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جدل المنهج والنص وسؤال الذات مقاربة في إشكالية العالقة
بين المنهج والنص في الراهن النقدي العربي المعاصر
أ.د :عمر أمحد بوقرورة
أستاذ األدب احلديث واملعاصر
رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا
كلية الدراسات اإلسالمية والعربية..ديب

تقديم:

هذا عنوان آخر من العناوين اليت شغلتنا يف إطار العالقة بني املناهج النقدية املعاصرة والنصوص اإلبداعية ،تلك العالقة
اليت تتعلق أساسا باضطراب األنساق املعرفية يف املناهج النقدية العربية املعاصرة ،ذلك االضطراب ال ذي ننظ ر إلي ه يف إط ار وثوقن ا
باإلبس تيمولوجيا باعتباره ا إج راءًا منهجي ا ومعرفي ا ،ب ه حنق ق ماهي ة امل نهج وال نص عل ى الس واء ،وب ه نرص د التح والت احلاص لة يف
تش كيل ف ي مؤي د مب نهج نق دي ذي عالق ة قوي ة ب املعريف أو االبيس تيمولوجي ،وب ه نع ر مس ار املن اهج النقدي ة املعاص رة يف إط ار
املفارقة بينها وبني النص املبدع باعتباره منتجا يف شبكات اجتماعية وحضارية خاصة.

واملوض وع عنوان ه "جدددل المددنهج والددنص وسددؤال الددذات" واملوض وع معق د ألن ه يفم وع يف النس بة ال يت حتت وي املفارق ة ب ني من اهج
نقدية معاصرة مسرفة يف النقل واالستعارة من اآلخر ،وبني نصوص إبداعية وظيفتها مرهونة هبوية حض ارية خاص ة ،وبرغب ة املتلق ي
العريب الذي يفرتض فيه أن يتفاعل مع النص اإلبداعي بتماثل يفضي إىل اعتبار النص مظهرا من مظاهر األدبية املنبثقة من الذات
احلضارية اخلاصة اليت حتكمها مرجعية إبيستمولوجية أساسية تغدو شركة بني املتلقي والنص اإلبداعي " ،فالنص ال يصبح أدبيا إال
إذا استعمل بوصفه أدبا عند مجاعة من القراء"(.)1
ه ذا ه و ج وهر املوض وع ال ذي ن ود أن نع ّر ب ه ،وال ذي يص ب يف دائ رة التش ّكل اإلبيس تمولوجي اخل اص ال ذي ينب ع
أساسا من اخلصوصية احلضارية مليالد النص الشعري وللمناهج النقدية أيضا ،ونذكر  -مبا مضى -أن ال نص اإلب داعي من دمج يف
وجدان املتلقي العريب الذي متاهت صيغ حياته بصيغ النص ،والتماهي نرجوه أن يكون موكوال باملناهج النقدية أيضا.
هبذا يكون املوضوع الذي نطمح أن نناقش فيه إشكالية العالقة بني امل نهج وال نص ،وبينهم ا وب ني ال ذات احلض ارية ال يت
نريدها نس قا داخ ل ال نص وامل نهج باعتباره ا مهيمن ة عل ى لغ ة ال نص وموض وعه ،وعل ى أنظمت ه الدال ة وك ذا عل ى املكون ات املعرفي ة
واملقومات اإلجرائية األساس ية املش ةكلة للم نهج ،ولل ذكر ف ن العالق ة امل ذكورة أس اس يف األدبي ة نفس ها ال يت نرجوه ا بعالق ات فني ة
ومعرفي ة حتك م املض مر واملعل ن يف ال نص الش عري ،وتنغ رس يف س ياق مف اهيمي مت داخل ،بعي دا ع ن أدبي ة موغل ة يف ش كالنية فني ة
صر من تعامل معها يف إطار التأثر النقدي أن تكون أدبية ب متاع مجايل خاص وسيلته املناهج املستعارة اليت يتفاعل معها النق اد
يُ ُ
والدارسون يف إطار التشابه القسري اخلاضع للنقل عن اآلخر.
واملوضوع معقد أيضا ألن بعض النقاد العرب ينطلقون من املنجز املنهجي الغريب الذي يتعسفون يف تطبيقه على نص شعري أو
روائ ي ع ريب دون أن يس ألوا ع ن مس افة العالق ة ب ني املنج ز املنهج ي والنق دي املنق ول وب ني اإلب داع اخل اص ال ذي الي زال ميس ك
( )1نظرية اللغة األدبية  /خوسيه ماريا / ...ترمجة حامد أبو أمحد  /مكتبة غريب  /القاهرة  /ص .121
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بتفاصيل النسق املعريف اخلاص ،وإن تزعزعت بعض أركانه يف النصف الثاين من القرن العشرين  -كما سنذكر  -أو جتددت بعض
تزودت بأنساق ذات أصول منهجية ومعرفية عاملية.
مساته و ّ
ومس افة العالق ة مهم ة ألن ه كلم ا كان ت املس افات ب ني أس لوبني للتفك ري ومنط ني للحي اة كب رية كلم ا ك ان انتق ال م نهج
نقدي ما وتطبيقه دون إخضاعه لشروط التأثري والتأثر -ومنها شرط الزمان أو املسافة احلضارية  -أقل فائ دة ،وه ي مهم ة أيض ا
يفسدا يف أروبا من خ الل املس افة
يف إطار التناسب بني زمن إنتاج النص وزمن املناهج النظرية النقدية ،ذلك التناسب الذي جنده ّ
احلاصلة ب ني املب دع والناق د واملتلق ي أيض ا ،تل ك املس افة ال يت يرف دها الت ار ي والثق ايف واللغ وي ،بينم ا تنتف ي تل ك املس افة يف النق د
الع ريب املعاص ر – أو الش كالين اص ة  -ذل ك النق د ال ذي سه د ال نفس ويس تحثها عل ى ال ركض وراء إب داالت مبس افات
()2
المنطقية
البينِية ،وهولب منهجي ومعريف إبيستمولوجي أساسا ،فالناقد العريب املعاصر  -والناقد الش كالين
هذا هولب اإلشكالية ْ
اصة -مغرتب عن األص ل املنهج ي واملع ريف يف نق ده ،واالغ رتاب مرك ب أساس ه االغ رتاب ع ن أص لني مع رفيني  :أح داا غ ريب
أنتج ه ت ودورو وجاكبس ون وروالن ب ارت وج اد دري دا وج ريار جيني ت ...ه ذا األص ل ال ذي مل يتعام ل مع ه الناق د الع ريب يف يف
أغلب األحوال يف إال بالنقل ،فهومل يتأثر باملكون املفاهيمي ال ذي أن تج املنظوم ة املنهجي ة والنقدي ة يف الغ رب ،كم ا مل ي درد ذل ك
تبَن به املقوالت النقدية دون أسلوب تفكري .
املكون إدراكا سليما ،واحلال أنه قد تعامل مع ذلك املنتج النقدي باستقبال سليب ّ
واالغ رتاب موك ول أيض ا باألص ل املع ريف الث اين املتعل ق بال ذات أو باهلوي ة احلض ارية العربي ة اإلس المية ال يت غ دت العالق ة
فيها يف يف أغلب األحيان يف مفصومة ،يعرب الناقد كمال أبو ديب عن احلداثة اليت شكلت األصل يف التنظري النقدي عنده ،واليت
عربت يقينا عن االنفصام احلاصل يف األساس اإلبستمولوجي ال ذي كك م النق د ق ائال" :احلداث ة انقط اع مع ريف ذل ك أن مص ادرها
املعرفية ال تكمن يف املصادر املعرفية للرتاث أويف اللغة املؤسساتية والفكر الديي وكون اهلل مركز الوجود "(.)3
واالغرتاب هبذه الكيفية خطري ألنه ي ؤول حتم ا إىل نق د بنس ق منق ول خاض ع للتقلي د ،ويف ذل ك م وت النق د أو حتف ه،
يعرب أحد الدارسني العرب عن سلبية النسق النقدي العريب املعتمد على التقليد قائال" :التقليد ال سعل من اإلنسان إنسانا فاملقلد
يريد أن كاكي ،أن يكون مثال لكنه ال يعمل يف النهاية إال على تعيني انفص اله ،إن ه ال يعي د ويك رر إال م ا ل يس ه و ،واملِثْ ل ل يس
()4
هوية على اإلطالق"
الموضوع :

املوضوع حتضر عناصره مبجموعة من املستويات الفنية واملوضوعية اليت جنلّيها جبدل قائم أساسا يف العالقة بني ثالثة مستويات
(املنهج والنص اإلبداعي والذات احلضارية ) فبني هذه املستويات خلل مرجعي آل إىل شيء من الصدام املؤيد باجلدل الذي تكرب
عناصره لتبلغ املختلف الذي يؤدي أحيانا إىل القطيعة بني املستويات املذكورة ،هبذا نريد املوضوع مبحوره األكرب الذي هو اإلبداع
يف عالقته اجلدلية باملناهج النقدية املتاحة اليت اعتمدها النقاد والدارسون عن طريق االستعارة احلضارية ،تلك املناهج اليت تتداخل
مع النص جبدل يفضي إىل فرق واضح يف هوية املنهج والنص على السواء ،فاملنهج مستعار والنص موكول مبسؤولية أدبية وفنية
حتتم على املبدعني العرب املعاصرين أن يكونوا مناذج رائدة يف يفتمعات ترجو منهم ذلك ،وحتن إليه مبوازين تؤول هبا إىل العزة ،إن
االلتحام بني هؤالء وأمتهم واجب " فالشاعر مفردة يف مجلة اللغة واألمة ،وإذا حدث تالحم بني الذات واألمة واللغة جاء اإلبداع
( )2انظ ر  :فوض ى اإلب دال يف النق د الع ريب املعاص ر -حب ث يف الواق ع واآلف اق  /د.عم ر أمح د ب وقرورة /ع امل الكت ب احل ديث  /إرب د /األردن  /ط/1
2112م  /ص  23وما بعدها
( )3يفلة فصول  /مج  / 13 / 7أكتوبر  / 1986ص . 243
( )4الكتابة والتناسخ  /عبدالفتاح كليطو /ترمجة عبدالسالم بنعبد العايل  /املركز الثقايف العريب  /ط  / 1985 / 1ص .122
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حينئذ وهو هنا ائتال عضوي يتأصل بواسطة االختال
"( )5هبذا يأيت املوضوع الذي نريده باملستويات اآلتية :

الواعي هلذه العالقة التالمحية وشروط التجاوب معها اختالفا وائتالفا

المستوى األول  :المنهج وسؤال الذات :إن أي حديث عن امل نهج يف عالقت ه بالدراس ات األدبي ة والنقدي ة إمن ا

مير ع رب س ؤال ال ذات املؤي د بس ؤال املرج ع اخل اص اخلاض ع هلوي ات األم م وملرجعيا ا احلض ارية ،فحض ور ال ذات يف مقارب ة املن اهج
واجب ،وغياهبا إمنا يؤدي بالبحث يف هذا اجملال إىل أوهام حتكمها نوستاجلية مرجعية غري قادرة على إنتاج مناهج ككمها التواؤم
والتجاور مع النص باس تمرار ،كم ا ي ؤدي إىل منذج ة اآلخ ر فني ا معرفي ا وحض اريا حي ث تعم ل املن اهج الواف دة عل ى تش كيل س ياج
معريف وف ي معي اري هدف ه االكتف اء بالواف د ال ذي ح ّل حم ل ال ذات وأن اب عنه ا يف املش هد املع ريف يف واقعن ا النق دي واألديب حتل يال
وتفسريا وتأويال ،يقول مالك بن نيب يف ش أن كه ذا " إن الثقاف ة ال تس تورد بنقله ا م ن مك ان إىل آخ ر ،ب ل س ب خلقه ا يف نف س
املكان ،ألن البيئة ليست إحدى لوحات الرسم اليت نفكها من مسمار اجلدار الذي علقت به لكي ننقلها إىل منزلنا.)6( "...
وحض ور س ؤال ال ذات هن ا مؤس س بالش رط احلض اري ال ذي يع ي أن يتج اور املب دع والناق د م ع األزمن ة اخلاض عة ل م ة يف
مسارها التطوري ،ويف امتدادها التار ي املاثل يف انزياحات حضارية كربى تؤول إىل متغريات سب أن يعيها كل من أراد أن ميارس
الكت ابة بصيغ األمة "فن حن ال نتصور مبدعا أو مفكرا معاصرا يكتب دون أن يتفاعل مع قضايا أمته بالتزام في وموضوعي يدرد
به كنه األزمنة ،وكنه االنزياحات احلضارية اليت متر هبا أمته ...ولن يكتفي املبدع أو املفكر بذلك بل البد من فهم املتغريات الفنية
والثقافية والفكرية اليت جتلت هبا تلك األزمنة ،ف الفهم ه و األس اس ال ذي ي ؤدي باملب دع هن ا إىل الكتاب ة مبس ؤولية وبقص دية جتعل ه
مبدعا برؤيته اخلاصة اليت تتعامل مع األزمنة باستيعاب نقدي يضمن حض ور زم ن املب دع أوال ،ف ذلك ه و مكم ن ال وعي ،وبدون ه
ختيب الكتابة بصيغ الوعي ،وبدونه يغيب النص األديب بصيغه احلضارية اخلاضعة ل مة "(.)7
إن احلاج ة ماس ة إىل إقب ال األك ادمييني عل ى من اهج ودراس ات أدبي ة ونقدي ة بنيته ا النق د ال ذايت ال ذي مي نحهم س لطة
التعامل اإلسايب مع املناهج واملعار الوافدة إن من الشرق أو الغرب ،ذلك التعامل الذي يبعدهم يقينا عن املعيارية اليت يرون هبا
اآلخر منوذجا حتميا ال يفال ملناقشته ،ولعله النموذج الذي يؤدي يقينا إىل اغرتاب املفكر واملبدع والناقد عن ذاته ،كما يؤدي إىل
خلخلة املعيار القيمي الذي يفرتض فيه أن يكون مرجعا يف احلفاظ على العالقة بني النص واملنهج ،ونتيجة ضياع املعي ار القيم ي
انفصال ع ن هوي ة اجملتم ع وع ن حاجات ه اخلاص ة اخلاض عة لكينونت ه ،يع رب مال ك ب ن ن يب ع ن ش يء م ن ه ذا اخلل ل املنهج ي ال ذي
وقع ت في ه املنهجي ات العام ة الس ائدة يف جامع ات الع امل الع ريب ق ائال  ..." :فل م يك ن العل م ال ذي قبس ته م ن جامع ات الغ رب
وسيلة لإلسعاد ،بل كان طريقا إىل املظهرية ،مل يكن ذلك العلم استنباطا حلاجة يفتم ع يري د معرف ة نفس ه ليح دث تغيريه ا ،ب ل مل
يكن استظهارا لبيئة نبحث لنغريها ،فهو علم قانع منطو على ذاته ،حبيس يف صوره وأش يائه املألوف ة "( )8والنتيج ة الس يئة الك ربى
بع د ك ل ه ذا أن يعتم د الدارس ون عن دنا عل ى اجل اهز م ن املن اهج والنظري ات واألفك ار ال ذي حت يلهم إىل ن وع م ن التواك ل املمي ت
ال ذي تص ر جه دهم حي ث يف مس افة االنتظ ار املع ريف لع ل جدي دا ي أيت ب ه الغ ريب فيتلقفون ه دون أن يث ري ف يهم إحساس ا ب الغرية
احلضارية اليت جتعلهم يسألون على األقل عن مسات هذا اجلاهز.

( )5يفلة فصول  /مج/16ع /2خريف1997م /ص.13
( )6آفاق جزائرية  /مالك بن نيب /ترمجة الطيب شريف  /مكتبة النهضة اجلزائرية /ص ...131
( )7فوضى اإلبدال يف النقد العريب املعاصر -حبث يف الواقع واآلفاق  /د.عمر أمحد بوقرورة /عامل الكتب احل ديث  /إرب د /األردن  /ط2112 /1م /
ص .23
( )8وجهة العامل اإلسالمي  /مالك بن نيب  /ترمجة  :عبد الصبور شاهني  /دار الفكر  /دمشق /ص.91
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المستوى الثدايي  :معند ومفهدو المدنهج (المدنهج وإشدكالية اإلبيسدتيمولوجيا ) ال نبتغ ي احل ديث يف ه ذا املس توى
ع ن املع َن واملفه وم االص طالحي املعت اد ال ذي يق ارب امل نهج لغ ة ومع َن قاموس يا ومعجمي ا ،ف ذلك ل يس ه و القص د يف البح ث،
فاألهم عندنا أن نبني العالقة بني املنهج واإلبستيمولوجيا ،ح نتجن ب اخلط أ املنهج ي واملع ريف ال ذي وق ع في ه كث ري م ن الدارس ني
والنق اد الع رب املعاص رين ال ذين اعتق دوا احليادي ة يف املن اهج فراح وا ينقل ون من اهج اآلخ رين ،ويعتم دو ا س ندا علمي ا لبل و ال نص
األديب والفي حتليال وتأويال وتفسريا ،زاعمني أن املن اهج عاملي ة حيادي ة ال وط ن هل ا ،وأن املن اهج م ا ه ي إال وس يلة أو أداة إجرائي ة
تصلح للنصوص املنتجة يف آدب وفنون ومعار األمم مجيعها ،ناسني أن املنهج وسيلة وفك ر ورؤي ة ،وه و ولي د حلظ ات حض ارية
من حلظات األمم تعتمدها يف إطار ما يناسب هويتها ،فكان اخللل ،وكان النقل الذي ب دا مبن اهج عمل ت عل ى اض طراب العالق ة
بني النص واملنهج وبينهما وبني املتلقي..
لقد أقبل كثري من الباحثني العرب منذ النصف األول من القرن العشرين وما يزالون على مناهج غربية وافدة معتقدين أن
املنهج سب أن يسود وإن بالتشابه الذي يعمل على بلوغنا ما بلغته األمم األخرى ،وقد أك د الواق ع العلم ي واألديب والنق دي يف
أخري ات الق رن العش رين ويف بداي ة الق رن اجلدي د خط أ ه ؤالء الدارس ني ،أل ا ببس اطة مل تك ن الس بيل األمث ل الكتش ا
اخلصوصيات الفنية واملوضوعية اليت حتملها النصوص اإلبداعية املنتجة يف األمة اخلاصة ويف الزمن اخلاص املؤيد بقضايا خاصة.
هذه هي اإلشكالية اليت أقلقتنا واليت جعلتنا نس أل حب رية  :مل اذا اإلقب ال عل ى املن اهج دون النظ ر إىل خصوص ية محوال ا
املعرفية ؟ وملاذا هذا التعامل الرتاكمي مع املناهج اليت ترتى وفقا للكينونة األوربية بصفة خاص ة وس يلة وفك را وم ذهبا ومدرس ة...؟
ومل اذا يغي ب س ؤال الكينون ة أو كض ر باس تحياء ح ني البح ث ،وح ني ص نع أس ئلة املش كالت أو إنتاجه ا ،تل ك األس ئلة ال يت ال
ميكنها أن تكون فاعلة يف عامل البحث إال إذا تأيدت بروح األمة ومباهيتها ؟
هب ذه اإلش كالية يتجل ى مع َن ومفه وم امل نهج ال ذي يع ي الطري ق الواض ح الب ني ال ذي يس لكه الب احثون للوص ول إىل ح ل
ملشكالت اجملتمع أو األمة ،وهو يف اآلن نفسه مجلة من املواقف والرؤى الفكرية واألدبية والنقدية اليت تتشكل يف ظل خصوصيات
حض ارية تنتق ل ع ن طري ق الت أثري والت أثر لتص ب يف إط ار الت داخل املع ريف اضك وم بق وانني علمي ة موض وعية سعله ا أهله ا أدوات
للحك م يف ال ذي يع رتض س بيلهم املع ريف م ن مش كالت ،وال يك ون امل نهج ك ذلك إال إذا تأس س بض وابو ومقص ديات يفتمعي ة
فلكل يفتمع ض ابطه املنهج ي ال ذي ي تحكم في ه املرج ع املع ريف أو االبس تيمولوجيا ،ف النص املب دع واملب دع نفس ه ل يس منفص الً ع ن
يفتمعه ،ف ذا كان النص األديب هو شرط حضور املنهج إذ ال منهج من دون النص ف ن املطلوب من املنهج أن يتفاعل مع النص،
وال يك ون التفاع ل هن ا إال ب املعريف ال ذي يؤس س لل نص وامل نهج عل ى الس واء ،إن امل نهج هن ا أداة إجرائي ة وه و يف اآلن نفس ه فع ل
مع ريف يتس اوق م ع ال نص األديب وم ع األدي ب نفس ه مبهم ة تواص لية تفاعلي ة ه دفها البح ث ع ن املغ زى واملع َن ،هك ذا ن رى مع َن
ومفهوم املنهج ،وهبذا نرى القراءة اإلسابية ،ونرى التحليل الناتج عن نص ومنهج ينتميان إىل أمة بعينها هلا شخصيتها وهلا كيا ا
وهلا موضوعا ا ،وهبذا يستطيع املنهج أن مينحنا صوغا إجرائي ا مؤي دا بص و مع ريف ...واخلالص ة أن امل نهج موك ول بالش رط املع ريف
وإال فسيؤدي حتما إىل حاالت التباس وتعقيد تعيق عملية التحليل بل وتعيق عملية التلقي نفسها.
إن امل نهج هن ا مس ؤولية فني ة وفكري ة ،وه و حب ث مس تمر ع ن اجل وهر ال ذي يض من احل كم الس ليم ،وه و أيض ا مس ؤولية
أخالقي ة تف رض عل ى الباح ث أو الناق د نوع ا م ن ال والء املخل ص ألمت ه ،والناق د هب ذه الش روط ج اد وه و باح ث م ن أج ل موق ف
ش امل ورؤي ة كلي ة ي رى النص وص هب ا كم ا ي رى الع امل م ن حول ه ،وهب ذا يبتع د ع ن الس طحية والعرض ية ،ويتغلغ ل يف عم ق األش ياء
سائال كاشفا عن إنيا ا من خالل إحاطة شاملة هبا يف ضوء العالقة الواجبة املميزة بني أصول األشياء وفروعها.
إن املفه وم  -كم ا نق رأ -ش امل لبنيت ني تت درجان م ن اللغ وي املاث ل يف الوس يلة أو الطريق ة إىل ال داليل اجملس د ب الفكري
س عناصره إال بفكر أوفلسفة أو مذهب أو مدرسة أدبية ،أو أي اجتاه أو
واألديب والنقدي ،والداليل هنا هو األصل الذي ال تتأس ُ
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تيار ميتاح من املتغريات احلضارية اليت حتصل يف أمة من األمم ،فاملنهج أساسه الفكري واملعريف ،وهو قائده يف األخري ضمن عالقة
جدلية ترتى وفقا لسلطة البحث املؤيد باملنظومات القيمية اليت حتكم اجملتمعات ،ه ذا ه و ل ب املش كلة املنهجي ة ال يت يب دو أنن ا مل
نعرها االهتمام الكايف يف العامل العريب الذي صا معظم بنياته املعرفية يف القرن العش رين ،ويف بداي ة الق رن اجلدي د باخلط أ املنهج ي
املؤيد بأحادية فاقدة لبصرية فكرية ومعرفي ة يف أغل ب أحايينه ا ،ذل ك ألن امل نهج ق د ينف ع يف إط ار يفموع ة م ن الوس ائل اإلجرائي ة
املس اعدة كاس تعمال املص ادر واملراج ع واهل وامش والبطاق ات ،وس بل اإلحص اء ،ووس ائل أخ رى ذات بع د هندس ي ورياض ي
وبيولوجي ..وعالمات التنقيو واملالحق والفهارس ...ولكنه سيكون خطريا عندما حتمل الوسيلة احنرافا منهجي ا دقيق ا تب دو مسات ه
يف فكرة أو رؤية أو نظرية قد الينتبه بعض الباحثني إىل جوهرها املاثل يف انتماء خاص خاض ع إلنةيى ات حض ارية ال تس تقيم الرؤي ة
أو النظري ة إال هب ا ،والس بب يكم ن يف عج زهم املع ريف ال ذي أقع دهم يف مس توى الس عي احلثي ث حن و اجلدي د املبه ر ال ذي كج ب
عنهم فلسفة املنهج مؤيدة بالنقد والتحليل واملراجعة ،وحماطة صوصيات فكرية وثقافية..
المسددتوى الثال د  :المددنهج وخصوصدديات األمددم ( التجدداور بددين أس د لة المددنهج وأس د لة المجتمددع ) :إذا كان ت

املن اهج أساس ا يف ك ل مبتغ ى علم ي وف ي وأديب ونق دي نرج وه ف ن ي ة س ؤاال ينف تح عل ى أف ق مع ريف ال يق ل أاي ة عم ا متت از ب ه
املناهج من إجراءات ووسائل وأدوات ،وهو ذلك املتعلق مب ا ميلك ه امل نهج وم ا يتأس س ب ه أص ال م ن خصوص يات معرفي ة تفرض ها
إنّيات األمم وهويا ا،هذا السؤال ي رتبو يف وج ه من ه – أو لنق ل الوج ه األساس ي -بص ريورة امل نهج يف الدراس ات األدبي ة والنقدي ة
املعاصرة من حيث هي صريورة ترتس م يف مش هد البح ث األديب والنق دي اخلاض ع للت أثر املباش ر والعمي ق مبن اهج واف دة يف أغلبه ا،
تلك املناهج اليت تؤطر الدرس النقدي يف العامل العريب املعاصر.
إن الذي نعتقده أن املناهج ال تتأس س إال صوص يات األم م ومبرجعيا ا املعرفي ة واالبس تيمولوجية ..ي دل عل ى ه ذا م ا
أجنزته األمم يف أزمنتها احلضارية املختلفة ،وما صاغته من مناهج وأفكار تتفاعل مع بعضها بكينونة حضارية حتتفظ لنفسها دوم ا
جب وهر امل نهج أو الفك ر ال ذي ال يص ا إال وفقه ا ،ق ال تع اىل يف ش أن احلض ارة ال يت ص يغت معامله ا وأس س احلي اة فيه ا ب املنهج
الق رآين ( :فاح ُكم بديدندهم بِما أَيز َل اللّه والَ تَدتَّبِع أَ ْهواءهم ع َّما ج َ ِ
ْحدِّ لِ ُكد جل َج َعلْنَدا ِمدن ُك ْم ِش ْدر َعةِ َوِم ْند َهاجداِ)( .)9وق ال
اءك م َن ال َ
ْ َ ُْ َ َ
ْ َْ َ ُ َ َ ُ َ
()10
َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ين َال يَد ْعلَ ُمو َن) .
تعاىل  (:ثُ َّم َج َعلْنَ َ
اك َعلَ َش ِر َيعة م َن ْاأل َْم ِر فَاتَّب ْع َها َوَال تَدتَّب ْع أ َْه َواء الذ َ
إن املنهج هبذا املع َن إش كال مع ريف وحض اري معق د ينم و وفق ا خلصوص يات األم م واجملتمع ات البش رية ،وأن امل نهج إمن ا
ي أيت اس تجابة لرغب ات حض ارية ملح ة ت دل عل ى ذل ك اإلش ارات التار ي ة واحلض ارية اآلتي ة ال يت ت دل يقين ا عل ى أن املن اهج ولي دة
خصوصيات حضارية ومعرفية:
أ  -المنهج عند اليدويان  :عن دما نتح دث ع ن امل نهج عن د اليون ان ف نن ا نع ي تل ك الب دايات الك ربى ال يت أسس ت للمن اهج ال يت

ت أثر هب ا الع امل لف رتة طويل ة م ن ال زمن ،والب دايات ال نس تطيع فهمه ا مبع زل ع ن الس ياق الفلس في واألديب والنق دي وح ال ديي
املوسوم بالوثني ة ،وال مبع زل أيض ا  -وعل ى األق ل  -ع ن الفالس فة الثالث ة س قراط (ت 411ق م ) وأفالط ون ( ت  348ق م )
وأرس طو(ت  322ق م) ه ؤالء ال ذين ح اولوا التأس يس للمن اهج وفق ا ملرجعي ات فكري ة وفلس فية وأدبي ة ظل ت لف رتة م ن ال زمن
مص درا يف املعرف ة األوربي ة ،وك ان أق درهم يف ذل ك أرس طوالذي مل يكت ف باجمل ال العقي دي ال ذي س اد عن د اليون ان بوثني ة س ندها
التجري د العقل ي البش ري ،ب ل دعم ه جبمل ة م ن األحب اث ال يت ش كلت األس اس ملنهج ه ال ذي تأس س باالس تنباط ،وبال درس املع ريف
الذي ساد يف زمن أرسطو ،،وقد أرشدته أحباثه إىل اإلجابة عن أس ئلة عدي دة خاض عة للخ اص اليون اين ومنه ا  :كي ف يفك ر أه ل
( )9سورة املائدة  /اآلية .48
( )10سورة اجلاثية  /اآلية .18
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عص ره ؟ كي ف ينج زون النظري ات واملف اهيم ؟ وكي ف يص وغون القواع د والس بل ال يت ت ؤهلهم إلنت اج الفك ر والفلس فة واملنط ق ،وم ا
مضمون ذلك وما أايته ؟
وخالصة فكر هذه املرحلة أنه فكر خاص ،فقد مهد به أصحابه لفهم العامل وللوصول إىل حلول للمشكالت الفلسفية
والفكري ة مس تمدين الع ون م ن من اهج بنيته ا الفك ر والوس يلة ،أو الفلس فة واملنط ق ،ب ذلك ك ان التش كيل املنهج ي ال ذي خض ع
خلصوصيات إبيستيمولوجية انديفت بعد ذلك مع جتارب األمم دون أن تفقد هويتها اليت تبقيها أبد الدهر يونانية وثنية.
ب -المنهددج وخصوصية الحضدار العربيدة اإلسدالمية  :النقدد والتحدول الحضداري األكبدر( ممدن اإلسدال ):

ك ان الب د

للتأسيس للنقد العريب من انتظار حتم ي مع ريف ح ي أيت اإلس الم ال ذي أم د اإلنس ان الع ريب والع املني م ن حول ه مب دد ف ي ولغ وي
ونق دي ومع ريف اس تطاع أن يرتق ي ب ه وأن يؤس س ب ه لرتات ب مع ريف تش كل ب ه األدب والنق د وع امل املعرف ة بص فة عام ة ،فباإلس الم
وب القرآن الك رمي كان ت ب دايات التأس يس ملعرف ة جدي دة ولنق د جدي د مل يعه ده الع ريب قب ل ذل ك ،وب ذلك أخ ذ املفه وم املع ريف
والنقدي يف اإلسالم طابعه اخلاص اخلاضع جملتمع إمياين تتحرد فيه املف اهيم واملص طلحات واألفك ار بفع ل العالق ة ب اهلل أوال ،تل ك
العالقة اليت ال ميكن ألي منهج أو مصطلح أو مفهوم أن يتأسس إال هب ا ،ذل ك ألن املنظوم ة املعرفي ة يف اإلس الم ال تع ي اجلان ب
املظهري السلوكي الذي الو يومياتنا يف عالقتنا بغرينا فحسب ،إن العملية هنا منو مطرد تواترت أركانه بعمق ضع لسلسلة من
التشابكات الفنية واملعرفية اليت حتركها وتشر على منوها قوة العالقة باهلل أوال ،وباملنظومة اجملتمعية ثانيا ،وبكل ذلك ت أيت األدبي ة
والنقدية واملعرفية اليت يفرتض فيها أال حتض ر إال هب ذا البن اء ال ذي يب دو بالعناص ر اآلتي ة :العالق ة ب اهلل  /العالق ة باحلي اة واجملتم ع /
املوضوع الشعري والفي والنقدي /الكلمة أو اجلملة الشعرية ..هبذا يتحرد اإلبداع وتتحرد املعرفة ،واحلركة البد أن تك ون عميق ة،
فال فائدة من إبداع سطحي وعظي إرشادي موضوعه السلود العيي العام.
ب ذلك ك ان التأس يس ألس ئلة النق د ال يت ب دت يف أوهل ا لغوي ة بنيته ا التفس ري وفه م الق رآن الك رمي ارتق ت ح بلغ ت
البالغة والداللة والتأويل وال نظم ...ومعه ا تغ ري املرج ع وتغ ريت الوظيف ة األدبي ة والنقدي ة نفس ها ،وبك ل ذل ك ب دأت أس ئلة الش عر
وأسئلة القول يف عالقتها باإلسالم وبالقرآن الكرمي ،لقد نقل إلينا القرآن الكرمي تلك الصورة اجليدة اجلديدة اليت تفصح عن متغ ري
ومتح ول س ب أن كص ل يف املعرف ة بص فة عام ة ويف الش عر بص فة خاص ة ،كم ا س ب أن كص ل يف احلك م النق دي أيض ا ،فاملعرف ة
أساسها اإلسالم وك ل س ؤال نق دي س ب أن يك ون مص دره تل ك املعرف ة ،والش عر ال مي ر مفهوم ه وال تتجل ى مسات ه وموض وعاته إال
ِ
عرب اإلسالم حيث الرسالة الوظيفية اجلديدة للشعر ،وآيات الشعراء تؤكد ذلك ،قال تعاىل َ :و ُّ
داوو َن ()224
الش َدع َراءُ يَدتَّدب ُع ُه ُم الْاَ ُ
َّ ِ
ِ
ٍ
الصدالِح ِ
ِ
ات َورَ َك ُدروا
ين َ ََمنُدوا َو َعملُدوا َّ َ
أَل ْ
يمو َن (َ )225وأَيدَّ ُه ْم يَد ُقولُو َن َما َال يَد ْف َعلُدو َن ( )226إَِّال الدذ َ
َم تَد َر أَيدَّ ُه ْم في ُكل َواد يَ ِه ُ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
َي ُم ْند َقلَ ٍ
ب يَد ْند َقلِبُو َن (( )227س ورة الش عراء ) ،فاآلي ات تب ني –
ين ظَلَ ُموا أ َّ
اللَّهَ َكث ِيرا َوايْدتَ َ
ص ُروا م ْن بَد ْعد َما ظُل ُموا َو َسيَد ْعلَ ُم الذ َ
عل ى ق در كب ري م ن األاي ة النقدي ة وعل ى تأس يس مغ اير للس ؤال النق دي الع ريب اجل اهلي امل ألو – أن الش عرية العربي ة س ب أن
تتغري ،فالقرآن الكرمي قد نبه أهل النظر يف اجلوانب النقدية إىل أن املمارسة النقدية الدقيقة ال تكمن يف إقواء قد كصل أويف معَن
لغوي قد ينزاح ،بل النق د أن ينظ ر الناق د يف املتغ ري ال ذي كص ل يف وظيف ة الكتاب ة نفس ها ،واإلس ايب عن د ه ؤالء أ م أدرك وا ش يئا
أساس يا يف امل نهج وه و روح ه ال يت ال ميك ن أن تص ا املع ار يف األم ة ص ياغة س ليمة إال هب ا ،فتف اعلهم م ع النص وص األدبي ة
واللغوية ،ومع عوامل املعرفة بصفة عامة ،مل كضر إال باملشهد املعريف اخلاص الذي يتفاعل دوما مع القرآن الكرمي.
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ج -المنهددج وخصوصية الحضار الاربية  :اخلصوصية املنهجية الغربي ة نورده ا باملالحظ ات املختص رة اآلتي ة ال يت نؤك د هب ا يقين ا
أن املناهج الغربية احلديثة واملعاصرة مل تتأسس إال باخلصوصية احلضارية الغربية ،فك ل ق راءة للمن اهج الغربي ة وك ل تعام ل معه ا م ن
خارج سياقها ونسقها املعريف والفلسفي املعاصر إمنا يعد بال جدوى:
أ-تكمن املالحظة األوىل واألساسية يف ماهية التأسيس املنهجي الغريب ،فاملناهج األوربية احلديثة واملعاصرة قد تأسست يف أغلبها
برؤية فنية وفكرية وفلسفية بنيتها التج اوز ،فأورب ا من ذ فرنس يس بيك ون ( )1626-1561وج اليليو()1642-1564م...وه ي
مت ارس الق راءة احل ذرة ل ذاكرة بش رية ترك ت آثاره ا واض حة جلي ة فيم ا مه د ل ه اليون ان وم ا أبدعت ه احلض ارة العربي ة اإلس المية ،إن
منهجي ة البح ث يف ظ ل أورب ا احلديث ة ،أو من ذ عص ر النهض ة مل تكل ف نفس ها عن اء البح ث فيم ا مض ى إال مب ا كق ق مص لحتها
اخلاص ة ،فه ي مل تتعام ل م ع املنهجي ة اإلس المية إال يف أم ور خاص ة ال تتع دى يف كليا ا الوس يلة املنهجي ة ،أم ا الفك ر فه و أوريب
خالص.
ب -صياغة املناهج األوربية يف ظل فلسفة القوة اليت ال تؤمن إال باخلاص اخلاضع ل نا األوربية املتعالية ،فمساحة األفكار عندها
أوربي ة حمض ة ،وللع امل بع د ذل ك أن يفق ه تض اريس ه ذه املس احة إن ش اء ،وإال فس يجابه ب اإلكراه اعتم ادا عل ى االس تعماراألوريب
احلديث مبفهوميه العسكري والثقايف ،يع رب مال ك ب ن ن يب ع ن ه ذا االس تعالء وه ذه األناني ة احلض ارية ق ائال " :الف رد األوريب كم ل
جراثيم الكربياء ...فهو يعتقد أن التاريخ واحلضارة يبتدئان م ن أثين ا ومي ران عل ى روم ا تفي ان فج أة م ن الوج ود يظه ران م ن
جديد بباريس )11(" ...ويؤكد روجيه غارودي ذل ك الس لود اعتم ادا عل ى جتربت ه م ع احلض ارة الغربي ة بقول ه  " :إن بع ث املس تقبل
احلق يشرتط العثور ثانية على األبعاد اإلنسانية اليت تفتحت يف احلضارات أو الثقافات غري الغربية "(.)12
ج -ع دم ت وفر املنهجي ة األوربي ة املاحن ة للمعرف ة املؤسس ة لإلنس ان املؤه ل إلعم ار الك ون وفق ا إلرادة اخل الق ،ف نحن نتعام ل م ع
مناهج فكرية أوربية يف ظل وضعية ترتى وفقا للعبث والتمرد وسلطة الوجود وفكر البنية ،أو وفقا لإلنسان الباحث ع ن ماهيت ه يف
ظل كينونة لن تأيت.
وبعد ف ننا نعترب ما مهدنا به ،وما ذكرناه يف ظل املنجز األمم ي أساس ا مهم ا يف ض بو ماهي ة امل نهج ال يت س ب أن نعيه ا
بقي اس اخلصوص ية احلض ارية ال يت تلزمن ا ب التمييز ال دقيق ب ني التقني ة املنهجي ة ال يت تلبس ت بالش مولية وب ني روح امل نهج أو فلس فته
وفكره ،فاملنهج مرتبو أصال صوصيات حضارية سب أن سعلها الباحثون أساسا يف تشكيل مواقفهم وأفكارهم ،وال بأس بعدها
أن يتداخلوا مع معار األمم وجتارهبا ،إ م إن فعلوا ذلك ظفروا ببحث موضوعي يفيدنا يف جامعاتنا ويف مراكز البحث يف أمتنا.
المستوى الرابع  :المنهج والنص (بح في مستويات العالقة) :األصل يف أمر العالقة بني املنهج والنص اإلبداعي
أن حتضر هويات النصوص متزامنة ومتواترة مع هويات املناهج ،فال يعقل إطالقا أن حنتكم يف حتليل النصوص إىل أي م نهج ك ان
ب دعوى حيادي ة املن اهج ،فاملن اهج ولي دة هويا ا وك ذا النص وص ال يت س ب مراع اة إنيا ا ح ني النق د والتحلي ل والتأوي ل والتفس ري،
وبفعل هذه العالقة اليت نرى حبضورها مشروطة يف كل منهج نبتغيه ،وبفعل السائد من الدراس ات املنهجي ة والنقدي ة ال يت حكم ت
اإلبداع العريب املعاصر كانت اإلشكاليات اليت نوردها باملستويات اآلتية :
( )11يف مهب املعركة ،مالك بن نيب ،ص .43
( )12حوار احلضارات ،روجيه غارودي  /ترمجة :عادل العوا /منشورات عويدات /بريوت ،باريس /1978 /ص.ص .191
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مستوى التواؤ والتجاور الالم بين المنهج والنص ( أصل األمر )....

إن هذا املستوى هو األصل يف كل دراسة تنجز ويف ك ل م نهج نق دي يرجت ى ،ف ال ميكنن ا احل ديث ع ن امل نهج والنق د دون احل ديث
ع ن اإلب داع النص ي ال ذي يواكب ه وع ن املتلق ي ال ذي يس تقبله ،ه ذا الره ان التف اعلي ه و ال ذي كق ق إسابي ة امل نهج وال نص عل ى
السواء ،فاملنهج أساس أول والزم إلنتاج النص ،وهو أساس يف نقد النص وتوجيهه وهو أساس يف جعل العالقة قائمة مؤسسة بني
النص واملتلقي ...وكل هذا ال يتم إال بشروط سلّيه ا املع ريف أو االبس تيمولوجي ال ذي كض ر يف ال نص وامل نهج هن ا بانتم اء وهوي ة،
ودون ذل ك الت واؤم يغ دو امل نهج عائق ا حي ث يعم ل عل ى ش را واغ رتاب بين ه وب ني ال نص وبينهم ا وب ني املتلق ي...فاملؤك د أن
االبيس تمولوجيا ليس ت حيادي ة أب دا ،ويف ظله ا ال جن د احلي اد يف امل نهج كم ا ال جن د احلي اد يف ال نص ال ذي ه و من تج يف األم ة،
فاحتك ام امل نهج ومع ه النص ية اإلبداعي ة إىل اهلوي ة أو االبس تيمولوجيا يف ه ذا املس توى أم ر ض روري فباإلبس تيمولوجي حتض ر
اخلصائص اآلتية اليت متنح املنهج واإلبداع قوة االنتماء :

 – 1احتكام األدبية ومعها بعض أسئلة املنهج يف األ دب العريب احلديث واملعاصر إىل خصائص اللغ ة العربي ة نفس ها ال يت
ترد يف النص بصيغة اإلنش اء االجتم اعي ،ه ذه الص يغة ال يت تطف و عل ى الس طح كلم ا أحس ت األم ة بض عف أو احنط اط يص يبها،
فالنص اإلبداعي ومعه بعض مكون ات امل نهج مل يتعام ل م ع اللغ ة العربي ة يف مس احة الق رن العش رين إال ب ذلك اإلحس اس اخلاض ع
خلو ظاهر أو مضمر تؤيده املتغريات الفنية واملعرفية ال يت نقرأه ا يف ال نص الش عري ،فق د ح اول ك ل ه ؤالء أن يب دعوا وأن يكتب وا
بأدبية اختلفت مدارسها واجتاها ا ومذاهبها ،لكنهم اتفقوا يف ص يغة اإلنش اء االجتم اعي ال يت جتع ل العربي ة ش رطا يف األدبي ة كم ا
جتعلها شرطا يف املنهج نفسه الذي كمل مسات اإلنشاء االجتماعي وإن خالطته شوائب النقل واالستعارة.
وميكننا أن نقرأ ذلك اإلحساس عند الشعراء العرب اإلحيائيني :أمحد شوقي وحافظ إبراهيم ومعرو الرصايف واجلواهري
وحمم د العي د ومف دي زكري ا ...ه ؤالء ال رواد ال ذين مل تهم خريط ة الش عر الع ريب وال ذين راهن وا عل ى ش عر االنتم اء إىل العربي ة فن ا
ومذهبا ،فكتبوا بالتشكيل اللغوي الفصيح املؤيد بالقرآن الكرمي ،وبالشعر العريب الق دمي ،وع ّربوا ب ذلك ع ن قض ايا ذات بع د ع ريب
إس المي كاإلص الح والرتبي ة ،والتعل يم والسياس ة واالجتم اع ...يع رب الش اعر اجلزائ ري حمم د ع ن ماهي ة الف ن املن دمج يف اإلنش اء
االجتماعي قائال(:)13
قال لي خذ بمنهجي قلت مهال ك د ديف أختار قاصيا عن دايدي؟

قال لي إيه عل الارب أجدى قلدت جد د د د ددوي وجدوه ض د د د د ددان
خل عني المستوردات ودع د د ددني فكفايي ِوْرد الن د د دمير كف د د دايد د د دي
دوري المبد د د دادي جزائري ال د د د د دكيدّان
عربي اللسان والد د د دوعي ثد د د د د د د د ُّ

واإلنش اء االجتم اعي جن ده أيض ا يف مض مر م ا أنتج ه احل داثيون الع رب م ن خط اب ج امح هدف ه املن اهج احلداثي ة ال يت
غالبا ما ترفع راي ة االنقط اع املع ريف وتس تثي املق دس وت رفض لغ ة املؤسس ة ،وذل ك بتفج ري اللغ ة العربي ة وجعله ا " لغ ة ض دية ،ض د
املؤسسة ضد العادة ،ضد البَن كلها الذهنية والبالغية واإلرثية والدينية ،لغة بنوة بال أبوة "( .)14لكنه اخلطاب الذي يضمر العياء
الذي يصيبه حني القطيعة ،والذي سعله يصرا مستنجدا بالرؤية اجلماعية ،أو بالنسق املعريف اجلماعي املرج و ال ذي غاب ت حناي اه
يف واقع العرب ،يقول كمال أبو ديب احلداثي معربا عن اغرتابه يف عامله احل داثي ال ذي مل يس عفه ح ني العالق ة ب اجملتمع  " :إن م ا
( )13ديوان حممد العيد آل خليفة  /الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  /اجلزائر 1979 /م /ص .271-269
( )14زمن الشعر  /أدونيس  /ط / 1دار العودة  /بريوت  / 1972 /ص.114
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نشهده اآلن هو مشهد تفتت جذري على كل صعيد يف احلياة العربية املعاصرة ،يتجسد يف تفتت الرؤية اجلماعية كما يتجس د يف
تفتت بنية القصيدة العربية ولغتها وصورها ورموزها األساسية "(.)15
 - 2األدبي ة حمكوم ة بوظيف ة ال نص ،تل ك الوظيف ة ال يت س در بالناق د اضك وم ب املنهج أن يكتش فها يف ذل ك القيم ي املاث ل يف
خطاب لغوي ذي جالل اجتماعي وعقيدي ،ففي إطار املقروئية املؤيدة ب شكالية املفارقة نذكر أن املتلقي ال يقرأ النقد وال يقبل
علي ه إال هب د اكتش ا ال نص املن تج يف األم ة ،أويف أي حق ل ف ي ومع ريف م ا ،وإال فل ن كص ل النق د عل ى مش روعية تؤهل ه
للحضور ،إن املقروئية النقدية مل تكن لتقع يف النق د الع ريب ل وال حض ور زه ري ب ن أيب س لمى وحس ان ب ن ثاب ت ،وأيب الطي ب وأيب
مت ام والبح رتي ،وأمح د ش وقي والرص ايف ،ومف دي زكري اء وحمم د العي د ،والش ايب ،وإيلي ا أيب ماض ي ،ون ازد املالئك ة ،وص الح
عبدالصبور ،وأدونيس ...ولن تقع يف النقد الغريب لوال إبداع شكسبري وهيجو ،وموليري ،وإيليوت ...فكيف يفلت املنهج النقدي
سسد مستوى من مستويات اإلبداع يف األمة ؟
من النص ؟ وكيف يغدو بال نسق معريف ساوره بالنص الذي يفرتض فيه أن ّ
فالقيمي هو امللمح املمي ز لإلب داع الع ريب يف الق رن العش رين ويف س ابق الق رون ،وبواس طته تتجل ى ص يغ اإلب داع اخل اص،
وبدون ه يغدواإلب داع وا ا ،ف القيمي ذات ه حال ة إ ب داع ناهي ك ع ن اندماج ه يف عالئ ق لغوي ة ش ائكة ت ؤول إىل الف ن بص يغة اللغ ة
املصورة أوالبالغية ،يعرب عن هذا املوق ف الش اعر اجلزائ ري أمح د س حنون يف قول ه م ربزا العالق ة ب ني الف ن واألخ الق  " :إنن ا ن ؤمن
ب الفن ال ذي يتخ ذ وس يلة لتق ومي األخ الق ،و ذيب الطب اع ،وتوجي ه الس لود ،ونث ور عل ى الف ن ال ذي يتخ ذ ذريع ة لتحط يم كي ان
األم ة األخالق ي ،وتق ويض بنائه ا الروح ي ،وخت دير ش عورها ال ديي )16( "...ط ب أمح د س حنون يف مهرج ان الش عر ب اجلزائر
العاصمة عام 1975م مبينا اهلد من كتابة الشعر ،راجيا الشعراء بأن ينتصروا ل قضايا األمة ،وأن يكتب وا بالطي ب م ن الك الم،
وأن يزنوا اجلمل مبيزان أخالقي بعيدا عن القصيدة الغاوية اهلائمة اليت ختوض يف هيكل في شكالين فاقد للروح(:)17
كن أخي حدربا عددل تلك الفنون المائعات

وعل الشعر الذي يادري بف ددعل المنكرات

ال يكن شعرك خلوا مدن م ددعايي الكلد د دمات

هيدكال مد د ددن غ د د دير روح وصدراخا في فدال

 -3واألدبية حمكوم ة أخ ريا باجلمالي ة ال يت تب دو يف ال نص ببني ة لغوي ة ويفازي ة منديف ة يف اإلبس تيمولوجي ال ذي مينحه ا ن بض الف ن
ويقيها من الشيئية اليت يراهن البعض عليها ،وكل ذلك ممكن حبل رق املبدأ الشكالين الذي ال يتجاوز يف الغالب حدود الوحدة
اللسانية وصوال إىل اجلمايل املندمج يف االبيستمولوجي عن طريق مرجع النص حيث سب إقامة عالقة بني النص واملتلقي ،فبذلك
تبدو أاية األ دبية اليت تتزود باجلمالية.
المستوى الثايي  :بدايات الشرخ  :المنهج َخر والنص أيا ( أممة النص في أممة المناهج النقدية) :هذه مرحل ة
م ن املراح ل األدبي ة ذات الس ند الص دامي ال يت بلغته ا املن اهج عن دنا يف عالقته ا بالبح ث األديب بص فة عام ة وبتحلي ل النص وص
بصفة خاصة ،فالنص كاول أن كمل رسالة الواقع ،وفي ه كض راملتلقي ال ذي يع اين وال ذي ال يري د النص وص ل ذا ا ،ف النص األديب

( (15آفاق نقد عريب معاصر  /د .سعيد يقطني د فيصل دراج /دار الفكر دمشق ط./ 2113 1ص .34
 -16دراسات وتوجيهات إسالمية /أمحد سحنون/املؤسسة الوطنية للكتاب  /ط /2اجلزائر  /1994 /ص 214
 -17ديوان أمحد سحنون  /الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  /اجلزائر 1979م /ص141
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عند املتلقي العريب يف زمن الثورات العربية ضد االحتالل األجنيب بص فة خاص ة ال يك ون مقب وال إال إذ اح تكم إىل القض ية ،وعلي ه
فكل إبداع وكل حتليل خارج هذا اجملال إمنا يعد مرفوضا.

ويف املقاب ل من اهج نقدي ة مس تعارة مكتن زة مباهيته ا احلض ارية ال يت أنتجه ا ( الغ رب ) والنتيج ة ش را يف هوي ة ال نص
نفسه ...ففي النصف األول من القرن العشرين ،حاول يفموع ة م ن األك ادمييني والنق اد والدارس ني أن ميتلك وا امل نهج لك ن بص يغة
االستعارة اليت ألقت هبم يف متاهات التأثر ب اآلخر ،فب ذلك حض رت املن اهج ال يت تأسس ت بس لبيات أكربه ا وأخطره ا أ ا ليس ت
ملك ا هل م ،واحل ال أ م ق د يع ذرون ع ن ه ذه الس لبية ألس باب حض ارية بنيته ا املتغ ري احلض اري املعق د ال ذي س اد يف تل ك املرحل ة
املوسومة مبرحلة االحتالل األجنيب جلغرافية العرب واملسلمني ،إذ جند فيها  -عل ى ح د ق ول مال ك ب ن ن يب ( ت " : - ) 1973
حس ن الني ة ،ولكنن ا ال جن د فيه ا رائح ة م نهج " ( .)18لق د ب ذل ه ؤالء جه ودا كب رية لكنه ا يف ظ ل قياس ها باخل اص احلض اري
املفرتض ال تعترب إنتاجا ملناهج أو ابتكارا هلا ،بل هي شكل م ن أش كال النق ل الرتاكم ي ،لق د غ اب ع ن ه ؤالء وم ا ي زال أن ه " ال
سوز ألحد أن يصنع احللول واملناهج مغف ال مك ان أمت ه ومركزه ا ،ب ل س ب علي ه أن تنس جم أفك اره وعواطف ه وأقوال ه وخطوات ه م ع
ماتقتضيه املرحلة اليت فيها أمته ،أ ىىما أن يستورد حلوال من الشرق أو الغ رب ف ن يف ذل ك تض ييعا للجه د ،ومض اعفة لل داء ،إذ أن
ك ل تقلي د يف ه ذا املي دان جه ل وانتح ار ...ف الفرق شاس ع ب ني مش اكل ندرس ها يف إط ار ال دورة الزمني ة الغربي ة ،ومش اكل أخ رى
تولّدت يف نط اق ال دورة اإلسالمية "(.)19
إن من املشكالت الكربى يف املناهج النقدية العربية منذ بدايات القرن العشرين أ ا قد صيغت صياغة ص راعية مزدوج ة
آل ت إىل االض طراب والت داخل ب ني األص ل والف رع ،والس بب انته اد ح ل باإلنت اج املع ريف -فين ا عرب ا ومس لمني  -بش واجهات ه
الفكري ة والفني ة واملنهجي ة يف ب دايات الق رن ،إذ اتض ح " أن ظه ور العل وم اإلنس انية املعاص رة ب الوطن الع ريب اإلس المي مل يك ن
استجابة حلاجة طبيعية داخل يفتمعاتنا بقدر ما كان مظهرا من مظاهر االجتياح الثقايف واحلضاري والعسكري اليت ق ام هب ا الغ رب
يف ح ق اجملتمع ات ال يت أخض عها لس لطانه أدى نش وء التعل يم مبعن اه العص ري -وبع د حص ول معظ م أقطارن ا عل ى اس تقالهلا
السياسي  -إىل استمرار استرياد النظريات الغربية يف العلوم اإلنس انية مث ل اس ترياد بقي ة البض ائع ،ح غل ب عل ى ج ل املش تغلني
عن دنا هب ذه العل وم منط ق ا لتك رار واالج رتار الركي ك مل دارس الغ رب ونظريات ه يف ه ذه العل وم حم اولني إس قاطها تعس فا عل ى واق ع
حضاري مغاير متاما "( .)20يذكر حسام اخلطيب معاناة النقاد واملثقفني العرب بسبب غياب ه ذه اخلصوص يات يف يف الس علمي ة
يف رتض أن حتض ر فيه ا ق ائال " :ومل ك دث أن مسع ت يف ه ذه الن دوات عل ى اخ تال أزمنته ا وأمكنته ا وطبيعته ا م ن يستش هد
مبنطوق ات الفك ر الع ريب احل ديث ،أو ي دافع ع ن وج وده أص ال ،وح أه ل ه ذا الفك ر مل يق روا بوج وده بع د ،وح ني كان ت ت دور
مناقش ات بي نهم ك ان يتض ح متام ا أ م غ ري متفق ني عل ى مف اتيح التفك ري األساس ية وه ي امل نهج واملص طلح والغاي ة ...إن الفك ر
العريب ال يقول لنا يف النصوص األدبية ( ورمبا خارجها أيضا ) من حنن يف العامل املعاصر ،وما هويتنا احلضارية ،وما موقعنا بالنسبة
لآلخر ،وماهي مقومات ثقافتنا العربية احلديثة ؟ "(.)21
النتيجة الكربى حلضور هذه املناهج هبذه الكيفية املستعارة أنه قد مت إخضاع النص للمنهج املنق ول أو املس تعار وإن أدى االم ر
إىل التض حية بالس ياق املع ريف ال ذي كك م ال نص تأسيس ا وتأص يال ،وبك ل ذل ك مت االر ان غ ري املش روط للم نهج عل ى حس اب ال نص،
والنتيجة يف كل ذلك اغرتاب النص ،واملنهج ،والناقد ،واملتلقي.
( )18بني الرشاد والتيه  /مالك بن نيب  /ط /1دار الفكر  /دمشق  /1978 /ص .78
( )19شروط النهضة  /مالك بن نيب  /ترمجة عبد الصبور شاهني  /د.عمر كامل مسقاوي  /دار الفكر  /دمشق 1979 /م /ص .48-47
( )20الصحوة اإلسالمية املعاصرة والعلوم اإلنسانية  /مجع وتقدمي علي سيف النصر  /ط /1املطبعة العربية  /تونس  /1991 /ص.16
( )21األدب والفكر وما بينهما  /د.حسام اخلطيب  /عامل الفكر  /مج / 24ع / 4أبريل يونيو / 1996الكويت ص.281
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شواهد من مستوى الشرخ (اغتراب النص عن المنهج) :نذكر يف اآليت يفموعة من الشواهد املؤيدة باملناهج النقدية
اليت احتكمت يف حتليلها للنصوص األدبية إىل املناهج املستعارة اليت آلت هبا إىل مبالغات منها ما يلي :

المبالاة في تطبيِّ منهج التحليل النفسي على النصوص اإلبداعية ،ومثال ذلك ما وجدناه عند يفموعة من النقاد والدارسني
العرب الذين اختاروا املنهج الفرويدي أساسا هلم يف دراسا م األدبية والنقدية والبالغية ،فعند هؤالء الدارسني جند هذا التأثري
الذي جتلى بزمن ما يعر بالرومانسية املؤيدة بالدراسات النفسية اليت سادت أدبيات العرب ونقدهم وإبداعهم يف العشرينيات
والثالثينيات من القرن العشرين  ،لقد حتول اخلطاب املعريف واألديب والنقدي يف تلك املرحلة إىل الذات كاول استجالء خباياها
وأسرارها مستعينا بالفرويدية اليت تركز أساسا على استقصاء العُ ىق ِد ورصدها مبا يتالءم مع الفرويدية اليت ترى مصدر اإلبداع ُعقدا
مشحونة باجلسم وباجلنس .
وميكننا أن نقرأ ذلك التأثر املنهجي عند النويهي يف دراسته أليب نواس ،إذ "مت حتوله النهائي إىل الفرويديني يف كتابه الذي أصدره
سنة 1953بعنوان (نفسية أيب نواس) حيث عمد إىل حتليل شخصية ذلك الشاعر امل اجن معتم دا عل ى امل نهج النفس اين احل ديث
مرجحاً ان خصائص النفس ومظاهر السلود اليت استنبطها من أشعاره وأخب اره ه ي يف جوهره ا تفس ريات لرابط ة االم " ( )22وق د
سلك العقاد مسلك النويهي يف دراسته أليب نواس (أبو نواس احلسن بن هانئ( اليت استعان فيها باملنهج النفسي وبفرويدي ة ب دت

نس خا واض حا يف دراس ته ،وب ذلك ب دا جه د الناق ديْن يف مالحق ة العناص ر املش كلة للم نهج املس تعار ول يس ال نص الش عري هن ا،
ْ
وبكل ذلك غابت مالمح النص الشعري النواسي ،وحضرت بدله إسقاطات نفسية فرضها التحليل الفرويدي .

 -مبالاة المناهج الشكاليية (من الشكل إل موت المؤلف) :لقد حضرت الشكالنية مبناهجها املتعددة  ،وباجتاها ا

املتنوعة يف الدرس النقدي العريب املعاصر بكثافة آلت إىل حضور املنهج الشكالين بديال رئيسا يف كل عمل نق دي ويف
ك ل اجت اه حتليل ي يق وم ب ه الدارس ون ،لق د غ دت الب دائل النقدي ة ذات املعل م الش كالين املؤي د ب االختزال املنهج ي،
وبفوض ى العق ل ،واض طراب ال روح ،والتجري د املع ريف ،وغي اب الرس ايل ،وم وت املؤل ف ...أساس ا مل نهج بني وي يتب َن
الش كل ادع اءا م ن خ الل بني ة معرفي ة مس تعارة ت دعو إىل م وت اإلنس ان املب دع وف ق التج اوز والتالش ي والض دية ،
واحلال أن هذه املنهجيات إمنا تر ن بصورة خاصة إىل أعمال روالن بارت وتودورو وجاكبس ون وجني ت وجرمي اس...
وهب ذه املنهجي ات حض رت مص طلحات جدي دة مث ل  ( :اخلط اب وال نص والبني ة والوح دة والعوام ل والوظ ائف وال راوي
بدل الكاتب ...وما شكل ذلك من املصطلحات اليت هيمنت على النقد العريب.)23()...
تلك هي السمات األساسية اليت ولدت يف ظلها املناهج الشكالنية ،والسمات ليست جديدة ،إ ا نسج منهجي تشققت حناياه
من نسج فلسفي بطله فالسفة دعوا من قبل إىل شحوب اإلله موته  ،ومع موت اإلله أو العقيدي املتجاوز يأيت دور املنجز
البشري الذي ختضع فيه العالئق إىل الطارئ و املتناقض  ،وشهوة الذات املؤججة بعواطف ال حصر هلا ،ويف ظل ذلك ينتشي
الفنانون الذين ميارسون الفن باملعادل احليايت الذي يقضي على العقيدي الذي جتاوزه الزمن  ،فالفن يف رأي نيتشه الفيلسو
األملاين "ينزع على الدوام إىل استعادة املشعل من الدين يف زمن أفوله "( )24ومع نيتشه يأيت جاد دريدا التفكيكي الذي وصل

) )22د .أمحد كمال زكي ،النقد االديب احلديث .أصوله واجتاهاته  /ص .186
( )23آفاق نقد عريب معاصر  /د .سعيد يقطني د فيصل دراج دار الفكر دمشق ط - 2113 1ص . 27
) )24الفن يف العصر احلديث  /جان ماري شيفر  /ترمجة  :د .فاطمة اجليوشي  /منشورات وزارة الثقافة  /دمشق  / 1996 /ص. 317
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طاب التجاوز إىل منتهاه فالعامل يف عامل التفكيك بال مركز  ،وأنه سيولة ال ميكن ألحد أن يصوغها أو يفرض عليها قانونا أو
جربا .
هكذا يتحطم العقيدي متاما وكل بدله عامل علماين مادي تنتهك فيه األصول ومتوت يف ظل اجلديد الذي يتلوه اجلديد
وهكذا .هبذا طبق املناهج الشكالنية يف اآلداب األوربية اليت فرضها متغري حضاري ساات فيه فلسفات ومذاهب فني ة ش  ،إن ه
الش تات ال ذي آل بالش كالنيني إىل ال رفض واعتم اد الش كل أو البني ة ،أو الص ياغة اللغوي ة لل نص ،فه و إذا م نهج ث ائر ي تالءم م ع
طبيعة املتغري املعريف األوريب املعاصر الذي يعتمد التجاوز أساسا.
تلك هي املناهج املؤيدة بالشكل وهبا نسأل اآليت  :أليس من املنطقي أن نقول إن حاجتن ا إىل م نهج هب ذه اخلصوص ية
مشوش ة ومريب ة ؟ والس ؤال جني ب عن ه يف اآليت واض عني يف أذهانن ا ش يئني اثن ني  :أولهمددا املفارق ة ال يت ألق ت بالدراس ات األدبي ة

والنقدية يف ضد منهجي أساسه املنهج الشكالين املستعار الذي يبحث عن النص يف ظل موت صاحبه يقابله املبدع العريب الذي
يبحث عن نفسه يف النص أوال وآخرا  ،وهنا جند أنفسنا أمام الفرق احلضاري الذي يتحكم يف ماهية النصوص يف عالقتها مباهية
املناهج ..فاألزمات واالحنطاط وا لتخلف واالحتالل الذي مر به العريب ...كل ذلك جعل من النص رسالة إثبات حضور وإثب ات
هوية وال يتم ذلك إال حبضور مركب مشرتد (النص وصاحبه واملتلقي واملنهج املكلف بالتحليل والنقد والتأويل).
وثاييهما مبالغات بعض ما ينعت بالبنيويني والش كالنيني الع رب ال ذين ال ي رون س المة امل نهج أخ ريا إال يف ش كالنية ال

ترى الزما حلضور الوظيفة يف النص "إن األدب ليس شيئا آخر سوى تقنية الداللة ،إن وجوده كائن يف شكله وليس يف اضتوى أو
الرسالة " ( )25فالناقد عندهم ه ومن ت وفرت يف كتابات ه خط وط هندس ية تت داخل وف ق الفوض ى املعرفي ة ال يت تبنوه ا ،وم ن مل يفع ل
ذلك ف نه آ  ،أو لعله املاضوي الذي ال ميلك أسباب احلداثة ،وللعلم ف ن هؤالء الشكالنيني يف إن صح أن ننعتهم بذلك أل م
أصحاب إبدال منهجي منقول يف قد جتاوزوا  -بوالئهم للشكالنية وللدفاع عنها  -والء الغربيني أنفسهم هل ذه الش كالنية املوغل ة
يف االختزال والتجريد.
المبالاة المنهجية وإشكالية تحليدل الدنص القرَيدي الكدريم  :أك رب املش كالت ال يت تفص م العالق ة ب ني ال نص وامل نهج
الدراس ات املتعلق ة ب النص الق رآين ،تل ك الدراس ات ال يت تع د وجه ا آخ ر معق دا م ن أوج ه اإلش كالية املنهجي ة ،لق د أقب ل النق اد
والدارسون يف الثمانينيات والتسع ينيات على وجه اخلصوص على دراسة النص القرآين دراسة بالغية ونقدي ة وأدبي ة ،والس بب يع ود
إىل املتغ ري احلض اري وال ديي ال ذي حض ر يف الع امل الع ريب واإلس المي بفع ل احلرك ات النهض وية اإلص الحية ،وبفع ل اخلط اب
اإلسالمي الذي خالو عامل الواقع املؤيد بالعامل السياسي.
ويف اآلن نفس ه جن د ه ؤالء النق اد والدارس ني ال ذين مل ميلك وا امل نهج ال ذي يعي نهم عل ى التعام ل اخل اص م ع ال نص الق رآين ،
فكان أن التفتوا إىل املناهج الشكالنية الغربية نق ال واس تعارة وانبه ارا ،تل ك املن اهج ال يت اعتم د فيه ا أص حاهبا التأويلي ة والتفكيكي ة
...اليت تسعى جاهدة إىل إفرا النص من معياره ،ومن قواعده اليت مبوجبها يفهم هذا النص  ،وإحالل حمله القارئ اليت تعرت له
التأويليات اجلديدة ،بالقدرة يف التعامل مع النص ،وح وإن كان هذا القارئ ال ميتلك آليات قراءة النص )26(.
) -(25يف أصول اخلطاب النقدي اجلديد  /تزفتان تودورو و آخرون /ترمجة أمحد املديي /دار الشؤون الثقافية العامة  /بغداد  /ص 51

) -)26انظر

أفق التأويل يف الفكر االسالمي املعاصر الدكتور حممد محزة  /مؤسسة االنتشار العريب15

 /بريوت  / 2111/ص  25وما بعدها

وق د اعتم د ه ؤالء عل ى تكثي ف لغ وي وعل ى عن اصر حك ائية موغل ة يف الش كل ،مث ل الس رد والفض اء والتن اص وك ل م ا
كف ل بس ريورة ال تلفظ ذا ا بعي دا ع ن الس ياق اخل اص ب النص الق رآين ال ذي يص ب يف إط ار ال وحي ،فعم دوا هب ا إىل دراس ة ال نص
الق رآين الك رمي بالش به املنهج ي والنص ي أيض ا ،فك ان اخلل ل ال ذي كش ف ع ن ف رق كب ري يف مس افة العالق ة ب ني الق رآن الك رمي
واإلبس تمولوجيا املعاص رة ،حلظ ة الدراس ة وتطبي ق امل نهج ا فف ي القص ص الق رآين جن د الق رآن الك رمي وه و يتعام ل م ع بط ل الق ص
بوصفه كائناً كونياً يرقى يف تكوينه ونزوعه الالمتناهي على البوتقة الوض عية،كما أن ه بط ل اليتح رد إال بفع ل ال وحي ق ال تع اىل يف
شأن أم موسى عليهما السالم  ( :وأوحينا إىل أم موسى ) ...سورة القصص /اآلية  ، 7وقال تعاىل يف شأن مرمي عليها السالم (
فناداها من حتتها أال حتزين قد جع ل رب ك حتت ك س ريا ) ..س ورة م رمي /اآلي ة  24وق ال تع اىل يف ش أن حمم د ص لى اهلل علي ه وس لم
(واص رب حلك م رب ك ف ن ك بأعينن ا) ...س ورة الط ور  /اآلي ة ،48ويف ش أن ن وح علي ه الس الم يق ول تع اىل ( واص نع الفل ك بأعينن ا
ووحينا  (...سورة هود /اآلية  37ففعل البطولة يف القصص القرآين ال يتحرد إال بفعل الوحي ،وعلى رواد املناهج أن يدركوا هذه
اخلصوصية املعرفية واملنهجية حني حتليل وتأويل وتفسري وتفكيك النصوص.
إن النص القرآين هنا خاص حتكمه صريورة كونية حتقيقاً لغائية القص يف حد ذات ه م ن جه ة وباجت اه الق ص حن و احل ق واحلقيق ة م ن
جهة أخرى ،وهذا املنطق املنهجي هبذه الكيفية تعجز عنه املناهج الوضعية ،اليت التستطيع يف أغلب األحيان الوصول إىل تركيب
إبداعي خاص يضمن سالمة العالقة بني النص وأصله ( النص القرآين ) إن الدراس ة باملن اهج الغربي ة تفي د يف التفكي ك والتحلي ل
والتأوي ل والت داول يف ال نص لكنه ا التق ف يف النهاي ة عن د خصوص ية ال نص  ..والس بب أ ا دراس ات حت اول أن مت ارس التحلي ل
ضمن البنية الوضعية اليت حتكم املناهج نفسها.
وبعض الشواهد من اآليت تؤيد ما نذهب إليه ،فهي الشواهد النقدية اليت احتكم فيها أصحاهبا إىل املناهج املستعارة ال يت
أبعدت التحليل عندهم عن جالل القرآن وقدسيته وخصوصيته اضكومة بالوحي أوال وآخرا ،ففي دراسة بعنوان " إشكالية التأويل
يف القرآن ،حماولة لتأويل آيات من سورة الرمحن " نقرأ قول الكاتب " :ونلفي اهلل عز وجل يراوح بني مواقع هذه الرتب يف اآليات
الثالث األوىل من سورة الرمحن " ( ،)27كما جند التحليل ببنيات هي " الكونية والثوابية والعقابية " ( )28ويف القراءة النقدية نسأل
عما إذا كانت السمة اإلميانية املؤي دة ببني ة لغوي ة ذات م دلول ق رآين خ اص تس مح لن ا ب التعبري هب ذه الكيفي ة " نلف ي  ...ي راوح "؟
ه ذا التعب ري ال ذي حاولن ا بالظ اهر وامل ؤول أن جن د ل ه س ندا علمي ا وفني ا سلي ه فل م نعث ر إال عل ى م ا يفي د باالبتع اد ع ن مث ل ه ذه
األساليب اليت ال تليق مبقام األلوهية .
ويف حتلي ل الب احثني بص يغة التعاق د ب ني املرس ل واملرس ل إلي ه وبالت أثر بنظري ة التواص ل عن د روم ان جاكبس ون جن د تل ك
التعب ريات البش رية الدنيوي ة ال يت ال تلي ق مبق ام األلوهي ة ن فق د خ اض النق اد والدارس ون يف ص يغ التعاق د ب ني املرس ل واملرس ل إلي ه
والرسالة دون مراعاة اخلاص النصي الذي يفرضه خاص الوحي يف القرآن الكرمي ،وبذلك حضرت عن احلديث يف الصيغ املذكورة
عبارات ال تليق مبقام األلوهية ،فالكل يف املرسل والرسالة واملرسل إليه سواء " فالتفاعالت احلوارية تبلغ مقاصدها مبقتضى التع اون
القائم بني هذه األطرا "(.)29
ويف القص ص الق رآين ،ويف قص ة يوس ف علي ه الس الم  -ه ذه القص ة ال يت اس تهوت بع ض الدارس ني ال ذين تناولوه ا يف
إط ار شكالين  -جند التحليل وه و ينح و منح ى الش كالنية ال يت تعم ل يف إط ار الس رد ال ذي تت يح" ب ه مس تويات الق ص ووظائف ه
) )27املشكاة /ع /19س1415 /5ه 1994 /م /وجدة  /املغرب  /ص . 19
) )28نفسه /ص . 79
( )29أدراوي العياش ي  /االس تلزام احل واري يف الت داول اللس اين  /م ن ال وعي باخلصوص يات النوعي ة للظ اهرة إىل وض ع الق وانني الض ابطة هل ا  /ط/1
منشورات االختال  /اجلزائر ص .97
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وأنواع امللفوظ فيه وتصنيفات اخلطاب وحال الوصف والسرد وجتاوز الشخوص واألزمان ،تنتهي الدراسة ويغيب معه ا الس ؤال
الكبري املمسك جبوهر القص ،ذلك السؤال الذي ال نستطيع أن منسك بأط رافه اليت تقودنا إىل إجابات بنيته ا ن ص ال وحي املتمي ز
إال بتحليل إضايف يتج اوز الش كل ليبل غ ص يغا أخ رى ذات م دلول ق رآين خ اص ،فه ي الص يغ وح دها الكفيل ة باإلجاب ة ع ن قي مة
السرد وعن مساره يف القصة وعن جوهره ،واجلوهر هنا ( رؤيا) تتمحور حوهلا األحداث كاآليت :
(إيي رأيت أحد عشر كوكباِ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين )(.)30

هم بها لوال أن رأى برهان ربه)(.)31
(ولقد ّ
همت به و ّ

(يوسف أيها الصديِّ افتنا في سبع بقرات سمان)(.)32

(ودخل معه السجن فتيان قال أحددهما إيدي أرايدي أعصدر خمدرا ،وقدال اخخدر إيدي أرايدي أحمدل فدو رأسدي خبدزا

تأكل الطير منه يب نا بتأويله إيا يراك من المحسنين )( ( )33ارهبوا بقميصي هذا فألقوه عل وجه أبي يأت بصيرا )(.)34

إن الرؤيا هنا هي حمور القص وهي فاعل التلفظ الوظيفي القوي يف اخلطاب القصصي ،والرؤيا مرهونة بالوحي الذي إن
عاجلن ا الق ص دون ه فق د هويت ه ،أو أص ابه خل ل يف وظ ائف اخلط اب نفس ه ،ذل ك اخلط اب ال ذي تتحق ق هويت ه من ذ ب دء الس ورة
(يحن يقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرَن وإن كنت من قبله لمن الاافلين)(.)35

فهوي ة ال نص ال وحي وحم وره الرؤي ا ال يت نعتربه ا األس اس الفاع ل يف إنت اج اخلط اب ال ذي تكش ف مس توياته ومس اراته
املتنوعة بأحداثها املتسلسلة عن نوازع إنسانية ذات مدلول واقعي ( األخوة املت ممرون ...ام رأة العزي ز ) حتكمه ا هوي ة ال نص ب تالزم
ب ني الرؤي ا واملض مون ،وتقوده ا إىل احل ل أو الغاي ة ال يت تفص ح ع ن خصوص يات الق ص الق رآين ،تل ك اخلصوص يات ال يت تتحق ق
عناصرها بواسطة االختال بني سرد هويته الوحي وآخر بنيته املتخي ل البش ري ،ه ذا م ا ال نق رأه يف النق د الش كالين ال ذي تغي ب
فيه هوية النص حني ككمه كيان شكالين ذو مالمح لغوية ولسانية.
الشدداهد النصددي والالددل المنهجددي والنقدددي :إن الش واهد الس ابقة أس اس دال عل ى خل ل ب دا واض حا يف دراس ات

نصية ككمها التباين املعريف القائم بني املنهج وروح النص ،وعليه ف ن وعينا بالشواهد امل ذكورة ال يك ون إال بتغي ري أس لوب الق راءة
النقدي ة وتع ديل مس تويا ا املنهجي ة ح نبل غ هب ا ع امل الكلي ات ال ذي يش مل ال نص وروح ه ومبع َن آخ ر :إنن ا م دعوون إىل نق د
برسالة تكشف عن خط اب بنس ق وب وء يف األدبي ة ،والس بب اقتض اء مع ريف وثق ايف ،وه و اقتض اء املتلق ي ال ذي ال م ه ش كالنية
النص ومجاليته إال ب قدر ما حتمله من شحنات وج دانية ومن عالق ات معرفي ة ،ه ذا ه و املبتغ ى وه و ج وهر م ا نرج وه م ن ال نص،
وهو اجلوهر الذي ن ريد من الناقد أن ي قبل عل ى كش ف دالالت ه باحتض انه لس ؤال املع ريف اخل اص ال ذي س ب أن كض ر يف الس ؤال
النقدي واألديب.
إن املنهج النقدي ال ذي نعني ه ون ود حض وره يف س احة األدب الع ريب املعاص ر ه و النق د احلام ل للنس ق اخلاض ع لبني ات

معرفية خاصة متنحه القدرة على اكتشا ماهية اخلطاب الشعري أو اإلبداعي ،فبتلك الوظيفة ميكن للنقد أن يتحد مع النص يف
( )30سورة يوسف .4 /
( )31نفس السورة  /اآلية .24
( )32السورة نفسها  /اآلية .46
( )33السورة نفسها  /اآلية.36
( )34السورة نفسها  /اآلية.93
( )35السورة نفسها  /اآلية .2
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إطار جتانس داليل يتحول  -بفعل ما ف يه من مس ات إبس تيمولوجية  -إىل مش روع ق راءة إبداعي ة يف اجملتم ع ،لك ن املش كلة تكم ن
يف من اهج نقدي ة ذات بع د ش كالين ك اول يف أغلب ه أن يفك ك اإلبس تيمولوجية ال يت ت نعكس يف ال نص اإلب داعي الع ريب املعاص ر
اضكوم باملركزية اجلماعية اليت تشكل األساس يف ماهيته ،كما تشكل األصل الثابت يف بنيته الفنية اليت جتاوزت الوظيفة الشكالنية
إىل وظائف أخرى ذات دالالت قيمي ة ،وق د ن تج ع ن املمارس ة الش كالنية للنق د ح االت تط ر عدي دة آل ت إىل ق راءة النص وص
مبعزل عن مسا ا القيمية اليت تصب يف دائرة اإلبيستمولوجيا.
بذلك كان ت أزم ة املن اهج النقدي ة ال يت انعكس ت بك ل تفاص يلها يف ال نص ،ه ذا م ا نعتق ده ،لك ن ومبوض وعية ن ذكر أن
هذا النقد اجلديد قد احتوى بعض اإلسابيات اليت تكمن يف طرح األسئلة ويف جتاوز املألو أو إعادة قراءته ،فمثل إسابياته كمثل
.
إسابيات الدراسات الفكرية املعاصرة اليت جتاوزت – يف بعض األحيان – صدى النقد ،وبلغت زمن األسئلة
فالنقد اجلديد هبذا مهم لكن مشكلته تكمن يف عدم امتالكه ألسئلته ،حيث وق ع الش كالنيون الع رب – كم ا وق ع م ن
ق بلهم – يف دوائ ر معرفي ة مغلق ة أنتجه ا اآلخ ر ،وبتل ك ال دوائر ح اولوا أن يق رأوا إب داعا خاص ا موس وما باألم ة العربي ة اإلس المية
فكانت األزمة اليت قادت إىل عوائق وسلبيات نوردها يف اآليت:
 مشكلة النقد العريب املعاصر األوىل والرئيسة تكمن يف خضوعه للتماثل والتشابه الذي جعل ه تابع اً ألص ول معرفي ة ملينتجه ا ومل يس توعب عناص رها ،وك ل م ا يف األم ر أن ه ق د ح اول أن ينقله ا فتعس ف ب ذلك يف تطبيقه ا عل ى ال نص الش عري أو
اإلب داعي بعام ة ،ولع ل ه ذا التش ابه امل أزوم هوم ا أش ار إلي ه بع ض النق اد الع رب املعاص رين ح ني ح ديثهم ع ن آف اق النق د الع ريب
املعاص ر وع ن مش كالته ال يت م ن أخطره ا " غي اب االعتب ار اإلبس تمولوجي يف حتص يل املعرف ة واالس تفادة منه ا ،وي رتتب ع ن ه ذا
الغي اب انع دام ال وعي العلم ي خ الل االش تغال بالعم ل النق دي"( )36والتش ابه خط ري ألن ه يق ود إىل تعس ف واض ح يف ق راءة ال نص
الشعري ،تلك القراءة ال يت ت ؤزم ج وهر ال نص ح ني جتع ل العالق ة اغرتابي ة عدمي ة بين ه وب ني النق د ال ذي ال ي رى يف ال نص الش عري
الع ريب إال ج زئيات ذل ك ال نص ال ذي أنتج ه إيلي وت – م ثالً – وال ذي نق ده دري دا أوب ارت ،فب ذلك العم ل ت ار الناق د الع ريب
السهل الذي كصر عمله يف اإلجراء التماثلي.
 -2تكم ن املش كلة الثاني ة يف االخت زال ال ذي ورث ه النق د الش كالين الع ريب ع ن البنيوي ة أساس ا ،وال ذي ك اول النق اد تطبيق ه يف
الواق ع النق دي الع ريب ط اب محاس ي أخط ر مسات ه إلغ اء الكلي ة املعرفي ة يف امل نهج النق دي بش يء م ن اإلقص اء ال ذي سعل ه بع ض
النقاد أسلوبا لقهر خطابات أخرى نقدية معاصرة ،ومن ذلك مثالً تعسفهم يف إبعاد صاحب النص وثق افة املبدع وعصره ونواحي
معرفي ة أخ رى ،إن س ياق االخت زال عن د ه ؤالء خط ري وأش د أن واع الس ياق اخت زاالً غ ربة الس ياق الثق ايف ال ذي ننظ ر إلي ه عل ى أن ه
األساس الفاعل يف اخلطاب اإلبداعي الذي ال ميكننا أن ندرد كنهه إال بذلك السياق .
ومن أخطر أنواع االختزال وأشدها خطراً على املناهج النقدية وعلى مستويات معرفية أخ رى م ا يتع لق باس تغراق اجله د
يف النقل ،فاخلطاب النقدي املع ي باألزم ة هن ا ال يتع دى – يف أغلب ه – مس افة ( ق ال ب ارت ..ق ال دري دا ) ..وباملس افة امل ذكورة
تضيع شروط أاها:
أ -إدراد الناقد العريب ل ساس اإلبستيمولوجي للنق د الغ ريب ألن ه ب دون ذل ك اإلدراد سيص ري ن اقالً هل وامش ال تش كل في ه هوي ة

النقد ،وال تدعم فيه الرؤى الصائبة الكاشفة ألصول املنهج النقدي وحلدوده وعناصره.

( )36انظ ر حبثن ا :ب ني م نهج الق راءة وحت والت املعرف ة  /حب ث يف متغ ريات التفك ري عن د املس لمني  /حب وث م ؤمتر كلي ة الش ريعة  /جامع ة باتن ة  /اجلزائ ر /
2112م.
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ب -إدراد املسافة بينه وبني النص اإلب داعي الع ريب ال ذي ه و موض وع نق ده ،ف ال ميك ن لناق د ع ريب أن يتجاه ل املمارس ة النقدي ة
ال يت تدخل ه يف متاه ات التض ارب ب ني نق د هويت ه الغ رب ومادت ه ال نص الش عري الع ريب ،إن ه ب دون ذل ك اإلدراد س يدخل ع امل
التعسف الذي يؤول به إىل حتليل وتأويل بال فائدة.
ج -الوعي باملسافة اليت تربو الناقد العريب باملتلقي ،ه ذا إذا ك ان الناق د مهتم اً واعي ا مبس ألة حض ور املتلق ي يف اخلط اب النق دي،

وبكون الظاهرة األدبية – كما نعتها البعض  " : -ليست إال عالقة جدلية بني ال نص والق ارئ " ( )37تل ك العالق ة اجلدلي ة الت ي
جندها – بال ريب – يف النقد الغريب الذي جتسدت أسئلته الكربى باملتلقي الذي أصبح أساساً يف عملية النقد واإلبداع.

د -مشكلة االنقطاع يف املنهجيات اليت تأخذ من املرجعيات الغربية ،فكل منهج يب دأ دون التفاع ل م ع اآلخ ر ال الس ائد يف
الثقافة الغربية اليت تنتج إبداال ا بشكل تراكمي تفاعلي " إن املسار النقدي الغريب ظل هو الذي يوجه النقد األديب العريب ويفرض
علي ه يف ك ل مرحل ة إبداالت ه اخلاص ة ،ومل ا كان ت ه ذه اإلب داالت تص ل إلين ا مت أخرة كن ا مض طرين إىل مالحقته ا ومواص لة متابع ة
اإلب داالت اجلدي دة عل ى إيق اع مت واتر خ ارج عن ا ،وتس تدعي ه ذه املالحق ة يف االنتق ال رغ م ع دم إجن از املطل وب إجن ازه م ع أي
إبدال ،فنجد أنفسنا يف النهاية أمام تراكمات عديدة لكن حمصلتها هزيلة أو تكرارية.)38("...

وبالش روط امل ذكورة الض ائعة ينفل ت م ن الناق د إدراك ه ب أن علي ه أن يب ذل جه داً معرفي اً مكثف اُ مض اعفاً أساس ه (معرف ة
اآلخر واألنا) فبذلك ميكنه أن يصل إىل اخلصوصية اليت جتعله ناقدا منجزا لنقد عريب ،وإال فلن يصل إىل أي شيء.
 -3اغ رتاب س ؤال املن اهج النقدي ة – إن وج د – ع ن ال ذات ،فه وال يتعام ل م ع األس ئلة إال يف إط ار االنفص ام اخلاض ع هلزمي ة
حضارية ملت املثقف العريب اخلاضع هلوى النقل ،وهوال يرص د إال األجوب ة اجل اهزة ال يت يوفره ا النق د الغ ريب ،واجل اهز ال يغ ي وال
يسمن ،كما أنه ال مينحه أدىن الشروط املنهجية املتعلقة بفهم النظريات النقدية الغربية ،فهو "يظل دائما ي سري على جها بكيفية
ناقصة ويرتصد بعض مستجدا ا من دون أفق يف التفكري أو مراعاة اخللفيات واألبعاد ..كما أنه ال ينجح يف تأسيس قيم جدي دة
يف البحث والنظر وإرساء تقاليد يف املمارسة والعمل" (.)39
 -4عدم وضوح امللمح امل نهج النق دي اجلدي د ال ذي كك م بع ض املقاع د العلمي ة يف اجلامع ات العربي ة ،ه ذا النق د ال ذي يتح رد
بأشتات من اآلراء اليت ال ككمها إطار مع ريف ومنهج ي موح د ق ادر عل ى إجن از الب ديل ،والنتيج ة ب ذلك زب د ال ش رقي وال غ ريب،
والسبب ضمور الوعي ،واخلالصة جهد مهدور فنحن ال نكاد ن عثر يف اجلامعات العربي ة ،ويف أقس ام الدراس ات العلي ا يف أخري ات
القرن العشرين ويف بدايات القرن اجلديد على كرسي يشغله ناق د يوفر أجبديات املنهج النقدي الذي ميكنه أن يؤسس ملدرسة عربية
تعمل يف إطار الوعي بعيدا عن النقل ،وجتتهد يف إطار التواصل الذي يضمن حضور التلميذ يف دائرة األستاذ.
المستوى الثال

 :المنهج َخر والنص َخر( التحول يحو اخخدر كرؤيدة يهائيدة )  ...يتجل ى ه ذا املس توى بن وع

آخر من النصوص اإلبداعية اليت ضمنت حضورها يف املش هد األديب املعاص ر يف الع امل الع ريب باس تجابة تام ة إىل اس تعارة منهجي ة
ومعرفي ة أفق دت النص وص انتماءه ا ح ني ألق ت هب ا يف مش هد اس تعاري آل إىل اغ رتاب ع ن األن ا منهج ا نق ديا ونص ا إب داعيا،
واختيارا رؤيويا.
( )37آفاق نقد عريب معاصر  /ص .58
( )38آفاق نقد عريب معاصر /ص .139
( )39آفاق نقد عريب معاصر  /ص .61
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إن أكرب ما يواجهنا حني احلديث عن الدراسات النص ية األدبي ة يف عالقته ا باملن اهج إمن ا يتعل ق بس ؤال الكينون ة النقدي ة
واإلبداعي ة الفاعل ة ال يت ميكنه ا أن تن تج اخلط اب اإلب داعي والنق دي ال ذي سع ل الت واؤم والتج اور قائم ا ب ني هوي ات النص وص
واملناهج النقدية على السواء ،واملواجهة موكولة مبستوى وعينا الذي سب أن ندرد به ماهي ة النص وص وج وهر هويا ا ،كم ا ن درد
به طبيعة املناهج وأاية حضورها يف الزمان ،وكل ذلك ال يأيت ارجتاال واندفاعا وانبهارا مبناهج ومعار ال تفرضها احتياجات األنا
بالضرورة ،إننا نعلم يقينا أن حاجتنا إىل املناهج كبرية وأن حاجتنا إىل النصوص اإلبداعي ة ال يت تع رب ع ن اومن ا أك رب ،وأن تفاعلن ا
مع كل ذلك واجب ،لكننا نعل م أن ان دماجنا يف مش هد املن اهج واملع ار والفن ون العاملي ة ل ن ي أيت إال ب وعي مع ريف وف ي يت يح لن ا
معرفة الذات أوال ،ومعرفة األسس الثقافية واملعرفية اليت نتفاعل هبا مع اآلخر ونشاركه جبدل يفضي إىل حضور اجلمي ع سواس ية يف
يف ال إنت اج املن اهج والنص وص اإلبداعي ة عل ى الس واء ،وإال س نعود م ن جدي د إىل مراح ل النق ل ال يت جربناه ا يف ع امل املن اهج ويف
عامل الثقافة والفنون بصفة عامة ،تلك املراحل اليت مل تفد ومل تتج اوز مرحل ة إعطائن ا املعلوم ة " ،إن الثقاف ة العاملي ة ال تع ي مطلق ا
إعادة دمج وصهر كل الثقافات اإلنسانية املعاصرة يف ثقافة واحدة ،أو صبغها بلون واحد هولون الثقافة املهيمنة ...وليس مفه وم
الثقافة العاملي ة إرغ ام الن اس عل ى ت رد ق يم ثق افتهم أو بعض ها وتب ديلها بق يم ثقاف ات أخ رى ،ول يس مفه وم الثقاف ة العاملي ة أن ت رتد
اجملتمعات ثقافتها وتعوضها بثقافة جديدة ،ولكن الثقافة هي نوع من الوعي الذي تتفق فيه اجملتمعات اإلنسانية كله ا عل ى ص يغة
للتعايش واحلوار"(.)40
وبشيء من املفارقة الس اخرة ن ذكر يف ه ذا املس توى املتح ول حن و اآلخ ر أن عملي ة اإلب داع نفس ها ،ال حتض ر يف أش عارنا
ويف عامل السرد عندنا إال ب يعاز من اآلخر ،أو أ ا حتضر مبا يسميه طه عبد الرمحن اهلوية املائعة " اليت تتولد من النظر إىل الذات
بع ني الغ ري والنظ ر إىل الغ ري بع ني الغ ري"( )41وه ذه اهلوي ة مهمته ا االقتب اس ال ذي ي ؤدي حتم ا إىل ال وهم ،فالواض ح " أن اإلنس ان
الذي يقتبس فكره من سواه ويدوم على هذا االقتباس ال ميلك إال هذا النوع الثالث من اهلوية ( اهلوية املائعة ) جاعال ذاته تذوب
تدرسيا يف ذات اآلخر حيث إنه يرتقي يف اقتباسه درجة درجة ،مبتدئا باقتباس ما يبدو له من املف اهيم ض روريا حلص ول التح ديث
يف فكره ،ينتقل إىل اقتباس ما يراه مؤ ةسسا هلذه املفاهيم والقضايا ،وميضي بعد ذلك إىل اقتباس م ا س ده مكم ال هل ا ،يس تمر
يف التقل ب ب ني التأس يس والتكمي ل ح ينته ي إىل اقتب اس م اال يزي د ع ن كون ه ص يحات فكري ة ال ت دوم إال كم ا ت دوم فق اقيع

املاء"(.)42

لقد أقبل كثري من الشعراء والروائيني العرب على إبداع اآلخر فاقتبس وه نق ال واس تعارة ومت ثال ...وب ذلك وج دنا كث ريا م ن النص وص
الش عرية والروائي ة العربي ة ال يت ب دث مبعاص رة وحبداث ة غريي ة ه دفها النق ل ع ن اآلخ ر ،فكان ت النص وص ال يت حتول ت حن و اآلخ ر
وتعاملت معه كرؤية ايئة.
وميكنن ا أن نق رأ ه ذا التح ول حن و اآلخ ر يف جت ارب الش عراء الع رب املعاص رين ،ونكتف ي يف الق راءة مبوض وع ال زمن احلض اري
املندمج يف الزمن الفي ،هذا املوضوع الذي يفص ح يقين ا ع ن تعام ل ه ؤالء الش عراء م ع ال زمن مبنط ق املتح ول فك را وال رؤي ة ،ذل ك
املتحول الذي يغدو رؤية أساسية يف معظم الكتابات الشعرية ال يت تزعمه ا ش عراء احلداث ة بص فة خاص ة ،وأك ربهم يف ه ذا اجمل ال
الشاعر أدون يس ،ف الزمن عن ده خاض ع للزم ان اجلدي د ال ذي ه و زمان ه اخل اص ال ذي اص م ب ه األزمن ة األخ رى ،ب ل ويقاطعه ا إن
أمكن ،لكن وحنن ندرس الزمن عند أدونيس هبذه الكيفية ال بد أن نشري إىل أن الزمن عنده غالبا ماحتكم ه مرجعي ة فني ة وفلس فية
( )40عب د العزي ز برغ وث  /الش هود احلض اري ل م ة الوس و يف عص ر العومل ة  /وزارة األوق ا والش ؤون اإلس المية  /الكوي ت  /ط2117 /1م /
ص.152 -151
( )41روح احلداثة  /طه عبد الرمحن  /املركز الثقايف العريب  /الدار البيضاء  /املغرب /ط2116/1م  /ص .158
( )42املرجع نفسه /ص .158
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ذات أص ل غ ريب أوريب ،فك ل حديث ه ع ن ال زمن إمن ا يص ب يف دائ رة اخلط اب الفلس في األوريب بص فة عام ة واخلط اب الفلس في
النتش وي (نس بة إىل الفيلس و األمل اين نيتش ة 1911 -1844م ) بص فة خاص ة ،ف املقوالت الفلس فية والش عرية والنقدي ة
األدونيسية الدالة على التحول والتغري وعلى القطيعة املؤيدة بزمن املوتيات ...كلها مقوالت ذات تأثري فلسفي غريب.
لقد كرس أدونيس حياته هلذا الزمن املتحول املبي على حداثة االنفصال واالنقطاع منذ أن نشر مقاله يف يفلة ( ش عر
) ع ام 1959م وال ذي كم ل عن وان ( حماول ة يف تعري ف الش عر احل ديث ) وه و املق ال ال ذي جن ده مفص ال يف كتاب ه زم ن
الشعر )43(...وفيه تأسيسات منهجي ة وفني ة ومعرفي ة خاض عة ل زمن ح داثي مت أثر ب اآلخر الغ ريب ومنه ا " رف ض الوص ف والك ف
عن أن يصبح الشاعر واقعيا " ( )44وكذا " الكشف ع ن التش ققات يف الكينون ة املعاص رة " ( ،)45أم ا اإلب داع فيج ب أن ككم ه
زمن الاليقني ألنه الض امن يف رأي ه للف ن واحلي اة فال ذي كي ا يف ع امل غ ري يقي ي يتجن ب املنط ق وال دع ب ه"( )46وال زمن ميكنن ا أن
نقرأه يف املقطع اآليت من قصيدته الطويلة ( حتوالت الصقر) اليت يقول فيها(.)47
طاغ أدحرج تارياي وأربحه عل يدي ،وأحييه

ولي ممن أقوده وصباحات أعذبها

أعطي لها الليل أعطيها السراب ،ولي

ظل مألت به أرضي

يطول ،يرى ،ياضر ،يحر ماضيه ويحتر
مثلي.

هكذا يبدو الزمان عند أدونيس إنه زمان أساسه القطيعة والتحول ،فالزمن الذي كان غدا تار ا والتاريخ سب أن متوت
فيه مروياته اليت حدثت يف املاضي واليت مل يعد أدونيس يعرت هبا ،أما الزمن املرغوب واملطلوب فهو الزمن األدونيسي اآليت الذي
ال يكون إال كما أراده أراده املتحول املعريف والفي ،وكما رغبه الشاعر أدونيس الشاعر نفسه (وأذحبه على يدي وأحييه).
ويب دو التح ول حن و اآلخ ر بص فة أق وى وأعم ق يف الرواي ة العربي ة ال يت أنتجه ا زم ن التجري ب ال ذي ككم ه خط اب
املابعديات املتأثرة حتما مبابعديات اآلخر الغري ،ذلك الزمن الذي امتاز فيه السرد الروائ ي باغرتاب ه ع ن املتلق ي الع ريب وع ن اوم ه
وسقوطه يف فخ الذات املبدعة اليت استجابت لرغبات ومكبوتات خاص ة س ببها املثاقف ة الس لبية ال يت آل ت ب الروائي إىل النق ل دون
املراجع ة والتحلي ل والنق د ...فك ان أن وج دنا يف رواي ات ه ذه املرحل ة االهتم ام إىل درج ة املبالغ ة بأوه ام الف رد ووس اوس ال وعي
والالوعي والغرق يف التجريد الشاعري والفلسفي . .وإغراق النص الروائي يف لغة اجلسد إىل درجة أن املتلقي يصعب عليه يف أغلب
األحيان أن يتجاوب مع هذه النصوص.
واملشكلة بعد كل هذا أن تتحول الغريية املبنية على االغرتاب عند هؤالء املبدعني اخلاضعني لثقافة اآلخر إىل حج ج فكري ة
وفنية يبدعون هبا ،وهبا يعلنون املواقف ،وسعلو ا والء حضاريا ،لقد جتسدت يف هؤالء سلطة الصدى الذي رمى هب م يف متاه ات
الضياع.

( )43انظر  :دراسات يف الشعر اجلزائري املعاصر  /د.عمر بوقرورة  /منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني  /ط/ 2119 /1ص .166
( )44الشعر ومتغريات املرحلة  /تأليف يفموعة  /دار الشؤون الثقافية العامة  /بغداد  /ص.91
( )45زمن الشعر  /أدونيس  /ط /1دار العودة  /بريوت  /ص.12
( )46الشعر ومتغريات املرحلة  /ص.91
( )47أدونيس ،األعمال الشعرية الكاملة ،دار العودة ،ج ،1ص.505
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بين المنهج والنص وصيداغة البدديل اإليجابي :لقد تأكد  -مباهية املناهج والنصوص عل ى الس واء  -أن التعام ل م ع
املناهج ومع النصوص اإلبداعية نفسها مسؤولية معرفية وحضارية ال يتقنها إال م ن وه ب املرتك ز املع ريف ال ذي يض من ل ه احلض ور
الفاعل يف مشهد اإلبداع ويف عامل املناهج النقدية ،ويف اآليت شروط جنملها لندلل هبا على ذلك:
إن التفاعل م ع ع امل النص وص اليتحق ق مبن اهج وأنس اق ومض امني نس توردها ف ذلك أض عف األم ر وأهون ه ،وأم ا اجللي ل
أ-
فماثل يف مناهج تنتج صيغها وعناصرها ويف نصوص نبدعها بالرؤى املستقبلية اليت تتجاور وتتالحم مع شخصية األمة وهويتها،
فم ن أج ل أن نؤس س للمن اهج اإلسابي ة الس ليمة علين ا  -أوال وآخ را  -أن ن ح" اهلوي ة املس ؤولة ع ن املرج ع املؤس س واملؤص ل
للمنهج ،وسندرد حينها أن التعامل مع ع امل املن اهج ال يك ون إال بندي ة وبتش ارد يفض ي إىل حض ور ال ذات فاعل ة يف ك ل تث اقف
منهجي ومعريف كصل ،وإال سيبقى الباحث تائها حائرا بني كيان غري مستوعب ،وبني وافد ال كقق شروط الذات ،وستؤول عامل
البحث يف األمة حينها إىل النقل وفقا لقانون التواكل والتتابع.
حضور احلوار يف جامعاتن ا ويف مراكزن ا العلمي ة ،ف احلوار ه و األس اس اجلي د املاس ك بأس باب التفاع ل إسابي ا م ع اآلخ ر،
ب-
وأغ رب األم ر أن ن ذكر أن ه ذا احل وار ق د غ اب يف جامعاتن ا ،فاجل امعيون عن دنا ن ادرا م ا ينخرط ون يف قض ايا معرفي ة ويف نظري ات
مفاهيم تشكلت بالزمن احلضاري اآلين املعقد الذي حتكمه متغريات حملية وعاملية معوملة ،لقد اكتفى أغلب اجلامعيني مبهمة ثانوية
متثلت يف نقل املنهجي املعريف املستعار الذي جعلوه سندا وعونا هلم على حضور شكلي استعراضي تراكمي يف جامعا م.
توفر البح ث الن وعي املث ري للمش كالت وفق ا الحتياج ات األم ة ،أو اجملتم ع ،وبغي اب ه ذا الن وع م ن البح وث س يفاجئنا
ج-
أمران :أوهلما أن يرفض اجملتمع البحث مبنهجه وحمتواه ،وحينها ال تصله اإلشكاليات وال نتائجها أل ا ال مه يف األخري ،إذ ه ي
ليست ملكا له ،أوهي مل تدخل يف دائرة تكوينه ا أما األمر الثاين فاضتمل فيه أسوأ ،ومفاده اندماج اجملتمع يف املنهجيات املؤيدة
مبرجعيات الغري ،واغرتابه عن قضاياه ومشكالته اخلاص ة اخلاض عة لكينونت ه ،والنتيج ة – بع د ه ذا  -أن ي ؤول اجملتم ع إىل التفك ك
يف خصائصه ومساته ،كما يؤول البحث نفسه إىل جهد مهدور.
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الدراسات النقدية العربية المعاصر بين الواقع والمأمول
أ.د :فاطمة سعدون ،جامعة حممد ملني دباغني سيطف  2اجلزائر
الملاص:
ارتبو واقع اللغة العربية بتحديات العصر ،حيث كان له تأثري على اللغة ،من حيث التطور ،واالستخدام ،و اصة يف ظل العوملة
والتطورات التكنولوجية ،لذلك ف ن الدراسات األدبية واللغوية قد انتهجت سبيال يقارب هذا التطور ،إذ يسعى الدارسون إىل
إدخال األساليب التكنولوجية احلديثة يف دراسا م ،من حيث احلوسبة واالنفتاح التكنولوجي ،شكل التطور الذي يعيشه اإلنسان
العريب حتديا أمام الدراسات العربية ،لغوية وأدبية ،ذلك أن اللغة العربية يف ثنايا التطور التكنولوجي واملعريف ،جتابه حتديات عديدة،
أبرزها مسايرة هذا التطور ،فكان واقع هذه الدراسات و اصة اجلامعية صورة للهاجس الذي اعرتى الباحثني ،و اصة يف يفال
التعليمية ،إذ أصبح حال املعلم واملتعلم يف ظل هذه التحديات ،صورة عاكسة لواقع هذه الدراسات.
يعد التطور الذي تعايشه الدراسات العربية يف ثنايا الدراسات احلديثة تطورا عاكسا هلواجس الباحثني والدارسني ،و اصة يف
يفاالت البحث العلمي ،حيث إن الباحث يسعى إىل االستزادة من املعار  ،قصد الرقي بكفاءته العلمية والعملية ،ويف إطار
العملية التعليمية ،يسعى كل من املعلم واملتعلم إىل إجناح العملية التواصلية عن طريق التحصيل اجليد للمعرفة واملكتسبات.
والدراسات النقدية من أهم الدراسات اليت عرفت تطورا يف يفال البحث املعريف ،ذلك الرتباطها املباشر بتطورات الوضع يف الفكر
الغريب ،حيث شك ل النقد الغريب املعاصر رافدا مهما يف بناء النقد العريب املعاصر ،عن طريق التالقح والتواشج ،إذ كان له حضور
بارز يف توجيه النقد العريب و اصة أنه نقد يسعى إىل العلمية ،ولعل أهم مقاصد النقد احلديث هو استكناه خبايا النصوص
األدبيةا عن طريق التفاعل مع مضامينها والغوص فيها ،لذا كان املنهج النقدي وسيلة هذا الفعل وطريق الناقد للبحث .وإن كان
قدميا يقوم على الذوقية والذاتية ويبحث يف املضامني انطالقا من جوانب خارجة عن النص ،فقد أصبح اآلن إجراءات موضوعية
تسعى إىل نقد النص من داخله ،وهذا ما ملسه النقاد العرب يف مناهج الغرب بعد االطالع على إجنازا م يف مقاربة النصوص.
فكان أن استعار الناقد العريب املعاصر مجلة املناهج النقدية اليت جعلها مطية ملقاربة النصوص العربية ،وهذا ما خلق إشكالية
املنهج عند العرب ،حيث إن "وتلف االجتاهات يف نقدنا العريب احلديث واملعاصر –عامة -هي أصداء لتيارات نقدية أوربية،
وبالتايل فهي أصداء كذلك ملا وراء هذه التيارات من مفاهيم ابستيمولوجية وإيديولوجية".48
إن ما كمله املنهج من خلفيات معرفية وإيديولوسة هي وليدة الفكر الغريب الذي ش ّكل حلقاته عن طريق بناء يستند إىل البيئة
الغربية وظروفها ،يف حني جند إشكالية انتقاله إىل البيئة العربية قد ولّد ع ّدة توجهات بارزة ،فكان من بني النقادا املرحب ال ُمعلي
من شأن هذه املناهج ،وكان هناد الرافض هلا املنغلق على تراثه ،يف حني وجدنا توجها ثالثا كان بني بني .وهذا ما أفرز إشكالية
املنهج يف النقد العريب املعاصر.
الدراسات النقدية وإشكالية المنهج:
 48عبد اهلل إبراهيم :املطابقة واالختال  ،الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة (تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات العوملة) ،املركز الثقايف العريب ،لبنان،
املغرب1999 ،م ،ط ،1ص .56
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تع ّد إشكالية املنهج من أهم ما اعرتى النقد العريب املعاصر ،كو ا ظهرت نتيجة للكم اهلائل من املعار والتطبيقات والنتائج اليت
محلتها هذه املناهج دفعة واحدة للبيئة العربية ،إذ إن الفرتة اليت استغرقتها هذه املناهج عند العرب ضئيلة جدا مقارنة مبا استغرقته
يف بيئتها األصلية ،لذلك فاملالحظ على التأصيل املنهجي عند العرب يف النقد املعاصر ك شكالية أسهم يف بلورة عدة وجهات
نظر هلذا املنهج ،فنجد كثريا من النقاد يتناولون النص اإلبداعي باملقاربة تبعا ملنطلقا م الذاتية ،واليت تكون يف كثري من األحيان
غري حميطة بكل جوانبه ،و اصة عند بداية االحتكاد بالغرب ،إذ يرى سعيد يقطني أنه " منذ بداية احتكاكنا بالغرب على
الصعيد األديب وحنن ال نأخذ من النظريات واالجتاهات املختلفة سوى نتائجها ،وما فكرنا قو ( )...يف استلهام الروح العلمية
اليت يشتغل هبا أصحاب النظريات .إن هذا السبيل ميكن أن يقودنا يف حال القيام به إىل التفكري يف األخذ باألسباب العلمية
49
وهي إنسانية إىل حتصيل نتائج وتلفة ،بناء على ما يقدمه النص الغريب من خصوصيات هي وليدة اجملتمع الغريب"
وهذا ما زاد من معاناة القارئ املتلقي هلذه الدراسات ،إذ أصبح يواجه كما معرفيا ضخما ومعقدا ،دون سوابق معرفية تساعده
على فهمها وإدراكها ،لتخلق إشكالية تدريس هذه املناهج يف اجلامعة ،إذ وإن كان ى ِ
س قارئا يعايش املعاناة اليت انعكست
املدر ُ
عليه مما عايشه النقاد ،فكيف ميكن له أن يقدم تكامال معرفيا للمتمدرس؟
إن التهافت على املناهج الغربية وتطبيقها على النص األديب العريب دون ترو ومتحيص ،أوقع النص يف دوامة الغموض ،و اصة أنه
ُجعِل وترب جتارب لتطبيقات هذه املناهج ونتائجها ،فاهتمامنا باملنهج اعتبارا لنتائجه خلق أزمة للنقد العريب كانت يف أساسها
عدم الوعي مباهية املنهج ،وليس إاال خلفياته االبستمولوجية فقو ،ذلك أ م كانوا يرون املنهج كأدوات إجرائية أو وسائل تتاح
للناقد من أجل مقاربة النص األديب ،ولكونه أدوات إجرائية فهو عندهم مبثابة القالب الذي يؤتى به لوضع النص بداخله بغرض
جتري به ،ولذلك كانت هذه الدعوة من املظاهر السلبية لالنفتاح غري املشروط على اآلخر ،إذ إن افت النقاد العرب على املنهج
واكبه " إاال اخللفية املعرفية (االبستمولوجية ) اليت تقف وراءها ،بدعوى أ ا يفرد إجراءات مستقلة عن الفضاء الفكري الذي
50
نشأت فيه".
إن هذه الدعوى ال ميكن هلا أن تستقيم ،و اصة أن البيئة اليت نشأ فيها املنهج الغريب تعكس مدى ارتباطه لفياته الفلسفية
واالبستمولوجية اليت كانت سببا يف نشأته ،مع أن الكثريين يعتقدون بأن هذه املناهج ال تعدو أن تكون يفرد أدوات إجرائية
"يتوسل هبا لتحليل النصوص اإلبداعية ،متناسيني املضامني الثقافية اليت حتملها هذه املناهج ،واليت تتالءم والبيئة احلضارية الغربية
اليت أفرز ا ، 51".لذلك ف ن هذه اإلسقاطات التحليلية للنصوص اإلبداعية العربية كانت سببا يف هوة عميقة بني النص ومتلقيه،
إذ مل يقف األمر عند "حدود استثمار اإلجراءات املنهجية يف هذا املوضوع ،إمنا تعداه إىل التطبيق اآليل لكثري من الرؤى والطرائق
اليت أنتجتها الثقافة الغربية يف ظر معريف وتار ي مغاير ،مما جعل أمر تطبيقها ال معَن له ،إال يف كو ا ممارسة تفتقر يف كثري من
52
األحيان إىل الوعي العميق بأاية وضع أسس متينة هلذا الضرب من النشاط الفكري واملعريف"

 49سعيد يقطني :األدب واملؤسسة والسلطة ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،بريوت  ،لبنان2002 ،م ،ط ،1ص .69
 50عبد الغي بارة :إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر– مقاربة حوارية يف األصول املعرفيةيف ،اهليئة املصرية للكتاب2005 ،م،
دط ،ص .139
 51املرجع نفسه ،ص .134
 52عبد اهلل إبراهيم :املطابقة واالختال  ،ص .55
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ولعل هذا االنفتاح غري املشروط هو ما جعل الناقد العريب يلجأ إىل استرياد املنهج ويدعو إليه بشكل محاسي ،مما جعل املمارسات
النقدية العربية األوىل تأيت " يف شكل يسمح غالبا بالتلقي وال يسمح باملناقشة ،وكانت أغلب الدراسات تفتقد إىل املرونة ،وكأن
النقاد يف تطبيقهم للمناهج األوربية يطبقون مبادئ منطقية حمددة ومصطلحات جاهزة ،ظنا منهم أن األدب ميكن أن يتحول إىل
علم صارم ،مما أدى إىل التباس اخلطاب النقدي لدى املتلقي" 53.وأثار غموضا يف تلقيه هلذا اخلطاب ،فاملنهج ما هو إال وسيلة
أو طريقة لإلجراء" ،طريقة يف القول أو العمل ،طريقة منتظمة ومنهجية لتحقيق شيء" ،54وعليه يكون التساؤل حول "املنهج يف
سياقنا الثقايف الراهن ( )...ال يزال مفتوحا ومطروحا مل يستفر محولته ،ومل ينته إىل قرار" .55لرتتكز أهم مشكالت املنهج يف
النقد العريب املعاصر يف النقاط اآلتية:
أنتجت املناهج النقدية املعاصرة ملقاربة النص الغريب ،مما سعل إمكانية مقاربتها لنص آخر مستعصية ،إال عن طريق استنطاق
النص مبا قد ال يكون فيه ،حيث إن بعض املشتغلني على النص األديب العريب سعلونه "كمعمل جترييب للمناهج النقدية مع أن
مأرهبا هو إضاءة النص ،فغدت النصوص اإلبداعية حقال جتريبيا لتقدمي املناهج احلداثية ،فتحول املنهج من يفرد وسيلة إىل غاية
يستدل بالنص على مدى كفايته اإلجرائية ،56".وهذا ما ّأدى إىل أن يكون "الناقد املربمج الذي يتبَن املناهج النقدية ويطبقها
على النص العريب ال دم تراثنا وال ثقافتنا املعاصرة يف شيء ،بل هو هبذا التبي والتطبيق يغوي ويربك و يبعثر ويهدر
و رب ،57"...خاصة يف ظل االعتقاد السائد بأن املنهج يفرد أدوات إجرائية مفرغة ال ميكن أن حتمل شوائب تربتها األصلية
وبنيتها الفكرية.
افت النقاد العرب املعاصرين على االرمتاء يف أحضان املناهج الغربية دون وعي كا  ،أسهم يف تشويه النصوص العربية أحيانا،
وطمس هويتها أحيانا أخرى ،إذ "إن مناهج أغلب الباحثني يف شرقنا العريب ...مناهج إما غامضة أو حمرفة عن أصوهلا يف الثقافة
الغربية ، 58".لذلك فالقراءة النقدية مرهونة بعاملني أساسيني اا الرؤية واملنهج النقدي ،فالرؤية هي "خالصة الفهم الشامل
للفعالية اإلبداعية" ،59أما املنهج فهو "سلسلة من العمليات املنظمة اليت يهتدي هبا الناقد ،وهو يباشر وصف النصوص األدبية
وتنشيطها واستنطاقها ،ويشرتط أن يكون املنهج مستخلصا من آفاق تلك الرؤية" .60وهذا ما أدى إىل تعدد الرؤى للمنهج
ال واحد ،و اصة بعد نقله إىل الثقافة العربية ،لرتتبو رؤية الناقد العريب باملنهج مبا يكتسبه من إمكانات معرفية ،سواء حول
النظريات هلذه املناهج يف لغتها األصلية ،أو حول الرتمجات املنقولة عنه.

 53زبيدة القاضي :النقد العريب املعاصر من النسقية إىل اإلبداع .حتوالت اخلطاب النقدي العريب املعاصر ،مؤمتر النقد الدويل احلادي عشر2006م،
عامل الكتب احلديث ،جدارا للكتاب العاملي2008 .م ،ط ،1ص 65
Dictionnaire Encyclopédique : Larousse, librairie Larousse, Edition 1979, Paris, France ; p

54

909.
 55عبد العايل بوطني :إشكالية املنهج يف اخلطاب النقدي العريب احلديث ،يفلة عامل الفكر ،عدد  ،1،2يفلد  ،32سنة 1994م ،ص .455
 56عبد الغي بارة :إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر ،ص .134
 57إبراهيم أمحد ملحم :اخلطاب النقدي وقراءة الرتاث ،حنو قراءة تكاملية ،عامل الكتب احلديث ،إربد األردن2007 ،م ،ط ،1ص .183
 58مسري سعيد حجازي :إشكالية املنهج يف النقد العريب املعاصر ،دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ،القاهرة2005 ،م ،د ط ،ص 06
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إن غياب الوعي بأصول املنهج وخلفياته املعرفية ،ويف ظل تطويع النص ليالئم املنهج ،أصبحت املقاربات النقدية للنصوص العربية
تنفر القارئ منها وجتعله يبتعد عنها ،متجنبا غموضها وانغالقها يف منحنيات وبيانات زادت من غربة النص عن متلقيه أكثر مما
أسهمت يف تقريبه وجتليه.
إشكالية المصطلح
تعد قضية املصطلح قضية قدمية نابعة من العلوم واملعار اإلنسانية ،ذلك أن لكل علم مصطلحاته ،غري أن علم املصطلح
( )Terminologieعلم حديث ارتبو ظهوره بظهور علم اللسانيات .حيث يعد علما يهتم بدراسة األسس العلمية يف
وضع املصطلحات.
ولئن كانت الدراسات النقدية قد أثارت إشكالية املنهج ف ن ارتباط إشكالية املصطلح بالنقد املعاصر ،بوصفها ثاين اإلشكاالت
راجع إىل قضية املنهج ،الذي ال ميكن إفراغه من مصطلحاته ،فهي توضحه وتبني أهدافه ومعانيه ،ذلك أن لعلم املصطلح
مرتكزاته ،واليت حددها عبد السالم املسدي يف ثالثة مرتكزات هي :الثوابت المعرفية :واليت يقصد هبا طبيعة العالقة املعقودة بني
كل علم من العلوم ومنظومته االصطالحية ،وهي كعالقة الدال مبدلوله ووجه الدرهم بظهره ،والنواميس اللاوية وهي اقتضاء
جتديد نوعية اللغة اليت تتحدث عن قضية املصطلح ضمن دائر ا ،وما تص به من فروق تنعكس على آليات صياغة األلفاظ

ضمنها ،والمسالك النوعية ويقصد هبا يفال االختصاص املعريف ،فلكل حقل معريف خصوصيته يف إنتاج جهازه املصطلحي.61

ولعل إشكالية املصطلح كانت من أكثر الصعوبات اليت تدخل القارئ يف متاهة كبرية ،يف حماولة منه للقبض على إجراءات
املنهج وت ت بعها .إذ ومع تبي مقوالت احلداثة وما بعد احلداثة سعيا وراء التجديد "ظهرت يف نصوص النقد والدراسات األدبية
مصطلحات غربية جديدة ،أخذت مبرور الزمن ترتاكم دون أن تلفت انتباه السواد األعظم من النقاد والباحثني ،أو من املؤسسات
العلمية اللغوية ح أصبحت ظاهرة استخدام املصطلحات احلديثة يف النصوص ،أو يف األوساط األدبية دون العناية بالبحث عن
مضمو ا يف اإلطار الذي نشأت فيه أو الذي مت النقل إليه 62".وهذا ما زاد من غربة املنهج وصعوبة فهم إجراءاته .خاصة أن
مضمون كثري من املصطلحات مرتبو بالفلسفة الغربية وح الديانة املسيحية.
مر وفق إجراءات زادت من
وال تنحصر إشكالية املصطلح النقدي يف خلفياته فقو ،بل إن استحضاره يف املنظومة النقدية العربية ّ
هذه اإلشكالية ،و اصة يف يفال التعليم ،حيث وفِد إلينا عن طريق الرتمجة أو التعريب ،وكلتا العمليتني أسهمتا يف وضع
مصطلحات متعددة ومتنوعة ،جعلت املتلقي هلا يستشعر فرقا بني املصطلحات وإن كانت ملسمى واحد .مما جعل الرتمجة من
أسباب إشكالية املصطلح حيث كانت تتم يف كثري من األحيان "دون وعي عميق باألصول املعرفية والفلسفية واالجتماعية للنظرية
املرتمجة أو املفهوم املنقول ،مما يؤدي إىل فوضى واضحة يف ترمجة املصطلحات ،نتاج عدم الدقة ونتاج عدم الفهم وعدم مولية
الرؤية".63
كان نقل املصطلح النقدي الغريب من منظومته املعرفية إىل الثقافة العربية ضاولة إيصاله للمتلقي ،عن طريق يفموعة من النقاد
الذين مارسوا حرية النقل ،مبا يقتضيه توجههم ،أو فهمهم للممارسة النقدية ،فاملصطلح الغريب الواحد قدم بأكثر من مصطلح يف
 61يراجع :عبد السالم املسدي :املصطلح النقدي ،مؤسسة عبد الكرمي بن عبد اهلل للنشر والتوزيع ،تونس1994 ،م ،دط ،ص.11
 62مسري سعيد حجازي :إشكالية املنهج يف النقد العريب املعاصر ،ص 194
 63سيد البحراوي :قضايا النقد واإلبداع األديب ،الشركة الدولية للطباعة ،مدينة  6أكتوبر ،مصر2113 ،م ،دط ،ص .34
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اخلطاب النقدي العريب ،ف ن كان عبارة عن مصطلح واحد حمدد املفاهيم لدى اآلخر ،ف نه يصبح حني انتقاله ل نا عبارة عن
يفموعة من الكلمات تبعا لتوجه صاحب املمارسة ،مما أشاع الغموضا الذي خيّم على خطاب هؤالء النقاد ،بل وأصبح س م ته
اليت ال يتسم أال هبا ،ويرجع السبب يف ذلك إىل " تنفس املصطلح النقدي املستخدم يف تربة غري تربته ،وهو إن دل على شيء
إمنا يدل على اخلصوصية احلضارية اليت ينتمي إليها املصطلح ،وأن جتريد هذا املصطلح من دالالته اليت اكتسبها يف بيئته األصلية
أو حماولة نقله إىل الثقافة العربية بكل ما كمله من زخم فكري لق أزمة مصطلحية بني املشتغلني يف حقل الدراسات النقدية،
فتتعدد الرتمجات للمصطلح الواحد وينحاز كل ناقد للمرجعية اليت يدين هبا ،ويبقى اخلطاب عائما باملصطلحات الغربية فتغيب
64
الداللة ويشيع اإللغاز فتكون األزمة".
تظل حماولة نقل املصطلح إىل بيئة غري بيئته إشكالية عويصة إذا ما متت دون وعي ،ألن االنفتاح على اآلخر ال تعي طمس اهلوية
أو التجرد منها ،هلذا أمجع النقاد العرب "على وجوب االنفتاح على معرفة اآلخر وإجنازاته يف يفال النقد ،على أ م يشرتطون أن
يكون اصطناعنا هلا عمال نأتيه عن وعي لفياته املعرفية ومتثل خصوصيات واقعنا الفكري واحلضاري ،ح حتصل الفائدة
املنشودة" ،65وميكن إدراج أهم إشكاالت ترمجة املصطلح النقدي يف النقاط اآلتية:
"حماولة التعامل احلريف مع اللغات األخرى دون األخذ يف احلسبان الشحنة الداللية واملرجعية اليت متيز هاته عن تلك.
التسرع يف وضع بعض املصطلحات ،ما يفسر الرتاجع عنها لعدم موافقتها داللة املصطلح األجنيب ،أو لعدم موليتها أو ألسباب
66
أخرى ،تعدم قابليتها للنحت أو االشتقاق"
67
كما ترجع اإلشكالية إىل النقاد املرتمجني من حيث تكوينهم واملدرسة اليت يرتمجون عنها (فرنسية أو إجنليزية)
تعدد املقابل العريب للمصطلح الواحد يف النقد الغريب ،كمصطلح االنزياح وهو ترمجة لكلمة ( )Ecartفقاموس جون ديبوا "يشري
إىل أن االنزياح 'حدث أسلويب' ذو قيمة مجالية ،يصدر عن قرار الذات املتكلمة بفعل كالمي يبدو خارقا ()transgressant
إلحدى قواعد االستعمال اليت تسمى 'معيارا'( )normeيتحدد ب :االستعمال العام للغة ،املشرتد بني يفموع املتخاطبني
68
هبا".
غري أ ّن هذا املصطلح يتعدد حبسب املفاهيم اليت وضعها له النقاد ،كل حسب توجهه ،فهو يعر "مثل خط مقصود (يرونو)،
يفافاة لقواعد اللغة (أو) حنو مضاد (ويليك) ،ما ليس شائعا وال عاديا وال مطابقا (أو) حالة مرضية للغة (كوهن) ،مسافة
واختال (بارت) ،للحن اضبب ،كسر املألو  ،اضطراب يف نظام اللغة ،تواضع جديد ال يفضي إىل عقد بني املتخاطبني

 64عبد الغي بارة :إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر ،ص 280/ 279
 65محمد الناصر العجيمي :النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية ،كلية اآلداب سوسة ،دار حممد علي احلامي1998 ،م ،ط ،1ص
.496
 66السعيد بوطاجني :الرتمجة واملصطلح ،منشورات االختال  ،اجلزائر2119 ،م ،ط ،1ص .28
 67يراجع :املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 68نقال عن :يوسف وغليسي :إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد .دكتوراه دولة يف النقد املعاصر .جامعة وهران-2114 .
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(املسدي)" .69وعلى الرغم من تعدد املفاهيم ،إال أننا جند هذه املصطلحات تتحدد "مبعارضتها لنظام ما ،وخروجها عن النمو
70
املعياري للغة الذي قد يسمى استعماال عاديا أو دارجا أو شائعا أو عاما أو مألوفا أو بسيطا أو حياديا أو بريئا أو ساذجا"...
71

وحبسب تعدد مفاهيمه تعدد أيضا من حيث اللفظة ذا ا ،فنجد 'عبد السالم املسدي' يف كتابه (األسلوبية واألسلوب)
يورد كشفا للدوال املعربة عنه حيث يذكر اللفظة األجنبية ويقابلها مبا ترمجت إليه يف العربية مع ذكر صاحب املصطلح ،وقد
أحصى اثنيت عشرة كلمة .وهذا ما "يوهم القارئ بتعدد يف املفاهيم ،فليس من اقتصاديات اللغة أن يكون لكل باحث فرد أو
لكل فئة صغرية مصطلحا ا املتعددة واملفهوم العلمي واحد".72
ولذلك فقد سد املدرس إشكالية يف تعليم هذه املصطلحات للمتمدرس ،حيث قد يضطر إىل اختيار ترمجة واحدة الستعماهلا،
ح لو قدم للمتمدرس كل املقابالت العربية هلذا املصطلح ،كما قد سد متلقي املصطلح املرتجم صعوبة يف البحث عنه يف
املعجم العريب ،إذا ما مت اطالعه على ترمجة واحدة ،فلو كان االنزياح هو ما اطلع عليه كمقابل للمصطلح األجنيب (،)Ecart
فسيبحث عنه يف حر النون من املعجم ،لكن لو اختار صاحب املعجم مصطلح العدول بديال لالنزياح فلن سد املتلقي ما
يبحث عنه يف حر النون .مما يؤدي إىل احلرية والشك .كما أن "التعدد قد يكون إثرائيا إذا أحسن الفهم والتمييز واالنتقاء
(ولكن) سعي الثقاف ة املنتمية ل قوى يف عصر املعلوماتية إىل جذب الثقافات املنتمية ل قل قوة ،جعل أبناء تلك
والتوظيف
ّ
73
الثقافات يتخلون عن أرصد م املرتبطة باهلوية وباخلصوصية ،يف مقابل اهلرولة حنو سراب توحيد الثقافات".
إن إشكالية التعدد املصطلحي هي واحدة من إشكاليات النقد العريب املعاصر ،اليت باتت تشري إىل حجم األزمة اليت يتخبو فيها
اخلطاب العريب ،واليت تظهر جلية يف الغموض املسيطر عليه .وهذا "يدل على مدى تأزم هذا اخلطاب ،ومدى عجز الناقد العريب
عن حتقيق أصالته ومتايزه بتأسيس مشروع نقدي يقوم على مراعاة خصوصية احلضارة العربية ،متبنيا مشروع ثقافة االختال مع
اآلخر  /الغرب ،ح يتملص من تبعيته 74".وهذا التخلي عن األرصدة املرتبطة باهلوية ،ش ّكل خطرا على االنتماء العريب ،بداية
من انسالا خطابه النقدي عن أصوله الرتاثية وارمتائه يف أحضان هوية ختتلف عنه .إنه اخلطر الذي مل يلتفت إليه من انبهروا
باحلداثة الغربية ،إذ كان النقل الكامل عنها متهيدا للتبعية الثقافية وترسيخا هلا ،وذلك بعد أن ىع ِم ىي الكثريون ممن يطالبون بنقل
75
مفاهيم احلداثة الغربية ومصطلحا ا إىل اخلطاب العريب بكل عوالقها املعرفية.

 69عمر أوكان :اللغة واخلطاب .إفريقيا الشرق .املغرب .د ط2111.م .ص . 19
 70يوسف وغليسي :إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد .ص .175
 71يراجع عبد السالم املسدي :األسلوبية واألسلوب .ص ص . 111. 111
 72حممود فهمي حجازي :األسس اللغوية لعلم املصطلح ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة1993 ،م ،دط ،ص .228
 73إبراهيم أمحد ملحم :اخلطاب النقدي وقراءة الرتاث ،ص .175
 74عبد الغي بارة :إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر ،ص362
 75يراجع :عبد العزيز محودة :اخلروج من التيه ،دراسة يف سلطة النص ،عامل املعرفة ،مطابع السياسة ،الكويت2003 ،م ،ص .09 /08
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وإن كانت ترمجة املصطلح قد أثارت إشكالية تلقيه ،فح عملية التعريب أسهمت هي كذلك يف هذه اإلشكالية ،إذ وجد
اللغويون العرب أنفسهم مضطرين الستخدام املصطلحات املعربة "ألن مفاهيمها أو تصورا ا مل تقم يف أذهان لغويي العرب ،ومن
76
العبث فرض املصطلحات العربية اليت ال تتناسب واملفاهيم اليت تعنيها"
كما يعد ما يعانيه بعض متلقي املصطلحات الغربية من نقص يف اللغة األجنبية من أسباب ما تعانيه العملية التعليمية من عجز
التواصل ،حيث إن كثريا من املتمدرسني يعانون من التحكم يف اللغات األجنبية ،مما يسهم يف زيادة حجم اإلشكال املتعلق
باملصطلح عامة والنقدي خاصة.
الدراسات النقدية المعاصر بين الواقع والمأمول
يف خضم ما مت تقدميه من إشكالية تواجه الدراسات النقدية العربية املعاصرة ،واملرتبطة باملنهج واملصطلح ،ميكن توصيف حال
الدراسات النقدية على أ ا عانت وال تزال تعاين من خلو املفاهيم ،لذلك فقد كتب النقاد العرب حول هذه اإلشكالية وسعى
الدارسون إىل تنظيم الندوات واملؤمترات حوهلا ،سعيا إىل حتديد أسباهبا وحماولة إساد حلول هلا ،ولعل من بني النقاد العرب من
كان له نصيب من ذلك هو عبد العزيز محودة يف كتاباته (املرايا اضدبة /املرايا املقعرة /اخلروج من التيه) ،إذ قدم صورة
لإلشكاالت الراهنة اليت وصف هبا اخلطاب النقدي العريب املعاصر ،كما جند عدة دراسات أخرى اهتمت هبذا املوضوع ،يف سبيل
استيضاح املنهج النقدي أو إبراز حقيقته ،كدراسة مسري سعيد حجازي "إشكالية املنهج يف النقد العريب املعاصر ،ودراسة عبد اهلل
إبراهيم "معرفة اآلخر ،مدخل إىل املناهج النقدية احلديثة" ،ودراسة خلدون الشمعة "املنهج واملصطلح" ودراسة " حممد الناصر
العجيمي :النقد العريب احلديث ومدارس النقد الغربية" وغريها.
أما واقع هذه الدراسات على املستوى التعليمي ،فقد جابه إشكاالت أكرب و اصة ما نالحظه على مستوى البحث العلمي يف
ما يقدم من حبوث جامعية (خترج ،ماجستري ،دكتوراه) إذ ال يزال الطالب يف دوامة فوضى املناهج وإشكاال ا ،فال يستطيع
القبض على املنهج وأدواته ،وال يلِ ّم لفياته املعرفية ،بل ح إن كثريا منهم يسعى إىل تطبيق منهج على دراسة ما ،فقد ألنه
دارج ،أو هو املوضة يف املقاربة ،كما يكون الختيار املشر على البحث ألصول الدراسة النقدية أثر واضح يف ختري العناوين
وعناصر البحث ،لكن وفق رؤية املشر ال قدرة الطالب ،وهذا ما عمق من إشكاالت الدراسات النقدية العربية املعاصرة.
إن الدراسات النقدية العربية املعاصرة ،وعلى الرغم مما ختللها من إشكاالت ،إال أ ا تظل من الدراسات اليت تسعى إىل االنفتاح
على اآلخر يف مثاقفة نقدي ة شبيهة باملثاقفة النقدية العربية الرتاثية ،اليت انفتحت على اآلخر الغريب ،لكن اختال مواقع القوة هو
ما أدى إىل أن تتسم أغلب الدراسات احلديثة بالتبعية ،وعليه ولتجاوز هذه املشكلة البد من "التوفر على الدرس الفكري النقدي
الغريب ال عن طريق يفرد التلقف لبعض ما ينتجه يف باب أو آخر ،وحسب ما تدي إليه مصادفات القراءة ،لكن استنادا إىل
77
مشروع حتديثي متكامل يسهم يف بنائه الباحثون املختصون يف يفاالت املعرفة النقدية املختلفة وكبار املرتمجني"
كما سب تثمني اجلهد اجلماعي واالبتعاد عن اجلهد الشخصي والفردي ،عن طريق إرساء "دعامات العمل اجلماعي الذي
أضحت احلاجة إىل العمل مبقتضياته ال تستحق التأكيد واالستدالل على مدى فائد ا وجدواها ،ملا يوفره تقسيم العمل من ربح
 76حممد حسن عبد العزيز :املصطلحات اللغوية ،متام حسان رائدا لغويا ،عبد الرمحن حسن العار  ،عامل الكتب ،القاهرة2112 ،م ،ط ،1ص
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للوقت ،وملا تتطلبه املباحث احلديثة املوصولة بالذكاء االصطناعي واشتغال اخلطاب واألبواب العرفانية املتصلة باملنطق واملتفرعة
78
عنه ،توحيد اجلهود وتوجيهها يف يفار مشرتكة".
كما علينا جتاوز مفهوم املنهج "على أنه املعرفة الوثوقية اليت تغري نفسها دائما إلرضائنا وتوفري اإلجابات ،إىل مفهوم املنهج على
أنه أداة ل سئلة أو األدلة ذات طابع إشكايل يبلور األجوبة بدورها إىل أسئلة؟ أو بعبارة أخرى هل تعمل مقاربا ا على استنطاق
املعرفة الكامنة داخل النصوص لبلور ا ضمن أسئلة جديدة ،أم أ ا ال تعيد إال بعث املستهلك  /اجلاهز  /النمطي؟" 79فهل هو
" يف جوهره أداة  un outilومنظار للكشف والتحليل واملعاجلة النقدية وبالتايل أداة موصلة إىل صياغة األحكام وتشكيل
التصورات ،أم إنه يتضمن األحكام والتصورات يف ثنايا إجراءاته ومبادئه؟ هل يكفي أن نكون على معرفة باملنهج كأداة للدراسة
ومنظار للتحليل ح نويف النصوص حقها من النقد املوضوعي ،أم سب أن تتوافر لدى الدارس فضال عن ذلك تقنية une
80
 )savoir – faire( techniqueاستخدام املنهج كأداة؟"
ليكون انفراج أزمة الدراسات النقدية العربية ،باإلقبال على الرتاث العريب "بفكر متحرر من هاجس اإليديولوجي [ ]...فنعمل فيه
مبضع التشريح العلمي املوضوعي ،طمعا يف استجالء آليات تفكريه وطريقة إنتاجه املعرفة ،فندرد بذلك املسافة الفاصلة بني
معارفه ومعار عصرنا ونكتسب –عكس ما يظن -وعيا حبضورنا 81".ذلك أن "مهمة الناقد العريب املعاصر باتت على قدر كبري
من األاية واخلطورة ،ولن متضي يف الطريق الصحيحة إال بالتواصل الفعال مع الرتاث النقدي بقصد إعادة قراءته .وعلى هذا
الناقد أن يستعني بالنقد الغريب كي يكون خطابه حيويا ال خطابا أكادمييا غري قادر على متثيل العصر ،وال شك يف أن الوعي
بالرتاث والوعي باحلداثة سيجعالن الناقد يعيش عصره وينتج خطابا نقديا تكامليا" 82ليكون خطابا قادرا على مقاربة النص
اإلبداعي من منطلقاته الفكرية والثقافية وتبعا خلصوصية بيئته .دومنا تيه يف خطاب مستورد كانت عواقب مقاربة النص العريب به
غري حممودة يف كثري من األحيان.
إن املثاقفة النقدية باالنفتاح على اآلخر وفق شروط حتفظ خصوصية النص العريب ،الذي أنتج يف بيئة وثقافة ختتلف من حيث
مرجعيا ا الفكرية واالبستمولوجية ،سعل إمكانية النهوض بنظرية عربية نقدية معاصرة تأخذ ما يسهم يف رقيها من اآلخر ،وتطور
ما يوجد يف تراثها عن طريق االستثمار يف اجليل الناشئ ،وفق أطوار عملية تعليمية تسعى إىل نبذ الصراع ،وتكوين جيل من النقاد
اه األول نقد النص العريب يف خصوصيته الثقافية.
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الحداثة وما بعد الحداثة وسؤال الهوية
العالم بمرَ صوفية شعرية
األستاذ الدكتور سفيان زدادقة
جامعة حممد ملني دباغني سطيف 2
ملاص البح
لقد ولدت احلداثة وما بعد احلداثة اليت هي نتيجة حتمية هلا من هذه اال يارات املتتالية اليت عاشها العقل البشري يف القرون
األربعة األخرية ،لقد أصبحت احلقيقةُ يف اية املطا مستعصيةً على اإلنسان يف عصرنا ،بل ومستحيلة ،وضاعت احلدود ائيا
ب التشيؤ
بني املوضوعي والذايت ،يف زمن تكسب فيه اآللة والتكنولوجيا كل يوم مساحة جديدة على حساب اإلنساينّ فينا ،و ىغلى ى
الغيب واإلميا ُن واليقني  .ومل يعد لدى اإلنسان ما كلم به ،وأصبحت القدرة على التنبؤ مكفولةً للعقل اآليل .
و ّ
املادي ،ومات ُ
هكذا سقو اإلنسان بعد أن قتل آهلته من مساء مل يكن يسكنها سواه ،إىل أرض واقع يزدريه وكوله إىل يفرد رقم من األرقام اليت
ال تنتهي  .مل يعد ميتلك اليوم سوى طرح األسئلة ،املزيد من األسئلة ،بعد أن كان أسالفُهُ يق ّدمون اإلجابات اجلاهزة لكلّ
املشكالت املستعصية  ..وألن الشاعر مل يعد نبيا فقد تنازل عن اللغة املق ّدسة الوقور واستبدهلا بلغة تداولية ،اّها التعبري عن
تافها ،ومل تعد لغةُ الشاعر لغةً كونيةً نبويةً متعاملةً مشغولةً باملسائل الكربى كما كانت
اليومي واجلاري والشخصي ح ولو كان ً
الساحر العار  ،إىل
قبل  .مل يعد
الشاعر ذلك املبّشرّ ،
املبهر ،لقد ّ
حتول من ذلك الكائن االستثنائيّ ،
الشاما ُنّ ،
العرا ُ ُ ،
ُ
من ُ
ِ
ف عن السؤال ،والسؤال بعد السؤال ،يسعى بتواضع حماوال اكتشا ما هو شعري يف هذا
يفرد كائن هامشي ىدهش طفويل ال ي ّك ُ
ّ
العامل الضحل املطحون ..
لعل ه من املؤكد أن احلداثة وما بعد احلداثة اليت هي نتيجة حتمية هلا قد ولدت من رحم اال يارات املتتالية لسلسلة طويلة من
التصورات واملفاهيم املقدسة ،لقد أصبحت احلقيقةُ مبعناها التقليدي يف اية املطا مستعصيةً على اإلنسان يف عصرنا ،بل
ب
ومستحيلة التصور ،وضاعت احلدود القدمية بني املوضوعي والذايت ،يف عصر حديدي سيطرت فيه اآللة والتكنولوجيا ،و ىغلى ى
التشيؤ واملادي ،ومات
الغيب واإلميا ُن واليقني  .و''مل يعد لدى الشاعر ما يبّشر به ،وأصبحت القدرة على التنبؤ مكفولةً
ُ
مهور الذي كان ينشد له ،قد انصر عنه إىل ما أجنزته ثورةُ امليديا،
للحاسبات اآللية ،وأجهزة االستشعار عن بعد  .وها هو اجل ُ
الشاعر من مساء مل يكن يسكنها سواه ،إىل أرض واقع ال سد فيها لنفسه موطئ
وبالتايل أصبح ُمعلّ ًما لال أحد  .هكذا سقو
ُ
لكل مشكالت اإلنسان
قدم  ..مل يعد ميتلك سوى طرح األسئلة فقو ،بعد أن كان أسالفُهُ يق ّدمون اإلجابات اجلاهزة ّ
املستعصية  ..وألنه مل يعد نبيا فقد تنازل عن اللغة املق ّدسة وفوق اجملتمعية اليت ارتبطت به طويال ،واستبدهلا بلغة تداولية'' ،83اّها
تافها وعاديًا بل وغري أديب مبعايري النقد الكالسيكي ،ومل تعد لغةُ الشاعر لغةً
التعبري عن اليومي واجلاري والشخصي ح ولو كان ً
حتول
قبل  .مل يعد
الشاعر ذلك املبّشرّ ،
املبهر ،لقد ّ
الشاما ُن ّ
العرا ُ ُ ،
ُ
كونيةً نبويةً متعاملةً مشغولةً باملسائل الكربى كما كانت من ُ
ِ
ف عن السؤال ،والسؤال بعد السؤال،
يفرد كائن هامشي ىدهش طفويل ال ي ّك ُ
الساحر العار  ،إىل ّ
من ذلك الكائن االستثنائيّ ،
يسعى بتواضع حماوال اكتشا ما هو شعري يف هذا العامل الضحل املطحون '' ..أصبح الشاعر ال يتحدث إال مبا يعر ُ  ،وال
كس به ليس إال صدى ملتطلبات غرائزه  .من هنا صار اجلسد حمور
يصر ُ
ّ
كس ،إ ّن ما يعرفه حقا هو جسده ،وما ّ
ح إال مبا ّ
83
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القصيدة  ..لقد ضاق عاملُ الشاعر كثريا ،أو فلنقل إنه مل يعد ية عاملٌ سوى عامله الداخلي ،ومل يعد لديه رؤيةٌ هلذا العامل ،بل
يفرُد وجهة نظر جتاه أحالمه املتواضعة وهواجسه اضدودة'' . 84
ّ

إ ّن الشعر هو اهلوية اخلاصة اليت تتجاوز كل هوية أخرى موروثة أو مكتسبة ،إنه فاعلية التحول األوىل وشرارة احلريق يف تِ ِ
نب
ّ
ِ
ِ
دوما مبشكالته الالمتناهية
مقوالتنا ،إنه اللغة املشرتكة لإلنسان عرب العصور ،اإلنسان القلق الباحث ،املنشط ِر املتشظي ،املهموم ً
تعقيدا ،لذلك ف ّن ''دراسة التجربة الشعرية اجلديدة سب أن تبدأ من األزمة  .أزمة الثقافة العربية اليت يش ّك ُل
تزداد ً
واليت ما ْ
فتئت ُ
85
املعربةُ عن اإلنسان اجلديد لن
ّ
عر ،تار يًا ،إطارها املرجعي األساسي  ..أزمة البحث عن لغة جديدة''  .هذه اللغةُ اجلديدةُ ّ
الش ُ
النص الذي تز ُن يف حبوره املضبوطة
النص  /الديوا ُنُّ ،
الشعر هو ُّ
للشعر بأداء وظائفه التقليدية القدمية ،ولن يصبح ّ
تسمح ّ
ِ
عر باعتباره فنّا له خصوصيته
املعرفة والذاكرة ،وإمنا
حصائل
عر لذاتهّ ،
يلتفت إىل ذاته ليكون هو نفسه اللغةى متجلّيةًّ ،
ُ
الش ُ
الش ُ
ى
الفكر كما تفهمه احلداثة وتراهُ هو ما تُعطى فيه األايةُ لكيفية القول وطريقته أكثر مما تعطى ملضمون
ومعه
عر
الش
.
اته
ومدار
ُ
ُّ
القول وحمموله الذهي  .فطبيعةُ عالقة األديب بعامله ،أي مبحيطه العام السائد يف عصره ،هي اليت تش ّك ُل حم ّد ًدا نوعيًا إلبداعه،
ف ذا كانت عالقةى خضوع ومطابقة ومتاثل ،فهي تقليديةٌ اتباعية ،وإذا كانت عالقةى يفاهبة واختال  ،ورفض ونقد ،فهذه حداثةٌ
يعزل احلداثي العمل اإلبداعي عن سياقه التار ي وإطاره الزمي '' :إ ّن زمن اإلبداع شيء آخر غري زمن الرتاث،
وإبداعية .إذ ُ
تشهد على عظمة اإلنسان وعلى أنه كائن
فاآلثار اإلبداعية املاضية ليست لكي تزكي اآلثار الالحقة أو تولّدها ،وإمنا هي لكي ى
خالق  ..فاللحظة اإلبداعية ال تتطابق بالضرورة مع اللحظة التار ية أو الرتاث بل ميكن أن تُناقضها'' . 86بل إ ّن اإلبداع لدى
التصور الديي  .إنه ال يرتبو مباض ما ،أو تراث
أدونيس مثال أحيانا يراد ُ اخللق من عدم مما سعله ''يشبه عملية اخللق األوىل يف ّ
س ارتباطًا بني الشاعر والرتاث،
لق تراثه اخلاص ،إنه يعي االختال واملغايرة  ..وحني كاول
ما ،إنه
ُ
اإلبداع ُ
أدونيس أن ّ
يؤس ى
ُ
يعرب عنه بكلمات غامضة'' . 87
ف ّن هذا التأسيس ّ
دائما ،إ ا مرتبطةٌ برتاكم ومنّو معريف حضاري قوامه اإلبداع والتغيري والتجدد ،لذلك يالحظ أدونيس
ّ
لكن احلداثة ليست قطيعةً ً
أنه سب علينا أوال أن ''نتذكر أ ّن احلداثة ليست قيمة يف ذا ا ،وميكن أن تكون القدامةُ يف بعض منجزا ا أفضل من احلداثة يف
بعض منجزا ا  .ثانيًا احلداثة مشكلةٌ عربية ،وحني نقول أ ا مستوردة من الغرب خنطئ كثريا ،ألننا نكون كمن ينسى تار ه
88
املكتشف
ى
وشعره ،والعرب حت ّدثوا يف هذه املسائل منذ ألف سنة'' ُ .
املتتبع يرى بوضوح شغف أدونيس بالتأصيل ،إذ يُعتربُ
األول عنها بامتياز ،إذ نراه كاول البحث يف الرتاث على تشتته
الباحث ُ
ى
اجملتهد للتنظريات العربية احلداثية يف ثقافتنا القدمية ،و ُ
كل ما يسند احلداثة ويدعو إليها ،لعلمه بصعوبة إقناع القارئ العريب إال من خالل
واختالفه وامتداده الزمي واجلغرايف الكبري عن ّ
للمربد وابن املعتز
مق ّدساته الرتاثية ،وكأ ّن احلداثة ال تكتسب شرعية الوجود ،فضال عن التحقق كواقع ،إال من خالل أقوال يفتزئة ّ
ائل  .ففعاليةُ اخلطاب إذن
جي وابن رشيق وغريهم من املنتصرين يف زما م ّ
للشعر اضدث ضدا على شعر ما جاءت به األو ُ
وابن ّ
التأثري املرغوب ''تتوقف على معرفة منطلقات املتكلّم (املرسل) واملخاطىب (املرسل
وسلطته كما يالحظ حممد مفتاح وإحداثه ى
89
موحدةً كانت فرصةُ التفاهم أكثر ،وفعاليةُ اخلطاب أعمق''  .هو ما
إليه)  .وهلذا ،كلّما كانت
ُ
املنطلقات املشرتكة كثريةً أو ّ
84
85
86
87
88
89
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يذهب إليه كمال أبو ديب أيضا حني يالحظ أ ّن ''انشغال أدونيس الدائم مبشكلة عالقة الشاعر احلديث ،بشكل خاص،
ُ
تكمن يف الصلب من الثقافة العربية ،هي
باملاضي وعالقة الثقافة العربية املعاصرة ،بشكل عام ،باملاضي ،جتسي ٌد ٌ
باهر ملفارقة حادة ُ
األكثر
الشاعر
املكونة ،ذلك أ ّن أدونيس ،جنبا إىل جنب انشغاله باملاضي ،هو
استحالة االنفكاد عن املاضي يف تياراته الرئيسية ّ
ُ
ُ
تأكيدا على أ ّن جوهر احلداثة واإلبداع والشعر ،هو االخنطا ُ باملستقبل واحلركة
األكثر
تأكيدا على ضرورة جتاوز املاضي،
ً
ً
ُ
90
اجملتمع وعامةُ الناس هذا املشروع،
حنوه''  .بل إ ّن الناقد عبد اهلل الغذامي يتساءل عن ''جدوى التحديث إذا ما رفض
ُ
واقتصرت احلداثةُ على خنبوية اصطناعية ؟''. 91
حرجا يف أن
تبعا هلذا املنحى الضروري والذي فرضته طبيعةُ عالقتنا العضوية بالرتاث خصوصا يف شقه الديي ،ال ُ
ً
سد أدونيس ً
ات اخلوارج ،الزنج ،القرامطة،
األموي و
يالحظ أ ّن احلداثة منذ العهدين
العباسي قد تأسست يف فرعني  :سياسي فكري مثلته ثور ُ
ّ
ّ
اإلحلادية ،الصوفية ،وفي أساسه إبطال علم اجلمال النموذجي أو الثابت ،وإبداله علم مجال اإلبداع أو املتغري ،وهو ما متثله
مدرسة البديع والشعر األندلسي. 92
إ ّن أدونيس يؤكد دوما على أاية املاضي والرتاث يف تشكيل الوعي العريب املعاصر ،لدرجة يتساوى هذا املاضي باحلاضر يف درجة
الفعالية '' :أعر السلطان الذي ميارسه املاضي علينا ،لكن أعر أ ّن هناد ماضيًا وماضيًا  .اإلنسان من جهة ال يقدر أن
املنفصل
املتصل مباضيه
احلي هو
يتجاوز املاضي ألنه يف دمه ،لكنه من جهة ثانية ال يكون
ً
ُ
ُ
حاضرا حيّا ما مل يتجاوزه  .اإلنسان ّ
93
معربا عن فكرة التوازن الدقيق بني الطرفني ورهافة االنتقال بينهما بالنسبة للشاعر '' :إ ّن
عنه يف آن''  .ويقول يف موضع آخر ّ
ِِ
ائق تعبريه غري ملزمة أبدا  .والشاعر اخلالق هو الذي يبدو يف
الرتاث ٌ
لكن مفهوماته وطر ى
أفق معريف ينبغي استقصاؤه باستمرارّ ،
كل ما عرفه هذا املاضي'' . 94وحتقيق هذا
كل نبضة حية يف املاضي ،وكأنه يف الوقت نفسه شيء ُ
يغاير ّ
نتاجه كأنه طالع من ّ
دليل كا على أ ّن
االتصال  /االنفصال ،النهل من املاضي وجتاوزه يف آن ،هو التحدي الكبري الذي سابه شعراء اليوم  .وهو ٌ
حيوي من شروط رؤية
يتوهم البعض ،فهو يرى أ ّن املاضي شر ٌط
أدونيس ال ُ
ٌ
كاول أن يصطنع القطيعةى مع املاضي  /الرتاث كما ُ
املوقف
جسرا لرؤية املستقبل وعبوره  .لذلك ف ن
احلاضر ،لكنه ال سب أن
ى
ى
يتحول إىل ثبات ومجود وحتنو ،بل سب استخدامه ً
فكل حركة حت ّد ُد هويتها انطالقًا من شكل وطبيعة عالقتها
من الرتاث كما يرى أدونيس
ٌ
موقف ٌ
فاصل بني حركة شعرية وأخرىّ ،
به ،وكيفية تعاملها معه ونظر ا إليه .
احلرية ،أن نقرأه قراءة وعي ونقد وح رفض ،ال قراءة خضوع واستالب واعتقاد ،ال يتجهُ
إ ّن األساس املطلوب لقراءة املاضي هو ّ
خريا كلّه ،بل احلقيقةُ
شرا كلّه ،وال احلداثةُ أو ُ
أدونيس يف هذا السعي وجهةى اهلدم والتقويض ً
الغرب ً
دائما ،فليس املاضي أو الرتاث ً
ُ
يتعارض جوهريا مع
ط اإلبداع الذي
حرية الشاعر  /اإلنسان ،أل ا شر ُ
ُ
يفزأةٌ ونسبيةٌ كما ُ
أدونيس يلّ ُح على ّ
تؤمن احلداثة ُ
نفس ىها ،و ُ
حيث يكو ُن
اضرم والقهر االجتماعي الديي يلغي
فكر التحرمي والتكفري واالنغالق اإليديولوجي،
اإلبداع أو يرديه رديئًاُ ،
ى
ُ
حضور ّ
و متعددةٌ ومتضاربة ،يتساءل أدونيس عند هذه النقطة '' :هل عدم إمكان التعبري عن
املبدع
حتددها له سل ٌ
حماصرا طوط محراء ّ
ُ
ً
يستطيع أن يكتب صفحات دون أن يقول شيئا ؟ ،كأ ّن استحالة التعبري عن أكثر
احلياة هو الذي أدى ويؤدي إىل  ..أ ّن األديب
ُ
نفس ىها
وتولد
ً
تعويضا ،يف ما ميكن أن نسميه ى
املشكالت اليت نعيشها خطورةً وأايةًّ ،ولدت ّ
أدب الكالم  ..احلياةُ تصري عندنا هي ُ
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مصطلحات كالمية''. 95
تفشل يف حتقيق قدرة تواصلية مع
تسجيل لكلمات
تفتقر للرؤية واملوقف،
مييّز أدونيس هنا هذه الكتابةى باعتبارها ّ
ٌ
يفرد م ّدونة ُ
ُ
ِ
وحر .
القول يقتضي
قارئها ،بعكس القول ،أل ّن ى
ى
حي ّ
احلضور بني القائل واملقول له ،تو ٌ
اصل ّ

احلر الواعي
إ ّن خطاب أدونيس الشعري منه والنقدي قد ال يسعى إىل اهلدم املطلق للماضي ،بقدر ما يسعى إىل التجاوز ّ
اخلالق '' :إ ّن جتاوز املاضي ال يعي جتاوزه على اإلطالق ،وإمنا يعي جتاوزا ألشكاله ومواقفه ومفهوماته وقيمه اليت نشأت كتعبري
ينظر إىل املاضي كنموذج للكمال ،أو كقدسية
تار ي عن احلاالت واألوضاع الثقافية واإلنسانية املاضية  ..فلم يعد
الشاعر ُ
ُ
اليوم كذلك ،وبقدر ما
يهمه بقدر ما يدعوه إىل احلوار معه ،وبقدر ما تبدو ُ
الطرق اليت فتحها طري ىقنىا حنن ى
مطلقة ،صار املاضي ّ
ِ
عتمات احلاضر ،سائرين حنو املستقبل'' . 96واحلداثة بذلك تتجاوز الواقع إىل النظرية ،فهي صراع مع الزمن
يضيئنا فيما نواجه
احلي ليتحول
والثبات ،صريورة واستمرارية ال تعرت بالتوقف ،ومن هنا يظل ديد ا ُ
رفض السائد القائم وهدمه وصوال إىل اجلديد ّ
بدوره إىل مشروع قابل للنقض  .وإذا كان ذلك كذلك ف ّن املاضي يف منظور احلداثة ما هو إال نقطةُ انطالق حنو املستقبل يف
أدونيس قوال لرينيه شار ليدلل به على ّتوجه احلداثة حنو البحث الدائم ،حني يعلن أ ّن احلداثة
حبث واكتشا دائمني ،ويستدعي
ُ
أبدا يف حاجة إىل الكشف''. 97
يظل ً
هي ''الكشف عن عامل ُ
الشعر حبداثته ،بل
يدعو
أدونيس يف اية حتليله املندمج ألوهام احلداثة إىل الفصل بني احلداثة واإلبداعية'' ،لذلك ال يُقي ُم ُ
ُ
98
لص إىل أ ّن رؤية احلداثة كأفق معريف له
كل حداثة ً
إبداعا  .أما اإلبداعُ ،فهو أبديًا ،حديث''  .حيث ُ
ب بداعيته  .إذ ليست ّ
ِ
ميكن استري ُاد
حقيقةٌ وغاية ،تستوجب اإللغاء بعد أن ح ىك ىمتها
األوهامّ ،ى
ُ
وتبني استحالةُ حتققها لتعذر البعد املعريف أو غيابه ،إذ ال ُ
ِ
احلداثة من حمضنها الغريب وزرعها هكذا بطريقة فجة يف الرتبة العربية ،آملني يف معجزة جتعلها تنمو وتزدهر ،إذ يف ذلك حر ٌق
بذرة
البديل الذي يق ّدمه أدونيس للخروج من وهم احلداثة هذا هو
للمراحل واخلصوصيات التار ية واحلضارية اليت متيز كل منطقة  .و ُ
يفرد عودة إىل اهليجلية اليت ينتقدها
اإلبداعية ،لكن وكما يالحظ حممد بنيس ف ّن ''هذه الدعوةى إىل اإلبداعية بدل احلداثة ،هي ّ
أدونيس نفسه''. 99

إ ّن بيان احلداثة هو ''حماولةٌ لتبيان أثر السلطة دينيةً أو إيديولوجيةً  ..يف الواقع العريب واحلياة العربية ،وبالتايل إدانة هذه السلطة
100
موجهٌ للحداثة نفسها ،بل إ ّن هذا النقد املوجه للحداثة ومقوال ا /
أكثر مما هو ّ
بوصفها قوة تعطيل ال قوةى حترير أو تطور'' ُ .
أوهامها ال سوز البتةى كما ينبه إىل ذلك
أدونيس نفسه أن يُفسىر بأنه دعوةٌ للعودةِ إىل القدامة'' ،بل سب أن يفسىر بأنه دعوةٌ
ُ
ِ
احلداثة ولإليغال يف فهمها ،أل ّن الفهم السائد مسط ٌح وشكلي ،وأنا أريد أن أذهب أبعد من ذلك يف فهم احلداثة،
إلعادة تفه ِم
لق عال ًما متكامال''. 101
وأربطىهُ باألسس العربية القدمية ،أل ّن الشاعر العريب احلديث ح ًقا هو من ُ
هنا يكشف هذا نقد النصوص احلاملة لرؤيا العامل أ ّن الذات الكاتبة ليست بريئةً وال حمايدةً يف متثلها هلذا العامل وأشيائه ،بل يقوم
الصور  ..مما يشي ''بأ ّن اخلطاب ليس شفافًا يف متثيله لعامل املعَن .
كامل من الرغبات والشخوص و ّ
بينها وبني املوضوعات ،عاملٌ ٌ
95
96
97
98
99
100
101
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النص
الذات
ُ
فال ُ
واتل ،وأ ّن ّ
تقطف املعاين البكر ،وال الكالم هو ّ
يفرُد آلة الفكر  .بل إ ّن للمسألة وجهها اآلخر ،وهو أ ّن الكالم ٌ
هو عمل متشابهٌ مراو يقع أبدا على احلدود بني الكائن ورسومه ،أو بني املعَن وظالله ،أو بني الرؤية والعبارة ،أو بني الوضوح
102
النص على االنفتاح لبلو ذروة التفجري ،تفجري الرؤية
والغموض''  .لذلك يسعى الكاتب مستغال ملكة الكالم هذه وقدرة ّ
تتداخل يف خطابه العام النقدي
شعري معريف يعتمد التوفيقية أو املشاكلة ،حيث
القدمية املوروثة بسعيه الدائب حنو خلق عامل
ّ
ُ
اآلخر يندر ُج يف
الشعري على السواء
و
ٌ
ّ
خطابات مسافرةٌ متع ّددة ،بعضها مستم ٌد من الرتاث القدمي ،عريب وغري عريب ،وبعضها ُ
صلب مقوالت اخلطاب الفلسفي املعاصر ،ومفاهي ِم الشعرية الغربية احلداثية منها واحلداثية الفائقة ،ومن خالل هذا ِ
مج
الفعل ال ّد ِ
الصه ِر يتم ّك ُن أدونيس من اخرتاق اخلطابني معا والظفر جبوهراا الكامن ،مرّكزا يف خطابه التلقيي أحيانا على التشاكالت
كل التباينات والتناقضات  .لذلك ال غرو أن جند يف بعض شعره وشعر التيار الطليعي
والتقاطعات ،مهمالً ومتناسيًا بالضرورة ّ
ِ
اجملردة
وتزدحم
الرسالية النبوية،
ُ
قصائدهُ بسطوة املوضوعات احلداثية ّ
عموما نزعات البطولة والفحولة واالنتصارية واليقينية بل و ّ
ُ
احلرية ،الرفض ،الغربة ،املستقبلية ،الثورة ،التجاوز ،التأله  ..اخل ،جنبًا إىل جنب مع سطوة اللغة يف صورة اجملاز
ّ
كاحلبّ ،
ِ
ِ
اجملردة املتعالية على قارئها بغموضها  .والنتيجةُ
واالستعارة والرمز بش ّكل مكثف وملّح ،وسطوة األنا الغنائية املتضخمة ،واملفاهيم ّ
نصه وبني جتربته الروحية املقموعة بسبب يامه بالش ّكل اجلديد ،الغامض
''عمق اهلوة بني ّ
كما يرى فوزي كرمي أ ّن أدونيس ّ
103
تنتسب إليه أصال ،ومل يضعها موضع تساؤل'' .
الواضح أو املتشظي ،والذي يعكس وعيًا حبداثة ال
ُ
اضضن
لكن  ..ما يبقى هو كينونةُ الشعر وسؤاله ،فتص ّد ُ
رحم السؤال الشعري ،و ُ
ع الذات الذي نعانيه ب فراط يف زماننا هذا هو ُ
ِِ ِ
ح يف ثناياه عالقةُ
طر ُ
ّ
املفر ُا للفكر املتجاوز اضلّق ،فسؤ ُال الشعر هو سؤ ٌال وجودي بامتياز ،أيًا كان شكل هذا الشعر أو مجاليته ،تُ ى
أدونيس يف نقد احلداثة اليت انطلق منها ذات
يسرتسل
ومدفوعا به
أيضا
اإلنسان باألشياء وباللغة والزمن واآلخر ،وهبذا السؤال ً
ً
ُ
ُ
ائم،
سخ
يوم ليكشف يف مساءلة شجاعة ونادرة
ى
أوهام ىها العربيةى اليت ّتر ُ
تقو ُ
ى
رس األصل إذ ّ
التقليد إذ ُ
تعلن اإلبداع ،وت ّك ُ
ض الق ى
وتستبدل سلطةً بأخرى أش ّد وأفظع .
ُ

ِ
فبعضهم يرى
ضاب عليه،
تعرضوا لنقد أدونيس وحداثته كثريون قد يصعب حصرهم ،ح لكأ ّن الناس كلّهم غ ٌ
ُ
واحلق أ ّن الذين ّ
أ ّن ''رؤيا احلداثة عند أدونيس ال تعدو أن تكون (فذلكة) لغويةً وتالعبًا باأللفاظ ،وليس هلا مضمو ٌن حضاري يسهم يف بناء األمة
كل شيء إىل نقيضه'' . 104ويقول
ماديا أو معنويا  .وليس مستسا ًغا وال مقبوال أن يكون العامل الشعري عاملى حتوالت ّ :
يتحو ُل ّ
ِ
السياق األساس يف
آخر عن شعره :
ُ
''أعتقد بأنه أروعُ يرة لشعر ال ّكد والتحكيك والصنعة أو شعر املذهب الشامي الذي ش ّكل ّ
ُ
الشعر العريب عرب تار ه كلّه ح اليوم ،حبيث ميثل الوجه احلداثي يف أجلى صوره  ..إ ّن شعر أدونيس املأخوذ بسحر اللفظةِ
ُ ى
ى
ِ
ِ
املكتوب مبعزل
النص الشعري
وسحر الصوِر  ..وسحر
الشكل ،ساهم يف إرساء دعائم اهلوة بني التجربة الروحية املستلبة وبني ّ
105
شعر التجربة واالمتحان
شعر ُ
عنها  ..إنه ٌ
شعر الرباعة الفنية والقوة العقلية ،وليس ى
تطلع ياره من شجرة الذهن والرأس''  .فهو ُ
فيفصل بني احلداثة
النفسي .كما الحظ صالح فضل وكذلك إحسان عباس أ ّن أدونيس يلجأ إىل التجريد النعدام الغاية،
ُ
وواقعها ،فأصبح التغيري مفتقدا للهد .
يوما أن يوصف به ،إذ نعته بأنه شاعر حداثي
وتفرىد عبد اهلل الغذامي يف نقده للمحافظة والسلفية بوصف مل يتوقع أدونيس ً
ّ
102
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105
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كل شيء ،ذلك أنه وإن كان يف الظاهر ينفي القيم السائدة ،إال أنه يؤكدها يف
رجعي ،حلرصه درجةى الشهوة على تأصيل ّ
يعيش وهم الفحولة ،وألنه يقوم ب لغاء اآلخر
النص ،وذلك بتمجيده األنا الطاغية ،ومتركز العامل كلّه حول ذاته ،ال يزال ُ
مضمون ّ
من خالل خطاب يفازي غري عقالين ،إذ إنه يرى أ ّن احلداثة اليت ال تُعلي من شأن العقالنية واملنطق ال معَن هلا بل ال وجود
هلا. 106
صدر يف نظرته إىل الشعر عن مفهوم اجلماعة ومفهوم األمة ،والفرديةُ بالنسبة ملفهوم كهذا سب أن
وكان ّ
رد أدونيس أ ّن الغذامي يى ُ
قتل الفرد ِ
يخ ِ
ك هذه البنية اليت تقوم عليها
وقتل الذاتية ،فمن مهمة الشعر أن يف ّك ى
يخ العريب اإلسالمي هو تار ُ
تكون ملغاةً ،والتار ُ
ِ
للتحرر واالستقالل
األمة ،وال يف ّك ُ
ك هذه البنيةى إال ب عطاء الذاتية بُعدها األقصى ،وهبذا املعَن سب إعطاء الفرد اجملال الكامل ّ
عن القيم اجلماعية .
إ ّن عبد اهلل الغذامي كما يرى أدونيس مدفوعٌ بال شعوره الديي ليكون ضد الفردية وضد الذاتية وضد األنوية ،وليس هناد
اإلبداع أن يكون الفنا ُن صوت ذاته وحريته ال صوت
شاعر أو فنان يرتد هذه األنويةى إال ليكون صوت سيّده ،بينما يقتضي
ُ
ٌ
يقف وحيدا ضد القطيعية
سب على العكس أن ُمي ّج ىد هذا ُ
النقد الفحويل الذي ُ
سيّده ،وهلذا فهو يدعوها الفحولةى سخريةًُ ،
واجلماعية ،وضد مفهوم األمة الذي هو باحلقيقة مفهوم ديي حبت ،فالغذامي يقرأ الشعر ِ
بعقلية فقيه ،ال بعقلية ناقد في .
ٌ
مر هبا زمالؤهم الغربيون ،فهي هناد نتاج طبيعي ملسار
سب التذكري أ ّن احلداثيني العرب مل ميروا باملراحل الفكرية واحلضارية اليت ّ
العرب تعقيدات احلياة املادية وال الثورة العلمية والصناعية وال
طويل بدأ تار ه املعرو من اليونان وصوال إىل اليوم ،فلم يعش ُ
اليوم أن ينتقل حارقًا املراحل ،متجاوزا واقعه وحاضره البائس إىل
حروبًا كونية ،ومل كققوا اكتشافات علمية صادمة ،فكيف للعريب ى
أسلوب تفكري ،ال يستوعبها
يفرد سلعة نستهلكها بل طريقةى حياة و ى
قمة املسار ،معلنا حداثته املستوردة ؟  .إ ّن احلداثة ليست ّ
موقف الرفض
العقل الشرقي ُ
وحمرماته وعقده بسهولة ،بل إ ّن هذا العقل ال يقف من احلداثة إال أحد موقفني ،ى
الغارق يف مق ّدساته ّ
موقف االستسالم واالستالب والتقليد األعمى وإنكار ومعاداة تار ه وماضيه اخلاص  .من
املطلق والتشبث املرضي بالرتاث ،أو ى
هنا ف ّن البدايات عند األورويب وتلفة عنها جذريا عند العريب ،وإن كان كالاا يدعو إىل التجاوز والرفض  .فمثال جند موقف
احلداثي العريب من دينه اإلسالمي ونظرته إليه تلف متاما عن موقف األورويب من دينه املسيحي وفكرته عنه ،لقد سئم أهل
املعقد املتشابك عن األقانيم الثالثة،
فتمردوا عليها ،ومل يقنعهم
الالهوت املسيحي ُ
ُ
احلداثة يف أوروبا سلطةى الكهنوت والكنيسة ّ
ِ
املسيح ِ
وقصص شعب اهلل املختار
ونصف اإلله ،فضال عن أن تقنعهم أساطريُ العهد القدمي،
نصف اإلنسان
الشر ،ودور
ِ
ُ
وطبيعة ّ
لكن
 ..وإذا كان ذلك كذلك ألفينا األوروبيني يقاطعو ىن الدين برمته ويعلنون قيم العلمانية تارة والعقالنية تارة أخرى ،بل واإلحلادّ ،
يتسم بطابع ميتافيزيقي،
هذا التجاوز قاد احلداثيني العرب السيما الشعراء منهم إىل النزوع حنو التجريد والتفكري املثايل الذي ُ
حتول معها الشاعر إىل منو آخر من األنبياء العارفني والرائني واملتعالني الذين كسون على حنو حاد ِ
بأزمة التناقض األنطولوجي بني
ّ
ّ
ُ
فرديتهم واجملتمع  .ول لغرابة جند أ م ح يف هذه متأثرون أصال بالغرب ،ببودلري ورامبو وغريهم من رؤوس احلداثة يف أوروبا
العاشقني للمطلق
الرؤياويني
احلاملني
الباحثني عن عامل بال آلة وال حت ّكم،
املناهضني بدورهم للتقدم التكنولوجي وحضارة املادة ،و
ى
ى
ى
ى
ى
أصحاب احلداثة برواحلهم ،فالصوفيةُ يف جوهرها كانت رفضا للش ّكل الطقوسي الفقهي
نيخ
والال ائي بال أمل  .هنا بالضبو يُ ُ
ُ
رفضا للعالقة امليكانيكية بني اهلل
رفضا لذلك الفهم الذي
يفصل بش ّكل حاد بني اإلنسان واهلل ،بني اهلل والعاملً ،
من الدينً ،
ُ
السر الكوين،
يفرد حساب رياضي للحسنات والسيئات) ،لقد كانت الصوفيةُ حبثا ملتهبًا عن ّ
والعبد (عالقة احلدود والفرائض أو ّ
النفس وقد
سلم فيها
وتسكن إليها احلواس وقد
تنتظم فيها فوضى الروح،
ْ
ُ
تعطلت ،تُ ُ
عن صلة خاصة ومميزة باملطلق ،عن حضرة ُ
ُ
106
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فنيت ،عن حلم يكسر قضبا ىن ِ
تنتقل بني الظل والنور ،حبثا عن مستقر
املنطق
ْ
وكيل اجلنون ً
ى
ُ
نظاما ،عالمةً عمائيةً ُ
وسجن العقلُ ،
أبدا .
ال جتده ً
مدفوعا باشتغاله التنظريي يف قراءة املاضي من بني أوائل الشعراء العرب الذين حاولوا البحث عن أوجه
لقد كان أدونيس
ً
ائد ىها جربان خليل جربان يف العودة إىل الصوفية،
التشابه بني الصوفية واحلداثة ،دون أن ننسى دور احلركة الرومانسية العربية ور ى
احلب واألحالم والروح والرهان على
برتكيز هذه احلركة على الكلمات املفاتيح  :احلرية واخليال والطهارة والرباءة والطبيعة واخلري و ّ
انفتاح أدونيس ومعه احلداثة العربية على اخلطاب الصويف جتنيبا له وهلا
قيم صوفية  .وقد يكون ُ
الذوق بدل العقل  ..وهي كلّها ٌ
كل القوانني
من مة الدعوة إىل التغريب ،أو القطيعة مع املاضي ،فاحلداثي يشرتد مع الصويف يف عشقه للحرية ،يف انفالته من ّ
العشق والفناءُ املباشر مع اهلل ،مع الغيب ،مع املطلق ،أيا كانت التسمية  .قد
الب جامدة للدين ،ليكو ىن
ُ
الفقهية اليت تضع قو ى
تكو ُن النربة الصوفية يف النقد والشعر احلداثيني املعاصرين حماولةً من الذات لتأكيد ذا ا األخرى'' ،حلظةى اخلروج من ماضيها،
حماولةى إثبات اجلدارة عرب االنتماء إىل وجود حضاري متميز  ..حماولةً لصياغة لغة الثورة على الغرب ومقاومة اإلخضاع
االستعماري والوحدة والنضال ضد هذا اإلخضاع''. 107
انقطاعهُ االبستمولوجي عن احلداثة وفلسفتها ،أو
وإذا كان أدونيس يربو بني إبداعه والتصو العريب الرتاثي ف ّن هذا ال يعي
ى
مشروع نقد العقل الديي وتقويض
مشروعهُ الكبري،
نكرانىهُ ملتعاليا ا ،ذلك أ ّن ما يغريه يف التصو كفكرة هو ما ينبي عليه
ُ
ُ
سلطة الفقه  /الشرع باعتبارها السلطةى  /اجلمود ،سلطةى معاداةِ االجتهاد واإلبداع ،سلطةى التقليد والرجعية ،فاحلداثةُ يف األصل
س للقواعد وللقوانني ،ورغب يف الصوفية باعتبارها
مترٌد على سلطة النموذج واملثال واضاكاة ،لقد رفض أدونيس ال ّد ى
ّ
ين الفقهي املكةر ى
استصغارا و وينًا م ّدونتى ىها االعتقادية  .108لقد أُعجب بأفكار
يه
يسم
ما
أو
الديي
هلا
و
حمم
من
اغها
ر
إف
يطة
ر
ش
روحية،
ة
ب
ر
جت ً
ّ
ً
متأثر برامبو الذي هاجر إىل الشرق ُمطلّ ًقا
العشق اإلهلي واحللول والفناء ووحدة الوجود والشطح والغيبة  ..وهو يف إعجابه هذا ٌ
يوما  .وهذا يذ ّكرنا بدور االستشراق يف اكتشا
املدنيةى الغربية ،يش ّده حنني
ٌ
العقل الغريب ً
غامض حنو عواملى ّ
سرية مل يطأها ُ
النصوص الصوفية وأعالمها بعد قرون طويلة من التجاهل والنسيان .
اديب لغة طواها
من ية فأدونيس ''يعيد قراءة التاريخ بواسطة أجبدية ثانية حتاور الذات واملكان والزمان والالشعور ،وتضيءُ سر ى
النسيان  ..وإعادةُ قراءة التاريخ بالنسبة لشاعر استكناهي كأدونيس هي قراءةٌ إشكاليةٌ أل ا ممارسةٌ هرمونيطيقيةٌ كضر فيها سؤ ُال
ختضع آللية الكشف والتأويل'' . 109
الذات والكتابة ،ك ثارة حيوية ى
ألبعاد متعددة ُ
يف كتابه "الثابت واملتحول" رأى أدونيس يف اللحظة الصوفية حركةً ثوريةً متطرفةً يضعها تار يًا يف موقع املعارضة  /احلداثة ،ذلك
أ ّن الصوفية يف رأيه شكلّت أحد أجنحة الصراع الفكري بني نظام الدولة القائم (األموي العباسي) الساعي حنو الثبات
واالستقرار ،وبني قوى التغيري والثورة يف اجملتمع ،مثلها يف ذلك مثل الطوائف األخرى كاالعتزال والعقالنية والباطنية واإلحلاد ..
كات ثورية فكرية تلتقي مجيعها حول هد أساسي'' ،هو الوحدةُ بني احلاكم واضكوم يف نظام يساوي بني
اخل ،وهي كلّها حر ٌ
110
يفرق بني الواحد واآلخر على أساس من جنس أو لون''  .وهو ما مينح هلا صفة األممية
الناس اقتصاديًا وسياسيًا ،وال ّ
والشمولية .
107
108
109
110

إلياس خوري  .دراسات يف نقد الشعر  .ص . 199
أدونيس  .الصوفية والسوريالية  .ط  . 2دار الساقي  .بريوت  . 1995 .ص  .ص . 15 14
عبد العزيز بومسهويل  .الشعر والتأويل  .ص . 14
أدونيس  .الثابت واملتحول  .ج  . 13ص . 11
40

تفصل نفسها عنه وال ت ّدعي أ ا تق ّدم بديال لإلميان
دورا معينًا يف حراد اجملتمع ،إ ا
ليست احلداثة الصوفية حركةً وظيفية ،تؤدي ً
ُ
متارس التبشري ،وال تفرض نفسها سلطةً متعاليةً على العقل ،إ ا فضاء احلرية والتواصل واخلالص الشخصي ،ال
التقليدي ،وال ُ
تتقيد التجربة الصوفية بزمان وال مكان ،وال تتأثر بعامل دنيوي كسقوط دولة و وض أخرى ،إ ا مملكةُ الروح ،لذا تبدو الصوفيةُ
حتقق الشروط املوضوعية لتعلن ثور ا ،يقول أدونيس '' :الكمال يف التجربة الصوفية مل
حداثةً عريقةً تتجه إىل الكمال ،ال تنتظر ى
تفجًرا مستمرا صوب تكامل مستمر  .ومل يعد املطلق اإلهلي
يعد ثباتا ،أو فعال اكتمل وانتهى ،وإمنا صار حركة  .وأصبح العاملُ ّ
وراء العامل أو قبله وحسب ،وإمنا أصبح أمامه أيضا  .مل يعد سئ من املاضي وحده ،وإمنا أخذ ينبثق يف احلاضر ،وسئ من
املستقبل أيضا  .ومل يعد املطلق اإلهلي ،يف هذا املنظور ،جوابًا ال سؤال بعده ،وإمنا أصبح سؤاال ،والعاملُ إذن مل لق كامال ،دفعةً
كل شيء فيه للخلق املستمر  .الصوفيةُ ب هذا املعَن رؤيا جذرية ،بل هي يف مصطلحاتنا احلديثة
واحدةً وإىل األبد ،وإمنا صار ّ
111
ضمن هذا اإلطار التار ي ،رؤيا ثورية'' .
املطلق
جتاوز للبداياتٌ ،
كل شيء يف طريقه ،الصوفية ٌ
وحبث ال ي ّكل عن حماولة االكتمال ،و ُ
إ ّن أدونيس يكتسح يف هذه الكلمات ّ
النقي
اب النهائي الذي ال مزيد عليه ،ومل يعد املاضي ذلك
ُ
مل يعد مفصوال عن العامل ،ومل يعد هو وحده اجلو ى
السلف الذهيب ّ
النسيب إىل املطلق والعكس ،اإلهلي إىل اإلنساين والعكس،
املعصوم ،هي رؤيةٌ ثوريةٌ جديدةٌ جتذب
فيصبح مر ُ
كز الرؤيا هو العاملُ
ُ
ّ
حتل اللغةُ يف
وتتحول اللغة من كو ا أداةً إىل كو ا فعال،
املطلق اإلهلي منبثقا منه،
ُ
و ُ
ُ
ويسكن الشاعر يف لغته باملفهوم اهلايدجريّ ،
الشاعر يف اللغة'' ،إ ّن اللغة يف الشعر ليست إناء ل فكار  ..اللغة الشعرية نسيج خصوصي من الكالم ،أو بنيةٌ خاصةٌ
الشاعر ،و ُ
112
سعل من الشاعر يعود لنموذجه
تنصهر فيها الكلمات واألفكار و ُ
ُ
املشاعر والرؤى يف حدس واحد ودفق واحد''  .ذلك ما ُ
تنطق
منوذج النيب ،ذلك أ ّن اللغة لديه
العرا ِ ،
القدمي الضائعِ ،
تستحيل إىل رؤية للعاملُ ،
الساحرّ ،
منوذج الشامان ،الكاهنّ ،
ُ
احلدس والبصريةُ واملعرفةُ الغنوصية ،هذه القدرةُ على خلق املستحيل وإبداع السحري والعجيب
بصوت الغيب والكشف وقوامها
ُ
اخلروج من أزما م إىل أزمنة
وم ىد ِدهم اإلهلي ،القادرين على مجع املتناقض و ِ
هي من صفات األنبياء ،األنبياء مبعجزا م وكراما م ى
ِ
أخرى عرب الرؤيا والكشف ،هنا يسجل أدونيس خصيصا ملصلحة الشعراء أشباهِ
األنبياء ومنافسيهم يف الوقت عينه أ ّن املطل ىق
ّ
كزا ،بل صار اإلنسان شري ًكا له  .وهو ما يعطي للصوفية بُعدها الكوين الذي يتجاوز الزمان واملكان
اإلهلي وحده مل يعد مر ً
مر العصور ،فهي
تغريت
ُ
كل نزعة أو مذهب'' ،فمهما ّ
أشكال الصوفية األدبية على ّ
والشروط ،إذ ميكن أن جتد صوفيةً ما داخل ّ
يف جوهرها واحدة ،أي تسعى مثل باقي املذاهب والنظريات األدبية إىل حياة أفضل وغد أمجل ،وإنسان أوسع أف ًقا ،ولذلك فهي
تكرم اإلنسان الذي خلقه اهلل على صورته ،والرمزية اليت
مز ٌ
يج من املثالية اليت ترفض حدود الواقع والرضوا له ،والرومانسية اليت ّ
وتنطلق إىل آفاق الشعور والفكر
خترتق حصار العامل املادي
السريالية اليت ُ
ُ
كل شيء على وجه األرض رمزا ومعَن ،و ّ
جتد يف ّ
وتركز بصره على معَن وجوده وهد حياته،
واخليال ،والتجريدية اليت ّ
جترد اإلنسان من ّ
كل االضطرابات والتفاهات املشتتة لهّ ،
وامليتافيزيقية اليت تؤكد الكيان الروحي لإلنسان جبانب كيانه املادي''. 113
باحلرية ونظرته إليها اقرتنت دوما
حر ينفلت من أسر السلطة أيا كانتّ ،
لكن إحساسه ّ
ال مراءى يف أ ّن أدونيس يسعى إىل مناا ّ
املستعرة لالكتشا واملعرفة ،جعلت من
بفكرة أخرى لصيقة هي فكرةُ السفر والغربة ،وهي فكرةٌ تنشأ لديه حتت ضغو الرغبة
ّ
بصرهُ وبصريته ،سعيًا وراء اكتشا العامل كما
الدائم الذي كمل معه ى
جذورهُ وميشي ،وطنُهُ حيث ميتد ُ
أدونيس ذلك املسا ىفر ى
111
112
113
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تنازعهُ رؤى ميتافيزيقية ال تبحث عن
اجلوالة
كل الرواسب واألفكار املسبقة ،وسيلته الشعرُ ،
اكتشفه ّ
البدائي األول خاليًا من ّ
ّ
دوما ،ومتعته
إعالن اجلواب بقدر ما يستفزها السؤال ،السؤ ُال الذي ال يليه إال سؤ ٌال آخر،
هاجسهُ البحث عن احلقيقة الغائبة ً
ُ
الكربى يف أنه ال يصل إليها أبدا ،وإن بدا له أحيانا واًا وانتشاء أنه كان قريبًا منها ،لذلك جند أ ّن األسفار عند ابن عريب ثالثة
السفر يعي أنه ما من
وسفر إليهٌ ،
''سفر عندهٌ ،
ٌ
وسفر التيه ال غاية له  .هذا ُ
سفر التيه واحلرية ُ ..
وسفر فيه  .وهذا السفر فيه هو ُ
114
أصيل
إجنازا مطل ًقا ..
شيء قد أُجنز على حنو ن هائي ،وما من شيء ميكن إجنازه ً
فاملمكنات ال تتناهى''  .وهذا مر ٌ
ُ
تكز صويف ٌ
يسند فكرةى التحول كما كبّذها أدونيس ،وعلى ذلك فالصور واألشكال ال ترتكز على نظام مسبق وحم ّدد سلفا ،بل تقوم داخل
ُ
التجاوز وديد ا التحول .
التجربة نفسها ،رهانُ ىها
ُ
الكائن الصويف من
إ ّن إحساس الشاعر املعاصر حبريته يدفعه إىل الشعور بضيق الواقع ،والذي يدفعه بدوره إىل رحابة الصويف ،و ُ
القلق
اق إىل اخلالص من حدود الزمن واملادةّ ،تو ٌ
خالل جتربته وعذاباته ّتو ٌ
اق إىل االحتاد باملطلق  .وإذا كان الصوفية قد أدى ب هم ُ
واحلرية إىل التقلّب يف حاالت الوجد والشوق للوصول إىل هذا املطلق ،فغدوا يف حركة دائبة ،ف ّن هذه احلركة نفسها كما يالحظ
يفال ،ساحةٌ لدينامية اإلنسان،
الزمن نفسه ''ليس له وجود ذايت متميز عند أدونيس ،وإمنا هو ٌ
تتم عرب زمن ،و ُ
إحسان عباس ُ
امتداد ،أهم ما يعكسهُ حركةُ اإلنسان يف داخله وأحيانا يف خارجه وهلذا بدال من أن يرّكز نظره يف الزمن ،وإحساسه الكلّي يف
ٌ
يبحث عن زمن
تقلباته وجتسداته ،ف نه ال يرى سوى الصريورة املستمرة ،وحياة التحوالت يف أقاليم الليل والنهار ،إ ّن أدونيس ال
ُ
ضائع كما فعل بروست وإمنا يالحق زمنا مل يولد بعد ،أل ّن اإلنسان متح ٌد به ،وهو يف صريورته املستمرة يرسم به أبعاده''. 115
إ ّن األهم فيما سبق القول هو ما مت تأكيده على يد أدونيس خاصةً من أ ّن تراثنا الشعري على األقل يف جزئه الصويف
تتأسس أواليّاته على التجاوز ،وحلول املطلق
ينطوي على منطلقات مبدئية تتفق واحلداثة ،يف صورة املكان النظري الصويف الذي
ُ
يف النسيب ،أو الالهوت يف الناسوت ،وتعظيم اخليال ،وقدرة اللغة وإمكانا ا الالحمدودة يف اجتياز عقبة العالقة االجتماعية اجلارية
بني الدال ومدلوله ،واختزال املعَن ،وألق الرمز وقيمته يف احلقل التداويل الصويف'' ،ف ذا كانت الصوفيةُ على مستواها التار ي ثورةً،
تصف باحلداثة ،كما تؤكد على جتذره يف
متحررة جتعله ي ُ
ف ّن حتققها يف ّ
النص الشعري العريب احلديث مي ّده مبنطلقات إبداعية ّ
ِ
حداثة التواصل ال االنقطاع''. 116
النص الشعري جتعله متص ًفا حبداثة ذات جذور ،أو
الرتاث ،فالعبارةُ الصوفية يف ّ
أحوج ما يكون إىل التعبري الصويف املغرق يف عوامله الذاتية اخلاصة ،املتجاوزة
النص الشعري العريب املعاصر كما يرى أدونيس
إ ّن ّ
ُ
ِ
عمود
أحوج إىل املمارسة الشعرية البعيدة عن نظرية املمدوح ،وبالغة املشاكلة واملماثلة واإلصابة اليت بُي عليها ُ
لزمنها بأشواطُ ،
بعيدا عن صخب العامل
حريتهً ،
الشعر يف تراثنا قرونا طويلة ،إ ّن ّ
ميارس ّ
النص الصويف هبذا األفق القرائي نافذةٌ على اإلنسان وهو ُ
املكررة املزيفة ،واألوصا النمطية اليت
السالطني والبالطات هنا وهنادً ،
بعيدا عن نفاق ّ
الصور ّ
وقرقعة اجلري اللفظية وراء رضا ّ
سياسي سرعان ما يتم جتاوزه حبكم قوانني الصريورة
النص رهينةى حالة أو مرحلة تار ية أو موقف
تستنسخ ذا ا ،جاعلةً من ّ
ّ
ابن خلدون  .إ ّن الشعريةى احلقةى هي تلك اليت تبقى قابلةً للقراءة والتواصل والتفاعل يف غيبة عن
التار ية نفسها كما علّمنا ُ
ات سياسيةً أم اجتماعيةً أم نفسيةً ،فالشعريةُ احلقةُ هي اليت ال تر ن
حضورا ا اليت فرضتها يف زمنها ،سواءٌ أكانت هذه احلضور ُ
أدونيس
أبعدها .
أوسعها و ى
حتمل من الوجوه أكثرها ،ومن الدالالت ى
مبناسبتها املباشرة ،وال تقول نفسها يف معَن واحد وحيد ،بل ُ
ُ
''اخللل هنا ال سيء من العالقة بني الشعر واحلدث حب ّد ذا ا وبالضرورة ،وإمنا
يرفض على اجلملة وظيفيةى الكتابة الشعرية :
ُ
ُ
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115
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تبشريي إعالمي ( ..القصيدةُ يف هذه احلال) تأخذ قيمتها من
سيءُ من نوعية هذه العالقة ومستواها  :النوعيةُ وظيفيةٌ ،واملستوى
ٌ
انتمائها إىل احلدث ال إىل الشعر ،أي من موضوعها ومن املوقف السياسي الذي تعلنه وليس من شعريتها''. 117
ولكن السؤ ىال القاعد ىة الذي حنن بصدده يف هذه الرسالة هو هل تتفق الرؤية الصوفية مبا هي رؤيةٌ دينيةٌ شرقيةٌ إىل هذا احل ّد مع
ّ
موضوع يفاهبة ،وهو
أدونيس هو نفسه القائل '' :الكو ُن بالنسبة إىل الغريب
هذه الرؤية احلداثية مبا هي رؤيةٌ ال دينيةٌ غربية ؟ ،أليس
ُ
ُ
مستندا إىل العقل ،ف ّن الصويف يتفهمهُ وكتضنهُ حبدسه  .الكو ُن
الغريب الكو ىن
بالنسبة إىل الصوفية
ً
ُ
موضوع مؤالفة  .وفيما سابهُ ّ
يفرد قضية عقلية ،وإمنا هو
ٌ
موضوع خارجي عند األول وهو عند الثاين داخلي  ..إنه شخصي وليس موضوعي  ..فال ُ
وجود ليس ّ
118
األكثر
أدونيس ربطىهُ اإلشكايل بني الصوفية والسوريالية اليت هي الش ّكل
سيسو ُ
رسالة'' ؟  .ف ذا كان هذا كذلك ّ
فبأي منطق ّ
ُ
ُ
تطرفًا من احلداثة ؟ .
حلل مسألة سلسلة التناقضات الكونية ،أو ما أمسته الفلسفات القدمية بالوصول إىل العلّة اليت تنتهي عندها سلسلة العلل ،وتكون
ّ
يقرتح منظّر السوريالية أندري بريتون مصطلحا جديدا بداللة قدمية ،هذا املصطلح
السماوية اهللُ ،
واجبةً بذا ا ،أو ما أمسته األديان ّ
كل شيء يدفع إىل االعتقاد بوجود نقطة روحية ينعدم فيها التناقض بني احلياة واملوت ،الواقعي
هو النقطةُ العليا ،يقول ّ '' :
حمرد آخر للفاعلية
واخليايل ،املاضي واملستقبل ،ما ميكن إيصاله وما ال ميكن ،األعلى واألسفل ،ومن العبث البحث عن ّ
السوريالية ،غريُ األمل بتحديد هذه النقطة'' . 119
يف هذه النقطة العليا أو املبدأ األعلى تنحل التناقضات ،ويتم االنعتاق من عامل الظواهر ،وال تعود العقالنية واملوضوعية
أدوات صاحلة للفهم ،إ ا نقطة تكتمل فيها املعرفة وتنتهي ،وتنتهي معها الثنائية من الوجود ،تزول التناقضات اليت تبقي اإلنسان
يف دائرة م غلقة ،ينتقل فيها من النقيض إىل النقيض ،يف هذه النقطة العليا نتجاوز الغربة وحنظى بذاتنا احلقيقية ،وباملعرفة احلقة .
وهذه النقطة هي اليت تعطي معَن للعامل ،وتضع ح ّدا ملشكالته ،هلذا تنظر السوريالية إىل العامل كشبكة من التوافقات بني املصادفة
الظاهرة والعلّة اخل فية عرب ما يسميه أندري بريتون باملصادفة املوضوعية اليت تقطع مع مفهوم املصادفة العشوائية العبثية  .أما ملاذا ال
يعي اإلنسان هذه السببيةى اخلفيةى بني األشياء ؟  ،ف نه ال يراها إال من حيث نفعيتُها '' .إ ّن الوظيفة األداتية للشيء سب أن
يغري تأويلىه
تزول لتحل حملّها الوظيفة الشعرية .رؤية اإلنسان العقالين للعامل سطحية ،ولكي يبلغ العجيب واخلارق ال ب ّد له من أن ّ
للعامل الذي كيو به''  . 120يف هذا املستوى ال تعود الذات الفردية هي اليت تتكلّم ،بل الذات الكربى الكونية الكامنة فيها،
الذات هي نفسها املوضوع ،وهي نفسها اآلخر والكون" ،أنا آخر" كما يقول الكوجيتو الرامبوي" ،أنا ال أنا" كما يقول الصويف .
تصبح احلقيقة باملعَن العقلي الغيةً ،غري قابلة لإلدراد ،ويتوقف الزمن ،وتزول احلدود بني املاضي واملستقبل ،ويتالشى
هنا
ُ
كل ما كان يبدو لنا يف السابق غامضا خفيّا .
اإلحساس باملكان ،ويتضح بشكل جلّي ّ
ّيوحد أدونيس بني مفهوم النقطة العليا كما ورد عند بريتون وبني مفهوم صويف هو وحدة الوجود إذ يورد '' :يفضي
القول بوحدة التناقضات إىل القول بوحدة الوجود  ..هكذا تنتهي السوريالية  ..إىل احتضان الواقع املتع ّدد للعناصر مجيعا  ..يف
وينسج أدونيس على ذلك عالقةً قوية بني
يسميه بريتون النقطة العليا'' . 121
مبدأ أعلى يتجاوز التناقضات  .هذا املبدأ هو ما ّ
ُ
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119
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مفهوم النقطة العليا وبني مفهوم اهلل كما يفهمه الصوفية ،باعتباره املوجود األوحد على احلقيقة (األول واآلخر ،الظاهر والباطن)،
السرّ ،سر اإلنسان
إذ يرى يف ما تقوله السوريالية ''استمر ًارا لتقليد معريف عريق يرى أ ّن اإلنسان ال يقدر حلسن حظه أن يعر ّ
والكون  ..رّمبا كان هذا مما دفع بالتجربة الصوفية إىل ممارسة األقاصي إىل العمل على حتويل اجلسد نفسه إىل م ّد حركي بأن
فعل احلواس ،إضافة إىل إبطا ل عمل العقل ،وذلك من أجل أن تبلغ اجملهول الالمتناهي  ..ذلك الذي أمسيه الغيب
أبطلت ى
122
اضايث ،العامل األكرب''  .ويف اعتقاده إ ّن هذا الرفض من الصوفية للعقل واحلواس ليس إال مق ّدمة للبحث عن النقطة العليا،
وحتقيق
وصول إىل األصل،
نقطة االحتاد والوحدة  .بل إ ّن الوصول إىل هذه النقطة بالنسبة للصوفية والسوريالية على السواء هو ٌ
ٌ
لوحدة الكائن ،الصوفية شأن السوريالية هي روايةُ اخلروج من املنفى ،واخلروج من ح ّد اململوكية إىل ح ّد احلرية بالوصول إىل هذه
النقطة املثالية '' .ال يعود عامل املثال بالنسبة إىل الصويف عاملا خياليا أو توايّا ،وإمنا يتجلى كما هو يف حقيقته بوصفه عاملا واقعيا
ويرتوحن اجلس ّدي ،مما ال يُرى إال بعني اخليال'' . 123
الروحي،
يتجسد
ّ
راسخا يف قلب عامل الظواهر  .ففي عامل املثال ّ
ّ

هنا تلغى ذاتيةُ العار وغرييته معا ،ويندمج الواقع باخليال ،وتزول الفروق بني احلقيقة واجملاز ،وال يتناىف التحايث مع التعايل،
طر على باله شيء
وهي حال تذ ّكرين على حنو ما بعامل اجلنّة ،حيث تذكر بعض األحاديث النبوية أ ّن املؤمن ال يتخيّ ُل وال ُ
من املتع الكثرية إال كان أمامه حاضرا ،واقعا .
يف سياق قراءة أدونيس للصوفية بوصفها منهجا ،وليس بوصفها إميانا دينيا  .يرى أ ا تش ّكل داخل الرتاث اإلسالمي حركة
إحلاد ،أو ما مسّي قدميا يف األوساط الدينية زندقةً ''كو ا متثل اهلرطقةى يف املنظور الديي أو الثقايف التقليدي''  . 124وحجته اليت
تبني الفرق واالختال  .ذلك أ ّن املفهوم الصويف
يسوقها أنه إذا ما قيس مفهومها عن اهلل مبفهوم اهلل عند املسلمني الفقهيني ّى
بسر للعامل وب له ،وحتتفظ
بنظره هو مفهوم وثي ،حلويل ،ووحدة وجود ،واحتّاد ،على الرغم من أ ّن الصوفية بقيت حسبه تؤمن ّ
طعن يف
ب ميان ظاهري  .مل يقل أدونيس أ ّن املتصوفة كانوا منافقني أو ميارسون التقيّة ولكن هذا ما نفهمه من موقفه ،وهذا ٌ
أخالقيا م والتزامهم وصدقهم مع حقيقة جتربتهم .
ويفردةً
بالنسبة ألدونيس'' ،إ ّن اهلل هو نقطةٌ كيانيةٌ تلتقي فيها ال الطبيعةُ فقو ،وإمنا اإلنسا ُن ً
أيضا  .أي إ ّن اهلل ليس فكرةً متعاليةً ّ
125
أحدا من الصوفية املسلمني يوافقه عليه إال إذا تأولّنا بعض أقواهلم وشطحا م
ومنفصلةً عن العامل''  .وهذا الرأي ال أعتقد أ ّن ً
 .أو أخذنا بعض آراء ابن عريب مأخذ احلرفية دون رجوع ممّحص إىل سياقا ا الكربى .
الفي السوريايل الصويف القائم على رفض العقل ،حني يستند إىل هذا العقل نفسه يف تربير
يتناقض أدونيس مع منطلقات اجتّاهه ّ
عمل العقل واستفرا ُ اجلهد كما يقول الشاطيب باعتباره مفتاحا لقراءة
اإلحلاد والدفاع عن معقوليته ،ر ً
افعا من شأن التأويل وهو ُ
ين
لست مت ّدينا
ُ
النص ،يقول أدونيس يف ّددا'' :أنا ُ
ّ
العقل عندي كما قال املالحدةُ القدامى قبل ال ّدين  .ال ّد ُ
ولست مؤمنا ،و ُ
126
الكتب
يرفض
 .وما دام
تابعا للعقل وليس العكس''
فض الدين ،فمن حتصيل احلاصل القول إنه ُ
أدونيس ير ُ
سب أن يكون ً
ى
ُ
الروحي ،أل ّن اإلله يتجاوز ويسمو على الكتب اليت ُخترب عنه
السماوية على اختالفها'' ،
ُ
الكتاب املق ّدس ليس اهلل ،ليس هو اإلله ّ
يفرد وظيفة  .غري أ ّن اهللى ،مبا هو معرفةٌ،
 ..هناد قراءةٌ دينيةٌ معينة تضع هلل
حدودا ،وتسجنه داخل خطاب يُفقره ُ
ً
وك ّوله إىل ّ
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أبدا على التناه أعظم  .ذلك ما يف ّكر
لكل وحي  .ألنه الالمتناهي
كل النظم  .إنه
دائما و ً
ٌ
ُ
املنفتح ً
متجاوز ّ
كل اخلطابات و ّ
يتجاوز ّ
127
املنزل نفسه وما
به الصوفيون حول اخلطاب الذي يصو نظرية اإلله''
.لكن أدونيس هنا لو بني أمرين ،بني الكتاب ّ
ّ
صرفها ،وبني تلك القراءات واالجتهادات البشرية الكثرية ،القدمية
يتضمنه من معان متعالية ،يفرتض أن اهللُ وحده من يعرفها ويُ ّ
نص ذلك الكتاب ،ف ذا أخطأ القارئ يف فهم مقصود
واجلديدة ،احلرفية والتأويلية ،العقالنية وغري العقالنية ،اليت تبَن على ّ
ِ
العيب يف الكتاب وال يف املؤلف إمنا يف القارئ ،ليس اهلل
املؤلّف ،ومل يوفق يف مطابقة الداللة مع املعَن ،القرائية مع ّ
النصية ،فليس ُ
مربًرا أصالً للنقمة
تصوره ويضعون احلدود  .وليس هذا ّ
البشر هم من طئون يف ّ
يف ذاته العلّية هو اضدو ُد املسجو ُن الوظائفي ،إمنا ُ
على مفهوم اهلل ،واعتباره مصدر األحقاد والشرور واحلروب يف هذا العامل كما يفعل أدونيس '' :حينما يتخذ اهلل يف نظر النّاس
لعل هذا ما
أمنوذجا ثابتا ،فمن املمكن ُ
القول بأ ّن العامل بأسره ساز ُ بأن يتخذ طابعا مماثال لدى هؤالء الذين يؤمنون به  ..و ّ
128
يفسر احلرب بني األديان منذ العصور الغابرة وح يومنا هذا'' .
اإلحلاد
إحلادا إجرائيًا ك حلاد بعض الفالسفة ممن تغيّا
يصر أدونيس على الرغم من إعالنه اإلحلاد على أنه صويف،
ى
وإحلادهُ ليس ً
ُ
ّ
جترد من الالهوت
منهجا مطل ًقا للموضوعية دون أن يكون ً
ً
ملحدا يف ذاته (كانو مثال يف دراساته عن األخالق وامليتافيزيقا ّ
129
املسيحي ألسباب موضوعية ألنه أراد أن يقيم علم األخالق على العقل واإلرادة والواجب ) ،لذا ال شيء يدعو أدونيس ألن
سميه اهلل،
يسميه أية تسمية أخرى إال أن يُ ّ
يقبل أن ّ
يصف نفسه بالصويف إال قوله بأنه ُ
يؤمن بوجود ّسر ما يف هذا العامل ،وهو ُ
كل مبدع
نظرا حلمولتها الدينية الثقيلة ،وكأ ّن هناد عداوًة متأصلة بينه وبني هذه التسمية ،بل إ ّن أدونيس يتحول إىل إله خالق ،و ّ
مرةً واحدةً وإىل األبد،
نيب '' :ختلو صوفييت من اضتوى الديي  .إ ّن اهلل مبعناه الديي مل يعد يتكلّم ،وإ ّن الالمرئي قيل ّ
بالنسبة له ّ
فكل مبدع إذن إمنا هو متنبئ وعلى حنو ال ائي  .هلذا ليس يف
غري أ ّن الالمرئي يف صوفييت يتكلّم دوما وعلى حنو ال ائي ّ .
كل احلجب
صوفييت ٌ
يسمى اهلل ،حيث ُ
فرق بني الكائن اإلنساين وبني ما ّ
نبلغ هنا حالةً من الوجد تصلنا جبوهر الكون ،متجاوزين ّ
احدا مع اهلل  ..وهو ما ميكن تسميته باالحتاد أو وحدة الوجود'' . 130
كل العوائق املادية ،ويغدو املرء يف تلك الربهة و ً
و ّ
إ ّن ية يف الواقع فروقًا حامسةً بني االحتاد باملعَن الصويف ،واالحتاد باملعَن األدونيسي ،إ ّن الصوفية ال تلغي وجود اهلل ،وال تعتربه
سر ما يف ال مكان وال زمان ،كما
يفرد ّ
حل للقضاء على سلسلةى التناقضات الكونية ،وهو يف ُعرفها ليس ّ
ك له أرسطو ّ
يفرد ّ
أي صويف على أن يعلن إنكاره لوجود
وحريته يف عبوديته ،ومل سرؤ ّ
أ ّن اإلنسان يف الصوفية ليس متأهلًا ،وال إهلًا جديدا ،إمنا عب ٌدّ ،
اهلل ،أو تقليص صالحياته ،أو حتويله إىل يفرد نقطة عليا تكون هدفا للكشو الشعرية كما ي ّدعي السورياليون ومعهم أدونيس .
إ ّن العبادة والعبودية كما مارسها الصوفيةُ ب صرار جزء أصيل من الدين ،وهم يف عباد م هلل يؤكدون هذه العبودية واالستسالم
وإنكار األلوهية ض ٌد على اإلنسان نفسه ،ألنه
اإلحلاد
والضعف واليقني واإلميان والتوسل والرجاء واخلو واحلب والشوق  ..بينما
ُ
ُ
كيله إىل كومة بيولوجية ،فلتة من فلتات الطبيعة العشوائية ،صدفة سدميية عمياء ،ال تلف عندها اإلنسان يف حضوره الكوين
عن الديناصور املنقرض ،بال غاية وال هد وال عناية إهلية ،مرتوًكا لنزوات الطبيعة ومصادفا ا العشوائية ،بال حساب وال جزاء،
ضائعا يف كوكبه الصغري ،وكوكبه ضائع يف الفضاء الالمتناهي ،وال معَن حينها ل خالق وال للشر وال للخري،
وال جنة وال نارً ،
اجلسد مات معه اإلنسان مجلةً وتفصيال ودخل يف العدم ،فال روح إال حركةُ اجلسد  .أما
إنسانيته يف جسده ،ف ذا مات هذا
ُ
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كل
اطر والكشو ُ والبوادهُ والرؤى فهي
ٌ
اخلو ُ
كل حني ومن ّ
مصادفات موضوعية ،مثلها مثل األشعة الكونية اليت تضرب أرضنا ّ
قصد وال معَن ،وسب أن نتقبّلها ونرضى بال معقوليتها وغموضها وال غائيتها .هذه هي
صوب ،ال هد ى هلا وال ختطي ى
و وال ى
الصوفية املع ّدلة اليت يرغبها ويريدها ّ
ويفضلها أدونيس ،وال أراها إال صوفيةً سوداءى لنيب جديد ال ت ّك ُ
نصهُ
ف رسالته عن التناسلّ ،
الروح إن هي إال
اجلمال
السؤ ُال ،وع ّدوهُ اإلجابةُ ،معجزتُه لغته ،ولغته غموض ،و
أس اجلمال ،و ُ
ُ
مطلب الروح ،و ُ
ُ
الغموض عنده ر ُ
.يصر أدونيس على أنه صويف ملحد ،ويقول إن صوفيته تقوم
ُ
اجلسد ،فلنكن ً
عبادا ألجسادنا ،ولنعش للرغبة ،ولنمت يف اللّذة ّ
يعرب عن اجلانب
كل احلقيقة ،ولكنّه رمبا ّ
على أ ّن الواقع كلّي ،سمع بني ما يظهر وما فى يف العامل ،وأ ّن الظاهر ال ّيعرب عن ّ
السطحي واملؤقت والعابر منها ،وأ ّن هذه األخرية ليست جاهزة مسبقا ،يتعلّمها اجلميع مثلما يتعلّمون يف كتاب ،وإّمنا جندها يف
الوجود ويف احلياة ويف التجربة ،فهي أمامنا وليست وراءنا ،وهي بانتظار الكشف عنها دائما  .وعلى ذلك تكون اهلوية ذا ا خل ًقا
أبدا'' ،أن نكتب العامل والوجود ،يعي أن خنلق عالقات جديدة مع الكلمات ومع األشياء''  .131وإذا كان
مستمرا غري مكتمل ً
ً
ذوب ثبات األلوهة،
اهللُ يف التصور اإلسالمي اضافظ نقطةً ثابتةً متعالية منفصلة عن اإلنسان ،ف ّن التصو على خال ذلك '' ّ
احلاجز بينه وبني اإلنسان ،وهبذا املعَن قتله (أي اهلل) وأعطى لإلنسان طاقاته'' . 132
جعله حركةً يف النفس ،يف أغوارها  .أزال
ى
أبدا يف حاجة إىل
اخلارق
فال إله إذن وال أنبياء وال كتبا مساوية وال حقائق ائية  ..إنه اإلنسان
ُ
الباحث الدائ ُم عن ما يظل ً
ُ
يف العصر
البحث .سيز ُ
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البالغة والعمران ،يحو يمورج تكاملي
األستاذ الدكتور اليامني بن تومي

ملاص البح
إن التجديد مطلب حضاري تتعاضد فيه احلاجة مع اللزوم  ،وتتخارج فيه املصاحل مع القصود وتتضافر فيه الرؤى الكونية مع
املنهج  ،لكن الذي عليه حال التجديد اليوم ينبئ عن ضعف املطلوب،وعجز اآللة عن استنفاذ اجلوهر من احلال  ،ألن البالغة
يف تقدير ابن خلدون من حال العمران .والتجديد الذي عليه الدارسون اليوم ال يعدو أن يكون صنفا من األقسام التالية :
 إما يراد به اإلتيان على غري مثال . إما يراد به ختريج القدمي ورج اجلديد.إما قراءة القدمي مبنهج جديد .إما إحالل اجلديد مكان القدمي .ويشعر الدارس هنا بضعف الدعوى لتمكن القطيعة من عضد العبارة اجملدد فيها  ،و كأن التجديد قالب تفر فيه املصكوكات
من النصوص فيخرجها على حال غري احلال .لقد أصبح التجديد من املمضوغات اليت يستهويها البعض يف رد املنقوالت بدعوى
مسايرة احلداثة  ،وذلك لعلل يف األفهام ال خلل يف املنقوالت لتصبح احلداثة هبذا االعتبار اآلنف حداثة ال روح فيها .

 البالغة و ايتيقا النقاش ؛تصور مبدئي:البالغة والعمرانإن التجديد مطلب حضاري تتعاضد فيه احلاجة مع اللزوم  ،وتتخارج فيه املصاحل مع القصود وتتضافر فيه الرؤى الكونية مع
املنهج  ،لكن الذي عليه حال التجديد اليوم ينبئ عن ضعف املطلوب،وعجز اآللة عن استنفاذ اجلوهر من احلال  ،ألن البالغة
يف تقدير ابن خلدون من حال العمران.
و التجديد الذي عليه الدارسون اليوم ال يعدو أن يكون صنفا من األقسام التالية :
 إما يراد به اإلتيان على غري مثال . إما يراد به ختريج القدمي ورج اجلديد.إما قراءة القدمي مبنهج جديد .إما إحالل اجلديد مكان القدمي .و يشعر الدارس هنا بضعف الدعوى لتمكن القطيعة من عضد العبارة اجملدد فيها  ،و كأن التجديد قالب تفر فيه
املصكوكات من النصوص فيخرجها على حال غري احلال .لقد أصبح التجديد من املمضوغات اليت يستهويها البعض يف رد
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املنقوالت بدعوى مسايرة احلداثة  ،وذلك لعلل يف األفهام ال خلل يف املنقوالت لتصبح احلداثة هبذا االعتبار اآلنف حداثة ال روح
فيها .
و عليه ف ن حالنا ال كتاج إىل جتديد و حسب بالقدر الذي حنتاج فيه إىل تثوير من خالل التأسيس جملال تداويل سليم ،133
تنصهر فيه احلاجة إىل التجديد مع النص املعرب عن القيم الروحانية مع تطويع املنهج أو اإلوالية مبا يتوافق ومقوالت اجملال التداويل
وحت ِميمه بروكسيميا من الدائرة العربية اإلسالمية لتصبح داللة النقلة اليت سري
اإلسالمي ،وهذا يتطلب منا حميطة املنهج و أقلمته ىْ
إليها .

وعليه تنسلك هذه الدراسة لتستبني طرق العرب يف تفنن األساليب وختريج اجلماليات ورجا تىتىناص فيه البالغة مع العمران إىل
تأويل األخري تأويال مجاليا  ،هذا التأويل الذي انبعث يف الصحوة األوىل ،ضمن منظور تثويري للروحانية االستخالفية  ،134اليت
جسدها نبينا حممد صلى اهلل عليه و سلم والتالحق الدؤوب الذي انسل من املعني احلنفي لفطرة البال الكوين ،وهو تالحق
معزز للجبلة البالغية اليت توارثها العرب كابرا عن كابر  ،و اليت اخرتقها نسق الوحي الذي قلب اجلهاز التبليغي ،و رسخ جدالة
بالغية جديدة نفذت إىل قلوب املخاطبني النصهار اإلرادة و احلاجة و توافق الغاية و النص يف تركيز املدلول التار ي للحنفية
التوحيدية يف بيئة العرب وهي رأس البال .
و هبذا النسق التنويري لنص الوحي تطور الدرس البالغي .
فهل ميكننا أن نطرح ذلك التساؤل القاعدي عند الفصل بني ما هو ديي وما هو بشري؟ وكيف ميكننا أن حنقق بشرية النص
الذي اتسم بالتعايل أي يصبح النص خاضعا للتجربة البشرية ،دون أن يفقد خصوصيته البنيوية املالزمة له؟
إىل أي مدى ميكننا ضمن هذا الرتاكب أن نقطىع تلك املسافة لننظر إىل النص باعتباره البشري من خالل تنسيقه ُدنيويا؟ وكيف
ميكننا أن خنلص النص ونى ُفك االرتباط امللحمي /األسطوري للصياغة الالهوتية ل رض ،هذه األخرية اليت أفقدت األرض داللتها
البشرية ليتعاظم ضمن مقوالت االستخال واحلاكمية اليت تىشكلت يف تصوري موانعاابستيمية ونفسية ضد علمنة الفهم الواقع؟
-133يعتمد اجملال التداويل على نقطتني مبدئيتني يطلق عليها بالتقريب واا  -1 :وصل املعرفة املنقولة بباقي املعار األصلية  -2.جعل املنقول
موصوال .و لقد حتدث طه عبد الرمحن عن احليوية اليت يلعبها اجملال التداويل يف حتريك التقاول داخله يف حالة متابعة الشروط احلافظة للصيغة املنقولة .
طه عبد الرمحن  ،جتديد املنهج يف تقومي الرتاث ،املركز الثقايف العريب .الدار البيضاء بريوت الطبعة الثانية  .ص .243
 -La proxémiqueالربوكسيميا :هي استعمال الفضاء ألهدا تبليغية ،ويف هذه احلال من الضروري :معرفة املسافة اليت كافظ عليها
املتاخطبون فيما بينهم ،أل ا حتدد العالقة بني املتحدثني نوع العواطف ،التأثري  ،الدرجات االجتماعية  ،الطباع  ،أمناط السلود املختلفة  .وقد حتدث
العامل األمريكي "إيرفني قوفمان" عن وتلف طقوس التفاعل و التبادل بني األشخاص ،وعن التشفري االجتماعي الذي تلف من مجاعة إىل اخرى ،
حتدث عن الفضاء االجتماعي اضيو ،القوانني املتفقة عليها يف اضادثة .و قد ترمجت بدوائر القرب ،املكانية .
- introduction a la communication ; analyse d’une sequence communicative. Tacteurs
extralinguistique .la paes de francais wwww.erudit.org/socsoc/v3no1/petat/patitat.htm.
 يوسف وغليسي  ،إشكالية املصطلح ا يف اخلطاب النقدي العريب اجلديد ،املركز الثقايف العريب .الدار البيضاء بريوت الطبعة األوىل  .2118ص :.261
 -134الروحانية اإلستخالفية مفهوم أورده املفكر التونسي أبو يعرب املروزقي و يقصد به طرق النهضة اليت نستكمل هبا مشروع النهضة العربية ،الذي
ولد يفهضا نتيجة املعوقات اليت عوقت مسارها لعدم انضباطه مبسارين اا :اإلصالح الروحاين اليت مت تواضعه على شخص ابن تيمية و اإلصالح
التار ي الذي مثله يف شخص ابن خلدون  .أبو يعرب املرزوقي ،شروط ضة العرب و املسلمني  ،دار الفكر املعاصر ،دار الفكر :بريوت سورية
 .2111ص .72 :
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وما هي مجلة االلتباسات املعرفية واملفهومية اليت تعاظمت يف املشاريع الفكرية وأدت إىل ذلك التناحر الناتج عند اجلذب احلاصل
دوما بني أفقني ،أفقا خلفناه وراءنا وأفقنا املعيش؟
لقد ناقشت النظريات املعاصرة مسألة غاية يف الدقة ،كيف نفهم نصا ما انتمى إىل التاريخ؟ 135كيف ميكننا حتقيق الفهم
136
املوضوعي للنص لنرسو عند داللته االنووية ،كما يقول السيميائي الفرنسي غرمياس؟
إن املسألة حتتاج أن نضبو جهد الباحثني على صعيد واحد ،صعيد التجربة التأسيسية لزمنية الوحي.

القضية املطروحة تعاجل على مستوينيا مستوى هيرمينوطيقي ومستوى بنيوي .فالظاهرة النصية ضمن مشروطيتها النصانية
طرحت يف الصو على أساسني اا التنضيد أي الرتاكيب وهذه العملية تتم على مستوى الشكل أي العالقات بني الكلمات،
واألنساق و هي اخليو املعنوي الذي يربو بني الكلمات وهو ما يتعلق مبستوى الداللة ،أي أ ّن النص يعترب حدثا كالميا،
واحلدث يف املفهوم األرسطي غري قابل للتكرار أو إعادة اإلنتاج 137من الناحية البنيوية ،أما من ناحية الفهم ف ن اإلنتاجية الزمة
ضرورية له ،فكيف ميكننا فهم هذا النص الذي أصبح تار يا حدثا حصل هناد يف املاضي؟.
يظل األمر يف تصوري يتجاوز (متجاوزا للمعضلة )املعضلة اليت طرحها شالير ماخر ألطرحها ضمن أبعاد جتاوزية أخرى .لنحاول
أن نصك املسألة يف شكل مساءلة منفتحة وفق ختريج واحد.
 )1مسألة النص ومشكلة الشكل .النص/الوحي/الكتاب.
 )2مسألة النص وإشكالية الفهم يف متثل التجربة النبوية.
)3مسألة تلقي النص /إعادة تعديل الوضعية التار ية للنص من خالل مجهور القراء.
وعليه إذا أردنا أن نفهم وضعية النص /الوحي علينا أن نفهمه ضمن العالقات التفاعلية ،النص /اضيو الثقايف ،النص/النيب،
النص/القارئ املعاصر.
وهنا تتالزم ضرورة التخريج ،الفهم ال يبدأ هناد بل كدث هنا ،ضمن سياق الفهم األنطولوجي باإلشكال اآلين ملسألة تداولية
لنحني التجربة الروحية يف أقصاها الوجداين واللغوي؟.
صرفة ،كيف ميكننا أن حنقق تفاعال مع النص هنا ّ
ولعل هذا خالصة ما آل إليه نصر حامد أبو زيد يف كتابه "مفهوم النص" حيث درس النص يف حقل الثقافة /التشكل والتشكيل/
حيث مل يدرس النص بدراسة تطور النص يف سياق الثقافة ،أي أن النص يف اكتماله عبارة عن متتالية تار ية ،و هذا الذي أفقد
الشرعية العلمية يف مدونة الباحث(نصر حامد أبو زيد) اليت مل تؤةد به إىل استنبات ختريج علمي للموضوع ،إال يف احلدود اليت
جعل فيها النص كائنا زمنيا ميتد يف التاريخ من خالل أشكال تطوره يف الداللة ،يقول" :يع ّد مفهوم الوحي هو املفهوم املركزي
للنص عند ذاته ،حيث يشري إىل نفسه هبذا االسم يف الكثري من املواضع ،وإذا كان ية أمساء أخرى للنص وردت هبا اإلشارة مثل
القرآن والذكر والكتاب ،ف ن اسم الوحي ميكن أن يستوعبها مجيعا بوضعه داال يف الثقافة سواء قبل تشكل النص أم بعد
138
تشكله".
فالباحث نصر حامد أبو زيد مل كسم من جهة البناء يف التشكل املفهوم للنص القرآين الذي استنبته استنباتا تار يا ،عطل
الوظيفة التار ية للمفهوم من كونه ال تار ي أساسا ،حيث درس بروكسيمية املفهوم من خالل دوائر القرب املختلفة ،فجعل داللة
الوحي يفرد منو حالة استخدام لغوي وصوص يف بيئة جاهلية ،إىل حالة استخدام لغوي بيئة اإلسالم ضمن النسق اللغوي الذي
135يفهذا التساؤل الذي كرره شال ير ماخر.
136يف هذا ما ميكننا تسمته بالتحليل السيميائي حيث يدرس مجلة التكرارات املعنمية اليت تقف كلها عند معي أوىل .

 137حسني مخري ،نظرية النصا من بنية املعي إىل سيميائية الدال.منشورات اإلختال و الدار العربية للعلوم .بريوت  /اجلزائر .ط 1ص.49
 138نصر حامد أبو زيد ،مفهوم النصادراسة يف علوم القرآن .املركز الثقايف العريب .الدار البيضاء /بريوت ط  .1994 .2ص.31
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كاول أن ينتهي به إىل فهم حصيف للنص .وبالتايل فهم "الوحي" ال يكون إال يف ظل دائرة تأويلية ،تنطلق من فهم يفايل ملفهوم
الوحي إىل دائرة أوسع لفهم التجربة كما كانت يف متثلها األول" .الفهم إذن عملية دائرية واملعَن يف احلقيقة ال ينهض إال داخل
هذه الدائرة" 139واقتصر الفهم عند شالير ماخر على منوذج لغوي واآلخر سيكولوجي سنبنا الوقوع يف التناقض أو سوء الفهم
الذي يفخخ عملية الفهم يف أي حلظة.
فاإلجناز املهم لشالير ماخر يكمن يف نظر "غادامري" يف جعله للتأويل النفسي إىل جانب التأويل القواعدي ،ففهم أي نص كتاج
إىل أورغانون لغوي ،وإىل القدرة على النفاد إىل الطبيعة البشرية ،وهي القدرة اليت تسمح للمؤول بأن يضع نفسه يف اإلطار الكلي
للمؤلف ،وكل حمله مبعايشته لكل عملياته الذهنية ،من أجل إدراد األصل الباطن لعملية إنتاج عمل ما ،أي إعادة تكوينه للفعل
اإلبداعي ،140وهذه اخلالصة اإلشكالية هي من عممت اجلرح االبستيمي يف منظور نصر حامد أبو زيد ،الذي حاول من داخل
هذه املنظومة التأويلية أن يفهم الوحي ،الذي مل يكتف بأن علقه لغويا كما ورد يف معجم العرب على أنه قائال "وإذا كان
صاحب اللسان يعدد يف معاين الوحي ،اإلهلام واإلشارة واإلمياء والكتابة والكالم ،ف ن هذه املعاين كلها يستوعبها معَن اإلعالم
ويشري كل منها على حدة إىل طريقة من طرق اإلعالم" 141بل جعل الداللة املفهومية يف تشكل فهم للوحي ضمن تراتبية تار ية
لتطور ال داللة ،وما الوحي/القرآن إال تطورا تدارجيا ملفهوم الوحي من جهة اللغة ،حيث حاول أن ينفذ إىل البنيان التالزمي
للتجربة من خالل سياق ثقايف متكامل.
 1الوحي هو املفهوم املركزي للنص عن ذاته.
142
 2الوحي لغة اهو عالقة اتصال بني طرفني تتضمن إعالماا رسالة ،خفيا سريا.
 3الثقافة العربية تعرفت على املفهوم يف نسق تراتيب يف:
أيفالشعر.
بيفالكهانة.
جيف اإلسالم.
وهذا سعل مفهوم الوحي معلوما من جهة لغوية وأخرى ثقافية ،حيث كانت ثقافة رائجة وما التوالد اللغوي إال استكماال وتطورا
وظيفيا للمخزون الثقايف والعملي للمادة املسماة الوحي ،يقول" :لقد كان ارتباط ظاهريت "الشعر والكهانة" باجلن يف العقل العريب
143
وما ارتبو هبا من اعتقاد العريب ب مكانية االتصال بني البشر واجلن هو األساس الثقايف لظاهرة الوحي الديي ذا ا".
وبالتايل ف ن العرب نفسيا واجتماعيا جاهزون ليصدقوا دعوى النبوة حبكم التوالد الثقايف وشيوعه ،وما النيب يف خصوصيته متكلم
داخل النسق الثقايف يقول" :لذلك ال جند من العرب املعاصرين لنزول القرآن اعرتاضا على ظاهرة الوحي ذا ا ،وإ ا انصب
االعرتاض على مضمون كالم الوحي أو على شخص املوحى إليه" 144ويقول يف سياق آخر" :إن العالقة بني النبوة والكهانة -يف
التصور العريب -أن كليهما وحي .اتصال بني إنسان وبني كائن آخر ينتمي إىل مرتبة وجودية أخرى .ىملىك يف حالة النيب وشيطان
 139عادل مصطفى ،مدخل إىل اهلريمينوطيقا انظرية التأويل من أفالطون إىل غادامري .دار النهضة العربية .ط .2113. 1ص.68
 140هشام معافة ،التأويلية والنص عند هانس جيورج غادامري ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،منشورات االختال  ،بريوت ،اجلزائر ،ط،2111 ،1
.45
 141نصر حامد أبو زيد  ،مفهوم النص ،ص.31
142املرجع نفسه ،ص.31
143املرجع نفسه ،ص.34
 144نصر حامد ،مفهوم النص ،ص.34
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يف حالة الكاهن" 145هناد فائدة سنحصلها ،أن استنبات الداللة يف احلقل اجلاهلي للتداول جعل مفهوم الوحي مفرغا من جهة
اإلعظام ،لكون ه تطور يف نسق الثقافة ،لكون الباحث أال دقيقة علمية أنه ال ميلك أن ندخل بنيه مفهومية خارج الشكل البنيوي
للمفهوم ذاته ،تعمل القاعدة اللغوية على إخصاب املفهوم ،لكن القراءة التأويلية اليت أوقعت "نصر حامد" يف سوء الفهم أنه
جرد املفهوم عن بيئته الرتاكبية النصوصية ،اليت جتعله من جهة اللغة مكينا يف العبارة العربية للتالقح الداليل ،من كونه كيل على
اإلخفاء والكتمان واإلعالم ،لكن مل تكن املقبولية للنص تابعا ثقافيا بقدر ما كانت مبثابة حركة كوبرنيكية يف يفتمع الوحي،
القلب املفهومي للداللة حصل يف بنية املفهوم ذاته ،ألن حتصيل املفهوم املوضوعي يكون إيرادا آليا ملعاين الداللة اللغوية ،بقدر ما
سب أن نفهم الداللة اللغوية يف شكل القطيعة اليت خلفتها مع األشكال املفهومية السابقة ملعَن لغوي آخر .وبالتايل:
مفهوم الوحي يف داللة الكهانة والشعر يرتبو بالشكل البنيوي للعبارة اللغوية للكهانة والشكل البنيوي للشعر ،وعليه ف ن حتصيل
املعَن اللغوي ال يكون يف مستوى الداللة احلافة للمعَن ،وهي لغويا دائما يف الشكل الذي كلل عليه املفهوم ،وهنا نكون أمام
قضية مل ينتبه إليها نصر حامد أبو زيد ،أن العالقة مل تعد قائمة بني مفهوم وآخر يف تطوره داخل الثقافة ،وإمنا العالقة يف املفهوم
الشكلي للشعر ،وكالم الكهان والوحي .وهنا نقرر دقيقة منهجية ،هل الشكل الذي ترتب عليه الوحي هو امتداد للشكل الذي
جند عليه عبارة الكهان وجند عليه القصيدة ،هذا ما سعلنا نقرر أن داللة الوحي مع التجربة النبوية كانت والفة مفهوميا وبنيويا
لكال املواضعتني الكهانية والشعرية.
هذا املنعرج اهلريمينوطيقي الذي جعلي أهدم أطروحة نصر حامد أبو زيد نتاج اإلهدار املفهومي /اللغوي /الذي جعل الوحي يفقد
خصوصيته الفينومينولوجية ،لكونه ظاهرة على غري مثال غري قابلة للتكرار وال االمتداد ،مبعَن أ ا ليست فعال تار يا وال ثقافيا،
إن الوحي ليس حدثا يتعاقب في التاريخ ،ولو كان كذلك ألصابه التطور من جهة التايير الشكلي لعاملي اإلضافة

والحذف.

ولكن هذا ما يقطع به التاريخ نفسه ،والذي حصل من جهة اخللل التّأويلي عند نصر حامد أبو زيد وبعض املشتغلني بالدراسة
ال نصوصية للدين ،أ م أالوا مسألة أنه ال ميكن أن ندرس الوحي/النص حلظة تلقي جربوت الوحي يف تلقيه ومدى اخرتاقه
ل شكال الشعرية والسردية اليت سبقته ،ألن النص الذي ليس له تلق ليس له تاريخ فيما يقول روبرت ياوس ،و انقالب املفهوم
اللغوي حصل يف مدى متكن الوحي من تشكيل وعي جديد ،وليس يف امتداد الوعي القدمي مع البَن الداللية للمفهوم يف الثقافة،
وهذا سعلنا نفيد أن جنس الكهانة والشعر مل تعد هلما تلك اإلغرابية حبكم تأسسهما على نسقي ثقافتني ،تؤسسان سلطة ثقافية
يف اجملتمع العريب ،وبالتايل فاللغز الذي سب أن يرتكز عليه فهم الوحي ليس حتيني الداللة اللغوية اليت جتر التباسا ا كل مرة ،وإمنا
سب إدراد العالقة بني النص واجلمهور يف إطار سؤال جواب.
جره سؤال :كيف نفهم نصا انتمى إىل التاريخ؟ حيث يستطيع املؤول
إذا أردنا أن خنلص نصر حامد أبو زيد من االلتباس الذي ّ
146
أن يضع نفسه على قدم املساواة مع املؤلف ،وبالتايل يستطيع أن يفهم العمل األديب بكيفية أفضل من فهم املؤلف له .رغم
تنبه نصر حامد أبو زيد أن حتقيق الفهم املوضوعي ،ف نه ال يتم البحث عنه خارج ما كان يسميه شالير ماخر بالشكل اخلارجي
والداخلي للنتاج اإلبداعي ،أو ما كان يسميه "الرتابو" أو التسلسل الداخلي "الذي سعل منه كال منتظما" 147وعلى أنه يطالب
املؤول بأن ينحل يف جتربة املؤلف ،إال أن هذه الفرضية غرب متاحة معرفيا ،وهو اضذور املعريف الذي اوت يف أحضانه أطروحة
 145املرجع نفسه  .ص.38

 146عبد الكرمي شريف ،مقدمة حول إشكاالت القراءة والتأويل يف النظريات األدبية الغربية ،رسالة ماجيستري  ،اجلزائر،2112 ،2111 ،ص .21
147املرجع نفسه ،ص.21
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نصر حامد أبو زيد حني أراد دراسة الوحي يف جتربة النيب وحماولة متثلها ،إذ درس حركة النبوة يف خطيتها واتصاهلا باحلنفية ،حيث
متت صياغة الدين اجلديد وفق "حاجات اجملتمع اليت عرب عنها األحنا وكان حممد واحدا مهم".148
ما طرحه الباحث يفرد مصكوكات لغوية حتاول أن تعطي دليال على أن الثقافة هي من شكلت النص يف سياق تار ي ،بدليل
أن الباحث سد أن "النصوص الرديئة هي اليت تكتفي بالواقع ،أما النصوص املمتازة وإن شكلت من خالل الواقع فالثقافة تستطيع
بمليا ا أن تعيد بناء الواقع وال تكتفي مبجرد تسجيله أو عكسه آليا مرآويا بسيطا"149إن هذا احلكم اجملاين يف الثقافة يعرب عن
خلل معريف يف فهم الرجل للنص ،فمن هو الذي كدد جودة النصوص يف الثقافة ،ليس التتابع التار ي ،بل تلقي اجلمهور للنص
هو الذي يصنع هلا تار ا وليس العكس ،ال ميكن للنص أن يكون له تاريخ إال بتلقيه .وعليه لكي نستكمل البحث علينا أن
نطرح يفموعة من التصويرات املنهجية اليت جتنبنا سوء الفهم.
 النص /الوحي :جنس أديب مع ما يتوافر فيه من ضوابو احلدود ،لكنه أرفع من أن يكون شعرا أو نثرا ،ولكنه من جهة البيانالنصوصي ،قرآن مل على جهة التحديد ملخالفته ومتيزه عن وتلف األجناس األدبية املختلفة ،وهذا ما سعلنا نتلقاه كجنس له
خصوصيته اليت متيزه عن األجناس السابقة ،وهو يشكل استقالليته اخلاصة وانعزاله عن سياق التاريخ العام ،ألنه ليس له ما
يعضده يف الواجهة اخللفية للشكل األديب السابق ،أو ضمن الرصيد الثقايف ل جناس الثقافية اليت عرفت يف منطقة العرب .فلو
كان ختصيص األجناس يقع ضمن ما عر يف الثقافة كما تصور ،أو كان حدثا مرهونا بتتاليات سابقة ،لفقد النص هنا مسة
التفرد ،وبالتايل مقولة أن النص القرآين ظاهرة تار ية وفق ختريج نصر حامد أبو زيد يف قوله" :إذا كان الكالم اإلهلي فعال كما
سبقت اإلشارة ،ف نه ظاهرة تار ية ألن كل األفعال اإلهلية أفعال "يف العامل" املخلوق اضدث أي التار ي ،والقرآن كذلك ظاهرة
تار ية من حيث إنه واحد من جتليات الكالم اإلهلي 150"...إن هذا القول سعل احلدوث الكالمي ضمن خطة التاريخ العام،
الذي يفقد النص استقالليته اخلاصة ،وسعله كجنس تام على أنقاض التناص األجناسي الذي حاكى فيه النماذج القلبية ،وهنا
يفقد النص وعي املش ةكل ألفق تلقيه كنص متفرد ،ويطعن يف متيزه ،وبالتايل يصبح حامال لوعي زائف نظري اضاكاة اضمولة فيه من
جهة القول بالتار ية.
مل مييز نصر حامد أبو زيد يف سياق تناهيه إىل مفهوم النص يف أفقه اخلاص إىل فرق جوهري بني مفهوم أفق التوقع وأفق
االنتظار ،حيث كرر أن النص /الوحي /القرآن كان استجابة متوقعة لشروط ظرفية ملتطلبات الثقافة العربية ،ومل يكسر أو يب
توقعها ،ومسايرة نظرية التلقي يشكل مفهوم أفق االنتظار  L’horizon d’attenteالدائرة اليت يشتغل عليها ياوس يف
151
كل من
النظرية اجلديدة ،و استخدم ياوس املفهوم يف إدارة بناء تاريخ األدب .وقد أخذ املفهوم من رصيد فلسفي إبستيمي عن ٍّ
هوسرل وكارل بوبر ،استخدمه األول ليشري به إىل أفق الزمنية الفينومينولوجية ،يقول" :إن املعيش الذي أصبح موضوعا يف نظر
األنا والذي سيطر باعتباره منظورا إليه من زاوية معينة ميتلك أفقا يتحدر من اإلمكانيات غري اضققة ،إن ما يدرد وفق انتباه معني
ميتلك أفقا يتكون من واجهة خلفية من الالانتباه والالاهتمام ،تفرض نسبا وتلفة من الوضوح والغموض ومن الربوز وعدم
 148نصر حامد أبو زيد ،مفهوم النص ،ص .65
149املرجع السابق ،ص .69
150نصر حامد أبو زيد ،النص ،السلطة ،احلقيقة ،الفكر الديي بني إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،الدار البيضاء ،ط،2
 ،1997ص.75
 151أمحد بوحسن ،نظرية التلقي والنقد األديب العريب احلديث ،ص.31
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الربوز" ،152أما كارل بوبر فقد حتدث عن أفق االنتظار يف إطار النظرية العلمية وجتربة احلياة املعيشة ،وشرح بوبر كيف أن خيبة
االنتظار تتجسد يف خطأ الفرضيات واملالحظات ،ولعلنا سنكشف مسألة أخرى:
 حني ننظر إىل الوحي/النص على أنه ظاهرة منجزة تتم نصيّتها يف تلقيها وليس يف حلظة اخللق األوىل ،فهذه األخرية ال يقاسهبا أثر الوحي و ال يتوصل هبا إىل متثل التجربة النبوية ،وإمنا يتم ذلك من خالل حتيني التجربة املعيشة ،و من خالل الكسور
املضاعفة اليت كملها نص الوحي يف ذاته عن يفتمع الوحي املتناقل يف سلسلة التلقيات ،تلك التحيينات املمكنة هي اليت جتعل
اهلز والشدة والتوتر يف نفسية املتلقي لتعيد إليه الشحنة
النص دائما يف حالة االندهاش واإلثارة ،واإلثارة هي من تصنع فارق ّ
العاطفية األوىل كما عاشها يفتمع التجربة ،وهنا مل يب الوحي/النص انتظارا  ،ألن االنتظار هو كل معلوم من جهة املعَن ،وإمنا
يكسر توقعا ،والتوقع ما كان على جهة اإلخفاء واملفاجأة ،وبالتايل ف ن النص/الوحي يشكل جتربة مجالية على غري مثال ،التجربة
السابقة اليت شكلت معيارا أو قاعدة يف اجملتمع اجلاهلي ،وعليه فأفق التوقع سعلنا أمام:
 شكل أديب جديد نتيجة انزياحه عن أفق االنتظار املعهود ،وهذا يعي أن النص/الوحي عطل التجربة السابقة ،وجتاوزها منجهة الشكل والتجربة.
مل كد ثنا املنشغلون باخلطاب الديي عن هذه الفائدة وضاعوا يف املصكوكات اللغوية اليت شكلت حاكمية للعقل العريب ،وعليه
يدعونا ياوس إىل أن نتخلى عن وهم التار انية اليت تعتقد أ ا قادرة ح على إعادة بناء و وصف األفق املاضي كما كان
153
بالفعل.
إ ًذا فهم الوحي يكون تقريرا:
 فهم األشكال األدبية السابقة (الشعر/الكهانة). فهم الشكل األديب اجلديد /الوحي. الفرق بني الوحي و اللغة املعيارية كالشعر والكهانة.وهنا وأمام هذا الرصيد الثقايف لدال الوحي نكون كقراء مستلبني من تتالياته ومتواضعني يف سياقنا يف سياق جتربتنا القرائية.
وعليه تتغري احلركة لتصبح قارئا/نصا ،و ال يكون بناء معَن الوحي خارج جتربتنا املعيشة ،مبعَن أن قراءة الوحي وإعادة متثل جتربته
يكون متمثال يف وعي القارئ ،وهنا فقو ميكن بناء املعَن من خالل مشاركة القارئ ،وتبقى هذه "العملية مشروطة باالستعدادات
الفردية لدى القارئ والشفرة السوسيوثقافية اليت ضع هلا .وهذه العوامل هي اليت توجه يف كل مرة عملية االنتقاء اليت يقوم هبا
154
القارئ واليت متنح املعَن شكله املتجانس".
وعليه فالقدرة التواصلية اضمولة يف النص ،جتعل القارئ دائما يتحرد يف عملية بناء املعَن ،فالقارئ يعمل على تأثيثه من خالل
تعبئة الفراغات ،ويكون هذا باحلوارية بني النص وحميو القارئ اخلارجي والقارئ ذاته.
إن نفيي لفكرة الرصيد أو السجل النصي ضرورة ابستيمولوجية وموضوع ُمفارقي لكل من كابد جرح النص/الوحي الذي حاول أن
يعاصر غريه ،فتطلب منه أوال أن يعاصر ذاته .إن غالب ما اشتغل به الباحثون ليس حديث النص عن ذاته بل حديث املرويات،
ى
وبالتايل أغرقوا قراءا م يف املتخيل عن النص.
فاخللل الذي ترتب يف مدونة نصر حامد أبو زيد ،أنه وضع أفق الوحي يف أفق الثقافة البشرية ،والتجاوز املطلوب أن نضع أفق
الوحي يف إطار أفق الوحي السابق ،وإطار أفق جتربتنا املعيشة.
 152عبد الكرمي شريف،املرجع السابق .ص.121
153عبد الكرمي شريف ،املرجع السابق ص.134
 154عبد الكرمي شريف ،نفسه .ص.146
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والتجربة املعيشة على وجهني:
جتربة داخل النص.
جتربة يف سياق اضيو اخلاص بالقارئ.
م حصل التالزم بني التجربتني كانت القراءة منتجة ،وم ختالفت التجربتني كانت إما تغليبية أو استعالئيةا إما تغليبية لتجربة
النص ،وهنا تتجلى احلاكمية يف أ بشع صورة ،وم كانت استعالئية خرج النص عن طوره وأصبح يفرد أرشيف يقوم بتسلية
القارئ .و عليه فاملطلوب أن نؤسس كليا ملفهوم التجربة من خالل استعادة جتربة النص ،وذلك ب نضاح جتربتنا املعيشة لتجاوز
أطروحا ا ومهلكا ا.
و الزال هذا الدرس يتحرد نتيجة اضفز الذي ين بعث من الوحي لتجديد النظر إىل القضايا ،و لتحقيق املصلحة و النفع املتالزمني
مع قيام الناس مبصاحلهم وفق الرؤية الشريعية اليت تفرضها الرؤية البالغية املضبوطة ملا فيه النص من أسرار التناسب املكاين و
الزماين .
وعليه ونتيجة الرتكاس يف أفهامنا من حلظة سكون العرب على موروثا م وقصورهم على قوالب جامدة نتيجة تعطيل احلراد
اجلديل ،لزمت البالغة العربية قواعدها فيما يشبه البنية الدوغمائية  ،155اليت أغلقت الدرس البالغي على النموذج املدرسي-
السكوالئي -الذي ذم كل حماولة جتديد وعزل البالغة عن سريور ا التار ية من حلظة توقف االجتهاد ،مبا هو مقولة تار ية تعمل
على تالزم احلاجة العمرانية للنقاش و احلجاج و املناظرة مع احلاجة العقلية للتجديد الكلي ألن املطلب هو التجديد الكلي ال
التجزيء املبتور و لعل هذه احلال هي اليت عرب عنها سعد مصلوح قائال ":فأما البالغة العربية فمنذ ح ّدد اإلمام العظيم أبو
يعقوب يوسف ابن حممد بن علي السكاكي رسومها و راتب علومها أفضت هبا احلال إىل مضيق ال تكاد تلتمس هلا منه ورجا
وحني رأي بعض اجملتهدين أن الداء أعضل ،و الشفا قد عز وجدنا من بينهم فريقا قد أخلد إىل األرض و استمسك باحلطام و
اهلشيم ،و فريقا نال منه ا ليأس فراح يدعو إىل قتل املريض وتغييبه حتت أطباق الثرى ،بني عربات الرمحة وزفرات اإلشفاق ،أليس
ذلك هو عني ما يسمونه يف زهو زائف و استعالء غري مستحب "االنقطاع املعريف " ...إذن :فالسؤال كيف حندث يف هذا النفق
156
املظلم فرجة ،تنطلق من خالهلا البالغة املدرسية من ضيق الظر التار ي اضدود إىل سعة العصر "...
إن حمرد التجديد – يف اعتقادي – ليس حمصورا يف استرياد املصطلح أو النظرية ،ذلك تعوير للمسألة و إفرا هلا و إمنا التجديد
ينشغل أساسا ب عادة خلق فضاء عمومي أو حتريك املمكنات الثقافية الكامنة يف اجملتمع فيما يقول -بيار بورديو – هذا ":
الفضاء مبي  construitعلى شكل منوذج ميثل كونا ائيا من املمكنات الثقافيةا إشكاليات كربى ،مرجعيات ثقافية،
خطابات و أطروحات و مذاهب ،مناهج ،أعالم مت االعرتا هبم كمنارات للفكر و العلم و الفن و األدب "  .157و عليه

 البنية الدوغمائية  :يقصد هبا أركون  ":عدم قدرة الشخص على تغيري جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط املوضوعية ذلك ،وعدمالقدرة على إعادة ترتيب أو تركيب حقل تتواجد فيه عدة حلول ملشكلة واحدة وذلك هبد حل هذه املشكلة بفاعلية أكرب "
155
حممد أركون ،الفكر اإلسالمي ا قراءة علمية  ،املركز الثقايف العريب ،بريوت الدار البضاء الطبعة الثانية .1996ص .5 : سعد عبد العزيز مصلوح ،يف البالغة العربية و األسلوبيات اللسانية آفاق جديدة ،يفلس النشر العلمي جامعة الكويت الطبعة .21113 1156
ص.8.9:
 عبد السالم حيمر  ،يف سوسيولوجيا اخلطاب " من سوسيولوجيا اخلطاب إىل سوسيولوجيا الفعل " الشبكة العربية ل حباث و النشر ،ط1157
.2118ص .361:
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فالتجديد مرتبو بالفضاء العمومي و املمثلون هلذا الفضاء  :أدباء ،مؤرخون و علماء دين ،سياسيون ..و التفاعل احلاصل بينهم
من خالل أدبيات النقاش .
و تأسيسا عليه يُلزمنا األمر مراعاة ل ":مفهوم البالغي الستنباط احلال العمراين"  ،158فموضوع البالغة  ":حسب القزويي هو
العالقة القائمة بني الكالم ومقتضى احلال و إذا أسلمنا بأن ا
أ الكالم يف عر القدامى هو الرتكيب التام الذي كقق عمال لغويا ،
ب مقتضى احلال هو االعتبارات اليت تدعو املتكلم إىل صو كالمه على صورة تركيبية ما ،
ج املطابقة هي العالقة الرابطة بني أ و ب ،ال تعي املطابقة املنطقية القائمة على الصدق رغم احتماهلا له بل تعَن االشتمال "
 .159و قد سري احلال البالغي على احلال العمراين وهو الغالب يف احلال كلما ضعف العمران ضعفت طرق التبليغ مليل العمران
اهلش إىل العنف املغلق لدائرة احلوار .
ة
و هو امليزان التقديري الذي تتوالد فيه اخلطابات من خالل التأسيس اليطيقا النقاش ،أو حلوار اجتماعي فاحلوار  ":خطاب
أو ختاطب من أجل اإلقناع بقضية أو فعل ،و بعبارة أدق احلوار هو  :كل خطاب يتوخي جتاوب متلق معني ،و يأخذ رده بعني
االعتبار من أجل تكوين موقف يف نقطة غري معينة سلفا بني املتحاورين قريبة من هذا الطر أو ذاد ،أو يف منتصف الطريق
بينهما " ، 160و هذا يتطلب خلق فضاء من احلرية ،فاحلرية أس التجديد البالغي على أن تعرب كل حنلة أو ملة عن حاجتها ،مما
كصل معه التدافع احلجاجي  ":تكاد كلمة احلوار اليوم مع امتداد القيم الدميوقراطية وحقوق اإلنسان جتسد معَن النضايل " .161
فلو تأملنا تقوم النص البالغي العريب لوجدناه استقام يف جو من احلرية من خالل تىوطُّن يفتمع التواصل ،الدعوى هنا
تقارب العقل التواصلي اضرد للجهاز التخاطيب الباين للنقاش و احلجاج و اجلدال على اعتبار أن معضلة الراهن ميثلها ضعف
العقل يف حتصيل التح اجج خللق فضاء تتزاحم فيه العبارة البانية للتعار من خالل خلخلة و زحزحة النقاشات املرتاكمة يف
اجملتمع ،للقيام على التكلس الذي أصاب الوعي اجلمعي لقيمة البالغة .فهي يف اضصول ":االنتهاء إىل الغاية " ،162فيما يقول
اجلاحظ .
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 -160حممد العمري  ،دائرة احلوار و مزالق العنف ا كشف أساليب اإلعنات و املغالطة مسااة يف ختليق اخلطاب  .افريقيا الشرق .2112املغرب .
ص .9 :
161
 املرجع نفسه .ص .9 : -162حممد الصغري بناين ،النظريات اللسانية و البالغية و األدبية عند اجلاحظ من خال البيان و التبيني ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر .1994ص
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بالغة أل ا تنهي املعَن إىل قلب السامع فيفهمه .
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على البالغة أن تنخرط يف الفعل االجتماعي خللق فضاء تسود فيه قيم التسامح و التواصل  ،أن نتجاوز املفهوم املدرسي
للبالغة ،إننا نريد أن نتجاوز اجلزئي الناظر إىل مجالية النص اإىل الرتقيش و التزيني النصي ،إىل الكلي الباين جلمالية العمران ألن
الغاية هي الكلي املشروعي من خالل :
استنهاض يفتمع احلوار .
خلق أدبيات للنقاش .
فتح الفضاء العمومي على احلجاج .
التأسيس لعقل تواصلي يتثب التسامح مبا هو قيمة للتعار الراكن ابتداء إىل االعرتا
على البالغة أن تنخرط يف معضالت الراهن و إشكاليات العصر ال أن تبقي كائنا مفهوميا وذلك حبصول القلب يف اجلهاز
احلام ل لقيم التفاعل البالغي و االقناعي بني املتلفظني االجتماعيني أي التأسيس ملا أمساه هابرماس بالفعل االجتماعي التواصلي
امللحق بالرؤية اجلمالية البانية جملتمع التعايش فالتخاطب مبا هو إقناع  ":سعل اآلخرين يشاركوننا آراءنا وطريقة تفكرينا يف شيء ما
 ،وكذلك إيصال عواطفنا اخلاصة إليهم ،و مجاع القول أن جنعلهم يتعاطفون معنا ،و سب أن نصل إىل هذه النتيجة بغرس
أفكارنا يف أذها م بواسطة الكلمات ،و ذلك بقوة جتعل أفكارهم اخلاصة تنصر اجتاهها األويل اليت ستقودها يف مسارها "
.163
لقد تقلبت األمة العربية بني عدد من األنساق كانت عضد ثقافتها ،حيث كان الشعر هو املهيمن عليها ،تتخاصم به وبه
تذب عن أنساهبا و أحساهبا ،كان متبلغهم الذي ليس هلم ما يوافيه  ":فلقد كان الشعر أهم عنصر يف بنية يفمتعهم الثقافية
ومنو التعبري الذي شغلهم عن التفكري يف أمناط أخرى ،فلقد كان كما يقول ابن سالم اجلمحي " علم قوم مل يكن هلم علم أصح
164
منه "
بل لقد كان ُمتىقوم فصاحتهم وتفوقهم ،حفظ الشعر طرق تبلغهم باملعاين و تالسنهم بالصور ،لذلك جاز هلم ما مل سز
لغريهم بل مل يكن الشعر طريق بالغهم إىل املعاين فقو فلقد كان بيتا تساكنوا فيه ،عبارة شعرية حفظت ثقافتهم فكان تبالغهم
من جنس باديتهم ،فحينما قال":أرسطو عن الشعر أنه كان أكثر فلسفة من التاريخ ،مل يكن يعر الشعر العريب و مل يكن
يعر أننا أمة ختتزن وجودها النفسي و الذهي يف داخل القصيدة و العريب الذي كان يعيش يف بيت الشعر ،و لذا كانوا يقولون
165
بيت القصيدة قاصدين لب القول و خالصة اخلالصة ".
فلقد قام الشعر يف منظومة الصحراء حامال ثقافيا مهما معربا عن قيمهم و صورهم ومعانيهم اليت مل تكن غريبة عنهم
لذلك كان التقدير البالغي يرجع أساسا إىل اة التذوق املنبعث من صفاء السليقة و عفة اجلبلة ،و مل تكن البالغة قائمة يف مساء
اخلصومة الشعرية بأبواهبا بل كانت تصر على التقدير و الفحولة ،و الدال على أن البليغ فيهم كان له جالل مرتبو مبكانة
الشعر أ م  ":لقبوا شعرائهم ألقابا تدل على مدى إحسا م يف رأيهم مثل املهلهل و املرقش و املثقب و املنخل و املتنخل و
 -11حممد العمري ،يف بالغة اخلطاب اإلقناعي امدخل نظري و تطبيقي لدراسة البالغة العربية ،افريقيا الشرق ،الطبعة الثانية 2112املغرب ص :
163
.13
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 محادي صمود  ،التفكري البالغي عند العرب أسسه و تطوره إىل القرن السادس ،منشورات اجلامعة التونسية  .ص .24: حسن البنا عز الدين  ،الشعرية و الثقافة ا مفهوم الوعي الكتايب ومالحمه يف الشعر العريب القدمي  ،املركز الثقايف العريب املغرب لبنان ط1165
.2113ص . 9:
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األفوه و النا بغة و كأمنا كان هناد ذوق عام دفع الشعراء ومن ورائهم من اخلطباء إىل حتبري كالمهم وجتويده ومما ال شك فيه أن
166
أسواقهم الكبرية هي اليت عملت على نشأة هذا الذوق "
إن حصافتهم ىخر ىجت الرقش البالغي عندهم ورج البادية مبا حتيل عليه من السالسة و الوضوح و البساطة
و ملا كان القرآن ،انصر الناس إليه ،على اعتبار أنه اخرتق نظام الثقافة عندهم متحديا ،فكان أمكن يف النفوس و أحق باإلتباع
فمال اعتقادهم يف الشعر و رسخت حناجرهم بالتالوة ،ملا فيها من مزية التهذيب و عمق البال و فتح اآلفاق فكانت الفتوح
اجلغرافية نظري الفتوح ال بالغية و توسع العمران وكثرت امللل و اضل و انفتح النقاش وتوسعت املناظرة وتثبتت حكم اإلعجاز
وصار النص حمور الثقافة ودائر ا و بدأ التفكري البالغي يف الت ىه ْد ُه ِد على مستويني  ":ما تعلق بقضية اإلعجاز و تأويل بعض
املعتزلة لذلك وما نشأ عن من ردود فعل تواصلت إىل وقت متأخر جدا إىل العصر احلديث  ،وما أضطر إليه املعتزلة من تأويل
الكثري من اآليات اليت يتنايف ظاهرها مع أصوهلم العقائدية خاصة مبدأ التوحيد فحملوا هذه النصوص على اجملاز و أصبح هذا
املظهر اللغوي املوضوعي دعامة ملبادئهم مما جعلهم يهتمون به و يفيضون يف شرحه " .
ض ىج الدرس البالغي و صريه صناعة على ما نشاهد اليوم من أبواب
من أنْ ى
إن التواصل و التزاحم الفكري بني الفرق الكالمية هو ْ
ومباحث ،ناهيك عن تقليب النظر يف النص وختريج مكامن اجلمال فيه ،إن البحث ها هنا عن طرق وسبل لتثوير البالغة و
تصيريها عملة ختاطب الناس .
إن البالغة العربية صارت متكلسة وغريبة بني قوما اشتهروا بالفصاحة فماهي أسباب ضعف البالغة بيننا؟ :
البعد التعليمي الذي أغلق الدرس البالغي .
البعد عن العامل املعيش يف أن تصبح البالغة يف طرقات الناس تتوق بزما م .ما يعي انتفاء البعد التداويل للبالغة .
ان شغال الناس بغري القرآن مركزا حمرضا لتدافعهم البالغي لالستخال الروحاين الذي يتساكن داخل العبارة  ،من خالل تناسب
الكتاب مع املستجدات .
و إلعادة قوة البالغة إىل عهدها علينا بداية من بناء منوذج بالغي يتوافق و املدينة ب عادة ترتيب املسطح اضايث الذي تتساكن
فيه البالغة مبراعاة احلال اجلديدة اليت أصبح فيها اإلنسان العريب.
إننا نعيش عاملا وتلفا متغريا وتلفا ،أصبحت الصور فيه تصنع الرأي العام من خالل آليات بال جديدة أطلق عليها
اسم الوسائو األثريية ،إننا حنيا يف عامل استعاري شديد احلساسية  ":فاالستعارة ليست آلية لغوية تستعمل فقو للتجميل اجملازي
للغة املباشرة الصركة ،إ ا ليست طالءً أسلوبيا اختياريا بل إ ا طريقة جوهرية و أساسية و بنينة األنساق التصورية ،إ ا آلية
أساسية لرتميز املعرفة و بناء سننها إ ا جزء من خطابنا اليومي و البنية االستعارية اليت ترتكز عليها تصوراتنا املألوفة و العادية تشري
إىل أن االستعارة ظاهرة منتشرة جدا إىل درجة أنه يصعب رؤيتها و االنتباه إليها ..و هذا األمر يظهر يف لغتنا اليومية و لكن أثره
األساس يتجلي يف االستدالل العادي يف بناء احلجج .167."...

 -شوقي ضيف  ،البالغة تطور و تاريخ ،دار املعار ،ط .12ص .11 :
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 -1جورج ال يكو  ،حرب اخلليج و االستعارات اليت تقتل .ترمجة  :عبد اجمليد جحفة و عبد االله سليم  .دار توبقال للنشر ط 2115 1املغرب .
ص .7 :
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إن الدعوة إىل التجديد ليست إااال للبالغة التقليدية بل هي إعادة تثوير لبعض أمناطها الداخلية مثل املناظرة و
احلجاج املتناسبني مع ترتيب العقل التواصلي الذي ميكن أن متثله األالعيب البالغية من حتقيق التجربة التواصلية اليت هي غاية
الفعل البالغي بانتهاء املعَن إىل ذهن السامع و التوصل يف عمومه عند هابرماس يعي :
" نشاط عملية التواصل من خالل اللغة اليت يتم بوسطتها بني املشاركني يف التفاعل و بني العامل اخلارجي و بني الذوات األخرى
و عن طريق اللغة يتم الوصول إىل نوع من التفاهم .
التجربة التواصلية هدفها الوصول إىل اتفاق بني الذوات املشاركة يف التفاعل .
النشاط التواصلي أو العلمية التواصلية ال بد هلا من دميوقراطية احلوار .
168
أن يتاح لكل مشارد يف التواصل الفرصة يف الدفاع عن رأيه دون سيطرة سلطة ما".
" ال يقوم الفعل التواصلي على تبادل املعلومات ضمن سياق أو ظرو اجتماعية معينة فقو  ،و إمنا بفعل التأويل ملا كدث و
يستطيع بلورة القواعد و اآلليات اليت تسمح بالعيش اجلماعي أو قيام احلياة االجتماعية و بالتايل ف ن الفعل التواصلي يساهم يف
بناء العامل االجتماعي املعاش.169
إن مثل هذه الدعوة تعد حبق طريقا مليئا باملصاعب النظرية ،ذلك أن البحث البالغي قد واجه كثريا من التنظريات اليت مل تنفذ
إىل عمق اإلشكال اضاط بالبالغة العربية اليت تأخذ يف التهاوي نتيجة عدم خلق جو مطابق للجو العام للمراحل األوىل من أجل
استنهاض املشروع البالغي ضمن حميو مغايرا لذلك ،يعد اضيو مقولة مهمة يف التداولية املعاصرة  ":إن التداولية تنطلق من
هد أساسي هو استثمار املمكن و املتاح من اآلليات لتوصيل رسالة معينة وجعل املعَن هبا يعيها و يتحرد يف إطار إجنازها و
لعل ما يدفع بعض التداوليني املعاصريني إىل تعريف البالغة بأ ا فن الوصول إىل تعديل موقف املستمع أو القارئ ألن البالغة يف
نظر هؤالء نظام له ب نية من األشكال التصورية و اللغوية يصلح إلحداث التأثري الذي ينشده املتكلم يف موقف حمدد "
.170فالتداولية كما أقرها ليتش تداولية "يف صميمها إذ أ ا ممارسة االتصال بني املتكلم و السامع حبيث كالن إشكالية عالقتهما
مستخدمني وسائل حمدد للتأثري على بعضهما ".171إن اخللل األساس الذي يرزح حتته الدرس البالغي ،إمنا يربر أساسا الوضع
اإلشكايل للعمران البشري عند العرب وعدم جتانس الوضع البالغي مع الرؤية الكلية للعمران من كونه مل يتجاوز املأزق البدوي
علينا انتهاء تأسيس يفتمع املدينة بالغيا مبا فيه من اختال .
و هبذه السمات العامة اليت مت حتديدها ميكن يف تصوري أن يشهد الدرس البالغي دفعا من خالل :
التأسيس للفضاء العمومي .
دفع املمكنات الثقافية من امللل و النحل إىل التحاجج .
تأسيس عقل تواصلي يعقد العالقة البينية بني الذوات املتخاطبة .
إشاعة دميوقراطية احلوار .
أبو النور محدي أبو النور حسن  ،يورجن هابرماس األخالق و التواصل دار التنوير للطباعو و النشر و التوزيع  . 21119 .ص .151:
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 الزاواوي بغوره ،الفلسفة و اللغة ا نقد املنعطف اللغوي يف الفلسفة املعاصرة ،دار الطليعة بريوت الطبعة األوىل .2115ص 211:170
حممد سامل حممد األمني الطلبة  ،احلجاج يف البالغة املعاصرة .دار الكتاب اجلديد املتحدةط .2118 1ص 175: -املرجع نفسه .ص .176:
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إن التجديد الذي أطلب ه كل متكامل ،يراعي سلم الوضع النقدي الذي أراه ضروريا ،و الذي سأبني فيه يف كتايب الثاين اخلاص
بالبدائل املنهجية لوازمها و خطوا ا املنهجية عن الضرورات القصوي يف احلاجة لتقدمي البديل النقدي املتكامل .هذا البديل الذي
ينطلق أساسا من ا
إعادة تأمل املدخل اجلمايل للثقافة العربيةا أي إصالح العقل من خالل إصالح ملكة الذوق ذا ا.
تأسيسية لعصر تدوين جديد ،يأخذ فيها مفهوم النقد حتوال جديدا
التنوير الدرامي في مسرحيات صبحي فحماوي
(مسرحية حاتم الطائي المومياء أيمورجا)

األستاذ املشارد الدكتور فليح مضحي السامرائي
كلية اللغات -جامعة املدينة العاملية - MEDIUشاه علم – ماليزيا
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ملاص البح
أن عملية التنوير الدرامي يف املسرحية ال بد وأن تظهر من خالل قوة حضور الشخصية ومتظهرها ،وحسن إدار ا من قبل املؤلف
نصياً ،واملخرج على خشبة املسرح ،وال شك يف أن ما تكشفه الشخصية الدرامية من عالقات صراعية فيما بينها ،أو على صعيد
املواقف واملفارقات الدرامية ،هو بالضبو ما يؤسس احلبكة ويبي صورة التنوير الدرامي يف املسرحية .وعلى هذا ميكن النظر إىل
الصراع التنويري الدرامي يف أية مسرحية بوصفه عامال مهما جدا يف الكشف عن طبيعة الشخصية املسرحية والسيما يف
املسرحيات اليت تتناول قضايا اجتماعية راهنة وساخنة هلا قوة تلق وقبول من املتلقني على أكثر من مستوى ،فهي تنهض على
حضور الشخصية ومنوها من داخل الصراع أو الصراعات اليت تتصدى هلا يف مناطق كثرية من مشاهد املسرحية .وأكثر قضية
ترتبو بالتنوير هي قضية الصراع الدرامي بوصفها منبعا مركزيا للتنوير الدرامي يف املسرحية حني تقوم على حبكة كثيفة وحاملة
للقضية الدرامية يف املسرحية بكل طبقا ا ،مبعَن أن الشخصية يف تقلبا ا العاطفية والوجدانية هي اليت تكشف عن قوة حضورها
يف املسرحية ،وهي اليت تسهم يف بناء دراما املسرحية حني تتجه حنو الشخصيات األخرى واحلادثة املسرحية كي تنفعل هبا وتؤدي
دورها فيها .وهناد مصطلحات تعمل يف هذا اجملال منها مصطلح (التطهري) و(مصطلح التنوير) باعتباراا ميثالن مفصالً مهماً
الداخلي للعمل اإلبداعي ويعود هذا لسبب جوهري هو أن املسرحية مع ّدة أساساً لكي متثل على خشبة
من مفاصل التشكيل
ّ
املسرح على حنو حتتاج فيه إىل مناطق تنوير كثرية ،سواء على مستوى التنوير النصي يف نص املسرحية قبل التمثيل فيما يتعلق جبهد
املؤلف ،أو على مستوى العرض املسرحي على خشبة املسرح فيما يتعلق جبهد املخرج ،وهذا ما سنثبته من خالل حبثنا.
متهيد
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تتوجه حنو املتلقي كي حتاوره ومتتّعه وتقدم
إن اخلطاب الدرامي يف املسرحية ميثل خطابا مهما من اخلطابات األدبية الرئيسة اليت ّ
موجه
له الفائدة ،وهذا اخلطاب عادة ميثل وجهة نظر املؤلّف يف احلياة واألشياء اليت يعتقد بضرورة متثيلها درامياً ،ف ((كل خطاب ّ
إىل القارئ أو املشاهد هو يف احلقيقة خطاب كمل فكر املؤلف ،ح ولو محلته الشخصية أو محله املمثل ،قد يقوم هذا الفكر
على احللم واخليال ،وليس على احلياة املسطّحة ،إذ إن احللم واخليال يتطلبان اإلقدام واإلصرار ،ويكشفان عن احلقائق اليومية،
وحقيقتنا يف أحالمنا وخيالنا .وقد سبق اخليال دائماً العلم))(.)12()172
فاملؤلف فكرا وثقافة ووجودا ورؤية ومقولة هو موجود على شكل من األشكال أو صورة من الصور يف مسرحيته ،وهو إما أن
يقدم صورته الفكرية والثقافية وموقفه من األشياء عن طريق الشخصيات أو عن طريق املقولة النهائية اليت تتضح يف خامتة
املسرحية ،لكنه موجود يف كل أجزاء العمل من البداية إىل النهاية.
تتحول املسرحية إىل خطاب نوعي متكامل ميثل ((استقطاباً وتشرباً وديفاً لقيم العصر واحلياة والنظرة إىل
وعلى هذا ّ
173
تنوره بالفكرة املسرحية وتطرح عليه
لتكون احلدث وتتوجه حنو املتلقي كي ّ
الكون))( ) ،بطريقة حوارية تظهر فيها الشخصيات ّ
أسئلتها ،من أجل إشاعة ثقافة رؤيوية متثل مقولة (املسرح مدرسة الشعب) ،حيث إن املسرح من بني كل الفنون اإلبداعية األخرى
تتحول النصوص املسرحية إىل عروض مسرحية تتخذ من خشبة املسرح
األكثر قرباً إىل طبقات الشعب كلها ،والسيما حني ّ
وسيلة تعبريية هلا ،تتفاعل فيها مباشرة مع اجلمهور الذي يشاهد املسرحية وينفعل هبا كأ ا شيء من احلقيقة.
حتول إىل
عندما نصل إىل فهم واع حلقيقة اخلطاب الدرامي وجوهره بوصفه مفهوماً أدبياً وفنياً ومجالياً ،أداته النص ومن ّ ّ
عرض مسرحي يتألف من شخصيات وديكور وإخراج وأدوات مسرحية أخرى ،ال ب ّد وأن نتعامل مع النص املسرحي أو العرض
املسرحي بوصفه نصاً إبداعياً ال ميكن أن يكون مباشراً بطريقة فجة ،لكن بطريقة فنية تعبريية اصطلحنا عليها هنا مبصطلح
((التورية الدرامية)) وحنن نتناول بالعرض والتحليل مسرحية ((حامت الطائي املومياء!))( )174للقاص والروائي واملسرحي صبحي
تلمس فحواها من عتبة العنوان.
فحماوي ،فهي مسرحية تقوم على االستجابة النوعية لفكرة التورية الدرامية اليت ميكن ّ
توط ة عن الصراع التنويري الدرامي:
مبا أن الشخصية كما يرى الجوس إسري أحد منظّري املسرح الكبار املعروفني يف الثقافة املسرحية يف العامل ((هي أهم
عناصر املسرحية ،كما أ ا أهم مظهر فيها ،وأكثرها إمتاعاً ،وأ ا هي اليت ختلق (احلبكة) وعقدها ،وبالتايل هي أساس الكتابة
املسرحية ،ال أي مقوم آخر))( ،)175فمعَن هذا أن عملية التنوير الدرامي يف الرواية ال بد وأن تظهر من خالل قوة حضور
الشخصية ومتظهرها ،وحسن إدار ا من قبل املؤلف نصياً ،واملخرج على خشبة املسرح ،وال شك يف أن ما تكشفه الشخصية

( ) 172الفكر واجلسد والروح يف املسرح ،د .يونس لوليدي ،ضمن كتاب (النص األديب بني الواقع واملتخيّل) ،منشورات وحدة النقد األديب احلديث
واملعاصر ،مشروع بارس ،فاس ،املغرب ،ط.111 :2113 ،1
( ) 173املكان يف النص املسرحي ،د .منصور نعمان الدليمي ،دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع ،إربد. 56 :1999 ،
174
املكون من سبع
( ) األعمال املسرحية ،صبحي فحماوي ،دار جليس الزمانّ ،
عمان ،ط ،2114 ،1وهي املسرحية األوىل يف هذا الكتاب ّ
مكونة من يانية عشر مشهداً مسرحياً ،وألايتها فازت جبائزة الطيب صاحل العاملية يف
مسرحيات وتشغل تقريباً نصف صفحاته ،فهي مسرحية طويلة ّ
اخلرطوم ،وقد انتخبناها لدراستنا التحليلية يف كتابنا هذا ملا تتمتع به من مقومات درامية متكاملة على األصعدة كافة ،وهو ما نطمح أن يستطيع
الكتاب التعبري عنها وحتليلها كما سب.
( )175فن كتابة املسرحية ،الجوس إسري ،ترمجة دريي خشبة ،مكتبة اإلجنلو املصرية ،القاهرة. 179 :
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الدرامية من عالقات صراعية فيما بينها ،أو على صعيد املواقف واملفارقات الدرامية ،هو بالضبو ما يؤسس احلبكة ويبي صورة
التنوير الدرامي يف املسرحية.
وعلى هذا ميكن النظر إىل الصراع التنويري الدرامي يف أية مسرحية بوصفه عامال مهما جدا يف الكشف عن طبيعة
((الشخصية املسرحية ،وقد أواله النقاد والدارسون كل عناية ،ويشرتط يف الصراع تكامله مع العمل املسرحي ومعقوليته ،فيكون
تدخل القوى اخلارجية اخلارقة))( ،)176والسيما يف املسرحيات اليت تتناول
نابعاً من األحداث متطوراً معها ح
احلل ،وقد غيّب ّ
ّ
قضايا اجتماعية راهنة وساخنة هلا قوة تلق وقبول من املتلقني على أكثر من مستوى ،فهي تنهض على حضور الشخصية ومنوها
من داخل الصراع أو الصراعات اليت تتصدى هلا يف مناطق كثرية من مشاهد املسرحية.
قضية الصراع الدرامي بوصفها منبعا مركزيا للتنوير الدرامي يف املسرحية حني تقوم على حبكة كثيفة وحاملة للقضية الدرامية يف
املسرحية بكل طبقا ا ،فهي على هذا األساس متثل ((حالة وجدانية من التوتر ،تتضارب فيها العواطف مع ظر ما ،وإن دراسة
الصراع بالتايل هي دراسة (العاطفة) يف هذا الوضع التوتري ،وهي تتصارع فيه ،مع نفسها داخلياً ،ومع الظرو  ،والعوائق
اخلارجية))(.)177
مبعَن أن الشخصية يف تقلبا ا العاطفية والوجدانية هي اليت تكشف عن قوة حضورها يف املسرحية ،وهي اليت تسهم يف بناء
دراما املسرحية حني تتجه حنو الشخصيات األخرى واحلادثة املسرحية كي تنفعل هبا وتؤدي دورها فيها.
ويعمل مصطلح (التطهري) وهو من املصطلحات التقليدية الرئيسة يف املسرحية الكالسيكية كونه ميثل جوهر الفعل الدرامي
الكالسيكي ،على نوع وتلف من التنوير الدرامي من خالل اشتغاله على احلس اجلمعي يف الفضاء الدرامي ،ليعمل حامل فكرة
التطهري يف املسرحية على تفريغ الشحنات الث قيلة الذي ينوء حبملها ذهنه وجسده وحساسيته ،وهذا ما يدعى اصطالحاً
بالتطهري( )178يف املدون االصطالحية املسرحية ،وهو فعالية ضرورية يف نوع معني من املسرحيات اليت تشتغل كالسيكياً على هذا
النحو.
الداخلي للعمل اإلبداعي ،إذ يتمظهر على صورة حلظات فنية مرّكزة
يع ّد (مصطلح التنوير) مفصالً مهماً من مفاصل التشكيل
ّ
كل حلظة من حلظات التنوير يف توسيع حجم
تتسلّو فيها إضاءة عالية على منطقة بعينها من مناطق التشكيل النصي ،وتسهم ّ
نصي أعلى وأش ّد على مستوى املساحة
الضوء الفي وانتشاره على شكل احلادثة الدرامية وصور ا يف املسرح ،وحتقيق متاسك ّ
النصيّة ،وعلى مستوى التل ّقي ،179وهو ما سعل من فعالية التنوير وظيفة فنية ومجالية وثقافة واجتماعية يف وقت واحد.

( )176فن كتابة املسرحية21 :
( )177فن كتابة املسرحية. 28 :
( )178تشريح الدراما ،مارتن أسلن.13-12 :
179
عمان ،ط،1
( ) التنوير الروائي ،سرتاتيجية العالمة فضاء التأويل ،د .حممد صابر عبيد ،عامل الكتب احلديث ،إربد ،دار جدارا للكتاب العامليّ ،
.2 1 :2115
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لذا يتوجب مالحظة ذلك يف العمل املسرحي أكثر من بقية األجناس األدبية األخرى كالشعر والقصة والرواية مثالً ،وذلك ألن
املسرحية مع ّدة أساساً لكي متثل على خشبة املسرح على حنو حتتاج فيه إىل مناطق تنوير كثرية ،سواء على مستوى التنوير النصي
يف نص املسرحية قبل التمثيل فيما يتعلق جبهد املؤلف ،أو على مستوى العرض املسرحي على خشبة املسرح فيما يتعلق جبهد
املخرج.
احلس
مسرحية (حامت الطائي) لصبحي فحماوي تعتمد يف أغلب فصوهلا على حساسية التنوير الدرامي ،من أجل تصعيد ّ
الدرامي إىل أعلى درجة ممكنة جتيب على أسئلة الدراما داخل أجواء املسرحية ويف مفاصلها ،لكننا اخرتنا املشاهد اليت ميكن أن
تقع يف وسو املسرحية تقريباً حيث نعتقد أن عناصر التنوير الدرامي تتلبث هنا على حنو أكثر من بقية املشاهد األخرى ،وهو ما
تلمسه يف قراءة هذه املشاهد نقدياً وحتليلها ،وهي املشاهد أربعة من املشهد األول وح املشهد الرابع.
سنحاول ّ
المشهد األول:
املشهد احلادي عشر هو أحد املشاهد املركزية اليت تتجلى فيها حساسية التنوير الدرامي يف هذه املسرحية ،فهو يق ّدم واحدا
من أهم مراكز اإلضاءة الدرامية يف املسرحية ،ويتجلى ذلك يف املوازنة اليت حتققها شخصية (حامت الطائي) بني املال كله املتمثل يف
يفموع اإلبل ا ليت وهبها للشاعر النابغة الذبياين مقابل بيت واحد من الشعر ،وحتيل هذه املوازنة على قضية ثقافية تنويرية تقول
بأن األمة العربية أمة بيان وشعر ال أمة عمل واقتصاد ومال ،فاألعطية اليت متثلت بكل ما متلك شخصية حامت الطائي من إبل هلا
حبق كرم حامت ،وحيث سري متثيل هذه الصورة التنويرية الدرامية يف متثيل
وللجد سعد ضاعت مقابل بيت شعر واحد يقوله النابغة ّ
داخل التمثيل ف ن التورية الدرامية تكون واضحة هنا يف أ ّن الفكرة متثيلية أساساً وليست جوهرية ،فما هو مطلوب اإلعالم
عرب لشخصية حامت الطائي النابغة الذبياين بأ م ليسوا
واإلعالن والسمعة وليس الفعل حب ّد ذاته بوصفه موضوعاً للكرم ،حني ّ
حباجة هلذا الكرم ،فحسبهم أن كصلوا على شيء من اللنب وينتهي األمر:
(((.المكان -ساحة ب ر النفط يفسها).

(حاتم ما يزال تحت العناية المكثفة ،داخل حما اإلدار ).

المارج :الحظي يا مها أيه رجل متهالك ،إر أيه منقوع بالنفط من قبل يو الدين .أعني إيه مهترىء وكاتت ،فأية حركة

غير مدروسة تجاهه ستُحطم الرجل ،وقد يموت ،فناسر تصويريا للحدث المهول!
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شطه (ببرشة)
مها التويسية :حاضر! أيت تأمر ،يعيّشك! سأحسس عليه بكل يعومة ،وأي ّ
وهرمويات ،تلك التي يستعملها للمرض والهالكين! لك عندي أن يقو مثل الحصان!
فني اإلضاء صبري :يعني ،181كنا يقرأ في المدرسة عن عجائب ِ
كرم ِه للشاعر الناباة الذبيايي ،التي أريد أن يمثلها كنوع
من التدريبات في الوقت الضائع ،وسأقو أيا بدور الشاعر ،الناباة الذبيايي..

المصور مهدي :وأيا سأقو بدور حاتم الطائي..هيا بنا..

حاتم الطائي( :يرع اإلبل ،فيلتقيه ثالثة رجال فيسأله أحدهم)
الناباة الذبيايي :هل من قِرى يا فت ؟

 180تتكرر هذه اللهجة  ،فنعر أن مها عربية من تونس.
 181صربي يكرر كلمة (يعي) يف كل مناسبة بلهجة عربية فلسطينية!
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منشطات جلدية وحبوب

حاتم الطائي :ما هذا السؤال؟ ثالثة رجال يسألون عن قِرى وهم يرون اإلبل؟
واجبكم كبير! عل الرحب والسعة!

باسم ربتي "منا "  ،أيحر لكم أصار ثالثة من اإلبل!

(يقو بتمثيل الذبح)

الناباة :إيما أرديا ِ
بالقرى "اللبن" ،وكايت تكفينا ،وال داعي لكل هذا الذبح!
حاتم الطائي( :يحد في وجوههم)

ولكن الواجب واجب!

وبعد أن ربحت لكم واجب الضيافة ،وها هي يار الشواء موقد  ،أستطيع أن أسألكم:

من أين أيتم ،وما هي أسماؤكم؟

الناباة :أيا الناباة الذبيايي ،وهذان الشاعران هما رفيقاي.
(يرافقه في التمثيل أبو مشرف وهالل )!

حاتم الطائي :أأيا أما الشاعر العظيم" ،الناباة الذبيايي" رات يفسه؟
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علي قامات رأيتها شاماة ،ووجوهاِ لمحتها مشرقة.
ومناي " لم َ
تاف ّ
ولكن إل أين أيتم متجهون في هذه المسير الاير ؟

الناباة الذبيايي :يحن يباي النعمان بن المنذر!

حاتم الطائي :شعراء عظا  ،وتباون النعمان بن المنذر ،وتقولون لي إن اإلبل الثالثة كثير عليكم؟

الناباة الذبيايي :يشكرك يا أكر العرب ،وسنذكر فعالك في محضر النعمان بن المنذر ،وفي كل مكان تطؤه أقدامنا!

علي ،وأيا أعاهد "منا " أن أضرب عراقيب إبلي عن َخرها ،أو
حاتم الطائي :أردت أن أحسن إليكم ،فكان لكم الفضل ّ
تقدموا إليها ،فتقتسمويها.

الناباة الذبيايي :ال تضرب عراقيبها يا أكر النا ،،دعها ترع وتعيش.

صراِ ،فها يحن يقبل هديتك ،ويأخذ اإلبل الثالثين كلها.
وإرا كنت ُم ّ

(يأخذون اإلبل ،ويارجون بها ،بينما يقف حاتم الطائي وحيداِ بال إبل).

(يسير الحال جوميف متك اِ عل عصا عجوم منحني الظهر ،وهو يقو بتمثيل دور الجد سعد ،الذي يظهر في
الدير  ،فيسأله)
الجد سعدد :أين اإلبل يا حفيدي حاتم؟

حاتم الطائي( :يضحك ببالهة)

لقد طوقتُك بها طو الحمامة ،مجد الدهر ،وكرماِ ال يضاه  ،إر ال يزال الرجل يحمل بيت ِشع ٍر أثن به علينا،

عوضاِ من إبلك كلها!

الجد سعدد :مارا تقول؟ منحتهم إياها كلها؟

ثالثة وثالثون ياقة وهبتها ببيت شعر؟

مالي وحاللي ،أيفقته في سبيل بيت شعر؟

 -182نسبة إلى الربة مناة  ،التي كان يعبدها حاتم الطائي في الجاهلية  ،والتي كثيراً ما كان يحلف بها!
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لقد أفقرتنا يا حاتم ،وأثريت الارباء!

واهلل ال أساكنك أبداِ!
(يصرخ بأعل صوته)

يا قو  ،فكوا الايا  ،ودعويا يترك حاتماِ،
ويارج بأهلنا ماافة الفاقة والفقر!

الجارية( :تقو المذيعة موم بتمثيل دور الجارية)

ولكن كيف تتركه وحده بال معين يا سعد؟
ِ
الجد سعدد :ما ِ
وهبتك له ،لتبقين جارية لديه!
دمت متعاطفة معه ،فلقد

الجارية  :ويبق حاتم وحيداِ من رباط الايل ،ليموت من دون فر،؟

الجد سعدد :سوف أقو بواجبي تجاهه ،ولو أيه ال يستحقه ،ولكن قلِّ األجداد عل األحفاد يضطريي لعد تركه من

دون فر ،،فالفر ،في الصحراء ،حيا متكاملة! (يتلفت حوله)

ليأخذ هذه الصهباء ،أجمل خيولي ،وأرجو له أن يتعظ ،إر تلد له من بعدها ما يثري حياته ،وأما أيا فسوف أتبرأ

منه وأخرج بأهلي ،تاركاِ حاتماِ ليَكر بنفسه ،وبما لديه .سأتركه وشأيه ،وأرحل عنه .ولترعه الربة "منا "( .يهد خيمته
ويرحل عن حفيده)
حاتم الطائي( :يركض خلفه ،محاوالِ استبقاءه ).ج ّدي ،ج ّدي!))

يتمثل املوقف التنويري الدرامي يف هذا يف صورتني دراميتني تتكشفان عن نوع من الصراع الدرامي (صراع املوقف) ،الصورة
األوىل صورة شخصية حامت الطائي وهي تتباهى بكرمها من دون أدىن وازع اجتماعي أو رؤيوي أو اقتصادي ،ويبدو العرض
املسرحي هلذه الصورة أشبه باحلماقة اليت ال عالقة هلا مبفهوم الكرم ،ألن الشاعر النابغة الذبياين ليسوا حباجة هذه اهلدية أصالً،
وهم يف سريهم حنو النعمان إمنا يسريون باجتاه مهمة هلا طابع رمسي ،لكن (اهلوس الكرمي) الذي يعشش يف ويال شخصية حامت
الطائي ال يعطيه أية فرصة للتفكري سوى التفريو باملال على غري وجهه الصحيح ،وهذه الصورة املسرحية هي صورة تنويرية درامية
مكربة تستهد بلو أعلى درجات متثيل الرؤية ،ولعل اجلملة الدرامية الوصفية يف اية الصورة وهي تصف شخصية حامت الطائي
ّ
وحيدة بال إبل ،تعرب أميا تعبري عن اخلواء والعدم وبطالن فكرة الكرم على هذا النحو غري الطبيعي وغري السليم:

علي ،وأيا أعاهد "منا " أن أضرب عراقيب إبلي عن َخرها ،أو
حاتم الطائي :أردت أن أحسن إليكم ،فكان لكم الفضل ّ
تقدموا إليها ،فتقتسمويها.

الناباة الذبيايي :ال تضرب عراقيبها يا أكر النا ،،دعها ترع وتعيش.

صراِ ،فها يحن يقبل هديتك ،ويأخذ اإلبل الثالثين كلها.
وإرا كنت ُم ّ

(يأخذون اإلبل ،ويارجون بها ،بينما يقف حاتم الطائي وحيداِ بال إبل).
رد الفعل اليت تقوم هبا شخصية (اجلد سعدد) بعد أن يعلن سخطه الشديد على تصر حفيده
أما الصورة الثانية فهي صورة ّ
األرعن ،على حنو ينشىء يف املشهد صراعاً يف املوقف تعرب فيه شخصية اجلد سعد عن صورة الكرم احلقيقي حني يرتد حلفيده
الصهباء ،لعلّه يأخذ درساً مما حصل ويعود إىل رشده ،فثمة صورتان للكرم ،الصورة األوىل صورة اهلوس واجلنون املرتبو بالنزوع
اجملرد حنو الشهرة مهما كانت العواقب ،والصورة الثانية صورة الكرم املرتبو بالواجب املشحون بالوعي واملسؤولية:
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الجد سعدد :سوف أقو بواجبي تجاهه ،ولو أيه ال يستحقه ،ولكن قلِّ األجداد عل األحفاد يضطريي لعد تركه من

دون فر ،،فالفر ،في الصحراء ،حيا متكاملة! (يتلفت حوله)

ليأخذ هذه الصهباء ،أجمل خيولي ،وأرجو له أن يتعظ ،إر تلد له من بعدها ما يثري حياته ،وأما أيا فسوف أتبرأ

منه وأخرج بأهلي ،تاركاِ حاتماِ ليَكر بنفسه ،وبما لديه .سأتركه وشأيه ،وأرحل عنه .ولترعه الربة "منا "( .يهد خيمته
ويرحل عن حفيده)
حاتم الطائي( :يركض خلفه ،محاوالِ استبقاءه ).ج ّدي ،ج ّدي!

إن انتهاء املشهد حبالة الفراق األبدي بني شخصية حامت الطائي الذي ميثل طرفا تنويريا دراميا يف تصرفه الكرمي غري السليم،
وبني شخصية جده سعد الذي ميثل طرفا تنويريا إسابياً يف التصر الكرمي بسلود منطقي ،وح قبل هذه احلصة التمثيلية
وكرض املخرج
(التمثيل داخل التمثيل) اليت تقوم هبا شخصيات (املصور مهدي زمالئه) تظهر شخصية حامت بصورة متهالكةّ ،
على استخدام كل ما متلكه شخصية (مها التونسية) من مواهب مادية وأنثوية السرتجاع صورة شخصية حامت بكل قو ا وعنفوا ا
يبث يف الصورة العامة للمشهد أكثر من ضوء تنويري يسهم يف حتريض املتلقي على التواصل مع
من أجل جناح التصوير ،وهو ما ّ
الفكرة واستيعاب توريتها البالغية العميقة.
المشهد الثايي:
يتش ّكل املشهد الثاين عشر من املسرحية تشكالً دراميا تنويريا عرب أكثر من حلقة درامية تعمل على إنتاج هذه التنويرية
الدرامية املشهدية ،احللقة األوىل هي حلقة متثيلية (متثيل داخل التمثيل) أيضاً ،تقدم صورة بالغية بيانية لشخصية حامت الطائي
لدى أستاذ املدرسة اليت كانت تدرس فيها شخصية (احلالق جوزيف) ،حيث تقوم شخصية جوزيف بتمثيل دور األستاذ املعجب
ح النخاع بشخصية حامت الطائي ،ورمبا تأيت العبارة الوصفية حلال شخصية جوزيف قبل القيام باحلصة التمثيلية (يضحك وهو
يقول) تنطوي على تورية عميقة بشأن عدم قناعة الشخصية مبا يقوله األستاذ ،إذ لو كان مقتنعاً لروى احلكاية رواية سردية لكنها
ضحك أوال وحوهلا إىل رواية درامية ممثلة ثانياً:
(((.المكان يفسه  -ساحة حفار النفط).

الحال جوميف:

 -كان أستاريا في المدرسة عندما تأتي سير حاتم الطائي  ،يقف مثل الديك في الصف ،ويقول:

(يتنحنح جوميف ثم يقول)

اسمعويي  ،سأمثل دور األستار الذي كان..

(يُارج جوميف ربطة عنِّ من جيبه ،ثم يثبتها عل رقبته ليمثل دور األستار في المدرسة ،بينما تنتظم كل
شاصيات المسرحية وكأيهم في صف مدرسي ،ليمثلوا دور الطالب في المشهد" -تمثيل داخل التمثيل")
األستار :كان حاتم الطائي يا أوالد ،سيداِ من سادات طي،
وشاعراِ من شعراء الجاهلية،

وفارساِ من أكبر فرسايها،

وكان رجالِ يكتنفه الشرف،
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وتسمه الشجاعة ،وعفة النفس ،وكر األخال .
كما اتصف بالروح النبيلة ،والعاطفة اإليسايية.
ويتزين حاتم الطائي بالسااء والجود

وحب الضيافة بأسم مينة،

هم حاتم الطائي إال إكرا الضيف..
ولم يكن ُّ

فكان ينحر لهم األغنا واإلبل كل يو  ،ويجود بها عليهم،

رملين،
الم ّ
وكان يرفه عن ُ
وينقذ األسرى.

وكان الكر طبعاِ فيه ،وغريز متمكنة))".

إن هذا احلشد اهلائل من الصفات اليت ينقلها معلم مدرسة (جوزيف احلالق) تتجاوز حدود املعقول لتدخل يف باب املبالغة،
وهذه املبالغة مقصودة على مستوى التنوير الدرامي يف املشهد هنا أل ا تعكس مبالغة تصرفات حامت الطائي الكرمية ،ومبالغة ما
يروى عن شخصية حامت الطائي من أفعال تتجاوز حدود املعقول ،وتدخل يف سياق ولع الشخصية العربية باملبالغة وتوسيع صورة
الرمز وأسطر ا إىل أبعد احلدود ،ولو حشدنا الصفات االستثنائية اليت عددها األستاذ يف هذا الصدد لبلغت على هذا النحو مرتبة
األسطورة ((سيداً من سادات طي/،شاعراً من شعراء اجلاهلية/،فارساً من أكرب فرسا ا/،رجالً يكتنفه الشر /تسمه
الشجاعة/عفة النفس/كرم األخالق/.اتصف بالروح النبيلة/العاطفة اإلنسانية /.السخاء واجلود/حب الضيافة بأمسى زينة/،إكرام
الضيف/ينحر هلم األغنام واإلبل كل يوم/سود هبا/يرفةه عن امل ّرملني/ينقذ األسرى/.الكرم طبعاً فيه ،وغريزة متمكنة ،))".إذ كيف
ُ
ميكن أن يوجد شخص بكل هذه املواصفات املنتخبة بعناية مهما كان ،ورمبا يكون هذا احلشد من الصفات كفيل بأن يعكس
الصورة من اإلسابية حنو السلبية.
أما احلصة التمثيلية اليت شاء يفموعة املمثلني عرضها داخل املشهد فهي تعرض العرتاضات التلميذ والتلميذة ملا يقدمه
األستاذ من صفات هي أقرب ل سطورة منها إىل شخصية حقيقية ،فهي نوع من التأليه الذي تغرم به الشخصية العربية عموماً،
وهو ما يعكسه هذا املشهد التمثيلي الساخر واملشحون بتورية درامية عميقة:
((تلميذ في الصف( :صبري يمثل دور التلميذ)
دخيلك يا أستار!

أين هي هذه األغنا التي كان ينحرها حاتم الطائي كل يو ؟ ومن أين يأتي بها ،ما دا قاعداِ بال شال وال

عمل؟ وهل هو موظف في مسلخ للبلدية ،كي ينحر هذه الذبائح يومياِ؟
تلميذ في الصف( :تمثل موم دور التلميذ )

 -أال تالحظ يا أستار أن هذه القصص تحشر كل الصفات النبيلة الايالية في شاص خرافي واحد ،هم

يصنعويه عل أمزجتهم ،تماماِ كما كايوا يصنعون َلهتهم "هبل والالت والعزى ومنا " ،بهدف خلِّ يمورج للكر العربي

المتهور ،وأن العرب يحبون يمارجهم ،بدل أصنامهم السابقة ،ويرتاحون لطاعتها؟
األستار :يكفيه من النبل أيه قال قبل موته:
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 -مهما حملويي من مثالب،

فإيني أعهدكم من يفسي بثالث:

و"مناي" ما خاتلت جار لي قط ،أراودها عن يفسها،

وال ائتمنت عل أماية إال قضيتها.
وال أت أحد من ِقبَلي بسوء ،
أو قال بسوء!

تلميذ ثال  :وهل تصد يا أستار كل ما قيل عن حاتم الطائي ؟

لقد جعلوه رجالِ مثالياِ!
تلميذ رابع :واهلل لو كان مالكاِ ،فلن يكون بهذه الصفات المتكاملة!

األستار :اخر ،يا ولد!

احفظوا الدر ،كما هو،

يلومن أحدكم إال يفسه!))
وإال فال ّ
فثمة صراع ضمي على مستوى املفاهيم واألوصا بني األستاذ وهو ميثل معسكر الدفاع عن شخصية (حامت الطائي) إىل
مستوى اخلرافة واألسطورة والتأليه ،وبني التالميذ وهم يعرتضون على ذلك اعرتاضاً شديداً ألنه ال يتوافق مع العقل واملنطق ،فجبهة
شخصية األستاذ هي جبهة االنتماء إىل العاطفة واحللم واالنبهار االنفعايل الشديد بالبطل الرمز ،ونقله من حدوده اإلنسانية
الطبيعية إىل حدود اخليال ،ويكشف هذا الصراع الضمي بني جبهيت الشخصيات ،األستاذ من جهة ،والتالميذ من جهة أخرى،
عن صورة من صور التنوير الدرامي القائم على تفاعل وجهيت نظر متضادتني ،حيث يسعى املؤلف هنا إىل متثيل رؤيته الشخصية
وتعبئتها يف مقوالت الشخصيات ،فهو يقف مع االعرتاض على األسطرة والتأليه ،وعلى الكشف عن زيف الفكرة وعدم صمودها
أمام أبسو وعي متمثل يف وعي طلبة متنورين ،فالتالميذ هم محلة الفكرة الواعية اليت يتبنّاها املؤلف يف الدفاع عن الواقع احلقيقي
الراهن يف صورة التالميذ أمل املستقبل ،ب زاء قناعات تقليدية متوارثة تقوم دائماً على الشائعات واألكاذيب اليت ال تصمد أمام
حماكمة العقل ،الذي هو مصدر املعرفة ،وهبذا يكون هذا املشهد من املشاهد التنويرية املهمة على صعيد حماكمة الفكرة ومناقشتها
بني أطرا التمثيلية اليت مثّلتها الشخصيات (متثيل داخل التمثيل) ،من أجل االرتفاع مبستوى التنوير الدرامي إىل درجة احلجاج
واإلقناع وتوسيع حدود اجملال الدرامي إىل طبقات متثيلية تعزز دور الفكرة يف إطار متثيلي متكامل.
المشهد الثال :
املشهد الثالث عشر يعرض يف هذا السياق ملنطقة تنوير درامية أخرى تنشغل باهلد من وراء هذا العمل الذي تقوم به
القناة التلفازية والشخصيات معاً ،إذ تلعب شخصية (املخرج) دوراً مهماً يف بناء مراكز تنوير مهمة يف السياق الدرامي ،فاملخرج
يف هذا املشهد يطرح قضي ة مهمة من دون قصد تعكس ضحالة تفكريه يف طبيعة األداء التلفازي املعَن بنقل هذا احلدث النوعي
اخلاص ،ففي حني يسعى املخرج إىل فرض منوذجه وشخصيته بوصفه العنصر األهم يف الفعالية كلها ،كاول أن يقوم مبجموعة من
الفعاليات الشخصية اليت يريد فيها لفت االنتباه إىل شخصيته اليت يراها فريدة يف هذا الفضاء:
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((المارج( :أما فريِّ التلفز  ،يسحب يفساِ من غليويه ،فيجده مطفأ ،فينفضه ،ثم يعب ه بنار عود كبريت يكاد يحر
أصابعه،
ثم يكرر إشعال تبغ الاليون بعود ثقاب َخر!)

 -يا جماعة ،يحن لسنا في مؤتمر فلسفي،

يحن لم يتمالك أيفسنا أما حدث مهول كهذا!

يحن يريد تسلية النا ،،وتنسيتهم همومهم كما قلت لكم!
ال وقت لدي لنبش حقائِّ التاريخ!

مر أخرى أما الفنيين ،ويتكلم والاليون في فمه ،ويالطف الحال جوميف ،وكأيه يمثل الدور إلرضائه،
(يبتسم ّ
بهدف تمرير التصوير) :

 -أريدك يا حبيبي جوميف يا (أبو الفن) اللبنايي ،أن تصفف الشعر المستعار لحاتم الطائي بشكله

الطويل..الحظ أيه مهترىء الشعر ،وال حبّة!
أرجوك أن تدبر له (باروكة)،

حت لو كايت يسائية ،رات شعر طويل،

فلقد كايت شعور العرب طويلة ،وملتوية أيا ممان.

ال تحلِّ له مثل روجيه عساف أو كاظم الساهر بعد أن حلِّ كالهما شعره!

جوميف :يا حبيبي ،سأصفف له شعره ،واعمل لهذا الشاب المنظو الذي اسمه حاتم الطائي أحل تسريحة،

ولو أن جدائلهم أيا ممان كايت ملففة ،ورائحتها تقتل قتالِ ،والقمل والصيبان "تسرح وتمرح ،والقلب يجرح"!
لكن حاضر ،حاضر !

"المارج عاوم كده!"))
أال يقولونُ :

ففي خضم النقاشات واحلوارات الدرامية املستمرة اليت تتصارع وتتفاعل من أجل إساد رؤية مشرتكة ملا كصل ،تنربي شخصية
املخرج لتؤكد حضورها الطاغي واملهيمن على مساحة التعبري والتشكيل والتنوير الدرامي يف املشهد ،بقوله:

يا جماعة ،يحن لسنا في مؤتمر فلسفي،

يحن لم يتمالك أيفسنا أما حدث مهول كهذا!

يحن يريد تسلية النا ،،وتنسيتهم همومهم كما قلت لكم!
ال وقت لدي لنبش حقائِّ التاريخ!

يعرب عن طبيعة السياسة اليت تستهد حتييد الفلسفة مبا تنطوي عليه من حجاج وحوار ومنطق يف تفسري األشياء،
وهو قول ّ
وكبت صوت التاريخ ،من أجل توكيد حقيقة واحدة تسعى إليها كل القنوات الفضائية وهي (تسلية الناس) ،ح وإن كانت هذه
التسلية متثل إمعاناً يف التجهيل وتسفيه القيم واآلراء ،فالتسلية هي جوهر الفعل التلفازي بصر النظر عن احلقائق ،وهو ما دأبت
هم هلا سوى هذه التسلية القائمة على إيهام املواطن العريب بسعادة كاذبة ،هذه اللحظة
عليه كل القنوات الفضائية العربية اليت ال ّ
التنويرية الدرامية يف املشهد تعود إىل رغبة املؤلف يف حتقيق تورية جديدة على هذا الصعيد ،إذ كلما أظهر شخصية املخرج بطريقة
كاريكاتورية انعكس هذا على متثيل رؤية ثقافة تنحو هذا النحو.
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يف اجلزء الثاين من املشهد تظهر عالمة مهمة من عالمات التنوير الدرامي يف املسرحية ،وتتعلق هذه العالمة مبستلزمات الزي
الذي سب أن تظهر به شخصية (حامت الطائي) جلمهور قناة الفضاء الفضائية ،حيث كرص املخرج على أن كشد كل شيء يف
تنم عن كونه ورجاً حمرتفاً ،وتشكل هذه العالمة املتعلقة ب ((العقال)) تورية عميقة يف سياق
هذا ّ
الزي املرتقب بطريقة غبية ال ّ
شك يف أن السخرية اليت تربز لدى الشخصيات بشأن العقال
بالغة التورية اليت اعتمدها املؤلف يف مشاهد مسرحيته كلها ،وال ّ
تعمق كثرياً من الفاعلية البالغية والسيميائية لعالمة (العقال) وتوريتها الدرامية:
((مساعد المارج( :يطل برأسه من حما اإلدار  ،وهو يتأت ء للجمهور):
 -سيداتي سادتي،

أيها اإلخو المشاهدون ،عذراِ للتأخير ،فإن حاتم "ال إي إي إي الطائي" يستعد للاروج .مجرد عمليات
تجميل سريعة!
(يدخل الحما  ،ثم يطل برأسه مر أخرى قائالِ للجمهور):
 -فابقوا معنا!

المارج( :ما يزال يكلم الحال جوميف)

أرجوك ،من أجلي فقط ،اعمل لباروكته تسريحة تجنن! وضع فوقها حطة بيضاء محترمة!

جوميف اللبنايي :يا أخي كيف تريديا أن ياطي هذه التسريحة الحلو بحطة بيضاء ! هكذا ستضيع معالمها!
اسمع ،اسمع! وجدتها! ممكن أن يل ّفها ل ّفاِ ،فو تسريحته الحلو ! ما رأيك؟

المارج :أريد منك أن تضع له فو الحطة عقاالِ اسود ،مثل عقاالت العرب القدماء!

الحال جوميف :يا حبيبي أيت ال تعرف أيه أيا ممان كايت الحطة البيضاء تُربط ربطاِ عل الرأ ،،ولم يكن هناك عقال
أسود فو الحطة!

المارج :يا أخي كيف لم يكن عقال فو حطة العربي أيا ممان ؟ تريد أن تعلمني شالي يا "حال باداد"؟ قصدي ،يا

حال لبنان ؟

الحال جوميف :لك يا حبيبي ،هذا العقال حطّهُ الرجال األشاو ،فو الحطّة ،فقط بعد سقوط األيدلس!

أيامها ربطوا إشار سوداء فو رؤوسهم حداداِ عل ضياع األيدلس ،يعني عقلوا رؤوسهم ،وسموه عقاالِ!
صبري( :يقترب منهما)
وفي الاطو الثايية ،يعني لما ضاعت فلسطين ،قال أهلها:

 -واهلل لن يضع عقال الرجال عل رؤوسنا طوال ما هي فلسطين محتلة .يعني سنضع الحطة من دون عقال،

مثل النساء  ،إل حين تحرير فلسطين.

جوميف :وعندما احتُلت باداد ،أعاد أهلها وضع لفة سوداء عل رؤوسهم حداداِ عل احتالل العرا ..
المارج  :تريد أن تقول لي :

 -وعندما احتلوا الصومال خلعوا العقال األسود ،ومشوا مثل النساء بال عقال ،إل حين ايفصال جنوب

السودان .

جوميف اللبنايي :وأريد أن أقول لك أيضاِ:
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 وعندما هاجم الصهاينة لبنان ،سنة  ،2006قا رجال لبنان ،فالعوا العقال ،وقطّعوه تقطيعاِ فو رؤو،األعداء ،وربطوهم به مثل ال....
وهكذا صارت القضية هي قضية عقال،
(إيه لك اعقال بق !)))183

كتل (العقال) فيه على املستوى الشعيب رمزية إسابية بوصفها رمزاً للرجولة والفحولة والكربياء والعروبة وما إىل
ففي الوقت الذي ّ
ذلك من مسميات ،جند أن املشهد املسرحي هنا يعكس هذه الصورة وسعل رمزية (العقال) مرتبطة باهلزائم والنكسات ،فهو صورة
معربة عن ضياع األندلس من أيدي العرب بعد حكم دام مئات السنني:

الحال جوميف :لك يا حبيبي ،هذا العقال حطّهُ الرجال األشاو ،فو الحطّة ،فقط بعد سقوط األيدلس!

أيامها ربطوا إشار سوداء فو رؤوسهم حداداِ عل ضياع األيدلس ،يعني عقلوا رؤوسهم ،وسموه عقاالِ!
وهو يعي يف السياق ذاته ضياع فلسطني حني نزعه الفلسطينيون بعد احتالهلا وعزموا على عدم لبسه طاملا أ ا حمتلة من قبل
الصهاينة:

صبري( :يقترب منهما)

وفي الاطو الثايية ،يعني لما ضاعت فلسطين ،قال أهلها:

واهلل لن يضع عقال الرجال عل رؤوسنا طوال ما هي فلسطين محتلة.

يعني سنضع الحطة من دون عقال ،مثل النساء  ،إل حين تحرير فلسطين.

وهو عالمة على احتالل بغداد أيضاً:
جوميف :وعندما احتُلت باداد ،أعاد أهلها وضع لفة سوداء عل رؤوسهم حداداِ عل احتالل العرا ..

ح تتحول العالمة إىل أقصى درجات السخرية من هذا التشبث بالشكليات يف العقل العريب حني يتندر املخرج على أن
(العقال) هو العالمة األبرز (يف ارتدائه وخلعه) لكل خسائر العرب يف ماضيهم وحاضرهم:

المارج  :تريد أن تقول لي :

وعندما احتلوا الصومال خلعوا العقال األسود ،ومشوا مثل النساء بال عقال ،إل

حين ايفصال جنوب السودان .

جوميف اللبنايي :وأريد أن أقول لك أيضاِ:
وعندما هاجم الصهاينة لبنان ،سنة  ،2006قا رجال لبنان ،فالعوا العقال،
وقطّعوه تقطيعاِ فو رؤو ،األعداء ،وربطوهم به مثل ال....
وهكذا صارت القضية هي قضية عقال،

(إيه لك اعقال بق !)))184
املعرب عنها باللهجة اللبنانية للتوقف عن هذا اهلذر غري اجملدي حني تتحول القضية كلها إىل (قضية
ح تأيت اجلملة األخرية ّ

عقال) ،ح يبلغ األمر بشخصية جوزيف اللبناين بالطلب من املخرج أن يستعيد عقله الضائع وهو يدور يف حلقة العقال (إيه
 183نفهم من هلجة جوزيف أنه عريب من لبنان.
 184نفهم من هلجة جوزيف أنه عريب من لبنان.
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لك اعقال بق !) ،كي يسرتد وعيه املفقود بسبب العقال ،وهو ما ينطوي على سخرية عالية وتورية تتعلق بأن العرب أضاعوا كل
متسكوا بالعقال.
شيء لكنهم ّ
ينتهي املشهد الثالث عشر يُعاد إنتاج رمزية الفرس عند شخصية حامت الطائي بني ذحبها ،أو منحها ل عداء ،وبني أن تكون
رمزا تنويرياً للقتال والنصر والدفاع عن األرض والعرض والكرامة واهلوية اليت ضاعت من أيدي العرب:
((المارج :لم يحلِّ لي حالّ  ،إال وكان ثرثاراِ ،وكثير كال  ،مثلك!
خليك في شالك يا أخينا ،ودعنا يتابع عملنا ،ويصور!

الحال جوميف :حاضر سيدي المارج  .أيت تأمريي أمراِ!
سأدخل الحما  ،ألرى كيف أتفنن لك مع جدائل حاتمك الطائي هذا!

(يتجه جوميف إل الحما  ،ثم يدير رأسه مر أخرى ويقول) :لكنك لو تطلع لي خارج البريامج التلفزيويي ،أي

واهلل ألحلِّ لك عل الناشف!

(يدخل إل حما اإلدار ليقو بعمله)..

المصور مهدي( :يتقد من المارج وجهام التصوير عل كتفه)

 سأجعل لك فر ،حاتم الطائي تصهل صهيالِ بالصوت والصور  ،مثل حصان امرىء القيس!"مك جر مف جر مقبل مدبر معاِ كجلمود صار حطّه السيل من ِ
عل"

عمي ،حصان امرىء القيس العربي األصيل ،كان ُم َع ّداِ لركوب الريح عندما وصفه بأيه "مكر مفر"..
أبو مشرف :يا ّ
وأما فر ،حاتم الطائي الوالّد  ،فقد أعدها للذبح!))

ولعل العالمة التنويرية الدرامية تظهر هنا يف اية املشهد حني تعرض شخصية (أبو مشر ) صورتني للحصان انطالقا من
وصف الشاعر امرىء القيس:
كجلمود صار حطّه السيل من ِ
عل"
"مك جر مف جر مقبل مدبر معاِ
الشعري ،بوصفها
حيث تضع شخصية (أبو مشر ) صورتني متضادتني للحصان ،إحدااا كما جاءت يف بيت امرىء القيس
ّ
العزة وحتقيق النصر على األعداء ،والثانية هي صورة الذبح اليت صنعها حامت الطائي:
صورة للمجد والرقي و ّ
عمي ،حصان امرىء القيس العربي األصيل ،كان ُم َع ّداِ لركوب الريح عندما وصفه بأيه "مكر مفر"..
أبو مشرف :يا ّ

وأما فر ،حاتم الطائي الوالّد  ،فقد أعدها للذبح!
فتتشكل حلظة التنوير الدرامي يف الصراع الضمي اخلفي بني صورتني متناقضتني للحصان/الفرس ،وهو ما سعل من املسرحية
فضاء جديدا للتحقق من جدارة املفاهيم بالصمود أمام رهبة العصر ،والدعوة إىل إعادة إنتاج مفاهيم جديدة تناسب العصر،
وتقرأ الرتاث العريب قراءة صحيحة غري مزيفة وليست شكلية وفوقية ،وهكذا يكون الفعل التنويري يف الكتابة املسرحية اليت تنتهي
إىل تقدمي رؤية صحيحة عرب املأساة أو امللهاة أو عرب كليهما معاً يف سياق أسلويب وتعبريي وتشكيلي وثقايف منتج وفاعل.
المشهد الرابع:
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يشتغل املشهد الرابع عشر يف سياق بعث مواقع درامية جديدة للتنوير الدرامي يف املسرحية على متثيل شخصية (حامت
الطائي) وهي يمن على الصحراء بفرسها ،وسري هنا التأكيد على الفرس بوصفه الوسيلة الوحيدة اليت حتفظ احلياة والعزة
والكرامة يف الصحراء ،وهو ما يعمل املؤلف ضمن رؤيته الدرامية على توكيدها يف مشاهد التنوير الدرامي بقوة وأمانة ،تعكس
املرارة اليت وصلت إليها حال العريب بعد أن فقد فرسه وسيفه يف سياق تورية درامية سعى إىل تثويرها يف مشاهد املسرحية التنويرية.
يتجول حرا يف الصحراء ،لذا يطلب من املذيعة
حتاول شخصية املخرج يف هذا املشهد أن تصور شخصية حامت الطائي وهو ّ
موزة أن متثل دور حماورة حامت الطائي يف فضاء الصحراء ،واملصور مهدي سو يتك ّفل بتوسيع املساحة الصغرية لساحة حفارة
النفو ليجعلها صحراء شاسعة مبا ميتلك من خربة تصويرية تؤهله لذلك:
((المارج( :يقترب من المذيعة موم )

أريدك قبل التصوير أن تمثلي -مجرد تمثيل -محاور حاتم الطائي وهو يسير قليالِ في الصحراء.

طبعاِ أيت تالحظين أن ساحة حفار النفط كلها شبران ويصف ،ولكن مهدي ،مصور تلفزيون قدير ،سيظهرها
وكأيها مدى صحراوي واسع ومدهش.
المذيعة موم  :حاضر ! أعطني من يقو بدور حاتم الطائي،
وأيا سأقو بدوري كمذيعة !

المارج :ليقم المصور مهدي بالدور.

مهدي( :ينتبه إل ما يقال)

أيا جاهز للقيا بدور حاتم الطائي..

(يستعدان للتمثيل ،بينما باقي الفريِّ يقومون بحركات مساعد ).

جهد بحملها الماء عل ظهرها ،من النبع إل بيت الشعر).
الم َ
المذيعة موم ( :تحاور ممثل حاتم الطائي وهو يقود فرسه ُ
 لمارا فرسك مجهد هكذا يا سيد حاتم الطائي؟حاتم الطائي :يبع الماء بعيد ،والطعا شحيح ،فالفر ،لم تأكل منذ يو أمس! سأمتطيها ويذهب للبح

ولي ،وللجارية!

عن طعا لها

كنت بال فر ،؟
المذيعة :هل تستطيع أن تدبر أمرك ،لو َ
حاتم الطائي :الفر ،هي كل شيء في حيا الفار..،
أكر بها عل األعداء!
الحظي كيف ُّ

(يمثل دور الكر عل األعداء وهو شاهر سيفه ،مثل الشهاب الساطع  ،ولقطة أخرى وهو يفر منهم بفرسه،

بسرعة البر  ،وهو يافي سيفه ،ياجياِ بنفسه!

وهو هنا يمثل الكر والفر ،ليس عل فر ،،وإيما يمثل الدور عل عصا  ،تشبه عصا (هاري بوتر) التي يطير

بها (هاري بوتر) .والتي كنا يركبها ويحن أطفال ويطارد بها ،وكأن العصا حصان..
وهي من خياالت ألف ليلة وليلة-

ولقطة أخرى وهو يردف موجته خلفه عل ظهر الفر..،
يسمع صوت الفر ،وهي تصهل أما بيت َّ
الشعر،
وصوت الريح العاصفة ،مع عواء الذئاب المايف)).
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الصورة املشهدية هلذا املشهد تعتمد على فضاء التخييل التمثيلي من أجل إنارة احلساسية الدرامية يف شخصية حامت الطائي ،إذ
سري الرتكيز على فاعلية (التمثيل داخل التمثيل) يف سياسة درامية د إىل تطوير الرؤية الدرامية يف املسرحية وتوسيع مساحة
ديناميتها من جهة ،والسعي من جهة أخرى على اإلحالة التنويرية على فضاء التورية يف انعدام املساحة الفعلية احلقيقية يف
يفتمعاتنا العربية وإحالل التمثيل حملها ،فعلى خشبة مسرح حمدودة جرت مشاهد متعددة ضمن سياق فعالية (التمثيل داخل
التمثيل) ،وعلى الرغم من أ ا فعالية معروفة على صعيد تطوير العرض املسرحي غري أ ا عند املؤلف حتيل على قضية تنويرية،
تشتغل يف إطار توجيه نقد الذع للحياة العربية القائمة على التمثيل أكثر مما تقوم على احلقيقة ،فهي حياة غري حقيقية متثل
أدوارها يف احلياة أكثر من أن تعيشها.
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