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

Abstract: This paper attempts to understand the role of translation in the
transmission and spread of theory outside the cultural field where it was
first formulated. To reveal this role, it takes as an example the social poetics
formulated by Russian critic Mikhail Bakhtin starting in the 1920s. It focuses
on the translations of Moroccan critic Mohammed Barada of some of Bakhtin’s
texts (published as Novelistic Discourse in 1987). The paper concludes that
Barada’s reception of Bakhtin’s suggestions, particularly the concepts of the
dialogic, polyglossia, the carnivalesque, and polyphony, opened up for the Arab
novelist-critic opportunities for innovation on the levels of method and practice,
so as to emerge from the closed circling of reading.
Keywords: Theory, Translation, Dialogism, Polyglossia.
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مقدمة
مــن بـيــن الـنـظــريــات الـتــي غـ ّـيــرت مـســارات الـنـقــد األدب ــي الـعــالـمــي ،فــي الـنـصــف الـثــانــي مــن الـقــرن
الماضي ،النظرية التي ّ
تمكن ميخائيل باختين ( )1975-1895من بلورتها في عشرينيات القرن
الـســابــق؛ مــن خ ــال مـجـمــوعــة أع ـمــال يـشـغـلـهــا هــاجــس اإلدراك اإلنـســانــي وال ـعــاقــات «الـبـيـنــذاتـيــة» ،كما
تشغلها جـمــالـيــات اإلب ــداع الـثـقــافــي وفـلـسـفــة الـلـغــة ونـظــريــة األدب والـكــرنـفــال .وتـكــاد تـكــون أعـمــال هــذا
ّ
المنظر الــروســي ،الـتــي تنطوي على محاولة «جــادة للوصول إلــى فهم أعـمــق وأخـصــب للظاهرة األدبـيــة
المعقدة ،بكل أبعادها الذاتية والمجتمعية ،وبتفاعلها الخالق مع المجتمع الــذي تنتمي إليه في شتى
(((
ـارا بـيــن عــدد كـبـيــر مــن الـنـقــاد
ـؤس ـســاتــه»  ،مــن أكـثــر الـجـهــد الـفـكــري والـنـقــدي انـتـشـ ً
تجلياته ونـشــاطــاتــه ومـ ّ
المتميزين في أوروبــا وأميركا ،وفــي الوطن العربي .فقد تبلورت تصوراته في خضم المساءلة العميقة
الـتــي وجـهـتـهــا الـشـكــانـيــة الــروس ـيــة لـلـفــرضـيــات الـقــائـلــة بــوجــود عــاقــة تـنــاظــر بـيــن الـبـنـيــة األدب ـيــة والـبـنـيــات
االجتماعية يتعين تحديدها والكشف عنها .وفي ذروة هذا الجدل حول إعادة بناء موضوع الدراسات
األدبية وفصله عن تاريخ األدب ،بدَ ا باختين من خالل اإلجراءات المنهجية التي دعا إليها ،ناقدً ا مختل ًفا
(((
اهتم كذلك
بالمعنى المنتج لمفهوم االختالف  .فهو لم يدرس الظاهرة األدبية من الداخل فحسب ،بل ّ
بتحليل دالالتـهــا وأبـعــادهــا االجـتـمــاعـيــة الملتصقة بــالـتـفــاعــات اإلنـســانـيــة ،ومــا تـنـطــوي عليه مــن حــواريــة
متفحص ألسرار الكالم اإلنساني ،ذلك
وتعدد في األصوات .لهذا اعتبره فالديمير كريزينسكي «أعظم
ّ
(((
قو ًة نابذ ًة وجاذب ًة في نفس اآلن» .
الكالم الذي إذا ما نظر إليه في بعده التوليدي ،ألفيناه ّ

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

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

Roland Barthes, S/Z (Paris: Seuil, 1970), p. 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تأثير باختين في النقد العربي
إنّ الـ ــدارس لـلـنـقــد الـعــربــي فــي الـعـقــديــن األخ ـيــريــن مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وه ــي الـحـقـبــة ال ـتــي شـهــد فيها
م ـحــاوالت عـمـيـقـ ًة لـتـمـ ّثــل ال ـت ـيــارات الـنـقــديــة الـحــديـثــة ،سـيــاحــظ ال ــدور الـكـبـيــر ال ــذي نـهــض بــه الـمــرجــع
الباختيني في تعميق النقد وتوسيع رؤيته لموضوعه .ففي هذه المرحلة التي اتسع فيها فعل المثاقفة،
كما برز لدى الناقد األدبي أهمية استحضار سياق المعرفة النقدية وتجلياتها التطبيقية ،ستمثّل تنظيرات
باختين سلط ًة مرجعي ًة شديدة الحضور في إنتاج الناقد العربي ،ســواء كــان ذلــك استنا ًدا إلــى مفاهيمه
وأجهزته النظرية في ممارسة النقد ،أو من خالل ترجمة نصوصه وأعماله األساسية .وليس في األمر
كبيرا من الباحثين إلى استثمار مقوالته
ّ
أي ّ
تزيد إذا قلنا إنّ اكتشاف النقد العربي لباختين قد دفع عد ًدا ً
حد صار فيه اإلمساك بما تعنيه هاتان
 بخاصة الحوارية وتعدد األصوات  -والتفكير من خاللها إلى ّمستعصيا.
أمرا
ً
المقولتان ً

لعل مــن أقــوى العوامل التي تفسر االستقبال الــذي حظيت بــه أطــروحــات باختين ،مــن عــدد مــن النقاد
الـعــرب ،أنّ أعماله تتيح إمـكــا ًنــا لفتح منفذ لـمـســارات جــديــدة تــرتــاد بتنظير الــروايــة العربية أفـ ًقــا آخــر غير
أطــروحــات لــوكــاش الـتــي يــرى مـحـمــد ب ــرادة أنـهــا «ضـيـقــت األف ــق ب ـ ً
ـدل مــن أن تـفـســح أرج ــاءه ،ألنّ النقد
العربي لــم يقرأ لــوكــاش قــراء ًة كامل ًة فــي سياقه وتـطــوره على ضــوء الـطــرف المناقض لــه ،أي مــن خالل
المبدعين الــذيــن كــان يمثلهم برتولد بريشت فــي خصومته الجدالية مــع لــوكــاش»( .((2إنّ باختين يتميز
بتصوراته التي تجمع بين التحليل الداخلي والخارجي لألدب ،وترفض الفصل بين الشكل والمضمون،
وتشدد على حوارية النصوص وتفاعلهاً ،
فضل عن افتراض هوية متعددة للمتكلم داخل النص .لذلك
ّ
يمكن وصف مقاربته بكونها شكالني ًة من جهة بحثها في جماليات األدب ،كما يمكن اعتبارها مقارب ًة
اجتماعي ًة النشغالها بالدالالت التي ينطوي عليها الخطاب األدبي .وهذا ما ألمع إليه الباحث ريشارد
لخص المساهمة الباختينية في إغناء النظرية األدبية المعاصرة في نقطتين أساسيتين:
هودسون حينما ّ
أوالهما وقوع فكر باختين من الناحية النظرية في نقطة تقاطع التيارات الكبرى للنقد األدبي :األسلوبية،
والسيميائيات ،وتــاريــخ األفـكــارّ .أمــا الـثــانـيــة فمفادها أنّ األطــروحــات الـتــي بناها مــؤلــف جـمــالـيــة الــروايــة
ونظريتها ،استمدها مـبــاشــر ًة مــن حقل الـعـلــوم اإلنـســانـيــة .فــاسـتـنــا ًدا إلــى منظور مــركــب يستفيد مــن علوم
متميز لتحليل
مختلفة ،استطاع باختين أن يهتم في الوقت نفسه بالتحليل النصي
ً
منظورا إليه كشكل ّ
الخطاب ،وبتاريخ األجناس واألشكال األدبية(.((2

تعدد جهد النقاد العرب الذين تفاعلوا مع أعمال باختين ونهلوا من مضامين تفكيره من منطلق الوعي
ّ
بما تنطوي عليه مفاهميه من إمكانات لتجاوز القصور في الدراسات السابقة ونقد ثوابتها ومرتكزاتها،
( ((2محمد برادة« ،رواية عربية جديدة» ،في :مجموعة مؤلفين ،الرواية العربية واقع وآفاق (بيروت :دار ابن رشد ،)1981 ،ص .10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

( ((4ثــائــر ديــب« ،عــن الـعــدة والعتاد فــي ترجمة 'الــدراســات الثقافية' و'نظرية مــا بعد الكولونيالية'» ،فــي :ريتشار جاكمون (مـحــرر)،
تــرجـمــة الـعـلــوم اإلنـســانـيــة واالجـتـمــاعـيــة فــي الـعــالــم الـعــربــي (ال ــدار الـبـيـضــاء :مؤسسة الملك عبد الـعــزيــز آل سـعــود لـلــدراســات اإلسالمية
والعلوم اإلنسانية ،)2008 ،ص .24
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لتحديد مــوقــع باختين فــي مـجــال التفكير الـنـظــري فــي الــروايــة ،انـطـلــق محمد ب ــرادة مــن تفكيك الجهد
تلمس التقاطعات واالختالفات،
التي سبقه (هيجل ،ولوكاش ،والرومانسيون األلمان)؛ وذلك بهدف ّ
والمنافذ التي ّ
ّ
المنظر الــروســي مــن فتحها فــي مجال دراســة الــروايــة والتنظير لها .وإلنجاز
تمكن ذلــك
شدد مترجم الخطاب الروائي على ضرورة مراعاة مسألتين أساسيتين :أوالهما ،استحضار
هذه المهمة ّ
تـعــدد الـمـقــاربــات المنهجية واإلبستمولوجية إلــى درجــة تسمح بالحديث عــن تــاريــخ نـظــريــات الــروايــة،
وجهت ُك ّتاب الرواية في فترات وسياقات وآداب مختلفة،
واستكناه صورة لمختلف المفهومات التي ّ
على أنّ هذا ال يعني ،بالنسبة إلى بــرادة ،نفي وجود عناصر مشتركة تسند النص الروائي وتتيح وصفه
تنظيرا يبنيه مفكرون
واستخالص خصائصه االستداللية ،وإنما هو تأكيد لنسبية تنظير الــروايــة بوصفه
ً
وأدب ــاء؛ انـطــا ًقــا مــن أسئلة ُتـحــاور ثـقــافـ ًة معين ًة ،وتتفاعل مــع حـقــول ومـنــاهــج ودوائ ــر معرفيةّ .أمــا الـثــانـيــة
فتتمثل في تجنب اختزال النصوص الروائية إلى مقوالت ومصطلحات واردة في نظرية الرواية ،وإفساح
المجال أمام النصوص لكي تغتني النظرية وتصبح أدا َة تحليل وإضاءةً ،
بدل من أن تتحول إلى معايير
ثابتة عاجزة عن التجدد واالتساع(.((4
وعيا عميقًا بنظريات الرواية ،وبتعدد
عندما ننطلق من هاتين المسألتين ُ
يتبين لنا أن محمد برادة يمتلك ً
تمتاح منها لفهم الــروايــة وإدراك عالئقها بأسئلة الفرد وشواغله في المجتمعات الحديثة.
الــروافــد التي
ُ
وإذا كــان هــذا الــوعــي يـضـفــي الـمـشــروعـيــة الـعـلـمـيــة عـلــى الــدعــوة إلــى تنسيب أطــروحــات بــاخـتـيــن؛ بهدف
المساهمة في تطويرها وتعميقها واإلضافة إليها ،فإنه يؤكد ،من جهة أخرى ،قابلية هذه النظرية للترجمة
واالنتقال من فضائها الثقافي إلى فضاءات أخرى يمكن أن تنخرط في مسعى تغذيتها؛ من خالل التفكير
مهما بالنسبة إلى السياق النقدي
بأدواتها في آداب تخ ّلقت ضمن شروط ثقافية واجتماعية مغايرة .فليس ًّ
الـعــربــي مــا تـقــولــه نـظــريــة بــاخـتـيــن ،بــل إنّ األه ـ ّـم هــو مــا يـمـكــن أن يفتحه الـتـلـقــي الـعــربــي لـهــذه الـنـظــريــة من
مـســاحــات وآفــاق تتيح لفكر باختين أن يتجلى على نـحـ ٍو آخــر .وبـهــذا الشكل تتطور الـمـمــارســة النقدية،
وتغتني مــن خــال المنابع الفكرية والنظرية التي تستمد منها أدواتـهــا ومفاهيمها اإلجــرائـيــة ،لفتح منافذ
إلــى مـســارات جــديــدة فــي النصوص التي تقرؤها .ويكفي الـعــودة إلــى كتب محمد بــرادة التي ُشغل فيها
بالتفكير في الــروايــة العربية وتحليل نصوصها المتميزة ،بخاصة أسئلة الــروايــة :أسئلة النقد ،وفضاءات
روائية ،والرواية ورهــان التجديد ،والرواية ذاكــرة مفتوحة ،لتظهر للقارئ مستويات مختلفة من تمثّل هذا
عدتها مساحات غير مطروقة في النص الروائي
الناقد لنظرية ميخائيل باختين ،وقدرته على أن يستكشف بِ ّ
العربي الحديث ،وال سيما ما يتصل بتحليل مستويات التعدد اللغوي وفكر الرواية .وبهذا المعنى ،تتعين
قويا على الدعوات التي تختزل أزمة النقد العربي في غياب نظرية عربية ،في وقت تضطلع
الترجمة ر ًّدا ًّ
فيه بدورها ً
كامل لخ ْلق تثاقف متوازن ُيبنى على االغتناء المتبادل ،ال على اإللغاء والتفاضل(.((4
ثمة تصور سائد مفاده أنّ التفكير في نظريات الرواية ،يفرض على الناقد أن يظل مشدو ًدا إلى الفضاء
ّ
الـثـقــافــي الـغــربــي ال ــذي تـكــونــت فـيــه الــروايــة خــال الـعـصــر الـحــديــث ،وهــو تـصــور يـحـتــاج إلــى تمحيص
( ((4برادة« ،موقع باختين» ،ص .4

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

( ((4محمد برادة« ،الرواية أفقًا للشكل والخطاب المتعددين» ،في :محمد برادة ،فضاءات روائية (الرباط :منشورات وزارة الثقافة،
 ،)2003ص .28-27
( ((4المرجع نفسه ،ص .26
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ثاحبأو تاسارد
صاعملا يبرعلا يبدألا دقنلاو نيتخاب :ةمجرتلاو ةيرظنلا

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

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

( ((5محمد برادة« ،الرؤية للعالم في ثالثة نماذج روائية» ،في :مجموعة مؤلفين ،الرواية العربية واقع وآفاق (بيروت :دار ابن رشد،
 ،)1981ص .130

(52) Gillian Lane-Mercier, La Parole romanesque (Paris: Klincksieck, 2003).

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

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

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