
هذا ،وفيما نحن ّ
ً
عما هو المتطابق ،إذ يستدعي هذا القول بدوره ً
إيغال في القدم.
قول آخر أكثر
خالله يد ّلنا أفالطون ّ
يتحدث أفالطون في محاورة «السوفسطائي» عن الثبات والتغير ،ويجعل الغريب يقول ضمن المقطع
نفسه« :إن كل واحد منهم مختلف عن االثنين اآلخرين ،لكنه مطابق لذاته» .لم يكتف أفالطون بقول
إن «كل واحد هو هو» ،بل قال« :كل واحد مطابق لذاته».
ترجم عن النص األصلي األلماني هو:
الم َ
* عنوان النص الفرنسيُ ،

Heidegger, Martin, “le principle d′identité,” dans Heidegger, Martin, Questions, t. 1-2, trd.: André Préau
(Gallimar, 1968), p. 257.

** أستاذ الفلسفة المعاصرة في جامعة القاضي عياض ،مراكش ،المغرب.
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تعني اإلضافة «ذاتــه» أن كل شيء مؤسس لذاته ،وأنــه «هو هــو» .واللغة األلمانية كاإلغريقية ،تمنح
إمكان تعيين الهوية وتوضيحها من خالل مصطلح واحد ،لكن مع تغييره من خالل صيغ مختلفة.
من األفضل إذن إعطاء مبدأ الهوية الصيغة التالية« :أ هي أ» ،وهذه الصيغة ال تقول فقط إن كل «أ»
«هو هو» ،بل إن كل «أ» متطابق مع ذاته .تنطوي الهوية على عالقة قائمة من خالل حرف الجر «مع».
ً
تقدم الهوية من حين إلى آخر في
تركيبا:
توس ًطا،
التوحد في وحدة .من هنا ّ
ّ
إذن فهي تتضمن ّ
ارتباطاً ،
الفكر الغربي من خالل خاصية الوحدة .رغم ذلك ،فإن هذه الوحدة ليست أبدً ا ً
خاليا من أي
فراغا ما ً
عالقة ما هو مستمر في إلحاحه على تطابق باهت .لكن من أجل أن تظهر عالقة «الهو» )(le même
توسط ،مظ ِهرة
تميز هذه العالقة التي تسيطر في صلب الهوية كعالقة ّ
بذاته بوضوح ،ومن أجل أن ّ
بذلك إشــارات مبكرة على حضورها ،ومــن أجــل النجاح في تحديد مكان لهذا التوسط الظاهر في
صلب الهوية؛ من أجــل هــذا كله كــان يلزم الفكر الغربي أكثر من ألفي سنة ،ألنها وحدها الفلسفة
مهد اليبنتز وكنط لها الطريق وعمل على إنجازها فيخته وهيغل؛ وحدها الفلسفة
المثالية التأملية التي ّ
التي ضمنت مكانًا لكينونة تركيبية للهوية .ما هو هذا المكان؟ إن الكشف عنه هو ما يعنينا اآلن ،لكن
يجدر بنا تأكيد األمر التالي :منذ عصر المثالية التأملية ،لم يعد من حقنا أن نتمثل وحدة الهوية كمجرد
التوسط الذي يتأكد في صميم الوحدة ،فالقيام بذلك يعني تصور الهوية على نحو
تطابق ،وأن نهمل
ّ
مجرد خالص.
المعدلة «أ هو أ» ،ال يظهر سوى الهوية المجردة .هل يمكن أن نقول أنها تظهر؟
حتى ضمن الصيغة
ّ
هل يخبرنا مبدأ الهوية بشيء ما حول موضوع الهوية؟ ال ،على األقل ليس بشكل مباشر .عكس ذلك
تما ًما ،إنه يفترض أننا نعرف ما تريد كلمة الهوية قوله ،وما هي مالبساتها وتفصيالتها .فأين نستفسر
بتمعن إلــى مبدئه األساسي
عن هــذا االفـتــراض؟ ً
طبعا من خــال مبدأ الهوية نفسه إنْ نحن استمعنا ّ
وسخرنا له تفكيرنا بدل الترديد الساذج للصيغة التالية :أ هو أ» .وبصريح العبارة ،من الالزم القول إن:
ّ
«أ هو أ» .آنذاك ماذا نفهم؟ نفهم أن ضمن هذا «الهو» يخبرنا المبدأ عن طريقة وجود كل ما هو موجود
صالحا
يحدثنا مبدأ الهوية عن كينونة الموجود .وإذا كان هذا المبدأ
من حيث إنه مطابق لذاته .بذلك ّ
ً
كقانون للفكر ،فهو كذلك فقط بالقدر الذي يكون فيه قانونًا للكينونة؛ قانونًا يقرر أن الهوية تنتمي إلى
متوحد مع ذاته.
كل موجود من حيث هو كذلك ،من حيث إنه
ّ
مستم ًعا إليه من خالل نبرته األساسية ،هو بالضبط ما يفكر من خالله الفكر
إن ما يعنيه مبدأ الهوية
َ
الغربي أو األوروبي .إنه يعني أن الهوية تشكل خاصية أساسية لكينونة الموجود؛ إذ حيثما أقمنا عالقة
كيفما كانت بموجود كيفما كان ،نجد أنفسنا بصدد نداء الهوية .ومن دون هذا النداء ال يمكن الموجود
أن يظهر في كينونته .وبالتالي ،يستحيل العلم تما ًما ،ألن العلم ال يمكن أن يكون كذلك إذا لم تكن
هوية موضوعه مضمونة في كل لحظة بشكل مسبق؛ إذ إن هذا الضمان هو ما يفي للبحث بإمكانية
سيرورته .ومــع ذلــك ،فــإن هــذا التمثل األســاســي لهوية الموض ـ ــوع ال يمنح البتة أي امتياز ملموس
للعلوم .هكذا يتبين أن خصوبة المعرفة العلمية ونجاحاتها تستند في كل مكان إلى شيء ليست له
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أي صالحية بالنسبة إليها .إن نداء هوية الموضوع يتحدث ،سواء أسمعته العلوم أم لم تسمعه ،وسواء
أسخرت منه أم على العكس ،اضطربت وارتعشت جراءه تمام االرتعاش.
***
يتحدث نداء الهوية انطال ًقا من كينونة الموجود .واآلن ،هناك ضمن تاريخ الفكر الغربي ،حيث وجدت
كينونة الموجود اللغة األكثر ً
وضوحا ،أي عند بارمنيدس هناك يتحدث المتطابق
إيغال في القدم واألكثر
ً
بمعنى يكاد يكون مبالغً ا فيه ،ول ُن ِعد قراءة إحدى قضايا بارمنيدس« :الحقيقة أن الهو ) (le mêmeهو
الفكر كما الكينونة» .شيئان مختلفان :الفكر والكينونة ،وقد اس ُتحضرا باعتبارهما «الهو» .ماذا ُيفهم
عما ك ّنا نعرفه باعتباره أطروحة الميتافيزيقا التي ت ُِع ّد الهوية جز ًءا
من هذا؟ هناك شيء مختلف تما ًما ّ
من الكينونة .يقول بارمنيدس :للكينونة مكانها ضمن الهوية .مــاذا تعني هنا «الهوية»؟ ومــاذا تعني
كلمة «الهو» ضمن جملة بارمنيدس؟ ال يورد بارمنيدس أي جواب عن هذا السؤال .إنه يضعنا صوب
غموض ليس من حقّنا التراجع أمامه؛ إذ يجب االعتراف بأن في فجر الفكر ،وقبل التوصل إلى صوغ
مبدأ الهوية ،تحدثت الهوية من خالل القاعدة التي أكدت أن للفكر والكينونة مكانًا ضمن «الهو»،
حيث يرتبط أحدهما باآلخر من خالل هذا «الهو».
لقد أقدمنا على تأويل «الهو» من دون أن نتوخى الحذر ،وسنفسر الهوية على أنها انتماء مشترك.
إنه من المغري جدً ا تمثّل االنتماء المتبادل ) (la coappartenanceكهوية مثلما تم تفكير الهوية في
ما بعد ،وكما ُعرفت بشكل عــام .ما هو الشيء الــذي يمكنه أن يعيقنا؟ الحقيقة ال شــيء غير حكم
بارمنيدس نفسه ،ألنه يقول شيئا آخــر ،أي إن الكينونة – كما الفكر – لها مكانها ضمن «الهو» .لقد
ُح ــدِّ دت الكينونة انطال ًقا مــن هوية مــا وكخاصية لهذه الهوية .حــدث العكس فــي مــا بعد ،حيث إن
الميتافيزيقا تمثّلت الهوية كخاصية للكينونة .ليس في إمكاننا ،إذن ،االنطالق من هوية الميتافيزيقا
لتأويل هوية بارمنيدس.
إن هوية الفكر والكينونة ،تلك التي تتحدث ضمن قاعدة بارمنيدس ،تأتينا من بعيد ،بالنظر إلى تلك
التي حددتها الميتافيزيقا انطال ًقا من الكينونة وكخاصية لها.
إن الكلمة األساسية في قولة بارمنيدس ،أي «الهو» ،ستظل غامضة .ولندع لها غموضها ،لكن نطالب
في الوقت نفسه بعالمة أو إشارة من الجملة التي توجد هذه الكلمة في مستهلها.
في غضون ذلك حددنا معنى هوية الفكر والكينونة كانتماء متبادل لكليهما ،هذا سابق ألوانــه ،لكن
ال محيد عنه .وعلينا اآلن أن نخ ّلص هذا التعريف من طابعه االستعجالي ،وسنتمكن من ذلك إذا ما
ً
ً
فاصل بصدد هوية الفكر والكينونة.
نهائيا
تج ّنبنا اعتبار االنتماء المتبادل الذي كنا بشأنه
تأويل ً

باعا لعاداتنا في التفكير – كما يوحي بذلك ً
إذا فهمنا االنتماء المتبادل ا ّت ً
أصل تشديد الكلمة األلمانية –
آنذاك فقط سيتحدد معنى االنتماء انطال ًقا من التبادل ،أي انطال ًقا من تلك الوحدة التي يتضمنها .وفي
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هذه الحالة يصبح «االنتماء» مراد ًفا لـ :الخضوع لنظام مجموع مـا والتموضع ضمن هذا النظام ،بل
موحد لتركيب
واالندماج ضمن وحدة تنوع ،كما التجمع ضمن وحدة نسق واالستئثار بوساطة مركز ّ
حدا بآخر.
تقدم الفلسفة هذا االنتماء المتبادل كرابط ضروري يربط ًّ
صارم .هكذا ّ
غير أن االنتماء المتبادل يمكن التفكير فيه ً
أيضا كانتماء متبادل ،حيث يتم االنـطــاق من االنتماء
لتحديد عالقة التبادل .وال شك في أنه يجب أن نسأل اآلن ماذا يعني «االنتماء»؟ وكيف أن عالقة
مما نعتقد ،لكنه مع ذلك
التبادل تتحدد انطال ًقا منه فقط؟ الجواب عن هذين السؤالين قريب منا أكثر ّ
ليس في حوزتنا .ويكفينا أن نتوقع ،بفضل هذا المؤشر ،إمكان فهم عالقة التبادل انطال ًقا من االنتماء
بدل أن نتمثل االنتماء انطال ًقا من وحدة عالقة التبادل فقط ،يجب إثارة االنتباه إلى هذه اإلمكانية.
أليس هذا أكثر من تالعب بكلمات مجانية ،تالعب مصطنع ال يستند إلى أي معطى قابل للتحقق؟
ال شك ،ذلك هو الظاهر على األقل ،ولم نره عن قرب منذ زمن بعيد ،كما لم نترك األشياء تتحدث
عن نفسها.
إن التفكير فــي االنـتـمــاء المتبادل كانتماء مـتـبــادل ،يعني االنـقـيــاد وراء التأمل فــي أشـيــاء سبق أن
تحدثنا عنها .والحقيقة أنه يصعب االحتفاظ بشأن هذه األشياء تحت نظرنا ،وذلك بفعل بساطتها.
ً
أصل
لكنها ستصبح أقــرب إلينا إذا الحظنا أن بتأويلنا االنتماء المتبادل على أنــه كذلك ،نكون
قد ّ
يحرر أحدها صوب
فكرنا وفقًا إلشارة بارمنيدس بشأن الفكر ،كما بشأن الكينونة ،أي في ما ّ
اآلخر ضمن «الهو».
عرجنا على االنتماء المتبادل الخاص باإلنسان
إذا اعتبرنا الفكر خاصية مميزة لإلنسان ،نكون بذلك قد ّ
والكينونة ،وحينذاك سنجد أنفسنا محاصرين بأسئلة :ماذا تعني الكينونة؟ من هو اإلنسان؟ أو :ما هو؟
إنه من السهل جدً ا إدراك عدم توافر جواب كاف عن هذه األسئلة؛ ذلك أنه تنقصنا األرضية التي يمكن
من خاللها إرساء يقين متعلق باالنتماء المتبادل بين اإلنسان والكينونة .لكن متى تساءلنا ً
أيضا بهذه
الطريقة ،نكون مصرين على تمثّل التبادل؛ تمثّل عالقة اإلنسان بالكينونة كترابط ،ونعمل على تشكيل
وإما من الكينونة .إن التصورات القديمة عن اإلنسان
هذا الترابط وتفسيره باالنطالق ّإما من اإلنسان ّ
والكينونة توفر سند ارتباط أحدهما باآلخر.
مرة
نصر على تمثّل ترابط اإلنـســان والكينونة كمصدر لوحدتهما ،لماذا ال ننتبه ،ولــو ّ
لكن بــدل أن ّ
واحدة ،لهذا األمر :أال يكون في ترابطهما خطر على انتمائهمـا ،وكيف ذلك؟ حس ًنا يمكن أن يكون
هذا االنتماء المتبادل بين اإلنسان والكينونة قد لوحظ ،وإن من بعيد ،فقط ضمن التعريفات التقليدية
لماهيتيهما .كيف ذلك؟
واضح أن اإلنسان كائن ،ومن حيث إنه كذلك موجود على نحو وجود الحجرة والشجرة والنسر .إن
له مكانًا ضمن الكينونة كلها .تعني عبارة «له مكانًا» هنا أنه مدمج ضمن نظام الكينونة ،والحال أن
الخاصية المميزة لإلنسان هو أنه بتفرده ككائن مفكر منفتح على الكينونة وماثل أمامها ،دائم االرتباط
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بها ،وبذلك فهو في تــاؤم معها .إن اإلنسان هو أســاس هــذه المالءمة ،وال شــيء غير هــذا .إن هذه
إنقاصا ما أو اخـتـ ً
ـزال مــا ،بل إنها إعــاء للشأن ،فما يهيمن
الكلمات« :ال شــيء غير هــذا» ،ال تعني
ً
في اإلنسان هو انتماؤه إلى الكينونة على نحو ما ،وهــذا االنتماء في استماع دائــم إلى الكينونة ألنه
ِ
مستملك لها.
وما هو الشأن بالنسبة إلى الكينونة؟ نفكر في الكينونة بمعناها األصيل كحضور؛ الكينونة حاضرة
أم ــام اإلن ـســان بطريقة ليست الظــرفـيــة وال استثنائية .ال تــوجــد الكينونة وال تـظــل ّإل متحدثة إلــى
اإلنسان ،وبذلك متجهة نحوه ،ألن اإلنسان بانفتاحه على الكينونة يترك هذه األخيرة تتجه نحوه
كحضور .مثل هذا االقتراب والحضور يحتاجان إلى مجال حر ،مجال واضح .بذلك ،ومن خالل
هذه الحاجة نفسها ،تظل الكينونة مستملكة من ِقبل كينونة اإلنسان ،األمــر الــذي ال يعني أبـدً ا أن
الكينونة يضعها اإلنـســان ،واإلنـســان فقط .على العكس ،إننا نــرى بــوضــوح أن اإلنـســان والكينونة
أحدهما يتم ّلك اآلخر ،أحدهما ينتمي إلى اآلخر .لكن لم تجر قط معالجة هذا االنتماء المتبادل
أساسا المحددات األساسية التي من خاللها
عن قرب ،مع أن اإلنسان والكينونة يتخذان من خالله
ً
تأولهما الفلسفة بطريقة ميتافزيقية.
ّ
هــذا االنتماء المتبادل الــذي يهيمن على اإلنـســان والكينونة تجاهلناه بـحـ ّـدة مند زمــن بعيد ،منذ أن
أصبحنا نتمثّل كل شيء بمعية الجدل أو من دونه ،فقط من خالل مالمح النظام والتوسط .هكذا ،فإننا
ال نكتشف شي ًئا آخر غير العالقات التي شكلت ،انطال ًقا من الكينونة أو من اإلنسان ،عالقات تُظهر
االنتماء المتبادل لإلنسان والكينونة كملتقى عالقات.
إننا لم نصل بعدُ إلى االنتماء المتبادل ،لكن كيف يمكننا ذلك؟ بالتخلي عن عادة الفكر التمثلي،
ً
عاقل ،ذلك
وهذا التخلي هو قفزة تجعلنا نقطع مع التمثّل المعتاد بشأن اإلنسان باعتباره حيوانًا

الــذي أصبح خــال األزمـنــة الحديثة ذا ًتــا لموضوعاته .لكن هــذه القفزة تبعدنا عــن الكينونة في
أولت منذ فجر الفكر الغربي كعمق ،حيث يتأسس كل موجود
الوقت نفسه .والحال أن الكينونة ّ
من حيث إنه كذلك.
تجعلنا هذه القفزة نغادر العمق ،لكن أين تجعلنا نسقط ،هل في الهاوية؟ نعم بالتأكيد ،متى صممنا
على تمثل هــذه القفزة على أنها ما نقوم به في أفــق الفكر الميتافيزيقي .لكن إذا ُوفّقنا في القفز
واستأنفنا المسير ،نذهب إلــى أيــن؟ إلــى حيث نحن مقبولون أصـ ًـا :االنتماء إلــى الكينونة ،لكن
الكينونة ً
أيضا هي في حالة انتماء إلينا :فقط ألنه يمكنها وهي بالقرب منا أن تتحقق ككينونة ،أي
ككينونة حاضرة.
هذه القفزة إذن أمر ضــروري لفهم االنتماء المتبادل بين اإلنسان والكينونة ،فهمه كما هو .مثل هذه
فض بهدف االنطواء ،هذا الذي يعطي ً
منفذا لهذا االنتماء نفسه من دون أي وسيط؛
القفزة هي استعجال ّ
يمكننا ً
هذا الذي ّ
أمرا
أول من فهم العالقة المشتركة بين اإلنسان والكينونة ،ويسمح بجعل اجتماعهما ً
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منظورا .القفزة وصول مباغت إلى المجال الذي كان اإلنسان والكينونة على الدوام قد بلغ أحدهما
ً
ماهية اآلخر انطال ًقا منه .هكذا ،يتم ّلك أحدهما اآلخر بفضل أعطية وحيدة مشتركة .إن الولوج إلى
وطبعها بمحدداته.
مجال هذا التملك هو الذي أضفى منذ البداية نبرة خاصة على تجربة الفكر َ
إن قفزة غريبة كفيلة بــأن تكشف لنا أننا حتى اآلن لم نبلغ هناك بما يكفي ،حيث نحن بحق .وأين
نحن؟ ضمن أي اجتماع بين الكينونة واإلنسان؟
***
لقد و ّلــى الزمن الــذي كانت فيه الشروحات المفصلة ضــروريــة؛ إذ ّ
تمكن من إدراك االجتماع الذي
ضمنه ينحو اإلنسان والكينونة أحدهما نحو اآلخر .لم يعد األمر كذلك اليوم ،كما يبدو على األقل.
الذري كي نشعر كيف تحضرنا الكينونة اليوم ضمن العالم
ونود االعتقاد أنه يكفي الكالم على العصر ّ
التقني .لكن هل يصح لنا أن نطابق الكينونة بالعالم التقني؟ صراحة ال ،حتى لو تمثّلنا العالم كما لو
ّ
الكل الــذي تتجمع فيه الطاقات الذرية والحسابات وخطط اإلنسان والتطبيع اآللــي .لماذا
أنه ذلك
ومفص ًل ،ال يفتح أي منفذ على اجتماع اإلنسان والكينونة؟
الكشف عن عالم التقنية ،مهما يكن دقيقًا
َّ
كلية عالم
ألن أي تحليل للوضعية يظل بمعزل عن الهدف ،بحيث إنه منذ البداية يفسر هذا التحليل ّ
التقنية انطال ًقا من اإلنسان ،وانطال ًقا من أن هذا العالم هو من صنع اإلنسان .إن التقنية بمعناها الواسع،
وفي مختلف تجلياتها ،مخطط من وضع اإلنسان ،لكنها في آخر المطاف تجبره على الحسم في ما إذا
أراد أن يصبح عبدً ا للمخططات أو يظل سيدً ا يحكمها.
هكذا ،وفي إطار هذا التصور لكلية التقنية ،ليس هناك شيء ال يقاس بمقياس اإلنسان ،وسيستفحل
األمر إن بلغنا المطالبة بأخالق مناسبة لعالم التقنية .إنه باالنغالق ضمن هذا التصور يتأكد رأي أن
صماء تجاه نداء الكينونة الذي يتحدث إلينا
التقنية ليست شي ًئا أكثر من أنها أمر إنساني .لكن اآلذان ّ
ضمن ماهية التقنية(.)1
ِ
لننته إذن من تصور التقنية بشكل تقني تما ًما ،أي انطال ًقا من اإلنسان وآالته ،و ْلنستمع إلى النداء الذي
ينضوي فيه في عصرنا هذا ليس اإلنسان فقط بل ً
أيضا كل ما هو موجود ،الطبيعة والتاريخ.
عن أي نداء نريد أن نتحدث؟ إن وجودنا مست َلب ومستعجل؛ منهمك ومجبر في مختلف المجاالت،
وهو مجبر من خالل جميع هذه اآلليات على توجيه جهده تجاه التخطيط والحساب الكوني .من
يتحدث إلينا من خالل هذا اإلجبار؟ هل يصدر عن محض نزوة لإلنسان ،أم أن الموجود نفسه يتقدم
متحد ًثا إلينا عن استعداده الخضوع للمخطط والحساب؟ في هذه الحالة ،ألن يطاول اإلجبار الكينونة
نفسها بهدف جعل الموجود يظهر في أفق النزعة الحسابية؟ بالضبط .ليست الكينونة فقط ،اإلنسان
()1

انظر :ماهية التقنية ،المقال األول منMartin Heidegger, Essais et conférences, trad: André Préau, préf: Jean Beaufret, :

(Paris: Gallimard 1958).
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ً
أيضا ،حيث إنه أمر بوضع الموجود الذي يتحدث إليه موضع اليقين باعتباره األســاس الذي يحمل
عليه خططه وحساباته ،بل ُأجبر على توسيع هذه السيطرة المنظمة بال توقف.
االستفسار ) ،(Das Gestellذلك هو االسم الذي اقترحناه للداللة على الصيغة المختصرة لإلرغام
الــذي يجعل اإلنسان والكينونة أحدهما في عالقة باآلخر ،بحيث إن أحدهما يسائل اآلخــر .يصدم
 ،)2(Gلكن إذا اخترنا بدل فعل «أقام» ) (stellenفعل «وضع»
المرء من هذا االستخدام لكلمة  estell
) ،(setzenفمن الطبيعي أن نجد أنفسنا بصدد استخدام كلمة  Ge-setzبمعنى «قــانــون» .لماذا إذن
يرفض «استفسارنا» إذا ما كان يعرض مرة واحدة الوضع الراهن كما هو؟
إن ما يتحدث إلينا ضمن عبارة «االستفسار» هو ما يتوجه اإلنسان والكينونة من خالله وانطال ًقا
منه أحدهما نحو اآلخر ضمن عالم التقنية؛ فخالل هذه المساءلة المتبادلة بين اإلنسان والكينونة،
نصغي إلى النداء الذي يصبغ شكله على اجتماعهما في عصرنا هذا .إن «االستفسار» حيثما كان
يخصنا بشكل مـبــاشــر؛ إذ لــه كينونة ،إن صــح التعبير ،أعـظــم مــن الـطــاقــات الــذريــة وآالت العالم؛
كينونة أعظم من القوة الضاغطة للتنظيم واإلعــام والتطبيع اآللــي .وما تعنيه كلمة «استفسار» لن
نصادفه بتاتًا ضمن أفق الفكر التمثّلي الذي يجعلنا نتصور كينونة الموجود كحضور – بينما ال يثيرنا
أساسا كشيء غريب .وإذا
تحسس «االستفسار»
«االستفسار» أبــدً ا كشيء حاضر .لذلك ،يجري
ً
ّ
ما ظل كذلك ،فليس ألنه منتهى التفكير ،بل فقط ما يتيح لنا المنفذ األول نحو ما يهيمن ويحكم
اجتماع اإلنسان والكينونة.
إن االنتماء المتبادل بين اإلنسان والكينونة في صيغته كإرغام متبادل ،يقود نحو مالحظة مقلقة :إننا
تعرج
نرى بسهولة كيف أن اإلنسان في ما يخصه يتبع الكينونة ،في حين أن الكينونة ،وبصدد ما يعنيهاّ ،
على ماهية اإلنسان .هكذا يهيمن في «االستفسار» لقاء غريب بين التبعية من جهة والحذر من جهة
أخرى .وبالنسبة إلينا ،يتعلق األمر بإدراك هذا «التم ّلك» في بساطته التي من خاللها «يتم ّلك» اإلنسان
نسميه التملك المتـبادل (الـحــدث) .إن كلمة
والكينونة أحدهما اآلخــر ،أي إن األمــر يتعلق ببلوغ ما ّ
«حدث» عبارة من عبارات اللغة األلمانية الحديثة ،وفعل «حدث» اش ُتق من فعل «حذق» الذي يعني:
مما تكشف لنا عنه ،يلزمها اآلن أن تتحدث إلينا
عاين وأدرك وتملك .إن كلمة «حدث» مفهومة انطال ًقا ّ
ككلمة أساسية في خدمة الفكر ،ومن حيث إنها كذلك فهي غير قابلة للترجمة مثل كلمة «لوغوس»
اإلغريقية وكلمة «طاوو» الصينية.
ال يعني «الـحــدث» أبــدً ا حادثة مـا ،وال يعني أن شي ًئا وقــع .فما تعنيه الكلمة ال يظهر ّإل في صيغة
المفرد ،في صيغة عدد اآلحـاد ،بل ليست حتى في صيغة عدد ،األحرى أن ما تعنيه يتجلى على نحو
العالم التقني ما نتوقعه من «االستفسار» مفهو ًما كاجتماع بين اإلنسان
فريد .إن الشيء الذي يجعل
ُ
والكينونة ،هو المدخل لما نعنيه بالتملك المتبادل .وعلى ّ
كل ،فإن هذا التم ّلك المتبادل ال يتوقف
( )2المعنى السائد هو :حلبة ،منصة التتويج ،خشبة العرض.
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ضرورة عند حدود مدخله ،ألن ضمنه فقط تنكشف إمكانية تجاوزه للسيطرة المحض لـ «االستفسار»
بهدف الوصول إلى تم ّلك متبادل أكثر أصالة .إن فعل تجاوز «االستفسار» على هذا النحو بفضل
التم ّلك المتبادل وبهدف العودة إلى هذا األخير ،إن هذا الفعل ،سيكون حد ًثا؛ إذ بالنظر إلى شدة
ارتباطه بالتملك المتبادل ،ال يمكنه أن يكون من فعل اإلنـســان وحــده :سيتحول العالم التقني من
سيد إلى وضعية عبد ،وذلك خالل المسار الذي على اإلنسان أن يجتازه كي يجد ً
منفذا أكثر
وضعية ّ
أصالة نحو التم ّلك المتبادل.
نسميه التملك المتبادل
إلــى أيــن قادنا الطريق الــذي سلكناه؟ لقد بلغنا هــذا الشيء البسيط الــذي ّ
بمعناه الدقيق .يبدو أننا نخاطر :مخاطرة توجيه فكرنا بكثير من الالمباالة نحو ما هو شمولي وبعيد
المنال ،في حين أن ما يقال لنا مباشرة ضمن كلمة التملك المتبادل ،أو باألحرى ضمن ما تحاول
أن تدل عليه وتعنيه ،هو وحده األقرب إلينا من بين كل ما هو قريب منا ،وهو حيث نوجد ً
أصل؛ إذ
يقربنا ممن ننتمي إليه ،وحيث لنا فيه مكان؟
ما الذي بإمكانه أن يكون أقرب إلينا غير ذلك الذي ّ
طبعا هو التملك المتبادل ،الذي هو مجال لنبضات داخلية؛ فعبره يبلغ اإلنسان والكينونة
يقربنا ً
ما ّ
أحدهما ماهية اآلخــر ،ويستعيدان كينونتيهما ،هــذا في الوقت الــذي يفقدان فيه المحددات التي
أعطتهما الميتافيزيقا إياها.
إن التفكير في انبثاق الكينونة الخاصة كتملك متبادل هو عمل من أجــل بناء هــذا المجال في ذاته
كمجال حي نابض .وأدوات هذا البناء ،التي ال تستند ّإل إلى ذاتها ،يتلقاها الفكر عبر اللغة ،ألن اللغة،
وفي غضون هذا البناء الداخلي للتملك ،هي النبض األكثر رهافة وهشاشة لكنه ً
أيضا النبض الذي
يعمل على حفظ كل شــيء؛ فبقدر ما تكون كينونتنا الخاصة متوقفة على اللغة تكون إقامتنا ضمن
التملك المتبادل.
***
لـقــد بلغنا اآلن مـحـطــة يـعـتــرضـنــا فـيـهــا س ــؤال غـيــر ذي أهـمـيــة ،لـكــن ال مـحـيــد عـنــه ،وه ــو :مــا شــأن
التملك المتبادل بالهوية؟ الجواب :ال شيء .ومع ذلك ،للهوية شأن كبير ،إن لم نقل كل شيء
مع التملك المتبادل ،كيف ذلك؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،ينبغي العودة خطوات على الطريق
الذي قطعناه.
إن التملك المتبادل هــو االرتـبــاط األســاســي بين اإلنـســان والكينونة موحدين بفعل انتماء مشترك
لكينونتيهما الـخــاصــة .وضـمــن «االسـتـفـســار» ن ــدرك أول ومـيــض مــؤكــد لــانـتـمــاء الـمـتـبــادل .يشكل
االسـتـفـســار ماهية الـعــالــم التقني الـمـعــاصــر ،إذ نفترض أن ضمنه يـقــوم انـتـمــاء مـتـبــادل بين اإلنـســان
والكينونة حيث «حرية االنتماء» تحدد منذ البداية صيغة التبادل ونمط وحدته .ومن أجل أن نقود
كموجه:
أنفسنا نحو تملك متبادل تكون فيه الغلبة للتملك على التبادل ،اخترنا قاعدة بارمنيدس
ّ
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«الحقيقة أن الهو هو الكينونة كما أنه الفكر» .إن السؤال عمن يكون «الهو» سؤال عن ماهية الهوية.
وتفيدنا الميتافيزيقا بأن الهوية خاصية أساسية للكينونة .الظاهر إذن أن للكينونة كما للفكر مكانًا
نسميها التملك المتبادل .هكذا تنتمي
ضمن الهوية ،حيث الماهية تتولد عن «حرية االنتماء» التي ّ
أساسا إلى التملك المتبادل.
ماهية الهوية
ً
نفترض أن ضمن محاولتنا شي ًئا ً
قابل ألن ُيحتفظ به ،وذلــك بهدف توجيه الفكر نحو مكان األصل
األساسي للهوية :ماذا سيصبح آنذاك عنوان محاضرتنا؟ ألن يتغير مسار عنوان مبدأ الهويـة؟
يقدم هذا المبدأ نفسه في صيغة قضية أساسية؛ تلك القضية التي تفترض أن الهوية خاصية للكينونة،
أي خاصية ألساس الموجود .هكذا ،فيما نحن نتابع طريقنا ،فإن هذا المبدأ ،الذي هو بمعنى اإلفصاح
أساسا للموجود نحو
عن شيء ما ،أصبح بالنسبة إلينا بمعنى القفزة :قفزة تنطلق من الكينونة باعتبارها
ً
الهاوية ،نحو الالأساس .مع ذلك ،ليست هذه الهاوية عد ًما ً
غموضا
ً
فارغا ،وليست ،على األرجح،
خضم نبضه اإلحساس بماهية ما يتحدث
مبهما ،بل هي التم ّلك المتبادل نفسه ،يجري ضمنه وفي
ً
ّ
سميناها في يوم ما «مقر الكينونة» .إن كلمتي «مبدأ الهوية» تعنيان اآلن قفزة
إلينا كلغة ،مثل هذه اللغة ّ
اقتضتها ماهية الهوية ألنها ضرورية لها ،هذا إذا كان من الواجب أن يبلغ االنتماء المتبادل بين اإلنسان
والكينونة إلى حيث النور األساسي للتم ّلك المتبادل.
نتابع طريقنا :في اللحظة التي ننتقل فيها من هذا المبدأ كإثبات يخص الهوية إلى المبدأ كقفزة نحو
األصــل األساسي للهوية ،يتعرض الفكر ً
أيضا للتحول .لذلك ،وبالنظر صــوب الزمن الحاضر لكن
مما يم ّلك أحدهما لآلخر،
بمعزل عن وضعية اإلنسان ،أدرك الفكر اجتماع الكينونة واإلنسان انطال ًقا ّ
أي انطال ًقا من التملك المتبادل.
أليس من الممكن أن يقوم االستفسار – هذا اإلرغــام المتبادل بين اإلنسان والكينونة – بتسليم
نفسه إلى حساب ما هو قابل للحساب؟ أليس من الممكن إذن أن يصل إلينا كما لو أنه التملك
يخصهما بشكل
المتبادل ،وكما لو أنه يمتلك اإلنسان والكينونة بامتياز ،بهدف توجيههما نحو ما
ّ
خاص؟ إنه في الحالة التي تتاح لنا فيها هذه اإلمكانية ،سيمتثل اإلنسان لطريق يقوده نحو فهم
فهم كلية عالم التقنية المعاصر ،الطبيعة والتاريخ ،وقبل كل شيء
الموجود بصيغة أكثر أصالة؛ ْ
جميعا.
فهم كينونتها
ً
ْ
إن تــأمــات الـعـصــر ال ــذري ال تـهــدف ع ــادة ،مهما يـكــن وعـيـهــا بـمـســؤولـيــاتـهــاّ ،إل إلــى الـتـقــدم في
االستعمال السلمي للطاقة الذرية ،لكنها في الوقت نفسه تبحث هنا ،وهنا فقط ،عن اإلحساس
المطمئن بأنها بلغت هدفها :متى استقر األمر على هذه الحالة ظل الفكر في منتصف الطريق،
مزدوجين أم ال ،انظرHeidegger, Essais et conférences, :
( ،Die Historie )3العلم التاريخي .حول كلمة «تاريخ» سواء كانت بين
َ
p. 348.
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وبفعل هــذه النتيجة المنقوصة ،يشهد العالم التقني تقوية هيمنته «الميتافيزيقية» ،وآنــذاك فقط
تكون هذه األخيرة قوية حقًا.
لكن أين يتقرر أن الطبيعة من حيث هي كذلك يجب أن تظل ،ولكل العصور المقبلة ،طبيعة الفيزياء
المعاصرة ،وأن التاريخ ال يمكنه أن ينكشف ّإل كموضوع «للتأريخ(»)3؟ حقًا ،ليس من المسموح لنا
ال بإلقاء عالم اليوم التقني كما لو أنه من عمل شيطان ،وال بتهديمه ،هذا مع افتراض أنه لن يتولى
ذلك بنفسه.
ال يمكننا إذن األخــذ بالرأي القائل إن العالم التقني هو كذلك ،بحيث ال يمكننا أبــدً ا أن نغادره من
خالل قفزة .إن هذا الرأي يعتمد واقع الفعل باعتباره الحقيقة الواحدة الوحيدة ،أي إنه مستلب بما هو
«راهن» .إن رأ ًيا مثل هذا هو في الحقيقة رأي خرافي ،لكن ما ليس كذلك هو فكر يفكر نحو األمام،
ويصغي إلى الكالم الذي يقبل إلينا ،إنه رسالة تبلغنا إياها ماهية هوية اإلنسان والكينونة.
كان يـلـزم الـفـكـر أكـثــر مـن ألـفــي سـنـة كـي يـسـتـخـلـص عـالقـة بـمـثـل بـسـاطـة الـتـوسط الـداخـلـي لـلـهـويـة
وكـي يـفـهـمـهـا.
هل في إمكاننا اآلن افتراض أن فكرنا سينجز يو ًما ما العودة إلى األصل األساسي للهوية؟ بالتأكيد،
ألن هذه العودة تقتضي قفزة هي في حاجة إلى وقت ،أي إلى زمن الفكر الذي ليس هو زمن الحساب
الذي يستقطب اليوم فكرنا من الجهات كلها؛ ففي أيامنا هاته تقوم آلة التفكير بحساب آالف العالقات
في ثانية واحدة ،لكن على الرغم من صالحيتها التقنية ،فإنها مفرغة الجوهر.
مهما كان ذلك الذي حاولنا التفكير فيه ،ومهما كانت الطريقة التي تناولناه بها ،فإننا نفكر في فضاء
التراث؛ التراث الذي يوجهنا عندما يحررنا من الفكر االتباعي كي يع ّلمنا التفكير في ما هو أمامنا،
األمر الذي ال يعني تسطير مخططات.
وحين يلتفت تأملنا إلى ما تم التفكير فيه ،آنذاك فقط نكون في خدمة ما تبقى للتفكير.

مرجع إضافي
Martin Heidegger, «Le Principe d’identité,» dans: Martin Heidegger, Questions, t.1 - 2,
trad. André Préau (Paris: Gallimard, 1968).
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رسالة لسان الدين بن الخطيب
في السياسة السلطانية
من الكتب الجديدة التي عـ ّـززت رفوف الخزانة التاريخية العربية كتاب السياسة السلطانية
**
عـنــد لـســان الــديــن بــن الـخـطـيــب مــن خ ــال رســالـتــه فــي أح ــوال خَ ـدَمــة الــدولــة ومـصــائــرهــم
الذي قسمه الباحثان محمد البركة وسعيد بنحمادة إلى قسمين كبيرين :يتناول القسم األول تجربة
ابن الخطيب السياسية بين التنشئة والممارسة ضمن أربعة فصول ،بينما يتصدى القسم الثاني لدراسة
موضوع السياسة السلطانية عند لسان الدين بن الخطيب من خــال رسالتين منسوبتين إليه .وقد
وذيال الكتاب بمالحق وقائمة بالمراجع والمصادر وفهرست
عالجهما المؤلفان في فصلين مستقلينّ ،
للموضوعات.

اإلشكالية المركزية في الكتاب وفرضيات النظر
ينطلق الكتاب مــن إشكالية مركزية مفادها أن الـقــرن الثامن الهجري (الــرابــع عشر الـمـيــادي) يمثّل
قرن النضج واالزدهار بالنسبة إلى تاريخ المغرب واألندلس ،وهو ما انعكس في بروز نخبة من كبار
وخدَ مة الملوك والدول الذين أسسوا لثقافة ما ُيعرف في لغة لسان الدين بن
الك ّتاب ورجال السياسة َ
الخطيب بـ «السياسة السلطانية» (المقدمة ،ص .)7وقد تمخض عن هذا الجنس الثقافي منتوج غزير
تميز فيها ابن الخطيب من سائر
في مجال فقه السياسة ،وتأمالت عميقة في مصائر خدمة الدولةّ ،
ك ّتاب اآلداب السلطانية برسم الخطوط األولية لنظام القول في خدمة السلطان ومصيرهم .فإذا كان
مؤلفو اآلداب السلطانية قد عالجوا المؤسسات الدينية والدنيوية ،وتف ّننوا في كتابة متن متميز يمحض
تفرد بقراءة استباقية في عواقب خدمة السلطان
ويبرر استبداده ،فإن ابن الخطيب ّ
النصائح للسلطان ّ
وحاشيته .وقد تأسس منتوجه الجديد من خالل التجربة والمعايشة والممارسة السياسية ،ومن القراءة
المستلهمة للتاريخ ،بعيدً ا عن التنظير الذي غرقت في أوحاله كتب اآلداب السلطانية السابقة؛ فابن
عاليا في سماء «الدولة الفاضلة» ،أو يعرج في متاهات الطوباويات،
كاتبا يح ّلق ً
الخطيب لم يكن ً
ميدانيا كتب انطال ًقا من محكمة الواقع ،ومن وعاء خبرته وممارسته في االشتغال مع
مفكرا
بل كان
ً
ً
* أستاذ بجامعة موالي إسماعيل بمكناس ،ورئيس المجموعة المغاربية للدراسات التاريخية والحضارات المقارنة.
** صدر في سنة  ٢٠١٣عن دار إفريقيا الشرق  -الدار البيضاء ،في  ١٢٦صفحة.

110

العدد 4 / 14
خريف 2015

ً
وممارسا المناصب والوظائف السامية المختلفة .لذلك،
متنقل بين البالطات،
الملوك ،ومن عيشه
ً
المستنبت من تربة
كبيرا من الفكر التأملي
فإن إنتاجه ككاتب سلطاني وخــادم للدولة ،يحمل قـ ً
َ
ـدرا ً
تشربه بالتجربة
الواقع ،ويؤسس لفقه سياسي سلطاني ذي منظور بعدي – استشرافي .وال شك في أن ّ
السياسية الوعي التاريخي جعله يعالج بعمق إشكالية مستقبل عالقة الكاتب بالسلطان ،وكيفية تأثير
السياسة في لحم العالقة بين الطرفين ،أو إحداث الشرخ بينهما.
وخدَ مته وك ّتابه ،استند المؤلفان إلى رسالتين
في سياق رصد هذه القاعدة العالئقية بين السلطان َ
أ ّلفهما ابن الخطيب ،اعتما ًدا على حصيلة تجربته وعلى تراكمات الواقع السياسي .ومع أن الرسالتين
وردتا في بعض المتون التراثية المنشورة كـ نفح الطيب للمقري وريحانة الكتاب ونفاضة الجراب
البن الخطيب ،فإن الباحثين أعادا النظر فيهما من خالل المراجعة والتحقيق ،اعتما ًدا على مخطوط
الخزانة الوطنية بالرباط تحت رقم  792د .وقد وردت الرسالة األولى في هذا المخطوط ابتداء من
ّ
وتمكن الباحثان،
الورقة  76أ إلى الورقة  83ب ،بينما جاءت الثانية بين الورقات  38ب –  54أ.
استنا ًدا إلــى الـمــادة المخطوطة واعـتـمــا ًدا على منهج المقارنة والمقابلة ،من تدقيق المصطلحات
وتصحيح بعضها ومــلء البياضات ،وهــو ما ّ
يشكل في تصورنا لمسة علمية تحقيقية يحتاج إليها
المجال الوثائقي التاريخي.
وتمرسه في إدارة دواليب
تكمن أهمية الرسالة األولــى في إبــراز عمق تجربة ابن الخطيب السياسية
ّ
الــدولــة .لــذلــك ،ج ــاءت هــذه الــرســالــة بمثابة عـصــارة للسياسة السلطانية الـتــي اشتغل وفــق أجندتها،
وخالصة لفلسفته السياسة التي استقاها من التجارب والنماذج التي كان شاهد عيان على بعضها،
أو قرأها قــراءة تاريخية واعية استشف من خاللها مآل َخدَ مة الدولة ،وما يحاك ضدهم من دسائس
وطعنات من الخلف .كما ّ
تمكن من تحليل ّ
مما
جل المعطيات المتوافرة في عالم السياسة انطال ًقا ّ
راكمه من خبرة ،بعيدً ا عن التحليقات النظرية الفضفاضة .لذلك ،اعتبر المؤلفان أن ابــن الخطيب
استطاع أن يرقى برسالتيه إلى «معاني علم السياسة ،متجاوزًا مظاهر السياسة ،فهو أول من حاول أن
يصرح بما يلزم لخدمة الدولة من أسرار السياسة» ( ص .)9بل ذهبا – في سياق المقارنة – إلى حد
ّ
ّ
ً
وتحوالت
بات
ل
تق
من
الراهن
الزمن
يشهده
لما
مماثلة
سيناريوهات
ا
أيض
تقدمان
الرسالتين
إن
القول
ّ
وخدَ مة السلطان الذين عصفت بهم األحداث بسبب المكائد ،فوقعوا في فخ
في مصائر رجال السياسة َ
النكبات ،بعد أن تس ّنموا أرقى المناصب ،وذاقوا عسل المجد والسلطة.
ينبه المؤلفان إلى أن الرسالة الثانية التي قاما بتحقيقها ً
أيضا ،والمعنونة بـ «في غرض السياسة» ،تُعتبر
ّ
مكملة للرسالة األولى رغم انتمائها إلى المجال السياسي العباسي ،ألن إيرادها من جانب ابن الخطيب
ِّ
تدعم استراتيجية تخريجاته التي أوردها في الرسالة األولى بشأن
لكونها
بل
ا،
عارض
ً
ا
أمر
لكونها
ليس
ّ
ً
تفسر منظوره للسياسة السلطانية ،بما تتضمنه من عبر ووصايا تزيد
مصير خدمة الدولة ،وبالتالي فإنها ّ
في تخصيب رؤيته السياسية وتقوي مستنداته.

في مضمون الكتاب وخطوطه الكبرى
بعد المقدمة التي ُطرحت فيها اإلشكالية الجوهرية وفرضيات النظر إليها ،وجــرى توضيح منهج
نسميه «كرونولوجيا
المعالجة ،تصدى المؤ ِّلفان في الفصل األول من الكتاب لدراسة ما يمكن أن ّ
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العمر الـسـيــاســي» للسان الــديــن بــن الخطيب ،وذل ــك مــن خــال تناولهما تنشئته السياسية ،وأهــم
المحطات التي وسمت حياته .وهــو أمــر اعتبراه وقفة ضرورية لفهم فقه السياسة السلطانية لدى
لسان الدين ،ألنها تمثّل كش ًفا عن رحلته الطويلة في تس ّلق مدارج السالكين إلى الرئاسة والوزارة
والدولة .وقد اعتمدا في رصد هذه التنشئة على بيوغرافية ابن الخطيب من خالل جمع الشذرات
نصا فريدً ا أنتجه في
دونها عن حياته في مختلف المتون ،خاصة في «اإلحاطة» التي جاءت ًّ
التي ّ
وتدبره واقع المآالت السياسية
آخر عمره ،بعد أفول نجم وظائفه السياسية ،واكتمال وعاء تجربته،
ّ
لخدام الدولة والسلطان.

قسم الباحثان تنشئة ابن الخطيب إلى خمس مراحلُ ،أوالها المرحلة الموقّعة على شهادة ميالده في
ّ
تبدل السالطين
مدينة غرناطة األندلسية ،والتي تزامنت مع ظــروف سياسية متسارعة مشحونة بوقع ُّ
وصراعاتهم .وال شك في أن استقرار ابــن الخطيب في غرناطة في حداثة س ّنه ،وارتـقــاءه في ديــوان
اإلنشاء إلى حين وفاة والده ،واالستفادة من ميراث رأس ماله السياسي ،كل ذلك جعله يتعلق باألفق
السلطاني ،ويصقل تجربته ومهارته السياسية منذ صباه .كما أن عبقرية المكان ،الــذي هو غرناطة،
جعلته يرتشف مــن حياض معرفة جمهرة العلماء الــذيــن كــانــوا يـفــدون إليها مــن كــل حــدب وصــوب
(ص  ،)17وهو ما زاد من تسريع إيقاع اتجاهه نحو عالم السياسة.
وكانت المرحلة الثانية في رحلة عمره ،والتي امتدت من سنة  749إلى سنة 760هــ ،مرحلة ولوجه
خبايا السياسة السلطانية التي بدأت مع وفاة أستاذه ابن الجياب ،وتس ُّلمه مهماته في رئاسة الكتاب
ويثبت قدميه في بالط السلطان خالل عهد الغني
وديــوان اإلنشاء قبل أن ّ
يتربع على عرش الــوزارةّ ،
بالله .غير أن هذه الحظوة لم تدم بسبب تغ ّلب إسماعيل بن يوسف على أخيه الغني بالله ،واعتقال
ابن الخطيب بتحريض من خصومه ( ص.)20

ثم أتت بعد ذلك المرحلة الثالثة (  763 – 760هـ) التي بدأت بإطالق سراح ابن الخطيب ،والتحاقه
ردحا من الزمن يتطلع إلى تجربة سياسية أخرى خبر
ببالط السلطان المريني أبي سالم .وهناك عاش ً
فيها أحوال الدول وخدمة الملوك وأخالق السالطين ،وهو ما ّأهله لتوسيع دائرة تجربته .وإذا كانت
هذه المرحلة قد استتبعت بخلوته السياسية في مدينة سال ،فإنها كانت ً
أيضا فرصة اهتبلها للمزيد من
التفكر والتدبر في أحوال السياسة السلطانية.
وبدأت المرحلة الرابعة ( 772 – 763هـ) بعودة ابن الخطيب إلى غرناطة بعد نجاح الغني بالله في استرداد
يكدر صفوها سوى بعض المنافسين له في
ملكه ،األمر الذي سمح له باسترجاع حظوته السابقة التي لم ّ
البالط ،وعلى رأسهم القائد العسكري المعروف بـ «شيخ الغزاة» ثم ابن خلدون الذي برز كذلك كمنافس
صاعد .ورغم أن ابن الخطيب انتصر على منافسيه في البداية ،نجح هؤالء في إيغار صدر السلطان عليه،
سرية بهدف العودة إلى البالط المريني في فاس من جديد،
وهو ما جعله يضيق ً
ذرعا ،فبدأ اتصاالت ّ
لتبدأ المرحلة الخامسة من عمره السياسي ( 776 – 772هـ) .بيد أن هذه المرحلة األخيرة لم تكن رحيمة
تدخل الخصوم والمناوئين – إلى اتهامه بالزندقة والمطالبة بإعدامه.
به ،إذ انتهت – بعد ّ

في الفصل الثاني المعنون بـ «نظم وقواعد الــدولــة» ،يعالج المؤلفان القول في نظم الدولة ومبادئ
السياسة السلطانية عند ابن الخطيب من خالل مؤلفاته ،التي أبانت عن وعي ثاقب بقواعد السياسة
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فهم
والخيوط الناظمة لها ،خاصة خطة الوزارة التي تأتي كثاني مؤسسة بعد المؤسسة السلطانية .و ُي َ
سيجها بترسانة من الشروط التي استمد بعضها من ك ّتاب اآلداب
من خالل كتابات ابن الخطيب أنه ّ
غالبا ما كانت تقود الــوزراء إلى االستبداد والتطلع نحو
السلطانية الذين سبقوه ،وهي الشروط التي ً
الهيمنة على سلطة الدولة ،لتبدأ بعد ذلك عملية التخلص منهم عن طريق العزل أو االستبدال أو النكبة
واالغتيال (ص .)30 – 29

ّ
شكلت قــراءة ابن الخطيب استبداد الوزير وتغلبه على السلطان ،ثم وقوعه في فخ النكبة والتصفية
الجسدية بعد ذلك ،قاعدة و«س ّنة» من السنن التي تأثث بها منظوره لمصير خدمة الدولة ،وهو ما جعله
فينبهه إلى المصير المحتوم الذي
يعيها ً
وعيا عميقًا ،ويــدق ناقوس الخطر لمن يتقلد خطة الــوزارةّ ،
سيؤول إليه .وقد أبانت الوقائع صحة رؤيته عندما اضطرب حبل األمن في األندلس بعد خروجها عن
تلك القواعد السياسية (ص .)33

في سياق متصل ،صـ ّـوب المؤ ِّلفان في الفصل الثالث ،المعنون بـ «العالقات السياسية بين خدمة
ِ
تصدع العالقة بين السلطان
الدولة» ،النظر على موضوع البحث عن العوامل األخرى
المساهمة في ُّ
ورجاله من َخدَ مة الدولة ،والمآل المشؤوم الذي يقع في شراكه هؤالء من خالل الصراعات البينية
التي كانت تتخذ من المكائد والوشايات والدسائس آلية من اآلليات الكتساب الحظوة واالرتقاء
وإقصاء اآلخر .وقد ركز هذا الفصل على دراسة نموذج من النماذج البارزة للعيان في تلك الحقبة،
ً
اشتعال بين لسان الدين بن الخطيب وابــن مــرزوق .ووقف
ويتجلى في التنافر الــذي ازداد وقــوده
الباحثان على الخبرة التي اكتسبها لسان الدين في مجال الصراع والتنافس ،ومع ذلك لم تشفع له
في تغ ّلب ابن مرزوق عليه بواسطة هذه اآلليات الكيدية التي انتهت بتكفيره واتهامه بالزندقة ،وهذا
ما حدا بالمؤل َفين إلى إلقاء الضوء على عقيدة ابن الخطيب وأفكاره من خالل الرسالة التي وجهها
إلــى غريمه بعد تقرير عقيدته فــي «الـخـيــر» و«ال ـشــر» و«الـحـيــاة» و«الـنـشــور» و«ال ـلــوح» و«ال ـقــدر»،
ليستنتجا أنه تأثر ،كغيره من علماء عصره ،بـ «تطور الفكر األشعري بالغرب اإلسالمي» (ص ،)42
وأن كيد خصومه اشترك فيه تياران :تيار سياسي بزعامة ابن زمــرك ،وتيار عقدي استهدف تصفيته
من خالل الهجوم على رأس ماله الثقافي ،لينتهي األمر بعرض قضيته على القضاة الذين قذفوا به
نحو مربع الموت.
ً
حامل عنوان «مصير َخدَ مة
في تسلسل مرتب ودقيق ،يتناول المؤ ّلفان في الفصل الرابع ،الذي جاء
الدولة» ،ليبحرا بالقارئ نحو تأمالت ابن الخطيب في النهاية المحتومة لموظفي السلطان ،كقاعدة
وسـ ّنــة مــن سنن الـتــاريــخ؛ فبعد أن ألقيا الـضــوء على المشاهد الـتــي اعتلى فيها ابــن الخطيب قمة
ّ
ً
فضل عن شهادات العلماء
الموجهة إليه،
واستدل على ذلك برسائل السالطين
المجد والتألق،
َّ
والقضاة في حقه ،أبرزا المحطات التي بدأ االتجاه العكسي يتسارع نحوها من خالل توتر عالقاته
بالسالطين بسبب توالي السعايات ضده ،وشعوره باإلحباط والرغبة في االعتزال السياسي .وانطال ًقا
من األطروحة «الخطيبية» المبنية على القاعدة التي تحكم مصير َخدَ مة الدولة ،اعترض الباحثان
نابعا من تعبه من مشقة
على تفسير محمد عبد الله عنان القائل بأن هجر ابن الخطيب للسياسة كان ً
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تفسيرا ً
بديل هو عدم قدرته على مواجهة دسائس
وقدما
المسؤوليات السياسية التي اضطلع بهاّ ،
ً
خصومه التي اتسعت مساحتها ،في وقت كان قد بلغ من ِ
مقتنعا بمصيره الذي هو
عتيا ،وصار
ً
الكبر ً
مصير كل خدمة السلطان عندما تنتهي صالحيتهم السياسية ،وتصبح لحومهم ناضجة لتنهش فيها
أيادي السلطان (ص .)55 – 54
تلك هي فصول القسم األول التي أثث بها الباحثان كتابهما أرضي ًة لعرض رسالتي ابن الخطيب في
القسم الثاني من هذا الكتاب .ويمكن القول إن هذا القسم الذي هو قسم خاص بتحقيق الرسالتين
يعد تطبيقًا للقسم األول .وتكشف الرسالتان عن علو كعب لسان الدين في فضاء السياسة السلطانية،
ّ
وخدَ مته من الكتبة والحاشية ،لذلك جاءتا في
وعمق تجربته وخبرته في رصد العالقة بين السلطان َ
قالب «يجمع بين التجربة السياسية والثقافة السياسية» (ص .)62
انعكاسا لواقع
في سياق التعريف بالرسالتين ،يؤكد الكاتبان أهمية الرسالة األولــى ،ويعتبرانها
ً
محملة
ووعيا بمصير َخدَ مة الدولة من كتبة ووزراء ومستشارين وغيرهم ،لذلك جاءت
سياسي،
ّ
ً
بــالــدالالت الــواضـحــة والـمـشـ ّفــرة الـتــي تستبصر مــا يـلــوح فــي المنظور االسـتـشــرافــي ،وتــذكّ ــر َخــدَ مــة
تصب في االتجاه
الدولة بالمصير الذي ينتظرهم .ومع أن الرسالة الثانية «مشرقية» المادة ،فإنها
ّ
نفسه؛ إذ جــاءت هي ً
أيضا مشبعة بــالــدالالت في مجال السياسة السلطانية ،وطافحة بالنصائح
والــوصــايــا لـ َـخــدَ مــة أعـتــاب الـمـلــوك .وقــد وظــف فيهما ابــن الخطيب الـتــاريــخ لفهم ألـغــاز السياسة
السلطانية وإدراكها.
ولم ُيفت صاحبي الكتاب إبراز الصدى الذي تركته الرسالة األولى في الوسط الثقافي الذي عاصره
متداولة في المصنفات التي كتبت حوله .وعلى غرار
ابن الخطيب ،أو الذي جاء بعده ،حيث ظلت
َ
الرسالة األولى ،أثارت الرسالة الثانية مسألة العالقة بين السياسة الشرعية والسياسة المدنية ،وعكست
فهم من مضمونها الذي اقتصر على وظيفتي الوزير
تجربة لسان الدين في مجال السياسة ،وهو ما ُي َ
علما أنه تق ّلد هو نفسه منصب الوزارة.
والعاملً ،
وبينا أن ابن الخطيب لم
ومن خالل استقراء محتوى الرسالتين ،استشف الباحثان التكامل بينهماّ ،
يصنفهما عبثًا ،بل جاء اختياره ضمن استراتيجيا محددة تروم تنبيه َخدَ مة السلطان إلى العواقب التي
تنتظرهم ،وأنهم مجرد حائط خفيض يقفز السلطان من فوقه عندما تحين الفرصة.

منهج المعالجة والتحقيق والتوثيق الببليوغرافي

يجدر التنويه بأن مؤ ّل َفي الكتاب ا ّتبعا طريقة تحقيق الرسالتين بالرجوع إلى متنهما الوارد في األصول
المنشورة ،كـ اإلحاطة في أخبار غرناطة وريحانة الكتاب ونفاضة الجراب ونفح الطيب ،ومقارنتهما
باألصول المخطوطة التي تكبدا فيها عناء القراءة والمقابلة ،وهو ما فرض عليهما الرجوع إلى جل
مؤلفات ابن الخطيب للتحقّق والتأكد والضبط .لذلك ،جاء عرض الرسالتين في ما تبقى من دفتي
عرضا دقيقًا ومحققًا بأناة ،كما يظهر ذلك من خالل الهوامش واإلحاالت التي تعكس حرصهما
الكتاب ً
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على الدقة والمقابلة بين النصوص المنشورة والمخطوطة إلخــراج نص الرسالتين بمسحة توثيقية
علمية .كما أن قراءتهما الرسالتين لم تكن قراءة تقنية جافة ،بل اعتمدت على التشخيص والتفكيك
لمعطيات عصر ابن الخطيب وتقلباته السياسية ،وفق رؤية نسقية ومقاربة شمولية .وقد ّ
شكل القسم
واسعا لفهم داللة الرسالتين ،فانصبت جهود الباحثين فيه على دراسة
منهجيا
إطارا
ً
األول من الكتاب ً
ً
منظور ابن الخطيب للسياسة السلطانية ،وسعيه إلى تركيب أفق جديد في خطاب اآلداب السلطانية،
يعول على توسيع دائرة الفهم واالستقراء ،بناء على معطيات حياته وتقلباته
انطال ًقا من منهج تحليلي ّ
في غمار الوظائف السياسية وطموحاته التي رسمت معالم تأليفه الرسالتين.
وال يسع القارئ سوى التنويه ً
أيضا بالمادة المصدرية والمرجعية التي أفادت في تحقيق الرسالتين،
لم
ورسم المعالم الكبرى لمنظور ابن الخطيب في مجال السياسة السلطانية؛ إذ أفلح الباحثان في ّ
شتات النصوص من جميع المظان والمتون ،وتوظيفها في خدمة الموضوع ومنهجه ،ولو أن قائمة
الــدراســات الحديثة لــم تكن بالقدر الكافي الــذي يرفع سقف طموح الباحثَين فــي معالجتهما هذه
الدراسة الطريفة.
ونصا
بكلمة جامعةُ ،يـ َـعـ ّـد الكتاب قيمة مضافة إلــى التراكم المتوافر في كتب اآلداب السلطانيةًّ ،
فريدً ا في قــراءة ومستقبل َخدَ مة الدولة وحاشية السلطان واستشرافه .ومع ذلك ،نسجل باختصار
بعض القضايا التي ال نشاطر فيها تحليل الكاتبين ،بعضها يتعلق بالشق النظري من الكتاب ،بينما
يتعلق البعض اآلخر بشق التحقيق؛ ففي ما يخص الشق النظري ،ورد عند صاحبي الكتاب أن القرن
يعد قرن النضج واالزدهار ،بحكم ما أنتجه من وجوه أكابر
الثامن الهجري (الرابع عشر الميالدي) ّ
أسسا تحليلهما للسياسة السلطانية عند
السياسة َ
وخدَ مة الملوك (ص  ،)7وعلى هدي هذه الفرضية ّ
ابن الخطيب.
ونحسب أن مثل هذا التخريج يتضمن حكم قيمة يحتاج إلى مراجعة .صحيح أن هذا القرن شهد ميالد
كبار المؤرخين والكتبة ،كما عرف ازدهــار بعض العلوم العقلية ،كعلم الحساب والعدد مع ابن البنا
علميا دقيقًا لتعميم ظاهرة االزدهــار على عصر أثبت بعض المنتسبين
معيارا
الكم ليس
ً
ً
وغيره ،لكن ّ
إليه ،من أمثال ابــن خـلــدون ،أنــه كــان في حالة انـســداد فكري وتلوث ثقافي ،خاصة في مجال علم
الكالم والفلسفة ،حيث إن المناخ الفكري آنذاك كان ً
ميال إلى كبح جماح الخطابات المتسائلة ،في
تسيد التيارات الصوفية والظاهرية ،وهو واقع ثقافي ّبرره ابن خلدون بـ «نقص العلم والعمران»
مقابل ّ
وبسيادة عقلية مفككة ومنتكسة أنتجت أزمة القرن 14الرابع عشر الميالدي بوجوهها الثالثة البارزة،
وهي استفحال الظاهرة البدوية ،وانتشار وباء الطاعون ،وتأزم العمران.
وقد تمخض عن تلك األزمة دخول الدولة المغربية في دوامة من االستبداد واستنزاف مالية الدولة في
النفقات غير المنتِجةً ،
فضل عن تدهور الطرق الصحراوية وغياب سياسة اقتصادية متزنة ،ناهيك عن
تقلص الثراء المنجمي الناتج من التسرب البدوي والطاعون الجارف .وقد تمظهر هذا الوضع المتأزم
في ثالث واجهات :تس ُّلط الوزراء واستبدادهم بالحكم على حساب السلطان ،والعنف الجبائي ،ثم
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فساد األخالق الذي يشتد عوده عادة مع انحالل الحضارة ،ومن ثم عودة وتيرة التاريخ الدائري الذي
يحيل إلى الدورة المنغلقة ،والتك ّلس الثقافي ،وبطء التطور المجتمعي ،وهو ما فطن إليه ابن خلدون
شخصيا
حين شعر بتفوق أوروبا ونهضة «دول الشمال» على حساب «دول الجنوب» .لذلك ،أعتقد
ً
بالكم بــل بالكيف ،وأن ق ــراءة أي خـطــاب سياسي – وضمنه منتوج
أن االزده ــار الفكري ال يـحـ َّـدد
ّ
ابن الخطيب – ينبغي ّأل ينفلت من دائرة أزمة القرن القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميالدي) التي
نحتت بصمات سلبية واضحة في المجاالت كافة ،وهو ما يجعل الحديث عن أي «ازدهــار» مجرد
التفاف على نقيضه.
يستلزم النقد المنهجي ً
أيضا القول إن على الرغم من اعتماد الباحثَين على بعض الدراسات المعاصرة،
كدراسة كمال عبد اللطيف وعز الدين العالم ،فإنهما لم يستفيدا منهما في التأطير النظري في القسم
األول مــن الكتاب ،خاصة أن هاتين الدراستين غنيتان بالتحليل النظري وعمق الـقــول فــي اآلداب
عبرت عن المنظومة االستبدادية ،التي ولد من رحمها مصير ابن الخطيب وغيره من
السلطانية التي ّ
كتبة الدول.
ّأما على مستوى نتائج التحقيق ،فمع تنويهنا بالجهد الذي بذله المؤلفان ،فإن الغموض ال يزال ّ
يلف
بعض القضايا ،من قبيل ما إذا كانت الرسالة الثانية التي حققاها – وهــي مشرقية – ت َُع ّد من تأليف
ابن الخطيب نفسه ،أم أنه نقلها من مصدر آخر ،وفي هذه الحالة نأمل أن يجتهدا في تحديد اسم كاتبها
وأصلها في أفق طبعة ثانية للكتاب.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ل ــم يـكـشــف مـنـجــزهـمــا الـتـحـقـيـقــي ع ــن اإلض ــاف ــات ال ـجــديــدة ال ـتــي أضــاف ـهــا الـنــص
المخطوط ،ليجيبا عن التساؤل الذي يطرحه متلقي نص الرسالتين حول ما إذا كانتا تحمل في ثناياها
عما جاء في الرسالتين الواردتين في المصادر المنشورة سابقًا ،أم أن
ً
أفكارا جديدة تربو فائدة وزنها ّ
األمــر يتعلق بمجرد تصحيحات وضبط للمصطلحات ،ومراجعة صيغ التعبير الفارقة بين النصين
تطرق المؤلفان إلى هذه المسألة من أجل رفع سقف
المنشورين ونظيريهما المخطوطين ،فحبذا لو ّ
قيمة النص المخطوط.
وأحسب ً
أيضا أن عنوان الكتاب في حاجة إلى مراجعة؛ إذ إن المؤل َفين اعتمدا على رسالتين الستجالء
معالم السياسة السلطانية عند ابــن الخطيب ،والـحــال أن عنوان الكتاب يكتفي بــاإلشــارة إلــى رسالة
صاحبي الكتاب.
واحدة فحسب ،مع أن الرسالة الثانية ال تقل أهمية عن األولى كما جاء في تحليل
َ
ويخيل لي ً
أيضا أن بصمة التحقيق ينبغي أن تكون واضحة في عنوان الكتاب ما دام تحقيق الرسالتين
ّ
يشكل جوهر موضوع الكتاب ويشغل نصف مساحته.
بيد أن هذه المالحظات البسيطة ال ت ِ
ُفقد هذه الدراسة المتميزة قيمتها ،وأتصور كقارئ لنص الكتاب
بشقيه النظري والتحقيقي ،أنه ّ
وتوثيقيا يستحق التنويه واإلشادة،
تحليليا
ومنجزا
يشكل قيمة مضافة،
ً
ً
ً
وأنه ُي َع ّد حلقة مفيدة في سلسلة الدراسات المتعلقة باآلداب السلطانية التي تظل مل ًّفا متجد ًدا للتأليف
والتأويل والتفسير والنقد.

ص
در

ح

دي ً
ثا

116

العدد 4 / 14
خريف 2015

117

مناقشات ومراجعات

 قراءة في مشروع عزمي بشارة (:)1
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
ِّ

119

اللغة العربية وأيديولوجية الوحدة

133

الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

149

الفضاء الثالث في روايات واسيني األعرج :شطب الحدود وإعادة الكتابة

165

119
وجيه كوثراني

*

قراءة في مشروع عزمي بشارة ()1

الدين والتد ّين :مقدمة تتحول إلى
ِّ
الدين والعلمانية
جزء أول من كتاب ِّ

**

يخلص عزمي بشارة إلى الدعوة إلى موقف إبستيمولوجي ومنهجية جديدة في البحث
التدين ،كبديلٍ من تجاهل العلمانويين العرب لها،
العربي عن موضوعة الدِّ ين وأنماط ّ
والتدين إلى مبحث
أو استخفافهم بها .هنا منتهى الجسر الموصل عبر دراســة الدِّ ين
ّ
ـديــن إلى
العلمنة والعلمانية فــي مـشــروع عزمي بـشــارة «االنـتـقــال مــن مبحث الــدِّ يــن والـتـ ّ
مبحث العلمانية» في الفصل الخامس واألخير من الجزء األول .فيختتم مدخله الذي
ٍ
برابط يحاول عبره تلخيص وإيضاح ما بدأه ،والعبور إلى الجزء
مقدمة
أصبح كتا ًبا – ّ
الثاني من مشروعه :الصيرورة الفكرية للعلمنة والعلمانية.

أن يعزم باحث على الشروع في تأليف
ك ـت ــاب ش ــام ــل ع ــن ت ــاري ــخ ال ـع ـل ـمــان ـيــة،

بعد أن ُكتب الكثير الكثير فــي الـمــوضــوع ،وأن

العدة لذلك،
يكون لديه جديد يقوله ،وأن يهيئ ّ

ومصادر بلغات أوروبية إنكليزية وألمانية
مراجع
َ
َ
ً
عما ُكتب في الموضوع باللغة
وفرنسية،
فضل ّ
الـعــربـيــة ،أو مــا ُت ــرجــم ،وأن ي ـبــادر وي ـبــدأ بكتابة

مقدم ًة للبحث
مدخلٍ حول الدِّ ين
والتدين ليكون ّ
ّ

كون
الـمـطـ ّـول فــي درس الـسـيــاقــات التاريخية ل َت ُّ
العلمانية والعلمنة في العالمين الغربي والعربي
«تورط» في مشروع
اإلسالمي ،كل ذلك يعني أنه ّ

كبير وضخم يتطلب سنوات من العمر ،ويكون
وإما اإلقدام
أمام أحد خيارينّ :إما التخلي ً
يأساّ ،

تـحــد ًيــا للنفس قبل أن يـكــون تـحــد ًيــا ألي شيء

* أستاذ جامعي ،والمدير العلمي إلصدارات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
والتدين ،ط  2منقحة (بيروت :المركز العربي لألبحاث
** عزمي بشارة :الدين والعلمانية في سياق تاريخي 2 ،ج ،ج :1الدين
ّ
ودراسة السياسات)2013 ،؛ ج 2في  2مج ،مج  :1العلمانية والعلمنة :الصيرورة الفكرية (بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2015 ،ومج  :2العلمانية ونظريات العلمنة (بيروت :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
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آخر .هذا التحدي الذي يبدو في حال اإلصرار،
بل العناد ،للخوض في مسالك التاريخ – تاريخ
األف ـك ــار وشـعــابـهــا – يـتـقــوى م ــن طــاقــة الـتـفــاؤل
واألمل بالتاريخ ،واإليمان بجدوى العمل ،كما
ـرت بعض مــامــح هــذه السمات فــي «العقل
خـبـ ُ
العملي» عند عزمي بـشــارة ،حيث يتوزع نشاط
ه ــذا الــرجــل فــي مـشــاريــع كـبــرى كـثـيــرة للنهوض
بالثقافة العربية المعاصرة.
يتحول المدخل ،الذي عزم بشارة على أن يكون
ّ
م ـج ــرد م ــدخ ــل ل ـل ـشــروع ف ــي ال ـت ــأري ــخ للعلمانية
والـعـلـمـنــة ،إل ــى كـتــاب ّأول نــاجــز بـعـنــوان الــدِّ يــن
والتدين قبل
والتدين ،فلماذا الحديث عن الدِّ ين
ّ
ّ
الحديث عن العلمانية والعلمنة ،وفي كتاب هو
الجزء األول من المشروع الكبير؟
الدافع هو االضطرار إلى توضيح القضايا المشوبة
بـ ـ «ال ـت ـشــويــش وال ـغ ـم ــوض» ف ــي ال ـن ـقــاش الـســائــد
فــي أوس ــاط المثقفين الـعــرب؛ فمن جـهــة ،هناك
تحريم الخوض في هذه المسائل عند البعض،
ومــن جهة ثانية ،هناك انتقاد للدِّ ين عند البعض
اآلخر ،وكأنه مجموعة من الخرافات واألساطير
(ص  .)8البديل من هذا االنحراف ،بوجهيه ،عن
منهج النظر العلمي ،هو معالجة البنية الفكرية
تدين ،أي كظاهرة
لإليمان ،ودراسة الدِّ ين كحالة ُّ
ثقافية اجتماعية.
فــي ال ـبــدا يــة ،أي الـفـصــل األول مــن الـكـتــاب:
الـ ـمـ ـق ـ َّـد س واألس ـ ـط ـ ــورة وال ـ ــدِّ ي ـ ــن واألخ ـ ـ ــاق،
بـ ـح ــث ف ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرق وال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك بـ ـي ــن ت ـج ــرب ــة
ال ـم ـقـ َّـد س والـتـجــربــة الــدِّ ي ـن ـيــة ،الـلـتـيــن تتلخص
ج ــدل ـي ــة الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ف ــي الـ ـت ــال ــي« :ل ـيــس
ال ــدِّ ي ــن ت ـج ــرب ــة الـ ـمـ ـق ـ ّـدس ،وال ُي ـخ ـت ــزل ف ـي ـهــا؛
ً
أول ألنـهــا تـجـمـعــه إلــى ظــوا هــر أخ ــرى؛ وثــا نـ ًـيــا
ألنــه أغـنــى بــالـتـمــا يــزات والـمــؤسـســات واألبـعــاد
االجـتـمــاعـيــة .هــو أص ـغــر مـنـهــا وأك ـبــر مـنـهــا في
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الوقت ذاتــه» .مفارقات يشرحها عزمي بشارة
ٍ
معالجة مستفيضة للمشترك والـفــرق بين
عبر
الــدِّ يــن واألس ـطــورة والــدِّ يــن واألخ ــاق والــدِّ يــن
والسحر.

المقدس
«األسطورة ،بداي ًة ،نمط معرفي يتوحد فيه
ّ
والدنيوي قبل وعي انفصالهما» (ص  ،)10وبعد
الـفـصــل « ُتـعـ ّـمــر األسـ ـط ــورة ...بصفتها ج ــز ًءا من
العقيدة محكومة بها ،وترسب في الوعي الشعبي
والتدين الشعبي خــارج العقيدة أيـ ًـضــا» ،وتصبح
ّ
ٍ
األســاطـيــر «حـكــايــات بــدايــة أو خـلــق تجيب عن
ســؤال ‹ل ـمــاذا؟› بواسطة رواي ــة الـبــدايــة .وكـمــا أن
الــدِّ يــن ليس مجرد وعــي زائ ــف ...فــإن األسطورة
ً
تمثيل غير
مشوه للواقع أو
ليست
مجرد تمثيل ّ
ّ
مكون حضاري ،وأداة
حقيقي للحقيقة ،بل هي ّ
تعبير وكشف لعمق النفس البشرية ،ولغة رموز
تـكـثــف ال ـكــونــي ،وت ـح ــاول أن نـسـبــغ عـلـيــه معنى
كليا» (ص .)11
ً

وتكونها ودورهــا
هذا التكثيف لمعنى األسطورة
ّ
يشرحه عزمي بشارة في عــرض نظريات شارحة
فــي حـيــز واف مــن الـفـصــل األول (ص – 102
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يعرض عزمي بشارة في الفصل نفسه لموضوع
ً
‹عمليا› مــع الـمـقـ ّـدس»،
تعامل
السحر «بصفته
ً
وشرها» .هل هو تعامل
ومع «قوى الغيب بخيرها ّ
ما قبل علمي مع الدنيا؟ يشدد عزمي بشارة على
هذه المفارقة الدا ّلة على رؤية متميزة الستمرارية
ال ــدِّ ي ــن ،فـيــاحــظ أن الـتـعــامــل م ــع األس ـط ــورة أو
السحر باعتبارهما حالة «مــا قبل علمي» ساهم
في انتشار التعامل النظري مع الدِّ ين كأنه رؤية
طـفــولـيــة وبــدائ ـيــة لـلـعــالــم .ول ـكــن «ح ـيــن دحــض
العلم هذا الجانب من الدِّ ين ،لم ينته الدِّ ين ،بل
انحسر من مجاالت معينة» (ص .)11

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

ال شك أن هــذا االنسحار مساعد لفهم كـ ٍّـل من
التدين المستمرة وظاهرة القابلية لالنسحار
ظاهرة ّ
وظاهرة العلمنة المتدرجة .يقول بشارة« :العلمنة
قد تنزع السحر عن العالم مع اكتساب اإلنسان
أدوات في فهم الظواهر وإنتاجها ،لكنها ال تنزع
م ــن اإلنـ ـس ــان قــابـلـيـتــه لــان ـس ـحــار .وه ــو ينسحر
حددنا أنها تنبهر بالمقدس»
بالملكة نفسها التي ّ
متمث ًَّل «بالنبل وبالجمال وبالسامي والجليل»
(ص .)12
فـ ــي س ـ ـيـ ــاق الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن الـ ــدِّ يـ ــن
واألخـ ــاق ،ي ــرى عــزمــي ب ـشــارة «أن الــدِّ يــن يقدم
منظومات أخالقية ) ،(...ولكن ال يوجد تطابق
بين الدِّ ين واألخالق» ،بل قد ينشأ أحيانًا تعارض
بـيــن ال ــواج ــب الــدِّ ي ـنــي وال ــواج ــب األخ ــاق ــي في
التدين
ظــرف تاريخي معين وحــالــة مــن حــاالت
ّ
(ص .)170 – 117

ي ـخ ـلــص ع ــزم ــي بـ ـش ــارة إل ــى الـ ـق ــول ف ــي ن ـهــا يــة
الـفـصــل األول« :لـيـســت المشكلة فــي العالقة
ـدي ــن ال ـش ـع ـبــي
ب ـي ــن ال ــدِّ ي ــن واألخ ـ ـ ــاق ف ــي الـ ـت ـ ّ
ومـ ـفـ ـه ــوم ال ـ ـلـ ــه ك ـض ـم ـي ــر كـ ــونـ ــي م ــوض ــوع ــي/
أنطولوجي موجود في كل مكان ،وال في نسبة
األح ـكــام األخــاقـيــة الــدِّ يـنـيــة وحـتــى بــراغـمــاتـيــة
المتدين وانتهازيته )( »(...ص .)170 – 169
ّ
والمشكلة «تكمن في تغلب الجانب العقدي
ع ـلــى األخ ــاق ــي إل ــى درجـ ــة ت ـســو يــغ ارت ـك ــاب
أعـ ـم ــال غ ـيــر أخ ــاق ـي ــة ب ـت ـبــر يــر عـ ـق ــدي ،أو فــي
تحويل الدِّ ين ال إلى طقس جماعي فحسب،
بل إلى عصبية وهوية جماعية ،بحيث يغلب
فـيــه الـطــا بــع الـعـصـبــوي عـلــى الـبـعــد األخــاقــي،
وأخ ـيـ ًـرا فــي أدلـجــة الــدِّ يــن وتـحــو يـلــه إلــى تبرير
ل ـس ـيــاســات ،فـحـيـنـهــا ي ـت ـحـ ّـول أدا ًة لـتـبــر يــر كثير
م ــن األفـ ـع ــال غ ـيــر األخ ــاق ـي ــة .ي ـج ــري هـ ــذا...
بحجة تطابق الدِّ ين واألخالق ...في حين أن

121

الـمـهـمــة تـكـمــن فــي رؤ ي ــة ال ـف ــرق .وف ـقــط رؤ يــة
ال ـفــرق ُت ـمـ ّـكــن اإلن ـس ــان مــن أن يــؤكــد الـجــا نــب
األخالقي في الدِّ ين» (ص .)170
***
تدين ،وال يمكن
ال يمكن تصور دين من دون ّ
تخيل دين من دون إيمان ،ولكن يمكن توقع
ـدي ــن م ــن دون إ ي ـم ــان ،م ـق ــارن ــات وم ـفــارقــات
تـ ّ
يـ ـخـ ـص ــص لـ ـه ــا عـ ــزمـ ــي بـ ـ ـش ـ ــارة ف ـ ـصـ ـ ًـا ك ــا م ـ ًـا
(الفصل الثاني بعنوان:
التدين) (ص – 173
ّ
.)242
يـ ـتـ ـت ــاب ــع ت ـح ـل ـي ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـقـ ــوالت وش ــرحـ ـه ــا
ع ـبــر م ـخ ـت ــارات دا ّل ـ ــة م ــن ال ـم ــرا ج ــع الـفـلـسـفـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واألنـ ـث ــروب ــول ــوجـ ـي ــة وال ـت ـح ـل ـيــل
ال ـن ـف ـســي :ول ـيــم ج ـي ـمــس ،رودولـ ــف أوتـ ــو ،فــان
ديـ ــرلـ ــوي ،طـ ــال أس ـ ــد ،ف ــروي ــد ،م ــاك ــس فـيـبــر،
وعبر مقارنات لغوية – ألسنية لمفردات القرآن
مــع مــرادفــاتـهــا أو تـشــابـهــاتـهــا فــي الـلـغــة الـعـبــريــة
الـقــديـمــة ،شــأن م ـفــردة «ال ـكــوثــر» الـتــي ال تعني
نـ ـه ـ ًـرا ف ــي ال ـج ـن ــة ك ـم ــا يـ ــرى ب ـع ــض ال ـم ـف ـســريــن
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،ب ــل ل ـع ـ ّـل ل ـه ــا أص ـ ـ ًـا ف ــي ال ـع ـبــريــة
فــي م ـفــردة «ك ــوش ــر» وتـعـنــي «ال ـح ــال» (كـمــال
الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي) ،وتـ ـسـ ـت ــوق ــف فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـت ــاب ـع ــة
صـفـحــات مــن «ن ـمــاذج إســامـيــة» لـشــرح مقولة
الدِّ ين من وجهة نظر المفسرين وعلماء الكالم
المسلمين ،أبرز ما نقرأ فيها شرح هذه العالقة
الـمـلـتـبـســة بـيــن الـعـقــل واإلي ـم ــان« :يـقـتـصــر دور
الـعـقــل فــي الــدِّ يــن بالنسبة إلــى الـمــؤمـنـيــن على
تفسير النصوص قطعية الثبوت في حالة كونها
غير قطعية الــداللــة ،...لكن مــا يجعلها يقينية
لـيــس الـعـقــل بــل اإلي ـم ــان» (ص  .)211وثـمــة
مثل تاريخي ً
أيضا حسم النقاشات حول جمع
آيات القرآن وترتيبها وطولها أو نقصانها بمقولة
غير علمية هي «التوقيف» ،والقبول اإليماني
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«ب ــالـ ـق ــرآن ك ـم ــا ُد ّون م ـص ـح ـ ًف ــا» (ص .)212
ـديــن مــن دون
خــاصــة ه ــذا ال ـف ـصــل« :يــوجــد تـ ّ
و«التدين
تدين»،
ّ
إيمان ،لكن ال دين من دون ّ
ممارسة اجتماعية للدِّ ين».
ـديــن) ،وكما
يـتــدرج الـشــرح فــي هــذا الفصل (الـتـ ّ
ه ــي ح ــال هـيـكـلـيــة ال ـك ـتــاب وم ـس ــاره ال ـع ــام إلــى
اسـتـنـتــاجــات تـبـنــي ،حـجـ ًـرا ح ـجـ ًـرا ،جـســر العبور
لـفـهــم حـقــل ال ـعــاقــة ذي الـقـطـبـيــن الـمـتـجــاذبـيــن
ـديــن
ف ــي ال ـت ــاري ــخ االج ـت ـمــاعــي – ال ـث ـقــافــي :ال ـتـ ّ
والعلمنة .وهذا ما ّ
مكن مبنى الكتاب أن يوصل
إلى االستنتاج الذي يجسر هذا العبور« :يمكن
التدين هو من عالئم
القول أن انحسار مظاهر
ّ
[ع ــام ــات] مــا يـسـ ّـمــى عـمـلـيــة عـلـمـنــة المجتمع
والـثـقــافــة ال ـســائــدة فــي ال ـغ ــرب ،لـكــن األه ــم من
ذلك هو رؤية أن العلمنة قد أدت ال إلى فصل
مجاالت مختلفة عن الــدِّ يــن فحسب ،بل ً
أيضا
ـديــن ،بحيث أصبح في
فصلت اإليـمــان عــن الـتـ ّ
اإلمكان ممارسة إيمان وإشهاره فرد ًيا من دون
دينً ،
وأيضا ممارسات [ممارسة] أنماط مختلفة
التدين من دون إيمان ديني ،في نوادي كرة
من
ّ
الـقــدم وفــي الـحــركــات االجـتـمــاعـيــة والمعجبين
بالفنانين وغيرها» (ص .)241
عـ ـل ــى أن األهـ ـ ـ ــم ه ـ ــو م ـ ــا ُي ـ ــاح ـ ــظ ف ـ ــي ت ــد ي ــن
ـدي ــن،
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات اإلس ــامـ ـي ــة م ــن أنـ ـم ــاط ت ـ ّ
فاقت درجاتها وأشكالها أحوال المجتمعات
يسمى
اإلسالمية التقليدية والمحافظة قبل ما ّ
ـديــن
«الـصـحــوة اإلســام ـيــة» .الـنـتـيـجــة ...« :الـتـ ّ
مـ ــا ع ـ ــاد ي ـش ـي ــر إل ـ ــى دور الـ ــدِّ يـ ــن فـ ــي ال ـح ـي ــاة
ف ـح ـســب ،ب ــل ي ـش ـيــر إل ــى ذاتـ ــه ب ـص ـف ـتــه م ـظ ـهـ ًـرا
ا جـتـمــاعـ ًـيــا مـعـبـ ًـرا عــن تطلعات قــوى اجتماعية
وه ــو ي ــات وأزمـ ــات ث ـقــا ف ـيــة ،وأح ـي ــا ًن ــا أج ـنــدات
التدين في هذه الحالة ليس الدِّ ين،
سياسية.
ّ
بـ ــل هـ ــو حـ ـ ــراك ا ج ـت ـم ــاع ــي مـ ـتـ ـب ـ ّـد ل األهـ ـ ــداف
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وال ـم ـن ـط ـل ـقــات ،خ ـطــا بــه د ي ـن ــي وث ـقــا ف ـتــه د ي ـن ـيــة.
ـديــن فـيــه و يـقــل
و يـمـكــن تـصــور وضــع ي ــزداد الـتـ ّ
اإليمان» (ص .)242
***
ن ـق ـلــة ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــال ــث إلـ ــى م ــوق ــف ال ـع ـلــم
والفالسفة في عصر التنوير من الدِّ ين واإليمان
(ه ـي ـغــل ،ك ــا ْن ــت ،ه ــاي ــدغ ــر ،م ــارك ــس) ،ونـظــريــة
ماكس فيبر في علم اجتماع الدِّ ين.
إن المنهج العلمي ال يتناول المط َلق بالبحث،
أك ــان الـعـلــم عـلـ ًـمــا طـبـيـعـ ًـيــا أم عـلـ ًـمــا اجـتـمــاعـ ًـيــا.
وال ي ــدرس الـعـلــم ص ـفــات لـلــه أو مــاهـيــة الجنة
أو ال ـنــار أو ع ــذاب الـقـبــر ّ
«إل بــاعـتـبــار تخيلها
ـوعــا لـلـبـحــث ،وم ـج ـ ً
ـال من
واإلي ـم ــان بـهــا مــوضـ ً
مـجــاالت دراس ــة األنـثــروبــولــوجـيــا» (ص ،)247
بل إن لمن العبثية أن نستخدم «مفاهيم المنطق
التحليلي أو الفلسفة الوضعية في فهم مقوالت
ال ــدِّ ي ــن» ،كــإثـبــات وج ــود الـلــه أو درس صفاته،
وإن حــاول الالهوتيون ورجــال الــدِّ يــن شخصنة
الله وتوصيفه؛ فالمشكلة هنا «ليست في الدِّ ين
ب ــل ف ــي ت ـحــويــل ال ــدِّ ي ــن إل ــى م ـق ــوالت م ــن هــذا
ال ـنــوع تـسـتــدعــي الـتـفـنـيــد الـمـنـطـقــي أو العلمي»
(ص  .)247بل حتى «ولو نفى اإللحاد الدِّ ين
عقليا ،فإنه ال يلغيه ،فاألشياء ال تُدرس بالعقل
ً
وبالتالي ال تُنزع قدسيتها بالعقل ً
أيضا .والدليل
أن ال ــدِّ ي ــن ل ــم يـخـتـ ِ
ـف بـمـجــرد ن ـشــوء الـنـظــريــات
المادية في نشوء العالم .»..فالدِّ ين ليس نظرية،
والتدين ال يخضع للتشخيص بين الصحيح أو
ّ
الخاطئ .إنــه «تجربة في التواصل مع المجال
المقدس» ،يقترب المعنى هنا من الفهم القرآني
ّ
للدِّ ين باعتباره «بنية فطرية» ،و«فطرة الله التي
فطر الناس عليها» (ص .)250

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

يستحضر عزمي بشارة الفلسفة عبر كانْت وهيغل
لتأكيد «فصل العقل والمحاكمات العقلية عن
اإليمان والفعل اإليماني» (ص .)251

وقـ ــد «أكـ ــد ه ـي ـغــل ،خ ــا ًف ــا ل ـل ـت ـنــويــري ـيــن الــذيــن
س ـب ـق ــوه ،أن ال ب ــد م ــن م ـصــال ـحــة ال ـف ـل ـس ـفــة مــع
التقاليد الــدِّ يـنـيــة الـمـتــراكـمــة كــي يـكــون التفكير
نــابـ ًـعــا م ــن ال ـع ـقــل ال ـك ـلــي ال م ــن ال ـف ـهــم وح ــده
) ،»(...وي ـع ـل ــق ب ـ ـشـ ــارة« :لـ ـك ــن ه ـي ـغــل بـعـمـلــه
هـ ــذا كـ ــان يـ ـح ـ ّـول ف ـل ـس ـفــة الـ ـت ــاري ــخ إلـ ــى ب ــدي ــلٍ
م ــن ال ــاه ــوت .إن ــه ال ـم ـثــال ال ـت ــام لـلـتــاريـخــانـيــة
تأثيرا عميقًا في
الميتافيزيقية الغائية التي أثرت ً
التاريخانيات كلها ،وفــي مقدمتها التاريخانية
الماركسية» (ص .)252
في المقابل ،يقرأ بشارة هايدغر فيجده نقيض
الـتـفـكـيــر ال ـه ـي ـغ ـلــي« :إن ال ــدِّ ي ــن ق ـض ـيــة إ يـمــانـيــة
ال عــاقــة لـهــا بــالـعـقــل وال م ـكــان لـهــا حـتــى في
التفكير» ،ويـجــد فــي مـقــاربــات كــا ْنــت تأكيدات
واضحة لمقولة «إن الدِّ ين ليس نظرية علمية»،
وهـ ــي ال ـم ـقــولــة ال ــازم ــة ال ـت ــي ت ـت ـكــرر ف ــي ثـنــايــا
الكتاب ،على أن شبينوزا سبق كانْت في «تحديد
ال ـفــرق بـيــن مــوضــوعــات اإلي ـم ــان ومــوضــوعــات
الـعـقــل ،لكنه لــم يـمـ ّـيــز طـبـ ًـعــا بـيــن الـبـنــى العقلية
ال ـس ــاب ـق ــة ع ـل ــى ال ـت ـج ــرب ــة وتـ ـل ــك ال ـن ــاج ـم ــة عــن
التجربة» (ص .)254
هــذا في حين أن أهمية كانْت تكمن في أنــه ف ّند
المغالطة المنطقية المسماة اإلثبات األنطولوجي
لــوجــود ال ـلــه ،حـيــث يشرحها عــزمــي ب ـشــارة بلغة
بسيطة ،وهي «أن من فكرة الشيء يمكن استنتاج
فكرة وجــوده ال وجــوده في الــواقــع ،وال اإليمان
ناجما عن إثبات
بوجوده»؛ فـ «اإليمان بالله ليس
ً
وجوده( »...ص .)255
و« ُي ـخــرج كــا ْنــت استنتاج وجــود الـلــه مــن مجال
ال ـع ـقــل ال ـم ـحــض وي ـح ـ ّـول ــه إل ــى ال ـع ـقــل الـعـمـلــي
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حـيــث ت ـقــود الـمـمــارســة األخــاق ـيــة إل ــى اإلي ـمــان
ب ــالـ ـل ــه» .واألخ ـ ـ ـ ــاق ه ــي «فـ ـع ــل إنـ ـس ــان ــي ح ــر،
وخ ـي ــار لـلـعـمــل ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون األخ ــاق ــي».
يشرح عزمي بشارة هذا التمييز بالقول« :وحين
وموضوعيا،
ذاتيا
ً
يحدد كانْت الفعل األخالقي ً
فإنما يؤكد أنه ال يقود إلى السعادة بالضرورة،
وال ح ـتــى ف ــي حـ ــال اق ـت ـن ــاع اإلنـ ـس ــان بــال ـقــانــون
األخالقي» (ص .)256
ي ـتــابــع بـ ـش ــارة ش ــرح ه ــذا ال ـت ـنــاقــض ف ــي الـعـقــل
خيرا
العملي« :نرى أن بعض الناس ال يفعلون ً
وي ـع ـي ـشــون س ـع ــداء ف ــي حـيــاتـهــم فـيـمــا يــرتـكـبــون
ال ـ ـش ـ ــرور ،وأن كـ ـثـ ـي ـ ًـرا مـ ــن الـ ـخ ـ ّـي ــري ــن فــاع ـلــي
الخير ...يالقون في حياتهم البؤس والتعاسة.
هذه محاولة تصويرية لتناقض ‹العقل العملي›
ال ـبــاحــث عــن أم ــل .فــي رأي ـنــا أن األم ــل يمنحه
اإليـمــان .وهــو ليس بــالـضــرورة إ يـمــا ًنــا بــاآلخــرة؛
إذ قد يكون إيمانًا بأفعال دنيوية خالصة مثل
()1
ال ـف ـع ــل ال ـن ـض ــال ــي ض ــد ال ـش ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ــي»
(ص .)257
نعود إلى كانْت لفهم تناقض العقل العملي الذي
يقود إلى الله« :إذا كان نقد العقل العملي جوا ًبا
علي أن أفعل؟› ،فإن عدم وجود
عن سؤال ‹ماذا ّ
عالقة ضرورية بين السعادة والفعل األخالقي،...
يقود إلــى اإليمان بخلود الــروح وبالله .هنا الله
هو ذلــك اللقاء بين السعادة والفعل األخالقي،
وهو الخير األعظم الذي ال يتوصل إليه اإلنسان
فــي الـحـيــاة .ومــن هنا فهو اإلجــابــة عــن الـســؤال:
‹ماذا يمكنني أن آمل؟›» (ص .)256
م ـ ّـرة بعد م ـ ّـرة ،ومــن غير أن «يـتـعــب» كما يقول،
تبعا
يجري تأكيد «ارتباط
التدين باألمل» ،وتُفهم ً
ّ
ـديــن» مــرحـلـ ًة بعد مرحلة
لــذلــك «ال ـعــودة إلــى الـتـ ّ
في التاريخ« :البحث ...عن لقاء بين فعل الخير
والسعادة» (ص .)256
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وه ــذا مــا يــدفــع عــزمــي ب ـشــارة إل ــى مـقــاربــة فلسفة
كــا ْنــت مــن زاوي ــة عـلــم االجـتـمــاع بــاعـتـبــاره «رؤي ــة
وظيفية مستترة للدِّ ين ،كأن كانْت يؤسس نظر ًيا
لوظيفة اجتماعية ل ِّلين» (ص .)256
ع ـل ــى أن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ــدِّ ي ــن
(كمهذب نفسي ووازع اجتماعي) نجده بكثرة
فــي آداب الـفـقـهــاء وال ــوع ــاظ الـمـسـلـمـيــن .مـثــال
يـســوقــه عــزمــي ب ـشــارة فــي ه ــذا ال ـصــدد هــو كــام
الـ ـم ــاوردي فــي األح ـك ــام الـسـلـطــانـيــة عــن ال ــدور
اإلصـ ــاحـ ــي وال ـت ــول ـي ـف ــي واألخ ـ ــاق ـ ــي ل ـل ــدي ــن:
فهم يتساوى
«وليس في العقل ما يجمعهم على ٍ
ف ـيــه قــوي ـهــم وض ـع ـي ـف ـهــم ،وي ـت ـكــافــأ ف ـيــه شــريـفـهــم
ومشروفهم ،لذلك وقفت مصالحهم على دين
ي ـق ــوده ــم إلـ ــى ج ـمــع ال ـش ـمــل واتـ ـف ــاق الـكـلـمــة»
(ص .)263
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ــن ق ـب ـيــل خ ــاص ــة ال ـق ــول
فـ ــي ال ـف ـل ـس ـف ــة ال ــوض ـع ـي ــة الـ ـتـ ـط ــوري ــة الـ ـت ــي عـ ّـبــر
عـنـهــا أوغ ـس ــت ك ــون ــت وت ـب ـ ّنــاهــا ع ـل ـمــويــو ال ـقــرن
التاسع عشر ،وهــي تتلخص بثالثيته التطورية:
الالهوت ← الفلسفة ← العلم ،يخلص عزمي
بشارة إلــى الـقــول« :ال ،لم يكن أوغست كونت
على حــق ،ولــم تحل الفلسفة محل الــاهــوت،
وال اح ـت ــل ال ـع ـل ــم ال ـت ـجــري ـبــي م ـك ــان ال ـف ـل ـس ـفــة،
بــل ُو جـ ــدت جميعها بــالـتــزامــن بــاعـتـبــارهــا أب ـعــا ًدا
للثقافات المختلفة ،وعـنــاصــر فــي مركباتها مع
ٍ
ً
أنماطا في الوعي»
اختالف في هيمنتها بوصفها
(ص .)272

ش ـهــد ال ـت ـنــويــر األوروبـ ـ ــي ،بـصـيـغـتــه األوروبـ ـي ــة
ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة ،وعـ ـب ــر ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن رم ـ ــوزه،
ن ـق ــدً ا م ـت ـطــر ًفــا وتـبـسـيـطـ ًـيــا ل ـل ــدِّ ي ــن ،ف ـتـعــامــل مـعــه
«باعتباره أداة سيطرة أيديولوجية على الناس
الـبـسـطــاء بــواسـطــة ال ـخ ــراف ــات» ،لـلـسـيـطــرة على
أذه ــان الـنــاس لمصلحة رج ــال الــدِّ يــن والطبقة
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االق ـطــاع ـيــة .عـلــى أن مـفـكــريــن نـقــديـيــن (أم ـثــال
مــاركــس ومــاكــس فـيـبــر) لــم يـتـعــامـلــوا مــع الــدِّ يــن
بهذه البساطة .يصحح عزمي بشارة االستخدام
ال ـم ـب ـت ـســر ل ـم ـقــولــة م ــارك ــس ال ـش ــائ ـع ــة بــال ـعــرب ـيــة
«الــدِّ يــن أفيون الشعوب» ،فيعيد ترجمة النص
عــن أصـلــه األلـمــانــي لنكتشف أن المقولة هي
«ال ـ ــدِّ ي ـ ــن أف ـ ـيـ ــون الـ ـشـ ـع ــب» ولـ ـي ــس ال ـش ـع ــوب.
والجملة جاءت في سياق تحليل عيني لحالة
محددة في ألمانيا« :بالنسبة إلى ألمانياِ ،
أنج َز
عمليا ...نقد الدِّ ين ...اإلنسان هو الذي يصنع
ً
ال ــدِّ ي ــن ول ـيــس ال ــدِّ ي ــن ه ــو م ــا ي ـضــع اإلنـ ـس ــان...
اإلنسان هو عالم اإلنسان والدولة واالجتماع،
وه ــذه ال ــدول ــة وه ــذا االج ـت ـمــاع يـنـتـجــان الــدِّ يــن
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره وع ـ ـ ًـي ـ ــا مـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــو ًب ـ ــا( »...ص ،)282
و«البؤس الدِّ يني تعبير عن بؤس الواقع ،وهو
فــي الــوقــت ذات ــه اح ـت ـجــاج عـلــى ب ــؤس الــواقــع.
الدِّ ين هو تنهيدة المظلوم ،وقلب عا َل ٍـم ال قلب
له وروح أوضاع بال روح ...إنه أفيون الشعب»
(ص  .)283يـعـ ّلــق عــزمــي ب ـش ــارة« :إن مـقــولــة
الــدِّ يــن أف ـيــون الـشـعــب لـيـســت مــا يتخيله الـمــرء
تفكيرا مركّ ًبا عند ماركس
عــادةً ،وإنها تعكس
ً
ف ــي ش ــأن وظ ـي ـفــة ال ــدِّ ي ــن ،وم ـص ــدره ف ــي عملية
اغ ـتــراب اإلن ـســان عــن ذات ــه فــي عـمـلـيــة خــاص
وه ـمــي ،وهــو تعبير عــن بــؤس الــواقــع ونـقــد له
في آن ،»...ويعني هذا أن نقد الدِّ يني الحقيقي
عـنــد مــاركــس هــو فــي تـغـيــر األوض ــاع «عـبــر نقد
الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة والـقــانــونـيــة والـسـيــاسـيــة،
الـ ـمـ ـه ــم ه ـ ــو نـ ـق ــد األرض ال نـ ـق ــد الـ ـسـ ـم ــاء»
(ص  .)283وه ـك ــذا ،ف ــإن ال ـجــانــب الـمـعــرفــي
وال ـم ـن ـه ـج ــي ف ــي ت ـع ــام ــل م ــارك ــس م ــع ال ــدي ــن،
بــاعـتـبــاره «مــؤسـســة ا جـتـمــاعـيــة ت ـق ــوم ...بتطوير
مـصــالــح طـبـقـيــة» ،وهــذا مــا يعتبره عــزمــي بـشــارة
بـحــق «دل ـي ـ ًـا عـلــى عـمــق رؤي ــة أدوات الـمــاديــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ون ـجــاع ـت ـهــا ،أك ـثــر م ــن ال ـم ـضــاربــات

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

ال ـف ـل ـس ـف ـيــة الـ ـت ــي ظ ـل ــت ت ـن ـبــز [ت ـ ـبـ ــرز] ف ــي فـكــر
ماركس هنا وهناك» (ص .)288
ع ـل ــى وج ـ ــه اإلج ـ ـم ـ ــال ،لـ ــم ي ـن ـظ ــر آب ـ ـ ــاء ع ـل ـمــاء
االجتماع ماركس وفيبر ودوركهايم وزيمل إلى
هامشيا،
ـوعــا
الــدِّ يــن بــاعـتـبــاره خــرافــات أو مــوضـ ً
ً
وإن ت ــوق ـع ــوا انـ ـحـ ـس ــاره م ــع ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـحــديــث
والتصنيع والعقلنة.
هــذا في حين ينفرد فيبر عن اآلخــريــن باكتشافه
ـدي ــن فــي
ً
دورا ل ـ ِـدي ــن م ـع ـ ّـي ــن ،أو ل ـن ـمــط م ــن ال ـت ـ ّ
الـحــداثــة نفسها .وربـمــا لـهــذا يـفــرد عــزمــي بشارة
م ـبـح ـ ًثــا ع ـنــه ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــالــث ب ـع ـنــوان «فـيـبــر
وال ـت ـن ــاق ــض الـ ـم ــزع ــوم ب ـي ــن الـ ــدِّ يـ ــن والـ ـح ــداث ــة»
(ص .)302 – 290

يلخص عزمي بشارة ما أضافه فيبر إلى تأكيدات
ماركس ألهمية المصالح االقتصادية في التحكم
في مصالح الناس ،فيراها كما يلي:
« .1إن ال ـم ـص ــال ــح الـ ـت ــي ي ـس ـع ــى ال ـ ـنـ ــاس...
إل ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ل ـي ـس ــت اقـ ـتـ ـص ــاد ي ــة ف ـح ـس ــب،
ب ــل ه ـنــالــك م ـصــالــح م ـع ـنــو يــة وأخ ـ ــرى مـتـعـلـقــة
بالسيطرة والقوة والمنزلة .2 .إن اعتناق دين
مـعـ ّـيــن واالن ـت ـمــاء إل ــى جـمــاعــة د يـنـيــة مـعـ ّـيـنــة قد
يساهمان فــي صــوغ فهم الـنــاس لمصالحهم.
 .3إن مـنـظــومــة د يـنـيــة ثـقــا فـيــة مـعـ ّـيـنــة قــد يـكــون
لـهــا أثــر فــي أخــاقـيــة الـجـمــاعــة ،بـحـيــث ُيـسـ ّـهــل
يصعب ،التكيف مع منظومات
هذا األثر ،أو
ّ
اقتصادية بعينها» (ص .)290
اإلضــا فــة األخـيــرة تتجلى فــي االسـتـنـتــاج الــذي
ـوص ـ ــل إل ـ ـيـ ــه فـ ـيـ ـب ــر عـ ـن ــد م ــا درس األوضـ ـ ـ ــاع
تــ ّ
االقـ ـتـ ـص ــاد ي ــة ف ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة وأوروب ـ ـ ــا
الـبــروتـسـتــا نـتـيــة ال ـتــي ن ـشــأت فـيـهــا الــرأسـمــالـيــة،
ف ــوج ــد «أن ن ـم ـ ًـط ــا م ـع ـي ـ ًن ــا م ــن ال ـبــروت ـس ـتــا ن ـت ـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدرة مـ ــن ال ـك ــال ـف ـي ـن ـي ــة والـ ـق ــا ئـ ـم ــة ع ـلــى

125

أخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـش ــف وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وال ـ ـش ـ ـعـ ــور
بالواجب باعتباره جز ًء ا من العبادة ،ساهم في
تشجيع نشوء «الرأسمالية» (ص  .)290على
أن األه ــم فــي مـســا هـمــة فـيـبــر فــي عـلــم ا جـتـمــاع
الــدِّ يــن فــي كـتــا بــه االقـتـصــاد والـمـجـتـمــع هــو أنــه
ـديــن
أث ــار االهـتـمــام الـمـتــدرج بــدراســة « م ــدى تـ ّ
ال ـح ــدا ث ــة» .ه ــذا االه ـت ـمــام أن ـتــج ح ـ ًقــا – وكـمــا
ي ـقــول عــزمــي ب ـشــارة – الـكـثـيــر مــن «م ـحــاوالت
ال ـت ــأري ــخ الـ ـج ــد ي ــدة( )2ال ـت ــي ت ـع ـيــد دراس ـ ــة دور
الــدِّ يــن في الحداثة وتــرا جــع التعامل معه كأنه
بقايا مــن دور سلبي معطل لـهــا» .أمثلة كثيرة
مــن هــذه الــدراســات يعرضها عزمي بـشــارة في
هذا المبحث المهم (ص .)302 – 291
***

وعلى غير المألوف لدى معظم الباحثين الذين
يبدأون مباحثهم بالتعريف أو بالتعريفات ،يؤجل
عزمي بشارة الخوض في التعريفات إلى ما بعد
إنجاز فصول ثالثة من الشروحات والتوضيحات
التأسيسية للسياقات الوظائفية لمقوالت الدِّ ين
ـدي ــن واإلي ـ ـمـ ــان واألس ـ ـطـ ــورة وال ـس ـح ــر ،أي
والـ ـت ـ ّ
لــدراس ـت ـهــا جـمـيـ ًـعــا ك ـظــواهــر اجـتـمــاعـيــة تــاريـخـيــة
ذات سـ ـم ــات وع ــائ ــق وتـ ـم ــاي ــزات ووظ ــائ ــف.
وه ــو يـخـصــص لـلـتـعــريـفــات ف ـصـ ًـا راب ـ ًـع ــا بـعـنــوان
«تعريفات».
يتتبع بشارة لفظ الدِّ ين في داخل متون التراث
ّ
ال ـعــربــي – اإلس ــام ــي ،ال ب ـح ـ ًثــا ع ــن تـعــريـفــات
ق ــائ ـم ــة ب ــذاتـ ـه ــا ،ب ــل ع ــن الـ ـ ـ ــدالالت ال ـمــرت ـب ـطــة
بــال ـل ـفــظ ،وذلـ ــك ف ــي س ـي ــاق ــات اص ـطــاح ـيــة أو
مفهومية فقهية أو صــوفـيــة .ويـكـثــف اقتباساته
ال ـم ـت ـعــددة ،فـيـخـتــار ن ـمــاذج مــن ع ـلــوم الـتـفـسـيــر
والحديث والتصوف وحقل التاريخ واألخبار
واألدب؛ اقـتـبــاســات ُب ــذل جـهــد كـبـيــر مــن أجــل
اس ـت ـخ ــرا ج ـه ــا م ــن مـ ـت ــون ك ـت ــب ال ـ ـتـ ــراث ،وم ــن
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ج ـم ـهــرة ال ـل ـغــة الب ــن دريـ ــد ،وم ــن ل ـســان ال ـعــرب
الب ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــور ،والـ ـف ــراهـ ـي ــدي ص ــاح ــب ك ـتــاب
ال ـع ـي ــن ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ـت ـ ّـب ــع م ـع ــان ــي ال ـل ـف ــظ فــي
ال ـقــرآن بــال ـعــودة إل ــى مـفـســريــن ،كــابــن الـجــوزي
وال ـط ـبــري والـقــرطـبــي والــزمـخـشــري والـسـيــوطــي
وعبد الله بن عباس ،وكذلك من خالل العودة
إل ــى ن ـصــوص فــاس ـفــة وع ـل ـمــاء ك ــام وف ـق ـهــاء،
كــالـشـهــرسـتــانــي فــي الـ ِـمـلــل وال ـ ِّن ـحــل وال ـغــزالــي،
وإخ ــوان الصفا وابــن تيمية وابــن قـ ّـيــم الجوزية
والمناوي والتهانوي (ص .)338 – 305

من خالل هذا الجهد ،يستنتج عزمي بشارة أن
«الفضاء المعرفي اإلسالمي لم يشهد جهدً ا في
تحليل ظاهرة الدِّ ين ،وهو جهد علماني ...متأخر
بـصـفــة عــامــة ،كـمــا لــم يـشـهــد ج ـهــدً ا فــي تفكيك
وتأمل استخداماته وسياقاته،»...
مفهوم الدِّ ين ّ
معرفيا ومقاربته
ذلــك «أن ظــاهــرة تحييد الــدِّ يــن
ً
بمناهج علمية ...منافسة له ومنفصلة عنه هي
ظ ــاه ــرة ج ــدي ــدة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة».
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ي ــاح ــظ ع ــزم ــي بـ ـش ــارة ف ــي ق ــراءت ــه
النصوص التراثية ولدى النبهاء والمفكرين من
علماء الدِّ ين «تحديدات ال تتنازل عن االنحياز
ال ـع ـق ـي ــدي ،ل ـك ـنـهــا ت ـق ـتــرب م ــن ج ـهــد ال ـتـعــريــف
الـعـلـمــي» (ص  .)306مــن ذل ــك م ـثـ ًـا ،قــراءتــه
للشهرستاني الذي ينطلق من عملية التمييز بين
اإلي ـمــان واعـتـنــاق الــدِّ يــن ،وهــي مـقــولــة سـبــق أن
أكدتها اآلية ﴿قالت األعراب آم ّنا ،قل لم تؤمنوا
()3
ليميز (الشهرستاني)
ولكن قــولــوا أسـلـمـنــا﴾ ّ ،
بين «الـمـعــارف» والــواجـبــات« :الــواجـبــات كلها
ب ــال ـس ـم ــع ،والـ ـمـ ـع ــارف ك ـل ـهــا ب ــال ـع ـق ــل .فــالـعـقــل
ال ُيـحـ ّـســن وال ُيـقـ ّـبــح ،وال يقتضي وال يــوجــب،
وال ـس ـمــع ال ُي ـع ـ ّـرف أي ال ُي ـ ِ
ـوج ــد ال ـم ـعــرفــة ،بل
ي ــوج ــب» .وه ـنــا ي ـت ـســاءل عــزمــي ب ـش ــارة« :ألـيــس
المتطور بعد
نوعا من التقسيم المبكر غير
هذا ً
ّ
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بين العقل المحض (الـعـقــل) ،والعقل العملي
(السمع)؟» (ص .)328
ي ـقــرأ عــزمــي ب ـشــارة نــص ال ـغــزالــي الـمـقـتـبــس من
كـتــابــه االق ـت ـصــاد فــي االع ـت ـقــاد ،حـيــث يــربــط فيه
الـغــزالــي بين نظام الــدِّ يــن ونـظــام الــدنـيــا ،فيجعل
من األخير ً
شرطا لقيام األول .يقرأ نص الغزالي
كالتالي« :ما يقصده الغزالي بالدنيا ويحتاج إلى
‹إمــام› هو ما تحتاج إليه أي مؤسسة مجتمعية،
مثل التجارة والعلم وغيرها [وغيرهما] .وهــذا
ال يـعـنــي ...أن نستنتج مــن ذلــك أن الــدنـيــا هي
الدِّ ين والدِّ ين هو الدنيا» ،بل يعني أنه «كي يقام
الدِّ ين يجب أن َّ
تنظم شؤونه ،وحتى ّ
تنظم هذه
ال ـش ــؤون يـجــب أن تـنـتـظــم ش ــؤون الــدن ـيــا ،وكــي
تنتظم شؤون الدنيا ال بد من إمام» (ص – 329
.)330
بل إن عزمي بشارة يجد عند إخوان الصفا «بداية
فصل شبه وظيفي علماني بين الــدِّ يــن والدنيا،
ّ
يمكن مــن تعريف الــدِّ يــن ،لكن كليهما ،الدِّ ين
ٍ
بلغة أخــرى
والــدنـيــا ،خاضعان للناموس ،وهــو
شــرعــة ال ـلــه ال ـســاريــة ف ــي ال ـك ــون ك ـلــه ،بــاعـتـبــاره
معا» (ص .)330
فوقيا للدين والدنيا ً
ً
ناظما ً
ع ـن ــدم ــا ي ـن ـت ـقــل ع ــزم ــي بـ ـش ــارة إلـ ــى «الـ ــدِّ يـ ــن فــي
لغات أخــرى» ،يثير معضلة الترجمة في إيجاد
المترادفات في المعنى بين المفردات .يفحص
مـصـطـلــح «ديـ ــن» ف ــي ال ـل ـغــة ال ـع ـبــريــة ع ـبــر كلمة
« َدت» ،ليصل إلــى استنتاج مـفــاده أن «الــدِّ يــن»
باعتباره ً
ً
منفصل في اللغات السامية كان
لفظا
تاريخيا «شريعة وقانونًا» .لكن المشكلة
يعني
ً
(وال ـم ـش ـك ـل ــة ه ـن ــا م ـع ــرف ـي ــة) ت ـق ــع «ع ـن ــدم ــا ُيـنـقــل
إل ــى ح ـضــارات لــم يحصل فيها تـبـلــور الـظــاهــرة
(الــدِّ ي ـن ـيــة) بــاعـتـبــارهــا ظــاهــرة يـسـهــل تمييزها من
غيرها» (ص .)341

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

م ــن ه ـنــا يـ ــرى «أن مـ ـح ــاوالت ت ـعــريــف ال ــدِّ ي ــن
نسبيا» ،ويشير إلى رأي
هي محاوالت حديثة
ً
جــونــاثــان سميث )« (J. Smithالــذي حصر ما
ي ـق ــارب خـمـسـيــن ت ـعــري ـ ًفــا ل ـلــديــن ف ــي األدب ـي ــات
ال ـب ـح ـث ـي ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة» ،ووصـ ـ ـ ــل إل ـ ــى ن ـت ـي ـجــة
مضمونها أن «مصطلح الدِّ ين هو محض خلق
ال ـبــاح ـث ـيــن أن ـف ـس ـهــم ،فــال ـبــاحــث ي ـب ــدع الـمـفـهــوم
ألغ ــراض تحليلية بــأفـعــال تخيلية مــن المقارنة
والتعميم».
وه ـكــذا ،إذن« ،ال يـقــول الـتـعــريــف ال ـعــام الكثير
ظ ــاه ـ ًـرا ،ولـكـنــه ق ــادر عـلــى التعين فــي السياقات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ...أي يـصـبــح األهـ ــم هو
التدين العيني»
دراسة الظاهرة الدِّ ينية العينية ،أي ّ
(ص .)342
إذن عـ ــود ع ـل ــى ب ـ ــدء ،هـ ــذا ه ــو أحـ ــد الـمـفــاتـيــح
ال ـم ـفــاه ـي ـم ـيــة األس ــاسـ ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي الـمـنـهـجـيــة،
ـدي ــن ،ب ـم ــا ه ــو تـجـلـيــات
لـ ـل ــدراس ــة :دراس ـ ـ ــة الـ ـت ـ ّ
وت ـم ـظ ـهــرات وت ـم ـثــات ل ـلــدِّ يــن – ف ــي المجتمع
وب ـي ــن ال ـ ـنـ ــاس( ،)4ول ـي ــس ال ــدِّ ي ــن ب ـمــا ه ــو جــوهــر
التدين
إلـهــي (غـيـبــي) منفصل ومستقل .يصبح
ّ
وأشـكــالــه وأنـمــاطــه الـظــاهــرة والـبــاطـنــة ،ج ــز ًءا من
التاريخ ،وحـ ً
ـال من أحواله ،وربما الحال األبرز
ـورا وفـعــالـيــة فـيــه (بـحـســب الـمــراحــل
واألك ـثــر ظ ـهـ ً
والمجتمعات).
لذلك ،فإن التعريفات تبقى قاصرة ،إذا أخذنا
فــي عـيــن االع ـت ـبــار جـمـلــة مــن الـمـتـغـيــرات الـتــي
ي ـش ــرح ـه ــا ع ــزم ــي ب ـ ـشـ ــارة :ت ـغ ـيــر الـ ـم ــراح ــل فــي
ال ـت ــاري ــخ ،واخ ـت ــاف ال ـث ـقــافــات وال ـح ـض ــارات،
وت ـع ــدد ال ـت ـم ـثــات وال ـم ـعــانــي ل ـمــا ي ـسـ ّـمــى دي ـ ًنــا
أو لـمــا ي ـنــاظــره لـنــاحـيــة األهـ ــداف أو الـمـقــاصــد
أو ال ـع ـبــادات أو ال ـط ـقــوس .لــذلــك ي ــرى بـشــارة
أن الـجـهــد فــي تـعــريــف الــدِّ يــن هــو فــي حــد ذاتــه
جـهــد عـلـمــانــي نــاتــج مــن تـحــديــد م ـجــال الــدِّ يــن
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(ص  .)348وم ــن هـنــا اإلشـ ــارة إل ــى أهـمـيــة ما
يقوله فيبر وقبله ماركس من أن التعريف يبدأ
فــي الـسـيــاق الـحـضــاري والمجتمعي؛ يـبــدأ في
«نـهــايــة الـبـحــث» ،أو هــو عملية تطوير للبحث
(ص .)347
من هنا ً
أيضا أهمية اإلشارة إلى تأثير كتاب مرسيا
الـيــاد ،تــاريــخ الــديــانــات ،في العلوم االجتماعية،
حيث يكون عمل الدراسات الدِّ ينية هو البحث
المقدس (الذي هو خارج
في أشكال التعبير عن
ّ
الزمان والمكان) في جــزء من الواقع في الزمان
والمكان ،أي في الواقع الجزئي للثقافات العينية
المختلفة (ص .)350
ولقد تناول بشارة ،في سياق مبحث التعريفات
وتـ ـص ــوره ــا ،م ـســألــة ال ـم ـق ـ ّـدس م ــن زوايـ ـ ــا ع ــدة؛
فالمقدس «ليس هو الله أو األجداد بالضرورة،
ّ
كـمــا فــي الــديــانــات الـمـعــروفــة ،بــل هــو مــا تحس
ب ــه ف ــي ح ـض ــرة ال ـم ـق ـ ّـدس وأنـ ــت ت ـمــر بـتـجــربـتــه،
إن ــه اإلح ـس ــاس بـمـعـنــى وبـحـقـيـقــة نـفـسـيــة روحـيــة
تختلف عن التفصيالت اليومية المادية ،وعن
التعميمات العلمية وغير العلمية التي يستنتجها
الناس منها» (ص  .)353 – 352من هنا جازت
ال ـم ـقــارنــة ب ـيــن األسـ ـط ــورة وال ـم ـق ـ ّـدس وال ــدِّ ي ــن،
وال ـت ـش ــدي ــد ع ـلــى ال ـت ــداخ ــل ب ـيــن هـ ــذه ال ـظــواهــر
الثالث .أمثلة كثيرة يسوقها بشارة لتبيان استدخال
الــدِّ يــن لألسطورة ،ولمناقشة مس ّلمة «التوحيد»
فــي الــديــانــات اإلبــراهـيـمـيــة ،ولـتـعــدد مفهوم الله
وتسمياته في الحضارات واألديان؛ فـ «الديانات
عـمــو ًمــا لــم تـنـ ِ
ـف عـنــد نشوئها الـتــاريـخــي كــل ما
سبقها مــن تـصــورات للكون وعقائد عــن مكانة
الـمـقـ ّـدس فـيــه ،بــل نفت ج ــز ًءا مـنــه ،واستوعبت
جــز ًءا آخــر ،وأخضعته لتفسيراتها .ويظهر ذلك
في الحكايات التي تفسر الدِّ ين ،و ُيستمد جزء
منها من أساطير الماضي ،والديانات القائمة،
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كما يظهر ً
تقدس
أيضا في حقيقة أن الديانات ّ
األمــاكــن والـمــواســم نفسها ،وتمنحها تفسيرات
المقدس
مختلفة ،يعلق فيها جــزء مــن تـجــارب
ّ
الماضية( »...ص .)355
ويناقش ً
أيضا ،إشكالية التطور األحادي للتوحيد،
فـيـقــول فــي نـظــريــة «ال ـت ـطــوريــة الــدِّ ي ـن ـيــة»« :تــاريــخ
منشورا على
للتدين
األدي ــان ليس البنية القائمة
ً
ّ
مدى صيرورة تاريخية كأنه مراحل يتمثل أرقاها
فــي الــديــانــات الـتــوحـيــديــة؛ إذ أثـبـتــت ال ــدراس ــات
منذ بــدايــة الـقــرن العشرين أن هنالك إيـمــا ًنــا بإله
واح ــد فــي ‹دي ــان ــات بــدائـيــة› عـنــد قـبــائــل مختلفة،
وأن اإلحـيــائـيــة مــا زال ــت قــائـمــة ،وهــي حية تــرزق
في الديانات المتأخرة على شكل جن وأرواح»
(ص .)356
يـ ـش ــدد ع ــزم ــي ب ـ ـشـ ــارة ع ـل ــى اإلن ـ ـجـ ــاز الــرئ ـي ـســي
ل ــأن ـث ــروب ــول ــوج ــي ج ـي ـمــس ف ــري ــرز ،ال ـ ــذي يـقــول
بـ ـ «أسـبـقـيــة الـسـحــر وأن ـم ــاط أخ ــرى مــن الـتـعــامــل
مع األرواح ،التي تسكن األشياء والوجود على
الدِّ ين ،أي إنه رأى أن هنالك مرحلة أرواحية ما
قبل ديـنـيــة ...بــاإلمـكــان الـقــول إنـهــا لــم تكن دي ًنا
ً
بسيطا ،بل كانت ظاهرة عينية مركّ بة من تعامل
المجتمعات مع الطبيعة والكون اسمها السحر،
تفرعت منها وتقاطعت مع
وإن مجاالت عديدة ّ
الدِّ ين( »...ص .)357

حول فكرة التوحيد واإلله الواحد ،ينقل بشارة
فكرة فرويد الواردة في كتابه موسى والتوحيد،
وهي أن «اإليمان بإله واحد نشأ عند الفراعنة
قبل الـيـهــود ،وأن مــوســى الـمــوجــود فــي حاشية
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرعـ ـ ــون ...ه ـ ــو م ـ ـصـ ــري ُركّ ـ ـب ـ ــت ي ـه ــودي ـت ــه
الحقًا»(.)5

فكرة اإللــه الواحد نجدها ً
أيضا عند العرب قبل
اإلس ـ ــام ،يستشهد ب ـش ــارة ب ــاآلي ــة﴿ :م ــا نعبدهم
ليقربونا إلى الله زُلفى﴾ ثم يقول« :هــذا هو
ّإل ِّ
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ادعــاء عبدة األصنام عن أنفسهم ،ومن الواضح
أن لديهم فـكــرة عــن الـلــهّ ،
وإل لما نقلها الـقــرآن
الكريم» (ص .)364
في المقابل ،نجد تعددية آلهة في بدايات التوراة:
نجد أسماء مثل «إيــل» و«إلوهيم» الــذي «اشتق
منه لفظ ال ّلهم ال ــذي يتوجه بــه العربي المسلم
وأخيرا يهوه ،هي أسماء
والمسيحي في الصالة،
ً
ً
ومختلطا
آلل ـهــة كـنـعــانـيــة مـخـتـلـفــة ،تـظـهــر مــركّ ـبــة
بعضها ببعض في التوراة» (ص .)364
كـ ـم ــا «تـ ـظـ ـه ــر هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــددي ــة اإللـ ـهـ ـي ــة داخـ ــل
ال ـن ـص ــوص ال ـي ـهــوديــة ف ــي ش ـكــل ق ـصــص ص ــراع
ب ـيــن اآلل ـه ــة ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــاالت ،وف ــي شـكــل
ص ــراع بـيــن ش ـع ـ ٍ
ـوب نـجــم ع ــن ص ــراع اآلل ـه ــة...
ولـكــن يـجــري طمس هــذه الـحـكــايــات فــي حالة
التدين اليهودي والسردية اليهو – مسيحية ،كما
ّ
يجري ذلك بواسطة عملية الترجمة إلى اللغات
األخ ــرى بـتــوحـيــد تـسـمـيــاتـهــا جـمـيـ ًـعــا تـحــت اســم
الله» (ص .)366 – 365

كما أن «أوصاف الله عند القرشيين يوم الدفاع عن
كثيرا أوصاف يهوه القاتل
مكة ضد األحباش تشبه ً
والماكر والذي ينتقم ويعاقب ...إلخ .وليس هذا
ً
دليل على تأثر القرشيين ...باليهودية ،...بقدر ما
هي البيئة الصحراوية» (ص .)367
أطـلــق الـيـهــود عـلــى إلـهـهــم اس ــم يـهــوه (أي الــذي
هو) ،و«ليس مصادف ًة أن يتخذ يهوه عدة أسماء،
يـبــدو أنـهــا ال تشير إل ــى إل ــه واح ــد .وم ــن هـنــا...
تسمية ‹إلوهيم› بصيغة الجمع للتدليل على الله
في اليهودية .فأوصافه تتبعه ...بصيغة الجمع....
إن هذا هو أصل مصطلح ‹اللهم› في التعبير عن
الله سبحانه وتعالى ،وليس كما يقال أنــه جمع
بين ‹الله› وضمير ‹هــم› .فهذه صيغة غريبة غير
معروفة بالعربية .وحتى لو صحت فإنها تقترب
كثيرا من تركيب ‹إلوهيم›» (ص .)367
ً

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

ع ـل ــى أن هـ ـن ــاك ديـ ــانـ ــات ف ــي الـ ـش ــرق األق ـص ــى
«ت ـت ـض ـم ــن ع ـن ـص ــر الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ــدِّ يـ ـنـ ـي ــة وع ـن ـصــر
العقيدة ومــن دون فـكــرة الـلــه المشخصنة .ففي
قائما بذاته مضا ًفا
الهندوسية ليس الله وج ــو ًدا ً
إلــى الـعــالــم .كما أن البراهمية تـقــوم على عجز
الفكر والكلمات عــن وص ـفــه ...وهــو مــا ندركه
في النشوة فقط ،وما البوذية ّإل آليات وأدوات
الوصول إلى هذه النشوة».

ع ـل ــى أن ف ـك ــرة ال ـل ــه ُأس ـق ـط ــت ع ـل ــى ال ــدي ــان ــات
كلهاُ ،
دائما متجانسة في
وطرحت كأنها «كانت ً
اليهودية ذاتـهــا ...يعود اإلشكال هنا إلــى الخطأ
(المنهجي) فــي اعتبار جوهر الظاهرة هــو ً
أيضا
بدايتها التاريخية» .وهــذا ما فعله هيغل :وحدة
المنطقي والتاريخي« ،أو توازي التحليل النظري
للظاهرة مع مراحل تطورها التاريخي المفترضة
والمسقطة على التاريخ» (ص .)368
وال شك أن نظرية الطوطم والتاريخ عند فرويد
هــي أيـ ًـضــا مــن ه ــذا ال ـنــوع .فـهــو « ُيـسـقــط جوهر
ال ــدِّ ي ــن كـمــا ي ــراه حــالـ ًـيــا عـلــى تــاري ـخــه ،فيجعله
بــدايــة تـطــور الـظــاهــرة تــاريـخـ ًـيــا .إنــه يـمـيــل ...إلى
تحويل قتل األب إلى حدث تاريخي ...ال إلى
اعـتـبــاره مـجــرد حــالــة نفسية متعلقة بــالـحـضــارة.
وهو يربط نشوء الدِّ ين بهذا الحدث التاريخي،
فيقع هو نفسه في براثن المقاربة األسطورية»...
(ص .)368
بـعــد اسـتـعــراض لمعطيات تــاريـخـيــة كـثـيــرة تشير
إل ــى م ــزال ــق الـتـبـسـيــط ف ــي ال ـن ـظــريــات أو تعميم
نظرية على جميع الحاالت وتحميلها أكثر مما
تحتمل ،وبعد كـ ٍّـم واســع من عــرض المقاربات
ـدي ــن (مــن
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ت ـعــريــف ال ــدِّ ي ــن وال ـت ـ ّ
مــاركــس ،إلــى دورك ـهــايــم ،إلــى مــاكــس فيبر إلى
ال ـي ــاد وآخـ ــريـ ــن ،)...يـصــل ب ـش ــارة إل ــى اسـتـنـتــاج
أن «الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ل ـ ـلـ ــدِّ يـ ــن» ي ـف ـتــح
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ال ـبــاب لـتـعــريـفــاتــه الــوظـيـفـيــة ،وأن ه ــذه األخ ـيــرة
(الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة) ت ـت ــأس ــس ع ـل ــى فـهــم
دوره فــي إع ــادة إنـتــاج الجماعة وحـفــظ توازنها
واستمرارها في التاريخ ...هذا إضافة إلى دور
ال ــدِّ ي ــن فــي م ــلء الـحـيــز االج ـت ـمــاعــي – النفسي
(ال ــوج ــودي) لــإنـســان .مــن هـنــا ص ـيــرورة تحول
الــدِّ يــن إل ــى أيــديــولــوجـيــا ان ـطــا ًقــا مــن وع ــي هــذه
الوظائف المركّ بة والمتعددة األبعاد في اإلنسان
وال ـج ـم ــاع ــة ،وف ــي ه ــذه األي ــدي ــول ــوج ـي ــا يـتـقــاطــع
الــدِّ يـنــي والـعـلـمــانــي ،ومــن خــال هــذا التقاطع،
قد تبرز أيديولوجيات وحركات اجتماعية تقوم
بـ ــدور وظ ــائ ــف ال ــدِّ ي ــن ،وق ــد ت ـح ــاول أن تـكــون
بدائل له ،ولكن من دون أن تنجح .بل إن هذه
االستحالة و«تــوقــف نشوء أديــان جــديــدة» (غير
بديلة) هو من مؤشرات العلمنة» (ص .)386
ليميز بين الدِّ ين
على أن عزمي بـشــارة يستدرك ّ
وت ـعــريــف وظــائ ـفــه ،ف ـهــذه األخ ـي ــرة مـتـغـيــرة بتغير
المجتمعات وتحوالتها« :لــم ينجح علم تاريخ
األديــان وسوسيولوجيا األديــان في االتفاق على
هــدف أو وظـيـفــة أصـلـيــة لـلــديــن» .وبــال ـعــودة إلــى
المؤرخ الفرنسي رينيه جيرار ،يشدد بشارة على
الـمــاحـظــة الـتــالـيــة« :حـتــى لــو ا ُّت ـفــق عـلــى وظيفة
ل ـلــدِّ يــن ف ــي س ـيــاق اجـتـمــاعــي سـيــاســي حـضــاري
محدد ،فإن الوظيفة متغيرة إلى درجـ ٍـة ال يمكننا
معها اعتبارها تعري ًفا عا ًما للدِّ ين باعتباره ظاهرة،
ّإل بالقول ال بد من أن للدِّ ين وظيفة ،من دون
ت ـحــديــدهــا ،...وه ــذا يـعـنــي تـغـيــر وظــائــف الــدِّ يــن
بتغيره» (ص .)387
***
يـخـلــص عــزمــي ب ـش ــارة إل ــى ال ــدع ــوة إل ــى مــوقــف
إب ـس ـت ـي ـمــولــوجــي وم ـنـهـج ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي الـبـحــث
ـديــن،
ال ـعــربــي ع ــن مــوضــوعــة ال ــدِّ ي ــن وأن ـم ــاط ال ـتـ ّ
كـبــديــلٍ مــن تجاهل العلمانويين الـعــرب لـهــا ،أو
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اسـتـخـفــافـهــم ب ـهــا .هـنــا مـنـتـهــى الـجـســر الـمــوصــل
ـديــن إلــى مبحث العلمنة
عبر دراس ــة الــدِّ يــن والـتـ ّ
والـعـلـمــانـيــة فــي م ـشــروع عــزمــي ب ـشــارة «االنـتـقــال
والتدين إلى مبحث العلمانية»
من مبحث الدِّ ين
ّ
في الفصل الخامس واألخـيــر من الجزء األول.
ٍ
برابط
مقدمة
فيختتم مدخله الذي أصبح كتا ًبا – ّ
يحاول عبره تلخيص وإيـضــاح ما بــدأه ،والعبور
إلى الجزء الثاني من مشروعه :الصيرورة الفكرية
للعلمنة والعلمانية.
ف ــي هـ ــذا ال ــراب ــط ي ـن ــاق ــش ع ــزم ــي بـ ـش ــارة بـعــض
األفـ ـك ــار الـ ـس ــائ ــدة أو ال ـم ـت ــداول ــة ف ــي ت ـعــريــف
العلمنة والعلمانية ،كالقول بفصل الــدِّ يــن عن
الــدولــة ،أو تحييد الــدولــة في الشأن الدِّ يني أو
هي خصخصة القرار في الشأن الدِّ يني ،أو أنها
الـفـصــل بـيــن السلطة الــدِّ يـنـيــة والـسـلـطــة المدنية
(فرح أنطون) ،أو هي التساهل بمعنى التسامح
عند جون لوك.
بـ ـعـ ـي ــدً ا ع ــن ال ـت ـع ــري ـف ــات (ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة) الـ ـت ــي هــي
«نـهــايــات» أو «تعبيرات» وليست مـســارات ،فإن
ت ـعــريــف ال ــدِّ ي ــن يـبـقــى – ف ــي الـمـنـهــج الـتــاريـخــي
الــذي ي ّتبعه عزمي بشارة في مبحثه – هو ظاهرة
علمنة« ،أي صيرورة تمايز في هذا العالم ورسم
حدود بين الدِّ ين والدنيا ،وذلك قبل نشوء مفهوم
العلمانية كأيديولوجية بوقت طويل ،وقبل نشوء
مفهوم العلمنة كأنموذج سوسيولوجي في فهم
هذه الصيرورة» (ص .)402 – 401
يطبقه بـشــارة على رؤيــة العلمنة
المنهج نفسه ّ
ك ـجــزء م ــن ص ـي ــرورة تــاري ـخ ـيــة« :ي ـم ـك ـن ـنــا ...أن
نرى نشوء الالهوت والفقه ودور كل منهما».
كـ ـصـ ـي ــرورة ع ـل ـم ـنــة« ،تـ ـب ــدأ ال ـح ــا ج ــة إلـ ــى ه ــذه
العالقة المتجسدة في الالهوت والفقه مع بدء
الـحــا جــة إلــى الـتــوســط بـيــن الـلــه والـعــالــم ،وبين
الناس والله والسلطة» .كما تنشأ الحاجة إلى
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ال ـق ــان ــون والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ....وف ــي ه ــذا اإلط ــار
وال ـس ـيــاق تـنـطـلــق ب ــداي ــة الـعـلـمـنــة (م ــن دون أن
تسمى كذلك).
ّ

تستمر عملية الـتــواصــل أو الـتـجــاذب بين الدِّ ين
ّ
والدولة لمصلحة الدولة ً
أول ولمصلحة السياسة
عمو ًما .ومن هنا يأتي االستنتاج المهم« :صيرورة
العلمنة ال تبدأ بفصل الدِّ ين عن الدولة في أي
مجتمع ،بل بتمايز البعدين في الواحدة الواحدة،
بحيث يبدأ أحدهما بالسيطرة على اآلخــر مولدً ا
شعبيا وردات فعل وأصــولـيــات
ت ـمــردات وتــديـ ًنــا
ً
وسلفيات وغيرها» (ص .)422

وفي هذا المسار المضطرب ،ال تبدأ المجريات
المؤدية إلى العلمنة بمعناها الضيق بفصل الدِّ ين
بتحول الدولة إلى العنصر األقوى
عن الدولة ،بل
ّ
ف ــي م ــركّ ــب دي ــن/دول ــة؟ بـحـيــث ت ـت ـحـ ّـول الـعــاقــة
إلــى ص ــراع ينتهي إلــى اسـتـخــدام الــدِّ يــن مؤسس ًة
ونصا في عملية تبرير للدولة
وعقيد ًة ورجال دين ً
(ص .)422
ـاحــظ هــذا الـمـســار فــي سـيــاق الفكر السياسي
يـ َ
األوروبـ ــي كـمــا الـفـقــه الـسـيــاســي اإلســامــي .وقــد
«ت ــوص ــل كـ ــارل س ـم ـي ــث ...إل ــى نـتـيـجــة تـفـيــد أن
المفاهيم والمصطلحات أو المفاهيم السياسية
ذات األهمية كلها كانت في األصول مصطلحات
اله ــوت ـي ــة ،أي أن ـه ــا ع ـب ــارة ع ــن عـلـمـنــة لـمـفــاهـيــم
وم ـص ـط ـل ـحــات اله ــوت ـي ــة .كـ ــان ذلـ ــك ف ــي سـيــاق
محاولته فصل العوامل الدِّ ينية عن السياسية في
ما سمي الحروب الدِّ ينية .جاء ذلك في الفصل
ال ـثــالــث م ــن أط ــروح ـت ــه ال ــاه ــوت ال ـس ـيــاســي في
تحليله معنى الـسـيــادة .إذ احتلت الــدولــة مكان
الله في الالهوت عند الحديث عن السيادة ،ومن
هـنــا ف ــإن الـمـصـطـلـحــات الــاهــوتـيــة الـتــي تتوسط
العالقة مع الله باتت تتوسط العالقة مع الدولة»
(ص .)424

تاعجارمو تاشقانم
الدين والعلمانية
الدين والتديّن :مقدمة تتحول إلى جزء أول من كتاب ِّ
قراءة في مشروع عزمي بشارة (ِّ - )1

يع ّلق عــزمــي بـشــارة على أطــروحــة ك ــارل سميث
صحيحا ،فما العجب إذا
بالقول :إذا كــان ذلــك
ً
قلنا إن المفاهيم السياسية العربية هــي مفاهيم
إســامـيــة فقهية معلمنة ،وإن الـمـفــاهـيــم العربية
العلمانية الحديثة هي مفاهيم معلمنة من الهوت
آخر ،وليس منها ما هو أكثر علمانية من اآلخر من
حيث المنشأ .لكن يكمن التحدث في الوظيفة
التي تؤديها ،وفي الغاية التي تستثمر من أجلها.
هل هي خدمة غاية ديمقراطية أم استبدادية؟ هل
تقود إلى عقلنة التفكير في السياسة والمجتمع أم
إلى أسطرته؟» (ص .)424

خالصة
إن ال ـم ـس ــار ن ـحــو الـعـلـمـنــة الـضـمـنـيــة – كمنطق
وكضرورة تاريخية – يبدأ بسيطرة منطق الدولة،
حـيــث ت ـجــري ،تــدريـجـ ًـيــا ،عملية إخ ـضــاع الــدِّ يــن
للدولة .وفي مسار هذه العملية اآلخذة بالتحضر
وب ــالـ ـتـ ـم ــدن (نـ ـ ـم ـ ــوذج نـ ـش ــأة ال ـ ــدولـ ــة اإلس ــام ـي ــة
وتـطــورهــا)( ،)6يتمظهر الدِّ ين بأنماط متعددة من
وتدين المؤسسة
تدين الهيئة الحاكمة،
ّ
التدينّ :
ّ
والتدين الشعبي في مختلف أشكاله .هنا
الدِّ ينية،
ّ
تبدأ الــدولــة باحتكار الوظائف األخالقية للدِّ ين
وتـلـحــق الـمــؤسـســة الــدِّ يـنـيــة بـهــا ،وه ــذا شـكــل من
أشكال العلمنة يوازيه ويتمفصل معه شكل من
التدين .ومــن جهة المعارضة قد تستمد
أشكال
ّ
دينيا ضد الدولة (ص .)424
من الدِّ ين خطا ًبا ً

السؤال الباقي وربما األهم هو :كيف جرى مفهوم
تحييد عن الشأن الدِّ يني ،وهو البعد األساسي من
أبعاد عملية العلمنة ،لكنه ليس البعد األول وربما
ليس األخير؟
«‹العلمنة› ،إذا صح استخدامها مفهو ًما [اليوم]،
هــي جــزء مــن عملية فصل متدرجة للديني عن
ال ــدن ـي ــوي ،ول ـل ـم ـقـ ّـدس ع ــن الـ ـع ــادي ،ول ـل ــه عن
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ال ـعــالــم ،»...وإذا كــانــت العلمنة ص ـيــرورة بهذا
االتجاه فيصبح من السذاجة ،كما يقول عزمي
ب ـش ــارة« ،ق ـصــرهــا عـلــى م ـف ـهــو ٍم أو عـمـلـيــة فصل
الدِّ ين عن الدولة ،أو قصرها على آخر تجليات
ه ــذا ال ـف ـص ــل ،وه ــو خـصـخـصــة الـ ـق ــرار بــال ـشــأن
ٍ
اتحاد من
الدِّ يني ،وتحييد الدولة عن قرار فرد أو
األف ــراد( »...ص  .)441 – 440إن العلمنة –
التدين – صيرورة .وهذه الصيرورة
كما هي حال ّ
ال تختص بــديــن مــن الــديــانــات دون غـيــره« ،بل
ه ــي عـمـلـيــة ال ـت ـطــور االج ـت ـمــاعــي ذات ـه ــا؛ عملية
تمايز الوظائف االجتماعية وتوسطها بعالقات
ّ
تشكل الوحدة االجتماعية والسياسية ...وهناك
فــرق في أنماطها وظروفها التاريخية ،وهنالك
أيـ ًـضــا فــرق فــي النتائج الـتــي توصلت إلـيـهــا»...
(ص .)441
ـدي ــن ،ك ـمــا أن هـنــاك
إ ًذا ،ه ـن ــاك أن ـم ــاط م ــن ال ـت ـ ّ
أن ـمـ ً
ـاطــا م ــن الـعـلـمـنــة .وإذا ك ــان األم ــر كــذلــك،
فهناك تواريخ للعلمنة والعلمانية ،وأنماط منها
ون ـمــاذج وت ـجــارب تــاريـخـيــة ،فــي ال ـعــالــم .كيف
جــرت ص ـيــرورة العلمنة تــاريـخـ ًـيــا؟ أفــي األفـكــار
ً
ثانيا؟
أول؟ وفي االختبار التاريخي ً

ب ـح ـ ًثــا ع ــن الـ ـج ــواب أو األج ــوب ــة ،يـبـحــر عــزمــي
ب ـ ـشـ ــارة فـ ــي رحـ ـل ــة ط ــوي ـل ــة فـ ــي بـ ـح ــار ال ـم ـن ـشــأ،
وم ـ ــواط ـ ــن الـ ـتـ ـح ــول وح ـ ــرك ـ ــات الـ ـم ــد والـ ـج ــزر
لـصـيــرورة العلمانية فــي جــزء ثــان هــو عـبــارة عن
مجلدين :الصيرورة الفكرية ،وصيرورة التجارب
والخبرات والنظريات.

الهوامش

( )1م ــا يــذهــب إلـيــه عــزمــي ب ـشــارة فــي شــرحــه إشـكــالـيــة العقل
الـعـمـلــي ع ـنــد ك ــا ْن ــت ،م ــن زاوي ـ ــة ن ـظــريــة ،ي ــؤك ــده ف ــي الـتـجــربــة
التاريخية العملية ،العالقة بين فرح أنطون ومحمد عبده كما
الحـظـ ُتـهــا ك ـمــؤرخ فــي م ـجــال األخـ ــاق الـعـمـلـيــة الـمـشـتــركــة أو
الواحدة التي جمعت بين الرجلين في الموقف الداعم إلضراب
عمال ّ
لف السجائر في مصر الذي امتد ثالثة أشهر منذ كانون
ّ
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األول/دي ـس ـم ـب ــر  1899إل ــى ش ـبــاط/ف ـبــرايــر  ،1900وشـمــل
أكـثــر مــن ثــاثـيــن ألــف عــامــل .ورغ ــم االخ ـتــاف الــاهــوتــي –
الفلسفي بـيــن االثـنـيــن فــي مــوضــوع «اإلي ـمــان والـعـقــل» ،فــإن
هـ ــذا االخـ ـت ــاف ل ــم ي ـم ـنــع ب ـعــد م ـضــي أش ـ ُـه ــر م ــن أن يـلـتـقــي
الرجالن ،كل من موقع ،عبده من موقع الفقيه المجتهد في
حقل المعامالت والمقاصد في الفقه اإلسالمي ،وأنطون من
موقع الباحث االجتماعي والمناضل من أجل أمن المجتمع
وح ـقــوق اإلن ـســان وال ـمــواطــن ،فــي دع ــم إض ــراب عـ ّـمــال لـ ّ
ـف
العمال
السجائر في مصر والحصول على مبدأ التحكيم بين ّ
وأرباب العمل بإشراف الدولة.
كانت هذه الواقعة موضوع مقالة :وجيه كوثراني« ،فرح أنطون
ومحمد عبده :إشكالية العالقة بين الدين والسياسة في العقل
العملي »،منبر ال ـحــوار ،الـعــدد ( 39صـيــف  .)1999ثــم ُأعيد
نـشــرهــا مــع م ـقــاالت م ـخ ـتــارة ،ف ــي :أف ـك ــار الـنـهـضــة بـيــن األمــس
والـيــوم ،من الدعوة لها إلــى البحث فيها ،تحرير وتقديم وجيه
كوثراني (بيروت :منتدى المعارف ،)2011 ،ص .179 – 173
( )2محاوالت التأريخ الجديدة بتأثير ماكس فيبر ،والتي أشير
إليها في هذا السياق ،يمكن االستدالل عليها ً
أيضا في أعمال
مؤسسي وأعالم مدرسة الحوليات الفرنسية ،من الجيلين األول
والثاني .وقــد كانت أطروحة فلوسيان فيفر ،أحــد المؤسسين،
ـدي ــن» فــي ال ـقــرن ال ـســادس عـشــر ،دي ــن رابليه
عــن مـســألــة «الــاتـ ّ
((Le Problème de l’incroyance au XVIe siècle: :)1942
 )La religion de Rabelaisودراسته ً
أيضا عن لوثر (،)1928
يضاف إلى ذلك إشادة مارك بلوخ ) (M. Blochوبول فين ،بدور
التدين في
فيبر التجديدي في البحث في تاريخ األفكار وأنماط ّ
كتبهما عــن الـتــاريــخ وكتابته .مـثــالPaul Veyne, Comment :
on écrit l’histoire; augmenté de Foucault révolutionne
l’histoire, L’Univers historique (Paris: Editions du Seuil,
1978), pp. 44–47.

( )3القرآن الكريم« ،سورة الحجرات »،اآلية .14
( )4وهذه المقاربة المفاهيمية والمنهجية التي يعتمدها عزمي
نصار في
بشارة هي على عكس المقاربة التي يعتمدها ناصيف ّ
نصار بين ما
دراسته «األمــة بين الدين والتاريخ» ،حيث يفصل ّ
هو تاريخي وضعي يتمثّل في أفكار تتماثل مع مفاهيم الحداثة
األوروبية حول «األمــة» ً
مثل ،وبين مفاهيم إسالمية عن األمة،
نصار ال تاريخية ،أو من ضمن ثنائية تــاريــخ/ديــن ،أو
يحسبها ّ
ليست ج ــز ًءا مــن الـتــاريــخ! انـظــر :ناصيف نـ ّـصــار ،مفهوم األمــة
بين الدين والتاريخ :دراســة في مدلول األمة في التراث العربي
اإلسالمي (بيروت :دار الطليعة .)1980
( )5ي ـم ـكــن أن نضيف أن فــرويــد اقـتـبــس الـفـكــرة عــن الـمــؤرخ
األم ـي ــرك ــي بــرس ـتــد م ــن ك ـتــابــه ف ـجــر ال ـض ـم ـيــر (The Dawn of
) ،Conscienceوهو من كبار علماء «المصريات» واإلسرائيليات
في مطلع القرن العشرين .راجع النص المقتبس عن برستد في:
سيجموند فرويد ،موسى والتوحيد ،ترجمة عبد المنعم الحنفي
(بيروت :الدار العربية ،)1978 ،ص .32 – 31
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( )6يورد عزمي بشارة في هذا السياق ،حيث يشدِّ د على عملية
«إخضاع الدين لمنطق الدولة» وهو محق في هذا التشديد ،أمثل ًة
سريعة من تاريخ الخلفاء الراشدين ،وتجاربهم ،لكن بعضها
يستدعي التوقّف والنقاش ،وال سيما عند المثل الــذي يسوقه
متسرع وغير
عن الخالف بين معاوية وعلي ،معتمدً ا على رأي
ّ
انتصارا لمنطق
دقيق لبرهان غليون ،يقول إن انتصار معاوية كان
ً
وتراجعا لمنطق الثورة الدينية واإلمامة الدينية التي مثلها
الدولة
ً
علي (ص  .)426والحقيقة أن المصادر والمراجع المتخصصة
سياسيا بامتياز
صراعا
في الموضوع تشير إلى أن الصراع كان
ً
ً
حججا شرعية سياسية ،حيث
بين الطرفين ،وكالهما استخدم
ً
عليا بدم عثمان ،وأصر علي على «شرعية البيعة»
طالب معاوية ًّ
وليس على أي مبرر ديني آخر .ويجد قارئ مساجالت علي مع
معاوية ومع الخوارج أنها تشدد على حقه اعتما ًدا على شرعية
دينيا .إن مفهوم
البيعة وليس الشرعية الدينية أو حقه في اإلمارة ً
اإلمــامــة بالمعنى الــديـنــي وكـحــق مـنـصــوص عليه عـنــد الشيعة،
مسألة بــدأت بالتبلور بعد قرن من حدث «التحكيم»ّ .أمــا علم
الكالم الشيعي وعلم أصول المذهب اإلمامي ،فسينتظران ثالثة
وكتبا أصولية معتمدةّ .أما
قرون حتى يبدآ بالتبلور نظريات دينية ً
التأرخة لعلي بن أبــي طالب في سيرته وممارساته في مرحلة
الصحابة ،بل في مرحلة خالفته ،فينبغي أن تتموضع في ظروف
مكانها وش ــروط زمــانـهــا .وظــروفـهــا وشــروطـهــا تصدر عــن البيئة
االجتماعية والثقافية واألصــول واالنتماءات القبلية التي انتمى
إلـيـهــا الـجـمـيــع ،عـلــي (ال ـهــاش ـمــي) وم ـعــاويــة (الـسـفـيــانــي) وبين
مناصرين في العراق ومناصرين في الشام ،مع الحافز الديني
الكبير لمشروع ضخم.
سياسيا
ـان
ـ
ك
ـراع
ـ
ص
ـ
ل
ا
أن
ـي
ـ
ه
تسجيلها
يمكن
والـخــاصــة الـتــي
ً
بأبعاد متعددةّ .أما إذا بحثنا عن الثورة الدينية – خارج القوتين
يسميهما هشام جعيط ،أهل الشام من جهة،
السياسيتين اللتين ّ
القراء الذين أصبحوا
جماعة
فهي
أخرى
وأهل العراق من جهة
–
ّ
الخوارج .وال بأس هنا من اقتباس رد علي على حجة الخوارج
الذين قالوا «ال حكم ّإل لله» بقوله «الحكم لله وفــي األرض
ّ
حكام ،ال بد للناس من أمير بر أو فاجر يضم الشعث ويجمع
األمر ويقسم الفيء ويجاهد العدو ،ويأخذ من القوي للضعيف،
حتى يريح ّبر ويستراح من فاجر».
وإذا ك ــان ال ب ــد م ــن الـبـحــث ع ــن أوجـ ــه خ ــاف ف ــي الـخـطــاب
السياسي والممارسة السياسية عند الطرفين علي ومعاوية ،فهي
تقع في االختالف على تَمثّل «المنظومة األخالقية» .صحيح
أن الــدِّ يــن يقدم منظومات أخالقية ،ولكن يبقى أن الــدِّ يــن غير
األخالق كما يؤكد عزمي بشارة هذه المقولة في أكثر من مكان.
فإذا كان األمر كذلك ،فإن ثنائية أخالق/سياسة هي الثنائية التي
تميز بين علي ومعاوية وليس ثنائية دين/سياسة .وهذه الثنائية
ال تزال محنة أبدية في التاريخ حتى اليوم ،شأن محنة التناقض
عبر عنها كانْت في العقل العملي ،بين السعادة والتعاسة.
الذي ّ
أشرارا
نكون
أن
ويمكن
تعساء،
لكن
ريين
خي
نكون
أن
«يمكن
ً
ّ
ولكن سـعــداء» .انظر ً
أيضا عزمي بشارة (ص ،)257 – 256
حيث يشرح هذا التناقض بلغة جميلة ومؤثرة.
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اللغة العربية وأيديولوجية الوحدة
يتناول البحث مجموعة من المحاور تدور حول مسألة اللغة العربية وعالقتها بمفاهيم
القومية العربية وأيديولوجية الوحدة التي دعا إليها أغلب األحــزاب القومية في ربطها
بين التاريخ واللغة والمصير المشترك .وبعد تأمله مناهج الدراسات اللسانية الحديثة
التي تب ّنتها المكتبة العربية في تعبيرها عن نهضة الحداثة العربية ،رأى أن من شأن دراسة
اللغة من وجهة نظر اجتماعية أن تعمل على ربط محاور الحداثة مع محاور الدراسات
االجتماعية في بحث المسألة القومية ،فأخذ على عاتقه مناقشة مسائل اللغة وعالقتها
بالقومية من جهة وباللهجات المحلية من جهة أخرى ،إلى جانب ارتباطها باألقليات
العرقية التي أخذ نشاطها يزداد في عدد من األقطار العربية وهي تدعو إلى التخلي عن
اللغة العربية لتعزيز انعزالها وتحقيق استقاللها عن الوطن األم؛ إذ أصبحت اللغة أدا ًة
للصراع ضد الدولة .وقد ّ
أكد البحث أن اللغة العربية تختلف في طبيعتها التاريخية عن
اللغات األخــرى التي انفصلت عن لغاتها األم ،ألن اللغة العربية ذات طابع تاريخي،
فارتباطها القومي ال ينبع من ارتباطها الحزبي الضيق ،وإنما هو حتمية تاريخية ال يمكن
االنفصال عنها ،سواء للعرب أو لغيرهم من الناطقين بالعربية ،ألنهم شركاء بالتاريخ
العربي واإلسالمي .وعلى هذا األســاس ،يدعو البحث إلى إعــادة بناء خطاب عربي
جديد للنهضة يستلهم طموح العرب واألقليات غير العربية داخــل الوطن العربي،
ألن خطاب الحداثة الذي نادت به اللسانيات الحديثة لم يكن سوى خطاب مستعار
ال عالقة لــه بالمنظور االستراتيجي للغة العربية .ويكمن الـهــدف فــي إعـطــاء وظيفة
جــديــدة لــدراســة اللغة العربية وهــي «الــوحــدة» ،ألن دراســة هــذه الوظيفة تعطي اللغة
العربية مكانتها الحقيقية في بيان ٍّ
كل من ُبعدها األخالقي و ُبعدها االجتماعي و ُبعدها
التعصب والسطحية
تفردها في بناء خطاب إنساني شمولي نزيه عن
ّ
التاريخي ،وبيان ّ
أو التسلط والـتـعــالــي ،أو االنـكـفــاء تـحــت مـنـظــور أيــديــولــوجــي أح ــادي كـمــا هــي حــال
العبرية أو الفرنكوفونية ،على سبيل المثال ال الحصر.

* جامعة الموصل ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،العراق.
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ـت ال ـم ـنــاهــج ال ـحــدي ـثــة رؤى شتى
ق ـ َّـدم ـ ْ
بشأن اللغة ودراســة أصولها ووظائفها،
ّإل أن ال ــدراس ــات الـعــربـيــة اللسانية واألدب ـي ــة لم
تـسـتـطــع اس ـت ـع ــادة األطـ ــروحـ ــات ال ـن ـه ـضــويــة من
خــال إعطاء وظيفة إضافية للغة العربية ،وهي
«الــوحــدة» ،بمفهوم حــداثــي يتأسس على نقض
االن ـح ــراف ــات ال ـتــي تـخـلــط بـيــن مــرجـعـيــات اللغة
العربية الكالسيكية ومناهج الحداثة الغربية ،ثم
تحليل خصوصية الـلـغــة الـعــربـيــة فــي ممارستها
االجـتـمــاعـيــة .ومـفـهــوم «ال ــوح ــدة» يتطلب دراســة
ال ـ ِـع ــرق والـمـج ـتـمــع ،وه ــو ي ـن ــدرج تـحــت مـنــاهــج
علم االجتماع اللغوي واألنثروبولوجيا اللسانية،
التي قـ ّـدمــت فيها مناهج الــدراســات االجتماعية
واللسانية المعاصرة رؤى مهمة تساعد في فهم
ال ـخ ـصــوص ـيــات وال ـع ـم ــوم ـي ــات الـمـجـتـمـعـيــة في
مجتمعنا الـعــربــي الـمـعــاصــر الـقــائــم عـلــى التعدد
واالزدواجـ ـي ــة الـلـغــويــة ،وال ـص ــراع بـيــن الـعــامـيــات
والفصحى .وقد بدأت بوادر الصراع األيديولوجي
ت ـ ــدور حـ ــول ع ــاق ــة ال ـل ـغــة ب ــاألق ـل ـي ــات ال ـعــرق ـيــة،
ثــم آل ـيــات اسـتـعـمــال الـفـصـحــى فــي الـمــؤسـســات
التعليمية والرسمية في البلدان العربية ،وهــو ما
أع ــاد ذاك ــرة االخـتــاف حــول الفصحى ودع ــاوى
اس ـت ـع ـم ــال ال ـع ــام ـي ــات بـ ـ ـ ً
ـدل م ــن ال ـف ـص ـح ــى ،أو
اسـتـبــدال الـحــرف العربي بــالـحــروف الالتينية أو
الـحــروف المصنوعة والمنقولة مــن أجــل إظهار
الخصوصية القومية لألقليات اإلثنية المتعايشة
م ــع ال ـع ــرب م ـنــذ ت ــاري ــخ ط ــوي ــل ،وه ــي ل ــم تشعر
التفرد والخصوصية ّإل بعد ضعف
بحاجتها إلى ّ
ال ـتــواصــل ال ـعــربــي وبـ ــروز ن ـشــاط ه ــذه األقـلـيــات
عزز هذا النشاط انتشار الكتابات
السياسي .وقد َّ
ح ــول أدب الـمـهـ َّـمـشـيــن وال ـن ـقــد ال ـن ـســوي والـنـقــد
الثقافي ونقد ما بعد الكولونيالية ،وهي كتابات
انتقلت إلــى الفكر الـعــربــي المعاصر مــن خالل
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بترويج من المؤسسات
النقد األدبــي والسياسي
ٍ
الــراع ـيــة لـلـسـيــاســة ال ـعــرب ـيــة ،مــن دون الـنـظــر إلــى
حـقـيـقــة االح ـت ـي ــاج وخ ـصــوص ـيــة الـ ـط ــرح ،لــذلــك
اس ـ ُتـ ِـغ ـ َّلــت ه ــذه األط ــروح ــات المنهجية فــي نقد
ِ
واتهامها بالرجعية واالنغالق،
الشخصية العربية،
وتهميش دورها في بناء الحياة المعاصرة.
لسنا في صدد اتهام الفكر الحداثي العربي بأنه
يـخــوض فــي صــراعــات مصطنعة وغـيــر حقيقية،
أو أن ــه يـخـتـلــق االخ ـت ــاف ــات ث ــم ي ـب ــدأ بتفكيكها
وتوسيعها وتقديم البدائل والحلول؛ فنحن نؤمن
بأهمية الـتـحــديــث مــن أج ــل الـصـحــة المجتمعية
ومــن أجــل تطوير اإلن ـســان ،لكن ال بــد أن يقوم
ذل ــك عـلــى قـيــم إنـســانـيــة وأخــاق ـيــة رفـيـعــة تسعى
إلى إشباع الحاجات االجتماعية ال إلى إحداث
ف ـجــوات وخـلـخـلــة الـنـظــام وتــوسـيــع الـفـجــوة بين
الرغبة واإلمكانية.
لقد ظـهــرت كـتــابــات جــديــدة حــول اللغة العربية
تحتاج إلى نقاش طويل؛ فهي تفتح أمامنا محاور
م ـت ـع ــددة ب ـخ ـصــوص ال ـل ـغــة وال ـث ـق ــاف ــة واالن ـت ـم ــاء
والـ ـع ــرق وال ـب ـي ـئــة واالحـ ـتـ ـي ــاج ،وع ــاق ــة ال ـحــرف
ب ــال ـص ــوت ،وس ـه ــول ــة االس ـت ـع ـم ــال أو صـعــوبـتــه،
ث ــم ال ـت ـض ــام ــن ال ــوطـ ـن ــي أو الـ ـق ــوم ــي وال ـت ـك ــاف ــل
االجتماعي ،كــل ذلــك سنحاول أن نقدم فيه ما
نـسـتـطـيــع م ــن أج ــل تــوس ـيــع الـ ـح ــوار ح ــول الـلـغــة
العربية وإظهار دورها في تفعيل الوحدة (القومية
أو الثقافية) ،وكذلك إدخال مناهج اللغة العربية
في صميم الحداثة التي ما زالــت تتأرجح عندنا
بين الـنـظــريــات الغربية وال ـم ــوروث الـعــربــي ،من
دون االل ـت ـف ــات إلـ ــى االخـ ـت ــاف ــات ال ـك ـب ـيــرة بين
واقــع الـعــرب المعاصر وواق ــع النظريات الغربية
الحديثة وتطبيقاتها .إلــى جــانــب ذل ــك ،نحاول
أن ننظر إلى ثنائية اللغة واأليديولوجيا وعالقتها
بالوحدة العربية؛ فوحدة اللغة ال تعني بالضرورة

تاعجارمو تاشقانم
ةدحولا ةيجولويديأو ةيبرعلا ةغللا

وح ــدة ال ـ ِـع ــرق وأص ــال ــة الـنـســب ،وال تعني أيـ ًـضــا
وحدة العقيدة واأليديولوجيا ،غير أننا نرمي إلى
صناعة أيديولوجيا قومية من خالل اللغة العربية
الـتــي أم ـ ّـدت الكثير مــن الثقافات بـبــوادر التنوير
وبناء المجتمع الحديث ،على الرغم من بقائها
داخل مجتمعاتها في صراع دائم مع التراث من
جهة والـحــداثــة مــن جهة أخ ــرى .فثمة ادع ــاءات
تقول بانتهاء عصر األيديولوجيا ،لكننا نــرى أن
ذلــك ال يعني انـتـهــاء الـفـكــر األيــديــولــوجــي بقدر
المؤسسة
ما يعني القضاء على األيديولوجيات
ِّ
ألن ـظ ـم ــة ك ـث ـيــر م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـم ـع ــاص ــرة .ونـعـتـقــد
أن الـلـغــة الـعــربـيــة ذات ب ـنــاء أيــديــولــوجــي بسبب
ارتباطها بالموروث العربي بصورة تامة ،بما في
ذل ــك االرت ـب ــاط ال ـع ـقــائــدي وال ـعــاط ـفــي عـلــى حـ ٍّـد
معا ّ
لتغطي
ســواء ،فهي تمثّل الوعي والممارسة ً
واقع المثقّف العربي وطموحه في إنتاج ثقافته.
ونحن نؤكّ د بذلك ضرورة وجود أيديولوجيا لكل
مجتمع من أجل المحافظة على قيمه األخالقية
وتماسكه الوطني ،ذلك أن وظيفة األيديولوجيا
ليست السيطرة على الحكم بقدر سيطرتها على
تماسك النظام االجتماعي.

العربية بين العجز واإلعجاز
ارت ـبــط مصطلح اإلع ـجــاز بــالـلـغــة الـعــربـيــة بسبب
اإلع ـ ـجـ ــاز الـ ـق ــرآن ــي ال ـ ــذي تـ ـط ــور مـ ــن اإلعـ ـج ــاز
قدمه
التاريخي إلى اإلعجاز الفني اللغوي الذي ّ
عبد الـقــاهــر الـجــرجــانــي (ت 471هـ ــ) فــي نظرية
النظم .ثم توالت مظاهر اإلعجاز لتنتقل من النص
القرآني إلى النص العربي ثم إلى اللغة في ذاتها
ابتدا ًء من تاريخها الذي يرتبط بلسان آدم ( ) أو
إسماعيل ( ) ،أو سيمضي قد ًما إلــى لغة أهل
الجنة كما ورد في حديث النبي (ﷺ)ِ :
«أحـ ّـبــوا
ٍ
لثالث :ألني عربي ،والقرآن عربي ،وكالم
العرب
َ
()1
أهل الجنة عربي» .
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وعـلــى الــرغــم مــن تضعيف بـعــض الـعـلـمــاء لهذا
الحديث ،فإنه اتخذ مكانته في أدبيات الدفاع عن
اللغة العربية .ومثل هــذه األدبـيــات ساهمت في
وتحوله من إعجاز النص
توسيع ميادين اإلعجاز
ّ
القرآني إلى إعجاز لغة النص عمو ًما ،بما أنتجته
مــن أدب رفـيــع الـمـسـتــوى كــان لــه ال ــدور الفاعل
في فهم النص القرآني وتفسيره وإنتاج الخطاب
ً
أشكال
العقائدي المتعدد .لذلك اتخذ اإلعجاز
تــاريـخـيــة وعلمية اتـسـعــت لتصبح الـلـغــة العربية
مـعـجــزة ف ــي ذات ـه ــا؛ فـفـكــرة اإلع ـج ــاز ل ــم تختص
بالبيان القرآني ،ألن تفسير اإلعجاز وفهم أصوله
وأنـمــاطــه كــانــا يـعـتـمــدان عـلــى الـشــواهــد الشعرية
والـنـثــريــة العربية لفصحاء الـعــرب وشـعــرائـهــا في
سـبـيــل تــوض ـيــح ال ـقــواعــد وال ـتــراك ـيــب ال ـتــي يــأتــي
بها اإلعـجــاز الـقــرآنــي .وقــد فـ ّـســر الـقــدمــاء إعجاز
القرآن الكريم باعتمادهم على بيان إعجاز النص
العربي الشعري والنثري على ٍ
حد سواء ،ويظهر
ذلــك فــي متابعتهم الفنون البيانية مــن تشبيهات
نادرة واستعارات جديدة ،ومن تقييمهم للشعراء
واألدباء على أساس اإليجاز واالبتكار وااللتزام
بـفـصــاحــة األل ـف ــاظ ودق ــة ال ـتــراك ـيــب .ول ـيــس هــذا
فحسب ،بل إن العرب نظروا إلــى اللغة العربية
أيضا في عمومها قـ ً
ً
ـول ونـحـ ًـوا ومـفــردات معجزة
اخـ ـت ــص الـ ـل ــه ب ـه ــا الـ ـع ــرب دون سـ ــواهـ ــم ،فـمــن
تتفرد به العربية
إعجازها :حــرف «الـضــاد» الــذي َّ
()2
دون س ــواه ــا م ــن ال ـل ـغــات األخ ـ ـ ـ ــرى  ،وكــذلــك
()3
عالميا،
ترتيبا
ً
الترتيب األب ـجــدي الــذي أصبح ً
ومنه ً
أيضا اإليجاز والحركات اإلعرابية والصرفية
والعروض والقافية واالتساع والمجاز والتشبيه..
َ
وغيرها مما جــاء على لـســان الخطباء والشعراء
وأه ــل الـبـيــان .ويـبــدو أن الـعــرب ُأعـجـبــوا بلغتهم
فانكبوا على دراستها
بعدما نزل القرآن الكريم،
ّ
والمعرب
وجـ ْـمــع ألفاظها وتمييزها من الدخيل
َ
َّ
فحددوا
والمولّد ،للحفاظ على جوهرها ونقائهاَّ ،
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عصر االستشهاد بالشعر والنثر وبيئته ،وانتخبوا
النصوص النقية التي لم تخالط لغة األعاجم أو
ْ
لك َن َتهم ،فكلما كــان الشاعر مــوغـ ًـا فــي الـبــداوة
كان أفصح وأقــرب إلى االستعمال األمثل للغة،
وكلما اختلط بالمدينة واألعــاجــم كــان أبعد عن
الفصاحة والبيان ،وهذه النظرة ربطت بين البداوة
وال ـف ـص ــاح ــة ،وهـ ــو م ــا ج ـع ــل ب ـع ــض الـمـفـكــريــن
ـورا
وال ـش ـعــراء ،قــديـ ًـمــا وحــدي ـ ًثــا ،يجعل ذل ــك مـحـ ً
لنقد الفكر العربي ووصـفــه بــالـبــداوة و ُبـعـ ِـده عن
الـحـضــارة والـمــدنـيــة .ويـبــدو أن فـكــرة االستعمال
األمـ ـث ــل ل ـل ـغــة ك ــان ــت ت ـق ــوم ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة مــن
المبادئ واألصول ،أهمها اإليجاز والبيان ،حتى
يفرق
يفرق بينهما المعنى ولكن ِّ
نجد ال َقولين ال ِّ
بينهما التقييم؛ فهناك تقييم داخلي للغة نفسها ،إذ
يفرق العلماء بين القول الفصيح واألفصح ضمن
قوانين االستعمال أو لــداللــة المعنى ووضوحه
عـلــى الـغــايــة ،أو لـتــأثـيــره فــي الـســامــع ،فـضـ ًـا عن
الكمي القائم بين الجملة والمعنى ،إذ
القياس
ّ
تصبح اللغة مؤسسة اقتصادية تستطيع بأقل ما
يمكن من األلفاظ أداء أكبر ما يمكن من المعاني.
وال ـح ــدي ــث ف ــي ه ــذا ال ـم ـســار ي ـط ــول ،ولـكـنـنــا ما
زلنا نعيد قضية اإلعجاز على اختالف المرامي
تحديات
والـغــايــات؛ فقد واجـهــت اللغة العربية ّ
كـثـيــرة ،أهمها الـعــامـيــة ،ثــم الـلـغــات األجـنـبـيــة ،ثم
التطور التقني والترجمة .وكــان لمناهج الحداثة
على مستوى األدب واأليديولوجيا الدور الفاعل
فــي توطيد فـكــرة العجز وانـحـســار اللغة العربية
وتــراجـعـهــا عــن تحقيق دوره ــا الـفــاعــل فــي إنـتــاج
الـمـعــرفــة .لــذلــك عـقــدت الـجــامـعــات الـعــربـيــة في
السنوات األخيرة مؤتمرات عــدة من أجــل إعــادة
تنشيط دور اللغة العربية في المجتمع العربي ،غير
غالبا ما نقرأ التوصيات والمقترحات البعيدة
أننا ً
عــن الــواقــع العملي الــذي يـحــاول ربــط معطيات
الواقع االجتماعي والنفسي للفرد والمجتمع مع
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المقترحات والمعالجات التي تظهر عليها النزعة
الخيالية الطوباوية؛ فأغلب الحديث يدور حول
محاربة العاميات واللغات األجنبية واستبدالها
بألفاظ من مقترحات المجامع اللغويةً ،
فضل عن
وضوح التبرير األيديولوجي لقومية اللغة العربية.
وسنتناول فــي مــا يلي أهــم القضايا التي توضح
العالقة بين اللغة وعالقتها بأيديولوجية الواقع
ً
فضل عن التمييز بين العامية
وحركات التطور،
وال ـف ـص ـحــى ع ـلــى م ـس ـتــوى االس ـت ـع ـمــال ال على
مستوى المفاهيم والحدود المعروفة عند علماء
اللغة والمتخصصين ،ثم دور اللهجات المحلية
ف ــي إعـ ـ ــادة ال ـت ــواص ــل ب ـيــن ال ـعــام ـيــة وال ـف ـص ـحــى.
وسنعتمد عـلــى ج ـهــود الـبــاحـثـيــن المتخصصين
فــي التأليف المعجمي لــاسـتـفــادة مــن نتائجهم
بشأن مكانة اللغة العربية بين اللهجات العامية،
وكذلك مكانتها في تأسيس الفكر الحداثي الذي
سعت إليه األطروحات الحديثة وكانت تتأرجح
بين نبذ الماضي بلغته وفكره وإعادة مقاربته مع
ما يتناسب والموقف االجتماعي والحضاري.

اللغة والهوية القومية
كــان للغة دور مهم فــي الفلسفات الحديثة من
خــال تعبيرها عــن هــويــة الـفــرد والمجتمع على
ح ـ ٍـد سـ ــواء .وي ـب ــدو أن رب ــط الـلـغــة بــالـهــويــة كــان
نـتـيـجــة ت ـط ــور ال ـم ـفــاه ـيــم ال ـقــوم ـيــة ومـ ــا ظ ـهــر في
العالم الحديث مــن نــزعــات انفصالية َّأدت إلى
االعـتـقــاد بــأن خصوصية الـلـغــة تعني خصوصية
الهوية القومية .وترجع نشأة القوميات إلى القرن
الثامن عشر ،وكانت أوالها القومية الفرنسية التي
ظهرت منذ قيام الثورة الفرنسية ،وتلتها القوميتان
اإليطالية واأللمانية في القرن التاسع عشر ،ثم
انتقل مفهوم القومية من أوروبــا إلى باقي بلدان
العالمّ .أمــا القومية العربية ،فهي ولـيــدة الصراع

تاعجارمو تاشقانم
ةدحولا ةيجولويديأو ةيبرعلا ةغللا

ضــد السيطرة العثمانية واإلمبريالية الغربية ،ثم
َّ
غذتها قضية فلسطين بغذاء متصل(.)4
إذا راج ـع ـنــا ت ــاري ــخ ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـل ـغــة وال ـهــويــة
قدم مجموعة
القومية ،نجد أن الفكر الماركسي ّ
م ــن األط ـ ــروح ـ ــات ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ت ـت ـم ـ ّثــل فــي
تقييم دور اللغة فــي تعاملها مــع الــرؤيــة األممية
وف ــي تـمـثـيـلـهــا االج ـت ـمــاعــي وال ـن ـف ـســي والـثـقــافــي
لـلـتـنــوعــات الـمـجـتـمـعـيــة ال ـخــاض ـعــة لـلـمــاركـسـيــة.
لــذلــك ،دع ــت الـمــاركـسـيــة إل ــى فـصــل الـلـغــة عن
الـهــويــة القومية واستبدالها باللغة الوطنية التي
تسع إلى نشر
تمثّل ثقافة األكثرية ،حتى أنها لم َ
اللغة الروسية أو الصينية أو الالتينية (اإلسبانية)
كما تفعل الرأسمالية اإلنكليزية أو الفرنسية؛ فقد
كثيرا من المفاهيم
استغ ّلت السياسات الحديثة ً
االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـسـيـطــرة االس ـت ـع ـم ــاري ــة ،ذلـ ــك أن
الـشـعــور الـقــومــي يـمـ ّثــل الـحــق الطبيعي والـفـطــرة
الـتــي تتناسب مــع الـجــوانــب النفسية للمجتمع،
وك ــل مـجـتـمــع يـفـهــم ان ـت ـمــاءاتــه بـحـســب حــاجــاتــه
االقتصادية والنفسية وكذلك الوراثية .وقد كانت
الـلـغــة ،ومــا زال ــت ،أحــد مـحــاور ال ـصــراع القومي
والوطني في الــدول ذات األقليات العرقية التي
أصبح من السهل تفكيك وحدتها الوطنية بتفعيل
الشعور القومي وتغيير انتماء األقليات وتعزيز
الـتـعـصــب ال ـطــائ ـفــي .والـمــاركـسـيــة أك ــدت عــاقــة
االستعمار في مجال تعزيز مفهوم اللغة القومية
الستغالل الطبقة الكادحة وابتزاز حقوقها ،كما
أنها أصرت على حداثة مفهوم القومية ،وتفريقها
بين القومية الرجعية والقومية التقدمية؛ فالدول
القومية ظهرت منذ أواخــر الـقــران التاسع عشر،
وارتبط نشوؤها بالجانب السياسي وبالنضال ضد
ً
فضل عن
االستعمار من أجــل التحرر الوطني.
واضحا
حيزا
ذلك ،كانت المسألة اليهودية تشغل ً
ً
من المعالجات الماركسية لقضية اللغة من جهة
وقضية المسألة القومية مــن جهة أخ ــرى ،وكــان
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ذلــك بسبب دع ــوات الك ّتاب اليهود إلــى إظهار
أهـمـيــة الـ ــدور ال ــذي ت ـمــارســه الـلـغــة الـقــومـيــة في
تأسيس الدولة القومية التي يبحث عنها اليهود،
ـت تصوراتهم الـطــوبــاويــة على دول ــة يهودية
فـ ُـبــنِـ َـيـ ْ
مغلقة على «الـ ِـعــرق» الـيـهــودي وتتحدث باللغة
العبرية.
رب ـمــا لــو راجـعـنــا األط ــروح ــات الـمــاركـسـيــة بشأن
المسألة اليهودية ،لوجدنا الكثير من المشتركات
األيــديــولــوجـيــة بينها وبـيــن الـكـتــابــات الـعــربـيــة في
مـعــالـجـتـهــا ال ـم ـســألــة ال ـقــوم ـيــة ،وذلـ ــك ي ـعــود إلــى
ّ
منظري الماركسية اليهود أنفسهم الذين وقعوا بين
إشـكــاالت المنهج وارتـبــاطــات العقيدة؛ فاليهود
تب َّنوا مفاهيم اللغة بوصفها الخصوصية القومية
متميزا داخل المجتمع
مجتمعا
التي تجعل منهم
ً
ً
األوروبـ ــي ال ــذي يعيشون داخ ــل ثـقــافــاتــه ولغاته
الـمـتـعــددة .وق ــد كتبت مجموعة مــن المفكرين
عن تفنيد الربط بين الخصوصية القومية واللغة
من طريق التفريق بين اللغة واللهجات المحلية
ال ـتــي ال تـحـ ّـل مـحــل الـلـغــة األم .يـقــول ستالين:
«فــالـلـهـجــات المحلية تـمـ ّثــل تـفــرعــات مــن اللغة
الوطنية للشعب بأسره؛ تفرعات محرومة من كل
ومقضيا عليها بحياة خاملةّ .أما
استقالل لغوي،
ً
االعتقاد بأن اللهجات واأللسنة الخاصة تستطيع
أن تتطور إلى لغات مستقلة ،قادرة على زحزحة
اللغة الوطنية والحلول محلها ،فهو إضاعة لألفق
التاريخي ،وانحراف عن مواقع الماركسية»(.)5
على الرغم من صحة هذا القول ،فإن اللغة األم
ال تعني بالضرورة اللغة الوطنية ،فسكان أميركا
أو أسـتــرالـيــا األص ـل ـيــون ال يـتـحــدثــون اإلنكليزية
الـتــي أصبحت الـلـغـ َة الوطنية بعد أن استعمرها
اإلن ـك ـل ـيــز .ول ـكــن الـفـكــر ال ـمــارك ـســي يـنـطـلــق من
أيــديــولــوجـيــا أمـمـيــة تـضــع الـمـســألــة الــوطـنـيــة فــوق
االنتماء الثقافي والعقائدي والعرقي .ويبدو أن
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ال ــدع ــوات الـيـهــوديــة ال ـتــي ن ــادت بتشكيل قومية
يـهــوديــة اسـتـفــادت مــن الـلـغــة لـتـعــزز دعــوتـهــا إلــى
ااالن ـف ـصــال عــن المجتمعات الـحــاضـنــة لليهود؛
فــالـلـغــة الـعـبــريــة مغلقة عـلــى الـيـهــود ف ـقــط ،وهــي
أشبه بلهجة محلية ضيقة تختص بـ «شعب الله
الـمـخـتــار» ،وبـهــذا تختلف عــن اللغات العالمية
األخ ــرى الـتــي تحتضن مـجـمــوعــات مـتـعــددة من
ـوعــا
الـقــومـيــات واألق ـل ـي ــات ،وبــالـتــالــي تمتلك تـنـ ً
فــي الـثـقــافــات .فاللغة الـعـبــريــة ليست لـغــة ثقافة
متعالية ،بل هي لغة محدودة النطاق ألنها تخضع
تحولت إلى قومية تنبثق من نظرية
للعقيدة التي ّ
اليهود االستعمارية القاضية بإنشاء وطن قومي،
فـهــي لـغــة عـقــائــديــة تـقـتــرب ك ـث ـيـ ًـرا م ــن الـلـهـجــات
المحلية لبعض األقليات الدينية أو اإلثنية التي
تـعـيــش داخ ــل ال ــوط ــن ال ـعــربــي ،ول ــم ت ـق ـ ّـدم فـكـ ًـرا
علميا من خالل تلك اللهجات؛ فاللغة
أدبيا أو
ً
ً
ً
األمازيغية – مثل – كما يقول محمد األوراغي،
وهــو صاحب نظرية اللسانيات النسبية ،ليست
س ــوى لـغــة أنـشــأهــا االسـتـعـمــار الـفــرنـســي ووضــع
حرفها المسمى «تـيـفـنــاغ»؛ إذ كــانــت فــي بدايتها
تعتمد في الكتابة على الحرفين العربي والالتيني
إلــى أن ُصنعت حروفها فــي األكاديمية البربرية
في باريس في سبيل تطويرها وجعلها لغة عريقة
فــي الـمـغــرب مــن أج ــل تفكيك الــوحــدة الوطنية
المغاربية(.)6

وه ــذا األم ــر ي ــؤكّ ــده الـمـفـكــر الـمـغــربــي عـبــد الـلــه
العروي في ما يتعلق باالنتقال من الحرف العربي
إلــى حــرف «التيفناغ» بـقــولــه« :إن الــدافــع القوي
سياسيا ،بغرض فرض االنتماء
وراء االختيار كان
ً
ونبذ أو عرقلة االنصهار .قد يقال :التمييز قائم
على أي حــال ،واالنصهار غير محقق حتى في
حالة الرغبة فيه والمطالبة به .لماذا ال نعمل إذن
على تركيز وترسيم التمييز؟ االستمرار في تو ّلي
الحرف العربي ،وهــو االختيار التقليدي ،يؤدي
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إلى طمس الهوية ،إذ الحركة األمازيغية لم تقم
ّإل لتحويل هذه الوجهة»( .)7وعلى الرغم من أننا
ال نعرف الكثير عن اللغة األمازيغية ومــا يحيط
بها من ظروف اجتماعية وثقافية ذات خصوصية
مغاربية ،وهــي خصوصية تثير حفيظة المجتمع
األمازيغي وارتباطاته الوطنية ،فإننا نؤكد أهمية
وجــود التوافق النفسي في استعمال لغة موحدة
ليس فقط بين مواطني الدولة الواحدة ،بل كذلك
ً
فضل
التوافق بين المجموعة الثقافية الــواحــدة،
عن التوافق بين لغة الحياة اليومية ولغة العقيدة
نتعبد بها ،وذلــك من أجل الحضور الدائم
التي ّ
أللـفــاظ ال ـقــرآن الـكــريــم ودمـجـهــا فــي االستعمال
اليومي ،فال تصبح اللغة العربية لغة عقيدة فقط
يـغــادرهــا المسلم بـعــد أن يـفــرغ مــن أداء الـصــاة
أو مــن أي عـبــادة أخ ــرى تستلزم اسـتـخــدام اللغة
ال ـعــرب ـيــة ،كــالــدعــاء واالس ـت ـغ ـفــار .فــالـقــومـيــة على
هــذا األســاس هي «صلة اجتماعية عاطفية تنشأ
من االشتراك في الجنس واللغة والمنافع ،فهي
شعور مجموعة من األفــراد بأنهم يؤلفون وحدة
اجتماعية نتيجة لما يجمعهم من روابط عنصرية
وثقافية ولغوية وما يشعرون به من رغبات صادقة
في تحقيق أهدافهم الوطنية السياسية»(.)8
وعلى الرغم من محاولة اليهود االرتـقــاء باللغة
ال ـع ـب ــري ــة ،وإدخ ــالـ ـه ــا ف ــي ن ـظ ــام ال ــدول ــة الـعـبــريــة
(إس ــرائ ـي ــل) ،ف ــإن ه ــذه الـلـغــة ال ت ــزال لـغــة ضيقة
الـنـطــاق واالس ـت ـخ ــدام .ف ـضـ ًـا عــن ذل ــك ،أكــدت
أغلب الدراسات األنثروبولوجية والنفسية الفصل
بين ِ
العرق واللغة .يقول دي سوسير« :من الخطأ
أن نعتقد أن اللغة الواحدة تعني قرابة الدم ،وأن
األس ــرة الـلـغــويــة تتفق واألسـ ــرة األنـثــروبــولــوجـيــة،
فواقع األمر ليس بهذه السهولة»()9؛ فهناك وحدة
اجتماعية ودينية وعرقية ولكنها ال ترتكز على
اللغة الواحدة ،وهذا ما أكده دي سوسير بقوله:
«إن الــوحــدة الـعــرقـيــة وحــدهــا ق ــوة ثــانــويــة ليست

تاعجارمو تاشقانم
ةدحولا ةيجولويديأو ةيبرعلا ةغللا

ض ــروري ــة ،ف ــي أي ح ــال م ــن األحـ ـ ــوال ،لـلــوحــدة
نوعا آخر من الوحدة – له
اللغوية .بيد أن هناك ً
أهـمـيــة كـبـيــرة ،يـتــألــف مــن األواصـ ــر االجتماعية،
وه ــي ال ــوح ــدة االجـتـمــاعـيــة ethnisme؛ وأعـنــي
بذلك الوحدة التي تستند إلى العالقات المتنوعة
للدِّ ين والحضارة والــدفــاع المشترك وغير ذلك،
وهــذه الــوحــدة تنبع حتى بين األمــم الـتــي تنتمي
إل ــى أج ـن ــاس مـخـتـلـفــة ،وال تـجـمــع بـيـنـهــا آص ــرة
سياسية»(.)10
ـوسـعـنــا فــي الـحــديــث عــن الـمـســألــة اليهودية
لــو تـ ّ
وال ـل ـغ ــة ،ل ــوج ــدن ــا م ــداخ ــل م ـض ـطــربــة ب ـيــن الـلـغــة
العربية واإلرث اليهودي؛ فشعراء اليهود العرب
الجاهليون لم ينفصلوا عن ثقافتهم عندما نظموا
أش ـعــارهــم بــال ـعــرب ـيــة ،وت ـف ــاخ ــروا بـقـيــم المجتمع
الـ ـع ــرب ــي ،ولـ ــم ت ـت ـغ ـلــب ال ـع ـق ـي ــدة ع ـل ــى ال ـث ـقــافــة.
ونحن نعتقد أن اللغة العربية تستطيع أن تحدد
نمط ال ـصــراع بين الـيـهــود وال ـعــرب فــي تاريخهم
ال ـحــديــث ،م ــن خ ــال مــراج ـعــة ال ـعــاقــة الـتــراثـيــة
التزمت في الرؤية الدينية،
بين االثنين من دون ُّ
ومن دون استرجاع المواقف التاريخية السياسية
المتوترة بين الطرفين.
إن اللغة والـهــويــة تعنيان جــدل الـتــاريــخ والبنية؛
فعندما تحدثت الماركسية عن المسألة القومية
والهوية ،احتاجت إلى مناهج تاريخية واجتماعية
لتعزيز الــرؤيــة األيديولوجية التي تريد تحقيقها
مــن دون ال ــوق ــوع فــي الـعـنـصــريــة الـقــومـيــة أو في
الرجعيات اإلقليمية والتضييق اإلثني .وإذا ابتعدنا
عن النظريات البيولوجية التي اتسمت بالتفريق
العنصري بين األجناس البشرية ،ونظرنا إلى اللغة
بوصفها قيمة حضارية وأخالقية ،سنصل بالتأكيد
إلى المعطى الحقيقي لكل لغة ولكل مستخدم
لـهــذه الـلـغــة؛ فــالـعــربـيــة اسـتـخــدمـهــا الـعــربــي وغير
قديما ،والشعوب التي
العربي من الفرس والروم ً
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دخلت إلى اإلسالم بعد ذلك .وتفاوت استعمال
الـعــربـيــة بـيـنـهــم ،واخ ـت ـلــف م ــا قــدمــه ك ــل مجتمع
باستعماله اللغة نفسها ،وهذا يشير إلى استيعاب
وتقبلها بيئات جديدة ،مع
العربية التعدد الثقافيّ ،
ِ
انسجام المجتمعات معها .إن هــذه النظرة تُبعد
دعــاة العنصرية ،ســواء مــن دعــاة محاربة العربية
التزمت ،بفرض العربية على جميع
أو من دعــاة ّ
مظاهر الحياة االجتماعية في المجتمع العربي،
وتبعدهم عن المغاالة والعنصرية ،وتُخرج العربية
مــن دائــرتـهــا األيــديــولــوجـيــة الضيقة إل ــى االتـســاع
الثقافي .علينا إذن أن نتعامل مع اللغة من منظور
اجـتـمــاعــي ،ونــرصــد الـمـعـطـيــات الـثـقــافـيــة والـقـيــم
نجرد
األخالقية التي أنتجها مستعمل اللغة ،وال ّ
منمذجا يتقوقع حول نموذج
مثاليا
ً
اللغة تجريدً ا ً
مسبق.
وإذا أعدنا النظر في التاريخ المعاصر ،سنجد أن
الكثير من األفكار والدعوات القومية التي تربط
بين اللغة والـ ِـعــرق انتقلت إلــى الــوطــن العربي،
ّ
لت أحد المنابع في الفكر القومي العربي
وشك ْ
في دعوته إلى التحرر والكفاح ضد االستعمار.
ولكن ما الــذي يدعو المجتمعات إلــى الحرص
التفرد والخصوصية؟ وما الذي ينتج
على إثبات ّ
التفرد؟
من هذا ّ

إن م ــا نـعـتـقــده ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ه ــو أن هــذه
ال ــدع ــوات كــانــت نـتـيـجــة ارت ـب ــاط الـلـغــة بــالـتــاريــخ
ـوضــح مسيرة الـتـطــور التاريخي
والـثـقــافــة ،فهي تـ ّ
للمجتمع الــذي يستطيع – بتتبع اللغة وتطورها
ال ــدالل ــي – أن ي ـتــواصــل ويـسـتـمــر فــي تشكيالته
االجتماعية وعالقاته بالطبيعة والحياة وتكوين
ف ـكــره األيــديــولــوجــي أو ال ـع ـقــائــدي؛ فــالـلـغــة هي
الوثيقة التاريخية األهم في الكشف عن مراحل
التطور التاريخي لمجتمع مــا .غير أن الموقف
الـعــربــي مــن عــاقــة الـلـغــة بــالـهــويــة لـيــس مــوحــدً ا،
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فــاألغـلـبـيــة تــؤيــد ه ــذه الـعــاقــة الــوثـيـقــة بـيــن اللغة
ال ـعــرب ـيــة وال ـق ــوم ـي ــة ،خ ــاص ــة األحـ ـ ــزاب ال ـقــوم ـيــة
(الـعــروبـيــة) التي تجعل مــن الـعــرب ّأمــة وحدوية
بطبيعتها التاريخية واالجتماعية والعرقية .وقد
تساندها بعض األفـكــار السلفية التي تجعل من
العرب َح َملة الرسالة اإلسالمية ،كما تجعل من
الـعــربـيــة ل ـغ ـ ًة عـقــائــديــة لـهــا خـصــوصـيـتـهــا مــن لغة
ال ـقــرآن الـعــربــي ولـغــة آدم ولـغــة أهــل الـجـنــة ،فهي
تنظر إلى العربية بوصفها ضــرورة لكل من يريد
أن يحمل رسالة اإليمان من األرض إلى الجنة.
وهذه الدعوة ترفدها األسانيد من األخبار وبعض
ً
فضل عن القرآن الكريم الذي يؤكد
األحاديث،
منزلة اللغة العربية وتشريفه لها بالبيان .ومن هذه
الــدعــوات ما نقرأه ً
مثل في دراســة عبد الرحمن
أحمد البوريني في محاولته للتشديد على حقيقة
أن اللغة العربية أصل اللغات كلها ،وأنها لغة آدم،
تفرعت منها( ،)11وهي
وأن جميع لغات العالم َّ
دعوة ال تخلو من المبالغة والتك ّلف بإرجاع عدد
من األلفاظ األجنبية إلى أصــول عربية .وما نراه
هو ارتباط القومية بالقيم وليس باللغة ،فالقومية
ال ـعــرب ـيــة ،م ـث ـ ًـا ،ه ــي م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـيــم الـتــي
تمثل أيديولوجية الــوحــدة العربية ،إذ تربط هذه
األيديولوجيا بين التاريخ والمجتمع الذي صنعه،
وهو تاريخ مثالي يتأسس على شخصيات بطولية
ن ـمــوذج ـيــة ،وي ــؤم ــن ب ــأن ال ـمــاضــي ه ــو ال ـن ـمــوذج
األم ـث ــل للمستقبل ال ـعــربــيّ .أم ــا الـلـغــة الـعــربـيــة،
فهي لغة الثقافة والـتـنــوع االجتماعي والعرقي،
وهــي اللغة التي ت ــوازي بين الماضي والحاضر
ً
فضل عن
كما توازي بين الطبقات االجتماعية،
تمثيلها الــذات والموضوع ،وهي بالتالي ليست
لغة العرب وحدهم.
ّأم ــا رب ــط الـشـعــور الـقــومــي الـعــربــي بــالـصــراع ضد
االستعمار ،فربما يؤدي إلى غياب الحافز القومي
مع غياب الصراع الظاهر ،وربما يتجه الخطاب
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السياسي المعاصر إلــى تغييب الـصــراع المباشر
وتوجيه اللغة إلى تغيير مسار الخطاب المعادي
من الخارج إلى الداخل ،فيرتسم الصراع بصورة
عــامـ ّـيــات وفصحى أو اخـتــاف عـقــائــدي يتجسد
عبر اللغة ،األمر الذي يؤدي إلى تحوير خطاب
تحوله إلى رفض الذات وإعادة
المواجهة وإلى ّ
هيكلة الماضي برؤية مناقضة .لذلك ،نرى عد ًدا
من أطروحات الحداثة العربية سعت إلى نقض
ال ـمــاضــي وتـهـمـيــش ال ـهــويــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة،
فاستبدلت هوية اآلخــر بهوية ال ــذات ،واتجهت
إلى نقض نفسها بنفسها.
علينا هنا أن نحدد الفرق الكبير بين اللغة العبرية
ال ـع ـقــائــديــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى مــواج ـهــة الـ ـص ــراع ضد
إســرائـيــل ومــرجـعـيــات الـيـهــودي (ال ـتــائــه) ،واللغة
العربية التي لــم تختص حضارتها بالعقيدة ،أو
بالصراع بل امتدت إلى آفاق واسعة من األدبيات
التي مثلتها اللغة العربية خالل تاريخها الطويل
الذي يقرب من ألفي سنة(.)12
وف ــي ال ـجــانــب ال ـم ـضــاد دع ـ ــوات نـهـضــويــة تنكر
وتجرد العرب
على اللغة العربية مكانتها العليا،
ّ
م ــن ت ـلــك ال ـم ـفــاخــر (ال ـم ــزي ـف ــة) ال ـت ــي يـحـصـلــون
عـلـيـهــا م ــن ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة؛ فــالـمـفـكــر ال ـس ـعــودي
األمـ ــة الـعــربـيــة بأنها
عـبــد ال ـلــه الـقـصـيـمــي يـصــف ّ
ظــاهــرة صوتية ُتـصـ ّـدق بالخطاب المزيف الــذي
فعليا موهو ًما .ويستنكر
تتخيله حتى يصبح ً
واقعا ً
أن ت ـكــون الـلـغــة الـعــربـيــة م ــوج ــودة ف ـعـ ًـا قـبــل أن
يضع الواضعون قواعد النحو واإلعــراب ،وذلك
ألسـ ـب ــاب عـ ـ ــدة ،م ـن ـهــا أن هـ ــذه الـ ـق ــواع ــد نـسـيـهــا
المجتمع الـعــربــي تـمــا ًمــا ،فكيف َيـنـســى العربي
ال ــذي أخــذ قــواعــد اإلع ــراب والـحــركــات بالفطرة
وال ـم ــول ــد وال ـط ـب ــع ،وأصـ ـب ــح ال يـتـقـنـهــا اآلن إال
بالتعلم الصعب والمجاهدة في البحث .ومنها
أيـ ًـضــا أن هــذه اللغة لــم تنتج فـكـ ًـرا وأخــا ًقــا ،ولم

تاعجارمو تاشقانم
ةدحولا ةيجولويديأو ةيبرعلا ةغللا

تـتــأســس عـلــى م ـبــادئ واض ـحــة وقــوان ـيــن مـعــروفــة
ومــوجــودة من قبل .يقول« :إنها لم تكن توجد،
أي في ذلك التاريخ ،كتب وال أفكار أو مذاهب
أو نظريات أو دراسات أو فنون أو قوانين أو أية
معرفة من المعارف اإلنسانية الجيدة ،موضوعة
فــي اللغة العربية أو منقولة إلـيـهــا ...هــل يمكن
أن ي ـكــون ه ــذا الـتـخــاطــب بـيــن لـغــة وأهـلـهــا دون
أن يـتـحــول ه ــذا الـتـخــاطــب إل ــى كـتــب ونـظــريــات
وم ــذاه ــب وإلـ ــى ف ـنــون وق ــوان ـي ــن ومـ ـع ــارف على
مستوى مــن المستويات الجيدة أو الــرديـئــة ،أي
ً
تحويل للنفس
مكتوبة؟ أليست اللغة ،كل لغة،
وللذات ولمواجهاتها إلى صيغ فكرية أو فنية أو
أخالقية أو عاطفية؟ نعم لعله لم تكن توجد في
ذلك التاريخ لغة عربية صحيحة ،ألن أية عالمة
مــن عــامــات أيــة لغة لــم تكن مــوجــودة فــي اللغة
العربية بأي أسلوب.)13(»..
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اخ ـت ــاف ـن ــا ال ـك ـب ـيــر واع ـت ــراض ـن ــا
على هــذه األطــروحــات التي ال تستند إلــى دليل
وال تقوم ّإل على المنطق العقلي الــذي يشكك
فــي الـعـقـيــدة ،وال يــؤمــن بــالـعـبـقــريــة ال ـفــرديــة كما
ال ي ــؤم ــن ب ــال ـت ـغ ـي ــرات االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـتــاري ـخ ـيــة
الـتــي تــؤثــر فــي تـحــوالت اللغة بانتقال المجتمع
مــن الـمــرحـلــة الـشـفــاهـيــة إل ــى الـمــرحـلــة الكتابية،
فـضـ ًـا عــن تشكيكه فــي جميع الشعر الجاهلي
واألخـ ـب ــار ال ـعــرب ـيــة والـ ـم ــوروث ال ـل ـغــوي بأكمله
الــذي نقله ال ــرواة والمحققون ،وهـنــاك دراســات
متخصصة في هذا الجانب تنقض كل ما ذهب
إليه القصيمي ،ويكفي أن نشير إلى ر ّد ُ
الك ّتاب
على تشكيكات مارجليوث وطه حسين من قبل،
عـلــى الــرغــم مــن ذل ــك كـلــه ،ن ــرى أن ه ــذا الـطــرح
ربما يفتح أمامنا مـحــاور عــدة تفيد فــي الكشف
عن الجانب القومي من جهة والجانب اللغوي –
االجتماعي من جهة أخرى ،خاصة في ما يتعلق
بطرائق تعلم الفصحى ،وتثبيت حركاتها ونطقها
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منذ الـمــولــد ،وعــاقــة العامية بالفصحى ،وليس
من جهة التشكيك والتوثيق .ويبدو أن القصيمي
يـضــع ال ـن ـمــوذج الـيــونــانــي أمــامــه ليقيس المنتوج
األدبــي والفلسفي المكتوب لليونان أمــام الشعر
الـجــاهـلــي واألخ ـب ــار الشفاهية الـعــربـيــة ،وحقيقة
األمـ ــر أن ــه يـعـتـمــد عـلــى ق ـيــاس خــاطــئ يـلـغــي فيه
الخصوصية الثقافية للمجتمع .لذلك ،ال يكتفي
بإلغاء الموروث بل يشكك ً
أيضا في قدرة العربي
األم ــي على تعلم حــركــات اإلع ــراب ثــم نسيانها
ب ـص ــورة مـفــاجـئــة ،ف ـي ـقــول« :ه ــل يـمـكــن أن يفقد
جميع أفراد مجتمع من المجتمعات قدرتهم على
أن يتعلموا القراءة والكتابة ،أو قدرتهم على أن
يبكوا أو يضحكوا ...أو قدرتهم على أن يسقطوا
أو يهونوا أو على أن يكذبوا وينافقوا أو على أن
يـصــدِّ قــوا األك ــاذي ــب ويـحـتــرمــوا األوغـ ـ ــاد؟ ...هل
يصدق الزعم أن معرفة قواعد اإلعراب
يمكن أن ْ
الـمـعـقــدة الـصـعـبــة ج ــدً ا بــالـسـمــاع ،أو الـمـحــاكــاة،
أو الــوراثــة ،أو بالسليقة أسهل من معرفة القراءة
والكتابة بالمولد أو بالموهبة أو بالقدر؟»(.)14
وي ـظ ـهــر ل ـل ـق ــارئ أن ف ــي أطـ ــروحـ ــات الـقـصـيـمــي
الـكـثـيــر مــن االن ـف ـعــال وال ـتــوتــر الـلــذيــن رب ـمــا كانا
نتيجة هزائم العرب أمــام إسرائيل وعــدم قدرتهم
على بناء دولة جديدة وإنسان متحضر ،بعد كل
الـثــورات واأليديولوجيات التقدمية التي سادت
فــي المجتمع الـعــربــي ،فـضـ ًـا عــن سعة الـمــوارد
االقتصادية للعرب؛ فدعوته أشبه ما تكون بنقض
للقومية العربية ً
سلبيا ال يقوم على تقديم
نقضا
ً
وأمــا قضية تع ّلم اإلع ــراب ،فمن السهل
البديلّ .
أن ِّ
نؤكد أن التعلم الشفاهي ألصــوات الحركات
كثيرا من تع ُّلمها من طريق حفظ
اإلعرابية أيسر ً
القواعد وقــراءة المتون ،وهــذا ما أثبته عــدد كبير
مــن ال ــدراس ــات المتخصصة بتعليم الـلـغــة لغير
أبنائها ويمكن قياسها على تع ّلم العربي حركات
اإلعراب بوساطة المحاكاة أو المشافهة.
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ّأما كمال بشر ،فهو ينتقد الوضع العربي من خالل
اللغة فيقول« :اللغة العربية في عصرنا هذا الذي
وثقافيا،
نعيش فيه مضطربة اضطراب أهليها فكر ًيا،
ً
وسياسيا كذلك .ليست
واجتماعيا ،واقتصاد ًيا،
ً
ً
لنا ثوابت فكرية نلتقي عليها ونعود إليها لتوحيد
الرؤى أو تقريب مسارات هذه الرؤى في الحاضر،
خواص عربية
ولرسم خطوط متناسقة متآلفة ذات
ّ
مـمـ ِّـيــزة لـلـمـسـتـقـبــل»( .)15ونـجــد فــي ه ــذا الخطاب
يحمل اللغة أو المجتمع العربي
درس ــا
ً
انفعاليا ّ
ً
أسباب انتكاسها أمام الوضع الراهن ،وال نرى أن
عالقة اللغة بالمجتمع ترتبط بهذا االرتباط اليائس،
انتصارا
فاالنتصار السياسي واالقتصادي ال يعني
ً
صحيحا ،والشواهد التاريخية
للغة ،والعكس ليس
ً
كثيرة فــي ه ــذا الـمـجــال ،فـضـ ًـا عــن أن االقتصاد
العالمي اآلن ال يقوم على العالقات القومية بعد
عصر العولمة .وربما يعود سبب هــذا الربط بين
الـلـغــة وال ــوض ــع ال ـعــربــي الـسـلـبــي إل ــى ال ــرب ــط بين
اللغة والهوية القومية ،إذ إن الهوية العربية ال تزال
بعيدة عــن االسـتـقــرار وال ــوض ــوح على الــرغــم من
األم ــة العربية في
التجربة الـثــوريــة التي م ـ َّـر ْت بها ّ
«األمــة العربية
سبيل التحرير .يقول نديم البيطارّ :
حاليا بمرحلة انتقالية تعني التحول الجذري
تمر ً
عن مجتمعها التقليدي إلى مجتمع جديد ينفيه،
وتفرض علينا ،فيما تفرضه ،ما يمكن تسميته أزمة
الـهــويــة ،أي مشكلة تكوين هــويــة جــديــدة تترتب
على تقلص وتبعثر المجتمع التقليدي في شتى
أبـعــاده ،األيديولوجية واالقتصادية واالجتماعية.
تكوين نظرية علمية واضحة حــول طبيعة الهوية
أساسيا من أبعاد
القومية ومقوماتها يشكل بعدً ا
ً
هذا التكوين»(.)16
هــذه األطــروحــات التي تربط بين اللغة والهوية
هــي فــي حقيقتها بـحــث عــن الـمــرجـعـيــة الثقافية
المشتركة التي أخــذت تتش َّت ْت داخــل المجتمع
الـعــربــي ،وهــو مــا سيتيح الـفــرصــة أم ــام األقليات
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اإلثنية للمطالبة بالخصوصية واالعتراف بثقافاتها
معكوسا مع
وتاريخها ولغاتها .وربما نجد األمر
ً
تعمد اليهود
المجتمع العربي الفلسطيني الــذي َّ
تغيير مالمحه العربية لمحو شخصية المجتمع
َ
الـعــربـيــة ،لــذلــك يـحــس ال ـش ـعــراء ب ـهــذا التغييب،
فـيــرجـعــون إل ــى الـلـغــة بــوصـفـهــا أدا ًة للتعبير عن
هويتهم القومية وشخصيتهم الـعــربـيــة ،فما زال
ال ـشــاعــر مـحـمــود درويـ ــش ي ـ ــر ّد ُد ه ــذا اإلح ـســاس
باللغة ،فيقول ً
مثل:

ُ
ُ
الدليل
الدليل أنا
علي .أنا
ما د َّلني أحدٌ َّ
ِ
ولدت
والصحراء .من لغتي
إلي بين البحر
ُ
َّ
ِ
ِ
الهند بين قبيلتين صغيرتين عليهما
طريق
على
ِ
ِ
ُ
المستحيل
والسالم
القديمة،
الديانات
قمر
ُ
ُ
الفارسي
وعليهما أنْ تَحفظا ف َل َك الجوا ِر
ِّ
َ
ليهبط الزمن ُ ُ
الثقيل
الكبير،
وهاجس الروم
َ
َ
ِ
أكثرَ .م ْن أنا؟ هذا
عن خيمة العربي َ
ُ
جواب له .أنا لغتي أنا،
سؤال اآلخرين وال
َ
ٌ
عشر ،هذه لغتي
وأنا
معلقة ...معلقتانٌ ...
الكلمات:
أنا لغتي .أنا ما قالت
ُ
فكنت لنب ِرها جسدً ا .أنا ما
كن جسدي،
ُ
ْ
قلت للكلمات :كوني ملتقى جسدي مع
ُ
األبدية الصحراء .كوني كي أكون كما أقول....
فلتنتصر
وتاج ُه.
 ...للمرء مملكة الغبار ُ
ْ
لغتي على الدهر العدو ،على سالالتي،
علي ،على أبي ،وعلى ٍ
زوال ال ُ
يزول
َّ
 ...هذه لغتي ومعجزتي عصا سحري.
حدائق بابلي ومس َّلتي ،وهويتي األولى،
ُ
ُ
الصقيل
ومعدني
َ
ِ
الصحراء،
ومقد ُس العربي في
ّ
يعبد ما ُ
يسيل
ِ
عباءته،
من القوافي كالنجوم على
ويعبد ما يقول.)17(..

تاعجارمو تاشقانم
ةدحولا ةيجولويديأو ةيبرعلا ةغللا

وربما يتوهم القارئ أن هذه القصيدة تعبير عن
القومية العربية ،غير أن درويش لم يكن من دعاة
القومية العربية بقدر ما كان يتحدث عن جميع
األفـكــار الخاطئة أو الصائبة؛ فهو يتمثّل الواقع
واقعا من التناقضات المتآلفة في
العربي بوصفه ً
فضاء الصحراء ،ويتحدث عن القضية الفلسطينية
التي أصبحت قضية المستضعفين في عالم تتردد
فيه القوة بين موازين العدالة والظلم .وهنا نذكر
له موق ًفا آخر يدافع فيه عن األقليات المضطهدة
ف ــي ح ـق ـبــة م ــن الـ ـت ــاري ــخ ،ف ـي ـك ـتــب ع ــن الـشـعــب
الكردي في بالد األناضول معتمدً ا على تحديد
الهوية عن طريق توظيف ثيمة «اللغة» ،فيقول في
قصيدة عنوانها :ليس للكردي ّإل الريح:

أزوره ،غدَ ُه..
يتذكر
ُّ
الكردي حين ُ
ِ
بمكنسة الغبا ِرَ :
إليك عني !
فيبعده
ُ
ُ
الجبال .ويشرب الفودكا
فالجبال هي
ِ
ُ
الحياد :أنا
الخيال على
لكي يبقى
والكراكي الشقية
المسافر في مجازي،
ُّ
إخوتي الحمقى .وينفض عن هويته
الظالل :هويتي لغتي .أنا ..وأنا.
المنفي في لغتي.....
أنا لغتي .أنا
ُّ
انتصرت على الهوية
 ...باللغة
َ
انتقمت
قلت للكردي ،باللغة
َ
ُ
من الغياب
فقال :لن أمضي إلى الصحراء
قلت وال أنا(.)18
ُ
فهنا تظهر بــوضــوح قيمة الـلـغــة فــي بـنــاء الثقافة
القومية ،غير أن القومية التي يدعو إليها درويش
ه ــي قــوم ـيــة ال ـم ـظ ـلــوم ـيــن ال ال ـقــوم ـيــة الـعـنـصــريــة
االستعمارية كالتي يــدافــع عنها اليهود ،فيصبح
الدفاع عن اللغة إحدى آليات الدفاع عن الكيان
والحرية والهوية.
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وأما ما يخص اللغة العربية ،فإننا نجد أنها مرت –
ّ
على امتداد مراحلها التاريخية – بتحديات ثقافية
وأي ــدي ــول ــوج ـي ــة ك ـب ـيــرة ج ـ ــدً ا وم ـع ـق ــدة ،ب ـس ـبــب ما
تـتـضـمـنــه م ــن م ــوق ــف ع ـق ــائ ــدي وت ــراث ــي إن ـســانــي
يجمع تحت خيمته ثقافات متعددة ،كالفارسية
والــروم ـيــة ،فـضـ ًـا عــن انـتـمــاءاتـهــا اإلقليمية التي
ورثتها مــن حـضــارات الـعــراق القديم والحضارة
ال ـفــرعــون ـيــة وال ـح ـض ــارة الـفـيـنـيـقـيــة وغ ـي ــره ــا ،إلــى
جــانــب الـشـعــوب المتنوعة الـتــي مــرت بالمنطقة
العربية خالل تاريخها الطويل ،فهي لغة تنتمي
إليها ثقافات متعددة تجعلها ال تنتمي إلــى أي
أيــديــولــوجـيــا قــومـيــة عنصرية بطبيعتها التاريخية
والـثـقــافـيــة .فــالـقــومـيــة الـعــربـيــة قــومـيــة مـتـعــددة منذ
أصــول ـهــا األول ـ ــى ،وح ـتــى ف ــي مــراحـلـهــا الـحــزبـيــة
المعاصرة .وعلينا أن ننبه القارئ إلى أننا ال ندافع
عن األحــزاب القومية أو األيديولوجيات ،وإنما
ن ــداف ــع ع ــن ال ــواق ــع ال ـتــاري ـخــي ال ــذي ع ـ َّـب ــرت عنه
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة وت ـم ـ َّث ـل ـ ْتــه بـبـنــائـهــا الـمـعـجـمــي بين
ال ـم ـعـ َّـرب والــدخ ـيــل ،أو تــركـيـبـهــا ال ـن ـحــوي الــذي
استوعب داخله صيغً ا متعددة ولم يقف عند ما
يسمى «النموذج األعــرابــي» الــذي هو دعــوة إلى
ّ
ّ
بالتفرد
الشعور
د
ل
يو
إذ
األصالة؛
إلى
ال
العنصرية
ّ
يسمى وهم الهوية المتفردة،
عند العربي ،أو ما ّ
وهو ما يجعله ينعزل عن اآلخر الذي يشاطره في
ِ
كثيرا من
ثقافته وهويته .يقول أمارتيا ســن« :إن ً
النزاعات واألعـمــال الوحشية في العالم تتغذى
على وهم هوية متفردة ال اختيار فيها .وفن بناء
الكراهية يأخذ شكل إثارة القوى السحرية لهوية
مزعومة السيادة والهيمنة تحجب كل االنتماءات
ً
مالئما
شكل
األخرى ،وعندما تعطي هذه الهوية
ً
ً
أي تعاطف إنساني
ميال للقتال ،يمكن أن تهزم َّ
أو مـشــاعــر شفقة فـطــريــة قــد تـكــون مــوجــودة في
نفوسنا بشكل طبيعي .والنتيجة يمكن أن تكون
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ـوعــا داخ ــل ال ــوط ــن ،أو إرهــا ًبــا
عـنـ ًفــا ع ــار ًم ــا مـصـنـ ً
ً
مراوغا
وعن ًفا
ومدبرا على مستوى كوكبي»(.)19
ً

الـلـغــة الـعــربـيــة لــم تـمــر بـمــراحــل انـحـطــاط تــؤدي
بها إلــى حــدوث نهضة داخلية تفصل بين اللغة
القديمة البائدة واللغة الحديثة القائمة ،كما هي
الحال في اللغة التركية التي تفصل بين العثمانية
القديمة والتركية المعاصرة الـتــي فرضها كمال
أت ــات ــورك بــال ـقــوة .وه ــي لـيـســت لـغــة اسـتـعـمــاريــة،
لــذلــك لــم تـتـكــئ عـلــى ال ــدع ــوات الـعـنـصــريــة من
أجل استغالل الشعوب وقمعها وفــرض ثقافتها
عليها .وهي ،إلى جانب ذلك ،تمتلك خصوصية
تاريخية وعقائدية وبنائية وصوتية تجعلها أكثر
تـعـقـيــدً ا مــن أن تـمـ ّثــل نكسة الـشـعــب الـعــربــي أو
الـمـجـتـمــع اإلس ــام ــي ،أو تـعـ ّـبــر عــن اضـطــرابــات
ال ـتــاريــخ ال ـعــربــي؛ فـهــي لـغــة مــواجـهــة حـيـ ًنــا ولغة
دع ــوة حـيـ ًنــا ،ثــم لغة ثقافة وح ـضــارة حي ًنا ثالثًا.
وعلى الرغم من إيماننا بأهمية الشعور القومي
وح ـت ـم ـيــة ت ـم ـظ ـهــراتــه ف ــي أي ل ـغ ــة ،فــإن ـنــا نـنـقــض
ـورا
الــدعــوات القومية الـتــي تتخذ مــن اللغة مـحـ ً
للدفاع عن أيديولوجية القومية العربية ،ألن ذلك
يبعدها عــن كونها لغة ثقافة وح ـضــارة إنسانية،
ً
فضل عن أن ذلــك يعمل على تجزئة المجتمع
وتفكيك وحدته الوطنية.

العامية والفصحى
بين الهوية والثقافة
ت ـق ــف أم ــام ـن ــا إش ـك ــال ـي ــة ال ـف ـص ـحــى وال ـع ــام ـي ــة أو
ال ــدارج ــة ل ـت ـطــرح م ـســائــل ع ــدة ع ـلــى مـسـتــويــات
ش ـتــى ،مـنـهــا الـمـسـتــوى الـفـنــي ال ــذي ي ــدور حــول
األل ـف ــاظ وال ـتــراك ـيــب ،فــالـعــامـيــة غــالـ ًـبــا مــا تتخلى
عــن الـقــواعــد الـصــارمــة وتـمـيــل إل ــى تخفيف لغة
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــع احـتـفــاظـهــا بــأصــول
األل ـفــاظ الفصيحة الـتــي تختفي وراء الـتـغـ ّـيــرات
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الصوتية ل ّلهجات العامية .وتظهر إشكالية العامية
والـفـصـحــى م ــرة ف ــي مـنــاهــج الـنـحــو وأخـ ــرى في
مفردات المعجم .وبإلقاء نظرة سريعة على عموم
اللغة ،ربما نالحظ أن النحو هو الخاسر األكبر في
اللهجات العامية ،ويظهر أكثر من غياب األلفاظ
التي وقع عليها اإلبدال والقلب ،وأ ّدى إلى تغيير
أصواتها وابتعادها عن األصل حتى ن ُِسي واختلط
مع الدخيل واللفظ األجـنـبــي( ،)20على أن هناك
فرو ًقا بين الشعوب العربية واإلسالمية في مدى
ابـتـعــاد الـعــامـيــة عــن الـفـصـحــى .ومـنـهــا المستوى
الحضاري والسياسي والوطني الــذي تظهر فيه
مسائل بشكل أوس ــع؛ فقد نظر بعض الدارسين
إلــى دعــوات العامية على أنها «مـشــروع سياسي
يعا َلج في ميدان الصراع بين معسكر حركة التحرر
العربي والمعسكر الصهيو – إمبريالي»(.)21

ونــرى أن مصطلح العامية يعود إلــى الــدراســات
روجـ ــت لـمـفـهــوم الـعــامـيــة ،إذ
االسـتـشــراقـيــة ال ـتــي ّ
قــاســت الـلـغــة الـعــربـيــة عـلــى الـلـغــات األوروب ـي ــة،
وحقيقة األم ــر هــو أن اللغة العربية تختلف في
بنائها وتاريخها عن اللغات األوروبية ولهجاتها
العامية ،فالعامية العربية لهجات عربية فصيحة
ل ـهــا إرث ـه ــا ال ـتــاري ـخــي ال ـل ـغ ــوي ،فـنـحــن ب ـيــن لغة
ولهجات ال بين لغة فصحى وأخرى عامية ،أي إن
العامية العربية ال تنفصل عن موروثها الفصيح،
غير أننا نجد الباحثين يتعاملون مع العامية وكأنها
لـغــة غــريـبــة دخـيـلــة عـلــى الـثـقــافــة الـعــربـيــة ،واألم ــر
صراعا بين اللغة األدبية العالية
ال يتعدى أن يكون
ً
واللهجات العامة ذات الوظيفة التواصلية ،ومثل
يسميها فرغسون االزدواجية اللغوية
هذه الحالة ّ
ويعرفها بـأنها «الحالة اللغوية
)(bilingualism
ِّ
الموجودة في جماعة المتكلمين التي يستخدم
فيها بعض المتحدثين نوعين أو أكثر من اللغة
ال ــواح ــدة ف ــي ظ ــروف م ـخ ـت ـل ـفــة»( ،)22م ـثــال ذلــك
سويسرا التي تمثل فوضى لغوية(.)23

تاعجارمو تاشقانم
ةدحولا ةيجولويديأو ةيبرعلا ةغللا

ّأما االزدواجية بين العربية الفصحى والعاميات،
ف ـه ــي ت ـع ـنــي ع ـن ــدن ــا أن ال ـع ــام ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة حــالـهــا
ح ــال الـفـصـحــى فــي تـعـبـيــرهــا عــن الـ ُـبـعــد الـقــومــي
للمجتمع ال ـعــربــي ،إذ إنـهــا تمتلك الخصائص
الصوتية والـنـحــويــة واإلمــائـيــة الـتــي أخــذتـهــا من
الـفـصـحــى ،مــع وج ــود تـســامــح كـبـيــر فــي ضبطها
بسبب كثرة استعمالها في المجتمع .يقول أحد
الباحثين« :يمثّل التعايش بين اللهجات الدارجة
ـوحــا وب ــروزًا
والـلـغــة الفصحى الـمـيــزة األكـثــر وضـ ً
لـلـحــالــة الـلـغــويــة ف ــي ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة .ويشكل
المظهر األول المستوى األدنــى )(low variety
المستخدَ م في التخاطب العادي اليومي واللغة
الــوحـيــدة للمتكلمين األمـيـيــن ،فــي حـيــن يشكل
المظهر الثاني المستوى األعلى )(high variety
المستخدَ م في الخطابات الرسمية والمحاضرات
والبرامج التلفزيونية»(.)24
وت ـب ــدو م ـســألــة ال ـعــام ـيــة أك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدً ا م ــن مـجــرد
الدعوة إلى ترك الفصحى التي تعني ترك التراث
والـحـضــارة ،وبالتالي تــرك المرجعية المشتركة،
فـهــي تعني كــذلــك ال ـعــودة إل ــى «لـعـنــة بــابــل» من
جديد ،حيث تتفرق األلسن واألقليات العرقية.
وقد ذهب عدد من الباحثين إلى ربط العاميات
باالتجاهات السياسية الداعية إلى تكوين كيانات
اجتماعية ودينية منفصلة عن الدولة األم؛ إذ يؤكد
بعض الدارسين «أن ما حدث في الثلث األخير
من القرن الماضي يؤكد انفجار الهوية المركزية،
غالبا ما تنتمي إلى
وانشطارها إلى هويات جزئية ً
ثقافات فرعية تُغَ ّلب ً
عامل واحدً ا ،أو عدة عوامل
تبني عليها هــويــة منفصلة واحـتـجــاجـيــة ،وتـنــذر
بعودة إلى العرقية أو اإلثنية .فهل إن السبب هو
األمة – الدولة؟ أم إن السبب
ضعف أو إضعاف ّ
هو ما أ ّدت إليه الشمولية الكوكبية أو العولمة من
سـيــاســات فــوق وطنية ) (supranationalتعمل
عـلــى نـمــذجــة ) (modelingوتنميط الـثـقــافــة في
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قالب واحد ،وتذويب الهوية الوطنية ودمج متزايد
للثقافات الفرعية والخصوصيات المحلية؟»(.)25
نـجــد فــي الـعــالــم الـعــربــي الـمـعــاصــر ت ـطــور حركة
اإلث ـن ـي ــات واألق ـل ـي ــات ال ـل ـغــويــة ون ـش ــاط الـعــامـيــة
لتحقيق اإلقـلـيـمـيــة ،وه ــو ي ـحــدث عـلــى مستوى
ت ـع ــري ــب ال ـم ـس ـل ـس ــات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة واألغ ــان ــي
واإلع ــان ــات ال ـت ـجــاريــة .وه ــذا يـشـيــر إل ــى تحول
المفهوم الـقــومــي للغة الفصحى إلــى اللهجات
العامية األكثر ضيقًا وإقليمية من الرؤية القومية،
أي التحول من القومي إلــى الوطني والمحلي.
وحقيقة األمــر هــي أن اللهجات العامية العربية
ـروجــا
لـهـجــات فـصـحــى ف ــي أغـلـبـهــا ،ولـيـســت خـ ً
عن اللغة األم ،وما دخل عليها من ألفاظ أجنبية
ال يجعلها عامية مبتذلة ،ألن الفصحى كذلك
دخلتها األلـفــاظ الفارسية والــرومـيــة وغيرها ولم
يـخـ ّـل ذلــك بقيمتها الثقافية والـحـضــاريــة .ولسنا
بهذا ندعو إلى العامية بقدر ما ندعو إلى التعامل
مــع اللهجات العامية العربية بوصفها لهجات
عــربـيــة تـنـتـمــي إل ــى الـ ـم ــوروث ال ـح ـضــاري نفسه
للغة الفصحى .وربما كان سبب هذه الدعوات
هــو ارتـبــاط اللغة الفصحى بأيديولوجية القومية
سبب نفور األقليات غير العربية
العربية ،وهو ما ّ
أيديولوجيا
مــن اللغة الفصحى بوصفها انـتـمــا ًء
ً
وليست ثقافة عامة ال ترتبط بسلسلة نسب وعرق
أو دين وهوية.
ّإل أن مشكلة العامية تصبح ذات مخاطر متعددة
عندما يعني استعمالها تــرك الفصحى واعتبارها
تحمل
لغة التراث والدين ،وأنها غير قادرة على ّ
أعباء العلم والتعليم؛ فقد ناقش عبد الله العروي
وترك الفصحى،
قضية التعليم بالدارجة المغربية ْ
وهــي الــدعــوى التي أخــذت تنتشر فــي األوســاط
المغاربية حتى أخرجت العروي من عزلته – كما
يـقــول – لـلــدفــاع عــن الـفـصـحــى وإظ ـهــار مخاطر
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االن ـت ـقــال مــن الـفـصـحــى إل ــى الـلـغــة ال ــدارج ــة في
المؤسسة التعليمية المغاربية ،ونحن نعلم مدى
ابـتـعــاد ال ــدارج ــة الـمـغــاربـيــة عــن الـعــربـيــة األم؛ إذ
اصـطـلــح الـمـغــاربــة عـلــى تسمية الـلـغــة المغاربية
ال ــدارج ــة بـ ـ «تـمـغــربـيــت» مــن أج ــل اعـتـمــادهــا في
ال ـم ــدارس وال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة ،وه ــي لغة
ال ـش ــارع الـمـغــربــي ال ـتــي تـتـضـمــن أل ـفـ ً
ـاظــا أجنبية
وعربية وأمازيغية لتكون بمثابة اللغة «الرومانثية»
(خ ـل ـيــط م ــن ال ـعــرب ـيــة واإلس ـب ــان ـي ــة) ال ـت ــي ظـهــرت
في األنــدلــس بعد الفتح العربي .ونقول إن هذا
اإلج ـ ـ ــراء ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ه ــو تـ ـج ــاوز ع ـلــى حـقــوق
األط ـف ــال ال ـم ـغــاربــة ال ــذي ــن س ـي ـن ـشــأون منفصلين
ال عن تراثهم العربي فقط وإنما ً
أيضا عن ثقافة
آبائهم والجيل الذي يحاول أن يفرض عليهم لغة
ال تاريخ لها .ثم إن هذه الدعوة هي في أساسها
ـزيــف بــالـتـفـ ّـرد وال أص ــل ل ــه ،ألن في
إح ـســاس مـ ّ
أغلب األقطار العربية هذا التعايش بين اللغات
واللهجات؛ ففي العراق ً
مثل ،وخاصة في مدينة
الموصل ،يتعايش العرب مع التركمان واألكــراد
وال ـس ــري ــان وال ـيــزيــدي ـيــن م ـنــذ سـنـيــن طــوي ـلــة قبل
حرجا
دخول تنظيم الدولة اإلسالمية ،ولم يجدوا ً
في التع ّلم باللغة العربية ،بل ما زالــوا يفتخرون
بمعرفتهم للغة العربية حتى بعد ما جرى عليهم
من شؤون السياسة والتفرقة.
حاسما
ّأمــا رد الـعــروي على هــذه الــدعــوة ،فجاء
ً
في رفضه لها ألنها تعني االنفصال عن الموروث
الثقافي الـعــربــي؛ يـقــول« :أم ــا مسألة ‹تمغربيت›
فــأقــول عنها إنـهــا تـعــود إل ــى ن ــوع مــن االنـعــزالـيــة،
وأظ ـ ــن أن رجـ ــل ال ـس ـيــاســة بــال ـم ـغــرب ال يمكنه
ال ـيــوم أن يطبق ه ــذه الـسـيــاســة االنـعــزالـيــة ،ولكن
أنا باعتباري رجل ثقافة لدي الحق في أن أميل
مــع ه ــذا االت ـج ــاه أو ذاك .لـهــذا أق ــول فــي قضية
الدعوة إلى التدريس بالدارجة ،أرفضها وأنا أعتز
وخصوصيتي ،وهــذه مسألة ال عالقة
بمغربيتي
َّ
َّ
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لـهــا بـقـبــول تـلــك ال ــدع ــوة ،وال بـشـعــوب ال ـشــرق،
يضم
وإنـمــا لها عالقة بثقافة وبـمـخــزون ثقافي،
ّ
كتاب ‹ألف ليلة وليلة› و‹بخالء› الجاحظ و‹كليلة
ودم ـن ــة› .فــي ق ــراءات ــي الـكـثـيــرة لـبـخــاء الـجــاحــظ،
أقف في كل قراءة على أنني أقرأ كتا ًبا جديدً ا لم
يسبق لي أن قرأتُه .هل نتخ ّلص من هذا الكتاب
ونـمـحــوه مــن ثقافتنا بــدعــوى أن ــه ال يـمــت بصلة
إلينا ،وأنه كتاب ُكتب في البصرة؟! نتخلص من
البخالء ومن ألف ليلة وليلة واألدب األندلسي،
ف ـم ــاذا سـيـتـبـقــى ل ـنــا ف ــي ال ـم ـغ ــرب؟! سـتـبـقــى لنا
تمغربيت؟! أسأل هنا ،ما هي الثقافة المغربية؟
ستقول الثقافة المغربية هي اليوسي ،سأرد عليك
ب ــأن ال ـيــوســي كـتــب م ـحــاضــراتــه بــالـلـغــة الـعــربـيــة،
ولم يكتبها بالدارجة أو األمازيغية ،واألمــر نفسه
بالنسبة للمختار الـســوســي .هــل نـطــوي صفحة
هذه الثقافة المغربية المكتوبة بالعربية ونبدأ من
جديد كأننا شعب ليست له ثقافة مكتوبة ،ويريد
أن يخدم ثقافته الشفوية؟! .لهذا السبب رفضت
منذ أول كتاب كتبته وهو ‹األيديولوجيا العربية›،
ما أسميته ‹الثقافة الفلكلورية›»(.)26
وهناك عــدد من الدارسين المغاربة تناولوا هذه
التمسك
الـقـضـيــة ،وأك ـثــرهــم يــدافــع عــن ض ــرورة
ّ
باللغة الـعــربـيــة ،نــذكــر منهم عبد الـفـتــاح كيليطو
فــي كـتــابــه أتـكـ ّلــم جـمـيــع الـلـغــات لـكــن بالعربية،
وعـبــد الـســام الـمـسـ ّـدي فــي كتابه الـهــويــة العربية
واألم ــن الـلـغــوي .وال مـجــال هنا لمناقشة جميع
اآلراء المتعلقة بهذه القضية.
هكذا تتضح مسألة العامية أو تغيير العربية ،سواء
بتغيير حروفها المستعملة في كتابة لغات أخرى،
م ـثــل ال ـتــرك ـيــة ســاب ـ ًقــا وال ـفــارس ـيــة وال ـك ــردي ــة حتى
اآلن ،أو باالنتقال إلى استعمال اللغات المحلية
واللهجات العامية .إنها مسألة مرتبطة بالحالة
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،فحينما كــانــت الــدولــة

تاعجارمو تاشقانم
ةدحولا ةيجولويديأو ةيبرعلا ةغللا

العربية متماسكة في خطابها وثقافتها ،لم تستطع
الـلـهـجــات الـمـحـلـيــة أن تـعـ ّـبــر ع ــن طـمــوحـهــا في
االستقالل الفتقارها وعجزها عن صناعة خطاب
أيديولوجي خاص بها .وليست هذه الحركات رد
فعل تجاه الفكر القومي أو الممارسات السياسية
للسلطة ،وإنما هي نتيجة إخفاق الحداثة العربية
فــي ب ـنــاء خ ـطــاب اجـتـمــاعــي شـمــولــي ق ــادر على
استيعاب خطاب األقـلـيــات .إننا نــؤكّ ــد دائـ ًـمــا أن
النهضة ليست مرحلة تاريخية مـحــددة ،بــل هي
رؤيــة أخالقية مستمرة للواقع وللمجتمع .وألن
اللغة هي المسؤولة عن بناء النهضة ،فإن تراجع
الــروح النهضوي ال يشير إلــى فقر اللغة العربية
بـقــدر مــا يـشـيــر إل ــى ف ـقــدان الـمــرجـعـيــة األخــاقـيــة
للخطاب النهضوي المعاصر.
م ــن أجـ ــل م ـعــال ـجــة هـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة ،ال ب ــد مــن
التركيز على:
– تشجيع اسـتـعـمــال الـمـصـطـلـحــات وال ـع ـبــارات
الفصيحة الـمـتــداولــة فــي الـلـهـجــات الـعــامـيــة بين
المجتمعات العربية ،وذلك من أجل إعادة الثقة
بـيــن الـلـغــة الـعــربـيــة ومستعمليها؛ فـهــذه األلـفــاظ
ً
فضل عن
فصيحة ،وال يعرف مستعم ُلها ذلــك،
اللهجات في قراءة الكلمة.
– عــدم ربــط اللغة بالجانب السلطوي ،أي عدم
وانحسارا
انكسارا للغة
جعل االنكسار الحضاري
ً
ً
سلبا باعتبار
لوظيفتها المتعالية ،ألن ذلك سيؤثر ً
العربية لغة التخلف واألجنبية لغة الثقافة.
– االع ـت ـمــاد عـلــى الـ ـق ــراءة الـشـفــاهـيــة ف ــي تعليم
ال ـل ـغــة ،وتــوظ ـيــف األجـ ـه ــزة ال ـصــوت ـيــة ف ــي تـعـ ّلــم
الـعــربـيــة بــأصــواتـهــا الـعــامــة ولهجاتها المختلفة،
ل ـكــي ت ـك ــون بـم ـس ـتــوى ت ـع ـ ّلــم ال ـل ـغــات األجـنـبـيــة
داخل مؤسساتنا التعليمية.
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– ليست العربية أسوأ منزلة من لغات كثيرة ،مثل
الفرنسية واأللمانية والصينية والــروسـيــة وغيرها
من لغات الدول المتقدمة؛ فالمدنية المعاصرة أو
سببا في انتشار اللغة أو انحسارها،
التقانة ليست ً
فـبــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة مـ ـث ـ ًـا ،ال يفهم
الفرنسي المعاصر اللغة الفرنسية القديمة ،بينما
يفهم الـعــربــي إل ــى حــد كبير لـغــة ال ـقــرآن الكريم
والشعر الجاهلي.
فقيرا كما ُيـصـ ِّـو ُره
– إن واقــع اللغة العربية ليس ً
ب ـع ــض ال ــدارسـ ـي ــن أو الـ ـع ــام ــة ،ف ـن ـحــن ن ـج ــد فــي
تفوق أعداد الطلبة المتقدمين
مؤسساتنا التعليمية ّ
لدراسة اللغة العربية على أعداد الطلبة المتقدمين
ل ـ ــدراس ـ ــة ب ــاق ــي ال ـ ـل ـ ـغـ ــات ،فـ ـض ـ ًـا عـ ــن اه ـت ـم ــام
الجامعات الغربية في الوقت الراهن باستحداث
أقسام اللغة العربية.
– ال بــد مــن تـحــديــد الـمـشـكــات الــرئـيـسـيــة التي
ت ـع ــان ــي ال ـع ــرب ـي ــة بـسـبـبـهــا ف ــي داخ ـ ــل مـجـتـمـعـهــا،
فهي – بحسب ما نعتقد – تعاني طبقة المثقفين
في استعمالهم الخاطئ لقواعد اللغة ،ودالالتها
قديما
أكثر من معاناتها من العامة .وليس العامة ً
وحديثًا منزهين عن أخطاء اللغةً ،
فضل عن أنهم
غير مسؤولين عن أخطائهم.
– غ ـي ــاب ال ـش ـع ــور ال ـق ــوم ــي ت ـج ــاه ال ـل ـغ ــة ،وه ــذا
يعود إلــى غياب األه ــداف القومية بسبب غياب
الصراع ضد إسرائيل واإلمبريالية العالمية بتغيير
مصطلحات الصراع القومي والوطني وتحويلها
إلـ ــى الـ ــداخـ ــل .وه ـ ــذا ي ـس ـتــوجــب إعـ ـ ــادة تنشيط
المصطلحات القديمة من أجل استرجاع الشعور
الوطني والقومي.
أخـيـ ًـرا نقول إننا بحاجة إلــى إع ــادة تقييم مناهج
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة وإج ـ ــراء ب ـحــوث م ـيــدان ـيــة لمعرفة
المشكالت والصعوبات التي يعانيها دارسو اللغة
العربيةً ،
فضل عن تقييم دور اللغة في المجتمع
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ومؤسسات الدولة؛ فالعربية ال تكون معجزة ّإل
رقيها الـحـضــاري ،وتخلصت من
إذا عـ ّـبــرت عــن ّ
يعبر عن
انحسارها األيديولوجيّ .أما العجز ،فلم ّ
البنية الداخلية للغة العربية ،بل عن ردود أفعال
وحمل ْتها مسؤولية هزائم
سلبية اتهمت الـلـغــة،
َّ
الــدعــوات الثورية والسياسات العربية الخاطئة.
إلــى جانب ذلــك ،نــؤكّ ــد أن اللغة العربية ليست
وتنوع
لغة قومية ضيقة بل هي لغة ثقافة وحضارة ّ
يشهد لها تاريخها على ذلك.

الهوامش
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محمد بــن لطفي الصباغ ،ط ( 4بـيــروت :المكتب اإلســامــي،
 ،)1989الحديث رقم ( .)29وقد ورد في هامشه خالصة سند
(حسن
ضعفه األلـبــانــي وع ـ ّـده المص ّنف
ٌ
الحديث وقــوتــه ،فقد ّ
لغيره).
( )2انـ ـظ ــر :عــدنــان الـخـطـيــب ،الـمـعـجــم الـعــربــي بـيــن الـمــاضــي
وال ـح ــاض ــر ،ط ( 2بـ ـي ــروت :مـكـتـبــة ل ـب ـنــان ن ــاش ــرون،)1994 ،
ص  84وما بعدها.
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(لقاء منشور في مجلة البرافدا عــام ً ،)1950
نقل عن الموقع
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( )6انظر :ياسر الخلفي« ،محمد األوراغــي :اللغة األمازيغية
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ونرى اليوم أكــراد العراق يتبعون الخطوات نفسها في استبدال
تضخم الشعور القومي
الحرف العربي بالحرف الالتيني بسبب
ّ
لديهم.
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يوسف عــزيــز؛ مراجعة النص العربي مالك يوسف المطلبي،
(بغداد :دار آفاق عربية للصحافة والنشر ،)1985 ،ص .244
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الرواية العربية :المتخيل
وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد
نحو رؤية جديدة لسياق التكون وآفاق الممارسة النقدية
تعمد هــذه الــدراســة إلــى متابعة آخــر تـحــوالت الـمـمــارســة الـنـقــديــة عـنــد يمنى العيد،
ان ـطــا ًقــا مــن ال ــوق ــوف عـنــد قــراءات ـهــا الـتـحـلـيـلـيــة لـبـعــض ال ـن ـصــوص الــروائ ـيــة الـعــربـيــة،
وتحديدً ا منها النسوية ،والسؤال إلى أي حد ظلت وفية لمسارها النقدي الذي الحت
مفاصله المنهجية الناضجة منذ مؤ َّلفها البارز في معرفة النص ،وهو المسار الذي
دت من خالله على ضرورة محاورة المفاهيم النقدية الغربية ،وإعادة استزراعها
َّ
شد ْ
في الحقل الثقافي العربي في ضوء التمرس بالنصوص الروائية العربية ،واإلنصات
إلى عوالمها التخييلية المائزة المجبولة بأنساق داللية ومرجعية خاصة ،وهو األمر
الـكـفـيــل ،بـحـســب يـمـنــى ال ـع ـيــد ،بــاسـتـيــاد مـثــاقـفــة نـقــديــة ب ـ ّن ــاءة مــع اآلخ ــر تـتـحــرر من
إطالقية محموالته المعرفية ،وتنجح في تخصيص أسئلة النقد العربي وإفراد رهاناته
المنهجية والفكرية.

مفت َتح

تطمح هذه الدراسة لمؤ َّلف يمنى العيد
ال ـمــوســوم بـ ـ ال ــرواي ــة الـعــربـيــة :المتخيل
وبنيته الفنية إلى الوقوف عند خصوصية الطرح
الــذي قدمته المؤ ِّلفة بشأن نشأة الــروايــة العربية
الحديثةِّ ،
مفكك ًة من خالله جملة من التنظيرات
النقدية العربية الـتــي قــاربــت س ــؤال ّ
تشكلها في
* باحث من المغرب.

عصر النهضة فــي ضــوء مرجعيات نقدية ناجزة
مستوحاة مــن النظرية األدب ـيــة الغربية الحديثة،
ك ـن ـظ ــري ــة ج ـ ـ ــورج لـ ــوكـ ــاش وح ـ ــواري ـ ــة م ـي ـخــائ ـيــل
باختينِ ،
مغفل ًة بذلك مغايرات السياق الحضاري
وال ـم ـج ـت ـم ـعــي ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي ت ـشـ ّـرب ـتــه س ــردي ــات
ال ـت ـنــويــر ،وســاه ـمــت ف ــي تـمـيـيــز صـيــاغـتـهــا الفنية
وتنسيب دالالتها.
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تــرتـكــز ج ــدة ه ــذا ال ـت ـصــور ،الـ ــذي اب ـتــدأتــه يمنى
ال ـع ـيــد ب ـش ــأن تـ ـك ـ ّـون ال ـس ــردي ــة ال ـعــرب ـيــة الـحــديـثــة
فــي الـمـنـتـصــف الـثــانــي مــن ال ـقــرن الـتــاســع عشر،
عـلــى إع ــادة الـحـفــر فــي طبيعة األسـئـلــة والـهـمــوم
والصراعات الفكرية واأليديولوجية التي كانت
ت ــروم الــروايــة العربية تشخيصها وتحبيكها عبر
مـتـخـيـلـهــا ال ـف ـنــي ال ـ ــذي ت ـت ــراك ــب داخـ ـل ــه أن ـســاق
ال ـم ــوروث ال ـســردي الـعــربــي الـقــديــم ،بكشوفات
ال ـش ـك ــل ال ـغ ــرب ــي الـ ــوافـ ــد ،م ـت ـشــاب ـك ـ ًة ب ــذل ــك مــع
محاضنها الدنيوية والمجتمعية ،وبالتحديد مع
م ــا أسـمـتــه «ال ـه ــام ـش ــي» ،الـمـغـ ّـيــب خـلــف م ــا هو
مؤسساتي ومـنــوالــي ،والمتصل بحياة الطبقات
الــدنـيــا المقصية عــن دائ ــرة المجتمع وتقسيماته
الطبقية ال ـقــارة ،وهــو الهامشي ال ــذي استقطرت
نسغه في تجديل مرجعيات مخض َّلة بمنابت ما
هو معيش ومجتمعي ،متحررة بذلك من محاكاة
ال ـن ـم ــوذج ال ــروائ ــي ال ـغــربــي واالم ـت ـث ــال ألســالـيـبــه
السردية الجاهزة.
كما ترنو هذه الدراسة إلى متابعة آخر تحوالت
الممارسة النقدية عند يمنى العيد ،انطال ًقا من
ال ــوق ــوف عـنــد بـعــض قــراءات ـهــا التحليلية لبعض
النصوص الروائية العربية ،وتحديدً ا منها النسوية،
والسؤال إلى أي حد ظلت وفية لمسارها النقدي
ال ــذي الح ــت مـفــاصـلــه المنهجية الـنــاضـجــة منذ
مؤ َّلفها البارز في معرفة النص ،وهو المسار الذي
دت من خالله على ضرورة محاورة المفاهيم
َّ
شد ْ
النقدية الـغــربـيــة ،وإع ــادة اسـتــزراعـهــا فــي الحقل
الـثـقــافــي الـعــربــي فــي ض ــوء الـتـمــرس بالنصوص
الروائية العربية ،واإلنصات إلى عوالمها التخييلية
المائزة المجبولة بأنساق داللية ومرجعية خاصة،
وهو األمر الكفيل ،بحسب يمنى العيد ،باستيالد
مثاقفة نقدية بـ ّنــاءة مع اآلخــر تتحرر من إطالقية
محموالته المعرفية ،وتنجح في تخصيص أسئلة
النقد العربي وإفراد رهاناته المنهجية والفكرية.
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تكون الرواية العربية
ّ
من ثقافة الهامش
إلى سؤال ما بعد الحداثة
قبل الوقوف عند خصوصية الطرح النقدي الذي
قدمته يمنى العيد بشأن كيفية نشأة الرواية العربية
وتطورها ،وعالقتها بحقلها الثقافي واالجتماعي،
سنحاول التذكير بأهم التنظيرات التي اكتنز بها
المشهد النقدي الروائي العربي قبل صدور كتاب
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية ،وذلك حتى
يسهل علينا تحديد ما يكمن خلف تصورها لنشأة
الرواية العربية من خلفيات فكرية ،وما يرشح به
من مغايرات نظرية.
يمكن تصنيف هــذه التنظيرات التي قدمها كثير
مــن النقاد الـعــرب الـبــارزيــن إلــى ثــاثــة اتجاهات
أساسية ،هي التالية:

– اتجاه أول يقول بالنشأة الغربية الخالصة للرواية
العربية .ومن أنصار هذا االتجاه في النقد العربي
الـمـعــاصــر صـبــري حــافــظ ،ال ــذي أعـلــن فــي كتابه
اللماح تكوين الخطاب الـســردي العربي دراســة
ف ــي ســوسـيــولــوجـيــة األدب ال ـعــربــي ال ـحــديــث أن
نشأة السردية العربية الحديثة وليدة بروز حساسية
ذرع ــا
فـنـيــة ج ــدي ــدة( )1عـنــد جـمـهــور جــديــد ض ــاق ً
بالمرويات السردية الشفوية ،واألساليب النثرية
الـكـتــابـيــة ال ـتــي كــانــت س ــائ ــدة ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع
ع ـش ــر ،إلغ ــراقـ ـه ــا ف ــي م ــا ه ــو غ ــرائ ـب ــي وعـجـيــب
وم ـف ــارق للمعيش والـمـجـتـمـعــي ،وإليـغــالـهــا من
حيث األسـلــوب في الصنعة البديعية المتكلفة.
ه ــذا ف ـضـ ًـا ع ــن أن ــه ت ـك ـ ّـون ل ــدى ه ــذا الـجـمـهــور
الناشئ رؤيــة مغايرة للعالم( )2جعلته ينفر بسبب
ثقافته المتحصلة مــن احتكاكه ب ــاألدب الغربي
ال ـحــديــث وم ـ ّـم ــا ه ــو م ـك ــرس وس ــائ ــد وتـقـلـيــدي،
ـراســا فــي مــا هو
ويــرنــو إلــى إب ــداع جــديــد أكـثــر انـغـ ً
دنيوي ومتحول ،وهو ما استجاب له ك ّتاب القرن
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الـتــاســع عشر مــن خــال استحداثهم هــذا اللون
الـســردي الجديد في الثقافة العربية ،متمث ًّل في
الــروايــة والـقـصــة ،مستثمرين فــي ذلــك انفتاحهم
على المنجز السردي الغربي ،وتشبعهم بأنساقه
الفكرية والفنية(.)3
ي ـنــدرج ضـمــن ه ــذا االت ـج ــاه أيـ ًـضــا مــوقــف الناقد
المغربي سعيد يقطين الذي قدمه من خالل كتابه
قضايا الرواية العربية الجديدة :الوجود والحدود،
حيث أنكر ،وبحدة حاسمة ،أن يكون لفن الرواية
ج ــذور فــي ال ـت ــراث ال ـس ــردي الـعــربــي ال ـقــديــم(،)4
مـ ـ ـش ـ ــدِّ ًدا ع ـل ــى أن ال ـ ــرواي ـ ــة ف ــن غ ــرب ــي ح ــدي ــث،
وامـتــدادهــا إلــى الثقافة العربية تــم بفضل جملة
من الوسائط الغربية ،كالطباعة والترجمة وبشكل
أبرز الصحافة ،لما اضطلعت به من دور منتج في
االقتراب باللغة العربية من الحياة اليومية ،موسع ًة
بذلك دائــرة التلقي .هذا باإلضافة إلى تخصيب
البنية التخييلية للرواية ،ورفدها بطاقات تعبيرية
هائلة انبجست مــن قدرتها على صهر مختلف
تقنيات الفنون األخــرى داخــل صوغها الروائي،
وتمثيل مختلف التصورات واألفكار المتصارعة
في الواقع االجتماعي(.)5
– اتجاه ثان نقيض لالتجاه السابق ،وهو يرفض
االعـتــراف بفاعلية المؤثر الغربي .و ُيعتبر الناقد
ال ـعــراقــي عـبــد الـلــه إبــراه ـيــم مــن أب ــرز مـمـ ّثـلـيــه؛ إذ
يذهب في كتابه البارز السردية العربية الحديثة:
تـفـكـيــك ال ـخ ـطــاب االس ـت ـع ـمــاري وإع ـ ــادة تفسير
النشأة إلى أن التنظيرات القائلة بأن ميالد الرواية
العربية هــو حصيلة التأثر بالثقافة الغربية ،إنما
تكشف فــي تضاعيفها عــن خـضــوع لمصادرات
ٍ
وامتثال لمعاييره الناجزة
الخطاب االستعماري،
وتفوقها ،وقابليتها ألن تتحول
عن كونية أشكاله ّ
إل ــى مقاييس نهائية نـمــوذجـيــة ُت ـقـ ّـوم فــي ضوئها
بــاقــي األش ـكــال والـفـنــون األخ ــرى المنتجة لــدى
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أمــم مـغــايــرة مــن دون استحضار ج ـ ّـدة سيرورتها
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وخ ـصــوص ـيــة مـحــاضـنـهــا
االجتماعية( ،)6مشدِّ ًدا في الوقت نفسه على أن
ظـهــور الــروايــة العربية فــي المنتصف الـثــانــي من
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،هــو ولـيــد تح ُّلل الـمــرويــات
ُّ
وتحولها إلى رصيد
وتفككها،
السردية الشفوية
ّ
س ــردي منبهم هــو بمثابة األرضـيــة الخصبة التي
انطلقت منها بواكير الرواية العربية(.)7
– اتجاه ثالث يمكن نعته – من منظورنا – باالتجاه
الفلسفي التحليلي .وال تعني هــذه التسمية أن
معينة
أصحابه
يتشربون خلفيات فلسفية ونقدية ّ
ّ
في استقرائهم مالمح ّ
تشكل الرواية العربية وأفق
مستقبلها ،ألن حتى ممثّلي االتجاهين السابقين
يتشربون بدورهم مرجعيات فكرية ونقدية محددة
في مقاربتهم لسؤال نشأة الرواية العربية ،وإنما
المقصود بهذه التسمية ،وكما تكشف دراساتهم،
عدم احتفالهم بتعيين طبيعة نشأة الرواية العربية:
هل هي غربية خالصة أم حصيلة الحراك الثقافي
واالجتماعي الذي جاش به عصر النهضة؟ وإنما
تنصب مـقــاربـتـهــم بــالــدرجــة األول ــى عـلــى تفسير
مغايرات الحقل الثقافي واالجتماعي والفكري
الذي تناسجت مع أسئلته سرديات جيل التنوير،
فلسفيا ونقد ًيا الختطاط الطرق المعرفية،
تفسيرا
ً
ً
الكفيلة بـتــوصـيــف كيفية ن ـشــأة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة،
واس ـت ـش ــراف الـمـنـعـطـفــات الـمـحـتـمـلــة لـتـطــورهــا،
ويمكن التمثيل لـهــذا االت ـجــاه الـثــالــث بموقفين
بارزين متباعدين من حيث الفترة الزمنية ،وهما
لعلمين من أعالم الثقافة العربية المعاصرة.
قدمها
يتجلى الموقف األول في األطروحة التي ّ
المفكر المغربي عبد الله العروي في كتابه الشهير
اإليــديــولــوجـيــة الـعــربـيــة الـمـعــاصــرة ،وتـتـحــدد أبــرز
تمفصالتها فــي تبخيس الجهود العربية األولــى
الـتــي ُبــذلــت مــن أجــل استنبات الـشـكــل الــروائــي
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الـعــربــي ،ألنـهــا – مــن منظور ال ـعــروي – اكتفت
بــال ـم ـحــاكــاة ال ـحــرف ـيــة لـلـشـكــل ال ــروائ ــي الـغــربــي
ال ـب ــرج ــوازي ،غــافـلــة عـ ّـمــا يـخـتــزنــه مــن حـمــوالت
فـلـسـفـيــة مــن جـهــة ومـشــروطـيـتــه مــن جـهــة ثــانـيــة،
بـسـيــاقــات تــاريـخـيــة م ـحــددة تـقــف وراء تجديل
شخصياته الروائية ،وما ينحفر وراءها من أبعاد
فـكــريــة ومــرجـعـيــة تـتـجـلــى فــي تـقــالـيــد المجتمع
ال ـ ـبـ ــرجـ ــوازي ال ـ ـغـ ــربـ ــي( ،)8وه ـ ــو م ــا ج ـع ــل ه ــذه
المحاوالت الروائية العربية – بـحسب العروي –
تتورط في السطحية واالجترار واالفتعال الفني،
وتخفق في إنتاج أعمال روائية ممهورة بنوعية
الموارة في محاضنها الدنيوية
األسئلة والقضايا ّ
والتاريخية( ،)9األمر الذي دفعه للتشديد على أن
الشكل األنسب للروائيين العرب في تشخيص
قضايا مجتمعاتهم هو الشكل القصصي وليس
الروائي(.)10
ّأمـ ــا ال ـمــوقــف ال ـث ــان ــي ،فـيـتـمـظـهــر ف ــي األط ــروح ــة
دراج
ال ّنفاذة التي قدمها الناقد الفلسطيني فيصل ّ
مــن خــال كتابه نظرية الــروايــة والــروايــة العربية،
وق ــد ان ـط ــوت ع ـلــى كـثـيــر م ــن األحـ ـك ــام الـنـقــديــة
دراج
المثيرة للجدل ،في مقدمتها اعتبار فيصل ّ
والدة ال ــرواي ــة ال ـعــرب ـيــة والدة م ـعـ ّـوقــة ع ـنــد رواد
النهضة ،لكون الحقل الثقافي الــذي ولــدت في
محضنه البواكير األولى للرواية العربية هو حقل
مونولوجي يفتقر إلى تعددية المعارف وتنوعها،
نتيجة خضوعه لثقافة تقليدية تلقينية منحازة إلى ما
مكرس وسائد ومتوارث من جهة( ،)11ولعجز
هو َّ
النص التنويري الذي كان يواكب انبالج سرديات
القرن التاسع عشر وتطورها عن تخصيص أسئلته
وملتبسا ينوس
مــن جـهــة ثــانـيــة ،ألنــه ظــل مشت ًتا
ً
بين ثنائيات متصارعة من قبيل التراث/الغرب،
العقل/اإليمان ...النقل/االجتهاد(.)12
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دراج من
من هــذا المنظور ،ووفقًا لطرح فيصل ّ
أن فــي الــوقــت الــذي وجــدت فيه الــروايــة الغربية
معرفيا يتدثر بحوارية المعارف واختالفها،
فضاء
ً
وبجملة من علوم متعطشة إلى التجديد والمغايرة
واالب ـت ــداع ســاعــدتـهــا كـثـيـ ًـرا عـلــى تنسيب أسئلتها
وتـخـصـيــب وعـيـهــا االسـتـيـطـيـقــي بـقـضــايــا ال ــذات
والمجتمع والوجود ،عجزت الرواية العربية تما ًما
عن إيجاد السياق الثقافي المالئم الذي يعضدها
فــي تـحـيـيــن مــرجـعـيــاتـهــا وتـخـصـيـصـهــا وف ــق ِج ــدة
كليا
محاضنها التاريخية ،وهو ما جعلها تتغرب ً
عن منابتها االجتماعية ،وترتحل نحو المتح من
دراج« :كان
روافــد غربية مستعارة .يقول فيصل ّ
على محمد حسين هيكل أن يستلهم في روايــة
زينب تعاليم جــان جــاك روســو بعيدً ا عن دانييل
ديـفــو ال ــذي استلهم فلسفة مــواطـنــه ج ــون لــوك،
وعـلــى فــرح أن ـطــوان أن يبسط اشـتــراكـيــة فرنسية،
ً
تاركا الفرنسي زوال يتعامل مع أفكار فرنسية»(.)13
دراج إلى
في ظل هذه المعطيات ،يخلص فيصل ّ
أن تطور الــروايــة العربية ظــل مفار ًقا لخصوصية
مغايرات زمنها التاريخي واالجتماعي ،وهــو ما
ترتب عنه إخفاقها في نهاية المطاف في تجذير
انتمائها إلى واقعها العربي ،والتحول إلى ظاهرة
مجتمعية على صعيد القراءة والجمهور.
على هــذا األس ــاس ،واسـتـنــا ًدا إلــى هــذا التحليل
النقدي السريع الــذي تناولنا بــه أهــم التنظيرات
الـنـقــديــة الـمـتـصــارعــة ف ــي الـحـقــل الـثـقــافــي بـشــأن
نـشــأة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة ،مــا هــو مــوقــع تنظير يمنى
العيد ضمن هذه الطروحات المتباينة من حيث
الروافد الفكرية والنتائج المستخلصة؟ وإلى أي
حــد يمكن الــوقــوف عـنــد بـعــض مـعــالــم اإلضــافــة
ِ
والجدة عند هذه الناقدة اللبنانية من دون الوقوع
في مطب المطابقة مع المحمول النقدي الغربي،
واالنسياق وراء جاهزيته النظرية؟
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تــرفــض يـمـنــى ال ـع ـيــد ال ـت ـص ــورات الـمـنــافـحــة عن
وجود تقاليد سابقة للرواية في الموروث السردي
العربي ،مشدِّ دة على حداثتها في الثقافة العربية،
وكونها وليدة التفاعل مع المنجز الروائي الغربي.

ومما يبرهن ،من منظور يمنى العيد ،على ِجدة
ّ
الــروايــة فــي األدب الـعــربــي الـحــديــث ،هــو العناء
الشديد الــذي واجهته في تمييز صياغتها الفنية،
حيث ظلت ترزح في ّ
تشكالتها األولى مع رواد
الـنـهـضــة ض ـمــن إسـ ــار م ـحــاكــاة ال ـش ـكــل ال ــروائ ــي
الـغــربــي .تـقــول يمنى العيد« :لـقــد كــانــت الكتابة
ـاســا ال فقط
ال ــروائ ـي ــة الـعــربـيــة ت ــواج ــه قـلـ ًقــا وال ـت ـبـ ً
عـلــى مـسـتــوى ال ـم ـســرود ،أو الـحـكــايــة وب ـمــا هي
حكاية المعيش في الــواقــع [فــي نهضته وحروبه
وهــزائ ـمــه ،فــي مــا ُيـبـنــى و ُي ـه ــدم] ،بــل أيـ ًـضــا على
المتغير
فنيا ،قلق
مستوى المتخيل الذي عانىً ،
ّ
والمختلف ،قلق اإلف ــادة مــن تجربة اآلخــر دون
السقوط في التقليد والمحاكاة ،والعجز عن قول
ُ
ما تود
الكتابة قو َله»(.)14

مــن هــذه الــوجـهــة ،فــإن إق ــرار يمنى العيد بالدور
الفعال الذي اضطلعت به ثقافة اآلخر في ظهور
الرواية العربية ال يعني – من منظورها – اغتراب هذه
الرواية الكلي عن سياقها االجتماعي والتاريخي،
وما كان يشهده من «حياة مدنية مربكة ،يتجاور
فيها الـقــديــم والـحــديــث بـكــل مـكــونــاتــه وظــواهــره
التي تخص الثقافة والعمارة واللباس والسلوك،
ومجمل نظم العيش وتقاليده»( ،)15بل إن الرواية
العربية حاولت ببنيتها التعبيرية التي كانت في
طور التخلق ،ويتناسج داخلها أسلوب السرديات
الموروثة مع التقنيات الغربية الوافدة االنغراس
في محاضنها الدنيوية ،تشخيص ما تمور به من
أسئلة وقضايا وتحوالت .ولذلك ستحاج يمنى
العيد جملة من التنظيرات التي قادها الوقوع في
إسار بعض النظريات الروائية الكبرى في الغرب
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إلى تبخيس المنجز السردي العربي خالل عصر
الـنـهـضــة ،وال ـح ـكــم عـلـيــه ب ــاالغ ـت ــراب ع ــن واقـعــه
الثقافي والحضاري ،والتماهي مع التقاليد الفنية
والفكرية للرواية الغربية.
يأتي فــي مقدم هــذه التنظيرات الـســائــدة ،الطرح
دراج بشأن نشأة الرواية العربية،
الذي ّ
قدمه فيصل ّ
حيث انتهى ،مستضي ًئا بحوارية باختين ،إلى نعت
والدة الرواية العربية بـ «العجز واإلعــاقــة» .تقول
دراج« :هكذا،
يمنى العيدُ ،مذكّ رة بموقف فيصل ّ
واس ـت ـن ــا ًدا إل ــى تـنـظـيــر بــاخـتـيــن ،ق ــد ي ـبــدو الحقل
الثقافي العربي الــذي يفتقر إلــى تنوع المعارف
وتعددها ،وحواريتها ،وبالتالي إلى وعي معرفي
مـتـعــدد ومـتـنــوع تـسـتــدعـيــه الـشـخـصـيــات الــروائـيــة
باعتبار حواريتهاً ،
عاجزا عن توفير الشرط
حقل
ً
اإلنتاجي لعمل روائي عربي .أو قل :إن مثل هذا
الـعـجــز سـيـتــرك أث ــره فــي إمـكــانـيــة صـيــاغــة خطاب
روائي عربي يستحق إدراجه في هذا النوع األدبي
ال ـحــديــث ،أو وضـعــه عـلــى م ـس ـتــواه ،حـتــى لكأن
الــروايــة العربية تـعــانــي ،وحـســب الـبـعــض ،إعاقة
وسمت نشأتها كما تطورها الحقًا»(.)16
في هذا االتجاه ،ترى يمنى العيد أن على الرغم
من وجاهة نظرية باختين في إضــاءة خصوصية
ال ـس ـي ــاق ال ـح ـض ــاري األوروبـ ـ ـ ــي ال ـ ــذي احـتـضــن
ظـهــور الــروايــة الـغــربـيــة وتـمـيــز بـتـعــدديــة الـمـعــارف
وحواريتها ،وبروز جملة من العلوم والفلسفات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــررة مـ ــن قـ ــداسـ ــة الـ ـم ــاض ــي وك ـه ـنــون ـي ـتــه،
وماهوية تصوراته عن الــذات والوجود البشري،
منحفرة في المقابل في ما هو دنيوي ومتحول،
فإنه ينبغي عــدم االفتتان الكلي بشعرية باختين
وال ـت ـس ـل ـيــم بــإطــاق ـي ـت ـهــا ال ـن ـظ ــري ــة ،ألن م ــن شــأن
ذل ــك أن ي ــؤدي بــالـنـقــد الـعــربــي إل ــى ال ــوق ــوع في
شــراك الـقــراءة اإلسقاطية التي من تبعاتها إغفال
خصوصية الـسـيــاق الـثـقــافــي والمجتمعي الــذي
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ي ـعــاد ف ــي ض ــوئ ــه ،م ــن ج ـهــة ،اسـ ـت ــزراع م ـغــايــرات
الـمـحـمــول الـنـقــدي الـغــربــي ،وتـغـيـيــب ،مــن جهة
ثانيةِ ،جــدة المحاضن التاريخية والدنيوية التي
تسترفد الرواية العربية أسئلتها ومعطياتها ،وهو ما
دراج ،من منظور يمنى العيد ،إذ
تورط فيه فيصل ّ
انساق ،بتأثير من باختين ،وراء مطب المقايسة؛
فما دام أن والدة الرواية الغربية هي والدة منتجة
ألن فضاءها الحضاري الغربي الذي تفاعلت مع
تميز بحوارية المعارف وانفتاح علومه
اشتراطاته ّ
على النسبي والمتغير ،فإن والدة الرواية العربية
معوقة ألن سياقها الثقافي
هي في المقابل والدة ّ
والـمـجـتـمـعــي يـخـلــو م ــن ال ـم ــواص ـف ــات الـســابـقــة
المعيارية التي التحف بها السياق الغربي ،لكونه
ومفتقرا
ظل مستكي ًنا لما هو واحــدي وتقليدي،
ً
إلــى عـلــوم وم ـعــارف تـضــع ح ـ ًّـدا لـسـطــوة الـقــديــم،
وتستشرف بأسئلتها أفق االبتداع والمغايرة(.)17
عـلــى ه ــذا األس ــاس ،ت ـقـ ّـدم يمنى الـعـيــد تـصـ ّـورهــا
ل ـن ـشــأة الـ ــروايـ ــة ال ـعــرب ـيــة خـ ــال ع ـصــر الـنـهـضــة؛
فرغم مكابدتها الشديدة فــي تمييز قولها الفني
ب ـس ـبــب ال ـح ـض ــور ال ـط ــاغ ــي ل ـل ـم ــؤث ــرات الـتـقـنـيــة
الغربية ،وعدم التخلص تما ًما من أثر الموروث
السردي ،حيث استمرار غلبة صوت الراوي على
صوت الشخصيات الروائية ،فإن الرواية العربية
منتجا استعاضت
استطاعت أن تشق لنفسها طريقًا ً
به عن حوارية المعارف وتعددية التصورات التي
اشترطتها جملة من النقاد العرب المنحازين إلى
نظرية باختين ،لكي تكون الرواية العربية منتجة،
وعــن تقاليد المجتمع الـبــرجــوازي الـغــربــي التي
اشترطتها ً
أيضا جملة من النقاد المفتونين بنظرية
لوكاتش ،لكي تكون ممهورة بأصالة شخصياتها،
وتمثيلها خصوصية مجتمعها.
يتجلى هــذا الـطــريــق المنتج – مــن منظور يمنى
العيد – فــي انعطاف الــروايــة العربية نحو مــا هو
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ومـغـ ّـيــب خلف هيمنة الثقافة الرسمية،
هامشي ُ
واستبداد أنساقها المؤسساتية؛ فهذا الهامشي،
الـمـتـصــل بـحـيــاة الـطـبـقــات الــدن ـيــا ورت ــاب ــة عيشها
ومعاناتها اإلقصاء والتجاهل ،هو الــذي استطاع
أن يرفد الــروايــة العربية بخصوصية على صعيد
مرجعياتها ،ويدفعها نحو تنسيب حكايتها .تقول
يـمـنــى الـعـيــد« :ويـمـكــن ال ـقــول بــأنــه ك ــان لـلــروايــة
الـعــربـيــة فــي تعاملها مــع الـهــامـشــي أو المهمش
مسارها المختلف ،وإن أف ــاد ،هــذا المسار ،من
تجربة الغرب وفنية الــروايــة الغربيةّ ،إل أن هذه
اإلفادة لم تلغ إمكانية مجيء هذا المهمش بكل
خصوصية عالمه إلى الرواية ،وبالتالي استدعاء
الـ ـض ــرورات التقنية الـفـنـيــة لـنـســج حـكــايــات هــذا
العالم على مستوى المتخيل .فــي هــذا العالم،
وعـلــى مـسـتــواه المتخيل ،يتخذ الــوعــي اللغوي
ال ـم ـعــرفــي ط ــاب ــع ال ـم ـض ـمــر ،وال ـم ـس ـك ــوت ع ـنــه،
والمنفي»(.)18
من هذا المنظور ،ترى يمنى العيد أن متح الرواية
العربية ،في بداياتها األولى مع جيل التنوير ،من
سيج جهودها
تقنيات المنجز الروائي الغربي لم ُي ّ
فــي دائ ــرة التقليد األع ـمــى والـمـحــاكــاة الحرفية؛
إذ ســرعــان مــا عملت على تمييز خطابها الفني
تشربها منابت هذا الهامشي المبثوث
بتأثير من ّ
في تفصيالت الحياة اليومية لفئة من المغمورين
وال ـم ـق ـص ـي ـيــن داخ ـ ــل ن ـس ـيــج ال ـم ـج ـت ـمــع .ك ـمــا أن
هذا الهامشي الــذي استدعته الرواية العربية في
تطورها هو بمثابة بديل منتج لتنوع لغوي حواري
معرفي افتقرت إليه الثقافة العربية بسبب تجذر
ما هو ماضوي وتقليدي في سيرورتها التاريخية،
وذلـ ــك نـتـيـجــة ال ـم ـنــافــذ ال ـث ــرة ال ـتــي يـفـجــرهــا هــذا
الهامشي أمــام الــروايــة العربية لتكسير المنوالية
االجتماعية ،والنفاذ وراء مشاعر الغياب ،وتأويل
الدالالت المضمرة التي تنقل معاناة الشخصيات
وترسم تضاريسها وتمايزاتها .وفــي هــذا الصدد

تاعجارمو تاشقانم
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

ُ
حكاية المهمش
تقول يمنى العيد« :وهكذا تنسج
رواي َتها ،تبنيها على إيقاع زمنها ،وبدينامية سردية
حوارية لعالمها .وبهذه الخصائص الفنية ينفتح
عالم الحكاية الخاص على عالم اإلنسان العام.
مما
إنه الفني الذي يجعل الحكاية توحي بأكثر ّ
تقول .أو هي الفنية الروائية التي ترتقي بالمروي
الخاص إلى العام»(.)19

وه ـكــذا ،خــا ًفــا لجملة مــن الـنـقــاد الـعــرب الذين
ق ــاده ــم إغـ ـف ــال ال ـ ـ ــدور ال ـم ـن ـتــج ل ـه ــذا ال ـهــام ـشــي
ال ـم ـن ـســرب ف ــي م ـحــاضــن ال ـس ـي ــاق الـمـجـتـمـعــي،
الـ ــذي اسـتـقـبــل والدة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة ف ــي إف ــراد
مــرجـعـيــاتـهــا ،وتـخـصـيــص بـنــائـهــا الـفـنــي مــن دون
مراوحة ما هو كوني ،إلــى استشراف أفــق مــأزوم
للرواية العربية ،كما هي الحال ً
مثل مع المفكر
المغربي عبد الله العروي الــذي رأى أن الشكل
األنـســب للروائيين الـعــرب فــي التمثيل الـســردي
المنتج لقضايا مجتمعاتهم ومتغيراتها هو الشكل
القصصي وليس الروائي ،بسبب غياب مالبسات
المجتمع البرجوازي الذي احتضن نضج الرواية
الواقعية الغربية وأصالتها ،هذا من جهة ،وغياب
تشربها أعالم
المرجعيات الفلسفية والفكرية التي ّ
هذه الرواية الكبار في ابتداع شخصيات تعكس
ب ـح ـضــورهــا ال ـف ـنــي ال ـل ـم ــاح م ــا أسـ ـم ــاه ع ـبــد الـلــه
الـعــروي عقدة مجتمعاتها( ،)20مــن جهة أخــرى.
وكما هي الحال ً
دراج الــذي لم
أيضا مع فيصل ّ
يقف عند حدود تبخيس جهود التنويريين العرب
في استنبات الشكل الروائي ،ووسمها باإلعاقة،
بــل جعل هــذه الصفة السلبية تتحول إلــى حكم
نــاجــز ي ـطــاول س ـيــرورة ال ــرواي ــة الـعــربـيــة بمختلف
تجاربها الفنية والفكرية(.)21
خال ًفا لهذه التصورات القاتمة بشأن واقع الرواية
العربية خــال عصر النهضة وامـتــداداتـهــا طــوال
عـقــود الـقــرن الـعـشــريــن ،تـشــدِّ د يمنى العيد على
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نجاعة الــروايــة العربية بفضل هــذا الهامشي في
تـخـصـيــص حـكــايـتـهــا ،وال ـت ـقــاط جـمـيــع مـتـغـيــرات
الــواقــع العربي ،وتشخيص تمفصالتها ،وهــو ما
يلوح ً
مثل في المنجز الــروائــي إلبراهيم أصالن
الــذي ال يحفل ِ
بح ِل ّي البالغة ،وال بالصياغات
اإلنـشــائـيــة الـمــوغـلــة فــي الـتــرمـيــز واالس ـت ـع ــارة في
ب ـنــاء مــرج ـع ـيــاتــه ،ب ــل ي ـتــوســل ه ــذا ال ـهــام ـشــي في
سبر معاناة المقهورين والمقصيين ،وتصوير ما
ٍّ
وتشظ في ظل رتابة عيشهم
يطاولهم من انسحاق
وجمود حياتهم(.)22

وه ــو الـهــامـشــي نفسه ال ــذي يـشـ ّـكــل حــالـ ًـيــا – من
منظور يمنى العيد – استراتيجيا أساسية لدى جملة
من الروائيين العرب في سبيل مقاومة تيار ما بعد
الـحــداثــة ،ال ــذي يـحــاول ترهين شعرية الخطاب
ال ـس ــردي بــانــزيــاحــات الـلـغــة ،وتـهـشـيــم الـحـكــايــة،
وتمويه المرجعي وتعتيمه في ظل التركيز على
انفالت ال ــدوال ،ومراوحتها لمدلوالتها ،مجر ًدا
ـص األدب ـ ـ ــي م ــن س ـل ـط ـتــه ال ـمــرج ـع ـيــة،
ب ــذل ــك الـ ـن ـ َّ
ومثب ًتا حقائق ذات صلة بحياة اإلنـســان العربي
ّ
()23
واشتراطات زمنه وتــاريـخــه  ،كما هي الحال،
م ـثـ ًـا ،مــع بـعــض ال ــروائ ـي ــات الـنـســويــات الـلــواتــي
اغـتــرفــن مــن نـبــع الـهــامـشــي والـمـنـطــوق الشفاهي
لتفكيك الـمــركــزيــة الــذكــوريــة ،وخلخلة صــورهــا
النمطية الـمـنــدســة فــي ال ـتــاريــخ اإلن ـســانــي لتأبيد
ً
انحطاطا،
دونية المرأة وجعلها في أكثر المواضع
وتسييجها في دائرة التابع والمقصي.
م ــن ال ــروائـ ـي ــات ال ـل ــوات ــي خـ ّـص ـتـهــن يـمـنــى الـعـيــد
بــإضــاءات نقدية لماحة ،الكاتبة اللبنانية علوية
صبح التي تفرد مشروعها الــروائــي ،منذ روايتها
ً
ووصول إلى اسمه الغرام ،باستلهام
مريم الحكايا
تـفـصـيــات ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ،وال ـت ـن ــاص م ــع بنية
الشفوي المنطوق إلفــراد صوت األنثى وإيصال
معاناتها في ظل تكلس ثقافة المكتوب الممهورة
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بجبروت الثقافة الذكورية وأنساقها األيديولوجية
الناجزة .تقول يمنى العيد« :ولقد قدمت علوية
صبح ً
روائيا ينطوي ،حسب رؤيتها ،على
عمل
ً
فكرة لما هــي الــروايــة العربية ،وذلــك حين بنت
عالم روايتها وفق منظور يقول:
ً
أول يتمثل الشفهي من حيث هو لغة الحياة.

ثــانـ ًـيــا يـتـمـثــل نـمــط مــن ال ـســرد هــو مــن جـهــة نمط
ال ـم ـن ـطــوق ال ـش ـف ـهــي ،وه ــو م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة نمط
صيرورة زمن الحياة نفسها»(.)24
ما يمكن استخالصه إذن من هذا الطرح النقدي
الذي قدمته يمنى العيد بشأن نشأة الرواية العربية،
انسجامه الشديد مع خصوصية مشروعها النقدي
ً
متمفصل
شدد على ضرورة قراءة المرجعي
الذي َّ
عبر ما هو لغوي وتعبيري وسردي ،ويظهر ذلك
فــي اعتبار يمنى العيد اسـتــدعــاء الــروايــة العربية
تفصيالت الهامشي الــابــدة فــي محضن واقعها
الـخــارجــي هــو الـطــريــق المنتج ال ــذي استطاعت
بواسطته االنـعـتــاق مــن مـحــاكــاة المنجز الــروائــي
ال ـغــربــي رغ ــم تـعـثــرهــا خ ــال مــرح ـلــة ال ـب ــداي ــات،
وال ـن ـجــاح فــي تنسيب حكايتها وتـمـيـيــز خطابها
الفني.
وهو الطريق الب ّناء نفسه الذي اختطته في مقاومة
شطط تيار ما بعد الحداثة في بتر النصوص عن
محاضنها التاريخية ،وتحديد شعريتها المائزة
فــي اللعب الـ ُـحــر لـلــدوال ومراوغتها لمدلوالتها
دونما نهاية ،وذلك انطال ًقا من إعادة تبئير السرد
ح ــول مــا هــو معيش ودن ـي ــوي ،وح ــول مــا أقصته
ثقافة المكتوب من دائرة اهتمامها ،وعملت على
الع ِ
رضي والثانوي.
تسويره في خانة َ
كما نستنتج مــن خــال هــذه النتائج المتحصلة
مــن مـســاءلــة يمنى الـعـيــد ل ــوالدة ال ــرواي ــة العربية
ومستقبلها إيفاءها الشديد بالمحددات المنتجة،
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ال ـتــي اشـتــرطـتـهــا لـلـمـثــاقـفــة ال ـب ـنــاءة وال ـم ـث ـمــرة مع
المحمول النقدي الغربي ،والمتمثلة في تأكيد
ض ــرورة ع ــدم االنـسـيــاق وراء إطــاقـيـتــه النظرية،
ومطابقة هياكله التجريدية الناجزة ،ألن من شأن
ذل ــك أن ي ــورط الـمـمــارســة الـنـقــديــة فــي مــا يمكن
تسميته الصنمية المنهجية ،حيث تغدو مقاييس
اآلخ ــر الـنـقــديــة مـعــايـيــر حــاسـمــة لـتـقــويــم تـجــاربـنــا
الـثـقــافـيــة واألدبـ ـي ــة م ــن دون م ــراع ــاة اشـتــراطــاتـهــا
الـتــاريـخـيــة والــدن ـيــويــة ال ـخــاصــة ،وه ــو مــا ب ــدا لنا
واض ـ ًـح ــا ف ــي رف ــض يـمـنــى الـعـيــد مـعـيــاريــة نظرية
باختين ومصادراتها عن ضرورة توافر حقل ثقافي
ح ــواري مكتنز بتعددية الـمـعــارف والـتـصــورات،
ل ـت ـكــون والدة الـ ــروايـ ــة والدة مـنـتـجــة تستجيب
لنسغها الفني والمعرفي الـنـ ّـزاع نحو قيم التنوع
واالخ ـتــاف والــديـمـقــراطـيــة ،ألن الــروايــة العربية
اس ـت ـطــاعــت تـ ـج ــاوز س ـيــاق ـهــا ال ـث ـقــافــي الـمـطـبــوع
باالستبداد والتقليد ،ومصادرة الحريات انطال ًقا
من الحفر في قاع الهامشي ،وتسريد تمفصالته
إلع ــادة بـنــاء قــواعــد الــروايــة وتقنياتها الفنية وفق
مرجعيات حية غير منفصلة عن حكاية اإلنسان
العربي وصراعاته من أجل العدالة والحرية.
لكن الـســؤال األبــرز ،الــذي يستثيرنا ونحن نشيد
بجميع هــذه المكتسبات النفاذة التي استوقفتنا
في تنظير يمنى العيد لنشأة الرواية العربية ،هو:
هــل اسـتـطــاعــت يمنى الـعـيــد فـعـ ًـا ت ـجــاوز نظرية
كليا في تشديدها على أن «الثقافة العربية،
باختين ً
وبما هي ثقافة المتداول والمهمش ،قــادرة على
أن تــوفــر إمـكــانـيــة لصياغة خـطــاب روائ ــي عربي
ال تعيقه مـقــولــة باختين فــي نـظــريــة ال ــرواي ــة التي
ربطت بين نشوء الــروايــة والحقل الثقافي الذي
حقق ثورته المعرفية»(.)25
جوا ًبا عن هذا اإلشكال ،يمكننا القول إن يمنى
ال ـع ـيــد اس ـت ـطــاعــت فـ ـع ـ ًـا ،ف ــي شـ ــقٍّ م ــن طــرحـهــا
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ال ـن ـقــدي ،ت ـجــاوز مـعـيــاريــة ح ــواري ــة بــاخـتـيــن التي
انصاع إلطالقيتها النظرية كثير من النقاد العرب،
وذل ــك انـطــا ًقــا مــن عــدم تبخيسها مـســار الــروايــة
ال ـعــرب ـيــة خ ــال س ـي ــاق ال ـت ـش ـكــل أو ال ـت ـط ــور ،أو
وسمها بــاإلعــاقــة واالغ ـتــراب لتفاعلها مــع سياق
ثقافي مترع بغلبة المكرس والمتوارث والناجز.
لكن على نقيض هــذه األحـكــام المجحفة التي
نــاقـشـنــاهــا ســاب ـ ًقــا ،تحتفي يـمـنــى الـعـيــد بالطريق
المنتج الذي اجترحته الرواية العربية في تحقيق
تشرب الهامشي ،واستثماره
خصوصيتها بواسطة ُّ
ف ــي تـمـيـيــز خـطــابـهــا ال ـف ـنــي ل ـكــي ي ـظــل م ــوص ـ ً
ـول
بــاألس ـئ ـلــة وال ـق ـضــايــا ال ـم ـت ـضــافــرة ف ــي الـمـحــاضــن
ال ـتــاري ـخ ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي يـحـيــا ف ــي كنفها
اإلنسان العربي.
لكن األمر الجدير باإلشارة في هذا االتجاه هو،
من منظورنا ،التشديد على استمرار يمنى العيد
ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن نـظــريــة بــاخـتـيــن ،وه ــي تــرهــن
مستقبل الــروايــة العربية الــوضــاء بتشخيص هذا
الهامشي ،واتخاذه خامة فنية أساسية لتخصيص
حكايتها ،ومقاومتها جميع إغراءات فورة ما بعد
الحداثة الرامية إلى عزلها عن منابتها التاريخية،
واقتالعها من سياقاتها المجتمعية باسم شعرية
متفحص نظرية
ال ـســرد ،وانــزيــاحــات الـلـغــة ،ألن
ّ
باختين يالحظ التثمين العالي الذي حظي به هذا
الهامشي مــن صــاحــب «شعرية دوستويفسكي»
في بحثه عن منابع جديدة لنشأة الرواية تختلف
عــن ت ـصــورات لــوكــاتــش الـتــي ربطتها بتناقضات
المجتمع البرجوازي ،وذلك عبر تأكيد أن الرواية
عما هو مركزي ومؤسساتي،
فن حواري نشأ بعيدً ا ّ
وفي كنف مجموعة من األشكال الثقافية الشعبية
الـتــي أنتجتها الـطـبـقــات الــدنـيــا فــي نــزوعـهــا نحو
خلخلة تقاليد الثقافة الرسمية المكرسة ،وتفكيك
هــرمـيـتـهــا ال ـم ـتــوارثــة ،بـحـ ًثــا ع ــن ال ـت ـنــوع وال ـعــدالــة
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والــديـمـقــراطـيــة ،كـمــا هــي ال ـحــال مــع ال ـح ــوارات
السقراطية والهجائيات المنيبية والكرنفال(.)26
وي ـظ ـهــر ه ــذا االح ـت ـف ــاء بــالـهــامـشــي ع ـنــد بــاخـتـيــن
ً
أيضا حتى في استقرائه مستقبل الرواية الغربية،
انطال ًقا من رهن آفاقها المنتجة برفض التدجين
واالنصياع لما هو مؤسساتي ومركزي ،واإليفاء
لـهــامـشـيـتـهــا الـمـقـلـقــة ال ـتــي ال تـتــوقــف ع ــن النقد
وال ـم ـس ــاءل ــة ،وت ـقــويــض األن ـس ــاق األيــديــولــوج ـيــة
المغلقة ،فـضـ ًـا عــن إيـصــال صــوت الجماعات
الـ ـمـ ـه ـ ّـمـ ـش ــة وال ـ ـم ـ ـغ ـ ـمـ ــورة ،الـ ـ ُـمـ ــديـ ــن ل ـل ـت ــرات ـب ـي ــة
االجتماعية ،والباحث عن الديمقراطية والتوازن
االجتماعي(.)27
لكن ،مع تسليمنا بمتح يمنى العيد من هذا الرافد
الباختيني فــي شــقٍّ مــن جانبه الـنـظــري عــن نشأة
الــروايــة الغربية ومستقبلها ،فــإن هــذا المتح ظل
مصحو ًبا عندها بوعي نقدي َن َفاذ يحرص على
إع ــادة اس ـت ــزراع كـشــوفــاتــه الـنـقــديــة وف ــق مـغــايــرات
السياق الثقافي والمجتمعي الــذي تتفاعل معه
ويتشرب النقد أسئلته لتخصيص
الرواية العربية،
ّ
مـمــارسـتــه ال ـن ـقــديــة ،وتـنـسـيــب رهــانــاتــه المنهجية
والمعرفية.

دينامية الممارسة النقدية
بين خصوصية المرجعي الحي
وتميز المتخيل الروائي
ّ

الس ـت ـجــاء خ ـصــوص ـيــة ال ـم ـمــارســة ال ـن ـقــديــة عند
يـمـنــى الـعـيــد ،وم ــا عــرفـتــه مــن ت ـطــور عـلــى صعيد
تحليل البنية الفنية للنصوص األدب ـيــة ،وتــأويــل
كيفية تناسجها مع مرجعياتها الخارجية المنزرعة
في بنية الواقع االجتماعي ،سنتوقف عند فصل
تطبيقي من كتابها الرواية العربية :المتخيل وبنيته
الفنية ،موسوم بـ «العنف وأثــره في عالم الرواية
المتخيل» ،وهو الفصل الذي حاولت من خالله
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تـتـ ّـبــع أث ــر الـعـنــف ال ــذي عــرفــه المجتمع اللبناني
في إثر اشتعال نار الحرب بين طوائفه في تمييز
المتخيل الفني للرواية ،وتشكيل قواعدها السردية
وف ــق مــا أف ــرزت ــه ال ـس ـيــرورة الـتــاريـخـيــة والـسـيــاسـيــة
للواقع اللبناني من دالالت جديدة ومعان طارئة.
وهكذا ترى يمنى العيد أن رواية حجر الضحك
للكاتبة اللبنانية هدى بركات استطاعت تقديم رؤية
انتقادية لقيم العنف والتقتيل ،التي استشرت في
حياة المجتمع اللبناني زمن حربه األهلية انطال ًقا
من ابتداع نمط جديد من الشخصية الروائية هو
شخصية خليل التي تتداخل في نسيج كينونتها
قيم الذكورة واألنوثة ،وتشي في التباس هويتها
وتشابكها بــاصـطــراع األيديولوجيات والمواقف
في الواقع الخارجي .تقول يمنى العيد« :تنبني
شخصية خليل ،في ‹حجر الضحك› على خلفية
الحرب اللبنانية األهلية ،ومــن منظور يــازم بين
ال ـع ـنــف والـ ــذكـ ــورة لـيـشــي ب ـم ــازم ــة ب ـيــن األن ــوث ــة
والـهــدوء أو الـســام ،وينتقد ثقافة اقتصر نتاجها
وع ّيرت بمعيار الذكورة ،وكأن غياب
على الرجل ُ
المشاركة النسائية ومعيارها ،شاهدً ا على العنف
الدموي الذي تحيل إيديولوجيته عليه»(.)28
مــن هــذا الـمـنـظــور ،إذا كــانــت ال ــرواي ــات النسوية
األول ـ ــى ال ـت ــي ح ــاول ــت أن ت ـث ــور ع ـلــى الـمــركــزيــة
الــذكــوريــة ،وتـفـضــح ثقافتها المبطنة بالتبخيس
واالس ـتــرخــاص لـلـمــرأة ووعـيـهــا األن ـثــوي الجديد
الـ ـ ـن ـ ّـزاع إل ــى الـتـغـيـيــر وال ـح ــري ــة م ــن خ ــال حبك
شخصيات نسائية تتنكر لقيم األنــوثــة بداخلها،
وتتطلع إلى التماهي مع الشخصيات الذكورية،
اعتقا ًدا منها بأن في هذا االستدعاء لقيم الذكورة
والتشبه بها إثباتًا لهويتها األنثوية ،كما هي الحال
ً
مثل في شخصية «لينا» في روايــة أنا أحيا لليلى
المالحظ في رواية حجر الضحك
بعلبكي ،فإن
َ
أن بطلها خليل ال يرى في االستجابة لقيم األنوثة
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عيبا ينتقص مــن رجــولـتــه ،فهو
الـضــاجــة بــداخـلــه ً
«كاألنثى ،يحب غرفته ويهتم بتنظيفها وترتيبها.
يطبخ و‹يــرق دوائــر العجين› .يمارس عن رضى
مــا اعـتـبــرتــه بطلة ليلى بعلبكي ،ضــدهــا وسعت
إلى تحرير ذاتها منه .وهو ،شأن اإلناث ،وخال ًفا
ل ـلــذكــور أق ــران ــه ،يـشـعــر بــال ـخــوف وي ـن ـتــابــه الـقـلــق
وتـعـتــوره الـحـيــرة .يـلــوذ بالصمت ،ويقمع خجله
أم ــام اآلخــريــن .يعاني مشاعر الــوحــدة وتشوش
روحه»(.)29
على هذا األساس ،فإن هذا االحتفاء الذي تلمسه
يمنى العيد عند شخصية خليل بمعالم األنوثة
وم ـظــاهــرهــا الـبـيــولــوجـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة ،ه ــو مــؤشــر
على وعي الشخصية بالخطاب النقيض المالزم
للذكورة وقيمها ،والمتمثّل في العنف والحرب
والدمار ،وهو ما يشهد به تاريخ البشرية ،حيث
اقترنت الحروب دو ًما بالرجال وأطماعهم المادية
واالجتماعية المتجسدة فــي السيطرة والسيادة،
وما يشهد به ً
أيضا واقع المجتمع اللبناني الذي
أدى اخ ـتــاف مـصــالــح زع ـمــاء طــوائـفــه السياسية
واأليــديــولــوجـيــة إل ــى نـشــوب فتيل ح ــرب داخلية
تــداعــت فــي إثــرهــا جـمـيــع قـيــم ال ـســام والـجـمــال
وال ـم ـح ـبــة ،ال ـت ــي ن ــاض ــل ج ـيــل ال ـت ـنــويــر م ــن أجــل
ترسيخها.
اس ـت ـن ــا ًدا إل ــى ه ــذه ال ـم ـع ـط ـيــات ،ال ُي ـ َـع ـ ّـد انـحـيــاز
شـخـصـيــة خـلـيــل إل ــى ال ـجــانــب األن ـث ــوي ال ـ َـم ـ ّـوار
ـوي ـت ــه ،خ ــاص ــة إذا
بــداخ ـلــه م ــؤش ـ ًـرا ع ـلــى ع ــدم س ـ ّ
استحضرنا تاريخ الثقافة األبوية ومــا راكمته من
صور جوهرانية بنسيجها تُمجد الرجولة والفحولة،
سيجة حضورها
وتقصي فــي المقابل األنــوثــةُ ،م ّ
في دائرة ما هو دوني وهامشي ،ألن يمنى العيد
ـويــة شخصية خليل ،بالتساوق
تــرى فــي عــدم سـ ّ
مع خصوصية القراءة النقدية التي تقدمها (يمنى
ال ـع ـي ــد) ل ـل ـن ـصــوص ال ــروائـ ـي ــة ،وال ـح ــري ـص ــة على
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تأويل دالالتها متشابك ًة مع لحظاتها التاريخية،
وإنــاطــة متخيلها الفني بــاإلحــالــة إلــى المرجعي
الحي المنسرب في محاضنها المجتمعية ،نقول
ـوع ــا من
ـوي ــة ه ــذه الـشـخـصـيــة ن ـ ً
ت ــرى ف ــي ع ــدم س ـ ّ
السوية ،ألنها بميلها إلى مشاعر األنوثة الصارخة
ونــوازع ـهــا بأعماقها تعكس مـنـظــور رواي ــة حجر
الضحك لعالمها ،حيث يــوحــي انكفاؤها على
شقها األن ـثــوي بــرفـضـهــا ،مــن جـهــة ،قـيـ َـم الـحــرب
والتقتيل المرتبطة بالذكورة والسائدة في العالم
عالما
الخارجي ،واستشرافها ،من جهة أخــرى،
ً
جــديــدً ا تتجذر فــي فضائه قيم الـســام والسكينة
والوئام المرتبطة باألنوثة وأحالمها.
مما يضاعف صدقية هذا المرجعي الحي الذي
إن ّ
تحاول روايــة حجر الضحك تمييزه داخــل بنيتها
النصية الداخلية ،والــذي ينيط الـهــدوء باألنوثة،
والتدمير والعنف بالرجولة ،أن في الوقت الذي
يختار فيه خليل بطل الرواية إعادة تشكيل هويته
من جديد ،حيث يجهض نوازع وصوت األنوثة
بــداخـلــه ،ويـنـحــاز إلــى قيم الــذكــورة وممارساتها
االجتماعية ،فإنه يتورط بدوره في القتل والعنف،
وكأنه في بحثه عن سويته البيولوجية «الذكورة»
إم ـع ــان ف ــي الــاســويــة اإلن ـســان ـيــة الـمـتـمـظـهــرة في
الحرب والتخريب واالقتتال .تقول يمنى العيد:
«يـخـتــار خـلـيــل ،تـحــت وط ــأة مــا يعتبره اآلخ ــرون
شبيها بذكورة
ذكرا
ً
السويته ،أن يكون مثلهم ،أي ً
تمارس العنف .كأنه بذلك يقتل ما فيه من أنوثة.
وكأن قتلها فيه هو عالمة على غيابها خارجه أي،
في العام االجتماعي – الثقافي»(.)30

ميزت
ووفـ ًقــا لركائز هــذه المقاربة النقدية ،التي ّ
استراتيجيات تحليل يمنى العيد لألنساق الفنية
والداللية لرواية بركات حجر الضحك ،يتضح لنا
مدى حرص يمنى العيد الدائب والمتجدد على
اإليـفــاء بثوابت مشروعها النقدي التي تشكلت
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منذ كتابها فــي معرفة النص والقائمة على عدم
االنـسـيــاق وراء فتنة مفاهيم البنيوية الـتــي تفرغ
البنى الداخلية للنصوص األدبـيــة من حموالتها
المرجعية والفكرية ،بحثًا عــن نظام كلي ت ِ
ُرجع
أصــداءه تقنياتها األدبية من جهة ،ونزوعها نحو
توصيف مظاهر شعريتها من جهة ثانية ،انطال ًقا
مــن عــزل الـنـصــوص األدبـيــة عــن ال ـخــارج ،ورهــن
نجاعة الممارسة النقدية برصد القوانين واآلليات
الـنـصـيــة الـمـنـتـجــة ألدب ـي ـت ـهــا ،وه ــو م ــا ق ــاده ــا إلــى
الشكالنية والتجريد.
ه ـ ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـ ـجـ ــاوز ت ــوجـ ـه ــات ال ـن ـقــد
السوسيولوجي التقليدية التي أمعنت في تقديم
ق ـ ــراءات اخـتــزالـيــة لـلـنـصــوص األدب ـي ــة تــركــز على
تحليل مرجعياتها االجتماعية ،ومــا يقابلها في
ال ــواق ــع ال ـخــارجــي مــن ص ــراع ــات فـكــريــة ومــاديــة
وأي ــدي ــول ــوج ـي ــةُ ،مــغْ ـ ِـف ـلــة ب ــذل ــك األف ـ ــقَ اإلن ـســانــي
ال ــرح ــب الـ ـ ــذي ت ـت ــوه ــج ب ــه الـ ـتـ ـج ــارب األدبـ ـي ــة،
ويمنحها صدقها الفني والفكري في التأثير في
المتلقين ،متعالية بواسطتها على ما هو عقائدي
وط ـب ـق ــي ،وم ـه ـم ـشــة أي ـ ًـض ــا ال ـج ــوان ــب الـتـخـيـيـلـيــة
عما هو
لألعمال األدبية التي تساهم في انزياحها ّ
كائن وقائم ،مشيدة بذلك مرجعيات داخلية لها
استقالليتها المحايثة المنفتحة على ما هو ممكن
ومحتمل.
إذن ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ي ـم ـنــى ال ـع ـي ــد ت ــواص ــل،
بتحديدها الــوظـيـفــة المنتجة للممارسة النقدية
في كتابها الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية
بـعـيــدً ا عــن أوال ـي ــات البنيوية الـمـغــرقــة فــي النزعة
النصية الخالصة ،وعــن طروحات سوسيولوجيا
األدب التقليدية الموغلة في الجمالية االنعكاسية
االنسجام مع منطلقات مسارها النقدي
التمثيلية،
َ
الـنـظــريــة واإلج ــرائ ـي ــة ،ال ـم ـت ـحــددة أه ــم مفاصلها
ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـم ـس ـتــويــات ال ـســرديــة
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والتخييلية واللغوية للخطاب األدبــي ،باعتبارها
ومشخصة لمرجعيات ودالالت اجتماعية
حاملة
ّ
مـتــواشـجــة مــع الــواقــع ال ـخــارجــي ،وه ــو مــا يظهر
ب ـجــاء ف ــي كـيـفـيــة تــأويـلـهــا ال ـ ــدالالت والـمـعــانــي
المضمرة وراء ضــديــة شخصية خليل فــي روايــة
حـجــر ال ـض ـحــك ،حـيــث حــرصــت عـلــى اسـتـقــراء
أبـعــادهــا االجـتـمــاعـيــة الـغــائـبــة ،وأنـســاقـهــا الثقافية
الــدفـيـنــة ال ـتــي تـشــي بـهــا ال ـت ـفــافــات ال ـس ــرد ،و ُب ـنــاه
التشفيرية والنصية المحايثة.
وهكذا ،تؤشر ضدية شخصية خليل ،من منظور
يـمـنــى ال ـع ـيــد ،ف ــي تـمــاهـيـهــا ف ــي جــانــب كـبـيــر من
متواليات الــروايــة الـســرديــة مــع عــامــات األنــوثــة،
وت ـم ــرك ــزه ــا ال ــداخـ ـل ــي حـ ــول م ـش ــاع ــره ــا وقـيـمـهــا
ال ـم ــرادف ــة لـلـســام وال ــوداع ــة ،عـلــى م ـغ ــادرة هــذه
القيم بنية الــواقــع الـخــارجــي نتيجة تسلط ثقافة
المك ِرسة للعنف والتقتيل .كما يأتي فض
الذكورة ُ
شخصية خـلـيــل لـلـنــزاع الـمـحـتــدم داخ ــل تركيبته
البيولوجية خــال مـســار الـســرد باختيار االنتماء
إلى الرجولة على مدى استمرار تجذر قيم العنف
والحروب والصراعات في العالم ،وهو ما كرسته
شخصية خليل بانخراطه مثل شبيه الــذكــور في
القتل والتدمير(.)31
تــأس ـيـ ًـســا ع ـلــى هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـتــأوي ـل ـيــة
لـعــالــم ال ــرواي ــة الـمـتـخـيــل ،ال ــذي ُت ـ َـع ـ ّـد الشخصية
الــروائـيــة ج ــز ًءا مــن بنيته الفنية ،تظل يمنى العيد
حريصة على تحليل الدينامية النصية والسردية
للنصوص الروائية ،ال باعتبارها منطلقًا لتحديد
ش ـع ــري ــة الـ ـنـ ـص ــوص وأدبـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،أو اس ـت ـخ ــاص
انتماءات الك ّتاب األيديولوجية والفكرية ،ولكن
باعتبارها حاملة ت ـصــورات ودالالت اجتماعية
رغــم استقالليتها النصيةّ ،إل أنـهــا تظل منفتحة
على الواقع الخارجي إلضــاءة أسئلته وقضاياه،
واالستبصار بسيرورته التاريخية والفكرية.
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بجانب هــذا المتن األول ،سنتوقف عند روايــة
علوية صبح مريم الحكايا ،التي حاولت يمنى
العيد من خالل مقاربتها تحليل خصوصية خطابه
الـفـنــي ،وديـنــامـيـتــه الـســرديــة فــي حـ ْـبــك المرجعي
الحي المتفصل في الواقع االجتماعي.

ترى يمنى العيد أنه خال ًفا لثقافة المكتوب التي
تـكـلـســت وت ـح ـجــرت ،قــامـعــة ص ــوت المهمشين
ومــواريــة معاناتهم فــي ظــل تنميطاتها الـقــارة بين
مــا هــو مــركــزي وط ــرف ــي ،وتــراتـبـيـتـهــا االجـتـمــاعـيــة
الـجــامــدة ،تمتح علوية صبح مــن ينابيع الثقافة
الشفهية إلفــراد منطوق األنثى ،وخلخلة التقاليد
الـســرديــة المتصلبة الـمـمـهــورة بالقيم البطريركية
المنحازة إلى الرجل والمزدرية لألنوثة.
مــن مظاهر هــذه الثقافة الشفوية المنصهرة في
البنية الفنية لــروايــة مــريــم الـحـكــايــا تمثيلها تلك
اللهجات واألســالـيــب واألصـ ــوات الـســائــدة عند
الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة ،لتنسيب ت ـصــورات ـهــا وتمييز
حكايتها ،وهو ما يضفي على حضور شخصياتها
وجدانيا ً
نابضا
إنسانيا ،ودفقًا
توهجا
في الرواية
ً
ً
ً
بـ ـح ــرارة ال ـم ـع ـيــش وط ــزاج ــة الـمـجـتـمـعــي ،بـعـيــدً ا
ع ــن األوصـ ـ ــاف ال ـن ــاج ــزة وال ـتــرس ـي ـمــات ال ـســرديــة
المغلقة(.)32

كما ينضاف إلى هذه التقنية التعبيرية ،المساهمة
فــي حــواريــة رواي ــة مــريــم الـحـكــايــا وبوليفونيتها،
اغترافها من التقاليد السردية التراثية خاصة بعض
قواعد السرد الشهرزادي المتجسدة ،من منظور
يمنى العيد ،في تقنيتين أساسيتين:
– تـقـنـيــة الـحـكــايــة اإلط ـ ــار ،م ــن حـيــث ه ــي وع ــاء
يحتضن الـحـكــايــات ،فــا «تقتصر ال ــرواي ــة على
حكاية واحدة تنبني وفق قواعد الحبكة والمدخل
والـ ـح ــل ،وت ـس ـت ـلــزم الـتـبـئـيــر وال ـن ـم ــو ال ـت ـصــاعــدي
للزمن»(.)33

تاعجارمو تاشقانم
الرواية العربية :المتخيل وبنيته الفنية للناقدة يمنى العيد

– تقنية السرد التناسلي الذي به تتوالد الحكايات
حلزونيا ،بـ ً
ـدل مــن «نموه
وينمو الــزمــن الـســردي
ً
تكسرا
الخطي أو ترتيبه ال ـت ـجــاوري ،أو تكسره
ً
ً
تداخليا
تكسرا
منظما ،أو
استرجاعيا
غامضا»(.)34
ً
ً
ً
ً

وف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،ت ــرى يـمـنــى ال ـع ـيــد أن على
ال ــرغ ــم م ــن م ـتــح رواي ـ ــة م ــري ــم ال ـح ـكــايــا م ــن هــذه
الـتـقــالـيــد ال ـســرديــة الـتــراثـيــة لتكسير خـطـيــة الـســرد
الكالسيكي ،الذي نيط بتيار الواقعية المغرق في
التبسيطية والمحاكاة المباشرة للواقع الخارجي،
فإن ذلك ال يعني انخراطها في موجة التجريب،
وانضمامها إلــى تلك ال ــرواي ــات التجريبية التي
كتبها اللبنانيون في زمــن الحرب وعــن الحرب،
لكونها ،رغم التقائها مع هذه الروايات التجريبية
فــي تكسير األن ـســاق الـســرديــة التقليدية وتـجــاوز
مفتوحا ،كما تفعل
إطارها المغلق ،ال تترك السرد
ً
تلك الروايات ،بل تعيد بناءه وتشبيكه وفق واقع
مرجعي جديد يرسم متغيرات فضاء مدينة بيروت،
وكيفية تجاور زمن الحياة المدينية بالحياة الريفية
ال ــواف ــدة لـتـشـخـيــص أن ـم ــاط ال ـس ـل ــوك الـمـتـبــدلــة،
والحفْر فــي المسارب المعتمة المضمرة خلف
سـطــح الـمـجـتـمــع الـعــاكـســة لــإق ـصــاء والتهميش
ال ـل ــذي ــن يـ ـط ــاوالن شــري ـحــة عــري ـضــة م ــن شــرائــح
المجتمع غارقة في الجهل والفقر والبؤس(.)35
هــذا باإلضافة إلــى أن روايــة مريم الحكايا تعيد،
باستلهامها الـثـقــافــة الـشـفــويــة وتستثمر وسائلها
السردية في تفتيت تناغم وحدة الحكاية مفسحة
الـمـجــال أم ــام صــوت األنـثــى ال ـســاردة لالنسياب
فــي الحكي ،خلخلة سلطة الـ َـذ َكــر السردية التي
تجذرت في عمق الموروث الثقافي واإلبداعي
تفوق
اإلنـســانــيّ ،
ودس ــت تصوراتها الناجزة عــن ّ
معوقة بذلك صوت األنثى
الرجل ودونية المرأةّ ،
سيجة لوجودها في دائرة
للتعبير عن ُهويتهاُ ،
وم ّ
االمتثال لقيم الثقافة األبوية.
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من هذا المنطلق ،فإن انسياب األنثى في السرد
المنمط في
هــو ن ــزوع نحو ال ـثــورة على وضعها
َّ
خانة التابع ،ونهوض من موقعها الهامشي نحو
لحبك سرد جديد يعيد
اإلمساك بسلطة الكالمْ ،
خلخلة الصور الجوهرانية المطمورة في محضن
البطريركية عــن ال ـم ــرأة ،وتتغيا تبخيسها وتأبيد
وعيا جديدً ا بكينونة
دونيتهاً ،
منتجا في اآلن نفسه ً
األنثى يــدرأ عنها التنميطات الذكورية المسبقة،
ـرعــا وجــودهــا
والتقسيمات األبــويــة المغلقة ،مـشـ ً
على أسئلة المستقبل ورهانات المحتمل.
من هذه الزاوية ،فإن اتشاح روايــة مريم الحكايا
ب ـه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـس ــردي ــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
تعيد االعـتـبــار إلــى الثقافة الـشـفــويــة ،وال تنساق
وراء إغـ ـ ــراءات الـتـجــريــب الـمـفـضـيــة أح ـيــا ًنــا إلــى
تعتيم المرجعي ،وبتر النص الروائي عن سياقه
الخارجي ،إنما هو عند علوية صبح مؤشر على
ً
اجتماعيا
متخيل
مالمح كتابة سردية مغايرة تتفرع
ً
جديدً ا ينزاح عن تكلس ثقافة المكتوب الموغلة
ف ــي ت ـك ــري ــس ال ـه ــرم ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ـت ــوارث ــة،
وتجذير أنساق الثقافة األبوية المتواترة للنفاذ إلى
عمق حـيــاة المهمشين ،والـتـقــاط نسغ وجــودهــم
ورغــائ ـب ـهــم ال ـت ــواق ــة إل ــى تـكـسـيــر ج ـم ــود عيشهم
وضآلته ،وتحديدً ا منه وجود فئة واسعة من النساء
ال ـتــي ال ت ــزال حـيــاتـهــا قــابـعــة فــي دائـ ــرة التجاهل
واإلق ـص ــاء بــاســم مـصــالــح الـبـطــريــركـيــة المسكونة
بالتسلط والهيمنة(.)36

ميز
ووفـ ًقــا آللـيــات هــذا االشـتـغــال النقدي الــذي ّ
قدمتها يمنى العيد
هــذه ال ـقــراءة التحليلية الـتــي ّ
المالحظ
لرواية مريم الحكايا لعلوية صبح ،فإن
َ
هــو حرصها على تــأويــل المتخيل الفني للرواية
فــي تشابكها مــع دالالت ومرجعيات اجتماعية
منزرعة في الواقع الخارجي ،تساهم ،من جهة،
فــي اإلي ـح ــاء بـصــدقـيــة ال ـم ـســرود الـمـشـخــص عبر
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ال ـب ـنــى ال ـس ــردي ــة وال ـل ـغــويــة والـتـخـيـيـلـيــة ل ـلــروايــة،
وت ــؤك ــد ،م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،عـلــى أن ــه رغ ــم تــواشــج
الـمــرجـعــي الــروائــي مــع أسـئـلــة واق ـعــه الـخــارجــي،
قائما على مبدأ المقابلة
فإن هذا التواشج ليس ً
المباشرة ،أو المرآوية االجتماعية التي تورطت
فيها سوسيولوجيا األدب التقليدية ،وإنما على
مـبــدأ االستقاللية الـتــي تحفظ للعمل اإلبــداعــي
خـصــوصـيـتــه الـفـنـيــة ال ـم ــائ ــزة ،م ــع ره ــن ديناميتها
ال ـت ـع ـب ـي ــري ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة ب ـ ــإض ـ ــاءة شـ ـ ـ ــروط ال ــواق ــع
االجتماعي الحاضنة لتشكل النصوص الروائية.
في هذا السياق ،نختلف مع الناقد العراقي ماجد
السامرائي الذي انتهى في قراءته النقدية لـ الرواية
العربية :المتخيل وبنيته الفنية إلى أن الممارسة
النقدية عند يمنى العيد خالل مقاربتها النصوص
األدب ـيــة تــركــز عـلــى مـسـتــوى الـمـضــامـيــن بــالــدرجــة
األولى ،و َت ْن ُظر إلى الجوانب الفنية باعتبارها تالية
قرأت من
لها .يقول السامرائي« :ومن هنا في ما
ْ
أعمال ،عمدت – أي يمنى العيد – إلى محاكمة
مضامين هذه األعمال ،ما جعلها تؤكد على أن
ُقوم األدب به ،معيار ًيا ،هو ‹معيار
ما ينبغي أن ن ّ
إبداع الحقائق› الذي جعلها تقدم الجانب الفني
تاليا للجانب الموضوعي .وبذلك قدمت قراءة
ً
أيديولوجية المنطلق والمبنى بامتياز في كتاب
حقق إضافة واضحة إلى المكتبة النقدية للرواية
العربية»(.)37
يالحظ المتأمل في هذا المقتطف ،الذي اجتزأناه
من تحليل السامرائي لخصوصية الممارسة النقدية
عند يمنى العيد ،تورطه في الكثير من المفاهيم
المنبهمة ،واألحكام النقدية المثيرة للتساؤل؛ فهو
ال يوضح ً
أول المقصود بــالـقــراءة األيديولوجية
عـنــد يمنى الـعـيــد ،ألن جميع ال ـق ــراءات النقدية
التي تعاقبت على تاريخ النظرية األدبية الحديثة
ه ــي ق ـ ــراءات قــابـلــة ألن ُت ـنـعــت بــاأليــديــولــوجـيــة،
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بتشربها خلفيات فلسفية وفـكــريــة ناظمة
س ــواء
ّ
لجهازها المفاهيمي ،أو بتركيزها خــال دراســة
األعـمــال األدبـيــة على جــوانــب مـحــددة لتحصيل
معينة؛ فحتى تلك المناهج التي
نتائج ومعارف ّ
ادعــت براءتها من األيديولوجيا ،وتحقيق علمية
النقد واستقالليته عن العلوم اإلنسانية من خالل
التسلح بـ ُـعــدة مفاهيمية دقـيـقــة ،وآل ـيــات إجرائية
ملموسة لتوصيف أدبية النصوص ،وكيفية تراسل
قواعدها الفنية مع النسق العام لنوعها األدبــي،
كما هي الحال مع الشعرية والسرديات ،إنما هي
مناهج مغرقة في األيديولوجيا ،ألن بعزلها النص
عــن سياقه االجتماعي ورهــن الممارسة النقدية
بإضاءة بنيته الفنية ،تفرغه من دالالتــه اإلنسانية
والفكرية ،وتعطل فاعليته في التغيير االجتماعي،
وإنتاج معرفة بالكينونة البشرية.
على هذا األساس ،فإن وسم السامرائي الممارسة
النقدية عند يمنى العيد بــالـقــراءة األيديولوجية
ال ينير شي ًئا مــن خصوصية هــذه الـمـمــارســة ،بل
ُيدخل القارئ في متاهة من اللبس والغموض،
وإن كنت أرى أن المقصود بالقراءة األيديولوجية
عـ ـن ــد ال ـ ـسـ ــامـ ــرائـ ــي ،وك ـ ـمـ ــا يـ ـش ــي بـ ـ ـ ــذاك حـكـمــه
عـلــى آلـيــاتـهــا التحليلية بــإعـطــاء أولــويــة للجانب
المضموني على الجانب الفني ،هو اعتقاده أن
المنهج النقدي عند يمنى العيد مــا زال حبيس
دائــرة سوسيولوجيا المضامين التقليدية التي لم
تستطع تقديم مقاربة منتجة لكيفية تواشج الفني
والمرجعي داخل التجربة األدبية ،نتيجة تركيزها
على تفسير محتوياتها االجتماعية ،وكيفية تمثيلها
الم ّوارة في
الصراعات الطبقية المادية والفكرية َ
الــواقــع ال ـخــارجــي ،مــن دون االحـتـفــال بالمظهر
الفني الذي هو عنصر أساسي من عناصر النص
األدبي ،وسر فرادته الفنية وخصوصيته اإلبداعية.
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مــن ه ــذا الـمـنـظــور ،غ ــاب عــن الـســامــرائــي الــرافــد
ال ـن ـق ــدي ال ـ ــذي ت ـت ـش ــرب ي ـم ـنــى ال ـع ـي ــد مـنـظــومـتــه
المنهجية ،وهــو سوسيولوجيا الـنــص الحريص
على تحليل الـحـمــوالت االجتماعية واألنـســاق
وم َب ْن َينة عبر
المرجعية للنصوص األدبية ،متمظهرة ُ
ما هو لغوي وسردي وتخييلي.
تتبعنا عند يمنى العيد،
من تجليات ذلــك ،كما ّ
ســواء فــي دراسـتـهــا النقدية لــروايــة مــريــم الحكايا
أو ح ـجــر ال ـض ـح ــك ،عـ ــدم فـصـلـهــا الـخـصــائــص
الفنية للنصوص الروائية عن دالالتها االجتماعية
وال ـف ـك ــري ــة ،نـ ـظ ـ ًـرا إلـ ــى اق ـت ـنــاع ـهــا الـمـنـهـجــي بــأن
الم ِّ
شكلة للبنية النصية ليست
العناصر التخييلية ُ
مجرد وعاء فارغ أو قالب فني تُسكب في إطاره
ً
فنيا
الـمـضــامـيــن ،بــل تنتج فــي تـضــافــرهــا
متخيل ً
ً
حامل رؤى ودالالت رغم ِجدتها عن محاضنها
الــدنـيــويــة ،إذ هــي مضيئة الشتراطاتها التاريخية
والمجتمعية.
وتــأسـيـ ًـســا عـلــى ه ــذه الـنـتــائــج المستخلصة لدينا
م ــن تـحـلـيــل خـصــوصـيــة ال ـم ـمــارســة الـنـقــديــة عند
يمنى العيد في كتابها الــروايــة العربية :المتخيل
وبنيته الفنية ،فإننا نؤكد أن المنطلقات النظرية
والمنهجية التي استوحتها في قراءتها لألعمال
الــروائ ـيــة الـعــربـيــة هــي اسـتـمــرار لــركــائــز مشروعها
النقدي منذ بداية الثمانينيات من القرن العشرين،
وتتميز تمفصالتها بالتشديد ،من جهة ،على أن
الطريق المنتج نحو بناء خصوصية نقدية عربية
ه ــو رف ــض االم ـت ـثــال لـجــاهــزيــة الـمـنــاهــج الـنـقــديــة
الغربية ،والتسليم بإطالقيتها التصورية والمعرفية،
ً
إسقاطا ألوالياتها على النصوص
ألن في ذلــك
األدبـيــة ،وهــو ما يفضي إلــى اقتالعها من منابتها
قسرا في الهياكل التجريدية
التاريخية ،وإدخالها ً
الغربية الناجزة مسبقًا لالستدالل على فاعليتها
المنهجية ومعياريتها التطبيقية ،وبالحرص ،من
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جهة أخرى ،على إعادة إنتاج مفاهيم المحمول
النقدي الغربي فــي ضــوء مــا تتميز بــه النصوص
اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة مـ ــن ب ـن ــى ن ـص ـي ــة ن ــوعـ ـي ــة ،ودالالت
اجتماعية ملتحفة بنسغ ما هو معيش ومجتمعي.
كما أن من ركائز هذا المشروع النقدي عند يمنى
وضعها استراتيجيات تحليلية وتأويلية لها
العيد ْ
ديناميتها الـنـقــديــة الـمـنـتـجــة؛ فــرغــم كــونـهــا تتأطر
ضمن سوسيولوجيا األدب ،فإنها تشق لها مجرى
ـاصــا داخ ــل سـيــرورتـهــا الـنـقــديــة ،حيث تتجاوز
خـ ً
سوسيولوجيا األدب التقليدية التي انحصر النقد
ً
وح ّدت
العربي الواقعي
طويل داخل طروحاتهاَ ،
من نجاعته المنهجية لتورطه في مقابلة ميكانيكية
بين األدب والــواقــع تجهض خصوصيته الفنية،
وتـحـ ّـول الـقــراءة النقدية إلــى محاكمات سياسية
ح ــدي ــة م ـغــرقــة ف ــي ال ـت ـق ـس ـي ـمــات األي ــدي ــول ــوج ـي ــة،
مما هو عقائدي
والتنميطات الطبقية المستوحاة ّ
وحــزبــي ،وال عــاقــة لها البتة باستقاللية األدب
ومائزيته .وهي إذ تتجاوز هذا الطابع األطروحي
ال ـم ـب ــاش ــر ال ـ ــذي ان ـح ـب ــس ض ـم ــن دائـ ــرتـ ــه ال ـن ـقــدُ
قاصرا عن مواكبة
السوسيولوجي العربي ،وبــدا
ً
الطفرة النوعية التي حققتها الرواية العربية ،مكتنز ًة
بتقنيات ســرديــة هائلة وعــوالــم تخييلية فسيحة،
ومخض ّلة بدالالت إنسانية ضافية ،فإنها بانفتاحها
ع ـلــى ات ـج ــاه ســوسـيــولــوجـيــا ال ـن ــص ،الـ ــذي صــاغ
باختين مفاهيمه الكبرى وعمل بيير زيما على
تطعيمها وتخصيبها في ضوء روافد فكرية ونقدية
جديدة لم يتأت لباختين االطــاع عليها ،تتصل
بمدرسة فرانكفورت النقدية ،والمناهج النصانية
كــال ـســرديــات وال ـس ـي ـم ـيــائ ـيــات ،وتــرت ـكــز مـغــايــراتــه
األســاسـيــة على تشريح الـحـمــوالت االجتماعية
للنص األدبي ،ممظهرة ومبنينة عبر ما هو تركيبي
وخطابي( ،)38تساهم يمنى العيد ،من جهة ،في
تـحــديــث الـنـقــد الـســوسـيــولــوجــي الـعــربــي لتجاوز
اخـتــزالـيـتــه التحليلية للنصوص األدب ـيــةُ ،مشرعة
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دينامية الممارسة النقدية على توجه جديد يسائل
دور البنية الفنية في تمييز المرجعي ،وتساهم،
من جهة أخــرى ،في إعــادة مراجعته عبر أنساقها
ال ـل ـغــويــة وال ـس ــردي ــة والـتـخـيـيـلـيــة ،لـيـصـبــح بــذلــك
الشكل األدب ــي حــامـ ًـا لمنظور داللــي وتاريخي
ُيـنـتــج ،رغ ــم استقالليته النصية الـمـحــايـثــة ،وعـ ًـيــا
بشروط الواقع الخارجي وسيرورته المجتمعية.
في ظل هذا اإلجــراء التحليلي الدامغ للممارسة
الـنـقــديــة عـنــد يمنى الـعـيــد ،تـظــل ه ــذه الـمـمــارســة
وجه
والم ّ
وفية إلطارها اإلبستيمولوجي الحاضن ُ
الستراتيجياتها الـتـصــوريــة والـتــأويـلـيــة والمتمثّل
فـ ــي الـ ـفـ ـك ــر الـ ـس ــوسـ ـي ــول ــوج ــي الـ ـح ــري ــص عـلــى
البعد االجتماعي لكل نشاط ثقافي فلسفي أو
ُ
تخييلي ،ومشروطيته بسياقاته التاريخية والفكرية
والدنيوية.
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الفضاء الثالث في روايات واسيني األعرج:
شطب الحدود وإعادة الكتابة
طورها ّ
ابتداء
منظروها
ً
تنهض رؤية هذه الدراسة على نظرية ما بعد الكولونيالية كما ّ
من الربع األخير من القرن العشرين ،معتمد ًة على مفهوم التمثيل باعتباره ً
سياسيا
فعل
ً
مهد له إدوارد سعيد في كتابه االستشراق .غير
بامتياز ،وهو المفهوم المركزي الذي ّ
أن الناقد الهندي األصــل هومي بــابــا ،طـ ّـور ،فــي معرض نقده إدوارد سعيد ،مفاهيم
كثيرة ،كالهجنة والـتـجــاذب واالخـتــاف الثقافي والترجمة الثقافية والفضاء الثالث.
ورغم االنتقادات التي ُو ّجهت إلى هذا المفهوم األخير ،أي الفضاء الثالث ،فإنه يبقى
مــن أهــم المفاهيم الـتــي أتــى بها هــومــي بــابــا ،وهــو المفهوم الــذي ستعتمد عليه هذه
الدراسة بشكل مركزي.
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل
أشكال حضور الهوية من خالل ثيمات
الحب والوطن والمنفى في أربع روايات للكاتب
الـجــزائــري واسـيـنــي األع ــرج ،وهــي شــرفــات بحر
الشمال ( )2002وسيدة المقام ( )2006وأصابع
لوليتا ( )2012ومملكة الفراشة (.)1()2013
تـنـهــض رؤي ــة ه ــذه ال ــدراس ــة عـلــى نـظــريــة مــا بعد
الـكــولــونـيــالـيــة كـمــا ط ـ ّـوره ــا م ـنـ ّـظــروهــا ابـ ـت ــدا ًء من
الربع األخير من القرن العشرين ،معتمد ًة على
مفهوم التمثيل باعتباره ً
سياسيا بامتياز ،وهو
فعل
ً
مهد له إدوارد سعيد في
المفهوم المركزي الذي ّ
كتابه االستشراق .غير أن الناقد الهندي األصل
* ظهر المهراز ،جامعة سيدي محمد بن عبد الله ،فاس ،المغرب.

طور ،في معرض نقده إدوارد سعيد،
هومي باباّ ،
مفاهيم كثيرة ،كالهجنة والـتـجــاذب واالخـتــاف
ال ـث ـقــافــي وال ـتــرج ـمــة الـثـقــافـيــة وال ـف ـض ــاء ال ـثــالــث.
ورغم االنتقادات التي ُو ّجهت إلى هذا المفهوم
األخير ،أي الفضاء الثالث( ،)2فإنه يبقى من أهم
المفاهيم التي أتى بها هومي بابا ،وهو المفهوم
الذي ستعتمد عليه هذه الدراسة بشكل مركزي.

الفضاء الثالث
طـ ـ ـ ـ ّـور هـ ــومـ ــي بـ ــابـ ــا ،فـ ــي م ـ ـعـ ــرض ن ـ ـقـ ــده ك ـت ــاب
االسـتـشــراق ،مفهوم الفضاء الثالث؛ فلقد انتقد
الـتـصــور السكوني والـثــابــت للشرق وال ـغ ــرب(،)3
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حيث يبدو الشرق في موقعه والغرب في موقعه،
انطال ًقا من كونهما مفهومين يتشكالن في الكتابة
ال مــن كونهما حيزين جغرافيين ،بما تستدعيه
ال ـك ـتــابــة م ــن اس ـت ـخ ــدام ل ـل ـن ـمــط )(stereotype
و«الفيتيش».

الثقافية ) (multiculturalismالتي تعمل على
االحـتــواء()8؛ فالثقافة المهيمنة تعترف بالثقافات
تموقعها هو
األخرى ،ولكن في عملية االعتراف،
ُ
يسميه بابا «خلق
ضمن شبكتها الخاصة ،وهذا ما ّ
()9
التعدد الثقافي واحتواء االختالف الثقافي» .

وبطبيعة الحال ،تطورت نظرية ما بعد الكولونيالية
بــالـنـظــر إل ــى م ـف ـهــوم ال ـش ــرق بــاع ـت ـبــاره مـسـتـعـ َـمـ ًـرا
وم ـف ـه ــوم الـ ـغ ــرب ب ــاع ـت ـب ــاره م ـس ـت ـع ـ ِـم ـ ًـرا ،ان ـطــا ًقــا
مــن نـظــرة االرت ـب ــاط األوتــومــاتـيـكــي بـيــن المقدمة
(االستشراق) والنتيجة (اإلمبريالية واالستعمار).
ّأمــا مفهوم الفضاء الثالث ،فيمكن تقديمه بنوع
ِ
المستعمر
م ــن الـتـبـسـيــط بــال ـقــول إن ال ـل ـقــاء بـيــن
والمستعمر أدى إلــى الـتـقــاء فـضــاءيــن مختلفين
َ
المستعمر ،وهو
جذر ًيا .الفضاء األول هو فضاء
َ
َّ
مشكل من دينه وثقافته ولغته وتاريخه ،أي عالمه
الـخــاص .والفضاء الثاني هو الفضاء الــذي أتى
ِ
المستعمر ،وهو يحتوي على عالمه الخاص
به
كذلك.

يـعـتـبــر بــابــا أن ال ـث ـقــافــات كـلـهــا م ـت ـســاويــة ،ال من
المكون أو المحتوى ،وإنما انطال ًقا
وجهة نظر
ّ
م ــن م ــوق ــع يـنـظــر إل ــى ال ـث ـقــافــة بــاع ـت ـبــارهــا عملية
إلنتاج الرموز والمعاني واالستعارات التي نحيا
بغض النظر عن اختالف هــذه االستعارات
بها،
ّ
وال ـم ـع ــان ــي ،وأن إنـ ـت ــاج ال ـم ـع ـنــى ه ــو ش ـكــل من
للبعد السياسي .لذلك،
أشكال التمثيل الخاضع ُ
يقدم بابا مفهوم الترجمة الثقافية مفهو ًما ً
بديل
ّ
للتعددية الثقافية .والترجمة عنده تنبني بشكل
أســاســي على االغـتــراب والـثــانــويــة ،وهــو مــا ينتج
مـنــه مــوضــوعـيــة الـمـعـنــى الـمــرتـبــط بــالـثـقــافــة .ومــن
هـنــا يعتبر بــابــا أن أي ثـقــافــة ال يـمـكــن أن تكون
بعيدة عن الثقافات األخــرى ،ألنها نتاج أشكال
دائما نزوح
جوهرية للفعل الترجمي ،ما دام هناك ً
يسميه مترجم
للعالمة اللسانية ،أو الدالول كما ّ
كتاب موقع الثقافة .والترجمة كذلك هي نوع من
«التقليد المشاكس»؛ هذا التقليد الــذي يتالعب
بالنسخة األصلية في إطار سيرورة غير منتهية(.)10
وألن الثقافة تفتقد أي كنه جوهري ،فإنها تتشكل
بالبعد اآلخري الموجود داخل عملية
في عالقتها ُ
تكوين الرموز ،بما يجعل الثقافة بنية المركزية.
ويـنـتــج مــن ذل ــك أن الـثـقــافــات هــي دائ ـ ًـم ــا داخــل
حيز التهجين ،وهــذا في نظر بابا «ذلــك الفضاء
ّ
الثالث الــذي ّ
يمكن مــواقــف/مــواضــع أخــرى من
الـ ـب ــروز» داخـ ــل ال ـح ـقــول الـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والسياسية(.)11

طوره هومي بابا،
ّأما مفهوم الفضاء الثالث الذي ّ
تاريخيا
فهو فضاء اللقاء بين الفضاءين األولين.
ً
ّ
تشكلت اإلرهاصات األولى للفضاء الثالث في
عالم المستعمرة؛ هــذه المستعمرة التي يعتبرها
هومي بابا الــوجــه اآلخــر للحداثة الـغــربـيــة(ّ .)4إل
أن هومي بابا يحاول مجاوزة ذلك بالتركيز على
يسميه الـحــدود( ،)5وهــو الفضاء ،أو باألحرى
ما ّ
األفضية ،حيث تحتك الهويات وتتجاذب في ما
بينها ،وحيث يقع فعل الترجمة الثقافية والتهجين.
ي ـف ـ ّـرق ب ــاب ــا ب ـيــن االخـ ـت ــاف ال ـث ـقــافــي (cultural
) differenceوالـ ـتـ ـن ــوع ال ـث ـق ــاف ــي (cultural

) ،diversityف ــي م ـقــالــه ال ـم ـع ـنــون ب ـ ـ «االلـ ـت ــزام
بــالـنـظــريــة» ،اع ـت ـمــا ًدا عـلــى س ـيــوارت ه ــال وفــرانــز
فانون()6؛ إذ يعتبر أن التعدد الثقافي في بريطانيا
ي ـب ــدو ك ـمــا ل ــو أنـ ــه م ـت ـحــف خـ ـي ــال ــي( ،)7ذلـ ــك أن
التنوع الثقافي يــؤدي فــي نظر بابا إلــى التعددية

من خالل هذا العرض النظري المقتضب ،يبدو
أن الــروايــات المزمع مناقشتها في هــذه الدراسة
ت ـم ـنــح إمـ ـك ــان ت ـط ـب ـيــق م ـف ـه ــوم ال ـف ـض ــاء ال ـثــالــث
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باتكلا ةداعإو دودحلا بطش :جرعألا ينيساو تاياور يف ثلاثلا ءاضفلا

ع ـلــى األق ـ ــل ،بــالـنـظــر إل ــى ث ــاث ن ـقــط أســاس ـيــة.
تتمثّل النقطة األولــى في النقد المتذبذب الذي
يوجهه واسـيـنــي األع ــرج فــي روايــاتــه إلــى الــدولــة
ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ومـ ــا ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة .وتـتـمـ ّثــل
النقطة الـثــانـيــة فــي ك ــون جــل شـخــوصــه مغتربين
عــن واقـعـهــم ،ه ــذا االغ ـت ــراب ال ــذي يـكــون دائـ ًـمــا
مقدمة للرحيل أو الهرب أو الموت أو المنفى.
ّأم ــا الـنـقـطــة الـثــالـثــة واألخـ ـي ــرة ،فـهــي ال ـتــي يمكن
إيجازها في الذهاب نحو فضاء ثالث يعيد ترتيب
العالقات بين الحداثة (التطور ،الديمقراطية ،حق
الـمــرأة ...إلــخ) من جهة ،والمواقف التي برزت
في المجتمع الجزائري خالل الفترة السابقة التي
أدت إلــى «العشرية ال ـســوداء» ،مــن جهة أخــرى.
ه ــذا الـفـضــاء الـثــالــث يـتــاعــب بمفاهيم الـحــداثــة
ومــا بعد الـحــداثــة ،وليس المقصود هنا بما بعد
الحداثة من الوجهة السردية باعتبارها تقنية في
الكتابة ،ولكن المقصود هــو ً
أول ذلــك الفضاء
الـحــر ال ــذي يجمع حـسـنــات الـحــداثــة وحسنات
مــا بـعــد ال ـحــداثــة ،ويـنـظــر فــي الــوقــت نـفـســه إلــى
الـمــرحـلــة الـكــولــونـيــالـيــة بـنـظــرة جــديــدة بــاعـتـبــارهــا
ً
تاريخا ال يمكن تجاوزه.
إن قــارئ متن واسيني األعــرج يالحظ أن معظم
شـخــوص روايــاتــه شـخــوص مــن النخبة؛ فياسين
فــي رواي ــة شــرفــات بحر الـشـمــال نـحــات وكــاتــب،
والشخصية المركزية في روايــة سيدة المقام هي
أستاذ جامعي وروائي ،ويونس مارينا في أصابع
لوليتا روائ ــي ،وفــادي/فــاوســت فــي رواي ــة مملكة
الفراشة هو كاتب مسرحي .أما الخاصية الثانية
التي تشترك فيها هذه الشخوص ،فهي كونها كلها
تقريبا من المغتربين أو من الذين يعيشون منفى
ً
اختيار ًيا .ياسين يسافر إلى أمستردام ومنها إلى
نيويورك؛ األستاذ الجامعي في رواية سيدة المقام
أمضى عشر سنوات من الدراسة في إيطاليا قبل
أن يعود إلى الجزائر ،ويونس مارينا يعيش مغتر ًبا
منفيا عشر
في فرنساّ ،أما فادي/فاوست ،فعاش ً

سـنــوات فــي أنــدلـ ِ
ـس إسبانيا قبل أن يقرر العودة
إلى الجزائر.
تكمن الخاصية الثالثة في وقوع هاته الشخصيات
ً
مستحيل؛ فياسين يقع في
في حب يكاد يكون
حب فتنة ونرجس ،واألستاذ الجامعي والروائي
يــرتـبــط بـعــاقــة حــب مــع مــريــم ،تـلـمـيــذتــه ،راقـصــة
الباليه ،ويونس مارينا يقع في حب لوليتا (نـ ّـوة،
رذاذ ،م ــاك) ،فــي حين ترتبط يــامــا بعالقة حب
مع الكاتب المسرحي المغترب في رواية مملكة
ال ـف ــراش ــةّ .أمـ ــا الـمــرحـلــة الـتــاريـخـيــة ال ـتــي تنتسج
فيها أحــداث هذه الــروايــات ،فهي مرحلة ما بعد
االس ـت ـق ــال ،وبــالـضـبــط مــرحـلــة ال ـح ــرب األهـلـيــة
( )1999 – 1992في الجزائر ،أو ما يطلق عليه
عادة «العشرية السوداء» أو «الحرب الخفية».
ه ــذا ال ـتــواشــج الـثـيـمــي بـيــن ال ـحــرب وال ـحــب في
روايات واسيني األعرج ،من بين روائيين آخرين،
يـطــرح أسـئـلــة نـظــريــة انـطــا ًقــا مــن ت ـصـ ّـور أســاســي
يــربــط األفـ ــراد داخ ــل مـجـمــوعــة بـشــريــة مـعـ ّـيـنــة مع
البنى السياسية التي ينتظمون داخلها ،كالجماعة
ً
سمى في حقل
والقبيلة والدولة،
وصول إلى ما ُي ّ
الــدراســات الثقافية ومــا بعد الكولونيالية «فضا َء
ال ـه ـج ـنــة» ،ال ــذي ه ــو ف ــي ال ـح ــدود الـفــاصـلــة بين
المحلي والعالمي ،الوطني والكوني.

في الحب عامة

ُي ـعـ ّـرف إري ــك ف ــروم الـحــب بــاعـتـبــاره طــاقــة فاعلة
ً
مشروطا
لــدى اإلن ـســان وات ـح ــا ًدا بين بني البشر
بالحفاظ على فردية الفرد؛ فبالحب يمكن الفرد
أن يتغلب على إحساس العزلة واالنفصال عن
اآلخ ـ ــري ـ ــن( ،)12ه ــذا ف ــي حـيــن ُت ـع ـ ّـرف إي ـفــا إيـلــوز
الـحــب بــاعـتـبــاره «عــاطـفــة مــركّ ـبــة َت ـمــزج القصص
والـصــور واالسـتـعــارات والـسـلــع» ،ويعتمد عليها
الناس ألجل «فهم تجاربهم الرومانسية اعتما ًدا
على الــرمــوز والـمـعــانــي الـمـشـتــركــة»( ،)13والتالي
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ليس الحب عاطفة مقطوعة عن الدِّ ين والمجتمع
والسياسة(.)14
وقــد ّبينت الــدراســات النقدية أن األشـكــال التي
يتخذها هــذا اإلحـســاس ويتمظهر بها من خالل
جميع األشكال التعبيرية (أدب ،مسرح ،سينما)،
مرتبطة بالعالقة التاريخية بين األفراد والجماعات
وطريقة تأويل هــذه الجماعات واألف ــراد لتراثهم
ونصوصه ،وبين مجاوزة هذا التراث عبر سيرورة
تاريخية بطيئة ومعقدة يتداخل فيها االجتماعي
وال ـن ـف ـســي بــالــدي ـنــي وال ـس ـي ــاس ــي .ن ـف ـكــر ه ـنــا في
المجاوزة التي اضطلعت بها فئات من المجتمع
األوروبـ ــي فــي سـيــرورتـهــا البطيئة نحو الـحــداثــة،
م ـثـ ًـا ،وال ـتــي كــانــت ال ــرواي ــة وجـ ًـهــا مــن أوجـهـهــا.
ف ــي هـ ــذا الـ ـب ــاب ،ي ــؤك ــد ع ـبــد ال ـل ــه الـ ـع ــروي فــي
معرض نقده الرواية الواقعية عند العرب ،وبوجه
خ ــاص فــي م ـصــر ،أن ال ــرواي ــة ارت ـب ـطــت تــاريـخـ ًـيــا
بــال ـط ـب ـقــة ال ـب ــرج ــوازي ــة ال ـت ــي «ان ـت ــزع ــت مــوضــوع
ال ـحــب ،المتغلغل مـنــذ زم ــن طــويــل فــي أعـمــاق
ـاحــا حــاربــت به
الــوعــي الشعبي ،لتجعل منه سـ ً
األرس ـت ـقــراط ـيــة ،وذلـ ــك بــالـتــركـيــز عـلــى الـتـنــاقــض
ال ـص ــارخ بـيــن مـنـطــق الـعــاطـفــة ،الـبـسـيــط المباشر
ال ـت ـل ـقــائــي وم ـن ـطــق ال ـن ـظ ــام اإلقـ ـط ــاع ــي ،الـمـعـقــد
المصطنع المؤدي إلى كثرة الفواجع والمصائب
اإلنسانية»(.)15
ورغــم أن من الصعب ،كما يبدو ،اعتبار الحب
خصوصا في تجلياته السياسية
تلقائيا،
بري ًئا أو
ً
ً
(حـ ــب ال ـق ـب ـي ـلــة ،ح ــب ال ــوط ــن م ـ ـثـ ـ ًـا) ،فـ ــإن مــن
األصــوب اعتبار موضوع الحب حلبة أو ساحة
تــدور فيها مـعــارك بين طبقات وفـئــات اجتماعية
فــي إط ــار س ـيــرورة بـنــاء الــوطــن؛ ذلــك أن قصص
الـحــب قــد تـكــون خطا ًبا اسـتـعــار ًيــا يـضــيء مصير
الوطن(.)16
ت ـب ــدو الـ ــروايـ ــة ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ال ـســاح ـ َة
الـمــواتـيــة الـتــي تشكلت فيها تــاريـخـ ًـيــا تمظهرات
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هذه التجاذبات والمعارك بين أشكال النظر إلى
ً
ً
ومقبول عن
ومستساغا
العالم ،وجعله مفهو ًما
طريق الترميز والتمثيل من جهة ،وبين الوظيفة
االستعارية لــأدب التي تجعل الـقــارئ يستبطن
األن ـم ــوذج مــن خ ــال ش ـخــوص يـتـعــاطــف معهم
أو يـحـكــم عليهم سـلـ ًـبــا ،مــن جـهــة أخـ ــرى .لكن
تاريخيا في ظل المرحلة
الرواية العربية تشكلت
ً
الـكــولــونـيــالـيــة ،وات ـخ ــذت شـكــل ح ـكــايــات حب
تربط رجـ ً
ـال من الشرق بنساء من الغرب داخل
فضاء الغرب نفسه ،وهو ما يجعل الرواية العربية
في قلب العالقة المتأرجحة بين الــذات واآلخــر
الغربي؛ ومن رحم هذه العالقة المتوترة باعتبار
حدي الحب والكره ،اس ُتعيد موضوع الحب في
ّ
إط ــار س ـيــرورة استكمال بـنــاء الــوطــن .إن الحب
باعتبار موقعه الـحـ ّـدي بين الخاص والـعــام ،هو
الموضوع الــذي تتمفصل فيه العالقة بين الفرد
وإحساسا) والجماعة (
(الحب باعتباره عاطفة
ً
إحساسا باالنتماء إلــى مجموعة
الحب باعتباره
ً
بشرية) عمو ًما ،وهو ما يربط اإلحساس بالسياسة.
لكن قبل ذلك ،هناك ً
أيضا عالقة الحب بالثقافة.
ت ـش ـي ــر ف ــاطـ ـم ــة ال ـم ــرن ـي ـس ــي فـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ـهــا عـلــى
مـ ــوضـ ــوع الـ ـح ــب إلـ ـ ــى م ـ ـفـ ــارق ـ ـت ـ ـيـ ــن( :)17تـتـعـلــق
المفارقة األولــى بكون التراث اإلسالمي العربي
ـوص ــا فــي
الـ ــزاخـ ــر ب ـم ــوض ــوع ــات ال ـ ـحـ ــب ،خـ ـص ـ ً
جانبه الـصــوفــي ،لــم يشكل فيه الـحــب بالمعنى
()18
ـورا تــاريـخـ ًـيــا كـبـيـ ًـرا ينعكس على
الــدن ـيــوي ت ـطـ ً
عالقات المسلمين والعرب في حياتهم اليومية.
وتــرتـبــط الـمـفــارقــة الـثــانـيــة بـحــالــة ن ــدرة الـنـصــوص
المتطرقة إلى الحب في التراث المسيحي؛ ففي
تؤد كثرة النصوص إلى تب ْل ُور
الحالة األولى ،لم َ
تصور دنيوي للحبّ .أما في الحالة الثانية ،فقد
تطور موضوع الحب رغــم نــدرة النصوص التي
تتحدث عنه ،مقارن ًة بالتراث العربي اإلسالمي
مـ ـث ـ ًـا .ورغ ـ ــم هـ ــذه ال ـح ــال ــة ،فـ ــإن الـ ـغ ــرب اعـتـبــر
نـفـســه ،عـلــى ام ـت ــداد حـقـبــة طــوي ـلــة ،أن ــه المبتكر
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تاعجارمو تاشقانم
باتكلا ةداعإو دودحلا بطش :جرعألا ينيساو تاياور يف ثلاثلا ءاضفلا

الحصري لمفهوم الحب ،وبوجه أخــص الحب
الرومانسي( ،)19وهي الفكرة التي ينتقدها بعض
النقاد الغربيين أنفسهم ،من بينهم جاك غودي.
ً
شكل تعبير ًيا،
ويـبــدو هنا أن الــروايــة ،باعتبارها
ق ــام ــت ع ـلــى م ـس ـتــوى الـ ـغ ــرب ب ــدوره ــا ف ــي هــذا
الـمـجــال ،رابـطــة بين الـقــراء والـشـعــراء والـكـ ّتــاب،
ـوصــا عــن طــريــق الـشـعــراء ال ـتــروبــادور الذين
خـصـ ً
شـكـلــوا الــرابــط بـيــن الـحــب وأش ـكــال الـســرد التي
تـ ـط ــورت ف ــي م ــا ب ـعــد إلـ ــى الـ ــروايـ ــة ،وهـ ــو شكل
الحب العفيف الذي يعتبر جاك غودي أن أوروبا
استلهمته من الثقافة اإلسالمية عن طريق التراث
األن ــدلـ ـس ــي(ّ .)20أم ــا ج ــورج ل ــوك ــاش ،فــإنــه يــربــط
مبي ًنا أن
بين دون كيشوت والشعراء التروبادورّ ،
فارسا ،لكن عالقة الحب التي تربطه
الدون كان ً
بحبيبته لم يكن لها أن تكون لو لم يكن الشعراء
الـتــروبــادور قــد مـهــدوا ل ـهــا( .)21هــذا االرتـبــاط بين
بـ ــروز ال ــرواي ــة وال ـح ــب (ف ــي شـكـلــه الــرومــان ـســي
خاصة) ،يؤكده أنطوني غيدنز ً
أيضا(.)22

ظهرت الــروايــة الجزائرية المكتوبة بالعربية مع
عـبــد الحميد بــن هــدوقــة ،وتــوطــدت مــع الطاهر
وطـ ـ ــار ،خ ــاص ــة ب ـعــد أن ن ـشــر روايـ ـت ــه الـ ـ ــازّ ،إل
أن الـنـقــد األيــديــولــوجــي انـتـقــد ال ــرواي ــة الـجــزائــريــة
بــاع ـت ـبــارهــا شـكـلــت تـ ـم ــر ًدا ع ـلــى ال ـث ـقــافــة والـلـغــة
الـفــرنـسـيـتـيــن؛ ف ـفــي م ـق ــال لــدي ـبــي ك ــوك ــس ،يـبــدو
اإلن ـتــاج األدب ــي للطاهر وط ــار كما لــو أنــه مجرد
كالم ُيوحى به إليه من طرف الدولة؛ كالم يهدف
إل ــى ال ـت ـعــريــب ت ـمــاشـ ًـيــا م ــع إع ـ ــادة إن ـت ــاج الـهــويــة
()25
الـجــزائــريــة والـقـطــع مــع مخلفات االسـتـعـمــار
()27
عن طريق الثورة الثقافية(ّ .)26أمــا غيتة ســام ،
فنظرت إلــى الــروايــة الـجــزائــريــة (رواي ــات الطاهر
وطــار وعبد الحميد بن هــدوقــة) باعتبارها روايــة
أقلية ،وانطلقت من مقولتها هاته ،مع ما يكتنفها
()28
سمته
مــن غ ـمــوض نـ ـظ ــري  ،لـتـبــرهــن عـلــى مــا ّ
«مـيـكــانـيــزمــات الـشــرعـنــة واألس ـط ــرة» ال ـتــي كانت
تهدف ،في نظرها ،إلى «تحييد اللغات والثقافات
الحيز الثقافي الجزائري»(.)29
األخرى من ّ

ّأم ــا عــربـ ًـيــا ،فـيـبــدو أن األش ـكــال الـســرديــة العربية
الـقــديـمــة ،بــاسـتـثـنــاء الـشـعــر ،لــم تتلقف مــوضــوع
ـادرا.
الحب من المجال الفقهي والصوفي ّإل نـ ً
ال نريد هنا التعمق فــي أبـعــاد الحب وتشعباته،
ولكن الهدف يتمثّل في الربط بين غياب موضوع
ال ـحــب ال ــدن ـي ــوي ،أو ب ــاألح ــرى ات ـخ ــاذه أش ـكــال
«الـقـهــر وال ـت ـمــزق» فــي الـعــالــم الـعــربــي مــن جهة،
واالرت ـب ــاط الــوثـيــق ل ـلــروايــة الـعــربـيــة مـنــذ بــدايــاتـهــا
األولـ ــى إل ــى الــوقــت ال ــراه ــن بــالـ ُـبـعــد الــرومــانـســي
مــن جـهــة أخـ ــرى ،وه ــي ال ـبــدايــات ال ـتــي تـلــت ما
يسمى مرحلة الكالسيكية الجديدة التي اتسمت
ّ
باكتشاف األشـكــال الكالسيكية للسرد العربي،
ـوصــا ال ـم ـقــامــة()23؛ ه ــذا الـ ُـبـعــد الــرومــانـســي
وخـصـ ً
ال ــذي يتخذ شـكـ ًـا ب ــارزًا فــي الــروايــة الـجــزائــريــة،
على األق ــل فــي حالتي واسيني األع ــرج وأحــام
مستغانمي(.)24

شطب الحدود

إن النقد األيديولوجي ،الذي تعرضت له التجارب
الـمـبـكــرة ل ـلــروايــة ال ـجــزائــريــة ،ينبني عـلــى تصور
ثـنــائــي؛ فـهـنــاك مــن جـهــة حـ ّـيــز مـخـصــوص ومـنـتـ ٍـه
ـور
ومتشكل األب ـعــاد وق ــار وثــابــت،
يعتبر الـحـضـ َ
ُ
الفرنسي في الهوية الجزائرية خاصة ،وهويات
ِّ
المشكلة لــدول المغارب
المجموعات البشرية
ً
منفصل؛ هذا الحضور الذي تشكل
حيزا
عامةً ،
من خالل ما يعرف بالرواية المغاربية ،وهي كما
هو معلومُ ،كتبت وتُكتب باللغة الفرنسية ،وهناك
مــن جهة أخــرى ،حيز آخــر مخصوص ومنفصل
هــو اآلخ ــر ،لــه أبـعــاده وأيديولوجيته ،و ُينظر إليه
ـارا وثــاب ـ ًتــا أو مــاضــو ًيــا ،بحسب
أيـ ًـضــا بــاعـتـبــاره ق ـ ً
ّ
تشكل
حيز الهوية العربية الذي
التموقعات ،وهو ّ
في الــروايــة الجزائرية المكتوبة بالعربيةُ .يذكّ رنا
ه ــذا ال ـت ـصــور بــالـمـفــاهـيــم ال ـت ــي اشـتـغـلــت عليها
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وبها نظرية ما بعد الكولونيالية ،باعتبار الرواية
تمفصل ويتمفصل فيه حضور
المغاربية فـضــا ًء
َ
ِ
(المستعمر) ،وباعتبار الرواية العربية فضا ًء
اآلخر
يتمفصل فيه
المستعمر (العربي – األمازيغي –
َ
الصحراوي) و ُيترجم ذاتَهّ .أما في تجربة واسيني
األعرج ،فهناك مزج ّ
خلق بين هذين الفضاءين،
وه ــو م ــا س ـت ـحــاول ه ــذه ال ــدراس ــة ال ـتــدل ـيــل عليه
مــن خ ــال مناقشة مــوضــوعــات الـحــب والــوطــن
والمنفى في الروايات المشار إليها أعاله.
إن أول شيء يثير مالحظة قارئ روايات واسيني
األعرج هو استعماله اللغة الفرنسية في نصوصه
الـعــربـيــة ،وهــو شــيء يثير اسـتـغــراب الـبـعــض .إن
اسـتـعـمــال الـلـغــة الـفــرنـسـيــة يــرتـبــط بعملية شطب
الحدود بين اللغات والهويات؛ إذ يقول واسيني
األعـ ــرج فــي م ـعــرض جــوابــه عــن س ــؤال االنـتـمــاء
قادرا
(البلد الثالث)« :أنا في مكانين دون أن أكون ً
على رؤيــة حدودهما...أنا بين البين»( .)30هناك
أمثلة كثيرة على هــاتــه ال ـحــدود الـتــي ال يستطيع
واس ـي ـنــي األعـ ــرج أن يـفـصــل بـيـنـهــا ،ول ــذل ــك فــإن
كـتــابـتــه تـعـمــل عـلــى شـطـبـهــا وإع ـ ــادة كـتــابـتـهــا من
ج ــدي ــد .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ال ت ـنــي رواي ــات ــه
وشخوصا في
تستدمج في نسيجها روايات غربية
ً
يسميه أحد النقاد
روايات عالمية شهيرة ،وهو ما ّ
«الـعــدوى الثقافية»( )31التي تعتمد على التناص
كاستراتيجيا .بيد أن التناص في السرد األعرجي
يشتغل على مستويين :يكمن المستوى األول في
تغريب النص العربي عن واقعه ،وهــو التغريب
ال ــذي ينسحب أيـ ًـضــا عـلــى واق ــع الـشـخـصـيــات.
وي ـك ـمــن ال ـم ـس ـتــوى ال ـث ــان ــي بـمـجـمـلــه ف ــي إعـ ــادة
تــأثـيــت الـحـكــايــة الـمـحـلـيــة (ال ـج ــزائ ــر وتــاريـخـهــا)
ب ـم ـك ــون ــات س ــردي ــة وشـ ـخ ــوص ت ـخ ـطــت ح ــدود
سردها وأصبحت تضطلع بنوع من االستقاللية.
ه ـك ــذا ي ـس ـت ـخــدم واس ـي ـن ــي األعـ ـ ــرج اسـتــراتـيـجـيــة
التناص انطال ًقا من المزج بين االختالف الثقافي
والـتــرجـمــة الثقافية مــن أجــل إع ــادة كتابة حكاية
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الجزائر؛ إعادة الكتابة هاته تتكئ على االختالف
الثقافي كــإجــراء حكائي ألجــل بـنــاء ســرد يهدف
ـاس ــا إل ــى تـقــويــض ه ــذا االخ ـت ــاف عــن طريق
أس ـ ً
الترجمة الثقافية ،لتنتهي في األخير إلى التهجين
الثقافي عــن طريق شطب الـحــدود الفاصلة بين
ال ـل ـغ ــات وال ـه ــوي ــات وال ـث ـق ــاف ــات .ه ــذا الـشـطــب
دائما إلى االنفتاح باعتبار توجهه
للحدود ،يؤدي ً
إلـ ــى الـمـسـتـقـبــل ع ــن ط ــري ــق خ ـلــط س ـح ــري بين
الماضي والحاضر وبين األنا واآلخر في سيرورة
تبحث عن إعادة الكتابة.

نجمة ،النص الغائب الحاضر:
استعادة زمن المستعمرة

في رواية سيدة المقام ،يبدو السارد ،الكاتب الذي
غاضبا جدً ا من العالم الذي
سقط في حب مريم،
ً
مما آلت إليه المدينة ،المدينة
حوله؛ إنه غاضب ّ
التي «ســرقــت قلب مريم وذاكــرتـهــا» (ص ،)44
مريم ذات الهوية المركّ بة؛ فهي في الوقت نفسه
ش ـهــرزاد (الـتــاريــخ الـعــربــي) والـبــربــريــة (اسـتــدمــاج
البعد العرقي داخل المجتمعات المغاربية) .وهي
ُ
ً
أيضا منفتحة على العالم (صديقتها الروسية) ،أو
تنحو نحو االنفتاح رغم المثبطات .وفي معرض
انتقاده للمدينة ،نقرأ ما يلي« :المساجد ال تتذكر
كاتب ياسين ّإل لشتمه» (ص  .)39ال يهمنا هنا
واآلن الجهة التي ينتقدها السارد ،فاألهم هو هذه
اإلشارة ،وهي ليست الوحيدة على اإلطالق ،إلى
كاتب ياسين ،الروائي الجزائري ومؤسس الرواية
المغاربية المكتوبة بالفرنسية التي وسمها بميسم
روايته نجمة (.)32()1956
أض ــف إل ــى ذل ــك أن كلمة نجمة فــي حــد ذاتـهــا
تـتـكــرر ك ـث ـيـ ًـرا ،تـقــريـ ًـبــا ف ــي ج ــل رواي ـ ــات واسـيـنــي
األع ـ ـ ــرج؛ ف ــواح ــد م ــن االس ـم ـي ــن ال ـل ــذي ــن يتمنى
الـ ـس ــارد – ال ـك ــات ــب ف ــي روايـ ـ ــة طـ ــوق الـيــاسـمـيــن
إط ــاق ــه عـلــى ولـ ـي ــدت ــه( ،)33ه ــو نـجـمــةّ .أمـ ــا فتنة،

تاعجارمو تاشقانم
باتكلا ةداعإو دودحلا بطش :جرعألا ينيساو تاياور يف ثلاثلا ءاضفلا

إحــدى الشخصيات المركزية فــي روايــة شرفات
ب ـحــر ال ـش ـم ــال ،فــأم ـهــا ت ــدع ــى ن ـج ـمــة ،هـ ــذه األم
التي تذكّ ر القارئ من خالل موتيف االختطاف
(ص  )49بنجمة فــي رواي ــة كاتب ياسين ،وهو
م ــا يـعـقــد رواب ـ ــط قــويــة ب ـيــن نـجـمــة كــاتــب يــاسـيــن
ومريم في روايــة شرفاتّ .أمــا اإلشــارة الثانية في
سيدة المقام ،فتتعلق بهوية مريم نفسها؛ فمريم
ام ــرأة «ال تـعــرف حتى أبــاهــا» (ص )70؛ «طفلة
ال تعرف حقيقة أبيها» (ص  ،)83وهو ما يجعل
القارئ المطلع على رواية نجمة يسترجع الترابط
وال ـتــوازي بين الشخصيتين ،بين نجمة ومــريــم.
يـعـضــد ه ــذه ال ـف ـكــر َة ال ـن ـقــدُ الـ ــاذع ال ــذي يوجهه
يسميهم «ح ــراس الـنــوايــا» حين
ال ـســارد إلــى مــن ّ
يقول« :تقرأ في العيون الكلمات التي صارت من
عادات المدينة( »’Silence! On tue’ .ص .)39
هــذا الـقــول يــذكّ ــر ال ـقــارئ بما فــاه بــه ســي مختار
الــذي لكمه الحاكم الفرنسي بعد تظاهرات يوم
 8أيــار/مــايــو ،حـيــث ق ــال« :لـتـحـ َـي فــرنـســا/صـ ٍـه يا
ع ــرب» (ن ـج ـمــة ،الـتــرجـمــة الـعــربـيــة ،ص ،)162
أو »!«Vive la France/Les Arabes silence
(نجمة ،النسخة الفرنسية ،ص  .)147باإلضافة
إل ــى ذلـ ــك ،ت ــرق ــص م ــري ــم ع ـلــى خـلـفـيــة «ص ــوت
الكونترباس» الــذي ُيسمع «كـطــام طــام إفريقي»
(س ـي ــدة ال ـم ـقــام ،ص  ،)142وه ــو مــوتـيــف آخــر
يــذكّ ــر بنجمة فــي واح ــدة مــن اللحظات السابقة
الختطافها .ال يتعلق األمر بتناص يمكن المرور
يسميهم
عليه؛ فالسارد ينطق بكلماته ،ينتقد من ّ
«حــراس النوايا» الذين لم يكتفوا بطمس الثقافة
وحــرمــان مــريــم مــن صديقتها أنــاطــولـيــا ،ولكنهم
هم أنفسهم الذين قتلوا عمي غالم الله في رواية
شــرفــات بحر الـشـمــال .مــن خــال هــذا التناص،
تعيد الرواية استقراء الحاضر انطال ًقا من الماضي
والماضي انطال ًقا من الحاضر في عملية تشطب
الـحــدود بين النص المكتوب في آنيته من جهة
والنص المنجز في األرشيف األدبي الجزائري.
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إذا ما استحضرنا عملية االسترجاع التاريخية –
الــرمــزيــة هــاتــه ،نلمس تــواز ًيــا بين حــراس النوايا،
القتلة الذين أودعــوا رصاصتهم في رأس مريم،
والمستعمر الفرنسي ال ــذي قتل بوحشية مئات
اآلالف مــن الـجــزائــريـيــن اب ـت ــدا ًء مــن ي ــوم الـثــاثــاء
األس ــودّ .أمــا الـســارد – الــروائــي ،فإنه يتموقع في
مــوقــع س ــي م ـخ ـتــار ،وبــال ـتــالــي ف ــي مــوقــع كــاتــب
ياسين من وجهة نظر رمزية في عالقة الترابط بين
الجزء والكل .ومن هذا المنظور يمكن القول إن
انتحار الـســارد – الــروائــي في نهاية سيدة المقام
فعليا إلى موت قيم الحداثة كما تمظهرت
يرمز ً
في حياة كاتب ياسين وأدبه.
ّأمــا في روايــة أصابع لوليتا ،فــإن معالم شخصية
تصور
ُرسم انطال ًقا من
ّنوة (رذاذ ،لوليتا ،اللو) ت َ
ّ
يرتكز على شخصية نجمة الضائعة هوي ُتها بين
السرديات األربــع المختلفة والمتعاضدة في آن
معا؛ تلك السرديات التي تضطلع بها الشخوص
ً
المركزية في روايــة نجمة .إن تعددية السرديات
واخ ـتــاف وج ـهــات الـنـظــر فــي رواي ــة نـجـمــة ،يتم
إحاللهما بطريقة مختلفة في أصابع لوليتا ،حيث
ينتقل التعدد واالختالف من التركيز على الرباعي
فنوة
إلى التركيز على تعدد األسماء والهويات؛ ّ
(لــولـيـتــا) مختلفة فــي تـعــددهــا الـهــويــاتــي انـطــا ًقــا
مــن اسـمـهــا ،وهــي العملية نفسها الـتــي تنسحب
على يونس مارينا ،الذي تتعدد أسماؤه؛ فهو في
الوقت عينه سلطان حميد سويرتي وحميد زازو
وحميميد ويونس ماريناّ .أما الجانب الثاني الذي
ُيستد َمج في شخصية ّنوة – لوليتا ،فيتعلق بموتيف
بــالــغ األه ـم ـيــة؛ إن ــه ص ــورة رذاذ – ن ـ ّـوة باعتبارها
ال ـم ــرأة ال ـقــات ـلــة ،وه ــو م ــا يـجـعـلـهــا نـسـخــة أخ ــرى
لنجمة فــي مرحلة مــا بعد الكولونيالية ،بالنظر،
على األقل ،إلى أن السارد يذكر الجملة مترجمة
إلى اإلنكليزية (أصابع ،ص ّ .)46أمــا الموتيف
األق ــوى الــذي يسترجع رواي ــة نجمة بشكل أكثر
إبها ًما ،فيتعلق بالتمثيل التجاذبي للجزائر انطال ًقا
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من صــورة مركزية تكثّف االستقطاب العالقاتي
بين الرموز .تتعلق هذه الرموز ،أو الدواليل كما
يسميها هومي بابا ،بحضور الحشرات وأسماء
ّ
ال ـح ـيــوانــات فــي تـعــالــق تـنــافـســي بـيــن الـتـصــورات
واالنتقادات التي يربطها يونس مارينا في حكايته
الـخــاصــة مــن جـهــة وال ـس ــارد فــي الـحـكــايــة العامة
من جهة أخــرىِّ .
لنذكر بسرعة بــأن يونس مارينا
روائــي جزائري يعيش مغتر ًبا في فرنسا منذ أكثر
نظرا
من نصف قــرن ،و«حــراس النوايا» يتابعونه ً
إل ــى نـشــره رواي ــة ع ــرش الـشـيـطــان .ثــم إن يونس
مــاريـنــا أص ــدر سـتــة رواي ــات تتخذ ج ـ َّـل عناوينها
مــن عــالــم الـحـيــوانــات والـحـشــرات ،ومنها كتاب
الـحـشــرات بــأجــزائــه الـثــاثــة ،ذئــاب العقيد وجــراد
اإلم ــام والـحــافــة ،بــاإلضــافــة إلــى عــرش الشيطان،
صك االتهام الجاهز .إذن ،أولى الرموز المستقاة
م ــن األرشـ ـي ــف األدبـ ـ ــي الـ ـج ــزائ ــري ،ومـ ــن روايـ ــة
نجمة بشكل خــاص ،ترتبط بالذبابة والعنكبوت
يسميها محمد قوبعة ،مترجم
(أو الرتيالء ،كما ّ
نـجـمــة إل ــى ال ـعــرب ـيــة)؛ فـفــي نـجـمــة ،ن ـقــرأ الحكي
الشعري لرشيد كتكثيف للرموز وعالقة الجزائر
ِ
بالمستعمر الفرنسي:

ِ
المستعمر
إن هــذه الـصــورة الــرمــزيــة للعالقة بين
والمستعمر ،مــن بين صــور أخ ــرى ،هــي الصورة
َ
التي تكثّفها كتابة كاتب ياسين الملغومة ،و ُيعاد
استثمارها في أصابع لوليتا بشكل مزدوج يشطب
الـ ـح ــدود ب ـيــن األرشـ ـي ــف األدبـ ـ ــي ال ـفــرن ـكــوفــونــي
الجزائري من جهة والــروايــة الجزائرية المكتوبة
بالعربية مــن جهة أخ ــرى .ال يتعلق الشطب هنا
بــاإلق ـصــاء ،وإن ـمــا بــاسـتـعـ ٍ
ـادة خـ ّـاقــة ُتـعـيــد ترتيب
الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن الـ ـ ـ ــذات واآلخ ـ ـ ـ ــر ،ب ـي ــن األف ـ ــراد
والسلطة ،وخــاصــة بين األيديولوجيا الماضوية
ل ـ «ح ــراس الـنــوايــا» والـهــويــة الـجــزائــريــة .علينا أن
نتذكر فــي هــذا المقام أن مــا خطه كــاتــب ياسين
في االستشهاد أعــاه يتموقع في لحظة تاريخية
فــارقــة؛ إنها لحظة الثامن مــن أيــار/مــايــو .1945
ِ
والمستعمر
المستعمر
هذا التكثيف للعالقة بين
َ
في رواية نجمة ُيستد َمج سرد ًيا في أصابع لوليتا
من خالل حدث مركزي هو انقالب  19حزيران/
يونيو  1965في الجزائر ،الذي يحيل ،في ثناياه
وارت ـب ـ ً
ـاط ــا بـمـسـتــوى حـكــايــة يــونــس مــاري ـنــا ،على
حــدث آخ ــر ،كــاشـ ًفــا بــذلــك عــن ت ــوازي الـتــواريــخ
وتداخلها؛ إنه فعل الشطب للحدود الوهمية بين
سلطة قاهرة وحضور قوي للمقهور في األحواز.

ووجدت ن َفسها...
الجزائر الحانقة،
وجدت
ُ
ْ
َ

حكاية يونس مارينا:
حكاية زمن ما بعد الكولونيالية

كان كافيا لطرد الذباب.

يونس مارينا ،الذي اغتال االستعمار الفرنسي أباه
(أصابع ،ص  ،)137يتذكر وهو على متن القطار
إلى باريس حادثة االنقالب بعد أن تحدث إلى
شرطيين ألمانيين ،ويتذكر ما قاله الرئيس هواري
بومدين عن حدث  8أيار/مايو :1945

وأخفيت كتاب «حياة األمير».

وأحسست بقوة الفكر.
نفسها كافيا.
لقد كان ُ

ثم غدت الجزائر هي األخرى...
غذت ذبابة ،غدرا وخيانة.

ولكن النمل ..النمل األحمر.

النمل األحمر أتى لنجدتها.

وانـطـلـقــت أح ـمــل الـمـنــاشـيــر( .ن ـج ـمــة ،الـتــرجـمــة
العربية ،ص 54 – 53؛ نجمة ،النسخة الفرنسية،
ص)49

«فـجــأة سمع صــوت العقيد وهــو يهمهم ،وكــان
ال ـنــاس يـحـتـفـلــون يــومـهــا بــانـتـصــار الـحـلـفــاء على
النازية:

تاعجارمو تاشقانم
باتكلا ةداعإو دودحلا بطش :جرعألا ينيساو تاياور يف ثلاثلا ءاضفلا

‹في ذلك اليوم شخت قبل األوان .المراهق الذي
كنته ،أصبح ً
رجل .في ذلك اليوم تدحرج العالم.
ح ـتــى األج ـ ــداد تـمـلـمـلــوا ت ـحــت الـ ـت ــراب .وفـهــم
يتوجب عليهم حمل السالح ليكبروا
األطفال أنه ّ
ً
أحرارا›» (أصابع ،ص .)67
رجال
ً

لنالحظ بسرعة أن االستشهاد أعاله مثبت باللغة
الـعــربـيــة ف ــي ال ـهــامــش كـتــرجـمــة لـلـنــص الـفــرنـســي
ال ــذي أخ ــذ مــوقـعــه فــي الـمـتــن ،وه ــو مــا يـنــم عن
رغبة في شطب الحدود بين اللغات والهويات.
فمن خالل هذه االستعادة عبر الذاكرة الموسومة
بـمـيـســم لـغـتـيــن ،ي ـجــري تـكـثـيــف ث ــاث لـحـظــات
تاريخية مفصلية في التاريخ الجزائري والعالمي؛
ذل ــك أن تــاريــخ  8آذار/م ـ ـ ــارس ال ــذي يسترجعه
مــاري ـنــا ف ــي ذه ـن ــه ،ال يـحـيــل فـقــط إل ــى الـمـجــزرة
ِ
المستعمر في خراطة
الرهيبة التي ارتكبها جيش
وسـطـيــف وغ ــرداي ــة ،بــل يـحـيــل أيـ ًـضــا إل ــى تــاريــخ
ان ـت ـص ــار ال ـح ـل ـفــاء ع ـلــى الـ ـن ــازي ــة .ع ـلــى مـسـتــوى
الحكاية ،يسترجع يونس مارينا هــذه األحــداث
خــال رحلة السفر عبر القطار مــن فرانكفورت
إلــى بــاريــس .وه ــذا الـتــاريــخ ذو الوجهين يجعل
يونس مرينا يتذكر قطار الشؤم الذي حمل اليهود
إلى المعسكرات النازية ،في محاولة من السارد
للمساواة بين القتلة أينما كانوا .غير أنه يرى أن
ال ـتــاريــخ الــوط ـنــي ال ـج ــزائ ــري ه ــش مـثــل جناحي
أناسا كثيرين ،وقتل
فراشة ،وأن «االستقالل بشّ ع ً
آخــريــن ،ونـفــى الـبــاقــي ليتخلص مــن ضجيجهم
ومالحظاتهم» (أصابع ،ص .)159
فــي الـجــزء الــرابــع مــن الفصل األول مــن الــروايــة،
يسترجع يونس مارينا حياته في الجزائر ويتذكر
«االن ـقــاب ـيــون» ،الـمـقــالــة األول ــى الـتــي كتبها عن
حياة الرئيس بابانا ومعاناته في السجن االنفرادي،
ـاحـ ًقــا
وه ــي واح ــد مــن األس ـب ــاب الـتــي تجعله مـ َ
م ــن ط ــرف ذئـ ــاب ال ـع ـق ـيــد .ل ـنــاحــظ ب ــا تـطــويــل
تفصيلين دقيقين يوردهما السارد في هذا الباب:
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يتعلق األول باسم المجلة التي كان يونس مارينا
قــد نـشــر مـقــالـتــه فـيـهــا؛ فــاســم الـمـجـلــة هــو معذبو
األرض ،وهو نفسه عنوان الكتاب الذائع الصيت
والـثــوري لفرانز فانون الــذي كتبه وهــو يفكر في
والمضطهدينّ .أما التفصيل الثاني،
المستعمرين
َ
َ
فيرتبط باسم المقهى ،النجمة ،التي كــان يونس
مارينا يرتادها حين كــان يعيش فــي الـجــزائــر .إن
التعامل الـســردي مــع هــاتــه التفصيالت الدقيقة،
الـتــي هــي فــي الــواقــع مــن بـيــن الــركــائــز األســاسـيــة
كثيرا من الترجمة الثقافية
للكتابة الروائية ،يقترب ً
ال ـتــي تـعـتـمــد ال ـش ـطــب وال ـم ـحــو وإعـ ـ ــادة الـكـتــابــة
وإح ــال األشـيــاء فــي مقامات وسـيــاقــات جديدة
وإدخالها في سيرورات متجددة.
ّأم ــا التفعيل ال ـســردي ل ـصــورة الــذبــابــة (والــرتـيــاء
أو العنكبوت) ،فيحدث في موقعينً .
أول ،يتم
الـلـقــاء بـيــن بــابــانــا والــذبــابــة الـتــي أضـحــت مؤنسه
وثانيا ،يتجدد هذا
الوحيد في سجنه االنفرادي.
ً
الـلـقــاء حـيــن يتصل بــابــانــا خــال زيــارتــه برشلونة
بيونس مــاريـنــا ويطلب ل ـقــاءه .لننظر إلــى الفعل
التشخيصي للحالة األول ــى ،أي بابانا والذبابة،
في السجن من خالل عملية الشطب واالستدماج
التي يضطلع بها السرد في عالقته برواية نجمة:
يـقــول الـســارد فــي رواي ــة أصــابــع لوليتا« :ذك ــر في
رواد مقهى
مـقــالـتــه األخ ـيــرة الـتــي حــركــت ألـسـنــة ّ
النجمة بقوة غير مـعـتــادة ،أنــه رأى الــرايــس بابانا
ف ــي م ـك ــان مـ ـع ــزول ل ــم ي ــوض ــع ف ـيــه ح ـتــى الـقـتـلــة
والـمـجــرمــون .لكن الــرايــس بابانا كــان ذكـ ًّـيــا .فقد
حارب الظلمة والعزلة والخوف بطريقته الخاصة.
الحراس .قاوم العزلة بصحبة ذبابة
كان ال يثق في ّ
صغيرة شاءت الصدفة أن تدخل إلى زنزانته .كان
كلما ُو ِض ــع الـطـعــام أمــامــه ،خــرجــت مــن ظلمها
وخ ــوف ـه ــا وج ـ ـ ــاءت ل ـت ـقــاس ـمــه ط ـع ــام ــه وخ ـل ــوت ــه»
(أصابع ،ص .)73
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لن نطيل الوقوف هنا عند الدمج اإلبــداعــي بين
األنواع األدبية ،إذ إن األمر يتعلق بمقالة صحافية
ال بقصة ،ولكن استراتيجية الكتابة عند واسيني
األعرج تعتمد على شطب الحدود وإعادة كتابتها
في سـيــرورة ال تنتهي ،بما في ذلــك العالقة بين
الحلم والواقع والحقيقة والخيال أو االختالق،
كما ُيفهم مــن تعليقات يونس مارينا على لعبة
ال ـك ـتــابــة ،ال ــذي ال يـقــف ك ـث ـيـ ًـرا عـنــد ال ـف ــارق بين
الـحـقـيـقــة وال ـخ ـلــق (االخ ـ ـتـ ــاق) ،ف ـيــونــس مــاريـنــا
يعترف بأنه يختلق حين يقول عنه الـســارد« :في
مقالته األخـيــرة روى طفولة الرئيس ،وكــان ك ّلما
عوضها
عجز عن التصوير وخانته المعلوماتّ ،
بطفولته هوّ .
ً
طويل في كذبته( »...أصابع،
فكر
ص  .)71هناك ،إذن ،ارتباط عضوي بين حياة
يــونــس مــاري ـنــا وح ـي ــاة ال ــراي ــس بــابــانــا ،لـيــس فقط
ألنـهـمــا ينتميان إل ــى الـمــديـنــة نفسها ،بــل ألنهما
ً
أيضا شخصان يتالعبان بمفهوم القوة والهشاشة
وعــاقـتـهـمــا بـصــابــة الشخصية الـهـشــة .ه ــذا من
جهة أصابع لوليتاّ ،أما إذا عدنا إلى رواية نجمة،
تقريبا،
فإننا سنجد أن رشيدً ا يعيش الحالة ذاتها
ً
مــع تفصيالت صغيرة ،إذ يــرى أول األمــر ُر َتـ ْـيــاء
«ودبـ ــت
ول ـيــس ذب ــاب ــة؛ وه ـك ــذا ن ـقــرأ ف ــي ن ـج ـمــةّ :
نحوه ُرتـيــاء حتى أدرك ـتــه؛ ‹لـكــأ ّنـهــا ..تـتــودد إلـ ّـي
وتـغــازلـنــي›؛ كــانــت ضـخـمــة ،رم ــادي ــة ،طــاعـنــة في
السن،
مغبارا مترنحة» (نجمة ،الترجمة العربية،
ً
ص 35؛ نـجـمــة ،النسخة الـفــرنـسـيــة ،ص – 33
 .)34ولكن رشيدً ا يغير رأيه في الرتيالء ً
قليل بعد
أن تقاسم الطعام مع بتي جو ،صديقه في الزنزانة؛
لم يستطع رشيد أن يأخذ قيلولة ،و«كان ينتفض
مــن حين آلخــر كلما خطرت بباله الــرتـيــاء التي
تحدق فيه ،تلك الرتيالء السجينة هي األخــرى،
‹لكأنما هي تحس بالوحدة أو كأنما هي تبحث
عن الرفقة ،ولعلها ترغب في المداعبة›» (نجمة،
ال ـت ــرج ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ص 36؛ ن ـج ـم ــة ،الـنـسـخــة
الفرنسية ،ص  .)34وحين يضرب رشيد الرتيالء
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بحزامه («منطقته») ،يخطئها فتنقض على عنقه
ويستبد بــه ال ـخــوف .حـيــن يــأتــي الـمــأمــور يطلب
منه رشيد أن يساعده على التخلص من الرتيالء،
فيوافق المأمور ويقول لرشيد:
– ال تتحرك ،أيها القواد! وسأحاول ذلك ،ولكني
قــد نـسـيــت ن ـظــارتــي» (ن ـج ـمــة ،الـتــرجـمــة الـعــربـيــة،
ص .)37
ً
تمثيل
يـبــدو منظر الـمــأمــور وه ــو يـضــرب رش ـيــدً ا
ِ
والمستعمر ،كما
المستعمر
ساخرا للعالقة بين
َ
ً
أن ــه يعلن بشكل اسـتـبــاقــي أح ــداث  8أيــار/مــايــو
واعتقال رشيدّ .أمــا «جــو» ،فإنه يدفع بالسخرية
إلى مداها حين يخاطب المأمور ً
قائل:
«إن الــرتـيــاء ستغضب اآلن دون ـمــا ش ــك ..مــاذا
بت؟ ولــو قفزت
يحصل سيدي المأمور لو َغ َض ْ
الــى فمك أنــت ال ــذي لــم يعد لــك [فـيــه] أسـنــان،
لــو قـفــزت إل ــى عـيـنـيــك ،وأن ــت ب ــدون نـظــارتـيــك؟
إنها قادرة على لدغك ،هذه الرتيالء القذرة التي
عــاشــت دو ًم ـ ــا م ــع أه ــل ال ـب ــاد وم ــع الـمـتـشــرديــن
واألش ـق ـي ــاء ،مـ ــاذا ي ـقــول ع ـنــك أحـ ـف ــادك عـنــدهــا،
أولـئــك الــذيــن يـبــدون دو ًم ــا نظا ًفا إلــى أبـعــد حد،
أولئك الذين يلقون بالخبز ،الذي وهبه الله لهم
إذا م ــا حـطــت عـلـيــه ذب ــاب ــة تـشــاركـهــم األكـ ــل؛ إنــه
لمن المؤكد أن أحـفــادك لــن يغفروا لــك قدرتك
عـلــى تـعــذيــب الــذيــن ي ـمــرون بـيــن يــديــك ،لينتهي
بك المطاف ضحية حشرة ،ضحية رتيالء حقيرة
ولــدت فــي زنــزانـتــك»( .نجمة ،الترجمة العربية،
ص 38؛ نـجـمــة ،الـنـسـخــة الـفــرنـسـيــة ،ص .)36
إن كالم جو يحيل ،بال أدنى شك ،إلى جبروت
ِ
المستعمر الفرنسي في عالقة تــوا ٍز بين الجزائر
وف ــرن ـس ــا ،وه ــو الـ ـت ــوازي نـفـســه الـ ــذي يـشـيــر إلـيــه
ال ــراي ــس بــابــانــا ف ــي أص ــاب ــع لــولـيـتــا .ه ـكــذا يصبح
ال ـن ــص ال ـ ُـم ـ ْـس ـت ــدم ــج (ن ـج ـم ــة) ف ــاع ـ ًـا ف ــي الـنــص
الجديد بشكل مغاير انطال ًقا من إسقاطات الواقع
السياسي الراهن والتاريخ .في هذا الصدد يعطي
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بابانا مــدلـ ً
ـول رمــز ًيــا للذبابة إذ يقول« :إن قصتي
مــع الــذبــابــة كـبـيــرة .كــانــت هــي الـحـيــاة» (أصــابــع،
ص  .)337فــي ضــوء ذلــك ،تصبح الرتيالء في
روايــة نجمة (العنكبوت في أصابع لوليتا) عدو
الحياة؛ يؤكد بابانا ذلك حين يقول إن «الذبابة لم
تأكلها عنكبوت» (أصابع ،ص  .)337ولنالحظ
بـســرعــة أن م ـفــردة «عـنـكـبــوت» ت ــرد بــا تـعــريــف،
وهــي تقنية تبتغي فتح بــاب التأويل داللـ ًـيــا على
مصراعيه .هذه الرغبة في فتح باب التأويل يمكن
أن نـلـمـحـهــا أي ـ ًـض ــا ف ــي عــاقــة يــونــس مــاري ـنــا في
مرحلة شبابه بماجدلينا/مريم ،هذه العالقة التي
هي إعــادة كتابة لعالقة رشيد والعاهرة في رواية
نجمة.
ليست ماجدالينا (مريم/ماجدة لينا) امرأة عادية؛
إنها امــرأة مثقفة تناقش مع يونس مارينا إحدى
الروايات ،وتتحدث إليه بمعرفة عميقة عن إحدى
اللوحات .وهي ،باإلضافة إلى هذا وذاك ،المرأة
يسميهم «ذئ ــاب
الـتــي اضطلعت بحمايته مـمــن ّ
العقيد» .هذه العالقة بين يونس مارينا وماجدلينا
ضمنيا إلى تفصيل صغير في روايــة نجمة
تحيل
ً
يرتبط بحادث إلقاء القبض على رشيد الهارب
مــن شــرطــي ي ـط ــارده .حـيــن تــرفــض ال ـمــرأة إعـطــاء
تخفيا من الشرطي الذي
رشيد خمارها للتدثر به
ً
يــاحـقــه ،يصفعها .ورغ ــم أنـهــا تسمح لــه فــي ما
بعد بالتدثر ب ــاإلزار ،فإنها تس ّلمه إلــى الشرطي
في اللحظة التي وصل فيها ،وتقول له« :تفضل
ـزرا كابن
س ـيــدي ،هــا هــو ذا ،خ ــذه كـمــا ه ــو ،م ــؤت ـ ً
َ
َ
كـلــب ،ولـكــن ح ــذار ،فهو مـصــاب ب ــداء الكلب»
(نجمة ،الترجمة العربية ،ص 35؛ نجمة ،النسخة
الفرنسية ،ص .)33
لتبدو
في روايــة أصابع لوليتا تُق َلب هذه العالقة
َ
رمزا للمرأة التي ال تتعاون مع السلطة
ماجدالينا ً
ّإل بشكل تجاذبي وموارب؛ فهي ثورية ،ال على
المستوى العملي وإنما على المستوى النظري
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والثقافي .بيد أن ثوريتها تقع في الـ «ما بين بين»
)(in-between؛ إن ـهــا ت ــردم ال ـه ــوة بـيــن الـعــاهــرة
والملكة حين تقول ليونس مارينا« :معك اآلن
أشـعــر أنــي ملكة .أنــا فــي الــواقــع مـجــرد قحبة مع
اآلخــريــن» (أصــابــع ،ص  .)55وه ــي ،باإلضافة
إل ــى ذلـ ــك ،ام ـ ــرأة تـحـتــل ال ـح ــدود ال ـفــاص ـلــة بين
«ذئ ــاب العقيد» والــرافـضـيــن لــانـقــاب ،فهي لم
كليا ،بل تعتبر مساعدتها
تتواطأ مع يونس مارينا ً
له بمثابة «خيانة غير مؤذية ألصدقائنا» (أصابع،
ص )53؛ إنـهــا تـلــك ال ـمــرأة الـتــي دفـعــت يونس
مارينا إلى اجتراح «القدرة الخالقة على تخطي
الحدود التي ترسمها األعراف واألديان» (أصابع،
ص .)52
ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرف يـ ــونـ ــس مـ ــاري ـ ـنـ ــا ،ف ـ ــي خـ ـض ــم ع ــاق ـت ــه
بـمــاجــدلـيـنــا ،إل ــى لــوحــة أص ــل الـعــالــم لغوستاف
كوربي ( .)1877 – 1819تحيل نسخة اللوحة
إلى مستوى السرد بشكل مــوارب إلى الماضي،
حيث إن أحــد رواد مــاخــور عيشة الطويلة ،ولد
ال ـف ــرن ـس ــاوي ــة ،ه ــو ال ـ ــذي أه ـ ــدى إلـ ــى مــاجــدلـيـنــا
نسخة من اللوحةّ .أما على مستوى الداللة ،فإن
المضطهدة .لكن
بحرية الـمــرأة
َ
اللوحة تحتفي ّ
أصــابــع لوليتا تجعل مــن هــذا المقطع الحكائي
أرضـيــة لما سيأتي الحـ ًقــا على مستوى الحكاية
ومستوى الـســرد ،في محاولة لخلق داللــة مركّ بة
للوحة عــن طــريــق إدم ــاج ص ــورة الــذبــابــة وصــورة
المرأة الجزائرية من جديد في فضاء مغاير :فضاء
الوطن والدولة في الغرب؛ ذلك أن صورة الذبابة
المستعمرة (روايــة نجمة) يتم إحاللها
في فضاء
َ
في الفضاء التاريخي األوروبــي ،حيث تشكلت
صــورة الـمــرأة انطال ًقا مــن الخطاب الفني .تقنية
اإلحـ ــال هــاتــه تـفـتـقــد أي عــاقــة سـبـبـيــة عقالنية
تربط السابق بالالحق ،وهو ما يعتبره أحد النقاد
في مقام آخر خاصية للواقعية السحرية()34؛ ففي
إحدى أسواق باريس الهامشية ،يعثر يونس مارينا
طلق عليها اســم لوحة الذبابة ،هذه
على لوحة ُي ُ
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اللوحة التي تثير أسئلة كثيرة حــول الفنان الذي
رسمها ،ويـتــم ربطها بمدرسة العتمة فــي تاريخ
نوعا من الرؤية للعالقة بين
الفن .تشكل اللوحة ً
ال ـمــرأة الغربية والـحــريــة .إن ام ــرأة لــوحــة الذبابة
تنظر إلى النور ،لكنها في الوقت نفسه تضع يدها
على جمجمة ،وهو ما يجعل وضعيتها متأرجحة
بـيــن ال ـح ـيــاة والـ ـم ــوت ،بـيــن ال ـحــريــة وال ـع ـبــوديــة.
هـكــذا ،يـجــري ســرد ًيــا خلق تـجــاور وتـنــافــس بين
منجزا
المستعمرة من جهة ،والوطن باعتباره
زمن
ً
َ
غربيا يحتوي فــي ثناياه على ثنائيات قاتلة من
ً
وجهة نظر نسوية مــن جهة أخ ــرى .هــذه الثنائية
تـنـسـحــب عـلــى ال ـش ـخــوص الـنـســويــة ف ــي أصــابــع
وخصوصا على عالقة لوليتا بفرنسا ،لوليتا
لوليتا،
ً
ممزقة بين إحساسها الديني المرهف
التي تبدو ّ
مــن جـهــة وانـخــراطـهــا مــن جـهــة أخ ــرى فــي عالم
ال ـم ــوض ــة ،صـحـبــة ن ـس ــوة أخ ــري ــات اكـتـشـفــن في
آخر المطاف أن عالم الموضة يؤدي إلى العزلة
والموت.

أشكال الحب

تــرت ـبــط ش ـخ ــوص واس ـي ـنــي األع ـ ــرج ف ــي م ــا بينها
بعالقات حب مختلفة تتراوح بين الحب العاصف
) (passionate loveوالحب الرومانسي والحب
العفيف والحب األخــوي؛ فياسين يقع في حب
فـتـنــة ،ثــم فــي حــب نــرجــس ف ـك ـنــزة .يـجـســد حب
يــاسـيــن لفتنة الـحــب الـعــاصــف ال ــذي ي ــؤدي إلــى
عالقات حميمة بينهما ،لكن فتنة تهجر بلدها في
ظروف غامضة .عالقة ياسين بفتنة تعكس عالقة
عاطفية تنبني على نــوع مــن الـ َّلـبــس بين الحب
والجنس من جهة ،والحب والسلطة الرمزية من
جهة أخــرى؛ ذلــك أن فتنة أكبر س ًنا مــن ياسين،
باإلضافة إلى أنها هي التي تع ّلمه الحب وتصبو
إلــى وسـمــه بميسمها .يـقــول عنها يــاسـيــن« :فتنة
المهبولة هي التي ع ّلمتني األسماء كلها .أسماء
الشهية .كانت
كل ما ُح ّرم على اإلنسان والنبتات
ّ
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تعرف كيف تلمس بأناملها الرقيقة ،كأسها وشفاه
م ــن تـعـشــق وأوتـ ـ ــار الـكـمـنـجــة ال ـم ـش ــدودة مثلما
تشتهي» (.شــرفــات ،ص  )27لكن حــب ياسين
لفتنة يختلط بحبه للمدينة ،انطال ًقا من التوازي
ال ــذي يخلقه يــاسـيــن بـيــن حـبــه لمدينة أمـسـتــردام
وفتنة التي تركت مدينتها وتزوجت برجل سافر
بها إلــى أمـسـتــردام .تـبــدأ عــاقــة الـحــب العاصف
بين ياسين وفتنة على خلفية القتل واالقتتال في
الجزائر لـتــؤدي إلــى المنفى؛ فياسين يــزاوج بين
حبه لفتنة التي ذهب إلى أمستردام بحثًا عنها وبين
الـعــزلــة حين يـقــول« :ك ــان حــب فتنة قــد سحبني
ن ـحــو ال ـع ــزل ــة» (شـ ــرفـ ــات ،ص  ،)29ل ـكــن هــذه
العالقة العاصفة تثير مفارقة كبيرة ترتبط بالعالقة
بين الـحــب والـ ــزواج .فــي نقض لجميع األفـكــار
المكرسة عن المرأة ،ال تطلب فتنة الــزواج رغم
ً
مقابل لحبها ،ففي نظرها «وحدهم
أنها تطلب
لحبهم مـقــابـ ًـا» (شــرفــات،
المهابيل ال يطلبون ّ
ص  ،)53وهذا المقابل هو ً
أيضا ملتبس؛ إذ إنه
يراوح بين العالقة الجنسية والحضور الدائم في
الــذاكــرة .فــي مقابل الحب العاصف بين ياسين
وفتنة ،هنالك الحب األخوي الذي يربط ياسين
بكنزة ،المرأة البجاوية التي يعثر ياسين على آثار
لها في معرض بحثه عن فتنة .ورغم أنه لم يسبق
شخصيا ،فإنه يضع باقة من النرجس
له أن عرفها
ً
عـلــى قـبــرهــا ألن ـهــا تـجـســد فــي ن ـظــره قـيـمــة الــوفــاء
للحبيب وال ــوط ــن فــي آن مـ ًـعــا ،فـعـنــدمــا تــأكــدت
أن عشيقها «أي ـقــظ فـيـهــا وط ـ ًنــا وع ـنــدمــا ب ــدأ هــذا
فضلت أن تنتحر على
الوطن يصير ً
وحباّ ،
أرضا ًّ
أن تـخــون زوج ـهــا أو حـ ّـبـهــا ألرض ـهــا» (شــرفــات،
ص  .)229هكذا ،تتحلل عالقة الحب العاصف
داخــل عالقة الحب األخ ــوي التي تشكل عماد
الرابط الوطني بين شخصين ال يعرفان بعضهما
ً
بعضا.
ـس ال ـح ــب ك ـمــا ي ـم ـكــن ت ـلـ ّـمــس حـ ـض ــوره في
َل ـ ْـب ـ ُ
نصوص واسيني األعرج ،يبدو أكثر جالء بالنظر

تاعجارمو تاشقانم
باتكلا ةداعإو دودحلا بطش :جرعألا ينيساو تاياور يف ثلاثلا ءاضفلا

إلــى العالقة الـتــي تــربــط ياسين بحنين ،الشاعرة
الـجــزائــريــة الـتــي يلتقي بها فــي أمـس ـتــردام .عالقة
ياسين بحنين لها ً
أيضا مقابل غير جنسي ،ذلك أن
حنين هو االسم الحقيقي لنرجس ،تلك المذيعة
ال ـتــي ك ــان يــاسـيــن يـكـتــب لـهــا ع ـش ــرات الــرســائــل
حين كان يعيش في الجزائر .بهذا المعنى تكون
نــرجــس وحنين وجهين لشخصية واح ــدة .ترمز
نرجس إلى الحب غير المتحقق بينما تثير حنين
في نفس ياسين أحاسيس متضاربة؛ فهو يتعاطف
معها بسبب مرضها وبسبب فشل زواجها ،ويبدو
أن العالقة الجنسية العابرة التي تربطهما ليست
ً
شكل من مقاومة االغتراب والمنفى ،المنفى
ّإل
الــذي تربطه حنين بالوطن حين تقول لياسين:
قبرا
«نحن هكذا ً
دائما ،ال نترك وط ًنا ّإل لنتزوج ً
في المنفى» (شرفات ،ص .)315
عالقة الحب التي تربط األستاذ الجامعي الروائي
بـمــريــم فــي سـيــدة ال ـم ـقــام ،قــريـبــة ج ــدً ا مــن عالقة
الحب التي تربط ياسين بحنين ،رغم كون األولى
ال ت ــؤدي إل ــى عــاقــة جنسية صــريـحــة؛ ذل ــك أن
عالقة الحب في كلتا الحالتين تأتي على خلفية
تهشيم مــؤسـســة ال ـ ــزواج مــن أج ــل حــب متح ّلل
من كل قيد أو شــرط .إن عالقة الحب في سيدة
المقام هي عالقة حب عفيف تُسته َلك عن طريق
الــرقـصــة بين الـ ُـمـحـ ّـبـ ْـيــن ،لكنها أيـ ًـضــا عــاقــة حب
عفيف تتخذ معانيها من خالل األفكار والتموقع
ضد «حراس النوايا» .غير أن سيدة المقام ت ُْمعن
في رسم معالم الزواج على خلفية كونه اغتصا ًبا
بشكل مشروع عبر تمثيلِ حكاية العالقة الزوجية
بين مريم ،راقصة الباليه التي تجسد قيم الحداثة،
وحـ ـ ّـمـ ــودة ،ال ــرج ــل ال ـح ـقــوقــي الـ ــذي ي ـنــزلــق إلــى
العنف في عالقته الزوجية .ضغوط العالقة غير
الـمـتـكــافـئــة قـيـمـ ًّـيــا بـيــن مــريــم وح ـ ّـم ــودة مــن جهة،
ِّ
المشكلة
وكــذا الضغوط االجتماعية والسياسية
لخلفية األحـ ــداث فــي ال ــرواي ــة مــن جـهــة أخ ــرى،
ُّ
تنحل داخــل عالقة الحب العفيف بين األستاذ
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الجامعي ومــريــم ،بينما يتمترس حـ ّـمــودة خلف
هوية يشكلها على مقاس إخفاقه بحسب مريم
ال ـتــي تـفـســر هــويـتــه ال ـجــديــدة بـطــريـقـتـهــا الـخــاصــة
حين تقول« :لحيته انْسدلت ،كانت ســوداء مثل
(جالبية) بيضاء..
فوقية
ّ
القطران ،يختبئ داخــل ّ
الـعـجـيــب فــي األم ــر فــي ه ــذا الـبـلــد ،كـ ّلـمــا أخفق
ربــه ،يتعشّ قه بالكثير
المرء في حياته ،التجأ إلى ّ
من النفاق» (سيدة المقام ،ص  .)102وكما في
حالة فتنة ،تتشكل هوية مريم في ٍ
تماه شبه تام
«حراس
مع الوطن الذي ُي َ
غتصب رمز ًيا من طرف ّ
الـنــوايــا» فــي إحــالــة واضـحــة عـلــى حــركــة اإلســام
السياسي في الجزائر.
ّأم ــا فــي رواي ــة أصــابـيــع لوليتا ،فــإن الـحــب يــؤدي
دائـ ًـمــا إلــى عــاقــات جنسية خــارج إطــار ال ــزواج؛
فيونس مارينا يقع في حب الشابة العشرينية التي
يطلق عليها اسم لوليتا .لكن سبق له قبل ذلك أن
ارتبط بعالقة حب مع ماجدالينا حين كان يعيش
فــي ال ـجــزائــر؛ مــاجــدالـيـنــا ال ـتــي تـقـتــرب كـثـيـ ًـرا من
مالمح فتنة في رواية شرفات .تأتي عالقة الحب
لتعوض عالقته مع إيفا،
بين يونس مارينا ولوليتا ّ
مترجمة رواياته إلى اللغة األلمانية .وتشكل هذه
العالقة مقدمة للعودة إلى الحب العاصف على
خلفية ارتباطه بالوطن الجريح من خالل عالقة
الـحــب الـتــي تــربــط يــونــس مــاريـنــا ولــولـيـتــا (ن ـ ّـوة)،
ً
وأيضا من خالل الزواج الفاشل بين لوليتا وأحد
ُ
العالقة البؤر َة التي
الشبان الفرنسيين .تشكل هذه
تــدمــج مــن خاللها الـحـكــايـ ُـة لوليتا داخ ــل مجال
هيمنة الترسانة الفكرية القاتلة لـ «حراس النوايا»،
تبيت فـكــرة اغتيال
على اعـتـبــار أن لوليتا كــانــت ّ
يــونــس مــاريـنــا بسبب كتاباته قبل أن تـتــراجــع في
النهاية .وهـكــذا ،فــإن الـمــرأة الـجــزائــريــة ال تنزلق
إلى مجال هذا الفكر ّإل في فضاء اآلخــر ،ذلك
أن جل الشخصيات النسوية في روايات واسيني
وإم ــا تتموقع
األع ــرج السابقة ّإم ــا تبقى مـحــايــدة ّ
ضد هذا الفكر.
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الوطن أوطان
أكبت على دراسة مفهومي
في جل األعمال التي ّ
ال ــوط ــن وال ــوط ـن ـي ــة ،ه ـن ــاك ش ـبــه إج ـم ــاع ع ـلــى أن
كـ ًّـا من الوطن والوطنية مفهوم تاريخي طارئ
ومـخـتـ َـرع( .)35باإلضافة إلى ذلــك ،هناك اعتراف
ُ
ضمني أو صريح بصعوبة التقدم بتعريف واضح
يعرف إرنست غيلنر الوطنية
للمفهومين؛ فبينما ّ
باعتبارها ً
«أول مبدأ التطابق بين الوحدة السياسية
()36
والــوحــدة الوطنية» انطال ًقا مــن كونها عاطفة
سلبا بـ «خرق المبدأ الوطني القاضي بالتطابق
تتأثر ً
()37
بين الدولة والوطن»  .ومن دون إغفال مركزية
الـثـقــافــة فــي نـســج الـمـفـهــو َمـيــن ،يعمد بينيديكت
آنــدرســون إلــى مقاربة مفهوم الــوطــن انطال ًقا من
()38
كونه «صناعة ثقافية» ) a cultural artefact(
تشكلت داخــل الــروايــة وعــن طريقها ،من خالل
ت ـط ــور ح ــرك ــة ال ـط ـبــاعــة وال ـن ـشــر م ــن ج ـه ــة ،وبـيــن
ال ـس ــارد ومــوق ـعــه داخ ــل ال ــرواي ــة وال ـعــاقــات بين
شـخــوص ال يـعــرفــون بعضهم ،مــن جهة أخــرى.
هكذا أمكن الــروايــة أن تدمج «األخ ــوة والسلطة
وال ــزم ــن» لـ ُتـشـكــل مـجـمــوعــة بـشــريــة مـتـخـيـلــة(.)39
ّأمــا إيريك هوبزباوم ،فإنه يعتمد على التعريف
الذي قدمه إرنست غيلنر للوطنية من دون إضافة
أو نـقـصــان( ،)40فــي حين يؤكد إرنـســت ريـنــان أن
الوطن ناتج من التوفيق بين الماضي ،أي الذاكرة
ال ـم ـش ـتــركــة ،وال ـح ــاض ــر ،أي الــرغ ـبــة ف ــي الـعـيــش
المشترك داخل كيان سياسي .بهذا المعنى يبدو
الوطن مثل شكل أعلى من أشكال التضامن(،)41
أو بــاع ـت ـبــاره إرادة أو تــواف ـ ًقــا إراد ًيـ ـ ــا أو اسـتـفـتــاء
يوميا( ،)42لكن الرابط بين هاته التصورات النظرية
ً
كلها يبقى ،بال شك ،اعتمادها على مفهوم الثقافة
بــاعـتـبــارهــا ال ـمــادة الــرئـيـسـيــة الـتــي ُتـشـ ّـكــل مفاهيم
الوطن والوطنية والمجموعة البشرية.
في النص األعرجي الذي يهمنا هنا ،تبدو أشكال
حضور الوطن متواشجة مع أصل الرواية العربية
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انـطــا ًقــا مــن وضعيتها الـمـتــأرجـحــة بـيــن الـحــداثــة
غربيا
إنتاجا
والـتــراث ،أي بين الشكل ،باعتباره
ً
ً
خالصا من جهة ،وموضوع الحب المستعاد من
ً
أجــل إعــادة تجذيره عن طريق الخطاب الروائي
لبناء خطاب الوطن في ترتيب جديد للعالقات
ويثمن نظرة معينة
سياسيا،
االجتماعية يتموقع
ّ
ً
وي ـق ـص ــي أخـ ـ ـ ــرى؛ ف ـف ــي روايـ ـ ـ ــة سـ ـي ــدة ال ـم ـق ــام،
سياسيا إلــى حيزين
منقسما
مـثـ ًـا ،يـبــدو الــوطــن
ً
ً
متضادين :بني كلبون وحــراس النوايا ،باإلضافة
إلى أن المدينة ،التي هي جزء من الوطن ،تقتل
أبناءها ألن الدولة انسحبت «من الحياة العامة»
(سيدة المقام ،ص  .)14والــوطــن ،بالنسبة إلى
مريم ،يراوح بين صورة الحداثة الوهمية وصورة
أصــالــة بــدائ ـيــةّ .أم ــا إذا أخــذنــا فــي عـيــن االعـتـبــار
العالقة بين مريم والوطن ،فإننا سنجد أن الوطن
يقتل نفسه ،ذلك أن مريم تقول« :هو ذا وطني،
يـسـكــن رص ــاص ــة ف ــي دم ــاغ ــي ف ــي ي ــوم داك ــن من
أيام الخريف ذات جمعة حزين» (سيدة المقام،
ص .)21
وف ــي ال ـج ـم ـلــة ،ف ــإن أغ ـل ـب ـيــة ال ـش ـخــوص يتعيش
اغـتــرابـهــا عــن الــواقــع .ويـلـخــص ال ـســارد المعاناة
بشكل عميق إذ يقول« :تحيا البالد التي ليست
بـ ــا ًدا ،الـتــي لــم تـعــد لـنــا .ول ــم نـعــد نـعــرفـهــا ،تحيا
األش ـي ــاء الــرقـيـقــة ال ـتــي ال ت ـم ــوت ،سـحـبــوهــا من
القلب مثلما يسحبون إبــرة انـغــرزت فــي العظم»
(س ـيــدة ال ـم ـقــام ،ص  .)182ه ــذه الـحــالــة تــؤدي
بالسارد إلى فعل القتل الرمزي للوطن عن طريق
ال ـت ـهــام بـطــاقــة الـتـعــريــف الــوطـنـيــة ،وبــالـتــالــي إلــى
االنتحار.
ّأمــا ياسين فــي رواي ــة شــرفــات بحر الشمال ،فإنه
ال يشعر ب ــأن لــه فــي وطـنــه مـكــا ًنــا؛ الــوطــن الــذي
يصبح طــاحــونــة (ش ــرف ــات ،ص  .)216ويتعدد
الــوطــن فــي ه ــذه ال ــرواي ــة بـتـعــدد األوصـ ــاف؛ فهو
سـجــن وان ـت ـحــار ،وضـيــق وعـهــر وفــوضــى وكــذب

تاعجارمو تاشقانم
باتكلا ةداعإو دودحلا بطش :جرعألا ينيساو تاياور يف ثلاثلا ءاضفلا

وحــزن .ال يستعيد ياسين عملية قتل أخيه عزيز
وعـمــي غــام الـلــه بطريقة آلـيــة؛ إنــه يستعيد هذه
األح ـ ــداث ف ــي م ـ ــوازاة م ـعــانــاة آن مـ ــارك ،واضـ ًـعــا
الضحايا في جانب والقتلة في الجانب اآلخــر؛
عزيز وعمي غالم الله وآن مارك من جهة والقتلة
والـ ـن ــازي ــون م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى .ورغـ ــم أن يــاسـيــن
يعتمد على ذاكرته في استرجاع هذه األحــداث،
فــإنــه يعتبر أن الــوطــن «ب ــدون ذاكـ ــرة» (شــرفــات،
ص  )19ألن ــه تـنـ ّـكــر ل ـش ـهــداء ال ـث ــورة الـجــزائــريــة
ونسي أيـ ًـضــا ضحايا القتلة فــي المرحلة التالية،
وهــذا أيـ ًـضــا رأي حنين ،الشاعرة الجزائرية التي
الـتـقــاهــا يــاسـيــن فــي أم ـس ـت ــردام ،وال ـتــي ي ـبــدو أنها
تلمح إلــى أح ــام مستغانمي؛ حنين الـتــي تقول
إن «هـ ــذه ال ـب ــاد ال تـمـلــك ح ــاض ـ ًـرا وت ـصــر على
اغتيال الماضي العاشق الذي يمكن أن ينقذها»
(شرفات ،ص ،)178لكن هذا الرأي ال يأخذ في
عين االعتبار عالقة التواشج الوطيدة بين ظهور
الحركة الوطنية في الجزائر ومقاومة االستعمار
من جهة ،والرغبة في إعادة تملك التراث الديني
من جهة أخ ــرى( .)43وهكذا تبدو حركة «حــراس
النوايا» كما لو أنها خارج السياق.

شطب الحدود:
المقدس والدنيوي

هناك مثال ثان لعملية شطب الحدود ،يتعلق هذه
المرة بشخصية هامشية ذات بعد رمزي كبير؛ إنه
عمي غالم الله ،تلك الشخصية الهادئة والساخرة
معا .في إحــدى ليالي ياسين القليلة في
في آن ً
أمستردام ،يخفق هذا األخير في استدراج النوم،
ثم يتذكر ماضيه القريب في الجزائر العاصمة،
يسميها ،ويـتــذكــر اغتيال
«مــديـنــة األط ـيــاف» كما ّ
أخـيــه عــزيــز وصـلــب عـمــي غ ــام ال ـلــه .يـقــول في
هذا الصدد« :كان يمكن أن أغفر لقاتلي جريمة
قـتـلــيّ ،أم ــا عــزيــز وعـمــي غ ــام الـلــه [فـ ــ] لــم أجــد
حيالهما ّإل ما يوقظ حزني وكراهيتي الدفينين.
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ألربـ َـي حاسة الغفران
أحتاج إلى قدر من العزلة ّ
من جديد» (شرفات ،ص .)183
شخصية عـمــي غ ــام ال ـلــه ،مثلها مـثــل شخصية
مــاجــدال ـي ـنــا ،تـكـشــف ت ــاع ــب ال ـك ـتــابــة بــالــرمــوز؛
فجملة «غ ــام الـلــه» تحيل داللـ ًـيــا إلــى المسيح؛
تـ ـل ــك ال ـ ــدالل ـ ــة ال ـ ـحـ ــاضـ ــرة فـ ــي ع ـ ـنـ ــوان ال ـف ـصــل
ال ـخــامــس :تــراتـيــل اإلنـجـيــل الـمـفـتــوح .إن عمي
غالم الله ،المجاهد ضد االستعمار ،الفقيه الذي
درس ال ـق ــرآن وك ـ ـ ّـون نـفـســه وال ـت ـحــق ف ــي م ــا بعد
ّ
بـإحدى المدارس ،واشتغل أكثر من أربعين سنة
في التعليم األصلي ثم الثانوي العام ،والذي فقد
ابنته نواره «مع الموجات األولى ألحداث أكتوبر
 ،»1988ليمثّل فــي الــوقــت نفسه ص ــورة الفقيه
المتنور والضحية .عمي غــام الله مختلف عن
اآلخــريــن؛ فعندما «كــان الناس يتقاسمون التركة
االسـتـعـمــاريــة ،أخــذ ابنته ن ــواره مــن يــدهــا وذهــب
إلــى قـبــر مــايــو» ،ثــم «ق ــال لـهــا هــذا ال يشبههم»،
فــي إحــالــة إل ــى الـطـبـيــب الـفــرنـســي فــران ـســوا مايو
(.)1894 – 1804
إن عـمــي غــام الـلــه ال يتخذ أي مــوقــف عــدائــي
شيوعيا .شخصية
من فرانسوا مايو ،الــذي كــان
ً
عمي غالم الله تمهد ً
أيضا للحديث عن الثورة
ال ـج ــزائ ــري ــة وعـ ــن أع ــام ـه ــا ،ل ـكــن أهـ ــم خــاصـيــة
فــي شخصية عـمــي غ ــام الـلــه هــو كــونــه يشطب
ال ـح ــدود بـيــن الـلـغــة الـمـقــدســة والـلـغــة الــدنـيــويــة.
ـص مقاطع طويلة مــن كــام عمي غالم
يــورد الـنـ ُّ
الله الذي يحاكي اللغة المقدسة ،وهو ما يزعج
ح ــراس ال ـنــوايــا ،الــذيــن ينتهون بصلبه فــي نهاية
المطاف لكي يسكتوه .تثير شخصية عمي غالم
الـلــه عـلــى الـمـسـتــوى الــداللــي ت ـســاؤالت عميقة
حــول الـعــاقــة بـيــن االسـتـعـمــال الـسـيــاســي للدِّ ين
والقتل فــي إحالتها الضمنية على ال ـتــوازي بين
ص ـلــب ال ـم ـس ـيــح م ــن ج ـهــة وص ـل ــب ع ـمــي غــام
ال ـل ــه م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،وه ــو م ــا يـجـعــل الـكـتــابــة
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عند واسـيـنــي األع ــرج تعيد طــرح مسألة الترابط
بين األديــان بشكل ضمني .ذلك أن الموت هو
الثمن ال ــذي يدفعه عمي غــام الـلــه لـقــاء رفضه
أيديولوجية القتلة .عمي غالم الله الذي «حفظ
الـقــرآن عــن ظهر قلب حتى صــار ج ــز ًءا مــن دمه
ومحبا
وتن ّفسه وصنع إلهه عل شاكلته ،عاشقًا
ً
لـلـنــاس»ُ ،قـتــل ألنــه كشف العماء األيديولوجي
للمتاجرين بالدِّ ين.

شطب الحدود:
الثقافة العالمة والتراث الشعبي

ال يـسـتـقـيــم ال ـح ــدي ــث ع ــن ش ـطــب الـ ـح ــدود من
دون اإلش ـ ــارة إل ــى ال ـعــاقــة بـيــن األدب الشعبي
وما ُيصطلح عليه بالثقافة العالمة في السرديات
دائما تلك األغاني
األعرجية؛ ذلك أننا نصادف ً
ال ـش ـع ـب ـيــة الـ ـت ــي ت ـح ـيــل إل ـ ــى ال ـط ـف ــول ــة وال ـح ـن ـيــن
والرومانسية ،ومنها ما يتكرر بشكل الفت للنظر؛
ففي رواية أصابع لوليتا تطالعنا أغنية األطفال عن
المطر:
علي
«يا ّ
النو صبي...ما تصبيش ّ
حتى يجي خويا حمو،

ويغطيني بالزربية» ( أصابع ،ص .)280

وهــي األغنية نفسها التي نقرأها في روايــة طوق
الياسمين (طــوق الياسمين ،ص  ،)245وتنتهي
بـهــا ال ــرواي ــة (ط ــوق الـيــاسـمـيــن ،ص ّ .)286أمــا
الشيخة الرميتي ،فتذكر في روايتي أصابع لوليتا
ومملكة الـفــراشــة (مملكة الـفــراشــة ،ص ،)368
فــي إط ــار اسـتـعــادة ثـقــافــة الـمـقــاومــة الـتــي تنسفها
عـلــى نـحــو رم ــزي ال ــدول ــة المستقلةّ .أم ــا حكاية
شبعة ،فإنها تحضر في رواية أصابع لوليتا لتعيد
لحم العالقة بين الــروائــي وقارئته الجزائرية بما
ْ
يـخــدم خلخلة الـعــاقــة بـيــن الحقيقة والـمـعــرفــة؛
ذلــك أن لوليتا حين تلتقي بمرينا ،تكون حاملة
أيديولوجية القتل ،وال تتراجع عنها ّإل بعد أن
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ت ـكــون قــد كـ ّـونــت فـكــرتـهــا عــن الـحـقـيـقــة ،حقيقة
يونس مارينا ،انطال ًقا من معرفتها الشخصية به؛
هــذه المعرفة التي تمر عبر الــوجــدان عــن طريق
إع ــادة إنـتــاج عالقة األمــومــة/األبــوة والعاطفة بين
نـ ّـوة الجريحة ومارينا .لكن حضور هــذه الثقافة
الشعبية على مستوى السرد هو استرجاع للذات
ولزمنيتها الماضية ،لجعلها تالقي زمنية الحداثة،
ال ـم ــوس ــوم ــة بـمـيـســم الـ ـس ــوق .ي ـق ــول يــاس ـيــن في
حــديــث لــه مــع الـشــاعــرة الـجــزائــريــة حـنـيــن« :م ــاذا
نفعل نحن سوى السطو على هذه القوة الحياتية
الضخمة وعرضها في األس ــواق العالمية بحيث
تنتفي األصــول الحقيقية وال تبقى ّإل الفروع؟»
(ش ــرف ــات ،ص  .)147تحيل «ال ـقــوة الحياتية»
حكائيا إلى المعرفة التي يدين بها ياسين ألخته
ً
زوليخا/ليخا؛ ذلــك أن فنه ال يـســاوي شي ًئا أمــام
معرفة زليخا ،إذ يقول لحنين« :يدي التي أحركها
ألمنح حياة لتماثيلي ،ال تـســاوي الـشــيء الكثير
أمــام اليد المجهولة لزليخة أو ألمــي» (شرفات،
ص  .)147هــاتــه المعرفة الـتــي تــديــن بها زليخا
بــدورهــا لقريتها الصغيرة الـتــي تخصها بخاصية
التخصيب ،حيث تقول...« :ال شــيء أثمن من
قريتنا ألننا نعرفها جيدً ا» (شــرفــات ،ص .)147
إن ـهــا عـ ــودة الـمـحـلــي وال ـج ـهــوي داخـ ــل «س ــوق»
العالمية .يمكن تأويل هــذا التجاور بين الثقافة
الـعــالـمــة والـثـقــافــة الشعبية مــن وجـهــة نـظــر تعدد
األصــوات في الرواية اعتما ًدا على رأي باختين.
لـكــن ه ــذا ال ـت ـعــدد ال ي ـشــرح ال ـعــاقــة بـيــن م ــا هو
شعبي ومــا هــو عــالــم .أمــا مــن وجهة نظر مــا بعد
الكولونيالية ،فــإن تـجــاور الثقافة الشعبية مــع ما
يسمى الثقافة العالمة ،هو عودة ما هو أصلي إلى
ّ
بالمستعمر
مجال التداول ،ذلك األصلي المرتبط
َ
الذي نُفي إلى الهامش خالل مرحلة االستعمار.
ولذلك ،يقول الناقد جاسم الموسوي إن إحالل
هذه التعبيرات األصالنية ينم عن رغبة في معادلة
السلطوية( )44لتكتسب الثقافة الشعبية الشفوية

تاعجارمو تاشقانم
باتكلا ةداعإو دودحلا بطش :جرعألا ينيساو تاياور يف ثلاثلا ءاضفلا

والمحلية سلطتها مــن جديد إزاء سلطة الثقافة
تقريبا الـتـصــور ال ــذي يــذهــب إليه
الـعــالـمــة ،وهــو
ً
مقيا،
محمد برادة حين يؤكد أن «الرواية تسهم ُع ً
في تطويع اللغة من خالل تهجين إيجابي يربط
التعبير بــالـمـعـيــش»( )45فــي أفــق انـتـهــاك المقدس
المبني على الصفاء والنقاء(.)46

شطب الحدود :الهوية البينية

إذا ك ــان ــت شـخـصـيــة لــول ـي ـتــا م ــزي ـ ًـج ــا م ــن ال ـهــويــة
ال ـج ــزائ ــري ــة وع ــال ــم ال ـح ــداث ــة (ال ـم ــوض ــة ولــولـيـتــا
نــابــوكــوف) ،فــإن شخوص رواي ــة مملكة الفراشة
ك ـل ـه ــم ت ـق ــري ـ ًـب ــا ُه ـ ــم ع ـل ــى الـ ـح ــد ب ـي ــن ال ـم ـح ـلــي
تقريبا أسـمــاء مركّ بة:
جميعا
والعالمي .إن لهم
ً
ً
فريجة تصبح فيرجي؛ الكاتب المسرحي فادي
يصبح فاوست؛ ماريا تصبح كوزيت؛ زبير يصبح
زوربا؛ داود يصبح ديف؛ نور الدين يصبح ديدي
وديـ ــدالـ ــوس ...إل ــخ .إن ـهــا الـهــويــة الـهـجـيـنــة التي
تتالعب بسلطة المرجع القاهرة والقارة .والهوية
المركّ بة تقفز من موضع إلى آخر لتقويض أسس
السلطة ،ألنها تأبى على التحديد بشكل نهائي
منفتحا
وتام .هذا النوع من التصور للهوية يبقى
ً
على السيرورة التاريخية.

فضاء المنفى

هناك مالحظة أساسية ترتبط بشخوص واسيني
األع ــرج؛ إنهم يعتمدون على ذاكرتهم مــن أجل
اسـ ـت ــرج ــاع صـ ــور الـ ــوطـ ــن ،أكـ ــانـ ــوا ي ـع ـي ـشــون فــي
المهجر (يــونــس مــاريـنــا ،لوليتا ،يــاسـيــن ،حنين)
أم داخــل حــدود الوطن (يــامــا ،األسـتــاذ الجامعي
والكاتب في روايــة سيدة المقام) .هــذه الجدلية
ب ـيــن ال ـح ـض ــور وال ـغ ـي ــاب ه ــي نـفـسـهــا م ــا يـحــدد
الـعــاقــة بـيــن الــوطــن والـمـنـفــى؛ ذل ــك أن المنفى
في نظر إدوارد سعيدً ،
مثل ،ال يمكن فصله عن
المنفي التي تتأطر
الــوطـنـيــة( ،)47باعتبار وضعية
ّ
فالمنفي هو
داخــل بعدَ ْي الحقيقة والمجاز()48؛
ُّ
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في «منطقة وسطى» بين األمكنة واألزمنة ،قديمها
وجــديــدهــا ،ه ــذه المنطقة الــوسـطــى الـتــي ت ّ
ُمكنه
من المزاوجة بين «الحنين إلى الوطن» والقدرة
ال ـفــائ ـقــة ع ـلــى «م ـح ــاك ــاة م ــن يـعـيــش م ـع ـه ــم»(.)49
وعن هذه الوضعية الوسطى والمزدوجة في اآلن
المنفي،
نفسه ،تترتب خصائص مصاحبة لنظرة
ّ
مثل «القلق والحركة ،وعدم االستقرار والتسبب
في عدم االستقرار لآلخرين»( ،)50وينتهي بذلك
إلــى «حــالــة الـبـ ْـيــن – ال ـب ـ ْـي ــن»( ،)51فتصبح الكتابة
مكانًا للعيش ،ويضحي النص بمثابة مـنــزل(،)52
بحيث يمكن أن تسقط الكتابة فــي فــخ الجمود
والتصلب إذا ما اتخذت ً
أيديولوجيا يقترب
شكل
ً
نظر ًيا من اإلقامة الدائمة(.)53

ه ـك ــذا ،تـقـ َّـيــم س ـي ــرورة «ال ــوط ــن» و«ال ــدول ــة» في
المنجز الغربي ،أي
السرد األعرجي انطال ًقا من ُ
انطال ًقا من صــورة رمزية جاهزة للوطن والدولة
ك ـمــا تـشـكـلــت ف ــي الـ ـغ ــرب .ل ـكــن هـ ــذه ال ـص ــورة
الجاهزة ُيح َفر في ثناياها لنقدها عن طريق بسط
تصورات الشخوص للوطن والدولة في الغرب؛
فصورة فرنسا في أصابع لوليتاً ،
مثل ،تختلف من
شخصية إلــى أخ ــرى؛ إيــزمـيــرالــد ،صديقة يونس
الشيلية ،تنظر إلى فرنسا من وجهة نظر الجوهر
والـعــرض ،مؤكدة ليونس مارينا أن جوهر فرنسا
سيبقى رغــم الـفـســاد ال ــذي تـعــرضــت لــه عـلــى يد
الـســاســة الـصـغــار (أص ــاب ــع ،ص ّ .)174أم ــا في
نظر بابانا ،فتصبح فرنسا خائنة؛ إذ إنها اغتالت
«بــرازيــاك ،أكبر وأجمل شاعر ،بتهمة االنتساب
إلى النازية» قبل أن يضيف أن الفرنسيين يشبهون
برازياك (أصابع ،ص ّ .)346أما ماري ،فهي تمثّل
الرأي األكثر راديكالية في عالقتها بتصو ٍر للوطن
والدولة؛ تصور ينبني على إقصاء األجانب ،وهي
بذلك تبدو أنها تفكر مثل اليمين المتطرف .يبقى
ال ــرأي األكـثــر تــواز ًنــا هــو رأي ديفيد إيتيان الــذي
ً
مشتركا بين
يعترف بأن «حرب الجزائر» ت َُع ّد نزي ًفا
الجزائر وفرنسا.
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ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،يـ ـج ــري ت ـح ــدي ــد ال ــوط ــن
دائ ـ ًـم ــا ض ـ ًّـدا عـلــى ش ــيء آخ ــر فــي س ـي ــرورة تحدد
المسافة والحدود بين الوطن والالوطن (القبيلة،
العالم) ،وبين الداخل والخارج .لكن إذا أخذنا
فــي عـيــن االع ـت ـبــار أن «الـمـنـفــى هــو عــزلــة تعاش
خــارج المجموعة»( ،)54فإن في إمكاننا أن نعتبر
الشخوص الذين يعيشون داخــل الوطن منفيين
ً
أيضا ،ألنهم يعيشون في عزلة تامة عن المجموعة
البشرية التي من المفترض أن يعيشوا في كنفها.
إنـهــم ال يتخيلون الــوطــن كـمــا يتخيله الـبــاقــون؛
فالمنفيون ،بحسب إدوارد سعيد ،هم أشخاص/
شخوص غريبو األطــوار «يحسون باختالفهم...
ـوع ــا م ــن ال ـي ـت ــم ،ويـسـتـعـمـلــون ســاح
بــاع ـت ـبــاره ن ـ ً
االخ ـت ــاف ك ــي ي ــؤك ــدوا ع ـلــى حـقـهــم ف ــي رفــض
()55
دائما ُعنُدً ا وميالين
االنتماء»  .لذلك ،يكونون ً
إل ــى الـمـبــالـغــة لـجـعــل ال ـعــالــم يـقـبــل رؤاهـ ـ ـ ــم(،)56
مستعملين الشك والسخرية باعتبارهما يدخالن
في استراتيجية العيش( .)57ورغم ذلك ،ال يتوقف
ال ـم ـن ـف ـيــون ع ــن ص ـنــع وط ــن خ ــاص ب ـه ــم ،يـكــون
عماده الحب واللغة ،اللغة التي ال يمتلكها أي
أحد خارج حالتي الكتابة واالستعمال.
مع ذلك ،سيكتشف المدقق في حيثيات العالقات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـي ــن شـ ـخ ــوص واسـ ـيـ ـن ــي األع ـ ــرج
المنفيين أو المغتربين عن ذاتهم ،أنهم يصنعون
ألنـفـسـهــم عــالـ ًـمــا آخ ــر يـعــوضـهــم عــن اإلح ـســاس
بــالـضـيــاع وال ـعــزلــةّ .أم ــا الــذيــن يـعـيـشــون فــي بــاد
المهجر ،فإنهم يدخلون في عالقات اجتماعية
مــع شـخــوص آخ ــري ــن ،يـعـيـشــون فــي الـهــامــش أو
تراجعوا إلى الهامش طواعية أو ألسباب أخرى،
مثل حالة كالرا ماكيسم في رواية أصابع لوليتا أو
العالقة بين ياسين وفيديريكو ً
مثل .وفي خضم
همشة عن
هذه العالقات ،تبحث الشخوص ُ
الم ّ
كثيرا بما
االعـتــراف المتبادل من دون االكـتــراث ً
يفرقهم ،أي بالضبط تلك االختالفات الصغيرة
التي تجعلهم بمعنى ما خارج الحداثة .ففديريكو
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يتحدث عن نفسه بصيغة الجمع ً
قائل« :ما زلنا
نعتز بقليل من التخلف .ال أستطيع أن أتجاوز
ناس قبيلتي ذات األصل الهندي الذين عزموني
ألسهر معهم» (أصابع ،ص .)133
وحين تحاول حنين أن تخفف من وطأة انسحابه،
يجيبها بأنهم يتشابهون .هــذا الـتــاعــب بحدود
االن ـت ـم ــاء ه ــو م ــا يـجـمــع ب ـيــن ش ـخ ــوص واسـيـنــي
تقريبا في
األعــرج المنفية .ونجد الحالة نفسها
ً
عالقة يونس مارينا بصديقه األرجنتيني خواكيم،
مع فارق بسيط هو أن خواكيم هو الذي يتوسط
ألجل انعقاد اللقاء بين مارينا وبابانا ،كما لو أن
العالقة بالوطن تمر بالضرورة عن طريق وساطة
تصور
آخرين .هذه الفكرة هي ما تؤكدها طريقة ُّ
يــونــس مــاريـنــا لـنـفـســه ،فـهــو ي ــرى عــاقـتــه بغرمائه
الذين يسعون إلــى قتله من خــال منظار حال َتي
سـلـمــان رش ــدي وع ـبــد ال ـلــه بــن الـمـقـفــع ،الـلــذيــن
يـصـبـحــان ع ـنــوا ًنــا لقتل اإلب ـ ــداع .وه ـكــذا ،تُخ َلق
أحواز نفسية واجتماعية تعمد إلى شطب الحدود
بـيــن الـهــويــات واألش ـخ ــاص واألوط ـ ــان مــن أجــل
إع ــادة كتابتها مــن جــديــدّ .أم ــا األس ـتــاذ الجامعي
فــي روايـ ــة س ـيــدة ال ـم ـقــام ،فــإنــه يـجــد نـفـســه مــرمـ ًـيــا
في المزبلة ،فينقذه أحد السكارى .وبرغم قصر
الحديث بينهما ،فإنهما يبدوان منسجمين تما ًما،
أو كما يقول السكير« :أنــا وأنــت اآلن متساويان
في هذا البلد» ( سيدة المقام ،ص )193؛ فالسارد
(األس ـت ــاذ الـجــامـعــي) يتخلى لبعض الــوقــت عن
مركزه النخبوي ،ويقدم نفسه على أنه «دينصور،
فــي طــريـقــه إل ــى االن ـق ــراض»ّ .أم ــا الـلـقــاء الــرمــزي
بينهما ،فيتم حين يتقاسمان شــراب الزامبريطو،
نكاية بـحــراس الـنــوايــا الغائبين ،وتـجــديــدً ا لعرى
التقارب.
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العودة إلى الوطن
ترتبط ثيمة الخروج في النص األعرجي بمرحلة
الـحــرب األهلية فــي الـجــزائــر ،حيث تمثّل روايتا
مهما
شرفات بحر الشمال وأصابع لوليتا
جانبا ًّ
ً
م ــن ه ــذه ال ـمــرح ـلــة؛ ففيهما يـعـ ّـبــر الـ ـس ــاردان في
المنفى عن أزمــة نوعية بين الشخوص والدولة.
ياسين ويــونــس مــاريـنــا نــاقـمــان على الــدولــة رغم
أن ـه ـم ــا ي ـص ـط ـفــان إلـ ــى جــان ـب ـهــا ف ــي ح ــرب ـه ــا ضــد
«ح ــراس الـنــوايــا» ،غير أنهما يطالبانها بأكثر من
ذلــك؛ فياسين يطالب بمحاسبة الدولة ألنها لم
تـحــم أخ ــاه وع ـمــي غ ــام ال ـلــه مــن بـطــش حــراس
النواياّ ،أما يونس مارينا ،فيحاسبها على األخطاء
الـمــرتـكـبــة ال ـتــي أدت إل ــى بـ ــروز حــركــة «ح ــراس
معتبرا أن انقالب  19حزيران/يونيو كان
النوايا»،
ً
أول خطأ في سلسلة من األخطاء .ويظهر ذلك
أكثر جالء في نقطتين اثنتين :أوالهما اصطفاف
يونس مارينا مع بابانا ،الشخصية التي ترمز إلى
الــرئـيــس أحـمــد بــن بـلــة ،وثانيتهما سـقــوط يونس
مارينا فــي نهاية الــروايــة فــي يــد «ذئ ــاب العقيد»،
وهو ما يمكن تأويله بعودة الدولة البوليسية في
فـضــاء فــرنـســا مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ،عـلــى اعتبار
أن يــونــس مــاري ـنــا ُيـلـقــى الـقـبــض عـلـيــه ف ــي قلب
باريس ،وهي الفكرة نفسها التي يذهب إليها بول
سيلفرستين فــي معرض تحليله حضور الجزائر
فــي فرنسا ،مــؤكــدً ا أن الـحــرب األهلية الجزائرية
كــانــت ح ــاض ــرة م ــن خ ــال س ـيــاســات ال ـحــركــات
اإلســامـيــة والـحــركــات األمــازيـغـيــة الـمـتـجــذرة في
األحـ ـي ــاء ال ـه ــام ـش ـي ــة( )58م ــن ج ـه ــة ،وم ــن خــال
س ـيــاســات االحـ ـت ــواء الـفــرنـسـيــة م ــن جـهــة أخ ــرى،
يسميه الكاتب «س ـيــرورات التواطؤ
فــي إطــار مــا ّ
والتنافس والتملك والتحويل» التي تربط ًّ
كل من
فرنسا والجزائر(.)59
في رواية مملكة الفراشة ،يقارب واسيني األعرج
ف ـك ــرة ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ــوط ــن م ــن خـ ــال ال ـعــاقــة
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الـغــرامـيــة ال ـتــي تــربــط بـيــن يــامــا وف ـ ــادي ،الـكــاتــب
المسرحي الجزائري الــذي أمضى عشر سنوات
في منفاه في األندلس .لكن هذه العودة المنبنية
على فكرة الوئام الوطني العام (مملكة الفراشة،
ص  )305ت ـت ــأرج ــح ب ـيــن ف ـكــرت ـيــن أســاس ـي ـت ـيــن:
ُلخص األولــى في الـتــوازي بين حياة فيديريكو
ت َّ
غارسيا لوركا ( )1936 – 1898وحياة فادي عن
طريق الحضور الرمزي للمسرح ومدينة غرناطة
ف ــي مـخـيـلــة ال ـم ـســرحــي الـ ـج ــزائ ــري ،الـ ــذي يبني
رؤيـتــه للجزائر الجريحة خــال الـحــرب األهلية
على اسـتـعــادة تــاريــخ الـحــرب األهلية اإلسبانية.
وترتبط الفكرة الثانية برؤية ياما لفادي ،وهي رؤية
ّ
تشكل تصور «الــداخــل الـجــزائــري» للعالقة بين
المثقف والدولة .وتجري ،عن طريق اإلحالة إلى
شخصيتي فاوست وميفيستوفيليس ،إعادة قراءة
العالقة بين المثقف والدولة بواسطة إدمــاج بعد
البيع والشراء .ففي الحالة األولى ،يبيع فاوست
نفسه لميفيستوفيليس في مقابل المجد ،بينما يبيع
ً
متشككا فيها،
فــادي خدماته للدولة ،لكنه يبقى
كما ُيفهم مــن كالمه حين يـقــول« :ثــم إن هــؤالء
بشر ال يوثق بهم»( .مملكة الفراشة ،ص ،)333
أو حين يؤكد أنه «على حافة رجوع خطير» إلى
وطنه (مملكة الفراشة ،ص  .)304وبالرغم من
ـررا ذل ــك بقوله:
ذل ــك يـعــود ف ــادي إل ــى وطـنــه م ـبـ ً
«جيد أن تعتذر الدولة بطريقتها ألبنائها!» (مملكة
الفراشة ،ص  .)341وتحيل فكرة االعتذار هاته
إلــى فكرة محاسبة الــدولــة (فـكــرة ياسين ويونس
مارينا) بشكل مبطن .لكن أحــد الشخوص في
«الداخل الجزائري» يجدد تأكيد نظرية ياما التي
ترى أن ميفيستوفيليس هو الدولة نفسها؛ إذ يعلق
أحــد الشيوخ على المسرحية وكاتبها قــائـ ًـا« :يا
تبين أنهم جابوه باش يخدمو
بنتي هذه الهيلولة ّ
بـ ــه .ودخـ ـل ــوه ف ــي ال ـج ــوق ــة» (م ـم ـل ـكــة ال ـف ــراش ــة،
ص .)413
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التمثيلين للدولة
لكن هــذا التجاذب بين هذين
ْ
ُيــد َمــج فــي تـصــور يستحضر الـسـيــرورة التاريخية
واالنـفـتــاح نحو المستقبل؛ ذلــك أن ياما تتمكن
في النهاية من التخلص من كال طرفي الصراع،
أي من فاوست وميفيستوفيليس اللذين يرمزان
إلى المثقف والدولة لتنفتح على إمكانات أخرى
لصنع التاريخ .وتؤكد ياما هذه الفكرة حين تقول:
«ش ــيء غــريــب ينهض فــي داخ ـلــي ،يشبهني في
كل تفاصيله ،ولك ّنه مش ّتت ولم أعد قــادرة على
لملمته .أقتل من اآلن؟ فاوست .مفيستوفيليس؟
معا وأستحم برمادهما ،لنسيان كل
هل أحرقهما ً
ذرة
ما حدث بيننا
ً
علي أن ألملم نفسي ّ
جميعاّ .
ذرة وأعيد تركيبها وهندستها» (مملكة الفراشة،
ّ
ص  .)397لكن هذا التخلص يمر عبر التضحية
الــرمــزيــة بـ ُـبـعــد الـكـتــابــة ل ــدى يــامــا ،الـتــي تتخلص
من الكم الهائل من الرسائل ( 777رسالة) التي
كــانــت تكتبها إلــى فــاوســت مــن دون أن ترسلها
إليه .إنها الرسائل التي تضعها على أول الطريق
مــن أجــل الــوصــول إلــى حــب واقـعــي بينها وبين
شخصية جــزائــريــة أخ ــرى هــي نــور الــديــن ،الــذي
يبدو هو اآلخر مصا ًبا بلوثة تهجين الهويات.

استخالصات
بناء على ما سبق ،يمكن تلخيص المناقشة أعاله
في ثالث نقط أساسية:
ف ــي الـنـقـطــة األول ـ ــى ،ي ـت ـعــرض ال ـس ــرد األع ــرج ــي
النتقاد مفهوم الــوطــن انطال ًقا مــن تصور يجعل
مبنيا على مفهوم الــدولــة باعتبارها
هــذا األخـيــر ً
منتهيا تــأســس عـلــى شــرعـيــة الـنـضــال ضد
مـنـجـ ًـزا
ً
ِ
المستعمر ،وهي الصيغة التي حاولت استنبات
الدولة كما تأسست في الغرب .يتمظهر «الوطن»
ـورا ينبني
عـلــى الـمـسـتــوى المحلي بــاعـتـبــاره ت ـصـ ً
ع ـلــى ث ـنــائ ـيــة ُت ـخ ـت ــزل ف ــي حــرك ـت ـيــن اجـتـمــاعـيـتـيــن
تحمالن تصورين مختلفين لمفهوم «الــوطــن»،
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وهما «ذئــاب العقيد» أو «بني كلبون» و«حــراس
النوايا»؛ هاتان الحركتان االجتماعيتان السياسيتان
تتنافسان في إعــادة تحديد مفهوم «الــدولــة» عن
طــريــق اإلك ـ ـ ــراه .وي ـت ـمــوقــع صــوتــا ال ـس ــاردي ــن في
روايـتــي شــرفــات بحر الشمال وسـيــدة المقام في
المطالب بالحقوق وليس في موقع الناقد؛
وضع ُ
هذا التموقع الذي يجعل «حراس النوايا» يبدون
أعداء للوطن والدولةّ .أما في رواية أصابع لوليتا،
فــال ـســارد يـصـبــح فــي تـعــاطـيــه أك ـثــر رادي ـكــال ـيــة من
الــوضــع الـجــزائــري ،منتقدً ا كــا الطرفين انطال ًقا
مــن الـنـقــد (الـمـخـفــف) ال ــذي يــوجـهــه إل ــى حركة
االنـقــاب وذئــابـهــا ،والـتــي تتخذ أشـكـ ً
ـال جديدة
في قلب فرنساّ .أما انتقاد السارد لحركة «حراس
الـنــوايــا» ،فيحافظ على راديكاليته األصـلـيــة كما
تشكلت سرد ًيا في روايتي شرفات بحر الشمال
وسيدة المقام.
يمكن تلخيص النقطة الثانية في إدماج موضوع
الحب (الذي ال يؤدي أبدً ا إلى الــزواج) باعتباره
ناقصا في تشكيل مفهوم الوطن؛ فرغم نبل
مكونًا ً
حبة إلى
اإلحساس ،تنتهي جميع الشخوص ُ
الم ّ
وضعية تراجيدية.
ويمكن تلخيص النقطة الثالثة بالنظر إلى مسألة
المنفى باعتباره تقنية للمقاومة؛ هــذه المقاومة
التي تتالعب بحدود االنتماء إلى مجموعة بشرية
معينة ،ســواء أكــان ذلــك في فضاء محلي أو في
فضاء آخر .وتعيد هذه المقاومة استثمار موضوع
الحب (والمحبة والـحــوار)( )60في إطار عالقات
دائما إلى تخطي الحدود النفسية
اجتماعية تصبو ً
واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة ،لـتـضــع أسـ ًـســا جــديــدة
الم ِ
ستعمر
مــن أجــل بـنــاء فـضــاء ثــالــث يلتقي فيه ُ
والمستعمر داخل عالقات تحدد حدود المحلي
َ
لتنتهكها في سيرورة ال تنتهي.
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ate frameworks according to the requirements of his or her own consideration of the matter at hand. Such criticism, however, should not lose sight of the positive results achieved
by these deconstructionist projects, for they produced important debates regarding the
reflection of Arab thought upon itself, and justified posing important questions of the
relationship of text to the moment of reading the text. This study turns to two instances
where such questions were asked: the inter-related formulations: heritage and renewal;
and authenticity and contemporaneity.
A Reading of Azmi Bishara’s Project: Religion and Religiosity – a Prolegomena to
Volume One of Religion and Secularism(1)
Wajih Kawtharani
In his landmark texts, Azmi Bishara calls for the development of a new epistemological
and methodological standpoint in Arab research into religion and types of religiosity,
urging this as an alternative to the secularist Arab tendency to ignore or disregard these
topics. The study of religion and religiosity ultimately connects with the study of secularism and secularization in Azmi Bishara’s The Transition from the Study of Religion and
Religiosity to the Study of Secularism, in the fifth and final chapter of the first volume. He
concludes his prolegomenon – a book in its own right – with a summary of his starting
point before proceeding to the second volume of his project: The Intellectual Process of
Secularization and Secularism. This project examines Bishara’s thinking and explores its
ramifications.
**Azmi Bishara, Religion and Secularism in Historical Context, in two volumes: Vol.
1: Religion and Religiosity, 2nd Revised Edition (Beirut: Arab Center for Research and Policy

Studies 2013); Vol. 2: Part One: Secularism and Secularization, The Intellectual Process (Beirut:
Arab Center for Research and Policy Studies 2015), Part Two: Theories of Secularism and Secularization (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies, 2015).

(1) Azmi Bishara, Religion and Secularism in Historical Context, in two volumes: Vol. 1: Religion and Religiosity, 2nd
Revised Edition (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies 2013); Vol. 2: Part One: Secularism and Secularization, The Intellectual Process (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies 2015), Part Two: Theories of
Secularism and Secularization (Beirut: Arab Center for Research and Policy Studies, 2015).
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Third Space in the Novels of Waciny Laredj: Effacing the boundaries
Khalid al-Arif
This study looks at post-colonial theory as a frame of discourse developed by theoreticians beginning in the last quarter of the twentieth century. It sees the ideas of post-colonialism as ideas based on the concept of representation as the quintessentially political
act, the central concept introduced by Edward Said in his work Orientalism. However,
the Indian critic Homi Bhabha developed other concepts through his critique of Said,
such as hybridity, mimicry, cultural difference and ‘third space.’ The last critique, the
issue of ‘third space,’ generated a great deal of criticism, but it remains among the most
important of Bhabha’s ideas. It is to this conceot that the current study turns.
Manifestations of the Philosophical Presence of al-Andalus
in Contemporary Arab Culture
Mohammad al-Misbahi
The distinguishing feature of the Andalusian philosophical model is its openness to all
forms of rational thought – evidential, doctrinal, jurisprudential, historical and mystical – by virtue of its dialectical nature and its propensity for dialogue in search of common ground. Some cultural currents in the contemporary Arab world feel that drawing
upon the Andalusian model is not enough, and that it is imperative to open up a new
model developed through the needs of the present. Yet, Andalusian rationality did not
limit itself to considering reason alone to be the natural light that illuminates both our
inner being and the world; it was also open to the light of faith and soulful passion, of
history and urbanity. The Andalusian model teaches us that we need to take advantage of
multiple sources of enlightenment.
Deconstructing Arab Epistemological Dependency
Mohammad Abdul Rahman Hassan
In the past fifty years such projects that have deconstructed contemporary Arab epistemological dependency have given rise to a great deal of discussion. Deconsructing
contemporary Arab epistemological dependency involves taking on a project to critically
assess a noteworthy group of Arabic writings, evaluating or refuting their main theses.
The findings of such projects have often been criticized, and criticism falls into two
categories. The first is an assumption that the intellectual starts out reading texts from
a preset position informed by a particular ideology, and therefore reads set of texts in a
particular way. The second assumption is that the intellectual makes use of concepts and
methodological frameworks developed by modern Western thought, and does not re-cre-
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The Arab Novel, Literary Criticism, and the Creative Imagination of Youmna Eid
Ahmad al-Jarti
This study tracks the latest developments in the criticism practice of Youmna Eid. It takes
as its starting point her analytical readings of Arabic novels, particularly those written
by women, and examines the extent to which she has remained true to her critical path.
This path, and its mature methodological features, were best laid out in her most prominent work On Knowledge of the Text, where Eid emphasized the need to engage with
Western concepts of criticism and to transplant these into the Arab cultural realm given
the sophistication of Arabic fictional texts. In Eid’s view, such an effort could inform the
generation of a constructive cultural criticism that would enable an engagement with
The other’ free of the ballast of epistemological absolutes, one that could successfully
bring into relief the key questions of Arabic literary criticism and its methodological and
intellectual milestones.
Leotard against Sartre
Labib al-Saeed
Taking up a commitment to writing, or, in the words of Leotard «writing one’s commitment,» is an impossible task. This is because, as Sartre put it, such commitment «presumes a present, that is, a situation of presence, a destination to which we arrive: an action and those to whom something is sent.» Sartre’s concept of situation implies a reality
that we are present in, and that we wish to exit from towards another present, another
situation. This makes it clear, however, that there are no individuals with whom we share
our understanding of the situations within which we live, and to whom we write – no
recipients for our missives. Consequently we only commit to writing what we deem
to be appropriate and to be worthy of expression. Sartre believed that this problematic
extends from reality (general and comprehensive) in all of its phenomenological meanings – what we perceive and shape with our consciousness – to reality in the Marxist
sense – reflecting our consciousness – but which in reality only began as «a little story,»
a fable whose purpose is to prevent us from mixing reality with imagination. The story
or situation that seeks to represent or to present us with reality is itself imaginary. Sartre
believed that even in political texts, reality is revealed only through the act of writing.
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ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
خاصا،
حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من «تب ُّين» محو ًرا
ً
ً
وأبحاثا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها يخضع
للتحكيم من قبل زمالء مختصين.
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شروط النشر
تنشر "تبيُّن" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى 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.
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