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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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*

هيرمان باري

مشروعا
السيميوطيقا باعتبارها
ً
براديغم ًيا في تاريخ الفلسفة
**

ترجمة :عبد المجيد نوسي

يتناول هيرمان بــاري في هذا المقال مسألة السيميوطيقا المدمجة ،فيعرض للسيميوطيقا
عـنــد بـيــرس ودو ســوسـيــر ويــامـسـلـيــف مــن مـنـظــور إبستيمولوجي ً
ـارحــا الـســؤال عن
أول ،طـ ً
سـيــاقـهــا الـثـقــافــي وال ـن ـظ ــري .وه ــو يـقــف عـنــد األصـ ــول الـنـفـسـيــة ال ـتــي م ـيــزت ت ـح ــدي ــدات دو
سوسير للسيميولوجيا وللجهاز المفاهيمي الذي شكل أدواتها ،مثل العالمة ،أو األصول
السوسيولوجية من خــال تحديدها مفهوم اللسان ،مقارنًا إياها بــاألصــول التي اعتمدتها
السيميوطيقا عند بـيــرس ،وهــي أصــول منطقية .كما أنــه يقف عند التمفصالت األساسية
لمفاهيم كـ ٍّـل مــن سيميوطيقا دو ســوسـيــر وبـيــرس ،مـحـلـ ًـا االتـجــاه االثـنـيـنــي (دو سوسير)
والثالثي (بيرس) في البناء ،ليتساءل في سياق تحليله عن موقع السيميوطيقا في الفلسفات
التي ميزت الفكر البشري :األنطولوجيا واإلبستيمولوجيا والسيميوطيقا .وإذا كان الفكر
قد عرف أولوية إشكالية الكينونة والوجود وإشكالية المعرفة واإلبستيمولوجيا بعد ذلك،
فــإن الوظيفة التدليلية ستصبح شــرط كــل مـعــرفــة .لــذلــك ،فــإن بــراديـغــم السيميوطيقا الــذي
ينهض بهذه الوظيفة يمكن اعتباره فلسفة أولــى فــي الفكر المعاصر ،ألن السيميوزيس،
ـوعــا للسيميوطيقا ،يسائل عناصر المثلث الـثــاثــة :العالم والــذات والعالمة،
بصفته مــوضـ ً
وهذا ما يمكن أن تحققه السيميوطيقا المدمجة التي توجد على شكل مشروع براديغمي،
ولكنه سيكون قادرًا على نسج وشائج بين العالم والخطاب ومجموعة اإلنتاج.
أس ـمــح لـنـفـســيً ،
أول ،ب ــأن أق ـت ــرح مــاهـيــة الـصـيـغــة ال ـتــي يـنـتـظــم بـهــا ال ـب ــرادي ـغ ــم الـسـيـمـيــوطـيـقــي
المعاصر :أشير خاصة إلــى التوترات المبرهنية ) (Théorétiqueلهذا البراديغم ،وتقابالته
* المؤسسة الوطنية للبحث العلمي (بلجيكا).
** أستاذ جامعي ،جامعة شعيب الدكالي ،المغرب.
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الــداخـلـيــة الـتــي تـكــون أحـيــا ًنــا درامـيــة .إن احـتـضــان الـبــراديـغــم السيميوطيقي يـمـكــن أن تـطــالِــب بــه هــذه
ال ـن ـخ ـب ـة((( :فــريـجــه ) (Fregeوفـيـتـغـنـشـتــايــن ) (Wittgensteinودو ســوسـيــر ) (de Saussureوبـيــرس

) ،)Peirceغير أنني سأركز نظري في هذا المقال على ما يمكن االصطالح عليه بـ «السيميوطيقيتين» -

سيميوطيقا بيرس((( من جهة ،وسيميوطيقا دو سوسير ⁄يامسليف )(Hjelmslev((( من جهة أخرى -
من دون التلميح إلى توافق محتمل لهذا التقابل مع تقابل آخر ،على األقل على المستوى نفسه من
ِّ
المنظمة
األهمية ،واألمر يتعلق بفريجه وفيتغنشتاين .أريد أن أشير ،بعد ذلك ،إلى أن خطوط القوة

ـارنــة بــالـقـيـمــة الـمــوحــدة لـلـمـشــروع الـبــراديـغـمــي لـلـسـيـمـيــوطـيـقــا في
لـلـبــراديـغــم الـخــاص بـنــا ُتـ َـعـ ّـد ثــانــويــة مـقـ َ

ت ــاري ــخ ال ـف ـكــر .ال ت ــوج ــد ه ــذه الـسـيـمـيــوطـيـقــا ال ـك ـب ـيــرة س ــوى ب ـش ـكــل جــزئــي ف ــي تـحـقـقــاتـهــا الـمـتـكــونــة:

إنـهــا مـشــروع حـقـيـقــي ،وبــالـتــالــي ُتـ َـعـ ّـد ،نـتـيـجــة لــذلــك ،افـتــراضـيــة بـصــورة دائـمــة .لـكـنـنــا نـسـجــل عـلــى هــذا
المستوى تــرابـطــات أســاسـيــة تـتـجــاوز مــن بعيد الـتــوتــرات المبرهنية الـتــي ُأضـيـئــت فــي السيميوطيقيات
المعاصرة المتكونة.

التوترات :تنافس النماذج الثالثية واالثنينية في السيميوطيقا
(بيرس ضد دو سوسير/يامسليف)
سأعمل على تقييم السيميوطيقا البيرسية والسيميوطيقا السوسيرية  -اليامسليفية في سياقهما األصلي
قبل أن أقوم بتحديد الخطوط العامة للقواعد المفاهيمية للمذهبين وعقد مقارنة بينهما.

(1) Herman Parret, Essai d’homologation des bases conceptuelles de la sémiotique structurale (Amsterdam: [s. n.],
1983).

فريجه ( :)1925 - 1848رياضي ألماني ،مؤسس المنطق الرياضي  ،أنشأ الحساب األكسيوماتي للقضايا والتركيب المنطقي والنظرية
الكمية .حدد معايير تمييز مفهوم الموضوع بتجاوز مشكل واقعية الكليات .من مؤلفاته :أسس علم الحساب (( .)1879المترجم)
ـوعــا فـلـسـفـ ًـيــا أســاسـ ًـيــا .اعـتـبــر أن االسـتـعـمــال
فيتغنشتاين ( :)1951 - 1889مـنـطـقــي وفـيـلـســوف الـلـغــة جـعــل مــن اهـتـمــامــه بــالـلـغــة مــوضـ ً
الصحيح للغة هــو تعبيرها عــن وقــائــع العالم ،وأن قــواعــد اللغة تمثل المنطق .مــن مؤلفاته :التراكتتيس (مـقــالــة فــي المنطق والفلسفة)
()1921؛ أبحاث فلسفية (( .)1953المترجم)
((( ه ـ ــي سـيـمـيــوطـيـقــا ال ـبــاحــث األم ـي ــرك ــي ب ـيــرس ( )1914 - 1839ال ـتــي تـنـهــض ع ـلــى الـمـنـطــق وال ــري ــاض ـي ــات وال ـظــاهــرات ـيــة .و ُت ـ َـع ـ ّـد
السيميوطيقا عـنــد بـيــرس مــرادفــة لـلـمـنـطــق« ،الـمـنـطــق  ،فــي مـعـنــاه ال ـعــام ،لـيــس س ــوى اس ــم آخ ــر لـلـسـيـمـيــوطـيـقــا ،الـعـلــم شـبــه ال ـض ــروري أو
الشكلي للعالمات»( .المترجم)
انظرCharles S. Peirce, Erits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par Gérard Deledalle, l’ordre philosophique :
(Paris: Editions du Seuil, 1978), p. 120.
(3) Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, éd. critique préparée par Tullio De Mauro; postf. de Louis-Jean Calvet, bibliothèque scientifique (Paris: Payot, 1985).

فرديناند دوسوسير ( :)1913 - 1857يرجع إلــى دوسوسير فضل تحديد موضوع اللسانيات الــذي تجسد عنده في اللسان بصفته
نظا ًما ثاب ًتا من العالمات .وفــي سياق تناوله موضوع اللسانيات ،تطرق إلــى الــدراســة السيميوطيقية من خــال مفهوم السيميولوجيا،
علما يدرس حياة العالمات داخل الحياة االجتماعية»( .المترجم)
وحددها «بصفتها ً
لويس يامسليف ( :)1965 - 1899باحث لساني ُ ،عرف بالنظرية الكلوسيماتية التي تميزت بمجموعة من الخصائص - 1 :اإلجراء
التحليلي السابق على التركيب؛  - 2التشديد على الشكل؛  - 3أخــذ ما يتعدى شكل المحتوى بعين االعتبار؛  - 4النظر إلــى اللغة
سيميوطيقيا من بين أنساق أخرى( .المترجم)
بصفتها نسقًا
ً
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ثاحبأو تاسارد
ةفسلفلا خيرات يف اًيمغيدارب  اًعورشم اهرابتعاب اقيطويميسلا

 ُي ـ َـع ـ ّـد ال ـس ـيــاق الـثـقــافــي وال ـن ـظــري ال ــذي ول ــدت فـيــه ك ـ ٌّـل مــن الـسـيـمـيــوطـيـقــا الـبـيــرسـيــة و«الـسـيـمـيــولــوجـيــا»السوسيرية مختل ًفا بشكل كبير .ويرجع تماسك وجهتي النظر في جزء كبير منه إلى السياقات النظرية
التي َأنجز انطال ًقا منها بيرس من جهة ودو سوسير من جهة أخرى «علم العالمات».
سأقول ً
أول بعض الكلمات حــول سيميولوجيا دو سوسير .إن سياقها هو سياق علم نفس التداعي:
«تجمع العالمة ليس بين شيء واسم ،بل بين مفهوم وصورة سمعية»((( ،والعالمة هي «وحدة نفسية»(((.
ُ
(((
إضــافــة إلــى هــذه الـنــزعــة الـنـفـسـيـة الـتــي تمثّل قــاعــدة لـهــذا الـتـصــور  -وبشكل مناقض مــن دون أن ينتبه
إلـيــه دو ســوسـيــر  -نـجــد تــأثـيــر الـســوسـيــولــوجـيــا الــدوركـهــايـمـيــة (نـسـبــة إلــى دوركـهــايــم)« :الـلـســان هــو واقـعــة
اجـتـمــاعـيــة» ،والـتــداعـيــات (النفسية) يجب أن تـكــون مــؤكــدة بــواسـطــة الـتــوافــق الـجـمــاعـي((( .والتفريعات
الـثـنــائـيــة الـســوسـيــريــة كـلـهــا ،وخــاصــة الـتـفــريــع الـثـنــائــي ل ـســان ⁄ك ــام ،تـجــد أصـلـهــا فــي هــذا الــوضــع الـمــربــك
الذي يتسبب فيه هذا التراكب للنزعة النفسية والسوسيولوجية((( .وفي استطاعتنا أن نعتبر ،بصفة أعم،
أن كل نموذج ثنائي في السيميوطيقا يقوم بالضرورة على اقتضاءات تترجم هــذا الوضع المربك من
هذه الطبيعة.
قارا،
على العكس من ذلك ،ال شيء من هذا عند بيرس ،الذي ُي ّ
عد االتجاه المضاد للنزعة النفسية عنده ً
كما أن السيميوطيقا عنده ليست بعلم نفس وال بعلم اجتماع ،وإنما هي منطق((( .ومن الممكن أن يكون
للعالمات أصل نفسي ،بطبيعة الحال ،غير أن هذا األصل ال يؤثر في أي شيء في طبيعتها المنطقية.
يقول لنا بيرس إن السيميوطيقا ال يمكن أن تكون استبطانية :ت َُع ّد منهجيتها حقيقة «تجريبية» ما دامت
العالمة في الجوهر هي ما تفعله العالمة ،وإذن فهي قاعدة للفعل .بناء على هذا ،نرى من جهة أن َّ
كل
سيميوطيقا منبثقة عن النموذج السوسيري  -اليامسليفي تظل مهددة بالنزعة النفسية على نحو مستمر،
ونــرى مــن جهة أخــرى أن االتـجــاه الـمـضــاد للنزعة النفسية عند بـيــرس يــوشــك أن يــؤدي إلــى االنـحــراف
نحو الـنــزعــة االجـتـمــاعـيــة ،وبـهــذه الـطــريـقــة ،نحو خيانة الـنـظــام المنطقي الــذي ُيـ َـعـ ّـد جــوهــر ًيــا بالنسبة إلى
السيميوطيقا (أبدأ عند بيرس نفسه وإنما عند تابعيه ،وهم في األغلب سلوكيون ،األمر الذي ُيفقر بهذه
الطريقة المذهب األصلي لبيرس) .لقد كان يجب في الواقع أن يحمي اإلكراه «المنطقي» للسيميوطيقا
سيميوطيقا بيرس من كل نزعة سوسيولوجية ،على الرغم من أن طبيعة العالمة توصف بأنها اجتماعية.
من الواضح أن دو سوسير يدفع عن نفسه بشكل جلي أنه يشتغل بعلم النفس ،والشيء نفسه بالنسبة
إلى بيرس الذي يدفع عن نفسه أنه يشتغل بالسوسيولوجيا :على مستوى االختيارات الواضحة ،يدافع
((( ت َُع ّد العالمة عند دو سوسير وحدة نفسية تتكون من عنصرين :التصور والصورة السمعية ،وتربط بينهما العالمة( .المترجم)

(5) Saussure, p. 99.

((( كما الحظنا ذلك بالنسبة إلى العالمة ،نشير إلى أن دو سوسير يعتبر في حديثه عن السيميولوجيا أن هذا العلم سيكون جز ًءا من
علم النفس االجتماعي ،أي جز ًءا من علم النفس العام( .المترجم)
(7) Saussure, p. 32.

((( انـظــرGérard Deledalle, Théorie et pratique du signe: Introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce, avec la :
collaboration de Joëlle Réthoré, collection langages et sociétés (Paris: Payot, 1979).

(((

تُعتبر السيميوطيقا عند بيرس مرادفة للمنطق( .المترجم) ،انظرPeirce, Erits sur le signe, p. 120. :
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دو سوسير عن فكرة استقاللية اللسانيات والسيميوطيقا (قام بهذا سل ًفا في مقدمة المحاضرات)(،((1
غير أن السؤال الُ  يطرح على مستوى اختيارات السطح بل على مستوى أساسيات السيميوطيقا .على
هــذا المستوى بالضبط ،فــإن السيميوطيقا هــي منطق بالنسبة إلــى بـيــرس« :السيميوطيقا هــي المذهب
شبه الضروري أو الشكلي للعالمات»( ،((1في حين ت َُع ّد السيميولوجيا بالنسبة إلى دو سوسير «جــز ًءا
من علم النفس االجتماعي ،وكنتيجة لذلك  ،جز ًءا من علم النفس العام»( .((1وإذا نظرنا عن قرب إلى
أنواع السيميوطيقا التي تبلورت في أيامنا  -سيميوطيقا ألجرداس جوليان غريماس(ً ((1
مثل  -نسجل أن
النزعتين ،النفسية من جهة واالجتماعية من جهة أخرى ،تظالن دو ًما حاضرتين :أصبحت السيميوطيقا
وإم ــا سـيـمـيــوطـيـقــا اج ـتـمــاعـيــة ،وال ـنــزعــة الـطـبـيـعـيــة لكل
بـطــريـقــة شـبــه أوتــومــاتـيـكـيــة ّإم ــا سـيـمـيــوطـيـقــا نـفـسـيــة ّ
سيميوطيقا ذات والء سوسيري هي أن تصبح سيميوطيقا نفسية .إن تحييد هذا التعارض الُ  ي َع ّد ممك ًنا
إال إذا اعتبرنا السيميوطيقا مثل منطق (سابق عن كل علم نفس أو علم اجتماع  -منطقي) ،ومن األكيد
يقدمها بيرس .وسيكون من المجدي االحتفاظ في الذهن بهذا
أن هذا شيء مرغوب فيه بالصيغة التي ّ
التوجه المزدوج الممكن للسيميوطيقا ،ودور التحييد الذي يقوم به تصور السيميوطيقا بصفتها منط ًقا.
 في هذا األفق ،يجب أن نحاول اآلن ضبط الحدوس المركزية لتصور السيميوطيقا عند بيرس ًأول،
ثم عند دو سوسير ويامسليف.
إن الـعــامــة فــي عـمــل بـيــرس هــي عــاقــة ث ــاث ـي ـة( ،((1وسـنــرى أن ال ـمــزاج التثليثي ُيـ َـعـ ّـد حــاضـ ًـرا فــي جميع
ال ـت ـص ـن ـي ـفــات الـسـيـمـيــوطـيـقـيــة ال ـت ــي اق ـتــرح ـهــا هـ ــذا ال ـك ــات ــب .وح ـت ــى األن ـط ــول ــوج ـي ــا ال ـم ــواف ـق ــة وال ـم ــوازي ــة
للسيميوطيقا ت َُع ّد ثالثية (األوالنية والثانيانية والثالثانية)( .((1وعلى المحور السيميوطيقي ،هناك ثالثة
أنـمــاط لـلـعــامــات :الـمــاثــول ) (Représentamenبصفته عــامــة ،وال ـمــوضــوع بصفته عــامــة ،وال ـمــؤول
بصفته عالمة ،وثمة على المحور اإلبستيمولوجي ثالث استراتيجيات للمعرفة :الفرض االستكشافي
) (Abductionواالسـتـقــراء واالسـتـنـبــاطّ .أمــا االسـتـخــاصــات الـمـنـجــزة انـطــا ًقــا مــن الـمــاثــول والـمــوضــوع
والمؤول (أي انطال ًقا من وحدات المحور السيميوطيقي) نحو مقوالت األوالنية والثانيانية والثالثانية،
فتتم ،على التوالي ،بالفرض االستكشافي واالستقراء واالستنباط .الفرض االستكشافي  -استراتيجية
المعرفة التي جعل منها بيرس بمفرده نظرية للمعرفة  -هو من طبيعة اإلحساس :إنه يستنتج حالة انطال ًقا
من قاعدة ومن نتيجة (نقوم باختيار افتراض تطبيق قاعدة عامة من دون اختبارها) ،وت َُع ّد هذه الحاالت
المستنتجة كيفيات .االستقراء هو من طبيعة التجربة المالحظتية :نستنتج قاعدة انطال ًقا من الحاالت
ومن النتائج الخاصة؛ إنها توافق الثانيانية ما دامت القاعدة ت َُع ّد حكم وجود .واالستنباط هو من طبيعة
( ((1يعني به كتاب دوسوسير :محاضرات في علم اللغة العام( .المترجم)

(11) Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce.
(12) Saussure, p. 33.

( ((1يـشـيــر إلــى السيميوطيقا الـســرديــة والـخـطــابـيــة الـتــي تـبـلــورت مــن خــال أعـمــال غــريـمــاس ،وخــاصــة غــريـمــاس  ،1966غــريـمــاس،
أساسا باالهتمام بشكل المعنى( .المترجم)
كورتيس  ،1986 - 1979وتميزت
ً
( ((1اعتمد بيرس في تشييد نظريته على البناء التثليثي  ،اتضح ذلك في الفانوروسكوبيا (األوالنية والثانيانية والثالثانية) كما في بناء
العالمة :الممثل  ،الموضوع  ،المؤول ( .المترجم) ،انظرPeirce, Erits sur le signe. :
( ((1يشير إلى الفلسفة الظاهراتية أو الفانوروسكوبيا التي تشيد بدورها على أساس تثليثي( .المترجم)

ثاحبأو تاسارد
ةفسلفلا خيرات يف اًيمغيدارب  اًعورشم اهرابتعاب اقيطويميسلا
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الفكر :نستنتج نتيجة بتطبيق قاعدة عامة على حالة خاصة؛ إنها توافق الثالثانية ما دامــت النتيجة ت َُع ّد
ً
«تأويل».
تسني ًنا أو
مهما بالنسبة
تصنيفات بيرس التثليثية المركّ بة هذه كلها ال تهمني في ذاتها في هذا المجال؛ وما ُيعتبر ً
إلــى الـحـجــة الـتــي أقــدمـهــا هــو نتيجة التثليث التعميمي بالنسبة إلــى نـظــام السيميوطيقا .فالسيميوطيقا
ال تـشـكــل ج ــز ًءا مــن عـلــم الـنـفــس االجـتـمــاعــي ،وبــالـتــالــي ال تـشـكــل ج ــز ًءا مــن عـلــم الـنـفــس الـعــام كـمــا هو
اسما لـ «المذهب شبه الضروري أو
اسما آخر للمنطق ،أو ً
األمر بالنسبة إلى دو سوسير ،غير أنها ت َُع ّد ً
الصوري للعالمات» .يرى بيرس أن االنشغاالت النفسية  -االجتماعية للسيميائيين ت َُع ّد منافية إلنجاز
مذهب سيميولوجي مالئم( .((1ولكن القول إن النفسي و/أو السوسيولوجي ال يمكن أن يشكال عما ًدا
للسيميولوجيا ال يـمـ ّثــل ســوى الــوجــه السلبي للتحديد البيرسي لنظام السيميوطيقا  -الــوجــه اإليجابي
علما لفعل
ليس سوى تصوره التثليثي للعالمة  -وعقليته التثليثية عامة  -ما يجعل من هذا «المنطق» ً
علما للسيميوزيس مثل دينامية .سنعود إلى هذه النقطة ،ولكن لنالحظ ً
أول ما يتعلق في هذا
العالمة أو ً
الصدد بالسيميوطيقا السوسيرية  -اليامسليفية.
 يمكن أن نقيم تقاربات وأن نستشف تشابهات بين بيرس ودو سوسير( ،((1من بينها تصورهما المشتركمعينة ،ل ـ اعتباطيتها .ولـكــن تــوجــد تـقــابــات عميقة لها دائـ ًـمــا
ل ـ إدمــاجـيــة الـعــامــة وحـتــى ،مــن وجـهــة نظر ّ
عالقة بالخاصيتين اللتين أعلنتهما :السيميوطيقا مثل منطق في مقابل السيميوطيقا مثل علم نفسي -
ديناميا ،في تقابل مع السيميوزيس كاثنيني )،(Dyadique
تثليثيا ،أي
اجتماعي ،والسيميوزيس باعتباره
ً
ً
أي مستقر ومطاوع .إذا أخدنا بعين االعتبار األطروحة المركزية لـ خطية العالمة عند دو سوسير ،ستظهر
االختالفات بسرعة كبيرة .تعد األفقية زمنية عند دو سوسير ما دامــت «ال توجد العالمة اللغوية سوى
بـتــداعــي الــدال والـمــدلــول» (وتحيل نزعة التداعي ) (Associationnismeهــذه إلــى األســاس النفسي -
نفسيا بــوجـهـيــن»( ،((1وهــو مــا يفيد
االجتماعي للسيميوطيقا) ،أو ،بكلمات أخــرىُ « ،تـ َـعـ ّـد العالمة كيانًا
ً
ً
مستقرا ألنه اثنيني.
فعل بأن السيميوزيس ُيعتبر
ً

على العكس من ذلك ،يكتب بيرس بشكل واضح أن السيميوزيس يشمل سيرورة ال  -نهائي ة( ،((1وهو ما
زمنيا») بما أنها
تنجم عنه نتيجة تعتبر بالتأكيد أن العالمة ال يمكن أن ُيقال عنها إنها َخطية (بمعنى «خطية ً
في النهاية غير مستقرة في وجهيها (الدال والمدلول) ،وبما أن السيرورة ت َُع ّد وسيطية (بسبب الثالوث).

يجب التدقيق ،زيادة على ذلك ،في ماذا سيكون التصوران :األساس النفسي  -االجتماعي للسيميوطيقا
من جهة ،والبعد المتعلق باستقرار السيميوزيس من جهة أخرى  ،وهما مترابطان بشكل ضروري .يكفي
(16) Peirce: Collected Papers, 5.485 et Ecrits sur le signe, pp. 212-214.
(17) Deledalle: Théorie et pratique du signe, pp. 29-49. Voir aussi: Gerhard Vigener, Die zeichentheoretischen Entwürfe
von F. de Saussure und Ch. S. Peirce als Grundlagen einer linguistischen Pragmatik, Kōdikas: Supplement; 2 (Tübingen:
Narr, 1979).
(18) Saussure, p. 99.
(19) Peirce, Collected Papers.
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اجتماعيا -
أساسا
تصفح المصادر المخطوطة للمحاضرات( ((2لنعاين أن دو سوسير يعطي ،بالفعل،
ً
ً
نفسيا فــي الـلـســان ،بما فــي ذلــك مــا هــو ميكانيكي ومــادي (تغير
نفسيا للسيميولوجيا« :كــل شــيء ُيـ َـعـ ّـد
ً
ً
(((2
صحيحا ،كما يقول ،من أن «اللسانيات ال يمكن أن تنصهر وتنحل في
األصوات ...إلخ)»  .إذا كان
ً
لسانيا في
علم النفس ،كما يدعي ذلك وونــدت» ،فإنه يجب قلب العناصر والقول إن كل شيء ُي َع ّد
ً
المجال السايكولوجي .والسيميولوجيا ،أي علم نفس أنساق العالمات« ،تصبح جز ًءا من علم النفس
االجـتـمــاعــي»( .((2في مقطع من مقاطع الـمـقــدمــات الــذي يذكّ ر فيه يامسليف بموقف دو سوسير تجاه
مشكل عالقة السيميوطيقا ⁄اللسانيات بعلم النفس ⁄السوسيولوجيا( ،((2يكشف ً
أول الغموض األساسي
عـنــد دو ســوسـيــر ،مــن جـهــة ،فــي تــأسـيــس الـسـيـمـيــوطـيـقــا ⁄الـلـســانـيــات عـلــى أســس نفسية وســوسـيــولــوجـيــة،
ويستشرف من جهة أخرى إمكانية سيميوطيقا مؤسسة على قاعدة يمكن القول عنها إنها «محايثة» ،أو
كما يقول يامسليف نفسه« ،منطقية  -رمزية» .إن إعــادة يامسليف الصياغة الختيار األســاس ت َُع ّد على
مستوى عــال مــن الــذكــاء ،وإذا ُأ ِّسـســت السيميوطيقا داخــل علم النفس االجتماعي ،فــإن هــذا يعني أن
السيميوطيقا لها ح ــدود :إنـهــا ال تحقق علم النفس االجتماعي ســوى بشكل جــزئــي ،وهــو مــا يعني أن
هناك موضوعات ذات طبيعة غير سيميوطيقية بالضرورة ،وال يكون لها عليها أي سلطة إلعــادة البناء
َأسست السيميوطيقا ،على العكس من ذلك ،داخل القاعدة المنطقية  -الرمزية (مفهوم
النظري .وإذا ت َّ
يامسليف) ،فإن ليس لها حدود :ال توجد في هذه الحالة موضوعات غير سيميوطيقية ،وكل علم ،بل
سيميوطيقيا .سؤال يامسليف ،إذن ،هو :هل هناك حدود بين السيميوطيقا
وجدي ُي َع ّد
وكل فكر مالئم ّ
ً
والال  -سيميوطيقي ،وإذا ِ
وجدت ً
فعل ،فأين هي؟ من البديهي أن بالنسبة إلى بيرس ال توجد حدود،
وبالتالي فإن السيميوطيقا هي ،في اإلطار البيرسي ،مرادفة للمنطق وتُقارب بشكل كبير السيميوطيقا -
الـكـبـيــرة .إذن ،إذا كــانــت السيميوطيقا ال تـتــو ّفــر عـلــى ح ــدود ،فــإنـهــا مـنـطــق ،وإذا كــانــت لـهــا ح ــدود ،فــإن
نفسيا .لقد نجح يامسليف في إعــادة صوغ ســؤال أســاس السيميوطيقا بمفاهيم
اجتماعيا -
أساسا
لها
ً
ً
ً
ملموسة .وانطال ًقا من مقاربته فقط ،فإن المسألة اإلبستيمولوجية األساسية للسيميوطيقا السوسيرية -
الـيــامـسـلـيـفـيــة (غــري ـمــاس ) (Greimasوم ــدرس ــة ب ــاري ــس) غ ــدت واض ـح ــة :ه ــل ه ـنــاك مــوضــوعــات غـيــر
سيميوطيقية ،أو هل هناك حدود للسيميوطيقا وأيــن ،عند االقتضاء ،توجد الحدود بين السيميوطيقي
وغير  -السيميوطيقي؟( ((2من المفيد أن نرى أن النقاش المتعلق بوضعية السيميوطيقا عند يامسليف،
مع تصنيفه مختلف أنواع السيميوطيقا (سيميوطيقا إيحائية ،ميتا سيميوطيقا ،بل ً
أيضا ميتا سيميولوجيا)
;(20) Robert Godel, Les Sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure (Genève: E. Droz
Paris: Minard, 1957). Herman Parret, Language and Discourse (The Hague; Paris: Mouton, 1974).
(21) Godel, Les Sources manuscrites, D3-S.

نـقــرأ عـنــد غ ــودال أن دو ســوسـيــر قــال فــي ب ــادئ األم ــر فــي الـمـخـطــوط األول لـلـمـحــاضــرات إن الـمـبــدأ األســاســي للتغيير الـقـيــاســي يـعـ ّـد
سايكولوجيا ،على الرغم من أنه سيضع هذا الرأي موضع سؤال الحق ًا ،وهو ما يمثّل أحد هذه الترددات النمطية التي نجدها في كل
مكان في المذهب السوسيري للغة.
(22) D7-DJ, dans: Godel, p. 182.
(23) Louis Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, Translated by Francis J. Whitfield, Rev. English ed. (Madison, University of Wisconsin Press, 1961), pp. 107 ss.
(24) Hjelmslev, p. 109: «Where Do the Boundaries Lie between Semiotic and Non-Semiotic?».
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يهم بكامله مسألة وجــود (أو ال وجــود) حــدود للسيميوطيقا ،أو مسألة وجــود مــوضــوعــات تتعالى عن
المجال السيميوطيقي وعن مجال بحثه.
يجب القول إن السيميوطيقا المعاصرة ،وخاصة ما بعد البيرسية وما بعد اليامسليفية ،وقعت في شراك
«موضوعا يجب أن
سيميوطيقيا (ليكون
سيميوطيقيا ،وكل موضوع ُي َع ّد
تيه كلي حقيقي .كل شيء ُي َع ّد
ً
ً
ً
يكون ً
ً
سيميوطيقيا) ،والسيميوطيقا ذاتها ت َُع ّد سيميوطيقية .هذا التيه ،الذي يتميز
وقابل ألن يكون
دال
ً
تصورا مفاده أن ليس هناك ميتا  -سيميوطيقا حقيقية
إلى حد ما بطبيعة فيتغنشتاينية ،يتضمن في الواقع
ً
ما دامــت كل ميتا  -سيميوطيقا تصبح بدورها سيميوطيقا  -موضوع ،وهكذا إلــى ما ال نهاية« .العالم
الطبيعي» هو سيميوطيقا ،وسيميوطيقا «العالم الطبيعي» يمكن أن يقال عنها إنها ميتا  -سيميوطيقا،
عمليا أن تصبح بدورها سيميوطيقا  -موضوع لميتاسيميوطيقا،
وعلى غرار كل خطاب علمي ،يمكن
ً
وهكذا دواليك.
س ـن ـقــول ش ـي ـ ًئــا م ـث ـي ـ ًـرا ول ـك ــن األمـ ــر ه ـك ــذا :ال ـس ـيـم ـيــوط ـي ـق ـيــون ه ــمً ،
أول وق ـب ــل ك ــل شـ ــيء ،سـيـمـيــوطـيـقـيــو
السيميوطيقا ...إن اعتبار السيميوطيقا منطقًا ُي َع ّد ،بمعنى من المعاني ،هرو ًبا أمــام ســؤال أساسي في
السيميوطيقا ،ويـطــرح ،زيــادة على ذلــك ،المشكل الكبير ،مشكل تـجــريـبـيــة الـمــوضــوع السيميوطيقي.
ولكن لنصرف النظر برهة عن السؤال المح ِرق المتعلق بالوضع اإلبستيمولوجي للسيميوطيقا ،بالرجوع
إلى التوافق المحتمل لهذين «النوعين من السيميوطيقا».
 يشترك المشروع البيرسي والقراءة الجذرية (التي قام بها يامسليف) للمشروع السوسيري في رفضإقــرار عماد السيميوطيقا :لهما قاسم مشترك هو تصور السيميوطيقا مثل منطق .ولكن أي منطق؟ إنه
ثــاثــي األبـعــاد عند بـيــرس ،ألن الـعــامــة ُتـ َـعـ ّـد ثالثية وديـنــامـيــة :إنــه منطق فـعــل الـعــامــة .ومــاذا عــن الخيار
السوسيري اليامسليفي؟
إذا تفحصنا كـتــاب الـمـقــدمــات عــن قــرب ،سـنــرى أن نمذجة أنــواع السيميوطيقا عند يامسليف ُأنـجــزت
ب ــواس ـط ــة ب ـنــائــه ال ـت ــرات ـب ــي ال ـش ـه ـيــر ل ـل ـغــة (ن ـع ـنــي ب ــه ال ـم ـس ـتــويــات األربـ ـع ــة ال ـت ــي ن ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ب ـمــزاوجــة
االثـنـيـنـيــات  -عـبــارة/مـحـتــوى  ،ش ـكــل/مــادة) .هـكــذا نـصــل إلــى األن ـمــاط الـتــالـيــة :سـيـمـيــوطـيـقـيــات أحــاديــة
الـسـطــح (الـجـبــر واألل ـعــاب أو أنـســاق الــرمــوز)؛ سيميوطيقيات اثـنـيـنـيــة الـسـطــح؛ سيميوطيقيات مـتـعــددة
السطح (سيميوطيقيات اثنينية اللغة يكون واحد من المستويين على األقل سيميوطيقا) .يبقى أن في
األنماط الممكنة كلها ،تعيد السيميوطيقا بناء العالقات (في السيميوطيقا األحادية السطح ،يتعلق األمر
بالعالقات ضمن  -نسقية على مستوى واحد ،هو مستوى شكل المحتوىً ،
مثل بالنسبة إلى األلعاب،
في السيميوطيقيات االثنينية السطح والمتعددة السطح ،تضاف العالقات البي  -نسقية ،أي العالقات
التي تعتبر نفسها نسقية  -بين مختلف المستويات ،كما هو األمر بالنسبة إلى اللغات الطبيعية) .نعيد،
إذن ،دائـ ًـمــا بناء الـعــاقــات بين هذين النوعين مــن السيميوطيقا .ولكن العالقة هــي ،مــن جانب بيرس،
دينامية ووسيطية وثالثية ،في حين أنها من جانب يامسليف مستقرة وغير وسيطية واثنينية (لكي ال نقول
اثنانية ).)(Binaire
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الع ِ
المية عند بيرس يعود إلى حضور المؤول الذي ُي َع ّد في ذاته
يبدو
بديهيا أن االتجاه الدينامي للعالقة َ
ً
ومكونًا في كل عالمة ثالثية .المؤول ليس هو «القائم بالتأويل» (هذه الذاتية القابلة للشخصنة،
عالمة
ِّ
(((2
والكاشفة لــدالالت العالم كما هو األمــر في الهرمنيطيقا)  -كما هو األمــر بالنسبة إلــى الـعــامـل  ،في
النظرية السيميوطيقية عند غــريـمــاس  -ليس هــو «الـمـمـثــل»  -ألنــه يعتبر نفسه عــامــة .ولـكــن ،مــن جهة
مكونا في كل عالمة ،فإنه يغير ،بوضعيته السيميوطيقية ،طبيعة العالمة؛
أخرى ،مثلما أن المؤول ُي َع ّد ِّ
وسيطيا ،ويجعل العالمة تُصبح ً
فعل .هناك شيء غريب في هذا الحدس
عنصرا
فهو يجعل من العالمة
ً
ً
الـمــركــزي عـنــد بـيــرس المتعلق بـمـ ٍ
ـؤول هــو فــي الــوقــت نفسه عــامــة ومـكـ ِّـون فــي كــل عــامــة ،ولـكــن ليس
بغريب مهما ُ
ِّ
متجذرين في االفتراضات المثالية والتذويتية .وال شك في أن
يطل األمد الذي نظل فيه
ُعدان أكثر بساطة للفهم  -إذا قمنا بتحليل مفهوم العالقة وما يمكن لِتصور
وضعية الـمــؤول ووظيفته ت ّ
ً
مستعمل  -مع ذلــك  -لفظة جديدة شفافة ،إن كل
ثالثي للعالمة أن يغير في مفهوم العالقة .سأقول،
معين ،وهذا راجع ،بطبيعة
عالقة في السيميوطيقا البيرسية هي عالقة استمثال تمفصلي ال عالقة تمثيل ّ
مستحبا في سيميوطيقا
الحال ،إلى واقع هو أن الممثل يجعل من كل عالمة عالمة وسيطية .وسيكون
ً
مــا بـعــد يــامـسـلـيــف أن الـعــاقــة ،هـنــا أيـ ًـضــا ،تـصـبــح عــاقــة اسـتـمـثــال تـمـفـصـلــي .ســأقــدم فــي بـضــع كلمات
ً
تفسيرا لهذا المرادً .
وال متماسكا
واضحا بما فيه الكفاية
أول ،يجب أن أشير إلى أن بيرس نفسه ليس
ً
ً
ً
لمح إلــى بنية التمثيل في السيميوطيقا الخاصة به (يقول ،من بين ما يقول ،إنــه «إذا كان
أيضا حينما ُي ِّ
موضوعا» ولكن ،من جهة أخرى،
هناك شيء يريد أن يكون عالمة ،يجب على هذا الشيء أن يمثّل
ً
تخضع لتصور (المؤول بصفته كيفية) ولم
الماثول بالموضوع سيميوطيقية ما دامت لم
ْ
ال تُعتبر عالقة َ
تـقــل (الـمــؤول بصفته وج ــو ًدا) ولــم تستنتج (الـمــؤول باعتباره فـكـ ًـرا) .هــذا الـكــل :تـصــور/عـمـلـيــة التلفظ/
استنتاج ،يجعل من العالمة «صيرورة داللــة» من دون ذات حقيقية انطال ًقا من أن المؤول ُي َع ّد «عادة»
) (Habitudeوليس بذاتية قابلة للشخصنة.
تُعتبر اصطالحية بيرس المستعملة هجينة وغير متماسكة .ولذلكِ ،
مفهوم االستمثال لمجموعة من
أدمج
َ
المظاهر التي اصطلح عليها بيرس(« :((2تحديد» و«إنتاج» و«إبداع» بل حتى «وساطة» ).(Médiation
«ما هو ُمستمثل ليس فقط الموضوع  ،ولكن ً
أيضا الماثول مثلما هو األمر بالنسبة إلى المؤول نفسه.
يـسـتـمـثــل الـمــؤول و ُيـ َـعـ ّـد مـ ْـسـتـمـثـ ًـا أيـ ًـضــا :إنــه يــولــدُ الـعــامــة ،إنــه عــامــة ،إنــه أثــر الـعــامــة .وم ــا دام أن ليس
تمفصل مـتـبـ ً
ً
ـادل وغير مـحــدود .ونحن ال نستطيع
هناك إطــا ًقــا تشاكل بين عناصر الثالثية ،فــإن هناك
ً
إجمال داخــل السيميوزيس (ال يوجد شيء خارج
أن ننسى في المقابل أن االستمثال التمفصلي ُي َع ّد
(25) Douglas Greenlee, Peirce’s Concept of Sign, Approaches to Semiotics. Paperback Series, 5 (The Hague: Mouton,
1973).

يميز غريماس في السيميوطيقا السردية بين العامل الذي ينجز ً
تيماتيكيا يكون
دورا
فعل على المستوى الوظيفي والممثل الذي ينجز ً
ً
ً
حامل لتحديد داللي( .المترجم)
انظرAlgirdas Julien Greimas, Du sens, II: Essais semiotiques (Paris: Seuil 1983), p. 49. :
(26) Détermination (2,94; 4,531), production (5.473), création (2.228).

يتعلق األمر بمصطلحات بيرس المترجمة في النص .تحيل األرقام المجاورة للمصطلحات على األرقام التي توجد في النص األصلي
عند بيرس ،األعمال الكاملة ،الذي ترجم عنه الفيلسوف الفرنسي جيرار دولودال كتاب كتابات حول العالمة ( .)1978المترجم
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ً
مقابل للمؤول االنفعالي
منطقيا (الـمــؤول المنطقي ُيـ َـعـ ّـد
السيميوزيس) ،وأن الـمــؤول ُيـ َـعـ ّـد «نـهــائـ ًـيــا» أو
ً
والطاقي)( ،((2وهو ما ُيعتبر تحصيل حاصل بالنسبة إلى بيرس.
إذا نظرنا إلى السيميوطيقا السوسيرية  -اليامسليفية ،يجب أن نالحظ أن السيميوطيقا تتخلص بصعوبة
حقيقيا أو منطقًا رمز ًيا ،كما كان يقول يامسليف.
من النزعة االجتماعية  -النفسية لتتأسس بصفتها منطقًا
ً
واألصـعــب أيـ ًـضــا هــو أن نجعل منها منطقًا
ديناميا ،أي ثــاثـ ًـيــا ،لــه مثل مــوضــوع فـعــل العالمة (أو بتعبير
ً
أفضل :العالمة مثل فعل).
في عمل دو سوسير ،وبالتأكيد في عمل يامسليف ،إمكانات مهمة يمكن أن تؤدي إلى نتائج مالئمة.
يكون
سأقول إن هناك تصويرات سابقة أولية لمنطق هو منطق االسـتِـمـثــال التمفصلي الــذي يجب أن ِّ
ً
ً
(مقابل للعالمة ،مثل عنصر
تمفصل
السيميوطيقا .أفكر في الفكرة السوسيرية بشأن العالمة بصفتها
أو وح ــدة أو ج ــوه ــر)( ((2عـلــى الــرغــم مــن أن كــل نـظــريــة لـلـعــامــة مـثــل فـعــل (أو لـلـغــة مـثــل خـطــاب) ُتـ َـعـ ّـد
(((2
طبعا في «المنطق  -الرمزي» اليامسليفي في الصفحات األخيرة
غائبة عن المحاضرات  .كما أفكر ً
من المقدمات( ،((3وفي الرفض لكل نزعة اجتماعية  -نفسية في الكتاب نفسه .ولكن إذا كانت فكرة
الـمـنـطــق حــاضــرة فــي عـمــل يــامـسـلـيــف ،فــإن فـكــرة االسـتـمـثــال الـتـمـفـصـلــي ُتـ َـعـ ّـد غـيــر حــاضــرة الـبـتــة .يجب
ـوجـهـيــن بفكرة
إذن «ال ـمــرور عـبــر يامسليف» والــوصــول إلــى مــوضــع آخــر إذا سمحنا ألنفسنا أن نـظــل مـ َّ
السيميوطيقا كمشروع براديغماتي داخل بانوراما تصورات الواقع واللغات.

الترابطات :السيميوطيقا مثل فلسفة أولى
أستعمل مفهوم البراديغم ال بالمعنى األرثــوذكـســي عند كــون ) (Kuhnوفــوكــو وإنـمــا بمعنى «القطيعة»
و«الـثــورة» ،بل على األصــح بإيحاء هيغلي (نسبة إلــى الفيلسوف هيغل) يتسم بالعمومية ويتعلق بنوع
غائيا مــن حيث إنــه يشهد
معين مــن التقدم للفكر البشري داخــل الـتــاريــخ .إن تــوالــي البراديغمات ُيـ َـعـ ّـد ً
ّ
على التعزيز التدريجي للتفكير .ومن الواضح ،زيادة على ذلك ،أن تعاقب البراديغمات ليس بتعاقب
تجريبي أو زمني تكون ضــرورتــه سببية .فــي الــواقــع  ،تتسم البراديغمات النظرية بخاصية هــي خاصية
وتبسيطيا في اآلن نفسه ،أميز مع كارل أوتو أبل ثالث فلسفات
واضحا
أقنوم الفلسفة األولى .وألكون
ً
ً
أولـيــة تحققت خــال تــاريــخ الـفـكــر الـبـشــري :األنـطــولــوجـيــا واإلبستيمولوجيا والسيميوطيقا ،وبـعـبــارات
ملموسة ،فلسفة الكينونة (أرسطو)؛ فلسفة الذات (الذات العارفة ،انظر كانْط) ،ولكن ً
أيضا من ديكارت
إلــى هــوســرل ،وفلسفة الــداللــة أو فلسفة الـعــامــة (ال أعـمــل هنا ســوى على اقـتــراح كوكبة مــن األسـمــاء:
فريجه وفيتغنشتاين وبيرس ودو سوسير).
( ((2انواع المؤوالت عند بيرس .انظر.Peirce, Ecrits sur le signe, pp. 126-138 :
(28) Herman Parret: Language, chap. 1, et «Expression et articulation,» Revue Philosophique de Louvain, vol. 71
(Février 1973), pp. 72-113, et Godel, Les Sources manuscrites.
( ((2كتاب دوسوسير .أشرنا إليه سل ًفا( .المترجم)
( ((3كتاب لويس يامسليف .أشرنا إليه سل ًفا( .المترجم)
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 إن اسـتـعـمــال «الـسـيـمـيــوطـيـقــا» كـنـمــط لـلـفـلـسـفــة األولـ ــى سـيـكــون م ـفــاج ـ ًئــا ،أع ـنــي مــؤق ـ ًتــا بــالـسـيـمـيــوطـيـقــاالنظرية (بتمييز «سيميوطيقا» من «النزعة السيميوطيقية» ومن «سيميولوجيا» ،كما سنرى خالل مرحلة
االس ـت ــدالل ال ــذي أق ــوم ب ــه) الـتــي ُيـ َـعـ ّـد مــوضــوعـهــا الـسـيـمـيــوزيــس؛ الـسـيـمـيــوزيــس ال ــذي ُيـعـتـبــر ّإم ــا مـجـ ًـال
ً
(أو ً
مجال لـ التواصل .ال أقـتــرح على هــذا المستوى أي تمييز بين السيميوطيقا
وإمــا
حقل) لـ الداللةّ ،
وفـلـسـفــة الـلـغــة (أو فلسفة الـخـطــاب أو فلسفة األنـســاق التعبيرية عــامــة) .وأقـنــوم الـلـغــة مـنــذ فيتغنشتاين
هــو أقـنــوم الــداللــة منذ فريجه وأقـنــوم العالمة منذ بـيــرس ودو سوسير وهــي كلها تمثل تمظهرات شتى
للبراديغم نفسه.
خـضــع الـفـكــر مـنــذ أمــد طــويــل ألولــويــة الـكـيـنــونــة والــوجــود والــواقــع بصفتها مــوضــوعــات ســابـقــة عــن كل
إع ــادة بـنــاء فلسفي .وحــداثــة الـفـكــر الـغــربــي تــرمــي بــالـتــدقـيــق إلــى إع ــادة الـنـظــر فــي األرسـطـيــة وفــي النزعة
األنـطــولــوجـيــة الـبــراديـغـمــاتـيــة .وب ــدأ الـحــداثـيــون ،وخــاصــة كــانــط ،فــي مــا بـعــد ذلــك يـنـظــرون إلــى الكينونة
ـوعــا ل ـ اإلدراك ،لــه فاعلية ثقافية ونـظــريــة (فلسفية أو عـلـمـيــة) ،ويــدمـجــون قبلية
والــواقــع بصفتهما مــوضـ ً
الذات العارفة و قبلية الوعي المتفكر فيه .وفي وقت الحق ،ستتخذ القوة التقويضية للبراديغم الثالث
موق ًفا ضد أولوية اإلبستيمولوجيا ،وخاصة ضد أولوية النزعة الذاتية التي تقهقرت بطريقة أساسية إلى
البراديغم الثاني الذي جعل من اإلبستيمولوجيا ،من ديكارت إلى هوسرل ،الفلسفة األولى .لذلك ،فإن
الــداللــة داخــل الخطاب أو الوظيفة العالمية هي التي تصبح في البراديغم الجديد الشرط لكل معرفة
للعالم ،بل حتى في نسختها األكثر جذرية ،شرط الــذات العارفة بكل بساطة ،وحتى العالم :الوظيفة
عنصرا مكونًا للذاتية ولالجتماعية .وأقــل ما نستطيع قوله هو أن الوظيفة العالمية تُعتبر
العالمية ُتـ َـعـ ّـد
ً
على مستوى البراديغم الثالث ً
شرطا إلمكانية تأويل العالم ،وخاصة إمكانية إقرار اإلجرائية البي  -ذاتية
لهذا التأويل :الوظيفة العالمية  -أو الداللة  -هي ،في الواقع ،وظيفة وساطة بين المؤول والعالم .وأنا
أسمي الفلسفة األولى الناجمة عن هذه الرؤية البراديغماتية الثالثة السيميوطيقا  -الكبيرة  ،بتمييزها من
ّ
النزعة السيميوطيقية ومــن السيميولوجيا .وأولــويــة السيميوزيس ،كموضوع براديغماتي لكل مجهود
تنظيري معاصر فــي الفلسفة وفــي العلوم اإلنـســانـيــة ،لها مــا يعادلها ،بطبيعة الـحــال ،داخــل أقـنــوم اللغة
فــي الـفـكــر األنـغـلــوســاكـســونــي مـنــذ فــريـجــه وفيتغنشتاين .الفلسفة األول ــى الـتــي هــي السيميوطيقا ،هــي،
على كل حــال ،األكثر شمولية مقارنة بالنمطين اآلخرين للفلسفات األولــى التي هي األنطولوجيا (أو
الميتافيزيقا) واإلبستيمولوجيا.
ُتـ َـعـ ّـد السيميوطيقا ثالثية األبـعــاد ألن موضوعها ،السيميوزيس ،يخترق عناصر المثلث الثالثة :عالم -
ً
مماثل للثالوث البيرسي :الموضوع
ذات  -عالمة (أو وظيفة داللية) .و ُيعتبر هذا الثالوث بطبيعة الحال
والعالمة (أو الممثل) والمؤول ،لكني أتجنب في هذه اللحظة هذه االصطالحية بالعودة إلى المفاهيم
الفلسفية التقليدية :العالم ،الذات في مواجهة هذا العالم (أكثر غنى من مجموع الموضوعات الطبيعية،
بــل مــن األح ــداث ومــن حــاالت األمــر الــواقــع ومــن الكيانات األنطولوجية الغامضة مثل الـقـيــم) ،ونسق
التعبير أو النسق العالمي الذي له وظيفة وساطة.

ثاحبأو تاسارد
ةفسلفلا خيرات يف اًيمغيدارب  اًعورشم اهرابتعاب اقيطويميسلا
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 إن كــون الفلسفات الثالث األولــى تعاقبت ،كما قامت بــذلـك( ،((3خاصة االتـجــاه األنطولوجي ًأول
معين
واإلبستيمولوجيا الحقًا والسيميوطيقا ً
أخيرا ،لم ينتج من طارئ تاريخي وإنما من منطق داخلي ّ
سأقول فيه بعض الكلمات اآلن.
يبدو لي التعاقب المنطقي إذن بالصيغة التالية :كينونة ومعرفة وداللة/تواصل .ويجبً ،
أول ،أن يكون
هناك نقاش يهم الكينونة ،وهو ما يولد مشكل الشك ومعضلة الوجود والعدم :هكذا يبدو أن مشكل
المعرفة والحقيقة الموضوعية ينبع ضرورة من هذا النقاش .المرحلة الالحقة هي المرحلة التي نطور
فيها نظرية للتواصل لمعرفة إجرائية على نحو بي  -ذاتي عبر ،وبمساعدة من ،أنساق التعبير (أو َأنساق
ال ـعــامــات) ،أي أن ـســاق كـيــانــات دال ــة .هــذه الـمــاحـظــة الـتــي تـبــدو أكـثــر حــدسـيــة ،و ُتـعـتـبــر ،بـكــل بـســاطــة،
مالحظة سليمة ،لها نتائج حاسمة بالنسبة إلى تحديد السيميوطيقا نفسها وليس فقط بالنسبة إلى تقييم
طبعا أعتبر تعاقب الفلسفات الثالث األولى مثل نوع من التجذير ،لكن
تاريخ الفلسفات األولى .وإني ً
كليا أو متجاوزة .سيكون كالمي سهل الفهم إذا
األمــر يتعلق بتجذير ال تُعتبر مراحله السابقة ضائعة ً
قلت إننا ال نستطيع أن نشتغل بالسيميوطيقا إذا لم نكن ما  -بعد كانطيين( ،((3أو أننا ال نستطيع أن نقوم
بنظرية للتواصلية أو نظرية للتالؤم العالمي من دون المرور بنظرية لـ«شروط إنـتــاج» (ذاتية في اإلطار
الكانطي) الداللة.
وحـتــى إذا كــان تـعــاقــب الـفـلـسـفــات الـثــاث األول ــى يـمـ ّثــل تــرسـيـ ًـخــا ،وهــو أمــر مـحـتـمــل ،فـيـجــب دائـ ًـمــا أن
نـشـيــر إل ــى أن لـلـسـيـمـيــوطـيـقــا أول ــوي ــة ت ـجــاه خـصــومـهــا ،م ــن غـيــر ال ــذي ــن يـسـمــون إل ــى م ـصــاف الـفـلـسـفــات
األول ــى ،وخــاصــة االت ـجــاهــات الـثــاثــة ال ــدالل ــي والـتــركـيـبــي وال ـت ــداول ــي .يـجــب الـبــرهـنــة ،فــي ال ــواق ــع ،عن
المجال الــذي تبدو فيه السيميوطيقا براديغماتـ ًـيا أعلى مــن البراديغمات التابعة :االتـجــاهــات الداللي
والتركيبي والتداولي ،باعتبارها سيميوطيقا مدمجة  -وإال أصبحت على خالف ذلك من طبيعة «النزعة
السيميوطيقية» أو مجموعة ال تكون بين أبعادها الثالثة سوى عالقة شبه تكتيكية  -فإنها تحقق وساطة
العالقة الداللية (عالقة العبارة بالموضوع) كما هو األمــر بالنسبة إلــى العالقة التداولية (عالقة الــذات
بــالـمــوضــوع) .إنـهــا ،زي ــادة عـلــى ذلــك ،فــي وضـعـيــة إع ــادة بـنــاء الـنـســق التركيبي بــاعـتـبــاره نـسـ ًقــا ل ـ اإلنـتــاج -
ليس بالمعنى الذي يعطيه تشومسكي( ،((3وإنما بإدراج داخل النواة ،نواة النسق التركيبي نفسه ،البنية
منفتحا ،أي نسقًا يمفصل
الداخلية لـ منتج الداللة ،عالوة على وجوب أن يكون نسق اإلنتاج هذا نسقًا
ً
مــوضــوعــات اجتماعية بطريقة غير مـحــدودة .ســأحــاول بعد قليل أن أجـســد إلــى حــد مــا فـكــرة المشروع
السيميوطيقي ،أو مشروع سيميوطيقا مدمجة بتمييزها من االتجاه الداللي واالتجاه التركيبي واالتجاه
التداولي ،ولكن يجب ً
أول إزالة اعتراض.
( ((3ان ـظ ــر ف ــي ه ــذا ال ـم ــوض ــوعIan Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy? (Cambridge; New York: :
ً
مخططا لتطور آخر انطال ًقا من المفاهيم المعاصرة :أفكار ،داللة ،جمل
) Cambridge University Press, 1975حيث يضع الكاتب
لـ إذنً ،
وأيضا ،نحو تأثير حاسم للغة).
( ((3نسبة إلى الفيلسوف كانط.
( ((3يشير إلى مفهوم اإلبداعية عند تشومسكي( .المترجم)
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ثمة اعتراض يذهب إلى القول إن اتجاهات أخــرى في الفكر ،مثل ماركس وهايدغر (وحتى هيغل)،
تـلـ ّـبــي كـلـ ًـيــا مـتـطـلــب األب ـعــاديــة  -الـثــاثـيــة ومـتـطـلــب الــوســاطــة .ويـمـكــن أن ُتـعـتـبــر ه ـكــذا ،بــاالتـفــاق تـمــا ًمــا،
الفلسفات األولــى لعالمنا المعاصر .وسيكون ً
أيضا من الــا - حدسي بشكل كبير عــدم اعتبارها بهذا
الشكل ،خاصة في ما يتعلق بالماركسية .إذا كنت أذكر ماركس وهايدغر باعتبارهما براديغمين ممكنين
للفكر المعاصر ،فألن تصورية عصرنا ستكون خاضعة ألولوية التاريخ ،ألولوية القناعة التاريخية ،ليس
فقط تاريخية اإلنسان بل تاريخية الفكر ً
أيضا ،وتاريخية كل نظرية ،وتاريخية الفلسفة ذاتها .غير أن هذا
األقنوم ،أقنوم التاريخ ،ال يتناقض مع فكرة (أتبناها أنا ً
أيضا) أن السيميوطيقا تكون فلسفة أولى ،على
الرغم من أن من الضروري ،إذن ،تخصيص ما نفهمه بـ«التاريخ» وبفكرة السيميوطيقا ،كـ«علم تاريخي»
معين ،تاريخ يخترق األبعاد
(أي علم محدد
ً
تاريخيا ،لكنه في الوقت نفسه علم لـ«تاريخ»  -موضوع ّ
الثالثة للسيميوزيس) .قدمت لنا السيميوطيقا ،مع ذلك ،كما هو شائع ،من طرف بعض األيديولوجيين
وكأنها ال  -تــاريـخـيــة على اإلطــاق (أي ليست تزامنية فقط :نتعمد ،بسهولة ،الغموض بين «التزامني»
موضوعا للسيميوطيقا ،أن
والــا  -تــاريـخــي) .كيف ،إذن ،يمكن السيموزيس الثالثي األبـعــاد  ،بصفته
ً
تاريخيا؟ حتى بالنسبة إلــى مــاركــس وهــايــدغــر ،ال يمكن التاريخ أن يتصور مثل سـيــرورة طبيعية
يكون
ً
قــابـلــة ألن نـضـفــي عـلـيـهــا طــابــع الـمــوضــوعـيــة ،وقــابـلــة ألن تـفـ َّـســر مـثــل واق ــع مـسـتـقــل عــن كــل تـنـظـيــر وعــن
ً
ديالكتيكا ،والسيميوطيقا تعيد بناءه
ـارا
الممارسة البشرية .إن المسار عبر الثالثة ُيعتبر
«تاريخيا» مـسـ ً
ً
باعتباره نظرية ،بطبيعة الـحــال ،ولكن باعتباره أيـ ًـضــا مـمــارســة نظرية :هـكــذا ،فــإن السيميوطيقا ،بمعنى
الفلسفة األولى للفكر المعاصر ،ت َُع ّد تاريخية ومنشغلة بالتاريخ  -الموضوع ،أو بتاريخية موضوعها.
دائما على هذا المستوى األكثر شمولية للفلسفة األولــى  -ضد الماركسية أو
وال تُعتبر السيميوطيقا ً -
ضد الهايدغرية ،وعلى أي حال ،ال ت َُع ّد ضرورة ً
أيضا .يجب ،على العكس من ذلك ،إدماج التاريخية
في عمق نواة الداللة والتواصل ،أي عمق السيميوزيس ،ولو أن المفهوم السيميوطيقي للتاريخ الُ  ي َع ّد
مـطــابـ ًقــا كـلـ ًـيــا لمفاهيم هـيـغــل ومــاركــس وهــايــدغــر ضــد هـيـغــل (وم ــا هــو هيغلي فــي مــاركــس) .ســأقــول إن
تاريخية فكر تاريخي تلغي كل استباق لحقيقة مطلقة :ال ت َُع ّد السيميوطيقا ،هكذا ،معرفة مطلقة ،بل ت َُع ّد
حوارية ال نهائية لمجموعة غير محددة تُعتبر في الوقت نفسه منتجة للسيميوطيقا ولموضوعها الذي
هو السيميوزيسّ .أما ما سأقوله ضد ماركس ،فهو أن السيميوطيقا ال يمكن أن تكون هذه األنطولوجيا
الدوغمائية (الغائية) للكينونة التاريخية بإيحاءاتها المهولة ،وهي النزعة الموضوعية والعلمية .وضد
هــايــدغــر سأتحمل مسؤولية الــدفــاع عــن نــوع مــن «األخــاقـيــات السيميوطيقية»؛ األخــاقـيــات الـتــي تقود
الـمـعــركــة ضــد الــوهــم ال ـبــرجــوازي (ال ـهــايــدغــري ،بـمـعـنــى مــن الـمـعــانــي) ل ـلــذات الـمـتــوحــدة الـتــي ال تـكــون
مـمــارســاتـهــا ،وخــاصــة مـمــارســة «اإلص ـغ ــاء» ،إال سـلـبـيــة .فــي نـهــايــة األم ــر ،ســأقــول :نـعــم ،الـبــراديـغــم الــذي
يتحرك ضمنه الفكر هو براديغم التاريخ والتاريخية ،لكنه  -بكل دقــة  -التاريخ كما نستطيع أن نجعل
سيميوطيقيا  ،بل «أخالقيات» سيميوطيقية.
منه مفهو ًما
ً
 نـسـتـطـيــع أن نـخـتــم ه ــذا الـمـقــال بــإعـطــاء مـضـمــون أكـثــر تـمــاسـ ًـكــا لـفـكــرة «ال ـم ـشــروع الـسـيـمـيــوطـيـقــي» أو«ال ـبــرادي ـغــم الـسـيـمـيــوطـيـقــي» .انـطــا ًقــا مــن ه ــذا ال ـطــرح الـشــامــل ،يـمـكــن سـيـمـيــوطـيـقــا بـيــرس وسيميوطيقا
دو سوسير/يامسليف أن تخضع للمقارنة .هــذا «الـمـشــروع السيميوطيقي» أو السيميوطيقا  -الكبيرة -
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يتميز من «النزعة السيميوطيقية» من خالل أن األبعاد الثالثة ( ُبعد الموضوع والذات/المؤول ،ونسق
العبارة) ليس لها عالقة شبه تكتيكية وإنما لها عالقة وظيفية .األبعاد الثالثة غير متراكبة (وهو ما يصبح
شبه تكتيكي) ولكنها تتغير بشكل متبادل .ولبلوغ التحديد المالئم للسيميوزيس  -وفي الوقت نفسه
لـلـتـصــور الـغـنــي لـلـسـيـمـيــوطـيـقــا  -يـمـكــن أن نـنـطـلــق مــن الـخـطــاطــة األك ـثــر صــرامــة :ال ـمــوضــوع  -الـعــامــة -
الذات (عند بيرس :المؤول) .يجب بعد ذلك إغناء محتوى عناصر الثالوث (أ) ،وضع تخطيط للدوائر
الممكنة بين عناصر الثالوث (ب)  ،وفي النهاية صوغ خصوصية نمط العالقة بين العناصر في الدوائر
التي تم طرحها (ج).

عناصر الثالوث
ُيـ َـعـ ّـد الـبـعــد الـمــوضــوعــي للسيميوزيس ،فــي الــواقــع  ،مـكـ َّـو ًنــا بواسطة الـعــالــم :ال يــوجــد الـمــوضــوع إال في
أفق الموضوع  -المشترك .وال يكفي البتة إغناء األنطولوجيا بتمييز الموضوعات  -األفراد فحسب ،بل
ً
أيضا بتمييز أنواع أخرى من الموضوعات ،مثل حاالت األمر الواقع واألحداث ،وحتى القيم ،إلى حد
دائما في فينومينولوجيا العالم مظهر غير قضوي ،وخاصة المظهر  -المشارك أو مظهر األفق
ما .ويبقى ً
الذي ال ينضب معينه.
تقريبا ،بل تجريد ًيا
هامشيا
البعد الموضوعي للسيميوزيس،
ً
ً
ُي َع ّد التمييز :طبيعي  -ثقافي ،في تحديد ُ
واخـتــزالـ ًـيــا أيـ ًـضــا .مــن الــواضــح أن االتـجــاه الــداللــي ُيـعـتـبــر عــاجـ ًـزا تـجــاه الـ ُـبـعــد الـمــوضــوعــي الــذي يختزل
بالنسبة إلى االتجاه الداللي إلى مجموعة (غير منظمة واعتباطية) من الموضوعات  -األفراد.
مكونًا بواسطة مجموعة اإلنتاج :ال توجد الذات سوى
و ُيعتبر ُ
البعد الذاتي للسيميوزيس ،في الواقعَّ ،
برمتها .ومــا تنتجه المجموعة  -ما
فــي أفــق ال ــذوات  -المشتركة ،مفهوم قــابــل للتوسع إلــى المجموعة ّ
تنتجه الــذات بشكل مشترك ُ -يعتبر داللة في حالة تواصل (تتحدد مفاهيم الداللة والتواصل في هذه
اللحظة بشكل متبادل).
حين أقول إن الهرمنيطيقا  -هرمنيطيقا غادامير )ً (Gadamer
تداوليا وليس سيميوطيقا،
اتجاها
مثل  -ت َُع ّد
ً
ً
ـوحــدة ،الـمـجــردة عــن مجموعة اإلنـتــاج ،الـمـحــددة مثل أقنوم
ـاســا فــي مــركــزيــة ال ــذات الـمـ َتـ ِّ
فــإنــي أفـكــر أسـ ً
بواسطة الهرمنيطيقا (بل وحتى بواسطة فلسفة هايدغر).
منفتحا لإلنتاج :الدوائر كلها ال تجوب عالمات
ال تُعتبر الوظيفة العالمية نفسها عالمة ،بل ت َُع ّد نسقًا
ً
منعزلة فحسب ،بل ً
أيضا سلسلة العالمات  -المشتركة :جميع العالمات هي عالمات مشتركة.
الدوائر بين عناصر الثالوث

الموجهة بين عنصرين أو ثالثة من
أعني بـ«الدائرة السيميوطيقية» هذه العالقة أو هذه العالقة األخرى
َّ
ِ
العالمية -
فقرا  ،والعالم  -الوظيفة
عناصر الثالوث (الموضوع  -العالمة  -الــذات  ،في الحالة األكثر ً
مجموعة اإلنتاج  -في الحاالت التي ُأثريت) .ونستطيع هكذا صوغ أربعة أنماط من الدوائر:
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 االتجاه الداللي المقيد واالتجاه التداولي المقيد لهما ،كمجال للتنقيب ،عالقات فقيرة جدً ا ومجردة،محدد،
عالقة العالمة المنعزلة بالموضوع  -الفرد ،وعالقة العالمة المنعزلة بالذات
المتوحدة .بمعنى َّ
ِّ
إنها دوائر  -حدود ،أو على األصح أوهام نظرية أكثر منها إنجازات حقيقية .نفكر ،من بين ما نفكر فيه،
في الحلم الذري لراسل بلغة تكون كل عالمة فيها موافقة لموضوع  -فرد من دون تجانس أو ترادف؛
إنــه حلم لم يمت مع ذلــك :أفكر في نحو مونتاغيو ) (Montagueالــذي ينظر إلــى المقوالت النحوية
كما لو أنها في عالقة أحادية مع موضوعات «مؤشر عليها» ،إذن مقوالت تفريدية على وجه اإلطالق
(بالمعنى المنطقي للفرد).
 ُي ـ َـع ـ ّـد االتـجــاهــان ال ــدالل ــي وال ـتــداولــي مــوسـعـيــن كـلـمــا تـعـلــق األم ــر بــالــوظـيـفــة الـعــامـيــة ،ولـيــس بــالـعــامــةمنفردة ،و بـ الـعــالــم بصفته أفـ ًقــا لـلــذوات المشتركة مــن جهة ،وب ـ مجموعة اإلنـتــاج بصفتها أفـ ًقــا للذوات
المشتركة التي تربط بينها عالئق من جهة أخرى.
 يستعيد عـلــم الــداللــة والـتــداولـيــات داخــل نماذجهما العناصر الـثــاثــة (يــوجــد مــن بينها عنصر بصفته(«نحو العالم» بالنسبة إلى
وسيطيا) ،غير أن العالقة ذات ثالثة عناصر تمتلك اتجاهية خاصة
عنصرا
َ
ً
ً
و«نحو الــذات» بالنسبة إلى التداوليات) .إنها تخصصات «جديرة باالحترام» على الرغم
علم الداللة
َ
هيغليا كـمــا كـنــت أق ــول في
مــن أنـهــا مقطعية ومــؤقـتــة .يـمـكــن أن نعتبر فــي الـمـنـطــق الـغــائــي  -ال ــذي ُيـ َـعـ ّـد
ً
بداية هذا المقال  -أن علم الداللة والتداوليات «تربيا» في أحضان المقاربة الشمولية والمدمجة التي
هي السيميوطيقا.
ِ
عالمية،
 السيميوطيقا الـمــدمـجــة تـهـ ُّـم الـثــالــوث الـكــامــل ،غير أن العالقة بين العناصر (عــالــم  ،وظيفةمجموعة إنتاج) ليست باتجاهية البتة :ما دامت العناصر كلها ت َُع ّد وسيطية من دون اتجاهية ،فلم يعد
هناك أســاس في الخطاطة (ال يوجد عنصر له امتياز العنصر التأسيسي) .إنها ً
فعل هــذه السيميوطيقا
جزئيا داخل أنواع السيميوطيقا
المدمجة  -التي ال توجد سوى على شكل مشروع براديغمي  -التي تتحقق ً
المتكونة .إنها تظل ً
مثال يتم التطلع إليه ،فتستطيع تشكيل الفلسفة األولى لعالمنا المعاصر.
ِّ
أنواع العالقات بين عناصر الثالوث

أدمج هنا ،بمجرد إثارتهما ،زوجين مفهوميين يهمان خصائص العالمة الداخلية للدوائر السيميوطيقية.
هناك عالقة تمثيل حين ال يكون هناك سوى عنصرين (من دون وساطة للعنصر الثالث) ،وهناك عالقة
توسطية بواسطة العنصر الثالث :في هذه الحالة ،فإن العنصر الثالث هو
استمثال حينما تكون العالقة ُ
الم َت َمثّل أو العنصر
الــذي َي ْستمثِل السيميوزيس .هناك عالقة عـبــارة إذا كــان هناك تشاكل بين العنصر ُ
ِ
عالمية
تمثَل والعنصر القائم بالتمثيل أو باالستِ ْمثال ،إذا لم يكن هناك تشاكل ،ولكن هناك بنية
ُ
الم ْس ْ
التمفصل .إذا أخذنا ،على سبيل المثال ،حالة االتجاه الداللي،
مخالفة للعنصرين سأصطلح عليها بـ
ُ
سنرى أن عالقة نسق العبارة بالعالم ت َُع ّد عالقة تمثيلّ .أما السيميوطيقا المدمجة ،فهي على العكس من
ذلك ،ال تهم سوى عالقات بين العالم والخطاب (نسق التعبير بامتياز) ومجموعة اإلنتاج التي يمكن
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أن ننعتها بعالقة ِ
التمفص ِلية ،وهــذا مــا يجعل مــن السيميوزيس دينامية
االسـتـ ْـمـثــال غير التعبيرية ولكن
ُ
ال محدودة وغير قابلة للنضوب.
لقد أردت أن أشير في هذا المقال الموغل في التجريد الفلسفي إلى حد كبير ،إلى أن السيميوطيقا،
بصفتها صورة للفكر والبناء التصوري ،تتميز بخصوصية كبيرة .ولكن بصفتها السيميوطيقا  -الكبيرة،
تظل دائـ ًـمــا ممكنة و«مـثــالـيــة» :فهي ال تتحقق أبــدً ا بشكل كـلــي .يجب مــع ذلــك ،وفــي ضــوء هــذا األفــق
المتكونة.
فعليا أو
مشروعا
المرتبط بالسيميوطيقا بصفتها
ً
ِّ
براديغميا ،تقييم أنواع السيميوطيقا الموجودة ً
ً
صحيح أننا منذ النظرة األولى متخوفون إلى حد ما من تشظي الحقل السيميوطيقي المعاصر ،وخاصة
مــن االن ـش ـقــاق ال ـتــراج ـيــدي بـيــن سـيـمـيــوطـيـقــا ب ـيــرس مــن جـهــة (وال ـتــاب ـع ـيــن) والـسـيـمـيــوطـيـقــا الـســوسـيــريــة -
اليامسليفية من جهة أخــرى ،فإني ال أقلل من أهمية التوترات الموجودة والــا - توافقات ،ومع ذلك،
فــإن كــل مـجـهــود سيميوطيقي يـتــوجــه بــراديـغـمـ ًـيــا ضــداألســاطـيــر نفسها ،واأليــديــولــوجـيــات نفسها واألبـنـيــة
المد َمجة.
التصورية نفسها ،وكلها تسبق ،في تاريخ الفكر ،مجيء السيميوطيقا ُ

ص
در

ح

دي ً
ثا
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بشير ر ّبوح

إدوارد سعيد والفلسفة
سعى الكاتب من خالل هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة ال ّتعالق بين إدوارد سعيد وال ّتفكر
الفلسفيّ ،
جدي مع الفلسفة ،وأقام
وتأكد له أن سعيدً ا يكون بالفعل قد انخرط في حوار ّ
معرفي مع
آلية السؤال الفلسفي ،ودخــل في عــراك
فيها بحسب نصيحة هايدغر ،ونشط ّ
ّ
المفاهيم بحسبانها بيت الفكر ،ثم اجتهد في ّ
فك االرتباط بينها وبين محاضنها األصلية.
نتحدث عن ّ
مفكر يشتغل بتقنية عالية ودربة متمكنة من المنتج الفلسفي
لذلك يمكن أن
ّ
الغربي المعاصر.
«إن فوكو هو أمير الظالم للنظرية المعاصرة».

إدوارد سعيد

« ...ال يولد البشر مرة واحدة يوم تلدهم أمهاتهم وحسب ،فالحياة
ترغمهم على أن ينجبوا أنفسهم».
غابرييل غرثيا ماركيز
شبيها بحصان طروادة في مدينة ما بعد
دائما
ً
« لقد كان سعيد ً
بنيوية وما بعد حداثية».
وليام د .هارت

على سبيل المفتتح
ب ـ ــد ًءا ،وب ـص ــورة وام ـض ــة ومـكـثـفــة وصــاع ـقــة ،ي ـقــول اإلم ـب ــراط ــور وال ـح ـك ـيــم ال ــروم ــان ــي مــاركــوس
أوريليوس في الكتاب الخامس من تأمالته« :ال ت َُع ْد إلى الفلسفة كما يعود الطفل إلى المعلم،
بل كما يعود األرمد إلى إسفنجه ومرهمه ،أو يعود آخر إلى كمادته وغسوله .بذلك سوف تبرهن على
كبيرا ،وإنّما هي مصدر راحة .تذكّ ر ً
أيضا أن الفلسفة ال تريد إال ما تريده
أن إطاعة العقل ليست عب ًئا ً
ـأي شــيء أدعــى إلــى الـقـبــول مــن حــاجــات
طبيعتك ،فــي حـيــن تطلب أنــت شـيـ ًئــا يـجــافــي هــذه الـطـبـيـعــة .فـ ّ
* أستاذ في قسم الفلسفة ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر.
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طبيعتك نفسها؟ هذه هي ذات الطريقة التي تخدعنا بها اللذة :ولكن انظر ،ألست ترى شي ًئا أكثر ً
قبول
وأي شــيء أكثر ً
قبول من الحكمة ذاتها إذا كــان ما يهمك هو
من الشهامة والـكــرم واالتــزان والتقوى؟ ّ
(((
التدفق المطمئن والدائم لملكتنا الخاصة بالفهم والمعرفة؟» .
على هدي هذا التأمل النافذ في التاريخ ،انخرط مفكرنا إدوارد وديع سعيد في مسعى فكري هو على
درجــة عــالـيــة مــن الـطــرافــة واإلبــداعـيــة الـمــذهـلــة ،عـمــل فـيــه عـلــى الـعــودة إلــى الفلسفة ،بـعــد أن اخـتـبــر ذاتــه
معرفيا في فضاء النقد األدبي ،واجتهد في استيعاب الممارسة المفاهيمية للنصوص األدبية في مختلف
ً
تمظهراتها ،وكان على دربة مكينة من مناهجها وطرائقها ،مكنته من امتشاق األفق النقدي ،والتحكم
في تقنياته المتجددة باستمرار.
يمكن اإلقرار ً
أول ،بأن إدوارد سعيد ينتمي من جهة االشتغال المعرفي إلى مجال خاص هو فضاء النقد
األدبي؛ فقد كان أستا ًذا في هذا التخصص األكاديمي لمدة قاربت أربعين سنة في جامعة كولومبيا،
وك ــان فـيـهــا مـنـشـغـ ًـا بــالـسـيــرة الــذاتـيــة لــأديــب اإلنـكـلـيــزي الـبــولــونــي األص ــل جــوزيــف كــونــراد» (- 1857
كثيرا
 ،)1924وعــاقــة سيرته بنتاجه الــروائــي القصير ،تحت إشــراف أسـتــاذه هــاري ليفين ،الــذي تــأثــر ً
بنظرية الناقد األلماني إريــش أوربــاخ ) ،)1957 - 1892( (E. Auerbachوبكتابه المحاكاة :تمثيل
الــواقــع فــي أدب الـغــرب ()Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature
ـوحــا بـمــا ال ي ـقــاس بـيــن جـمـلــة الـمــؤلـفــات الـنـقــديــة
ألن« :ك ـتــاب أورب ــاخ هــو األوس ــع م ــدى واألب ـعــد طـمـ ً
الـمـهـمــة جميعها خــال نـصــف الـقــرن الـمــاضــي؛ فـمــداه يـغـطــي عـيــون األدب ،ب ــد ًءا بـمــامــح هــومـيــروس
والـعـهــد الـقــديــم وانـتـهــا ًء بــإبــداعــات فيرجينيا وولــف ومــارسـيــل بــروســت»((( .وتـشـ ّـكــل روايــة كــونــراد قلب
الظالم ) (Heart of Darknessالنص التمهيدي ألغلب الدراسات ما بعد الكولونيالية ،كما يشير إلى
ذلك الباحث الهندي هومي بهابها ،إلى جانب رواية األديب العربي الطيب صالح موسم الهجرة إلى
الشمال ،وفي مختلف متون النصوص األدبية مثل :ألبير كامي وفلوبير ورايمون ويليامز وشاتوبريان
وفرانتز فانون وجين أوستن وكاثرين مانسفليد وتوماس هاردي وروديارد كيبلنغ وأندريه جيد وأندريه
م ــال ــرو ،أو فــي عـمــل «ع ــاي ــدة» األوب ــرال ــي ،وفـيـهــا الـتـقــى إدوارد سـعـيــد بـمـجـمــوعــة مــن ال ـم ـفــردات ذات
الحمولة الفلسفية التي هي في حاجة ماسة إلــى تقعيد معرفي أصيل ،يخرجها من تهلهلها ويضعها
في أفقها الفلسفي ،بحيث ّ
ثقافيا ورؤية معرفية ،ويختزن
هما
يدل ذلك على أن النص األدبي يحمل ًّ
ً
بــداخـلــه معاني قابلة لالستشكال والمفهمة واالسـتـثـمــار ،خــاصــة على مستوى الــرؤيــة .ومــن هـنــا ،كان
ً
حامل ‹أنسا ًقا› هي أنساق ‹التمثيل› ،وهــذا النص ال يخلو من ‹أنين› هو
ثقافيا›
‹نصا
«النص األدبــي ً
ً
صوره صمويل بيكيت وأنين
أنين ‹التمزق المطلق› كما ّ
يسميه هيغل ،وأنين ‹الترهل اإلنساني› الذي ّ
(((
‹عمل الحلم› الذي تحدث عنه فرويد» .
((( ماركوس أوريليوس ،التأمالت ،ترجمة عادل مصطفى؛ مراجعة وتقديم أحمد عثمان (القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع،)2009 ،
ص .98 - 97
((( إدوارد سعيد« ،المحاكاة :تمثيل الواقع في أدب الغرب »،الكرمل ،العدد ( 78شتاء  ،)2004ص .73
((( يحي بن الوليد ،الوعي المحلق :إدوارد سعيد وحال العرب (القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع ،)2010 ،ص .321 - 320

ثاحبأو تاسارد
ةفسلفلاو ديعس دراودإ

25

فــي هــذا الــوضــع ،لــم يـكــن غــريـ ًـبــا عـلــى إدوارد سـعـيــد أن يـتـحــرك بـعـ ّـدتــه الـمـعــرفـيــة صــوب الـفـلـسـفــة ،ليس
مــن أجــل ام ـتــاك نــاصـيــة الـتـفـلـســف بــالـمـعـنــى األكــادي ـمــي الـخــالــص ،بـغـيــة تـشـيـيــد نـســق رؤي ــوي أو تقديم
نموذج معرفي ينتصب كمنظورية شاملة لها مقدرة تفسيرية وتسويغية ،بل يجتهد لكي يغدو أحد تقنيي
الفلسفة الــذيــن كــان لهم الفضل الكبير فــي إدخــال الفلسفة إلــى فـضــاء األدب ومنحه الثقل المعرفي،
بحيث يقوم بتمتين الخلفية المعرفية للممارسة األدبـيــة ،خاصة من جهة النقد .ونحن نعلم أنّ أغلب
الفالسفة الكبار اشتغلوا في حقل األدب مثل :أفالطون وبروتاغوراس وأرسطو في أثناء مرحلة تدريسه
في األكاديمية ،ونيتشه وهيغل وهايدغر وسارتر وسيمون دوبوفوار ،وكان لهذا االشتغال األثر الرائع في
إثــراء الخطاب الفلسفي باللغة والمجاز واألسـلــوب ً
أيضا ،وبالمفردات المكثفة ،وفــي الضفة األخــرى
هناك نــزوح معرفي وأدبــي نحو حقول الفلسفة ،مثلما حدث مع عبد الوهاب المسيري وروالن بارت
وتزيفيتان تــودوروف ونعوم [نـ ْـوم] تشومسكي وجوليا كريستيفا وإدوارد سعيد ،الــذي عثر في الفلسفة
المفهمي للمناهج
على ضالته ووجد مستقره المعرفي؛ إذ بدأ بصورة متصاعدة وحلزونية في االستثمار َ
والــرؤى والمفاهيم ،وهنا وقــف ً
ً
ومرتحل في
يقظا أمــام هــذا الــزخــم الالمتناهي مــن منجزات الفلسفة،
زاخرا من مفردات األدب ،مثل :مفردة
خطابات التفكر الفلسفي المتعددة والمتجددة ،وقد تأبط مل ًفا
ً
«الشرق» التي التقطها من رواية بنجامين دزرائيلي تانكرد (  )Tancredحينما وصف الشرق بأنه صنعة،
تلتها مفردات الخيال والسرد والثقافة واإلمبريالية واآلخــر والتابع والهوية والتحرر والشرقي الكسول
والمترهل واألصالني والنص والخطاب...
بـهــذا ال ـتــزاوج الـمـعــرفــي بـيــن الفلسفة واألدب فــي تـجــربــة إدوارد سـعـيــد ،أصـبــح سعيد ضـيـ ًفــا دائـ ًـمــا على
التفكر الفلسفي ،وبــدأ في معاشرة النصوص الفلسفية في مختلف ضروبها ،ومن ُصلب التزاوج نتج
الـنــص اإلدواردي الــذي حمل كـ ّـل هــذا اإلش ــراق الـلـغــوي والــوهــج التعبيري والـمـجــاز االخـتــراقــي .وكــان
لسعيد في الوقت ذاته الفرصة السانحة لتمتين رؤيته المعرفية لالستشراق والثقافة واإلمبريالية والمثقف
والنقد والقراءة والنص واألنسنية ...وغيرها من مكونات الشبكة المفاهيمية التي اشتغل عليها سعيد
كبيرا في االرتقاء بها إلى مستوى ٍ
عال من التأصيل العلمي.
وكرس لها جهدً ا ً
ّ
مـســاوقــة لـهــذا الـحــديــث الــذي يشير إلــى وجــود إق ــرار صــريــح بتعالق التفكر الفلسفي واإلب ــداع األدبــي،
يتنزل النص اإلدواردي ،بحيث جلب سعيد معه حزمة مفهومية أدبية لك ّنها بأفق فلسفي ،ومنه اصطدم
ّ
بنصوص جيامباتيستا فيكو ( )1744 - 1668وميشيل فوكو وأنطونيو غرامشي وتيودور أدورنو وكارل
مــاركــس ...وغيرهم مــن أهــل التفلسف المبدع .لكن مــا هــو الـشــيء أو األشـيــاء المهمة التي عثر عليها
يرحل هذه الشبكة المفاهيمية العسيرة والملغمة
إدوارد سعيد في فضاء التفلسف؟ وكيف أمكن له أن ّ
مــن حـقــولـهــا ومـحــاضـنـهــا الـتــي تـشـكـلــت فـيـهــا وأخ ــذت صــورتـهــا واسـتـقــرت عـلــى مـحـتــوى مـعــرفــي معين،
إلى فضاء النقد األدبــي الذي هو بــدوره ،حامل لشرائط مخصوصة ،وله تيماته السافرة والضمنية ،وله
حد معرفي
أي ّ
كذلك سدنته وكهانه؟ وهل باإلمكان أن يأمن سعيد من شراك المفاهيم الفلسفية؟ وإلى ّ
استطاع أن يقيم ً
مثمرا بينه وبين الفالسفة؟
جدل ً
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على سبيل المقاربة
الحدي ،وليس من اليسر أن يدخل سعيد في هكذا معركة بين
إن األمر على درجة مرتفعة من الخطر
ّ
وإمــا أن يحتفظ بمكتسباته السابقة ويحترم مباشرة
فإما أن يسقط في شــرك الفلسفة ّ
األدب والفلسفةّ ،
شــرط التماسف ،ولـكــن ،هــي فــي حقيقة التوجه معركة مــع الــذات المعرفية الحديثة ،بمعنى أن سعيد
ُمقبل على فهم واستيعاب وتفكيك رؤية معرفية مبثوثة في المتن الفكري الغربي ،أي إنه بدأ استشعار
تتبعها ومعرفتها والوقوف على حمولتها المعرفية ،وطريقة اشتغالها
وجود المفاهيم ،وشعر بمسؤولية ّ
واآلليات التي تتحكم فيها ،وهذا هو األهم ،أي الوعي بنسابيتها ،وفق التصور النيتشوي ،ثم النبش في
تمشيا  -وبصورة محدودة  -مع القراءة الفوكوية للخطاب ،من دون االكتراث
المستوى األركيولوجي
ً
بطبيعة النص وانتمائه؛ إذ إنه اكتشف أن مفهوم الشرق «حيثما وجد في الوعي الغربي ،انتهى به األمر
إلى اكتساب مجال واسع من المعاني ،والتداعيات ،وظالل المعاني ،وأن هذه لم تكن تشير بالضرورة
إلى الشرق الحقيقي بل إلى المجال الــذي يرتبط بمحيط الكلمة»((( ،مؤكدً ا ُمس ّلمة خطيرة جـ ًّـدا على
معا ،وهي أن الشرق كمفهوم ليس من صنع المخيال الغربي الذي نتج بدوره
مستوى الرؤية والمنهج ً
مــن رؤيــة نابعة مــن بــراديـغــم مـفــرط فــي ذاتــويــة منتشية بقوتها ،ومتعالية ومستغرقة فــي نرجسيتها تطوف
حول نفسها ،إذ من« :المخادعة االعتقاد بأن الخيال وحده قد فرض خلق صورة الشرق»((( ،بل هو من
صنع خطاب القوة ،خطاب يجمع في جوفه معنى المقدرة على استثمار واستغالل المعرفة المنتشرة
في فضاء الدراسات الشرقية ،تعتمل فيه إرادة القوة بالصورة النيتشوية ،ألن شرط الدراسة الحديثة هو:
«تفهم األفكار والثقافات والتاريخ ،أو دراستها دراسة جادة ،دون دراسة القوة المحركة لها ،أو بتعبير
أدق دون دراس ــة تـضــاريــس الـقــوة أو السلطة فـيـهــا»(((؛ دراس ــة هـشــة عـلــى مـسـتــوى الـتـحـلـيــل ،ال تستطيع
إنجاز اإلنساء المنشود.
يـمـكــن أن نـلـمــس مــدى رغ ـبــة ال ـغــرب فــي نـقــل هــذه ال ـصــورة مــن م ـجــال ال ـخ ـيــال إلــى أفــق الـسـيـطــرة،
بـحـيــث جــرى تـنـمـيــط هــذه ال ـصــورة أو الـمـفـهــوم/الـصــورة ،فـهــي صــورة ُصـنـعــت فــي الـغــرب ُ
وشـ ّـكـلــت
فــي مـخـتـبــراتــه الــذهـنـيــة ،وجــرى إخـضــاع الـشــرقــي لـهــذه الـصــورة ووضـعــه فــي هــذا الـقــالــب الـمـتـخـيــل،
فــا «يـكــاد أحــد يــوافــق عـلــى أن مـقــابـلــة الــروائــي الـفــرنـســي فـلــوبـيــر مــع غــانـيــة مـصــريــة هــو الــذي أخــرج
نـمــوذج الـمــرأة الـشــرقـيــة الــذي امـتــد تــأثـيــره واتـســع نـطــاقــه ،ولـكــن هــذه الـمــرأة لــم تـتـحــدث مـطـلـ ًقــا عــن
ُعبر عن وجودها أو تاريخها ،بل إنه هو الذي تحدث باسمها
نفسها ،ولم ت ّ
ُصور قط مشاعرها أو ت ّ
وصــورهــا .وكــان هــو أجـنـبـ ًـيــا ،يـتـمـتــع بـثــراء نـسـبــي ،وكــان رج ـ ًـا ،وهــذه جـمـيـ ًـعــا حـقــائــق تــاريـخـيــة مـ ّـكـنـتــه
مــن فــرض سـيـطــرتــه ومـ ّـكـنـتــه ال مــن امـتــاك كـشــك هــانــم جـســد ًيــا فـقــط بــل أيـ ًـضــا مــن الـتـحــدث باسمها،
واط ــاع قــرائــه عـلــى جــوانــب ‹تـمـثـيـلـهــا ل ـل ـمــرأة ال ـشــرق ـيــة› .وال ـح ـجــة ال ـتــي أطــرح ـهــا هـنــا هــي أن مــوقــع
الـقــوة الــذي كــان يـحـتـلــه فـلــوبـيــر إزاء كـشــك هــانــم لــم يـكــن حــالــة فــرديــة ،بــل إنــه يـمـ ّثــل بـصــدق الـقــوى
((( إدوارد سعيد ،االستشراق :المفاهيم الغربية للشرق ،ترجمة محمد عناني (القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع ،)2006 ،ص .320
((( المصدر نفسه ،ص .49
((( المصدر نفسه ،ص .49
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ثاحبأو تاسارد
ةفسلفلاو ديعس دراودإ

الـنـسـبـيــة بـيــن ال ـشــرق وال ـغــرب ،ويـمـثــل ‹ال ـخ ـطــاب› ال ـخــاص بــالـشــرق ال ــذي نـشــأ بـفـضــل مــوقــع الـقــوة
المذكور »(((.
***
لسنا هـنــا بـصــدد الـحــديــث عــن دراس ــة سعيد بـشــأن الـخـطــاب االسـتـشــراقــي ،وإنـمــا نــرمــي إلــى الـنـبــش عن
استراتيجيا في فهم سريان االستشراق كخطاب متماسك يعلو
قرارا
المهمة التي غدت عند سعيد ً
تلك َ
ً
على نصوص األدب والثقافة والفلسفة ،ويتحكم في طريقة اشتغالها وخضوعها لمنطق مهيمن قابع
داخــل الخطاب ،وعلى أســاس ذلــك التقى سعيد بالمفكر الفرنسي فوكو ( ،)1984 - 1926بعد أن
نهائيا مع مسألة النصوص االستشراقية؛ فهو ال يشتغل عليها بحثًا عن مدى صدقيتها أو
ص ّفى حسابه ً
مرجعا في تقييم هذه النصوص،
اقترابها من الواقع ،أو حتى إمكانية البحث عن حكم معياري نجعله
ً
متقصيا عــن وحدتها الـتــي ّ
مكنتها مــن هــذا الصمود المعرفي .ويـقـ ُّـر سعيد بمدى
وإ ّنـمــا يتعالى عليها،
ً
اسـتـفــادتــه مــن «الـفـكــرة الـتــي طــرحـهــا ميشيل فــوكــو عــن ‹الـخـطــاب› عـلــى نـحــو مــا عــرضـهــا فــي كـتــابــه ‹علم
آثار المعرفة› وكتابه اآلخر ‹التأديب والعقاب› في تحديده لمعنى االستشراق» .والحجة التي أطرحها
تفهم
تـقــول إنـنــا «مــا لــم نفحص االسـتـشــراق باعتباره لــو ًنــا مــن ألــوان ‹الـخـطــاب› ،فلن نتمكن مطلقًا مــن ّ
المبحث البالغ االنتظام الذي ّ
مكن الثقافة األوروبية من تدبير أمور الشرق  -بل وابتداعه  -في مجاالت
السياسة وعلم االجتماع ،وفي المجاالت العسكرية واأليديولوجية والعلمية والخيالية ،في الفترة التالية
لعصر التنوير»(((.
يـسـتـمــر مـســار سـعـيــد فــي الـتـحــاور مــع الـمـنـجــز ال ـفــوكــوي ،بـحـيــث يـقــاسـمــه فـكــرة أن الـخـطــاب فــي مـســاره
شــيء فــي غاية البساطة؛ إذ يقول فوكو عــن الخطاب إنــه «فــي ظــاهــره شــيء بسيط ،لكن أشـكــال القمع
باكرا وبسرعة عن ارتباطه بالرغبة والسلطة»((( ،أي إن آليات االشتغال تبدي مدى
التي تلحقه تكشف ً
نتاجا لثقافة مسجونة داخــل قفص اإلمبريالية ،فما
مقدرته التحكمية في تحريك النصوص باعتبارها ً
هــو مـســايــر لـلـخـطــاب ي ــدرج ضـمــن الـحـقـيـقــي ،وم ــا هــو خــارجــه ت ـنــزع عـنــه صـفــة الـحـقـيـقــة الـجـلـيـلــة ،ألنــه
يحتوي على مجموعة من «الطرائق المنظمة ،من أجل اإلنتاج والقانون والتوزيع والتداول ،واستعمال
الـمـنـطــوقــات .إن ‹الحقيقة› مرتبطة دائــر ًيــا بــأنـســاق السلطة الـتــي تنتجها وتدعمها وبــاآلثــار الـتــي تولدها
ـوصــا عندما تظهر
والـتــي تسوسها ،وهــو مــا يــدعــى بــ‹نـظــام› الـحـقـيـقــة»( .((1وبـهــذا يتحرك الـخـطــاب ،خـصـ ً
قضية مزعجة لــه على مستوى نظامه الــرؤيــوي؛ إذ يـســرد سعيد قصة فـكــرة التمثيل الـتــي غــدت مفهوما
مفصليا فــي الـخـطــاب الـغــربــي ،وكـ ّـل تـمــرد على هــذا «الحقيقي»،
أثـيــر ًيــا لــدى الـغــرب ،بحسبانها مـكــو ًنــا
ً
يؤدي إلى تشغيل ماكينة الخطاب باإلقصاء والطرد والطمس والتقزيم ،فقد «حدث في مثل آخر عام
 ،1986خالل البث والمناقشات الالحقة لبرنامج وثائقي عنوانه األفارقة ،كانت الـ بي بي سي ً
أصل قد
((( المصدر نفسه ،ص .49
((( المصدر نفسه ،ص .46
((( ميشيل فوكو ،نظام الخطاب ،ترجمة محمد سبيال ،ط ( 2بيروت :دار التنوير ،)2007 ،ص .9
( ((1المصدر نفسه ،ص .95
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ُكلفت بإعداده وقدمت معظم تمويله .وقد كتب السلسلة وسردها باحث متميز وأستاذ للعلوم السياسية
فــي جامعة ميشيغن هــو علي مــزروعــي ،وهــو كيني ومسلم تسمو كفاءته ومصداقيته كجامعي ثقة من
الدرجة األولى على ّ
كل مساءلة وريبة .وكانت لسلسلة مزروعي مقدمتان منطقيتان :األولى ،أنه للمرة
األولــى في تاريخ تهيمن عليه تمثيالت الغرب ألفريقيا يقوم أفريقي بتمثيل نفسه وتمثيل أفريقيا أمام
جمهور غربي ،وهــو بالضبط الجمهور الــذي قامت مجتمعاته لبضع مئات من السنين بنهب أفريقيا،
واستعمارها ،واستعبادها ،والمقدمة المنطقية الثانية هي أن تاريخ أفريقيا مكون من ثالثة عناصر أو،
بـلـغــة مــزروعــي ،ثــاث دوائ ــر مـتـحــدة الـمــركــز :الـتـجــربــة األصــانـيــة األفــريـقـيــة ،وتـجــربــة اإلس ــام ،وتـجــربــة
لبث هذه الحصة الوثائقية ،رغم
االمبريالية .بداي ًة ،سحب الصندوق القومي لإلنسانيات دعمه المالي ّ
أن الـسـلـسـلــة ُب ـثــت عـلــى ق ـنــاة ال ـ بــي بــي ســي عـلــى أي ح ــال .ثــم إن ال ـ ن ـيــويــورك تــاي ـمــز ،وه ــي الـصـحـيـفــة
العمومية األولــى ،نشرت مقاالت متوالية تهاجم السلسلة ...وأنــه (الحديث موجه لمزروعي) يمارس
اإلقصاءات والتأكيدات العقائدية .. ،وأنه يبالغ مبالغ ًة ضخمة في تصوير شرور االستعمار الغربي....
أفريقي على شاشة التلفاز الغربي ،في فترة البث الرئيسية ،يتجرأ
فها هو ذا ،في نهاية المطاف ،شخص
ُّ
فتح ٍ
ملف كان قد اع ُتبر مغلقًا .ثم إن كون مزروعي قال ً
أيضا
على اتهام الغرب بما كان قد فعله ،معيدً ا َ
كال ًما حميدً ا عن اإلسالم ،وأظهر تمكنه من المنهج التاريخي ‹الغربي› والبالغيات السياسية الغربية،
مقنعا لكائن إنساني حقيقي ّ -
معاكسا
كل هذه األمور جرت مجرى
وكونه ،بإيجاز ،وقد ظهر
ً
نموذجا ً
ً
(((1
للعقائدية واإلمبريالية» .
أي مجال إلحداث
مؤدى ذلك أن الخطاب  -وفق رؤية فوكو  -يستحوذ على الفضاء الثقافي ،وال يترك ّ
وأي مـقــاومــة يـجــب أن تتماشى مــع السلطة الـمـســاوقــة لـهــا ،فــ«حـيــث تـقــوم الـسـلـطــة ،تكون
خلخلة فـيــهّ ،
الـمـقــاومــة .ومــع ذلــك ،أو عـلــى األص ــح ،بسبب ذلــك ،فــإن هــذه الـمـقــاومــة ال تـقــوم خــارج الـسـلـطــة»(.((1
ومهما تنوعت صور المقاومة ،فإنها عند فوكو مجرد «ر ّد فعل وصــدى»( ((1على السلطة وعلى عالئق
القوة المنتشرة فيها بعيدً ا عن الفرد والجماعة والدولة ،وهي في األصل أي «هذه المقاومة التي أتكلم
عـنـهــا لـيـســت ج ــوه ـ ًـرا ،وه ــي لـيـســت ســابـقــة عـلــى الـسـلـطــة الـتــي تــواجـهـهــا ،إنـهــا مـســاويــة لـهــا فــي االم ـتــداد
طبعا»( .((1فمعاني الثورة والتمرد واالعتراض وكسر فكرة التمثيل الغربي ،طرائق تعبيرية
ومعاصرة لها ً
مرفوضة ومنبوذة مــن الخطاب الغربي الــذي يحوز مرجعية إمبريالية متعالية ومسبقة مــوجــودة بصورة
ثاوية كتيمة معرفية قــارة في النموذج الغربي .ومنه يغدو« :مفهوم فوكو للسلطة كونها شي ًئا يعمل في
ً
مجال للمقاومة»(.((1
كل مستوى اجتماعي ،ال يفسح
( ((1إدوارد سعيد ،الثقافة واإلمبريالية ،ترجمة كمال أبو ديب ،ط ( 3بيروت :دار اآلداب ،)2004 ،ص .107
( ((1ميشيل فوكو ،جينيالوجيا المعرفة ،ترجمة أحمد السطاتي وعبد السالم بنعبد العالي ،ط ( 2الدار البيضاء :دار توبقال للنشر،
 ،)2008ص .108
( ((1المصدر نفسه ،ص .109
( ((1مـيـشـيــل فــوكــو ،هــم الـحـقـيـقــة :مـخـتــارات ،تــرجـمــة مصطفى الـمـسـنــاوي ،مصطفى كـمــال ومـحـمــد بــولـعـيــش( ،الـجــزائــر :مـنـشــورات
االختالف ،)2006 ،ص .57
( ((1بيل أشكروفت وبال أهلواليا ،إدوارد سعيد :مفارقة الهوية ،ترجمة سهيل نجم؛ مراجعة حيدر سعيد (دمشق :نينوي للدراسات
والنشر والتوزيع؛ دار الكتاب العربي ،)2002 ،ص .95
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التحرر قدر
على هذا المستوى من النقاش اإلدواردي مع منجزات فوكو المعرفية ،حرص سعيد على
ّ
اإلمكان من سلطة فوكو المعرفية ،حتى ال يخضع هو بدوره لخطاب فوكوي يهيمن على تخمينه في
مسائل االستشراق والثقافة والسلطة والمقاومة؛ فقد قطع نصف المشوار الفكري معه ،واعتبر ذلك -
من منظور إدواردي  -الزمة معرفية تسعفه في فهم هذا الخطاب المركّ ب والثابت ،غير أن هذا التمشي
غير المكتمل الذي قام به إدوارد سعيد مع فوكو يصنف ً
مثل عند الباحث الهندي بهابها بأنه «ذرائعي
جدً ا في استخدامه لمفهوم فوكو للخطاب»(.((1
لكن هذه الذرائعية التي وصف بها بهابها استراتيجية سعيد في التعامل مع المنجز الفوكوي للخطاب،
ومــدى مساهمته في كشف منطق االستشراق الخفي والسافر وتعريته ،ال تُنقص البتة من قيمة سعيد
المعرفية فــي استثمار مــا هــو فلسفي فــي مـجــال النقد الثقافي ،أو فــي االتـكــاء عليه بغية مساءلة النص
الغربي واستنطاقه إلخــراج مخفياته ،وإنـمــا كــان تقنية فلسفية عالية الـ ّـدربــة اجتهد سعيد فيها مــن أجل
التمكن من االستشراق كخطاب ،والتعامل معه على هذا األســاس ،وكل مناقشة له خارج هذا اإلطار
ت َُع ّد وفق منظرونا المتواضع مناقشة في غير موضعها ،وهي مقاربة طريفة في سحب االستشراق من
مـجــال الـقـطــاعــات الـنـصـيــة أو الـحـقــول الــدراسـيــة إلــى فـضــاء الـخـطــاب ال ــذي يـتـحـ ّـكــم فــي الـنــص ،أي إنــه
يسميها فــوكــو الـمـمــارســة الـخـطــابـيــة الـتــي تنشأ مــن تـعــالــق الـنـصــوص ،فـمــا «تسعى
يـتـحــدث عــن مـمــارســة ّ
إليه من تناولها لنصوص ‹ليني› أو ‹بيفون›‹ ،بيتي› أو ‹ريكاردو› أو ‹بينيل› أو ‹بيشا› ،ليس وضع قائمة
القديسين المؤسسين ،بل بإبراز انتظام ممارسة خطابية ما ،إلى واضحة النهار ،ممارسة تَفعل
بأسماء ّ
فعلها ،بــذات الـنـمــط ،فــي الالحقين الــذيــن هــم أقــل أصــالــة ،أو فــي أولـئــك وهــؤالء مــن الــذيــن سبقوهم،
مـمــارســة ال تـشـيــر إلــى حـضــور قـضــايــا فــي آثــارهــم هــي غــايــة فــي األصــالــة فـقــط ،بــل وأيـ ًـضــا إلــى تـلــك التي
رددوها أو نقلوها عن السابقين عليهم»(.((1
حريصا على استقالله
تجنبا ألي انحراف عن المقصد األصلي  -كي يبقى
ً
لجأ سعيد إلى هذا اإلجراء ً -
الفكري في ّ
ظل موجة طاغية من التبعية للتفكير الغربي ،سواء على مستوى براديغم الذات أو براديغم
اللغة وأفقها التأويلي.
***
نبحث اآلن عن النقطة التي حدثت فيها القطيعة بين سعيد وفوكو ،أو ما يمكن اعتباره منعط ًفا في التفكير
اإلدواردي ،بالنظر إلى مسعى سعيد في التحاور مع المنجز الفوكوي من باب األخذ واالستيعاب ثم
من جهة التجاوز ،وهي ممارسة خطيرة من جهة أنها تستثمر في مفاهيم مشبعة برؤية فلسفية ومعرفية
محاورا
قوية تبلورت في محضن فكري خاص .لكن ،على الرغم من هذه المخاطرة ،كان إدوارد سعيد
ً
تبدى ذلك في «أن منهجية فوكو في تحليل عالقات القوة والمعرفة ،تعمل على فضح
تجاوز ًيا بامتيازّ ،
( ((1المصدر نفسه ،ص .115
( ((1م ـي ـش ـيــل فــوكــو ،ح ـفــريــات ال ـم ـعــرفــة ،تــرجـمــة ســالــم ي ـفــوت ،ط ( 3ب ـي ــروت؛ الـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء :ال ـمــركــز الـثـقــافــي ال ـعــربــي،)2005 ،
ص .134 - 133
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صيغ التوليتارية وأنظمة االستبداد ،أشكال عملها في الفكر والمؤسسات ،لكن ذلك ال يقود إلى أي
مقاومة وال يحفز على وضع برنامج عمل .هذا هو الفرق الحاسم بين تفكير فوكو وإدوارد سعيد الذي
َيـ ُـشــد عـلــى مـفـهــوم الـمـقــاومــة وعــاقــة الـنـصــوص بـشــروطـهــا المكانية والـ ّـزمــان ـيــة»(((1؛ فــالـشــيء الــذي جعل
ـاورا تجاوز ًيا لفوكو هو رغبته في الكشف عن اإلخـفــاق السياسي الــذي لحق بمختلف
من سعيد مـحـ ً
الفلسفات الغربية ،حيث يقول« :إن جميع الطاقات الحيوية التي ُصبت في النظرية النقدية ،في جميع
مـمــارســات نظرية جــديــدة مبتكرة ُتـعـ ّـري األشـيــاء مــن السرية الـتــي تلفعها ،مــن مثل التاريخانية الجديدة
والتقويضية والماركسية ،وقــد تحاشت األفــق السياسي الرئيسي ،بــل أود أن أقــول :المحتم المشكل،
للثقافة الغربية الحديثة ،وهو اإلمبريالية»(.((1
فمن داخل الخطاب االستشراقي ،يناضل سعيد على ُصعد متعددة من أجل تكريس مفهوم المقاومة،
ليس بحسبانها مجرد رد فعل على السلطة المنتشرة في فضاءات المجتمع ومؤسسات الدولة وخطابات
النصوص الفكرية ،وإنما هي ً
أيضا نهج فكري واجتماعي بديل لخطاب االستشراق ،فقد «تأتي فكرة
مجرد ر ّدة فعل على اإلمبريالية ،فهي نهج بديل في تصور
أن المقاومة بعيدة كل البعد عن أن تكون ّ
التاريخ البشري .وأنه لذو أهمية خاصة أن نرى إلى أي مدى يقوم هذا النهج البديل في إعادة التصور
يعبر
على تحطيم الحواجز (القائمة) بين الثقافات .ومــن المؤكد أن الكتابة ر ًدا  ،writing backكما ّ
عـنــوان كـتــاب فــاتــن ،عـلــى الـثـقــافــات الـحــواضــريــة ،وتـخــريــب الـســرديــات األوروب ـيــة عــن الـشــرق وأفــريـقـيــا،
رئيسيا في هذه العملية»(.((2
لعبا وأشد قوة ،تشكل مكونًا
ً
واستبدالها بأسلوب سردي جديد أكثر ً
إن ما يلحظه إدوارد سعيد على الفلسفة البنيوية بصورة خاصة هو انتفاء ُبعد المقاومة في متنها الفكري؛
ففوكو ً
مثل «يحتفظ لنفسه بـ ‹ما هو سياسي› بإصراره على السلطة ،لكنه يحرم نفسه من ‹السياسة› ألنه
ال فكرة لديه حــول ‹عــاقــات الـقــوة› ودون التفكير في ‹عــاقــات الـقــوة› يصعب التفكير حــول المقاومة
بأية صورة ‹منظمة›»( .((2وما يصدق على البنيوية يصدق على أغلب التوجهات الفلسفية الغربية ،ألنها
لم تتحدث عن فكرة المقاومة خارج الفضاء الغربي ،والتزمت الصمت المريب حول هذه المسألة ،فــ:
«النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ،بالرغم من تبصراتها النفاذة المخصبة في العالقات بين السيطرة
ً
مذهل عن
والمجتمع الحديث والفرص المتاحة للخالص عبر الفن من حيث هو تنقيد ،صامتة صم ًتا
النظرية العرقية .والمقاومة ضــد اإلمبريالية ،والممارسة الـضـ ّـديــة فــي اإلمبريالية ،ولكي الُ  يــؤول ذلك
ّ
المنظر الرئيسي لمدرسة فرانكفورت اليوم ،يورغن هابرماس،
الصمت كسهو غير مقصود .فها هو ذا
يوضح في مقابلة أن الصمت امتناع مقصود :كـ ّـا ،يقول هابرماس ،ليس لدينا ما نقوله لـ ‹الصراعات
ضد اإلمبريالية وضد الرأسمالية في العالم الثالث›»(.((2
( ((1فخري صالح« ،االستشراق صنع شهرته »،في :إدوارد سعيد :طائر القدس المهاجر ،إعداد وتوثيق وتحرير مازن يوسف صباغ؛
كتب المقدمة أحمد نسيم برقاوي (دمشق :دار الشرق ،)2006 ،ص .315
( ((1سعيد ،الثقافة واإلمبريالية ،ص .126
( ((2المصدر نفسه ،ص .274
( ((2ابن الوليد ،ص .76
( ((2سعيد ،الثقافة واإلمبريالية ،ص .333
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وخصوصا في
نصا نقد ًيا ،من جهة أن أغلب مثقّفي الغرب،
ً
نص إدوارد سعيد لالستشراق ً
من هنا ،كان ّ
مجال العلوم اإلنسانية« ،يعجزون عن الربط بين وجهي الحداثة ،وجهها المشرق ،من شعر وفلسفة
المنجز
الرق واالضطهاد واالستعمار»( ،((2وكان مقاو ًما من ناحية أن هذا
َ
ورواية ،وجهها المظلم ،مثل ّ
ينخرط في مسار الدفاع عن رؤية تتمسك بأفق المقاومة ،ليس عن ذات شرقية فحسب ،بل ً
أيضا عن
ذات غربية مــا زالــت ،حتى اللحظة ،حبيسة منظورية مشبعة بــأفــق إمـبــريــالــي؛ فإخفاق االسـتـشــراق هو،
نظرا إلى عقابليه الكارثية المتمثّلة في االستعمار والمركزية الغربية
حد ذاته ،إنساني وليس
في ّ
ً
معرفياً ،
برهانيا.
التحدي هو موقف إتيقي وليس إجرا ًء
والرق واالستعباد واالستغالل؛ فـ«تأسيس الحقيقة على
ّ
ً
مهنيا .لذلك ،فإن اختيار إ .سعيد لعبارة التحدي لم يكن صدفة،
متعمد وليس
إنه موقف حيوي ّ
واجبا ً
ً
(((2
محدد لألثر النظري أو النقدي بوصفه موق ًفا حيو ًيا» .
بل انبثق عن تصور فلسفي ّ
ـص يـقــودنــا إلــى تـشــريــع ضــرب جــديــد مــن ضــروب الـتــاريــخ المبني عـلــى الـمـقــاومــة ،واالنـعـتــاق من
ُر َّب نـ ّ
حــديــث فلسفي غــربــي تيمته األســاسـيــة هــي «الـمــوت» أو «الـنـهــايــة» ،مــوت اإللــه ،مــوت الـمــؤلــف ،موت
اإلن ـســان ،نـهــايــة الميتافيزيقا ،نـهــايــة الـنـســق ،نـهــايــة الفلسفة ،نـهــايــة األيــديــولــوجـيــا ،تـشـ ّـظــي ال ــذات ،عدمية
الـمـعـنــى .فــإذا كــان الـتــاريــخ وفــق الـمـنـظــور الـغــربــي ،فــي أغـلـبــه ،يـبــشّ ــر بنهاية الـســرديــات الـكـبــرى للتحرير
والتنوير ،فإن التاريخ الشرقي ،أو العربي ،لم يبدأ بعدُ مسيرته في التنوير والتحديث ،والتنظير لفكرة
المستقبل بعيدً ا عن فضاء إمبريالي مهيمن ،واالنطالق في البحث عن حداثة أصيلة ومتأهبة لغد جديد.
يمكن أن نــرصــد خـطــاب الفشل فــي عـبــارات جــان فــرانـســوا لـيــوتــار وميشيل فــوكــو ،بحيث نجد عند ّ
كل
منهما «التعبير المجازي ذاته المستخدَ م لشرح الخيبة بسياسيات التحرير» .فالسرد ،الذي يفترض نقطة
ً
ثمة ما يتط ّلع إليه
بداية عاضدة وهد ًفا
كافيا لرسم المسار اإلنساني في المجتمع .وليس ّ
مسوغا ،لم يعد ً
مطوق بدائرة .وبعد سنوات
(بلهفة المستقبل)« :بل نحن عاقون ملتصقون ضمن دائرتنا ،والخط اآلن ّ
من الدعم ضد االستعمار في الجزائر وكوبا وفيتنام وفلسطين وإيران ،الذي كان قد أصبح يمثّل بالنسبة
إلى كثير من المفكرين الغربيين انخراطهم األعمق في سياسات وفلسفة فكفكة االستعمار المناهضة
لإلمبريالية ،انتهى المطاف إلى لحظة من اإلرهاق والخيبة»(.((2
بناء عليه ،يكون إدوارد سعيد من القالئل الذين تفطنوا قبل األوان إلى الخسارة التي لحقت بالبنيوية
في المجال السياسي ،وما تعرضت له من محاسبة على مستوى إغفالها للقضايا السياسية التي أبعدتها
عن أفق النقاش ،وهذا ما دفعه إلى وضعها تحت طائلة النقد الدنيوي الذي ُيرجع فيه النصوص إلى
ظروفها االجتماعية والتاريخية.
ه ــذا عـلــى مـسـتــوى ال ـج ــدل م ــع الـمـنـ َـجــز ال ـفــوكــوي وال ـم ـق ــدرة عـلــى ت ـج ــاوزه م ــن خ ــال االن ـه ـمــام بـفـكــرة
معرفيا على البدء في محاورة التيار التفكيكي الذي غدا  -مع تزايد العداء ّ
لكل
المقاومة ،التي حفزته
ً
( ((2ف ـت ـحــي الـمـسـكـيـنــي ،الـفـيـلـســوف واإلم ـب ــراط ــوري ــة فــي تـنــويــر اإلن ـس ــان األخ ـيــر (ال ــدار الـبـيـضــاء ،الـمـغــرب :الـمــركــز الـثـقــافــي الـعــربــي،
 ،)2005ص .137
( ((2المصدر نفسه ،ص .121
( ((2سعيد ،الثقافة واإلمبريالية ،ص .96
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ما هو بنيوي ونسقي  -نزعة فلسفية مهيمنة على الفكر الفلسفي الغربي بد ًءا من نهاية الستينيات ،حينما
أصدر جاك دريدا في سنة  1967كتبه الثالثة :في علم الكتابة والصوت والظاهرة والكتابة واالختالف.
لـمــح إدوارد سـعـيــد فــي التفكيكية أنـهــا دخـلــت فــي حــرب صــريـحــة مــع الـمـشــروع الـبـنـيــوي ،بـغـيــة تفكيك
الـ ُـبـنــى الـمـخـتـلـفــة الـتــي مــا زال ــت تـحــوي تــرسـبــات مـيـتــافـيــزيـقـيــة .وتـعـلــة ذلــك أن الـبـنـيــويــة مــا زال ــت تحتكم
في مفهومها للعالمة اللسانية أو اللغوية إلــى ثنائية قــارة في الفلسفة الغربية ،وهــي أن التعارض الذي
أحدثته الــرواقـيــة بين «الــدال والـمــدلــول ،دون أن نــر ّده إلــى كـ ّـل الـجــذور الميتافيزيقية الالهوتية .ويرتبط
بهذه الجذور التمييز بين المحسوس والمعقول على أهمية ما يتضمنه ،وهو الميتافيزيقا في مجملها.
وهــذا التمييز مقبول عامة كأمر بديهي لــدى علماء اللغة وعلماء السيميولوجيا الحصيفين»( ،((2ومنه
خصوصا بنية اللغة التي تــدور حول
دشنت التفكيكية استراتيجيا جــديــدة تنهض على تفكيك البنية،
ً
أساسيا لفكرة الحضور ،وال تكترث على اإلطالق بالكتابةّ ،
فكل شيء
مظهرا
مركزية الصوت باعتباره
ً
ً
موجود في اللغة ،وحتى «مقوالت الكينونة أو الوجود مستمدة من بنية اللغة .كما أشار بنفيست إلى
أن مقوالت الميتافيزيقا األرسطية مستمدة من بنية اللغة اليونانية»( .((2و ّكــل شــيء موجود داخــل نص
يحتوي على دال يكون في ارتباط لساني مع دال آخرّ ،أما المدلول فهو عند دريدا دو ًما مؤجل ،وفي
وضع اإلرجاء األبدي.
ّأم ــا الــافــت فــي األم ــر عـنــد إدوارد سـعـيــد ،فـهــو أن «الـتـحـلـيــل الـبـنـيــوي الـمـحــض لــم يــدم إال لــزمــن قصير
نسبيا ،فإن مفهوم النص الــذي أنشأه قد استمر تأثيره على ّ
كل أشكال النظرية المعاصرة»( .((2وعليه،
ً
تـكــون التفكيكية قــد اجـتـهــدت فــي مـحــاربــة ال ـتــراث الميتافيزيقي كـلــه وفــي مختلف ضــروبــه ،ومـحــاولــة
تقويض فـكــرة الـمــركــزيــة داخــل الـنــص ،غير أن هــذا الـفــرق بين «مــا بعد البنيوية عــن البنيوية فــي رفضها
لمبدأ نـظــام الـنــص ،أو الـمــركــز ،فقد اقـتــرحــت هــي أيـ ًـضــا أن ليس ثمة اخـتــاف بين الـنــص والـعــالــم ،وأن
الـعــالــم كــان قــد ُبـنــي ن ـصـ ًـيــا»( .((2ومــن وحــي هــذا الـتـمـشــي الـنـصــي ،أدرك سـعـيــد أن االسـتـشــراق والـنــزعــة
معا ،ومن دون وجود قطيعة بينهما ،في متون النصوص الفلسفية واألدبية والسياسية؛
اإلمبريالية تبلورا ً
فالنصوص «ال تقتصر قدرتها على خلق المعرفة بل تتجاوزها إلى الواقع نفسه ،وهو ما يبدو إلى إرساء
يسميه ميشيل فوكو ‹خطا ًبا› معي ًنا ،ويعتبر وجوده أو وزنه المادي  -ال أصالة كاتب
تقاليد معينة ،أو ما ّ
من ُ
الك ّتاب  -المسؤول الحقيقي الذي أدى إلى كتابتها .وهذا الضرب من النصوص يتكون من تلك
‹الوحدات المعرفية› الموجودة سل ًفا ،والتي أدرجها فلوبير في القائمة التي وصفها لألعراف أو األفكار
المقبولة الشائعة»(.((3
( ((2جـ ــاك دري ــدا ،فــي عـلــم الـكـتــابــة ،تــرجـمــة وتـعـلـيــق أن ــور مـغـيــث ومـنــى طـلـبــة ،ط ( 2ال ـقــاهــرة :الـمــركــز الـقــومــي لـلـتــرجـمــة،)2008 ،
ص .75 - 74
( ((2ليونارد جاكسون« ،الميتافيزيقا النصية واألساطير المناهضة لألسس »،الكرمل ،العدد ( 83ربيع  ،)2005ص .11
( ((2أشكروفت وأهلواليا ،ص .29 - 28
( ((2المصدر نفسه ،ص .30
( ((3سعيد ،االستشراق ،ص .171
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تــدل مـقــولــة أن «الـنـصــوص خـلـقــت ذلــك ال ـش ــرق»( ((3وصـنـعـتــه فــي مـخـيــالـهــا الـنـصــي وسـعــت إلــى فــرضــه
بصورة فوقية ،على الغلبة الغربية وتوفّق المنزع االستشراقي على الكائن الشرقي الذي ال يملك حتى
كون موجودةً ،
مثل،
معرفيا
الرد أو الوقوف في وجه الغربي
الم ِّ
وأنطولوجيا .وفكرة النص ُ
ً
ً
المقدرة على ّ
فــي مــا اقترحه الفيلسوف غوتفريد فيلهلم اليبنتز ( )1716 - 1646على الملك لويس الــرابــع عشر،
التوسعية نحو مصر ‹لسهولة االسـتـحــواذ عليها› ،ما
وهــو «ال ّتخلي عــن استعمار هولندا وتوجيه مــآربــه
ّ
ّ
يمكنه من التخ ّلص من السلطة العثمانية»( .((3وهنا يعود إدوارد سعيد إلى فوكو ،عندما يتحدث عن

عنصر القوة في النص وأهميته في «استحقاق جازم للنص في أرض الواقع ،حتى ولو كانت تلك القوة
خفية أو ضمنية»(.((3

نظرا إلى كون االنخراط في مناقشته
إن محاولة االقتراب من المشروع ال ّتفكيكي ليس باألمر اليسيرً ،
يعني أن نشتبك معه على مستوى المنطلقات الفكرية ،خال ًفا لما ساد من نقاش بشأن نتائج التفكيكية.
تتبدى فــرادة سعيد فــي منحى قــراءتــه منجز دريــدا ،حيث ينظر إلــى الفكرة األثـيــرة على قلب هذا
وهـنــا ّ
األخ ـيــر (ف ـكــرة أنــه «ال يــوجــد شــيء خ ــارج ال ـنــص») عـلــى أنـهــا أيـقــونــة مـقــدســة تـتـمــوضــع خ ــارج الـنـقــد أو
المساءلة ،وأن «دريــدا ال يولي اهتمامه إال لقراءة النص وحسب ،وأن النص ليس أكثر ما فيه بالنسبة
ً
متغافل عــن أن النص غير قــادر على احـتــواء العالم ،فهو مــن حيث األســاس ،ليس ثمرة
لـلـقــارئ»(،((3
وجــود نص أو نصوص ،وإنما هــو  -وبـصــورة نعود فيها إلــى فوكو  -نتيجة لوجود خطاب متعال ينظم
براديغما أعلى.
مسار النصوص ،ويشكل بالنسبة إليها
ً
تـمــشّ ـ ًـيــا مــع ه ــذا الـمـنـطـلــق الـمـعــرفــي ،يـحــرص فــوكــو عـلــى «دراسـ ــة الـنــص كـجــزء مــن أرش ـيــف يـتــألــف من
أحــاديــث تتألف بــدورهــا مــن مـقــوالت .وبــاخـتـصــار ،فــإن فــوكــو يتعامل مــع الـنـصــوص كـجــزء مــن منظومة
انتشار ثقافي»( ،((3أي إن العالم ال يوجد في النص كما تصور دريــدا ،ذلك بأن االستشراق ،وإن نزل
تحول إلــى خطاب يهيمن على الفضاء الثقافي ،وبعدها تحول إلــى مؤسسة
في النصوص المختلفةّ ،
ومـمــارســات استعمارية رهيبة يـســوس مـســار إنـتــاجـهــا .إن األبــوة هنا تـعــود إلــى الـخـطــاب ال إلــى النص،
وه ــو مــا يـضــاعــف عـســر اخ ـت ــراق ال ـخ ـطــاب أو تـقــويـضــه أو حـتــى تـفـكـيـكــه .فــالـفـكــر ال ـغــربــي انـشـغــل مــدة
ـوجــه نحو تـجــاوز فـكــرة الساللة،
طويلة ،وال سيما فــي الــزمــن الــراهــن ،بالقطع مــع فـكــرة األصــول ،أو الـتـ ّ
وإح ــداث ج ــروح عـلــى مـسـتــوى الـكــوجـيـطــو ،كـمــا وصـفــه بــول ري ـكــور ،اعـتـمــا ًدا عـلــى مـنـجــزات التحليل
النفسي ،إذ يقول« :وفي سعيه إلى تفكيك ‹وثن الكوجيطو› ،الذي عنوانه الكبير هو ‹النرجسية› ضرب
نوعا من ‹الكوجيطو المجروح› ،كوجيطو يطرح نفسه ،ولكنه
من ‹الظاهرية المضادة› ،التي تنتج لنا ً
( ((3المصدر نفسه ،ص .172
اليبنتز ،مقالة في الميتافيزيقا ،ترجمة وتقديم وتعليق الطاهر بن قيزة؛ مراجعة جورج زيناتي (بيروت :المنظمة
( ((3غوتفريد فيلهلم ْ
العربية للترجمة ،)2006 ،ص .52
( ((3إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،ترجمة عبد الكريم محفوض (دمشق :منشورات اتحاد كتاب العرب ،)2000 ،ص .225
( ((3المصدر نفسه ،ص .225
( ((3المصدر نفسه ،ص .183
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ال يملك نـفـســه»( .((3وقــد دخــل الفكر الغربي مرحلة جــديــدة وطريفة مــن مــراحــل الممارسة الفلسفية،
تتمثّل في التبشير بنهاية فكرة األصل ،أصل النص ،كثمرة طبيعية لمقاالت نقدية عديدة أفرزها الخطاب
النقدي المعاصر ،الذي هو «معارض في مواقفه لكل ما هو ساللي ،سواء كان ذلك يتعلق بالعمل أو
بالناقد أو بالمعرفة أو بالواقع في أنه آل النقد إلى اليتم»( .((3في هذا األفق يتموقع المشروع التفكيكي،
أي يعمل على مطاردة أفكار المعنى ،الحضور ،اللوغوس ،المدلول ،من الثقافة الغربية ،ومن نصوصها
الكبرى ،ويضع جميع جهوده في البقاء داخل النص ،في تتبع «األخطاء الصغيرة والزالت الهامة التي
ً
ّ
تزل بها أقدام الك ّتاب وهم ينتقلون من شيء إلى آخر
انتقال طائشً ا»(.((3
ثمة قــاعــدة معرفية عند دريــدا هــي البقاء دو ًمــا داخــل النص المكتوب ،الــذي يستقي وجــوده مــن الــدال
قادرا على «إخصاء تلك الفكرة األفالطونية التي
المرتحل في مجاله ،ومنه يكون هذا النوع من النص ً
توحي لنا بآرائنا عن المعنى والتمثيل ،وعلى إخصاء المثلث الهيغلي الوطيد األركان في التركيب .إن
اإلخـصــاء يحافظ على التمزق األبــدي للكتابة ،يحافظ على الترجرج الجوهري لـلـنـصــوص»( ،((3وهو
ما يحرك لــدى إدوارد سعيد آلــة الرفض المطلق لهذا التصور ،بحيث «يرفض سعيد فرضية دريــدا عن
الداللة المؤجلة ،والتأويل الالنهائي بالنسبة لسعيد تعلن النصوص عن ماديتها ،ودنيويتها ،من خالل
‹تموضعها› في حالة الكالم نفسها»(.((4
ّأمــا الـشــيء الطريف فــي المسعى التفكيكي ،فيكمن فــي استثمار فكرة التفكيك فــي خلخلة الخطاب
االسـتـشــراقــي الـمـهـيـمــن ،وتـعــريـتــه مــن أرديـتــه الـمـتـكــاثــرة .وبـهــذا يـكــون سعيد قــد أنـجــز رفـقــة دري ــدا نصف
سعيه ،وأسعفه في مهاجمة الثقافة الغربية التي قدمت نفسها في صورة متينة وصلبة ،وعسيرة االختراق
والـ ّنـقــد .وبقليل مــن التفكيك ،تبين لنا أن «الـثـقــافــة الغربية بــأســرهــا أسـيــرة الـتـشـظــي»( .((4والخشية التي
تسكن دريدا عندما يحرص على البقاء داخل النص ،هي أنه يتحاشى فكرة االلتقاء بالمدلول المتعالي
غالبا من النموذج الالهوتي الخاص بحضور
الذي هو «مفهوم مستقل عن اللغة ،من عالم آخر ،مشتق ً
اإللـ ــه»( ،((4فتدفعه هــذه الخشية إلــى لــزوم مــوطــن الـنــص ،والـبـقــاء ضـمــن تـخــومــه الـمـعــرفـيــة ،األمــر الــذي
ّ
مسو ًغا طري ًفا في محاكمة هذه النزعة بأنها «نصية» ،وتدل عنده على أنها منعطف
يشكل لدى سعيد ّ

خطير في «التحول اللغوي في الفلسفة والنظرية ،بمعنى ،سطوة وهيمنة مفهوم ‹النصية› .فمن وجهة
نظر سعيد ،النصية إنكار للتاريخ ،وهروب من الوقائع الظرفية ،وانزالق في هاوية الالمعنى ،والمفارقة،
و‹الــايـقـيــن› .إن النصية ،كــاسـتـعــارة مفضلة لــدى مــا بعد الـخـطــابــات (ســواء مــا بعد الـحــداثــة ،أو مــا بعد
( ((3ف ـت ـح ــي الـمـسـكـيـنــي ،الـكــوجـيـطــو ال ـم ـج ــروح :أس ـئ ـلــة ال ـهــويــة ف ــي الـفـلـسـفــة ال ـم ـعــاصــرة (ال ــرب ــاط :دار األم ـ ــان؛ ال ـجــزائــر :مـنـشــورات
االختالف؛ بيروت :منشورات ضفاف ،)2013 ،ص .170
( ((3سعيد ،العالم والنص ،ص .178
( ((3المصدر نفسه ،ص .233
( ((3المصدر نفسه ،ص .251
( ((4أشكروفت وأهلواليا ،ص .35
( ((4سعيد ،العالم والنص ،ص .195
( ((4إدوارد سعيد ،تأمالت حول المنفى ،ترجمة ثائر ديب ،ط ( 3بيروت :دار اآلداب ،)2007 ،ص .12
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الـبـنـيــويــة ،أو مــا بـعــد الـمــاركـسـيــة ،أو مــا بـعــد الـفـلـسـفـيــة) ُتـ َـعـ ّـد نـقـيـ ًـضــا لـلـ ّتــاريــخ وإق ـصــاء لــه .ووف ـ ًقــا لسعيد،
فالنظرية األدبية المعاصرة تعمل في متاهة ال تاريخية للتناص»(.((4
ـاســا على «تاريخانية الـنــص» ،نـظـ ًـرا إلى
خــا ًفــا لــذلــك ،يــدافــع سعيد عــن مفهوم جديد للنص ،ينبني أسـ ً
حقيقيا للمعنى ويلتصق بالغاية؛
ارتباطه بظروف الزمان ومالبسات المكان ،غير أنه نص يحمل انتما ًء
ً
يوجه إلى كل
ً
إذ إنه «يؤمن بـ ‹أصول النصوص› مما يجعله
معارضا لشعار (صديقه) تودوروف ‹النص ّ
مــن ي ـقــرؤه› ،وقـبــل ذلــك شـعــار جــاك دري ــدا ‹ال شــيء خــارج ال ـن ــص›»( .((4فـهــذا الـتـجــاذب مــع التفكيكية
يفسران على أنهما مسعى تقني في التعامل مع الجانب المفاهيمي
وهذه االستفادة منها قدر اإلمكانَّ ،
في النظرية ،من دون أن يسقط في شركها أو أن يتبنى رؤيتها المعرفية .إن المقاربة اإلدوارديــة تذهب
مذهب الوقوف ضد المشروع الغربي في فضاء االسشتراق ،واكتشاف أعطابه البنيوية ،من أجل تعديل
الـمــوقــف الـغــربــي مــن قـضــايــانــا ،واالن ـخــراط فــي مسعى ح ــواري يـعـ ّـبــر عــن رغـبــة مستقبلية فــي بـنــاء حــوار
فلسفي ُمنصف بين الشرق والغرب.
ـوص ــا ف ــي تـمـ ّثـلـهــا الـبـنـيــوي
وم ــن ُص ـل ــب ه ــذا ال ـن ـقــاش ال ـج ـ ّـدي م ــع مـخـتـلــف ال ـن ـصــوص ال ـغــرب ـيــة ،وخ ـص ـ ً
لمهمة تشييد رؤيــة معرفية تـقــوم على فـكــرة «األنـسـنـيــة» ،بما هــي عملية
والتفكيكي ،نــدب سعيد نفسه َ
إحياء لكل التراث اإلنساني الــذي انبجس في أعمال أبــي حيان التوحيدي وإراسـمــوس ورابليه ،وبما
هي ً
أيضا مسلك فينومينولوجي يعيد إلى التجربة اإلنسانية وهجها وقيمتها وريادتها ،وهي في صميمها
يوجه سهامه إلى األوضاع السائدة داخل الجامعة وخارجها ،مذهب يستمد قواه وقيمه
«مذهب نقدي ّ
(((4
من طابعه الديمقراطي العلماني المنفتح» .
فــي وسـعـنــا أن نـجــزم بــأن مـصــادر سعيد الفلسفية مـتـعــددة وثــريــة ،وقــد بــدأت مــن االنـفـتــاح عـلــى اإلرث
األلـمــانــي لـمــا يـتـضـمـنــه مــن مـكــاســب ،فـهــو تـعـلــم مــن «فـكــر مــاركــس وإدمــونــد هــوســرل ومــارتــن هـيــدغــر،
دورا ال يـسـتـهــان بــه فــي االنـقــاب الـفـكــري  -ذلــك ألن هــؤالء الفالسفة
عـلــى وجــه الـخـصــوص  -لـعــب ً
لفتوا أنظار تالمذتهم الفرنسيين إلــى نقطة االنطالق في أي مشروع فلسفي هي حياة اإلنسان نفسه،
تلك التي ال يمكن تركها دون تمحيص أو سوقها بيسر تحت عنوان نظري»( ،((4وقد كان الفيلسوف
تنبهوا إلــى مسألة مفهوم «التجربة
األلـمــانــي فلهلم دلتي ( )1911 - 1833مــن أهــم الفالسفة الــذيــن ّ
األول ــى فــي فـهــم الــوجــود» ،ومـحــاولــة ربــط الـمـنـ َـجــز الـفـكــري بـمـحـيـطــه الـتــاريـخــي ،فـكــان «يـقــول بــانـتـمــاء
النصوص المكتوبة إلى ملكوت التجربة المعاشة ،التي يعكف المؤول على استعادتها عبر المزاوجة
بين التبحر ونــوع الحدس الــذاتــي»( .((4ويقف الفيلسوف األلماني تيودور أدورنــو ()1969 - 1903
فــي مــرحـلــة الـحــديــث عــن الـنـهــايــة ،وإع ــادة اكـتـشــاف األشـيــاء الـتــي تـعـ ّـودنــا عليها وألـفـنــاهــا ،ويـحـمــل نــزق
( ((4ول ـيــم د .هــارت ،إدوارد سـعـيــد والـمــؤثــرات الــديـنـيــة للثقافة ،ترجمة قصي أنــور الــذبـيــان؛ مــراجـعــة أحـمــد خــريــس (أبــو ظـبــي :هيئة
أبو ظبي للثقافة والتراث (كلمة) ،)2011 ،ص .223
( ((4ابن الوليد ،ص .85
( ((4إدوارد سعيد ،األنسنية والنقد الديمقراطي ،ترجمة فواز طرابلسي (بيروت :دار اآلداب ،)2005 ،ص .42
( ((4إدوارد سعيد« ،متاهة التجسيدات »،الكرمل ،العدد ( 78شتاء  ،)2004ص .94
( ((4سعيد« ،المحاكاة »،ص .74
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حد
تهمني  -يتحدث سعيد  -إلى ّ
اللحظات األخيرة في حياة المبدع ،حيث إن هذه «القضايا ،التي ّ
بـعـيــد ألس ـبــاب شـخـصـيــة ج ــدً ا ،كـمــا هــو واض ــح ،قــد قــادنــي إل ــى الـنـظــر فــي كـيـفـيــة تـعــامــل ك ـبــار الـفـنــانـيــن
والك ّتاب مع المسألة واكتساب عملهم معاني جديدة في المراحل األخيرة من حياتهم  -وهو ما أدعوه
بـ األسلوب األخير»(.((4
يصف سعيد الفيلسوف أدورنــو بأنه «الضمير اإلنساني لمنتصف القرن العشرين» ،الــذي «كــان مهي ًئا
ألن يـصـبــح مـنـفـ ًـيــا قـبــل ذهــابــه إل ــى أمــري ـكــا ،بــل إن ــه بـعــد عــودتــه مـنـهــا ،ال ـعــام  ،1949ظــل وإل ــى وفــاتــه،
يعيش حــال الـمـنـفــي» .ومــن دون أن نتغافل ،هـنــا ،عــن أطــروحــة أدورنــو الـتــي قصد بها نفسه حين قال
إن «األوطــان مؤقتة بــاسـتـمــرار» ،وهــي األطــروحــة التي يشير إليها سعيد فــي تــأمــات حــول المنفى(،((4
ومــن دون أن نـغـفــل الـحـضــور الـقــوي ألورب ــاخ ولـلـفـيـلـســوف الــوجــودي جــان بــول ســارتــر ،الــذي وصفه
سـعـيــد بــأنــه «نـمــوذج مـثـقــف مثلما كــان نـمــوذج حـيــاة» ،فـهــو «واح ــد مــن األس ـمــاء ،األخ ــرى ،اتـكــأ عليها
إدوارد سعيد ،ضمن ترسانته القرائية ،في التنظير لـ ‹صور› أو ‹تمثيالت المثقف›»( .((5إن كونية سعيد
التي نلحظها قي هذه المسارات ال تعني البتة إغفاله الجانب الخصوصي من ثقافتنا الشرقية ،بل إنه
فقط انفتح على نصوص «المناضل والطبيب النفساني األنتيلي فرانز فانون ( )1962 - 1925الذي
كــان يجيد الحديث (النظري) عن االستعمار ،والــذي تم االرتـقــاء به إلــى مصاف ‹نبي العالم الثالث›
(((5
قريبا جدً ا من رؤية المفكر اإليطالي
ومصاف ‹المبشر األول› بنظرية ما بعد االستعمار»  .وقد كان ً
غــرامـشــي ،إذ استأنس بــه عندما بــدأ فــي تعريف مفهوم «الـمـثـقــف» ،واالسـتـعــانــة بمعنى الـتــابــع ،وإدراك
داللة الجغرافيا في صناعة التاريخ.
بهذا نكون أمــام مثقف كوني ،غرف من جميع المنابع الفكرية ،الفرويدية منها والماركسية والتأويلية
بصمته الخاصة بــه ،مــن ابتكار
والتاريخانية والظاهراتية .وفــي وســط هــذا الــزخــم الفكري ،كــان لسعيد ْ
لــرؤيــة مــؤنـسـنــة ،وطــريـقــة خــاصــة فــي ال ـقــراءة الـطـبــاقـيــة ،وحــديـثــه عــن الـمـقــاومــة كـبــديــل تــاريـخــي ،ودعــوتــه
خصوصا
الهجنة ،وانشغاله بالنقد الدنيوي .وعليه ،نسعى إلى «تثمين منجزه،
الملحة إلى ولوج عالم ُ
ً
ّ
من ناحية معارضته لـ ‹االستنساخ المنهجي› و ‹الهوية الكبسولية› واألصوليات القاتلة» ،هذا باإلضافة
إلى مجاله النقدي المتمثل في «النقد المدني الذي هو بحث في العالقة التي تصل ما بين النصوص
والـعــالــم ،لـكــن دون تبسيط أو تــرطـيــن .الـنـقــد األدب ــي الــذي يـبــدو بمثابة ‹طــريــق ثــالــث› مــا بـيــن الخطاب
اإليديولوجي والتخصص األكاديمي»(.((5
إن منجز سعيد يـعـ ّـد فــي نـظــرنــا إنـجــازًا مـكـيـ ًنــا مــن جـهــة مـفــرداتــه التحليلية ،ومــن جـهــة رؤيـتــه المؤنسنة
في عمق التاريخ ،وحتى من خــال تحاوره مع أهــم الــرؤى الفلسفية المعاصرة ،كرؤية تشومسكي
(((4
(((4
(((5
(((5
(((5

إدوارد سعيد« ،أفكار حول األسلوب األخير »،الكرمل ،العدد ( 81خريف  ،)2004ص .33
ابن الوليد ،ص .345
المصدر نفسه ،ص .347
المصدر نفسه ،ص .34
المصدر نفسه ،ص .74
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الـتــي يـتـقــاطــع مـعـهــا فــي قـضـيــة الـنـضــال ضــد الـمـشــروع األمـيــركــي لـلـهـيـمـنــة ،وفـلـسـفــة نـيـتـشــه الـتــي تبحث
ً
منشغل من البداية بفلسفة
جينالوجيا عن مفهوم الشرق باعتباره مفهو ًما تسكنه إرادة الـقــوة ،وكــان
ً
فيكو الذي قارب معه سعيد مفهوم البداية ليعتبره «فيلسوف البدايات ...وذلك ألن البداية ،بالنسبة
دائما مقابل كلفة باهظة»(،((5
له ،ال تعطى دفعة واحدة ،وهي غير ّ
دائما أو ُم ّ
تكهن بها ،لكنها ً
محددة ً
ومـنــه تـكــون الكونية صفة مــازمــة لتوجه سعيد التحليلي ،فــي متابعته لــاسـتـشــراق ولمفاهيم الثقافة
واإلم ـبــريــال ـيــة وال ـن ـقــد واألن ـس ـن ـيــة والــدن ـيــويــة وال ـن ــص وال ـن ـص ـي ــة ....وه ــو ع ـلــى م ـعــرفــة واس ـع ــة بــالـمـنـجــز
المعرفي الحداثي.

خاتمة
مــن غـيــر الـمـمـكــن أن نـحـيــط بــالـمـخــزون الـفـلـسـفــي لـمـفـكــرنــا إدوارد سـعـيــد ،وم ــدى تـعــالـقــه مــع الـنـصــوص
المنجز اإلدواردي غدا ،بفضل تشغيله ماكينة التفكر الفلسفي
الكبرى للفكر الغربي المعاصر ،إال أن
َ
كبيرا على مستوى الرؤية المعرفية ً
أول ،حيث بسط في تحليالته الرائعة
داخل فضاء النقد األدبيً ،
فتحا ً
مفاهيم كــانــت حتى عهد قــريــب مفاهيم قــارة فــي التفكير الـغــربــي ،كالشرق مـثـ ًـا ،وغــرضــه مــن ذلــك أن
ً
يمنحنا ّ
وإشكال طري ًفا ،ويحررنا من سطوة الفضاء الغربي ،ويجتهد في التموقع داخل
مسط ًحا جديدً ا
مقتدرا على قول كلمته ،والتعبير عن رأيه في مسائل تتعلق
مساحة المفهمة ،ويجعل من الشرقي كائ ًنا
ً
بتاريخه وهويته .أي إن سعيد يعمل على صناعة شخصيات مفهومية كالتي وجدها في شخصية «علي
مرزوعي» النموذجية.
ثـ ّـمــة مــا هــو أخ ـطــر مــن ذل ــك هــو أن ي ـكـ ّـرس درس ــه ال ـم ـعــرفــي فــي مـسـعــى تــاري ـخــي يـنـبـنــي ع ـلــى «حــركــة
المقاومة في األنسنية ،ومطلعها االستقبال والقراءة [حيث] يقع ال ّنقد ،وال ّنقد هو دو ًما عملية توضيح
ذات ـ ّـي صــارمــة بـحـ ًثــا عــن الـحــريــة والـتـنــويــر ولـمــزيــد مــن ال ـق ــوة»( .((5ومـنــه يـنـصــح لـنــا بــأن نـخــرج مــن دائــرة
ـوذجــا مـعــرفـ ًـيــا مـغــايـ ًـرا .وربـمــا
االعـتـقــاد الــواهــم بــأن الـغــربــي سيغير مــن رؤيـتــه لـلـشــرق ،أو أنــه سـيـتـبـ ّنــى نـمـ ً
رجة على مستوى الخطاب اإلبستيمي الظاهر ،لكن البنية العميقة للفكر الغربي
نستطيع أن نحدث ّ
دائما مخلصة لمنطلقاتها ،فإذا كان «البعض يحلمون بإمكانية جعل الفكر الغربي يتراجع عن
تبقى ً
نتائج دراسته التاريخية الطويلة للبشرية وتفسيرها ،فإنهم واهمون .وإذا كانوا يحلمون بجعل الغرب
يـنـظــر إلــى ال ـشــرق بـعـيــون شــرقـيــة وعـقـلـيــة شــرقـيــة فــإنـهــم يـطـلـبــون الـمـسـتـحـيــل .فـمــن الــواضــح أن الـغــرب
ال يـسـتـطـيــع أن يـقـبــل هــذا ال ـشــرط إال إذا أنـكــر نـفـســه ،ووع ـيــه الــذاتــي وم ـبـ ّـرر وجـ ــوده»( ،((5وه ــذا مـهـ ّـمــة
حد ذاته خطوة على
عسيرة لكنها ليست مستحيلة ،ألن تثوير الخطاب االسشتراقي الغربي هو في ّ
الدرب اإلشكالي المنشود.
( ((5هارت ،ص .222
( ((5سعيد ،األنسنية ،ص .95
( ((5فرانسيبسكو غابريلي« ،ثناء على االستشراق »،في :محمد أركون [وآخرون] ،االستشراق بين دعاته ومعارضيه ،ترجمة هاشم
صالح ،ط ( 2بيروت :دار الساقي ،)2000 ،ص .26
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ال تشكل بالنسبة إلى سعيد َ
ّ
منتظ ًرا يأتي في قادم األيام ،فإن الجليل عنده هو أن
مهما تكن النتائج التي
نتموقع داخل فضاء المقاومة ،مقاومة الكسل الفكري ،وتفعيل ملكة النقد ،والسعي نحو فضاء دنيوي
ٍ
لعولمة ما زالت خاضعة لبراديغم
خالص ،ومحاربة الكليشيهات اللفظية الجاهزة ،واالستعداد المعرفي
اإلمبريالية ،حتى نستطيع أن نبشر بعالم إنساني جديد .ويجب أال أن ننسى أن آخــر مقال كتبه سعيد
كان بعنوان «اإلنسية آخر قلعة أمام البربرية»(.((5
على هذا الــدرب ،الذي أردنا من خالله تبيان طبيعة التعالق بين إدوارد سعيد والتفكر الفلسفي ،تأكد
جدي مع الفلسفة ،وأقام فيها بحسب نصيحة هايدغر،
لنا أن سعيد يكون بالفعل قد انخرط في حوار ّ
معرفي مع المفاهيم بحسبانها بيت الفكر ،ثم اجتهد في
آلية السؤال الفلسفي ،ودخل في عراك
ونشّ ط ّ
ّ
نتحدث عــن ّ
مفكر يشتغل بتقنية عالية
فـ ّـك االرتـبــاط بينها وبـيــن محاضنها األصـلـيــة .لــذلــك ،يمكن أن
ّ
ودربة متمكنة من المنتوج الفلسفي الغربي المعاصر.

(56) Le Monde diplomatique (Septembre 2003).
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محمد الداهي

حدود التخييلي والتاريخي
في تجربة جرجي زيدان الروائية
حقيق بنا االعتراف بأن جرجي زيدان هو واضع حجر األساس والممثل الركيز للرواية
التاريخية ،وهذا بحكم العدد الكبير واالستثنائي من الروايات التي أصدرها ضمن هذا
المنحى األدبي ،وكذا االنفتاح على ما أثاره من أطروحات تاريخية تعالج تاريخ اإلسالم
مــن الـعـصــر الـجــاهـلــي إلــى حــدود الـعـصــر الـحــديــث .اسـتـطــاعــت هــذه الـمــؤلـفــات بـغــزارتـهــا،
وهــي التي نشرها ضمن «سلسلة روايــات تــاريــخ اإلســام» ،أن تحظى ،أكثر مــن مؤلفاته
األخ ــرى ،بـطـبـعــات مـتـعــددة ،نـظـ ًـرا إلــى إقـبــال الـقــراء ،مــن مختلف األزمـنــة واألق ـطــار ،على
اقتنائها وقراءتها وتداولها فيما بينهم.

تقديم
ُيعتبر جرجي زيدان «المؤسس الحقيقي والممثِّل الرئيس للرواية التاريخية»((( ،بحكم العدد
الهائل من الروايات التي أصدرها ضمن هذا الصنف األدبي ،وبالنظر إلى ما أثاره من قضايا
تــاريـخـيــة حــاسـمــة ومـتـشـعـبــة تـغـطــي تــاريــخ اإلس ــام مــن الـعـصــر الـجــاهـلــي إل ــى ح ــدود الـعـصــر الـحــديــث.
استطاعت هــذه المؤلفات ،التي نشرها ضمن «سلسلة روايــات تــاريــخ اإلس ــام» ،أن تحظى ،أكثر من
مؤلفاته األخــرى ،بطبعات متعددة نـظـ ًـرا إلــى إقـبــال الـقــراء ،مــن مختلف األزمـنــة واألقـطــار ،على اقتنائها
وقراءتها وتداولها في ما بينهم.
صــاح ـبــت ال ـس ـل ـس ـل ـ َة م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ح ـم ـلـ ٌـة م ـن ــاوئ ــة ،ل ـت ـكــريــس ت ـص ــور م ـغ ـلــوط ع ــن طـبـيـعـتـهــا ووظ ـي ـف ـت ـهــا،
وإدرا ج ـه ــا ضـمــن اآلداب الـهــامـشـيــة )(Les paralittératures((( ،بــذري ـعــة تــواضــع مـسـتــواهــا الـفـنــي
* أستاذ في جامعة محمد الخامس ،الرباط ،المغرب.
((( إكناتي كراتشكوفسكي ،الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث ودراسات أخرى ،ترجمة عبد الرحيم العطاوي (الرباط :دار
الكالم للنشر والتوزيع ،)1989 ،ص .35
((( تفيد السابقة  paraبما يعني :ضد ومخالف و حول وبجانب .ويعنى بها في السياق« :ما يوجد على هامش األدب المعترف به».
انظرAlain Michel Boyer, Les Paralittératures, 128. Série lettres (Paris: A. Colin, DL 2008), p. 14. :
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ومراهنتها على تعليم الـقــراء وترفيههم وإســداء النصح والموعظة لـهــم .و«مــن المؤسف أن نالحظ
أن هذه الروايات لم تثر أي نقد جاد ال من الوجهة التاريخية وال من الوجهة األدبية الصرفة ،ولكن
ً
ظروف تطور األدب العربي ما زالت كما هي عليه ريثما تتغير
مستقبل»((( ،وهذا ما يتطلب إعادة
السجالن التخييلي والروائي
قراءة روايات زيدان في ضوء معايير جديدة ،لفهم كيف يتفاعل فيها ِّ
وكيف يتقاطعان.
ً
تاريخا ،وهو ما جعله غير مجبر على نقل األحداث التاريخية
كان زيدان يعي أن ما يكتبه تخييل وليس
ً
محيل
بحذافيرها .وبمقتضى ذلــك ،أضحت رواياته تحيل إلى داخلها أكثر من خارجها؛ «فالتخييل،
إلى ذاته ،يخلق من تلقاء ذاته العالم الذي يحيل إليه»(((.
يـسـتـحـســن ،فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أن ُت ـقــرأ روايـ ــات زيـ ــدان فــي شـمــولـيـتـهــا ،السـتـيـعــاب مـقــومــاتـهــا الـشـعــريــة،
واستنتاج قوانينها الداخلية والبنائية ،وبيان ُبعدها الحداثي الذي يتجلى في قدرتها على الصمود أكثر
من الروايات التاريخية التي صدرت في الفترة الزمنية نفسها .ويتمثلً ،
أيضا ،في اعتمادها استراتجيات
نصية خولت لها الــرواج واالستمرارية المنشودين ،وأسعفتها في إعــادة تمثيل الواقع والتاريخ بطريقة
تخييلية .وفي هذا السياق ،سنختار روايــة واحــدة((( إلثــارة جملة من األسئلة التي تهم كينونتها النصية
وشعريتها باالحتكام إلى مالءمة الحدث أو عدم مالءمته ،ضمن السياق الجديد الذي يحتضنه ويؤطره،
ً
بدل من إخضاعه لمنطق الخطأ أو الصواب .وما سنتوصل إليه من نتائج يمكن أن يعمم على الروايات
األخرى ،مع مراعاة خصوصياتها.

أيديولوجية التعبير الميهمنة
يندرج اسم زيدان ضمن كوكبة من المهاجرين الشوام (أحمد فارس الشدياق ،سليم النقاش ،يعقوب
ص ــروف ،أديــب إسـحــاق ،فــرح أنـطــون ،لبيبة هــاشــم ،نجيب سليمان ال ـحــداد ،زيـنــب ف ــواز ...وغـيــرهــم)
الذين كان لهم دور كبير في نقل األجناس األدبية الحديثة واستنباتها في التربة العربية بحكم انفتاحهم
على الثقافة الغربية وإتقانهم لـغــات األجنبية .ومـ ّـمــا حفزهم على التفاعل إيـجــا ًبــا مــع الجنس الــروائــي
واقتباسا ،قدر ُة ُبناه على مواكبة التحوالت االجتماعية العميقة التواقة إلى الخالص من
تألي ًفا وترجمة
ً
جميع أشكال العسف والتعصب والتمييز الطائفي واالعتقادي ،واستيعاب ما في الحياة من كلية خفية،
تطلعا إلى استرجاع تناغمها الداخلي(((.
وإعادة تشييدها ً
((( المصدر نفسه ،ص .37

(4) Dorrit Cohn, Le Propre de la fiction, trad. de l’anglais, Etats-Unis, par Claude Hary-Schaeffer, poétique (Paris:
Editions du Seuil, 2001), p. 29.

((( جرجي زيدان ،فتاة القيروان ،روايات تاريخ اإلسالم (القاهرة :دار الهالل.)2005 ،
ومشروعا
األصلية
القيم
عن
ًا
ث
بح
باعتبارها
الرواية
((( إن الملحمة  -بوصفها كلية الحياة التي بلغت مبلغ التمام والكمال  -تتميز من
ً
الكتشاف مــا فــي الحياة مــن كلية خفية ،وهــي تحن إلــى العصر الملحمي حيث التناسب الكامل بين أفـعــال الــروح ومطالبها .انظر:
جورج لوكاش ،نظرية الرواية ،ترجمة الحسين سحبان (الرباط :منشورات التل ،)1988 ،ص  25و.56

ثاحبأو تاسارد
 ةيئاورلا ناديز يجرج ةبرجت يف يخيراتلاو يلييختلا دودح
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أضـحــى هــذا الـجـنــس الـمـسـتـحــدث ،بــالـنـسـبــة إلــى ه ــؤالء ،طـلـيـعــة إبــداع ـيــة ،لـكــونــه «يــدعــم قـيــم المجتمع
الـمــدنــي الـتــي وجــدوا فيها أخــاقـهــم ،كما وجــدوا فيها مــن حيث هــي جنس أدبــي لــه خصائصه المائزة
وسيلة إلنطاق المسكوت عنه من خطابهم المقموع ،وفي الوقت نفسه أداة إبداعية لنقد أو نقض ما
يحول بينهم وبين اإلسهام في تحقيق عالم المساواة والحرية»(((.
كــان لــزيــدان الـفـضــل فــي تــرسـيــخ بـنـيــان الـجـنــس الــروائــي فــي الـعــالــم الـعــربــي ،وخــاصــة الـصـنــف الـمــوســوم
بــالــروايــة الـتــاريـخـيــة .وقــد كــرس لــه مــا يــربــو عـلــى ثــاث وعـشــريــن سـنــة مــن عـمــره  ،وهــو مــا أثـمــر إصــدار
اثنتين وعشرين رواية متسلسلة منذ العصر الجاهلي (رواية فتاة غسان) إلى العصر الحديث (االنقالب
العثماني)  .وعلى الرغم من المجهود الــذي بذله ،ظلت أعماله مقحمة ضمن اآلداب الهامشية التي
تحظى برواج ومقروئية واسعين في أوساط الفئات االجتماعية العريضة ،لكنها تعاني تقصير النقاد في
ما يخص إبراز هويتها األدبية وخاصيتها الفنية.
ربـمــا تـكــون نـظــرة المثقفين فــي منتصف الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،عـمــو ًمــا ،م ـبــرر ًة بــالـنـظــر إلــى هيمنة الثقافة
التقليدية التي كانت تحتقر الرواية ،وتعتبرها وليدً ا غير شرعي ،ووسيلة لترويج الرذيلة وصرف الناس
عن مطالعة الكتب المفيدة والقيام بواجباتهم الدينية((( .في موازاة ذلك ،دافعت ثلة من المثقفين ذوي
جنسا جديدً ا يسعف ،بحكم طبيعته ووظيفته ،في رد
الميول الليبرالية والحداثية عن الرواية باعتبارها ً
االعتبار إلى األصــوات المقموعة ،ومناهضة اللغة األحادية واأليديولوجية المهيمنة ،ومقاومة السلطة
الـمـسـتـبــدة .ورغــم حـصــول طـفــرات نــوعـيــة فــي الـثـقــافــة الـعــربـيــة ،مــا فـتــئ الـنـقــاد ،فــي تعاملهم مــع روايــات
زيدان ،يكرسون على وجه العموم ما يصطلح عليه جون ريكاردو بأيديولوجية التعبير المهيمنة((( ،وهو
أفكارا ومعايير
ورسخ
ً
ما نجم عنه عدم االكتراث لطبيعة النص الروائي والتركيز على وظيفته األخالقيةّ ،
مسبقة عنه ،وساهم في إبعاده من مجال اآلداب الجميلة ).)Belles lettres
إيجابيا في بيان المهمة التي
دورا
يمكن ،في هذا الصدد ،أن نستأنس ببعض اآلراء التي بقدر ما أدت ً
ً
اضطلع بها زيدان ،صحبة لفيف من الرواد ،في ترسيخ الجنس الروائي العربي ،كان لها أثر سلبي في
ترويج أفكار مسبقة عن عوالمه التخييلية.
 أفرد محمد يوسف نجم ًفصل( ((1إلبراز ما أثارته روايات زيدان من جدل ونقاش حول صحة أحداثها
ودقتها ،وبيان مكامن ضعفها وقصورها بسبب ميل صاحبها إلى تعليم التاريخ وتعميم معرفته .وفي ما
يلي بعض المالحظات التي استأثرت باهتمامه:
((( جابر عصفور ،الرواية واالستنارة ،كتاب دبي الثقافية؛ ( 55دبي :مجلة دبي الثقافية ،)2011 ،ص .178
ً
مبتذل يصرف القراء عن قراءة الكتب
((( نذكر من المثقفين الذين هاجموا الرواية لكونها مفسدة للذوق ووسيلة لنشر الرذيلة وف ًّنا
المفيدة :مصطفى صادق الرافعي وفتحي زغلول واألب أميدي لوريول اليسوعي.
((( أو األيديولوجيا المهيمنة للتعبير والتمثيل ،ويقصد بها ترويج الثقافة لمفاهيم وتمايزات تصبح  -مع مرور الزمن  -كما لو كانت
وحجبا داكنة تحول دون فهم الظاهرة من جديد .انظرJean Ricardou, «Ecrire en classe,» Pratique, no. 20 (Juin :
حقائق ثابتة
ً
1978), p. 24.

( ((1محمد يوسف نحم ،القصة في األدب العربي الحديث ،1914 - 1870 ،ط ( 2بيروت :دار الثقافة ،)1966 ،ص .207 - 176
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أساسا
• ُيكثر زيدان من الوعظ واإلرشاد لخدمة الغاية الثقافية التي كان يتوخى بلوغها .وهي تكمن
ً
في تلقين المعارف التاريخية لعموم القراء وحفْزهم على االستزادة منه .وكان مما ترتب على الجانب
التعليمي انقطاع الخيط السردي والقصصي ،وعدم العناية بالجوانب الفنية.
• إن اهتمام زيدان بكثرة التفصيالت أدى إلى إضعاف العمل القصصي وشل حركة الحياة اإلنسانية
ونـضــوب الـخـيــال ،وثـبــات الشخصيات وسطحيتها ،وتهلهل الصنعة .وبــذا «تـخــرج مــن بين يديه قطعة
جميعا لما صعب عليك أن
جافة من األدب الموضوعي حظها من الحياة قليل .ولو تصفحت قصصه
ً
تجد األمثلة الكثيرة التي تدعم ما نذهب إليه في هذا الشأن»(.((1
• لم يعتمد زيدان على العنصر الغيبي كما كان يفعل والتر سكوت .وهو يختلف عن ألكسندر دوما
األب في شدة تقيده بالحوادث التاريخية وااللـتــزام بها كما هي ،في حين كان دو ًمــا يتساهل في سرد
الوقائع التاريخية لبواعث وغايات فنية.
خصوصا
• يتضح فــي كــل مــا عرضه محمد يوسف نجم عــن تجربة زيــدان الــروائـيــة أنــه تقصد التركيز
ً
على مــواطــن الـقـصــور والـضـعــف« :ضـعــف العمل الـقـصـصــي»؛ «قطعة جــافــة مــن األدب الـمــوضــوعــي»؛
«ضعف الحاسة الفنية»؛ «الصنعة المهلهلة»؛ «ضعف الخيال»؛ «ضعف جانب اإلبــداع في القصة»؛
«وحدة التأثير مفقودة»؛ «النسج مخلخل ومفكك» ...إلخ .وال يكمن الضعف في طريقة تمثيل زيدان
لــأحــداث التاريخية وإنما يمس الجوانب كلها ،بما فيها الشخصيات والــوصــف واألسـلــوب ،وهــو ما
ُيـ َـعـ ّـد عـيـ ًـبــا فـنـ ًـيــا يتطير مـنــه الـقــارئ الــذي يتطلع إلــى الـقـيــم األدبـيــة ويـحــرص عـلــى المتعة الـفـنـيــة .إن عمل
زيــدان ،في نظر محمد يوسف نجم ،قطعة جافة ومهلهلة وهزيلة ،تنعدم فيها سمات الفن القصصي
بسبب االعتماد على األسلوب الصحافي الساذج البسيط ،واالهتمام بالحقائق أكثر من الخيال ،وتقطيع
السياق باإلكثار من الوعظ ،وعدم إطالق العنان للخيال بهدف استحضار الحلقات التاريخية المفقودة
أدوارا ووظائف جديدة ومتخيلة.
ومنح الشخصيات
ً
وشبه ما قام
 ص ّنف عبد المحسن طه بدر روايات زيدان ضمن التيار الذي جمع بين التعليم والتسليةّ ،به في ميدان الرواية بما حاوله خليل مطران في ميدان الشعر« :حاول التوفيق بين متطلبات البيئة من
ناحية وبين تأثره بالشكل الروائي الغربي من ناحية ثانية»( .((1وكان له الفضل في ظهور لون آخر من
الرواية التعليمية يختلف عن سابقه في كونه يعتني بالجانب القصصي بقدر عنايته بالجانب التعليمي،
«تعليميا
وإن كان ما زال يعتبر العنصر القصصي خاد ًما للجانب التعليمي ،في حين كان التيار السابق
ً
خالصا ،وكان العنصر الروائي فيه على الهامش إلى حد كبير»( .((1ويرجع الفضل في ميل زيدان إلى
ً
الرواية التاريخية إلى ْسكوت الــذي ُيعتبر رائــد هذا النوع من الــروايــة ،وهو الــذي أوحــى لزيدان بكتابة
( ((1المصدر نفسه ،ص .181
( ((1عـبــد المحسن طه بــدر ،تـطــور الــروايــة العربية الحديثة فــي مـصــر ،1938 - 1870 ،مكتبة الــدراســات األدبـيــة؛  ،32ط  3مزيدة
ومنقحة (القاهرة :دار المعارف ،)1976 ،ص .94
( ((1المصدر نفسه ،ص 95
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سلسلته فــي الـتــاريــخ الـعــربــي .ومـمــا يــؤكــد هــذا الـفــرض أن زيــدان زار إنكلترا سنة  ،1866وبــاشــر كتابة
روايــاتــه التاريخية سنة  .1889وكــان ّ
لعا ً
أيضا على ما كتبه ألكسندر دومــا األب في هــذا المجال ،
مط ً
وواعـ ًـيــا بما يميزه منه وممن اقتفوا أثــره« ،فهو يــرى أنهم يجعلون التاريخ خــاد ًمــا للفنّ ،أمــا هــو فيجعل
الفن خاد ًما للتاريخ»(.((1
يمكن أن نجمل موقف بدر من روايات زيدان في النقاط اآلتية:
• ك ـ ــان زيـ ـ ــدان  -ف ــي ن ـظ ــره  -ي ــراه ــن ع ـل ــى جـ ــذب اه ـت ـم ــام أن ـص ــاف ال ـم ـث ـق ـف ـيــن ،س ـع ـ ًـي ــا إلـ ــى تـعـلـيـمـهــم
للمسعيين التعليمي (تلقين القراء
التاريخ بالوسيلة الفنية التي تروقهم ،وهــذا ما جعله يولي أهمية
ْ
م ـعــارف عــال ـمــة م ـس ـتــوحــاة مــن ال ـس ـجــل ال ـتــاري ـخــي) وال ـتــرف ـي ـهــي (ال ـح ــرص ع ـلــى إرضـ ــاء رغ ـبــات ال ـقــراء
وتوقعاتهم وأذواقهم).
• يـفـتـقــر زي ــدان إلــى اإلحـســاس الـقــومــي فــي إع ــادة تمثيل الـتــاريــخ والـثـقــافــة الـعــربـيـيــن .وبمقتضى ذلــك،
ي ـتــوقــف ،ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـص ــوص ،ع ـنــد ال ـف ـت ــرات ال ـم ـض ـطــربــة ال ـت ــي تـبـيــن ج ـشــع ال ـخ ـل ـفــاء وان ـت ـهــازي ـت ـهــم،
وتضحيتهم في سبيل الم ْلك بأقرب الناس إليهم ،ويضفي هالة مثالية على األديرة والرهبنة ،ويتحاشى
استحضار الفترات المشرقة الخاصة بأمجاد العرب وبطوالتهم.
• ك ــان زي ــدان مـعـلـ ًـمــا لـلـتــاريــخ بـحـكــم عـنــايـتــه بــالـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة أكـثــر مــن اهـتـمــامــه بــالـعـنــاصــر الــروائـيــة
والتخييلية .وقــد حــرص  -في المقام األول  -على الدقة التاريخية لترغيب القراء في مطالعة التاريخ،
العبر المناسبة منه.
وتعرف ما يجهلونه عن ماضيهم واستخالص َ
ُّ
 يدعم جابر عصفور المنحى العام الــذي سار فيه عبد المحسن طه بــدر ،مبرزًا مدى حرص روايــاتزيدان على التوفيق بين الجانبين التعليمي والترفيهي .وقد لجأ مجايلو زيدان ،وخاصة الشوام منهم،
إلــى الــروايــة «بوصفها الـنــوع األدبــي األقــدر على تجسيد الــوعــي المديني مــن ناحية ،واألكـثــر تــأثـيـ ًـرا في
إشاعة أفكار االستنارة والتمثيل على قضاياها من ناحية مقابلة»( .((1كانت الرواية ،في مخاض المشروع
النهضوي ،وسيلة للتثقيف العام بنشر أفكار جديدة ومعارف عالمة ،وأداة من أدوات االستنارة إلحداث
تغيرات جوهرية في البنى االجتماعية والثقافية والعمرانية.
وي ــرى عـصـفــور ،فــي هــذا ال ـصــدد ،أن الـعــاقــات الــوظـيـفـيــة الـتــي ربـطــت رواي ــات الـنـهـضــة بــالـقــارئ كانت
تنطوي على جانبين متالحمين ،وإن تفاوتت تجليات كل واحد منهما في هذه الرواية أو تلك .أولهما
جانب معرفي يتصل بالمعارف التي يتوخى الروائي إيصالها إلى القارئ ،وهي ،عمو ًما ،تهم ما تعرفه
المدن الصاعدة من تطورات ذات صلة بالتحديث الفكري والتمدن العمراني .وثانيهما جانب أخالقي
يتفاعل إيجا ًبا مع الجانب المعرفي ،فال معنى لمعرفة محدثة من دون أخــاق تماثلها ،وهو ما يحتم
( ((1المصدر نفسه ص .95
( ((1عصفور ،الرواية واالستنارة ،ص .361
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عـلــى س ـيــرورة الـتـمــدن أن تـكــون مـصـحــوبــة بــأنـمــاط جــديــدة مــن الـسـلــوكــات والـق ـيــم ،وبـصـيــغ مـغــايــرة في
التفاعل مع العالم الخارجي وتدبير شؤونه.
ومما ركز عليه عصفور في تقييم تجربة زيدان الروائية ،نذكر ما يلي:
ّ
تطلعا إلى التوفيق بين المتعة والتعليم.
• كان  -في رواياته  -يجمع بين مشروعه اإلبداعي والفكريً ،
وقــد حــرص على نقل الــوقــائــع التاريخية بأمانة ألهــداف تعليمية صــرف ،واضـطــر ،فــي اآلن نفسه ،إلى
الـتــوســع فــي وصــف ال ـعــادات والـتـقــالـيــد ونـســج قـصــص غــرامـيــة بغية تـشــويــق ال ـقــارئ ،وحـفــزه عـلــى إتـمــام
الرواية ،وهو ما سبق لزيدان أن أكده في تقديم روايته الحجاج بن يوسف الثقفي.
• لم تفارق النزعة األخالقية القراءة التاريخية التي قام بها زيدان لتاريخ التمدن اإلسالمي ،ولم تزده
حاجة من حاربوها بذريعة الدين
هذه النزعة ،مع مر السنين ،إال صمو ًدا للدفاع عن جدوى الروايةُ ،
وم َّ
وإفساد األخالق .ولم يثنه الهجوم الذي تعرض له عن أداء رسالته في إبراز قيم التسامح التي رافقت
عصور ازدهار التمدن اإلسالمي .كانت هذه الخلفية حاضرة بقوة في أعماله لإلجابة عن سؤال المرحلة
الذي يخص وضع المسيحيين في العالم العربي ،وسعيهم إلى تأكيد هويتهم الثقافية في مجتمع يؤمن
بالتعدد واالختالف ،ويقر بتكافؤ فرص المواطنين على أساس مؤهالتهم الشخصية وليس على أسس
عرقية أو دينية أو طائفية.
رحبا للدخول في معارك مع المحافظين
• أتــاح المناخ الثقافي في مصر لألقليات المسيحية هامشً ا ً
مــن أجــل تأكيد قيم المجتمع الـمــدنــي ،ومـســاءلــة الـتــاريــخ اإلســامــي ،ومـقــاومــة الـمـحــرمــات االجتماعية
واالعتقادية .فتح هذا الجو الثقافي لزيدان آفا ًقا لمواصلة مشروعه الروائي الــذي راهــن  -من خالله -
على إعــادة كتابة التاريخ العربي واإلســامــي روائـ ًـيــا «مــن منظور يؤكد معاني التسامح الـمــازم لتفاعل
األجناس واألعراف وحوار الثقافات»(.((1
 يشيد عبد الله إبراهيم ًأيضا بقدرة زيدان ،في مدة وجيزة ،على إصدار كم هائل من الروايات ،بدأها بـ
المملوك الشارد سنة  ،1891وختمها بـ شجرة الدر في سنة وفاته ( .)1914وتزامنت تاريخياته مع حقبة
تاريخية عرفت ازدهار تأليف الروايات التاريخية وتعريبها واقتباسها .ومما استهدفه زيدان في مشروعه
ً
ومتتاليا»( .((1ولشد
مبسطا
الروائي «إعادة تفريغ التاريخ العربي  -اإلسالمي من مظانه الكبرى وتقديمه
ً
انتباه القارئ وتشويقه ،كان يختلق قصة غرامية كمن يتبل الطعام بالملح الستجالب النكهة المنشودة.
يمكن أن نجمل ،في ما يأتي ،أهــم القضايا التي أثــارهــا إبراهيم في تقديم تجربة زيــدان التي تندرج ،
ضمن محاوالت أخرى ،في إطار استنبات بذور الرواية في التربة العربية:
( ((1المصدر نفسه ،ص .186
( ((1عبد الله إبراهيم ،السردية العربية الحديثة ،تفكيك الخطاب االستعماري وإعادة تفسير النشأة 2 ،ج (بيروت :المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،)2013 ،ج  ،1ص .253
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• الـتـبـســت الـفــروق فــي ذهــن زي ــدان بـيــن الـتــاريــخ بــاعـتـبــاره وثـيـقــة والـســرد بــوصـفــه تـخـيـيـ ًـا ،وهــو مــا جعل
مصدرا
مرجعا ،كما أراده زيــدان ،أضحت
األحــداث تنساب في سياق غير سياقها .وعــوض أن تكون
ً
ً
لبث المواعظ االعتبارية المتعددة األبعاد واألغراض.
وج ــه زي ــدان نـقــدً ا إلــى الــروايــة الـتــاريـخـيــة األجـنـبـيــة الـتــي جـعـلــت الـتـخـيـيــل ) (Fictionالــروائــي حــاكـ ًـمــا
• ّ
على التاريخ ال هــي حاكمة عليه كما فعل هــو .وكــان إن الـتــزم بعرض أحــداث تاريخية يضطر ،حيثما
كــان ال يستطيع العثور على معطيات مــوثــوق بها ،إلــى ابتداعها مــن مخيلته .وعلى هــذا النحو ،كانت
«شخصياته تتحدر من مصدرين :الذاكرة التاريخية والمخيلة اإلبداعية .ومثال النوع األول شخصيات
رواية ‹العباسة› ورواية ‹مسلم الخرساني› وبعض شخصيات ‹عذراء قريش› .ومثال النوع الثاني بعض
شخصيات رواية ‹االنقالب العثماني› و ‹أسير المتمهدي› و ‹جهاد المحبين›»(.((1
• ظ ــل زي ــدان وفـ ًـيــا لـلـنـســق الــداللــي ال ـعــام ال ـم ـشــدود إل ــى ال ـم ــوروث ال ـســردي الـقــديــم ال ــذي يـقــوم على
الثنائيات المانوية من قبيل الخير والشر ،الفضيلة والرذيلة؛ «فهو يضع شخصياته في منازعة أخالقية
تغييرا ُيذكر
أولية قوامها مناصرة الخير ،ومعاداة الشر ،ويفضلها على أساس الطبائع الثابتة ،وال يدخل
ً
عليها إلى النهاية»(.((1
• انـتـهــت الــروايــة التاريخية فــي األدب العربي بالسلسلة التاريخية التي دشنها زيــدان ،وظلت مــد ًة
طويلة تحظى باهتمام الـقــراء وتخاطب توقعاتهم .ونتيجة ظهور حــا جــات ثقافية وأخالقية جديدة،
ان ـح ـســرت ال ـظــاهــرة ن ـف ـسـهــا ،ث ــم س ــرع ــان م ــا ات ـخ ــذت مـنـحــى م ـغــايـ ًـرا يـصـطـلــح عـلـيــه ع ـبــد ال ـلــه إ بــراه ـيــم
بالتخيل التاريخي ،ويعني به «المادة التاريخية المتشكلة بواسطة السرد ،وقد انقطعت عن وظيفتها
الـتــوثـيـقـيــة والــوص ـف ـيــة ،وأصـبـحــت ت ــؤدي وظـيـفــة جـمــالـيــة ورم ــزي ــة ،فــالـتـخـيــل الـتــاريـخــي ال يـحـيــل عـلــى
حـقــائــق الـمــاضــي ،وال يـقــررهــا ،وال ي ــروج لـهــا ،إنـمــا يـسـتــوحـيـهــا بــوصـفـهــا ركــائــز مـفـســرة ألحــداثــه ،وهــو
نـتــاج الـعــاقــة المتفاعلة بـيــن الـســرد الـمـعــزز بــالـخـيــال ،والـتــاريــخ الـمــدعــم بــالــوقــائــع ،لكنه تــركـيــب ثالث
مختلف عنهما»(.((2
إن العينات األربع كافية إلعطائنا صورة مجملة لطريقة تعامل النقاد ،على اختالف فرضياتهم ومشاربهم
وتجاربهم ،مع روايات زيدان.
فمما حضه على كتابة
فالمقاربات تتفق في تبيان الوظيفة األخالقية التي تقوم عليها روايــات زيــدان؛ ّ
سعيا إلى تحبيب التاريخ إلى شريحة عريضة من
الرواية تقديم المعطيات التاريخية في حلة مبسطةً ،
القراء ،وتنمية رصيدهم المعرفي والثقافي ،وملء ثقوب الذاكرة الجماعية وفرجاتها .وبهذه الطريقة،
( ((1المصدر نفسه ،ص .256
( ((1المصدر نفسه ،ص .256
( ((2ع ـبــد الـلــه إبــراهـيــم ،الـتـخـيــل الـتــاريـخــي :ال ـســرد ،واإلم ـبــراطــوريــة ،والـتـجــربــة االسـتـعـمــاريــة (ب ـيــروت :الـمــؤسـســة الـعــربـيــة لـلــدراســات
والنشر ،)2011 ،ص .5
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التي تزاوج بين اإلمتاع واإلقناع ،ساهم زيدان في تقديم العظات والعبر المناسبة للقراء ،بهدف تعزيز
صالتهم بجذورهم الثقافية وأصولهم التاريخية.
وقد توخى زيدان الفائدة االجتماعية الجتذاب القراء ،على نحو ألكسندر دوما األب ،لنفض الغبار عن
حقائق تاريخية طاولها النسيان .كانت العمدة في رواياته على التاريخ تفاد ًيا للتساهل في سرد وقائع
بما يغالط القارئ ويوقعه في الضالل ،وهو ما حفزه ،في فترة شديدة الحساسية تجاه أي محاولة إلعادة
قراءة التاريخ والنبش في سجالته ،على تمييز مشروعه مما كتبه األجانب (وهو يقصد تحديدً ا أعمال
ألكسندر دومــا األب وسـكــوت) .وهــذا واضــح فــي المقدمة الـتــي صـ ّـدر بها روايـتــه الـحـجــاج بــن يوسف
الـثـقـفــي ،ومـنـهــا نقتطف مــا يـلــي« :وفـيـهــم مــن جـعــل غــرضــه األول تــألـيــف الــروايــة ،وإنـمــا جــاء بالحقائق
الـتــاريـخـيــة إللـبــاس الــروايــة ثــوب الـحـقـيـقــة ،فـجــره ذلــك إلــى الـتـســاهــل فــي ســرد ال ـحــوادث الـتــاريـخـيــة بما
يضل القراء»(.((2
لم يكن هدفه كتابة التاريخ وسرد وقائعه وتواريخه بأمانة ودقة بالغين ،وإنما كتابة رواية مشوقة يستثمر
فـيـهــا حــذاقـتــه وبــراعـتــه ب ـ «الـتــوســع فــي ال ــوص ــف» ،و«تـمـثـيــل الــوقــائــع الـتــاريـخـيــة» و«ب ـســط ع ــادات الـنــاس
وأخالقهم وآدابـهــم» .وهــو ،في ذلــك كله ،ال يتوخى أن تكون الــروايــة التاريخية «حجة ثقة يرجع إليها
ً
تاريخا مدققًا يمكن االعتماد عليه والوثوق
في تحقيق الحوادث وتمحيص الحقائق» .وهي إن كانت
به ،فإنه ال يطلب «الثقة بها إلى هذا الحد».
مــن خــال هــذه ال ـشــذرات( ((2يتضح أن زيــدان كــان واعـ ًـيــا بــالـفــروق بين تــدويــن الـتــاريــخ وكـتــابــة الــروايــة،
ً
ومدركا ما تتيحه الرواية من حرية لتمثيل الوقائع التاريخية من دون التساهل في سردها وقلب حقائقها،
بـمــا يـضــل ال ـقــراء و ُي ـحــدث الـبـلـبـلــة فــي أذهــان ـهــم .ومـ ّـمــا أسـعـفــه فــي الـتـغـلــب عـلــى كـثــرة الـمـصــاعــب الـتــي
اعترضته أنه مؤرخ ملم بتاريخ العرب والغرب ،وحريص على التحري في المعلومات من مظانها .كما
نظرا
أنه روائي واع باللعبة الروائية ومزالقها بما تثيره من مفارقات وقضايا يصعب ضبطها والتحكم فيها ً
إلى حساسية المرحلة التي نشأت فيها الرواية العربية.
أشــاد الـنـقــاد الـثــاثــة ،عـلــى نـحــو مـتـفــاوت ،بــأسـلــوب زي ــدان ،لكنهم أخ ــذوا عليه أدلـجــة الــذاكــرة وتحوير
مـحـتــويــاتـهــا وتـطــويـعـهــا ،وإي ــاء األهـمـيــة للحقيقة الـتــاريـخـيــة عـلــى حـســاب الـعـنــاصــر الــروائ ـيــة ،واالفـتـقــار
إلــى اإلحساس القومي المتحمس الرامي إلــى إحياء الماضي ،والعناية بتقديم العجيب والغريب من
األحداث إلرضاء القراء ،وتشابه العقد ومصائر الشخصيات في نسق دائري مغلق في البناء والداللة،
ووضع الشخصيات في منازعة أخالقية قوامها مناصرة الحق ومناهضة الشر .ونستثني ،في ما يخص
أدلجة الذاكرة ،جابر عصفور الــذي ركز على قيم التسامح في روايــات زيــدان ،والتي تجد تعليلها بما
( ((2جرجى زيدان ،الحجاج بن يوسف الثقفي (القاهرة :دار الهالل .)1950 ،وقد اعتمد عبد المحسن طه بدر وعبد الله إبراهيم
على مقدمة الرواية.
( ((2وهي مستمدة من المقدمة التي صدر بها زيدان رواية الحجاج بن يوسف الثقفي ،ومن :الهالل (أيار/مايو  ،)1899ص .429
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كانت تعيشه األقلية المسيحية في مصر وتعانيه من كل أشكال التزمت واالنغالق والتعصب ،وهو ما
حضها على التكتل والتآزر من أجل تحرير الثقافة العربية من سطوة االتباع والجمود والنظرة األحادية،
وتكريس لوازم النزعة المدنية التي ال تميز بين البشر على أسس عرقية ودينية ،وإنما على ما يتوفرون
عليه من كفاءات مهنية وطاقات إبداعية.
إن مـثــل هــذه األحـكــام لمتفرقة بصيغ مـتـقــاربــة فــي مــراجــع أخ ــرى ،وهــي  -عـمــو ًمــا  -تحتكم إلــى التمييز
(((2
القائم والمتداول بين الرواية الفنية التي ظهرت مع زينب سنة  1912كمحاولة يستحي منها صاحبها
والرواية غير الفنية التي تعتني ،في المقام األول ،بالتسلية والترفيه إلرضاء فضول القراء .ويعتبر النقاد
هذا النوع من الرواية أبسط أنواعها وأكثرها بدائية وســذاجــة( ،((2بل إن منهم من يرفض اعتبارها رواية
فنية على اإلطالق(.((2

من الالنص ( )Non texteإلى النص

ً
َ
اختالل في نظام البنية والخبر( ،((2وأدى  ،مع مر
تشويش أحدث
صاحب أيديولوجي َة التعبير المهيمنة
السنين ،إلى طمس العمل( .((2ومن وظائف الثقافة إزاحــة التشويش بإقامة تواصل فعال مع اآلخرين
والمحيط .ومن آثار التشويش على روايات زيدان ترويج انطباعات ومواقف مسكوكة حولها ،وهو ما
حال دون فهمها على حقيقتها وسجيتها ،وساهم في االستخفاف بقيمتها الفنية .ويمكن ،في ما يأتي،
أن نذكر بعض المعايير التي تحكمت في تهميش روايات زيدان وإدراجها ضمن اآلداب الهامشية التي
تحظى بشعبية كبيرة ،في حين أنها تُنعت بأنها تفتقر إلى المواصفات الفنية المنشودة.
لــم تظهر الــروايــة مــع زيـنــب لمحمد حسين هيكل ،كما ألحت الكتابات التي كانت دعمت وزكــت ما
كتبه يحيى حقي فــي فـجــر الـقـصــة الـمـصــريــة ( ،((2()1960وإنـمــا امـتــدت إلــى فـتــرة سابقة تضاربت فيها
اآلراء بـشــأن تحديد الـنــص الــروائــي األسـبــق .ويــرجــح ،فــي هــذا الـصــدد ،أن تـكــون بــدايــة الــروايــة على يد
لست بإفرنجي مسلسلة في جريدة حديقة األخبار ،ثم طبعها
خليل الخوري الذي نشر روايته وي .إذن ُ
في كتاب في سنة  1860بعد أن ألحق بها بعض التغييرات التي لم تؤثر في البناء العام للرواية .وبعد
( - ((2نشره محمد حسين هيكل رواية زينب متسلسلة سنة  ،1912وطبعها سنة  1914على اعتبار أنها « مناظر وأخالق ريفية» بقلم
« مصري فالح» .ولم يجرؤ على ذكر اسمه على غرة غالف الرواية إال في سنة .1929
( ((2بدر ،ص .103
( ((2إدوارد مورجن فورستر ،مظاهر الروايةً ،
نقل عن :المصدر نفسه ،ص .103
( ((2استعار يوري لوتمان مفهوم «التشويش» من نظرية التواصل ،أي ما يؤدي إلى إعاقة التواصل السليم بين المتحاورين .انظر:

Iouri Lotman, La Structure du texte artistique, traduit du russe par Anne Fournier [et al.]; sous la direction d’Henri
Meschonnic, bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 1973), p. 124.

( ((2المصدر نفسه ،ص .124
( ((2يقول يحيى حقي في هذا الصدد« :من حسن الحظ أن القصة األولى في أدبنا الحديث قد ولدت على هيئة ناضجة جميلة،
فأثبتت لنفسها ً
ثانيا :شرف مكانة األم في المدد منها واالنتساب إليها ،وإال أين كنا نداري
أول حقها في الوجود والبقاء ،واستحقت ً
وجوهنا لو التفت القماط على خلقة دميمة مشوهة» ،انظر :يحيى حقي ،فجر القصة المصرية :مــع ســت دراســات اخــرى عــن نفس
المرحلة (القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)1975 ،ص .41
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أن توافرت الشروط المناسبة (صعود الطبقة الحديثة ،المثاقفة ،الترجمة ،الصحافة ،التطور العمراني)،
ســاهــم الـمـثـقـفــون ال ـش ــوام ،وم ــن ضـمـنـهــم زي ـ ــدان ،ف ــي ت ــروي ــج ال ـش ـكــل ال ــروائ ــي بــوص ـفــه أداة لــاسـتـنــارة
واالستنهاض من جهة ،ووسيلة الستنطاق مكنون الذات وحفزها على التحرر من براثن التقليد واالتباع
ور ّوج لها ،األمر
من جهة أخرى .وفي موازاة تأريخ الرواية العربيةُ ،ك ّرست أيديولوجية التعبير المهيمنة ُ
الــذي عـ ّـمــق الـهــوة بين الــروايــة الفنية ورواي ــة التسلية والتعليم ،وســدد سـهــام النقد الــاذع على تجارب
كثيرا من التجارب الروائية
روائية معينة لبواعث دينية وقومية وأيديولوجية .ومن نتائج ذلك السلبية أن ً
لم تستوف حقها من المتابعة والمساءلة والتحليل ،ولــم يجر التوسع في إبــراز دورهــا الثقافي والفني
الذي اضطلعت به في خضم االستنارة التي شملت مختلف مناحي الحياة ومرافقها.
 ُأبـعــد صنف مــن الــروايــات مــن خــانــة الـفــن الـحــق الــذي هــو تعبير وخـيــال ول ـغــة(ُ ،((2وأدرج ضمن الفن
الزائف الذي هو صنعة خالية من االنفعاالت الصادقة« :وال هدف لهذه الصنعة سوى معاني التعليم
المتضمنة في دالالت التمثيل باإلضافة إلى معاني الترفيه»( .((3وقد استبعد كثير من النصوص الروائية
مــن خــانــة ال ـفــن بــدعــوى أن ـهــا مـخـتـلـطــة بـكـثـيــر مــن ال ـشــوائــب ال ـتــي تـفـســد عـلــى ال ـنــاس ذوق ـهــم وحـكـمـهــم
ومتعتهم ،وبالنظر إلى كونهاً ،
أيضا ،تستهدف المنفعة لتحقيق وظيفة الترفيه والتثقيف والتعليم.
 وقــع االخـتــاف بـيــن مــن يــزعــم أن الــروايــة جـنــس وافــد اكـتـمـلــت شــروطــه مــع رواي ــة زيـنــب ومــن يـحــاولدحــض هــذا الـطــرح ،مـعـتـبـ ًـرا أن الــروايــة نبتة عــربـيــة ظـهــرت قـبــل االحـتـكــاك بــالـحـضــارة الـغــربـيــة .وفــي كلتا
الحالين ،يمكن اعتبار أن نقطة االنطالق هي «الصدمة الثقافية الغربية» لتبرير بداية الرواية العربيةّ ،إما
تحسرا على إجهاض
وإما
استجابة إلكراهات الخروج من النفق المظلم إلى مشارف العصر الحديثّ ،
ً
أساسا على إمكانياتها الثقافية ومقوماتها الذاتية.
المعمر لنهضة عربية تعتمد
ً
وكـثـيـ ًـرا مــا تفضي الـنـظــرة الـجــوانـيــة المنكمشة على ذاتـهــا إلــى إغـفــال عــوامــل المثاقفة الـتــي فتحت أعين
العرب على ما يحدث في الغرب من تطورات وطفرات على جميع األصعدة ،وحفزتهم على استلهام
العبر المناسبة لتصحيح مكامن التأخر التاريخي والسعي للحاق بالدول المتقدمة .وبفضل المثاقفة
(عن طريق الترجمة والتعريب واالقتباس والصحف والسفر إلى الديار األوروبية) ،اطلع العرب على
األجـنــاس األدبـيــة الـجــديــدة (وفــي مقدمتها الــروايــة) ،وارت ــأوا ،لراهنيتها وحــداثـتـهــا ،استنباتها فــي التربة
العربية وتطويع بناها بالنظر إلى مؤهالت كل واحد منهم وأغراضه.
أدرك زيــدان ،أســوة بمثقفين عرب آخرين ،مدى مالءمة الشكل الجديد في التقاط تفصيالت اليومي،
وإعادة تمثيل الموروث السردي والمدونة التاريخية ،وهو ما دعمته عوامل ثقافية وتاريخية وحضارية،
وبوأته المكانة المستحقة ليكون أداة من أدوات التحديث واالستنارة ،ووسيلة لمقاومة جميع أشكال
( ((2اسـتـلـهــم جــابــر عصفور مفهومي الـفــن الـحــق والـفــن الــزائــف مــن كـتــاب مـبــادئ الـفــن أللـفــن روبـيــن كــولـنـغــوود ،انـظــر« :ابـتــداء زمن
الــروايــة :مالحظات منهجية» ،انظر :محمد بــرادة [وآخــرون] ،الــروايــة العربية ..ممكنات الـســرد :نــدوة مهرجان القرين الثقافي الحادي
عشر ،عالم المعرفة؛ ( 357الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2008 ،ص .151
( ((3المصدر نفسه ،ص .151
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التقليد والمحاكاة .وفي المقابل ،التزم روائيون آخرون في أعمالهم بمحاكاة المقامة القديمة والضرب
عـلــى مـنــوالـهــا« ،األم ــر ال ــذي جعلهم خ ــارج سـيــاق لـحـظــة الـتــولــد األســاسـيــة .وذل ــك مــن حـيــث انتسابهم
أسيرا له .ولذلك سرعان ما طوى النسيان ما
األدبي إلى زمن قديم انقضى .زمن ظل وعيهم االجتماعي ً
كتبوه ،ولم يترك عالمة في ابتداء زمن الرواية العربية ،فما كبتوه ظل جامدً ا في مداره المغلق المحصور
في قطب الموروث وحده»(.((3
 دعمت أيديولوجية التعبير المهيمنة لــدى القراء العرب فكرة مفادها أن روايــات زيــدان تزيف تاريخالـعــرب وتـشــوهــه ،وهــذا مــا حــض على إبـعــادهــا مــن الـبــرامــج التعليمية والجامعية خشية أن تفسد عقول
الناشئة وتلقنهم معطيات مغلوطة .وحين يختار الطالب عينة من روايات زيدان فهو يهتم ،في المقام
األول ،بما تتضمنه من تمييع للقيم والمثل ،ومــن تزييف للحقائق والمعطيات ،لــذا يتحفز أكثر على
إزالــة الشبهات التي علقت بتاريخ األمــة العربية ،وتصحيح كثير من المعطيات المزيفة ،ور ّد االعتبار
ً
وتأهيل لمكانتهم التاريخية(.((3
تنويها بجهودهم ومنجزاتهم،
إلى األسالف
ً
تعرضت روايات زيدان لكثير من النقد بدعوى أنها تلقن شباب األمة العربية سمو ًما حقيقية عن طريق
(((3
قصص غرامية مشوقة ومثيرة .وقــد أ ّلــف في هــذا السياق شوقي أبو خليل كتا ًبا عن روايــات زيــدان
لبيان مساوئها ومثالبها في التحامل على العرب وتحقيرهم ،وإلحاق أضرار وجروح رمزية بماضيهم،
وتشويه صورهم وترويج أكاذيب عنهم« :إن الغاية التي توخاها زيدان هي تحقير األمة العربية ،وإبداء
غير من مجرى
مساوئها ،وتمييع تاريخها وتفسيره
ً
جنسيا فرويد ًيا ،ولكنه لما كــان يخاف ثــورة الفتنةّ ،
القول ،ولبس الباطل بالحق ،فما ترك سيئة إال وعزاها للعرب ،أمويين وعباسيين ،وما خ ّلى حسنة إال
وابتزها منهم ،وكل ذنبهم عرب على صرافتهم»(.((3
بـمــا أن هــذه ال ــرواي ــات أس ــاءت إلــى سـمـعــة األم ــة الـعــربـيــة عـلــى نـطــاق واس ــع (بـتــرجـمـتـهــا إلــى الـفــارسـيــة
والـتــركـيــة واألذري ــة والـهـنــدسـتــانـيــة ،)..فـهــي ،فــي نـظــر شــوقــي أبــو خـلـيــل ومــن ســار عـلــى ه ــداه ،تـحـتــاج
إلــى إب ــراز خـطــورة رســالـتـهــا الـتــي تـقــوم عـلــى الــدس واالف ـتــراء والـتـشــويــه ،وبـيــان خـبــث طــويــة صــاحـبـهــا.
وهــذا مــا حــرض شــوقــي عـلــى تـصـيــد هـفــوات زي ــدان وسـقـطــاتــه ،والـنـبــش فــي سـيــرتــه ،والـتـنـبـيــه إلــى قلبه
للحقائق وتزييفها ،وتشويه المسلمين وإظهارهم في أبشع المراتب؛ فزيدان ،في نظره ،لم يكن بري ًئا
فــي مــا حـكــاه ،بــل كــان يتعمد فـيــه «الـتـخــريــب والـكــذب ألجــل تحقير الـعــرب ،عــن ســوء قـصــد ،ال عــن
جهل ،فال ينقص جرجي العلم بعد أن أوهــم قــراءه أنــه عــاد إلــى مصادر ومراجع عربية ..لكنه تعمد
( ((3المصدر نفسه ،ص .158
( ((3نذكر على سبيل المثال :هويدا محمد الريح الملك« ،جورجي زيدان وروايات تاريخ اإلسالم :دراسة تحليلية( »،بحث مقدم
لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية ،جامعة الخرطوم ،نيسان  .)2010استخلصت الطالبة أن روايات زيدان تأثرت بالنظرة
الغربية التي تفتقر إلى الروح العلمية ،وتغض الطرف عن أمجاد المسلمين ،وسلطت الضوء على مواقفهم السلبية بهدف الحط من
قدرهم وصرف األنظار عن حضارتهم.
( - ((3شوقي أبو خليل ،جرجي زيدان في الميزان ،ط ( 2دمشق :دار الفكر.)1981 ،
( ((3المصدر نفسه ،ص .10

50

العدد 4 / 15
شتاء 2016

التحريف ،وتعمد الدس والتشويه ،وتعمد فساد االستنباط مع الطعن المدروس ..لعمالته األجنبية،
ولتعصبه الديني»(.((3
 ال يـمـكــن الـنــص أن يــؤدي وظيفته االجـتـمــاعـيــة إال بفضل تــواصــل جـمــالــي ..إن الـنــص المتعامل معهلــوحــده فــي منأى عــن السياق الثقافي (أي سياق تــؤطــره شـفــرات ثقافية) هــو شبيه بشاهدة مكتوبة بلغة
غير مفهومة( .((3إن أراد الكاتب أن يشتغل نصه بطريقة سلسة ،عليه أن ينتقي االستراتجيا (إمكانية من
إمكانيات تنظيم الـنــص) التي تكون مستجيبة لتراتبية مــن الـشـفــرات الثقافية .وفــي هــذا الـسـيــاقُ ،يطرح
س ــؤال يتعلق بالتمييز بـيــن نــص فـنــي وآخ ــر غـيــر فـنــي .إن اإلجــابــة عــن هــذا ال ـســؤال تـحـتــاج إلــى مجهود
مستقل ،وهــو ما يفضي إلــى ســؤال آخــر يمكن أن يجيب عن اإلشـكــال المطروح مؤق ًتا« :فــي أي حال
(((3
فعل التواصل الفني ممكنا؟»( .((3ويستعرض يــوري لوتمان في هــذا الصدد أربــع إمكانيات
يكون ْ
سعيا إلى اإلجابة عن السؤال من جوانب وزوايا متعددة:
ً
فنيا ،ويتلقاه القارئ  -في المقابل  -بالطريقة نفسها.
• يبدع الكاتب النص بوصفه ً
نصا ً

• ال يبدع الكاتب النص كما لو كان ً
فنيا ،في حين يتعامل معه القارئ من منظور جمالي (على
عمل ً
نحو التعامل المعاصر مع النصوص المقدسة والتاريخية لآلداب القديمة والقروسطية).

• ي ـب ــدع ال ـكــاتــب نـ ًـصــا فـنـ ًـيــا لـكــن ال ـق ــارئ غـيــر مــؤهــل إلي ـجــاد تـنـظـيــم مـمــاثــل يـنـطـبــق عـلـيــه مـفـهــوم الـفـنـيــة
) ،)artisticitéوهو ما يجعله يتعامل مع النص من وجهة اإلخبار وليس الفن.
نصا غير فني ،ويتلقاه القارئ  -في المقابل  -بالطريقة عينها.
• حالة مبتذلة :ينتج الكاتب ً

تنطبق الـحــالــة الثالثة على رواي ــات زي ــدان .وقــد ســاعــدت عــوامــل كثيرة على تعزيز أيــديــولــوجـيــة التعبير
الـمـهـيـمـنــة (جـمــالـيــة ال ـ َّـر ْوس ــم  ،)esthétique du clichéوه ــو مــا أدى إل ــى تـجــريــد روايـ ــات زي ــدان من
الخاصية الفنية ،والتعامل معها كنصوص ذات وظيفة إخبارية وأخالقية (التعليم والترفيه) .ويحتكم،
فــي هــذا ال ـصــدد ،إلــى األن ـســاق الـثـقــافـيــة الـســائــدة الـتــي تـضــع تـصـنـيـفــات لتمييز الـنـصــوص وفــق مستواها
الفني (رفيع/منحط) ،ومالءمتها االجتماعية والثقافية (صالحة/طالحة) ووظيفتها األخالقية (مقدس/
مدنس) .ورغــم سعي زيــدان إلــى التميز عن رعيل التيار التعليمي الخالص في بداية القرن العشرين،
وحرصه على التشويق الفني ،فقد اس ُتبعدت رواياته من األدب الرفيع ُ
وأدرجت ضمن األدب الهامشي
) (Paralittératureلــاع ـت ـبــارات الـتــالـيــة :ضـعــف الـمـسـتــوى الـفـنــي؛ الـمــراهـنــة عـلــى الــوظـيـفــة اإلخـبــاريــة
(التعليم والترفيه)؛ خطورة المحتويات المزيفة والمشوهة على ذوق الناشئة وسلوكهم؛ انتفاء الحماسة
القومية بسبب إيثار الفترات المتوترة والحساسة على المراحل المشرقة والمجيدة؛ التعصب الديني
والعمالة األجنبية.
( ((3المصدر نفسه ،ص .307
( ((3المصدر نفسه ،ص .393
( ((3المصدر نفسه ،ص .394

(36) Lotman, p. 392.
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يجهز القارئ نفسه بجماع من اإلمكانيات ) )possibilitésالتي تسعفه في قــراءة النص وتلقّيه وسوغ
شـكـلــه ومـحـتــواه ،لـكـنــه يتسلح أحـيــا ًنــا بـجـمــاع مــن الــاإمـكــانـيــات ) (impossibilitésالـتــي تجعله يتطير
مــن بعض النصوص أو يجد صعوبة فــي تلقّيها وقــراءتـهــا« :إن تحطيم البنية المنتظرة مــن لــدن القارئ
يحدث عندما يختار الكاتب وضعية غير ممكنة بالنظر إلــى قــواعــد شفرة يتحكم فيها نسق معين من
التربية الفنية ،وهو ما يؤثر في جودة العمل ،ويحفز على اتهام صاحبه بعدم الكفاءة وهتك المحرمات
والوقاحة»(.((3
كيف يمكن أن نزيح سرديات زيــدان من وضعية غير ممكنة إلى وضعية ممكنة؟ وكيف يمكن إرساء
جـمــالـيــة تـمــاه جــديــدة تـخـ ّلـصـهــا مــن الــرواســم والـشــوائــب الـتــي عـلـقــت بـهــا ،وجـعـلــت سـهــام الـنـقــد الــاذع
تصيب صاحبها لعدم كفاءته الفنية ولوقاحته بسبب تشويه تــاريــخ األمــة العربية ،وإظـهــار الخلفاء في
صور منحطة وبشعة؟
فــي إثــر االنـفـتــاح على المستحدثات المعرفية والمنهجية ،روجــع كثير مــن الــرواســم التي تضع حــدو ًدا
معينة .وهكذاُ ،أعيد
واهية بين النصوص ،وتستبعد
ً
نصوصا معينة من حقل األدب احتكا ًما إلى معايير ّ
االعتبار إلى ألــف ليلة وليلة بعد قــرون من تهميشها بدعوى ابتذال أسلوبها وعــدم جــدوى محتوياتها.
وفــي السياق نفسه الحظنا فــي العقود األخـيــرة اهتمام الطلبة الباحثين بــروايــات زيــدان إلعــادة تحليلها
في ضوء فرضيات ومفاهيم جديدة تمكنهم من إبراز فنيتها وجمالتيها في منأى عن األحكام المسبقة
والجاهزة(.((4

نسبية مفهوم «األدبية»
تقيم المؤسسة األدبـيــة نـمــاذج مــن الـتــراتـبـيــات على أســس مــن المعايير الـتــي تتغير مــع مــر الــزمــن بسبب
الطابع النسبوي للثقافة .وهي تعمل على ترويج التسميات والرواسم واألحكام بخصوص المؤلفات
الـمـتــداولــة ،وتـمــارس سلطة فــي تصنيف الـنـصــوص وتــوجـيــه ال ــرأي الـعــام والـتـحـكــم فــي زمــام التقييمات
الجمالية .وتشتغل ،عمو ًما ،على ثالثة مستويات( ((4هي :االعتراف والقبول (تُدمج نصوص في الحقل
األدبي وتقصى أخرى احتكا ًما إلى معايير محددة)؛ المراقبة والتكريس (ضمان لوازم النهوض بالنص)؛
المحافظة وإعادة اإلنتاج (حسن إدارة التراث تفاد ًيا لضياعه وتلفه).
تـضـطـلــع الـمــؤسـســة األدب ـي ــة (م ــن خ ــال ال ـن ــدوات وال ـن ـقــاشــات الـعـمــومـيــة وال ـص ـحــف ال ـس ـيــارة) بـتـكــريــس
أعـمــال بعينها وإقـصــاء أخ ــرى ،بحكم تــواضــع مـسـتــواهــا الـفـنــي وخـطــورة محتوياتها ،ومــن ثــم «تتماشى
( ((3المصدر نفسه ،ص .397
( ((4نحيل في هذا الصدد إلى أطروحات كثيرة اهتمت بعالقة الرواية بالتاريخ في مجموعة من الروايات العربية ،وضمنها تجربة
جرجي زيدان .نذكر منها :عبد السالم أقلمون« ،الرواية والتاريخ »،تحت إشراف أحمد اليبوري ومحمد مفتاح (أطروحة لنيل دكتوراه
الدولة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرباط.)2001 - 2000 ،
(41) Boyer, p. 17.
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اإلدانة الجمالية مع التقريع األخالقي»( .((4وقد كانت من قبل تحتكم إلى المعيار األخالقي (اإلرشاد
والـمــوعـظــة) واألسـلــوبــي (رفـعــة األسـلــوب أو ركــاكـتــه) ،وأصـبـحــت ،مــع الـمــد البنيوي ،ترتكز على معيار
أدبيا( .((4ولئن أسعف هذا المفهوم مؤق ًتا
جمالي يقوم على أدبية النص ،أي ما يجعل من نص ما ً
نصا ً
في التمييز بين النص األدبي وغير األدبي ،فقد أثيرت حوله جملة من التساؤالت يمكن أن تختزل في
ما يلي:
 إنه مفهوم غير مالئم ومغامر إلى حد ما ،ألنه يؤسس ًعمل ما كما لو أنه انزياح أو انحراف عن معيار
مــا؛ فالمعيار (مــا يحظى بثقة الـمــؤسـســة ويستجيب لتوقعاتها) هــو مــا يتحكم فــي تصنيف الـنـصــوص،
ـدرج
ويقيم الـحــدود بين األدبــي وغير األدبــي ،فما يالئم مقتضياته وأحـكــامــه ُيعتبر أد ًبــا ،ومــا يخالفها ُيـ َ
ضمن األدب الهامشي .وفــي هــذا الصدد أعيد االعتبار إلــى كثير من النصوص المهمشة أو المقصية
بـسـبــب مـســاءلـتـهــا وتـحـلـيـلـهــا فــي ض ــوء مـعــايـيــر نـقــديــة أو شـعــريــة جــديــدة (وم ــن ضـمـنـهــا أل ــف لـيـلــة ولـيـلــة،
وقصص الحيوان ،ومحكي الحياة ،ورواية األطروحة).
سلبا ،مفهوم األدب بالمعنى العام؛ فاللغة ،في نظرها« ،خالقة وإن
 تب ّنت كايت هامبرغر ،إيجا ًبا أو ًترتب عليها مسلسل أو كراس األوبريت أو شعر مبتدئ .إن القوانين المنطقية التي تتحكم في سيرورة
اإلبداع لمستقلة عن االعتراف بمفهوم األدب بالمعنى الجمالي»( ،((4وهو ما يقتضي البحث عن هذه
وتبين هويتها ،واستجالء قيمتها الفنية في منأى عن أي
القوانين التي تسعف في تصنيف النصوصّ ،
معيار محدد سل ًفا ،وأي تصنيف تعسفي بين المستويين التواصلي والشعري للغة .ولن يصبح النص
جماليا إال فــي الـحــال الــذي يكون فيه التواصل الفني فـعـ ًـال (الحالة األولــى مــن اإلمكانيات
موضوعا
ً
ً
األربع التي اقترحها يوري لوتمان).
يبين
 ّبين جيرار جنيت أن درجة الشعرنة ) )Poéticitéفي النص تختلف بحسب ظروف تلقّيه ،وهو ما ّلعينة من النصوص ،وإنما هي وظيفة «تطوق أي موضوع للكتابة أو
أن األدبية ليست خاصية مالزمة ّ
(((4
نسبيا وعديم الجدوى ،فنص ما يمكن تلقّيه بوصفه
تتخلى عنه»  ،األمر الذي يجعل مفهوم األدبية ً
رسالة تارة وباعتباره فرجة تارة أخرى .وما كان ُيعتبر إحالة خارجية أضحى ،مع مر الوقت ،إحالة ذاتية
منفتحا
) ،)autoréférenceوهو ما أفضى إلى «الثورة على المعنى»( ((4التي أضحى النص ،بمقتضاها،
ً
على قراءات مشروعة وتأويالت متعددة.
سينكب التحليل الــذي نقدمه على إثبات فنية النص الــروائــي بإعادة قراءته في ضــوء فرضيات جديدة
بعد سنين طويلة من التهميش واإلقصاء لبواعث متعددة .كما أننا سنسعى ،انسجا ًما مع الهدف السابق،
( ((4المصدر نفسه ،ص .22

(43) Roman Jakobson, Huit questions de poétique, publié sous la direction de Tzvetan Todorov, points. Littérature; 85
(Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 16.
(44) Boyer, p. 122.
(45) Susan Rubin Suleiman, Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, écriture; 14 (Paris: PUF, 1983), p. 31.

( ((4المصدر نفسه ،ص .32

ثاحبأو تاسارد
 ةيئاورلا ناديز يجرج ةبرجت يف يخيراتلاو يلييختلا دودح
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إلى بيان كيف يتفاعل التاريخي والتخييلي في روايات زيدان ،إيمانًا منا بأن هذا المدخل ،عالوة على
تصورا
مــداخــل أخــرى ،يمكن أن يفتح آفــا ًقــا جــديــدة لمعاودة النظر فــي كثير مــن األحـكــام التي كرست
ً
ً
مغلوطا بصدد قيمتها الفنية وأهدافها التداولية ،وحكمت عليها بأن تظل في جملة اآلداب الهامشية.

التقطيع السردي
تتكون رواية فتاة القيروان من مقاطع سردية معنونة في معظم الطبعات ،ومرقمة في اآلن نفسه في عينة
من الطبعات ،وهو ما يوحي بأن زيدان كان ال يسرد القصة على عواهنها وكيفما اتفق ،وإنما كان يدقق
في ما استجمع من الوقائع الختيار األليق منها وإعادة ترتيبه وتنظيمه في القالب القصصي المناسب.
حرصا على توالي األحداث
يبين أنه كان يشتغل على المادة القصصية عناي ُته بالتوليف )ً (Montage
وما ّ
وفق تصميم محكم ،وتفادي كثرة التشعب واالستطراد ،وتيسير مقروئية النص باالنزياح عن الخطابية
التقليدية المثقلة بالمحسنات البديعية.
 إن مــا يميز التقطيع الــذي سلكه زيــدان مـ ّـمــا ا ّتـبـعــه أبــو حـيــان الـتــوحـيــدي وأمـثــالــه (خــاصــة مــن ُيــدرجــونفي خانة الكتابة ما بعد الحداثية) في كــون هــؤالء يدافعون «عــن استراتجية الـهــروب والرغبة في عدم
االن ـغ ــاق داخ ــل نـمــط مــن ال ـخ ـطــاب ،واإلفـ ــات مــن أي ــة ص ــورة م ـس ـك ــوك ــة»( ،((4فــي حـيــن أن مــا تــوخــاه
زيدان هو إعادة تنظيم المقاطع داخل مشروع روائي مالئم ومتراص .يتسم المقطع في «المقابسات»
ألبي حيان التوحيدي باستقالليته وشحنته اإليحائية ونبرته الشعرية ،بينما يتشخص المقطع عند زيدان
بترابطه مع باقي المقاطع وطابعه التقريري وعنايته بالتفصيالت.
 يـسـعــى ،ال ــروائ ــي ،بــوصـفــه م ــرس ـ ًـا ،إل ــى تــوطـيــد كــل مــا يـشــد ان ـت ـبــاه الـمـتـلـقــي ويـثـيــر انـتـبــاهــه ويـحـفــزهعلى مــواصـلــة قــراءة الــروايــة .ومـ ّـمــا استثمره زيــدان فــي هــذا الـصــدد تقطيع القصة إلــى مقاطع معنونة
وم ــرق ـم ــة ،وه ــو م ــا ي ـف ـضــي ب ــال ـق ــارئ إل ــى تـصـحـيــح أع ـط ــاب ال ـق ــراءة (ال ـس ـهــو وال ـن ـس ـيــان وسـ ــوء الـفـهــم
وال ـتــأويــل والـم ـلــل) ،ويـنـ ّـمــي لــديــه أيـ ًـضــا مـشــاعــر الـتـشــويــق واالن ـت ـظــار كــي تـتـتـ ّـبــع أط ــوار الـقـصــة وتـعــرف
مصائر الشخوص ومآلها.
حرصا منه على جذب
 حين تصل األحداث إلى منعطف حاسم ،يعمد زيدان إلى وقف السرد مؤق ًتاً ،انتباه المتلقي وتشويقه لتوقّع ما يمكن أن يحدث الحقًا .ويلجأ زيدان إلى عنونة المقطع الالحق إلثارة
ّ
وتشكل العناوين الداخلية معالم يستأنس
شهية القارئ وحفزه على اإلرهاص بما سيحدث في ما بعد.
بها القارئ لالهتداء إلى الحدث الرئيسي في الرواية ،ومواكبة انعطافاته الكبرى وتحوالته الحاسمة.
(47) Eric Hoppenot, «Maurice Blanchot et l’écriture fragmentaire,» dans: L’Ecriture fragmentaire: Théories et pratiques, actes du 1er congrès international du groupe de recherches sur les écritures subversives, Barcelone, 21-23 Juin
2001, publ. par le groupe de recherches sur les écritures subversives, Département de philologie française et romane,
Universitat autònoma de Barcelona; textes réunis et présentés par Ricard Ripoll (Perpignan: Presses universitaires de
Perpignan, 2002), p. 5.
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وهكذا ،يتضح أن البياض الذي يفصل بين المقاطع ليس عالمة على إعياء السارد والمتلقي وتعبهما
عـلــى حــد س ــواء ،وإنـمــا هــو حــافــز عـلــى اسـتــرجــاع نفسيهما ومــواصـلــة ال ـقــراءة بـحـمــاســة وشـغــف بالغين،
وهــو ال ي ــدل عـلــى خـفــوت ال ـســرد وانـحـســار دفـقــاتــه ودف ـعــاتــه ،والــدلـيــل عـلــى ذلــك وج ــود تــرابــط منطقي
وموضوعاتي بين مختلف المقاطع .ويمكن ،في هذا المضمار ،أن تُحذف العناوين الداخلية من دون
ومما يراهن عليه السارد ،عالوة على شد انتباه
أن يكون لها أي تأثير سلبي في توالي الوقائع وتعاقبهاّ .
القارئ والترويح عن نفسه ،وإضفاء الطابع الجمالي على إخراج النص (لعبة البياض والسواد ،وتقسيم
النص وتوزيعه إلى مقاطع ومعالم سردية).
 اش ـت ـغــل ال ـس ــارد ع ـلــى ال ـم ــادة ال ـح ـكــائ ـيــة ب ـت ــذوي ــب ال ـت ــاري ـخ ــي ،وال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن ح ـمــول ـتــه ال ـمــرج ـع ـيــة،وإضـفــاء مسحات مــن التخييل عليه .وقــد استند إلــى خلفية تاريخية (فـتــح الفاطميين مصر وانــدحــار
معينة ،مطلقًا العنان لخياله،
اإلخشيديين) ،لكنه عمد إلــى مــلء ثقوب الــذاكــرة بالتوسع فــي أحــداث ّ
مع مراعاة مقتضيات الواقع الملموس وإرغاماته .وما حفزه على ذلك هو إبــراز ما لبعض األحــداث
من تأثير قوي في نفسية الشخوص وتطلعاتها ومواقفها من الوجود .وهذه ميزة السرد الروائي الذي
ال يـكـتـفــي بــاسـتـحـضــار مــا وق ــع ،كـمــا هــي الـحــال فــي الـســرد الـتــاريـخــي ،وإنـمــا يـتـغـلـغــل فــي نـفـسـيــة الـفــرد
اللتقاط ما يدمدم في دواخـلــه ،ويضمره من أحــام غافية ،ويتوقعه من أحــداث مباغتة .كما أن القوة
النفسانية تشكل الوقود الذي يستمد السرد الروائي والتاريخي منه طاقته وحيويته ونضارته ،فما ساعد
المعز وجوهر ولمياء على كسب مرادهم المشترك هو اتسامهم بكثير من الصفات اإليجابية (العزم
واإلرادة واألمــان والـصــدق) ،فــي حين أن خصومهم ارتـ ّـدوا إلــى الــدرك األسـفــل بسبب انغماسهم في
الملذات وانصياعهم ألهوائهم.
 اعتمد السارد على العناوين الموضوعاتية (الزفاف ،المراوغة ،وخز الضمير ،القلق ،الحلم ،الحقيقة،الـتـحــريــض ،ال ـف ـشــل )..ال ـتــي تــركــز عـلــى ح ــدث أســاســي أو مـنـعـطــف حــاســم ،وت ـقــدم ن ـظــرة مـجـمـلــة إلــى
ـذوتــة )( )subjectivésالـمـعــز لــديــن الـلــه وقــائــده جوهر،
مــا سيحدث الحـ ًقــا ،ثــم نـظــرة إلــى الـعـنــاويــن الـ ُـمـ َّ
حـمــدون ،لمياء فـتــاة الـقـيــروان ،أم األم ــراء ،مسلم بن عبيد الـلــه) الـتــي تهم شخصيات بعينها ،نـظـ ًـرا إلى
مــا اضطلعت بــه مــن أدوار كــان لها عظيم األثــر فــي مـجــريــات األح ــداث وتشابكها .ويتضح مــن خالل
مختلف المقاطع أن السارد وظف تقنية التوليف لتذويب التاريخي في الروائي ،وإضفاء التخييل على
غالبا ما ُيهملها المؤرخ (عالقة الحب التي ربطت
المعطيات التاريخية ،كما اعتنى بجزئيات وتفصيالت ً
لمياء بسالم ثــم بالحسين ،األمــوال المطمورة فــي بــاد كتامة ،الميول الجنسية المثلية لإلخشيدية،)..
لكن السارد اعتنى بها واستثمرها في قالب روائــي لبيان مدى مالءمتها في نسج التحالفات الممكنة،
وتنسيق المصالح المشتركة لتعزيز الخطط المناسبة وإحباط عزائم الخصوم.
رحبا من اإلمكانات للتخفيف من الحمولة التاريخية للحدث ،وإعــادة
 أتــاح التوليف للسارد هامشً ا ًصوغه على نحو يمتزج بالتخييل ،ويعزز قيمته الداللية في عالقته وتفاعله مع أحداث أخرى (اإلحالة
مما اعتمده السارد في هذا الصدد ما يلي:
الداخلية) .وكان ّ
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• استغنى عن معينات اإلصغاء التي يعنى بها «كل إحالة على إصغاء المؤرخ وهو يلتقط ما هو خارج
ً
محيل إلى المصادر والشهادات
خطابه ويقوله» (ما يصدع به من قبيل :كما سمعت ،بحسب معرفتي،
التي يستمد منها أخباره)(.((4

• يستعين الـمــؤرخ بمعينات التنظيم (على نحو :كما قلنا سابقًا/نتوقف/في ما يخص فالن/عند هذا
الـحــد/لـيــس لــديـنــا مــا يمكن أن نـضـيـفــه) ،وهــو مــا يـبـ ّـيــن مــدى حــرصــه عـلــى تنظيم الـمــادة المحكية بأمانة

مستغنيا عن المؤشرات التلفظية للتنظيم ،وخالقًا
وصدق ودقة ،في حين يعتني السارد بطريقة الحكي،
ً

مسافة مع القصة كما لو أنها تُسرد من تلقاء ذاتها.

• يعتني المؤرخ بالدوال ) )signifiantsأكثر من اعتنائه باألحداث ،ويعيد تنظيمها بهدف إنتاج معنى

إيجابي وملء فراغ التوالي المحض( ،((4في حين يولي السارد أهمية كبرى لألحداث ،وهذا ما يعطيه
مزيدً ا من الحرية لتخيل ما لم يقع ،وعدم االلتزام بصحة ما يقوله وبسداده.

حرصا على تلخيص مجريات األحداث
• ضمن السارد «مرآة بنيوية»( ((5في مقطع موسوم بـ«الحقيقة»ً ،
أو تقديمها بطريقة مكثفة وموحية .وقد اضطر السارد إلى هذه المكاشفة إلبراز طوايا سالم وأبي حامد
وتطلعاتهما (البرنامج الحكائي المناوئ) .لقد بادرا إلى مداراة حمدون ومغالطته بهدف استدراجه إلى
حلفهما وإيهامه بصدق نواياهما في ما يخص طلب القران بابنته لمياء ،في حين أنه كانا يسعيان ،من
وراء كسب قلب لمياء وتقريب والدها ،إلى تعزيز خططهما لألخذ بثأر أبي عبد الله ،ثم االستيالء على

الحكم بعد قتل المعز وقائده جوهر.

ول ـئــن خ ــاب ظ ــن ل ـم ـيــاء م ــن خ ـشــونــة ط ـبــع س ــال ــم ،فــإن ـهــا ظ ـلــت وف ـيــة ل ــه ومـتـعـلـقــة ب ــه إل ــى أن تــأكــدت

ت ــدري ـج ـ ًـي ــا مـ ــن مـ ـنـ ــاوراتـ ــه وخ ـط ـط ــه ،وأضـ ـحـ ــت ت ـح ـت ــرس م ـن ــه ومـ ــن أبـ ــي ح ــام ــد خ ـش ـي ــة الـ ــوقـ ــوع فــي
فخاخهما ومكائدهما.

البنية الصراعية
نزاعا بين قوتين .إحداهما (قوة البطل) تمثّل قوة
يمكن أن يحدد «محتوى قصة ذات بنية صراعية بكونه ً

أوجها متفاوتة بالنظر إلى
الخير ،في حين تجسد األخــرى قوة الـشــر»( .((5ويتخذ الصراع بين الطرفين
ً

طبيعته وحدة درجته (مشاجرة ،إضراب ،عصيان ،معركة قانونية أو برلمانية.)..

(48) Roland Barthes, «Le Discours de l’histoire,» dans: Roland Barthes, Le Bruissement de la langue, essais critiques
IV (Paris: Editions du Seuil, 1984), p. 164.

( ((4المصدر نفسه ،ص .174
َّ
( ((5م ــا يصطلح عـلـيــه بــاإلرصــاد الـمــرآتــي ال ــذي يـقــوم عـلــى خــاصـيـتـيــن ،وهـمــا االنـعـكــاسـيــة (تـعـكــس الـقـصــة الـ ُـمــؤطــرة الـقـصــة اإلط ــار)
والـتـضـمـيــن (ق ـصــة داخ ــل قصة) ،انظرLucien Dällenbach, Le Récit spéculaire: Essai sur la mise en abyme, collection:

poétique; 16 (Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 82.

(51) Suleiman, p. 127.
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 تتجاذب في الرواية قوتان متصارعتان ،تنزع إحداهما إلى الخير وتروم األخرى الشر .وكلتاهما تراهنعلى كسب مــودة لمياء ورضــاهــا واتـخــاذهــا مطية إلدراك المبتغى الـسـيــاســي .تــوخــى جــوهــر مــن تزويج
ابنه الحسين بلمياء تقريب والــدهــا ،صاحب سجلماسة حمدون من المعز ،وتـفــادي أي شر أو انتقام
قــد يـصــدر عـنــه« :لـهــذا األمـيــر ابـنــة اسمها لـمـيــاء ،هــو شــديــد التعلق بـهــا ،وشــاهــدت منها أثـنــاء حربنا معه
بسالة وأنفة لم أعهدها في فتاة قبلها ،فإذا اتخذناها ره ًنا على تصرفه في طاعتنا ال يقدم على الخيانة»
(ص  .)17وفي المقابل ،سعى سالم ،بإيعاز ودعم من عمه أبي حامد ،إلى الزواج بها لتصفية المعز،
واالنقضاض على السلطة ،وإلحاق القيروان بحوزة الخليفة العباسي.
 لـ ّـمــا تــأكــد أبــو حــامــد مــن تــوطــد الـعــاقــة بـيــن الـمـعــز وح ـمــدون ،قــرر أن ينفذ حيلة أخــرى لـلـقـضــاء علىخـصــومــه .تمثّلت الحيلة فــي تسخير طــاهــي الـقـصــر لــوضــع الـســم فــي الـطـعــام يــوم عـيــد الـفـطــر الـمـبــارك،
وتهييج فرس لمياء بمواد مخدرة حتى يرديها قتيلة من شدة جموحه وغضبه وتنطعه .نفق الفرس في
إثــر اصطدامه بصخرة في حين نجت لمياء من مــوت محقق بعد أن أصيبت بجروح متفاوتة .وحالما
دبر المكيدة لتصفيتها جسد ًيا .وظلت  -وهي متخفية -
استرجعت رشدها ،تبين لها أن أبا حامد هو من ّ
تراقب حركاته وتصرفاته إلى أن دفعتها الحماسة والحمية إلى إنقاذ الرسالة التي أدت إلى موت حاملها
بسبب تشبثه بعدم تسليمها إلى أحد أعوان أبي حامد ،وإصراره على إيصالها إلى صاحبها المعز لدين
الله .حملتها لمياء إليه على وجه السرعة إلخطاره بالمكيدة التي تدبر لقتله بوضع السم في األقداح:
«لقد نجحت حيلتنا ..وال يلبث ذلك الدعي أن يموت هو وقائده قبل أن يتناوال العشاء» (ص .)82
ولما اطلع المعز على الرسالة التي وجهها إليه يعقوب بن كلس من مصر ،اتضحت له خيوط المؤامرة
ّ
التي حاكها أبو حامد للقضاء عليه .استقى يعقوب هذا الخبر الثمين من فم سالم الذي حكاه المرأة
ُ
توريط حمدون ،لكن موته
أحبها وهو في حال السكر .وما سعى إليه أبو حامد من تمويه المؤامرة هو
مسمو ًما في حضرة ضيوف أمير المؤمنين أظهر للمعز مــدى سالمة نيته« ،ألنــه لو اشترك في المكيدة
وعلم أن الشراب مسمو ًما لما تناوله» (ص .)91
 عـنــدمــا ت ــأك ــدت لـمـيــاء م ــن كـيــد أب ــي حــامــد وس ــال ــم ،أض ـحــت تـكــرهـهـمــا وتـمـقـتـهــا .وبـفـضــل شـجــاعـتـهــاوصدقها ،نالت رضــا المعز وثقته ،وأصبح يستشيرها في أمــور الــدولــة ،ويأخذ بنصائحها التي تنم عن
ومما اقترحته عليه وانشرح له صدره ،استرجاع األموال التي خزنها أبو عبيد
قوة بصيرتها وسعة نظرهاّ .
في «فج األخيار» ،واستطالع قوة الخصوم في مصر واستجالء طويتهم.
تكلف الحسين بالذهاب إلى بالد كتامة بحثًا عن األموال المطمورة لتكون عضدً ا وعونًا على مواجهة
اإلخشيديين وفتح مصر .وفي طريقه إلى مصر ،في جملة جيش جرار يقوده والده القائد جوهر ،وقع
مكب ًل إلــى اإلخشيدية الستعماله ره ًنا من
في أســر عدويه اللدودين أبــي حامد وسالم ،اللذين س ّلماه َّ
أجل تهديد والده إن دخل مصر ،وثنيه عن تحقيق مــراده .اقترحت لمياء على اإلخشيدية ،التي كانت
تحسبا لفوز القيروانيين وتفاد ًيا النتقامهم منها« ،ولكنني
تقدرها لجمالها وذكائها ،أن تعامله بالحسنى
ً
أق ــول لــك الطـفـيــه وأحـسـنــي وف ــادت ــه ..ف ــإذا قــدر الـنـصــر لـجـنــد مـصــر كــان الـحـسـيــن هــذا هــو جـمـلــة أســرى
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الـحــرب ..وإذا فــاز الـقـيــروانـيــون وانـهــزم الـمـصــريــون ،عــرف الحسين فضلك وسـعــى فــي المحافظة على
سالمتك وصيانة كرامتك» (ص .)148
تحملت لمياء مسؤولية الذهاب إلى مصر ،متنكرة في زي غالم صقلبي الستقصاء األخبار من مظانها.
وتنويها بــذكــره ،فيكون ذلك،
وطلبت من المعز أن يكتب رسالة شكر وامتنان اعترا ًفا بجميل يعقوب
ً
بالنسبة إليها ،فرصة مواتية للتحكم في الخيوط المفضية إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن أحوال
الدولة المنافسة وأسرارها .وهكذا استطاعت أن تصحب الطبيب يعقوب شالوم ،في هيئة غالمه ،إلى
قـصــر كــافــور اإلخـشـيــدي ،وهــو مــا ســاعــدهــا عـلــى مـعــرفــة أحــوالــه بـعــد أن اشـتــد بــه الـمــرض وخ ــارت قــواه،
لتبين
وقادها إلى اكتشاف خبث سريرة سالم الذي كان يروم استغاللها لخدمة صاحب مصرّ ،
وأهلها ّ
غدر أبي حامد الذي كان يتوهم أن المهمة أضحت ميسرة أكثر بعد نجاح المكيدة التي دبرها لخصومه
في القيروان.
لما علمت لمياء أن أبــا حامد يناور من أجــل إحباط مساعي الصلح لــدى بنت اإلخشيدي ،ارتــأت أن
تتنكر في ثوب جارية مغربية ل ُتعرض على أنظار اإلخشيدية ،التي كانت مولعة باقتناء الجواري الحسان
واالنـغـمــاس فــي الـمـلــذات .واسـتـطــاعــت ،بـمــا أوتـيــت مــن ذكــاء وفـطـنــة وجـمــال ،أن تقنع سيدتها باتخاذ
مــوقــف معتدل إزاء مساعي ابــن الـفــرات إلقــامــة الصلح بين المغاربة واإلخـشـيــديـيــن ،ووعــدتـهــا ،بحكم
تقربها مــن زوج الـمـعــز ،بــأن تحظى بمكانة مـعــززة ومـكــرمــة فــي حــال انـتـصــار الـمـغــاربــة ،وفــي حــال فــوز
المصريين فستظل دو ًما هي صاحبة السيادة.
ولما تناهى إلى سمع لمياء أن جوهر في مقدمة جيش جرار ،بادرت إلى زيارته متنكرة كعادتها لتخبره
ّ
ببشارتين :أوالهـمــا أن ابـنــه مــا زال فــي قيد الـحـيــاة ،وثانيتها أال يعير أدنــى اهـتـمــام لما يــروجــه الـمـنــادي،
لكون الدولة في انهيار وتـ ٍ
ـرد بالغين« :قالت :األولــى أن سيدي الحسين في أمــان ..والثانية أن عدوكم
الــذي يـحــاربـكــم وتـسـمـعــون صـيــاحــه ونــداءه...أش ـبــه بالقصبة الـمــرضــوضــة أو الـطـبــل .صــوتــه قــوي وقلبه
فارغ» (ص .)152
في أثناء تقدم جيش جوهر نحو الفسطاط ،اضطلعت لمياء ،متنكرة في زي جندي مغربي ،بوضع علم
أخضر(عالمة األمــان) فــوق البوابة الخارجية للقصر لحماية اإلخشيدية وعــدم إيذائها أو مسها بسوء.
وبينما كــان المغاربة يتقدمون نحو الفسطاط وهــم مطمئنون على فوزهم ونصرهم ،كــان اإلخشيديون
سدت أمامه جميع
ويدبرون متحسرين على هزيمتهم .ولم يبق ألبي حامد في األخير ،بعد أن ّ
يفرون ْ
األبواب وأضحى مطو ًقا من كل جانب ،إال قتل سالم خو ًفا من جبنه ثم االنتحار.
 تـتـصــارع فــي الــروايــة دولـتــان ذواتــا مرجعيتين دينيتين متباينتين :تـنـهــض الــدولــة الـفــاطـمـيــة بالبرنامجاألساسي الــذي يتمثّل في فتح مصر ،في حين تضطلع الدولة العباسية بالبرنامج المناوئ ،ساعية
إلــى ضــم الـقـيــروان إلــى حــوزتـهــا .وإذا كــان هــذا ال ـصــراع جــوهــر ًيــا ،فـهــو  -فــي عـمــومــه  -يـظــل مـتــوار ًيــا
خـلــف بــرامــج حـكــائـيــة لــاسـتـعـمــال ،تـتـكـفــل شـخـصـيــات بـتـحـيـيـنــه وتـشـخـيـصــه عـلــى أرض الــواقــع .ومــا
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يـطـفــو عـلــى سـطــح األحــداث هــو مــراهـنــة كــل طــرف عـلــى اسـتــدراج لـمـيــاء واسـتـمــالـتـهــا لـخــدمــة أغــراضــه
ونظرا إلى ما توسمته لمياء في الحسين والمعز من مروءة وشهامة وسماحة ،مالت
األيديولوجية.
ً
وقالبا ،وقصدت مصر الستطالع أحــوال األمــور فيها لتيسير مهمة فتحها من دون عناء،
قلبا
ً
إليهما ً
ف ــي ح ـيــن أض ـحــت ت ـم ـقــت ســالــم وأب ــي حــامــد وت ـكــره ـه ـمــا لـتـقـ ّلـبـهـمــا وم ـكــره ـمــا .وع ـك ـفــت ع ـلــى تـتـ ّـبــع
خـطــواتـهـمــا وتـبـ ُّـيــن خططهما ،إلــى أن وقـعــا فــي شــرك الـمـغــاربــة ثــم لقيا حتفهما .وهــي ،بـهــذا الصنيع،
تعبر عن قيمها ،وتتماهي معها( ،((5وتكد من أجل
تــؤدي شخصية نمطية لكونها ممثلة واعية لفئة ّ
تحقيق أحالمها ومطامحها.
 إن كــانــت البنية الـصــراعـيــة تـفــرض على الـســارد إرغــامــات معينة لتمثيل الحقيقة التاريخية (خــاصــة مايـهــم الـشـخـصـيــات الـتــاريـخـيــة) ،فـهــي تـحـفــزه أكـثــر عـلــى اف ـتــراض إمـكــانــات حـكــائـيــة وتـخـيـلـهــا (مــا يخص
الشخصيات الـخـيــالـيــة) حـتــى ال يـبـقــى وفـ ًـيــا وأمـيـ ًنــا لـلـســرد الـتــاريـخــي ،وهــذا مــا جـعــل الـســارد يعتمد على
التخييل بالدرجة األولى ،حتى يمنح نفسه مزيدً ا من الحرية والمرونة للتعامل مع الحدث التاريخي،
وإضـفــاء الطابع التخييلي عليه ،وتــذويــب معطياته فــي القالب الــروائــي .وبمقتضى ذلــك ،ظــل التاريخ
بمثابة الخلفية التي يستند إليها لتأطير األحــداث وتعزيز احتمال وقوعها ( َمواطن تالقي مادة التخييل
والواقع التاريخي واالجتماعي في ذهن القارئ) ،وتقوية الوهم المرجعي (الميل الساذج للقارئ في
الخلط بين التخييل والحياة).
 ل ــم ي ـكــن ق ـصــد زيـ ــدان أن ي ـت ـجــاوز ح ـ ــدو ًدا مـعـيـنــة ف ــي رس ــم ح ـقــائــق ال ـح ــرب الـمـحـتــدمــة ب ـيــن الـطــرفـيــنوتعرف
المتنازعين ،وإنما سعى ،أسوة برواد الرواية التاريخية ،إلى إبراز روح الجيشين المتصارعينُّ ،
دوافعهما وسلوكاتهما ،واستجالء مزاجيهما اللذين يعكسان الحالة النفسية للدولتين( ،((5و«الكشف
بطريقة فنية عن تلك اإلمكانات اإلنسانية الكبيرة للبطولة التي توجد دو ًما متسترة في الشعب ،إلى أن
تظهر فجأة وبقوة إلى السطح في مناسبة كبيرة ،وعند حدوث اضطراب في الحياة االجتماعية أو حتى
في الحياة األكثر فردية»(.((5
إن أصالة الفن الحكائي تكمن في قدرته على تمثيل القوى الكامنة في الناس إلى أن تنفجر في الوقت
الـمـنــاســب ،وه ــذا مــا حــض ال ـســارد عـلــى تـجـسـيــد الـبـطــولــة الـشـعـبـيــة مــن خــال شـخـصـيــات شـبــه تــاريـخـيــة
أو غـيــر تــاريـخـيــة (عـلــى نـحــو شخصية لـمـيــاء) ،واالهـتـمــام بــاألزمــات االجـتـمــاعـيــة والـتـحــوالت التاريخية
( ((5الشخصية النمطية  -وفق جورج لوكاش  -تحمل في طياتها تناقضات فئة ما وتطلعاتها في مرحلة معينة ،في حين أن سوزان
تعبر عن قيمها وتتماهى معها .انظر :لوكاش ،ص .131
روبان سلميان تعتبرها ممثلة واعية لفئة ما ّ
( ((5أش ــار بـلــزاك ،بصدد نقده إحــدى روايــات أوجـيــن ســو التي تتناول تمرد أهــل سيفين على حكم لويس الــرابــع عشر ،إلــى أهمية
التفصيالت الصغيرة في المعالجة الملحمية للتاريخ .كما أبرز أن وصف المعارك وشرحها كانا خارج إدارة والتر سكوت وكوبر« :لم
قطعا أن ينظما حملة في األدب ،اقتصر دورهما ،من خالل عينة من المناوشات ،على إبراز روح الجيشين المتصارعين ،عالوة
يحاوال ً
ً
على ذلك ،فإن المناوشات الصغيرة التي حاوال وصفها تتطلب منهما استعدا ًدا طويل» .انظر:

Georges Lukács, Le Roman historique, traduction française de Robert Sailley; préface de Claude-Edmonde Magny
(Paris: Payot, 1965), p. 44.

( ((5المصدر نفسه ،ص .55
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الحاسمة التي تستمد طاقتها من «التناقض الحي بين القوى التاريخية المتنازعة ،أي الصراع المحتدم
بين الطبقات واألمم»(.((5
حــرص الـســارد أيـ ًـضــا ،فـض ـ ًـا عــن عـنــايــة بــالـتـفـصـيــات الـصـغـيــرة والـتــافـهــة فــي تـمـثـيــل الـصــراع الـتــاريـخــي
بين الفاطميين والعباسيين ،على التعبير عن الصدق التاريخي الذي يتجسد في النفسية التاريخية
للشخصيات ،أي مــا يــدل عـلــى «أصــالــة حــوافــزهــا الــداخـلـيــة وسـلــوكــاتـهــا»( .((5ومــن ثــم تـبــرز «الـمـفــارقــة
الـتــاريـخـيــة ال ـضــروريــة» الـتــي بـ ّـيــن ج ــورج لــوكــاش أبـعــادهــا ومـغــازيـهــا فــي رواي ــات سـكــوت الـتــاريـخـيــة.
وهــي تـنـطـبــق أيـ ًـضــا عـلــى رواي ــات زي ــدان بـحـكــم أنــه أت ــاح هــامــشً ــا رحـ ًـبــا لـلـشـخـصـيــات بـهــدف «الـتـعـبـيــر
ـوح ــا م ـ ّـم ــا اس ـت ـطــاعــه رج ــال ون ـس ــاء الـعـصــر
ع ــن م ـشــاعــرهــا وأف ـك ــاره ــا ح ـي ــال ال ــواق ــع ب ـطــري ـقــة أك ـث ــر وض ـ ً
الحقيقيون»(.((5

جمالية التمثيل
أعاد السارد تمثيل الواقع معتمدً ا على أالعيب فنية تُضل القارئ الساذج إلى درجة االعتقاد أن ما يقرأه
وقــع فـعـ ًـا .وتنطلي الحيلة ،إلــى حــد مــا ،على الـقــارئ النموذجي الــذي يجد مصاعب فــي التمييز بين
السجلين التاريخي والتخييلي على الــرغــم مــن سعة رصـيــده المعرفي والـثـقــافــي .وكــان مـ ّـمــا استند إليه
السارد في هذا الصدد ما يلي:
 التنكر :تقوم أغلب مفاصل الرواية على تتبع خيوط «الحقيقة الداخلية للنص»( ،((5وبمقتضاها تضطرالشخصية إلى التنكر في هيئة مغايرة ،وإخفاء هويتها بهدف مغالطة اآلخر وتيسير السبل المفضية إلى
تنفيذ برنامجها الحكائي على وجه المطلوب:
• قــررت لمياء ،على الرغم من خطورة المهمة وجسامتها ،أن تخرج من القصر ً
ليل لمباحثة والدها
في أمر الخطبة الذي ُعرض عليها ،ومطالبته بإعفائها من وزره .وفكرت في حيلة لحفْز الحراس على
السماح لها بالخروج من القصر ً
ليل ،فتذرعت بأنها رسول مكلف بحمل رسالة من أمير المؤمنين إلى
صاحب سجلماسة حمدون« :قالت لمياء :أخرج متنكرة بحجة رسالة أحملها من أمير المؤمنين إلى
صاحب سجلماسة» (ص  .)39تنكرت في هيئة غالم صقلبي ،ثم سعت إلى تنفيذ خطتها غير عابئة
بالعواقب .وبينما هــي تبتهج بانطالء حيلتها ،فاجأها شبح طويل يدنو منها ،ويلح على الـتـعـ ُّـرف إلى
هويتها .وافقت لمياء على طاعة أمــره شريطة أن يبادر هو األول بالكشف عن هويته«ُ :أكـشــف اللثام
عن وجهك ً
أول ثم خاطبني» (ص  .)41أزاح اللثام عن وجهه فإذا هو الحسين بذاته ،ثم كشفت لمياء
عــن وجـهـهــا .مـصــادفــة عجيبة تجمع بين الخطيبين مــن دون ســابــق إنــذار ومــن غير أن يتعرف أحدهما
( ((5المصدر نفسه ،ص .56
( ((5المصدر نفسه ،ص .63
( ((5المصدر نفسه ،ص .67

(58) A. J. Greimas, «Les Actants, les acteurs et les figures,» dans: Sorin Alexandrescu [et al.], Sémiotique narrative et
textuelle, textes réunis par François Rastier; présenté par Claude Chabrol, collection L (Paris: Larousse, 1973), p. 166.
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إلى اآلخر من قبل .عاتبها الحسين على خروجها من القصر ً
ليل ،لكنها أفحمته بأنها تريد رؤية أبيها
لمهمة خاصة.
• عاينت لمياء خالل رجوعها إلى القصر ً
ملثما يقف كالصنم على مقربة من باب خيمة أبيها.
رجل ً
ولما تفرست في وجهه اتضح لها أنه سالم« :فمد يده إلى اللثام وأزاحه فإذا هو سالم بعينه» (ص .)48
ّ
بادر إلى مصاحبتها لالطمئنان إلى سالمتها حتى تعود إلى القصر .وبمجرد أن غادرت معسكر أبيها،
شبحا آخر يقترب منها للمهمة نفسها ،فعرفت أنه الحسين .انتابتها هواجس مختلفة لتفادي
الحظت ً
صدام المتنافسين وانكشاف سريرتها لشدة تعلقها بسالم وتوجسها من الحسين.
انقبضت نفسها عن هذا االتفاق الغريب ،وخافت أن ينكشف أمر سالم الذي يبحث عنه أهل القصر
إللقاء القبض عليه .دخل المتنافسان في نقاش حاد ،وتبادال العتاب ساعيين إلى أن ُيثبتا للمياء أيهما
أجدر بالفوز بمحبتها وصحبتها إلى أن تعود إلى القصر بسالم .ومع أنهما كانا متنكرين ،فكل واحد،
بفراسته وفطنته ،يعرف أن مخاطبه هو غريمه العنيد وخصمه اللدود ،لكنها استحسنت تصرف الحسين
واسـتـهـجـنــت ج ـســارة ســالــم وانــدفــاعــه وخـشــونـتــه .ق ــدرت أيـمــا تـقــديــر م ــروءة الـحـسـيــن ِ
وك ـبــر نـفـســه لـكــونــه
تـفــادى الــدخــول فــي جــدال وقـتــال مــع ســالــم .ولـمــا ألـقــى فــرســان القصر القبض عليه ،لــم يـتــوخ الحسين
درسا لعله يعود إلى جادة
إذالله بإزاحة اللثام عن وجهه ومطالبته بالصدع باسمه ،وإنما أراد أن يلقنه ً
الصواب ،ويعاتب ،في اآلن نفسه ،لمياء لميلها إلى كتمان أمر سالم« :أفلت صاحبنا بلثامه وهو يعتقد
وحرصا على كرامتك» (ص ،)57في حين أن الحسين بادر ،منذ
أنني لم أعرفه .وإنما أطلقته إكرا ًما لك
ً
تطويق غريمه ومحاصرته ،بإزاحة اللثام للكشف عن حقيقته وهويته ،وإثبات قوته وشجاعته ،والتدليل
إيجابيا فــي نفسية سالم الــذي قـ ّـدر سماحة قلب
على سعة صــدره ورفـعــة خلقه .تــرك هــذا الـحــدث أثـ ًـرا
ً
غريمه ،كما كان له مفعول محمود في نفسية لمياء التي أصبحت تميل أكثر إلى الحسين بما أبانه من
جليل الصفات في تصرفاته ،تفاد ًيا لوقوع األسوأ.
• ل َّفت لمياء رأسها بلثام للمشاركة في استعراض ركوب الخيل الذي نظمه والدها صبيحة عيد الفطر،
إلثـبــات قــدرات فــرســان سجلماسة ومؤهالتهم أمــام أنـظــار أمـيــر المؤمنين .ولـمــا أصــر راكــب ملثم ،بعد
عودته من المضمار ،أن يرى أمير المؤمنين ألمر مهم ،طلب منه أن يزيح اللثام عن وجهه ،وحين فعل،
انكشف وجه لمياء في منتهى الجمال والرونق .وروت على مسامع المعز ما كابدته لقاء إيصال الرسالة
إليه ،فصارحها بكونها «فتاة باسلة وصديقة صادقة» (ص .)78
• ت ـن ـك ــرت ف ــي ل ـب ــاس غ ــام ص ـق ـل ـبــي ،وقـ ــررت أن ت ـشــد ا ل ــرح ــال ص ـح ـبــة خ ــدم وأدالء إ ل ــى م ـصــر
لـلـتـعـ ُّـرف إلى مواطن قوة اإلخـشـيــد يـيــن وضـعـفـهــم وا سـتـقـصــاء أحوالهم ،تـمـهـيــدً ا لـفـتــح مـصــر بـجـيــش
ص ـهــرهــا جــوهــر .وس ـعــت إ ل ــى ا ل ـب ـقــاء م ـت ـن ـكــرة ح ـتــى ال  ي ـن ـك ـشــف أم ــره ــا ،إ ل ــى أن ت ـك ـســب ود اآلخــر
ـاعــا مــع يـعـقــوب بــن كـلــس ومـسـلــم بــن عـبــد ا لـلــه
وثـقـتــه فـتـكـشــف عــن هــو يـتـهــا .هــذا مــا حــدث لـهــا تـبـ ً
وا ل ـط ـب ـيــب ش ــا ل ــوم .أس ـع ـف ـهــا ت ـن ـكــرهــا ف ــي ه ـي ـئــة غ ــام ا ل ـط ـب ـيــب ف ــي م ـعــا ي ـنــة ت ـفــا قــم ا ل ـح ــا ل ــة ا ل ـص ـح ـيــة
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لـكــا فــور اإلخـشـيــدي وتــد هــور دول ـتــه ،وا سـتـجــاء ا لـخـيــوط ا لـتــي يـحـبـكـهــا أبــو حــا مــد لـلـحـيـلــولــة دون
فـتــح جــوهــر لـمـصــر.
• حــاول أبو حامد أن يعرقل مساعي وساطة مسلم في إقامة الصلح بين ابــن الـفــرات وجــوهــر ،ولهذا
ارتــأى يعقوب أن يهدي لمياء في هيئة متنكرة (جــاريــة حسناء اسمها سالمة) إلــى بنت اإلخشيد حتى
تسيطر على عقلها ،وتنهاها عن مـجــاراة أبــي حامد في مساعيه وبرامجه ،وتقترح عليها اتخاذ موقف
وسط في انتظار ما ستسفر عنه األحوال القادمة« :قال يعقوب :وال ريب عندي أنها ما تخاطبك حتى
تستسلم لرأيك ..واألمر بعد ذلك لفطنتك» (ص .)135
• تـنـكــرت لـمـيــاء فــي هيئة غــام مـصــري إليـصــال رســالــة الـحـسـيــن إلــى وال ــده فــي اإلسـكـنــدريــة ،وإخـبــاره
بالوضع الحقيقي في مصر حتى ال ينخدع بما يــردد المنادي من أباطيل ومزاعم على مسامع الناس:
«إن عــدوكــم الــذي يـحــاربـكــم وتـسـمـعــون صـيــاحــه ون ــداءه ..أشـبــه بالقصبة الـمــرضــوضــة أو الـطـبــل ،صوته
ولما أزاحت ثوبها ولثامها ،لم يتمالك أبوها عن النداء « لمياء ..لمياء»
قوي وقلبه فارغ» (ص ّ .)153
(ص  .)153عادت في هيئة جندي مغربي لوضع علم أخضر على واجهة القصر حماية لبنت اإلخشيد
ً
تبعا لما أملته عليها لمياء من نصائح مفيدة .ولم
لحسن تعاملها مع الحسين ،واتخاذها موق ًفا
ُ
وسطا ً
تعرف بنت اإلخشيد الهوية الحقيقية للجارية سالمة إال بعد أن انطلت عليها الحيلة ،وأضحت طوع
إرادتها ،واستجابت القتراحاتها ،وهو ما يسر النجاح لخطة مناصري المعز.
 التوازي ) :(Accolementتنتظم أحداث الرواية وفق سيرورتي التحسن ) (Améliorationواالنهيار)(Dégradation( ،((5وهــو مــا أفـضــى إلــى ت ــوازي حــالـتـيــن متناقضتين فــي انـتـظــار مــا ستسفر عنهما من
تطورات ونتائج محتملة .اندفع سالم لمغالبة غريمه الحسين وإحراجه وإذالله أمام لمياء ،لكن الحسين
أحسن التصرف إزاء غريمه إلى أن حاصره بفرسانه .وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يغرز سنان رمحه
في عنق سالم (االنهيار) ،ارتأى أن يخلي سبيله (التحسن) .وللمرة الثانية يفلت سالم بجلده .في المرة
األولــى ،ألقي القبض على علية قــوم سجلماسة بعد هزيمتهم ،باستثناء سالم الــذي فــر إلــى جهة غير
معلومة ،وما زال في عداد المبحوث عنهم.
حفز تصرف الحسين لمياء على معاودة النظر في مواقفها وأهوائها الختيار أيهما أحق بمحبتها وأجدر
المتنافسين .ومع توالي األحداث ،سعى كل طرف إلى توفير ما يمكن أن يساعده على
بثقتها من بين
ْ
تحسين حاله وتأزيم حــال خصمه .بــادر فريق المعز إلــى تقسيم األدوار بحثًا عن الوسائل والمعدات
والخطط الحربية الفعالة للظفر بالمعركة وفتح مصر ،في حين اضطر أبو حامد وسالم ،بعد أن أخفقا
في اكتساب قلب لمياء ،إلى الرحيل إلى مصر قصد تنفيذ برامجهما الحكائية المناوئة التي تتمثل في
( ((5انظر في ما يخص هذين المفهومين وعالقتهما بمنطق اإلمكانيات الحكائية:

Claude Bremond, «La Logique des possibles narratifs,» dans: Roland Barthes [et al.], L’Analyse structurale du récit,
points; 129. Littérature (Paris: Editions du Seuil, 1981), p. 69.
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إحباط خطط خصومهم ،ومباغتتهم في عقر ديارهم ً
أمل بضمها إلى حوزة الخالفة العباسية .وبما أن
خطط الطرف األول كانت محكمة ومدروسة ،فإنها تككلت  -في آخر المطاف  -بالنجاح.
يمكن أن يتشخص التوازي على النحو اآلتي(:((6
التحسن المتوخى :كسب مودة لمياء ،وتعبيد
الطريق لتقوية شوكة دولة المعز.

≠

االنـهـيــار الـمـمـكــن :خـســر ســالــم الـلـعــب بــورقــة
طمعا في االستيالء على الحكم.
لمياء ً

س ـي ــرورة ال ـت ـح ـســن :ن ـهــج فــريــق ال ـم ـعــز خـطـ ًـطــا
مــدروســة تـفــاد ًيــا للصراعات الداخلية ،وبحثًا
عــن الـمــوارد والـمـعــدات الــازمــة ،وأمـ ًـا بفتح
مصر وتوطيد الدولة الفاطمية.

≠

س ـيــرورة االن ـه ـيــار :لـجــأ أبــو حــامــد وســالــم إلــى
م ـص ــر ل ـت ــأل ـي ــب ال ـم ـص ــري ـي ــن ع ـل ــى ال ـم ـغ ــارب ــة،
والـ ـسـ ـعـ ــي إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـجـ ــاب مـ ــودتـ ـهـ ــم ل ـف ـتــح
القيروان وضمها إلى حوزة الدولة العباسية.

التحسن المحقق :تحقق النصر بفتح مصر،
وه ــو م ــا أه ــل الـحـبـيـبـيــن إل ــى عـقــد ال ـق ــران فــي
وئام واطمئنان.

≠

االن ـه ـي ــار ال ـم ـح ـقــق :أح ـســا ب ــأن حـبــل الـمـشـنـقــة
ي ـط ــوق ع ـن ـق ـي ـه ـمــا ،ف ـب ــادر أب ــو ح ــام ــد إلـ ــى قـتــل
ســالــم تــوجـ ًـســا مــن جـبـنــه وتــراج ـعــه ،ثــم انـتـحــر
بجانب الجثة الهامدة.

 التشاكل ) :(Isotopieيحظى اإلطناب بقيمة في المجال التواصلي؛ فمن دونــه لن يتحقق التواصلعلى النحو األمـثــل .تعترض الـتــواصــل «عــوامــل تشويش» مختلفة تحول دون إيـصــال المحتويات إلى
المتلقي .ولهذا ،يعتمد القارئ على كمية إضافية من المعلومات المنشودة ،لكنها ذات فائدة لضمان
فاعلية التواصل .ويلجأ السارد إلى اإلطناب لتعزيز مقروئية النص ،وتفادي عوامل التشويش التي تعيق
فهم محتوياته واستيعابها ،و«من أكثرها تهديدً ا نذكر
أساسا نسيان القارئ»(.((6
ً
يستعمل غريماس مفهو ًما ملطف «التشاكل» للداللة على تواتر المقوالت الداللية التي تجعل القراءة
الموحدة للنص ممكنة(.((6
مبينين الغايات المقصودة منه واالعتبارات المتحكمة فيه.
نستنتج ،في ما يأتي ،أنواع التشاكلّ ،

• التشاكل التاريخي :أشرنا ،من قبل ،أن التاريخ في الرواية ُيعتمد كخلفية لتأطير األحــداث وتعزيز
ومما يدل على ذلك أن السارد الُ  يثقل الرواية باألحداث التاريخية ،ولم يذكر التواريخ
احتمال وقوعهاّ .
( ((6المصدر نفسه ،ص .70

(61) Suleiman, p. 192.

( ((6ي ـعـ َّـرف التشاكل بــأنــه« :مجموع متواتر مــن الـمـقــوالت الــداللـيــة الـتــي تجعل الـقــراءة الـمــوحــدة ممكنة» .انـظــر:
Greimas, Du Sens: Essais sémiotiques (Paris: Editions du Seuil, 1970), p. 188.

Algirdas Julien
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وعيا منه بأنه يكتب روايــة خيالية وال يــؤرخ
إال لما ًما؛ فهو حــرص على تغليب التخييل على التاريخً ،
معينة ،وهــذا ما أتــاح له هامشً ا من الحرية للتصرف في األحــداث وإعــادة تمثيلها من دون أن
لمرحلة ّ
يجرؤ على قلب الحقائق وتمويهها.
يعتني التشاكل التاريخي بــإبــراز قـيــام الــدولــة الفاطمية على يــد العبديين فــي الـقـيــروان ،ثــم دخــولـهــا في
صراع مع الدولة العباسية لفتح مصر ونقل عاصمتها إلى القاهرة ،التي بناها فاتح مصر جوهر الصقلي
باسم الخليفة الفاطمي المعز لدين الـلــه .وهـكــذا تستغرق أحــداث الــروايــة عــا ًمــا كــامـ ًـا بــد ًءا مــن اقتراح
جــوهــر فـكــرة الـمـصــاهــرة عـلــى الـمـعــز لـكـســب م ــودة صــاحــب سـجـلـمــاســة عــام 357ه ــ« :أرى أن نـصــاهــره
فنكتسب تأييد حزبه» (ص ،)17إلى أن تحقق النصر بفتح مصر عام 358هـ.
إن الصراع الظاهري يشغل معظم مفاصل الرواية ،وهو يدور ،في مجمله ،حول تنافس الطرفين لكسب
مودة لمياء وثقتها ألهداف سياسية بالدرجة األولى ،في حين أن الصراع الباطني ال يتجسد إال في جمل
سعيا إلى الثأر
موجزة ومتناثرة .وهو يحتاج من القارئ إلى إعمال فكره لفهم ما يحرك الطرف المناوئ ً
ظلما ،واالستيالء على الحكم تمهيدً ا لضم القيروان إلى حوزة بني العباس.
ألبي عبد الله المقتول ً
ولئن وظف السارد الشخصيات التاريخية التي تضطلع ب ــ«أدوار مبرمجة بشكل ســابــق»( ،((6فإنه سعى
ـاســا ،خال ًفا للمؤرخ ،إلــى االهتمام بمواصفاتهم الجسمانية واألخالقية والنفسية ،و«بقدر ما يوجد
أسـ ً
إطـنــاب فــي مــواصـفــات الـشـخـصـيــات بـقــدر مــا تـكــون قيمته فــي نـظــام الـعـمــل ثــابـتــة ،ويـعـمــل كـمــا لــو كــان
قــالـبــا»( ،((6وهــذا مــا يعزز النظام القيمي فــي العمل بالنظر إلــى تـبــادل التهم بين الطرفين المتصارعين،
وادعــاء كل طرف أنه يدافع عن الحق ويكد من أجل تحقيقه على أرض الواقع .ولم ينسق السارد مع
«النزوع اإلشاري» لوعيه أنه كلما خفف منه ازداد ما يحظى به من ثقة القارئ(.((6
• الـتـشــاكــل الـسـيــاســي :ي ـبــدو  -مـنــذ ال ـبــدايــة  -أن الــرهــان ذو طــابــع سـيــاســي؛ فـجــوهــر اق ـتــرح عـلــى المعز
مصاهرة حـمــدون الكتساب قلبه وتـفــادي شــره ونقمته ،بالنظر إلــى جاهه وعــراقــة نسبه .وعين الحكمة
وفيا للمعز« ،فإذا اتخذناها (لمياء) ره ًنا على تصرفه في طاعتنا ال يقدم
تقضي بتقييده برهن حتى يظل ً
عـلــى الـخـيــانــة» (ص  ،)17فــي حـيــن أن ال ـطــرف ال ـم ـنــاوئ راه ــن عـلـيـهــا اس ـت ـعــدا ًدا لـقـتــل الـمـعــز وقــائــده،
واالستيالء على الحكم.
ألما لتعلقها الشديد بسالم؛ فهي ال ترضى عنه ً
بديل ،وهو
كانت لمياء ،في البداية ،تغالب عواطفها ً
ما يؤشر إلى أن األمور تسير وفق ما خطط له سالم وارتضاه لنفسه .لكن تصرفه ،في اللحظة الحرجة،
حفز لمياء على العدول عنه والميل إلى غريمه.
( ((6فيليب هامون ،سميولوجية الشخصيات الروائية ،ترجمة سعيد بنكراد؛ تقديم عبد الفتاح كيليطو (دمشق :دار الحوار،)2013 ،
ص .40
( ((6المصدر نفسه ،ص .229

(64) Suleiman, p. 228.
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خاب أمل أبي حامد وسالم في استدراج لمياء لتحقيق مآربهما السياسية ،فاضطرا إلى السفر إلى مصر
بغية دعــم الخطط المناوئة للفاطميين ،واالسـتـعــداد لفتح الـقـيــراون .وفــي المقابل ،تعززت سبل نجاح
الـبــرنــامــج الحكائي للمعز بفضل مــؤهــات لمياء الجسدية والــذهـنـيــة والـتــواصـلـيــة؛ فقد وفــرت األرضـيــة
المناسبة ،وذللت المصاعب حتى يتمكن جوهر من فتح مصر.
• الـتـشــاكــل ال ـغــرامــي :يـمـ ّثــل الـحــب فــي الــروايــة الـتــابــل ال ــذي أعـطــى الـطـعــام نـكـهــة خــاصــة؛ فـفـضـ ًـا عن
البعد الدرامي على أحداثها (مراهنة الطرفين المتنافسين على اكتساب قلب لمياء) ،يقوم بدعم
إضفائه ُ
ُبعديها التخييلي (االنزياح عن المرجع) واالستهوائي (ما تضمره السريرة من أهواء ومشاعر متضاربة).
حمالة برامج واعــدة مبنية على جزئيات صغيرة قد ال نعيرها
ويعي السارد
َّ
الحب بصفته كلمة عظيمة ّ
يحسن تدبير األمور بسبب
أدنى أهمية في الوقت المناسب ،وهذا ما ينطبق على حال سالم الذي لم ْ
موقعا حس ًنا .ومن ثمة وضعت حدً ا لشكوكها
خشونته ورعونته ،في حين وقع تصرف الحسين في قلبها ً
إيجابيا حيال زواجها بالحسين ،ليس طاعة ألبيها وإنما إرضاء لما يمليه عليها
وترددها ،متخذة موق ًفا
ً
سالما
ضميرها وما تلهج به سريرتها ،وهو االختيار الذي تأكدت من سداده في ما بعد .واكتشفت أن
ً
ال يبادلها الحب وإنما يريد أن يتخذها ذريعة لتحقيق أغراضه الشخصية ومطامحه السياسية.
لقد ساعدتها بصيرتها ورهافة حسها على التمييز بين من يحبها ويقدرها ومن ينافقها ويغالطها ،وعلى
ً
حفاظا على صيتها وشهامتها ،وتفاد ًيا لكل ما يمكن أن
اتخاذ الموقف المناسب لتعزيز مكانة أسرتها،
يرتد بسمعتها وجاهها إلى الدرك األسفل.
حفز يعقوب لمياء على التنكر في ثــوب جارية إلهدائها إلــى بنت اإلخشيد التي كانت مولعة بجلب
الفتيات الحسناوات إلــى قصرها .وقــد ّأهلها هــذا الــدور ،بعد السيطرة على عقلها ،إلحـبــاط مـنــاورات
الخصوم ،والتخفيف من أسر الحسين ومواساته ،وتوفير األجواء المناسبة حتى يدخل جوهر إلى مصر
ظافرا.
ً
فائزا ً

وبــالـنـصــر تـحـقـقــت أمـنـيــة لـمـيــاء لـعـقــد ال ـقــران بــالـحـسـيــن .وك ــان قــد ُأ ّج ــل لـلـمـصــاب الـجـلــل (وف ــاة والــدهــا
مسمو ًما) ومــراعــاة ِ
وتوفيرا لمزيد من الوقت إلــى حين القضاء على الخصوم« :فقالت لمياء:
للحداد
ً
ال ينبغي أن يتم شيء قبل االنتقام من الخونة» (ص .)94
سعيا إلى توفير هامش من الحرية
 خرق شفرة التاريخ :خرق السارد معايير السرد التاريخي وضوابطه ًإلعــادة تمثيل األحــداث التاريخية وتقديمها فــي حلة تخييلية .ومـ ّـمــا اعتمد عليه فــي هــذا الـصــدد نذكر
بصورة أساسية:
• يحرص المؤرخ على إقامة التطابق بين ما يحكيه وما وقع في الماضي ،ويضطرً ،
أيضا ،إلى خلق
«مسافة نقدية» مع الحدث التاريخي ،متحر ًيا في صدقيته وصحته باالحتكام إلى معيار الخطأ والصواب.
يستأنس الروائي ،في الرواية التاريخية ،بهذا المنحى العام ،معتمدً ا على معطيات تاريخية وقعت ً
فعل،
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ويمكن التحقق من صحتها؛ فكالهما يستند إلى «مرجع مقطع ،مسمى ،ومفهوم مسبقًا ،لكنه يخضع
إلــى تركيب م ــا»( ،((6أي إنهما يتفقان فــي المتح مــن الـمــادة نفسها لكنهما يختلفان فــي طــريــق التعامل
معها؛ فكل واحــد منهما يعتمد على معطيات جاهزة ومقتطفة من التاريخ ،لكنه يضطر إلــى تسريدها
في تراكيب وسياقات خاصة ،وشحنها بالمعاني المناسبة حتى تؤدي األغراض التداولية المنشودة.
وعيا منه بضرورة
في هذا السياق ،اعتمد السارد على معطيات جاهزة ،لكنه احترس من اإلكثار منهاً ،
تغليب التخييل على التاريخ .كما أنــه لم ينضبط إلرغــامــات شفرة التاريخ وقـيــوده ،وإنما أعطى نفسه
أساسا على احتمال وقول الفعل ،وهو
رحبا من الحرية إلعادة تمثيل أحداثه في قالب روائي يقوم
ً
هامشً ا ً
ما حفز السارد على إعطاء أدوار خيالية لشخصيات تاريخية ،وإسناد أدوار تاريخية لشخصيات وهمية.
مضطرا ،بمفعول جمالية التأثير ،إلــى التعامل مع الــروايــة كما لو كانت دعامة
ربما يجد الـقــارئ نفسه
ً
تنبه إليه بعض الك ّتاب العرب الذين توجسوا من المفعول السحري لهذا الصنف من
تاريخية ،وهو ما ّ
الروايات وخطورته على ذوق الناشئة وسلوكهم ،في حين أن ما يعرضه السارد هو ضرب من الخيال
الذي ال يهم مدى صلته بالواقع (التأكد من وقوع الفعل) وإنما إعادة تمثيله بطريقة فنية (تعزيز احتمال
وقــوع الفعل) .وفي السياق نفسه ،يمكن القارئ أن يتعامل مع معطيات خيالية كما لو كانت واقعية،
وهذا ينطبق على روايــة السيد أندريو ماربو لولفغانغ هولدشيمر ))W. Hildesheimer( ((6التي قرئت
بكونها سـيــرة حقيقية لـنــاقــد للفن والـجـمــال كــان ينتسب إلــى الـجـيــل الـثــانــي مــن الــرومــانـسـيـيــن اإلنكليز،
ً
متوسل كل ما يمكن
وانتحر سنة  ،1930في حين أن المؤلف منح «حياة حقيقية» لشخصية خيالية،
أن يدعم مسعاه (كتابات الناقد واستشهاداته ورسائله وشهادات مجايليه).
• «ي ـت ـنــاول الـتــاريــخ الـتـجــربــة الـبـشــريــة فــي شـمــولـيـتـهــا عــوض فــرادتـهــا ،ويـهـتــم بـتـحــوالت وأح ــداث تمس
(((6
همه لــم يكن ســرد التحوالت
المجتمع برمته عــوض أفــراد منعزلين»  .ويتضح مــن تجربة زيــدان أن ّ
التاريخية التي تهم الــدولــة الفاطمية ،وإنـمــا ركــز عنايته على شخصيات مــن ثـمــرات خياله لبيان كيف
الحيز
تفاعلت مع الحدث التاريخي ،وشاركت في صنعه لنصرة الحق ومغالبة الباطل .وأعطى هــذا
َ
النصيب األوفر ،مكتر ًثا ألمور ال يعيرها المؤرخ كبير اهتمام ،ومن ضمنها وصف هيئات الشخصيات
وأح ــوال ـه ــا والـ ـفـ ـض ــاءات ال ـت ــي ي ــرت ــادون ـه ــا ،ون ـق ــل م ــا ي ـج ــول ف ــي س ــرائ ــره ــا وط ــواي ــاه ــا م ــن أحـ ــام ُمـغـفـيــة
وأحاسيس محبطة.
يتوخى الـمــؤرخ ،من خــال التركيز على الحدث التاريخي في شموليته ،تقديم العبر المناسبة بالنظر
إلى عالئق القوى المتحكمة في الصراع أو النزاع بين الطرفين المتنافسين ،في حين أن الروائي يتميز
بقدرته على التوغل في سرائر الشخصيات ،والكشف عن مضمراتها ،واستجالء العبر المناسبة منها.
وهذا ما نعاين جز ًءا منه من خالل توغل السارد في طوية كل شخصية على حدة.
( ((6المصدر نفسه ،ص .23

(66) Barthes, «Le Discours de l’histoire,» p. 169.
(67) Cohn, pp. 125-148.
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يتضح منذ البداية أن سالمً ،
طامعا في اكتساب قلبها لبواعث
مثل ،يغالط لمياء ويوهمها بأنه يحبها،
ً
سـيــاسـيــة .وقــد مـ ّـكـنـتـهــا فــراسـتـهــا األنـثــويــة مــن اكـتـشــاف خـشــونـتــه ورعــونـتــه بـسـبــب ســوء تـعــامـلــه مــع غريمه
الـحـسـيــن ،وعــدم تـقــديــره خـطــورة مــا أقــدم عـلـيــه ،وهــو مــا تــأكــدت مـنــه تــدريـجـ ًـيــا إلــى أن سمعته ،مــن وراء

الستار ،يصارح كافور اإلخشيدي بخطته المبيتة والمغرضة.

أفـضــت عناية الـســارد بما يمت إلــى سـلــوكــات الشخصيات وأفـعــالـهــا بصلة إلــى تعزيز الـ ُـبـعــديــن القيمي
واألخالقي لمخاطبة القارئ المفترض ،لعله «يهتدي بهما في حياته الخاصة»(« ،((6ويتصرف حسب

المقتضى مــع الحقيقة المبثوثة إلـيــه»( .((7ولـهــذا ،ال تـقــدم الــروايــة القيم التي يمكن أن تشيد األخــاق،

وإنما تصف العالم كما هو من دون اإلحالة إليه( .((7وبمقتضى ذلك ،سعى زيدان إلى تعليمنا ما يجب

أن نقوم به وما ينبغي أن نتفاداه لنعيش الحياة األفضل(.((7

معينة وإنما تُستنتج من سيرورة األحداث وصروف الدهر،
في السياق نفسه ،ال يستهدف المؤرخ ً
عبرا ّ
في حين أن الروائي يقصد ،منذ البداية ،أن يكتب قصة ذات مغزى ،وهو ما يجعل غايتها محددة سل ًفا،
فتستدعي بــذلــك تــأويـ ًـا مـتــواطـ ًئــا يستتبع ،ب ــدوره ،قــاعــدة للعمل يمكن أن تنطبق على الـحـيــاة الحقيقية

للقارئ ،ولو من باب االفتراض(.((7

• يـح ـتـمــل ال ـحــدث ال ـتــاري ـخــي ق ــراءة م ـتــواطـئــة أ ًي ــا ي ـكــن الـمـنـتـصــر أو ال ـم ـن ـهــزم ،فــي ح ـيــن ي ـقــوم ال ـســرد

الــروائــي على النسق األيديولوجي الفوقي ) (Supersystéme idéologiqueالثنائي بحكم اضطرار

ال ــروائ ــي إل ــى إب ــراز اآلراء وال ـمــواقــف الـمـتـبــايـنــة ،واس ـت ـجــاء الـمـشــاعــر الـمـتـضــاربــة ،وتـبـ ّـيــن الـمـفــارقــات
القيمية واألخالقية .وإذا كان زيــدان ،في هذا المضمار ،ينزع أكثر إلى إظهار «صوت الحق» الذي

تطلعا إلــى تحقيق الـنـصــر عـلــى أعــدائـهــا ،فـهــو ،فــي الـمـقــابــلُ ،يـظـهــر مـســاعــي أبــي حامد
تجهر بــه لـمـيــاء
ً
وسالم لتحقيق مطامحهما السياسية ،وهذا ما يحتم قراءتين قراءة شاملة بحسب فرانسوا راستيي (F.

) Rastierلفهم الرواية في شموليتها؛ فالقراءة الواحدة (مسار لمياء الحكائي) التي تعطي قيمة لنظام

مــن الـقـيــم (الـقـيــم األصـيـلــة الـتــي تـقـتــرن بـتــوطــد الــدولــة الـفــاطـمـيــة) ،ال تـسـتـطـيــع أن تـسـتــوعــب مــا تتضمنه

الرواية من أنساق ،وهذا ما يقتضي إعطاء المشروعية للصوتين المقموعين (المسار الحكائي لسالم

وأبــي حــامــد) ،واستجالء مــدى مــاءمــة برنامجهما الحكائي المضاد (الــدفــاع عــن الخالفة العباسية)،
فـيــؤدي هــذا ،بحسب راسـتـتــي ،إلــى إبـهــام الـعـمــل« :تـحـيــل قــراءة مــا حـتـ ًـمــا إلــى قــراءة أخــرى ،وكلتاهما
ضرورية لألخرى»(.((7

(((7
(((7
(((7
(((7
(((7

المصدر نفسه ،ص .63
المصدر نفسه ،ص .63
المصدر نفسه ،ص .64
المصدر نفسه ،ص .70
المصدر نفسه ،ص .89

(69) Suleiman, p. 62.

ثاحبأو تاسارد
 ةيئاورلا ناديز يجرج ةبرجت يف يخيراتلاو يلييختلا دودح

67

تمارس لمياء ،بطلة الرواية ،سلطة على القارئ لكونها تجسد الحق وتجاهد من أجل حياة جديدة لن
تنعم بها (وهــذا ُي َع ّد من بين أسباب تأجيل الـقــران) إال بعد أن تحقق النصر على العدو« :إن انتماءها
معين هو الذي يجعل العبور ممك ًنا إلى الفعل ،ومباشرة حياة جديدة»( ،((7أي «حياة وفق
إلى مذهب ّ
الـحـقـيـقــة»( ،((7وهــذا مــا عــزز ميولها إلــى الـمــذهــب الشيعي ومـنــاصــرتــه ،وحـ ّتــم عليها الـتـعـ ُّـرف إلــى ذاتـهــا
وهويتها ،وامتحان قدراتها ،ومقاومة الصعاب لنيل مرادها.
يمكن القارئ أن يفسخ العقد مع الكاتب بحجة رفضه أن يظل منقا ًدا له بعماء ،وميله إلى إثبات قيمته
الـمـنــاوئــة للقيم الـمـنـشــودة فــي الــروايــة ،واتـهــام الـكــاتــب بتزييف الـحـقــائــق الـمـســرودة .وفــي هــذا الـسـيــاق،
تطويعيا ،ومــن ثم يصدع القارئ بقناعاته،
يتالشى احتمال وقــوع الفعل ،وينكشف كما لو كــان إجــراء
ً
ويعي تما ًما مكر الروائي(.((7
البينة ) (Fonction testimonialeأو الشهادة
• يشترك السردان التاريخي والروائي في أداء وظيفة ّ
بحكم اعتمادهما على منظومة ما قبل الكتابة ) ،(périgraphiqueوهي «منطقة نصية تضطلع بوظيفة
الوساطة بين النص السردي وبين قاعدته التوثيقية الخارج  -نصية»( .((7وينهل ٌّ
كل من المؤرخ والسارد
مــادة غير منتظمة ،وموجودة سل ًفا ،ثم يعمالن على تسريدها في حبكة ،وإعــادة ترتيب عناصرها وفق
تـنـظـيــم خ ــاص .ومـ ّـمــا يـمـيــز عـمــل ال ـمــؤرخ مــن ال ـســارد ك ــون األول «يـخـضــع إلرغ ــام ــات صــارمــة وقــواعــد
مـضـبــوطــة»( ((8فــي مــا يـســرده ،فــي حين أن اآلخــر غير ملزم بذلك بسبب تمتعه بهامش أكبر مــن الحرية
البينة حتى يوفر الـمــادة التاريخية ويحرص
إلعــادة تمثيل الــواقــع كما يشاء .ومــع ذلــك ،ينهض بوظيفة ّ
على دقتها انسجا ًما مع ضوابط الرواية التاريخية وإكراهاتها ،ويحدد اإلطار العام الذي سيتحرك داخل
نطاقه لمخاطبة توقعات القراء واالستجابة لخلفياتهم المعرفية.
(((7

البينة ،ويحرص على استثمارها
نالحظ في هذا الصدد أن سارد رواية فتاة القيروان يعي بأهمية وظيفة ّ
حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب ،وهذا ما يتجلى في تخصيص مقدمة (فذلكة تاريخية) لوضع
الحدث الرئيسي في إطــاره التاريخي العام ،والتصريح بالمصادر التاريخية المعتمدة ،وإثبات خارطة
تـبـيــن الـمـنــاطــق الـتــي اسـتــوعـبــت أهــم األح ــداث .ويـبـيــن هــذا مــدى حــرصــه عـلــى تـحــري ال ـمــادة الحكائية
واستقصائها من جوانب متعددة حتى يوهم بواقعية ما يحكيه وتاريخيته .لكن تحكمه في زمام الحكي
ـرصــا على
ّأهـلــه إلعــادة تمثيل األح ــداث بطريقة فنية ،وحـفــزه أكـثــر على استثمار مــؤشــرات التخييل ،حـ ً
( ((7المصدر نفسه ،ص .96
( ((7المصدر نفسه ،ص .96
( ((7انظر :المصدر نفسه ،ص .91
( ((7يـمـكــن أن تـتـخــذ عــاقــة ال ـســارد بــالـقـصــة الـمــرويــة ،ع ــاوة عـلــى الـعــاقــة الـعــاطـفـيــة والـفـكــريــة واألخــاقـيــة ،شـكــل شـهــادة فحسب،
«كما هي الحال عندما يشير إلى المصدر الذي يستقي منه خبره ،أو درجة دقة ذكرياته الخاصة أو المشاعر التي تثيرها حادثة ما في
سرائره» .انظرGérard Genette, Figures III (Paris: Seuil, 1972), p. 262. :
البينة
وظيفة
لتعزيز
عليها
المعتمد
الوثائق
على
للداللة
( ((7استعمل فليب كارار ) (Ph. Carrardمفهوم المنظومة ما قبل الكتابة،
ّ
والشهادة (هوامش ،حواش ،مقدمات ،تصديرات ،تذييالت .)..انظرCohn, p. 177. :
( ((8المصدر نفسه ،ص .176
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ملء ثقوب الذاكرة الجماعية وفرجاتها ،وإشــراع الحدث على إمكانيات حكائية متعددة ،والنفاذ أكثر
إلى سرائر الشخصيات لفهم انفعاالتها وردودهــا وأحالمها وتطلعاتها .ومن بين السمات( ((8المعتمد
عليها ،نذكر ما يلي :إضفاء أبعاد تخييلية على المرجعية التاريخية؛ المواءمة بين عالم واقعي يمكن
التحقق من أحداثه وعالم مخت َلق يقوم على التمثيل  -المضاد )(anti-représentation؛ العناية بمصائر
األفــراد ومشروعاتهم الشخصية ،على عكس التاريخ الــذي يهتم بـ«الذهنيات» الجماعية؛ تغليب سرد
الكالم على سرد األحداث ،وهو ما يفضي إلى تبيان مواقف الشخصيات وانفعاالتها وردودها (وهكذا
تؤدي الرواية دور علم نفس األعماق ))La psychologie des profondeurs؛ دعم ازدواجية الصوت
السردي التي يضطلع الكاتب ،بمقتضاها ،بتكليف سارد من صنع خياله لسرد وقائع محتملة الوقوع،
في حين يتحمل المؤرخ مسؤولية سرد الوقائع من دون وساطة؛ تعزيز أثر التخييل بإعادة تمثيل الواقعة
التاريخية ،وإشــراعـهــا على احتماالت متعددة يختلط فيها الواقعي بالوهمي ،فــي حين تكون الواقعة
التاريخية مرتبطة
لسانيا بامتياز الوجود :سرد ما حدث  ،وليس ما لم يكن أو ما يثير الشكوك( ،((8وهذا
ً
ما يدعم أثر الواقع في السرد التاريخي.

خاتمة
 كرست أيديولوجية التعبير المهيمنة تصورات مغلوطة عن روايات جرجي زيدان ،األمر الذي جعل«اإلدانة الجمالية تتماشى مع التقريع األخالقي» ،وفق الجدول اآلتي:
اإلدانة الجمالية
 الفن الزائف التعليم والتسلية ضعف المستوى الفني تشابه العقد ومصائر الشخصيات -الصنعة المهلهلة

التقريع األخالقي
 إفساد ذوق الجمهور وسلوكه تزييف تاريخ العرب وتشويهه ترويج أكاذيب عن العرب وتحقيرهم خبث طوايا جرجي زيدان وعمالته وتعصبه الديني -االفتقار إلى اإلحساس القومي

وهذا ما أدى إلى إدراج روايات زيدان ضمن اآلداب الهامشية ،وترويج أحكام مسبقة عنها بتجريدها
من الخاصية الفنية وإفراغها من الفائدة االجتماعية .وقد تضافرت عوامل كثيرة ،أكانت دينية أم سياسية
أم أيديولوجية أم أخالقية ،على إعاقة التواصل الفني مع هذه الروايات ،وهو ما جعلها ال تؤدي وظيفتها
االجتماعية والفنية على الوجه المطلوب.
تصور لوتمان إلمكانيات التواصل الفني التي يتعزز مفعولها أو ينتفي بحسب طبيعة
سبق أن أدرجنا ّ
النسق الثقافي الــذي يؤطرها .وتبين لنا أن الحالة التي تنطبق على روايــات زيــدان تتمثل في التفاوت
(81) Cohn, «Marqueurs de fictionnalité,» pp. 167-199.
(82) Barthes, «Le Discours de l’histoire,» p. 171.
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الـمــوجــود بـيــن قــدرة الـكــاتــب عـلــى إب ــداع نــص فـنــي وعـجــز الـقــارئ عــن إيـجــاد تنظيم مـمــاثــل ينطبق عليه
«مـفـهــوم الـفـنـيــة» ،وه ــذا مــا جـعــل الـنـقــاد ال ـعــرب ،عـلــى نـحــو مـتـفــاوت ،يـتـعــامـلــون مــع رواي ــات زي ــدان من

الــزاويــة اإلخـبــاريــة (الـ ُـبـعــد الـتــواصـلــي) ولـيــس الــزاويــة الـفـنـيــة (الـ ُـبـعــد الـشـعــري) .ومــع ذل ــك ،لــم يستثمروا

الجانب اإلخباري (لما يتضمنه من أنساق وتمثيالت ثقافية) بطريقة موضوعية ،بل حاكموا محتوياته

من الزاويتين األخالقية واأليديولوجية.

يعي زيــدان أنــه يكتب روايــة تاريخية غير مقيدة بقول الحقيقة كما هــي ،وغير ملزمة بسرد وقــائــع قابلة

بحرية أكثر إلعادة تمثيل األحداث التاريخية ،وترهينها في
للتحقق منها؛ فهو يشعر حين يكتب الرواية ّ

سياقات جديدة ،وتقديمها في حلة تخييلية .ويمكن في ما يلي أن نجمل ما يميز زيــدان المؤرخ من
زيدان الروائي:

زيدان المؤرخ
مرجعيا (دعم أثر الواقع)
نصا
 يدون ًً
 يسرد أحدا ًثا تامة يمكن التحقق منها -يحيل إلى وقائع خارج النص

 يحرص على صحة الحدث وصدقيته -يتناول الظاهرة البشرية في شموليتها

زيدان الروائي
 يسرد قصة غير مرجعية (تعزيز الوهم المرجعي) يقدم أحدا ًثا غير تامة وغير قابلة للتحقق منها -يحيل النص إلى ذاته (اإلحالة الداخلية)

 -يعتني بحيوات أشخاص عاديين ومنعزلين

أدوارا  -يعتني أكثر بمواصفات الشخصيات وسرائرها
يـهـتــم بـشـخـصـيــات عـظـيـمــة أدتً
جسيمة في التاريخ
 يغ ّلب سرد الكالم على سرد األحداثأساسا على سرد األحداث
 يعتمدً

ي ـت ـك ـل ــف ه ـ ــو ن ـف ـس ــه ب ـ ـسـ ــرد األحـ ـ ـ ــداث -يفوض سار ًدا لينوب عنه في سرد األحداث (ازدواجيةالصوت السردي)
(أحادية الصوت السردي)

يـعـتـنــي بـسـلـسـلــة م ــن األحـ ـ ــداث األك ـثــر -يعتني بوصف التفصيالت التافهة والعالقات الصغيرة،وت ـم ـث ـيــل «ال ـم ـف ــارق ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة الـ ـض ــروري ــة» ،وتـفـجـيــر
درامية في التاريخ
البطولة الشعبية من خالل الدور المسند إلى لمياء

يؤدي التباس الحدود بين التاريخي والتخييلي إلى حدوث تشويش على التواصل الفني المنشود بين
الكاتب والـقــارئ؛ فربما يتوهم الـقــارئ أن الشخصيات الخيالية واقعية ،وربما يتعامل مع شخصيات

واقعية كما لو لو أنها ضرب من الخيال .لكن عندما نحتكم إلى التخييل (موضوع السرديات التخييلية
نصا غير مرجعي ويستدعي
) ، )(Narratologie fictionnelleنكون ملزمين بالتعامل مع الرواية بصفتها ً

أدوات مـنــاسـبــة إلب ــراز مـقــومــاتــه الـفـنـيــة ،فــي مـنــأى عــن أي تـطــابــق مـحـتـمــل مــع الــواقــع أو ال ـتــاريــخ ،وهــذا
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مــا سعينا إلــى الـتــدلـيــل عليه مــن خــال الـتــركـيــز عـلــى الـتـشــاكــات الــداللـيــة الـمـتـعــددة والـتــولـيــف واإلحــالــة
الداخلية وجمالية التمثيل.
 غــالـ ًـبــا مــا ُيحتكم إلــى مـعـيــاري الــرســالــة (الــوظـيـفــة المرجعية) والـفــرجــة (الــوظـيـفــة الـشـعــريــة) للتمييز بينالـنـصــوص ،وهــو تصنيف تعسفي قــد يجني عـلــى عينة مــن الـنـصــوص ألنــه ال يـضــع فــي حسبانه وجــود
مــا يصطلح عليه رومــان جاكبسون بـ«المعايرة االختالفية لـلــوظــائــف»( ،((8وبمقتضاها تتفوق وظيفة ما
(الوظيفة المهيمنة) على بقية الوظائف من دون أن تلغيها أو تطمسها ،بل تُخضعها لتراتبية بحسب نسبة
حضورها في النص .وهــذا ما يدحض مزاعم من أدرج روايــات زيــدان ضمن الخانة التواصلية بحجة
مراهنتها على التعليم والـتــرفـيــه والتلقين الـمــذهـبــي ،وهــي ،عكس ذلــك ،تتوفر على نسبة مــن الشعرية
(الوظيفة الشعرية) التي تتمثل في الخاصيات الفنية التي استنتجنا بعضها من الرواية المعتمدة.
شعرنة النص بحسب ظروف القراءة .بناء عليه،
سبق أن أثرنا طرح جيرار جنيت الذي يدافع عن تغير ْ
أمس الحاجة إلى قراءات مغايرة وجديدة لفهم طبيعتها االجتماعية
ما زالت روايات جرجي زيدان في ِّ
والثقافية ،واستيعاب طبيعتها الفنية والجمالية ،وتحليل العوامل التي ساهمت ومــا زالــت تساهم في
تبين لنا من خالل قراءتنا روايــة فتاة القيروان (وهي قــراءة من
رواجها وتداولها على نطاق واســع .وقد ّ
ـاســا في
الـقــراءات الممكنة والمشروعة) أنها مــا فتئت محافظة على صبغتها الحداثية التي تتجسد أسـ ً
اللغة والتخييل والالتمثيل ،وفق الجدول اآلتي:
الخاصية الفنية
اللغة

التخييل
جمالية التمثيل

تجلياتها
كتب جرجي زيــدان روايــاتــه بلغة جــديــدة متحررة مــن الصنعة اللفظية ،ومراهنةأك ـثــر ع ـلــى ت ــواص ــل ال ـق ــارئ وت ـفــاع ـلــه م ـع ـهــا .وب ــذل ج ـه ــدً ا ف ــي تـخـيــل وضـعـيــات
تواصلية ،وتعزيزها بما يالئمها من الصيغ واألساليب المواتية .وقد تجلت هذه
المهارة أكثر في سرد الكالم الــذي حرص زيــدان على توسيع رقعته في الرواية
تعرف طباع الشخصية ومواقفها وتصرفاتها.
حتى يسعف في ُّ
وعــي زي ــدان مـبـكـ ًـرا إمـكــانــات التخييل فــي اتـخــاذ الـمـســافــة الــازمــة مــع الـتــاريــخ،وإعادة ترهين أحداثه في سياقات ووضعيات جديدة لخدمة أغراض معينة.

اس ـت ـع ــان زيـ ـ ــدان ب ـج ـم ـلــة م ــن األالعـ ـيـ ــب ال ـف ـن ـيــة (ال ـت ــول ـي ــف ،اإلرص ـ ـ ــاد ال ـم ــرآت ــي) ،(Mise en abyme-abîmeالتنكر ،التوازي )..التي عملت على تمثيل الواقع
بطريقة مغايرة .كما حرص على جعل الفن خاد ًما للتاريخ وليس ردي ًفا أو نسخة
مطابقة له .وهكذا أضحت الرواية ال تحيل إلى ما يوجد خارجها وإنما تحيل
إلى ذاتها (اإلحالة الذاتية).
(83) Suleiman, p. 30.
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 تستثمر الرواية بعض مواصفات رواية األطروحة التي تتمثل في ما يلي:• ال تفرض الرواية معنى وإنما تفرض نسقًا من القيم يستمد نسغه من الصراع المحتدم بين البرنامجين
الحكائيين الـمـتـعــارضـيــن .وإذا كــانــت الــروايــة تسهب فــي دعــم الـصــوت األح ــادي (صــوت الـحــق الــذي
تمثله لمياء) ،فهي ال تجد بـ ًّـدا من استحضار الصوت المناوئ (صــوت الشر الــذي يتجسد في أعمال
دفاعا عن مالءمة برنامجها الحكائي.
سالم وأبي حامد) إلبراز ما اعترض لمياء من مخاطر ودسائس ً
ـرمـتــه) أن تطمس
وال يـمـكــن قــراءة واحــدة (البنية األيــديــولــوجـيــة الفوقية الـتــي تتحكم فــي زمــام الحكي بـ ّ
مجمل األنساق المضمنة في الرواية ،وهو ما يقتضي قراءة أخرى يمكن أن يضطلع بها قارئ ما إرضاء
لقناعاته الفكرية والعقائدية .وفي هذه الحال سيضطر إلى مساندة موقف سالم وأبي حامد ،بدعوى أن
ما يثيرانه من قضايا يرضي توقعاته ويدغدغ مشاعره.
كثيرا ما ُينظر إلى الجانب التعليمي بطريقة سلبية (تعليم حقائق جاهزة) ،في حين أن جــورج لوكاش
ً
يقصد به خــروج الــذات «إلــى العالم لتتعلم كيف تتعرف على ذاتها ،وتبحث فيه عن المغامرات لكي
تختبر نفسها ،وتـثـبــت ،بـهــذا االخـتـبــار ،مـقــدرتـهــا وتكتشف ماهيتها ال ـخــاصــة»( .((8إن الـبـطــل اإلشـكــالــي
مضطر إلى االنخراط في مغامرة ما الختبار قدراته ومؤهالته لتحقيق ما يصبو إليه .وقد استثمر زيدان
وتدرج مسارها
ما يفي بهذا الغرض التعليميِّ ،
محم ًل لمياء مسؤولية البطولة إلثبات جدارتها وكفاءتهاّ .
الحكائي من خالل تحولين متوازيين :أحدهما من جهل المعرفة إلى معرفة الذات ،واآلخر من الخمول
إلى الحركة( .((8واستطاعت ،بما أوتيت من مؤهالت جسمانية وذهنية ،أن تجتاز االختبارات جميعها
بفاعلية وإتقان ،متغلبة على العوائق ،ومحبطة الدسائس والمناورات إلى أن حققت أمنيتها الشخصية
(الزواج بالحسين) ومسعاها الجماعي (تو ُّطـد الدولة الفاطمية في مصر).

( ((8لوكاش ،ص .85 - 84

(85) Suleiman, p. 82.
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عنف اللغة ولغة العنف في
المشهد السياسي في السودان
مالمح من تجلياتهما الراهنة
ورؤى بشأن مآالتهما المستقبلية
ً
تعالج هــذه الــورقــة ،كما يشي عنوانها ،قضيتين أساسيتين هما :عنف اللغة ولغة العنف
فــي الـمـشـهــد الـسـيــاســي الــراهــن فــي ال ـســودان ،وتـ ِّ
ـركــز عـلــى الـفـتــرة مـنــذ مـجــيء نـظــام اإلنـقــاذ
ـدءا -
فــي  30حزيران/يونيو  1989حتى تموز/يوليو  ،2015تاريخ كتابتها .وتومئ  -بـ ً
إلى أن القصد من مقاربة العنف السياسي في الساحة السودانية بهذه الثنائية ،أو دراسته
على المستويين الــرمــزي والـمــادي ،هو قصد منهجي وإجــرائــي محض ،الهدف منه ،في
المقام األول ،تسليط الضوء  -ما أمكن  -على مظان العنف وبؤره على هذين المستويين
فقط ،مع تأكيد أن ظاهرة العنف ،بأشكاله وصــوره كافة ،واضحة في المشهد السياسي
في السودان وضوح الشمس .وما تتطلع الورقة إليه ،كي تتسم ِ
بالج ّدة واإلضافة ،هو نقد
والتنبوء بمآالتها الوخيمة التي ستكون أشد
والتنبه إلــى تداعياتها السلبية،
هــذه الظاهرة
ُّ
ُّ
هزا أكثر ممّا هو حاصل اآلن.
فتهز كيانه ًّ
وبالً وأوقع إيالمًا على المجتمع السودانيُّ ،

تكتسب الورقة مبررها من وجوه عدة ،منها أن ظاهرة العنف في المشهد السياسي في السودان
بشكل عام ،لم َ
سبر غورها حتى اآلن ،ناهيك عن دراسة
تحظ بالدراسة العلمية الكافية ،ولم ُي َ
الجزئية التي تعالجها الورقة .وإذا كان ثمة دراسات بشأن العنف ،فهي عالوة على أنها شحيحة ،مقارن ًة
بضخامة حجم الظاهرة وخطورتها ،فإن معظمها حصر نفسه في محيط العنف الطالبي في الجامعات
السودانية أو فــي محيط العنف النوعي .وتـجــدر اإلشــارة هنا  -على سبيل التمثيل ال الحصر  -دراســة
* معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ،الخرطوم ،السودان.
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عبد الله علي إبراهيم المعنونة بـ«العنف الطالبي في الجامعات :مدخل إليه ومخرج منه»((( ،ودراسة
وائل طه محيي الدِّ ين المعنونة بـ «ظاهرة الصراع السياسي في اتحاد طالب جامعة الخرطوم»((( .كما
أن هـنــاك بضع دراســات عــن العنف النوعي فــي الـســودان ،منها مــا ن َّفذها أفــراد نحو الجهد التجميعي
القيم الــذي قــام به عبد الماجد عليش ،والمعنون بــ«األقــوال واألفـعــال ضد النساء واألطـفــال»((( ،ومنها
ّ
مــا ن َّفذتها مــؤسـســات ،مثل مــركــز دراس ــات الـنــوع فــي جامعة األحـفــاد للبنات ،ومــركــز ســا ْلـ َـمــة لــدراســات
الضو التي عالجت ظاهرة
الج ْندَ ر ،والمركز اإلقليمي للتنمية البشرية .هذا باإلضافة إلى دراسة أحمد َّ
َ
(((
العنف السياسي غير الرسمي في السودان .
لقد استشرت ظاهرة العنف اللغوي في الخطاب السياسي في السودان ،شأنه شأن الخطاب السياسي
فــي بـعــض األق ـطــار الـعــربـيــة إب ــان ث ــورات الــربـيــع ال ـعــربــي ،بـشـكــل ســافــر يـغــري بــالــوقــوف عـنــدهــا وتــأمـلـهــا
بــالــدراســة والتحليلَ .بـ ْلـ َه إن ظــاهــرة العنف الـلـغــوي أضـحــت مــن سـمــات اإلعــام الـعــربــي ال ـبــارزة ،حتى
أمست البرامج اإلذاعية السياسية التي تخلو من السب والشتم والبذاءة اللغوية نادرة للغاية ،وهذا باب
للبحث واسع.
تـنـطـلــق الــورقــة مــن فــرضـيــات ثــاث يـمـكــن تـبـيــانـهــا فــيً :
أول ،أن الـعـنــف الـمـمــارس ضــد الـلـغــة عـنــد جـ ِّـل
الفاعلين في مضمار السياسة السودانية ،يصدر معظمه عن أولئك الذين ولجوا الساحة السياسية من
تؤهلهم لتق ُّلد مناصب سنِية في أروقة حكم بلد كالسودانِّ ،
بكل ما فيه
دون مؤهالت دراسية أكاديمية ِّ
ٍ
جدا .ويمكن وصف أضراب هؤالء الفاعلين
مكونات ِعرقية ودينية ولغوية وجغرافية ...إلخ
متنوعة ًّ
من ِّ
بــأنـصــاف المتع ِّلمين ،أو تـحــديــدً ا بالعاطلين مــن الـمـعــرفــة باللغة الـعــربـيــة الـعــالـيــة؛ بـخــاف أولـئــك الــذيــن
ولجوها من بــاب العلم واألدب الرفيعين .ثــانـ ًـيــا ،أن عنف اللغة يفضي  -ال محالة  -إلــى عنف مــادي.
ُ
بـعـبــارة أخــرى ،عندما تعجز اللغة عــن التعبير عــن مكنونات السياسي فــإنــه يلجأ إلــى لغة الـعـنــف ،كأنه
يستدعي القول العربي المأثور في حقل التطبيب الشعبي« :آخر العالج الكي» .ثالثًا ،أن ظاهرة العنف
حدة في ظل األنظمة العسكرية الشمولية ،وتهيئ هذه
بمختلف صورها وأشكالها ترتفع وتائرها ،وتزداد َّ
األنظمة المناخ المواتي لشيوع العنف.
الخـتـبــار صــدق الـفــرضـيــات الـمـشــار إلـيـهــا أع ــاه ،تـتــوســل الــورقــة بـمـنــاهــج مـخـتـلـفــة؛ تـتـمـثــل فــي :الـمـنـهــاج
الـتــاريـخــي ال ــذي يـســاعــد فــي تـقــديــم إش ــارات تــاريـخـيــة عــن الـظــاهــرة ،ال بـغــرض تــأثـيـ ِـلـهــا ومـعــرفــة جــذورهــا
التاريخية في الماضي السوداني السحيق ،فهذا قد يحيد بالورقة عن مسارها ويصرفها عن موضوعها
األساسي ،وإنما بغرض إعطاء نبذة تاريخية موجزة عن هذه الظاهرة في تاريخ السودان المعاصر ،أي
((( عبد الله علي إبراهيم ،الثقافة والديمقراطية في السودان ،ط ( 2القاهرة :دار األمين للنشر.)1999 ،
((( وائ ــل طــه محي الــدِّ يــن« ،ظــاهــرة الـصــراع السياسي فــي اتـحــاد طــاب جامعة الـخــرطــوم( »،بـحــث تكميلي لنيل شـهــادة بكالريوس
العلوم السياسي ،جامعة الخرطوم.)2009 ،
((( األقوال واألفعال ضد النساء واألطفال خالل األعوام 1984 ،2009 - جمعها وعلق عليها عبد الماجد عليش محمد (الخرطوم:
دار عزة للنشر والتوزيع.)2010 ،
((( أحمد الضو أحمد موسى« ،ظاهرة العنف السياسي في السودان :دراســة تحليلية مقارنة 1956 ،( »،1996 - رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية ،جامعة الخرطوم.)1998 ،

ثاحبأو تاسارد
نادوسلا يف يسايسلا دهشملا يف فنعلا ةغلو ةغللا فنع
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ما بعد االستعمار ونشوء الدولة الوطنية أو القُ طرية .ولربما يكون في انتخاب هذه اإلشارات التاريخية
المعاصرة ،وال سيما أنها َ
منتخبة من عهود أنظمة متباينة (أنظمة شمولية وأخرى ديمقراطية) ،مساهمة
ـارا ،مــن عهد إلــى آخــر .كما أنــه يساهم فــي الــوصــول إلى
فــي الكشف عــن قياس الـظــاهــرة ،عـلـ ًّـوا وانـحـسـ ً
نـتــائــج علمية مـحــايــدة ،تنفي عنها تهمة التحيز لـنـظــام مــا ضــد نـظــام آخــر .وبـجــانــب الـمـنـهــاج الـتــاريـخــي،
تستعين الــورقــة بــالـمـنـهــاج الــوصـفــي ُبـغـيــة تــوصـيــف الـظــاهــرة ،تــوطـئـ ًة لــدراسـتـهــا وتحليلها بــإعـمــال مناهج
يخص عنف اللغة.
التحليل ،منها منهاج التحليل اللغوي النقدي للخطاب السياسي في ما
ُّ
قبل الخوض في تفصيالت السرد التاريخي والتوصيف والتحليل ،تعرف الورقة بالمفاهيم والمصطلحات
وسداتها ،وهي العنف وعنف اللغة ولغة العنف والعنف السياسي.
الرئيسية التي تشكل ُلحمتها ُ

العنف
مانعا،
يعد مفهوم العنف مــن المفاهيم االجتماعية التي تصعب اإلحــاطــة بها وتعريفها تعري ًفا
ُّ
جامعا ً
ً
وتتنوع دوافعه وأسبابه،
وتتعدد صور العنف وأشكاله،
نظرا إلى اتسام ظاهرة العنف بالتعقيد والتداخل.
ّ
ّ
ً
وتـتـبــايــن مـسـتــويــات مـمــارسـتــه .كـمــا أن لـلـظــاهــرة أبـعــادهــا االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة
والنفسية .عالوة على ذلك ،هناك مفاهيم عدة لها وشائج متينة مع هذا المفهوم ،نحو اإليذاء واإلساءة
والضرب ،وأشباهها .و ُيستخدم بعضها أحيانًا مراد ًفا لمفهوم العنف؛ فمصطلح اإلساءة ً
مثل
والعدوان َّ
يرد عند بعض الباحثين مراد ًفا لمصطلح العنف ،و ُيقصد به أي فعل يقوم به أفــراد األســرة بقصد إيقاع
صورا كثيرة لإليذاء ،تبدأ
يتضمن
الضرر بشخص آخر ،واإلســاءة البدنية هي أول أشكال العنف الذي
ً
َّ
بالضرب المبرح وتنتهي بالقتل((( .ومــن خــال مراجعة الباحث بعض األدبـيــات التي طرقت موضوع
أذى جسدي أو
دائما ً
العنف ،وجــد أن ج َّلها يتفق على أن العنف ّإمــا لفظي ّ
وإمــا جسدي ،وأن نتاجه ً
نفسي ،وهذان هما العنصران الرئيسيان اللذان تدور تعريفات مفهوم العنف في فلكيهما .لذا ،يمكن
ـوجــه إلــى
الــورقــة تـبـ ّنــي أي مـنـهــا ،نـحــو الـتـعــريــف الـقــائــل «إن الـعـنــف أي فـعــلٍ لفظي أو بــدنــي ،أو إك ــراه مـ َّ
شخص،
الشخص في مرتبة أدنى»(((.
أذى جسدي أو نفسي أو حرمان ،ويعمل على وضع َّ
ويتسبب عنه ً
َّ

ّ
لئل تذهب الورقة بعيدً ا في َمهامه التعريفات الوفيرة التي طرحها الباحثون في مختلف االختصاصات،
فإنها تكتفي بالنظر إلــى الـمــادة العنفية الـمــراد دراستها وتحليلها ههنا ،من خــال زوايــا ثــاث :أوالهــا،
ال ــزاوي ــة الـنـفـسـيــة ال ـتــي يـظـهــر فـيـهــا الـعـنــف ع ـلــى شـكــل تـعـبـيــر ان ـف ـعــالــي ،أو ان ـف ـجــار ل ـل ـقــوة ،يـتـخــذ صـيـغــة
نفسيا  -من وجهة نظر علماء
عرف العنف ً
ال تخضع للعقل ،فيظهر في شكل سلوك عدواني ،وبالتالي ُي ّ
الـنـفــس  -بــأنــه نـمــط مــن الـسـلــوك ال ــذي تـنـتــج مـنــه حــالــة إحـبــاط مـصـحــوبــة بـعــامــات تــوتــر ،ويـنـطــوي على
ويتحدد العنف كاستجابة لمثير خارجي تتج َّلى في شكل فعل يكون
قصد إلحاق الضرر بكائن حي.
ّ

((( فاطمة أمين أحمد« ،مقياس العنف األسري »،دراســات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية (حلوان) ،العدد ،)1999( 6
ص .19

(6) Lori Heise, Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, Violence against Women: The Hidden Health Burden, World
Bank Discussion Papers; 255 (Washington, DC: World Bank, c1994), p. 47.
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مشحونًا بانفعاالت الغضب وال ِهياج والمعاداة ،ويرتبط بغريزة الموت والعدوانية لدى الفرد .ثانيتها،
الــزاويــة األخالقية ،وفيها يتمثل العنف في االعـتــداء على ِملكية اآلخــر وحريته .ويتج َّلى هــذا المفهوم
األخالقي للعنف في مواقف بعض الفالسفة ،وفي الخلفية النظرية للقوانين وأدبيات حقوق اإلنسان.
ثالثتها ،الزاوية السياسية ،حيث ُيفسر العنف على أنه استخدام للقوة من أجل االستيالء على السلطة
التصور
أو الحفاظ عليها ،أو استغاللها في تحقيق أهداف مشروعة وأهداف غير مشروعة .ويبرز هذا
ُّ
في كثير من النظريات السياسية والفلسفية التي ربطت العنف بالصراعات االجتماعية بين الفئات ذات
المصالح المتنافرة(((.

عنف اللغة

ينطوي مفهوم «عنف اللغة» على دالالت كثيرة ،منها العنف الذي تمارسه اللغة على اإلنسان ،ويتج َّلى
يسبب
هذا في حالة صراع الكاتب مع اللغة ،في إطار بحثه عن لغته الخاصة .والبحث عن لغة خاصة ِّ
عبر عنه الشاعر العربي القديم الفرزدق حين
وألما َّ
للكاتب كآبة ً
حادين؛ فالكتابة وجـ ٌـع جسدي ،كما َّ
يشبه الشاعر محمد عبد الحي
علي من خلع ضرس» .وفي السياق ذاتهِّ ،
قال« :قول بيت شعر أصعب َّ
ويتم له هذا َ
الكبح عن طريق قوة إلهية
اللغة بالحيوان اآلبد ،ويعاني الشاعر لترويضها وكبح جماحهاُّ ،
(((
(وحي) ،فمن يكبح جوهر اللغة يكبح الشعر ،فجوهر اللغة  -وهو جوهر الشعر  -وحي من الله .
ثم هناك العنف الواقع من اإلنسان على اللغة ذاتها؛ إذ إن العنف بين اإلنسان واللغة متبادل .فاإلنسان
وإما من الكالم
يمارس القمع مع لغته ،يقمع مفردات وتعبيرات وتراكيب باعتبارها ّإما من مظاهر الفساد ّ
ُّ
والتلفظ به ،فيفرض عليها صنو ًفا من القيود المعيارية الصارمة .إال أن هذا الكالم
الذي ال يجوز قوله
يتمرد على قيوده وأغالله ،وينتفض في شكل طرفة ساخرة من األنظمة اللغوية ،أو في شكل هذيان.
ومــن مظاهر القمع الـتــي يـتــوارى خلفها حــراس اللغة مفهوم الـفـســاد ،وهــو مفهوم يــازم اللغات كلها،
ٍ
تجليات لـغــويـة((( .وقد
ويـكــون بالمرصاد لجميع الناطقين ،وال ينجو منه حتى مــن ال يــرى العالم إال
وس ِ
والمهمل
وسماه «المتب ِّقي» ،أي المتروك
ركل )(J. Lecercle
َ
درس جان جاك ُل َ
َ
المقموع من اللغة َّ
وحرم المعاجم .ويفترض لوسركل أن الصراعات اللغوية ما
والمنبوذ أو المطرود من جنة االستعمال َ
(((1
هي إال ضرب من العنف ساحته المجتمعات البشرية والطبقات االجتماعية .
يتج َّلى عنف اإلنسان ضد اللغة في األنظمة ً
أيضا ،أو ما ُيعرف بـ«النحو»؛ فالنحو المكتوب ما هو إال
يسيرا يسمح بتشييده وتأسيسه.
نظام بشري يصطفي من االحتماالت الكثيرة التي تحتضنها اللغة جز ًءا ً
((( نجاة الــرازي ،العنف المنزلي بعض عناصر التعريف والتشخيص (الرياض :مركز المعلومات وأبحاث األســرة ،مشروع ابن باز
الخيري لمساعدة الشباب على الزواج ،)2004 ،ص .11
((( في حوار أجرته مع عبد الحي الصحافية رباب حسب الله ،نشر في :حروف (الخرطوم) ،السنة  ،1العددان ( 3 - 2كانون األول/
ديسمبر  -آذار/مارس  ،)1991ص .132
((( «اللغة والعنف »،الشرق األوسط (الرياض).2005/9/7 ،
( ((1جــان جاك لوسركل ،عنف اللغة ،ترجمة وتقديم محمد بــدوي؛ مراجعة سعد مصلوح (بيروت :الــدار العربية للعلوم؛ المركز
الثقافي العربي ،)2005 ،ص  42وما بعدها.

ثاحبأو تاسارد
نادوسلا يف يسايسلا دهشملا يف فنعلا ةغلو ةغللا فنع

77

واألنـظـمــة النحوية ال يمكنها أن ُتــو َلــد وتـتـكـ ّـون إال عبر اإلقـصــاء واإللـغــاء والقمع لعناصر لغوية كثيرة،
منها الصوتي والتركيبي والداللي ،كما لو أن تشييد «النحو» ال يقوم إال على جثث الكلمات ورفات
«السفاح اللغوي» ،على حدِّ تعبير لوسركل،
التراكيب .ويستمتع اإلنسان بارتكاب «اإلثم اللغوي» أو ِّ
ألن هذا العنف الذي يمارسه ضد تراكيبها يضيف إليها الحيوية(.((1
ً
متخذا فيه اللغة َمطي ًة ،وهو ما ُيعرف بـ«العنف اللغوي أو
اآلخر
ثم العنف الذي يمارسه اإلنسان على َ
أمض من وقع السنان .وبعض الكلمات تترك تغيرات على
العنف اللفظي»؛ فوقْع الكلمة على الجسد ُّ
الـجـســد ،كالكلمات الـتــي «تـخــدش» الـحـيــاء أو «تـجــرح» مشاعر الـنــاس؛ هــذا الـخــدش أو الـ َـجــرح ليس
تعبيرا عن واقع اجتماعي منقرض؛ إذ نلحظ مالمح الوجه عند سماع الكلمات التي
تعبيرا مجاز ًيا ،أو
ً
ً
ِ
ـاســا فــي قول
ـ
س
أ
المتمثلة
اللفظي،
العنف
ـرة
ـ
ه
ـا
ـ
ظ
أن
اللسانية
ـات
ـ
س
ـدرا
ـ
ل
ا
ـن
ـ
م
كبير
ـدد
ـ
ع
ويبين
ـل.
ـ
ـج
ُتـخـ
ً
الكالم البذيء والسب والشتم ،قاسم مشترك بين جميع اللغات اإلنسانية(.((1
البين ،مثل السب أو الشتم والكالم البذيء عامة ،من منظور لساني بحت
إن النظر إلى العنف اللفظي ّ
تفوه بالسب أو الشتم يمثّل عملية تنفيس مؤقتةَّ ،
الشاتم من تمييز نفسه
يتمكن بواسطتها َّ
َل ُ
يبين أن أي ُّ
يشبه
(الـفــاعــل) فــي مــرتـبــة أعـلــى مــن الـمـشـتــوم (الـمـفـعــول بــه) ،وبــذلــك يشعر بــالــراحــة النفسية .وكـثـيـ ًـرا مــا ِّ
اللسانيون العنف اللفظي بتعويض للعنف الجسدي أو كمرحلة وسطى أو متقدمة للعنف الجسدي.
تحول من المستوى الفردي أو المجموعاتي إلى
وقــد ّبين كثير من األبحاث كيف أن الكالم البذيء َّ
البين الكثير من التمييز؛ فالشاتم يقول للمشتوم بطريقة ما
عنف جسدي .كما يتضمن العنف اللفظي ّ
رقيا أو
إنه ينتمي إلى مجموعة أرقى ،وإن المشتوم ال ينتمي إلى هذه المجموعة ،سواء كان التمييز ِع ً
كثيرا ما يفقدان السيطرة
طائفيا أو
نوعيا أو جهو ًيا .كما تبين الــدراســات اللسانية أن َّ
ً
ً
الشاتم والمشتوم ً
على عملية تبادل العنف اللفظي؛ فإذا بشتيمة قد تبدو تافهة وعادية تُفضي إلى سيل عارم من األلفاظ
الـنــابـيــة ،وقــد يـتـحـ َّـول الـعـنــف الـلـفـظــي ،فــي كـثـيــر مــن األح ــوال ،إلــى عـنــف جـســدي قــد ي ــؤ ِّدي أحـيــا ًنــا إلــى
الموت أو السجن( .((1وتشتغل الورقة على النوعين األخيرين من العنف ،عنف اللغة ،ونعني به العنف
ال ــذي يـمــارســه الـخـطــاب الـسـيــاســي فــي ال ـســودان ضــد الـلـغــة ،والـعـنــف الـلـغــوي/الـلـفـظــي/الـلـســانــي الــذي
يوجهه الفاعل السياسي ضد اآلخر ،بغرض نفيه وإقصائه وتهميشه ،أو بغرض التدليس وتغييب الوعي
ِّ
وحجب الحقائق ،كما سيتضح الحقًا.

إشارات تاريخية
فــي هــذه الـجــزئـيــة بـعــض لـمـحــات تــاريـخـيــة مـعــاصــرة عــن عـنــف الـســودانــي ضــد اآلخــر (الـســودانــي أيـ ًـضــا)،
مؤشرة إلى أحداث فارقة شهدت عن ًفا مؤس ًفا ال يزال صداه عالقًا في الذاكرة الجمعية الراهنة .ونعني
( ((1المصدر نفسه ،ص .50
( ((1الشرق األوسط2005/9/7 ،م.
تحول أحالمنا الى رماد( »،دراسة نموذجية إحصائية على
( ((1مها أبو عين« ،العنف اللفظي قاتل مأجور بألسنتنا فلنقطعها قبل أن ّ
الحال في فلسطين مقدمة الى مركز المراة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) (مسابقة خاصة بالعنف ضد المرأة  - تجارب عربية)،
على الموقع اإللكتروني<http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/8Palestine.pdf>. :
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بالمعاصرة هنا الفترة منذ أن نــال الـســودانـيــون استقاللهم وكـ َّـونــوا دولتهم الوطنية فــي األول مــن كانون
الثاني/يناير  ،1956حتى  30حزيران/يونيو  .1989هــذا التقسيم إجــرائــي أيـ ًـضــا ،ليقيننا أن األحــداث
الـتــاريـخـيــة ال يـنـبــت بعضها عــن بـعــض ،وأنـهــا بمثابة حـلـقــات فــي سلسلة واح ــدة مـتــرابـطــة ،وهــي متصلة
كذلك ببنية المجتمع وحركته ،تستمد سيرورتها وحيويتها من سيرورة المجتمع وحيويته.
إن اتخاذنا تاريخ االستقالل نقطة للسرد التاريخي هنا ال يعني  -بالطبع  -أن العنف في السودان بدأ مع
نشأة الدولة الوطنية «ما بعد االستعمارية» ،فهذا ما لم يخطر لنا على بال .ويمكن القول  -بد ًءا  -إن قدر
ِ
مستوطن ،وأن يظلوا في حالة حرب وعنف دائمين ،ألسباب شتى يضيق
بسلم
السودانيين أال ينعموا َ
تحمل عقباه
المجال عن الخوض فيها .فقد اشتعلت نيران الحرب ،وما َّ
تمخض عنها من عنف وبيل َّ
المواطن السودانيُ ،قبيل االستقالل بأشهر معدودات؛ ولكن لغة الخطاب السياسي السوداني ،التي
لطالما اتسمت بالتعمية وطمس الحقائق ،أخفتها وق َّللت من شأنها .ففي  18آب/أغسطس ،1955
اتـقــدت جــذوة الـحــرب فــي تــوريــت فــي جـنــوب ال ـســودان ،و ُفـســر ذلــك بــأنــه «تـمــرد» .ولفظة «تـمــرد» التي
تـ َّـطــرد كـثـيـ ًـرا فــي الـخـطــاب الـسـيــاســي لـتـتــوارى خلفها الـسـلـطــات الـتــي تـعــاقـبــت عـلــى حـكــم ال ـســودان إلــى
اآلن ،هــي نـتــاج ذهنية «األفـنــديــة» الــذيــن تشربوا العقلية اإلداري ــة اإلنـكـلـيــزيـة( .((1وبــدت حــرب الجنوب
تمر ًدا وعصيانًا ،وأحيانًا كان ُيعترف بالعنف المتبا َدل بين «المتمردين» و«الحكومة» كاآلتي« :بعد بروز
المنظمة ،شــن رجــال األ َنــانـيــا حــرب عصابات فــي جميع أنـحــاء الـجـنــوب .قــادت هجماتهم والعمليات
االنتقامية التي قام بها الجيش إلى احتراق قرى عديدة ومقتل العديد من األبرياء»(.((1
من العالمات الفارقة في تاريخ العنف القريب في السودان مأساة عنبر ُجــو َدة؛ فمع فجر االستقالل،
ولما يمر على إعالنه أكثر من شهرين ،وتحديدً ا في  19كانون األول/ديسمبر األول  ،1956وقعت
َّ
المأساة الدامية التي ُيط َلق عليها «مأساة عنبر ُجــو َدة» .وهذا العنبر ،التابع في األصل لحامية كوستي،
ُأعد لتخزين السالح والذخيرة في مساحته الكلية البالغة  110م ،2لكن ُح ِشر فيه مزارعون زاد عددهم
على الـ 200مزارع ،تحت وابل من الضرب والشتم والتنكيل .ثم ُأمروا بالجلوس القرفصاءُّ ،
كل عشرة
ُ
في ٍّ
ولما ضاق عليهم الخناق ،وسالت أجسادهم عر ًقا ب َّلل
صف واحد ،وأغلق عليهم العنبر بإحكامَّ .
أرضـيــة العنبر واشـتــد بـهــم الـعـطــش ،اسـتـغــاثــوا بــالـحــراس« :هــا نــاس نـحــن ســودانـيــة وإنـتــو ســودانـيــةُّ ،أدونــا
اله َوا» .وكانت تأتيهم اإلجابة من الحرسِ :
وموتوا موتكم»(َّ .((1
وظل
ُمويه ،وأفتحوا لينا َ
«شي ُلوا َش ْي َل ْتكم ُ
المزارعون ُيكابدون هذه الحال وما من مغيث .وفي صباح اليوم التالي ،أمرت السلطات الحاكمة في
الخرطوم بفتح العنبر .وعند فتح مغاليقه فــإذا بسيلٍ من الجثث تتساقط ،وكــان عددها  198جثة ،ثم
كان هناك تسعة آخرون يعالجون َس َكرات الموت ،ثم ما لبثوا أن لقوا حتفهم ،ليصل عدد الضحايا إلى
 207ضحايا(.((1
(((1
(((1
(((1
(((1

المشاء :نصوص النسيان (القاهرة :مركز الدراسات السودانية ،)1999 ،ص .112
أسامة الخواض ،خطاب َّ
محمد أحمد محجوب ،الديمقراطية في الميزان ،ط ( 2بيروت :دار النهار للنشر ،)1986 ،ص .214
العب ْيدَ مدني ،عنبر جودة :عشرين دستة من البشر (الخرطوم :الشركة العالمية للطباعة والنشر ،)2008 ،ص .32
حسن ّ
المصدر نفسه ،ص .48
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لــم يـكــن ذلــك الـعـنــف الـمـتـبــادل بـيــن الـشـمــال والـجـنــوب ال ــذي شـهــده ال ـســودان مـنــذ قـبـيــل االسـتـقــال،
كـمــا سـلـفــت اإلش ــارة ،يـشـ ِّـكــل ظــاهــرة كـبــرى عـبــر كــل تـلــك الـسـنــوات الـمــريــرة ،وإنـمــا نـلـفــي عـنـ ًفــا تقشعر
لــه األب ــدان وقــع فــي الـشـمــال ،وهــو فــي جـ ِّـل صــوره عـنــف سـلـطــوي ضــد الـمــواطـنـيــن ،وتـ َّـم فــي سـيــاقــات
مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا الـمـحــاوالت االنـقــابـيــة والـعـصـيــان الـمــدنــي واإلض ــراب وغـيــرهــا ،عـلــى نـحــو مــا رأيـنــا في
«مأساة عنبر جودة» أعاله .ونشير في هذا الصدد إلى مجزرة َّ
شكلت أكثر اللحظات سوا ًدا في تاريخ
ال ـســودان الـقــريــب ،وهــي مـجــزرة أ َب ــا الـتــي وقـعــت فــي  20أيــار/مــايــو  ،1970وراح ضـحـيـتـهــا أكـثــر من
تنقض
مقتضبا  -كاآلتي« :ظ َّلت المقاتالت طــوال يومين
ويوصف ذلــك -
 28.000ألــف شخص.
ُّ
َ
ً
على الجزيرة وتضربها بالصواريخ وت َِغ ُير على السكان .لقد كانت مجزرة وحشية ،كانت أقسى تقتيل
ال ســابــق لــه فــي تاريخنا وأوحــشَ ــه»( .((1ومــا حــدث فــي جــزيــرة أ َبــا  -على حـ َّـد تعبير أســامــة الـخـ َّـواض -
مـ ِّ
مهمش بعيد .ولــذلــك كانت
ـؤشــر إلــى أن الـحــرب بــدأت تـبــزغ فــي الـشـمــال ،وأنـهــا لــم تعد فــي مـكــان َّ
الـنـبــرة الـعــالـيــة فــي اإلعــاء الـ ُـمـبــالــغ فـيــه مــن شــأن الـعـنــف فــي «الـشـمــال» إذا مــا قــورن بنظيره فــي المكان
اآلخر« ،الجنوب البعيد»(.((1
قـبــل أن تـجــف أيـ ــادي الـسـلـطــة الـحــاكـمــة (ح ـكــومــة جـعـفــر مـحـمــد ن ـم ـيــري) مــن دم ــاء ش ـهــداء جــزيــرة أ َب ــا،
تلطخت مـجـ َّـد ًدا بــدمــاء شـهــداء أحــداث تـمــوز/يــولـيــو  .1971وهــي مـحــاولــة لتغيير نـظــام نميري حاولها
رنق الذين ُأعدموا في
الع َطا و َبابِكر النور وفاروق َح ْمدَ الله وجوزيف َق ْ
بعض العسكريين ،منهم هاشم َ
محاكمة عسكرية صورية استثنائية ع ِرفت بـ«محاكمة الشجرة» .وقد زُ ين لحكومة نميري أن وراء هذه
المحاولة االنقالبية الحزب الشيوعي السوداني ،فأعملت يد العنف ضد عدد كبير من أعضاء الحزب،
ً
وتنكيل ،وتصفيات جسدية طاولت زعيم الحزب عبد الخالق محجوب ،والشفيع
وتعذيبا
اعتقاالت
ً
أحمد الشيخ العمالي والنقابي ورئيس االتحاد العام لنقابات عمال السودان وقتئذ.
لم تكن هذه األحداث الدموية العنيفة جسدية فقط ،بل كانت مشفوعة بعنف ُلغوي فظ ً
أيضا .وتفاد ًيا
لــإطــالــة ،نـشـيــر إل ــى نـمــوذجـيــن عـلــى سـبـيــل الـتـمـثـيــل ال ال ـح ـصــر ،أول ـه ـمــا الـعـنــف الـلـغــوي ال ــذي صحب
مخاطبا سكرتير اتـحــاد مــزارعــي
«مــأســاة عنبر جــودة»؛ فقد انـبــرى الضابط الـمـســؤول عــن تنفيذ العملية
ً
ـس ،عـمـلــوا ليكم مـشــروع ُوكـ َـمــان
الـنـيــل األبـيــض بــالـقــول« :أنــا مــا عــارف أي اتـفــاق ،إنـ ُتــو َر َواع ـي ـ ْة َغـ َنــم و َب ـ ْ
اهو جواب يمشي بيهو ال َقي َقر
َعاو ِزين مطالب؟! ُو َعــاو ِزيــن مدرسة وشفخانة َك َمان ،إن ُتو الواحد لو َج ُ
قدامي قبل ما أمالك نــار»( .((2وثانيهما العنف
ليهوَّ ،يل أمشي َّ
يقرو ُه ُ
قاطع مسافة خمسين ميل عشان ُ
اللغوي الذي أطلقه نميري ضد من قاموا بالمحاولة االنقالبية ،وعلى رأسهم زعيم الحزب الشيوعي
تمخض ِغ ُّله عليهم عن سيل من السب والشتم واإلهانة ،في خطاب ُبث
عبد الخالق محجوب؛ فقد َّ
فص َّمت آذان الشعب السوداني ،ومن ذلك ً
مثل عبارته البلغاء« :إن بالدي
عبر أجهزة اإلعالم الرسميةُ ،
يسمي نفسه عبد الخالق وهــو ال يعرف
الحبيبة العزيزة صــارت هد ًفا لحزب دخيل شيوعي بقيادة من ِّ
( ((1محجوب ،ص .241
( ((1الخواض ،ص .113
( ((2مدني ،ص .39
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الم َرافيت الــذيــن كــانــوا أداة طيعة فــي ي ــده»( ،((2وفيها لعب نميري على
الخالق ،ومــن معه مــن الضباط َ
داللة االسم ،متك ًئا على الحس الدِّ يني لدى المجتمع السوداني ،بهدف َّ
الطعن في عقيدة عبد الخالق
الــدِّ يـنـيــة ،وكـســب تــأيـيــد ال ــرأي الـعــام ،فـجــرده مــن اإليـمــان بــالـلــه .كـمــا نلحظ التقليل مــن الـشــأن فــي عـبــارة
يسمي نفسه» ،والـتــي ستصير الزمــة فــي الخطاب السياسي فــي عهد اإلنـقــاذ ،ولكن بصيغة البناء
«مــن ِّ
يسمى بـكــذا» فــي هــذا الـخـطــاب ،وكأنما
للمجهول ،بـهــدف التعمية واالزراء
فنتسمع كـثـيـ ًـرا عـبــارة «بـمــا َّ
ّ
يسمه والــداه .وفي هذا إيحاء للرأي العام أن هذا الرجل و َمن
سمى نفسه ،ولم ِّ
عبد الخالق هو الذي َّ
معه مــن الشيوعيين ليسوا ســوى كـفــرة فـجــرة ،على النحو الــذي ظـ َّلــت الجماعات اإلســامـيــة السياسية
تصمهم به حتى اآلن ،كما فيه توطئة لمشروعية إعدامهم.
ـاحــظ أن الـعـنــف الـمـشــار إلـيــه فــي األمـثـلــة الـثــاثــة أع ــاه ،تـبــايـنــت أسـبــابــه وت ـع ـ َّـددت وجــوهــه ،فـهــو
ال ـمـ َ
ّإم ــا عـنــف عـسـكــري ،نـتـيـجــة مــواجـهــات دارت بـيــن حـكــومــة الـمــركــز فــي الـخــرطــوم وق ــوى عـسـكــريــة في
موجه
وإمــا عنف سلطوي َّ
الجنوب ،مثلما حــدث بين حركة األنَانْيا والحكومة في أحــداث ُتــو ِريــتّ ،
األمــة بقيادة اإلمــام
ضــد حــزب مـعــارض ،مثلما حــدث فــي جــزيــرة أ َبــا بين سلطة نميري وأنـصــار حــزب َّ
الهادي عبد الرحمن المهدي ،الذي اغتيل في أثنائها ،ومثلما حدث في انقالب تموز/يوليو .1971
أو هــو عنف لقمع مواطنين عـ َّـزل نظموا أنفسهم فــي تجمعات مدنية مطالِبين بحقوقهم المشروعة،
لكن هناك أشكال أخرى للعنف حدثت في
مثل مزارعي مشروع ُجو َدة الزراعي في النيل األبيضْ .
حقب مختلفة ،منها ما هو عنف بنيوي مجتمعي َّ
مركب ،نلقي الضوء  -باقتضاب  -على نماذج منها
في الفقرات التالية.
في ستينيات القرن الماضي ،وتحديدً ا في سنة  ،1968هجم اإلخوان المسلمون بالكراسي واألسياخ
عـلــى حـفــل فــي قــاعــة االم ـت ـحــانــات بـجــامـعــة ال ـخــرطــوم ،مـعـتــرضـيــن عـلــى رق ـصــة تــراث ـيــة شـعـبـيــة مــن غــرب
الـســودان ُتـعــرف بــ«الـ َـعـ َّـجـ ُـكــو» ،بــدعــوى أنها مفارقة للشريعة اإلســامـيــة ،ومثيرة للطاقة الغريزية ،وهــو ما
أدى إلــى مقتل طالب مــن الجبهة الديمقراطية .ومنذ ذلــك الحين أصبح العنف وبأشكاله المختلفة،
بــد ًءا من العنف اللفظي والمهاترات وانتها ًء باستخدام أسلوب القتل ،إحــدى الوسائل المتبعة لحسم
الخالف في الرأي داخل الجامعات السودانية .والطريف أن َمن اعترضوا على هذه الرقصة بلغة العنف
لــم يــدُ ر فــي خـ َلــدهــم أنـهــم سيرقصون على أنغامها بعد مضي أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود؛ ففي سنة ،2005
احتجاجا على الرقصة في مسرح الجامعة يه ِّللون
شاهد السودانيون األشخاص الذين حطموا وثاروا
ً
ويبشرون ،فرحين منتشين بالرقصة ذاتها في مسارح الخرطوم عاصمة الثقافة العربية؛ لقد أدركوا طول
سنين أن رقصة «الـ َـعـ َّـجـ ُـكــو» مجرد تــراث ســودان ـي( ،((2ومــا كــانــوا يظنون  -على حــد تعبير الـ َقــراي  -أنهم
سيصبحون في مقبل األيام أسياد الرقص من أكابر قادتهم إلى أصاغر طالبهم .هذا باإلضافة إلى َخ َطل
الفهم ،والـهــوس الــدِّ يـنــي الــذي جعلهم يتركون الــدعــوة« ،بالتي هــي أحـســن» وراء ظـهــورهــم ،ويحملون
( ((2ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى الـ ـخـ ـط ــاب ك ــامـ ـ ـ ًـا ع ـب ــر ي ــوتـ ـي ــوب ع ـل ــى الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـتـ ــرونـ ــي:

watch?v=YE73f1IjNzE>.

( ((2مريم عبد الرحمن تكس« ،ثمن الحكمة المتأخرة »،الصحافة (الخرطوم).2006/4/15 ،

<https://www.youtube.com/

ثاحبأو تاسارد
نادوسلا يف يسايسلا دهشملا يف فنعلا ةغلو ةغللا فنع
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العصي والسواطير والسكاكين والمسدسات في ُدور العلم بـ ً
ـدل من حمل األقــام وتهيئة المنابر(.((2
وتُتخذ هذه الحادثة عالمة تاريخية لبداية العنف الطالبي في الجامعات السودانية ،والذي استفحل في
تاريخ السودان المعاصر بصورة يندى لها الجبين ،راح ضحيته  -وال يزال  -عشرات الطالب .والالفت
محددين
دائما  -في ما بعد  -نحو اتجاهين َّ
للنظر في ظاهرة العنف والقتل هذه أن أصابع االتهام تتجه ً
«اإلسالميين» و«الشيوعيين».
ٍ
مقصورا على طالب الجامعات ،بل
وقتئذ
لم يكن التعبير عن ضيق الصدر باآلخر باستخدام العنف
ً
امـتــد إلــى الصحافيين أو مــن ُعــرفــوا بــ«أصـحــاب السلطة الــرابـعــة»؛ إذ قــام رجــال أمــن نـظــام مــايــو فــي سنة
 1970باختطاف الناشر والصحافي محمد مكي ،أو «مكي الناس» كما اشتهر ،ناشر صحيفة الناس،
مــن أمــام فـنــدق الـحـمــراء الـجــديــد فــي بـيــروت ،ووضـعــوه فــي صـنــدوق ،وأرسـلــوه بالطائرة إلــى الـخــرطــوم،
حيث ُأودع زنزانة انفرادية في سجن ُكو َبر ،حيث شاهده فيها بعض المعت َقلين .ولكن سرعان ما امتدت
إلـيــه يــد الـغــدر و ُقـتــل بــدم بــارد داخــل زنــزانـتــه؛ فـكــانــت تـلــك أول جــريـمــة قـتــل صـحــافــي فــي ال ـســودان بأيد
شبيها لها فــي حادثتي اغتيال صحافي ثــان ،واالعـتــداء بالضرب المبرح على ثالث،
ســودانـيــة .ونلفي
ً
(((2
ووقعتا كلتاهما في المشهد السياسي الراهن .
لعل أفظع مشاهد العنف البنيوي التي ارتكبت ضد المواطن السوداني ،تلكم التي ُن ِّفذت في ساحات
ما ُعرف عهدئذ بـ«محاكم العدالة الناجزة» ،تحت ستار تطبيق الشريعة اإلسالمية ،أو «قوانين سبتمبر»،
كما ُاصطلح عليها في أدبيات السياسة السودانية ،ألنها ِ
وضعت في أيلول/سبتمبر  .1983وقد سال في
رصات تلك المحاكم كثير من الدماء بدعوى إقامة الحدود ،وارتفع العنف إلى حد القتل شنقًا .وكي
َع َ
تمتا في هذا السياق ،وهما مقتل مرشد اإلخوان
كثيرا ،نشير إلى أسطع حادثتين َّ
ال نطيل في تفصيالتها ً
بالردة عن اإلسالم ،ومقتل
الجمهوريين محمود محمد طه ( 18كانون الثاني/يناير  ،)1985الذي اتُّهم َّ
المواطن الواثِق صباح الخير ( 13حزيران/يونيو  ،)1984الذي ُو ِّجهت إليه تُهم جنائية عدة.
لفظيا ومعنو ًيا ً
فظا ُمــو ِرس ضد طه وبعض الجمهوريين الذين
ما تجدر اإلشــارة إليه هو أن هناك عن ًفا ً
اس ُتتيبواَ ،ب ْل َه حتى بعد مرور سنوات على هذه الحادثة ،صرح نميري في لقاء تلفزيوني بأنه غير نادم
على مقتل طه ،وأردف لو أن محمو ًدا ُبعث ألعدمه مجد ًدا(.((2

مما سبق إلــى أن ظاهرة العنف بأشكاله المختلفة ترتفع وتائرها وتكون أكثر بشاعة في ظل
نخ ُلص ّ
األنظمة الشمولية ،على نحو ما رأينا إبــان عهد النظام الـ َـمــايــوي .كما أنها تتفاقم بدرجة عالية عندما
تستعين هــذه األنـظـمــة بأيديولوجيا اإلســام الـسـيــاســي ،ويـقـ ُـرن كثير مــن الباحثين فــي الـعـلــوم السياسية
( ((2عمر القراي« ،تصفية أبناء دارفور »،حريات.2015/5/5 ،
( ((2اإلش ــارة هنا إلــى مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد ،مالك صحيفة الــوفــاق السودانية ورئيس تحريرها ،ليل األربـعــاء 6
المبرح على الصحافي عثمان ميرغني ،رئيس تحرير صحيفة التيار ،في مكتبه
أيلول/سبتمبر  ،2006بالخرطوم ،واالعتداء بالضرب
ِّ
نهار  19تموز/يوليو .2014
( ((2يمكن االستماع إلــى هــذا التصريح في مقطع الفيديو عبر يوتيوب على الموقع اإللكتروني<https://www.youtube.com/ :
watch?v=e8frpcDvgqw>.
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واالج ـت ـمــاع ـيــة ح ــدة ال ـظ ــاه ــرة بــال ـج ـمــاعــات اإلس ــام ـي ــة .وال م ـن ــدوح ــة ف ــي م ـتــازمــة ال ـح ـكــم الـعـسـكــري
والـعـنــف ،فــالـنــواة األولــى ألي حكم عسكري هــي الـعـنــف ،ألنــه يعتلي ســدة الحكم عبر انـقــاب على
نظام ديمقراطي.

تجليات عنف اللغة وغاياته في الراهن السوداني
تـتـنــاول الــورقــة فــي هــذه الـجــزئـيــة تـجـلـيــات عـنــف الـلـغــة فــي فـضــاء الـخـطــاب الـسـيــاســي الـشـفــوي ،بـصــورة
خاصة ،في الراهن السوداني .وتجدر اإلشارة إلى أن َّ
جل النصوص المعا َلجة هنا َ
منتخبة من خطاب
الحكومة المرسل إلى اآلخر ،وقليل منها َ
منتخب من خطاب هذا اآلخر .ويعود عدم التكافؤ في عدد
األمـثـلــة مــن الـحـقـلـيــن ،إلــى وف ــرة الـخـطــاب الـسـلـطــوي ون ــدرة خـطــاب اآلخ ــر ،ويـكـمــن الـسـبــب فــي طبيعة
الحكومة نفسها ،فهي حكومة عسكرية شمولية يعلو صوتها أي صوت آخر ،هذا من ناحية ،ومن ناحية
ـت ،الحظنا أن العنف اللغوي فــي خطاب اآلخــر
أخــرى ،ومــن خــال قــراءتـنــا األولـيــة للمادة التي ُجـمـعـ ْ
َّ
أخف منه في الخطاب السلطوي.
بقي أن نشير إلــى أن اآلخــر المعني ههنا ،والــذي هــو آخــر بالنسبة إلــى النظام الحاكم ،ال يقتصر على
األحزاب المعارضة للسلطة ،والحركات المس َّلحة التي تتحاور مع النظام بلغة السالح ،بل تتسع دائرة
ـدخــل فــي نطاقها بـعــض الـمـجـمــوعــات الـ ِـعــرقـيــة والـ َـجـهــويــة ت ــارة ،والـ َّـشـعــب الـســودانــي كـ َّلــه تــارة
مفهومه لـ ُـيـ َ
أخ ــرى ،كـمــا سيتضح مــن خــال الـنـمــاذج أدن ــاه ،والـتــي نـعــرضـهــا وفــا ًقــا للتقسيم اآلت ــي :الـعـنــف الـلـغــوي
ضــد اآلخــر أو «وضـعــه على ِسـنـ ِ
ـان الكلمات» ،وعنف الفاعل السياسي ضــد اللغة أو «الـ َّلـحـ ُـن اللغوي
في الخطاب».
الوضع على ِ
ان الكلمات
س َن ِ

يتوخاها الخطاب السياسي السلطوي عندما يكتنف فضاءه
هناك جملة من الغايات واألهــداف التي ّ
ُّ
والتنكر ،والتشويه والتقليل
موجه ضد اآلخر ،وهي تتمثل في اإلقصاء والتهميش ،والنفي
عنف لغوي َّ
من الشأن واإلزراء ،والكسب بتأليب الرأي العام ضد اآلخر ،والتهديد والوعيد بالويل والثبور وما إلى
يوجه إليه ،هو ً
أيضا
ذلك ،وهو ما يؤكد أن العنف اللغوي ،بجانب ما يترك من أثر سيئ في نفس َمن َّ
درجة متقدمة للعنف المادي ،أو ِمهاد له ،من أبسط صوره بين شخصين اثنين فقط ،إلى أكثرها تعقيدً ا
والشعب .ومــع الوضع في االعتبار أن هــذه الغايات تتراسل وتتداخل بعضها
حين يكون بين السلطة َّ
مع بعض ،فقد نلمح في الخطاب الواحد ،أو في العبارة الواحدة ،أكثر من غاية .وفي ما يلي نماذج
معززة بالشواهد:
من هذه الغايات َّ
 يـهــدف الـعـنــف الـلـغــوي فــي الـخـطــاب الـسـلـطــوي الـســودانــي إلــى الـتـقـلـيــل مــن شــأن اآلخ ــر واإلزراء بهوالطعن في أخــاقــه؛ ومــن ثـ َّـم االستعالء والــرفــع من شــأن صاحب الخطاب .ففي خطاب جماهيري،
ومما
على سبيل المثالُ ،ش ِّبه أحد قادة الحركة الشعبية  -قطاع الشمال  -بـ«الثور»ُ ،
وو ِصف بـ«الغباء»َّ ،
الزول َدة ِجتة
«نصبناه
حاكما ،وأعطيناه ميزانية ،لكنه طلع تور وما بفهم وأعمى بصيرةُّ .
نصاَّ :
قيل عنه ًّ
ً
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ثاحبأو تاسارد
نادوسلا يف يسايسلا دهشملا يف فنعلا ةغلو ةغللا فنع

يع الدرس في جنوب كردفان ،وأصبح شارد من شجرة لى شجرة ومن جحر
وراسو صغير ولم ِ
كبيرة ُ
لى جحر»(.((2
ـادا ل ـهــذه ال ـص ــورة الـلـغــويــة الـعـنـيـفــة؛ فـفــي ل ـقــاء مــع صـحـيـفــة ذي غ ــاردي ــان
نـلـفــي فــي الـمـقــابــل عـنـ ًفــا م ـض ـ ًّ
الـلـنــدنـيــة ،وصــف قــائــد مــن ق ــادة حــركــة جـيــش تـحــريــر ال ـســودان أح ــدَ رم ــوز الــدولــة وذا مـنـصــب سـيــادي
بـ«الكارثة» ،ووصمه بـ«العنصري» ،وألصق به َخ ْصلة الكذب ،وقال إن هذا الرجل «حقًا كارثة بالنسبة
لـلـســودان وكــذلــك إفــريـقـيــا .هــو ن ـمــوذج لـلـشـخــص ال ــذي ال يـمـكــن أن تـثــق فـيــه أب ــدً ا ،وعـنـصــري مــوغــل
في الكراهية»(.((2
 ي ـهــدف إل ــى تـعـمـيــة الـحـقـيـقــة والـتـعـجـيــز وتـثـبـيــط هـ َّـمــة ال ـش ـعــب ،وإل ــى بــث الــرعــب وال ـخ ــوف فــي روحالـمــواطــن .ويـعـلــو صــوت الـخـطــاب الـ ُـمـثـ َقــل بــالـعـبــارات الـتــي تـحـ ِّقــق مـثــل هــذه األه ــداف أيــام الـتـظــاهــرات
الـشـعـبـيــة االحـتـجــاجـيــة؛ فـفــي ل ـقــاء جـمــاهـيــري بـمــديـنــة أبــو حـمــد فــي والي ــة نـهــر الـنـيــل بـتــاريــخ  24كــانــون
الثاني/يناير  ،2013ذهــب أحــد مساعدي رئيس الجمهورية إلــى الـقــول« :إن لحس الكوع أيسر على
المعارضين من إسقاط الحكومة» .وشن هجو ًما عني ًفا على وثيقة كمباال (ميثاق الفجر الجديد) التي
وقّعها عدد من أحزاب المعارضة .وذهب إلى أن أحالمهم ستطول وأنهم سيظ َّلون في ظالمهم الدامس
فــي انتظار فجرهم ال ـكــذوب( .((2وقــد اش ُتهر هــذا المساعد بــأنــه أكـثــر الفاعلين السياسيين دلـ ًقــا للعنف
اللغوي فــي الخطاب السياسي؛ ففي تصريح أبـلــج ،معلقًا على قــرار رفــع الحكومة دعمها عــن السلع
اج ُبو
«حنرفع َّ
والم َ
األساسية ،وهو ما أدى إلى أحداث أيلول/سبتمبر  ،2013قالَ :
اع ْ
الدعم عن السلع َ
يشيل كفنو ويطلع الشارع»( ،((2فالتهديد بالقتل والتنكيل المرموز إليه بحمل الكفن على الظهر ،والذي
وقع ً
فعلّ ،بين في هذا المقتطف وليس بحاجة إلى تعليق .والجدير باإلشارة أن ذلك الشهر (أيلول/
سبتمبر) شهد سلسلة من التظاهرات الشعبية سادت معظم مدن السودان ،وأوشكت أن تطيح النظام،
لكن األخير واجهها بعنف مادي منقطع النظير ،انتهى بإخمادها .وقد تفنن الشارع السوداني في أسماء
ـس الـ ُـكــوع» و«جمعة
أيــام هــذه الـتـظــاهــرات ،وكــانــت تنظم أسـبــوعـ ًـيــا كـ َّـل يــوم جمعة ،فكانت «جمعة َلـحـ َ
َ
تاحة» ،وواضح أثر أدبيات ثورة الربيع العربي على هذه األسماء .كما أبدعت الذهنية الشعبية بذكاء
الك َ
عـ ٍ
ـال فــي الــرد على العنف الـلـغــوي السلطوي بـهــذه األسـمــاء ،كأنما تـقــول للنظام «هــذه بضاعتك ُر َّدت
الم ِ
قذع للذين نظموا هذه التظاهرات ،ووصفوهم ب َ
ـ«الخونة
إليك» .وعقب أنْ كال رموز النظام السباب ُ
والمرجفين والخفافيش ،وأعداء الدِّ ين وأعداء الوطنُ ،
وشوية ُش َّذاذ آفاق» ،عقب
َ
والمارقين والعمالء ُ
(((3
مسمى «جمعة ُش َّذاذ اآلفاق» .
ذلك كل ،خرجت التظاهرات في الجمعة التالية تحت ّ
الصحافة ،2012/1/4 ،على الموقع اإللكتروني<http://www.alsahafasd.net/details.php?articleid=39488>. :

(((2
( ((2يـمـكــن مطالعة الـحــوار على الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي:

<http://www.theguardian.com/world/2015/feb/25/sudan-election-

propaganda-says-rebel-leader-minni-minawi>.
(28) <http://www.alintibaha.net/portal/home/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8>.
(29) <http://www.alintibaha.net/portal/home/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8>.

( . ((3للتحقق من هذه العبارات العنفية يمكن مراجعة الصحف اليومية السودانية التي صدرت في بحر شهر أيلول/سبتمبر ،إبان
هذه التظاهرات.
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الـجــديــر ب ــاإلش ــارة إل ـيــه ،ن ـظـ ًـرا إل ــى أن ــه ذو دالل ــة عـمـيـقــة فــي ب ــاب االسـتـخـفــاف الـشـعـبــي بــالـعـنــف الـلـغــوي
السلطوي ،هــو أن أغــانــي البنات فــي الـســودان َّ
تخطفت هــذه الـعـبــارات وأدخلتها قاموسها .ومعلوم أن
اإلبــداع الشعبي بأجناسه كافة مــرآة صـ ٍ
عما يعتور المجتمع من تغيرات سياسية واقتصادية
ـدق للتعبير ّ
واجتماعية ودينية وخالفها .ومن أمثلة هذه األغاني:
ـورة مـ ـ ــا ْب ـ ــتِـ ـ ـ ْن ـ ـ َـط ـ ـ ْ
ـاق
ُو ْ
وب ،ال ـ ـ ـ ـ ُـب ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ال ـلــه َل ـ ْـو َج ـ ْـرب ـ ُـوع
ـس إنْ َش ـ ْ
َع ـ ِري ـ ْ

ـاء الـ ـلـ ــه َر َّب ـ ـ ِ
ـاط ـ ــي
ـس إنْ َشـ ـ ـ ـ ْ
َعـ ـ ـ ِري ـ ـ ْ
ـاء ال ـلــه َل ـ ْـو َع ـ ْـد َم ــانْ
ـس إنْ َشـ ـ ْ
َع ـ ِري ـ ْ

ـاء ال ـل ــه َش ـ ــا ْذ آف ـ ْ
ـاق
ـس إنْ شـ ـ ْ
َعـ ـ ِري ـ ْ
ـوع
ـس الـ ـ ـ ُـكـ ـ ـ ْ
ُو َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـرب َم ـ ـ ـ ــرة َل ـ ـ ـ ْـح ـ ـ ـ َ

ُومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُه َط ـ ـ ـ ـ ْل ـ ـ ـ ـ َق ـ ـ ـ ــة َم ـ ـ ـ َّـط ـ ـ ــاط ـ ـ ــي
ُو ُي ـ ــو َم ـ ــاتِ ـ ــي ي ـ ْـسـ ـ َتـ ـ ْن ــشَ ـ ْـق الـ ـ ُـبـ ـ ْـمـ ـ َـبـ ــانْ

ورأسيا من
أفقيا من مكان إلى مكان
ً
غالبا ،وتنتشر شفاهة ً
ومثل هذه األغاني تكون مجهولة المؤلف ً
قوتها لكونها تجأر
زمان إلى زمان .وهي أشبه بـ«الترمومتر» الذي يقيس انفعاالت الشارع ،وهذا مصدر ّ
ثم تصبح خطا ًبا مواز ًيا لخطاب السلطة يطرح
بقوة من دون َخشية أو وجلٍ بما يفكر فيه الشّ عب ،ومن َّ
تهم المجتمع.
مضامين وقضايا ُّ

 ي ـهــدف إل ــى الـتـنـفـيــس عــن الـغـضــب وال ـغ ـيــظ ال ـشــديــديــن .وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،وص ــف م ـســؤول رفـيــعالمستوى الحركة الشعبية الحاكمة فــي دولــة جـنــوب الـســودان بــ«الـحـشــرة» ،وذلــك فــي كلمة ألقاها في
تجمع شبابي من المؤتمر الوطني الحاكم في  19نيسان/أبريل  ،2012عقب سيطرة
الخرطوم على ُّ
ِ
جـيــش الـحــركــة عـلــى حـقــل هـ ْـجـلـيــج ال ــذي يـضـ ُّـخ الـنـصـيــب األك ـبــر مــن الـنـفــط .وزاد فــي كـلـمـتــه أن هــدف
وتوعد بإطاحة الحركة الشعبية
نهائيا ،على حد تعبيره.
َّ
حكومة الخرطوم القضاء على هذه «الحشرة» ً
(((3
في دولتها بقوله« :هجليج ليست المعركة النهائية ،النهائية ستكون في جوبا» .
 من أهداف العنف اللغوي تجريد اآلخر من العقيدة والتدين ،ومحاولة طمس بعض الثوابت والحقائقالتعددية ِ
اآلخر على حكم
العرقية والدِّ ينية التي حظي بها السودان ،ثم التشكيك في قدرة َ
الراسخة نحو ُّ
ً
البالد .من ذلــك ً
احتفال ُأقيم بمدينة
مثل ما جــاء على لسان أحــد قــادة الحزب الحاكم لــدى مخاطبته
الـقـضــارف فــي  19كــانــون األول/ديـسـمـبــر  ،2010بمناسبة عيد الـحـصــاد .وقــد تــزامـنــت تلك المخاطبة
مــع هــوجــة إعــامـيــة شــرســة ضــد الـحـكــومــة ،ث ــارت بـسـبــب نـشــر مـقـطــع فـيــديــو عـلــى «يــوتـيــوب» ُيـظـهــر َجلد
الصيت،
فتاة سودانية بسياط شرطة النظام ،بــدعــوى إقــامــة حــدود شــرع الـلــه .وكــانــت تلك واقـعــة ذائـعــة َّ
واتُخذت ً
لحدة عنف الدولة المادي ضد مواطنيها ،ودار حولها ما دار من جدل ،حتى أن بعض
مثل ّ
منظمات المجتمع المدني طالبت بالتحقيق القانوني في الحادثة .ونلحظ هنا تراسل األهداف وتداخل
واهـتـبــال الـســوانِــح ،لتمرير أجـنــدة أيديولوجية ليست بــذات صلة بموضوع االحـتـفــال الرئيسي
الـغــايــات ْ
(الحصاد) .والغاية من ذلك صرف الرأي العام عن التفكير في فشل الحكومة في مشروعات اإلنتاج
المقحم فــي غير مكانه يـكــون ذا خطر ومــن شواغل
الــزراعــي فــي المنطقة ،مــع مالحظة أن الـمــوضــوع ُ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(31) .
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الــرأي العام ،أو ما ُيعرف بـ«موضوع الساعة» .جاء في ذلك الخطاب« :إن الــذي يرى أن إقامة حدود
ويتشهد ،ويجب أال تكون هناك
الله تسيء إلــى سمعة الـبــاد ،عليه أن يراجع إيمانه ،يتوضأ ويصلي
َّ
والصلب،
مجاملة أو تهاون أو مداهنة وال حــرج في ذلــك.
سنطبق حــدود الله بالجلد والقطع والقتل َّ
ِّ
زَي السودان بلد متعدِّ د الدِّ يانات واألعراق وال ُّلغات تَاني ما
المدَ غْ َمس ْ
التحقيق في شنو؟ كل الكالم َ
ِفي ،ومصدر التشريع الوحيد سيكون الشريعة اإلسالمية ،واللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن انفصال
الجنوب لن يكون نهاية الدنيا»(.((3
 ويـهــدف الـعـنــف الـلـغــوي إلــى الـتـهــرب مــن الـمـســؤولـيــة الــوطـنـيــة ،حـيــن تعجز الـحـكــومــة عــن االضـطــاعبوظائفها األساسية التقليدية ،وهي الدفاع واألمن والعدالة والمرافق العامة؛ ففي محاولة لدرء جريمة
«الح َ
يطة القصيرة» ،لم يتحرج الخطاب السلطوي
التدمير الذي حاق بمشروع الجزيرة وباتباع سياسة َ
في إلصاق ال ُّتهم ُجزا ًفا على مواطني والية الجزيرة .ففي مؤتمر صحافي مشهود ،وفي سياق التبريرات
اعة شيوعيين سودانيين»( .((3وفي المنحى ذاته يرشق قيادي في
الواهية،
وصمهم بـ «مسيسين وتربية بِ َت َ
َ
المؤتمر الــوطـنــي ،فــي مقابلة لــه مــع قـنــاة سـكــاي نـيــوز ،الشعب الـســودانــي بعنف لـغــوي لتبرير قــرار رفع
الدعم عن المحروقات ،وارتفاع أسعار السلع الضرورية .وفي رأيه أن «الشعب السوداني لن يتأثر بهذه
ـاحــظ أن نعت قـيــادات
الــزيــادات ألن معظمه يستخدم ال ــدواب ،ومعظمهم يــأكـلــون الـ ِـفـيـ َتـ ِريـ َتــا»( .((3الـمـ َ
فاش في َّ
بالعوز وال َفاقة والر َثا َثة ٍ
وكثيرا ما يرد هذا
جل خطاباتهم،
المؤتمر الوطني الشعب السوداني َ
ً
النعت في سياق التبرير للفشل أو لعقد مقارنة وهمية إسقاطية بين ٍ
ماض كالح وحاضر مزدهر .نلحظ
ذلك بوضوح في هذا المقتطف« :لو كنا نتعامل بالعنتريات لما كان حال السودان اليوم ،مقارنة مع ما
الش َّحاتين»(.((3
الشعب السوداني كان مثل َّ
كان حاله من قبل .هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة َّ
تقصي جميع شــواهــد العنف اللغوي فــي المشهد السياسي الــراهــن فــي الـســودان ،فهي
ال يسع الــورقــة ِّ
لوفيرة جدً ا .وما سقنا من أمثلة ينهض ً
ناصعا على شكل هذا العنف ومضمونه ،وعلى المستوى
دليل
ً
اللغوي الذي انحدر إليه الخطاب السياسي في السودانِ .
التقصي هذا ،نشير إلى أن أبرز
وضا عن
وع ً
ِّ
المثقل بعبارات العنف اللغوي ،التوسل باللغة العامية وبالمتب ِّقي من اللغة.
سمات الخطاب السياسي ُ
والم ْتح من قاموسها ،في هــذا الخطاب السياسي بصورة
ولقد تفاقمت ظاهرة استخدام اللغة العامية َ
وخصوصا خطاب اللقاءات الجماهيرية .ولربما النية من
ملحوظة إذا ما ُقو ِرن بنظيره في فترات سابقة،
ً
وده وتأييدَ ه.
استخدام هذه اللغة هي التقرب إلى الشعب زُلفى ،وخطب َّ
أضحى تطعيم الخطاب السياسي في السودان  -المتوسل بالعامية خاص ًة  -باألمثال الشعبية وما يجري
مجراها مــن الـمــأثــور الشعبي فــاشـ ًـيــا ،نحو المثل« :الـ َـمـحـ ْ
ـرش مــا ْبـ َـكــاتِــل» ،الــذي اسـتــدعــاه أحــد الفاعلين
( ((3الصحافة.2010/12/20 ،
( ((3لـ ــاطـ ــاع ع ـلــى ال ـمــؤت ـمــر ك ــام ـ ًـا ب ــال ـص ــوت والـ ـص ــورة ع ـبــر ي ــوت ـي ــوب ع ـلــى ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي:

watch?v=y14-Ed606H4>.

<http://m.youtube.com/

( ((3؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
( ((3فــي مؤتمر صحافي ُعقد مع القيادي صاحب الخطاب في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض ،بتاريخ  14نيسان/
أبريل .2014
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السياسيين فــي سـيــاق خـطــاب جـمــاهـيــري وصــف فـيــه الـمـعــارضـيــن بــأنـهــم عـمــاء لـلـغــرب وأمـيــركــا؛ فهم -
(م ِ
حرشين) إلى معارضة النظام دف ًْعا .والحظ الباحث أن المتحدِّ ث أورد المثل بصيغة
برأيه  -مدفوعون ُ
َ
المخاطبين
ـرد مــن
االسـتـفـهــام ،بــاد ًئــا بـصــدره كــاآلتــي« :يــا أخـ َّـوانــا أهلنا قــالــوا الـ َـمـحــرش مــا ُلــو؟» ،ليأتي الـ ُّ
َّ
الموشى
متممين بقية المثل« :ما ْبكاتِل» ،وعلى هذا يمكن القياس .وواضح ما في هذا السياق اللغوي
ِّ
ِ
ِ
بالحوار بين المرسل (الفاعل السياسي) والمستقبل (الشعب) من إيحاء بالتوافق واالنسجام ،المنعد َمين
ً
أصل ،بين الطرفين ،وفيه إضمار ألهداف خفية ،على رأسها خطب الــو ِّد  -كما أومأنا  -وتأليب الرأي
العام ضد اآلخر (المعارضة).

م ــن س ـمــات ه ــذا ال ـخ ـطــاب أن ــه يـمـتــح أي ـ ًـض ــا م ــن ق ــام ــوس ال ـمــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة ،وم ـع ــروف م ــا ف ــي هــذا
القاموس  -بحسب طبيعة هذه المؤسسة التي تتط َّلب ذلك  -من عنف وقسوة وشدة .وال غضاضة إن
متح منه فاعل سياسي ذو خلفية عسكرية ً
أصل ،بحجة أن هذا قاموس مجال عمله ،والمفردات التي
َ
ستهجن إن
تشربها ،سواء إبان ِسنِي التدريب في ثكن الجيش أو في ميادين القتال ،بيد أن األمر ربما ُي
َ
ّ
خطاب فاعل سياسي مدني؛ ففي أيام اشتداد أوار الصراع المس َّلح بين
شابت هذه المفردات العسكرية
َ
النظام وأي من قوات الحركات المناوئة لهُّ ،
يطل علينا خطاب السلطة المفعم بعبارات التهديد والوعيد
واألمــر بالتقتيل واإلبــادة واتـبــاع سـيــادة األرض المحروقة .مــن ذلــك ،مـثـ ًـا ،ظهور أحــد أعـضــاء المؤتمر
جمعا مــن الجنود،
مخاطبا
منتشيا
الــوطـنــي السياديين على الفضائية الـســودانـيــة وهــو يتالعب بـعـصــاه،
ً
ً
ً
ُ
ناهياَّ :
«يل
يبدأهم بالسؤال ،كعادة مثل هذه الخطابات:
«جاهزين؟»ُّ .
ْ
آمرا ً
فيردون عليه إيجا ًبا ،فيردف ً
جيبو َل ْي َح ْي ،أنا ما عندي َل ُيه محل ،وما تعملوا لينا عبء إداري».
سُ ،ق ْ
ْ
ش ،ما ْت ُ
أمسح ،أك ُن ْ

مشفوعا بلغة رمــزيــة غير اللغة المنطوقة أو
ومــن سمات هــذه الخطاب أيـ ًـضــا أنــه يـكــون  -فــي الغالب -
ً
مما ال نلفيه في لغة الخطاب المتوسل باللغة العربية العالية .ونقصد هنا لغة اإلشارات
الشفوية ،وهذا ّ
) (signsواإليماءات ) (gesturesالتي ترسل رسائل ذات مردود نفسي قوي لدى المتل ِّقي .ولعل أنصع
مثال على ذلك استخدام «العصا» في أثناء الخطاب ،والتلويح بها يمنة ويسرة .وألن المتكلم يكون
دائما ،فهو األعلى قام ًة والمخاطبون دو َنــه ،ولكأنما على رؤوسهم العصا .وال يحتاج منا
على منصة ً
هذا المشهد إلى تبيان ،مثلما أن رمزية العصا جلية ،فهي شائعة في ِّ
جل الثقافات اإلنسانية .غير أن ما
موج ًها إلى اآلخر،
ينبغي تَبيانه ،أن هذه اللغة الرمزية تكون أكثر
حضورا وجال ًء عندما يكون الخطاب َّ
ً
ـردفــان؛ وهنا تحل اإلشــارة
من الحركات المس َّلحة في دارفــور أو في جنوب النيل األزرق أو جنوب ُكـ ُ
محل «الكالم».
لحن الخطاب

بالعودة إلى ما ورد في تعريف عنف اللغة في فقرات سابقات ،وكما سبق القول ،إن العنف الواقع
األم أو لغة ثــانـيــة ،اصـ ُـطـلــح عليه
مــن اإلنـســان على الـلـغــة ،فــي شكل خطايا لـغــويــة ،ســواء كــانــت لغته ّ
«السفاح اللغوي» .ونحت هذين االصطالحين لوسركل كما أثبتنا سل ًفا ،غير أن
بـ«اإلثم اللغوي» أو ِّ
اصطالحا آخر لهذا الفعل ضد اللغة ،وهو «ال َّلحن» أو « َلحن ال َقول» .وإن الحديث َليطول
للعرب
ً
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في شرح هذه القضية اللغوية لدى اللسانيين العرب ،وما يكتنفها من خالفات لغوية ونُكت نحوية،
ت ـعـ ُّـج بـهــا أم ـهــات كـتــب ال ـتــراث ال ـعــربــي ،ال يـتـســع ال ـم ـجــال لــإس ـهــاب فـيـهــا هـهـنــا ،ويـمـكــن مــرا جـعـتـهــا
فــي مـظــانـهــا .لـكــن ،مـ ّـمــا يـهـ ّـمـنــا هـنــا هــو الـ َّلـحــن الـلـغــوي أو اإلثــم الـلـغــوي فــي الـخـطــاب الـسـيــاســي فــي
الراهن السوداني.
من نافلة القول أن صنف الخطاب السياسي الذي تعالجه الورقة في هذه الجزئية هو الخطاب المتوسل
باللغة العربية العالية ،ذلك ألن ال َّلحن اللغوي من طبائع هذه اللغة ال من طبائع اللغة العامية ،ويكون
فــي الـعــالـيــة ال فــي الـعــامـيــة؛ فـهــذه األخ ـيــرة ُتـعـ ُّـد مــن الـمـطــرود مــن حــرم األول ــى ،وإنْ كــان بينهما وشــائــج
قــربــى يــدركـهــا علماء الـلـســانـيــات .وقــد أعـطــى هــذا الـطــرد العامية مـيــزة االنـعـتــاق مــن قـيــود وقــواعــد النحو
ثم كانت لها حرية التعبير في الخطاب ،من دون أن يخالج
التي ُ
ترسف اللغة العالية في أغاللها ،ومن َّ
ريب في أنْ نلمح هذه الحرية في الخطاب
المتكلم
رقيبا عليه (حراس اللغة)؛ فال َ
ٌ
َ
إحساس بأن هناك ً
السياسي السوداني المتوسل بالعامية ،إلى درجة التماهي معها ،واالستغراق فيها إلى المدى الذي يبلغ
معه انفعال الفاعل السياسي وعنفه أقصى درجاتهما ،على نحو ما أب ّنا سابقًا.
حتما على الورقة أن تكتفي هنا بتحليل خطاب واحد فقطَ ،
نظرا إلى
كان ً
منتخب من خطابات السلطةً ،
ق َّلة الخطابات السياسية السودانية المتوسلة بالفصحى ،مقارنة بنظائرها المتوسلة باللغة العامية ،هذا
سبب .وسبب آخر هو أن خطاب اآلخر المتوسل باللغة العربية العالية غير مبذول ،فصوت اآلخر ،في
معمى عليه ومصا َدر ال بقوة اللسان ِ
والحجاج ،بل بقوة اليد ،مع تأكيدنا
ظل أنظمة عسكرية شموليةً َّ ،
اآلخر لن يكون أكثر رفقًا باللغة من خطاب السلطة ،بل ربما يفوقه عن ًفا ،خاصة إذا علمنا أن
أن خطاب َ
الفاعلين السياسيين في محيط اآلخر بالنسبة إلى السلطة ،هم في ج ّلهم من غير الناطقين بالعربية ،أو
نفرا غير قليل من
األم .ومع ذلك ،فهذا ليس ً
أن اللغة العربية ليست لغتهم ّ
مبررا آلثامهم اللغوية؛ إذ إن ً
قادتهم من خريجي الجامعات السودانية في الشمال ومن حملة الدرجات العلمية العليا .وسبب ثالث
تتبع الخطايا اللغوية  -وهــي كثيرة للغاية  -ورصــدهــا ونـقــدهــا ،ومــن ثـ َّـم تصويبها
هــو أن االسـتـطــراد فــي ُّ
وتقويمها بــإيــراد الـشــواهــد الـنـحــويــة والـصــرفـيــة ومــا إلـيــك ،كــل ذلــك لـيــس بــذي أهـمـيــة كـبـيــرة بالنسبة إلــى
المحور األساسي الذي يشغل بال الورقة ،أال وهو العنف السياسي  -المجتمعي في الراهن السوداني.
يوجه إلى اآلخر بشكل مباشر ،إال أنه يسيء إلى اللغة ،وتترك
ومع اعتبار أن العنف ضد اللغة ،وإنْ لم َّ
وخصوصا حراسها وعلمائها أصحاب األقدام الراسخة
أثرا سي ًئا لدى متحدِّ ثي هذه اللغة،
ً
هذه اإلساءة ً
في العلم بها.
نح ِّل ُل واحدً ا من خطابات أحد الفاعلين السياسيين في الراهن السوداني ،وهو من قادة حزب المؤتمر
الـحــاكــم .والـخـطــاب المعني هنا مــن أشـهــر خـطــابــات السلطة فــي الـسـنــوات األخـيــرة .وقــد اسـ ُتـهــدفــت به
ودع ــي إلـيــه رم ــوز جـمـيــع األح ــزاب الـسـيــاسـيــة ال ـمــوجــودون فــي ال ـســودان ،إلــى
األم ــة الـســودانـيــة جـمـعــاءُ ،
َّ
جــانــب اإلعالميين وأعــام الـحــزب الـحــاكــم .ولـعــل أبــرز مــا فــي لغة هــذا الخطاب أنــه ُحــرر بلغة فلسفية
ٍ
وبسبب من هذا ،دار حوله جدل واسع ،حتى أن
عالية ،شابها غموض كثيف والتفاف حول المعاني.
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وشارحا مراميه
بعض أعضاء الحزب استضيف في اإلذاعات المسموعة والمرئية مع ِّق ًبا على الخطاب
ً
الصحف أفردت مقاالت لشرحه ،مشيرة إلى الغموض الذي الزمه(.((3
ومقاصدهَ ،ب ْل َه أن بعض ُّ
قبل تَعدَ اد الخطايا اللغوية التي اغترفها الخطاب المقصود ههنا ،ومناقشة بعضها على سبيل التمثيل
ال الحصر ،تجدر اإلشــارة إلــى أن الخطاب اتسم ،إلــى جانب هــذه الخطايا ،بتكرار بعض المفردات،
عـلــى رأسـهــا مـفــردتــا «الــوثـبــة والــوثــوب» الـلـتــان وردت ــا فــي فـضــاء الـخـطــاب أكـثــر مــن عـشــريــن مــرة ،فاش ُتهر
الخطاب بـ«خطاب الــوثـ َـبــة» .ويمكن تصنيف هــذه الخطايا في صنفين :خطايا نحوية وأخــرى صرفية.
نــورد أمثلة على النحوية التي تتصل ببناء الجملة وإعـطــاء الكلمات حقَّها فــي النطق الـصــواب ،وفا ًقا
لمواقعها من اإلعــراب في ضوء قواعد النحو العربي .ونحو هذه الخطايا ال يمكن إدراكها إال بسماع
تــاوة الفاعل السياسي الـخـطـ َ 
ـاب( .((3ومــن األمثلة« :ألن الــزمــن الــذي يمر هــو وقـ َتـنــا» ،وقعت الخطيئة
في مفردة «وق َتنا» ألنها ن ُِطقّت بنصب التاء وحقُّ ها الرفع ألنها في موقع الفاعل .والمثال الثاني جاءت
ٍ
ٍ
إساءة ظن ُم ِ
«إساءة» التي
قعدة» ،ونلمح الخطيئة في مفردة
في الخطاب عبارة« :يجب أال يتحول إلى
تنون وإنما تكون مجرورة بكسرة واحدة .ولربما حسب
وقع على آخرها الجر بالتنوين ،والصواب أال َّ
الـمـتـكـ ِّلــم أن الـجـمـلــة منتهية عـنــد هــذه الـمـفــردة ،ولــو كــان الـتــركـيــب كــذلــك لـصـ َّـح الـنـطــق ،بـيــد أنــه فوجئ
بإضافة المفردة إلى كلمة الحقة وهي «ظن» ،فوقع ال َّلحن من دون أن يعيره المتك ِّلم اهتما ًما .وفي هذا
دليل دامغ على تعقيد لغة الخطاب ،وعلى أن معظم الخطابات السياسية ،ال في السودان فحسب َب ْل َه
في األقطار العربية كلها ،يعمل عليها أكثر من يراع ،ال يراع الفاعل السياسي ُملقي الخطاب وحدَ ه.
على شاكلة ما أوردنــا أعــاه ،يمكن تق ِّفي جميع الخطايا اللغوية في هذا الخطاب ،غير أن هــذا  -كما
ـوجــه ضــد اإلنـســان بشكل مـبــاشــر .لــذا،
أشــرت أع ــاه  -قــد ال يـكــون فــي صميم مــا نـحــن فـيــه مــن عـنــف مـ َّ
موج ًها إلى
تحسن اإلشارة إليه هو أن الخطاب استبطن عن ًفا لغو ًيا َّ
نكتفي بما سقنا من أمثلة ،ولكن ما ُ
تنبه له ،ألنه أتى في قالب اللغة العالية .واآلخر المع َّنف هنا هو األحزاب
اآلخر ،وقد بدا خفي ًفا غير ُم َّ
ُّ
نستشف ذلــك مــن المقتطف« :وخـطــابـنــا إلــى عضويتنا
ـامــة والـيـســاريــة منها بصفة خــاصــة،
الـمـعــارضــة عـ ّ
قبل ذلك وبعد ذلك وأثناءه ً
أيضا ،دعــوة لهم أن يحققوا بالعمل واالستجابة ،دعــوى الحزب الناهض
الم َّد ِعي النهوض بالوطن (ً )...
إقبال على ترتيب أمور السودان بفكر
في الوطن الناهض ،ال الحزب ُ
ٍ
صــادق ،غير منتحل أو مستوهب مــن األبــاعــد أو مــوروث عــن كــالــة ،أو مستلهم مــن غير عين الــوالء
للوطن ،أو مذعن لليأس المفضي إلى التعلق بضعيفات العرى»(.((3
إن ظاهرة اغتراف ال َّلحن اللغوي في المجتمع السوداني إلى درجة مؤرقة ،باتت فاشي ًة ال في الخطاب
السياسي فحسب ،بل ً
أيضا في اإلذاعات المرئية والمسموعة ،وفي حقل التعليم المدرسي والجامعي،
( ((3من هذه الصحف ً
مثل صحيفة االنتباهة ،ويمكن مطالعة هذا الشرح على الموقع اإللكتروني:

<http://alintibaha.net/portal/%D9%81%%D8%B6%D9%%84-%D8%A7%D9%84%D9%87/45718>.

( ((3للتحقق من ذلك يمكن سماع تالوة الخطاب ومشاهدته ً
كامل عبر يوتيوب على الموقع اإللكتروني:

<https://www.youtube.com/watch?v=pFHNsDGyj70>.
(38) <https://www.youtube.com/watch?v=pFHNsDGyj70>.

ثاحبأو تاسارد
نادوسلا يف يسايسلا دهشملا يف فنعلا ةغلو ةغللا فنع
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وفي لغة التأليف والكتابة على حدِّ السواء .وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن «مع اشتداد وتائر الهوس
الحنيف غير َسوط عذاب ،ومع ارتفاع َغلواء العنجهية العروبية،
الدِّ يني اإلسالمي ،التي لم َتر في الدِّ ين َ
لمن لم يشمله االستعراب ،زادت طرد ًيا وتائر اإلزراء باللغة العربية ،إلى
التي بلغت َّ
حد القتل واإلبادة َ
وقب ْل َه بالدِّ ين الكريم)...
درجة تفضح التوسل الميكيافيلي لأليديولوجيا اإلسالموعروبية باللغة (وبعده َ
واآلن أصبح أمر تدهور مستويات اللغة العربية (وفي الواقع مستويات العلم بصفة عامة) ،في المدارس
ً
ً
ومبتذل ومستهز ًءا به ،في دوائر السلطة»(.((3
مبذول في مجالس الخاصة والعامة،
أمرا
والجامعات ً

تج ِّليات لغة العنف في الراهن السوداني
ذكرنا من ذي قبل أن العنف اللغوي يفضي ال محالة إلى عنف مادي؛ فعندما يعجز اللسان عن البيان
تـمـتـ ُّـد يــد اإلن ـســان .وفــي مـيــدان الـسـيــاســة عـمــو ًمــا يـمـ َّـهــد ،بـقـصـ ٍـد ،للعنف الـمــادي بعنف لـغــوي ،فــإنْ آتــى
العنف اللغوي ُأكـ َلــه وردع اآلخــر عن غيه فهو المبتغى ،وإنْ كانت األخــرى ،فــإن الفاعلين السياسيين
ال يـجــدون ُب ـ ًّـدا مــن االحـتـكــام إلــى لـغــة الـعـنــف ،فــي أبـســط مـسـتــويــاتــه  -مــن حـبــس واعـتـقــال وتـعــذيــب في
تسميها األنظمة الشمولية  -إلى أعالها -
السجون والمعتقالت وبيوت األشباح أو «البيوت اآلمنة» كما ِّ
مــن حــرب وإب ــادة جـمــاعـيــة وتـهـجـيــر قـســري وتــدمـيــر شــامــل .ولـئــن كــان الـعـنــف الـبـسـيــط يـطــاول المجتمع
أف ــرا ًدا ،فــإن العنف الـمـ َّ
ـركــب والمعقَّد يـطــاول االجـتـمــاع البشري كله ،على نحو مــا نسمع ونـشــاهــد ،في
ِّ
وبقضها وقضيضها.
مسرح الحرب العبثي ،عن حرق قرى بتمامها وكمالها ،بإنسانها وحيوانها،
َّ
وتتقطع لها نِياط القلوب هي أن اندالق العنف بجميع أشكاله
تهز الوجدان
إن الحقيقة المؤسفة التي ُّ
وصــوره ودرجاته في الراهن السياسي في السودان ،أصبح وصمة عار على جبين السياسة السودانية،
وهو عنف فيبري َّ
تتحمل وزره الحكومة والحركات المس َّلحة المعارضة على السوية .وال يعوز
منظم
َّ
ردفان وجنوب النيل األزرق أصدق شاهد
المرء دليل على ذلك؛ فوحشية الحرب في دارفور وجنوب ُك ُ
على ما آلت إليه حال إنسان تلك المناطق ،جراء هذه الحرب الضروس وما ينجم عنها من عنف مد ِّمر.
وتتج َّلى المصائر المؤلمة إلنسان أي من تلك المناطق ،ذلكم اإلنـســان البسيط ،القابض على جمرة
األرض ،في :الحرق والذبح والتقتيل والتهجير القسري والنزوح والتشريد ...إلخ ،إلى آخر ما عرفت
الحرب في العالم المعاصر من فنون العنف .وتطالعنا القنوات الفضائية ومنظمات المجتمع المدني
العاملة في مجال حقوق اإلنسان ،األجنبية بخاصة ،بصور بشعة وأرقام مخيفة عن تج ِّليات هذا العنف
صباح مساء .وللتحقُّ ق من هذه األرقام عن جرائم الحرب في المناطق الثالث المذكورة ،يمكن مطالعة
أي من المواقع اإللكترونية لهذه المنظمات والفضائيات؛ فهي مبذولة في تقاريرها وأخبارها(.((4
يهم طرحه ومناقشته هنا هو تج ّليات هذا العنف العسكري على ُبنى المجتمع السوداني وانعكاساته
ما ُّ
على قيم اإلنـســان وسلوكه؛ فلقد تـمـ َّـددت عــدوى هــذا العنف العسكري وأصــابــت بقاع الـســودان كافة،
( ((3محمد جالل أحمد هاشم ،جزيرة صاي  ..قصة الحضارة وقضايا التنمية والتهميش في بالد النوبة (أم درمان :مركز عبد الكريم
ميرغني ،)2014 ،ص .7
( ((4على سبيل التمثيل ،يمكن االطالع على الموقع اإللكتروني<http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/06>. :
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قــرى ومــد ًنــا ،وتـغـلـغـلــت فــي ُب ـنــاه الـمـجـتـمـعـيــة ،فـلــم تـعــد ال ـحــرب فــي ســاحــات مـعــاركـهــا الـبـعـيــدة ،هنالك
فــي الـهــامــش ،نائية بنفسها عـ َّـمــن هــم ليسوا تحت أواره ــا ،بــل طــاولــت المركز نفسه .ويتج َّلى ذلــك في
مستويات عدة ،منها :الفقر المدقع الذي يعيشه السودانيون ،والعنف المؤسساتي الذي استشرى في
الـخــدمــة الـمــدنـيــة فــي ال ـســودان المتمثل فــي الـتـحـيــز الـقـبـلــي والـجـهــوي والـمـحـســوبـيــة ،وفــي سـلــوك رجــل
الـشــارع الــذي يتسم بالعنف الـلـغــوي والـمــادي ،عــاوة على االكـتـئــاب الــدائــم واإلحـبــاط والـعــام ،وفــوق
فمن يطالع إحدى الصحف
هذا وذاك العنف المادي المتمثل في االغتيال واالختطاف واالغتصابَ .
خصوصا صحيفة الـ َّـدار التي تهتم بنشر أخبار الجريمة والحوادث ،يمكنه أن يدرك
السودانية اليومية،
ً
المدى الذي وصل إليه العنف في بنية المجتمع.
إن الـجـمـيــع قــد دخ ـلــوا ال ـحــرب أول م ــرة فــي تــاريــخ ال ـس ــودان الـمـعــاصــر ،وه ــذه حــالــة لـ ّـخـصـهــا الـ َّـصــادق
المهدي ،رئيس الوزراء في العهد الديمقراطي األخير ،حين تحدث عن ثقافة العنف التي يتصف بها
الـنـظــام السياسي الـحــالــي ،والـتــي جعلت األح ــزاب السياسية تلجأ إلــى التجنيد والتسليح ،وهــذا  -في
رأيــه  -أدى إلــى أن يـكــون الـســودان حقل ألـغــام .إذنْ دخــل السياسيون الـســودانـيــون إلــى الـحــرب ،وأدوا
مهمة تختلف عن مهمات رجــال الدولة ،وهــذا يناقض المقولة الشهيرة« :يقال إن أي وقت من رجال
الدولة يجب أنْ يكرس لالهتمام بعدم جدوى الحرب»( .((4وتفاد ًيا للخوض في اإلحصاءات واألرقام
عن جرائم الحرب والعنف في السودان ،سواء العنف الفيبري أو المجتمعي أو النوعي ،فإننا نشير هنا
إلــى مظهر واحــد مــن مظاهر لغة الـعـنــف ،أو العنف الـمــادي فــي المشهد السياسي فــي الـســودان ،وهو
األحداث التي صاحبت تظاهرات أيلول/سبتمبر .2013
أسبوعا .انطلقت من مدينة ودمدني ،حاضرة
بدأت التظاهرات تلك في  20أيلول/سبتمبر واستمرت
ً
ٍ
شغب قــام بها بعض المخربين وحفنة
واليــة الجزيرة ،ووصفها إعــام السلطة بأنها عبارة عن أحــداث
اسة» نتج منها إحــراق محطة للوقود وبعض السيارات .لكن تلك التظاهرات لم تقف عند
من َّ
«الش َّم َ
ودمدني ،بل شملت معظم مدن السودان :الكاملين بوالية الجزيرة ،وبورتسودان بوالية البحر األحمر،
ونـيــاال بــواليــة جـنــوب دارف ــور ،وعـطـبــرة بــواليــة نـهــر الـنـيــل ،وكـســا بــالــواليــة الـشــرقـيــة ،والـقـضــارف حــاضــرة
واليــة الـقـضــارف ،والـخــرطــوم بمدنها الـثــاث وفــي معظم أحـيــائـهــا .واعـتـمــدت اسـتــراتـيـجـيــة المتظاهرين
على الـكــر والـفــر والـمـسـيــرات الـقـصـيــرة ،ورفـعــت فــي بــدايــة الـتـظــاهــرات شـعــارات مـنــاوئــة لـلـغــاء ،ثــم بعد
أنْ سقط بعض الشهداء برصاص السلطة ارتفع سقف الشعارات للتنديد بالعنف والتقتيل ،والمطا َلبة
بإسقاط الحكومة ،مستعير ًة بعض شعارات الربيع العربي ،نحو الشعار المصري الشهير« :الشعب يريد
إسقاط النظام»(.((4
تـمـ ّثــل عـنــف الـسـلـطــة ضــد الـمـتـظــاهــريــن فــي الـقـتــل بــالــرصــاص الـحــي واالعـتـقــاالت الــواسـعــة والـقـمــع
الـعـنـيــف لـلـمـتـظــاهــريــن ،كــل ذلــك بــواسـطــة األجـهــزة الـحـكــومـيــة الـتــي تـصـ َّـدت لـهــذه الـمـهـمــات ،وهــي:
( ((4ال ـ ـصـ ــادق ال ـم ـه ــدي ،ث ـق ــاف ــة ال ـع ـن ــف ،ك ـت ــاب م ـن ـشــور ع ـلــى ال ـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي:

sagafa%2520alanfe.doc>.

(((4

<http://www.umma.org/umma/ar/file/

 .صحيفة حريات (اإللكترونية)<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D163494>. :

ثاحبأو تاسارد
نادوسلا يف يسايسلا دهشملا يف فنعلا ةغلو ةغللا فنع
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قــوات األمــن وقــوات الــدفــاع الـشـعـبــي وشــرطــة مـكــافـحــة الـشـغــب ،مـسـتـخــدمــة الـغــاز الـمـسـيــل لـلــدمــوع
العزل .كما ظهرت حاالت اغتيال ومطاردة
مع إطالق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين َّ
ل ـمــواط ـن ـيــن خـ ــارج ن ـط ــاق ال ـت ـظ ــاه ــرة ،ب ــاس ـت ـه ــداف م ـس ـل ـح ـيــن ش ـب ــا ًب ــا ف ــي األح ـي ــاء ب ــرص ــاص ال ـق ـنــص.
ك ـم ــا ت ــواص ــل ف ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــاء إطـ ــاق ال ـن ــار ح ـت ــى ف ــي غ ـي ــاب ت ـظ ــاه ــرات ف ـي ـه ــا ،وذلـ ــك ب ـغــرض
ترهيب
المحتجين( . ((4
ِّ
نتجت من هذه التظاهرات أحداث عنف دامية راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل ،كما سلفت اإلشارة.
كـمــا أن الـعـنــف الـشـعـبــي الـمـضــاد تـمـثــل فــي أع ـمــال الـنـهــب والـتــدمـيــر وال ـحــرق والـتـخــريــب الـتــي طــاولــت
محطات الوقود والسيارات وبعض المرافق الحكومية ،كالبنوك ومكاتب خدمات االتـصــاالت ،األمر
الــذي يشي بــأن العنف والعنف المضاد ال يطرحان ســوى نتائج مؤسفة ،وأن العنف اللغوي هو مهاد
لعنف مادي فظيع ،كما سبق أن أشرنا.
ومـ ّـمــا تـجــدر اإلش ــارة إلـيــه بـشــأن هــذه األح ــداث هــو أن الـسـلـطــة حــاولــت أن تـحــرف رغـبــات الـشـعــب عن
مـســارهــا الحقيقي ،فـجــاء فــي تـصــريــح حـكــومــي أن «قـضـيــة األم ــن ،وتـعــزيــز الـســام ،وبـســط هيبة الــدولــة،
مشيرا إلــى أن مــا ا ُّتـخــذ مــن إجــراءات عسكرية وأمنية
قمة أولــويــات الحكومة»،
وسـيــادة الـقــانــون ،تمثل ّ
ً
إزاء هــذه التظاهرات يهدف إلــى تأكيد قــدرة الــدولــة على القيام بواجبها تجاه حماية أرواح المواطنين
وممتلكاتهم العامة والخاصة(.((4

خالصة
مما سبق من توصيف وتحليل لظاهرة العنف ،بشقيه الــرمــزي والـمــادي ،في الــراهــن السياسي
نخلص ّ
السوداني إلى بضع نتائج ورؤى؛ تتمثل في:
 تفشى عـنــف الـلـغــة إبــان األنـظـمــة الـعـسـكــريــة الـشـمــولـيــة بــدرجــات مـتـفــاوتــة داخــل هــذه األنـظـمــة نفسها.بمعنى آخــر ،كــان عـنــف الـلـغــة فــي المشهد الـسـيــاســي الـمــاضــي أقــل مـنــه فــي الــراهــن ،وذلــك ألن طالئع
المتعلمين الــذيــن جــاءوا إلــى حقل السياسة غــداة االسـتـقــال جــاءوهــا مــن جهة األدب والـشـعــر ،ال من
جـهــة الـفـكــر الـسـيــاســي والـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة .وكــانــت كلمة «مـثـ َّقــف» فــي تـلــك الـحـقــب تـكــاد تتطابق مع
كلمتي «شاعر» و«أديب»(.((4
 يبدو العنف اللغوي أكثر حــدة حين يتوسل الخطاب السياسي باللغة العامية وبالمتب ِّقي مــن اللغة،ويقابله عنف مضاد أكثر منه قسوة .وإن هذا العنف يتغلغل في كيان المجتمع ،فينعكس على سلوك
ومما يخدش الذوق العام.
أفراده ،ويضحي من لوازمه ّ
صحيفة حريات (اإللكترونية)<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D163494>. :

(((4
( ((4صحيفة حريات (اإللكترونية)<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D163494>. :
( ((4الـنــور حمد 59« ،عا ًما على استقالل الـســودان »،الـعــربــي الـجــديــد (االلـكـتــرونــي) ،2014/12/28 ،على الموقع اإللكتروني:

<http://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/12/28/59>.
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 يالزم العنف األنظمة العسكرية الشمولية التي تتكئ على أيديولوجيا دينية  -ثقافية (اإلسالموعروبيةً
التوجه الحضاري األحادي ،في مجتمع أبرز
مثل) ،فتسعى إلى العنف لتأسيس دولتها المزعومة وذات
ّ
التعدد بأشكاله كافة ،فال غرابة أن تُرفع شعارات:
ما فيه هو
ُّ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــه ُق ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ــا
ال لـ ـ ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرق م ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

ـواء
ن ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــي رفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء

أو ُتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق مـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم دمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

أو ُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

وال عجب في أن يكتب أحد صحافييها وحراس بوابة إعالمها« :سيادة األخ أمشي في األسواق ،وانظر
خــرابـهــا الــذي بلغته ،وصـحــح مــا جــرى فــي الـمـصــارف والـشــركــات والـمـحــاكــم ،ثــم أعـمــل سيف اإلســام
الحقيقي وأبقر به البطون  ..البطون»(.((4
سالحا وحيدً ا للبقاء على سدة الحكم فمصيرها إلى زوال ،وحسبنا
 إن األنظمة التي تستقوي بالعنفً
أنموذجا.
عربيا (مع تحفظاتنا على ما في هذا الربيع من مثالب)
ً
في الدول العربية التي شهدت ً
ربيعا ً
وعـلــى كــل نـظــام «أمـنــي  -قــراطــي» ،على حــدِّ تعبير حـيــدر إبــراهـيـم( ،((4أي نـظــام يحكم بقبضة األجـهــزة
األم ـن ـيــة ،أن ي ــدرك أن إرادة ال ـش ـعــوب أم ـضــى مــن أي درع أم ـنــي ،كـمــا ص ــدح بــذلــك ال ـشــاعــر الـتــونـســي
الشابي في بيتيه الشهيرين:
أبو القاسم َّ
إذا ال ـ َّـشـ ـع ـ ُـب يـ ــو ًمـ ــا أرا َد ال ـح ـي ــا َة
وال ُب ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد ل ـ َّل ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلِ أنْ ي ـ ْن ـج ـل ــي

ـب ال ـ ـ ـ َقـ ـ ــدَ ْر
ف ـ ــا ب ـ ـ ـ َّـد أنْ يـ ـسـ ـتـ ـجـ ـي ـ َ
وال بـ ـ ـ ـ ـ َّـد لـ ـلـ ـقـ ـيـ ــد أنْ يـ ـنـ ـك ـ ـ ـ ـس ـ ْـر

 إن ا ّت ـبــاع سـيــاســة الـعـنــف أم ــام رغـبــات الــشّ ـعــوب فــي الـتـغـيـيــر لــردعـهــم وقـمـعـهــم ،كـمــا رأيـنــا فــي المشهدالـســودانــي الــراهــن ،ال يــؤدي إال إلــى عنف مضاد تكون نتائجه وخيمة على القُ طر فــي ُبـنــاه االقتصادية
والمجتمعية والمؤسسية ،ولنا في المثال السوري عبرة.

( ((4عبد الماجد عليش ،أوالد الترابي ،اإلنكار والتنكر ،ط ( 2الخرطوم :دار عزة للنشر والتوزيع ،)2006 ،ص .10
(((4

حيدر إبراهيم علي في حوار مع صحيفة حريات االلكترونية<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D175104>. :
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محمد همام

العنف اللغوي في الخطاب
السياسي المغربي
دراسة في أيديولوجيا الشتم السياسي
من خالل نظرية أفعال الكالم
حاول الكاتب في هذا البحث تجريب نموذج نظري على الخطاب السياسي المغربي،
ويحولها من مجرد أداة
تصورا جديدً ا للغة
في ما يتعلق بتيمة العنف فيه؛ نموذج يستنبط
ً
ّ
لنقل معلومات من المتكلم إلى المستمع/من القائد السياسي إلى الجمهور ،إلى وسيلة
للتأثير في مواقف المخاطب واعتقاداته ،ودفعه إلى اتخاذ أنماط سلوكية معينة تقتضيها
صيغ التخاطب المستعملة وفق مجموعة من المبادئ والقواعد المتعارف عليها في بيئة
المخاطبين ومـجــالـهــم الـتــداولــي .وهـكــذا ،تصبح عملية الـتـخــاطــب الـلـغــوي فــي الخطاب
الـسـيــاســي الـمـغــربــي فــي حقيقتها ،إنـجــازًا ألفـعــال ال مـجــرد عملية تكلم أو نـقــلٍ لـلــواقــع أو
التصورات عبر الجمل أو الملفوظات اللغوية.

تقديم :تحيز اللغة وصناعة األثر الواقعي
وضع بول ريكو ثقته في اللغة ،وظل يبحث عن كالم عقالني خال من العنف ،يجري من خالله
النقاش المفضي إلى االتفاق ثم التعاون ،كما تجري من خالله معالجة األشكال المرئية من
ً
شكل تعبير ًيا محايدً ا
العنف ،وكذا الالمرئية منها .كما نظر الماركسيون  -اللينينيون إلى اللغة باعتبارها
ً
يعطي ً
وأشكال تلبسها
شكل تجريد ًيا للعقائد واأليديولوجيات ،التي تمثّل بدورها محتويات اقتصادية
يلمسلي 
ف(((،
بنى اإلنتاج االقتصادي .ويذهب لسانيون آخرون ،مثل عالم اللسانيات الدنماركي لويس ْ
* أستاذ في جامعة ابن زهر ،أكادير ،المغرب.
((( لساني دنماركي ( ،)1960 - 1899تقوم نظريته على دراسة اللغة باعتبارها غاية في ذاتها ال وسيلة ،لتحقيق الغاية المقصودة
ً
مجال مغلقًا.
بالكالم؛ فهي تنظر إلى اللغة باعتبارها
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إلى أنه عند التمييز بين «أشكال التعبير» و«أشكال المحتوى» ،فإن األلفاظ ،بوصفها أنسا ًقا للمعاني،
تعبر عن أشكال المحتويات ،أي عن امتزاجات بين األجسام كما نجد في جملة «تقطع السكين
أشكال ّ
تعبر عن االمتزاج الجسماني بين
تعبر عن التحول الالمادي للحدث بالفعل «تقطع» ،كما ّ
اللحم» التي ّ
السكين واللحم ،وهو ما يعني أن اللغة لم تكن يو ًما محايدة ،بل تنقل مضامين مفرداتها إلى معطيات
أثرا بناء على معادلة المتكلم/المتلقي ،أو المثير/االستجابة ،في إطار «لعبة الكلمات»،
الواقعْ ،
محدثة ً
ً
وأثرا.
تخييل وإغواء وجذ ًبا
ً
وإقناعا وإلزا ًما ً

وخصوصا خطاب
جعلتنا هــذه المعادلة نكتشف ،من خــال التأمل في الخطاب السياسي المغربي،
ً
الــزعـمــاء الـسـيــاسـيـيــن ،أن أغـلــب الـكـلـمــات المستعملة فــي هــذا الـخـطــاب تـحـتــوي عـلــى طــاقــة كـبـيــرة من
الشحن العاطفي الصريح ،السلبي أو اإليجابي مع غلبة األول؛ شحن ال يتطلب من السامع امتالك
نفسيا إلى جهة ما؛ إذ إن أعضاء الملتقى السياسي
ميول سياسية خاصة ،أو نباهة أو ذكاء لكي ينحاز
ً
(((
وهــم أعضاء تنظيميون ومتعاطفون ومناضلون ومؤمنون صــادقــون  ،يعيشون تحت ضغط
المغربيُ ،
تــداعـيــات ذهـنـيــة سـلـبـيـة((( وح ــادة يـجـســدهــا عـلــى وجــه الـعـمــوم الـتـعـبـيــر االنـفـعــالــي الـسـلـبــي فــي الـخـطــاب
السياسي في المغرب ،سواء في اإلعالم المكتوب والرقمي وفي التلفزيون ،أو في الصراع االنتخابي
المباشر ،وفي التجمعات السياسية والمؤسسات الدستورية ،وهي مادة البحث ،مثل البرلمان والحكومة
واللجان المختلفة.
ومصدرا في ذاته ألنواع
أصبح التعبير االنفعالي السلبي في الخطاب السياسي المغربي اليوم مرجعية
ً
الخطابات السياسية اليومية المختلفة ،وهــو مــا دفــع إلــى انــزالق هــذا الـخـطــاب ،بفعل الضخ التعبيري
السلبي ،إلــى حــالــة مــن الـفــوضــى والـعـنــف ،فـتــدهــورت اللغة السياسية عـمــو ًمــا ،والـسـلــوك السياسي بين
الفرقاء والفاعلين ،أكان من حيث المفردات أم من حيث التراكيب والصياغات المكتوبة والملفوظات
واألفعال الكالمية ،أم العالمات السيميايئية واإليـحــاءات والـشـعــارات ...وهو ما يستدعي ً
بحثيا
عمل ً
دقيقًا للرصد والتصنيف والــدراســة ،فــي إطــار نظري منضبط ،للوقوف على األسـبــاب واألبـعــاد المادية
والـمـعـنــويــة الـسـلـبـيــة ،وأث ــره ــا فــي ف ــرص ال ـتــوافــق الــدي ـم ـقــراطــي ،وال ـتــدافــع الـسـيــاســي ال ـمــدنــي والـسـلـمــي،
خصوصا في بلد ما زال يعتبر نفسه أنه يشكل استثناء ضمن بلدان الربيع العربي ،ويرى أنه بفعل هذه
ً
الصفة االستثنائية محصن ضد موجات العنف السياسي والمادي التي تضرب في كل اتجاه ،وتجتاح
بال ًدا عربية كثيرة.
إن رصد مظاهر اللغة العنيفة التي بدأت تحتل مساحات واسعة في الخطاب السياسي المغربي ،بما
لـهــا مــن آثــار سلبية فــي الـفـعــل الـسـيــاســي بــذاتــه ،ينطلق فــي هــذا الـبـحــث مــن أن الـلـغــة ليست نـظــام رمــوز
((( لفهم طبيعة المناضلين النفسية ،وعالقاتهم باألفعال الكالمية التي يصدرها القائد ،انظر المراجع األساسية التالية :إيريك هوفر،
الـمــؤمــن ال ـص ــادق :أف ـكــار ح ــول طـبـيـعــة الـحــركــات الـجـمــاهـيــريــة ،تــرجـمــة غــازي بــن عـبــد الــرحـمــن القصيبي (أب ــو ظـبــي :مــؤسـســة االنـتـشــار
الـعــربــي)2010 ،؛ غــوسـتــاف لــوبــون ،سـيـكــولــوجـيــة الـجـمــاهـيــر ،تــرجـمــة وتـقــديــم هــاشــم صــالــح ،ط ( 3ب ـيــروت :دار الـســاقــي)2011 ،؛
مصطفى حجازي ،التخلف االجتماعي :مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور ،ط ( 5بيروت :معهد اإلنماء العربي.)1989 ،
((( انظر :مصطفى حجازي« ،العنف» ،في :حجازي ،التخلف االجتماعي ،الفصل  ،8ص  ،206 - 173وفيه الحديث عن العنف
المق ّنع والعنف الرمزي والسلوك الجانح والتوتر الوجودي والعالقات االضطهادية ومحاولة لفهم العنف في مجتمع متخلف.

ثاحبأو تاسارد
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وإشارات فحسب ،بل هي ً
أيضا سلطة قادرة على التأثير في الواقع وفي إنتاج األفعال وتوجيهها .فإذا
كانت اللغة أداة للربط بين الــذات والــواقــع ،فهي كذلك أداة لممارسة العنف ،كما أنها قــد تصبح آلة
لتكريس الــزيــف والتضليل والـمـغــالـطـة((( .وإذا لــم تكن السياسة لغة فــي ذاتـهــا ،فــي هــذه الـحــالــة ،فهي
على األقل تبدأ باللغة؛ لغة مؤثرة من حيث تحديد س ّلم األولويات ،والقيام بعمليات التفسير والربط
والـتـعـبـئــة وصـنــاعــة االنـفـعــاالت السلبية واإليـجــابـيــة .بــل إن الـلـغــة ق ــادرة ،وفــق هــذا الـمـنـظــور ،عـلــى خلق
حقائق على األرض تشبه أثــر األفـعــال ،بــل هــي األفـعــال ذاتـهــا ،فــي إطــار الـنـمــوذج الـنـظــري الــذي يتب ّناه
يحدث الزعيم السياسي األثر
يكرس نظام مــا/أو موقف ما شرعيته ووجــوده ،وباللغة ْ
البحث؛ فباللغة ِّ
فــي مناضلي حــزبــه ،ويــدفـعـهــم إلــى سـلــوك سـيــاســي مـعـيــن .فـفــي نـظــريــة األفـعــال الـلـغــويــة الـكــامـيــة ،التي
ينطلق البحث من أفقها النظري ،أن ما يؤسس للعالقة اللغوية هو التأثير واإلقـنــاع ،أي التغيير واألثــر
(((
عما ال يمكن الدفاع
المادي .وقد حدد جورج أورويل وظيفة الخطابة والكتابة السياسيتين في الدفاع ّ
عنه .لذلك ،سيعمل البحث على تحليل ظاهرة «عنف اللغة»((( في الخطاب السياسي المغربي ،أي
العينة المختارة ،من حيث «توحش التصاريف اللغوية السياسية» و«غلظة الـمـفــردات المستعملة» من
خــال مقاربة عالقة العنف بأفعال الـكــام ،مــع استثمار نظري ومنهجي لنتائج نظرية األفـعــال اللغوية
والـكــامـيــة فــي اللسانيات االجـتـمــاعـيــة ،كما بــرزت مــع رواده ــا ،أمـثــال جــون أوسـتــن وجــون سـيــرل وبــول
غــريــس وأوزوالـ ــد ديـكــرو وج ــاك مــوشـلـيــر ...فــالـبـحــث يـسـعــى فــي أحــد مـقــاصــده إلــى إدخ ــال الــدراســات
اللغوية واللسانية إلى حقل الدراسات السياسية ،كما سعى في المقابل إلى إدخال الخطاب السياسي
ضمن موضوعات الــدرس اللغوي واللساني ،مع االستفادة من مكتسبات سوسيولوجيا اللغة ومنجز
علم النفس اللغوي ومفردات تحليل الخطاب.
هــذا مــا ساعد البحث على تسليط الـضــوء اللساني/السوسيولوجي/السيكولوجي على تعابير واضحة
متلفعا بلغة متفجرة
الخطاب
في خطاب القادة السياسيين في المغرب ،أي العينة المختارة ،فوجد هذا
َ
ً
بالعنف والمشاعر المحتقنة ،هي أقرب إلى لغة فورات الغضب السياسي/الديني/اإلثني .كما أنه ساءل
أساليب «االسـتـعــارة الحربية» في هــذا الخطاب ،بما هي معطى عضوي أو ثــانــوي ،لما تقوم االستعارة
به من دور مركزي في البناء التصوري للواقع السياسي واالجتماع 
ي((( ،وكيف تنزلق اللغة العنيفة إلى
سلوك/أثر مسربل بالدم عندما ت َّ
ـزرع ،عبر الخطابة السياسية المتدفقة ،في ذهنيات قلقة تعيش
ُركب و ُتـ َ
حالة توتر ووعي شقي ،فتكون الحصيلة حصا ًدا من الجماج م(((؛ قتلى الخالفات الفكرية واأليديولوجية
((( لفهم األبعاد التخاطبية للمغالطة ،انظر :أحمد دعــدوش ،المغالطات المنطقية في وسائل اإلعــام (الكويت :دار ناشري للنشر
اإللكتروني؛ منشورات السبيل.)2014 ،
((( ج ــورج أوري ــل ،اسـمــه الحقيقي إريــك آرثــر بلير ( .)1950 - 1903صحافي وروائ ــي بــريـطــانــي .كتب فــي النقد األدبــي والشعر
الخيالي واللغة والصحافة الجدلية.
((( انظر :جمعة سيد يوسف ،تحرير ،سيكولوجية اللغة والمرض العقلي ،عالم المعرفة؛ ( 145الكويت :المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب.)1990 ،
((( انظر :جورج اليكوف ومارك جونسون ،االستعارات التي نحيا بها ،ترجمة عبد المجيد جحفة ،ط ( 2الدار البيضاء :دار توبقال
للنشر ،)2009 ،ص .163
((( عــرف المغرب حــاالت مـحــدودة مــن االغتيال السياسي ،قــد تنسب إلــى مقدمات فــي العنف اللغوي؛ مــن ذلــك اغتيال عمر بن
جلون ،الزعيم السياسي اليساري ،سنة .1975
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والسياسية .ويذهب البحث إلى أن اللغة السياسية العنيفة والبذيئة مسؤولة عن صناعة كثير من المآسي
السياسية؛ اللغة التي تفرض انطباعاتها بالصوت العالي وبالشتم السياسي؛ شتم في الشرف والعرض،
ـوصــا الــزوجــة واألم واألب ـن ــاء ،وهــو مــا وقــف عـلـيــه الـبـحــث فــي خـطــب سياسية
والـتـعــرض لــأقــارب ،خـصـ ً
وفيديوهات كثيرة ،حتى أصبحنا أمام متن ضخم من النصوص والخطب هي بمثابة مدونات من الشتم
مما
الـسـيــاســي ،تحضر فيها أس ــرار الــزعـمــاء السياسيين وزوجــاتـهــم وأبـنــائـهــم وعــاقــاتـهــم الـخــاصــة ،أكـثــر ّ
تحضر برامجهم وإنجازاتهم أو إخفاقاتهم في تسيير الشأن العمومي وتدبيره .لذلك ،لم يتحفظ أحد
ب((( في وصف اللغة السياسية للفاعل السياسي
المهتمين والمتخصصين بالتواصل السياسي في المغر 
المغربي بأنها «لغة فــاقــدة كــل مرجعية سياسية ،لغة غــارقــة فــي مــأزق االرتـبــاك ،لغة بعيدة كــل البعد عن
اللباقة واللطف واألناقة والموضوعية .لغة فقد معها الفكر السياسي كل مرجعياته المبدئية ...وفقدت
انعكاسا
السياسة رقي عالقاتها الجدلية بينها وبين اللغة وبين األخالق ...حتى أصبح العنف اللفظي هو
ً
لعنف رمزي يمارسه الفاعل السياسي على ذاته قبل ممارسته على المواطن».
حاول البحث استثمار نموذجه النظري ،نظرية األفعال الكالمية ،في طرح أسئلة أكبر من مجرد استعمال
أفـعــال الـكــام إلنـتــاج األثــر ،وهــي :هــل ضعف اللغة وعنفها هما الــوجــه اآلخــر لمشكالت أخــرى؟ هل
ـوصــا
تستمد الـلـغــة الـسـيــاسـيــة عنفها مــن الـثـقــافــة الـشـفــويــة الــراسـخــة فــي ال ـتــداول الـلـغــوي الـمـغــربــي ،خـصـ ً
أن «الـمــدونــة الـشـفــويــة» الـتــي بـنــى الـبـحــث أطــروحـتــه عليها ُتـسـتـمــد مــن الـلـغــة الـيــومـيــة الـمـغــربـيــة/الــدارجــة
ومــن مـفــرداتـهــا وأمثلتها وسـيــاقــاتـهــا ،وهــي لغة عميقة وأصـيـلــة لكنها قاسية وعنيفة فــي ذاتـهــا وخياالتها
وأمثلتها(((1؟ هل الولوغ اللغوي في ذمم المخالفين وفي دمائهم خاصية سياسية فحسب؟ هل عنف
الـلـغــة الـسـيــاسـيــة راج ــع ،فــي مـسـتــوى تـكــويـنــي مـنــه ،إل ــى كــونـهــا لـغــة مــركّ ـبــة مــن لـغــات الـنـخـبــة والـجـمـهــور
وال ـشــارع ،وهــو مــا يشيع الـفــوضــى التعبيرية والـعـنــف الـلـغــوي وتــراجــع القيم الفكرية الضابطة للتعبير؟
ما أصــل العنف في اللغة ،هل المتحدث أم اللغة ذاتها أم المجتمع/البيئة التي يتخلق فيها الخطاب
اللغوي العنيف؟ هــل الطبيعة الملتبسة للغة السياسية والقائمة على «صناعة االستتباع والـقـبــول» هي
السبب في عنفها؟ لغة قد ترشح بالصدق والنبل ،كما قد تردد األكاذيب واإلشاعات المتوحشة بغرض
تــزكـيــة هــذا الـمــوقــف أو ذل ــك ،أو كـســب هــذه الـجــولــة الـسـيــاسـيــة أو تـلــك ،وبـغــرض الـتـحـكــم فــي مخيال
الجماهير وتطويعهم وتجذير أيديولوجيا حكم األغـبـيــاء( ،((1على حـســاب الـكـفــاءة والحقيقة والعمق
اإلنساني النبيل للفعل السياسي.
سعى البحث ،من خــال عمل تجريبي إلطــار نظري ،إلــى كشف مقدار العنف الصامت الــذي يعيش
وسطه الخطاب السياسي المغربي ،مثب ًتا أن كل جملة عنف (أي ملفوظ) هي فعل كالمي يفسر بتأثيره
((( ميلود بلقاضي ،باحث أكاديمي مغربي ،وأستاذ جامعي ،حاصل على دكتوراه في تحليل الخطاب السياسي.
( ((1انـظــر :جلبيـر غرانغيـوم ،اللغة والسلطة والمجتمع فــي الـمـغــرب العربي ،ترجمة محمد أسليم (الــدار البيضاء :أفريقيا الشرق،
 ،)2011ص .193
( ((1بخصوص هذه األيديولوجيا ،انظر :جوليان باجيني ،حجج فاسدة تجعلنا نبدو أغبياء ،ترجمة عماد صبحي ،المشروع القومي
للترجمة (القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2010 ،ومحمد توفيق ،الغباء السياسي :كيف يصل الغبي إلى كرسي الحكم؟ ،ط 4
(القاهرة :دار المصري.)2013 ،
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وليس بمعناه؛ تأثير يهدد الـتــوازن المجتمعي ،وكــذا الـتــوازن السياسي ،األمــر الــذي يشكل خـطـ ًـرا على
الوعي الجمعي والتنشئة االجتماعية والسياسية.
ســاعــد اإلط ــار الـنـظــري الـمـجــرب فــي تــوضـيــح الـمـفــارقــات الـتـعـبـيــريــة والــواقـعـيــة فــي مـجـتـمــع يـعـتـبــر نفسه
يحول السياسة إلى لعبة كلمات،
معافى من آفة العنف ،لكن تسود خطابه السياسي لغة عنيفة ،وهو ما ّ
لكنها كـلـمــات عـنـيـفــة ،ويـحـ ّـول المجتمع إلــى مجتمع عـنــف رمــزي وعـنــف مــادي فــي حــالــة كـمــون إلــى
حين ،وهذا ما يستدعي إنتاج منظومة لغوية سياسية جديدة تحفظ التدافع السلمي المدني ،وتحصن
المجتمع ،حقيقة ال ادعــاء ،ضد العنف بجميع أشكاله وتجلياته اللغوية والمادية .بناء عليه ،ينطلق
الـبـحــث فــي اخـتـيــاره الـنـظــري والـمـنـهـجــي مــن الـطــابــع الـسـلــوكــي لـلـغــة ،أي إن الـلـغــة ضــرب مــن الـسـلــوك
المحكوم بـقــواعــد ،والــربــط بين اللغة ونـظــريــة الـفـعــل؛ الفعل الـلـغــوي بما هــو نـتــاج تحقُّ ق ُجـمــل ضمن
ش ــروط تـفــرضـهــا عـنــاصــر غـيــر لـســانـيــة فــي ال ـم ـقــام األول ،أي أن تـتـكـلــم الـلـغــة يـعـنــي أن ــك تـتـبـ ّنــى شـكـ ًـا
سلوكيا( .((1كما تصبح الوحدة األساسية في التحليل في هذه الحالة هي «الفعل اللغوي» أو «الغرض
ً
الكالمي» وليس الكلمة أو الجملة أو الرمز ،وعندها تصبح أفعال األمــر والنهي واالستفهام والوعد
أح ــدا ًث ــا وأف ـع ـ ًـالُ ،يـنـظــر إلـيـهــا مــن مـنـطـلــق «إن ـج ــازي» ال م ــن مـنـطـلــق «كــامــي» فـحـســب .لــذلــك ،تصبح
الخطبة السياسية التي يلقيها الزعيم إنشاء وبناء للوقائع وليس ً
«تكلميا» مجر ًدا ،أي ليس مجرد
فعل
ً
قــول الـشــيء أو الـحــديــث عـنــه ،بــل فـعـلــه؛ فــالــزعـيــم ال يـسـعــى إلــى تـقــديــم تـقــريــرات صــادقــة أو كــاذبــة إلــى
المناضلين ،بــل يريد أن يـ ْـحــدث فيهم أثـ ًـرا إلنـجــاز أفعاله الكالمية ،لكأنما يكرر قولة العالم اللساني
أوستن :عندما نقول فإننا نفعل.

أفعال الكالم وقضايا العنف اللغوي
اإلطار العام لنظرية أفعال الكالم

ت ـن ـتـمــي ن ـظــر يــة أف ـع ــال ال ـك ــام إل ــى ح ـقــل ال ـتــداول ـيــات ف ــي ال ـل ـس ــا ن ـي ــا ت( .((1و ي ـق ــوم ال ـب ـحــث ف ــي هــذا
ال ـح ـقــل ال ـت ــداول ــي ع ـلــى دراس ــة اس ـت ـع ـمــال ال ـل ـغــة ف ــي ال ـخ ـطــاب ،ودراسـ ــة اإلشـ ــارات ال ـنــوع ـيــة ال ـتــي
تـشـهــد فــي الـلـغــة عـلــى مـقــدرتـهــا الـخـطــا بـيــة ،كـمــا تــدرس األشـكــال الـلـســا نـيــة الـكــامـيــة الـتــي ال  يـتـحــدد
م ـع ـن ــا ه ــا إال م ــن خـ ــال اس ـت ـع ـم ــال ـه ــا .و ُي ـع ـت ـب ــر ط ــه ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن م ــن رواد ال ـب ـح ــث الـ ـت ــداول ــي فــي
فـلـسـفــة الـلـغــة الـعــربـيــة؛ إذ كــان سـ ّـبــا ًقــا إلــى ا خـتـيــار مـصـطـلــح «تــداول ـيــات» مـنــذ سـنــة  ،1970مـقــا بـ ًـا
(12) John R. Searle, Les Actes de langage: Essai de philosophie du langage, traduit par Hélène Pauchard, collection
savoir (Paris: Hermann, 1972), p. 48.

( ((1مصطلح التداوليات هو المقابل الغربي لمصطلح «براغماتيقا» في الفكر الغربي .وقــد شــاع في فيينا وبرلين في عشرينيات
القرن الماضي ،وعند علماء من تخصصات مختلفة :فلسفة ،علم ،رياضيات ...أمثال كارناب ) )Carnapالــذي اشتهر بالتمييز بين
أقسام ثالثة تشكل مجتمعة نظرية العالمات واللغات «السيميوطيقا» ،وهي التداولية ) (Pragmatiqueوعلم الداللة )(Sémantique
وعلم التركيب اللغوي أو المنطقي ) ،(Syntaxوكذا مجهود رائد السيميايئيات األميركي تشارلز موريس في كتابه أسس نظرية الرموز
سنة  .1938وقد ميز موريس بين ثالثة عناصر تتدخل في تحديد الرمزية ،وهي :الرمز عالمة ،والرمز داللــة ،والرمز ً
محل للتأويل.
واسـتـعــار تقسيمه مــن الـمـنـطــق ونـقـلــه إلــى الـلـســانـيــات .وتـنــوعــت ال ـمــدارس الـتــداولـيــة بـيــن «الـتــداولـيــة الـمــدمـجــة» و«الـتــداولـيــة المعرفية»
و«التداولية الصورية».
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لـلـمـصـطـلــح الـغــربــي « بــرا غـمــاتـيـقــا»؛ ألن الـمـصـطـلــح األول ،فــي نـظــره ،يــوفــي الـمـطـلــوب حـقــه بــا عـتـبــار
دال لـتــه عـلــى مـعـنـيــي «االسـتـعـمــال» و«الـتـفــا عــل»( ،((1كـمــا يـعـتـبــر الـتــوجـيــه الـعـمـلــي شـ ً
ـرطــا أســاسـ ًـيــا فــي
الـتــداول الـلـغــوي(.((1
ـوجــه الـلـغــة الـمـنـطـقــي والـتـمـثـيـلــي الـضـيــق ،وكـشــف وهـمــه
بـنــاء عـلـيــه ،ت ـجــاوز الـبـحــث الـلـغــوي ال ـتــداولــي تـ ُّ
واقعا ،وأخرى ال تخضع لمعياري
الوصفي للغة ،لما وقف على ملفوظات ال تخبر ،وأخرى ال تصف ً
ال ـصــدق وال ـك ــذب ،وك ــذا عـنــد تـمـيـيــز أوس ـتــن بـيــن مــا يـسـمـيــه «االس ـت ـخــدام ال ـع ــادي» لـلـغــة و«االس ـت ـخــدام
التطفلي» لها؛ أي االستخدام الــذي يتطفل على الوظائف االعتيادية للغة ،كما تجسده اللغة الشعرية
والــروايــة والمسرح واألجـنــاس األدبـيــة .وعلى هــذا األســاس ،ميز في استخدام اللغة بين استخدام جاد
واستخدام غير جــاد ،واستخدام اعتيادي واستخدام غير اعتيادي ،واستخدام أولــي واستخدام ثانوي.
المجهود هذا طـ ّـوره جون سيرل بنقد مفهوم «اإلنشائية» كما كان عند أوستن ،واستعمل ً
لفظا/مفهو ًما
أهم وأوسع في الداللة هو «الفعل اللغوي» ،وهو محور نظرية أفعال الكالم.
اختار البحث ،إذن ،جهازه النظري والمنهجي من نظرية أفعال الكالم ،لما توفره من أدوات تحليلية
وإجــرائ ـيــة ومـفــاهـيــم ت ـصــوريــة .وق ــد ن ـشــأت ه ــذه الـنـظــريــة فــي صــورت ـهــا األولـ ــى مــع الـفـيـلـســوف الـلـســانــي
اإلنـكـلـيــزي أوس ـت ـن( ،((1ثــم ت ـطــورت مــع جــون سـيــرل وب ــول غــريــس وسـتــراوســن  .وتـمـيــزت هــذه الـنـظــريــة
بـتـجــاوزهــا أطــروحــة الــوضـعـيــة المنطقية فــي الـنـظــر إلــى الـلـغــة ،أي الـنـظــر إلــى الجملة مـجــردة مــن سياقها
اللغوي والمؤسساتي .كما تجاوزت ما يسميه أوستن «التسلط المنطقي» الذي يعتبر «الجملة الخبرية»
المعيار األساسي في اللغة ،وما عداها متفرع عنها ،وهو ما يبرز في أبحاث لغوية ومنطقية ولسانية مع
رواد فلسفة اللغة واللسانيات الحديثة؛ كما نجد في أبحاث راسل وفيتغنشتاين وكارناب ودو سوسير،
جميعا
وتشومسكي ...إذ إنهم أسقطوا تصوراتهم للغات الصورية على األلسنة الطبيعية ،فاعتبروها
ً
مجرد أنساق من الرموز تقوم بنقل معلومات وتقارير وأخبار إلى المتلقي ،وبذلك يكون فعل اإلخبار
الـلـســانــي هــو األس ــاس ،فـتـكــون وظـيـفــة الـلـغــة مــن خــال هــذا الـمـنـظــور هــي تمكين األف ــراد والـجـمــاعــات
من تحقيق األحــداث وإنجازها بواسطة اللغة ومــن خاللها في الوقت نفسه .وقــد عرفت هــذه النظرية
تحوالت وتعديالت في بنائها النظري والمفهومي؛ إذ عمل جون سيرل على تطوير نظرية أوستن ،أي
نظرية أفعال الكالم ،مستفيدً ا من اجتهادات غريس اللسانية والتحليلية والمتعلقة بمقاصد المتكلم،
ً
ورافضا المفهوم الشكالني الضيق لنظرية الداللة ،والقائم على أن المعنى العام المتعارف عليه لكلمة
ما يحدد أساس المعاني التي يمكن أن تستتبعها الكلمة في استخداماتها المختلفة .كما ذهب غريس
إلى أن معنى الكلمة ُيشتق من وراء قصد المتكلم للنطق بتلك الكلمة؛ فما يعنيه متكلم بعالمة ما في
( ((1مـحـمــد هـمــام« ،مفهوم المجال الـتــداولــي فــي المشروع العلمي لطه عبد الرحمن ،دراســة فــي جــدل الـتــداول والتقريب »،ورقــة
قدمت إلى« :اإلبداع الفكري بين النظرة التكاملية للعلوم والمنظور التأثيلي الستشكال المفاهيم( »،المؤتمر الدولي األول نظمته كلية
اآلداب والعلوم اإلنساني ــة ،جامعة ابن زهر ،أكادير 27 - 26 ،شباط/فبراير .)2014
( ((1طه عبد الرحمن ،في أصول الحوار وتجديد علم الكالم (الدار البيضاء ،المغرب :المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع،)1987 ،
ص .29
( ((1جون النغشو أوستن ( )1960 - 1911فيلسوف لغة بريطاني .وهو واضع نظرية أفعال الكالم التي اعتمدها البحث.
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مناسبة مــا قــد ينحرف عــن المعنى القياسي/المعيار لتلك الكلمة .كما أن سـيــرل اسـتـفــاد مــن مفهومي
«المعنى العام» و«المعنى السياقي» كما وظفهما غرايس في أبحاثه اللغوية .واستفادت النظرية ً
أيضا
خصوصا مع جيفري ليتش أو جاك دريدا ،في بحث العالقة بين
من النقد الذي توجه إلى أطروحتها،
ً
الفعل واإليصال.
نظرية أفعال الكالم وكفاية التخاطب السياسي

تـقــوم نظرية أفـعــال الـكــام على دراســة الكفاية الـتــداولـيــة للنشاط السياسي مــن خــال رصــد مقتضيات
التكلم ،بحثًا عن األثر واإلنجاز ،وليس اإلخبار والتقرير فحسب؛ فالمتكلم/الخطيب السياسي/الزعيم
يحتاج إلى مراعاة مقتضيات األحوال ،وكذا أدوار المتخاطبين السياسية واالجتماعية ومعارفهم ،وزمان
يكونها
التكلم ومكانه ،ومختلف االعـتـبــارات المقامية التي تتسع لتشمل االعـتـقــادات واألحـكــام التي ّ
الزعيم/القائد عن نفسه وأدواره واآلفاق حوله ،وهي التي يستند إليها في كل ملفوظ يضعه أو يفهمه.
عندها ،يصبح النشاط اللغوي مـتــداخـ ًـا مــع النشاط السياسي ،وتصبح األقــوال اللغوية عاكسة لنمط
ونـشــاط سـيــاسـيـيــن واجـتـمــاعـيـيــن أكـثــر مـ ّـمــا تـعـكــس أق ـ ً
ـوال قــائـمــة عـلــى مـعـيــار الـصــدق وال ـكــذب .فــي هــذا
السياق ،يصبح كالم الزعيم/الخطيب السياسي خارج المعنى الفوضوي للجملة التقريرية( ((1الخبرية؛
خاضعا لحكم الصدق والكذب فحسب.
أي ال يعود
ً
دقــق أوستن في وصــف األفـعــال الكالمية التي يفضي التلفظ بالفعل فيها ،داخــل سياق عرفي مكتمل
الشروط ،إلى اإلفصاح عن حالة النشاط الذي تدل عليه مثل :أعتذر ،وأعلن افتتاح الجلسة ،كما أنه
أش ــار إلــى إمـكــانـيــة فـشــل األق ــوال اإلنـجــازيــة وع ــدم تحقيقها ،وصـ ّنـفـهــا خ ــارج مـنـطــق الـصــدق والـكــذب،
وفق معيار آخر هو موافقة لمقتضى الحال وغير موافقة لمقتضى الحال(((1؛ أي إن أفعال الكالم ذات
الـحـمــولــة العنيفة فــي خـطــاب الــزعـيــم الـسـيــاســي ربـمــا ال تـتـحـقــق فــي الـحــالــة الـتــي ال تـتــوافــق مــع مقتضى
الـحــال .وفــي هــذا الـسـيــاق الــذي يــؤطــر الـنـشــاط السياسي ويــربــط الزعيم/الخطيب السياسي بجمهوره،
حدد أوستن الشروط التي تحقق فيها أفعال الكالم أو األقوال اإلنجازية ،وهي:
 أن يكون هناك طقس عرفي مقبول وذو تأثير ،ومشتمل على تل ّفظ الزعيم السياسي بكلمات محددةفي ظروف محددة.

 أن يكون األشخاص المخاطبون ،وكذلك الظروف ،في وضع مناسب لتنفيذ الطقس العرفي المحدد،وفي حالتنا الفعل الكالمي الدال على العنف.
( ((1يذهب فيتغنشتاين عند حديثه عن «ألعاب اللغة» في كتابه أبحاث فلسفية سنة  1953إلى أن «معاني الكلمات فضفاضة تتحد
مع استخداماتها المختلفة والخاصة بألعاب اللغة» ،وهو ما انتقده اللساني جيفري ليتش على أســاس الخلط بين الفعل ،أو الفعل
الوظيفي ،والفعل اإلنجازي ،مع طرحه مفهوم التأدب ) (Politnessومبدأ اللباقة .وانتقد دريدا ً
أيضا العالمات كلها ،بما فيها «أفعال
الكالم»؛ إذ يراها مكررة ،كما أن القصد في أفعال الكالم ،في نظره ،شيء يستحيل معرفته والجزم به ،وال يمكن ً
أيضا التنبؤ بأثر التلفظ
يشبه هذه الظاهرة بانغالق النبات وانتشار البذور.
لقول ما؛ فهو ّ
( ((1انـظــر :جــون النجشو أوسـتــن ،نظرية أفـعــال الـكــام الـعــامــة :كيف ننجز األشـيــاء بالكالم ،ترجمة عبد القادر قنيني ،ط ( 2الــدار
البيضاء :إفريقيا الشرق ،)2008 ،الفصول  ،4 - 2ص .71 - 23
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ً
صحيحا ،وهــو ما نالحظه في مواقع التواصل
تنفيذا
 أن ُينفذ جميع المشاركين هــذا الطقس العرفيً
االجتماعي من خــال تــداول خطب الزعيم على نطاق واســع ،ومهاجمة خصومه وتعنيفهم ،وترويج

المقاطع الحاملة أفعال الكالم ذات المضمون العنيف.

 -أن يـنـ َّفــذ الـطـقــس كــامـ ًـا ،وهــو مــا يـطــرح الــوعــاء الــزمـنــي إلنـجــاز الـفـعــل الـكــامــي لـلـنـقــاش ،وهــذا مــا لم

نجز الفعل الكالمي ،فــي نظرنا ،على دفعات:
ُيشر إليه أوسـتــن ،وكــذا رواد مــدرســة أفـعــال الـكــام؛ إذ ُي َ
من الترويج إلى التداول الواسع إلى تشييد معمار للعنف المادي في الواقع ،عند المنافسة السياسية

المباشرة ،أكان في االنتخابات أم في المجالس النيابية أم في التظاهرات السياسية والنقابية ...وهو ما
بدأنا نالحظه بالفعل في الخطاب السياسي المغربي وفي السلوك السياسي ،أي في حاالت الصراعات
ـوجـهــة إلــى ال ــوزراء ورئ ـيــس الـحـكــومــة ،وتخصيص
الـمـتـكــررة فــي الـبــرلـمــان ،والـتـهــديــدات الـجـســديــة الـمـ َّ
الملك أربعة حراس له لحمايته من عنف خصومه(.((1

 ش ــرط ال ـصــدق ،أي أن تـتــوافــر لـلـمـشــاركـيــن والـمـخــاطـبـيــن الـمـشــاعــر واألف ـك ــار وال ـنــوايــا األســاس ـيــة الـتــييقتضيها الطقس العرفي ،مع التمسك المستمر ،من المخاطبين/المناضلين ،بالسلوك العرفي؛ ذلك أن

غياب شرط الصدق ُيعتبر ،في نظر أوستن ،استخدا ًما سي ًئا لفعل الكالم ،مثل أن يقول الزعيم :أعدكم،
وهو عازم على عدم الوفاء بوعده.

 أن يفترض المتكلم أن المستمع يــريــد أن يـقــوم بالفعل ،وأن يـصــدق افـتــراض المتكلم بحيث يكونراغبا ً
فعل في ذلك.
المستمع ً

 -أن ي ـنــوي الـمـتـكـلــم إن ـجــاز الـفـعــل ال ــذي تـسـنــده الـقـضـيــة الـمـصــرح بـهــا ،أي أن ي ـنــوي تـفــاعـ ًـا مــع شــرط

الصدق السابق.

 -أن يقصد المتكلم أن يلزمه تلفظه القيام بالفعل مناط التلفظ.

 -شرط المعنى غير الطبيعي ،أي أن يجعل المتكلم المستمع يدرك أن المتكلم عازم على القيام بالفعل

قائما على معرفة المستمع بتلفظ المتكلم.
من خالل تلفظه ،وأن يكون إدراك المستمع ً

صريحا وجــا ًدا ،وأن يجري بين الزعيم/الخطيب
 شــروط المدخل والمخرج ،أي أن يكون االتـصــالً
ال ـس ـيــاســي وم ـخــاط ـب ـيــن/م ـنــاض ـل ـيــن ،ع ـم ــوم ال ـ ـن ـ ــاس...( ((2وأن ت ـتــوافــر ال ــرواب ــط ال ـع ـضــويــة وال ـن ـف ـس ـيــة بـيــن
وجمهورا.
زعيما
ً
المتخاطبينً ،

يعبر فعل التلفظ عن قضية ،أي عن شرط المحتوى القضوي.
 -أن ّ

وإما تنبيه ًا باإلنذار
يفترض أوستن وسيرل إدراك المخاطب/القائد لفعل أثر التلفظّ ،إما ً
إقناعا بالحجاج ّ
وتنويرا باإلعالم.
دفعا إلى العمل بالطلب أو تثقي ًفا
أو ً
ً

( ((1ذكر عبد اإلله بن كيران ذلك في أحد التجمعات السياسية؛ انظر :خطاب الدشيرة.
( ((2ذكر ذلك في أحد التجمعات السياسية؛ انظر :خطاب الرشيدية.

ثاحبأو تاسارد
يبرغملا يسايسلا باطخلا يف يوغللا فنعلا

101

نظرية أفعال الكالم وبنية الخطاب السياسي

الجمل ليست خبرية
وصلت نظرية أفـعــال الـكــام على صعيد بنية الخطاب ،خطاب التكلم ،إلــى أن ُ
زواج ــا أم طــا ًقــا أم رهـ ًنــا أم
بــال ـضــرورة؛ فــالـلـغــة ُتـسـتـخــدم لتنجز فـعـ ًـا ،س ــواء أك ــان وع ــدً ا أم تـصــريـ ًـحــا أم
ً

مقايضة ...وغيرها من األفعال التي يقترن القول فيها بإنجاز الفعل ،كما شرحه أوستن في كتابه(.((2

فالخطيب السياسي فــي هــذه الـحــالــة يبني خـطــا ًبــا مـمـلــو ًءا بــاألفـعــال اإلنـجــازيــة ،وقــد حــددهــا أوسـتــن في

أربعة أفعال هي:

 فعل التلفظ ،وهو األصوات التي يخرجها القائد السياسي ،وتمثّل ًقول ذا معنى.

تأثيرا مقصو ًدا ،وهــو ما
 -فعل قــوة التلفظ ،أي أن القائد السياسي حين يتلفظ ينجز معنى قصد ًيا ،أو ً

يسميه أوستن في مكان آخر قوة الفعل .وقد اشترط لتحقيق هذا المعنى اإلنجازي الشروط التي سبق
ّ
ذكرها في الفقرة السابقة؛ فإذا كان الوعدً ،
مثل ،يشترط ضرورة توافر السياق العرفي والمؤسساتي ،لغة
ً
فرصا للشغل لكم،
ومحيطا
وأشخاصا ،فإن المعنى اإلنجازي لقول القائد السياسي لمستمعيه سأوفر ً
ً

ً
ـادرا على الوفاء بوعده ،وأن ينوي فعل ذلك ،وأن يكون واثقًا
مثل ،يعتمد على أن يكون هذا القائد قـ ً

من أن المستمع يرغب في تحقيق هذا اإلنجاز.

 فعل أثر التلفظ ،أي أن الخطبة السياسية التي يلقيها القائد ليست إال بنية نحوية منتظمة بمقاصد معينةأثرا عند المتلقي أو المستمع.
في سياق محدد ،تعمل على تبليغ رسالةْ ،
وتحدث ً

وإذا كان أوستن قد قسم األفعال إلى أفعال إنجازية وأخرى تقريرية ،فإن جون سيرل دقق هذا التقسيم

بتصنيف أفعال الكالم ،بما يجعل بنية الخطاب السياسي الذي نطبق عليه هذا الجهاز النظري ينقسم
إلى األفعال الكالمية التالية:

يعبر عنها ،وفي هذا الحالة
 -أفعال تمثيلية ،وهي التي يلتزم القائد السياسي فيها بصدق القضية التي ّ

تكون أفعال تقرير واستنتاج.

تلفظيا لتوجيه المستمع/المناضل ،للقيام بعمل
 أفعال توجيهية ،وهي التي يبذل فيها القائد مجهو ًداً

ما ،وتجسدها أفعال الطلب والسؤال.

 -أفعال التزامية ،وهي التي تُلزم القائد السياسي بأن ينهض بسلسلة من األفعال المستقبلية ،مثل فعلي

الوعد والوعيد...

تعبر عن حالة نفسية للقائد عبر الشكر واالعتذار والترحيب ،والتهنئة.
 -أفعال تعبيرية ،وهي ّ

 -أف ـع ــال إع ــان ـي ــة ،وه ــي ال ـت ــي ت ـ ْـح ــدث ت ـغ ـيــرات ف ــوري ــة ف ــي ن ـمــط األحـ ـ ــداث ،م ـثــل ال ـت ـهــديــد وال ـط ــرد مــن

المجموعة واإلقالة.

( ((2وهــو اإلطار النظري الذي انطلق منه جون سيرل في كتابه أفعال الكالم ،إلحداث تقسيمات جديدة هي إنجاز فعل :التلفظ،
واإلسناد والتقرير .وأعاد صنف «فعل قوة التلفظ « كما ورد عند :أوستن ،الفصالن  ،9 - 8ص .151 - 123
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لغة العنف في الخطاب السياسي المغربي (دراسة حالة)
انتهينا إذن ،وفق هذا اإلطار النظري ،إلى أن تلفظات القائد السياسي وأقواله إنما هي أعماله وأفعاله
وإنـجــازاتــه ،وكــذا إنـجــازات المناضلين/المخاطبين المرتبطين بــه؛ أقــوال وخطابات ،أي ملفوظات لها
تحدثه أقوالهم وأفعالهم
نتائج وانعكاسات على باقي األنشطة التي يقومون بها .وينشأ المعنى الذي ْ
وإما في أفعال اصطالحية
أثرا وإنجازًا .ويتجسد هذا األثر ّإما في أنشطة سلوكية ّ
اللغوية عندما يصبح ً
مؤسساتية ،تنجز من خالل مؤسستي المجتمع أو الحزب أو اللغة ،أو من خالل أفعال قصدية مبنية
خصوصا أن مقدمات
على قصد القائد من كالمه ،أو أفعال سياقية/مقامية مرتبطة بشروط غير لسانية،
ً
ال يصرح فيها
القائد السياسي ،في مثل هــذه السياقات المرتبطة بالخطابات الطبيعية وأفعال الكالم،
َّ
نهائيا كالبراهين الرياضية،
عــادة بجميع المقدمات المنطقية ،وليست الـمــوضــوعــات مـحــددة تـحــديــدً ا
ً
وهــو مــا نـجــده فــي خـطــب رئـيــس الـحـكــومــة عـبــد اإللــه بـنـكـيــران ،ولكنها تـحـ َّـدد بـتــدرج وتـفــاعــل مــع تطور
الخطاب ومستجدات المقام وحيثيات السياق؛ إنها موضوعات «رخوة» في مقابل موضوعات المنطق
الرياضي «الصلبة»(.((2
الخطاب السياسي المغربي منصة للعنف

نـقـصــد بــالـخـطــاب الـسـيــاســي الـمـغــربــي فــي الـبـحــث مـجـمــوعــة مــن الـخـطــب الـسـيــاسـيــة لــرئـيــس الـحـكــومــة
وخصوصا حميد شباط ،األمين العام
المغربية بنكيران ،وخطب شخصيات في المعارضة السياسية،
ً
لحزب االستقالل .هذه الخطب السياسية عبارة عن كالم تلقائي مصوغ صياغة حرة في مواقف تبليغية
طبيعية ومـخـتـلـفــة :مـهــرجــانــات سـيــاسـيــة وح ــوارات تـلـفــزيــونـيــة ومـنــاقـشــات فــي الـبــرلـمــان ...ورغ ــم الـطــابــع
التلقائي لهذا الخطاب ،فإن المستمع له يكتشف أن القائد السياسي/المتكلم يعيد النظر في ما يريد
أن يقوله وينقحه ،ويتدخل اإلعــداد فيه بشكل غير مباشر عــن طريق التدريب على فــن األداء والقول
والسلوك بما يتناسب مع الموقف والسياق ،أي إن إنتاج الخطاب مراقب ومنتقى ومنظم ،يعاد توزيعه
بموجب إج ــراءات لها دور فــي إبـعــاد سلطاته ومـخــاطــره والسيطرة على حــادثــه االحـتـمــالـي( .((2كما إن
رسميا وتقليد ًيا ،حيث يــردد قوالب
طابعا
هذا الخطاب،
ً
خصوصا بالنسبة إلى رئيس الحكومة ،يأخذ ً
ً
معينة وثابتة وعـبــارات مسكوكة ،في كثير من المواقف والمقامات ،وتــرددهــا من بعده وسائل اإلعــام
المعا ِرضة له أو الموالية له ،وتنتشر بقوة في مواقع التواصل االجتماعي.
فالخطب السياسية لرئيس الحكومة تص َّنف اليوم في المغرب ضمن «الخطابات المؤثرة» ،الرتباطها
بالمجتمع من حيث مفرداتها ودالالتها وتراكيبها ومضامينها ،ومن حيث القيم التي تتضمنها والمواقف
تعبر عنها والجد والهزل اللذين تحملهما ،وكاريزما قائلها من خالل أفعاله التواصلية المتنوعة:
التي ّ
بكاء ،ضحك ،هزل ،رقص ،حركات اليدين ،حركات الوجه ...مما يدمج فعله الكالمي داخل جماعته
(22) Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, collection savoir, 2ème éd. corrigée et
augmentée (Paris: Hermann, 1980).

( ((2مـيـشـيــل فــوكــو ،نـظــام الـخـطــاب وإرادة الـمـعــرفــة ،تــرجـمــة أحـمــد الـسـطــاتــي وعـبــد الـســام بنعبد الـعــالــي (ال ــدار الـبـيـضــاء :دار النشر
المغربية ،)1985 ،ص .9
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اللغوية واالجتماعية( ،((2مع اعتماد لغة مكثفة ومتداولة وقريبة إلى جهاز تلقّي عموم الناس في البلد،
مــع استثمار ظــاهــرة الـكـلـمــة الـجـمـلــة أو الـكـلـمــة الجملية ،وهــو الـقــول األحــادي الكلمة الــذي يـقــوم مقام
الكلمة وظـيـفـ ًـيـا( .((2إنـهــا خـطــب سياسية تـتــداخــل فيها جميع مـكــونــات الـفـعــل الـسـيــاسـي( ،((2كالحقيقة
والسلطة واألقنعة واأليديولوجيا والقيم ،وكل ما يتحكم في توجيه عقائد الفاعل والمؤسسة السياسيين،
ودفعهما إلى الفعل واإلنجاز وإحداث األثر.
لهذا ،يصبح الخطاب السياسي  -وفق هذا المنظور  -منصة مالئمة إلصدار جميع أنواع الخطابات،
ومـنـهــا الـخـطــابــات الـعـنـيـفــة ،فـيـصـبــح الـتـلـفــظ بــالـعـنــف هــو فـعــل الـعـنــف واقـ ًـعــا وسـلـ ً
ـوكــا ،آج ـ ًـا أم عــاجـ ًـا.
رواجا بين خطابات رئيس الحكومة واألمين العام لحزب االستقالل،
لذا ،نجد أن الخطابات األكثر
ً
ت ـلــك ال ـتــي تــرشــح بــالـعـنــف ال ـل ـغــوي ،وه ــو م ــا ي ـغــذي الـع ـنــف ال ـم ــادي وال ـس ـلــوكــي .إن لـغــة الـع ـنــف هــي
فـعــل الـعـنــف وال فــرق بينهما ،وفــق أطــروحــة الـبـحــث .لــذا ،نـجــد مقتطفات مــن خـطــابــات بـنـكـيــران على
الـيــوتـيــوب ومــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي تـحـمــل عـنــاويــن عـنـيـفــة ،مـثــل «بـنـكـيــران يــوجــه الـضــربــة الـقــاضـيــة
لـشـبــاط (نهاية غير مـتــوقـعــة)» ،و«بـنـكـيــران يـبـهــدل (أي يـمــزق) الـمـعــارضــة ،هــذه هــي الحقيقة الـتــي يجب
معرفتها» ،و«بنكيران يبهدل (أي يمزق) حزب االستقالل داخل مجلس النواب» ،و«عبد اإلله بنكيران
يـقـمــع لـشـكــر» (وه ــو الـكــاتــب األول لـحــزب االت ـحــاد االشـتــراكــي/حــزب م ـعــارض ،داخ ــل قـبــة الـبــرلـمــان.
وال يصعب ً
أيضا جمع قاموس من مصطلحات الشتم والسب واالتهام في خطابات بنكيران في حق
المعارضة ،مثل« :مجموعة مــن المرتزقة يــريــدون الــوصــول الــى الحكومة للهيمنة على كــل شــيء» ،أو
اتـهــام الـمـعــارضــة بــ«الـمـفـســديــن» و«تـهــريــب الـبـنــزيــن» ،و«الـسـبــب فــي ال ـكــوارث» و«اغـتـصــاب األراض ــي»
و«ال ـم ـت ــاج ــرة ف ــي ال ـم ـخ ــدرات» و«ح ـمــايــة الـم ـتــاجــريــن ف ــي ال ـم ـخ ــدرات» ،و«ال ـب ــان ـض ـي ــا»( ،((2أي الـمــافـيــا،
و«الكذابين» و«الضحك على الفقراء» و«السفاهة» ،بل إنه قال لرئيس حزب معارض داخل البرلمان:
«ليس هناك سفيه أكبر منك» ،وقال له مرة أخرى« :أنت هو السفيه ،أنت أكبر سفيه» .ويردد في وجه
المعارضة في البرلمان« :ماتخلعونيش»( ((2أي «التخيفوني» ،ويتهم عمدة مدينة فاس حميد شباط
والكاتب العام لحزب االستقالل باالغتناء من السياسة ،ويتهمه بِـ النفاق السياسي والمتاجرة بالسياسة
والسمسرة السياسية(.((2
حول القادة السياسيون الخطاب السياسي إلى منصة إلطالق أفعال لغوية عنيفة تقوم على االتهام
إذنّ ،
والشتم ،وهو ما سيكون له أثر عند اإلنجاز في الواقع السياسي ،وسيعيد صوغ السلوك السياسي عند
( ((2للتفصيل في عالقة الفعل الكالمي بالمجموعة اللغوية واالجتماعية ،انظر :كالوس برينكر ،التحليل اللغوي للنص :مدخل
إل ــى الـمـفــاهـيــم األســاسـيــة والـمـنــاهــج ،تــرجـمــه ومـهــد لــه وعـلــق عـلـيــه سـعـيــد حـســن بـحـيــرى (ال ـقــاهــرة :مــؤسـســة الـمـخـتــار للنشر والـتــوزيــع،
 ،)2005ص .109
( ((2نادر سراج« ،الشباب والتغيير في العالم العربي ،لغة الشعار السياسي :المضامين والدالالت »،في :اللغة والهوية في الوطن
العربي :إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية (بيروت؛ الدوحة :المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .249
( ((2محمود عكاشة ،لغة الخطاب السياسي :دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية االتصال (القاهرة :دار النشر للجامعات.)2005 ،
( ((2عبد اإلله بنكيران ،خطاب الرشيدية.
( ((2عبد اإلله بنكيران ،خطاب السفاهة في البرلمان.
( ((2عبد اإلله بنكيران ،خطاب الدشيرة.
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استكمال الشروط التي تتحقق فيها أفعال الكالم كما حددها أوستن ،كما سبق ذكره في هذا البحث،
ـوصــا ال ـش ــرط رق ــم ب( ،((3أي عـنــدمــا ي ـكــون األش ـخ ــاص الـمـخــاطـبــون مـهـيـئـيــن ،وت ـكــون ال ـظــروف
وخ ـصـ ً
مناسبة ،لتنفيذ الطقس العرفي المحدد ،أي إنـجــاز الفعل الكالمي الــدال على العنف .وهــذا مــا دفــع،
ربـمــا ،رئـيــس الـحـكــومــة إلــى الـتـصــريــح أكـثــر مــن مــرة ،فــي مـهــرجــانــات سـيــاسـيــة ،بــأنــه «مستعد لـلـمــوت في
سبيل الله» وإلى أن يضيف« :هناك من يهددنا ال نريد أن نفضحه» .وصرح في مهرجان آخر بأنه لما بدأ
يتعرض لتهديدات جدية بالعنف ،أمر الملك وزيــر الداخلية بتخصيص أربعة حــراس لحمايته .واتهم
بنكيران الكاتب األول لالتحاد االشـتــراكــي إدريــس لشكر بالتسبب الـمـعـنــوي فــي قـتــل خصمه بالحزب
القيادي أحـمــد الــزيــدي الــذي توفي غر ًقا في نهر قــرب مدينة الــربــاط في ظــروف غامضة ،وهــو ما يعني
أن المستوى األهم من األفعال الكالمية للخطاب السياسي ،أي األثر عبر اإلنجاز ،قد بدأ تنفيذه ،بل
هناك تأويالت متداولة على نطاق واسع ،رغم محدوديتها ،بشأن الحادثة التي تعرض لها رفيق بنكيران
و«صندوقه األســود» وزير الدولة عبد الله باها ،الذي مات عندما صدمه قطار في المكان نفسه الذي
غــرق فـيــه زعـيــم االتـحــاد االشـتــراكــي أحـمــد الــزيــديُ ،تــدخـلـهــا فــي هــذا الـسـيــاق اإلن ـجــازي ألفـعــال الـكــام
العنيفة ،وكذا أحداث عنف سياسي متفرقة( ((3هنا وهناك.
ً
فعال لغو ًيا في الخطاب السياسي المغربي
العنف

رواجا على مواقع التواصل االجتماعي واليوتيوب تحمل العناوين
عند ما نجد خطب بنكيران األكثر
ً
اآلتـيــة« :غـضـبــة بــن كـيــران عـلــى بــن ش ـم ــاس»( ،((3و«عـبــد اإللــه بــن كـيــران يـفـقــد الـسـيـطــرة بــالـبــرلـمــان ،خــرج
فبنادم طول وعرض» ،أي ينتقد ً
ً
طول
وعرضا ،و«عبد اإلله بن كيران يرد على سعيد الناصري( ((3بلسان
قــاســح» ،أي ق ــاس ،و«ب ــن ك ـيــران مــرمـضــن شــاعــل» (أي غــاضــب غـضــب رم ـضــان) ،و«اب ــن ك ـيــران ينفجر
فــي وجــه إدريــس الــراضــي» ،وجلسة البرلمان التي ُقطع البث فيها بسبب االستياء من بلطجة بنشماس
ورعونته ،وبنكيران يرد على المعارضة ويفضح شباط ،وبنكيران يوبخ بنشماس ،ومواطن أمازيغي أراد
أن يصفع عـبــد اإللــه بنكيران ...عندما نــرى هــذا الكم الضخم من المتن السياسي الــذي يرشح بألفاظ
العنف ،ال بد من تحديد الطبيعة التصورية والعملية لهذا العنف؛ فهو رد فعل لغوي ،والفعل اللغوي
عند موشلير هو «نشاط يهدف إلى تحويل الواقع»(. ((3
إن نطق الفعل العنيف هو تحقيق لغته ،أي إنجاز أفعال اللغة ،والعنف في حالتنا أفعال مثل :تقديم
إثباتات أو إعطاء أوامر أو طرح أسئلة أو إعطاء وعود(.((3
(((3
(((3
(((3
(((3

انظر فقرة «نظرية أفعال الكالم وكفاية التخاطب السياسي» في هذه المقالة.
عبداإلله بنكيران ،خطاب الدشيرة.
بنشماس ،من قيادات حزب األصالة والمعاصرة المعارض.
موضوعا لكثير من لوحاته الفنية الهزلية.
سعيد الناصري ،ممثل مغربي كوميدي ،جعل بنكيران
ً

(34) Jacques Moeschler, Argumentation et conversation: Eléments pour une analyse pragmatique du discours, langues
et apprentissage des langues; 11 (Paris: CREDIF: Hatier: Didier, 1995), p. 24.
(35) Searle, Les Actes de langage, p. 52.
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وفي خطب بنكيران نجد إثباتات من مثل :الحاجة إلى حزبه؛ لم يأت بالتعليمات والتحكم؛ التدبير
الليلي؛ إنه حزب من الشعب؛ يقوم على ما قاله الله وما قاله الرسول ،عكس خصومه الذين يصفهم
بـ«البانضيا» ،أي المافيا ،ممن تسربوا إلى األحزاب السياسية واستولوا عليها بـ البلطجة والمكر والخداع
والمال الحرام مما أخــذوه من تجار المخدرات .كما يثبت بنكيران أمام جمهوره أنه لم يأت ليخطف
أصــوات ـهــم وي ـقــول ل ـهــم« :ص ـبــوا ال ـمــاء عـلــى بـطــونـكــم (م ـثــل مـغــربــي) دالل ــة عـلــى الـتـنـكــر ،وه ــو مــا تفعله
المعارضة بنظره»( .((3وما فتئ يثبت ً
أيضا أمام مناضليه أنه يمارس السياسة لمواجهة الفساد ،وهو في
نظره «مجموعة من المرتزقة يريدون الوصول إلى الحكومة للهيمنة على كل شيء» ،ويقصد المعارضة.
وتسببا فــي ال ـكــوارث ،وسـطـ ًـوا على
تهريبا
لــذا ،ينتقد قيادتها ويحتقرها ويتهمها بشتى التهم العنيفة،
ً
ً
الم ْلك العام ...كما يطرح على المعارضة األسئلة االستنكارية :لماذا لم تعارضوا من وصفنا بـ«داعش»
و«النصرة» والموساد ،وكان األمين العام لحزب االستقالل حميد شباط قد أطلق عليه األوصاف تلك.
زعيما بأنه مع
ويسائل خصومه االستقالليين« :لماذا تقولون بأني أبخس الزعماء منهم؟ هل اتهمت
ً
داعش ،أو مع النصرة ،أو مع الموساد؟ أال تستحون؟»( .((3ويطالب قادة المعارضة بكشف ثرواتهم،
تقدر بالماليير( ((3كما يحذر جمهوره« :إياكم ثم إياكم
ثم ال يلبث أن ُيثبت أنهم ال يستطيعون ألنها َّ
وتجار السياسة ،وسماسرة السياسة» ،ويضيف« :ال تصدقوا الكالم الحلو الذي يقوله لكم الكذابون».
ويصف كالم المعارضة بـ «ممارسات مخجلة» و«كالم فارغ» و«أساليب ملتوية»(.((3
ـاجــا إل ــى ال ـكــام عـنــدمــا ي ـقــول فــي أحــد
عـلــى الــرغــم مــن أن بـنـكـيــران يـلــح أم ــام ج ـم ـهــوره بــأنــه لـيــس مـحـتـ ً
التجمعات السياسية« :نحن بصراحة وبكل صدق لم نعد محتاجين للكالم ،انتهى وقت الكالم ،جئنا
لميدان العمل واإلنتاج ( )...لقد رآنا الشعب وسمعنا ورأى أعمالنا ( )...لقد أحس الشعب بحبنا له،
وأننا نخدم مصلحته في الظروف الصعبة ( )...اليوم لم نعد محتاجين للكالم» ،فإن الكالم/الخطاب
بقي هو األداة األساسية التي يتواصل بها بنكيران مع الجمهور ،ويحاصر المعارضة بواسطة الخطاب
وأفعال الكالمِّ ،
مذك ًرا بإنجازاته ونجاحاته السياسية ،على أساس أن الفعل اللغوي ،كما حدده ديكرو،
هو نشاط يقوم به شخص ما يحدد انطال ًقا من التغيرات التي يحدثها أو يريد إحداثها في الواقع ،بما
في ذلك المتعلقة بالمقام الفيزيائي أو االجتماعي للمتكلم(.((4
ً
سلوكيا ،أو بعبارة أوستن ،هو أفعال
نشاطا
لذلك يصبح الفعل اللغوي العنيف في الخطاب السياسي
ً
وإنجازات لها وظائف اجتماعية ،بمعنى أن الملفوظات (الخطابات السياسية) تصبح ً
شكل من أشكال
التفاعل االجتماعي والسياسي ،وأن استعمالها يقتضي اتـبــاع أنـمــاط مــن القواعد التخاطبية الصريحة
والمضمرة ،وهي التي تساهم بشكل أساسي في إنتاج األنشطة السلوكية في الواقع السياسي.
( ((3عبد اإلله بنكيران ،خطاب الدشيرة.
( ((3ابن كيران يوجه الضربة القاضية إلى شباط (نهاية غير متوقعة) ،ويزيد ابن كيران في إحراج حميد شباط بكشف تلقّيه وسا ًما
من اإلسرائيليين.
( ((3أي بالمليارات .عبد اإلله بن كيران ،خطاب الرشيدية.
( ((3عبد اإلله بن كيران يقمع لشكر داخل قبة البرلمان (فيديو).
(40) Ducrot, Dire et ne pas dire, p. 77.
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ً
ملفوظا كالم ًيا وإنجا ًزا واقع ًيا في الخطاب السياسي المغربي
العنف

ت ـت ـحــدد دالل ــة ال ـم ـل ـفــوظ فــي ن ـظــريــة أف ـعــال ال ـكــام فــي «ال ـق ــوة الـتـكـلـمـيــة» و«ال ـم ـح ـتــوى ال ـق ـضــوي»،
أي مـحــور الـقـضـيــة ومـضـمــونـهــا .لـهــذا ،كــان بـنـكـيــران يـحــدد مـحـتــواه الـقـضــوي لـخـطـبــه الـسـيــاسـيــة فــي
مواجهة الفساد ،ويحدد الفساد في مجموعة من المرتزقة .لذا يطلب من المواطنين تقوية جبهة
اإلصالح ضد جبهة الفساد ،أي المعارضة .أما المحتوى القضوي للخطاب السياسي للمعارضة،
وخ ــاص ــة خ ـطــابــات األم ـي ــن ال ـع ــام ح ـم ـيــد ش ـب ــاط ،ف ـهــو ك ـســر شـعـبـيــة ب ـن ـك ـيــران وال ـت ـصــدي ل ــه شـخـصـ ًـيــا
بـشـكــل قــاس وعـنـيــف؛ إذ ال يـقــل خـطــابــه قـســاوة عــن قـســاوة خـطــاب بـنـكـيــران ،حـتــى خـلـنــا أنـفـسـنــا فــي
رواجــا
حـلـبــة مـعــركــة شــرســة بـيــن شـخـصـيــن :بـنـكـيــران وشـبــاط .وتـظـهــر عـنــاويــن مـقــاطــع الـفـيــديــو األكـثــر
ً
عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،واألكـثــر تـصـفـ ًـحــا عـلــى الـيــوتـيــوب ،حــدة الـمـعــركــة وعـنــف لـغـتـهــا؛
فنجد عناوين فيديوهات من مثل« :شباط :بـنـكـيــران أحمق» ،و«شباط :بـنـكـيــران :الـتـبــوريــدة ديــالــك
أسي رئيس الحكومة ما نفعاش» ،أي فروسيتك ال تنفع ،و«شباط :بنكيران مسخوط عائلته» ،أي
عــاق لـعــائـلـتــه ،و«شـبــاط يـطــالــب بـنـكـيــران بــالـكـشــف عــن عــاقـتــه ب ـ (داعــش) (والـنـصــرة) (والـمــوســاد)»،
و«ش ـب ــاط ي ـس ـخــر م ــن ب ـن ـك ـي ــران» ،و«ش ـب ــاط ي ـط ـلــق ال ـن ــار ع ـل ــى ب ـن ـك ـي ــران» ،و«ش ـب ــاط :ب ـن ـك ـي ــران حـصــل
ب ــرك ــاك وط ــردوه م ــن االس ـت ـق ــال واالت ـح ــاد» ،أي :بـنـكـيــران مـخـبــر لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة ولــذلــك ُط ــرد مــن
حــزبــي االس ـت ـقــال واالت ـح ــاد االش ـتــراكــي .واسـتـعـمــل ش ـبــاط فــي خـطـبـتــه الـسـيــاسـيــة وص ــف «ش ـك ــام»
ليطلقه على بنكيران ،وهو لفظ متداول في الدراجة المغربية ،يدل على وظيفة استخباراتية قذرة
وغير إنسانية.
يحول هذا الملفوظ،
تتكرر هذه ال ُّتهم المتبادلة بين بنكيران وشباط مع تغير المواقف والسياقات ،بما ّ
بحسب تعبير ديـكــرو( ،((4إلــى عملية إنـجــاز ُجمل فــي شكل متتاليات منطوقة أو خطية مـحــددة ،وهي
ً
ملفوظا ما أعيد مرات
متحيزة داخــل نقطة محددة في المكان والــزمــان ،حتى أننا ال نستطيع القول إن
عدة ،بل هي ملفوظات عدة في خطب بنكيران وشباط ،للجملة نفسها ،بمضمون قضوي مكتنز بأفعال
الكالم العنيفة.
يـحـتــوي الـمـلـفــوظ/الـخـطــاب الـسـيــاســي ،خ ــارج مـنـطــق الــداللــة الـتـجــريــديــة الـنـظــريــة ،عـلــى دالل ــة تجريبية
وعـمـلـيــة ،أي عـلــى تعليمات مـعـطــاة للمناضلين يـتــوجــب عليهم إنـجــازهــا ،أو تــأويـلـهــا وفـهـمـهــا وحملها
البعد اإلنجازي والتكميلي للمقام التخاطبي ولقصد
إلى آخرين قادرين على إنجازها ،في إطــار بناء ُ
المتكلم/القائد السياسي.
ً
ملفوظا (متفر ًدا) ،أي غير قابل للتكرار بالطريقة نفسها ،مع أنه يحمل القضية نفسها،
فالقائد السياسي ينتج
لكنه ال يحمل السمات األسلوبية واإليـقــاعـيــة والتواصلية نفسها دائـمــا؛ إذ يتجلى الملفوظ فــي أشكال
يعبر عــن المحتوى الـقـضــوي لخطابه
مختلفة ،ويـصــدر عــن الـقــائــد السياسي نفسه .لــذلــك نجد بنكيران ّ
الـسـيــاســي ،مــرة بالضحك والـقـهـقـهــات ،كـمــا فــي خـطــب الـبــرلـمــان ،وم ــرة بــالـبـكــاء ،وم ــرة بــالــرقــص ،كـمــا في
(41) Ducrot, Dire et ne pas dire, pp. 279-280.

ثاحبأو تاسارد
يبرغملا يسايسلا باطخلا يف يوغللا فنعلا
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خطابات الدشيرة والرشيدية ،بل يصرح وسط جمهوره الغفير ً
قائل« :كيف ال تريدونني أن أضحك وأبكي
وأرقص؟ »(.((4
كما أن هذا الملفوظ/خطاب القائد السياسي ذو ُبعد قصدي ،أي إنه مرتبط بقصد التلفظ ومقاصد
الـمـتـكـلــم؛ فـعـمـلـيــة ال ـقــول ( )le dit ...مـسـجـلــة فــي ال ـم ـق ــول( .((4كـمــا أن ــه مـلـفــوظ مـتـحـيــز فــي الــزمــان
والمكان ،كما سبق ذكره ،عندما تتوافق الظروف المقامية مع الداللة؛ فعندما يقول بنكيرانً ،
مثل،
«الـسـفــاهــة» فــي وصــف خـطــاب الـمـعــارضــة ،أو «ديــالــي أكـبــر مــن ديــالــك»( ،((4و«الـكــذب» و«الـبـهـتــان»
و«ال ـن ـفــاق الـسـيــاســي» و«س ـمــاســرة الـسـيــاســة» و«ال ـم ـنــاورة» و«ال ـمــؤامــرة» و«ك ــام ف ــارغ» و«مـمــارســات
مـخـجـلــة» و«ال ـش ـعــارات ال ـج ــوف ــاء» ...فـهــي تـعــابـيــر قــاسـيــة تـتـجــاوز دالالت ـهــا ح ــدود الـمـعــرفــة الـلـســانـيــة
وال ـم ـع ـج ـم ـيــة ،ب ــل ت ـتــدخــل ال ـم ـع ــارض ــة ،وه ــي م ــن م ـت ـل ـقــي خ ـط ــاب ب ـن ـك ـي ــران ،وت ـن ـســب إل ـي ـهــا دالالت
أخــرى فــي سـيــاقــات فـهــم أخــرى ومـقــاصــد تـكـلــم أخ ــرى ،أي إ يـجــاد تـفـسـيــرات سـيــاقـيــة ،أو تـشــارحــات
يسميه فــان دايــك «تــداولـيــة الـتـمـثــل الــذهـنــي لــأحـكــام
) ،(Paraphraseبتعبير طــه عـبــد الــرحـمــن ،أو مــا ّ
في الخطاب»(.((4
إن الـخـطــاب الـسـيــاســي الـمـغــربــي ،س ــواء أك ــان فـع ـ ًـا كــامـ ًـيــا يـضــع األصـ ــوات والـجـمــل واإلف ـ ــادات ،أم
تكلميا» يحدد المقاصد من وراء إنتاجه الملفوظات داخل مقامات تخاطبية محددة ،أم ً
ً
«فعل
«فعل
ً

أثرا في المخاطب وفي سلوكه ،ال يقوم على اإلخبار فحسب ،بل ينشئ ً
أيضا األفعال
ً
تكليميا ُي ْحدث ً
ً
والـمــواقــف عـلــى األرض ويـنـجــز أع ـمــال ،وهــو مــا يـعـنــي تـحــويــل هــذا الـمـتــن الـلـغــوي الـضـخــم والعنيف
إلــى مـمــارســات عملية ،أكــانــت أفـعـ ًـال مـبــاشــرة أم أفـعـ ًـال غـيــر مـبــاشــرة ،وهــو مــا يقتضي الـتـصــدي لهكذا
تحوالت مفجعة في الخطاب السياسي المغربي ،والمبادرة إلى خلق ثقافة تواصلية جديدة تقوم على
وضــع قــوانـيــن وقــواعــد الـتـخــاطــب والـمـسـلـمــات الـحــواريــة .ولــن يـتــم ذلــك إال بــإحــداث تـحــوالت فكرية
حقيقية في الــذات المتكلمة ،ذات القائد السياسي؛ إذ ترتبط بها التحققات الفعلية للملفوظات ،ما
دام مـقـصــده مــن الـكــام هــو دفــع المستمعين ،مـنــاضـلـيــن أو فــاعـلـيــن أو مـعــارضــة ،إلــى الـفـعــل ،ويسعى
إلى التأثير فيهم؛ فالمتكلم هو أول فاعل للفعل ،وهو صاحب القوة التكلمية المالزمة للملفوظ في
مختلف المقامات.
( ((4خطاب الرشيدية.

(43) Oswald Ducrot, Les Echelles argumentatives, propositions; 2 (Paris: Editions de Minuit, 1980), pp. 8-9.

صخبا شديدً ا في البرلمان المغربي ،وفي
( ((4أثار هذا التعبير الذي تلفظ به رئيس الحكومة ،وهو يرد على برلمانية من المعارضة،
ً
اإلعالم الورقي والرقمي في المغرب ،لما يحمله من إيحاءات جنسية في التداول المغربي اليومي ،مع أن رئيس الحكومة أكد أكثر
من مرة أنه يفاضل بين حزبين وليس بين أشياء أخرى .ويبدو أن سطوة المجال الداللي للدارجة المغربية ،وهي لغة التداول اليومي،
هي ما وجه التأويالت في هكذا اتجاه .للتفصيل في األبعاد الداللية والفكرية لتيمة الجنس في اللغة ،انظر :عبد الوهاب المسيري،
«الجنس كصورة مجازية ونهاية المادية »،في :عبد الوهاب المسيري ،اللغة والمجاز :بين التوحيد ووحدة الوجود ،ط ( 2القاهرة :دار
الشروق ،)2006 ،الفصل  ،4ص .88 - 61
( ((4فان دايك ،النص والسياق :استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،ترجمة عبد القادر قنيني (الرباط :إفريقيا الشرق،
 ،)2000ص  297وما بعدها.
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خاتمة
حــاولـنــا فــي هــذا البحث تجريب نـمــوذج نـظــري على الـخـطــاب السياسي الـمـغــربــي ،فــي مــا يتعلق بتيمة
ـورا جــديــدً ا للغة ويـحـ ّـولـهــا مــن مـجــرد أداة لنقل معلومات مــن المتكلم
العنف فـيــه؛ نـمــوذج يستنبط تـصـ ً
إلى المستمع/من القائد السياسي إلى الجمهور ،إلى وسيلة للتأثير في مواقف المخاطب واعتقاداته،
ودفعه إلى اتخاذ أنماط سلوكية معينة تقتضيها صيغ التخاطب المستعملة وفق مجموعة من المبادئ
والـقــواعــد الـمـتـعــارف عليها فــي بيئة المخاطبين ومـجــالـهــم الـتــداولــي .وهـكــذا ،تصبح عملية التخاطب
اللغوي في الخطاب السياسي المغربي في حقيقتها ،إنجازًا ألفعال ال مجرد عملية تكلم أو نقل واقع
الجمل أو الملفوظات اللغوية.
أو تصورات عبر ُ
ظـهــر لـنــا مــن خــال دراس ــة «لـغــة الـعـنــف» فــي الـخـطــاب الـسـيــاســي الـمـغــربــي أنـهــا تتمحور حــول «قصدية
الـمـتـكـلــم» ال ـقــائــد الـسـيــاســي ،بـمــا يـلـغــي م ـشــاركــة الـمـسـتـمــع فــي تـكــويــن ه ــذه الـقـصــديــة .وتـصـبــح الـقـيـمــة
الحجاجية والتوجيهية لهذا النموذج التخاطبي موجهة من جانب الزعيم فحسب ،وال تصل إلى مستوى
التخاطب الحجاجي الحي( ((4ذي البنية التداولية والتفاعلية .وهذا ما يجعل المستمع/الجمهور ،تحت
إكــراه أفـعــال الزعيم الكالمية ،يسعى إلــى تحويلها إلــى إنـجــاز عملي ،فينذر بإنتاج حــاالت مــن العنف
ً
مستقبل ،بما ُيجهز على جميع فرص التدافع السلمي والمدني في المجتمع.
المادي في الواقع
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وح ْرفة قطع الرؤوس ..أية معقولية؟
ثقافة النحر ِ
(مقاربة تحليلية نقدية)
مــن مـقــاصــد هــذه الــورقــة تـنــزيــل الـعـنــف فــي سـيــاقــاتــه الـمـخـتـلـفــة ،والـبـحــث عــن المعقوليات
التي تشرعنه ،تمهيدً ا للتركيز على سلوك عنفي بعينه ،وهو قطع الــرؤوس .وكان الدافع
إلى ذلك هو ما بدا لنا من ق ّل ٍة الفتة في الدراسات األكاديمية المنشغلة بهذه الممارسة.
ومحاورة
وتطمح الورقة في هذا اإلطار إلى تشريح خطاب قطع الرؤوس وتفكيك بنيته
َ
أس ــان ـي ــده الـمــرج ـع ـيــة ،وت ــرغ ـ ُـب كــذلــك ف ــي الـظـفــر بــال ـم ـعـ ّـوقــات الـمـعــرفـيــة ال ـتــي تـمـنــع إن ـتــاج
قــراءة إبــداعـيــة وتـشـ ّـجــع على االسـتـســام لمفاعيل الـقــراءة اإلحـيــائـيــة .ومــن المقاصد ً
أيضا
مقدمات ربما تصلح للمساعدة في صــوغ مالمح استراتيجيا ثقافية
محاولة التفكير في ّ
ذات نــزوع كــونــي نـحــو أنـسـنــة الـقـيــم وتعميمها والـعــدل فــي تــوزيـعـهــا .هــذا كـلــه يـجــري في
م ــا ي ـلــي مـعــالـجـتــه ف ــي س ـيــاق إش ـكــال ـيــة وث ــاث ــة م ـح ــاور؟ ف ــأ ّم ــا اإلش ـكــال ـيــة ،ف ـت ـطــرح ال ـســؤال
الرئيسي :كيف يمكن فهم «ثـقــافــة الـنـحــر» وحــرفــة قطع الــرؤوس لــدى بعض الجماعات
الـمـقــاتـلــة؟ ثــم األسـئـلــة الـمـتـفــرعــة الـتــالـيــة :مــا هــي األســانـيــد الـتــأويـلـيــة الـمـعـتـمــدة؟ ومــا مــدى
معقوليتها؟ وما انعكاساتها على العالقات بين الثقافات واألمم؟ وأي استراتيجيا لصناعة
«ثـقــافــة الـحـيــاة»؟ وأ ّمــا الـمـحــاور الـثــاثــة ،فـهــي :جينالوجيا العنف (مـقــاربــة أنثروبولوجية -
تــاريـخـيــة)؛ قـطــع ال ــرؤوس (بـحــث فــي الـسـنــد والــوظ ـي ـفــة)؛ ثـقــافــة الـنـحــر(فـســاد فــي الـتــأويــل
وجناية على اإلنسان).

جينيالوجيا العنف :مقاربة أنثروبولوجية  تاريخية
«الـحـقـيـقــة الـثــابـتــة أن الـتــاريــخ الـبـشــري كــان بـشـكــل رئـيـســي تــاريـ ًـخــا مــن اإلج ـ ــرام»((( .هـكــذا رأى
الباحث المختص بسيكولوجيات اإلنسان عبر تاريخه الطويل كولن ولسون ).(C. Wilson
* أستاذ في الجامعة التونسية.
((( كولن ولسون ،التاريخ اإلجرامي للجنس البشري :سيكولوجية العنف البشري ،ترجمة رفعت السيد علي (القاهرة :جماعة حور
الثقافية ،)2001 ،ص .12
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يقرر أن الجريمة عنصر أصيل في سلوك اإلنسان ،لكن الدراسات
ربما بالغ ولسون في ما ذهب إليه وهو ّ
الكثيرة التي تدعم هذه األطروحة ال تجعلها مجانبة الصواب كله(((؛ إذ تيسر لمناهج تشريح السلوك
تقدم تفسيرات مهمة ،إن على المستوى السايكولوجي أو على المستوى السوسيولوجي
اإلنساني أن ّ
ـوجــه السلوك
أو حتى على المستوى الـبـيــولــوجــي ،قــاد ْتـهــا إلــى النتائج نفسها تـقــريـ ًـبــا ،وهــي أن العنف يـ ّ
(((
وأمــا «عقلنة» العنف وجعله َّ
ّ
منظ ًما ومشرع ًنا تحتكره الــدولــة أو
ويتحكم فــي الـعــاقــات بين الـنــاس ّ .
تمارسه الجماعات الدينية والعقائدية عامة ،فال تحتاج إلى إثبات .وغني عن البيان أن نظريات للتفسير
ـرزت فــي هــذا اإلط ــار ،ولـعــل مــن أشـهــرهــا الـنـظــريــة الـمــاركـسـيــة الـتــي تــرى أن الـصــراع الطبقي
أو للتبرير ب ـ ْ
محرك رئيسي للتاريخ.
ّ

حد بعيد ،شرائط تفسير
ومن دون الغرق في التفصيالت ،يمكن االكتفاء بمقاربة تبدو مستجمعة ،إلى ّ
العنف ،وهــي تلك التي اشتغلت على مــوضــوع الرغبة ) ،(désirبما تكتنزه مــن أبـعــاد نفسية وسياسية
واقتصادية ودينية .وال شك في أن األنثروبولوجي الفرنسي رينيه جيرار((( هو َم ْن يعود إليه الفضل في
والمقدس .لقد نجح في بناء مرتكزات نظرية
استحداث هذا االتجاه البحثي في كتابه الشهير العنف
ّ
متكاملة حــول السلوك والمحاكاة من جهة ،والرغبة والعنف من جهة ثانية .فمبتعث اشتهاء شــيء ما
مجرد الحصول عليه في ذاته استجابة للحاجة إلى اإلشباع ،وإنما وجود
ليس ،بحسب هذه النظريةّ ،
ظهور المنافس ما
يقوض
ُ
طرف مقابل يشتهي ذاك الشيء نفسه ويرغب في االستحواذ عليه .وهكذاِّ ،
كان ُيعتقد أن العالقة أفقية ثنائية بين صاحب الرغبة وموضوع الرغبة .إن البنية الثالثية المكتشَ فة تَنسف
فهمنا التقليدي للرغبة واإلشباع؛ فليس الشيء المرغوب فيه هو المح ّفز على طلبه وإنما َم ْنع المنافس
من الحصول عليه .وهكذا ،ينشأ سياق آخر بديل تتقهقر داخله منزلة المرغوب فيه (موضوع الرغبة)،
مجرد
ويصبح فيه التنافس على امتالك ذاك الموضوع هو الباعث على الفعل .ومن هنا تلوح الرغبة ّ
مثير/مهيج لـلـتـبــاري فــي الـمـحــاكــاة والـتـنــافــس عـلــى الـتـمـ ّلــك والـهـيـمـنــة .وبـنــاء عـلــى هــذا ،يـكــون التنافس/
رئيسيا لعالقات الناس بعضهم ببعض.
الصراع عنوانًا
ً
جدير بالذكر ههنا استحضار النظرية التي قامت على فكرة التم ّلك لتفسير العنف ،وهي نظرية ال تنطلق
نهضت عليها نظرية الرغبة ،لكنها مع ذلك تتقاطع معها في نقطة رئيسية،
المقدمات نفسها التي
من
ّ
ْ
وهــي أن الـحــاجــة إلــى اإلشـبــاع مرتبطة ارتـبـ ً
أوصــل الـحـفـ ُـر فــي سايكولوجية
ـاطــا كـ ّلـ ًـيــا بــإزاحــة اآلخــر .وقــد َ

الكم الهائل من المراجع التي اعتمدها ولسون تُلقي أضواء كاشفة على هذه المسألة .واإلضافة التعديلية التي أنهى بها أطروحته
(((
ّ
ال تعني التشكيك فيها .قال ...« :إال أنه كان مليئًا ً
أيضا باإلبداع».
((( مـ ــن ال ــدراس ــات الـمـهـمــة فــي ه ــذا ال ـب ــاب ،دراسـ ــات عــالِــم الـنـفــس األم ـيــركــي أب ــراه ــام مــاسـلــو ))1970 - 1908( (A. Maslow
ـرت االحتياجات
بـشــأن أنــواع االحـتـيــاجــات ودور العنف فــي تحقيقها .وقــد جعل مفهوم الــدافــع ) (motivationعـمــود نظريته .واشـتـهـ ْ
بــأسـمــاء خــاصــة بـهــا ،أكـثــرهــا ت ـ ً
ـدرجــي/هــرمــي تتعاقب فيه الـحــاجــات الـخـمــس :الفيزيولوجيا
ـداول «هــرم مــاسـلــو» ويـجـ ّـســده رســم بياني تـ ّ
الحب ) (Love and belongingness needs؛ تقدير الغير ) (Esteem needs؛ تحقيق
)(Physiological needs؛ األمن )(Safety needs؛
ّ
مرجعا ال غنى عنه.
(
A
Theory
of
Human
)Motivation
البشرية
الدوافع
الذات ) .(Cognitive needsو ُيع َت َبر كتابه نظرية
ً
(4) René Girard, La Violence et le sacré (Paris: B. Grasset, 1972).

وص ــدر بــالـلـغــة الـعــربـيــة :ريـنـيــه ج ـيــرار ،الـعـنــف وال ـم ـق ــدّ س ،تــرجـمــة سـمـيــرة ري ـشــا؛ مــراجـعــة ج ــورج سـلـيـمــان (ب ـي ــروت :الـمـنـ ّـظـمــة الـعــربـيــة
للترجمة.)2009 ،
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وسهر علم االجتماع الحيوي ) (sociobiologieعلى
التم ّلك إلى مقارنة عا َلم اإلنسان بعا َلم الحيوان،
َ
حد كبير إلى مسألة
إنضاج هذه المسألة؛ فقد ذهبت األبحاث فيه إلى أن «العدوانية الحيوانية تعود إلى ّ
ُ
المقارنة النتيج َة التاليةّ « :كــل الحروب عبر التاريخ
االنتماء لمكان واإلحساس بامتالكه»((( .وأنتجت
ٍ
بسلوك
كانت تدور حول امتالك المكان»((( .وبمثل هذه النتائج المقارنية تكون عدوانية اإلنسان شبيهة
«جانبا من ميراثنا الحيواني وأن
«جيني» ) .(génétiqueوعلى هذا األساس ،ال تعدو الجريمة أن تكون
ً
التاريخ البشري يمكن تناوله والنظر إليه كمرجع
مصور لعلم االجتماع الحيوي»(((.
ّ
قادرا هو اآلخر على االستجابة لفكرة ديمومة السلوك العنفي
يبدو «هرم ماسلو» ذو المدارج الخمسة ً
ـوح فــي إشـبــاع
لــدى اإلن ـســان؛ فــاإلشـبــاع ال ــذي يـتـحـ ّقــق فــي الـتـجــربــة األول ــى (الـبـيــولــوجـيــة) الُ  يـنـهــي الـطـمـ َ
الـحــاجــة الـجــديــدة (األم ــن) ،وبــذلــك يـنـفـتــح الـبــاب لـخــوض الـتـجــربــة الـثــانـيــة .وه ـكــذا ،تـتـتــالــي الـحــاجــات
عجيبا أن يكون
تطور التاريخ العنفي لإلنسان .وليس
وتتنوع وسائل إشباعها على نح ٍو يحاكي مراحل ّ
ّ
ً
قريبا جـ ًّـدا ،من حيث ديمومة الحاجة إلى اإلشباع ،من «الرغبة المحاكاتية» كما بلورها
«هــرم ماسلو» ً
ّ
فمحطات الرضى التي يحصل فيها اإلشباع ما هي إال محطات وقتية تنطلق ِمن بعدها تجارب
جيرار؛
أخرى من البحث إلسكات نداء الرغبة/الحاجة.
مطو ًل عند هذه المسألة ،فأكّ د أن «الرغبة المحاكاتية» ) (désir mimétiqueدورية ً
أيضا
توقّف جيرار َّ
)(Cyclique؛ فـهــي مــن جـهــة كــأنـهــا ال ـعــدوى الـتــي تـصـيــب الـسـلــوك اإلنـســانــي فـتـجـعــل الـجـمـيــع أض ــدا ًدا
(((
(الكل ضد ّ
ّ
انقضت أسبابها
وض ِع توتر حاد ،وهي من جهة أخرى ك ّلما
الكل) ،وتُدخل المجتمع في ْ
ْ
أنطولوجيا في حياة اإلنسان ،وأن
تهيأت لها أسباب فعادت لتؤكد على نحو أبدي وجود العنف وجو ًدا
ْ
ً
القاتلون/المضحون بالسالم.
«اإلبــدال الذبائحي» ال يقدر إال على تأمين حيز زمني محدود ينعم فيه
ّ
بالمقدس مــن خــال االنتباه إلــى أن قتل الخصم لتوفير األمــن
واستطاع جـيــرار أن يبلور عالقة العنف
ّ
والسالم يدخل في ٍ
باب يــؤ ّدي بصاحبه مباشرة إلى عا َلم
المقدس ،وهو التضحية ) .(sacrificeورأى
ّ
أن األناجيل توفّر هذا المعنى ً
أيضا ،ففيها ما يفيد أن المجتمعات اإلنسانية تعمد إلى قتل َمن تظن أنه
سبب آالمها ،لكي تضمن لنفسها السالم وتتحرر.
للتضحية وظـيـفــة جــوهــريــة عـنــد الـقــائـمـيــن بـهــا ،وهــي أيـ ًـضــا مــدخــل إلــى تـفـسـيــر الـمـعـتـقــدات بــالـنـسـبــة إلــى
ـارا على ثقافة الفتك الجماعي
األنثروبولوجيين .وال ريــب فــي أنها ُتـ َـعـ ّـد على مستوى الممارسة انـتـصـ ً
يعم األمن
بــاآلخــرً ،
نظرا إلــى أنها اختزلت مستقر الـشــرور واآلثــام في شخص واحــد ،وإذ ُيكتفى بقتله ّ
تطور العقل البشري ونجاح
انطباعا
والـســام .وتعطي التضحية ،على مستوى التفسير،
ً
إيجابيا حــول ّ
ً
((( ولسون ،ص .11
((( المصدر نفسه ،ص .12
((( المصدر نفسه.
ّ
((( صراع ّ
يتحول بالتدريج إلى صراع األغلبية ضد مجموعة قليلة (أو ضد فرد) ُيعتقد أنها سبب المشكالت ،فيجري
الكل
ضد
الكل
ّ
ّ
يتحول القتل إلى تضحية ) ،(sacrificeفيكتسب
التخ ّلص منها (بالقتل عادة) .وعند هذا الحد تنتهي الدورة األولى من العنف .وقد
ّ
شرعية دينية عالوة على الشرعية االجتماعية أو السياسية ...ومن هنا يتداخل الديني والدنيوي في موضوع العنف.
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اإلن ـســان فــي ابـتـكــار مــا يـضـمــن لــه الـبـقــاء .وال ش ــك فــي أن عملية اإلب ــدال الــذبــائـحــي الـتــي يـعـ ّـوض فيها
الـحـيــوان اإلن ـسـ َ
ـان ُتـعـتـبــر دلـيـ ًـا قــو ًيــا عـلــى هــذا ال ـت ـطـ ّـور((( .وقـصــة الـنـبــي إبــراهـيــم مــع ابـنــه (إسـمــاعـيــل عند
الـمـسـلـمـيــن أو إس ـحــاق عـنــد ال ـي ـهــود)( ((1مـثــال جـيــد لـمـعـنــى اإلب ــدال الــذبــائ ـح ـي(((1؛ فـهــي ت ـصـ ّـور بطريقة
تــراجـيــديــة محنة األمــر بالقتل والتسليم بــه ،ولكنها أيـ ًـضــا تـصـ ّـور عملية اإلب ــدال تـصــويـ ًـرا بــديـ ًـعــا تنعتق به
الــرقــاب ويـنـشــأ بفضلها مـجــال ال ــرم ــوز( .((1وهـكــذا َيـ ِـشـ ّ
ـف اإلب ــدال عــن والدة مــا يمكن تسميته بالمعنى
التمثيلي ).(sens représentatif
إن الـعـنــف (الـقـتــل) رغــم كــونــه سـلـ ً
ـوكــا مـتــأصـ ًـا فــي اإلنـســان ،إنْ بسبب الـمـحــاكــاة أو بسبب الـتـمـ ّلــك أو
مجرد
بسبب المخزون «الجيني الحيواني» أو بسبب الحاجات المتعاقبة ،آل به األمــر إلــى أن يكون ّ
رمــز ومعنى دا ّلـ ْـيــن بــاإلبــدال على قــدرة اإلنـســان على تصريف نزعاته العنفية تصري ًفا مـجــاز ًيــا ،وكانت
الـتـضـحـيــة الـعـنــوان األب ــرز لـهــذا الـتـصــريــف الـمـجــازي .لــذلــك ،يـمـكــن الـقــول إن مــا أسـمـيـنــاه «الـمـخــزون
عنصرا مـحـ ّـد ًدا لهوية اإلنـســان الــرامــز؛ ففي المسيحية ُوضــع حــد للتضحيات
الجيني الحيواني» ليس
ً
ـرب
ـص شــرور الـنــاس وخـطــايــاهــم .لـقــد قـ ّـدم الـمـسـيــح نـفـســه قــربــا ًنــا لـلـ ّ
الـكـثـيــرة بتضحية ُعـلـيــا ونـهــائـيــة تـمـتـ ّ
وحبا لهم.
رحمة بشعبه ًّ
ولكن بعض القراءات تميل ،وهي تستحضر مشهدية الذبح المس َتعادة داخل المجال الثقافي الواحد
تطور الممارسة العقلية المشار إليها سابقًا؛ إنها تميل
رغم تباعد األزمان ،إلى استنتاج قد يعصف بفكرة ّ
ثقافيا
تصو ًرا
إلى االعتقاد بأن تكرار هذه المشهدية ،حتى وإن كانت في إطار إبدالي ،يعطي ّ
تاريخيا ً -
ً
حول مركزية الدم والقتل في ذاك المجال الثقافي .لقد ذهب طلعت رضوان في دراسة وجيزة ولكنها
ً
مسلسل عن الولع بالدم» ،وخ ُلص إلى هذه النتيجة
قدم للبشرية
عميقة إلى أن «التراث العبري/العربي ّ
بعد أن راقــب عمليات القتل الفعلي أو اإلبــدالــي ،بــد ًءا من حادثة قابيل وهابيل ،مــرورا بقصة إبراهيم
وابنه ،وقصة عبد ّ
وترك
المطلب وابنه ،وتفكيك شفرة عادة ْ
غمس المصريين أصابعهم في دم األضحية ْ
أثــرهــا على واجـهــة بـيــوتـهـم( .((1لكن هــذا االستنتاج القائم على وجــاهــة ظاهرية يفقد قيمته حين يجا َبه
((( من الدراسات األولى واألساسية بشأن التضحية:

Henri Hubert et Marcel Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice (1899) (Une édition électronique réalisée par
Jean-Marie Tremblay), sur le site: <http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html>.

ض الـ ُـمـ ِريــاَ .و ُهـنـ َ
(َ « ((1ف ـقـ َ
إسـحـ َ
ـب إ َلــى ْأر ِ
ـاك َقــدِّ ْمـ ُـه لِــي َذبِـيـ َـحـ ًة َعـ َلــى َجـ َـبــلٍ َسـ ُـأ ِريـ ِـه َلـ َـك» ،الكتاب
ـاق ْابـ َنـ َـك َو ِح ـيــدَ َك ا َّلـ ِـذي ُتـ ِـحـ ُّـبـ ُـهَ .وا ْذ َه ـ ْ
ـال الـلـ ُـهُ :خـ ْـذ ْ

ال ـم ـقــدس« ،سـفــر الـتـكــويــن »،األص ـحــاح  ،22اآلي ـتــان  ،2 - 1و﴿
القرآن الكريم« ،سورة الصافّات »،اآلية .102
يضحون بالحصان كما تُملي عليهم ديانتهم الهندوسية .انظر :جفري بارندر،
( ((1يمكن أن نذكر في هذا الصدد أن الهنود كانوا
ّ
تحرير ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،ترجمة إمام عبد الف ّتاح إمام؛ مراجعة عبد الغفار مكاوي ،عالم المعرفة؛ ( 173الكويت:
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)1993 ،ص .150
بسام الجمل ،من الرمز إلى الرمز الديني :بحث في المعنى والوظائف والمقاربات (صفاقس:
(((1
ّ
للتوسع في مسألة الرمز ،انظرّ :
كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس ،وحدة البحث في المتخيل.)2007 ،
( ((1طلعت رضوان« ،ذبح االبن في تراث الشعوب القديمة( »،حركة مصر المدنية 5 ،تشرين األول/أكتوبر  ،)2014على الموقع
اإللكترونية<www.civicegypt.org/?p=51220>. :

ثاحبأو تاسارد
؟ةيلوقعم ةيأ ..سوؤرلا عطق ةفْرِحو رحنلا ةفاقث
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ـت مــن الـقـتــل سـلـ ً
ـوكــا مـعـتــا ًدا،
بـمــا وصـلــت إلـيــه ال ــدراس ــات الـمـقــارنـيــة ،فــا جـهــة مــن جـهــات األرض خـلـ ْ
غض الطرف عنه.
وال جماعة من البشر لم تمارسه ،وال دي ًنا ّ
تحول القتل
هذه المداخل التفسيرية ذات المرجعية األنثروبولوجية كانت في مجملها ترصد كيفيات ّ
يتطهر بها اإلنـســان مــن شــروره وخـطــايــاه ،وكــانــت تتابِع مسالك تــر ّقــي اإلنـســان وتـطـ ّـوره في
إلــى تضحية ّ
اآلن نفسه .وما يمكن االحتفاظ به من ّ
حقيقيا لإلنسان،
تحد ًيا
تقدم هو أن العنف مثّل باستمرار ّ
كل ما ّ
ً
تحرره من «تراثه الحيواني» ،وأن اإلبدال الذبائحي يبقى ،رغم ما فيه من عقالنية كبرى ،من
وعائقًا أمام ّ
خالل تكراره (التضحية عند المسلمين ً
مثل) بشكل دوري ،مذكّ ًرا بمشهدية الدم وبالقاع العنفي الساكن
في اإلنسان .كان القتل إذن ،منذ التجربة األولى :قابيل الذي ق َتل أخاه هابيل ،جريمة ،وكان القصاص
بــالـمــرصــاد .وهــذا يعني أن مـحــاوالت التخلص مــن الـجــريـمــة ،وإنْ كــانــت هــذه األخـيــرة مــرافـقــة للوجود
اإلنساني ،كانت جز ًءا كذلك من مشروع أنسنة هذا الوجود ،وذلك ّ
بفك ارتباطه بأصوله الحيوانية .وفي
قدم األنثروبولوجي االسكتلندي جيمس جورج فريزر ) (J. G. Frazerفي كتابه الفولكلور
هذا اإلطارّ ،
في العهد القديم (Folk-lore in the Old Testament; studies in comparative religion, legend
مهمة في أثناء تحليله المتن العبري ومقارنته بـعــادات الشعوب البدائية .وتستوقفنا
) and lawأفـكـ ً
ـارا ّ
أحس بالفزع
منه الدراسة المقارنَة التي أجراها على قصة قابيل القاتل؛ فبمجرد أن قام قابيل بجريمته
ّ
الرب له يكشف عن حجم بشاعة القتل وآثاره في األرض:
وطلب مال ًذا يحميه من القصاص .وخطاب ّ
ون َأن َْت ِم َن َ
يك َصا ِر ٌخ إِ َلي ِم َن َ
« َما َذا َف َع ْل َت؟ َص ْو ُت َد ِم َأ ِخ َ
ضَ .ف َ
اآلن َم ْل ُع ٌ
األ ْر ِ
األ ْر ِ
اها لِ َتق َْب َل َد َم
ض ا َّلتِي َف َت َح ْت َف َ
يك ُقوت ََها .تَائِ ًها َو َها ِر ًبا ت َُكونُ ِفي َ
يك ِم ْن َي ِد َكَ .م َتى َع ِم ْل َت َ
ض َ
َأ ِخ َ
األ ْر ِ
األ ْر َ
ض»( .((1ولعنة األرض
ال ت َُع ُ
ود ت ُْع ِط َ َّ
قي ْت ُس ًّما،
التي تطارد القاتل
ّ
تتحول إلى عقوبة راعبة ،فتمتنع األرض عن العطاء رغم فلحها وكأنها ُس َ
وقريبا من هذا
تما ًما كما تمتنع عن أن تكون مكانًا يأمن فيه القاتل على نفسه .سيصبح شريدً ا منبو ًذا،
ً
تتعدد الحاالت في أكثر من تجربة لدى الشعوب البدائية ،فلليونانيين قانون معروف بـ«قانون
المآلّ ،
أتيكا» ،وفيه أن القاتل ُي ْح َرم من العيش في األرض التي ارتكب فيها جريمته ،كأنه أصبح يحمل معه
السم ،فإنْ وطئ األرض أصابها عقم تام كما في التوراة ،بحسب خطاب الرب لقابيل .و«قانون أتيكا»
ّ
يسمح للقاتل بالعودة إلى بالده للدفاع عن نفسه ،و«لكنه ال يسمح بأن تطأ قدمه األرض ،وإنما عليه أن
سمح لها بأن تلقي مرساها أو أن تُنزل
يدافع عن نفسه وهو على ظهر السفينة .وحتى هذه السفينة الُ  ي َ
(((1
وتلح التراتيب الوقائية على أال تُترك أي ثغرة قد
س ّلمها .كما الُ  ي َ
سمح للقضاة بأن ي ّتصلوا بالمذنب» ّ .
سمح
«سم» القاتل ،فتفترض أن السفينة التي تُق ّله تقذف به على الشاطئ .في هذه الحالة ُي َ
يتس ّلل منها ّ
ِ
قدميه في الماء طوال الوقت
له بنصب خيمة ريثما تأتي سفينة أخرى .وهو في الخيمة ُي َ
لز ُم بأن « ُيدل َي ْ
(((1
مس ْتها قدماه»  .وذهب فريزر في
ظن أنه يغرسه
حتى يبطل مفعول
السم الذي ُي ُّ
ّ
بقدميه في التربة إذا ّ
ْ
( ((1الكتاب المقدس« ،سفر التكوين »،األصحاح  ،4اآليات .12 - 10
العامة
المصرية
الهيئة
(القاهرة:
1
ج
ظاظا،
حسن
مراجعة
( ((1جيمس فريزر ،الفولكلور في العهد القديم ،ترجمة نبيلة إبراهيم؛
ّ
للكتاب ،)1972 ،ص .75
( ((1المصدر نفسه.
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الصحي حتى ال يصيب أتيكا
الح ْجر
تفسير هذه اإلجــراءات إلى «أن الغرض ...هو وضع القاتل في َ
ّ
الشر في ّ
أقل ما يمكن
مس ْت قدماه ترابها»(((1؛ فتقنية «الحجر
ّ
بآفة إذا ّ
الصحي» كانت بمثابة محاصرة ّ
من المساحات ،وبعيدً ا عن الناس تخفي ًفا من عدواه وآثاره .وهذه التقنية منتشرة بحسب األمثلة الكثيرة
التي ساقها فــريــزر ،وهــو ما يشير إلــى وعــي اإلنـســان بــأن السالم ينبغي أن يكون الهدف النبيل للحياة،
وأن الجريمة ينبغي أن تكون االستثناء .وفكرة األضحية إنما جــاءت إسـنــا ًدا لفكرة «الحجز الصحي»
وذها ًبا بها إلى آفاق أرحب؛ فبعض الجماعات ،على سبيل المثال ،تعتقد «أن األرض ذات ألوهية قوية
ُقدم لها التضحيات حتى تهدأ»(.((1
يدنّسها ويسيء إليها دم اإلنسان المسفوح ،ومن َث َّم يتح ّتم أن ت َّ

ينبغي التنويه في هذا المقام بأن ثنائية الخطيئة والقربان ليست إطال ًقا على النحو الذي هي عليه ،رغم
حمولتها الدينية المسيحية الـتــي حــرصــت الــدراســات األنـثــروبــولــوجـيــة ودراس ــات األدي ــان المقارنة على
والتطهر
ـؤرخ لحياته ،نـ ّـز ًاعــا إلــى الخطيئة
ّ
تثبيتها؛ فاإلنسان كــان ،وباستمرار ،منذ أن بــدأت األسـطــورة تـ ّ
جديرا بااللتفات إليه.
الموجه إلى أطروحة َم ْر َك َزة القربان في المسيحية
منها .ولذلك ،يبدو بعض النقد
ّ
ً
وروحــا ُقدُ ًسا ُص ِل َب
تجسد أ ًبــا واب ًنا
يقول وحيد السعفي« :لقد ْ
ً
بنت المسيحية عا َلمها على قصة ّ
رب ّ
تعداها إلى ّ
كل الثقافات.
ثم ّ
ليك ّفر عن ذنــوب الناس ،فكان القربان المثال .وقــام سندً ا لثقافة الغرب ّ
ـرسـخــون
ولـ ّـمــا أيـنـعــت ع ـلــوم الــديــن فــي ظ ـ ّـل عـلــم اإلن ــاس ــة واك ـت ـســب الـعـلـمــاء مـفــاتـيــح ال ــدراس ــة ،قــامــوا يـ ّ
النظام الذي أتاحته ثقافة الغرب على ثقافات الناس في بقاع األرض قاطبة ،رغم أنه ابن بيئة خاصة،
وال يصلح أن يكون ناطقًا بما احتوته ّ
كل الثقافات»( .((1لكن هذا التنبيه ،الذي رفض بمقتضاه وحيد
مهم وهو أن القربان،
السعفي مسعى اإلسقاط الذي انتهجه الدارسون الغربيون ،ال يمنع من تأكيد أمر ّ
سواء أكان مسيحي النشأة أم ال ،لم ُ
يخل منه تاريخ وثقافة .صحيح أن القرآن لم يح َفل باألضحية كما
هو الشأن في العهدين القديم والجديد ،وصحيح أن «ال شيء في القرآن يدعو إلى القرابين فسكتت
فــروض اإلســام عــن الـقــرابـيــن»( ،((2ولـكــن اإلســام ليس ق ــرآ ًنــا فـقــط .إن مــادة أخــرى غــزيــرة نهضت إليه
تــدعـمــه تـفـسـيـ ًـرا وتــأويـ ًـا ،وكــانــت الـسـ ّنــة فــي مقدمتها ،وفــي الـسـ ّنــة حـضــور لـلـقــرابـيــن .وبـسـبــب ذلــك «عـ ّـج
إســام الـنــاس بــاألضــاحــي والــذبــائــح وال ـن ــذور»( .((2ومــا كــان لـلـنــاس أن ُيـقـبِـلــوا عليها لــوال أن «الـسـ ّنــة في
إســام الناس ذات منزلة علية كالقرآن ،ال تختلف عنه في شــيء ،فــإذا ما احتوت أمـ ًـرا رفع ْته إلــى مرتبة
فرضا ال محيد عنه»( .((2وبقطع النظر عن التفسير الذي ساقه
واستقر ً
الفرض ،وسرى أمره في الناس
ّ
مذ ِ
السعفي لحضور القربان في الس ّنة( ،((2فالنتيجة واحدة ،وهي أن اإلنسان كأنما ُق ّدر له ْ
وجدَ أن يحيا
راغبا ابتدع ْته له سياقات الدين وأجواؤه.
بالقربان إنْ لم يمارسه ً
(((1
(((1
(((1
(((2
(((2
(((2
(((2

المصدر نفسه.
المصدر نفسه ،ص  78وما بعدها.
وحيد السعفي ،القربان في الجاهلية واإلسالم (بيروت :مؤسسة االنتشار العربي؛ تونس :تبر الزمان ،)2007 ،ص .11
المصدر نفسه ،ص .13
المصدر نفسه.
المصدر نفسه.
«ولما كان الدين ال يستقيم إال في ّ
ظل القرابين قامت الس ّنة تحتويها وتتف ّنن في اإلحاطة بها» .انظر :المصدر نفسه.
قالّ :
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بناء على كـ ّـل مــا تـقـ ّـدم ،يمكن بـلــورة استنتاج تأليفي مـفــاده أن اإلنـســان كائن قــربــانــي ،اهـتــدى فــي رحلة
ـاوز خطاياه والتخفيف مــن منسوب العنف لــديــه ،لكن
حياته إلــى مجموعة مــن اآللـيــات حــاول بها تـجـ ُ
كبيرا .ومــع ذلــك ،فــإن أهـ ّـم ما يمكن االحتفاظ
هــذا االستنتاج ال يحملنا على اإلقــرار بــأن النجاح كــان ً
به هو أن طرائق التعامل مع التاريخ القديم للعنف تشير إلى جهود كبرى لـ «عقلنته» ومحاصرته ،وإنْ
قدم ً
َ
ونوعا .وهذا الشك المعقول
كما
كان الُ  ي ّ
ً
دليل قو ًيا على أن اإلنسان نجح في التقليل من مستواه ًّ
في النجاح ُي ِ
َ
الباحث ما به ،فيذهب في االستخالص إلى أبعد من ذلك .إن شواهد التاريخ ما بعد
فقد
ً
وصول إلى التاريخ اآلني ،تُلقي بظالل كثيفة على دورات من العنف راعبة(.((2
«األسطوري»،

ـورع عن استخدام العنف،
تلك إذن ،بإيجاز ،سيرة اإلنـســان في التاريخ .لقد كــان باستمرار كائ ًنا ال يـتـ ّ
ولكنه كان يدرك مخاطره ً
أيضا ،لذلك خاض تجارب كثيرة للتكفير عن هذا السلوك .ويتج ّلى اإلبدال
الــذبــائـحــي فــي أرق ــى مــا وص ــل إل ـيــه ،ف ـكــان ال ـقــربــان طــري ـ ًقــا إل ــى ال ـغ ـفــران ب ــدالالت ــه األس ـطــوريــة والــديـنـيــة
واألخالقية واالجتماعية .ومع ذلك ،يبقى الدم المسفوك شاهدً ا باستمرار على أن األضحية في سياقاتها
كلها ظ ّلت عاجزة عن تحرير اإلنسان من عمقه العنفي عامة وسلوكه اإلجرامي خاصة .وتحاول هذه
الورقة في محورها الموالي أن تَنقُ ل المقاربة من مجالها األنثروبولوجي والتاريخي العام إلــى مجال
وستعمد الورقة في هذا اإلطار
معينة وهي قطع الــرأس.
آخر تَستدعي فيه العنف
َ
َّ
مجسدا في ممارسة ّ
تتخذها ً
أيضا استراتيجيا
إلــى االشتغال على نصوص راهنة ال تشرعن عملية قطع الــرؤوس فقط ،بل ّ
للتعامل مع اآلخر (العدو) .والدافع إلى اختيار هذه الزاوية من البحث هو أن جماعات دينية في أكثر
من بلد عربي وإسالمي تمارس هذا النوع من اإلجرام ،ف ُتخ ِرج الخصومة من ُبعدها الثقافي والسياسي
وأمــا خطة التعامل مــع الـنـصــوص المنتقاة ،فتقوم على تفكيك منطقها
إلــى بــؤرة اإلفـســاد فــي األرضّ .
ّ
تتحكم فيها والمرجعيات التي ت ُْسنِدها.
الداخلي والعمل على الظفر بالمعقوليات التي

قطع الرؤوس :بحث في السند والوظيفة
لم يكن العنف بداللته العامة هو ما تكتفي بنقله قصة اإلنسان في التاريخ؛ ْ
فقطع الرؤوس كان ممارسة
مبجلة .ولعل الـمــرويــات لــم تنصرف إلــى إفــراد طريقة مــن طــرق القتل كما انصرفت إلــى قطع الــرأس،
َّ
فهي حرصت على التوقّف عنده والعناية بجزئياته ودقائقه .وربما ُخ ّيل للمرء ،لكثرة تواتره ،أن القتل
لــم يـكــن ســوى قـطــع رأس .ويـحـســن التنبيه فــي هــذا اإلط ــار إلــى أن قـطــع ال ــرأس لــم يـكــن فـقــط ممارسة
إجــرامـيــة ،بــل كــان كــذلــك سـلـ ً
ـوكــا عـقــابـ ًـيــا ق ّننته ال ــدول قــديـ ًـمــا وحــديـ ًثــا ،وعـقــوبــة اإلع ــدام تــدل عـلــى ذلــك.
ورغــم أن عـبــارة «اإلع ــدام» ال تشير مباشرة إلــى قطع الــرأس ،فــإن الـعــودة بها إلــى أصلها الالتيني ترفع
متحدرة
هذا الغموض؛ فالكلمة الفرنسية  capitalالتي تدل على نوع العقوبة،)punition capitale) ،
ّ
(((2

اهتم كثير من الدارسين بالتأريخ للعنف .من هؤالءColin Wilson and Donald Seaman, The Encyclopedia of Modern :
ّ

Murder, 1962-1982 (Avenel, NJ: Random House Value Publishing, 1988); Robert Muchembled, Une Histoire de la
violence: De la fin du Moyen âge à nos jours, l’univers historique (Paris: Seuil, 2008), et Claude Gauvard, Violence et
ordre public au Moyen âge, les médiévistes français; 5 (Paris: Picard, 2005).
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ِ
المفصحة صــراحـ ًة عن
من الجذر الالتيني  ،caputومعناه الــرأس .وصــارت عبارة dècapitation(،((2
فصل الرأس عن الجسد ،عبارة قانونية رسمية منذ  6تشرين األول/أكتوبر  1791في مج ّلة العقوبات
ال ـفــرن ـس ـي ـة( .((2وم ــا يـنـبـغــي تـسـجـيـلــه فــي ه ــذا الـسـيــاق هــو أن الـتـنـصـيــص عـلــى قـطــع ال ــرأس ج ــاء فــي إطــار
كثيرا من العذاب ،كما جاء ً
أيضا في إطار التضييق
ّ
الحد من أنــواع أخرى من القتل يلقى فيها ُ
المدَ ان ً
على الحاالت الموجبة لــإعــدام( .((2ومــا فتئت الجهود التي تبذلها ّ
منظمات وهيئات حقوقية منتشرة
فــي بـقــاع األرض كـ ّلـهــا تكشف عــن الــرغـبــة فــي وضــع حــد لـهــذه الـعـقــوبـة( .((2وال شــك فــي أن الهاجس
ّ
«لكل
عبرت عنه المادة الثالثة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
يحركها
ً
جميعا هو ما ّ
األساسي الذي ّ
فــرد الـحـ ّـق فــي الـحـيــاة والـحــريــة وســامــة شـخـصــه» .بــل إن الــافــت فــي مسألة تنصيص قــانــون العقوبات
الـفــرنـســي الـمـشــار إلـيــه عـلــى أن قـطــع ال ــرأس هــو الـشـكــل الــوحـيــد لــإعــدام هــو مــا ق ـ ّـدره هــذا الـقــانــون من
أن هــذه الـعـقــوبــة تـنـطــوي عـلــى أمــريــن إيـجــابـيـيــن لـلـ ُـمــدان :فـقـطــع ال ــرأس بــالـسـيــف أو نـحــوه يـضـمــن الـحـ ّـد
األدن ــى مــن الـتـعــذيــب أو اإلحـســاس بــاأللــم ،عـلــى خــاف مـمــارســات إع ــدام أخــرى كــانــت مـعـهــودة ،مثل
والعجلة والـشـنــق .وتضمن هــذه العقوبة أيـ ًـضــا الـمـســاواة بين المحكوم عليهم بــاإلعــدام؛ فقد
المحرقة
َ
عجيبا في سياق استهجان
كان قطع الرأس قبل هذا القانون امتيازًا ال يتمتع به سوى النبالء( .((2وليس
ً
وتشهر به ،و«رجل بال رأس» أحد أبرز
ظهور نصوص إبداعية تفضح هذا السلوك
ممارسة قطع الرأس
ّ
ُ
(((3
النصوص في هذا اإلطار .
الكم الذي تختزنه ذاكــرة التاريخ يفوق
والورقة هذه إذ تقترح مختارات من قصص قطع الــرأس ،فألن ّ
ثانيا .وميزة هذه المختارات أنها ممتدة في الزمان والمكان،
الحصر ّأو ًل ،وألن الرؤوس ما زالت ت َُح ّز ً
تاريخ دون غيره أو ّأم ٍة
وعابرة للثقافات واألديــان .وهي إذ تكون كذلك ،فلكي ال يكون الحكم على
ٍ
مجافيا الوقائع .وليس المغزى من هــذا أن نبحث عن مـبــررات تبيح للقتلة القتل ،كالقول
دون غيرها
ً
يوجد ً
أيضا.Décollement, Décollation :
( ((2وفي االصطالح الفرنسي َ
(26) «Tout condamné à mort aura la tête tranchée,» dans : «Abolition de la peine de mort: Le Débat de 1791 à l’Assemblée nationale constituante, Séance du vendredi 3 juin 1791,» sur le Web: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
peinedemort/debat_1791.asp>.

ولـمــزيــد ّ
االط ــاع عـلــى عـقــوبــة اإلع ــدام ،يـفـ َّـضــل الـعــودة إلــى الـقــائـمــة البيبليوغرافية الـتــي و ّفــرتـهــا المكتبة الــوطـنـيــة بـبــاريــس فــي أيــار/مــايــو
 2011تحت عـنــوان«Abolition de la peine de mort: Eclairage historique et philosophique; bibliographie sélective,» :

(Bibliothèque nationale de France, direction des collections, département philosophie histoire sciences de l’homme), sur
le site: <www.bnf.fr/documents/biblio_abolition_histoire.pdf>.

( ((2كانت قبل هذا القانون  115حالة وأصبحت  32حالة.
( ((2راجـ ــع ،عـلــى سبيل الـمـثــال ،الــدراســة الـقـ ّـيـمــة الـتــي أعـ ّـدتـهــا منظمة الـعـفــو الــدولـيــة ) (AMNESTY Internationalتـحــت عـنــوان:
» «Regard sur la peine de mortوهذه الدراسة منشورة على موقع المنظمة اإللكتروني<www.amnesty.fr/sites/default/files/ :

Regardsurlapeinedemort.pdf>.

وراجع ً
أيضا :بارعة قدسي« ،عقوبة اإلعدام في القوانين الوضعية والشرائع السماوية :نظرات واجتهادات في مسألة اإلبقاء واإللغاء»،
مج ّلة جامعة دمشق ،السنة  ،19العدد  ،)2003( 2ص .42 - 1
(29) «Abolition de la peine de mort: Le Débat de 1791».
(30) Sergio González Rodríguez, L’Homme sans tête, traduit de l’espagnol (Mexique) par Isabelle Cugnon; préface de
Antonio Domínguez Leiva ([Albi]: Passage du Nord-Ouest, 2009).
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إن اإلنسان ،حيثما كان وأينما كان ،كائن قاتل ،أو أن نصل إلى ُحكم مفاده أن «الجماعات الجهادية»
ليست استثناء .إن مثل هذا التسويغ ال فـ ْـر َق بينه وبين المشاركة في القتل ،وغاية ما في األمر إذن هو
إضـفــاء طــابــع تــاريـخــي عــام عـلــى هــذا الـسـلــوك ،مــن أجــل التفكير فــي مـخــارج ثقافية كـبــرى تتخ ّفف بها
األول.
اإلنسانية من وطأة ذاك «المخزون الجيني» الذي توق ْ
ّفت عنده هذه الورقة في القسم ّ
في الميثولوجيا اليونانية قصة تُعرف بأسطورة ميدوسا ) ،(Méduseالمرأة التي أضحى رأسها المقطوع
وملخصها أن امرأة جميلة أصابتها لعنة
موضوع أبحاث كثيرة في اختصاصات علمية وفنية متعددة(.((3
ّ
ً
فم ِسخت
مسخا مخي ًفا ،وصــارت تملك قــدرة خارقة على تحويل كـ ّـل من ينظر إلــى عينيها حـ َـجـ ًـرا(.((3
ُ
فتقرر القضاء عليها بقطع رأسها .واستعان برسيوس ) (Perséeبإلهة الحكمة أثينا ) (Athénaورسول
َّ
ّ
من
الناس
ص
ل
وخ
المهمة
فأنجز
،
)(Hermès
هرمس
اآللهة
شرها( .((3وفي تاريخ أوروبا القديم (قبل
َ
ّ
الـمـيــاد بــأكـثــر مــن مئتي سـنــة) تـتــواتــر فــي الـحــروب الـتــي كــانــت تــدور بـيــن الغاليين ) (Gaulesوالــرومــان
عمليات قطع الرؤوس( .((3وفي العهد القديم قصة يشوع بن نون ،وفيها أن جاسوسين له أرسلهما إلى
أريحا ،وعـ َـزمــا،
انتصارا للرب ،على قطع رأس كـ ّـل من يظفران به على أبــواب المدينة( .((3وفــي العهد
ً
(((3
الجديد قصة تداول ْتها األناجيل الثالثة (م ّتى ومرقص ولوقا) حول قطع رأس يوح ّنا المعمدان  .وجاء
( ((3يمكن اإلشارة ،على سبيل المثال ،إلى مقاربات في التحليل النفسي وإلى معالجات فنية لهذه األسطورة ،وإنْ كانت ال تعنينا
مـبــاشــرة فــي ه ــذا ال ـم ـقــام .راج ــع بـشـكــل أســاســيFreud Sigmund, «La Tête de Méduse,» trad. J. Laplanche, dans: Freud :

Sigmund, Les Oeuvres complètes, tome xvi (Paris: P.U.F., 1991), p. 163; Henri Vermorel, «Castration et mort dans
le mythe de la tête de Méduse interprété par Freud,» dans: De la psychiatrie à la psychanalyse: Cinquante ans de
pratique et de recherches: Actes du colloque de Chambéry, 2010, et choix de textes, organisé par le cercle d’études
psychanalytiques des savoie; avec des textes choisis de Madeleine Vermorel et Henri Vermorel (Paris: L’Harmattan,
2013); Laurence Roussillon-Constanty, Méduse au miroir: Esthétique romantique de Dante Gabriel Rossetti, esthétique
et représentation, monde anglophone (Grenoble: ELLUG-Université Stendhal, 2008); Jean Clair, Méduse: Contribution
à une anthropologie des arts du visuel, connaissance de l’inconscient; 61 (Paris: Gallimard, 1989), et Jean-Pierre
Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, tome 2, la découverte poche. Sciences humaines
et sociales (Paris: La Découverte, 2004).

(((3

عين ميدوسا القاتلة ،انظر ً
مثلEléonore Pardo, «Le Regard médusé,» Recherches en psychanalyse, no. 9 :
عن داللة ْ

(2012), pp. 84-88.

الشر الذي
يتنزل قطع الرأس في هذه األسطورة في سياق فكرة التضحية .ويكون برسيوس بذلك ً
(ّ ((3
رمزا للبطولة الخيرة مقابل ّ
ـوســع فــي دالالت قـطــع رأس مـيــدوســا ومــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن رم ــوز مــركــزيــة فــي ثـقــافــة اإلغــريــق ،انـظــر ،على
ـ
ت
ـ
ل
ـ
ل
و
ـه.
ـ
ت
ـا
ـ
ف
آ
ـا
ـ
س
ـدو
تـخـتــزل مـيـ
ّ
سبيل المثال:
Philippe Kellerson, «Persée et la Méduse, le mythe du Sacrifice héroïque,» Thèmes, revue de la B.P.C, vol. 2 (2010).

( ((3انظر على سبيل المثال:

Bernard Dedet, «La Tête coupée symbole de mise à mort suprême en Gaule méridionale?; des textes anciens aux données
de l’archéologie,» dans: Stèles et statues du début de l’âge du fer dans le Midi de la France (VIIIe-IVe s. av. J.-C.): Chronologies, fonctions et comparaisons: actes de la table ronde de Rodez, textes réunis par Philippe Gruat et Dominique
Garcia, Documents d’archéologie méridionale; 34 (Lattes: Association pour la diffusion de l’archéologie méridionale
(ADAM), 2013), pp. 281-288.

( ((3انظر :الكتاب المقدس« ،سفر يشوع »،األصحاح  .2وجاء ً
أيضا في :الكتاب المقدس« ،سفر العدد »،األصحاح  ،25اآلية :4
ِ
« َفق َ
الر ِّب َع ْن إ ِْس َرائِ َ
َ
َ
ِ
الش ْع ِ
ِ
يع ُرؤُ ِ
َ
يل».
ب
ض
غ
و
م
ح
َد
ت
ر
ي
ف
،
س
الش ْم
لر ِّب ُمقَابِ َل َّ
وس َّ
َّ
وسىُ :خ ْذ َج ِم َ
الر ُّب لِ ُم َ
َ ْ ُ ُ ُّ
َّ
ب َو َع ِّلق ُْه ْم ل َّ
َال َّ
( ((3انـظــر :المصدر نفسه« :انجيل م ّتى »،الفصل  ،14اآليــات 12 - 1؛ «انجيل مرقص »،الفصل  ،6اآليــات  ،29 - 14و«انجيل
لوقا »،الفصل  ،9اآليات .9 - 7
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فـ ــي ال ـ ـق ـ ــرآن﴿ :
( .((3وف ــي ح ــروب
المسلمين روايات كثيرة عن قطع رؤوس األعداء ،وقصة «نهر الدم» مشهورة في هذا الباب(.((3
فــي الـتــاريــخ اآلنــي ،تنتشر فــي بـلــدان عــربـيــة وإســامـيــة مـجـمــوعــات مقاتلة َتـنـ ِـســب نفسها إلــى «اإلســام
الـصـحـيــح» ،وتـ ّتـخــذ مــن قـطــع رؤوس أعــدائـهــا سـلـ ً
ـوكــا ت ــدأب عـلـيــه وتـفــاخــر بــه .وتــوفــر وســائــل الـتــرويــج
اإللكترونية والمجانية له مساحات كبرى ،فتوزّع مقاطع الفيديو على شبكات التواصل االجتماعي
مثل «تويتر» و«فيسبوك» .والحقيقة أن إشاعة مشاهد قطع الــرؤوس بين الناس ليس أمـ ًـرا طارئًا على
ـت هــذه الـمـمــارســات فــي مــراحــل كثيرة مــن حياتها ،حين كــان يسا َفر
السلوك اإلجــرامــي؛ فالبشرية عــرفـ ْ
(((3
َ
وتوضع في األماكن العامة حتى يشاهدها الناس  .وفكرة
بالرؤوس المقطوعة من مكان إلى آخر،
جزعا من وسائل الدعاية واإلشهار .وقد يجتهد
«نصب الرؤوس» أو تعليقها في مداخل المدن كانت ً
بعضهم فــي ابـتـكــار أســالـيــب أخــرى ،فتصبح ال ــرؤوس «زيـنــة» ُتـصــف عـلــى امـتــداد جـنـبــات الـطــريــق إلــى
قصر الحاكم.
ليس المطلب فــي هــذا المستوى مــن البحث االنشغال بتصنيف «الجماعات الجهادية» والـتــأريــخ لها
أهميتها في
وبـيــان مــا بينها مــن فــروق أو قــواســم .لــذلــك ،ستتجاوز الــورقــة مثل هــذه التفصيالت (رغــم ّ
وستنكب على النظر في نصوص ُع َّد ْت «تأصيلية» لبعض «فقهائها» و«علمائها»،
سياقات بحثية أخرى)
ّ
وأم ــا الـغــرض مــن ذلــك ،فـمـحــاولــة الـظـفــر بالمعقوليات التي
فيها تـحــريــض عـلــى قـطــع رؤوس األع ــداءّ .
ّ
تتحكم فيها ومناقشتها ،كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.
«إس ـع ــاد األخ ـي ــار فــي إح ـيــاء س ـ ّنــة نـحــر ال ـك ـ ّفــار» ،دراس ــة «شــرع ـيــة» مــن عـشــريــن صـفـحــة أ ّلـفـهــا أبــو ال ـبــراء
ُعرف به نصطفي
النجدي .وهذا االسم َح َركي ،وقد ساق
ُ
البحث عن هويته إلى الوقوع على مادة قليلة ت ِّ
(((4
ما نعتقد أنه صحيح ونترك ما سوى ذلـك  .إنه عامر خليف عامر الحجر العنزي .كويتي الجنسية،
ـزعــم تـنـظـيــم «أس ــود ال ـجــزيــرة» الـنــاشــط فــي ال ـكــويــت .وال نـعـلــم عــن تحصيله
«ق ــاع ــدي» االن ـت ـم ــاء( .((4يـتـ ّ
محمد »،اآلية .4
( ((3القرآن الكريم« ،سورة ّ
( ((3أبــو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية ،تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي 21 ،مج (القاهرة :دار هجر
للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،)1997 ،مج  ،9ص .520
ْ
( ((3األمـثـلــة كثيرة نكتفي منها بــواحــد لِـمــا لــه ِمــن رمــزيــة مذهبية فــي تــاريــخ اإلس ــام :قــطــع رأس الحسين ( 61ه ــ« :).فـخـ ّـر الحسين
فاحتز رأســه» :بو عبد الله محمد بن
األصبحي
ليحتز رأســه .ونــزل معه َخ ْولي بن يزيد
ثم نزل إليه (سنان بن أنس النخعي)
ّ
ّ
ً
ُ
صريعاّ ،
منيع بن سعد ،كتاب الطبقات الكبير ،تحقيق علي محمد عمر 10 ،ج (القاهرة :مكتبة الخانجي ،)2001 ،ج  ،6ص  .441وسافروا
بــالــرأس مــن مـكــان إلــى آخ ــرُ :حـ ِـمـ َـل ّأو ًل إلــى عـبـيــد الـلــه بــن زي ــاد ،ثـ ّـم ُحـ ِـمـ َـل بـعــد ذلــك إلــى يــزيــد بــن مـعــاويــة .ثـ ّـم ُحـ ِـمـ َـل إلــى عـمــرو بــن
«أول رأس ُر ِفع على خشبة رأس الحسين»
سعيد بن العاص (ص  .)445ويبدو أن رأس الحسين كان ّأول رأس ُي َ
نصب في اإلسالمّ :
(ص .)446
نص التعريف بعامر العنزي شخص ُيدعى معاوية القحطاني ،ونشره في موقع «منبر التوحيد والجهاد» في سياق التعريف
( ((4كتب ّ
بالذين ُقتِلوا من «تنظيم أسود الجزيرة» .انظر الموقع اإللكتروني<http://www.tawhed.ws/pr?i=8006>. :
(ُ ((4يـنـ َـســب إليه في أثناء التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه أنــه اعـتـ َـرف بــأن خلية «أســود الجريرة» فــرع من ثالثة فــروع تنشط في
الحرمين» السعوديةً .
نقل عن<www.bahrainonline.org/showthread.php?t=115034>. :
الكويت تابعة لـ»كتائب
ْ

ثاحبأو تاسارد
؟ةيلوقعم ةيأ ..سوؤرلا عطق ةفْرِحو رحنلا ةفاقث
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العلمي شي ًئا ســوى مــا قــالــه مــن عـ ّـرف بــه« :حــافــظ لكتاب الـلــه  بالسند .يحفظ مــن أحــاديــث الجمع
بين الصحيحين (البخاري ومسلم) ما شاء الله أن يحفظ .يحفظ من كتب الفقه والعقيدة ما شاء الله
أن يـحـفــظ .طــالــب عـلــم .تـعـ ّلــم الـعـلــم ال ـشــرعــي»( .((4بــدأ َيــذيــع لــه شــأن بـعــد أح ــداث  11أيلول/سبتمبر
ً
مباركا في
ثم العراق)« ،بحثًا
 .2001ويبدو أنه أ ّلــف ،تأ ّث ًرا باستتباعات هذا الحدث (غــزو أفغانستان ّ
جواز العمليات االستشهادية ،وجمع أد ّلة شرعية كافية ووافية من الكتاب والس ّنة وأقوال أهل العلم من
السلف والخلف»( .((4ويبدو كذلك أن هذا التأليف ضاع ،فلم يجد طريقه إلى االنتشار ،فكتب عامر
انضم العنزي في السنة نفسها
آخر في أوائل سنة  ،2004وهو النص الذي بين أيدينا اآلن.
العنزي بحثًا َ
ّ
إلــى بعض الجماعات المقاتلة فــي الـعــراق ،ثــم عــاد إلــى الـكــويــت ،وتــوفــي فــي أثـنــاء مــواجـهــة مــع األمــن
الكويتي ،وكان ذلك في ( 8أو  )9شباط/فبراير .2005
يدور عنوان الدراسة حول مفردة مركزية ،هي «النحر» ،وقد جاءت في سياق التبشير بصواب القيام بها.
فكأنالجماعات «الجهادية» كانت متر ّددة في «نحر» األعــداء ،فألقى العنزي في قلوبها األمــن وأدخـ َـل
عليها الـسـعــادة .ف ـ «الـنـحــر» سـ ّنــة ،وإحـيــاء الـسـ ّنــة رســالــة «الـجـهــاديـيــن» .وهـكــذا ُي ــد ِرج الـعـنـ ُ
ـص في
ـوان الـنـ َّ
بــاب «التأصيل الـشــرعــي» .وهـكــذا أيـ ًـضــا ُيـ َنـ َّـزه هــذا الفعل عــن أن يكون داخـ ًـا فــي بــاب المثلة نـظـ ًـرا إلى
الحث عليه في الكتاب والس ّنة .وآيات النحر واضحة جلية في
ثبت
ّ
أن «النحر صورة من صور القتل َ
كتاب الله»(.((4
وردت ما ّدة (ن/ح/ر)
األول ،فقد
ْ
ولكن مفردة النحر التي عليها مدار العنوان تلفت االنتباه لسببينّ :أما ّ
( ،((4وينتقض بذلك ادعاء أن «آيات النحر واضحة جلية
مرة واحدة﴿ :
في القرآن ّ
سيقام عليها مذهب كامل في
في كتاب الله» ،ويتداعى إلى الذهن السؤال عن صدقية
ّ
المقدمات التي ُ
المفسرون
نحر اآلدميين .وهذه المفردة القرآنية الوحيدة لم ت َْس َلم من االختالف حول معناها ،بل ذهب
ّ
ـب شـ ّتــى فــي تـفـسـيــرهــا ،وم ــن الـتـفـسـيــرات مــا َل ـ ْـم يـجـعـلـهــا فــي مـعـنــى الـقـتــل أو الــذبــح؛ فـقــد «أخ ــرج
مــذاهـ َ
) قــال :إنّ الله أوحــى إلــى رســولــه ﷺ ِ
أن ارفـ ْـع
ابــن مــرذويــه عــن ابــن عـ ّـبــاس فــي قوله (
(((4
وأما الثاني ،فالمقصود بالنحر في هذه اآلية ،إن
كبرت للصالة ،فذاك النحر» ّ .
يديك حذاء نحرك إذا ّ
ربه
والبدن والهدي سواء
يتقرب به المؤمن إلى ّ
د ّل ْت على الذبح ،هو ْ
تقريبا ،وهما ّ
ً
«الب ْدن»ُ .
ذبح ُ
مما ّ
من ذبائح حيوانية(.((4
( ((4معاوية القحطاني« ،عامر خليف عامر الحجر العنزي »،على الموقع اإللكتروني.http://www.tawhed.ws/pr?i=8006>.< :
( ((4المصدر نفسه.
( ((4الـعـنــزي ،إسعاد األخيار في إحياء س ّنة نحر الكفّار ،ص  ،14على موقع منبر التوحيد والجهاد<http://www.tawhed.ws/ :

pr?i=8006>.

( ((4القرآن الكريم« ،سورة الكوثر »،اآلية .2
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي،
السيوطي،
( ((4جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر
ّ
 17ج (القاهرة :مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،)2003 ،ج  ،15ص .704 - 703
الب ْدنُ » ،ص .171 - 161
( ((4راجع عن ذلك :السعفي ،الفصل « :2الهدي ُ
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والنحر ليس القتل كيفما كان ،وليس ً
أيضا الذبح وإنْ بدا ُم َعي ًنا لطريقة القتل؛ فالعرب تستخدم عبارة
الـنـحــر لـتــدل بـهــا عـلــى كـيـفـيــة ذب ــح اإلب ــل دون ســواهــا .وق ــد ج ــاء فــي ل ـســان ال ـع ــربَ « :نـ َـحــر الـبـعـيــر َيـنـ َـحــره
الحلقوم من أعلى الـصــدر»( .((4وإذ يكون النحر عند «الجهاديين»
نحراَ :ط َع َنه في َم ْن َحره حيث يبدو ُ
ً
مطلبا ووسـيـلــة فــي اآلن نفسه ،تـتـعـ ّـرى نفسية «الـنــاحــر» فتعلن مـســاوا َة المقتول مــن البشر بالمقتول من
ً
الـحـيــوان ،فــي نــزعــة واضـحــة إلــى تحقيره وتــدنـيـســه واقـتــاعــه مــن حـضـيــرة اإلنـســان مــن نــاحـيــة ،و ُتـبـيــن من
ناحية ثانية أن النحر عبادة ُيحتفى بها على معنى التضحية ،ولكنها التضحية في درجتها الصفر قبل
تطور مدارك اإلنسان البدائي ،بل قبل أن تتدخل األديان فتنقذ رقاب اآلدميين عبر تقنية
أن تتعقلن مع ّ
اإلب ــدال الــذبــائـحــي .وتــأسـيـ ًـســا عـلــى ه ــذا ،يـصـعــب َر ُّد نـ ْـحــر الـبـشــر إلــى سـلــوك إيـمــانــي عـلــى أي وجــه من
حصرا ال تفسح المجال ألي
الب ْدن
وجوه االجتهاد .ومحاولة بناء ُح ْكم النحر على مفردة يتيمة
ّ
تخص ُ
ً
الحد األدنى بإقامة مثل هذا القياس المتهافت .لذلك ،يجوز القول في اطمئنان إنه
إمكانية تسمح في
ّ
يمتنع وجود أي صيغة من صيغ القرآن تُفيد توجي َه المسلمين إلى ذبح أعدائهم .ولذلك ً
أيضا ،يكون
التشريع للنحر مــن خــال عملية تأصلية وإحيائية مـجـ ّـرد َو ْهــم علمي وأخــاقــي وشــرعــي .وكــان يمكن
فالمشتركات اللفظية الــدا ّلــة عليه كثيرة في
تعميما،
التِماس العذر لو دارت رسالة العنزي على القتل
ً
َ
المحرض عليه دوافع أخرى ليست دينية على
القرآن ،ولكن اختيار «النحر» دون غيره يخفي في نفس
ّ
وجه التحديد.
وأم ــا َمـ ْتــن الــرســالــة ،ف ـتــوزّع عـلــى ثـمــانـيــة مـبــاحــث« :حـكــم األس ــرى فــي اإلس ــام»؛ «أد ّل ــة مــن ال ـقــرآن على
ّ
مشروعية نحر أهــل الكفران»؛ «األد ّلــة من الس ّنة على مشروعية النحر»؛ «حــوادث بعد رســول الله ﷺ
لنحر أعداء الم ّلة»؛ «أقوال العلماء في نقل رؤوس الكفرة وما يندرج تحتها»؛ «إلقاء الرعب في قلوب
«أخيرا الدين النصيحة».
أعداء الله مطلب شرعي»؛ «شبهات وردود»؛
ً
ـؤصــل» للنحر مسكون بــ«ثـقــافــة الـمــوت» ،فـجــاءت الـمــادة التي
ال مــراء فــي أن صــاحــب الــرســالــة وهــو «يـ ّ
حدة
جمعها في لون الدماء .ال شيء فيها ُيساعد على اشتقاق مسلك للحياة عبر اجتهاد يخ ّفف من ّ
ّ
االندفاع نحو إقامة «أفــراح النحر» .لقد عمد إلى تجميع انتقائي ألخبار القتل ،وحــرص على استبعاد
تصو ًرا آخر للتعامل مع العدو .بل إن ما وقع تجميعه ليس فيه مطلقًا استخدام
تبسط ّ
نصوص أو وقائع ُ
لعبارة النحر ،فلماذا اختيرت مفردة «النحر» إذن؟ إن الولع بها ينبغي أن ُي َ
نظر في أسبابه بعيدً ا عن هذه
المجمعة.
المادة
َّ
صـحـيــح أن فــي ال ـقــرآن آي ــات ت ـحـ ّـرض عـلــى الـقـتــل فــي أث ـنــاء الـمـعــارك ضــد الـكـ ّفــار/الـمـشــركـيــن ،وم ــا هــذا
وإمــا مقتول .و ُي ّنبه الـقــرآن المسلمين المقاتلين
بمستغرب ،فتلك سياسة الـحــرب منذ األزلّ :إمــا قاتل ّ
َ
إلى بعض «فنون» القتل الحربي﴿ :
حصرا،
ويسهل في هذه الحالة،
﴾...
ُ
ً
وســع في
العثور على ما يفيد «قطع الــرأس» رغم أن اللفظ ال يذكره تعيي ًنا ،ورغــم أن بعض
المفسرين ّ
ّ
( ((4أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور ،لسان العرب (بيروت :دار صادر[ ،د .ت ،)].مج  ،5ص .195
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داللــة «ضــرب الــرقــاب» فـلــم يـحـصــره فــي حـ ّـز ال ــرؤوس .فـمـ ّـمــا جــاء فــي تفسير الـشـيــخ محمد الطاهر بن
عاشورَ :
عب ُر بها عن القتل سواء كان بالضرب أم بالطعن في القلوب
«وض ْر ُب الرقاب :كناية مشهورة ُي َّ
بالرماح أو بالرمي بالسهام ،وأوثِ َر ْت على كلمة القتل ألنّ في استعمال الكناية بالغة وألنّ في خصوص
(((4
ـب مـفـ ّـســرون إلــى أن الـلــه «قــال :فـضـ ْـر َب
هــذا الـ ّلـفــظ غلظة وشـ ّـدة تناسبان مـقــام الـتـحــريــض»  .فقد ذهـ َ
الــرقــاب ولــم يقل فاقتلوهم ألنّ في العبارة بضرب الــرقــاب من الغلظة والـشـ ّـدة ما ليس في لفظ القتل،
حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن»( ،((5وهذا
صو ِره ،وهو ّ
لِما فيه ِمن تصوير القتل بأشنع َ
عبر عنها
وقت التقاء
يكون َ
الجيشين في المعركةّ .
وأما َبعد ذلك ،فالتوجيه اإللهي ي ّتخذ أخالقية أخرى ّ
ْ
﴾ .وب ــذل ــك تـنـتـهــي
ن ـصــف اآلي ــة ال ـثــانــي﴿ :
مهمة الـقـتــل الـتــي يفرضها قــانــون الـحــرب ،وتـبــدأ مهمة الـســام الـتــي تفرضها أخــاق المنتصر صاحب
ونصت مهمة السالم على طريقتين ال ثالثة لهما ،بمنطوق اآليــة ،للتعامل مع أسير الحرب:
الرسالةّ .
مطلبا في
﴾ .وهــذان اإلمـكــانــان يتناغمان مــع روح الــرســاالت الـكـبــرى ،فالقتل ليس
﴿
ً
ذاته ،إنه وسيلة لتحقيق هدف ،فإنْ تحقّق زالت دواعي القتل.
والتربص بهم
ولكن ينبغي التذكير في هــذا السياق بــأن القرآن يحوي آيــات تأمر بقتل الك ّفار وأسرهم
ّ
مناسبة .ويبدو أن الغاية هي فرض سلطة اإلســام على نحو كامل ،وتفويت
من دون اشتراط الحرب َ

أي فرصة إلعادة تموقع دين آخر في حياة الناس...﴿ :
﴾..( .((5ويـحـ ُـســن لـفــت االنـتـبــاه إلــى أن الـمـفـ ّـســريــن كــانــوا يــربـطــون دو ًم ــا بـيــن آيــة
القتل التي في سورة محمد وآية القتل التي في سورة التوبة على مبدأ الناسخ والمنسوخ؛ ففريق رأى أن
 ،﴾..وفريق رأى عكس ذلك .وذهب فريق ثالث
 ﴾...منسوخة باآلية ﴿
اآلية ﴿
المقدمات التي بنى
نصتا عليه( .((5وبقطع النظر عن
ّ
إلى أن اآليتين محكمتان ولذلك وجب العمل بما ّ
قرآنيا في
عليها كـ ُّـل فريق موقفه ،فــإن الحاصل منها أن الــدعــوة إلــى القتل بــإطــاق لــم تكن قــط
ً
منهجا ً
متجاوزًا في التشريع
مقيدً ا أو
َ
التعامل مع الكافر/المشرك؛ كان القتل بال قيد في أثناء المعركة ،وكان َّ
خارج أرض المعركة.
 ﴾..على نواة
 ﴾..ناسخ ًة اآلي َة ﴿
ينطوي موقف الفريق الذي اعتبر آية ﴿
تـفـكـيــر ت ـطـ ّـوري يـتـجــاوز بــه ال ـقـ ُ
ـرآن مــرحـلـ َة ال ـحــرب مــن أجــل ا فـتـكــاك االع ـتــراف بــه د ي ـ ًنــا إلــى مــرحـلــة
( ((4م ـح ـمــد الـطــاهــر بــن عــاشــور ،تـفـسـيــر الـتـحــريــر وال ـت ـنــويــر 30 ،ج فــي  15مــج (تــونــس :ال ــدار الـتــونـسـيــة لـلـنـشــر ،)1984 ،ج ،26
ص .79 - 78
( ((5أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق أحمد عبد العليم البردوني ،ج ( 16القاهرة :دار الكتب
المصرية ،)1947 ،ص .226
( ((5القرآن الكريم« ،سورة التوبة »،اآلية .5
المفسرين هذه اآلراء .انظر :القرطبي ،ص 227؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي،
( ((5استعرض القرطبي وغيره من
ّ
نــواســخ ال ـقــرآن ،تحقيق ودراس ــة مـحـ ّـمــد أشــرف عـلــي الـمـلـبــاري ،ط ( 2الـمــديـنــة الـمـنــورة :الـجــامـعــة اإلســامـيــة ،عـمــادة الـبـحــث العلمي،
محمد
 ،)2003ص  465 - 464و ،588 - 583وأبــو الـفــداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،تفسير الـقــرآن العظيم ،تحقيق ســامــي بــن
ّ
السالمة 8 ،ج ،ط ( 2الرياض :دار طيبة للنشر والتوزيع ،)1999 ،ج  ،4ص .112
ّ
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الـسـلــم والـتـســا مــح والـتــوا صــل مــع اآلخــر الـمـخـتـلــف ،وهــذا مـهـ ّـم فــي إرســاء قـيــم الـتـعــا يــش الـمـشـتـ َـرك.
﴾ ،وفيه ا سـتـبـعــاد
بح ْكم آخر وهو ﴿
الح ْكم تـعـطـيــل إلجرائه واستبدال له ُ
نسخ ُ
إن ْ
نـهــا ئــي لـلـقـتــل وتـشــر يــع لـسـلــوك ا لـمــرحـمــة .وإذا رجح عـنــد عـمــوم ا لـمـفـ ّـســر يــن أن اآليـتـيــن ُمـ ْـحـ َـكـمـتــان،
فـيـتــو ّلــد عــن هــذا أن ا لـقـتــل ا خ ـت ـيــار مــن ثــاثــة :ا ل ـمـ ّـن  ،ا ل ـفــداء ،ا ل ـق ـتــل .وقــد ال  ي ـكــون أولــو يــة ،نـظـ ًـرا
ـوجــد إشــارات فــي بـعــض
إ لــى أن تـقــد يــر ا لـمـصـلـحــة هــو ا لــذي يـتــو ّقــف عـلـيــه تـحــد يــد نــوع ا لـحـكــم .وتـ َ
ا لـتـفـسـيــرات ُتـضـيــق مــن إ مـكــا نــات تـنـفـيــذ ا لـقـتــل فــي األســرى؛ فـمــأمــون حـ ّـمــوش ،عـلــى سـبـيــل ا لـمـثــال،
«أئمة الكفر »( ،((5وهذا مــا عـ ّـبــر عـنــه يــوســف ا لـقــرضــاوي تـعـبـيـ ًـرا عـصــر ًيــا« :والذي
َق َص َر ا لـقـتــل عـلــى ّ
أرج ـحــه مــن ا س ـت ـقــراء ا ل ـن ـصــوص ،ور ّد بـعـضـهــا إ لــى ب ـعــض ...أنــه ال  ي ـجــوز قـتــل األس ـيــر ا ل ـعــادي...
ّ
(((5
ول ـكــن ي ـس ـت ـث ـنــى م ــن ذ ل ــك َم ــن ن ـسـ ّـم ـي ـهــم ف ــي ع ـصــرنــا ‹ م ـجــرمــي ا لـ ـحـ ــرب› »  .ورغ ــم أن ــه ال وج ــود
أول ( َب ـ ْـع ــدَ ه
ل ـتــرت ـيــب ت ـفــا ض ـلــي دا ئ ــم ي ـت ـقـ ّـد م ب ــه ُح ـك ــم ع ـلــى ُح ـك ــم ،ف ــإ ي ــراد ا ل ـع ـ ْن ــزي ا ل ـق ـتـ َـل ا خ ـت ـي ـ ً
ـارا ّ
االس ـت ــرق ــاق وا ل ـم ـ ّـن وا ل ـف ــداء) ي ــد خ ــل ف ــي ب ــاب ا ل ـت ـف ـض ـيــل ل ـي ـ ّ
ـدل ع ـلــى ا س ـت ـح ـكــام غ ــر ي ــزة ا ل ـق ـتــل فــي
سـيــرة هــؤالء.

جعلها استثناء هو االتجاه الغالب على
خضعت مسألة قتل األسير إذن لجدل كبير ،وكــأن الميل إلى ْ
التفسير( .((5ولكن رسالة «إسعاد األخيار» تجاوزت ذلك كله وجعلت «النحر» (الذي لم يرد له ذكر في
ب ،في ّ
بمستغر ٍ
ظل استحكام تلك الغريزة
كم الذي ال يعدلِه في اإلسالم حكم آخر .وليس
األ َثر) ُ
الح َ
َ
الح ْكم الحربي إلى مدار األسر ،باالعتماد
في عقل صاحبها ،أن يعمد العنزي إلى إخراج القتل من مدار ُ
؛ فقد
على تفسير وحيد هو تفسير الكاساني الحنفي (ت 587هـ) لقوله تعالى﴿ :
ولما كان تنفيذ ذلك
ذهب إلى أن في عبارة ﴿
تدقيقًا في كيفية القتل وتحديدً ا لموضعهّ .
بتلك الــدقــة الـتــي ال تـحــدث فــي أثـنــاء المعركة ،استنتج الكاساني أن هــذا الـنــوع مــن القتل ال يـكــون إال
متع ّلق
«بعد األخذ واألســر»( .((5ولم نعثر على غير الكاساني من ذهب إلى أن ﴿
حكما وحـيــدً ا ،بل
باألسير ال بالمحارب َوقــت المعركة .والكاساني ،مع ذلــك ،لم يجعل هــذا الحكم
ً
المن ،الفداء)( .((5والعنزي الذي ا ّتخذ هذا التخريج
كان واحدً ا من األحكام الثالثة المعروفة (القتلّ ،
حجة على قتل األسير لم ُيشر إلى ذلــك؛ فغايته كانت أن يستحوذ من التفسيرات على ما يبيح القتل
ّ
ليكون قاعد ًة لإلفتاء به.
( ((5مــأمــون أحـمــد راتــب حـمــوش ،الـتـفـسـيــر الـمــأمــون عـلــى مـنـهــج الـتـنــزيــل والـصـحـيــح المسنون 8 ،ج (دمـشــق[ :الـمــؤلــف]،)2007 ،
ج  ،7ص .301
( ((5ي ـ ــوس ـ ــف الـ ـق ــرض ــاوي« ،ه ـ ــل ي ـج ــوز ق ـت ــل األس ـ ـ ـ ــرى؟( »،م ــوق ــع الـ ـق ــرض ــاوي اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي)http://qaradawi.net/index.< :
.>php?option=com_content&view=article&id=1353
حسن العودة في هذه المسألة إلى :زهير الحسني« ،مثاقفة االجتهاد في الفقه اإلسالمي »،االجتهاد والتجديد ،السنة  ،7العدد
(َ ((5ي ُ
( 25شتاء  ،)2013ص .48 - 15
( ((5قال أبو بكر بن مسعود الكاساني« :الضرب فوق األعناق هو اإلبانة من المفصل وال يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه
بعد األخــذ واألســر» ،انـظــر :عــاء الــديــن أبو بكر بن مسعود الكاساني ،بــدائــع الـصـنــائــع فــي تــرتـيــب الـشــرائــع ،ج ( 7بـيــروت :دار الكتب
العلمية ،)1986 ،ص .119
( ((5المصدر نفسه.
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مما ت ُِشيعه الروايات عن بعض أفعال الرسول
َصيد ُحكم ق ْتل األسير من
ّ
المدونة التفسيرية ،أو ّ
إن ت ّ
أو أمراء الحرب أو الخلفاء ،لم يرافقه جهد الحق لتنزيل الوقائع في سياقاتها التاريخية وضروراتها
الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة واألخ ــاق ـي ــة .ال ش ــك ف ــي أن م ـس ــاواة م ــا ج ــاء ف ــي ال ـق ــرآن ب ـمــا أن ـت ـج ـ ْتــه األف ـه ــام فــي
وع ـ َّـد ذلــك كـلــه أرضـيــة واح ــدة لـلـتـشــريــع واسـتـنـبــاط األح ـكــام ُيـ ْـعـ َتـ َـبــران
أوض ــاع وبـيـئــات وأح ــوال مـعـيـنــةَ ،
توجيها يخالف
هت جز ًءا من الضمير اإلسالمي في مواضع كثيرة
من المجازفات الخطيرة التي َو َّج ْ
ً
روحية اإلسالم.

ثقافة النحر :فساد في التأويل وجناية على اإلنسان
مــن دون ال ـتــوغّ ــل وراء الـتـفـصـيــات ،يـمـكــن االك ـت ـفــاء ب ــاإلش ــارة إل ــى أن الـسـلــف كــانــوا وه ــم يـجـتـهــدون
ـؤول ــون ويـسـتـنـبـطــون األح ـكــام إنـمــا كــانــوا يـفـعـلــون ذلــك لــإجــابــة عــن أسـئـلــة زمــانـهــم ،ال لــإجــابــة عن
وي ـ ّ
أسئلة لم ت ُْط َرح عليهم وخد َم ًة لقضايا لم يعيشوا ضغطها .ولكن أقــوال السلف وأفعالهم ،وألسباب
كثيرة ،أضـحــت عند كثير مــن الجماعات جــز ًءا أصـيـ ًـا مــن «اإلســام الصحيح» .وصــار الــاحـقــون من
دينيا .وحين يروم الباحث إنجاز مقاربة نقدية للخطاب السلفي،
األخالف َير ْون االحتكام إليها
واجبا ً
ً
فالمنقود ليس السلف وإنما الـقــراءات التي سحبت «إبــداع» السلف من لحظته التاريخية ،ومارست
عـلـيــه عـمـلـيــات إك ــراه تــأويـلــي ،فـتـعــالــى و«ت ـق ـ ّـدس» ،وص ــار حـقـيـقــة مـطـ َلـقــة ولـيــس إمـكــا ًنــا مــرجـعـ ًـيــا فـقــط؛
فنقد الخطاب السلفي إذن هو نقد لـ«حزمة من المفاهيم واألدوات المستخدمة في النظر إلى النص
الديني وإلى الواقع ُي َع َّبر عنها بخطاب لغوي أو بسلوكيات وردود أفعال وتعامل وطريقة في الحياة.
تلك المجموعة من األدوات والمفاهيم واإلجراءات ينسبها أصحابها إلى السلف .فهو نقد لخطاب
منتسب لـلـسـلــف»( .((5وبــديـهــي أن ُينتج هــذا النقد مـعــرفـ ًة بــأثــر الــواقــع فــي تــأويــل الـنــص الــديـنــي ،فيف َتح
يتكون لدى
إمـكــانــات تأويلية جــديــدة تفرضها سلطة الــواقــع الـجــديــد .وبمثل هــذا التمشّ ي المنهجي،
ّ
ـس الـتــاريـخــي» ) (sens historiqueالــذي يعمل عـلــى اسـتـيـعــاب الــوقــائــع
الـبــاحــث مــا يـطـ َلــق عليه «الـحـ ّ
كل نزعة تحاول اختطافها من لحظة ّ
سياقيا ،ويمنع ّ
تشكلها .وربما كان مصطلح «التاريخية»
استيعا ًبا
ً
ـس الـتــاريـخــي» .وتـعـنــي الـتــاريـخـيــة )« (historicitéأن لــأحــداث والـمـمــارســات
مـسـتــوفـ ًـيــا مـعــانــي «ال ـحـ ّ
والـخـطــابــات أصـلـهــا الــواقـعــي ،وحيثياتها الــزمــانـيــة والـمـكــانـيــة ،وشــروطـهــا الـمــاديــة والــدنـيــويــة ،كـمــا تعني
للتطور والتغيير ،أي :قابليتها للتحويل والصرف وإعــادة
والمؤسسات والمصطلحات
خضوع البنى
ّ
ّ
تستبد بأصحابها تحرمهم النظر إلى تلك الوقائع التاريخية
التوظيف»( .((5لكن القراءة السلفية حين
ّ
ً
تخص القائمين بها فقط ،وتدفع بهم إلى االعتقاد بأن االنخراط في المشروع اإلحيائي
أفعال
باعتبارها
ّ
انتصار لإلسالم« :ال ّ
شك بأنّ نحر الكافر المحارب داخل في عموم القتل ،و َمن فعل ذلك فقد امتثل
ألمر الله»(.((6
نموذجا (لندن :طوى للثقافة والنشر واإلعالم ،)2010 ،ص .9
( ((5رائد السمهوري ،نقد الخطاب السلفي :ابن تيمية
ً
النص ،النص والحقيقة (بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2005 ،ص .65
( ((5علي حرب ،نقد ّ
( ((6العنزي ،إسعاد األخيار ،ص .6
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األول يستعصي على تحميله فكرة نحر البشر وكأنهم حيوانات ،فإن التعويل
إذا كان نص المسلمين ّ
عـلــى الـنـصــوص الـثــوانــي وال ـثــوالــث ،ومــا جــاء بـعــدهــا لـبـنــاء أخــاقـيــة إســامـيــة فــي مـســألــة خـطـيــرة كمسألة
حتما إلى مهالك كبرى .ورسالة العنزي تجد مكانتها في هذا السياق التأويلي المنحرف؛
النحر ،يؤ ّدي ً
تم ّحضة لـ«إحياء س ّنة نحر الك ّفار» ،وهي إذ تجعل نحر البشر س ّنة من ُس َنن اإلسالم
فهي ترى نفسها ُم َ
ـارة بــاإلســام نفسه قبل أن
وتحرص على إحيائها بعد اندراسها ،تندرج في مسار تأويلي ذي نتائج ضـ ّ
وجعله س ّنة يحتاجان إلى بيان وإقناع ّأو ًل ،وإلى
يلحق الضرر بـ «الك ّفار» .إن نسبة النحر إلى اإلسالم ْ
ثانيا.
فضيلة يجنيها المسلمون بهذا «اإلحياء» ً
البدن،
مرة واحدة في القرآن في معنى ذبح ُ
مر في بعض مقاطع هذه الدراسة أن النحر لم ير ْد إال ّ
لقد ّ
فكيف يكون س ّنة؟ والس ّنة ،كما ّ
يدل تعريفها« ،اسم للعمل المتواتر  -أعني كيفية عمل الرسول - 
الـمـنـقــولــة إلـيـنــا بــالـعـمــل الـمـتــواتــر ،ب ــأنْ عـمـلــه الـنـبــي  ثـ ّـم مــن بـعــده الـصـحــابــة ،ومــن بـعــدهــم الـتــابـعــون
المسماة بالس ّنة ،وهي
وهـلـ َّـم جـ ًّـرا ،والُ  يـشـتــرط تــواتــرهــا بــالــروايــة اللفظية ،فطريقة العمل المتواترة هــي
ّ
تمسكتم بهما :كـتــاب الـلــه تعالى
الـمـقــرونــة بالكتاب فــي قــولــه ‹ :تــركــت فيكم أمــريــن لــن تـضـ ّلــوا مــا ّ
وس ّنة رسوله› ،وهي التي ال يجوز ألحد من المسلمين كائ ًنا من كان تركها أو مخالفتها وإال فال ّ
حظ
(((6
يحول الفعل إلى ثقافة ،أي
له في اإلســام»  .وفكرة التواتر أساسية في هذا التعريف ،ألن التواتر ّ
تاريخيا وأخــاقـ ًـيــا الــوقــوع على مــا يؤيد هــذا االتـجــاه.
إلــى مـكـ ّـون ُهـ َـو ِوي لــإســام .والحقيقة إنــه يعسر
ً
ضيا وانحرا ًفا عن ُسنن العمران البشري
جع َل نحر األعداء ثقافة ال يمكن أن يكون إال
ً
إن ْ
تخريجا َم َر ً
وأخــاقـيــات األدي ــان ومـســار الـتــر ّقــي والـتـحـ ّـضــر .لـقــد كــان الـقـتــل مــدا ًنــا بــاسـتـمــرار مـنــذ أن اقـتــرف اإلنـســان
جريمة القتل األول ـى( .((6و ُيــد ّلــل على ذلــك مــا تـنــزع إلـيــه أكـثــر الكيانات اسـتـخــدا ًمــا للقتل فــي التاريخ
الـمـعــاصــر مــن تـسـ ّتــر عـلــى جــرائـمـهــا؛ فــالـكـيــان اإلســرائـيـلــي ،عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ،كــان يـعــي أن اإلره ــاب
ال ــذي يـسـتـخــدمــه لـتـحـقـيــق أهــدافــه مـنـبــوذ فــي الـضـمـيــر اإلنـســانــي ،لــذلــك ظـ ّـل يـمــارســه س ـ ًّـرا ويـنـكــر الـقـيــام
ـاحـنــا الـفـ ّـعــال .ومــع ذلــك ،فـفــي الــوقــت
وربـمــا سـيـظـ ّـل فــي الـمـسـتـقـبــل ،هــو سـ َ
بــه عـلـ ًنــا« :كــان اإلره ــابّ ،
ذاتــه ال يـمـكــن لـنــا االع ـتــراف بـتــوظـيـفــه ،إذ إ ّنــه ُيـنـ َـظــر إلـيــه عـلــى أ ّنــه نــوع مــن الـحــروب الــدنـيـئــة وال ـقــذرة...
وإذا كان هذا ما يريده مواطنونا وأصدقاؤنا ،فإنّنا ً
وسندعي بأنّنا لم يسبق لنا،
أيضا سنكون واقعيين
ّ
(((6
التبجح بارتكاب
وسوف لن يصل بنا االنحطاط إلى مستوى استعمال هذا السالح»  .وكان يرى في ّ
األعمال اإلرهابية ديدن هواة القتل وليس سلوك المجرمين المحترفين الكبار .لذلك ،كان «اإلنكار»
الجبار الدهلوي ،المنار ،السنة
( ((6سليمان الندوي الهندي« ،تحقيق معنى الس ّنة وبيان الحاجة إليها »،ترجمة عبد ّ
الوهاب بن عبد ّ
 ،30الجزء ( 9نيسان/أبريل  ،)1930ص .673

الجرم﴿ :
ببشاعة
واإلحساس
(َ ((6ق ْتل قابيل لهابيل .انظر عالمات الندم
ُ
 ،القرآن الكريم« ،سورة المائدة »،اآليتان .31 - 30
( ((6جاك تيلور ،أوراق الموساد المفقودة ،ترجمة إلياس توفيق؛ مراجعة زيادة يوسف (أكسفورد :دار األستاذ نادر للترجمة والنشر،
[د .ت ،)].ص  .71أصــل الكتاب اثنتا عـشــرة ورقــة للموساد اإلســرائـيـلــي تسربت نسخة منها ونشرها كــاتــب أميركي وضــابــط اتصال
مرة
سابق تحت اسم مستعار ) (Jack Taylorتحت عنوان ،The Taxi Papers: Israel’s Blueprint for Empire :ونُشر الكتاب ّأول ّ
سنة  1992في بريطانيا.
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استراتيجية الـكـيــان اإلســرائـيـلــي« :لِ ـ َنــدَ ْع أولـئــك الـمـتـهـ ّـوريــن مــن أمـثــال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
) ،(PELPوالـجـيــش الـجـمـهــوري األيــرل ـنــدي ) ،(IRAوالـمـنـ ّـظـمــة االنـفـصــالـيــة اإلسـبــانـيــة ‹إ ي ـتــا› )،(ETA
ّ
اآلخرين وغيرهم من الهواة ،لِنَدَ ْعهم يتباهون ويتفاخرون بأعمال العنف التي يقومون
وكل المغ ّفلين َ
ب ـهــا»( .((6ولـعــل الـقـتــل بــالــوكــالــة مــن خــال تــوظـيــف أط ــراف أخــرى يـكــون أفـضــل إب ـعــا ًدا للشبهة« :كـ ّلـمــا
ـدوا ،يـقــوم بتنفيذ الـمـهـ ّـمــات الـقــذرة نيابة
كــان ذلــك مـمـكـ ًنــا ،فـ ْلـنــدع طــر ًفــا آخــر ،ســواء أكــان صــديـ ًقــا أو ع ـ ًّ
ع ـ ّنــا»( .((6و ُتـنـهــي أوراق الـمــوســاد بسط استراتيجية اإلرهــاب الخفي بمساءلة «المغ ّفلين» و«الـهــواة»:
«مــاهــي الـمـكــاســب الـتــي حـ ّقـقــوهــا بسلوكهم ذلــك؟ كــم هــي األراض ــي الـتــي اسـتــولــوا عليها أو الحلفاء
الذين كسبوهم بهذا السلوك؟»(.((6
ثمة
يعتمد الـقـتــل االحـتــرافــي إذنْ عـلــى رؤيــة تضمن تحقيق قــدر عــال مــن األه ــداف الـمــرســومــة .ولـيــس ّ
فــي الـتــاريــخ الــراهــن كــم َمـ َـهــر فــي اإلره ــاب كـمــا مـهــر فـيــه الـكـيــان اإلســرائـيـلــي ،ولـكــن جــرائـمــه كــانــت تجد
التسويق ألسـبــاب مــركّ ـبــة ،لعل أبــرزهــا تــرويـجــه فــي أصـقــاع واسـعــة مــن الـعــا َلــم أنــه يــدافــع عــن وجــوده إزاء
ّ
المنظم إلــى عمل ِحـمــائــي تصمت عنه أو
الــدعــوات المستمرة الجتثاثه .وبـهــذا يـتـحـ ّـول إرهــاب الــدولــة
مؤسسات المنتظم األممي.
تباركه ّ
الس ّنة أن يستتروا
ليس المراد من هذا المثال دعــوة القتلة الذين ينسبون أعمالهم اإلجرامية إلى إحياء ُ
إشهارا ،بل المقصد منه هو
قياسا بصنيع الموساد ،فالجريمة ال تفقد جوهرها إخفاء أو
إذ «ينحرون» ً
ً
ِ
ـب التنظيمات
أن الـســؤال الــذي طــرحـ ْتــه ورقــة الـمــوســاد على «الـهــواة» و«الـمـتـهـ ّـوريــن» مــن
العاملين ُصـ ْلـ َ
الـمـتـبــاهـيــة بـتـبـ ّنــي «الـعـمـلـيــات اإلرهــاب ـيــة»« :مــا هــي الـمـكــاســب الـتــي ح ـ ّق ـقــوهــا...؟» يـمـكــن الـظـفــر بــإجــابــة
عنه فــي تداعيات مشهديات النحر على العالقات بين األمــم والثقافات عمو ًما ،وعلى منزلة اإلســام
خصوصا؛ فحين يتباهى «ناحرو البشر» بما يأتون من إجرام ،ناسبين سلوكهم إلى
وأوضاع المسلمين
ً
المسوغات
غرضه إحياء الس ّنة ،فإنهم يوفّرون مادة خصبة لتأجيج العداوة بين األديان وإلعطاء
مشروع ُ
ّ
المادية لِحشْ ر اإلسالم ضمن العقائد ذات الطبيعة العنفية المخالفة للمنسوب العالي من قيم االعتدال
الح ّر ،ولجميع المواثيق والعهود الدولية الضامنة للحقوق والحريات.
والتسامح في العا َلم ُ

ينبغي االعتراف ّأو ًل باستعصاء القضاء على اإلرهاب في تج ّلياته األكثر دموية ،وهي احتفاليات قطع
ال ــرؤوس ،وذلــك ألسـبــاب متداخلة ومـعـ ّقــدة ومــركّ ـبــة؛ ففكرة «دار اإلس ــام» و«دار الـحــرب» الـتــي تُصاغ
نفسيا وعقائد ًيا أن تعولم العنف الديني وأن
العنفية بإمكانها
داخلها أيديولوجية المجموعات الدينية ُ
ً
تخترق به الحدود والجغرافيات وجميع محاميل الدولة الوطنية وقيمها الحديثة .فـ«دار اإلسالم» تعطي
توسيعا
وإما
إجازة السفر لمن يشاء ِم َن المقاتلين للتنقّل في أرجاء الدنياّ ،إما ً
ً
دفاعا عن «بيضة اإلسالم» ّ
لـمـجــاالت نـفــوذه فــي إطــار ثـقــافــة «الـفـتــح» والـجـهــاد .وفــي هــذا اإلط ــار تكشف اإلح ـصــاءات عــن وجــود
( ((6المصدر نفسه ،ص .72 - 71
( ((6المصدر نفسه ،ص .72
( ((6المصدر نفسه.
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مقاتلين من جنسيات قد تصل إلى ثمانين جنسية ،وعن عشرات اآلالف يتدفّقون باستمرار إلى «أرض
الجهاد» في سورية ً
مثل.

في مقام الخاتمة
المهيجة لـ«غريزة الجهاد» وعن الجهات الداعمة واألهداف
بقطع النظر عن أدوات التحريض واإلغراء
ّ
المرسومة ،فإن تحويل الدولة بالمعنى القانوني والفلسفي الحديث إلى مجال جغرافي مفتوح وإلى
ثـقــافــة مـخـيــالـيــة تـسـتـعـيــد م ـقــوالت ال ـص ــراع فــي أرض «ال ـخــافــة» وتـسـتـفـتــي أط ــروح ــات الـفـكــر الـسـيــاســي
اإلسالمي الكالسيكي ،فتستأثر بـ «إمــارة االستيالء» ً
مؤسسات مجلوبة من خارج معقولها
مثل ،وتبني ّ
مجتمعا يقدم صورة سيئة التشكيل عن اإلسالم،
التاريخي واالجتماعي والقضائي والمالي ،كل ذلك
ً
ويـشـ ّـجــع عـلــى بـنــاء الـتـحــالـفــات الــدول ـيــة لـلـحـ ّـد مــن «بــربــريـتــه» وعــدوان ـي ـتــه .وتـ ــزداد ال ـصــورة إظــا ًمــا حين
ـارا» أو «عمالء» أو «جواسيس» أو «خونة»
ي ّتجه القاتل بثقافة الموت نحو المخالفين له ،فيراهم «كـ ّفـ ً
أو
«مرتدين»(.((6
ّ
والمعارك التي تشتعل بين التنظيمات «الجهادية» التي ترفع صيحة «الله أكبر» حين الظفر بـ«كافرها»
وحـيــن « ُت ـضـ ّـحــي» ب ــهُ ،تـعـطــي دلـي ـ ًـا الُ  ي ـ ـ َـر ّد عـلــى الـخـلــل الـعـمـيــق فــي بـنـيــة تـفـكـيــر تـلــك الـجـمــاعــات وفــي
حصن نحر األعــداء بترسانة من النصوص والوقائع
نظام عملها األخالقي والسياسي .والعنزي الــذي َّ
والتلبس بطهورية «الفرقة الناجية»،
«الشرعية» ال يستطع َق ْط ًعا ،في سياق أيديولوجية احتكار الحقيقة
ّ
نحر العنزي وأمـثــالــه؛ ففي موقع
أن يمنع
ً
«فقيها» آخــر مــن إنـتــاج نــص «شــرعــي» آخــر معاكس ُيـ ِـحـ ّـل فيه َ
«مركز العطرة الطاهرة للدراسات والبحوث» الشيعي ،وفي قسم االستفتاءات واألجــوبــة ،ورد السؤال
ـدو (كــداعــش) مـثـ ًـا قـبــل قتله أو بـعــد قـتـلــه؟» .وج ــاءت فـتــوى الشيخ
الـتــالــي« :هــل يـجــوز قـطــع رأس الـعـ ّ
ـرعــا قطع رأس الناصبي الــداعـشــي مطلقًا
محمد جميل حـمــود العاملي تحت هــذا الـعـنــوان« :يـجــوز شـ ً
وجـ ْـدنــاهــا في فتوى
ســواء كــان موته بقطع رأســه أو كــان بعد قـتـلــه»( .((6وفــي َم ْتن الفتوى «أد ّلــة شرعية» َ
العنزي .وعلى أنقاض النص الواحد تتساقط الرؤوس هنا وهناك .إنها محنة «الدليل الشرعي» في ظل
فساد القراءة والتأويل.
داري ــن و ُيـ ِـقـيــم الـعــاقــات بـيـنـهـمــا عـلــى ال ـعــداوة
ال شــك فــي أن إن ـتــاج خـطــاب يـقـســم الـعــا َلــم ال ـيــوم إلــى ْ
يجد في وسائل التقنية المعلوماتية من اإلمكانات ما يساعده على الرواج والنفاذ إلى وجدان أناس
غـيــر قليلين لــانــدراج فـيــه؛ فـعـمـلـيــات مـحــاصــرتــه صـعـبــة مــن هــذا الـجــانــب عـلــى األقــل .ولـكــن التضييق
على غــريــزة الـقـتــل ،والـعـمــل على إخــراج الجريمة مــن سـيــاق الثقافة إلــى سـيــاق االنـحــراف ،يحتاجان
إلــى تدابير واستراتيجيات ذات مــردوديــة أخالقية وسياسية واقتصادية عالية ُتـقـ ّـرب اإلنـســان من أخيه
( ((6من األمثلة المباشرة الموغلة في إقامة أفراح الدم ،االستفتاء الذي طرح ْته داعش على أنصارها عبر شبكة التواصل االجتماعي
(«تويتر») بمناسبة قرارها ق ْتل الطيار األردني معاذ الكساسبة ،تدعوهم فيه إلى اقتراح طريقة لق ْتله.
( ((6راجع ذلك في الموقع اإللكتروني<http://aletra.org/subject.php?id=1077>. :

ثاحبأو تاسارد
؟ةيلوقعم ةيأ ..سوؤرلا عطق ةفْرِحو رحنلا ةفاقث
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وفرضا من
ً
جميعا من جهة ،وضرورة
تاحا أمام الناس
اإلنسان في إطار تشبيك القيم
أمرا ُم ً
ً
ْ
وجعلها ً
جهة ثانية.
في ظل غياب العدل على المستوى العالمي ،الُ  ي َ
نتظر أال تبرز نقاط تو ّتر كثيرة بين شعوب وثقافات
ثمة أطــرا ًفــا أو أحــا ًفــا داخــل مجموعات قوى
تــرى نفسها على هامش المدنية والحضارة ،وتعتقد بــأن ّ
الهيمنة َمـ ْـن يسهر عـلــى تــأبـيــد وضعياتها ويـمـنــع إخــراجـهــا مــن دائ ــرة االسـتـثـنــاء .وال غ ــرو أن ي ــزداد التوتر
«المهمشون» أن «دار اإلســام» مستهدَ فة في رموزها أو قيمها أو أراضيها من دول أو
حـ ّـدة حين يــرى
َّ
ِ
المساعدة على نشأة محاضن
المقدمات
تروج للحرية والديمقراطية والمساواة .وحين تتوافر
ّ
ثقافات ّ
المقدمات وا ّتخاذها
للكراهية واإلحساس بالغبن واإلقصاء واإللـغــاء ،تنفتح السبل أمــام استثمار هذه
ّ
ً
ومعبرا إلى «الشهادة» وطريقًا إلى نصرة «دار اإلسالم».
متكأ للجريمة
ً

المقدمات
إننا ال نــرى في ورقتنا هذه أن القضاء على العنف قضاء تا ًما أمر ممكن أو متو َّقع؛ فجميع
ّ
التي نهض عليها هذا البحث و ّفــرت معطيات من األسطورة واألديــان ومن سيرة اإلنسان في التاريخ،
ً
سلوكا منحر ًفا يمكن تصويبه بيسر ،وإنما هو لصيق باإلنسان،
وكشفت أن العنف ليس ظاهرة عابرة أو
بتطوره ،وقصارى الجهد عقلنة العنف بتحويل مجراه والتقليل من ضحاياه.
يتطور ّ
فتاريخه من تاريخه ّ
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مشاهد العنف عبر وسائط االتصال الحديثة:
مخاطر ومخاوف
انتشارا ،وال تتطلب جهدً ا
إن ما يثير حقيقة في صناعة مشاهد العنف كونها األسهل
ً
كـمــا فــي ق ــراءة الـنـصــوص واألح ــادي ــث؛ إذ إنـهــا أصـبـحــت إح ــدى أب ــرز الــوســائــل لـتـجـنـيــد
الـشـبــاب الــذيــن يـسـهــل الـتـغــريــر بـهــم تـحــت وط ــأة مـشــاهــد مـتـكــررة تـثـيــر عــواطـفـهــم ،وتـهـيــئ
لغسل أدمغتهم والسيطرة على تفكيرهم ووجدانهم .ظهر ذلك من خالل تكرار حوادث
ذب ــح األط ـفــال ألشـقــائـهــم الـ ّ
ـرضــع بـعــد مـشــاهــدتـهــم مـنــاظــر ذب ــح ،كــذلــك ح ــوادث األطـفــال
الــذيــن حــاولــوا تـقـلـيــد مـشــاهــد االنـتـحــار بـخـنــق أنـفـسـهــم ،أو تـطـبـيــق مــا تـعـ ّلـمــوه مــن مـشــاهــد
الـقـتــال .وهـنــا تـكـمــن الـخـطــورة عـنــد اإلدم ــان عـلــى مـشــاهــدة مـقــاطــع الـعـنــف الــوصــول إلــى
مــرح ـلــة ال يـكـتـفــي فـيـهــا بــال ـم ـشــاهــدة ،ب ــل يـبـحــث ع ــن الـتـطـبـيــق وال ـت ـمــاهــي م ــع سـلــوكـيــات
العنف والقتل.

تمهيد
إن مسألة العالقة بين العنف الحقيقي القائم في المجتمع الواقعي والعنف اإللكتروني المنتج
في المجتمع االفتراضي ،هي مسألة المخاوف األخالقية التي تنتجها وسائل اإلعالم ،بشكليها
التقليدي والحديث.
إال أن مـخــاطــر انـتـشــار مـشـهــديــة الـعـنــف مــع وســائــط االت ـصــال الـحــديـثــة فــاقــت كـثـيـ ًـرا الـمـخــاطــر الـتــي دأب
الباحثون على دراستها في مطلع القرن العشرين لفهم نتائج العنف اإلعــامــي ،وهــو ما يجعل دراســة
العنف اإللكتروني حاجة اجتماعية ومؤسساتية ضرورية للحد من تأثيرات انتشار العنف ،ولرسم آليات
ضابطة تردع المستهترين بحياة المستخدمين في الفضاء السيبراني الذين باتت حياتهم الخاصة عرضة
لجميع أشكال العنف اإللكتروني.
* باحث سوسيولوجي من لبنان.
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وطـ ــرح ال ـس ــؤال ح ــول ال ـعــاقــة الـسـبـبـيــة ب ـيــن ال ــوس ــائ ــط اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـع ـنــف الـمـجـتـمـعــي ه ــو ف ــي غــايــة
مطروحا
الموضوعية ،خاصة بعد طرحه مع الوسائط اإلعالمية السابقة (السينما والتلفزيون) ،وسيبقى
ً
على النحو التاليّ :أيهما ُيو ِّلد عن ًفا ،وسائل اإلعــام واالتصال أم المجتمع؟ ففيلم المخرج األميركي
أولـيـفــر سـتــون «قـتـلــة بــالـفـطــرة» ) ،)Natural Born Killersأدى إلــى ارتـكــاب الكثير مــن الـجــرائــم ،مثل
مذبحة ثانوية كولومباين فــي كــولــورادو ،وحــادثــة إطــاق نــار فــي ثانوية هيث فــي كنتاكي فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،ومــذب ـحــة عــائ ـلــة ري ـت ـش ــاردس ــون ف ــي أل ـبــرتــا ف ــي ك ـن ــدا ،وم ـج ــزرة ثــانــويــة دن ـبــايــن فــي
اسكتلندا ...فما هي الحال مع تعاظم وسائط االتصال الحديثة ،وال سيما مواقع الفيديو التشاركي،
وتسخيرها لنشر مشاهد العنف ،كما تفعل المجموعات التكفيرية كي تحقق أهدافها السياسية؟ وما هو
التأثير الذي تخلفه تلك المشاهد من خالل تنشيط فكرة التقليد اإليمائي بواسطة المحاكاة ،أو تحفيز
األفــراد العدائيين الــذيــن تآلفوا مــع العنف ،أو إخــراج المكبوتات النفسية الناتجة مــن وسطهم العائلي
وقيمهم االجتماعية؟
عــرف اإلنـســان فــي مختلف مــراحــل حـيــاتــه كـيــف ينشئ الـصــورة بــأسـلــوب يـحــاكــي الــواقــع الــذي يعيشه،
كليا لثقافة بأسرها كما تتخذه في
أو يالمس أحالمه التي داعبت خياله .بيد أن الصورة لم تتخذ ر ًمــزا ً
عصرنا الحالي ،بعد أذ أضحت با ًبا سحر ًيا للدخول عبره إلى المعرفة المعلوماتية التي تشخص أمامنا
في الفضاء السيبراني.
وغدا التداخل بين القدرة التقنية والفنية من جهة ،والمضمون الثقافي والسياسي من جهة أخرى ،كثي ًفا
ً
ومختلطا لدرجة أنه بات يفرض علينا القيام بعمليات الفرز والتصنيف ،لفهم المعطيات المتحكمة في
صوغ الخطاب المعرفي المعاصر.
إن العصر الرقمي الراهن أنتج إشكاليات جديدة تتجاوز الحدود التقليدية ،وبات من الضروري التفكير
بـجــديــة فــي تـجــديــد الـمـصـطـلـحــات وإع ــادة صــوغ ح ــدود اإلشـكــالـيــات الـمـعــرفـيــة الــراهـنــة .ومــن أب ــرز هــذه
اإلشكاليات الخطاب المعلوماتي الذي يسعى إلى تأسيس منطق محوسب يوظف الصورة بأشكالها
المختلفة ،كمفتاح سحري يجمع بين العقد المعلوماتية التي تقطن في بيئة اإلنترنت من جهة ،والوسط
البيئي الــذي يجلس قبالته المستخدم من جهة أخــرى ،بهدف ترسيخ تواصله مع الفضاء المعلوماتي
الذي أضحى يشكل الخزين المعرفي الشامل للمعرفة اإلنسانية.

وقوته
العصر الميديولوجي الرابع
ّ

أطلق ريجيس دوبريه في كتابه علم اإلعالم العام((( ،لفظ الميديولوجيا من حيث إنها علم وسائل اإلعالم
أو علم الوسائط اإلعالمية .وبدأ يرسم معالم هذا المصطلح الجديد من خالل كتابه السلطة الفكرية
في فرنسا سنة  ،1979معل ًنا أن هذا الكتاب ُيعتبر جز ًءا من عمل نظري أشمل بشأن الميديولوجيا التي
((( ريجيس دوبريه ،مـحــاضــرات فــي علم اإلعــام الـعــام :الميديولوجيا ،ترجمة فــؤاد شاهين وجورجيت الـحــداد؛ مراجعة فريدريك
مـعـتــوق (ب ـي ــروت :دار الـطـلـيـعــة ،)1996 ،وRégis Debray, Cours de médiologie générale, bibliothèque des idées (Paris:

Gallimard, 1991).
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هي في قيد اإلعداد .وبالفعل ،سرعان ما صدر القسم األول سنة  1991تحت عنوان محاضرات في
عـلــم الــوســائــط اإلعــامـيــة الـعــام أو الميديولوجيا ،والقسم الثاني سنة  1992بكتاب تحت عـنــوان حياة
نوعا من «الـتأريخ للنظر» أو «تاريخ العين عبر األزمان»؛ إذ
الصورة وموتها ،وهو متمم لألول ،و ُيعتبر ً
يعلن دوبــريــه فيه بــدء فـقــدان البصر الــذي يـمـ ّـرن المشاهد على قــراءة الــرســالــة فيما هــو يفقد معرفته في
ويعبر عن ذلك بقوله« :عندما ُيرى كل شيء ،ال يعود ألي شيء قيمة» .إن تكرار الصورة
رؤية األشياءّ ،
ُيفقدها معناها االنفعالي ،كمن يتعود على مشاهد العنف والقتل ،فيموت قلبه كما يموت بصره .لكن
مــوت الـبـصــر ال يـعـنــي أن الــرســالــة لــم تـعــش ،بــل عـلــى الـعـكــس تـمــا ًمــا ،يعني أنـهــا وصـلــت واسـتـقــرت في
الوعي لتتحول إلى سلوك وفعل.
يقسم دوبريه بيئة التواصل اإلعالمي للبشرية إلى ثالثة عصور ميديولوجية هي :عصر اإلنتاج الخطي،
ّ
وركيزته المخطوطة؛ عصر اإلنتاج المطبوع ،وركيزته الكتاب؛ عصر اإلنتاج السمعي البصري ،وركيزته
الصورة المتمثلة في السينما والتلفزيون والكمبيوتر.
إال أن العصور الميديولوجية لم تتوقف عند الحد الــذي وصــل إليه دوبــريــه ،فنحن نشهد والدة عصر
مـيــديــولــوجــي جــديــد ظـهــر مــع حـضــور اإلنـتــرنــت ال ـقــوي فــي الـعــالــم (ثــاثــة مـلـيــارات مـسـتـخــدم فــي مطلع
نسميه عصر اإلنتاج السيبراني ،وركيزته اإلنترنت((( المتمثل في المجتمعات االفتراضية
سنة ّ ،)2015
والفضاء السيبراني.
ي ـشــرح دوب ــري ــه ف ــي ك ـتــاب ال ـم ـيــديــولــوج ـيــا ه ــذه ال ـع ـصــور ،ف ـي ـسـ ّـمــي ال ـع ـصـ َـر األول ال ـم ـجـ َ
ـال ال ـكــامــي
) ،)Logosphereأو ال ــدائ ــرة ال ـكــام ـيــة ،وه ــو ع ـصــر اله ــوت ــي تــأت ـيــه ال ـك ـتــابــة م ــن ال ـل ــه« :ال ـل ــه يـمـلــي
ـدون ويـمـلــي بــدوره» .والــديــانــات الـكـبــرى ،مــع الـتــوراة واإلنـجـيــل والـقــرآن ،ثـبـتــت الــوحــي
واإلنـســان يـ ّ
الـشـفـهــي كـتــابـ ًة ،وهـنــا تـبــرز مـكــانــة الـكــام الـمـقــدس واألزل ــي («الـعـقــل الـبـشــري ال يـخـتــرع ،فـهــو يـنـقــل
حقيقة تلقاها»).
ُيطلق دوبريه على العصر الثاني اسم المجال الخطي ) )Graphosphereأو الدائرة الخطية ،و«فيه تبعية
الصورة للنص» ،وضمان الحقيقة عبر اإلنتاج الخطي ووفرته ،وفتح المجال لالختراعات واإلبداعات.
و ُيطلق على العصر الثالث اســم المجال التلفازي ) (Videosphereأو الــدائــرة التلفازية ،وفيه انتقلت
سلطة اإلعالم إلى المرئي والمسموع ،ونزل الكتاب من منصته الرمزية.
((( اإلنـتــرنــت في ستة تــواريــخ :سنة  :1969افتتاح شبكة أربــان ) ،(ARPANetمقدمة اإلنترنت ،من وكالة مشاريع البحث المتقدم
) (DARPAالتي ُأنشئت في وزارة الدفاع األميركية سنة  ،1957وذلك لحاجات الجيش .وقد ربطت الشبكة أربع جامعات أميركية؛
سنة  :1973اختراع فانتون سيرف ) (V. Cerfوروبير كان ) (R. Kahnالبروتوكولين ) Transmission Control Protocol (TCPوInternet
) Protocol (IPاللذين يمكنان المنظمات اآللية من التواصل في ما بينها؛ سنة  :1989والدة شبكة اإلنترنت (وورلد وايد ويب )www
كايو ) (R. Caillauوتيم برنرز لي ) (T. Berners-Leeمن مركز األبحاث األوروبي للذرة
بفضل ترابط النصوص ،وهو من اختراع روبير ّ
في جنيف )(CERN؛ سنة  :1991إنشاء مقسم الضغط العددي السمعي )(MP3 Motion Picture Expert Group-Audio Layer 3؛
سنة  :1994إطالق أول برنامج معالجة مجاني لإلبحار في شبكة نيتسكاب نافيغاتور )( (Netscape Navigatorكان البرنامج موزاييك
مدفوعا)؛  :2004اختراع موقع فيسبوك ).(Facebook
في سنة 1993
ً
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فنسميه المجال اإلنترنِتي ) )Internetsphereأو الــدائــرة
ّأمــا العصر الميديولوجي الــذي نتحدث عنه،
ّ
اإلنترنتية .وهو يتميز بأنه يضم العصور الميديولوجية السابقة كلها؛ إذ يحتوي على المجال الكالمي،
لكن الكالم في هذا العصر لم يبق حوارات بشرية لنقل ما هو إلهي ،إنما اتخذ ً
شكل جديدً ا من الكالم
اعتمد على الحوار اإللكتروني بين إنسان  -وآلة ،ينقل من خاللها كل ما يريده من معلومات وكل ما
يحتاج إليه من تواصل .كما أنه يحتوي على المجال الخطي ،حيث تبرز الصحيفة اإللكترونية والكتاب
اإللكتروني ) (e-bookوالمواقع اإللكترونية التي اعتمدت على النص المكتوب ،واالهتمام بالقراءة
اإللكترونية على حساب القراءة الورقية التي ُيتو َّقع أن تزول مع ارتفاع سيطرة هذا العصر الميديولوجي
الجديد .ويحتوي ً
أيضا على المجال التلفازي عبر ما يقدمه من إمكانية مشاهدة األفالم ونقل الصور
واألخبار وغيرها ،من خالل المواقع اإللكترونية الكثيرة ،والسيما موقع يوتيوب ) (YouTubeالشهير.
ويتميز هذا العصر ً
أيضا بنشوء المجتمعات االفتراضية التي سمحت للمشتركين بتكوين المجتمع الذي
يرغبون فيه ،وبالتواصل ضمن الفضاء السيبراني الرحب من دون أي حواجز مكانية وزمانية .وهذا ما
أدى إلــى والدة نيوميديا متقدمة على الميديا التقليدية التلفزيونية ،لتحضر المجتمعات االفتراضية،
وتـتــرك أثــرهــا الـبــالــغ فــي نقل الخبر بــالـصــوت والـصــورة والـكــام والتفاعلية بسرعة فائقة ومــذهـلــة ،األمــر
الذي يسمح ألي جهة بأن تستفيد من هذه الخصائص المتميزة.
حـمــل الـعـصــر الـمـيــديــولــوجــي الــرابــع أنـســاقــه المفاهيمية وأودع ـهــا بيئة المجتمع الـجــديــد ،بـعــد أن ألحق
السمة المعلوماتية/الرقمية بكيانه المستحدث« ،وقد نشب عن التداخل الحاصل بين نسيج المجتمع،
وشبكات المعلومات وأدواتها الرقمية بروز نسق مفاهيمي جديد تكاملت فيه خصائص كل منهما في
كثير من جوانبها»(((.
ً
مرتبطا ماد ًيا بالوسيلة الناقلة للمعرفة
اعتبر دوبريه أن كل عصر من العصور الميديولوجية الثالثة بقي
فـيــه .لــذا ،طــالــب باستقاللية الميديولوجيا (كعلم مستقل) ،ولــم تكن مطالبته هــذه مـجــرد طــرح مــزايــدة
معرفية أو إمبريالية كما يقول هو نفسه ،بل جــاءت بناء على استيعابه جدلية الهدم والبناء عند نيتشه،
تجاوز ،أو باألحرى ُيستبدَ ل بعلم أكثر قوة واستمرارية؛
وهي الجدلية التي تؤكد أن العلم الذي ال يتقدم ُي َ
فـتــاريــخ الـعـلــوم هــو تــاريــخ الـقـطــائــع اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة ،كـمــا يـقــول بــاشــار ،ودوبــريــه يـعــي جـيــدً ا أن أنـمــاط
التواصل متعددة ،لكنها زئبقية وتستعصي على التقيد بمبدأ واحد أو بتفسير مستعجل.
ً
أنماطا جديدة للتواصل
هذا هو بالضبط ما حدث .فقد برزت اليوم الميديولوجيا بشكل أوسع ،وولدت
لــم ِ
يضفها دوبــريــه الحـ ًقــا ليلحقها بالعصر الـمـيــديــولــوجــي الــرابــع الــذي نضيفه ،بــل تــوقــف عـنــد الـصــورة
المرئية من دون إدراك الصورة التفاعلية.
إنـنــا فــي عصر اإلنـتــرنــت الـيــوم ال نعيش مجتمع المعلومات فحسب ،بــل حــرب المعلومات اإلعالمية
) )Neocortical Warfareأيـ ًـضــا؛ حيث إن الـحــروب العسكرية لــم تعد كافية وحــدهــا لبسط سيطرتها
(3) Jiri Zlatuska, “Stepping Stones to an Information Society,” (FI MU Report Series; 97-08, Masaryk University, Faculty of Informatics, December1997), pp. 349-372, on the Web: <http://fi.muni.cz/zlatuska/papers/info-soc.pdf>.
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ونـفــوذهــا ،فـجــرى اسـتـخــدام نـســق مفاهيمي لــإعــام يــؤثــر فــي مـشــاعــر األف ــراد وانـفـعــاالتـهــم ،وفــي توجيه
عـقــولـهــم م ــن خ ــال جـمـلــة م ــن ال ـن ـشــاطــات اإلعــام ـيــة وال ـم ـع ـلــومــات ـيــة ،لـتــرسـيــخ ب ـعــض األف ـك ــار عـنــدهــم
أو إللغائها.
قدمه ألفين توفلر )(A. Toffler(((،
يرتكز هذا النسق المفاهيمي للحروب اإلعالمية المعلوماتية على ما ّ
ال ــذي ع ــرض ال ـمــراحــل ال ـتــي م ــر ،وس ـي ـمــر ،بـهــا الـمـجـتـمــع اإلن ـســانــي ،مــن خ ــال نـظــريــة ال ـمــوجــة الـثــالـثــة
) ،(Third Waveوهــي نظرية تفترض مــرور الـعــالــم بـثــاث مــوجــات مــن الـثــورات التقنية ،جاعلة تقنية
المعلومات الموجة الثالثة ،أو البؤرة الحيوية التي يتركز فيها جل تغييرات اإلنسان الحاسمة المحقَّقة
ضمن سجله العلمي والتقني على األرض.
أحــدثــت تقنية اإلنـتــرنــت وأدوات ـهــا الــرقـمـيــة تـغـيـيـ ًـرا جــوهــر ًيــا فــي طبيعة اآللـيــات المعرفية واإلعــامـيــة التي
يمارسها اإلنسان المعاصر ،بعد أن منحته فرصة جمع كم هائل من البيانات في بيئة رقمية توفر له فرصة
تحليلها إلى عناصرها األولية ،وإعادة تشكيل مادتها بالطريقة التي يريد ،مع توافر فرصة زج الوسائط
المتعددة المفعمة بالمؤثرات السمعية والبصرية.
إال أن ح ــدس دون تــابـسـكــوت ) D. Tapscott(((( ك ــان أكـثــر تـلـمـ ًـســا لـحـقـيـقــة الـنـســق الـمـفــاهـيـمــي الــذي
سيلتصق بــاألنـســاق المعرفية الـســائــدة فــي عصرنا الـحــالــي ،إذ إنــه أقــام مقاربة بين تقنية المعلومات من
ج ـهــة ،وال ـت ـحــوالت الـحــاصـلــة فــي الـنـشــاطــات الـمـجـتـمـعـيــة بـجـمـيــع مـسـتــويــاتـهــا مــن جـهــة أخ ــرى .وطــرح
بـشــأن الـنـســق المفاهيمي الــذي يــرتـكــز عليه مـفـهــوم مجتمع الـمـعـلــومــات مـمـيــزات هــي :خــاصـيــة الرقمنة
))Digitization؛ السمة االفتراضية ))Virtualization؛ السمة الجزيئية ))Molecularization؛ النسق
الـشـبـكــاتــي ) (Inter- Networking؛ الـتـقــارب ) .(Convergenceولــم يـنــس إدراج سـمــة الـتــاحــم بين
عملية اإلنتاج واالستهالك ) Prosumer(((( التي أطلقها توفلر.
ساهمت خــاصـيــة الــرقـمـنــة فــي ظـهــور آلـيــات جــديــدة أحــدثــت تغييرات ملموسة فــي األرضـيــة المفاهيمية
الـتــي تــرتـكــز عـلـيـهــا نـشــاطــات الـمـجـتـمــع .وق ــد أتــاحــت الـمـنـتــوجــات الــرقـمـيــة فــرصــة لـلـمـنـتــج والـمـسـتـهـلــك
سلعا منتجة أو
على حــد ســواء لتخصيص مواصفاتها ،بما يلبي متطلباتهم الشخصية الـتــي قــد تـكــون ً
صورا منتجة أو مستهلكة ،فباتت المسألة مرتبطة بالغرض
أفكارا منتجة أو مستهلكة ،أو
مستهلكة ،أو
ً
ً
من هذا التخصيص.
وس ـم ـحــت س ـمــة االف ـت ــراض ـي ــة بــإن ـشــاء كــائ ـنــات مـعـلــومــاتـيــة اف ـتــراض ـيــة بــدي ـلــة م ــن ال ـكــائ ـنــات الـمـقـيـمــة عـلــى
أرض الــواقــع ،ومتميزة بهوية وانتماء إلــى هيكلة منظماتية لبيئة رقمية تتسم بقدرتها على توفير جميع
(4) Alvin Toffler and Heidi Toffler, Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave, Foreword by Newt
Gingrich (Atlanta: Turner Pub., 1995).
(5) Don Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence (New York: McGraw-Hill, 1996).

((( يتشكل هذا المصطلح من مزج كلمة ( Producerمنتج) مع كلمة ( Consumerمستهلك).

134

العدد 4 / 15
شتاء 2016

المستلزمات التي تجعل المستخدمين يتعاملون معها ،وهــذا مــا أدركــت الجماعات التكفيرية أهميته
لتثبيت أفكارها عبر الفضاء االفتراضي.
وكــان ل ـ الـسـمــة الـجــزيـئـيــة دور فــي تغييب السلطة المركزية فــي مجتمع المعلومات ،وفــي توفير هيكلية
مسطحة أكثر فعالية من الهيكلية الهرمية التقليدية.

ّأما النسق الشبكاتي ،فساعد على تسهيل إمكانية االنفتاح على اآلخر ،وتعميق التفاعل معه ،وسهولة
الوصول إليه ،بحيث لم يعد من حدود فاصلة ،ووفر فرص االنتشار المذهلة.

وأخيرا بــرزت سمة التقارب ،أو غياب التوسط ) ،)Disintermediationفي النشاطات السائدة داخل
ً
حدود المجتمع المعلوماتي.

ـورا وفـعــالـيــة .وربـمــا يــر ّد هــذا العصر
هــذه الـسـمــات كلها تجعل الـعـصــر الـمـيــديــولــوجــي الــرابــع أكـثــر ح ـضـ ً
عـلــى س ــؤال دوبــريــه« :ب ــأي وســائــط تـصـبــح الـفـكــرة ق ــوة؟» بــالـقــول :بــاتــت ال ـقــوة ال ـيــوم مــن خ ــال وســائــط
الفضاء السيبراني .لكن اإلشكالية تكمن في من يستغل هذه القوة لمصلحته؛ فالجماعات التكفيرية
واألصولية عرفت أهمية هــذه الوسائط ،واستغلتها إلــى أبعد حــدود في نشر الشر المعلوماتي ،مرتكبة
جميع أنــواع الجرائم اإللكترونية ،من قرصنة وسرقة ونشر للعنف وتسويق للقتل ...محدث ًة ً
خلل في
سلوكيات المجتمع االفـتــراضــي ،وبــالـتــالــي مسببة الـضــرر الـفـكــري والـعـقــائــدي واالجـتـمــاعــي والسياسي
والثقافي للمجتمع الواقعي.

انطالقة الفكر التكفيري عبر وسائط االتصال الحديثة
عندما نتحدث عن الفكر التكفيري أو التطرف الديني ) ،(Extremismeفهذا ال يعني مطلقًا أننا نقصر
الحديث على العالم العربي واإلسالمي؛ فالتطرف هذا يتجلى في مختلف األديان والعقائد الدينية الكبرى
في العالم ،ســواء في الديانات اإلبراهيمية (اليهودية والمسيحية واإلســام) أو الديانات الشرقية (البوذية
توجه اليمين الكاثوليكي في الغرب ،لكن
والسيخ والشنتوية) .كما أن السلفية الدينية ) (Integrismeهي ُّ
هذا التوجه بدأ يزحف ويتحول إلى ممارسات دينية وفكرية لدى بعض األديان األخرى .كما أن األصولية
الدينية موجودة لدى المسيحيين (البروتستانت والكاثوليك) والمسلمين ،فنجد في كندا حركات القبعات
البيض ) Les Berets blancs(((( ،والتيارات األصولية المسيحية المؤمنة بمعركة هرمجدو ن((( في الواليات
المتحدة األميركية ،أو حركات بناء الهيكل عند اليهود ،وال سيما اليهود األرثوذك 
س(((...
المهددة.
((( مجموعة من األصوليين الكاثوليك في كوبيك الكندية اتّبعت أسلو ًبا متشدِّ ًدا في الدفاع عن هويتها الدينية
َّ
((( قرية مذكورة في سفر الرؤيا ،وهي تقع شمال القدس .وتبشر هذه التيارات األصولية المسيحية بقيام معركة هرمجدون بين الحق
والباطل ،وعند اقتراب فناء العالم ،يظهر المسيح ،ويخطف المسيحيين المولودين من جديد ويخلصهم (تختلف الروايات في هذا
الصدد ،لكنها كلها ال تخلو من التطرف) .ولمزيد من المعلومات يمكن االطالع علىHal Lindsey, The 1980›s, Countdown to :
Armageddon (New York: Bantam Books, 1981).

((( ه ــي مجموعة مــن الـحــركــات أو الجمعيات األصــولـيــة الـتــي تــدعــو إلــى تـحــريــر جـبــل الهيكل مــن «االح ـتــال» الـعــربــي اإلســامــي،
بحسب وصفها ،وإعادة بناء «الهيكل الثالث» طبقًا لنبوءات األنبياء العبرانيين ،وجعل أورشليم مدينة توراتية غير مقسمة ،وعاصمة
أبدية إلسرائيل.

ثاحبأو تاسارد
فواخمو رطاخم :ةثيدحلا لاصتالا طئاسو ربع فنعلا دهاشم
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إال أن ما يهمنا عرضه في دراستنا هو التطرف اإلسالمي التكفيري الفاقد روحية اإلسالم ،والمتحول إلى
عنف ضد اإلسالم ً
أول وضد اإلنسانية الحقًا.
استفادت هذه الحركات األصولية من المعطيات اإلعالمية الجديدة التي تبلورت بأشكالها المتنوعة
عـبــر اإلنـتــرنــت ،وعــرفــت كـيــف تستخدم أســالـيــب تعميم األفـكــار ونـشــر الـبــرامــج وأص ــول الـتــأثـيــر والتعبئة
والـتـجـنـيــد ،ب ـطــرق مـبـسـطــة وس ـه ـلــة ،تـسـتـعـمــل ال ـنــص وال ـص ــوت وال ـص ــورة مــن ج ـهــة ،وال ـن ـقــاش وال ـحــوار
والتفاعل مــن جهة أخــرى .كما استفادت فــي كسر القالب الرقابي لوسائل اإلعــام التقليدية لألنظمة
ودوليا ،كون وسائل اإلعالم الجديدة لم تعد تخضع لقنوات التوزيع الرسمية في الدول
محليا
الحاكمة
ً
ً
التي تنشط فيه هذه الحركات ،وهو ما ساعدها على زيادة فرص التحكم في أفكار األجيال الصاعدة،
خاصة أنها تستخدم العامل الديني الذي ُيعتبر المحرك األساسي لمشاعر األمة اإلسالمية.
من هنا نسأل :كيف بدأت الحركات األصولية التكفيرية اإلبحار في الفضاء السيبراني؟
ال ـبــدايــة الـعـمـلـيــة ل ـهــذه ال ـحــركــات األصــول ـيــة انـطـلـقــت مــع تـنـظـيــم ال ـقــاعــدة سـنــة  .1997ويـشـيــر كـثـيــر من
الدراسات والتحليالت إلى أن عالقة القاعدة بالوسائط اإللكترونية بدأت في سنة  ،2001وبالتحديد
بعد أن قامت الواليات المتحدة بغزو أفغانستان عقب أحداث  11أيلول/سبتمبر  ،2001لكن الحقيقة
هــي أن سـنــة  1997شـكـلــت أول ظ ـهــور لـمــوقــع تــابــع لـجـمــاعــة مـتـطــرفــة ،وه ــو مــوقــع جـمــاعــة «الـجـهــاد»
المصرية التي أعلنت انضمامها إلى القاعدة في أفغانستانُ ،
وأطلق في سنة  2000أول موقع رسمي
لتنظيم القاعدة باسم «معالم الجهاد».
لــم تـكــن أفـغــانـسـتــان عـنــدمــا غــزاهــا األم ـيــرك ـيــون سـنــة  2001م ـقـ ًـرا لـتـنـظـيــم ال ـقــاعــدة .وق ــد ت ـحــول الـفـضــاء
السيبراني إلى مقر عملي للتنظيم أكسبه الكثير من التماسك عبر استخدام األدوات اإللكترونية ً
بدل
مــن أن تـكــون لــه أرض تـحــدهــا ال ـحــدود .وهــو يـتـمـتــع بـمـضـمــون مــرن ومـتـطــور ومـنـظــم وذي طـبـيـعــة غير
جغرافية ،وإن استخدم بعض األراضي قواعد مؤقتة لنشاطه .إنه نمط عالمي جديد يتمتع بالقدرة على
الحركة الجغرافية والمالية والتكنولوجية.

بعد سقوط حركة طالبان وفرار أسامة بن الدن ،أصبحت البنية التنظيمية للقاعدة أكثر مرونة من ذي قبل.
وقد الحظ غبريال وايمان ذلك وقــال« :في البنى الفضفاضة للشبكات ،ينتظم أعضاء المجموعة في
خاليا مرتبطة بشكل محدود ،وربما ال تربطها أي عالقة ،بالخاليا األخرى أو القيادة المركزية أو المقر
الرئيسي؛ فالقيادة ال تصدر أوامر للخاليا ،وإنما تنشر معلومات عبر وسائل اإلعالم ومواقع اإلنترنت،
والرسائل اإللكترونية التي يمكن توزيعها والوصول إليها من دون كشف الهوية .تكمن إيجابيات هذه
البنية العملية فــي أن مراقبتها واخـتــراقـهــا أو القبض على نشطائها ال تـقــود وكــاالت االسـتـخـبــارات إلى
الخاليا األخرى أو إلى بنية القيادة المركزية»(.((1
(10) Gabriel Weimann, Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges (Washington, DC: United States
Institute of Peace Press, 2006), pp. 115-116.
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عالميا غير تراتبي ،وتحظى بتأييد مواطنين في
مشروعا
وتواصل القاعدة تطورها التدريجي باعتبارها
ً
ً
جميع أنحاء العالم ،والؤهــم لقضية القاعدة التي تعتبر بالنسبة إلى البعض المشروع الــذي يقاتل من
ً
وصول إلى استعادة الخالفة.
أجل الذود عن اإلسالم،
لقد أدركــت قيادة القاعدة أهمية اإلنترنت( ((1في توجيه أتباعها ،ويتضح ذلك من خالل الرسالة التي
ينقلها أحد مواقعها:
«نظرا لتقدم التكنولوجيا الحديثة ،فقد أصبح من السهل نشر األخبار ،والمعلومات ،والمقاالت ،وأية
ً
م ــواد أخ ــرى عـبــر اإلنـتــرنــت .نــدعــو المتخصصين فــي اإلنـتــرنــت مــن المسلمين لـنـشــر األخ ـبــار الـجـهــاديــة
والمعلومات الخاصة به وتوزيعها عن طريق قوائم التراسل ،ومجموعات النقاش ،ومواقعها الخاصة.
واذا فـشـلــت وأغ ـلــق مــوقـعـنــا قـبــل أن تـفـعــل ذل ــك ،قــد نـحــاسـبــك أم ــام ال ـلــه ي ــوم ال ـق ـيــامــة ...نـتــوقــع أن يتم
فتح موقعنا وإغــاقــه بــاسـتـمــرار ،وبــالـتــالــي فإننا نحث كــل المسلمين المهتمين بـمــوادنــا أن ينسخوا كل
ما يحتاجون إليه من موقعنا وينشروه عبر مواقعهم الخاصة ومجالس النقاش وقوائم التراسل .وهذا
أمــر يمكن أن يشارك فيه كل مسلم بسهولة ،بما في ذلــك األخــوات .وبهذه الطريقة ،حتى إذا أغلقت
مواقعنا ،تبقى موادنا حية بفضل الله».
وطرحت مسألة فقدان المالذات اآلمنة في العالم الواقعي ضرورة البحث عن مالذات آمنة في العالم
االف ـتــراضــي ،فـســارعــت ال ـفــروع اإلقـلـيـمـيــة لتنظيم الـقــاعــدة إلــى إنـشــاء مــواقــع ومـنـتــديــات جـهــاديــة ومــراكــز
إعالمية ،منها «مؤسسة السحاب» التي أصبحت جــز ًءا من «مركز الفجر اإلعالمي» التابع للتنظيم في
أفغانستان وباكستان بزعامة أسامة بن الدن وأيمن الظواهري ،و«مركز اللجنة اإلعالمية» التابع لتنظيم
الـقــاعــدة فــي بــاد المغرب اإلســامــي والــذي تحول إلــى «مؤسسة األنــدلــس لإلنتاج اإلعــامــي» ،ومركز
«صــوت الـجـهــاد» الـتــابــع لتنظيم الـقــاعــدة فــي جــزيــرة الـعــرب ،و«مــؤسـســة صــدى الـمــاحــم» الـتــي ظهرت
عقب اندماج فرعي القاعدة في السعودية واليمن.
قــامــت هــذه الـمــؤسـســات بــإصــدار كـتــب ومـجــات إلـكـتــرونـيــة كـثـيــرة ،أمـثــال «ص ــوت الـجـهــاد» و«الـبـتــار»
و«ذروة الـسـنــام» وغـيــرهــا .و ُتـعـتـبــر تـجــربــة فــرع الـقــاعــدة فــي الـسـعــوديــة فــريــدة وثــريــة؛ فـقــد عـمــل يــوســف
الـعـيـيــري( ((1عـلــى وضــع التنظيم عـلــى شبكة اإلنـتــرنــت بشكل مـكـثــف ،وعـمــل عـبــد الـعــزيــز الـمـقــرن(،((1
من أشهر المواقع والمنتديات الجهادية التي ظهرت عقب أحداث  11أيلول/سبتمبر :منتديات شبكة الحسبة<http://www. :

(((1
> ،al-hesbah.org/v/ومـنـتــديــات شبكة اإلخ ــاص ،<http://www.alekhlaas.net> :ومـنـتــديــات ال ـفــردوس:
> ،index.phpومنتديات البراق ،<http://al-boraq.com> :ومنتديات بيت المقدس ،<http://www.baytalmaqdes.com> :ومنتديات
الـفـلــوجــة ،<http://www.al-faloja.info/vb/index.php> :وشـمــوخ اإلس ــام،<http://www.shmo5alislam.net/vb/index.php> :
وشـبـكــة الـلـيــوث ،<http://al-leyoth.co.cc/vb> :والـجـبـهــة اإلعــامـيــة اإلســامـيــة الـعــالـمـيــة ،<http://gimf.123.fr> :وشـبـكــة الـبـخــاري
اإلسالمية ،<http://www.abualbokhary.net/ib/index.php> :وشبكة مداد السيوف ،<http://www.almedad.com> :وشبكة حنين:
> ،<http://www.hanein.infoومنبر التوحيد والجهاد ،<http://www.tawhed> :وشبكة أنا المسلم<http://www.muslm.net/vb/ :
<http://202.75.35.74/

index.php>.

( ((1مــؤســس تنظيم الـقــاعــدة فــي جــزيــرة الـعــرب منذ سنة ُ .2000قـتــل فــي عملية مـطــاردة بــالـقــرب مــن مدينة حــائــل الـسـعــوديــة فــي 1
حزيران/يونيو .2003
(ُ ((1قتل في مواجهات مع األجهزة األمنية السعودية في حزيران/يونيو .2004
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فــي إثــر مـقـتــل الـعـيـيــري ،عـلــى تــأسـيــس مــوقــع ج ـهــادي مـخـصــص لـلـمــرأة حـمــل اســم مــوقــع «الـخـنـســاء»،
ونشط هذا الموقع في تجنيد النساء عبر شبكة اإلنترنت لتنظيم القاعدة ،وكان بإشراف نسوة يعتنقن
السلفية الجهادية.
في هذا السياق ،ظهر «مركز الفرقان» الذي يتبع دولة العراق اإلسالمية وتنظيم القاعدة في بالد الرافدين.
وكانت شبكة أبي مصعب الزرقاوي قد مرت بمراحل عدة قبل أن يصبح لها حضور إعالمي بارز؛ فقد
تمكن يونس التسولي( ((1من وضع التنظيم على الشبكة بشكل واســع ،وكان يرتبط بالشبكة بالصوت
والصورة ليعطي حلقات دراسية عن كيفية استخدام اإلنترنت ،حيث بدا أنه كان يستخدم اإلنترنت ً
ليل
ونهارا ،ويجيب عن األسئلة المختلفة ،ككيفية إرسال فيديو ،على سبيل المثال ،ويقوم بعملية اإلرسال
ً
بنفسه .كما أنه َّ
ركــز على قرصنة المواقع اإللكترونية ،وعلى تعليم متصفحي اإلنترنت أســرار التصفح
الـمـجـهــولـة( .((1وتعتبر هــذه الـفـتــرة ،أي بــدايــة سـنــة  2003لـغــايــة سـنــة  ،2006ذروة أداء تنظيم الـقــاعــدة
على اإلنترنت.
تنقسم المواقع الجهادية التابعة ،أو المؤيدة لتنظيم القاعدة ،إلى أربع فئات:
ِّ
والمنظرين ،حيث تستخدم هذه
األولى :المواقع الرسمية ،وتمثّل مواقع المنظمات الجهادية والشيوخ
المنظمات مواقعها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف ،فتنشر فيها صور عملياتها
بــإشــراف أف ــراد عـلــى درج ــة عــالـيــة مــن الـمـعــرفــة بــالـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا ،وذل ــك إلن ـتــاج م ــواد بـمــواصـفــات
احترافية ومعقدة ،كالمرئيات ذات الـجــودة العاليةّ .أمــا مواقع الشيوخ والمنظرين ،فمن أشهرها موقع
الشيخ أبي مصعب السوري ،وموقع الشيخ أبي قتادة الفلسطيني ،وموقع الشيخ أبي بصير الطرطوسي،
ومــوقــع الـشـيــخ أبــي مـحـمــد الـمـقــدســي «مـنـبــر الـتــوحـيــد وال ـج ـهــاد» ،و ُيـعـتـبــر هــذا األخ ـيــر بــالــذات مــن أهــم
َّ
ومنظمة
المواقع ألنه يحتوي على مقاالت وكتب تابعة للفكر السلفي الجهادي ،وعلى مكتبة زاخــرة
ألدبيات الجهاد ،تراثية وحديثة.
الـثــانـيــة :الـمـنـتــديــات والـمــدونــات الشخصية الـجـهــاديــة .تـحـتــوي الـمـنـتــديــات عـلــى أقـســام فــرعـيــة (سياسية
واقتصادية واجتماعية ،خاصة تلك المتعلقة بــاألســرة) .ومــن أكثر المنتديات شهر ًة منتدى ِ
«الحسبة».
وتعمل المدونات الشخصية على تبادل اآلراء ،بيد أن وظيفتها الرئيسية هي نشر المواد ،وتوفير روابط
لمواقع جهادية.
( ((1خبير محترف في مجال المواقع اإللكترونية ،يبلغ من العمر  22عا ًما ،أطلق على نفسه لقب «إرهابي  ،»007وانضم في أوائل
سنة  2004إلى منتدى يدعى «منتدى أنصار اإلسالم» ،ثم انضم بعدها بفترة وجيزة إلى «منتدى اإلخالص» ،وتزامن ذلك مع بداية
استخدام الزرقاوي اإلنترنت وسيلة أساسية للترويج للعمليات التي تنفذها شبكته في العراق .وقام «إرهابي  »007في غضون سنة
ً
ناشطا فــي كثير مــن المنتديات
ونصف سنة بترسيخ نفسه كأحد أكثر الجهاديين خبرة فــي جميع مـجــاالت اإلنـتــرنــت ،وأصـبــح عـضـ ًـوا
الجهادية باللغتين العربية واإلنكليزية ،كما عمل على تطوير نفسه في مجالي اختراق وتحسين نظام أمن الحماية على اإلنترنت .تم
توقيفه الحقًا في بريطانيا.
( ((1ري ـ ـتـ ــا كــاي ـتــس وم ــاي ـك ــل ك ـي ــرن سـ ــانـ ــداي« ،ك ـش ــف ه ــوي ــة اإلرهـ ــابـ ــي  »،007تــرج ـمــة مـ ــروة وض ـ ــاء ،ع ـلــى ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي:
<http://www.aljazeeratalk.net/formarchive/index.php/t-7205.html>.
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الـثــالـثــة :مــواقــع ذات طـبـيـعــة مـخـتـلـفــة يـمـكــن تـصـنـيـفـهــا كـمــواقــع لـلـتــوزيــع .وهــي مـجـمــوعــة تـضــم مــواقــع
مـتـنــوعــة تـشـتــرك فــي ه ــدف واح ــد هــو اإلب ـق ــاء عـلــى بـنـيــة ال ـج ـهــاد الـتـحـتـيــة عـلــى الـشـبـكــة ،ومـنـهــا مــوقــع
مـخـصــص لـلـتــوزيــع فـقــط .ومــن أبــرز الـمـجـمــوعــات الـفــرعـيــة لـهــذه الـمــراكــز مـجـمــوعــة «الــدلـيــل» .وهــذه
ال ـمــواقــع تــوفــر قــائـمــة مـحـ َّـدثــة مــن الــروابــط لـلـمــواد الـمــرئـيــة أو الـصــوتـيــة ،كـمــوقــع «دل ـيــل م ـشــاور»ّ .أمــا
الـمـجـمــوعــة الـفــرعـيــة األخ ــرى ،فـهــي مــواقــع لـلـتــوزيــع يـشــرف عـلـيـهــا مـتـعــاطـفــون مــع الـسـلـفـيــة الـجـهــاديــة
بسبب قضية معينة أو مجموعة معينة ،فيعيدون توزيع المواد التي ترتبط بقضيتهم أو التي تنتجها
وهــم أفــراد على درجــة عالية مــن الخبرة والمعرفة فــي مــا يتعلق بالشبكة
المجموعة التي يؤيدونهاُ ،
الـعـنـكـبــوتـيــة ،وم ــن ذل ــك الـقـيــام بــالـتــرجـمــة والـنـشــر بـلـغــات عــالـمـيــة .وم ــن األمـثـلــة عـلــى ه ــذه الـمــواقــع:
مــوقــع «أنـصــار الـجـهــاد» ،وهــو مــوقــع مستقل ال يـمـ ّثــل أي مـنـظـمــة ،ويـعـمــل عـلــى نـشــر الـمـعـلــومــات عن
المجاهدين لتعريف الـنــاس بقضية الجهاد بشكل عــام ،ومــوقــع «الـقــاعــدون» الــذي أنشأته مجموعة
مــن الـمـتـعــاطـفـيــن مــع ال ـم ـجــاهــديــن الـمـخـتـصـيــن ب ــإع ــادة ن ـشــر إصـ ــدارات تـنـظـيــم ال ـقــاعــدة فــي ال ـجــزيــرة
الـعــربـيــة .ومــن الـمـجـمــوعــات الـفــرعـيــة لـمــواقــع الـتــوزيــع ،وســائــل اإلعــام الـتــي ال تنتمي بــالـضــرورة إلــى
أي تنظيم ،وتعمل على إنتاج ونشر المواد الجهادية بشكل عام ،ومن األمثلة على هذه المجموعة:
«ال ـج ـب ـهــة اإلعــام ـيــة اإلســام ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة»( ((1ال ـتــي أس ـســت إذاع ــة ت ـل ـفــازيــة ع ـلــى الـشـبـكــة ت ـحــت اســم
«صــوت الـخــافــة» ،وهــي تـشـبــه فــي عـمـلـهــا الـشـبـكــات اإلخـبــاريــة مــن حـيــث نـشــر تـقــاريــر أسـبــوعـيــة مــن
العراق وفلسطين وأفغانستان.
الرابعة :مواقع التواصل االجتماعي .وفي هذه المرحلة ،استمر تنظيم القاعدة في اتباع التكتيك الفكري
مواكبا طبيعة تطور شبكة اإلنترنت من خالل جماعات تقتحم مواقع التواصل االجتماعي ،لما
نفسه،
ً
لها من تأثير ،ولكثرة استخدام الشباب لها .وهي ترتكز بشكل كبير على توسيع قاعدة النشر والتجنيد،
مثل صفحات «أنصار بيت المقدس» على شبكة التواصل االجتماعي ،والفيديوهات التي تبثها عبر
اليوتيوب .وفــي آذار/م ــارس  2013أعلنت «مؤسسة األنــدلــس» ،الــذراع اإلعــامـيــة لتنظيم الـقــاعــدة في
بالد المغرب اإلسالمي ،ف ْتح باب التواصل مع العامة من خالل حسابها على تويتر ،فكان ذلك نقطة
انطالق جديدة للتنظيمات المتطرفة في الفضاء السيبراني .ومن أطر األفكار التي أطلقتها للنقاش على
تويتر« ،حساب قضايا األمة» و«حساب الجهاد في أوروبا» ،وهي مازالت قيد الدراسة والتطوير لدى
جماعات العنف.
لـكــن أخ ـطــر مــا ق ــام بــه تـنـظـيــم ال ـقــاعــدة هــو تــرسـيــخ ن ـمــاذج جــديــدة مــن ال ـج ـهــاد وال ـج ـهــادي ـيــن ،كــالـجـهــاد
الفردي( ((1الذي يتميز بأنه ال يخضع للتنميط ،وأعضاؤه ينحدرون من خلفيات اجتماعية متنوعة وغير
مهمشة اقتصاد ًيا بالضرورة ،إال أنها تشعر بالتهميش االجتماعي والثقافي.
( ((1لمزيد من التفصيل بشأن الجبهة ومؤسسيها االفتراضيين وآلية عملها وأقسامها ،انظر :أحمد بن حسن الموكلي« ،استراتيجيات
ـوذجــا »،عـلــى الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي<www.syrianawkkaf.org/ :
عــولـمــة اإلع ــام الـقــاعــدي :الـجـبـهــة اإلعــامـيــة اإلســامـيــة الـعــالـمـيــة نـمـ ً

articles/File/alslam/2-1.doc>.

( ((1محمد خليل الحكايمة« ،الجهاد الفردي والخلية الفردية »،على الموقع اإللكترونيhttp://alfaloja.info/vb/showthread.< :
php?t=56827>.
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هذا هو الجيل الثالث من جهاديي القاعدة الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة من دون قيادات فعلية،
ويتعاملون مع قيادات رمزية على شبكة اإلنترنت ال أحد يعرف هويتها الواقعية الحقيقية.
حل اإلنترنت مع الجيل الثالث مكان المساجد في عمليات التعبئة والمشاركة والتدريب والتجنيد،
ولــم تعد الـقــاعــدة تبحث عــن أعضائها ،فهذا الجيل هــو مــن يسعى إلــى االنـضـمــام إليها .ونــورد األمثلة
اآلتية التي توضح نجاح استغالل الفضاء السيبراني في نشر العنف:
 نضال مالك حسن 39 :سنة ،أميركي من أصل فلسطيني ،متخصص بمجال الطب النفسي  -دخلالعالم االفتراضي للجهاديين عن طريق اإلنترنت ،ثم نفذ في  5تشرين الثاني/نوفمبر  2009هجو ًما
نفسيا للجنود األميركيين
على زمالئه في قاعدة «فورت هود» في والية تكساس ،التي عمل فيها
ً
معالجا ً
أميركيا ،وجــرح  31آخرين.
العائدين من الـعــراق وأفغانستان .وقــد أسفر هجومه عن مقتل  13جند ًيا
ً
وتُعتبر هذه الحادثة أكبر عملية داخل الواليات المتحدة بعد أحداث  11أيلول/سبتمبر ،وتكشف عن
طبيعة التحوالت التي تطاول جهاديي العالم االفتراضي.
 عمر فــاروق عبد المطلب 23 :سـنـة( ،((1نيجيري درس الهندسة الميكانيكية في جامعة «يونفرسيتيكــولــدج» فــي لـنــدن بـيــن سـنـتــي  2005و ،2008وهــو نـجــل وزي ــر ســابــق وأح ــد الـمـصــرفـيـيــن األثــريــاء في
نـيـجـيــريــا .حــاول تفجير طــائــرة ركــاب أمـيــركـيــة تــابـعــة لـشــركــة «ن ــورث ويـســت» المتجهة إلــى ديـتــرويــت من
أمستردام عشية أعياد الميالد في  25كانون األول/ديسمبر  .2009وعلى الرغم من أن محاولته باءت
بالفشل ،فإنها كشفت عن طبيعة جهاديي العالم االفتراضي ،ومدى هشاشة اإلجراءات األمنية المتبعة
في أمن المطارات ،وإمكانية التهديد في أماكن غير متوقعة ومن أماكن غير متوقعة كذلك .وكان عمر
مواظبا في المنتديات الجهادية تحت اسم مستعار هو «فاروق  ،»1986على موقع «جواهر.
عضوا
هذا
ً
ً
كوم»  .www.jawaher.comوكتب منذ سنة  2005أكثر من  300مشاركة في المنتديات الحوارية الجهادية
وموقع الفيسبوك وغرف الدردشة ،وعمل بجد على الدخول في أفق العالم االفتراضي ،وسعى جاهدً ا
إلى تقديم نفسه إلى تنظيم القاعدة ،وتك َّلل بحثه بالتواصل مع فرع القاعدة في اليمن الذي عمل على
ضمه وتــدريـبــه على الـقـيــام بعملية انتحارية مبتكرة ،وذلــك باستخدام متفجرات بالستيكية سائلة غير
قابلة للكشف ،تتجاوز اإلجراءات المتبعة في أمن المطارات كاستخدام األشعة(.((1
 هـمــام خـلـيــل ال ـب ـلــوي:( ،((2أردن ــي ،وهــو طبيب أنـهــى الــدراســة الثانوية بـتـفــوق ،ثــم غــادر لــدراســة الطبفي تركيا ،وتــزوج من صحافية تركية أنجب منها ابنتين .قاد واحــدة من أكبر عمليات التمويه والخداع
لألجهزة االستخبارية؛ ففي الــوقــت الــذي ظنت األجـهــزة االستخبارية األردنـيــة واألميركية أنها تمكنت
(« ((1التشدد والتطرف وإنتاج اإلرهاب ،عمر الفاروق ً
مثال( »،شبكة النبأ 6 ،كانون الثاني/يناير  ،)2010على الموقع اإللكتروني:
<.>http://www.annabaa.org/nbanews06/01/2010.htm
( ((1مارك هوزنبول ،مايكل إيسيكوف وإيفان توماس« ،تطرف عمر الفاروق عبد المطلب »،نيوزويك (باللغة العربية) ( 12كانون
الثاني/يناير  ،)2010ص .31 - 25
( ((2مـ ـحـ ـمـ ــد أب ـ ــو رم ـ ــان« ،م ـ ــن ص ـن ــع أب ــو دج ــان ــة الـ ـخ ــرس ــان ــي؟ »،الـ ـغ ــد (األردن) ،2010/1/10 ،ع ـل ــى ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي:

<http://www.alghad.com/index.php?article=15930>.
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مــن تجنيد عنصر عـلــى درجــة عــالـيــة مــن األهـمـيــة والـخـطــورة مــن جـهــاديــي الـعــالــم االفـتــراضــي ،نـظـ ًـرا إلــى
تمرسه في حقل الجهاد اإللكتروني ،وشهرته بين أبناء الجيل الثالث ،وتواصله مع البارزين منهم ،األمر
الــذي يمكن من خالله الوصول إلــى قيادات الصف األول في تنظيم القاعدة كالظواهري وبــن الدن،
كــان البلوي أو أبو دجانة الخراساني ،وهــو اللقب الــذي اخـتــاره لنفسه واشتهر به في عالم المنتديات
الجهادية ،يعمل على ترسيخ النموذج المستقبلي لجهاديي القاعدة .وقد بادر إلى تقديم نفسه لالنضمام
إلى شبكة القاعدة ،حيث أخذ يشارك في المنتديات الجهادية ،وفي مقدمتها منتدى الحسبة منذ سنة
 ،2007وأصـبــح خــال فـتــرة وجـيــزة مـعــرو ًفــا على نـطــاق واســع فــي الــوســط الـجـهــادي االفـتــراضــي ،حتى
تمكن من كسب ثقة األجهزة االستخبارية للعمل في أفغانستان وباكستان .وقد تبين بعد ذلك أنه كان
على تواصل مع القاعدة وحركة طالبان باكستان لتنفيذ عملية انتحارية في قاعدة «تشابمان» في منطقة
خــوســت شــرق أفـغــانـسـتــان( .((2وقــد تمكن فــي  30كــانــون األول/ديـسـمـبــر  2009مــن إلـحــاق ثــانــي أكبر
خسارة في تاريخ وكالة االستخبارات المركزية األميركية ) (CIAبعد الخسارة التي ُمني بها األميركيون
في بيروت سنة 1983؛ إذ أسفرت العملية عن مقتل  7من عمالء الوكالة ،وضابط أردني ،وسقوط 6
جرحى ،وكشفت عن أكبر عملية خداع قادها جهاديو العالم االفتراضي ،وحملت األجهز َة االستخبارية
على إعادة النظر في موضوع تجنيد العمالء ،وكشفت عن التحوالت العميقة في طبيعة المعركة وبنية
الجهاد القاعدي االفتراضي.
إن بداية استغالل الفضاء السيبراني لألهداف السياسية ونشر العنف واالرهاب لم تتوقف مع القاعدة،
بــل اسـ ُتـكـمـلــت مــع تـنـظـيـمــات أخ ــرى ،أبــرزهــا تـنـظـيــم داع ــش ال ــذي اسـتـخــدم هــذا الـفـضــاء بــأســالـيــب أكـثــر
سعيا منه الستعراض القوة وايصال الرسائل إلى األعــداء والخصوم .فكيف استخدم
وحشية وعنفيةً ،
داعش الوسائط اإللكترونية في عملية نشر مشاهد العنف؟

نماذج مشاهد العنف عبر وسائط االتصال الحديثة
ظـهــر تنظيم ال ــدول اإلســامـيــة فــي ال ـعــراق وال ـشــام (داع ــش) أول مــرة فــي نـيـســان/أبــريــل  .2013وكــانــت
بدايته في  15تشرين األول/أكـتــوبــر  ،2006حين تأسس ما ُعــرف باسم «دولــة العراق اإلسالمية» بعد
دمج مجموعة من التنظيمات ،أبرزها «تنظيم القاعدة في بالد الرافدين» بقيادة أبي مصعب الزرقاوي.
ثــم بــويــع أبو عمر الـبـغــدادي أمـيـ ًـرا للتنظيم خل ًفا لـلــزرقــاوي الــذي قتل فــي غــارة أميركية فــي بـغــداد فــي 8
حــزيــران/يــونـيــو  .2006وبـعــد مـقـتــل أبــو عـمــر الـبـغــدادي سـنــة  ،2010بــويــع أبــو بـكــر الـبـغــدادي فــي سنة
 2011فأعلن دمج «دولة العراق اإلسالمية» مع «جبهة النصرة» التي يقودها الجوالني ،تحت مسمى
«الــدولــة اإلســامـيــة فــي الـعــراق وال ـشــام» (داع ــش) ،إال أن الـجــوالنــي رفــض الــدمــج وأعـلــن والءه أليمن
الظواهري وأبقى على «جبهة النصرة».
( ((2تبنت حركة طالبان باكستان العملية ،حيث ظهر البلوي في شريط مصور إلى جانب زعيم حركة طالبان باكستان حكيم الله
محسود ،وأكد أن العملية جاءت ر ًدا على مقتل الزعيم السابق للحركة بيت الله محسود بنيران طائرة أميركية بال طيار .انظر الشريط
على الموقع اإللكتروني<http://www.aljazeera.net/mritems str...64000_1_12.flv>. :
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ثــم أعـلــن تنظيم داعــش قـيــام دولــة الـخــافــة فــي  29حــزيــران/يــونـيــو  2014ليصبح اسـمــه تنظيم «الــدولــة
اإلســامـيــة» وخليفته أبو بكر الـبـغــدادي .والـجــديــر بالذكر أن داعــش يرتبط عقائد ًيا بــابــن تيمية وبتنظيم
القاعدة التي تبايع المال عمر .ومن أوجــه االختالف أن القاعدة تسعى إلى محاربة العدو الخارجي،
اآلخر المغاير.
بينما داعش يعطي األولوية للعدو القريب ،وهو َ
حقق التنظيم قـفــزات إعــامـيــة ملحوظة ،متفو ًقا على تنظيم الـقــاعــدة ،وذلــك بفضل استخدامه وسائل
ً
سلوكا مختل ًفا لم يقتصر على
التواصل االجتماعي( ((2التي راج استخدامها مع انطالقته .لكنه انتهج
التعبئة والتجنيد والتحريض  ،بل اشتمل ً
أيضا على عرض مشاهد العنف والتفنن في عرضها وتصويرها
بأساليب ِ
وصفت باالحترافية الهوليودية.
هذا يعني أن داعش لم يكن يفعل ما يفعله ،من عنف وتعذيب وقتل ،ألهداف تشبه الصور الفاضحة
التي شهدها سجن أبو غريب وأبطالها ُهم جنود أميركيون وبريطانيون كانوا يمارسون بحق مساجين
عراقيين جميع ضروب اإلهانة واإلذالل خال ًفا للقانون واإلنسانية ،بل كان يفعل أخطر من ذلك ،وهو
صـنــاعــة مـشـهــد الـعـنــف وتسويقه ونـشــره عبر وســائــط الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أي إنــه لــم يكن يرتكب هذه
بسرية كما فعل األميركيون ،بل بشكل علني وبأسلوب احترافي ،لتكريس ما يمكن تسميته
األعـمــال ّ
المصور» لتحقيق أهدافه السياسية.
«العنف
َّ
إن مـمــارســة الـتـعــذيــب بــأنــواعــه كــافــة جــاريــة فــي جـمـيــع الـمـعـتـقــات فــي الـعــالــم ،مـثــل مـعـتـقــل غــوانـتــانــامــو
األميركي في كوبا ،وباغرام في أفغانستان ،وسجون الواليات المتحدة ،وسجون العدو اإلسرائيلي،
ومعتقالت األنظمة العربية ...هذه كلها تتصف بالسجون السرية ،والمعلومات التي تتسرب من بين
جدرانها توصف بأنها خطرة أو بأنها فضائحّ .أما مع داعش ،فليس هناك تسريبات وإنما استعراضات
تبلغ حــد الـتـبــاهــي بــالـقـتــل ،وهــو مــا يشكل مـفــارقــة خـطــرة ومـسـتـجــدة فــي تــاريــخ الـصــراعــات الــدمــويــة؛ إذ
نــدر أن قــامــت دول ــة أو تـنـظـيــم فــي الـعـصــر الـحــديــث بــاسـتـعــراض الـقـتــل الـمـصـ ّـور والـتـبــاهــي بـنـشــره ،كما
يفعل داعش.
إذا كــانــت الـتـكـنــولــوجـيــات الــرقـمـيــة قــد فتحت فـضــاءاتـهــا التعبيرية بشكل حــر ،كـمــا عـ ّـبــر عــالِــم االجـتـمــاع
مانويل كاستلز ،بـ «وســائــل اإلعــام الجماهيرية الـفــرديــة»( ((2للداللة على تمكين الفرد من التعبير عبر
هذه المسائل ،فإن المجموعات التكفيرية شوهت هذا الفضاء ،ونقلت هذه الوسائل الجماهيرية من
حالة تمكين األفــراد إلى حالة التمكن منهم؛ ذلك أنه بات لداعش جيش من الشباب البارع باإلبحار
في هذا الفضاء بشكل حر ،يتفاعل مع الطرق الترويجية التي يستخدمها التنظيم ،مثل إصــدار مقاطع
فيديو محترفة من أجل «حملة المليار» التي تناشد المسلمين نشر رسائل وصور ومقاطع الفيديو على
دعما له .وفي  20حزيران/يونيو  ،2014أطلق التنظيم «هاشتاغ» عبر تويتر
تويتر وإنستغرام ويوتيوبً ،
( ((2ظهر سكايب ) (Skypeسنة  ،2003وفيسبوك سنة  ،2004ويوتيوب سنة ( 2005اشترته غوغل في سنة  2006بمبلغ 1.65
مليار دوالر) ،وتويتر ) )Twitterسنة  ،2006والهواتف الذكية سنة  ،2007وهي التي سهلت ترويج المعلومة والصورة.
(23) Manuel Castells, «Emergence des medias de masse individuels,» Le Monde diplomatique (Aout 2006), sur le Web:
<http://www.monde-diplomatique.fr/2006/08/CASTELLS/13744>.
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مطالبا داعميه بتصوير أنفسهم وهم يرفعون راية داعش ،ونشر
باسم #جمعة_نصرة_الدولة_اإلسالمية،
ً
صورهم على وسائل التواصل االجتماعي .كما تقوم «مؤسسة الفرقان» ،وهي تمثّل الجناح اإلعالمي
لـلـتـنـظـيــم ،بــإنـتــاج مـعـظــم أشــرطــة الـفـيــديــو الـمــرتـبـطــة بــالـتـنـظـيــم ،إضــافــة إل ــى أل ـعــاب الـفـيــديــو ،مـثــل «صـلـيــل
الـصــوارم» ،لجذب األطـفــال والمراهقين .ويعمد التنظيم أيـ ًـضــا إلــى جــذب المواهب مــن خــال إعالنه
ً
وصول إلى
رغبته في توظيف المهندسين وخبراء الصوت ،وغيرهم من المختصين بالسلك اإلعالمي،
إعالنه في مطلع سنة  2015عزمه على إطالق أول قناة تلفزيونية خاصة به («إذاعة الخالفة اإلسالمية»)
تبث برامجها على مدار الساعة.
تـعـمــل هــذه الـمـجـمــوعــات الـتـكـفـيــريــة عـلــى خـلــق مجتمع افـتــراضــي مــوحــد يـضــم الـمــؤيــديــن مــن مختلف
بلدان العالم ،ويصب الجهد على تضخيم الصورة الذهنية لقوة تلك المجموعات وحجمها من خالل
المراحل اآلتية:
 مرحلة التأثير الوجداني من خالل إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ،وشحن العاطفة والغيرة الدينية،بحجة الدفاع عن القيم المقدسة ،مدعومة بنصوص دينية وفتاوى شرعية تُنشر بشكل منظم عبر وسائط
التواصل االجتماعي.
 مرحلة التوحيد الفكري ،ويتم خاللها صوغ األفكار األحادية الجانب إلظهار وجهة نظر الجماعاتالجهادية وأحقيتها في الجهاد والدفاع عن الدين وتحقيق الخالفة االسالمية ،..وذلك من خالل نقل
المعلومات والنصوص والحجج الدينية المساهمة في خلق رأي عام مؤيد لها ،بما يؤدي إلى اعتناق
أفكارها المتطرفة.
 مرحلة المشاركة والتنفيذ ،وهي أخطر المراحل ألنها تنتقل من مرحلة التأثير وقبول األفكار وتأييدهاإلى مرحلة المشاركة الفعلية في تنفيذ األوامر ،التي تصل إلى حد التجنيد للقتال في صفوفهم أو تنفيذ
عمليات انتحارية ،أي التحول إلى مرحلة العنف وممارسة آلياته.
ـارا ،وال تتطلب جـهــدً ا كما في
تكمن الـخـطــورة األبــرز فــي صناعة مشاهد الـعـنــف ،كونها األسـهــل انـتـشـ ً
نسبيا ،والذين
قراءة النصوص واألحاديث .وقد أصبحت من أبرز وسائل تجنيد الشباب الصغار السنً ،
يسهل التغرير بهم تحت وطــأة مشاهد متكررة تثير عواطفهم ،وتهيئ لغسل أدمغتهم والسيطرة على
الرضع
تفكيرهم ووجــدانـهــم .وقــد ظهر ذلــك مــن خــال تـكــرار حــوادث قــام فيها أطـفــال بذبح أشقائهم ّ
بعد مشاهدتهم مناظر ذبح ،وكذلك حوادث حاول فيها أطفال تقليد مشاهد االنتحار بخنق أنفسهم أو
بتطبيق ما تع ّلموه من مشاهد القتال.
نتطرق فــي مــا يلي إلــى أبــرز مشاهد العنف التي مارستها المجموعات التكفيرية عبر الشبكة ،ونعدد
الرسائل السياسة منها.
 -مشاهد الذبح والقتل كرسائل لردع الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي
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• فــي  19آب/أغـسـطــس  ،2014أعـلــن تنظيم داعــش فــي شــريــط مـصــور بـثــه عـلــى مــواقـعــه اإللـكـتــرونـيــة
ذبــح الصحافي األمـيــركــي جيمس فولي ( 40سنة) الــذي كــان قــد ُخطف فــي شمال ســوريــة فــي تشرين
الثاني/نوفمبر  .2012وهدد في الشريط نفسه بقتل رهينة ثانية ر ًدا على الضربات الجوية التي ينفذها
التحالف الدولي في سورية والعراق.

• في  2أيلول/سبتمبر  ،2014عرض تنظيم داعش في شريط مصور ذبح الصحافي األميركي ستيفن
سوتلوف ( 31سنة) الذي كان قد ُخطف في شمال سورية ،قرب الحدود التركية ،في  4آب/أغسطس
 ،2013وهدد في الشريط نفسه بقتل عامل اإلغاثة البريطاني ديفيد هاينز.

• في  24أيلول/سبتمبر ،2014أعلنت جماعة «جند الخالفة» الجزائرية ،التي بايعت داعش سابقًا،
ذبح الفرنسي ايرفيه غورديل ( 55سنة) الذي كان قد ُخطف في شرق الجزائر ،قبل أربعة أيام من ذبحه.

• في  3تشرين األول/أكتوبر ،2014أعلن تنظيم داعش في شريط مصور ذبح عامل اإلغاثة البريطاني
آلــن هيننغ ( 47سـنــة) الــذي كــان قــد ُخـطــف فــي كــانــون األول/ديـسـمـبــر  ،2013بعد انتقاله إلــى سورية
للعمل في مجال إيصال المساعدات إلى مخيمات النازحين.
• فــي  16تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر  ،2014أعـلــن تنظيم داع ــش ،فــي شــريــط فـيــديــو ،ذبــح األمـيــركــي بيتر
كاسيغ ( 42سنة) الذي كان قد ُخطف في سورية سنة .2013

• في  3شباط/فبراير  ،2014أعلن تنظيم داعش حرق الطيار األردني معاذ الكساسبة ( 26سنة) الذي
كان قد ألقي القبض عليه في  24كانون األول/ديسمبر  2014بعد سقوط طائرته الحربية فوق الرقة
في شمال سورية.
ذهب التنظيم في هذا الفيديو إلى أساليب أكثر وحشية من سابقاتها ،تجاوزت طرق الذبح المروعة إلى
إنتاج مشهدية عنف لمدة  22دقيقة ،تصور بالتفصيل ،وبأسلوب سينمائي محترف ،كيفية إحراق الطيار
محتجز داخل القفص.
حيا ،وهو
َ
األردني الكساسبة ً
حقق هــذا الفيديو نسبة عالية مــن الـمـشــاهــدات الـتــي فــاقــت المليونين ونـصــف مـلـيــون ،على الــرغــم من
فظاعة الجريمة وقسوة المشاهد التي تهز الكيان والوجدان اإلنساني .ونجح التنظيم في إيصال رسالته
إلى القوات الجوية األردنية ،وإعالن أن هذه المعاملة سوف يلقاها كل طيار يقع في أيديهم ،عقا ًبا له
على قصفه لهم من الجو ،وحمل الشريط عنوان «شفاء الصدور» للداللة على معنى االنتقام .ويأتي
هذا األسلوب مختل ًفا عن األسلوب الذي مورس بحق الرهائن الذين ذكرناهم ،وهو قطع الرأس ،كونهم
متهما باالعتداء على داعش بالحرق .وبهذه الطريقة يصور
متهمين بالتجسس؛ فالكساسبة ُأحرق لكونه ً
تنظيم داعش نفسه كأنه الضحية ،ويقوم بالدفاع عن نفسه برد االعتداء باعتداء مماثل.
 مشاهد القتل الجماعي كرسائل تهويل ضد الطوائف والمذاهب المعادية• في  16حزيران/يونيو  ،2014أعلنت المواقع اإللكترونية التابعة لتنظيم داعش إعدام  1700عنصر
عدة في شمال
من العناصر الشيعية في الجيش العراقي ،كانوا قد ُأسروا بعد اجتياح داعش محافظات ّ
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ـورا مــروعــة لعمليات إع ــدام جـمــاعـيــة فــي مــديـنــة تكريت
ال ـعــراق .وج ــرى ت ــداول مـقـطــع مـصــور ُيـظـهــر ص ـ ً
مصاحبا يؤكد أنهم الجنود الذين
العراقية ،ومقاطع أخرى تُظهر آالف الجنود العراقيين األسرى ،وصوتًا
ً
استسلموا في قاعدة «سبايكر» في تكريت.
• فــي  12شباط/فبراير  ،2015عرض تنظيم يطلق على نفسه اسم «جند الخالفة  -واليــة طرابلس»،
تقريبا شرق طرابلس الغرب) في ليبيا ،وكان
قبطيا مصر ًيا في مدينة سرت ( 450كلم
ً
فيديو إعدام ً 21
أولـئــك المصريون قــد ُخطفوا فــي كــانــون األول/ديـسـمـبــر  .2014وحـمــل الفيديو عـنــوان «رســالــة موقعة
بــالــدمــاء ألمــة الصليب» ،ويظهر فيه قتل المختطفين ذبـ ًـحــا .وقــال التنظيم حينها إن هــدف العملية هو
سماه «اضطهاد األقباط المسلمات في مصر».
مما ّ
االنتقام ّ
• فــي  13نيسان/أبريل  ،2014نـشــرت مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي التابعة لتنظيم داعــش إعــدام 70
مسلحا من جبهة النصرة في مدينة البوكمال السورية (التابعة لمحافظة ديــر الــزور شــرق سورية) على
ً
الحدود مع العراق .وكان الغرض من الهجوم إحكام سيطرة داعش على هذه المدينة لتأمين معبر دائم
له مع العراق.
 مشاهد العنف لنشر الرعب والتهويل لفرض السلطة• إعدام رجلين بتهمة التجسس :نشر تنظيم داعش شريط فيديو يظهر فيه طفل يطلق النار من مسدسه
عـلــى رجـلـيــن ،مـصــو ًبــا عـلــى عـنـقـيـهـمــا ،وم ــن ثــم أطـلــق ال ـنــار عـلـيـهـمــا م ـج ــد ًدا ،وذل ــك بـتـهـمــة أن الــرجـلـيــن
كلفتهما االستخبارات الروسية بالتجسس على قياديين وعناصر من داعش في سورية .و ُيظهر الشريط
عما يريد أن يفعله في حياته« :أريــد أن أكون ذابحكم يا
الطفل وهو يجيب عن سؤال باللغة الروسية ّ
كفار ،أريد أن أكون مجاهدً ا إن شاء الله».
• إعدام رجلين برميهما من سطح برج :يعرض هذا الفيديو إقدام عناصر من تنظيم داعش على إعدام
متهمين بالشذوذ الجنسي ،وذلك بهدف تكريس منطق القوة ومعاقبة المخالفين بصورة وحشية
رجلين َ
تظهره بأنه القوة التي ال ترحم.
• إعدام عشرة أطباء في الموصلُ :يظهر الفيديو إقدام أفراد من تنظيم داعش على إعدام هؤالء األطباء
في الموصل بسبب امتناعهم عن معالجة جرحاه ،وذلك ضمن سلسلة من اإلجراءات يقوم بها التنظيم
ضــد سـكــان مــديـنــة الـمــوصــل الــذيــن يــرفـضــون بـقــاء التنظيم فــي الـمــديـنــة ،و ُيـنــزل أشــد الـعـقــوبــات بـكــل من
يخالف إرادته.
شخصا من أفراد عشيرة البونمر العراقية :تناقلت مواقع التواصل االجتماعي فيديو إعدام
• إعدام 16
ً
هــؤالء األشـخــاص فــي محافظة األنـبــار غــرب ال ـعــراق ،بــإطــاق أعـيــرة نــاريــة فــي ال ــرأس وال ـصــدر .ويـقــوم
التنظيم بقتل وتصفية أف ــراد الـعـشــائــر الـمـعــاديــة لــه ،لـمــا لــذلــك مــن تــأثـيــر مـعـنــوي ونـفـســي فــي كـســر شوكة
العشائر وفرض سلطته عليهم.
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 مشاهد العنف واالستغالل لتلبية حاجات لوجستية ومستقبلية• بيع النساء في سوق الرقيق :عرض عدد كبير من الفيديوهات إقدام تنظيم داعش على بيع النساء في
األسواق كسبايا في بعض المدن العراقية والسورية التي تخضع لسيطرته ،وذلك بعد خطفه الكثير من
النساء اإليزيديات والمسيحيات والتركمان.
• تجنيد األطـفــال وتدريبهم فــي معسكرات :أظهر الكثير مــن الـمــواقــع اإللكترونية واليوتيوب أشرطة
ً
أطفال تــراوح سنهم بين  10و 12سنة وهم يرتدون مالبس ســوداء ويخفون وجوههم باألقنعة،
تُظهر
ويتدربون على استخدام السالحً ،
فضل عن فيديوهات أخرى تعرض مشاركة أطفال في ممارسة القتل،
تعبيرا عن استعدادهم للقيام بعمليات انتحارية.
أو آخرين مزنرين بأحزمة ناسفة،
ً
• تجنيد الشباب من مختلف بلدان العالم :يفتح تنظيم داعش باب الفضاء السيبراني على مصراعيه
لتحقيق التواصل مع أكبر عدد ممكن من الشباب من مختلف الجنسيات .ويتم ذلك من خالل جعل
بعض المواقع اإلخبارية ساحة نقاش وسجال يــدوران بين من يشجب الجرائم المتناقضة مع تعاليم
ـدرب زائريها على
اإلســام ،ومــن يتوعد كل من يقاتل داعــش بدفع الثمن .وبين الفيديوهات شرائط تـ ِّ
كيفية صنع الـعـبــوات الـنــاسـفــة ،أو كيفية زرع الــرســائــل المشفرة فــي صــور أو فــي ملف صــوتــي ،أو غيره
ـرســل عن طريق اإلنترنت عبر وسيلة ُيط َلق عليها االخـتــزال اإللكتروني كبديل من
من الملفات التي ُتـ َ
التشفير .وبينها ً
أيضا شرائط تشجع الشبان األوروبيين على االنضمام إلى ساحات القتال ،وإجابتهم
عن نوع األحذية التي يجب إحضارها ،والوجبات الغذائية التي سيحصلون عليها ،ويشير أحد التقارير
عما إذا
«أن داعش يجند شهر ًيا  3400عنصر عبر حمالت إلكترونية غاية التنسيق»(.((2
ّ
وبغض النظر ّ
كانت هــذه األرقــام صحيحة أو مبالغً ا فيها ،فــإن داعــش عــرف كيف يستغل الشبكة بوسائطها كافة في
سبيل تحقيق أهدافه.

خالصة
في ما يلي بعض االستنتاجات المستخلصة:
 ساعد العصر الميديولوجي الرابع في تسريع التفاعل البشري ضمن بيئة جديدة تحللت من سيطرةالزمان والمكان ،وهو ما أدى إلى صيغة جديدة من الوعي والعالقات المؤلفة من الملفات المرقمنة،
والنبضات اإللكترونية ،والثقافة الرقمية المتكاملة ،التي أتاحت للجماعات التكفيرية استغالل قدراتها
الميديائية لتحقيق أهدافها السياسية.
 أنتج العصر الميديولوجي الرابع ما يمكن أن يوصف بـ «األيديولوجيا اإللكترونية» ذات القدرة العاليةعلى تسويق الفكر السياسي واالجتماعي والثقافي ،وتحقيق «األدلـجــة اإللكترونية» في عملية التغير
( ((2سـعــاد رودي« ،داعــش تنقل حربها إلــى النت..خبايا تجنيد الــذئــاب المنفردة( »،الـحــرة (مــوقــع إلكتروني) 21 ،تشرين األول/
أكتوبر .)2014
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االجتماعي للمجتمعات ،حيث استخدمت الجماعات التكفيرية قدرة الوسائط اإللكترونية في تعميم
األفكار ونشر البرامج وأصول التأثير والتعبئة والتجنيد ،بطرق مبسطة ،سهلة ،تستعمل النص والصوت
والصورة من جهة ،والنقاش والحوار والتفاعل من جهة أخرى.
 استطاعت الجماعات التكفيرية االستفادة إلى أقصى حد من «العقل الجمعي اإللكتروني» المتولدفي الفضاء السيبراني ،وذلك للتأثير في العقل الجمعي الطبيعي ،وتوجيه سلوكياته وانفعاالته باالتجاه
الذي تخطط له.
 ظـهــرت الـتـكـنــوقــراطـيــة اآلل ـيــة ل ــدى الـمـجـمــوعــات الـتـكـفـيــريــة بـفـعــل مـجـمــوعــة مــن ال ـقــادة اإللـكـتــرونـيـيــنوالـمـبــرمـجـيــن الـمـحـتــرفـيــن ،الــذيــن يـمـتـلـكــون ق ــدرات مـتـمـيــزة فــي صـنــاعــة مـشــاهــد الـعـنــف وتـســويـقـهــا عبر
المنصات اإللكترونية وقنوات النشر.
 أصبحت الصورة تحتل دالالت رمزية جديدة تشير إلى انزالق وظيفي في دورها من وسيط للتواصلواألرشفة ونشر المعرفة إلى جهاز لنشر العنف وتبديل السلوكيات وممارسة القمع.
 استخدمت الجماعات التكفيرية الصورة إليصال الرسائل السياسية إلى المجتمع الدولي ،والتهويلعلى الطوائف والـمــذاهــب المعادية لسياستها ،وإبــراز الـقــوة ،وتكريس سلطتها ،وتنشيط فكرة التقليد
االيمائي لبعض الفئات االجتماعية (خاصة المراهقين واألطـفــال) لالستجابة لسلوكيات عنيفة خدمة
لمشروعها السياسي.
إن متابعة نشاط المجموعات التكفيرية عبر وسائط التواصل الحديثة مسألة في غاية األهمية ،إذا كنا
نريد فهم السلوك السياسي والديني والثقافي لجزء كبير من الشباب في العالم العربي؛ ذلك ألن هذه
المتابعة تسمح لنا بفهم مسار األحداث في المستقبل القريب.
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إدريس الخضراوي

دور الناقد وحالة ما بعد الحداثة
**

قراءة في كتاب «موت الناقد»

ّ
لعل ما تسعى هذه القراءة في كتاب موت الناقد إلى القيام به هو االقتراب من طبيعة المشكلة
التي ينشغل الناقد بدراستها ،وتناولها بالفحص والتحليل والمناقشة ،مستحضرين التحوالت
الـتــي مــا فـتــئ الـخـطــاب الـنـقــدي الـمـعــاصــر يـعــرفـهــا ،لـيــس فـقــط عـلــى مـسـتــوى الـعــاقــة بــالـمــؤلــف والـنــص
تتبع
وال ـق ــارئ ،وإن ـمــا كــذلــك فــي مــا يـخــص وظـيـفـتــه فــي الـمـجــال ال ـعــام .لــذلــك ،فــإن ال ـقــراءة ال تـتـقـ ّـصــد ّ
تتب ًعا يكتفي بتلخيص وعــرض مــا يطرحه المؤلف مــن أفـكــار ،ألن مثل هذه
فصول الكتاب المختلفة ّ
ال يؤم ُن لها االنتساب إلى
القراءة ال تكون سوى شرح لما شيده المؤلف من تصورات ،وهذا إجراء قد
ّ
القراءات التي تنجح في فهم أطروحة الكتاب وتأويلها من خالل استعمال األدوات المنهجية والنقدية
ً
مالئما يبتعد عن التجريد والتهويم ،و ُي ّ
مكن من تخصيب األسئلة وتحيينها.
استعمال
ً
فــي هــذا الـسـيــاق ،نعتقد أن مــا يعطي اختيار وجـهــة النظر هــذه مشروعية هــو مــا يـسـ ُـم الكتاب مــن تركيز
المؤسسة للتحوالت التي طاولت دور الناقد األدبي ،وعصفت
وحشد وشمول واستجالء للبنى الفكرية
ّ
ينبه إلى
بمواقعه السابقة كما أثرت في مالمسته الحياة اإلنسانية المعاصرة .من هنا ،فنحن بإزاء كتاب ّ
إسـقــاطــات المناخ الثقافي واألكــاديـمــي فــي المملكة المتحدة والــواليــات المتحدة األميركية على دور
القراء ،وهذا ما يجعل
األدب والثقافة الفنية في المجال العام .ومن ثم ،فهو يتوجه إلى فئة خاصة من ّ
ً
إدراكــا عميقًا للمواقع المختلفة ،واخـتــرا ًقــا لــأصــوات المتنافرة
مــن قــراءتــه مسألة عسيرة ،ألنها تتطلب
يهجس بها خطاب الناقد.
التي
ُ

إن مــا نالحظه هــو أن الـنـبــرة الــرثــائـيــة الـتــي تسكن الـكـتــاب بخصوص وظيفة الـنــاقــد األدب ــي ،و ُت ــذكّ ــر ،في
سياق الثقافة الغربية ،بنظائر كثيرة مشابهة ،نذكر من بينها للتمثيل فقط كتا َبي األدب في خطر((( وأي
وضع اعتباري لــأدب؟((( للناقدين البلغاري تزيفيتان تودوروف والفرنسي جون بيسيير ،ينبغي لها أال
* أستاذ التعليم العالي في جامعة القاضي عياض ،المغرب.
** رونان ماكدونالد ،موت الناقد ،ترجمة فخري صالح (القاهرة :المركز القومي للترجمة؛ دار العين.)2014 ،
((( تزفيتان تودوروف ،األدب في خطر ،ترجمة عبد الكبير الشرقاوي (الدار البيضاء :دار توبقال.)2003 ،

(2) Jean Bessière, Quel statut pour la littérature?, l’interrogation philosophique (Paris: Presses universitaires de France,
2001), p. 147.
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دفاعا عن الناقد األدبي ،وتأكيدً ا لدوره
تغطي على المرافعة التي ينهض بها المؤلف رونان ماكدونالد ً
في ّ
كل تحول ممكن ،ليس فقط على صعيد تجديد المعرفة باألدب ،وإنما كذلك على صعيد التأثير
في مستقبل الكتابة األدبية وآفاق خياراتها الجمالية ،وكذلك دورها في المجتمع.

ما بعد النقد
مـنــذ الـعـقــديــن األخـيــريــن مــن الـقــرن الـمــاضــي ،جــرت فــي نـهــر الـنـقــد ،بــوصـفــه تـلــك الـمـمــارســة الــذهـنـيــة
المنوط بها تحليل األعمال األدبية وإصــدار حكم بصددها من خالل االستعمال المنظم للتقنيات
غير األدبـيــة ولمختلف ضــروب المعرفة ،مـيــاه كثيرة غـ ّـيــرت مــن شــروط إنـتــا جــه ومــن مفهومه وعالقته
بموضوعه ،وكذلك من آلياته وأدواته المنهجية ،وهذا ما أثر في دور الناقد في الحياة االجتماعية،
وفــي صــورتــه لــدى جـمـهــوره ال ــذي صــار يـمـيــل إلــى اخـتـيــار مــا ت ـحــدده ذائـقـتــه أكـثــر مـ ّـمــا يـمـيــل إلــى مــا
ي ـقـ ّـرره ال ـن ـقــاد .بــل يـمـكــن ال ـقــول إن االخ ـت ـيــارات الـشـخـصـيــة أض ـحــت إح ــدى ن ـقــاط االرت ـك ــاز الـنــاظـمــة
للهويات المعاصرة.
كثيرا من القناعات والتصورات السابقة بشأن النقد واألدب ،فأدت إلى حدوث
وقد غيرت هذه المياه ً
تأسست على فكرة الحكم على القيمة الفنية
ما يشبه القطيعة ليس فقط مع المنظورات النقدية التي ّ
(((
للعمل األدبــي ،وإنما كذلك مع المناهج والنظريات الشعرية ذات الخلفية اللسانية والبنيوية التي
تـقـ ّـصــدت أن تـقـ ّنــن الـنـقــد وتـضــع لــه األحـكــام والـضــوابــط ،كـمــا أدت إلــى تـعــريــض مـقـتــرحــات وتـصــورات
مستحوذ
نقادها بشأن النص األدبي وطرق أداء العالمات ،للمساءلة والنقد لفرط ما بدا أن هؤالء النقاد
َ
عليهم بتخصصهم الدقيق ولغتهم االصطالحية الغامضة(((.
تباعا إلى أوروبا الشرقية ثم
هكذا ،بعد قرن تميز بتعدد النظريات األدبية التي بدأت من روسيا لتزحف ً
الغربية ،لتستقبلها الواليات المتحدة في نهاية المطاف((( ،شهد العقدان األخيران من القرن الماضي
إع ــان بـعــض الـنـقــاد الـغــربـيـيــن مــوت الـنـظــريــة .وب ــدا الـمـشـهــد الـثـقــافــي الـغــربــي مــع فـكــر مــا بـعــد الـحــداثــة،
الذي ينزع إلى التمرد على السلطوية والمقوالت النهائية ،وإلى تثمين قيمه البديلة من مبادئ التنوير
تتعين بوصفها قطيعة جذرية مع ممارسات
والعقالنية والتقدم االجتماعي ،وكأنه يعيش مرحلة جديدة ّ
كليا مع ما كان سائدً ا
الحداثة وأنساقها التي فرضت صورة جديدة لإلنسان والعقل والهوية ،تتناقض ً
في هذا الكتاب يضيف جون بيسيير إلى المفهوم الخالص لألدب الذي تشكل خالل العقود األربعة األخيرة من القرن الماضي ،أربعة
أجناس أدبية تحت عنوان مغاير «خــارج وضع االستثناء» هي :الرواية البوليسية ،والفانطاستيك ،والخيال العلمي ،والشعر المتعدد
متكلما،
الذوات (كما هو الشأن بالنسبة إلى الربو ،وفيرناندو بيسوا الذي يتميز شعره بتعدد الــذوات ،فباإلضافة إلى الشاعر بوصفه
ً
ثمة ذوات أخرى متعددة :روبيرتو كاييرو وأفارو دي كامويس وركاردو رييس).
((( إن استعمال مفهوم «الشعرية» ها هنا يرد بمعنى النظرية الداخلية لألدب .و ُي َع ّد هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة التي
الروس ،وكذلك إلى رومان جاكبسون بشكل خاص.
يعود الفضل في انتشارها إلى الشكالنيين ّ
((( نادر كاظم« ،هل وصل النقد إلى طريق مسدود؟ (ملف النقد األدبي العربي اليوم :الرهانات والتحوالت) »،المستقبل العربي،
السنة  ،36العدد ( 418كانون األول/ديسمبر  ،)2013ص .112
((( انظر مقدمة ماري تريز عبد المسيح لكتاب :رامان سلدن ،محرر ،موسوعة كامبريدج في النقد األدبي ،ج  :8من الشكالنية إلى
ما بعد البنيوية ،مراجعة وإشراف ماري تريز عبد المسيح (القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،)2006 ،ص .7
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في القرون الوسطى((( .وفي هذه الحقبة المغايرة ،التي أصبحت فيها قوة الجمهور مهيمنة وازداد فيها
انتقال األفكار والنظريات والمفاهيم ،وكذلك التفاعل بين التيارات والتخصصات والمعارف وتنامي
الـقـنــوات المسهلة لـهــذا التفاعل ،أصـبــح النقد األدبــي الــذي كــان ُينظر إلـيــه بوصفه أســاس حـيــاة الثقافة
صعبا وتـحــديــات كبيرة .وليس مــن المستغرب أن عناوين كثيرة مــن كتب
واستمراريتها ،يــواجــه وضـ ًـعــا
ً
النقد الـتــي ظـهــرت خــال العقد األول مــن هــذا الـقــرن يشغلها هــاجــس التأمل فــي الــوضــع الــذي آل إليه
التفكير فــي األدب والخطر الــذي يـحــدق بــه ،وكــذلــك فــي مــا بــات َيـ ِـسـ ُـم الــدراســات األدبـيــة الحديثة من
أل ــوان الــرتــابــة وافـتـقــاد الـجــاذبـيــة ،والـعـجــز عــن االسـتـجــابــة لـحــاجــات األجـيــال الـجــديــدة إلــى ربــط المعرفة
بالهواجس االجتماعية والسياسية .وكل هذا ُي َع ّد من بين أسباب أخرى كثيرة هيأت في الغرب مساحة
لتبلور أفــق جــديــد مــن األسـئـلــة الـتــي لــم تكن مفصولة عـ ّـمــا يــريــد جيل جــديــد أن يهبه لنفسه مــن الحرية
والتخلص من السلطوية.
تؤم ُن للسياقات االجتماعية
تجسدت هذه الحرية في ظهور مناهج ومقاربات نقدية تتميز بكونها ّ
لقد ّ
مميزا في حقل التفكير والتنظير لــأدب ،من
موقعا
والسياسية والتاريخية ،وللثقافة بالمعنى الــواســع،
ً
ً
منطلق يستند إلــى فـكــرة كــون مفهوم الثقافة ينطوي على كفاية تفسيرية لتطور المجتمعات واآلداب
والـفـنــون ،وللفاعلية الصوتية الـتــي تكمن فــي داخــل الـكـتــابــة ،وفــي مــا وراءه ــا .وبمعنى آخــر ،أصبحت
الـثـقــافــة ،الـتــي كــان ُيـنـظــر إلـيـهــا بــوصـفـهــا بـنـيــة تــابـعــة وعــاكـســة لـلـبـنــى االقـتـصــاديــة ،فــي الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة
الـمـعــاصــرة ،ومــع ال ــدراس ــات الـثـقــافـيــة الـتــي لـيـســت ســوى ذلــك الـكــل الـمــركّ ــب مــن الـنـظــريــات والـمـنــاهــج
والمشاريع السياسية والمواقف اإلبستيمولوجية ،أصبحت في مقدمة المشهد من أقوى المفاتيح فعالية
لفهم الذهنيات واألنساق والممارسات االجتماعية والنزعات السلطوية.
إن ما أكسب هذه المقاربات مشروعية في الحقل الثقافي هو تشديدها على موقع الباحث والــدارس
لألدب في قلب الحياة العامة ،التي نأى عنها تحت تأثير النزعة الشكالنية االنغالقية التي نظرت إلى
قائما على عناصر ثابتة هي التي تعطيه أدبيته ،فاستبعدت التاريخ واألشكال المختلفة
األدب بوصفه ً
من العالئق والممارسات التي تحيط بإنتاج األدب ،معتبرة أن األعمال األدبية مستقلة بذاتها ،وتنطوي
على بنى جمالية داخلية ينبغي وصفها وتحليلها بهدف تشييد قوانين أو إجــابــات نهائية بخصوصها.
وإذا ك ــان الـمـتــأمــل فــي الـمـنـجــز ال ـن ـقــدي األدبـ ــي مـنــذ الـنـصــف ال ـثــانــي مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ال ي ـشــك في
أن االت ـجــاه الـشـكــانــي الـبـنـيــوي فــي ال ــدراس ــات األدب ـيــة الـحــديـثــة قــد أت ــاح أفـ ًقــا مـخـتـلـ ًفــا لـفـهــم األدب من
تم باحتفاظه باألطر والنماذج والمفاهيم الثابتة نفسها في ما يتعلق باألدب .وهذا
الداخل ،فإن ذلك قد ّ
المنظور األحادي ّ
عجلت بنقل أسئلة أخرى مغايرة ،فلسفية وتاريخية
شكل إحدى أمارات األزمة التي ّ
وأنثربولوجية ،إلى حقل الكتابة األدبية.
فهل يتع ّلق األمر إذن في هذا التحول باكتشاف الناقد األدبي حقيقة أنه لم يعد الشخص الوحيد الذي
يمتلك شرعية تقييم األعمال األدبية وإصدار األحكام بصددها؟ وهل يتجاوز األمر ذلك كله إلى القول
((( إبراهيم الحيدري ،النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة (بيروت :دار الساقي ،)2012 ،ص .283
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بأن عصر النقد َو ّلى ،وبالتالي إعالن موت الناقد ،كما فعل ماكدونالد في هذا الكتاب الذي حمل هذا
العنوان؟ أم أن الناقد لم يمت ،وإنما صار َينشط في مواقع أخرى تُوفر له أدوات أكثر فعالية للنهوض
بدوره في هذا العصر؟

أزمة النقد والخروج منها

ً
انشغال عميقًا باألزمة التي يتخبط فيها النقد األدبــي وسبل الخروج منها .وتعود هذه
يعكس الكتاب
فهم األعمال
األزمة ،في منظور المؤلف ،إلى أن النقد لم ُيفهم على حقيقته ،أي باعتباره خطا ًبا نيط به ْ
األدبية وتقدير قيمتها الفنية .والكتاب يدور على أربعة فصول ،حمل كل فصل منها جملة من القضايا
التي لها ُبعد إشكالي وجدالي ،لم يتمكن النقاد قبل الباحث من أن يقولوا فيها ً
نهائيا ،وهي :قيمة
قول ً
النقد ،أســس القيمة النقدية ،العلم والحساسية ،صعود الــدراســات الثقافية .باإلضافة إلى مقدمة مركزة
تبسط الفكرة األساسية للكتاب ،وكذلك مسردين لألعالم والمصطلحات.

رسم عبرها الباحث ً
خطا للنقد األدبي يأخذ من سنة  ،1948وهي السنة التي
في هذه الفصول التي َي ُ
أصدر فيها تي .إس .إليوت كتابه مالحظات حول تقديم تعريف للثقافة وأصدر ف .ر .ليفيس التقليد
لتقصي رحلة النقد األدبي ،وما عرفه خاللها من توترات في عالقته بموضوعه ،انتهت
العظيم ،منطلقًا ّ
به إلى تالشي دوره في أثناء األزمــة االجتماعية واالقتصادية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي،
ال يــألــو مــاكــدونــالــد الـجـهــد لحشد األدل ــة كــي يــؤكــد أهـمـيــة الـنــاقــد الـعـمــومــي الــذي يـتــولــى تثمين اإلضــافــة
الفنية والفكرية لألعمال األدبية بناء على معايير محددة ،وا ًجــدا في نقاد مثل ويليام إبسن ،وليفيس،
ولـيــونـيــل تــريـلـيــن وجــوهــا أســاسـيــة قـ ّـل نـظـيــرهــا فــي هــذه الـمــرحـلــة الـتــي ازداد فـيـهــا تــأثـيــر عــالــم ال ـصــورة في
الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،واكتسحتها أندية الكتب والمدونات ومظاهر الشهرة ،وغيرها
من الممارسات التي و ّلــدت ضرو ًبا من الشك في هذا الــدور الــذي كان الناقد ينهض به باعتباره ّقي ًما
وحكما على القيمة الفنية.
ً
ال يعني هذا أن وظيفة الناقد التي يتأملها الباحث ابتداء من هذه الفترة ،التي برز فيها هؤالء النقاد ،تمثّل
قطيعة مع ما عرفه النقد خالل العصور الماضية ،سواء مع أفالطون أو مع أرسطو ،أو مع نقاد الحقبة
يحركه دافعان متعارضان،
ال َق ْروسطية أو خــال عصر النهضة؛ فالنقد األدبــي ظل على امتداد تاريخه ّ
بحسب ماكدونالد ،تمثّل أولهما في وضع معايير للتقييم تكون ثابتة وصالحة لكل عصر ،بينما تمثّل
الثاني في االعتراف بالقيمة الفنية الخاصة بكل عصر من عصور األدب .صحيح أن النقد األدبي تميز
منذ العشرينيات من القرن الماضي بقيامه على معايير محددة ،يفكر بمقتضاها في موضوعه مستفيدً ا
أساسا نظر ًيا متي ًنا ،وهو ما يعني أن الوظيفة التي نهض بها الناقد خالل هذه
من علوم مختلفة وفّرت له
ً
مزاوجا بين العمل األكاديمي داخل الجامعة والكتابة في الصحافة األدبية ،هي ثمرة الطريق
المرحلة،
ً
المختلف الــذي ســار فيه النقاد بــاألدب ،ما مكنهم من إنتاج معرفة جديدة بالتطور الــذي يجري على
أجناسه وأنواعه المختلفة .وإذا كان المؤلف ،من هذا المنظور الذي يرى من خالله إلى مكانة الناقد
قررها ستانلي هايمن في كتابه النقد األدبي
ودوره االعتباري ،ال يختلف مع تلك الحقيقة التي سبق أن ّ

ةبتكملا نم
ةثادحلا دعب ام ةلاحو دقانلا رود
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ومــدارســه الـحــديـثـة(((حـيـنـمــا ربــط بـيــن ظـهــور الـنـقــد اإلنـكـلـيــزي فــي صــورتــه العلمية وفـتــرة مــا بـعــد الـحــرب
يتقصى عالماته في الممارسة النقدية منذ العصور
العالمية الثانية ،فإنه يؤكد ما يعتبره
مؤس ًسا ّ
عنصرا ّ
ً
تعليميا وذا وظيفة توجيهية ،وإنما
القديمة .وال يتمثل هذا فقط في الفكرة اإلغريقية عن األدب بوصفه
ً
والمتخصصين.
يتمثل كذلك في الثقافة النقدية التي تتمتع بقدر كبير من العافية ،وتَصدر عن الخبراء
ّ

ً
التأمل في الوضعية التي آل إليها النقد ،وفي التحوالت التي
هكذا إذن يبدو ماكدونالد
مشغول بهاجس ّ
يشهدها ،ســواء على مستوى مفهومه أو على مستوى عالقته بــاألدب .وإذا كانت النظرية وتحوالتها
تتعين فــي هــذا الــوضــع بوصفها ال ــداء والـعــاج فــي الــوقــت نـفـســه ،فــإن ثـمــة سـبـ ًـبــا آخــر ال يـمـكــن اخـتــزالــه
فقط في عودة ما هو ثقافي عودة قوية إلى حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وما شكلته هذه العودة
التحدي بالنسبة إلى الناقد األدبي وأساليبه ومناهجه التي لم تعد كفايتها التفسيرية بتلك
من ضروب
ّ
ِ
الفعالية التي تسعف باإلجابة عن األسئلة المعقدة التي لم تكن تُطرح من قبل ،وإنما ثمة كذلك سلطة
تكرست بفضل انتشار الـمــدونــات والمجموعات الـحــواريــة ،التي جعلت المقتضيات
الجماهير التي ّ
الثقافية تتغير؛ ذلــك أن مستهلكي الفنون صــاروا أكثر إصغاء لما تقوله ذائقتهم الخاصة .إن الضحية
الكبيرة ها هنا هي الناقد األدبي الذي لم تعد له أي سلطة على أذواق جمهوره.

غـيــر أنـنــا نــاحــظ أن مــاكــدونــالــد فــي هــذا الـحـكــم الـقــاطــع ال ــذي يستخلصه مــن خــال الــربــط بـيــن اتـســاع
المجال أمــام الجمهور لممارسة النقد وتــراجــع الحاجة إلــى النقاد الـخـبــراء ،يبدو كما لــو أنــه ال يعترف
بالمساحة التي باتت توفرها المواقع المتخصصة ووسائل االتصال الحديثة لظهور ممارسات ترتقي
بــاألدب وتنهض به وتثري النقاش حوله بمجرد صــدوره .فكما أن األدب الجيد يستطيع أن يلفت إليه
أنـظــار ال ـقـ ّـراء مـهـمــا تـجــاهـلــه الـنـقــد أو ذائ ـقــات ال ـقـ ّـراء ،كــذلــك األم ــر بالنسبة إلــى الـنــاقــد الــرصـيــن والـعــالِــم
بالمجال الذي َيكتب فيه؛ فصوته الُ  يمكن أن يتراجع بتأثير من ضروب التشويش والضوضاء التي قد
يحدثها النقاد غير المحترفين.
ْ
تتمثل ،بالنسبة إلى ماكدونالد ،المرحلة التي خبا فيها بريق النقد في سنوات السبعينيات التي َم ّهدت
لها حركة  1968التي كانت معادية لجميع أشكال السلطة .وعندما نتذكر أن هذه السنة هي التي أعلن
وخبيرا
فيها بــارت مــوت الـمــؤلــف ،وهــو ناقد تميز بــدوره الكبير فــي ترسيخ مكانة الناقد بوصفه عــالِـ ًـمــا
ً
بمجاله ،نفهم عمق التحول الــذي حدث خالل هذه المرحلة ،وعـ ّـرض عملية تفسير األدب لكثير من
النص إلــى الكاتب الــذي كــان ينظر إليه بوصفه عار ًفا بما
المساءلة ،بحيث لم يعد من المجدي نسبة ّ
يستبطنه عمله من دالالت ومعان ،خاصة مع ظهور مقوالت جديدة ،كالتناص الذي أظهر أن الكتابة
هي خالصة تفاعل سياقات ونصوص متعددة ،ربما ال يكون الكاتب على وعي بآثارها .هكذا ،إذن،
«لــم تـعــد أص ــوات زمــرة النخبة الـمـكــونــة مــن عــدد مــن الـ ّـســادة ،المتقدمين فــي الـ ّـســن الــذيــن يعملون في
الجامعة ،والذين يملون علينا ما ينبغي أن نقرأ وما ال ينبغي ،تلقى آذانًا صاغية وسط المتاريس»((( .لقد
((( ستانلي هايمن ،النقد األدبــي ومــدارســه الحديثة ،ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم ،طبعة جديدة (بـيــروت :المؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،)2014 ،ج .2
((( ماكدونالد ،ص .20
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ارتبطت هذه الوضعية بنهاية التراتبيات الثقافية وانتهاك الحدود بين األنواع المختلفة للفن والممارسات
وقي ًما على الحدود
اليومية المختلفة؛ فالناقد األدبــي الــذي كــان معرو ًفا فــي هــذه الثقافة بكونه
ً
حكما ّ
الفاصلة بين الفن والممارسات المختلفة ،وبكونه من يصون األذواق ،أضحى مجرد وسيط.
يبينه لنا تأملنا في مفهوم ماكدونالد للنقد األدبــي والــدور المنوط به تأديته ،هو التقاؤه مع ذلك
إن ما ّ
شدد على مسألتين أساسيتين :تتمثّل
التصور الذي أرساه رينيه ويليك في تأريخه للنقد الحديث ،حينما ّ
أوالهـمــا فــي الـنـظــر إلــى الـنـقــد بــوصـفــه تـلــك الـمـعــرفــة المنظمة ،وتـتـصــل الـثــانـيــة بالتقويم والـحـكــم اللذين
ال يمكن تـصــور مـمــارســة نقدية مــن دونـهـمــا ،بما أن الـنــاقــد مـطــا َلــب فــي نهاية األمــر بــأن يـصــوغ بوضوح
ولنصغ إلى ويليك وهو في موضع الـ ّـرد على نورثروب فــراي الــذي تميز
حكمه بشأن النص المقروء.
ِ
بالقول بالفصل بين النقد والدراسة األدبية ،والتشديد على أن هذه األخيرة [دراسة األدب] ال يمكن أن
عمليا بين الدراسة
تقوم على األحكام التقويمية .يقول ويليك« :إنني ال أفهم كيف يمكننا أن نفصل
ً
والتقويم .إن النظريات والمبادئ والمعايير األدبية ال تنشأ في فراغ :فكل ناقد في التاريخ توصل إلى
نظرية عن طريق االتصال باألعمال الفنية ذاتها التي كان عليه أن يختارها ويفسرها ويحللها ،وأن يطلق
عليها في النهاية
حكما»(((.
ً
يتوصل إليها الناقد األدبــي ،يضع هذه
والمالحظ أن وصف المعرفة النقدية بالمعرفة المنظمة التي
َ
ّ
ً
مستقل،
الممارسة في سياق الحداثة وما أرسته من تحوالت على صعيد مفهوم الكاتب الذي أصبح

يـكـتــب لـنـظــرائــه الــذيــن تـجـمـعـهــم شــواغــل الـتـفـكـيــر فــي ال ـشــيء األدبـ ــي ،وكــذلــك عـلــى صـعـيــد الـمـعــرفــة
بــالــذات والـمــوضــوع؛ فـبــدل الـمـعــرفــة الـتــي كــان الـنـقــد يـسـتـعـمـلـهــا ويــوظـفـهــا بـطــريـقــة عـفــويــة ،تـمـيــز الـنـقــد
األدبــي الحديث باغترافه من معين العلوم االجتماعية واإلنسانية التي زودتــه بنتائجها الباهرة ،وهو
مــا مكنه مــن إنـتــاج مـعــرفــة جــديــدة بــاألدب ،ســواء فــي عــاقـتــه بــالـمــوروث الـقــديــم أو مــن حـيــث المعرفة
بالخيارات الجمالية والفنية التي يستكشفها الكتاب في المرحلة المعاصرة .ومن ثم ،ال يمكن فصل
تأسست منذ العشرينيات من
ترسيخ هذا المفهوم للنقد خالل هذه الفترة عن المؤسسة األدبية التي ّ
القرن الماضي ،لتنهض بوظيفة تثبيت الشروط التي تسمح بتنظيم الحقل األدبي ،وتحديد مختلف
الـمـتــدخـلـيــن فـيــه تـحــديــدً ا دقـيـ ًقــا .وقــد مـ ّثــل الـنــاقــد رك ـيــزة بـيــن ركــائــز كـثـيــرة اتـكــأ عـلـيـهــا الـمـجــال األدب ــي،
ـوصــا فــي مــا يـتـعـلــق بــالـفـهــم الـعـلـمــي لــأعـمــال األدب ـيــة ب ـنــاء عـلــى قــواعــد وآل ـيــات صــارمــة ،وه ــو مــا
خـصـ ً
يسمح بارتقاء الذوق العام للجمهور المستهلك .وهنا تمثل الحداثة ،بوصفها حركة طليعية وموق ًفا
ـارحــا ألدب مــا كان
مــن الــذات والـعــالــم ،عــامــة أســاسـيــة على المكانة الـتــي تمتع بها الـنــاقــد بوصفه شـ ً
وتقبله لــه مــن دون وســاطــة الـنــاقــد .ويـسـتـ ّ
ـدل مــاكــدونــالــد على
بــاإلمـكــان تـصــور تـجــاوب الجمهور معه ّ
غير
هذه المكانة بكتاب الحركة الرمزية في األدب لـ آرثر سيمونز الذي قال عنه تي .إس .إليوت إنه ّ
مسار حياته(.((1
((( رنيه ويليك ،مفاهيم نقدية ،ترجمة محمد عصفور ،عالم المعرفة؛ ( 110الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،)1987ص . 11
( ((1المصدر نفسه ،ص .30
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جدير بالذكر أن هذه الوظيفة التي نهض بها الناقد لم تقتصر على الجامعة ،بل كانت جــز ًءا ال يتجزأ
خصوصا في الصحافة األدبية التي نيط بها تعريف الجمهور باألعمال الفنية
من نشاط الحقل األدبي،
ً
الـكـبـيــرة .لــذلــك ،ال غــرابــة فــي أن يـسـ ّـمــي مــاكــدونــالــد هــذه الـمــرحـلــة حـقـبــة الـخـبــراء الــذيــن كــانــت آراؤه ــم
وأذواقهم بمثابة النجم الهادي للجمهور(.((1
يتبين لـنــا أن الـقــول بـمــوت الـنــاقــد الخبير أو نـهــايــة الـمــرحـلــة الـتــي بــرز فيها،
عـنــدمــا نستقرئ هــذا الـفـهــمّ ،
معين لوظيفة الناقد األدبي؛ فالنقد األدبي ليس ممارسة يتميز
ليس في حقيقة األمر سوى موت لفهم ّ
ً
دائما إلى البحث عن حدود
نهائيا أو
مكتمل ،وإنما هو مجال حواري يضطر ً
مفهومها بكونه مفهو ًما ً
أوسع الشتغاله ،هي حدود توتر أو خالف مع ما سبقه أو ما يجاوره من ضروب النقد( .((1وعلى هذا
األساس ،فإن النقد الذي يوجهه ماكدونالد إلى النزعة الشكالنية أو إلى التصورات التي تستند في تلقي
للبعد السجالي
النصوص األدبية إلى الذائقة الخاصة (الناقد وليام هازليت) ال يعكس فقط استبعا ًدا ُ
للحقل النقدي ،وما ينماز به من تعدد واختالف ،وإنما يكشف كذلك رؤية متحيزة واحتكارية تسعى
إلى الحفاظ على شرعية للناقد األدبي الخبير على حساب شرعيات أخرى.

الدراسات الثقافية ونهاية الناقد الخبير
والمكرس لإلجابة
يذهب ماكدونالد في الفصل األخير ،الذي يحمل عنوان «صعود الدراسات الثقافية»
ّ
عن السؤال المتعلق باالنقسام الحاصل في المشهد األكاديمي منذ السبعينيات من القرن الماضي ،إلى
أن ما من إبدال كانت مساهمته عميقة في تواري دور الناقد األدبي مثلما فعلت الدراسات الثقافية التي
عمقت الدمقرطة في الحقل األكــاديـمــي ،وعـ ّـرضــت المسائل المتعلقة بالمعتمد األدبــي والقيمة الفنية
ّ
واألجناس األدبية للتساؤل والنقد .فمع انتشار الدراسات الثقافية بأسلوبها البحثي العابر للتخصصات
)« ،)inter-disciplinaryأصبح الحديث عن النصوص المعيارية الكبرى ،والتقاليد العظيمة أو الجمال
ّ
الحواف
خاصا باألجيال العتيقة المتحجرة ،مثل الحديث عن القبعات المدورة العتيقة ذات
األبــديً ،
(((1
الضيقة ،أو النظارة بعين واحدة» .
غير أن ما يجعل طروحات ماكدونالد في هذا السياق تتحرك على أرض هشة هو اعتبار بعض القيم
األســاس ـيــة ،الـتــي تـحـقـقــت بـفـعــل جـهــود الـفــاعـلـيــن األكــاديـمـيـيــن الــذيــن ســاهـمــوا فــي تـفـكـيــك الـعــاقــة بين
المعرفة والسلطةً ،
أساسيا في هذا الوضع الهامشي الذي أصبح يحيط بالناقد األدبي؛ فالباحث
عامل
ً
أي جديد في
ال يقدم ،في سياق تناوله بعض التحوالت التي عرفتها النظرية األدبية خالل هذه الحقبةَّ ،
ما يخص األسئلة المتعلقة بطبيعة القراءة التي رسختها البنيوية بتياراتها المختلفة .فالتركيز على البنى
الداخلية للنصوص ،وجنوح السرديات ) )Narratologieإلى تشييد نسق أو نظام لألعمال السردية من
( ((1ماكدونالد ،ص .22
( ((1محمد الدغمومي ،نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر ،رسائل وأطروحات؛ ( 44الرباط :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
 ،)1999ص .259
( ((1المصدر نفسه ،ص .127
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ـؤسـســي البنيوية .فهذا
خــال تصنيفها إلــى أشـكــال وتـقـنـيــات ،كلها انـتـقــادات أثــارهــا نـقــاد ُيـعـتـبــرون مــن مـ ّ
التوجه انتقده بوضوح ّ
كل من روالن بارت في كتابه  S/Zوتودوروف في األدب في خطر ،وألغيرداس
غــريـمــاس ال ــذي ك ــان يـتـحــدث فــي ن ــدوة احـتـضـنـتـهــا بــاريــس سـنــة  1980وكــانــت الـسـيـمـيــائـيــات فــي أوج
فنبه زمــاءه الباحثين إلــى ال جــدوى المبالغة فــي االهـتـمــام بالنظرية رغــم أهميتها ،ألن مثل
انـتـشــارهــاّ ،
هذا االهتمام لن يفيد األدب في شيء ،الف ًتا النظر إلى ضرورة إعادة االعتبار إلى النصوص ودالالتها
وأبعادها اإلنسانية(.((1
هـكــذا إذن ،وعـلــى أســاس هــذا النقد الـمــوجــه إلــى النظرية البنيوية والــذي يستعيده مــاكــدونــالــد فــي هذا
الكتاب ،ينتهي إلى القول بأن التخ ّلص من القيمة األدبية أو تج ّنبها سوف يــؤ ّدي إلى عواقب وخيمة
بالنسبة إلى الناقد الذي يتوجه إلى الجمهور العام( .((1فإذا كان النقد الجديد والنقد التطبيقي المرتبط به
قد أبعدا السياق عن دراسة األعمال األدبية واالكتفاء بوصف بناها اللغوية واألسلوبية ،فإن الدراسات
الثقافية أعادت االعتبار إلى السياقات االجتماعية والتاريخية ودورها في فهم الوظائف واألدوار التي
بتقصي العمليات الخفية للسلطة وامتيازاتها التي
تنهض بها األعمال الثقافية .وبهذا المعنى ،فاالنشغال ّ
تكمن خلف األعمال األدبية ،على النحو الذي نهض به رايموند ويليامز في الثقافة والمجتمع والريف
ُ
والمدينة ،أو إدوارد سعيد في االستشراق والثقافة واإلمبريالية لم يكن في األصل سوى استعادة لدور
يصح القول مع ماكدونالد بأن ما فتح على الناقد أبواب
الناقد وموقعه الفاعل في المجال العام .فهل
ّ
جهنم هــو الــوعــي ب ــاألدب بــوصـفــه مـمــارســة دالــة ال تـكـتـســب مـعـنــاهــا فــي صميم ذات ـهــا ،وإنـمــا فــي سياق
وتقيد وتحصر في الوقت
خطابات معينة تمثّل شبكات من اللغة واألفكار التي تربط الفرد بالمجتمعّ ،
نفسه عملية التمثيل ومعنى الحقيقة ،وكذلك القول بتورط األدب في التاريخ؟
يميز ماكدونالد ،على غــرار ستيوارت هــال ،بين مرحلتي تطور الــدراســات الثقافية :مرحلة الظهور في
إنكلترا مع الناقدين الماركسيين رايموند ويليامز وريتشارد هوغار اللذين تشبعا بــإرث الناقد ليفيس،
تحمل فيها هال مسؤولية مركز بيرمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة ،وأصبحت فيها
والمرحلة التي ّ
الــدراســات الثقافية ذات اهتمامات سوسيولوجية وفلسفية وسياسية .وفــي هــذه المرحلة ،التي استفاد
فيها نقاد الدراسات الثقافية من البنيوية وتيارات ما بعد الحداثة ،يكمن  -في منظور الباحث  -الخطر
على الناقد العمومي؛ ذلك أنه ً
بدل من التشديد على تقييم ما هو أدبي أو على الثقافة الرفيعة ،وجهت
الدراسات الثقافية اهتمامها نحو «كل شيء قيل وتعلمناه»( .((1وبهذا المعنى يرى ماكدونالد في الفصل
ترسخت منذ عصور بين الناقد والجمهور ،كما لو أن هذا الفهم
بين النقد والتقييم ً
قطعا للعالقة التي ّ
لدور الناقد وجدوى األدب اللذين أحدثتهما الدراسات الثقافية يجعلها في موقع اإلدانة أكثر من أي
اتجاه أكاديمي آخر.
(14) Mustapha Bencheikh, «De l’impuissante nécessité des intellectuelles,» dans: Territoires de l’écriture, quand la
politique s’invite en littérature, textes réunis et présentés par Mustapha Bencheikh (Rabat: Publications de l’université
internationale de Rabat, 2014), p. 16.

( ((1ماكدونالد ،ص .133
( ((1المصدر نفسه ،ص .136
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متعس ًفا؛ فالسؤال في تقديرنا ال يتمثل في القول بأن
إننا ال نتفق مع المؤ ّلف في هذا الربط الذي يبدو
ّ
خلف المساءلة التي تطرحها الدراسات الثقافية بشأن األدب من منطلق ديمقراطي وتجديدي يكمن
كثير مــن مـظــاهــر الـتـفــاهــة والـشـكــانـيــة ،وإنـمــا فــي مــا الــذي يمكن أن تضيفه الــدراســات الثقافية بالنسبة
خصوصا فــي مــا يرتبط بفهم موقع النصوص
إلــى النقد األدبــي الــذي صــار مجاله موضع شــك وريـبــة،
ً
األدبية في مجتمعاتنا اليوم .وما يجعل من هذا التفكير في اجتراح فضاء للحوار والتكامل بين هذين
مشروعا ،هو ً
أول ما حققته الدراسات الثقافية من مشروعية في سعيها
تفكيرا
الفهمين لألدب والنقد
ً
ً
وثانيا مــا تنماز بــه الكتابة األدبـيــة الـيــوم مــن توجه نحو العالم
إلــى إدراج األدب ضمن مجال تفكيرها،
ً
جماليا
فهما
الــواســع ،متخطية بذلك عوائق المقاربة الحداثية التي أنتجت على مــدى القرن الماضي ً
ً
اخـتــزالـ ًـيــا ومـتـمــركـ ًـزا .كـمــا أن تـفـ ّـحــص األع ـم ــال( ((1الـتــي تـكـ ّـرســت لـتـنــاول ال ــدراس ــات الـثـقــافـيــة ،يــؤدي إلــى
تلمس عناصر كثيرة تــر ّد على التوجه التقويضي الــذي يلصقه بها مــاكــدونــالــد؛ فلقد تعينت الــدراســات
ّ
الثقافية بوصفها ممارسة ملتزمة وأكاديمية ،وهذا ما حتم على نقادها تجاوز قصور المقاربات السابقة
التي استحكم بها هاجس التجريد والنزعة األكاديمية ووهم القيادة الثقافية .وبهذا المعنى ،عندما تضع
الدراسات الثقافية األدب ضمن مختلف الممارسات الدالة ،فإنها ال تتقصد التقليل من أهمية األعمال
األدبية والفنية وقيمتها ،بل تسعى إلى فهم الموقع الذي تشغله ضمن الصراع على الحقيقة والسلطة؛
فالمقومات الفنية والجمالية ليست في منظور الدراسات الثقافية هي ما يعطي األعمال األدبية هويتها،
بــل إن مــا يـحــدد قيمتها بالنسبة إلــى الـعــالــم الــذي تـحــدث فيه هــو طبيعة الـمـشــاركــة الـتــي تنهض بها في
تفكيك التراتبيات وترسيخ العدالة االجتماعية.
مــع أن ماكدونالد ال يـ ّـدخــر جـهــدً ا إلقـنــاع الـقــارئ بموت الناقد األدبــي الــذي كــان ينفرد بامتالكه شرعية
الـحـكــم عـلــى األع ـمــال األدب ـيــة وتـقــديــر أهـمـيـتـهــا بــالـنـسـبــة إلــى الـجـمـهــور ،فــإنــه يـتــراجــع فــي نـهــايــة الـكـتــاب
ليعترف بــأن الناقد لــم يمت ،وإنـمــا جــرت ببساطة تنحيته جــانـ ًـبــا .ويــورد فــي هــذا السياق بعض الجهود
مغايرا يتأسس على الترحيب مجد ًدا بالجمالي الذي اس ُتبعد من دائرة اهتمام
فهما
النقدية التي تجترح ً
ً
(((1
الدراسات الثقافية .هذا التوجه الحواري الذي سبق لباختين أن برهن من خالل طروحاته اللماحة
على أهميته في دراسة الرواية والنثر المتميزين بالتهجين وتعدد األصوات ،يبصره ماكدونالد في دعوة
جوناثان كلر في خاتمة كتابه مــا الــذي يبقى مــن النظرية؟ إلــى استعادة األدبــي إلــى رحــاب النظرية مرة
محررو كتاب النزعات الجمالية الجديدة ،وفي شغل حركات أخرى مثل
أخرى ،وكذلك في ما طرحه ّ
جماعة بلومزبري ) ...(Bloomsbury Groupيقول ماكدونالد« :بهذا المعنى ،فإن انفتاح النظرية على
أسئلة الجماليات يشير إلــى نشوء عالقة جديدة متناغمة بين نظريات النقد وأسئلة القيمة .ولــو ّقيض
مركزا ال يسعى فيه المتخصصون
لهذا التيار أن يتطور ،فإنه سيثمر خالل السنوات المقبلة نقدً ا
عمليا ً
ً
البعد الجمالي لألعمال األدبية المفردة التي تتمتع
إلــى التنظير فقط حــول الخصوصية بل إلــى تقويم ُ
( ((1يمكن اإلشــارة في هذا السياق إلــى :سايمون ديورنغ ،الــدراســات الثقافية :مقدمة نقدية ،ترجمة ممدوح يوسف عمران ،عالم
الـمـعــرفــة؛ ( 425ال ـكــويــت :الـمـجـلــس الــوطـنــي لـلـثـقــافــة والـفـنــون واآلداب ،)2015 ،وAntony Easthope, Literary into Cultural

Studies (London; New York: Routledge, 1991).

(((1

لمزيد التوسع في مفهوم النقد الحواري ،انظرT. Todorov, La Critique dialogique (Paris: Editions du seuil, 1970). :
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بالخصوصية ً
أيضا .هناك إذن فرصة لتحقيق التناغم من جديد بين النقدين األكاديمي وغير األكاديمي،
وهي عالقة تفاعلية قد تؤ ّدي إلى إغناء عمل الفريقين»(.((1
لـهــذه الخالصة الـتــي ينتهي إليها مــاكــدونــالــد فــي نهاية الكتاب فــائــدة كبيرة؛ ذلــك أن إمكانيات للحوار
تتأسس على فهم أشكال القوة والقصور ،سواء بالنسبة إلى الدراسات الثقافية ،بتوجهها العابر
والتكامل ّ
للنظريات والتي بــرز في حقلها كثير من األسـمــاء الالمعة ،من دون أن تتمكن من تخطي الصعوبات
التي يطرحها غياب األســاس النظري فيها ،أو بالنسبة إلــى النقد األدبــي الــذي انفتح عبر تاريخه على
إشكاليات تاريخية واجتماعية ومـقــارنــة ،مــن دون أن يحسم فــي حــدوده وفــي طبيعة عالقته بالنص أو
المؤلف أو الـقــارئ .هــذا الـحــوار يمكن أن يكون مفيدً ا فــي تخصيب الفهم باألسئلة التي يثيرها واقــع
الــدراســات األدبـيــة الـيــوم ،والـمــوقــع الــذي تشغله النصوص األدبـيــة فــي المجتمعات المعاصرة .فالناقد
األدبــي يــدرك فــي هــذا الـعــالــم ،الــذي يشهد تـبــدالت متسارعة ،كــم تبدو الحاجة ماسة إلــى الـقــراءة التي
تتقصى موضوعها في ضوء السياقات المتعددة المتقاطعة؛ ذلك ألن األدب يحدث في سياق ظروف
ّ
ينبغي على الناقد أال يتجاهلها أو يغفلها بحيث ال تدخل ضمن دائرته .ولهذا ،فإن فهم األدب بشكل
أعمق يتطلب قراءة ينبغي أن يكون لها أكثر من عين حتى تستطيع أن تنفذ إلى روحه.
ال شــك أن أهــم مــا يـمـكــن أن نستخلصه مــن خــال ق ــراءة هــذا الـكـتــاب ،ال ــذي يـشـكــل بـحـ ًثــا عـمـيـ ًقــا في
عزلة الناقد األدبي وتراجع تأثيره في المجال العام ،هو كون خالصاته ليست غريبة عن الظروف التي
يتم في سياقها النقد العربي ،والتي تسمه بالعزلة واالنغالق وعــدم التأثير .وإن أي طموح أو محاولة
للتغلب على هذا الوضع ،يفرض ً
علميا هادئًا يجيب عن األسئلة التي تسمح له باستعادة دوره
نقاشا
ً
وخلخلة المنظومة المغلقة التي فرضت عليه .وإذا كــان نقاد عــرب كثيرون قد جاهروا بهذه الحاجة،
فإن الجهود الكبيرة التي ُبذلت ال تزال بعيدة عن اجتراح وعي جديد باألدب والنقد يستند إلى مفاهيم
واستراتيجيات تكون ثمرة التكامل الــذي ألمح ماكدونالد إلى أهميته ،وهو التكامل بين النقد األدبي
األكاديمي والدراسات الثقافية.

( ((1ماكدونالد ،ص .156
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محمد اشويكة

التاريخ والسينما
قراءة في كتاب عن التاريخ :طارق علي
**

وأوليڤر ستون يتحادثان

يلجأ المخرجون الراسخون في مجال الفن السابع ،العارفون باإلضافات الفكرية واإلضاءات
التاريخية التي يمكن للسينما أن تقوم بها حينما تتصدى لبعض المغالطات التي لحقت التاريخ
الـبـشــري ،إلــى االنـفـتــاح على قــراءة ومطالعة مــا يفيد مــوضــوعــاتـهــم ،أو يـقــومــون بـمـحــاورة المتخصصين
لتوجيه بوصلتهم الفنية نحو الموضوعية الممكنة ،وذلك بغرض فك رموز القضايا المعتمة التي ع ّتم
عليها بعض السينمائيين الــذيــن يشتغلون ضمن الماكينات األيديولوجية الكبيرة ضمن استراتيجيات
إنـتــاجـيــة تسعى إلــى تغيير ذاك ــرة الـشـعــوب ومـحــوهــا ،كـهــولـيــود وبــولـيــود وغـيــرهـمــا مــن الـسـيـنـمــات التابعة
لألنظمة الكليانية.
لم يكن حوار المخرج والسيناريست المتميز أوليفر ستون مع السينمائي والروائي واليساري المعروف
ط ــارق عـلــي مــن ب ــاب ال ـصــدفــة ،وإن ـمــا مــن ب ــاب كــونـهـمــا يـتـقــاسـمــان مــرجـعـيــة تـنـطــوي عـلــى بـعــض الـقـيــم
المشتركة؛ فــاألول مشغول بالتنقيب في بعض األسئلة الحارقة في مجتمعه الذي تتعايش فيه قوميات
وأع ــراق وأجـنــاس أتــت بها ريــاح الـهـجــرة عــن قصد أو رغـ ًـمــا عــن أنـفـهــا ،ليصطدم بقضايا إبــادة السكان
األصليين وصراع الهويات ،والثاني مناضل يساري ،زاوج بين الكتابة السينمائية والكتابة السياسية التي
تسعى إلى تب ّني الفكر األممي الساعي إلى الرقي باإلنسان ،وإقرار العدالة والمساواة ،وإنصاف ذوي
الحقوق المغتصبة...
يشكل هــذا الـكـتــاب ثـمــرة لـقــاء صـ ّـوره سـتــون مــع علي فــي سبع ســاعــات تـقــريـ ًـبــا ،وكــان مــداره التحوالت
العميقة التي طاولت العالم عقب الحرب العالمية الثانية ،وشكلت في عمقها أرضية لالنفتاح على قضايا
موازية كانت تشغل بال المخرج قبل االنخراط في مشروعه السينمائي الوثائقي الفريد حول «التاريخ
مهما لعلي
المجهول لـلــواليــات المتحدة» .وقــد تضمن الـكـتــاب/الـمـحــاورة مقدمة للمترجم،
ً
وتقديما ًّ
* كاتب وباحث من المغرب.
** هذا الكتاب ترجمة للنسخة األصلية التي تحمل عنوان.On History: Tariq Ali and Oliver Stone in Conversation :
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ضمنه أسباب صدور الكتاب وظروفه ،وال سيما أن المخرج ستون اتصل به بعد قراءة كتابه «قراصنة
َّ
ً
الكاريبي :محور األمل» ،وذلك بعد أن أخرج  -فضل عن أفالمه األخرى  -ثالثة أفالم سينمائية شكلت
في مجموعها رؤية مغايرة لحرب فيتنام المأساوية ،وهي «الفصيلة» ) ،)1986( (Platoonو«المولود
فــي الــرابــع مــن تـمــوز» ) ،)1989( (Born on the Fourth of Julyو«الـجـنــة واألرض» & (Heaven
) .)1993( Earthكما أنــه شــارك كجندي ضمن وحــدات الـمـشــاة األمـيــركـيــة فــي هــذه الـحــرب ،وهــو ما
جـعــل رؤيـتــه الــراديـكــالـيــة لـبـلــده نــابـعــة مــن الـمـعــايـشــة والـمـكــابــدة ،فـضـ ًـا عــن إنـجــازه أشــرطــة وثــائـقـيــة حــول
أميركا الالتينية كفيلمي «كوماندانتي» ) )2003( (Commendanteو«جنوب الحدود» (South of the
) )2009( Borderالذي يقول عنه علي« :ال يطمح الفيلم إلى أن يكون رؤية تحليلية ومحايدة وباردة
لـلــزعـمــاء الـتــواقـيــن إلــى تـحــريــر أنـفـسـهــم مــن قـبـضــة األخ األكـبــر فــي الـشـمــال .مــن جـهــة أخ ــرى ،ال يخفي
الفيلم تعاطفه مع قضيتهم ،وهــي  -في جوهرها  -صرخة تطالب بالحرية»((( .هكذا ،فأرضية الكتاب
ترشح بأفكار تواقة إلى الحرية ،والدفاع عن قضايا اإلنسان العادلة ما دام المتحاوران يمتحان من ينبوع
الفكر اليساري الذي يسعى ،كتيار فكري وسياسي ،إلى تحقيق العدالة االجتماعية عبر تغيير المجتمع
رغم اختالف مشاربه االشتراكية والليبرالية.
ينطلق فصل الكتاب األول «من الثورة الروسية إلى الحرب العالمية» ،ويبدأ المخرج بالتساؤل حول
فرضية تأثير تلك الثورة في أميركا والعا َلم ،وال سيما أن الحرب طبعت األحداث بالقضاء على الطبقات
برمته ،حيث أطاحت القيصر في روسيا فأدرك األميركيون التغيرات الجذرية التي تطاول
والنظام القديم ّ
أوروبا ،فانسحبوا عن أميركا الشمالية ُم ْق ِر ِضين بريطانيا لمواجهة ألمانيا ،وذلك ما ساهم بمعنى ما في
حركة العمال األلمان الذين انقسموا إلى بلشفيين واشتراكيين ديمقراطيين ،لكن بروباغاندا القوميين
والفاشيين األلـمــان ستساهم بشكل أساسي في انــدالع الحرب العالمية الثانية وفقًا لما دار من أفكار
حملتها أدبياتهم ومنشوراتهم ،بحسب علي (ص  )28الذي عزا انهزام الثورة الروسية إلى القسوة التي
مورست لفرض برامجها ،خاصة في المناطق الزراعية ،وهو ما جعل ستون يربط ذلك بما اقترفه الملك
ليوبولد فــي الكونغو البلجيكية ،حيث قــدِّ ر عــدد القتلى بما بين  11مليون نسمة و 12مليون نسمة.
وقد أثــار ضعف اإلمبراطورية البريطانية اهتمام النخبة الحاكمة في الواليات المتحدة زمن روزفلت،
األمــر الــذي استوجب السيطرة على أكـبــر عــدد مــن مستعمراتها لضمان السيطرة على الـعــا َلــم كهاجس
اسـتــراتـيـجــي يــوجــه الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،وهــي الـفـكــرة الـثــاويــة والمعلنة مـ ًـعــا فــي هــذا الـجــزء من
الكتاب ،الذي أشار إلى «ميثاق األطلسي» الذي صاغته بريطانيا وأميركا لالتفاق بشأن النظام العالمي
بعد الـحــرب العالمية الثانية ،والــذي تــاه خـطــاب روزفـلــت المتضمن الـحــريــات األربــع (حــريــة التعبير،
الع َوز ،والحرية من الخوف).
حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف األديان ،الحرية من َ
يدور الفصل الثاني حول «نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية» الذي ّ
التسابق
عصب الصراع فيه
شكل
ُ
َ
المحموم في سبيل السيطرة على الموارد األولية ،وخاصة النفط والحديد والبوكسيت الذي يستخرج
منه األلمنيوم ،فكان الصراع محتد ًما بين دول المحور (اليابان وألمانيا وإيطاليا) ودول التحالف (فرنسا

((( عن التاريخ :طارق علي وأوليفر ستون يتحادثان ،ترجمة غسان زكريا (دمشق :دار الرحبة للنشر والتوزيع ،)2014 ،ص .17

ةبتكملا نم
»ناثداحتي نوتس رڤيلوأو يلع قراط :خيراتلا نع« باتك يف ةءارق :امنيسلاو خيراتلا
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وبريطانيا والواليات المتحدة) ،والتي شكلت الهند ً
ساطعا لجشعه ،وهو ما انتهى ببروز الواليات
مثال
ً
المتحدة كقوة إمبريالية توسعية تخوض الحروب للحفاظ على هيمنتها (ص  .)54وقــد مهدت هذه
الوضعية لـبــروز الليبرالية الـجــديــدة والـســوق الـحــرة للجمع بين االقـتـصــاد والـسـيــاســة المرتبطين بتحرير
الـتـعــاقــد ال ـت ـجــاري والـصـفـقــات مــن سـلـطــة الــدولــة والـتـشــريـعــات ،رغ ــم أن مـصـطـلــح «لـيـبــرالــي» يـشـيــر في
الــواليــات المتحدة إلــى الميالين إلــى اليسار ،والمناوئين للمحافظين من الناحية االجتماعية ،وستون
ُي َع ّد واحــدً ا ممن يشملهم ذلك التوصيف بسبب أفكاره التي تجلب إليه انتقادات المحافظين ،خاصة
أنه ينبش في قضايا القصف النووي وحركة عدم االنحياز وحلف جنوب شرق آسيا والتمييز العنصري
وقــانــون «هــافــت  -هــارتـلــي» الــذي كــان يـهــدف إلــى الـحــد مــن نـشــاطــات الـنـقــابــات وات ـحــادات الـعـمــال في
أمـيــركــا ومــا تــاه مــن تضييق على الـحــركــات االحـتـجــاجـيــة ..ومــا صــاحــب ذلــك مــن تــأثـيــرات فــي األجـيــال
الالحقة ضاعفت من ضغوطها الحمالت المكارثية (نسبة إلى جوزيف ريموند مكارثي) المصحوبة
بـ ُـرهــاب الـشـيــوعـيــة الــذي طــاول مناضلين وعـلـمــاء وكـ ّتــابـ ًا وفـنــانـيــن عــدة ،منهم مــارتــن لــوثــر كينغ وألـبــرت
أينشتاين وآرثر ميلر وتشارلي شابلن!
تتمفصل م ــدارات الـفـصــل الـثــالــث مــن الـكـتــاب حــول «االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي وال ــدول الـتــابـعــة لــه» بـعــد أن
ُأطيحت الحكومات الوطنية بعدوانية شديدة ،والحرب األهلية اإلسبانية ( ،)1939 - 1936والحرب
األهـلـيــة الـيــونــانـيــة ( )1949 - 1946الـتــي ذهــب ضحيتها متب ّنو األفـكــار الـشـيــوعـيــة .وقــد نـجــم عــن هــذه
الحالة تسليم اإلمبراطوريات المتفككة مهمة القيادة للواليات المتحدة .وما جرى في اليونان هو نفسه
ما جرى في العربية السعودية وفي كثير من دول العا َلم ،على حد تعبير طارق علي (ص .)86
هكذا ،ستكون األوضاع مواتية للحرب الباردة التي سادت بين االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة،
وقــد أدى ذلــك إلــى بــروز نــوع مــن الـتـفــاوت االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي بـيــن ال ــدول الـتــابـعــة لـلـقــوة األولــى
والــدول التابعة للقوة الثانية ،فانعكس بشكل سلبي على الطبقة الوسطى التي اختلفت مساراتها من
حيث اتـســاع نطاقها أو ضيقه بين طرفي الـصــراع ،فكان مـشــروع مــارشــال الــذي صيغ على شاكلة خطة
تدعم من خاللها الواليات المتحدة دول أوروبا الغربية الصناعية اقتصاد ًيا لتتعافى وتتجنب تأثير المد
الشيوعي المحدق بها ،وقــد بلغ الـصــراع شــأوه من خــال حصار برلين ( )1948وتقسيم المدينة إلى
شرقية وغربية.
يرتكز النقاش في الفصل الــرابــع على «باكس أمريكانا؟» ) (Pax Americanaالتي تعني في الالتينية
«السالم األميركي» ،والتي اس ُتمدت من «باكس رومانا» وقبلها «باكس بريتانيكا» .وهي تفيد في أصلها
الــرومــانــي بــأن هيمنة قــوة واح ــدة عـلــى الـعــا َلــم ،وعـلــى الـطــرق الـتـجــاريــة والـمـعــابــر الـبـحــريــة ،مــن دون أن
يكون لها مناوئون أو أعداء ،ستؤدي إلى فرض السالم بالقوة (ص  ،)108وهي الفكرة التي لم تنجح.
ويتطرق هــذا الفصل إلــى خـطــورة الــدول ذات المنشأ الطائفي ،كإسرائيل ،وتغلغُ ل الــواليــات المتحدة
في العا َلم بشكل كبير كما يشير إلــى ذلــك كتاب الـتــاريــخ المجهول لـلــواليــات المتحدة (The Untold
) History of the United Statesال ــذي أورد مــؤلـفــاه أولـيـفــر سـتــون وبـيـتــر كــوزنـيــك مـعـلــومــة إحصائية
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للبنتاغون لسنة  2002تدل على الوجود العسكري األميركي بأشكال مختلفة في  132دولة ،فما بالك
بتغلغلها اليوم؟!
تتناول سلسلة األفالم الوثائقية التي أنجزها ستون «التاريخ اآلخر ألميركا»((( ،وتتكون من عشر حلقات
هــي :الحرب العالمية الثانية  -روزفـلــت ،تــرومــان ،وواالس  -القنبلة  -الحرب الـبــاردة - 1950/1945
الخمسينيات :أيزنهاور ،القنبلة والعا َلم الثالث  -ج .ف .ك - JFK .جونسون ،نيكسون وفيتنام  -ريغان،
غورباتشوف والعا َلم الثالث  -بوش وكلينتون  -بوش وأوباما :زمن اإلرهاب .والجلي من العناوين نبش
المخرج في الموضوعات الشائكة في تاريخ أميركا ،مع التركيز على كل ما يتعلق بالحرب وتبعاتها؛
إذ يــرى المخرج ،بنوع من الحب المكتئب ،أن تلك األحــداث المنحرفة تندرج ضمن سياق سياسي
وتاريخي متصل ،ألن الوقائع أظهرت أن ذلك ناتج من قسوة وصرامة ُمبا َلغ فيهما ،فالرؤساء يتغيرون
والمجمعات الصناعية والعسكرية الضخمة،
ولكن النظام راسخ ومستقر ،ومن ثوابته الثنائية الحزبية،
ّ
وال ـن ـظــام االس ـت ـخ ـبــاري الـعـنـكـبــوتــي ،وق ــوة ال ـبــورصــة ال ـضــاربــة والـمـتـحـكـمــة ف ــي رواج رؤوس األمـ ــوال،
واإلم ـبــراطــوريــات اإلعــامـيــة الـتــي تـقــوم بــالــدعــايــة لـلـحـكــومــة وتــوجـيــه ال ــرأي ال ـعــام ،والـهـنــدســة الـسـيــاسـيــة
للكونغرس التي ال تراجع القرارات الرئاسية أو التنفيذية .لقد أضحى الهاجس األول للسياسة األميركية
معا ،تحت ِ
تع ّلة التهديد أو عدم األمان أو الخوف ،وهو ما
اللعب على وتر األمن الداخلي والخارجي ً
ضاعف الهواجس النفسية للمواطنين األميركيين الذين انطلت تلك األقاويل على غالبيتهم الساحقة.
يدور حديث
المتحاورين في الفصل الخامس حول «االنفجار المعاكس» ) (Blowbackالذي استقاه
َ
علي من عنوان كتاب يحمل االسم نفسه للمؤلف تشالمرز جونسون ،الذي ينتقد السياسة الخارجية
األميركية بحدة ،متنب ًئا بأنه سيأتي وقــت قريب يقرر فيه المتضررون من السياسة األميركية أن يحققوا
العدالة االجتماعية ويوجهوا إلى هذه السياسة ضربة قاسية (ص  .)119وقد انتشر الكتاب بشكل فائق
بعد هجمات  11أيلول/سبتمبر  ،2001ألن الفكرة تتمحور حــول عكس الضربة للواليات المتحدة
بـعــد أن حــذرهــا الـجـمـيــع مــن خ ـطــورة دعــم الـجـهــاديـيــن فــي أفـغــانـسـتــان ضــد الـســوفـيــات ،وهــا نـحــن نتابع
التجليات الدرامية بشتى تفصيالتها ومفاجآتها.
يعرفه علي بأنه اقتناع مجموعة صغيرة من األشخاص  -أحيانًا
يناقش المتحاوران فكرة اإلرهاب الذي ّ
بالمئات ،وأحيانًا باآلالف  -بأن الطريقة المثلى لتغيير العا َلم هي ضرب أهداف استراتيجية (ص .)120
وانفتح النقاش على مستنقع أفغانستان ،وحرية المرأة في ظل الشريعة اإلسالمية ذات التأويل الوهابي،
وغزو العراق ومقتل نصف مليون من أطفاله كفاتورة لكسر شوكة دولة مستقلة تقف في وجه إسرائيل.
ينتهي الـكـتــاب بفصل مقتضب تحت عـنــوان «انـتـقــام الـتــاريــخ» يفتتحه سـتــون بمقتطف مــن كـتــاب علي
ص ــدام األصــول ـيــات؛ إذ ُي ــو ِرد مـقـطـ ًـعــا ً
دال حــول الـعــوامــل واألح ــداث الـتــاريـخـيــة الـتــي يـمـكــن أن تتضافر
لتوليد انـفـجــار غـيــر مـتــوقــع .وكــان الـ ُـمـ ِـجـيــب واثـ ًقــا مــن تـنـبــؤه بــوقــوع ذلــك ،مــع الـعـلــم أن الـمـحــادثــة جــرت
قبل موجات االحتجاج في العا َلم العربي .وشمل النقاش احتمال انهيار اإلمبراطورية األميركية الذي
((( ذاك هو العنوان الفرنسي للسلسلة بعد بثها ونشرها في فرنسا ابتداء من كانون الثاني/يناير .2014

ةبتكملا نم
»ناثداحتي نوتس رڤيلوأو يلع قراط :خيراتلا نع« باتك يف ةءارق :امنيسلاو خيراتلا

163

رهـنــه الـمـسـتـجـ َـوب بـمــدى رفــض الـشـعــب األمـيــركــي لنظامه االقـتـصــادي (لـنـتــأمــل تـظــاهــرات «احـتـلــوا وول
ستريت» ً
مثل) ،مستندً ا في استشرافه ذاك على درس التاريخ الذي أثبت أن مسألة المحو غير ممكنة،
فـهــو عـنـيــد وال يــرحــل بـسـهــولــة .وإذا مــا ح ــاول أحــد قـمـعــه ،فــإنــه يـعــود لـلـظـهــور ب ـصــورة مـخـيـفــة ،كـمــا قــال
ستون (ص  .)134وفي سياق إجابته عن إنكار اإلمبراطورية األميركية للتاريخ ،مقارنة بليغة بين أفكار
المتطرفين الذين وصلوا في البدء إلى أميركا ،وأفكار الوهابيين أو أسامة بن الدن ،مؤكدً ا التشابهات
مستخلصا  -ودا ًحــضــا في آن واحــد  -أننا أبعد
الكثيرة بين األصولية البروتستانتية واألصولية الوهابية،
ً
مــا نـكــون عــن أطــروحــة نهاية الـتــاريــخ الـتــي قــال بها فرانسيس فــوكــويــامــا أو صــدام الـحـضــارات لصاحبها
معا بإشارة ستون إلى بعض المقتبسات التي أوردها
صمويل هنتنغتون .وينتهي هذا الفصل والكتاب ً
علي عن كل من كيبلنغ وكونراد وقصيدة عراقية عن الطير.
يمثل الـهــدف مــن عــرض أهــم مـفــاصــل هــذا «الـكـتــاب  -الـمـنــاظــرة» أن السينما ليست مـجــرد تــرفـيــه يرتبط
بالنجوم ،والــذهــاب في أوقــات الفراغ إلــى قاعات العرض الستهالك الهمبرغر وشــرب محلول الكوال
األسود ،وإنما هي وسيلة تعبيرية بالغة األهمية للنبش في القضايا المنسية والمقموعة في المجتمعات
تدعي الحرية والتحرر .ولعل نموذج هذا الحوار يقدم فكرة متكاملة عن المخاض الفكري الذي
التي َّ
يدفع المخرجين الكبار إلى البحث والتنقيب ومالقاة المتخصصين قبل مغامرة التصوير.
معا ،ليبرهن على أن السينما
درسا بالغً ا للسينمائيين والباحثين ً
لقد قدم المخرج والكاتب أوليفر ستون ً
منغمسا في دوامات مجاهل التاريخ ومضايق الرقابة التي يتحداها
تمتلك من الجاذبية ما يجعل المخرج
ً
بعض المخرجين في الدول التي تستغل السينما كآلية لتوجيه الرأي والمغالطة وطمس التاريخ .إن ما
قام به ستون وطارق علي شبيه بما أنجزه منير العكش((( حينما كرس جز ًءا من انشغاله لقضايا الهنود
الحمر ،وما تعرضوا له من إبادة ممنهجة لطمس هويتهم ،ودفن فكرة السكان األصليين .هكذا ،تكون
السينما موازية للفكر ،ويعادل المخرج المفكر الباحث عن الحقيقة ،ويتحول الفيلم إلى وثيقة تاريخية
تحفظ للبشرية إيجابياتها وسلبياتها ،بل وتصبح السينما في حد ذاتها وسيلة نضالية للوقوف في صف
المضطهدين والمقهورين وضد ماسحي الذاكرة ،من حكام وجنراالت ،وفنانين ً
أيضا.
َ
يظهر أن إنجاز أي فيلم ال يرتكز فقط على إتقان لغة السينما ،وإنما يتعدى ذلــك إلــى اإللمام بتاريخ
معا ،ودراية كافية بأهم األحداث التاريخية التي أ ّثرت في البشرية .وقد أشار طارق علي
الفن والفكر ً
في سياق هذا النقاشً ،
منهجا لفهم التاريخ ،فأهم مساهمة
مثل ،إلى أن الماركسية تشكل في جوهرها
ً
نـظــريــة قـ ّـدمـهــا ك ــارل مــاركــس تـتـجـلــى فــي أن الـمـحــرك األســاســي لـلـتــاريــخ  -ولـيــس الــوحـيــد  -هــو الـصــراع
الطبقي ،والمساهمة الثانية هي شرحه طريقة عمل الرأسمالية ،فالسعي إلى الربح كدافع رئيسي لوجود
رأس المال يحدد كل شيء (ص  .)109وقد قاد األمر إلى فشل الرأسمالية عشرات المرات ،في حين
حظيت االشتراكية بتجربة واحدة ،على حد قول طارق علي.
ـراجـ ــع ف ــي ه ــذا ال ـب ــاب :مـنـيــر ال ـع ـكــش :ح ــق الـتـضـحـيــة ب ــاآلخ ــر :أم ـي ــرك ــا واإلبـ ـ ــادات ال ـج ـمــاع ـيــة (ب ـي ــروت :ري ــاض ال ــري ــس لـلـكـتــب
((( يـ ـ َ
والنشر )2002 ،وأميركا واإلبــادات الجنسية 400:سنة من الحروب على الفقراء والمستضعفين في األرض (بيروت :رياض الريس
للكتب والنشر.)2012 ،
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العلمانية والعلمنة :الصيرورة الفكرية
يـتــابــع عــزمــي ب ـشــارة فــي كـتــابــه الـثــانــي من
م ـش ــروع «ال ــدي ــن وال ـع ـل ـمــان ـيــة ف ــي س ـيــاق
تاريخي» ،وبعد أن كان قد أسس في كتابه األول
الــديــن وال ـتــديــن الـمــرتـكــزات األول ـيــة والـعــامــة الـتــي
يمكن أن يشيد عليها العمارة التاريخية لصيرورة
ال ـع ـل ـم ـن ــة وال ـع ـل ـم ــان ـي ــة فـ ــي ح ـي ــزي ــن مـ ــن ج ـغــراف ـيــة
العالم الحضارية ،في الغرب وفي عالم اإلسالم
والـ ـع ــرب( ،)1فـيـنـجــز ال ـجــزء ال ـثــانــي مــن ال ـم ـشــروع:
«ال ـ ـص ـ ـيـ ــرورة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـل ـع ـل ـم ـن ــة» فـ ــي الـ ـغ ــرب،
وذل ــك فــي مـجـلــديـن( ،)2أولـهـمــا يـتـنــاول الـصـيــرورة
الممهد
الـفـكــريــة ،أي الـتـطـ ّـور الـفـكــري األوروب ــي
ّ
لـلـعـلـمــانـيــة وال ـمــواكــب لـمـســارهــا ف ـكــر ًيــا ،وثــانـيـهـمــا
يـتـنــاول الـنـظــريــات الـعـلـمــانـيــة وتـجــاربـهــا فــي بـلــدان
ن ـمــاذج ،كـفــرنـســا وبــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وبلدان أخرى.

الـفــرضـيــة الـكـبــرى لـتــأريــخ األف ـكــار الـمـتـعـلـقــة بفهم
نشوء العلمنة والعلمانية بشكل متدرج في أوروبا
وال ـغ ــرب  -وم ــن دون أن تـسـ َّـمــى كــذلــك  -هــي أن
ال ـص ـيــرورة الـفـكــريــة لـلـعـلـمـنــة فــي أوروب ــا ال يـمـكــن
فصلها ،وال سيما في مرحلة التحوالت األولــى،
عــن الـتـطــورات الحاصلة فــي الفكر الــديـنــي ً
أول،
وال عـ ــن عـمـلـيــة «دنـ ـيـ ــوة»  -ك ـمــا ي ـق ــول ال ـمــؤلــف -

ل ـل ـث ـيــولــوج ـيــا والـ ــاهـ ــوت ،ق ـبــل أن تــرت ـبــط «ب ـن ـشــوء
ثقافة منفصلة ألنماط المعرفة غير الدينية المتأثرة
بالعلم» ،وقبل «نشوء الفكر السياسي للدولة».

ي ــاح ــظ ع ــزم ــي ب ـ ـش ـ ــارة ،ب ـع ــد رحـ ـل ــة م ـض ـن ـي ــة فــي
م ـســالــك ال ـت ــاري ــخ ال ـف ـك ــري األوروبـ ـ ــي م ـنــذ عـصــر
ال ـن ـه ـض ــة (الـ ـقـ ــرن الـ ـسـ ــادس ع ـش ــر) وح ـت ــى ال ـق ــرن
العشرين (حين تبلور المفهوم واستقر ،وتأسست
ب ـشــأنــه ال ـن ـظــريــات واالجـ ـتـ ـه ــادات) ،أن ال ـص ـيــرورة
الـ ـتـ ــي افـ ـت ــرضـ ـه ــا وح ـ ـ ـ ــاول ربـ ـطـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـح ـي ــزي ــن
وب ـيــن الـحـيــزيــن (دن ـيــوة الـثـيــولــوجـيــا وعـقـلـنــة الـفـكــر
الـسـيــاســي ل ـلــدولــة) ،تـتـمـثــل تــاريـخـ ًـيــا فــي عمليات
مركّ بة ،تمايز واتصال ووحدة ،أو وحدة واختالف
ونقد ونقد للنقد ،حيث يالحظ أن هذه الصيرورة
«تـتـقــدم لــولـبـ ًـيــا فـتـبــدو كــأنـهــا تـعــود الـقـهـقــرى ليتبين
أنها ال تعود ،بل تمضي إلى األمام بشكل لولبي»
(ص .)12 - 11

الـتــأريــخ لــ«صـيــرورة لــولـبـيــة» ،وفـ ًقــا لـهــذا الــوصــف،
ه ــي م ـه ـمــة «م ـ ــؤرخ ل ــأف ـك ــار» غ ـيــر ع ـ ــادي ،ألنـهــا
تتطلب معرفة بالفلسفة ومصطلحاتها ومفاهيمها،
وب ـع ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ع ـل ــى أنـ ــواعـ ــه وأب ـ ــواب ـ ــه (دي ـن ــي
وس ـي ــاس ــي وثـ ـق ــاف ــي) ،ن ــاه ـي ــك ع ــن م ـع ــرف ـ ٍـة ب ـع ـلــوم
الدين ،من ثيولوجيا والهوت وعلم أصول وفقه،

* أستاذ جامعي ،والمدير العلمي إلصدارات المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
** الجزء الثاني ،المجلد األول.
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وخـ ـب ــرة م ـ ــؤرخ م ـح ـت ــرف ع ـ ــارف ب ـق ــواع ــد ال ـت ــأري ــخ
ل ـلــوقــائــع وال ـح ـق ــب ،نــاه ـيــك أي ـ ًـض ــا بـمـعــرفــة لـغــات
كافية ومصادر ومراجع متخصصة ومناسبة.
اث ـ ـن ـ ــا ع ـ ـشـ ــر فـ ـ ـصـ ـ ـ ًـا ،وع ـ ـل ـ ــى امـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداد ت ـس ـع ـم ـئ ــة
ص ـف ـح ــة ،ي ـت ــاب ــع ع ــزم ــي بـ ـشـ ــارة ه ـ ــذه «الـ ـصـ ـي ــرورة
الـفـكــريــة الـلــولـبـيــة» الـصــاعــدة والـهــابـطــة ،المتقدمة
والمتراجعة ،الجامدة في حيز والمتوثبة في حيز
آخ ــر ،م ـب ـتــد ًئــا ه ــذه ال ـم ــرة م ــن تــوض ـيــح الـمـصـطـلــح
والمفهوم واللفظ ِ
(علمانية أو َعلمانية) (الفصل
األول) ،إلى مبحث في مقدمات العصر الوسيط
(من القرون الوسطى إلى عصر النهضة) (الفصل
الـ ـث ــان ــي) ،إلـ ــى م ــوض ــوع ــة األن ـس ـن ـي ــة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة
ومــركــزيــة اإلن ـســان (الـفـصــل الـثــالــث) ،إلــى مبحث
اإلص ـ ــاح الــدي ـنــي (ل ــوث ــر) وال ـم ــوق ــف م ــن ال ــدول ــة
وال ـ ـمـ ــدارس اإلص ــاح ـي ــة (ال ـف ـص ــل الـ ــرابـ ــع) ،إل ــى
ن ـش ــوء م ـن ـطــق الـ ــدولـ ــة (ال ـف ـص ــل الـ ـخ ــام ــس) ،إل ــى
االك ـت ـشــافــات الـعـلـمـيــة ومــوضــوعــة ال ـع ـلــم والــديــن
والفلسفة (الفصل السادس) ،إلى مبحث العالقة
ب ـيــن «ال ـع ـق ــل ف ــي إطـ ــار ال ــدي ــن وال ــدي ــن ف ــي إط ــار
العقل» (الفصل السابع) ،إلى موضوعة الدين في
فكر التنوير (الفصل الثامن) ،إلى ما بعد التنوير:
م ــن الــري ـب ـيــة إل ــى ال ـع ـقــل الـمـطـلــق إل ــى ن ـقــد الـعـقــل
(هـ ـي ــوم ،ك ــا ْن ــت ،ه ـي ـغــل ،ن ـي ـت ـشــه) ،إل ــى الـعـلـمــانـيــة
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا أي ــدي ــول ــوج ـي ــا ف ــي الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع عـشــر
(الفصل العاشر) ،إلــى نماذج في النقد الحداثي
للتنوير  -كارل شميت ( -الفصل الحادي عشر)،
وص ـ ً
ـول إلــى الـفـصــل األخـيــر (الـثــانــي عـشــر) الــذي
ينتهي بتقديم «نماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة
في حرية الدين والعقيدة».

المفردة والمصطلح
في أن منشأ المصطلح ديني

ي ـشـ ّـدد عــزمــي ب ـشــارة فــي ال ـف ـصــل األول عـلــى «أن
لمصطلح العلمانية الـغــربــي تــاريـ ًـخــا» (ص ،)50
وأن منشأه ديني« ،ويعود إلى تفصيالت وتمايزات
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وظيفية في الكنيسة ذاتها (صفة الرهبان العاملين
فـ ــي ال ــدنـ ـي ــا ك ـك ـه ـن ــة فـ ــي الـ ـنـ ــواحـ ــي وال ـت ـج ـم ـع ــات
السكانية) .كما أنه اس ُتخدم الحقًا كمصطلح في
وصف عملية نقل أمالك الكنيسة إلى الدولة في
حــالــة الـمـصــادرة ،كـمــا فــي نــص مـعــاهــدة وستفاليا
عام ( 1648ص  .)51 - 50ومن خالل التاريخ،
تدريجيا معانيه المتعاقبة قبل
يكتسب المصطلح
ً
أن يجري تجريده مفهو ًما عا ًما .في هذا السياق،
يشدد المؤلف على أمرين تاريخيين أوروبيين في
نـشــوء المصطلح :األم ــر األول هــو أن المصطلح
ج ــاء مــن عــالــم الــديــن ،واألم ــر ال ـثــانــي هــو أن حق
السلوك اإللهي في الحكم ليس فكرة قروسطية،
بـ ــل ولـ ـي ــد ال ـم ــرح ـل ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة (غـ ـي ــر ال ــواض ـح ــة
ال ـح ــدود) بـيــن الـعـصــر الــوس ـيــط وع ـصــر ال ـحــداثــة،
ومـنــه ظـهــر تعبير الـعـلـمــانـيــة مـصـطـلـ ًـحــا (ص .)55
وجاء ظهور الدولة الوطنية على أنقاض الحروب
الــديـنـيــة ل ـيــر ّد عـلـيـهــا فــي سـيــاق مـفــاعـيــل وسـتـفــالـيــا؛
أي إن نـظــريــة الــدولــة ،الـتــي كــانــت بمثابة رد على
الالهوت« ،تضمنت  -كما يقول المؤلف  -علمن ًة
لـلـمـصـطـلـحــات ال ــاه ــوت ـي ــة» ،ف ــ«ل ــم ي ـجــر الـتـنــافــس
م ــع قــدس ـيــة الـكـنـيـســة م ــن دون إض ـف ــاء قــدس ـيــة مــا
عـلــى الـسـلـطــة الــدنـيــويــة بعلمنة مـصـطـلـحـ ٍ
ـات دينية
واستخدامها في وصفها» (ص .)55

ل ـك ــن الـ ــدولـ ــة ،وقـ ــد «ج ـل ـب ــت م ـع ـهــا الـ ـخ ــوف مــن
تـغـ ّـولـهــا» ،اسـتــدعــت قـيــام الـقــوانـيــن لـنــاحـيــة تحديد
الــواج ـبــات والـحـقــوق كـمـقــدمــات لـنـشــوء نـظــريــات
العقد االجتماعي ،ونقاش مسائل الحريات على
اخـتــاف أبــوابـهــا ودرجــاتـهــا« :ب ــدأت الـلـيـبــرالـيــة مع
وتحولت من التسامح الديني
فكرة الحرية الدينية،
ّ
وح ــري ــة ال ـض ـم ـيــر ع ـنــد ال ـم ـف ـكــريــن إلـ ــى ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
السياسية فــي الـقــرن التاسع عشر (ّ .»)...أمــا عن
موقع العلمانية في هــذه الليبرالية ،يالحظ عزمي
بشارة أن «الليبرالية لم تكن في منشئها التاريخي
وف ــي جــوهــرهــا عـلـمــانـيـ ًة ،تـســربــت الـعـلـمــانـيــة إلـيـهــا
بالتدريج( »..ص .)57

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

ال ي ـن ــي ال ـم ــؤل ــف ي ـش ــدد ع ـل ــى «أن س ـي ــاق ن ـشــوء
الـعـلـمــانـيــة هــو ً
أول وقـبــل كــل ش ــيء نـشــوء الــدولــة
ال ـح ــدي ـث ــة ال ـت ــي ت ـت ـف ـ ّـوق ع ـل ــى ال ـم ــؤس ـس ــة الــدي ـن ـيــة
وتـسـيـطــر عـلــى الــديــن وتـحـتـكــر ال ـع ـنــف» ،وص ـ ً
ـول
إل ــى الـتـفــريــق الــاحــق بـيــن الـمـجــالـيــن ،واسـتـخــدام
الـمـصـطـلــح كـمـفـهــوم يـقـتـضــي تـطـبـيـقــه الـفـصــل بين
ال ـم ـجــال ـيــن .وه ـن ــا أي ـ ًـض ــا «ال ت ـك ـمــن مـشـكـلــة فـهــم
الـعـلـمــانـيــة ف ــي ف ـصــل الـكـنـيـســة ع ــن ال ــدول ــة ،فـهــذه
م ـس ــأل ــة م ــؤس ـس ـي ــة ال ي ـش ـك ــل ت ـش ـخ ـيــص ح ــدوده ــا
الفاصلة مهمة مستحيلة فــي علم الـقــانــون (،)...
وإن ـم ــا اإلشـ ـك ــال ي ـك ـمــن ف ــي ا ّدعـ ـ ــاء ف ـصــل الــديــن
عـمــو ًمــا عــن الـسـيــاســة بـشـكــل ع ــام .فـمــن الـصـعــب
أن نـ ـ ــدرس األول ـ ـ ــى ب ـم ـع ــزل عـ ــن ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي أي
ب ـل ــد ،ألن ال ــدي ــن وال ـس ـيــاســة قــائ ـمــان ض ـمــن نـظــام
ض ـب ــط اج ـت ـم ــاع ــي رم ـ ــزي أو ه ــوي ــات ــي ت ـع ــام ــل مــع
والمقدس والرموز والعصبيات في
األيديولوجيا
ّ
الـمـجـتـمــع ،فـكـيــف يـمـكــن أن يـنـفـصــا؟ إن شكل
الـفـصــل الـمـمـكــن هــو فــي الــوعــي ،بـمـعـنــى ضعف
أح ــده ـم ــا أو ت ــراج ـع ــه ،ف ـمــن دون ع ـل ـم ـنــة الــوعــي
يصعب الفصل» (ص .)61
ومن هنا ً
أيضا يصح القول إن العلمانية والعلمنة
صيرورتان تاريخيتان ال تاريخ واحد ،وإن انتشار
ال ـث ـقــافــة الـعـلـمــانـيــة ف ــي مـجـتـمــع م ــن الـمـجـتـمـعــات
يأتي على درجات (ص .)65

ُيفرد بشارة صفحات من هذا الفصل ً
أيضا لنقاش
التشكيل اللفظي لـلـمـفــردةِ ،عـلـمــانـيــة أو َعلمانية،
م ــؤك ــدً ا مــا قــالــه زك ــي نـجـيــب مـحـمــود ال ــذي يــراهــا
َعـلـمــانـيــة .إال أن األه ــم هــو أن ي ــؤدي الـمـصـطـلــح
المعنى الــذي يــراد من المفهوم ،أكــان ِعلمانية أم
َعلمانية .وال بــد من عــودة إلــى عبد الله العاليلي
وإلى محيط المحيط (بطرس البستاني) إلثبات أن
العلماني ٌ
نسبة إلى َع ْلم ،بمعنى العالم ،و«رجل
َ
َعـلـمــانــي أي لـيــس رج ــل دي ــن» (ص .)80 - 79
على أن استبعاد كسر العين من اللفظ ال يستبعد
العلمانية عـلــى الـنـظــر الـعـلـمــي ،وإن كــان
اشـتـمــال َ
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ال ـن ـظ ــر ال ـع ـل ـم ــي إلـ ــى األمـ ـ ــور واألش ـ ـيـ ــاء ال ي ـك ـفــي
نظرا «إلى العالم
إليفاء العلمانية معناها باعتبارها ً
الزمني في مقابل التفسيرات التي تحيل على قوى
مــن خ ــارج الـعــالــم والــزمــن وال ـتــاريــخ» (ص .)80
لكن هــذا ال يجعلها «فلسفة علمية» ،وهــذا ً
أيضا
م ــدخ ــل ص ــال ــح ل ـم ـنــاق ـشــة آراء ب ـع ــض ال ـم ـف ـكــريــن
العرب في المسألة :عــادل ضاهر ومحمد أركون
وعبد الوهاب المسيري (ص .)91 - 81

ستكون
يخلص هــذا الفصل إلــى مالحظة مفيدة
ّ
فــي الـفـصــول الــاحـقــة ،وعـلــى مــا أرجــح ،دلـيـ ًـا أو
محورا مركز ًيا لألفكار .مؤدى هذه المالحظة هو
ً
أن مصطلح «العلمنة» ،وبسبب تعدد التفسيرات
القائمة فــي تعريفهُ ،يـ ْـحــدث «أكـثــر مــن ارتـبــاك في
اس ـت ـخ ــدام ــه» .وي ـع ـطــي ع ــزم ــي ب ـش ــارة أم ـث ـلــة بـشــأن
تـ ـضـ ــارب «اسـ ـتـ ـخـ ــدام م ـص ـط ـل ــح ال ـع ـل ـم ـن ــة حـيـنـمــا
ي ـض ــاف إلـ ــى ل ـف ـظــة الـ ــديـ ــن» ،كـ ــأن ي ـق ــال «ع ـل ـم ـنــة
الدين» .ويقترح تج ّنب استخدام هذا التعبير ألنه
يؤدي في توزّع معانيه إلى اإلرباكات التالية:

 ت ـحــويــل ال ــدي ــن إل ــى أداة ف ــي ي ــد ق ــوى عـلـمــانـيــةللتأثير فيه والسيطرة عليه.
تحول التدين إلى نمط تدين عند إنسان علماني
 ّيقبل فصل الــديــن عــن المجاالت المختلفة التي
جرت علمنتها.
 دف ــع ال ــدي ــن إل ــى االه ـت ـم ــام ب ـق ـضــايــا ال ــدن ـي ــا ،أيال ـع ــودة ع ــن االن ـف ـص ــال ع ــن ال ـم ـج ــاالت الــدنـيــويــة
إل ــى االت ـح ــاد ب ـه ــا ..فـعـلـمـنــة ال ــدي ــن ت ـع ـيــد إدخ ــال ــه
في الدنيا(.)3

 تـحــويــل قـيــم ديـنـيــة إلــى قـيــم عـلـمــانـيــة ،أو اعـتـمــادع ـب ــارات ومـصـطـلـحــات دي ـن ـيــة ف ــي داخ ــل خـطــاب
وثـ ـق ــاف ــة ع ـل ـم ــان ـي ــة (( )...ت ــذكـ ـي ــر ب ـم ـق ــول ــة كـ ــارل
شميت) (ص .)93

ت ـج ـن ـ ًـب ــا لـ ـه ــذا اإلرب ـ ـ ـ ــاك فـ ــي االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ،وم ـن ـ ًـع ــا
لتحويل استخدام المصطلح إلى مذهبية فلسفية
أو عـقـيــدة (أي علمانوية تــرجـمــة ل ـ Secularism,
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 )Laicismeفــي مــواجـهــة مجتمع مـتــديــن ،يقترح
عزمي بشارة «من أجل تحقيق حالة ال يلتقي فيها
علمانيا ،ال بد
ـراهــا
الـتـحــرر مــن اإلك ــراه الــديـنــي إكـ ً
ً
مــن دراس ــة األوضـ ــاع االجـتـمــاعـيــة ،وت ـحــديــد مــاذا
ينتج عند شعب من الشعوب في مرحلة تاريخية
مـعـيـنــة ح ـيــن تـ ــدرس ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ــدي ــن وال ــدول ــة
والـمـجـتـمــع الـسـيــاســي ،مــن زاوي ــة نـظــر تلتقي فيها
اإلرادة للدفاع عن حرية المعتقد مع منع اإلكــراه
في الدين» (ص .)95 - 94

هذا ما يفتح األبــواب واسعة أمــام دراســة صيرورة
العلمنة أو صيروراتها المتعددة ،وتعدد الثقافات
وال ـ ـح ـ ـض ـ ــارات وال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ،وع ـ ـ ــدم االنـ ـحـ ـب ــاس
فـ ــي تـ ـع ــريـ ـف ــات جـ ــاهـ ــزة أو ط ــريـ ـق ــة م ـ ـحـ ــددة فــي
لفظها وتشكيلها.

من القرون الوسطى إلى
النهضة :هل في جوهر
المسيحية علمانية؟
أوروبـ ـ ــا ال ـم ـس ـي ـح ـيــة ،وبــال ـت ـحــديــد أوروبـ ـ ــا ال ـق ــرون
الوسطىّ ،
تشكل ً
حقل ملي ًئا بالمعطيات التاريخية
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا ف ـحــص م ــا ق ـبــل ال ـب ــدء ب ـص ـيــرورة
زعما ساد في أوساط
العلمنة في أوروبا؛ ذلك أن ً
قطاع واسع من المثقفين ،عر ًبا وأجانب ،إسالميين
ومستشرقين ،مؤداه أن المسيحية كدين تحمل في
بنيتها قابلية العلمنة ،وال سـيـمــا عـنــدمــا ُيستحضر
كــدل ـيــل ج ــواب ال ـس ـيــد الـمـسـيــح ع ــن سـ ــؤال :لـمــن
نـعـطــي الـضــريـبــة؟ وه ــو« :أع ــط مــا لقيصر لقيصر،
وما لله لله» .يرفض عزمي بشارة هذا الزعم ،مبي ًنا
من خالل استعراض سياقه التاريخي ومالبسات
القول في ظرفيه المكاني والزمني ،تهافته كداللة
جــوهــريــة ع ـلــى الـقــابـلـيــة الـمـسـيـحـيــة ف ــي «أص ـل ـهــا»
للعلمانية (ص )127 - 124(.)4

«علمانيا»،
إن تبيان تهافت تفسير مقولة المسيح
ً
ومن خالل العودة إلى مالبسات تاريخيتها ،مهم
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التوسع في الكالم على «مقدمات
بال شك ،لكن
ّ
الـ ـعـ ـصـ ــر ال ـ ــوس ـ ـي ـ ــط» ف ـ ــي فـ ـصـ ــل م ـس ـت ـق ــل ط ــوي ــل
(ص  )178 - 100يبدو لــي ضــرور ًيــا ،وال سيما
ف ــي جــان ـبــه ال ـم ـعــرفــي والـ ـع ــام (اإلب ـس ـت ـي ـمــولــوجــي)
ـوصــا
وف ــي جــانـبــه الـمـعـلــومــاتــي ال ـمــدرســي ،وخـصـ ً
ل ـل ـم ـث ـق ـف ـيــن ال ـ ـعـ ــرب ،ول ــرب ـم ــا ل ـب ـع ــض ال ـم ــؤرخ ـي ــن
ال ـع ــرب؛ فـمــن قـسـطـنـطـيــن ال ــذي أع ـلــن الـمـسـيـحـيــة
ديـ ـ ًن ــا رس ـم ـ ًـي ــا ل ــإم ـب ــراط ــوري ــة ،إلـ ــى ع ـه ــد ال ـم ـلــوك
األوروب ـي ـيــن الــذيــن ورث ــوا اإلم ـبــراطــوريــة الــرومــانـيــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،وم ـن ــذ ال ـق ــدي ــس ُأغ ـس ـط ـي ــن وح ـت ــى تــومــا
األكــوي ـنــي ،لــم تـكــن الـعــاقــة بـيــن الـمـسـيـحـيــة ،كما
مثَّلتها بالبابوية مــن جـهــة ،واإلمـبــراطــوريــة والحـ ًقــا
بالملوك واألمراء من جهة ثانية ،على نمط واحد،
ف ــا ك ــان ال ــاه ــوت واحـ ـ ــدً ا وال ك ــان ــت س ـيــاســات
الطرفين واحدة .وال سيطرة لواحدة على األخرى
قــائـمــة عـلــى طــول الـخــط ،وال تـبـعـيــة لــواحــدة على
األخــرى دائمة .جدل االستتباع والصراع كان هو
الدائم بين الطرفين.
ي ـل ـخــص ع ــزم ــي بـ ـش ــارة ف ــي م ـق ــدم ــة هـ ــذا ال ـف ـصــل
الـطــويــل حــركــة الـمــد والـجــزر ،بــل حــركــة التجاذب
بـيــن الـقــوتـيــن بـصـيـ ٍـغ تعريفية تــأشـيــريــة ال تـغـنــي عن
القراءة ،بل تستدعيها بقوة (ص .)103

ل ـ ـقـ ــد أوص ـ ـ ـ ـ ــل ،إذن ،مـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ـع ـ ـصـ ــر الـ ــوسـ ـيـ ــط
واألوروب ـ ــي ،أو ب ــاألح ــرى م ـســاراتــه الـمـتـعـ ّـرجــة أو
ال ـلــول ـب ـيــة ،إل ــى ظ ــاه ــرة م ـف ـص ـل ـيــة :ت ــراج ــع الـسـلـطــة
ال ـب ــاب ــوي ــة وص ـع ــود س ـل ـطــة ال ــدول ــة بــاع ـت ـمــاد ال ـحــق
اإللهي للملوك .لم تكن هذه الظاهرة علمنة بحد
ذاتها ،بل مؤشر سيقود إليها .على أن بداية النزعة
األن ـس ـن ـيــة ف ــي ع ـصــر الـنـهـضــة ف ــي ال ـق ــرن ال ـســادس
عـ ـشـ ــر ،وال ـ ـتـ ــي ت ـج ـ ّل ــت ب ــاالهـ ـتـ ـم ــام بـ ــالـ ــدراسـ ــات
اإلنـســانـيــة ذات الـنــزعــة الـمـعــاديــة أو الـنــاقــدة للدين
والداعية للدعوة إلى التراث اليوناني والروائي في
الشعر واألدب والـفــن ،أوحــت لبعض المفكرين
بـتـصــور الـنــزعــة اإلنـسـنـيــة «م ــرادف ـ ًة لـلـعـلـمـنــة» (مـثــال
لــويــس عـ ــوض) ،وه ــذا ت ـصــور غـيــر صـحـيــح ،كما

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

يــرى عــزمــي بـشــارة؛ الصحيح أن مــرحـلــة ثــانـيــة من
ت ــاري ــخ «ال ـص ـي ــرورة ال ـف ـكــريــة لـلـعـلـمــانـيــة» تـتـشـكــل
تاريخيا ،فتتكون جمهوريات مستقلة في إيطاليا
ً
«تـضـمــن ح ــدً ا مــن الـحــريــة فــي عــدد مـنـهــا» ،ولكن
مــا طبع هــذا العصر بشكل عــام  -خــارج إيطاليا -
هــو صـعــود الــدولــة الملكية واح ـتــدام صــراعـهــا مع
البابوية ( ،)...إضافة إلــى إعــادة اكتشاف اليونان
والرومان ،واكتشاف العلوم العربية بعد ترجمتها
الواسعة إلى الالتينية.
ظ ــواه ــر ك ـث ـيــرة م ـتــراب ـطــة ت ـتــرافــق ع ـلــى طــريــق نـشــوء
الـنــزعــات الــوطـنـيــة عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل :تـحــويــل
ال ـل ـه ـج ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة إل ـ ــى لـ ـغ ــات ق ــوم ـي ــة؛ إح ـي ــاء
الـ ـ ـت ـ ــراث الـ ـثـ ـق ــاف ــي مـ ــا قـ ـب ــل ال ـم ـس ـي ـح ــي؛ ت ــرج ـم ــة
ال ـك ـتــاب ال ـم ـق ـ ّـدس إل ــى ال ـل ـغــات ال ـم ـح ـل ـيــة؛ أدب
دن ـي ــوي جــديــد (دانـ ـت ــي)؛ ش ـعــر إن ـســانــي م ـعـ ّـبــر عــن
الـعــواطــف والـمـشــاعــر؛ تمجيد اإلنـســان (بـتــرارك)؛
فنون تحاكي نزعة الخلق اإللهية (مايكل أنجلو،
رفائيل ،ليوناردو دافنشي( )...ص .)196 - 190
وفي تفاعل مع هذه النهضة (المذكورة) ،يضيف
عــزمــي ب ـشــارة« :نـشــأ الـتـيــار األنـسـنــي فــي الـمــذهــب
الـكــاثــولـيـكــي ذات ــه» ( ،)...اعـتـبــار الـمـحـبــة والـ ُـبـعــد
الــروحــانــي أســاس الــديــن ،ونــزعــة إلــى التوفيق بين
المذاهب المختلفة (ص  ،)202بل ذهبت هذه
الـنــزعــة إلــى أن «مـصــدر فـســاد الكنيسة غـيــر كامن
فــي العقيدة ،بــل فــي الــدوافــع الـمــاديــة ،مثل شهوة
رجال الدين للسلطة والمال» (ص .)203

ـارا نـ ـق ــد ًي ــا آخ ـ ــر مـ ــن داخـ ـ ــل ال ـك ـن ـي ـســة
غ ـي ــر أن ت ـ ـي ـ ـ ً
ـارا «مـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ــر ًدا» ق ـ ـ ــاد إلـ ــى
الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ب ـ ــل تـ ـ ـي ـ ـ ً
ال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة ،ه ــو م ــا م ـ ّث ـلــه ل ــوث ــر ف ــي ن ـقــاشــه مــع
اإلصــاحــي الكاثوليكي إيــرازمــوس .وهـنــا عــرض
أله ـ ــم ع ـن ــاص ــر الـ ـنـ ـق ــاش ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ي ـل ـخ ـصــه
عــزمــي ب ـشــارة «لـفـهــم الـعــاقــة بـيــن نـمـطــي الـتـفـكـيــر
الــاهــوت ـي ـيــن ع ـلــى أب ـ ــواب ال ـح ــداث ــة ال ـم ـب ـكــرة» فــي
أوروبا (ص .)213 - 205
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خــاصــة ال ـقــول فــي عـصــر الـنـهـضــة أنــه كــان عـصـ ًـرا
ديـ ـن ـ ًـي ــا ب ــام ـت ـي ــاز ،ولـ ـي ــس «ع ـل ـم ــان ـ ًـي ــا ،ك ـم ــا يـحـسـبــه
ب ـع ــض ال ـم ـث ـق ـف ـيــن الـ ـع ــرب م ــن زاوي ـ ـ ــة ال ـن ـظ ــر إل ــى
وجـ ـ ٍـه أح ـ ــادي م ــن وجـ ــوه األن ـس ـن ـيــة ،وه ــو ال ـع ــودة
إلــى آداب وفـنــون مــا قـبــل المسيحية .ثـمــة مظاهر
تـتــابــع دراس ـت ـهــا فــي الـفـصــل وتـشـيــر إل ــى مــا يسميه
ع ــزم ــي ب ـش ــارة «ازدواج ـ ـيـ ــة ع ـصــر ال ـن ـه ـض ــة» .ومــن
مظاهر هذه االزدواجـيــة استخدام مذهب الشك،
أو ال ــري ـب ـي ــة )« )scepticismeك ـم ـن ـهــج فـلـسـفــي»
ع ـن ــد ب ـع ــض الـ ــرهـ ـبـ ــان ال ـك ــاث ــول ـي ــك فـ ــي م ــواج ـه ــة
ال ـب ــاب ــا ،ك ـمــا اس ـت ـخــدمــه م ــارت ــن ل ــوث ــر ق ـبــل انـشـقــاقــه
(ص  )223 - 220وال ـم ـف ـكــر ال ـفــرن ـســي مـيـشـيــل
مــونـتـيــن ) (M. Montaigneالح ـ ًقــا .وكــانــت هــذه
مقومات اإلصــاح الديني بوجهيه :البروتستانتي
والكاثوليكي ،لكن ظاهرة جديدة ،وهــي «علمنة
ال ـس ـي ــاس ــة» ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـن ـظ ــري ،ب ـ ــرزت فــي
هـ ــذا ال ـع ـص ــر ف ــي ك ـت ــاب ــات م ـك ـيــاف ـي ـ ّلــي (- 1469
 )1527الــذي لم يستخدم ً
أيضا تعبير «العلمنة»
فــي كـتــاب األمـيــر ،لكنه «أول مــن تـصــور السياسة
م ـج ـ ًـال دن ـيــو ًيــا ص ــر ًف ــا بـيــن مـفـكــري عـصــر الـنـهـضــة
ف ــي ال ـغ ــرب» ،وه ــذا ال ي ـع ـنــي  -ك ـمــا ي ـقــول عــزمــي
بشارة  -أن الملوك والحكام لم يمارسوا السياسة
عمليا.
الدنيوية
ً

اإلصالح الديني :البروتستانتية
والكاثوليكية
ل ـك ــن ح ــرك ــة الـ ـت ــاري ــخ فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا آن ـ ـ ــذاك ك ــان ــت
تسير وتـتـفــاعــل وتـتـمـ ّـخــض عـبــر ديـنــامـيــات ودوافــع
أخــرى تتمثّل في ما يسميه المؤرخون «اإلصــاح
الديني» ،وهــذا األخير ال يقتصر  -كما يظن كثير
من المثقفين والباحثين العرب  -على دعوة لوثر
والحركة البروتستانتية وأحــد تعابيرها الكالفينية،
بــل هــي جـمـلــة مــن الـمـســارات الـمـتــداخـلــة ،وذات
ال ـتــأث ـيــرات الـمـتــداخـلــة أو الـمـتـنــابــذة أو الـمـسـتـثـيــرة
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ال ــواح ــدة ل ــأخ ــرى ،داخـ ــل ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة وداخ ــل
البروتستانتية نفسها.

تاريخيا ،ومن
ّأما في ما يتعلق بتقييم البروتستانتية
ً
زاويــة دورهــا فــي مــوضــوع الـتـســامــح ،فينبغي عدم
التعميم أو المبالغة ،في رأي عزمي بشارة« :فهي
ل ــم ت ـضــف ش ـي ـ ًئــا إل ــى األن ـس ـن ـي ـيــن ال ـكــاثــول ـيــك فــي
موضوع التسامح ( ،»)...وما فعلته البروتستانتية
لـيــس إضــافــة نـظــريــة فـلـسـفـيــة ،أو الهــوتـيــة حقيقية،
بــل هــو «دن ـي ــوة» الــديــن وإدخ ــال ــه فــي حـيــاة الـنــاس
اليومية ،كأخالق وكنمط حياة ( )..وكخيار فردي.
هـ ــذا ف ـض ـ ًـا ع ــن إط ــاق ـه ــا ال ـت ـن ــاف ــس االق ـت ـص ــادي
بالسماح بمصادرة أمالك الكنيسة.

ّأم ــا لـجـهــة ال ـت ـســامــح« ،ف ـلــم ُت ـبــد الـبــروتـسـتــانـتـيــة أي
ن ــوع م ــن ال ـت ـســامــح ف ــي ال ـب ــداي ــة» ،ب ــل إن تــوافـقـهــا
مــع الــدولــة كــان بــداعــي الـتـمــرد على اإلمـبــراطــوريــة
ل ـتــأك ـيــد االس ـت ـقــال ـيــة ،وع ـلــى كـنـيـســة رومـ ــا لـتــأكـيــد
س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة .لـ ــذلـ ــك« ،تـ ــرافـ ـقـ ــت ب ــداي ـت ـه ــا مــع
ق ـمــع دي ـنــي غ ـيــر م ـس ـبــوق لـتــأسـيــس كـنـيـســة الــدولــة
وفرضها»ّ .أمــا ما ُدعــي في هذا السياق التاريخي
األوروبـ ــي بــالـتـســامــح ،فـهــو تـســامــح يـتـطـلـبــه منطق
الــدولــة (بـعــد تغلبها) ،وبــداعــي االسـتـقــرار والسلم
األهلي واحتواء المعارضة .يلخص عزمي بشارة
ه ــذه ال ـح ــال ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ــال ـق ــول« :كـ ــان ه ــذا عـقــل
الــدولــة ال ــذي عــاد إلــى م ـصــادر ثـيــولــوجـيــة مهمشة
ك ــان ــت ت ــدع ــوه إلـ ــى ال ـت ـس ــام ــح ف ــي ت ــاري ــخ ال ـف ـكــر
الــدي ـنــي ل ـل ـمــذهــب ال ـس ــائ ــد ،بــروت ـس ـتــان ـتـ ًـيــا أكـ ــان أم
كــاثــولـيـكـ ًـيــا ،أو و ّل ــد عـقــل الــدولــة م ـصــادر مــن هــذا
النوع» (ص .)258
النتيجة الـتــي يخلص إليها عــزمــي بـشــارة فــي شأن
مساهمة الكالفينية فــي صـيــرورة العلمنة هــي أنها
ن ــزع ــت ال ـس ـحــر ع ــن ع ــاق ــة ال ــدي ــن بــال ـعــالــم ،وهــو
لــم يـجــر فــي الـكــاثــولـيـكـيــة ،ألن ال ـكــاهــن بـقــي في
الكاثوليكية أشبه بساحر يمكنه أن يمنح المؤمن
وص ـف ــة ل ـفـعــل أش ـي ــاء ت ـسـ ّـهــل ع ـل ـيــه ال ـغ ـف ــران؛ بـهــذا
وبممارسة المؤمن االعـتــراف أمامه ،كــان الكاهن
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يحرر المؤمن من القلق والتوتر والخوف الدائم
من الخطيئة التي يحملها البروتستانتي الكالفيني
مـعــه فــي ال ـح ـيــاة .ول ــم تـنـصــح الـكــالـفـيـنـيــة لـلـمــؤمــن
ببعض أعـمــال الخير كــي يـنــال الـخــاص وغـفــران
ً
ومنضبطا
الـخـطــايــا ،بــل «طـلـبــت مـنــه نـظــا ًمــا كــامـ ًـا
من حياة الفضيلة والقداسة» (ص .)279

ف ـ ــي غـ ـضـ ــون ال ـ ـق ـ ــرن الـ ـ ـس ـ ــادس عـ ـشـ ــر ،ت ـف ـص ـلــت
س ـيــاقــات ك ـثـيــرة عـنــد م ـحــور «اإلصـ ــاح الــدي ـنــي»؛
سـيــاقــات اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة وثـقــافـيــة وفـلـسـفـيــة
وف ـن ـيــة ،ل ـكــن ي ـم ـكــن أن ن ـش ــدد ع ـلــى ال ـخــاصــات
الـتــالـيــة الـتــي يسجلها عــزمــي بـشــارة وننقلها بشيء
من التصرف:

 لم يكن القرن السادس عشر مقدمة للثورة العلميةفحسب ،بل كان ً
أيضا عصر الثورة الروحانية على
المأسسة البروتستانتية والدوغمائية الجديدة.

 الـ ـ ـت ـ ــأسـ ـ ـي ـ ــس أو ال ـ ـت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ــد ل ـ ـم ـ ـف ـ ـه ـ ــوم الـ ـ ـف ـ ــردواالستقاللية األخالقية.

 الـ ــروحـ ــانـ ـيـ ــة هـ ــي الـ ـتـ ــي اصـ ـط ــدم ــت بــال ـك ـن ـي ـســةقبل العلم.
 الــروحــانـيــة المتسامحة ،ســواء فــي البروتستانتيةأو الـ ـك ــاث ــولـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،كـ ــانـ ــت ف ـ ــي أسـ ـ ـ ــاس الـ ــدعـ ــوة
إلى التسامح.

 مــع ن ـشــوء مـنـطــق ال ــدول ــة وزيـ ــادة ق ــوة الـسـلـطــاتالدينية ،انفسح المجال للتسامح الديني إذا كان
في مصلحة الــدولــة ،ولــإكــراه الديني إذا لم يكن
التسامح في مصلحتها .وهذه الدينامية هي التي
تـسـمــح الح ـ ًق ــا بـتـحــول مـفـهــوم الـتـســامــح م ــن مـبــدأ
ديني إلى مبدأ علماني.

غير أن في سياق البحث عن النظريات المؤسسة
لـمـنـطــق ال ــدول ــة ،ي ـتــابــع عــزمــي ب ـش ــارة ال ـب ـحــث عــن
«نــوع آخــر مــن التفكير فــي أواخــر الـقــرن الـســادس
عشر والقرن السابع عشر كأساس لفكر سياسي»،
ف ـم ـ ّـي ــز أفـ ـك ــار م ـن ـت ـم ـيــن إلـ ــى ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى مــن
سـيــاسـيـيــن ومـحــامـيــن وفــاسـفــة؛ ه ــذه الـطـبـقــة الـتــي

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

أص ـب ـحــت أك ـث ــر ت ـس ـي ـيـ ًـســا وق ــر ًب ــا م ــن ف ـك ــرة ال ــدول ــة
يسميه
المطلقة .و ُي ــدرج بـشــارة هــذا الـتـيــار فــي مــا ّ
«الرواقية الجديدة» حيث يرى أنه متجاوز ومقابل
لـلـتـيــاريــن الــديـنـيـيــن :الـيـســوعـيــة الـمـمـ ّثـلــة لــإصــاح
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي ال ـم ـع ــاك ــس ،وال ـكــال ـف ـي ـن ـيــة ال ـم ـم ـ ّث ـلــة
لألقليات البروتستانتية.

ي ـع ــرض ب ـش ــارة ف ــي ه ــذا ال ـس ـب ـيــل م ـل ـخـ ًـصــا ألف ـكــار
ليبسيوس (ص  )345وبودان ()1596 - 1530
(ص  ،)346ثـ ــم ألفـ ـكـ ــار ه ــوب ــس (ص - 348
« :)352بموجب تفكير هوبس ،فإن المسيح لم
يـ ِ
ـأت لـيـعـ ّلــم الـنــاس الفلسفة والـمـنـطــق والـسـيــاســة.
فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـمـ ـج ــاالت ع ـل ــى الـ ـنـ ــاس أن ي ـت ـع ـل ـمــوا
بــأن ـف ـس ـهــم وأن ي ـط ـي ـعــوا ق ــوان ـي ــن وقـ ـ ــرارات كـيــانـهــم
ال ـم ـش ـت ــرك ( .)...ال يـ ــوجـ ــد مـ ــوضـ ــوع ال ي ـم ـكــن
ال ـخــاف فــي شــأنــه ،لـكــن الـمـهـمــة تـكـمــن فــي منع
تـحــول الـخــاف إلــى ح ـ ٍ
ـرب أهـلـيــة ،جـمــاعــة البشر
الـمـخـتـلـفـيــن وال ـم ـت ـع ــددي اآلراء واإلرادات هــم
جـمـهــرة أو جـمـهــورّ ،أم ــا مــا يـحــولـهــم إل ــى شـعــب،
فـهــو تــوحـيــد اإلرادات والـتـبـعـيــة لـسـيــادة واح ــدة»..
(ص .)350

ه ـك ــذا ،بـ ــدأت ف ـكــرة ال ــدول ــة وال ـت ـن ـظ ـيــر ل ـهــا تـخــرج
ت ــدريـ ـج ـ ًـي ــا مـ ــن «رح ـ ـ ــم الـ ـ ــاهـ ـ ــوت» وتـ ـتـ ـطـ ـ ّـور فــي
ص ـي ـغــة «م ـن ـطــق الـ ــدولـ ــة» ،وال س ـي ـم ــا ع ـنــد ف ـئــة مــن
الـمـثـقـفـيــن وال ـم ـس ـت ـشــاريــن ،أك ــان ــوا رجـ ــال دي ــن أم
ال( ص .)355
العلم والدين

ّأم ـ ـ ــا بـ ـش ــأن الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـع ـل ــم وال ـ ــدي ـ ــن ،وك ـم ــا
أشكلت هذه العالقة مع بدايات النهضة العلمية
ف ــي غ ـضــون ال ـق ــرن ال ـســابــع ع ـشــر ،ف ــإن مـعــالـجـتـهــا
تـكـتـســب مــع عــزمــي ب ـشــارة ُب ـعــدً ا م ـغــايـ ًـرا لـمــا يـتــردد
فــي أدبـيــات شائعة (وال سيما أدبـيــات عربية) عن
ال ـت ـنــاقــض والـ ـص ــراع ب ـيــن ال ـط ــرف ـي ــن ،أو ع ــن ع ــداء
الكنيسة للعلم والـعـلـمــاء ،أو عــن مناهضة هــؤالء
للدين أو للكنيسة.
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مـعـطـيــات كـثـيــرة يـقـ ّـدمـهــا عــزمــي ب ـشــارة فــي الفصل
السابع بشأن نظرية كوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن
وديـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارت ،وب ـ ـش ـ ــأن مـ ــابـ ـسـ ــات عـ ــاقـ ــة ه ـ ــؤالء
بالكنيسة ،وهي مالبسات لم تكن تدور بالضرورة
حـ ــول ح ــري ــة ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي أو ال ـن ـظ ــري ــات أو
االكـتـشــافــات الـعـلـمـيــة الــريــاضـيــة أو الـطـبـيـعـيــة بحد
ذاتـهــا ،بــل كانت نِـتــاج ظــروف وحسابات سياسية
وأدوار وم ــواق ــع ف ــي ال ـص ــراع بـيــن ال ـق ــوى الـفــاعـلــة
ح ـيــن تــزام ـن ـهــا م ــع الـ ـح ــدث ،ص ـ ــراع ال ـك ـن ـي ـســة مــع
البروتستانتية آنذاك.

ل ــذا ،ي ــرى عــزمــي ب ـشــارة أن مـحــاكـمــة غــالـيـلـيــو في
عــام  1633جــراء دفــاعــه عــن نـظــريــة كوبرنيكوس
«ج ــاءت فــي ظ ــروف مــن ال ـم ــزاودة» (ص ،)378
وأن الـفــاسـفــة ال الـثـيــولــوجـيـيــن هــم الــذيــن اتـهـمــوه
بالهرطقة (ص .)375

ع ـل ــى وج ـ ــه اإلجـ ـ ـم ـ ــال ،وف ـ ــي مـ ـح ــاول ــة ت ـل ـخ ـيــص
لـ ـلـ ـمـ ـس ــار الـ ـ ـ ــذي ق ـط ـع ــه «الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارع بـ ـيـ ــن ال ـع ـل ــم
وال ـف ـل ـس ـفــة» ،ف ــإن الـعـلــم خ ــرج مــن رح ــم الـفـلـسـفــة
مع نشوء «اختصاصات علمية جديدة» ،وشق له
مـســار تـطــور مـخـتـلـ ًفــا خ ــارج الـفـلـسـفــةّ .أم ــا بالنسبة
إلى عالقته بالدين والمؤسسة الدينية ،فقد تكيف
العلم في مراحله األولى مع الرؤية الدينية ،وحصر
ميز صيرورة الحداثة هو
نفسه في مجاله ،لكن ما ّ
أن الصراع بين العلم والرؤى الكلية أدى بعد كل
أزمــة وجولة إلــى تعديل الــرؤى الفلسفية والدينية
نفسها بالتأويل أو بالتجديد ،أو على األقــل إلى
انسحابها وحـصــر اهتمامها فــي مـجــاالت أخــرى.
ف ـص ـي ــرورة ال ـح ــداث ــة ت ـم ـيــزت بــاالن ـت ـقــال م ــن حـصــر
العلم لنفسه في مجاله الخاص ،إلى حصر الدين
ً
مجال بعد
في مجاله ،ألن العلم اكتسح المعرفة
آخر (ص .)394 - 393
ج ـم ـل ـ ٌـة مـ ــن الـ ـع ــوام ــل ال ـم ـت ــداخ ـل ــة اج ـت ـم ـع ــت فــي
سياق تاريخي ،ولذلك ال طائل  -في رأي عزمي
ب ـشــارة  -مــن وراء م ـحــاوالت اإلجــابــة عــن ســؤال:
«ما الــذي جاء ً
أول ومن قاد إلى من؟ هل قادت
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االكـ ـتـ ـش ــاف ــات ال ـع ـل ـم ـي ــة والـ ـتـ ـحـ ـ ّـول ال ـف ـك ــري إل ــى
تغيير الموقف مــن الــديــن؟ أم أ ّدت إليه تحوالت
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـم ـي ـقــة ح ـك ـم ــت ت ـل ــك االك ـت ـش ــاف ــات
ودفعت إليها؟» .يبدو أن اإلجابة األسلم هي أن
خصوصية بداية الحداثة تتمثل في توافر َشرطي
التطور الفكري والصيرورة االجتماعية.
ّ
استثمار مصطلح الطبيعة والطبيعي
في دراسة الفعل اإلنساني والتدين

«تـطــور الـعـلــم عـبــر الـتـفــاعــل مــع الـطـبـيـعــة ،ولــم يــؤ ّد
ذلك مباشرة إلى تغيير في تفكير العلماء أو الناس
عـمــو ًمــا فــي قـضــايــا ال ــدي ــن .لـكــن الـتـفـكـيــر الـعـلـمــي
ٍ
لنخب فكرية وثقافية للتعامل مع
أوجد األدوات
الـمـجـتـمــع والـتــاريــخ اإلنـســانــي بــواسـطــة مــا تــوصــل
العلم إليه وبمنهجه التجريبي» ()...
إذن« ،ه ـ ــي ل ـح ـظ ــة فـ ــي بـ ــدايـ ــة الـ ـحـ ــداثـ ــة ،لـحـظــة
اسـتـثـمــار مصطلح الطبيعة والـطـبـيـعــي عـلــى نطاق
واس ــع ،ال ف ــي وص ــف ق ــوى الـطـبـيـعــة الـمــوضــوعـيــة
خ ــارج أذه ــان ـن ــا ،ب ــل ف ــي وص ــف ال ـف ـعــل اإلن ـســانــي
نفسه ،بما فيه التدين ،كفعل طبيعي يمكن تحليله
بـمــوجــب قــوانـيــن الطبيعة ذاتـهــا ،أو بـمــوجــب فهم
تلك المرحلة لقوانين الطبيعة» (ص .)418

تتوالى شروحات عزمي بشارة ألفكار هوبس في
األخـ ــاق وال ـم ـع ـت ـقــدات (ال ـمــائ ـكــة ،اآلخـ ـ ــرة،)...
إنسانيا إلرساء األخالق
ويذكر هنا «أن ثمة تقليدً ا
ً
وال ـق ــان ــون ع ـلــى ال ـق ـيــم الـطـبـيـعـيــة م ـنــذ الــرواق ـي ـيــن»،
ح ـيــث ي ـج ــري ف ــي س ـي ــاق ع ـصــر ال ـن ـه ـضــة وصـ ـ ً
ـول
إلــى التنويرَ ،عــود إلــى التقليد الــرواقــي كـجــزء من
نقد الالهوت المسيحي الذي تعامل مع الطبيعة
ٍ
كبعد فاسد ومفسد في الحياة (ص .)425

وبتأثير من مفكر فرنسي التقاه هوبس في باريس،
هـ ــو إسـ ـح ــق الب ـي ــري ــر ) ،(I. La peyrereدخ ــل
هــوبــس م ـيــدان نـقــد ال ـت ــوراة مــن خ ــال ال ـقــول بــأن
ً
عمليا
«مشككا
أشعارا من التوراة»،
«موسى كتب
ً
ً
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ب ـم ـص ــدره ــا اإللـ ـهـ ــي» .وي ـس ـت ـع ــرض ع ــزم ــي ب ـش ــارة
جملة من اآلراء النقدية المؤسسة:

 البـيــريــر يــرى أن آدمـيـيــن وج ــدوا قـبــل آدم ،نهايةال ـتــاريــخ بــاع ـت ـنــاق ال ـي ـهــود الـمـسـيـحـيــة ،ح ـيــث يــرى
عزمي بشارة في هذا الرأي «إرهاصات المسيحية
الصهيونية» المعاصرة.

 ش ـب ـي ـنــوزا [اس ـب ـي ـن ــوزا] يـنـتـقــد األســاط ـيــر ال ـتــورات ـيــة«ألن ـهــا اخـ ُتـلـقــت لـعــامــة ال ـنــاس الــذيــن ال يسعفهم
ع ـق ـلـهــم م ــن إدراك األمـ ـ ــور ،وت ـش ـك ـيــك بـتــاريـخـيــة
األحـ ــداث ال ـتــورات ـيــة ،اإلي ـمــان الـكــونــي ع ـنــده ،هو
بنظره ذلــك الدين اإللهي الطبيعي المستنبط من
طـبـيـعــة اإلن ـس ــان ،ودراس ـ ــة ال ـع ـلــم قــوان ـيــن الـطـبـيـعــة
ت ـع ـنــي دراس ـ ــة م ــراس ـي ــم ال ـل ــه وق ــوان ـي ـن ــه ال ـت ــي سـ ّنـهــا
(ص .)430 - 429

خــاصــة الـقــول فــي هــذا الـمـســار ال ــذي لــم يكتمل
هي أن بعد تطور العلوم والقبول التدرجي بنظرية
كوبرنيكوس في مركزية الشمس ،ونشوء التاريخ
الـ ـنـ ـق ــدي لـ ـلـ ـت ــوراة والـ ـنـ ـق ــاش ــات ب ـي ــن ال ــاه ــوت ـي ـي ــن
أن ـف ـس ـه ــم ،م ــا عـ ــاد ك ــل شـ ــيء يـ ـع ـ ّـدل ك ــي ي ـت ــاءم
م ــع الـ ـت ــوراة وي ـج ــد م ـك ــا ًن ــا ل ــه ف ـي ـهــا ،ب ــل أصـبـحــت
«تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات الـ ـ ـتـ ـ ــوراة ت ـ ـعـ ـ ّـدل ك ـ ــي تـ ــائـ ــم ال ـع ــال ــم
الجديد» (ص .)432
فــي هــذا السياق أيـ ًـضــا ،حــدث الـتـحـ ّـول مــن اعتبار
حالة األشياء الطبيعية نجسة أو دنسة إلى اعتبارها
ح ــال ــة أص ـل ـي ــة ت ـش ـكــل ج ــوه ــر األش ـ ـيـ ــاء ،وه ـ ــذا مــا
ك ــان يـقـصــده فــاسـفــة الـتـنــويــر ع ـنــدمــا ق ــال ــوا بـفـكــرة
«الــديــن الـطـبـيـعــي» ،أي «جــوهــر الــديــن» ،وأضـفــوا
على موضوعة هــذا التفكير مثالية مقدسة فقالوا
بالحقوق الطبيعية والمقدسة ،وكما ستكون عليه
صـيـغــة «ح ـقــوق اإلن ـس ــان ال ـم ـقــدســة» فــي اإلع ــان
الصادر عن الثورة الفرنسية.

ك ـمــا أن ال ـن ـقــد الــدي ـنــي سـيـتـجــذر ف ــي ن ـهــايــة ال ـقــرن
ال ـســابــع ع ـش ــر .وم ــن ن ـم ــاذج ه ــذا ال ـت ـج ــذر ،ال ــذي
ي ـت ــوق ــف ع ـن ــده ع ــزم ــي بـ ـشـ ــارة ،نـ ـم ــوذج ب ـي ـيــر بــايــل

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

)(P. Bayle؛ إذ يعرض ألهــم األفكار الــواردة في
كتابه :أفكار متنوعة في مناسبة ظهور مذنب ،في
سـنــة  .1680وكــانــت المناسبة مـثــار شـيــوع أفـكــار
ش ــؤم وسـ ــوء ط ــال ــع ف ــي الـمـجـتـمـعــات األوروبـ ـي ــة،
فــي حـيــن كــانــت الـمـنــاسـبــة بالنسبة إلــى بــايــل حالة
دع ــوة إل ــى الـتـنــويــر ضــد ال ـج ـهــل ،وم ـحــاولــة لـيـنــزع
عــن الظاهرة الطبيعية أي معنى أخــاقــي وخرافي
ول ـي ـن ـفــي أي ت ــأث ـي ــر ل ـل ـن ـجــوم ف ــي ح ــري ــة اإلنـ ـس ــان:
«اإلنـ ـس ــان ي ـق ــرر أن يـفـعــل ال ـخ ـيــر أو ال ـش ــر ولـيــس
النجوم» (ص .)439 - 435

وفــي مسألة التسامح ،يخطو بايل خطوة متقدمة
عـ ـل ــى جـ ـ ــون لـ ـ ــوك ال ـ ـ ــذي اس ـت ـث ـن ــى اإللـ ـ ـح ـ ــاد مــن
الـتـســامــح؛ إذ ظـلــت مـنـطـلـقــات لــوك مـسـيـحـيــة ،في
حـيــن أن بــايــل ذه ــب إل ــى اع ـت ـبــار دي ــان ــات الــوحــي
«تحمل في داخلها بذور الحروب األهلية».

ع ـل ــى أن ف ـك ــرة ال ـت ـس ــام ــح ال ــدي ـن ــي «ش ـك ـل ــت بـعــد
الحروب الدينية في أوروبا أحد المصادر الفكرية
لتحييد الــدولــة فــي الـشــأن الــديـنــي ،وذل ــك بــرفــض
اس ـت ـخ ــدام قـ ــوة ال ــدول ــة ل ـف ــرض م ــذه ــب دي ـن ــي أو
لــإمــاء فــي شــؤون اإليـمــان» ،شــأن لــوك ،وصـ ً
ـول
إل ــى مــرح ـلــة ج ــون س ـت ـيــوارت ِم ــل ،ح ـيــث ط ـ ّـورت
الـفـكــرة إل ــى مـفـهــوم ال ـحــريــة ،والح ـ ًقــا إل ــى مـفـهــوم
التعددية في الدولة الديمقراطية المدنية ،ليصبح
المبدأ هو التعددية وليس التسامح الديني.
بـ ـع ــد تـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،كـ ـت ــب تـ ـيـ ـنـ ــدال ) (Tindalك ـت ــاب ــه

Christianity as old as the Creation

(الـمـسـيـحـيــة قــديـمــة ِق ــدم الـخـلــق) لـيـشــدد عـلــى أن
«حـقـيـقــة الــديــن هــي األخـ ــاق» ،والــديــن بـمــوجــب
حقائق الفعل هو «معرفة واجباتنا كأوامر إلهية».
ي ــرى ع ــزم ــي ب ـش ــارة ف ــي ه ــذه ال ـم ـح ـطــة م ــن أف ـكــار
ال ـت ــأل ـي ـه ـي ــة ب ــداي ــة االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى ال ــدي ــن ف ــي إط ــار
الـعـقــل الـعـمـلــي قـبــل تـنـظـيــرات كــا ْنــت بـهــذا الـشــأن،
وظهور العالقة بين فكرة الدين الطبيعي والتأليهية
وأخــاقـيــة الــديــن عـنــد تـيــارات رئيسية فــي التنوير:
«ت ــؤم ــن ال ـتــأل ـي ـه ـيــة ب ــوج ــود ك ــائ ــن أس ـم ــى يـسـتـحــق
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أن ُيـعـبــد وب ــأن مـمــارســة الـفـضـيـلــة جــزء مــن الــديــن،
وحتى من العبادة» (ص .)472

إال أن عودة إلى هيوم لدى عزمي بشارة من شأنها
تمايزا مع التأليهية في تقييم دور العقل؛
أن ترينا
ً
إذ تــوصـلــت هــذه األخ ـيــرة إلــى ديــن الـعـقــل ال إلــى
تدعيه ( ،)...فهي افترضت
الدين الطبيعي الذي ّ
عقالنيا له قــدرات كونية على الفهم
كونيا
ً
إنسانًا ً
واإلي ـمــان بـمـبــادئ ديـنـيــة مـجــردة (إن ـســان الـتـنــويــر)،
ف ــي ح ـي ــن أن اإلنـ ـسـ ــان لـ ــدى ه ـي ــوم ه ــو ع ــواط ــف
وغ ــرائ ــز ،وهـ ــدف ورغـ ـب ــات ،وه ـن ــا ي ـك ـمــن أس ــاس
الــديــن فــي تـفـسـيــره ،ول ـيــس فــي الـعـقــل واألخ ــاق
(ص .)473

يـضــاف إلــى هــذا أن «مـثـقـفـيــن فــي الـقــرنـيــن الـســابــع
ع ـش ــر والـ ـث ــام ــن ع ـش ــر بـ ـ ــدأوا ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـم ـن ـهــج
االسـ ـتـ ـق ــرائ ــي ال ـت ـج ــري ـب ــي مـ ــن إرث ب ـي ـك ــون حـتــى
ـرورا ب ـج ــون لـ ــوك وع ـل ـم ــاء م ـث ــل ن ـيــوتــن
هـ ـي ــوم ،م ـ ـ ـ ً
وغ ـيــره ،فــي جـمــع الـمـعـلــومــات وصـنــع تـجــريــدات
وتـصـنـيـفــات تــرتــب ال ـس ـكــان فــي ال ـعــالــم ب ـنــا ًء على
ص ـف ــات م ـع ـي ـنــة وت ــرب ــط ب ـي ـن ـهــا وب ـي ــن الـ ـقـ ــدرة عـلــى
الفهم واألخالق وإدارة المجتمعات .كان لتطبيق
المنهج االستقرائي التجريبي على صفات البشر
الـجـســديــة وربـطـهــا بــالـثـقــافــة واألخـ ــاق وال ـع ــادات
أعـظــم األث ــر فــي جـعــل األف ـكــار الـعـنـصــريــة األولــى
تبدو نظريات علمية» (ص .)489 - 485
ّأم ــا الـمــوقــف الـكــاثــولـيـكــي ،فـيـمـتــاز عــن الـمــواقــف
ال ـع ـل ـمــويــة وال ـبــروت ـس ـتــان ـت ـيــة ب ـت ـعــام ـلــه م ــع ال ـس ـكــان
األصليين كــ«بـشــر» ،إلــى وقــوف اآلبــاء اليسوعيين
والــدومـيـنـيـكــان ضــد الـقـمــع الـجـســدي واالسـتـبـعــاد،
لـكــن ه ــؤالء  -وكـمــا يـسـتــدرك عــزمــي ب ـشــارة « -لــم
يقفوا معهم كما هم ،بل بعد إسقاط صورة البراءة
المسيحية عليهم» (ص .)482

الدين في فكر التنوير

ف ــي ال ـف ـصــل ال ـث ــام ــن ،ث ـمــة عـ ــودة إل ــى «مــوضــوعــة
الــديــن فــي فـكــر الـتـنــويــر» لـلـتــوقــف عـنــد بـعـ ٍ
ـض من
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جوانبها .ويحفل هذا الفصل بتعريفات وتمييزات
عـلــى ق ــدر كـبـيــر مــن األهـمـيــة بــالـنـسـبــة إل ــى الـقــارئ
الـعــربــي ،بــل بــالـنـسـبــة إلــى الـبــاحــث الـعــربــي أيـ ًـضــا.
م ـعــروف أن الـتـنــويــر هــو «اس ـت ـمــرار طـبـيـعــي لـلـثــورة
العلمية في القرن السابع عشر ،ولإلنتاج الفكري
لـبـيـكــون ودي ـك ــارت وج ــون ل ــوك ( )...إن ــه الـفـكــر
الــذي أرســى األســاس للموقف العلماني الداعي
إلـ ــى ت ـح ــدي ــد دور ال ــدي ــن ف ــي الـ ــدولـ ــة وال ـم ـج ــال
ال ـع ــام( »..ص  .)499وهــو أيـ ًـضــا ،وبـشـكــل أكـثــر
ً
تبسيطا ،على حد قول عزمي بشارة ،فكر علماني
(ل ـلــدقــة دن ـي ــوي) ،ورب ـم ــا ي ـصــل ع ـنــد بـعـضـهــم إلــى
حــد اإلل ـحــاد ...لـكــن التمييز ض ــروري مــن وجهة
م ـعــرف ـيــة وع ـم ـل ـيــة ب ـي ــن ف ـك ــر ال ـت ـن ــوي ــر «ال ـع ـل ـم ــان ــي»
وال ـص ـي ــرورة االج ـت ـمــاع ـيــة لـلـعـلـمـنــة؛ فـفـكــر الـتـنــويــر
فكر «قـلــة» ،بينما صـيــرورة العلمنة هــي «صـيــرورة
اجتماعية وثقافية شاملة تمر بها الكثرة الكاثرة»
أي المجتمع ككل.
يـسـتـعــرض عــزمــي ب ـشــارة ،مـحـلـ ًـا ،نـمــاذج مــن آراء
المفكرين التنويريين بيير بايل من خالل قاموسه
الـفـلـسـفــي ال ـتــاري ـخــي ،وه ـيــوم بــريـبـيـتــه ال ـتــي كــانــت
مؤثرة جدً ا في مفكري التنوير الفرنسيين ،وأعالم
ـرر ْي ـهــا الــرئـيـسـيـيــن
اإلنـسـيـكـلــوبـيــديــا الـفــرنـسـيــة ك ـم ـحـ َ
ديـ ـ ـ ــدرو ودار المـ ـبـ ـي ــر (ص  ،)504وم ـف ـك ــري ــن
(فــاسـفــة) آخــريــن :مــونـسـتـكـيــو ،فــولـتـيــر ،روس ــو...
(ص .)521 - 502
يــاحــظ عــزمــي ب ـش ــارة ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أن «فـكــر
التنوير لم يتفلسف في نقد الدين لمصلحة العامة
وال لـغــرض إقـصــاء الــديــن مــن الـمـجــال الـعــام ،بما
فيه الــدولــة ،لكنه انتقد ممارسات الكهنة ،وحـ ّـول
الـ ــديـ ــن ن ـف ـس ــه ومـ ـنـ ـش ــأه إلـ ـ ــى مـ ــوضـ ــوع لـ ـل ــدراس ــة
والبحث ،وتابع بلورة مفهوم الدين الطبيعي»...
(ص .)506
يـشـيــع ف ــي ال ـث ـقــافــة ال ـعــامــة ال ـعــرب ـيــة ب ـص ــورة خــاصــة
تـعـمـيــم م ـف ــاده أن ف ـكــرة ال ـت ـقـ ّـدم الـتـصـقــت بـفـلـسـفــة
الـتـنــويــر وشـمـلــت أعــامــه ،فـيـصـحــح عــزمــي بـشــارة
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ه ــذا االع ـت ـق ــاد ب ـق ــول ــه« :ل ــم ي ـكــن فــاس ـفــة الـتـنــويــر
حتى منتصف القرن التاسع عشر بهذه السذاجة،
وأب ـ ـ ــدوا ت ـح ـف ـظــات ع ـل ــى ع ـمــوم ـيــة ف ـك ــرة ال ـت ـق ــدم،
وأظهروا الكثير من الشك في شأنها .وانطبق هذا
عـلــى بــايــل وفــونـتـنـيــل وفـيـكــو وه ـيــوم ودي بــروس
وب ــوالن ـج ـي ــه وال ـ ـب ـ ــارون دول ـ ـبـ ــاك ،ج ـم ـي ـع ـهــم ك ــان ــوا
م ـت ــرددي ــن ف ــي ش ــأن ف ـكــرة ال ـت ـقــدم وان ـط ـبــاق ـهــا عـلــى
المجتمع بشكل عــام ،وكانوا يميلون عمو ًما إلى
قـصــرهــا عـلــى الـنـخـبــة الـمـفـكــرة .وف ــي نـهــايــة الـقــرن
فـحـســب ،تـحـ ّـولــت ف ـكــرة الـتـقــدم فــي ال ـتــاريــخ إلــى
رؤي ــة شــام ـلــة ع ـنــد كــونــدورس ـيــه بـشـكــل خ ــاص»..
(ص  ،)557وقبله عند تورغو وهلغتيوس.
التنوير األلماني

فــي الـفـصــل الـتــاســع (ص  ،)678 - 605يستعيد
عــزمــي ب ـشــارة أف ـكــار الـتـنــويــر بــإي ـجــاز ،لـيـتــابــع خط
التحول من الريبية عند هيوم إلى دور العقل عند
ّ
كــا ْنــت ،وصـ ً
ـول إلــى فلسفة هيغل في الــديــن ،إلى
ـب الـتــركـيــز
فـلـسـفــة نـيـتـشــه ف ــي األخ ـ ــاق ،أي ي ـن ـصـ ّ
على التنوير األلماني.

ً
تاريخا
يذكر عزمي بشارة أن هيوم أراد أن يكتب
طبيعيا للدين ،وأن يحلله من خالل فهم الطبيعة
ً
اإلنـســانـيــة ،أي إن ــه ح ــاول بــاخـتـصــار تـفـسـيــر الــديــن
طبيعيا أنـثــروبــولــوجـ ًـيــا (ص  .)608واعتبر
تفسيرا
ً
ً
ه ـيــوم أن ت ـعــدديــة اآلل ـهــة أق ــدم مــن الـتــوحـيــد ،وأن
الــديــن فــي الـحــالـتـيــن (الـتـعــدد والـتــوحـيــد) يـقــع في
حـيــز الـعــاطـفــة ويـعـ ّـبــر عــن مــركّ ــب ال ـخــوف واألم ــل
عند اإلنسان .بل يذهب فرويد إلى تحبيذ التعدد
ع ـل ــى ال ـت ــوح ـي ــد ،ف ـه ــذا األخـ ـي ــر «ي ــرف ــض اآلخ ـ ــر»،
ف ــي ح ـي ــن أن ال ـت ـع ــددي ــة اإلل ـه ـي ــة «أتـ ــاحـ ــت ت ـطــور
النفوس الشجاعة».
ال ـن ـق ـط ــة األه ـ ــم ف ــي هـ ــذه االسـ ـتـ ـع ــادة ف ــي ال ـف ـصــل
التاسع هي كيف تلقى التنوير األلماني هذه اآلراء
(آراء هيوم) وآراء التنوير الفرنسي ،وال سيما آراء
روسو وفولتير؟

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

ي ــرى ع ــزم ــي ب ـش ــارة أن ب ـعــض ال ـفــاس ـفــة األل ـم ــان
(من ذوي النزعة الدينية التصوفية) ،مثل هامان،
م ـع ــاص ــر ك ــا ْن ــت ف ــي أل ـم ــان ـي ــا وم ـت ــرج ــم أجـ ـ ــزاء مــن
ك ـت ــاب ه ـي ــوم ،وك ـي ــرك ـي ـغ ــارد تـلـمـيــذ ه ـي ـغــل الح ـ ًق ــا،
رأى «أن ريـبـيــة هـيــوم تـخــدم الــديــن ،ألنـهــا تكشف
عقالنيا للدين وتنسبه إلــى الجانب
أن ال أســاس
ً
الـشـعــوري اإليـمــانــي ،وهــذا مــا يؤكد حقيقة الدين
اإليمانية» (ص .)612

ّأم ــا مــوقــف الـتـنــويــر األل ـمــانــي عـمــو ًمــا مــن الـعـقــائــد
الــرسـمـيــة للكنيستين الـبــروتـسـتــاتـيــة والـكــاثــولـيـكـيــة،
ف ـ ـك ـ ــان م ـ ــوق ـ ـ ًف ـ ــا نـ ـ ـق ـ ــد ًي ـ ــا ،ولـ ـكـ ـنـ ــه اخـ ـتـ ـلـ ــف (قـ ـب ــل
ال ـ ـق ـ ــرن الـ ـتـ ــاسـ ــع ع ـ ـشـ ــر) ع ـ ــن الـ ـتـ ـن ــوي ــر ال ـف ــرن ـس ــي
«ب ــإي ــائ ــه ال ــوظ ــائ ــف االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ــدي ــن أه ـم ـيــة
قصوى» (ص .)612
ميزت الكثير من
في مقابل النزعة التطورية التي ّ
م ـف ـكــري ال ـت ـنــويــر الـفــرنـسـيـيــنُ ،أع ـج ــب الـمـفـكــرون
األلـمــان بـجــان جــاك روس ــو ،وال سـيـمــا بميله إلــى
التشكيك فــي فــوائــد الـمــدنـيــة ودعــوتــه إلــى الـعــودة
إل ــى الـطـبـيـعــة ف ــي ال ـتــرب ـيــة ،وإي ـمــانــه بــأهـمـيــة الـ ُـبـعــد
سماه
الروحي في ترسيخ العقد االجتماعي الذي ّ
«الديانة المدنية» (ص .)613

مليا عند كــا ْنــت الــذي
يعود عزمي بـشــارة ليتوقف ً
انتمى ،في رأيه ،إلى تقاليد ثالثة :التنوير الفرنسي
معا ،إال أنه
والتنوير اإلنكليزي والتنوير األلماني ً
لم يتوقف عند حــدود هــذه التقاليد ،فكانت ثورة
كانْت في الفلسفة «ثــورة أنثروبولوجية» ،فأصبح
س ــؤال الـفـلـسـفــة ع ـنــده ه ــو« :م ــا اإلن ـس ــان؟» ،ومــن
ه ــذا ال ـس ــؤال تـتـشـعــب األسـئ ـلــة كـلـهــا ب ـشــأن حــدود
ال ـع ـقــل .م ــاذا يـمـكـنـنــي أن أعـ ــرف؟ هــو س ــؤال نقد
الـعـقــل الـمـحــض؛ مــاذا عـلـ ّـي أن أفـعــل؟ هــو ســؤال
األخ ـ ـ ــاق؛ م ـ ــاذا ي ـم ـك ـن ـنــي أن آم ـ ــل؟ ه ــو ال ـس ــؤال
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــود إلـ ـ ــى اإليـ ـ ـمـ ـ ــان (ص  .)617ع ـنــد
ك ــا ْن ــت« ،الــديــانــة الــداخ ـل ـيــة» هــي ال ـتــي تـمـ ّـكــن من
ممارسة األخــاق القائدة بذاتها ،أي ما يمكن أن
نسميه  -على حــد قــول عــزمــي بـشــارة « -األخــاق
ّ
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العلمانية ال ـيــوم» ،بــل إن فلسفة كــا ْنــت األخــاقـيــة
تقول بـ«اشتقاق الــديــن مــن األخــاق ،ال األخــاق
من الدين».

• ه ـي ـغ ــل

م ـق ــارن ــة ب ـك ــا ْن ــت ،الـ ــذي كـ ــان يـ ــرى أن ه ـن ــاك ،مــن
منظوره« ،قدرات عقلية تجمع المعطيات الحسية
وتـ ـح ـ ّـولـ ـه ــا إلـ ـ ــى م ـ ــوض ـ ــوع ،وأخـ ـ ـ ــرى ت ـج ـع ــل مــن
الممكن تصنيفها والتفكير فيها» ،بعبارة أخــرى،
كــان ثمة ثنائية ،أي حــالــة فصل بين الـشــيء بذاته
م ــن ج ـهــة ،وال ـم ـق ــدرة الـحـسـيــة والـعـقـلـيــة م ــن جـهــة
أخ ـ ـ ــرى ،ي ـن ـت ـقــل ع ــزم ــي بـ ـش ــارة إل ـ ــى ه ـي ـغ ــل الـ ــذي
بـحــث عــن طــريــق لجمعهما وتـجــاوز هــذه الثنائية
التي ميزت فلسفة المعرفة عند كـ ّـل مــن ديكارت
وكــا ْنــت« :اتجه هيغل إلــى اعتبار الله هو التفكير
نـفـســه ،هــو جــوهــر الـكــون ومـنـطـقــه .لـلـكــون جوهر
شخصا،
واحــد هــو التفكير ذات ــه ،الـلــه لـيــس كــائـ ًنــا
ً
ه ــو الـمـطـلــق ال ــذي يـجـمــع الـ ــذات وال ـم ــوض ــوع»،
هــو مفهوم فلسفي يساهم فــي فهم الله والتاريخ
والـ ـفـ ــن وال ـ ــدول ـ ــة والـ ـفـ ـك ــر وال ـ ــوج ـ ــود و«اإلي ـ ـمـ ــان
بــال ـلــه» ،كـمــا يـظـهــر ه ــذا فــي الــديــانــات الـمـخـتـلـفــة.
وإذ ال يـهــدف عــزمــي بـشــارة مــن مـشــروعــه البحثي
دراســة تــاريــخ الفلسفة ،وال دراس ــة أفـكــار كـ ٍّـل من
فالسفة التنوير ،فإنه يركز على «إبراز ما له ارتباط
بــإشـكــالـيــة الـعــاقــة بـيــن العلمانية والــديــن» .يختار
من محاضرات هيغل في فلسفة الدين اقتباسات
دال ــة عـلــى «تـشـخـيــص كــاسـيـكــي لـعـمـلـيــة العلمنة
من دون تسميتها بهذا االسم»« ،مع ازدياد معرفة
األشياء النهائية وتوسع العلوم بشكل يكاد يكون
غ ـيــر مـ ـح ــدود ،واتـ ـس ــاع م ـج ــاالت ال ـم ـعــرفــة كـلـهــا،
يتقلص مجال معرفة الله» .وكلما ازدادت معرفة
الفلسفة والـعـلــوم ،تقلص الفضاء المتبقي للدين
إل ــى درج ــة أن الـلــه يـصـبــح إل ــه الـفـجــوات الـتــي لم
تصلها المعرفة العلمية (ص .)650
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ـدخــل الــديــن فــي الـسـيــاســة بصفته
يــرفــض هـيـغــل تـ ّ
ح ــام ـ ًـا مــوق ـ ًفــا س ـيــاسـ ًـيــا ،ألن ال ـج ـمــاعــات الــديـنـيــة
ال ـت ــي ت ـت ـبــع م ـب ـ ً
ـدأ دي ـن ـ ًـي ــا ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ت ـل ـبــث أن
تشكل تحد ًيا للدولة (ص  ،)656وهــذا ال يعني
أن هيغل كان ضد الدين .يشرح عزمي بشارة هذه
المفارقة لدى هيغل بالقول إن «القوانين الوضعية
ل ـلــدولــة تـتـعــامــل م ــع الـنـسـبــي وال ـن ـهــائــي ،وبــالـتــالــي
ال ي ـجــوز خـلـطـهــا بــالـحـقـيـقــة الـمـطـلـقــة الـتــي يمثلها
ال ــدي ــن ( )..ال ــدول ــة ت ـم ـ ّثــل األخـ ــاق الـمــوضــوعـيــة
للمجتمع كله في مقابل محاولة تيار ديني محدد
أن ي ـفــرض ت ـصــوره لـلــديــن عـلــى الـمـجـتـمــع كـكــل.
يـخـلــص عــزمــي بـشــارة بـعــد شــرحــه وتـحـلـيـلــه أفـكــار
ـوصــا إشـكــالـيــة
هـيـغــل الـمـثـيــرة فــي جــدلـيـتـهــا ،وخـصـ ً
ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ــدي ــن وال ــدول ــة (وال سـيـمــا ل ـمــا ي ــراه
ه ـي ـغ ــل مـ ــن خ ـص ــوص ـي ــة فـ ــي ال ـب ــروت ـس ـت ــان ـت ـي ــة ال ـتــي
تــؤمــن  -فــي رأي ــه  -بــالـحــريــة الـفــرديــة وعـلــى عكس
المعتقدات الكاثوليكية واإلس ــام) ،يخلص إلى
أن هـيـغــل «حـ ـ ّـول الـفـلـسـفــة مــن خــدمــة الــديــن إلــى
اح ـت ــواء ال ــدي ــن كـمــرحـلــة إل ـي ـهــا» ،وه ـنــا تـكـمــن فــي
رأي عزمي بـشــارة حداثته وعلمانيته ال فــي فصل
الدين عن السياسة والفلسفة ،بل «في رؤية الدين
ك ـمــرح ـلــة ن ـحــو ال ـف ـل ـس ـفــة ،وكــوظ ـي ـفــة ع ـقــان ـيــة فــي
تماسك المجتمع والدولة» (ص .)659

خ ــاص ــة م ــا يـ ــراه ع ــزم ــي ب ـش ــارة ف ــي فـلـسـفــة هـيـغــل
ومــوق ـع ـهــا ف ــي مـنـظــومــة ال ـت ـنــويــر ه ــي أن هـيـغــل لــم
يغير موقف التنوير من الدين  -ولم يتهم مفكري
التنوير بالمادية أو فقدان القلب وتضييع األصالة
وهــدم التقاليد واألع ــراف واألخ ــاق كما اتهمهم
ال ـم ـتــدي ـنــون وال ـم ـحــاف ـظــون ،لـكـنــه اح ـت ــوى الـتـنــويــر
والــديــن سوية في مسيرة العقل في التاريخ ()...
(ص  ،)664وه ــو ب ــذل ــك ف ـســح ال ـم ـجــال لـنـشــوء
الـنـقــد ال ـحــداثــي ح ـيــال الـتـنــويــر ،كـحــالـتــي مــاركــس
وفيورباخ (ص .)666 - 660
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• ن ـي ـت ـش ــه

ع ـلــى أن أه ــم ن ــاق ـ ٍـد ل ـل ـت ـنــويــر ،ب ـعــد اك ـت ـمــال أف ـكــار
الـتـنــويــر فــي فلسفة هيغل الـجــدلـيــة والـتــوفـيـقـيــة بين
«الــديــن ونـقــد الــديــن» ،هــو نيتشه .وإذا كــان هناك
م ــن ي ـع ـت ـبــر ه ـي ـغــل «آخـ ــر ف ـي ـل ـســوف م ـس ـي ـحــي» (إذ
عرض الفلسفة بشكل مسيحي وعرض المسيحية
«حول
بشكل فلسفي) (ص  ،)659وإذا كان قد ّ
الـتـنــويــر إل ــى مـيـتــافـيــزيـقــا» ،ف ــإن نـيـتـشــه يـخـتـتــم هــذه
الـمــرحـلــة مــن تــاريــخ الـفـلـسـفــة األوروب ـي ــة ،ويــدشــن
مــرحـلــة جــديــدة فــي نـقــد الـتـنــويــر ،مــؤسـ ًـســا ألف ـكــا ٍر
يراها البعض إرهاصات أفكار ما بعد الحداثة أو
تأسيسا لها في ما بعد.
ً

يـعـ ّلــق عــزمــي بـشــارة بــداي ـ ًة« :إذا كــان فـكــر مــاركــس
ي ـقــود فــي الـنـهــايــة إل ــى عـ ـ ٍ
ـودة جــدلـيــة إل ــى مـشــاعـيـ ٍـة
بــدائـيــة طبيعية مفترضة قبل تقسيم العمل ونشوء
ال ـط ـب ـق ــات ( )...ل ـك ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ح ـض ــاري
أرق ــى ،ف ــإن نـيـتـشــه يــدعــو إل ــى ال ـع ــودة إل ــى أخــاق
طبيعية مفترضة تقوم على غرائز اإلنسان الطبيعية
وح ـب ــه لـنـفـســه وإرادة ال ـق ــوة لـلـسـيـطــرة وال ـب ـق ــاء»..
(ص  .)667وإذ ي ــذك ــر ب ـش ــارة أن ه ــذه األف ـك ــار
أتــت بـعــد انـتـشــار فـكــر دارويـ ــن ،يـضـيــف أن نيتشه
«قام بعملية نقد للميتافيزيقا والمبادئ المتجاوزة
للعالم الطبيعي» ( ،)..إال أنــه حـ ّـول الـصــراع بين
أخـ ــاق األس ـي ــاد وأخ ـ ــاق ال ـع ـب ـيــد ،وب ـي ــن الـطـبـيـعــة
وتوجها بمفهوم
اإلنسانية إلــى ميتافيزيقا أخــرىّ ،
الفضيلة عند اإلنسان الفائق أو «اإلنسان األعلى»
(ص .)669
من أين أتت أخالق العبيد في رأي نيتشه؟ اعتقد
نيتشه أن المسيحية بصيغة بولس الرسول (الذي
تعبيرا عن
يـبــرئ المسيح مـنــه) هــي الــديــانــة األكـثــر
ً
تأسيسا لها بتقديسها الزهد
أخالق العبيد ،واألكثر
ً
وال ـن ـفــور مــن الـحـيــاة ( ،)..فــالـتـســامــح فـيـهــا «نــاجــم
عن تحويل العجز إلى قيمة( »...ص .)669

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

ّأما بالنسبة إلى الموقف من الدين عمو ًما ،فاعتبر
نيتشه الدين واألديــان «مسألة تهم العامة وتنشغل
بها» ،و«األديان هي شغل العامة ..ال يوجد شيء
على االطالق أكثر زي ًفا من القدسي» (ص .)671
وعـنــدمــا قــال نيتشه بــ«مــوت الـلــه وآلـهــة ُأخ ــر» ،فلم
ـاجــا
يـكــن ذل ــك دع ــوة ،وإن ـمــا ك ــان تــوصـيـ ًفــا واسـتـنـتـ ً
لـمــا آل ــت إل ـيــه األم ــور واألحـ ــوال حـتــى ع ـصــره ومــا
بـعــد ع ـصــره .يـشــرح عــزمــي ب ـشــارة آلـيــة هــذا الـمــآل:
«ع ـنــدمــا ن ـظــر نـيـتـشــه إل ــى ال ـخ ـلــف ورأى ص ـي ــرورة
انـهـيــار اإلي ـمــان الـمـسـيـحــي بــالـلــه ،تـمـكــن مــن رؤيــة
صعود النزعة المدنية األوروبية وانهيار األخالق،
وبــالـتــالــي ف ــإن شـيـ ًئــا لــن يـكــون حـقـيـقـ ًـيــا بــل سيصير
ـاح ــا .وك ــان ــت نـتـيـجــة ت ــأم ــات ــه ط ــوال
ك ــل شـ ــيء م ـب ـ ً
خمسة عشر عا ًما الجمع بين إرادة القوة ومذهب
الـ ـع ــودة األبـ ــديـ ــة ،فـ ــإن مـ ــوت اإلل ـ ــه ت ـت ـب ـعــه ال ـحــريــة
ال ـعــدم ـيــة ،وال ب ــد مــن ت ـجــاوزهــا ذات ـ ًـي ــا بـ ــإرادة الـقــوة
بالوصول إلى العودة إلى األبدية» (ص .)670
يموضع عزمي بشارة أفكار هذا الرجل في سياقه
التاريخي والبيئة الفكرية التي أنجبته والتوقعات
المستقبلية التي أرهصت فيها تأمالته ،وإن بدت
ً
مرتبكا
مرتبكة« :ال شك أن فكر هذا الرجل كان
مـثــل روح الـعـصــر ال ـتــي عـ ّـبــر عـنـهــا ،ال ـتــي جمعت
نـقــد الــديــن إل ــى نـقــد الـعـقــل ون ـقــد الـتـنــويــر فــي آن؛
وذل ــك قـبــل عـقــديــن فـقــط مــن ول ــوج أوروب ــا دوامــة
األي ــدي ــول ــوج ـي ــات ال ـش ـمــول ـيــة م ــن ج ـه ــة ،وال ـعــدم ـيــة
م ــن جـهــة ثــان ـيــة؛ واالزده ـ ــار وال ــرخ ــاء االق ـت ـصــادي
م ــن ج ـه ــة ،واألزمـ ـ ـ ــات ال ـك ـب ــرى م ــن ج ـه ــة ثــان ـيــة؛
وعـ ـص ــر الـ ـفـ ــرديـ ــة والـ ـفـ ــن واالنـ ـ ـح ـ ــال مـ ــن ج ـه ــة،
وعصر الجماهير مــن جهة أخــرى؛ عصر اإلبــداع
واالخ ـت ــراع ــات مــن ج ـهــة ،وال ـص ـنــاعــة الـثـقــافـيــة من
جهة أخرى ...وهي التي أدت كلها إلى الحروب
العالمية الكبرى وجرائم اإلبادة .ليس فكر نيتشه
م ـس ـ ً
ـؤول ع ــن ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ب ــل ه ــو ال ـف ـكــر ال ــذي
يحمل إرهاصاتها العاصفة بصوغ أدبي».
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 جدلية التنوير (أدورنــو  -هوركهايمر) ،كارلشميت ،فوكو

ف ــي ال ـف ـصــل ال ـح ــادي ع ـشــر ،يـحـلــل عــزمــي ب ـشــارة
ث ــاث ــة ن ـم ــاذج «ف ــي ال ـن ـقــد ال ـح ــداث ــي ل ـل ـت ـنــويــر» فــي
مرحلة ما بعد نيتشه:
 نـ ـم ــوذج م ــن م ــدرس ــة ف ــران ـك ـف ــورت م ـم ـ َّث ـ ـ ًـا فــيكـتــاب جــدلـيــة الـتـنــويــر لـثـيــودور أدورن ــو )(Adorno
( )1969 - 1903ول ـ ـم ـ ــاك ـ ــس ه ــوركـ ـه ــايـ ـم ــر
).)1973 - 1895( (Horkheimer
 ن ـم ــوذج كـ ــارل شـمـيــت ( )1986 - 1888فــيالالهوت السياسي.

 -نموذج ميشيل فوكو.

• أدورنو  -هوركهايمر (جدلية التنوير)
من وجهة نظر مؤ ّلفي جدلية التنوير ،وكما يشرحها
عزمي بشارة ،رفض التنوير األساطير التي كانت
قــائـمــة ،لكنه أقــام أســاطـيــر بــديـلــة« ،أهـمـهــا أسـطــورة
ال ـع ـقــل ال ـك ـلــي الـ ـقـ ــدرة» وال ـ ــذي م ــا ل ـبــث ال ـم ـســار
الـمـنـطـقــي لـلـتـنــويــر أن حـطــم أســاط ـيــره ،وم ــن بينها
أيـ ًـضــا أسـطــورة العقل الكلي (ص « :)715العلم
ال ــذاه ــب إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األش ـي ــاء ه ــو ام ـت ــداد
للسحر بأسلوبه ومنهجه ( )...يقيم العلم تابوهاته
(أو محرماته) ( ،)...استبدل التنوير خوف الناس
ال ـقــديــم مــن ال ـظــواهــر الـطـبـيـعـيــة ،بــان ـف ـجــارات نــزاع
دوريــة أو موسمية :األزم ــات االقـتـصــاديــة الكبرى
وال ـحــروب مـثـ ًـا ( )...يـقــود الـعـقــل الـتـنــويــري إلــى
اخـتــزال الحقيقة وقـصــرهــا على الـنـجــاح واإلنـجــاز
( )...مناقب العصر الحديث هي المهارات التي
بغض النظر عن الفضيلة»..
تــؤدي إلى إنجازات ّ
(ص .)722 - 720

يطور عزمي بشارة النظر إلى هذه المسألة ليراها
ّ
«م ـس ــأل ــة م ـف ـت ــاح ـي ــة ل ـف ـه ــم الـ ـظـ ــاهـ ــرات ال ـج ــدي ــدة:
ظـ ـه ــور بـ ــدائـ ــل الـ ــديـ ــن فـ ــي ال ـق ـب ـل ـي ــة ش ـب ــه ال ــدي ـن ـي ــة
لــأيــديــولــوجـيــات الــدنـيــويــة (س ــواء أكــانــت وضـعـيــة
أم ديـنـيــة  -سـيــاسـيــة)» ،وظــاهــرة االنـتـقــال فــي نمط
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التدين «من التدين الشعبي التقليدي إلى التدين
ال ـج ـمــاه ـيــري» ال ـحــديــث وال ـم ـع ـل ـمــن ،وإنْ حـمــل
دينيا (ص .)725
خطا ًبا ً

• كارل شميت (الالهوت السياسي)

يـلـفــت عــزمــي ب ـش ــارة الـنـظــر إل ــى أن «ف ــي الـنـصــف
الثاني من القرن العشرين ،ال سيما في الثمانينيات
والتسعينيات ،جــرت عملية إحـيــاء لـكــارل شميت
من اليسار واليمين ،حتى من اليسار األكاديمي.
ويـشـبــه اكـتـشــاف فـكــر شميت الـسـيــاســي باكتشاف
الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة الـمـتـجــدد بــاسـتـمــرار لمكياف ّلي،
لـنــاحـيــة ق ــدرة شـمـيــت عـلــى ص ــوغ الـسـيــاســة عــاريــة
وك ــأن ــه ي ـصــوغ م ـع ــادالت ريــاض ـيــة م ــن دون الـ ُـبـعــد
ـرض ــا
ال ـق ـي ـمــي وبـ ــا أق ـن ـع ــة» (ص  .)727ن ـق ــرأ ع ـ ً
ألفكاره السياسية ،هذه بعض مالمحها ملخص ًة:

 فكر شميت هــو دفــع بمنطق الــدولــة إلــى نتيجتهال ـق ـصــوى ف ــي حــال ـتــي ال ـح ــرب وإعـ ــان ال ـط ــوارئ
(شرعية إلغاء الدستور).

 الـلـيـبــرالـيــة هــي الــرومــانـسـيــة الـسـيــاسـيــة مــن زاوي ــةالـ ـف ــرد وبـ ــا ط ــائ ــل (ح ــال ــة م ـن ـح ـلــة م ــن ال ـم ـصــالــح
الفردية والحزبية).
ي ـع ـ ّل ــق ع ــزم ــي بـ ـش ــارة ع ـل ــى هـ ــذه األفـ ـكـ ــار« :وك ــي
يــؤســس شميت هــذه األفـكــار لـتـتــاءم مــع العصر،
فــإنــه ال يـلـجــأ إل ــى الــدك ـتــاتــوريــة ،بــل ي ـعـ ّـدل مـفـهــوم
الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـتـصـبــح دي ـم ـقــراط ـيــة ال ـج ـمــاه ـيــر (ال
األفراد) التسلطية ،وهو يعتمد على الهوية الوطنية
المصممة لتالئم مجموعة متجانسة
الالسياسية
ّ
من السكان يقودها قائد كاريزمي» (ص .)737

وفـ ــي م ـك ــان آخ ـ ــر ،ل ـي ـس ــت الـ ـسـ ـي ــادة ه ــي ال ـت ـع ـب ـيــر
عــن اإلرادة الـعــامــة ،كـمــا هــي الـحــال عـنــد روســو؛
إنـهــا تـتــوافــق مــع شخصنة هــوبــس لـلـسـيــادة ،لكنها
م ــؤسـ ـس ــة عـ ـل ــى أسـ ـ ــس جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة« ،ف ــال ـت ـع ـب ـي ــر
(ي ـ ـص ـ ـبـ ــح) االس ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــاء الـ ـشـ ـعـ ـب ــي والـ ــدكـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــة
الشعبوية الـتــي اتـخــذت مـظــاهــر فــاشـيــة ونــازيــة في
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أوروبـ ــا ودك ـت ــات ــوري ــات رث ــه ف ــي ال ـم ـشــرق ال ـعــربــي،
تـبـ ّنــت أيــديــولــوجـيــات األنـظـمــة الـشـمــولـيــة وأدوات
االس ـت ـف ـت ــاء وال ـت ـع ـب ـئــة ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة ،ل ـك ـن ـهــا ظ ـ ّلــت
أس ـيــرة الــرثــاثــة الـسـلـطــانـيــة وأنـظـمــة الـقــرابــة وتــريـيــف
مؤسسات الدولة» (ص .)735

الخالصة أن شميت يرفض تأسيس السياسة على
أيديولوجيات كبرى إنسانية أو دينية ،وهو بذلك
ي ـق ـ ّـدم  -بـحـســب م ــا ي ــرى ع ــزم ــي ب ـش ــارة « -خــدمــة
فـ ــي ت ـع ــري ــة ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي تـ ـط ــرح ن ـف ـس ـه ــا ب ــاس ــم
أيديولوجيات كبرى» (ص .)742

 في نقد النقد العقالني للتنوير• ميشيل فوكو

مــن زاويـ ــة ال ـمــوقــف مــن الــديــن والـعـلـمــانـيــة ،وفــي
حقل الموقف من التنوير وأوجــه نقده المتعددة،
مــن داخــل الـحــداثــة ومــن زاوي ــة مــا بـعــدهــا ،يكتفي
عــزمــي ب ـش ــارة بـمـنــاقـشــة ق ـص ـيــرة .ال ي ـجــد مـعــالـجــة
واض ـ ـحـ ــة ل ـ ــدى فـ ــوكـ ــو ل ـم ــوض ــوع ــة ال ـ ــدي ـ ــن ،ي ـق ــرأ
شـ ـ ٍ
ـذرات ع ــن «روح ــان ـي ــة ال ـج ـســد» وق ـمــع الـجـســد
فــي الــديــن (ص ّ .)743أم ــا بـشــأن مــوقــع الـلــه في
فـلـسـفــات الـتـنــويــر ،فـيـشـيــر ب ـشــارة إل ــى مـقــالــة فــوكــو
( )1966الــذي يقول« :إن الله مــات عند هيغل،
ألن العقل احتل مكانه ،وعند فيورباخ ً
أيضا ألن
تحرر اإلنـســان احتل مكانه ،وعند نيتشه كذلك،
فارغا ،إذ ّ
لكن نيتشه أبقى مكانه ً
مكن اإلنسان من
ّ
يحتل مكانه إذا تحرر من اإلنسان والله في آن»
أن
(ص  .)744ويع ّلق بشارة« :هذا برأيي نص أدبي
وتفسيره مفتوح على احـتـمــاالت كـثـيــرة» ،ويشرح
السبب في أن فوكو يطرح أسئلة ولكن ال يجيب
عـنـهــا فـلـسـفـ ًـيــا (مــا هــي ول ـمــاذا ن ـشــأت) ،بــل يبحث
ع ــن ن ـشــوئ ـهــا وك ـي ـف ـيــات ـهــا ف ــي «أرك ـي ــول ــوج ـي ــة ن ـشــوء
األفـ ـك ــار» (ك ـيــف ن ـشــأت وك ـيــف ت ـع ـمــل ،وم ــا هــي
القوى التي تعمل من خاللها( )»..ص .)744

عـ ـل ــى أن م ـ ـيـ ــزة فـ ــوكـ ــو ه ـ ــي ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـه ــج ال ـ ــذي
يـقـتــرحــه لـتـحـلـيــل الـعــاقــة بـيــن «الـعـقــانـيــة وفــائــض

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

ال ـقــوة» ،وك ــان خـيــار بـعــض المنتمين إلــى مــدرســة
فرانكفورت «فحص طريق التنوير» .يقترح فوكو
طــريـ ًقــا أخ ــرى لـبـحــث ه ــذه ال ـعــاقــة ،سـبـيـلـهــا عــدم
التعامل مع عقلنة المجتمع ككل ،خال ًفا لما فعل
أدورنــو وهوركهايمر ،بــل التركز فــي مـجــاالت في
الـحــداثــة كــالـجـنــون والـمــرض والـجـنــس والـجــريـمــة
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوت .والـ ـمـ ـهـ ـمـ ــة هـ ـنـ ــا هـ ـ ــي فـ ـحـ ــص ت ـط ــور
ت ـك ـنــولــوج ـيــات واس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـت ـعــامــل م ــع هــذه
الـظــواهــر مــن خــال تـحــديــدهــا وإقـصــائـهــا وتثبيت
المجتمعات لما هو عادي وطبيعي ( .)...وعلى
الـبــاحــث ،فــي رأي فــوكــو ،الـعــودة إلــى تــاريــخ أقــدم
من التنوير كي يعرف كيف وقعنا في فخ تاريخنا
الخاص (( )...ص .)747

إن «م ــا ب ـعــد ال ـح ــداث ــي» ،وك ـم ــا ي ـت ـم ـ ّثــل ف ــي مـســار
ـاس ــا ل ـم ـســاءلــة.
ف ــوك ــو ال ـف ـك ــري ،ي ـشـ ّـكــل أي ـ ًـض ــا أس ـ ً
وت ـع ـل ـي ـ ًق ــا ع ـل ــى وص ـ ــف ف ــوك ــو ل ـف ـك ــره ب ــأن ــه ي ـش ـبــه
«ث ـيــولــوج ـيــا ســال ـبــة» ،بــاع ـت ـبــارهــا ســال ـبــة بـخـصــوص
ال ـع ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة ال ال ـث ـي ــول ــوج ـي ــة ،ي ـق ـتــرح عــزمــي
بشارة مصطلح «العلم السالب» ألنه «يهدف إلى
تبيين الفضاءات التي يقصيها العلم عن مجاالته
(»)...؛ ف ـف ــوك ــو «ي ـط ــرح أس ـئ ـل ــة ل ــم ي ـت ـط ــرق إلـيـهــا
العلم ،لكنها من النوع الذي يمكنه التطرق إليها،
ك ـمــا ي ـســائــل ال ـم ـص ـط ـل ـحــات واألدوات الـعـلـمـيــة،
بشكل علمي ً
أيضا ،وأحيانًا بصوغ أدبي وسجالي
نيتشوي الطابع» .لكن «الفرق بين هذا النمط من
الـمــوقــف الـعـلـمــانــي وحـتــى اإلل ـحــادي (مــن جهة)
وإلـحــاديــة نيتشه (مــن جـهــة ثــانـيــة) هــو ً
أول فــي أن
علميا في بعض المجاالت
فوكو حاول أن يبحث
ً
الـ ـت ــي أه ـم ـل ـه ــا ال ـع ـل ــم وال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـت ــاري ــخ ن ـش ــوء
الــذات الـحــداثـيــة عبر مــؤسـســات الــرقــابــة والـمــرض
والجنس ،ومن زاوية نظر الكشف عن لعبة القوة
وثانيا
السياسة من «المصطلحات الموضوعية»ً ،
في أن تشكيكه في موضوعية العلم يجعله يحترم
أن ـ ــواع ال ـخ ـط ــاب ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا الــدي ـنــي،
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لـيــس مــن مـنـطـلــق دي ـنــي ،لـكــن نـتـيـجــة رؤي ـتــه نسبية
«الحقيقة العلمية» (ص .)749

وفـ ًقــا لـهــذا الـمــزاج الـفـكــري ،تـصــح مـســاءلــة نظرية
الـعـلـمـنــة أيـ ًـضــا بــاعـتـبــارهــا خـطــا ًبــا وســرديــة تشكلت
بنا ًء على مصالح سياسية وقوى اجتماعية (.)...
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن غ ـيــاب مـعــالـجــة مـنـهـجـيــة عـنــده
لموضوع الدين ،تحتل «العالقة بين الله واإلنسان
وم ــوت اإلل ــه وم ــوت اإلن ـســان» مـكــانــة مــركــزيــة في
ف ـك ــره ،ل ـكــن ه ــذا ال ي ـع ـنــي أن ــه م ـتــديــن ،لـكـنــه آخــذ
بــاالعـتـبــار الـتــأثـيــرات الدينية فــي الفكر والسياسة.
ّأم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى مـ ــوقـ ــف فـ ــوكـ ــو مـ ــن «ع ـق ــان ـي ــة
التنوير» ،فيرى عزمي بشارة «أنه يمضي في كسر
حدود العقالنية وفي تجاوز التنوير مع االعتراف
بــدوره الـحــاســم فــي تشكيل المجتمع الـحــديــث..
وإلــى تجاوز العقالنية في مناقشة تاريخ الجنون
وتــاريــخ الـجـنــس ،وكـلـهــا مــوضــوعــات ذات عالقة
بالدين» (ص .)750

في هذا المنظور الفكري ،يتموضع الدين كجزء
أساسا
من الثقافة بالمعنى الواسع ،فال يرى فوكو
ً
العتبارهما منفصلين.

• ج ــون رول ــز ،ه ــاب ــرم ــاس ،ت ـي ـل ــور

ف ــي ال ـف ـصــل األخ ـي ــر (ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي ع ـش ــر) مــن
الـمـجـلــد األول ،وفــي الـجــزء الـمـخـصــص لمتابعة
ال ـص ـيــرورة الـفـكــريــة لـلـعـلـمــانـيــة والـعـلـمـنــة ،يـعــرض
عــزمــي ب ـش ــارة ن ـم ــاذج دا ّلـ ــة م ــن ك ـتــابــات لـيـبــرالـيـيــن
دورا م ــا ل ـل ــدي ــن ،أو
م ـع ــاص ــري ــن س ـب ــق أن أبـ ـ ــرزوا ً
ح ـ ــاول ـ ــوا أن يـ ـ ـ ِ
ـوجـ ـ ــدوا مـ ـك ــا ًن ــا لـ ــه فـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع
تأثيرا ما في انتظام العالقة المتوازنة
المعلمن ،أو ً
بين المجتمع والــدولــة ،أو بين أطــراف المجتمع
السياسي ومكوناته.
عودة موجزة إلى الليبرالية في القرن التاسع عشر
ً
أول ،ل ـل ـتــذك ـيــر ،ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ،بـ ـ ـ دو تــوك ـف ـيــل،
الــذي يحظى باالهتمام لتميزه بــإبــرازه دور الدين
فــي المجتمع السياسي األمـيــركــي وهــو اآلتــي من
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الـتـقـلـيــد ال ـفــرن ـســي؛ إذ إن ــه خ ـصــص ل ــذل ــك فـصـ ًـا
ك ــام ـ ًـا وم ـهـ ًـمــا ف ــي ك ـتــابــه الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي أمـيــركــا
بـعـنــوان« :الـتــأثـيــر غـيــر الـمـبــاشــر ل ــآراء الــديـنـيــة في
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة».
ويقتبس عزمي بشارة قوله« :ال تــؤدي الديانة في
مباشرا في حكم المجتمع ،ولكن مع
دورا
أميركا ً
ً
ذلــك يمكن اعتبارها أولــى المؤسسات السياسية
سهلت استخدام المؤسسات الحرة»
( )...ألنها ّ
(ص .)775

على أن النماذج المتأخرة في «العلمانية الليبرالية
ال ـح ــدي ـث ــة» أكـ ـث ــر داللـ ـ ـ ـ ًة وت ـع ـب ـي ـ ًـرا ع ـ ّـم ــا آل ـ ــت إل ـي ــه
المنصبة على معالجة إشكالية العالقة
الجداالت
ّ
ب ـيــن ال ــدي ــن وال ـس ـيــاســة ف ــي ال ــراه ــن ،وه ــذه ال ـمــرة،
وفي عصر العولمة والسوق وصعود النيوليبرالية،
معالجة ما آلت إليه الليبرالية نفسها ،وكيف يمكن
تجديدها وتطويرها ومتابعة تجاذب موقعها بين
الدين والعلمنة.

أس ـمـ ٌـاء ي ــدرس عــزمــي بـشــارة مــا كتبته تـحــت وطــأة
اإلش ـكــاالت واألسـئـلــة الـجــديــدة الـمـعــاصــرة :جــون
رولـ ـ ــز ( )2002 - 1922وريـ ـتـ ـشـ ــار روتـ ـمـ ــري
ويورغن هابرماس وتشارلز تيلور.

ي ــرى عــزمــي ب ـشــارة أن رول ــز تـمـيــز مــن الـلـيـبــرالـيـيــن
الــذيــن سـبـقــوه بــأنــه وض ــع ال ـحــريــات ضـمــن نـظــريــة
تضمن العدالة ممارسة
شاملة في العدالة ،حيث ْ
الـقـيـمــة الـعـلـيــا الـلـيـبــرالـيــة ،أي الـحــريــة ،وهــو بــذلــك
جمع تقليدين في الديمقراطية الليبرالية ،أحدهما
أكـثــر تــأكـيــدً ا لـعـنـصــر الـحــريــة ومـسـتـمــد مــن التقليد
اإلنكليزي ،واآلخر أكثر تقليدً ا للمساواة ومستند
إلى التقليد الفرنسي ،كما أنه متأثر بنظرية كانْت
في األخالق .على أن ليبراليته ال تنبع من المبادئ
التأسيسية لعقالنية األن ــوار ،فــالـمـهــم بالنسبة إليه
تـســاوي الـمـخـتـلـفـيــن؛ أن يـكــون الـمــؤمـنــون بعقيدة
دينية متساوين في الحقوق في نظام ديمقراطي،
وبــال ـت ـحــديــد ف ــي «ال ـم ـجــال ال ـس ـيــاســي» ول ـيــس فــي
حـقــل الـنـظــريــات الـفـلـسـفـيــة .ال ش ــك أن ـهــا أه ــداف
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ن ـب ـي ـلــة ،ول ـك ــن ع ــزم ــي ب ـش ــارة ي ـت ـس ــاءل ف ــي مـعــرض
عرضه ونقده أفكار رولــز ثم يع ّلق بالقول« :لكن
هذه الفضيلة العظمى بمالقاة الناس في منتصف
الطريق واالتفاق على مبادئ العيش المشترك قد
ت ـكــون أق ــل أهـمـيــة مــن فـضـيـلــة وإخ ــاص الـبـشــريــة
بالنسبة إلــى األصوليين ،أصوليين دينيين أكــانــوا،
أم تابعين عقيدة أخــرى .»..إن «مثل هــذا الطلب
يـتـطـلــب مــن أص ـحــاب الـعـقــائــد الـتـنــازل عــن بعض
هذه العقيدة المناقضة لمبدأ التعددية.»...

هـ ـ ــذا وجـ ـ ــه أسـ ــاسـ ــي فـ ــي ال ـم ـش ـك ـل ــة ،وي ـ ـبـ ــدو أن
رول ــز «يــريــد مــن الـنـظــام الـلـيـبــرالــي أن ي ـحــاول قــدر
ال ـم ـس ـت ـط ــاع ،ألن ال ـم ـج ــال ال ـس ـي ــاس ــي ال ي ـت ـط ـلــب
الـ ـ ـغ ـ ــوص عـ ـمـ ـيـ ـ ًق ــا ف ـ ــي الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـف ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة»
(ص  .)790ثمة مقوالت أو مبادئ مشتركة تقوم
على «الحس المشترك» أو «الحس الشائع» تمكن
م ــن ه ــذا ال ـت ــاق ــي أو ال ـح ــوار أو االجـ ـم ــاع .لـكــن
الـمـشـكـلــة الـكـبــرى ،كـمــا يـعـ ّـبــر عـنـهــا عــزمــي بـشــارة،
وال ـتــي تــواجــه مـثــل ه ــذه ال ــدع ــوات إل ــى الـلـيـبــرالـيــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ه ــي «أن الـمـجـتـمـعــات لـيـســت مــؤلـفــة
م ــن م ـج ـمــوعــة أف ـ ــراد ،فــإن ـهــا ال ت ـق ــوم ع ـلــى الـعـقــل
والحرية ،فالمجتمع يكاد يكون ظاهرة دينية ()..
ويتطلب تماسك المجتمع تخيله كجماعة ذات
س ـم ــات وط ـق ــوس وأعـ ـ ــراف م ـق ــدس ــة ه ــي أس ــاس
الوطنية والقومية فــي عصرنا (ّ .»)..أمــا المشكلة
ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــإن ــه «ي ـص ـعــب م ـم ــارس ــة ال ـح ــري ــة ال ـفــرديــة
السياسية والمدنية التي هي الديمقراطية الليبرالية
في مجتمع ال تنتشر فيه ثقافة ديمقراطية ،يصعب
ف ـي ـه ــا ع ـل ــى الـ ـفـ ــرد ت ـح ـ ّـم ــل م ـس ــؤول ـي ـت ــه ك ـم ــواط ــن،
وال ت ـت ـف ــق ف ـي ــه الـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،دي ـن ـي ــة أك ــان ــت
أم ع ـل ـمــان ـيــة ،ع ـلــى ق ــواع ــد ال ـل ـع ـبــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
(ص  .)807وال شـ ـ ــك أن ه ـ ــذه هـ ــي ال ـم ـش ـك ـلــة
التحول الديمقراطي
المعضلة التي تواجهها مآزق
ّ
بـ ُـب ـعــدي ـهــا ال ـل ـي ـبــرالــي وال ـع ـل ـمــانــي ف ــي الـمـجـتـمـعــات
العربية .يتابع عزمي بشارة عرض أفكار هابرماس
أنموذجا
في هذا السياق ،فيرى أن هابرماس مثّل
ً

تاعجارمو تاشقانم
( ةراشب يمزع عورشم يف ةءارققيناملعلا  (2) -ةراشب يمزع عورشم يف ةءارق

آخــر عن التيار الــذي دفعت به الـظــروف الجديدة
إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر الـ ـفـ ـك ــر الـ ـعـ ـق ــان ــي الـ ـتـ ـنـ ــويـ ــري ع ـبــر
«توليفة» تجمع بين أفـكــار المنفعية والبراغماتية
والـمــاركـسـيــة والـفـيـبــريــة والـنـظــريــة الـنـقــديــة« ،لتنتج
ت ـصــورات ألف ـكــار الـحــريــة وال ـعــدالــة وال ـتــواصــل».
ـاسـ ــا جـ ــديـ ــدً ا ل ـل ـم ـجــال
وقـ ــد اقـ ـت ــرح ه ــاب ــرم ــاس أسـ ـ ً
الـعـمــومــي يـشــرعــن الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة عـبــر الـحــوار
الـعـقــانــي ،وهــو يسعى لتأسيس الــديـمـقــراطـيــة من
خــارج آلياتها الـبـيــروقــراطـيــة الممأسسة عبر إحياء
الـمـجــال الـعـمــومــي (تـغـيـيــر بـنـيــة الـمـجــال العمومي
 .)1962وتـتــابــع أبـحــاث هــابــرمــاس لـتـطــويــر فكرة
المجال العمومي وتعميقها فــي كتابين الحقين:
ن ـظ ــري ــة ال ـف ـع ــل ال ـت ــواص ـل ــي ( ،)1981وال ــوق ــائ ــع
والنفاذ (.)1992
وإذ اعتبر هابرماس أن التنوير مشروع غير مكتمل
وأن حل أزماته ال تقتضي التخلي عنه بل إكماله،
رأى أن الحل هو في «العقالنية التواصلية» كبديل
مــن العقالنية األدات ـيــة الـتــي كــانــت مــوضــوع انتقاد
كثيرين ،وال سيما من جماعة ما بعد الحداثة.

كما أن هابرماس يقف ضد المحاوالت المعاصرة
إلحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـ ــاهـ ـ ــوت الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــي لـ ـ ـك ـ ــارل ش ـم ـيــت
«والـمـشـحــون بالحمالت الدينية اآلتـيــة مــن القرن
ال ـســابــع ع ـشــر ،مــرحـلــة ن ـشــوء الـمـلـكـيــات الـمـطـلـقــة
(( »)...ص .)815
ّأما موقفه من الدين ،أو موقع الدين في مشروعه
ـدرج االه ـت ـم ــام ب ــه ب ـف ـعــل ضـغــط
ال ـف ـك ــري ،ف ـقــد ت ـ ـ ّ
األحــداث العالمية المشبعة باألبعاد الدينية ،كما
ي ـش ــرح ذل ــك ع ــزم ــي بـ ـش ــارة ،لـيـنـفــذ إل ــى ال ـمــوقــف
الـ ـت ــال ــي« :ض ـ ـ ــرورة أن ي ـح ـت ــرم ال ـع ـل ـم ــان ـي ــون رؤي ــة
ال ـم ـتــدي ـن ـيــن وزاويـ ـ ــة ن ـظــرهــم ع ـنــد م ـق ــارب ــة األمـ ــور،
والعكس ً
أيضا صحيح» (ص .)816

ي ــاح ــظ ع ــزم ــي ب ـش ــارة أن ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـ ــذي يــوفــر
إمكانية تعايش كهذه هو مجتمع ما بعد علماني،
«وهـ ــو ع ـنــد ه ــاب ــرم ــاس م ـم ـكــن ف ــي دول عـلـمــانـيــة
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فحسب» .والجديد في األمر هو «قبول التعددية
وشــرع ـيــة الـمـســاهـمــة الــدي ـن ـيــة ف ــي ال ـم ـجــال ال ـعــام،
ك ـث ـقــافــة ل ـج ـمــاعــات غ ـيــر ع ـل ـمــان ـيــة» (ص .)816
إ ًذا ،يؤكد هابرماس في كتاباته المتأخرة «ضرورة
تـطــويــر مــوقــف مــا بـعــد علماني يــأخــذ فــي االعـتـبــار
حـ ـي ــوي ــة ال ـ ــدي ـ ــن ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة،
وال يهمل إنجازاته المتراكمة على مستوى الهوية
معا» (ص  .)817وكامتداد لهذا الرأي،
واألخالق ً
يقرأ عزمي بشارة معارضة هابرماس ألصوليتين:
الـعـلـمــانـيــة ال ـتــي ت ــرى أن ال ـح ــداث ــة ان ـت ـصــار الـعـقــل
على الجهل ،والدينية التي ترى في الحداثة حالة
انحطاط ( )...وابتعاد عن الدين والروحانية.

فــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،يـسـتــوقــف عــزمــي ب ـشــارة أيـ ًـضــا
نقاشان آخران مع هابرماس حول أفكاره ،أولهما
ن ـقــاش هــابــرمــاس وال ـبــروف ـســور مــاتـسـنـغــر ف ــي سـنــة
 ،2004أي ق ـب ــل س ـن ــة واحـ ـ ــدة م ــن ت ــرس ـي ــم ه ــذا
األخ ـي ــر ح ـب ـ ًـرا أع ـظــم (ب ـنــدي ـكــت ال ـس ــادس ع ـشــر)،
وثانيهما ( )2009نقاش بين هابرماس والمفكر
الكندي تشارلز تيلور (مــؤلــف كتاب المتخيالت
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـ ـح ـ ــدي ـ ـث ـ ــة)( .)5وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـن ـق ــاش،
يتوافق هــابــرمــاس مــع رولــز فــي التمييز بين علمنة
الدولة وعلمنة المجتمع؛ فهو يفسح في المجال
للمساهمة الدينية فــي المجال العمومي ،ويقف
مــوقـ ًفــا ح ــا ًدا مــن إع ــادة تـقــديــس الــدولــة وض ــد أي
مـحــاولــة السـتـعــادة ثيولوجيا سـيــاسـيــة ،بــأي حجة،
وي ــرى أن التعبير عــن هــذه الـمـســاهـمــة الــديـنـيــة في
الـمـجــال الـعـمــومــي يـجــب أن يـكــون بـلـغــة مفهومة
للجميع «ال ألتباع العقيدة أو الديانة التي باسمها
يتك ّلم الفاعلون فحسب» (ص .)822
ل ـكــن م ــا ي ـسـ ّـم ـيــه ه ــاب ــرم ــاس ل ـغــة ال ـع ـقــل ال ـع ــام (أو
ال ـع ـمــومــي) أثـ ــار ن ـق ــدً ا ل ــدى ت ـشــارلــز ت ـي ـلــور؛ فـهــذا
األخير اعترض على مفهوم العقل العمومي ،ألنه
ي ــرى أن الـتـخـيــات االجـتـمــاعـيــة الـحــديـثــة تتشكل
بواسطة النظام األخالقي الحديث .وهي ال تمثل
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األفـ ـ ـك ـ ــار ،بـ ــل ت ـم ـث ــل «م ـ ــا ي ـج ـعــل
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لها» .يعلق عزمي بشارة« :خال ًفا لرولز وهابرماس،
ي ــرى تـيـلــور أن الــديــن ال يـفـتــرض أن يـشـكــل حــالــة
خــاصــة ،والـتــركـيــز عليه يـعــود إلــى ظــروف تاريخية
م ــا عـ ــادت قــائ ـمــة .ال ح ــاج ــة إل ــى ال ـه ــوس بــالــديــن
ت ـح ــدي ــدً ا ،وي ـك ـفــي ال ـحــديــث ع ــن ال ـع ـقــائــد بـشـكــل
ع ــام ،ديـنـيــة كــانــت أم دنـيــويــة ،ولـهــذا فــإن األنـظـمــة
الـتــي تـسـتـحــق صـفــة عـلـمــانـيــة الُ  ي ـف ـتــرض أن ُتـفـهــم
بوصفها متاريس ضد الــديــن ،لكن بوصفها تلك
ال ـت ــي تـسـتـجـيــب ل ـل ـت ـنــوع ال ــداخ ـل ــي لـلـمـجـتـمـعــات
الحديثة» (ص .)823

ك ـث ـيــرة وم ـت ـع ــددة ه ــي ال ـن ـقــاشــات وأوجـ ــه ال ـخــاف
ب ـيــن ال ـم ـف ـكــريــن ال ـم ـعــاصــريــن ب ـش ــأن م ــا آل ــت إلـيــه
ال ـص ـي ــرورة ال ـف ـكــريــة ل ـل ـحــداثــة وال ـت ـنــويــر ولـلـيـبــرالـيــة
والعلمانية ،والتي يعرضها ويناقشها عزمي بشارة
في هــذا الفصل ،لكن مالحظ ًة للباحثة اإليطالية
نــاديــن أوربـيـنــاتــي ) (N. Urbinatiتـسـتــوقـفــه وهــي
تشير إلى التجربة اإليطالية في عالقة التعامل مع
اللغة والقيم والفضاء العام واإلقناع ،في موضوعة
القوانين وتحريرها وقبولها ،ومفاد هذه المالحظة
هــو «أن ش ــروط الـمـفـكــريــن ال تـكـفــي ،ألنـهــا كلها
شـكـلـيــة ،والــدي ـم ـقــراط ـيــة لـيـســت م ـجــرد ش ـكــل ،بــل
يجب أن يرافقها الـتــزام قيم معينة ،ومنها التمييز
الواضح بين القانون المدني والقانون الكنسي أو
الديني ...إلخ» (ص .)826

والـ ـ ـن ـ ــص يـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى اخـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــات
واخ ـ ـت ـ ــاف األمـ ـكـ ـن ــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــات وال ـم ـج ـت ـم ـع ــات،
وب ــال ـت ــال ــي االخـ ـتـ ــاف ف ــي الـ ـخـ ـب ــرات وال ـت ـج ــارب
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة .ل ـ ــذا ،ي ـك ـت ـفــي ع ــزم ــي بـ ـش ــارة ف ــي ه ــذا
ال ـم ـج ـل ــد بـ ـع ــرض ونـ ـقـ ــاش ع ـي ـن ــات ون ـ ـم ـ ــاذج مــن
ه ــذه ال ـص ـي ــرورة ال ـف ـكــريــة ال ـطــوي ـلــة ال ـم ــدى زم ـنـ ًـيــا،
والواسعة الحقل مكانًا ،والمتعددة التعابير فكر ًيا
وف ـل ـس ـفـ ًـيــا وأدب ـ ًـي ــا ،ولـكـنـهــا ال ـم ـح ـتــاجــة إل ــى رفــدهــا
ب ــال ـخ ـب ــرات ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـم ـت ـم ـ ّث ـلــة ف ــي ال ـن ـظــريــات
الـعـيـنـيــة وال ـخ ـبــرات الـتــاريـخـيــة الـفـعـلـيــة ،وه ــذا هو
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ونظريات العلمنة.

الهوامش
( )1ال ـق ـس ــم الـمـتـعـلــق ب ـعــالــم اإلسـ ــام وال ـع ــرب س ـي ـكــون ال ـجــزء
الـ ـث ــال ــث مـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وه ـ ــو اآلن  -ك ـم ــا أش ـ ـ ــار الـ ـم ــؤل ــف - 

قيد اإلعداد.

( )2عــزمــي بـشــارة ،الــديــن والـعـلـمــانـيــة فــي سـيــاق تــاريـخــي 2 ،ج،
ـدي ــن ،ط  2مـنـقـحــة (بـ ـي ــروت :ال ـم ــرك ــز ال ـعــربــي
ج :1ال ــدي ــن وال ـت ـ ّ

لألبحاث ودراســة السياسات)2013 ،؛ ج 2في  2مج ،مج :1
العلمانية والـعـلـمـنــة :الـصـيــرورة الـفـكــريــة (بـيــروت :المركز العربي

ل ــأب ـح ــاث ودراسـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات ،)2015 ،وم ـ ــج  :2ال ـع ـل ـمــان ـيــة

ون ـظــريــات الـعـلـمـنــة (ب ـي ــروت :الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة
السياسات.)2015 ،

( )3تأكيدً ا لهذا المنحى في التفسير ،نرى رجال دين مسلمين

مـنـغـمـسـيــن ف ــي ش ــأن الــدن ـيــا وال ـس ـيــاســة ي ـع ـل ـنــون ع ـلــى ال ـم ــأ «أن

اإلســام دين علماني» ،منهم ،على سبيل المثال ،السيد محمد
حسين فضل الله.

( )4س ـ ـبـ ــق أن أش ـ ــرت إلـ ــى هـ ــذا ال ـم ــوق ــف وش ـ ــددت ع ـل ـيــه فــي
مـقــدمــة كـتــابــي الـفـقـيــه وال ـس ـل ـطــان ( )...عـنــدمــا نــاقـشــت رأي كــلٍ

من المستشرق برنارد لويس والكاتب اإلسالمي محمد عمارة،
وهــو رأي يــردد الـحـجــة نـفـسـهــا« ،أعــط مــا لقيصر لقيصر ومــا لله

ل ـلــه» إلث ـبــات عـلـمــانـيــة الـمـسـيـحـيــة أو قــابـلـيـتـهــا لـلـعـلـمــانـيــة ،وعــدم

قــابـلـيــة اإلسـ ــام ل ـهــا ،وه ــي ح ـجــة تـتـهــافــت تــاري ـخـ ًـيــا ف ــي ال ـتــاريــخ
الـمـسـيـحــي كـمــا فــي ال ـتــاريــخ اإلس ــام ــي .ان ـظــر :وج ـيــه كــوثــرانــي،
الـفـقـيــه والـسـلـطــان :جــدلـيــة الــديــن والـسـيــاســة فــي اي ــران ،الـصـفــويــة -
الـقــاجــاريــة والــدولــة العثمانية ،ط  2منقحة (بـيــروت :دار الطليعة

للطباعة والنشر ،)2001 ،وصــدر عن المركز العربي لألبحاث
ودراسـ ــة ال ـس ـيــاســات ،ان ـظــر :وج ـيــه كــوثــرانــي ،الـفـقـيــه والـسـلـطــان:

ج ــدل ـي ــة ال ــدي ــن وال ـس ـي ــاس ــة ف ــي ت ـج ــرب ـت ـي ــن ت ــاري ـخ ـي ـت ـي ــن ،ال ـع ـث ـمــان ـيــة
والـصـفــويــة  -الـقــاجــاريــة ،ط ( 4بـيــروت؛ الــدوحــة :المركز العربي

لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .)31 - 15

( )5صـ ــدر عــن الـمــركــز الـعــربــي لــأبـحــاث ودراس ــة الـسـيــاســات،
بترجمته العربية :تشارلز تايلر ،المتخيالت االجتماعية الحديثة،

تــرجـمــة ال ـح ــارث ال ـن ـب ـهــان ،تــرج ـمــان (ب ـي ــروت؛ ال ــدوح ــة :الـمــركــز

العربي لألبحاث ودراسة السياسات.)2015 ،
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شعيب الساوري

ً
وسيطا لمعرفة األنا
الغير
في الرحلة األوروبية
انطال ًقا من مقولة سارتر الشهيرة «الغير
ه ــو الــوس ـيــط ال ــذي ال غ ـنــى عـنــه لـمـعــرفــة
ً
انتقال إلى مجال الغير
ذاتي»( ،)1وباعتبار الرحلة
وث ـقــاف ـتــه ،ف ــإن أن ــا الــرحــالــة ال تـتـجـلــى وال تـتـحـقــق
إال بــال ـل ـقــاء م ــع ال ـغ ـيــر؛ إذ ل ـي ـســت ل ــدى الــرحــالــة،
أي ـ ًـض ــا ،س ــوى إمـكــانـيــة وح ـيــدة لـيـتـعــرف إل ــى ذات ــه،
ويـتـحـقــق ذل ــك ع ـبــر ن ـظــرة ال ـغ ـيــر إل ـيــه ون ـظــرتــه إلــى
ال ـغ ـي ــر؛ ف ــالـ ـ «هـ ـن ــاك» ل ـي ـســت ك ـف ـض ــاء ب ـع ـيــد وإن ـم ــا
كخارج الذات( ،)2هناك حيث يتم اللقاء مع الغير
عبر الـخــروج من الــذات لفهم الغير في اختالفه،
ً
وأيضا لفهم األنا .وحتى نتمكن من الكشف عن
ذواتـنــا وذوات اآلخــريــن وعـبــر ال ـحــوار ،يمكن أن
نفتح إمكانات قبول االختالف.
وبــالـتــالــي ،يبقى االنـتـقــال نـحــو الـغـيــر ال غـنــى عنه
لـتـشـيـيــد «أن ــا» الــرحــالــة وهــويـتــه وإع ــادة اكـتـشــافـهــا.
وال ي ـت ـح ـق ــق ال ـل ـق ــاء م ــع ال ـغ ـي ــر إال ب ــال ـع ــودة إل ــى
الـ ـ ــذات ،وب ـش ـك ــل م ـع ـك ــوس ال ي ـت ــم ت ـش ـي ـيــد فـكــر
األن ــا إال بـعــد الـمــواجـهــة مــع الـمـخـتـلــف ،بــاعـتـبــار
أن الرحلة مجال لتج ّلي الهوية الثقافية ،انطال ًقا
مـ ــن حـ ـضـ ــور اإلن ـ ـس ـ ــان وتـ ـف ــاعـ ـل ــه وتـ ـصـ ــاديـ ــه مــع
الـغـيــر .ويـقــود هــذا الـتـفــاعــل أحـيــا ًنــا إلــى االنـشــداد
* أستاذ باحث في الرحلة.

إلـ ــى ال ـه ــوي ــة وال ـت ـم ــرك ــز ح ــول ـه ــا ،ويـ ـقـ ــود أح ـي ــا ًن ــا
أخـ ـ ــرى إل ـ ــى خ ـل ـخ ـل ـت ـهــا وان ـف ـت ــاح ـه ــا ب ـت ــوج ـي ــه مــن
الوعي باالختالف.
ً
انتقال في الزمان
تحدد الرحلة ،إذن ،باعتبارها
ال َّ
والمكان فقط ،بل بكونها ً
أيضا ،وبشكل خاص،
تماسا مع الغير واكتشا ًفا له ،بما يتيح الفرصة ألنا
ً
الــرحــالــة الكـتـشــاف ذاتـهــا أيـ ًـضــا ،وإع ــادة النظر في
تمثّلها للغير وعالمه ،وتكسير الثابت في نظرتها
إلى العالم واألشياء.
ن ـ ـحـ ــاول فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة إب ـ ـ ــراز ك ـي ــف ُي ـش ـي ــد
الــرحــالــة الـمـغــربــي والـمـبـعــوث الـمـخــزنــي والـتــاجــر
وال ـف ـق ـي ــه ال ـح ـج ــوي ()1956 - 1874( ،)3فــي
رح ـل ـتــه إل ــى أوروب ـ ــا ف ــي ب ــداي ــة ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
الـهــويــة الـمـغــربـيــة انـطــا ًقــا مــن تـصــادمــه مــع الـغـيــر،
ومـنـجــزه الـبــاهــر والـصــادم ووعـيــه بــالـهــوة الفاصلة
بـيـنـهـمــا ،وكـيــف انـعـكــس هــذا الـتـحــول الـمـلـمــوس
على تشييد صــورة الغير ،وعـلــى االستراتيجيات
ال ـس ــردي ــة وال ـخ ـط ــاب ـي ــة ال ـت ــي اخ ـت ــاره ــا لـتـشـخـيــص
ارت ـح ــال ــه وت ـفــاع ـلــه م ــع ال ـغ ـي ــر ،وإظ ـه ــار ك ـيــف أن
الـ ـحـ ـج ــوي ،ب ــاع ـت ـب ــاره واح ـ ـ ــدً ا م ــن اإلص ــاح ـي ـي ــن
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الـ ـع ــرب ،أدرك ال ـغ ـي ــر ،سـ ــواء األوروبـ ـ ــي أو غـيــر
األوروبي ،وتمثّله.

ت ـق ــود إرادة ال ـم ـعــرفــة ال ــرح ــال ــة إلـ ــى ال ـت ــوق ــف عـنــد
أس ـ ـبـ ــاب تـ ـقـ ــدم الـ ـغـ ـي ــر وتـ ـفـ ــوقـ ــه ،وال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فــي
خصلتين أساسيتين هما النظام واألخالق ،حيث
يقول «ولوال هذا النظام وذلك األدب لهلكوا»(،)5
وال ـك ـشــف ع ــن م ـكــامــن ال ـق ــوة ل ــدي ــه ،م ــن دون أن
يفوت أي فرصة للتعمق في معرفته ،ويستوقفه أمر
زيادة ساعة من الليل في النهار فيقول« :وزيدت
ســاعــة فــي ه ــذه ال ـحــرب الـعـظـمــى اخـتـلـســوهــا من
ال ـل ـيــل وزادوهـ ـ ــا ف ــي ال ـن ـه ــار ل ـق ـصــد االق ـت ـص ــاد فــي
الضوء وغيره»(.)6

أمرا
وما يؤكد هذا المسعى هو تحقيق الحجوي ً
ج ــدي ــدً ا ومـخـتـلـ ًفــا ف ــي ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن رحـلـتــه
الـ ـ ــذي خـ ــص بـ ــه إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا .وكـ ــانـ ــت رح ـل ـت ــه ت ـلــك
اختيارية ،وال سيما أنها لم تكن تحت ضغط أي
إكــراه رسـمــي ،وهــذا جديد بالنسبة إلــى الرحالت
السفارية المغربية نحو أوروبا؛ إذ كانت كلها بدافع
رسـمــي يـتـمـ ّثــل فــي االض ـطــاع بمهمة دبـلــومــاسـيــة.
ويختار الحجوي الذهاب إلــى إنكلترا بدافع من
ُحب المعرفة واالكتشاف اللذين حفزهما ما قيل
وما ُسمع ليقودا إلى االندهاش من منجز الغير،
عجيبا لدى الرحالة .ويقتضي
إلى درجة أنه صار
ً
الـسـفــر إلـيــه لـلـكـشــف عــن أسـ ــراره ،بـشـكــل مـبــاشــر،
ع ـبــر ال ـع ـيــان ال االك ـت ـف ــاء بــال ـس ـمــاع .ي ـق ــول« :فــإنــي
اخترت أن أذهب إلى لندرة ومنشيستر ،لما أسمع
عنهما من العجائب»(.)4

ك ـمــا ه ــو م ـع ـلــوم ،رأى ال ــرح ــال ــة اآلخـ ــر واك ـت ـش ـفــه،
ويــريــد فــي خطابه أن يعيد ،بالضبط ،مــا رأى وما
اكتشف( .)7ونلمس ،بشكل جلي ،رغبة ملحة من
الـحـجــوي فــي جـعــل الـقــارئ يـعــرف ويـتـعـلــم ،وفــي
أن ي ـك ــون اآلخـ ــر واض ـ ًـح ــا ل ــدي ــه ،وم ـعــرفــة أس ـبــاب
قوته وتفوقه .وحين يعجز عن معرفة تحول الغير
ّ
وتشخيصه ونقلهُ ،يرجع األمر إلى القدرة اإللهية:
«فـمــا أق ــدر خــالــق اإلن ـســان ،ومــوفـقــه إلــى إب ــداع ما
يكل عن وصفه اللسان»(.)8

إرادة المعرفة
باعتبار الحجوي ينتمي إلى الخطاب اإلصالحي،
ال غرابة في أن يعتني بالجانب المعرفي ويتطلع،
بــاهـتـمــام زائ ــد ،إل ــى فـهــم مـنـجــز الـغـيــر ال ـنــاتــج ،في
الـغــالــب ،مــن الـتـقــدم الـعـلـمــي الـبــاهــر ،والـثـنــاء ،في
أك ـثــر م ــن م ـنــاس ـبــة ،ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـع ـلــم ودوره فــي
التقدم الحضاري ،والسعي إلى النهل منه.

ويبقى العلم واألخالق التيمتين المهيمنتين على
إدراك ــات الـحـجــوي وعـلــى مـشــاهــداتــه ومــا التقطه
ومـ ــا ركـ ــز ع ـل ـي ــه؛ ف ـه ــو ي ـع ـت ـبــره ـمــا قـ ــوة م ــا بـعــدهـمــا
قـ ــوة ،ان ـس ـجــا ًمــا م ــع مـطـمــح الــرح ـلــة إل ــى الـمـعــرفــة
ول ــو اقـتـضــى األم ــر االن ـف ـتــاح عـلــى الـغـيــر كـضــرورة
تاريخية صارت ملحة اقتضتها المرحلة.

ف ـه ـنــاك إرادة لـنـقــل م ـع ــارف ال ـغ ـيــر إل ــى الـمـتـلـقــي،
وهــي تتحقق مــن خــال جعل الـقــارئ يـعــرف عبر
جعله يرى ،ألن الغاية اإلخبارية تبقى واحدة من
ال ـس ـمــات الـمـم ـيــزة لـلـمـحـكــي الــرح ـلــي ،إذ يـتــوجــه
الرحالة إلى القارئ ليجعله على علم بحصيلة ما
رأى .ويـتـعـلــق األمــر بجعل الـقــارئ يـعــرف الهناك
المكتشَ ف ،وذلك عبر استراتيجية العيان.

العيان
وج ـهــت الــرحــالــة،
تـمـشـ ًـيــا مــع إرادة الـمـعــرفــة الـتــي ّ
تـبـقــى الـعـيــن فــي ال ـنــص الــرحـلــي شــاهــدة عـلــى ما
هــو كــائــن ،وتـسـمــح ،فــي اآلن ذاتــه ،بــاالنـتـقــال من
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تاعجارمو تاشقانم
يبوروألا ةلحرلا يف انألا ةفرعمل اًطيسو ريغلا

الـعــالــم الـمـعــروف إلــى الـعــالــم الـمـجـهــول( ،)9وهــو
م ــا ي ـف ـســر ح ــرص ال ـح ـج ــوي ال ـك ـب ـيــر ،وع ــن قـصــد
ووعــي ،أن ينقل إلــى قــارئــه ومتلقّيه مــا يعرفه عن
اآلخ ــر ،مــراه ـ ًنــا عـلــى الـع ـيــان كــاسـتــراتـيـجـيــا لـكـتــابــة
رحـلـتــه .يـقــول« :ورأي ــت أن أقـيــد مــا شــاهــدت في
رحلتي هذه إلفادة أهل المغرب الذين لم يرحلوا
ول ــم ي ـعــرفــوا شـيـ ًئــا مــن أحـ ــوال أوربـ ــا ،ول ــم أرد أن
أض ـخ ــم رح ـل ـتــي ه ــذه بــال ـت ـك ـلــم ع ـلــى ج ـغــراف ـيــات
()10
نظرا إلى
البالد وتاريخها القديم والحديث» ً ،
ك ــون الــرحــالــة ش ــاه ــدً ا بــام ـت ـيــاز ،ان ـطــا ًقــا مــن كــونــه
رأى .يقول« :وما كتبت إال ما رأيت»( .)11ويعلن،
ص ـ ــراح ـ ــة ،عـ ــن رفـ ـ ــض الـ ـتـ ـمـ ـث ــات وال ـ ـت ـ ـصـ ــورات
الـقـ ْـبـلـيــة ال ـتــي تـسـبــق الــرح ـلــة وف ـعــل ال ـس ـفــر قــائـ ًـا:
«وي ـت ـص ــورون ـه ــا ب ـطــري ـقــة ال ت ـن ـط ـبــق ع ـلــى الـحـقـيـقــة
عند االخـتـبــار»( ،)12وهــذا يــؤكــد الـصــراع الداخلي
الــذي كانت الــذات تختزنه بين المرئي والمعرفة
الـمـسـبـقــة ،األول يـحـفــز ال ـثــان ـيــة ،وال ـثــان ـيــة ت ـحــاول
()13
تبعا لذلك ،لن تشيد صورة الغير
محو األول ً .
ان ـطــا ًقــا مــن أن ـمــاط قـ ْـبـلـيــة أصـلـيــة عــابــرة لـلـتــاريــخ،
وإنـ ـم ــا ه ــي ص ـ ــورة ت ـن ـب ـنــي ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـع ـي ــان،
وال تتشكل إال باالعتماد على تأثير منجز الغير
في نفسية الرحالة؛ فهو منجز يفرض نفسه عليه
ويجعله يتكلم ً
بدل منه ،انطال ًقا من قوة المنجز
المالحظ وإبـهــاره لــأنــا ،إلــى درجــة عجز اللسان
عــن الـقـبــض عليه والـتـقــاطــه .وهـنــاك وعــي بأهمية
اللغة في فهم اآلخــر ومعرفته والوعي بــه .يقول:
«ثم اعتذر بعدم معرفتي للغة القوم الذين أتكلم
عن أحــوالـهــم»( ،)14والوعي بدورها في التواصل
م ــع ال ـغ ـي ــر .يـ ـق ــول« :إذن كـ ــان م ــن الـ ــواجـ ــب أن
نصحب معنا ترجمانًا»(.)15
لكن الرهان على العيان ال يعني الغياب المطلق
للسماع والذاكرة ،وإنما يحضران فقط على سبيل

ال ـم ـقــارنــة ول ـيــس لـتــرمـيــم ش ــروخ ال ـهــويــة ،كـمــا هي
حــال كـثـيــر مــن الــرحــالـيــن الـســابـقـيــن عـلـيــه .وبــذلــك
يرفض الحجوي وضع الغير في خانة واحدة ثابتة
وإدخاله في إطار ُم َع ّد سل ًفا ،ويبتعد عن التعميم
واالختزال ويترك العيان يشكل صورته.
ي ـبــدو أن فـعـلــي ال ـس ـفــر وال ـم ـقــارنــة غ ـيــر مـنـفـصـلـيــن
داخ ـ ــل خ ـط ـ ٍ
ـاب ق ـط ـ ُـب ــه ه ــو ل ـق ــاء األن ـ ــا ب ــال ـغ ـي ـر(،)16
وال يـمـكــن أن نـعــرف األنــا وهويتها إال مــن خالل
ال ـغ ـيــر ،وتـحـضــر ص ــورة األن ــا فــي الـم ـقــارنــة وإب ــراز
أهـمـيــة األنـ ــا .وف ــي رح ـلــة ال ـح ـجــوي تـصـيــر الــرؤيــة
هي األداة الرئيسية للمقارن(.)17

ال ثبات لصورة الغير
ـاحــظ عـلــى صــورة الـغـيــر فــي رحـلــة الـحـجــوي
مــا يـ َ
أنـهــا لـيـســت قـ ْـبـلـيــة وجــاهــزة ولـيـســت نـمـطـيــة ،وإنـمــا
تتأسس انطال ًقا من التفاعل مع الغير واالحتكاك
به ،ومن طريقة تعامله مع األنا ،أي إنها مبنية على
التجربة والـمــرئــي والـمـعـيــش ،وهــي صــورة َبعدية،
أي بعد الرحلة وليست سابقة على فعل السفر.
وما يؤكد هذا هو أن الغير ليس واحدً ا وغير قابل
لـلـحـصــر داخ ــل خــانــة واح ــدة وقــالــب جــاهــز ،كما
عودتنا الرحالت السابقة ،وهي الكفر ،فالفرنسي
ّ
لـيــس واح ــدً ا وهــو مــا يسجل التعميم واالخ ـتــزال.
تبعا
وجرى تشييد صورة الغير في رحلة الحجوي ً
إلرادة المعرفة واسترتيجية العيان.
كما نسجل غياب الدعاء على الغير وغياب نعته
بــالـكــافــر ،كـمــا ت ـعـ ّـودنــا ل ــدى الـغـســانــي وال ـع ـمــراوي
والفاسي ،ونسجل تالشي الخطاب العنيف تجاه
ال ـغ ـيــر .ول ـكــن يـحـضــر ب ـعــض األح ـك ــام األخــاق ـيــة
ـوص ــا ت ـب ــرج ال ـن ـس ــاء:
ال ـت ــي ت ـل ـجــم ان ـف ـت ــاح ــه ،خ ـص ـ ً
«وال سيما النساء فقد خلعن ربقة الحياء وتبرجن
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ـرجــا ال ي ـت ـصــور فــوقــه إال ف ـســاد ال ـح ـيــوانــات فــي
ت ـبـ ً
ـارا [ ]...فـهــذا ش ــيء أفـســد األخ ــاق،
ال ـطــرق ج ـهـ ً
()18
وال تـسـتـحـسـنــه األذواق»  .ك ـمــا أن ــه يـشـيــر إلــى
تعصب الـغـيــر وتـســامــح المسلمين ،حـيــن تضايقه
نـ ـظـ ــرات اإلن ـك ـل ـي ــز إل ـ ــى ل ـب ــاس ــه ولـ ـبـ ــاس مـ ــن ك ــان
معه ،فيرد قــائـ ًـا« :فما أشــد تعصبهم ،ومــا أحسن
تسامح المسلمين الذين ال يعيبون على الغريب
شي ًئا!»(. )19
يـطـلــع ال ـخ ـطــاب ب ـشــأن ال ـغ ـيــر بـقـيـمــة ديــداكـتـيـكـيــة،
ان ـطــا ًقــا م ــن ه ــدف اس ـتــرات ـي ـجــي وض ـعــه الــرحــالــة،
ولـ ــو أنـ ــه ال ي ـع ـل ـن ــه ،وهـ ــو ضـ ـ ــرورة االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
منجز الغير ،وذلك باإلقبال على العلم .ويتضح
ذلــك في تركيزه على أهمية العلم وحسن النظام
لــدى الغير« :ولقد أعانهم على هــذا وذاك اقتدار
رجــال ـهــم ال ـع ـظ ـمــاء وس ـع ــة م ـعــارف ـهــم م ــع عـلــومـهــم
وكـمــال الـنـظــام فــي األع ـمــال واألح ـك ــام ،ومــا فطر
عـلـيــه أهـلـهــا ع ـمــو ًمــا مــن الـشـغــف بــالـنـظــام فــي كل
ش ـ ــيء ،وإتـ ـقـ ــان ك ــل ع ـم ــل ي ــأت ــون ــه ،وع ـل ــو ال ـه ـمــة
ف ــي ال ـت ــرف ــه وح ــب ال ـج ـم ــال وال ـت ـظ ــاه ــر بــال ـك ـمــال،
وال ـه ـيــام بــالـعـلــوم وال ـم ـع ــارف .وأسـ ــاس ذل ــك كـلــه
هــو العلم ،فالتعلم عندهم إجـبــاري على الرجال
وال ـن ـس ــاء»( .)20وي ـقــول عــن أهـمـيــة الـعـلــم« :فعلمنا
أن ال ــري ــاس ــة ل ـي ـســت ب ـك ـبــر س ــن وال ب ـع ـظ ـمــة ج ـثــة،
وإنما يستحقها من له مزيد من علم ومعرفة»(.)21
ويـشـيــد بــاألخــاق الحسنة للغير« :وقــابـلـنــا مقابلة
لطف وأدب»( ،)22مستحس ًنا قيم الغير األخالقية
والـعـلـمـيــة ،وم ـح ـ ً
ـاول الـتـمــاهــي مـعـهــا ،ومـتـمـنـ ًـيــا لو
كانت لــدى األنــا .وكما يقول ت ــودوروف :ال يفقه
الـ ــرحـ ــالـ ـ ُـة اآلخ ـ ــري ـ ــن إال ب ــال ـق ـي ــاس إل ـ ــى ح ــاج ــات ــه
ال ـخ ــاص ـة( ،)23فـ ُـشـكـلــت ص ــورة الـغـيــر عـلــى أســاس
أنه متمكن من المعرفة والنظام وحسن المعاملة.
ومــا يفتقر إلـيــه الــرحــالــة فــي مجتمعه هــو مــا يوليه
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أهـمـيــة ،أي الـعـلــم والـمـعــرفــة الـتــي تـمـ ّـكــن مجتمعه
م ــن م ــواك ـب ــة ال ــرك ــب الـ ـحـ ـض ــاري .وي ـت ــرج ــم ذل ــك
ف ــي اس ـت ـغ ــراب ــه ت ـق ــدم ام ـي ــرك ــا ال ـس ــري ــع ع ـلــى الــرغــم
م ــن ح ــداث ــة اس ـت ـق ــال ـه ــا .يـ ـق ــول« :ف ـف ــي مـ ــدة ق ــرن
ونصف تبلغ أمة حديثة االستقالل هذه العظمة؟
إنــه لـشــيء ع ـج ـيــب!»( .)24ويـقــول فــي مـكــان آخــر:
«هذه أمة جاءت في الزمن األخير أ ّلف علماؤها
ه ــذا ال ـع ــدد م ــن ال ـك ـتــب [ ]...ف ـمــا أع ـظــم م ــدارك
ال ـب ـش ــر إذا كـ ــان ع ــائ ــشً ــا ف ــي ج ــو صـ ــاف يـسـتـنـشــق
فـيــه ه ــواء الـحــريــة الـمـطـلــق ،ويـتـغــذى بـلـبــان الـعـلــم
وال ـت ـهــذيــب!»( ،)25وفــي ذلــك تـصــريــح غـيــر مباشر
وتـلـمـيــح إلــى الــوعــي بـتــأخــر األن ــا فــي مـقــابــل تـقــدم
الغير ،ألن «كــل صــورة تنبثق عن إحـســاس ،مهما
ً
ضئيل ،باألنا ،مقارنة مع اآلخر وبالهنا مقارنة
كان
مع مكان آخر»(.)26
الــرحــالــة ال يـكـتـفــي بــوصــف ال ـغ ـيــر ،وإن ـم ــا يـحـكــم
عليه ً
أيضا ،وأحكامه ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى
وعي الرحالة بذاته وبالتحول الــذي طــاول صورة
الغير إلى ما هو إيجابي وصورة األنا ً
أيضا إلى ما
ـوعــا للنقد .ولم
هــو سلبي ،وهــو مــا يجعلها مــوضـ ً
تعد صــورة الغير قائمة في الماضي ،وإنما باتت
مــؤسـســة عـلــى الــوعــي بــالـحــاضــر وبــالـمـنـجــز الــذي
يـقــف دل ـيـ ًـا عـلــى ت ـفـ ّـوق الـغـيــر عـلــى األن ــا ،وذلــك
ع ـلــى الـم ـسـتــويــات الـعـلـمــي والـتـق ـنــي وال ـس ـلــوكــي،
وبالتغير الحاصل وثبات األنا أمام تقدم الغير.
على العموم ،جاءت صور «الغير» إيجابية ومتغيرة
ومتعددة في عمومها ،وبعيدة عن الصور النمطية
الجاهزة التي كانت مهيمنة على الخطاب الرحلي
الـسـفــاري ،وذلــك انطال ًقا مــن هيمنة المرئي على
الـمــروي بالحضور الــافــت للعيان على السماع،
ـارا واع ـ ًـي ــا .وق ــد ج ـعــل الـحـجــوي
والـ ــذي ك ــان خ ـي ـ ً

تاعجارمو تاشقانم
يبوروألا ةلحرلا يف انألا ةفرعمل اًطيسو ريغلا

ي ـت ـجــاوز ال ـمــوقــف ال ــراف ــض لــآخــر وال ـح ـكــم عليه
بــالـسـلــب واالن ـطــواء عـلــى ال ــذات ،بحجة الـخــوف
عـلـيـهــا م ــن ال ــذوب ــان واالن ـص ـه ــار ،وي ـع ــان ــق عــاقــة
جديدة أساسها قبول اآلخــر واالعـتــراف به بحجة
ال ـض ــرورة الـتــاريـخـيــة ال ـتــي تـقـتـضــي االن ـف ـتــاح على
الـغـيــر وف ـهــم ســر تـقــدمــه ،وذل ــك فــي إط ــار الــوعــي
بتخلف األنــا ،نـظـ ًـرا إلــى انــدراجــه ضمن الخطاب
اإلص ــاح ــي الـ ــذي ل ــم ي ــرف ــض ال ـغ ــرب ب ــل ح ــاوره
ودعا إلى االقتباس منه(.)27
نوعا
كما نلمس في رحلة الحجوي ،إلى ّ
حد ماً ،
من التسامح في النظر إلى الغير ،بلغة هنري باجو،
وب ــاالع ـت ــراف ب ــاآلخ ــر بــاع ـت ـبــاره م ـت ـم ـيـ ًـزا وال يـمـكــن
االستغناء عـنـه( ،)28ألن تكوين صــورة عــن الــذات
ال يتأتى إال بحضور الغير ،بلغة سارتر؛ فنالحظ
تقبل
أن الحجوي يحاول ،في كثير من األحيانُّ ،
اآلخ ــر كـمــا ه ــو ،والـبـحــث عـ ّـمــا يـمـكــن أن يـسـتـفــاد
منه ،والبحث عن جميع التأثيرات التي تأتي من
ال ـغ ــري ـب( ،)29واإلقـ ــرار بــاخـتــافــه عـنــا .ي ـقــول« :إال
ـورا ال تناسب األخــاق
أن المنتقد لــه أن ينتقد أمـ ً
()30
الـعــال ـيــة ول ـكــن عـلــم ك ــل أن ــاس م ـش ــرب ـه ــم»... ،
واألمـ ــر «يـتـعـلــق بـمـعــرفــة ال ـغ ـيــر ف ــي اخ ـت ــاف ــه»(.)31
ويؤكد الرحالة أن الغير متحرك ومتغير ،ولم يعد
ثاب ًتا ،كما تصورته ُجل النصوص الرحلية السابقة
ع ـلــى رح ـل ــة ال ـح ـج ــوي ،وأي ـ ًـض ــا ال ـث ـقــافــة ال ـســائــدة،
وإنما األنــا هي التي صــارت ثابتة في مقابل تغير
الـغـيــر ،وك ــأن الـحـجــوي يــؤكــد أن ــه لـكــي نـتـغـيــر إلــى
األحـســن علينا أن نـقــر بـتـفــوق الـغـيــر وتـمـيــز منجزه
الذي صار يبهرنا.

األنا في مرآة الغير
يـنـبـنــي مـحـكــي الــرح ـلــة ان ـطــا ًقــا م ــن نـقـطـتــي مـ ْـعـلــم
هـمــاً :
أول الــرؤيــة وبـعــد ذلــك الـتــذكــر ،وكــل رحلة
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مـحـكــومــة بـهــذيــن ال ـف ـع ـل ـي ـن()32؛ إذ يـتـحــول الـشــيء
مدرك ،فيترك فعل الرؤية مكانه
المرئي إلى شيء َ
لـفـعــل الـمـقــارنــة ،وذل ــك مــن أج ــل رؤي ــة ال ـغ ـي ـر(،)33
وأي ـ ًـض ــا رؤيـ ــة األنـ ــا م ــن خ ــال رؤيـ ــة ال ـغ ـيــر ،وكـمــا
ي ـق ــول ب ــاج ــو« :إنـ ـن ــي أن ـظ ــر إلـ ــى اآلخـ ـ ــر ،وصـ ــورة
نوعا من الصورة عن هذه األنا التي
اآلخــر ،ينقل ً
ت ـن ـظــر وت ـت ـك ـلــم وتـ ـكـ ـتـ ــب»( ،)34ألن الـ ـص ــورة فـعــل
ثقافة وممارسة إناسية للتعبير عن الهوية والغيرية
فــي اآلن ذاتـ ـ ـه()35؛ فــال ـصــورة تــرجـمــة لــآخــر وهــي
أيـ ًـضــا تــرجـمــة ذاتـ ـيـ ـة( ،)36بــاعـتـبــار أن اآلخ ــر محفز
للرحالة على تشكيل صورة األنا أو استحضارها،
وم ـحــاولــة فـهــم ال ـســر وراء ت ـقـ ُّـدم الـغـيــر فــي مـقــابــل
تخ ّلف األنــا ،بالحرص على االبتعاد عــن الصور
النمطية الـتــي تـكــون عــادة عــائـ ًقــا أمــام تحقيق هذه
الـغــايــة .وبـجـعــل مــن رحـلـتــه خـطــا ًبــا نـقــد ًيــا لـلــذات،
كان رهانه األساسي ،للوعي بأسباب تقدم الغير،
ه ــو االنـ ـط ــاق م ــن ف ـك ــرة م ــؤداه ــا أن م ـعــرفــة األن ــا
ال تـتــأتــى إال بـحـضــور الـغـيــر ،فــالــوعــي بالغير يقود
األنا إلى معرفة ذاتها ،كما هي ال كما كانت تعتقد
أنـهــا هــي .لــذلــك يـتـســاءل تـ ــودوروف« :أل ـيــس من
الواجب علينا معرفة الالأنا لكي نفهم األنا؟»(،)37
باعتبار أن الرحلة هي نقلة إلى اآلخر وانتقال إليه
وإلـحــاح على تقديمه هناك ومقارنته بوضع األنــا
في اختالفها المعرفي والفضائي( ،)38وكما يقول
غــادامــر« :أن نـكــون منفتحين عـلــى الـغـيــر يتضمن
معارضا لي»(.)39
ً
بأن أقبل بتركه يؤكد لي شي ًئا
يتخلى الـحـجــوي ،بــوعــي ،عــن الـمـنـطــق الــدفــاعــي
ال ـم ـق ــاوم الـ ــذي ي ـع ـمــل ،م ــا أم ـك ــن ،ع ـلــى تـحـسـيــن
صـ ــورة األنـ ــا وتــزي ـي ـن ـهــا ،ول ــو اق ـت ـضــى األمـ ــر بـعـثـهــا
انطال ًقا من ترميم تقيمه الــذاكــرة ،ليقدم لنا صورة
لألنا موسومة بالنقد انطال ًقا من صورة الغير ،ألن
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الـغـيــر طــريــق إل ــى الــوعــي ب ــال ــذات ب ـقــدر مــا يــوقــظ
الذات على حقيقتها(.)40
يقر الحجوي بتأخر األنــا ،ويـحــاول الكشف عن
أسـبــاب هــذا الـتــأخــر« :عـجـ ًـبــا لـكــم ،مــا حصل ملل
لـمــن أ ّل ــف أو كـتــب أو طـبــع أو سـفــر أو ادخ ــر أو
بنى أو رصــف أو جنس [ ]...فــا أمــل فــي ارتقاء
مــن بــه داء الـمـلــل ،فــالـمـلــل آفـتـنــا الـعـظـمــى وسـبــب
م ــن أس ـب ــاب ت ــأخ ــرن ــا وت ـق ــدم غ ـي ــرن ــا ،إنـ ــا إذن لـمــن
تبصرا بعيوب الذات
العاجزين»( .)41يعكس هذا
ً
وب ـك ــل م ــا ي ـج ـع ـل ـهــا ع ــاج ــزة ع ــن ف ـه ــم ال ـس ــر وراء
تقدم الغير وتخ ّلفها .ويتعلق األمــر بصورة اآلخر
المغربي الذي يرفضه الرحالة ويحاول استبعاده،
الرجة التي تركها «الغير» األوروبي
وهذا ناتج من ّ
لدى الرحالة وجعله يعيد النظر في األنا التي لم
تـعــد وح ــدة مـتـجــانـســة ،بــل ص ــارت تتضمن آخــرهــا
موضوعا للوم والعتاب ،والذي يصل
الذي صار
ً
إلى حد التأنيب كما في النص أعاله.
تـتــأســس ص ــورة األن ــا فــي رحـلــة الـحـجــوي انـطــا ًقــا
من مجموعة من الحاالت االنفعالية التي يعيشها
الرحالة في أثناء مشاهداته:
تفوق الغير
دور العلم والنظام وحسن األدب في ّ
ف ــي م ـق ــاب ــل ت ـخ ـ ّل ــف األن ـ ــا :ف ــي م ـحــاولــة الـحـجــوي
اسـتـيـعــاب الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة عـبــر اإلقـ ــرار بـتـفــوق
الغير على مستوى العلم والنظام وحسن المعاملة،
وإشــادتــه بــدور هــذا الـثــالــوث فــي رقــي األم ــم ،يقر
بتخ ّلف األنا ،فيقول« :بذلك ارتقى مجموع األمة
من الحضيض الذي وقع فيه مجموع األمم الغير
متمدنة التي ال يعرف غالب أفرادها كتابة وال أد ًبا
وال ح ـس ــا ًب ــا وال وال ...كــأهــل ال ـم ـغــرب األق ـصــى
مـثــا»( ،)42وأيـ ًـضــا في المبادرة الفردية التي تغيب
ل ــدى األنـ ــا .ي ـقــول ع ــن دور ال ـج ـم ـع ـيــات ونـ ــوادي
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العلم في فرنسا« :وهم ال يتكلون على الحكومة
ف ــي ك ــل ش ــيء مـثـلـنــا ،وال س ـي ـمــا ف ــي ال ـع ـلــم ال ــذي
هو أهــم ما يـهــم»( ،)43وفــي التآلف بين الموظفين
الفرنسيين ،وهو أمر مفت َقر إليه لدى األنــا ،يقول:
«وما أحقنا أن يتآلف بعضنا ً
بعضا»(.)44
الصورة الغالبة على األنا في الرحلة هي أن ذات
ال ــرح ــال ــة م ــوض ــع اس ـت ـغ ــراب بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـغ ـيــر؛
إذ بـ ّـيــن الــرحــالــة ،فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة ،أنــه أصبح
ـوصــا مــن لـبــاســه
مــوضــع اسـتـغــراب وفــرجــة ،وخـصـ ً
«يـتـعـجـبــون مــن لـبــاسـنــا ك ــأن اإلن ـســان مــا خ ــرج من
بطن أمه إال باللباس األوربي»(.)45
وهـنــاك صــورة أخــرى مهيمنة على جــل مشاهداته
الـحـجــوي وهــي ص ــورة الـمـنــدهــش مــن الـغـيــر ومــن
مـنـجــزه ،عـلــى اعـتـبــار أن «اآلخ ــر قــد يـمـ ّثــل الـجــدة
ف ـي ـب ـهــرنــا ب ـغ ـي ــري ـت ــه»( .)46وق ــد ح ـصــل ه ــذا االن ـب ـهــار
ب ـف ــرن ـس ــا ب ـس ـب ــب ال ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي وال ـم ـخ ـت ــرع ــات
ك ــالـ ـه ــات ــف والـ ـمـ ـصـ ـع ــد وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء .ي ـ ـقـ ــول عــن
باريس« :وبالجملة فباريز دار العجائب ومجمع
ال ـغ ــرائ ــب»( .)47وق ــد تـمـثــل ه ــذا فــي االنـبـهــار أيـ ًـضــا
بــال ـص ـنــاعــة وال ـت ـج ــارة واألخـ ـ ــاق لـ ــدى اإلن ـك ـل ـيــز،
ويقوده انبهاره إلى محاولة فهم سر نجاحهم في
الـتـجــارة ،فتبهره البنية التحتية .يـقــول« :وفــي تلك
المحطة ترى من الخطوط الحديدية فوق األرض
قطارا فوق قطار مما يدهش البال
وتحتها ،فترى
ً
()48
ويحير الـعـقــل» بالتركيز على عجائب المنجز
ونـظــامــه الـمـحـكــم .ويتمظهر هــذا االنـبـهــار بشكل
كـبـيــر فــي الـعـجــز عــن الــوصــف« :مــا ال نـقــدر على
وصـ ـ ـف ـ ــه»( ،)49وي ـص ــل االن ـب ـه ــار إلـ ــى االن ــده ــاش:
«فهناك يدهش اللب ويحصل الحيرة»( ،)50وحين
يعجز عن فهم ما يشاهده يحتمي بالقدرة اإللهية
كــوعــي بالقطيعة والـهــوة الـحـضــاريــة الـفــاصـلــة بين
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تاعجارمو تاشقانم
يبوروألا ةلحرلا يف انألا ةفرعمل اًطيسو ريغلا

األن ــا والـغـيــر« :ويـفـهــم الـعــالــم مـعـنــى قــولــه تـعــالــى:

﴿

الهوامش
(1) Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un human-

»(.)51

وهـ ـنـ ــاك صـ ـ ــورة أخـ ـ ــرى ن ــاب ـع ــة مـ ــن شـ ـهـ ــادة ال ـغ ـيــر

ال ــذي يـعـتــرف بــالـقــوة الـعـسـكــريــة لــأنــا الـمـغــاربـيــة؛

التونسية والمغربية والجزائرية ،في إثر مشاركتها
فــي ال ـحــرب الـعـلـمـيــة األول ــى إل ــى جــانــب الـقــوات
ال ـف ــرن ـس ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ش ـ ـهـ ــادة الـ ـجـ ـنـ ــرال غ ـ ــورو:

«واعـتــرف بما شــاهــده مــن بسالة الـجـنــود المغربية
والجزائرية والتونسية»(.)52

تبعا لذلك ،تبقى رحلة الحجوي وثيقة ذات أهمية
ً
كـبــرى ،فــي سـيــاقـهــا الـتــاريـخــي ،فـهــي شــاهــدة على

تغير في وعي األنا بالغير وبذاتها ،وال تتحرج من
نقدها أمام تفوق الغير وتعدد مزاياه على مستوى
العلم والنظام وحسن األدب.
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Rôle du récit de voyage dans la formation de l’esprit
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أنطوان دانشان

الحياة اإلنسانية بمنطق الفيزياء والبيولوجيا
*

قراءة في كتاب «ما الحياة؟»
**

ترجمة :قوعيش جمال الدين

مـ ـن ــذ م ـ ــدة ط ــويـ ـل ــة ُطـ ـبـ ـع ــت ال ـب ـي ــول ــوج ـي ــا
بالمذهب الحيوي الذي كان من واجبها
أن تتأسس عليه في شكلها الحديث ،من خالل
االتـ ـص ــال ب ــال ـف ـي ــزي ــاء .بــال ـف ـعــل ،إنّ ـه ــم لَ ـف ـيــزيــائ ـيــون
مـ ــن قـ ــامـ ــوا ب ــال ــدف ـع ــة األول ـ ـ ــى الـ ـت ــي ب ـه ــا تــأس ـســت
البيولوجيا الجزيئية .ربما نحن مدينون لأللماني
ماكس دالـبــروك ) (M. Delbrückلحصوله على
المبادرات األكثر ثــراء بالوعود في هــذا الميدان،
لكننا مــديـنــون أيـ ًـضــا لـلـنـمـســاوي إرفـيــن شــرودنـغــر،
دوليا بوصفه الكوانتي للذرة ،والمرتبط
المعروف ً
بــال ـن ـمــوذج ال ـمــوجــي ل ـل ـمــادة ،وإل ـي ــه تــرجــع أغـلـبـيــة
مبدعي البيولوجيا الجزيئية عندما يتذكرون أحدا ًثا
تشجع مهنتهم ،وك ّلهم يشيرون  -كنقطة انطالق -
إلى الكتاب الصغير لشرودنغر ما الحياة؟ الصادر
سنة  ،1944رغم أن الكاتب كان يعيش في منفاه
في دوبالن.
ُت ـ ــرى ،مـ ــاذا ي ــوج ــد م ــن ج ــدي ــد وم ــده ــش ف ــي هــذا
الـكـتــاب؟ أن النظر إليه مــن بعيد ،بعد مــرور أكثر

م ــن أرب ـع ـي ــن س ـنــة ع ـلــى ص ـ ــدوره ،ي ــوض ــح ل ـنــا كــم
كــان تفكير شــرودنـغــر مـبـشـ ًـرا ومــائـ ًـمــا لموضوعه،
لكن قراءة ما الحياة؟ تع ّلمنا أكثر من ذلك :نجد
ك ــذل ــك األص ـ ــل ،ل ـكــن ت ـس ـل ـيــط ال ـض ــوء الـحـقـيـقــي
ع ـلــى م ـح ــاور م ـت ـك ــررة ت ـط ــارد ال ـع ـق ــول ال ـم ـعــاصــرة
المتحمسة لـلـبـيــولــوجـيــا ،مــن دون الـحـصــول على
الـشـجــاعــة الـحـقـيـقـيــة لـلـفـهــم ،وت ـحــاول ،عــن طــريــق
تعميمات سـيـئــة اح ـتــواء الـعــالــم فــي وصــف وحيد
مؤسس على أيديولوجية نظام مشكوك فيها.

الكريستال الالدوري
م ــع مـطـلــع  ،1945سـئــل دال ـب ــروك ع ــن «الـفـيــزيــاء
الصريحة» ،بحسب تعبير شرودنغر ،على أساس
القواعد الفيزيا  -كيماوية للحياة .المسألة تعلقت
بمحاولة ربط القوانين الشكلية للجينية التي تشير
بشكل ُينبئ بكيف تنتقل بعض الطبائع الوراثية،
والـطـبـيـعــة الـفـيــزيــائـيــة ألجـ ــزاء الـخـلـيــة ،إل ــى جــوهــر
الـكــرومــوزومــات تـحــديــدً ا ،حيث كنا نعلم بوجود
بعض العالقات مع الوراثة .نقطة االنطالق لهذا

* Schrödinger, Erwin, What is Life. The Physical Aspect of the living Cell (United Kingdom: Cambridge University
Press, 1944).

** أستاذ الفلسفة في جامعة الجزائر الثانية.
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الـتـفـكـيــر تـمـ ّثـلــت فــي دراس ــة ال ـت ـحــوالت ،الـمــدركــة
كتغيرات فجائية ومتقطعة وثابتة لنسب الفرد.
ّ

ـؤيـنــة ،مثل أشـعــة  ،Xحول
نـشــاط اإلشـعــاعــات الـمـ ّ
ال ـخ ــاي ــا ،س ـمــح ل ــدال ـب ــروك وزم ــائ ــه بـ ــأن يــرب ـطــوا
ب ـش ـكــل م ـل ـمــوس ال ــوح ــدات ال ــوراث ـي ــة ،الـجـيـنــات،
ـؤي ـنــة ف ــي الـخـلـيــة.
بــال ـهــدف الــرئ ـي ـســي لــأش ـعــة ال ـمـ ّ
وبـ ّـيــن الـحـســاب إذن أن ه ــذا ال ـهــدف ك ــان صـغـيـ ًـرا
ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى أح ـ ـج ـ ــام الـ ـجـ ــزيـ ـئـ ــات الـ ـم ــوض ــوع ــة
عـ ـل ــى األك ـ ـثـ ــر ب ـض ـع ــة آالف مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذرات .ه ــذه
هــي إذن نـقـطــة ان ـطــاق تـفـكـيــر شــرودن ـغــر ،مـقـتــرنــة
بافتراض إبستيمولوجي:
«ك ـي ــف بــإم ـكــان ـنــا أن ن ـف ـســر ،م ــن ط ــري ــق اس ـت ـخــدام
ال ـف ـيــزيــاء وال ـك ـي ـم ـيــاء ،ال ـظ ــواه ــر ال ـت ــي ت ـح ــدث فــي
المكان وفي الزمان ،وذلك في الحدود الفضائية
حية؟»
لمتعضية ّ

وتـبـ ّـيــن أن شــرودنـغــر أوضــح ذرات مـعــزولــة ،حيث
ت ــوج ــد ج ــزي ـئ ــات ع ــاج ــزة ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ذاكـ ــرة
ضـ ــروريـ ــة ل ــان ـت ـق ــال ال ـم ــائ ــم ل ـل ـط ـبــائــع ال ــوراثـ ـي ــة،
فــرصــة بــالـنـسـبــة إل ـيــه لــربــط ال ـف ـيــزيــاء ال ـتــي يـعــرفـهــا،
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـ ــال ـ ــذرة ،وب ــال ـم ـي ـك ــان ـي ـك ــا اإلح ـص ــائ ـي ــة،
م ــع الـ ــواقـ ــع ال ـب ـي ــول ــوج ــي .وع ـل ــى وجـ ــه ال ـت ـحــديــد
ي ـخ ـصــص وقـ ـ ًت ــا ط ــوي ـ ًـا م ــن ت ـف ـك ـي ــره حـ ــول مـلـكــة
مـهـمــة لـلـكــائــن ال ـح ـ ّـي ،الـمـهـمـلــة غــالـ ًـبــا ال ـيــوم رغــم
قـيـمـتـهــا ال ـك ـب ــرى ،ت ـلــك ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـقــاب ـل ـيــة لـكــل
ح ـي ــاة ل ــال ـت ــزام ب ـص ـفــة ش ـمــول ـيــة ،مــاكــروس ـكــوب ـيــة.
كـ ـي ــف بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان ربـ ـ ــط حـ ـش ــد الـ ـ ـ ـ ــذرات ل ـح ــرك ــة
الـخـلـيــة بـتـنـظـيــم دم ــاغ اإلن ـس ــان؟ كــل ال ـســؤال قــائــم
عـلــى إعـطــاء هــذا الـحـشــد شـكـ ًـا ،هـيـكـ ًـا :وحــدهــا
جـمــاعــات الــذرات هــي الـقــادرة ،شريطة أن يكون
نسبيا ،ولــه عمر كــاف لــدرجــات
التجميع
مستقرا ً
ً
الـحــرارة حيث تتطور الحياة .وفــي اإلمـكــان إقامة
ال ـح ــوار ب ـيــن ال ـمــاكــروس ـكــوبــي والـمـيـكــروسـكــوبــي

العدد 4 / 15
شتاء 2016

عندما يوضع عدد كبير من العناصر القاعدية في
تــرابــط :انطال ًقا من أمثلة بسيطة ،البارامغناطيسية
) ،(Le paramagnétismeال ـحــركــة ال ـبــراون ـيــة أو
االن ـت ـشــار ،يـبـ ّـيــن كــاتـبـنــا أن فــي اإلم ـك ــان أن يــوجــد
نـظــام مــاكــروسـكــوبــي فـضــائــي ومــؤقــت ،وأن ذهــا ًبــا
وإيـ ــا ًبـ ــا م ـنــاس ـب ـيــن ب ـي ــن دي ـن ــام ـي ــة م ـح ـل ـيــة ودي ـن ــام ـي ــة
شــامـلــة سيسمحان بــإيـجــاد أشـكــال ماكروسكوبية
م ـس ـت ـق ــرة .ن ـج ــد هـ ـن ــا ،م ـ ـثـ ـ ًـا ،ط ـع ــم أولـ ـ ــي ت ـف ـك ـيــر
بـعــض الـمـفـكــريــن الـمـعــاصــريــن ،الـمـنـتـقــديــن بـشــدة
لـلـبـيــولــوجـيــا ال ـجــزي ـئ ـيــة ،م ـثــل الــريــاضــي رون ـي ــه تــوم
) ،(R. Thomوأن مــن الـضــروري الـيــوم أال نغفل
البعد المهم للكائن الـحـ ّـي ،أي االقـتــران بين
هــذا ُ
الماكروسكوبي والميكروسكوبي.
لـكــن الـفـضــل الـكـبـيــر لـشــرودنـغــر (فــي ت ـعــارض مع
ان ـت ـقــادات ال ـي ــوم ،الـمـصــابــة بـعـيــب ن ـظــري نــاحـظــه
في أفكار البيولوجيين التي تأتي لنسيان المتصل
بــاخ ـت ـيــار س ـ ّل ــم أدنـ ــى ض ـمــن م ــوض ــوع ــات مـعـتـبــرة)
في توضيح أن المستوى الجزيئي ،الذي يمكن،
مـهـمــا ك ــان ص ـغ ـيـ ًـرا ،اع ـت ـبــاره مـسـتــوى وث ـيــق الـصـلــة
بــال ـت ـح ـل ـيــل ،وه ـ ــذا م ــا ج ـل ــب ان ـت ـب ــاه ال ـف ـيــزيــائ ـي ـيــن،
المعروفين اليوم ربما من بين مبدعي البيولوجيا
ال ـج ــزي ـئ ـي ــة ،م ـث ــل م .وي ـل ـك ـن ــس )(M. Wilkins
أو ف .ك ــري ــك ) ،(F. Crickع ـنــدمــا ق ـ ــرأوا نــص
شرودنغر .الـصــورة المعتادة للفيزياء أو للكيمياء
كــانــت ح ــول ال ـتــرت ـي ـبــات ال ـع ــادي ــة ل ـل ــذرات ،عـنــدمــا
ن ـت ـن ــاول ه ـي ـك ـ ًـا م ـن ـظ ـ ًـم ــا .ال ـك ــري ـس ـت ــال ه ــو ن ـم ــوذج
أو رم ــز ع ــال ــم غ ـيــر ع ـض ــوي ،ل ـك ـ ّنــه ك ــذل ــك لـعــالــم
قوانين الـمــادة (وعـنــدمــا نتحدث عــن الـمــادة نفكر
دائـ ـ ًـمـ ــا ب ـم ـص ـط ـل ـحــات الـ ـفـ ـيـ ــزيـ ــاء) .ال ـع ــال ــم ال ـح ـ ّـي
م ـط ـبــوع ب ــال ـح ــرك ــة ،ب ــال ــان ـظ ــام ،بــال ـت ـغ ـي ـيــر .وم ــادت ــه
يسمي
غالبا سائلة ،الصقة ،لزجة .وعليهّ ،
تكون ً
الـكـيـمـيــائـيــون الـمـنـتــوجــات ال ـص ــادرة ع ــن األنـظـمــة
طبق شرودنغر هوية مطلقة على
الحية بالغروائيةّ .
ّ
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تاعجارمو تاشقانم
؟ةايحلا ام« باتك يف ةءارق :ايجولويبلاو ءايزيفلا قطنمب ةيناسنإلا ةايحلا

ال ـقــوان ـيــن الـقــائـمــة عـلــى تـنـسـيــق ال ـم ــادة ،إن كــانــت
جــامــدة أو حـ ّـيــة ،بــاحـ ًثــا عــن تــوفـيــق هــذيــن الطبعين
األقصيين« :الكريستال» الالعضوي و«الــزجــاج»
غير المتبلور للعضوي .كــان يلزمه أيـ ًـضــا التفاف
ل ـلــوصــول إل ــى ل ــب ف ـكــرتــه ب ـشــأن ال ـمــركــز ال ـمــادي
ل ـل ـح ـي ــاة ،دع ــام ــة لـ ـل ــوراث ــة :س ــاس ــل غ ـي ــر مـنـظـمــة
ل ــذرات تصبح أكـثــر حساسية لـتــذبــذبــات حــراريــة،
يـجــب إذن أن تـكــون منظمة فــي شـكــل جــزيـئــات،
لـ ـ ـت ـ ــؤدي دوره ـ ـ ـ ـ ــا .وإذا ل ـ ــم ي ـس ـت ـع ـم ــل م ـص ـط ـلــح
«مـ ــاكـ ــروجـ ــزئـ ــي» ) (Macromoléculeم ـمــاثــل
لـمـفـهــوم جــديــد نـسـبـ ًـيــا ،وبــالـخـصــوص مــوظــف من
جــانــب الكيميائيين ،يـفـتــرض شــرودنـغــر أن ذرات
الــوراثــة منظمة بحسب الـنـظــام الـمـفــروض لهيكل
بلوري ،لكن هذا النظام ليس مجرد تكرار منتظم
يـجـلــب ف ـقــر الـه ـيــاكــل ال ـج ــام ــدة ،ب ــل ي ـحــوي أيـ ًـضــا
األن ـم ــاط الـمـتـغـ ّـيــرة ،الـمـحـمــولــة مــن ط ــرف الـمـنـشــأ
الـمـنـتـظــم لـلـكــريـسـتــال؛ ه ــذا الـكــريـسـتــال ال ــادوري
هو إذن دعامة الذاكرة الوراثية.
نفهم بسهولة هــذه االسـتـعــارة ،وليس مــن الغريب
أن ال ـع ـقــول ال ـف ـضــول ـيــة ك ــان ــت م ـنــده ـشــة ل ـقــدرت ـهــا،
وخــاصــة مــن خــال إشــارتـهــا إلــى الـطــريــق الـمــؤدي
إلى اكتشاف أنها التنظيم الحقيقي لمادة الجينات:
«ن ـع ـت ـقــد أن ال ـج ـي ـنــة  -أو رب ـم ــا م ـج ـمــوع األل ـي ــاف
الصبغية  -هي جامدة ال دورية».
مع ،كمذكرة ،جملة تشير بشكل ملموس إلى ما
يجب أن نشاهده:
«ع ـل ــى أس ـ ــاس أن ي ـك ــون ع ـل ــى درج ـ ــة ع ــال ـي ــة مــن
الـمــرونــة ،لـيــس بـمـثــابــة اع ـتــراض ،ألن خـيـ ًـطــا رقـيـ ًقــا
من النحاس هو كذلك ً
أيضا».
ال ـط ــري ــق م ــرس ــوم :ص ـف ــوا مـ ــادة ال ـك ــروم ــوزوم ــات،
وستكتشفون ً
جدا (األبعاد معروفة من
خيطا رقيقًا ًّ

طــرف أعـمــال دال ـبــروك المتعلقة بــاالنـتـقــاالت عبر
أشعة  )Xله هيكل كريستال ال دوري!
فــي حـقـبــة آف ــري ) (Averyوزمــائــه الــذيــن كشفوا
الـ ـق ــدرة ال ـم ـت ـحــولــة ل ـل ـح ـمــض الـ ـن ــووي )،(ADN
كانت الطبيعة الكيميائية للجينات مكتشفة .ولم
يـتـطـلــب األمـ ــر أك ـث ــر م ــن ع ـشــر س ـن ــوات لـيـكـتـشــف
عـ ـلـ ـم ــاء تـ ـ ــأثـ ـ ــروا ب ـك ـت ـي ــب شـ ــرودن ـ ـغـ ــر س ـ ــر ط ـب ـي ـعــة
«الكريستال الال دوري».

الشفرة
ـذورا الكتشافات أخــرى،
لكن نص كاتبنا حمل بـ ً
نابعة عن تفكير وصور بسيطة ،كما هو مستعمل
غــالـ ًـبــا فــي الـفـيــزيــاء ،حـيــث لــ«تـجــارب الـفـكــر» دور
رائــد .إ ّنــه يــريــد إبــراز مــا يجب أن ينظر فــي الـمــادة
الـحـ ّـيــة .لــزومـيــة ال ـســؤال جــوهــريــة ج ـ ًّـدا :إ ّن ـهــا تـقــرر
أه ـم ـيــة اإلجـ ــابـ ــة .وش ــرودن ـغ ــر ي ـف ـهــم أنـ ــه ال يـكـفــي
م ـعــرفــة دع ــام ــة الـ ــوراثـ ــة ،ل ـكــن ي ـجــب ك ــذل ــك فـهــم
كيف يتم تحول تنظيم هذه الدعامة إلى نشاطات
الحي
مرتبطة بالحياة :بعد كل شيء ،على الكائن
ّ
أن يقوم بتغيير المادة وفق محيطه ،ربما ليتحرك،
وأكيد ليتناسل .في مرحلة لم يكن اإلعالم اآللي
ـاس ــا مع
م ــوج ــو ًدا وح ـيــث كـلـمــة بــرنــامــج تــوجــد أس ـ ً
دالل ـ ــة م ـس ــرح ـي ــة ،ي ـس ـت ـع ـمــل ش ــرودنـ ـغ ــر اس ـت ـع ــارة:
ل ـتــوص ـيــف هـ ــذا ال ـت ـح ــول ودور م ـن ـشــأ ال ـج ـي ـنــات،
يـسـتـعـمــل ،مـثـلـمــا ي ـقــوم بــه ج ـيــدً ا ال ـيــوم مستعملي
اإلعـ ــام اآللـ ــي ،عـنــدمــا ي ـعـ ّـبــرون بـلـغـتـهــم الـخــاصــة
كلمة شفرة .إنه نوع من الشفرة التي تقرر ،بشكل
حتمي صارم ،التطور الالحق للتنظيم:
«بإعطاء هيكل األلياف الصبغية اسم شفرة ،نريد
اإلشارة إلى أن العقل الك ّلي الذي صممه البالس
) (Laplaceذات يــوم هــو بالنسبة إلـيــه كــل عالقة
ـورا قــاب ـلــة ألن ُت ـ َف ــك .وي ـم ـكــن أن
سـبـبـيــة تـصـبــح فـ ـ ً
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ُيستنتج من هذا الهيكل ،وعلى جناح السرعة ،ما
إذا كانت البيضة ،الموضوعة في شروط مالئمة،
سـتـتـطــور إل ــى دي ــك أس ــود أو دجــاجــة مـبـقـعــة ،إلــى
ذبــابــة أو ن ـبــات ذرة ،ورديـ ــة جـيـنـيــة ،خـنـفـســاء ،فــأر
أو امرأة».
هـكــذا إذن جــرى استعمال كلمة شـفــرة على نحو
غير معتاد في الماضي .وما هو مركزي في تعليل
شرودنغر وف ِهمه بعض قرائه فقط ،هو أن النموذج
الـ ـ ــذي س ـي ـب ـن ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــم وفـ ـ ًقـ ــا ل ـ ــه ،أي «ال ـق ــال ــب
الــداخـلــي» لبوفون ) ،(Buffonمــوضــوع فيزيائي،
تميزه .هنا القانون
وتسيره هو نفسه القواعد التي ّ
ّ
البيولوجي األساسي أكثر من سواه وال يــزال غير
مفهوم إلى اليوم:
ضيق
«لكن مصطلح الشفرة هــو ،بطبيعة الحالّ ،
ج ـ ًّـدا .الـهـيــاكــل الـكــرومــوزومـيــة تـسـمــح فــي الــوقــت
ذات ــه لـتـحـقـيــق الـتـطــور ال ــذي تــرمــز إل ـيــه .إنـهــا شـفــرة
ال ـق ــان ــون وال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ...أو ،الس ـت ـع ـمــال
م ـم ــاث ـل ــة أخ ـ ـ ــرى ،هـ ــي فـ ــي ذات الـ ــوقـ ــت مـخـطــط
الهندسة والعمل الفني للمقاول».
ما لم يفهمه شرودنغر بعدُ  ،وسيكتشفه المبدعون
الـحـقـيـقـيــون لـلـبـيــولــوجـيــا ال ـجــزي ـئ ـيــة ،ل ـيــس أن هــذه
المهمات المزدوجة ،كمنشأ وكأساس ،ال يمكن
أن يكون لها معنى  -الجينة  -لها عنصر مفهومي
آخــر  -المنتوج النشط للجينة .يجب وجــود على
األق ـ ــل م ـس ـت ــوي ـي ــن ل ـك ــي ي ـت ـس ـ ّنــى ل ـل ـش ـفــرة (ب ـم ـع ـنــى
ال ـب ــرن ــام ــج) أن تـ ــؤدي دوره ـ ــا اإلب ــداع ــي لـلـشـكــل.
واليوم فقدت كلمة شفرة معناها األولي للبرنامج
الذي أعطاها لها شرودنغر ،لتأخذ ذلك الخاص
بــالــوس ـيــط ال ــرم ــزي ب ـيــن ال ـج ـي ـنــة وم ـن ـت ــوج ال ـج ـي ـنــة.
ع ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،الـ ـك ــريـ ـسـ ـت ــال ال ـ ــا دوري،
المتناول كعنصر ،له بعد ،خيط اللولب المزدوج
َ
للحمض النووي ،أثري باستعارة لسانية جديدة:
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الجينة هي نص مكتوب وفق أبجدية ذات حروف
أربعة ،ومنتوج الجينة هو إعادة كتابة لهذا النص
األول ،ترجمة ،مثلما نقول اليوم ،بواسطة أبجدية
ذات عشرين حر ًفا .نجد إذن عند شوردنغر جينة
مــن اسـتـعــارة مـعــاصــرة ،عندما يـقــارن الـشـفــرة بنص
مكتوب بأبجدية فظة (رغــم أنــه يعتني بــاإلشــارة -
وهو مخطئ في ذلك  -فإنه ال يوجد شيء يوحي
بأن التشفير خطي وليس على ُبعدين على األقل)
أو عندما يقارن بين جينين نظيرين:
نسميه ‹األليليات المتعددة›،
«بــل اكتشفنا ما ك ّنا ّ
ب ـم ـع ـن ــى ،اث ـن ـت ـي ــن أو ع ـ ــدة ‹نـ ـسـ ــخ› أو ‹ق ـ ـ ـ ــراءات›
متخيرة ،مشابهة
مختلفة  -أكـثــر مــن الـعــاديــة ،غير
ّ
لنفس مكان الشفرة الكروموزومية؛ (.»)...

الدقة
كيف يمكن فهم مــداومــة البرنامج واسـتـقــراره من
جيل إلى جيل؟ شرودنغرّ ،
منظر المادة المكممة،
ال يـتـجـنــب ال ـم ـســألــة ،رغ ــم أن ـهــا ت ـبــدو ل ــه خـطـيــرة؛
فالجينة هي بمثابة بناء متعدد الــذرات وملزم بأن
يطبق عليها الـقــواعــد الـمــألــوفــة الـتــي تــرأس مصير
ال ــذرات ،ودرجــة الـحــرارة الـتــي تسير فيها الحياة.
إنه يحاول إذن تمثيل الطابع «الــادوري» للجينة
مــن حـيــث مـسـتــويــات الـطــاقــة ،و«ق ـفــزات كــوانـتـيــة»
بين تلك المستويات .بين قوسين ،يجب مالحظة
هنا كم هو شرودنغر واضح ،مثلما نريد أن يكون
عـلـيــه الـفـيــزيــائـيــون «الـكــوانـتـيــون» ال ـيــوم :إنــه يـعــرف
كذلك أن «القفزة الكوانتية» هي سر مفارق ناتج
مــن الـطـبـيـعــة الـمـتـقـطـعــة لـلـنـمــوذج ال ـكــوان ـتــي .هــذه
الـمـفــارقــة ال تعمل إال على حجب جهلنا ،مثلما
الحـ ــظ ذلـ ــك زيـ ـن ــون اإليـ ـل ــي )(Zénon d’Elée
ب ـت ـن ــاول ــه م ـس ــأل ـت ــه ب ـش ــأن ال ـس ـه ــم! ل ـك ــن ل ـن ـ ُـع ــد إل ــى
ال ـن ـمــوذج الـكــوانـتــي ب ـشــأن الـجـيـنــة .الـمـســألــة كلها
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تاعجارمو تاشقانم
؟ةايحلا ام« باتك يف ةءارق :ايجولويبلاو ءايزيفلا قطنمب ةيناسنإلا ةايحلا

تـكـمــن فــي قـضـيــة اسـتـقــرار ال ـجــزيء ،وفــي تحديد
إعادة إنتاجه ،بما أنه يجب إعادة إنتاجه من جيل
إل ــى ج ـي ــل .ي ــوض ــح ش ــرودن ـغ ــر أن ف ـك ــرة ال ـج ــزيء
ذاتـهــا ،وهــي بـنــاء مـتـعــدد ال ــذرات ،يمكنها احـتــواء
صعوبة استقرار كافية على س ّلم زمن التنظيمات.
المشكل الحقيقي أنــه يجب أيـ ًـضــا تــوافــر الـقــدرة،
انطال ًقا من النموذج نفسه ،مراعاة االنتقاالت من
عدد كبير من اإلمكانات لهياكل مختلفة ،ونتيجة
يتخيل شــرودنـغــر إيــزومــرات ()isomères
لــذلــكّ ،
لجزيء نموذجي كبير .لكن هنا ،بطبيعة الحال،
يـتــوقــف وص ـفــه .تـنـقـصــه بــالـفـعــل الـفـكــرة الـمــركــزيــة
ل ــاس ـت ـع ــارة ال ـل ـس ــان ـي ــة :ال ــدع ــام ــة ال ـم ــادي ــة لـلـجـيـنــة
م ـت ـك ـ ّـون ــة م ــن م ـج ـمــوعــة خ ـط ـي ــة م ــن أربـ ـع ــة أن ـم ــاط
قاعدية ،حيث يحدد نظامها طبيعة منتوج الجينة.
أل ــف م ــن ت ـلــك األنـ ـم ــاط ي ـس ـمــح ب ـع ــدد ه ــائ ــل مــن
مبدئيا،
التركيبات ،حيث إن في إمكان كل هيكل،
ً
أن يجد تمثيله.
رغــم نـقـصــه ال ـضــروري  -يـجــب االع ـتــراف بــأنــه لم
ي ـكــن ف ــي اس ـت ـطــاعــة ش ــرودن ـغ ــر ف ــي ه ــذه الـمــرحـلــة
أن ي ـقــوم إال ب ـفــرض ـيــات ،عـلــى األق ــل غـيــر م ـبــررة،
بـتـنــاولــه ت ـجــارب ون ـمــاذج دال ـب ــروك  -يـحـتــوي نصه
جينة تفكير أســاســي وال ــذي ،بـغــرابــة ،لــم يهتم بها
إال بعد مضي وقــت طويل الفيزيائي ج .أوبفيلد
) (J. Hopfieldفي الواليات المتحدة األميركية،
وال ـف ـي ــزي ــائ ــي  -ال ـك ـي ـم ـيــائــي ج .ن ـي ـن ـيــو )(J. Ninio
فــي فــرنـســا .ويـتـبـ ّـيــن فــي الــواقــع أن مـســألــة اسـتـقــرار
دع ــام ــة ال ــوراث ــة م ـســألــة حــاس ـمــة ،وأن تــأث ـيــر درج ــة
ال ـحــرارة يـتـمـ ّثــل فــي إدراج ،مــع احـتـمــال مـحــدود،
ت ـغ ـي ـيــرات «ت ـل ـقــائ ـيــة» ف ــي ط ـب ـي ـعــة ال ـج ـي ـنــة .حــدثــت
تلك التغييرات بعد وقــت مـحــدود مرتبط بطبيعة
الجزيء كدعامة لــ«الكريستال الال دوري» ،ولها
بالضرورة طبيعة متقطعة ننتظر منها انتقاالت.

إذا ق ـب ـل ـنــا أنـ ــه ي ـج ــب شـ ــرح االنـ ـتـ ـق ــاالت الـطـبـيـعـيــة
الـ ـنـ ــادرة م ــن خـ ــال ت ــذب ــذب ــات ط ــارئ ــة لـلـتـحــريــض
ال ـ ـحـ ــراري ،ف ــإن ــه ي ـج ــب أال ن ـت ـفــاجــأ ب ـم ــا تـمـ ّـكـنــت
الطبيعة من إعطائه على عتبات القيم القادرة على
ضمان ندرة االنتقاالت )...( .األفراد ،الذين وفق
االنتقال ،يحصلون على ترتيب جينات الستقرار
غير مكتمل ،ال تتوافر لهم إال فرصة ضئيلة لرؤية
جدا› ،وفق انتقاالت متكررة،
نسبهم ‹الراديكالي ًّ
ال ـب ـق ــاء ع ـل ــى ق ـي ــد ال ـح ـي ــاة ل ـم ــدة ط ــوي ـل ــة ،لـتـصـبــح
األنــواع مخ ّلصة وتستطيع ،وفق انتخاب طبيعي،
ضمان جينات مستقرة».
ل ـكــن ش ــرودن ـغ ــر ال ي ــدف ــع بــاسـتـنـتــاجــه م ـســافــة أبـعــد
إلـ ــى األم ـ ـ ــام :إذا اس ـت ـح ــال ت ـج ـن ــب االنـ ـتـ ـق ــاالت،
ف ـهــل ت ــوج ــد وس ـي ـلــة لـتـصـحـيـحـهــا أو ،ع ـلــى األق ــل
لمراقبتها ،في لحظة إعادة إنتاج التراث الوراثي؟
مـســألــة الـتـحــديــد ُتـطــرح بـحــدة :االسـتـعــارة اللسانية
ال ـي ــوم تـفـســح ال ـم ـجــال ج ـي ــدً ا ،م ــاذا يـمـكــن الـعـمــل
ع ـل ــى أس ـ ــاس س ـح ــب ن ـه ــائ ــي ل ـك ـت ــاب ب ــا أخ ـط ــاء
طـبــاعـيــة ،وكـيــف يمكن وضــع إع ــادة ق ــراءة مناسبة
لـلـنــص بـهــدف وض ــع تـصـحـيــح فـ ّـعــال؟ يــوجــد هــذا
ال ـم ــوض ــوع ف ــي م ــرك ــز اس ـت ـق ــرار األنـ ـ ــواع ،رغ ــم أن
ت ـنــاولــه يـبـقــى ال ـي ــوم ق ـل ـيـ ًـا ن ـس ـبـ ًـيــا .وك ــان ف ــي وســع
نموذج التفكير المنطقي لشرودنغر ،ويجب عليه
أيـ ًـضــا ،أن يمنحنا مــا يـسـمــح لـنــا بــأن نـضــع الـنـقــاط
ـواجــه
الـمـهـمــة ح ــول الـصـعــوبــات الـفـيــزيــائـيــة الـتــي تـ َ
الحي.
لدى إعادة إنتاج الكائن
ّ

النظام
مثل كــل كـتــاب شــرودنـغــر حمله الــزخــم ،وأراد أن
عالميا ،مع المخاطر الحقيقية
يعطي تفكيره ُبعدً ا
ً
ـوي
ال ـتــي تـنـجــم ع ــن ذل ــك .ال ـن ـمــوذج ال ـكــوان ـتــي ق ـ ّ
عندما يوضح أن دعامة الوراثة كانت لها ضرورة
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طبيعة جزيئية متعددة الذرات ،وكان لها أن تقدم،
بواسطة الميكانيكا الستاتيكية العتبار دور الشكل
في الحياة (؟) .هنا تُطرح بالطبع مسألة التنظيم،
ال ـن ـظــام وال ـفــوضــى فــي ال ـظــاهــرة ال ـحـ ّـيــة .لـكــن هل
أيــديــولــوجـيــا  1944كــانــت مـنـ ِ
ـاسـبــة لـهــذا التفكير؟
حاولت النازية السيطرة على العالم ،وفي لحظة
كـتــابــة مــؤ َّلــف شــرودن ـغــر ،كــانــت سـيـطــرتـهــا ال ت ــزال
في جدول األعمال .فال نتعجب إ ًدا ،أمام تفكير
يأخذ علم األجنة فيه مكانًا مركز ًيا إليجاد عناصر
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـم ـن ــاق ـش ــة ،ح ـي ــث ش ــرودنـ ـغ ــر ي ـت ـح ـقــق مــن
أنهم كذلك.
أول شاهد حول وضعية هذه الحالة هو المقدمة
الغريبة ل ـ الـمــوائــل ) (Lebensraumفــي مــا يتعلق
بـنـشــر ال ـجــزي ـئــات :عـنــدمــا تـنـتـشــر ال ـجــزي ـئــات ،هــل
يـكــون بــالـفـعــل لـلـحـصــول عـلــى نــوع حـيــوي؟ لكن
بطبيعة الحال ،وفي ما يخص االنتقاالت ،حيث
يظهر سياق المرحلة السابقة بشكل أوضح:
ـوعــا مــا،
«لـتـعـبـيــرنــا بـشـكــل قــاطــع ،وربـمــا بـســذاجــة نـ ً
خسارة التبعية لزواج بين أبناء عم يمكن أن يكون
أكثر شدة ،على أساس أن جدتهم عملت ممرض ًة
م ـ ــدة ط ــوي ـل ــة [ب ـس ـب ــب اح ـت ـك ــاك ـه ــا ب ــاإلش ـع ــاع ــات
المؤينة .].A.D.،لـيــس هـنــا الـمـســألــة ال ـتــي يجب
ّ
أي فـ ــرد ،ل ـكــن ك ــل إمـكــانـيــة
أن ت ـشــوش شـخـصـ ًـيــا ّ
تدريجيا الساللة
لتصيب [أنا الذي أشير]A.D. ،
ً
اإلنسانية وفــق انتقاالت كامنة غير مرغوب فيها،
يجب أن تكون للجماعة مسألة ذات قيمة كبيرة».
أو أكثر من ذلك ،مع انشغال إنساني واضح:
«ك ـيــف ف ــي أيــام ـنــا نـع ـتــزم أك ـثــر إلق ـص ــاء ال ـق ـمــامــات
[أنــا الــذي أشـيــر ]A.D. ،بشكل عنيف ســابـ ًقــا من
ِق ـب ــل الـمـتـقـشـفـيــن ف ــي ق ـمــة تــاي ـغــات )،(Taygète
ي ـجــب عـلـيـنــا أن ن ـه ـتــم ب ـجــديــة ب ـه ــذه ال ـم ـســألــة فــي

العدد 4 / 15
شتاء 2016

حالة اإلنسان ،الذي من أجله االنتخاب الطبيعي
لــأكـثــر مــوهـبــة م ـعــاق بـشـكــل مـعـتـبــر ،أو بــاألحــرى
معكوس .التأثير الال منتخب لإلبادات الجماعية
لشبيبة سليمة مــن جـمـيــع األم ــم يـصـعــب تعويضه
عبر االعـتـبــار لــأزمـنــة ،حيث كــانــت الـشــروط أكثر
بــدائ ـيــة ،وك ــان بــاإلم ـكــان أن ي ـكــون ل ـل ـحــرب قـيـمــة
إي ـج ــاب ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ،وذل ـ ــك ب ـت ــرك ب ـق ــاء ال ـق ـب ـي ـلــة
األكثر مقاومة».
ل ـ ــذل ـ ــك ،ه ـ ـنـ ــاك ظ ـ ـهـ ــور آخـ ـ ــر ل ـ ـ ــدور مـ ـتـ ـقـ ــدم عــن
شـ ــرودنـ ـغـ ــر :ألـ ـي ــس األمـ ـ ــر م ـت ـع ـل ـ ًق ــا ب ـع ـل ــم اج ـت ـم ــاع
الـبـيــولــوجـيــا ) (La sociobiologieقـبــل الــرســالــة؟
رغم أن كاتبنا فهم بشكل مذهل الطبيعة المنوطة
أي
لالنتقاالت .تحليله ألعمال دالـبــروك ال يترك ّ
غموض في هذا الصدد:
«ف ــي ال ـحــالــة ال ــراه ـن ــة ،نـخـتــم ال ـق ــول ب ــأن الـنـصــف
األول لجرعة اإلشـعــاع التي أثــارت ،لنقُ ل ،انتقال
سليل واحد من بين آالف اآلخرين ،لم يؤثر البتة
وإم ــا بتحصينهم
فــي الـبــاقــيّ ،إم ــا بتهيئتهم لــذلــك ّ
ضــد االن ـت ـقــال .ألن خــا ًفــا لــذلــك الـنـصــف الـثــانــي
للجرعة ،لن تثار من جديد بدقة انتقال واحد في
األلــف .االنتقال إذن ليس نتاج تراكم صــادر عن
جــرعــات صـغـيــرة مـتـتــالـيــة إلشـعــاعــات تــأتــي لـتـقـ ّـوي
إحداها األخرى».
أع ــاد شــرودن ـغــر إذن تــأويــل دارويـ ــن )،(Darwin
مثلما يفعل ً
أيضا علماء األجـ ّنــة ،مثل دوبزنسكي
) (Dobzhanskyف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا ،م ــع مــراعــاة
ق ــوان ـي ــن م ــان ــدل ) (Mendelوأعـ ـمـ ــال دو فــريــس
) (De Vriesحـ ــول االنـ ـتـ ـق ــاالت .ب ـه ــذا الـمـعـنــى
يـعـتـبــر واح ـ ــدً ا م ــن ب ـيــن م ـبــدعــي ال ـت ـيــار ال ــداروي ـن ــي
الجديد ) ،(néo-darwinisteالذي سيرأس ميالد
البيولوجيا الجزيئية .وسيرتكب الخطأ ذاتــه رغم
وج ــود مـفـكــريــن (مـثـلـمــا هــي ال ـحــال ال ـيــوم أيـ ًـضــا)

تاعجارمو تاشقانم
؟ةايحلا ام« باتك يف ةءارق :ايجولويبلاو ءايزيفلا قطنمب ةيناسنإلا ةايحلا

من دون التمييز بوضوح بين ما يعود إلــى النمط
الظاهري وما هو صادر عن النمط الجيني ،ومن
دون فـهــم مـظـهــري ال ــوراث ــة الــرئـيـسـيـيــن ،أي طــابـعــه
الجيني (البعث مالئم للحمض النووي) وطابعه
المتخ ّلق (البعث مالئم لحالة من تعبير الحمض
ـوي ،ونــادر حتى في
النووي) ،لكنه فهم بشكل قـ ّ
أيــام ـنــا ه ــذه ،أن االن ـت ـخــاب ي ـحــدث فــي مــا يتعلق
أي تأثير
باختيار ســابــق عــن االنـتـقــاالت ،مــن دون ّ
ت ـع ـل ـي ـمــي ل ـل ـب ـي ـئــة .ك ــان ب ــا ش ــك ي ـع ــرف ال ـت ـجــارب
ال ـج ـم ـي ـلــة ل ـل ــوري ــا ) (Luriaودال ـ ـب ـ ــروك ال ـم ـن ـجــزة
س ـنــة  ،1943وال ـت ــي أوض ـح ــت ال ـط ــاب ــع ال ـم ـنــوط
أي انتخاب.
باالنتقاالت ،بشكل سابق عن ّ
لكن الكاتب ذاته اعترف بما دفعه إلى كتابة مؤلفه،
وهــو «هــدفــه الــوحـيــد» ال ــذي تـمـ ّثــل فــي إيـضــاح أن
هـنــاك ،عـلــى غــرار قــوانـيــن الـفـيــزيــاء ،قــوانـيــن أخــرى
تـكـشــف عـنـهــا ع ـلــوم الـحـيــاة عـلــى وج ــه الـتـحــديــد،
ومن غير خرق األولــى .والفكرة التي يحتفظ بها
جدا أليديولوجيا تلك المرحلة ،والمتمثّلة
مالئمة ًّ
ف ــي أن ال ـعــالــم س ـيــذهــب ت ـل ـقــائـ ًـيــا ن ـحــو ال ـفــوضــى،
وأن دور الـقــوانـيــن الـخــاصــة بالكائن الـحـ ّـي تتمثل
فــي المعارضة المستمرة لـهــذا المنحى الطبيعي.
وبما أن نتائج التبرير لشرودنغر ،القابلة للنقاش،
حـ ــاضـ ــرة دائـ ـ ًـمـ ــا فـ ــي مـ ـقـ ــوالت «م ـق ـه ــى ال ـت ـج ــارة»
) (Café du Commerceلـعــالــم ثـقــافــي خــاص،
فمن المناسب العودة إليها ،بنوع من التفصيل.
الفكرة األولى مفادها أن القوانين الماكروسكوبية
لـلـفـيــزيــاء ،وبـسـبــب طبيعتها اإلحـصــائـيــة ،تتناسب
مع منحى تلقائي لكل مادة ت ّتجه نحو الفوضى.
ومـ ـ ــا هـ ــو جـ ــديـ ــر ب ــال ـم ــاح ـظ ــة هـ ـن ــا هـ ــو أن ك ـل ـمــة
الـفــوضــى لـيــس لـهــا معنى فـيــزيــائــي (إال إذا ألحقنا
تــدق ـي ـقــات خ ــاص ــة ،مــرت ـب ـطــة بــال ـن ـمــوذج ال ـف ـيــزيــائــي
المعتبر ،بالمعنى المعتاد للكلمة) ،فــي حين أن
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إستيتيقيا واضـ ًـحــا
لـهــا ،بــالـطـبــع ،معنى أخــاقـ ًـيــا أو
ً
للغاية .تخلط المقاربة الوضعية الخطاب العلمي
بالخطاب االجتماعي أو الثقافي :العلم موجود
في ذاته ،ويملي الطريق الصحيح الواجب ا ّتباعه،
ذلــك الـخــاص بنظام الـعــالــم .يـقــول الـعـلــم ،بما أن
الـمـنـحــى الـطـبـيـعــي لـ ــأوراق الـمــر ّتـبــة عـلــى مكتبي
ي ـت ـم ـ ّثــل ف ــي ش ـغــل ك ــل ال ـم ـك ــان ال ـم ــوج ــود بـتــدمـيــر
النظام الذي وضعته ،فإن طبيعة العالم الفيزيائية
ت ــؤدي تـلـقــائـ ًـيــا إلــى الـفــوضــى .لـكــن ،ومــع اإلش ــارة
إل ــى أن بـقـيــة الـتـفـكـيــر الـمـنـطـقــي بـسـيـطــة ،بـمــا أنـنــي
مــوجــود ،فــأنــا ح ـ ّـي ،وبـمــا أنـنــي ح ـ ّـي ،ف ــإن تـحــديــد
ن ـظــام م ــا ه ــو أن خــاص ـيــة جــوهــريــة بــال ـمــادة الـحـ ّـيــة
تتمثل في الذهاب ضد الفوضى .ها هنا استظهار
وجزئيا في نصوص بولتزمان
جيد ،حاضر مسبقًا
ً
ّ
) (Boltzmanبـ ـش ــأن ال ـم ـي ـكــان ـي ـكــا اإلح ـص ــائ ـي ــة!
هــذا بـيـنـمــا أن هــذا االسـتـظـهــار لـيــس وح ــده كــافـ ًـيــا،
فـمــا هــو إال نـظــرة خــاصــة إلــى الـعــالــم .أال يمكننا،
بــال ـع ـكــس ،ال ـن ـظــر ف ــي ال ـس ـلــوك ال ـت ـل ـقــائــي ل ـل ـمــادة:
قــدرة عـلــى االسـتـكـشــاف ،عـلــى االخ ـت ــراع؟ بفضل
ش ـغــل ال ـم ـكــان ال ـم ــوج ــودُ ،ي ـس ـمــح ب ــال ــذه ــاب قـبــل
التفاعالت الال متوقعة في المكان األولي :بخلط
األصـفــر مــع األزرق يـخــرج األخـضــر ،هــل هنالك
فوضى؟ ومن هنا ،نعرف اليوم ،أن بفضل المبدأ
الـثــانــي للترموديناميكا الــذي يـفــرض زيــادة تلقائية
لألنتروبيا لكل نظام مــادي ،تظهر أشكال عظمى
ل ـل ـجــزي ـئــات ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي ت ـح ــدد ال ـح ـي ــاة .ال ــدائ ــرة
اللولبية المزدوجة ً
مثل ،تأخذ هذا الشكل الرمزي
مــن اآلن ف ـصــاعــدً ا ،ألن الـسـلـسـلــة الـجــزيـئـيــة الـتــي
تكونها تلقى صعوبة أمــام المبدأ الثاني .بالفعل،
ّ
فــي الـمــاء ،حـيــث نــرى الـتـفــاعــات بـيــن الجزيئات
حتى على مسافات بعيدة ،وجود جزيئات غريبة
ي ـم ـيــل إلـ ــى ت ـق ـي ـيــد عـ ــدد الـ ـح ــاالت ال ـم ـم ـك ـنــة ال ـتــي
يمكن أن يأخذها الكثير من جزيئات الماء ،وهو

200
مــا يـعــاكــس الـمـبــدأ الـثــانــي .تــزايــد أنـتــروبـيــا الخليط
ي ــؤدي إل ــى تــوفـيــر أوس ــع م ـكــان مـمـكــن لـجــزيـئــات
ال ـم ــاء ،وذل ــك ب ـفــرض ت ـشـ ّـكــل خ ــاص لـلـجــزيـئــات
جدا ،ومثلما كان يعتقد
الغريبة .هذا المبدأ العام ًّ
شرودنغر بحق ،يتناسب مع قانون عادي للفيزياء
يـتــولــى تـنـسـيــق غــالـبـيــة الـجــزيـئــات ال ـك ـبــرى ،وحـتــى
ال ـك ـث ـيــر م ــن أب ـن ـيــة الـتـنـظـيــم األك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدً ا ،وال ـتــي
ّ
تشكل المادة نفسها للحياة.
تخيل شرودنغر أن النظام ال يمكن أن يصدر إال
ّ
ع ــن ن ـظــام ســابــق ل ــه ،وأن ن ـجــاح ال ـم ـقــاومــة (ال ـتــي
ي ـف ــرض ـه ــا) ل ـل ـح ـي ــاة ض ــد ال ـف ــوض ــى م ــدي ــن بـشـكــل
خاص الستيعاب النظام:
«تظهر الحياة كسلوك منظم ومنتظم وفق كيفية أن
توجهه ليمر من
السلوك غير القائم حصر ًيا على ّ
النظام إلى الفوضى ،لكنه قائم في جزء منه على
نظام مواكب لنفسه».
هنا إذن السؤال األساسي :كيف يحدث استبقاء
الحي؟ أشرنا أعاله كيف أن مشكالت
نظام الكائن
ّ
الــدقــة السـتـنـســاخ الـهـيــاكــل الـمــاكــروسـكــوبـيــة توجد
في مركز استمرار الحياة :لكن من أجل أن تستمر
خـلـيــة ،م ــن دون ط ــرح س ــؤال ح ــول اسـتـنـســاخـهــا،
ي ـج ــب ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــم .أمـ ـ ــام ال ـت ـع ـقــد
الـظــاهــري للهياكل الـحـ ّـيــة ،هــذا مــا بــدا ومــا سيبدو
في كثير من األحيان ،من ميدان السحر ،ولنفهم
الـسـبــب ال ــذي يـجـعــل كـثـيــريــن مــن الـنــاس يـعــودون
إلى أفكار تُظهر تلميحات إلى المذهب الحيوي:
هـ ــذا م ــا ك ـ ــان ،ف ــي ب ــداي ــة ال ـت ــرم ــودي ـن ــام ـي ـك ــا ،ن ــداء
للطاقة؛ مفهوم غامض يمكن أن تتسلل فيه طاقة
الموجه
حيوية ،لنجدها اليوم في ميدان اإلشهار
ّ
تعليما ،لكن الظاهرة
للطبقات االجتماعية األقل
ً
تعليما ،بفضل
نفسها دخلت في األوساط األكثر
ً
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غموضا ،وبالتأكيد أكثر
ً
الرجوع إلى مفهوم أكثر
صـعــوبــة لـتـحــديــده بـشـكــل يـمـكــن بـلــوغــه ،أال وهــو
األنتروبيا .والمذهب الحيوي الـيــوم بعيد عــن أن
ي ـم ــوت ،رغ ــم كــونــه م ـق ـ ّنـ ًـعــا ،ورب ـم ــا ل ـهــذا الـسـبــب،
عـبــر خ ـطــاب عـلـمــي لــاخـتــزالـيــة الـقـصــوى لـهــؤالء
نادرا ما تبلغ الحياة أو أصولها مبلغ بعض
الذين ً
المبادئ الفيزيائية البسيطة.
كـ ــان ش ــرودن ـغ ــر ي ـع ــي جـ ـي ــدً ا ص ـع ــوب ــة ال ـم ـش ـك ـلــة،
لكنها أقل بالطبع من التعقد الحقيقي للكائنات
ال ـ ـح ـ ـ ّـي ـ ــة ،فـ ـبـ ـحـ ــث لـ ـيـ ـحـ ـل ــه بـ ــاسـ ـتـ ـحـ ـضـ ــار ب ـع ــض
ال ـم ـبــادئ الـبـسـيـطــة .ال ـم ـبــدأ األول ،ت ـنــاولــه كــاتـبـنــا
بــذكــاء ،ويـتـمـ ّثــل فــي أن الـكــائــن الـحـ ّـي ضــرب من
«ه ــروب إل ــى األمـ ــام» ،وم ــن تـقـلــب مـسـتـمــر نـحــو
الـمـسـتـقـبــل ،حـيــث كــل ش ــيء قــائــم لـتـجـ ّنــب بـلــوغ
ال ـت ــوازن الـتــرمــوديـنــامـيـكــي .رغ ــم ذل ــك ،ال يـعـطــي
ـوســا ،وال يـجـنــي  -يـجــب انـتـظــار مـيــاد
مـثـ ًـال مـلـمـ ً
الـبـيــولــوجـيــا الـجــزيـئـيــة لـكــي يـصـبــح ذلــك مـمـكـ ًنــا -
ثـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـحـ ـ ــوار ال ـ ـثـ ــابـ ــت بـ ـيـ ــن الـ ـم ــاك ــروسـ ـك ــوب ــي
والـمـيـكــروسـكــوبــي الــذي يـجــري داخــل كــل خلية
أو في كل تنظيم ،ويسمح لهذه «الصيانة» الثابتة
ألجــزاء الـبـنــاء ،الـتــي تفشل فــي مهمتها ،بإبعادها
مصطلح التوازن مدة أطول.
ي ــؤك ــد ش ــرودن ـغ ــر أخـ ـي ـ ًـرا أن ال ـح ـي ــاة «ت ـت ـغ ــذى مــن
األنـتــروبـيــا الـسـلـبـيــة» ،وي ـضــرب عـلــى ذل ــك مـثـ ًـال:
إن ــه عـبــر تـقـسـيــم تـنـظـيــم ال ـجــزي ـئــات الـمـعـقــدة الـتــي
تـشـ ّـكــل مــأكـلـنــا ،بــإمـكــانـنــا االس ـتـمــرار فــي تنظيمنا.
وب ـشـكــل م ـف ــارقُ ،ي ـقـحــم شــرودن ـغــر الـت ـنــاقــض فــي
خطابه ،بتذكيرنا بأن حالة األنتروبيا الدنيا  -وهي
نتيجة لذلك ،بحسب حدسه ،ذات حد أقصى -
تتناسب مــع الـمــادة المغلقة فــي الصفر المطلق:
لكن هل هذا حقًا ما ننتظره من الحياة؟ المعنى
ال ـم ـش ـتــرك ي ـع ــزو إل ـي ـهــا ب ــاألح ــرى ح ـ ــرارة وح ــرك ــة!
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تاعجارمو تاشقانم
؟ةايحلا ام« باتك يف ةءارق :ايجولويبلاو ءايزيفلا قطنمب ةيناسنإلا ةايحلا

إن األن ـت ــروب ـي ــا ال ـت ــي ي ـت ـنــاول ـهــا ش ــرودن ـغ ــر أن ـتــروب ـيــا
إحـصــائـيــة لـلـغــاز الـخــالــص ،ومــذكــورة فــي أبـحــاث
بــولـتــزمــان ،وبـعـيــدة كـثـيـ ًـرا عــن واق ــع الـكــائــن الـحــي
أو الماء؛ سائل مــادي صعب تمثله للغاية ،يقوم
بدو ٍر رائد.
لكن ربما تكون إهانة لشرودنغر في حال تحديد
م ــا ي ـل ــي :ف ـص ـلــه حـ ــول ال ـن ـظ ــام ال ـن ـه ــائ ــي ال ـخ ــاص
بـتـســاؤل :حـيــث إنــه كــان يـعـتـقــد أن بــإمـكــانــه شــرح
استبقاء النظام عبر استيعاب متواصل لألنتروبيا
الـسـلـبـيــة ،ووجــد بـعـ ًـضــا مــن زمــائــه الــذيــن بـ ّـيـنــوا له
أن فــي األم ـث ـلــة ال ـتــي ك ــان يـعـطـيـهــا ،كــانــت الـطــاقــة
ال األنـ ـتـ ــروبـ ـيـ ــا هـ ــي الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـس ـت ـه ـل ـك ــة .إن ــه
يبحث إذن عن المحافظة على فكرته ،بمحاولته
تــوض ـيــح أن إق ـص ــاء ال ـح ــرارة يـتـنــاســب م ــع إق ـصــاء
األن ـتــروب ـيــا ...كــل ه ــذا يـبـ ّـيــن بــوضــوح أن الـتـفـكـيــر
ح ـ ــول فـ ـي ــزي ــاء الـ ـحـ ـي ــاة لـ ــم ي ـت ــم بـ ـع ــد ،وال يـ ـتـ ــاءم
إلعـطــاء أجــوبــة قــاطـعــة :نـجــد هـنــا الـمـنــاخ اللطيف
ل ـم ـنــاق ـشــات أج ــرت ـه ــا ،إل ــى غ ــاي ــة الـ ـح ــرب ،أف ــواج
ال ـب ــاح ـث ـي ــن ال ـم ـب ــدع ـي ــن فـ ــي الـ ــوصـ ــف ال ـك ــوان ـت ــي
لـلـمــادة .هــل يمكننا أن نـلـقــى أيـ ًـضــا مـفــاجــأة ســارة
مــن المناقشات (إن كانت ال تــزال مــوجــودة) بين
باحثي اليوم؟

كلمة ختامية
تلقّى شرودنغر تربية كاثوليكية ،وحتى وإن كان
عليه أن يعطي وص ًفا ماد ًيا للحياة ،بتأسيسها على
بعض المبادئ الفيزيائية وإقصاء كل حيوية ،فإنه
ك ــان عـلـيــه أن يـعـطــي وص ـ ًفــا لـلـعــالــم ال ـحــي ،حيث
تكون اإلرادة الحرة مكانها .بعد تلخيص ،بشكل
رائــع ،كيف أن فــي إمـكــان الميكانيكا الحتمية أن
تخلق في درجة حرارة عادية ،انطال ًقا من مستوى
مــاكــروس ـكــوبــي ك ــاف ،ي ــواص ــل شــرودن ـغــر تـفـكـيــره
ب ـم ـنــاق ـش ـتــه ف ـك ــرة الـ ــا ت ـع ـي ـيــن ال ـك ــوان ـت ــي ال ـش ـه ـيــرة.
واألمر المذهل والمؤكد لثراء فكره (والذي يشرح
ال ـن ـجــاح ال ـم ـل ـمــوس ل ـك ـتــابــه ال ـص ـغ ـيــر ،الـ ــذي أدى
دوره المحرك في إبداع البيولوجيا الجزيئية) ،هو
أنــه ال يسقط فــي فــخ الحيوية الضمنية ،حيث إن
في وسع استعمال مبدأ هايزنبرغ أن يجعل دراسة
ال ـكــائــن ال ـحـ ّـي مـمـكـنــة .لـنـعـيــد إب ــداع لـفـتــرة وجـيــزة
ج ــدً ا كـتــب كــانــط ،يـبـ ّـيــن أن فــي إم ـكــان الــاحـتـمـيــة
أن تفرض الحرمان من اإلرادة الحرة ،وأن ضمن
هــذا الـســؤال خـلـيـ ًـطــا مــن مـسـتــويــات الـتـحـلـيــل .ومــا
عاد في إمكان شرودنغر الذهاب أكثر إلى األمام.
لـقــد زرع ب ــذور م ـقــاربــة خـصـبــة بــا حـ ــدود ،وهــذا
مــا س ـيــذكــره ال ـتــاريــخ فــي أث ـنــاء تــوغـلــه الـقـصـيــر في
ميدان البيولوجيا.
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ABSTRACTS

ترحب مجلة «تب ُّين» للدراسات الفكرية والثقافية بنشر األبحاث والدراسات المعمقة
ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
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.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
tabayyun@dohainstitute.org

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة اإللكترونية من خالل التسجيل في الموقع:

www.bookstore.dohainstitute.org
طريقة الدفع :أدوات الدفع اإللكتروني.

شروط النشر
تنشر "تبيُّن" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى 8000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز
هذا الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

(أربعة أعداد)

