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إدريس الخضراوي *

موضوعا للدراسات الثقافية
السرد
ً
فهم لعالقة الرواية بجدلية السيطرة والمقاومة الثقافية
نحو
ٍ

(((

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20 Hall, p. 34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 36حممد الداهي« ،شعرية التشخيص يف املرشوع السريذايت ملحمد شكري »،ثقافات (البحرين) ،العددان ( 8-7صيف-خريف
 ،)2003ص .115
 37عبد النبي ذاكر ،الرحلة العربية إىل أوروبا وأمريكا والبالد الروسية خالل القرنني التاسع عرش والعرشين :دراسة يف املحتمل (أبو
ظبي :دار السويدي للنرش والتوزيع ،)2005 ،ص .84
 38حممد برادة« ،نقد الرواية وإنتاج املعرفة »،يف :الرواية العربية يف هناية القرن :رؤى ومسارات ،أعامل ندوة  27-25أيلول/سبتمرب
( 2003الرباط :وزارة الثقافة ،)2006 ،ص .253
 39عبد الباسط لكراري ،دينامية اخليال :مفاهيم وآليات االشتغال (الرباط :احتاد كتاب املغرب ،)2004 ،ص .24
 40ذاكر ،ص .85
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الرواية ،التمثيل والقراءة الطباقية
يتفق كثري من الباحثني عىل أن إدوارد سعيد هنض بدور كبري يف إغناء الدراسات الثقافية وإثراء مقارباهتا؛
مرورا بـ االسترشاق
فمنذ أن أصدر كتابه األول :جوزيف كونراد وقص السرية الذاتية سنة ،1966
ً
( )1978ثم العامل والنص والناقد ( )1983والثقافة واإلمربيالية ( ،)1993وهو يسعى إىل اجرتاح
مميزة للنقد ،تستفيد من املواقف السياسية املعارضة التي ترتدد أصداؤها يف كتابات ماركس وإنغلز
وظيفة ّ
ولوكاش وفانون ،فضلاً عن النقد اجلذري الذي مثلته كتابات تشومسكي وبرتراند راسل وويليامز
تصور فوكو للخطاب كحقل للرصاع من أجل القوة جاذبية خاصة ،ومن
وآخرين .فعند هؤالء حيتل ّ
هنا يدعون إىل رضورة أن يكون للنقد ما يقوله عن قضايا مثل اإلمربيالية والكولونيالية والرصاع الطبقي
والقومية( .((4هذا اليشء الذي ينبغي للنقد أن يقوله هو الذي عبرّ عنه إدوارد سعيد باملعارضة .وال
تنطوي املعارضة عنده عىل معاين اإلقصاء أو االنعزالية أو الوقوف يف اجلانب اآلخر املعادي والنقيض،
وإنام تتحدد بوصفها شكلاً من القراءة للنص يف سياقه األكمل ،يلزم الناقد بقدر من االلتزام الثقايف
واإلنساين الذي يدرك مدى التداخل احلاصل بني الثقافات واملجموعات البرشية ،ويتنبه يف الوقت نفسه
إىل ما يطاول بعض املجموعات من أشكال التهميش واالزدراء واحلقارة .وهذا العمل الذي يأخذ سعيد
عىل عاتقه مهمة إنجازه ،يتعاضد مع حركة معارضة يقودها ك ّتاب من أمريكا وأوروبا ومن العامل الثالث
لرفض ما يعتربونه نزعة لعو ًبا للنقد األديب ما بعد احلديث بتنصله من كل يشء ،بالدعوة إىل عدم التعامل
عينات إثنوغرافية تالئم االهتاممات املحدودة لدى اخلرباء
مع النصوص عىل أهنا مستودعات ملعلومات أو ّ
واملختصني بمنطقة من املناطق(.((4
تعتمد قراءة إدوارد سعيد للنص الثقايف الغريب عىل تفكيك التمثيل الثقايف والكشف اّ
عم تستبطنه
حيز اهلاميش؛ ذلك أن االستقصاءات العميقة التي
التعبريات الغربية من رؤى نمطية متوقع اآلخر يف ّ
أنجزها يف النص الروائي الغريب ،أبرزت ما هلذا املفهوم املتداول يف املناهج والنظريات النقدية والثقافية
احلديثة من «دور بالغ األمهية يف كشف تورط الرؤى يف إعادة صوغ املرجعيات وفق موقف نمطي ثابت،
حييل إىل تصور جامد ذي طبيعة جوهرانية مغلقة ،األمر الذي أفىض إىل سلسلة من عمليات التمثيل
التي يمكن اعتبارها وثائق رمزية دالة عىل العالقة بني املرجع الفكري وجتلياته اخلطابية»( .((4وملّا كانت
قراءة االسترشاق يف ضوء هذا املفهوم حتفز عىل إعادة النظر يف الطريقة التي تعاملت هبا الثقافة الغربية
احلديثة مع الثقافات األخرى املغايرة هلا ،بكل ما حيكم ذلك التعامل من استعالء وعرقية دينية وثقافية،
كرست املسافة بني
فإهنا تدفع للذهاب إىل أبعد من فعالية االسترشاق ذاهتا ،إىل القول إن التمييزات التي ّ
الرشق والغرب ليست يف الواقع سوى جتسيد النقسام باطني يف الغرب احلديث .وهو االنقسام الذي
ما كان َّ
ليفكر فيه و ُيفهم عىل النحو الذي هو عليه لوال الدراسات الثقافية املضادة املتعلقة باالسترشاق،
وهي الدراسات التي نشّ طت سيلاً من الكتابات املختلفة من داخل الثقافة الغربية ،وباالعتامد عىل أدوات
ومفاهيم مستمدة من احلقل املعريف هلذه الثقافة .لقد تبلور ذلك من طرف ك ّتاب وباحثني وأدباء ينتمون
 41مصطفى ماروتش« ،الرسد املضاد ،االستطراد والرفض »،يف :بول بوفيه ،حمرر ،احلق خياطب القوة :إدوارد سعيد وعمل الناقد،
ترمجة فاطمة نرص (القاهرة  :دار سطور ،)2001 ،ص .274
 42إدوارد سعيد ،تأمالت حول املنفى ومقاالت أخرى ،ترمجة ثائر ديب (بريوت :دار اآلداب ،)2004 ،ص .222
 43عبد اهلل إبراهيم« ،التمثيل والرسد :إدوارد سعيد وتوظيف املفهوم( »،شبكة الذاكرة الثقافية) ،عىل املوقع اإللكرتوين<www. :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

إن ما يلفت االنتباه ها هنا هو ما يقرتحه هومي بابا من مفاهيم للتعرف إىل تلك االزدواجية التي تطبع
اخلطاب االستعامري ،وال سيام مفهوم املدنية املاكرة الذي بموجبه يتبدى اخلطاب الكولونيايل حاملاً
لليشء ونقيضه عىل النحو الذي يرشحه ميخائيل باختني من خالل فكرة احلوارية (.)Dialogisme
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عندما يتساءل هومي بابا عن األسباب التي جتعل شبح استبدادية القرن الثامن عرش يالحق املامرسة
االستعامرية املمزوجة بمسيحية نامية العضالت وبالرسالة احلضارية ،فذلك ألنه يدرك أن هذا السؤال يقع
يف صميم ذات الكلونيايل املسكونة بالتجاذب واالنشطار واالزدواج واالضطراب اخلطايب والوجداين(((6؛
املؤسسة عىل
هذا االضطراب يتكشّ ف من خالل املقاومة التي حتبط اسرتاتيجيات املامرسة االستعامرية َّ
تتعي املقاومة ها هنا بوصفها فعلاً
معارضا ذا قصد سيايس،
ً
مراقبة املحيل والسعي إىل السيطرة عليه .وال نّ
نفيا أو إقصاء ملحتوى ثقافة أخرى ،وإنام هي «مفعول من مفاعيل جتاذب ينتج ضمن قواعد
وهي ليست ً
اإلدراك واملعرفة اخلاصة باخلطابات املسيطرة عند إفصاحها عن دواليل االختالف الثقايف وإعادة إدراجها
هلا ضمن عالقات القوة الكولونيالية املتباينة؛ ضمن الرتاتبية واملعيارية والتهميش
وهلمجرا»( .((6وليس
ً
تزيد إذا ما اعتربنا أن قراءة هومي بابا تتبدى عالمة فارقة يف النقد الثقايف املقارن ،تبدو فيه
يف األمر أي ّ
نظرية ما بعد الكولونيالية بمنزلة لقاء جديد مع نسق اخلطاب الكولونيايل؛ فهي تقرتح اً
مغايرا يتحدد
فهم
ً
رهانه يف إعادة مفهمة الذات واآلخر ،وكذلك اهلوية ،بمنأى عن التفسريات املتعالية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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