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تأمل موضوعها ،يف
تتجه هذه القراءة إىل ّ
نحو من املراجعة واملساءلة واالستخالص،
انطال ًقا من ثالثة أركان ،تتخذ منها مرتكزات أساسية
إلعادة بناء املقروء وتعليم املفاصل ذات األمهية
النوعية ،التي ترتشح من خالهلا طاقته اإلنتاجية يف
هذه املعاجلة التي تطاول األسس املركزية اخلاصة
باملوضوع ،وتعيد تأسيسها من جديد ،عرب عمليات
النقد والنقض والتعديل واإلضافة ،التي يضطلع
وتطبيقيا ،بقوة
دراج برتكيزها وتفعيلها ،نظر ًيا
فيصل ّ
ً
الفعل النقدي وطاقته السالبة.
وقد جتب اإلشارة إىل أنّ هذه األركان ،التي تنهض

عليها القراءة احلالية ،تأيت استجابة ملا يفصح عنه
الناقد يف مقدمة كتابه ،نظرية الرواية والرواية العربية،

من أفكار رئيسة ينطوي عليها عمله ،منها ما يتصل
باحلقل النظري الذي نشأت فيه نظرية الراوية ،ومنها

ما يتصل باحلقل التطبيعي وأشكال التعامل معه،
ييل ذلك االلتفات إىل تدقيق واقع الرواية العربية،

ً
وحتوال واختال ًفا ،مما حيمل عىل القول بتعيينها
نشأ ًة
يف مسار خاص ،أو يف إطار نظري حمدد تش ّتق منه

أسئلتها وتطورها الالحق.
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نظرية الرواية:
الصيغة والمرجع
دراج مراجعة اجلهود
يف هذا املنحى ،يتولىّ فيصل ّ
النظرية ونقد أسسها الفلسفية ،كاش ًفا عن ُثغَ ر
تشد نظرية الرواية ،بالتعدد ،إىل األنساق
املطابقة التي ّ
الفلسفية التي تقف وراءها وتتحكم فيها ،عىل النحو
الذي جيعل من احلقل الروائي مكانًا ختترب فيه النظرية
ذاهتا ،وترى فيه حتققًا إلمكاناهتا ،بحيث يطمئن
جيرب
النسق إىل قوة انتظامه ومتاسكه الذايت ،وهو ّ
نفسه يف حقل نوعي خمتلف ،تكفل له املامرسة أن ير ّد
عليه صورته ،وأن يكون ً
حمال آخر لتكشّ فه ،وحتقق
حضوره ،عرب هذا الوسيط الذي يتيح له أن ينظر إىل
نفسه من خالله ،وأن يتطابق معها فيه.

دراج بجهود لوكاتش يف كتابه نظرية الرواية،
يبدأ ّ
ً
متخذا من إنشاء الفرق لديه بني امللحمة والرواية
ً
مدخال للفهم والنقد والتفسري ،عرب تقابل املقوالت،
احلدي ألزواجها،
وتناظر الثنائيات يف التقابل
ّ
تصورات لوكاتش عن االنفصال
عىل أساس من
ّ
املطلق بني ماهية الروح وماهية البنى االجتامعية
يف النظام الرأساميل .وعىل آلية التقابل القائمة عىل
واقع االنفصال املذكور ،يتواىل حضور الثنائيات يف
ترابطها واشتقاق بعضها من بعض .وخلف ذلك ك ّله
دراج – «حترض طبيعة إنسانية أوىل،
– كام يالحظ ّ
قوامها العفوية والرباءة ،تغاير ،وبشكل جوهري،
طبيعة إنسانية ثانية والحقة ،قوامها الغربة واالنحطاط»
(نظرية الرواية والرواية العربية ،ص.)1()12
يف هذا املسعى اخلاص هبجاء النظام الرأساميل ،يلتفت
الضدي ،للحارض
لوكاتش إىل زمن سابق ،هو املقابل
ّ
املنفصم ،وعليه ينشئ تصوراته عن امللحمة انطال ًقا
من واقع الرواية ،معتمدً ا آلية اإلرجاع يف تعريف
ما كان بسلب ما هو اآلن .وعىل هذا الغرار يبني
معو ًال
جراء تعارضها مع الروايةِّ ،
خصائص امللحمة ّ
عىل إحكام الربط بني األجناس األدبية واألزمنة
التارخيية .ومن هذا املنظور يرى «امللحمة كلية عضوية
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منسجمة تتعامل مع فرد ال فردي َة له ،يف مقابل رواية
تعبرّ عن فرد إشكايل هجره اهلل ،بعد أن هجر القيم
األصلية» (ص .)13

هكذا تتواجه ،عىل حمور التقابل ،خصائص الرواية مع
خصائص امللحمة ،وجيري التنضيد القيمي لألصيل
مقابل احلادث ،وللجوهري مقابل العارض ،مع ما
ينبني عليه من الرؤى الكلية عند لوكاتش الشاب ،مما
يعني أنّ إنتاج الصيغة الذاتية لكل من امللحمة والرواية
يتم استنا ًدا إىل فلسفة التاريخ ،التي تبقى حاكماً للنظرية،
ّ
وقيدً ا عىل املامرسة .وبمقتىض ذلك تتعني نظرية الرواية
عىل هدي مقوالت الفلسفة التي تروم قراءة نفسها
يف مرآة غريها ،جر ًيا عىل خطاطتها التصورية يف
مترحل التاريخ ،ويلزم عن ذلك أن تأيت الصيغة عىل
وفاق املحددات اخلاصة باملرجع الفكري والفلسفي
الذي ينزع إىل تأكيد ذاته بمطاولته خمتلف الظواهر
االجتامعية ،وإثبات نجاعته يف تفسريها وتأويلها.

هذا ِ
القران الذي ُيعيل األصل املرجعي ،يف تعدد
أشكاله الفكرية والفلسفية واألدبية والتارخيية ،هو
دراج يف ذهابه إىل متييز املختلف،
ما ينقضه فيصل ّ
وإىل إضفاء قيمة عىل هذا التمييز ،بحيث ال يكون
ً
مغلوال بأصل أول ،أو امتدا ًدا له يف زمن
اجلديد
ّ
ولعل هذا
خمتلف ،جيعل منه صورة شائهة عنه.
النقد القائم عىل نقض مفهوم املطابقة –أو ّ
فك
االرتباط القرسي بني النص واألصل يف نحو القياس
واإلرجاع– هو ما ينشئ معنى االحتفاء باجلديد
واجرتاحا– وهو ما يقيم مرشوعية
–بنية وقيمة
ً
التحول عىل نقد فلسفة األصل .وذلك ما ينهض
ّ
دراج يف حماورته لعمل لوكاتش وإعادة النظر يف
به ّ
أطروحته وطريقته يف تعيني كل من الرواية وامللحمة،
عىل أساس من فلسفته التارخيية ،التي تتكشف عن
مفارقة االنتصار لألصل ،ومتجيد أزمنة املايض
السعيدة مقابل حارض م ّلوث وسمته الرأساملية
التصدع واالنكسار .وهنا –كام
بصيغتها ،ومحلته عىل
َّ
دراج– تظهر النزعة التقليدية املحافظة لدى
يالحظ ّ

مناقشات ومراجعات
فيصل درّاج في نظرية الرواية والرواية العربية

التصور أداة
لوكاتش« ،وتصبح امللحمة ،يف هذا
ّ
تنقض معنى التقدم ،وتغدو اجلامعة العضوية أداة
لنقض املجتمع احلديث» (ص )23

تفوق امللحمي
هكذا يتجاوب ،يف منظور لوكاتشّ ،
تفوق العامل اإلغريقي عىل العامل
عىل الروائي مع ّ
تفوق األصل عىل النص مع
احلديث ،كام يتجاوب ّ
تفوق املرجع عىل صيغ اإلنجاز ،التي يتعينّ عليها أن
ّ
تر ّد عليه يف صدورها عنه ،وأن تستجيب له ،بتأكيد
مقوالته ،يف غمرة انشغاهلا ببناء جتارهبا ،ومبارحة
ثوابتها ،وجتاوز حمددات انبثاقها ،بحيث يبقى املرجع
معيارا تقاس عليه توليداته ،وختتزل يف مطابقة حلظته
ً
الذاتية إمكاناته ،وترهتن بقيمة اجلريان عىل مثاله
إدراج السياق التارخيي
اشتقاقاته .وعىل الرغم من ّ
ً
دراج ،إ ْذ
مبدأ تفسري ًيا ،يف اجلهد النقدي لألستاذ ّ
يقرن نربة لوكاتش املتشائمة يف كتابه بزمن احلرب
العاملية األوىل التي نرشت املوت بأدوات حديثة
كام يقول -فإنه يضطلع بنقد أطروحة لوكاتش منداخلها ،ويقوم بتفكيك أسسها وتقويض دعائمها
الفكرية والبنيوية ببصرية نقدية ال تنقصها األملعية.
وعىل هذا املستوى نالحظ أنه يذهب إىل إعادة توجيه
القران اللوكاتيش بني امللحمة والرواية يف منحى
ضدي ،يقلب فيه أشكال التنضيد
عكيس ،وبمنظور ّ
والتوظيف والبناء ،لريشح القيمة باملخالفة ،وليسبغ
ونوعيا عىل خاصيات االنزياح البنيوي،
إضافيا
معنى
ً
ً
والتحول يف متفصل التاريخ.
وعىل حركة القطع
ّ
ً
معا،
دراج هنا
مطاوال البنية واألجزاء ً
يأيت عمل ّ
وم ْد َر ًجا لذلك كله يف سياق أعىل ،عىل خلفية نظرية
ُ
تستهدي بفلسفة التاريخ نفسها ،من دون االستنامة إىل
طوابع اجلمود التي جتعل منها مصادرة عامة ،تفيض
سكونية يف النظر ،وإىل ميكانيكية يف التطبيق .وعىل
إىل
ّ
هذا األساس يعيد إنتاج الفروق بني امللحمة والرواية،
لرتجيح الثانية منهام بدالالهتا االجتامعية ،وإمكاناهتا
التعبريية ،وخالصاهتا الفكرية .ومن خالل ذلك
ييضء ما تنطوي عليه الرواية بوصفها ممارسة نقدية،
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جرسا إىل عامل
أدبيا حترر ًيا .فإذا كانت امللحمة ً
ً
وجنسا ً
اآلهلة ،فإن الرواية مرآة مكسورة لعوامل البرش .ويف
هذا املسعى الرامي إىل تتبع سبل االختالف وحتديد
معا ،وظيف ًة وقيم ًة،
العنارص التكوينية وخمضها ً
يقرر أن لوكاتش مل يكن عىل حق «حني رأى يف
الرواية حماكاة يائسة لعامل ملحمي ال يمكن الوصول
إليه» (ص .)26
يبدو يل أنّ هناك ً
ً
متصال جيمع بني نقد فيصل
خطا
دراج لوجوه نظرية الرواية ،وهو ما يتمثل يف نقد
ّ
فلسفة األصل ،عىل غرار ما كشف عنه يف كالمه عىل
كتاب لوكاتش نظرية الرواية يف غري موضع من سياق
ينص عليه رصاحة بقوله« :ومما
التناول .ومن ذلك ما ّ
يثري الفضول ،أو ال يثريه متا ًما ،أن لوكاتش ،الداعي
إىل التجاوز والثورة ،كان يأخذ بفلسفة األصل ،إ ْذ
امللحمة تبدأ بإنساهنا السعيد ،وتغيب مع إنساهنا يف
زمن الحق قوامه االنحطاط ،إىل أن تعود ملحمة
حتدث عن إنسان سعيد جديد» (ص .)27
جديدة ّ
وهذا املوقف النقدي من رؤية األصل والتشبث
به يمكن أن نسحبه عىل وجوه القول األخرى يف
نظرية الرواية عند لوسيان غولدمان وسواه .وهنا
دراج ،التي يستوي
متيز رؤية فيصل ّ
نتبني بوضوح ّ
ً
مناهضا فكر ًيا لفلسفة األصل وللمقوالت
هبا
املنبثقة منها.

يف مناقشته جلهود غولدمان يف نظرية الرواية ،يرى
دراج أنه أخذ بمقوالت لوكاتش وبنى عليها.
ّ
فانطال ًقا من فكرة «البطل اإلشكايل» الذي يتوق إىل
القيم األصلية من دون أن يلتقي هبا ،رأى غولدمان
أن العمل الروائي يعكس ماهية املجتمع الربجوازي،
بقدر ما ترتك حتوالت هذا املجتمع آثارها عىل
حتوالت الشكل الروائي (ص  .)42واعتام ًدا عىل
مقوالت «الفردانية» و«التشيؤ» و«صنمية السلعة»..
إلخ ،انتهى إىل الربط بني «األديب» و«االقتصادي»،
جتانسا بني البنية الروائية والبنية االقتصادية
فأقام
ً
إىل درجة يمكن معها احلديث عن بنية واحدة
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تتجلىّ يف مستويني خمتلفني (ص  .)34ومن خالل
إقامة التناظر بني البنية االقتصادية والبنية الروائية،
يذهب غولدمان إىل اشتقاق التناظر بني تطور
احلياة االقتصادية يف املجتمع الرأساميل وتطور
دراج ً
حملال،
الشكل الروائي (ص  .)46وهنا يقف ّ
ً
ومتسائال عن «التناظر املوضوعي» ،أهو قائم بني

بنيتني مستقلتني أم صادر عن بنية واحدة –»الوعي
االجتامعي»– تنقل من مستوى إىل آخر؟ ويرتّب
عىل ذلك أن العمل األديب –بمقتىض ما يبسطه من
أطروحات غولدمان– ما هو إال إعادة توليد نوعي
لنية جاهزة وسابقة عىل العملية األدبية (ص .)49

دراج ،يف هذه املواضع ،ويف
َ
واملالحظ أن فيصل ّ
غريها ً
أيضا ،يتوفّر عىل متابعة خطه النقدي املجايف
ملقوالت اإلرجاع إىل األصل واملصدر التي تستكني
إىل مفهوم «املطابقة» ،وتتغاىض عن التفكري يف الطبيعة
الذاتية للعمل األديب ،فتنأى بنفسها عن استكشاف
اخلصائص النوعية ومساءلتها ،كام تتجاوز حلظات
التوسط ،أو طبيعة الوسائط والفروق املرتتبة عليها،
ً
فضال عن آثارها العاملة يف إنشاء البنيان النظري.
دراج إىل مساءلة
عىل أساس هذا
ّ
التوجه ،خيلص ّ
فيسجل عليه تعامله مع
جهود غولدمان النظرية،
ّ
الظاهرة الروائية باختزال ،كام لو كانت العملية
أثرا لظواهر خارجها وال وجود هلا يف ذاهتا،
األدبية ً
ً
فضال عن كون إنشاء الربط بني اجلنس الروائي
واملجتمع الربجوازي ال يتأيت من القول بالفردية
املستقلة واإلنتاج من أجل السوق فقط ،وإنام يتعينّ
ً
أوال بالتحوالت األدبية التي أنجزهتا الربجوازية
بتحريرها األدب احلكائي من دونيته .وفوق هذا
مجيعا ،يالحظ أن يف منهجه ما يوحي بإغفال
وذاك ً
تارخيية العملية األدبية عن طريق إرجاعها إىل تارخيية
أخرى ،وهو ما يفيض ،من جديد ،إىل قرس النظرية
عىل مطابقة املرجع ،أو إىل تثبيت الرؤية املأخوذة
بتأصيل األصل وترسيخ املرجع.

ّ
لعل شي ًئا من ذلك يتجلىّ ً ،
أيضا ،يف ما يأخذه عىل
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باختني ،الذي أنشأ نظرية الرواية عىل نظرية اللغة
احلوارية .يقرر باختني ،يف قراءته للروايات األوروبية
أهنا أثر لنقد لغات القومية احلديثة للغة الالتينية
املسيطرة ،بقدر ما هي مرآة لتفاعل هذه اللغات
احلديثة وتفاعل الثقافات املالزمة هلا ،ويبحث عن
األدب يف مرونة احلركات الشعبية (الفولكلور والعيد
الشعبي والضحك)( .)2ومن هنا يعارض ّ
كل قطع مع
اجلسور املادية واجلسدية للعامل (ص.)71-70

دراج صفة التعميم
يف تدقيق ما سبق ،ينتقد فيصل ّ
إدراجه املبدأ احلواري يف
عند باختني ،من خالل ّ
إيديولوجيا،
الرواية ك ّلها؛ فهو ،إذ يؤكد الكلمة موق ًفا
ً
ينسى أنّ احلوار ،باملعنى العميق ،ال يرتبط بالكلامت،
بل باخلطاب الذي تقوم فيه .ويرجع ذلك –كام يشري
تنبه باختني عىل رضورة الفصل
ّ
دراج– إىل عدم ّ
بني التشكيلة اللغوية والتشكيلة اخلطابية؛ فاألوىل
تر ّد إىل نسق إشاري حمايد ،بينام خترتق الثانية مواقع
إيديولوجية خمتلفة .وقد تسمح بخطاب حواري
قامعا
مفتوح ،وقد تعطي خطا ًبا مغلقًا،
مكتفيا بذاتهً ،
ً
دراج ،يف هذا السياق ،عىل
وينبه ّ
لكل خطاب آخرّ .
ما يوحي به كالم باختني ،يف تأكيده حوارية اللغة
ُم ْط َلقًا ،من إمكان القول بلغة مثالية خترتق البرش
وتقف فوقهم ،إذ ال مكان فيها لنص مغلق (ص
 .)86-85ومن هنا يرى أن مبدأ التعميم موصول
بتعامل باختني مع رواية أصل ،قوامها احلوار،
مجيعا كام لو كانت ً
كال
وحوراها ينفذ يف عالقاهتا ً
متجانسا (ص .)87
ً
ونقد مبدأ التعميم ،تعميم أصل كائن أو مفرتض،
دراج،
عىل النحو املشار إليه هنا هو ما ينال به فيصل ّ
عىل قاعدة الرؤية نفسها ،نظرية فرويد يف «الرواية
األرسية» .يتوقف الباحث هنا عند كتاب ماري
روبري رواية األصول وأصول الرواية ،الذي تبني
فيه نظريتها يف الرواية عىل «الرواية األرسية» ،التي
موحدة بني عقدة
قال هبا مؤسس التحليل النفيسِّ ،
أوديب ووالدة الرواية.
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ً
أصال هو
ومن هذا املنظور يتأتّى القول بأن للرواية
طفولة اندثرت ،واحتفظ منها املرء برغباته املكبوتة،
التي تعود لتتجىل يف الكتابة الروائية .وهكذا ،فإن
الرواية األصل ،بحسب فرويد ،تتكون يف زمن
الطفولة املوزّ ع عل مرحلتني ،لكل منها روايتها.
الرواية األوىل هي رواية االبن اللقيط ،والرواية
الثانية هي رواية االبن غري الرشعي .وعىل تأسيس
االختالف الطفويل بني اللقيط وغري الرشعي يتأسس
الفارق بني املرحلتني من جهة ،وبني رضيب الرواية
هذين من جهة أخرى ،وإن كانا ينفرعان من جذر
مشرتك ينحرص معه النظر إىل الرواية من حيث هي
وصد لعنف الغرائز العدوانية.
تصعيد للرغبات،
ّ

دراج نقده –كام قلنا– عىل مبدأ التعميم
ّ
يصب فيصل ّ
عند فرويد ،فإذا كان التعميم يكسب اجتهاده قوةً،
فإن األمر نفسه يكشف ،من اجلهة األخرى ،عن
أسباب الضعف ،ذلك أن اجتهاد فرويد ير ّد الظواهر
مجيعا إىل عصاب جوهري أسايس ،يتكشف يف
ً
أشكال خمتلفة من التعبري .ويظهر ضعف نظرية
حمد ًدا بثالثة وجوه ،هي:
دراجَّ ،
فرويد ،يف نقد فيصل ّ
مبدأ التناظر ،واملبدأ األصل ،وهتميش التاريخ (ص
 .)107ومن أهم املالحظات ،التي يتوىل تثبيتها يف
هذا املجال ،مالحظة طابع االختزال الفرويدي،
الذي يق ّلص الكل اإلنساين إىل مجاعة ،ثم خيتزل
اجلامعة ،عىل مبدأ التناظر ،إىل فرد مريض ،ثم يعيد
الفرد إىل الطفل–اجلوهر الذي كان .وهبذا يصبح
التاريخ ،يف دائرة التناظر واالختزال ،مرآة لسرية
ذاتية أوىل ،ومرآة لزمن أسطوري ما قبل تارخيي
(ص .)107والشك أن هتميش التاريخ هنا ّيرد،
بالرضورة ،إىل تأكيد القول بثبات البنية ّ
واطرادها.
دراج أن اعتامد فرويد عىل مبدأ
إضافة إىل ذلك ،يرى ّ
التناظر ،يمنعه من التوقف عند داللة األشكال الفنية؛
ذلك أن األبنية كلها تتحقق داخل اآلليات النفسية،
ومتتثل إىل أصل جوهري ،يتقدم التاريخ اإلنساين.
ولذلك ،فإن اعتصام فرويد بمبدأ التناظر املشدود
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إىل أصل جوهراين يدفعه إىل احلديث املتواتر عن
«اهلوية اجلوهرية» و «طفولة اإلنسانية» ،ويعني ذلك
أنه يرشح السريورة التارخيية يف تعدديتها – كام يقول
دراج – بمبدأ ثابت وحيد ،هو «الوضع الطفويل» يف
ّ
إعادة إنتاجه املستمر (ص .)108

التثبت عىل القول بإرجاع الصيغ املختلفة إىل
هذا ّ
أصل أول هو ما يبني عليهً ،
أيضا ،رينيه جريار نظريته
يف قراءة النص الروائي عىل مبدأ الرغبة املحاكية،
فاإلنسان –كام يذهب جريار يف كالمه عىل رواية
الرغبات املتنافسة– حياكي دائماً آخر ،يوقظ فيه رغبة
مل يكن يعرفها ،ومل يكن بمقدوره وحده أن يكتشفها.
ويعطي هذا الوضع لآلخر صفة الوسيط الذي
يتوسط بني اإلنسان ورغبته اخلبيئة (ص .)119

دراج ما ينطوي عليه من
يف ّ
تفحص هذا النسقّ ،يبني ّ
افرتاض قدرية الرغبة وحماكاهتا ،اللتني تفضيان إىل
العنف واالستبداد .وهنا يغدو مفهوم الوساطة ً
سبيال
لقراءة احلياة اإلنسانية بمختلف ظواهرها ،يستوي يف
ً
وصوال
ذلك االقتصادي واالجتامعي واإلعالمي ...
إىل النقد األديب والنص الروائي (ص .)123
ينصب عىل نقد عقالنية
إذا كان ما يصدر عنه جريار
ّ
القرن الثامن عرش ،مستهد ًفا مقولة «الفردية»
الصادرة عن املجتمع الربجوازي احلديث ،ومقولة
«جوهر اإلنسان» املحمولة عىل ما يدعوه بـ «الكذب
الرومانتيكي» ،فإن يف بنائه النظري ما يوجب اإلحالة
والتملك– عىل مقولة
–بنا ًء عىل مبدأ الرغبة واملنافسة ّ
«جوهر اإلنسان» التي ينتقدها .ومن هذه الزاوية
دراج نقده ملنظور جريار ،فيقول« :إن إعطاء
ّ
يفعل ّ
الرغبة املحاكية شكل قانون ال يمكن اهلروب منه
ويثبت
يلغّ ز تعددية النزوعات واحلاجات البرشيةّ ،
معا يف قفص نفيس أخالقي،
النزوعات واحلاجات ً
حدوده الكره واملحبة والتنافس واملنازعة .ويف هذا
التصور يصبح العلم واملعرفة واالكتشاف العلمي
ّ
ورضورة احلرب ،كام رضورة السالم ،ألوانًا خمتلفة
من الرغبات التي حتاكي رغبات حارضة سبقتها»
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دراج
(ص  .)135ويف معرض هذا النقدّ ،
يوجه ّ
إىل دراسات مدرسة فرانكفورت التي تبدو –كام
خصبا و«مالءمة» من مفاهيم جريار،
يقول– أكثر
ً
«ذلك أهنا ال تشتق الثقافة من «عامل األرواح» ،بل
من تقنية إنتاج الثقافة ،وتقنية توزيعها واستهالكها
(ص  .)136ويرى من جهة أخرى أن ما ينطبق عىل
نظرية فرويد ( )...ينطبق بدوره عىل نظرية جريار،
ذلك أن مفاهيم هذا األخري تظل مقيدة بالطبيعة
اإلنسانية ،عىل النحو الذي جيعلها تُع ِرض عن بحث
تقنيات الرواية ،اكتفاء بالتوجه إىل الشخصيات التي
ترى فيها أداة أوىل الستخالص القول الروائي (ص
.)139-138

وما سبقت اإلشارة إليه هنا ،حيتمل اإلحالة،
ضم ًنا ،عىل قول هوركهايمر« :ومن اخلطأ أن نعتقد
أن األفكار واملضامني الروحية تقتحم التاريخ،
وحتدد فعل الكائنات البرشية»( .)3ومثل هذا النقد
ّ
من شأنه أن يرسي ،يف مستوى آخر ،عىل بعض
أطروحات لوكاتش وغولدمان .يتابع هوركهايمر
كالمه السابق ،فيقول« :كام أن من اخلطأ أن نعتقد
أن االقتصاد هو الواقع احلقيقي الوحيد .فأن نرى
ً
فضال عن
أن نفس الكائنات البرشية وشخصيتها،
القانون ،والفن ،والفلسفة ،مشتقة متا ًما من االقتصاد
جمر ًدا وردي ًئا»( .)4ويف
 ...يعني أن نفهم ماركس فهماً ّ
كالم ّ
املنظرين النقديني ،املحال عليه ضم ًنا ،ما يعضد
دراج يف
وجوه النقد واالعرتاض التي ينشئها فيصل ّ
هذا املكان.

النسق النظري
والخصوصية الروائية
دراج اجلذري
نشري ،حتت هذا العنوان ،إىل نقد فيصل ّ
ملا يتصل باحلقل التطبيقي لنظرية الرواية .ويبدأ ذلك
يصدرها يف تقديم الكتاب ،ومفادها
من املالحظة التي ّ
أن «نظريات الرواية ،وباستثناء أعامل باختني ،ال تبني
بالنص الروائي وتنتهي به ،بل
قوهلا عىل قراءة تبدأ
ّ
تطبق عليه ً
النص
قوال نظر ًيا سابقًا عليه ،كام لو كان ّ
ّ
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متميزا تقرأ
موقعا
الروائي ال ُيقصد لذاته ،بل ليكون
ً
ً
فيه النظرية إمكانياهتا الذاتية» (ص  .)5ويعني ذلك
االنطالق من فكرة النسق ال من خصوصية اجلنس
الروائي ،عىل النحو الذي يدفع املامرسة إىل الكشف
عن احلضور النسقي يف النصوص ،أو إىل اختزال
بمجرد ترمجتها إىل
عاملها الذايت وعالقاهتا الداخلية
ّ
املعادل الفكري املفهومي ،الذي يؤكّ د مقوالت
ويعزز مركزيته.
النسق الفلسفي ّ

يشد القران بني اجلنس األديب
فإذا كان لوكاتش ّ
والزمن التارخيي ،وبني الرواية واملجتمع الرأساميل،
فإن يف منظوره ما يؤكد اقرتان الفلسفي باألديب ،عىل
قاعدة جالء سديمية العامل بتوحيد أجزائه املتناثرة،
وهو ما ينهض به األدب والفلسفة دون غريمها .ويف
دراج–
هذا املنحى يكون املفهوم الفلسفي –كام يبينّ ّ
حي ًزا
ً
وجها آخر للشكل الفني« ،كام لو كانت الرواية ّ
نوعيا يطرح ،عىل طريقته ،األسئلة الفلسفية ،أو كام
ً
عنرصا جوهر ًيا ال يستقيم الشكل
لو كانت الفلسفة
ً
الروائي من دوهنا» (ص .)22

عىل هدي ما سبق ،يالحظ أن لوكاتش ّ
خملصا
يظل
ً
لفلسفة املفهوم ،إذ إن الظواهر املتناثرة ال معنى هلا
كام يرى– إ ّال يف تركيبها املفهومي ،الذي يربط
بينها من ناحية ،وبينها وبني الرشوط االجتامعية التي
أنتجتها من ناحية أخرى .ومن هنا يذهب إىل تطبيق
ً
متوسال
املقوالت الفلسفية عىل احلقل الروائي،
واملشخص،
بمفهومات :الكلية ،والواقعية ،والتقدم،
ّ
ً
ومسرتسال يف الكالم عىل الطبقات
والنموذجي،...
االجتامعية ،والرصاع الطبقي ،والثورة االشرتاكية.
ولعل صدوره عن مقوالت الفلسفة الكالسيكية
األملانية هو ما جعله يقرأ النظرية يف النصوص ،أو
يعمل عىل ر ّد الثانية إىل األوىل يف نحو تأكيد املطابقة
واإلخالص للنسق ،أو لفلسفة املفهوم ،وهو ً
أيضا
ما انتهى به إىل جتاوز كثري من التفصيالت الداخلية
املهمة يف رؤية العامل الروائي ،أو يف طريقة التعامل
معه ،والبناء عليه ،وتأكيد خصوصيته الذاتية .هذه
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مهددة بالضياع والتاليش،
اخلصوصية التي تبدو ّ
ً
أيضا ،عند غولدمان ،الذي يرى احلقل األديب
حمصلة حلقول أخرى .فهو ،واحلالة هذه،
اإلبداعي ّ
يتامسك بغريه الذي ُيصديه ،ويتعينّ عىل صورته بنح ٍو
من احلتمية امليكانيكية ،يكشف عنه إنشاء املطابقة بني
االقتصادي واألديب ،وبني تطور احلياة االقتصادية يف
املجتمع الرأساميل وتطور الشكل الروائي .وعىل هذا
األساس كان قد جعل من الرواية ذات البنية السريية
تعبريا عن طور الرأساملية الصاعد ،كام جعل من
ً
مرحلة الرواية الطليعية واجلديدة صورة للرأساملية
االحتكارية ،وهو ما اقتىض منه ،أو فرض عليه ،دراسة
العنارص الداخلية للعمل األديب ،من حيث صلتها
وحمددة لطبيعتها وداللتها يف
بحقول متجاوزة هلا،
ّ
التام ملفهومي «الكلية» و«التاريخ»،
منحى إخالصه ّ
مرورا
اللذين ورثهام عن السياق اهليغيل–املاركيس،
ً
بتأثريات لوكاتش وصياغاته النظرية.
ومن الواضح أن هذا الربط اآليل يتجاوز الوسيط
الثقايف ،ويقفز عىل فاعليته .فعىل الرغم من ارتباط
ً
جدليا،
ارتباطا
املجال الثقايف بالتغري االقتصادي
ً
بحد ذاته؛ ملا له من
يبقى جمال الثقافة
جديرا بالتحليل ّ
ً
()5
يتميز به من قوة النفاذ والتأثري .
أمهية تفسريية ،وملا ّ

دراج نقده عىل تبديد
عىل هذا النحو يركز فيصل ّ
التوسط ،والتضحية بالغنى الداخيل لألعامل
حلظات
ّ
األدبية ،حتت ضغط االنشغال بفلسفة املفهوم،
وضامن عودته إىل ذاته ،فيتخ ّفف من ذلك يف ذهابه
إىل الضفة األخرى ،كاش ًفا عن الفرادة اإلبداعية التي
أدى إحلاقها بغريها إىل تقليص فاعلية اخليال ،والقفز
ً
فضال عن
عىل اللغة األدبية ،وطرائق تشكيلها،
املكونات واألساليب األدبية ،حتقيقًا ملفهومي
اختزال ّ
تتبدى أمهية العمل عىل
«الوحدة» و «االتساق» ،وقت ّ
إفساح املجال أمام النصوص «لكي تغتني النظرية،
وتصبح أداة حتليل وإضاءةً ،
بدال من أن تتحول إىل
التجدد واالتساع»(.)6
معايري ثابتة ،عاجزة عن
ّ
دراج لكل من فرويد وجريار،
من هذا اجلانب يأيت نقد ّ
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عىل اختالف املوقع النظري الذي يدفع ّ
بكل منهام إىل
ر ّد الظواهر املختلفة إىل أصل ثابت ،ينعكس يف مرايا
والتعدد ،عىل النحو الذي حيمل عىل القول
الكثرة
ّ
بثبات البنية وأولويتها عىل التاريخ .ويرتتب عىل
ذلك ترسيخ االعتقاد بمبدأ جوهراين ،يفسرّ الواقع،
ومقو ًما لتجلياهتاً ،
بدال من أن
ويتعينّ ع ّلة حلركته،
ّ
أثرا هلا .وبقدر ما يصدق ذلك عىل العصاب
يكون هو ً
الفرويدي ،أو عىل املاهية اجلوهرية ،يصدق عىل مفهوم
غدت قانونًا ّ
يتعذر اإلفالت منه.
الرغبة املحاكية ،وقد ْ
أمل َير جريار أن طقوس الرغبة ،أو الرغبات املتنافسة،
هي األساس الذي قامت عليه الثقافات واحلضارات
املقدس واألسطوري،
القديمة ،وأهنا وراء ظهور فكرة ّ
طقسا
ومن ثم ظهور الدِّ ين؟! أمل َير يف «كبش الفداء» ً
هيدد املجتمعات البرشية،
يضع ًّ
حدا للعنف الذي ّ
ويوجه الطاقات العدوانية نحو غرض رمزي يف صيغة
ّ
()7
طقسية متارس بانتظام؟!
دراج،
إن التشبث باألصول الثابتة ،عط ًفا عىل نقد فيصل ّ
يعني –يف ما يعنيه– أن هذه األصول ،أو املبادئ الثابتة،
هي فوق تارخيية؛ أي نابعة من طبيعة العقل –وهنا
«النفس» -األبدية( .)8ومن هنا تتأتىً ،
أيضا ،أمهية نقد
دراج لالستنامة إىل فكرة األصل ،ومعه يمكن
فيصل ّ
أن نتبينّ أن الصيغ احلادثة تؤصل نفسها بامتناعها عن
االستكانة إىل األصل ،أو االرتداد إليه.

دراج الذي ينطلق من الفكر الفلسفي،
ّ
واحلق أن ّ
ويعيد تدقيق عالقته باإلبداع الروائي – كام هو الشأن
انفتاحا بعد ًيا يف تناوله للنصوص
يف عمله هذا – يمثّل
ً
من جهة ،ويف إعادة إنتاج الربط ،من خالل نقض
االنتظام النسقي الشائع ،أو تعديل بعض مقوالته
السارية ،ومواجهتها بالتوسعة ،والتعديل ،وإعادة
التأسيس التي تزيدها إحكا ًما .وجر ًيا عىل ذلك،
كان يتأمل ،من جديد ،فاعلية النظرية يف إجرائها عىل
النصوص ،كام يتأمل طرائق ربط النتاج باألصول
ينبه عىل غياب
النظرية ،وكأنه ،يف هذه املسافةّ ،
تأمل وجوه
الفعل اجلديل ،الذي يقيض برضورة ّ
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ّ
ولعل
اإلنجاز الروائي التي تر ّد األداء عىل النظرية.
يف ذلك ما يفسرّ عمله الذي يأيت ،من هذا اجلانب،
مللء الفراغ السابق ،بنقد التس ّلط النسقي ،وبتوجيه
حركة النصوص التي تر ّد عىل القول النظري من
داخل حدودها الذاتية ،فتدفع النظرية لشحذ أدواهتا،
وتعديل مقوالهتا ،بحكم العالقة التي ُيبدي عنها
النشاط النقدي يف وجوب انعكاسها عىل ذاهتا.
لقد سبق أن الحظ أدورنو أن العمل األصيل يبدي
سامت االستقالل ،من حيث قدرته عىل ختطي
الرشوط التي أنتجته ،ومن حيث طريقته الفريدة يف
كشف تلك الرشوط .وعىل الرغم من كون هذا الفن
معني ،فإن مقدرته عىل كشف
األصيل ً
نتاجا ملجتمع ّ
رشوط إنتاجه ،ولو بصورة سلبية ،ينطوي عىل إمكان
تصور واقع بديل(.)9
ّ

الرواية العربية
التميز والكونية
بين
ّ
دراج ،عىل اختالف
حتيل فكرة هذا املحور ،يف عمل ّ
الرواية العربية عن الرواية األوروبية يف الرشوط
لتكوهنا ،ويف املعايري النظرية التي توافقها.
التارخيية ّ
ينبه الناقد عىل رضورة االحرتاس من إحداث
وهنا ّ
مشد ًدا عىل النظر إىل
قطيعة كاملة بني اجلانبني،
ّ
متيز الرواية العربية من داخل القول بكونية اجلنس
ّ
التميز ،املشار إليه يف
أو
االختالف،
ى
ويتبد
الروائي.
ّ
ّ
حكمت نشأة الرواية العربية.
التي
التارخيية
الرشوط
ْ
دراج عن وضع الرواية العربية يف حقل ثقايف
يتحدث ّ
وينص عىل حمددات زمن الرواية ،ومن
غري روائي،
ّ
ذلك تأكيد الفردية اإلنسانية مبتدأ هلا ،ومبدأ احلرية
املقرتن هبا ،والربط بني الديمقراطية والرواية ،وغري
ذلك مما يتجلىّ يف أساليب الكتابة الروائية التي تنزاح
عن األساليب املسيطرة ،بام يؤكد اخلروج من ضيق
ويكرر
املتعدد الطليق،
الواحد املسيطر إىل فضاء
ّ
ّ
اإلحالة ،يف هذا املجال ،عىل أعامل باختني.
بعد هذا البسط الذي حيتفل بمحددات الزمن التارخيي
لنشوء الرواية ،من عرص الكشوف العلمية ،واحلوار
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بني أجناس املعرفة ،وحتطيم حمدودية العامل القديم،
وتقويض املراجع املغلقة ،وهتديم احلدود والفروق
املرتبية بني املعارف ،بعد ذلك ك ّله يلتفت فيصل
دراج إىل الكالم عىل الرواية العربية ،فيقول« :مل ِ
تلتق
ّ
الرواية العربية يف أزمنة والدهتا ( )...بزمن اجتامعي
حيتفل بحوارية املعارف ،فولدت كجنس أديب مرذول،
وتطورت من دون أن تغادر هامشيتها ،ما عدا حاالت
ّ
حيدد ميالد
أنه
هنا
الواضح
ومن
.)148
(ص
قليلة»
ّ
هيأت املناخ
الرواية العربية بسلب الرشوط التي ّ
الالزم لنشوء الرواية األوروبية وازدهارها .وعىل هذا
املحددات يف نحو
األساس جيري احلديث عن هذه
ّ
ينضد عنارص اإلجياب يف مقابل عنارص
التقابل ،الذي ّ
السلب ،يف استحضار النشأة اخلاصة ّ
بكل من الرواية
األوروبية والرواية العربية .وهنا يأيت تفصيل الكالم
عىل نشأة الرواية العربية يف حقل ثقايف تلقيني مسيطر.
وهذا احلقل املسيطر يقول بالكيل ،واليقيني ،والرتاتبي،
ويعتصم بسطوة األصل.

النص العريب والدة
هذه الرشوط ،التي جعلت والدة ّ
املقدس
تتبدى يف بنية ثقافية مكبوحة بقوة ّ
معوقةّ ،
ّ
وسلطة االستبداد .وهنا يكمن معنى اإلعاقة؛ أي يف
للنص الروائي الوليد املواد
كون هذه البنية ال تؤمن
ّ
والوسائل الالزمة ،أو لنقل إهنا ،يف معنى آخر ،ك َّف ْت
النص الوليد عن استقالله بذاته ،فجاء حمكو ًما بعالقة
النص التنويري يف عرص التنوير
ّ
تشده إىل عموميات ّ
نصا معاد ًيا لالستبداد ،سلكت
العريب ،الذي بنى ً
نت يف ضوئه .وجتري اإلحالة
الرواية سبيله،
وتعي ْ
ّ
هنا عىل روايات ّ
كل من فرح أنطوان املدن الثالث
وفرنسيس املراش غابة احلق ،وأمحد فارس الشدياق
الساق عىل الساق.
دراج مما سبق إىل إقرار نتيجتني:
خيلص الناقد فيصل ّ
تفيد األوىل منهام أن الرواية العربية ولدت داخل
عمومية تنويرية ،وهو ما جعل هذه الرواية تنطق بقول
غريها ،أو تعيد إنتاجه ،وتذهب الثانية إىل أن الرواية
حمدد برصاع
العربية ولدت داخل مستوى سيايس ّ
نظرا إىل غياب املستوى الثقايف
احلرية واالستبدادً ،
ونظرا إىل غياب األسباب التي
األديب املوافق هلا،
ً

مناقشات ومراجعات
فيصل درّاج في نظرية الرواية والرواية العربية

تسمح بوجوده ،ولذلك جاءت رواية التنوير رواية
النص
قيمية ،وأخالقية ،وفكرانية ،عىل قاعدة مالزمة ّ
انبثقت منه ،وإن استطاعت ،الحقًا،
التنويري الذي
ْ
ّ
وتستقل بذاهتا ،متمرد ًة عىل
أن تتحول عن هذا املهاد،
األصل (ص .)153

دراج عند البحث يف األسباب التي أتاحت
يتوقف ّ
تطور الرواية العربية ،يف مقابل جالء األسباب التي
تطور العلوم االجتامعية التي حيتاجها بناء
َّ
عوقت ّ
نظرية يف الرواية العربية .وهنا يلفت إىل إشكالية
الدولة ،وأجهزهتا ،وموقفها ،من مجلة العنارص التي
جتعل احلقل الروائي ممك ًنا ،من مثل «تعددية املعارف»
و«حوار املعارف املختلفة» و«تراجع املرتبية» ...إلخ.
وبنا ًء عىل ذلك جيري التفريق بني الدولة الديمقراطية،
التعدد واالختالف،
التي هي أثر حلوار جمتمعي سمته ّ
جتسد األحادية ،وتفرض
والسلطة
ّ
املستبدة التي ّ
فتدمر األسس املوضوعية
التلقني واالستظهار،
ّ
للحقل الروائي (ص .)154
يعوق إمكانية وجود
إذا كان غياب هذه األسس ّ
الرواية العربية ،فإن وجود هذه األخرية ،يف وضع
من التطور والتنامي ،يفرض إشكالية مغايرة تساوي
الرشط الذي أنتج الرواية األوروبية .ويف هذا املنحى
تسوغ وجود الرواية
يشري ّ
دراج إىل عنارص ترشح ،أو ّ
يف رشط ال حيتفل بإمكاهنا ،من ذلك عزلة الروائي
والكتابة الروائية التي ال حتتاج إىل أجهزة الدولة
املتخيل ،أو املكر
اإليديولوجية ،واالتكاء عىل سيولة
ّ
الروائي  ،...ومن هنا – كام يرى – أفلحت الرواية
العربية يف توطيد سلسلة أدبية خاصة هبا ،تشك ّلت
ً
مستقال
أدبيا
وعينت الرواية ً
جنسا ً
يف أزمنة متعاقبةَّ ،
(ص .)157-156
دراج يف
إن األسئلة الشائكة التي يستنفرها فيصل ّ
خصوص واقع الرواية العربية ،نشأة واختال ًفا ،أو
يف خصوص صوغ نظريتها ،وإنتاج براهني القضايا
تبعا لذلك ،تستدعي املساءلة من
التي خيوض فيها ً
منطلقات خمتلفة ،وتبقى ،بسبب طبيعتهاً ،
حمال لتباين
الرؤى واملنظورات .ففي بحث سؤال النشأة ،الذي
يميز الرواية العربية من مثيلتها األوروبية ،ال يتجاوز
ّ
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الناقد حمددات السياق اخلاص ،ولذلك ال يتوقف
– كام جيب – عند بحث السؤال املقابل ،وإشباعه
نظر ًيا :إىل أي مدى يمكن أن تعلو الرواية عىل
املحددة
السياق اخلاص بوالدهتا ،وتتجاوز الظروف
ّ
لنشأهتا التارخيية ،مستفيد ًة من حتوالت الثقافة
الروائية العاملية ،ومن كونيتها ،السيام يف عرص ثورة
االتصاالت واملعلومات وتقنيات ما بعد احلداثة،
وتوحد العامل حتت لواء
التي تتجاوز احلدود القومية،
ّ
الرأساملية يف صيغتها العليا؟! من هنا يبدو الرتكيز
عىل جمتمعية عالقات القراءة والكتابة ،وأجهزة
الدولة الرقابية املتخ ّلفة ،وهامشية احلداثة يف املجتمع
العريب ،ال يكفي – عىل الرغم من أمهيته النظرية –
العتامده مبدأ تفسري ًيا لتطور الرواية العربية ،وحتقيق
أدبيا.
استقالهلا بذاهتا ً
جنسا ً

أضف إىل ذلك أن تنظري سؤال النشأة والتطور يقع يف
دائرة النسبية ،عىل اختالف خصوصياته ومالبساته.
فإذا كان هيغل هو َم ْن بنى تنظري الرواية عىل ربط
شكلها ومضموهنا بتحوالت الربجوازية يف املجتمع
األورويب ،وتابعه يف ذلك لوكاتش ،فإن باختني
يقارب سؤال النشأة نفسه من منطلقات أخرى،
جعلته يبحث عن جذور الرواية يف نسيج الثقافة
الشعبية ،ويستجيل مكوناهتا من النصوص القديمة،
واملحددات التارخيية
خارج الرشوط االجتامعية
ّ
اخلاصة.

ويف مستوى الكالم عىل نظرية للرواية العربية ،يشري
الناقد إىل إمكانية بناء نظرية للرواية العربية ،بعيدً ا
عن التطبيق اآليل لنظريات الرواية الغربية عىل الرواية
العربية .وهذه الرؤية التي يصدر عنها تؤكد القول
إنَّ املعارف املستقدمة من الغرب« ،ومن بينها مناهج
الدراسة الروائية ال متتلك صفة اإلطالقية ،وليست
متعالية (عن) خصوصيات املراحل التارخيية التي
أنتجتها»(.)10
احلق أن اخلصوصيات هي سامت مرشوطة
وإذا كان من ّ
وتارخييا ،فإن هذا الضبط ال يقدح يف كونية
اجتامعيا
ً
ً
النظرية ،بل لع ّله يؤكد مستوى التمييز بني العمومية
النظرية واخلصوصية التارخيية .تقول يمنى العيد« :إن
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اخلطاب الروائي العريب ،الذي أفاد من تقنيات الرسد
يتميز بنسيج
الروائي العامة أو الكونية ،هو خطاب أخذ ّ
عامله اخلاص ( ،)....وهبذا ك ّله أخذت احلكاية تستوي
متخيل له منظوره ومعناه؛ أي فضاء
يف فضاء عامل روائي ّ
()11
عامل له حكائيته اخلاصة وروائيته العامة»  .ومن اجليل
«التميز» من داخل
هنا أن يمنى العيد تذهب إىل تأكيد
ّ
«الكونية» ،عىل نحو ما ّ
نظر مهدي عامل هلذه العالقة يف
صياغته املحكمة(.)12

عىل هذه السبيل يميض حممد برادة ،يف نقد مقولة
اخلصوصية وكبحهاً ،
قائال« :تعودنا عىل الدعوات
التي تنادي برضورة خلق (نظرية) يف النقد العريب،
ً
حفاظا عىل خصوصيتها،
ويف (الرواية العربية)
و(محاية) هلويتنا الثقافية من االستالب والتقليد؛
وأظن أن هذا الطرح ال خيلو من مغالطة وجتريد،
فاألمر ال يتعلق بوضع نظرية تستجيب خلصوصية
متومهة ،ثابتة ،وإنام بوعي الرواية ،تار ًخيا ونظرية
ونصوصا ،واالستفادة من حصيلة جتارب الرواية يف
ً
ثقافات أخرى ،من أجل تدعيم مسرية الرواية العربية
والتنوع»( ،)13ويستشهد عىل
نحو العمق واالكتامل
ّ
ذلك بكالم باختني ،الذي يرى «أن كل خصوصية
هي خصوصية تارخيية ،وصريورة األدب ال تتمثل
نموه وحتوالته داخل احلدود الثابتة خلصوصيته
يف ّ
()14
وحدها ،بل إن األدب ُيقلق حتى تلك احلدود» .
صحيح أن هذه األسئلة وسواها ليست غائبة عن
دراج ،وليست منفية من عمله اجلدير
تفكري فيصل ّ
بالتثمني ،ولكنها ،مع ذلك ،تبقى جديرة باملراجعة
احليز الذي
عىل سبيل التعديل ،والتخصيب ،وإشباع ّ
تستحقه يف عمل هو ،يف العمق ،من «العيار الثقيل»،
دراج ،وال تتجاىف
الذي ال ختلو منه إسهامات فيصل ّ
عنه بصريته النقدية.
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