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عالمات

بني اأمل القراء واجتهاد طاقمها

كان التحدي اأمامنا كبريًا فالنادي مل تت�شلم اإدارته اجلديدة اإل 
يف بواكر الربيع واأواخر ال�شتاء لهذا العام ودورية »عالمات« تعد اأم 
املجالت النقدية ومهوى اأفئدة القراء يف الوطن العربي, واملعلم البارز 
يف ت�شاري�ص دوريات الأندية الأدبية, ل�شيما يف زمن �شح فيه الطرح 
العميق, وهار بناء املعرفة املوؤ�ش�شة, والنقد الواعي , فلم يكن اأمامنا 
»�شمو�ص« حتتاج  »عالمات« هي  اأن  يدرك  فار�ص  بحث عن  من  بدٌّ 
اإىل من ميتطيها بعد اأن ترجل فار�شها, فاألفيناه )�شعيد ال�شريحي( 
متوثبة,  بروح  للنقد  نف�شها  نذرت  �شخ�شية  لأنه  واأقبل؛  َقِبل  الذي 
وروؤية ثاقبة, و�شعور �شادق,.. اإنه )�شعيد( �شاحب ال�شيحة املدوية 
التي يطلقها َغرَية على النقد حماوًل اأن ينفخ الروح فيمن يغ�شونه ول 
يعرفونه.فخرج هذا العدد من »عالمات« والنادي يف مرحلة قلقة, 
حتولت  خ�شم  ويف  وثقافية  اأدبية  م�شتويات  على  حتــولت  مرحلة 
فكرية, وروؤى متقلبة, ومثقف متاأرجح, وقارئ يتطلب اجلّد ويبحث 
التحرير  هيئة  اأمــام  التحدي  فكان  ويتـمناه.  النافع  وي�شتهي  عنه, 
واإبداعا,  طرحا  ومتمايزا  متميزا  العدد  يخرج  كيف  هي  اجلدية 
مادة واإخراجا, فاإذا كان من اأوىل مهمات الإبداع اإنتاج �شكل جديد, 
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ينتج عنها عمل جديد  »عملية  باأنه  الإبداع  ف  يعرِّ �شتاين  كان  واإذا 
ير�شي جماعة ما اأو تقبله على اأنه مفيد« -  فاإن »عالمات« الدورية 
يت�شدى  متلٍق«  »اآخَر  اعتبارها وجود  تاأخذ يف  النقدية  و»عالمات« 
وهو  ح�شابا  الناقد   يح�شب  و»اآخــر«  معه,  ويتفاعل  فيها  يطرح  ملا 
اأحيانا,  الكاتب  حرية  على  ال�شاغطة  املجتمعية«  الفكرية  »ال�شلطة 
ثالث  و»اآخر«  اأخرى,  اأحايني  وطموحاته  الناقد  لتطلعات  واملقو�شة 
هو »املبدع« الذي يدرك اأن عالقته بالناقد عالقة جدلية تعك�ص منطًا 

من الثنائيات املنتجة.
تاأخر  بالعتذار عن  ُيزف  »عالمات«  العدد من  لقد جاء هذا 
نقدية  اأبحاث  الأ�شلية  فمادته  العدد,  ا�شتعجال  اأو  املجلة  �شدور 
قدمت يف )حلقة ن�شف �شهرية لكبار النقاد يف ال�شعودية( اأملي اأن 
الظواهر  واملزج بني  الطرح  وفل�شفة  الروؤية  القارئ عمق  فيها  يلفي 
ثـوب  يف  ليخرجا  التحليلية  النقدية  والــقــراءة  املعرفية  والنماذج 
جديد, اإن ما هنا جملة من البحوث النقدية التي تتفاوت كمًا, لكنها 
وفق  نقدية  ق�شايا  اأو  لق�شية  تركيبية  حمــاولت  �شل�شلة  يف  تنتظم 
الن�ص,  كاتب  اإليها  ينتمي  التي  النظر  ووجهات  املواقف  من  �شبكة 
واأح�شب اأن الآلية البحثية املنهجية الأدائية فيها اأقرب اإىل الت�شكل 
نظر  وجهة  على  تعتمد  التي  والفل�شفات  لالأفكار  التحليلي  النقدي 
ملا  العدد  هــذا  كّتاب  يف  اأثــق  اإنني  الــذاتــي.  وموقفه  وروؤيــتــه  كاتبها 
ميتازون به من روح متجددة وعقول خمتلفة لها ح�ٌصّ ياأنف التخلف 
ومعّرة اجلمود, فيذهب بالراأي مذهب الباحث يف جماهل املوروث 

باأدوات الناقد الواعي.
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يف كل الأحوال فهذا العدد هو حماولة جادة من اإدارة جديدة 
 - كيانها  لـ)عالمات(  يبقيا  اأن  �شويًا  حاول  جديد  حترير  ورئي�ص 
بعدما احتجبت عامًا كاماًل - لتعود ك�شجرة تختزن ثمارها اإىل حني 
املو�شم املن�شود متطلعة اإىل الوثوب بعد الركز, والتفرد بعد التمايز, 
والنهر الدفاق الذي ياأخذ جمراه بني حقول املعرفة النا�شرة, ومدن 
النقد عذبًا فراتًا  والدامرة لي�شب يف عباب بحر  العامرة  التاأليف 
يخفف ملحه الأجاج. لنا يف قارئ العدد اأمل األ يحرمنا جميل الراأي 
و�شديد التوجيه ودقة املالحظة فكل عمل يكتمل بالتغذية الراجعة, 

وقراء »عالمات« هم القراء فح�شب.

                                                 امل�شرف العام على املجلة
                                          رئي�ص جمل�ص اإدارة النادي الأدبي الثقايف بجدة

                                د. عبدالله عويقل ال�سلمي
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نحو اآفاق نقدية جديدة

وافق جمل�ص اإدارة نادي جدة الأدبي الثقايف  يف جل�شته الرابعة 
تاأ�شي�ص  على  2012/3/19م  املوافق  1433/4/26هـ  بتاريخ  املنعقدة 
حلقة جدة النقدية بناء على طلب تقدم به كل من : �شعيد ال�شريحي 
وحممد ربيع وعلي ال�شدوي وحممد ال�شوكاين وح�شني بافقيه, وجاء 
تاأ�شي�ص احللقة النقدية تاأكيدا على العناية التي لقيها النقد الأدبي 
من قبل نادي جدة الأدبي الثقايف على مدار الثالثني عاما املا�شية 
وتبلورت يف الكتب التي اأ�شدرها والندوات التي عقدها واملحا�شرات 
التي دعا لها كبار النقاد من العامل العربي وقد مثلت جملة عالمات 
عالمة وا�شحة على الهتمام اخلا�ص الذي يوليه النادي للنقد على 

اختالف من تولوا جمال�ص اإدارته خالل العقود الثالثة املا�شية.
وقد جاء تاأ�شي�ص حلقة جدة النقدية تتويجا ملا �شبقها من حلقات 
نقدية درجت ثلة من النقاد على اإدارة جل�شاتها يف نادي جدة الأدبي 
النقاد  من  عدد  ال�شعوديني  النقاد  جانب  اإىل  فيها  �شارك  الثقايف 
والدار�شني العرب منهم الدكتور على البطل والدكتور خليل عمايرة 
والدكتور منذر العيا�شي والدكتور حميي الدين حم�شب وما اأعقبها 
الإ�شراف  توىل  التي  انتظمت حتت عنوان جماعة حوار  ندوات  من 
من  عدد  فيه  �شارك  ن�شاطا  و�شهدت  النعمي  ح�شن  الدكتور  عليها 
املطبوعات  والعرب ومتخ�شت عنه جملة من  ال�شعوديني  الدار�شني 

التي وثقت اأعمال اجلماعة.
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وتعنى حلقة جدة النقدية بالنقد مبفهومه الذي يتجاوز حدود 
الن�شو�ص  حتليل  يف  احلديثة  بالجتاهات  ليت�شل  الأدبـــي  النقد 
والظواهر الثقافية العامة بحيث يتحقق من خالل ما تتداوله احللقة 
من اأطروحات التو�شل اإىل روؤى جديدة لالأدب خا�شة ولق�شايا الفكر 

والثقافة ب�شورة عامة.
واإذا كانت احللقة النقدية قد اتخذت من جدة ا�شمًا لها فاإمنا 
املحلي  الأفقني  على  منفتحة  حلقة  هي  بينما  باملكان  اعتداد  ذلك 
�شعوديني  ونــقــاٍد  باحثني  ا�شت�شافة  برناجمها  يف  وت�شع  والعربي 
وعرب ت�شرف بانتمائهم اإليها وحتر�ص على ال�شتفادة من جهودهم 

العلمية.
واإذا كانت ظروف كل من حممد ال�شوكاين وح�شني بافقيه من 
الأربع  الندوات  م�شاركتهم يف  دون  قد حالت  التاأ�شي�شيني  الأع�شاء 
فاإن  تاأ�شي�شها  من  �شهرين  خالل  النقدية  جدة  حلقة  عقدتها  التي 
اإثراء  ا�شتطاعوا  ودار�شني  نقاد  �شهدت ح�شورًا متميزًا من  احللقة 
احللقة مبا قدموه من درا�شات ومداخالت وما كر�شوه لها من وقت 

وجهد واهتمام.
وتد�شينًا لتاأ�شي�ص حلقة جدة النقدية وتوثيقًا ملا مت تقدميه فيها 
تلك  حول  دار  وما  املا�شية  الأربــع  اجلل�شات  خالل  عمل  اأوراق  من 
الأوراق من مداخالت مت تخ�شي�ص هذا العدد من عالمات حللقة 
خا�شًا  ملفًا  املقبلة  عالمات  اأعــداد  تت�شمن  اأن  على  النقدية  جدة 

يوثق ما يتم طرحه يف احللقة من اأوراق ومداخالت .
�ســعيد ال�ســريحي



الأ�س�س الثقافية

لكتاب األف ليلة وليلة

مدخل للقراءة

علي ال�شدوي





عـلـي ال�شــدوي
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العن�صري داخل ثقافة تقبل العن�صرية 

�صخ�ص طبيعي جدا

فرانز فانون 

العن�صرية والثقافة 

اإن تناواًل �شموليًا للأ�ش�س الثقافية حلكايات األف ليلة وليلة غري 
من  مفر  ال  جزئية.  مقاربة  يقرتح   فاحليز  ز؛  احليِّ هذا  يف  ممكن 
اأن  علينا  يوجب  االأمور  بع�س  اإجناز  »اإن  القائلة:  للحقيقة  الر�شوخ 
نهمل بع�شها االآخر«)1( ال وجود يف املعرفة ملقاربات تت�شم بــ »الكلية«؛ 
»ذلك اأن معرفتنا حمددة، ولي�شت �شاملة على االإطلق. هناك دائما 
عملية  الأن  به،  االإحاطة  ن�شتطيع  ال  ومعظمها  اإدراكنا،  تفوت  اأمــور 
للأ�شياء  معنى  واإيجاد  والت�شنيف  التنظيم  وعملية  ذاتها،  التعليم 
ووحدة بينها، والأن القوة التي متكننا من احلديث عن االأ�شياء... الأن 

كل ذلك يعني اأننا نرتك منها الكثري«)2(.
لذلك ال يتعّلق االأمر ب�شياغة جامعة ومانعة الأ�ش�س حكايات األف 
ليلة الثقافية، ف�شياغة من هذا النوع ال ميكن اأن تتحقق اإال بت�شافر 
االجتماعي،  النف�س  وعلم  املعرفة،  اجتماع  كعلم  عّدة  تخ�ش�شات 
وعلم نف�س ال�شعوب.  يكفي اأن اأقب�س على الفكرة، واأن اأح�شرها، 

واأن اأ�شبط حدودها.
ميكن اأن اأو�شح ما يدور يف ذهني عن االأ�ش�س الثقافية حلكايات 
من  ال�شابق  االإجنــاز  متثل  التي  اللغة  اإىل  بالرجوع  وليلة  ليلة  األــف 



االأ�ش�س الثقافية لكتاب األف ليلة وليلة
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به كلمة.   تنبئنا  اأن  ن�شتهني مبا ميكن  اأن  ينبغي  الفكر)3(، لذلك ال 
هناك جتربة ت�شوغها اللغة، وحتى لو ُن�شيت التجربة فاإن ما ي�شمد 

يف وجه الن�شيان  هو اللغة. 
الثلثي  الفعل  »اأبــنــيــة  ا�شمه  ــاب  ب الــ�ــشــرف  علم  يف  يــوجــد   
املادة  اإليه  تنتمي  الذي  ال�شريف  للمبنى  راأ�شًا  يت�شمن  املجرد«)4(. 
اللغوية . مثل )جل�س( تنتمي اإىل )�شرب( وهكذا  نلجاأ اإىل قيا�س 
ال�شهرية  الكلمة  فنجعل  اال�شتعمال  يف  منها  اأ�شهر  اأخـــرى  كلمة 
اإىل  تنتمي )بدا(  امل�شروحة)5(. وفق هذا  للكلمة  كامليزان ال�شريف 
)ن�شر( فبدا القوم بدوا يعني خرجوا اإىل باديتهم مثل ن�شر ن�شرا؛ 
اأي اأن كلمة )ن�شر( هي راأ�س »املبنى ال�شريف« ) فعل - يفُعل ( الذي 

تنتمي اإليه »بدا«.
غري اأن ابن منظور ينحرف عن راأ�س املبنى ال�شريف هذا؟ َمن 
قراأ مادة )بدا( يعرف اأن ابن منظور قال: )بدا كقتل(. اإذن : ملاذا 
انحرف ابن منظور عن )ن�شر( اإىل )قتل(؟ علما اأن هناك كلمات 
اأ�شهر من » قتل« وُت�شّنف مع )بدا( يف )املعتل الناق�س( كـ)غزا - 

يغزو()6(؟ 
واإذا كنت اأريد اأن اأتابع هذا النوع من التحليل الذي يجعل من 
البدو  مع  تعاطفًا  يبدي  ال  ابن منظور  فاإن  له،  العن�شرية مو�شوعًا 
ي�شفُّ  والن�شاأة،  املولد  ح�شري  فهو  الظن،  نح�شن  يجعلنا  حتى 
االأحاديث يف جفاء من نزل البادية. البدو عند ابن منظور جافون 
�شبط  عن  ومبتعدون  اأخــرى،  مرة  ال�شرع  باأحكام   وجاهلون  مرة، 
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ال�شهادة مرة ثالثة)7(، ويقدم لذلك مربرات ين�شبها لـ »ابن االأثري« 
بل يعطيها بعدا اأعمق عندما ين�شب بع�شها لـلإمام  مالك)8(. 

التحليل يف  ت�شتحق  اأن هناك عن�شرية حمتملة  اإن حّجتي هي 
انحراف ابن منظور عن الراأ�س ال�شريف للجذر اللغوي »بدا«، ورمبا 
عن  النظر  يغ�س  واأن  القارئ،  به  يحتفظ  اأن  التحليل  هذا  ا�شتحق 
اأقوي معقولية  اأن  اأردُت  واإذا ما  املعقولية املحدودة لهذا االحتمال، 
االحتمال، فلبد من اأن اأ�شيف اأن  موقف �شهرزاد من البدو وا�شح 
يف حكاياتها اإىل احلد الذي ميكن اأن اأعترب موقفها �شرحًا النحراف 
ابن منظور عن الراأ�س ال�شريف  للمادة اللغوية »بدا«، فعندما يتعلق 
االأمر ب�شلوك البدوي يف حكايات األف ليلة وليلة، فهو »قاطع الطريق، 

وخائن الرفيق«)9( وال يرجى من ورائه اخلري. 
وعلى عك�س البدوي تبدو فرا�شة احل�شري حمققة فعندما تكلم 
العقل، جمنون  قليل  اأنه  ال�شرعة  وجه  تاجر عرف على  اأمام  بدوي 
لو حلف  البدوي حتى  يوؤمن جانب  ال  ما ميلك)10(.  قيمة  يعرف  ال 
اأغلظ االأميان. فقد حلف البدوي حماد الفزاري  ل�شاب ح�شري األفًا 
وخم�شمائة ميني باأال يخونه، واأن يكون معينا له و بالرغم من االأميان 
املعّقدة غدر البدوي وخان، فعندما ا�شتغرق ال�شاب احل�شري يف النوم 
جثته)11(.  عن  راأ�شه  ف�شلت  �شربة  و�شربه  ال�شيف  البدوي  جذب 
اإن اأوىل الو�شايا التي تقال للم�شافر يف حكايات الليايل: احذر من  
البدو. ففي حكاية »علء الدين اأبو ال�شامات«؛ ي�شمم علء الدين 
له  يقال  للطريق  اأبوه باحلذر من بدوي قاطع  فاأو�شاه  ال�شفر،  على 

»عجلن«)12(.
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ت�شفع  مثلما  لبدوي  ت�شفع  ال  احلكاية  اأن  هذا  كل  من  االأخطر 
وال�شعلوك  كالتاجر  القتل  من  ليلة  األف  �شخ�شيات  لكل  احلكاية 
اأن  اأ�شواأ  فما  البدوي،  قيمة  من  وحطت  والن�شراين)13(،  والعبد 
يعرف البدوي اأن خامتته �شتكون بيد امراأة، وهي حكاية جديرة باأن 

ُتلخ�س لكي تت�شح الفكرة. 
»رومــزان«  هم  ملوك  لثلثة  اأ�شريًا  البدوي  حماد  البدوي  وقع 
امللوك  هوؤالء  على  ُعر�س  اأيام  ثلثة  وبعد  كان«  ما  و»كان  و»حوقل« 
لل�شغار  خطفك  من  راأيــت  ما  اأعجب  لنا  »احــك  له  فقالوا  الثلثة 
والبنات«)14( حكى لهم حكايته مع »نزهة الزمان« اأخت امللك احلا�شر 
»روزمان«. عرفته »نزهة الزمان« فقامت اإليه لتقتله ف�شاح البدوي 
العجائب«)15(.  من  جرى  ما  احكي  حتى  تقتلني  تدعوها  »ال  حماد 
تدخل ابن اأخيها »كان ما كان« وهداأها، عندئذ ت�شجع البدوي حماد 
عني؟  تعفون  عجيبة  حكاية  لكم  حكيت  اإن  الزمان  ملوك  »يا  وقال 
فقالوا نعم«. حكى لهم حكاية، وبناء على العرف القائم بني القارئ 
وبني احلكاية يف الليايل ف�شيتوقع القارئ العفو، فالبدوي حماد لي�س 
اأقل �شاأنًا من »العبد« ومن »ال�شعلوك« ومن الن�شراين »ثم اإن امللوك 

ال يخلفون الوعد«.
خاب توقع القارئ فقد »جردت نزهة الزمان ال�شيف و�شربت 
عنق البدوي - حماد - على عاتقه، فاأطلعته من علئقه، فقال لها 
احلا�شرون الأي �شيء ا�شتعجلت على قتله ؟ فقالت: اأحمد هلل الذي 
ف�شح يف اأجلي حتى اأخذت ثاأري بيدي، ثم  اأمرت العبيد اأن يجروه 

من رجليه و يرموه للكلب)16(. 
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ب �شد البدو من حيث هو اأ�شا�س ثقايف عما يلي  يختلف  التع�شّ
من اأ�ش�س ثقافية �شاأحتدث عنها بعد قليل. يختلف من حيث اإنه لي�س 
اأ�شا�شا ثقافيا �شامل يجيب عن �شوؤال عام هو: ما االأ�ش�س الثقافية 
الثقافية  االأ�ش�س  ما  هو:  جزئي  �شوؤال  عن  يجيب  اإمنــا  ما؟  ملجتمع 

جلماعة ح�شرية ما؟. 
ما.  ملجتمع  عامة  ثقافية  اأ�ش�شا  هناك  اأن  هذا  يعني  زاوية  من 
وتت�شارع  وتتنوع  وتختلف  تتعدد  املجتمعات  اأن  ذلــك  على  يرتتب 
اأن  اأي�شا  اأ�ش�شها الثقافية. ومن زاوية اأخرى يعني  وتت�شادم ب�شبب 
نف�شه. يرتتب  املجتمع  داخل  ثقافيًة خا�شًة جلماعات  اأ�ش�شًا  هناك 
وتت�شارع  تختلف  نف�شه  املجتمع  داخــل  اجلماعات  اأن  ذلــك  على 
عك�شُت  لو  فيما  هذا  ويت�شح  الثقافية،  اأ�ش�شها  ب�شبب  وتت�شادم؛ 
ال�شوؤال: ما االأ�ش�س الثقافية جلماعٍة بدويٍة ما؟ الأجيب  تع�شب البدو 

�شد احل�شر. 
ب احل�شر �شد البدو هو  مدخل  ما اأردته - اإذن - من اإيراد تع�شّ
لكي اأعّرف مفهوم االأ�ش�س الثقافية  من حيث هي �شلوك مدفوع نحو 
اإىل اتخاذ املوقف مبعزل عن  اأن ننظر  اتخاذ موقف ما. وال ميكن 
معه،  النا�س  تفاعل  ومدى  الفكري،  النظام  ميليها  التي  ال�شغوط 
وبالتايل فاالأ�ش�س الثقافية ت�شري اإىل نوعية املعرفة التي مْيتثـل النا�س 

لها، وزاوية �شقوطها عليهم.
اإنها �شبكة من امل�شلمات ت�شكل خلفية االإن�شان املعرفية؛ فحني 
طريقة  بوجود  ي�شلم  فهو  يتحدث،  اأو  يفكر،  اأو  االإن�شـان،  يت�شـرف 
معينة اأقرب اإىل اأن تكون »�شبكة من االأحكام«؛ اأي نظرية اأو جمموعة 
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بوظيفتها،  تقوم  اأي  توؤدي اخللفية عملها  لكن حني  النظريات،  من 
فلي�س االإن�شان يف حاجة اإىل نظرية ؛ الأن م�شلماته ت�شبق نظرياته. اإنها 
م�شلمات النا�س. لي�شت ت�شوراتهم وفر�شياتهم واآراءهم، فح�شب، 

اإمنا هي جزء مما ُي�شمى بخلفية اأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم. 
اإذن االأ�ش�س الثقافية ر�شيد مرتاكم من االأفكار واملفاهيم، تتبلور 
يف اأذهان النا�س، وت�شكل ا�شتجاباتهم، ميار�شونها بكل ثقة، ويوؤمنون 
بها من غري اأدنى �شك، ويتقبلونها كحقائق ذات طبيعة فكرية مطلقة. 
اإنها موقفهم العقلي، اأفكارهم ومفاهيمهم. وهي مرتبطة يف �شكلها 
طارئ،  وبع�شها  مــوروث،  بع�شها  وجتــارب،  وعــادات  بتقاليد  العام 
واملوجهة  العابرة  والنقا�شات  والثقافية،  الدينية  املرجعيات  وتلعب 

دورا يف ن�شوئها اأو تكري�شها، ويف ظروف ممار�شاتها. 
وتدفع  ت�شاوؤل،  اأي  يثري  ال  نحو  على  الثقافية  االأ�ش�س  تهيمن 
االإن�شان اإىل اأن يخفق يف بلوغ م�شتوى التفكري الذي يتطلب مو�شوعًا 
ربـاح  بن  بـلل  وبني  الغـفاري  ذر  اأبي  بني  دار  نقا�شًا  اأن  ُيــروى  ما. 
ثـقافية قـال  اأ�شـ�س  اإن�شان تهيمن عليه  اأي  ر�شي اهلل عنـهما، ومثـل 
اأبو ذر »يا ابن ال�شوداء«)17(. ُرفع االأمر اإىل الر�شول �شلى اهلل عليه 

و�شلم فقال الأبي ذر  »اإنك امروؤ فيك جاهلية«. 
لقد اأغفل اأبو ذر  مفاهيم احلقبة التي �شرع الر�شول �شلى اهلل 
عليه و�شلم يف اإر�شائها. بقي الت�شوُّر اجلاهلي للتفا�شل بني النا�س، 
الثقـافـيـة؛  االإن�شـان  اأ�شـ�س  هـي  وهكـذا  االإ�شـلمي.  الت�شـور  وُنـ�شي 
ما يبقى عندما ُين�شى كل �شيء. وتعمق عبارة الر�شول عليه ال�شلة 
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االأثر  عن  تعبري  باأدق  ذر  اأبو  اأثارها  التي  بامل�شكلة  الوعي  وال�شلم 
العالق من الثقافة، وا�شتحالة التمل�س منها. 

بني  جــداًل  وليلة  ليلة  األــف  حكايات  من  بديعة  حكاية  تت�شمن 
التي  الثقافية  املرجعيات  ت�شتح�شران  و�شمراء،  بي�شاء  جاريتني: 
تدعم موقفهما. ت�شتدعي اجلارية البي�شاء يد مو�شى عليه ال�شلم 
البي�شاء،  اهلل  رحمة  يف  الداخلني  ووجــوه  بي�شاء،  اأخرجها  التي 
واالأنبياء واخللفاء الرا�شدين وامللوك الذين ولدوا من الن�شل االأبي�س، 

واإجماع النا�س على »قلة عقل ال�شودان«)18(. 
مل جتد اجلارية ال�شوداء ن�شو�شًا �شريحة وال جتارب تاريخية 
لكي ترد، فلجاأت اإىل التاأويل ، وبداأت  من تقدمي الليل يف قوله تعاىل 
اإذا  والنهار  تعاىل {  قوله  النهار يف  يغ�شى } على  اإذا  والليل   }
جتلى }، ومن كون ال�شباب اأ�شود يهّده بيا�س ال�شيب ويدين االإن�شان 

اإىل املوت، ومن اجتماع املحبني يف الليل لكي ي�شرتهم �شواده، بينما 
يف�شحهم بيا�س �شبح النهار)19(. 

االأفكار  واإغراء  يقدمها حتليل هذه احلكاية،  التي  املتعة  رغم  
الكامنة فيها اإال اأنني �شاأقت�شر على ما يهم مو�شوعي؛ ذلك اأن جدل 
 - لونهما  من  اإليه  ينتميان  من  ومعهما   - باأنهما  يوحي  اجلاريتني 
فكل  عندهما،  ثقة  مو�شع  لي�س  فهم  لكنه  م�شبق،  ب�شكل  مفهومتان 
يفر�س  ما  االأجمل   - اإليه  تنتمي  ومن   - اأنها  تعتقد  منهما  واحــدة 
عملية  جت�شيدات  متثل  معينة  تاأويل  طريقة  منهما  واحــدة  كل  على 
ينتميان  الــذي  اللون  ب�شاأن  االأ�شا�شية  ومعتقداتهما  القتـناعاتهما 

اإليه. 
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اإن لكل واحدة منهما طريقًة خمتلفًة يف التاأويل؛ الأن لكل واحدة 
منهما معتقداتها وفر�شياتها التي توؤلف نقطة انطلق تاأويلها، وهي 
معتقدات وفر�شيات متثل قوة، لكنها يف الوقت ذاته م�شدر �شعف؛ 
الأنها تغلق على كل واحدة منهما تاأويلت اأخرى حمتملة حتى لو مل 
تتعلق بهما. وقد ترتب على هذا اأن تاأويل اإحداهما ال يك�شف اإال بنفي 

واإلغاء االأخرى. 
اإن هذا اجلدل البديع والطريف معا املتعلق بـ »بالعمى والب�شرية« 
اإذا ما ا�شتح�شرت عنوان كتاب بول دي مان املعروف مازال م�شتمرا 
اأ�شا�س ثقايف؛ حيث كل  الثقافة العربية االإ�شلمية من حيث هو  يف 
حينما  العمى  من  نوع  ح�شاب  على  ياأتي  ب�شريا  كان  لو  حتى  تاأويل 

ينفي االآخر ويلغيه. 
تقول  كما  النا�س  )اأجــمــع  الثقافية  االأ�ش�س  االإجــمــاع  ينا�شب 
اأي  اإمكان  ففي  اجلاريتني  جدل  يف  راأينا  وكما  البي�شاء(،  اجلارية 

تاأويل اأن ي�شوغ ما ال توؤمن به جماعة بو�شفه من اأ�ش�شها الثقافية.
ال�شوداء  اجلارية  اأولته  مبا  بي�شاء  جارية  واقتنعت  حدث  فلو 
اجلارية  تاأويل  اأن  هذا  على  يرتتب   . الدعم  على   هذه  ف�شتح�شل 
ال�شوداء �شيزداد معقولية، حينئذ ت�شبح امل�شكلة هي تثبيت االأ�شا�س 

الثقايف لي�س لدى اجلماعة فقط اإمنا عند كل فرد من اأفرادها.  
ع�شقت يف اإحدى  حكايات الليايل فتاة بي�شاء وابنة ملك عبدًا 
اإىل حد اأنها �شلمته ج�شدها فافت�س بكارتها. لقد ح�شل العبد على 
دعم ال حدود له ؛ اإذ اأحبته فتاة بي�شاء، ثم اإنها لي�شت بي�شاء فح�شب 
اإمنا بنت ملك. يكمن اخلطر هنا اأن اأ�شا�شًا ثقافيًا مل يعد قابًل الأن 
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ي�شرتك فيه كل اأفراد اجلماعة، وت�شبح امل�شكلة كيف ميكن اأن يكون 
االأ�شا�س الثقايف فاعًل لي�س عند اجلماعة فح�شب، اإمنا عند كل فرد 

من اأفرادها . 
لـكـن  فعـلـته،  فـعـل  اأن  بـعـد  العـبد  �شـيئًا عـن  تـقل احلكـايـة  لـم 
ما فعله بقيت عاقبته عذابا ال يطاق يحط من اإن�شانية الفتاة، ويهدر 
ب�شر  ال  اأن  اإىل حد  بالنكاح  اأُولعت  اأنها  لها  ما حدث  اأول  كرامتها. 
ي�شتطيع اأن ي�شبع نهمها، لذلك اتخذت قردا توؤّكله وت�شّربه مقابل اأن 

ي�شبع �شبقها اجلن�شي. 
من  �شل�شلة  اإىل  االأمــر  احتاج  اجلن�شي  �شبقها  من  ت�شف  ولكي 
بقدر  »تاأتيني  العجائز.  اإحــدى  عليها  اأ�شرفت  املعقدة  االإجــراءات 
اخلل  من  ومتــلأه   - بالنكاح  اأرهقته  الذي  لزوجها  العجوز  تقول   -
البكر)تـنظيف( وتاأتيني بقدر من رطل العود  الُقرح )تطهري(.... 
قويًا..  غليانًا  وغلته  النار  على  القدر  وو�شعت  القدر،  يف  و�شعته 
حملتها العجوز وهي ال ت�شعر، واألقت فرجها على فم القدر ف�شعد 
هو  فــاإذا  تاأملته  �شيء  فرجها  من  فنزل  فرجها  دخل  حتى  دخانه 
االأوىل  العجوز  فقالت  �شفراء،  واالأخــرى  �شوداء  اإحداهما  دودتــان 

تربت من نكاح  عبد، والثانية تربت من نكاح قرد«)20(.  
اآخر  بو�شفه  ومتثيلته  العربي،  املتخّيل  يف  االأ�شود  �شورة  اإن 
هذه  هام�س  ويف  ما)21(،  حــد  اإىل  مدرو�شة  العربية  الثقافة  يف 
الدرا�شات حُت�شر متثيلت العبيد يف حكايات األف ليلة وليلة. ويكتفي 
الباحث باأن يقول: اإن احلكايات متثل العبد متثيًل �شلبيًا. �شاأكتفي 
ليلة  األف  حكايات  يف  واالأعمق  االأ�شهر  الباحث  كيليطو  بعبدالفتاح 
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الذي ي�شم العبيد اإىل عامة النا�س الذين تظهرهم حكايات الليايل 
على اأنهم جمموعة ب�شرية منحطة، وغري مراقبة، وغري م�شبوطة، 

وغري موؤدبة، وبل دين اأو خلق)22(. 
لكن على حد علمي مل يدر�س اأحد حكايات األف ليلة وليلة من 
ُق�شرت  وليلة  ليلة  كاألف  كتابا  جتعل  التي  الثقافية  االأ�ش�س  منظور 
كتاب  عن  الثقافية  اأ�ش�شه  حيث  من  يختلف  ال  العامة  على  قراءته 
ُق�شرت قراءته على اخلا�شة، وحتى عبدالفتاح كيليطو ي�شّرح باأن 
يف حكايات األف ليلة وليلة خطًا فا�شًل بني ثقافتني: ثقافة العوام، 

وهي �شفهية ال غري، وثقافة عاملة تتميز اأ�شا�شًا بالكتابة)23(. 
الثقافة وبني ما يحمل  الثقافة وبني َمن يحمل  هناك فرق بني 
يحمل  ما  هما  اإمنــا  الثقافة؛  والكتابية  ال�شفاهية  لي�شت  الثقافة. 
ينتمي  الذي  الكتاب  العامة وهو  كليلة ودمنة  الثقافة. يزدري كتاب 
األف ليلة وليلة، ومن هذا  اإىل الثقافة العاملة، مثلما يزدريهم كتاب 
واحــدة،  ثقافة  هناك  اإمنــا  ثقافتني؛  بني  يف�شل  حد  فل  املنظور 

وطبقتان، وكتابان خمتلفان يف الظاهر فقط.  
مدخل  يف  العدواين  معجب  يقول   - ال�شفاهية  الثقافة  تك�شف 
اأويل عن املوروث و�شناعة الرواية - عن كونها بريئة تعك�س بو�شوح، 
وال م�شكلة معها اأن تعك�س حتيزا جتاه الن�شاء وال�شود والرقيق، بينما 
تبدو الثقافة الكتابية قادرة على املراوغة وال�شيطنة)24(. وما اأذهب 
اإليه من وجهة النظر التي اأتبناها هنا اأن ال فرق بني اأن يكون التحّيز 
وا�شحًا اأو حمتجبًا؛ اإذ اإن التحّيز  موجود، وهو علة كون الن�شو�س 
لي�شت  كالرواية  الكتابية  والن�شو�س  وليلة،  ليلة  كاألف  ال�شفاهية 
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حرة يف وجودها، فهي مطبوعة بتحّيز غري واع. ومن هذا املنظور ال 
اأهمية لنتيجة كون التحيز وا�شحًا اأو حمتجبًا، ذلك اأنني اأذهب هنا 
األف ليلة وليلة اأخطر من احتجابه يف الرواية  اأن و�شوح التحّيز يف 
اأن  اإمنا مبعنى  اأنه يظهر لرُيى وُيعرف؛  العربية احلديثة، ال مبعنى 
على  ذاته  يحمل  االإ�شلمية  العربية  الثقافة  اأ�شرار  من  �شر  التحّيز 

�شطح احلكايات.
يعني  ال�شر يف املعجم العربي  االإخفاء  كقولنا »اأخفيت ال�شيء« 
اأ�شروا  »اأ�شررته« وقد ف�شر البع�س قوله تعاىل: {  واالإعلن كقولنا 
موقف  كان  واأيــا  اأظهروها)25(.  اأي:   { ال��ع��ذاب  راأوا  مل��ا  الندامة 

�شيوعًا  االأكــر  يكون  ما  هو   ال�شر  فــاإن  املعنى،  هذا  من  املف�شرين 
وعادّية وتكرارًا وانت�شارًا بني النا�س، ومن هذا املنظور اأرى االأ�ش�س 

الثقافية للتحّيز �شد الن�شاء والعبيد والرقيق يف حكايات الليايل. 
األف  وال�شود والرقيق يف  الن�شاء  التحّيز  جتاه  مل ينتج و�شوح  
اإمنا  العدواين؛  ي�شتنتج  كما  ال�شفاهية  الثقافة  براءة  وليلة عن  ليلة 
نتج عن عمقها، ذلك اأن  االأ�ش�س الثقافية ال تطفو اإال الأن هناك عمقا 
يدفعها اإىل اأعلى. يكمن عمق االأ�ش�س الثقافية اأن َتِخّف لتظهر كما 

يف األف ليلة وليلة. 
العمق �شفة الطفّو ؛ ذلك اأن األف ليلة وليلة عميقة اإىل حد اأنها 
ويروي  النا�س،  ثقافة  يعرف  من  وجمال  بب�شاطة  مروية  �شطحية، 
اإىل  لهم، ويهتم بثقافتهم اهتمامًا عميقًا، رديئة ب�شورة ال ت�شدق 
حد اأنها حترك �شعور من ي�شتمع اأو من يقراأ ب�شورة عميقة للغاية، 
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خمل�شة اإىل اأق�شى حد لهفواتها، ومتيمة اإىل اأق�شى حد باأغلطها 
وهو ما جعل منها منعطفا يف ال�شرد العاملي .     

تذّكر حكاية �شيف امللوك يف األف ليلة وليلة بكتاب كليلة ودمنة؛ 
ــوزراء  وال كامللوك  اخلا�شة  من  جمهور  اأمــام  اإال  يقراآن  ال  كلهما 
اخلا�شة،  ق�شور  من  ق�شر  ويف  الدين،  ورجال  وال�شعراء  واالأمــراء 
كالعبيد  العامة  اإليهما  ي�شتمع  ال  كي  الطريق  حافة  على  يقراآن  فل 
واجلواري والن�شاء واالأطفال وال�شبيان وال�شفهاء، وينتهيان اإىل اأن 

ُيدّونا مباء الذهب، ويحفظا يف مكتبة الق�شر. 
امللـوك  �شـيف  حكاية  يحلل  وهــو  كيليـطو  عبدالفـتاح  يلحظ 
بالن�شبة  الن�شاء  تبعّية مطلقة:  العوام هذه تعي�س حالة  اأن جمموعة 
بالن�شبة  وال�شبيان  للأ�شياد،  بالن�شبة  والعبيد  واجلــواري  للرجال، 
كـونهـم  بيـن اجلـمـوعات اخلـمــ�س  املـ�شـرتك  الـقـا�شـم  واأن  لـلآبـاء، 

ال ينتمون اإىل الثقافة العاملة. 
وما اأذهب اإليه اأن اجلماعات اخلم�س هذه رجااًل ون�شاًء، جوارَي 
ال  مطلقة  تبعية  حالة  يعي�شون  و�شبيانا،  واآبـــاء  واأ�ــشــيــادًا،  وعبيدًا 
بالن�شبة لبع�شهم بع�شا، اإمنا حالة تبعية مطلقة للثقافة التي ينتمون 
اأنه تابع ل�شّيده، مثلما يوؤمن ال�شيد اأن العبد تابع  اإليها. يوؤمن العبد 
له، واملدّونة الثقافية العربية واالإ�شلمية  تعيد ذلك اإىل حتمية دينية 
اأو بفعل  اإلهية،  اأو بفعل لعنة  اأو طبيعية، فال�شود عبيد اإما بالفطرة، 

الطبيعة التي اأحرقت اأبدانهم وعقولهم واأخلقهم وطبائعهم)26(. 
يخلق االإن�شان الثقافة ثم يعلق فيها، واإن حدث اأن افتكَّ اإن�شان 
الذي  العبد  حكاية  يف  ال�شيد  يعلن  اإليها.  يعيده  من  ُوجــد  منها  ما 
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يكذب يف كل �شنة كذبة »اذهب عني فاأنت حر«)27(. يرف�س العبد اأن 
ُيعتق، فهو ال يجيد يف حياته اإال اأن يكون عبدًا، وفيما لو اأ�شبح حرا 
ف�شيموت من اجلوع، ولكي يربهن ل�شيده ي�شتح�شر مرجعية فقهية. 
يقول »وهذه امل�شاألة التي ذكرتها لك �شرعية، ذكرها الفقهاء يف باب 
العتق«)28(. اإن اأ�شواأ ما يف هذه املرجعية اأنها ُتن�شي االإن�شان اأنه ولد 

حرا. 
ليلة  األــف  حكايات  يف  واالإ�شلمية  العربية  املرجعيات  ت�شتغل 
اأو حكمة،  اأثر،  اأو  اأو حديث �شريف،  اآية كرمية،  ولية، وتخت�شر يف 
اأو بيت من ال�شعر. ورد يف حكاية بحث امللك االأجمد عن اأخيه امللك 
االأ�شعد اأن �شار يف اإحدى املدن ف�شادف امراأة »ذات ح�شن وجمال، 
»فارتـاح خاطـر  لها يف احل�شن مثال«. حتدثـت  لي�س  واعتدال،  وقد 
عـنـدي  اأجتيـئني  ناداهـا:  اإلـيهـا«.  جـوارحـه  وحّنـت  لديـها،  االأجمـد 
اأم اأجـيء عنـدك؟ فاأطـرقت راأ�شــها بحـيـاء اإىل االأر�س وتلـت قـولـه 
تعـالـى { الرجال قوامون على الن�شاء مبا ف�شل اهلل بع�شهم 
اأنها تريد اأن تذهب  اإ�شارتها، وعرف  على بع�ض } ففهم االأجمد 

معه)29(. 
يبدو �شلوك املراأة غريبًا غري  عقلين، لكنه �شلوك يقبل التف�شري 
ب�شـرط اأن نفهم عمل الثقـافة عند م�شـتوى ن�شو�شها املوؤ�شـ�شة التي 
ال ُترى وال ُت�شمع حتى من املراأة نف�شها، لكن ذهابها معه هو الطريقة 
غري املبا�شرة ملعرفة ما يجري يف الثقافة. وحينما تربر املراأة �شلوكها 
باآية قراآنية كرمية فل يوجد اأي �شيء غري عقلين من وجهة نظرها. 
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وكهذا فاملراأة عقلنية، ذلك اأن العقلنية هنا تعني اأن تتو�شل املراأة 
اإىل تفاهم مع اجلانب الثقايف العالق فيها. 

بها  ت�شيطر  التي  الكيفية  الكرمية  باالآية  املراأة  احتجاج  يو�شح 
القوى يف مراحلها االأوىل لل�شيطرة حيث الرباهني واحلجج لتفر�س 
�شيطرتها الثقافية، ومع ا�شتمرار القوى امل�شيطرة يف �شخ الرباهني 
الدينية ي�شعر امل�شيطر عليه بالدونية، ولكي يهرب يلتحق بامل�شيِطر. 
القوى  حجج  بفعل  لكنها  ــت«  اأن »تعال  تــرد  اأن  املـــراأة  باإمكان  كــان 
الثقافة  اجتاه  يف  و�شارت  الذاتي،  جانبها  عن  تخلت  قد  امل�شيطرة 
وت�شبثه« ح�شب تعبري فانون وهو  الغريق  ُفر�شت عيها »بطاقة  التي 

يحلل العن�شرية والثقافة)30(. 
ليلة  األف  حكايات  تر�شمها  كما  املــراأة  �شورة  اأوجــزت  ما  واإذا 
ولية فهي املراأة الكائدة، واخلاطئة، والناكرة للع�شرة والع�شري)31(، 
الثقافة  يف  مرجعيتها  جتد  �شور  وهي  والدين)32(،  العقل  وناق�شة 
العربية االإ�شلمية، وهي التي تدفـع ال�شخـ�شيات يف األف ليلة وليلة 
اإمنا  �شخ�شي،  ب�شكل  جتاهها   وتت�شرف  االأ�شياء،  تــدرك  اأال  اإىل 
تدرك وتت�شرف يف خرباتها ودوافعها وتوقعاتها امل�شـوغة من قوالب 
الثقافة القائمة.  وجانب من تكيف ال�شخ�شيات يف حكايات الليايل 
هـو اتفاقـه مع االآخـريـن ب�شـاأن ما يتـ�شرف، وحـني يت�شـرف ب�شـكل 

ال ي�شتطيع االآخرون اأن يقروا بت�شرفهم يحكمون باأنه جنون . 
وت�شرفاتهم،  ال�شخ�شيات  اإدراك  حددت  الثقافة  كانت  واإذا 
ب الذي تظهره حكايات  فاأنا يف و�شع ي�شمح يل اأن اأرى مفهوم التع�شّ
األف ليلة نحو البدو والعبد واملراأة من وجهة نظر اأخرى. فالتع�شب 
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اإمنا القاعدة يف الثقافة العربية  �شد هذه الفئات  لي�س اال�شتثناء، 
هو  العن�شرية  تقبل  ثقافة  داخــل  العن�شري  اأن  ذلك  االإ�شلمية؛ 
اأن  فاإما  للعن�شرية،  درجــات  من  ومــا  جدًا)33(.  طبيعي  �شخ�س 
يكون املجتمع عن�شريا اأو ال يكون)34(؛ والأن حكايات األف ليلة وليلة 
ن�شاأت يف ثقافة تقبل العن�شرية فهي ت�شبه الثقافة التي ن�شاأت فيها؛ 
التي  القيم  م�شوؤولية  يتحملون  الرواة  الأن  اأنها حكايات طبيعية؛  اأي 
يفعلون،  ما  يعون  الأنهم  ال  ذلك  يفعلون  يروونه.  ما  اإىل  يح�شرونها 
اإمنا الأن معتقداتهم، واأفكارهم، وخرباتهم، وتوقعاتهم، ودوافعهم؛ 

اأي اأ�ش�شهم الثقافية ت�شتحوذ عليه اأثـناء احلكي. 
تبلور االأ�ش�س الثقافية طيفًا عقليًا ي�شري اإىل ما ي�شبه »الفرو�س 
الأن  بل  ال�شوؤال،  تقبل  ال  الأنها  ال  عنها،  ي�شاأل  ال  التي  اأي  املطلقة« 
تتوقف  كثرية  اعتقادات  ب�شبب  النا�س؛  حفيظة  يثري  عنها  ال�شوؤال 
ذكر  يف  جمل�شه  ينفق  من  »ومنهم  اجلــوزي  ابن  يقول  عليها)35(. 
مو�شى واجلبل ويو�شف وزليخا، يخرجون الكلم اإىل االإ�شارات التي 
بالقراآن حتى  ويتلعب  بالهذيان،  يتكلم  وفيهم من  تنفع،  وال  ت�شر 
اأي �شيء تاب مو�شى؟ فقال من مثل  اأن بع�س الق�شا�س �شئل: من 

ف�شولك«)36(. 
ملّح القا�س اإىل قوله تعاىل: { وملاء جاء مو�شى اإىل ميقاتنا 
وكلمه ربه قال ربي اأرين اأنظر اإليك قال لن تراين ولكن انظر 

ربه  فلما جتلى  ت��راين  ف�شوف  ا�شتقر مكانه  ف��اإن  اإىل اجلبل 

للجبل جعله دكا وخر مو�شى �شعقا فلما اأفاق قال �شبحانك 

تبت اإليك واأنا اأول املوؤمنني })37(. 



االأ�ش�س الثقافية لكتاب األف ليلة وليلة

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات28

ي�شتحق الفعل )راأى( وا�شتعماالته يف القراآن الكرمي اأن ُيدر�س 
يف  القراآين  ا�شتخدامه  اأثر  منها  مو�شوعي  يهم  متعددة  زوايــا  من 
الثناء على العيان وامل�شاهدة يف الثقافة العربية لكونه امل�شدر الرئي�س 
للحقيقة، ُو�شع فيما بعد اإىل منهجية، حيث العيان يثبت العلقة بني 
�شخ�س روى احلديث النبوي واآخر �شمعه منه، وهي منهجية دقيقة 

ومعقدة  امتدت اإىل بقية العلوم االأخرى. 
ميثل العيان )الروؤية( امل�شدر االأول للمعرفة يف الثقافة العربية، 
يف  يرد  ــراوي.  ال ب�شدق  املكفول  اخلرب  ياأتي  العيان  ا�شتحال  واإذا 
القراآن الكرمي { لو اّطلعت عليهم مُللئت منهم رعبا })38( ويف 
تف�شريهما يقول نخبة من العلماء »وترى اأيها امل�شاهد لهم« و»تظن 
اأيها الناظر« و»لو عاينتهم«)39(. وهنا فكرة مفادها »لي�س من راأى 
الناظر راأيت  اأيها  اأنك  واأن »العيان لي�س كاخلرب«، فلو  كمن �شمع«، 
فزعا،  منهم  نف�شك  وملُلئت  هاربًا،  عنهم  الأدبــرت  الكهف  اأ�شحاب 

فلي�س من راأى كمن �شمع. 
بكون  يل  فائدته  بدت  الذي  الق�شري  اال�شتطراد  هذا  �شاأغلق 
العربية  الثقافة  يف  املعرفة  م�شادر  من  م�شدرا  )الروؤية(  العيان 
تهم  نتيجة  اإىل  اأتو�شل  بــاأن  يل  ي�شمح  ا�شتطراد  اإنــه  االإ�شلمية. 
مو�شوعي ميكن اإجمالها يف اأن مو�شى عليه ال�شلم الذي و�شفه العبد 
ال�شالح )اخل�شر( بكونه ال ي�شكت جريًا على عادته وحكمه)40(  اأراد 

اأن يعرف اهلل؛  فلي�س من راأى كمن �شمع، ولي�س اخلرب كالعيان. 
قيم   اإىل  ينتمي  مبفهوم  ال�شلم  عليه  مو�شى  و�شفُت  ما  واإذا 
كان   ال�شلم  عليه  مو�شى  اإن  ــردد  ت بــل  �شاأقول  احلديثة  املعرفة 
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�شكوكيا، وهو املفهوم الذي يقت�شي �شمنًا حب اال�شتطلع، ف�شوليًا 
بدرجة كافية دفعته اإىل اأن يرغب يف اأن يعرف اأكر واأح�شن عن اهلل 

جل جلله. 
دفع مو�شى عليه ال�شـلم ثمن ف�شـوله باأن خّر �شعقًا. اأْي مّيتًا، 
ي�شمعه  االإن�شان من �شوت �شديد  يغ�شى على  اأن  اأو  اأو مغ�شيًا عليه، 
خـامتة  وهي  كـثريًا)41(.  املـوت  يف  ا�شـتعمل  ثم  مـنه،  مـات  ورمبــا 
وليـلة  ليـلة  األـف  حكـايات  يف  كيليـطو  عبدالفتاح  الحظـه  ما  ت�شـبه 
حيث »الف�شول ميكن اأن يوؤدي اإىل املوت. املوت هو جزاء الرغبة يف 

املعرفة«. 
األف ليلة وليلة، وهو الكتاب  ملاذا حتدث هذه العاقبة يف كتاب 
الذي نتج عن اإحدى مغامرات الف�شول الكربى يف التاريخ الب�شري؟ 
للثور  ح�شل  »ما  �شهرزاد  ابنته  على  الوزير  �شردها  حكاية  فــاأول 
ملاذا  الف�شول.  مغبة  من  حتــذر  الزرع«)42(  �شاحب  مع  واحلــمــار 
يف  والف�شوليني  الف�شوليات  اأعظم  من  هي  راويــة  من  هذا  يحدث 
م�شرية التاريخ الب�شري؟. وملاذا يحدث يف نوع اأدبي هو اأثر من اآثار 

الف�شول؛ حيث ال�شرد هو ف�شول االإن�شان جتاه االإن�شان؟. 
لنا  بينت  لقد  الثقافية.  االأ�ش�س  اإىل  العودة  يف  االإجابة  تكمن 
الروائية توين مريي�شون احلائزة على جائزة نوبل يف االآداب )1993( 
االجتماعية،  خلفياتهم  من  اأوجها  الكتاب  بها  يحول  التي  الكيفية 
واأكدت  اللغة.  من  اأوجه  اإىل  وتخميناتهم  واأفكارهم،  ومعتقداتهم، 
لنا  لتبني  ناقدة؛  ال  كاتبة  بو�شفها  قراأتها  حني  الُكـتَب  َك�َشَفْت  اأنها 
كيف يخو�س الكتاب حروبًا �شرية، وكيف يرتبون جميع اأنزاع اجلدل 
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اأنهم  ما  م�شتوى  على  دائــمــًا  يعرفون  اأنهم  وكيف  ن�شو�شهم.  يف 
يفعلون هذا. هكذا بحثت  يف ذهن وخيال و�شلوك ولغة الكتاب، وما 
تفعله  ما  تبني  التي  اإجابتها  هو  اأجنزته  الذي  البحث  قيمة  يعادل 
الكتاب  و�شلوك  وخيال  ذهن  يف  ومعتقدات(  )اأفكار  االأيديولوجيا 

حني يكتبون)42(. 
كما بني لنا اإدوارد �شعيد بح�شافة نادرة واأملعية اأن الن�شو�س 
هي يف النهاية  ن�شو�س دنيوية، واأنها لي�شت جمرد في�س خال�س، 
اإمنا هي  ُتنتج �شمن ثقافة يوؤثر و�شعها التاريخي يف قدر كبري مما 
يقول الُكتاُب، اإن مل يكن يحدده. واأن الن�شو�س عمل فردي لكاتب 
وحملته  وجن�شيته،  كاإقامته،  اجلميع  بها  ي�شلم  ظروف  يف  من�شبك 

املاألوفة، واأ�شدقائه)44(.
�شوئها  يف  اأقــراأ  منا�شبة  بخلفية  الثمينة  االأفكار  هذه  زودتني 
كتاب األف ليلة وليلة بو�شفي كاتبًا ال ناقدًا؛ الأتبني واأبنّي كيف خا�شت 
اأنها  وكيف  وروتها.  احلكايات  رتبت  وكيف  �شرية،  حروبًا  �شهرزاد 
اإن البحث  يف ذهن وخيال  اأنها تفعل ذلك.  تعرف على م�شتوى ما 
و�شلوك ولغة �شهرزاد يبني ما تفعله االأ�ش�س الثقافية يف ذهن وخيال 
و�شلوك �شهرزاد وهي تروي حكاياتها، وكما قلت اأعله فاإن باإمكان 

الراوي مثله مثل املوؤلف اأن يتنّكر، لكنه حتمًا لن يتخّفى. 
اإن الف�شول طبيعة اإن�شانية، ويتجلى يف اأبهى �شوره يف االأ�شئلة. 
»اأخرج اأحمد عن اأبي اأمامة قال: ملا نزلت { يا اأيها الذين اأمنوا ال 
ت�شاألوا عن اأ�شياء.. االآية } كنا قد اتقينا اأن ن�شاأله فاأتينا اأعرابيًا 
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�شمعان  بن  النوا�س  يروي  النبي«)45(.  �شل  له  وقلنا  ُبــردًا  فر�شوناه 
»اأقمت مع ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شنة باملدينة ما مينعني 
من الهجرة اإال امل�شاألة، كان اأحدنا اإذا هاجر مل ي�شاأل النبي«)46(. 
بتلك  فا�شتمر  وافدا  اأنه قدم  قائًل »ومراده  ابن حجر هذا  وي�شرح 
اإىل  الوافد  �شفة  من  يخرج  اأن  خ�شية  امل�شائل  ليح�شل  ال�شورة 
اأن  عبا�س  ابن  ويروي  ال�شوؤال«)47(.  عنه  فيمتنع  االإقامة  ا�شتمرار 
عدد االأ�شئلة التي �شاألها ال�شحابة ثلثة ع�شر �شوؤااًل وكلها موجودة 

يف القراآن الكرمي.
اإىل  عبا�س  ابــن  اأورده  الــذي  باملعنى  االأ�شئلة  نــدرة  تعود  رمبــا 
ت�شبه  اجلديدة   والــدول  جديدة  دولة  اآنــذاك  االإ�شلمية  الدولة  اأن 
الر�شامني اأو ال�شعراء، اأو املوؤلفني املو�شيقيني املتمّرنني، الذين ي�شعون 
املاثلة يف  للم�شاعب  املميز  احلل  املنا�شب، ومنط  اأ�شلوبهم  الإيجاد 
و�شطهم،  ومن ال�شعب اأن ُيرّتبوا منوذجيا يف فئات تقليدية اأو حتى 
مبتكرة، على غرار الطريقة املتناق�شة ظاهريا التي جتعل ت�شنيف 
اأ�شعب عادة بكثري  اأو تقاليد  الر�شامني غري النا�شجني يف مدار�س 
وهويتهم  الفريد  اأ�شلوبهم  وجــدوا  الذين  النا�شجني  ت�شنيف  من 

اخلا�شة بهم)48(. 
ُيفهم هذا الت�شبيه من / وي�شري اإليه حتليل ابن حجر ملنع ال�شوؤال 
يف تلك املرحلة التاريخية حيث االن�شغال باالأ�شئلة ت�شييع للوقت مبا 
ال طائل حتته، وا�شتغال باالأهم املحتاج اإليه عاجًل عما ال يحتاج اإليه 
اإىل  يجر  الذي  والع�شيان  واالختلف  واحلرية،  وال�شك  يف احلال، 

عدم الطاعة)49(. 
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التاريخي  الظرف  من  تتخل�س  مل  تلت  التي  االأجــيــال  اأن  بيد 
الذي اأنتج ثقافة كهذه ، وحتولت هذه االأحاديث اإىل مرجعية ثقافية، 
االأ�شئلة حتى حتول  على  يحجر  ما  اإىل  ابن حجر  وا�شُتخدم حتليل 
و�ُشّكت  واالجتماعي،  العلمي  امل�شتوى  على  �شيئة  عادة  اإىل  الف�شول 
منها االأمثال واحلكم التي حتّذر من مغبة الف�شول، ومنها ما ت�شمنته 
من  االإ�شلمية  العربية  الثقافة  حتليل  اإن  وليلة.  ليلة  األف  حكايات 
ثقافية   مرجعية  االأحاديث  هذه  من  يجعل  الثقافية  اأ�ش�شها  منظور 
لكل مواقف  الثقافة العربية االإ�شلمية من الف�شول ال�شيما االأ�شئلة 

التي  مت�س فرو�شها املطلقة . 
ال تكف االأ�ش�س الثقافية عن مزاولة تاأثريها يف حكايات األف ليلة 
وليلة . نقراأ »اإن اأول ما خلق اهلل القلم فقال له اأكتب فقال ما اأكتب؟ 
القلم  اأن خط  االأبد«)50(. منذ  اإىل  القدر وما هو كائن  اأكتب  فقال 
االأول على ال�شحف االأوىل ، لن يعود الأي اإن�شان احلق يف اأن يت�شرف 
اأو ينفعل اأو يحب اأو يكره اأو يرتك اأثرًا دائمًا اأو عابرًا من ت�شميمه 
اخلا�س، فاالإن�شان بداأ يف اللحظة التي كتب فيها القلم دخوله اإىل 
اللوح املحفوظ . لقد »كتب اهلل ن�شخة العامل من اأوله اإىل اأخره يف 
اللوح املحفوظ ثم اأخرجه اإىل الوجود على وفق تلك الن�شخة«)51(. 
وهكذا  خلقت حياة العامل من لوح منقو�س عليه ما �شيحدث، ومبا 
اأن االإن�شان ينتمي اإىل هذا العامل فلم يبق له �شيء ما يعتربه ر�شالته 
ال�شخ�شية كي يعي�س من اأجلها، الأنه يعرف اأن هناك كتابًا يفر�س 

فيه املكتوب ذاته. 
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االأ�ش�س  اأحــد  اإىل  القدر  حتول  ب�شببها  اأخــرى  ن�شو�س  هناك 
الثقافية للثقافة العربية االإ�شلمية التي اأثرت يف حكايات األف ليلة 
وليلة وجعلت منها خلفية لها. ففي حكاية االأخوين نور الدين و�شم�س 
الدين)52( ت�شري االأحداث مبا يحيل اإىل القدر اأو ي�شري اإليه كاّتفق، 
اأحداثًا غري  لت�شرح  االأمر،  ووافق  عليه،  والتوكل  وحوله  اهلل  واإرادة 
متوقعة، وغري حم�شوبة من وجهة نظر الواقع، لكنها تـنا�شب القدر 

املكتوب كي ي�شرع يف احلركة لينجز امل�شروع املرتوك له وحده.
ينجز القدر ذاته يف هذه احلكاية حتت اأ�شكال خمتلفة كالنوم 
اأغلب  يف  اإمنـــا  وح�شب؛  احلكاية  هــذه  يف  لي�س  وال�شلطة  واملـــوت 
احلكايات؛ حيث يتحكم القدر يف �شخ�شيات احلكايات كاأن يرميها 
اأو يدبر لها و�شائل النقل لت�شافر  اأو يو�شلها اإىل الب�شاتني  يف املدن 

اأو تهرب. 
اأو  اهلل،  حكم  مبا  يجري  قــدر  ليلة  األــف  يف  يحدث  ما  كل  اإن 
قّدره  اأو  املقدر،  باالأمر  اأنه جرى  اأو  القلم جرى مبا حكم اهلل،  الأن 
اأو الأن القدر �شاق بع�س  اأراده، الأن �شهم القدر نفذ فيه،  اهلل الأمٍر 
اإن بع�س ال�شخ�شيات �شميت  اإىل ما وقعت فيه، حتى  ال�شخ�شيات 

بـ )ق�شى فكان (. 
توقف  التاريخ  اأن  يف  الثقايف  االأ�شا�س  هذا  مثل  خطورة  تكمن 
هناك، كما لو اأن االإن�شان ال ي�شاهم يف اأن يقطع �شل�شلة من املراحل 
بدوره  التاريخ  يجعل  الذي  االإن�شان  يجعل  الذي  التاريخ  التاريخية. 
يتخذ يف كل مرحلة �شكًل خا�شًا ل�شيا�شته ودينه واقت�شاده وثقافته. 
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الأن  اإنــكــارًا  بالقدر  يوؤمن  جمتمع  اإليها  يرتكن  التي  القدرية  تبدو 
يت�شمن التاريخ اأ�شكااًل وتنويعاٍت ممكنة.

�شاأتوقف هنا على اأمل - اأيًا كان نق�س ما عر�شته - اأن يكون 
قد جعل ممكنًا ت�شور االأ�ش�س الثقافية، واأن يكون وا�شحًا كيف كان 
كتاب األف ليلة االأ�شا�س الذي تتوافر فيه اأكر اأ�ش�س الثقافة العربية 
االإ�شلمية، وهو الكتاب االأكر متثيل لتلك االأ�ش�س. هذا ما كنت اأفكر 
فيه و�شغلني على امتداد هذه ال�شفحات،  ورمبا اأف�شل ما اأختمها به 
هو اأن اأقول  »هذا هو بال�شبط ما كان ي�شغلني، لكني ل�شت اأدري اإن 

اأح�شنت التعبري عنه«. 
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 .749/4
اللغة العربية معناها ومبناها، الطبعة الثالثة، م�شر،  الهيئة  )5(  انظر: ح�شان، تمام، 

الم�شرية العامة للكتاب، 1985، �س 326. 
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احلكاية الرتاثية والثقافة

حممد ربيع

اإذا كانت ورقة االأ�شتاذ علي ال�شدوي الرئي�شة قد ُعنيت بك�شف 
االأ�ش�س الثقافية التي تقف وراء حكايات »األف ليلة وليلة« على وجه 
في  هنا  فاإنني  وا�شحة،  منهجية  لغاية  عليها  واقت�شرت  التحديد، 
هذه الورقة الفرعية �شاأجيز لنف�شي تو�شيع النظر ليتجاوز حكايات 
األف ليلة وليلة اإلى الحكاية في التراث ب�شفه عامة، كما �شيتجاوز 
اإلى  وت�شيق  دوائرها  تت�شع  قد  التي  الثقافية  االأ�ش�َس  ا  اأي�شً النظُر 
لهذا  المنهجي  والم�شوغ  وعمومها.  �شعتها  في  العربية  الثقافة 
اأن  بمعنى  بالكل،  الجزء  علقة  من  االأمرين  بين  ما  هو  التو�شيع 
اأن يعد نموذًجا محدًدا في داخل  الرئي�شة ي�شح  الورقة  ما قدمته 
من  بالرغم  هنا  مرغًما  و�شاأميل  هنا.  المتناولة  االأو�شع  الق�شية 
�شعة الق�شية المتناولة اإلى االإيجاز والتكثيف؛ لمحدودية الم�شاحة 

والزمن المتاح.
الحكاية المحددة في الورقة الرئي�شة تقابلها حكايات التراث 
التي قد تندرج تحت ما ي�شمى »االأخبار« اأو »الروايات« اأو »المرويات«. 
وال�شعة  ال�شيق  في  المتفاوتة  دوائرها  في  الثقافية  االأ�ش�َس  ويقابل 

املداخــــــلت



االأ�ش�س الثقافية لكتاب األف ليلة وليلة

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات42

مجموُع االأفكار الرا�شخة ال�شاملة والمتوارثة والم�شَلّم بها في التراث 
الثقافي. واإذا كانت حكايات األف ليلة وليلة �شاغتها االأ�ش�س الثقافية 
اأفكار  بما فيها من  الثقافة في عمومها  فاإن  واأنتجتها على نحٍو ما 
دينية اجتماعية وقبلية وحزبية را�شخة قد اأنتجت بالكامل مجموع 
واإن  التنكر  تعمدت  االأولى  كانت  واإذا  التراثية.  والروايات  االأخبار 
انحيازات  تظهر  الثانية  فاإن  منتجها،  انحيازات  اإخفاء  ت�شتطع  لم 
المنتجين لها علًنا في كثير من االأحيان، لكن تحت مبرر اأنها لي�شت 
فيه،  للخيال  ال مجال  تاريخ حقيقي  بل  الخيال،  يعتمد  ا  فنًيّ �شرًدا 

وهنا تكمن الخطورة.
التاأمل  لقد تناولُت من جانبي في مقامات �شابقة في معر�س 
الموؤ�ش�شة«،  »الحكاية  بـ  اآنذاك  �شميته  ما  التراث  حكايات  في 
وحاولت اإظهار تجليات هذا المفهوم على نحو خا�س في »حكايات 
ن�شاأة النحو« المتداولة ب�شورة اأ�شا�شية في كتب الطبقات والتراجم. 
ولفظ »موؤ�ش�شة« يحتمل فتح ال�شين الم�شددة االأولى وك�شرها )اأي: 
في  التراث  حكايات  اأن  بمعنى:  �شة(  والموؤ�شِّ �شة  الموؤ�شَّ الحكايات 
تحكيه.  ما  لم�شمون  �شائد  معين  ما  فهٍم  على  �شة«  »موؤ�شَّ الغالب 
�شورة  على  �شة  موؤ�َشّ مثل  االإبل  نحر  تحكي  التي  الكرم  فحكايات 
محددة لمفهوم »الكرم« على اأنه »اإطعام«، وتن�شب ذلك اإلى �شخ�شية 
عدل  وحكايات  »حاتم«،  هي  للكرم  »رمًزا«  اتُّخذت  معينة  �شردية 
الخلفاء اأو ف�شاحتهم اأو زهدهم ونحو ذلك موؤ�ش�شة على ال�شورة 
النمطـيـة للـ�شـفـات التـي تـرى الثــقافـة وجـوب تحـّلي الخليـفـة بهـا 
في �شيغـتها المثـالية العلـيا، وهكذا. لكـن هـذه الحكـايات والمرويـات 

املداخــــــلت
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�شة« ل�شورة هذه المفاهيم في االأذهان  ا »موؤ�شِّ ال تلبث اأن ت�شبح اأي�شً
للكريم  واقعي حقيقي  »تاأريخ«  لملمح  اأخرى  من جهة، ومن جهة 
وبالقيا�س  الف�شحاء.  الزهاد  العادلين  الطائي(، وللخلفاء  )حاتم 
على ذلك يمكن النظر اإلى االعتقاد باأن النحو ن�شاأ لمقاومة اللحن 
ال غير هو الذي اأنتج حكاية اأبي االأ�شود الدوؤلي مع ابنته التي لحنت، 
وفي الوقت نف�شه اأ�ش�شت الحكاية لفكرة اأن النحو هو الطريق اإلى 
فال�شبب  غيره  دون  الدوؤلي  االأ�شود  اأبو  لماذا  اأما  اللحن.  مقاومة 
الباحثين  بع�س  عليه  )ونبه  يخفى  ال  اأيديولوجي  حزبي  انحياز 
اإنتاج  وراء  تقف  التي  الوا�شحة  االنحيازات  يماثل  ك�شوقي �شيف( 
�شيل من الحكايات عن فرقاء من الخلفاء في الع�شور االإ�شلمية 

االأولى، و�شارت هي الطريق اإلى معرفة تاريخهم الواقعي.
االأخبار  )اأي:  التراث  لحكايات  الحقيقية  الخطورة  تكمن 
تتخذه  الذي  للأ�شلوب  المغاير  رها  تـنكُّ اأ�شلوب  في  والمرويات( 
وهو  ودمنة،  كليلة  اأو  وليلة  ليلة  األف  كحكايات  الفنية  الحكايات 
تخييلية،  حكاية  ب�شفتها  ال  الواقعي  التاريخ  بمظهر  تمظهرها 
والمواقف  والم�شلمات  الثقافية  االأفكار  لذلك  تبًعا  وت�شبح 
اإذ  معًا.  واحٍد  وقت  في  معلنة  وغير  معلنة  الحزبية  واالنحيازات 
يتجاذب �شياغتها ويتداخل في بنائها في �شورتها النهائية نوعان 
في  )الخبر  كـتابه  في  القا�شي  محمد  �شماهما  االأيديولوجيا  من 
و»االأيديولوجـــــيا  ال�شـــافرة«  »االأيديولوجــــــيا  بـ  العربــي(  االأدب 
ت�شمن  التي  الجوانب  في  ال�شافرة  االأيديولوجيا  تظهر  المقنعة«. 
بل  العامة،  م�شلماتها  مع  وان�شجاًما  الثقافة  في  لها  قبوال  الحكاية 
لعل االأفكار المقبولة المن�شجمة هي التي اأ�شهمت في ت�شكيل �شورة 

املداخــــــلت
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اإلى الجوانب التي  اأما االأيديولوجيا المقنعة فاإنها تت�شلل  الحكاية. 
تر�شي فئات معينة دون اأخرى.

اإلى  ي�شاف  الحكايات  لهذه  الخطورة  من  اآخر  جانب  وهناك 
ما �شبق ويتممه هو اأنها مرت بمرحلة �شفاهية طويلة قبل انتقالها 
الزمنية  الفترة  بطول  »التدوين«.  بع�شر  ُعرف  فيما  الكتابية  اإلى 
كما يقول عبداهلل اإبراهيم في كتابه )التلقي وال�شياقات الثقافية(: 
في  وتذوب  ال�شفاهية،  الخطابات  في  التدخل  احتماالت  »تزداد 
بع�شها، ويعاد اأحياًنا اإنتاجها في �شور مختلفة في �شوء مقت�شيات 
الذي تظهر  الع�شر  واأيديولوجيا  التلقي  ال�شفهية وحاجات  الرواية 
ا: »لم يقم التدوين  فيه المرويات اأو تعاد فيه روايتها«. وبح�شبه اأي�شً
بتثبيت  اإال  ال�شردية  المرويات  لظهور  الحق  وقت  في  ُعرف  الذي 
اآخر �شورة بلغها المروّي«. يف�شي هذا االأمر بال�شرورة اإلى اعتبار 
الثقافة  م�شلمات  مع  المن�شجمة  ا  ثقافًيّ المقبولة  ال�شائدة  االأفكار 
للحكاية  �س  اأ�َشّ ما  هي  مدونًة  ظهورها  وقت  الحكاية  تحملها  التي 
�شت الحكاية له )اأي: هي ال�شبب والنتيجة في اآن(. وت�شبح  وما اأ�َشّ
الحكاية من هذا الجانب هي النافذة التي يطل المرء من خللها 
فيرى ملمح �شورة الثقافة وقت اإنتاج الحكاية بكل اأبعادها وما لها 
من �شمات وما تحمله من اأفكار ومفاهيم ومعتقدات. ومن ثم ت�شبح 
م�شامين حكايٍة ما تروي حدًثا ما وقع في زمن ما�ٍس هي فقط الراأي 
�س في زمن ظهور تلك الرواية تحديًدا لمجمل  الثقافي ال�شائد المكَرّ

االأحداث ال�شابقة المروية وزمنها المفتر�س، ولي�شت تاأريخا لها.

املداخــــــلت
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�سحايا حم�سورون يف الزاوية

اأحمد الغامدي

تتعر�س  التي  الفئات  من  اأ�شنافا  بحثه  في  علي  االأ�شتاذ  عدد 
والن�شاء،  البدو،  وهي:  العربية.  الثقافة  في  للتمييز  با�شتمرار 
والرقيق، والعبيد. ورغم اأنه اأ�شار اإلى اختلف ي�شير في حالة البدو 
زاوية  في  مح�شورون  ال�شحايا  هوؤالء  باأن  ت�شي  معالجته  اأن  غير 

واحدة، ويمكن الأي فئة اأن تمثل بقية الفئات.
عن  البدوي  حالة  اختلف  اإلى  اأنظر  اأن  اأريد  جهتي  من  واأنا 
بقية االأ�شناف االأخرى من زاوية لم ت�شر اإليها الورقة. اإذ يجدر بنا 
اأن نلحظ اأن التمييز �شد البدوي اأمر طارئ في الثقافة العربية، 
خلفا لبقية الفئات، التي طالما تعر�شت للتمييز حتى اأنها ال تتنتظر 
من االآخرين معاملة اأرقى. االأمر الذي يدفع اإلى التفكير في بواعث 

هذا التحول في مكانة البدوي.
ارتبطت مكانة البادية عند القدماء باعتقاد مفاده: اأن البادية 
وكان  المثلى.  وبيئته  ال�شعر  منبع  ثم،  ومن  الف�شيحة،  اللغة  منبع 
الفئات  من  اأي  تدانيها  ال  بمكانة  يحظى  ال�شعر  زمن  في  البدوي 

املداخــــــلت
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مكانة  يعلم  وكلنا  علي.  �شديقنا  ورقة  اإليها  اأ�شارت  التي  االأخرى 
ال�شعر الجاهلي الذي هو كله في النهاية �شعر البدو.

»االأعراب  االأولى:  التدوين  ع�شور  في  المرفوع  ال�شعار  كان 
بالباب«، دااًل ب�شراحة على اأن هناك عمًل يمكن اأن يقوم به البدوي 
في المدينة. وفي ذلك الزمن كان يكفي البدوي اأن يدعي اأنه يحفظ 
بع�س االأ�شعار حتى ي�شمن اأن تق�شى حاجاته المادية، بكل ترحاب، 

من اأي من المتعط�شين اإلى ال�شعر كاأبي عبيدة واأ�شرابه.
الزمن  من  فترة  البدوي،  فيها  يتقلب  النعمة،  هذه  ا�شتمرت 
اإلى اأن بداأت الثقافة تتحول تحواًل عميقًا نحو ال�شرد، وهنا ك�شفت 
وجه  في  االأبد  اإلى  اأبوابها  واأغلقت  الدام�س،  وجهها  عن  المدينة 

البدوي وب�شاعته المزجاة.
اإعادة النظر  واإذا اتفقتم معي في هذا اال�شتنتاج، فهل يمكن 
اأن  اإما  المجتمع  اأن  وهي  الورقة:  اإليها  و�شلت  التي  الخل�شة  في 

يكون عن�شريًا اأو ال يكون؟

املداخــــــلت
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انحيــاز ال�سـدوي

�شعيد ال�شريحي

من  يجعل  وذلك  يتحدث،  كمن  ال�شدوي  علي  ال�شديق  يكتب 
حقنا اأن نرى في كتابته �شربًا من ال�شفاهية المثقفة التي راآها في 
األف ليلة وليلة، فكتابته في هذه الورقة كمجمل كتاباته  تحمل نب�س 
الحديث واآليات الكتابة معًا، واإذا كان ذلك كفيل باإ�شفاء �شيء من 
الحيوية اإلى ما يكتبه فاإنه كفيل كذلك باإرباك من يقراأه فمن �شاأن 
اأن تغري ب�شيء من اال�شتطراد على نحو يو�شك اأن  هذه ال�شفاهية 
يخلخل وحدة المو�شوع الذي يتناوله  فيت�شعب تاركا متابعه في حيرة 
من تـتفرع به الطرقات وكلما هم بال�شير في واحد منها عاد وت�شعب 
به لكي يجد نف�شه في اآخر االأمر عائدًا من حيث بداأ مكت�شفًا اأن ما 
ظنه متاهة لي�س �شوى ا�شت�شلٍم لغواية الكتابة حين تكون مخل�شة 
من  المناهج  به  تلزم  ما  �شرامة  من  متحررًا  المعنى  لتداعيات 
ت�شتعبدهم من اأخٍذ بال�شرامة والدقة المتدرعة والمتذرعة بالعلم 

لفر�س �شلطتها وهيمنتها.
ينتمي  لثقافتين  بذلك  مخل�شًا  يتحدث  كمن  ال�شدوي  يكتب 
لهما، تلك الثقافة ال�شعبية القائمة على الرواية ال�شفاهية كما ورثها 

املداخــــــلت
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بها  من قريته الموغلة في عزلتها، وتلك الثقافة المكنوبة التي ت�شرَّ
مذ تعلم فن الكتابة في المدر�شة حتى تعلم اأ�شول البحث بعد ذلك 
في الجامعة، ثقافتان يف�شر ا�شطراعهما وقوفه المتاأني اأمام األف 
اأو درا�شة وهو وقوف ال يحجب فتنته  اأكثر من بحث  ليلة وليلة في 
بالليالي رغم اأخذه عليها اأنها رغم �شفاهيتها جاءت م�شتلبة من قبل 
�س للثقافة العالمة المكتوبة بكل ما تحمله  �س والموؤَ�شِّ االتجاه الموؤَ�شَّ
اأن  من انحيازات ال تمثل النظرة ال�شعبية التي كان من المفتر�س 
اإليها بل الثقافة العالمة التي  تمثل ثقافة النخبة المحمولة  تنتمي 

على عاتق الكتابة.
ينطلق ال�شدوي في تحديد االنحياز من الميزان ال�شرفي لمادة 
بدا كما اأوردها �شاحب الل�شان، وكما ي�شجل ال�شدوي بذلك نقطة 
واأكثرها  اأدق �شوره  في  يتجلى  كما  االنحياز  الك�شف عن  في  ذكية 
ثاأر �شخ�شي  الم�شاألة ال تخلو من  اأن  اأن ندون  باإمكاننا  تخفيا فاإن 
يقف وراء االنت�شار للبداوة وهي حقيقة باالنت�شار لها بعد اأن هياأت 
اآليات الثقافة العالمة وف�شح  اأبنائها من هو قادر على تفكيك  من 

مواقفها منها.
ما  اإلى  وليلة  ليلة  األف  انحيازات  اأعاد  قد  ال�شدوي  كان  واإذا 
ورثته من الثقافة العالمة فلنا اأن نرى اأن ذلك االنحياز مغرو�س في 
الثقافة ال�شفهية نف�شها  ومنبثق من داخل ال�شياق االجتماعي نف�شه 
البدوية  المجتمعات  في  والعبيد  المراأة  �شد  انحيازاته  في  خا�شة 

و�شد البدو في في المجتمعات الح�شرية.

املداخــــــلت
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�سعيد ال�سريحي
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ب�سع  قبل  الأدبي  جدة  نادي  اأغادر  واأنا  علّي  �سعبًا  يكن  لم 
يتلوها  لما  تمهيدًا  ال�ستقالة  الإدارة  قرار مجل�س  اإثر  على  �سنوات 
من تغييرات �ساملة كان اأع�ساء مجل�س الإدارة قد �سعروا اأن وزارة 
الثقافة ب�سدد اتخاذها، لم يكن الأمر �سعبا اإذ كان ح�سبي اأن اأطلب 
من ال�سديق عبداهلل قايد اأن يحمل لي محتويات مكتبي في النادي 
اإلى مكتبي في �سحيفة عكاظ على نية اأن اأفرغ لها في وقت لحق 
يكون  قد  ما  للنادي  واأعيد  �سخ�سيًا  يخ�سني  ما  منها  فاأ�ستخل�س 

مفيدًا لمجل�س اإدارته الجديد واأتلف ما ل ينتمي لهذا اأو ذاك.
مرت علّي ذلك �سنوات كفيلة اأن تختلط فيها الأوراق التي حملها 
لي ال�سديق عبداهلل قايد مع اأوراق وملفات اأخرى تت�سل بعملي في 
عكاظ على نحو جعل مهمة التنقيب في هذه الأوراق �سعبًة و�ساقًة 
غير اأنه عمل لبد لي من القيام به خا�سة حين اقترب موعد رحيلي 
من ال�سحيفة بعد �سنوات  قاربت الثالثين توزعت بين التعاون معها 

والتفرغ للعمل فيها.
اأتـفح�س  كي  مالئمة  فر�سة  كل  فيها  اأنتهز  اأ�سابيع  ق�سيت 
ودواليبه  مكتبي  اأدراج  تعد  لم  التي  والأوراق  الملفات  تلك  واأراجع 
تت�سع لها فتراكمت عبر �سنوات في الزوايا والأركان على نحو جعل 
من اعتذاري لكل زائر لي عن الفو�سى التي عليها مكتبي ديدني كلما 
زارني اأحد وقد بلغ الأمر بي اأن اأ�ستاأذن بع�س زمالئي كي اأ�ستقبل 
زائرًا اأتوقع منه األ يتفهم اعتذاري عن الفو�سى التي تعم مكتبي كي 
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اأ�ستقبل ذلك الزائر في اأحد مكاتبهم فال اأعود محتاجًا لالعتذار 
ول يعود م�سطرًا اإلى تغيير ال�سورة التي من المحتمل اأن تكون لي 
الترتيب  على  حري�س  منظم  رجل  اأنني  يتوهم  كان  لو  فيما  عنده 

وو�سع الأ�سياء في المواقع التي ينبغي اأن تكون لها.
كان لبد لي من اأن اأنجز مهمة تفح�س الأوراق والملفات قبل 
اأن تنتهي فترة عملي في ال�سحيفة ذلك اأن حملها معي اإلى البيت 
من �ساأنه اأن ينقل تلك الفو�سى العارمة اإلى مكتبتي الخا�سة والتي 
اأن َحّرْمُت  ح�سبها ما تـنوء به من فو�سى و�سوء تـنظيم تفاقم بعد 
على اأي اأحد من اأ�سرتي ان يتدخل لتـنظيمها مدعيًا اأن ذلك �سوف 
يربك عثوري على ما اأريد العثور عليه فيها واأنني قادر على التعامل 
مع كل هذه الفو�سى التي يعجب من حولي اأنني قادر على التعامل 

معها.
خطابات  على  والملفات  الأوراق  لتلك  تفح�سي  خالل  عثرت 
وتقارير  وقرارات  به  كتبت  الذي  الخط  يمحو  الزمن  كاد  ور�سائل 
يمكن لمن يت�سع له الوقت اأن يجد فيها ما ي�سهد على متغيرات كثيرة 
لم�ست حياتنا العامة وحياتنا الثقافية على نحو خا�س، عثرت على 
مقالت ُن�سرت واأخرى لم ُتـن�سر وثالثة ل�ست متاأكدا من اأنها قد ُن�سرت 
اأو حال بينها وبين الن�سر ما يحول دون ن�سر بع�س المقالت اأحيانا، 
اإليه  عابرٌة  نظرٌة  كانت  الآخر  وبع�سه  وجدت  ما  بع�س  ا�ستوقفني 
كفيلًة باأن األقي به في �سلة المهمالت ثم اأتعجب مما جعلني اأحتفظ 
به كل هذه ال�سنوات، ومن بين كل ما عثرت عليه لم ي�ستوقفني �سيء 
كما ا�ستوقفني ظرف لم يكن يحمل غير ا�سمي هممت اأن األقي به 
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غير اأنني تراجعت في اللحظة الأخيرة لألقي نظرة على ما يت�سمنه 
فعثرت على هذه الر�سالة التي اأثارت حيرتي فقررت ن�سرها موؤكدا 
اأنني لم اأعثر معها على اأي اأوراق اأخرى غير اأنني ل�ست متاأكدًا ما 
اإذا كان هذا الظرف قد فتح من قبل و�ساعت بع�س محتوياته ذلك 
اأنني فتحت الظرف على عجل حين كنت اأتفح�س الأوراق دون اأن 

األحظ ما اإذا كان قد فتح من قبل واأعيد اإغالقه باإحكام.
اأثارت فّي هذه الر�سالة ف�سوًل وحيرًة بـين اأن تكون حاملًة لفكٍر 
عميٍق وفل�سفٍة تجاه اللغة والمنطق وبين اأن تكون مجرد عبث ولعب 
بالكلمات وجد كاتبها مت�سعًا من الوقت فاأراد اأن يمار�س �سربًا من 
اللعب ل جدوى من ورائه غير تزجية الوقت بكتابة ل ت�سبه الكتابة.

اأثارت في تلك الر�سالة ف�سوًل واأردت من وراء ن�سرها اأن اأنقل 
يكون  اأن  راأيت  بحيرة  وم�ستني  الف�سول،  ذلك  عدوى  يقراأها  لمن 

لمن يقراأها ن�سيب منها.
�صــعيد ال�صــريحي
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هذه الق�سة لم يكتبها من�سور الحازمي.....
ذلـك تاأكـيد اأ�سـعه منـذ البــدء بيـن يــدي القـارئ الكريــم كـي 

ل يذهب به الظن اإلى اأن من�سور الحازمي هو كاتب هذه الق�سة.
اأنه نفي  وكان يمكن لي اأن اأطمئن اإلى هذا النفي على اعتبار 
وا�سح و�سريح ل يقبل اللب�س ول يمكن اأن يف�سي اإلى غير ما اأراد 
كاتبه منه لول اأن تذكر �سيئًا من �ساأنه لو خطر على قلب من يقراأ 
هذا النفي اأن يفرغه من معناه وي�سلبه القطعية التي اأراد من كتبه 
اأن تكون متحققة فيه، فعلى الرغم مما يوحي به ظاهر القول باأن 
هو  يكون  اأن  احتمال  فاإن  الق�سة  هذه  يكتب  لم  الحازمي  من�سور 
كاتبها يظل واردًا اإذا ما تم تاأويل ذلك القول على مذهب ما يراه 
للكتابة، مجرد ج�سر تعبره  الكاتب مجرد معبر  اأن  الحداثيون من 
الكتابة تكتب نف�سها، وكاأنما كل الف�سل الذي يمكن  الكلمات، واأن 
اأن ين�سب للكاتب ل يزيد عن الف�سل الذي يمكن اأن ين�سب اإلى من 
تنويمه  يتم  من  اأو  يتلب�سه  جني  ل�سانه  على  فيتحدث  م�س  ي�سيبه 
اأراه  مما  الرغم  وعلى  يدري،  ل  بما  فيهذي  مغناطي�سيًا  تنويمًا 
�سخ�سيا في هذه المقولت من �سطح ي�سبه �سطح المت�سوفة ل تبراأ 
العقلية التي تروجه من اأن تكون امتدادًا مت�سترًا لتلك العقلية التي 

مثلها ال�ساعر القديم حين قال:
ولي �صاحب من بني ال�صي�صبان       فطــــــورًا اأقـــــول وطـــــورا ُهــــــَوْه
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وللحداثيين اأن يردوا على ما ذهبت اإليه بما �ساءوا من تف�سير 
لما يقولون ولعل لهم في الحديث عن حمولت اللغة ودللت الألفاظ 
و�سغط ال�سياقات ما يبررون به ما يقولون غير اأن ذلك كله ل يهم 
اأن الحازمي هو كاتب هذه  اأن يكون نفي  اأن �سبهة  والمهم هنا هو 
الق�سة لي�س نفيا حقيقيا بمعنى اأن الحازمي هو كاتب هذه الق�سة 
غير اأنه نفاها عن نف�سه انطالقا من هذا الت�سور الحداثي للعالقة 

بين الن�س وكاتبه.
اإلى  الحداثي  الت�سور  هذا  يف�سي  اأن  احتمال  فاإن  ذلم  ورغم 
يكن  لم  فالحازمي  �سعيفا  احتمال  يظل  الجملة  م�سداقية  نزع 
حداثيًا ف�ساًل عن اأن يكون من غالة الحداثيين الذين يقولون بهذا 
الحازمي  تربط  التي  القوية  ال�سداقات  من  الرغم  وعلى  القول، 
بكثير من الحداثيين ونزاهته من اأن يطعن في معتقدهم وانتمائهم 
الوطني كما يفعل كثير من خ�سومهم اإل اأن موقفه من الحداثة ظل 
ملتب�سًا ولعل ذلك يعود لما لم�سه في مناهج الحداثيين النقدية من 
تهديد لمناهج النقد الأكاديمية التي كان هو اأحد اأهم موؤ�س�سيها في 

جامعات المملكة.
على كل حال فاإن كون الحازمي لي�س حداثيًا ي�سعف من القول 
باأن النفي جاء على مذهب اأهل الحداثة ويعزز من القول باأن نفي 
اأن يكون الحازمي هو كاتب هذه الق�سة اإنما جاء على وجه الحقيقة 
التي ل تقبل ال�سك، ول يزعزع هذه الطماأنينة اإل اأن يقول قائل اإن 
يذهب  ما  وا�ستبق  الق�سة  هذه  كتب  ب�سخريته  المعروف  الحازمي 
اإليه بع�س النقاد من القول بموت الموؤلف وكاأنما يقول لهم قبل اأن 
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تعلنوا موتي فاإني اأعلن �سحب ا�سمي من هذه الق�سة فقلت اإني لم 
اأكتبها م�ستبقا اأن تحكموا علّي بما تحكمون به من موت الموؤلفين.

المهم اأنه ل ينبغي اأن ي�سرفنا عن حقيقة ما تقوله لنا هذه اللغة 
ما يثار من �سك فيها وما يمكن اأن ينتهي به التاأويل لما هو ظاهر 
جلي من معانيها ففي ذلك خطر على فهمنا للحقائق كما ا�ستقرت 
في الأذهان فاإذا ما قراأنا اأن الحازمي لم يكتب هذه الق�سة فمعناه 

اأن الحازمي لم يكتب هذه الق�سة وذلك ح�سبنا.
غير اأني اأخ�سى من متكلف في التوثق من المعنى يخرج ليقول 
لنا اإن ذلك ل يكفي للدللة على اأن الحازمي لم يكتب هذه الق�سة 
لغير  اإنما تحيل  الإ�سارة بكلمة )هذه(  اأن تكون  ثم يبدي �سكه في 
هذه الق�سة فهو لم يكتب )هذه( الق�سة حيث كان ي�سير بل كتب 
اأنه كان ي�سير، ففهم الإ�سارة يقت�سي  )هذه( الق�سة حيث نتوهم 
بع�ساه  اأو  بطرفه  اأو  بيده  �سواء  المتحدث  ي�سـير  حـيث  اإلى  روؤيتـنا 
واأن العـلمية التي منحـها النحاة لأ�سـماء الإ�سـارة علميـة �سناعـية ل 
تثبت للفح�س اإل اإذا تواطاأنا على التظاهر بمعرفة حيث كان ي�سير 
هذه  يكتب  لم  الحازمي  اأن  ن�سدق  اأن  لنا  لي�س  ولذلك  المتحدث، 
اإلى هذه  اإنما كان ي�سير  اأنه  اأننا واثقون من  اإذا اإدعينا  اإل  الق�سة 

الق�سة ولي�س اإلى اأي ق�سة �سواها.
وهذا ال�سكيك اأدخل في باب المماحكة فالحازمي لي�س بحاجة 
اإلى ذلك كله ولي�س م�سطرًا اأن يوؤهمنا بالإ�سارة اإلى �سيء وهو اإنما 

ي�سير اإلى �سواه.
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ولعل من �ساأن نفي اأن يكون الحازمي و كاتب الق�سة اإن يغلق 
بابًا فتحه على م�سراعية الرواة الأوائل حين كانوا ي�سعون الأ�سعار 
اإلى �سعراء الجاهلية فالنفي هنا غنما هو مواجهة لأي  وين�سبونها 

احتمال ممكن اأن يغري بن�سبة هذه الق�سة للحازمي.
ولي�س  والنحل  الو�سع  احتمال  باب  يفتح  النفي  هذا  اأن  غير 
اإغالقه، اإذ قد يكون الحازمي هو كاتب هذه الق�سة كما كان الرواة 
هم ناظمي تلك الق�سائد وكما اآثروا اأن ين�سبوا تلك الق�سائد اإلى 
�سواهم فقد اآثر الحازمي اأن يبراأ من الق�سة التي كتبها، ول ي�سير 
من  جزءًا  النحل  يعتبر  ثقافة  وريث  فهو  ذلك  من  �سيء  الحازمي 
اأدبياتها على نحو يجعل من القول هو محور الهتمام ولي�س القائل، 
ن المخيلة من اأن تعيد اإنتاج �سخ�سيات �سعرية تتجدد بما  كما ُيمكِّ

يتم ن�سبته اإليها.
تق�سي  يهمه  من  بها  اأخذ  ما  اإذا  فروق  فثمة  كله  ذلك  ومع 
اأولها  اأن ل تجعل للحديث عن النحل والو�سع مكانًا هنا،  الحقيقة 
اأن الحازمي لي�س من �سعراء  اأن هذه ق�سة ولي�ست �سعرا، وثانيها 
اأن كاتب هذه الق�سة لي�س من الرواة القدامى،  الجاهلية، وثالثها 
ورابعها اأننا نعي�س في ع�سر كفل الحقوق الفكرية للموؤلفين وحر�س 
على توثيق ن�سبة اأعمالهم اإليهم، اأما اأهم الفروق واأخطرها فهو اأن 
باأنهم ي�سعون الأ�سعار وينحلونها  اأولئك الرواة لم يكونوا يعترفون 
هذه  يقول  المثال  �سبيل  على  الراوية  حماد  يكن  فلم  لغيرهم 
الق�سيدة لم ينظمها حماد بينما يتم التاأكيد في هذا المقام على اأن 
هذه الق�سة لم يكتبها من�سور الحازمي وبهذا ت�سقط فكرة الو�سع 
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والنحل والنتحال من اأ�سا�سها فكاتب الق�سة لم ين�سبها للحازمي 
واإذا ما تبادر اإلى ذهن اأحد اأن كاتب الق�سة هو من�سور الحازمي 

فاإن كاتبها ل يمكن اأن يوؤخذ بجريرة من يتهياأ له ذلك.
الق�سة  هذه  كاتب  الحازمي  يكون  ل  اأن  مقت�سى  اأن  المهم 
اإلى  وتلك م�سلمة ل تحتاج  الحازمي،  اآخر غير  لها كاتب  يكون  اأن 
التنويه، غير اأن هذا النفي المن�سب على الحازمي من مقت�سياته اأن 
اأن يثير في النف�س ت�ساوؤًل عن �سر نفيها عن الحازمي بالذات ولي�س 
عن اأي كاتب اآخر، وكاأنما كان من المفتر�س اأن يتبادر اإلى الذهن 
الق�سة،  الحازمي هو كاتب هذه  اأن يكون  الق�سة  عند قراءة هذه 
واأن عبارة )لم يكتبها الحازمي( اإنما جاءت لت�سحيح عبارة تقول 
من  يجيء  الريبة  حد  يبلغ  الذي  الت�ساوؤل  هذا  الحازمي(،  )كتبها 
كذلك  كان  اأنه  ولو  ق�سة،  كاتَب  باعتباره  يعرف  لم  الحازمي  اأن 
فلي�س هو بكاتب الق�سة الوحيد الذي يمكن اأن ين�سرف الذهن اإليه 
وتـن�سب اأي ق�سة له، ولو اأن ق�سة ن�سرت من دون ا�سم لما تبادر اإلى 
ذهن اأحد اأن كاتبها هو من�سور الحازمي، لذلك يحق، لمن اأراد، 
اأن يرى اأن هذا النفي يوؤكد اأنها للحازمي نف�سه واأن توج�سه من اأن 
تـن�سب اإليه هو الذي دفعه اإلى نفيها عنه، يحق لمن ي�ساء اأن يعتقد 
ذلك مثله مثل اأي محقق يدخل عليه اأحد الأ�سخا�س لكي يخبره اأنه 
البيوت  اأحد  العثور عليها في  التي تم  لي�س هو قاتل �ساحب الجثة 

الم�سهورة.
في  نف�سه  ي�سع  اأن  لمثله  ولي�س  ذكي  رجل  الحازمي  اأن  غير 
مثل هذه الورطة التي ت�سعه مو�سع ال�سبهة، وقد يكون بالإمكان اأن 
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ين�سب ما عمله اإلى الغفلة  التي تـنتاب اأكثر النا�س ذكاء واأ�سدهم 
فطنة اإن هذا الأمر م�ستبعد والأرجح اأنه لو كان الحازمي هو كاتب 
اأو  �سواه،  اإلى  ون�سبها  عنها  ا�سمه  حذف  اإلى  ل�سارع  الق�سة  هذه 
على نحو اأدق جعل نفي ن�سبتها ين�سب على �سواه وبقي محايدًا اأو 
بقيت الق�سة محايدة فهي لي�ست له كما اأنها لي�ست كما يعتقد اأن 
الحازمي الذي يم�سك بخطوط اللعبة ويدرك كافة اأبعادها وجوانبها 
واحتمالتها اأنه هو  فعاًل كاتب الق�سة واأنه بما يقيمه من احترازات 
اإنما يحاول اأن ينق�س كل اإمكانات التفكير لدى من يقراأه وهو يدرك 
اأن القارئ يعرف مدى فطنته وثقته في اأنه لن يورط نف�سه فبنى على 
ذلك قراره في نفي ن�سبة الق�سة اإليه وهذا يعني اأن من المحتمل اأن 
يكون الحازمي هو كاتب الق�سة واأنه من خالل مناورته تلك اأراد اأن 

يخرج القارئ من متاهة ليوقعه في متاهة اأخرى.
الحازمي  اأن  توؤكد  �سريحة  وا�سحة  والعبارة  يهم  ل  ذلك  كل 
الزج  كان  وربما  غيره،  اآخر  رجل  وكاتبها  الق�سة  هذه  يكتب  لم 
با�سمه من باب ال�سدفة المح�سة وفي حقيقة الأمر ا�سمه لم يزج 
به في كتابة هذه الق�سة فهو الوحيد الذي يتم الإعالن منذ البدء 
يكتب  لم  اأنه  عن  الإعالن  اإن  الق�سة،  هذه  كتابة  من  براءته  عن 
هذه الق�سة يعني ا�ستح�ساره لنفيه، وفي نف�س الوقت فاإن تغييبها 
يكون  ل  فحين  ا�ستح�سارهم  يعني  الق�سة  بكتابة  عرفوا  لآخرين 
خال  عبده  كاتبها  يكون  اأن  المحتمل  من  فاإن  كاتبها  هو  الحازمي 
اأو عبدالعزيز ال�سقعبي اأو عبداهلل باخ�سوين اأو �سعد الدو�سري اأو 
الق�سة جريمة  كانت هذه  ولو  المثال،  �سبيل  الحميد على  جاراهلل 
من�سور  هو  فيها  معه  التحقيق  يتم  لن  الذي  الوحيد  فاإن  مثاًل 
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الحازمي بينما �سيطال التحقيق كل الذين من المحتمل اأن يكونوا 
قد اأقدموا عليها، اإن عبارة هذه الق�سة لم يكتبها من�سور الحازمي 
ت�سبه اإفادة كتبها قتيل قبل موته يبريء فيها رجاًل محددًا من اأن 
يكون قد اأقدم على قتله، ورغم ذلك فاإن من حق اأي محقق فطن 
اأن ي�سك في تلك الإفادة وهذا يعني اأن كل الحتمالت واردة وعلى 

راأ�سها احتمال اأن يكون الحازمي فعال هو من كتب هذه الق�سة.
اأخ�سى اأن اللغة تعبث بنا، تنفي ما نثبت وتثبت ما ننفي، تغرينا 
ب�سيء ثم ت�سدنا عنه، تعد ول تفي، توهم ول تحقق، وبدل اأن نتفاهم 
بها ت�سبح هي �سبب خالفاتنا، على نحو فر�س علينا مراجعتها فيما 
تزعم اأنها تقوله لنا اأو ندعي اأننا نقوله بها، جل جهدنا اإنما ين�سب 
وما  يهم  اأي حال فكل ذلك ل  اللغة، وعلى  تف�سده  ما  اإ�سالح  على 
اأردت اأن اأقوله قد قلته وهو اأن الحازمي لم يكتب هذه الق�سة، وقد 
بدت لي تلك الم�ساألة م�سلمة لول اأنها تك�سفت لي عن اأن الحازمي 
اأن يكون  اآخر وحامت حوله ال�سبهات بدل  اأو  اأ�سبح متورطًا ب�سكل 
النفي  اأجعل   اأن  ذلك،  لي  تبين  حين  هممت،  وقد  منها،  بمنجاة 
اأنني اأدركت اأن الحال �سوف يبقى  من�سبا على غير الحازمي لول 
على ما هو عليه و�ستظل الم�سكلة عالقًة مع اأي كاتب يمكن اأن اأنفي 
ن�سبة الق�سة اإليه دون اأن ي�سلم الحازمي نف�سه من اأن يظن ظاٌن اأنه 
اأن هذه الق�سة لم يكتبها  اإذ لو �سلم القارئ  هو من كتب الق�سة، 
اأو  اأو عبداهلل باخ�سين  اأو جاراهلل الحميد  اأو ال�سقعبي  عبده خال 
التعزي اأو اأي كاتب اآخر يتم الجزم باأنه لم يكتب هذه الق�سة ل�سح 
وبالتالي  كاتبها،  هو  يكون  قد  الحازمي  اأن  يعتقد  اأن  القارئ  لهذا 

يدخله في دائرة الذين يتوهم اأن اأحدهم قد كتب الق�سة.
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عن  ونفيها  به  للظن  الباب  يفتح  عنه  نفيها  اأن  لي  تبين  ولما 
اأ�سميه  لمن  الق�سة  هذه  اأن�سب  اأن  هممت  كذلك  ينجيه  ل  �سواه 
)من�سور الحازمي الثاني( وبذلك ل ي�سبح بمقدور اأحد اأن ين�سبها 
قا�س  لأي  ين�سبها  اأن  ياإمكانه  ي�سبح  ل  بل  الحازمي  من�سور  اإلى 
معروف اأو غير معروف، ولعل في ذلك �سدا لباب الذرائع فالق�سة 
من�سوبة اإلى �سخ�س محدد هو من�سور الحازمي الثاني حتى واإن لم 
اأني بعد قليل من  يكن هناك اأحد يعرف �ساحب هذا ال�سم، غير 
على  اأقدمت  قد  اأكون  ذلك  على  اأقدمت  اإن  اأنني  التفكيراكت�سفت 
الق�سة  ن�سبت  قد  اأْن  حدود  عند  يتوقف  ل  الخطورة  �سديد  عمل 
لغير كاتبها اأو ل�سخ�س ل حقيقة ول وجود له، وفي ذلك تزوير اأنا 
�سديد الحر�س على األ اأقع فيه وهو ما حال بيني وبين اأن اأ�سندها 
منذ البدء اإلى ا�سم م�ستعار، واإنما لأن مقت�سى اأن يكون هناك من 
الحازمي  من�سور  هناك  يكون  اأن  الثاني  الحازمي  من�سور  يدعى 
الأول، وذلك لي�س �سحيحا فالذي يعرفه النا�س جميعًا هو من�سور 
الحازمي دون اإ�سافة اأو و�سف، والخطورة ل تكمن في اأن ذلك لي�س 
�سحيحًا فالحياة اإنما ت�ستمر بمثل هذه الأمور غير ال�سحيحة، اإن 
الخطورة هي اأن ظهور من�سور الحازمي الثاني �سوف يوؤدي قطعًا 
اإلى ظهور من�سور الحازمي الأول، واإن اأردنا الدقة قلنا يوؤدي اإلى 
الحازمي  بمن�سور  عمره  طيلة  المعروف  الحازمي  من�سور  تحويل 
لي�سبح من�سور الحازمي الأول، وفي  هذه الإ�سافة اإم�سا�س بالهوية 
وتغيير لها بل وو�سعها على محك المقارنة وا�ستكناه العالقة بينها 
اأو  نا�سئِاً منها  اإذا كان فرعًا  والت�ساوؤل عما  لها  تاليا  وبين ما جاء 
ا�ستـن�ساخًا لها اأو تعدياًل واإ�سافًة اإليها، على نحو يجعل الُهوية في 
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تد�سينها  اإعادة  وتتم  �ساحبها  اإرادة  خارج  تنمو  فهي  الريح  مهب 
مراٍت متتابعًة وقد كان من�سور الحازمي بمنجاة من ذلك كله لول 
فتح هذا الباب عليهن وربما كان نفي الق�سة عنه اأقل �سررا به حتى 

واإن توهم متوهم اأن النفي ي�سي بالإثبات.
الم�ساألة ل تتوقف خطورتها عند هذا الحد بل تمتد لتوؤدي اإلى 
ا�سطراب المنطق والت�سكيك فيما يمكن اأن يعد من البدهيات، واإذا 
كان ل يجوز لعاقل اأن يت�سكك فيما اإذا كان الأول �سابقا على الثاني، 
اأ�سع هذه  اأن  بعاقل،  ل�ست  اأني  يعتقد  اأن  وللقاريء  فاإن من حقي، 
الم�سلمة مو�سع التت�ساوؤل وال�سك حين اأزعم اأن ظهور الثاني �سرط 
لظهور الأول، فلي�س بو�سعنا اأن ن�سف اأحدًا اأو �سيئًا باأنه الأول قبل 
اأن يكون اأمامنا اأحد اأو �سيٌء ندعوه الثاني، فبعد، واأوؤكد على كلمة 
»بعد«، بعد ظهور الثاني نكر راجعين لكي ن�سف اأحدًا اأو �سيئًا باأنه 
الأول على عك�س ما  �سابق على ظهور  الثاني  اأن  يعني  الأول، وهذا 

تحاول البدهيات اأن تجعلنا نطمئن اإليه.
اأو العلة  اإلى الم�ساألة من باب ال�سبب والنتيجة  واإذا ما نظرنا 
ظهور  في  ال�سبب  اأو  العلة  منزلة  ينزل  الأول  اأن  وزعمنا  والمعلول 
الثاني كنتيجة له بمعني اأن وجود الأول هو ما جعل الثاني ثانيًا فاإن 
المنطق �سوف يتعر�س لهزة اأخرى ل تقل خطورة، ذلك اأن ما �سوف 
ال�سبب  على  �سابقة  النتيجة  اأن  هو  التدقيق  من  قليل  بعد  نكت�سفه 
الثاني  اأمام  اأنف�سنا  نجد  حين  فنحن  علته،  على  متقدم  والمعلول 
والذي يمثل النتيجة نفكر في الأول الذي هو ال�سبب، ول يمكن اأن 
اإذا كان  اإل  اأول  يكون الأول �سببًا قبل ظهور نتيجته فلي�س ثمة من 
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هناك ثاٍن، وكاأنما يحدث ال�سيء ويحدث �سببه بعده، وربما نقع فيما 
ي�سميه المناطقة الدور حين نجعل الأول هو النتيجة لظهور الثاني 
بحيث يكون الثاني هو ال�سبب والأول هو النتيجة، وح�سبنا اأن نتاأمل 
هذه العبارة بدقة »الأول النتيجة والثاني ال�سبب« لكي ندرك حجم 
ما انتهينا اإليه من ا�سطراب، وكيفما قلَّبنا الأمر فاإننا �سننتهي اإلى 
اأن النتيجة في كال الحالين �سابقة على ال�سبب واإذا كان ثمة �سك 
فيما و�سلنا اإليه فاإننا بتـنا في �سك مما كنا نركن اإليه، واإذا لم يبلغ 
ما انتهينا حد اليقين فاإنه قد انتزع منا اليقين بما كنا نظنه يقينا، 
وبهذا ينتهي بنا الأمر اإلى �سرب من الحيرة التي ل تحمد عقباها 
لم  فتحه  تم  ما  اإذا  باب  البدهيات  وقلق  المنطق  اهتزاز  اأن  ذلك 
اأي رياح عاتية �سوف  اأن يتكهن  اأحد  اأبد الدهر ول ي�ستطيع  ينغلق 

تلج منه وما الذي �سوف تع�سف به تلك الرياح.
لذلك ح�سمت اأمري وناأيت عن اأن اأن�سب هذه الق�سة لمن�سور 
من�سور  يكون  اأن  تنفي  التي  بالإ�سارة  واكتفيت  الثاني  الحازمي 
الحازمي هو كاتبها، مدركًا اأن ذلك كله يحتمل كل ما قلت اآنفا فقد 
الجهد  ي�سعفني  ولم  القول  طرائق  واأعيتـني  ال�سبل  اأمامي  ان�سدت 

بغير اأن اأوؤكد لكم اأن هذه الق�سة لم يكتبها من�سور الحازمي.



املداخـــــالت
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املعلم

الق�صة التي كتبها �صعيد ال�صريحي

علي ال�سدوي

ق�سيرًا  مقاًل  بنعبدالعالي  عبدال�سالم  المغربي  الٍمفكر  كتب 
 21 الموافق   .2012 ني�سان   13 الجمعة   .17906 العدد  )الحياة. 
جمادى الأولى 1433( عن العوائق التي حالت بين التكوين الفل�سفي 
الذي تلقوه في الجامعة في �ستينيات القرن الما�سي وبين ما اأطلق 

عليه »حداثة فل�سفية«.
ولكي يو�سح العوائق التي حالت اآنذاك بين جيله في ال�ستينات 
تمييز  ي�ستح�سر  الفل�سفية  الحداثة  معالم  على  الوقوف  وبين 
الأ�ستاذ  بين  دولوز   بعد جيل  فيما  الفرن�سي  والفيل�سوف  الطالب، 
الجامعي وبين المعلم الذي يفر�س ِجّدة جذرية، ويجد طرق التفكير 

المنا�سبة للحداثة . 
اأنهيت المقال لأعود بالذاكرة اإلى الوراء بين عامي )1988-1984(. 
يكن  لم  الحقيقة  وفي  القرى.  اأم  جامعة  في  طالبًا  كنت  اآنذاك 
اأكاديميون فقد كان من  اأ�ساتذة  اأو  اأو �ساعر  اآنذاك قا�س  ينق�سنا 

املداخــــــالت
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اأ�ساتذتنا الجامعيين اآنذاك القا�س وال�ساعر  وخيرة المتخ�س�سين 
في علوم اللغة العربية . 

اأ�ساتذتي  عن  اأنا  اأقول  اأ�ستاذته  عن  بنعبدالعالي  قال  وكما 
العمل  وحب  والن�سباط  بالمثابرة  معظمهم  »ا�ستهر  فقد  اآنذاك، 
اأغلبهم كان يتعلم ليعلمنا«. واأجد نف�سي الآن  اإن  والتفاني فيه، بل 
انعكا�سات  در�سنا  الذي  الأ�ستاذ  اأتذكر  �سنة  وع�سرين  خم�س  بعد 
�سعوري  اأتذكر  اأقول  النقد.  تاريخ  في  وتاأثيرها  اأر�سطو  »محاكاة« 
باأنه مرهق ومجهد . والآن فهمت اأنه ربما من اأجل اأن نتعلم لم يكن 
ره لنا، وما اإذا كنا �سنفهم  واثقًا من اأنه فهم على ما يرام ما ح�سّ

حتى لو لم يفهم هو . 
في  ي�سرحون  اأ�ساتذتـنا  اأن  ذلك  على  ترتب  نقراأ  كنا  اآنذاك 
الغالب ما كنا نعرفه، وفرادة كل واحد منهم لي�س فيما �سيعلمنا اإياه 
اإنما في طريقة تعليمه. في الواقع رغم ح�سن النّية فقد كانوا كمن 
يبني خما لدجاجة لذلك ل ي�ستطيع الجمل دخوله كما يقول جالل 

الدين الرومي.
اأننا كنا  لم تكن الكتب الجامعية تعني لنا �سيئًا. وبالرغم من 
الأ�ساتذة  ي�سرحه  ما  اإلى  ومنتبهين  وحفظها،  در�سها  في  جادين 
عنها ونهّم�سها به، اإل اأن ما نريده كان وراء القاعة. كنا نريد من 
الأر�س  بعيوننا نحن ف�ساء  نرى  ويتركـنا  النافذة  يفتح  اأن  ما  اأحد 

وف�ساء ال�سماء الوا�سعان. 
القاعة. قراأنا   المهّمين خارج  والمبدعين  النقاد  اآنذاك قراأنا 
ب�سورة خا�سة عبداهلل الغذامي الذي كان يتبواأ مركز النقد الأدبي 

املداخــــــالت
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اآنذاك ، واأكثر من ذلك الناقد الأبرز والأكثر تاأثيرًا باعتباره الناقد 
الحداثي المتوج. وكاأ�ستاذ جامعي تحول اإلى �سخ�سية ثقافية عامة 
ا�ستغل ح�سوره الإعالمي ليكر�س طروحاته اإلى حد اأن محا�سراته 

العامة كانت بمثابة اأحداث ثقافية كبرى . 
اأن قراأناه و�سمعناه وجدناه يمثل ما مللنا منه في قاعات  بعد 
الجامعة ؛ اأعني الأ�ستاذية. في الحقيقة لقد مثل لنا الغذامي اآنذاك 
ومجتهدًا  باحثًا  كان  ملهمًا.  ول  معلمًا  يكن  لم  لكنه  كبيرًا  اأ�ستاذًا 
لكنه لم يكن  موهوبًا، وقد ك�سفت لنا الن�سو�س التي كان يختارها 
مو�سوعا لنقده اأنها  لي�ست ن�سو�سًا نموذجية لكي يكون نقد  الأ�ستاذ 

في كامل  توّهجه . 
الجامعي  الأ�ستاذ  الغذامي  عبداهلل  عند  افتقدناه  ما  اأن  غير 
والأكاديمي الكبير، وجدناه عند �سعيد ال�سريحي المحا�سر اآنذاك. 
وقد عنى لنا ما عناه �سارتر لدولوز  التي ا�ست�سهد به عبد ال�سالم  
الجديد،  والأ�سلوب  الجديدة،  المو�سوعات  اأعني  بنعبدالعالي؛ 
اأنه  كله  هذا  من  والأهم  والجدل  للم�ساك�سة  الجديدة  وال�سبل 

ال�سريحي نف�سه الذي ل ي�سبه اأحدًا ول يحاكي الآخرين . 
القرى،  اأم  جامعة  في  محا�سرًا  ال�سريحي  �سعيد  كان  اآنذاك 
اللغة  ليدّر�س  العربية  اللغة  طالب  نحن  عنا  اأُبعد  اأو  ابتعد  لكنه 
العربية لأق�سام اأخرى. كنا نح�سد طالب تلك الأق�سام. نطلب منهم 
اأن يحدثونا عنه. لقد قيل لنا اإنه »حداثي«، اأهو ي�سبه ما نعرفه عن 

اأ�ساتذتـنا ؟. 

املداخــــــالت
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تف�سيل  من  عنه  الحديث  يبدوؤون  ن�ساألهم  الذين  هوؤلء  كان 
لم  يتاأبطه.  الذي  ال�سخم  الكتاب  من  اأو  المائل،  كالعقال  �سغير 
يكن يهمنا اأن كان ما قالوه �سدقًا اأم كذبًا اإنما يهمنا اأن ُتو�ّسع تلك 
ذلك  عن  وغريبة  عجيبة  حكاية  اإلى  لتتحول  ال�سغيرة  التفا�سيل 

المعلم الذي ُيدعى حداثيا. 
قراأنا ال�سريحي وعرفنا الفرق بين اأ�سلوب ال�سريحي وطريقة 
الأ�ستاذ  يحاكي  المعلم.  وبين  الأ�ستاذ  بين  الفرق  اأي  الغذامي؛ 
الطريقة بينما يبدع المعلم الأ�سلوب. كان الغذامي الأ�ستاذ ي�سترك 
ديب  اأبو  وكمال  ف�سل  و�سالح  ع�سفور  كجابر  اآخرين  اأ�ساتذة  مع 
هو  اأنه  هو  المعلم  ال�سريحي  األهمنا  وما  اآنذاك،  قراأناهم  واآخرين 

نف�سه ما يعني اأن  نكون نحن اأنف�سنا ول ن�سترك اأو نحاكي. 
كنا - في الواقع - اأمام كيفّيتين اأ�سا�سّيتين لتعامل كينونِة كِلّ 
واحد منهما مع اإمكاناتها؛ اأعني كيفية وجودها الأ�سلي اأو المزّيف. 
بالمعنى  اإنما  الأخالقي  بالمعنى  والزيف  لالأ�سالة  هنا  عالقة  ل 
الوجودي اإذا ما تو�سعت في  فهم هايدجر اإلى حد ي�سعب متابعته. 
مّثل لنا عبداهلل الغذامي اآنذاك الوجود المزّيف من حيث اإنه 
يقوم ما قام ويقوم به غيره من الأ�ساتذة، ويقع �سحية ما يقراأه اأو 
يعجبه. وعلى العك�س من ذلك مثل لنا  �سعيد ال�سريحي اأنه الوجود 
نحن،  تخ�سنا  مما  واختياراتنا  م�ساريعنا  تنبثق  اأن  اأي  الحقيقي؛ 

ومما هو اأ�سيل فينا .  
لم  الق�سة  »هذه  ن�س  يكون  اأن  يمكن  ل  قلته  الذي  هذا  بعد 
يكتبها من�سور الحازمي« اإل ل�سعيد ال�سريحي؛ لأن  الن�سو�س ت�سبه 

املداخــــــالت
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عن  اأت�ساءل  لكنني  تبّنيه،  في  اأتردد  ثم  هذا  اإلى  اأذهب  موؤلفيها. 
الناقد  تفكير  لأن  ربما  الن�س!  ويحيي  الموؤلف  ُيميت  الذي  ال�سبب 
�سمح له باأن يميت الموؤلف ليحتل مكانه وهو المعنى الذي ُيفهم من 

كون الناقد غازيًا والن�س مغزّوًا كما �ساع في نقد الثمانينات. 
الموؤلف  �سورة  الن�س  ي�سبه  األ  اأخرى  نظر  وجهة  ومن  لكن 
يلوح  معه،  ياأتي  األ  ولي�س هو؟  هو  األي�س  مراآة؟  كل  في  يراها  التي 
يبحث  اأحد  ذهب  ما  اإذا  عليه  ُيعثر  اأن  يمكن  اأنه  غير  يغادر؟.  ثم 
اأ�سمع �سوت ال�سريحي  اأنني  اإلى حد  عنه. وهو ما عثرت عليه هنا 

واأ�ساهده وهو يتحرك لي�سع يده على كتفي. 
يقراأ  اأن  يرغب  والموؤلف  متعّمد؛  فعل  هو  ما  ن�س  تاأليف  اإن 
ف�ساأ�سع  الفكرة  معالجة  اأح�ّسن  اأن  اأردت  ما  واإذا  ن�سه.  القراء 
الموؤلف مو�سع الإخراج الم�سرحي للن�س؛ اأي  يحول الموؤلف اأوجها 
من �سخ�سيته اإلى اأوجه من اللغة في ن�سه . يخو�س حروبا �سرية، 

ويرتب جميع اأنواع الجدل في  ن�سه. 
اأنه يفعل هذا. وقد ترتب على  الموؤلف على م�ستوى ما  يعرف 
اأن كان ن�س ال�سريحي هنا يراوغ الت�سنيف كموؤلفه، يتحدث  هذا 
ملتوية.  ب�سورة  يناق�س  �سجال.  في  معها  ويدخل  المفاهيم  مع 
يكّون وجهات نظر نقدية وفل�سفية من غير اأن ي�سمح  بتطور ال�سرد 
يمثل  كموؤلفه   فهو  كله  لهذا  الق�سايا.  من  الحذر  موقفه  يفقد  اأن 

الت�سالح معهما تحديًا جديًا اأمام القارئ العادي . 
الن�س  هذا  اأن  من  اأق�سده  ما  جنوبية  حكاية  اأو�سحت  ربما 
هو ظل �سعيد ال�سريحي . ُيحكى اأن �سابًا مر من جوار اأحد البيوت 

املداخــــــالت
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الفتاة  اأخبرت  تقبيلها.  يدل على  بما  �سفتيه  فتاة فحرك  فاأعجبته 
اأهلها. فاجتمع كبار القرية. وبعد اأن ت�ساوروا اتفقوا على اأن ُيرمى 

ظل ال�ساب جزاء فعلته . 
ولكم  تتعجبوا،  اأن  ولكم  وحللته.  رويته  ما  ت�سدقوا  اأن  لكم 
اأي�سًا اأن ت�سّكوا وتتهموا.. اأنتم اأحرار.. كما يقول الراوي في رواية 
مو�سم الهجرة اإلى ال�سمال . هذه وقائع م�سى عليها زمن طويل وهي 
كما �سمعتم  الآن. اأقولها لأن هذا الن�س ذكرني ب�سعيد ال�سريحي 

اآنذاك.  
اختلق  ربما  الآن وهي:  بالي  بفكرة طراأت على  اأختم  اأن  اأريد 
خيالي ما رويته . هذا ممكن لكن ال�سورة التي ر�سمها خيالي واقعية 
تتطابق مع �سعيد ال�سريحي المعلم. اإن  هذه الق�سة فعاًل لم يكتبها 
�سعيد  كتبها  اإنما  الواقعي  والأكاديمي  الأ�ستاذ  الحازمي  من�سور 

ال�سريحي المتخّيل.
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ف�صول يقود اإىل ف�صول

عبداهلل الغامدي

ال�سريحي  �سعيد  ف�سول  بــ:  هذه  ورقتي  اأعنون  اأن  في  فكرت 
يقوده لمعرفة ف�سول الآخر .. والآخر هنا يمكن اأن يكون اأي قارئ 
جلد ي�ستطيع اأن يكمل قراءة الق�سة دون اأن يتخل�س منها ويقول: 
ما هذا الهراء ؟ لقد �سيعت دقائق من حياتي في قراءة ورق ل يمكن 

قراأته  ول فهمه...
�سعيد  د.  اأن  اإل  الحازمي  من�سور  يكتبها  لم  الق�سة  هذه 
�سعيد  »تقديم«  كلمة  خالل  من  اأيدينا  بين  يطرحها  ال�سريحي 
ال�سريحي وذلك بعد �سنوات عدة من مغادرته النادي الأدبي ومن 
ثم نقل جميع اأوراقه اإلى عكاظ.... ثم من عكاظ اإلى منزله بعد اأن 
غادر عكاظ ، ذلك بعد اأن تفرغ قبل عودته لمنزله لكي يبعثر اأوراقه 
و�سط  العبثية من  الفو�سوية  المتاهة  لنا هذه  وي�ستخرج  المتناثرة 
ثانية  اإليه  العائد   - النادي  لنا في هذا  ليقول  الورق  فو�سى  اأكوام 
وثالثة - وح�سب فهمي: »اأنه ل يتذكر من كتب هذه الق�سة ول من 
اأين ولماذا وجدت بين اوراقه التي بداأ �سعيد ال�سريحي في ترتيبها 
�سمن  المغلفة  الر�سالة  هذه  كانت  هل  ال�سنين؟!!..  هذه  كل  بعد 
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اأوراق النادي الأدبي التي نقلت لعكاظ اأم �سمن اأوراق عكاظ التي 
يتذكر من  اأن  يمكن  وهل  اإلينا؟!!..  ثم  ومن  اإلى منزله  نقلها  اأراد 
كتب الق�سة اإذا كان لها كاتب ؟ ولماذا ل يكون كاتبها هو الدكتور 

من�سور الحازمي على ل�سان الدكتور ال�سريحي ؟
لقد تمنيت اأن تبقى فو�سى الأوراق التي اعتاد ال�سريحي عليها 
ن�سيف  لتجعلنا  تاأتي  التي  العبثية  الر�سالة  هذه  لنا  تخرج  ل  حتى 
لت�ساوؤل ال�سريحي ت�ساوؤلت اأخرى .. متى كتبت ؟ هل هذه هي كامل 
لي�سعها  الورقة  ال�سريحي هذه  اأختار  لماذا  ؟  التي وجدت  الأوراق 
بين اأيدينا بدًل من اختيار – ربما – ورقة اأخرى يمكن اأن نتح�س�سها 
ونم�سك حروفها بين اأناملنا ؟ هل يمكن اأن يكون كاتب هذه الق�سة 

من�سور الحازمي ولم ل يكون هو اأو ال�سريحي ذاته ؟ 
كما هي؟  وجدها  التي  ال�سفحات  ال�سريحي طباعة  اأعاد  هل 
واإذا كان الجواب بنعم.. فهل كانت الأخطاء المطبعية واأثر العجلة 
في طباعتها )تم ت�سحيحها قبل الطباعة( قد نقل كما هو؟ بع�س 
اأن ت�ستوقفك لت�سححها وتفهمها وهناك اأخرى لبد  الكلمات لبد 
اأن ت�ستنتج ماذا يق�سد كاتبها اأو بالأحرى من طبعها... اإ�سافة اإلى 
يعيـ�س  التي كان  الفو�سى  اأن  يوؤكد  الكلمات.. كل هذا  تكرار بع�س 
اأوراقه قد ظهرت في طباعـة هذه الورقـة التي  فيها ال�سـريحي مع 
بين اأيديـنا لنقول اإن الق�سة - ربما - قد اأ�سافت لعنوانها في كل 
مرة 3 حروف وهي: )ل م ي(... فالعنوان ربما يكون: هذه الق�سة 
كتبها من�سور الحازمي.. بدل من )لم يكتبها..( لقد طبع م�سفف 
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الحروف العنوان واأ�سبح يكرر ن�سخ العنوان في كل مرة ويل�سقه لنا 
في المكان الذي يريد اأن يعود للعنوان فيه..

مالحظـــات:

خ�س�س ال�سريحي �سفحة لعنوان الق�سة ول�سمه... و�سفحتين 
عبر ال�سريحي فيها عن طول فترة خلط الأوراق ببع�سها وكيف يمكن 
له وحده.. الخروج من فو�سى الورق دونما �سرر.. خا�سة اإذا علمنا 
اأن الفو�سى تمتد اإلى مكتبته الخا�سة بمنزله .. واأت�ساءل عن مقدرة 
ال�سريحي التي يمكن اأن ي�ستخرج اأي مقال اأو ورقة دونما عناء..؟!! 
الدكتور  باأ�ستاذي  تذكرني  اأتخيلها،  كما  مكتبته  في  الفو�سى  هذه 
باقادر الذي بالكاد اأراه في مكتبه بالجامعة عندما كان يوما َعَلمًا 
فيها.. ومع ذلك كان ومازال يوؤكد اأنه ولوحده قادر على الخروج من 

ذلك الركام. فهل كل المبدعين هكذا ؟!
ثم اإن هذه الق�سة قد كتبت في عدد من الأوراق حيث ا�ستطعت 
لتمتد  كبيرا  وَجدُت فراغا  اإن  بع�سها  ال�سطور من  بع�س  اأقرب  اأن 

الق�سة معي من ال�سفحة 4 اإلى ال�سفحة 9 ..
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اأين الق�صـة ؟

حممد ربيـع

ننفي،  ما  وتثبت  نثبت  ما  تنفي  بنا،  تعبث  اللغة  اأن  »اأخ�سى 
تغرينا ب�سيء ثم ت�سدنا عنه، تعد ول تفي، توهم ول تحقق، وبدل 
علينا  فر�س  نحو  على  خالفاتنا،  �سبب  هي  ت�سبح  بها  نتفاهم  اأن 
جل  بها،  نقوله  اأننا  ندعي  اأو  لنا  تقوله  اأنها  تزعم  فيما  مراجعتها 

جهدنا اإنما ين�سب على اإ�سالح ما تف�سده اللغة«.
ذلك ما يقوله ال�سريحي في اأحد مقاطع الورقة، وا�سًفا ب�سورة 
�سريحة ومبا�سرة الظاهرة الإن�سانية الم�سماة »اللغة«. لكنه في هذا 
المقطع ل ي�سيف �سيًئا جديًدا زائًدا عما قالته الورقة على امتداد 
ومتاعبنا  بماآ�سينا  لنا  تذكير  مجملها  في  هي  اإذ  كاملة.  مقاطعها 
ا�ستكى  ما  ملمو�سة  ب�سورة  تج�سد  ورقة  هي  »اللغة«.  ظاهرة  مع 
راأوا ما تفعله بعقولنا هذه الظاهرة الخطيرة  الفال�سفة حين  منه 

)اللغة(.
 راأى اأحد اأكبر رواد الفل�سفة التحليلية وفل�سفة اللغة فتجن�ستاين 
باللغة،  عقلنا  افتتان  �سد  »معركة  اإل  هي  ما  بكاملها  الفل�سفة  اأن 
اأي: اأنها معركة �سد البلبلة اللغوية«. )فتجن�ستاين: بحوث فل�سفية 
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�س106(. وبعبارة اأوليفيه ربول: »الفل�سفة هي اأول ال�سوؤال عما نريد 
اأن نقوله«. )ربول: فل�سفة التربية �س 9(.

اللغة لي�ست الأداة الإن�سانية الأولى للتفاهم، ول و�سيلة الت�سال 
والتوا�سل الموثوق بها، كما ُيعتقد على نطاق وا�سع. بل على العك�س 
التوا�سل  وقطع  التفاهم  لمنع  الفعالة  الأولى  الأداة  هي  ذلك  من 
عقول  في  »البلبلة  اإحداث  فتجن�ستاين:  و�سف  حد  وعلى  بامتياز، 
في  »المعنى«،  حجب  و�سائل  من  و�سيلة  اأنها  والمفارقة  النا�س«. 
حين اأن »المعنى« هو الذي يراد لها اأن تنقله اإلينا واأن تنقلنا اإليه. 
ما  اأهم  »المعنى«  م�سكلة  اأ�سبحت  به  الذي  ال�سر  مكمن  هو  وهذا 
ي�سغل الباحثين في علوم وحقول معرفية كثيرة. اإذ �سغلت الفال�سفة 
والمف�سرين  والأ�سوليين  والفقهاء  الكالم  وعلماء  والمنطقيين 

وفقهاء اللغة والأدباء والنقاد.
لي�س الو�سول اإلى المعنى من خالل اللغة �سهاًل وممكنًا بال�سورة 
قولته  فتجن�ستاين  قال  ولهذا  وهلة،  لأول  المرء  يتخيلها  قد  التي 
ال�سهيرة: »ل ت�سل عن معنى الكلمة، وا�ساأل فقط عن ا�ستعمالها«. 
)محمود زيدان: في فل�سفة اللغة �س 106(. بل لقد عجز ريت�ساردز 
معنى  تحديد  عن  المعنى(  )معنى  ال�سهير  كتابهما  في  واأوجدن 
كلمة »معنى« نف�سها، وانتهيا بدًل من حل اإ�سكال المعنى اإلى اإبراز 

غمو�سه وتعقيده.
الظاهرة  هذه  في  اللغة  وعلماء  الفال�سفة  يجد  لم  هنا  من 
الإن�سانية الكفاءة المطلوبة للدللة على ما يريد م�ستعملوها اأن يدلوا 
بها عليه. ولهذا �سبه )ليبنتز( اللغة باأنها كقطعة النقود )العملة( 
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في نظام نقدي لي�س فيه اإل »عمالت من الفئة الكبيرة فقط، نظام 
يتحملوا  اأن  على  م�ستعمليه  يجبر  ما  كثيرًا  لأنه  كفاءة؛  دون  يعمل 
اأ�سياء  �سراء  في  المتمثلة  العملية  وهذه  يح�سبونه.  كانوا  مما  اأكثر 
حيث  الناتج  المعنى  في  الزيادة  ت�سبه  اإنما  مطلوب  هو  مما  اأكثر 
عام  اإل م�سطلح  عنه  للتعبير  يتاح  ل  ولكن  مفهوم محدد،  يق�سد 
يحتاج اإلى التحديد عن طريق �سفات اإ�سافية واإ�سهاب في الكالم«. 
)كولما�س: اللغة والقت�ساد �س 10(. اأما بيرون فينقل عنه اأولمان 
�سكواه من ق�سور كلماته عن اأداء ما يريد اإي�ساله بها من المعاني، 
اأن  تموجاتها  ت�ستطيع  األواًنا؛ حتى  كانت  كلماتي  ليت  »يا  يقول:  اإذ 
في  الكلمة  دور  اأولمان:  )�ستيفان  بها«.  تومئ  اأن  اأو  الفكرة  تحدد 
اللغة �س 110(. اأما �سويفت فيقول: »ينبغي لالإن�سان اأن يحمل معه 
التي ينوي الحديث عنها«. )تودوروف: الدللة  الأ�سياء  على ظهره 
والمرجع، �سمن كتاب المرجع والدللة لقنيني �س 24(. وهذا هو 
ما حمل فتجن�ستاين ور�سل على التفكير في ا�سطناع لغة �سناعية 
مثالية بديلة للغة العادية، وهي اللغة التي اأطلق عليها فيما بعد ا�سم: 

»�سبرانتو«، ثم لم يلبثا اأن عدًل عن هذا الم�سروع لعدم جدواه.
هذه  �سدر  في  المقتب�س  ال�سريحي  مقطع  بح�سب  اإذن  اللغة 
ا كما �سبقت الإ�سارة اإلى ذلك،  الورقة، وبح�سب الورقة كاملة اأي�سً
المناورة  على  مقدرته  اأن  ل  يناور،  اأن  للكاتب  اأتاحت  التي  هي 
اأراد الكاتب  اأتاحت بح�ساباتها هي ما  فقط هي التي فعلت فعلها، 
اأن يجعله من ح�ساباته هو. اإذ اإن اللغة تتكلمنا في حين نظن اأننا 
نتكلمها، وت�ستعملنا في حين نعتقد اأننا ن�ستعملها. هي »لعبة« )كما 
هو م�سطلح فتجن�ستاين الم�سهور(، لكنها لي�ست من اأجل اأن نلعبها 
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لتكتمل كما تريد هي من خاللنا.  بل  نريد نحن،  بها كما  نلعب  اأو 
اللغة هي الم�سوؤولة ربما عن ان�سغالنا نحن القراء ب�سوؤال: من كاتب 
الق�سة؟ من�سور الحازمي اأم �سعيد ال�سريحي؟ عن �سوؤال اآخر هو: 

اأين الق�سة؟
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هذه الورقة مل يكتبها �صعيد ال�صريحي

مليـاء باع�سن

الجزء  هي  هذه  الإ�سارة  با�سم  هنا  اإليها  اأ�سير  التي  والورقة 
الثاني من الن�س المقدم من �سعيد ال�سريحي، فالجزء الأول وهو 
تفا�سيل  المقدمة  تحوي  كاتبه.  هو  يكون  اأن  اإل  يمكن  ل  المقدمة 
)نادي  وال�سخو�س،  والوقائع  والمكان  الزمان  في  تر�سخها  واقعية 
ال�ستقالة/   الإدارة  قرار مجل�س  �سنوات/  ب�سع  قبل  الأدبي/  جدة 
قايد/  عبداهلل  ال�سديق  الإدارة/  مجل�س  اأع�ساء  الثقافة/  وزارة 
رحيلي  عكاظ/  �سحيفة  في  مكتبي  النادي/  في  مكتبي  محتويات 
على  عالوة  الثالثين...(.  قاربت  �سنوات  بعد  ال�سحيفة/  من 
ا�سم مقدمها، كما  المقدمة يت�سدرها  فاإن �سفحة  الحقائق،  هذه 
المقدمة  انتماء  في  ال�سك  اإلى  �سبيل  نهايتها، فال  يذيل  ال�سم  اأن 

لكاتبها �سعيد ال�سريحي.
وتربطه  المقدمة  نهاية  اإليه  تف�سي  والذي  الثاني  الجزء  اأما 
المتكلم  �سوت  ا�ستمر  واإن  حتى  بحت  افترا�سي  فاإنه  بواقعيتها، 
الأ�سماء  من  عدد  تخلله  واإن  وحتى  خالله،  التحدث  في  و�سمائره 
الحقيقية )عبده خال اأو عبدالعزيز ال�سقعبي اأو عبداهلل باخ�سوين 
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راأ�سهم  وعلى  والتعزي(،  الحميد،  جاراهلل  اأو  الدو�سري  �سعد  اأو 
المقطع  يتولى  الحازمي في عنوانه.  الدكتور من�سور  ا�سم  بالطبع 
الأخير من المقدمة مهمة توريط القارئ في �سباك الجزء الثاني، 
ففيه يخبرنا ال�سريحي اأنه في الواقع وجد في عالم الفو�سى الورقي 
المحيط به ظرفًا به ر�سالة �سيطلع عليها القارئ، لكنه يهيئه للقادم 
ويوحي اإليه بالطريقة التي يجب اأن يتلقى بها تلك الر�سالة،  وذلك 
عدوى  ينقل  اأن  في  برغبته  ي�سرح  هو  بل  وف�سوله،  حيرته  باإثارة 
ف�سوله للقارئ ع�سى اأن يكون له ن�سيب من الحيرة التي م�سته هو 

�سخ�سيًا.
مختلف  ن�سٍ  لتلقي  تاأهبنا  قد  نكون  الثاني  الجزء  نقراأ  حين 
وانتابتنا  الف�سول  تملكنا  قد  �سيكون  كما  الكتابة«،  ت�سبه  ل  »كتابة 
القراءة  خالل  لنا.  ن�سب  قد  فال�سرك  نبداأ،  اأن  قبل  من  الحيرة 
امتداد  اأنها  على  التفا�سيل  ل�سـتقبال  التهيوؤ  هذا  يورطنا  الأولى 
للعالم الواقعي في المقدمة، وننخرط في م�ساألة تحديد هوية كاتب 
القاتل على  القب�س على  وكاأننا في م�سرح جريمة ونحاول  الق�سة 
البولي�سية،  الق�س�س  في   )who's done it  ?( فعلها  من  طريقة 
»مثله  الن�س:  في  مرتين  الكاتب  ي�ستخدمها  ت�سبيهية  �سورة  وهي 
مثل اأي محقق يدخل عليه اأحد الأ�سخا�س لكي يخبره اأنه لي�س هو 
الق�سة  كانت هذه  ولو  عليها/  العثور  تم  التي  الجثة  قاتـل �ساحب 
جريمة مثاًل فاإن الوحيد الذي لن يتم التحقيق معه فيها هو من�سور 
الحازمي بينما �سيطال التحقيق كل الذين من المحتمل اأن يكونوا 
قد اأقدموا عليها، اإن عبارة هذه الق�سة لم يكتبها من�سور الحازمي 
ان  فيها رجال محددا من  يبرئ  موته  قبل  قتيل  كتبها  اإفادة  ت�سبه 
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اأ�سئلته الخا�سة عن  اإن القارئ يولد  اأقدم على قتله«. بل  يكون قد 
هوية كاتب الر�سالة، وين�سغل بمحاولة معرفة كاتب العبارة، وكاتب 

الق�سة كذلك.
الفاعل  عن  الك�سف  لعبة  في  القارئ  ين�سجم  البداية  في 
)الكاتب( بعملية التحقيق الم�ستند على ال�ستدلل المنطقي، وهي 
طريقة تفر�س النظام على الفو�سى، لكنها في النهاية تتركه تائهًا 
في عالم فو�سوي ي�ستع�سي على التنظيم وينتهي به المطاف حيث 
ابتداأ تمامًا دون اإجابة واحدة ثابتة ومريحة، بل اإن النتيجة النهائية 
اإجابة  على  الح�سول  اإمكانية  من  تامة  ياأ�س  حالة  عن  تعبير  هي 
واحدة معينة: »فقد ان�سدت اأمامي ال�سبل واعيتني طرائق القول ولم 
ي�سعفني الجهد بغير اأن اأوؤكد لكم اأن هذه الق�سة لم يكتبها من�سور 
الحازمي«. واأمام هذا الن�سداد ل يجد القارئ طريقًا اأمامه �سوى 
اأن يحمل ف�سوله وحيرته ليعود بهما اإلى البداية عله يجد مخرجًا 
اآخر لهذه المتاهة يدرك من خالله الأهداف التي �سكلت وحركت 

هذا الن�س التجريبي المختلف عن التجارب الكتابية المعهودة.
تدور الر�سالة حول عبارة ل يجب الوثوق بها، عبارة منفية تنتج 
لذلك  للقراءة،  ال�ستدللي  المحور  على  بيا�سًا  )اأيزر(  ي�سميه  ما 
اأمام رهان تاأويلي قائم على الرتياب، يليه التحقيق كن�ساط  نحن 
المعنى.  الغمو�س والتبا�س  معرفي حول مقولة غير مغلقة يكتنفها 
ن�س  فالأنه  داخله،  مقحمًا  نف�سه  القارئ  يجد  الن�س  مواجهة  في 
تحكمه جدلية قائمة بين ما يقوله وبين المعكو�س الذي يحيل عليه، 

املداخــــــالت



هذه الق�سة يكتبها مل يكتبها من�سور احلازمي

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات84

فهو ن�س محر�س على البناء ورفع اللب�س عن طريق محاولة اكت�ساف 
الإمكانات الدللية المتعددة الكامنة فيه.

تكون هذه  اأن  يمكن  الو�سف؟ هل  ن�ستنبطه من هذا  الذي  ما 
اللغة  لإ�سكاليات  وموجزة  مكثفة  مقاربة  مجملها  في  الر�سالة 
والمعنى والتاأويل والتلقي كما ف�سلتها اأهم نظريات النقد الحديث؟ 
وراء  الكامنة  الموؤلف  مثاًل ق�سدية  ي�ستقرئ  اأن  الكاتب  يحاول  األ 
األ  باطنه؟  مع  يتطابق  معنى  اإلى  للو�سول  النفي  لعبارة  ت�سكيله 
يحاول تجاوز المعنى الحرفي »ظاهر القول« والبتعاد عن المطابقة 
ال�سطحية وال�ساذجة كمنطلق لممار�سته التاأويلية؟ األ يرى اأن اللغة 
تقف عاجزة عن تثبيت قطعية النفي في جملة واحدة ومنع ت�سوي�س 

الحتمالت الإيجابية الورادة؟
والتاأويل  القراءة  تتمثل عمليات  الورقة  اأن هذه  لي�س م�ستغربًا 
المدار�س  بتاأ�سي�سات  مت�سلح  فكاتبها  الخفي،  المعنى  عن  بحثًا 
النقدية واأدواتها، فهو ي�ستخدم كلمات وعبارات تك�سف عن معرفته 
ودللت  وحمولتها  بالمعاني  وعبثها  واإغراءاتها  اللغة  با�ستباكات 
بالت�سور  اإلمامه  وعن  معانيها،  وتوهم  �سياقاتها  و�سغط  األفاظها 
تكتب  الكتابة  اأن  وبمقولة  وكاتبه،  الن�س  بين  للعالقة  الحداثي 

نف�سها، وبمقولة موت الموؤلف، واحتمالت التاأويل.
الكاتب  يتحرك  الن�س،  بتجاوز  المعنى  لتاأ�سي�س  محاولته  في 
ما بين عدة و�سعيات منطقية معزولة عن بع�سها البع�س، ثم حين 
يكت�سف �سروخها وتناق�ساتها، ي�سعر اأنه متورط في معنى ي�ستدعي 
الخروج منه بالعودة للمعنى الحرفي كنقطة انطالق لو�سعية اأخرى. 
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اأن يكون الحازمي محققًا لنظرية الحداثيين باأن الكاتب ج�سر تعبره 
موؤ�س�س  ولكنه  لي�س فقط غير حداثي،  كونه  يتناق�س مع  الكلمات، 
للمناهج التقليدية الأكاديمية في جامعات المملكة...  كل احتمال 
وجهة  اإلى  به  تعود  التي  انتفاءاته  يحمل  اأنه  يجد  الكاتب  ي�سعه 
معاك�سة، وهذا الإبطال الم�ستمر لما �سبق فهمه  ي�ستح�سر الفكر 
المت�سادات،  اإل مكانًا للتقاء  لي�س  اأن الن�س  التفكيكي الذي يرى 
بع�سًا  بع�سه  يفكك  الن�س  اأن  ناتج عن  المعنى  ا�ستقرار  واأن عدم 
كل  المعنى.  من  فراغه  هو  اأو  معناه،  ل  هو  الحقيقي  معناه  ليكون 
احتمال يفتر�سه الكاتب يتفكك بال�سرورة لأنه غير قادر على تثبيته 
كمعنى يم�سك بكلية الن�س، كل احتمال ينزلق بالمعنى من خالل 
مقولة  ن�ستذكر  وهنا  نهاية،  ل  ما  اإلى  فيرجئه  متنافرة  مدلولت 
تودوروف اإن التاأويل عبارة عن »نزهة..« للتمتع بما يثيره الن�س من 

اإيحاءات.
من  اأكثر  تقديم  طريق  عن  المعنى  بناء  عملية  الن�س  يتمثل 
�سيرورة  تنتزع  الديناميكية  العملية  هذه  وخالل  للروؤية،  منظور 
والريبة.  ال�سك  مكانها  وتزرع  الن�س  قلب  من  الطماأنينة  التاأويل  
يلجاأ الكاتب اأحيانًا اإلى تاأويالت قائمة على معرفة �سابقة ب�سخ�س 
وموؤ�س�سًا  بل  حداثيًا  لي�س  فكونه  )الحازمي(،  المفتر�س  الكاتب 
اأو  ب�سخريته،  معروفًا  كونه  وكذلك  التقليدي،  الأكاديمي  للنقد 
بناء  في  الكاتب  تعين  ن�سية  خارج  معلومات  كلها  ذكي،  رجل  اأنه 
المعنى ونق�سه على ال�سواء. اإن  ق�سدية الموؤلف تكمن في  اإدراك 
لموؤلفه    الفردية  الحياة  من  بزوغه  وفي  منبعه  اأو  اأ�سله  في  الن�س 
لدى  ومعروف  �سابق  معيار  اإلى  الكاتب  يلجاأ  وقد  )�ساليرماخر(. 
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القارئ، مثل م�ساألة �سطح المت�سوفة، وم�ساألة النحل والو�سع عند 
ال�سعراء الأوائل، واأ�سماء كتاب الق�سة المحليين، في�ساهم في خلق 
و�سعية �سياقية م�ستركة، اأي ما ي�سميه اأيزر »ال�سجل الن�سي«، تحيل 

القارئ اإلى الواقع الخارجي للن�س.
للن�س  المنتجة  الذات  نحو  مزدوجًا  توجهًا  التاأويل  وياأخذ 
مرة، ثم نحو اللغة منف�سلة عن كاتبها مرة اأخرى. عندما يتوقف 
الكاتب عند ا�سم الإ�سارة هذه ليحدد ما تحيل عليه، فهو ين�سرف 
اإلى مقا�سد الخطاب في ذاته، وعند حدود اللغة كو�سيط للتجربة 
التاأويلية )غادامير( منف�سلة عن فعل ت�سكيلها.  لكن بعد كل قراءة 
ي�سقط التاأويل في ظل منظور جديد، وكاأنما كل القراءات م�سروعة، 
فالن�س المفتوح يمنح اإمكاناٍت هائلًة للتاأويل، وحالة الندها�س التي 
ت�ساحب كل قراءة ناتجة عن قدرة الن�س على تحقيق اكت�سافات 

جديدة )جوناثان كولر(. 
يعطي الكاتب ن�سه �ستة تاأويالت في محاولة لتو�سيح الغمو�س 
ورفع اللب�س وذلك بتن�سيط العبارة الأ�سلية التي تكتفي باإثارة عملية 
في  واإنما  الن�س  في  يتجلى  ل  الخفي  المعنى  اأن  ليثبت  الإكتمال 
تداخل الن�س مع المتلقي، وكما يقول اإيزر، فاإن  الن�س في حاجة 
دائمة اإلى تدخل الذات القارئة لتحقيق معناه غير المحدد. تتمو�سع 
القراءة بين فراغات الن�س المفتوح وتح�سر بين �سقوقه و�سروخه 
التي تتخذ �سكل »ال�سقوط« والإلغاء. وهذه العبارة المنفية هي ن�س 
غير مكتمل لذلك فاإن التاأويالت تاأتي من خالل من ي�سميه اإنغاردين 

بالتحقيقات، اأي عملية �سد اأماكن الالتحديد في الن�س.
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الق�سدية  الدللة  بناء  »اإعادة  هو  التاأويل  اأن  ديريدا  يرى 
للن�س«، فالن�س في ذاته يحيل على نف�سه في حدود ما ي�سميه اإيكو  
بــ »حقل الإيحاء«. يوؤكد اإيكو على ل م�سروعية التاأويالت العتباطية 
ويقدم مفهوم الن�سق الذي فحواه اأن كل عن�سر ن�سي ي�سكل ن�سقًا 
مع الدللت الأخرى ليكون معيارًا كفياًل بمنع النزلق والتداعيات 
الحرة. من ثراء الإمكانات الدللية والإيحائية تن�ساأ م�سكلة تعددية 
التاأويالت و�سراعاتها، وهذه ال�سراعات تظهر في المعاني المختلفة 
التي نتجت عن تاأويل المقولة المنتفية : من�سور الحازمي لم يكتب 
هذه الق�سة. ويبين اإيكو اأن التاأويل المنا�سب للن�س هو الذي يكّون 
منح  على  وقادرة  ثابتة  مثيرات  على  مرتكزة  �ساملة  دللية  عالقة 

الإيحاءات المتعددة المتحركة في مدار الخطاب.
ين�سط  ل  فهو  بالعتباطية،  و�سفه  يمكن  بتاأويل  الورقة  تنتهي 
اأن  باحتمال  يقول  اأن  مثل  جديد،  معنى  لتكوين  المنتفية  المقولة 
الحازمي لم يكتب الورقة بمعنى التدوين واإنما كتبها بمعنى التاأليف، 
لكنه ان�سرف اإلى م�ساألة منطقية جانبية تخت�س بالعالقة الرابطة 
بين ال�سبب والعلة، فالحازمي الأول الناتج عن وجود الحازمي الثاني 
اإ�سافية ل عالقة لها بمعطيات المقولة ول ت�ستند لها،  هي م�ساألة 
ال�سحيح  بالمعنى  مع�سلة  لي�ست  العلة  على  المعلول  تقدم  اأن  كما 
وتتحقق مثاًل في و�سع الأب الذي ل ي�سبح اأبًا اإل في وجود ابن هو 
ال�سبب في وجوده، وكذلك حالة الكتاب الذي ل يكون الكاتب كاتبًا 
والمعلول  العلة  بين  العالقة  هذه  اأن  كما  وجوده.  �سبب  وهو  بدونه 
قائمة في عالقة العنوان المنفي »من�سور الحازمي لم يكتب هذه 
»من�سور  اأن  تقرر  التي  وهي  والمغيبة،  ال�سابقة  بالعبارة  الق�سة« 
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ينفي  العنوان  في  الوراد  النفي  الق�سة«.  هذه  كتب  قد  الحازمي 
اإثباتًا اأوليًا، فكاأنها ردٌّ على تهمة اأو اإبطال ل�سبهة، وعليه فاإن العبارة 
الفعل عليها وهو  اأولى لول وجود رد  المثبتة ما كانت لتكون عبارة 
العبارة الثانية المنفية. لكن المعنى الذي ينتج عن هذا النحراف 
من  المحتملون  ُكـتَّاُبها  يتبراأ  التي  الق�سة  )ُيـتـم(  على  التاأكيد  هو 
ن�سبتها اإليهم، وبالتالي من كونهم كتابًا ناتجين عنها. وهذا ما يعبر 
عنه �سارتر بقوله اإننا نكتب لنحقق وجودنا في ظل احتياج الموجود 

الذي ن�سكله لوجودنا.
اإلى  القراءات  وتتغير  ويغلقها  الحتمالت  اأبواب  التاأويل  يفتح 
حد التناق�س والتنافر وفق عمليات تاأكيد ودعم لمعاٍن معينة وتعطيل 
اإيحاءات اأخرى غير ممكنة. في كل الأحوال يرتبط القارئ ع�سويًا 
ببنية الن�س ليكّون هو وغيره من القراء وجهات نظر متحركة حول 
المثيرات الثابتة في بنيته، وهذا ما ي�سميه اإيكو: بالت�ساكل الدللي 
هذه   .isotopie constant الن�سية  العنا�سر  مجموع  بين  الثابت 
هي �سيرورة القراءة والتاأويل التي ي�سعنا داخلها هذا الن�س، فما 
يورطنا فيه هو عملية قراءة القراءة حيث نقوم ببناء اأن�ساق دللية 
معينة ت�سكلها ردود اأفعالنا كذوات موؤولة، ويجمع بين هذه الأن�ساق 

رابط واحد: )المقولة المنتفية( التي تثير �سل�سلة تجليات متتالية.
في النهاية تعود دوائرنا التاأويلية اإلى التم�سك بالمعنى ال�سطحي 
يقول  وكما  الخفي،  المعنى  عن  للبحث  اأ�سا�سي  كمنطلق  المبا�سر 
الق�سة  يكتب هذه  لم  الحازمي  اأن  قراأنا  »فاإذا ما  الر�سالة،  كاتب 
حينها  ح�سبنا«،  وذلك  الق�سة  هذه  يكتب  لم  الحازمي  اأن  فمعناه 
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نتيقن فقط من عدم وجود معايير محددة تع�سمنا من �سوء الفهم، 
واللغة التي نعول عليها في الفهم ل تعبر اإل عن نق�س الفكرة وتعجز 
عن تو�سيلها كاملة دون اأن تثير معاني اأخرى، وكاأنها تتواطاأ لتخفي 
باإعالنها. ل مجال اإذًا لمعرفة معنى الن�س الحقيقي، بل اإن ذلك 

المعنى ما هو اإل فراغ يبقى با�ستمرار في  حيز النتظار.
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الده�صة مرتني

اأمرية ك�سغري

هائلة  دفقة  اأوًل  منحتني  مرتين،   ال�سريحي  ورقة  اأده�ستني   
من الف�سول، جعلتني اأتتبعها خيطًا خيطا اأرك�س لهثة للقب�س على 
خيوطها العري�سة التي كلما قب�ست على اأحدها ان�سل الآخر هربًا 
مني. ولي�سمح لي العزيز ال�سريحي اأن اأعيد ن�سخ ما ورد في تقديمه 
هذه  في  »اأثارت  الأولى:  ده�ستي  لحال  ملخ�سًا  باعتباره  للورقة  
الر�سالة ف�سول وحيرة بين اأن تكون حاملة لفكر عميق وفل�سفة تجاه 

اللغة والمنطق وبين اأن تكون مجرد عبث ولعب بالكلمات«.
ال�سك  بين  حالة  في  و�سعتني  عندما  ثانيًا  الورقة  اأده�ستني 
اأتهادى  المبعثرة  الخيوط  بين  ما  واللهاث  الرك�س  اأتابع  واليقين، 
ب�سد  مرورًا  الخطى  اأ�سارع  المت�سظي،  والمجتمع  اللغة  غواية  بين 
الجاهلي  ال�سعر  من  بالقرب  رحالي  اأحط  والحداثيين،  الذرائع 
كل  يفارقني.  ل  العربي طه ح�سين  ال�سك  و�سوت عميد  المنحول  
ذلك ومنهج ال�سك الديكارتي يت�سلل اإلى قراءتي لهذه الق�سة. عدت 
لكل اأوراقي وبحوثي اللغوية وتداعت لي محا�سرات  قلقة  في فل�سفة 
�سنوات  منذ  ورائي  خلفتها  قد  كنت  والعالمات  وال�سيميائية  اللغة 
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م�ست. ا�ستح�سرت جملًة من المت�سّورات الهاّمة التي �سغلت بال 
وال�ستعارة  العالمة  ال�سيميائّية:  وفي  اللغة  فل�سفة  في  المفّكرين 

والرمز.
وتراق�س  رك�سي مبعثرًا وراء ذلك الف�سول لأجدني ل األوي على 
نهاية تعادل جهد الرك�س الذي بذلته لألوذ بعدها بخيبة اأمل على 
نهايات جدلية مفتوحة على كل الحتمالت يوؤكدها �سوت ال�سريحي 
)اأو اأحد اأ�سوات ق�سته( باآخر عبارة يقينية ينهي بها ق�سته: »اوؤكد 

لكم هذه الق�سة لم يكتبها من�سور الحازمي«.
اأم�سكت بخيوط عديدة في الق�سة منها:

1. النفي ونفي النفي وفل�سفة اللغة:  يخبرنا العلم باأن قانون نفي 
النفي هو اأحد اأ�س�س المنطق الجدلي حيث ل يوجد �سيء مادي 
�سوى  يدوم  ل  للزوال  �سي  فكل  دائم  تطور  في  الحياة  بل  باقيًا 
باعتبارها  واللغة  لفوازيه.  نظرية  ح�سب  تفنى  ل  التي  المادة 
علمًا ومادة ت�ستح�سر قانون نفي النفي فكم نقول ما ل نقول وكم 
تحمل لغتنا من ر�سائل لم نقلها. وهنا ي�سعفني �سوت ال�سريحي 

بالإجابة:
ننفي،  ما  وتثبت  نثبت  ما  تـنفي  بنا،  تعبث  اللغة  اأن  »اأخ�سى 
تغرينا ب�سيء ثم ت�سدنا عنه، تعد ول تفي، توهم ول تحقق، وبدل اأن 

نتفاهم بها ت�سبح هي �سبب خالفاتنا«.
2. النحل وثقافة النتحال التي اأثارها  طه ح�سين في ال�سعر الجاهلي 

بدت لي وا�سحة في الق�سة اإذ يقول ال�سريحي:

املداخــــــالت



�سـعيد ال�سريحي

93العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات

ولي�س  والنحل  الو�سع  احتمال  باب  يفتح  النفي  هذا  اأن  »غير 
اإغالقه، اإذ قد يكون الحازمي هو كاتب هذه  الق�سة كما كان الرواة 
هم ناظمي تلك الق�سائد وكما اآثروا اأن ين�سبوا تلك الق�سائد اإلى 
�سواهم فقد اآثر الحازمي اأن يبراأ من الق�سة التي كتبها، ول ي�سير 
من  جزءًا  النحل  يعتبر  ثقافة  وريث  فهو  ذلك  من  �سيء  الحازمي 
اأدبياتها على نحو يجعل من القول هو محور الهتمام ولي�س القائل، 
كما يمِكن المخيلة من اأن تعيد اإنتاج �سخ�سيات �سعرية تتجدد بما 

يتم ن�سبته اإليها«.
ال�سبب  هو  الأول  الحازمي  فمن�سور  والنتيجة  ال�سبب  قانون   .3
يدخلنا  حيث  العك�س  هو  اأو  الثاني  الحازمي  من�سور  وجود  في 

ال�سريحي في متاهات المنطق بقوله:
يوؤدي  الثاني �سوف  اأن ظهور من�سور الحازمي  »الخطورة هي 
قطعا اإلى ظهور من�سور الحازمي الأول، واإن اأردنا الدقة قلنا يوؤدي 
اإلى تحويل من�سور الحازمي المعروف طيلة عمره بمن�سور الحازمي 

لي�سبح من�سور الحازمي الأول«.
»واإذا ما نظرنا اإلى الم�ساألة من باب ال�سبب والنتيجة اأو العلة 
ظهور  في  ال�سبب  اأو  العلة  منزلة  ينزل  الأول  اأن  وزعمنا  والمعلول 
الثاني كنتيجة له بمعني اأن وجود الأول هو ما جعل الثاني ثانيًا فاإن 
المنطق �سوف يتعر�س لهزة اأخرى ل تقل خطورة، ذلك اأن ما �سوف 
ال�سبب  على  �سابقة  النتيجة  اأن  هو  التدقيق  من  قليل  بعد  نكت�سفه 
الثاني  اأمام  اأنف�سنا  نجد  حين  فنحن  علته،  على  متقدم  والمعلول 
والذي يمثل النتيجة نفكر في الأول الذي هو ال�سبب، ول يمكن اأن 
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اإذا كان  اإل  اأول  يكون الأول �سببًا قبل ظهور نتيجته فلي�س ثمة من 
هناك ثاٍن، وكانما يحدث ال�سيء ويحدث �سببه بعده، وربما نقع فيما 
ي�سميه المناطقة الدور حين نجعل الأول هو النتيجة لظهور الثاني 
بحيث يكون الثاني هو ال�سبب والأول هو النتيجة، وح�سبنا اأن نتامل 
هذه العبارة بدقة »الأول النتيجة والثاني ال�سبب« لكي ندرك حجم 
ما انتهينا اإليه من ا�سطراب، وكيفما قلَّبنا الأمر فاإننا �سننتهي اإلى 

اأن النتيجة في كال الحالين �سابقة على ال�سبب«.
المفتر�س  والتاأويل.  وال�سك  اللغة  اأهمها  خيوط  مني  فرت 
من  ظهر  كما  ال�سك  من  مزيد  اإلى  ويوؤدي  الأ�سئلة  ال�سك  يثير  اأن 
تداخل اأ�سوات ق�سة ال�سريحي المتخيلة. فال�سك هو خطوة التاأمل 
الفل�سفي الأولى والأ�سا�سية. غير اأن منهج ال�سك الديكارتي تداخل 
في قراءتي لخيوط هذه الق�سة. اأ�سبحت اأرى اأن  ال�سك الديكارتي،  
العقل  واحترام  الما�سي  هدم  على  يعمل  والذي  والبّناء  الموؤقت 
البلوغ لليقين، هو منهج ال�سريحي في  والعقالنية والذي هو منهج 
تعامله مع �سوارد الق�سة و�سخ�سياتها ففرت مني الخيوط و�سككت 

حتى اأ�سبحت اأخال اأنني »دبو�س« اأو اأن ال�سريحي هو »الدّبو�س«!  
في قراءتي الأولى للق�سة خلت اأن ال�سك عند ال�سريحي اأو�سله 
هذه  اأن  لكم  »اأوؤكد  بعبارة  الق�سة  ينهي  وهو  خا�سة  الإثبات  اإلى 
طور  هل  عندها:  ت�ساءلت  الحازمي«.  من�سور  يكتبها  لم  الق�سة 
اأ�ساف  هل  وطه ح�سين؟  ديكارت  لمنهج  مغايرًا  منهجًا  ال�سريحي 
مناهجنا  ليحرك  بنا  تالعب  اأنه  اأم  المنهج  هذا  على  يذكر  �سيئًا 
ال�ساكنة ويحّر�س عقولنا على التفكير خارج ال�سندوق موؤقتًا؟ هل 
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نحن قادرون على الو�سول اإلى اليقين المطلق ؟ وهل من م�سلحتنا 
اأن ن�سل لهذا اليقين اإن كان باإمكاننا اأم اأن كل ما ناأمل به هو اليقين 
الن�سبي اأو اليقين الموؤقت الذي ل يكاد اأن ي�سبح »يقينًا« حتى ياأتي 
ونوا�سل  يقين  ل  اإلى  اليقين  ليتحول  حوله  جديدة  اأ�سئلة  يثير  من 
الكمال  نحو  الالنهائية  رحلتنا  في  )الرتقائية(  الحلزونية  رحلتنا 

)والكمال المطلق هلل وحده(!!
يتطلب  اإيماننا  لأن  الإيمان  مع  يتعار�س  ل  الحقيقي  ال�سك 
لي�س  الكمال عند اهلل. فال�سك  الب�سري مقابل  بالنق�س  العتراف 
المطلق،بينما  العلم  واّدعاء  اليقين  نقي�س  هو  بل  الإيمان  نقي�س 
يتطلب الإيمان العتراف بنق�سنا الب�سري. اإذا و�سلنا اإلى الإثبات 
اإلى الموت ول  اإلى النهايات الم�ستقرة اأي  اأننا و�سلنا  فمعنى ذلك 
اليقين يعني الموت  اإن  اإلى ذلك.  اأن ن�سل  اأن من �سالحنا  اأعتقد 
اأ�سئلة  انتظار  في  عابرًا  يقينًا  يقيننا  فليكن  اإذن  ومنهجيًا.  فكريًا 
يكتبها  جديدة  ق�سة  مع  ال�ستقرار  نقطة  عن  تزحزحه  جديدة 

ال�سريحي.
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اأ�صوات �صعيد ال�صريحي

حممد �سالح الغامدي

العنوان  فاجاأني  ال�سريحي  �سعيد  الدكتور  ورقة  تلقيت  عندما 
يكون  وقد  الحازمي«،  من�سور  يكتبها  لم  الق�سة  »هذه  واأعجبني: 
الظواهر  بع�س  تحليل  وبين  بيني  لألفة  والإعجاب  المفاجاأة  مرد 
الل�سانيات،  في  الفرن�سية  المدر�سة  بع�س  من  انطالقا  اللغوية 
وتذكري مقولة لدريدا ا�ستخدمها كيليطو )في كتاب الغائب( من 
اأن »العنوان يعلو النـ�س ويمنحـه النـور الالزم لتـتبعه«. وهذه عـبارة 
عميـقة المعنى ل تختلف عما نعتقد ب�سطحيته كالمقولة المتداولة 
»الجواب ُيْعَرُف من عنوانه«. اأوحى لي العنوان في �سيغة النفي باأن 
الن�س �سيحمل من الأ�سوات )المتلفظين والمتحدثين والقائلين..( 
عددًا كبيرًا، فالنفي، كما يقدمه ديكرو في تطويره لتعدد الأ�سوات 
)Polyphonie( الباختيني، يحمل في بنيته اأكثر من �سوت، اأو لنقل 

اأكثر من وجهة نظر )كما يقول البوليفونيون الإ�سكندنافيون(.
ا�سمه  وتحتها  العنوان  حاملة  ورقته  ال�سريحي  الدكتور  اأر�سل 
كمقدم لهذه الورقة. اإل اأن الولوج اإلى الن�س لي�س مبا�سرًا، ويتقدمه 
تقديم حقيقي مما اأ�سكل علي. فهل لفظة »تقديم« التي تتبع العنوان 
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يق�سد بها اأن هذه الورقة كتبها الدكتور ال�سريحي اأم اأن المق�سود 
اأن التقديم الموجود قبل الورقة هو للدكتور ال�سريحي وما عدا ذلك 
فلغيره؟ اأي كمن يقدم لكاتب اآخر كما نرى في بع�س الكتب. منذ 
الورقة  باأن  التقديم  يوؤكد  نتبع.  الأ�سوات  اأي  علينا  ي�سكل  البداية 
محل المناق�سة وجدت م�سادفة بين اأوراق كثيرة في مكتب الدكتور 
اأغوته(  ال�سريحي ول يعلم عنها �سيء لكنها فتنته )اأعجبته وربما 
فقدمها لي�سرك غيره في هذه الفتنة. بهذا فاأحد اأهم عوامل الفهم 
لي�س  تعني  هنا  )وتماما  تمامًا  متحقق  غير  التداوليون  يقول  كما 
كاماًل ولي�س نهائيًا غير متحقق(، واأق�سد بذلك �سياق اإنتاج الورقة. 
هذا التقديم ي�سعني كقارئ في اإطار عام محدد اختاره لي الدكتور 
يطيق كالمًا مجهول  منا  )وكم  الن�سب  الورقة مجهولة  ال�سريحي: 
قائله؟(، اآتية من الما�سي، ومجهولة التاريخ، ول نعرف لماذا كتبت 

ولمن كتبت ولمن اأر�سلت...
بعد قراءتي ل�سفحات من الورقة كانت ال�سورة التي ارت�سمت 
في ذهني هي التالية: قطعة من الحلوى )ما نعرفه عادة باْلِجِلي(، 
فتخاف  الهتزاز  في  تاأخذ  حملها  بمجرد  تغريك،  جذاب،  �سكلها 
من اأن ت�سقط، تكت�سف بعدها اأن هذا الهتزاز ظاهري فقط فهي 
تتذوق  قطعة  منها  لتاأخذ  عليها  يدك  ت�سع  اإن  ما  لكن  متما�سكة. 
اأن  فتكت�سف  فعاًل،  تنهار  ربما  اأو  النهيار  على  تو�سك  حتى  لذتها 
ذلك التما�سك كان ظاهريًا بدوره واأن ما نعتقده حقيقة اأكيدة لم 
يكن غير وجهة نظر. تغريك الورقة بتعرجاتها، وارتفاعها وهبوطها، 
وعدم ثباتها على خط واحد م�ستقيم مما يوحي باأنها �ست�سقط في 
اأن تحللها تراها تو�سك  اأي لحظة، ولكنها تظل متما�سكة وبمجرد 
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ظاهري  التما�سك  هذا  اأن  فتكت�سف  عينيك،  اأمام  النهيار  على 
اأي�سًا. فهل هي م�سكلة كتابة اأم م�سكلة قراءة؟

بين  ما  الإ�سارة.  �سبقت  كما  الأ�سوات،  تتناولنا  البدء  منذ 
مقدم للورقة وكاتب لها وقائل للعبارة المنفية محل الإ�سكال وناقل 
لها... وهكذا نتـوه بين ال�سخو�س. اأزعـم اأن قائـل العبارة المنفية ل 
الحازمي بقدر ما تغريه ذاته  الق�سة ول من�سور  النفي ول  يغريه 
والمتلقي. ل اأعتقد اأن ل �سفافية اللغة والتبا�سها وغمو�سها هو ما 
يدفع الكاتب لخط هذه الورقة )واإن اأ�سر اأحد فاأقول هو �سبب اآني 
جديدة  لي�ست  اللغوي  اللب�س  م�ساألة  واأن  خا�سة  النهائي(،  ولي�س 
توا�سل  و�سيلة  اأنها  اأننكر  الو�سوح،  م�ستودع  هي  فاللغة  الطرح. 
اأننا نعاني كثيرًا في  اأنـنكر  الب�سر؟ وهي كذلك م�سـتودع الغمو�س، 
التعبير فن�سطر دائما اإلى القول »بمعنى اآخر« »واأق�سد«... ما �سبب 
عجزت  ما  تف�سير  على  اللغة  ذات  �ساعدت  وكيف  الأول؟  العجز 
البته  مريح  غير  و�سع  وهذا  غمو�سها.  يف�سر  من  هي  اأول؟  عنه 
)كالثوب الذي ل ياأتي على المقيا�س(. فاللغة وم�ستخدمها يعي�سان 
بين  منزلة  في  في�سبحان  ال�سيطرة  م�ستمرة من محاولت  عالقة 
موقع  يحدد  عطاء  بن  وا�سل  اأطلقها  معتزلية  )قاعدة  المنزلتين 
مرتكب الكبيرة بين الإيمان والكفر(. ومن يتعلم لغة اأجنبية تنقلب 
حياته اإلى محنة عندما يريد ا�ستخدام هذه اللغة الأجنبية لعلمه اأنه 

الطرف الأ�سعف في هذه العالقة.
اأعتقد اأن اختيار العنوان كان موفقًا جدًا. فها نحن اأمام عبارة 
واحدة توحي بالوثوق والتاأكيد ووحدة القائل ثم نجدها تت�سظى �سريعا 
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لتاأخذنا اإلى عوالم ممكنة متعددة. وتاأخذنا الظنون باأننا اأمام نقا�س 
يتعلق بفل�سفة اللغة، فاإذا نحن في طريقنا اإلى �سوؤال اأعمق )اإن جاز 
لي القول(. �سوؤال ل يخفيه الكاتب الذي يقول ب�سورة مبا�سرة حد 
الإزعاج اأن كتابته �ستوؤدي اإلى اهتزاز المنطق وانتزاع اليقين وقلق 
البدهيات... وهذه م�سكلتي مع هذه الورقة. هذه المبا�سرة والتدخل 
في توزيع بع�س الأ�سوات تكاد تهوي بالورقة اإلى م�ستوًى �سطحي ل 
يتنا�سب مع الفكرة وعمقها واأهميتها. وهنا �ساأكتفي بلمحة �سريعة 
حول تمظهر بع�س الأ�سوات في الورقة، وبالخ�سو�س حاملة عبارة 
النفي مع الإ�سارة اإلى اأ�سوات اأخرى مختفية تو�سيحًا لل�سورة )ترى 
لماذا هذا التو�سيح؟(. وتتمثل اأهمية الأ�سوات في هذه الورقة اأن 
الكاتب، يناق�س، في ظني، وكما اأ�سرت، في �سبيل اإقرار الختالف 
والخطاأ،  ال�سواب  احتماليات  اأي  النظر،  وجهات  وتنوع  والتعددية 

مما يعني دعوًة �سريحًة للحوارية.
من ال�سعب عادة تحديد منطلقات الأ�سوات وتعريفها بو�سوح 
في الن�س والظواهر اللغوية فهي تظهر �سياقية تارة ونراها ن�سيًة 
نجد  وهكذا  الخطاب...  ب�سرب  مرتبطة  نجدها  وقد  اأخرى  تارًة 
اأنف�سنا امام �سبكة معقدة من الأ�سوات المتحاورة، تتمركز قوتها 
وقيمتها في عدم ال�سيطرة عليها وتركها لتتحرك بحرية فتقول ما 
ت�ساء ومتى ت�ساء في عالقة متعددة الأطراف ل يمثل �سوتنا فيها اإل 
اأحد اأطرافها. الورقة مليئة بالأ�سوات المعلومة والمجهولة، الظاهرة 
والحازمي  الورقة  وكاتب  العبارة  وقائل  هنا  ال�سريحي  والباطنة. 

والنقاد والنقد والمنطق والحداثة والمعتقد والمتلقين...
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نف�سه  يحمل  نعرفه(  )ل  الكاتب  اأن  نجد  الورقة  بداية  في 
البدء  اأ�سعه منذ  تاأكيد  العنوان: »ذلك  ُمَعلِّقًا على  القول  م�سوؤولية 
بين يدي القارئ الكريم...«. هو لي�س كاتبا وناقاًل فقط بل هو قائل 
العبارة المنفية. اإل اأنه بعد ذلك ب�سطر فقط يقفز اإلى م�ستوًى اآخر، 
اإلى �سوت اآخر ي�سعه ب�سورة مرتبكة في ثنايا كالمه فيقول »كان 
يمكن لي اأن اأطمئن اإلى هذا النفي )...( ول يمكن اأن يف�سي اإلى 
غير ما اأراد كاتبه منه لول اأنه تذكر �سيئًا من �ساأنه لو خطر قلب من 
يقراأ هذا النفي اأن يفرغه من معناه وي�سلبه القطعية التي اأراد من 
قًة فيه«. عن من يتحدث الكاتب؟ عن ذاته التي  كتبه اأن تكون ُمَتَحقَّ
توؤكد قول العبارة ويمكن اأن تطمئن لها اأم عن كاتب اآخر هو ذلك 
الذي اأراد �سيئا من �ساأنه لو خطر قلب من يقراأ هذا النفي اأن يفرغه 
كاإن�سان  وذاته  ككاتب  ذاته  بين  الكاتب  يميز  وربما  معناه...؟  من 
يحتمل هذا  ل  فالن�س  و�سببًا،  تو�سيحًا  الأمر  يتطلب  وهنا  عادي، 
التمييز. يفرق كاتب الورقة بينه ككاتب للعبارة وكاتب اآخر غيره، 
وقد  معروف،  غير  �سخ�سًا  يكون  قد  العبارة  فقائل  القائل.  ولي�س 
يظل كذلك وربما ل يزعجنا كثيرًا، اإل اأن الكاتب عّرفه عندما اأكد 
النفي وتحمل م�سوؤوليته وكاأنه يقول: اأنا كاتب وقائل العبارة ثم جعله 
مجهوًل في المرة الثانية. ثم غير بعيد عن ذلك، واأثناء حديثه عن 
يكون  اأن  �سبهة  اأن  »المهم  يقول:  كهذا  موقف  في  الحداثيين  راأي 
نفي اأن الحازمي هو كاتب هذه الق�سة لي�س نفيًا حقيقيًا بمعنى اأنَّ 
انطالقًا  نف�سه  نفاها عن  اأنه  الق�سة غير  كاتب هذه  الحازمي هو 
من هذا الت�سور الحداثي للعالقة بين الن�س وكاتبه«. تقودنا بداية 
العبارة حتى الجزء »نفيًا حقيقيًا« اإلى اأن الكاتب يتحدث عن م�سوؤول 
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عن النفي قد يكون ذلك الكاتب المجهول الذي ا�ستخدمه قبل قليل. 
لكن اإعادة ال�سياغة، اأو لنقل ترجمة القول، زجت الكالم زّجًا في 
اإل  لي�س  الورقة  وكاتب  العبارة،  قائل  وكاأنه  الحازمي  من�سور  فم 
ناقَلها فقط. تحّمل الحازمي بالتالي م�سوؤولية النفي فاأ�سبح القائل 
معروفًا من جديد. ويتابع الكاتب، لتاأكيد الفكرة قائاًل: »ورغم ذلك 
م�سداقية  نزع  اإلى  الحداثي  الت�سور  هذا  يف�سي  اأن  احتمال  فاإن 
الجملة يظل احتماًل �سعيفًا فالحازمي لم يكن حداثيًا ف�ساًل عن اأن 
يكون من غالة الحداثيين الذين يقولون بهذا القول«. ن�سي الكاتب 
نف�سه وانتقل اإلى تبرير راأيٍه باأن الحازمي ل يمكن اأن يكون القائل، 
م�سوؤولية  الحازمي  حّمل  لماذا  الأ�سلي:  ال�سوؤال  عن  بعيدًا  وذلك 
الحتمالية  هذه  لغلق  ينتقل  ثم  المبا�سرة؟  الطريقة  بهذه  القول 
موؤقتا )فالحتماليات تظل حاملة لقابلية التحقق حتى اإ�سعار اآخر( 
فاإن  حال،  كل  »على  فيقول:  حال«،  كل  »على  الرابط  على  معتمدا 
النفي جاء على  باأن  القول  لي�س حداثيًا ي�سعف من  الحازمي  كون 
مذهب اأهل الحداثة...«. وفي اأماكن اأخرى نجد اإ�ساراٍت توؤكد اأن 
الحازمي هو القائل من قبيل »من اأن تـن�سب اإليه هو الذي دفعه اإلى 
نفيها عنه«، »غير اأن الحازمي رجل ذكي ولي�س لمثله اأن ي�سع نف�سه 
في مثل هذه الورطة التي ت�سعه مو�سع ال�سبهة«. وكاأني بالكاتب هنا 
وقد تاأكد ومن ثم يوؤكد لنا باأن الحازمي لي�س هو القائل في حين 
اأن تحميل القول للحازمي اأ�ساًل تم بفعل فاعل. ثم ل يتردد الكاتب 
النفي  اأجعل  اأن   )...( »وقد هممت  بالقول  نف�سه  اإلى  يعود  اأن  في 
ّبًا على غير الحازمي...«، وكذلك قوله »فلما تبين لي اأن نفيها  ُمْن�سَ
عنه يفتح الباب للظن به ونفيها عن �سواه ل ينجيه كذلك هممت اأن 
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ظاهريًا،  افترا�سية  الإ�سارات  هذه  اأ�سمي...«.  لمن  الق�سة  اأن�سب 
ول تتعلق بالنفي واإنما بمحاولت ن�سبة الق�سة لكاتب بعينه، والفعل 
»هم« يحمل في �سماته القدرة على الفعل وتوزيع الحتماليات على 

الأ�سوات.
توزيعها،  اأقول  اأن  والأف�سل  الأدوار،  تبادل  ال�سطحية في  هذه 
يف�سره ويو�سحه ال�سد. اأق�سد ظهور عدة اأ�سوات مختفية لم ُيـلِق 
لها الكاتب باًل كانت تن�سج حوارًا داخليًا دون �سيطرة من الكاتب، 
وربما هي من اأ�سباب تما�سك الورقة. هي اأ�سوات يبدو للوهلة الأولى 
اأنها على الهام�س، �سبيهة بالجملة العترا�سية، اإن اأردنا، في حين 
اأنها - من وجهة نظري - مف�سلية في هذه الورقة. على �سبيل المثال 
الحازمي  تربط  التي  القوية  ال�سداقات  من  الرغم  »وعلى  عبارة: 
بكثير من الحداثيين ونزاهته من اأن يطعن في معتقدهم وانتمائهم 
الوطني كما يفعل كثير من خ�سومهم اإل اأن موقفه من الحداثة ظل 
اللفظية  المحددات  في هذه  فقط  لننظر  التاأمل.  ت�ستحق  ملتب�سا« 
»على الرغم من«، »نزاهته« »كما يفعل« »اإل اأن«. فهنا اأقف كمتلٍق 
اأمام مجموعة من الأ�سوات )المتلفظين( تتحاور ب�سورة تلقائية. 
اأحد هذه الأ�سوات يقدم ال�سداقة القوية بين الحداثيين والتقليديين 
)اإن اأردنا هذا النعت( وكاأنها عمل غير طبيعي، �ساذ، رادًا بذلك 
اإن ال�سداقات القوية بين هذين الموقفين  على �سوت �سابق يقول 
الفكريين ممكنة. �سيتماهى المتحدث مع ال�سوت الثاني م�ستعينا 
مت�سادين  موقفين  بين  يربط  الذي  من«  الرغم  »على  بالرابط 
المنطق  يحله  اأن  ي�ستطيع  ول  اللغة بطريقتها  تحله  ربما(  )ثقافيًا 
مع  له �سداقات  لي�س  وبالتالي  تقليدي  الحازمي  اأن  )اإما  بطريقته 
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الحداثيين اأو اأن له �سداقًة قويًة معهم وبالتالي فهو لي�س تـقليديًا(. 
ثم لننظر اإلى كلمة »نزاهة« التي و�سف بها الحازمي. هل ن�ستطيع 
اأوًل، هذه ال�سفة  فهمها دون التدقيق في غايتها وعالقتها بغيره؟ 
الحازمي  اإن  الحازمي:  يقّيم  كيف  للقارئ  �سارح  �سوت  يحملها 
مثقف قادر على الختالف بنزاهٍة، وحيث اإن النزاهة لي�ست �سمة 
التميز  اإن  وحيث  اأخالقيًا،  متميز  فالرجل  المختلفين  من  كثير 
ي�ستحق  بالتالي  الحازمي  فاإن  الحترام  اأ�سباب  اأحد  الأخالقي 
اأين  اإلى  ونتتبع  »نزاهة«  لكلمة  معاك�سة  كلمة  ولنتخيل  الحترام. 
بالنزاهة  الحازمي  و�سف  �سبب  فهم  ن�ستطيع  لن  ثانيًا،  �ستاأخذنا. 
اإل في ظل الأخذ بعين العتبار ال�سوت الآخر الذي ي�سم غيره بعدم 
النزاهة انطالقًا من تجربة �سابقة، اأي مع اأولئك الذي خا�سوا في 
معتقدات النا�س وانتمائهم. وي�ساعد هذا ال�سوت على عر�س وجهة 
نظره عبارة »كما يفعل« التي ل تخفي المقارنة بين طرف اإيجابي 
كيفية  حول  الحوار  هذا  نتابع  ونحن  الأثناء  هذه  في  �سلبي.  واآخر 
العالقة بين الحداثيين والتقليديين، و�سداقة الحازمي المختلفة، 
ونزاهة الرجل... يتدخل �سوت لي�سارك في الحوار دون �سيطرة من 
اأحد ليقول: نعم ولكن، يبقى الحازمي خ�سمًا للحداثيين. وو�سيلة 
ظهور هذا ال�سوت هي الرابط »اإل اأن« التي ت�سير اإلى بقاء الت�ساد 
�سيظل  تقليديًا  بو�سفه  الحازمي  والتقليديين.  الحداثيين  بين 
مختلفًا عن الحداثيين، حتى واإن كان اختالفه ُمْلَتِب�سًا. فهل هذه كل 
الأ�سوات في ذلك المقطع؟ ماذا عن ذلك ال�سوت القادم من بعيد 
الذي يحدثنا عن ال�سراع الفكري الذي كانت �ساحته جدة وناديها 
الثمانينيات من القرن الما�سي؟ ذلك  الأدبي في بداية ومنت�سف 
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اأن الكثيرين  �سوت يخبرنا عن نوع من ال�سراع كان �سائدًا وكيف 
اأ�سابتهم �سهام ب�سبب خروج الأمر عن الإطار الفكري والأخالقي. 
هذه الأ�سوات الهام�سية هي من وجهة نظري المحرك للورقة وقيمته 

المختفية: كل �سيء في الحياة وجهة نظر.
ما اأود تو�سيحه، اأن الكاتب يخدعنا بمناق�ساته حول اإحتماليات 
اإليه من عبارته المنفيه، فهو يلقي  المعنى التداولي الذي �سن�سل 
بفر�سية، اأو يدع �سوت )متلفظ( يلقيها ويحللها ليتدخل �سوت اآخر 
ي�سفها بعدم الأهمية عبر »على كل حال« اأو »كل ذلك غير مهم«... 
وكاأن كل واحد منهم ي�ستخف بفكرة الآخر وتحليله في ا�ستمرارية 
نعتقد اأنها �ستو�سلنا اإلى »بيت الق�سيد«، فال نلبث اأن نكت�سف العودة 
اإلى نقطة ال�سفر. كان الكاتب يعدد الخيارات، لي�س ليخبرنا عن 
للتحقق  قابلة  النظر  وجهات  كل  اأن  على  ليدلل  ولكن  اللغة  م�سكلة 
واأن الأمر احتماليات. حتى في المنطق ال�سوري القائم على مبادئ 
معروفة كالهوية وعدم التعار�س... يمكن مناق�سة البدهيات. فهل 
نجح في ذلك؟ كل المحاولت الإي�ساحية انتهت اإلى ل �سيء. فاللغة 
لي�ست طوع بنان الكاتب وهو يناق�س مو�سوعًا لو تمكن من تو�سيحه 
اأ�سا�سها.  من  الرئي�سة  فكرته  لهدم  مانعة  قاطعة  بكلمة  واأغلقه 
�سي�سبح الكاتب عندها في ماأزق. هو له م�سلحة رئي�سة باأن يظل 
الغمو�س واللتبا�س اللغوي م�سيطرًا على ورقته، واإل �ست�سبح اللغة، 
ما  ولن يجد عندها  تريد.  ما  ودالة على  �سفافة  و�سيلته،  التي هي 
يدلل به على قلق الهويات واإمكانية مناق�سة الم�سلمات... لذلك ترك 
رًا عن عجزه قائاًل: »فقد  لل�سوت الأول ينهي الورقة كما بداأها ُمَعبِّ
الجهد  ي�سعفني  ولم  القول  طرائق  واأعيتني  ال�سبل  اأمامي  ان�سدت 
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الحازمي«.  من�سور  يكتبها  لم  الق�سة  هذه  اأن  لكم  اأوؤكد  اأن  بغير 
فكاأنه يقول ب�سريح العبارة »وكاأنك يا بو زيد ما غزيت«! فهل ف�سل 
اأبو زيد في م�سعاه؟ كقارئ لهذه الورقة اليوم ل اأجد كثيرًا فيها غير 
ل  ُبْعٌد  نظري  وجهة  وهذا من  للقراءة.  مغرية  عملية ذهنية عذبة 
اأ�ستمتع  لم  اإذا  فاأنا  الن�س.  ومحتوى  اأفكار  اأحيانًا عن  اأهمية  يقل 
بالقراءة اأ�ستـثـقل الأفكار مهما كانت. ولكن ماذا عن ذلك القارئ 
�سوؤال  كتبها؟  عندما  الورقة  كاتب  ذهن  في  كان  الذي  المحتمل 
اأم ل؟ فكثير من  الق�سة  تلك  الحازمي  �سواء كتب من�سور  مفتوح 
الأ�سياء تاأخذ اأهميتها من �سياقها )بكل عنا�سره( الذي قيلت فيه. 
واحد  القارئ عبر �سوت  اأن يزعزع طماأنينة  الكاتب في  لقد نجح 
باإمكان  هل  الممكن:  وال�سوؤال  مفتوحة.  بذلك  النهاية  فجعل  فقط 
�سوت ما اأن يتدخل لياأخذ طرف الخيط فينتقل بالمتلقي اإلى عالم 
اآخر يعيد له الطماأنينة اأم يزيد من زعزعتها اأكثر مما فعل �ساحب 

النفي وناقله وكاتبه...؟
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اللغـة والتفـاح

اإقبال ال�سريحي

يقولون ل تبحث عند مهند�س عن اإجابة لأن كل ما عليك فعله 
الإجابة  هي  اأنها  لك  و�سيثبت  تودها  التي  بالإجابة  تخبره  اأن  هو 
اأننا ن�سبهكم في ذلك فاإن كان في الهند�سة  ال�سحيحة. ويبدو لي 
يمكن  دللة  ل  اللغة  في  اإن  تقولون  اأنتم  فها  الإجابات محتملة  كل 

الجزم ب�سحتها.
فحتى واأنا اأحاول اإعادة ترتيب العنوان اإلى »هذه الق�سة كتبها 
من�سور الحازمي« وجدت فيه من ال�سقوق ما يكفي قارئًا مترب�سًا 

ليقو�س كل دللته. 
واأعترف باأني لأول وهلة �سعرت باأني اأمام اأزمة لغة واكت�سفت 
لحقًا اأني اأمام اأزمة تفكير فاإن كانت حدود اللغة هي حدود التفكير 
واأن ل فكر خارج اللغة فاإن اإ�سابة اللغة في بذرتها الأولى باعتبارها 

رمزًا دلليًا فاإن ذلك ي�سيب �سجرة التفكير ب�سو�س ينخر قلبها. 
فعندما تتحول اللغة من طريق بين الرمز و الدللة اإلى ماي�سبه 
ميدانًا »دوارًا« ياأخذنا في كل التجاهات فذلك يعني اأن اللغة لم تعد 
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باأ�سغاث  لغة  الفكر بدون  ت�سبيه  اإن �سح  اإلى �سيء. وعندها  توؤدي 
خيالت هالمية فاإن الت�سبيه ي�سح كذلك حتي في ح�سور اللغة.

حتى واأنا اأحاول اأن اأ�ستـنجد باللغة العلمية ال�سرفة لغة الواحد  
والإثـنين والجمع والطرح ا�سطدمت بق�سة طفل حاولت معلمته اأن 
ت�ساأله عن عدد التفاحات التي اأ�سبح يملكها بعد اأن اأعطته تفاحة 
ومن ثم تفاحتين وبدل من اأن يخبرها باأن مجموع ما يملكه من تفاح 
اأن  وقبل  تفاحات  اأربع  يملك  باأنه  اإخبارها  ا�ستمر في  اأ�سبح ثالثًا 

تنفجر غ�سبا اأخبرها ببراءة اأن هناك تفاحًة في حقيبته. 
يبدو اأن اأزمة دللة اللغة هي اأزمة تفاح نملكه في حقائب مغلقة 
نعرف  ل  اأننا  ناحية  من  تفاح  واأزمة  اأحد  داخلها  في  ما  يعرف  ل 
الح�ساب  تفاحًا يدفعنا لإعادة  اأن كان �سينبت في حقائبنا  م�سبقًا 
من جديد. فهي اأزمة تتعلق بما نختزنه من تجارب وما يتفتح اأمامنا 

من اآفاق جديدة للتفكير.
اأزمة اللغة كذلك لي�ست م�ستقلة عن اأزمة النتقال بين ال�سورة 
والت�سور فاللغة باعتبارها تج�سيدًا للفكر ل تخرج عن كونها �سبياًل 
والطبيعة  العك�س  اأو  داخله  ت�سور  اإلى  الذات  خارج  �سورًة  يحيل 
الب�سرية التي تميل اإلى التفكير الن�سقي والتي تقوم تلقائيًا بحذف 
الالمت�سابه في محاولة تقريب ال�سورة الحا�سرة اإلى �سورة نمطية 
الطرف  بغ�س  الوقت  ذات  في  تقوم  هي  ت�سور  اأي  َقْبـليا  مختزنه 
بعد ذلك  ينتظر  والذي  الن�س  داخل  كامنة  والتغا�سي عن دللت 
هذه  وبتراكم  فيه  كامنة  دللت  جديد  من  للتتجلى  مختلفًا  تعيينًا 
الدللت يتحول الن�س اإلى ما ي�سبه نقطة يمكن التحرك من خاللها 
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في كل التجاهات في �سورة ت�سبة بداية ت�سكل الكون وكاأن اللغة في 
الكون مازال   واإن كان  الكون  بداية  تعيد تج�سيد معجزة  تمظهرها 
يتمدد فاإن الدللت بتراكم المعرفة تتمدد كذلك ول عجب اإذًا اأن 

يكون خاتمة المعجزات كتاب.  
اإنما  الدللي  الموجودات في تمظهرها  كباقي  اللغة  اأن  اأعتقد 
لالآخر  تعيين  حـالَة  اإل  لي�س  منها  يظهر  وما  لالآخـر  وجودًا  تمثـل 
وبالتالي هي تتغير بقدر ما يظهر ويتمظهر الآخر تمار�س �سيرورتها 
نعبر  ل  اإننا  هيراقليطي�س  قال  فاإن  نف�سها  ت�سكيل  اإعادة  وديمومة 
الن�س  نف�س  نقراأ  ل  اإننا  كذلك  القول  يمكننا  مرتين  النهر  نف�س 
مرتين فاللغة ل تظهر ولكنها تتمظهر ودللة الن�س لي�ست اإل النهر 

الذي ل نالم�سه اأكثر من مرة.
البنيوية احتفاًل بن�س من خالل ن�س   اإن كانت  اأقول  اأن  بقي 
ال�سيميائية  كانت  واإن  ماهية  بناق�س  ماهية  ناق�س  كاحتفال  فهي 
كذلك  حاولت  الطبيعية  العلوم  فاإن  البناء  مكونات  مقاربة  تحاول 
مالم�سة حقيقة الأ�سياء وكما اأن التفكيك و�سل لقتـناع اأننا لن نجد 

اللغة في ذاتها فاإن البرجماتيين قالوا اإن ال�سواب ما نتفق عليه.
لتبقى اللغة في ذاتها �سرا ي�سبٍه نومينون ل تك�سف عن ذاتها اإل 
عندما تفنى كما تفنى الموجودات عند هيجيل وهي كزئبق دريدا 
م�ستع�سية على الإحاطة مراوغة بطبعها وكلما حاولنا الإم�ساك بها 
فرت من جديد وتبقى دللتها ما حاك في نف�سك وقد يتفق عليه 

النا�س.
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ال�صر املختوم يف خطاب ال�صريحي املزعوم

فاطمة اإليا�س

والفل�سفية،  اللغوية  بالمدارك  ال�سف�سطائي  يتالعب  كما 
والبدهيات  المنطق  اأبجديات  على  للتعتيم  والدللت  وبالألفاظ 
بحجة �سبر اأغوار المتاهات، يتالعب بنا �ساحب الر�سالة الأحجية 
قبل  من  فتحها  قد  ال�سريحي  اأن  اأجزم  اأكاد  والتي  المف�سو�سة 
الحلقة  �سرف  على  الآن  فتحها  ثم  ق�سرًا،  اأغلقها  اأن  بعد  واأعادها 
اآفاقها  معنا  لي�ستعر�س  طريقته  على  وبنا  بها  ليحتفي  النقدية 
المعرفية والفكرية  والفل�سفية، واأفق توقعاته بعد اأن يغلق باب مكتبه 
والكتابة   للنقد  اأخرى  اأبوابًا  ليفتح  ال�سحافة،  ويودع  الجريدة  في 
كادت اأن تغلق عزوفًا اأو هجرًا اأو تحوًل من قبل رواد الحداثة وهو 

منهم.
يقول ال�سريحي في تقديمه للخطاب المزعوم: »غير اأنني ل�ست 
بع�س  و�ساعت  قبل  من  فتح  قد  الظرف  هذا  كان  اإذا  ما  متاأكدًا 
اأتفح�س  اأنني فتحت الظرف على عجل حين كنت  محتوياته ذلك 
اإغالقه  واأعيد  قبل  فتح من  قد  كان  اإذا  ما  الحظ  اأن  دون  الأوراق 
�سوى  الر�سالة  �سيء فقد من هذه  ما من  اأن  والواقع هو  باإحكام«. 

املداخــــــالت
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في  كمقال  ال�سريحي   ن�سرها  حين  موؤلفها  اكتنف  الذي  الغمو�س 
1423هـ )2002م( بدون  الريا�س في �سعبان عام  ثقافية  جريدة 
�سجة  الن�س  اأثارهذا  وقد  مجهول.  كن�س  اأي  با�سمه  يذيلها  اأن 
اآنذاك بحيث تماهى معه نقاد مثل معجب العدواني الذي كتب مقال 
بعنوان: »هذه الكتابة... اإلى من نن�سبها؟« ي�ستـنطق فيها هوية الن�س 
وهوية كاتبه، لينتهي قائال: »يبقى اأن اأ�سير اإلى اأمر يت�سل باأهمية 
الكتابة خارج اأقوا�س الذوات، اإن ميزة هذا النوع من الكتابة قدرتها 
الن�س  اتجاه قرائي م�سجع لمحاورة  لديه  يتكون  اإيجاد قارئ  على 
الموؤلف  �سيطرة  تعك�س  التي  الن�سو�س  عك�س  على  ذاته،  المكتوب 
منذ الوهلة الأولى ول يعني ال�سم �سوى مرحلة ما من تلك الهيمنة، 
اإذ  والقارئ  الكاتب  بين  العالقة  في  جديدة  مرحلة  تنتج  اأنها  اأي 

ي�سبح القارئ كاتبًا بعد اأن كان مقاباًل للموؤلف«.
الن�س  هذا  اأيدينا  بين  ال�سريحي  ي�سع  لماذا  هو:  وال�سوؤال 
الأحجية مرًة اأخرى؟ ليحر�س فينا القارئ »المتفوق« الذي ين�سده 
ريفاتير؟ اأي القارئ »المثالي« الذي يطالب به في�س؟ و»غير البريء« 

الذي اأراده بارت؟
التقديم والذي  اإلى ق�سمين:  اأن يق�سم ورقته  ال�سريحي  اختار 
الذي  ال�سف�سطائي  العبثي  والن�س  الموؤلف،  �سخ�سية  فيه  ينتحل 
بنا  ي�ستعين  الذي  البريء  ال�ستن�ساخي  القارئ  �سفة  فيه  ينتحل 
عن  الكتابة  على  البداية  منذ  يحر�سنا  هنا  وهو  وتفكيكه.  لتاأويله 
الكتابة بغ�س النظر عن الموؤلف، اأي قراءة بنيوية تفكيكية، ويحر�س 
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فينا التماهي  مع �سف�سطائية الن�سو�س بم�ستوياتها الجدلية العليا 
والمنطق  الجدل  مفاهيم  مع  تحيلنا  التي  اأر�سطو  عند  هي  كما 
عن  الباحثة  الملحة  الأ�سئلة  ركاكة  عن  بعيدا  البدهيات  ومحاورة 
الحقيقة في المح�سو�س بعيدا عن جوهر الن�س، وما وراء الن�س. 

واأول هذه الأ�سئلة هي: اأين هي ق�سة من�سور الحازمي؟

املداخــــــالت
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تقديـــم:

حد  اإلى  ت�شبه  نجدها  فاإننا  والنحو«  »اللغة  ثنائية  تاأملنا  اإذا 
العفوي  التكلم  »اللغة« حالة  تمثل  اإذ  والنقد«؛  »الإبداع  ثنائية  كبير 
وتحليله  المنتج  في  النظر  حالة  »النحو«  ويمثل  العلم(  قبل  )ما 
حالة  وهي  الأولى،  للحالة  العلم(.  بعد  )ما  واعية  منظمة  ب�شورة 
اإنتاج الأقوال ب�شورة عفوية، نماذج قولية متعددة يمكن اأن ن�شميها 
النماذج  بمقاربة  تتكفل  نماذج  الثانية  وللحالة  الإنتاج«،  »نماذج 
الإنتاجية ب�شورة واعية منظمة يمكن اأن ن�شميها »نماذج التحليل«، 

اأو »النماذج العلمية«.
وقد اعُتمد في التراث العربي لمقاربة مجمل كالم العرب الذي 
اأُنتج ب�شورة عفوية نموذج تحليلي )علمي( هو »النموذج النحوي«. 
لكن ذلك النموذج كان ومايزال اإلى اليوم - فيما اأعتقد - ملتب�ًشا 
اأكثر المخت�شين في النحو والدرا�شات  وغير وا�شح المالمح عند 
اإحكاًما وفاعلية  اأ�شد النماذج العلمية التراثية  اأنه من  اللغوية، مع 
كما هو معلوم. واأرجح من جهتي اأن ال�شبب الرئي�س في عدم و�شوح 
القطيعة  هو  فيه  المخت�شين  عند  حتى  النحوي  النموذج  مالمح 
يرى  اإذ  وفل�شفته.  العلم  تاريخ  واأفق  العلم،  اأفق  هما:  اأفقين،  بين 
تاريخ  لإنجاز  تدعو  التي  الأ�شباب  اأهم  اأحد  اأن  كانغيالم  جورج 
المرجعية  دون  من  باأنه  »يتعلق  الذي  الفل�شفي  ال�شبب  هو  للعلوم 
الإب�شتيمولوجية �شوف تكون نظرية المعرفة تاأماًل في الفراغ، ومن 
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نًوا ل لزوم له  دون العالقة بتاريخ العلوم �شتكون الإب�شتيمولوجيا �شِ
اأ�شال للعلم الذي نزعم الحديث عنه«. ومن اأجل الإ�شهام في اإظهار 
النموذج  مالمح  بع�س  بعر�س  قمت  هذه  الغمو�س  جوانب  بع�س 
النحو  موؤتمر  في  بها  �شاركت  ورقة  في  تاريخه  خالل  من  النحوي 
ال�شاد�س بالقاهرة قبل اأكثر من عامين، بعنوان: »نحو �شيبويه ونحو 

المتاأخرين«.
الورقة  ن�سَّ  الموجز  التقديم  هذا  بعد  اأيديكم  بين  �شاأ�شع 
الموؤتمر  كتاب  في  ُن�شرت  وكما  الموؤتمر،  في  اأُْلقيت  كما  المذكورة 
اأن  اأرى  اإذ  اأغير فيها كلمة واحدة؛  اأو  اإليها  اأ�شيف  اأن  ا، دون  اأي�شً
اللتزام التام بالن�س المن�شور واجب ل محيد عنه. والذي �شيتغير 
هنا هو �شياق هذه الدرا�شة المن�شورة؛ اإذ من المهم اأن ُيقراأ مو�شوع 
الورقة، وهو »النموذج النحوي«، بو�شفه مثاًل واأنموذًجا فقط للنظر 
في العلوم المختلفة من خالل نماذجها المعتمدة في التحليل. وهذا 
م تحته هذه الورقة للحلقة: »النماذج  هو ما جعل العنوان الذي اأقدِّ

العلمية في العلوم«.
العنوان  هذا  تحت  هنا  الورقة  طرح  اإعادة  اإلى  دفعني  لقد 
تحديد  ق�شية  باأهمية  �شعوري  اأولهما:  رئي�شان،  �شببان  الجديد 
خالل  من  العلوم  اإلى  والنظر  العلوم  في  العلمية  النماذج  مالمح 
اأيدي  على  الأخيرة  العقود  في  الغرب  في  تبلور  اأمر  وهو  تاريخها، 
وتبلورت  الأفكار،  تاريخ  وفي  وفل�شفتها  العلوم  تاريخ  في  الباحثين 
تطبيقاته ب�شورة ظاهرة، ولم تظهر - على حد علمي - اأية محاولة 
لتطبيق �شيء مما اأُنجز في هذا التجاه على العلوم العربية. ما بقي 
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�شائًدا في مجال تاريخ العلوم العربية لعقود طويلة وما يزال �شائًعا 
الأعالم  �ِشَير  خالل  من  العلوم  تاريخ  بلورة  الغالب  في  هو  اليوم 
يزيد  التاريخ  جعل  الذي  هو  الأمر  ذلك  ولعل  الأحداث،  وروايات 
�شورة العلوم التبا�ًشا بدل من اأن ي�شهم في ك�شفها. اأما ثاني اأ�شباب 
اإعادة طرح الورقة في الحلقة فهو حر�شي على تنمية اأفكار الورقة 

واإثرائها بروؤاكم ومقترحاتكم.

نحُو �سيبويه ونحُو المت�أخرين

0. مقدمـــة:
المعرفة،  ونظرية  العلوم  فل�شفة  في  ا  جدًّ طويلة  لفترات  �شاد 
والتراكم  بالت�شال  الرا�شخ  العتقاُد  العلوم،  تاأريخ  حقل  في  وكذا 
المعرفي، واأَنّ ما ُي�شاف اإلى العلوم عبر الأزمان المتعاقبة هو بمثابة 
التنظيم والتنقيح والبناء على ما هو مبنيٌّ اأ�شاًل من قبل. وا�شتمرت 
هذه القتـناعات اإلى اأن جاء المفكر الأمريكي توما�س كون في كتابه 
ال�شهير »بنية الثورات العلمية« بمقولة »الثورات« التي تعني »القطائع 

المعرفية«  بين مرحلٍة ما من مراحل العلم واأخرى تالية.
النحو  على  مطَبّقة  الكونية  الفكرة  من  الورقة  هذه  وتـنطلق 
العربي، وذلك بالنطالق ابتداًء من فر�شية اختالف مالمح النحو 
في ع�شوره المبكرة كما ظهر في كتاب �شيبويه عن مالمح النحو 
المتاأخر كما ظهر في كتب المتاأخرين، كالمقدمات النحوية وال�شروح 
و�شبه  المدر�شية  والكتب  والمخت�شرات  والحوا�شي  والمنظومات 
دالًّ على مرحلتين متمايزتين،  بو�شف ذلك  المتاأخرة،  المدر�شية 
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و»نموذجين« مختلفين، ل ينبغي التعامل معهما دون تمييز اأو كاأنهما 
كتلة واحدة متجان�شة. ويعني القول هنا: اإنهما نموذجان ل نموذج 
بالم�شطلح  المذكورة  اأطروحته  في  ا  مفهومًيّ كون  عناه  ما  واحد، 

الذي ذاع وا�شتهر عنه وهو »النموذج الإر�شادي«.
ولهذا �شن�شتهل هذه الدرا�شة ببيان مفهوم »النموذج الإر�شادي« 
من خالل بيان مخت�شر وموجز لأطروحة »الثورات العلمية«، وموقع 
هذا المفهوم منها، ثم ننتقل اإلى محاولة اإبراز المالمح الظاهرة 
للنموذجين المختلفين: النموذج النحوي المبكر، والنموذج النحوي 
بل  الدقيقة،  النموذجين  تفا�شيل  في  تتعمق  ل  ب�شورة  المتاأخر، 
الختالف،  قدر  يتبين  خاللها  من  التي  العامة  بال�شورة  تكتفي 
التي  العامة  ال�شورة  بيان  نحاول  ثم  غير.  ل  بينهما  الفرق  ويثبت 
�شادت في اأذهان الم�شتغلين بالنحو، وموؤرخيه، ومن عالجوا الفكر 
ال�شـورة  تكـون  اأن  اإلى  اأدت  التي  الأ�شباب  ببـيان  ونخـتم  النحـوي، 
في اأذهان الباحثين المعا�شرين هي فقط �شورة النموذج المتاأخر 

ل غير.
واأخيًرا ل بد من الإ�شارة اإلى اأن عر�س الق�شايا في هذه الورقة 
ت  قد نحا نحو التكثيف والختزال؛ وذلك مراعاة للمقام الذي اأُِعدَّ
لُتلقى فيه. وهو مقام محكوم بزمن محدود، ل يتيح ب�شط الم�شائل 
اأ�شارت  قد  الورقة  تكون  اأن  اأرجو  ولكنني  ت�شتحق.  بما  وتف�شيلها 
اإلى اأهم الخطوط العري�شة في المو�شوع، دون اأن يخلَّ بذلك هذا 

الإيجاُز والتكثيف.
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:)paradigm( 1. النموذج الإر�س�دي
بنى العالم الأمريكي »توما�س كون« روؤيته لتطورات العلوم في 
مراحل  بين  بانقطاعات  القول  على  العلمية«  الثورات  »بنية  كتابه 
اإطالق  اأن  العلمية. غير  »الثورات«  بـ  �شماها  المختلفة  العلم  تطور 
تعنيه هذه  ما  بال�شرورة  يقت�شي  القطائع ل  الثورة على هذه  ا�شم 
الكـلمة حرفيًّا في كل حال كما قد ُيفهم. بل قد تـعني لفظُة الثـورة 
التغيير  على  الدللـة  جانـب  اإلى   - العـلوم  تطـورات  �شـياق  في 
بالتراكم.  الحا�شل  التغيُّر  يقابل  الذي  التغُيّر  مجرَد   - الجذري 
ا بقوله: »فالثورة عندي  ه هو على هذه الدللة الخا�شة ن�شًّ وقد نبَّ
نوٌع خا�س من التغير ينطوي على نوٍع معين من التجديد، اأو اإعادة 
اأن  ال�شروري  من  لي�س  ولكْن  البحث.  جماعة  التزامات  تنظيم 
تكون تغيًُّرا هائال، ول من ال�شروري اأْن تبدو حدًثا ثوريًّا في اأعين 
الغرباء عن جماعة البحث... اإذ نظًرا لأنَّ هذا الطراز من التغير 
يقع  الدرا�شة  مو�شع  وت�شعه  العلم  فل�شفة  به  ت�شِلّم  ما  نادًرا  الذي 
بانتظام على هذا الم�شتوى المحدود ال�شيق. لذا بات التغير الثوري 
اأْن نفهمه«. ولقد ا�شُطر  اإلى  ة  مقابل التغير التراكمي بحاجة ما�شَّ
لتكرار بيان معنى ما يمكن ت�شميته بالثورة في �شياق تطورات العلوم 
اآلَيّة  ا: »ويكفي اأن تكون هي المقدمة العادية التي تهيئ  بقوله اأي�شً
للت�شحيح الذاتي، تكفل اأّل يطرد جمود العلم القيا�شي ويم�شي اإلى 
تبًعا  بب�شاطة  القول  يمكن  حال  اأية  وعلى  يات«.  تحدِّ اأي  دون  الأبد 
لبع�س الباحثين: اإن الثورة العلمية في جميع الأحوال لبد اأن تعني 
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بداهة: »اإزاحَة ال�شبكة اأو الإطار الت�شوري الذي يرى العلماُء العلم 
من خالله واإحالَل بديل اآخر«.

من  المركز  )البرادايم(  الإر�شادي  النموذج  مفهوم  ويحتلُّ 
الم�شطلح  هذا  يعني  اإذ  اإليها.  الم�شار  العلمية  الثورات  اأطروحة 
نموذًجا  ُتَعدُّ  التي  المعتمدة  النظريات  اأو  النظرية  كون:  عند 
م�شتَرًكا ت�شترك فيه جماعة من الباحثين )الجماعة العلمية( في 
حقٍل علمٍيّ ما في ع�شٍر معين، وكذلك طرق البحث المميزة لهذه 
في  الرئي�شة  العلمية  الم�شكالت  لتحديد  يتبعونها  والتي  الجماعة، 
الحقل وحِلّها . اأو هو  »النظرية النموذجية العليا التي ت�شيطر على 
جماعة الباحثين طيلة فترة معينة من الزمن، والتي يف�شرون من 
خاللها كل �شيء، وذلك قبل اأن ت�شقط وتـنهار ويحل محلها نظرية 

جديدة«.
�شقِله  على  يتعاون  الذي  الإر�شادي  النموذج  اأنَّ  ُكون  ويرى 
عنده  ُي�شمى  ما  اأع�شاُء  بال�شرورة  فيه  الثغرات  و�شِدّ  وتهذيِبه 
ا بـ »الجماعة العلمية«، ي�شتمر العمل به مادام قادًرا على  ا�شطالحيًّ
مواجهة الم�شكالت العلمية القائمة وحلِّها بكفاءة، اإلى اأْن يِجدَّ في 
النتيجة  فتكون  مواجهته،  الإر�شادي عن  النموذج  يعجز  ما  الحقل 
اأو  مختلف،  نموذٌج  القديم  النموذج  محل  يحل  اأن  حينئٍذ  الحتمية 

ل النموذج نف�شه اإلى وجهة جديدة تالئم الأو�شاع الجديدة. ُيَحوِّ
الأطروحة  عن  القت�شاب  اأ�شَدّ  ومقت�شبة  �شريعة  لمحة  هذه 
هنـا.  المقـام  بـه  ي�شـمح  ما  حـدود  تـتجـاوز  األ  لها  اأردنـا  الُكونـية، 
�شاحبها  لها  اختـار  التي  الأطروحـة  هـذه  اأن  فيه  �شـك  ل  ومما 
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اأحدثت ثورة حقيقية - بالمعنى الحرفي  بـ »الثورات« قد  الت�شـمية 
للكلمة - في حقل تاأريخ العلوم ونظرية المعرفة. وقد تزامنت هذه 
ر المعرفة وموؤرخ  الروؤية مع روؤيٍة ثوريٍة اأخرى اأعَمّ منها جاء بها منِظّ
الأفكار ال�شهير »مي�شيل فوكو«، تتفق مع الأطروحة الكونية في اأهم 
تطور  م�شيرة  في  المعرفية  بالقطائع  القول  وهو  ب�شدده،  نحن  ما 
التنظير  اأنه  هو  ا  ثورًيّ ته  بُرمَّ التجاه  هذا  عِدّ  في  وال�شبب  العلوم. 
وتراكمها،  المعارف،  ات�شال  عن  ال�شائدة  المعتقدات  قلب  الذي 
و�شيرها في خط م�شتقيم منذ بدئها اإلى منتهاها، واأحّل بدًل منها 
القول بالنقطاعات الم�شار اإليها فيما م�شى. وقد نجح هذا التجاه 
من   - طبيعتها  حيث  من  ول�شيما   - العلوم  اإلى  النظر  تجديد  في 
ر تغييًرا  زوايا لم يكن قد ُنظر اإليها منها من قبل، وا�شتطاع اأن ُيغيِّ
كانت  التي  الجوهرية  الإب�شتمولوجية  الت�شورات  من  كثيًرا  ا  جذريَّ
�شائدة ومهيمنة في فل�شفة العلوم. وقد اأبان توما�س ُكون نف�شه في 
تحجب  التي  العوامل  ال�شابقة  ال�شطور  في  المعرو�شة  اأطروحته 
عن العلماء في ع�شٍر ما ي�شود فيه نموذٌج اإر�شاديٌّ ما روؤيَة مالمح 
ا طبيعة  النموذج المتقدم في ع�شر �شــابق عليه، وُتخفي معها اأي�شً
ت وتبلورت من خالل  الحقل المعرفي و�شماته الرئي�شة كما ا�ْشُتِمدَّ
ذلك النموذج، وهو اأمر �شيت�شح حين نقف عليه في فقرة قادمة من 

هذه الورقة.
م اأن ُيعاد التاأمل  لعَلّ من غير الم�شتنكر اإذن بناء على ما تـقدَّ
في م�شيرة علم النحو العربي ومراحل تطوره المختلفة في �شوء هذه 
الفكرة الُكونية. اإذ اإن من الوا�شح اأن الحقل النحوي لم يكن ي�شير 
منذ اأول عهده اإلى اآخره وْفَق نموذج اإر�شادي واحد. و�شنميز فيما يلي 
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النحوي  النموذج  َحي المالمح، هما:  بين نموذجين مختلفين وا�شِ
بقليل،  بعده  وما  �شيبويه  كتاب  في  مالمحه  وات�شحت  ن�شج  الذي 
والنموذج النحوي المتاأخر الذي اتخذ �شورته في كتب المتاأخرين 
وات�شح  وحوا�شيهم،  ومنظوماتهم  ومتونهم  و�شروحهم  ومقدماتهم 

كذلك في الكتب المدر�شية و�شبه المدر�شية المتاأخرة.

2. النموذج النحوي المبكر:
ول�شيما   - المعا�شرين  الباحثين  من  به  باأ�س  ل  عدد  يقرر 
الغربيين - اأن النحو العربي كما ظهر في م�شنفاته الأولى، ككتاب 
ـًنا عنه في م�شنفات  �شيبويه والمقت�شب والأ�شول، يختلف اختالًفا بيِّ
المتاأخرين، ك�شروح الألفية و�شروح الكافية والهمع ونحو ذلك. وهو 
وفي  العلم  طبيعة  في  جذري  تباين  لأنه  ومهم؛  جوهري  اختالف 

الق�شايا واأ�شاليب المعالجة كما �شيرد.
ن�سَّ بع�ُس الباحثين على اأن من يتاأمل كتاب �شيبويه يجد ب�شورة 
َد به  جلَيّة اأن ق�شاياه وطبيعة التناول فيه ل تنم عن اأنه كتاٌب َق�شَ
موؤلُفه تعليَم العربية َمْن ل يعلمها، بل هو كتاب في »المعرفة اللغوية« 
بح�شب ا�شطالح ت�شوم�شكي، اأي: تحليل معرفة المتكلم لغته. اأو هو: 
بحث في »النظام الذهني« اللغوي عند »الجماعة اللغوية« المتكلمة 
بالعربية ، اأي: اأنه بحث في »اللغة« مقابل »الكالم« بح�شب ا�شطالح 
: »ال�شورة التي يمثلها �شيبويه  دي �شو�شير. يوؤكد حمزة المزيني اأنَّ
هي الدليل الأو�شح على اأن النحو العربي في بداياته لم يكن معياريًّا 
ا، بل كان األ�شق ما يكون بالتنظير الل�شاني الحديث... وقد  خال�شً
اإطار  وبخا�شة في  الحديثة،  الل�شانيات  المتخ�ش�شون في  اكت�شف 
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الل�شانيات التوليدية، هذا الغنى النظري في النحو العربي المبكر. 
تلك  �شورته  في  العربي  النحو  باأن  القول  اإلى  هوؤلء  دعا  ما  وهو 
في  معها،  يتماثل  لم  اإن  الحديثة،  الل�شانية  الدرا�شات  مع  يت�شابه 
ا  الأهداف وفي طريقة البحث وفي الو�شف والتف�شير«. ويقرر اأي�شً
العربية  النحوية  النظرية  في  »مقدمة  كتاِبِه  في  اأوينـز،  جوناثان 
النظرية  در�شوا  الذين  الغربيين  الباحثين  من  كغيره  المبكرة«، 
النحوية  العربية  »النظرية  اأن  �شيبويه  كتاب  في  بدت  كما  النحوية 
عدد  في  المعا�شرة  الل�شانية  النظرية  مع  تت�شابه  الفترة  تلك  في 
من الأمور الأ�شا�شية«. ويذكر اأوينـز اأن �شبب »عدم تقدير النظرية 
اإّبان تكوُّن  العربية حين اكت�شفها الغربيون في القرن التا�شع ع�شر 
التقاليد ال�شت�شراقية هو اأنه لم يكن في الح�شارة الأوروبية في تلك 
الفترة ما يماثلها. ولم تو�شع هذه النظرية في منظور اأف�شل اإل مع 

التقاليد البنيوية التي اأتى بها دي �شو�شير وبلومفيلد وت�شوم�شكي«.
وجعلته  المبكر،  النحوي  الدر�س  بها  اَتّ�شم  التي  ال�شمات  هذه 
يت�شابه مع الدرا�شات الل�شانية التي تبحث في النظام اللغوي عند 
الل�شاني  الدر�ُس  اإليها  الأنظاَر  لفت  الواحدة،  اللغوية«  »الجماعة 
ا قد لحظ من  المعا�شر كما تقدم. غير اأني وجدت ابن خلدون اأي�شً
قبل اأن »طريقة المتقدمين مغايرة لطريقة المتاأخرين«. كما لحظ 
اأَنّ نحَو �شيبويه الذي يك�شف عن النظام اللغوي ويحلله اأقدُر بكثير 
من كتب التعليم المتاأخرة - على كثرتها وب�شطها للم�شائل - على 
اإك�شاب المخالطين للكتاب ما �شماه بـ »الَمَلَكة« الل�شانية. وقرر اأن 
»الَمَلكة هي غير �شناعة العربية، واأنها م�شتغنية عنها بالجملة. وقد 
نجد بع�س الَمَهَرة في �شناعة الإعراب ب�شيًرا بحـال هذه الَمَلـَكة، 
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وهو قليٌل واتفاقي، واأكثر ما يـقع للمخالطـين لكتاب �شـيبويه«. واجتهد 
ل اإلى اأن �شيبويه »مالأ كتابه  ابن خلدون في تف�شير هذا الأمر، فتو�شَّ
من اأمثال العرب و�شواهد اأ�شعارهم وعباراتهم؛ فكان فيه جزء �شالح 
ل له قد ح�شل  من تعليم هذه المَلكة، فتجد العاكف عليه والمح�شِّ
على حٍظّ من كالم العرب، واندرج في محفوظه في اأماكنه ومفا�شل 
َه به ل�شاأن الملكة، فا�شتوفى تعليمها«. واأعتقد اأن كالمه  حاجاته، وتـنبَّ
هذا ل يمكن اأن ُيحمل على مجرد ا�شتمال كتاب �شيبويه على الأمثال 
و�شواهد الأ�شعار والعبارات؛ لأنه لي�س الكتاب الوحيد الم�شتمل على 
الأدب.  الأمثال والأ�شعار من كتب  ا�شتماًل على  باأكثر  ذلك، ولي�س 
ولو لم تكن هذه الأمثال والأ�شعار والعبارات قد اندرجت في الكتاب 
على  القدرة  لها  كان  ما  الذهني  اللغوي  النظام  تحليل  �شياق  في 
اإك�شاب العاكف على كتاب �شيبويه هذه الملكة الل�شانية التي تحدث 
عنها ابن خلدون، وجعلها - كما يقول - تـندرج في اأماكنه ومفا�شل 
اأن عبارة ابن خلدون هذه  واأعتـقد  الملكة.  ل�شاأن  وتـنبهه  حاجاته، 
ف نحو �شيبويه باأنه  ل تن�شرف اإل اإلى المعنى الذي اأراده من َو�شَ

اأقرب اإلى البحث الل�شاني التحليلي في »المعرفة اللغوية«.
النحوي  الدر�س  فيها  التقى  التي  المحاور  لبيان  ت�شّدى  ولقد 
وبها  المعا�شر،  الل�شاني  نظيره  مع  و�شيبويه  الخليل  اأقامه  الذي 
تطابقت طبيعتاهما، عدٌد من البحوث الم�شتقلة. وهذا باب وا�شع 
اأجزاء محدودة منه. وقد حاولنا  اإل بحث  ل يمكن في عمٍل واحٍد 
قامت  التي  والأركان  الأ�شول  اأهم  بيان  من�شورة  �شابقة  اأعمال  في 
عليها النظرية النحوية المبكرة، فت�شابهت بذلك في اأهم مكوناتها 
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مع بع�س النظريات الل�شانية المعا�شرة. اإذ وقفنا في درا�شة �شابقة 
النظام  بت�شوير  الوفاء  في  تكاملت  التي  المفاهيم  من  عدد  على 
الذهني اللغوي وتحليل التراكيب من خاللها، هي: )العامل، العلة، 
التقدير، التاأويل(. كما اخترنا مو�شوًعا واحًدا �شاع تحليله في كتاب 
بو�شفه  )التوهم(،  مو�شوع  هو  المفاهيم،  هذه  خالل  من  �شيبويه 
نموذًجا للمنحى الذي اتخذه تحليل التركيب في الكتاب . وو�شفنا 
في درا�شة اأخرى مالمح النظرية اللغوية التي انبنى عليها التحليل 
النحوي عند الأوائل، وخل�شت تلك الدرا�شة اإلى اأن اأهم ركن قام 
رة تمثل  عليه التحليل التركيبي هو الوعي ببنيتين، اإحداهما: مت�شوَّ
النظام الذهني، ومنَجزة تمثل النماذج المنطوقة، وردُّ ما اختلف 
البنية  من  اأ�شلها  اإلى  المنجزة  البنية  من  النظام  عن  خرج  اأو 
اأ�شفرت  اأنها  اأو  الوحيدة،  اأنها  عي  ندَّ ل  الجهود  وهذه  المت�شورة. 
عن نتائج غير م�شبوقة، بل تتكامل مع جهود اأخرى عديدة في هذا 
التجاه. وقد وقفُت على عدد من الدرا�شات المهمة التي ُتظهر على 
نحو وا�شح ومحدد محاور تميز النظرية العربية المبكرة، كما جاءت 
عند الخليل و�شيبويه وظهرت مالمحها جلية في الكتاب، وتـنحو نحو 
ل�شانيًّا  در�ًشا  المبكر  النحوي  الدر�س  بها  كان  التي  الق�شايا  اإبراز 
ا للتراكيب، ل اأنه تعليم العربية َمن ل يعلمها. وقد اأ�شير اإلى  تحليليًّ

بع�شها في ال�شطور ال�شابقة، و�شي�شار اإلى اأخرى فيما يلي.
ولعل من اأهم هذه الدرا�شات - على �شبيل المثال ل الح�شر - 
درا�شة عبدالرحمن الحاج �شالح بعنوان: »المدر�شة الخليلية الحديثة 
والدرا�شات الل�شانية الحالية في العالم العربي« التي اأفا�س فيها في 
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�شرح الأ�شلية والفرعية، والتقدير، والفرق بين التحويل التقديري 
عند الأوائل والتحويل عند ت�شوم�شكي، وما اإلى ذلك. وكذلك درا�شة 
مرت�شى جواد باقر: »مفهوم البنية العميقة بين ت�شوم�شكي والدر�س 
في  اللغة  »نظرية  را�شي:  الحكيم  عبد  وكتاب  العربي«.  النحوي 
اأوجَه ال�شلة  ل  اأحد ف�شوله الذي ف�شَّ النقد العربي«، ول�شيما في 
عند  والواقعي«  »المثالي  بالم�شتويين  الباحث  �شماه  ما  تربط  التي 

النحاة بالم�شتويين »العميق وال�شطحي« عند التحويليين .
تخو�س  لن  الدرا�شات  من  النوع  هذا  اإلى  بالإ�شارة  واكتفاًء 
النحوي  الدر�س  كان  بها  التي  الكيفيات  تف�شيل  في  الورقة  هذه 
منها  الجزء  هذا  في  �شنكتفي  بل  اآنًفا،  المذكورة  ال�شورة  على 
بهذه الإ�شارة ال�شريعة العامة، وننتقل اإلى مقارنة النموذج النحوي 
المبكر على عهد اأوائل النحاة بال�شورة التي اآل اإليها النموذج عند 

المتاأخرين منهم.

3. النموذج النحوي المت�أخر:
اإذا كان النحُو العربي قد ن�شاأ ن�شاأًة علميًة، ل تعليميًة، كما اأُ�شير 
غ هذا الأمر هو اأنَّ الع�شَر الذي فيه بداأ  اإلى ذلك �شلًفا، فاإنَّ م�شِوّ
الن�شج والكتمال  اإلى مرحلة  ل، وفيه و�شل  بالت�شكُّ النحوي  الحقل 
على يدي الخليل و�شيبويه، هو ع�شٌر لم ُيْحَتْج فيه اإلى تعلُّم العربية 
وتعليمها؛ لأنه يقع �شمن ع�شور الَمَلكة الل�شانية التي ُيحتجُّ باللغة 
فيها من حيث التركيب والت�شريف والألفاظ، و�شارت ُت�شّمى فيما 
ممن  الباحثين  من  ا  جدًّ لكثير  خالًفا  الحتجاج«،  »ع�شور  بـ  بعد 
يعتقدون اأنَّ النحَو ن�شاأ لغاية تعليمية، اأو ل�شيانة الل�شان من اللحن، 
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كما �شيت�شح في ال�شطور القادمة.
م  اأما في الع�شور الالحقة فقد َجدَّ في حياة العرب - مع تقدُّ
في  يجعلهم  ما   - الف�شيحة  اللغوية  بالنماذج  العهد  وُبعد  الزمن 
يظهر  اأن  من  لبد  كان  ولهذا  وتعلُّمها.  العربية  تعليم  اإلى  حاجة 
نموذج نحوي منا�شب، كما هي �شنن النماذج الإر�شادية في الحقول 
يظهر  اأن  اإما  خيارين:  اأحد  من  مفر  ل  وكان  المختلفة.  المعرفية 
النموذج  ل  يتبدَّ اأن  واإما  مختلفة،  اأ�ش�س  على  ينبني  جديد  نموذج 
ر؛ ليفي في نهاية المطاف بما ُيحتاج اإليه في الحقل  القديم وَيَتَحوَّ
المعرفي في الع�شر المتاأخر. والذي ح�شل في الحقل النحوي هو 
ر النحاة في موؤلفاتهم ما خلَّفه  الخيار الثاني كما هو وا�شح؛ اإذ طوَّ
اإطاره  ُيخرجه من  بالتدريج ما  واأدخلوا فيه  و�شيبويه،  الخليل  لهم 
العلمي ال�شرف اإلى اإطار يمتزج فيه البعد العلمي بالبعد التعليمي. 
وهو اأمر يح�شل ب�شورة معتادة في النماذج الإر�شادية حين تواجه 
الإر�شادي  »النموذج  اأنَّ  كون  توما�س  يوؤكد  اإذ  جديدة؛  تحديات 
القديم كما هو مفتر�س يمكن تعديل �شياغته على نحٍو يفي بهذه 
تبعات  اأَنّ من  �شابقة«. غير  اأخرى  واجه تحديات  مثلما  التحديات 
هذا الخيار اأْن اأ�شبح تعليم العربية يمر عبر تحليل تراكيبها كما هو 
القديم وقيام  النموذج  اإل ب�شبب المحافظة على  معلوم؛ وما ذلك 

النموذج المتاأخر عليه.
ومع اأنَّ هذا التحوُّل قد ح�شل بالتدريج اإلى حدٍّ قد يع�شر معه 
تعيين الزمن المعَيّن الذي كان فيه النتقال من نموذج اإلى اآخر على 
وجه الدقة ، نرجح اأنَّ اأهم قرٍن ات�شعت فيه الفجوة بين النموذجين، 

املداخــــــالت
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هو  الأذهان،  في  ا  م�شتقرًّ مهيمًنا  الجديد  النموذج  فيه  فاأ�شبح 
حركة  فيه  ن�شطت  القرن  هذا  لأنَّ  وذلك  الهجري.  الرابع  القرن 
التاأليف والتدري�س، وفيه ظهرت المقدمات و�شروحها و�شروح كتاب 
ا على يد ابن  �شيبويه، وما اإلى ذلك. وقد ظهر في القرن الرابع اأي�شً
جني تعييٌن لمفهوم النحو لم يكن متداوًل ول معهوًدا في الع�شور 
اإليه المفهوم في ع�شره، هو قوله الم�شهور  ال�شابقة، يعبر عما اآل 
العرب في ت�شرفه من  انتحاء �شمت كالم  النحو: »هو  في تعريف 
اإعراب وغيره... ليلحق من لي�س من اأهل اللغة العربية باأهلها في 
الف�شاحة، فينطق بها واإْن لم يكن منهم«. وقد األمح جوناثان اأوينـز 
حين  �شريعة،  اإ�شارة  في  النموذجين  بين  الفا�شلة  المرحلة  اإلى 
ابن  اكتمل ن�شجه عند  المبكرة قد  النحو في �شورته  اأن علم  قرر 

ال�شّراج.
التعليم،  بق�شد  الرابع  القرن  منذ  النحوي  التاأليف  تتابع 
والمقدمات،  النثرية،  والمتون  ال�شعرية،  المنظومات  فظهرت 
بعد  زماًنا  الموؤلفون  وتدرج  والمخت�شرات.  والحوا�شي،  وال�شروح، 
زمان في ت�شقيق الم�شائل وتفريعها كما ل يخفى. فاأ�شهمت غزارة 
الجهد التاأليفي المتتابع في هذا التجاه في تكري�س ت�شورات معينة 
التي  المنافع  وعن  اأغرا�شه،  وعن  النحو،  علم  طبيعة  عن  قارة 
اأ�شهمت في  اإلماًما كامال. كما  اأحاط بالعلم واألمَّ به  لها من  يح�شِّ
بروز ال�شورة التي اتخذها النموذج النحوي في اأواخر عهده، والتي 
يغلب عليها البعد التعليمي، وظهورها ظهوًرا كامال، قد يكون هذا 
اأقوى عوامل اإخفاء �شورة النموذج النحوي القديم، كما  الأمر هو 

�شيت�شح فيما ياأتي.
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4. �سورة النموذج النحوي في اأذه�ن ع�مة المع��سرين:
يكاد الباحثون العرب المعا�شرون كافة ُيجمعون على اأن النحو 
ق�شمين  اإلى  الغاية  هذه  تعيين  في  وينق�شمون  تعليمية.  لغاية  ن�شاأ 
رئي�شين؛ ق�شم يرى اأن علم النحو اإنما ن�شاأ لخدمة القراآن الكريم 
وعلوم الدين، وق�شم يرى اأنه اأُن�شئ لتعليم الداخلين في الدين من 
غير العرب العربيَة. وقد ُيعتَقد اأْن ل تعاُر�َس بين الغر�شين؛ اإذ اإن 
تعلُّم قواعد العربية والإلمام بها يوؤدي في جميع الأحوال اإلى �شيانة 
وال�شنة،  القراآن  ن�شو�س  فهم  واإلى  واللحن،  الخطاأ  من  الل�شان 
وُيدخل غير العربي مع العرب في لغتهم . هذه هي ال�شورة العامة 
ال�شائعة في البحوث والدرا�شات العربية المعا�شرة المعنية بتاأريخ 
ل  ظاهر  معلوم  اأمر  وهو  النحوي،  بالفكر  اأو  مدار�شه،  اأو  النحو، 

يحتاج اإلى دليل.
ًة مع ما �شبق عر�شه     هذه ال�شورة العامة ال�شائعة تتنافى كليَّ
�شيبويه  يدي  على  اكتمل  الذي  القديم  النحوي  النموذج  اأن  من 
اأ�شاليب  ول  الكتاب،  م�شمون  في  ولي�س  تعليمي.  ل  علمي  نموذج 
التناول والمعالجة فيه، ما يوحي باأن النحو ن�شاأ لغاية تعليمية، كما 
اأ�شير اإلى ذلك �شلًفا. وهي �شورة ل تقف فقط عند حد ال�شياق الذي 
يرد فيه الحديث عن الغاية من النحو، بل تتجاوزها بال�شرورة اإلى 
ة في اأذهان الباحثين عن طبيعة علم النحو نف�شه.  الت�شورات القاَرّ
منفعة  اأو  معينة،  غاية  �شوء  في  والأ�شياء  الظواهر  فهم  لأن  ذلك 
محددة، يختلف �شرورًة عن فهمها في �شوء غايات اأو منافع اأخرى، 
اأو في �شوء عدم و�شوح اأية غاية اأو منفعة ملمو�شة. بل لعل ت�شورات 
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النا�س عن طبيعة النحو في �شوء كونه يوؤدي اإلى حماية الل�شان من 
الوقوع في اللحن والخطاأ مما يندرج فيما ي�شميه بع�س الفال�شفة 
التفكير  من  نوع  وهو  الغائي«.  »التفكير  بـ  المعرفة  نظرية  وباحثي 
غير،  ل  »معياري«  كله  اأنه  على  النحو  ت�شور  اإلى  يف�شي  اأن  لبد 
ُيـلحظ  ل  بحيث  الإطار،  هذا  في  وق�شاياه  مباحثه  ُتـتلّقى  ثم  ومن 
الجانب الأهم فيها، وهو تحليل التركيب، وتف�شير النظام الذهني 
اللغوي الذي يحكمه. و�شتت�شح هذه النقطة في الفقرة التالية التي 
خ�ش�شناها لأ�شباب عدم تنبه الباحثين اإلى الفرق بين النموذجين 
مع �شدة و�شوحه؛ اإذ اإن �شيوع ت�شور معين عن نموذج ما من النماذج 
ي�شتوجب  الحقيقية،  ال�شورة  وخفاء  عليه،  هو  ما  حقيقة  يخالف 

البحث عن اأ�شباب ذلك.

5. اأ�سب�ب عدم التنبه اإلى الفرق بين النموذجين:
من المعلوم اأن المخت�شين في الحقل النحوي جميًعا لم يبدوؤوا 
كانت  طويلًة  به،  الإلمام  نحو  الم�شيرة  يوا�شلوا  ولم  النحو  تعُلّم 
اأواخر الموؤلفات النحوية،  اإل من خالل  اأم ق�شيرًة،  تلك الم�شيرة 
انتهت  َوْفِقه  على  الذي  المتاأخر  النحوي  النموذج  اأن  اأي  اأولها.  ل 
موؤلفاُت النحو، وكذلك الكتب المدر�شية و�شبه المدر�شية، على نحو 
المخت�شين  كافة  ا�شتوعبه  الذي  النموذج  هو  م�شى،  فيما  مر  ما 
من الدار�شين والباحثين والم�شتغلين بالحقل النحوي. اأما موؤلفات 
الأقدمين فُيعاد اإليها، وُتـقراأ ن�شو�شها، ل�شرورات بحثية ل غير في 
الغالب. غير اأن المهم في هذه الم�شاألة هو اأن العودة اإلى ن�شو�س 
الأقدمين وموؤلفاتهم، �شواء اأكانت ل�شرورات بحثية اأم لغير ذلك، 
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ل تتم اإل بعد اأن يكون قد ا�شتولى على العائدين اإلى تلك الن�شو�س 
النموذُج المتاأخر، و�شيطر على اأذهانهم، فحجب عنهم روؤيَة �شورة 

النموذج القديم على حقيقتها.
مدى  عن  م�شهًبا  حديًثا  العلمية  الثورات  �شاحب  تحدث  لقد 
ما توؤدي اإليه الكتب المدر�شية التي ا�شتقر تاأليفها على وفق نموذج 
متاأخر من الحجب والإخفاء لمالمح نموذج �شابق اأو اأكثر عن اأعين 
هي  المدر�شية  »الكتب  كون:  يقول  المخت�شين.  وغير  المخت�شين 
اأدوات تربوية تهدف اإلى تر�شيخ العلم القيا�شي وا�شتمراره... يتعين 
اإعادة كتابتها عقب كل ثورة علمية. وما اإن تتم كتابتها ثانية حتى 
ا وجود  تخفي بالحتم دور الثورات التي اأف�شت اإليها، بل وتخفي اأي�شً
هذه الثورات ذاته. وما لم يعاين المرء �شخ�شيًّا ثورًة خالل حياته 
، �شواء لدى الباحث العلمي اأو لدى القارئ  هو فاإنَّ الح�سَّ التاريخيَّ
اأحدث  ناتج  اإلى  اإل  يمتد  ل  العلمية،  للدرا�شات  المتخ�ش�س  غير 
الثورات العلمية في هذا المجال. وهكذا تبداأ الكتب المدر�شية بواأد 
بديل  تقديم  ت�شرع في  ثم  بتاأريخ مبحثه،  العلمي  الباحث  اإح�شا�س 

عما اأ�شقطته«.
وهناك عامل اآخر ل يقلُّ اأهميًة - فيما اأرى - عن هذا العامل، 
هو  المبكر،  النحوي  النموذج  معالم  اإخفاء  في  كبير  دور  له  كان 
عامة،  العلوم  تاأريخ  عن  الباحثين  بين  ال�شائدة  الت�شورات  مجمل 
وتاأريخ علم النحو خا�شة. وهي ت�شورات �شلبة عن »التاأريخ« اأف�شت 
اإلى ت�شورات م�شابهة ل تقل �شالبًة عنها عن »العلم« نف�شه. ذلك اأن 
تاأريخ النحو على وجه الخ�شو�س ينبني اإجماًل في كافة الموؤلفات 
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والفكر  ومدار�شه  النحو  تاأريخ  تعر�س  التي  المعا�شرة  والدرا�شات 
النحو.  ن�شاأة  عن  والمرويات  الحكايات  من  مجموعة  على  النحوي 
والقا�شم الم�شترك بين هذه الحكايات هو اأن علم النحو قد اأُن�شئ 

َة فعٍل على حادثة لحن ح�شلت في زمن متقدم. من العدم ردَّ
بنيتها  في  المتفقة  الن�شاأة  حكايات  من  المجموعة  هذه 
الأ�شا�شية، والمتنوعة في بع�س تفا�شيلها، ظهرت في موؤلفات �ِشَير 
النحاة وطبقاتهم وبع�س كتب اللغة والنحو المتاأخرة، وتنوقلت زمًنا 
ن الرئي�س لتاأريخ النحو حتى في  بعد زمن، حتى اأ�شبحت هي المكِوّ
الكتب والدرا�شات المعا�شرة. ول يجوز في اعتقادي القت�شار على 
العلم ل غير. بل هي  لن�شاأة هذا  عدِّ هذه الحكايات مجرد تف�شير 
ال�شائد في الزمن  اأبلغ تعبير من جهٍة عن القـتـناع  ر  ُتَعبِّ مع ذلك 
الذي ظهرت فيه باإمكان اأن ُيـن�شئ �شخ�ٌس ما علًما من العلوم من 
العدم، بموا�شفات محددة، لمواجهة ظاهرة محددة كاللحن ونحوه، 
وهذا ما ُعرف في العلوم العربية بـ »الو�شع«، كو�شع النحو، وو�شع 
العرو�س، وو�شع الخط... اإلخ. اأما من جهٍة اأخرى، وهو الأهم في 
عن  الت�شورات  بو�شوح  ُتظهر  الحكايات  هذه  فاإن  ال�شياق،  هذا 
طبيعة علم النحو المعيارية التي �شادت وقَت اإنتاج هذه الحكايات 
وتداولها، وا�شتمرار هذه الت�شورات وامتدادها في الو�شط الم�شتغل 
من�شورة  اأعمال  في  �شمينا  ولذلك  الحديث.  الع�شر  اإلى  بالنحو 
�شة«؛ لأنها توؤ�ش�س  �شابقة  هذه الحكايات وما ي�شبهها حكايات »موؤ�شِّ
لت�شورات �شلبة عن المو�شوع الذي تت�شمنه، وهي الم�شوؤولة فيما 
نرى عن ال�شورة التي تكونت في اأذهان الم�شتغلين بالنحو عنه؛ اإذ 
اإنها بعد تداولها تتو�شط بين قارئ التاأريخ والتاأريخ نف�شه، فت�شبح 
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ا اإلى ذلك ُتَعدُّ  الج�شر المو�شل اإلى الوعي بتاأريخ العلم. وهي اأي�شً
الو�شيط الناقل لطبيعة العلم، ل لتاأريخه فقط .

    ومن اأهم ما �شاعد على تكري�س هذه ال�شورة التي تخفي مالمح 
ال�شورة ال�شابقة عليها طبيعة الكتب النحوية المدر�شية التي لبد 
بال�شرورة من اأن تعك�س في كل مرحلة زمنية النموذج الذي ا�شتقر 
الآتي  المتخيل  التاأريخ  يتعا�شد  اأن  من  اإذن  مفر  عليه. فال  وُبنيت 
التاأليف  التاأريخ الواقعي الآتي من تعاقب  من مجرد الحكايات مع 
وفق نموذج م�شتقر لطم�س مرحلة واإبراز اأخرى. لأن التاأريخ بهذا 
المعنى يقوم على اإخفاء معالم �شابقة واإحالل معالم لحقة محلها، 
مع الإيهام بغير ذلك. اأو يمكن القول بح�شب عبارة كون في مقدمة 
كتابه المذكور: »التاريخ اإذا نظرنا اإليه باعتباره �شيًئا اآخر اأكثر من 
اأن يوؤدي  الحكايات و�شير اأحداث الزمان في تتابع الأحقاب يمكن 
اإلى تحول حا�شم في �شورة العلم التي نعي�س اأ�شرى لها الآن. اإذ اإنَّ 
والعلماء  بل  بعامة،  النا�س  اأ�شا�ًشا  ا�شتقاها  اأن  �شبق  ال�شورة  تلك 
اأنف�شهم، من درا�شة الإنجازات العلمية بعد اأن اكتملت وعلى النحو 
الدرا�شية  الكتب  بعدها  ثم من  الكال�شيكية  المراجع  �شجلته  الذي 
التي يتعلم منها كل جيل جديد من الباحثين العلميين كيف يمار�س 
�شنعته. ولكنَّ غاية هذه الكتب هو حتًما الإقناع والتعليم، ومفهوم 
العلم الذي ن�شتمده منها لن يزيد على الأرجح من حيث تطابقه مع 
نها عن ثقافة قومية  الم�شروع الذي اأف�شى اإليه عن ال�شورة التي تكوِّ
لبلد ما من خالل كتيب دعاية �شياحية اأو كتاب تعليم لغة هذا البلد. 
وتحاول هذه الدرا�شة الإبانة عن اأن هذه الكتب قد اأ�شلتنا من نواح 
كثيرة اأ�شا�شية. وغاية هذه الدرا�شة تقديم �شورة تخطيطية اأخرى 
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من  ن�شتقيه  اأن  يمكن  مما  �شائع  هو  لما  مخالف  العلم  مفهوم  عن 
ال�شجل التاريخي لن�شاط البحث العلمي ذاته«.

6. خ�تمــــة:
في  مبثوًثا  نجده  ما  اإن  نقول:  اأن  تقدم  ما  �شوء  في  يمكن 
الدرا�شات النحوية وال�شرفية المعا�شرة من محاولت تاأ�شيل بع�س 
اإلى جذوٍر  ها  بردِّ المتاأخرة،  النحو  موؤلفات  في  الواردة  الجزئيات 
تعود اإلى الع�شور المبكرة الأولى، اأو تف�شيرها في �شوء ما ي�شبهها 
وال�شت�شهاد  والتف�شير  التاأويل  ومحاولت  هناك،  معها  ويتقاطع 
على الجديد بالقديم وعلى القديم بالجديد، وكذا توجيه ن�شو�س 
ل  القاعدة  تعليم  بها  المق�شوَد  وكاأنَّ  معياريًّا  توجيًها  الأقدمين 
م�شاألَة  الغالب  في  ُيغفل  ذلك  كلُّ  ذلك،  ونحو  وتحليلها،  و�شفها 
النحوي  النموذج  تلقي  اأَنّ  حقيقة  وُيغِفل  النموذجين،  بين  الفرق 
لي�شبح  المتاأخر؛  بالنموذج  التاأثر  من  تحريُره  اأوًل  ينبغي  المبكر 
حينئٍذ فهُم كل ق�شية في �شياقها ل في �شياق اأمٍر اآخر يختلف عنها. 
وهذا الأمر نف�شه ينطبق على ما يروج في الدرا�شات المعا�شرة عن 
الأذهان  في  �شها  كرَّ �شبهها  اأو  م�شلمات  من  النحوي  الفكر  طبيعة 
خفاء الفرق بين ال�شورتين المتحدث عنهما، وانبنى عليهما ما ل 

يكاد ُيح�شى من النتائج.
ا يِقُفنا عليه الوعُي بالفرق بين النموذجين،  وهناك اأمٌر اآخر اأي�شً
نحتاج اإليه اليوم في ق�شية تي�شير تعليم النحو، هو الف�شل الواعي 
اأن  ينبغي  ل  تعليميٌّ  هو  وما  والتراكيب  لالألفاظ  تحليٌل  هو  ما  بين 
يتَِّجَه اإلى التحليل اإل في اأ�شيق الحدود. ولهذا يمكن في اعتقادي 
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المكونة  والأ�شول  الأ�ش�س  بين  الدقيقة  بالفروق  الوعُي  ل  يو�شِ اأن 
نموذج  لكل  المميزة  ال�شورة  مالمح  وات�شاُح  الإر�شادية،  للنماذج 
على ِحَدة، اإلى انبناء نموذج نحوي تعليمي حديث ي�شتبعد الأ�شوَل 
التي كان ُي�شَتند اإليها في التحليل، وُيِحلُّ محلَّها الأ�شوَل التي ُتعين 

على التعليم ل غير.
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اأزمة النحو العربي

يف منوذجه العلمي املتاأخر

علي ال�شدوي

رغم اأني در�شت النحو العربي اأثـناء تكويني الجامعي اإل اأنني 
هاو  اأنا  الواقع  في  للتخ�ش�س.  الدقيق  بالمعنى  متخ�ش�شا  ل�شت 
بالتعاون  اأوؤمن  اأنني  اإل  التربية،  في  تخ�ش�شي  اإن  اإذ  العلم،  لهذا 
»كلما  اأنه  ذلك  الدرا�شات؛  مجال  في  والهواة  المتخ�ش�شين  بين 
تعزز التجاه نحو التخ�ش�س في الأبحاث العلمية، فاإنني اأعتقد اأن 
اأكثر مرونة، قيمة  لنظرة غير المتخ�ش�شين، التي غالبا ما تكون 
واإنما، على الأقل، في  العلوم البحتة  ل ي�شتهان بها، ربما لي�س في 
العلوم الإن�شانية والجتماعية التي تتطلب مقاربة منهجية اإن�شانية 

�شاملة«)1(.
وفي الوقت ذاته، وبحكم اأن تكويني التربوي المتعلق بالإ�شراف 
التربوي على تدري�س علوم اللغة العربية في التعليم العام، فاإنني غير 
را�س عن نماذجها العلمية المتاأخرة التي و�شلت اإلينا، وُتدّر�س الآن 
اأقحم تجاربي  اأن  المنا�شب  اأنه من غير  اأعرف  العام.  التعليم  في 

املداخــــــالت



النماذج العلمية يف العلوم )النموذج النحوي مثاًل(

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات142

ال�شخ�شية في مدخل هذه المقالة، لكنها منا�شبة لكي اأبرر كتابتها، 
واأو�شح بع�س اأفكاري الخا�شة باأزمة علم النحو العربي.

وكــــــوني قـــــراأت موؤخـرًا كـــتاب »اأزمــــــــة العلـــــوم الأوروبــــــية 
هذه  في  اأ�شتخدم  اأن  اأودُّ  لذا  الترن�شندنتالية«)2(  والفنومينولوجيا 
المقالة اأفكار الكتاب بما يدعم اأفكاري الخا�شة عن الكيفية التي 
العلمي  نموذجه  في  اإلينا  و�شل  كما  العربي  النحو  اأزمة  بها  نحلل 
المتاأخر ، ذلك اأن كل واحد منا ينّقب في جينات الكتاب عن الأ�شياء 
التي يراها نافعة له)3(، وفيما يخ�شني ل يمكن اأن يكون الأمر اإل 

كذلك، وقد قراأت كتابا غنيًا ومعقدًا كهذا الكتاب.

1. في معنى الأزمة العلمية وت�أّزم العلوم:
والفنومينولوجـــــيا  الأوروبـــــية  العــــلـوم  »اأزمة  كــــتاب  يمــثـل 
الفيل�شوف  وتفكير  وتدري�س  معّمقة،  قراءات  ثمرة  الترن�شندنتالية« 
في  �شرع  التي  الأوروبية  العلوم  اأزمة  في  هو�شرل  اإدموند  الألماني 
يركز  )بداأ  عمره  من  وال�شبعين  الخام�شة  في  وهو  عليها  التركيز 
الق�شمين  ن�شر  باأن  الأزمة   بتلك  اهتمامه  وتوج   ،)1934 عام  من 
ال�شابعة وال�شبعين )1936( في مجلة  الكتاب وهو في  الأولين من 

فل�شفية)4(.
الثالث  الق�شم  وهو  والأغنى،  الأهم  الق�شم  الكتاب  من  بقي 
الذي ا�شتبقاه لكي يراجعه وي�شححه. راجع هذا الق�شم المركزي 
يقدمها  كما  )�شمائم  مالحق  وهياأ  �شياغته،  واأعاد  الكتاب،  من 

املداخــــــالت
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المترجم( لكي ي�شمها اإلى متن الكتاب، لكنه مات )1938( قبل اأن 
يعطي كتابه �شيغته النهائية)5(.

ترجم الكتاب اإلى العربية الأ�شتاذ اإ�شماعيل الم�شدق )2008( 
لمارتن  الممتازة  وتحريراته  ترجماته  نعرف  الذي  المتخ�ش�س 
هايدجر، وتهمي�شاته العميقة التي تو�شح الأفكار الخطيرة والمثيرة. 
الم�شدق  داأب  لكن  هو�شرل،  وكذلك  �شعب،  هايدجر  اأن  �شك  ل 
اأ�شاتذة متخ�ش�شين في  مع  واأقام  وناق�س  ترجم  ال�شعب.  ي�ّشرت 
 1890 هو�شرل، ما ُن�شر له وما لم ُين�شر )كتب هو�شرل بين عامي 
ترجمة  لنا  خرجت  حتى  �شفحة(  األف  واأربعين  خم�شًة   -1938

الكتاب بذلك الم�شتوى الرفيع .
ل يق�شد هو�شرل بـاأوربا في عنوان الكتاب المعنى الجغرافي 
)خارطة اأوربا( اإنما يدخل �شمنها الم�شتعمرات الأوربية، والوليات 
المتحدة الأمريكية التي يلحقها باأوربا بالمعنى الثقافي، ويخرج من 
اأوروبا الإ�شكيمو والهنود والغجر. وبالتالي فاإن اأوروبا تعني  »وحدة 
من  الثقافية  الوحدة  تت�شمنه  بما  والإبداع«  والعمل  للحياة  ثقافية 

غايات واهتمامات وان�شغالت وهموم وموؤ�ش�شات ومنظمات .
مهما   - الأوربية  الأمم  بين  العداء  اأن  اإلى  هو�شرل  يذهب 
ثقافية داخلية خا�شة تخترق وتتجاوز  يت�شمن قرابة  كان كبيرًا - 
الفوارق الوطنية والعداء الذي يطفو بين حين واآخر. ولكي يو�شح 
البيت  اإلى  الأوربي  ينتمي  اأن  بين  يقارن  الداخلية  القرابة  هذه 
الأوربي حيث ت�شود القرابة الداخلية، وبين اأن يكون الأوربي غريبًا 

في التاريخية الهندية ب�شعوبها، وت�شكيالتها الثقافية.
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لقد �شعرت اأن عبارات كثيرة تهمني اأنا القارئ العربي في هذا 
الوقت التي يعي�س فيه العرب اأزمتهم العلمية والثقافية . يقول وهو 
»هناك  الجغرافي:  بالمعنى  ل  الثقافي  بالمعنى  اأوربا  عن  يتحدث 
»اإن  بلدنا«.  في  باأننا  وعيًا  المحيط  هذا  يمنحنا  الأخوة  مثل  �شيء 
على  خا�س  ب�شكل  ينطبق  وهذا  )ثقافية(  روحية  وحدات  ال�شعوب 
لها  )الثقافية(  الروحية  »اأوربا  وطنية«.   - فوق  وحدة  كونها  اأوربا 
مكان ميالد. ل اأق�شد هنا بالمكان بلدًا بالمعنى الجغرافي - رغم 
اأن هذا هو اأي�شًا �شحيح، بل مكانا روحيًا للميالد في اأمة. اإنها الأمة 

اليونانية القديمة في القرنين ال�شابع وال�شاد�س قبل الميالد«.
اأثارت هذه العبارات اهتمامي؟ لأن هو�شيرل لم يوؤدلج مفهوم 
�شفات  عليها  ي�شِف  ولم  العرب)6(،  المفكرون  يفعل  مثلما  الأمة 
بهدوء  حلل  اإنما  كبرى،  ق�شية  بو�شفها  عنها  يتحدث  ولم  مثالية، 
الم�شارك،  غير  المتفرج  والنظر،  بالمعرفة  ال�شغوف  الفيل�شوف 
الذي ي�شاهد العالم من فوق . الفيل�شوف الذي يثير الهتمام باأزمة 
العلوم الأوربية، و يب�ّشط من منظور فل�شفة التاريخ فكرة الب�شرية 
لكي  الفل�شفة؛  بها  تنه�س  اأن  يجب  التي  الوظيفة  ليظهر  الأوربية؛ 

ت�شيء  تلك الأزمة .
وجد هو�شيرل في ذلك المكان والزمان )يونان القرنين ال�شابع 
وال�شاد�س(  في  تلك المجموعة الب�شرية كلية لأوربا فوق وطنية؛ اأي 
النقد الحر، وتقع  اإلى  التي ت�شتند  الثقافة   الثقافي لأوربا،  ال�شكل 
الفل�شفة في �شلب ال�شكل الثقافي الذي يعلو فوق الوطنية الأوربية 
ليوحدها؛ لذلك  �شماها )مملكة المعايير(، حيث التمعن النظري 
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التي  الفل�شفة  الكلي،  والمثل  المثل  كل  ي�شم  الذي  وال�شامل  الحر 
مار�شت وظيفتها في الب�شرية الأوربية ، وكونها بالتالي وظيفة ذات 

فائدة للب�شرية جمعاء .
النحو  اأزمة  اإلى  للدخول  ُمْثَلى  طريقة  هو�شرل  لي  مثل  لقد 
العربي كما و�شل اإلينا في نموذجه العلمي المتاأخر، وما يهمني اأكثر 
من �شواه عند هذا الفيل�شوف هو اأنه ل يبحث اأزمة العلوم الأوربية 
من جهة ظاهرها ، ول يبحثها من جهة النا�س الذين يعانون منها، 
ول من جهة ما ت�شعر به ذات معّينة اأثناء اأزمتها، اإنما يق�شر بحثه 

على وجود الأزمة والأ�شباب التي اأدت اإليها.
ي�شعنا هذا الفيل�شوف في و�شع ي�شمح لنا بف�شل تحليله اأزمة 
اأولئك  جهة  من  ل  العربي  النحو  اأزمة  نرى  باأن  الأوروبية،  العلوم 
الذين وقعوا فيها، ول من جهة حالتهم الذهنية، ول من جهة ما 
ي�شعرون به، اإنما البحث في الأزمة ؛ اأي في وجودها ذاته، ولي�س ما 

يترتب عليها.
الفل�شفية  ا�شتغالته  من  جزء  في  الفيل�شوف  هذا  تقديم  اإن 
الب�شر  باأزمة  ل  الأوروبية،  العلوم  باأزمة  عنايته  اأعني  الأخيرة؛ 
النحو  اأزمة  يفهم  اأن  على  العربي  القارئ  يعين  ما  الأوربيين، 
ولو   - الأزمة  تلك  باأ�ش�س  المتعلقة  كتابه  اأفكار  وبتلخي�س  العربي، 
ب�شورة اإجمالية - �شاأ�شلك اأف�شل الطرق  لكي اأثير النتباه اإلى هذا 

الفيل�شوف، واإلى كتابه هذا، واإلى اأ�شلوبه في تحليل الم�شكالت.
ان�شغالت  بين  اأقارن  لكي  منا�شب  وقت  في  قراءتي  اأتت  لقد 
عينة  بان�شغالت  بها  ي�شعرون  التي  العلوم  باأزمة  الكبار  الكتاب 
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من العلماء العرب باأزمة علوم اللغة العربية  . وقد اأثارت قراءتي 
لكي  المنا�شب  وقتها  في  وجاءت  قلبي،  على  اأفكارا عزيزة  الكتاب 
يتمّكن هو�شرل من اأن يعّلم  العلماء  العرب كيف يمكن اأن يفكروا  
اأن  يجب  التناول  في  العمق  واأن  العلمية.  اأزمتهم  في  اأعمق  ب�شكل 
كان �شحيحًا  ما  وهو  الم�شكلة،  ذاتها من عمق  الدرجة  يكون على 
عن  الآن  يتحدثون  الذين  اأولئك  ولي�س  هو�شرل،  لأدموند  بالن�شبة 

اأزمة علوم اللغة العربية  من غير اأن يحركوا �شاكنا. 
باأي معنى يفهم اإدموند هو�شرل اأزمة العلم الأوربي؟ يلزم اأن 
ول  الأوروبية،  العلوم  �شرامة  في  ي�شكك  ل  هو�شرل  اإن  اأول:  نقول 
في  يطعن  ول  المقنعة.  نجاحاتها  في  ول  النظرية،  اإنجازاتها  في 
اإلى  ينظر  اإنما  المنهجية.  اإنجازاتها  م�شروعية  في  ول  علمّيتها، 
اأزمة  من  اآنذاك  العامة  ال�شكوى  هي  اأخرى  زاوية  من  العلوم  تلك 
العلوم،  اإلى  ال�شكوى  تعزوه  الذي  الدور  ومن  الأوربية،  الثقافة  في 
وتحول �شعور الجيل الجديد بعد الحرب العالمية الأولى اإلى �شعور 
عدائي نحو العلم، واإلى ياأ�س من اأن العلم ل يوجد عنده ما يقوله عن 

المحنة التي األمت اآنذاك بالحياة والثقافة الأوروبية.
اأما لماذا حدث هذا ؛ فراأي هو�شرل اأن ذلك ب�شبب اأن العلوم 
اإل  تدر�س  تكن   ولم  بالوقائع،  اإل  تهتم  تكن   لم  اآنذاك  الأوروبية  
الأج�شام المح�شة، ولم يكن الحقيقي عندها اإل ما يقبل المالحظة. 
وتحولت تحت �شعار »المو�شوعية« اإلى ت�شجيل لما هو عليه العاَلمان 

الطبيعي والروحي )الثقافي(.
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الإن�شانية  العلوم  في  وكذلك  الطبيعية،  العلوم  في  هذا  حدث 
وا�شتبعدوا  القَيمّية،  مواقفهم  الباحثون  نّحى  التي  الروح(  )علوم 
الأ�شئلة المتعلقة بعقل الإن�شان، وت�شكيالته الثقافية. لم تراع هذه 
العلوم اأن العلم اإنجاز ب�شري لب�شر يجدون اأنف�شهم في العاَلم، وفي 
تجربة العاَلم العامة. وهو اإنجاز ب�شري واحد من اإنجازات ب�شرية 
متعددة من الإنجازات العملّية. باخت�شار لقد اختزل الِعلُم  الأوربي 
النعمة  العقل عبثًا، وتحولت  فاأ�شبح  الوقائع،  اإلى علم  الِعلم  فكرَة 

اإلى نقمة.
تكمن اأزمة العلوم الأوروبية - اإذن - في اأنها ا�شتبعدت الأ�شئلة 
الأ�شئلة  اأق�شت  العلوم  اأن  اأي  الب�شري،  بالوجود  التي تعنى  الملحة 
التي ُتعنى بالإن�شان من حيث هو كائن حر في اتخاذ قراراته، ومن 
اأن ي�شكل ذاته ومحيطه بكيفية عقلية. لقد  حيث هو كائن حر في 
في  وبالعقل  بالخلود،  المتعلقة  الأ�شئلة  الأوروبية  العلوم  ا�شتبعدت 
التاريخ. باخت�شار: تكمن اأزمة العلوم الأوربية اآنذاك في اأنها فقدت 

دللتها بالن�شبة اإلى الحياة.

2. المنهج الظ�هراتي في بحث اأزمة العلوم:
ليك�شف عن  الوراء  اإلى  يعود هو�شرل  الأزمة  في مواجهة هذه 
يفعل ذلك  الحديث. ولكي  الأوربي  للعلم  ال�شّيق  الفهم  جذور هذا 
عاد اإلى التد�شين اليوناني للعلم والفل�شفة؛ اأي التاأ�شي�س الأ�شلي اأو 
الأول، ثم حلل تبني الب�شرية الأوربية في ع�شر النه�شة للمَثل القديم 
للفل�شفة والعلم اليونانيين، ثم اأظهر النحرافات والتحريفات التي 

خ�شع لها هذا المثل، واأدت اإلى ف�شله واأزمته الحا�شرة .
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املداخــــــالت

ا�شتـنادًا اإلى هذا المنهج فما تقدمه الظاهراتية لمو�شوعي هنا 
هو الأ�شياء ذاتها . لكن »ل معنى للعودة اإلى الأ�شياء ذاتها اإل اإذا 
افتر�شنا جدًل اأن الأ�شياء ذاتها هي اأوًل وفي اأغلب الأوقات ممّوهة 
اأو تم تحريف اتجاهها الأ�شلي«)7(. وهذا هو ما اأريد اأن اأتح�ش�شه 
في هذه المقالة؛ اأي تحريف النحاة المتاأخرين اتجاه النحو الأ�شلي 

كما هو عند المتقدمين . 
العلم  باأنه  ُو�شف  ما  العربي رغم  النحو  اأزمة في  الحديث عن   .3
الأنجح بين العلوم العربية التي حفظت الل�شان العربي و�شانته 

عن اللحن .
في حدود علمي لم ي�شدر في العربية درا�شة جامعة اأو مخت�شرة  
مهما كانت دقيقة، اأو غير متطورة ت�شبه درا�شة الدكتور محمد ربيع 
الغامدي »نحو �شيبويه ونحو المتاأخرين«)8( التي ي�شتعيد فيها تاريخ 
النحو العربي من زاوية النماذج العلمية ؛ لذلك فهي ُتحدث  تغييرًا 
اإدراك وقائع تاريخ النحو العربي، وتلح على اأن يغّير الباحثون  في 
»حين   اأنه  ذلك  يرون؛  ما  يتغّير  لكي  التاريخ  ذلك  يعرفونه عن  ما 
النتائج  فاإن  نف�شها  المنطقة  لتخطيط  جديدة  تعريفات  ُت�شتخدم 

�شتتغير«)9(.
يمكن اأن اأ�شتخل�س من هذه الدرا�شة اأن اأزمة هّددت وما زالت 
تهدد النحو العربي، وهي خال�شة �شاأحتفظ بها لكي اأ�شاأل في �شوئها: 
هل يمكن الحديث فعاًل عن اأزمة في النحو العربي رغم ما ُو�شف 
باأنه الأنجح في العلوم العربية في حفظ الل�شان و�شونه من اللحن، 
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العلم الذي قيل اإن اأ�شباب ن�شاأته عربية على مقت�شى الفطرة، وغير 
مقتب�س من لغة اأخرى ل في ن�شاأته ول في تدرجه)10(.

اأزمة في  اأن يتحدث هكذا وبب�شاطة، وبكل جدية عن  كيف له 
النحو العربي والعلماء اأ�شدروا وي�شدرون الكتب، وينظمون القواعد،  
وي�شرحون ما نظموه، وينبهون على ما يجب اأن يقال وما ل يجب اأن 
في  اأح�شى عبدال�شالم هارون  اأن  الأزمة  لدح�س  يكفي  األ  يقال؟ 
مقدمته تحقيق كتاب �شيبويه )23( كتابا في �شرحه  و)11( كتابا 
�شروحه  اخت�شار  اأو  اخت�شاره  في  كتب  و)3(  �شواهده  �شرح  في 
ومجموع  العترا�شات،  تلك  رد  اأو  عليه  العترا�س  في  كتب  و)4( 
هذا كله )55( كتابا، �شارك فيها كبار علماء العربية كالمازني وابن 

اج واأبي �شعيد ال�شيرافي وغيرهم ؟.  ال�شرَّ
اأزمة  اأما الآن فكيف له اأن يتحدث عن  هذا غي�س من في�س. 
للنحو  علمية  اأق�شاما  ت�شم  العربية  الجامعات  وكل  العربي  النحو 
في  ُتدر�س  النحو  ومادة  اأزمة  عن  يتحدث  اأن  له  كيف  وال�شرف؟ 
التعليم العام ؟ وكتب التب�شيط النحوي تكاد ل تنقطع عن ال�شدور؟ 
كيف له اأن يتحدث عن اأزمة والندوات والكرا�شي العلمية والموؤتمرات 
باأن  اأعترف مقّدما  اإنني   . تعقد دائما لمناق�شة الق�شايا النحوية؟ 
العربي  للنحو  ت�شورهم  من  الواثقين  المعتر�شين  هوؤلء  اعترا�س 

بنوع من الم�شروعية.
4. اختزال فكرة النحو العربي في نموذجه العلمي المتاأخر اإلى ما 
العلمي  تاأ�شي�شه الأ�شلي كما هو في نموذجه  جعله يفقد معنى 

المتقّدم . 
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وهي  ؛  الدرا�شة  تعر�شها  للنظر  ممّيزة  زاوية  هناك  اأن  غير 
علمّية النحو العربي؛ ذلك »اإن اأزمة علم ما ل تعني �شوى اأن علمّيته 
الحقة؛ اأي الكيفية التي حدد بها مهمته، واأن�شاأ بها منهجّيته الكفيلة 
باإنجاز هذه المهمة، اأ�شبحت مو�شع �شوؤال«)11(. وهذا ما ق�شدته 

الدرا�شة، وما انتهت اإليه .
اإن التحليل الذي اأجراه الباحث دقيق، والت�شخي�س و�شفي رائع 
الو�شف  اإليه. وقد رّتب على  المرء �شعوبة لكي ي�شيف  حتى ليجد 
وجديرة  مثمرة  لي  بدت  اإّنها  حتى  مبّررة  ا�شتنتاجات  والتحليل 
بالثقة. ، لكن رغم قيمة ال�شتنتاجات اإل اأنها تبقى غام�شة من دون  
�شيحاول  ما  وهو  �شيبويه،  اأنجزه  الذي  الحا�شم  النعطاف  تو�شيح 

هذا الهام�س اأن يقوم به لكي يو�شع فكرة الدرا�شة المده�شة.
�شاأكتفي بهذه البداية التقريبية لو�شف الدرا�شة لأنتقل اإلى ما 
اأريد اأن اأتحدث عنه هنا وهو التاأ�شي�س الأ�شلي الذي يدعوه الباحث 
النموذج  العلمي عند النحويين المتقدمين . اإن هدفي هنا هو اأن 
الأول  اأو  التاأ�شي�س الأ�شلي  اأي  التد�شين؛  اأوظف ما ي�شميه هو�شرل 
الأخرى حينما  النماذج  معنى  فهم  الممكن  فمن  ما)12(،  لمو�شوع 

نفهم التاأ�شي�س الأ�شلي الذي عادة ما ُين�شى فعله الخالق.

5. غ�ئية المهن والمعنى الأ�سلي لمفهوم النحو العربي:
من الممكن اأن اأو�شح ما يدور في ذهني بالرجوع اإلى  حكاية 
الأعرابي الذي ح�شر مجل�س الأخف�س  الذي يتحاور فيه مع بع�س 
اأ�شحابه في النحو، فالتفت الأخف�س اإلى الأعرابي وقال له: ما ت�شمع 

املداخــــــالت
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يا اأخا العرب. فقال الأعرابي: اأراكم تتكلمون  بكالمنا عن كالمنا 
بما لي�س من كالمنا)13(.

 - اأقراأها  كيف  عرفُت  ما  اإذا   - الحكاية  هذه  لنا  تقدم 
تو�شيحات واإر�شادات في غاية الأهمية عن تاأ�شي�س النموذج العلمي 
كانت  اإذا  وما  البعدية،  ا�شتعاداته  وعن  القدامى،  النحويين  عند 
بع�س  اأفرغت  اأو  الأ�شلي،  التاأ�شي�س  ا�شتعادت  قد  ال�شتعادات  تلك 

الم�شامين اأو اأيقظتها واأعادت ت�شكيلها.
يك  »لم   . اإيراده  �شبب  بعد  فيما  و�شيت�شح  القول  هذا  �شاأورد 
قبل الإ�شالم ما يحمل العرب على النظر اإليه ) النحو ( فاإنهم في 
جاهليتهم غنيون عن تعرفه لأنهم كانوا ينطقون عن �شليقة جبلوا 
قانون  اإلى  رعاية  اأو  فكر،  تعمل  دون  �شوؤونهم  في  فيتكلمون  عليها، 
التي خلقت فيهم، ومعلمهم  له، قانونهم ملكتهم  كالمي يخ�شعون 

البيئة المحيطة بهم«)14(.
ماذا يعني هذا بالن�شبة لالأعرابي الذي ح�شر مجل�س الأخف�س؟ 
يعني اأنه يقف خارج العلم، وفي الحياة قبل العلمية )دون تعمل فكر 
يمتهنون  اأ�شخا�س  محيطه  في  يوجد  ل  كالمي(،  قانون  رعاية  اأو 
نحوية منحدرة من  لتقاليد  وجود  ول  تعّرفه(،  النحو )غنيون عن 

اأ�شخا�س نحويين  يوؤثرون فيه )معلمهم البيئة المحيطة بهم(.
ينتمي الأعرابي اإلى مجتمع ياأكل وي�شرب ويتنا�شل ويتكلم  في 
لهم(  التي خلقت  ملكتهم  )قانونهم  علمي  وقبل  علمي،  غير  عالم 
كل  الماألوفة  و�شعياته  نمطية  وفي  التقليدية،  �شورته  في  ت�شترك 

املداخــــــالت
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فخذنا،  نحن  عائلتنا،  نحن  اأي  النحن؛  لجماعة  الفردية  الذوات 
نحن قبيلتنا، نحن العرب)15(.

العلمية،  الحياة  وفي  العلم،  داخل  الأخف�س  يقف  المقابل  في 
وفي تقاليد علمية منحدرٍة من علماء اأثروا فيه.  اأن يكون الأخف�س 
عالمًا من علماء الطبقة الخام�شة في تاريخ النحاة فذلك يعني اأنه 
ينتمي اإلى جماعة علمية تت�شكل من مجموع الفاعلين فيها، واأن يكون 
منت�شبًا اإلى جماعة علمية فذلك يعني اأن ُيختار وُيدمج واأن ُيخ�شع 
لمو�شوع مراقبة اجتماعية)16(.  والخال�شة »اأن المتثال  لنتظارات 
نتاج مراٍن  اإنه  الأفراد وحدها:  لي�س ثمرة رغبة  وتوقعاتها  الزمرة 
�شبط  ونتاج  المهنية،  الحياة  دخولنا  ي�شبق  اجتماعي  دور  على 

م�شتمر )دوزنة( لأبناء الموؤ�ش�شة العلمية بوا�شطة اأنف�شهم«)17(.
ي�شتحق مفهوم »الحياة المهنية« اأن اأتوقف عنده لأ�شاأل: لماذا ل 
نعتبر النحو مهنة من المهن الجديدة التي تن�شاأ بين مرحلة تاريخية 
ب ما  واأخرى؟. اإن كون كتاب �شيبويه خرج اإلى النا�س ب�شبب التك�شُّ
ي�شير اإلى مهنة. ُيروى اأن الجرمي والمازني ت�شاورا على اأن يحيال 
اأ�شتاذهما الأخف�س وبين كتاب �شيبويه الذي �شّن به بترغيبه  بين 

في المال؛ اإذ كان الجرمي ثريا فقراأه عليه)18(.
لكل  اأن  المهنة؛ ذلك  اأتوقف عند  اأن  في  اأفكار مغرية   هناك 
مهنة مهمة تخ�شها. ل يتعلق الأمر بمهمة يوؤديها اأفراد، اإنما بمهمة 
والأزمنة  الأجيال  من  �شل�شلة  وعبر  اجتماعية،  حياة  في  مترابطة 
لم  تخمين  �شكل  في  فكرة  ما  �شخ�س  يعي  البداية  في  التاريخية. 
غ بعد. قد تكون فكرته هو، وقد تكون  يتاأكد بعد، اأو في �شعور لم ُي�شَ
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اإلى  فكرة  كونها  مجرد  اإن  فكرته.  واعتبرها  تبناها  اآخرين  فكرة 
الهدف  لأن  اأهدافًا؛  اأولي ل تعطي  اأو م�شروع  اأولية  اأي فكرة  الآن؛ 
ي�شعه )الأنا( في فعل )اأنا اأريد( في )على هذا الهدف اأن يتحقق(، 

وبف�شل الإرادة )اأنا اأريد( ت�شبح الفكرة ق�شدًا جديًا)19(. 
»اأن �شيبويه  التي تروي  اأن نفهم في �شوء هذا الحكاية  يمكن 
اإلى حماد بن �شلمة لكتابة الحديث، فا�شتملى منه قوله �شلى  جاء 
اإل ولو �شئت لأخذت عليه  اهلل عليه و�شلم: لي�س من اأ�شحابي اأحد 
حماد:  ف�شاح  الدرداء،  اأبو  لي�س  �شيبويه:  فقال  الدرداء.  اأبا  لي�س 
لحنت يا �شيبويه اإنما هذا ا�شتثناء، فقال �شيبويه: واهلل لأطلبن ِعْلمًا 

ل يلحنني معه اأحد ثم م�شى ولزم الخليل وغيره«)20(.
لقد و�شع �شيبويه لنف�شه هدفا )اأنا اأريد( واأ�شبح اأ�شير هدفه 
)على هذا الهدف اأن يتحقق( وبف�شل اإرادته )اأنا اأريد( اأ�شبحت 
الفكرة ق�شدًا جديًا كر�س له جهده ووقته ليتتلمذ على اآخرين حتى 
اأ�شبه ما  العربي، وفي �شوء هذا وبفكرة  النحو  اأول كتاب في  اأَلََّف 
تكون بفنتازيا يمكن اأن نعلل ت�شمية )النحو( األي�س  الق�شد والإرادة 

والهدف من الحقول الدللية لنحا ينحو ؟.
حينما ت�شير الحكاية اإلى اأن �شيبويه تتلمذ على الخليل واآخرين 
فذلك يعني اأن النحو العربي فكرة لمهمة واحدة متوارثة. يكفي اأن 
قوله  اأريد  يعبر هو�شرل عما  لكي  )الفل�شفة(  )النحو( محل  اأ�شع 
هنا. كتب »من �شمن هذه الأفكار العتقاد باأن النحو فكرة لمهمة 
بين  با�شتراك  التاريخ  مجرى  في  با�شتمرار  توارثها  يتم  موحدة 
الذوات، انبثقت في )التاريخ العربي( بف�شل تد�شين قام به نحويون 



النماذج العلمية يف العلوم )النموذج النحوي مثاًل(

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات154

اأوائل معنيون، رجال ر�شموا لأول مرة هذا الم�شروع الجديد تمامًا 
الذي ي�شمى »النحو «، وجعلوا من تحقيقه مهنة لحياتهم، بذلك ن�شاأ 
اإذن نوع جديد من »المهن« التي يعتبرها الح�س الم�شترك بالطبع 
دون فائدة عملية، لكنها ترتبط، مثل المهن الأخرى، المهن اليدوية 
في  تناقلها  اأي�شا  ويتم  المهنة،  وقت  في  تمار�س  باأن�شطة  مثال، 
�شكل اجتماعي ومن جيل اإلى اآخر. يتم تـناقل كل مهنة مع فكرتها 
الغائية التي تحتفظ في مجرى التاريخ بوحدتها رغم كل التعديالت 
تبقى مهمة  الأحذية  تغيرت مو�شات  مثاًل مهما  عليها،  تطراأ  التي 

الإ�شكافي هي اإنتاج الأحذية)21(.
اأن �شيبويه جعل  اإذا عرفنا  تبدو فائدة هذا القتبا�س الطويل 
كتابه.  الإ�شهام في  نوع من  ال�شابق عليه مجرد  النحوي  الفكر  كل 
وتج�شم  قبله،  كان  الذي  العربي  للنحو  الكلي  الح�شاد  جمع  لقد 
في نموذجه العلمي اأف�شل ما عند العلماء الذين �شبقوه كالأخف�س 
بن  عمرو  واأبي  عمر  بن  وعي�شى  زيد  واأبي  ويون�س  والخليل  الكبير 

العالء وغيرهم ممن مثلوا طبقات النحويين قبله .
لكن ونحن نذكر هوؤلء ل يجب اأن نظن اأن �شيبويه كان مجرد 
كتابه. فعلى  الآخرين، وح�شرها في  اأف�شل ما عند  انتـقى  �شخ�س 
العك�س من ذلك كان �شيبويه مفكرًا لغويًا اأ�شياًل نما نموذجه العلمي 
في فكر اللغويين ال�شابقين عليه �شاأنه في ذلك �شاأن النماذج العلمية 

الكبرى .
واإذا كنت قد قارنت قبل قليل بين الفل�شفة عند الإغريق وبين 
اأفالطون الذي ا�شتولى »على  النحو عند العرب فاإن �شيبويه ي�شبه 
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اأفكار هيرقليط�س وبارمنيد�س و�شقراط لكنه لم يتركها كما وجدها، 
لقد اعتبرها بذور تطور جديد ولقد كانت هي الأ�ش�س الدفينة في 
الفكر  اأ�شبح  يديه  وعلى  الفل�شفة،  �شرح  عليها  �شيد  التي  الأر�س 

ال�شابق مو�شوعًا تحت نور مبداأ جديد واأ�شيل«)22(.

6. غ�ية مهنة النحوي مق�رنة مع مهنة الأعرابي:
الحكاية  في  والأخف�س  الأعرابي  بين  التقابل  اأ�شل  اأفهم  كيف 
العلمية  قبل  الحياة  بين  التقابل  اأفهم  كيف  اأعاله؟  اأوردتها  التي 
وغير العلمية والحياة العلمية في العالم؟ كيف اأفهم دوافع تد�شين 
المهمة النحوية الذي )التد�شين( كان من ال�شروري اأن تن�شاأ مهمة 

النحوي من هذا التقابل؟.
ت�شتدعي الإجابة اأن اأحلل مهمة الأعرابي من حيث هو ينتمي 
من  الأخف�س  مهمة  وتحليل  العلمية،  وغير  العلمية  قبل  الحياة  اإلى 

حيث هو ينتمي اإلى الحياة العلمية.
قبل كل �شيء �شاأتفح�س ما هو عام من اأجل اأن اأو�شح ما هو 
خا�س؛ فمن المعروف اأن اللغة العربية »لم توؤخذ عن ح�شري قط، 
ل�شائر  بالدهم  اأطراف  ي�شكن  كان  ممن  البراري  �شكان  عن  ول 
من  القليل  وبقي  كثيرة  قبائل  هذا  ب�شبب  اأُخرج  وقد  الأمم«)23(. 
القبائل التي ينت�شب اإليها الأعراب الذين امتهنوا في ع�شر التدوين 

نقل اللغة وبيعها اإلى اللغويين الأوائل .
اأخرى في العالم،  اأي مهنة  اإن مهنة الأعرابي هذه مثلها مثل 
ق، وقد ُحققت من قبل عندما حدث التحول  لها مهام قابلة لأن ُتحقَّ
باله فكرة موّفقة،  اأعرابي مجهول خطرت على  اأنجزه  الذي  الأول 
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كل  ومثل  اآخرين،  لأعراب  �شالكا  ال�شبيل  اأ�شبح  الحين  ومنذ ذلك 
المحاولت الأولى لم ت�شل اإلينا ق�شة التحول في نمط تفكير ذلك 

الأعرابي الذي اأُعتبر فيما بعد »طريق العلم الآمن«)24(.
توارث الأعراب هذه المهمة، وتوارثوا معها الكيفية التي يحققون 
»تد�شين  اأن  ذلك  للتنفيذ.  المنهجية  الممار�شة  اأي  مهمتهم؛  بها 
المهن المعتادة يعني في الحقيقة م�شبقا توارث ابتكار، تم القيام 
به �شابقا وحالفه التوفيق، عبر الأزمان في منهج يمكن تكراره كما 
ن�شاء. هكذا تن�شاأ في كل مهنة دائمًا من جديد منتجات غائية يمكن 
التعرف عليها با�شتراك بين الذوات، وبذلك تندرج دائما من جديد 
في عالمنا المحيط. هكذا توجد فيه الآن مو�شوعات نافعة تنتمي 
ح�شب نوعها للمهن المختلفة المعهودة: اأحذية، األب�شة، منازل،..... 

اإلخ«)25(.
اأن اأحدًا  اإن »كلُّ اهتماٍم له وقته«. يعني هو�شرل بهذه العبارة 
ما حين يفّعل اهتمامه، ويمار�شه فعليًا فاإنه يعلق اهتماماته الأخرى 
من غير اأن يغّيبها تماما، اإنما تكون موجودة؛ اأي اأن  الأعرابي ومعه 
وعنها  بها  يتحدث  الذي  وذلك  اللغة،  ينقل  الذي  ذلك  الأخف�س، 
ويربيان  اأ�شرتين،  يعولن  )اأبوان،  الأخرى  اهتماماتهما  يعلقان 
فيه  ينقل  الذي  وقت  حان  اإنه  القول  يمكن  وهكذا  اإلخ(،  اأطفاًل.. 
اللغة  عن  يتحدث  لكي  الأخف�س  وقت  حان  والآن  اللغة،  الأعرابي 

باللغة بما لي�س في اللغة.
الوقت  داخل  وقته  على  النظر هذه  وجهة  من  �شيء  كلُّ  يتوفر 
ال�شخ�شي لالأعرابي والوقت ال�شخ�شي لالأخف�س ، ويتوفر كلُّ �شيء 
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في الأوقات المهنية الأخرى التي تفر�س نف�شها كاأن يكونا  مواِطَنْين 
اأن هذا  اأدوارهما الجتماعية، غير  اإلى مجتمع ما ولهما  وينتميان 
كله ل يمنع بقاء مهنتيهما قائمتين؛ فالطبيعي هو األ يغير اهتمامهم 
موجودة،  ت�شتمر  التي  بمهنتيهما  اهتمامهما  من  مثال  باأ�شرتيهما 

وكذلك ت�شتمر �شالحيتها.
اإذا كان الأمر كذلك فمن المنا�شب اأن اأت�شاءل: األ ت�شبه اللغة 
التي ينقلها الأعراب المو�شوعات النافعة للمهن المختلفة؟ اأي: األ 
النافعة عند  المو�شوعات  النحوي  الأعرابي عند  ت�شبه مو�شوعات 
النحو  اأو  النحوي  بالن�شبة لمهمة  الأمر  األي�س  الإ�شكافي والخياط؟ 
يكمن هنا، في معنى  األ  بكيفية حا�شمة؟  الأعرابي  لمهمة  مخالفًا 

النحو، في »مفهومه« تفردًا مطلقًا؟.
ا�شتنادًا اإلى هذه الأ�شئلة اأ�شتطيع اأن اأقول: اإن مهمة النحو، اأو 
مهنة النحوي تتميز عن مهنة نقل اللغة وروايتها اأو مهنة الأعرابي، 
اأنها مهنة ل تندرج بب�شاطة في المهن كما يدل  اأكثر من ذلك  بل 
على ذلك الحديث المتداول الذي يقابل بين »النظرية والممار�شة«. 
ومهنة  النحو  لمهمة  التحليلي  المعنى  يكمن  الأخف�س  اإلى  وبالعودة 
معرفة  هي  كما  اأخرى  معرفة  تقابل  معرفة  اإن�شاء  في  النحوي 

الأعرابي القائمة في حياته قبل العلمية وغير العلمية في العالم.

7. البحث عن الطريق الآمنة لعلم النحو العربي:
»وا�شع«  هو  الدوؤلي  الأ�شود  اأبا  اأن  على  الم�شادر  تجمع  تكاد 
النحو العربي. غير اأن  »الو�شع« المن�شوب لرجل واحد كاأبي الأ�شود 
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الدوؤلي ب�شبب ب�شع �شفحات اأُثرت عنه تبدو بب�شاطة الكلمة »الخطاأ« 
لفهم عملية معقدة كن�شوء علم من العلوم ؛ ذلك اأن ما يبرر القيمة 
الحقيقة لو�شع علم من العلوم في اأي ع�شر من الع�شور  لي�س العقل 
الخا�س لهذا الرجل العبقري اأو ذاك، اإنما للعقل الجماعي للعلماء؛ 
تلك  في  ُذكر  مما  تعقيدا  اأ�شد  العربي  النحو  ن�شاأة  فم�شكلة  لذلك 

الم�شادر.
ومع ذلك، وكبداية للنقا�س �شاأنطلق من فكرة »و�شع« اأبي الأ�شود 
الدوؤلي النحو. وال�شوؤال الذي يعقب هذه الفكرة هو: هل وجد النحو 
اإنني  الدوؤلي؟.  الأ�شود  اأبي  »و�شع«  في  الآمنة  العلم  طريق  العربي 
هو  العربي  للنحو  الآمن  العلمي  الدرب  اأن  اإلى  القارئ  لأنبه  اأ�شاأل 
اأهم ما كان ي�شغل تفكير الدكتور محمد ربيع الغامدي في درا�شته 

المذكورة اأعاله. 
بين  ذاتها  الم�شادر  تورده  الذي  الربط  على  حكمي  �شاأبني 
اأبي الأ�شود الدوؤلي النحو وبين �شبطه الم�شحف بال�شكل؛  »و�شع« 
هذا الربط الذي ي�شير اإلى اأن اأبحاثه ان�شرفت اإلى اأواخر كلمات 
القراآن الكريم؛ وهو ما يعني اأن القراآن الكريم كان في حاجة اآنذاك 
اإلى اأن ُيفّكر فيه تحت الظرفين التاريخي والأيديولوجي، وقد ترتب 

على ذلك اأن النحو بو�شفه ِعْلمًا لم يجد بعد دربه الآمن .
لكن على الرغم من خطاأ الدرب اإل اأنه يبقى اأبعد الدروب اأثرًا، 
واأ�شدها وعدًا ب�شفته بداية، ومن هذا المنظور فاإن اأبا الأ�شود الدوؤلي 
الفل�شفة  تاريخ  المالطي في  ي�شبه طالي�س  العربي  النحو  تاريخ  في 
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قبل  النحو  وطابع  اتجاه  وحدد  الم�شكلة،  عر�س  اأنه  اإذا  اليونانية؛ 
�شيبويه. وهكذا كانت المرحلتان الأُْوَلَيان من مراحل النحو العربي 
من�شرفتين اإلى اأحوال اأواخر الكلمات ومراعاة اأحوال الأبنية. اإن 
اأهمية اأبي الأ�شود الدوؤلي تكمن في اأنه عر�س الم�شكلة، ل اأنه اأعطى 

اأي حل عقلي لها)26(.
جاء بعد اأبي الأ�شود الدوؤلي اآخرون قاموا بتح�شيرات متعددة، 
واإعدادات متنوعة كن�شر بن عا�شم، وعنب�شة الفيل، وعبد الرحمن 
بن هرمز، ويحيى بن يعمر. وانتهج اآخرون طرقًا اأخرى كعبداهلل بن 
اأول من  اأخل�س للتجريد، وعمل بالقيا�س، وكان  اإ�شحاق الذي  اأبي 
علل النحو، والخليل بن اأحمد الفراهيدي الذي »ب�شط النحو، ومد 

اأطنابه، و�شّبب علله، وفتق معانيه، واأو�شح الجدل فيه«.
لكن اإلى الآن ما زال النحو العربي بعيدًا كل البعد عن اأن ينتهج 
درب العلم الآمنة، وكل المحاولت والتح�شيرات والإعدادات التي 

وردت اأعاله كانت اأ�شبه ما تكون بالتخبط الع�شوائي.

8. العثور على الطريق الآمنة للنحو العربي:
يحيل الدكتور محمد ربيع الغامدي في درا�شة الذكورة اآنفًا اإلى 
المتقدمين  نحو  اإلى  نظرت  اآخرين  درا�شات  واإلى  درا�شاته،  بع�س 
على اأنه معرفة لغوية؛ اأي تحليل معرفة المتكلم لغته، واأن درا�شاتهم 
بحثت في النظام الذهني عند الجماعة اللغوية التي تتحدث العربية؛ 
المتقدمين  العلماء  نظرة  واأن  الكالم،  مقابل  اللغة  في  البحث  اأي 
األ�شق بالتنظير الل�شاني، واأكثر من ذلك اأنها در�س ل�شاني تحليلي 
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في التركيب، ت�شبه النظرية الل�شانية المعا�شرة في بع�س ق�شاياها 
الأ�شا�شية.

باأن ثمة  اإح�شا�شًا  تـترك  اإليها  اأحال  التي  الأفكار  اأن هذه  غير 
عموم  في  يت�شح  كما  للتف�شير  قابل  غير  اأنه  اأو  يف�شر،  لم  جانبًا 
التعبير »نحو المتقدمين«. لذلك ومن دون اأن اأرغب في اأن اأفر�س 
ا�شما معينا يكون حا�شمًا وجازمًا يمكن اأن نالحظ اأن ما قاله هوؤلء 
عن »نحو المتقدمين« ينطبق على كتاب �شيبويه، و�شاأو�شح في حدود 

الإ�شارات التمهيدية لماذا اقترح �شيبويه وكتابه الكتاب.
بداأه  ما  اأكمل  الفراهيدي  اأحمد  بن  الخليل  اأن  عرفنا  اإذا   -  1
الكريم  القراآن  كلمات  اأواخر  �شكل  من  الدوؤلي  الأ�شود  اأبو 
بالعالمات المعروفة لنا الآن، واأن ن�شر بن عا�شم نّقط كلمات 
بالنحو  المتعلق  العلمي  للجو  يعني  ذلك  فاإن  الكريم،  القراآن 
التخّفف من ال�شرط التاريخي والأيديولوجي الذي دفع العلماء 
قبل �شيبويه اإلى اأن يتفّكروا في القراآن الكريم؛ ذلك اأن وظيفة 
عمل هوؤلء العملية والمجتمعية تفوق من حيث الأهمية وظيفته 

المعرفية )الوظيفة النظرية()27(.
ذلك  والممار�شة؛  النظرية  بين  الفرق  اأعاله  قلناه  بما  يت�شل   -  2
اأن كل ما قيل قبل �شيبويه عن القيا�س وتعليل والنحو، وت�ْشبيب 
الممار�شة،  اأي  الكريم؛  القراآن  قراءة  اأجل  كان من  اإنما  علله 
ولي�س من اأجل النظرية، والحكايات المعروفة التي نقلتها اإلينا 
الفرزدق  �شعر  وتتّبعه  اإ�شحاق،  اأبي  بن  الم�شادر عن عبداهلل 
اإلى  اأي قراءة ال�شعر من قبل النا�س، ل  اإلى الممار�شة؛  ي�شير 

النظرية.
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ول�شيما  �شيبويه  قبل  العلماء  علم  غزارة  عن  قيل  ما  كل  رغم   3-
الخليل اإل اأن الإ�شكالية)28(؛ اأي ال�شكل الذي يجب اأن تعر�س 
الدوؤلي.  الأ�شود  اأبي  منذ  تتغّير  لم  النحوية  الم�شكالت  فيه 
بعك�س �شيبويه الذي عر�شها في اأفق فكر ذلك الزمان والمكان؛ 
حيث كانت الب�شرة مفتوحة على الفكر العقلي اليوناني ب�شبب 

الترجمات .
ن من قبل الالحقين، وُتكّيف مع الو�شعيات  4 - اإن البتكارات ُتح�شَّ
وحاجاتها  الجديدة  الأزمنة  و�شعيات  مع  اأي  الجديدة؛ 
عر�س  الذي  الفكري  بالأفق  هنا  الأمر  يتعلق  الجديدة)29(. 
فيه �شيبويه الم�شكالت النحوية. واإذا ما ُوجد عند �شيبويه من 
مثله  �شيبويه  فاإن  العلماء  من  قبله  ما  اإلى  ي�شير  ما  المفاهيم 
مثل العلماء الكبار الذين ي�شتبقون ما هو جديد، ول ي�شتطيعون 
اأن يعبروا عنه لأنهم م�شطرون اإلى اأن ي�شتخدموا مفاهيم ولغة 

م�شتمدة من الإ�شكالية ال�شابقة عليهم .
اإّن �شيبويه وجد الدرب الآمن لعلم  اأقول بعد هذا  اأن  اأ�شتطيع 
النحو العربي. تكمن الثورة التي اأحدثها في اأنه ا�شتخدم العقل في 
تّتبع  اأن  اللغة على  اأجبر  اأي  العربية؛  اللغة  في  النظام  البحث عن 
القلب  هذا  كان  ما  وبقدر  يّتبعها.  اأن  هو  عقله  على  ولي�س  عقله، 
من  الفريد  كتابه  ذلك  ويثبت  فكريا  اإبداعا  كان  ما  بقدر  محّفزا 

نوعه بحيث اإن نموذجا علميا ن�شاأ معتمدا على توجهه عقلي.
للعقل  تتيح  اأنها  اأي  تعرف؛  لأن  قابلة  اللغة  اأن  مبداأ  �شوء  في 
الإن�شاني اأن يفهمها فاإن اللغة لم تعد قابلة لأن تعرف بما كان يتحدث 
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به ال�شلف، وهكذا ي�شبح موقف القائلين باأن النموذج العلمي الأول 
للنحو ن�شاأ تعليميًا اأ�شا�شًا غير منا�شب؛ لأنه ل يفي بالمراد العلمي 

للنحو.

9. ن�أ�سي�س النموذج النحوي العربي الإر�س�دي على درب العلم الآمنة:
يكمن الطريق الآمن لعلم النحو العربي الذي اأ�ش�شه �شيبويه في 
كتابه في ا�شتخدام العقل في البحث عن النظام في اللغة العربية. 
فهو ل ين�شغل بما ُنقل عن العرب اإل في حدود »ال�شتعمال الفر�شي 
للعقل«؛ اأي من معرفة الجزئي اإلى الكلي الذي ُي�شّلم به لكي يعرف 
هل يقع الجزئي �شمن الكلي، وبالتالي فما هو في حوزة العقل هو 
اأن ي�شعى اإلى تحقيق ن�شق المعرفة)30(. والفكرة الأ�شا�س وراء هذه 
العقالنية هي اأن ا�شتعمال العقل يوؤدي اإلى معرفة تختلف نوعيا عن 

اأي معرفة اأخرى.
جرى تلّم�س - لي�س اإل - م�شتويات كتاب �شيبويه من قبل ابن 
خلدون في وارد حديثه عن علوم الل�شان العربي. يقول عن �شيبويه 
و�شواهدها  اأدلتها  من  وا�شتكثر  النحو(  )�شنعة  تفاريعها  »فكّمل 
اإمامًا لكل ما ُكتب فيها من  وو�شع فيها كتابه الم�شهور الذي �شار 
بعده«)31(. واإذا ما غ�س المرء الطرف عن المفاهيم الكال�شيكية 
لما  التمهيد  بحق  تحتفظ  العبارة  فاإن هذه  المق�شود  تختزل  التي 
في  والنحوي  والأعرابي  المهنة  م�شتح�شرًا  عنده  اأتوقف  اأن  اأريد 

مقابل ال�شنعة وال�شاهد والو�شع.
اأي  �شيبويه؛  كتاب  من  الأول  الم�شتوى  في  الأعرابي  يح�شر 
الأ�شياء  اإنما هي من جن�س  النحو؛  لي�شت  فهذه  ال�شواهد؛  م�شتوى 
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ويح�شر  البناء،  اأو  النجار  اأو  الإ�شكافي  اإلى  ُتح�شر  التي  النافعة 
النحوي في الم�شتوى الثاني من كتاب �شيبويه؛ اأي في م�شتوى و�شع 

الكتاب.
 اإن ال�شواهد التي نقلها الأعرابي لي�شت النحو اإنما هي عظام 
النحو - اإن �شح هذا الت�شبيه - مثلما اأن الجلد هو عظام الحذاء، 
البيت. هناك فرق  والحجر هو عظام  الثوب،  وال�شوف هو عظام 
يكمن في اختالف مهنة الأعرابي عن مهنة النحوي مثلما تختلف 
مهنة الدّباغ عن مهنة الإ�شكافي ومهنة ال�شّواف عن مهنة الخياط 

ومهنة من يقتلع الح�شى وي�شذبها عن مهنة البناء .
الختالف  ويكمن  الأعرابي،  مهنة  عن  النحوي  مهنة  تختلف 
في قول الأعرابي الذي اأوردناه من قبل وهو »يتحدثون بكالمنا عن 
كالمنا بما لي�س من كالمنا«. بالفعل هذه هي مهنة النحوي مثلما 
ج�شدها �شيبويه في الم�شتوى الثاني من كتابه الذي عّبر عنه ابن 

خلدون بو�شع الكتاب.
تعني عبارة الأعرابي بلغة القدماء النقل المعرفي الذي يحول 
الكلمات من معناها المعجمي اإلى مفهوم . وهنا تكمن مهمة �شيبويه 
في و�شع الكتاب ، فهو يحلل ال�شواهد بهدوء العالم ال�شغوف بالمعرفة 
والنظر؛ الذي يعرف اأن اللغة مطبوعة بعقالنية غير واعية، ويعرف 
اأن العقل قادر على اأن يظهر تلك العقالنية. ل يهتم بما اإذا كانت 
اللغة �شتف�شد اأم ل لأنه يعرف اأنها ت�شون نف�شها، ويمكنها اأن تطور 

اإمكاناتها الكامنة فيها. 
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10. ت�أ�سي�س العلم القي��سي النحوي:

بهذا اأجرى �شيبويه تحول جذريا اأثار اإعجاب العلماء القدامى 
اأعرف  »ل  قال  الأندل�شي.  �شاعد  قاله  بما  و�شاأكتفي  والمحدثين. 
على جميع  ا�شتمل  وحديثها  قديمها  العلوم  من  علم  في  اأُلَِّف  كتابا 
اأحدها  كتب:  ثالثة  غير  الفن  ذلك  باأجزاء  واأحاط  العلم،  ذلك 
اأر�شطو  والثاني كتاب  الفلك،  لبطليمو�س في علم هيئة  المج�شطي 
طالي�س في علم المنطق، والثالث كتاب �شيبويه الب�شري النحوي، 
فـاإن كـل واحـد من هـذه لـم ي�شـذ عنه مـن اأ�شـول فيـه �شـيء اإل مـا 

ل خطر له«)32(. 
من  الأندل�شي؟  �شاعد  عبارة  في  مو�شوعي  يهم  الذي  ما 
كتاب  منذ  المنطق  علم  كانت  اإيمانويل  فيه  و�شع  الذي  المنظور 
�شيبويه؛  العربي منذ كتاب  النحو  اأرى  اأن  اأ�شتطيع  اأر�شطو طالي�س 
فوفقًا لـ »كانت« فقد �شلك المنطق دروب العلم الآمنة ولم يحد عنها 
منذ اأر�شطو طالي�س، واأن ما ُعّد تح�شينًا بحذف بع�س جزئياته اأو 
بتعيين م�شمونه تعيينًا اأو�شح اإنما يعود اإلى التـنميق اأكثر مما يعود 
اإلى وثوق العلم، واأن علم المنطق من ذلك الوقت لم يتقدم خطوة 

لإحكامه وكماله)33(.
المج�شطي  كتاب  كون  توما�س  فيه  و�شع  الذي  المنظور  ومن 
اأرى النحو العربي منذ كتاب �شيبويه. فقد  اأن  اأ�شتطيع  لبطليمو�س 
هذا  عجز  كان  واأيًا  اإر�شاديًا،  نموذجًا  بطليمو�س  نظرية  من  جعل 
النموذج فيما بعد فاإن مقارنتي هنا تـن�شب على النجاح والإعجاب 
مثل  مثله  الإر�شادي  �شيبويه  نموذج  اأن  ذلك  من  واأكثر  والكفاءة. 
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في  ُيـك�شف عنه  اأن  يمكن  بنجاح  وعد  الإر�شادي  بطليمو�س  نموذج 
الدكتور  عنه  اأبان  ما  وهو  ناق�شة،  تزال  ل  التي  الأمثلة  من  عدد 

محمد ربيع في اإحدى درا�شاته .
لقد �شعر العلماء القدامى بعظمة اإنجاز �شيبويه. �شاأكتفي هنا 
»لم  الأول  قال  والمازني.  ال�شيرافي  هما  بارزان  علمان  قاله  بما 
ي�شبقه اإلى مثله اأحد قبله«)34(، وقال الآخر »من اأراد اأن يعمل كتابا 
في النحو بعد �شيبويه فلي�شتح«)35(. اإن ت�شميته كتاب �شيبويه »بقراآن 
القوم«)36( لهي ت�شمية بالغة الدللة في هذا المقام حيث لم يحظ 

كتاب عربي بمثل هذا ال�شرف العظيم.
اأن�شارا  الكتاب  في  �شيبويه  اإنجاز  ك�شب  اأن  هذا  على  ترتب 
دائمين من العلماء، وهو ك�شب �شرفهم عن ن�شاطات علمية اأخرى 
مناف�شه كلحن العامة ولحن الخا�شة على �شبيل المثال. وقد �شاعدهم 
اأن كـتاب �شـيبويه - مثـله مثـل الكـتب التي بنت نموذجًا  على ذلك 
اإر�شاديًا - رحب ومفتوح ل يدعي اأنه القول الجامع المانع، اإنما فتح 
الباب لكل الم�شكالت النحوية في مرحلته العلمية لكي ُتـَناَق�س من 

قبل العلماء الم�شتغلين بعلم النحو في مفهومه الجديد.
ت�شكل ب�شبب هذا النموذج النحوي الإر�شادي ما ي�شميه توما�س 
كون »العلم القيا�شي«)37(؛ اأي تنقية و�شقل النموذج الذي ي�شغل بال 
العلماء، وينذرون له حياتهم العلمية . اإن ما ُروي عن اأن الفّراء النحوي 
المرموق من اأنه مات وتحت راأ�شه كتاب �شيبويه)38(لذو دللة كبرى 
على اأن توجيه الفراء البحث العلمي القيا�شي في النحو العربي كان 
في اتجاه الإبانة عن ما هو موجود في النموذج الإر�شادي الذي ُبني 
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مع كتاب �شيبويه وب�شببه. وهو ما ي�شير اأي�شًا اإلى اأن المجالت التي 
المقابل هناك  في  لكن  القيا�شي �شغيرة جدًا)39(،  العلم  يكت�شفها 
ما  وهو  المتبقية«)40(  اللب�س  مظاهر  بع�س  وحل  النموذج  »اإحكام 

ينطبق على كتاب �شيبويه ونموذجه الإر�شادي.

11. تمويه النموذج العلمي والدافع غير المفهوم لذلك التمويه:

لي�س غريبًا األ ي�شتحدث  العلم القيا�شي، اأو ي�شلط ال�شوء على 
اأي م�شكالت نحوية جديدة، بل واأكثر من ذلك اأنه لي�س غريبًا اأن يغفل 
ما ل يتالءم مع نموذجه الإر�شادي لأن هذا وذاك من طبيعة العلم 
القيا�شي واأهدافه. ولتو�شيح هذا الذي ي�شميه توما�س كون »البحث 
القيا�شي؛ اأي الأبحاث المرتكزة على نموذج اإر�شادي«)41(، �شاأقوم 
في  النديم  ابن  يوردها  كما  القيا�شي  البحث  لن�شاطات  بمراجعة 

الفنين الأول والثاني من المقالة الثانية في كتابه الفهر�شت)42(.
للنحو  القيا�شي  البحث  ن�شاطات  اأ�شنف  اأن  يمكن  عام  ب�شكل 
العربي بعد �شيبويه واإلى ما قبل ابن جني كما ُي�شت�شف من عناوين 
با�شـتخدام  تـتعلق  ن�شاطـات   -  1 ن�شـاطات:  ثـالثـة  اإلى  الكتب 
لحن  ُكتب  النوع  هذا  في  ويدخل  الواقعية،  الحياة  في  النـموذج 
للمبتدئين.  ومداخله  العربي  النحو  تعليم  وكتب  والخا�شة،  العامة 
الكـتب  �شـرح  النوع  هذا  في  ويدخل  بال�شـرح،  تتعلق  ن�شاطات   -  2
وال�شواهد النحوية. 3 - ن�شاطات تتعلق باخت�شار الكتب النحوية. 
التدقيق،  اإلى مزيد من  يحتاج  الت�شنيف  التثبت من هذا  اأن  على 

لكنه ير�شم ب�شورة اأولية اإطارًا عامًا لتلك الن�شاطات.
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ترتب  فقد  الت�شنيف  هذا  على  مالحظاتي  و�شعت  لو  وفيما 
عليه

علميًا.  كّونته  لَمن  معتقدات  اإلى  النحو  وتعّلم  تعليم  اأف�شت   -  1
»التعّلم  ُي�شمى  اأن  يمكن  ما  ب�شبب  المعتقدات  هذه  تكونت 
الع�شوي«؛ اأي التعلم الذي ين�شاأ ويتراكم يومًا بعد يوم وب�شكل 
غير مق�شود)43(. وتكمن خطورة هذا النوع من التعّلم في اأنه 
اأن ُيخطط له مما ي�شمح لأيديولوجية  اأي من دون  »بال بنية«؛ 

المجتمع من اأن تت�شلل اإلى المتعّلم .
ومن هنا فاإن كتب النحو التعليمية  التي تركز على نظام اللغة 
العربية يمكن اأن تعك�س ب�شكل غير مق�شود تحّيز المجتمع العربي 
على  اللحن  اإلى  ُينظر  التحيز  هذا  اإنتاج  عملية  وفي  العربية،  للغة 
اأنه ف�شاد، واأن مهمة النحو العربي  تكمن في محا�شرة ف�شاد اللغة 

العربية و�شّله.
2 - اأف�شت ن�شاطات ال�شرح اإلى اتهام مبّطن للنحو العربي وللنحاة 
اإلى   تحولت  الغمو�س  ال�شروح  هذه  تو�شح  ولكي  بالغمو�س. 
اإلى  اإحالت  ثمة  بع�شها  عن  نعرف  ومما  ثقافية.  مو�شوعة 
ن�شو�س في ال�شعر والأمثال والحكم والنوادر والأخبار والآيات، 

وفي خ�شم هذا كله ترد م�شائل  النحو .
3 - اأف�شت ن�شاطات التلخي�س اإلى اتهام مبطن بالق�شور والجهل 
يعتبر  اإنما  القارئ  وبين  الكاتب  بين  يتو�شط  اإذ  فالملخ�س 
ذاته اأعلم منهما معا، فالقارئ قا�شر لأنه ل ي�شتطيع اأن يقراأ 
يقدر  اأن  عجز  لأنه  قا�شر  والموؤلف  الكتاب،  كل  وي�شتوعب 

المعرفة باللفظ الذي ينا�شبها.
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اإن الملخ�شين وال�شارحين  اإذ يقيمون بين الموؤلف والقارئ  من 
حيث هم و�شطاء يزعمون اإنقاذ الموؤلف من ت�شوهات وانحرافات. 
تعليميًا  موقفًا  اأ�شا�شهما  في  اأن  والتلخي�س  ال�شرح  خطورة  وتكمن 
اأول  يعني -  الآخر  نلخ�س ما كتبه  فاإن  »تاأليفيًا«.  اأكثر منه موقفًا 
اأكبر  اإلى  اإي�شاله   - ثانيًا   - يعنى  كما  كتبه  ما  بجدوى  اإيماننا   -
در�شه  ت�شهيل   - ثالثًا   - اإ�شافة  وباإمكاننا  النا�س،  من  ممكن  قدر 
باأهمية  ال�شارح  اأو  �س  الملَخّ باأهمية  �س  الملخَّ لت�شليم  وتح�شيله 

الكتاب الم�شروح.
اإذن اأ�شتطيع الآن  اأن اأطلق على ن�شاطات البحث القيا�شي وما 
الت�شامح  من  وب�شيء  الثرثرة،  اأو  »الالاأ�شالة«  ظاهرة  عليه  ترتب 
تجاه هذا المفهوم المن�شوب اإلى هايدجر)44(. ما حدث للنحو بعد 
�شيبويه اأنه ا�شت�شلم ل�شلطة الالاأ�شالة اأو الثرثرة، وقد كان في حاجة 
اإلى �شخ�شية علمية وكتاب اأ�شيل لتعيد اإلى النحو العربي  اأ�شالته؛ 
�شيء موجهة  كل  وقبل  اأوًل  ذاتها هي  الأ�شياء  اإلى  العودة  اأن  ذلك 
من قبل ظاهرة الالاأ�شالة اأو الثرثرة. هذه ال�شخ�شية العلمية هي 
اأبو الفتح عثمان بن جني. والكتاب هو الخ�شائ�س، وعنهما حديث 
اآخر ربما تتاح لي الفر�شة لكي نعرف اإلى اأي حد ا�شتعاد ابن جني 

تاأ�شي�س النحو ، ونجاحاته هو وكتابه  واإخفاقاتهما.
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�شابق، �س 584 .
)30( عن ال�شتعمال الفر�شي للعقل انظر، كنط، عمانوئيل، نقد العقل المح�س ، م�شدر 

�شابق، �س 317 وما بعدها.
)31( ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، لجنة من العلماء، دار الفكر، �س547.

الكتب  عالم  بيروت،  �شيبويه،  كتاب  لتحقيق  مقدمته  في  هارون  عبدال�شالم  اأورده   )32(
للطباعة والن�شر والتوزيع، �س 22، ويحيل بدوره اإلى معجم الأدباء لياقوت الحموي .

)33( كنط، عمانوئيل، نقد العقل المح�س، م�شدر �شابق ، �س 31.

املداخــــــالت



النماذج العلمية يف العلوم )النموذج النحوي مثاًل(

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات172

املداخــــــالت

)34( ذكره عبدال�شالم هارون في مقدمته لتحقيق كتابة �شيبويه، �س 21 .
)35( نف�شه، �س 21.

)36( نف�شه، �س ...
الأولى،  الطبعة  جالل،  �شوقي  ترجمة:  العلمية،  الثورات  بنية  توما�س،  كون،  انظر   )37(
 ،168 العدد  المعرفة،  عالم  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجل�س  الكويت، 

1992، �س �س  71-57.
)38( اأوردها عبدال�شالم هارون �س 27.

)39( كون، توما�س، بنية الثورة العلمية، م�شدر �شابق، �س 59.
)40( الم�شدر نف�شه، �س 62.

)41( كون، توما�س، بنية الثورة العلمية، م�شدر �شابق، �س
)42( النديم، اأبو الفرج محمد بي اأبي يعقوب، الفهر�شت، تحقيق: ر�شا تجدد بن علي زين 
�س   ،1988 الم�شيرة،  دار  بيروت،  الثالثة،  الطبعة  المازندراني،  الحائري  العابدين 

.82 �س45، 
)43( اأ�شار توما�س كون باإعجاب في اأحد هوام�س الكتاب اإلى مفهوم »المعرفة ال�شمنية« الذي 
ا�شتحدثه مي�شيل بولني، ويعني به المعرفة المكت�شبة اأثناء الممار�شة العملية. انظر: 
اإلى طبيعة المنهج  المدر�شي  85. كما ينتمي  الثورة العلمية. �س  كون، توما�س، بنية 
»المنهج  اأو  المدر�س«  غير  »المنهج  اأحيانا  ي�شمى  وربما  الخفي«  »المنهج  ُي�شمى  ما 
ال�شمني« وهو بطبيعة الحال مرتبط بموؤ�ش�شة وعلى عالقة مع الآخرين كالمعلمين مثال 

وله متغيراته التنظيمية والجتماعية والثقافية  مما يجعله اأعم من التعّلم الع�شوي .
)44( انظر، غراندان، جان، المنعرج الهرمينوطيقي للفينومينولوجيا، م�شدر �شابق، �س 53.
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نحو ال�سلطة واغتيال �سيبويه

�شعيد ال�شريحي

من  والنحاة  للنحو  توؤرخ  التي  الكتب  من  كتاب  يخلو  يكاد  ل 
حديث عن الم�شاألة الزنبورية وعلى الرغم من اأنها توؤخذ عادة في 
اإطار الحديث عن ال�شراع بين العلماء من اأ�شحاب الحرفة الواحدة 
ب�شدده من  لما نحن  كتمهيد  فيها  النظر  نعيد  اأن  باإمكاننا  اأن  اإل 
ت�شعى  بمداخلة  الغامدي  ربيع  محمد  الدكتور  ورقة  على  التاأ�شي�س 
ل  غايتها  النحو  لن�شاأة  الموؤ�ش�شة  الق�ش�س  اأ�شماه  بما  تبلغ  اإلى 
باعتبارها ق�ش�شًا ناقلًة لت�شور النحو عند من انحرفوا به لي�شبح 
علمًا معياريًا همه �شبط الل�شان و�شيانته عن الوقوع في اللحن واإنما 
رًا على خطاب لل�شلطة اأراد من النحو  باعتبار تلك الق�ش�س موؤ�شِّ
غاية لم يجدها متحققة فيما اأ�ش�س له �شيبويه من نحو و�شفي همه 
اأن يك�شف عن طاقات اللغة واإمكاناتها وتاأ�شي�س َمَلكة تنه�س بمهمة 
العربية من  به  اإلى غير ما كانت تزخر  الل�شان من النزلق  �شون 

احتمالت اللغة.
يبدو لنا من خالل قراءة تفا�شيل الم�شاألة الزنبورية اأن �شيبويه 
�شعى بقدميه اإلى كمين ن�شب له حين غادر الب�شرة التي كان اإمامًا 
فيها اإلى بغداد حيث تحيط ال�شلطة، ممثلة في الخالفة ومن يت�شل 
بها من الأمراء والوزراء، نف�شها بالعلماء والفقهاء واللغويين والنحاة 
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بالهبات  بينهم  من  ت�شاء  من  على  فتنعم  ال�شعر  ورواة  وال�شعراء 
وتاأديبهم  الأبناء  تربية  يتولون  من  بينهم  من  وتختار  والعطايا 
فيكونون هم المقربين ويكونون هم اأنف�شهم الحري�شين والقادرين 
على اأن تاأخذ العلوم المختلفة منحى يدعم توجهات ال�شلطة وتعزيز 
مكانتها وهو الأمر الذي ل يمكن لدار�س تطور العلوم ال�شرعية اأن 
يخطئه كما ل يمكن لدار�س العلوم المختلفة الأخرى اإل اأن يك�شف 
من  انطالقا  العلوم  تطور  درا�شة  في  نهجًا  تبنى  ما  اإذا  مالمحه 
الخطابات التي تحكم ع�شرها والموؤثرات التي توؤثر فيها وتوجهها 

وفقا لما يراد توجيهها اإليه.
روى ياقوت الحموي تفا�شيل الحادثة فقال:

البرمكي ف�شاأله  العراق على يحيى بن خالد  اإلى  �شيبويه  قدم 
عن خبره فقال: جئت لتجمع بيني وبين الك�شائي، فقال: ل تفعل، 
فاإنه �شيخ مدينة ال�شالم وقارئها، وموؤدب ولد اأمير الموؤمنين، وكل 

من في الم�شر له ومعه، فاأبى اإل اأن يجمع بينهما،
فعرف الر�شيد خبره، فاأمره بالجمع بينهما فوعده بيوم، فلما 
الفراء  الر�شيد، فوجد  دار  اإلى  �شيبويه وحده  اليوم غدا  كان ذلك 
ف�شاأله  �شبقوه،  قد  �شعدان  بن  ومحمد  معاوية  بن  وه�شام  والأحمر 
اأخطاأت يا  اإل قال  اأجابه عنها بجواب  الأحمر عن مئة م�شاألة فما 
اأدب، ووافى الك�شائي وقد  ب�شري، فوجم �شيبويه وقال: هذا �شوء 
له:  قال  جلـ�س  فلما  العرب،  من  كثير  خلـق  ومعه  عـليه  اأمـره  �شق 
واإذا  واإذا زيد قائم؟ قال: خرجت  يا ب�شري، كيف تقول: خرجت 
ل،  قال:  قائمًا  زيد  فاإذا  تقول: خرجت  اأن  فيجوز  قال:  قائم،  زيد 
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قال الك�شائي: فكيف تقول قد كنت اأظن اأن العقرب اأ�شد ل�شعة من 
الزنبور، فاإذا هو هي، اأو فاإذا هو اإياها؟ فقال �شيبويه: فاإذا هو هي، 

اأَُه الجميع. ول يجوز الن�شب، فقال الك�شائي: لحنت، وَخطَّ
�شيبويه  ودفع  وتن�شبه،  كله  ترفع ذلك  العرب  الك�شائي:  وقال 
قوله فقال يحيى بن خالد: قد اختلفتما واأنتما رئي�شا بلديكما، فمن 

يحكم بينكما وهذا مو�شع م�شكل؟
فقال الك�شائي: هذه العرب ببابك، وقد جمعتهم من كل اأوب، 
ووفدت عليك من كل �شقع وهم ف�شحاء النا�س وقد قنع بهم اأهل 
َرْين، و�شمع اأهل الكوفة والب�شرة منهم فيح�شرون وي�شاألون،  الِم�شْ
اأن�شفت، واأمر باإح�شارهم فدخلوا وفيهم  فقال يحيى وجعفر: قد 
اأبو فقع�س، واأبو دثار، واأبو ثروان، ف�شئلوا عن الم�شائل التي جرت 
بينهما فتابعوا الك�شائي، فاأقبل يحيى على �شيبويه فقال: قد ت�شمع 
اأيُّها الرجل؟ فان�شرف المجل�س على �شيبويه، واأعطاه يحيى ع�شرة 
اآلف درهم و�شرفه، فخرج و�شرف وجهه تلقاء فار�س، واأقام هناك 

ومات غمًا بالدرب.
 يمكننا اأن ننظر اإلى موت �شيبويه مغمومًا على اأنه كان اغتياًل 
اأبناء الخليفة ومن لف حوله من نحاة يجال�شون  له على يد موؤدب 
الك�شائي  مكانة  ويعرفون  عطاءه  يلتم�شون  واأعراب  الخليفة  وزير 
الأمر  وهو  عليهم  �شخطه  اأو  عنهم  بر�شاه  اأعطياتهم  وتعلق  عنده 
باأنه  الذي ا�شت�شرفه البرمكي حين ن�شح �شيبويه وا�شفًا الك�شائي 
»�شيخ مدينة ال�شالم وقارئها، وموؤدب ولد اأمير الموؤمنين، وكل من 
في الم�شر له ومعه«، والل�شعة الزمبورية الم�شتبهة بل�شعة العقرب 
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مخاتلة في الإيذاء الذي يغفل المرء عن م�شادره حتى يفاجاأ به فاإذا 
هو هو كما كان يرى �شيبويه اأو فاإذا هو اإياه كما ذهب الك�شائي، كما 
يمكن لهذا الغتيال اأن ي�شكل تعبيرًا رمزيًا عما حدث بعد ذلك من 
اغتيال لنهج �شيبويه في الدر�س النحوي حين تم النحراف به عن 
وي�شكل  والربط  ال�شبط  ي�شتهدف  اإر�شاديًا  نهجًا  لي�شبح  مقا�شده 
�شلطة موجهة للكالم ودر�شًا في ت�شحيح الخطاأ وفق قواعد مرعية 
مثلها مثل بقية القواعد والنظم المدبرة ل�شوؤون الرعية والحافظة 

لهيبة الدولة.
تاريخيتها  في  ربيع  الدكتور  �شكك  التي  الموؤ�ش�شة  والق�ش�س 
اإليهم   اأمره  انتهى  كما  للنحو  وا�شعيها  لت�شور  كممثلة  بها  واعتد 
وقيام  النحو  علم  ن�شاأة  بين  الترابط  هذا  لنا  توؤكد  اأن  لها  يمكن 
الدولة وح�شبنا دلياًل على ذلك ما توؤكد عليه كتب تاريخ النحو من 
دور لالإمام علي في و�شع الأ�ش�س الأولى للنحو وتوجيهه لأبي الأ�شود 
اأن ينحو نحو ما و�شعه وي�شير على هديه كي ت�شتقيم األ�شنة النا�س 
وت�شلم من الوقوع في اللحن وما يمكن اأن يف�شي اإليه من الزلل في 
قراءة القراآن وفهم مقا�شده اأو في مكاتبة الولة للخلفاء كما حدث 
مع اأحد ولة عمر حين اأخطاأ كاتبه في ر�شالة موجهة اإلى عمر بن 
اأن يقنع كاتبه �شوطا.واإذا كان من  اإليه يطلب منه  الخطاب فكتب 
�شاأن اللحن اأن ي�شتوجب العقوبة فاإن من واجب الدولة اأن ت�شع النظم 
والقوانين التي تحمي النا�س من الوقوع في هذا اللحن، يع�شد ذلك 
ما يروى من اأن اأبا الأ�شود الدوؤلي ذهب اإلى زياد وهو اأمير الب�شرة 
األ�شنتها  فف�شدت  الأعاجم  قد خالطت  العرب  اأن  راأيت  اإني  فقال: 
اأفـتاأذن لـي اأن اأ�شـع للـعرب ما يـعـرفـون بـه كـالمـهـم؟ فقـال زيـاد: 
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ل تفعل، ثم جاء رجل اإلى زياد فقال له: اأ�شلح اهلل الأمير توفي اأبانا 
وترك بنونا، فقال زياد توفي اأبانا وترك بنونا؟، ُاْدُع لي اأبا الأ�شود 

فلما جاءه قال له: �شع للنا�س ما كنت نهيتك عنه ففعل.
في  تتمثل  دللة  تاريخيتهما،  النظر عن  ب�شرف  وللق�شتين،   
به  اإذنًا  ال�شلطة  واإرادة  الدولة  بقيام  ون�شاأته  النحو  علم  ارتباط 
�شاأن  تقويم  و�شائل  و�شيلة من  النحو  يجعل من  نحو  على  له  ومنعًا 
النا�س وت�شحيح اأحوالهم في اإطار مفهوم لل�شلطة يجعل من حقها 
مراقبة القول والمحا�شبة عليه واإلزام النا�س بال�شواب ومعاقبتهم 
على الخنوجز الحديث بعد ذلك كله في التاأكيد على اأن النهج الذي 
انتهجه �شيبويه لم يكن ليوفر المعايير التي كانت تكفل قيام در�س 
يعني بو�شع القواعد وت�شحيح الأخطاء و�شيانة الل�شان من اللحن 
لنهج  رمزي  تعبير  �شيبويه  اغتيال  اأن  كله  ذلك  بعد  نزعم  اأن  ولنا 
لم تر فيه الدولة ما يحقق ما تريده حين منحت اأبا الأ�شود الدوؤلي 

الإذن باإن�شاء هذا ال�شرب من العلم.
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اأيــن الثــورة

مليــاء باع�شن

الفكرة  والمو�شوع.  ال�شتناد  جزئين:  من  الورقة  هذه  تتكون 
اأن ت�شتمد دعمًا نظريًا من مفهوم الباراديم  الأ�شا�شية هنا تحاول 
كما قدم له المفكر الأمريكي توما�س كوون في اأطروحته التي يحلل 

فيها تاريخ العلوم والتي وردت في كتابه: بنية الثورات العلمية.
يرى كوون اأن البارادايم هو اتفاق م�شترك بين المجتمع العلمي 
تحقيق  في  المتبع  البحثي  النظام  �شبكة  وم�شداقية  �شرعية  على 
اإنجازات علمية. كل الممار�شات داخل هذه ال�شبكة مقبولة في حقبة 
تاريخية معينة ت�شكلها الخلفية الثقافية ال�شائدة في تلك الحقبة، 
الزمن  ذلك  لمع�شالت  مر�شية  حلول  اإعطاء  في  تنجح  اأنها  ذلك 

للباحثين فيها.
لكن هذا التفاق على الحلول الناتجة عن اآليات البحث وتطبيق 
النظام البحثي دون تاأثيرات خارجية يحول البارادايم اإلى �شندوق 
يحتوي ما بداخله، وبالتالي يكون العلم الذي يدور فيه علم عادي 

.normal science
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اأخرى ت�شكل عقبات  وحين ت�شتجد مع�شالت في حقبة زمنية 
في طريق البارادايم القديم، واأمام عجزه عن تقديم حلول مر�شية 
تحدث اأزمة فكرية ت�شتلزم التفكير خارج ال�شندوق، وبالتالي يجري 
التحول اإلى بارادايم جديد paradigm shift عن طريق النقالب 
 revolutionary على القديم ونبذه، فيتولد تدريجيًا العلم الثوري 

.science

اإذًا لدينا بارادايم يزيح بارادايم اأقدم منه يتيح للباحثين التعامل 
ب�شكل مختلف مع مع�شالت جديدة من خالل نظرة مختلفة للعالم 
من حولنا، ومن زاوية مختلفة. عملية الإزاحة وال�شتبدال تتكرر في 
�شل�شلة متتابعة عبر الزمن وفي كل مرحلة ت�شل المجموعة البحثية 
علمية  وقفزات  م�شبوقة  غير  ابتكارات  فيه  تتحقق  اأو�شع  اأفق  اإلى 
مده�شة. هذه الثورة ت�شكل قطيعة مع ما قبلها، والبارادايم الجديد 
غير قابل للقيا�س، وغير منا�شب للمقارنة، مع البارادايم القديم، 
التي  المرحلة  فلول  من  وتتخل�س  قبلها  مما  الثورة  تتبراأ  ومثلما 
انقلبت عليها، فاإن البارادايم الجديد ل يتعالق مع القديم تفا�شال 

.incommensurability ول تكاماًل، وهذا ما ي�شميه كوون
هو  النحوي  النموذج  اأن  فكرة  يقدم  الورقة  من  الثاني  الجزء 
الم�شيطر على الدر�س اللغوي العربي، واأن هذا النموذج ين�شطر اإلى 
نموذجًا  يبقى  فكالهما  نموذجين،  الكاتب  �شماهما  واإن  �شطرين، 
نحويًا واإن كان اأحدهما مبكرًا والآخر متاأخرًا.  ترتكز هذه الفكرة 
من  فقط  النحوي  والبارادايم  الكووني  المفهوم  بين  الت�شابه  على 
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ناحية النتقال من نظام بحثي اإلى اآخر مختلف تمامًا في حقبتين 
بالتنظير  �شبيه  كونه  للمتاأخر  مغاير  المبكر  فالنموذج  زمنيتين. 
النحوية  المعيارية  في  المتاأخر  انغم�س  بينما  الحديث،  الل�شاني 

لأغرا�س تعليمية.
فالمو�شوع  المطلوبة،  بالدرجة  موفقًا  يكن  لم  ال�شتناد  هذا 
يفتقر  النحوي  النموذج  لأن  الكوونية،  النظرية  من  كثيرًا  يفد  لم 
كما  عنها،  التخلي  تم  التي  العلمية  والأ�شاليب  الطرق  و�شف  اإلى 
حلول  تقديم  عجزه  عن  ن�شاأ  الذي  الماأزق  تعريف  اإلى  بحاجة  هو 
لمع�شالت م�شتجدة، وكذلك اإلى تحديد تلك المع�شالت. في هذا 
ال�شدد نجد اأن الت�شاوؤل: اأين الثورة؟ هو ت�شاوؤل م�شروع وفي محله. 
باأكمله  اللغة  علم  على  واحد  نموذج  �شيطرة  عن  الت�شاوؤل  اأن  كما 
وعلى مدى اأربعة ع�شر قرنًا له مبررات كثيرة، اأهمها: ما هو الو�شع 
خلدون  وابن  والجرجاني  ابن جني  �شاأن  ما  �شيبويه؟  قبل  النحوي 
الحقبة  بعد  اللغة  علم  في  اأثرًا  تركت  التي  الأ�شماء  من  وغيرهم 

اج؟ المقترحة لالنتقال في نهاية القرن الرابع مع ابن ال�شرَّ
غير  اأنه  وراأى  الطبيعية  العلوم  اإطار  في  نموذجه  كوون  �شكل 
منا�شب للعلوم الجتماعية التي ل تقوم على المعلومات واإنما على 
النظريات فقط. هذه الورقة ل تبرر لنا منهجية اللجوء اإلى بارادايم 
مجال  وفي  الجتماعية.  العلوم  �شميم  في  ق�شية  لم�شاندة  علمي 
اكت�شافات  الجديد  للبارادايم  النتقال  عن  ينتج  الطبيعية  العلوم 
وتطورات، لذلك فاإن م�شار العلم يتقدم لالأف�شل، لكن اتجاه الورقة 
النقدي يميل اإلى تقييم المرحلة المبكرة على اأنها الأف�شل والأكثر 
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اتجاه  المرحلة الالحقة تراجعية، وهذا  ثراء ومعرفية، مما يجعل 
معاك�س للثورات العلمية.

بنف�س  مفهوم  من  اأكثر  مع  تعاملت  ومقدمتها  الورقة  عنوان 
النحوي  النموذج  النماذج:  ومثل  والعلوم،  العلمية   مثل  الم�شطلح 
هذا  علمية..  ونماذج  تحليل  ونماذج  اإنتاج  ونماذج  قولية  ونماذج 
فقط  المرتبط  النموذج  مفهوم  تحديد  اأهمية  من  الرغم  على 
بالبارادايم، والذي األحقه بو�شف ليفرق بينه وبين النماذج الأخرى 

ف�شماه النموذج الإر�شادي.  
عن  الف�شول  وتثير  الفكر  وتحرك  �شك  بال  مهمة  ورقة  هذه 
تاريخ تطور المبحث اللغوي عند العرب، لكنها ل تجيب على كثير 
من الأ�شئلة في �شلب المو�شوع لن�شغالها بالطرح الكووني وتكثيفها 
ذلك  من  ال�شتفادة  عدم  من  الرغم  على  كتابه،  من  لالقتبا�شات 

الطرح، فالمو�شوع يكاد يكون منف�شاًل عن �شنده.
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القطيعة املعرفية والوعي الإن�ساين

اإقبال ال�شريحي

اول اأود اأن اأهنئ  الدكتور محمد ربيع على اإنجازة هذه الورقة 
ونجاحة في تطبيق اأداة تحليل معا�شرة مكنته من خلق �شورة اأو�شح 
حول م�شيرة ت�شكل الإرث النحوي العربي كا�شفا ما يكمن في هذا 

الإرث من تغييرات يمكن و�شفها بالقاطعة عن ما قبلها. 
ترب�شت بالورقة بقدر ما ا�شتمتعت بها ولو لم نكن  هنا لنختلف 
لما وجدت ما يمكن اأن اأ�شيفه فقد تعلمت الكثيرمنها خ�شو�شًا فيما 
يتعلق بنموذجي النحو و اأهمية مفهوم القطيعة المعرفية وما يمكن 

اأن ي�شاهم به في عمليات تاأريخ العلوم.
هذه الأهمية التي ت�شتفز الوقوف عند ما قد يت�شبب في  تاخير 
الك�شف عن مثل هذه القطائع هذا التاأخر الذي عزت الورقة اأ�شبابه 
المدرو�س  النموذج  مقاربي  لطبيعة  النحو  نموذج  يخ�س  فيما 
في  التاأخير  م�شببات  عن  عمومًا  اأكثر  بروؤية  الخروج  ولمحاوله 
الك�شف عن المزيد من القطائع كان لبد من تمحي�س طبيعة الأداة 

نف�شها اأي مفهوم القطيعة المعرفية
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هذا المفهوم الذي يتلب�س الب�شاطة ويطل بها في الوهلة الأولى 
»تغييرًا  باعتباره  فهو  حوله،  الغمو�س  من  الكثير  ذلك  بعد  ينثر 
التطور  اأن يت�شل به من مفهوم  بينه وبين ما يمكن  جذريًا« يقطع 
كما  كثورة  ت�شورة  يمكن  ما  اأمام  وا�شعًا  الأفق  القطع  بهذا  ليفتح 
»الثورة  ليقول  يعود  نف�شه  كون  توما�س  لكن  كون«  »توما�س  و�شفها 
التجديد،  من  معيٍن  نوٍع  على  ينطوي  التغير  من  خا�س  نوٌع  عندي 
اأن  ال�شروري  من  لي�س  البحث.  التزامات جماعة  تنظيم  اإعادة  اأو 
تكون تغيًُّرا هائاًل، ول من ال�شروري اأْن تبدو حدًثا ثوريًّا في اأعين 
اأفق  الغرباء عن جماعة البحث »ليعود توما�س كون بذلك ويحجم 
اأدخل  التحجيم في ت�شوري  اعتباره قطيعة معرفية هذا  يمكن  ما 
اأن توما�س نف�شه  َلب�شًا جديدًا يبدو لي  تحت �شتار مفهوم القطيعة 
ت�شميته  يمكن  ما  معنى  بـيان  لتكرار  ا�شطر  لذلك  منه  قلقًا  كان 
يكن  لم  ما  من  بالمفهوم  يعلق  اأن  مايمكن  اإزالة  محاوًل  بالثورة 
يق�شده. ويبدو اأن هذه الجهود لم تفلح في ظل ت�شظيه اإلى القطيعة 
المنتقاٍة والتدريجية والنا�شفة وكذلك  ت�شبب في الخلط بينه وبين 

الخ�شو�شية والمقاطعة.
تعيد  ي�شكل بح�شورِه قطيعة معرفية  المفهوم كذلك وهو  هذا 
الك�شف  للت�شاوؤل عن م�شببات عدم  روؤيتنا لالأمور وتدفعنا  �شياغة 
عن المزيد من القطائع  يج�شد �شيرورة وعي تمار�س قراءة التاريخ 
من خالل �شياقها التاريخي . هذا الوعي الذي اأهمله توما�س كون 
نف�شه وهو يربط بين انهيار النموذج الر�شادي القائم عند جماعة 
مواجهتها.  النموذج عن  يعجز  علمية  م�شكالت  وبين  معينة  علمية 
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التي  المعرفية  القطائع  عن  الطرف  يغ�س  الربط  هذا  اأن  واأعتقد 
تحدث عند الجماعات الغير علمية التي تتغير نماذجها الإر�شادية 
المفهوم يالم�س مفهوم  اأن  ورغم  وعيها.  �شيرورة  ممار�شة  نتيجة 
التغيير النوعي عند هيجيل لكنه بهذا الربط يطوي في ثناياه  محاولة 
اإ�شفاء �شبغة مادية على طبيعة م�شار التاريخ محاوًل تهمي�س دور 
الوعي الإن�شاني بنف�شه وقدرة هذا الوعي على تحقيق طفرات نوعية 

ولعلنا نجد في نموذج النحو العربي مثاًل وا�شحًا على ذلك. 
�شغيرة  بحث  جماعة  نجد  المعرفية  القطيعة  بيئة  بنية  ففي 
الت�شورات  �شبكة  تتغير  علماء  مجموعة  و�شط  في  ثورة  يحدثون 
على  وهم  بهم  محيطة  اأكبر  جماعة  اإلى  ينتميان  وكالهما  لديهم 
للقطيعة  الأولى  البذور  هنا  نتلم�س  وقد  غرباء.  توما�س  تعبير  حد 
المعرفية التي تن�شاأ في جماعات منعزلة في المقام الأول وتحدث 
اأن  احتمالية  اأمام  ذلك  ي�شعنا  وقد  لحقا.  جماعي  تفكير  ن�شق 
�شكل  حديث  اجتماعي  لت�شال  اآخر  وجه  هي  المعرفية  القطيعة 

ال�شق الأول في م�شيرة انقطاع معرفي لحق.  
وعند فح�س بيئة �شيبويه باعتباره �شّكل قطيعة معرفية ل�شابقيه 
الفار�شي  ال�شبي  اأن هذا  نجد  النحو  في  ُكتب  ما  اأول  كتب  عندما 
الب�شرة و�شعر بحقيقة هذه  انتمى لأهل  المولد كان غريبًا عندما 
واأخطاأَت  لحنَت  مرًة  له  قال  الذي  معلمه  مع  ق�شته  في  الغربة 
يا�شيبويه وهذا اللحن في القول لم يكن ليحدث لو كان �شيبويه عربيًا 
عفويًا. يبدو اأن هذا الموقف اأثر كثيرًا على �شيبويه ال�شبي الذي قرر 
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من حينها اأن يبحث لنف�شه عن كينونة واأن يلب�س لذاته ماهية غير 
متخارج عن الآخر الذي يحاول اأن ين�شق عنه متلوثًا به في م�شهد 
ي�شبه اآخر �شارتر الذي يلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأنا فلم يخرج 
�شيبيويه عن اأثر الآخر فيه فبقي في حدود اللغة محاوًل الن�شقاق 
عن من حوله بها يبحث فيها عن ما يمكن اأن يحقق كينونته وي�شعره 
بح�شوره. لذلك لم يكن ل�شيبويه اأن يكون بعيدا عن النحو ولم يكن 
ليكتب النحو الذي يعلم العرب مايعرفونه كونه لن  يتفرد بذلك بل 
كتب ما يحاول اأن ي�شعرهم بقدرته على معرفة لغتهم هذا في جانب 
وفي الجانب الآخر �شكل �شيبويه ماهيًة اأخرى عندما اختار الكتابة 

بخالف المتعارف عليه وقتها من العتماد على المنطوق .
هذه العزلة هي نف�شها التي �شاهمت في القطيعة الثانية التي 
تبلورت في القرن الرابع الهجري كما اأ�شارت الدرا�شة فهذا القرن 
تميز بالكثير من المتغيرات التي �شاهمت في بث روح العزلة نتيجة 
النق�شامات التي �شهدتها الدولة ال�شالمية مما �شاهم في تر�شيخ 
فلم  العزلة  والخروج من  البحث عن هوية  العرب في  الرغبة عند 
يكن هناك ما هو اأقرب من الت�شبث  بالنحو ولكن الذي يقدم معيار 
ال�شح والخطاأ لالآخر وهم هذه المرة الأتراك والأقاليم التي ان�شقت 

عن الدولة العبا�شية.
خال�شة ما اأود قوله اإني وجدت في  ممار�شته مفهوم القطيعة 
بنف�شه  الإن�شاني  الوعي  دور  ولتهمي�س  دللته من جهة  مع  للقطع  
تاأخير الك�شف عن  اإلى  يوؤديان  اآخرين  قد  اأخرى �شببين  من جهة 
المزيد من القطائع المعرفية في الإرث المعرفي العربي.  كما اأني 
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وجدت اأنه بالإمكان اإيجاد العديد منها اإذا ما تتبعنا �شياق التاريخ 
العربي وبحثنا فيه عن مكامن عزلة انتهت  في �شورة »اأنا« متحققة. 
ومما وجدته كذلك اأن بيئة القطيعة المعرفية نف�شها قد تكون مجاًل 
كاآخر  المعا�شرة  النقدية  المفاهيم  من  المزيد  لتطبيق  خ�شبًا 

»�شارتر« و مراآة »لكان« و قلق التاأثير عند الأمريكي »بلوم«.
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النموذج الغائب

حممد �شالح الغامدي

مر  العربي  النحو  اأن  فكرة  عن  ربيع  محمد  الدكتور  يدافع 
بنموذجين )paradigmes( متمايزين في التاريخ العلمي العربي. 
اأو  يمثل الأول �شيبويه ويقوم نموذجه على الدرا�شة العلمية للنحو، 
المعرفة اللغوية. اأما النموذج الثاني فيقوم على فكرة تعليم النحو، 
العارف مثلي: هل فعاًل لم يمر  العربية بوجه عام. و�شوؤال غير  اأو 
تاريخ النحو العربي �شوى بنموذجين!! يوؤ�ش�س الدكتور ربيع لفكرته 
انطالقًا من مفهوم الثورة لدى توما�س كوون الذي يتقاطع مع فكرة 
هنا  وكوون  با�شالر  بين  والفرق  با�شالر.  لدى  المعرفية  القطيعة 
يتمثل في اأن الأول يرف�س فكرة ال�شتمرارية ويرى اأن النتـقال من 
نموذج لأخر يمر عبر قطيعة حقيقة واأن اأي محاولة لتعديل النموذج 
الدكتور  لدى  نجد  كما  كوون،  اأما  تلفيقات.  اإل عملية  لي�شت  الأول 
ربيع، فيرى اإمكانية التعديل على النموذج الأول وهذا في حد ذاته 
يمثل ثورة. لكن هذا الموقف لكوون غير وا�شح. فهو من جهة يرى 
اأن  ال�شروري  لي�س من  التجديد... ولكن  نوع معين من  »الثورة  اأن 
العادية  المقدمة  اأن تكون هي  تغيرًا هائاًل«، ثم يزيد »يكفي  تكون 
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نظرية  »كل  يقول:  نجده  ثم  الذاتي...«.  الت�شحيح  اآلية  تهيئ  التي 
جديدة ومهما كان نطاق تطبيقها متخ�ش�شا لي�شت اأبدًا، اأو نادرًا 
وي�شتلزم  م�شبقًا.  معروف  هو  كما  كمية  اإ�شافة  مجرد  تكون،  ما 
ا�شتيعابها تجديد بناء النظرية ال�شابقة عليها. كما يقت�شي اإعادة 
ما  نادرًا  اأ�شيلة  ثورية  يعني عملية  ما  ال�شابقة، وهو  الوقائع  تقييم 
تكتمل على يد رجل واحد اأو اأن تتم فجاأة بين ع�شية و�شحاها. ومن 
دقيق  تاريخ  تحديد  في  �شعوبة  الموؤرخون  يواجه  اإذ  ثم فال عجب 
لبداية هذه العملية الممتدة«. اأرى هنا تغييرًا هائاًل يتوافق مع راأي 
با�شالر الذي يرف�س فكرة تراكمية المعرفة والختراعات في عملية 
ي�شورها  قد  كما  ب�شيطًا  تعدياًل  اأو  ب�شيطة  عملية  ولي�س  م�شتمرة، 
كون. واأتفهم اختيار الدكتور ربيع في العتماد على ت�شور كون الذي 
يقبل ال�شتمرارية، ربما ب�شبب الحقل الذي يتم فيه تناول المو�شوع 

والعالقات المت�شابكة معه.
التغيير والنتقال من نموذج قديم  كما نعلم، يعود ال�شبب في 
اإلى نموذج جديد اإلى ظهور عائق معرفي في الأول. وبالتالي فتاريخ 
العلوم يقوم على جدلية العائق المعرفي والقطيعة المعرفية ون�شتطيع 
التمكن  دون  القطيعة  لمفهوم  اأ�ش�س  الذي  با�شالر  هنا  نجادل  اأن 
قاعدة جديدة هي  ال�شتمرارية. فقد خلق  الق�شاء على فكرة  من 
)ا�شتمرارية القطيعة(. هذا العائق الذي يظهر في النموذج الأول 
الرئي�شة  العلمية  الم�شكالت  تحديد  اأي  غاياته،  تحقيق  من  يمنع 
اإلى تجاوزه )وهذا ما ي�شير  وحلها بطرق هذا النموذج، مما يقود 
العائق  فهذا  ال�شابق(.  الإ�شت�شهاد  في  �شبق  كما  اأي�شا  كوون  اإليه 
عند با�شالر يكون عادة داخليًا يتعلق بالذهنية الباحثة وبالمعرفة 
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ذاتها )العائق مرتبط بمعرفة تمت ب�شكل خطاأ mal faite( ولي�س 
طارئًا خارجيًا على النموذج. في حين اأن كوون ل يخبرنا عن العائق 
الحقل  على  تطراأ  قد  التي  الخارجية  الظروف  عن  واإنما  الداخلي 
جماعة  قامت  هل  فال�شوؤال:  وبالتالي  وال�شياقات...  كالحاجات 
بحثية بدرا�شة معمقة لتبين العائق الذي يمنع من ا�شتمرار النموذج 
الأول )ما ي�شميه الدكتور ربيع بالنموذج النحوي المبكر( كو�شيلة 
للو�شول اإلى الغاية التي ا�شتجدت وهي تعليم العربية؟ بمعنى اآخر، 
هل قام باحثون بتحديد الم�شكلة الجديدة )تعليم العربية( ودر�شوا 
عن  داخليًا  عجزه  فاكت�شفوا  المبكر  النموذج  وقدرات  اإمكانيات 
الو�شول اإلى حل للم�شكلة الجديدة. الوقوف عند هذا ال�شوؤال ياأخذ 
م�شروعيته من اأن العائق يجب اأن يكون عدم قدرة النموذج الأ�شا�س 
ونعلم  فيها.  فكر  والتي  اأجلها  من  ن�شاأ  التي  باأغرا�شه  الوفاء  على 
اأن المعرفة والفهم العميقين للنموذج الأول هما اللذان يقودان اإلى 

و�شع نموذج جديد.
الظروف، لكن  ب�شبب  ا�شتجد غر�س جديد  اأنه  اأفهمه هنا  ما 
المبكر،  النموذج  من  الخال�س  من  الفترة  تلك  باحثو  يتمكن  لم 
والدليل كما ي�شير الدكتور ربيع اأن الهدف الجديد )تعليم العربية( 
اأ�شبح يمر عبر طرق عمل النموذج الأول )تحليل التراكيب(. فكيف 
عقالني  غير  عمل  هذا  الو�شائل؟  تعديل  دون  الغايات  تعديل  يتم 
وغير مو�شوعي، مما يجعل من ال�شعب الحديث عن نموذج جديد 
متمايز. فالختالف كما اأرى لم يكن �شوى في الهدف. ونحن هنا 
بو�شائل  م�شكالت جديدة  كالعادة:  وهو  العربي  ال�شعف  مركز  في 
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لها  كائنات  ولي�س  تراثية  كائنات  اأ�شبحنا  اأن  اإلى  اأدت  قديمة  حل 
تراث )كما يقول الجابري(. وبدًل من التطوير اأ�شبح هذا التاأثير 

عائقًا معرفيًا داخليًا قاد اإلى الوراء.
وهذا قد يعاك�س، ربما، فكرة الدكتور ربيع في قوله اإن النموذج 
الأول قد اختفى تحت �شغط الثاني وجماعته البحثية. واأعتقد، كغير 
متخ�ش�س، اأن النموذج الأول لم يختف، فالنموذج الثاني الذي كان 
كان  واإن  منه.  الفكاك  من  يتمكن  لم  ثورة  يمثل  اأن  المفتر�س  من 
الدرا�شة  )اأي  الأول  النموذج  هدف  اختفاء  يق�شد  ربيع  الدكتور 
العلمية بعيدا عن التعليم( فاإن ذلك يعني اأن الباحثين الم�شتغلين 
تجاهلوا هذا  فهل  ماأزق حقيقي.  في  الثاني  النموذج  تاأ�شي�س  على 
�شوؤال  اإلى  يقود  وهذا  مو�شوعيين  غير  ي�شبحون  )وهنا  الهدف؟ 
اآخر هو: لماذا عادوا اإليه لي�شتخدموا و�شائله في التعليم؟(، اأم اأنهم 
لم يتمكنوا من فهمه وا�شتيعاب م�شكالته وطرقه في الحل؟ )وهنا 
ي�شتطيعون  كيف  اآخر:  �شوؤال  اإلى  يقود  وهذا  اأكفاء  غير  ي�شبحون 
تاأ�شي�س نموذج جديد؟(. اأكرر اإن تطوير نموذج اأو تدميره ل يتم اإل 

من خالل فهم عميق للنموذج ال�شابق.
م�شكلة  خا�شة،  والنحو  العربية،  اللغة  تعليم  ليزال  لالأ�شف 
بلغة  التحدث  من  العرب  من  ال�شاحقة  الغالبية  تمنع  عوي�شة 
اللغة العربية، وذلك لأننا لنزال  عربية �شليمة متوافقة مع قواعد 
الدكتور  ي�شميه  ما  اإلى  اأ�شلها  في  تعود  واحدة  طريقة  على  نعتمد 
ربيع النموذج المبكر. واأعتقد اأننا كنا �شنتحدث عن نموذج جديد 
وو�شائل  لو وجدنا مفاهيم جديدة  بحثية حقيقة  ومتمايز وجماعة 
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وطرق بحث وعمل تتوائم مع م�شكالت جديدة. لقد �شاألت اأيعقل اأن 
النحو العربي لم يمر �شوى بنموذجين؟ فماذا ي�شعني اأن اأقول الآن 
وقد و�شلت اإلى �شبه ت�شور اأنه ل يوجد اإل نموذج واحد؟ اأعتقد اأن 
النموذج الغائب الذي يتيح لنا الحديث عن ثورة اأو قطيعة، هو فعاًل 

ما يدعو اإليه الدكتور ربيع في ختام ورقته.
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النحو والعقلية الن�سو�سية

اأمرية ك�شغري

التي  اأورد بع�س المالحظات الأولية  الورقة  اأعلق على  اأن  قبل 
ت�شببت في اإرباكي وخلق نوع من اللب�س لدى قراءتي للورقة:

1.  عنوان الورقة المطروحة في الحلقة النقدية )النماذج العلمية 
في العلوم »النموذج النحوي مثاًل«( جعلني اأتوه في فك غمو�س 
ما يرمي اإليه الباحث من تعبير »النماذج العلمية» خا�شة وقد 
جاءت متبوعة بعبارة »في العلوم« ولعل ما يق�شده الباحث هو 
ثم  ومن  المقدمة،  في  لحقًا  اأو�شح  كما  التحليلية«  »النماذج 
فتعبير »في العلوم« ي�شبح اأي�شًا مبهمًا وقد يق�شد به في مجال 

.»science« and not »sciences« العلم  ولي�س  العلوم
2.  مفهوم البارادايم والذي اأ�شار اإليه الباحث بمكافئه  الترجمي 
باعتباره  المفهوم  تو�شل  ل  ترجمة  وهي  الإر�شادي«  »النموذج 
مفهومًا غربيًا اأ�شبح يترجم معربًا با�شتخدام  الن�شخ اللفظي 

اأو التطبيع »بارادايم« كي يو�شل المعنى المراد بدقة.
3.  مفهوم »البارادايم �شـفت« paradigm shift وهو ما اأ�شار اإليه 
اأتفق  ل  حيث  المعرفية«  »القطائع  تعبير  با�شتخدام  الباحث 
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ت�شورًا  تعطي  كونها   م�شدرها(  كان  )اأيًا  الترجمة  هذه  مع 
  shift مختلفًا تمامًا مع مفهوم »البارادايم �شفت« حيث اأن تعبير
بالنجليزية ل يترجم بالقطيعة بل »التحول« اأو »التغيُّر« وما يتبع 
ذلك من ت�شورات ذهنية وظالل دللية مختلفة للمفهومين في 

الثقافة العربية.
4.  هذه المالحظات تلتقي في مالحظة اأخرى اأ�شوقها هنا للتدليل 
على اإ�شكالية عدم الدقة في ترجمة المفاهيم الفل�شفية ومن ثم 
ما يتركه ذلك من ت�شورات وا�شتنتاجات متناق�شة للمفاهيمم 

الأ�شا�شية  مو�شوع البحث.
5.  ل اأدعي اأنني متخ�ش�شة في النحو العربي ول قارئة متعمقة في 
واأدرك  والترجمة  الل�شانيات  في  متخ�ش�شة  ولكنني  مفاهيمه 
والم�شطلحات  المفاهيم  ترجمة  فيها  ت�شعنا  التي  الماآزق 
اإلى  اإلى اللغة العربية والتي توؤدي  العلمية من اللغات الأجنبية 
mi رتحوير في المعنى ومن َثمَّ اإ�شاءة الإدراك اأو خطاأ الت�شو -

لغته  في  المفهوم  اأو  الم�شطلح  اإليه  يرمي  لما   conception

الأ�شلية مقارنة بما يوحي به في اللغة المنقول اإليها.
طرح الدكتور محمد ربيع مو�شوعًا فكريًا فل�شفيًا بامتياز واإن 
بدا وكاأنه مو�شوع متخ�ش�س ومحدود بالنحو والدرا�شات الل�شانية. 
المتاأخرين" قيمتها من قدرة  ونحو  �شيبويه  "نحو  الورقة  وتكت�شب 
الباحث على اإثارة الأ�شئلة ال�شائكة حول الدرا�شات الل�شانية، النحو 
مثاًل، مما ي�شتدعي التحرك لتقديم نموذج جديد في مقاربة العلوم 
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النحوية ب�شكل  الل�شانية  العربي والدرا�شات  العالم  الجتماعية في 
خا�س.

جمع الباحث ما بين مو�شوعين:

 Thomas Kuhn كون(  )توما�س  اأطروحة  االأول:  المو�سوع 

حول الثورات العلمية التي تعنى بالتحولت الكبرى في المنظور في 
م�شيرة تطور العلوم ونظرية المعرفة بين مرحلة واأخرى،.

المو�سوع الثاني: تطبيق اأطروحة كون النظرية للثورات العلمية 

»paradigm shift« علىالنحوالعربي في مراحل تطوره المختلفة. 
المبكر  النموذج  العربي،  النحو  في  بنموذجين  الباحث  وا�شت�شهد 
المتاأخر  والنموذج  العلمي(  )النموذج  �شيبويه  كتاب  في  المتمثل 

وهو ما اأطلق عليه )النموذج الإر�شادي(.

النموذج االإر�سادي Paradigm عند المفكر كون:

:paradigm shift التغير الثوري مقابل التغير التراكمي

اأو الإطار الت�شوري الذي  الثورة العلمية تعني »اإزاحة ال�شبكة 
يرى العلماء من خالله  واإحالل بديل اآخر«. البرادايم يعني النظرية 
اأو النظريات المعتمدة التي تعد نموذجًا م�شتركًا ت�شترك فيه جماعة 

)علمية( من الباحثين في حقل علمي ما في ع�شر معين.

قدمها   كما  �شفت«  »البارادايم  اأو  العلمية  الثورات  اأطروحة 
)كون( ت�شير اإلى مجموعة من الأفكار هي:
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1.  اأن التقدم العلمي ل ي�شير في خط م�شتقيم وم�شتمر بل يتعر�س 
 paradigm  choice or للتحوير والتبدل  والتغيير والزحزحة

.paradigm shift

ماقبل  مرحلة  وهي  العلم  تطور  بها  مر  مراحل  ثالث  هناك    .2
العلم »pre science« وتتميز بانعدام وجود البرادايم الأ�شا�شي 
بوجود  وتتميز   »normal science« العتيادي  العلم  ومرحلة 
البرادايم الرئي�شي ثم مرحلة الثورة العلمية اأي  تحول البرادايم 

القديم اإلى برادايم جديد قادر على حل الأزمة.
3.  اأن الحقيقة العلمية ل يمكن تاأ�شي�شها بناء على معايير مو�شوعية 
»objective« فقط ولكن بناء على اأ�ش�س غير مو�شوعية »ذاتية« 
»subjective« اأي�شًا مثل اإجماع الجماعة العلمية في فترة زمنية 

معينة.
المفا�شلة  اأو  للمقارنة  قابلة  غير  المتناف�شة  البرادايمات  اإن    .4
بمعنى اأنه ل يمكن فهم  بارادايم بناء على الإطار المفاهيمي 

والم�شطلحات لدى بارادايم اآخر. 
المنظور  في  التغير  اأو  �شفت«  »البرادايم  لمفهوم  قراءتي  من 
)الثورة العلمية كما طرحها توما�س كون( اأدعي اأنها  ل تعني اإلغاء 
التراكمية بل تعني تغير المنظور اإذ ل يمكن القول اإن العلوم قامت 
ا�شتفادت  التي  واآلياته  اأدواته  له  ع�شر  فكل  �شبقها  بما  تاأثر  دون 
فقوانين  عليها.  وبنت  الأزمات  وقت  في  ال�شابقة  النماذج  كل   من 
ونيوتن(  اأين�شتاين  )كوبرنيكو�س،  والف�شاء  والكيمياء  الفيزياء 
تطورت واأزاحت �شورًا ذهنية قديمة وحلت محلها ت�شورات ذهنية 

جديدة بناء على حقائق وم�شتجدات عبر الزمن.
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مثال اآخر من مجال الدرا�شات الل�شانية في الغرب:
 Diachronic( الــتــاريــخــيــة  الــلــ�ــشــانــيــة  الــدرا�ــشــة  �ــشــادت 
linguistics( في القرن الثامن ع�شر ونجح دي �شو�شير في تحويلها 
القرن  بداية  اإلى منهج جديد )Synchronic Linguistics(  في 
التا�شع ع�شر ثم تحولت اإلى الدرا�شات التحليلية باعتبار اللغة نظامًا 
توا�شليًا في فترة زمنية معينة بغ�س النظر عن الطريق الذي و�شلت 
التاريخية  بالدرا�شات  الل�شانية  درا�شاته  بداأ  �شو�شير  خالله.  من 
وبنى عليها لالنتقال اإلى الدرا�شات الو�شفية التحليلية ولعل بداية  
محا�شراته عام 1908-09 كانت في مجال الدرا�شات التاريخية اأوًل  
ثم انتقل اإلى الل�شانيات التحليلية  الل�شانية )البنيوية( 1011-1010 
في  ون�شرها  محا�شراته  بجمع  طلبته  قام   1013 عام  وفاته  وبعد 
 Course Linguistique« »كتاب »محا�شرات في الل�شانيات العامة

.»General

الل�شانية  للدرا�شات  ت�شوم�شكي  تطوير  فاإن  المنطق  وبنف�س 
وتقديمه لمدر�شة جديدة في النحو »النحو التوليدي« لم يكن مجرد 
قطيعة بمن �شبقه بل كان بناء على اأفكار من �شبقوه اإذ اإنه ل يخفى 
تاأثر ت�شوم�شكي بفكر وليام همبولدت الذي عا�س في القرن الثامن 

ع�شر )1853-1767(.
وعندما طورت مدر�شة براغ الدرا�شات الل�شانية نحو الوظيفية 
في  الل�شانية  الدرا�شات  تطورت  ثم  ومن  )فيرث(  لندن  ومدر�شة 
الل�شانيات  في  الع�شر  ي�شاير  جديدًا  منحًى  لتاأخذ  الحا�شر  وقتنا 
المعا�شر  الفكري  التطور  من  م�شيرة  اإل  ذلك  يكن  لم  الحا�شوبية 
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لهذه  ا�شتجابة  الل�شانيات  لتكون  واحتياجاته  المجتمع  لتطورات 
المتغيرات.

ولو تاأملنا تطور الفكر النقدي الغربي نجد اأن التحول الفكري 
من البنيوية )�شو�شير وليفي �شتراو�س وبارت(  اإلى ما بعد البنيوية 
)التفكيكية()لكان وفوكو وديردا(  ل يمثل في راأيي قطيعة معرفية 
والقدرة على نقده وتفكيكه  ال�شائد  الفكر  ثورة على  بقدر ما يمثل 
من الداخل وتجاوزه اأي البناء التراكمي عليه. ولو تاأملنا تطورفكر 
تبنى  ولكنه  للعالقات،  تبنيه  حيث  من  بنيويًا  كان  اأنه  نجد  فوكو 
تحول  وبهذا  الت�شنيفات  ورف�س  التقليدية  التاريخية  مع  القطيعة 
من  التحرر  اأو  بالقطيعة  نادى  البنيوية،  بعد  ما  اإلى  البنيوية  من 
الت�شورات الحداثية الكبرى للتاريخ والخطابات الو�شعية التي ترى 
اأي  التي نحملها عنه،   ال�شيء والفكرة  اأن الحقيقة هي توافق بين 

القطيعة مع اليديولوجيات الكلية.
عدم  في  تكمن  ل  العربية  النحوية  الدرا�شات  فم�شكلة  لذلك 
»القطيعة  جديد  منظور  اإلى  منظور  من  التحول  على  القدرة 
القديم  للمنظور  العلمي  النقد  على  القدرة  في عدم  بل  المعرفية« 
ومن ثم تجاوزه والبناء عليه ب�شكل متجدد.  م�شكلة العقل العربي 
هو النقل ولي�س العقل والرتباط به ب�شكل ي�شفي القدا�شة على ما 

اأنتجه ال�شابقون والخوف من تفكيكه وتجاوزه.
العلمي  الفكر  يعك�س  المتقدم  نموذجه  في  �شيبويه  به  قام  ما 
الذي �شاد  الفترة الزمنية التي عا�س فيها )القرن الهجري الأول( 

حيث ازدهرت العلوم بكافة فروعها.

املداخــــــالت
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معـ�شـلة الفـكر العربي، وبالـتالي مع�شـلة »النمـوذج النحـوي«، 
اأن  اأعتقد  ول  �شبقه،  القطيعة مع ما  ل تكمن في عدم قدرته على 
�شبقنا  ما  تجاوز  على  القدرة  هو  المطلوب  بل  المطلوب،  هو  ذلك 
نماذج  وتقديم  عنه  القدا�شة  وجوه  وم�شح  وغربلته  عليه  والبناء 
فكرية جديدة تتنا�شب والع�شر الذي نعي�شه ومتطلبات ذلك الع�شر. 
ال�شابقون  التعليمي جامد ول يتزحزح عن تكرار ما جاء به  النحو 
ن�شيًا كما ذكر الباحث. هذه العقلية »الن�شو�شية« هي الجذر الذي 
يجب اأن نقوم على هدمها ومن ثم نف�شح المجال اأمام فكر جديد 
ونماذج متطورة للتعامل مع النموذج النحوي التعليمي لتي�شير تعليم 
النحو لجيل ل يهمه الأمثلة التي �شاقها �شيبويه والفراهيدي ول حتى 

المتاأخر منها مما �شاقه ابن جني.
الأزمة  يمثل  الورقة  مو�شوع  كان  والذي  النحوي  النموذج  اإن 
الفكرية في العقل العربي بكل �شماتها ومالمحها وهذا ينطبق على 

الحالة التي ت�شم الدرا�شات العلمية في كل مجالتها.
اإلى  والتحول  العلمية  الثورة  تعني  اأطروحة )كون(  كانت  واإذا 
منظور جديد فما هو التحول في البارادايم الذي ظهر في نموذج 
النحو المتاأخر مقارنة بنموذج النحو المبكر لدى �شيبويه؟ هل كان 
نحو �شيبويه و�شفيًا تحليليًا ثم تحول اإلى بارادايم جديد »تعليمي«  في 
النحو المتاأخر؟ واإذا كان التحول في المنظور كما جاء في اأطروحة 
كون يعني بال�شرورة التقدم »progress« فهل التحول في البارادايم 
النحوي العربي المتاأخر يعتبر   تقدمًا »superior paradigm« اأو 
تاأخر؟  وهل ما قام به الباحث في تحليله للنموذج النحوي المبكر 

املداخــــــالت
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المتاأخر يمكن اعتباره تفنيدًا لأطروحة توما�س  النحوي  والنموذج 
كون؟ واأخيرًا هل يمكن تطبيق نظرية كون في الثورات العلمية على 

النحو العربي؟

املداخــــــالت
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اأبو النحـو

قراءة يف روايات ن�ساأة النحو

اأحمد الغامدي

  تدفعنا الحكايات الكثيرة المرتبطة بن�شاأة النحو العربي اإلى 
النظام  هذا  باأن  اأقنعتنا  طالما  التي  الك�شول  الفكرة  عن  التخلي 
المتما�شك لن يكون نتاج جهد فردي، وتحثنا على التنقيب والبحث 
هذا  قواعد  وو�شع  النحو،  علم  وحده،  اأ�ش�س،  الذي  ال�شخ�س  عن 

الم�شروع الفريد.
     المثير اأن تلك الحكايات، على كثرتها، تتمحور حول عدد 
العلم.  اأنهم �شهدوا ولدة هذا  يفتر�س  الذين  الأ�شخا�س  قليل من 
ال�شخ�س  هو  67هـ(  )ت  الدوؤلي  الأ�شود  اأبا  اأن  على  تجمع  وتكاد 
الموكول اإليه و�شع اللبنات الأولى للنحو، وتغرينا بالت�شّليم باأن اأبا 

الأ�شود هو )اأبو النحو(.
     من بين تلك الروايات ما يرويه الخليل بن اأحمد )ت 175هـ( 
ي�شع  اأن  الأ�شود  اأبا  اأمر  لحًنا  �شمع  لما  اأبي طالب  بن  اأن علي  من 
للنا�س حروفا، واأ�شار اإليه بحركات الفتح وال�شم والك�شر. )انظر: 

الفهر�شت، �س59(.

املداخــــــالت
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الطريف اأن لحكاية الخليل هذه تتمًة تت�شمن تف�شياًل غريًبا، 
ذلك اأن اأبا الأ�شود »ظل �شنيًنا بما عنده عن النا�س حتى ا�شطره 
زياد بن اأبيه اإلى اأن يظهره لهم«. )المرجع نف�شه، ال�شفحة نف�شها(. 
يذكرنا هذا بمحاولة م�شابهة �شتحدث مع عاِلم اآخر بعد حين، وكاأن 
اإذ ظل  في مهده.  وهو  المولود  اأنفا�س هذا  يكتم  اأن  يريد  ثمة من 
الأخف�س، لفترة طويلة، يخفي الن�شخة الوحيدة المتبقية من كتاب 
�شيبويه، كتاب النحو الأول، حتى �شاع عنه اأنه يروم التك�شب بما فيه 

من علم.
الخليل  حكاية  في  �شورته  األفينا  الأ�شود  اأبي  اإلى  عدنا  واإذا 
حفلت  فقد  مترجميه،  جل  عند  نجدها  له  اأخرى  �شورة  مع  تت�شق 
ال�شورتين ت�شعنا  بماله. وكلتا  ال�شديد  باأخبار تظهر بخله  �شيرته 
اأيٍّ  يتلذذ بحرمان من حوله من  الذي  ال�شيخ  في مواجهة مع هذا 

مما يملك.
ومع اأن مترجمي �شيخ العربية ومعلمها الأول قد اهتموا باإيراد 
بدهي  ت�شاوؤل  عن  يجيبون  ل  اأنهم  اإل  �شيرته  تفا�شيل  من  الكثير 
مفاده: لماذا يكنى ظالم بن عمرو ـ وهذا ا�شمه ـ باأبي الأ�شود؟ ليظل 
فال�شواد  الأ�شود؛  لفظة  تخلقها  عدة  تاأويالت  اأمام  م�شرعا  الباب 
يحيل على الظالم، والغمو�س، وعدم و�شوح الروؤية.. اإلى اآخر هذه 
اإيحاءاته  له  )ظالم(  كذلك  الأ�شود  اأبي  ا�شم  المعنوية.  الظالل 
اأية حال، يبدو اأن من بين اأهم  الخا�شة، والظالم من بينها. على 
ما ورثه النحو عن )اأبيه( هذا الظالم الذي �شيكتنف تاريخه اإلى 

الأبد.

املداخــــــالت
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لكن ما الذي يجعل )زياد بن اأبيه( يجبـر اأبا الأ�شود على اإظهار 
ما عنده من )علم(؟

المعلوم اأن زيادًا من بين قلة ممن اختاروا اآباءهم، فقد زعم 
رباه.لم  الذي  الثقفي(  لـ )عبيد  وتنكر  ل�شفيان بن حرب،  ابن  اأنه 
وتمادى  المالأ،  على  ذلك  اأعلن  بل  اأمه،  خطيئة  على  زياد  يت�شتر 
فاأورد �شهودا على ف�شادها. الإعالن والإظهار، اإذًا، من �شيم زياد، 
وعلى هذا فهو على العك�س تماما من اأبي الأ�شود. ومثلما اختار زياد 
اأباه بنف�شه، ولأنه مهموم - فيما يظهر - بم�شاألة الن�شب، فلن يترك 
النحو بغير اأب، ولن ي�شعب عليه اأن ين�شبه اإلى عالم م�شهور بالبخل 

بما عنده.
قد نت�شاءل عن عالقة ن�شب زياد بن�شب النحو، اإل اإذا تذكرنا 
العتراف  بم�شاألة  الأمر  يتعلق  منهما،  كل  اإليه  اآل  الذي  الم�شير 
بهذا الن�شب. فل�شوء حظ زياد لم ين�شبه النا�س اإلى اأبي �شفيان - مع 
اأو  �شمية،  بن  زياد  يدعونه:  ظلوا  بل   - ذلك  على  ال�شديد  حر�شه 
زياد بن عبيد، اأو زياد بن اأمه، اإلى اأن قالوا: زياد بن اأبيه. كان هذا 
ا، فقد اعترف كثير من النا�س باأبوة الخليل لعلم  م�شير النحو اأي�شً
الأ�شود  اأبي  اأبوة  اأنكروا  العرو�س، ولم يجادلوا في ذلك، في حين 
اأن الروايات - كما يقول ابن فار�س - قد تواترت  لعلم النحو، مع 
تكلم  من  اأول  الخليل  واأن  العربية،  و�شع  من  اأول  الأ�شود  اأبا  »باأن 
الغمو�س  اإيحاءات  ولي�شت   .)38 �س  )ال�شاحبي،  العرو�س«.  في 
لهذا  الوحيد  ال�شبب  هي  )الأ�شود(  كلمة  تجلبها  التي  والإبهام 
الرف�س، بل اإن اقتران ا�شم زياد بن�شاأة النحو اأكثر مدعاة لالإنكار. 

املداخــــــالت
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فيه. ل�شيما  زياد طرفًا  يكون  ن�شب  لأي  وال�شك مالزمان  فالحرج 
اأن ثمة من يحذر من مغبة موافقة زياد فيما يّدعيه من ن�شب، لكنه 
األ تكذب فقل: زياد بن  »اإن �شرك  ي�شوغ ن�شيحته بعبارة ماكرة: 
6/2( وتغدو هذه الن�شيحة في حال النحو  اأبيه«. )البدء والتاريخ 
ُر بثمن؛ ذلك اأنها تنتهي بالنحو اإلى اأن  ثمينة للغاية، بل اإنها ل ُتـَقدَّ
ن�شبًا  له  تجعل  التي  الم�شاعي  كل  عنه  وت�شرف  اأبيه(  )ابن  يبقى 

م�شكوكًا في �شحته.

املداخــــــالت
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ً
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مليــاء باع�شـن





مليــــاء باع�شــن

209العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات

تعتبر �لناقدة ليند� هت�شيون �أول من قدم نظرية متكاملة للق�ص 
�لنرج�شي:  )�ل�شرد  كتابها  في  وذلك  �لميتافك�شن  �أو  �لماور�ئي 
مع�شلة �لميتافك�شن(، �ل�شادر في عام 1980، وقد ر�شخت بذلك 
�لمفهوم �لخا�ص بم�شطلح �لميتافي�شكن �لذي �شّكـه روبرت �شولز 
في مقاالته في مجلة »مر�جعات �أيو�«، ثم ��شتخدمه ويليام جا�ص في 
نف�ص �لعام في كتابه )�لكتابة �لتخييلية و�شخو�ص �لحياة  1970(.  
وتعّرف هت�شيون �لميتافك�شن باأنه »رو�ية عن رو�ية تت�شمن تعليقها 
�إلى  �أنه نوع »نرج�شي« الأنه يحيل  على �شردها وهويتها«، وهي ترى 

ذ�ته ويتمثلها«.
�لق�ص �لماور�ئي نوع من �لكتابة �ل�شردية �لتي تختبر �أنظمتها 
�لرو�ئية وطرق �بتد�عها و�الأ�شاليب �لتي تم توظيفها لت�شكيل و�قعها 
من  يتولد  نزوع  هي  بل  �أدبيًا،  جن�شًا  لي�شت  �أنها  كما  �الفتر��شي، 
�إجر�ء�ت  �لميتافك�شن  يعك�ص  �لمر�آة  في  وكالنظر   �لرو�ية،  د�خل 

�لبناء �لتخييلي، وقد يهدمه.    
�لق�ص:  ور�ء  )ما  كتابها:  و�و  باتري�شيا  �لناقدة  �أ�شدرت  ثم 
�لنظرية و�لتطبيق( في عام 1984، لتعطي تعريفًا للميتافك�شن باأنه 
»رو�ية َتـلفت �نتباه �لقارئ بوعي كامل �إلى تكوينها �لم�شطنع وَتْخُفت 
وتيرة و�قعية �ل�شرد وذلك لتثير �الأ�شئلة حول �لعالقة بين �لرو�ية 
و�لحقيقة«، وبرف�شها للو�قعية فهي تقدم �لعالم �أي�شًا على �أنه نظام 
�أن  �حتمال  يزيد  مما  �لبنائية،  �لهياكل  من  �شل�شلة  كونه  م�شطنع 
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»تكون �لتخييلية �ل�شردية هي جوهر �لحياة خارج �لن�شو�ص«. منذ 
ذلك �لحين القت هذه �لتقنية �ل�شردية ترحيبًا في �الأو�شاط �الأدبية 
وقد  �ل�شرديات.  بحوث  في  رئي�شًا  مو�شوعًا  و�أ�شبحت  و�لنقدية 
تز�من ظهور هذ� �ل�شكل �ل�شردي مع �لمحاوالت �لنقدية �لمعا�شرة  
لتحديد مالمح �ل�شرد ما بعد �لحد�ثي و�البتعاد عن �الأ�شكال �الأدبية 
�لم�شتهلكة وتوظيفها �لمتكرر. وظل �ل�شرد �لتخييلي �لو�عي بذ�ته 
لي�ص  �الأدب،  �لخا�شة ملمحًا حيويًا من مالمح  بنيته  و�لمتاأمل في 
�الأدب  بل تخطى لحظات تحول  �لحد�ثة،  بعد  ما  فقط في مرحلة 
�إلى بعد - مابعد - �لحد�ثة في نهاية �لثمانينيات وبد�ية �لت�شعينيات 

من �لقرن �لع�شرين. 
وي�شيف  �ل�شائدة  �لنمطية  �الأ�شكال  �ل�شردي  �لتحديث  يقو�ص 
داللية  �آفاقًا  ويفتح  �لو�قعية  �لرو�ية  به  يتجاوز  تجريبيًا  مظهرَ� 
و�إتاحة  �لمعنى  لتوليد  �لميتا�شردية  �لخا�شية  با�شتخد�م  �حتمالية 
�لميتا�شردي  �لخطاب  ير�شد  كما  �لتاأويل.  من  متعددة  م�شتويات 
�لهيكلية  قو�نين  ويفكك  �ل�شردي  �لمتخيل  عو�لم  تكوين  طر�ئق 
زيف  وف�شح  �لمعا�شر  �لوجود  فو�شى  ك�شف  �أجل  من  له  �لناظمة 
�لخطاب  هذ�  يهدد  وبذلك  �لب�شري،  �لوعي  على  �لمهيمن  �لوهم 
م�شاءلته  خالل  وت�شتته من  وعبثيته  للن�ص  �لخارجي  �لعالم  نظام 

�لذ�تية ل�شرديته وطبيعته �لتلفيقية.
في خروجه عن و�قعية �ل�شرد �لمتخيل يطرح �لق�ص �لماور�ئي 
�لو�قع بو�شفه �فتر��شًا وبذلك يغير �لعالقة �لجدلية بين �لو�قعي 
�لتي  �لحقيقة  عن  ت�شور�تنا  طبيعة  في  �ل�شكوك  ويثير  و�لمتخيل 
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�أو  بحتة  حقائق  هناك  لي�ص  �أن  الإثبات  م�شبوه  مفهوم  �إلى  تتحول 
معاٍن ثابتة.

و�إ�شافة �إلى ك�شف �للعبة �ل�شردية و�نتهاك �تفاقيات �لم�شد�قية 
�لتقليدية، فاإن �لكـتابة �لميتـا�شردية توظف تقـنيات تجريبـية مثـل: 
1( �لتدخـل في �لن�ص و�لتطـفل عليه بالتعـليـق ب�شكـل �شـافر يزيــد 
بنـاءها خلخـلة وت�شـويـ�شًا، 2( ومخاطـبة �لقـارئ مبا�شـرة ومن ثـم 
3(وظهور  �لتخييليلة،  �لعمـلية  بـناء  في  م�شـاركًا  �لمتـلقي  ي�شبح 
ودخول   )4 �ل�شردي،  �لحدث  في  م�شاركة  ك�شخ�شية  �لموؤلف 
�شخ�شيات و�قعية معروفة �أو �شخ�شيات م�شتعارة من �أعمال �أدبية 

م�شهورة �شمن بنية �لمتخيل �ل�شردي. 
مختلقة  تلفيقات  بو�شفه  نف�شه  �ل�شردي  �لنمط  هذ�  ويقدم 
تحاكي �لبنى �لحكائية �لتقليدية محاكاة �شاخرة، لذلك فهو عبارة 
عن لعبة يعتريها �لغمو�ص و�لت�شتت، وتدخل تناق�شاتها في معار�شات 
تتحدى �أ�ش�ص �لمنطق و�لم�شلمات �ليقينية خارج �لن�ص. وال يكتفي 
�أفق �لتوقع لدى �لمتلقي، بل يتخطى ذلك  �ل�شرد �لماور�ئي بك�شر 
بك�شر قيود �لت�شل�شل �لزمني و�لتر�بط �لمكاني في محاولة لتفتيت 
بتوقيف  �لعادية  �لتلقي  و�إرباك عمليات  بالو�قعية  �ل�شردي  �الإيهام 

م�شد�قية �لحدث �لرو�ئي.  
وبهذ� يقترب ما ور�ء �لق�ص من �أ�شلوب هدم �لجد�ر �لر�بع في 
م�شرح برتولت بريخت و�لذي يهدف �إلى �إز�لة �لحدود �لفا�شلة بين 
�الإيجابية  �لم�شاركة  من  ليتمكن  �لح�شور  وجمهور  �لم�شرح  خ�شبة 
�ل�شلبية �لمنف�شلة عنها.   �لتو��شلية مع �الأحد�ث بداًل من �لفرجة 
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و�لجد�ر �لر�بع في �لم�شرح هو ذلك �لجد�ر غير �لمرئي و�لوهمي 
�لمو�جه للمتفرجين �لمتابعين لما يجري على خ�شبة �لم�شرح �لتي 
تبدو وكاأنها غرفة لها جد�ر خلفي و�آخر�ن على �لجانبين. ويعتقد 
�أن  �أن �لُم�َشاِهد هو �أهم عنا�شر �لتكوين �لم�شرحي وعليه  بريخت 

يجعله م�شاركًا فاعاًل في �لعمل بهدم �إيهام �النف�شال عنه.
و�شاأُْدِرُج هنا ن�شًا يمثل نمطًا للق�ص �لتجريبي �لماور�ئي �لذي 
جادة،   فنية  مغامرة  �شكل  على  ياأتي  مختلفًا  �شرديًا  منحى  ياأخذ 
�لكتابة  نحو  ينزع  عالماتي  كن�شق  �لمختزنة  �إمكاناته  و�شنتلم�ص 
�ل�شردية �لتي تخرج على �أعر�ف �لجن�ص �الأدبي �لمعروفة. وقد يبدو 
تقنيات  من  �لعديد  على  يحتوي  لكنه  �شاخر،  تهكمي  وكاأنه  �لن�ص 

�لتجريب �لمثيرة للجدل:  
»هروب البطل من الن�ص«

وعند �ل�شفحة رقم »127« قّررت �أن �أهرب من �لرو�ية!
عظيم..  ماأزق  في  �لمجنون  »�لرو�ئي«  هذ�  تركت  �أنني  �أعلم 
 20 من  �أكثر  بين  تحديدً�  �أنا  يختارني  �أن  له  قال  �لذي  من  ولكن 

مليون مو�طن الأكون بطالً  لرو�يته �لتعي�شة؟!
ت�شتدعي  �لحبكة  و�أن  لنهايتي،  تتجه  �الأحد�ث  �أن  �أرى  كنت 

موتي..
»كومبار�ص«  يقودها  م�شرعة  ب�شيارة  ده�شًا  �شيقتلني  كان  هل 
�لرو�ئي  عقله  �أن  �أم  يده�شني؟..  �أن  هو  �لوحيد  دوره  مجهول، 

�لمري�ص كان �شيدفعني �إلى �النتحار؟!.
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�شفحات  من  �لهروب  قّررت  �أنني  �أعرفه  �لذي  �أعرف..  ال 
�لكتاب.. �إلى �شو�رع �لحياة.

كل  �إلى  بخوف  �أنظر  كنت  بريبة..  �ل�شو�رع  �أعبر  كنت 
�ل�شيار�ت..

»لعّل بينها �شيارة �أر�شلها �لرو�ئي لكي تده�شني«..
حتى هذه �للحظة ال �أ�شدق �أنني هربت من �لن�ص!

عند �لم�شاء �خترت فندقًا �شغيرً� ورخي�شًا الأق�شي ليلتي فيه.
فتحت  �لغرفة..  باب  قرع  �شوت  على  �شحوت  �ل�شباح  في 
حزينة  مالمحه  كانت  �أمـامي..  يقف  »�لرو�ئي«  كان  �لباب.. 

ومرهقة.. وعيناه م�شو�شتان ومرتبكتان..
قال لي:

- لم �أنم �لبارحة..
 ...... ! -

�أعيـ�ص د�خــل »�لنـ�ص«..  �أن  لـي كـالما كثـير� عن: قيـمة  قـال 
ال خارجه.

وقال: �إن �لحياة كذبة.. و»�لن�ص« حقيقة.
و�أقنعني: �أنني حتى لو مت د�خل »�لن�ص«.. فاإنني ال �أموت!

و�أ�شاف بخ�شوع: �شنجد مخرجًا لنجاتك من �لموت.
قلت له : �إذً� نتفق على بع�ص �لتفا�شيل..

قال دون تفكير: مو�فق.
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عند �ل�شفحة »128«.. قتلني!
بطريقة  �لذ�تية  �لمر�آوية  تقنية  عن  �لن�ص  هذ�  يك�شف 
له  �شردي  ن�ص  كتابة  تقنية  ي�شور  �لمركزي  فالحدث  نرج�شية، 
قو�عده �لتكوينية ونظامه �لبنيوي �لذي ال ي�شمح بالتغيير �لمفاجئ 
�لكتابة  �شلفًا.  �لمر�شومة  �الأحد�ث  �شير  خط  عن  باالنحر�ف  وال 
ولبطل  و�شبب،  موعد  حركة  لكل  دقيقة،  ح�شابية  م�شاألة  �ل�شردية 
�لق�شة ف�شحة زمنية يحددها كاتب �لعمل وال يترك له �لخيار في 
�أن يتعد�ها. هذ� �لبطل على وعي تام بدوره د�خل �لن�ص ويختار �أن 
يجابه �لخطاب �ل�شردي ولي�ص �أحد�ث �لق�شة، فهو يتحدى �لخطة 
�ل�شردية وموقعه منها كما يهدد �لحبكة و�أبعاد مكانته �لبطولية فيها 

بخروجه منها.
موقفًا  منها  فيتخذ  �لموؤلف  ق�شدية  معنى  �لبطل  هذ�  يعي 
�لحيز  م�شتوى  على  تناف�شها  بديلة  ق�شدية  فيه  يفر�ص  م�شادً� 
قلق  يج�شد  وهو  �ل�شرد، خا�شة  ماور�ء  مكونات  فيك�شف  �لتاأليفي، 

�لكتابة في مالمح �لموؤلف حين يقف على باب غرفته:
»كانت مالمحه حزينة ومرهقة.

وعيناه م�شو�شتان ومرتبكتان..
قال لي: لم �أنم �لبارحة«.

�لموؤلف  عالقة  وت�شور  �ل�شرد  تخييلية  �لمالمح  هذه  تف�شح 
�أطر�ف  لم  على  قدرته  عدم  من  يتملكه  �لذي  و�لرعب  بالعمل 
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�ل�شخ�شية عن  تخرج  �شيطرته. حين  من  تتفلت  قد  �لتي  �لحكاية 
طوع و�شيطرة �لكاتب ي�شبح مجرد و�شيط �شردي يمكن �ال�شتغناء 
عنه، وهذ� ملمح من مالمح )موت �لموؤلف(، ففكرة موته مرعبة �إلى 
درجة �أنها قد تقتله. ون�شترجع هنا فكرة �شارتر عن قيمة �لكتابة في 
ر�شالته �لنقدية: »لماذ� نكتب؟«، و�لتي يو�شح فيها �أن رغبة �لكتابة 
�أن يكون وجودك  �أن تكون موجودً� يعني  �إ�شباع لنزعة �لحياة:  هي 
�شروريًا لوجود �شيء �آخر. لذلك، حين ي�شت�شعر �لموؤلف �أن وجوده 

ما عاد �شروريًا لوجود ق�شته يو�جه خطر �لعدمية. 
�شكل  تاأخذ  �لق�شة  هذه  في  وبطله  �لموؤلف  بين  �لمناف�شة 
يعني  �لحياة  قيد  على  �أحدهما  فوجود  �لبقاء،  �أجل  من  �ل�شر�ع 
بال�شرورة موت �الآخر. وقد يبدو �أن �ن�شحاب �لبطل من �لن�ص هو 
من  �النهز�مي  �لخروج  �أي  مناف�شة،  دون  ل�شاحبه  �لن�ص  ت�شليم 
�شاحة �لقتال، لكن هذ� �الن�شحاب ي�شحب خيطًا مت�شابكًا مع خيوط 
�لهيكل �لتنظيمي للق�شة و�لذي �شيتهاوى باأكمله متاأثرً� بان�شحاب 
ماأزق  في  �لمجنون  »�لرو�ئي«  هذ�  تركت  �أنني  »�أعلم  �لبطل: 
�ل�شردي  عظيم..«. لذلك فاالن�شحاب خطوة تكتيكية تدك �لمعقل 
مالحقة  يف�شر  وهذ�  كبير،  ع�شبي  �شغط  تحت  �لموؤلف  وت�شع 
�لموؤلف لبطله م�شتجديًا عودته للن�ص �لذي �أربكه �لخروج، متنازاًل 

عن حقوقه �لتاأليفية ومتعهدً� بتنفيذ �شروط �لعودة. 
�لماور�ئي،  للق�ص  مختلفة  خ�شائ�ص  �إذً�  �لن�ص  هذ�  يحقق 
�ختر�ق  ويعمل على  �ل�شرد  فعالية  و�عية  بق�شدية  يمار�ص  ف�شارده 
�لن�ص،  د�خل  ك�شخ�شية  يظهر  وموؤلفه  بعناية،  �لمر�شومة  حدوده 
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قرره  �لذي  م�شيره  ويرف�ص  موؤلفه  على  تمرد  لعبة  يلعب  وبطله 
لكنه  �لموؤلف،  دور  بانح�شار  يوؤذن  �لتاأليفية  �لهيمنة  نبذ  �شلفًا.  له 
يفتح دورً� تاأليفيًا جديدً�، بمعنى �أننا في �لو�قع نتعامل مع ن�شين، 
�أحدهما رئي�شي غائب، وثانيهما فرعي حا�شر. حين يخرج �لبطل 
من �لق�شة �لتي تحكم عليه بالموت، فهو ينحرف �نحر�فًا مق�شودً� 
عن �شياق �ل�شرد ويعلن �ن�شقاقه ورف�شه لمخطط �لموؤلف بتد�شين 

ن�ص �آخر ي�شبح هو فيه �شيد �لموقف. 
�لبطولة،  بدور  ل�شخ�شه  �ل�شارد  يحتفظ  �لمن�شق  �لن�ص  في 
ويت�شلم دفة �لخطاب ويتحدث ب�شيغة �الأنا �لم�شيطرة على �ل�شرد، 
موؤلِفه  ذهن  �شّكـله  �فتر��شي  كائن  مجرد  كونه  عن  بذلك  فيخرج 
�لم�شار�ت  �إطار  في  وي�شعها  �لمختِلـق  �شخ�شية  يختلق  موؤلف  �إلى 
�لجديدة �لتي يفر�شها عليه. لكن �ل�شارد �لجديد غيرمحيط بكل 
وعك�ص  لديه،  مجهولة  ف�شاء�ت  في  يتحرك  وهو  ن�شه،  في  �شئ 
�لموؤلف �لذي يبني هيكله �ل�شردي تبعًا لخطة توؤكد هيمنته وتحكمه 
في م�شائر �شخو�شه، فاإن هذ� �ل�شارد ال ي�شتطيع تحريك �لخيوط 
�لجديد  �ل�شارد  يحمل  �لقادم.  بالحدث  يتنباأ  �أن  وال  �ل�شردية 
مخاوفه من ن�ص �شابق �إلى ن�ص الحق، بل هو يحتفظ لموؤلف �لن�ص 
و�لذي  به  �لخا�ص  ن�شه  �أحد�ث  في  �لتدخل  على  بالقدرة  �الأول 
�إلى  �أنظر بخوف  �ل�شو�رع بريبة.. كنت  �أعبر  �أن�شاأه بهروبه: »كنت 
كل �ل�شيار�ت.. لعّل بينها �شيارة �أر�شلها �لرو�ئي لكي تده�شني«... 
يعجز ن�ص �لهروب �إذً� عن  �أن يوفر لمن�شئه �الأمان �لمن�شود بعيدً� 

عن �لموؤلف �لمري�ص �لمجنون.
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و�لف�شاء�ت  �لهروب،  ن�ص  �قتحام  من  �الأول  �لموؤلف  يتمكن 
مخباأً  لنف�شه  وجد  حتى  و�ل�شك  بالريبة  �لبطل  قلب  مالأت  �لتي 
يتو�رى فيه عن �الأب�شار هي ف�شاء�ت ماألوفة لدى �لموؤلف ��شتطاع 
�إلى �لبطل في ذلك �لمخباأ دون عناء. لم  �لتحرك فيها و�لو�شول 
ن�ص  و�إن�شاء  �لن�شين،  في  �الأول  �لموؤلف  مركزية  �لبطل  تمرد  يلغ 
�لهروب لم يفلح في زعزعة �شلطة �لموؤلف تمامًا، كما �أنه لم يعزز 
�لموؤلف  �شنيعة  هو  �لبطل  �أن  �أكد  بل  �لتمردي،  �لبطل  موقف  من 
و�إمكاناته �النف�شالية هي �إمكانات خلقها هو فيه ووحده من يعرف 

مد�ها ونقاط �شعفها. 
�لبطل وموؤلفه يخلق  بين  �لمو�قع  تبادل  فاإن  �لوقت  نف�ص  وفي 
فالموؤلف  و�لنتيجة،  �ل�شبب  بين  �لعالقة  يربك  �لمفارقة  من  نوعًا 
�الأول هو علة وجود �لبطل في �لن�ص �لرئي�ص، لكن �لموؤلف �لثاني 
)�لبطل( هو علة وجود �لموؤلف في �لن�ص �لمن�شق. ح�شر �لموؤلف 
�لن�ص  في  يقتله  لن  وهو  �الأول،  �لن�ص  �إلى  �لهارب  �لبطل  الإعادة 
�لثاني وعلى مر�أى من �لقارئ الأن �لهدف لي�ص قتله في حد ذ�ته، 
�شيعيد  �لذي  هو  فيه  ن�شاأ  �لذي  �ل�شردي  �ل�شياق  د�خل  قتله  ولكن 
�الأمور �إلى ن�شابها. في هذ� �ل�شوء يت�شح لنا �إ�شر�ر �لموؤلف على 
عودة �لبطل �إلى �لن�ص ليتولى قتله ح�شوريًا، فقتله غيابيًا يتنافى 
مع منطقية �لنظام �ل�شردي للق�شة �الأولى، بل �إن غيابه يت�شبب في 
توقف �ل�شرد تمامًا، فال�شفحة �لتي غاب عنها 127 ظلت مفتوحة 
ومعلقة تنتظر عودته لنقل �الأحد�ث �إلى �شفحة مقتله 128.  وهكذ� 
فاإن كتالت �لبناء �ل�شردي كلها يجب �أن ت�شاهم في تحريك �لن�ص، 

وغياب �أحدها حتمًا �شيعطل م�شيرتها.  
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ي�شتند هذ� �لربط بين �لم�شتوى �ل�شردي و�لم�شتوى �لميتا�شردي 
وتتغير  تبادليًا،  �آخر  ن�شًا  يت�شمن  ن�ص  فكل  �لت�شمين،  �آلية  �إلى 
كل ق�شة  وت�شبح  �لق�ص  لتختلط عنا�شر  و�ل�شياق  �الإحالة  �أنظمة 
مر�آة لالأخرى، �ل�شابقة و�لالحقة. تلك �لعملية �لميتا�شردية تخلق 
نب�شًا من  تعطي كل منهما  �لق�شتين حيث  بين  �لتنا�شل  حالة من 
روحها فيكون �لتوليد متباداًل. وتخترق كل ق�شة �لبناء �لميتا�شردي 
تكون  فحين  �لتاأويل،  منظور  ح�شب  مو�قعهما  لتتغير  لالأخرى 
فرعية  �الأخرى  تظهر  و�لناقلة،  �لموؤِطرة  �لرئي�شة  هي  �إحد�هما 

موؤطـَـرة ومنقولة.   
)اختالف المنظور وتغير ال�شكل(

يتحول �لن�ص �لرئي�ص �لغائب �إلى ن�ص هام�شي رغم كونه �إطارً� 
للن�ص �لحا�شر �لذي يتو�زى معه ب�شكل تعاقبي وتقاطعي. �لق�شة 
�لتي خرج منها �لبطل توؤطر ق�شته �لتي دخل فيها هاربًا ومقاومًا، 
�لق�شتين،  �لكا�شحة، مهيمنًا على  �لموؤلف  �شلطة  لكنه يظل، رغم 
يرويها  �لتي  �الأ�شا�ص  �لق�شة  لم�شد�قية  �لوحيد  �لم�شدر  فهو 
وتظل   .)128–127( منها  �شفحتين  »عدد«  �شوى  نر  لم  و�لتي  لنا 
�أحد�ث �شفحة �لغياب وما �شبقها وما تالها مجهولة لدى �لمتلقي 
�أم  �لبطل  فيها  �شيموت  ق�شة  هناك  كانت  �إن  حقًا  يعرف  ال  �لذي 
�لبطل  كان  �إن  يعرف  ال  �أنه  كما  �لهارب،  �ل�شارد  خالل  من  �إالَّ  ال 
ال  بما  عليه  يجني  �لمفتر�ص  �لموؤلف  �أن  �أم  �لموت  لذلك  م�شتحقًا 

ي�شتحقه.
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لكن �لحكم على ��شتحقاق �لبطل لم�شيره �لذي قرره له �لموؤلف 
�الأول قد يحدده موقف ذلك �لموؤلف د�خل �لق�شة �لثانية، فالبطل 
يدخل معه في مد�والت �شرية ويعقد�ن على �إثرها هدنة م�شروطة 

بتعهد�ت مف�شلة: 
»و�أ�شاف بخ�شوع: �شنجد مخرجًا لنجاتك من �لموت.

قلت له : �إذً� نتفق على بع�ص �لتفا�شيل..
قال دون تفكير: مو�فق«.

كانت تلك مو�فقة قائمة على �لخد�ع، وموقف �لموؤلف �شيظل 
ثابتًا كما تو�شح لنا �ل�شفحة 128 من  �لق�شة �الأولى لت�شيير خطة 
�إذً�  �ل�شرد نحو نهايتها �لمقررة �شلفًا. هذ� �لموؤلف �لمخادع قادر 
في  �لبطل  حق  يعزز  مما  وطاغية،  متع�شفًا  جانيًا  يكون  �أن  على 

�النتفا�ص و�لرف�ص و�لهروب. 
�أن �لبطل حين تنازل عن بع�ص حقه �لوجودي �لمكت�شب  عد� 
�قتـناعه  �أن  بد�  فقد  له  �لموؤطر  �لن�ص  ل�شالح  �لمن�شق  ن�شه  في 
يكن  لم  فالموؤلف  �ل�شيء،  بع�ص  تغير  قد  كان  �لهروب  جدوى  عن 
وعوده  في  �لمفرطة  �لثقة  كانت  وال  �لعودة،  يجبره على  �أن  بو�شعه 
جل�شة  لكن  جيدً�،  موؤلفه  جنون  يعرف  بطل  لعودة  �لمحفزة  هي 
ال  �لذي  �الإغر�ء  وهو  �أال  جدً�،  مهم  �أمر  عن  �أ�شفرت  �لمفاو�شات 
»�لن�ص«..  د�خل  مت  لو  حتى  �أنني  »و�أقنعني:  )�لخلود(:  يقاوم، 

فاإنني ال �أموت!«.
لكن  �لخروج،  على  �لباعث  هو  كان  �لموت  تفادي  �أن  �شحيح 
�لعمل �لفني يهب �ل�شخ�شية عمرً� ال يفنى، لذلك فاإن وعد �لموؤلف 
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بتخليد �لبطل خارج �لن�ص �ألغى �لهدف �لجوهري للهروب، حتى لو 
�أنه �أماته د�خله عك�ص ما وعد. لذلك فاإن �لموؤلف قد �أتم وعده و�إن 

�أخلفه.
هذه �ل�شل�شلة من �لمفارقات تزيد من غمو�ص �لن�ص وتد�خل 
معانيه، لكن �لمع�شلة �الأهم هي تلك �لتي  تناق�ص بع�شها فتظهر 
وكاأنها تجترح �لمنطقي و�لمعقول، و�لتي تتمثل في ولوج �لن�ص د�خل 
نوع من �لنفق �لزمني. حين خرج �لبطل من �لن�ص �لقاتل �إلى ن�ص 
�لهروب كان محكومًا بوحدة �لتتابع �لمنطقي، فهو في مرحلة زمنية 
متو�شطة بين �أحد�ث يعي�شها، و�أخرى م�شتقبلية قادمة : »كنت �أرى 
�أن �الأحد�ث تتجه لنهايتي، و�أن �لحبكة ت�شتدعي موتي..«.  منطقيًا، 
لحظة هروب �لبطل كانت �شابقة لمقتله، لذلك ال ي�شتغرب �لقارئ 
�لتحالف  وعقد  به  �لموؤلف  ولحاق  �لهروب  ق�شة  �لبطل  ي�شرد  �أن 
بينهما، بل حتى عودته �ل�شمنية للن�ص حيث القى حتفه، فكل تلك 

�الأحد�ث يرويها وهو ماز�ل حيًا.
ليدمر  �لمن�شق  ن�شه  �إلى  متوقع  غير  ب�شكل  يعود  �لبطل  لكن 
وحدة ذلك �لتتابع �لمنطقي ويقوم بمهمة �لتبليغ عن مقتله. وهنا 
د�خل  �إلى  ياأخذنا  النهائي  تحرك  في  �لزمنية  �لمتاهة  د�ئرة  تبد�أ 
�لن�ص ثم �إلى خارجه بنف�ص �الندفاع: �إن كان �لبطل قد مات على 
�لورق �لرئي�ص، فال�شوؤ�ل هو كيف هرب مرًة �أخرى بعد موته لي�شرب 
ه بالَغ مقتله؟ وعلى م�شتوى �آخر، �إن كان �لبطل قد مات  لقارئ َن�شِّ
د�خل �لن�ص �لمولَّد له، ف�شو�ء هرب مرًة �أو مرتين، فمن �لو��شح �أن 
ن�ص �الن�شقاق ُكـتب وتم ت�شريبه دون علم �لموؤلف، فهو بذلك ن�ص 
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�شري يتم تد�وله في �لخفاء بق�شد توريط �لموؤلف في جريمة قتل 
ال �شهود عليها.  هذه �لمع�شلة ت�شكل ق�شية ت�شتلزم �لتحري، فبالغ 
�لبطل  يد  �أن  �شوى  يف�شرها  ال  زمنية  في خلق فجوة  يت�شبب  �لقتل 
قد �متدت من قبره �لورقي لت�شجل على �لن�ص �لمن�شق و�لمت�شرب 
كلماته �الأخيرة �لتي تثبت �لجناية: »عند �ل�شفحة »128«.. قتلني! 
ها هو �إ�شبع �التهام يتجه �شوب �لموؤلف �لقاتل �لذي يجهل �أ�شاًل 

�أن هناك ق�شية تحاك �شده ! 
)الدوران الالنهائي ودرجات بينروز(

حينما �قتحم �لموؤلف �لن�ص �لذي هرب �إليه �لبطل لم يكن يعلم 
�أن متلقي ن�ص �لهروب  �أن تحركاته كانت مر�شودة، لم يكن يعلم 
بعيدً�  وعهوده.  �رتباكاته  وعلى  وتجو�له،  دخوله  على  �شاهدً�  كان 
عن �أعين متلقي �لن�ص �لرئي�ص يالحق �لموؤلف بطله ويتفاو�ص معه 
ويعيده للن�ص قبل �أن يفتقده ذلك �لمتلقي �الأول �أو ي�شعر بتاأثير غيابه 
على بنية �لن�ص �لذي يتلقاه. كان متلقي ن�ص �لهروب �شاهدً� على 
موؤلف منظور وهو �لبطل، كما كان �شاهدً� على لحظة تحول �لموؤلف 
�ل�شمني �إلى موؤلف ثاٍن منظور في ذلك �الجتماع �ل�شري �لذي عقد 
بعيدً� عن متلقي �لن�ص �لرئي�ص. كاأننا �إذً� �أمام مر�آة ال تعك�ص فقط 
َفـين وقارئـَين في نف�ص �لوقت، عالمين ال يف�شل  ن�شْين، و�إنما موؤلِّ
بينهما �شوى حاجز �شفاف يتوهم �لقارئ �أنه موجود كجد�ر ر�بع، 
�أمام وهم  �إثبات �لجناية، ليجد �لقارئ نف�شه  فتهدمه فجاأة جملة 
لن�ص  �لوحيد  �لمتلقي  وهو  و�حد،  و�لموؤلف  و�حدة  فالق�شة  كبير، 

و�حد. 

�ملد�خــــــالت



�لق�ص �ملاور�ئي )هروب �لبطل من �لن�ص ملحمد �لرطيان منوذجًا(

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات222

ت�شتدعي مهمة تو�شيل بالغ �لقتل �إلى �لقارئ نوعًا من �لتو�طوؤ، 
في  �لق�شية.  كامل  ن�ص  تو�شيل  مهمة  �أي�شًا  ت�شتدعيه  ما  وهو 
�لحالتين ن�شتطيع �لقول باأن �لموؤلف �الأ�شلي و�لوحيد هو �لمتو�طئ، 
و�أن �لن�ص في مجمله لم يخرج عن �لق�شدية �لتي فر�شها هو من 
�لبد�ية، وما تلك �لقفزة �لزمنية �إال موؤ�شرً� على تحكمه �لم�شطرد 
حتى في مجريات �لق�شة �لمن�شوبة �إلى �لبطل. تفعـّـل تقنية �لمر�آة 
�أقوى تاأثير لها في لحظة �لمو�جهة بين �لبطل و�لموؤلف: »في �ل�شباح 
�شحوت على �شوت قرع باب �لغرفة.. فتحت �لباب.. كان »�لرو�ئي« 
لوجه  وجهًا  نف�شه  �لموؤلف  يجد  �للحظة  هذه  في  �أمامي..«.  يقف 
مع ذ�ته �لمن�شقة، �ِشقـّـه �لم�شكون بهاج�ص �لتحرر، �أناه �ل�شارخة 
بالثورة على  �لحقيقي  �لبطولة  �لمكبوتة في تحقيق معنى  بالرغبة 

كل �أ�شكال �لخنوع و�ال�شت�شالم. 
في �لمقابل، فاإن قتل �لموؤلف لبطله هو قتل �لبديل مجازً�، وكما 
يرى فرويد فاإن للق�شة د�ئمًا بطاًل و�حدً� هو �لمركز و�لمد�ر، وكل 
�ل�شخو�ص �لمجاورة له ماهي �إال ت�شظيات لذ�ته. �شر�ع �لبقاء �إذن 
هو �شر�ع د�خلي، حرب بين م�شتويات �لوعي ينهزم فيها �لمتهور 
ومحارب �لطو�حين. يلعب �لموؤلف دور �الأنا �لعليا �لم�شيطرة على 
�الأو�شاع و�لقامعة الأي تهديد يعر�ص �لكيان �الأ�شمل للهدم، فيقمع 
�لمعمار  �إنقاذ  خطة  بقو�نين  ويلتزم  �لتمرد  و�شهو�ت  �لنزو�ت 

�ل�شردي. 
يعك�ص �لت�شمين �لتقاطعي بين �لق�شتين تقاطعًا من نوع �أعلى، 
عن  �أعلن  �لن�ص  هذ�  و�لخيال.   �لحقيقة  بين  �لتقاطع  هو  وذلك 
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»�أنني  هروبه:  وجهة  �لبطل  حدد  حين  و�لخيالي  �لحقيقي  تقاطع 
قّررت �لهروب من �شفحات �لكتاب.. �إلى �شو�رع �لحياة«. ال يكتفي 
�أن يغير  �لو�قعي، بل يحاول  �إلى حيز �لوجود  باإخر�ج بطله  �لن�ص 
مخالفة  بنظرة  �لقارئ  في�شدم  �لر��شخة،  �القتـناعات  من  كثيرً� 
للمعتاد و�ل�شائد ينفي بها و�قعية �لو�قع وخيالية �لخيال: »وقال: �إن 
�لوهم من ن�شو�ص  ينتقل معنى  �لحياة كذبة.. و»�لن�ص« حقيقة«. 
وت�شبح  �لخارجي،  للعالم  الزمة  �شفة  لي�شبح  �لب�شري  �لمتخيل 
�لحياة من  �شلبيًا.  ن�شتوعبه  �لحقيقة فقط ما ن�شنعه فعليًا، ال ما 
حولنا مجموعة من ت�شور�تـنا وتهيوؤ�تـنا، وحقيقتها �لتي �ختلقناها 

حقيقة ال تعدو كونها موؤ�شطرة.
هروب �لبطل �إذً� هو خروج من ف�شاء خيالي �إلى ف�شاء يفتر�ص 
�أنه حياتي و�قعي، وهذ� �لخلط بين �شخ�شية كتابية وبين تجولها في 
�شو�رع حقيقية يزيح �لحد �لفا�شل بين عالم �ل�شرد وعالم �لحقيقة، 
تنفتح  �لن�ص.  ي�شتغل عليها  �لتي  �لمتعددة  �الأ�شطح  �إلى  ي�شير  كما 
وتتعالق  �لقدري،  �لتحكم  فكرة  على  �لرو�ئى  �لتحكم  فكرة  هنا 
و�لحتمية  �لقدرية  مفهوم  ويطفو  �لمكتوب،  فكرة  مع  �لكتاب  كلمة 
لالإن�شان  �لوجودية  �لمو�قف  لطبيعة  كخال�شة  �لن�ص  �شطح  على 
�الأ�شلي  �لكتاب  �إال كلمات مكتوبة في  �لنا�ص  �لكون. ما  د�خل هذ� 
�لذي حوى كل �شيء، كتاب متحكم بالم�شائر ال يترك �أي هو�م�ص 
للتمرد: »قال لي كالمًا كثيرً� عن: قيمة �أن �أعي�ص د�خل »�لن�ص«.. 

ال خارجه«. 
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ويبدو �أن قيمة �لعي�ص د�خل �لن�ص تتمثل عدم �النخد�ع بزيف 
�الدعاء �لمرَوج المكانية �لخروج �أ�شاًل، فكل محاوالت للهروب هي 
جهد �شائع.  ياأخذ »د�خل �لن�ص« هنا معنى قو�نين �لحياة و�لوجود 
�لتي ال مفر منها، فهي تحيط باالن�شان وتخ�شعه وتمنع خروجه �إال 
�لوحيد  �لمخرج  �الأ�شمل ومن  يتما�شى مع مخططها  �لذي  بال�شكل 
في  �الأول  �لن�ص  �إلى  �شاغرً�  �لبطل  يعود  لذلك  �لموت!   �لمتوفر: 
�لقدر  و�ال�شت�شالم، وتع�شيد لمع�شلة  �لعجز  لفكرة  تكري�ص و��شح 
�لمحتوم �لذي ال فكاك من تحقيقه. ويدفعنا قتل �لموؤلف لبطله في 
�لنهاية �إلى �لتفكير في �أن �لموؤلف نف�شه ر�زح تحت �شطوة �لو�قع 

وم�شت�شلم ال�شتحالة �النفالت من قب�شة �لقدر.
تحقق هذه �لق�شة �لتجريبية خروجًا موفقًا عن هيمنة �الأنماط 
�ل�شردية �لماألوفة و�نفالتًا من �أعر�ف �لتجني�ص �لنوعي، وذ�ك هو 
لتقنية  �لمحرك  �لنقدي  �لفكر  �إليه  ي�شعى  �لذي  �لممكن  �النعتاق 
ماور�ء �لق�ص. ي�شتجوب هذ� �ل�شكل �لمابعد حد�ثي كل �لفر�شيات 
بالت�شكيك  يقوم  كما  وثوقيتها،  تعطيل  ويحاول  �لتقليدية  �ل�شردية 
بمدى و�قعية �لو�قع ومدى المعقولية �لخيالي حتى تتحول �لحقيقة 
�لن�ص  يبقى  �لنهاية  في  �ال�شتباه.  من  �لكثير  ي�شوبه  مفهوم  �إلى 
طوعًا  ي�شخرها  �لتي  �لذ�تية  �شلطته  يمتلك  مفتوحًا  عماًل  �لجديد 

لجماليات �لتلقي و�ال�شتجابة مع تعدد �لقر�ء�ت. 



املداخـــــالت

�إقبال �ل�شريحي                        �لق�ص و�شيرة �للغة

علي �ل�شدوي                            �لفن �لذي يكر في طبيعته

�أميرة ك�شغري                           �لم�شافة بين �لن�ص و�لورقة

�شعيد �ل�شريحي                       �لتمرد على �لنموذج

فاطمة �إليا�ص                          �أيــــــن نحـــــن
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الق�ص و�سرية اللغة

اإقبال ال�شريحي

بد�ية �أود �أن �أ�شـتاأذنكم في �أن �أرى �لن�ص �لذي �أدرجـته �لدكتورة 
لمياء كنموذج يمايز بين �لق�ص �لتقليدي و�لق�ص �لماور�ئي بطريقة 
مختلفة. غا�شًا �لطرف عن ما هو مختلف بينهم من حيث �الأدو�ت 
�لن�ص وبين  �ل�شرد و�نتهاك �التفاقات �لمعقودة قبليا بين  وتـقنية 

�لمتلقي، ناظر� لما هو م�شترك بينهم .
�لق�ص  تحاكي  تلفيقاٍت  يحمل  �لماور�ئي  �لق�ص  كان  فاإن 
عن  يخرجان  ال  �لوقت  ذ�ت  في  فاإنهما  �شاخرة  محاكاة  �لتقليدي 
�الأد�ئي  �لنمط  وهذ�  �للغوي.  �الأد�ء  �أنماط  من  نمطين  كونهما 
�لحديث  للغة وهو يحاكي �لق�ص �لتقليدي محاواًل خلخلة  �ل�شورة 
�نتظار  �أفق  ت�شكيل  يعيد  �لوقت  نفـ�ص  في  هو  للرو�ية  �لنمطـية 
بل من خالل  �لمرة  بالرو�ية هذه  لي�ص من خالل عالقتة  �لمتلقي 

�إعادة �شياغة عالقتة بالو�قع.
ير�ص  ولم  بنف�شه  �فتـتن  نمطيًا  �شردً�  كان  �لماور�ئي  �لق�ص 
�أن يتركنا نعود لو�قعنا نترقب ما يخبرنا به فاختار �أن يبقينا معه 
دً� �أمامنا وهو ي�شلمنا لما ينجبه بين �ل�شفحات.  فاتحًا �الآفاق ُمجدَّ

�ملد�خــــــالت
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ولم يكن وهو يبقينا معه �أول �أجنا�ص �الأدب ممار�شة لنرج�شيته فقد 
�شبقه �ل�شعر وهو يقطع �ت�شاله بالعالم و ين�شغل بنف�شه  لنردد خلفه 

�أن جوهر �لق�شيدة هو �لق�شيدة ذ�تها.
وما بين �ل�شعر و�لق�شة تتمدد �للغة متمنعه �أمام كل ما يمكن �أن 
ي�شعها بين قو�شين. هذه �للغة �لتي �نتزعت �العتر�ف با�شتقالليتها 
�لمكان  ينازعنا  كائنًا  بذ�تها  مكتفية  بكينونة  حا�شرة  �أ�شبحت 
وي�شاركنا �لزمن متجاوزً� محاوالت فر�ص �لو�شاية عليه متجليًا في 

�شورة �شعر �أو في ثنايا ق�شة.
وهذ� �لن�ص �لذي �أتحفتـنا به �لدكتورة لمياء كان يخبرنا بق�شة 
�للغة مرًة وبق�شة تمردها مرًة �أخرى. فقد كان يحكي معاناتها مع 
كنف  في  �لعي�ص  على  و�إرغامها  عليها  �لو�شاية  فر�ص  محاوالت 
حاول  و�لتي  بالدالالت  �لحبلى  �الأيقونة  هو  �لبطل  كان  موؤلفها. 
�لموؤلف �أن يكبت حريتها لينتزع منها حقها في �أن تلقي بحموالتها 
محاواًل تطويعها  ليكمل حبكة �لق�شة و ينهي بها حكايته. هذ� �لبطل 
في رف�شه لفكرة موته كان �لرمز �لذي يرف�ص مالم�شة �ليقين وكان 
�لموؤلف  مو�فقة  لت�شبح  دون حر�ك.  �ال�شتقر�ر  ترف�ص  �لتي  �للغة 
يود  ما  عن  �لن�ص  خروج  لفكرة  ��شت�شالمًا  حيًا  �لبطل  �إبقاء  على 
قوله وما ظهور �لبطل بعد نهاية �لق�شة ليقول �إن �لموؤلف قتله �إالَّ 
�إثباتًا على �أن �للغة تعبث بنا و�أنه ماز�ل حيًا و�أن �لموؤلف على �الأغلب 

هو من مات.
وبوجه �آخر عندما غاب �لن�ص �لوليد في كل �لم�شاحة �لممتدة 
�أمام بيا�ص مجهول  126 تركنا  �إلى �ل�شفحة  من �ل�شفحة �الأولى 
قد يترك �لمجال �أمامنا الحتمال �آخر وهو �أن �لموؤلف لم يكن يعرف 

�ملد�خــــــالت
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هذ� �لمتمرد وما يكمن في د�خله من قدره فقد تكون �للغة بالن�شبة له 
مجرد حامل لحبكته وخياله ولم تكن تلعب �إال دور ممثل من �لدرجة 
�أو �شخ�ص يقر�أ جريدة خلف �لممثل  �لثانية يلعب دور �أحد �لمارة 
�لرئي�شي.  وعندما �شعرت �للغة باأن �لق�شة على و�شك �النتهاء قبل 
منه  غفلة  في  قفزت  تمثله  �أن  يمكن  ما  �لمجنون  هذ�  يكت�شف  �أن 
بين �شفحتين لتوهمنا باأنها �لبطل و�أن �لموؤلف يكاد يجن الأنه لن 
قتلها  باأنه  �أخبرتـنا  تغادر  �أن   وقبل  بدونها  �لق�شة  �إكمال  ي�شتطيع 
�ل�شهيد   �لمتمرد  دور  لعب  في  بذلك  لتنجح  �لتالية.  �ل�شفحة  في 
وت�شبح  ق�شة تمردها �لق�شة �الأ�شا�شية وتدفع بق�شة �لموؤلف  �لتي 

لم نعد ن�شاأل عنها �إلى �لظل.
هذ� �لن�ص �لوليد كذلك كـان وهو يحكي ق�شة �للغة كان يفعل 
ما تفعله بنا فقد كان يعيد �شياغتنا ويعيد ت�شكيل وجودنا بما يخبرنا 
به. فما جعل جمهور �لن�ص �الأ�شلي جمهوره وما جعل جمهور �لن�ص 
وغيابه  فبح�شوره  نف�شه.  �لن�ص  هو  عنه  مختلفًا  جمهورً�  �لثاني 
ن�شبح نحن �أو هم. فاللغة في هذ� �لجانب �لت�شقت بنا و�أ�شبحت 
تظهر  ما  بقدر  نتغير  لها  رهنًا  نحن  ون�شبح  كينونتنا  من  جزء� 
و�أ�شبح  �لجمهور  �ن�شق  �ن�شق...  عندما  �لوليد  فالن�ص  وتختفي. 
لكان  �آخر  ولوال غياب ن�ص وح�شور  بكينونة مختلفة  منه  كل جزء 

�لوجود ناق�شًا كينونة.
�أخير� لم يخبرنا �لن�ص �لوليد من �أين عاد هذ� �لميت  ليخبرنا 

باأنه ُقتل الأن �للغة ال تعطينا فر�شة �لقب�ص عليها من جديد.

�ملد�خــــــالت
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الفن الذي يفّكر يف طبيعته

علي ال�شدوي

�لدكتورة لمياء باع�شن تق�شد نقد  �إذ� كانت  ل�شت متاأكد� ما 
�لوعي �الأدبي �ل�شائد عند مبدعينا ونقادنا؛ الأن ورقتها تت�شمن نقدً� 
غير مبا�شر لق�شور �أ�ش�ص وعيهم �الأدبي. فهي تاأخذ عليهم �شمنًا 
لم  هنا  ومن  طبيعته.  يتاأمل  �لذي  �لفن  في  �أبدً�  يتعّمقو�  لم  �أنهم 
يطرح �أحد �لمبدعين �أو �لنقاد �ل�شوؤ�ل: كيف يكون �لفن قاباًل الأن 
يعّرف بطبيعته قباًل على �أنه فن؟ �أو كيف يكون �لفن مبررً� بالفن 

ذ�ته؟.
 - مبا�شر  غير  ب�شكل  و�إن   - �لورقة  تلم�ص   �لمنظور  هذ�  من 
�لميتا�شردية  �لكتابة  توظفه  فما  �لر�هن؛  �الأدبي  وعينا  ماأ�شاة 
ب�شكل  �لمتلقي  ومخاطبة  �ل�شافر،  و�لتعليق  و�لتطفل  كالتدخل 
يتجنبه  ما  �أول  هو  �ل�شردي  �لحدث  في  �لموؤلف  وم�شاركة  مبا�شر، 
�لمبدع �ل�شعودي باعتباره عيبًا، و�أول ما ي�شير �إليه �لناقد باعتباره 
كذلك، و�أكثر من ذلك �أنه ال ينتمي �إلى �لفن �إنما ينتمي �إلى �لنقد.

ورقة  في  �شمني  ب�شكل  و�لمبدعين  للنقاد  مهم  هو  ما  يوجد 
تحت  محتجبة  بكيفية  �لكبرى  �أفكارها  وتوجد  لمياء،  �لدكتورة 

�ملد�خــــــالت
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تحليلها للمقطع �لذي �ختارته للتحليل. �شاأتوقف هنا عند مجموعة 
من  �أفكار ها �الأ�شا�شية تهمنا نحن �أع�شاء جماعة جدة �لنقدية.

- تكمن �لفكرة �الأولى في �الأ�شئلة �لتالية : لماذ� تكون �لنظرية �الأدبية 
يتاأمل طبيعته؟ لماذ� تكون �لق�شة  �أهم من �لعمل �الأدبي �لذي 
�أهم من �الأفكار �الأدبية �لتي تت�شمنها �لق�شة عن �لق�شة؟ لماذ� 
تكون �لرو�ية �أهم من �الأفكار �الأدبية �لتي تت�شمنها �لرو�ية عن 
�لرو�ية؟ لماذ� يكون �ل�شعر �أهم من �ل�شعر �لذي يتاأمل �ل�شعر؟. 
وهي �أ�شئلة فيما �أظن ت�شاير  توجه �الأدب �لحديث �لذي ينحو في 
غالبه �إلى �أن يكون »ق�شية« لالأفكار �الأدبية من قبل �لمبدع �لذي 
يجب �أن يحوز وعيًا جماليًا، و�أن ي�شتفيد من ��شتغاله باالإبد�ع في 

�الإبد�ع.
�إلى  �لو�شيلة  من  �لتحول  في  تبدو  �شمنية  �أخرى  فكرة  هناك   -
�لهدف، ومن �لم�شروع �إلى  غايته. وهو فيما �أرى تحول �شروري 
ونحن نتحدث - مثال - عن »ت�شونامي �لرو�ية �ل�شعودية« و�لكثرة 
فيما  تحتاج  ذ�تها  �لرو�ية  �أن  ذلك  �شنويًا؛  ت�شدر  �لتي  �لكاثرة 
ن�شميه »�ل�شحوة �لرو�ئية« �إلى �أن تنكب على طبيعتها لتتاأملها، 
تبادل  لين�شاأ  تبرير كتابتها،  �لرو�ية طبيعتها بق�شد  و�أن تقارب 
بين �الأدب �لذي يفكر في طبيعته، ومن ثم �لمبدع، وبين �لنقد 

�لذي يتاأمل �الأدب، ومن ثم �لناقد.
و�لتي  لذ�تها،  �لمطابقة  �الأدبية  باالأفكار  �لثالثة  �لفكرة  تتعلق   -
تمتزج باالأدب من حيث هي تاأمل باالأدب وفي �الأدب. ومن هذه 
�لخا�ص  �أدبها  وباالأدب  �الأدب  عن  �الأدبية  �لفكرة  ُتعد  �لز�وية 

�ملد�خــــــالت
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�لمالئم و�لمنا�شب لها، وتجعل من �الأدب وجودها �لخا�ص. وكما 
هو معروف فاإن فكرة كهذه تجد �أح�شن منطلقاتها �لفل�شفية عند 

هيجل �لذي �شهر �لفكرة في �لو�قع.
في  نقدي  �بتكار  يكون هناك  �أن  باإمكانية  �لر�بعة  �لفكرة  تتعلق   -
�إبد�عه  بخ�شو�ص  �لمبدع  خطاب  بهذ�  �أعني  �الأدبي؛  �لن�ص 
وباإبد�عه. ال عالقة هنا لتفكير �لمبدع بتفكير �لناقد، بل يمكن 
�أن �أقول �إنه لي�ص نقدً� �إن لم يكن �شد �لنقد. �إنه م�شتقل تمامًا عن 
كل �أفكار �لنقد �لم�شبقة . وما هو مهم هنا هو �أالَّ يكون �البتكار 
عائقًا  يكون  و�أال  نف�شه،  �الأدب  من  و�إبد�عًا  �بتكارً�  �أقل  �لنقدي 
�لجمالي  �لوعي  �أن  �إلى  �شمنًا  ي�شير  قد  ما  وهو  �الأدب،  الأدبّية 

يمكن �أن يكون �أ�شمى من �الإنجاز �لجمالي ذ�ته.
 �إذ� ما تر�كمت �الأعمال �الأدبية �لتي تتاأمل طبيعتها، ف�شين�شاأ 
نقد »جديد«، وهو في طبيعته �الأولى �أقرب �إلى »نقد �الأفكار �الأدبية«، 
ُر �لروماني )�إدريان  وهو �لفرع �لنقدي »�لجديد« �لذي د�شنه �لُمَنظِّ
بعد  يجد  لم  �لذي  �الأدبية«  �الأفكار  »نقد  �لمهم  كتابه  في  مارينو( 

�شدى في �لنقد �لعربي �لحديث على �لرغم من �أهميته �لكبرى.

�ملد�خــــــالت
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امل�سافة بني الن�ص والورقة

اأمرية ك�شغري

��شتمتعت بهذه �لورقة ب�شكل كبير. ولعل ذلك يعود الأمرين:
�لعر�ص  وجودة  �لفكرة  و�شوح  وهي  مو�شوعية  �أ�شباب  اأواًل: 

ومنهجية �لطرح �لذي يعد مفتاحًا للقر�ءة �لممتعة.
رو�ئية  الأعمال  �أعادتني  �لورقة  �أن  وهي  ذ�تية  �أ�شباب  ثانيًا: 

مهمة كنت قد مررت ببابها منذ زمن بعيد. وما �أجمل �أن ن�شتعيد 
�لو�قع من �لخيال �لرو�ئي.

�أعادني مو�شوع �لورقة حول �لق�ص �لماور�ئي الأبرز عمل رو�ئي 
�لقرن  رو�ئيي  �أهم  من  لو�حد  �ل�شينيمائية  ن�شخته  في  �شاهدته  
 The �لفرن�شي(  �ل�شابط  �لع�شرين جون فولز في رو�يته )ع�شيقة 

،French Lieutenant WomanJhonFowels

�لرو�يات  �أجمل  في  للبحث  �لورقة  �أعادتني  �لوقت  ذ�ت  في 
رو�ئيين عربيين  �ل�شردية لدى  �لتقنية  ت�شتخدم هذه  �لتي  �لعربية 
هما  �لرو�ئي �لعر�قي عبد �لخالق �لركابي في رو�يتيه )�شابع �أيام 
)مالك  رو�يته  في  �أ�شالن  و�إبر�هيم  �ل�شرمدية(  و)�شفر  �لخلق( 

َلت �إلى عمل �شينمائي )�لكت كات(. �لحزين( و�لتي ُحوِّ

�ملد�خــــــالت
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�أ�شتخدمت  �لفرن�شي(  �ل�شابط  فولز )ع�شيقة  رو�ية جون  في 
و�شع  حيث  عالية  بحرفية  )�لميتافك�شن(  �لماور�ئي  �ل�شرد  تقنية 
�أدو�ت �لكتابة في �لع�شر �لفكتوري  �أيدينا رو�ية تمثل  �لكاتب بين 
�لذي  �لوقت  في  ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن  �أدباء  �أ�شاليب  يحاكي  حيث 
م�شتويات  ذ�ت  رو�ية  �إنها  �لحد�ثة.  بعد  ما  منطقة  في  فيه  يجول 
مرّكبة تجعل �لقاريء يدخل عو�لم جديدة بين �لمتخيل و�لحقيقة.

��شتخدم �لرو�ئي تقنيات �لرو�ية �لفكتورية ليطور �لحدث ويعلق 
 the authorial perspective )عليه من منظور �لكاتب )�لموؤلف
�لعهد  في  �لرو�ئي  �الإطار  ك�شر  في  �لكاتب  نجح  نف�شه  �لوقت  وفي 
تاأتي في  �لفكتوري ليطرح نهايات مفتوحة )ثالث نهايات( �الأولى 
منت�شف �لرو�ية  حينما يقوم �لبطل )ت�شارلز( باالختيار �ل�شحيح 
لخطيبته  وعودته  وودروف  ب�شارة  عالقته  ال�شتمر�ر  برف�شه 
مع  غام�شة  بعالقة  �لمدفوعة  �لمنعزلة  وودروف  �أرني�شتينا�شارة 
�لكاتب  يقوم  �لثانية  �لنهاية  في   .Fargen �لفرن�شي  �ل�شابط 
باإعالمنا باأن �لنهاية �الأولى لم تكن �إال وهمًا myth ثم يعر�ص ق�شة 
مفتوحة  فهي  �لثالثة  �لنهاية  �شارة.�أما  لع�شيقته  و�ختباره  ت�شارلز 

لتاأويل �لمتلقي ووعيه.
في تعليقه على رو�يته، يقول �لكاتب فولز: »�أنت ال تحاول كتابة 
�شيء ن�شي �لكتاب �لفيكتوريون �أن يكتبوه، ولكن �شيئًا ما ف�شل �أحدهم 
في �أن يكتبه.تذكر علم ��شتقاق �لكلمات )Novel  باالنجليزية تعني 
جديد( فالرو�ية �شيء جديد ويجب �أن يكون وثيق �ل�شلة بالكاتب 
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�الآن، فال تتظاهر �أنك تعي�ص في �لقرن �لتا�شع ع�شر �شنة 1876، بل 
�جعل �لقارئ ي�شعر باأنك تتظاهر بذلك«.

 100 منذ  �أحد�ثها  تقع  رو�ية  »�إنها  �أي�شًا:  �لرو�ئي  يقول عنها 
�شنة، ومع ذلك فاأنا ال �أعتبرها رو�ية تاريخية، وهونوع من �لرو�يات 
الأ �أهتّم به كثير�. بد�أت حكاية هذه �لرو�ية منذ عدة �شهور ك�شورة 
ب�شرية، �مر�أة تقف على حافة ر�شيف مهجور تنظر �إلى �لبحر، ذلك 
كل �شيء. وذ�ت �شباح، �نبثقت �شورة هذه �لمر�أة في ذهني، وهي 
�شورة ال تتو��شل مع �أية حادثة في حياتي »�أو في �لفن«. وعلى رغم 
تجاهلي لهذه �ل�شورة، فاإنها تكّررت. فبد�أُت �أحاول �أن �أَُحلِّـل ماذ� 
تحمل بع�ص �لقوة ل�شيء و�شيك �لوقوع، كان �الأمر كاللغز، رومان�شيًا 
غام�شًا. وَبد� �أي�شًا، وربما ب�شبب رومان�شيته، ال ينتمي �إلى �لع�شر  
ت �لمر�أة في ذهني �أن تنظر من نافذة في ��شتر�حة  �لحالي. ورف�شَ
�أعي�ص  �أنني  ت�شادف  حيث  �لقديم  �لر�شيف  هذ�  من  البّد  مطار، 
قرب و�حد منها. �أنا قريب جدً� لدرجة �أنني �أ�شتطيع روؤيته من �أكثر 
ذ�  �لقديم  �لر�شيف  هذ�  و�أ�شبح  حديقتي،  في  �نخفا�شًا  �الأماكن 
معنى خا�ص، لم �أر وجه �لمر�أة، ولم يكن لها �أية جاذبية جن�شية، 
ذهني  في  �أر�ها  �إنني  وحيث  �لفيكتوري،  �لع�شر  من  كانت  لكنها 
د�ئما باللقطة نف�شها، مديرة ظهرها، فهي �أوَحت لي بف�شيحة في 
�لع�شر �لفيكتوري، باأنها منبوذة، ال �أعرف جريمتها لكنني رغبت �أن 
�أحميها. ت�شّلطت علّي  �شورة هذه �لمر�أة �لحامل، و�أنا في منت�شف 

رو�ية �أكتبها«.

�ملد�خــــــالت



�لق�ص �ملاور�ئي )هروب �لبطل من �لن�ص ملحمد �لرطيان منوذجًا(

العدد 75 ، شوال 1433هـ - سبتمبر 2012 عالمــات238

م�شطلح »ما ور�ء�ل�شرد Meta-fiction« �لذى ��شتخدمه وليم 
ججر ��شاًل ولمرة فى كتابه »�الأدب �لق�ش�شى و�أ�شكال �لحياة« عام 
1970؛ هو نزعة �شمن �لرو�ية ولي�ص جن�شًا ثانويًا من �لرو�ية؛ وهى 
نزعة طيفية تتخذ من �لتخييلية مو�شوعًا لها. وهي طبيعة تجريبية 
ذ�تية �النعكا�ص /ذ�تية �لتولد تميل �إلى �العتماد على مبد�أ �لت�شاد 

�الأ�شا�شى فى كيفية بناء �لوهم �لخيالى وهدمه.
طرحته  �لذي  و�لن�ص  �لميتافك�شن  لتقنية  �لتعريف  هذ�  �إز�ء 
باعتباره  �لبطل«  عنها  غاب  »�شفحة  ورقتها  في  لمياء  �لدكتورة 

نموذجًا للق�ص �لماور�ئي يجعلني �أطرح عدة �أ�شئلة:
بالتاأكيد هذ� �لن�ص ال يمثل رو�ية و�إن كان ن�شًا ي�شتخدم تقنية 
�لميتافك�شن. لماذ� لم ي�شتخدم ن�شًا رو�ئيًا متكاماًل ي�شتخدم هذه 
�لتقنية؟ هل �ل�شبب هو ندرة �لرو�يات �لعربية �لتي ت�شتخدم هذه 
�لتقنية؟ �أم �أن د. لمياء لجاأت لهذ� �لن�ص �لذي ال يحمل حتى ��شمًا 
لموؤلفه هو خير �لموجود؟ وهل كاتب هذ� �لن�ص كان على وعي بهذه 
�لوعي بتقنيات  �لعموم هل  �لن�ص؟ وعلى  �لتقنية عندما كتب هذ� 
�لكتابة �لرو�ئية �شرط لكتابة �لرو�ية ثم هل هو �شرط لنجاح �لكاتب 

في تقديم رو�يات ذ�ت قيمة؟
للمفاهيم  �لمو�كب  �لفني  للن�شج  و�شلت  �لعربية  �لرو�ية  هل 

�الأدبية و�لنقدية �لحديثة؟
��شتخد�م  في  �ل�شعوديون   �لرو�ئيون  نجح  هل  مفتوح:  �شوؤ�ل 
تقنية �لميتافك�شن ب�شكل حرفي يجعل من رو�ياتهم ن�شو�شًا �إبد�عية 
مميزة ؟. وهنا �أتوقف الأقول باأن �نهيال �شيل �لرو�يات �ل�شعودية منذ 

�ملد�خــــــالت
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2001  كانت »ت�شونامي« رو�ئيًا بكل �شلبياته وتد�عياته ويوؤ�شفني �أن 
�أ�شمع �أن معظم ما كتب من رو�يات موؤخرً� ال يرقى الأن يدخل تحت 

م�شمى رو�ية فهو �إما بوح �شخ�شي �أو تحقيق �شحفي.
�لرو�ية فن يقوم على عنا�شر يجب تو�فرها حتى يكون عماًل 
رو�ئيًا و�أهمها في ر�أيي هو �لبعد �لزماني �لتاريخي و�لبعد �لفل�شفي 

ولي�ص مجرد �شرد لحو�دث وم�شاعر.
هناك �لقليل من �لرو�يات �لعربية �للمتميزة �لتي لم تغفل هذ� 
»�شابع  �لركابي  عبد�لخالق  �لعر�قي  �لكاتب  رو�يات  و�أهمها  �لبعد 
مرجعيات  على  �لبناء  في  تعتمد  ملحمية  رو�ية  وهي  �لخلق«  �أيام 
�أجل تدعيم فكرة �لن�ص  و�أ�شطورية مختلفة من  تاريخية ومعرفية 
وتعزيز �لبناء �لرو�ئي. و�شخ�شايات هذه �لرو�ية هو رو�ئي ينعزل 
د�خله. هناك  ن�شه من  بم�شاءلة  يقوم  رو�ية حيث  كتابة  �أجل  من 
»�شفر  رو�يته  في  خا�شة.  بتقنية  ولكن  �أخرى  رو�ية  د�خل  رو�ية 
�لتقنية ب�شكٍل و�ٍع يتمحور على  �ل�شرمدية« ي�شتخدم �لركابي نف�ِص 

�لكتابة من منطلق وجود رو�ية »د�خل �لرو�ية«.
�إن تو�شيع د�ئرة �لنقا�ص حول تقنيات �لكتابة �لرو�ئية و�الأمثلة 
�الأدب  في  �شو�ء  �لميتافك�شن  تقنية  ��شتخد�م  حول  �أوردتها  �لتي 
�لذي  �لن�ص  مع  مبا�شرً�  تما�شًا  يتما�ص  ال  قد  �لعربي  �أو  �لعالمي 
طرحته ورقة �لدكتورة لمياء، ولكنني �أزعم �أن ما جاء في مد�خلتي 
لي�ص �إال ن�شًا د�خل ن�ص بمعنى �أن ن�ص �لورقة �أحالني �إلى ن�شو�ص 
و�لو�قعية،  منها  �لوهمية  �ل�شخ�شية،  عو�لمي  مع  تتماهي  �أخرى 
ليخلق �أفقًا جديدً� للتلقي بمرجعية ثقافية ونقدية خا�شة بي تخرج 

من حب�ص �لقر�ءة �لو�حدة و�لر�أي �لو�حد. 

�ملد�خــــــالت
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التمرد على النموذج

�شعيد ال�شريحي

على  �لقائم  �ل�شردي  �لبناء  في  نقر�أ  �أن  باإمكاننا  يكون  قد 
يكون  �أن  يمكن  لما  �أنموذجًا  وليلة  ليلة  �ألف  ق�ش�ص  في  �لتن�شيد 
ق�شًا ماور�ئيًا، وح�شبنا في ذلك �أن نجد �ل�شخ�شية �لرئي�شية في 
م�شامع  على  لت�شرد  �لر�وي  بدور  تقوم  �شهرز�د  بها  ونعني  �لليالي 
�لملك �شهريار حكايات تتنا�شل و�حدًة من �أخرى ثم ال َنْعَدُم �أن في 
بع�ص ما ترويه رو�ة يعلنون �أنهم �شوف يروون لنا حكاياٍت وق�ش�شًا 
�شغرى كذلك، و�إذ� كانت بطلة �لق�شة �لتي ت�شمنتها ورقة �لدكتورة 
توقف  فاإن  حكايتها  �شارد  من  تفر  رو�ئية  �شخ�شية  باع�شن  لمياء 
�شهرز�د عن �لحكي في خاتمة �لليلة �لو�حدة بعد �الألف يجعل منها 
�شخ�شية مماثلة يتوقف �ل�شرد عند توقفها عن �لحكي و��شت�شالمها 

لعفو �شهريار �أو �شيفه.
و�إذ� ��شتقام لنا �أن نرى في �ألف ليلة وليلة �أنموذجًا لما قد يكون 
�شرد� ماور�ئيًا كان لنا �أن نتحفظ على ما ذهبت �إليه �لدكتورة لمياء 
باع�شن من �أنه »قد تز�من ظهور هذ� �ل�شكل �ل�شردي مع �لمحاوالت 
�لنقدية �لمعا�شرة لتحديد مالمح �ل�شرد ما بعد �لحد�ثي و�البتعاد 

�ملد�خــــــالت
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عن �الأ�شكال �الأدبية �لم�شتهلكة« ولنا �أن نرى بعد ذلك في بروز هذ� 
على  �ل�شابقة  �الأولية  َوِرِه  �شُ في  للحكي  ��شتعادة  �ل�شرد  من  �لنمط 
ظهور فن �لرو�ية، تلك �ل�شور �لتي لم يكن �ل�شارد يتحرج فيها من 
�أن يعلن �أنه ب�شدد �لق�ص �لذي ال يلتب�ص على من يتابعه، فهو يتابعه 
مدركًا �أنه ب�شدد طر�ئق لتكوين عالم متخيل يتحرك في �أفق مو�ز 

للو�قع ال يدعي ت�شجيله �أو �إعادة تركيبه.
و�إذ� كان روالن بارت قد �أ�شار �إلى �أنه قد ��شتفاد من تجارب 
كر�شت  نقدية  روؤى  �إلى  �لتو��شل  في  �ل�شردية  بورخي�ص  خورخي 
�أنه  قبل  من  �أعلن  نف�شه  بورخي�ص  فاإن  �لنقد  في  �لحد�ثة  مفاهيم 
لم يجروؤ على كتابة �لرو�ية قبل �أن يقر�أ �ألف ليلة وليلة �أربع ع�شرة 

مرة. 
باإمكاننا �أن نذهب بعد ذلك �إلى �لقول باأن ما حققته �لق�شة 
�لتجريبية من خروج عن هيمنة �الأنماط �ل�شردية �لماألوفة و�نفالت 
و��شتلهامًا  لل�شرد  ��شتعادة  كان  �إنما  �لنوعي  �لتجني�ص  �أعر�ق  من 
�لنظرية  بين  نميز  �أن  باإمكاننا  يكون  وبذلك  �ل�شعبية  للحكايات 
�لتي يمكن لنا �أن نوؤرخ لها بظهور �لم�شطلح )mita fiction( لدى 
�لذي  نف�شه  �لفن  وبين  ليند� هين�شيون  لدى  وتبلوره  �شولتز  روبرت 
نرى �أنه كان قائمًا في عمق �لتاريخ متز�منًا من �للحظة �لتي قرر 
فيها �الإن�شان �أن يحكي دون �أن يخاتل �شامعه �أو يوهمه ب�شيء غير 
مكوناته  تلتب�ص  وال  به  يختلط  ال  للو�قع  مو�زيًا  عالمًا  له  يخلق  �أنه 

بمكوناته.

�ملد�خــــــالت
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اأيـــن نحـــن

فاطمة اإليا�ص

�شعدت كثير� بورقة د. لمياء باع�شن  عن �لميتافيك�شن �أو تقنية 
�ل�شردي  �لم�شطلح  لهذ�  لما  �لق�ص  ور�ء  ما  �أو  �لماور�ئي  �لق�ص 
�لجل�شة  نقا�شات  �شك  بال  �شتثري  تد�عيات  من  �لكتابية  و�لتقنية 
�لثالثة من »حلقة جدة �لنقدية« وت�شعنا في قلب »�لحدث« �لنقدي 
في  لي�ص  �لميتافيك�شن  تمثالت  في  بدلوه  كل  يدلي  حين  �لمنهجي 
�لتي  �لب�شرية  �لفنون  �شتى  بل  �لمعا�شرفح�شب  �ل�شردي  �لتخييل 
�أفرزتها روح مابعد �لحد�ثة �لمتمردة على معظم �لقو�لب �لتقليدية. 
وبالن�شبة لي فقد ذكرتـني �لورقة بالمرة �الأولى �لتي �أ�شادف فيها 
هذ� �لم�شطلح وت�شطدم فيها ذ�ئقتي �لقر�ئية لل�شرد بالممار�شة 
�لعبثية لتقنية �لق�ص �لماور�ئي �أو �لميتافيك�شن، ويتبلور فيها وعيي 
ذلك  كان  كتابها.  وممار�شات  �لحد�ثة  بعد  ما  لمدر�شة  �لنقدي 
�أولى   في  �الأمريكية  �لمتحدة  �لوالية  في  �لماج�شتير  مرحلة  �أثناء 
حين  �لمعا�شرة«  �الأمريكية  �لتاريخية  »�لرو�ية  كور�ص  محا�شر�ت 
�شدح �لدكتور جالد�شكي بكلمة »ميتافيك�شن« وربطها مبا�شرة بما 
بعد �لحد�ثة، و�أخذ ي�شتر�شل في �شرب �أمثلة من رو�يات الأكثر من 

�ملد�خــــــالت
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�أ�شتعر�ص  و�أنا  �أ�شماوؤهم  �أمريكيًا معا�شرً� لمعت  �ثني ع�شر رو�ئيًا 
ودكترو،  فيد�ل،  بجور  ومرورً�  بارث،  بجون  بدءً�  �لمقرر،  �لمنهج 
و�نتهاًء باأبد�يك. ولالأ�شف لم �أقر�أ الأي منهم �إالَّ من خالل كور�ص 
�أن  �إلي  ل  ُخيِّ حتى  هذ�،  �لمعا�شرة«  �الأمريكية  �لتاريخية  »�لرو�ية 
جميع �لرو�يات هي رو�يات تاريخية! و�لمفارقة �أن م�شتر جالد�شكي 
�أخذ يتبختر علينا بقر�ءته لجميع هذه �لرو�يات، �إذ ر�ح ي�شتر�شل 
في �ل�شحك على بع�ص �لمو�قف �لكوميدية �لعبثية في تلك �لرو�ية، 
رو�ية  في  �لموؤلف  ولقافة  تلك،  في  و�لموؤلف  �لبطل  بين  و�لمناورة 
�لقارئ  مذكرً�  �لرو�ية  في  و�الأخرى  �لفينة  بين  وظهوره  �أخرى 
بها  يتحقق  �لتي  »�لت�شديق«  متعة  عليه  مف�شدً�  رو�ية،  يقر�أ  باأنه  
�لت�شويق و�لمتعة ح�شب م�شطلح »تعليق عدم �لت�شديق �لذي �شكه 
�ل�شاعر�لرومانتيكي و�لفيل�شوف �لجمالي �شامويل تايلور كوليريدج«.  

 .»Suspension of disbelief«
تاأثير  وح�شب  زمنيًا  بل  �عتباطيًا  �لرو�يات  ترتيب  يكن  ولم 
�لرو�ئي فكريًا و�إ�شهامه في �ت�شاح معالم روح ما بعد �لحد�ثة من 
�أو  للبارودي  وتوظيفه  �لتاريخ،  و�لتخييلي مع  �لعبثي  تعامله  خالل  
من  يكن  لم  لذلك  ماور�ئيا.  �لتقليدية  للرو�ية  �ل�شاخرة  �لمحاكاة 
قبيل �لم�شادفة �أن يبد�أ �لكور�ص بجون بارث ورو�يته »تاجر ع�شبة 
�أبرز كتاب  The Sot Wed Factor الأن جون بارث هو من  �لتبغ« 
�لميتافيك�شن �لذي يعتمد على رو�ية �لرو�ية �أو ق�شة �لق�شة  لك�شر 
�الإيهام بالو�قعية و�لعودة �إلى »�لحدوتة«  حيث �لق�شة تكون �لبطل، 
رو�ياته  معظم  وفي  �لق�شة.  لي�شرح  يتدخل  �أن  حقه  من  و�لكاتب 
وتنتقل  فيها  �ل�شرد  تتد�خل م�شتويات  �شردية  �لتاريخ مادة  ي�شبح 
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وتعيد  �لحا�شر  على  وتقفز  �لما�شي  ت�شتح�شر  مختلفة  �أزمنة  بين 
كتابة �لتاريخ بتخييل �شخ�شياته وتحريف �أر�شيفاته �لوثائقيه، الأننا 
كما يقول بارث في نهاية �لرو�ية مخاطبا �لقارئ بطريقة �النعكا�ص 
�لذ�تي: »يجب �أن نخترع ما�شينا بن�شب متفاوتة. وكلما ��شتمرينا ، 
وتحت �شطوة �لهوى و�لرغبة، فاإن �أحد�ث �الأوقات �ل�شابقة ت�شبح 
�أن ننحتها«.   عجينة �شل�شال في �للحظة �لحا�شرة ، ويجب علينا 
ويعرف جون  بارث �لميتافيك�شن على �أنه »رو�ية تقلد رو�يه بداًل من 
تقليد �لعالم و�لكون«. لذلك تحتل �لمحاكاة �ل�شاخرة �أو �لبارودي 

�أد�ة محورية في �إح�شا�شه و�شمته ما بعد �لحد�ثي.
وبعد قر�ءتي للرو�ية �الأولى: »تاجر ع�شبة �لتبغ« وجدتـني �أميل 
و�لتاريخ  �لخيال  بين  تجمع  �لتي  �لرو�يات  هذه  مثل  ت�شنيف  �إلى 
يعرف  ما  تحت  �لميتافيك�شن  �أو  �لماور�ئي  �لق�ص  تقنيات  موظفة 
�لذي  �لتاريخي«  �لماور�ئي  �لق�ص  �أو  �لتاأريخي  »�لميتافيك�شن  بـ 
ت�شفه ليند� هوت�شيون باأنه »�لميتافك�شن �لمتطرف �الأحدث« حيث 
�لتوجه لتهمي�ص �الأدبي من خالل �لم�شادمة مع �لتاريخي، ويكون 
�شفة  �الأعمال  هذه  وتكت�شب  وتركيبيًا«.  و�شكليًا  مو�شوعيًا  ذلك 
ب�شبب  �لتاأريخي«  �لماور�ئي  »�لق�ص  �أو  �لتاأريخي«  »�لميتافك�شن 
وعيها باالإنعكا�ص �لذ�تي، وقلقها من �لتاريخ. فاالأحد�ث �لتاريخية 
�لحقيقة  من  خليط  فهي  �لخيال،  عن�شر  من  تخلو  ال  �لقديمة 
و�الأ�شطورة. وم�شاءلة �لحد�ثة وما بعد �لحد�ثة مثلت تحديًا للتاريخ 
�لذ�تي  تف�شير�لموؤلف  فقط  هي  �لحقيقة  باأن  باالعتر�ف  و�شلطته 
�لميتافك�شن  فرو�يات  لذلك  �لمزور.  �لمو�شوعي  �لتاريخ  ولي�ص 
�لتاريخي، ح�شب هوت�شيون هي »رو�يات �نعكا�ص ذ�تي قوي وعميق، 
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لكنها �أي�شًا تعيد تقديم �ل�شياق �لتاريخي �إلى ن�ص ماور�ئي، وتوؤزم 
�شوؤ�ل �لمعرفة �لتاريخية و�الإدر�ك �لتاريخي باأكمله«. وتعدد فيكتوريا 
�أورلوفي�شكي في در��شتها »�لق�ص �لماور�ئي �أو ما ور�ء �لق�ص« عددً� 
مثل  �لتاريخي،  �لق�ص  ور�ء  ما  على  كاأمثلة  �لرو�ئية  �الأعمال  من 
ل�شلمان ر�شدي،  �لليل( و)تنهيدة مور �الأخيرة(  )�أطفال منت�شف 
�شيء(  ال  �أو  و)�ثنان  فاولز،  لجون  �لفرن�شي(  �ل�شابط  و)�مر�أة 

لريموند فريدمان، و)��شم �لوردة( الأمبرتو �إيكو. )19(.
�لنموذجية  �لرو�ية  تمثل  �لتبغ«  ع�شبة  »تاجر  بارث،  ورو�ية 
للق�ص �لماور�ئي �أو ما ور�ء �لق�ص. فهي  »بارودي« للرو�ية �لتقليدية 
وللمالحم �الإغريقية.  وهنا تبرز تقنية �لخلط بين �الأجنا�ص �الأدبية، 
وبين �لو�قع و�لخيال. فبارث يحول ق�شيدة حقيقية ل�شاعر حقيقي 
�إلى بطل لهذه �لرو�ية م�شتخدمًا ��شمه  �إلى رو�ية، ويحول �ل�شاعر 
نف�شه عنو�ن  �لرو�ية هو  ويجعل عنو�ن  بل  �بنيزر كوك.  �لحقيقي: 
�لق�شيدة �لتي �شيكتبها بعد �شل�شلة من �لمغامر�ت خالل رحلته �إلى 

�لم�شتعمر�ت في �أمريكا. 
�ل�شابع  �لقرن  وت�شعينيات  ثمانينيات  �لرو�ية في  �أحد�ث  تدور 
ع�شر في لندن وفي �ل�شاطئ �ل�شرقي لم�شتعمرة ميريالند �الأمريكية. 
لم�شتعمرة  �لبريطاني  �ال�شتعمار  من  ت�شخر  ملحمة  هي  و�لرو�ية 
هو  حقيقي  �شاعر  حياة  على  �لرو�ية  بارث  بنى  وقد  ميريالند. 
»تاجر  �لرو�ية:  ��شم  نف�ص  تحمل  ق�شيدة  كتب  �لذي  كوك  �بنيزر 
�لذي  �لبريطاني  �ل�شاعر  �لحقيقي هو  و�بنيزر كوك  �لتبغ«.  ع�شبة 
كتب ملحمة �شاخرة تنتقد �ال�شتعمار �لبريطاني الأمريكا من خالل 
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�شخ�شية تاجر �لتبغ �لذي يرحل من لندن �إلى م�شتعمرة ميريالند، 
على  �الأ�شليين  و�ل�شكان  �لم�شتعمرين  بوح�شية  هناك  وي�شطدم 
�ل�شو�ء. و�لق�شيدة �لتي قلدها بارث في رو�يته ت�شحك من عملية 

تكيف �لم�شتعمرين مع وطنهم �لجديد.
نقد  �أي�شا  وهي  �لق�شيدة،  هذه  على  رو�يته  بارث  جون  يبني 
�شخ�شية  بارث  يحول  وفيها  �لحقيقية،  �لق�شيدة  تحاكي  �شاخر 
�بنيزر كوك �لحقيقية �إلى �شخ�شية خيالية، تحرف فيها �الأحد�ث، 
و�لخيال.  �لحقيقة  بين  �لفا�شل  �لحد  ويتال�شى  �الأقنعة،  وت�شقط 
ولعب  ملهاة  وكاأنها  �لرو�ية  تبدو  �لحد�ثة،  بعد  ما  �أدب  وكد�أب 
�لرو�ية  في  �ل�شرد  قو�عد  بجميع  �لرو�ئي  فيها  يطيح  �لقارئ،  مع 
�لتقليدية، و�لتي  حاكاها وكتب رو�يته على منو�لها ليقو�شها ويظهر 
�لتي تعك�ص  �لمن�شجم مع روح �لال مركزية و�لت�شظي  عو�رها غير 

تمرد ما بعد �لحد�ثييين على و�قعية �الأدب و�لقو�لب �لثابتة.  
وال �شك باأن هذ� �لتغير �لمتالحق في �أنماط �لكتابة �ل�شردية 
�أفرزت  �إلى �لحد�ثية ومن ثم ما بعد �لحد�ثية �لتي  �لتـقليدية  من 
�لثقافية  دالالته  له  �لق�ص،  ور�ء  ماو  �أو  �لميتافك�شن  تـقنيات 
و�لتوجهات  �الجتماعية  للتحوالت  ترمومتر�  وتمثل  و�لفكرية 
ر�شد  ولقد  لها.   �لمنتجة  �لبيئة  في  �لجديدة  و�لفكرية  �لفل�شفية 
كثير من �لنقاد تحوالت جديدة من »ما بعد �لحد�ثة« �إلى »بعد ما 
بعد �لحد�ثة« في نهاية �لت�شعينيات من �لقرن �لع�شرين خا�شة بعد 
موؤتمر �أكاديمي في مدينة �شتوتغارت في �ألمانيا تحت عنو�ن )نهاية 
�لنقا�شية  �لحلقات  من  �شل�شلة  �لموؤتمر  و�شهد  �لحد�ثة(،  بعد  ما 
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ح�شرها �إيهاب ح�شن، ومالكوم بر�دبري، وريموند فيدرمان، وجون 
بارث، ووليم غا�ص. ون�شرت �الأور�ق �لمقدمة �إلى �لموؤتمر في كتاب 
حمل عنو�ن »موت ما بعد �لحد�ثة: �تجاهات جديدة«، رغم مقاومة 
بع�ص كتاب ما بعد �لحد�ثة �لمتع�شبين لها  و�أولهم جون بارث �لذي 
رف�ص فكرة موت ما بعد �لحد�ثة وتقنية �لميتافك�شن موؤمنا بقدرتها 
قريبا«  »ياأتي  برو�ية  ذلك  على  ردَّ  كما  و�لتطور.  �ال�شتمر�رية  على 
و�ل�شادرة عام 2001؛ و�أر�د بارث  من خاللها �أن يثبت �أن بعد ما 
�لد�فع ال�شتمر�ر ما بعد �لحد�ثة  بعد �لحد�ثة قد تكون هي ذ�تها 

وتقنية �لميتافك�شن )�لق�ص �لماور�ئي  ما ور�ء �لق�ص(. 
و�ل�شوؤ�ل:  �أين نحن من كل هذ� �لحر�ك �الأدبي و�لنقدي و�لعالم 
بد�أ ينف�ص عن كاهله وزر �لحد�ثة ، وينقي وي�شذب �نفالتات ما بعد 
�لحد�ثة �لتي �أفرزتها فو�شى �لعولمة �لثقافية، ليعانق �أفقًا جماليًا 
�ل�شورة  فيه  توظف  �لماور�ئي،  �ل�شرد  جماليات  عن  يقل  ال  �آخر 

�لب�شرية كتقنية »�لق�ص �لت�شويري«.
و�أعود هنا لمقال لجون بارث بعنو�ن »�أدب �ال�شتـنفاد« �أو »�أدب 
�الإنهاك« �لمثير للجدل، �لذي كتبه عام 1967م وبولغ في �الحتفاء 
به �إذ �عتبر �لبيان �لر�شمي لما بعد �لحد�ثة. �أي �أننا وفي عز �أيام 
�لنك�شة كان �لقوم هناك يتقافزون من على �شنام �لحد�ثة ليلحقو� 
بركب موجة مابعد �لحد�ثة تحت �شياط �لمجددين من �لمفكرين 
�لمانيف�شتو  �لمقالة  هذه  في  بارث.  جون  �أمثال  و�الأدباء  و�لنقاد 
�لتي  �ل�شردي بقو�لبه  �لتقليد  �لتمرد على  �لكتاب على  بارث  يحث 
�لفرد  �شر�عات  تترجم  تعد  ولم  ��شتهالكا،  و�أنهكت  »��شتـنفدت« 
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�لمقابلة  �ل�شفة  وفي  �لجديد.  �لغربي  �لجمعي  و�لوعي  وتذبذبات 
كان هناك من يدبج �لمقاالت �لز�عقة خلفنا باأن نعود �إلى ما قبل 
��شتخد�مًا  �أنهكـناه  »م�شتـنفد«  �شعري  وتقليد  �أدبي  لتر�ث  �لحد�ثة 
ريحنا!  وتذهب  مجدنا،  فيك�شد  يك�شد  ال  حتى  و��شتقاقًا،  وتـقليدً� 
خارج  �لعالم  و�ألقانا  فنبذتـنا...  نبذناها  خديجة  حد�ثة  و�لنتيجة 

�لزمن. 
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