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ال تع ِّبر آراء الكتَّاب بالضرورة عن اتِّجاهات يتب َّناها «المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات»

The Arab Center for Research and Policy
Studies (ACRPS) is an independent
research institute for the study of the
social sciences and humanities, with
particular emphasis on the applied social
sciences.
The ACRPS strives to foster communication
between Arab intellectuals and specialists
in the social sciences and humanities,
establish synergies between these two
groups, unify their priorities, and build a
network of Arab and international research
centers.
In its commitment to the Arab world‹s
causes, the ACRPS is based on the
premise that progress necessitates the
advancement of society and human
development and the interaction with
other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in
keeping with Arab culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine
the key issues afflicting the Arab world,
governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies;
and to provide rational political analysis on
the region. Key to the Center‹s concerns
are issues of citizenship and identity,
fragmentation and unity, sovereignty and
dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and
cooperation among Arab countries. The
ACRPS also explores the Arab world‹s
political and economic relations with its
neighbors in Asia and Africa, and the Arab
world‹s interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their
economic, political, and communication
aspects.
The Center‹s focus on the applied social
sciences does not detract from the
critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus
allows an exploration and questioning of
how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and
political discourse and guided the current
discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely
research, studies, and reports, and
manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions,
and seminars that target specialists and
the general public. The Center publishes
in both Arabic and English, ensuring its
work is accessible to both Arab and nonArab readers.
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ّ
المعطالت الثقافية

محاولة في بناء المفهوم
Cultural Blocks

An Attempt to Build the Concept
البحثية ضمن مــا أسـ ّـمـيــه ب ـ «الـحــداثــات التطبيقية» .وتـقـتــرح مفهو ًما
مـلـخــص :تـتـنـ ّـزل هــذه الــورقــة
ّ
ّ
«المعطالت الثقافية» الذي نسعى من خالله إلى تفسير بعض مظاهر
إجرائيا جديدً ا وسمناه بـ
ً
التردد والتعثّر التي حكمت مسارات العقلنة والنهوض والتحديث في الوطن العربي وفهمها.
مطبقة
منهجا
وقد اعتمدنا في ذلك
ً
ً
تخاصصيا مركّ ًبا واستفدنا من آخر مجلوبات علوم الدماغ ّ
على المعرفة والوجدان.
الكلمات المفتاحية :حداثات تطبيقيةّ ،
معطالت ثقافية ،التفاعل المعرفي – الوجداني.

Abstract: This research paper falls within what the author calls «applied
modernisms». It proposes a new procedural concept, which the researcher named
«cultural blocks» and which is used to interpret and understand the obstacles that
have blocked the way towards rationalization and renaissance in the Arab world.
The study relies on an interdisciplinary synthetic method and takes advantage of
the latest developments in neuroscience applied to knowledge and being.
Keywords: Applied Modernisms, Cultural Blocks, Cognitive-Ontological
Interaction.

ّ
التكون
المعطالت الثقافية :جينيالوجيا
ّ
إنّ الجينيالوجيا بما هي منهج حفري نقدي ،وبما هي حركة دائبة من الظاهرة إلى أصلها ومن
ّ
المشكلة
األصــل إلــى الـظــاهــرة ،لـهــي ق ــادرة عـلــى مـســاعــدتـنــا عـلــى الـنـفــاذ إلــى الـشــروط العميقة
للعوائق الثقافية التي حالت دون انتشار التفلسف في الفضاء العربي على نحو يؤ ّكد أهمية العقل كما
* أستاذ في جامعة قابس ،المعهد العالي للغات ،قسم علوم التربية بتونس ،متخصص في علم النفس التربوي.

**

Professor at the University of Gabes, Higher Institute of Languages, Department of Education Sciences of Tunis,
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تنص على ذلــك النصوص المرجعية المؤسسة للثقافة العربية .فالموقف من الفلسفة والتفلسف هو
ّ
ّ
موقف تاريخي ،أي إ ّنــه تـكـ َّـون وتبلور ضمن سياقات تاريخية مـحـ ّـددة .وال شــك فــي أنّ لحظة البداية
كانت حاسم ًة إلى حدٍّ كبير ،بل لع ّلنا ال نزال نعيش ارتداداتها إلى اليوم.
ألول
تقبل المسلمين ّ
ّ
ثمة على األقـ ّـل ثالثة عوامل أساسية نحسب أ ّنــه كــان لها عميق األثــر في كيفية ّ
األول فإنّنا نرجعه إلى مصدرها اليوناني ،بمعنى أنّها
مرة الفلسفة في القرن الثاني للهجرةّ .أما العامل ّ
ّ
ّ
ً
كانت ما ّد ًة ثقافية وافد ًة على الحضارة اإلسالمية من قوم «غير مشاركين لنا في الملة» ،وما اقترن بذلك
بخاصة أنّ الفلسفة
من ارتياب وتشكيك في مدى شرعية التعامل المعرفي والقيمي مع غير المسلمين
ّ
الـيــونــانـيــة كــانــت تـمـ ّثــل نـسـ ًقــا مــن األفـكــار والـنـظــريــات وال ــرؤى والـقـيــم والـمــواقــف حــول اإلنـســان والـكــون
والشر.
واآللهة والخير
ّ
ّأما العامل الثاني فإنّنا نرجعه إلى اسم الفلسفة ذاته ألنّنا نعتقد أنّ تسمية الفلسفة «فلسفة» لم تخل من
تمت تسمية الفلسفة منذ بدايتها «حكمة» ً
مثل لكان لذلك
تأثيرات نفسية وجدانية ثقيلة .لذلك نرى أنّه لو ّ
تقبلها واستدماجها ضمن الثقافة العربية اإلسالمية منذ بداية ترجمتها.
ٌ
أثر نفسي إيجابي مساعد على ّ

ّأما العامل الثالث فإنّنا نعزوه إلى السجاالت الفكرية والكالمية والصراعات السياسية واأليديولوجية
ضد أنصار الهرمسية
التي كانت تــدور بين الفرق والملل .لنتذ ّكر هنا المعتزلة والمأمون في صراعهم ّ
التشيع
والـغـنــوص والـبــاطـنـيــة ولـنـتــذكّ ــر ذلــك ال ـحــوار بـيــن الـنـقــل والـعـقــل ،بـيــن األشــاعــرة واالع ـتــزال وبـيــن
ّ
العربية التي ما زالت
والتس ّنن ،فربما نظفر في ذلك بأصل عميق لبعض مظاهر االزدواج في الشخصية
ّ
تالزمها إلى اليوم.

تكون على امـتــداد حقب التاريخ اإلســامــي ،فهذا يعني
إذا س ّلمنا بــأنّ العائق الثقافي هو نتاج ّ
ترسبي ّ
ٍ
تعبيرا
تقبل الفلسفة بوصفها
ً
أنّ هناك من الحوادث التاريخية الوازنة ما ترك بصمات عميق ًة في كيفية ّ
ثقافيا جــديــدً ا يسعى إلــى التموضع ضمن الثقافة السائدة بما تقوم عليه من قــرآن وحديث وفقه ونح ٍو
ً
وشعر وكالم.
وف ــي الـحـقـيـقــة ،لـقــد سـبــق لـلـجــابــري أن ت ـحـ ّـدث عــن مـشـكـلــة بــدايــة تـشـ ّـكــل الـعـقــل ال ـعــربـ ّـي ،وع ــن حــادثــة
العربية؛ ففي كتابه «تكوين العقل العربي» ،طــرح الجابري سـ ً
ـؤال جذر ًيا
«تنصيب العقل» في الثقافة
ّ
ّ
ألول مـ ّـرة؟ وأ ّكــد أنّ هــذا التنصيب
العربية
وهــو :كيف تـ ّـم تنصيب العقل الكوني في الثقافة
اإلسالمية ّ
ّ
ّ
لم يكن ً
ً
تميز بالصراع األيديولوجي والسياسي بين
ثقافيا
فعل
محضا ،بل جاء ضمن مناخ ّ
معرفيا ً
ً
عام ّ
العباسي والشيعة الباطنية خـصــوم دولـتــه .وقــد اعتمد الـمــأمــون فــي مــواجـهــة خصومه
الـمــأمــون الخليفة ّ
إستراتيجية ذكية تقوم على توظيف الموروث القديم .فإذا كانت الشيعة قد لجأت إلى الغنوص وإلى
أئمتهم وتــأكـيــد أحقيتهم فــي اإلمــامــة والـقـيــادة الدينية
«الـعـقــل المستقيل» لتأكيد اسـتـمــراريــة الــوحــي فــي ّ
والسياسية ،فإنّ المأمون قد استنجد بـ «العقل الكوني اليوناني» ليع ّزز به جانب المعقول الديني العربي
وكرسه الواقع السياسي(((.
قرره العقل المعتزلي ّ
كما ّ
((( محمد عابد الجابري ،تكوين العقل العربي ،ط ( 2بيروت :دار الطليعة ،)1985 ،ص .233

ثاحبأو تاسارد
وهفملا ءانب يف ةلواحم :ةيفاقثلا تالّطعملا

9

أيضا أنّ هذا التنصيب ،ومنذ لحظاته التأسيسية األولى ،قد ّ
في هذا اإلطار ،أكّ د الجابري ً
ظل محكو ًما
بالصراع بين «البيان» و«العرفان»((( .وال ّ
شك في أنّ عملية التنصيب هذه من حيث مشهديتها وكيفيتها
محدد ًة
وأطوارها ومالبساتها والمشاعر التي ح ّفت بها والذكريات الجمعية التي نسجت حولها ،كانت ّ
لمستقبل الفلسفة في الثقافة العربية اإلسالمية ليس على المستوى المعرفي فقط وإنّما على المستوى
ّ
المشاعري والوجداني ً
تحدد
المرجح أن يكون السياق الوجداني
أيضا .ومن
الحاف بهذه العملية قد ّ
ّ
أساسا بالخوف من الوقوع في الزندقة وتحريف العقيدة والمروق عن الدين.
ً
العام الــذي صاحب تنصيب الفلسفة في المجتمع العربي إ ًذا ،بكثرة السجاالت
تميز المناخ الثقافي
ّ
ّ
لتتبعهم ومطاردتهم.
والـمـعــارك السياسية واأليديولوجية .فقد أنشأ الخليفة المهدي «ديــوان الــزنــادقــة» ّ
وارتـبــط اســم الــزنــادقــة ً
ّ
المتشككين فــي العقيدة .وقــد بلغت الحملة
أول بالمانوية ثــم ا ّتـســع ليشمل كـ ّـل
ضدهم أوجها عام 166هـ حيث ّ
ً
مؤسس فرقة
نكل بهم المهدي
ّ
تنكيل .من جهته ،كان واصل بن عطاء ّ
المعتزلة قد أ ّلف رسال ًة في «الر ّد على الزنادقة» .وهو ما قام به غيره من المتك ّلمين والفقهاء للر ّد عليهم.
نعد رسائل إخوان الصفا ر ّدة فعل
في المقابل ،وضمن هذا السجال الفكري واأليديولوجي ،يمكن أن ّ
ضد إستراتيجية المأمون الثقافية.
الشيعة اإلسماعيلية ّ

ـديــة (ن ـس ـب ـ ًة إل ــى أب ــي يــوســف يـعـقــوب بــن إس ـحــاق ال ـك ـنــدي 185ه ـ ــ805 /م -
بــال ـعــودة إل ــى الـلـحـظــة ال ـك ـنـ ّ
ً
منخرطا في الصراع األيديولوجي الدائر آنذاك،
256هـ873 /م) على وجه الدقة ،نالحظ أنّ الكندي كان
وأنّه كان منحازًا إلى العقل على حساب الهرمسية والغنوص المانوي والعرفان الشيعي واستقالة العقل.
ي ّتضح ذلك من خالل عدد كبير من مؤ ّلفاته مثل «الــر ّد على المانوية والمثنوية» ،و«كتاب التنبيه على
يدعي صنعة الذهب والفضة» ،وكتاب «الحث على
خدع الكيميائيين» ،وكتاب «في إبطال دعوى من ّ
تع ّلم الفلسفة» ،و«رسالة في االحتراس من خدع السفسطائيين» ،وغيرها .فهو عندما يقول« :وينبغي لنا
الحق من أين أتى ،وإن أتى من األجناس القاصية ع ّنا واألمم
الحق واقتناء
ّأل نستحي من استحسان
ّ
ّ
المتباينة ،فــإ ّنــه ال شــيء أولــى بطلب الـحـ ّـق مــن ال ـحـ ّـق»((( ،إ ّنـمــا يـقــول ذلــك دفـ ًـعــا للمشاعر السلبية التي
تقترن عــاد ًة ّ
ممن ال يشاركنا فــي الــديــن وفــي الم ّلةّ .أمــا حين يـحــاول فضح
بكل مــا نـعـ ّـده دخـيـ ًـا ووار ًدا ّ
الذين يهاجمون الفلسفة باسم الدين خدم ًة لمصالح سياسية ،فيصفهم بكونهم «مــن أهــل الغربة عن
(((
«ذبا
تتوجوا بتيجان
ّ
ّ
الحق من غير استحقاق»  ،وأنّهم إنّما يعادون الفلسفة ويهاجمون أهلها ًّ
الحق وإن ّ
نصبوها من غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين،
عن كراسيهم
المزورة التي ّ
ّ
ألنّ من تجر بشيء باعه ،ومن باع شي ًئا لم يكن له».
هـكــذا كــانــت الـلـحـظــة الـكـنــديــة فــي مـســار تنصيب الـفـلـسـفــة فــي الـثـقــافــة الـعــربـيــة لـحـظـ ًة حــاسـمـ ًة ومـحـ ّـمـلـ ًة
ومحدد ًة لما سيأتي بعدها .فارتداداتها ما زالت حاضر ًة
باالنطباعات والصور والمواقف واالتجاهات
ّ
((( المرجع نفسه ،ص .249

((( الكندي ،رسائل الكندي الفلسفية كتاب الفلسفة األولى ،تحقيق وتقديم وتعليق محمد عبد الهادي أبو ريدة ،ط ( 2القاهرة :دار
الفكر العربي.)1978 ،
((( المرجع نفسه ،ص .102
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تقريبا؛ موقف يؤمن بأصالتها وبشرعية تموضعها في الثقافة العربية،
إلى اليوم من خالل المواقف ذاتها
ً
يعدها دخيل ًة وعسيرة الهضم واالستدماج ضمن النسيج الثقافي والقيمي السائد.
وموقف ّ
لقد حاول الجابري إ ًذا الوقوف عند األوضاع والمالبسات التي رافقت عملية نقل العلوم اليونانية إلى
«لتتبع معارج التطور الذي سيعرفه
اللغة العربية ،ليس لفهم دوافع تلك العملية آنذاك فحسب ،وإنّما ّ
العقل العربي ذاته»((( .وانتهى إلى أنّ عملية تنصيب العقل في الثقافة العربية اإلسالمية لم تكن باألمر
الـهـ ّـيــن ألنّ الـثـقــافــة الـســائــدة يتقاسمها نـظــامــان مـعــرفـيــان لـكـ ٍّـل منهما ارتـبــاطــاتــه األيــديــولــوجـيــة والسياسية:
البيان والعرفان .لهذا السبب سيكون النظام البرهاني في الثقافة العربية اإلسالمية محكو ًما منذ بدايته
تطوره بر ّدة الفعل هذه ،أي بالصراع بين «البيان» و«العرفان»(((.
وعلى امتداد ّ
ال شــك فــي أنّ البحث فــي نظم المعرفة التي ّ
تشكلت مــن خاللها الثقافة العربية اإلسالمية هــو بحث
يهمنا من استحضار هذا السياق
في أساسيات المعرفة وحفر في شروط قيامها في اآلن ذاته .إال أنّ ما ّ
الثقافي الذي اقترن بحادثة تنصيب العقل في الثقافة العربية اإلسالمية هو بالضبط ما يلي:
 -لم تكن هذه المعارك والسجاالت الكبرى تجري ضمن فراغ وجداني بقدر ما كانت ّتغذي المشاعر
واألحــاسـيــس واأله ــواء والـمـيــوالت وتـتـغـ ّـذى منها فــي الــوقــت ذات ــه؛ أي إنّ الـمــواقــف واالتـجــاهــات
المكونات
والصور والتمثّالت ذات العالقة بالفلسفة كانت وما زالت ميدانًا للتفاعل الجدلي بين
ّ
والمكونات الوجدانية.
المعرفية
ّ
 -كانت الشكوك والـمــواقــف السلبية المستهدفة للفلسفة منذ البداية مقترن ًة أوثــق االقـتــران برهاناتدينية وأيديولوجية وسياسية واضحة.
 -ال ت ــزال ارتــدادات ـهــا وامـتــداداتـهــا مـسـتـمــر ًة ومـتــواصـلـ ًة وفــاعـلـ ًة فــي ال ـت ـصـ ّـورات واالت ـجــاهــات كـمــا فيالمواقف والسلوكيات.
 -وم ــن ه ـنــا ،ف ــإنّ فـهــم أزم ــة الـفـلـسـفــة ال ـيــوم ي ـمـ ّـر ضـ ــرور ًة عـبــر فـهــم األزمـ ــة الـمــؤسـســة لـهــا مـنــذ لحظةتنصيبها األولى.

ّ
والمكونات
المعطالت الثقافية :البنية
ّ
ـرسـبــي ،أي نـتــاج سلسلة مــن الـحــوادث
إذا صـ ّـح أنّ مـفـهــوم الـعــائــق الـثـقــافــي هــو حــاصــل مـســار تــاريـخــي تـ ّ
تكونها وتـطـ ّـورهــا ،فــإنّ هــذا البعد الحدثي والتاريخي للعوائق
التي مـ ّـرت بها الثقافة العربية عبر مسار ّ
كفرا أو ممارس ًة خطير ًة توشك
الثقافية ال يلغي إمكانية إرجاعها إلى بنية مؤسسة وناظمةّ .
فعد الفلسفة ً
ّ
عدها مهد ًدا لصفاء العقيدة ،تشترك في كونها عوائق من طبيعة ثقافية.
أن توقع المؤمن في
الشك أو ّ
جنسا من المعرفة النفس  -اجتماعية تتداخل في تشكيلها عناصر واعية وأخــرى ال واعية.
ونعني بها ً
((( الجابري ،ص .233

((( المرجع نفسه ،ص .249

ثاحبأو تاسارد
وهفملا ءانب يف ةلواحم :ةيفاقثلا تالّطعملا
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وتتقاطع في مستواها األبعاد الفردية مع األبعاد االجتماعية .يجعلنا كل ذلك نفترض وجود تشابه بين
بنية التمثّالت االجتماعية (كما تبلورت من خالل أعمال أبريك ،2011 ،2003 ،وفريقه ضمن مدرسة
نميز في العائق الثقافي بين نواة صلبة أو مركزية من
مرسيليا) وبنية العوائق الثقافية .أي إنّنا نستطيع أن ّ
وتبعا لهذا التقسيم البنيوي فــإنّ الـنــواة الصلبة
جهة وعناصر جانبية ،تخومية وأطــرافـيــة مــن جهة ثانيةً .
للتغير .أما العناصر التخومية فهي تمتاز بقد ٍر أكبر من
واألشد مقاوم ًة
تتكون من العناصر األكثر ثباتًا
ّ
ّ
ّ
للتغير .هــذا مــا يرشّ حها إلــى أن تـقــوم ب ــأدوار على غــايــة مــن األهـمـيــة .فهي مــن ناحية
الـمــرونــة والقابلية
ّ
ً
تعد
تقب ًل
ورفضا .ومن ثمة ّ
تربطنا بالعالم الخارجي ومن ناحية أخرى ّ
تحدد هذا االرتباط وتتفاعل معه ّ
المدخل الرئيس لتغيير البنية العميقة للعائق الثقافي .أي إنّ محاولة تجاوز العوائق الثقافية ال تتحقّق
يمس العناصر المركزية من العائق ،فإنّه يظل
بالكشف عنها أو الوعي بها .بل إنّ هذا التجاوز ما لم ّ
سطحيا .ومن ثمة قابلية عودته متى توافرت األسباب.
ً
ومنطقيا
معرفيا
ومثلما يسهل النفاذ إلى المكونات المعرفية من التمثالت االجتماعية ويسهل حسمها
ً
ً
بالتقبل أو بالرفض ،فكذلك شأن المكونات المعرفية من العوائق الثقافية .إال أنّ هذا األمــر يبدو غير
المكونات الوجدانية مــن هــذه الـعــوائــق .وهــو مــا يــؤ ّكــد خطورتها وشـ ّـدة وقعها على
ممكن فــي مستوى
ّ
المواقف والممارسات.

ّ
آليات االشتغال
المعطالت الثقافيةّ :

يمر ضــرورة
والمتعدد الـمـكـ ّـونــات ،فــإنّ فهم آلـيــات اشتغال
بحكم طابعها الـمــركّ ــب
ّ
ّ
المعوقات الثقافية ّ
عبر فهم آلـيــات اشـتـغــال العناصر الـمـكـ ّـونــة لها وفـهــم الـعــاقــات والـتـفــاعــات الممكنة بينها .ونعني بها
بالمكون الالواعي
المكون الواعي
بالمكون الوجداني وعالقة
المكون المعرفي
على وجه الدقّة عالقة
ّ
ّ
ّ
ّ
بالمكون الجماعي.
المكون الفردي
وعالقة
ّ
ّ
 -1في العالقة بين الذاكرة الجماعية والالوعي الجمعي

فــي كتابه حــول الــوعــي والــدمــاغ يؤكد دي الك ــور((( أ ّنــه مهما كــان مستوى النشاط الــذهـنــي ،فــإنّ الوعي
والالوعي في تفاعلٍ
نقدر ما لفرضية «الالوعي الجماعي» من أهمية إجرائية في
مستمر ودائم .لذلك ّ
ّ
يصرح البعض بموقفه
فهم حاالت عدم التطابق بين السلوك وال ّتمثّل وبين االتجاه والممارسة؛ فربما ّ
المنتصر للفلسفة وللتفلسف وبانخراطه المبدئي في التفكير العقالني ،ولكنه على مستوى الممارسة
يتورط ،من حيث ال يعي ،في إتيان عكس ذلك تما ًما .يمكن لفرضية المعارف الضمنية
واالتجاه ربما ّ
عامة ،ولفرضية الالوعي الجمعي بخاصة أن تمثّل مفاتيح إجرائية لتفسير جزء من هذه الظاهرة.
بصفة ّ
ثمة معالجة ال واعـيــة للمعلومة ولـلــذاكــرة وللصور وللتمثّالت ولــاتـجــاهــات .هــذا مــا يــؤكــده أيـ ًـضــا آخر
ّ
اإلضافات في مجال علوم المعرفة ضمن الحقل الخاص بالمعارف الضمنية La cognition implicite
مثلما تشهد بذلك ً
مثل أعمال ديدييه كوربيه  Didier Courbetوغيره.
(7) J. Delacour, Conscience et cerveau, La nouvelle frontière des neurosciences (Espagne: De Boeck, 2001), p. 78.
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وفي الحقيقة لقد سبق لمحمد عابد الجابري في كتابه المذكور أن استعمل هذا المفهوم لتحليل جوانب
مــن اإلشـكــالـيــات الـتــي يطرحها الـعـقــل الـعــربــي .فـهــو قــد انـطـلــق مــن فـكــرة «الـنـظــام الـمـعــرفــي» épistémè
كما تبلور مع ميشيل فوكو ،أي من النظام المعرفي بوصفه جمل ًة من المفاهيم والمبادئ واإلجــراءات
التي تعطي للمعرفة في فترة تاريخية ما بنيتها الالشعورية ،ثم ما هي إلى ٍ
حد ما بين مفهومي «النظام
يهمنا فــي هــذا المقام هــو بــاألســاس الـســؤال الـتــالــي :إذا س ّلمنا مع
المعرفي» و«البنية الــاشـعــوريــة» .مــا ّ
التحليل النفسي بـشـ ّـدة الـتــازم بين الــاشـعــور واالنـفـعــاالت وس ّلمنا مــع عـلــوم المعرفة بــأنّ االنـفـعــاالت
فأي دور للجوانب الوجدانية من البنية
والمشاعر هي في جانبها الغالب نتاج وا ٍع لعمليات ال واعية(((ّ ،
الالشعورية ضمن هذا النظام المعرفي؟
ضـمــن كـتــابــه الـكـلـمــات واألش ـي ــاء وفــي إط ــار بـنــائــه مـفـهــوم «اإلبـسـتـيـمــي» الـمــذكــور ســابـ ًقــا ،اف ـتــرض فــوكــو
وج ــود «س ـي ــرورات الش ـعــوريــة تـتـحـ ّـكــم بـنـظــام ثـقــافــة م ــا»(((  .أم ــا لـيـفــي س ـت ــروس( ((1فـقــد ت ـنــاول فــي كـتــابــه
األن ـثــروبــولــوج ـيــا الـبـنـيــويــة مـفـهــوم الـبـيـنـيــة الــاش ـعــوريــة بــوصـفــه م ـبـ ً
ـدأ تـفـسـيــر ًيــا .ورأى أنّ لـلــذهــن الـبـشــري
ـزوع ــا إل ــى ف ــرض قــوالــب واحـ ــدة ومـشـتــركــة عـلــى الـمـحـتــويــات ال ـتــي يـعــالـجـهــا كـمــا لــو أنّ ه ـنــاك طبيعة
نـ ً
الشـعــوريــة للظاهرة الجماعية وشـ ً
ـروطــا ال واعـيــة للحياة االجتماعية والثقافية .ومــن جهتنا ،فإننا نميل
ـص الـثـقــافــات الـبــدائـيــة والـشـفــاهـيــة
إل ــى مــا ذه ــب إلـيــه ج ــورج طــرابـيـشــي مــن أنّ مـفـهــوم الــاش ـعــور ال يـخـ ّ
دون ال ـم ـك ـتــوبــة وال ـعــال ـمــة وأنّ م ـج ــاالت تـطـبـيـقــه ال ت ـقــف ع ـنــد حـ ــدود األن ـثــروبــولــوج ـيــا واألت ـنــولــوج ـيــا،
بــل يـمـكــن أن تـمـتـ ّـد لـتـشـمــل ال ـم ـجــال اإلبـسـتـيـمــولــوجــي أي ـ ًـض ــا .وال نـعـتـقــد أنّ الـفـصــل الـمـنـهـجــي ال ـحــا ّد
الـ ــذي أق ــام ــه ال ـج ــاب ــري ب ـيــن األن ـثــروبــولــوجــي واألت ـن ــول ــوج ــي م ــن ج ـهــة وال ـع ـل ـمــي واإلب ـس ـت ـي ـمــولــوجــي مــن
ج ـهــة أخ ــرى ل ــه م ــا ي ـب ـ ّـرره ف ــي ظ ـ ّـل بــرادي ـغــم الـتـفـكـيــر ال ـمــركّ ــب وال ـم ـق ــارب ــات الـتـخــاصـصـيــة ال ـتــي تـسـتـظــل
دراستنا بظ ّلها.
ـص الـثـقــافــات الشفاهية دون العالمة.
خــاصــة األمــر ،فــإ ّنـنــا نعتقد أنّ مفهوم «البنية الــاشـعــوريــة» ال يـخـ ّ
ـص الـعــرفــان والـبــرهــان والـبـيــان دون الــوجــدان .بــل إنّ هــذا الـمـجــال األخـيــر لـهــو األق ــرب إليه
كـمــا ال يـخـ ّ
بخاصة مــن وجهة نظر التحليل النفسي .ولكن تبقى أهمية مقاربة الـجــابــري وزيـعــور كامن ًة
مــن البقية
ّ
في استدعائهما مفهوم «الالشعور المعرفي» لفهم أبعاد أساسية من بنية العقل العربي وبعض آليات
ثمة إ ًذا «الشعور معرفي» خاص بالثقافة العربية .وإنّ اعتماد هذه الفرضية الستجالء المسكوت
اشتغالهّ .
عنه في عالقة الثقافة العربية بالفلسفة وبالتفلسف ،ضرورة إجرائية منهجية مؤكدة .ضمن هذا السياق،
ومثلما يفترض الجابري وجود نظم معرفية مؤسسة للثقافة العربية ،نفترض بدورنا وجود نظم وجدانية
مؤسسة للتمثّالت ولـلـتـصـ ّـورات االجتماعية حــول الفلسفة والـعـقــل ،وأنّ هــذه البنى الــاواعـيــة تمارس
دائمين على الثقافة.
تس ّل ًطا
ً
وإكراها َ
((( جوزيف لودو« ،االنفعال والذاكرة وارتباطهما بالدماغ» ،مجلة العلوم األمريكية ،مج ( 12كانون الثاني /يناير  ،)1996ص .12-4
((( ميشيل فوكو ،الكلمات واألشياء (بيروت :مركز اإلنماء القومي ،)1990 ،ص .307 ،277 ،25

( ((1كلود ليفي ستروس ،األنثروبولوجيا البنيوية ،ترجمة مصطفى صالح (دمشق :منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،)1977 ،
ص .17

ثاحبأو تاسارد
وهفملا ءانب يف ةلواحم :ةيفاقثلا تالّطعملا

13

 -2من الذاكرة الجمعية إلى الذاكرة الوجدانية

إنّ صــورة الفلسفة كـمــا يـتـ ّـم بـنــاؤهــا فــي عقولنا هــي ،فــي جــزء مـنـهــا ،حــاصــل ذاكــرتـنــا وذكــريــاتـنــا وتــذ ّكــرنــا.
تعبر عنها وتعمل على
وتمثّل التصورات االجتماعية في ّ
حد ذاتها ضر ًبا من ضروب الذاكرة الجماعيةّ ،
ترسب من ذكريات جماعية حول
إخراجها إلى السطح .وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى تأثير ما ّ
ـرســب في
الفلسفة بالتمثّالت الحالية حــولـهــا ،والـبـحــث عــن طبيعة الـمـخــزون الــذاكــري الــذي كــان قــد تـ ّ
تتكون وفقها المعارف والذاكرات والتمثالت
الثقافة
العربية حول الفلسفة ،ومحاولة فهم الكيفية التي ّ
ّ
معرفيا فحسب
الجماعية ذات العالقة بصورة الفلسفة .وإذا افترضنا أنّ هــذا المخزون الــذاكــري ليس
ً
وإنّما هو وجداني ً
أيضا ،فما عسى يكون أبرز الحوادث التاريخية والثقافية (مثل حرق كتب ابن رشد،
الحجاج ،وتهافت الفالسفة ،وتهافت التهافت ،ومغامرة الماركسية في
وتجربة الغزالي الشكية ،وقتل
ّ
المجتمع العربي ،ومصطفى محمود وروجيه غارودي في رحلتهما من «الكفر إلى اإليمان» ،وغيرها)
ـورا نـمـطـيـ ًة؟ ومـتــى تـنـشــط؟ وكـيــف يقع
الــذي تـكـ ّـونــت فــي سـيــاقــه هــذه الــذاكــرة؟ وكـيــف لـهــا أن
تستقر ص ـ ً
ّ
حاسما في المواقف والسلوكيات والممارسات؟
تفعيلها فتغدو مؤ ّث ًرا
ً

ّ
بخاصة ،بين الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية.
والمعطالت الثقافية
عام ًة
ّ
ثمة عالقة متينة بين الثقافة ّ
ّ
يتم إال على أرضية المكتسبات والمعارف
وإذا كان رسوخ التمثّل واندماجه ضمن منظومة الثقافة ال ّ
يمر ضــرور ًة عبر فهم العالقة بين الثقافة والذاكرة ،أي عبر
السابقة ،فإنّ فهم آليات المعوقات الثقافية ّ
(((1
فهم البناء االجتماعي للمعارف وللذكريات .هــذا مــا أثبته نيكوال روسـيــو وكريستين بــونــاردي حين
أكّ ــدا أنّ التمثّالت االجتماعية إ ّنـمــا تتبلور فــي جــزء منها على األق ـ ّـل ،انـطــا ًقــا مــن الـمـعــارف والـخـبــرات
السابقة لألفراد وللجماعات .وهو ما يبرهن على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الذاكرة في هذا
تدخل
البناء ،إذ يختلف تأثير التمثّالت والصور واالتجاهات السلبية تجاه مادة الفلسفة بحسب نوعية ّ
الذاكرة ،أي تب ًعا لمكتسباتنا الثقافية السابقة وإستراتيجياتنا التذكرية.
تتشكل؟ ومن ّ
ّ
يشكلها؟ وكيف يقع
ومما
ولكن ما هي
ّ
محددات الذاكرة؟ وكيف تؤ ّثر في التمثّالت؟ ّ
يتم
تنوع الــذاكــرات الفردية
ّ
يتم المرور من ّ
وتعددها إلــى الــذاكــرة الجماعية؟ ثم كيف ّ
تشكيلها؟ كيف ّ
الــرجــوع بــالــذاكــرة الجماعية إلــى الــذاكــرات الـفــرديــة؟ وفــي كلمة :مــا هــي الـشــروط االجتماعية والنفسية
والوجدانية التي ّ
نفكر في الماضي في إطارها؟

ـاص ،مفهوم
إنّ مفهوم التمثالت االجتماعية بوجه عــام ،ومــا استحال منها إلــى عــوائــق ثقافية بوجه خـ ّ
عالئقي متشابك ،يـتـعـ ّـذر المسك بــآلـيــات اشتغاله بمعزل عــن شبكة الـعــاقــات الـتــي تربطه بــالـمــؤ ّثــرات
الواعية والالواعية ،بالذاكرة وبالخيال ،بالوجدان وبالعقل .فمقاربة التمثّالت االجتماعية والثقافية ال
بتوسط الذاكرة الجماعية والــوجــدان الجماعي .كما أنّ فهم العالقة بين التمثّالت االجتماعية
تتم إال ّ
ّ
فبغض النظر عن
بتوسط التطبيقات واالستخدامات االجتماعية للذاكرة.
ّ
يتم إال ّ
والذاكرة الجماعية ال ّ
مواقفنا مــن الفلسفة واتجاهاتنا نحوها ،فــإنّ الثقافة العالمة تزخر بكثير مــن الـصــور والــرمــوز الفلسفية
(11) C. Bonardi & N. Roussiau, Les représentations sociales (Paris: Dunod, 1999), pp. 7-11.
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كـتـلــك الـتــي يـمـكــن أن تــوحــي بـهــا ذك ــرى الـكـنــدي وال ـفــرق الـكــامـيــة ومـحـنــة الـمـعـتــزلــة وفـلـسـفــة ابــن سينا
الصفا والـغــزالــي وابــن رشــد وابــن خـلــدون ،وترجمة العرب
والـفــارابــي وابــن الــراونــدي وال ــرازي وإخــوان ّ
الـفـلـسـفــة الـيــونــانـيــة مـتـمـ ّثـلــة بــالـخـصــوص فــي أرس ـطــو وأف ــاط ــون ،وإش ـكــال ـيــات الـعـقــل والـنـقــل والـحـكـمــة
ّ
الحلج ومحمود طه ،وتكفير
والشريعة والمنقذ من الضالل ،ونقد ابن تيمية المنطق اليوناني ،وقتل
ّ
المغذية
نصر حامد أبــي زيــد وحسن حنفي .ولـكـ ّـن هــذه الثقافة العالمة ،وإن مثّلت رافــدً ا مــن الــروافــد
لـلـتـمـ ّثــات ولـلـصــور واالت ـجــاهــات حــول الـفـلـسـفــة ،فــإ ّنـهــا ال تـقــوم بــذلــك إال بـعــد إخـضــاعـهــا لمقتضيات
الـسـيــاق وإكــراهــاتــه؛ أي ّإل وهــي تـخـضــع لـعـمـلـيــات الـتـصـنـيــف والـتـبــويــب والـتـحــويــر والـتــأويــل واالنـتـقــاء
يفسر االختالف في المواقف من التراث ومــن الثقافة داخــل الجماعة
والتفضيل واالستبعاد .وهــذا ما ّ
ذاتها .فالتحليل الجينيالوجي والتكويني للتمثّالت االجتماعية ،يكشف عن تو ّت ٍر حا ّد تقوم عليه هذه
التمثالت بين الثبات واالستمرارية ،بين النماذج األصلية األولية والوضعيات المتغيرة أو االستجابات
الـمـتـجــددة للحاضر ،بين االتـصــال والقطيعة ،بين البنية والـحــدث .ضمن هــذا الـتــو ّتــر وهــذه الـسـيــرورة،
ـدخـ ًـا فــاعـ ًـا فــي ب ـلــورة س ـي ــرورات الـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة
يـتـنـ ّزل «ال ـمــاضــي» بــوصـفــه عـنـصـ ًـرا مـكـ ّـو ًنــا وم ـتـ ّ
السائدة ودينامياتها.
ّ
يتشكل التفكير الحالي انطال ًقا
الرسوخ ّ ،ancrageبين مسكوفيتشي كيف
الر ّ
سو أو ّ
من خالل مفهوم ّ
من المقوالت السابقة التي ترسبت واستقرت ضمن منظومتنا المعتقدية والتمثلية .فمقاومة «الغريب»
ـرسـخــة .كما
ومــواجـهــة «ال ـجــديــد» بـصـفــة عـ ّ
ـامــة تـتـغـ ّـذيــان ع ــاد ًة مــن سـلـطــة الـمــاضــي وهـيـمـنــة نـمــاذجــه الـمـتـ ّ
تندرج التمثّالت االجتماعية بحسب مسكوفيتشي بالضرورة ضمن أطر التفكير الموجودة .وهذه األطر
بــدورهــا مـنـغــرســة فــي الـقـيــم والـتـقــالـيــد وال ــرؤى الـســائــدة .كـمــا تـتـكـ ّـون ،فــي جــزء مـنـهــا ،مــن خــال تفاعلها
مــع رواس ــب الـمــاضــي وال ـتــاريــخ وال ــذاك ــرة وم ـخــزونــات ـهــا( .((1وه ــو مــا يــدفـعـنــا إل ــى أن نــأخــذ ،فــي مـحــاولــة
فـهـمـهــا ،فــي الـحـسـبــان الـثـيـمــات  thêmataواألف ـك ــار الـمــرجـعـيــة الـمــؤسـســة  idées sourcesوال ـن ـمــاذج
األصلية  archétypesالالواعية والقوالب األولـيــة التي تقبع في أعماقنا والتي منها تنبثق كل الصور.
فلكل ثقافة نماذجها األصلية و«أركتيباتها» التأسيسية ذات العالقة الوثيقة بـ «الشخصية األساسية» أو
نقر بوجود
«الشخصية القاعدية» و«األطــر الثقافية» أو «األنـمــاط الثقافية» .فــي هــذا الـسـيــاق ،علينا أن ّ
المحددة لقطاع الفلسفة وتحديده.
العامة
صعوبة حقيقية في ضبط مضمون األطــر الثقافية المرجعية
ّ
ّ
وب ـنــا ًء عـلـيــه ،نـتـســاءل :مــن أي ــن ن ـبــدأ؟ هــل مــن األط ــر الـثـقــافـيــة الـقــائـمــة؟ أم مــن األط ــر الـتــأسـيـسـيــة الـقــابـعــة
فــي أعـمــاق الوعـيـنــا الـجـمـعــي؟ وهــذه األطــر الـمــرجـعـيــة ،هــل بقيت هــي نفسها مــن دون أن تـتـغـ ّـيــر؟ وإن
الكندية لحظ ًة تأسيسي ًة
نعد اللحظة
تغيرها وتـطـ ّـورهــا؟ فــي هــذا اإلطــار يمكن أن ّ
ّ
تغيرت ،مــا هــو مسار ّ
حاسم ًة ما زالــت تلقي بظاللها إلى اليوم .لقد اقترنت الفلسفة لحظتها بمعا ٍن سلبية بخاصة من جهة
ـوجــس مـنــه الــذي ُيـعـ ّـد دخـيـ ًـا عـلــى الـمـ ّلــة وربـمــا مـنــاقـ ًـضــا لكتابها الـمـقـ ّـدس .فــالـخــوف من
مـصــدرهــا الـمـتـ ّ
الكفر والتكفير ّ
حاضرا على الدوام .إنّه الخط الذي ال يمكن تجاوزه وإال كانت العواقب
هاجسا
ظل
ً
ً
يشرع كل ذلــك لنا االفـتــراض أنّ االنهمام بالفلسفة واالشتغال بها داخــل السياق العربي ّ
ظل
وخيم ًةّ .
(12) S. Moscovici, La psychanalyse, son image et son public (Paris: P.U.F, 1961), p. 170.
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المحرمة على الوعي ومقترنًا بالتخوم الخطرة ومحكو ًما بعقدة الشرعية والمشروعية.
متاخما للحدائق
ً
ّ
لتعميق التحليل في ضوء هذه الفرضية ،علينا أن نعود إلى مفهوم الذاكرة نفسه ،بحيث تعني الذاكرة في
اآلن نفسه الحافظة والذكريات المحفوظة ،أي اآللية والمضمون .وهي من وجهة نظر علوم المعرفة،
ـري بنا
نـظــام لـمـعــالـجــة الـمـعـلــومــات يـقــوم عـلــى ثــاث مــراحــل ،وهــي الـتــرمـيــز واالحـتـفــاظ وال ـتــذكّ ــر( .((1ح ـ ّ
هنا التمييز بين معنى الــذاكــرة االجـتـمــاعــي واألنـثــروبــولــوجــي مــن جـهــة ،ومعناها النفسي والـعــرفــانــي من
جهة أخــرىّ .أمــا مــن جهة األنـثــروبــولــوجـيــا ،فــإنّ هــولـبــاك( ((1يــرى أنّ الــذاكــرة الجماعية هــي أحــد األبـعــاد
يستمدان من تشارك أفرادها
األربـعــة المشكلة للهوية الجماعية ،وأنّ وحــدة الجماعة وانسجامها إنّما
ّ
وتقاسمهم الــذاكــرة نفسها .ومــع ذلــك فــإنّ بعد الــذاكــرة الثقافي هــذا في حاجة إلــى المراجعة والتوسيع
المكونات الوجدانية في ّ
تشكل
في ضوء نتائج علوم المعرفة األخيرة بخاصة من جهة تأكيدها أهمية
ّ
يتحدث عــن «ذاكــرة
الــذاكــرة واشتغالها وتأثيرها فــي التفكير والـسـلــوك .وهــذا بــالــذات مــا جعل البعض
ّ
ان ـف ـعــال ـيــة»( .((1وال نـعـنــي بــالــذاكــرة االنـفـعــالـيــة هـنــا ح ـ ٍ
ـاالت وجــدان ـي ـ ًة مـقـتــرنـ ًة بـمــواقــف مــاضـيــة ومـصـحــوبــة
بــانـفـعــاالت إيـجــابـيــة أو سـلـبـيــة مـثــل الـشـعــور بــالـحــزن أو الـخــوف إزاء مـثـيــر مـعـ ّـيــن يــذ ّكــرنــا بـخـبــر مــؤلــم من
ترسب في
الماضي ،وإنّما الذاكرة االنفعالية أو الوجدانية كما نستعملها في هذا البحث ،ال تتع ّلق بما ّ
الذاكرة الفردية والجماعية من مضامين ومعا ٍن سلبية تجاه الفلسفة والفالسفة والتفلسف فحسب ،وإنّما
هي بالدرجة األولى البنيات الوجدانية واآلليات والديناميات المنتجة لذلك؛ أي كيف يساهم السياق
الــوجــدانــي والـمـنــاخ االنـفـعــالــي الـسـلـبــي فــي تثبيت الـصــور واالتـجــاهــات الـمـعــاديــة أو الـمـعـ ّـطـلــة لتدريس
مر ًة أخرى بما للتفاعل المعرفي  -الوجداني من أهمية قصوى في اشتغال
الفلسفة .علينا أن نذكّ ر هنا ّ
العوائق الثقافية.
ـارا للتحليل وللتأويل وأدا ًة لــه فــي الــوقــت ذاتــه .وإنّ تحليل األســس
سن ّتخذ مــن مفهوم الــذاكــرة إ ًذا إطـ ً
المتدخلة فيها.
النظرية لمفاهيم الذاكرة والتمثّالت وفحصها هما اللذان يتيحان لنا دراسة المسارات
ّ
يمكن عـ ّـد الــذاكــرة الـفــرديــة ق ــدر ًة بـشــريـ ًة عـلــى التفعيل الـجــزئــي أو الـكـ ّلــي لـحــوادث الـمــاضــي عـلــى نح ٍو
صائب أو مخطئ( .((1وهي تشتغل انطال ًقا من سج ّلين أحدهما مؤقّت أو عابر (الذاكرة القصيرة المدى)
واآلخر دائم وطويل المدى (الذاكرة الطويلة المدى)ّ .
تنظم الذاكرة الطويلة المدى التمثّالت الذهنية
تكون الذاكرة الداللية أو الرمزية .وهي لذلك ذات أهمية اجتماعية وازنة .تفرز الذاكرة الشخصية
التي ّ
وتوجه استباقاتنا وانتظاراتنا .فهي ال تعيد تفعيل
ومتضمن بعضها لبعض،
بصفة دائمة خطاطات متراتبة
ّ
ّ
عد الذكرى الشخصية
تجارب الماضي فحسب ،بل تلتقط الجديد وتساهم في استدماجه .كما يمكن ّ
( ((1مـحـمــد قاسم عبد الله ،سيكولوجية الــذاكــرة قضايا واتـجــاهــات حديثة ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد ( 290الكويت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،نيسان /أبريل  ،)2003ص .12
(14) M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Paris: Librairie Félix Alan, 1925); M. Halbwachs, La mémoire
collective (Paris: PUF, 1950), pp. 14, 108.

( ((1دانـيـيــل جــولـمــان ،الــذكــاء العاطفي ،ترجمة ليلى الجبالي ،سلسلة عــالــم المعرفة (الـكــويــت :المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب )2000 ،ص 39؛ محمد طه ،الذكاء اإلنساني ،اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية ،سلسلة عالم المعرفة (الكويت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2006 ،ص 201؛ لودو.
( ((1عبد الله ،ص .33 ،17
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إعــادة خلق للماضي مــن أجــل حــاجــات الحاضر واستشرا ًفا للمستقبل .كما أنّ الــذاكــرة الفردية ليست
(((1
وتأثيرا في
كبيرا
ً
بمعزل عن تأثيرات السياق الخارجي ،واالجتماعي ،ومعاييره  .إنّ لالجتماعي وزنًا ً
عمليات خزن المعلومات .من جهة أخرى ،وإذا س ّلمنا مع هولباك( ((1بأننا «نتك ّلم ذكرياتنا قبل ذكرها»
وبــأنّ «اللغة هي المكان الــذي ّ
يفكر فيه الناس على نحو جماعي ومشترك»( ((1وبأنّنا نلج الذاكرة عبر
اللغة ،فال ّ
شك في أنّ لكلمة «فلسفة» وطأ ًة مختلف ًة عن كلمة «حكمة» .ومثلما أسلفنا ،فإنّنا نحسب
تقبلها
األول باإلرث اليوناني «حكمة» ً
سميت الفلسفة منذ االحتكاك ّ
أنّه لو ّ
عوضا عن «فلسفة» ،لكان ّ
عما عرفناه .يؤكد كل ذلك أهمية الدور الذي تقوم به اللغة
تقب ًل مختل ًفا ّ
الوجداني في الثقافة العربية ّ
في مستوى التمثّالت االجتماعية كما في مستوى الذاكرة الجماعية معرف ًة ووجدانًا .في الحالتين ،هناك
يوميا ال على اللغة الرمزية والتعاقدية للعلم .فليست اللغة أدا ًة
اعتماد على اللغة الطبيعية المتداولة ً
محايد ًة بل هي بنية إنشائية ونظام توليدي للرموز والدالالت.
إلــى جــانــب الـمــوضـعــة ،تـقــوم الــذاكــرة أيـ ً
ـضــا ب ــدور مـهــم فــي عـمـلـيــة الـتـفـيـئــة والـتـصـنـيــف catégorisation

الـتــي تـقــوم عليها عملية الــرسـ ّـو والــرســوخ االجـتـمــاعــي  ancrageبـخــاصــة مــن خــال مـقــارنــة المعلومات
ً
ذاتيا فحسب
الجديدة بالمقوالت الموجودة والمألوفة؛ فمبدأ التفيئة والتبويب أو التصنيف ليس مبدأ ً
العامة للثقافة ولقيم المجتمع؛ فالفرد في المجتمع يص ّنف ما حوله وفقًا لنسق
بل يخضع للدالالت
ّ
المقوالت ومبادئ التبويب المشتركة بين أفــراد المجموعة( .((2ولكل ثقافة قوالبها ومبادئها ونماذجها
المستمدة من األيديولوجيا واألطر اإلبستيمية للمعارف الجماعية واألحكام المسبقة واألفكار
األولية
ّ
النمطية واالتجاهات واالعتقادات .فما يقبع وراء التمثّالت االجتماعية إ ًذا هو «الثيمات» أو األفكار
العامة.
األولية والنماذج األصلية واألطر اإلبستيمية واألخطوطات  Les schémasوالنظم األيديولوجية ّ
هوية الجماعة؛ فمن خالل عالقته
للتمثّالت االجتماعية كما للذاكرة الجماعية دور أساسي في نحت ّ
مهم في مستوى التمثّالت االجتماعية والذاكرة الجماعية .فقد
ّ
بالهوية ،يقوم االنتماء االجتماعي بدور ّ
ـويــة والطريقة التي تبني بها جماعة مــا تمثّالتها االجتماعية .فهي
أثبتت جــودلــي و جــود عالقة بين الـهـ ّ
مقو ًما
تبني هذه الهوية من خالل المعاني والقيم التي تعطيها لتمثّالتها االجتماعية .وإذا كان اإلسالم ّ
سيتحدد ضرور ًة وفي جزء كبير منه
مقومات هوية العربي الثقافية ،فإنّ موقفه من الفلسفة
ّ
أساسيا من ّ
ً
ّ
ـويــة .لذلك ظلت ثنائية الـحــال والـحــرام إحــدى أهـ ّـم المقوالت التصنيفية الحاكمة
بمقومات هــذه الـهـ ّ
ّ
أهم ما أضافه هولباك في مستوى مفهوم
للمواقف واالتجاهات نحو الفلسفة والفالسفة والتفلسف .إنّ ّ
الــذاكــرة الجماعية إ ًذا هــو تـجــاوز االنـغــاق على الـفــرديــة الــذي وســم الـمـقــاربــة النفسية كما تـبـلــورت مع
أهم ما يمكن أن
برقسون ومحاولة ربطها بنظرية دوركايم في التمثّالت الجماعيةّ .أما من ناحيتنا ،فإنّ ّ
(17) D. Middeleton & D. Edwards (eds.), Collective Remembering (London & Newbury Park & New Delhi: Sage,
1990), pp. 120-138.

( ((1موريس هولباك عالم اجتماع فرنسي (.)1945–1877

(19) Halbwachs, La mémoire collective, pp. 89-93.
(20) Moscovici, p. 170.
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مكوناتها الوجدانية .لكن ما عالقة الذاكرة بالوجدان؟ وهل يمكن ً
أصل
نضيفه إليها في هذا البحث هو ّ
نتحدث عن ذاكرة وجدانية؟
أن
ّ
يمكن أن تـتـحـ ّـدد االتـجــاهــات الـحــالـ ّـيــة نـحــو الفلسفة فــي جــزء مـهــم منها انـطــا ًقــا مــن الــذاكــرة الجماعية
تكونت عبر التفاعل الطويل الــذي عاشته الثقافة العربية اإلســامـيــة على امـتــدادهــا التاريخي مع
التي ّ
ـك فــي أنّ ثـ ّـمــة مـحـ ّـطـ ٍ
هــذا الـجـنــس مــن الـمـعــرفــة ال ــذي ُع ـ ّـد واف ــدً ا ودخ ـيـ ًـا .وال شـ ّ
ـات دا ّلـ ـ ًة وحــاسـمـ ًة في
تكون المخزون الذاكري والوجداني تجاه الفلسفة كاللحظة الكندية مثلما سبق بيان ذلك .إنّ الذاكرة
ّ
الجماعية هي حصيلة سـيــرورات عرفانية ووجدانية فردية وجماعية ،واعية وال واعية في الوقت ذاتــه.
وهــي لــذلــك مــوضــوع تخاصصي (مـتــداخــل االخـتـصــاصــات) بــامـتـيــاز .لكن هــل الفلسفة مــوضــوع ذاكــرة
وبأي معنى تكون كذلك؟
جماعية؟ ّ
اجتماعيا .ولذلك ال يمكن أن تكتسب بعدها االجتماعي ّإل من خالل
ال تمثّل الفلسفة في ذاتها حد ًثا
ً
ارتباطها بمسائل وممارسات اجتماعية أخــرى ،مثل االمتحانات الوطنية والمعتقد الديني .إنّ ارتباط
الفلسفة بــالــذاكــرة الجماعية يـمـ ّـر ،كـمــا بـ ّـيـ ّنــا ذلــك ،عـبــر ارتـبــاطـهــا ببعض الشخصيات والــرمــوز الفلسفية
التاريخية مثل ابــن رشــد ،وسـقــراط .وهــذا االرتـبــاط هــو فــي الحقيقة ارتـبــاط بــرمــوز الفلسفة ال بالفلسفة
ـاصــة مــن جـهــة عالقتهم بــالــواقــع وبالحياة
فــي حـ ّـد ذاتـهــا .وهــو ارتـبــاط بــالـصــور النمطية حــول هــؤالء بـخـ ّ
(مثاليون) أو عالقتهم بالدين (زنادقة ،وك ّفار) ،أو عالقتهم بالغرب (منسلبون ،ومغتربون)؛ فصورة ابن
رشد ً
مثل عاد ًة ما تحضر في وعينا الجمعي ووجداننا المعاصر وفقًا لنمطين أساسيين :إما وفقًا لصورة
المحنة والتكفير أي صــورة الفيلسوف الممتحن والم ّتهم بالزندقة الــذي أحرقت كتبه ،أو وفقًا لصورة
الفيلسوف الحكيم (الملك ،أو الــوزيــر) الــذي له شــأن كبير في إدارة الشأن الـعــام .وذلــك تب ًعا للسياق
الحر .كما تختلف
السياسي والثقافي واالجتماعي السائد وما يسمح به من مساحات للتداول الفكري
ّ
ّ
يتشكل
هذه الصورة بحسب نوعية االنتماء والتموقع االجتماعي واأليديولوجي؛ فابن رشد يمكن أن
ويرتد إلى زنديق عند أولئك في اآلن ذاته.
رم ًزا للعقالنية عند هؤالء
ّ
يــرى أبــريــك( ((2أنّ الـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة تنشأ نتيج ًة لـسـيــرورات تـمـ ّلــك الــوقــائــع ومـحــاولــة إع ــادة بنائها
واستدماجها ضمن المنظومات الرمزية القائمة؛ أي من خالل انغراس الجديد ضمن الموجود ً
أصل.
فمن خالل إعادة بناء الماضي يبدو النشاط التذ ّكري عملي ًة مر ّكب ًة غير منحصرة في فعل العقل فحسب،
بــل بــات مــن الـمــؤكّ ــد الـيــوم االع ـتــراف بـمــا لـلـعــواطــف واالنـفـعــاالت مــن دور مـهــم فــي س ـيــرورات الحفظ
مهم في عمل
تتم ضمن فراغ انفعالي وجداني ،بل لالنفعاالت دور ّ
والتذكّ ر واالنتقاء؛ فعملية التذكّ ر ال ّ
(((2
الذاكرة ً
أهمية دور االنفعال في
واسترجاعا ،خزنًا وتذكّ ًرا .وتجمع الدراسات المعاصرة على
حفظا
ً
ّ
الــذاكــرة ســواء أتع ّلق األمــر بالتذكّ ر الشعوري أم بالتذكّ ر الالشعوري؛ فعندما يكون المرء تحت سيطرة
االنـفـعــال ،فــإنّ قــدرتــه على االحـتـفــاظ بالذكريات وتسلسل الـحــوادث تـتـعـ ّزز .هــا هنا بالضبط يمكن أن
(21) J-C. Abric, Collectif, Méthodes d’étude des représentations sociales (Paris: Erès, 2003), pp. 59-80; J-C. Abric,
Pratiques sociales et représentations (Paris: P.U.F, 2011), Chap. I.

(((2

لودو ،ص 2-4؛ وكذلكDelacour, p. 78. :
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نـظـفــر بـعـنــاصــر عـلـمـيــة أســاسـيــة لـتـفـسـيــر اس ـتـمــرار حـضــور بـعــض ال ـصــور الــذاكــريــة الـسـلـبـيــة الـقــديـمــة تـجــاه
المحملة
وجدانياّ ،أما الحوادث
الفلسفة إلى اليوم ،وفهمه .فنحن عاد ًة أكثر نسيانًا للحوادث المحايدة
ّ
ً
انفعاليا فهي ّ
أقل تأ ّث ًرا بالنسيان .وهنا علينا التذكير بأنّ تأثير السياقات الوجدانية واالنفعالية
والمشحونة
ً
واستحضارا ،فيها ما هو خاضع للمراقبة والوعي ،وفيها ما
في سيرورات الذاكرة انتقا ًء وترمي ًزا ،خزنًا
ً
هو ضمني آلي متجاوز للوعي ،ويمثّل تعزيز القدرة على تخزين الذكريات إحدى اآلليات التي يؤ ّثر
من خاللها االنفعال في عمل الذاكرة الضمنية والواعية(.((2
 -3التفاعل المعرفي  -الوجداني

إذا س ّلمنا مع جولمان بــأنّ «األفكار في العقل ال ترتبط بمحتواها فقط ،وإنّما بالحالة النفسية ً
أيضا»،
ـأي مكان للوجدان في تمثّلنا للفلسفة؟ الــوجــدان مبحث من مباحث الفلسفة لطالما اقترن بالجسد
فـ ّ
وبــاالنـفـعــاالت مـمـ ّثـ ًـا بــذلــك مـقــابـ ًـا ونـقـيـ ًـضــا لـلـعـقــل( .((2وقــد ظـ ّلــت الـعــاطـفــة لــزمــن طــويــل مـسـتـبـعــد ًة من
الخطاب الرسمي للفلسفة القائم على هيمنة اللوغوس والعقل والحساب .فكأنّما الوجدان والعاطفة
اليوم يثأران لهذا االستبعاد؛ أي إنّ الفلسفة لم تؤت من قبل العقل والبرهان (فمعاركها في هذا المجال
كــانــت تـكـسـبـهــا فــي أغ ـلــب ال ـحــاالت أو ه ـكــذا ي ـبــدو عـ ــادةً) ب ـقــدر مــا وق ــع الـنـيــل مـنـهــا مــن جـهــة الـعــاطـفــة
وال ــوج ــدان واالن ـط ـبــاع واالن ـف ـعــال .فـنـحــن نـعـتـقــد أنّ الـمـعــوقــات األســاسـيــة ال ـيــوم ،إنـمــا تـسـتـمـ ّـد قـ ّـوتـهــا من
يتشبث بالعقل وبالبرهان وال يستطيع ر ّدهما .ومشكلة الفلسفة ليست
الوجدان ال من البرهان .فالجميع ّ
االقتناع البرهاني بقدر ما تكمن في اإلقناع الوجداني .وال يمكن أن يفلح البرهان إذا ّ
عطله الوجدان
ويؤيده.
ولم يساوقه ّ
كثيرا ما ارتبط ذكر الفلسفة إ ًذا بالعقل والمنطق والبرهان .ولك ّننا نحسب أنّ ربطها بالوجدان واالنفعال
ً
بخاصة إذا علمنا مــن شـ ّـدة وطــأة االنطباعات الوجدانية السلبية تجاه الفلسفة
ً،
ة
ـرور
ـ
ض
ّل
ث
يم
ـات
ـ
ب
قــد
ّ
مــا علمنا ،ح ّتى باتت تمثّل أعتى العقبات الـ ّتــي تحول دونـهــا .فهذه االنـفـعــاالت والـحــاالت الوجدانية
الـسـلـبـيــة تـجــاه الـفـلـسـفــة ،وعـلــى الــرغــم مــن أنّ نــواتـهــا الـصـلـبــة واه ـيــة (ان ـط ـبــاع ،وخ ــوف ،وحـكــم مـسـبــق)،
فهي شــديــدة التأثير .إ ًذا ال يمكن أن نختزل الحالة الوجدانية فــي شحنتها البيولوجية بــل علينا ربطها
يبرر ربطها بالتمثّالت االجتماعية والذاكرة الوجدانية
بامتداداتها الثقافية والتاريخية .وهذا بالضبط ما ّ
والعوائق الثقافية.
تهتم بها
على الرغم من نجاحاتها المتواترة ،فــإنّ علوم المعرفة قد تجاهلت الجوانب الوجدانية ولم ّ
ّإل في مرحلة أخيرة .وربما يعود هذا إلى سيطرة البراديغم العقالني الذي طالما أعطى األولوية للعقل
والوعي على حساب الالوعي والوجدان .وربما يعود ً
أيضا إلى غياب األطر المنهجية المساعدة على
مقاربة هذه الظواهر.
( ((2لودو ،ص .12-4

( ((2جولمان ،ص .48 ،25

ثاحبأو تاسارد
وهفملا ءانب يف ةلواحم :ةيفاقثلا تالّطعملا

19

ثمة تفاعل جدلي حقيقي بين الوجداني والثقافي ،بين الذاكرة الجماعية والالوعي الجمعي من جهة،
ّ
ّ
والمكونات الوجدانية للتمثلت الثقافية واالجتماعية من جهة أخرى .لذلك راهنت هذه الدراسة على
ّ
عد الوجدان والعاطفة من أهم العوامل المؤ ّثرة في المعرفة؛ فليست التمثّالت والتصورات االجتماعية
ّ
واالتجاهات والمواقف محض ظواهر معرفية ،بل هي مر ّكب يتداخل في مستواه المعرفي بالوجداني.
ولـكــن مــا هــي ال ـعــاقــات الـمـمـكـنــة بـيــن آلـ ّـيــات الـمـعــالـجــة الـمـعــرفـيــة لـلـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة لــاتـجــاهــات
وأي دور لـلـعــاطـفــة ول ـلــوجــدان فــي ه ــذه الـعـمـلـيــات الـمـعــرفـيــة؟ وكـيــف نـفـهــم هــذا
بــأســاسـهــا الــوجــدانــي؟ ّ
العربي للفلسفة؟ هل يمكن
تقبل المجتمع
مطبقًا على مــدى ّ
التداخل والتفاعل المعرفي -الوجداني ّ
ّ
ّ
المعطالت الثقافية واألحكام
ونفسر آلـ ّـيــات اشتغال
أن نظفر في هــذا التفاعل بما به نستطيع أن نفهم
ّ
المسبقة التي تحول دون نشر التفكير الفلسفي على الوجه المطلوب؟
نتتبع هــذه الـعــاقــة فــي االتـجــاهـيــن مـ ًعــا :أي مــن الـتـمـ ّثــات الثقافية إلــى الـجــوانــب
لتبين ذلــك ،علينا أن ّ
ّ
فالمكونات المعرفية للتمثّالت االجتماعية
الثقافية.
ّالت
ث
التم
إلى
الوجدانية
الجوانب
ومن
الوجدانية
ّ
تــؤ ّثــر فــي الـجــوانــب الــوجــدانـيــة مـنـهــا .وال ـم ـكـ ّـونــات الــوجــدانـيــة بــدورهــا تــؤ ّثــر فــي الـجــوانــب الـمـعــرفـيــة من
هذه التمثّالت.
عـلــى الـعـكــس مــن الـحــالــة الـعــاطـفـيــة ،ف ــإنّ الـشـعــور أدوم وأط ــول ام ـت ــدا ًدا فــي الــزمــنّ .أم ــا مــن جـهــة عــدد
االن ـف ـعــاالت الــوجــدان ـيــة ،فــإ ّن ـنــا يـمـكــن أن نـمـ ّـيــز بـيــن ان ـف ـعــاالت أســاسـيــة مـثــل ال ـفــرح وال ـخ ــوف والـغـضــب
ٍ
انفعاالت فطري ًة أولي ًة ،وهي نفسها في كل الثقافات اإلنسانية(،((2
تعد
والحزن والمفاجأة والكره ،وهي ّ
الحب (مركّ ب من الفرح والقبول) أو الكره (مركّ ب من
وانفعاالت ثانوية ،وهــي مختلطة ومركّ بة مثل
ّ
تعد هذه االنفعاالت الثانوية ك ّلي ًة .وهي أكثر تبعي ًة للثقافة منها إلى العوامل
الغضب واالحتقار) .وال ّ
البيولوجية؛ أي إنّ التمثّالت الذهنية والثقافية تقوم فيها بــدور بــارز .وهــذا مهم بالنسبة إلى فهم كيفية
ـب وال ـك ــره ت ـجــاه الـفـلـسـفــة واش ـت ـغــال ـهــا .فـهــي م ــواق ــف وجــدان ـيــة غـيــر فـطــريــة وال تـعـ ّـد
ت ـك ـ ّـون مـشــاعــر ال ـح ـ ّ
ٍ
الحب والكره تجاه ما ّدة
استجابات بيولوجي ًة وإنّما هي إلى الثقافة واالكتساب أقــرب؛ أي إنّ مشاعر
ّ
الفلسفة هي في جوهرها مواقف واستجابات ثقافية مكتسبة ،ومن هنا فهي قابلة للمراجعة والتعديل.
التكيف عند
أساساّ .إل أنّ هذا
تكيفي ًة
من حيث بعدها البيولوجي إ ًذاّ ،
ً
ّ
تعد وظيفة االنفعاالت الثانوية ّ
التكيف النفسي واالجتماعي والثقافي.
اإلنسان ال يقف في حدوده البيولوجية وإنّما يصبح ضر ًبا من
ّ
ٍ
عدها عناصر
التصورات القديمة لوظيفة االنفعاالت حول
لئن تمحورت
جملة من األدوار السلبية مثل ّ
ّ
إرباك وفوضى ،فإنّ
أساسا على
عد األدوار اإليجابية لالنفعاالت القائمة
التصورات الحديثة تميل إلى ّ
ً
ّ
(25) C. E. Izard, «Basic Emotions, Relations among Emotions, and Emotion-Cognition Relations,» Psychological
;)Review, vol. 99, no. 3 (1992), pp. 561-565; C. E. Izard, The face of emotion (New York: Appleton-Century Crofts, 1971
C. E. Izard, Human emotions (New York: Plenum Press, 1977); R. Plutchik, «Cognitions in the service of emotions: An
evolutionary perspective,» in: Candland R., et al. (eds.), Emotions (Monterey: Brooks/Cole, 1977); R. Plutchik, Emotion,
a psychoevolutionary synthesis (New York: Harper & Row, 1980); R. Plutchik, «Emotions: A general psychoevolutionary
theory,» in: K. R. Scherer & P. Ekman (eds.), Approaches to emotion (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1984), pp.
197–219; A. Damazio, «Les émotions, source de la conscience,» Propos recueillis par Chapelle G., Sciences humaines,
Mensuel no. 119 (Aout/Septembre 2001).
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التكيف والتأقلم مع المحيط وعلى الدافعية؛ فاالنفعاالت تقوم بــدور أساسي في ربط الكائن ببيئته.
ّ
(((2
أساسا على المعنى الذي يعطيه الفاعل لسياق فعله
وعالقة الربط هذه ،هي بالنسبة إلى شيرر  ،قائمة
ً
منظورا إليه من زاوية حاجاته وانتظاراته.
ً

تحدد الوجدان( ،((2ففي الحالتين هناك عالقة
يحدد المعرفة( ،((2أو أنّ المعرفة ّ
سواء س ّلمنا بأنّ الوجدان ّ
تأثير متبادل بينهماّ .إل أنّ ما يالئم بحثنا الراهن هو الفرضية الثانية القاضية بأنّ التأويل المعرفي الذي
يحدد طبيعة االنفعال.
يعطيه الفاعلون لمعطيات السياق هو الذي ّ
المتدخلة في بناء التأويل المعرفي
عدة نظريات لتحديد العوامل الحاسمة
ّ
في هذا اإلطار وقع اقتراح ّ
أهم االفتراضات في فهم التفاعل الوجداني  -المعرفي
للسياقّ .
تعد نظرية التأويل المعرفي لالنفعاالت ّ
ثمة أقربها إلى خصوصية بحثنا .تعود نظرية التأويل المعرفي لالنفعاالت في أصلها
وتفسيره .وهي من ّ
أول من استعمل مفهوم  appraisalالذي يعني التأويل والتمثّل
إلى ماغدا أرنولد وريشار الزاريس ،فهما ّ
المعرفي الذي يعطيه الفاعل للسياق وللحدث .وهذا المفهوم هو افتراض في تفسير الطريقة التي تولد
بها االنـفـعــاالت وتبرير الختالفها مــن تجربة إلــى أخــرى؛ أي كيف للحدث نفسه أن يــو ّلــد فينا مشاعر
حد ذاتها ،بقدر
مختلفة .وربما يدفعنا هذا إلى استنتاج أنّ المشكل الفعلي ليس كام ًنا في الفلسفة في ّ
مــا هــو مشكل فــي الـتــأويــل والـنـظــرة والـتـصـ ّـور .ومــن دون أن نسقط فــي ضـ ٍ
ـرب مــن الــدور الـفــارغ ،يمكن
نعد أهمية تأثير المعارف واألفكار والتأويل والتمثّل في المشاعر والعواطف واألحاسيس ،وأهمية
أن ّ
هــذه األخـيــرة فــي اشتغال األولــى .بـهــذا المعنى تصبح العالقة بين الـمـعــارف والـعــواطــف عــاقـ ًة سببي ًة؛
أي إنّ الـسـيــاق الـمــادي والـنـفـســي والــوجــدانــي والـمـعــرفــي فــي تــداخــل وتــأثـيــر مـتـبــادل .فليست الـمــؤ ّثــرات
الــوجــدانـيــة عــوامــل تـســريــع أو تـعـطـيــل لـلـنـمـ ّـو الـمـعــرفــي فـقــط ،بــل هــي عـنــاصــر مـشـ ّـكـلــة لـلـمـعــرفــي .كــذلــك
الـمـعــرفــي فــي عــاقـتــه بــالــوجــدانــي .فـكــأ ّنـمــا بـيــاجــي قــد بـقــي حبيس الـنـظــرة الـقــديـمــة وكــذلــك حــال تالميذه
مثل الجابري.
ـذمــر ض ـ ّـد كل
كـثـيـ ًـرا مــا تـكـشــف الـمــواقــف الـمـعــاديــة والـمـحــاربــة لـلـفـلـسـفــة عــن نـفـسـهــا فــي شـكــل نـفــور وتـ ّ
والتصورات تجاه الفلسفة
التأمل والتنظير والتجريد .وعلينا أن نتعامل مع هذه االتجاهات
محاوالت ّ
ّ
مكو ٍ
نات معرفي ًة فقط بل يتداخل في مستواها الثقافي باالجتماعي،
بوصفها مواقف مر ّكبة؛ أي إنّها ليست ّ
تفسيرا لبعض الصعوبات الحائلة دون انتشار الفلسفة في
بالنفسي ،وبالتربوي .ولذلك يمكن أن نجد
ً
نقر صعوبة الفصل
مستوى األسـبــاب الواعية وغير الــواعـيــة .وهنا علينا أن ّ
نعدهما فــي تداخلهما وأن ّ
(26) K. R. Scherer & A. Schorr & T. Johnstone (eds.), Appraisal processes in emotion: Theory, Methods, Research (New
York & Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 92–120.
(27) James, W. «La théorie de l’émotion,» L’année psychologique, vol. 9, no.1 (1902), pp. 388-401; W. B. Cannon,
«The James-Lange theory of emotions: a critical examination and an alternative theory,» The American Journal of
»Psychology, vol. 39 (1927), pp. 106-124; R. B. Zajonc, «Thinking and feeling: Preferences need no inferences,
American Psychologist, (1980), pp. 35, 151-175; J. P. Forgas, Feeling and thinking: The role of affect in social cognition
(UK: Cambridge University Press, 2001).
(28) M.B. Arnold, Emotion and Personality, vol. 1 & 2 (New York: Columbia University Press, 1960); R. Lazarus,
Psychological Stress and Coping Process (New York: Mc-Graw Hill, 1966).
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لتيسر تجاوزها .ولك ّننا نرى أنّها وجدانية نفسية
القطعي بينهما .إذ لو كانت هذه المقاومة معرفي ًة فقط ّ
نغير من خاللها األفكار
باألساس ،وبنا ًء عليه ،يصعب تغييرها بالسرعة والوسائل والحيل ذاتها التي ّ
واألحكام المنطقية واآلراء.
ـوجـهــة ضـ ّـد الفلسفة ع ــاد ًة مــا تـكــون مـشـحــونـ ًة عــاطـفـ ًـيــا ووجــدانـ ًـيــا؛ والـمـثــال على
إنّ الـشـكــوك والـتـهــم الـمـ ّ
ذلــك هــو هــذه االتـهــامــات« :معرفة خـطـيــرة» ،و«مقلقة» ،و«عــامــل فــوضــى» ،و«مـصــدر إلـحــاد» ،و«مظهر
تبعية» ،و«جنون» و«ما ّدة دراسية صعبة ومعقّدة وسبب في السقوط في االمتحان» .كما يمكن لرفض
بالتذمر واالحتراس أن يأخذا ً
شكل غير مباشر؛ كأن نعترض على الغرب ،أو على
الفلسفة والستهدافها
ّ
التحديث وعلى العقالنية والتنوير ،ثم نرفض الفلسفة بوصفها مداخل لذلك.
من خالل حوار أجرته معه مجلة  ،La Rechercheوفي إطار تمييزه بين االنفعاالت والمشاعرّ ،
تمكن
أنطونيو دامازيو( ((2من تأكيد حقيقتين على غاية من األهمية المعرفية والمنهجية ،هما:
المسوغات النظرية
 -االرتباط العضوي بين المشاعر والمعارف أو األفكار .وهذا من شأنه أن يعطيّ
لربط الوجدان بالثقافة وبالذاكرة الجماعية.
 -االرت ـ ـبـ ــاط ال ـع ـض ــوي ب ـي ــن ال ـم ـش ــاع ــر والـ ـخـ ـب ــرات ال ـض ـم ـن ـيــة  implicitesوال ـم ـي ـك ــان ـي ــزم ــات اآلل ـي ــةويسوغ هذا بدوره ربط المشاعر بالالوعي الفردي والجماعي.
.automatiques
ّ
ضـمــن الـسـيــاق نفسه ومــن خــال أشـهــر كـتــابــاتــه( ((3مــا انـفـ ّ
ـك أنـطــونـيــو دامــازيــو يــؤكــد اسـتـحــالــة كـنــه حقيقة
حي ًة أو
الوعي بمعزل عن العواطف واألحاسيس والمشاعر والجسد ألنّ الكائن البشري ليس عضوي ًة ّ
ً
ً
محضا وال هو فكر من دون دماغ .في هذا السياق ّبين أرنولد وشيرر( ((3أنّ الحالة الوجدانية عاد ًة
عقل
يتحرك في إطارها .وبنا ًء عليه،
ما تكون محكوم ًة بالتقييم والتأويل الذي يعطيه الفاعل للوضعية التي
ّ
فإنّ المواقف واالتجاهات والتمثّالت التي يبنيها الناس حول مسألة الفلسفة والفالسفة هي بالضرورة
حاصل تفاعل خبراتهم المعرفية والوجدانية في شأنها.
فــي نـهــايــة األمــر نخلص إلــى أنّ الـشـعــور والـعــاطـفــة وال ـحــاالت الــوجــدانـيــة ليست اسـتـجــابـ ٍ
ـات ميكانيكي ًة
وبيولوجي ًة محضة أمــام المثير ،وإ ّنـمــا بينهما وســاطــة التأويل والفهم والتقييم ،وســاطــة الثقافة والتربية
والتنشئة االجتماعية والتاريخ .وهــذا وجــه بــارز من وجــوه التفاعل الوجداني  -المعرفي إزاء الفلسفة.
(29) A. Damasio, «entretien avec Antonio Damasio: L’esprit est modelé par le corps,» Propos recueillis par Postel-Vinay
O., La Recherche, Mensuel no. 368 (Septembre 2003), p. 69.
(30) A. Damazio, «Les émotions, source de la conscience Propos recueillis par G. Chapelle,» Sciences humaines,
Mensuel no. 119 (Aout/Septembre 2001); A. Damasio, Le Sentiment même de soi - Corps, émotions, conscience (Paris:
Odile Jacob, 2002); A. Damasio, L’erreur de Descartes: La raison des émotions (Paris: Odile Jacob, 2010); A. Damasio,
Spinoza avait raison: Joie et tristesse, le cerveau des émotions (Paris: Odile Jacob, 2005).
(31) Arnold; K. R. Scherer, «Les émotions: fonctions et composantes,» Cahiers de Psychologie Cognitive (1984),
pp. 4, 9-39.
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محد ًدا لنوعية االستجابة الوجدانية واالنفعالية ،وإنّما للداللة وللمعاني التي
حد ذاته ّ
فليس المثير في ّ
تم ذلك على نح ٍو ال وا ٍع.
يعطيها الفاعل لذلك المثير الدور الحاسم .وإن ّ

ّ
المعطالت الثقافية
مفهوم
ّ
التصورات واالتجاهات التي تحول دون تحقّق
بالمعطالت الثقافية أو العوائق الثقافية جمل ًة من
نعني
ّ
ّ
ومعطل دون التحديث والتنوير.
التنمية والنهوض .إنّها الثقافة وقد استحالت إلى عائق ومانع
من جهة اللسان ،يمكن للعائق الثقافي أن ُيفهم على أنّه« :ما يحول دون» أو «ما يمثل حاج ًزا دون».
وفــي الحالتين هـنــاك إحــالــة إمــا إلــى ضــرب مــن الـحــاجــز الــذي يمنعنا مــن بـلــوغ الـهــدف وإمــا إلــى عامل
ـاحــا ،فـنـعـنــي بــالـمـعـ ّـوقــات الـثـقــافـيــة جـمـلـ ًة مــن الـتـصــورات
وأم ــا اصـطـ ً
تـعـطـيــل يـحــول دون تـقـ ّـدم الـمـســارّ .
واالتجاهات واالستعدادات الوجدانية السلبية واألنماط السلوكية التي تسير في ا ّتجاهٍ مضا ّد لتحديث
توجه سلوكنا على نح ٍو
غالبا ما ّ
ننبه إليه هنا هو أنّ هذه المعوقات ً
المجتمع ونهوضه .وما يجدر أن ّ
غـيــر مـبــاشــر ودون أن يـكــون لـنــا ،ضـ ــرورةً ،وع ــي ك ـ ٍ
ـاف بـهــا .وه ــذا مــن شــأنــه أن ي ـشـ ّـرع لـنــا الـحــديــث عن
ٌ
ن ــوع مــن الــاوعــي الـثـقــافــي ال ــذي يـقــف وراء سـلــوكــاتـنــا الـيــومـيــة .وإذا ك ــان الـتـحـلـيــل الـنـفـســي الـفــرويــدي
قــد اخـتــزل الــاوعــي فــي جملة المحتويات البيولوجية والـغــريــزيــة المكبوتة أي الـتــي منعت مــن العبور
إلــى نـظــام مــا قبل الـشـعــور ،فــإنّ يــونــغ قــد أكّ ــد أنّ الــاوعــي ال يـتـكـ ّـون مــن مــواد شخصية فحسب ،وإ ّنـمــا
كــذلــك مــن عــوامــل جماعية على شكل مــوروثــات وصــور أولـيــة ونـمــاذج بدئية ّ Archetypes
فاللوعي
يتكون
له تمظهرات وأنـمــاط وجــود أخــرى وهــو ال ينحصر في المحتويات البيولوجية المكبوتة وإ ّنـمــا ّ
أيـ ًـضــا مــن كــل ال ـمــواد الـنـفـسـيــة الـتــي لــم تـبـلــغ مــن ال ـقـ ّـوة مــا يـسـمــح لـهــا بـعـبــور عـتـبــة الــوعــي« ،لـقــد أطلقت
إ ًذا فــرضـيــة أنّ الــاوعــي يـحـتــوي فــي طـبـقــاتــه الـعـمـيـقــة ،عـلــى م ــواد جـمــاعـيــة حـ ّـيــة وفــاعـلــة نـسـبـ ًـيــا ،وهـكــذا
كـنــت م ـقــا ًدا إل ــى الـتـحـ ّـدث عــن الوع ــي ج ـم ــاع ــي»( .((3فــالــاوعــي إ ًذا ال يـعــود فــي نـشــأتــه إل ــى صــراعــات
وتـنــاقـضــات رغـبـيــة وبـيــولــوجـيــة فــي مـسـتــوى شخصية الـفــرد فـحـســب ،وإ ّن ـمــا كــذلــك إلــى صــراعــات مــاديــة
تـجــد أســاس ـهــا الـعـمـيــق فــي الـمـجـتـمــع وال ـث ـقــافــة وال ـت ــاري ــخ .ه ـنــاك م ــؤ ّث ــرات انـفـعــالـيــة ال واع ـيــة (الــاوعــي
تستمد جذورها فقط من الشحنات البيولوجية المكبوتة وإنّما للثقافة واالكتساب نصيب
المعرفي) ال
ّ
مهم فيها(.((3
ّ
بخاصة
تتورط في القيام بجملة من األدوار السلبية
ولكن متى
ّ
تتحول الثقافة عائقًا؟ يمكن للثقافة أن ّ
ّ
ً
مستجدات العصر العلمية والمعرفية ،وعندما ال تكون
أيديولوجيا مغلقًا وال تواكب
شكل
حين تأخذ
ّ
ً
تتلبس بـمــواقــف رافـضــة ومـشــاعــر معادية
سـنــدً ا ودافـ ًـعــا وأرض ـيـ ًة مــائـمـ ًة للفكر الـعـقــانــي والـنـقــدي ،كــأن ّ
للفلسفة .وبــالـنـسـبــة إلــى الـسـيــاق الـعــربــي اإلســامــي ،فــإنّ الـحــديــث عــن الـعــوائــق الـثـقــافـيــة ع ــاد ًة مــا يقترن
(32) Carl Gustav Yung, Les Racines de la conscience (Paris: Buchet-Chastel, 1971), Ch. I.
(33) A. Channouf, Les influences inconscientes, De l’effet des émotions et des croyances sur le jugement (Paris: Armand
colin, 2004), pp. 55-63.
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نص وأجوبة جاهزة أكثر منها ثقافة سؤال وبحث»« ،ثقافة
بالحديث عن «ثقافة نقل ال عقل»« ،ثقافة ّ
التكفير بدل التفكير» وثقافة اال ّتباع بدل اإلبداع.
فــي كـتــابــه «تـكــويــن الـعـقــل الـعـلـمــي» ،ح ـ ّـدد غــاسـتــون بـشــار الـعــائــق اإلبـسـتـيـمــولــوجــي عـلــى أ ّن ــه مجموعة
مــن الـتـمـ ّثــات الـتــي تـمـنــع مــن طــرح األسـئـلــة الـعـلـمـيــة الـحـقـيـقـيــة .فـكـ ّـل عـلــم يـبـنــى عـلــى أن ـقــاض بــداهــات
ـس ال ـم ـش ـتــرك وذلـ ــك ب ـعــد تـصـفـيــة ال ـح ـســاب م ــع جـمـلــة م ــن ال ـع ــوائ ــق ال ـتــي ت ـعـ ّـطــل ب ـل ــورت ــه .وم ــا دام
ال ـح ـ ّ
الـعـقــل هــو ال ــذي يـتـخــيــل تـفـسـيـ ٍ
ـرات لــأشـيــاء وي ـت ـصـ ّـورهــا ،فــالـعــائــق هــو بــالـنـسـبــة إل ــى بـشــار يــوجــد داخــل
ّ
ف ـع ــل ال ـم ـع ــرف ــة ن ـف ـس ــه ،وداخ ـ ــل األعـ ـم ــاق ال ــاواع ـي ــة ل ـل ـع ـقــلّ .أم ـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـح ـل ــول ،ف ـق ــد اق ـت ــرح
ّ
خط ًة رباعي ًة:
تطهر فكري ووجداني.
 -إجراء عملية ّ- -إعادة بناء العقل.

المستمدة من السلطة.
 -رفض كل الحججّ
- -المحافظة على روح االندهاش والحيرة.

ـأي معنى؟
وعـلــى غــرار بـشــار ،يمكن إ ًذا أن
ّ
نتحدث عــن «عــائــق ثقافي» وعــن «قطيعة ثقافية» .لكن بـ ّ
فإذا كان العائق اإلبستيمولوجي متع ّلقًا بالمعرفة العلمية ،فإنّ العائق الثقافي بدوره ،يتع ّلق بكل الثقافة
ٍ
تطبيقات ش ّتى .ال ّ
شك في أنّ بين العائق اإلبستيمولوجي والعائق الثقافي عناصر
ويمكن أن نجد له
ّ
وتطورً .
وأيضا من حيث
المعطل .وبالقطع معه تتحقّق نقلة
وخصائص مشتركة .فكالهما يقوم بدور
ّ
تكونهما الجوانب الوجدانية والنفسية مع الجوانب المعرفية .تكاد تكون عالقة
المكونات ،تتظافر في ّ
ّ
ّ
تتكون
العوائق اإلبستيمولوجية بالعوائق الثقافية عالقة الجزء بالكل .فالثّقافة هي الفضاء والوسط الذي ّ
في إطاره العوائق ،ثقافي ًة كانت أم إبستيمولوجية.
يهم العائق الثقافي ّ
كل
يهم
ً
أساسا المعرفة العلمية ،بينما ّ
من جهة أخرى ،فإنّ العائق اإلبستيمولوجي ّ
المعارف والممارسات؛ فربما يتع ّلق بممارسة فنية ما ،بأدب ما ،بفكرة ما .ويمكن أن نستنتج أنّ العوائق
اإلبستيمولوجية حــالــة مــن حــاالت الـعــوائــق الثقافية .وكــاهـمــا يمثّل عــائـ ًقــا ذهـنـ ًـيــا فـكــر ًيــا؛ أي إ ّنــه يسكن
داخل الفكر وفي أعماق الالوعي الثقافي.
ومثلما أسـلـفـنــا ،فــإ ّنـنــا نستطيع أن نظفر عـنــد بـشــار بـمــا يــؤ ّكــد وجــود جــوانــب نفسية ووجــدانـيــة فــي هــذه
ال ـعــوائــق إل ــى جــانــب ال ـم ـكـ ّـونــات الـمـعــرفـيــة .فـلـيـســت ال ـعــوائــق الـثـقــافـيــة مـحــض مـضــامـيــن مـعــرفـيــة (آراء،
وأف ـك ــار ،واع ـت ـق ــادات ،وتـ ـص ـ ّـورات ،وأح ـك ــام ،وصـ ــور) وإ ّن ـم ــا هــي أيـ ًـضــا ح ــاالت وجــدان ـيــة وانـطـبــاعــات
واتجاهات وميول.
تتغير العوائق الثقافية بحسب الــزمــان والمكان .فهي تختلف من بلد إلــى آخــر ومــن ثقافة إلــى أخــرى.
ّ
فــإذا كــانــت الـثـقــافــة االسـتـهــاكـيــة والـقـيــم الـبــراغـمــاتـيــة مــن أهـ ّـم الـعــوائــق الثقافية فــي المجتمعات الغربية،
فــإنّ ثنائية الـحــال وال ـحــرام تـمـ ّثــل أهـ ّـمـهــا فــي المجتمعات الـعــربـيــة .فــالـعــوائــق الثقافية تنطبع بـتـحـ ّـوالت
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نتحدث عن جيل جديد أو مظهر جديد من العوائق الثقافية ومعا ٍن
الزمن والتاريخ .بل إنّنا يمكن أن
ّ
مستجدة للخرافة .إ ّنـهــا الثقافة التقنوية والعلموية التي ال تــرى مــن وجــاهــة للمعرفة وللحقيقة إال متى
ّ
ارتـبـطــت بــالـنـجــاعــة والـمــردوديــة اآلنـيــة الـســريـعــة فستبعد بــذلــك الـمـعــرفــة الـمـجــردة الـتــي تبحث فــي المثل
العليا والمعاني المطلقة والغايات القصوى للوجود البشري .إنّها الثقافة وقد أنكرت غاياتها القصوى
وارتدت إلى تابع للنظام الرأسمالي النفعي االستهالكي.
ّ
ً
ّ
المعطالت الثقافية في النقاط التالية:
إجمال ،وبصيغة أكثر إجرائية ،يمكن أن نكثّف خصائص
تتكون من عناصر واعية وأخرى غير واعية.
ّ -أهم مؤثرات السلوك الالواعية.
 -ت ُّعد من ّ

قوتها.
اجتماعيا مشتر ًكا ،منه
طابعا
ّ
 -ت ّتخذ ًتستمد ّ
ً

مستمر.
تتضمن جوانب معرفية وأخرى وجدانية وهي ،فيما بينها ،في تفاعل
ّ -ّ

وتتجسد في مواقف سلبية وسلوكيات.
تصورات واتجاهات
 -تتمظهر من خالل ّّ
ً
واستخراجا.
تشخيصا
واعيا وهي لذلك تتط ّلب
شكل
 -عاد ًة ما تأخذً
ً
ضمنيا ال ً
ً
وتتحول بحسب السياقات والتطورات التاريخية.
تتغير
ّ
ّ --

خاصا لمفهوم
 -تبدي ممانع ًة ومقاوم ًة عنيد ًة أمام محاوالت النقد والتجاوز .وهو ما يتط ّلب توظي ًفا ًّإجرائية مساعدة في فهم التفاعالت الوجدانية
«الـصــراع المعرفي  -الوجداني  -االجتماعي» أداة
ّ
ـاصــة مــن جـهــة عالقتها
الـمـعــرفـيــة وتـفـسـيــرهــا فــي مـسـتــوى االت ـجــاهــات وال ـت ـصـ ّـورات االجـتـمــاعـيــة بـخـ ّ
ينجر عنها من مقاومة.
بالتغير وما
ّ
ّ

والتصورات
 -وبما هي مفهوم إجرائي تساعد على تفسير الجوانب الوجدانية واالنفعالية لالتجاهاتّ
بالتغير وما يقترن به من ممانعة ومقاومة.
االجتماعية وفهمها بخاصة من حيث عالقتها
ّ
 -لذلك يمثّل تجاوزها ًشرطا ضرور ًيا للبناء الحقيقي معرف ًة وسلو ًكا.

خاتمة

تقدم ننتهي إلى تأكيد وجــود عوائق ثقافية ّ
معطلة مسارات التحديث والتنوير والنهوض
من خالل ما ّ
ّ
المعطالت الثقافية بنى مركّ بة ال تمارس نفوذها من خالل األفكار واآلراء
في مجتمعنا العربي .وهذه
واألحكام والمضامين المعرفية فقط ،وإنّما بخاصة من خالل الشحنات الوجدانية والمناخ العاطفي
العامة الحافّة بها .وبما أنّ هذا المفهوم عالئقي ومر ّكب ،فإنّ مفاهيم السياق
واألحاسيس واالنطباعات ّ
والذاكرة والالوعي والوجدان قد مثّلت المساحات األساسية التي حاولنا أن نبلور حقيقته من خاللها.
ٍ
ّ
خطوات ثال ًثا:
المعطالت الثقافية
وقد اعتمدت إستراتيجيتنا في مفهمة
 -االنطالق من داللة سائدة :سعينا في هذا المستوى األول من المفهمة إلى االستفادة من فكرة العائقالتصورات -العوائق
طبقه بشالر على المعرفة العلمية ،وكــذلــك مــن فرضية
ّ
اإلبستيمولوجي كما ّ
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ثم تولينا نقد العائق اإلبستيمولوجي ورسم حدوده
كما يستعمل في مجال البيداغوجيا والتع ّلميةّ .
المكون المعرفي واختصاصه
المكونات الوجدانية واقتصاره على
بخاصة من جهة عدم حسبانه
ّ
ّ
ّ
ّ
بمعرفة قطاعية بعينها دون القدرة على استيعاب كل المعارف.
يقدمه
تخير المرجعيات النظرية المالئمة :وفي هذا اإلطار حاولنا أن نستفيد في تجذيره نظر ًيا مما ّ
ّ -وبخاصة علوم الوجدان.
التحليل النفسي وما تقترحه علوم المعرفة
ّ
التثبت في القيمة اإلجرائية لهذا المفهوم :كان ذلك من خالل امتحان قدرته على تفسير جانب من
ّ -أزمة الفلسفة داخل سياقها الثقافي العربي.
هـكــذا يـتـبـ ّـيــن لـنــا أنّ مـفـهــوم الـتـمـ ّثــات االجـتـمــاعـيــة ،مثلما اعـتـمــدتــه الـتـنـظـيــرات االجـتـمــاعـيــة عـلــى امـتــداد
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،ي ـظــل ق ــاب ـ ًـا لـمـضــاعـفــة مـسـتـطــاعــه اإلج ــرائ ــي وطــاق ـتــه ال ـت ـف ـس ـيــريــة ،وذلـ ــك بــاالس ـت ـفــادة
ـام وع ـل ــوم ال ــوج ــدان عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص .وق ــد حــاولـنــا
م ــن آخ ــر مـجـلــوبــات ع ـلــوم الـمـعــرفــة بــوجــه ع ـ ّ
ف ــي ه ــذه ال ــدراس ــة أن ن ـبــرهــن ع ـلــى ذل ــك م ــن خ ــال ب ـن ــاء م ـف ـهــوم «ال ـم ـع ـ ّـط ــات ال ـث ـقــاف ـيــة» الـ ــذي يـبـســط
س ـل ـط ــان ــه ع ـل ــى الـ ـتـ ـصـ ـ ّـورات وال ـس ـل ــوك ــات اعـ ـتـ ـم ــا ًدا ع ـل ــى ال ـت ـف ــاع ــل ال ـج ــدل ــي داخـ ـل ــه ب ـي ــن ال ـم ـك ـ ّـون ــات
ـارا ت ـحـ ّـرر ًيــا تــاريـخـ ًـيــا أي وعـ ًـيــا
الــوجــدان ـيــة وال ـم ـكـ ّـونــات الـمـعــرفـيــة .وإذا كــانــت ال ـحــريــة فــي جــوهــرهــا م ـس ـ ً
بــال ـضــرورات الـمــوضــوعـيــة الـمـتـحـ ّـكـمــة فــي الـفـعــل وتـفـ ّـطـ ًنــا لـلـمـعـ ّـطــات الـتــي تـحــول دون انـطــاقـتــه ،فــإنّ
تـشـخـيــص ه ــذه ال ـم ـعـ ّـطــات ي ـظـ ّـل ال ـش ــرط األول ل ـل ـت ـحـ ّـرر م ـن ـهــا .وإ ّن ـن ــا لـنـجــد ف ــي ذل ــك م ــدخ ـ ًـا أســاسـ ًـيــا
لــان ـت ـقــال بــال ـحــداثــة ف ــي الـمـج ـتـمـعــات ال ـعــرب ـيــة م ــن م ـس ـتــوى ال ـش ـعــار ال ـم ـج ـ ّـرد إل ــى م ـس ـتــوى ال ـحــداثــات
المتعينة.
التطبيقية
ّ
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(2)

(((

محمد

تمثالت الهوية النسوية
في رواية «دنيا» لعلوية صبح
The Representation of Feminist Identity 
in Alawiya Sobh’s Novel Dunia
، تسعى الدراسة إلى مقاربة تمثيل الهوية النسوية في روايــة دنيا للروائية علوية صبح:ملخص
وذلك بهدف استكشاف السياسات الخطابية المضمرة التي تحرك السرد النسوي في بناء صوره
 وقد تبين لنا أنّ الهوية النسوية تتشكل في هذا النص في مسافة التوتر.وتمثيالته للذات واآلخر
،الـســردي والمعرفي بين أيديولوجيا الــذكــورة التي تسعى إلــى الهيمنة وامـتــاك الـمــرأة مــن جهة
ً ويوطوبيا الـســرد النسوي الــذي يعمل بوصفه خطا ًبا
 ينهض بتفكيك،نقيضا للهيمنة الــذكــوريــة
 وتعرية تحيزاتها؛ مــا يفضي بــه إلى،أنساقها المضمرة المسيئة إلــى صــورة الـمــرأة فــي المجتمع
.إنتاج صور جديدة لذاتية المرأة وخطابها من جهة أخرى
. الجسد، المرأة، السرد، التمثيل:الكلمات المفتاحية
Abstract: This study approaches the representation of feminist identity in the
novel Dunia by the novelist Alawiya Sobh in order to uncover the implicit
discursive strategies which motivate feminist narrative in the construction of its
images and representations of the subject and the other. It is evident that feminist
identity in this text takes shape in the space of narrative and cognitive anxiety
between the ideology of masculinity that endeavours to dominate and possess
women, and the utopia of feminist narrative that operates as a counter discourse
to masculine dominance, undertakes a deconstruction of its implicit structuration
that undermines the image of women in society, and exposes its biases. This
leads to the creation of new images of women’s subjectivity and discourse.
Keywords: Representation, Narrative, Feminism, the Body.
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مقدمة
تنخرط المدونة الروائية للكاتبة اللبنانية علوية صبح من الناحية الداللية والخطابية في رهانات
الـســرديــات البديلة .وهــي ســرديــات تحررية وتنويرية ،تسعى فــي ممارستها الــدالــة إلــى تفكيك
األن ـســاق الـمـضـمــرة المتحكمة فــي الـثـقــافــة الـمـهـيـمـنــة ،وتـعــريــة تـحـيــزاتـهــا األيــديــولــوجـيــة .لــذلــك تتموضع
الـســرديــات الـبــديـلــة فــي الـحـقــل الـثـقــافــي الـعــام إسـتــراتـيـجـيـ ًة مـضــادة لـكــل صــور الـهـيـمـنــة الـثـقــافـيــة والــرمــزيــة
الكامنة خلف الخطابات والممارسات الدالة في المجتمع .هذا التموضع الثقافي هو ما يحدد بنيتها
النصية بكونها نقدية وتفكيكية.
تتجلى هذه اإلستراتيجية البديلة ،على المستوى السردي الداللي ،في تجربة الكاتبة علوية صبح ،في
كون الرواية تمثّل بالنسبة إليها ممارسة خطابية دالــة ،تسعى إلى تفكيك النسق الداللي األبــوي الذي
ثم يسلبها ذاتيتها الفاعلة.
يحدد وضعية المرأة في المجتمع ،ويحكم عليها بالتهميش واإلقصاء؛ ومن ّ
ما يؤكد هذا الوعي النسوي أنّ النساء ينتبذن زوايــا السرد في هذه المدونة الروائية((( ،ليس فقط على
مستوى الملفوظ  ،Enoncéأي الحكاية ،والتي تستمد موضوعها من قصص النساء ،بما يختزل هوية
ولكن األهــم من ذلــك أيـ ًـضــا ،هو
النساء السردية إلــى مجرد موضوعات سردية أو موضوعات للرغبة،
ّ
امتالك الصوت النسوي؛ ذلك أنّ المرأة في هذه المدونة النصية تسترد فعل السرد .فهي من يتولى سرد
حكايتها وتمثيل تجربتها بصوتها ولسانها.
إنّ حيازة المرأة لهذا الصوت السردي على مستوى الخطاب التخييلي يعوضها عن الموقع االجتماعي
الـهــامـشــي ال ــذي يـحـكــم عليها بــالـصـمــت ،بــل إنّ األم ــر التكتيكي األخـطــر مــن ذلــك واألك ـثــر أهـمـيــة أنها
تـعــود مــن خــال هــذا الـمــوقــع الـســردي لتستنطق الثقافة األبــويــة وتـعــري تحيزاتها األيــديــولــوجـيــة .لذلك،
حين تحكي المرأة فهي تحكي من موقع مضاعف ،يمتزج فيه التخييلي باالجتماعي ،والذاتي بالعام،
والشخصي بالسياسي.
يـجــري تفعيل اإلسـتــراتـيـجـيــة الـمـضــادة فــي البنية الـســرديــة لــروايــات عـلــويــة صـبــح بــإجــراء عملية قـلــب في
مــواقــع الـســرد ،يتم بوساطتها اسـتـعــادة مــواقــع الـكــام الـتــي تكلمت فيها «الـمــرأة الـتــابـعــة»((( ،Subaltern
وهذا ما يتيح بالضرورة استعادة صوت المرأة في التاريخ والمجتمع مرة ثانية ،وإعادة كتابة هذا التاريخ
من «المنظور المهمش»((( للمرأة.
((( صدر للكاتبة علوية صبح أربع روايات :نوم األيام ،ومريم الحكايا ،ودنيا ،واسمه الغرام ،عن دار اآلداب ،بيروت.

((( يستعمل مصطلح «التابع» لدى جماعة التابع الهندية للداللة على ذوات وكيانات تقع خارج النخبة ،خاصة القطاعات الريفية.
وكشفت هذه الجماعة من المؤرخين الجدد أنّ وعي التابع يوظف آليات في المقاومة والتمرد والكالم مختلفة ،تظل مغيبة من التاريخ
السائد والرسمي .ونحن نوظف هذا المصطلح بالمفهوم الواسع عند الناقدة ما بعد الكولونيالية جياتري سبيفاك لتحديد كل الذوات
الـتــي تتموضع على الـهــامــش فــي عالقتها ببنى الـقــوة .انـظــر كتابنا :محمد بــوعــزة ،ســرديــات ثـقــافـيــة مــن سـيــاســات الـهــويــة إلــى سـيــاســات
االختالف (بيروت :دار األمان /منشورات االختالف /منشورات ضفاف ،)2014 ،ص .56

يعبر عن وعي المهمش في
((( يتحدد مفهوم المنظور المهمش في مقابل المنظور المهيمن في صيرورة الدينامية االجتماعية .إنه ّ
سعيه إلى تعديل بنى القوة المفروضة على موقعه االجتماعي ،ما يطلق إستراتيجيات جديدة في التمثيل من هامش القوة ،ال تتوقف
عن استنطاق الثقافة والتاريخ والذاكرة ،تتسم بوظيفتها النقدية والتفكيكية للنسق المهيمن.

ثاحبأو تاسارد
بص ةيولعل »ايند« ةياور يف ةيوسنلا ةيوهلا تالثمت
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يقود هذا الفعل السردي الثقافي إلى انتهاك حالة اإلسكات الثقافي التي فرضتها الهيمنة الذكورية على
النساء وتجاوزها ،وذلك بفعل استعادة عملية التمثيل الذاتي لتجاربهن ،وامتالك سلطة سرد قصصهن
في الحياة.
وستعمل هذه الدراسة على توضيح آليات اشتغال هذه اإلستراتيجية المضادة على المستوى النصي
والــداللــي ،فــي نــص مـحــدد هــو رواي ــة دن ـي ــا((( ،واسـتـكـشــاف الــرهــانــات الـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة الـتــي تحرك
دوافـعـهــا ،مــا نسميه بسياسات الـســرد ،انـطــا ًقــا مــن مفهوم مــزدوج للتمثيل يتفاعل فيه المنظور الثقافي
والمنظور االستطيقي.
المنظور الثقافي

يتحدد ضمنه مفهوم التمثيل فــي العمليات التي تــدرك مــن خاللها الــذات نفسها فــي عالقتها باآلخر.
إنّ طـبـيـعــة هــذه الـعـمـلـيــات هــي الـتــي تـحــدد ش ــروط إن ـتــاج الـتـمـثـيــات مــن حـيــث إسـتــراتـيـجـيـتـهــا الخطابية
وآل ـي ــات اشـتـغــالـهــا وآثـ ــار مـعــانـيـهــا .وه ــذه الـعـمـلـيــات ص ــورة م ــن ص ــور الـمـعــرفــة وتـعـيـيــن الهوية .بـطـبـيـعــة
الحال ،تتغير وظيفة هــذه العمليات من خطاب إلــى آخــر (الخطاب الكولونيالي ،والخطاب النسوي،
والخطاب األبوي ...إلخ) ،بحسب المقصديات األيديولوجية المضمرة أو الظاهرة التي تحكم انتظام
بناه الخطابية.
يرتبط التمثيل إ ًذا ،فــي هــذا المنظور ،بالوظيفة المعرفية التي تتجلى فــي بناء الـصــور والـتـصــورات عن
الذات واآلخر ،وما تستبطنه من أنساق ثقافية مهيمنة.
المنظور االستطيقي

نعتمد فيه بويطيقا السرد في توظيف مفهوم التمثيل .كل سرد من منظور «بويطيقا السرد»((( يتكون من
عنصرين متكاملين في آن واحــد :قصة وخطاب .يتحدد دور التمثيل السردي في هذه الثنائية بوصفه
وأدبيا .إنه يعني
فنيا
ًّ
الكيفية التي يتم بها تقديم القصة (األحداث والتجارب) ،أي تصويرها وتشكيلها ًّ
مجموع الطرائق الفنية التي يتوسلها الخطاب السردي في بناء القصة وتنظيمها .بهذا المعنى ،ما يحدد
ً
تمثيل لقصة يفترض أنها واقعية.
جمالية السرد وشعريته هو الخطاب بصفته
يرتبط التمثيل إ ًذا ،في هــذا المنظور االستطيقي بالوظيفة الشعرية للخطاب الـســردي التي تتمثل ببناء
األنساق السردية وتقنياتها وصيغها ،وتحديد جمالياتها األدبية والفنية.
والـجــديــر بــالـتــأكـيــد ،فــي هــذا الـتــوضـيــح األول ــي ،أنّ الـبـعــد الـجـمــالــي والـبـعــد الـثـقــافــي للتمثيل يـتــداخــان
ويـتـضــافــران فــي تشكيل عملية بـنــاء الــداللــة ،وقــد أجــريـنــا هــذا التمييز بـيــن المفهومين لـضــرورة إجــرائـيــة
ومـنـهـجـيــة .فـكــل تمثيل س ــردي هــو تمثيل ثـقــافــي ،ألنــه يــرتـبــط بــأسـئـلــة الـقــوة الـثـقــافـيــة ،مــن يـحـكــي؟ ومــن
((( علوية صبح ،دنيا ،ط ( 3بيروت :دار اآلداب.)2010 ،

((( بويطيقا السرد :علم السرد الذي يدرس جميع األجناس السردية بالمنهج البنيوي.
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يملك سلطة الـســرد والـتـمـثـيــل؟ «ف ــإذا كــانــت السيميوطيقا تحصر عملية التمثيل داخــل الـلـغــة ،وتحلله
بــاع ـت ـبــاره ن ـس ـ ًقــا م ـغ ـل ـ ًقــا ،أو ب ــاألح ــرى ســاك ـ ًنــا  ،staticف ــإن ال ـت ـط ــورات الــاح ـقــة تـهـتــم بــالـتـمـثـيــل بــاعـتـبــاره
مـنـبـ ًـعــا إلن ـتــاج الـمـعــرفــة االجـتـمــاعـيــة .إن ــه نـســق م ـف ـتــوح ،يــرتـبــط ب ـطــرائــق دقـيـقــة بــالـمـمــارســات االجـتـمــاعـيــة
وأسئلة القوة»(((.

حكاية الجسد :استعادة سلطة التمثيل
مــن المعلوم أنّ الـهــويــة تمثّل بــؤرة مــركــزيــة فــي الـســرد الـنـســوي ،ســواء على مستوى التجربة الـتــي تحيل
عليها الحكاية ،وتتعلق بوضعية المرأة في المجتمع ،والتي تميزت بالعنف اإلبستيمولوجي والتاريخي
والتهميش االجتماعي وسوء التمثيل ،أو على مستوى التخييل السردي الذي يتمثّل بالبحث عن هوية
بــديـلــة ،مـتـحــررة مــن سـلـطــة أشـكــال التمثيل الــذكــوريــة الـمـهـيـمـنــة .فــي هــذا الـتـعــالــق الـحـيــوي بـيــن التجربة
المرجعية والشكل السردي ،بين التاريخ والبنية ،والذي يميز السرد النسوي ،يمثّل السرد خطاب الذات
إلــى الـعــالــم؛ إذ يـتــم بـنــاء صــور وتـمـثـيــات لـلــذات (ال ـمــرأة) مــن مـنـظــور كـشــف عملية الـجـنــوســة Gender
وتعريتها بصفتها «بنية رمــزيــة طاغية تمنح مــن خاللها الـهــويــات لـلــرجــال وللنساء مـ ًـعــا ،وتنظم ضمنها
الـمـعــايـيــر االجـتـمــاعـيــة مــن أجــل الـمـحــافـظــة عـلــى سـيـطــرة ال ــذك ــور»((( ،والـتــي تـجـعــل الـمـضـ َـطـهــد فــي حالة
غياب الوعي ،يقبل اضطهاد جالده« :أمي ،حين أخبرتها عن بشاعاته ،وعنف معاملته لي ،قالت «إنّ
ال ــزوج هــو الــرب الصغير عـلــى األرض» وعـلــى الــزوجــة اسـتــرضــاؤه بــأي ثـمــن ،وعـلــي ّأل أكـفــر بالنعمة،
فالله ال يحب الكفار .حدثها الشيخ عن العذاب الــذي يالقيه الكفار في اآلخــرة ،والنار التي تكويهم
وتحرق جلودهم»(((.
في سياق هــذا الجدل الـســردي الناتج عن التوتر بين النسق والــذات ،بين ثقافة سلطوية تحتقر المرأة
وذات تـسـعــى إل ــى ال ـخ ــروج م ــن ال ـن ـســق الـقـمـعــي ل ـهــذه ال ـث ـقــافــة ،تـتـشـكــل هــويــة الـبـطـلــة دن ـيــا ف ــي الـنــص
ص ـيــرور َة رغـبــة تتجاذبها مـشــاعــر متناقضة (الـحــب /الـكــراهـيــة ،االنـفـصــال /االت ـصــال) .فالبطلة دنـيــا التي
قادتها نـظــرة حــب رومانسية إلــى الــزواج مــن مــالــك ستتحول حياتها الــزوجـيــة إلــى جحيم يــومــي ،تعاني
فيه بشاعة معاملته وقـســوة عنفه ،وخياناته المتكررة لـهــا ،بعد أن حولته الـحــرب األهلية إلــى قــاتــل بدم
ب ــارد ،تـقــول دنـيــا« :عـيـنــاي أرى فيهما أيـ ًـضــا عـجــزي وضـعـفــي ،بـعــد أن ســرق بهجتهما وطمأنينتهما منذ
قاسيا وعني ًفا،
أن تحول ،بعد أسابيع قليلة من زواجـنــا ،إلــى رجــل آخــر ال أعرفه .صــار سريع الغضب،
ً
ثم
يتذرع بأتفه األسباب لمضايقتي وإقالق راحتي ،يوبخني ويعيرني بالتقصير ،يشتم ويحطم األثاث ّ
يغادر البيت»(((.
(6) Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices (London, California, and New
Delhi: SAGE Publication/ The Open University, 2003), p. 42.

((( سايمون ديورنغ ،الدراسات الثقافية :مقدمة نقدية ،ترجمة ممدوح يوسف عمران ،سلسلة عالم المعرفة ( 425الكويت :المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،)2015 ،ص .288
((( صبح ،ص .57

((( المرجع نفسه ،ص .54
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على الرغم من قسوة هذه المعاناة اليومية ،فإن البطلة حين أتيحت لها الفرصة كي تنفصل عن مالك،
مزدوجا تتجاذبه
بعد أن أصيب بالشلل والعجز ،اختارت البقاء في المنزل مع أوالدهــا ،لتعيش وض ًعا
ً
مشاعر متناقضة ،ومواقف متنافرة ،بين الواقع والرغبة ،بين اليقظة والمنام ،بين الحقيقة والــوهــم« :ما
وهما أو ما يلغي الحدود بينهما ،ولكن أن أكتشف أنّ الدنيا جزء من
أعيشه ،ال أدري إن كان حقيقة أم ً
(((1
الوهم ،تنتهي حين تنتهي األوهام ،فهذا ما يخيفني» .
بسبب الجدل غير المحسوم الذي يفرضه منطق هذه التجاذبات الدينامية على بنية السرد ،تتعين الهوية
نهائيا .إنها صـيــرورة بحث ملتبس ،نتيجة التباس
إمكاني ًة مفتوحة على صــور االخـتــاف وليس تحققًا
ً
الموضوع ،أي موضوع القيمة الذي تسعى الذات (دنيا) إلى تحقيقه .االنفصال أم االتصال؟ هجران
الــزوج المشلول أم البقاء معه؟ وعلى الرغم من أنّ البطلة تقرر البقاء في المنزل مع زوج شبه ميت،
مشلول ،فإن هذا البقاء يجسد حالة انفصال وليس اتصال« :رغم نومنا متجاورين في سرير واحد إنما
بـجـســديــن ورأس ـيــن مـتـبــاعــديــن .رائـحـتــه تـلــك كــانــت قــد تــاشــت وغــابــت عــن أنـفــي ،مــذ تـحــول إلــى رجــل
غائب لم يعد يحفظه جسدي وال رأسي»(.((1
وعـلــى الــرغــم مــن عيشهما فــي الـمـكــان نـفـســه (بـيــت الــزوج ـيــة) ،فــإنــه لــم يـعــد بينهما أي اتـصــال عــاطـفــي؛
ال ـت ـجــاور الـمـكــانــي يـقــابـلــه الـتـبــاعــد الـعــاطـفــي .وتـجـســد حــالــة ال ـت ـجــاذب وضـعـيــة بـيـنـيــة تـشـغــل فـيـهــا ال ــذات
ـزدوج ــا ،هــو مــوقــع ال ـمــاب ـيــن( L’entre – deux ((1ال ــذي يـتـبـ ّـيــن فــي الـنــص فــي ص ــورة تمفصالت
مــوقـ ًعــا م ـ ً
تخييلية وداللية:
 -تمفصل بين عالمين (عالم الواقع /عالم الحكاية). -تمفصل بين زمنين (الوعي /الالوعي).- -تمفصل بين قانونين (السلطة /الرغبة).

إن ــه وض ــع االزدواج الـ ــذي يـجـســد ح ــال ــة ال ـت ـبــاس م ـضــاع ـفــة ،االن ـف ـص ــال ال ـعــاط ـفــي ف ــي وض ــع االت ـص ــال
ال ـم ـكــانــي ،وي ـج ـعــل الـ ــذات تـعـيــش مـتـشـظـيــة ف ــي وض ــع زم ـنــي مـ ــزدوج ب ـيــن زم ــن داخ ـل ــي نـفـســي يـحـكـمــه
ق ــان ــون ال ــرغ ـب ــة وزمـ ــن خ ــارج ــي اج ـت ـمــاعــي يـحـكـمــه ق ــان ــون الـ ـق ــوة ،ي ـجــد م ـج ــازه ال ـح ـكــائــي ف ــي ال ـص ــورة
الـبـشـعــة لـلـحــرب األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة الـتــي قـتـلــت كــل مــا هــو جـمـيــل فــي األرواح والـنـفــوس ،وحــولــت الـفــرد
إل ــى كــائــن م ـســخ ،م ـجــرد م ــن ك ــل الـقـيــم وال ـم ـشــاعــر اإلن ـســان ـيــة« :ك ــان يـشـعــر ب ــذل ــك .ه ــم ف ـق ــدوا الـشـعــور
بــالـلــذة كـمــا بــاأللــم أيـ ًـضــا .يـبـتــدع الــواحــد مـنـهــم طــر ًقــا فــي الـتـعــذيــب لـيـتـسـلــى ،بـعــد أن فـقــد مـتـعــة التعذيب
العادي [ ]...كان ذلك المقاتل في السابعة عشرة من عمره حين أصبح آمر فصيلة [ ]...حين تحدثا
م ــرة عــن ال ـحــب ،ق ــال لــه ذل ــك الـصــديــق (أي الـمـقــاتــل) بــأنــه ال ي ـعــرف أن يـشـتــاق أو ي ـحــزن أو ي ـفــرح أو
( ((1المرجع نفسه ،ص .8

( ((1المرجع نفسه ،ص .28

( ((1الـمــابـيــن« :مــوقــع وسـيــط بين موقعين أصليين منفصلين ،يتميز عنهما فــي البنية والــوظـيـفــة» ،انـظــر :محمد بــوعــزة ،هيرمينوطيقا
المحكي :النسق والكاوس في الرواية العربية (بيروت :دار االنتشار ،)2007 ،ص .157
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ي ـخ ــاف [ ]...ل ـك ـنــه ال ي ـع ــرف ه ــذه ال ـم ـشــاعــر أبـ ـ ــدً ا .ال ي ـحــن ألحـ ــد ،وال ل ـش ــيء .ال ــذك ــري ــات ال تـعـنــي
له شي ًئا»(.((1
مــا يـمـيــز الـتـمـثـيــل ال ـســردي لـثـيـمــة ال ـحــرب فــي ال ــرواي ــة أن ــه ال يـقـتـصــر عـلــى وص ــف كــرونــولــوجـيــة الـحــرب،
بــل يـتـجــاوز هــذا الـمـسـتــوى الـخـطــي إلــى تـشـخـيــص أثــر الــزمــن الـحــربــي فــي زمــن اإلن ـســان ،بـمــا هــو ذات
وكينونة ومنظومة قيم أخالقية وإنسانية .إنه يركز على تشخيص األثر «الفجائعي» لزمنية الحرب وليس
على حدثها «الوقائعي» ،بما يجعل «الصيرورة السردية حاملة أثر الزمن في داخلها بوصفه مكونًا من
مكونات هويتها الخاصة .فالزمن يتعدى ،هنا ،وظيفة التعيين التي تحدد ميقات حدوث ظاهرة ما إلى
ما يجعل هذه األخيرة متضمنة الزمن في صلبها»(.((1
في هذا الفضاء السردي الموسوم بتخييلية االزدواج ،على مستويات نصية وإبستيمولوجية متداخلة،
يأخذ البحث األنطولوجي عن الذات لدى شخصيات الرواية صورة عنف رمزي ومادي بين ثقافة أبوية
متسلطة يمثلها في النص الزوج مالك والسرد األنثوي الذي تمثله حكاية البطلة دنيا (وحكايات باقي
ً
تخييليا للواقع؛ ألنه يتيح للذات إمكانية خلق عالم ممكن بديل ،هو العالم
انتهاكا
النساء في الرواية)،
ًّ
الـنـصــي ،بوصفه بــديـ ًـا مــن عــالــم الــواقــع .إنــه عــالــم الحكاية األنـثــويــة الــذي تتحرر فيه الــذات مــن قانون
النفي األبوي« :أزيل الصدأ عن حنجرتي وأعثر على مالمحي ،وأقاوم موتي الذي هو النسيان المطلق
[ ]...حكيت ألنــازل ذلــك الـمــوت بقوة الـتــذكــر ،وألقــاوم الـخــوف الــذي يبلع المالمح ويــأكــل النظرات
ويـلـتـهــم الـعـظــام [ ]...حـكـيــت لـهــا كــي تـصـيــر لــي حـكــايــة وأقـ ــاوم الـمـحــو ال ــذي ب ــدأ ي ــدب فــي كـمــا دب
في أمي»(.((1
عالما ً
بديل .إنها مالذ الــذات ،فيه تعانق هشاشتها وتستعيد حريتها
تتشكل الحكاية األنثوية بوصفها ً
في البوح .هكذا ،تتأسس العالقة بين عالم الواقع وعالم الحكاية في النص ضمن ثنائية القوة والرغبة.
فــي هــذه الـمـعــادلــة غير المتكافئة ،يمثل الـبــوح الـســردي لـلــذات نسقًا رمــز ًيــا ً
دال السـتـعــادة الــذات وبناء
حكايتها ،خارج سياسات الهيمنة الذكورية.
بين أيديولوجيا الــذكــورة الـتــي تسعى إلــى الهيمنة وامـتــاك الـمــرأة ذا ًتــا وجـســدً ا ويوطوبيا التخييل التي
تجسد رغبة الــذات فــي التحرر واسـتـعــادة ذاتيتها المسلوبة ،يتشكل منطق الـســرد الــذي يخضع لصيغة
دينامية مــن التفاعل المتشابك بين التخييل الـســردي والـجـنــوســة ،حيث يتركز التبئير فــي تمثيل حكاية
البطلة دنيا على تقاطعات التخييل و»الجنوسة» و»الطبقة» و»الجسد» و»أيديولوجيا الــذكــورة»؛ تقول
دنيا لصديقتها فريال« :أنّ مشكلتنا نحن النساء ،أننا تفصيل في حياة الرجل ،بينما نعتبره – نحن  -كل
حياتنا [ ]...كأننا نحن النساء ،لسنا سوى صورة موزعة في كادرات ثابتة مرسومة بدقة ،صور للرحم،
والجسد ،وأخرى للروح أو للعقل».
( ((1صبح ،ص .187

( ((1ع ـبــد الــرحـيــم جـيــران ،عـلـبــة الـســرد :الـنـظــريــة الـســرديــة مــن الـتـقـلـيــد إلــى الـتــأسـيــس (بـيــروت :دار الـكـتــاب الـجــديــد الـمـتـحــدة،)2013 ،
ص .46-45
( ((1صبح ،ص .9
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فــي منطق هــذا الــوعــي الـنـســوي الـمــوجــه للبرنامج الـســردي بالمفهوم السيميائي ،تتشكل هــويــة البطلة،
بوصفها ذاتًا متجذرة في إطار الجنوسة  ،Gendredتعي أنّ األدوار االجتماعية المحددة ألوضاع المرأة
والرجل في المجتمع ،ضمن تراتبية اجتماعية وتمنح الرجال امتياز الهيمنة ،هي أدوار مبنية ومشيدة
وثقافيا ،وليست معطاة بصفة طبيعية .بمعنى أنها نتيجة الجنوسة وليست نتيجة الجنسانية
اجتماعيا
ً
ً
( ،Sexuality((1نتيجة الثقافة وليست نتيجة الطبيعة.
إنّ هذا «التجاذب المنتج»( ((1بين التخييل السردي والجنوسة في رواية دنيا هو ما يوجه البنية السردية
للنص ،سواء على صعيد المنظور السردي للبطلة دنيا ،أو على صعيد بناء الصور والتمثيالت الخاصة
موقعا لصراع المعاني والصور ،من قبيل
بكل من جسد األنوثة وجسد الذكورة ،بحيث يتمظهر الجسد
ً
الذكورة واألنوثة ،الذاكرة والنسيان ،الرغبة والسلطة ،المقاومة والقوة.
يعري النص
وفي سياق تشخيص السرد لتنامي هذا االشتباك الداللي بين صور الذكورة وصور األنوثةّ ،
سـيــاســات الهيمنة الــذكــوريــة ،فــي تشييدها لــأنـثــى ،بوصفها تـلــك «الـهــويــة اآلخــريــة» الـمــزدوجــة ،بحيث
تكون في اآلن نفسه موضوع رغبة وإهــانــة وعنف ،يتم تمثيلها بوصفها «اخـتــا ًفــا» من منظور استيهام
اللذة ،ولكنه اختالف شيطاني ،ينبغي قمعه وحجبه ،حماي ًة للمجتمع من فتنته وإغوائه.
هــذا الـنـســق األيــديــولــوجــي الـمـضـمــر هــو مــا ت ـصــوره ،تـخـيـيـلـ ًـيــا ،حـكــايــة الـبـطـلــة دنـيــا مــع زوج ـهــا مــالــك في
تفاصيل حياتهما الزوجية اليومية .فهو حين يرغب فيها ،تكون موضوع رغبة ومتعة؛ وحين تحتفي هي
بجسدها ،تنقلب إلى موضوع عنف وإهانة في منظور الزوج مالك« :أول امحائي حدث عندما دخل
ـروســا ،رآنــي أرقــص فــي غــرفــة الـنــوم وحــدي على أنـغــام موسيقى شرقية.
البيت ذات يــوم وأنــا ال أزال عـ ً
ـرحــا ،ثـ ّـم أوق ــف شــريــط التسجيل
وقــف مـتــوتـ ًـرا يـتـطـلــع بـخــوف إلــى جـســدي ال ــذي كــان يـتـطــايــر حــريــة وفـ ً
أرضا ،قط ًعا صغيرة
زجاجا تكسر وانهار ً
و»زم جسدي وصار بحجم حبة العدس ،بل شعرت به
بعصبية
ً
ّ
(((1
متناثرة».
ـوعــا مـنـشـطـ ًـرا ف ــي ال ـن ـظــام األبـ ــوي ،م ـف ـعـ ً
ـول الزدواج خ ـطــابــه .إن ـهــا بــالـمـعـنــى
ه ـك ــذا ،ت ـكــون ال ـم ــرأة مــوضـ ً
(((1
الجيد»  Good Objetحين يرغب الرجل في جسدها ،و»الموضوع
التحليلي  -النفسي «الموضوع ّ
السيئ» في اآلن نفسه ،حين ترغب في تملك جسدها وتقرير مصيرها ،وكتابة حكايتها الخاصة .هذه
المفارقة اإلبستيمولوجية الهزلية في خطاب الــذكــورة هي ما يكشفه السرد في المجتمع األبــوي الذي
تعاني الشخصيات الروائية تبعاته النفسية واالجتماعية والسياسية.
( ((1بخصوص التمييز بين الجنوسة والجنسانية ،انظر:

Michael Ryan, Cultural Studies: A Practical Introduction (Chichester: Wiley–Blackwell Publishing, 2010), p. 26.

( ((1هومي ك .بابا ،موقع الثقافة ،ترجمة ثائر ديب (بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2006 ،ص .136
( ((1صبح ،ص .103

الجيد (والموضوع السيئ) مصطلح تحليلي نفسي يدل «على الموضوعات النزوية األولى ،سواء أكانت جزئية أم
( ((1الموضوع ّ
الجيد والسيئ ال تتأتيان من خصائص الموضوعات المشبعة أو المحبطة وحسب،
كلية ،كما تتبدى في الحياة االستيهامية .وصفتا ّ
وإنما تتأتى خاصة من إسقاط نزوات الشخص الليبيدية أو العدوانية على هذه الموضوعات» ،انظر :بابا ،ص .84
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فــي مــواجـهــة هــذا «االخ ـتــاف الــوحـشــي» ،ينبني خـطــاب ال ــذات (ال ـمــرأة) فــي الــروايــة ،وفــق إستراتيجية
وخطابيا ،باعتماد
ـرديــا
مـضــادة للنسق الــداللــي األبــوي؛ بهدف إزاحـتــه وزحــزحـتــه ،وتتم هــذه اإلزاحــة سـ ًّ
ًّ
صيغة البوح األنثوي؛ إذ يتم تبئير عدسة السرد على قصص النساء المهمشات ،بصفتهن ذوات متكلمة
فاعلة ،ولسن مجرد موضوعات للرغبة في حيازة الرجل.
إنّ بطلة الرواية دنيا تحكي حكايتها الخاصة من موقع «الساردة  -الشخصية» ،بما يفيد امتالكها سلطة
السرد والتمثيل .وتنقل حكايات جدتها وأمها ونساء عائلتها وأهلها ومدينتها من موقع الــراويــة .وفي
سياق نقلها لهذه الحكايات ،تفسح المجال للنساء كي يتكلمن ويحكين قصصهن ،ويمثلن تجربتهن
بــأنـفـسـهــن .وتـمـ ّثــل ه ــذه اآلل ـيــة ال ـســرديــة فــي الـحـكــي إح ــدى إسـتــراتـيـجـيــات «ال ـتــابــع» فــي اس ـتـعــادة سلطة
«التمثيل» و»الصوت» و»الكالم».
إنّ ال ـم ــرأة «ال ـتــاب ـعــة» ف ــي روايـ ــة دن ـي ــا ه ــي ال ـتــي ت ــروي حـكــايـتـهــا وت ـم ـ ّثــل تـجــربـتـهــا .وب ـه ــذا الـتـمــوضــع فــي
ال ـخ ـطــاب ،أي ام ـت ــاك ال ـص ــوت ال ـس ــردي ،تـخـلــق هــامــشً ــا لـتـكـسـيــر الـتـبـعـيــة ،م ــن خ ــال ان ـت ـهــاك خـطــاب
ال ــذك ــورة ،وتـعــريــة تـنــاقـضــاتــه الـهــزلـيــة ضــد ال ـم ــرأة .وبـطـلــة ال ــرواي ــة دن ـيــا ،مــن حـيــث هــي س ــاردة لحكايتها
الخاصة وراويــة لحكايات نسائية أخــرى ،هــي على خــاف شـهــرزاد ،تحكي حكايات نساء مهمشات
خ ـ ــارج ال ـه ـن ــدس ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة« ،ح ـك ــاي ــات دن ـي ــوي ــة» ول ـي ـس ــت «ح ـك ــاي ــات خ ــرافـ ـي ــة» .وب ــوس ــاط ــة إس ـن ــاد
س ـل ـطــة ال ـتـم ـث ـيــل ال ـس ــردي إل ــى «الـ ـم ــرأة ال ـت ــاب ـع ــة» ،ت ـس ـتــرد ال ـن ـس ــاء ال ـم ـه ـم ـشــات ذات ـي ـت ـهــن ال ـفــاع ـلــة ب ــإع ــادة
«ال ـص ــوت» و»ال ـك ـل ـمــة» إل ـي ـهــن؛ م ــا يـتـيــح ل ـهــن تـمـثـيــل تـجــربـتـهــن الـمـقـمــوعــة ب ـصــوت ـهــن ،وم ـقــاومــة تــاريــخ
ال ـن ـس ـي ــان وال ـص ـم ــت ال ـ ــذي ي ـح ـجــب س ـي ــرة اض ـط ـه ــاده ــن ،ت ـق ــول ال ـب ـط ـلــة دنـ ـي ــا« :فـ ــريـ ــال أخ ـب ــرت ـن ــي ذات
يـ ــوم أنّ ق ـص ـتــي ت ـب ــدو ل ـه ــا أح ـي ــا ًن ــا ح ـل ـ ًـم ــا [ ]...ك ـن ــت أه ـ ــرب إلـ ــى م ـنــزل ـهــا ل ـي ـ ًـا ألف ـض ـف ــض ع ــن ق ـل ـبــي.
أه ـ ــرب م ــن م ــال ــك ،س ـج ــان الـ ــوقـ ــت ،ألت ـن ـف ــس ب ـع ــض ح ــري ـت ــي ف ــي الـ ـكـ ــام ،وألعـ ـي ــد اك ـت ـش ــاف صــوتــي
الذي بلعته»(.((2
مثلما كــانــت شـهــرزاد تـقــاوم مصير الـمــوت الــذي يـتـهــددهــا بسحر الـحـكــايــة الـخــرافـيــة ،تـقــاوم البطلة دنيا
ثـقــافــة الـصـمــت ،بــاسـتـعــادة سـلـطــة الـحـكــي وال ـكــام مــن ال ــراوي ال ــذك ــوري .وه ــذا مــا يـقــودهــا إلــى انـتـهــاك
حالة الصمت التي تجردها من كينونتها .إنها مقاومة نصية ثقافية تنطلق من تحرير الكالم عن الذات،
واستعادة سلطة التمثيل.
إذا كــان بناء الــذات الــذكــوريــة فــي الثقافة األبــويــة يتم عبر اإلفـصــاح عــن أشـكــال االخـتــاف الجنسي مع
المرأة :القوة في مقابل الضعف ،الفحولة في مقابل األنوثة ،الصالبة في مقابل الهشاشة ،العاطفية في
مقابل العقالنية ،فإن بناء الذات األنثوية ،على خالف ذلك ،يقوم على استعادة سلطة التمثيل ،وإعادة
توجيهها لإلفصاح عن هوية الذات وبناء حكايتها ،خارج منطق التقابالت الثنائية النمطية الذي تفرضه
سـيــاســات الـجـنــس؛ ألنــه كـمــا وضـحـنــا أع ــاه ،يبقى تمثيل ال ــذات لــدى البطلة يـصــدر مــن مــوقــع مــوســوم
بسياسات االزدواج ،يجعل خطابها ال يسقط في «خطر التحديد المضاد» ،بمعنى «يدعم من دون عمد
( ((2صبح ،ص .8

ثاحبأو تاسارد
بص ةيولعل »ايند« ةياور يف ةيوسنلا ةيوهلا تالثمت
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ما يسعى إلى معارضته بتأكيد التماثل بين االثنين»( ،((2خاصة أنّ الذات نفسها ال تحظى بامتياز اليقين
وهما أو ما يلغي الحدود بينهما»(.((2
األيديولوجي «ما أعيشه ،ال أدري إن كان حقيقة أم ً
يعبر عن تحول جذري
على الرغم مما يحف بهذا الموقع السردي من التباسات إبستيمولوجية ،فإنه ّ
فــي اإلسـتــراتـيـجـيــات الـســرديــة والـخـطــابـيــة ،يـتــم مــن خــال ح ـيــازة مــواقــع الـحـكــي وال ـف ـضــاءات الحميمية
لـلــذات ،وقـلــب هندستها التراتبية الـتــي تـحــدد األدوار االجتماعية لكل مــن الــرجــل والـمــرأة ،بما يجعل
المرأة تسترد سلطتها .فالبيت المنزلي الذي تعيش فيه دنيا ،ويتحدد بصفته بي ًتا ذكور ًيا يحكم فيه الزوج
تحول دنيا إحدى غرفه إلى غرفة خاصة ،تلتقي فيها كل مساء بصديقتها فريال ،ويتبادالن بوح
مالكّ ،
األسرار وسرد الحكايات ،بعد أن ينام الزوج مالك.
الحيز الصغير ضمن فضاء البيت الكبير المتالك العالم .تستعيد فيه كينونتها
هذه الغرفة الخاصة تصبح ّ
انتهاكيا لسلطة الفضاء الذكوري .في
مروية خارج سلطة الذكورة .إنه فضاء الكينونة الذي يتبنين فضا ًء
ً
مقابل الهوية االجتماعية ،تؤسس الحكاية هوية سردية بديلة ،الهوية المرغوب فيها ،المنبثقة في زمنية
التحرر من قهر النظام األبوي.
يـقــود هــذا الـفـعــل (حـيــازة سلطة الـســرد) إلــى الـتـحــرر مــن فـضــاءات السلطة الــذكــوريــة ،واسـتـعــادة الجسد
يعبر عن
وإعادة تملكه وتمثيله من منظور وعي جنوسي ،بحيث يتحول الجسد إلى دال على الكينونةّ ،
الذات ويمثلها خارج «اقتصاد اللذة والرغبة واقتصاد الخطاب والسيطرة والقوة»(.((2
يستعيد الجسد األنـثــوي حكايته فــي الـفـضــاء الـخــاص لـلـمــرأة ،فـضــاء الـمـســارة (فـضــاء الـبــوح بــاألســرار)،
حيث تلتقي دنيا بصديقتها فريال ويشرعان في تبادل الحكايات ،في فضاء خاص حميمي ،عبارة عن
غــرفــة بالبيت مـعــزولــة ،خــارج سلطة الــزوج مــالــك المشلول وتلصصه .على خــاف حـكــايــات شـهــرزاد،
تروى في هذا الفضاء النسوي حكايات النساء خارج نظام القوة ،حيث ال وجود لمراقبة شهريار ،أي
ال وج ــود ،بالمصطلح مــا بـعــد الـكــولــونـيــالــي ،للتحديقة الذكورية  .((2(Gazeوإذا كــانــت شـهــرزاد تــروي
حكايات ألف ليلة وليلة زمن «يقظة» شهريار في حضوره وسلطته ،فإن البطلة دنيا تروي حكاياتها زمن
«نوم» الزوج مالك في غيابه وعجزه.
مدمجا  Englobéداخل فضاء البيت
إذا كانت الغرفة الخاصة بـدنيا تتحدد من المنظور السيميائي فضا ًء
ً
دامجا  ،Englobantفإنها من الناحية التخييلية تتحدد بصفتها فضاء ضد االحتواء الذي
بوصفه فضاء
ً
تفترضه السلطة األبــويــة .إنـهــا فـضــاء يجسد الشخصي النسوي فــي انتهاكه الـحــدود ،تتحرر فيه الــذات
( ((2بيل أشكروفت وغاريث غريفيث وهيلين تيفن ،الرد بالكتابة :النظرية والتطبيق ،ترجمة شهرت العالم (بيروت :المنظمة العربية
للترجمة ،)2006 ،ص .280
( ((2صبح ،ص .8

( ((2بابا ،ص .137

( ((2يرتبط مفهوم التحديقة بالقوة؛ ألنه يتضمن دالالت التبئير واالختراق والمراقبة والتحكم ،انظر:

Dani Cavallaro, Critical and Cultural Theory, 3rd ed. (London and New Jersey: The Athlone Press, 2007), p. 131.
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من زمنية الرجل وتستعيد فيه كينونتها ،وتمارس فعل الهدم من الداخل ،حين تشرع في سرد حكايتها
ومسرحة بوحها وشفافيتها الداخلية في نشوة انتهاك الحدود واالنفالت من الضرورة« :لم تعد تتحمل
أي كلمة في صدرها .تقول ما ترغب وما تشتهي .نزعت حجاب الستر عن لسانها ،وصارت تقول ألي
كان مشاعرها تجاهه ،حتى تلك التي كانت دفينة منذ أكثر من خمسين عا ًما»(.((2
يتأسس ،إ ًذا ،زمــن الحكاية النسوية في الــروايــة على تحريرها من زمــن سلطة الــرجــل .ففي مقابل زمن
السلطة الذكورية ،زمن األنــا األعلى ،تطلق الحكاية األنثوية زمن الالوعي والجسد« :لم تعد تحتمل
أي كلمة في صدرها .تقول ما ترغب وما تشتهي .نزعت حجاب الستر عن لسانها ،وصارت تقول ألي
كان مشاعرها تجاهه ،حتى التي كانت دفينة منذ أكثر من خمسين سنة»(.((2

إنّ الـشـخـصــي فــي رواي ــة دنـيــا ال يتجسد بصفته مـكــا ًنــا لـلـهــروب والـعــزلــة ،بــل فـعـ ًـا لـمـمــارســة الـهــدم من
الــداخــل ،حيث ينبثق الــاوعــي ،ونـكــون حـيــال عملية تستعيد المكبوت وتنفيه فــي اآلن ذاتــه ،كما في
تـصــور جــولـيــا كريسطيفا ،ويـغــدو الـنـفــي الـخـطــوة الـتــي تكسب «درج ــة أولـيــة مــن االسـتـقــال عــن الكبت
ثم عن الضرورة القاهرة لمبدأ اللذة»(.((2
ومستتبعاته ،ومن ّ
يعمل الـبــوح األنـثــوي فــي الـنــص ،إ ًذا ،مــن منظور تحقيق هــدف إستراتيجي ،هــو انـتـهــاك حــالــة الصمت
الثقافي التي يفرضها النظام األبــوي على تجربة الـمــرأة وذاكــرتـهــا وصوتها« ،وهــذا مــا يــؤدي إلــى إعــادة
رســم الـفـضــاء المنزلي الــذي هــو فـضــاء تلك التقنيات الـتــي تـفــرض على الـمــرأة الـضـبــط ،والــرعــايــة []...
وهكذا يكون الشخصي  -هو – السياسي ،ويكون العالم – في – البيت»(.((2

تخييليا ،فــي زمنية الــاوعــي ،وحــدهــن النساء يحكين .يتحرر
فــي هــذا الفضاء الـخــاص الــذي يتشكل،
ً
الكالم بإطالق الحرية للرغبة في البوح عما هو مكبوت جراء الثقافة األبوية .يستعيد الجسد األنثوي
حكاية تهميشه وقمعه ،وتتحول الحكاية إلى حكاية «مجسدنة»  ،Somatizationغير مفصولة عن لغة
الجسد وعالماته وذاكرته ،ال تتعالى على استيهامات الجسد الجوانية .وتنقش حكاية الجسد بوصفه
حــافـ ًزا للكتابة ،ومــوضـ ًـعــا للتدليل ،سـيــرورة رمــزيــة وعاطفية وحسية تبحث عــن كمالها المستحيل ،في
تواصل الذات مع نفسها ومع اآلخرين ،وفي تبادل الحكايات بين الشخصيات.
فــي سياق هــذه اإلستراتيجية الـمـضــادة ،يتم هــدم صــورة الــذكــورة المستبدة ،فــي محاكاة ســاخــرة ،تمثلها
فــي الــروايــة ص ــورة الــذكــورة الـمـشـلــولــة .الـمـشـهــد الـســاخــر ل ـمــالــك ،حـيــث تـقــوم دنـيــا بـغـسـلــه فــي الـحـمــام،
مثلما تـقــوم بـغـســل ابـنـتـهــا الـصـغـيــرة آي ــة« :رائ ـحــة آيــة الـشـهـيــة تختلف عــن رائـحــة مــالــك فــي الـحـمــام .كــان
لجسده رائـحــة القيح [ ]...ال يــذهــب بها هــذا الـكــم الـهــائــل مــن الشامبو المعطر الــذي كنت أستخدمه
ف ــي ح ـم ــام ــه .أحـ ـ ــاول أن أزي ـل ـه ــا ف ــأف ــرك بــال ـل ـي ـفــة ال ـخ ـش ـن ــة ب ـك ــل ق ــوت ــي ج ـس ــده الـ ـمـ ـه ــزول ،ث ــم أس ـكــب
( ((2صبح ،ص .150

( ((2المرجع نفسه ،ص .156-155

( ((2جوليا كريسطيفا ،علم النص ،ترجمة فريد الزاهي ،مراجعة عبد الجليل ناظم (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،)1991،ص .90
( ((2بابا ،ص .54
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عـلـيــه ال ـمــاء وأع ـيــد دعـكــه أكـثــر [ ]...فـتـظــل الــرائـحــة تــزكــم أنـفــي وتـثـيــر حـنـقــي ،أود لــو أدخ ــل الـلـيـفــة في
جــوف مـســامــه ألنـتــزع مــن داخـلـهــا تـلــك الــرائـحــة الـعـتـيــدة الـكــريـهــة ،وأن ــا أرق ــب الـمــاء الـعـكــر بـعــد الغسيل
المتكرر لجسده»(.((2
تنشأ السخرية هنا من المفارقة الدرامية بين صــورة مالك القائد العسكري القوي الــذي يقتل بــدم بارد
والزوج اآلمر الناهي في البيت ،وصورة العجز التي انتهى إليها جسد مشلول معاق ،صورة هزلية ترشح
ببالغة السخرية السوداء.
يــركــز ال ـســرد عـلــى وصــف مـظــاهــر الـبـشــاعــة (الــرائ ـحــة الـنـتـنــة) فــي جـســد مــالــك ،بـهــدف تـعـمـيــق دالل ــة هــذه
ال ـص ــورة ال ـس ــاخ ــرة ،وه ــو م ــا ي ـت ـعــزز بـمـضــاعـفــة ال ـ ــدالالت الــرمــزيــة ال ـتــي يـحـيــل عـلـيـهــا ال ـج ـســد ال ـن ـتــن فــي
الـمـيـثــولــوجـيــا .فالجسد الـمـيــت الـنـتــن يــرمــز فــي الـمــدونــة الميثولوجية إلــى الـجـســد الـشــريــر الـمـلـعــون ،في
مقابل الجسد النظيف بوصفه رم ـ ًزا للطهارة والخالص« :اإلحـســاس بأني أعــد جسده للموت ينتابني
كلما حممته ،وكأني أغسل مي ًتا حين أقلب جسده على ظهره أو بطنه أو جانبيه [ ]...أجفف جسمه
وأطـهــر أمــاكــن الـقـيــح فـيــه ثــم أرشــه بــالـبــودرة ،يخيل إلــي وأنــا أفـعــل بــأنــي أعـطــره بــالـكــافــور وألـبــس جثمانه
الكفن األبـيــض .أطــرحــه بعدها على السرير بمساعدة حماتي وأخـتــه .يتمدد فوقه كالميت مثل قصبة
جافة ومتيبسة»(.((3
فــي مـقــابــل صــورة الـجـســد الــذكــوري الـمـشـلــول ،تنهض صــورة الـجـســد األنـثــوي المفعم بــالـحـيــاة والـحــب
والرغبات .وفي مقابل الذكورة الصامتة تتشكل صورة البوح األنثوي المتدفق بقصص الحياة والرغبة
والجسد .إنّ البطلة دنيا بوصفها ساردة لحكايتها الخاصة من موقع المرأة التابعة« ،ترسم حدً ا هو داخل
وخــارج فــي آن مـ ًعــا ،هــو خــارجـيــة ال ــداخ ــل»( ،((3وذلــك حين تكشف فــي حكايتها الـخــاصــة (وحـكــايــات
النساء) ما تنقشه الثقافة (الحد الخارج) في الجسد (الحد الداخل) من ندوب نفسية وجسدية ،أي ما
يكشفه الجسد بوصفه موض ًعا الشتباك المعاني والصور الثقافية.
إذا كان الجسد في الفضاء العمومي يمثّل بالنسبة إلى المرأة عب ًئا ألنه يكون موضوع مراقبة وضبط،
ف ــإن ــه ف ــي ال ـف ـض ــاء ال ـن ـس ــوي ال ـخ ــاص بــال ـش ـخ ـص ـيــات (م ـج ـلــس ال ـم ـس ــام ــرات ال ـل ـي ـل ـيــة ال ـن ـســائ ـيــة) يـسـتـعـيــد
ك ـي ـنــون ـتــه ال ـم ـق ـمــوعــة ،وي ـت ـح ــول م ــن ع ــام ــة ش ـي ـطــان ـيــة م ـج ــردة م ــن أي ق ـي ـمــة إن ـســان ـيــة إل ــى م ـس ـكــن حـمـيــم
لـهـشــاشــة ال ــذات ،وإل ــى عــامــة دال ــة عـلــى الـكـيـنــونــة ،وفـضــاء انـعـتــاق وحــريــة« :كــأنــي أطـيــر عـلــى األسـتــراد
الـمـفـتــوح أمــامــي ،إل ــى مــا ال نـهــايــة ،بــا عــوائــق أو حــواجــز ،أغــرانــي بــالـتـفـلــت مــن ح ــدود ج ـســدي ،ومــن
ح ــدود األرض .ذل ــك اإلح ـس ــاس بــالـتـفـلــت ،م ــد ج ـســدي ب ـش ـعــور ق ــوي بــأنــه ح ــر ك ـمــا أش ـت ـهــي .حــر فــي
موته وحياته»(.((3
( ((2صبح ،ص.115

( ((3المرجع نفسه ،ص .118-116
( ((3المرجع نفسه ،ص .59
( ((3المرجع نفسه ،ص .77
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يـتـشـكــل الـجـســد الـحـكــائــي إ ًذا ،فــي رواي ــة دن ـيــا بــوصـفــه مــوضـ ًـعــا لـلـتـمـثـيــل ،حـكــايــة عــن ال ــذات والـجـســد،
«الجسم يحكي ويسمع أيـ ًـضــا»( .((3إنه ذاكــرة مقاومة للنسيان ،هي ذاكــرة آالم ال تنسى« :لكن لمسات
آثارا آلالم ال تبرح ،وذاكرة جسدي حفظت
يديه الخائنتين على جسدي زمن أحببته ،حفرت في جلدي ً
عنه ما يكفي لشله وكفه عن رغباته تجاه مالك»(.((3
هكذا ،ال يخضع تمثيل الجسد في الــروايــة لسياسة رغبة جنسية ،بل يتم تشخيصه من منظور سياسة
عنصرا ً
مؤسسا لحكايتها الدالة ،أي لهويتها السردية ،لذاكرتها
دال على الذات،
هوية نسوية ،يشكل فيها
ً
ً
ـوعــا فـحـســب ،جـسـ ًـمــا عـضــو ًيــا [ ]...وإنـمــا
وحــاضــرهــا ،ومــا تــرغــب أن تـكــونــه .إنــه لـيــس «جـسـ ًـمــا  -مــوضـ ً
هو ً
أيضا عبارة عن جـســم – ذات»( .((3إنه حكاية خالص وحرية ،تستعيد فيها النساء مالمح كينونتهن
المغيبة ،كي ال يطويها النسيان« :أنهى الموت حكاية غزالة كما أنهى لغز مقتل أختها وفيقة زوجة عمي
يحيى .لم يعد أحد يروي حكايتيهما ،فحكايات النساء التي ينهيها الموت تصير ،بالمختصر المفيد،
كما كان يقول عمي عبد الله ،حكايات بيضاء منسية بال راو وال أبطال»(.((3
هــذا الـتــرمـيــز السيميائي للجسد بــوصـفــه عــامــة هــو مــا يمنح الـجـســد تــأشـيــرة الـعـبــور مــن الـنـســق الــواقـعــي
بوصفه جسدً ا ماد ًيا  ،Materialإلــى النسق الرمزي بوصفه جسدً ا ً
دال  ،Signifyingأي عالمة ترشح
بالدالالت والصور .يتأسس هذا اإلجراء االستطيقي« ،القائم على «سميأة» الجسد Semioticisation
عـلــى عملية «جـســدنــة»  Somatizationللحكاية ،تـقــوم عـلــى تنصيص الـجـســد بــوصـفــه مــوضـ ًـعــا ومنب ًعا
للمعاني [ ]...بحيث يصير الجسد أداة جوهرية في توليد الدالالت السردية»(.((3
إنّ هــذا اإلج ــراء الـسـيـمـيــائــي هــو مــا يـســوغ لـنــا تــأكـيــد أنّ الـجـســد فــي الــروايــة تكتبه الـحـكــايــة ،أي التخييل
السردي ،وليس األيديولوجيا .تنقشه مواجع الذوات ورغباتها ،فيما ترويه من محكيات الحياة .إنه جسد
واقعيا.
راو ومروي ،بمعنى أنه يتشكل في منطق السرد ،بوصفه عالمة سردية ،وليس بوصفه جسدً ا
ً

في هذا االشتباك الثقافي بين حكاية الجسد ونص الثقافة ،تحكي الرواية جسد األنوثة وجسد الذكورة،
وتكشف آليات القمع الثقافية والرمزية في النسق األبوي ،بلغة حوارية يتصادى فيها التخييل والتاريخ
والـسـيــاســة ،ويـتـجــاور النسق الكتابي والـنـســق الشفاهي (اللهجة المحكية اللبنانية) ،ويـتـمــاس الثقافي
والشعبي (األغنية الشعبية والخرافة) .تتعدد األجساد ،أي صور الجسد ،بتعدد الحكايات واللغات التي
تــرويــه (الجسد اإليــروتـيـكــي ،الجسد الـمـلــون ،الجسد الـحـجــاب ،الجسد المقموع ،الجسد المشلول،
الجسد الخصب ،الجسد البرجوازي ،الجسد الشعبي.)...
( ((3المرجع نفسه ،ص .121
( ((3المرجع نفسه.

( ((3ج ــورج اليكوف ومــارك جونسون ،الفلسفة فــي الـجـســد ،الــذهــن المتجسد وتـحــديــه للفكر الـغــربــي ،ترجمة وتقديم عبد المجيد
جحفة (بيروت :دار الكتاب الجديد ،)2016 ،ص .9
( ((3صبح ،ص .252

(37) Peter Brooks, Body Work: Objects of Desire in Modern Narrative (Cambridge and London: Harvard University
Press, 1993), p. xii.
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إذا كان المتخيل يعيد خلق تكوينات الجسد في الرواية من خالل تمثيله السردي ،فإن الجسد يشكل
أدبـيــة الـحـكــايــة وشـعــريـتـهــا الـثـقــافـيــة ،بشحناته ورغـبــاتــه وعــامــاتــه الـنـســويــة ،ويـســم الــروايــة بـطــابــع الـغــرابــة.
تـتــولــد ال ـغــرابــة ف ــي حـكــايــة الـجـســد بــوصـفـهــا ان ـك ـشــا ًفــا لـمــا ه ــو خـفــي وم ـق ـمــوع ف ــي ش ــروط األل ـف ــة ،وفــي
فـضــاء مـتـخـيــل خــاص هــو فـضــاء الـمـنــامــات ال ــذي يـنـبـثــق عـلــى سـطــح الـحـكــايــة ،حـيــن تـعـيــد الـشـخـصـيــات
حكي ما رأتــه في مناماتها من أحــام ورؤى واستيهامات .انبثاق حكائي يأخذ شكل صيرورة انفالت
اجتماعيا وثـقــافـ ًّـيــا .وبـهــذا المنطق النفسي (منطق الــاوعــي)
عــن «الـمــألــوف» و»ال ـســوي» ،المتفق عليه
ًّ
تـشـكــل ال ـم ـنــامــات ،بــوصـفـهــا مــرجـعـيــة لـلـحـكــي ،م ـس ـتــوى عـمـيـ ًقــا ل ـلــداللــة .إن ـهــا ت ـم ـ ّثــل الوع ــي الـحـكــايــة
الغريب والمختلف.

السرد :االزدواج المتشعب والهوية النسوية الجماعية
إذا كــان تمثيل الـهــويــة ،عـلــى مـسـتــوى بـنــاء ال ــذات األنـثــويــة ،كـمــا وضـحـنــا أع ــاه ،يتميز بنسق الـتـجــاذب،
بالحيز الذي يشغله كل طرف
ويظل محكو ًما بتجاذبات القوة والمقاومة في صيرورة دينامية ،مشروطة
ّ
(الرجل /المرأة) في مواقع الثقافة ،فإن تمثيل الحكاية الذي يتولى تصوير هذه التجربة يأخذ في رواية
ً
استطيقيا ممي ًزا ،يضاعف حالة التجاذب المنتج بين التخييل السردي والجنوسة.
شكل
دنيا
ً
عـلــى خــاف الـنـســق الـتـقـلـيــدي ال ــذي تـســرد فـيــه الـحـكــايــة وفــق مـســار خـطــي ،يهيمن عـلـيــه صــوت الـســارد
العليم بكل شيء ،وينشر سلطته السردية والمعرفية على عالم الحكاية من وراء الستار ،يقوم التمثيل
السردي في رواية دنيا على نسق «االزدواج المتشعب»؛ إذ يتناوب على سرد الحكاية ســاردان ،البطلة
دنيا وصديقتها فريال .والمالحظ أنّ السرد ال يقف عند هذا المستوى األول من االنشطار الحكائي،
تشعبا ،حين تقوم كل ســاردة من الساردتين
بل يجعل هــذا االزدواج الـســردي موضع انشطار ثــان أكثر
ً
األوليتين (دنيا وفريال) بتضمين حكايات جديدة ،تروى بلسان شخصياتها ،تنبثق عن الحكاية األصلية،
ّ
وتخلق ،في اآلن نفسه ،مسارات سردية وداللية جديدة ،ما يفسح المجال لتوليد أصــوات ومنظورات
جديدة في التمثيل والرؤية.
إذا ما حاولنا إعــادة تنظيم تشعبات هــذه البنية السردية المفتوحة ،يمكن توزيعها على أربعة مسارات
سردية :مسار قصة دنيا وزوجها مالك ،ومسار قصة فريال وحبيبها خالد ،ومسار السرد المضمن الذي
يحفل بعشرات القصص عن نساء مهمشات ،ومسار الكتابة الذي يعرض لقضايا إبستيمولوجية تتعلق
بطبيعة الحكاية وطريقة كتابتها في الرواية.
يغطي مسار الكتابة مجموع الخطاب الذي يتحدث عن سؤال الكتابة والحكاية ،ويشمل عالقة البطلة
وفريال بالكاتبة التي تتمظهر في صورة نزاع على من يحكي« :ترى من التي كتبت أسراري على هذه
األوراق...؟ سألت نفسي هــذا السؤال وقــد حيرتني الكاتبة .أنــا التي تــروي وصديقتي وجارتي فريال
تأخذ عني الكالم أحيانًا .والكاتبة كتبت كل ما كنا نحكيه أنا وفريال»(.((3
( ((3صبح ،ص .6
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يؤسس محكي الكتابة خطا ًبا متمي ًزا عن المسارات الثالثة ،هو الخطاب الميتا تخييلي .Metafiction
ومـعـنــى ذل ــك ،أنّ الــروايــة ال تـهـتــم فـقــط بـســرد أح ــداث الـحـكــايــة ،بــل تـنـشـغــل أيـ ًـضــا فــي مـسـتــوى واصــف
بطرح مسألة إبستيمولوجية تتعلق بسؤال :مــن يحكي الحكاية؟ وحــدود العالقة بين الحقيقة والوهم
فيما تحكيه الشخصيات ،وتـنــازع عالقة الشخصيات بالمؤلفة ،مــن منظور يعمق الفصل بين المؤلفة
ذاتًا واقعية والشخصيات بوصفها ذوات متخيلة ،ويخلخل مركز السرد؛ ألنه يجعله موضوع نزاع بين
المؤلفة وشخصياتها ،تقول البطلة دنيا« :سأعيد قراءة األوراق ألكتشف أنّ الحكاية حكايتي ،وحكاية
فريال وصديقاتي وجاراتي وأهلي ،قبل أن أقرر قتل الكاتبة في نهاية الفصل األخير»(.((3
تتعدد وظائف الخطاب الميتا تخييلي من نص إلى آخر ،وتختلف من نمط روائي إلى آخر ،وفي رواية
دنـيــا ينهض بوظيفة تعزيز الخاصية التخييلية للحكاية؛ ألنــه يجعل التمثيل الـســردي للحكاية موضوع
تجاذب دينامي بين الحقيقة والوهم ،بين الواقع والحلم .فالشخصيات المتخيلة في النص هي مرجع
األحداث والحكايات ،وليس الواقع ،والكاتبة ليست سوى ناقلة لهذه الحكايات من النسق الشفاهي
إلى النسق الكتابي ،أي إنّ دورهــا يقتصر على وظيفة التدوين .هذا التنازع على أصل الحكاية هو ما
يخلخل مركز السرد في عالقة النزاع بين الكاتبة ومخلوقاتها الروائية المتمردة على سلطتها .والنتيجة أنّ
مسألة الـ «حقيقة» والـ «صحة» بالنسبة إلى هذه الحكاية تظل موضع شك وارتياب .هذا ما يؤكده منطق
السرد في الرواية التي تنتهي بتأكيد التباس رؤية الساردة وتشوش منظورها« :التبس علي إحساسي في
تلك اللحظة ،وسألت هل صحيح أنّ كل شيء وهم أنا ومالك والغرفة وحتى الحكاية؟ أم أنّ الحقيقة
(((4
هي ما نرغب فيه ونحلم ونتذكر؟».
تسعى الكاتبة ،من خالل هذا النسق السردي الذي يعتمد منطق االرتياب ،إلى إرساء مسافة استطيقية
بينها بصفتها ذا ًتــا مرجعية وبين حكايات شخصياتها المتخيلة؛ بما يرسخ استقاللية هذه الشخصيات
ويـضـمــن لـهــا حــريــة الـكــام والـتـعـبـيــر عــن تجربتها األصـيـلــة ،خــارج «سـلـطــة الـمــؤلــف» .ويـتــم تفعيل هــذا
الـشـكــل االسـتـطـيـقــي عـلــى مـسـتــوى الـبـنـيــة ال ـســرديــة ،بــاعـتـمــاد ضـمـيــر الـمـتـكـلــم فــي ال ـس ــرد ،بـحـيــث تــروي
الشخصية حكايتها بصوتها ،من دون مراقب نصي مهيمن على كل شيء في عالم الحكاية ،كما هو
الـشــأن فــي الـســرد بضمير الـغــائــب .وهــذا مــا يجعل الشخصيات فــي روايــة دنـيــا تتحرر مــن هيمنة السارد
الـسـلـطــوي  ،Authorial Narratorالـعـلـيــم بـكــل ش ــيء ال ــذي يــراقــب الـشـخـصـيــات فــي أس ــراره ــا األشــد
حميمية وخصوصية ،ويهيمن على عوالمها الداخلية والخارجية ،ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
يقوم هذا النسق السردي المتشعب بوظائف حيوية على صعيد البنية السردية والفكرية للرواية ،ويسمها
بجمالية الشعريات الثقافية على مستويات سردية وداللية وثقافية متعددة:
ـرديــا :تحرير البنية السردية من خطية السرد ونسقها المغلق ،بتوليد مسارات حكائية منبثقة عن
 -سـ ًّالمسار الحكائي األصلي .وهذا ما يتسبب في تفعيل انتقاالت سردية في الذاكرة والزمان والمكان؛
( ((3المرجع نفسه ،ص .11

( ((4المرجع نفسه ،ص .400

ثاحبأو تاسارد
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ما يتيح حرية واسعة للكاتبة في اللعب باألحداث ،سواء بالتقديم أو التأخير أو االستباق ،وإعادة
صياغتها وفق مقتضيات بناء الخطاب االستطيقية والمعرفية.
 -داللـ ًّـيــا :تحرير المنظور الـســردي مــن أحــاديــة الـصــوت وسـطــوة الــرؤيــة الشمولية ،والـحــد مــن سلطةالكاتبة في فرض صوتها ورؤيتها لألحداث والمصائر ،بحيث أنّ هذا التعدد في الحكايات والرواة
يدفع القارئ إلى إعادة تشكيل القصة واستكشاف داللتها في ضوء المسارات المتعددة للحكاية
ومــا تـفــرضــه مــن تـقــابــات داللـيــة وتـبــايـنــات فــي ال ــرؤى ووج ـهــات الـنـظــر .إنّ تـعــدد الـســارديــن يــؤدي
بالضرورة إلى تعدد طرائق سرد الحكاية وتغير مضمونها من نسخة إلى أخرى« :الحكاية نفسها،
إال أنها تتغير كلما تغير حبر اللسان وتغير الراوي»(.((4
 -ث ـقــافـ ًّـيــا :إعـ ــادة كـتــابــة قـصــص ال ـن ـســاء الـمـهـمـشــات بــأصــوات ـهــن ولـغــاتـهــن ولـهـجــاتـهــن ،وس ــرد هــويـتـهــنبوصفهن ذوات متكلمة .إنّ الهوية تتحقق باستعادة الصوت والكلمة وامتالك خطاب الذات .وهذا
ما يــؤدي إلــى كتابة تــواريــخ جــديــدة ،وتعديل الصور النمطية المكرسة عن الــذات ،بكشف تحيزها
األيديولوجي ،وصياغة تمثيالت وصــور جديدة للهوية ،تسهم ال محالة في تغيير الوعي الثقافي
واالجتماعي السائد ،أو على األقل في دفعه إلى التساؤل وإعادة النظر في األحكام المسبقة.
وتبرز ،هنا ،خاصية مميزة للرواية عند علوية صبح ،وهي أنّ البوح األنثوي في مدونتها الروائية ليس
انطوائيا متمرك ًزا حول الذات الشخصية ،بل يتدفق في تقاطع أصوات اآلخرين ،وفي تداخل
ذاتيا
ً
ً
بوحا ً
حكائي مع حكايات النساء المهمشات« :تهت عن نفسي وصرت أفتش عن حكايتي في الحكايات.
فأنا كالنساء أرى أحال ًما ملونة كثيرة»(.((4
هـ ــو ب ـ ــوح جـ ـم ــاع ــي ،ل ـي ــس ش ـخ ـص ـ ًـي ــا ،بـ ــل ع ـب ــر ش ـخ ـص ــي  ،Trans-personnelي ـم ـت ــزج ف ـي ــه ال ــذات ــي
بالعام والشخصي بالسياسي.
أخيرا ،مسألة منهجية مهمة ،وهي أنّ أي قراءة
فيما يتعلق بهذه البنية السردية المتشعبة يجب أن أؤكدً ،
مالئمة لــروايــة دنـيــا ال بــد أن تــأخــذ فــي الحسبان هــذا الـبـنــاء الـســردي المعقد ،وتحلل الـنــص مــن منظور
ديـنــامــي يبحث فــي عــاقــات الـتـفــاعــل الـســردي والــداللــي بـيــن الـمـســارات المتشعبة لـلـســرد ،الستكشاف
ً
مستقل عن
منطق دالالت للنص ،وال يقف عند مستوى عالقة التجاور؛ ألن كل مسار سردي ال ينمو
المسار اآلخــر ،كما أنّ الـعــاقــات بين هــذه الـمـســارات ال تختزل فــي مستوى تأكيد الــداللــة الكلية ،بل
تأخذ أحيانًا عالقة التوتر والمفارقة والتناقض ،وهو ما يؤدي إلى تنسيب الداللة الكلية للنص.
لــذلــك ،نلح على أنّ تفسير الـعــاقــة بين الـمـســار الــرئـيــس والـحـكــايــات المنبثقة عنه ال ينبغي أن يقتصر
على منطق عالقة الكل بــاألجــزاء ،والــذي بموجبه تكون األجــزاء مجرد صــورة مصغرة للكل ،أو نسخة
تكرارية؛ وذلك لسببين :أولهما أنّ عالقة الكل واألجزاء ال تمثّل سوى إمكانية واحدة من بين إمكانيات
( ((4المرجع نفسه ،ص .218
( ((4المرجع نفسه ،ص .8
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متعددة فــي منطق العالقات السردية والتخييلية .وثانيهما أنّ بعض الحكايات الصغرى تخرق منطق
الـصــورة الكلية الـتــي تهيمن عـلــى داللــة الــروايــة ،صــورة الـفـشــل الـســوداويــة المهيمنة عـلــى عــاقــة الـمــرأة
بالرجل وعلى فضاء النص.
في مقابل الصورة المتشائمة لنمط الوجود بين المرأة والرجل ،حيث تنتهي معظم العالقات إلى الفشل
وتعكس صورة الرجل المتسلط ،تنبثق نماذج قصصية على هامش السرد ،تخرق هذا النسق المهيمن.
مثال ذلك ،حكاية عبد الله بزوجته نجمة التي تجسد قصة «حب كبير» ،تحدى تقاليد العائلة وأعراف
القبيلة .تـمــرد الـشــاب على معيار الـلــون الــذي يمثّل أحــد المعايير االجتماعية المتحكمة فــي مؤسسة
ال ــزواج ،بـحـيــث لــم يتقبل أهــل الـقــريــة كـيــف يـقــع شــاب جـمـيــل ووسـيــم فــي حــب شــابــة س ــوداء ،أقــل منه
ً
جمال ،وأدنى مكانة اجتماعية« :لم يفهم أحد في القرية سر عشق عمي لها وجنونه بها ،فهو الشاب
األكـثــر وســامــة بـيــن رجــال الـقــريــة [ ]...يــوم وقــع عـمــي عـبــد الـلــه فــي غــرام نجمة دبــت الـغـيــرة فــي قلوب
بنات الضيعة ،فلقبها الغالب على شهرتها في القرية كان «السودة المسحمتي» لشدة اسمرارها وقصر
(((4
قامتها ونحولها».
في السياق نفسه ،تجسد حكاية أم فؤاد عمة البطلة دنيا اخترا ًقا للنظام األبوي؛ ألنها تمردت على قانون
الثأر الذي يحكم نظام العالقات األسرية في القرية ،ويمنع أي إمكانية للزواج بينها« :عمتي أم فؤاد،
كــانــت قــد غــردت خــارج الـســرب وعشقت فــي صباها مــرهــج مــن آل الــدايــر رغــم الـثــأر الــذي بين عائلتنا
وعائلته ،هشلت معه إلى قرية حدودية نائية وتزوجت منه في أواخــر خمسينيات القرن الماضي رغم
أنف أهلها وأهله بعد قصة حب دامت أكثر من ست سنوات ،فتبرأت منها عائلتنا وتبرأ منه أهله»(.((4
يؤكد هذا االنزياح خارج النسق أنّ الثقافة األبوية المتسلطة مهما كانت هيمنتها طاغية ،فإن مناطق في
التجربة اإلنسانية تظل غير خاضعة لهيمنتها .وهنا يمكن أن نشير إلــى التمييز الــذي تقيمه الدراسات
الثقافية بين ثالث بنى للدالالت والتجارب؛ بنى مترسبة ،وبنى منبثقة ،وبنى مهيمنة وسائدة.
في إطار هذه النمذجة الثقافية ،يمكن تصنيف الكتابة النسوية ،من حيث طبيعة بنيتها النصية الداللية
الـعـمـيـقــة ،ضـمــن الـبـنــى المنبثقة الـتــي تتشكل فــي فـضــاءات نصية وثـقــافـيــة هــامـشـيــة ،تــؤشــر عـلــى مـشــروع
جديد ورؤى جــديــدة ،تسعى إلــى تغيير أشكال التدليل وتوسيع مساحات الحرية والتعبير ،لكنها في
سعيها التنويري تصطدم بالبنى الثقافية الذكورية المهيمنة؛ ولذلك تأخذ دالالتها عبر النصية في هذه
الــوضـعـيــة الـتــراتـبـيــة الـمـحـكــومــة بـعــاقــات الـقــوة ،شـكــل بـنــى منبثقة مــن الـهــامــش تسعى إلــى كـســب موقع
داخــل مــواقــع الثقافة؛ وبسبب ذلــك يستمد هــذا الموقع ديناميته السردية والثقافية مــن منطق التجاذب
المنتج بين القوة المهيمنة (النظام األبوي) والمقاومة المنبثقة (خطاب المرأة) .ويؤكد هذا الموقع الذي
ينطلق منه السرد أنّ الــروايــة النسوية ،بوصفها نسقًا ً
دال ،ال يمكن فهمه بعزله عن القوى االجتماعية
والثقافية المهيمنة.
( ((4المرجع نفسه ،ص .254
( ((4المرجع نفسه ،ص .261
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تـكـمــن ،إ ًذا ،أهـمـيــة الــروايــة بــوصـفـهــا شـكـ ًـا ثـقــافـ ًـيــا ،فــي الـحـقــل الـثـقــافــي األيــديــولــوجــي ،ومــا يـخـتــرقــه من
ص ــراع وتـنــافــس فــي الـخـطــابــات ،فــي تــوظـيـفـهــا للتخييل ال ـســردي بــوصـفــه خـطــا ًبــا – نـقـيـ ًـضــا( .((4وإذا كــان
النسق الثقافي األبــوي يعمل على إسـكــات الـصــوت الـنـســوي وقـمــع الــذات النسوية فــي صــورة «الـمــرأة
التابعة» ،فــإن رهــان الــروايــة يقوم على خلخلة هــذا النسق ،وإزاحــة ما ينشره من صــور وتمثيالت سيئة،
بتعرية مفارقاته اإلبستيمولوجية المتناقضة .وهــو ما يتحقق حين تسترد الـمــرأة سلطة السرد والتمثيل،
ف ـت ـقــوم بــإن ـتــاج خ ـط ــاب م ـض ــاد .وف ــي س ـي ــاق تـمـثـيـلـهــا لـتـجــربـتـهــا ال ـت ــي أسـ ــيء تـمـثـيـلـهــا ،تــؤس ـلــب ال ـل ـســان
ال ـنــاطــق بــاســم ال ـن ـظــام األبـ ــوي ال ــذي يـتـشـقــق إل ــى لـســانـيــن مـتـنــاقـضـيــن فــي مـفــاعـيــل ال ـب ــارودي ــا ،كــل لـســان
ينقض اآلخر.
وتوضح روايــة دنيا أنّ المرأة العربية ،إذا كانت عبر التاريخ ظلت محرومة من وسائل القوة ،فإنها قد
عوضت هذا الحرمان من اقتصاد القوة (القوة المادية) بامتالك اقتصاد الخطاب ،حين تكلمت وروت
حكاياتها عن الجسد والتهميش(.((4
ثم امتالك القوة»( .((4واألهم من ذلك أنّ
إنّ استعادة التمثيل ّ
«تعد عالمة على الهوية والصوت ،ومن ّ
حيز داخــل مــواقــع الثقافة ،أتــاح لها الــدخــول فــي عملية تفاوض
استعادة «الـصــوت» مكنتها مــن كسب ّ
شــاقــة مــع خـطــاب الـقــوة فــي الـفـضــاء الـعــام ،كــان مــن نـتــائـجــه الـثـقــافـيــة الـجــذريــة فــي الـثـقــافــة الـعــربـيــة انـتــزاع
هوامش للحرية والتعبير والنضال الثقافي واالجتماعي.
تخييليا للسرديات البديلة ،أنّ النساء في
نموذجا
في هذا السياق الثقافي ،تكشف رواية دنيا ،بوصفها
ً
ً
سياق تطور الثقافة العربية وتشكلها قد تكلمن وحكين قصصهن ومثلن تجاربهن( ،((4واخترقن متاريس
اإلسكات الثقافي الذي فرضته الثقافة األبوية .وهذا يوضح لنا األهمية الثقافية واالجتماعية الجذرية
لفعل استعادة «الصوت» و»التمثيل» في بناء الهوية ،وحيازة مواقع للكالم والتعبير والحرية ،في الحقل
الثقافي األيديولوجي الذي يتحكم في إنتاج الخطابات وتداولها.
( ((4الخطاب النقيض ،مصطلح ما بعد كولونيالي ،يوظف للداللة على تلك العملية الخطابية التي يقوم بها نص «بتعرية وتفكيك
معين وذلك من خالل إيجاد نص  -نقيض يحتفظ بالعديد من الدوال المميزة
القناعات األساسية التي يتبناها نص معتمد ّ Canonical
للنص األصلي مع تغيير بنى القوة التي يقوم عليها هذا النص ،وهذا ما يتم على نحو مجازي» ،انظر :بوعزة ،سرديات ثقافية ،ص .52

( ((4إمـكــانـيــة تحدث  Speakingالتابع مــن عدمها هــي مسألة خالفية بين النقاد مــا بعد الكولونياليين .يــرى هومي بابا أنّ «األنــاس
التابعين يمكنهم التحدث ،ويمكن ً
أيضا استعادة الصوت الوطني» (الرد بالكتابة ،ص  ،)292بينما تذهب جياتري سبيفاك إلى خالف
ذلك؛ إذ ترى أنّ الوضع في الفترة الكولونيالية لم يوفر للذات التابعة إمكانية التحدث ،انظر:
Bill Ashcroft, Gareth Griffiths & Helen Tiffini (eds.), The Post-colonial Studies Readers, 3rd ed. (London and New York:
Routledge, 1999), p. 24.

( ((4هيلين جلبرت وجــوان تومكينز ،الــدرامــا مــا بعد الكولونيالية ،ترجمة سامح فكري (القاهرة :مركز اللغات والترجمة ،أكاديمية
الفنون ،)2000 ،ص .6

( ((4فــي مسألة «صــوت» الـمــرأة والتعبير ،تلتقي الكاتبة علوية صبح مع المفكرة السوسيولوجية فاطمة المرنيسي التي أبــرزت من
خــال استنطاقها لسجالت التاريخ اإلســامــي صــور فاعلية الـمــرأة ومقاومتها للنظام األبــوي ،ما يعني أنّ الـمــرأة تكلمت وعبرت عن
مــواقــف فــي تــاريــخ اإلس ــام ،أي كــان لها «صــوت» فــي ظــل سـيــادة الهيمنة الــذكــوريــة ،غير أنّ الـتــاريــخ الــرسـمــي عمل على شطب هذه
الصور والمواقف ،انظر :فاطمة المرنيسي ،سلطانات منسيات ،ترجمة فاطمة الزهراء أزرويل (بيروت /الدار البيضاء :المركز الثقافي
العربي.)2000 ،
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وما يلفت النظر في روايــة دنيا ويمثّل ميزة فارقة لخطابها أنها تشخص الصوت النسوي ،على أساس
اشتغال التخييل الـســردي فــي صـيــرورة للتدليل منفتحة ،محكومة بمنطق التجاذبات الدينامية ،تحول
دون تـخـنــدق ال ــذات فــي نـســق مـغـلــق يـشــي بـتـمــركــزهــا الـبـيــولــوجــي؛ ألن تـمـثـيــل ال ــذات الـنـســويــة يـتــم من
خــال الـتــركـيــز عـلــى س ـيــرورات النصية واالزدواج وسيميائية الـجـســد ،ولـيــس عـلــى الـسـيــاســات النسوية
األيــديــولــوج ـيــة .وه ــذا م ــا يـسـمــح لـنــا بــال ـقــول إن ـهــا تـعـطــي األول ــوي ــة ف ــي خـطــابـهــا ال ـن ـســوي لـفـعــل الـتــدلـيــل
 Signifianceالـتـفـكـيـكــي ،ولـيــس لـلـسـيــاســي األيــديــولــوجــي .وبـهــذا الـتـشـكـيــل الـنـصــي االنـتـهــاكــي يتحقق
الـتـجــاذب بـيــن الشخصي والـسـيــاســي فــي رواي ــة دنـيــا وفــق مــا نـقـتــرح تسميته بـسـيــاســات الشخصي الــذي
يعمل مــن خــال فعل الـتــدلـيــل؛ أي هــذا “الـعـمــل المتعلق بالتمييز والتنضيد والـمــواجـهــة الــذي يمارس
داخل اللسان ،ويطرح على خط الذات المتكلمة سلسلة دالة تواصلية ومبنية نحو ًيا”( ،((4ويقوم بانتهاك
الـخـطــابــات االجـتـمــاعـيــة والـتـمـثـيــات الثقافية الـســائــدة ،عـبــر تغيير قــواعــد التمثيل وزحــزحــة مــواقـعــه ،بما
يؤدي بالضرورة إلى خلخلة امتيازات سلطة الخطاب.
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أبو بكر عبد الرازق محمد 
(((

**Abu Bakr Abdel-Raziq Mohammed
)(2

الطابع ما بعد الحداثي
للرواية ما بعد الكولونيالية
قراءة في رواية موسم الهجرة إلى الشمال
The Post-Modern Nature of the Post-Colonial Novel:
A Reading of Season of Migration to the North
«في العالم الحديث الذي هجرته الفلسفة ،والمقسم إلى مئات التخصصات العلمية،
أخيرا لنا ُي ِّ
مكننا من احتضان الحياة اإلنسانية بوصفها ً
كل».
تظل الرواية مرصدً ا ً
المه ِلك
أرنستو ساباتو  -رواية المالك ُ

ملخص :تتناول هذه الدراسة إشكالية التمثيل والهيمنة التي يجسدها فكر الحداثة ،من خالل
مـقــاربــة تـتــوخــى الـبـحــث عــن الـطــابــع مــا بـعــد ال ـحــداثــي ال ــذي يـســم ال ــرواي ــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة،
مغايرا وبــديـ ًـا من الحداثة األوروبـيــة
بوصفها طريقة لمقاومة هــذا التمثيل المجحف ،وخطا ًبا
ً
وتـقــالـيــدهــا الـكــولــونـيــالـيــة ،إذ تشتغل هــذه الــدراســة عـلــى نــص رواي ــة مــوســم الـهـجــرة إلــى الـشـمــال،
ومقابلتها بفلسفة تيار ما بعد الحداثة ومقوالته ،لتخلص إلى تحديد سمتين مركزيتين تعيدان
تعريف ما يمكن تسميته بـ «الرواية ما بعد الكولونيالية».
الكلمات المفتاحية :الرواية ما بعد الكولونيالية ،الحداثة ،ما بعد الحداثة ،صناعة اآلخر.

Abstract: This paper investigates representation and hegemony as embodied
within the idea of modernity through showing how the post-modern nature of
the post-colonial novel is used to resist this unfair representation, and as an
alternative discourse to European modernity and its colonialist traditions. The
study explores this through a close reading of the novel Season of Migration
to the North and compares its text and discourse(s) it to the philosophy and
propositions of the post-modern trend. The paper concludes by demarcating two
central features that redefine the post-colonial novel.
Keywords: Post-Colonial Novel, Modernism, Post-Modernism, the Other.
* باحث سوداني وطالب ماجستير بمعهد الدوحة للدراسات العليا.
Sudanese Researcher and journalist and MA student at the Doha Institute for Graduate Studies.
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مقدمة
مثلت حالة ظهور أدب ما بعد الكولونيالية  Post-colonialismودراساتها ،بوصفها موضوعات
وأســالـيــب وتـقـنـيــات ومـعــالـجــات أدبـيــة ومـعــرفـيــة مـغــايــرة ،لـحـظـ ًة فــارقــة وجــوهــريــة؛ لـيــس فـقــط من
موضوعيا لنموذج اإلنـتــاج األدبــي والمعرفي ضمن الشرط الحضاري للحداثة
خــال طرحها الــرافــض
ً
ومعارضا لها
ً
كليا على براديغم جديد ومتفرد ،مناف تما ًما لماهية الحداثة،
الكولونيالية ،بل في اتكائها ً
حداثيا» في جــوهــره .ولئن كــان الطابع ما بعد الحداثي في مجمل
منذ بداياته حــال كونه أد ًبــا «مــا بعد
ً
أدب ما بعد الكولونيالية ،من المسائل التي ُيجادل حولها ،كونها غير واضحة بذاتها ،ما لم يعقبها جهدٌ
ٍ
وبخاصة أن عدم وضوح الطابع ما بعد الحداثي يصدق على معظم
نظري يسعى إلبرازها وتوضيحها،
صنوف أدب ما بعد الكولونيالية؛ فإنه ال يبدو كذلك في الرواية ما بعد الكولونيالية ،لعدة أسباب تعود
في األساس إلى الخصوصية التي يكتسيها هذا النوع ،في موضوعه وأساليبه في المعالجة الروائية ،بما
روائيا متمي ًزا،
ينسحب على العملية السردية وتقنياتها ،وعلى مجمل المعمار الروائي فيهاً ،
منتجا خطا ًبا ً
مـنــح الــروايــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة طــابـعـهــا مــا بـعــد الـحــداثــي الــواضــح ،وهــو مــا حــاولــت اإلسـتــراتـيـجـيــات
الـمـبـكــرة لـلـحــداثــة (الـمــركــزيــة األوروب ـيــة وصـنــاعــة اآلخ ــر) فــي طــورهــا الـكــولــونـيــالــي ،وتـطــورهــا اإلمـبــريــالــي
ـورا بإنكار اختالفه وغـمــره فــي سياقات واسـعــة مــن الــوصــف ضمن
الــاحــق ،إلـغــاءه وطمس معالمه؛ طـ ً
أنواع من األدب مختلفة ،وتار ًة بمنحه اعترا ًفا غير كامل ،سرعان ما يتوارى أو ُيغلف ،خلف األساليب
البالغية المخاتلة للخطاب النقدي الحداثي /الكولونيالي المسيطر.
عط ًفا على ما سبق ،يعالج هذا المقال موضوعه من خالل عرض حجته المركزية ،القائلة بأن الرواية
ما بعد الكولونيالية هي رواية ما بعد حداثية بامتياز ،استنا ًدا إلى تحديد جوهري وبسيط ،ينظر إلى ما
مغايرا ومضا ًدا للحداثة ،وهو ما سنبرهن عليه بتحليل رواية
بعد الحداثة بوصفها خطا ًبا نقد ًيا متمي ًزا،
ً
نصا ومنطو ًقا وتقنيات ،ومقابلتها بنصوص ومقوالت تشتغل على مفاهيم
موسم الهجرة إلى الشمال((( ً
مــا بعد حــداثـيــة؛ إذ سيحتل هــذا الـجــزء إجــرائـ ًـيــا القسم الـثــانــي مــن الـمـقــال ،أمــا القسم األول فمخصص
لتجلية شبكة المفاهيم التي يقارب من خاللها المقال موضوعه.

البناء النظري والمفاهيمي :حالة ما بعد الحدثة؛ محاولة للفهم
«فلتكن لــديــك الشجاعة والـجــرأة السـتـخــدام عقلك» .حينما أورد كــانــط هــذه الـعـبــارة فــي مقاله الشهير
«م ــا هــو ال ـت ـنــويــر؟»((( فــي ال ـعــام  ،1784لــم يـكــن لـيـعــرف ،أن ــه سـيـتــم الـنـظــر إل ــى ه ــذا الـمـقــال وبــاسـتـمــرار،
((( صــدرت أول طبعة لرواية الطيب صالح موسم الهجرة إلــى الشمال عام  1966عن دار العودة ببيروت ،وهو لم يكن أول روائي
ً
متناول سؤال العالقة بين الشرق والغرب ،فقد سبقه الروائي المصري توفيق الحكيم ( )1987-1898برواية عصفور من
يكتب بالعربية
الشرق المنشورة عام  ،1938والروائي والكاتب المصري يحيى حقي ( )1992-1905في روايته قنديل أم هاشم المنشورة عام ،1944
وكتب عن هذه العالقة ً
أيضا الروائي اللبناني سهيل إدريس ( )2008-1925في روايته الحي الالتيني المنشورة عام  .1953إال أن أهم
ما يميز رواية صالح عن سابقاتها ،هو ما يسميه الناقد والكاتب المصري رجاء النقاش بـ «الموقف الحضاري للكاتب الفنان» .انظر:
أحمد سعيد محمدية (إعداد وتقديم) ،الطيب صالح عبقري الرواية العربية (بيروت :دار العودة ،)1976 ،ص .88-80
((( إي ـم ــان ــوي ــل ك ــان ــط ،ج ـ ــواب ع ــن س ـ ــؤال م ــا ه ــي األن ـ ـ ــوار؟ ،تــرج ـمــة ح ـس ـيــن حـ ــرب ،م ــوق ــع ح ـك ـمــة ،ش ــوه ــد ف ــي  ،2017/2/28فــي:
goo.gl/evkbdh

ثاحبأو تاسارد
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عـلــى مــدى الـقــرون الـقــادمــة بــوصـفــه بـيــا ًنــا تــأسـيـسـ ًـيــا لعصر األن ــوار ،ال فــي ألـمــانـيــا فـحـســب ،بــل فــي كامل
أوروبـ ــا وبـقـيــة ال ـعــالــم .ك ــان كــانــط يـسـطــر رده عـلــى س ــؤال ت ـقــدم ب ــه رج ــل دي ــن مـسـيـحــي ،تــولــت إح ــدى
سيشرع أبــواب التاريخ أمــام عصر كامل ،غيرت
الصحف طرحه ،فجاءت اإلجابة بهذا المقال ،الــذي ُ
فلسفته وأفـكــاره وجــه الـعــالــم وإلــى األبــد ،وسـ ُـيـمـ ِّـهــد لـحــداثــة أطلقت مــارد العقل مــن قمقمه ،فــا سلطة
تـعـلــو ف ــوق سـلـطـتــه الـمـطـلـقــة ،عـصــر سـيـنـطـلــق مـنـتـشـ ًـيــا تــرفــرف فــوقــه كـلـمــات وش ـع ــارات ك ـبـيــرة ،مــن قبيل
«الـعـقــانـيــة» ،و«ال ـحــريــة» ،و«ال ـم ـعــرفــة» ،و«ال ـت ـقــدم» ،مــن دون أن تـعــوق مـسـيــرتــه أي عـقـبــة ،وقــد تـجــاوز
ك ــل ال ـس ـل ـط ــات ،س ـل ـطــة ال ـخ ــراف ــة وال ــام ـع ـق ــول وأوهـ ـ ــام ال ـع ـجــز ال ـب ـش ــري ،ب ــل وس ـل ـطــة ال ـط ـب ـي ـعــة نـفـسـهــا،
ك ـمــا تـخـلــص أي ـ ًـض ــا م ــن أك ـبــر ال ـع ـق ـبــات؛ فــأص ـبــح ب ـم ـقــدوره أن يـفـكــر بـشـجــاعــة وج ـ ــرأة .يـسـتـشـهــد ديـفـيــد
هــارفــي بـكـلـمــات هــابــرمــاس فــي وص ــف حــالــة االنـبـهــار بــالـحــداثــة الـتــي فـجــرتـهــا أف ـكــار الـتـنــويــر[« :كــانــوا]
مــأخــوذيــن بـتــوقــع م ـفــرط مـ ــؤداه أن ال ـف ـنــون وال ـع ـلــوم سـتـجـلــب لـيــس فـقــط الـسـيـطــرة عـلــى ق ــوى الـطـبـيـعــة،
وإن ـم ــا ك ــذل ــك ف ـهــم ال ـع ــال ــم وال ـ ـ ــذات ،وال ـت ـق ــدم األخ ــاق ــي وال ـع ــدال ــة ف ــي ال ـم ــؤس ـس ــات ،ب ــل وال ـس ـع ــادة
لبني البشر»(((.
ُتـشـ ِّـخــص كـلـمــات هــابــرمــاس حـقـبــة ال ـحــداثــة  Modernityالـمـتـفــائـلــة بـتـحـطـيــم ق ـيــود الـعـقــل وق ـهــر سلطة
الصحة والخطأ،
الالمعقول ،إذ غــدا اإليمان بقدرة العقل البشري حقيق ًة ال ِمــراء فيها ،وأداة لمعيا َر ِي ِّ
إيـمــا ًنــا ال تـحــده حــدود ،ويصبح معه العقل والمعرفة العلمية – بحسب المعايير الموضوعية آنــذاك -
هما الهــوت الـحــداثــة المتعطشة للحرية والـتـقــدم .وحــده الـقــرن الـعـشــريــن ،كــان قمي ًنا بــإثـبــات العكس.
يشير هــارفــي إلــى أن تجربة الحربين العالميتين ومعسكرات الـمــوت ِ
وفـ َـرقــه ،وخـطــر الفناء الـنــووي في
كــارثـتــي هـيــروشـيـمــا ون ـغــازاكــي؛ كـلـهــا كــانــت كـفـيـلــة بـتـمــزيــق ذل ــك ال ـت ـفــاؤل الـمـشـبــوب بــال ـحــداثــة ،لـيـصــاغ
ـوحــا وصــرامــة :هــل كــان المنطق الــذي يقبع خلف عقالنية التنوير هــو منطق هيمنة
الـســؤال األشـ ّـد وضـ ً
(((
واض ـط ـهــاد؟((( ومــن ثــم تـبــدأ سـلـسـلــة الـتـشـكـيـكــات الـتــي لــن تـسـلــم مـنـهــا جـمـيــع قـيــم الـتـنــويــر وال ـحــداثــة ،
ـارا م ـخ ـت ـل ـف ـ ًة جـ ــذر ًيـ ــا ،ه ـب ــت ع ـل ــى أوروب ـ ـ ــا ،م ـه ــد ال ـح ــداث ــة وراعـ ــي
ري ـ ــاح ج ــدي ــدة ت ـم ــا ًم ــا ،ح ـم ـلــت أفـ ـكـ ـ ً
قيمها السامية.
وقــد كــانــت هــذه األف ـكــار قــد وج ــدت لـهــا – قـبــل كــارثــة الـحــربـيــن  -صــدى مـبـكـ ًـرا فــي األع ـمــال الفلسفية
لنيتشه ،حينما كتب على نحو نبوئي باسم القرون التي ستشهد الكارثة« :ما أرويــه لكم هنا هو تاريخ
القرنين القادمين ،أصف ما سيأتي ،ما لن يأتي مخال ًفا لما أقول ،إنه تنامي العدمية [ ]...ما الذي يجعل
اآلن الـعــدمـيــة حـتـمـيــة؛ ألن قـيـمـنــا ذاتـهــا الـتــي س ــادت حـتــى اآلن تستخلص آخــر اسـتـنـتــاجــاتـهــا مــن خــال
العدمية ،ألن العدمية هــي آخــر مــآل منطقي لقيمنا الـكـبــرى ،ولمثلنا األعـلــى ،ألنــه علينا ً
أول أن نجتاز
((( ديفيد هارفي ،حالة ما بعد الحداثة :بحث في أصول التغيير الثقافي ،ترجمة محمد شيا (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2005ص .31
((( المرجع نفسه ،ص .31

((( هناك مساهمات عـ َّـدة سعت لتقديم مقاربات نقدية للحداثة من منظور جديد ومغاير ،كونها تنطلق في هذه المهمة من مواقع
التخوم لتناقش سؤال اإلنتاج المعرفي في سياق الحداثة ،حول ذلك انظر :إسماعيل ناشف ،العتبة في فتح اإلبستيم ،ط ( 2بيروت:
دار الفارابي ،)2014 ،ص .95 ،94 ،93
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العدمية لكي ندرك القيمة الحقيقية لهاته الـ(قيم) التي سادت فيما مضى .مهما تكن هاته الحركة فإننا
سنحتاج يو ًما ما إلى قيم جديدة»(((.
ولكنها ً
أيضا – أعني هذه األفكار الناقدة والرافضة لقيم الحداثة  -ستجد صداها أكثر في أعمال فالسفة
ومفكرين الحقين؛ كـهوركهايمر وأدورنو وألتوسير ودريدا وفوكو وليوتار ،وآخرين غيرهم؛ إذ بينما كان
انشغال جميع هؤالء من داخل تخصصاتهم ،فعالجوا الفلسفة وعلم االجتماع والنقد الثقافي من منظور
ومشروعا لحياته يجب
موضوعا لالشتغال المعرفي
ما بعد حداثي ،فإن ليوتار اتخذ من ما بعد الحداثة
ً
ً
(((
التعريف به في آن((( ،إلى الدرجة التي حمل ْته على كتابة كتاب بعنوان شرح ما بعد الحداثة لألطفال ،
نشر في العام  ،1986ولم يكن ذلك مستغر ًبا من فيلسوف ينظر إلى ما بعد الحداثة Postmodernity
على أنها «تهذب حساسيتنا تجاه الفوارق واالختالفات وتقوي قدرتنا على التسامح»(((.
ـوعــا لـلــدراســة والتفكير  -قــد حظيت بـهــذا الــزخــم
وعـلــى الــرغــم مــن أن مــا بـعــد الـحــداثــة  -بوصفها مــوضـ ً
الكبير الــذي لــم يـحـ َـظ بــه مــوضــوع آخــر فــي الـقــرن الـعـشــريــن ،فإنها ظلت وبــاسـتـمــرار على تـضــاد مــع أي
محاولة للحصر أو القولبة المفاهيمية ،تلك التي تسعى لوضع كــل شــيء فــي قالب مفاهيمي ضيق،
وإيـجــاد تعريف محدد لــه .كتبت بــرنــدا مــارشــال معبرة عــن ذلــك[« :أن] إحــدى نتائج النظر إلــى مــا بعد
وعيا بالوجود ،داخل طريقة للتفكير ،هو االعتراف بأن هذا الوعي ينكر على المتكلم
الحداثة بوصفها ً
(((1
طمأنينة تـحــديــد مصطلحات هــذه اللحظة تـحــديــدً ا قــاط ـ ًعــا»  ،مــا يعني أن مــا بـعــد الـحــداثــة تـظــل وفية
بقوة لذاتها كبراديغم بديل في المعرفة ،ينهض على قيم معرفية مغايرة وبديلة هي األخرى لكل ما هو
حــداثــي .وتستطرد مــارشــال بــأن حالة الالطمأنينة فــي التحديد االصطالحي لما بعد الحداثة «ال تعني
نوعا ما من العجز المعرفي ،وإنما [هي] ببساطة ٍّ
تخل وا ٍع عن ترف الحقائق المطلقة»( ،((1لذلك ربما
ً
لــن تجد فــي وصــف حــالــة مــا بعد الـحــداثــة ،أفـضــل مــن نــص هــو ذاتــه يتضمن وعـ ًـيــا مــا بعد وعـ ًـيــا مــا بعد
حداثيا ،وهــذا ما قدمته برندا مارشال نفسها ،في وصف حالة ما بعد الحداثة بأنها لحظة منطقية أكثر
ً
منها زمانية ،فهي لحظة قطيعة وتغير ،في أشكال وعينا ،إنها ذات عالقة بالكيفية التي نقرأ بها الحاضر،
((( فــريــدريــك نيتشه ،إرادة ال ـقــوة :مـحــاولــة لـقـلــب كــل الـقـيــم ،تــرجـمــة محمد الـنــاجــي (الـمـغــرب :دار أفــريـقـيــا الـشــرق للطباعة والـنـشــر،
 ،)2011ص .8 ،7
خصوصا لدى ليوتار ،انظر:
((( لمزيد من التفصيل حول نقاشات ما بعد الحداثة
ً

Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge (Manchester: Manchester University
Press, 1984); D. Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change (Oxford:
Blackwell, 1990).

((( أحمد عبد الحليم عطية وآخرون ،ليوتار والوضع ما بعد الحداثي ،سلسلة أوراق فلسفية (بيروت :الفكر المعاصر /دار الفارابي،
 ،)2011ص .17

((( ليندا هتشيون ،سياسة مــا بعد الحداثية ،ترجمة حيد حاج إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة /مركز دراســات الوحدة
العربية ،)2009 ،ص .22
( ((1بــرنــدا مــارشــال ،تـعـلـيــم مــا بـعــد الـحــداثــة :الـمـتـخـيــل والـنـظــريــة ،تــرجـمــة الـسـيــد إمــام (الـقــاهــرة ،الـمـشــروع الـقــومــي للترجمة،)2010 ،
ص .13
( ((1المرجع نفسه ،ص .14
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وكذلك الكيفية التي نقرأ بها الماضي ،وفي اإلمكان وجودها في رواية من القرن الماضي ،بالقدر الذي
ال يمكن معه وجودها في مجلة نيوزويك ،أو المتخيل السردي لجون جيكس(.((1
يبدو أن هذا الفهم المتماسك لما بعد الحداثة ،ال يكتفى فقط بمراجعة تجربة الحداثة األوروبية ونقدها،
ومحصالتها الكارثية ،في المجاالت السياسية واالجتماعية والمعرفية ،أو حتى يطرح ما بعد الحداثة
نفسها ً
كونيا يتجاوز المركزية األوروبية ،و ُيفرد
بديل من الحداثة ،وإنما يمضي أبعد من ذلك ُلي ِّ
وعيا ً
نمي ً
كوني شامل ،ال تتجزأ
طاقاته موس ًعا مفاهيم مثل المجال السياسي واالجتماعي والمعرفي ،تلقاء فه ٍم
ٍ
ً
شمول من ضيق األطر المعرفية للحداثة.
فيه هذه المجاالت إال لتضمن معرفة كونية أوسع
إن حالة ما بعد الحداثة ،كما تم فهمها من خالل القراءات والتفسيرات التي مرت معنا ،وكما يتم فهمها
وتوظيفها في هذه الدراسة ،يمكن أن تدرك كعقالنية بديلة من الحداثة ،وكحالة معرفية ومــزاج فكري
كرونولوجيا.
وبراديغم علمي ،أكثر من كونها حقبة يمكن تحديدها
ً
وهي – حال كونها براديغم وحالة معرفية وعقالنية بديلة  -صاغت ما بعد الحداثة ،أنموذجها الخاص
لإلنتاج المعرفي ،ومـ َّـهــدت لظهور تـيــارات أدبـيــة ونقدية؛ كانت لها مساهماتها األصيلة والمركزية في
تدعيم حالة التشكيك في الحداثة ،وتقوية النزوع تجاه البحث عن صيغ عقالنية بديلة ،فجاء تيار ما
بعد الكولونيالية في النظرية النقدية والرواية ،أحد أهم األوجه المعرفية الجديدة لحالة ما بعد الحداثة،
وهو ما سنعمل على فهمه وتجليته في ما يأتي.

ما بعد الكولونيالية ومفاهيم أخرى
ظهر مصطلح مــا بعد الكولونيالية بــدايــة ليشير إلــى تــأثـيــرات االسـتـعـمــار فــي ثـقــافــات المجتمعات التي
خـضـعــت لــه ،ويـتـضـمــن الـمـصـطـلــح مـعـنـ ًـى تـسـلـسـلـ ًـيــا تــاريـخـ ًـيــا واضـ ًـحــا؛ إذ تــم اسـتـخــدامــه ضـمــن تحقيب
تاريخي معين ،ليصف مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ،ضمن سياق مثلته دول ما بعد االستعمار.
وتـعـ ّـد غــايــاتــري سبيفاك أول مــن استخدمت المصطلح فــي سلسلة مـقــابــات أجــريــت معها نـشــرت عام
وتعد دراسة سبيفاك «هل بإمكان
 1990بعنوان «النقد ما بعد الكولونيالي» ّ ،The post-colonial critic
التابع أن يتكلم؟» أولى البدايات الجدية داخل نسق أكاديمي في اجتراح ما يسمى اليوم بدراسات ما
بعد الكولونيالية( .((1ويرى أشكروفت وآخرون أن ما بعد الكولونيالية جاءت نتاج لدراسة قوة التمثيل
( ((1المرجع نفسه ،ص .16-15

( ((1بخصوص دراسات التابع وقضايا النسوية ونقد الحداثة والمركزية األوروبية ،ومراجعات سبيفاك لدراستها األساسية ،يحسن
الرجوع إلى:

;Gayatri. Ch. Spivak, A Critique of Postcolonial Reason (Massachusetts: Harvard University Press, 1999), pp. 198-311
Gayatri. Ch. Spivak, «Subaltern Talk, An interview with the editors,» in D. Landry & G Maclean, The Spivak Reader
(NY.: Routledge, 1996), p. 307; Gayatri. Ch. Spivak, «Can the Subaltern Speak?» in C. N. Lawrence et al, Marxism
and Interpretation of Culture (Chicago: University of Illinois Press, 1988), p. 271; D. Chakravarty, Provincializing
Europe: Postcolonial thought and historical difference (Princeton: Princeton University Press, 2000); R. J. C. Young,
Pos-tcolonialism: A historical introduction (London: Blackwell, 2001).
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المستعمرة أواخــر السبعينيات .ويعتقد العديد من الدارسين ،أن صدور
المسيطرة داخــل المجتمعات ُ
كتاب إدوارد سعيد االسـتـشــراق في  1978كــان له تأثيره الــواضــح في بــروز تيار ما بعد الكولونيالية في
النظرية النقدية( .((1وقــد جــرى دائـ ًـمــا اإلصــرار على وضــع الواصلة بعد السابقة  post-تميي ًزا لدراسات
مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ،بــوصـفـهــا حـقـ ًـا مـعــرفـ ًـيــا قــائـ ًـمــا بــذاتــه ،مــوضــوعــه هــو نـظــريــة الـخـطــاب االسـتـعـمــاري
نفسه ،بينما ُعنيت في موضوعاتها بالتعبير عن األعمال األدبية للعالمين الثالث والــرابــع ،كما ُوظفت
إسـتــراتـيـجـيــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة فــي ت ـنــاول الـخـطــاب االسـتـعـمــاري وفـحــص تــأثـيــراتــه فــي الـمـجـتـمـعــات
المستعمرة واستجاباتها له ،في العديد من األعمال الروائية(.((1
ومــن خــال تتبع مساهمات إدوارد سعيد وسبيفاك ،يمكن مالحظة الـثــراء النوعي الــذي ساهم االثـنــان في
مؤسسين لـهــذا الـتـيــار النقدي،
يعدهما حميد دبــاشــي
إضــافـتــه إلــى دراس ــات مــا بعد الكولونيالية وأدبـهــا ،إذ ّ
َ
ـوصــا سـبـيـفــاك ،الـتــي يـصــف دوره ــا بــأنــه كــان طــوق الـنـجــاة ال ــذي أنـقــذ كـتــاب تـيــار مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة
وخـصـ ً
ومثقفيه ،من السقوط في مطب النعرة المحلية الموهنة ،فهي لم تعلمهم فقط كيف يتم استئناف نقد موضوع
السيادة ،على أثر إدوارد سعيد ،من موقع الذات الخاضعة وداخل حدودها الوطنية ،ولكن فوق ذلك بينت
سبيفاك كيف يمكن نصب الكمائن والفخاخ للعدو في أرضه ،باستخدام مصطلحاته ،وأسلحته(.((1

المركزية األوروبية واختراع اآلخر ،أو الروح الحداثية ألوروبا
ُعرفت المركزية األوروبـيــة  Euro-centrismبأنها عملية أو إستراتيجية واعية أو غير واعـيــة ،جــرى من
خــالـهــا تشكيل أوروب ــا واالفـتــراضــات الثقافية األوروب ـيــة ،بوصفها الـمــألــوف الطبيعي أو الـعــالـمــي ،أي
بوصفها الحقيقة التي تكتسب صفة الصحة ،وإ ًذا ،هي المقياس أو المعيار لكل ما عداها .وبحسب
أول الـعــامــات على الـمــركــزيــة األوروبـيــة وأقــواهــا ،كــان هــو المسقط الـخــاص الــذي
خوسيه رابــاســا فــإن ّ
استخدم لتصميم أطلس ميركاتو ،وهو مسقط تحيز لألراضي المعتدلة في القارة األوروبية ،في توزيع
حجم المناطق على الـخــارطــة .فـبـ ً
ً
مخططا مــوضــوعـ ًـيــا لـلـقــارات المكتشفة،
ـدل مــن كــون خــارطــة الـعــالــم
أصـبـحــت تـجـسـيــدً ا أيــديــولــوجـ ًـيــا ومـيـثــولــوجـ ًـيــا للمساحة «تـتـيــح أراض ــي الـعــالــم للسيطرة واالسـتـغــال» من
خالل وضع أوروبا على قمة الخريطة(.((1
في االتجاه الثاني ،كانت صناعة /اختراع اآلخر  Otheringهي الذراع الثانية لآللة االستعمارية األوروبية،
فهي أشبه بإستراتيجية استعمارية تشتغل على عملية تشكيل اآلخر /صناعته /اختراعه ،المتالكه ونبذه،
( ((1بخصوص إسهامات إدوارد سعيد حول نقد االستشراق والهيمنة واالستعمارية ،انظر:

Edward W. Said, Orientalism (New York: Vintage Books, 1994); Edward Said, The World, The Text, The Critic
(Cambridge: Harvard University Press, 1983); Edward Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage Books, 1994).

( ((1بيل أشكروفت وآخرون ،دراسات ما بعد الكولونيالية :المفاهيم الرئيسية ،ترجمة أحمد الروبي وآخرين (القاهرة :المركز القومي
للترجمة ،)2010 ،ص .286-282
( ((1ح ـم ـيــد دبــاشــي ،مــا بـعــد االس ـت ـشــراق :الـمـعــرفــة والـسـلـطــة فــي زم ــن اإلره ــاب (دراس ـ ــات) ،تــرجـمــة بــاســل عـبــد الـلــه وطـفــة (إيـطــالـيــا:
منشورات المتوسط ،)2015 ،ص .171
( ((1المرجع نفسه ،ص .164
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وتشير ً
أيضا إلى العملية التي بواسطتها يخلق الخطاب االستعماري «آخرين» بالنسبة إلى ذاته ،وهي
تماثل اآلخر (األم /أو اآلخر بحده األكبر  M-Otherأو األب أو اإلمبراطورية) التي يتم إنتاج الذات من
تسيد يخلقها خطاب القوة ،وتصف صناعة اآلخر مختلف الطرائق التي
خالل العالقة بها ،وهي عالقة ُ
ِ
ستعمر
الم
يخلق بها الخطاب االستعماري تابعيه ،وهي في تفسير سيبفاك عملية ديالكتيكية؛ ألن اآلخر ُ
أتباعا له ،ويتم تجسيد هذه «اآلخرية» األبوية ،من
المستعمرين ً
ينشأ في الوقت نفسه الذي يتم فيه إنتاج ُ
خالل الوظيفة التربوية للقوة االستعمارية(.((1
كحد ْي نصل واحد لعملية االستعمار
عملت هاتان اإلستراتيجيتان ،المركزية األوروبية واختراع اآلخر،
َّ
األوروبـ ـ ــي( ،((1لـيــس عـلــى الـمـسـتــويـيــن االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي ،بــوصـفـهـمــا خــادمـيــن مــركــزيـيــن لـلـنـظــام
الــرأسـمــالــي ،فــي مــراكـمــة ال ـثــروة وخـلــق حــالــة تـمــايــز طبقي بـيــن المجتمعات المختلفة ،وتــركـيــز السلطة
السياسية في يد طبقات محددة ،كما الحظت الماركسية فحسب ،بل عملت على إعــادة توزيع القيم
الثقافية بفرض معايير محددة عليها ،معاييرها هي؛ فأصبح المعيار السائد في تقييم جميع هذه القيم
مرورا باآلداب (السرد والشعر)
وتفضيلها ،ابتدا ًء من الفنون الموسيقية والبصرية (تصوير ونحت ورسم)
ً
انتها ًء بطرق اللباس والغذاء والترفيه ،هو معيار المركزية األوروبية.

المركزية األوروبية واختراع اآلخر :نماذج من الفن واألدب
يحتج الفنان التشكيلي السوداني والكاتب المنشغل بهموم النقد الثقافي ،حسن موسى ،على ظاهرة
ُّ
سمى في أوروبا وأميركا بالفن األفريقي ،ينتظم
 تبدو بالنسبة إليه محيرة و ُمريبة في الوقت ذاته  -ما ُي َّفيها فنانون تشكيليون من أنحاء العالم كافة ال رابــط بينهم البتة ،ســوى ســواد البشرة ،وأحيانًا الموقع
الـجـغــرافــي ،حتى يشمل التصنيف تشكيليين مــن شـمــال أفريقيا ،هــذا بالطبع فــي مقابل فــن عالمي لن
يحلم هــؤالء بــأن تــدرج فنونهم ضـمـنــه؛ فـهــو يـخــص فـنــانــي أوروب ــا وأمـيــركــا ،أو الـبـيــض إن صــح التعبير.
يستغرب موسى ً
المجحف ،ويكتشف
أول سهولة قبول مــن تتم تسميته فنانًا
أفريقيا ،بهذا التصنيف ُ
ً
الفنان والكاتب أثناء استضافته في أحــد مهرجانات الفن األفريقي المعاصر ،هــذا النوع الفني الفريد
أوروبيا والذي يسميه هو بـ «الفنأفريقانية» .Artafricanism
المخترع
ً
ويـشــرح الكاتب حقيقة هــذا االخـتــراع ،فـيــروي قصة نموذجية ،عــن نــوع آخــر مــن االخـتــراعــات الثقافية،
حدثت في العاصمة السودانية (الخرطوم) ،منتصف سبعينيات القرن الماضي ،والبالد لم تكمل بعد
عقدً ا على استقاللها من االستعمار البريطاني؛ إذ أرادت شركة فرنسية فتح فندق كبير بالخرطوم هو
فندق مــريــديــان ،جــز ًءا مــن سلسلة الـفـنــادق المنتشرة فــي عــواصــم العالم بــاالســم ذاتــه .يقول الكاتب إن
فز ِّينت
مدير الفندق قرر أن يفتتح في إحدى الصاالت ما أطلق عليه اسم ُ Sudanese Coffee Corner

( ((1المرجع نفسه ،ص .265-264

( ((1لمزيد من االطالع حول إشكاالت الحداثة والهيمنة ،انظر على سبيل المثال:

Nandy Ashis (Ed), Science, Hegemony, and Violence: A Requiem for Modernity (Tokyo: The United Nations University,
1988); M. Berman, All That is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (London: Penguin, 1988); A. Appadurai,
Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).
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الصالة بديكور شرقي من عوالم ألــف ليلة وليلة ،بينما تنكرت العامالت في المقهى (إريـتــريــات) في
هيئة وصـيـفــات ،وبــزي ش ـهــرزادي كـمــا وصـفـتــه السينما الـ ُـمـسـتـشــرقــة تـمــا ًمــا .كــل شــيء كــان عـلــى مــا يــرام
بالنسبة إلى السائح األوروبي ،لكن كانت المفاجأة أن السودانيين أنفسهم من رواد هذا المقهى ،أي َم ْن
يفترض بهم أن يكون هذا الجو الشرقي جز ًءا من مناخهم الثقافي ،قد تقاسموا مع السياح األوروبيين
(((2
ميزه عن
ذات الدهشة األكزوتية  ،التي بذلها لهم وكيل رأسمالي أوروبي عادي ،لم يكن هنالك ما ُي ِّ
ٍ
جامح.
استشراقي
بخيال
غيره ،سوى أنه كان يتمتع
ٍ
ٍ
وهكذا يكتشف الفنان التشكيلي السوداني ،بعد تجوال في أروقــة مهرجان الفن األفريقي ،أن هنالك
مــؤسـســات ضـخـمــة لـهــا وك ــاء ،لــم يـكــونــوا أقــل ده ــا ًء مــن الــوكـيــل الــرأسـمــالــي ال ــذي اخـتــرع ركــن الـقـهــوة
ال ـســودان ـيــة بــال ـخــرطــوم ،ويـعـمــل ه ــؤالء الــوكــاء عـلــى نـشــر صـيـغـتـهــم لـمــاهـيــة ال ـفــن األفــري ـقــي ،ويـسـهــرون
عـلــى حــراســة هــويـتــه ومــامـحــه الـتــي ُيـخـشــى عـلـيـهــا مــن االنـطـمــاس ،هــذا الـفــن ال ــذي يـقــول عـنــه الـكــاتــب
إنــه «نــوع جديد يتطور بين حــواضــر أوروبــا وأميركا وأفريقيا ،ألن بعض السلطات هنا وهـنــاك تجد فيه
مـصـلـحــة مــا ،أخــاقـيــة وسـيــاسـيــة أو حـتــى اقـتـصــاديــة ،بــاســم ال ـقــارة الـمـظـلـمــة»( .((2وعـلــى الـجــانــب اآلخــر
ـب
ي ــرى الـكــاتــب أن الـحــريــة والـعـفــويــة الـتــي يــديــر بـهــا األف ــارق ــة ش ــؤون مـيــراثـهــم الـثـقــافــي ،لــم تـكــن لـ ُتـعـ ِـجـ َ
ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى «ب ـيــزنــس ال ـج ـمــال ـيــة ال ـعــرق ـيــة ،أو ال ـف ـنــأفــري ـقــان ـيــة» ،الـ ــذي ي ــؤس ــس رأس ـم ــال ــه ال ـث ـقــافــي ،بــل
الـسـيــاســي الـعــالـمــي ،عـلــى ص ــورة ثــابـتــة ومـبـهـمــة لــأصــالــة الـثـقــافـيــة األفــريـقـيــة .لــذلــك سـتـجــد عـلــى ال ــدوام
أوروب ـي ـيــن ي ـتــرصــدون األف ــارق ــة فــي «أركـ ــان ال ـق ـهــوة الـفـنــأفــريـقــانـيــة» لـ ُـي ـعـ ِّـبــروا عــن قـلـقـهــم وإش ـفــاق ـهــم على
مـصـيــر األصــالــة الـثـقــافـيــة األفــريـقـيــة ،وه ــم بــذلــك الـقـلــق واإلش ـف ــاق إنـمــا يـعـبــرون عــن مـخــاوفـهــم الـخــاصــة
إزاء «حقيقة بديهية غـيــر مــريـحــة عـلــى اإلط ــاق ،وهــي اسـتـحــالــة إل ــزام األفــارقــة بـمـمــارســة ‹دور‘ األفــارقــة
كـمــا عـ ّـرفــه األوروبـ ـي ــون ،ان ـطــا ًقــا مــن الـمـفـهــوم األوروب ـ ــي الـ ُـم ـحــافــظ لـلـعــالــم ،واس ـت ـحــالــة تـثـبـيــت الـثـقــافــة
 األفــري ـق ـيــة وغ ـيــر األفــري ـق ـيــة  -ضـمــن مـفــاهـيــم ضـيـقــة ُمـسـتـعـلـيــة عـلــى ال ـتــاريــخ و ُمـسـتـعـصـيــة عـلــى قــوانـيــنالتحول االجتماعي»(.((2
إن البحث عن أمثلة لقوة التمثيل المسيطر التي انتقدها كل من إدوارد سعيد وسبيفاك ،وظل يحاربها
فـنــانــون تـشـكـيـلـيــون ،أراد الـعـقــل ال ـحــداثــي األوروبـ ــي أن يـنـمــذجـهــم وف ـ ًقــا لـخـيــالــه ،لـيــس بــاألمــر الـعـسـيــر،
وال تقتصر هــذه األمثلة على أفريقيا وآسـيــا فـقــط ،فالمثال التالي يـحــوم حــول تـخــوم المركز األوروبــي،
فــي محاولة الكتشاف الـمــدى المؤثر لقوة الـطــرد الـمــركــزي للمركزية األوروبـيــة ،حيث الــروائــي والناقد
الـتـشـيـكــي األص ــل مـيــان كــونــديــرا ،لــن يـكــون هــو الــوحـيــد ال ــذي يـجــأر بــالـشـكــوى مــن هــذه ال ـقــوة الـنــابــذة
وصوبوا نقدهم
عبروا عن ذلك،
َّ
التي تنفيه لتعيد اختراعه على هواها ،لكنه بال شك من أفضل الذين َّ
للمركزية األوروبية ،يكتب في الجزء الثاني من كتابه الستارة ،بعنوان «األدب العالمي»؛ أنه فوجئ في
( ((2حـســن مــوســى« ،مــن اخـتــرع األفــارقــة؟  -الحلقة األولــى» فــي :الفنأفريقانية .كــوم ،الجمعية السودانية لـلــدراســات والبحوث في
goo.gl/AbELy0
اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،شوهد في  ،2017/2/12في:
( ((2المرجع نفسه.
( ((2المرجع نفسه.

ثاحبأو تاسارد
لامشلا ىلإ ةرجهلا مسوم ةياور يف ةءارق :ةيلاينولوكلا دعب ام ةياورلل يثادحلا دعب ام عباطلا

57

أيامه األولــى في فرنسا بأنه مجرد (رجــل منفي من الـشــرق) ،يقصد شــرق أوروبــا ،فكتب يستعيد ذكرى
خريف  1938بميونخ ،حينما تـفــاوض األربـعــة الكبار (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا) على مصير
بلده التشيك ،من دون أن يسمحوا لمفاوضي هذا البلد الصغير الب ّتة ،بحقهم في حضور المفاوضات
أو في الكالم ،فظل دبلوماسيو بالده ينتظرون طوال الليل ،حتى تم اقتيادهم في الصباح عبر ممرات
حكما بالموت «بلد بعيد ،ال نعرف عنه إال
يعده الكاتب
طويلة إلى قاعة ،ليخبروهم بمصيرهم ،الذي ّ
ً
صحيحا إلــى حد
القليل» .يقول كونديرا إن مــا أخبر بــه األربـعــة الكبار مفاوضي تشيكوسلوفاكيا كــان
ً
بعيد ،ففي أوروبا أمم كبيرة ،هي التي تفاوض ،وأخرى صغيرة تنتظر طوال الليل في الردهة ،من دون
أن يكون لها حق الكالم(.((2
ويمضي الكاتب ليضرب ً
مثال غاية في اإلجحاف ،بطله هذه المرة فن الساقا ،بوصفه أول األجناس
السردية التي عرفتها أوروبا ،فال الفرنسيون وال البريطانيون ابتكروا مثله في لغاتهم الوطنية ،فقد تشكل
في أصغر البلدان األوروبية (أيسلندا) حيث عدد السكان ال يزيد على ثالثمئة ألف نسمة حتى اآلن؛
يحاول الكاتب أن يتخيل أن الساقا ،نثر أوروبا األول والعظيمُ ،كتب باإلنكليزية ،يقول« :لكانت أسماء
أبطالها مألوفة اليوم كما هي أسماء تريستان أو دون كيشوت ،ولكان طابعها الجمالي الفريد ،المتأرجح
بين مجموعة أخبار وقصص خيالية ،أثار كومة نظريات؛ وألثيرت جداالت لتقرير ما إذا كان فن الساقا
يمكن اعتباره [بمنزلة] روايات أوروبية أولى أم ال»(.((2
فبالقدر نفسه الذي ال يفترض فيه الفنان التشكيلي والكاتب حسن موسىُ ،حسن النية في إستراتيجيات
عـمــل الـمــركــزيــة األوروب ـي ــة بــاخـتــراعـهــا أس ـطــورة الـفــن األفــريـقــي ،فــإن كــونــديــرا ال ــذي يـعـ ّـد شـعــوب أوروب ــا
الوسطى نفسها ساهمت بقدر كبير في تضخم قوة المركزية األوروبـيــة ،وأبعدت نفسها عنو ًة عن هذا
الـمــركــز ،مــن خــال نــزعــة تملكية ذاتـيــة خــاصــة بـهــا ،تختصر كــل عـمــل أدبــي إلــى ال ــدور الــذي يــؤديــه في
ـزو ُدهــا بالكبرياء إزاء عالم عدائي استعماري يحيط بها ،إال أنه ال يستبعد كذلك ،أن
بلده األم ،كونه ُيـ ِّ
قدمته بلدان وسط وشرق أوروبا
[أوروبا] والعالم ظال يقبالن بتهذيب أو بخبث التفسير المحلي الذي َّ
ً
أعمال محلي ًة أو شعبية /وطنية(.((2
ألعمال فنانيها ،بوصفها
على هذا المنوال ،كانت المركزية األوروبـيــة  -وما تــزال  -تعمل على صناعة /اختراع اآلخــر ،وتسويق
هذا االختراع له هو نفسه ً
قادرا على رفضه ،إذ يؤدي
أول ،ومن ثم للعالم ،من دون أن يكون هذا اآلخر ً
دورا ً
فعال في تسويق هذا االختراع ،واستدامته من
تمركز رأس المال بوصفه نتيجة الزمة ألي مركزيةً ،
دون أي إخالل بتكويناته ومواصفاته ،تما ًما كأي سلعة أخرى مصنعة تُباع في األسواق.
أخيرا إلى اإلشــارة الخاطفة التي وردت في المقدمة ،لــدور بيل أشكروفت وغاريث غريفث
وبالعودة
ً
وه ـي ـل ـيــن ت ـي ـف ـيــن ،وخــدمــات ـهــم الـجـلـيـلــة لـحـقــل دراس ـ ــات م ــا ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة  -وق ــد ج ــرى االس ـت ـش ـهــاد
( ((2ميالن كونديرا ،الستارة :بحث من ستة أجزاء ،ترجمة معن عاقل (الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2015 ،ص .37
( ((2المرجع نفسه ،ص .38-36
( ((2المرجع نفسه ،ص .44-42
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بمساهماتهم فــي أكـثــر مــن مــوضــع فــي هــذا المتن  -يـقــول أشـكــروفــت وزم ــاؤه فــي وصــف أدب مــا بعد
أساسا إلى أنواع من اآلداب تجاوزت طابعها اإلقليمي الخاص والمميز ،وعنيت
الكولونيالية إنه «يشير
ً
بعكس تجربتها مع االستعمار لتبرز التوتر القائم مع القوى اإلمبراطورية ،وتؤكد اختالفها مع فروض
المركز االستعماري وهو ما يجعلها متمايزة بوصفها ما بعد كولونيالية»(.((2
عـلــى الــرغــم مــن هــذا االع ـتــراف الــواضــح بـتـمـ ُّـيــز دراس ــات مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة وأدب ـهــاُ ،يـصــر أشـكــروفــت
الم ِّ
بكرة ألدب ما بعد الكولونيالية ،ال
والدارسون اآلخرون ،على عدِّ أدب الكومنولث البذرة التأسيسية ُ
ُّ
سنظل نقرأ
ميز أدب الكومنولث في ذاته ،إال ألنه كتب باألساس في اللغة اإلنكليزية،
ِّ
ألي سبب آخر ُي ِّ
باستمرار مع أشكروفت وهو يكتب عن الروائي والكاتب المسرحي النيجيري وولي سوينكا ،عبارات
مــن شاكلة «يــرفــض سوينكا بـشــدة [ ]...يخفق سوينكا فــي أن يــرى كيف تثبت هــذه الـصــورة أنـهــا أكثر
ً
واضحا
قبول»( ،((2و ْلننتب ْه جيدً ا إلى هذا التعبير «اإلخفاق» إخفاق شخص ما ،في أن يرى شي ًئا محد ًدا
ً
ومعرفيا ،وإن شئنا توخي حسن الطوية ،فضيق
علميا
بذاته ،إنــه من أنصع الدالئل على عــدم الكفاءة
ً
ً
األفــق واالنـغــاق .وستظل الـصــورة الـتــي ُيخفق سوينكا فــي رؤيتها هــي دو ًمــا الـصــورة الـتــي ينحاز إليها
الـكــاتــب األوروب ــي بالطبع ،أمــا حينما يصطدم مــركــب أشـكــروفــت وزم ــاؤه ،بصخرة صـلــدة ،فــي مساره
عابرا في مياه وديعة ،مجتازًا أراضي ما بعد الكولونيالية الزاخرة بالعجائب،
وهو ينساب بسهولة ويسر ً
مالئما البتة ،ألجــواء الرحلة تلك التي
وهــم يعبون غير آبهين ،مــن ذخــائــرهــا؛ صخرة لــم يكن وجــودهــا
ً
مبكرا تجربة الكتابة باإلنكليزيةُ ،م ِّ
فض ًل
مثلها موقف الكاتب والروائي الكيني نغوغي واثينغو ،الرافض
ً
عليها لغته األم السواحيلية ،فإن تجربة واثينغو ال تعدو أن تكون أكثر من تذكير ألشكروفت وزمالئه
«بــالـمـشـكــات غـيــر الـمـحـلــولــة بالنسبة إلــى الـ ُـكـ َّتــاب األفــارقــة ،الــذيــن يـكـتـبــون بــاإلنـكـلـيــزيــة ،ويــرغـبــون في
الحديث إلى الناس ومن أجلهم ،وليس للنخبة المتعلمة والقراء األجانب فقط»(!((2

ـاســا ،إلــى طبيعة الـكـتــاب الــذي كـتـبــاه ،كونه
قــد يـعــود هــذا الخلط الــذي ارتـكـبــه أشـكــروفــت وزم ــاؤه ،أسـ ً
يحمل العنوان الفرعي «النظرية والتطبيق في أدب المستعمرات القديمة» ،فوضعوا كل بيض الطيور
مخصصا
الخرافية المسماة «المستعمرات القديمة» ،في سلة واحــدة ،إضافة إلــى أن الكتاب لم يكن
ً
بالتحديد ألدب ما بعد الكولونيالية ،ما يجعل اإلشارة إلى السمات ما بعد الحداثية لهذا األدب ،ليست
موضوعا مطرو ًقا ،ويظل هذا االحتمال أشـ ّـد رجحانًا ،حينما ننظر إلى مقاربة مؤلفيه لمسألتي ما بعد
ً
الحداثة وما بعد الكولونيالية ،فقد جرى المرور عليهما سري ًعا من دون تـ ٍّ
ـأن ،وتم وصفهما بأنهما [ما
معا] اشتغال على موضوعة االستعمار ،وأن أدب ما بعد الكولونيالية
بعد الكولونيالية وما بعد الحداثة ً
كمادة تم امتصاصها ضمن تقاليد أدب ما بعد الحداثة»(.((2
( ((2ب ـي ــل أشـكــروفــت وآخـ ــرون ،ال ــرد بــالـكـتــابــة :الـنـظــريــة والـتـطـبـيــق فــي أدب الـمـسـتـعـمــرات الـقــديـمــة ،تــرجـمــة شـهــرت الـعــالــم (ب ـيــروت:
مركز دراسات الوحدة العربية  /المنظمة العربية للترجمة ،)2006 ،ص .17

( ((2المرجع نفسه ،ص .215
( ((2المرجع نفسه ،ص .219
( ((2المرجع نفسه ،ص .258

ثاحبأو تاسارد
لامشلا ىلإ ةرجهلا مسوم ةياور يف ةءارق :ةيلاينولوكلا دعب ام ةياورلل يثادحلا دعب ام عباطلا
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صريحا ألشكروفت وزمالئه الدارسين لتيار ما بعد الكولونيالية ،ككتابهم
لكن حتى حينما نُق ِّلب عنوانًا
ً
المعنون بـ دراسات ما بعد الكولونيالية :المفاهيم الرئيسية ،فإن طموحنا ال يرقى إلى أن ينتبه أشكروفت
وبقية الدارسين إلى الطابع ما بعد الحداثي للرواية ما بعد الكولونيالية ،دع عنك مجمل أدب ما بعد
الكولونيالية ودراساتها .فمهما بحثنا لن نعثر على أكثر من هذه اإلشارة العابرة« :تتراوح المعاني التي
المتق ِّلب ،بين التأكيد على التأثيرات الخطابية والمادية لإلمبريالية
يضمها مصطلح ما بعد الكولونيالية ُ
(((3
كــواقــع تاريخي ودمــج االخـتــاف الثقافي والتهميش فــي قالب مــن مــا بعد الحداثة الـمـتــزامـنــة»  ،هذه
اإلشارة السريعة وغيرها من إشارات مقتضبة وعجولة ،سرعان ما تتوارى خلف أسوار البالغة الكالمية
لـلـخـطــاب الـنـقــدي الـمـسـيـطــر ،دون ـمــا أي تــركـيــز عـلــى الـسـمــات الـمـهـمــة وال ـجــوهــريــة ل ـهــذا الـتـيــار األدب ــي
وخصائصه المميزة ،الناقدة والمتجاوزة لقيم الحداثة.

الطابع ما بعد الحداثي
في تضاعيف الرواية ما بعد الكولونيالية
تطبيق على رواية موسم الهجرة إلى الشمال

مستوى ٍ
َّ
ليتمكن من تحديد هوية من يتكلم ،في هذه الرواية ،ليس
عال من التركيز
يحتاج القارئ إلى
ً
تعدد األصوات وحده ،بوصفه سم ًة مركزية ومميزة للطابع ما بعد الحداثي للرواية؛ هو ما يسيطر هنا،
بــل تـعــدد بـ َـؤر ال ـســرد( ((3هــو مــا سـيـشــدك ،فــالــراوي الــذي يفتتح الـســرد فــي الـفـصــل األول ،ولــن نـعــرف له
اسـ ًـمــا الب ّتة ،حتى نهاية الــروايــة ،وهــو الحاضر فــي أهــم تفاصيلها ،سيظل ُغـفـ ًـا .ومــع ذلــك ،لــن تحتاج
إلــى أن تتساءل عن اسمه .لننتبه في البداية؛ فهذا الــراوي ليس هو الكاتب (الطيب صالح) الــذي لن
تجد له أثـ ًـرا ،سوى اسمه الذي ُيز ِّين غالف الرواية ،فالراوي هنا هو أحد شخوص الرواية المركزيين،
«عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبة
وسنقرأ معه في مفتتح الرواية سر ًدا بصيغة الماضي النحوي يبدأ بـ ُ
طويلة ،سبع سنوات على وجه التحديد»( ،((3وعلى الرغم من صيغة الماضي النحوي في السرد ،فإن
القارئ بقدر جموح خياله ،يستطيع أن يتصور الراوي هنا ،وهو قد عاد إلى أهله ،وهم يتحلقون حوله،
فرحا بهم ،ألن هذه الصيغة ،صيغة الماضي
يستطيع أن يتخيله وهو يعانق الناس ويبتسم في وجوههمً ،
النحوي ،هي وحدها ما سمح بتحويل رواية األزمنة الحديثة إلى واقع مرئي يمكن مشاهدته ،لكن ليس
سمتها ما بعد الحداثية ،وليس «التبئير؛ بمعنى إكساب كل ما يسرد
هذا هو فقط ما يكسو هذه الرواية ْ
أو يوصف وجهة نظر مـحــددة ألحــد شخوص الــروايــة ،كما استعمله كــل مــن كلينث بــروكــس وروبــرت
بؤر السرد هو ما يكسب هذه الرواية صفة ما بعد الحداثية.
وارن»( ،((3إنما تعدد َ
( ((3أشكروفت وآخرون ،ص .44

( ((3حــول مفاهيم التبئير والخطاب الـســردي ،وهــو ما سيمر معنا الحقًا ،انظر :يــان مانفريد ،علم الـســرد :مــدخــل إلــى نظرية السرد،
ترجمة أماني أبو رحمة( ،دمشق :دار نينوى للدراسات والنشر ،)2011 ،ص .143 ،79-77 ،64-63
( ((3الطيب صالح ،موسم الهجرة إلى الشمال (رواية) ،ط ( 14بيروت ،دار العودة ،)1987 ،ص .5

( ((3محمد القاضي وآخرون ،معجم السرديات (تونس :دار محمد علي ودور نشر أخرى ،)2010 ،ص .49
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سيأخذ بيدك مباشرة في الفصل الثاني من الرواية مع را ٍو آخر ،ليس هو الراوي األول الذي ال يحمل
اسـ ًـمــا ،فـهــذا األخـيــر الــذي افتتح الـســرد فــي الفصل األول بصيغة الماضي الـنـحــوي ،يـحــدث معه شيء
يـمـهــد لـخــروجــه مــن ب ــؤرة ال ـســرد ،ويـمـهــد لــدخــول را ٍو آخ ــر ،يـتــولــى ال ـســرد ب ـ ً
ـدل مـنــه فــي الـفـصــل الـثــانــي.
حدث هذا التمهيد وسط جلسة احتساء الخمر التي خصصها صديق الراوي منذ الطفولة (محجوب)،
لالحتفاء بقدومه ،حينما سمع الراوي األول الصديق المشترك بينه ومحجوب (مصطفى سعيد) ،الوافد
حــديـ ًثــا إلــى الـقــريــة مــن دون أن يعلم أحــد شي ًئا عــن مــاضـيــه ،يتلفظ بشعر إنـكـلـيــزي ،عــن أمـجــاد الحرب
ً
طالبا منه أن
العالمية األولــىُ ،ص ِعقَ الــراوي وانتفض ،وقــام من مجلسه
ممسكا بـ «سعيد» من تالبيبهً ،
ُيطلعه على حقيقة أمره .يرضخ سعيد لطلب الراوي ويكشف له عن حقيقة شخصيته ،لينتهي الفصل
األول ،وقد علم الــراوي حقيقة هذا الوافد الجديدُ .ينهي الــراوي سرده عند هذا الحد ،لينتهي الفصل
األول بآخر جملة يسردها الــراوي األول على مسامعنا« :وال بد أن وجهي كان مشحونًا بالترقب حين
نظرت إليه ،ومضى مصطفى ينفث في دخان سيجارته برهة ،ثم قال.((3(»]...[ :
لــن نـسـمــع فــي الـفـصــل ال ـثــانــي ص ــوت ذل ــك الـ ــراوي األول .وك ــأي ق ــارئ ع ــادي ل ـلــروايــة ،ي ـســرع لقلب
الصفحة التالية ،ليعرف بقية القصة .إن الــراوي األول الــذي ال يحمل اسـ ًـمــا ،يتأهب هــو نفسه لسماع
مهد لهذا الراوي الثاني الدخول إلى موقع
قصة سيرويها له را ٍو آخر ،وكل ما فعله في األخير ،هو أن َّ
ال ـســرد بـهــذه الـجـمـلــة «ث ــم ق ــال »]...[ :الـجـمـلــة الـتــي انـتـهــى بـهــا الـفـصــل األول ،مــن دون أن نـعــرف من
لسان الراوي األول ماذا قال «سعيد» .تتيح الرواية لسعيد نفسه فرصة سرد قصته ،من دون أي وساطة
مــن را ٍو آخــر ،وحــده هــو مــن سيرتفع صــوتــه فــي الفصل الـثــانــي ،ليحكي مــأســاتــه؛ لــن يمثلك أحــد ،أنت
وحــدك ستمثل نفسك ،ومــا من أحـ ٍـد جدي ٍر بتمثيل أحــد إال نفسه ،وروايــة قصته بنفسه ،عند هــذا الحد
من التأويل للمنطق الروائي في موسم الهجرة إلى الشمال ،نستطيع أن نحس مع هذه الرواية ونالمس
بؤر السرد في مختتم
ذرى المنطق ما بعد الحداثي للرواية ما بعد الكولونيالية ،الذي يسيج االنتقال بين َ
الفصل األول.
يـسـتـخــدم الـكــاتــب الـطـيــب صــالــح إسـتــراتـيـجـيــة تـعــدد ب ـ َـؤر الـســرد فــي هــذه الــروايــة ،بــوصـفـهــا حـيـلــة وتـنــويــع
مــركــزي ،ليس فقط إلضـفــاء طابع مــن التجديد والمتعة فــي العمل الــروائــي ،وإنـمــا – وبالتأكيد  -لكسر
مركزية الصوت الواحد في العمل الروائي ،ولزيادة االبتعاد عن أسطورة الحقيقة الصمدية ،وفك طوق
احتكارها لطرف واحد ،إنه تنويع يرمي بشباكه بعيدً ا إلى عمق لم تصله الحداثة التي تطرب فقط لسماع
صوتها هــي ،حابس ًة نفسها بين جــدران ،مهمتها فقط تــرديــد صــدى الـصــوت الــواحــد المتلفظ بالحقيقة
الصمدية ،بينما هي مهمة الرواية ما بعد الكولونيالية /ما بعد الحداثية ،هدم هذه الجدران وإشعال بؤر
مختلفة للقول وللحقيقة ،وجعل العالم بألسنة متباينة يتكلم بأكثر من حقيقة واحدة.
كــان كـنــز ال ـســرديــات الـشــرقــي (أل ــف لـيـلــة ولـيـلــة) أول مــا ُس ـبِــق فـيــه إلــى هــذا ال ـنــوع مــن تـعــدد ب ـ َـؤر الـســرد،
وذلك حينما كان «الــراوي من خارج الحكاية يروي قصة من شخصياتها شهرزاد ،التي تستلم الخيط
( ((3صالح ،ص .22
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كــرا ٍو ثــانــوي إلــى أن تترك موقعها للسندباد ،فيصبح راو ًيــا مــن المستوى الـثــالــث»( ،((3فقط مــع اختالف
منطقيا يجمع بـيـنــه ،ســوى وحــدة
وحـيــد ،لكنه جــوهــري ،وهــو أن الـســرد فــي (ألــف ليلة ولـيـلــة) ال رابــط
ًّ
مــن يـسـتـمـعــون إل ـيــه ،مــا يـعـنــى أنـهــا وح ــدة خــارجـيــة لـيـســت لـهــا عــاقــة بـمـنـطــق ال ـســرد فــي ذات ــه ،أو القصة
الداخلية والوقائع التي تُسرد ،على عكس المنطق السردي في رواية موسم الهجرة ،فالرابط المنطقي
وبؤر السرد ضمني وداخلي .وسينتبه األكاديمي والناقد جيرار جينت الحقًا ،إلى هذه
لتعدد األصوات َ
اإلستراتيجية السردية التي وظفت في هذه الرواية ،ليدشن مبحثًا نقد ًيا جديدً ا في النظرية السردية بعنوان
المستويات السردية(.((3
وبـخــاف مــا هــو معهود ،فــإن الــراوي فــي روايــة مــوســم الـهـجــرة إلــى الـشـمــال ،لــم يقطع قــط ،حبل السرد
على «مصطفى سـعـيــد» ،كيف يفعل وهــو لــم يكن هـنــاك الـبـ ّتــة؟ لــم يكن فــي مــوقــع الـســرد ليقطع دفقه،
جالسا يستمع إلى «سعيد» ،وإن أطول فصول الرواية سيترك «سعيد» وحده ليروي فيه قصته،
بل كان
ً
كيف أنه تحول من معجب بالنموذج األوروبي ،إلى كاره له ،وسا ٍع لالنتقام منه ،وحتى بعد موته أثناء
فـيـضــان الـنـيــل ،مــن دون أن يـتــم الـعـثــور عـلــى جـثـتــه ،ستظل خـيــاالتــه وعـبــاراتــه وصــور ســرده الـتــي كونتها
حكايته ،باستمرار تغزو ذاكــرة الــراوي ،ويستعيد مشاهدها ،فتقطع على الــراوي الغُ فل تدفقات السرد،
وتمتلئ صفحات الرواية بوجوه عشيقاته ،ووصف األماكن التي كان يرتادها في لندن ،على الرغم مما
بين القرية التي ترقد على منحنى نهر النيل ،وبين عالم «جين مــورس» اللندني من تباعد واختالف،
مهووسا بقصة
ستظل هذه الرؤى والصور تتداخل وتتقاطع في ذهن الــراوي ،حتى يخال نفسه أصبح
ً
«مصطفى سـعـيــد» ،الــذي أضـحــى يسكن الـمـكــان تـمــا ًمــا ،لـيــأتــي مـجــد ًدا ومــن دون اسـتـئــذان هــذه الـمــرة،
ويتولى زمــام السرد في الفصل قبل األخير ،فيحكي قصة لم نسمعها نحن؛ قصة عن إحــدى مغامراته
الجنسية مع فتياته البريطانيات ،وحده الراوي هو من سمعها ،ألنه يستدل على وجه الفتاة التي تؤدي
دور الضحية فيها ،بواسطة صورتها الموجودة في غرفة «سعيد» .يخمن الــراوي هنا ،أن هذه هي «آن
همند» ويــؤكــد تخمينه التوقيع الــذي يزين أسفل الـصــورة ،ليختتم الــراوي كالمه بعد أن يصف مالمح
وجهها ،بالقول« :واضــح كل هذا في الصورة برغم تقادم العهد عليها[ .ويفتح الكاتب األقــواس بهذا
الشكل] (( ،((3(»...تمهيدً ا لكالم «سعيد» الذي سيروي لنا القصة التي لم نسمعها من قبل حينما قصها
للراوي األول.
الرواية التي ترسم صورة /الصورة التي ترسمها رواية

تعمل الصورة في هــذه الــروايــة كالحقة للسرد ،بالمعنى اللغوي لالحقة التي تأتي بعد كلمة ،لتضيف
إليها معنى جــديــدً ا ،يحدث ذلــك حينما تبدأ الــروايــة بمقطع ســردي ينتهي إلــى الوصف فيخلق صــورة،
ينتجها العمل الروائي /الجملة الرواية أو القول السردي ،وتأتي كذلك لتشتغل كبادئة سردية ،بالمعنى
ً
مفتتحا للسرد»،
مبتدأ أو
ذاتــه ،وهو ما توظفه الرواية في المقطع الــذي يبدأ بـ «وصف /صــورة ،تصبح
ً
( ((3القاضي وآخرون ،ص .392-391
( ((3المرجع نفسه ,ص .391
( ((3صالح ،ص .143
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فتشعل الخيال الــروائــي ليرسم صــوره متخيلة ،من خــال السرد الــذي تحفزه الـصــورة( ،((3وهــو ما تدلل
عليه األمثلة التالية:
نوعا ما على الراوي ،كونه سمعها
ال يكاد «سعيد» ُينهي سرد قصته القديمة جدً ا بالنسبة إليه ،والقديمة ً
من «سعيد» وأتــت لتدخل في الزمن الحاضر للقصة ،والــزمــن الماضي للسرد ،قص ًة جــديــد ًة علينا ،ال
يـكــاد كــل ذلــك ينتهي حتى تــدخــل علينا قصة أخــرى ،جــديــدة كـلـ ًـيــا ،ولكنها ليست كــذلــك بالنسبة إلى
ال ــراوي ،كــونــه جــز ًءا مــن تفاصيلها ،لكنه لــم ِ
المح ِّفز إلــى بعثها صــورة أحد
يحكها ،ومــرة أخــرى يـكــون ُ
شخوص الــروايــة ،لكن ليس «سعيد» من سيتولى سردها هــذه الـمــرة ،بل صاحبة الـصــورة نفسها «مسز
روبنسون» هي من ستخرج من بين اإلطار ،فيترك الراوي هذه المرة موقعه لشخصها القادم من الصورة،
إلي‹ :ال أستطيع أن أعبر لك عن مدى
وصوتها الخارج من صفحات رسالة ،يقول« :تقول في رسالتها ّ
امتناني [ ]...بلغ حبي لمسز سعيد ،أنها تستطيع أن تعتبرني أ ًما [ ]...وكم أنني سأكون سعيدة لو أنهم
أتوا وقضوا معي عطلة الصيف القادم [ ]...إنني أعيش وحيدة هنا في آل أوف وايت [ ]...إنني أشغل
نفسي بتأليف كتاب عن حياتنا؛ ركي وموزي وأنا (تقصد زوجها ومصطفى ونفسها) [ ]...سأكتب عن
الخدمات الجليلة التي أداها ركي للثقافة العربية»(.((3
يتكرر دخــول «سعيد» واحـتــالــه بــؤرة الـســرد مــرات عـ ّـدة ،هــو ومعه شـخـوص آخــرون ،إذ تعمل الـصـورة
َ
تفاصيل وأوصا ًفا ،بعضها سمعها
كثيمة مركزية في العمل الروائي ،على تحفيز ذاكرة الراوي ليضيف
من «سعيد» وبعضها تكشفها له مالمح الفتيات ووجوههن في الصور ،ففي الفصل قبل األخير يدخل
جانبا من حياته مع زوجته السابقة جين موريس ،حتى لحظة قتله إياها؛ ما
«سعيد» مرة أخرى ليروي ً
يجعل األزمان تتداخل في هذه الرواية بصورة مكثفة ،وليس الماضي النحوي وحده هو المسيطر على
السرد ،بل هناك الزمن الحاضر والمستقبل ً
أيضا ،إذ لم يكن ممك ًنا قط في السابق في روايات األزمنة
الحديثة ،الجمع بين هذه األزمان في رواية ،إال من خالل الحوار فقط ،لكن حتى الحوار لن يستطيع
محكيا ،وحدها هي الرسالة ،ما
أحد تقديمه في رواية ،إال في صيغة الماضي النحوي ،بمعنى أن يأتي
ً
يمكنها أن تتولى السرد بجميع هذه الصيغ في آن واحد.
رأيـنــا مــن خــال األمـثـلــة الـســابـقــة ،كـيــف تـعـمــل الــروايــة فــي عــدة مــواضــع عـلــى ال ـصــورة ال ــراك ــدة ،فــي زمنها
السكوني /الصفري ،الوصفي ،من حيث كون الصورة تثبي ًتا للحظة ماضية ،بالنسبة إلى منطق الحداثة،
فتقوم بتحريك تلك الصورة الساكنة ،لتجعل منها صورة منثالة ومتوهجة بالحركة ،هذا التحريك يعمل
على تحويل حــالــة الـسـكــون /الـحــداثــة ،للحظة مــا بعد حــداثـيــة منثالة ومتدفقة وغـيــر قــارة ،وال يمكن في
األخير اإلمساك بها إلى األبد ،وتبدو هذه العملية هنا كلعب صوري ،أو صورة لعبية ،تعمل على تشظية
هذا السكون وإيقاف ركوده وتحريكه في الفضاء السردي الذي ال يتوقف ،إال ليستأنف حركته من جديد.
( ((3ان ـظــر على وجــه الـخـصــوص :جيل دول ــوز ،الـصــورة –الـحــركــة أو فلسفة الـصــورة ،ترجمة حسن عــودة (دمـشــق :مـنـشــورات وزارة
الثقافة /المؤسسة العامة للسينما)1997 ،؛ فرانسيس أدلين وآخــرون ،بحث في العالمة المرئية :من أجــل بالغة الـصــورة ،ترجمة سمر
محمد سعد (بيروت :المنظمة العربية للترجمة /مركز دراسات الوحدة العربية.)2012 ،
( ((3صالح ،ص .150-148
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ال يـتـبــع مـنـطــق الـســرد فــي رواي ــة مــوســم الـهـجــرة إل ــى الـشـمــال ،كـمــا مــر مـعـنــا ،الـمـنـطــق الـســائــد لـلـقـصــة ،أو
لرواية األزمنة الحديثة ،فهو يصنع منطقه وحــده ،منطق يقوم على تشظية األحــداث ،وتقطيع الوقائع،
عقليا خارجي،
تراتبا
منطقيا أو ً
ً
وقطع تدفقات السرد بشكل غير عــادي ،وغير منطقي ،حتى ال يعتمد ً
ه ــو شـكــل ف ــي األخ ـي ــر يـنـهــض عـلــى ال ـضــد م ــن سـلـطــة الـمـنـطـقــي وال ـع ـق ـلــي ،إن ــه بـبـســاطــة ُي ـق ـ ِّـوض الـسـمــة
ال ـحــداث ـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى الـتـسـلـســل الـمـنـطـقــي ل ــأح ــداث ،وه ــو ُي ـق ـ ِّـوض كــذلــك ال ـم ـع ـقــول ال ــذي تـنـهــض
عـلـيــه سـلـطــة ال ـحــداثــة ،فـ ُـيـهــشِّ ــم أغ ـلــى ذخــائــر األزم ـن ــة الـحــديـثــة وأيـقــونـتـيـهــا األث ـيــرت ـيــن؛ الـعـقــل والـمـنـطــق،
لـيـصـنــع مـنـطـقــه ال ــذات ــي الــداخ ـلــي ،وال ـخ ــاص بــه ك ـلـ ًـيــا ،مـنـطــق ال ــرواي ــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ،وه ــو منطق
ما بعد حداثي بامتياز.
ت ـس ـمــح ه ــذه اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي رواي ـ ــة م ــوس ــم ال ـه ـج ــرة (ت ـع ــدد بـ ـ َـؤر ال ـس ــرد،
ومستوياته ،وتــداخــل األزمــان الـســرديــة ،وتقنيات الـســرد االرت ــدادي وتـعــدد األصــوات والـصــور اللعبية)،
ـاخ روائـ ٍـي عــامـ ٍر باالختالف والتضاد والـتـنــوع ،مــا ُيكسب العمل الــروائــي سمته مــا بعد
تسمح بخلق مـنـ ٍ
الـحــداثـيــة الــواضـحــة ،إذ تعمل جميع هــذه اإلسـتــراتـيـجـيــات ،على تحطيم سلطة الــرأي الــواحــد /الــراوي
الواحد ،والحقيقة الواحدة الواضحة بذاتها /القصة الواحدة ،لتحل محلها الحقائق المتعددة والنسبية
فــي اقـتــرابـهــا مــن الــواقــع ،كــونـهــا فـقــط تمثل مـنـظــورات مختلفة لــواقــع واح ــد ،و ُتـفـســح الـمـجــال للقصص
المتعددة؛ الكل لديه ما يرويه هنا ،لن نسمع مع الــراوي الــذي ال يحمل اسـ ًـمــا ،وغير المسيطر مطلقًا
على األحــداث فــي الــروايــة ،أي تأكيدات قطعية ،بــل هــو دائـ ًـمــا مــا يلجأ إلــى التسويات مــع هــذا الــواقــع،
وحتى حينما يتحدث عن االستعمار تبدو نظرته مختلفة تما ًما عن اآلخرين« :مجيئهم لم يكن مأساة
كـمــا ُنـصـ ِّـور نـحــن ،وال نعمة كـمــا يـتـصــورون هــم ،كــان عـمـ ًـا مـيـلـيــودرامـ ًـيــا سيتحول مــع مــرور الــزمــن إلــى
خــرافــة عـظـمــى»( ،((4وحــده المنطق مــا بعد الـحــداثــي ومـقــوالتــه ،مــا يـحــرك هــذا الـعـمــل ،إنــه يحكم نظرته
عبر هذه الرواية ،ويطلق من خاللها تسديداته التي ال ترتد .لنستمع لصوت الراوي الغُ فل الذي يرتفع
مجد ًدا« :كونهم جاءوا إلى ديارنا ،ال أدري لماذا؟ هل معنى ذلك أننا نسمم حاضرنا ومستقبلنا؟ إنهم
عاجل أم ً
ً
أجل ،سكك الحديد والبواخر والمصانع والمستشفيات والمدارس
سيخرجون من ديارنا أن
سـتـكــون لـنــا ،وسـنـتـحــدث لـغـتـهــم ،دون إح ـســاس بــالــذنــب وال إح ـســاس بــالـجـمـيــل ،سـنـكــون كـمــا نـحــن،
قو ًما عاديين»(.((4
يشتبك المقطع السابق كمنطوق وخطاب قائم بذاته ومخالف للثنائيات الضدية السائدة ،مع خطابات
مخرجا منها .إنــه يقترح تسوية ،قد تكون غير مرضية لمن
محايثة ومناقضه لمنطقة ،ليفككها ويقترح
ً
ستعمر الساعي السـتــرداد كرامته بالنصر أو بالمقابل
الم َ
يرغب فقط فــي النصر الكامل ،مــن الطرفينُ ،
ِ
والملتذ
والم
ستعمر المنتشي بنصره السابقُ ،
عدم الخروج من كهف ذلك الماضي وذكرياته المريرةُ ،
باستمرار هــذه الثنائية ،لكن وحــدهــا هــذه التسوية التي يقترحها الــراوي هــي مــن سيكسب الــرهــان هنا،
كونها تكفلت بكسر حلقة هذه الثنائية وخرجت من نيرها إلى األبد.
( ((4المرجع نفسه ،ص .63
( ((4المرجع نفسه ،ص .53
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يطرح ماكهايل ،مستعي ًنا بمصطلح ميشيل فوكو اليوتوبيا غير المتجانسة ،في توصيفه للرواية ما بعد
تصورا في غاية الشمول والوضوح ،هو تما ًما ما كشفت
الحداثية ،كونها احتفا ًء باآلخر واستضاف ًة له،
ً
عنه قراءتنا لرواية موسم الهجرة إلــى الشمال ،يقول« :إن مصطلح فوكو ‹اليوتوبيا غير المتجانسة‘ هو
صورة مالئمة تما ًما لما تحاول رواية ما بعد الحداثة إنجازه أو تحقيقه ،وفوكو يعني تساكن عدد كبير
من العوالم المتشظية الممكنة في فضاء مستحيل ،أو وجود فضاءات متجاورة ومفروض بعضها على
كثيرا عند كيفية حل أو إيضاح األسئلة المركزية ،إال أنها ملزمة
البعض اآلخر ،وال تتوقف الشخصيات ً
(((4
بالتساؤل؛ أي عالم هذا الذي نحياه ،وما العمل حياله؟» .
داللة الجنس المفرط في الرواية

دورا محور ًيا ليس فقط في إثراء عوالم
يؤدي الجنس كثيمة أو ثيمات مركزية في رواية موسم الهجرةً ،
الــروايــة ،وشحذها بخيال أيــروســي صـ ٍ
ـاف ،بل بخطاب منفصل أو متضمن داخــل الخطابات المتعددة
ّ
التي تزخر بها عوالِم الرواية ،ففي اإلمكان تمييز نوعين من الجنس في هذه الرواية ،أحدهما هو جنس
عادي ليس فيه ما يميزه عن األنواع األخرى من المشاهد الجنسية العادية ،وهو متضمن في الخطابات
األخــرى للرواية وفــي حياة شخوصها ،هــذا النوع نــرى طر ًفا منه في القرية ،حينما كــان الــراوي يتجول
ً
ليل في قريته ،بعد أن خرج من بيت «سعيد» فمر ببيت ود الريس «الوطيء» ،وسمع زوجة هذا األخير
(((4
تصرخ باللذة مع زوجها ،يقول إنه أحس بالخجل كونه سمع ما ال يجب عليه سماعه  ،كما يبرز هذا
النوع من الجنس في حكايات ود الريس عن مغامراته الجنسية وحياته الزوجية المتعددة ،وحكايات
بــت مـجــذوب عــن تـجــاربـهــا الـجـنـسـيــة مــع أزواج ـهــا الــذيــن مــاتــوا ع ـن ـهــا( ،((4أو حـتــى ُحــب ال ــراوي لــزوجــة
«سعيد» بعد وفاة هذا األخير ،وإن لم يكن هذا األخير متضم ًنا ً
جنسيا ،أما النوع اآلخر فهو جنس
فعل
ً
قائما بذاته .هذا النوع يمثله النشاط الجنسي المحموم
مفرط ،ومختلف ،بوصفه رغبة ،وينهض خطا ًبا ً
والمتتابع بال ارتواء عند «سعيد».
على التضاد مــع الـنــوع األول ،يأتي الجنس الــذي يمثله «سـعـيــد» ،وهــو جنس مبني فــي األســاس على
الخداع واالسـتــدراج ،يسمي «سعيد» بيته الذي يستدرج إليه عشيقاته «وكر األكاذيب الفادحة» ،يقول
واصـ ًفــا هــذه األكــاذيــب« :بنيتها عن عمد ،أكــذوبــة أكــذوبــة ،الصندل والند وريــش النعام وتماثيل العاج
واألبـنــوس ،والـصــور والــرســوم لـغــابــات النخل على شـطــآن الـنـيــل ،وق ــوارب على صفحة الـمــاء أشرعتها
كأجنحة الحمام ،وشموس تغرب على جبال البحر األحمر ،وقوافل من الجمال تخب السير [،]...
أشـجــار التبلدي فــي كــردفــان ،فتيات عــاريــات مــن قبائل الــزانــدي والـنــويــر والـشـلــك ،حقول الـمــوز والبن
في خط االسـتــواء ،المعابد القديمة في منطقة النوبة ،الكتب العربية المزخرفة ألغلفة مكتوبة بالخط
الكوفي المنمق»(.((4
( ((4هارفي ،ص .71
( ((4صالح ،ص .51

( ((4المرجع نفسه ،ص .87-78
( ((4المرجع نفسه ،ص .147
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ِ
ستعمر المفت ِرس  -الذي يصبح
الم
كل هذه األكاذيب تستجيب للصورة النمطية التي كونها خيال اآلخرُ /
ٍ
ٍ
موجود البتة ،بينما يأتي الديكور الباذخ في خياله ،والموكل
لشرق غير
فريسة لسعيد في هذه اللحظة -
إليه مهمة تغذية الخيال األيــروســي المفرط ،يأتي فــي خدمة نــوع مــن الجنس هــو كذلك مـفــرط ،إذا ما
جسمانيا ،يقول «سعيد» إنهم حينما أتوا ليخبروه بوفاة أمه وجدوه سكرانًا
رياضيا
حاولنا احتسابه أدا ًء
ًّ
ًّ
(((4
في حضن امرأة ال يتذكر اآلن من هي  .وفوق ذلك لم يكن هذا الجنس يشتمل في حد ذاته ،على أي
متعة أيروسية ،إنما كان ينتشي بلحظة األكاذيب التي يلفقها «سعيد» فتصدقها فتياته ،يقول في تجربته
مــع آن هـمـنــد« :كــانــت تـكــذب وكـنــت أك ــذب ،فـكــانــت لـحـظــة مــن لـحـظــات الـنـشــوة ال ـنــادرة الـتــي أبـيــع بها
عمري كله ،لحظة تتحول فيها األكاذيب أمام عينيك لحقائق»( .((4ومع إيزابيال سيمور المتزوجة ،وأثناء
لهاث الرغبة المصروعة بإحساس الجنس الذي يصل ذروته ،تقول له :أحبك فيجاوبها الصمت( ،((4إنه
جنس ينتشي فقط بلحظة اقتناصه الفريسة ،كأنه يبحث في فعل الجنس عن شيء آخر خالف المتعة
الجنسية ،من دون أن يكون ُم ً
دركا بالضبط ماهية هذا الشيء الــذي يبحث عنه ،ودون أن يجده الب ّتة،
وحـتــى اللحظات الحميمة مــع زوجـتــه جين مــورس يـقــول عنها« :تــزوجـتـهــا ،غــرفــة نــومــي صــارت ساحة
حــرب ،فــراشــي كــان قطعة مــن الجحيم ،أمسكها فكأنني ُأمـســك سـحــا ًبــا ،كأنني ُأضــاجــع شـهــا ًبــا ،كأنني
أمتطي صهوة نشيد عسكري بروسي [أو حينما يقول] وقد كانت لحظات النشوة نــادرة بالفعل ،وبقية
الوقت نقضيه في حرب ضروس ال هوادة فيها»(.((4
أشرت إليهما ،جزء حاسم في تفكيك
إن فهم التمييز المركزي بين هذين النوعين من الجنس ،اللذين
ُ
مضمون هــذا الجنس بوصفه خطا ًبا .ومــن ثـ ّـم فهم مجمل العمل الــروائــي وتحليله ،وال ِس ٌيما أن هذا
وغريبا من أنــواع الخطاب ،فهو
نوعا متمي ًزا
فهما للجنس كما يمثله «سعيد» ،ينهض ً
التمييز يتضمن ً
ً
داخليا في العملية الجنسية ،بل نجده يلتمسها في حواشي هذه العالقة،
غير باحث عن اللذة الجنسية
ً
كثيرا بمتونها ،وهو جنس يظهر
ويبلغ بها أقصى حدودها ،في االسـتــدراج واالصطياد ،من دون ُيعنى ً
مهم ًة قائم ًة بذاتها ،وغير مرتبطة بموضوعاتها الجنسية ،تصل حد أن يشبه «سعيد» دوره فيها ،بوقائع
الطبيعة ،حينما كــان يحدث نفسه بعد الـفــراغ مــن األداء الجنسي أو أثـنــاء ذروتــه ،فيقول وهــو يخاطب
شرا إال بقدر
إيزابيال سيمور في دخيلته ،وهم في أوج ذروة الفعل الجنسي« :ولهذا فأنا ال أنوي بك ً
شريرا حين تتحطم السفن على صخوره ،وبقدر ما تكون الصاعقة شريرة حينما تشق
ما يكون البحر
ً
ً
متسائل فــي نفسه أيـ ًـضــا) هــل الشمس شــريــرة حين تحيل قلوب
الشجرة نصفين [( ]...وحـيــن استطرد
(((5
مــايـيــن الـبـشــر إل ــى ص ـحــارى ت ـت ـعــارك رمــال ـهــا وي ـجــف فـيـهــا حـلــق ال ـع ـنــدل ـيــب»  ،بــل ويــذهــب إل ــى حد
إشراك نهر النيل معه في مهمة اصطياد أولئك الفتيات ،سألته هذه األخيرة :هل تسكن بجانب النيل؟
فأجابها :إنــي أخــرج يــدي مــن شباك غرفتي فــي الليل فــأالمــس مــاء النيل وهــو يـجــري ،فلما أحــس بأنها
( ((4المرجع نفسه ،ص .161
( ((4المرجع نفسه.145 ،

( ((4المرجع نفسه ،ص .142

( ((4المرجع نفسه ،ص .163 ،37
( ((5المرجع نفسه ،ص .47 ،45
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وقعت في شباكه قال لنفسه« :الطائر يا مستر مصطفى وقع في الشرك ،النيل ذلك اإلله األفعى قد فاز
بضحية جديدة»(.((5
بالعودة إلى إستراتيجية صناعة اآلخر كما مرت معنا ،فإن االستعمار في هذه اإلستراتيجية ال يبدو إال
كحالة خـصــاء كــامــل ألمــة ،بالمفهوم الـفــرويــدي لـ ُـعـقــدة الـ ِـخـصــاء ،فهو ِخـصــاء يتم دائـ ًـمــا بــواسـطــة األب،
(((5
طفوليا مؤداه؛ أن عضو الذكورة الذي
فهما
وبالوعي بسلطته  ،حينما يفهم الصغير المهدد بالخصاءً ،
ً
يملكه هو  -دون اإلناث  -قابل لالنفصال عن جسده( ،((5وهي عقدة ستظل مالزمة للصغير طوال حياته
إن لم تحل.

ال يحاول «سعيد» بواسطة هذا الجنس المفرط ،إال أن ينفي عن ذاته ُعقدة ِ
الخصاء ،في مواجهة (اآلخر/
دائما وأبدً ا في أوقات أفعاله الجنسية المفرطة ،في حالة استحضا ٍر محمو ٍم
األب /اإلمبراطورية) ،فهو ً
ستعمرة ،حتى وهــو فــي أوج مــراحــل مـطــارداتــه
الم َ
لمشاهد األب /اإلمـبــراطــوريــة وجــرائـمـهــا فــي الـبـلــدان ُ
ملحميا لمهمته المقدسة ،نفي الخصاء عن ذاته،
وحضورا
إحساسا عميقًا بالخصاء
لفرائسه ،نشهد معه
ً
ً
ً
يقول وهو يقترب من اصطياد جين موريس« :أنا الغازي الذي جاء من الجنوب وهذا هو ميدان معركتي
ناجيا ،أنا المالح القرصان وجين موريس هي ساحل الهالك ولكنني ال
الجليدي الــذي لن أعــود منه ً
أب ــال ــي»( ،((5بينما حملت الـكـتــب الـتــي ألـفـهــا عـنــاويــن مـثــل :اقـتـصــاد االسـتـعـمــار ،االسـتـعـمــار واالحـتـكــار،
الصليب والبارود ،اغتصاب أفريقيا(.((5

ً
شريكا لـ «سعيد» في هــذه المهمة المقدسة ،وليس ثمة فــرق بين ما يقوم به «سعيد» وبين
يغدو النيل
بج َلد .ببساطة؛ ألنه ال يد له وال لغيره في وقوعها،
حوادث الطبيعة العادية التي على اإلنسان أن يتقبلها َ
ألنها تما ًما مثل االستعمار ،بوصفه هــو اآلخــر مهمة مقدسة فــي نظر مــن قــامــوا بــه .لذلك سيكون هذا
دائما ،حتى في قاعة المحكمة ،بعد أن قتل زوجته جين موريس ،وقاد بمحاوالته
هو منطق «سعيد» ً
نـفــي ال ـخ ـصــاء عــن نـفـســه /أم ـتــه ،أرب ــع فـتـيــات لــانـتـحــار ،إح ــداه ــن كــانــت م ـتــزوجــة ،ن ـجــده ي ـقــول« :إنـنــي
أسـمــع فــي هــذه المحكمة صليل سـيــوف الــرومــان فــي قــرطــاجــة ،وقعقعة سنابك خيل اللنبي وهــي تطأ
أرض القدس ،البواخر مخرت عرض النيل أول مرة تحمل المدافع ال الخبز ،وسكك الحديد ُأنشئت
أصـ ًـا لنقل الجنود ،وهم أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول :نعم بلغتهم ،إنهم جلبوا إلينا جرثومة
العنف األوروبي [ ]...نعم يا سادتي إنني جئتكم غاز ًيا في عقر داركم ،قطرة من السم الذي حقنتم به
شرايين التاريخ»(.((5
( ((5المرجع نفسه ،ص .43

( ((5سـيـغـمــونــد فــرويــد ،أف ـكــار ألزم ـنــة ال ـحــرب وال ـم ــوت ،تــرجـمــة سـمـيــر ك ــرم ،ط ( 3ب ـيــروت :دار الـطـلـيـعــة لـلـطـبــاعــة والـنـشــر،)1986 ،
ص .101 ،99
( ((5سيغموند فرويد ،محاضرات جديدة في التحليل النفسي ،ترجمة جورج طرابيشي ،ط ( 3بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر،
 ،)2007ص .120
( ((5صالح ،ص .162

( ((5المرجع نفسه ،ص .139-138
( ((5المرجع نفسه ،ص .98-97
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بينما تبدو المهمة االستعمارية مهمة مقدسة ،وعب ًئا على الرجل األبيض من وجهة نظره ،فهي في نظر
«سعيد» شيء آخــر ،شيء تم حقنه به وهو يجري في عروقه مجرى الــدم ،وسيظل يؤرقه إن لم يشف
وتربى على يد المستعمر ،كما
منه ،شيء ليس أقل من عقدة خصاء الزمته ُمذ أن شب
صغيرا وتعلم َّ
ً
الزمت كثيرين غيره ،من دون أن ينجح في التخلص منها.

بمنزلة تأسيس وخاتمة
تأتي هذه الخالصة هنا ،إلى جانب كونها خاتمة ،محاولة لتعريف ما يمكن أن نطلق عليه صفة الرواية
مفاهيميا ،عبر المقاربة التي سعت
ما بعد الكولونيالية؛ إذ يبدو لنا من خالل التحليل الــذي أجريناه،
ً
لصوغ نسيج مفاهيمي ،يعيد رســم حالة الـحــداثــة األوروبـيــة فــي مبتدئها ،فــي مواجهتها مــع بقية أجــزاء
العالم ،ومواجهتها مع ما بعد الحداثة ً
نظريا داخل
معرفيا لها ،وما بعد الكولونيالية اقترا ًبا
بديل
تأسيسيا ًّ
ًّ
ًّ
تقاليد ما بعد الحداثة ،مع أمثلة من الفن واألدب والرواية ما بعد الكولونيالية كممارسات وتطبيقات
وتطبيقيا ،من خالل تشريح أو آليات النص الروائي ،وفتح
لمنطق ما بعد الحداثة في اإلنتاج المعرفي،
ً
موضوعيا كوعي ،مناقض
طاقة اإلمكان داخل مفاهيم ما بعد الكولونيالية كحقل معرفي وأدبي ،ينهض
ً
وبراديغم بديل للحداثة ،أي ما بعد حداثي بامتياز ،في مواجهة الحداثة األوروبية بوجهها الكولونيالي،
يـبــدو لـنــا مــن خــال كــل ذل ــك ،أن هـنــالــك سـمـتـيــن مــركــزيـتـيــن تـطـبـعــان الــروايــة مــا بـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ،هما
خصائص الرواية ما بعد الحداثية ومنطقها المتجلي في أدواتها ،وإستراتيجيات عمل الخطاب ما بعد
الكولونيالي ومنطقه ،كما جرى الكشف عنه من خالل محاوالت القراءة والتأويل التي قمنا بها للنص
والخطاب /المنطوق لرواية موسم الهجرة للشمال ،وهو ما سنعمل على تلخيصه هنا.
السمة األولــى :إن ما يجعلنا نطلق على روايــة مــا ،صفة ما بعد الكولونيالية ،ليس فقط وقوعها ضمن
ـوعــا
حـقـبــة تــاريـخـيــة ج ــاءت مـبــاشــرة بـعــد تـجــربــة االسـتـعـمــار ،وال حـتــى اشـتـغــالـهــا عـلــى االسـتـعـمــار مــوضـ ً
ستعمرة ،أو تفريعاته واألسئلة التي انبثقت منه ،مثل االستغالل والهيمنة
وتجربة معيشة لمجتمعات ُم َ
والخضوع وغيرها ،وإنما كيفية تناولها لموضوعة االستعمار ،وطرحها هذه األسئلة ،هل نجحت كرواية
فــي اإلف ــات مــن فــخ الـمـلـحـمـيــة؟ بمعنى أنـهــا لــم تــذعــن إلغ ــراء تـقــديــم مــأســاة الـشـعــوب الـمـسـتـعـمــرة في
شكل ملحمي بطولي ،يحاكي النموذج الحداثي السيد ،ولكنه في األخير ينهزم أمامه بشرف بطولي،
باحث عن نموذجه الحداثي المضيع هو اآلخــر ،أم أنها فككت هيمنة هــذا النموذج الحداثي وبينت
تخييليا ليجاور عوالم مضطهدة وخاضعة له ،لتعري ضعفه وتبرز قلة حيلته
هشاشته؟ حينما استدعته
ً
وتـهــافــت مـقــوالتــه ،جـنـ ًـبــا إلــى جـنــب مــع مـقــوالت الـعــوالــم الـخــاضـعــة لـسـيـطــرتــه ،وهــل فــي األخـيــر قدمت
لهذين العالمين درسها األخير؟ من خالل ما شيدته من بناء تخييلي ال تسوده حكمة واحدة ويرتفع فيه
صوت واحد ،بل هو في حد ذاته مجموعة عوالم يجمعها عالم تخييلي ،يبدو للناظر بالعين الوحيدة
للحداثة أنه عالم واحد؟
السمة الثانية :ليس في إمكان أي روايــة تحقيق شرط السمة األولــى ،ما لم تتوسل تقنيات لها القدرة،
ليس فقط على احتواء هذا التناقض الذي تثيره خطابات الهيمنة والخضوع ،وإنما أن تكون كذلك قادرة
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على تفكيك هذه الخطابات وتعريتها ،وإبراز مكامن ضعفها ،ومن ثم نسفها ،مرة وإلى األبد ،باقتراح
أسئلة مغايرة ،وإيجاد طرق بديلة من طرح األسئلة الملحة  -كالتقنيات الموظفة في العمل الروائي الذي
درسناه  -وهي تقنيات تستمد فلسفتها من ينبوع الحكمة ما بعد الحداثية متعددة المشارب واأللسن.
إ ًذا ،ال مجال هنا ،سوى اإلقرار بحالة التضافر( ،((5التي تجمع هاتين السمتين ،األولى والثانية ،شرطين
الزمين للرواية ما بعد الكولونيالية /ما بعد الحداثية ،بما يزيد على كونهما توأمين ال يعيش أحدهما
دون اآلخــر فــي عـمــل روائ ــي مـنـفــر ًدا فـحـســب ،إلــى عـ ّـدهـمــا طــابـ ًعــا مـمـيـ ًزا ومـتــواشـ ًـجــا ،يشكل هــذا الطابع
المميز والمتواشج عصب الخطاب ما بعد الحداثي للرواية ما بعد الكولونيالية ،بما يجعلها توفر أفقًا
ُ
ِ
حداثيا ً
مستعمريه السابقين «دون إحساس بالذنب
بديل ،يتكلم فيه المستعمر سابقًا لغة
ومشهدً ا ما بعد
ًّ
ٍ
ألناس عاديين فقط ،وهو ما حاولت هذه الدراسة إضاءة بعض
وال إحساس بالجميل» ،مشهد من عال ٍم
جوانبه المركزية.
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النظرية والترجمة

ميخائيل باختين والنقد األدبي العربي المعاصر
Theory and Translation

Mikhael Bakhtine and Contemporary Arab Literary Criticism
مـلـخــص :هــذا الـبـحــث مـحــاولــة لـفـهــم دور الـتــرجـمــة فــي رحـلــة الـنـظــريــة وانـتـشــارهــا خ ــارج الحقل
الـثـقــافــي ال ــذي تـكـ ّـونــت فـيــه أول م ـ ّـرة ،وه ــو يـتـخــذ مــن الـشـعــريــة االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي بـلــورهــا الـنــاقــد
أنموذجا إلجالء هذا الدور ،وذلك من
الروسي ميخائيل باختين منذ عشرينيات القرن الماضي
ً
خالل تبئير التفكير بشأن الترجمة التي أنجزها الناقد المغربي محمد برادة في بعض نصوصه،
وقــد صــدرت فــي كتاب بعنوان الـخـطــاب الــروائــي :ميخائيل باختين((( .ويستخلص الباحث أنّ
اإلنتاجية التي ميزت تلقي الناقد المغربي محمد بــرادة لمقترحات باختين المتمثّلة على نحو
ـاص في مفاهيم الحوارية ،والتعدد اللغوي ،و«الكرونوتوب» ،وتعدد األصــوات ،قد فتحت
خـ ّ
لـلـنـقــد الــروائــي الـعــربــي فــرصــة الـتـجــدد عـلــى مـسـتــو َيــي الـمـنـهــج والـمـمــارســة ،وال ـخــروج مــن دائــرة
القراءة المغلقة.
الكلمات المفتاحية :النظرية ،الترجمة ،الحوارية ،التعدد اللغوي.

Abstract: This paper attempts to understand the role of translation in the
transmission and spread of theory outside the cultural field where it was
first formulated. To reveal this role, it takes as an example the social poetics
formulated by Russian critic Mikhail Bakhtin starting in the 1920s. It focuses
on the translations of Moroccan critic Mohammed Barada of some of Bakhtin’s
texts (published as Novelistic Discourse in 1987). The paper concludes that
Barada’s reception of Bakhtin’s suggestions, particularly the concepts of the
dialogic, polyglossia, the carnivalesque, and polyphony, opened up for the Arab
novelist-critic opportunities for innovation on the levels of method and practice,
so as to emerge from the closed circling of reading.
Keywords: Theory, Translation, Dialogism, Polyglossia.
* أستاذ األدب الحديث ،جامعة القاضي عياض ،الكلية المتعددة التخصصات ،آسفي  -المغرب.

** Professor of Modern Literature, Multidisciplinary Faculty of Safi, Cadi Ayyad University, Morocco.
داري نشر فــي السنة ِ
نفسها :الـخـطــاب الــروائــي :ميخائيل باختين ،ترجمة محمد بــرادة (الـقــاهــرة والــربــاط :دار الفكر،
((( ص ــدر عــن َ
ودار األمان.)1987 ،
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مقدمة
مــن بـيــن الـنـظــريــات الـتــي غـ ّـيــرت مـســارات الـنـقــد األدب ــي الـعــالـمــي ،فــي الـنـصــف الـثــانــي مــن الـقــرن
الماضي ،النظرية التي ّ
تمكن ميخائيل باختين ( )1975-1895من بلورتها في عشرينيات القرن
الـســابــق؛ مــن خ ــال مـجـمــوعــة أع ـمــال يـشـغـلـهــا هــاجــس اإلدراك اإلنـســانــي وال ـعــاقــات «الـبـيـنــذاتـيــة» ،كما
تشغلها جـمــالـيــات اإلب ــداع الـثـقــافــي وفـلـسـفــة الـلـغــة ونـظــريــة األدب والـكــرنـفــال .وتـكــاد تـكــون أعـمــال هــذا
ّ
المنظر الــروســي ،الـتــي تنطوي على محاولة «جــادة للوصول إلــى فهم أعـمــق وأخـصــب للظاهرة األدبـيــة
المعقدة ،بكل أبعادها الذاتية والمجتمعية ،وبتفاعلها الخالق مع المجتمع الــذي تنتمي إليه في شتى
(((
ـارا بـيــن عــدد كـبـيــر مــن الـنـقــاد
ـؤس ـســاتــه»  ،مــن أكـثــر الـجـهــد الـفـكــري والـنـقــدي انـتـشـ ً
تجلياته ونـشــاطــاتــه ومـ ّ
المتميزين في أوروبــا وأميركا ،وفــي الوطن العربي .فقد تبلورت تصوراته في خضم المساءلة العميقة
الـتــي وجـهـتـهــا الـشـكــانـيــة الــروس ـيــة لـلـفــرضـيــات الـقــائـلــة بــوجــود عــاقــة تـنــاظــر بـيــن الـبـنـيــة األدب ـيــة والـبـنـيــات
االجتماعية يتعين تحديدها والكشف عنها .وفي ذروة هذا الجدل حول إعادة بناء موضوع الدراسات
األدبية وفصله عن تاريخ األدب ،بدَ ا باختين من خالل اإلجراءات المنهجية التي دعا إليها ،ناقدً ا مختل ًفا
(((
اهتم كذلك
بالمعنى المنتج لمفهوم االختالف  .فهو لم يدرس الظاهرة األدبية من الداخل فحسب ،بل ّ
بتحليل دالالتـهــا وأبـعــادهــا االجـتـمــاعـيــة الملتصقة بــالـتـفــاعــات اإلنـســانـيــة ،ومــا تـنـطــوي عليه مــن حــواريــة
متفحص ألسرار الكالم اإلنساني ،ذلك
وتعدد في األصوات .لهذا اعتبره فالديمير كريزينسكي «أعظم
ّ
(((
قو ًة نابذ ًة وجاذب ًة في نفس اآلن» .
الكالم الذي إذا ما نظر إليه في بعده التوليدي ،ألفيناه ّ

وم ـثــل بــاقــي الـنـظــريــات الــرصـيـنــة ال ـتــي تـنـجـ ُـح فــي نـيــل الـمـشــروعـيــة ،فـيـقـبـ ُـل عـلـيـهــا الـبــاحـثــون وال ــدارس ــون
السـتـثـمــار أدوات ـه ــا وم ـقــوالت ـهــا ،واالس ـت ـفــادة مـ ّـمــا تـقـ ّـدمــه مــن ض ــروب الـفـهــم الـمـتـجــدد لـمــوضــوعـهــا ،ومــا
تـبــذلــه مــن جـهــد فــي تشييد دعــامــات تحليل أصـيــل لعالقته بــالـشــرط اإلنـســانــي ،تـلـ ّقــف الـعــالــم فــي قــاراتــه
المختلفة أعمال باختين الباهرة ،من منطلق الوعي بما تنطوي عليه افتراضاته اإلبستمولوجية من رؤًى
متفردة كفيلة بإخراج النقد األدبــي من األزمــة التي دخلها أواخــر الستينيات من القرن العشرين؛ بسبب
ّ
عمقت الفجوة بين النصوص والعالم .وهكذا ،أ ّدى انتشار الفكر الباختيني
التي
االنعزالية
التوجهات
ّ
من خالل اللغات التي ترجم إليها إلى إحداث نقلة عميقة في حقل الدراسات األدبية المعاصرة ،لم
يقتصر مفعولها على إضاءة طبيعة األعمال األدبية التركيبية وطبيعة العالقة الجدلية بين األدب والواقع
تعدى ذلك إلى المساهمة في نقْل االهتمام باألدب من دائرة المقاربة النصية المغلقة
االجتماعي ،بل ّ
الرحب للمقاربة الحوارية المفتوحة على شواغل اإلنسان واللغات والعالم.
إلى الفضاء ّ
((( صبري حافظ ،أفق الخطاب النقدي (القاهرة :دار شرقيات ،)1996 ،ص .95

ميز بين «النص الكتابي» و«النص
((( نستعمل مفهوم االختالف بالمعنى الذي وضعه روالن بارت لهذا المفهوم في كتابه  S/Zحينما ّ
دائما إلى إعادة قراءته .وبهذا المعنى ،فإنّ
القرائي» .فإذا كان النص القرائي ينتهي بمجرد أن ُيقرأ ،فإنّ النص الكتابي يدعو القارئ ً
النص الكتابي يتميز بخاصية االختالف التي هي نقيض المشابهة والتماثل .انظر:
Roland Barthes, S/Z (Paris: Seuil, 1970), p. 15.

((( فالديمير كريزينسكي ،باختين والمسألة اإليديولوجية ،ترجمة حسن بحراوي وعبد الحميد عقّار ،عالمات ،العدد ،)1996( 6
ص .12

ثاحبأو تاسارد
صاعملا يبرعلا يبدألا دقنلاو نيتخاب ليئاخيم :ةمجرتلاو ةيرظنلا
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ُستمد
لقد أبصر الدارسون ألعماله إمكانيات كبير ًة لتطوير البحث األدبي وإغنائه بمفاهيم وتصورات ت
ّ
أهم مظهر من مظاهر خصوبة تراثه النظري والنقدي .ولهذا
من تيارات نقدية أخرى .ومثّل هذا األمر ّ
ربـمــا اعـتـبــره تزفيتان ت ــودوروف أكـبــر ُمـنـ ِّـظــر لــأدب فــي الـقــرن العشرين ،ولـيــس ذلــك ألنــه تمثل
الـسـبــبّ ،
الـتــراث الــروســي العميق فــي حقل التنظير لــأدب فحسب ،وإنـمــا ألنــه ّ
نظر لــأدب مــن موقع مختلف،
ً
حقول أخرى غير األدب ،حتى
استند فيه إلى تفكير منهجي في العلوم اإلنسانية .فقد أخذ في حسبانه
متخصصا»(((.
قيل« :إنّ تخصصه ،إذا كان من الجائز أن نستعمل مثل هذه الكلمة ،هي ّأل يكون
ً

مواقع التلقي :كتابات باختين في السياق الغربي
ي ّتضح تقدير اإلنـجــاز األســاســي لميخائيل باختين حينما نعاين التأثير الــواســع لفكره خــارج السياقات
التاريخية والثقافية التي ّ
تشكل فيها .وعلى الرغم من الهامشية التي أحاطت بفكره ،ما جعل مكانته لم
تظهر بروسيا إال بعد انعقاد المؤتمر الشيوعي عام  ،1956فإنّ النقلة التي أحدثتها تقصياته العميقة في
الظاهرة األدبية تجعلنا أمام باحث ّ
سما بالجدية والصبر ،على الرغم من
ظل ،طوال مساره العلمي ،م ّت ً
وتلمسوا فيها إمكانات
األوضــاع القاسية التي عاشها .وهــذا ما انتبه إليه النقاد الذين حــاوروا أعمالهّ ،
جـ ّـديـ ًة لكشف ما لم يكن معرو ًفا من خصائص الــروايــة كظاهرة عابرة للثقافات واآلداب .ففي فرنسا،
حاسما .فعلى الرغم من أنّ هذا
شهدت الدراسات األدبية ،منذ أواخر ستينيات القرن الماضي ،منعط ًفا
ً
البلد لم تتطور فيه النظرية األدبية إال حديثًا ،أي ابتداء من عام  ،1950مع سارتر وبارت وبورديو ،إضاف ًة
إلــى التأمالت التي بلورها بعض الكتاب مــن أمـثــال فلوبير ،ومــاالرمـيــه ،وبــودلـيــر ،فــإنّ األعـمــال النقدية
التي ظهرت خالل هذه المرحلة شمل تأثيرها العالم ك ّله .ومنذ أن شرعت جوليا كريستيفا وتودوروف
في التعريف بميراث ميخائيل باختين وتقديم أفكاره وتصوراته في الحقل الثقافي الفرنسي ،انتبه النقاد
إلى المالءمة والراهنية اللتين تنطوي عليهما تقصياته وتحليالته للظاهرة األدبية ،وهو ما كان له أعمق
التأثير في تجديد أدوات النظرية األدبية ،وتوسيع حدود اشتغالها.
أعدت أطروح ًة
لقد نشرت كريستيفا سنة  1967مقال ًة بعنوان «باختين :الكلمة ،الحوار والرواية»((( ،كما ّ
حول أعماله تحت إشراف لوسيان غولدمان ،وقد نُشرت بعنوان نص الرواية((( ،وفيها طرحت مفهوم
يعد مفهو ًما مركز ًيا في
التناص  ،L’intertextualitéوقد استفادت في بنائه من مفهوم الحوارية الذي ّ
أي حضور في الغرب .لهذا،
نظرية باختين .فقبل هذه المقالة التي كتبتها كريستيفا ،لم يكن لباختين ّ
ترى الباحثة كارين زبيندن أنّ الموقع الذي حظيت به كريستيفا والسلطة العلمية التي تمتعت بها ّأم َنا
حضورا ممي ًزا في الفضاء الثقافي الفرنسي؛ ذلك أنّ التأويل الذي أنجزته هذه الباحثة البلغارية
لباختين
ً
تعرض للنقد أو ُوضع موضع مساءلة ،وهذا الغياب للحوار
حول مفاهيمه األساسية ،لم يحدث أبدً ا أن ّ
((( تــزفـيـتــان ت ــودوروف ،مـيـخــائـيــل بــاخـتـيــن :الـمـبــدأ ال ـح ــواري ،تــرجـمــة فـخــري صــالــح (ب ـيــروت :الـمــؤسـســة الـعــربـيــة لـلــدراســات والـنـشــر،
 ،)1996ص .15
(6) J. Kristeva, «Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman,» Critique, vol. 33 (1967), pp. 438-465.

(7) J. Kristeva, Texte Du Roman: Approche Sémiologique D’une Structure Discursive Transformationnelle (Paris:
De Gruyter Mouton, 2013).
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ال يمكن فهمه ببساطة على أ ّنــه نوع من سخرية القدر بالنسبة إلى ّ
شدد
كثيرا ما ّ
منظر الحوارية الــذي ً
على أهمية الجدال والحوار والتعقيب ،وإنما هو ،على العكس من ذلك ،ما ّأمن لكريستيفا سلط ًة في
هذا المجال(((.
إضاف ًة إلى جهد كريستيفا ،نهض تودوروف بدور محوري في تقديم فكر باختين والكشف عن التعدد
الــذي ِ
يس ُمه ،وانطلق فــي ذلــك مــن معرفة عميقة بالسياق التاريخي واأليــديــولــوجــي الــذي ّ
تشكلت في
إط ــاره أطــروحــاتــه األســاس ـيــة .وق ــد تـجـ ّلــى ه ــذا ال ــدور فــي قـيــامــه بـجـمــع أه ـ ّـم نـصــوص بــاخـتـيــن فــي كـتــاب
المبدأ الحواري((( ،إذ ساعدته قراءته الحوارية لهذه النصوص على طرح مفهوم «النقد الحواري» في
كتابه نقد النقد( .((1وفــي هــذا السياق ،يــرى الناقد السعودي معجب الزهراني أنّ «ميخائيل باختين لم
يتحدث عن «النقد الحواري» ،فهذا المفهوم  -كما نتداوله اليوم  -يجد مرجعيته القريبة والمباشرة في
كتابات تودوروف في مرحلة «ما بعد البنيوية» وقد تمثّلت ذروتها الفكرية في كتابيه فتح أميركا ،ونحن
واآلخرون ،في حين بلغت ذروتها المعرفية  -النقدية في كتابيه باختين :المبدأ الحواري ونقد النقد(.((1
حظي بهما فكر باختين يعود الفضل فيهما إلى الجهد الكبير الذي
والواقع أنّ الشهرة والتداول اللذين
َ
نهض بــه هــذان الـنــاقــدان البلغاريان ،إذ أمـكــن ألفـكــاره أن ُتـ َتــداول خــارج اإلطــار الضيق لــدراســاتــه حول
ومشروعا بين الدعامات النظرية التي ينهض عليها التحليل الداخلي
مالئما
موقعا
رابلي ،وأن تشغل
ً
ً
ً
للنص األدبي(.((1
مهد السبيل لالتصال بفكر باختين
لِ َنقُل إنّ التأويل الــذي نهضت بــه كريستيفا إلــى جانب تــودوروف ّ
وباحثين آخرين من دائرته؛ من بينهم فولوشينوف ،وميديفيديف ،في مرحلة كان الوصول فيها إلى فكره
نظرا إلى الصعوبات التي تنطوي عليها مقوالته ،إضاف ًة إلى طابعها التجريدي .ونعتقد
مسأل ًة إشكالي ًةً ،
وصــل الـحـقــل الـثـقــافــي الـفــرنـســي بأفكار
أ ّنـنــا َنـلـمــس فــي خلفية هــذه الـمـســاعــي ،وهــي مـســا ٍع تـهــدف إلــى ْ
ّ
المنظر ذي األعـمــال النقدية األصيلة ،ذلــك الحدس المتع ّلق بــدور فكره في اللغات التي يترجم
هــذا
مد البنيوية؛ بسبب
إليها ،وفي التخفيف من وطأة األزمة التي شهدتها الدراسات األدبية ،بعد انحصار ّ
االنـتـظــارات المختلفة لجيل جــديــد مــن الـنـقــاد والمثقفين أكـثــر مـيـ ًـا إلــى ربــط األدب والـفــن بالسياسة.
وه ـكــذا ،دف ــع فـكــر بــاخـتـيــن بــاحـثـيــن كـثـيــريــن إل ــى مـســاءلــة األبـنـيــة الـتــي شـ ّـيــدوهــا خ ــال الـسـتـيـنـيــات بــاســم
النزعة العلمية .و ُي َع ّد روالن بارت ً
حيا على التأثير العميق الذي أحدثه النص الفكري الباختيني.
مثال ًّ
ففي كتابه  ،S/Zانتقد التوجهات الـتــي انـخــرطــت فــي مسعى جعل النقد مـمــارســة علمي ًة تستهدف بناء
يتعين
يتعين جوهر ًيا باالختالف والتناص ،وال ّ
نماذج وأنساق عامة للنصوص ،مشد ًدا على أنّ األدب ّ
(8) Karine Zbinden, «Du Dialogisme À L’intertextualité: une relecture de la réception de Bakhtine en France
(1967-1980),» Siavica Occitania, no. 17 (2003), p. 209.
(9) T. Todorov, Mikael Bakhtine, Le principe dialogique, suivi de: écrits du cercle de Bakhtine (Paris: Seuil, 1981).
(10) T. Todorov, Critique de la critique (Paris: Seuil, 1984).

( ((1مـعـجــب الــزهــرانــي« ،نحو التلقي الـحــواري :مقاربة ألشـكــال تلقي كتابات ميخائيل باختين فــي السياق الـعــربــي» ،مجلة العلوم
اإلنسانية ،جامعة البحرين ،العدد ( 3شتاء  ،)2000ص .153-152
(12) Richard Hodgson, «Mikhail Bakhtine et la théorie littéraire contemporaine, Liberté,» vol. 37, no. 4 (1995), p. 49.
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ُعد من
بالتماثل والمشابهة .كما أنّ أطــروحــات جيرار جونيت حــول «التناص» ،و«التفاعل النصي» ،ت ّ
أكثر اإلنـجــازات النقدية المعاصرة  -في حقل السرديات  -داللـ ًة على تأثير الفكر الباختيني في النقد
الفرنسي خالل حقبة ما بعد البنيوية .وقد برز هذا التأثير منذ كتابه مدخل إلى جامع النص( ،((1ليظهر
بقوة في أعماله الالحقة ،ومن بينها عتبات( ،Seuils ((1وتطريسات(Palimpsestes.((1
في هــذا السياق ،ال يمكن تجاهل المنافذ التي استطاع الناقد بيير زيما أن يفتحها أمــام سوسيولوجيا
العدة
عام ،والنقد االجتماعي على نح ٍو
خاص ،من خالل القراءة الرصينة التي تناول بها ّ
ّ
األدب على نح ٍو ّ
لتتبين
النقدية لميخائيل باختين .وتكفي العودة إلى كتابيه موجز النقد االجتماعي والنص والمجتمعّ ،
لنا األبـعــاد والــدالالت العميقة التي اتخذتها المفاهيم األساسية الناظمة لشعرية باختين؛ كالحوارية،
والتعدد اللغوي ،وتعدد األصــوات ،والكرنفال ،واالزدواجـيــة القيمية .فبخالف المقاربات االجتماعية
وج ــه بـيـيــر زيـمــا بــوصـلــة الـنـقــد االجـتـمــاعــي نحو
الـتــي ُشـغـلــت بــالـتـقـ ّـصــي فــي مـضــامـيــن األع ـمــال األدب ـيــةّ ،
التفكير في الكيفية التي تتمفصل بها المشكالت االجتماعية والرهانات الخاصة بالطبقة االجتماعية،
أساسا لما
في المستويات الداللية والتركيبية والسردية ،إذ جعل مفهوم الوضعية االجتماعية اللسانية
ً
اعتبره نظري ًة في علم اجتماع النصوص األيديولوجية والنظرية(.((1
إذا كان باختين قد ُع ِر َف في الوسط الثقافي الفرنسي بعمليه الموسوعيين عن دوستويفسكي ورابليه،
فــإنّ فكره في الــواليــات المتحدة األميركية سيأخذ في الثمانينيات أبـعــا ًدا جــديــدةً ،من خــال جهد كثير
من الباحثين الذين فكروا بمفاهيمه في إشكاليات وقضايا أوسع من األدب؛ مثل مساءلة الحدود بين
الفروع المعرفية ،إضاف ًة إلى أسئلة الهجنة والتعدد واالختالف واآلخرية والترجمة الثقافية والهويات
المنقسمة على ذاتها(.((1
لماحة لتجديد تاريخ الرواية ونظريتها.
ومن المعروف أنّ استقصاءات هذا الناقد الروسي مثّلت محاول ًة ّ
فـكـتــابــه قـضــايــا شـعــريــة دوسـتــويـفـسـكــي ،وقــد ُنـشــر أول مــرة سـنــة  ،1929يـســائــل عـلــى الـمـسـتــويــن اللساني
واألدبي ،وحدة جنس الرواية واكتماله .فالفكرة األساسية الناظمة لهذا الكتاب هي مسألة «البوليفونية»؛
غريبا أنّ الجدة التي تنطوي عليها مقترحاته
أي وجود أصوات عديدة في الملفوظ الواحد .إذن ،ليس ً
هــي الـتــي سـتـشـ ّـكــل ق ـ ّـو ًة جــاذب ـ ًة لـلـنـقــاد فــي الــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة؛ مـثــل فــاديــم لـيــابـيـنــوف ،وكــاريــل
إيـمــرســون ،وهـيـلـيــن إيــزوولـسـكــي ،وواي ــن ب ــوث ،والدي ـســاف مــاديـجـكــا ،وفـيــرن مـغــي ،ولـيـنــدا هـيـتـشــون،
ودافيد هايمان ،وآخرين .فهؤالء تلقوا أعماله عبر الترجمة إلى اللغة اإلنكليزية ،أو من خالل ممارسة
النقد التحليلي .وفي هذا السياق ،يمكن اإلشارة إلى الجهد الكبير التي قام به الباحثان كاترينا كالرك
( ((1جيرار جونيت ،مدخل لجامع النص ،ترجمة عبد الرحمان أيوب (الدار البيضاء :دار توبقال.)1986 ،

(14) Gérard Genette, Seuils (Paris: Seuil, 2002).

(15) Gérard Genette, Palimpsestes (Paris: Seuil, 1982).

( ((1بيير زيما ،النص والمجتمع آفاق علم اجتماع النقد ،ترجمة أنطون أبو زيد (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .50
( ((1في هذا السياق ،يمكن العودة إلى األعمال المتميزة للناقد ميشال هولكيست .انظر:

Michael Holquist, Dialogism: Bakhtin and His World (London: Routledge, 1990).
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وميشيل هولكيست في إعادة بناء سيرة باختين الذهنية عبر تتبع المحطات األساسية لفكره من خالل
قدمها أشخاص يعرفونه.
الرجوع إلى األرشيف الخاص به في موسكو ،أو عبر الشهادات الشفوية التي ّ
ّ
(((1
ناقشَ
تر النور
لم
التي
أو
نشرت
التي
أعماله
مجمل
ا
باختين
ميخائيل
بعنوان
كان
الذي
كتابهما
وفي
َ
بعدُ  ،كما أبرزَا المفارقات التي أحاطت بصورته داخل االتحاد السوفياتي سابقًا وخارجه.
مــن الــواضــح أنّ انـتـشــار فكر باختين بين الـنـقــاد األميركيين يـتـ ّـم مــن خــال عــدد مــن مفاهيمه األســاسـيــة.
فمفهوم الـحــواريــة ال تنحصر تــداولـيـتــه بين المشتغلين بــالــدراســات األدبـيــة ،بــل إ ّنــه ُيستثمر مــن باحثين
فــي مـجــاالت أخــرى؛ مثل حقل «الــدراســات الترجمية» .وهـنــا يمكن اإلش ــارة إلــى جهد الـبــاحــث أميت
كومار الذي ّنبه في كتابه باختين ودراسات الترجمة( ((1إلى أهمية نظرية باختين في إخصاب الدراسات
المعنية بالترجمة ،وتعميق منظوراتها حول عدد من القضايا واإلشكاالت التي تطرحها الترجمة الثقافية،
ّ
جسورا بين الثقافات واللغات ويوفر إمكانًا لظهور األصوات
يؤسس
ما
حوارية،
كفعالية
إليها
ا
منظور
ً
ً
المتعددة والــرؤى المختلفةُ .يضاف إلــى هــذا أنّ مفهوم الكرنفال المفعم بــدالالت المقاومة والفضح
الرسمية وثقافتها من ِقبل الطبقات الشعبية واحتفاالتها العفوية ،وهو
تتعرض لها السلطة ّ
والتعرية التي ّ
ّ
المنظر الماركسي أنطونيو غرامشي ،ليس بعيدً ا عن ظهور تيارين
المفهوم الذي يلتقي فيه بأطروحات
نقديين كبيرين ُيـعـ َّـدان مــن أكـثــر االتـجــاهــات النقدية تــأثـيـ ًـرا فــي الــدراســات النقدية الـمـعــاصــرة .فاالتجاه
األول يتعلق بـ «دراسات ما بعد الكولونيالية» التي عنيت بتفكيك أنساق الهيمنة والتراتبات التي تنطوي
ّ
والمنظرين المبرزين
عليها العالقات بين المركز واألطــراف .وقد أنجب هذا التيار عــد ًدا من الباحثين
تحرري ،أمثال إدوارد سعيد ،وهومي
الذين جعلوا من التهجين النصي والنظري أفقًا
ًّ
أساسيا لكل فكر ّ
بابا ،وغياتاري سبيفاكّ .أما االتجاه الثاني فهو تيار «النقد الثقافي» الذي يستفيد من التقليد الذي ُعرف
فــي إنكلترا بـاسم «الـثـقــافــة والمجتمع»  ،Culture and Societyوقــد أرســى أسـســه الـبــاحــث البريطاني
أهم النقاد الذين انضووا إلى هذا األفق ستيوارت هول ،وفرانكو موريتي ،وإدوارد
ريموند وليامز .ومن ّ
سوجا ،وبيتر بيرجر.
يتبين لـنــا أنّ االستقبال
وعـنــدمــا نــراجــع األبـحــاث والــدراســات الـتــي تستلهم فـكــر هــذا الـمـنـ ّـظــر الــروســيّ ،
األميركي ألعماله ال يناظره من حيث اإلنتاجية ّإل استقبال المثقفين األميركيين لتيارات ما بعد البنيوية،
ّ
المنظرين الذين ينضوون إلى ما يعرف
بخاصة كتابات فوكو ،ودريدا ،وألتوسير ،وبارت ،وغيرهم من
لماح.
بـ «النظرية الفرنسية» .وقد أبرز الباحث فرانسوا كوسي سياقات هذا التلقي ومفارقاته على نح ٍو ّ
فإذا كان ذلك الجهد لما بعد البنيوية قد ّ
توهجا
مطموسا في الحقل الثقافي الفرنسي ،فإنه سيشهد
ظل
ً
ً
(((2
وميال ًدا جديدين في الحياة الثقافية األميركية خالل حقبة الثمانينيات  .وهذا بالتحديد ما حدث لفكر
باختين .فعلى الرغم من الهامشية التي أحاطت به في روسيا ،فإنّ الرحلة الطويلة التي قطعتها أعماله
(18) Katrina Clark & Michael Holquist, Mikhael Bakhtine (Cambridge: Belknap Press, 1986).
(19) Amith Kumar, Bakhtin and Translation Studies, Theoretical Extentions and Connotations (UK: Cambridge scholars
publishing, 2016).
(20) François Cusset, French Theory: Foucault, Derrida, Deleuze & cie et les mutations de la vie intellectuelle aux
États-Unis (Paris: la découverte, 2005).
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بين القارات والثقافات المختلفة ،ألقت ضو ًءا كثي ًفا على جهده النظري ،ما جعله واحدً ا من أكثر النقاد
تأثيرا في القرن العشرين.
ً

تأثير باختين في النقد العربي
إنّ الـ ــدارس لـلـنـقــد الـعــربــي فــي الـعـقــديــن األخ ـيــريــن مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وه ــي الـحـقـبــة ال ـتــي شـهــد فيها
م ـحــاوالت عـمـيـقـ ًة لـتـمـ ّثــل ال ـت ـيــارات الـنـقــديــة الـحــديـثــة ،سـيــاحــظ ال ــدور الـكـبـيــر ال ــذي نـهــض بــه الـمــرجــع
الباختيني في تعميق النقد وتوسيع رؤيته لموضوعه .ففي هذه المرحلة التي اتسع فيها فعل المثاقفة،
كما برز لدى الناقد األدبي أهمية استحضار سياق المعرفة النقدية وتجلياتها التطبيقية ،ستمثّل تنظيرات
باختين سلط ًة مرجعي ًة شديدة الحضور في إنتاج الناقد العربي ،ســواء كــان ذلــك استنا ًدا إلــى مفاهيمه
وأجهزته النظرية في ممارسة النقد ،أو من خالل ترجمة نصوصه وأعماله األساسية .وليس في األمر
كبيرا من الباحثين إلى استثمار مقوالته
ّ
أي ّ
تزيد إذا قلنا إنّ اكتشاف النقد العربي لباختين قد دفع عد ًدا ً
حد صار فيه اإلمساك بما تعنيه هاتان
 بخاصة الحوارية وتعدد األصوات  -والتفكير من خاللها إلى ّمستعصيا.
أمرا
ً
المقولتان ً
لعل مــن أقــوى العوامل التي تفسر االستقبال الــذي حظيت بــه أطــروحــات باختين ،مــن عــدد مــن النقاد
الـعــرب ،أنّ أعماله تتيح إمـكــا ًنــا لفتح منفذ لـمـســارات جــديــدة تــرتــاد بتنظير الــروايــة العربية أفـ ًقــا آخــر غير
أطــروحــات لــوكــاش الـتــي يــرى مـحـمــد ب ــرادة أنـهــا «ضـيـقــت األف ــق ب ـ ً
ـدل مــن أن تـفـســح أرج ــاءه ،ألنّ النقد
العربي لــم يقرأ لــوكــاش قــراء ًة كامل ًة فــي سياقه وتـطــوره على ضــوء الـطــرف المناقض لــه ،أي مــن خالل
المبدعين الــذيــن كــان يمثلهم برتولد بريشت فــي خصومته الجدالية مــع لــوكــاش»( .((2إنّ باختين يتميز
بتصوراته التي تجمع بين التحليل الداخلي والخارجي لألدب ،وترفض الفصل بين الشكل والمضمون،
وتشدد على حوارية النصوص وتفاعلهاً ،
فضل عن افتراض هوية متعددة للمتكلم داخل النص .لذلك
ّ
يمكن وصف مقاربته بكونها شكالني ًة من جهة بحثها في جماليات األدب ،كما يمكن اعتبارها مقارب ًة
اجتماعي ًة النشغالها بالدالالت التي ينطوي عليها الخطاب األدبي .وهذا ما ألمع إليه الباحث ريشارد
لخص المساهمة الباختينية في إغناء النظرية األدبية المعاصرة في نقطتين أساسيتين:
هودسون حينما ّ
أوالهما وقوع فكر باختين من الناحية النظرية في نقطة تقاطع التيارات الكبرى للنقد األدبي :األسلوبية،
والسيميائيات ،وتــاريــخ األفـكــارّ .أمــا الـثــانـيــة فمفادها أنّ األطــروحــات الـتــي بناها مــؤلــف جـمــالـيــة الــروايــة
ونظريتها ،استمدها مـبــاشــر ًة مــن حقل الـعـلــوم اإلنـســانـيــة .فــاسـتـنــا ًدا إلــى منظور مــركــب يستفيد مــن علوم
متميز لتحليل
مختلفة ،استطاع باختين أن يهتم في الوقت نفسه بالتحليل النصي
ً
منظورا إليه كشكل ّ
الخطاب ،وبتاريخ األجناس واألشكال األدبية(.((2
تعدد جهد النقاد العرب الذين تفاعلوا مع أعمال باختين ونهلوا من مضامين تفكيره من منطلق الوعي
ّ
بما تنطوي عليه مفاهميه من إمكانات لتجاوز القصور في الدراسات السابقة ونقد ثوابتها ومرتكزاتها،
( ((2محمد برادة« ،رواية عربية جديدة» ،في :مجموعة مؤلفين ،الرواية العربية واقع وآفاق (بيروت :دار ابن رشد ،)1981 ،ص .10

(22) Hodgson, p. 50.
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وخصوصا ارتهانها بمبدأ انغالق النص وغياب المرجع ،و«إعــادة االعتبار» للخطاب األدبي من منفذ
ً
الـلـغــة الـتــي هــي ال ـمــادة األول ــى فــي األدب .وفــي هــذا الـسـيــاق ،تـبـلــورت أبـحــاث كـبـيــرة األهـمـيــة ،عملت
على إبــراز راهنية فكر باختين فــي السياق النقدي العربي الــذي كانت تهيمن فيه التوجهات البنيوية،
وهي توجهات تفصل بين بنية األدب وداللته عبر  -اللسانية ،بين الخطاب األدبي واألبعاد االجتماعية
التي تتدثر بها مكوناته المختلفة .ويمكن أن نذكر من بين هؤالء النقاد فيصل دراج ،وجمال شحيد،
ومـحـمــد بـ ــرادة ،ويــوســف ح ــاق ،وف ـخــري صــالــح ،ويـمـنــى ال ـع ـيــد ،وحـمـيــد ل ـح ـمــدانــي ،وبـشـيــر قـمــري،
تشرح فكره
وغيرهم .والمالحظ أنّ نشاط هؤالء الدارسين توزّع بين الترجمة أو األبحاث النظرية التي
ُ
ومفاهيمه األساسية ،أو الدراسات التطبيقية التي توظف مقوالته وإجراءاته المنهجية في قــراءة النص
الــروائــي العربي .ونعتقد أنّ الخصوبة التي طبعت تمثّل هــؤالء النقاد للشعرية االجتماعية الباختينية،
سواء كان ذلك في مستوى التنظير للرواية العربية وقضاياها «الجنس – أدبية» ،أو على مستوى تحليل
أساسا ،على مستوى الخلفية النظرية والممارسة المنهجية .وفي
مكوناتها السردية واللغوية ،تتجلى،
ً
هذا الجانب ،يظهر نضج النقد العربي في هذه المرحلة وقدرته على بناء جسور بين المقاربة الداخلية
تهتم بالداللة.
التي تسائل بنيات النص التركيبية والفنية والمقاربة الخارجية التي ّ

ن ـظ ـ ًـرا إل ــى ت ـنــوع ال ـج ـهــد ال ـن ـقــدي ال ـعــربــي ال ــذي ان ـخ ــرط ف ــي مـسـعــى ت ـم ـ ّثــل مـفــاهـيــم بــاخـتـيــن واف ـتــراضــاتــه
ونبه إلى أهميته االستثنائية في إرهاف
اإلبستمولوجية ،أو ّ
مهد لنشر فكره ،أو حاور منظوره الحواري ّ
الوعي بالنص الـ ّـروائــي العربي ،بعيدً ا عن نظريات لــوكــاش ،أو غولدمان ،أو بيير زيما ،فإننا سنحاول
إبــراز أهـ ّـم هذه المساهمات ،بخاصة جهد فيصل دراج ،ويمنى العيد ،وحميد لحمداني؛ ألننا نلمس
تعمق التفكير في أسئلة الــروايــة العربية
عند هــؤالء النقاد جمل ًة من المفاهيم النظرية واإلجــرائـيــة التي ّ
وقضاياها ،انطال ًقا من شعرية باختين.
في هذا السياق ،يؤكد جمال شحيد في المقدمة التي وضعها للترجمة العربية لكتاب ميخائيل باختين
الـمـلـحـمــة وال ــرواي ــة( ((2أنّ فـيـصــل دراج ُيـعـ ّـد أول نــاقــد عــربــي كتب مـقــالـ ًة قـ ّـيـمـ ًة عــن باختين؛ وهــي بعنوان
ّ
والمطلع على الجهد النقدي
«العالقة الروائية في العالقات االجتماعية (الــروايــة ونمط اإلنـتــاج)»(.((2
لهذا الباحث الفلسطيني والدور الكبير الذي نهض به في تعميق الوعي النظري بالرواية العربية ،يدرك
ـدراجــي .فقد أعــاد دراج نشر هــذه المقالة ضمن
األهمية التي يكتسيها باختين فــي المنظور النقدي الـ ّ
كتابه دالالت العالقة الروائية(.((2
ـاصــا بـعـنــوان «ميخائيل باختين :الكلمة ،الـلـغــة ،الــروايــة» ،ضمن كتابه نـظــريــة الــروايــة
كما أفــرد فـصـ ًـا خـ ًّ
(((2
دراج بنظريات الــروايــة ،وال سيما
والــروايــة الـعــربـيــة  .ومــن المهم الـقــول إنّ اإلحــاطــة الواسعة لفيصل ّ
التأمالت التي أنتجها فالسفة؛ من أمثال هيجل ولوكاش وغولدمان ،ومعرفته العميقة باالنتقادات التي
شحيد (بيروت :معهد اإلنماء العربي ،)1982 ،ص .7
( ((2ميخائيل باختين ،الملحمة والرواية ،ترجمة جمال
ّ

( ((2نُشرت في مجلة الطريق سنة  ،1981باختين.

( ((2فيصل دراج ،دالالت العالقة الروائية (بيروت :دار كنعان.)1992 ،

( ((2فيصل دراج ،نظرية الرواية والرواية العربية (بيروت :المركز الثقافي العربي.)1999 ،
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ُو ِّجـهــت إلـيـهــا ،مــن الـعــوامــل الـتــي ّ
مكنته مــن تـقــديــر اإلضــافــات الـتــي تـنـطــوي عليها أطــروحــات ميخائيل
بــاخ ـت ـيــن ،ب ـخــاصــة فــي مــا يـتـعـلــق بـتـشـيـيــد أس ـلــوب ـيــة ج ــدي ــدة لـلـنـثــر ال ـ ّـروائ ــي ،تـنـطـلــق م ــن مـفــاهـيــم وأدوات
ومنظورات يؤطرها الوعي بخصوصية الرواية واختالفها عن الشعر.
تبرز مظاهر اإلنتاجية التي طبعت تمثّل فيصل دراج لفكر باختين في اشتغاله بأدواته ومفاهيمه بشأن
إعادة قراءة الرواية العربية ضمن السياق الثقافي الذي يحيط بها .ففي القسم الثاني من كتاب نظريات
الرواية والرواية العربية ،أعاد دراج التفكير في نشأة الرواية العربية وتحوالتها ،مستفيدً ا من المقترحات
وبالمهمشين الذين يجدون فيها
شددت على عتاقة الرواية والتحامها باآلداب الشعبية،
الباختينية التي ّ
َّ
المغيبة خلف التراتبات االجتماعية واألنساق الثقافية األحادية
فرصة للكالم و«إعادة االعتبار» لذواتهم
ّ
تكون الرواية العربية عبر تحليل الحقل االجتماعي
والمتمركزة .وانطال ًقا من هذا الوعي ،يفسر دراج ّ
والثقافي الــذي تغيب فيه النسبية والتعددية اللتين اعتبرهما باختين ضروريتين الزدهــار النثر الروائي.
يقدم
وإنّ غياب هذا الوعي التعددي جعله َي ُع ّد نشأة الرواية العربية نشأ ًة معوق ًة( .((2وإذا كان دراج ال ّ
نهائيا ،أو نــاجـ ًزا ،لنشأة الــروايــة وتحوالتها ،فإنه يفتح بهذا التمثّل العميق لمفاهيم باختين أفقًا
تفسيرا
ً
ً
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ّ
يتشكل فيه .وفــي هــذه النقطة ،يلتقي بباختين الــذي انتقد النظريات
بالمجتمع والحقل الثقافي الــذي
الـتــي وصـلــت بـيــن الــروايــة والـطـبـقــة الـبــرجــوازيــة ،إذ ر ّد أصــولـهــا إلــى األزم ـنــة الـقــديـمــة الـتــي انـتـشــرت فيها
نصوص تتميز بالحوارية؛ مثل الهجائيات المنيبية والكرنفال والحوارات السقراطية.
تميز
ضمن هــذا األفــق الـحــواري المنتج يمكن اإلشــارة إلــى مساهمة الـنــاقــدة اللبنانية يـمـنــى الـعـيــد الـتــي ّ
خطابها النقدي على صعيد الوعي النظري والمنهجي؛ بالنظر إلى تشبعها بنظريات النقد المعاصرة،
موسع للتفكير في األدب وعالئقه بالنصوص
وال سيما التيارات التي استندت إلى منظور سوسيولوجي ّ
والخطابات واللهجات االجتماعية .ويمكن أن نالحظ تأ ّثر يمنى العيد بباختين منذ كتابها في معرفة
تعمقًا وإنتاجي ًة في أعمالها الالحقة بخاصة الراوي والموقع
النص ( ،)1983على أنّ هذا التأثر سيزداد ّ
والشكل ( ،)1986والرواية العربية المتخيل وبنيته ( .)2011وقد نقلت يمنى العيد إلى العربية ،باالشتراك
أساسيا لباختين بعنوان الماركسية وفلسفة اللغة( .((2ولئن لم
مع الباحث المغربي محمد البكري ،كتا ًبا
ً
تعرض في أعمالها السابقة نظرية باختين على نح ٍو مفصل ،فإنّنا نستشف أثر هذا المفكر الروسي قو ًيا
في منظورها النقدي ،وفي تناولها لجدلية العالقة بين األدب والمجتمع ،كما نستشف في أعمالها قدر ًة
على تجاوز افتراضاته ونقدها وإظهار نسبيتها(.((2
يظهر تــأثــر يمنى الـعـيــد بباختين فــي كـتــابـهــا ال ــرواي :الـمــوقــع والـشـكــل ،بـخــاصــة الـمـبــاحــث الـتــي تناولت
يخص مفهوم
فيها النقد والـقــراءة ،والتعبير ومسألة الــواقــع ،والكتابة والـتـحــوالت االجتماعية .ففي مــا
ّ
يتقصد ق ــراءة الـنـصــوص وفهمها وإنـتــاج
الـنـقــد ،نــاحــظ أنـهــا تـشـ ّـدد عـلــى عــاقـتــه بــالـقــراءة كـنـشــاط ذهـنــي ّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .148

( ((2ميخائيل باختين ،الماركسية وفلسفة اللغة ،ترجمة محمد البكري ويمنى العيد (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر.)1986 ،
( ((2يمنى العيد ،الرواية العربية المتخيل وبنيته (بيروت :دار الفارابي ،)2011 ،ص .30–15
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المعنى بصددها .غير أنّ هذا النشاط الذهني يكتسب قيمته من خالل التقاطع والتفاعل والحوارية مع
ً
معزول عن العالم .ومن هنا يمكن أن نالحظ أنّ ربط يمنى العيد
الموقع االجتماعي؛ ألنّ الناقد ليس
كبيرا منذ ستينيات القرن الماضي ،ليس
بين النقد وعلوم العصر ،أي اللسانيات التي تطورت تـطـ ً
ـورا ً
أي مــؤثــرات خــارج الـنــص؛ ألنـنــا نجدها تــؤكــد أنّ ارتـبــاط الـنــص (مــوضــوع
المقصود بــه إبـعــاد النقد عــن ّ
النقد) بالقارئ الــذي يحمل إلــى النص أسئلة الحياة والعالم الــذي يعيش فيه يجعله متعدد الــدالالت
قيم فنية ،إذ تقول« :في هذا
والمعاني،
ً
مفتوحا على التحول والتبدل؛ بالنظر إلى قيمه ،ومن حيث هي ٌ
بتحول مفاهيم الثقافة
يتحول
تعبر عن اجتماعي ثقافي لها،
ّ
ّ
التحول تعيش النصوص تاريخيتها ،أي ّ
وقـيـمـهــا»( .((3وتضيف أنّ هــذا الـتـحــول الــذي يـطــاول مفاهيم الثقافة وقيمها ليس ســوى «انــدراجـهــا في
العالقات االجتماعية بين الناس ،وفي ما هو رؤاهــم وأحالمهم وصراعهم من أجل حياة أفضل ،لهم
فيها حرية العيش والتعبير وفرحهما»(.((3
هكذا يحاور مفهوم الموقع عند يمنى العيد المرجع الباختيني وينأى عن الفكر النظري المتبلور ضمن
التصور البنيوي الذي ّ
تحكم في منظور النقد لــأدب ،إذ ّ
يدل هذا المفهوم على وجهة النظر أو التبئير،
وهــي مـتـصــورات تتصل بــالـســارد وعــاقـتــه بـمــا يــرويــه .فــي حـيــن تـتـحــدث يمنى الـعـيــد عــن مــوقــع اجتماعي
أيــديــولــوجــي منه يتحدث ال ــراوي والـكــاتــب والـقــارئ والـنــاقــد .وهــي فـكــرة مــركــزيــة عند باختين؛ ألنّ اللغة
يهم في دراســة الــروايــة هو المتكلم وكالمه .وإنّ ما يهمنا في هذا
والكالم اجتماعيان .لهذا اع ُتبر أنّ ما ّ
السياق ليس إبراز مظاهر تخ ّلل فكر باختين لخطاب يمنى العيد النقدي ،وإنما اإللماع إلى أهمية تقصياتها
للنظرية األدبية المعاصرة ،ولنظرية باختين وأثرها في النقد العربي في مرحلة هيمنت فيها الدراسة البنيوية
وتـصــوراتـهــا بخصوص األدبـيــة ،كما ظـهــرت فيها مـحــدوديــة مقترحات لــوكــاش الـتــي ارتـهـنــت بالفصل بين
غيب خصوصية األدب الجمالية وقدرته
الشكل والمضمون ،والمطابقة بين النص األدبــي والــواقــع ،مــا ّ
على خلق عالم جديد .وبهذا المعنى ،نرى أنّ جدية تصورات يمنى العيد ورصانتها تكمنان في سعيها
لتجديد عالقة الناقد بالنص عبر فتح وعيه عن األسئلة االجتماعية والثقافية الضاغطة في واقعنا العربي،
وهي أسئلة ال يمكن للناقد األدبي أن يستبعدها من دائرة االهتمام باسم نزعة علمية مزعومة.
قدمها
إذا انتقلنا إلــى الحديث عــن جهد الناقد المغربي حميد لحمداني ،الحظنا أنّ المقترحات الـتــي ّ
كثيرا من نظرية باختين.
لتعميق الوعي النقدي بالرواية وبخصوصيتها األسلوبية والداللية ،استفاد فيها ً
فــإذا كــان لـحـمــدانــي فــي كـتــابــه مــن أجــل تـحـلـيــل ســوسـيــوبـنــائــي ل ـلــروايــة( ((3قــد سـعــى لـلـمــواءمــة بـيــن المقاربة
عبر
البنيوية التكوينية والشعرية االجتماعية مستفيدً ا من االنتقادات التي وجهها لهاتين المقاربتين ،فإنه ّ
فــي كـتــابــه أسـلــوبـيــة ال ــرواي ــة عــن طـمــوح كـبـيــر إلــى تـشـيـيــد ُأس ــس دراس ــة أسـلــوبـيــة لـلــروايــة تـنـطـلــق مــن مــراعــاة
خصوصيتها األجناسية ،وطبيعة الوعي اللغوي فيها .فقد الحظ هذا الباحث مفارقات مثير ًة مفادها «أنّ
كـثـيـ ًـرا مـمــن مــارســوا الـنـقــد القصصي والــروائــي فــي الـعــالــم الـعــربــي إلــى منتصف هــذا الـقــرن كــانــوا يــدرســون
( ((3يمنى العيد ،الراوي :الموقع والشكل (بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،)1982 ،ص .15
( ((3المرجع نفسه ،ص .16

( ((3حميد لحمداني ،من أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية (الدار البيضاء :مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر ،)1984 ،ص .19
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تأمل ودراسة الظواهر الجمالية
الرواية بالمقاييس البالغية المأثورة ،وهي مقاييس نشأت
ً
أساسا من خالل ّ
فــي الشعر والنثر الفني ،واعـتـمــدت بشكل جــوهــري على رصــد الـظــواهــر الجمالية الـجــزئـيــة»( .((3وهــذا ما
جعل نقاد الشعر يخفقون في تقدير المنزلة األدبية للرواية ،فنظروا إليها نظرة ازدراء وتحقير على أساس
أنها ليست من األدب ،ألنّ المفهوم السائد لألدب يتسم بالتقليدية واالنشداد إلى الرؤية البالغية للشعر.
من الواضح أنّ تأثر لحمداني بباختين يبدو من خــال دعوته إلــى أسلوبية جديدة للرواية ،ما يعكس
ُعد حاسم ًة
وعــي الباحث بالقيمة التي تكتسيها نظريته بالنسبة إلــى النقد الــروائــي العربي في مرحلة ت ّ
ومـفـصـلـيـ ًة فــي تــاريــخ الـثـقــافــة الـعــربـيــة الـحــديـثــة .يتجلى ذلــك فــي الفصلين الـثــانــي وال ـســادس .فـقــد اهتم
الباحث بدراسة األسلوب في نطاق الحوارية والمونولوجية ،وهما مفهومان مركزيان شيدهما باختين
انـطــا ًقــا مــن دراســاتــه لــروايــات دوسـتــويـفـسـكــي ،وقــد تـمـيــزت بــالـخــاصـيــة ال ـحــواريــة الـتــي هــي نـتــاج لنهج
جمالي ّ
مستجيبا إليقاع التحوالت التي كانت تعتمل في المجتمع
تمكن الروائي الروسي من ابتكاره
ً
الــروســي فــي ذلــك الــوقــت .كـمــا تــوقــف عـنــد تحليل وجـهــة نـظــر باختين بـخـصــوص مفاهيمه األســاسـيــة؛
كالتهجين ،والعالقة المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغات ،والحوارات الخالصة .وهنا يمكن أن
للعدة الباختينية على الرغم من طابعها التجريدي .فقد حرص
نسجل مدى تمثّل لحمداني واستيعابه ّ
القراء.
ويقربها من مدارك ّ
على تقديم أمثلة من م ْتن الرواية يوضح من خاللها مفاهيم باختينّ ،

ال شــك فــي أنّ األع ـمــال الـنـقــديــة الـعــربـيــة الـتــي نـهـلــت مــن مـعـيــن نـظــريــة بــاخـتـيــن كـثـيــرة تـصـعــب اإلحــاطــة
ـاحــا بــالـنـسـبــة إلــى هــذا الـبـحــث الـمـعـنـ ّـي بـتـقـ ّـصــي دور
بـهــا ،ألنـهــا تـتـطـلــب دراسـ ـ ًة خــاص ـ ًة ،وهــو مــا لـيــس مـتـ ً
محمد بــرادة .ومــن ثـ ّـم ،ال يمكن اخـتــزال هــذا التلقي فــي الجهد السابق على الــرغــم مــن أهميته وقيمة
ً
أعمال أخرى حفرت أثرها عميقًا في النص النقدي العربي؛ مثل الترجمة التي قام
إضافاته ،ألننا نجد
تمت انطال ًقا من لغة وسيطة
بها جمال شحيد لكتاب الملحمة والــروايــة ( ،)1982مع أنّ هذه الترجمة ّ
فسر هذا األمر بالحضور الذي حظيت به النظرية الفرنسية في المجال األدبي
هي اللغة الفرنسية .وقد ُي ّ
العالمي منذ النصف الثاني من القرن الماضي ،باستثناء ترجمة يوسف حالق لكتاب الكلمة في الرواية
تمتا انطال ًقا
( ،)1987وترجمة جميل نصيف التكريتي لكتاب شـعــريــة دوسـتــويـفـسـكــي ( )1986اللتين ّ
من اللغة الروسية .ومن المالحظ أنّ َ
كل المترجمين لم ُي ْع َن بأسباب نزول هذه الترجمة ،وال بإظهار
يفوت على القارئ إدراك أهمية هذين العملين بالنسبة إلى سياق األدب
أهميتها بشأن النقد العربي ،ما ّ
والثقافة العربيين(.((3

مساهمة محمد برادة في تقديم باختين في السياق العربي
لـمـنــاقـشــة الـمـنـعـطــف ال ــذي أحــدثــه الـمــرجــع الـبــاخـتـيـنــي فــي الـنـقــد الـعــربــي الـمـعــاصــر ،سـنــركــز عـلــى ال ــدور
الــذي نهضت به الترجمة في نشر مقوالته وإجــراءاتــه المنهجية من خــال الجهد الــذي نهض به الناقد
( ((3حميد لحمداني ،أسلوبية الرواية (الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1989 ،ص .5

( ((3حـســن الـطــالــب« ،ترجمة النظرية األدبـيــة قــراءة نقدية تحليلية» ،فــي :الـنـظــريــة األدبـيــة والـمـنـهــج الـنـقــدي ،تنسيق محمد مساعدي
وآخرين (فاس :منشورات مختبر اللغة واألدب والتواصل ،)2017 ،ص .142
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أهم مظاهر الصالت بين النقد األدبي العربي
المغربي محمد برادة .ومن المعروف أنّ الترجمة ظ ّلت من ّ
والنظريات األدبية الحديثة؛ ولذلك فهي تمثّل ماد ًة خصب ًة لالقتراب من أسئلة النقد األدبي واألدوار التي
الترجمي ضمن أفق يتيح لدارس الترجمة
ولما كان المترجم ينجز عمله
ينهض بها في الحقل الثقافيّ .
ّ
ـوضـ ُـح طــرائــق إحساس
الـتـعـ ّـرف إلــى تلك الـثــوابــت اللغوية واألدبـيــة والثقافية والتاريخية  -وهــي ثــوابــت ُتـ ّ
المترجم وعمله وفـكــره( - ((3أمكن أن نفهم األهــداف والمقاصد الواقعة في صميم ترجمة محمد برادة
لميخائيل باختين فــي لحظة تاريخية مـحــددة ،وال سيما عندما نستحضر أنّ باختين قــد تمخض جهده
تعد تأمالته من أخصب
الفكري عن نظرية للعالمة جعلت منه رائدً ا من رواد السيميائيات المعاصرة ،إذ ّ
(((3
تم استثمارها في بناء «شعرية اجتماعية» ضمن إطار علم شامل لأليديولوجيات .
المحاوالت التي ّ

ُيـعـ ّـد مـحـمــد ب ــرادة مــن أشــد الـمــدافـعـيــن عــن الـمـقــاربــة الـســوسـيــولــوجـيــة ل ــأدب ،وهــو لــم يـلـجــأ إلــى تمثّل
هــذا المنهج بكيفية اعـتـبــاطـيــة ،بــل انـطـلــق فــي ذلــك مــن مــوقــف فـكــري مـحــدد ،ومــن وعــي عميق بأسئلة
الثقافة العربية واشتراطاتها التاريخية واالجتماعية ،وما لها من ظالل وتحويرات في مضامين وأشكال
الــروايــة ،بل في جميع األجـنــاس األدبـيــة أيـ ًـضــا( .((3وإنّ هــذا االنـضــواء ضمن المقاربة االجتماعية يفسر
تعرفه
القيمة الكبيرة التي حظيت بها ترجمته لنصوص باختين ،في سياق اتصف باالنسداد الذي بدأت ّ
الــدراســات البنيوية فــي النقد العربي المعاصر؛ بسبب مغاالتها فــي عــزل النص األدبــي ،وقطع عالقته
بالواقع االجتماعي الذي يحدث فيه .ومن هنا نعتقد أنّ أهمية هذه الترجمة تنبع من كونها جاءت من
عد من أبرز الدارسين الذين انخرطوا في مسعى التعريف بميخائيل باختين ،وبنظريته النقدية التي
ناقد ُي ُّ
تنطوي على فه ٍم متجدد ،مالئم لإلجابة عن األسئلة التي يطرحها األدب العربي المعاصر في لحظة
مفصلية من تطور الثقافة العربية الحديثة؛ ذلك أنّ النص األدبــي العربي الجديد خاض مغامر ًة صعب ًة
متنامي ًة على الــرغــم مــن الـسـيــاق الـمـعــاكــس( ،((3كما بــدا فيها النقد الـعــربــي يـنــوس بين مـقــاربــات تلفيقية
ضيقت من مجال الرؤية للموضوع
إبستمولوجيا
تستدعي مناهج متنابذ ًة
ً
ً
وإجرائيا ،ومقاربات انغالقي ًة ّ
ثم يكون االتصال بفكر باختين
األدبــي ،فركّ زت على البنيات اللغوية والشكلية بدعوى العلمية .ومن ّ
 من خالل الترجمة  -محاول ًة لربط الناقد األدبي العربي بمرجع قمين بتجديد رؤيته للرواية ،وتعميقنوعا تعبير ًيا حديث العمر «هي أقدر على
الفهم لعالقتها بالتراث والحاضر ،بخاصة أنّ الرواية بوصفها ً
استيعاب كــل األجـنــاس األدبـيــة وسلكها فــي حــواريــات تظهر تـصــارع الـلـغــات والـبـنــى الخيالية وجدلية
الفضاءات واألزمنة»(.((3
المالحظ أن الدور الذي قام به محمد برادة لم يقتصر على ترجمة نصوص أساسية لباختين نشر بعضها
في مجلتي الكرمل ،وفصول ،قبل أن يجمعها في كتاب صدر عن دا َري نشر في السنة نفسها ،بعنوان
( ((3عبد الكبير الشرقاوي ،الترجمة والنسق األدبي (الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،)2009 ،ص .88

(36) Mikhail. Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Daria Olivier (trans.), (Paris: Gallimard, 1978), p. 12.

وانظر ً
أيضا مقدمة ميشال أوكوتيريي ،ص .12
( ((3برادة ،ص .5

( ((3محمد برادة« ،الناقد العربي ،النص ،السياق :مفارقات» ،الثقافة المغربية ،العدد ( 29-28حزيران /يونيو  ،)2005ص .16
( ((3برادة« ،رواية عربية جديدة» ،ص .8
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الخطاب الروائي :ميخائيل باختين؛ وهو ما يفسر التلقي الواسع الذي حظي به هذا العمل بين الباحثين
والــدارسـيــن المهتمين بــالــروايــة ونقدها ،وإنـمــا تـجــاوز اهتمامه بباختين فعل الترجمة إلــى أفــق التطبيق،
ذلــك أ ّنــه فـ ّـكــر بمفاهيمه األســاسـيــة ،كــالـحــواريــة والـتـعــدد الـلـغــوي وتـعــدد األص ــوات والـكــرونــوتــوب ،في
جماليات الرواية العربية وفي التحوالت التي أنتجتها منذ سبعينيات القرن الماضي .وهــذه المزاوجة
بين فعل الترجمة واستثمار المفاهيم األساسية للنظرية الباختينية من منطلق الوعي بمدى فعاليتها في
تقصي مكونات الظاهرة األدبية ،خاصة ما له عالقة بالمستويات التي تناولها ميخائيل باختين بالتحليل،
ّ
ييسر التغ ّلب على
يكشفان عالقة الترجمة بالسياق الثقافي واللحظة التاريخية التي تتحقق فيها ،مــا ّ
حقائق االختالف وصعوبات التوطين.
إنّ هذا الرهان الذي خاض فيه محمد ّبرادة ،من أجل تجديد النقد المغربي والعربي ،يؤكد في الوقت
نـفـســه حــاجـ ًة مــاسـ ًة إلــى الـمـثــاقـفــة ،وأهـمـيــة الــوعــي بـمــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن مـشـكــات وعــوائــق تـحـتــم على
الناقد تنسيب المناهج والنظريات التي يحاورها ،وتمثّل خلفياتها األيديولوجية حتى تساهم في إثراء
الممارسة النقدية في الثقافة التي ينتمي إليها.
يتضمن كتاب الـخـطــاب الــروائــي لميخائيل باختين جــز ًءا بعنوان «عــن الخطاب الــروائــي» ،وهــو منشور
ضـمــن الـتــرجـمــة الـفــرنـسـيــة لـكـتــاب ( .Esthétique et théorie du roman((4ويـتـكــون هــذا الـكـتــاب من
الدراسات التالية« :األسلوبية المعاصرة والرواية» ،و«الخطاب الشعري والخطاب الروائي» ،و«التعدد
اللغوي في الرواية» ،و«المتكلم في الرواية» ،و«خطان أسلوبيان للرواية األوروبية» .وإضاف ًة إلى هذه
الدراسات ،يتضمن الكتاب كذلك تحليل باختين لرواية البعث لتولستوي ،وهو تحليل منشور ضمن
(((4
أهم نصوص باختين .ويالحظ القارئ
كتاب  ،Le principe dialogiqueوقد جمع فيه تــودوروف ّ
شيدها ميخائيل باختين حــول الــروايــة،
أنّ هــذه النصوص المختلفة تـقـ ّـدم فـكــر ًة جلي ًة عــن النظرية التي ّ
والـمــوقــع الــذي تشغله الـلـغــة ضـمــن مـشــروعــه الـنـقــدي؛ ذلــك أ ّنــه دائـ ًـمــا يــؤكــد خصوصية الــوعــي اللغوي
عند الــروائــي وتـمـ ّـيــزه ،مـقــارنـ ًة بــالــوعــي الـلـغــوي عند الـشــاعــر ،مــا يـفــرض بـنــاء أسلوبية لـلــروايــة ترتكز على
منفتحا ومـتـحـ ً
ـول بــاسـتـمــرار .وهــذا مــا ألـمــع إلـيــه محمد بــرادة
األســس الـتــي تميزها بوصفها جـنـ ًـســا أدبـ ًـيــا
ً
واألسلوبيين المتأثرين
قياسا على الشكالنيين الــروس
في سياق تحديده للموقع الذي يشغله باختين ً
ّ
بألسنية دوسوسير عندما قال« :ينطلق باختين من موقع نظري مغاير لذلك االتجاه :من داخل الفلسفة
الـمــاركـسـيــة ،وبــاطــاع جـيــد عـلــى األلـسـنـيــة وأب ـحــاث الـشـكــانـيـيــن واألسـلــوبـيـيــن ،وبــوعــي أيـ ًـضــا لسلبيات
الوثوقية األيديولوجية التجريدية ،طرح باختين مسألة شعرية الخطاب الروائي بطريقة مغايرة لمفهوم
الـخـطــاب الـشـعــري الـســائــد آن ــذاك .وبــالـنـسـبــة لـبــاخـتـيــن ال يـمـكــن فـصــل األلـسـنـيــة واألسـلــوبـيــة عــن جــذور
وتوجه دفتهما»(.((4
ومبادئ فلسفية تسندهما
ّ
(40) Bakhtine.
(41) Mikhail Bakhtine, Le principe dialogique (Paris: Seuil, 1981).

( ((4محمد بــرادة« ،موقع باختين في مجال نظرية الرواية» ،في :ميخائيل باختين ،الخطاب الروائي ،ترجمة محمد بــرادة (الرباط:
دار األمان ،)1987 ،ص .11-10
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مــن هــذه الــزاويــة ،نــرى أنّ قيمة هــذه الـنـصــوص ،بالنسبة إلــى الـقــارئ الـعــربــي ،تكمن فــي مــا يلمسه فيها
ـاســا فــي قــاعــدة نظرية
مــن عــامــات مــائــزة للجهد الــرائــد لـهــذا الـبــاحــث الــروســي .ويتمثل هــذا الـجـهــد أسـ ً
موحا ومجددةً ،ورؤية إلى العالم يسكنها هاجس التغيير والثورة .كما أنها
ومنهجية ثرية للرواية تكون َط ً
تكشف عن المقاصد الكامنة في صميم عملية الترجمة وضرورتها بالنسبة إلى السياق الثقافي العربي
خ ــال الـمــرحـلــة ال ـتــي ظ ـهــرت فـيـهــا؛ لــذلــك يـمـكــن أن نــاحــظ أنّ مـحـمــد ب ــرادة لــم يـكـتـ ِ
ـف بـتــرجـمــة هــذه
ال ـن ـصــوص ال ـن ـظــريــة ،وإن ـم ــا وض ــع ل ـهــا م ـقـ ّـدم ـ ًة ن ـقــدي ـ ًة ضــاف ـي ـ ًة ُت ـع ـ ّـد م ــن أهـ ـ ّـم ال ـن ـصــوص ال ـن ـقــديــة الـعــربـيــة
الــراسـخــة الـتــي فـتـحــت الـبــاب أم ــام الـبــاحـثـيــن وال ـقـ ّـراء لـتـلـ ّـمــس اإلضــافــات الـتــي تـنـطــوي عليها أفـكــار هــذا
الـمـنـ ّـظــر الــروســي .فـقــد عـمــل عـلــى وضــع بــاخـتـيــن فــي الـسـيــاق الـثـقــافــي والـفـكــري الـعــالـمــي ال ــذي واكــب
أس ـئ ـلــة ال ــرواي ــة وق ـضــايــاهــا ال ـن ـظــريــة وال ـت ـح ـل ـي ـل ـيــة ،ب ـه ــدف ف ـهــم خ ـصــوص ـيــة ت ـص ــورات ــه وإدراك الـ ــدالالت
واألب ـع ــاد األن ـثــروبــولــوج ـيــة الـعـمـيـقــة ال ـتــي ت ـن ـطــوي عـلـيـهــا .كـمــا ع ـ ّـرف بــأهــم الـمـصـطـلـحــات ال ـتــي اشـتـغــل
بـهــا مـيـخــائـيــل بــاخـتـيــن؛ كــال ـصــوغ ال ـب ــارودي ،والـتـهـجـيــن ،واألس ـل ـبــة ،ون ـقــل ال ـك ــام ،والـتـنـضـيــد ،وغـيــرهــا
م ــن الـمـصـطـلـحــات ال ـتــي ُت ـيـ ِّـســر ال ــدخ ــول إل ــى عــال ـمــه ال ـن ـقــدي ،ع ـلــى ال ــرغ ــم مـ ّـمــا يـتـســم ب ــه م ــن ض ــروب
الـتـجــريــد .وال شـ ّ
ـك فــي أنّ ال ـقــارئ لـهــذه الـتــرجـمــة ي ــدرك وعــي مـحـمــد ب ــرادة بــأنــه ي ـقـ ّـدم نــاقــدً ا وفـيـلـســو ًفــا
مختل ًفا تميزت أعماله بأنّها تأسيسية ،ما يتطلب اإللمام باألسئلة التي تؤطر مشاغله وتصوراته ،وبيان
ً
منوطا
حدودها مقارن ًة بالجهد النقدي الذي سبقه أو الذي عاصره .وهذا دور أساسي ينبغي أن يكون
بــالـنــاقــد؛ ذلــك أنّ دوره ال يـقـتـصــر عـلــى تـحـلـيــل الـنـصــوص ودراس ـت ـهــا والـحـكــم عـلـيـهــا ،بــل يـتـعــدى ذلــك
إلــى «شــق الـقـنــوات الثقافية والحضارية التي يجب أن تتدفّق فيها الـتـيــارات الفكرية المتجددة صوب
آفاق العصر»(.((4
ال شــك فــي أنّ هــذه المسألة ُتـعـ ّـد حيوي ًة بالنسبة إلــى الثقافة العربية التي تــراهــن منذ النهضتين األولــى
جسرا لالنتقال بالدرس
والثانية على أن تجعل من استقبال اآلخر ،ومن تمثل مناهجه ونظرياته النقدية
ً
الـنـقــدي الـعــربــي إلــى ُأفــق أكـثــر أصــالـ ًة وتـجــد ًدا وإنـتــاجـيـ ًة .فـجــزء مــن المشكالت الـتــي يتخبط فيها النقد
العربي ،والتي ت َُح ّد من فاعلية المثاقفة في االرتقاء به إلى أفق المساهمة في النظرية النقدية العالمية،
يكمن في القصور الذي يستحكم بالقراءة العربية للنص الفكري الغربي ،بخاصة في ما يتصل بإدراك
حدود هذا النص والشروط التي ّ
تشكل في إطارها .ولقد ّنبه إلى هذه المشكلة المترجم السوري ثائر
كرسها لبحث التلقي العربي لـ «الدراسات الثقافية» و«نظرية ما بعد
ديب في إحدى دراساته ّ
القيمة التي ّ
تحد من مفعول
الكولونيالية» ،حينما توقّف عند ما يعتري الجهد المتحقق من ضروب القصور التي ّ
خصوصا عندما يكون المترجم أمــام نــص لــه دور
هــذه الـتـيــارات الجديدة فــي الحقل الثقافي العربي،
ً
تأسيسي في الثقافة المنقول إليها ،فال ُ
يبذل ما يكفي من الجهد لوضع هذا العمل في السياق الفكري
والمعرفي الصحيح(.((4
( ((4نبيل راغب ،موسوعة النظريات األدبية (القاهرة :الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجمان ،)2003 ،ص أ.

( ((4ثــائــر ديــب« ،عــن الـعــدة والعتاد فــي ترجمة 'الــدراســات الثقافية' و'نظرية مــا بعد الكولونيالية'» ،فــي :ريتشار جاكمون (مـحــرر)،
تــرجـمــة الـعـلــوم اإلنـســانـيــة واالجـتـمــاعـيــة فــي الـعــالــم الـعــربــي (ال ــدار الـبـيـضــاء :مؤسسة الملك عبد الـعــزيــز آل سـعــود لـلــدراســات اإلسالمية
والعلوم اإلنسانية ،)2008 ،ص .24

ثاحبأو تاسارد
صاعملا يبرعلا يبدألا دقنلاو نيتخاب ليئاخيم :ةمجرتلاو ةيرظنلا
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لتحديد مــوقــع باختين فــي مـجــال التفكير الـنـظــري فــي الــروايــة ،انـطـلــق محمد ب ــرادة مــن تفكيك الجهد
تلمس التقاطعات واالختالفات،
التي سبقه (هيجل ،ولوكاش ،والرومانسيون األلمان)؛ وذلك بهدف ّ
والمنافذ التي ّ
ّ
المنظر الــروســي مــن فتحها فــي مجال دراســة الــروايــة والتنظير لها .وإلنجاز
تمكن ذلــك
شدد مترجم الخطاب الروائي على ضرورة مراعاة مسألتين أساسيتين :أوالهما ،استحضار
هذه المهمة ّ
تـعــدد الـمـقــاربــات المنهجية واإلبستمولوجية إلــى درجــة تسمح بالحديث عــن تــاريــخ نـظــريــات الــروايــة،
وجهت ُك ّتاب الرواية في فترات وسياقات وآداب مختلفة،
واستكناه صورة لمختلف المفهومات التي ّ
على أنّ هذا ال يعني ،بالنسبة إلى بــرادة ،نفي وجود عناصر مشتركة تسند النص الروائي وتتيح وصفه
تنظيرا يبنيه مفكرون
واستخالص خصائصه االستداللية ،وإنما هو تأكيد لنسبية تنظير الــروايــة بوصفه
ً
وأدب ــاء؛ انـطــا ًقــا مــن أسئلة ُتـحــاور ثـقــافـ ًة معين ًة ،وتتفاعل مــع حـقــول ومـنــاهــج ودوائ ــر معرفيةّ .أمــا الـثــانـيــة
فتتمثل في تجنب اختزال النصوص الروائية إلى مقوالت ومصطلحات واردة في نظرية الرواية ،وإفساح
المجال أمام النصوص لكي تغتني النظرية وتصبح أدا َة تحليل وإضاءةً ،
بدل من أن تتحول إلى معايير
ثابتة عاجزة عن التجدد واالتساع(.((4
وعيا عميقًا بنظريات الرواية ،وبتعدد
عندما ننطلق من هاتين المسألتين ُ
يتبين لنا أن محمد برادة يمتلك ً
تمتاح منها لفهم الــروايــة وإدراك عالئقها بأسئلة الفرد وشواغله في المجتمعات الحديثة.
الــروافــد التي
ُ
وإذا كــان هــذا الــوعــي يـضـفــي الـمـشــروعـيــة الـعـلـمـيــة عـلــى الــدعــوة إلــى تنسيب أطــروحــات بــاخـتـيــن؛ بهدف
المساهمة في تطويرها وتعميقها واإلضافة إليها ،فإنه يؤكد ،من جهة أخرى ،قابلية هذه النظرية للترجمة
واالنتقال من فضائها الثقافي إلى فضاءات أخرى يمكن أن تنخرط في مسعى تغذيتها؛ من خالل التفكير
مهما بالنسبة إلى السياق النقدي
بأدواتها في آداب تخ ّلقت ضمن شروط ثقافية واجتماعية مغايرة .فليس ًّ
الـعــربــي مــا تـقــولــه نـظــريــة بــاخـتـيــن ،بــل إنّ األه ـ ّـم هــو مــا يـمـكــن أن يفتحه الـتـلـقــي الـعــربــي لـهــذه الـنـظــريــة من
مـســاحــات وآفــاق تتيح لفكر باختين أن يتجلى على نـحـ ٍو آخــر .وبـهــذا الشكل تتطور الـمـمــارســة النقدية،
وتغتني مــن خــال المنابع الفكرية والنظرية التي تستمد منها أدواتـهــا ومفاهيمها اإلجــرائـيــة ،لفتح منافذ
إلــى مـســارات جــديــدة فــي النصوص التي تقرؤها .ويكفي الـعــودة إلــى كتب محمد بــرادة التي ُشغل فيها
بالتفكير في الــروايــة العربية وتحليل نصوصها المتميزة ،بخاصة أسئلة الــروايــة :أسئلة النقد ،وفضاءات
روائية ،والرواية ورهــان التجديد ،والرواية ذاكــرة مفتوحة ،لتظهر للقارئ مستويات مختلفة من تمثّل هذا
عدتها مساحات غير مطروقة في النص الروائي
الناقد لنظرية ميخائيل باختين ،وقدرته على أن يستكشف بِ ّ
العربي الحديث ،وال سيما ما يتصل بتحليل مستويات التعدد اللغوي وفكر الرواية .وبهذا المعنى ،تتعين
قويا على الدعوات التي تختزل أزمة النقد العربي في غياب نظرية عربية ،في وقت تضطلع
الترجمة ر ًّدا ًّ
فيه بدورها ً
كامل لخ ْلق تثاقف متوازن ُيبنى على االغتناء المتبادل ،ال على اإللغاء والتفاضل(.((4
ثمة تصور سائد مفاده أنّ التفكير في نظريات الرواية ،يفرض على الناقد أن يظل مشدو ًدا إلى الفضاء
ّ
الـثـقــافــي الـغــربــي ال ــذي تـكــونــت فـيــه الــروايــة خــال الـعـصــر الـحــديــث ،وهــو تـصــور يـحـتــاج إلــى تمحيص
( ((4برادة« ،موقع باختين» ،ص .4

( ((4رشيد برهون« ،الترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة» ،عالم الفكر ،العدد ( 1تموز /يوليو  ،)2002ص .172
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أدوات ــه ومــراجـعــة مـسـلـمــاتــه ،ألنــه يـنـطــوي عـلــى َغـمــط الـجـغــرافـيــة الــروائ ـيــة الــواسـعــة حـ َّقـهــا فــي الـمـســاهـمــة
واإلضــافــة واإلغ ـن ــاء .فــالـتـفـكـيــر األص ـيــل فــي تـجــربــة الــروايــة الـتــي تـشـ ّـكـلــت خ ــارج نـطــاق الـثـقــافــة الـغــربـيــة،
وفي آداب قومية مغايرة؛ كــاآلداب اآلسيوية ،واألفريقية ،والعربية ،يستدعي من منظور الناقد الفرنسي
جــون بـيـسـيـيــر االنـطــاق مــن دراس ــات مـقــارنــة تعيد إلــى هــذه األعـمــال ذات الـسـيــاقــات الـثـقــافـيــة المتنوعة
دوره ــا فــي التعميق والـتــوسـيــع لـنـطــاق األسـئـلــة الـتــي يـبـلــورهــا التنظير ل ـلــروايــة( .((4وإنّ هــذا الـمـنـظــور غير
الـمـتـحـيــز ال ــذي ي ـصــدر عـنــه ج ــون بـيـسـيـيــر فــي مــراجـعـتــه لـنـظــريــات ال ــرواي ــة ،ومـســاهـمـتــه فــي ب ـلــورة أسـئـلــة
جديدة تسمح بتوسيعها؛ حتى تأخذ في الحسبان الجغرافية الواسعة لــإبــداع الــروائــي على المستوى
العالمي ،نجد عالماته كامن ًة في فكر ميخائيل باختين الــذي لم يقصر أصــول الــروايــة على ثقافة دون
أخ ــرى ،بــل تأملها بوصفها جـنـ ًـســا أدبـ ًـيــا عــابـ ًـرا لـلـثـقــافــات ،ضــار ًبــا بـجــذوره فــي أعـمــاق الـتــراث اإلنـســانــي،
وف ــي ثـقــافــات الـمـجـتـمـعــات الـتــي انـتـقـلــت مــن اإلقـطــاعـيــة الـتــي ط ــورت الـفــن الـمـلـحـمــي إل ــى الــرأسـمــالـيــة
الـتــي أوج ــدت لـهــا فـ ًّنــا مـتـمـيـ ًزا هــو الـفــن الــروائــي .لـقــد ق ـ ّـدم بــاخـتـيــن مـقـتــرحــات كـبـيــرة األهـمـيــة بخصوص
نـمــذجــة تــاريـخـيــة ل ـلــروايــة ،اس ـت ـنــا ًدا إل ــى ال ـم ـبــادئ األســاس ـيــة ل ـصــورة الـبـطــل األس ــاس ــي وعــاق ـتــه بــالــزمــن.
فـهــو قــد تــابــع مـسـيــرة الــروايــة مـنــذ الـقــديــم إلــى الـعـصــر الـحــديــث مــن خــال أربـعــة مـغــايــرات :رواي ــة السفر
(الــرحـلــة) ،ورواي ــة االخـتـبــار ،ورواي ــة البيوغرافيا (الـسـيــرة الــذاتـيــة) ،ورواي ــة الـتـعـلــم( .((4وإنّ هــذا المنظور
ال ــذي ي ـقــرن ت ــاري ــخ ال ــرواي ــة ب ـث ـقــافــات وع ـص ــور مـخـتـلـفــة ،وي ـش ـ ّـدد ع ـلــى بـنـيـتـهــا ال ـح ــواري ــة ال ـتــي تـتـيــح لـهــا
االنـفـتــاح عـلــى الـسـجــات ،واألج ـنــاس والـنـصــوص الـمـخـتـلـفــة ،يـشـ ّـكــل كــذلــك نـقـطــة ارت ـكــاز أســاسـيــة في
مختلف األبحاث والدراسات التي تناول فيها محمد برادة أسئلة الرواية ونظريتها .فهو يؤكد ما تتيحه
الـتـجــارب الــروائـيــة العالمية مــن إمـكــانــات أمــام نظرية الــروايــة حتى تتطور وتغتني تأمالتها فــي المشهد
ال ـ ّـروائ ــي الـعــالـمــي .يـقــول مـحـمــد ب ــرادة« :مــا ن ــو ّد الـتــأكـيــد عـلـيــه فــي هــذا الـسـيــاق ،هــو عــراقــة مـتــح الــروايــة
مــن بقية األجـنــاس والـخـطــابــات الـتــي كــانــت قــائـمـ ًة عـنــدمــا كتبت تـلــك الـنـصــوص المتأبية عــن التصنيف
األرس ـط ــي .وب ـخ ـصــوص ه ــذه ال ـم ـســألــة أج ــدن ــي مـتـفـ ًقــا م ــع م ــا ذه ــب إل ـيــه ال ـبــاحــث بـيـيــر جــري ـمــال []...
عندما أوضــح أنّ عناصر الــروايــة مــوجــودة فــي مجموع األدب اإلغــريـقــي :عند هوميروس وهـيــرودوت،
وف ــي خـلـفـيــات ال ـكــوم ـيــديــا وال ـتــراج ـيــديــا ك ـمــا ف ــي الـمـيـثــولــوجـيــا [ ]...ل ـكــن إذا كــانــت جـمـيــع األج ـنــاس
الـتـعـبـيــريــة اإلغــري ـق ـيــة م ـلــون ـ ًة ب ــال ــرواي ــة ،فـ ــإنّ ال ــرواي ــة اإلغــري ـق ـيــة ب ــدوره ــا اس ـت ـع ــارت مـنـهــا ع ـنــاصــر م ـم ـيــزةً،
فأخذت من الملحمة العجيب واالنغمار في الماضي ،ومن التراجيديا ربط المصائر بالقدر واللجوء
إل ــى ال ـت ـعـ ّـرف وس ــوء الـتـفــاهــم وال ـم ــواق ــف ال ـق ـصــوى ال ـتــي ت ـحـ ّـل بـكـيـفـيــة س ـع ـيــدة ،وم ــن ال ـتــاريــخ اسـتـثـمــار
الشخوص التاريخية»(.((4
بهذا المعنى الذي تتعين فيه نظريات الرواية ،بخاصة أطروحات هيجل ولوكاش وغولدمان التي تربط
مستودعا لكثير مــن التحيزات ضــد ثقافات وآداب
بين ظهور الــروايــة والمجتمع الـبــرجــوازي ،بوصفها
ً
(47) Jean Bessière, Questionner le roman (Paris: PUF, 2012), p. 35.

( ((4محمد برادة« ،الرواية أفقًا للشكل والخطاب المتعددين» ،في :محمد برادة ،فضاءات روائية (الرباط :منشورات وزارة الثقافة،
 ،)2003ص .28-27
( ((4المرجع نفسه ،ص .26
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مختلفة ،تكتسب ترجمة هــذه النصوص النقدية لباختين قيمتها وراهنيتها بالنسبة إلــى الناقد العربي؛
من حيث إنّها تــو ّلــدت ضمن أفــق الوعي بحاجة الخطاب النقدي العربي إلــى توسيع مداخله وتنويع
مرجعياته وخلفياته النظرية ،حتى يستوعب الفورة الروائية ،ويصغي لمقترحاتها الخطابية والجمالية.
وهــذا مــا تـقـ ّـصــد إلـيــه مـحـمــد ب ــرادة عـنــدمــا تـحـ ّـدث عــن مـحــدوديــة الـمـقــاربــات الـتــي تـخـتــزل الـنـصــوص من
خالل تبئير القراءة في مقوالت محددة ،كما تفعل القراءة البنيوية التي تحلل البنيات اللغوية والتركيبية
للنصوص على أساس أنها ما يحقق لألدب أدبيته.
لـكـ ّـن هــذه ال ـقــراءة االنـغــاقـيــة ســرعــان مــا تـعـ ّـرضــت للنقد والـ ّـرفــض أم ــام مــا حملته اسـتـقـصــاءات باختين
النقدية مــن فــرضـيــات جــديــدة فلسفية وفـكــريــة حــول اإلنـســان وكــامــه .يـقــول محمد ب ــرادة« :بالنسبة إلى
مهم ًة في مسارها
الرواية العربية ونقدها ،فإنّنا نعتقد أنّ تنظيرات باختين وكتاباته يمكن أن تكون محط ًة ّ
والتجدد ،ذلك أنّ ميخائيل باختين ،ابتدا ًء من عشرينيات القرن السابق ،واجه نفس األسئلة
نحو التطور
ّ
دائما  -على المناهج
التعرف  -المتأخر ً
التي بدأت ثقافتنا العربية تواجهها منذ الستينيات ،وما تزال ،عبر ّ
األلسنية والبنيوية والسيميائية والشكالنية [ ]...ومــن موقعه داخــل ثقافة لها خصوصيتها ،وفــي سياق
قدم أجوب ًة نقدي ًة وفكري ًة على جانب كبير من األهمية ،نستطيع أن نتفاعل معها وأن
معينّ ،
مجتمعي ّ
مخصب»(.((5
نحولها إلى خميرة لتفكير نقدي
ّ
ّ

قدمها ميخائيل باختين ،فلسفته الـحــواريــة التي شـ ّـددت على اسـتــرداد
لعل مــن أهـ ّـم هــذه األجــوبــة التي ّ
اإلن ـس ــان إلن ـســان ـي ـتــه ،وم ـ ّـج ــدت ال ـص ـي ــرورة والــدي ـنــام ـيــة ف ــي م ـقــابــل ال ـث ـبــات وال ـج ـم ــود ،ك ـمــا أ ّن ـه ــا احـتـفــت
بالمختلف والمغاير على حساب الشبيه والمماثل .ومــن المؤكد أنّ هــذه المقوالت التي تفتح األفق
ـس تــأثـيــرهــا ب ــارزًا فــي الـنــص الـنـقــدي ال ـبـ ّـرادي مــن خــال تـبـ ّنـيــه «الـنـقــد ال ـحــواري»
أمــام الـنـقــد األدب ــي ،نـلـمـ ُ
الـ ــذي يـ ــزاوج ف ـيــه ال ـنــاقــد ب ـيــن االه ـت ـم ــام بــال ـنــص وال ـك ـشــف ع ــن ج ـمــال ـيــاتــه ،اس ـت ـن ــا ًدا إل ــى ال ـس ــرد والـلـغــة
وال ـف ـضــاء والـشـخـصـيــات ،واسـتـنـطــاق ال ـعــاقــات ال ـتــي ت ـشـ ّـده إل ــى الـمـجـتـمــع والـثـقــافــة الـلــذيــن ت ـكـ ّـون في
لتلقي باختين فــي الـنــص الـنـقــدي الـبـ ّـرادي
رحـمـهـمــا .وفــي هــذا الـسـيــاق ،تتج ّلى تـلــك اإلنـتــاجـيــة الـمــائــزة
َ
الــذي يـجـتــرح مــوقـ ًـعــا لـلـحــوار بـيــن غــولــدمــان وبــاخـتـيــن ،مقتن ًعا «مــن الـنــاحـيــة المنهجية بفعالية الـمــزاوجــة
بين اإلطــار الـعــام للبنيوية التكوينية ،وبين المصطلحات اإلجــرائـيــة المستخلصة مــن شاعرية الخطاب
(((5
ـورا بين باختين ونـقــاد آخــريــن ،بخاصة الــذيــن اشتغلوا بــالــروايــة ،انطال ًقا من
الــروائــي»  ،كما يقيم جـسـ ً
اللغة وفكرها كالباحثة جيليان الن مـيــرســي( ((5التي عنيت بــدراســة إشكالية الـحــوار في الــروايــة انطال ًقا
(((5
مــن مرجعية نظرية تستفيد فــي بنائها مــن الـســرديــات واللسانيات التداولية ،والناقدين فيليب دوفــور
وتوماس بافيل(.((5
( ((5برادة« ،موقع باختين» ،ص .18-17

( ((5محمد برادة« ،الرؤية للعالم في ثالثة نماذج روائية» ،في :مجموعة مؤلفين ،الرواية العربية واقع وآفاق (بيروت :دار ابن رشد،
 ،)1981ص .130
(52) Gillian Lane-Mercier, La Parole romanesque (Paris: Klincksieck, 2003).

( ((5فيليب دوفور ،فكر اللغة الروائي ،ترجمة هدى مقنص (بيروت :المنظمة العربية للترجمة.)2011 ،

(54) Thomas Pavel, La Pensée du roman (Paris: Gallimard, 2003).
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على سبيل التركيب
أم ــام الـصـعــوبــات الـعــديــدة الـتــي تـعـتــرض عـمـلـيــات الـتـثــاقــف والـتــرجـمــة بــالـنـظــر إل ــى خـصــوصـيــة الـعـنــاصــر
االجتماعية والثقافية التي تميز المجتمعات ،وبالنظر إلى التعدد الذي تنطوي عليه هذه العناصر داخل
ـص فــي ثقافة أخــرى أن «يكون
يتعين على المترجم المكين الــذي يريد استضافة نـ ّ
المجتمع الــواحــدّ ،
أي أن يكون مكو ًكا ينشئ لحمة بين الكاتب وقارئه.
رجــل عبور بين لغة وأخــرى وبين ثقافة وأخــرىْ ،
(((5
و ُيفترض فيه أن يكون رجل انفتاح ليستطيع أن يتأقلم مع المختلف والمتباين والمغاير» .
ال نـقـصــد مــن وراء ه ــذا االسـتـشـهــاد حـســم دالل ــة الـتــرجـمــة ،بــل تــأكـيــد حـضــور ه ــذه ال ـخــال فــي تــرجـمــة
تلمسه مــن ترجمته لنصوص ميخائيل باختين ،ونهوضه
محمد بــرادة للنظرية األدبـيــة ،وهــذا مــا يمكن ّ
بترسيخ مفاهيمه في الحقل النقدي العربي ،وحفز الباحثين على االشتغال بها واستثمارها في قــراءة
النص الــروائــي؛ بهدف الكشف عن عالمه المتعدد األصــوات واللغات والــرؤى ،وعــن وظيفته النقدية
التي يفصح عنها مــن خــال الــدالالت االجتماعية واأليــديــولــوجـيــة .وهـكــذا يمكن الـقــول إنّ مــا تميزت
بــه تــرجـمــة مـحـمــد ب ــرادة لـبـعــض نـصــوص هــذا الـمـنـ ّـظــر الــروســي مــن فـهـ ٍم خــاص لـمـقـتــرحــاتــه ،ومــن جـهـ ٍـد
مبذول في االستدالل على أهمية هذه الترجمة بالنسبة إلى الحقل النقدي العربي ،إضاف ًة إلى االهتمام
بالمصطلح األدب ــي ،كــل ذلــك ال يتيح لـنــا أن نـتـعـ ّـرف إلــى مــدى قــابـلـيــة الـنـظــريــات والـنـصــوص للترجمة
واالنـتـقــال عبر البيئات والـسـيــاقــات الثقافية ،فحسب؛ كما أبــرز ذلــك إدوارد سـعـيــد( ،،((5بل يسمح لنا،
كذلك ،بفهم العوامل التي ّأمنت للعمارة النقدية لصاحب محمد مندور وتنظير النقد العربي( ((5أن تظل
ً
بمنأى عن التكرارية والسطحية في التفاعل مع النظريات واستسعافها لمقاربة األدب .فقد ظل النقد
ً
ّ
فضل عــن التفكير فــي نطاق فعالية
تحف بــوجــود األدب،
األدبــي عنده ملتصقًا باألسئلة العميقة التي
النقد ومراجعة وظائفه وأدواته وآلياته ،وتهيئة المناخ الذي ّ
يمكن من تعميق قدرة القارئ على التعامل
وتلمس دالالتها وما تنطوي عليه من أبعاد جمالية وفكرية.
مع النصوصّ ،
تمثّل محمد برادة على نحو جيد مقوالت باختين ،كما أنّه أدرك الجدة والمفاجآت التي تنطوي عليها
بالنسبة إلــى الــروايــة الـعــربـيــة ومـشــروع قــراءتـهــا ،وهــي تـجـتــاز مــرحـلــة صــارت فيها مــوقـ ًـعــا لـصــراع اللغات
عبر عنه بوضوح عندما قــال« :وفــي اعتقادنا أنّ نظرية الــروايــة التي
واألصــوات والمنظورات .وهــذا ما ّ
ـارا مــائـ ًـمــا السـتـخــاص مــامــح
ح ـ ّـدد مـعــالـمـهــا ومـنـهـجـيــة الـتـفـكـيــر فـيـهــا ،مـيـخــائـيــل بــاخـتـيــن ،ت ـقـ ّـدم لـنــا إط ـ ً
الــروايــة العربية واستشراف آفاقها في ضــوء األسئلة الباختينية الممتدة من ماضي اإلنـتــاج الــروائــي إلى
حاضره ومستقبله»( .((5ولعل من النتائج األساسية المتع ّلقة باستقبال الناقد العربي لمقوالت هذا الناقد
تشكل مــا يمكن اعتباره ً
الــروســي ولــإجــراءات المنهجية التي دعــا إليهاّ ،
خطا ينتظم كــل التيار األدبــي
( ((5جمال شحيد« ،الصعوبات االجتماعية /الثقافية في ترجمة العلوم اإلنسانية» ،العربية والترجمة ،العدد ( 9ربيع  ،)2011ص .48

( ((5إدوارد سـعـيــد« ،إع ــادة الـنـظــر فــي ارت ـحــال الـنـظــريــة» ،فــي :إدوارد سـعـيــد ،تــأمــات ح ــول الـمـنـفــى (ب ـيــروت :دار اآلداب،)2004 ،
ص .283
( ((5محمد برادة ،محمد مندور وتنظير النقد العربي (القاهرة :دار اآلداب للنشر والتوزيع.)1986 ،
( ((5محمد برادة ،أسئلة الرواية :أسئلة النقد (الدار البيضاء :شركة الرابط ،)1996 ،ص .60
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ال ـ ّـراه ــن ،بـخــاصــة فــي حـقــل ال ــرواي ــة ،ومــن سـمــاتــه الـتـعــدد الـلـغــوي وتـعــدد األص ــوات وال ـحــواريــة ،إضــافـ ًة
إلــى اسـتــدعــاء القطيعة بمختلف أشكالها .ومــن أجــل ذلــك ،ال نـغــالــي إذا قلنا إنّ دور المترجم ال ُيـعـ ّـد
ـث عـلــى الـمـغــامــرة فــي مـســالــك جمالية ُغـفــل ،وعـلــى بناء
أســاسـيــا فــي تـبـلــور هــذا الـتـيــار األدب ــي الــذي يـحـ ّ
عالم يظل في حاجة إلــى البحث واالكتشاف فحسب ،بل إ ّنــه ُي َع ّد كذلك في االستجابة السلسة التي
عبر عنها النقد العربي إزاء المضامين واألبعاد الفكرية والمعرفية التي تشيعها مقوالت ميخائيل باختين
ّ
ومفاهيمه األساسية.
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(2)

(((

نقد االستبداد المتطابق
نموذجا
الكواكبي وعبد الرازق
ً

The Congruent Critique of Despotism

Al-Kawakibi and Abdel-Raziq as Examples
 من، حــاولــت هــذه الــدراســة البحث فــي مسألة االسـتـبــداد السياسي واالسـتـبــداد الديني:ملخص
خ ــال رص ــد أه ــم تـجـلـيــات نـقــدهـمــا الـمـتـطــابــق ل ــدى عـلـمـيــن مــن أع ــام الـفـكــر الـعــربــي الـحــديــث
 كــان المبتغى هــو اسـتـجــاء الميسم الـنـقــدي المتطابق لديهما على.) وعـبــد ال ــرازق،(الـكــواكـبــي
 إذ كان الهدف من نقد االستبداد بصورتيه هو نقد،عدة أوجــه على الرغم من التباينات بينهما
 كــان سعيهما حثيثًا لــزرع بــذور، ومــن جهة ثانية،السياسة مــن داخــل مجالها وبآلياتها مــن جهة
 السياسي: بغية فــك االرتـبــاط الماهوي والمصالحي بين المجالين،فكر متحرر إلــى حـ ٍـد كبير
. في أفق إعادة التأسيس للعالقة بينهما وفقًا لتصور عقالني حديث،والديني
. الديني، السياسي، النقد المتطابق، االستبداد:الكلمات المفتاحية
Abstract: The question of political and religious despotism is examined
here through examining the most important manifestations of the congruent
critique of two prominent modern Arab thinkers al-Kawakibi and Abdel-Raziq.
The aim of this study is to reveal their shared critical features in a number of
aspects despite the differences between them, since the goal of the critique of
despotism, whether political or religious, is the critique of politics from inside
using its own tools. The two Arab thinkers ceaselessly attempted to sow the
seeds of enlightened thinking with the aim of breaking the essentialist and
interest-based links between the political and religious domains in the context
of re-establishing the relationship between them according to a modern, and
rational understanding.
Keywords: Despotism, Politics, Religion.
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Political Science Researcher, Cadi Ayyad University, Morocco.

94

العدد Volume 5 / 20
ربيع  Spring 2017

التطرق إلــى مسأل َتي االستبداد السياسي واالسـتـبــداد الديني في الفكر
نــروم في هــذه الــدراســة
ّ
الـنـهـضــوي ،لـلــوقــوف عـلــى مــدى اهـتـمــام رواد الـنـهـضــة بــالـمـســألــة ،مــن خــال الـنـظــر فــي طبيعة
الـعــائــق الـمــوجــودة والـمـمـكـنــة بـيـنـهـمــا ،وانـطــا ًقــا مــن تـمـثــات الـفــاعـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن فــي ال ـتــراث الـعــربــي
اإلسالمي لمسألة الدين والسلطة الدينية ،وطبيعة اآلثار السياسية والفكرية المترتبة على ذلك ،محاولين
معرفة مدى تأثير ذلك في حلم النهضة في الفكر العربي الحديث.

تأخذ هذه المحاولة مرجعي ًة فكري ًة تتمثل بتجربة رائدين من رواد حركة النهضة العربية في القرن التاسع
عشر ومطلع الـقــرن العشرين؛ نعني بهما عبد الرحمن الكواكبي (المحور األول) ،والشيخ علي عبد
الرازق (المحور الثاني).
كثيرا
ونـقـصــد بـفــرضـيــة الـتـطــابــق فــي نـقــد االسـتـبــداد الـسـيــاســي واالسـتـبــداد الــديـنــي أنّ صاحبينا يـتـقــاطـعــان ً
إصالحيين بارزين ،أم من ناحية
الهم النهضوي المحرك لهما بوصفهما
َ
في نقدهما ،ســواء من ناحية ّ
تـجـلـيــات ذلــك الـهــم فــي فـكــرهـمــا وخـطــابـهـمــا عـلــى ال ـســواء .بـيــد أنـنــا ال نقصد بــالـتـطــابــق فــي هــذا البحث
التماهي بين الكواكبي وعبد الــرازق في ّ
كل أقوالهما أو أفعالهما ،بل المقصود أ ّنــه بما أنهما ينطلقان
من هم نهضوي وإصالحي موحد من خالل وعيهما المتقد بفداحة الفارق بين واقعهما وواقع األمم
األخرى المتقدمة في كل أمور االجتماع والسياسة والدين ،تو ّلد لديهما وتقاطع العديد من اإلشكاليات
ً
مدخل الز ًما لكل نهضة منشودة.
على رأسها نقد االستبداد السياسي والديني بوصفه

المحور األول :نقد الكواكبي السياسة بالسياسة
يتناول هذا المحور بعض جوانب نقد عبد الرحمن الكواكبي ( )1902-1854االستبداد ،فعلى الرغم من
معالجته له من عدة جوانب بربط االستبداد بحقول أخرى :الدين ،والعلم ،والمال ،والتربية ،والمجد،
والـتــرقــي ،فإننا نتوخى الــوقــوف عند إشكالية عالقة االسـتـبــداد السياسي بهذه الحقول ومــدى استثماره
ـوصــا الــديــن منها ،على أســاس أنّ الـحـكــام فــي عـصــره ومــا قبله ،كــانــوا يستثمرون بــاقــي تلك
لـهــا ،وخـصـ ً
الحقول لتدعيم سلطانهم السياسي وتقويته ،وفي الوقت نفسه يوظفون هذا السلطان لبناء مساراتهم
وصورهم في باقي المجاالت المذكورة.
الفقرة األولى :الكواكبي مفك ًرا في السياسة

تحاول هذه الفقرة تحليل التصور السياسي الذي يرتكز عليه عبد الرحمن الكواكبي ،بوصفه رائدً ا من
رواد عصر النهضة العربية ،ذلك أنّ رؤيته للسياسة وكيفية اشتغالها ،واآلليات التي يتعين على الساسة
مباشرة أمــور الحكم فــي إطــارهــا ،كانت شي ًئا جــديــدً ا على أدبـيــات النهضة العربية انطال ًقا مــن منتصف
القرن التاسع عشر ،األمر الذي يجعلنا أمام مفكر وممارس للسياسة من طراز حديث منفتح على رؤى
حديثة لمعنى السياسة.
يـبــادر الـكــواكـبــي إلــى التصريح بــأنّ السبب الــرئـيــس فــي أحــوال الـفـتــور الــذي تعيشه األمــة اإلســامـيــة هو
طريقة تدبير السياسة والحكمً ،
قائل« :لقد تمحص عندي أن أصل الــداء هو االستبداد السياسي»(((.

((( عبد الرحمن الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،تحقيق وتقديم محمد عمارة ،ط ( 2القاهرة :دار الشروق ،)2009 ،ص .15
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يـجــب أن نـفـهــم ه ــذا الـحـكــم فــي عــاقــة مــع طـبـيـعــة ال ـم ـســار الـشـخـصــي ل ـلــرجــل ،ذل ــك أ ّن ــه لـيــس حـكـ ًـمــا
ـادرا عن مفكر متأمل في السياسة من بعيد ،بل ينبغي ربطه بما عاشه الكواكبي في الشام في ظل
صـ ً
ٍ
علما أ ّنــه اشتغل فــي مـجــاالت عــدة كــالـتـجــارة واإلدارة
سلطان العثمانيين مــن أشـكــال العسف والـقـهــرً ،
رسميا
خصوصا في الربع األخير من القرن التاسع عشر ،حيث «دخل في وظائف الدولة
والصحافة،
ً
ً
وكاتبا فخر ًيا للجنة المعارف
محررا للجريدة الرسمية []...
في الثامنة والعشرين من عمره [ ]...فعين
ً
ً
عضوا في محكمة التجارة بوالية حلب»((( وغيرها من
ومأمورا لألجراء في والية حلب [ ]...ثم
[]...
ً
ً
المسؤوليات الرسمية.
إنّ مدار بحث الكواكبي ك ّله يبدأ وينتهي بالسياسة وشكل ممارسة السلطة كما عايشها والحظها عن
ً
أيضا ،بحيث إنّ «القائل ً
حقول أخرى ً
مثل أن أصل الداء التهاون
قرب ،وإن كان كما أسلفنا يستدعي
حائرا عندما يسأل نفسه :لماذا تهاون الناس في الدين؟ والقائل إن الداء
في الدين ،ال يلبث أن يقف
ً
اختالف اآلراء ،يقف مبهوتًا عند تعليل سبب االختالف [ ]...وهكذا ،يجد نفسه في حلقة مفرغة ال
مبدأ لها»((( .ما يورده الكواكبي هنا ليس على سبيل اإلثبات وإنما على صعيد النفي ،ال ينبغي أن يكون
أي دين ،إنما هو في اعتقاد معتنقيه هو سبيل السعادة
الدين اإلسالمي أصل الداء ،بوصف أنّ الدينّ ،
فــي الــدنـيــا والـجــزاء الحسن فــي اآلخ ــرة .كما أ ّنــه ال يكمن فــي االخـتــاف فــي اآلراء ،نـظـ ًـرا إلــى أنّ أصل
االجتماع البشري مؤسس على االختالف والتعدد ،وإنما الداء كامن في طبيعة الحكم السياسي الذي
ـؤم وجهه نحو االستبداد وشكله .أما الحل في نظره ،فيتمثل با ّتباع أصــول «العلم السياسي» كما هو
يـ ّ
متقدم في البالد األوروبية.
أضف إلى ذلك ،نالحظ أنّ الكواكبي يدخل السياسة في باب العلوم جر ًيا على عادة الفالسفة القدامى،
بل هي عنده علم واسع ومتفرع بعد أن استقلت عن الفلسفة ،وتلقى عبارة «العلماء السياسيون» على
من عرض للسياسة من داخل حقول معرفية أخرى كالفلسفة والتاريخ واألخالق ،مثل أفالطون وأرسطو
ويعرف هذا العلم بأنّه «إدارة الشؤون المشتركة على مقتضى الحكمة»(((،
وابن المقفع وابن خلدون.
ّ
ونقيضه هو التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى.
أخر تقديم تعريف السياسة
نستخلص من ذلك أمرين :األول ذو طابع منهجي ،مفاده أنّ الكواكبي قد ّ
منطقيا ،بحكم أ ّنــه يتبع طريق ًة
علما له تفريعات ،يبدو هذا التأخير
وقـ ّـدم عليه الحديث عنها بوصفها ً
ً
يعرف السياسة لينطلق مباشر ًة إلى البحث فيها ،بل إلى البحث
وصفي ًة وليس طريق ًة منهجي ًة .ثم إنّه ال ّ
سلبيا للسياسة .واألمر الثاني ذو طابع موضوعي ،متعلق
في ما ليست هي ،بمعنى أننا بصدد التعريف ً
بطبيعة المصطلحات التي ينتقيها الكواكبي ويوظفها ،بحيث نجده يقابل بين نقيضين :الحكمة والهوى
إلث ـبــات الـتـنــاقــض الـجــوهــري بـيــن الـسـيــاســة بــوصـفـهــا عـلـ ًـمــا مــؤسـ ًـســا عـلــى الـعـقــل واألخـ ــاق ،واالسـتـبــداد
بوصفه ممارس ًة فاجر ًة ال يمكن أن تصدر سوى عن ذوات معلولة وبغيضة.
((( سعد زغلول الكواكبي ،عبد الرحمن الكواكبي :السيرة الذاتية (بيروت :بيسان للنشر والتوزيع ،)1998 ،ص .19-18
((( الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .16-15

((( جورج كتورة ،طبائع الكواكبي في طبائع االستبداد (بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،)1987 ،ص .29
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تدبر هذه الحكومة الشؤون العامة وفقًا لمنهج مقتبس من
فالسياسة سلطة تكون بيد حكومة؛ فإما أن ّ
الــدول الــرائــدة فــي هــذا المجال (كالنموذج السياسي البريطاني) بـنــا ًء على عهود ومواثيق وإرادة واعية
وفــاع ـلــة لــأمــة ولـمـمـثـلـيـهــا ،وإم ــا أن ت ـكــون ه ــذه «ال ـح ـكــومــة مـطـلـقــة ال ـع ـنــان تـتـصــرف ب ـشــؤون الــرع ـيــة كما
ت ـشــاء»((( ،وتـلــك حــال الــواقــع الــذي عــاشــه الـكــواكـبــي ويـقــوم بـنـقــده؛ حــال االسـتـبــداد الــذي ال يــرفــع مــا لم
تحمل المسؤولية والـمــراقـبــة والـمـحــاسـبــة ،وبـنــا ًء عليه يـكــون دواء هــذا الــداء «هو
يكن هـنــاك ارتـبــاط بين ّ
الشورى الدستورية»((( .فالكواكبي عندما يستحضر معطيات الفكر السياسي الغربي نجده يلتمس بعض
الـعــذر ،ظـ ًنــا منه أنّ أوروب ــا إنـمــا عــاشــت فـتــرات مــن االسـتـبــداد تبعتها ثــورات عليه وديـمـقــراطـيــة فيما بعد،
فالمستبد الـغــربــي لـمــا تـتـ ّـم إطــاحـتــه ،تـحــل مـحـ ّلــه حـكــومــة عــادلــة تقيم مــا ســاعــدت األوض ــاع أن تـقـيــم ،أمــا
المستبد الـشــرقــي فعندما يـطــاح ال يخلفه ســوى اسـتـبــداد أشـ ّـر مـنــه« ،فـهــذه الــرومــان والـيــونــان واألمــريـكــان
والطليان واليابان وغيرها ،كلها أمم أمثالنا استرجعت نشأتها بعد تمام الضعف وفقد كل اللوازم األدبية
للحياة السياسية»(((.
ويربط الكواكبي بين استبداد المستبد وإذعــان الرعية ومــا يترتب على ذلــك من ظلم وقهر وخضوع.
وهو على غرار أغلب رواد النهضة  -وإن كان محمد عبده قد أشار باحتشام إلى المواطنة  -لم يتحدث
عــن ال ـمــواطــن بــل عــن الــرع ـيــة .ف ــإذا ك ــان الـمـسـتـبــد ال ح ــول لــه وال ق ــوة إال بــالـمـتـمـجــديــن مــن حــولــه من
بطانته ،فهو يتحكم في شؤون الناس «بإرادته ال بإرادتهم ،ويحاكمهم بهواه ال بشريعتهم»((( .فهو لم
يكن كذلك إال ألنّه استطاع كسب والء األغنياء واألشــراف ،وتقريب «األسافل ً
وعلما،
فضل وأخال ًقا
ً
وتحكيمهم في الرقاب الحرة ،وتسليطهم على أصحاب المزايا»((( حتى يجعلهم في خدمته .وهكذا،
يصبح االسـتـبــداد نتيجة للخوف الناجم عــن جهل الـعــامــة ،إذ عندما يرفع الجهل يــزول الـخــوف ،وبنا ًء
عليه ،ينقلب الوضع و ُيرفع االستبداد.
إنّ قارئ الكواكبي في هذه النقطة بالخصوص ،نقطة اقتران االستبداد بالخوف ،ال بد من أن يستحضر
رجل سياسة آخر ،هو الفرنسي إيتيان دو البويسي ( ،)1563-1530وكيف كان يندد بالداء الذي تستسلم
له الشعوب تحت تس ّلط األسياد  Les Seigneursويتساءل عن العالج الذي من شأنه إيقاف مثل تلك
ً
ـوعــا مــن التفسير يـقــوم على الـنــوازع البشرية ،كما يـقــوم على
العلل،
محلل عبودية الشعوب ومـقــد ًمــا نـ ً
دور الطغاة وأنظمتهم وطــرق حكمهم .يقول فــي هــذا السياق« :أود اآلن أن أدرك فقط كيف أن عــد ًدا
األمرين أحيانًا على يد طاغية
من الناس ،وعددا من البلدان وعد ًدا من المدن وعد ًدا من األمم ،تعاني
ّ
واحد ،ال يملك من قوة سوى تلك التي يمنحونه إياها ،والذي ما من قدرة لديه على اإلضرار بهم إال
تقبل
بمقدار ما يريدون هم أن يقاسوا منه ،والذي ما كان بوسعه إلحاق األذى بهم لوال أنهم يفضلون ّ
((( الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .24-23
((( المرجع نفسه ،ص .15

((( عبد الرحمن الكواكبي (السيد الفراتي) ،أم القرى ،وهو ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر النهضة اإلسالمية المنعقد في مكة
المكرمة عام 1316هـ ،تقديم فاطمة حافظ (القاهرة :مكتبة اإلسكندرية ،)2014 ،ص .96
((( الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .26
((( الكواكبي ،أم القرى ،ص .231
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كل شيء منه ً
بدل من معارضته [ ]...وليسوا مرغمين بفعل قوة قاهرة ،لكنهم (على ما يبدو) مفتونين
ومسحورين بفعل اسم فرد واحــد ،ليس عليهم أن يخشوا قدرته ،ألنه وحيد ،وال أن يحبوا مناقبه ألنه
عديم الرأفة بهم ومتوحش»(.((1
سببا في انتشار االستبداد فحسب  -كيف وأنّ عموم
فالكواكبي ودو البويسي ال يلتقيان في ّ
عد الخوف ً
الناس تستمرئه وتألفه؟  -بل يلتقيان حتى في طريقة عرض آرائهما وأفكارهما وأسلوبها .فإذا صح أنّ
عد مقالة
أسلوب الكواكبي «وصفي وتقريري»( ،((1ال يسعى إلى البرهنة واالستدالل ،فمن باب التهور ّ
دو البويسي مقال ًة مؤسس ًة على «برهنة تتقدم تقد ًما عقالنيا بطريقة االستنتاج»( ،((1والسبب في ذلك
كونها تتحرك في إطار الخطابة والكلمة الساحرة.
تبقى اإلشارة إلى أنّ أسلوب الكواكبي يغلب عليه التشاؤم والحسرة ،وهو ما قد يتفهمه الباحث جراء
مــا عــانــى الــرجــل مــن ويــات الـطـغـيــان مــن جـهــة ،وج ــراء غــايـتــه مــن وراء نـقــده االسـتـبــداد ،بــإشــاعــة مظاهر
مراوحا في فكره ووجدانه بين واقعه الذي
اإلصالح والنهضة ،ال سيما أنّه كباقي رواد اإلصالح ،يكون
ً
يعيشه بـكــامــل مـظــاهــر الـفـتــور والـتــأخــر والـجـمــود ،و«ن ـمــوذج مـثــال» يــأمــل أن يحققه عـلــى أنـقــاض واقـعــه
الحقيقي .يستحضر هذا «النموذج المثال» بعد ّ
اطالعه على واقع البالد المتمدنة وفكرها ومعرفته بهما،
وهي في الوقت نفسه بالد غاصبة ومستعمرة.
وع ـك ــس م ــا ذهـ ــب إل ـي ــه ح ـســن ح ـن ـفــي م ــن أنّ ط ـبــائــع االس ـت ـب ــداد ل ـي ـســت سـ ــوى «ب ـح ــث ف ــي ال ـمــاه ـيــات
والـ ـج ــذور وال ـط ـبــائــع أك ـثــر م ـنــه ب ـح ـ ًثــا ف ــي األوض ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة .وه ــو بـحــث
ف ـل ـس ـفــي ولـ ـي ــس ب ـح ـ ًث ــا اجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـ ًـيـ ــا»( .((1ن ـع ـت ـقــد أنّ قـ ـس ــوة الـ ــواقـ ــع وض ـغ ـط ــه ه ـم ــا مـ ــا أدى ب ــال ـك ــواك ـب ــي
ك ـغ ـيــره م ــن زع ـم ــاء الـنـهـضــة إل ــى ال ـك ـتــابــة وف ـ ًق ــا ل ـمــا ك ـتــب ،بــأس ـلــوب م ـش ـحــون بــال ـح ـم ـيــة ،إن ـهــا ك ـتــابــة فــي
السياسة بالسياسة.
الفقرة الثانية :في نقد االستبداد المتطابق

نتساءل هنا على غــرار العديد مــن الباحثين عــن السر فــي جــرأة كتابة الكواكبي وزخمها فــي ظــل واقـ ٍع
كابح ومانع للحريات ،منها حرية الكتابة والنشر .هل األمــر يتعلق بطبيعة شخصية الكواكبي؟ أم أنّ
لألمر عالق ًة بسعة ّ
علما أنّه لم
اطالعه ومقارنته أوضــاع بالده باألوضاع في البلدان المتمدنة في زمنهً ،
حدة وعيه نتيجة غزارة تجاربه في الحياة ،هي ما دفعه لسلك
يكن يتقن لغ ًة أخرى غير لغته األم؟ أم أنّ ّ
ذلــك الطريق الــوعــر؟ ولـعــل األمــر كــذلــك «فـهــو حــا ّد ،وجــارح ،ورافــض لكل لــون مــن ألــوان االسـتـبــداد،
( ((1إيتيان دو البويسي ،مقالة العبودية الطوعية ،ترجمة عبود كاسوحة (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2008 ،ص .147-146
( ((1كتورة ،ص .35

( ((1دو البويسي ،ص .93

( ((1حسن حنفي« ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد لعبد الرحمن الكواكبي قراءة جديدة» ،في :أحمد عرفات القاضي وآخرون،
فلسفة الحرية ،أعمال الندوة الفلسفية السابعة عشرة التي نظمتها الجمعية الفلسفية المصرية بجامعة القاهرة (بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2009 ،ص .177
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دينيا»( .((1ويعتقد فهمي جدعان أنّ «من المؤكد أن الكواكبي كان
سواء أكان هذا االستبداد
سياسيا أم ً
ً
أول عربي يتصدى لالستبداد بالتحليل والدراسة الجادة ،مع أنّه قد استقى عد ًدا من أفكاره من كتاب
اإليطالي فيتوريو ألفيري ( )Vittorio Alferi, 1749-1803عن االستبداد»(.((1
ونـحــن نـفـتــرض أنّ الـكــواكـبــي ربـمــا يـكــون قــد ّ
اطـلــع عـلــى كـتــابــات ألـفـيــري ،ســواء بـطــريـقــة مـبــاشــرة أم غير
ـوصــا إذا علمنا أ ّنــه كــان على عــاقــة وثيقة بالجالية اإليطالية فــي مدينة حلب فــي سورية
مـبــاشــرة ،خـصـ ً
حسه التنويري من خالل «احتكاكه الوثيق بالجالية اإليطالية الواسعة المقيمة في
وقتئذ ،حيث ّ
تعمق ّ
(((1
حلب وفي حي الجلوم بالتحديد (وهو الحي الذي ولد فيه الكواكبي وعاش)»  .وبالعودة إلى كتاب
ألفيري عن االستبداد ،يتبين لنا أنّه يتقاطع مع كتاب الكواكبي في حدة النقد وصرامته وإفراده بالبحث
لمجموعة من اإلشكاالت المتداخلة والمترابطة :االستبداد والمستبد والحرية والخوف ،وغيرها ،في
يعرف االستبداد ً
قائل «يتعين علينا ودون تردد أن نطلق اسم
قالب تحليلي ونقدي الذع ،بحيث نجده ّ
شخصا مكل ًفا بتطبيق القوانين ،حيث يمكنه إمــا تنفيذها ،أو العبث
االستبداد على كل حكومة تضم
ً
بـهــا ،أو اغتصابها ،أو تــأويـلـهــا ،أو عــدم تنفيذها ،أو التماطل فــي ذلــك ،أو الـتـهــرب مــن تطبيقها بالمرة
ضامنا عدم تعرضه للعقاب»(.((1
كان داعي السؤال عن خلفيات جرأة الكواكبي ومدى ّ
أي ربط بين عامل الخوف
اطالعه ضرور ًيا ،ألنّ ّ
وع ـ ّـده الـسـبــب الــرئـيــس فــي االسـتـكــانــة لــاسـتـبــداد الـسـيــاســي ثــم الــديـنــي ،لــم يـتــم مــن ف ــراغ ،بــل عــن ّ
اطــاع
على تجارب فكرية وسياسية أجنبيةً ،
فضل عن استخالص ذلك من التجربة المعيشة في ظل التجربة
خصوصا؛ فــإذا ثبت «أن السياسيين يبنون استبدادهم
التاريخية للمسلمين عمو ًما والسلطنة العثمانية
ً
على أساس من هذا القبيل ،فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي ،والتسامح الحسي ،ويذلونهم
أيضا أنّ
بالقهر والقوة وسلب األموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين ألجلهم»( ،((1فمن الثابت ً
ناتجا من االستبداد
آراء العديد من المحللين السياسيين الغربيين قد تظافرت ّ
لعد االستبداد السياسي ً
الديني ،بينما يذهب آخرون منهم إلى أنّه إن لم يكن هناك توليد بينهما ،فال شك في أنّ بينهما رابطة
المصلحة في إذالل اإلنسان ،والمشاكلة بينهما ظاهرة من حيث أنّ أحدهما حاكم على عالم األرواح،
والثاني متحكم في عالم األجساد.
يــرى الـكــواكـبــي أنّ الـحـكــام يستغلون خــوف الـعــامــة وجهلهم ورهبتهم مــن أمــور الــديــن المتعلقة بــالــدار
ـروجـيــن لـصــورة مفادها أنّ رضــا الله
اآلخــرة ،لذلك فهم (الـحـكــام) يتقمصون دور اإللــه على األرض مـ ّ
( ((1سمير أبو حمدان ،عبد الرحمن الكواكبي وفلسفة االستبداد (بيروت :الشركة العالمية للكتاب ،)1992 ،ص .9

( ((1فهمي جدعان ،أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث ،ط ( 4بيروت :الشبكة العربية لألبحاث والنشر،
 ،)2010ص 292؛ ويذهب إلى األمر نفسه :حنفي ،الهامش ( ،)5ص .177
( ((1مـحـمــد جـمــال بــاروت ،حــركــة الـتـنــويــر الـعــربـيــة فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر :حـلـقــة حـلــب دراس ــة ومـخـتــارات (دمـشــق :مـنـشــورات وزارة
الثقافة السورية ،)1994 ،ص .128
;(17) Alfieri Vittorio, De la tyrannie, M. Merget (trad.), (Paris: Molini libraire, 1802), p. 10

قارن بما أورده الكواكبي من تعريف لالستبداد في :الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص  23وما بعدها.
( ((1المرجع نفسه ،ص .30

ثاحبأو تاسارد
ًجذومن قزارلا دبعو يبكاوكلا :قباطتملا دادبتسالا دقن
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م ـشــروط بــاالمـتـثــال لـخـلـيـفـتــه وال ـقــائــم بــأمــره فــي ال ــدار الــدن ـيــا .تـلـتـقــي إرادة الـمـسـتـبــد فــي إخ ـضــاع الــرعـيــة
بـجـهـلـهــا وخ ـنــوع ـهــا ،بـحـيــث إنّ الـحـكــم ك ـث ـيـ ًـرا مــا يـتـشـبــه بــاإللــه حـتــى يـسـتـشــري ال ـخــوف بـيــن ال ـعــامــة من
ال ـن ــاس ،فـيـصـبــح وع ـيــد ال ـحــاكــم وع ــذاب ــه مـقـيـ ًـمــا وع ــذاب ال ـلــه م ــؤج ـ ًـا« :وال ـحــاصــل أن ال ـع ــوام يــذبـحــون
أنـفـسـهــم بــأيــديـهــم بـسـبــب ال ـخــوف الـنــاشــئ عــن الـجـهــل وال ـغ ـبــاوة ،ف ــإذا ارت ـفــع الـجـهــل وت ـنــور الـعـقــل زال
ال ـخ ــوف»( .((1فـضـ ًـا عــن أنّ مــا مــن مستبد سـيــاســي إال واتـخــذ لــه صـفـ ًة قــدسـيـ ًة ،يـشــارك بـهــا الـلــه تعالى
وي ـت ـمــاهــى م ـع ــه ،وي ـت ـخــذ ب ـط ــان ـ ًة م ــن أه ــل ال ــدي ــن ال ـم ـس ـت ـبــديــن ي ـع ـي ـنــونــه ع ـلــى ظ ـلــم ال ـن ــاس واس ـت ـع ـبــادهــم
باسم الله تعالى.
وتصورهما الكواكبي في واقعه الشخصي وتاريخ أمته ،كانا واق َعين
إنّ الدولة والمجتمع كما الحظهما
ّ
تحت منظومة من القيم ترى أنّ الملك هو من استرعاه الله أمر عباده وق ّلده أمورهم ،والنتيجة من ذلك
هي حالة «النكوص في مجال القيم ،وهيمنة القيم الكسروية ،قيم الطاعة وتوظيف الدين لفرضها»،
األولين» محل العقل العملي ،عقل الروية والخبرة واالعتبار ،في تأسيس «السعادة
وإحالل «أساطير ّ
(((2
وتعيين شروط تحصيلها في الدنيا قبل األخرى»  ،إنّها القيم التي استلهمها كتاب اآلداب السلطانية
مــن ال ـمــوروث القيمي والـثـقــافــي الـفــارســي عـنــد تــداخـلــه مــع ال ـمــوروث الـعــربــي واإلســامــي؛ قـيــم الطاعة
العمياء وقيم المماثلة بين الحاكم واإلله.
فــي الـسـيــاق نـفـســه؛ سـيــاق الـبـحــث فــي أسـبــاب تـفـشــي االسـتـبــداد الــديـنــي وعــاقـتــه بــاالسـتـبــداد الـسـيــاســي،
ينهل الكواكبي في دراسته من التجربة التاريخية لهذه العالقة في أوروبــا ،ثم يربط ذلــك بواقعه .وقد
اتـخــذ فــي سـبـيــل ذلــك طــريـقـ ًة مـتــدرجـ ًة فــي الـتـقـصــي الـتــاريـخــي مـسـتـ ً
ـدل ب ــأنّ «كــل الـمــدقـقـيــن السياسيين
يــرون أن السياسة والــديــن يمشيان متكافئين ،ويعتبرون أن إصــاح الــديــن أسـهــل مـثـ ًـال ،وأقــوى وأقــرب
طريقًا لــإصــاح الـسـيــاســي»( .((2كما أ ّنـهــم يحكمون بــأنّ بين االسـتـبــداديــن السياسي والــديـنــي مقارنة ال
ضعف أو َص ُل َح أحدهما
جر اآلخر إليه ،أو متى زال زال رفيقه ،وإن ُ
تنفك ،متى وجد أحدهما في أمة ّ
صلح الثاني.
ويـعـتـمــد ال ـكــواك ـبــي ع ـلــى وق ــائ ــع ك ـث ـيــرة م ـعــروفــة ف ــي ال ـتــاريــخ ال ـس ـيــاســي ال ـيــونــانــي ف ــي أث ـي ـنــا .ك ـمــا يـعـتـمــد
اإلص ــاح الـبــروتـسـتــانـتــي األوروبـ ــي فــي الـعـصــر ال ـحــديــث ويـنـتـصــر ل ــه .ويـعـتـقــد أنّ الـبــروتـسـتــانـتـيــة كــانــت
مــؤ ّثــر ًة بــوضــوح فــي اإلصــاح السياسي ،أكثر مــن تأثير الحرية السياسية فــي اإلصــاح عند الكاثوليك،
وكـلـهــا تحتج (مــن الـحـجــة) بــأنّ الــديــن أقــوى تــأثـيـ ًـرا مــن الـسـيــاســة ،بحيث إنّ «شــواهــد ذلــك كـثـيــرة جــدً ا،
ال يـخـلــو مـنـهــا زمـ ــان وال م ـ ـكـ ــان»( ،((2وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ف ـهــي تـعـمــل بــاالح ـت ـيــال الس ـت ـغــالــه وتــوظـيـفــه
لتحقيق مآربها.
( ((1الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص 47؛ الجرأة النقدية نفسها نجدها لدى الشيخ علي عبد الرازق (انظر المحور الثاني).

( ((2محمد عابد الجابري ،نقد العقل العربي ( :)4العقل األخالقي العربي ،دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية (الدار
البيضاء :المركز الثقافي العربي /دار النشر المغربية ،)2001 ،ص .629
( ((2الكواكبي ،طبائع االستبداد ،ص .32
( ((2المرجع نفسه ،ص .31
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يــذهــب هــذا الـتـقـصــي الـتــاريـخــي ال ــذي يـعـتـمــده الـكــواكـبــي إلــى بـحــث هــذه الـمـســألــة فــي الــديــانــة الـيـهــوديــة
والــديــانــة المسيحية على الـســواء ،لكن دون البحث فــي إشكالية قـيــام الــدولــة فــي إطــارهـمــا .وإن كانت
عــودتــه إلــى الـتــاريــخ واس ـتــدعــاؤه يـعـطـيــان مــوضــوع بـحـثــه قـيـمـ ًة مـعــرفـيـ ًة مـهـمـ ًة ،يعتقد بـعــض الـبــاحـثـيــن أ ّنــه
كـثـيـ ًـرا «مــا شــط عــن الـمــوضــوع ،فـبــدل أن يـتــابــع الـبـحــث فــي اإلشـكــالـيــة األســاسـيــة الـتــي يـبــدأ مـنـهــا ،وبــدل
أن يـظـهــر ت ــراب ــط الـحـقـبــة الــزمــان ـيــة بـحـقـبــة زمــان ـيــة أخـ ــرى م ــع م ــراع ــاة تــولــد الـتـفـكـيــر ال ـتــابــع لـتـلــك ال ـف ـتــرة،
س ــرع ــان م ــا يـنـتـقــل إل ــى ن ـتــائــج دي ـن ـيــة لـيـســت م ـتــراب ـطــة ب ــال ـض ــرورة م ــع ال ـس ـيــاق الـ ــذي أت ــت فـ ـيـ ــه»( .((2ذلــك
ـوصــا عـنــدمــا تـطـ ّـرق إلــى االسـتـبــداد الــديـنــي فــي عــاقـتــه بــالــديــانــة المسيحية وفــي عالقته
مــا وقــع فـيــه خـصـ ً
بالديانة اليهودية.
منهجيا ،تبقى غــايــة الـكــواكـبــي في
ونعتقد أ ّنــه عـلــى الــرغــم مــن وجــاهــة نـقــد كـتــورة مــن نــاحـيــة بـنــاء الـنــص
ً
سياسيا وأخــاقـ ًـيــا ،بــل حتى وجــود ًيــا مــا دام األمــر يتعلق
نقد االسـتـبــداد بــاســم الــديــن مـشــروعـ ًة ومـطـلــوبـ ًة
ً
بأعز قيمة تطلب لــدى اإلنـســان :قيمة الحرية والتحرر؛ ذلــك أنّ «الــدعــوة إلــى التحرر من أغــال القوة
االستبدادية أمر حيوي ،وهو مرتبط تماما ببقاء الفرد ،فالفرد ال يستغني عن حريته ألنها قوام حياته»(،((2
كما أنّ «وجود طوبى الحرية في مجتمع ما مهم جدً ا ألنّه يدل على أنّ المجتمع مستعد لقبول دعوى
الحرية»( .((2وهي عند الكواكبي ّأم البشر ألنّ
الحق أبوهم.
ّ
نفضل دعوته ،عند الكواكبي بين الديني والسياسي،
لذلك كانت الغاية من نقد االستبداد المتطابق ،كما ّ
غــاي ـ ًة ذات صــاحـيــة أبــديــة ومـتـعــالـيــة عــن الــزم ـكــان ،أل ّن ـهــا تـمــس كـيــان اإلن ـســان أيـنـمــا كــان وتـمــس أبـســط
للحث
وأولها ،الحق في العيش بكرامة .وللمفارقة ،جاء كل األديــان وكل النظريات السياسية
ّ
حقوقه ّ
عـلــى تحقيقها وصـيــانـتـهــا .بـعـبــارة وجـيــزة ،نعتقد أنّ هــذا االسـتـبــداد المتطابق هــو عينه «الـشــر المحض»
تحدث عنه االفيلسوف إيمانويل كانط.
 le mal Radicalالذي ّ

المحور الثاني :علي عبد الرازق وبذور الفكر العلماني

كانت القضية المباشرة التي ّ
فكر فيها الشيخ علي عبد الــرازق ( )1966-1888هي مسألة الخالفة في
اإلســام ،بينما كانت المسألة الرئيسة الـثــاويــة خلف األولــى هــي مسألة العالقة بين الديني والسياسي
فــي اإلس ــام ،بحيث عمل على استئناف الـقــول فيها بعد الشيخ محمد عـبــده .غير أ ّنــه نظر إليها نظر ًة
م ـغــايــر ًة وأك ـثــر جـ ــرأةً ،فـتـطــرق إل ــى ن ـظــام الـخــافــة فــي اإلس ــام اسـتـجــابـ ًة لـلــواقــع الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي
الـ ــذي ن ـشــأ ف ـيــه ف ــي ظ ــل آخ ــر س ـن ــوات دولـ ــة الـتـنـظـيـمــات ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،وكـ ــان ذل ــك م ــدخ ـ ًـا لـلـحــديــث عــن
عــاقــة الــديـنــي بــالـسـيــاســي فــي اإلسـ ــام ،نـ ًـصــا وتــاريـ ًـخــا ،بــاالسـتـنــاد إل ــى الـحـقـبــة الـنـبــويــة بــوصـفـهــا مـحـطـ ًة
تاريخي ًة تأسيسي ًة.
( ((2كتورة ،ص .31

(24) John Locke, Traité Du Gouvernement Civil, Edition revue et corrigée sur la dernière de Londres (Paris: Libraire
Calixte Volland, 1802), p. 64.

( ((2عبد الله العروي ،مفهوم الحرية ،ط ( 4الدار البيضاء /بيروت :المركز الثقافي العربي ،)2008 ،ص .30

ثاحبأو تاسارد
ًجذومن قزارلا دبعو يبكاوكلا :قباطتملا دادبتسالا دقن
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بــرز كـتــاب الـشـيــخ عـلــي عـبــد ال ــرازق اإلس ــام وأص ــول الـحـكــم مـبــاشــر ًة بـعــد الـجــدل الــواســع ال ــذي خلفه
قــرار الجمعية الوطنية التركية ،بــإعــان إلـغــاء نـظــام السلطنة والـخــافــة ،اسـتـنــا ًدا إلــى قــرار الزعيم التركي
مصطفى كـمــال أتــاتــورك الــذي عــرف اسـتـيــا ًء ورفـ ًـضــا حــا َّديــن مــن جــانــب الـمــؤسـســات التقليدية المرتبطة
بــه .فــي ظــل هــذا الـجــدل انـبــرى عـلــي عـبــد ال ــرازق إلــى ال ــرد عـلــى مـنــاصــري ض ــرورة بـقــاء نـظــام الـخــافــة،
يعد سليل اإلصالحية اإلسالمية ،فقد وجد أنّ هذا
زاعمين أنّه من مقتضيات الدين بالتأصيل .وبما أنّه ّ
أي دليل دامغ يزكيه في النصوص المؤسسة
االنتصار لفكرة الخالفة غير ذي موضوع ،وال يمكن إيجاد ّ
للدين اإلسالمي.
طــرح عـلــي عـبــد ال ــرازق س ـ ً
ـؤال أولـ ًـيــا مــركـ ًـبــا مــن شـقـيــن م ـفــاده« :هــل الـخــافــة ضــروريــة حـ ًقــا؟ [ ]...وهــل
هـنــاك نـظــام إســامــي لـلـحـكــم»( .((2وقــد مـ ّثــل هــذا األم ــر حــد ًثــا مــدو ًيــا وقـتـئــذ ،ال مــن حـيــث ج ــرأة الـســؤال
ال ـم ـطــروح وق ــوت ــه ب ــل م ــن حـيــث هــويــة صــاحـبــه أي ـ ًـض ــا؛ إذ ك ــان م ــن الـمـمـكــن حـسـبــانــه أمـ ـ ًـرا «ع ــاد ًي ــا» ،إذا
مــا صــدر عــن رجــل فـكــر مـعــروف بــانـتـمــائــه لـلـتـيــار الـسـيــاســي الـلـيـبــرالــي مـثـ ًـا ،غـيــر أنّ مــأتــى الـصــدمــة عند
الـمـنـتـسـبـيــن إلــى الـمــؤسـســات الـتـقـلـيــديــة ،كــان يـتـمـ ّثــل ب ــأنّ ال ـطــارح هــو مــن زمــرتـهــم ،فـقـيــه مـصــري أزهــري
التكوين والنشأة.
إنّ ق ــارئ نـ ّـصــه مــن حـيــث حـمــولـتــه االصـطــاحـيــة ،ومــن جـهــة تـعــريـفــه الـخــافــة ،يـجــد أ ّن ــه ال يـخــرج كـثـيـ ًـرا
ع ــن اص ـط ــاح ف ـقــه ال ـس ـيــاســة ال ـشــرع ـيــة الـتـقـلـيــدي ك ـمــا ُع ــرف ل ــدى الـ ـم ــاوردي واب ــن تـيـمـيــة؛ إذ يـسـتـعـمــل
عـبــارات من قبيل :الطاعة العامة ،والــواليــة العامة ،وإقــامــة الـحــدود ،وتنفيذ الشرائع ،وغيرها .غير أ ّنــه،
إذ يــورد ذلــك التعريف التقليدي للخالفة ،بما يفيده مــن جمع لسلط َتي الــديــن والــدنـيــا ،إنـمــا يـكــون قد
بسط نـظــر ًة معين ًة وســائــد ًة لــأمــر ،بحيث «إذا رجـعــت إلــى كثير مما ألــف العلماء ،خصوصا بعد القرن
الـخــامــس الـهـجــري ،وجــدتـهــم إذا ذك ــروا فــي أول كـتـبـهــم أح ــد الـمـلــوك أو الـســاطـيــن رف ـعــوه ف ــوق صف
ٍ
مرتبة تحميه
البشر ،ووضعوه غير بعيد من مقام العزة اإللهية»( .((2فيكون ذلك الخليفة أو السلطان في
مــن أي نــوع مــن الـمــراقـبــة أو الـمـحــاسـبــة أو الـنـقــد بـخـصــوص أقــوالــه وأفـعــالــه فــي الــديــن أو فــي الـسـيــاســة؛
فـ «استمداد الخالفة لسلطانه من الله تعالى جا ٍر على األلسنةٍ ،
طبيعيا
فاش بين المسلمين»( .((2وكان
ً
أي تـفـكـيــر فــي أن يـشــرك مـعــه أح ــدً ا فــي سـلـطــانــه ،فهو
أن تـنـفــي ه ــذه الــدرجــة مــن الـتـعــالــي عــن الـخـلـيـفــة ّ
عما يفعل
لــم يكن يحب الـشــرك فــي واليـتــه ،وليس لغيره واليــة على المسلمين ،والنتيجة أنــه ال يسأل ّ
وهم يسألون.
نالحظ كيف أنّ هــذا السمو بالمقام كــان ضــرور ًيــا حتى يو َلد مقام أعلى وأشمل وهــو مقام الوحدانية،
مـقــام يستبطن نـظــر ًة إلـهـيـ ًة ميتافيزيقي ًة ومـفــارقـ ًة ويــوظـفـهــا لمصلحة أغ ــراض دنـيــويــة وإنـســانـيــة .أو بعبارة
( ((2ألبرت حوراني ،الفكر العربي في عصر النهضة (( ،)1939-1798بيروت :دار النهار للنشر ،د.ت ،).ص .226

( ((2ع ـلــي عـبــد ال ــرازق ،اإلس ــام وأص ــول الـحـكــم ،دراس ــة ووثــائــق بقلم محمد عـمــارة ،ط ( 2ب ـيــروت :الـمــؤسـســة الـعــربـيــة لـلــدراســات
والنشر ،)1988 ،ص .128
( ((2المرجع نفسه ،ص .129
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واح ــدة يمكننا ال ـقــول إ ّن ـنــا بـصــدد حــاكــم «وحــدانــي الـتـسـلــط» كـمــا قــال أفــاطــون فــي تـمـيـيــزه الـشـهـيــر بين
أنظمة الحكم.
دائما ما كان
يدحض علي عبد الــرازق مناصري الخالفة وما يقدمونه من تبريرات للزعم بــأنّ الخليفة ً
مقيدً ا فــي سلطانه بـحــدود الـشــرع ،وأنّ االنضباط والتقييد كافيان فــي تقويم ميله إذا خيف أن ينحرف
بسلطانه ،معل ًنا أنّ األمــر ادعــاءات ال تصمد أمــام صريح النصوص وتاريخية األحــداث ،ذلــك أنّنا «لم
مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا أن إقامة اإلمام فرض ،من حاول أن يقيم الدليل على
نجد فيما ّ
فرضيته بآية من كتاب الله الكريم ،ولعمري لو كان في الكتاب دليل واحد لما تردد العلماء في التنويه
واإلشادة به»(.((2
ـرعــا ،ويـتــرتــب عليه إثــم األمــة بأكملها إذا لــم يـتــم ،وال
فــا مـجــال للقول بــأنّ تنصيب الخليفة واجــب شـ ً
يـتــوقــف األم ــر عـنــد ال ـقــرآن الـكــريــم ،عـلــى الــرغــم مــن حجيته الـبــالـغــة بــالـنـسـبــة إلــى الـمـسـلـمـيــن ،بــل يـتـعــداه
إلــى الحديث النبوي ،فـ «الس ّنة كالقرآن ً
أيضا ،قد تركتها [الخالفة] ولــم تتعرض لها ،يد ّلك ذلــك على
أنّ العلماء لــم يستطيعوا أن يستد ّلوا فــي هــذا الـبــاب بـشــيء مــن الـحــديــث»( ،((3إذ لــو كــان قــد تــوافــر لهم
أي شــيء مــن ذلــك ،مــا كــانــوا فـ ّـوتــوا تـلــك الـفــرصــة فــي عـ ّـده دلـيـ ًـا عـلــى إجـمــا ٍع مــا عـلــى ض ــرورة الخالفة
وشرعيتها .ما جعل بعض الفقهاء يــر ّد بــأنّ عبد الــرازق هو من «ال يرجع إلــى القرآن في بــدء األمــر عند
تحديد طبيعة اإلسالم ،واقتنع من قبل الدخول في البحث بما حدده به مصدر أجنبي عنه»(.((3
أي إجماع بهذا الخصوص ،على الرغم من أنّ االتجاه
ويجرنا هذا إلى نفي علي عبد الرازق حصول ّ
ّ
المدعي لإلجماع يستند إلى «إجماع الصحابة والتابعين» من جهة أولى ،وعلى أنّ ذلك األمر (السياسة)
ّ
ال بد له من اإلجماع على سلطان أو خليفة لصالح الرعية من جهة ثانية؛ فـ «دعوى اإلجماع في هذه
الـمـســألــة ال نـجــد مـسـ ً
ـاغــا لقبولها عـلــى أي حــال ،ومـحــال إذا طــالـبـنــاهــم بــالــدلـيــل أن يـظـفــروا بــدلـيــل []...
ســواء أرادوا بها إجماع الصحابة وحــدهــم ،أم الصحابة والتابعين ،أم علماء المسلمين ،أم المسلمين
كلهم»( .((3ال ينفي صاحبنا شرعية هذا األصل في الفقه اإلسالمي ،فعلى الرغم من أنّه يس ّلم بشرعية
اإلجـمــاع ،فقد بحث عن إقامة الدليل على تــوافــره في هــذه المسألة ولــم يجده .وكيف يتسنى له ذلك
وهو بصدد مسألة في غاية الحساسية والحرج على امتداد التاريخ السياسي للمسلمين؟ فهو يعتقد أنّه
حاكم
باستثناء فترة الرسول محمد ،صلى الله عليه وسلم ،والخلفاء الراشدين الثالثة األوائل ،لم يعتلِ
ٌ
عرش الخالفة إال تحت ظالل السيوف وعلى أسنة الرماح.
ٍ
حجة فعلية لحصول اإلجماع على إقامة نظام الخالفة في اإلسالم ،حال
َب ْح ُث الشيخ عبد الرازق عن
ـب عـلــى إقــامــة الــدلـيــل عـلــى عــوامــل أخــرى
دون ــه إحـجــام الـنـصــوص .ومــن هـنــا ،ف ــإنّ ذلــك الـبـحــث سـيـنـكـ ّ
( ((2المرجع نفسه ،ص .132
( ((3المرجع نفسه ،ص .133

( ((3محمد البهي ،الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي ،ط ( 4القاهرة :مكتبة وهبة ،د.ت ،).ص .252
( ((3عبد الرازق ،ص 137؛ ّأما مسألة اإلجماع فقد فصل فيها في كتابه :اإلجماع في الشريعة اإلسالمية.
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ـوجــه كــامــه إل ــى دع ــاة ال ـخــافــة ،ف ـيــرى أنّ عـلـيـهــم إذا أفــاضــوا
ذات حــامــل تــاري ـخــي .فــي ه ــذا الـسـيــاق يـ ّ
عـلــى الخليفة كــل تـلــك الـقــوة ،ورفـعــوه إلــى ذلــك الـمـقــام ،وخـ ّـصــوه بـكــل ذلــك الـسـلـطــان ،أن يــذكــروا لنا
مـصــدر تلك الـقــوة الـتــي زعـمــوهــا لــه ،وبـمــا أ ّنــه يعلم أنّ الحجج الـتــي يقدمونها إلثـبــات شرعية الخالفة
يقدم ما به يثبت دعــواه استنا ًدا إلــى التجربة التاريخية لألمة.
«فــاســدة» ،على حـ ّـد تعبير ابــن رشــد ،فإنّه ّ
فـهــو «ال يـشــك مطلقًا فــي أن الغلبة كــانــت دائـ ًـمــا عـمــاد الـخــافــة ،وال يــذكــر الـتــاريــخ لـنــا خليف ًة إال اقـتــرن
فــي أذهــانـنــا بتلك الــرهـبــة المسلحة الـتــي تـحــوطــه ،والـقــوة الـقــاهــرة الـتــي تـظـ ّلــه ،والـسـيــوف المتصلة التي
تذود عنه»(.((3
إنـنــا هـنــا بـصــدد مـجـمــوعــة مـفــاهـيــم تـمـتــح مــن الـفـكــر الـخـلــدونــي بــوضــوح ،وهــي الـغـلـبــة ،والــرهـبــة ،والـقــوة
القاهرة ،وغيرها .أكثر من ذلك فهو مقتنع بأنّ «ذلك الذي يسمى ً
عرشا ال يرتفع إال على رؤوس البشر،
تاجا ال حياة له إال بما يأخذ من حياة البشر ،وال
وال يستقر إال فوق أعناقهم ،وأنّ ذلك الــذي يسمى ً
قوة إال بما يغتال من قوتهم ،وال عظمة له وال كرامة إال بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم – كالليل إن
طال غال الصبح ِ
بالق َصر  -وإن بريقه هو من بريق السيوف ولهيب الحروب»( .((3من هنا كانت وجاهة
المقارنة بالكواكبي ،سواء من حيث اإلشكالية أو من حيث الخطاب والغاية.
أي شرعية مــن جهة الــديــن ،وإنـمــا شرعيته مستمدة من
الحاصل أنّ نـظــام الخالفة اإلســامـيــة ال يـحــوز ّ
شـكــل مـمــارســة الـسـيــاســة فــي الــواقــع ،بحيث اتـخــذت أنـمـ ً
ـاطــا شـتــى مــن الـقـهــر والـغـلـبــة والـطـغـيــان الـمــادي
والـمـعـنــوي .غير أنّ ذلــك فــي نظر بلقزيز ،كــان أدعــى لـطــرح ســؤال كبير بخصوص إسـقــاط الشيخ عبد
الــرازق الصلة بين الخالفة والــديــن ،مـفــاده« :هــل يمثّل نقض الخالفة بوصفها مؤسسة دينية  -سياسية
ً
في عرف منظريهاً ،
وتفصيل ،في تجربة اإلسالم على نحو خاص؟»(.((3
نقضا لمبدأ الحكومة جمل ًة
نعتقد أنّ نص صاحبنا حافل بالشواهد واألفكار الدالة على اإلجابة بالنفي؛ ذلك أنّه لم يتوخَّ من خالل
محصورا
دحضه شرعية الخالفة ،دحض شرعية السياسة سواء في اإلسالم أم في غيره .بل كان نقاشه
ً
فــي نـظــام الـخــافــة اإلســامـيــة الـتــي جــادل فــي شرعيتها ومشروعيتها؛ «فــالــواقــع المحسوس الــذي يؤيده
قديما وحديثًا أن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم ال تتوقف على ذلك
العقل ،ويشهد به التاريخ ً
الـنــوع مــن الـحـكــومــة الــذي يسميه الـفـقـهــاء خــافــة [ ]...فليس بـنــا حــاجــة إلــى تـلــك الـخــافــة ألمــور ديننا
وال ألمور دنيانا .ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك ،فإنما كانت الخالفة ولم تزل نكبة على اإلسالم وعلى
المسلمين وينبوع شر وفساد»( .((3في حين لم يجد الفقهاء المدافعون عنها سوى وسم فكر عبد الرازق
بــاالضـطــراب فــي أحسن األحــوال« ،ومــرد هــذا االضـطــراب ،وسبب هــذا االضـطــراب [ ]...هــو فــي قبول
فكرة الغرب ً
أول ،ثم محاولة إخضاع اإلسالم لها»(.((3
( ((3عبد الرازق ،ص .139
( ((3المرجع نفسه.

( ((3عبد اإلله بلقزيز ،العرب والحداثة ،دراسة في مقاالت الحداثيين (بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2007 ،ص .133
( ((3عبد الرازق ،ص .146
( ((3البهي ،ص .255
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واض ـ ــح إ ًذا ك ـي ــف أنّ ع ـب ــد ال ـ ـ ــرازق ي ــدح ــض أي ص ـل ــة ل ـن ـظ ــام ال ـخ ــاف ــة ب ـن ـص ــوص ال ــدي ــن ال ـص ــري ـح ــة،
وي ــرب ـط ـه ــا ب ــأس ـب ــاب ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي واق ـ ــع ال ـم ـم ــارس ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ـم ــا ت ـج ـ ّل ــت ف ــي ال ـت ـج ــرب ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
للمسلمين مــن جـهــة ،ويــزيــد عـلــى ذل ــك ،بــأ ّنـهــا لـيـســت ض ــروري ـ ًة إلقــامــة أم ــور الــديــن ،بــل عـلــى الـعـكــس
إن ـم ــا ه ــي م ـص ــدر ال ـع ـلــة واالن ـح ـط ــاط .وي ـع ـنــي ك ــون أمـ ــور ال ــدي ــن وال ــدن ـي ــا ل ـي ـســت ف ــي ح ــاج ــة إل ــى نـظــام
الـ ـخ ــاف ــة ،أ ّن ـ ــه ي ـم ـكــن م ـق ــارب ـت ـه ــا م ــن م ـن ـظ ــور ح ــدي ــث؛ م ـن ـظ ــور إعـ ـ ــادة ت ــرت ـي ــب ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـم ـجــال ـيــن
الديني والسياسي.
الفقرة الثانية :إعادة ترتيب العالقة بين المجالين الديني والسياسي

للعمل على تقديم رؤية جديدة ّ
تمكن من تجاوز ما خلفه نظام الخالفة اإلسالمية من محن وصراعات
وقـمــع بــاســم الــديــن ،وإلعـ ــادة ق ــراءة ال ـشــأن الـسـيــاســي فــي عــاقـتــه بــالـمـتـعــالــي ،يـقــوم الـشـيــخ عـبــد ال ــرازق
بــالــرجــوع إلــى فـتــرة مــؤسـســة وذات حـســاسـيــة وجــاذبـيــة فــي الـتــاريــخ اإلســامــي ،وهــي فـتــرة الـنـبــوة و«دولــة
المدينة» .بحيث كان سؤاله الرئيس بهذا الخصوص :هل ّ
تمكن النبي محمد من تأسيس دولة؟ وهل
مــارس سلط ًة سياسي ًة فــي فترة المدينة؟ أو بصياغة أخــرى :كيف كانت العالقة بين الرسالة والسياسة
المحمديتين؟ ذلك أنّ «المهم أن نعرف هل كانت زعامة النبي (ص) في قومه زعامة رسالة أم زعامة
ملك؟ وهل كانت مظاهر الوالية التي نراها أحيانًا في سيرة النبي عليه السالم مظاهر دولة سياسية أم
مظاهر دولة دينية؟»(.((3
غير أننا تصيبنا الحيرة أحيانًا عندما نلمس بعض التضارب في أقوال صاحبنا بخصوص طبيعتها وكيفية
حضور المعطى السياسي في تجربة صاحب الرسالة .فهو من جهة ،ال يشك «في أن الحكومة النبوية
كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك»( ،((3ومن جهة
ثانية ،نلفيه يتساءل إذا كان الرسول قد أسس دول ًة سياسي ًة «فلماذا خلت دولته إ ًذا ،من كثير من أركان
الدولة ودعائم الحكم؟ ولماذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والوالة؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته
في نظام الملك وفي قواعد الشورى؟»(.((4
يـتـبــدى م ــرد ذل ــك ال ـت ــردد فــي حــديـثــه عــن ج ـهــاز ال ـق ـضــاء؛ فـهــو إذ يـنـكــر خ ـلـ ّـو دول ــة ال ــرس ــول مــن األرك ــان
والدعائم ،يعود ليتحدث عن تعيين الرسول بعض صحبه قضا ًة على بعض األمصار .كما أننا نالحظ
أنّ خطابه فــي السياسة والــدولــة فــي حقبة النبوة يوظف بعض المفاهيم ذات الحمولة المعاصرة ،من
قبيل حديثه عن «الحكومة النبوية» ،فكأننا بالرجل يصادر على مطلوبه الذي يبحث فيه بالنفي وليس
باإليجاب؛ بمعنى آخر ،كيف تس ّنى له وصف شكل الحكم النبوي وهو ال يزال بصدد التساؤل عنه،
ويبحث في طبيعته وكيفية حضوره.
( ((3عبد الرازق ،ص .168

( ((3الـمــرجــع نفسه ،ص 156؛ لمزيد مــن التفصيل ،انـظــر :عبد اإللــه بلقزيز ،تـكــويــن الـمـجــال الـسـيــاســي اإلســامــي :الـنـبــوة والسياسة
(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2005 ،ص  38وما بعدها.
( ((4عبد الرازق ،ص .160
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بيد أنّه يوضح مقصده أكثر عندما يميز بين طبيعة الرسالة المحمدية وطبيعة الملك السياسي .فيقول
في هذا الصدد« :أنت تعلم أن الرسالة غير الملك ،وأنه ليس بينهما شيء من التالزم بوجه من الوجوه،
ً
رسول ،وكم بعث جل شأنه من رسل
نبيا وال
وأن الرسالة مقام والملك مقام آخر ،فكم من ملك ليس ً
لــم يكونوا مـلـ ً
ـوكــا ،بــل إن أكـثــر مــن عرفنا مــن الــرســل إنـمــا كــانــوا رسـ ًـا فـحـســب»( .((4نحن إ ًذا ،أمــام إرادة
واضـحــة إلعــادة ترتيب الـعــاقــة بين الـمـجــال السياسي الــذي مناطه الملك مــن جـهــة ،والـمـجــال الديني
الذي مناطه الرسالة الدينية من جهة أخرى؛ مجال األول مجال للصراع والتدافع والنسبي والوضعي،
إ ّنــه مجال «اإلنـســان المحض» ،بينما مجال الثاني هو مجال المطلق والمتعالي والمثل ومــا يجب أن
يكون ،إنّه مجال «اإلنسان الكامل».
صريحا في كون «محمدً ا (ص) لم يكن له من الحق على أمته غير حق
فالقرآن من منظور صاحبنا كان
ً
الرسالة ،ولو كان (ص) ً
ملكا لكان له من على أمته حق الملك ً
أيضا ،وأن للملك حقًا غير حق الرسالة،
ً
وواضحا في أنّ زعامة الرسول في أمته كانت
صريحا
وأثرا غير أثرها»( .((4كما أنّه كان
ً
ً
وفضل غير فضلهاً ،
«زعامة دينية ال مدنية ،وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وإيمان ،ال خضوع حكومة وسلطان»( .((4إنّ
خطاب عبد الرازق خطاب مباشر وقوي يحاول «الفصل اإلجرائي» بين الديني والسياسي بتحديد مقام
أي شبهة للوصل بينهما .خطاب يقطع الطريق على ما ساد في الثقافة العربية
كل منهما على حدة ،ونفي ّ
اإلسالمية مــن ثقافة الترسل ومــرايــا الملوك وثقافة اإلجـمــاع الــذي بينت الــدراســات فــي الفكر اإلسالمي
المعاصر كيف أنّه «كان ً
أصل نظر ًيا أكثر مما كان حقيقة تاريخية ملموسة»( .((4ومن مفارقات التاريخ
أنّنا ال نزال نعيش العديد من تلك التجليات والوقائع على صعيد الخطاب كما على صعيد الواقع في
فضائنا العربي اإلسالمي ،على الرغم من كل مظاهر التحديث الحاصلة.

خــالصـة
خالصة القول عن الكواكبي وعبد الــرازق ،إننا أمــام أطروحتين قويتين وجسورتين من جهة خطابهما
وأدلــوجـتـهـمــا ،وم ــن حـيــث الـبـنــاء الـمـعــرفــي والـحـجــاجــي ال ــذي تـقــدمــانــه لـلــدفــاع عــن ذيـنــك األطــروحـتـيــن
الـلـتـيــن حــاولـنــا تـبـيــان مــدى تـطــابــق طــابـعـهـمــا الـنـقــدي عـلــى عــدة مـسـتــويــات عـلــى الــرغــم مــن االخـتــافــات
بينهما ،ســواء مــن حيث األسـلــوب أو تقنيات البحث ومـجــالــه أو غـيــرهــا ،وعـلــى الــرغــم مــن ذلــك كانت
الغاية مــن نقدهما االسـتـبــداد بصورتيه متطابقة ومــوحــدة بينهما ،نتيجة واضـحــة لنزعتهما (أدلوجتهما)
النهضوية واإلصالحية.
نـقــول ذلــك بــالـنـظــر إلــى عــدة مـعـطـيــات تتعلق بــالــوضــع الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي والـثـقــافــي فــي محيطهما
وقتئذ؛ ذلك أننا من حيث الخطاب وقفنا على سيولة لغوية وبالغية ،تتوسل بناء مرجعية إقناعية من
( ((4المرجع نفسه.

( ((4المرجع نفسه ،ص .155
( ((4المرجع نفسه ،ص .181

( ((4عبد المجيد الشرفي ،اإلسالم والحداثة ،ط ( 2تونس :الدار التونسية للنشر ،)1991 ،ص .164
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داخــل السياق الثقافي للتجربة العربية اإلسالمية في الحقلين الديني والسياسي ،لتقديم الحجج تلو
سياسيا في السياسة وفقًا آللياتها ومنطقها،
األخرى على سالمة األطروحة الجديدة ،أطروحة التفكير
ً
واستبعاد كل محاوالت األطاريح المضادة ،للتشويش واستثمار معطيات الحقل الديني لفرض نمط
معين من الحكم السياسي وتقديم كل التسويغات الممكنة لطلب مشروعيته.
لقد تبين لنا مع صاحبينا أنّ السياسة وأنماط الحكم والتدبير في المرجعية العربية اإلسالمية ،لم تكن
دينيا أو شأنًا للدين به صلة مباشرة ،وإنما هي غرض دنيوي صرف موكل للفرد
في يوم من األيام شأنًا ً
والجماعة للتفكير فيه ،والعمل على إيجاد الصيغ واألشكال والنظريات القمينة بتحقيق الكرامة والسعادة
اإلنسانيتين لألفراد والجماعات ،بنا ًء على االجتهاد العقلي واالستفادة من تجارب األمم المتقدمة في
هذا المجالً ،
واستحضارا للمصلحة العامة غاي ًة أسمى.
معطيي الزمان والمكان،
أخذا في الحسبان
ً
َ

نحن إ ًذا ،بصدد رؤيــة متجانسة تتوخى القيام بما سميناه هنا نقدً ا لالستبداد المتطابق ،من خالل نقد
ً
مشتل لالستبداد،
السياسيين كما كانا رائجين ،ومن خالل دحض نظام الخالفة بوصفه
الفكر والفعل
َ
ومــا يترتب عنه مــن مـحــاولــة إلعــادة بـنــاء الـعــاقــة بين المجالين الــديـنــي والـسـيــاســي وفـ ًقــا لترتيب جديد،
ٍ
فضاء كل ما فيه ومن فيه كان يفكر بمنطق
تجعلنا نغامر بالقول إنّهما كانا يفكران بمنطق علماني في
يختلط فيه الديني بالسياسي ويتبادالن المنافع على حساب كرامة اإلنسان وحريته.
ويمكننا تكثيف أبرز مالمح التطابق في النقاط التالية:
- -الهم النهضوي بوصفه غاي ًة موجه ًة للتفكير.

 -نقد االستبدادين السياسي والديني انطال ًقا من تجارب حية (دولة التنظيمات العثمانية). -االستناد إلى النصوص الدينية المؤسسة :القرآن والسنة النبوية.- -توظيف التاريخ والتراث في الجدال واإلقناع.

- -حدة الوعي بالفوارق بين بلدانهم وغيرها من البلدان المتقدمة.

كثيرا من مالمح التفكير العلماني في قضايا الدين والدولة.
- -يحمل خطابهما ً
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الخطاب المعرفي  -االجتماعي

بناء الخطاب،
اإلنتاج االجتماعي للمعنى

Cognitive and Social Discourse:

Constructing Discourse
and the Social Production of Meaning
مـلـخــص :تــرمــي هــذه الــدراســة إلــى تحليل َنـمـ ٍـط ُم ـحـ ٍ
ـدد مــن الـخـطــابــات ،هــو الـخـطــاب الـ َـمـعــرفــي
االجتماعي مــن منظور سيميائيات الخطاب .ت ُ
ـاب الـمـغــرب الممكن.
َتخذ الــدراســة مت ًنا لها كـتـ َ
ستثمر مجموعة من
ـاب يـحـفـ ُـل بــاألرقــام والـمــؤشــرات الــزمـنـيــة ،فــإنــه َي
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـخـطـ َ
ُ
ُ
تتمثل في الزمن والمكان والذوات الفاعلة والمواقع الطبولوجية وآليات
عناصر بناء الخطاب،
ُ
ستعمل الــدراســة
اإلقـنــاع وتقنيات بناء أثــر الموضوعية و«الحقيقة» والسيناريوهات الخطابية.
مــن خــال وصـ ٍ
ـف وتـحـلـيــلٍ لـهــذه الـمـكــونــات الـخـطــابـيــة عـلــى الــوقــوف عـنــد شـكــل تـبـلــور المعنى
االجتماعي في أبعاده السياسية واالجتماعية والثقافية.
الكلمات المفتاحية :الخطاب المعرفي ،الخطاب السيميائي ،المعنى االجتماعي.
Abstract: The purpose of this paper is to analyze a specific cognitive and
social discourse from a discourse semiotics perspective. The material comes
from the book Possible Morocco. While the book is replete with statistics
and chronological indices, it contains many components that create a
discourse (including tense and spatial structure, agents, and mechanisms of
persuasion, and techniques for building the effect of truth). These discourse
components are described and analyzed in order to trace how social meaning
is developed.
Keywords: Social Discourse, Semiotics of Discourse, Social Meaning.
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مقدمة
نـهـ ُ
ـدف فــي هــذه الــدراســة إلــى تحليل الـخـطــاب الـمـعــرفــي مــن مـنـظــور الـمـفــاهـيــم الـتــي اقترحتها
سيميائيات الـخـطــاب .فــإذا كــانــت «السيميائيات الـســرديــة والـخـطــابـيــة»((( قــد َشـيــدت مفاهيمها
المعنى فــي الخطاب الـســردي (الحكاية ،المحكي ... ،إل ــخ)((( ،فــإن تـطــو َر الــدراســة
الستيضاح شكل َ
فــي ه ــذا الـمـجــال جـعــل ه ــذا الـبــراديـغــم ُي ـحــاول تــوسـيــع ال ـن ـمــوذج الـنـظــري لـتـحـلـيــل الـخـطــابــات الـمـعــرفـيــة
واالجتماعية والعلمية((( .وقد ساهم هذا التناول في إغناء اللغة الواصفة للسيميائيات ،وفي استكشاف
َ
تحليل نموذج من الخطاب المعرفي -
ُمكونات البناء في هــذه الخطابات .سنحاول في هــذا السياق
(((
ُ
الممكن أو «تقرير الخمسينية»  ،وهو خطاب معرفي حول حالة
االجتماعي،
يتمثل في كتاب المغرب ُ
تشخيص
يمتد من حقبة االستقالل سنة  ،1955إلى سنة  ،2000من حيث
المغرب خالل محور زمني ُّ
ُ
عناصر التاريخ والمجال والتحوالت السياسية واالجتماعية والثقافية ،كما أنه َيستشرف إمكانات الحقبة
يتسم بالتشخيص والتقويم ،فإنه،
ستقبلية إلى حدود سنة  .2025وعلى الرغم من أن خطاب التقرير
ُ
ُ
الم َ
ُ
بحسب تـصــورنــا ،يمتلك مجموعة آلـيــات خطابية تتمثل فــي التمفصالت الزمنية والمكانية للخطاب
المتكلمة والـتـشـ ُ
ـاكــات الــداللـيــة وآلـيــات لإلقناع
والمستقبِل) وال ــذوات ُ
والترهينات التلفظية (المتل ِّفظ ُ
فترضها ويهدف إلى اإلقناع بها.
بـ «موضوعية» التشخيص والتقويم الذي يقد ُمه ،واألطروحات التي َي ُ
نعد هذه اآلليات التي َيعتمدُ ها في البناء تُس ِهم في اإلنتاج االجتماعي للمعنى ،ذلك أن المعنى
كما ّ
ال ينحصر في «اإلرسالية» التي يقدمها الخطاب بصورة مباشرة ،ولكنه ُيبنى استنا ًدا إلى األفعال التي
تـنـجــزهــا ال ــذوات وإل ــى عــاقــات الـتـفــاعــل فـيـمــا بينها مــن أجــل امـتــاك الـمــواقــع ،لــذلــك سـتـقــوم الــدراس ـ ُة
بتحليل ُمكونات الخطاب في عالقتها بالمعنى االجتماعي الذي تساهم في توليده.

هوية الخطاب في كتاب «المغرب الممكن»

إذا حــاولـنــا أن نـقـ َ
ـف عـنــد هــويــة الـخـطــاب فــي كـتــاب ال ـم ـغــرب الـمـمـكــن أو تـقــريــر الـخـمـسـيـنـيــة مــن حيث
اجتماعيا.
معرفيا -
ننظر إليه بصفته خطا ًبا
ً
ً
خصائص ُه التجنيسية ،يمكن أن َ

) (1تتمثل في المدرسة الفرنسية بريادة كريماس ،ويتمثل النموذج المرجعي في المسار التوليدي ،وهو «االقتصاد» النظري الذي
ينظم المستويات وتمفصالتها المفاهيمية .انظر:
A. J. Greimas. & J. Courtes, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (Paris: Hachette, 1979), p. 157.

ـارا نـظــر ًيــا فــي التحليل :سعيد بـنـكــراد ،الـسـمـيــائـيــات :مفاهيمها
ويمكن أن نـقــدم مـثـ ًـال لـلــدراســات العربية الـتــي تبنت هــذه الـمــدرســة إط ـ ً
وتـطـبـيـقــاتـهــا (ال ــرب ــاط :م ـن ـشــورات ال ــزم ــن)2003 ،؛ مـحـمــد م ـف ـتــاح ،دي ـنــام ـيــة ال ـن ــص (الـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء :ال ـمــركــز الـثـقــافــي ال ـعــربــي)1987 ،؛
عبد المجيد نوسي ،التحليل السيميائي للخطاب الروائي (الدار لبيضاء :المدارس.)2002 ،
)(2
)(3

يتمثل الموضوع العلمي لهذا النموذج في دراسة شروط تحقق المعنى:

«سيكون انشغالها األول (النظرية السيميوطيقية) هو استيضاح ،على شكل بناء مفاهيمي ،شروط إدراك وإنتاج الداللة» ،انظر:

Greimas & Courtes, p. 345.

A. J. Greimas & Eric Landowski, «Les parcours du savoir» in Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales
(Paris: Seuil, 1979), p. 5.
)(4

المغرب الممكن :إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ،تقرير الخمسينية (الدار البيضاء :دار النشر المغربية.)2006 ،
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أ .خطاب سوسيوثقافي

ـوع ينصب عـلــى وضـعـيــة سوسيوثقافية
ُيـعــد تـقــريــر الـمـغــرب الـمـمـكــن خـطــا ًبــا ســوسـيــوثـقــافـ ًـيــا؛ ألن الـمــوضـ َ
ُمـحــددة مــن خــال إطــار مـكــانــي وزمــانــي« .تــركـيــب لمجموعة مــن الــدراســات [ ]...حــول تـطــور التنمية
البشرية بالمغرب ،على مدى خمسين سنة من االستقالل»(((.

ـوعــا ل ــه ،داخ ــل ف ـضــاء ي ـت ـحــد ُد طـبــونـيـمـ ًـيــا مــن خ ــال اس ــم علم
ـاب «الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة» مــوضـ ً
يـتـخـ ُـذ ال ـخ ـطـ ُ
ـرب بـعــد االسـتـقــال.
(ال ـمـغــرب) ،وزمــانـ ًـيــا نتيجة ُمـعـ ِّـيـنــات زمـنـيــة ،تـتـمـثـ ُـل فــي الـسـنــوات الـتــي قطعها الـمـغـ ُ
لذلك ،هوً ،
يتمحور في موضوعه حول ِكيان ُجغرافي وتاريخي وثقافي
أول ،خطاب سوسيوثقافي(((،
ُ
فــي إطــار ُم َع ِّينات زمنية .ينسجم هــذا التحديد ،أيـ ًـضــا ،مــع مفهوم الخطاب االجتماعي كما اشتغل به
يعده كل ما قيل ُ
وكتب حول مجتمع في حالة معينة ،ليس من منظور تجريبي
الباحث مارك أنجنو ،إذ ّ
(((
خطابيا لموضوع .
ولكن بصفته بنا ًء
ً
ب .خطاب إبستيمي

إبستيميا؛ ألنه يقوم على ِ
ُ
فاعلية التأويل وإصدار
يمثل خطاب المغرب الممكن في مظهره الثاني خطا ًبا
ً
تتضح طبيع ُة هــذه الهوية من
بخصوص هــذه الوضعية السوسيوثقافية .يمكن أن
ُحـكــم وإنـجــاز جــزاء
ُ
َ
الخطاب العمل
خالل الوحدات المعجمية والمسارات التصويرية التي َيستندُ إليها الخطاب .و ُيقدم
ُ
بصفته« :ثمرة عمل جماعي [ ]...من الباحثين والخبراء الوطنيين [ (((»]...و«تركيب لمجموعة واسعة
من الدراسات والتأمالت حول تطور التنمية البشرية بالمغرب»(((.

حورا لقطبية تَواصلية بين ُمتل ِّفظ
تُبرز الوحدات (شبكة من الباحثين والخبراء) ،أن الخطاب َي ُ
تقدم بصفته ِم ً
ويتضمن الخطاب ً
ُي ِ
ُ
أول
يستقبل الخطاب.
ومرسلٍ إليه
نجز الخطاب ،و ُيعد في الوقت نفسه ذاتًا فاعلة،
ُ
َ
نظا ًما للذات الفاعلة ،وهي ذات إجرائية تعتمدُ على مجموعة من األفعال التي تُحدد األنشطة اإلدراكية
واإلبستيمية .فاألفعال «عمل جماعي  -تركيب لمجموعة واسعة من الدراسات-التأمالت».

ـوم بــه ذات ِ
ُ
ستثمرها
فاعلة إجــرائـيــة بـنــاء على أفـعــال إدراكـيــة؛ فالصور الـتــي َي
تحيل على فعل َمعرفي تـقـ ُ
ُ
ال ـم ـت ـل ـفـ ُـظ ف ــي اس ـت ـهــال ال ـخ ـط ــاب ،تـ ـ ُّ
ـدل ع ـلــى ف ـعــل إب ـس ـت ـي ـمــيُ ،ت ـج ـ ِّـس ــده أف ـع ــال م ـعــرف ـيــة م ـثــل ال ـ َف ـحــص
والتمحيص والمقا َرنة .تُفضي هــذه األفـعــال إلــى إصــدار ُحكم حــول هــذا ِ
الكيان الجغرافي والتاريخي
ْ
والثقافي (المغرب) خالل مقطع زمني ُمحدد.
معرفيا ألنه ُيح ِّقق االنتقال من حالة الال-معرفة
المتن خطا ًبا
نعد
بناء على هذه الخصائص اإلبستيميةّ ،
َ
ً
اجتماعيا؛ ألنه
مكن أن ننظر إلى كتاب المغرب الممكن بوصفه خطا ًبا َمع ِر ًفيا
إلى المعرفة( ،((1لذلك ُي ُ
ً

)(5

المرجع نفسه ،ص .7

)(6

موضوعا للدراسات الثقافية» ،تبين ،المجلد  ،2العدد  ،)2014( 7ص .109
إدريس الخضراوي« ،السرد
ً

)(8

المغرب الممكن ،ص .3

(7) Marc Angenton, «Social discourse analysis: Outline of a research project,» The Yale Journal of Criticism, vol. 17,
no. 2 (Fall 2004), p. 2.

)(9

المرجع نفسه ،ص .7

(10) Greimas & Landowski, p. 5.
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يقوم الخطاب على فاعلية
ُسي ُجه حدود زمانية ومكانية ،كما ُ
ُّ
ينصب على حالة المغرب بصفته ً
إطارا ت ِّ
(((1
التأويل وإصدار ُحكم جزائي بخصوص هذه الوضعية السوسيوثقافية.

زمنية الخطاب

الم َع ِّينات تحدد الزمنية التي تتأطر داخلها األفعال األساسية:
َي ُ
رتهن زمن الملفوظ في الخطاب إلى مجموعة من ُ
«يعد هذا التقرير حول  50سنة من التنمية البشرية بالمغرب ،وآفاق سنة .((1(»2025

«األشواط المقطوعة من  1955إلى .((1(»2005

وسياسيا:
وثقافيا
اجتماعيا
الم َع ِّينات الزمنية سيا ًقا
تُشكل هذه ُ
ً
ً
ً

فــالـمـعـ ِّـيـ ُـن الــزمـنــي  ،1955يـحـيـ ُـل عـلــى تــاريــخ االس ـت ـقــال الـسـيــاســي ،أي انـف ـصــال الـمـغــرب عــن الـفــاعــل
ِ
ستعمر واالنخراط في سيرورة زمنية جديدة هي االستقالل.
الم
السياسي الذي ُيجسده ُ
ُ
فعلِ االستقالل واالنفصال عن اآلخر ،كما
عي ُن الزمني ،2005
أما ُ
فيحيل على اكتمال  50سنة بعد ْ
الم ِّ
زمنيا ُّ
يدل على زمنِ تحرير هذا التقرير.
يمثل
مؤشرا ً
ً
المستقبلي ،وهو ُيحيل على مقطع زمني يمتد على  20سنة.
عي ُن الزمني  ،2025ضمن الزمن ُ
يتأطر ُ
الم ِّ

ت ِّ
مراجع لتحديد زمنية الخطاب:
عينات ،إ ًذا،
َ
ُشكل هذه ُ
الم ِّ


1955

2005

2005

2025

ُ
ُ
الخطاب يرتبط
تجعل
تقترن بالمغرب ،حيث
يمتد الخطاب على زمنية  50سنة ،وهي تؤسس لزمنية
ُّ
َ
(((1
الممكن.
بكينونة المغرب في عهد الحماية  ،والمغرب الراهن ،والمغرب ُ

يحيل عنوان خطاب التقريرً ،
أيضا ،على المغرب الراهن وما بعدَ ه ،وال شك في أن هذين المفصلين
الــزمـنـيـيــن يــرتـبـطــان كــرونــولــوجـ ًـيــا بــزمــن سـيــاســي وثـقــافــي واجـتـمــاعــي .إنــه سـيــاق الـخـطــاب الــذي ننظر إليه
ُ
ويحيل عليه المتلفظ( .((1تنطوي هذه الزمنية التي
ُؤسس حوله اإلرسالية
بوصفه
َ
الموضوع العام الذي ت َّ
َ
التحول وعلى «صيرورة التحول»(((1؛ ذلك أن زمنية
ومفاصل زمنية على معنى
تمتد على مقطع زمني
ُّ
ُّ
(11) Greimas & Courtes, p. 320.
)(12
)(13

المغرب الممكن ،ص .5
المرجع نفسه.

) (14هي الـمـعــاهــدة الـتــي فــرضــت عـلــى الـمـغــرب فــي  30آذار /مــارس  1912بـعــد توقيعها مــن طــرف الـسـلـطــان الـمــولــى عـبــد الحفيظ،
وامتدت إلى حين حصول المغرب على االستقالل سنة .1956

(15) Theresa Catalano, «Barack Obama: A Semiotic Analysis of his Philadelphia Speech,» Papers in Communication
Studies, Paper 16, 2011, accessed on 7/2/2017, at: http://digitalcommons.unl.edu/commstudiespapers/16

يعد
) (16على المستوى الـســردي السطحي ،يعد التحول عملية انفصال أو اتـصــال بين ذات ومــوضــوع-قـيـمــة .ومــن هـنــا ،يمكن أن ّ
ـارا يمكن أن ينتقل بنا مــن حــالــة أولـيــة إلــى حــالــة نهائية؛ (جـبــر) مــن الـتـحــوالت هــو الــذي يسمح باستيضاح هذا
الخطاب الـســردي مـسـ ً
Greimas & Courtes, p. 401.
المسار .من هذا المنظور ،يظهر الخطاب بصفته متوالية من التحوالت .انظر:
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ً
زمنيا من خالل مجموعة «أفعال» ترسم مالمح كينونة
ُحد َد بصفتها
المغرب الراهن يمكن أن ت َّ
مفصل ً
على مستوى ِ
الفعل السياسي واالجتماعي والثقافي .غير أن هذه الزمنية تُمثل ً
مكن عبرها
أيضا مرحلة ُي ُ
المغرب بصفته فضاء ِ
ُ
الممكن يتحد ُد
التحول إلــى مفصل زمني :المغرب الممكن ،بمعنى أن
َ
للفعل ُ
بناء على أفعال المغرب الراهن.

المحدِّ دات ِ
ُ
َستشرف المغرب الممكن؟
الفعلية لمرحلة المغرب الراهن التي ت
ما هي ،إ ًذاُ ،

بنية العوامل في الخطاب :بناء صورة المغرب
ُ
عنوان خطاب التقرير (المغرب الممكن) ،على اسم علم ،وهو صورة طبوغرافية ،بشرية وثقافية،
ُيحيل
غـيــر أنـهــا تــأخـ ُـذ فــي الـتــشَ ـ ُّـكــل بـنــاء عـلــى اكــتِـســاب مــامــح وسـمــات مــن خــال مــا ُيـقــدمـ ُه لـهــا الـ ِـخـطــاب من
ينتهج المتلفظ إستراتيجية خطابية تـ ُ
ـراكـمـيــة ،حيث يـحــدد الـمـغــرب صــورة رئـيـســة ،ويعمل على
ُصــور.
ُ
تخصيصها بمراكمة وحدات معجمية ،تصف هذا العامل الجماعي من حيث كينونته وفعله وسيرورته
الــزمـنـيــة واألنـثــروبــولــوجـيــة ،وتـسـعــف الـمـقــومــات الـ ُـمـسـتـنـتـجــة فــي بـنــاء ص ــورة الـعــامــل الـجـمــاعــي« .الــدولــة
الوطنية تجذرت داخل حدود معينة»(.((1
ً
ُ
جماعيا»(( ((1الدولة الوطنية)،
«عامل
تحدث عنه بصفته
الجمع ،إذ َي
ُ
يحيل الملفوظ على العامل بصيغة َ
ً
المواقع التركيبية التي
خصصه من خالل أفراد ،سواء منهم الذين ارتبطوا بحقل السلطة كيفما كانت
وال ُي ِّ
ُ
ِ
المساهمين (المعارضة) في مجال السلطة.
َيشغَلونها مثل الفاعلين األساسيين (السلطة الحاكمة) أو ُ

ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـل ـفــوظ ،نــاحــظ أن ال ـف ـعــل «ت ـج ــذر» يـ ـ ُّ
ـدل ع ـلــى ِقـ ــدم ه ــذا ال ـعــامــل ُم ـم ـثـ ًـا ف ــي الــدولــة
الــوطـنـيــة ،وعـلــى مـقــوم الــوحــدة ال ــذي َيـجـمــع بـيــن ُمـكــونــات هــذا الـعــامــل الـجـمــاعــي .لــذلــك ،تــرســخ هــذه
الـمـقــومــات مـقــولــة دالل ـيــة قــائـمــة عـلــى الـتـضــاد هــي ال ــوح ــدة /االن ـق ـســام ،وتـجـعــل ال ــوح ــد َة هــي الـخــاصـيــة
اإليـجــابـيــة فــي الزمنية الــراهـنــةُ .تـشـ ِّـكــل هــذه الـمـقــومــات الــداللـيــة خاصية أســاسـيــة فــي الـخـطــاب ،إذ ُيولي
ـان األه ـم ـي ــة ،ول ـيــس أفـ ـ ــرا ًدا كـيـفـمــا كــانــت مـ ِ
ال ـك ـي ـ َ
ـواق ـع ـهــم داخـ ــل ح ـقــل ال ـس ـل ـطــة .ك ـمــا أن تــأك ـيــد الـ ُـم ـقــوم
ُ
المكون
«الــوحــدة»،
يحمل داللــة سياسية ،إذ ُيلغي كـ َّـل عــائِــق التفكيك والـتــشَ ــرذم داخــل عناصر هــذا ُ
الـجـمــاعــي« .ق ــدرة الـمـغــرب عـلــى صــون تـعــدديـتــه [ ]...مــن خــال الـتـســاكــن األزل ــي لـمـكــونــاتــه المتباينة
ومتعددة األصول»(.((1
ُ
يحيل الملفوظ مــن خــال الــوحــدات التي يتضمنها «مكوناته المتباينة»« ،مـتـعــددة األص ــول» ،على أن
(((2
العامل الجماعي يتشكل من ذوات متعددة  ،تختلف في أصولها ،بمعنى أنه ُيذكر بالمكونات التي
)(17

المغرب الممكن ،ص .23

)(19

المغرب الممكن ،ص .23

فاعل ينجز ً
) (18حددت السيميائيات السردية في نموذجها النظري العامل في البداية بصفته ً
فعل ،غير أن اهتمامها بخطابات معرفية
ً
تركيبيا .انظر:
فعل
ينجزون
ألفراد
ا
تركيب
يعد
الذي
مثل الخطاب السياسي أو خطاب الشركات سيجعلها تقترح مفهوم العامل الجماعي
ً
ً
A. J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales (Paris: Seuil, 1976), p. 98.

(20) Ibid., p. 100.

114

العدد Volume 5 / 20
ربيع  Spring 2017

تجد لها تجسيدً ا في السياق السوسيوثقافي وفي الوثيقة الدستورية(((2؛ المكون العربي ،واألمازيغي،
جماعيا  -بــأنــه عــامــل أنـثــروبــولــوجــي؛ ألنه
يتميز المغرب  -بصفته عــامـ ًـا
ً
والـعـبــري ،والـحـ ّـســانــي .لــذلــكّ ،
خطابيا من صورة طبوغرافية ،جغرافية إلى «صورة
يجمع مكونات إثنية وثقافية مختلفة .لذلك ،ينتقل
ً
بشرية وثقافية».
أول إلــى ِصـيــغَ ــة « َتـ َـكـ ُّـون» الـعـ ِ
إذا كــان الـمـلـفــوظ يشير ً
ـامــل الـجـمــاعــي ،فــإنــه ُيـحــدِّ د أيـ ًـضــا ِصـيـغــة «الــوجــود
السيميوطيقي» لهذا العامل ،أي جملة الخصائص التي تُشَ ِّك ُل ُس َ
مكه الداللي ،فالوحدات المعجمية
القيم .ن ِ
«التساكن األزلي» ،تدل على التعا ُيش بين المكونات المختلفة لهذا العامل من حيث ِ
ُالحظ أن
ُم َقوم «التعايش»َ ،ي ِ
ً
حد ًدا
المغرب بِصفته
الخطاب
المقوم األول «الوحدة» ،إذ ُيبرز
عامل ُم َّ
َ
ُ
نسجم مع ُ
من ِخالل مقولة :الوحدة /االنقسام ،والتعدد /أحادية الصوت.
«موقعه كملتقى جغرافي ،وانتماؤه إلى العالم المتوسطي وعمقه المتجذر في كل من الصحراء وأفريقيا
وحساسيته المشرقية وارتباطه بما وراء المحيط األطلسي»(.((2
ت ُ
تكون منها الملفوظ «ملتقى جغرافي» ،على هوية جغرافية للمغرب ،تتميز بالتنوع
ُحيل الوحدات التي َي َّ
والـتــوســع .لــذلــك ،تـســم هــذه الــوحــدات الـعــامــل األنـ ُثــروبــولــوجــي بالغنى والـتـعــدد الــذي ُتـجـ ِّـســده خاصية
الـتـنــوع ،كـمــا أن الـطـبــونـيـمــات الـجـغــرافـيــة الـتــي َيـسـتـثـمـ ُـرهــا الـخـطــاب« :الـعــالــم الـمـتــوسـطــي»« ،الـصـحــراء»،
ت ُ
ميز بِ ُبعد تاريخي وثقافي واجتماعي .لــذلــك ،فإن
ُحيل على انفتاح المغرب على عــوالــم جغرافية َت َت َّ
اآلثــار الداللية التي ت ُ
والتواصل في ُمقابِل
ُشيدُ مقو َم االنفتاح
ُ
ُحيل عليها هــذه الــوحــدات المعجمية ،ت ِّ
االنغالقِ ،
ِ
والغنى الحضاري في ُمقابل الفقر الثقافي :االنفتاح /التواصل /االنغالق».إن الهوية المغربية
قد تشكلت كذلك بواسطة الكفاح من أجل االستقالل [ ]...والقضاء على االستعمار»(.((2
ُ
تحيل على عالقة
إن الوحدات المعجمية التي تميز هذا الملفوظ «الكفاح ،االستقالل ،االستعمار»،
الـتـعــارض والـ ُـمــواجـهــة بـيــن الـعــامــل الـجـمــاعــي والـفــاعــل الـسـيــاســي «الـمـسـتـعـ ِـمــر» ،ال ــذي كــان يـهـ ُ
ـدف إلــى
المستعمر ونجاح العامل الجماعي في تحقيق
إفشال فعل المقاومة .غير أن هذه العالقة ستنتهي بفشل ُ
االستقالل وتكريس نظام الوحدة بالنسبة إلى المكونات المتعددة داخل الكيان نفسه.
يتسم من خالل الملفوظات
يتمحور حوله خطاب التقرير ،وأنه
يتضح أن العامل الجماعي هو الذي
ُ
ُ
بمجموعة مــن الـ ُـمـقــومــات ،فــالـمـغــرب يتمظهر ً
أول بصفته ص ــورة طـبــوغــرافـيــة ،غـيــر أن الـخـطــاب ُيــراكــم
يقوم على وحدة
مجموعة من السمات تحد ُد له مالمح صــورة داللـيــة ،فالمغرب عامل أنثروبولوجي ُ
ويتسم ِ
بسمات الوحدة والتعدد والغنى.
الدولة الوطنية
ُ
) (21ورد في التصدير من الدستور« :المملكة المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ،وبصيانة
تــاحــم وتـنــوع مـقــومــات هويتها الــوطـنـيــة ،الـمــوحــدة بانصهار كــل مكوناتها العربية –اإلســامـيــة ،واألمــازيـغـيــة ،والـصـحــراويــة الحسانية،
والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية والمتوسطية» ،انظر« :دستور فاتح يوليو .»2011
)(22
)(23

المغرب الممكن ،ص .23
المرجع نفسه.
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ثاحبأو تاسارد
ملل يعامتجالا جاتنإلا ،باطخلا ءانب :يعامتجالا - يفرعملا باطخلا

البعد الداللي للعامل الجماعي

ن ِ
ص العامة للصورة الطبوغرافية ،ويعمل بعد ذلك على تخصيصها
ُالحظ أن الخطاب ُيحدِّ د الخصائِ َ
من خالل مجموعة سمات:
أ -مقولة :التقليد /الحداثة

يـصــف المتلفظ الـعــامــل الـجـمــاعــي« :مــا يــزال ُم ـتــر ِّد ًدا إزاء ال ـحــداثــة»  ،يـشـيـ ُـر الـمـلـفــوظ إلــى أن العامل
َ
يطبعه الترد ُد .لذلك ،يتحد ُد
الجماعي لم َيستبطن قواعد الحداثة وأن
سلوكه تجاه هذا المنظور من القيم ُ
ـار الفعل االجتماعي
على مستوى القيم مــن خــال مقولة «اثنانية» هــي التقليد /الـحــداثــة؛ إذ يتج ُه مـسـ ُ
والـثـقــافــي نـحــو التقليد أكـثــر مـنــه نـحــو الـحــداثــة .يـصــف المتلفظ أيـ ًـضــا الـبـعــد االجـتـمــاعــي لـلـعــامــل« :تـبــرز
الدراسات النادرة التي خصت الشباب على وجه الخصوص عزوفه المقلق عن السياسة»(.((2
(((2

تسم أحــد مكونات هــذا العامل الجماعي؛ هو الشباب ،إذ تُشير الوحدة
يحيل الملفوظ على خاصية ُ
المعجمية «العزوف» إلى مقوم ابتِعاد الشباب عن االنخراط في الفعل السياسي.
ب -بالغة التعابير

يصف المتلفظ التعابير المستثمرة في حقل التعابير االجتماعية والسياسية« .بحكم تداخل الدين مع
كل من االجتماعي والثقافي والسياسي ،فإن المجتمع المغربي أنتج على الــدوام العديد من التعابير
التي تخص الشأن الديني في احترام تام للوحدة الثقافية والسياسية»(.((2

تُبين الوحدة المعجمية «العديد من التعابير» تعد َد أشكال التعامل مع ظاهرة الدين ،ذلك أن الخطاب
ُي ِّ
شخص هــذه التمظهرات مــن خــال وحــدات؛ ســوق المنتجات الدينية (كـتــب ،أشــرطــة صوتية ،مواقع
نجز في سياق احترام «الوحدة الثقافية
إلكترونية ،إعالم تلفزي) ،غير أن الملفوظ يجعل هذا
ُّ
التعدد ُي َ
والـسـيــاسـيــة» ،بـمـعـنــى أن الـمـلـفــوظ ُيـحـيــل عـلــى مـقــولــة «اثـنــانـيــة» هــي الـتـعــدد (الـتـعــابـيــر الــديـنـيــة) /الــوحــدة
(الثقافية والسياسية) ،أي التعدد على مستوى المنظومة الدينية في سياق الوحدة.
ج -العامل االجتماعي والفاعل السياسي

يـحــدد الخطاب عــاقــة العامل االجتماعي بالفاعل السياسي« :حـصــل المغرب على استقالله بفضل
العزم الحاسم للملك والشعب والحركة الوطنية ،وما كان بين هاته المكونات من التحام وانسجام»(.((2
ُيـحـيــل الـمـلـفــوظ عـلــى انـتـصــار الـعــامــل الـجـمــاعــي فــي عــاقـتــه بالمستعمر ،يـعــد هــذا الـفـعــل الــذي يــرســخ،
داللـ ًـيــا ،ت ـشــاكـ َـل( ((2االسـتـقــال نتيجة الرت ـبـ ِ
ـاط ال ــذوات الـسـيــاسـيــة (الـسـلـطــة ،الـشـعــب ،الـحــركــة الــوطـنـيــة).

)(24
)(25
)(26
)(27

المرجع نفسه ،ص .35

المرجع نفسه ،ص .14

المرجع نفسه ،ص .42

المرجع نفسه ،ص .63

) (28حدد كريماس مفهوم التشاكل لدراسة مسألة االنسجام في الخطاب .يقول« :نعني بالتشاكل عامة شبكة من المقوالت-الداللية
A. J. Greimas, Du sens (Paris: Seuil, 1970), p. 10.
الحشوية ،المحايثة لخطاب معين» ،انظر:
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لذلك ،تحيل مقومات هذا الملفوظ على ت ُ
َشاكل «التعاقد» بين مكونات الفعل السياسي والتوا ُفق على
صيغة لتحقيق االستقالل.
ُ
تكمن وظيف ُته في الداللة
تشاكل «التعا ُقد» ،أهمية وظيفية على مستوى الخطاب السياسي؛
َيكتسي
ُ
على وجــود تعاقد بين الفاعلين على طبيعة الفعل السياسي المتمثل ً
أول فــي االسـتـقــال ،وثــانـ ًـيــا في
التعاقد حول صيغة الحكم وممارسة السلطة بعد االستقالل؛ ألن هذه األطراف ت ُِدير الفعل السياسي.

د -مؤسسة السلطة  /ثنائية المعارضة والعنف

يشير الخطاب إلى أنه في مواجهة ال َّتعاقد ،تَشكلت بعض الذوات التي تقوم بِفعل مضاد ،يتجسد من
خالل الملفوظات اآلتية -« :معارضة النظام  -معارضة مطبوعة ببعض أعمال العنف»(.((2
ُ
تحيل هــذه الــوحــدات على أفـعــال موسومة بالعنف ،وهــي أفـعــال ُينجزها «عــامــل ُمـضــاد» للتوافق الــذي
يـجـمــع بـيــن الـفـ ِ
ـاعـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن (ال ـس ـل ـطــة ،وال ـش ـعــب ،وال ـحــركــة الــوط ـن ـيــة) ،وي ـتــم الـتـعـبـيــر عـنــه خـطــابـ ًـيــا
بالمعارضةَ .يــرمــي ُ
فعل المعارضة إلــى تكسير بنية الـتــوافــق بين الـعــوامــل .لــذلــك ،يشير هــذا الفعل إلى
أن بناء «الـثـقــة»( ((3بين العوامل أصبح يتميز  -بحسب نظرية الـكــوارث الرياضية – السيميائية بـ «كارثة
الـتـشـعــب»( ((3التي تتعدد فيها الـمـســارات والـحــاالت ،وهــي تغاير الحالة السابقة الموسومة باالستقرار
قائما على الـ َّتــوافــق واالسـتـقــرار ،ولكنه أصـبــح ُمتمي ًزا
بين الـعــوامــل .لــذلــك؛ لــم يعد الخطاب السياسي ً
بأزمة «الثقة» بين الذوات السياسية الفاعلة خالل مرحلة ما بعد االستقالل ،وهي تهدد استقرار النسق
السياسي .غير أن الخطاب يحيل على إمكان المحافظة على استقرار المواقع.
«بــالــرغــم مــن ه ــذه األحـ ــداث الـمــؤسـفــة [ ]...ف ــإن ه ــذا األخ ـيــر ودول ـتــه الـمـسـتـقـلــة الـفـتـيــة ،قــد عــرفــا كيف
يحافظان على التماسك الوطني»( .((3يتحول الخطاب من حاالت متغايرة ،فمن «التعاقد» إلى أزمة بناء
«جدلِية» على مستوى الخطاب من خالل
شيدُ ب ْنية َ
«الثقة» إلى «االستقرار» ،ذلك أن فعل المعارضة ُي ِّ
ُ
يحيل على
ِفـعــل الـمـعــارضــة /السلطة .غير أن هــذا الفعل ال ُيـهــدِّ د صــرح الـتــوا ُفــق ،لــذلــك فــإن الخطاب
)(29

المغرب الممكن ،ص .65

(30) Denis Bertrand, «Confiance politique et fiducie,» Métiers de la sémiotique (Limoges: Pulim, 1999), p. 48.

) (31حددت نظرية «الكوارث الرياضية» نمطين من الكوارث ،كوارث المواجهة وكوارث التشعب .تَحدُ ث كوارث المواجهة حين
تستقر هذه الوضعية بصيغتين :إما أن يهيمن م 1على
وجود عنصرين غير ُم َتحللين (م ،1م )2على نفس المستوى بوظيفة كامنة (ف).
ُ
م 2أو العكس .وتُصو ِرن كارثة المواجهة على مستوى التركيب العاملي الذي ُيحدِّ د العالئق بين الذوات الفاعلة عالقة المواجهة بين
ُ
ويمثل هنا فــي مجال التحليل السلطة
عاملين عــا /1عــا ،2وبين برنامجينُ ،يـحــاول فيهما كــل واحــد االسـتـحــوا َذ على مــوضــوع ثمين،
تعد مجاال للتنازُع.
السياسية التي ُّ
ـدث ،على العكس مــن ذلــك ،كــارثــة التشعب ،حينما َينص ِهر عنصر (م) فــي حــده األدنــى لوظيفة كامنة (ف) ،مــع ُعنصر فــي حده
َتـحـ ُ
األقصى ،ثم يندثر أو َيتح َّلل .تؤول كارث َة التشعب طبولوجيا بصفتها عالقة بين الحضور والغياب لموقع ،وتُمث ُِّل على مستوى التحليل
حضور موقع المعارضة والمكون العسكريُ ،ي ُ
ضمنيا على غياب السلطة .انظر:
حيل
علما أن
َ
َ
غياب فاعل سياسي معين أو حضورهً ،
ً
A.J. Greimas & J. Courtes, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Tome 2 (Paris: Hachette, 1986),
pp. 29, 51.
)(32
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ُ
تحيل على مقومات «الـتــرابــط بين
استمرار هــذا التعاقد .إن الــوحــدات الخطابية« :التماسك الوطني»
األجزاء» ،إذ ترمي هذه المقومات إلى ترسيخ ت ُ
َشاكل الوحدة والتوافق بين مكونات العامل الجماعي.

آليات اإلقناع في خطاب «المغرب الممكن»

ُيـحــاول الخطاب انـطــا ًقــا مــن أنــه يتوجه إلــى متلق ،يـقــدم لــه مجموعة تشاكالت داللـيــة ُتـ َـكـ ِّـون أطــروحــة
سياسية حول المغرب داخــل تمفصالت زمنية تمتد من الخمسينيات إلى الحاضر ثم إلى المستقبل،
أن ُيـشـ ِّـيــدَ عـلــى مـسـتــوى تمفصالته «أث ـ ًـرا لـلـحـقـيـقــة»( ،((3يـجـعـ ُـل مـنــه خـطــا ًبــا َيـتـســم ب ـ «الـمــوضــوعـيــة» وذلــك
ُ
التشاكالت الداللية المختلفة :الوحدة/
تتخذ مظاهر متعددة تُحدِّ دها
إلقناع المتلقي باألطروحة التي
ُ
الخطاب ً
فاعل على المستوى التداولي ،أي المستوى الذي
التجزيء ،التوافق /االختالف ،لكي يكون
ُ
يتم فيه اإلنتاج والتلقي .يستندُ الخطاب لتحقيق هذا األثــر إلى إستراتيجية خطابية( ((3تجعل المتلقي
ُّ
يـ ُ
ـؤول الخطاب على أســاس أنه خطاب «موضوعي» و«حقيقي» ،وكل ما يقدمه من أحكام وتأويالت
ُ
يتلون بهذه السمات؛ ألنها هي التي تبرز «فعالية» الخطاب ونجاعته اإلقناعية .لذلك فإن هذه اآلليات
الخطابية تمثل «مظاهر االستدالل» في الخطاب من أجل تشييد نظير «الموضوعية».
ُّ
التلفظ
-1

َيـسـتــنِــد المتلفظ فــي الـخـطــاب إلــى تــرهـيــن خـطــابــي خــال مــن كــل سـمــات الـتــذويــت ،إذ يـمـثـ ُـل الـســر ُد غير
االختيار الخطابي إلى إقناع
وتمفصالت الخطاب .ويرمي هذا
المباشر خاصية أساسية في كل مقاطع
ُ
ُ
المتلقي بأن األطروحة التي ُيشَ يدُ ها الخطاب تتميز بالموضوعية ،بحيث ال تصدُ ر عن السلطة العمومية
َ
السبيل األمثل لتحقيق مقصدية أعم هي اعتقاد المتلقي
تلفظيا .تعدُ هذه اإلستراتيجية
بصفتها ترهي ًنا
ً
ثم اعتقاد التصورات التي َيطرحها حول حالة المغرب.
«موضوعية» الخطاب ،ومن ّ
 -2الخطاب التقريري

ٍ
مجموعة من الملفوظات التقريرية التي تُشيدُ سمة «الموضوعية» على مستوى
َيرتكز الخطاب على
الخطاب« :نقاشات عميقة اتسمت بتنوع المقاربات التي كانت ميزاتها المشتركة االلتزام بالدقة العلمية
والصرامة الثقافية ،دون محاباة»(.((3
ُ
المتلفظ وحدات معجمية ذات داللة إبستيمية ومعرفية لوصف الفعل المعرفي مثل «نقاشات
ستثمر
َي
ُ
عميقة ،المقاربات ،االلتزام بالدقة العلمية»َ ،لي َّ
ميز
دل على أن الطابع األكاديمي والعلمي هو الذي ُي ِّ
الخطاب المعرفي الذي َيتناول حالة المغرب خالل  50سنة من االستقالل ،بإنجازاتها في مجال التنمية
الـبـشــريــة .ويــرمــي خـطــاب «الـمــوضــوعـيــة» إلــى اإلقـنــاع بـعـنــاصــر التشخيص والـتـقــويــم .كـمــا أن الــوحــدات
والحكم.
المعجمية «بدون محاباة» ،تحيل
دالليا على التزام الحياد األكاديمي والصرامة في التشخيص ُ
ً
(33) Greimas & Courtes (1979), p. 417.

)(34
)(35
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ُّ
س هذه المقومات
تدل هذه الوحدات على مقومات داللية مثل المصداقية ،الموضوعية والتعدد .ت ِّ
ُؤس ُ
ً
دالليا هو ُ
تشاكل الموضوعية.
تشاكل
على مستوى الخطاب
ً

إن التشاكالت الداللية التي نتجت من التراكم الـقـســري( ((3لمجموعة من الــوحــدات المعجمية تحد ُد
ـاب الموضوعية الــذي َيـهـ ُ
المتلقي بموضوعية الـخـطــاب لــذي ُينتِجه ،وهــي التوافق
خـطـ َ
ـدف إلــى إقـنــاع ُ
تميز حالة
والوحدة والتعدد والعراقة واالنسجام ،االنغالق /التواصل والخصائص السوسيوثقافية التي ِّ
المغرب خالل خمسين سنة من االستقالل.
ِ
بالتسخير
تعود إستراتيجية الخطاب الكامنة في ترسيخ هذا التشاكل الداللي إلى كون أن الذي َيقوم
في الخطاب ،أي إنتاج الخطاب واستِ َ
المتلقي وإقناعه والتأثير فيه ،هو السلطة السياسية ،لذلك
حضار ُ
تقويما للفعل السياسي
قدم
فإن الترهين المنتِج للخطاب َينفي عنه صفات «الخطاب الرسمي «الذي ُي ُ
ً
الرؤية والتناول.
خالل مرحلة ،و ُيشَ يد بينه وبين الخطاب مسافة قوا ُمها الموضوعية والمصداقية في ُ
(((3

منظومة القيم في الخطاب

يــولــي الـمـتـلـفـ ُـظ أهـمـيــة لـتـحــديــد «مــوضــوع – الـقـيـمــة» عـلــى مـسـتــوى الـخـطــاب ،وهــو الــذي يـكـ ُ
ـون «مـحــو َر
رغبات» الفاعلين في أي خطاب ألنه هو الذي يفسر كينونتهم السيميوطيقية وأفعالهم من أجل التحول
إلــى حــاالت إيجابية والحصول على قيم تكون ثمينة وذات قيمة« .وهــذا مــا يجد تفسيره فــي األهمية
التي أعطيت إلرادة فتح وإغناء نقاش خصب»(.((3

ُي ُ
يؤس ُسه الخطاب ،وهو المساهمة في «النقاش العام» ،أي
حيل المتل ِّفظ على «موضوع – القيمة» الذي ِّ
المكونات التي تشكل
النقاش داخل الفضاء العمومي والحقل السياسي بصفته فضا ًء َيجمع بين كل ُ
هــذا الفضاء .يـحــدِّ د المتلفظ «مــوضــوع – القيمة» ،غير أنــه ينتهج إستراتيجية تجعل المقطع الخطابي
الذي يقترن بالموضوع يشمل مجموعة وحدات تصويرية تبرز ذخيرة القيم التي يتكون منها الموضوع،
ذلــك أن الــوحــدات «معطيات ذات مصداقية ،االلـتــزام بالموضوعية ،تعددية األفـكــار والحساسيات»،
تشير إلــى أن الـنـقــاش سيتسم ُببعد داللــي ،مقوماته هــي الـمـصــداقـيــة ،وتـعــدديــة األفـكــار والحساسيات.
يحتضن تعددي َة الترهينات التي
لذلك ،يحيل الخطاب من خالل هذه القيم على أن الخطاب المعرفي
ُ
تُحقق على مستوى «منظومة-القيم» التعدد السياسي والسوسيوثقافي.
تشير هــذه المقومات إلــى أن الخطاب المعرفي ال يستندُ في إنجاز النقاش العام داخــل الفضاء العمومي
ترهين خطابي واحــد ،ولكن ُيـ َعـ ُّـد الخطاب نتيج ًة لمساهمة ترهينات ُمتعددة ت ِ
ُترج ُمها
إلــى مقاربة يؤطرها
ٌ
أصوات سياسية وثقافية متعددة؛ السلطة ،و ُمكونات المجموعة العلمية ،والخطاب السياسي السائد داخل
ً
ُ
يعمل على تخصيصه من خالل التراكم القسري للوحدات التي تولد
عاما،
تشاكل
) (36حينما يحدد الخطاب
دالليا بصفته إطـ ً
ـارا ًّ
ًّ
A. J. Greimas, Du sens II (Paris: Seuil, 1970), p. 59.
المقومات الداللية نفسها وترسخ االنسجام الداللي .انظر:
) (37التسخير هو عملية التأثير من أجل إقناع ذات فاعلة بإنجاز فعل .نجد في معجم السيميوطيقا هذا التحديد« :يتخصص التسخير
بصفته ً
Greimas & Courtes (1979), p. 220.
برنامجا معي ًنا» ،انظر:
فعل لإلنسان حول إنسان آخر ،يرمي إلى جعله ينجز
ً
)(38
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أثر الموضوعية على األطروحة
الفضاء العمومي (األحزاب السياسية) .لذلك ،فإن مقو َم «المشاركة» ُيضفي َ
َ
ِ
رئيسا
النقاش
فتح
داخل الفضاء العموميُّ .
ويعد ُ
التي يرمي الخطاب إلى تحقيقها ،وهي ُ
مقوم «المشاركة» ً
(((3
على مستوى الخطاب المعرفي في تقرير الخمسينية؛ ألنه يجد مرجعية له في تصدير النص الدستوري ،
بحيث ُّ
حاسما في تشييد «الثقة» بين السلطة السياسية والفاعل المدني.
يظل هذا العنصر
ً

سيناريوهات الخطاب المعرفي
سـنـحــاول اسـتـنــا ًدا إلــى عـنــاصــر الـتـحـلـيــل الـســابـقــة (الـتـشــاكــات الــداللـيــة والـتــركـيــب الـعــامـلــي ال ــذي ُيـحــدد
َ
يتطور وفق
نحلل سيناريوهات الخطاب المعرفي ،ذلك أن الخطاب َس
العالقة بين الذوات الفاعلة) أن
ُ
ُ
سيميل في النهاية
يناقضه سيناريو الصعود والتوتر ،غير أنــه
ُ
سيناريوهات منها سيناريو التوسع الــذي
إلى ترسيخ سيناريو التهدئة.
 -1المحسوس والمعقول

سنقوم بتحليل سيناريوهات الخطاب في ضوء مفاهيم االقتراحات النظرية «للسيميائيات التوترية» كما
اقترحها جاك فونتني في كثير من الدراسات.
َ
إدراك شــيء مــا حسب جــاك فونتني (صــورة مــن صــور الـعــالــم الطبيعي أو مفهوم أو شـعــور عاطفي
إن
ِ
ٌ
التع ُّرف إلى انتمائِه لعا َلم من العوالمُّ ،
ما) َ
إدراك أولي.
الحضور ،أي أنه
يدل على
إدراك نو ٍع من ُ
قبل َ
ِ
ُّ
ويؤثر فينا بكثافة
امتداد،
بموقعنا الخاص ،وله
موقعا له عالقة نِسبية
شيء ما
يحتل
والحضور هو حين
ٌ
ٌ
ً
ُ
ُ
ُمعينةُ .يمثل الحضور صف ًة محسوس ًة .ولذلك يعد تمفص ً
أوليا لإلدراك.
ال
سيميائيا ً
ً

الموقع واالمتدا ُد ،فإنها عناصر تمثل
فهي القصد .أما
ُ
أما التأثير أو الكثافة التي تُحدِّ ُد عال َقتنا بالعالمَ ،
القبض على المعنى.
حدود مجال المالءمة ،أي القبض،
ُ
 -2البنية التوترية

ِ
ِ
البنية التوترية ،نقدً ا للبنية األولية للداللة( ((4كما صاغها
تقديمه لمفهوم
ُيوج ُه جاك فونتني في سياق
الجمع بين التقا ُبالت المختلفة (التضاد/التناقض) من أجــل تشييد ُخطاطة ُمتماسكة،
يعد
كريماسّ .
َ
ُيفضي إلى تقديم الخطاطة بصفتها ُكلًّ ُمنج ًزا بصيغة نهائية ،وهو ما ُي ِ
فقدها َّ
كل إمكان على االنفتاح
ِ
ِ
الح َّية والدينامية ،بمعنى أن الخطاطة( ((4ال ُّ
اإلدراك أو
تظل مرتبطة بأية عالقة مع
على التل ُّفظ
بصيغته َ
ِ
المحسوسة للظواهر.
مع
المقاربة َ
) (39نجد فــي تـصــديــر دسـتــور المملكة المغربية لسنة ُ ( 2011يشكل هــذا التصدير جــز ًءا ال يتجزأ مــن هــذا الــدسـتــور)« :إن المملكة
الـمـغــربـيــة ،وفــاء الخـتـيــارهــا الــذي ال رجـعــة فـيــه ،فــي بـنــاء دولــة ديـمـقــراطـيــة يـســودهــا الـحــق والـقــانــون ،تــواصــل بـعــزم مـسـيــرة تــوطـيــد وتقوية
مؤسسات دولة حديثة ،مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة».
ُّ
) (40هي البنية التي شيدت السيميائيات السردية عل أساسها نموذج المسار التوليدي ،و َيقتضي تشكلها تَوف َُّر عنصرين :س /1س،2
توجد بينهما عالقة تضاد .كما تُعد هذه البنية األولية للداللة أساس المربع السيميائي الذي يسعف نظر ًيا في استيضاح شكل تمظهر
A. J. GREIMAS, Sémantique structurale (Paris: Larousse, 1966), p. 18.
الداللة في تمفصلها االختالفي ،انظر:
(41) Jacques Fontanille, Sémiotique du discours (Limoges, PULIM, 1998), p. 64.
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هناك خاصية أخــرى ،وهــي أن ِ
الخطابات ت ِ
ُفاجئنا باستمرار بأشكالِها المزدوجة وبصورها المختلطة؛
فـهــي أش ـكـ ٌ
ـال ُمــركـبــة ومـتــداخـلــة .لــذلــك ،فــإن االن ـطـ َ
ـاق كـمــا يـتـ ُـم ع ــادة مــن األش ـكــال الـبـسـيـطــة فــي اتـجــاه
األشـكــال الـ ُـمــركـبــة ،يـجـ ُـب أن ُيـ ْـسـتـكـمـ َـل بِـمـقــاربــة أخــرى َتـسـمـ ُـح لـنــا بــاسـتـيـعــاب األشـيــاء كـمــا تـ َتـحـ َّقــق على
ً
«أشكال مركبة»( .((4لذلك ،يستوجب تشييدُ بنية أولية ،بعض الشروط؛
مستوى الخطابات ،أي بصفتها
نسق من ِ
يجب أن ُي ِ
المقترح ِ
فضي إلى ٍ
النموذج في االعتبار تَعد َد
يجب أن يأخذ
القيم ،كما
فالنموذج
ُ
ُ
ُ
ِ
للمقولة.
األساليب
الخاضعة َ
 -3أبعاد المحسوس

يـعـ ّـد فونتني أي مــوضــوع(( ((4كيفما كــانــت طبيعته) ،بالنسبة إلــى ذات الـخـطــابً ،
أول وقـبــل كــل شــيء،
التعبير عــن هــذا الـحـضــور مــن خــال ُعـنـصــري الكثافة واالمــتِــداد ،ذلــك أن َ
كل
ـوســا .يـتـ ُّـم
ـورا مـحـسـ ً
حـضـ ً
ُ
يجمع بين خاصيتين :درجة معينة من الكثافة ،وموقع معين
يتسم بصفة الحضور المحسوس
موضوع
ُ
ُ
أو خاصية ما داخل االمتِداد.

سيناريوهات الخطاب

ُ
يهدف تشييدُ ُ
المستوى
المحسوس َ
الخطاطات والنماذج إلــى تَحقيق ال َّترا ُبط بين َ
والمعقول ،أي بين ُ
ِ
ِ
َ
االمتداد
داخل
المقت ِرن باالنتشا ِر
األول
والفهم(.((4
ِ
المقت ِرن بالكثافة والتأثي ِر والمستوى الثاني ُ
لإلدراك ُ

(((4
ُعد ُ
البعدين؛ المحسوس والمعقول.
ت ُّ
الخطاطات التركيبي ُة مثل « ُمت َغيرات تَوازن» بين هذين ُ

المتغيرات إلى َسبيلين :إما إلى تَنمي ِة ال َّتوتُّر ،وإما إلى انبِ ٍ
ساط إ ْد ِ
راكي.
تؤدي هذه ُ
َّ

تقترح السيميائيات التوترية في هذا السياق أربعة سيناريوهات؛ إذ يحدد َو ْصف الخطاطات الخطابية
ـوجـهــة نحو التوتر أو نحو االنـبـســاط .وتـقـتـ ُ
ـرن هــذه الـحــركــات ب ُنمو
بـ « ُمتغيرات ت ــوازن»؛ بأنها حــركــات ُمـ َّ
ِ
ِ
تقلصه .وقد اقترحت في سياق هذا التصو ِر أربع َة أنماط
بانخفاضها ،وبانتشار االمتداد أو
الكثافة أو
من الحركة يمكن أن نستثمرها في تحليل الخطاب.

التوسع
 -1سيناريو
ُّ

يـتـمـيـ ُـز هــذا الـسـيـنــاريــو بــال ـتــدَ رج؛ إذ يـنـطـلــقُ مــن مـسـتــوى أدن ــى مــن الـكـثــافــة إلــى مـسـتــوى نـقـطــة أقـصــى من
الكثافةً ،
االمتِداد .يشب ُه هذا السيناريو البنا َء الموسيقي في السمفونيات؛
وأيضا ،إلى ُمستوى واس ٍع من ْ
تتدرج الموسيقى من ال َّن ِ
تحليليا ،كيف يتحقق هذا
الصوت القوي .سنبرز،
إذ
غمة التي تكا ُد ت ُْسمع إلى َّ
ُ
ً
السيناريو على مستوى الخطاب من خالل التشاكالت الداللية المستنتجة.
(42) Ibid., p. 64.
(43) Ibid., p. 65.
(44) Ibid., p. 103.
(45) Ibid.
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التشاكالت الداللية أن الخطاب َيتميز في بداية َ
ُ
تك ُّونِه بحالة االستقرار التي
الحظنا من خالل تَحليل
ـس هــذه القيم لموقع طبولوجي
تُجسدها
ُ
المقومات الــداللـيــة؛ الــوحــدة /االنـسـجــام /االسـتـقــرار؛ إذ ُتــؤسـ ُ
على مستوى الخطاب؛ هو االستقرار .تتحقق الحالة األولى التي تُميز الخطاب بناء على تراكم ُجملة
من المقومات« :الدولة الوطنية [ ]...بقيت رغم تغيراتها واضحة المعالم قبل الفترة االستعمارية»(.((4
ُ
الخطاب ظلت متميزة
تحيل صــور الملفوظ «واضحة المعالم» على أن الــذات الجماعية التي ُيب ِّئرها
ُ
بمقوم «وضــوح الـسـمــات الجغرافية لـلــدولــة الــوطـنـيــة» ،ويـ ُّ
ـوح
ـدل هــذا الـمـقــوم على أهمية اسـتـمــرا ِر وضـ ِ
ال ـحــدود الـجـغــرافـيــة بــالـنـسـبــة إلــى الـعــامــل الـجـمــاعــي ،ذلــك أن الــوحــدة الـجـغــرافـيــة لــم تـتـعــرض للتفكيك
والتجزيء»الشعور باالنتماء الوطني ،التساكن األزلي»(.((4
ُ
ُ
العامل الجماعي بالوطن،
تكو ُن منها
تحيل هذه الصور (االنتماء الوطني) على ارتباط الفواعل التي َي َّ
بصفته عام ً
ُ
يشمل َّ
قوم إلى التأكيد االعتزاز
جماعيا،
ال
الم ُ
الم ِّ
كونات الفرعية الجزئية ،و َي ْرمي هذا ُ
كل ُ
ً
قيم سوسيوثقافية
الــذي ُيوجد لدى األفــراد بالوطن .على مستوى منظومة القيم ،ت
ُ
ُحايث هذا االعتزا َز ٌ
مثل الوطنية والتشَ بت بالوحدة.
ـور»الـتـســاكــن األزل ــي» ،فـتـحـيـ ُـل ً
أول عـلــى ال ـقــدرة عـلــى الـتـ َعــا ُيــش بـيــن َذوات مـخـتـلـفــة .لــذلــك فــإن
أمــا صـ ُ
منيا على ال َّتعدد ،ألنها وحدة ٌضامنة لذوات متعددةٍ .كما
الصورة ت ِّ
ُرس ُخ مقول َة الوحدة التي تنطوي ِض ً
تؤشر على ُمقوم زمني ،وتؤكد االستِمرارية داخل الزمن لِمقوم «الوحدة».
أن الصورة «األزلي»
ُ
تحيل عليها الصور أن ت ُْخ َ
ُ
تزل إلى مقولة داللية؛ الوحدة /التعدد ،وهي
المختلفة التي
يمكن آثا َر المعنى ُ
َسم النظام السيميائي للعامل الجماعي ،من حيث الوحدة عبر ُّ
تشكله التاريخي ،على الرغم
مقولة ت ُ
الم َكونات البنائية؛ الوحدة الجغرافية والوحدة البشرية .تُب ِرزُ هذه المقومات على المستوى
من تعدد ُ
السياسي أن الدول َة الوطني َة َّ
تشكلت وظلت ُمحافظة على الوحدة .فالهوية المغربية قد تشكلت كذلك
بواسطة الكفاح من أجل االستقالل [ ]...ومن أجل استكمال القضاء على االستعمار(.((4

إن الـصــور (الـكـفــاح مــن أجــل االسـتـقــال ،الـقـضــاء عـلــى االسـتـعـمــار) ُتـحـيـ ُـل عـلــى ُمـقــومــات الــوحــدة في
ِ
المستعمر ،من أجل تحقيق االستِقالل ،كما تُب ِرز أن الذات الفاعلة المضادة لم تستطع
مواجهة اآلخر؛
أن ُت ـحـ ِـدث َشــرخً ــا فــي نـظــام الــوحــدة».ح ـصــل الـمـغــرب عـلــى االسـتـقــال بـفـضــل ال ـعــزم الـحــاســم للملك
والشعب والحركة الوطنية ،وما كان بين هاته المكونات من التحام وانسجام»(.((4
ُ
نالحظ أن الملفوظ يشير إلــى ثالثة فواعل سياسية رئيسة في الخطاب؛ أعلى هــرم السلطة (الملك)؛
والـشـعــب (فــاعــل جـمــاعــي) ،والـحــركــة الــوطـنـيــة (فــاعــل سـيــاســي) .و ُي ـحــد ُد الـعــاقــة بـيــن هــذه الـفــواعــل من
)(46
)(47
)(48
)(49

المغرب الممكن ،ص .23
المرجع نفسه.

المرجع نفسه ،ص .25
المرجع نفسه ،ص .63
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خــال صــور وصفية (االلـتـحــام ،االنـسـجــام) ،وهــي صــور ُتــرسـ ُـخ مقوم «الـتــرابــط بــدل االخـتــاف» .يحيل
ـوم «الـتــرابــط الـسـيــاقــي» عـلــى دالل ــة سـيــاسـيــة؛ هــي انـ ِـسـجــام مـكــونــات الـفـعــل الـسـيــاســي بــالـمـغــرب غــداة
مـقـ ُ
وخلو الفضاء السياسي العمومي من عالئق التضاد.
االستقالل ُ
ُشيدُ المقومات الداللية؛ «الوحدة /التعدد»« ،الوطنية»« ،الوحدة»« ،التعايش» ،على مستوى الخطاب
ت ِّ
سيناريو التوسع ،ذلك أن َّ
بالتدرج،
يتميز هذا السيناريو
ُرسخ مقول ًة داللية هي االستِقرار.
قومات ت ُ
ُ
الم ِّ
كل ُ
ُّ
إذ يـنـتـقــل مــن الـكـثــافــة إلــى االم ـت ــداد ،مــن الـمـعـنــى ال ـمــدرك إلــى الـمـعـنــى الـ ُـمـ َـعـقـلــن مـتـمـفـ ِ
ـصـ ًـا عـلــى شكل
مقومات ،يتجسدُ ذلك في المقومات الداللية التي ُيو ِّلدها الخطاب؛ إذ تبدأ بمقوم «وضوح السمات
الموحدة وغير المنفجرة .إنها الداللة المتميزة «بالكثافة» .ينتقل
الجغرافية» ،وهــو يشير إلــى الكينونة
َّ
الخطاب ،بعدها ،إلــى االمـتــداد عبر ُمـقــومــات ،مثل الوطنية ،والتشَ ُّبث بــالــوحــدة ،والتعايش بين ذوات
مختلفة واالستمرارية داخل الزمن لمقوم الوحدة ،وتُرسخ ُكلها مقولة داللية عامة؛ «الوحدة /التعدد».
إضافة إلى مقومات الترابط واالنسجام بين ُمكونات ِ
الفعل السياسي (السلطة /الحركة الوطنية).
ِ
«متغيرات
السيناريوهات
زمنيا ،تــاريـ َـخ المغرب غــداة االستقالل ( .)1955تُعد
ُ
ت ِّ
ُخص ُ
ص هــذه الــداللــةً ،
تــوازن» كما يقول فونتني ،ويمكن أن تــؤدي إلــى تنمية التوتُّر أو إلــى االنبساط ،لذلك َي ُ
حمل سيناريو
التوسع على مستوى الخطاب داللة سياسية رئيسة؛ ُمفا ُدها أن الحقل السياسي المغربي غداة االستقالل
ُّ
ً
يتميز باالستقرار بين هذه المكونات ،بمعنى
العام؛
الرأي
المجتمع،
السلطة،
ذوات
بين
َفاعل
ت
وبصفته
ُ
أن العالقة بين الحاكمين والمحكومين هي عالقة تَوازن.
 -2سيناريو الصعود

تـمـثـ ُـل هــذه الـخـطــاطــة سـيـنــاريــو ال ـص ـعــود( .((5ويـتـمـيـ ُـز بـتـقـ ُّلـ ِ
ـص االم ـتــداد ،وتـقــويــة الـكـثــافــة وتــوسـعـهــا .لذلك
ُي ِ
فضي إلى تَوتُّر َنهائي قوي.
الكثافة

خطاطة الصعود

(القصد)

االمتداد (القبض)
(50) Ibid., p. 104.
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َ
صورا جديدة
يقدم
إن
نهائيا .ذلك أن المتلفظ ُ
ً
تشكل السيناريو السابق على مستوى الخطاب ال يعد ً
التوسع ،وقد تجلى ذلك في تعا ُقب
تصدع مغاير لسيناريو
على مستوى الخطاب؛ تُبرز إمكانية ُحدوث ُّ
ُّ
حاالت وتحوالت ُمتسمة بالتنافر والتعارض ،تُجسد ذلك الملفوظات اآلتية:
« -معارضة النظام»(.((5

« -معارضة مطبوعة بأعمال العنف»(.((5

« -األحداث المؤلمة»(.((5

تحيل صور الملفوظات (معارضة ،أعمال العنف ،األحداث المؤلمة) ،على ظهور عالقة «جدلية» بين
الفواعل األساسية في الخطاب؛ العامل السياسي (السلطة) ،والعامل السياسي المضاد (المعارضة)،
ينهض عليها الملفوظ تتميز
بالبعد الجدلي وحسب ،ولكن األفعال التي
ُ
غير أن هذه العالقة ال ت َّت ُ
سم ُ
تعد قائمة على التنافر والمواجهة .تُشيدُ عالقة التنافر والمواجهة
بخاصية «العنف»؛ بمعنى أن العالقة ّ
التوسع الوحيد على مستوى الخطاب.
كارثة التشعب ،أي تشعب السيناريوهات؛ إذ لم يعد سيناريو
ُّ
التوارد القسري للوحدات التي تُرسخ نفس التشاكل:
يتضح ذلك من خالل
ُ
 «صراعات عنيفة على النفوذ والسلطة»(.((5 «مرجعيات أيديولوجية ومصالح سياسية مطبوعة باالختالف والتباين»(.((5ُ
تحيل على أن مسار العالقة بين الفواعل؛ السلطة ،المجتمع،
إن الصور (صراعات ،االختالف ،التباين)،
تشعب المساراتُ .يفضي مقوم المواجهة
السلطة المضادة (المعارضة)
اتسم بالمواجهة؛ ما أدى إلى ُّ
َ
إلــى َتـشـ ُّـكــل سـيـنــاريــو «الـصـعــود» عـلــى مـسـتــوى الـخـطــاب ،وهــو ُيـفـضــي إلــى الـتــو ُّتــر الـقــوي بـيــن ال ــذوات
الـمـتـعــارضــة؛ السلطة السياسية الحاكمة /الـمـعــارضــة .يــدُ ل سيناريو الـ ُّـصـعــود على أن الـحـقـ َـل السياسي
ُ
ـواجـهــة ،وسيفرز سيناريو
المغربي
سيعرف بعد سيناريو االسـتـقــرار« ،حــالــة التشعب» القائمة على الـ ُـمـ َ
الصعود مسارين؛ مسار السلطة ،مسار السلطة المضادة.
غـيــر أن الـخـطــاب ُيـخـ ِّـصــص هــذا الـتـشـعــب وال َيـجـعـلــه مــرتـبـ ًـطــا بـهــذيــن الـمـســاريــن وحـســب ،ولـكـنــه ُيــدمــج
تؤسس لذات فاعلة أخرى داخل حقل العالقات السياسية التفاعلية« :وهكذا ،فقد مر المغرب
صورا
ً
ُ
بـفـتــرات مــن التشنج الـسـيــاســي ،وبــأعـمــال أو مـحــاوالت عنيفة ضــد الـنـظــام ،وبمحاولتين انقالبيتين في
سنتي .((5(»1972 ،1971
)(51
)(52
)(53
)(54
)(55
)(56

المغرب الممكن ،ص .65
المرجع نفسه.
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تتميز كــارثــة التشعب بـظـهــور فــواعــل جــديــدة ،تـشـمـ ُـل عـنــاصــر جــزئـيــة ،يظهر ذلــك فــي الـ ُـمـكــون العسكري
ُ
(مـحــاولـتـيــن انـقــابِـيـتـيــن) ،لــذلــك فــإن الـتــشَ ـ ُّـعــب يـتـقــوى ب ـ «الـتـحـ ُّلــل» للعناصر الـ ُـمـكـ ِّـونــة للعامل الجماعي.
إن المواجهة لم تعد بين السلطة السياسية والسلطة المضادة ،ولكنها انتقلت إلــى داخــل حقل العامل
الجماعي ،أي حقل السلطة .وهو ما يبرزُ أن التشَ ُّعب َيتحقق بالتحول من المواجهة إلى بداية التحلل
ِ
االنشطار ،إذ يتحلل عنصر ليحل
يقع داخلها
داخــل بنية السلطة السياسية ،وهــي الحالة الكارثية التي ُ
ُ
ُ
اكتساب َموقع السلطة السياسية.
الفاعل العسكري داخل هذه العالقة
الفاعل المناهض .لقد حاول
محله
َ
 -3سيناريو التهدئة

وتتمثل ب َتدنِّي القُوة ِ
ِ
ُ
محوري ُ
داخل
الخطاطة.
بالهبوط العام
سم هذا السيناريو ُ
للعناصر األساسية لِ ْ
َي َّت ُ
الخطاب ،أي َتلشي الـ َّتــو ُّتــرات ،واخـتـ ِ
ـزال مــدى االمـتــدادُ .يفضي هــذا الفتور الــذي ُيميز هــذه العناصر،
ِ
ٍ
بانخفاض عام ،وهو ما ُي َج ِّسد سيناريو التهدئة .كيف يتبلور هذا المتغير
ميز
إلى
حالة انبساط عامة َت َت ُ
للتوازن على مستوى الخطاب؟
التشعبات للعودة إلى الحالة األولية.
في مقابل عالقة التوتر ،سيعمل الخطاب في نموه على تجاوز
ُّ
نالحظ ذلك من خالل هذه الصور:
 «فإن هذا األخير ودولته المستقلة [ ]...قد عرفا كيف يحافظان على التماسك الوطني»(.((5« -السيادة الداخلية والخارجية»(.((5

« -االستقرار السياسي»(.((5

 «وحاصل القول ،وبعد نهاية مطاف طويل وشاق دام نصف قرن ،فقد تمك ّنا من تحقيق إجماع واسعحول المؤسسات وحول االختيارات األساسية للبالد»(.((6
 «إال أن البالد ظلت على العموم مستقرة ومتمسكة باختياراتها السياسية»(.((6ـس الـخـطــاب ل ـ «مـســار تـصــويــري» وظـيـفــي تـتــراكــم داخـلــه مـجـمــوعـ ٌـة مــن الـصــور وفــق آلـيــة «الـتــداعــي
ُيــؤسـ ُ
القسري» .يتضح ذلك من خالل الصورة–النواة التي تمثل «مرك َز جذب»؛ «التماسك الوطني».
ُ
المكونة للحقل السياسي داخل
وتحيل على الترابط بين مجموعة عناصر ،أي تَرابط الــذوات الفاعلة
ِّ
الــوحــدة الـتــي هــي الــوطــن .يـتــم تــرسـيـ ُـخ هــذه الـمـقــومــات الــداخـلـيــة بجملة صــور أخــرى مـتـقــاربــة ومـتــرادفــة
لكونها تُحيل على الداللة نفسها.
)(57
)(58
)(59
)(60
)(61
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 تحقيق إجماع واسع ← توحيد الرؤية بين الذوات المختلفة. حول المؤسسات واالختيارات ← توحيد الرؤية حول المؤسسات والمنطلقات.التشعبات.
 البالد مستقرة ومتماسكة ← تحيل على مقومات الترابط وإلغاءُّ

نــاحــظ أن الـمـقــومــات الـتــي تـحـيــل عليها الـمـلـفــوظــات تـجـعــل الـخـطــاب يـنـتـقـ ُـل مــن كــارثــة الـتـشـعــب التي
تنهض على المواجهة بين الــذوات الفاعلة داخــل حقل السلطة ،إلــى الـعــودة إلــى الموقع الطبولوجي
تؤسس على مستوى الخطاب
المرتبط باالستقرار .فالمقومات (توحيد الرؤية ،الترابط ،إلغاء التشعبات)
ُ
ِ
ِ
واختزال
ويتميز بتدني القُوة داخل الخطاب ،أي تَالشي التوتُّرات
التهدئة،
سيناريو جديدً ا؛ هو سيناريو
ُ
الم َك َّونة من الكثافة واالمتدادَ .يكتسي
مدى االمتداد وتحقيق االنبِساط والهبوط العام لعناصر الخطاطة ُ
تداوليا ،على أن ِ
الفعل السياسي
هذا السيناريو أهمية خاصة عل مستوى الخطاب المعرفي؛ فهو يدل،
ً
بالمغرب َي ُؤول في النهاية إلى االستقرار على مستوى المؤسسات وعلى مستوى العالقة بين الذوات
الفاعلة (السلطة السياسية والمعارضة).
 -4سيناريو النزول

يتميز هــذا السيناريو (كما تبين ذلــك الخطاطة أدنــاه) باالنتقال من لحظة هي نقطة الكثافة ،يمكن أن
ِ
ٌ
انبساط
االنخفاض نحو االنبساط ،وهو
تَكون َصدمة انفعالية أو لحظة تأثير ،لكنها سرعان ما تُس ِرع في
ُ
ً
ُ
ناتجا من االستيضاح
إدراكا،
الوصول إلى االنبساط
ناتج عن انتشا ٍر على مستوى االمتداد .ويعد
يكون ً
والفهمُ .ي َ
صطلح على هذا السيناريو بـ «خطاطة النزول».

خطاطة النزول
الكثافة

(القصد)

				

االمتداد (القبض)

يـ ــؤسـ ــس الـ ـخـ ـطـ ــاب لـ ـنـ ـمـ ــوذج آخـ ـ ــر م ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات ي ـ ـصـ ـ ُ
ـف نـ ـم ــط الـ ـعـ ــائـ ــق ف ـ ــي تـ ـح ــولـ ـه ــا ب ـيــن
السلطة والمعارضة.
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« -كما لم ينقطع الحوار الرسمي أو غير الرسمي أبدا بين السلطة والمعارضة»(.((6

« -هيئة اإلنصاف والمصالحة»(.((6

« -المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان»(.((6

ب ـع ــد ت ــرس ـي ــخ س ـي ـن ــاري ــو ال ـت ـه ــدئ ــة خ ـط ــاب ـ ًـي ــا ودالل ـ ـ ًـي ـ ــاُ ،يـ ـقـ ــدم الـ ـخـ ـط ــاب م ـج ـم ــوع ـ ًة مـ ــن الـ ـ ُّـصـ ــور ت ــؤس ــس
ـارك ــي» بـيــن
ل ـس ـي ـنــاريــو خ ـطــابــي آخـ ــر .إن ال ـص ــورة «ل ــم يـنـقـطــع الـ ـحـ ــوار»ُ ،ت ـح ـيــل ع ـلــى «ال ـت ــواص ــل ال ـ َّت ـش ـ ُ
ال ـ ـ ــذوات ،وهـ ــو م ـق ــوم دالل ـ ــي ،ي ـ ـ ُّ
ـواص ــل بـيــن
ـدل ع ـلــى ان ــتِ ـف ــاء ح ـ ــدود ال ـت ـض ــاد وال ـ ـصـ ــراع ،وي ـب ــرز أن ال ـت ـ ُ
ـارك ـ ًـي ــا ،ي ـت ـغــذى ب ــاألص ــوات الـمـخـتـلـفــة؛ الـسـلـطــة بـصـفـتـهــا ُم ـ ِ
ـرس ـ ًـا ول ـك ــن ،أيـ ًـضــا،
ال ـم ـكــونــات أص ـبــح َت ـش ـ ُ
ـارك ــي ال ـ ُـم ـ َـم ـي ــز ل ـل ـعــاقــة ب ـي ــن ال ـم ـكــون ـيــن فــي
ال ـم ـع ــارض ــة ب ـص ـف ـت ـهــا م ـس ـت ـق ـبِـ ًـا ف ــاع ـ ًـا .إن ال ـت ــواص ــل ال ـت ـش ـ ُ
الـمـقـطــع الــزم ـنــي األخ ـيــر ( )2000-1990هــو ال ــذي ي ــؤدي إل ــى تــولـيــد ُص ــور خـطــابـيــة ج ــدي ــدة؛ «ال ـتــوافــق
حول الدستور»(.((6
ـدل عـلــى االنـتـقــال مــن عــاقــة الـجــدلـيــة إلــى عــاقــة الـ َّتــوافــق حـ َ
وهــي صــورة تـ ُّ
ـول نــص الــدسـتــور الــذي ُيـعـ ّـد
«البرنامج السردي» الجديد الذي َيضبِ ُط الفعل السياسي بين الذوات المختلفة.
سيميائيا
َ
ً

تـشـيــر ال ـص ــورة «ال ـت ـن ــاوب ال ـح ـكــومــي  ،((6(»1998إل ــى ف ـعــل جــديــد َيــرت ـبــط بــال ـت ـنــاوب ع ـلــى الـسـلـطــة فــي
س ـيــاق ال ـعــاقــة ال ـجــدل ـيــة ب ـيــن الـسـلـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـم ـع ــارض ــة .ت ـتــرسـ ُـخ ه ــذه ال ــدالل ــة بــاع ـت ـمــاد الـمـتـلـ ِّفــظ
عـلــى م ـســار ت ـصــويــري م ــن ال ــوح ــدات؛ «ت ـقــاســم الـسـلـطــة ،ال ـت ـن ــاوب» ،وت ـح ـيـ ُـل ه ــذه ال ــوح ــدات عـلــى أن
ـارض وات ـج ـهــت نـحــو
ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـعــامــل ال ـج ـمــاعــي (ال ـس ـل ـطــة وال ـم ـع ــارض ــة) ،ان ـ َت ـفــت فـيـهــا عــاقــة ال ـت ـع ـ ُ
ـارك ــي ،ت ـب ــرز ذل ــك صـ ــورة «اق ـت ـس ــام ال ـس ـل ـطــة وال ـت ـن ــاوب» ال ـت ــي تـبــرز
ال ـت ــوا ُف ــق م ــن خ ــال ال ـت ــواص ــل ال ـت ـش ـ ُ
أن ال ـف ـعـ َـل ال ـس ـيــاســي داخ ــل ال ـح ـقــل الـ ُـع ـمــومــي ل ــم ي ـعــد ُم ــؤط ـ ًـرا م ــن خ ــال ذات واحـ ــدة ُم ـه ـيـ ِـم ـنــة .يـنـمــو
هـ ــذا ال ـم ـس ــار ال ـت ـص ــوي ــري ب ـ ُـص ــور أخـ ـ ــرى؛ «ه ـي ـئ ــة اإلنـ ـص ــاف وال ـم ـص ــال ـح ــة» « -ال ـم ـج ـل ــس االس ـت ـش ــاري
لحقوق اإلنسان».
إنـهــا تـضـيــف فــواعــل جــديــدة عـلــى مـسـتــوى عــدد الـفــاعـلـيــن الــذيــن ُيـشـيــر إلـيـهــم الـخـطــاب؛ إذ يـتـعـلــقُ األمــر
بـفــواعــل ُمــؤسـســاتـيــة .تــدل هــذه الــوحــدات عـلــى تــأكـيــد ُمـقــوم «ال ـتــوافــق» ،ال ــذي ُيـحـيــل عـلــى انـتـفــاء عالقة
موقع السلطة هو العامل الذي َي ِ
التواصل التشَ ُاركي؛ إذ لم يعد ِ
حتكر المبادرات،
الجدلية وظهور عالقة
ُ
ولـكــن الـفــواعــل الـسـيــاسـيــة األخ ــرى أصـبـحــت ُتـسـهــم فــي الـتــدبـيــر الـسـيــاســي لـلـسـلـطــة (ال ـم ـعــارضــة) ،وفــي
الـمـصــالـحــة (ان ـخــراط الـفــاعـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن الــذيــن عــاشــوا تـجــربــة االعـتـقــال فــي السبعينيات فــي سـيــرورة
المصالحة ،لتحقيق العدالة االنتقالية).
)(62
)(63
)(64
)(65
)(66
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ِ
يخصص العالقة بين
التهدئة في شموليته -
نالحظ أن الخطاب  -وعلى الرغم من أنه ُيكرس سيناريو
ُ
ـوســع وهــو اسـتــرجــاع الـحــريــة فــي بــدايــة
الــدولــة /الـمــواطــن ،ذلــك أن الـ َّتـعــاقــد الــذي يــدل عليه سـيـنــاريــو الـتـ ُّ
َعر َ
التشعب والصعود
ض لالختالل خالل مرحلة السبعينيات التي تميزت بانبثاق سيناريو
ُّ
االستقالل ،ت َّ
بـسـبــب غـيــاب ال ـح ــوار .غـيــر أن الـخـطــاب وه ــو يــذكـ ُـر بـعـنــاصــر االخ ـت ــالَ ،يـنـطـلــق مــن ه ــذه الـمـلـفــوظــات
الم ِ
َ
مكن ،و ُيحدد مجموعة ًمن
ليجعل الخطاب
الجزائية
ُ
ينفتح على سيناريو آخر هو سيناريو المغرب ُ
العوالم الممكنة.

سيناريو المغرب الممكن:
بناء الخطاب المعرفي ورهانات المستقبل
َيـتـحـ َّـدد سـيـنــاريــو الـمـغــرب الـمـمـكــن مــن خــال الـخـصــائــص الـتــي ُتـمـيــز الـمـغــرب خــال الـمـفـصــل الــزمـنــي
األخـيــر الــذي يمتد مــن بــدايــة  2000إلــى  2025ومــا بـعــدهــا ،ذلــك أن الـعــوالــم الممكنة فــي هــذا السياق
الـثـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي والـسـيــاســي ُت ـشـ َّـيــد اس ـت ـنــا ًدا إل ــى مــا تـتـمـيـ ُـز بــه حــالــة الـمـغــرب فــي بــدايــة  .2000إن
الـسـيـنــاريــو الـمـهـيـ ِـمــن هــو سـيـنــاريــو الـتـهــدئــة ،غـيــر أن تميز الـخـطــاب بمجموعة مــن الـمـلـفــوظــات الـجــزائـيــة
ُ
يحيل على اندماج فعل جديد
التي تحيل على انفراط عقد الثقة والتعاقد بين الدولة والذات الفردية،
هــو فـعــل ُيـنـ ٍـجــزه عــامــل مــؤسـســاتــي هــو «الـمـبــادرة الــوطـنـيــة للتنمية الـبـشــريــة» ،عـبــر «مـغــرب  ،2005مغرب
كل االنتقاالت»(.((6
يحد ُد المؤشر الزمني  2005زمن الخطاب بالنسبة إلى الذات الجماعية (المغرب) .إن الوحدة المعجمية
تتميز بتحوالت من حالة سوسيوثقافية؛ سياسية
«االنتقاالت» ،تُبرز أن هذه المرحلة من زمن الخطاب
ُ
تضع قطيعة مــع مرحلة ما
واجتماعية وثقافية إلــى حالة جــديــدة ُمـغــايــرة .تبين الــوحــدة أن هــذه المرحلة
ُ
المؤسساتي «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» ،سيفضي إلى تشييد
قبل سنة  ،2000لذلك فإن العامل
َّ
ِ
المنطلق (قبل سنة .)2000
الممكن الذي سيكون تثمي ُنه
سياق آخر هو العالم
إيجابيا مقارنة بالسياق – ُ
ً
يتميز الـعــامــل الـمــؤسـســاتــي «التنمية الـبـشــريــة» ،بـسـمــات هــي الـتــي ُتـحــد ُد اسـتـثـمــاره الــداللــي (الـمـشــاركــة،
ُ
التخطيط ،التقويم ،المحاسبة ،اتخاذ القرار).
 -1تشييد العوالم الممكنة :المغرب الممكن
(((6
بلوره نظر ًيا إمبرتو إيكو .يندرج هذا
سنستثمر في تحليل هذا العنصر مفهوم «العوالم الممكنة» كما َ
المفهوم فــي سياق مقولة الـتـعــاون الـتــأويـلــي( ،((6ذلــك أن الـتــأويـ َـل َيتم داخــل الــزمــن؛ على الــرغــم مــن أن
النموذج داخل المستقبل.
الحكاية تبدو منتهية بالنسبة إلى المؤلف ،فإنها تُقدم ،بالنسبة إلى القارئ،
َ
فـهــو ال ــذي يـنـقـ ُـل ،مــن ال ـقــوة إلــى الـفـعــل ،مـجـمــوعـ ًة مــن االق ـتــراحــات الـ َقـضــويــة ،إنــه يـتـنـبــأ بـمـجـمــوعــة من

)(67
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(68) Umberto Eco, Lector in Fabula ou la coopération interprétative dans les textes narratifs, l’Italien par Myriem
Bouzahar (trad.), (Paris: Bernard Grasset, 1985), p. 160.
(69) Ibid., p. 146.
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الحاالت .لقد استعار إمبرتو إيكو مفهو َم العوالم الممكنة من المنطق «الجهوي»( ((7ليدمجه في سياق
سيميائيات النصوص السردية وذلك بهدف استيضاح بناء الحكاية .فالقارئ أو المح ِّلل يكون في حالة
اإلسـهــام في تطوير الحكاية
انتظار ،هــذا يعني أنــه ُينجز مجموعة من التنبؤات .إن الـقــارئ
مدعو إلــى ْ
ٌّ
بالقيام بإجراء االستباق لحاالت ُمتعاقبة(.((7
ـرح إمـبــرتــو إيـكــو االصـطــاح على مــا هــو ُمـ َـصــور مــن لــدن الـقــارئ بواسطة
تأسيسا عــل هــذا الـتـصــور ،يـقـتـ ُ
ً
الممكنة.
التنبؤات بالعوالم ُ
ُ

ال ُيعد مفهوم العوالم الممكنة من وجهة نظر السيميائيات النصية «مجموعة فارغة»( ،((7على العكس
َ
نتحدث عن
مــن ذلــك ،إنــه عــا َلــم ُممتلئ أو بعبارة إمبرتو إيـكــو «عــالــم ُمــؤ َّثــث» ،بمعنى أنــه ال َيـجــب أن
والخصائص،
تشم ُل مجموع ًة من األفراد
عوالم ُمجردة ،ال
َ
تتوفر على قوائم لألفراد ،ولكن عن عوالِم َ
ُ
التعبير عنها بصفتها مجموع ًة
العالم الممكن بصفته «حالة من األشياء» يتم
لذلك يحدِّ د إمبرتو إيكو
َ
ُ
من القضايا.
 -2اشتغال العالم الممكن

سنبرز كيف يشتغل هذا المفهوم على مستوى الخطاب من أجل تشييد سيناريو المغرب الممكن.
العوالم الممكنة نوعين:
يعد إمبرتو إيكو
ّ
َ

 -العوالم الممكنة التي تكون ُم ِوافق ًة لمواقفنا َ
القضوية ،أي أنها تكون ُمنسجم ًة مع تصوراتنا ومواقفنا
حول الواقع واألشياء والكون.
ِ
ِ
تكون ُم ِ
ِ
ُ
ومواقفنا
َنسجم مع تَصوراتنا
لمواقفنا القضوية ،أي أنها ال ت
وافقة
الممكنة التي ال
العوالم
-ُ
ُ
الكون واألشياء التي َي ِ
حول َ
نتظ ُم من خاللها.

ٍ
ِ
المواقف القضوية،
بمجموعة من
إن االلتزام  -بحسب هذا التحليل  -تجاه عالم ممكنٍ ُمعين مرتبط
ُ
يمثل واقعة «أيديولوجية»( ،((7أي أن ُه ُ
ُ
أيديولوجيا.
يتخذ بعدً ا
يمثل االلتزا َم بمواقف وتصورات ،ومن هنا
ً
عين الزمني  2005يحد ُد الخصائص الجوهرية
في ضوء هذه العناصر النظرية والمنهجية ،نُالحظ أن ُ
الم ِّ
عد فعل «التنمية البشرية» من الخصائص الجوهرية للسياق الحاضر،
للسياق الذي َي
ستلهمه الخطابُ .ي ّ
ُ
العوالم الممكنة.
يرسم
لذلك ُيس ِهم هذا الفعل في تحديد خصائص السياق في المستقبل ،إنه
َ
ُ

يتضمن ملفوظ التنمية البشرية الفعل الرئيس الذي ُيميز السياق الثقافي للخطاب المعرفي« :المبادئ
والعمليات المهيكلة للتنمية البشرية :المشاركة ،والتخطيط ،والتقويم ،والمحاسبة واتخاذ القرار»(.((7
(70) Ibid., p. 174.
(71) Ibid., p. 149.
(72) Ibid., p. 161.
(73) Ibid., p. 174.
)(74
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يتضمن الفعل الرئيس مجموعة من األفعال الجزئية:
ُ

ُّ
ُ
يستشرف
ويدل على أن الفعل الجزئي َس
التشاركي»،
«البعد
ُ
 ِ -فعل ُالمشاركة :ويحيل على مقوم داللي ُ
مـنـهـ ًـجــا جــديــدً ا يـقــوم عـلــى إلـغــاء االتـجــاه الـفــردي فــي تــدبـيــر ال ـقــرارات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة على
ُ
يجعل الـقــرار فــي بعده
بالبعد ال َّتشاركي
مستويات الـقــرار السياسي المحلي والــوطـنــي .إن العمل ُ
تشاكل ِ
السياسي واالجتماعي نتيجة لتعاقد تشاركي ،أي أنه ُيسهم في تشييد ُ
توسيع المشاركة.
 ِ -فعل التخطيط :ويتجسد داخل الخطاب من خالل الوحدات« :وإنه لمن النادر جدا أن يتم إدراجالسياسات العمومية المعتمدة في نطاق الزمن»(.((7

ت ُ
السياسات العمومية داخل الزمن
تندرج
ُحيل عناصر الملفوظ على ُمقوم الزمن ،أي على ضرورة أن
ُ
َ
ُ
الزمن وتتم َّل ُكه بخالف المقاربات التي تَعتمد على تغيير القرارات بحسب
َستشرف
استنا ًدا إلى رؤية ت
َ
يجب أن
ترسم حدو ًدا داخل سيرورة الزمن للقرارات واألفعال واإلنجازات.
ُ
الظرفيات والطوارئ ،وال ُ
جز فيه وال تكون رهين َة
مقوم الزمن
عنصرا في تَخطيط البرامج من حيث المدى واألفق الذي ُت ْن ُ
يصبح َ ُ
ً
تتغير على الدوام.
ظرفيات
ُ
تضمنها الملفوظ «منظومة اتخاذ القرار ،دراسة استكشافية» ،فتحيل على
أما الوحدات األخرى التي َي َّ
يفترض أن َ
ُ
يجب أن يكون مستنِدً ا
مقوم المعرفة ،الذي
فعل اتخاذ القرار في مجال السياسات العمومية ُ
ِ
إدراج مـقــوم الـمـعــرفــة فــي تخطيط
إلــى الـمـعــرفــة العلمية الـتــي تـ َتـحـ َّـصـ ُـل نتيجة دراس ــات اســتـكـشــافـيــة .إن
َ
الـسـيــاســات العمومية ،يـهـ ُ
ـدف إلــى َعقلنة ال ـقــرارات ويضفي عليها الـنـ َـجــاعــة ،كما ُيـسـهـ ُـم فــي خلق الثقة
ُ
تحيل على
بين السلطة والـمــواطــن الــذي ُيـعـ ُّـد هــدفــا للفعل السياسي .إن مقومات «الــزمــن والـمـعــرفــة»،
بنية قيمية إيجابية لفعل التخطيط بصفته ً
يتفرع عن الفعل الرئيس «التنمية البشرية» ،الذي
جزئيا
فعل
ُ
ً
المشيد من خالل الخصائص الجوهرية للعالم ِ
الم ِ
الواقعي للمغرب
مكن؛
معالم
ُيحدِّ ُد
ِ
ِ
العالم ُ
العالم ُ
َ
سنة .2005
 -يـمـثـ ُـل الـتـقــويـ ُـم فـعـ ًـا ُجــزئـ ًـيــا يــرتـبـ ُـط بــالـ ِـفـعــل الــرئـيــس والـ ُـم ـحـ ِّـول؛ الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة ،يـتـجـســد مــن خــالمجموعة مــن الــوحــدات والـ ُّـصــور المعجمية؛ «ثـقــافــة التقويم والـتـعــاقــد»( ،((7و«الـحــق فــي المطالبة
ِ
المضطلعين بمهام عمومية»(.((7
بمحاسبة
تـ ُّ
حكما حول حالة فاعل أو حول فعل.
خطابيا عل فعل «الـجــزاء»( ((7الــذي ُيقدم
ـدل وحــدة «التقويم»
ً
ً
ينصب على ُمجمل األفعال التي ُي ِ
نجزها الفاعلون السياسيون في مجاالت
لذلك فإن فعل «التقويم»
ُّ
يسمح
اإلنجاز ،وهو ما
سلبيا وفق سيرورة
الحكم
َ
المسؤولية التي يتحملونها .ويكون هذا ُ
ُ
إيجابيا أو ً
ً
)(75
)(76
)(77
)(78
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مكن أن ُيقدِّ م ُحكما حول ِ
بخلق « َرأي عــام»(ُ ((7ي ِ
بتسريع
الفعل السياسي الذي يكون فيه الفعل ُملزم ًا
ِ
ِ
َجويدها.
اإلنجازات وت
تـقـتـ ُ
ـرن وحــدة «الـتـقــويــم» بــالــوحــدة األخــرى فــي ملفوظات الـخـطــاب ،وهــي «الـ ُـمـحــاسـبــة» ،وتـنـطــوي على
ـوجـبــه ال ـمـ ُ
فـعــل تــأويـلــيَ ،يـقــوم بـمـ ِ
ـؤول بـتــأويــل ِفـعــل ال ــذات فــي الـ َـحـقــل الـسـيــاســي الـ ُـعـمــومــي ،أي الــذوات
ال ـت ــي ت ـض ـ ُـع ال ـس ـيــاســات ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي م ـج ــاالت الـتـعـلـيــم وال ـتــرب ـيــة واالق ـت ـص ــاد وال ـس ـيــاســة االجـتـمــاعـيــة
وتض ِ
طلع بإنجازها.
ْ
والحكم على أفعال الفاعلين السياسيين ،أن تُفضي إلى خلق رأي عام
يمكن آلليات الجزاء والتأويل ُ
يــواكــب السياسات العمومية وأفـعــال الفاعلين السياسيين ويــراقــب الحقل السياسي العمومي ،ويشيد
وتسهم هــذه اآللـيــات في تحويل نظام الفعل السياسي؛ إذ يصبح ً
فعل
ثقافة النقد والتأويل والحكم.
ُ
ً
مرتبطا بتعاقد اجتماعي بين المواطنين والفاعلين السياسيين ،وتُصبح االسـتـشــارات الشعبية فــي هذا
للحكم على البرامج واألفعال.
السياق فضاء ُ

خاتمة
ق ـم ـن ــا فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة ب ـت ـح ـل ـيــل خـ ـط ــاب م ـع ــرف ــي-اج ـت ـم ــاع ــي؛ ي ـت ـم ـثــل فـ ــي خـ ـط ــاب ت ـق ــري ــر ال ـم ـغ ــرب
ال ـم ـم ـكــن ب ـه ــدف اس ـت ـي ـضــاح شـ ــروط «ت ـح ـقــق ال ـم ـع ـنــى» االج ـت ـم ــاع ــي .ل ــذل ــك ن ـظــرنــا إل ـي ــه بـصـفـتــه خ ـطــا ًبــا
يـتـمـفـصـ ُـل إل ــى ثــوابــت كـلـيــة مـثــل الـتــزمـيــن والـتـفـضـيــة وآل ـي ــات الـتـخـطـيــب وال ـ ــذوات ال ـفــاع ـلــة .وق ــد ارتـكــز
ال ـت ـح ـل ـيــل ع ـل ــى إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـخ ـط ــاب واألفـ ـعـ ــال وع ــائ ــق ال ـت ـف ــاع ــل ال ــدي ـن ــام ـي ــة ب ـي ــن ال ـ ـ ــذوات ال ـفــاع ـلــة
(السلطة /المعارضة).
ل ـقــد أبـ ــرز ل ـنــا تـحـلـيــل ت ـشــاكــات ال ـخ ـطــاب طـبـيـعــة ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ال ـتــي ق ــام عـلـيـهــا ال ـخ ـطــاب ف ــي بـعــده
ـرس الـخـطــاب عـلــى الـمـسـتــوى الــداللــي تـشـ ُ
ـاكــل الـتـعــاقــد .يـحـمـ ُـل
االس ـتــرجــاعــي واالس ـت ـشــرافــي .ول ـقــد ك ـ َ
هــذا الـتـشــاكــل داللــة عـلــى مـسـتــوى الـخـطــاب الـسـيــاســي؛ فـهــو ُيـظـهــر أن األط ــراف الـتــي تـســاهــم فــي الفعل
يترسخ هذا التشاكل استنا ًدا إلى المقومات الداللية
السياسي يوجد بينها تعاقد حول النظام السياسي.
ُ
ُ
يرتبط
«الوحدة ،الترابط ،االنسجام» .تحد ُد هذه الداللة على مستوى الخطاب سيناريو التوسع ،الذي
بالتدرج واالنبساط.
َ
جعل الخطاب يتسم بسيناريو الصعود ،وهو
غير أن بروز ذوات أخرى (المعارضة ،الفاعل العسكري)
يجسدُ التوتر القوي بين هذه الذوات إلى الحد الذي كادت فيه السلطة السياسية تفقدُ موقعها التركيبي
آليات التداعي والتسلسل القسري مجموعة
لفائدة المكونات األخرى .في سياق نمو الخطاب ،تُحدد
ُ
مسارات تصويرية تُولد مجموعة مقومات داللية؛ توحيد الرؤية ،الترابط ،إلغاء التشعبات بين الذوات
الفاعلة (السلطة السياسية ،الـمـعــارضــة) ،وهــي مقومات ُتــؤســس لسيناريو جــديــد هــو سيناريو التهدئة،
ويقوم على إلغاء التوتُّرات وتكريس االنبساط.
(79) Eric Landowski, La société réfléchie (Paris: Seuil, 1989), p. 22.
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البعد
تُسعف الـمـســارات التصويرية المتنامية فــي تشييد «سيناريو المغرب الممكن» الــذي يقوم على ُ
التشاركي وتوسيع المشاركة .ويـهـ ُ
ـدف سيناريو المغرب الممكن إلــى اإلقـنــاع بداللة مـحــددة ،وهــي أن
الـمـغــرب تـجــاوز سـيـنــاريــوهــات الـتــوتــر والـصـعــود وكــذلــك الـتـهــدئــة ،وبــدأ يعيش مــرحـلــة سـيـنــاريــو المغرب
الممكن منذ سنة  ،2000وهو سيناريو االستقرار الدائم الذي انتقل من التعاقد إلى التعاقد «التشاركي»
والمشاركة الواسعة وتَم ُّلك الزمن وتجاوز الظرفيات.
نالحظ أن خطاب الخمسينية ُيولد داللة بناء على آليات السيناريوهات الخطابية تحيل على أن التعاقد
الذي يدل عليه سيناريو التوسع والذي ارتبط بالتحرر في بداية االستقالل ،قد تعرض لالختالل خالل
حقبة السبعينيات بانبثاق سيناريو التشعب والصعود .وتعد مرحلة المغرب الممكن مغايرة لهذا السياق
ألنها تتأسس على المشاركة الواسعة .لذلك ،فإن هذه المقومات السياقية والمقوالت الداللية تسهم
ِ
الموافق للمغرب الراهن والممكن وتُفسر إلى حد ما
في التثمين اإليجابي للمفصل الزمني والسياسي
بواعث وخلفيات إنتاج الخطاب.
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ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ــذاه ـ ــب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـم ـعــروفــة م ـثــل االش ـت ــراك ــي والـشـيــوعــي
وال ـج ـم ـهــورانــي وال ـقــومــي وح ـتــى الـلـيـبــرالــي ،وإن
بدرجة أقل ،ال يحظى مذهب المحافظين بتقدير
فـ ــي أوس ـ ـ ــاط ال ـن ـخ ــب ال ـف ـك ــري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
البلدان ذات الثقافة الفرنكوفونية التي تكون فيها
األول أو الثاني .فلئن وجدنا في
الفرنسية اللسان ّ
يسمي نفسه حزب المحافظين
إنكلترا حز ًبا عريقًا ّ
ساهم في بناء دولتها الحديثة وتطوير مجتمعها
وتـثـبـيــت أس ــس الــديـمـقــراطـيــة وال ـت ــداول الـ ّـسـلـمــي
للسلطة فيها ،ووجدنا فالسفة ومفكرين يدافعون
عــن آراء هــذا ال ـحــزب وبــرامـجــه الـسـيــاسـيــة ،ولـئــن
وج ــدن ــا أي ـ ًـض ــا ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة
ـاع ــا واسـ ـ ًـعـ ــا م ــن الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ال ي ـت ــوان ــى فــي
ق ـط ـ ً

ً
محافظا( ،)1فإننا ال نرى األمر نفسه
تعريف نفسه
ف ــي ب ـل ــدان م ـثــل فــرن ـســا أو أل ـمــان ـيــا أو إي ـطــال ـيــا أو
ســويـســرا .وفــي بـلــد يـخـطــو خـطــواتــه األول ــى نحو
الديمقراطية مثل تونس ،حيث المشهد السياسي
ّ
التشكل وال تزال التباينات األيديولوجية
آخذ في
والفكرية بين األحــزاب والتيارات السياسية غير
وصف موقف سياسي أو
واضحة المعالم بعدُ ُ ،ي ّ
ف ـك ــري م ــا م ـحــافـ ًـظــا ع ـلــى س ـب ـيــل االس ـت ـه ـج ــان أو
ـب والـشـتــم مثلما هــو األمــر
الــرفــض أو حـتــى الـسـ ّ
بــالـنـسـبــة إلــى مصطلح رجـعــي أو يميني أو مـعــادٍ
للثورة ،وال يستخدم من باب التوصيف لموقف
فكريا عما سواه.
سياسي وتمييزه
ًّ
وف ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـيـ ـ ــن ح ـ ـظ ـ ـي ـ ــت م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ــذاهـ ـ ــب
واأليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ـيـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـمـ ـع ــاص ــرة م ـثــل
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الليبرالية والليبرتارينية واالشتراكية والجمهورانية
والـجـمــاعـتـيــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة االجـتـمــاعـيــة بـتـقــديــم
ف ــي ال ـم ــوس ــوع ــات وفـ ــي ال ـم ــداخ ــل الـمـخـصـصــة
للفكر الـسـيــاســي والـفـلـسـفــي الـمـعــاصــر ،لــم يحظ
ال ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ ّإل ب ـب ـعــض اإلشـ ـ ـ ــارات أو
ال ـت ـع ــري ـف ــات الـ ـم ــوج ــزة ف ــي ه ــوام ــش ال ـك ـت ــب(.)2
لــذلــك تـحــوم حــولــه الكثير مــن األحـكــام المسبقة
وكثيرا ما ينعت بأنه مناهض لمبادئ
والمتحيزة،
ً
ّ
الديمقراطية والـحــداثــة والـتـقـ ّـدم ،و ُيص ّنف ضمن
خــانــة الــرجـعـيــة وال ـعــداء لـلـحــداثــة واألن ــوار ولفكر
حـقــوق اإلن ـســان .إنّ كـ ّـل هــذه األح ـكــام المسبقة
ال ـم ـنــاه ـضــة ل ـل ـمــذهــب ال ـم ـح ــاف ــظ ه ــي م ــا ح ــاول
الـفـيـلـســوف ال ـبــري ـطــانــي روج ــي س ـكــروتــن تـفـنـيــده
فــي الـعــديــد مــن كتبه ومـقــاالتــه وتـحــديــدً ا فــي هــذا
الكتاب الصادر سنة .2014
ق ـب ــل ال ـ ـخـ ــوض فـ ــي م ـض ـم ــون الـ ـكـ ـتـ ــاب ،ت ـج ــدر
نتعرف
المبينات
اإلشــارة إلــى بعض
ّ
ّ
العامة التي ّ
م ــن خ ــال ـه ــا إلـ ــى م ــواق ــف ال ـم ـن ـض ــوي ــن وآرائـ ـه ــم
يؤيد المحافظون عمو ًما مبدأ
داخــل هــذا التيارّ .
ح ـكــومــة مـ ـح ــدودة ال ـص ــاح ـي ــات ت ـف ــرض الـقـلـيــل
مــن الـقـيــود على الـنـشــاط االقـتـصــادي والـتـجــاري،
وتـ ـ ّ
ـوظـ ــف ن ـس ـب ــة م ـ ـحـ ــدودة مـ ــن الـ ـض ــرائ ــب ع ـلــى
ال ــدخ ــول ،وت ـكــون ذات حـجــم مـصــغّ ــر مــن حيث
ال ـج ـهــاز اإلداري وتـعـتـمــد ع ـلــى ع ــدد صـغـيــر مــن
الـمــوظـفـيــن .كـمــا يــدع ـمــون ال ـم ـبــادرة االقـتـصــاديــة
ال ـ ـح ـ ـ ّـرة ،وي ــرفـ ـض ــون س ـي ــاس ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز اإلي ـج ــاب ــي
المهمشة
لمصلحة الـفـئــات الضعيفة واألقـلـيــات
ّ
ويتصدون للبرامج االجتماعية
داخل المجتمع،
ّ
للدولة الهادفة إلــى إعــادة توزيع الدخل وتعميم
ـص ع ـلــى ال ـف ـقــراء
ال ــرف ــاه ع ـلــى الـمـجـتـمــع وب ــاألخ ـ ّ
ف ـيــه ،ويـ ــرون ف ــي ذل ــك خ ـط ـ ًـرا ع ـلــى روح الـعـمــل
والـ ـمـ ـب ــادرة االق ـت ـص ــادي ــةّ .أمـ ــا م ــن ج ـهــة ال ـس ـيــاســة
الثقافية والتربوية ،فيطالب المحافظون بإدخال
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ال ـصــاة والـتــربـيــة الــديـنـيــة فــي ال ـم ــدارس ،وبـحـظــر
اإلج ـه ــاض ،وبـتـغـلـيــظ الـقــوانـيــن الـمـتـعـلـقــة بحجر
ت ـن ــاول الـ ـم ــواد ال ـم ـخ ــدرة واالتـ ـجـ ــار ب ـه ــا ،وبـمـنــع
اإلبــاح ـيــة فــي وســائــل اإلعـ ــام وف ــي الـمـنـشــورات
وش ـب ـك ــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ك ـمــا يــدعــون
إلـ ــى ت ـجــريــم ال ـع ــاق ــات ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـم ـث ـل ـيــة وم ـنــع
الـ ــزواج الـمـثـلـ ّـي ،وإل ــى مـنــح أج ـهــزة األم ــن حــريــة
ّ
واالط ـ ــاع
ف ـع ــل أوس ـ ــع وت ـم ـك ـي ـن ـهــا م ــن ال ـت ـن ـ ّـص ــت
على المراسالت الخاصة وإيقاف المشتبه فيهم
مــن دون إذن قضائي عندما يتعلق األمــر بقضايا
اإلجــرام أو اإلرهــابّ .أمــا فــي بريطانيا ،فينضاف
انشغال آخر يميز أيديولوجية المحافظين يتعلق
بــالـمــوقــف ت ـجــاه اال ّت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي؛ إذ يـصـ ّنــف
أتـبــاع هــذا الـمــذهــب ضـمــن االت ـجــاه الــريـبــي تجاه
أوروبـ ـ ـ ــا  Euroscepticismأو الـ ـمـ ـعـ ــادي ل ـهــا
 ،Europhobeويطالبون بانسحاب بريطانيا من
كل اتفاقيات بناء الوحدة األوروبية.
ويـمـكــن أن نـمـيــز فــي ه ــذا الـمـضـمــار بـيــن وجـهـيــن
للمذهب الـمـحــافــظ فــي الــديـمـقــراطـيــات الحديثة.
قوية وحازمة قادرة
ّ
األول تقليدي يدعو إلى دولة ّ
على حماية النظام االجتماعي وتأمين ديمومته،
ت ـف ــرض الـ ـ ــوالء ع ـل ــى ج ـم ـيــع مــواط ـن ـي ـهــا وت ـلــزم ـهــم
بــاحـتــرام الـضــوابــط األخــاقـيــة الـمـشـتــركــة ،وتحمي
كذلك المؤسسات االجتماعية الراسخة كاألسرة
والدين والتربية لدورها األساسي في إعادة إنتاج
النظام االجتماعيّ .أما الوجه الثاني لهذا المذهب
ف ـه ــو أك ـث ــر حـ ــداثـ ــة ،ويـ ــدافـ ــع ع ــن ق ــداس ــة ح ـقــوق
الـمـلـكـيــة وع ــن ح ــري ــة ال ـم ـب ــادرة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
يـجـ ّـســدهــا شـعــار «دع ــه يـعـمــل» ،وي ــرى أنّ الـتــوزيــع
يتم عبر
العادل للدخول والثروات هو ذاك الــذي ّ
تدخل الدولة.
الحرة من دون ّ
آليات السوق ّ

ي ـس ـت ـمـ ّـد ال ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ ف ــي وج ـه ــه ال ـثــانــي
أص ــول ــه م ــن ل ـي ـبــرال ـيــة اق ـت ـصــاد ال ـس ــوق ،ك ـمــا بـلــور

بتكلا تاعجارم
اًظفاحم ءرملا نوكي فيك :باتك ةعجارم

ثم علماء االقتصاد
خطوطها العريضة آدم سميث ّ
لـلـقــرن الـتــاســع عـشــر .وال ُبـ ّـد هـنــا مــن الـتـنــويــه إلــى
أنّ معنى الليبرالية يختلف من ثقافة سياسية إلى
أخ ــرى؛ فلئن كــانــت الليبرالية فــي أوروب ــا الـقــاريــة
ـوصــف عـمــو ًمــا مــذهـ ًـبــا فـكــر ًيــا سـيــاسـ ًـيــا يــدعــو إلــى
تـ ّ
اق ـت ـص ــاد سـ ــوق ي ـ ّ
ـوظ ــف أق ـ ـ ّـل ق ـي ــود م ـم ـك ـنــة عـلــى
حرية التجارة ،فــإنّ معنى الليبرالية في الواليات
التقدمية ليسار
المتحدة األميركية يرتبط بالوجهة
ّ
ّ
ال ــوس ــط ال ــداع ــي إلـ ــى ت ــوس ـي ــع م ـج ــال ال ـح ــري ــات
والسياسية للفرد ،وحمايتها من تسلط
الشخصية
ّ
ّ
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وال ـ ــداع ـ ــم لـ ـ ــدور ف ــاع ــل ل ـل ــدول ــة فــي
مقاومة التفاوتات االجتماعية واالقتصادية ،وفي
إعادة توزيع الدخل والثروة من خالل الضرائب
لتمويل البرامج االجتماعية لدولة الــرفــاه .لذلك
ال يــرى أنـصــار هــذه الليبرالية االجتماعية حقوق
الـمـلـكـ ّـيــة مـقـ ّـدســة ،ويــدعــون إلــى تـقـيـيــد الـحــريــات
االق ـت ـص ــادي ــة وح ـق ــوق ال ـم ـل ـكـ ّـيــة بـمـقـتـضــى الـخـيــر
العامة للمجتمع ،وبما يحفظ
المشترك والمنفعة
ّ
كــرامــة األف ــراد وحقهم فــي الـمـســاواة فــي االعتبار
كما يقول الفيلسوف رونــالــد دووركـيــن .وبطبيعة
ال ـ ـح ـ ــال ،يـ ــدافـ ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــون الـ ـح ــداثـ ـي ــون عــن
الليبرالية بمعناها األول ،ويرفضون ما يرونه َحر ًفا
وسـطـ ًـوا قــام بــه اليسار
للمعنى األصـلـ ّـي لليبرالية َ
()3
األميركي على مصطلح الليبرالية .
درس
وروج ــر سـكــروتــن هــو فـيـلـســوف بــريـطــانــيّ ،
فلسفات الجمالية ونظرياتها فــي معهد بيركباك
ب ـل ـنــدن م ــن  1971إل ــى س ـنــة  ،1992ث ـ ّـم بـجــامـعــة
ب ــوس ـط ــن وم ـع ـه ــد أم ــري ـك ــان أن ـت ــروب ــراي ــز وجــام ـعــة
أكسفورد ومركز واشنطن دي .سي لألخالقيات
ـامــة .وفــي كـتــابــه مـعـنــى الـمــذهــب
والـسـيــاســات الـعـ ّ
الـمـحــافــظ( ،)4الـصــادر سنة  ،1979دافــع سكروتن
ع ـ ــن ال ـ ــوج ـ ــه ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـل ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ،
وم ـ ّـي ــزه ع ــن االن ـع ـطــاف ال ـس ـيــاســي ن ـحــو الـلـيـبــرالـيــة
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االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـ ــذي أح ــدثـ ـت ــه مـ ــارغـ ــريـ ــت تــات ـشــر
زع ـي ـم ــة ح ـ ــزب ال ـم ـح ــاف ـظ ـي ــن ورئ ـي ـس ــة ال ـح ـكــومــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـت ــي ت ــأث ــرت إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ــال ــغ بـنـظــريــة
الـلـيـبــرالـيــة االق ـت ـصــاديــة ،ك ـمــا صــاغ ـهــا الـفـيـلـســوف
وع ــال ــم االق ـت ـص ــاد ال ـن ـم ـس ــاوي ف ــردري ــش ه ــاي ــك.
وض ـ ّـد الــوجـهــة الـغــالـبــة عـلــى ح ــزب الـمـحــافـظـيــن،
دافع سكروتن عن ضرورة أن يعمل المحافظون
ع ـل ــى دعـ ــم ه ـي ـبــة ال ــدول ــة وق ـ ّـوت ـه ــا ،وت ــأم ـي ــن والء
عـ ـم ــوم الـ ـنـ ــاس ل ـه ــا ول ـق ــوان ـي ـن ـه ــا ،وإشـ ــاعـ ــة روح
االحترام للعادات واألعراف االجتماعية ،والتزام
ض ـم ــان اس ـت ـقــال ـيــة الـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ـ ّـي ودي ـمــومــة
والملكية
مؤسساته التقليدية مثل األسرة والدين
ّ
ّ
الخاصة ،وضرورة أن تكون
المدنية
والجمعيات
ّ
ّ
ّ
ال ــدول ــة حــازمــة فــي ف ــرض ضــوابــط أخــاقـ ّـيــة على
الصعيد العام.
وقــد رأى سكروتن في هــذا الكتاب أنّ الليبرالية
بنزعتها الفردانية تمثّل تهديدً ا لهذه المؤسسات
الـ ـت ــي ي ـس ـت ـم ـ ّـد م ـن ـه ــا األفـ ـ ـ ــراد ال ـع ـن ــاص ــر ال ـم ـك ـ ّـون ــة
ـوي ـت ـهــم ال ـش ـخ ـصـ ّـيــة ،وت ـم ـنــح ل ـل ـج ـمــاعــة ُلـحـمــة
ل ـهـ ّ
وت ـمــاسـ ًـكــا .وق ــد اس ـت ـقــى س ـكــروتــن ح ـج ـجــه ،فــي
ه ــذه ال ـمــرح ـلــة م ــن ت ـف ـك ـيــره ،م ــن هـيـغــل وأدم ــون ــد
بـيــرك وهــوبــز وآدم سميث ومــن الـفــرنـســي جــوزف
دي ماستر ،غير أنــه أخــذ بعد ذلــك ،وعـلــى وجه
خـ ــاص ف ــي ال ـك ـت ــاب ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره س ـن ــة 2007
بعنوان فلسفة سـيــاسـيــة ،حـجــج لـصــالــح الـمــذهــب
ال ـم ـحــافــظ( ،)5فــي تـعــديــل مــوقـفــه تـجــاه الـلـيـبــرالـيــة،
وفق الصيغة التي دافع بها عنها هايك ،وتلطيف
ح ـ ّـدة ن ـقــده ل ــآث ــار ال ـنــاج ـمــة ع ــن سـيــاســاتـهــا عـلــى
التقليدية للمجتمع.
المؤسسات
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ك ـيــف ي ـك ــون ال ـم ــرء مـحــافـ ًـظــا،
ي ــواص ــل س ـك ــروت ــن تــأص ـيــل ال ـم ــذه ــب ال ـم ـحــافــظ
داخــل الليبرالية الكالسيكية لهايك ودفــاعــه عن
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اقـتـصــاد ســوق حـ ّـر ،يـكــون اإلط ــار األمـثــل لتوزيع
ال ــدخ ــول وال ـ ـثـ ــروة .ل ــذل ــك ،ي ـن ــادي ب ــوض ــع ق ـيــود
دستورية على نشاط السلطة التشريعية ،تمنعها
م ــن ال ـت ـح ـكــم ف ــي االق ـت ـص ــاد ،وم ــن إع ـ ــادة تــوزيــع
الثروة ،قصد تحقيق المساواة في األوضاع المادية
الحكم البرلماني،
بين المواطنين .ومع أنه يساند ُ
األول للقانون
فـهــو يــرى مــع هــايــك أنّ الـمـصــدر ّ
ع ـنــدمــا ي ـت ـع ـلــق األمـ ــر بــال ـم ـل ـك ـيــة وال ـع ـق ــود ونـقـلـهــا
ينبغي ّأل يكون التشريع ،وإنما القانون المشترك
األنجلوسكسوني  ،Common Lawالقائم على
ت ـج ــارب طــوي ـلــة م ــن ص ــوغ األح ـك ــام ال ـق ـضــائ ـيــة،
وفق منهج فقه السابقة ،وباالعتماد على القواعد
القانونية الموجودة على نحو مضمر وخاف في
الـعــادات الــدارجــة وفــي األعــراف وفــي التسويات
ال ــوف ــاق ـي ــة وف ــي االص ـط ــاح ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،ثـ ّـم
صــوغ ـهــا ع ـلــى ن ـحــو بـ ّـيــن وص ــري ــح وعـ ــدم انـتـظــار
التشريع البرلماني.
ّ
التشكل المتدرج لنسق القانون
ويرى سكروتن أن
المشترك نظير للنشأة المتدرجة والبطيئة للسوق
ـاصــة بها ،عبر
الـحـ ّـرة بآليات التعديل الــذاتــي الـخـ ّ
واالقتصاديون؛ إذ
المؤرخون
مسار طويل وصفه
ّ
ّ
يتع ّلق األمر في الحالتين بشبكة نسجت خيوطها
ومدبر ألي
خفية وال تنتج عن عمل مقصود
ّ
يد ّ
طرف كان .فالقواعد القانونية والمبادئ الناظمة
ل ـه ــا ،وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـت ــي ت ـس ـهــر ع ـلــى تـفـعـيـلـهــا،
ت ـن ـب ـعــث م ــن خـ ــال أف ـع ــال وق ـ ـ ــرارات ال تـحـصــى
وال تـعـ ّـد ،يـقــوم بـهــا أف ــراد لــم يـتـشــاوروا فــي شأنها
ولــم يـصـ ّـمـمــوا عـلــى بـعـثـهــا .كـمــا تـصــدر أيـ ًـضــا عن
تنسق بالضرورة فيما
محاكم ّ
متعددة ومتفرقة ،ال ّ
بينها تما ًما ،مثلما هــو األمــر بالنسبة إلــى اقتصاد
الـســوق الـحـ ّـرة .فمن التفاعالت الـحـ ّـرة والتلقائية
بين أفــراد يسعون إلــى تعظيم أربــاحـهــم وتقليص
خـســائــرهــم ،ينشأ نـظــام عقالني لــم يكن مقصو ًدا
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مــن الـفــاعـلـيــن .فـفــي الـحــالـتـيــن ،ســواء تعلق األمــر
بــال ـســوق أو بــال ـقــانــون ،يـنـشــأ ع ـفــو ًيــا ن ـظــام يـحـفــظ
اسـتـقــرار الـمـجـتـمــع وديـمــومــة مــؤسـســاتــه الـكـبــرى،
م ــن دون تـخـطـيــط ح ـكــومــي م ـس ـبــق .ك ـمــا يـحـمــي
الـ ـتـ ـط ـ ّـور الـ ـمـ ـت ــدرج ل ـل ـق ــان ــون األن ـج ـلــوس ـك ـســونــي
ـرديــة مــن خـطــر الـهـنــدســة االجـتـمــاعـيــة
ـريــة ال ـفـ ّ
ال ـحـ ّ
ألنصار الديمقراطية التشريعية.
ويـ ـعـ ـت ــرف سـ ـك ــروت ــن ب ـم ــا فـ ــي ع ــال ـم ـن ــا ال ـح ــدي ــث
وال ـم ـعــاصــر م ــن تـعـقـيــد وم ــن ح ـيــف وظ ـل ــم ،غـيــر
أن م ـعــال ـج ـت ـهــا ال ي ـم ـك ــن ،ف ــي نـ ـظ ــره ،أن تـسـتـنــد
إل ــى م ــذه ــب واح ـ ــد .ف ـكــل ال ـم ــذاه ــب الـسـيــاسـيــة
الكبرى المناوئة للمذهب المحافظ الذي يدافع
عـنــه ،تـتـضـمــن ،فــي رأي ــه ،نـسـبــة مــن ال ـصــواب في
تشخيصها للواقع ومشكالته ،حتى وإن أخطأت
ّ
الحل القابل للتطبيق.
معظم األحيان في تقديم
ل ــذل ــك ،نـ ــراه ي ـخـ ّـصــص س ـتــة ف ـص ــول (م ــن  4إلــى
 )10ل ـل ـن ـظــريــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـب ــرى ال ـم ـع ــروف ــة،
تـنـطـلــق ك ـ ّل ـهــا م ــن اإلق ـ ــرار ب ــوج ــود صـح ـيــح فـيـهــا؛
عـنــونـهــا كــالـتــالــي :الـصـحـيــح فــي الـنــزعــة الـقــومـ ّـيــة،
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ــح فـ ـ ــي االشـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ـيـ ـ ــة ،الـ ـصـ ـحـ ـيـ ــح ف ــي
الــرأس ـمــال ـيــة ،الـصـحـيــح فــي الـلـيـبــرالـيــة ،الـصـحـيــح
التعددية الثقافية ،الصحيح في مذهب البيئة
في
ّ
 ،Environmentalismالـصـحـيــح فــي الـمــذهــب
األمـ ـ ّـمـ ــي  ،Internationalismال ـص ـح ـي ــح فــي
ال ـم ــذه ــب ال ـم ـح ــاف ــظ .وه ــو م ــا ي ـج ـعــل س ـكــروتــن
ي ــرى فــي الـمــذهــب الـمـحــافــظ تــألـيـ ًفــا Synthesis
من المذاهب األخرى ،يأخذ منها وجهات النظر
والمعالجات التي يراها صائبة ،ويبرز أخطاءها
وأوجــه القصور فيها .ويجعل هــذا التمشي ،في
رأي ـن ــا ،س ـكــروتــن قــريـ ًـبــا مــن مـحــافـظـيــن مـعــاصــريــن
تحولوا من أنصار لليبرالية اجتماعية ولحزب
لهّ ،
الـ ـع ـ ّـم ــال ال ـب ــري ـط ــان ــي إل ـ ــى م ـن ــاص ــري ــن ل ـل ـمــذهــب
المحافظ أمـثــال جــون غــراي ،ويبعده فــي الوقت

بتكلا تاعجارم
اًظفاحم ءرملا نوكي فيك :باتك ةعجارم

نـفـســه عــن مـحــافـظـيــن تـقـلـيــديـيــن مـعــاديــن لـلـحــداثــة
وم ـغ ــرق ـي ــن فـ ــي الـ ـق ــدام ــة أمـ ـثـ ــال األمـ ـي ــرك ــي رس ــل
كيرك( .)6وتكمن قوة المذهب المحافظ في نظر
التكيف مع
سكروتن في براغماتيته ،وقدرته على
ّ
ومتغير؛ ألنــه عابر لجميع المذاهب
عالم معقّد
ّ
السياسية األخرى.
ويوحي عنوان الكتاب أنّ مؤلفه يروم تقديم دليل
للقارئ أو للمتعاطف مع التيار المحافظ؛ حتى
المبينات المميزة له
ّ
يعمق فهمه له ،وحتى يدرك ّ
عــن غـيــره مــن الـتـيــارات الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة التي
ق ــد تـتـقــاطــع وت ـت ــراك ــب م ـعــه ف ــي عــديــد الـمـســائــل.
حريصا على توخي الدقة والتمييز،
لذلك ،نــراه
ً
حـتــى يــوصــل رســالــة الـمــذهــب الـمـحــافــظ لـلـقــارئ
عـلــى أحـســن وج ــه .وف ــي تـصــديــر الـكـتــاب ،يـقـ ّـدم
لـنــا الـمــؤلــف الـمــذهــب الـمـحــافــظ مــذهـ ًـبــا مـتــأصـ ًـا
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـحــديــث ول ـيــس مــذهـ ًـبــا م ـن ـشـ ًّـدا إلــى
الماضي ،غير أنه يختلف عن غيره من المذاهب
في أنه يعترف بقيمة الموروث الجماعي ويعمل
على حفظه وحمايته من التلف والزوال .وتتمثل
أهــم عـنــاصــر م ــوروث الـحـضــارة الـغــربـيــة فــي نظر
الكاتب باإلمكانية التي غدت متاحة في العصر
الحديث للفرد في أن يعيش حياته كما يشاء في
تعد وتضمن
كنف قوانين محايدة تحميه من كل ّ
ل ــه جـبــر األضـ ــرار ال ـتــي تـلـحـقــه وتـحـفــظ حـقــه فــي
مـحـيــط طـبـيـعــي سـلـيــم ،وفــي ثـقــافــة منفتحة تح ّفز
روح االطــاع والبحث ،وفي آليات الديمقراطية
ال ـت ــي ت ـم ـ ّـك ــن م ــن ان ـت ـخ ــاب م ــن ي ـح ـك ـم ــون وم ــن
يضعون القوانين ومن إزاحتهم من مواقع القرار
عبر االنتخابات.
غ ـيــر أنّ ه ــذه الـمـكـتـسـبــات ت ـظـ ّـل ف ــي ن ـظــره مـحـ ّـل
ت ـه ــدي ــد مـ ــن ج ـه ـت ـي ــن س ـي ــاس ـي ـت ـي ــن؛ مـ ــن ال ـي ـم ـي ــن،
يسمى
وتحديدً ا الليبرتاريني  Libertarianأو ما ّ
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أيـ ًـضــا الـنـيــولـيـبــرالــي أو الـلـيـبــرالــي الـمـتـ ّـطــرف الــذي
يسعى إلــى رفــع كـ ّـل القيود على السوق وتوسيع
آلـيــاتـهــا لـتـشـمــل جـمـيــع الـمــؤسـســات االجـتـمــاعـيــة،
وخ ـ ــاص ـ ــة تـ ـل ــك الـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـت ــرن بـ ـه ــا إع ـ ـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج
عــالــم  -حـيــاة  Lebensweltوعـيــش مـشـتــرك مثل
الـتــربـيــة واألس ــرة والــديــن والـمـحـيــط الـطـبـيـعــي .إنّ
ه ــذه ال ـس ـيــاســات ل ـت ــؤدي ،ف ــي ن ـظ ــره ،إل ــى س ـيــادة
الـقـيــم ال ـمــاديــة واالس ـت ـهــاك ـيــة ،وت ـع ـ ّـرض ديـمــومــة
ال ـم ـج ـت ـم ــع وت ـم ــاس ـك ــه واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره إل ـ ــى ال ـخ ـطــر
(الفصل السادس :الصحيح في الرأسمالية).
التقدمي سواء أكان الليبرالي
ّأما من جهة اليسار ّ
الــوس ـطــي أم ال ـم ـت ـطــرف االش ـت ــراك ــي وال ـش ـيــوعــي،
فـيـتـمـثــل ال ـت ـهــديــد بــال ـس ـيــاســات ال ـت ــي تـ ــروم إع ــادة
بـنــاء الـمـجـتـمــع مــن جــديــد عـلــى أس ــاس الـمـســاواة
ف ــي األوض ـ ــاع ال ـت ــي يــرون ـهــا ق ـي ـمــة جــوهــريــة ذات
أولوية على سائر القيم األخرى بما فيها الحرية.
ولـمـقــاومــة مـظــاهــر الـتـفــاوت فــي األوض ــاع ،ذهــب
ال ـي ـس ــار ال ـش ـي ــوع ــي إلـ ــى ضـ ـ ــرورة إلـ ـغ ــاء الـمـلـكـيــة
ـردي ــة لــوســائــل اإلن ـت ــاج وتـحــويـلـهــا إل ــى مـلـكـيــة
ال ـف ـ ّ
جماعية تحت سيادة الدولة البروليتارية .وذهب
ال ـي ـس ــار االشـ ـت ــراك ــي إلـ ــى ضـ ـ ــرورة إن ــاط ــة ال ــدول ــة
ب ــدور نـشــط فــي إع ــادة تــوزيــع الــدخــل مــن خــال
ال ــراف ـع ــة ال ـضــري ـب ـيــة ع ـل ــى ق ــاع ــدة الـ ـمـ ـس ــاواة .فــي
حين رأى الليبراليون الــرولــزيــون والديمقراطيون
االجتماعيون ضرورة صوغ عقد اجتماعي توضع
ب ـم ـق ـت ـضــاه ق ـي ــود ع ـل ــى ال ـت ـف ــاوت ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
و ُي ـ ـعـ ــزى مـ ــن خ ــال ــه دور أسـ ــاسـ ــي لـ ـل ــدول ــة فــي
تكريس مبدأ المساواة العادلة في الحظوظ بين
جـمـيــع الـمــواطـنـيــن (الـفـصــل الـخــامــس ،الصحيح
في االشتراكية).
و ُيجمل الكاتب نقده لسياسة العدالة االجتماعية
لــدولــة ال ــرف ــاه فــي نـقـطـتـيــن :األولـ ــى ،أن ـهــا أنـشــأت
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سلبيا للمواطنة ،قوامه التواكل والتعويل
مفهو ًما ً
عـ ـلـ ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــة والـ ـ ـحـ ـ ــق فـ ـ ــي ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة والـ ـمـ ـن ــح
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،وف ـق ــدان روح ال ـم ـبــادرة واالع ـت ـمــاد
ع ـل ــى ال ـن ـف ــسّ .أمـ ـ ــا ال ـث ــان ـي ــة ،أنّ م ـس ــؤول ـي ــة ه ــذه
الصحي
السياسة تكمن في ارتفاع نفقات التأمين
ّ
ارتفاعا في حجم الدين
سبب
ً
أو المعاشات؛ ما ّ
ال ـع ـمــومــي وع ـج ــز ال ـم ــوازن ــات ال ـمــال ـيــة ف ــي ســائــر
الدول التي اعتمدت نموذج دولة الرفاه(.)7
فـ ــدور ال ــدول ــة ي ـن ـب ـغــي أن ي ـك ــون أقـ ــل م ـمــا يــريــده
االشـ ـتـ ــراكـ ـيـ ــون أن يـ ـكـ ــون ،وأكـ ـثـ ــر م ـم ــا ي ـق ـب ــل بــه
ال ـل ـي ـبــرال ـيــون ال ـكــاس ـي ـك ـيــون أي ال ـل ـي ـبــرتــاري ـن ـيــون.
فـ ــا ي ـم ـك ــن أن تـ ـك ــون ال ـ ــدول ـ ــة م ـ ـجـ ـ ّـرد «ح ـ ــارس
لـ ـيـ ـل ــي» ،كـ ـم ــا تـ ـصـ ـ ّـورهـ ــا ال ـف ـي ـل ـس ــوف األمـ ـي ــرك ــي
الـلـيـبــرتــاريـنــي روب ــرت ن ــوت ــزك ،يـقـتـصــر دوره على
حماية الممتلكات واألشـخــاص؛ ألنّ المجتمع
ال ـم ــدن ـ ّـي ره ـيــن ف ــي وجـ ــوده بـتـلــك ال ــرواب ــط الـتــي
تتجدد باستمرار ،في حين أنّ
تجددها
يتعين أن
ّ
ّ
ّ
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـح ــدي ــث والـ ـمـ ـع ــاص ــر ي ـق ـت ـضــي
ض ـمــان ح ـ ّـد أدن ــى مــن ال ــرف ــاه الـجـمـعـ ّـي لـلـجـمـيــع.
ل ــذل ــك ،ي ـن ـب ـغــي أن ي ــرف ــض ال ـم ـحــاف ـظــون م ـعــادلــة
الـقـيـمــة بــالـثـ ّـمــن ال ـم ــادي ،وأن يـنـ ّـبـهــوا ال ـنــاس إلــى
خطر المجتمع االستهالكي على القيم العميقة
ـؤس ـســة لـلـعـيــش ال ـم ـش ـتــرك .ويــذكــر سـكــورتــن،
ال ـمـ ّ
في فصل «الصحيح في الرأسمالية» ،أنّ االتجاه
الـمـحــافــظ ،مـنــذ ظ ـهــوره فــي عـصــر األنـ ــوار ،عمل
على إنـقــاذ مــا يمكن إنـقــاذه مــن مـقـ ّـومــات العيش
ال ـم ـش ـتــرك .ف ـظ ـهــور ح ــرك ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ج ــدي ــدة،
وأس ــالـ ـي ــب م ـس ـت ـح ــدث ــة فـ ــي اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـص ـن ــاع ــي،
وتـ ـطـ ـ ّلـ ـعـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ه ـ ـ ـ ّـدد اسـ ـتـ ـم ــرار
العادات والتقاليد والمؤسسات وأشكال الحياة
الـتــي تـقـتــرن بـهــا حـيــاة ال ـنــاس .وال يــرى سـكــروتــن
أنّ دور الـسـيــاسـيـيــن هــو الـحـمــايــة الـمـبــاشــرة لـهــذه
الـتـقــالـيــد وال ـعــادات ،وإنـمــا الـمـســاعــدة عـلــى ذلــك
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المدني
بتوسيع المساحة التي يستطيع المجتمع
ّ
يتطور فيها ،وأن يكثّف الفعل والمبادرة لدعم
أن ّ
والحس
أسس التضامن وترسيخ القيم المشتركة
ّ
ال ـمــدنـ ّـي واالن ـت ـمــاء إل ــى جـمــاعــة سـيــاسـيــة ،ودعــم
االستقرار والسلم األهلي.
وضـ ّـد الـنــزعــة الـبـنــائـيــة الـتـعــاقــديــة ،يـشـ ّـدد سكروتن
على أنّ غايات الفعل االجتماعي ال توضع وفق
حر
تخطيط مسبق ،وهي ليست موضوع اختيار ّ
يصور ذلك الليبراليون من أمثال جون رولز
كما ّ
وكــانــط ،وإن ـمــا تـنـشــأ مــن خــال الـجـهــد الـتـعــاونـ ّـي
سوية أنــاس داخــل المجتمع ،وقد
الــذي يقوم به ّ
ال يـتـفـطـنــون إلـيـهــا قـبــل أن تــأتــي إلـيـهــم وتــؤطــرهــم
وتعطي وجهة ومعنى لحياتهم.
وال يمكن في نظر سكروتن ّ
حل معضلة العدالة
بتثمين فضيلة التضامن والتكافل
االجتماعية إال ّ
ب ـيــن أفـ ــراد ال ـج ـمــاعــة الـسـيــاسـيــة ال ــواح ــدة ،ولـيــس
بالتعويل فقط على آليات دولــة الرفاه كما يدعو
إلـ ــى ذلـ ــك االش ـت ــراك ـي ــون وال ـل ـي ـب ــرال ـي ــون .ل ــذل ــك،
فــإنّ فكرة القومية ذات ُبعد أســاســي بالنسبة إلى
المحافظين ،وخاصة البريطانيين منهم لِما ُعرفوا
ـاألمــة البريطانية الـجــامـعــة ورفــض
بــه مــن تـشـ ّـبــث بـ ّ
لـ ــانـ ــدمـ ــاج فـ ــي اال ّتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي .وي ـع ـت ــرف
س ـكــروتــن ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــالــث م ــن ال ـك ـتــاب ب ــأنّ
ف ـك ــرة ال ـق ــوم ـي ــة ف ـق ــدت ب ــري ـق ـه ــا ف ــي أوروب ـ ـ ــا بـعــد
ال ـحــرب ـيــن الـعــالـمـيـتـيــن وظ ـه ــور ات ـج ــاه ع ــام داخ ــل
ال ـن ـخــب ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـف ـكــريــة يـحـ ّـمـلـهــا مـســؤولـيــة
ال ـح ــروب وال ـم ــآس ــي ال ـتــي اج ـتــاحــت أوروب ـ ــا فــي
الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،وي ــدع ــو إلـ ــى ت ـع ــوي ــض الـ ــوالء
ويسمى
للقومية بوالء لكيان آخر ُيبنى بالتدريج
ّ
االتحاد األوروبي.
ول ـئــن أق ـ ّـر ال ـكــاتــب ب ــأن الـقــومـيــة يـمـكــن أن تـكــون
أيــديــولــوج ـيــة خ ـط ــرة ،ف ــإنّ خ ـطــورت ـهــا ال ت ـقـ ّـل عــن

بتكلا تاعجارم
اًظفاحم ءرملا نوكي فيك :باتك ةعجارم

غـيــرهــا مــن األيــديــولــوجـيــات؛ إذ كـســائــر نـظـيــراتـهــا،
سـ ـع ــت الـ ـق ــومـ ـي ــة إلـ ـ ــى اح ـ ـت ـ ــال الـ ـفـ ـضـ ــاء ال ـ ــذي
ان ـس ـح ـب ــت م ـن ــه األديـ ـ ـ ــان فـ ــي ال ـع ـص ــر ال ـح ــدي ــث،
وإلــى تـقــديــم نفسها هــد ًفــا أسـمــى فــي حـيــاة الـمــرء
وال ـط ــري ــق ال ـس ــال ــك ن ـحــو ال ـخ ــاص والـ ـع ــزاء عــن
مآسي العالمّ ،إل أنّ هذه الصورة للفكرة القومية
ه ــي ال ـص ــورة ال ـم ـشـ ّـوهــة ول ـي ـســت الـصـحـيـحــة فــي
نـظــره .فقد اقـتــرن ظـهــور القومية فــي رأيــه بالعصر
الحديث؛ إذ لم يعد انتماء الفرد إلى جماعة من
ـوحــد بينهم ديــن مشترك ويضبط لهم
المؤمنين يـ ّ
كافيا
ّ
هوية جامعة مهما كان انتماؤهم الجغرافي ً
ـاص ــة .وع ـلــى خ ــاف ال ــدول
ـوي ـتــه ال ـخ ـ ّ
لـتـحــديــد هـ ّ
حرية
المتأسسة على ديــن رسـمـ ّـي ،حيث تـكــون ّ
ّ
مقيدة بــالـحــدود التي تقبل بها
العقيدة والضمير ّ
الدينية الغالبة ،يتم ّتع األفــراد في األمم
الجماعة
ّ
بالحق في الجهر باختالفهم
والم َعلمنة
ّ
الحديثة ُ
عن اآلخرين في مسائل الدين والعقيدة ،وكذلك
ب ــال ـح ـ ّـق فـ ــي ن ـق ــد األديـ ـ ـ ــان وم ـع ــارض ـت ـه ــا .وع ـلــى
الصعيد السياسي أصبح االخـتــاف واالحتجاج
ـورا
ون ـ ــزاع ال ـم ـصــالــح وال ـع ـص ـيــان وال ـم ـع ــارض ــة أمـ ـ ً
عادية في الحياة السياسية واالجتماعية ،ولم يعد
ُينظر إليها خـطـ ًـرا على وحــدة الجماعة السياسية
واستقرارها.
وت ـت ـج ـ ّـس ــد ح ـق ـي ـق ــة الـ ـم ــذه ــب الـ ـق ــوم ــي فـ ــي رأي
سكروتن في أنّ التساؤل حــول الهوية واالنتماء
والــوالء لــم يعد يلقى جــوا ًبــا الـيــوم فــي طاعة دين
مشترك وال في وشائج الــدم القبلية والعشائرية،
وإنـمــا فــي جملة مــن المشتركات بين شــركــاء في
الـمــواطـنــة وبــالـتـحــديــد فــي مـقـ ّـومــات دولــة الـقــانــون
واألشـ ـك ــال الــوفــاق ـيــة ف ــي ال ـح ـكــم وت ــدب ـي ــر ال ـشــأن
ال ـس ـي ــاس ــي .وال خ ـ ــوف فـ ــي ن ـظ ــر س ـك ــروت ــن مــن
ان ـح ــراف الـقــومـيــة إل ــى نــزعــة شــوفـيـنـيــة وعــدوان ـيــة؛
ألن األمم التي تترسخ فيها التقاليد الديمقراطية
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وتحكمها مؤسسات تحظى بوالء شعبي والتزام
وطـنــي واس ــع تـكــون عـمــو ًمــا أع ـضــاء مـســالـمــة في
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي .فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنّ تــرسـيــم
المتحدة كان موضع
الحدود بين كندا والواليات
ّ
لمدة قرن من الزمن أو أكثر ،فإنّه يظل من
خالف ّ
جدا أن يؤول هذا الخالف إلى حرب.
المستبعد ّ
ُ
وضـ ـ ّـد االت ـج ــاه ال ـغــالــب داخـ ــل ال ـن ـخــب الـفـكــريــة
األمـ ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـم ـن ــاه ــض ل ـف ـك ــرة ّ
وللدولة القومية ،يرى سكروتن أنّ فكرة االتحاد
األوروب ـ ــي تـحـتــوي تـنــاقـ ًـضــا يـنـتــج أزم ــة مـشــروعـيــة
مـ ـتـ ــواصـ ـلـ ــة .فـ ـه ــو قـ ــائـ ــم عـ ـل ــى مـ ـعـ ــاهـ ــدة ت ـق ـضــي
بـتـجــاوز الــوالء الـقــومــي والـتـعــالــي عليه ،فــي حين
أنّ ال ـم ـع ــاه ــدات ت ـس ـت ـمـ ّـد ن ـف ــوذه ــا م ــن ال ـك ـيــانــات
ال ـت ــي ص ــادق ــت ع ـل ـي ـهــا أي م ــن م ـخ ـت ـلــف الـ ــدول
القومية األوروبية التي يتأتى منها والء الشعوب
األوروبـيــة لفكرة أوروبــا .ويــرى الكاتب أنّ فكرة
الــوحــدة األوروب ـيــة خطر على الــديـمـقــراطـيــة؛ ألن
هذه األخيرة في حاجة إلى حدود جغرافية وإلى
دول ـ ــة قــوم ـيــة ذات س ـي ــادة ت ـم ـت ـلــك س ـل ـطــة ال ـق ــرار
الوطني ،في حين تسعى فكرة االتحاد األوروبي
إل ــى سـحــب عـنــاصــر ال ـس ـيــادة وسـلـطــة ال ـق ــرار من
ال ـ ــدول ال ـقــوم ـيــة األوروبـ ـيـ ــة وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى هـيـئــة
بيروقراطية تكون بمنزلة الحكومة األوروبية.
األمميون Internationalists
يدعيه
وعلى خالف ما ّ
ّ

الــذيــن ينتقدهم الكاتب فــي الفصل الـتــاســعّ ،
تظل
الوجهة القومية هي األقدر من غيرها على تمكين
الــديـمـقــراطـيــات مــن حـمــايــة نفسها مــن الـتـهــديــدات
الـمـتـصــاعــدة تـجــاهـهــا .فــاألمـمـيــون يـنــزعــون عـمــو ًمــا
إلــى تبني وجهة كسموسياسية ،ويعرفون أنفسهم
يتجردون من كـ ّـل والء
«مواطنو العالم» .وهـكــذا،
ّ
ـأم ــة بـعـيـنـهــا أو بـبـلــد م ــا أو بـنـظــام
ق ــوم ــي يــرب ـط ـهــم ب ـ ّ
قانوني مخصوص.
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لقد حاولنا في هذا العرض أن نقف عند ما بدا لنا
أنه أهم األفكار التي وردت في كتاب سكروتن.
واألكـيــد أنّ الـكـتــاب لــه مـمـيــزات أخــرى لــم ي ّتسع
المجال للحديث عنها .بقي أن نشير إلى أنّ هذا
الـكـتــاب ال ــذي ص ــدر فــي  2014يـكـتـســي أهـمـيــة،
وبخاصة في الوقت الراهن بعد نتيجة االستفتاء
ع ـلــى خـ ــروج بــري ـطــان ـيــا م ــن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
وبعد انتخاب رئيس محافظ على رأس الواليات
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة واالن ـت ـشــار الـكـبـيــر لـلـمــذهــب
الـمـحــافــظ فــي الـعــديــد مــن الــديـمـقــراطـيــات .وهــو
ما يؤشر إلى أنّ الفكر المحافظ عرف تحوالت
جعلته يبتعد عن الصيغة المنفرة التي كان عليها
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
لـقــد كــانــت نتيجة االسـتـفـتــاء الـبــريـطــانــي لمصلحة
الــداعـيــن إل ــى م ـغــادرة أوروب ــا واس ـتــرجــاع الـسـيــادة
الـ ـك ــامـ ـل ــة ،وه ـ ــي ن ـت ـي ـج ــة فـ ــي ت ـن ــاغ ــم مـ ــع م ــوق ــف
الـفـيـلـســوف ال ـم ـحــافــظ س ـكــروتــن ال ــراف ــض لـلـبـنــاء
األوروبي .غير أنّ السؤال الذي يتبادر إلى الذهن
 بعد هذا الدفاع البليغ والطريف الــذي يقوم بهال ـم ـحــافــظ س ـكــروتــن ع ــن مــذهــب ال ـقــوم ـيــة ال ــذي
ي ــراه فــي صيغته الـحــديـثــة والـمـعـتــدلــة خـيــر حليف
لـلـمــذهــب ال ـم ـحــافــظ  -ه ــل سـيـقـبــل الـمـحــافـظــون
اإلنكليز بحق القوميات األخرى المنضوية تحت
راي ــة الـمـمـلـكــة الـبــريـطــانـيــة الـمـتـحــدة مـثــل قــومـيــات
إسكتلندا وإيرلندا وبالد الغال في مغادرة بريطانيا
وال ــدف ــاع ع ــن حـقـهــا ف ــي أن تـمـكــث ف ــي االت ـحــاد
األوروبــي ،إذا قرر مواطنوها ذلك؟ هذا السؤال
ال يثيره وال يتطرق إليه سكروتن في هذا الكتاب،
في حين أنه يطرح نفسه بإلحاح اليوم بعد نتيجة
االستفتاء .كما تجدر اإلشــارة ً
أيضا إلــى أنّ دفاع
سكروتن ،مثل كل المحافظين البريطانيين ،عن
وعده أفضل
القانون المشترك األنجلوسكسوني ّ
ضـمــان لـحـقــوق الـمــواطـنـيــن الـبــريـطــانـيـيــن ورفـضــه

العدد Volume 5 / 20
ربيع  Spring 2017

المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان والمحكمة
األوروبية التي أنشأتها ،يلقى معارضة من عديد
الـمـخـتـصـيــن ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ال ــذي ــن ع ـ ّـب ــروا عــن
قلقهم مــن أن تـشـهــد حـمــايــة حـقــوق اإلن ـســان في
بريطانيا تراج ًعا بفعل مغادرة بريطانيا ألوروبا(.)8
وف ــي األخ ـي ــر ،ال ُبـ ـ ّـد م ــن ال ـت ـنــويــه بـقـيـمــة الـكـتــاب
وأه ـم ـي ـتــه؛ إذ نـجــح ف ــي رأي ـن ــا ف ــي إظ ـه ــار مــواضــع
ال ـت ـقــاطــع وال ـت ــراك ــب ب ـيــن أي ــدي ــول ــوج ـي ــات الـيـمـيــن
وال ـي ـســار وال ــوس ــط .وم ــن يـ ــدري؟ قــد يـتـفـطــن من
ي ـص ـ ّنــف ن ـف ـســه ف ــي ت ـ ّـي ــار ال ـي ـس ــار إلـ ــى أنـ ــه يـشــاطــر
الـيـمـيــن الـلـيـبــرتــاريـنــي أو ال ـم ـحــافــظ ب ـعــض اآلراء
والمواقف؛ ما يوحي بأنّ الحدود بين المذاهب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة غ ـ ــدت م ـت ـح ــرك ــة ال ـ ـيـ ــوم .ولـ ـعـ ـ ّـل قـيـمــة
ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـك ـمــن ف ــي هـ ــذا األمـ ـ ــر؛ أي
تـحــريــك خـطــوط الـفـصــل والـتـبــايــن بـيــن الـمــذاهــب
واأليديولوجيات السياسية لجعلها تتفاعل فيما
ب ـي ـن ـهــا .ل ــذل ــك ن ــرى أنّ ف ــي تــرج ـمــة ه ــذا الـكـتــاب
إلى العربية إثراء للمكتبة العربية ،وتوسي ًعا ألفق
التفكير لدى الطلبة والباحثين والمثقفين عمو ًما.
للحد من ثقافة
وإنّ هذا األمر لضروري في رأينا
ّ
ال ـي ـســار الـطــاغـيــة عـلــى تــدريــس ال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة
فــي جامعاتنا العربية ،وحماية للتعددية الفكرية
داخ ــل ف ـضــاءات الـبـحــث وال ـتــدريــس .وم ــن شــأن
ذل ــك أن يـســاهــم فــي إح ــداث ت ــوازن ال يـحـصــل،
في رأيناّ ،إل بالحوار والجدل بين مدارس فكرية
متعددة ومختلفة وحتى متباينة ومتخاصمة.
ّ

الهوامش

(((1فــي اسـتـطــاعـيــن ل ـلــرأي فــي ال ــوالي ــات الـمـ ّتـحــدة األمـيــركـيــة
أجــراه ـمــا مـعـهــد غ ــال ــوب ل ـل ــدراس ــات ف ــي سـنـتــي  2009و2015
كــانــت الـنـتــائــج كـمــا يـلــي 42% :مــن المستجيبين صــرحــوا بأنهم
يشعرون بأنفسهم محافظين على الصعيد االجتماعي ،في حين
يعرفون أنفسهم ليبراليين ،وصرح البقية بأنهم
صرح  25%أنهم ّ
حــداثـيــون .وفــي سنة  2015أبــرز استطالع لـلــرأي أنّ نسبة 31%
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بتكلا تاعجارم
اًظفاحم ءرملا نوكي فيك :باتك ةعجارم

محافظون ،والنسبة نفسها ً
أيضا لمن يعرفون أنفسهم ليبراليين.
ّأما  38%من المستجيبين فقد اكتفوا بتقديم أنفسهم معتدلين.
وف ــي سـنــة  ،2010وع ـلــى الـصـعـيــد االق ـت ـص ــادي ،ق ـ ّـدم  51%من
المستجيبين أنفسهم بوصفهم محافظين؛ أي مناصرين لليبرالية
الكالسيكية بما تعنيه مــن اقتصاد ســوق مـحـ ّـرر مــن الـقـيــود ،في
تقدميون على الصعيد
صرح  15%من المستجيبين أنهم
ّ
حين ّ
االق ـت ـص ــادي وم ـن ــاص ــرون ل ـل ـعــدالــة االج ـت ـمــاع ـيــة وفـ ــق ال ـن ـمــوذج
الليبرالي األمـيــركــي ،لترتفع نسبتهم إلــى  19%سنة  .2015ورد
ذكر هذه المعطيات في المقال التالي:
»Samuel Freeman, «The Enemies of Roger Scruton,
The New York Review of Books (April 21, 2016), p. 32,

المحافظون الـجــدد إلــى مــزيــد مــن االنـخــراط فــي شــؤون العالم
للدفاع عن القيم والنموذج األميركي من حرية واقتصاد سوق
وديـمـقــراطـيــة وحـقــوق إنسان .يـجــب الـتـنــويــه أيـ ًـضــا بــأنّ سكروتن
خص المذهب المحافظ بتقديم موجز في قاموس الفكر
نفسه ّ
السياسي الذي نشره بنفسه سنة  .2007انظرRoger Scruton, :

The Palgrave Macmillan Dictionary of Political
Thought (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007),
pp. 131-133.

(((3حول هذه النقطة يراجع الفصل الخامس من كتاب:

Alain Laurent, Le libéralisme américain, histoire d’un
détournement (Paris: Les Belles Lettres, 2006).

accessed on 8/12/2016, at: http://bit.ly/2lgOpyF

(4) Roger Scruton, The Meaning of Conservatism (New

عد كتاب ويــل كيمليشكا ،مدخل إلــى الفلسفة السياسية
((ُ (2ي ّ
المعاصرة ،ترجمة منير الكشو (تونس :سيناترا ،المركز الوطني
أهم المداخل للمذاهب الكبرى للفلسفة
للترجمة ،)2010 ،من ّ
السياسية المعاصرة .وعلى امتداد الخمسمئة وتسعين صفحة
التي تضمنها الكتاب لــم ينل المذهب المحافظ مــن االهتمام
إال ال ـن ــزر ال ـق ـل ـيــل ف ــي مــاح ـظــة ف ــي ال ـف ـصــل الـ ــرابـ ــع ،الـصـفـحــة
 ،140الـهــامــش 1؛ إذ يـمـيــزه الـكــاتــب عــن الـمــذهــب الليبرتاريني
المدافع عن الحرية الفردية على الصعيد االجتماعي والقيمي
متحرر من القيود التي تضعها الدولة على
وعن اقتصاد سوق
ّ
حركته وعــن مذهب المحافظين الجدد في الــواليــات المتحدة
األميركية الذي تفصله فوارق هو اآلخر عن المذهب المحافظ،
وعـلــى وجــه الـخـصــوص فــي مــوضــوع السياسة الـخــارجـيــة .ففي
ح ـي ــن ي ــداف ــع ال ـم ـح ــاف ـظ ــون ع ــن م ــوق ــف انـ ـع ــزال ــي ع ـل ــى صـعـيــد
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة ،كـمــا هــو الـحــال مــع الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب
في الواليات المتحدة األميركية ،ويدعون إلى انكفاء الواليات
المتحدة على نفسها وتخليها عــن التزاماتها الـخــارجـيــة ،يدعو

York: Penguin Books, 1980).

المراجع

(5) Roger Scruton, A Political Philosophy: Arguments for
Conservatism (London: Bloomsbury Academic, 2007).

(((6حول

جون غراي انظر مقالTony Burns, «John Gray :

and the death of conservatism,» Contemporary Politics,
vol. 5, no. 1 (1999), pp. 7-24.

رسل كيرك مفكر أميركي محافظ ( ،)1994-1918أهم كتاب له:
The Conservative Mind, From Burke to Santayana (South
Bend, Indiana: Gateway Editions, 1953).

(((7حول أزمة دولة الرفاه ،انظر:

Pierre Rosanvallon,

La crise de l’Etat providence (Paris: Seuil, 1981).

(((8حول دور المعاهدة والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
في تطوير القانون المشترك األنجلوسكسوني في مــادة حقوق
اإلن ـســان وحـمــايــة األق ـل ـيــات ،ان ـظــرFrancis G. Jacobs, The :

Sovereignty of Law, The European way (Cambridge:
Cambridge University Press, 2006).
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المركز الثقافي العربي.
 192صفح ًة.

مقدمة
ُيـ ـ َعـ ـ ّـد ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـغ ــذام ــي ع ــامـ ـ ًة بـ ــارزة
ف ــي ال ـن ـقــد ال ـعــربــي ال ـح ــدي ــث ،يــرجــع لــه
الـفـضــل فــي ش ـيــوع الـنـقــد الـثـقــافــي عــربـ ًـيــا ،بفضل
العديد من ُكتبه التي بحثت في األنساق الثقافية
ال ـعــرب ـيــة ،ب ـخــاصــة ك ـتــابــه ال ــذي ص ــدر س ـنــة 2000
النقد الثقافي :قراءة في األنساق الثقافية العربية،
فـضـ ًـا عــن مــؤلـفــات أخ ــرى ال تـقـ ّـل أه ـم ـي ـ ًة ،وهــو
أسـ ـت ــاذ ف ــي ال ـن ـق ــد وال ـن ـظ ــري ــة ف ــي ك ـل ـي ــة اآلداب،
ب ـق ـســم ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي جــام ـعــة ال ـم ـلــك سـعــود
بالرياض.
مهتم بالتراث النقدي عند العرب.
* باحث وشاعر مغربي ّ

تـتـمـيــز ك ـتــابــات ال ـغــذامــي بــالـمـغــايــرة واالخ ـت ــاف،
فهي حفريات عميقة في الثقافة العربية ،انطال ًقا
من مقترحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي؛
ـديــا جــرى تـثـبـيـتــه في
ذلــك أ ّن ــه يـحـمــل مـشـ ً
ـروعــا نـقـ ًّ
ع ـ ــدد مـ ــن ال ـم ــؤل ـف ــات والـ ـكـ ـت ــب .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن اخ ـت ــاف ع ــدد م ــن ال ــدارس ـي ــن م ـعــه ف ــي كـثـيــر
مــن أف ـكــاره وت ـصــوراتــه ،فـهــو مـشـهــود لــه بــالـكـفــاءة
متمرس عن مشروعه
والخبرة والنجابة ،ومدافع
ّ
الفكري والنقدي .وكتابه الذي هو قيد المحاورة
والمدارسة يدخل ضمن سياق فاعلية القراءة من
أجل بناء نظريات عربية جديدة ال تلغي التراث،

Moroccan poet and researcher interested in the Literary criticism.
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وإنـ ـم ــا ُت ـم ــاح ـك ــه و ُت ـس ــائ ـل ــه ف ــي ضـ ــوء ال ـن ـظــريــات
النقدية الـجــديــدة ،بخاصة تلك الـتــي ظـهــرت في
فترة ما بعد البنيوية.

اإلطار العام للكتاب
درج ال ـن ــاق ــد ال ـس ـع ــودي ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـغ ــذام ــي فــي
م ـع ـظ ــم م ــؤلـ ـف ــات ــه وكـ ـتـ ـب ــه الـ ـنـ ـق ــدي ــة عـ ـل ــى اخ ـت ـي ــار
«إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة االخ ـ ـت ـ ــاف» فـ ــي تـ ـن ــاول ال ـق ـضــايــا
ـرد هــذا
الـنـقــديــة والـبــاغـيــة والـلـســانـيــة الـعــربـيــة ،وم ـ ُّ
االخـ ـتـ ــاف  -ف ــي ت ـص ـ ّـورن ــا  -ه ــو االش ـت ـغ ــال فــي
م ـح ـفــل ن ـق ــدي م ـخ ـت ـلــف ع ـ ّـم ــا َألِـ ـ َفـ ـت ــه الـ ــدراسـ ــات
العربية في ّ
كل ما يتعلق بالنص والقراءة والتأويل
والتلقي والنقد والتنظير ،وغير ذلك من الحقول
المرتبطة بثقافتنا العربية .يقول الغذامي في كتابه
تأنيث القصيدة والقارئ المختلف« :لعل القارئ
يـجــد نـفـســه مـفـتــوحـ ًة لــاخـتــاف مـعــي ومــزيــد من
االخ ـ ـتـ ــاف» (ص  .)103وإنّ م ــا ن ـع ـن ـيــه ح ـ ًق ــا،
مــن خــال هــذه اإلسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تـبـنــاهــا الـنــاقــد
مـنــذ بــواكـيــر الـبــدايــة ،متمثّل فــي طــرائــق االشـتـغــال
مما هو قمين
والحفْر في الذاكرة ّ
النصية األدبية ّ
ب ــأح ــداث خ ـل ـخ ـلــة ف ــي ال ـم ـفــاه ـيــم وال ـت ـص ــورات.
والـ ـكـ ـتـ ــاب الـ ـ ــذي ن ـح ــن ب ـ ـصـ ــدده ال يـ ـخ ــرج عــن
رهــان االخـتــاف والـمـغــايــرة فــي مـشــروع الغذامي
علما أنه مشروع نقدي بدأت إرهاصاته
النقديً ،
األولى منذ عام 1985؛ أي تاريخ أول إصدار له،
وهــو كـتــاب الـخـطـيـئــة والـتـكـفـيــر :مــن الـبـنـيــويــة إلــى
ـرورا بـعــدة أعـمــال
الـتـشــريـحـيــة ،نـظــريــة وتـطـبـيــق ،م ـ ً
ن ـقــديــة قـ ّـي ـمــة ،وصـ ـ ً
ـول إل ــى ك ـتــابــه الـمـثـيــر لـلـجــدل
النقد الثقافي :قراءة في األنساق الثقافية العربية.
وإنّ مــا نــرمــي إلـيــه هــو أنّ ق ــراءة هــذا الـكـتــاب لن
تستقيم إال في ضوء تصورات وآراء هذا الناقد،
ـديــا يـجــري بـنــاؤه على
ذلــك أنّ هـنــاك مـشـ ً
ـروعــا نـقـ ًّ
ُأس ــس مــن الـمـفــارقــة واالخ ـت ــاف وال ـم ـغــايــرة؛ من
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بحثية تتجاوز السائد
أجــل الــوصــول إلــى أعـمــال ّ
والمستهلك.
ت ـت ـشـ ّـكــل األطـ ــروحـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـك ـتــاب م ــن ثـنــائـيــة
«المشاكلة واالخـتــاف» ،وتـتـفـ ّـرع منها مجموعة
مــن الـقـضــايــا وال ـت ـصــورات حــول الـثـقــافــة الـعــربـيــة،
وف ـ ـ ــي تـ ـ ـنـ ـ ــاول ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـحـ ـقـ ـي ــق لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــن
األهداف ،نذكر منها:
 -تـجـسـيــر ال ـعــاقــة ب ــال ـت ــراث ال ـن ـحــوي والـلـســانــيالـعــربـيـيــن ،مــن خــال اسـتـلـهــام رم ــوزه وأعــامــه
واس ـت ـن ـط ــاق ب ـعــض ال ـش ــواه ــد ب ـغ ـيــة ب ـن ــاء نـظــريــة
عربية جديدة.
 -مـســاءلــة الـتــراث فــي ضــوء الـمـعــارف الـجــديــدة،والـمـســاهـمــة فــي تـحــريــك مـيــاه الـبـحــث والتتبع
والتقصي لمصادره الكبرى ،في أفق المحاورة
والتثاقف مع الغرب.
 -م ــراجـ ـع ــة تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـ ــدرس الـ ـنـ ـح ــوي ال ـع ــرب ــي،والكشف عن أنساقه وبنياته وأكوانه الداللية.

األطروحتان األساسيتان للكتاب
ي ـت ـكـ ّـون ال ـك ـتــاب ال ـمــذكــور مــن مـقــدمــة وقـسـمـيــن،
ث ـ ّـم ي ـت ـطــرق ال ـم ــؤ ِّل ــف ف ــي ال ـق ـســم األول م ـنــه إلــى
ثنائية «المشاكلة واالخـتــاف» التي شغلت حي ًزا
مهما مــن التفكير النحوي الـعــربــي ،بخاصة عند
ًّ
ال ـن ـقــاد وال ــدارس ـي ــن ال ـع ــرب ال ـق ــدام ــى؛ م ــن أم ـثــال
عبد القاهر الجرجاني ،وابــن رشـيــق ،وأحـمــد بن
مـحـمــد الـجــرجــانــي ،وغ ـيــرهــم .وم ــن ث ـ ّـم ،شكلت
ه ـ ــذه ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـع ـص ــب األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي ت ـكــويــن
الدرس البالغي والنقدي والنصوصي واللساني
الـ ـعـ ــربـ ــي .وم ـ ــن خ ـ ــال قـ ـ ـ ــراءة م ـت ــأن ـي ــة ل ـم ـفــاصــل
ال ـك ـتــاب وأط ــروح ــات ــه ،يـمـكـنـنــا ال ـق ــول إنّ جــدلـيــة
الـلـفــظ والـمـعـنــى ،شـ ّـكـلــت ال ـن ــواة األســاس ـيــة الـتــي

بتكلا تاعجارم
تخملا هيبشلا يف ثحبو ةيبرعلا ةيدقنلا ةيرظنلا يف ةءارق  -فالتخالاو ةلكاشملا :باتك ةعجارم

يتفرع منها مجموعة من الدوال
ُيبنى عليها ،وإنّه ّ
الصغرى ،هي:
 -1المشاكلة واالختالف

ي ـق ــول ع ـبــد ال ـقــاهــر ال ـج ــرج ــان ــي« :م ـفــات ـيــح الـعـلــوم
مصطلحاتها»( ،)1وهو يعني بذلك أنّ التدقيق في
المفاهيم والمصطلحات من شأنه الفهم والتدبر
وال ـتــأط ـيــر .والـمـشــاكـلــة ،بــوصـفـهــا مـفـهــو ًمــا بــاغـ ًّـيــا،
تـ ّ
ـدل عـلــى الـمـمــاثـلــة والـمـشــابـهــة والـمـطــابـقــة ،وهــي
ك ّلها مفاهيم تعني «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه
تقديرا»( ،)2وهو مفهوم اتسع
في صحبته تحقيقًا أو
ً
عند المحدثين ليشمل اللفظ المضاد أو المناسب.
والمشاكلة نوعان :لفظية ،وهي تظهر تحقيقًا في
َ َ
األل ـفــاظ وال ـم ـفــردات كـقــولــه تـعــالــى﴿ :ت ْعل ُم َما ِف
َ َ َْ
َْ
َْ َ
ِك﴾ (الـمــائــدة،)116 :
نف ِس َول أعل ُم َما ِف نفس
وعقلية ،وهي تُفهم بالعقل ،ويكون فيها المعنى
ْ َ َ َّ
الل ِ﴾ (البقرة)138 :؛
صبغة
مقد ًرا كقوله تعالىِ ﴿ :
َّ
أي الـتـطـهـيــر والـغـســل بــاإليـمــان .وفــي هــذه الـحــال
يـمـكــن اسـتـحـضــار طـقــس الـمـعـمــوديــة ال ـشــائــع فــي
ويتم هــذا االستحضار للقرينة
الديانة المسيحيةّ ،
والتوافق والمصاحبة.
يخوض هــذا الكتاب في هــذه القضية انطال ًقا من
ت ـص ــورات ال ــدارس ـي ــن ال ـقــدامــى حــول ـهــا؛ م ــن أمـثــال
ال ـجــرجــانــي ،واب ــن رش ـي ــق ،واب ــن ط ـبــاط ـبــا ،وأح ـمــد
بـ ــن م ـح ـم ــد الـ ـجـ ــرجـ ــانـ ــي ،وغـ ـيـ ــرهـ ــم .وقـ ـ ــد أدرج
الـبــاحــث لـهــذا األم ــر شــواهــد شـعــريـ ًة لـلـكـشــف عن
تم
آراء الدارسين وتصوراتهم .وفــي هــذا السياقّ ،
التمثل ببيتين للشاعر الجاهلي امرئ القيس ،هما:
ك ــأ ّن ــي ل ــم أركـ ــب جـ ـ ــوا ًدا لِـ ـ َل ـ ّـذةٍ

ولم َّ
كاعبا ذات خلخال
أتبطن ً

الروي ولم أ ُقل
ولم أسبأ الزق
ّ

كر ًة بعد إجفال
لخيلي كري ّ
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ما نستشعره من خالل هذين البيتين ،بالنسبة إلى
قضية المشاكلة فــي المعنى ،هــو حــالــة االنقسام
بـيــن ال ــدارس ـي ــن ودور األل ـف ــاظ ف ــي ه ــذا الـمـجــال
اللساني اللغوي الـنـقــدي .فقد رأى ابــن طباطبا،
مـثـ ًـا ،أنّ البيتين َحسنين ،لكن لــو ُوضــع مصراع
ك ــل واح ــد مـنـهـمــا ف ــي مــوضــع آخ ــر َل ـك ــان أشـكـ َـل
وأم ـتـ َـن نـسـ ًـجــا؛ ونـعـنــي بــذلــك الـجـمــع بـيــن الـشــيء
ثم يمكننا إعادة صوغ البيتين على
وشكله ،ومن ّ
النحو التالي:
كأنّي لم أركب جوا ًدا ولم أ ُقل

لـخـيـلــي ك ــري كـ ـ ّـر ًة ب ـعــد إج ـفــال
ـروي لِـ ـ َل ـ ّـذةٍ
ولـ ــم أس ـب ــأ ال ـ ــزق الـ ـ ـ ّ
كاعبا ذات خلخال
ولم أتبطن ً

ت ـقــع ال ـم ـشــاك ـلــة م ــن خـ ــال ال ـج ـمــع ب ـيــن ال ـج ــواد
والـكــر فــي بـيـ ٍ
ـت ،ثـ ّـم الـجـمــع بـيــن الـخـمــر والـنـســاء
ّ
في بيت آخر على أساس عقلي .في حين يذهب
رأي آخــر إلــى المشاكلة اللفظية البيانية الذوقية،
تنبه له الجرجاني حين قال بمبدأ الجمع
وهو ما ّ
بـيــن ش ــدة االخ ـت ــاف وش ــدة االئ ـت ــاف .إن ـنــا أمــام
م ـبــدأيــن ف ــي ال ـق ــراءات الـنـصــوصـيــة ،واح ــد يـقــول
بإمكانية الجمع بين الشيء وشكله ،أي «منطق
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ــى» ،وهـ ـ ــو ي ـت ـج ـس ــد م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـت ــواف ــق
ف ــي األلـ ـف ــاظ (الـ ـج ــواد والـ ـك ـ ّـر) ف ــي ب ـيــت واح ــد،
ثـ ـ ّـم (ال ـن ـس ــاء وال ـخ ـم ــر) ف ــي ب ـي ــت آخ ـ ــر ،لـتـتـحـقــق
ال ـم ـش ــاك ـل ــة ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس اس ـ ـت ـ ـ ٍ
ـواء فـ ــي ال ـن ـس ــج.
ول ــو أنّ نــاقــدً ا ،مثل ابــن رشـيــق ،حــاول تبرير قول
ام ــرئ الـقـيــس عــن طــريــق االحـتـجــاج بـ «مستعمل
الـ ـع ــادة» ،كـ ــأنْ ُن ـف ـســر م ـثـ ًـا ال ـص ـيــد ب ــال ـل ــذة ،وه ــذا
م ــا ج ــرى ع ـل ـيــه ل ـس ــان ال ـع ـل ـمــاء ،فـ ــإنّ ه ــذا ال ـقــول
 ب ـح ـســب الـ ـغ ــذام ــي  -غ ـي ــر ص ــائ ــب ،ألن ـن ــا أم ــاممشكلة تركيبية داللـيــة ال يجوز فيها اللجوء إلى
مستعمل الـعــادةّ .أمــا الجرجاني ،فقد تبنى خيار
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الجمع بين المتنافرات كفعل قــرائــي يحفز على
الـنـظــر إل ــى الـلـغــة وال ـتــرك ـيــب وال ـف ـكــر ومـشـكــات
المعنى في النص األدبي .وبنا ًء عليه ،فإنّ المبدأ
األول يأخذ بمنطق المعنى ،والمبدأ الثاني يأخذ
باألثر ،والمعنى سابق للنص ،في حين أنّ األثر
الحق به وناتج منه.
ـاس ــا ب ـم ـش ـكــات الـمـعـنــى
إنّ ال ـق ـض ـيــة مــرت ـب ـطــة أس ـ ً
وتـجـلـيــاتــه فــي ال ـنــص األدبـ ــي مــن ج ـهــة ،ث ـ ّـم ببنية
اللغة والتركيب الداللي من جهة أخرى ،صحيح
أنّ ظ ــاه ــره ــا ج ـم ــال ــي ب ــاغ ــي ن ـص ــوص ــي ،لـكـنـهــا
لساني (نجد بذرتها
داللي
تتغلف بما هو تركيبي
ّ
ّ
األولــى في المتون العربية) ،على أنّ الجرجاني
ً
مستعمل في ذلك أدوات قرائي ًة جديدةً.
طورها،
ّ
فهو قد قــام بتحويل الــداللــة من واقعها المعطى
الـمـعــروف إلــى داللــة تــوالــديــة تــولـيــديــة تــؤدي إلــى
المشاكلة بين المختلفات.
 -2اللغة والفكر والبنية

ـؤســس الـبــاغــة الـعــربـيــة فــي كـ ّلـيــاتـهــا عـلــى ثـنــائـيــة
ُتـ َّ
«اللفظ والمعنى» ،وقد توقف الباحث عند هذه
اإلشكالية على امتداد مفاصل الكتاب ،إذ جرى
الدرس النحوي والبالغي في نقاش طويل حول
ذل ــك ،وإن ك ــان ال ـجــرجــانــي ،م ــن خ ــال نـظــريـتــه
الـمـتـعـ ّلـقــة بــال ـ َّنـ ْـظــم ،ق ــد ح ـ ّـل ه ــذه اإلش ـكــال ـيــة عـبــر
«توخي معاني الكلم»( .)4فليس النظم شي ًئا آخر
ســوى «تــوخــي مـعــانــي الـنـحــو وأحـكــامــه ووجــوهــه
وفروقه في ما بين معاني الكلم»(.)5
تغليبا للفظ على المعنى،
ظاهريا ،يبدو أنّ هناك
ًّ
ً
لكن «توخي المعاني» يجعل األلفاظ بالضرورة
ّ
ً
ً
تــاب ـع ـة لـلـمـعــانــي ،الح ـق ـة ب ـهــا ،وه ــذا م ــا ص ــرح بــه
الـ ـج ــرج ــان ــي فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن م ــوض ــع ح ـي ــن ج ـعــل
المعاني هي األولى واأللفاظ خد ًما لها.
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غـ ـيـ ــر أنّ ه ـ ـ ــذا االن ـ ـح ـ ـي ـ ــاز إل ـ ـ ــى الـ ـمـ ـعـ ــانـ ــي لـ ــدى
ـوع مــن الـتـصــدع ،انـطــا ًقــا
الـجــرجــانــي ،ينتج مـنــه نـ ٌ
مما تناولناه في النقطة السابقة ،وهي تتعلق بأنّ
ّ
ال ـنــص لــه األسـبـقـيــة ،فــي حـيــن أنّ الـمـعــانــي تــأتــي
في المقام الثاني ،وبنا ًء على ذلك ،فإنّ النظرية
ال ـج ــرج ــان ـي ــة ح ــاول ــت  -قـ ــدر اإلمـ ـكـ ــان  -تـغـلـيــب
الـمـعــانــي عـلــى األلـفــاظ إلــى درجــة الـسـيـطــرة على
الـفـكــر والـلـغــة والـتــركـيــب وال ــدالل ــة ،وم ــن الـجـلـ ّـي
الـقــول إنّ مسألة اللغة والـفـكــر قــد سيطرت على
ت ـف ـك ـيــر ال ـع ـل ـم ــاء ،ع ــر ًب ــا وغ ـي ــر ع ـ ــرب ،ف ــي ت ـن ــاول
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـل ـس ــان ـي ــة وال ـب ــاغ ـي ــة وال ـن ـح ــوي ــة ،عـلــى
أسـ ــاس أنّ األل ـف ــاظ أوع ـي ــة ل ـل ـم ـعــانــي ،وه ــي مــن
دون شــك تـتـبــع الـمـعــانــي فــي مــواقـعـهــا .ومــن ثـ ّـم،
فــإنّ الـجــرجــانــي فــي نظريته حــول الـنـظــم ،يتوخى
«تــرتـيــب الـمـعــانــي فــي الـنـفــس ثـ ّـم الـنـطــق بــاأللـفــاظ
على حــذوهــا»( .)6وهــذه المهيمنات لــم يتخلص
مـنـهــا إال ح ـيــن ه ـجــس ب ـف ـكــرة «م ـع ـنــى الـمـعـنــى»،
أو األثر والدالالت التي تنتج من النص.
إنّ هيمنة المعنى هــو أحــد تجليات التفكير في
الـتـصــور الـلـغــوي الـقــديــم ،وقــد ا ُّتـفــق فــي أنّ اللغة
وع ـ ٌـاء للفكر ،وتعبير عـنــه ،مــع اإلق ــرار أنّ مفهوم
اللغة يتطور بتطور النظريات ،على نح ٍو انتقلت
فـيــه مــن مـفـهــومـهــا الـنـفـعــي الـتــواصـلــي إلــى مفهوم
تفاعلي تكاملي مــع الفكر؛ إذ ال يمكن الفصل
بـيـنـهـمــا ،وال وج ــود لـفـكــر مــن دون لـغــة ،كـمــا أ ّنــه
ال وجود لِ ُلغة من دون فكر .غير أنّ هذه العالقة
ُحدد هذه اللغة
التكاملية تستوجب بني ًة لساني ًة ت ّ
بـمــا هــي «أص ــوات دال ــة ب ـتــواطــؤ»( )7بتعبير اإلمــام
ال ـغ ــزال ــي .وه ـن ــا ،ن ـت ـحــدث ع ــن ال ـب ـن ـيــة ال ـصــوت ـيــة،
ومـنـهــا ت ـقــوم الـكـلـمــات فــي شـكــل بـنـيــة مـعـجـمـيــة.
وهـنــاك بنية ثالثة تتمثّل فــي تأليف الكلمات في
ويتمخض عن
ُجملٍ نحوية؛ هي البنية التركيبية،
ّ
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بتكلا تاعجارم
تخملا هيبشلا يف ثحبو ةيبرعلا ةيدقنلا ةيرظنلا يف ةءارق  -فالتخالاو ةلكاشملا :باتك ةعجارم

ذلــك كـ ّلــه بـنـيــة دالل ـيــة ،هــي م ـفــرزات الـسـيــاق من
َمعا ٍن ودالالت.

تركيب
ف ــي ه ــذا ال ـك ـت ــاب ،يـسـعــى ال ـبــاحــث إل ــى مـقــارعــة
الرأي بالرأي ،والفكرة بالفكرة من أجل الوقوف
عـنــد إب ــداالت الـلـســانـيــة الـنـصـ ّـيــة الـعــربـيــة ،بخاصة
عـلــى مـسـتــوى بـنــاء الـمـعـنــى ومـشـكــات الـتــركـيــب
ف ــي ال ـن ـحــويــة ال ـعــرب ـيــة ،م ــرك ـ ًزا ت ــرك ـي ـ ًزا ك ـب ـيـ ًـرا عـلــى
مساهمات الجرجاني في هذا المجال ،ذلك أنّ
هناك قضايا وتصورات تجري في مصطرع لغوي
وبــاغــي يتحرك بــاسـتـمــرار ،فـضـ ًـا عــن إمكانيات
االس ـتــرفــاد مــن نـظــريــات الــدارس ـيــن الـقــدامــى بغية
تحقيق نوع من التواؤم بين القديم والمحدث.
لقد أشرنا في البداية إلى أنّ هذا الكتاب ال يمكن
تـجــزئـتــه أو فـصـلــه عــن الـسـيــاقــات األخ ــرى .فهناك
مشروع ّ
يتشكل ويتطور وفق إستراتيجية االختالف
في فهم الثقافة العربية في كل تجلياتها وأنساقها.
ص ـح ـيــح أنّ ق ـض ـيــة ال ـل ـف ــظ وال ـم ـع ـن ــى ق ــد أخ ــذت
م ـســاح ـ ًة شــاس ـع ـ ًة م ــن الـ ــدرس ال ـن ـحــوي وال ـبــاغــي

المراجع

الـعــربــي ،غـيــر أنّ ذلــك ال يمنع مــن الـخــوض فيها
بطريقة مغايرة وجــديــدة و ُمـثـ ِريــة للنقاش ،ومــا هذا
الكتاب إال محاولة للتحاور مع مفرزات القدامى
والرغبة في تأسيس نظرية جديدة.
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ّ
محكمة تصدر عن المركز العربي لألبحاث ودراســة
مجلة «تبين» للدراسات الفكرية والثقافية دوريــة
األول في صيف
السياسات .تحمل الرقم الدولي المعياري ( .)ISSN: 2305-2465وقد صدر عددها ّ
ّ
محكمة تصدر مرة واحدة ّ
كل ثالثة أشهر ،ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية
 .2012وهي دورية فصلية
مختصة وهـيـئــة اسـتـشــاريــة دولـيــة فــاعـلــة تـشــرف عـلــى عـمـلـهــا ،وتـسـتـنــد إلــى مـيـثــاق أخــاقــي لـقــواعــد النشر
وللعالقة بينها وبين الباحثين .كما تستند إلى الئحة داخلية ّ
تنظم عمل التحكيم ،وإلى الئحة معتمدة
ّ
(المحكمين) في االختصاصات كافة.
بالقراء

«تبين» في مجال الفكر ،والدراسات الفكرية والثقافية بالمعنى
ّ
حدد المركز في هذا السياق هوية مجلة ّ
الواسع للكلمة .ويشير اســم المجلة إلــى التبين بوصفه عملية فكرية بحثية عليا في مجال الدراسات
الـفـكــريــة والـثـقــافـيــة ،بـمــا تـنـطــوي عـلـيــه مــن الـمـســاءلــة وإع ـمــال الـنـقــد والـمــراجـعــة ،وط ــرح أسـئـلــة التفكيك
«تبين» على طبيعتها ووظيفتها وأدواتـهــا المفهومية والفكرية النقدية مواصل ًة
والـتـجــاوز .وتــركّ ــز دوريــة ّ
فــي ذلــك االهـتـمــام الـنـقــدي الـفـكــري الـعــربــي مـنــذ عـصــر الـنـهـضــة الـعــربـيــة ،لـكــن فــي شــروط مـتـغـيــرة تـطـ َّـور
فيها الفكر العربي الحديث على مستوى المضامين واالهتمامات والمقاربات المنهجية واإلشكاليات،
هويتها النقدية للدراسات الفلسفية والدراسات في
وطرح القضايا .وتفتح الدورية صفحاتها في إطار ّ
المجال الثقافي بما في ذلك اللسانيات ونظريات النص والكتابة واألدب والنقد ،وثقافة المهمشين،
واألدب الشعبي ،واألن ــواع األدبـيــة والكتابية بما فــي ذلــك النصية ،واألدب والـنـقــد الـمـقــارنـيــن ،وتــاريــخ
األفكار .كما تهتم ببناء حوار تجسيري بين المساهمين الفكريين العرب المعاصرين ومن سبقهم من
أجيال من المفكرين وأصحاب الرؤى واألفكار واالتجاهات.
تعتمد مجلة «تبين» في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت الدولية
ّ
المحكمة ،وفقًا لما يلي:
ً -أول :أن يـكــون الـبـحــث أص ـيـ ًـا م ـعـ ًّـدا خـصـيـ ًـصــا لـلـمـجـلــةّ ،
وأل يـكــون قــد نـشــر جــزئـ ًـيــا أو كـلـ ًـيــا أو نشر
أي وسـيـلــة نـشــر إلـكـتــرونـيــة أو ورق ـي ــة ،أو ق ـ ّـدم فــي أح ــد ال ـمــؤت ـمــرات الـعـلـمـيــة مــن غير
مــا يـشـبـهــه فــي ّ
أي جهة أخرى.
المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أو ّ
ثانيا :أن يرفق البحث بالسيرة العلمية ( )C.V.للباحث باللغتين العربية واإلنكليزية.
ً -- -ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:
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1 .1عـنــوان الـبـحــث باللغتين الـعــربـيــة واإلنـكـلـيــزيــة ،وتـعــريــف مــوجــز بــالـبــاحــث والـمــؤسـســة العلمية التي
ينتمي إليها.
الملخص التنفيذي باللغتين العربية واإلنكليزية في نحو  125 - 100كلمة ،والكلمات المفتاحية
2 .2
ّ
الملخص ،ويـقـ ّـدم الملخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضـحــة إشكالية البحث
( )Keywordsبعد
ّ
توصل إليها البحث.
الرئيسة ،والطرق المستخدمة في بحثها ،والنتائج التي ّ
3 .3تـحــديــد مشكلة الـبـحــث ،وأه ــداف الــدراســة ،وأهـمـيـتـهــا ،والـمــراجـعــة الـنـقــديــة لـمــا سـبــق أن ُكـتــب عن
الـمــوضــوع ،بما فــي ذلــك أحــدث مــا صــدر فــي مـجــال البحث ،وتحديد مــواصـفــات فرضية البحث
أو أطــروحـتــه ،ووض ــع الـتـصـ ّـور الـمـفــاهـيـمــي وتـحــديــد مــؤشّ ــراتــه الــرئـيـســة ،ووص ــف منهجية الـبـحــث،
مذي ًل بقائمة المصادر والمراجع التي
والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .على أن يكون البحث ّ
أح ــال عليها الـبــاحــث ،أو الـتــي يـشـيــر إلـيـهــا فــي الـمـتــن .وتــذكــر فــي الـقــائـمــة بـيــانــات الـبـحــوث بلغتها
األصلية (األجنبية) في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.
4 .4أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت المرجعية الذي يعتمده المركز (ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع).
ُ
ً
يعدها
5 .5ال تنشر المجلة مستالت أو
قرت ّإل بشكل استثنائي ،وبعد أن ّ
فصول من رسائل جامعية أ ّ
ويقدم
الباحث مــن جديد للنشر فــي المجلة ،وفــي هــذه الحالة على الباحث أن يشير إلــى ذلــك،
ّ
بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.
6 .6أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.

7 .7تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صــدرت حديثًا في مجاالت اختصاصها
بأي لغة من اللغات ،على ّأل يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثالث سنواتّ ،
وأل يتجاوز
ّ
ع ــدد كـلـمــاتـهــا  3000 - 2800كـلـمــة .وي ـجــب أن يـقــع ه ــذا الـكـتــاب فــي م ـجــال اخـتـصــاص الـبــاحــث
أو فــي مـجــال اهـتـمــامــاتــه البحثية األســاسـيــة ،وتـخـضــع الـمــراجـعــات إلــى مــا تخضع لــه الـبـحــوث من
قواعد التحكيم.
خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة في مجال الــدراســات الفكرية
8 .8تفرد المجلة با ًبا
ً
والـثـقــافـيــة ،وال يـتـجــاوز عــدد كـلـمــات الـمـنــاقـشــة  3000 - 2800كـلـمــة ،وتـخـضــع الـمـنــاقـشــات إلــى ما
تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

9 .9يــراوح عــدد كلمات البحث ،بما فــي ذلــك المراجع فــي اإلحــاالت المرجعية والـهــوامــش اإليضاحية،
وق ــائ ـم ــة ال ـم ــراج ــع وك ـل ـم ــات الـ ـجـ ــداول ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،وال ـم ـل ـح ـق ــات ف ــي حـ ــال وجـ ــودهـ ــا ،بـيــن
 8000 - 6000كلمة ،وللمجلة أن تنشر ،بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات
منضدً ا على برنامج وورد ( ،)Wordعلى
التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات ،ويجب تسليم البحث ّ
أن يـكــون الـنــص العربي بـنــوع حــرف واحــد ولـيــس أكـثــر مــن نــوع ،وأن يـكــون الـنــص اإلنكليزي بحرف
( )Times New Romanفقط ،أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف تما ًما عن نوع حرف
النص اإلنكليزي الموحد.
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1010فــي ح ــال وج ــود ص ــور أو مـخـطـطــات أو أش ـكــال أو م ـعــادالت أو رس ــوم بـيــانـيــة أو جـ ــداول ،ينبغي
إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في األصــل بحسب برنامج إكسل( )Excelأو وورد (،)Word
كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة ( )High Resolutionكصور أصلية في ملف مستقل ً
أيضا.

 -رابـ ًـعــا :يخضع كـ ّـل بـحــث إلــى تحكيم ســري تــام ،يـقــوم بــه قــارئــان (مـحـ ّـكـمــان) مــن الـقــراء المختصيناختصاصا دقيقًا في موضوع البحث ،ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله ،ومن المعتمدين
ً
مرجح ثالث.
في قائمة الـقـ ّـراء في المركز .وفــي حــال تباين تقارير الـقــراء ،يحال البحث على قــارئ ّ
وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها األخير؛ النشر /النشر بعد إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن
عدم النشر ،وذلك في غضون شهرين من استالم البحث.
أخالقيا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية واألمانة
خامسا :تلتزم المجلة ميثا ًقا
-ً
ً
ٍ
معلومات بخصوص
أي
العلمية وعــدم إفـصــاح
المحررين والمراجعين وأعـضــاء هيئة التحرير عــن ّ
ّ
ٍ
شخص آخر غير المؤ ّلف والقراء وفريق التحرير (ملحق .)2
أي
البحث المحال إليهم إلى ّ

1 .1يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث.
ٍ
مالية عن الـمــواد  -مــن البحوث والــدراســات والـمـقــاالت  -التي تنشرها؛
2 .2ال تدفع المجلة مكافآت ّ
أي رسوم على النشر فيها.
مثلما هو م َّت َب ٌع في الدوريات العلمية في العالم .وال تتقاضى المجلة ّ
( الملحق ) 1

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
 -1الكتب

المحرر ،الطبعة (مكان النشر :الناشر ،تاريخ ال ّنشر)،
اسم المؤ ّلف ،عنوان الكتاب ،اسم المترجم أو
ّ
الصفحة.
رقم ّ
• نبيل علي ،الثقافة العربية وعصر المعلومات ،سلسلة عالم المعرفة ( 265الكويت :المجلس الوطني
للثّقافة والفنون واآلداب ،)2001 ،ص .227
• ك ـيــت نـ ــاش ،ال ـس ــوس ـي ــول ــوج ـي ــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـع ــاص ــرة :ال ـع ــول ـم ــة وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـل ـط ــة ،تــرج ـمــة ح ـيــدر
حاج إسماعيل (بيروت :المنظمة العربية للترجمة ،)2013 ،ص .116

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق غير الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي ً
مثل :ناش ،ص .117

مختصرا:
أما إن ُوجــد أكثر من مرجع واحــد للمؤ ّلف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان
ً
ناش ،السوسيولوجيا ،ص .117

و ُيستشهد بالكتاب في الهامش الالحق الموالي مباشر ًة على ال ّنحو التالي :المرجع نفسه ،ص .118
ّأما في قائمة المراجع فيرد الكتاب على ال ّنحو التالي:

• نـ ــاش ،ك ـي ــت .ال ـســوس ـيــولــوج ـيــا ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـم ـع ــاص ــرة :ال ـع ــول ـم ــة وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ـل ـط ــة .تــرج ـمــة حـيــدر
حاج إسماعيل .بيروت :المنظمة العربية للترجمة.2013 ،

153
وبــالـنـسـبــة إلــى الـكـتــاب ال ــذي اش ـتــرك فــي تــألـيـفــه أكـثــر مــن ثــاثــة مــؤلـفـيــن ،فـ ُـيـكـتــب اســم الـمــؤلــف الــرئـيــس
أو المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة «وآخرون» .مثال:
القومي
• السيد ياسين وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
العربي ،ط ( 4بيروت :مركز دراسات الوحدة
ّ
ّ
العربية ،)1991 ،ص .109
و ُيستشهد به في الهامش الالحق كما يلي :ياسين وآخرون ،ص .109

ّأما في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

القومي
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
العربي .ط  .4بيروت :مركز دراسات الوحدة
• ياسينّ ،
ّ
ّ
العربية.1991 ،
 -2الدوريات

اس ــم ال ـمــؤ ّلــف« ،ع ـنــوان ال ـ ّـدراس ــة أو الـمـقــالــة» ،اس ــم ال ـم ـج ـ ّلــة ،الـمـجـ ّلــد و/أو رق ــم ال ـعــدد (سـنــة الـ ّنـشــر)،
الصفحة .مثال:
رقم ّ
العربي» ،إستراتيجيات ،المجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
القومي
• محمد حسن« ،األمن
ّ
ّ
ّأما في قائمة المراجع ،فنكتب:

القومي العربي» .إستراتيجيات .المجلد  .15العدد .)2009( 1
• حسن ،محمد« .األمن
ّ
 -3مقاالت الجرائد

تكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب ،ومن دون قائمة المراجع) .مثال:

يحث الواليات المتحدة إلعادة فتح ّ
الطرق الدبلوماسية مع دمشق» ،الغارديان،
• إيان بالك« ،األسد
ّ
.2009/2/17
 -4المنشورات اإللكترونية

عند االقـتـبــاس مــن مــواد منشورة فــي مــواقــع إلكترونية ،يتعين أن تــذكــر البيانات جميعها ووفــق الترتيب
والعبارات التالية نفسها :اسم الكاتب إن وجد« ،عنوان المقال أو التقرير» ،اسم السلسلة (إن ُوجد)،
اسم الموقع اإللكتروني ،تاريخ النشر (إن ُوجد) ،شوهد في  ،2016/8/9فيhttp://www...... :
وي ـت ـع ـي ــن ذكـ ـ ــر ال ـ ــراب ـ ــط ك ـ ــام ـ ـ ًـا ،أو ي ـك ـت ــب مـ ـخـ ـتـ ـص ـ ًـرا ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى ُمـ ـخـ ـت ـ ِ
ـص ــر الـ ـ ــروابـ ـ ــط ()Bitly
أو ( .)Google Shortnerمثل:
• «ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى  ،»%4.5الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد في ،2012/12/25
فيhttp://bit.ly/2bAw2OB :
• «معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية» ،تقدير موقف ،المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ،2016/8/10 ،شوهد في  ،2016/8/18فيhttp://bit.ly/2b3FLeD :
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( الملحق ) 2

أخالقيات النشر في مجلة تبين

1 .1تعتمد مجلة تبين قــواعــد الـســريــة والموضوعية فــي عملية التحكيم ،بالنسبة إلــى الـبــاحــث والـقــراء
ّ
معتمدين لديها من
(المحكمين) على حـ ّـد ســواء ،وتُحيل كــل بحث قــابــل للتحكيم على قارئين
ْ
ذوي الخبرة واالختصاص الدقيق بموضوع البحث ،لتقييمه وفق نقاط محددة .وفي حال تعارض
مرجح آخر.
التقييم بين القراء ،تُحيل المجلة البحث على قارئ ّ
ِ
ومجربِين ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.
موثوقين
2 .2تعتمد مجلة تبين ُقراء
ّ
تنظيما داخـلـ ًـيــا دقـيـ ًقــا واضــح الــواجـبــات والـمـســؤولـيــات فــي عمل جـهــاز التحرير
3 .3تعتمد مجلة تبين
ً
ومراتبه الوظيفية.
للمحررين والقراء ،باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من
4 .4ال يجوز
ّ
ٍ
أي
أي
شخص آخر ،بما في ذلك المؤ ّلف .وينبغي اإلبقاء على ّ
ينوب عنه) أن يبحث الورقة مع ّ
ٍ
أي
متميزة أو رأيٍ جــرى الحصول عليه من خــال قــراءة قيد
السرية ،وال يجوز استعمال ٍّ
معلومة ّ
ّ
منهما الستفادةٍ شخصية.
5 .5تـقـ ّـدم المجلة فــي ضــوء تـقــاريــر الـقــراء خــدمــة دعــم فـ ّنــي ومنهجي ومـعـلــومــاتــي للباحثين بحسب ما
يستدعي األمر ذلك ويخدم تجويد البحث.
6 .6تلتزم المجلة بإعالم الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة،
بنا ًء على ما يرد في تقارير القراءة ،أو االعتذار عن عدم النشر ،مع بيان أسباب االعتذار.
7 .7ت ـل ـت ــزم م ـج ـل ــة ت ـب ـي ــن بـ ـجـ ــودة الـ ـخ ــدم ــات ال ـت ــدق ـي ـق ـي ــة وال ـت ـح ــري ــري ــة وال ـط ـب ــاع ـي ــة واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـتــي
تقدمها للبحث.
المحررون والمراجعون الما ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري،
يقيم
8 .8احترام قاعدة عدم التمييزّ :
ّ
مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس االجتماعي أو المعتقد الديني أو الفلسفة
السياسية للكاتب ،أو أي شكل من أشكال التمييز األخــرى ،عدا االلتزام بقواعد التفكير العلمي
ومناهجه ولغته في عرض وتقديم لألفكار واالتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.
9 .9احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية
المؤسسات
أي مؤ ّلف من المؤ ّلفين ،أو الشركات ،أو
أو تعاونية أو عالقات أخرى أو روابط مع ّ
ّ
الصلة بالبحث.
ذات ّ
أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة التي
1010تتقيد مجلة تبين بعدم جواز استخدام ّ
المحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.
يتضمنها البحث ُ
1111حقوق الملكية الفكرية :يملك المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حقوق الملكية الفكرية
ّ
جزئيا أو ك ّل ًيا،
بالنسبة إلى المقاالت المنشورة في مجالته العلمية
المحكمة ،وال يجوز إعادة نشرها ًّ
ٍ
سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى لغات أجنبية ،من دون إذن خطي صريح من المركز العربي.
ٌ
ً
1212تتقيد مجلة تبين فــي نشرها لمقاالت مترجمة تـقـ ّـيــدً ا كــامــا بالحصول على إذن الــدوريــة األجنبية
الناشرة ،وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
بمجانية النشر ،وتُعفي الباحثين والمؤ ّلفين من جميع رسوم النشر.
1313المجانية :تلتزم مجلة تبين ّ
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